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Abstract:
In the phenomenological approach, television does not exist as an
object in the outside world, but is only embodied in the consciousness
of individuals. In other words, television is the subject of the study of
present phenomenology, not as an objective reality, but as its mentality
and perception. Given the emphasis of the Islamic Republic of Iran
Broadcasting on marginalized and poor groups, it is very important to
know the perception of different groups, especially vulnerable groups on
television. This article describes how television is shaped in the world
of homeless women. 10 homeless women living temporarily in the
Niloufar Abi Chitgar Home were interviewed Using theories of media
constructivism and phenomenology, and using the method of experimental
phenomenology. Data were analyzed using Cresol Analysis method and
maxqda 10 software. From the total number of semantic units extracted, 10
textual categories were obtained. The four structural categories of textual
categories were “labeling TV”, “classical TV “, “fake TV homelessness”
and “ exclusionary TV”. Analyzes have shown that homeless women do
not resist this perception of television, and this mentality has deprived
them of the possibility of social demands. Therefore, it is necessary
for the media, in an equal structure and with a structuralist rather than
individualistic view, to enable them to move and change socially, and to
challenge other exclusionary structures.
Keywords: Phenomenology, Mentality, Lived Experience, Homeless
Women, Television
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در رویکـرد پدیدارشناسـانه ،تلویزیـون بهعنـوان یـک ابـژ ه در جهـان خـارج
وجود نـدارد ،بلکـه تنهـا در آگاهی افـراد تجسـم مییابد .بـه بیانـی دیگـر ،تلویزیون،
نـه بهعنـوان واقعیتـی عینـی ،بلکـه ذهنیـت و ادراک از آن ،موضـوع مطالعـه
پدیدارشناسـی حاضـر اسـت .بـا توجـه بـه تأکیـد صداوسـیمای جمهـوری اسلامی
ایـران بـر گروههـای در حاشـیه و فقـرا ،شـناخت ادراک گروههـای مختلـف بهویـژه
گروههـای آسـیبپذیر از تلویزیـون بسـیار مهـم اسـت .ازایـنرو ،در پژوهـش حاضر،
تجربهزیسـته زنان بیخانمـان از تلویزیون مطالعه شـده اسـت .در ایـن مقاله توصیف
میشـود که در زیسـت جهان زنـان بیخانمـان ،تلویزیـون چگونه صورتبندی شـده
اسـت؟ بـا اسـتفاده از نظریـات برسـاختگرایی رسـانه و پدیدارشناسـی و بـا کاربـرد
روش پدیدارشناسـی تجربـی ،بـا  10نفـر از زنـان بیخانمانـی کـه بهطـور موقـت در
مددسـرای نیلوفـر آبـی چیتگر حضـور دارنـد ،مصاحبـه شـده و یافتههـا ،با اسـتفاده
ل شـدهاند .از
از روش تجزیهوتحلیـل کرسـول و نرمافـزار  10 maxqdaتحلیـ 
ت آمده اسـت
مجمـوع واحدهـای معنایـی اسـتخرا ج شـده 10 ،مقولـه متنـی بهدسـ 
و پـسازآن ،چهار مقولـه سـاختاری «تلویزیون برچسبسـاز»« ،تلویزیـون طبقاتی»،
«بیخانمانـی کاذب تلویزیونـی» و «تلویزیـون طردکننـده» از مقوالت متنـی ،انتزاع
شـدهاند .تحلیلهـا نشـان میدهـد کـه زنـان بیخانمـان در برابـر ایـن ادراک از
تلویزیـون مقاومـت نمیکننـد و این ذهنیـت ،امـکان درخواسـتهای اجتماعـی را از
آنان سـلب کرده اسـت .ازاینرو ،ضروری اسـت ،رسـانه در سـاختاری برابر و بـا نگاهی
سـاختارگرایانه و نه فردگرایانـه ،امکان تحـرک و تغییر اجتماعـی را برای آنـان فراهم
آورد و دیگـر سـاختارهای طردکننـده را بـه چالشـی جـدی فراخوانـد.
کلیدواژهها :پدیدارشناسی ،ذهنیت ،تجربهزیسته ،زنان بیخانمان ،تلویزیون
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مقدمه

امـروزه بـا گسـترش رسـانهها و ورود آنهـا بـه عرصههـای مختلـف زندگـی،
تجربههـا و ذهنیـت انسـانی بیـش از هر چیـز متکی به رسـانهها شـده و ادراک افراد
دربـاره خـود و سـایر پدیدارهـا ،ماهیتـی رسـانهای یافتـه اسـت .آنچـه افـراد درباره
خـود ،هویتشـان و سـایر پدیدارهـا میاندیشـند ،محصـول بازنمایـی رسانههاسـت
و آنچـه از واقعیتهـای مختلـف زندگـی شـخصی خـود درک میکننـد و بـر اسـاس
آن ،خـود را فرادسـت یـا فرودسـت میداننـد ،بـه فراینـد تمایزگـذاری در رسـانهها
وابسـته اسـت .ادراک زنـان بیخانمان از خـود نیز بر همین واقعیت رسـانهای مبتنی
اسـت؛ یعنـی در همـان حـالکـه ویژگیهـای زندگـی و طردشـدگی ،ادراک آنان را
از بیخانمانـی ،1سـاختار میبخشـد ،تلویزیـون نیـز با گونـهای از بازنمایی ،از سـویی
سـبب برسـاخت بیخانمانـی در افـکار عمومـی میشـود و از سـوی دیگـر ،ادراک از
«خـود»  2و بیخانمانـی را در زنـان بیخانمـان تنظیـم میکنـد.
تلویزیـون یکـی از مهمتریـن رسـانهها در میـان اقشـار مختلـف مـردم اسـت،
بـه صورتـی کـه از طریـق بازنمایـی و کلیشهسـازی ،ادراک زنـان بیخانمـان را از
بیخانمانـی ،بـرای خـود آنان و دیگران برسـاخت میکند .این مسـئله ،رابطه رسـانه
و مسـائل اجتماعـی را برجسـته میسـازد .در ایـن دیدگاه ،رسـانه بهویـژه تلویزیون،
سـازنده محیـط نمادینـی اسـت کـه تأثیـر عمـده آن شـکلگیری تصویـر ذهنـی
مخاطبـان از دنیـای اطـراف اسـت .بهاینترتیـب ،ادراک افـراد از خـود ،برسـاختی
اجتماعـی اسـت کـه نمیتوانـد بیـرون از بازنماییهـای فرهنگـی و رسـانهای وجـود
داشـته باشـد (مهـدیزاده .)110 :1389 ،منطبـق بـا این دیـدگاه نظـری ،تلویزیون
بـا بازنمایـی ،ادراک از خـود و بیخانمانـی را در زنـان بیخانمـان شـکل داده اسـت.
در یـک نـگاه کلـی بـرای رسـانه ،دو نقــش متمــایز را در خصـوص مواجهـه با
مسـائل اجتماعـی میتـوان به رسـمیت شـناخت .در نگاه اول ،رسـانه ابـزاری خنثی
اسـت .امـا در رویکردهـای نویـن برسـاختگرایانه ،میتوانـد مسـائل اجتماعـی را
تعریـف و آنهـا را در سـطح جامعـه منتشـر کنـد .در این رویکـرد ،تلویزیـون از چنان
قابلیتـی برخـوردار اسـت کـه میتوانـد هـر موضوعـی را بهمثابـه مسـئله اجتماعـی
تعریـف و برجسـته کنـد و بـا «بازنمایـی واقعیـت» ،خالق «امـر واقع» شـود (زاهدی
و نورانـی .)7 :1396 ،در ایـن رویکـرد ،از سـویی رسـانهها بــا بهکارگیـری نگــاهی
کلیشـهای و ایدئولوژیک ،بر شـدت و گسـتردگی بروز مسـائل اجتماعي میافزایند از
سـوی دیگــر ،بــا اتخاذ رویکـردی اجتماعی تلاش میکنند ،با تـوان و ظرفیتهای
1. homelessness
2. self

11
رسـانهای به حــل مســائل اجتماعی یاری رسـانند ،رویکردی که تمامي رسـانههای
توسـعهگرا سعي دارنــد خود را از آن بهرهمند سـازند (بخارایی و شکیبا.)13 :1394 ،
یکـی از مسـائل اجتماعـی مهـم در کشـور مـا ،بیخانمانی اسـت .در ایـران آمارهای
رسـمیاز بیخانمانـی در دسـت نیسـت؛ امـا باتوجهبـه آخریـن آمـار غیررسـمی در
شـهر تهـران حـدود  20هـزار نفـر بیخانمـان وجـود دارد (حریرچـی .)1400 ،بـر
اسـاس مطالعـات موجـود در سـطح بینالمللـی حـدود  20تـا  25درصـد از جمعیت
بیخانمانهـا را زنـان تشـکیل میدهنـد (هارسـت .)1998 ،1در ایـران نیز بر اسـاس
آمارهـای غیررسـمی ،در شـهر تهـران حدود  15تـا  20درصد از گـروه بیخانمانها،
زنـان هسـتند (جهانگیریفـر .)1392 ،آنچـه واقعیتها نشـان میدهد ،جایـگاه زنان
بیخانمـان نسـبت بـه مـردان در ایـران نهتنهـا متفـاوت ،بلکـه پایینتـر نیز هسـت
چنانکـه در سیاسـتگذاریهای گوناگـون بسـیار کمتـر مـورد توجـه قـرار میگیرند.
ازایـنرو ،ضـرورت توجـه بـه ایـن گروه در رسـانه بهخوبی روشـن اسـت.
اگـر رسـانه را ابـزاری بدانیـم کـه خالـق امـر واقـع اسـت و میتوانـد ادراکات را
سـامان ببخشـد ،میتوانیـم دریابیـم کـه چگونـه درک زنـان بیخانمـان از خـود و
هویـت ،محصـول تعامالت رسـانهای اسـت .چنانکـه مصاحبههایی که پژوهشـگر در
مرحلـه اول ،بـرای شـناخت ادراک زنـان بیخانمـان از بیخانمانـی (و نـه تلویزیون)
انجـام داد ،پـس از مقولهبندیهـای متعـدد ،بـه ذهنیـت ویـژه آنـان از تلویزیـون و
س از
نقـش میانجـی ایـن رسـانه در سـاخت ادراک از بیخانمانـی دسـتیافـت و پـ 
آن پرسـش اصلـی مقالـه شـکل گرفـت؛ یعنی هدف این اسـت کـه بدانیـم ادراک از
تلویزیـون 2در میـان ایـن گـروه چگونه اسـت؟
بـر اسـاس نتایـج پژوهـش در مرحلـه قبلـی ،تلویزیـون بـا بازنمایـی به سـاخت
ذهنیـت زنـان بیخانمـان از خـود و بیخانمانـی (بهعنـوان دو پدیـدار 3اجتماعـی)
پرداختـه اسـت ،ازایـنرو ،ضـروری اسـت بدانیـم تلویزیونـی کـه بـه ایـن سـطح از
برسـاخت اجتماعـی نائـل شـده ،در ادراک زنـان چـه صورتبنـدیای 4دارد؛ تنهـا با
شـناخت ایـن ذهنیـت ،میتـوان نقش برسـاخت کننـده تلویزیـون را تصریـح کرد و
ایـن موضوعـی اسـت کـه محـور اصلـی پژوهـش حاضـر را شـکل میدهد.
در ایـن دیـدگاه ،تلویزیـون و برنامههـای آن ،نـه بهعنـوان «بـود» و «واقعیـت
عینـی »5بلکـه به عنـوان «نمود »6و چگونگی حضـور آن در ذهنیـت ،اهمیت دارد .با
توجـه بـه اینکـه هدف پدیدارشناسـی ،اساسـاً مطالعه تجربهزيسـته 7يـا جهانزندگي
اسـت (ونمانـن ،)9 :1997 ،8تلویزیـون نیـز بهعنـوان یـک ابـژ ه (شـیء) در جهـان
 .2منظور از تلویزیون ،برنامههای تلویزیون صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است.
					
