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  :ارتباطات سیاسی کانترهژمونیک
  1وي بازنمایی خود و دیگري در گفتمان شبکه خبري پرس تی

  **سیمین مشکواتی ،   *محمدقلی میناوند
  9/7/1397: تاریخ پذیرش  25/4/1397 :تاریخ دریافت 

  
  چکیده

هاي غربی و عمل  در این پژوهش سعی بر این است تا چگونگی تقابل هژمونی رسانه
چرا سخن «هایی چون  وي با طرح پرسش کانترهژمونیک رسانه خبري پرس تی

چگونه سخن «و » گویند؟ از چه سخن می«، »گویند؟ چه کسانی سخن می«، »گویند؟ می
ها از نوع کیفی و روش مطالعه تحلیل گفتمان انتقادي و  داده. بررسی شود» گویند؟ می

هاي هژمونی گرامشی، بازنمایی استوارت هال و  ریهچارچوب مفهومی متشکل از نظ
هاي خبري غربی از  دهد آنچه در رسانه ها نشان می یافته. گفتمان الکال و موفه است

وي با  بازنمایی شده در شبکه خبري پرس تی» دیگري فرودست«مثابه  به« اسالم و شرق«
شبکه خبري . شود رد می به اشکال مختلف نفی و ط»بازنمایی معکوس«استفاده از تکنیک 

مندي از دو دسته روشنفکران سنتی و  وي در شرایط تاریخی خاص با بهره پرس تی
 و با استفاده از سیستم واژگانی ویژه  شده ارگانیک، با تمرکز بر صداهاي به حاشیه رانده

هاي پسااستعماري  هاي غربی به طرح موضوعات و نگرش در مقابل هژمونی رسانه
  . با هدف گفتمان کانترهژمونیک این شبکه همخوانی داردپردازد که می

  وي، خبر، گفتمان، هژمونی، کانترهژمونی  بازنمایی، پرس تی: کلیديهاي هواژ

                                                   
-     کـانترهژمونی در فـضاي   «نامه کارشناسی ارشد خانم سیمین مشکواتی با عنـوان     عنوان مقاله برگرفته از پایان

مایی جناب آقاي دکتـر میناونـد و مـشاوره     به راهن»وي المللی رسانه با بررسی موردي شبکه خبري پرس تی     بین
  .جناب آقاي دکتر ساروخانی است

  ). نویسنده مسئول( استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، *
minavandm@gmail.com  

  .؛ دانشگاه صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران)گرایش ژورنالیسم( کارشناس ارشد ارتباطات **
sinin.mm@gmail.com  



 
 
 
 
 
 
 

  1398، پاییز 19هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      228

  مقدمه
کند که بـه اهمیـت سـازوکارهاي تولیـد پیـام در            نقش قدرتمند صنعت خبر ایجاب می     

زبـان پـرس      لیسیشبکه انگ . الملل توجه بیشتري شود     خصوص خبر بین    عرصه خبر و به   
مرزي جمهوري  صورت عضوي از مجموعه منسجم خبر برون  به1386 تیر   17وي از     تی

بـا  ...) وي، جام جم، سـحر، الکـوثر و   هاي العالم، هیسپان تی    شامل شبکه (اسالمی ایران   
اي  اي و تبلیغاتی به تولید و توزیع گسترده متون رسـانه       هاي نوین رسانه    استفاده از شیوه  

المللـی   ظهور ایـن رسـانه خبـري بـین    . پرداخته است ...بر، گزارش، مستند و   در قالب خ  
فرصتی است براي بازي در عرصـه جهـانی، بنـابراین مطالعـه مفهـوم کـانترهژمونی در         

گرفتـه   اي غرب شکل اي خبري که بر مبناي هدف مقابله با هژمونی رسانه  عملکرد شبکه 
این پژوهش قصد   . سازد  را آشکار می  المللی    است، اهمیت بررسی این رسانه خبري بین      

وي در برابـر     هـا و عملکردهـاي کانترهژمونیـک شـبکه خبـري پـرس تـی                دارد ویژگی 
وي مورد کاوش قرار      هاي هژمون غربی را بامطالعه موردي شبکه خبري پرس تی           رسانه
  .دهد

کانترهژمونی اصطالحی برگرفته از واژه هژمونی اسـت کـه در نظریـات گرامـشی               
 فرهنگـی  -وي کانترهژمونی را به مفهوم ایدئولوژي انقالبی و ذهنیت روانـی      . ارائه شد 

منظور سرنگونی نظام سـرمایه داري      کند که روشنفکران طبقه تحت استثمار به        مطرح می 
کند  گرامشی استدالل می. کنند حاکم و جانشین کردن آن با سوسیال دموکراسی تولید می

لیه هژمونی حاکم در نهادهـاي ضـد سـلطه طبقـه        ها باید دیدگاهی ع     این ایدئولوژي که  
شـمول از طریـق سـرنگونی     ها را براي آغاز یک انقالب جهـان  حاکم ایجاد کنند و توده 

  ).Boggs, 1984: 164( رهبري کنند ،فرهنگی بدون استفاده از خشونت
هـاي   هاي نظام خبررسـانی غربـی و تمرکـز بـر ارائـه بازنمـایی       با توجه به ویژگی   

وي براي  اختصار این است که شبکه خبري پرس تی سئله تحقیق پیش رو به   دار، م   جهت
هاي خبري غرب چگونه و از چه سازوکارهایی اسـتفاده            مقابله با هژمونی خبري رسانه    
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البته ایـن امـر نیازمنـد       . نموده و چگونه به گفتمان کانترهژمونیک خود شکل داده است         
بـدین منظـور بـا      . م خبري غربی است   در وراي نظا  ) هژمونیک(درك ایدئولوژي غالب    

وي را کـه بـا هـدف        یک بررسی توصیفی و تحلیلی، عملکرد شبکه خبـري پـرس تـی            
هـاي   هـاي گفتمـان تقـابلی و قالـب      است از منظـر ویژگـی   شده کانترهژمونیک تأسیس 

  .کنیم کند بررسی می گفتاري که براي ارائه این گفتمان استفاده می
  

  پیشینه تحقیقات
 در مورد  شده هاي انجام هاي صورت گرفته در میان تحقیقات و پژوهش  بررسیبا توجه به

 اما مطالعه خاصی صورت نگرفته است، ،وي اثر کانترهژمونیک شبکه خبري پرس تی
هاي تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان صورت پذیرفته که نتایج  هاي بسیاري به روش پژوهش

صورت  