 .4یعنی شناخت معنای تلویزیون در آگاهی زنان بیخانمان

7. lived experience
8. Van Manen

1. Hurst
3. phenomena
5. objective
6. noesis

تجـــربـهزیستـه زنـان
بیخانمان از تلویـزیون
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خـارج وجـود نـدارد ،بلکه تنهـا در آگاهـی افراد مختلف تجسـم مییابد و «شـیوهای
از آشـکار شـدن »1را نـزد افـراد مختلـف میپذیـرد .ازایـنرو ،شـناخت ادراکات
گروههایـی کـه برچسـب حاشـیهای بـودن و یـا آسـیب اجتماعـی را بـا خـود حمل
میکننـد ،از تلویزیـون بسـیار مهم اسـت .در این پژوهـش نیز ادراک و تجربهزیسـته
زنـان بیخانمـان از تلویزیـون (بهعنوان موضـوع نیتمندی 2پدیدارشناسـانه) اهمیت
مطالعـه یافته اسـت.
بـا توجـه به نقـش تلویزیون در سیاسـتگذاری مسـائل اجتماعی و شـکلدهی به
افکارعمومـی ،ضـرورت مطالعـه پدیدارشناسـانه تلویزیـون در بیـن گروههای مختلف
وجـود دارد .موضوعـی کـه تاکنـون پژوهشهـای رسـانهای کمتـر بـه آن پرداختهاند
و تلویزیـون را از زاویـه اولشـخص تجربهکننـده ،بـا ویژگیهـای مختلـف طبقاتـی و
فرهنگـی ،کمتـر تحلیـل کردهاند.
بـا اسـتفاده از مطالعـه پدیدارشناسـانه ،تجربـه بیواسـطه گروههـای مختلـف از
تلویزیـون و تلویزیـون بـه عنوان پدیـدار تحلیل میشـود و بهجای عینیـت ،ادراک از
تلویزیـون ،نقطـه محـوری مطالعـات تلویزیونی قـرار میگیـرد .در این مقالـه ،مطابق
روشهـای پدیدارشناسـانه ،تلویزیـون مکعبی اسـت کـه زنان بیخانمان ،متناسـب با
زمینـ ه اجتماعـی خویش بـه آن معنـا میدهند.
بـه پیـروی از هوسـرل 3در مطالعـه پدیدارشناسـی تلویزیـون ،تلویزیـون مسـئله
اصلـی نظـری در ایـن پژوهش نیسـت ،بلکـه درک زنـان از تلویزیـون و اینکه چگونه
ل گرفته اسـت ،اهمیـت دارد.
در آگاهـی آنـان شـک 
5
4
ازایـنرو ،مقالـه حاضـر ،پس از در پرانتز قرار دادن و کنـار نهادن نگرشطبیعی
از تلویزیـون ،بـا اسـتفاده از روش و نظریـه پدیدارشناسـی ،توصیـف زنـان بیخانمان
از تلویزیـون مطالعـه میشـود و پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه زنـان بیخانمـان بـه
ن ،ایـن
تلویزیـون بهعنـوان یـک پدیـدار چگونـه مینگرنـد و در زیسـتجهـان آنـا 
رسـانه چگونـه صورتبندی شـده اسـت؟

پیشینه پژوهش

توجـه اصلـی ایـن پژوهش به موضـوع ادراک زنـان بیخانمان از تلویزیون اسـت.
ازایـنرو ،زنـان بیخانمـان و تلویزیـون ،مفاهیـم اصلـی پژوهـش حاضـر را تشـکیل
میدهنـد .هرچنـد در خصـوص رابطـه رسـانه و مسـائل اجتماعـی ،شـاهد ادبيـات
پژوهشـی بـه نسـبت وسـيعي هسـتيم كـه هـر يك بـا توجـه به جایـگا ه خـاص و از
5. natural attitude

3. Husserl
4. bracketing

1. mode of appearance
2. intended object
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منظـر مخاطـب یـا پیـام ،به تحليل رابطـه ميان دو مفهوم رسـانه و مسـئله اجتماعي
پرداختهانـد ،در حـوزه بیخانمانـی و رسـانه ،نویسـندگان ایـن مقالـه ،بـه پژوهشـی
دسترسـی پیـدا نکردهاند.
در حـوزه بیخانمانـی چندیـن پژوهـش در ایـران انجـام شـدهاند کـه هـر یـک
از جایگاهـی ایـن موضـوع را مطالعـه کردهانـد .دالیـل و مسـیرهای بیخانمانـی 1را
صدیقسروسـتانی و نصراصفهانـی ( )1389سـاالرزاده امیـری و محمـدی ()١٣٨٨
بررسـی کردهانـد و سیاسـتگذاریها در خصـوص بیخانمانـی در کتـاب بـاروز و
همـکاران ( )1396و پژوهـش کالنتـری و همـکاران ( )١٣٩٢مطالعـه شـده اسـت.
بررسـي وضعيـت اميـد بـه زندگـي زنـان بيخانمـان شـهر تهران از سـوی سـفیری
و خـادم ( )١٣٩٢و فهـم تجربهزیسـته زنـان بیخانمـان از سـوی درویشـیفرد و
فیضیپـور ( )1396از معـدود پژوهشهایـی هسـتند که در خصوص زنـان بیخانمان
انجـا م شـده انـد .همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه ادراک بیخانمانـی بـه زمینههـای
اجتماعی و فرهنگی وابسـته اسـت ،شـناخت تجربهزیسـته بیخانمانی در کشـورهای
دیگـر بـرای ایران کارگشـا نیسـت.
آنچـه در پژوهـش حاضـر اهمیـت دارد ،رابطـه رسـانه و گروههـای بیخانمـان
اسـت؛ امـا در خصـوص ایـن موضوع ،چـه از منظر رسـانه ،یعنـی چگونگـی بازنمایی
بیخانمانهـا و یـا تحلیـل محتـوای رسـانهای بیخانمانـی و چـه از منظـر مخاطـب
یعنـی ،چگونگـی خوانـش پیامها از سـوی این گـروه ،تاکنون پژوهشـی انجا م نشـده
اسـت و یا پژوهشـگر به آن دسترسـی نداشـته اسـت .البته گذشـته از تجربهزیسـته
ایـن گـروه بهعنـوان یکـی از گروههـای آسـیبپذیر ،تجربهزیسـته از تلویزیـون ،در
سـایر گروههـای آسـیبپذیر نظیـر حاشیهنشـینها ،فقـرا و سـالمندان نیـز مـورد
مطالعـه قـرارنگرفته اسـت.
بهطورکلـی ،میتـوان گفـت بـا وجـود مطالعـات گسـتردهای کـه در حـوزه
بیخانمانـی مـردان صـورت گرفتـه اسـت ،در ایـران ،زنـان کمتـر مـورد توجـه ایـن
حـوزه مطالعاتـی بودهانـد .همچنیـن مطالعات بیخانمانی بیشـتر جنبه ّکمی داشـته
و درک تجربـه اولشـخص زنـان بیخانمـان ،مـورد غفلـت پژوهشهـا بـوده اسـت.
همچنیـن نسـبت تلویزیون و بسـیاری از گروههـای آسـیبپذیر و ادراک این گروهها
از رسـانه ،از موضوعـات مـورد نیاز رسـانه اسـت.
از ایـنرو ،میتـوان گفـت پدیدارشناسـی تلویزیـون و درک افـراد بـا ویژگیهای
مختلـف از ایـن رسـانه ،موضوعـی نوین اسـت کـه باوجود اهمیـت ،ادبیات رسـانهای
1. homelessness pathways
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بسـیار کمـی در خصـوص آن توسـط پژوهشـگران رسـانهای در ایـران تولید شـده و
بهاینترتیـب ،پژوهـش حاضـر ،پژوهشـی نوآورانـه در مطالعـات تلویزیون اسـت.

چارچوب نظری پژوهش

بـراي پاسـخ بـه پرسـش پژوهـش و حـل مسـئله تجربهزيسـته زنـان بیخانمان
از تلویزیـون بايـد به جامعهشناسـی پديدارشناسـي و نظریات برسـاختگرایی رسـانه
اتـكا کـرد؛ بـه ایـن دلیـل کـه تنهـا در پدیدارشناسـی اسـت کـه ادراک از تلویزیون
تحلیـل میشـود .همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه در نظریـه برسـاختگرایی رسـانه،
برسـاخت مسـائل اجتماعـی مختلـف ،مبتنی بـر چارچوبسـازی تصویرهای رسـانه
اسـت ،ایـن نظریـه میتوانـد تحلیـل کنـد کـه ذهنیـت زنـان بیخانمـان و دیگران،
چگونـه برسـاخت میشـود .درواقـع از نظر رویکـرد برسـاختگرایی ،رسـانه از چنان
قابلیـت و تواناییهایـی برخـوردار اسـت که میتواند هـر موضوعی را بهعنوان مسـئله
اجتماعـی ،برجسـته سـازد و بـا ایـن قابلیـت برسـاختی ،سـاختار صـدق و کـذب و
اهمیـت موضوعـات را دسـتخوش تغییـرات بنیـادی کند .ازایـنرو ،در مقالـه حاضر،
مطالعـه دودسـته نظریـه ضـروری بـه نظر میرسـد.
 .1نظریه برساخت اجتماعي واقعيت
نظریـه برسـاخت اجتماعـي واقعيـت بـر نقـش عوامـل زمینـهای در شـکلدهی
بـه شــناخت سـوژهها از جهـان مـادي تأکیـد دارد و نشـان میدهـد کـه رسـانه
میتوانـد هـر موضوعـی را بهمثابـه مسـئله اجتماعـی تعریـف کنـد .بر اسـاس نظریه
سـاخت اجتماعـی واقعیـت ،افـراد معرفتـی را کـه بـر اسـاس آن ،واقعیـت اجتماعی
خویـش را بنیـان مینهنـد ،از چهار منبـع اخذ میکنند :تجرب ه شـخصی ،همسـاالن
(همسنوسـالها ،بسـتگان ،دوسـتان و ،)...نهادهـای اجتماعـی و رسـانههای جمعی.
رسـانهها در میـان منابـع معرفـت ،نقـش کلیـدی دارنـد .ازآنجـاکه ما بخش بسـیار
کوچکـی از رویدادهـای جهـان را بهطـور شـخصی تجربـه میکنیـم ،بـه شـدت بـه
واقعیـت اجتماعـی سـاختهشـده از طریق رسـانهها وابسـته هسـتیم .الگـوی فرایند
سـاخت اجتماعـی واقعیـت را میتـوان بـا اسـتفاده از مراحـل زیـر ترسـیم کـرد :در
مرحلـ ه اول ،جهـان مـادی بازنمایـی شـرایط واقعی جامعه اسـت .مرحلـه دوم ،تحت
سـلطه رقابـت رسـانه قـرار دارد و در مرحله سـوم ،رسـانهها دانش و آگاهـی در مورد
جهـان را توزیـع و تفسـیر و بهعنـوان عرصـ ه اصلـی رقابـت در میـان سـاختارهای
متعـارض جهـان عمـل میکننـد و در مرحلـه چهـارم ،نیـزبرسـاخت برتـر نشـئت
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گرفتـه از رقابـت پدیدار میشـود و بهصـورت دیدگاه عمومـاً پذیرفتهشـد ه جامعه از
واقعیـت درمیآیـ د (مهـدیزاده.)93 :1389 ،
امـا عوامـل زمینـهای در قالب ايدئولـوژي ،اراده معطـوف به قدرت ،خواسـتهها و
بسـياري از مؤلفههـای ديگـر نمـود مییابنـد و آنچـه را از واقعيـت شـكل میگیـرد،
در كسـوت امـري برسـاختي ارايـه میدهنـد .چنيـن سـازوکار بـر مبنـاي حمايــت
از تحقــق هـدف يـا اهدافـي خـاص شـكل میگیـرد .برگـر و الکمـن بهعنـوان
نظریهپـردازان ایـن حـوزه معتقدنـد کـه جامعـه برسـاختی فرهنگـی یـا نمادیـن
اسـت .جامعه ،سیسـتم یا سـازوکار و یا ارگانیسـم نیسـت؛ بلکه برسـاختهای نمادین
یـا محصولـی سـنجیده و متشـکل از آراء ،معانـی و زبـان اسـت (سـیدمن ،ترجمـه
جلیلـی .)112:1386 ،نظریهپـردازان ایـن حـوزه بـر ايـن باورنـد كـه بازنمودهـاي
تصويـري و متنـي رسـانههای جمعـي اهميـت زيـادي بـراي زیسـت مـا دارنـد و به
همیـن دلیـل ،تحلیلهـای خـود را دربـاره ايـن بازنمودهـا را در چارچـوب نظریـه
بازنمايـي صورتبنـدی کردهانـد (مهـدیزاده .)1387 ،بنابر رويكرد برسـاختگرایی،
رسـانههای جمعــي واقعيــت اجتمــاعي را مــنعكس نمیکنند ،بلكـه واقعیتهای
اجتماعـي در قالـب سـاختار روايي خلق و برسـاخت میشـوند .رسـانههای جمعي از
طريـق آنچـه بودريـار «فراواقعیـت »1میخواند ،میکوشـند واقعيت جديـدي را خلق
كننـد و زندگـی روزمـره را تحـت تأثير قـرار دهند (زاهـدی و نورانـی .)7 :1396 ،به
نظـر بودریـار نیـز رسـانه همچون ابـزار نامیانجیگـری میان انسانهاسـت کـه نهتنها
پیـام را منتقـل نمیکنـد ،بلکه بـا «بازنمایی واقعیـت» ،خود خالق امر واقع میشـود.
ایـن ابـزار از طریـق «منطق شبیهسـازی» ،جهان پیرامون انسـانها را خلـق و در این
زیسـت جهـان بازنمایی شـده ،هر موضوعـی را به مسـئله اجتماعی ،تبدیـل میکند.
رسـانه در دنیای جدید ،خالق جهانی اسـت که هر برسـاختی در آن ازجمله مسـئله
اجتماعـی امـکان وقـوع دارد .ازاینرو ،رسـانه میتواند برسـاختی منطبق با خواسـت
و اهـداف قـدرت را از زنـان بیخانمـان ارايه دهد و آن را به شـکل ویژهای به مسـئله
اجتماعـی تبدیـل کند.
 .2پدیدارشناسی و تلویزیون
بـراي پاسـخ بـه پرسـش پژوهـش و حـل مسـئله تجربهزيسـته زنـان بیخانمان
از تلویزیـون از نظریـات جامعهشناسـی پديدارشناسـي اسـتفاده میکنیـم؛ زیـرا در
پدیدارشناسـی ،واقعیـت ابعـاد چندگانـهای دارد و هـر فـرد بـا توجـه بـه زمینههای
مختلـف ،بُعـدی خـاص از آن را کشـف میکنـد .ازایـنرو ،شـیوه تفسـیر یـک گـروه
1. hyper-real
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(در ایـن مقالـه زنـان بیخانمـان) و تجربهای خـاص از تلویزیون ،نقطهمحوری اسـت.
نگاه پدیدارشناسـانه موجب میشـود ،مسـائل همـواره به نحوی خاص ادراک شـوند.
بایـد در نظـر داشـت کـه تنها میتـوان «نمـود» تلویزیـون را درک نمـود و تلویزیون
«فینفسـه» وجـود نـدارد .جامعهشناسـی پدیدار شـناختی در گسـتردهترین سـطح
ی اطلاق میشـود کـه بـر پایـه پدیدهشناسـی فلسـفی
آن بـه نوعـی جامعهشناسـ 
عمـل میکنـد .ایـن نـوع جامعهشناسـی ،توصیـف سـاختار کلـی جهتگیریهـای
ذهنـی را هـدف خـود میداند و بیشـتر بـه معنـا ،تجربه ،سـاخت و خود میپـردازد.
در جامعهشناسـی پدیدارشناسـی بـر پایـه رهیافت بـاال ،ویژگیهاي عینـی جامعه بر
مبناي ذهنی اسـتوار اسـت .پدیدار شناسـان معتقدند که سـامان بخشـیدن به جهان
بـه دسـت انسـانها انجـام میگیـرد و همیـن امـر اسـت کـه موضـوع مهـم پژوهش
پدیدهشناسـی اسـت (ریتـزر ،ترجمـه ثالثـی .)325 :1383 ،هـدف پدیدارشناسـی،
شـناخت سـاختار بنیادیـن آگاهـی ،ادراک و تجربهزیسـت همعطـوف به چیزی اسـت.
در ایـن پژوهـش ،آگاهـی و ادراک معطـوف بـه تلویزیـون تحلیل میشـود.
1
یکـی از مفاهیـم اصلـی پدیدارشناسـی ،در پرانتـز گذاشـتن ،بیناذهنیـت و
نیتمنـدی اسـت کـه ایـن امر متضمـن تعلیق باورهـای روزمـره عقل متعـارف ما به
اشیاسـت (کرایـب ،ترجمـه مخبـر )161 :1385 ،تالش بـرای کنار گـذاردن هرگونه
ی مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم نسـبت بـه اشـیا و بازگشـت بـه خود اشـیا و تالش
داور 
بـرای کنـار نهـادن نگـرش طبیعـی و دوری از عادتزدگـی ذهنـی ما نسـبت به فهم
مـان از جهـان پیرامـون در ایـن رویکـرد اهمیت بسـیار دارد.
نقطـه شـروع پدیدارشناسـی ،تأکیـد بـر ایـن نکتـه اسـت کـه ابژههـا (اشـیا)
نمیتواننـد در جهـان خـارج بـه شـکلی مسـتقل حاضر باشـند؛ آنها حـاوی اطالعات
قابلاتـکا و باثبـات نیسـتند ،بلکـه تنهـا بـه صورتـی حضـور دارنـد کـه در آگاهـی
افـراد تجسـم مییابنـ د (ایگلتـون .)1983 ،2پديدارشناسـان معتقدند ،بـا اینکه عموم
مـردم ،عوالـم روزمـره را بديهـي در نظـر ميگيرنـد ،تحليلـي پديـده شـناختي الزم
اسـت تـا چگونگـي شـكل گرفتـن ايـن عوالم بـه ظاهـر پیشپاافتـاده را نشـان دهد
(ساكلوفسـكي ،ترجمـه قربانـی .)56 :1384 ،پديدارشناسـي به جهـان ،آنچنانکه
از سـوی يـك فـرد زيسـته ميشـود ،نـه جهان يـا واقعيتـي جـداي از انسـان ،توجه
دارد.
از نظـر هوسـرل ،کنشـگران پیوسـته در فراگـرد فعـال و بسـیار پیچیـدهای از
سـامان بخشـیدن بـه جهـان درگیرنـد ،بااینهمـه اغلـب نمیداننـد که دارنـد جهان
1. intersubjectivity
2. Eagleton
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اجتماعیشـان را سـامان میبخشـند و ازهمیـنرو ،در مـورد ایـن جهـان تردیـد روا
نمیدارند (هوسـرل ،ترجمه رشـیدیان .)1372 ،آلفرد شـوتس ،1پدیدارشناسـی را با
جامعهشناسـی تلفیق کرده اسـت .او در جامعهشناسـی پدیدارشناسـی معتقد اسـت،
زندگـی روزانـه منبـع اصلـی و دسـتاول سـازنده واقعیـت اسـت (ادیبـی و انصاری،
.)299 :1383
بـر پایـه دیـدگاه شـوتس ،توصیـف و ادراک زنـان بیخانمـاناز تلویزیـون مهـم
اسـت زیـرا آنـان تلویزیـون را تفسـیر میکننـد و بـه آن معنـا میدهنـد و از ایـن
طریـق ،بـه سـاختن واقعیـت اجتماعـی زندگـی خـود میپردازنـد .بـر مبنـای نظـر
شـوتس تلاش میشـود تـا قواعـد و نمونههـای مشـخصی 2کـه زنـان از تلویزیـون
دارند ،آشـکار شـود.
همچـون شـوتس ،بـه دنبـال معانی ذهنـی جمعـی از تلویزیـون هسـتیم ،یعنی
معنایـی کـه زنـان بیخانمـان از تلویزیـون تعریـف میکنند .بـه تعبیر هوسـرلی نیز
در مطالعـه پدیدارشناسـی تلویزیـون ،تلویزیون مسـئله اصلی نظـری در این پژوهش
نیسـت بلکـه درک زنـان از تلویزیـون و اینکـه چگونـه در آگاهـی آنان شـکلگرفته
اسـت ،اهمیت دارد.

روششناسی پژوهش

در ایـن پژوهـش روش ،کيفـي اسـت و در بیـن رویکردهـای مختلـف در روش
کیفـی ،پدیدارشناسـی 4شـیوههای ظهـور آگاهی و شـکلهای مختلف تجربهزیسـته
بیواسـطه را تحلیـل میکنـد .پیشفـرض اصلی پدیدارشناسی،کشـف دنیایی اسـت
ت (کرایـب ،ترجمـه
کـه در آن زندگـی میکنیـم و در آگاهـی مـا خلـقشـده اسـ 
مخبـر .)124 :1385 ،ازایـنرو کار پدیدارشناسـی ،مطالعـه سـاختار ذهـن و آگاهـی
آدمـی در ارتبـاط بـا موضـوع اسـت و بـه همین دلیـل ،بهتریـن روش بـرای پژوهش
حاضـر و چگونگـی شـکلگیری تلویزیون در آگاهـی زنان بیخانمان ،پدیدارشناسـی
اسـت .مهـدیزاده نیـز در کتـاب خـود بـا توجـه بـه نظریات برگـر ،الکمـن و مفهوم
برسـاختگرایی اجتماعـی ،اهمیـت تجربهزیسـته رسـانهای را نشـان میدهـد
(مهـدیزاده.)1389 ،
بـر اسـاس ایـن رویکـرد ،تـا زمانـی کـه معنـا و تجربـه افـراد را اسـاس واقعیـت
بدانیـم و در پـی کشـف ذهنیـت و نحوه تبدیل آن به واقعیت باشـیم ،پدیدارشناسـی
میتوانـد بـه خدمـت گرفتـه شـود .البتـه بایـد توجه داشـت کـه در پدیدارشناسـی
3

3. approach
4. phenomenology

1. Schutz
2. mitwelt

تجـــربـهزیستـه زنـان
بیخانمان از تلویـزیون

18
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـشـتـم،
ســال 
شمـاره ( 4پياپي ،)108
زمستــــــــان 1400

توصیـف از تجـارب شـخصی ،معنا و چگونگی شـکلگیری پدیـده در آگاهی در مرکز
توجـه اسـت نـه خود افراد ،اشـیا و واقعیـت (اولیـری .)2004 ،1از آنجاکـه هدف اين
پژوهـش ،مطالعـه تجربـه بیواسـطه و چگونگـی ادراک و آگاهی از تلویزیـون در نزد
زنـان بیخانمـاناسـت ،پديدارشناسـي مناسـبترین روش خواهـد بـود .بـر اسـاس
ایـن رویکـرد ،تأکیـد بر مطالعـه «نمـود واقعیت» یا موضوع مجسـم شـده در آگاهی
ت (موران.)2000 ،2
اسـ 
ل )2007( 3دو رويكـرد عمـده بـه پدیدارشناسـی را مشـخص كـرده
كرسـو 
5
4
اسـت :پدیدارشناسـی تفسـیری  ،وجـودی یـا هرمنوتیـک منسـوب بـه هایدگـر و
پدیدارشناسـی تجربـي ،متعالـی یـا توصیفـی 6متعلـق بـه هوسـرل.
در پدیدارشناسـی تجربـی تلاش میشـود تـا رهیافـت آلفـرد شـوتس بهصورت
تجربـی ،کاربردپذیـر و وجـوه مشـترک تجربهزیسـت ه مختلف اسـتنباط شـود .ما این
نقطـه مشـترک را مبنایـی بـرای فهم معنـای اصلی قـرار دادهایم.
در پژوهشهـای کیفـی به جـای جامعه آماری ،از میدان یا بسـتر مطالعه سـخن
مـی گوینـد (محمدپـور .)1392 ،بسـتر مطالعه ایـن پژوهش زنان بیخانمان سـاکن
در مددسـراهای شـهر تهـران هسـتند .همچنین در ایـن مطالعات ،به جـاي نمونه از
مشـاركتكنندگان و بـه جـاي نمونهگيـري از انتخـاب مـوارد يـا مشـاركتكنندگان
نـام بـرده ميشـود (دنزین 7و لینکلـن )2000 ،8ازایـنرو ،در پژوهش حاضـر ،انتخاب
مشـارکتکنندگان اهمیـت دارد .از منظـر پدیدارشناسـی نیـز ،دانـش حقیقـی 9در
بـاب تجربـه انسـانی صرفـاً از طریـق کسـانی حاصـل میشـود کـه در جهـان آن
تجربـه زندگـی میکننـد .بـه ایـن معنا سـوژههاي تحـت مطالعـه (نمونهها) کسـانی
هسـتند کـه بهتـر از هـر پژوهشـگر اجتماعـی ،جهـان خـود را توصیـف و بازنمایـی
میکننـد (زهـاوي .)2003 ،10بـا توجـه بـه ماهیـت ،پدیدارشناسـی پژوهـش حاضر،
مشـارکتکنندگان از میـان کسـانی انتخـاب شـدهاند کـه دانـش حقیقـی و نابـی از
بیخانمانـی داشـتهاند .ازایـنرو ،بـر مبنـای نمونهگیـری هدفمنـد ،تعـداد ده نفـر از
زنـان بیخانمـان کـه ایرانـی و سـاکن شـهر تهـران هسـتند ،مـورد شناسـایی قـرار
ل ذکر اسـت
گرفتهانـد و از آنـان مصاحبـه نیمهسـاختیافته بهعمـلآمده اسـت .قاب 
بـر اسـاس تجربـه پژوهشـگر ،زنـان بیخانمان کـه در خیابانهـا ،پارکهـا و پاتوقها
زندگـی میکننـد ازنظـر ارتبـاط بـا مراکـز خدماتـی و حمایتـی (مراکـز دولتـی و یا
ل تقسـیمبندی
خصوصـی و مراکـز اقامـت شـبانه و یـا گـذری) بـه سـه دسـته قابـ 
هسـتند .الـف) برخـی از آنـان بـا توجـه بـه دالیل مختلـف ازجملـه ،نیاز بـه مصرف
6. emprical or transcendental Phenomenology
7. Denzin
8. Lincoln
9. true Knowledge
10. Zahavi

1. O’leary
2. Moran
3. Creswell
)4. interpretative phenomenological analysis(IPA
5. hermeneutic phenomenology
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دایمـی مـواد مخدر ،نداشـتن اعتمـاد به ایـن مراکز ،برخـورداری از شـبکه اجتماعی
خیابانـی ،زندگـی با شـریک جنس مخالـف در خیابان ،بـارداری و تصمیـم به فروش
نـوزاد و یـا تـرس از تـرک اجبـاری ،در مراکـز خدماتـی و حمایتی حاضر نمیشـوند
و ب) برخـی دیگـر پـس از اعتمادسـازی مراکـز برای تهیـه غذای گرم و یـا در مواقع
سـرما ،یـک یـا چنـد شـب را در مـاه یا هفتـه در ایـن مراکز اقامـت میکننـد و بقیه
روزهـا و شـبها را در پاتوقهـا میگذراننـد و ج) گـروه سـوم افـرادی هسـتند کـه
بهطورمعمـول ،پـس از چنـد سـال بیخانمانی ،بـا جلب اعتمـاد از طریـق مراکز و یا
معرفـی دیگـر زنـان بیخانمـان ،بهطور دائـم در این مراکـز اقامت دارنـد و از خدمات
آن بهـره میبرنـد؛ ایـن گـروه ،بهطورمعمـول ،فراوانـی کمتـری را به خـود اختصاص
میدهنـد.
در ایـن پژوهـش بـا توجه بهدشـواری دسترسـی به زنـان بیخانمـان در پاتوقها
(گـروه الـف) ،سـعی شـده اسـت بـا گـروه دوم ،یعنـی گروهی کـه بهطـور موقت در
مددسـراها اقامـت دارند ،مصاحبه شـود و ازایـنرو ،گروه نمونه شـامل گروهی از زنان
بیخانمـان اسـت کـه بهطـور موقـت و اغلـب چنـد روز هفته و یـا ماه در مددسـراها
حضـور دارنـد و بقیـه زمـان خـود را در خیابانهـا میگذراننـد و بهطـور کامـل در
مددسـرا نیستند.
ملاک دیگـر انتخـاب نمونـه در مددسـرا ،انتخـاب زنانـی بوده اسـت کـه تجربه
زندگـی در خیابـان را دسـتکم بـه مـدت یـک سـال داشـتهاند .همچنیـن ،تنهـا در
ایـن گـروه امـکان مشـاهده تلویزیون و شـکلگیری ادراک از آن میسـر میشـد؛ زیرا
ایـن زنـان در مددسـرا از امـکان تماشـای تلویزیـون برخوردارند.
پـس از تعریـف گـروه دوم زنـان بیخانمـان بهعنـوان نمونـه پژوهـش ،بـا مراکز
گوناگـون مرتبـط ازجملـه شـهرداری ،بهزیسـتی ،مرکـز طلـوع بینشـانها ،جمعیت
آفتـاب ،جمعیـت ایلیـا ،جمعیـت تولـد دوبـاره و گـروه معتـادان گمنـام ،مکاتباتـی
صـورت گرفـت و در نهایـت ،پژوهشـگر پـس از طـی مراحـل بسـیار طوالنـی ،موفق
بـه مصاحبـه بـا زنـان بیخانمـان در مرکز نیلوفـر آبی چیتگر (وابسـته به شـهرداری
تهـران) شـد .بـرای احـراز موقعیـت بیخانمانی ،زنـان بیخانمـان باالتر از  18سـال
کـه دسـتکم یـک سـال یـا بیشـتر تجربـه بیخانمانـی داشـتند ،مـورد مصاحبـه
گرفتنـد .انجـام مصاحبههـا تا زمان اشـباع نظری ادامه یافـت .منظـور از ادراک زنان
از تلویزیـون ،برنامههـای تلویزیـون صداوسـیمای جمهـوری اسلامی ایران اسـت.
در ایـن پژوهش ،بـرای تجزیهوتحلیل يافتهها ،از روش تجزیهوتحلیل پیشـنهادی
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کرسـول ( ،)2007اسـتفاده شـده اسـت .بهاینترتیـب ،پـس از اجـرای مصاحبهها و
بازخوانـي پیدرپـی متـن آنهـا ،از نرمافـزار  10 maxqdaاسـتفادهشـده که مراحل
آن در جدول  1نشـان دادهشـده است.
جدول  .1الگوی اجرای مطالعه پدیدارشناسی حاضر

Table 1. Pattern of the present phenomenological study

مرحله مرحله
مرحله 1
3
2

مرحله 4

مرحله5

شناسایی
گزارههای
پدیدار
 1استخراج معنادار 2و
(تلویزیون
اپوخه
3
دادهها افقیسازی
در ادراک
دادهها
زنان
بیخانمان)

دستیابی
به خوشه
4
معنایی

مرحله6

مرحله7

توصیفات توصیفات
6
متنی 5ساختاری

مرحله8
ترکیب
توصیفات
ساختاری
و متنی و
دستیابی به
جوهره اصلی

اعتباريابـي از طريــق تحليــل مقایسـهای )CCDA( 7بـا رفتوآمد مکــرر ميــان
مراحل کدگــذاري نســب بــه سازگاري ،ثبات ،معناداري و عموميت اطمينان کافي
9
احـراز شـد؛ بـه صورتی کـه دادهها هـم از تراکـم مفهومي 8و هـم از تمايـز مفهومي
برخوردار باشـند.
محدودیتهـای ایـن پژوهـش را میتـوان بـه قـرار زیـر بیـان کـرد :دشـواری
در دسترسـی بـه نمونههـا در پاتوقهـا و نبـود امنیـت الزم بـرای حضـور انفـرادی
پژوهشـگر در آنجـا ،همـکاری دشـوار سـازمانهای مرتبـط ،امتناع از انجـام مصاحبه
از سـوی زنـان ،دشـواری اعتمادسـازی و ضرورت حضـور طوالنیمدت پژوهشـگر در
مددسـرا بـرای اعتمادسـازی ،تمرکـز نداشـتن مشـارکتکنندگان بهویـژه در زمـان
اوج مصـرف مـواد مخـدر ،مخفـی نگهداشـتن تجربهزیسـته در مـوارد خـاص ماننـد
بـارداری از شـریک جنسـی و ...در مصاحبههای اول و ضرورت انجـام مصاحبه مجدد
در زمانـی دیگـر بهمنظـور تأییـد صحـت دادهها.

یافتههای پژوهش

توصیف مشارکتکنندگان
در ابتـدا ویژگیهـای مشـارکتکنندگان توصیـف میشـود و در ادامـه ،مقـوالت
اسـتخراجشـده ،تحلیل خواهند شـد.
سـن مشـارکتکنندگان در ایـن پژوهـش بهطـور میانگیـن  ۴۰سـال اسـت.
6. imaginative variation or structural description
7. conceptual comparative data analysis
8. conceptual density
9. conceptual specificity

1. epoche
2. significant statement
3. horizonlalization
4. clusters of meaning
5. textual description
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تحصیلات اکثـر افـراد سـیکل و یـک نفـر بیسـواد اسـت .یـک نفـر فوقدیپلـم
روانشناسـی دارد .اکثـر افـراد سـابقه مصرف مواد مخـدر دارند و هماکنـون نیز مواد
مصـرف میکننـد و عمومـاً چندمصرفـی هسـتند .مدتزمـان بیخانمـان بـودن این
افـراد بهطـور میانگیـن  8/5سـال اسـت .افـراد مصاحبه شـده بهغیراز یـک نفر ،همه
سـابقه تأهـل دارنـد و در میـان اکثـر آنـان ،سـابقه بازگشـت بـه خانه و تـرک مجدد
منـزل و شـروع دوبـاره زندگـی درخیابان مشـاهدهشـده اسـت.
جدول  .2توصیف کلی مشارکتکنندگان

کد
سن (سال)
تحصیالت
سابقه اعتیاد

Table 2. General description of the participants

کد  1کد 2
60

فوق
دیپلم
خیر

41

کد  3کد  4کد  5کد  6کد  7کد  8کد  9کد 10
44

32

32

38

48

48

27

33

بیسواد سیکل سیکل سیکل دیپلم سیکل سیکل سیکل دیپلم
بله

بله

بله

بله

بله

10 10 15
مدتزمان
 8سال  12سال  1سال
سال سال سال
بیخانمانی

بله

بله

خیر

بله

 5سال  16سال  7سال  1سال

سه بار
وضعیت تأهل متأهل
طالق

متأهل مجرد متأهل مطلقه بیوه

مطلقه مجرد مطلقه

 3بار

ندارد ندارد  1بار  2بار ندارد

ندارد

دفعات
برگشت به
خانواده

 2بار

میانگین
مدتزمان
نیم
1
مشاهده
ساعت ساعت
تلویزیون (در
روز)

 3بار

 2بار

1
1
نیم نیم نیم
1
2
ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت

 1ساعت

بـا اسـتفاده از نرمافـزار ،مقـوالت اولیـه از مصاحبههـا اسـتخراجشـدهاند .ایـن
مقـوالت پـس از بازنگـری و اصلاح ،بـا توجـه بـه نتایج هـر مصاحبه و در مقایسـه با
مجموعـه مصاحبههـا ،در جـدول  ،3سـاختاربندی شـدهاند و در ادامـه نیـز مقـوالت
اسـتخراجشـده ،توضیـح داد ه شـدهاند.

تجـــربـهزیستـه زنـان
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جدول  .3مقوالت ساختاری و متنی استخراجشده از مصاحبهها

Table 3. Structural and textual categories extracted from the interviews
مقوالت متنی

مقوالت ساختاری

تلویزیون استیگماساز
درونیکردن برچسبهای رسانهای

تلویزیون برچسبساز

مسدود کردن تغییر هویتی
تلویزیون بهمثابه ابزاری طبقاتی
بیخانمانهای هیجانساز /سرگرمکننده

تلویزیون طبقاتی

حسرت و یاس طبقاتی
مسیرهای فردگرایانه بیخانمانی
بیتجربگی در تجربهزیسته بیخانمانها
نامرئیسازی مضاعف زنان بیخانمان
تلویزیون برای اکثریت

بیخانمانی کاذب تلویزیونی
تلویزیون طردکننده

بهمنظـور تقليـل و تحليـل دادههـا و بـر اسـاس الزامـات روششـناختی 4 ،مقولـه
سـاختاری بـه دسـت آمـد کـه عبارتانـد از )1 :مقولـه تلویزیـون برچسبسـاز)2 ،
مقولـه تلویزیـون طبقاتـی )3 ،مقولـه بیخانمانـی کاذب تلویزیونـی و  )4مقولـه
تلویزیـون طردکننـده.
 )1تلویزیون برچسبساز
مقولـه «تلویزیـون برچسبسـاز» از ترکیب و انتزاع سـه مقوله متنـی «تلویزیون
استیگماسـاز»« ،درونـی کـردن برچسـبهای رسـانهای» و «مسـدودکـردن تغییـر
ج شـده اسـت که در ادامه ،هریک تشـریح خواهد شـد .ایـن مقوله،
هویتـی» اسـتخرا 
برچسبسـازی تلویزیـون و نتایـج ناشـی از آن را توصیـف میکنـد .بـر اسـاس ایـن
مقولـه ،زنـان بیخانمـان ،تلویزیـون را ابـزاری استیگماسـاز میدانند کـه نقاط ضعف
ن را برجسـته میکنـد .همچنیـن ایـن گـروه ،برچسـبهای ارايهشـده تلویزیون
آنـا 
را پذیرفتـه و درونـی کردهانـد و آنهـا را عاملـی بـرای مسـدود کردن تغییرات نقشـی
و هویتـی خـود میدانند.

تلویزیون استیگماساز

در تجربـه زنـان بیخانمـان ،تلویزیـون ابـزاری استیگماسـاز اسـت کـه زشـتی و
بدشـکلی جسـمانی ،مشـکالت ،نواقص ،کمبودهای خانوادگی و اعتیاد آنان را برجسـته
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میکنـد و آنـان را موجوداتـی غیرطبیعـی و غیـر انسـان ارايـه میدهـد کـه ضـروری
اسـت از دیگـران فاصلـه داشـته باشـند .در ذهنیت زنان ،تـرس مـردم از بیخانمانها،
رهـاورد برچسـبزنیهای تلویزیـون اسـت کـه از آنـان موجوداتـی غیرعـادی ارايـه
میدهـد؛ موجوداتـی کـه همـواره بایـد از آنان ترسـید و یـا اجتناب کـرد .همچنین در
ادراک آنـان ،بـاور عمـوم مـردم بـه این موجـودات (نه انسـانهایی) که شـهر را کثیف،
ناامـن و بدشـکل جلـوه میدهنـد ،از نتایـج تلویزیون برچسبسـاز اسـت.
یکـی از مشـارکتکنندگان بـا بیـان تجربـه خـود میگویـد« :1تلویزیـون جوری
برخـورد میکنـه انـگار من انسـان نیسـتم ،هرکی کثیف بود و بدشـکل شـد ،انسـان
نیست؟».
مشـارکتکننده دیگـر کـه باوجـود سـالها تجربـه بیخانمانـی ،اعتیـاد نـدارد،
معتقـد اسـت« :برچسـب اعتیـاد را چنـان به همـه بیخانمانهـا زدهاند کـه خودمم
بـاور کـردم معتـادم ،نمیدونیـد چقـدر سـخته تـو خیابـون بدبخـت باشـی و معتاد
نباشـی ،ولـی تلویزیـون بگـه تـو هم مثـل بقیه معتـادی».
در ذهنیـت ایـن گـروه ،بخشـی از تـرس مردم ،ناشـی از بیمـاری هـای واگیردار
مثـل ایـدز ،شـپش و سـاس در ایـن گـروه اسـت .آنـان در ادراک خـود نسـبت بـه
تلویزیـون معتقدنـد ،تلویزیـون در برجستهسـازی ایـن نواقص و آسـیبها در ذهنیت
مـردم عـادی و قدرتمنـد کـردن این دیـدگاه نقش مهمی داشـته اسـت؛ بهطوریکه
بـا کلیشهسـازی و سـاخت تصویـر قالبـی ،زنـان بیخانمان را بـا ایدز همسانسـازی
کـرده و در سـاخت برچسـب «زنـان بیخانمـان ایـدزی» موفق بوده اسـت.
در ایـن خصـوص یکـی از زنـان میگویـد« :انـگار مـا خـود ایدزیـم و هرجـا مـا
باشـیم ایـدز هـم هسـت ،زن خیابونی ایـدزی رو تلویزیون بـه مردم یـاد داده و ما رو
بدبختتـر کـرده».
در ادراک آنـان ،موقعیـت فرودستشـان ،یکـی دیگـر از اسـتیگماهای ارايهشـده
تلویزیونـی اسـت؛ بهطوریکـه بـا برجسـتگی و نشـان دادن فاصلههـای اجتماعـی،
زنـان را بهمثابـه پسـت و فرودسـت معرفـی میکنـد کـه افـراد عـادی بـرای حفـظ
سلامت جسـمی و آرامـش روانـی خـود و یا بـرای تربیت فرزنـدان بایـد فاصله خود
را از آنـان به رسـمیت بشناسـند.
یکی از مشـارکتکنندگان با درک این شـکل از اسـتیگمای تلویزیون (فرودستی)
بیـان میکنـد« :مـا آخـر جـدول آدم بـودن هسـتیم ،تلویزیون هـم خوب بلـده اینو
نشـون بده».
 .1صحبتهای مشارکتکنندگان با ادبیات غیررسمی و با کاربرد بیان خودشان ارايه شده است تا متن بتواند هرچه بیشتر ذهنیت آنان را
نمایان سازد.
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مشـارکتکننده دیگـری نیـز میگویـد« :مـا آدم حسـاب نمیشـیم؛ مـن چـون
جایـی را نـدارم بخوابـم و بدبختـم و بایـد تـوی خیابون بچـهداری کنـم ،خیلی فرق
دارم بـا اونکـه تـو خونـه اسـت و خانم خودشـه؟ حتمـاً فـرق دارم و خیلـی بیچارهام
دیگه».

درونی کردن برچسبهای رسانهای

در ذهنیـت زنـان ،درونـی کـردن برچسـبهای رسـانهای ،نتیجـه تلویزیـون
برچسبسـاز اسـت .در مقولهبنـدی ادراک زنـان بیخانمـان ،میتـوان مشـاهده کرد
کـه زنـان چگونـه عالوه بـر اینکه معتقدنـد برچسـبهای تلویزیونی در سـاخت افکار
عمومـی نقـش دارنـد ،در درونـی کردن برچسـبهای رسـانهای بـرای خود آنـان نیز
مهمانـد .بهاینترتیـب ،از سـویی زنـان ،برسـاخت هویـت خـود را ناشـی از رسـانه
میداننـد و از سـوی دیگـر ،برسـاخت افـکار عمومـی را نیـز ناشـی از برچسـبهای
رسـانهای تفسـیر میکننـد.
در ایـن خصـوص یکـی از زنـان اظهار میکنـد« :اگر بقیه بـا ما اینطـوری رفتار
میکنن ،تقصیـر تلویزیونه».
مشـارکتکننده دیگـر معتقد اسـت« :تلویزیون بـه دیگران یـاد میدهد چطوری
نگاهمـون کنـن ،مثـل شـپشهایی کـه تـو سـرمونه ،مـا هـم مثـل شـپشها ارزش
داریم».
زنـان برچسـبهای تلویزیونـی را بهعنـوان تعریـف اصلـی از خـود میپذیرنـد و
آنهـا را بهعنـوان هویـت خـود که آنـان را از دیگـران متمایز میکند ،تأییـد میکنند.
در ادراک آنـان ،تلویزیـون بـا برجسـته کـردن انسـانهای خـوب و کلیشهسـازی از
بدیهـای ایـن گـروه ،هویـت بـد و زبالـهای را برای آنـان فراهـم میکند.
در ایـن خصـوص یکـی از مشـارکتکنندگان بـا بیـان اینکـه «مـن قبـول کردم
بدبختـم ،تلویزیـون هم میگه» ،هویت سـاختهشـده خود را بازگـو میکند همچنان
کـه فـرد دیگـری نیـز بـا بیـان این جملـه کـه «برتـری دیگـران رو تلویزیـون به رخ
مـن میکشـه» درک خـود را از تمایزهـای نمایـش داد ه شـده و درونـی کـردن ایـن
موقعیـت ،بیـان میکنـد .البتـه بایـد توجه داشـت ماده اولیه سـاخت هویـت ،در این
گـروه ،درک و درونـی کـردن همین تمایزهاسـت.
در ادراک زنـان ،تلویزیـون فاصلـه اجتماعـی زنـان بیخانمان را از دیگر انسـانها
بازنمایـی میکنـد و ایـن فاصلـه را زنـان درونـی میکننـد و منطبق با آن به سـاخت
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خویشـتن میپردازنـد .ازایـنرو خـود را موجوداتـی احمـق ،ناالیـق ،ناتـوان و اضافی
میپندارنـد کـه بهتر اسـت از صحنـه روزگار حذف شـوند.
یکـی از زنـان در خصـوص درونـی کردن برچسـبها معتقد اسـت« :من که عضو
جامعـه نیسـتم توی تلویزیون باشـم» فـرد دیگـری در این خصوص میگویـد« :ماها
اندازه سـگ هم نیسـتیم ،خـب تلویزیون هم همین رو نشـون میـده دیگه».
درونـی کـردن برچسـبهای رسـانهای ،درک اسـتیگما و بـاور بـه فاصلـه عمیق
بیـن خـود و انسـانهای دیگـر ،عاملـی اسـت کـه باعـث میشـود زنـان نسـبت بـه
خود ،خودپندارهای بهشـدت منفی و نسـبت به دیگران ،خشـم بسـیار زیادی داشـته
باشـند و در یـک رویکـرد دوگانـه ،باوجـود اینکه خود را شایسـته اینگونه برسـاخت
رسـانهای میپندارنـد ،برچسـبها را نیـز عامل تمایل نداشـتن به تلویزیون بشـمرند.
ً
«اصلا دلـم نمیخـواد تلویزیـون
در ایـن خصـوص یکـی از زنـان معتقـد اسـت:
ببینـم ،چـون مـا آدم حسـاب نمیشـیم ،البتـه آدم هـم نیسـتیمها» .بهطورکلـی،
زنـان تلویزیـون را عاملـی برای خودپنـداره منفی میداننـد ،با این رویکـرد همنوایی
دارنـد ،آن را تأییـد میکننـد ،امـا درعینحـال تلویزیـون را طـرد میکننـد و از آن
فاصلـه میگیرنـد.

مسدود کردن تغییر هویتی

بـر اسـاس ادراک زنـان ،تلویزیون با برچسـب زدن و بر سـاخت افـکار عمومی ،به
انسـداد هویـت در ایـن گـروه منجـر میشـود و موقعیـت بیخانمانی آنـان را تثبیت
میکند .
برچسـبهای رسـانهای امکان تغییر در «من کیسـتم» آنها را ناممکن میسـازد
و موقعیتشـان را قطعـی میکنـد ،بهطوریکـه زنـان بـرای تغییـر در خویشـتن و
موقعیـت فـردی ،امیـدی ندارنـد .یکـی از زنـان اظهـار کرده اسـت« :خـب تلویزیون
راسـت میگـه دیگـه مـن چیام ،یـه معتاد بدبخت سـیاه ،همین هسـتم که هسـتم،
اگـرم تـرک کنـم بـازم آدم نمیشـم و همینم».
همچنیـن نبـود آموزشهـای اجتماعـی در تلویزیـون ،در خصـوص چگونگـی
پذیـرش ایـن افـراد در خانواده و جامعه ،تغییر موقعیت آن را ناممکن سـاخته اسـت؛
زیـرا خانـوادهای کـه در مرحلـه اول او را طـرد کـرده اسـت ،پس از برچسـب خوردن
رسـانهای و سـاختاری ،بهعنـوان زن بیخانمـان بـا ویژگیهایـی خاص و ننـگآور ،از
پذیرفتـن وی سـرباز میزنـد و امـکان تغییر شـرایط را بـرای وی مسـدودتر میکند.
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ازایـنرو ،بـه نظر میرسـد که ضـرورت آموزش برابـری اجتماعـی گروههای مختلف
ازجملـه زنـان بیخانمـان در رسـانه ،امـکان جـذب در خانـواده و تغییـرات هویتی و
نقشـی را بـرای آنان فراهـم میآورد.
در ایـن خصـوص یکـی از مصاحبهشـوندگان معتقـد اسـت« :همهچیز رو نشـون
مـیده جـز اینکه اگـر من بدبخت تـرک کردم و خواسـتم برگـردم خونـه ،خانوادهها
بـا مـن چطـوری رفتـار کنن» .فـرد دیگری نیـز میگویـد« :اوضـاع ما که بـا هیچی
درسـت نمیشـه ،ولـی از مـا تلویزیـون یه چیزایی نشـون مـیده باعث میشـه دیگه
خانواده راهمـون نده».
 )2تلویزیون طبقاتی
ایـن مقولـه بـا سـه سـاختار متنـی «تلویزیـون بهمثابـه ابـزاری طبقاتـی»،
«بیخانمانهـای هیجانسـاز /سـرگرمکننده» و «حسـرت و یـاس طبقاتـی» شـکل
گرفتـه اسـت و درک طبقاتـی زنـان از تلویزیـون را توصیـف میکنـد .بهطوریکه در
ایـن مقولـه ،تلویزیـون ابـزاری مربوط بـه خانـه و خانـواده اسـت و بیخانمانها تنها
بـرای هیجـان و سـرگرم کـردن خانوادههـا بـه نمایـش درمیآیند و یأس و حسـرت
طبقاتـی ،نتیجـه ذهنی ایـن ادراکات اسـت.

تلویزیون بهمثابه ابزاری طبقاتی

در مقولـه تلویزیـون بهمثابـه ابـزاری طبقاتی ،زنان بـه تلویزیون بهعنـوان ابزاری
نـگاه میکننـد کـه خواسـتهها و نیازهـای طبقـهای خـاص را بـه نمایش میگـذارد،
روشهـای زندگـی ،روابـط اجتماعـی ،مکانهـای بـه نمایـش درآمـده ،مصـرف و
تفریـح بـه طبقه بـاال مرتبط اسـت و «خانه» جایگاه محـوری دارد .همچنیـن ابزاری
خانوادگـی و مرتبـط با خانواده اسـت.
در ایـن خصـوص ،یکـی از مشـارکتکنندگان معتقـد اسـت« :تلویزیـون مـال
از مـا بهترونـه ،همـش زندگـی آدم خوباسـت» فـرد دیگـری اظهار میکنـد« :مال
وقتیکـه بشـینی بـا خانـواده دورهـم بیبنـی نـه زندگـی مـا ،بـرای همین دوسـت
نـدارم ببینم».
در ایـن مقولـه میتـوان گفـت کـه زنـان جایگاهـی بـرای خـود در سـریالها
و برنامههـا پیـدا نمیکننـد و ازایـنرو ،معتقدنـد نهتنهـا سـبک زندگیشـان در
تلویزیـون جایگاهـی نـدارد ،بلکـه بـه نیازهـای اصلـی آنـان هـم توجهـی نمیشـود.
مشـارکتکنندهای معتقـد اسـت« :مشـکالت مـا رو نمیفهمـه ،بیماریهـای مـا رو،
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ترسهامـون رو ،غـذا خـوردن ،توالـت رفتـن مـا ،همـه اون چیزایـی کـه بـرای بقیه
عادیـه .فکـر کـن نشـون بـدن ما صبـح تا شـب که تو مددسـرا نیسـتیم بـرای رفتن
ً
اصلا اینـا رو میفهمـی یعنـی چـی؟».
بـه دستشـویی چـه مشـکالتی داریـم.

بیخانمانهای سرگرمکننده یا هیجانساز

زنـان مشـارکتکننده ،بیخانمانـی را مفهومـی سـرگرمکننده یـا هیجانانگیـز
بـرای تلویزیـون میداننـد کـه بسـته بـه موقعیتهـای مختلـف از آنـان اسـتفاده
میکنـد .در ادراک آنـان ،ویژگیهـای زندگـی زنـان بیخانمـان هرگـز بهعنـوان
مسـئل ه محـوری تلویزیـون مطـرح نبـوده ،بلکـه فقـط ابزاری اسـت بسـیار جـذاب و
سـرگرمکننده کـه از حـل مسـائل و یـا کمـک بـه خانـواده و نهادهـا بـرای کاهـش
آسـیبهای وارد بـر ایـن گـروه ناتـوان اسـت.
مشـارکتکنندهای معتقـد اسـت« :مـا فقـط سـرگرمی و وقـت پرکـن بـرای
تلویزیـون هسـتیم کـه بگـن یـاد مـا هسـتن وگرنـه کاری نمیکنـن».
میتـوان گفـت کـه در این دیـدگاه ،هدف اصلی تلویزیون ،سـرگرم کردن و شـاد
کـردن اکثریـت اسـت و بـا روش بـه مرکـز آوردن گروههـای برتـر ،حـس برتـری در
گروههای اکثریت اقناع میشـود و رسـانه را به ابزاری شـادمانی بخش و شـعفانگیز
برایشـان تبدیـل میکند.
مشـارکتکنندهای معتقـد اسـت« :مـا رو حـذف میکنـن و نشـون نمـیدن تـا
همـه شـاد باشـن و بدبختیهـا یادشـون بره».

حسرت و یأس طبقاتی

ادراک زنـان از تلویزیـون بهمثابـه ابـزاری طبقاتـی ،پیامدهای خاص خـود را نیز
در ذهنیت این گروه ایجاد کرده اسـت .احسـاس حسـرت ،احسـاس تبعیض و درک
عمیقتـر از نابرابریهـای موجـود در جامعـه ،بخشـی از ادراک آنان اسـت که در این
مقولـه سـاختاری قـرار میگیـرد .تقریبـاً همـه مشـارکتکنندگان بـه همیـنعلـت
عالقـه کمـی به تماشـای تلویزیون داشـتند.
مشـارکتکنندهای معتقـد اسـت« :وقتـی تلویزیـون میبینـم فقط حسـادتم گل
میکنـه و زندگـی بقیـه رو مـی بینم و دلـم میخواد» و فـرد دیگری اظهـار میکند:
«وقتـی تلویزیـون میبینـم یـاد بدبختیهـای خودم میافتـم ،بقیه چی هسـتند و ما
چـی .بـرای همیـن اص ً
ال نمیخـوام ببینم ،چـون برنامههای اونا مناسـب ما نیسـت».
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 )3بیخانمانی کاذب تلویزیونی
در ایـن مقولـه ادراک زنـان از کاذب بـودن بیخانمانـی تلویزیونـی توصیفشـده
کـه از انتـزاع در مقـوالت متنی «مسـیرهای فردگرایانـه بیخانمانـی» و «بیتجربگی
در تجربهزیسـته بیخانمانهـا» بـ ه دسـتآمـده اسـت .در ایـن مقولـه ،در ذهنیـت
زنـان ،تلویزیـون واقعیتهـای زندگـی زنـان بیخانمـان را نشـان نمیدهـد،ضمـن
اینکـه هـم در دالیـل پدیـد آمـدن و هـم در بیـان ویژگیهـا و دشـواریها ،ماهیتـی
کاذب دارد.

مسیرهای فردگرایانه بیخانمانی

در مسـیرهای فردگرایانـه بیخانمانـی زنـان معتقدند ،آنچه بهعنـوان دلیل اصلی
بیخانمانـی در تلویزیـون بیـان میشـود ،فـرد و انتخابهـای اوسـت در حالـی کـه
سـاختارهای نابرابـر ،فقـر ،طـرد اجتماعی ،فقـر فرهنگی خانواده ،سـاختار آموزشـی
ناکارآمـد و کمبـود نظامهـای حمایتـی ،همه به فراموشـی سـپردهشـدهاند.
یکـی از مشـارکتکنندگان بیـان میکنـد« :مـا دلمـون میخـواد اینطـوری
زندگـی کنیـم؟ چـرا طـوری برخـورد میکنـن انـگار مقصریـم».
همچنیـن برخـی از مشـارکتکنندگان علاوه بـر اینکه شـرایط سـاختاری مولد
بیخانمانـی را ادراک کردهانـد ،از ناتوانـی و اسـتیصال سـاختارهای جامعـه و تمامی
سـازمانهای اجتماعـی ازجملـه بهزیسـتی و شـهرداری در برابـر ایـن پدیـده مطلـع
هسـتند و رسـانه را نیـز هماننـد آنها نهـادی مسـتأصل میدانند.
یکـی از مشـارکتکنندگان میگویـد« :خانـوم ،مـا رو بدبخـت کـردن حـاال
نمیدونـن بایـد باهامـون چـکار کنـن ،نمیدونـن مثـل آشـغال دورمـون بنـدازن یا
مواظبمـون باشـن .مگـه شـهرداری و بهزیسـتی کـه بـه مـا جـا مـیده بـه فکرمـون
هسـت کـه تلویزیـون باشـه».

بیتجربگی در تجربهزیسته بیخانمانها

در ایـن مقولـه ،شـناخت نداشـتن تلویزیـون از ویژگیهـای زندگـی زنـان
بیخانمـان ،در موقعیتهـای مختلـف صورتبنـدی شـده اسـت .بهطوریکـه در
ادراک آنـان ،تلویزیـون نهتنهـا شـناختی از جنبههـای مختلـف زندگیشـان نـدارد،
بلکـه در محتـوای برنامههـای آن نیـز امـکان پخش بسـیاری از جنبههـای زندگی و
تجربهزیسـته زنـان وجـود نـدارد .یکـی از مشـارکتکنندگان اظهار میکند« :کسـی

29
از زندگـی مـن خبـر نداره کـه دربارهاش حـرف بزنن و برنامه نشـون بـدن ،اخه اص ً
ال
مگـه تـو تلویزیـون میشـه از بدبختـی مـا گفـت .مثلا بگـن بچـهام را مجبور شـدم
بفروشـم .بـاور کـن مجبور شـدم .یا مجبوریـم برای مواد شـبکاری کنیـم ،تلویزیون
چی نشـون بـده؟».
 )4تلویزیون طردکننده
ایـن مقوله از ترکیب دو سـاختار متنی «نامرئیسـازی مضاعـف زنان بیخانمان»
و «تلویزیونـی بـرای اکثریـت» ،انتـزاع یافتـه اسـت .در ایـن مقولـه ،ادراک زنـان از
ویژگیهـای طردکننـده تلویزیـون نشـان داده میشـود ،اینکـه چگونـه زنـان را بـه
حاشـیه رانـده ،صـدای آنـان را نمیرسـاند و محتـوا و برنامههـای آن بـرای اکثریـت
است.

نامرئیسازی مضاعف زنان بیخانمان

در ایـن مقولـه زنـان مشـارکتکننده ،تلویزیـون را همـراه بـا سـایر نهادهـای
اجتماعـی ،ابـزاری نامرئیسـاز بـرای بیخانمانی میداننـد؛ یعنی معتقدنـد تلویزیون
نهتنهـا بیخانمانـی را نادیـده میگیـرد و بهعنـوان مسـئلهای اجتماعـی بـه صحنـه
نمیکشـد ،بلکـه سـعی میکنـد آن را مخفـی نگـه دارد .یکـی از افراد بیـان میکند:
«از زندگـی مـا هیچـی نمیگـه ،مـا فراموششـدههای دنیاییـم».
در سـطحی باالتـر ،برخـی معتقدنـد ،زنـان بیخانمـان اوضاعی سـختتر دارند و
نامرئـی بـودن مضاعـف را برای آنان به رسـمیت میشناسـند .یکی از زنـان با تصریح
نامرئیسـازی گفتـه اسـت« :اگـر چیـزی نشـون بده مـردای کارتـن خوابه ،مـا دیگه
آخـر بدبختـی هسـتیم و از ما نباید نشـون داد».
مسـئله دیگـر ،تضـاد بیـن نامرئـی بـودن و تمایـل بـه رسـانهای شـدن در زنـان
بیخانمـان اسـت .هرچنـد زنـان بیخانمان تمایلی ندارند در سـطح جامعـه ،پارکها
و پاتوقهـا دیـده شـوند و حتـی گاه نیز از دید نهادهای خدمترسـان خـود را مخفی
میکننـد ،تمایـل دارند که در رسـانه دید ه شـوند و مـورد توجه قرار گیرنـد؛ یعنی با
وجـود اینکـه در زندگـی روزمرهشـان نوعـی ناپیدایـی را انتخـاب کردهانـد و با توجه
بـه ذهنیـت خـود و برچسـبهایی کـه درونـی کردهانـد ،نامرئـی بـودن رسـانهای را
میپذیرنـد ،طـرد رسـانهای را ایـدهآل نمیداننـد .یکـی از مشـارکتکنندگان اظهـار
میکنـد« :مـا دوسـت نداریـم دیده بشـیم و کسـی مـا رو ببینـه ،ولی دوسـت داریم
تلویزیـون مـا رو بفهمـه و درد مـا رو بگـه ،هرچند میدونم نمیشـه».
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تلویزیونی برای اکثریت

در ایـن مقوله زنان مشـارکتکننده معتقدند ،که عالوه بر زنان بیخانمان ،بسـیاری
از گروههـای دیگـر نیـز در تلویزیـون نامرئـی شـدهاند .زندگـی کـودکان در بهزیسـتی،
زندگـی افـراد دارای بیماریهـای خـاص ،همچـون جزام و ایـدز و بسـیاری از گروههای
دیگـر ،نامرئـی و بـه حاشـیه راند ه شـده اسـت .بـرایمثال ،یکـی از مشـارکتکنندگان
معتقـد اسـت« :من چند سـال تو پرورشـگاه بودم ،امـا از بدبختیهای اونجـا هم هیچی
نمیگـه» .بـه بیانـی دیگـر معتقدنـد کـه تلویزیـون تنها بـرای اکثریـت اسـت .ازاینرو،
عـدهای از زنـان ،تلویزیـون را بـه بیمسـئولیتی اجتماعی متهم میکننـد و معتقدند که
در مقابـل مسـائل اجتماعـی رویکـردی خنثـی دارد و نهتنها به بهبود شـرایط اجتماعی
بـرای گروههـای اقلیـت کمـک نمیکنـد ،بلکـه همـواره آنـان را طـرد میکنـد تـا در
نهادهـای کالن و میانی دیگر هم صدایشـان شـنیده نشـود.

بحث و نتیجهگیری

بـر اسـاس نتایـج این پژوهـش ،در پدیدارشناسـی زنـان بیخانمـان از تلویزیون،
چهار مقوله سـاختاری «تلویزیون برچسبسـاز»« ،تلویزیون طبقاتـی»« ،بیخانمانی
کاذب تلویزیونـی» و «تلویزیون طردکننده» آشـکار شـد.1
تحلیـل نتایـج نشـان داده اسـت ،ذهنیـت زنـان بیخانمـان از خود و بـه بیانی
دیگـر هویـت و «من کیسـتم» آنـان در تعامـل با دو سـاختار مهم یعنـی تلویزیون
و افـراد اجتمـاع ،خلقشـده اسـت .ادراك آنـان از خـود ،نتيجـه تصوراتي اسـت كه
ديگـران مهـم و تلویزیـون ،از آنهـا دارنـد .ایـن گـروه با برچسـبهایی کـه از جانب
دیگـران و تلویزیـون بـه آنـان زد ه شـده ،خـود را بـیارزش ،پسـت و حتـی «غیـر
انسـان» دانسـتهاند ،بـه صورتی کـه در ادراک زنـان ،تلویزیون ابزاری برچسبسـاز،
طردکننـده و نامرئیسـاز اسـت کـه بـا نامرئیسـازی مضاعـف زنـان بیخانمـان،
مرکزیـت مفهـوم «خانـه» و نمایـش طبقه باال ،هویت فرودسـت و «غیر انسـان» را
بـرای آنـان خلـق میکنـد و موجب میشـود کـه در تعامل بـا آن همواره احسـاس
یـاس و حسـرت در ایـن افـراد ظهـوریابـد .ایـن گـروه بـا ایـن تجربـه و ادراک از
تلویزیـون ،بـه سـاخت هویـت خـود میپردازند؛ یعنـی بیارزشسـازی اجتماعی 2و
تلویزیـون طردکننـده در زنـان ،منجـر به بیارزشسـازی خـود 3در این گروه شـده
اسـت .ایـن شـکل ارجـاع به خود ،ناشـی از ذهنیـت این گروه نسـبت بـه تلویزیون
و قـدرت تلویزیـون در سـاخت «انگاره »4اسـت.
 .1البته قابلذکر است در پدیدارشناسی ،ما به تلویزیون به آنچه «هست» و عینیت تلویزیون نمیپردازیم ،یعنی رویکرد تلویزیون به مسئله زنان
بیخانمان تحلیل نشده است ،بلکه ذهنیت زنان از تلویزیون موضوع اصلی است و این به معنی همسانی ادراک آنان با واقعیت نیست و اگر تحلیل
محتوای برنامههای تلویزیونی در حوزه بیخانمانی انجام پذیرد ،مقوالت دیگری استخراج خواهد شد.

4. schema

2. social-devaluation
3. self-devaluation
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تحلیلهـا نشـان میدهـد که پـس از شـکلگیری این پدیـدار از تلویزیـون ،زنان
در برابـر ایـن ادراک از تلویزیـون مقاومـت نمیکننـد و آن را بـه چالـش نمیکشـند.
چنانکه در اکثر موارد ،مشـاهده شـد خود را الیق «نامرئی بودن» و فرودسـت بودن
یـا حتـی «غیرانسـان بـودن» میداننـد و این رویکـرد تلویزیـون را تأییـد میکنند،
یعنـی نهتنهـا در برابـر آن مقاومتـی ندارنـد ،بلکـه بـا آن همنـوا میشـوند .یافتههای
مطالعـات دیگـر نیز نشـان داده اسـت کـه افراد فاقد قـدرت اجتماعي ،منابع سـاخت
اسـتیگما را بیشـتر میپذیرنـد (توئیـس .)103 :2005 ،1همچنیـن طبـق نظریـات
برچسـبزنی ،افـرادي كـه از سـوی كارگـزاران قدرتمند كنتـرل اجتماعـي ،بهعنوان
منحـرف و یـا فاقـد ارزش ،طبقهبنـدی میشـوند ،بهجایـی میرسـند كـه خودشـان
را بـه همینگونـه درمییابنـد و نظـر ديگـران را دربـاره خـود دریافـت میکننـد؛ به
عبـارت دیگـر ،خـود را همانگونـه تعريـف میکننـد كـه کارگـزار قدرتمنـد تعريـف
كرده اسـت (گافمـن ،ترجمه کیانپـور.)1386 ،
پذیـرش موقعیـت و جایـگاه و به چالش نکشـیدن مقـوالت تلویزیونی و سـاخت
هویـت بـر ایـن مبنـا را میتـوان بـا عنـوان درماندگـی آموختهشـده 2در مواجهـه بـا
تلویزیـون و یـا طـرد دروني شـده نـام برد.
در ایـن گـروه نیـز زنان بـا ذهنیت خـود از تلویزیـون ،منفیترین حالـت درك از
خــود را برسـاخت میکننـد و ایـن درک ،چنان درونی میشـود که امـکان مقاومت
و درخواسـتهای اجتماعـی را از آنـان سـلب میکند.
بـر اسـاس مقـوالت بهدسـتآمـده میتـوان عناصـر کاملـی از نسـخه جدیـدی
از نظریـه داغ 3را در تلویزیـون بـرای زنـان بـه رسـمیت شـناخت .بهطوریکـه زنـان
فاصلـه اجتماعـی و رفتـار اجتماعـی خود را با دیگری بر این اسـاس تنظیـم کردهاند.
تلویزیـون بـا برخـورداری از قـدرت اجتماعـی و اقتصـادی ،موفـق به برچسبسـازی
ح شـده از
و جداسـازی ایـن گـروه از دیگـران شـده اسـت .در نسـخه جديدتر و اصال 
نظريـه داغ نیـز ،زماني میتوان وضعيتي را اسـتيگما دانسـت كه عناصـر و مؤلفههای
بههمپیوسـته چهارگانـه ،شـامل زدن برچسـب ،کليشهسـازي ،جداسـازي و اعمـال
تبعيـض در يـك نقطـه بـه هم برسـند و اشـتراك پيدا كننـد .فراينـد انگزني منوط
بـه دسترسـي و برخـورداري از قـدرت اجتماعـي ،اقتصـادي و سياسـي اسـت كـه
شناسـايي تفاوتهـا ،كليشهسـازي ،جداسـازی و اعمـال تبعيـض را مجـاز و ممكـن
میسـازد (لينـك 4و فالـن.)578 :2010،5
در تجربـه زنـان بیخانمـان از تلویزیـون ،زنان نسـبت بـه مردان کمتر به چشـم
4. Link
5. Phelan

1. Thoits
2. learned helplessness
3. stigma
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میآینـد و ویژگیهـای آنـان از قبیـل بـارداری ،نیـاز بـه مـواد مخـدر ،نـوع شـغل و
درآمدزایـی و ...بیشـتر نامرئـی میشـود .در ادراک آنـان ،ایـن سـبک زندگـی زنانـه،
نهتنهـا کمتـر در تلویزیـون مـورد تحلیـل قـرار میگیـرد بلکه بـرای طرح در رسـانه
هـم قابلیـت کمتـری دارد .ازاینرو ،امـکان تغییر هویت و برگشـت به خانه برایشـان
کمتـر فراهـم میشـود و معتقدنـد کـه تلویزیـون بهعنـوان یـک ابـزار قدرتمنـد در
برسـاخت ایـن تجربـه ،نقـش مهمـی را ایفـا میکنـد .ایـن رویکـرد را میتـوان بـر
اسـاس نظریـات برسـاختگرایی رسـانه و تداخـل ،1تحلیـل کرد.
نظريـه ماتریس سـلطه یـا تداخـل ،پیوند بین جنسـیت ،سـتمدیدگی و طبقه را
ی ايـن بردارها
تحلیـل میکنـد و آشـکار میسـازد کـه زندگي برخـی بهواسـطه تالق 
شـکل میگیـرد .بـر اسـاس نظریـه تالقـی یـا ماتریـس سـلطه ،زنـان بیخانمـان به
شـکلها و درجـات مختلـف تحت سـتماند .طبقه ،نوع زندگی ،جنسـیت ،نوع شـغل،
ی را در این گروه شـکل داده اسـت و این
نوع فرزند آوری و  ...تالقی نوعی سـتمدیدگ 
تداخلهـا ،تجربـه خاصـی از بیخانمان بـودن را در زنـان پدید میآورنـد .بازنمایی و
برسـاخت ایـن تالقـی در تلویزیـون ابـزار مهمی بـرای کنتـرل زنان بیخانمان اسـت
کـه بـا ايجـاد نوعـي «هنجـار اسـطورهای »2بـر ضـد آنـان عمـل میکنـد و موجـب
میشـود کـه بـا ایـن هنجارها ديگـران و خودشـان را مـورد ارزيابي قـراردهند.
مطابـق ایـن نظریـه میتـوان درک کـرد کـه تلویزیـون چگونـه در مـورد زنـان
بیخانمـان ،تولیـد اجتماعـی را کنتـرل میکنـد و جزئـی از ذهنیـت فـرد میشـود.
ایـن افـکار درونی و اسـطورهها هسـتند کـه آنـان را وادار میکنند تا خـود را کوچک
بشـمارند و معیـاری بـرای طـرد و در نتیجـه ماتریسـی از سـلطه به دسـت آورند.
در تحلیـل تجربـه زنـان از تلویزیـون ،میتـوان از یـک سـازوکاری دوگانـه صحبـت
کـرد کـه یـا بیخانمانهـا و سـایر گروههـای حاشـیهای را نادیـده میگیـرد و یـا بـا
فـردی کـردن علتهایـی کـه به ایـن واقعیـت منجـر شـدهاند ،نابرابریها را موجـه جلوه
میدهـد .بـه نظر میرسـد که فرودستسـازی این گروه ،بـا هدف خشنودسـازی و امتیاز
دادن بـه گروههـای اکثریـت اسـت .بهطوریکـه بـا اسـتفاده از ایـن سـازوکار ،دیگـران
فرادسـت معرفـی میشـوند ،امتیـاز میگیرنـد و شـاد میماننـد .سـازوکارهای منجـر بـه
نابرابریهـای اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی تلویزیونـی به طـرد این گـروه میانجامد و
باعـث میشـود کـه دیگران فکـر کنند دستاوردهایشـان حاصل تالش خودشـان اسـت و
ایـن زنـان ،افـراد ناالیقـی بودهاند که نتوانسـتهاند بـه جایگاههای باال ،دسـت پیـدا کنند؛
حتـی زنـان بیخانمـان هـم خودشـان را در پدید آمدن شـرایط موجود ،مقصـر میدانند.
1. intersectionality theory
2. mythical norm
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پیشنهادها

نتایـج ایـن پژوهش مسـئولیت اجتماعـی تلویزیـون را در مقابل زنـان بیخانمان
بهعنـوان یکـی از گروههـای در حاشـیه ،یادآور میشـود.
مسـائل اجتماعـي جامعـه ،خصــلت برسـاختگرایانه و بازتوليدشـونده دارنـد و
ایـن ویژگـی ،ضرورت مسـئولیت اجتماعی و همدلـی تلویزیون را در قبـال گروههای
حاشـیهای بیشـتر نمایـان میسـازد .ازایـنرو ،ضـرورت و اهمیت بازنگـري جدي در
سیاسـتهای اجتماعـي توليـد و پخــش برنامـه در خصـوص گروههـای در حاشـیه
یـا بهاصطلاح ،گروههـای نامرئـی شـده ،بهخوبـی احسـاس میشـود .در خصـوص
راهکارهـای رسـانهای میتـوان گفـت کـه ضـروری اسـت تلویزیـون بـا اسـتفاده از
سـاختارهای نمایشـی متنـوع و قالبهـای گوناگـون ،پیـام گروههـای حاشـیهای را
برجستهسـازی کنـد و بتوانـد بـا مقـوالت نوینـی در ادراک زنـان بیخانمـان حاضـر
شـود .همچنیـن الزم اسـت در سـاختاری برابـر و بـا نگاهـی سـاختارگرایانه و نـه
فردگرایانـه بـه گروههـای حاشـیهای ،امـکان تحـرک و تغییـر اجتماعـی را برایشـان
فراهـم آورد و سـبک زندگـی آنـان را نـه بهعنـوان گروهی فرودسـت ،بلکـه بهعنوان
محصـول نابرابریهـای اجتماعـی معرفـی کنـد و امـکان تعریـف مجـدد در هویت و
خویشـتن را بـرای ایـن گـروه از زنان فراهـم کند و با آمـوزش خانواده ،امـکان تغییر
نقش را برایشـان میسـر سـازد ،همچنین دیگر سـاختارهای طردکننده را به چالشـی
جـدی فراخواند.
در ایـن صـورت رسـانه بهعنـوان صدای گروه محروم شـناخته خواهد شـد و آنان
نیـز همیـن ادراک را از تلویزیون خواهند داشـت و پدیدار تلویزیـون در ذهنیت گروه
زنـان بیخانمـان و سـایر گروههای اجتماعی فرودسـت ،بـا مقوالتی که نشـاندهنده
برابرسـازی است ،شـکل خواهد گرفت.

نوآوری در پژوهش

در مطالعـات رسـانهای بهویـژه تلویزیـون ،درک تجربـه اولشـخص و شـناخت
تجربهزیسـته بهخصـوص در حـوزه گروههـای آسـیبپذیر ،کمتـر مـورد توجـه قـرار
گرفتـه اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه ادراک ایـن گروههـا از رسـانه ،از موضوعـات
مـورد نیـاز رسـانه اسـت و میتوانـد مبنـای سیاسـتگذاری قـرار گیرد.
همانطورکـه در پیشـینه پژوهـش نیـز اشـاره شـد ،پدیدارشناسـی تلویزیـون و
درک افـراد بـا ویژگیهـای مختلـف از تلویزیـون ،موضوعـی نویـن اسـت کـه باوجود
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اهمیت ،ادبیات رسـانهای بسـیار کمی در خصوص آن از سـوی پژوهشـگران رسانهای
در ایـران تولیـد شـده و ازایـنرو ،پژوهـش حاضـر ،پژوهشـی نوآورانـه در مطالعـات
تلویزیون محسـوب میشـود.

محدودیتهای پژوهش

محدودیتهـای ایـن پژوهـش را میتـوان بهقـرار زیـر برشـمرد :دشـواری
در دسترسـی بـه نمونههـا در پاتوقهـا و نبـود امنیـت الزم بـرای حضـور انفـرادی
پژوهشـگر در آنجـا ،همـکاری دشـوار سـازمانهای مرتبـط ،امتنـاع زنـان از انجـام
مصاحبـه دشـواری اعتمادسـازی و ضـرورت حضـور طوالنیمـدت پژوهشـگر در
مددسـرا بـرای جلب اعتماد ،تمرکز نداشـتن مشـارکتکنندگان بهویـژه در زمان اوج
مصـرف مواد مخدر ،مخفی نگهداشـتن تجربهزیسـته در مصاحبههـای اول و ضرورت
انجـام مصاحبـه مجـدد در زمانـی دیگـر بهمنظـور تأییـد صحـت دادههـا.
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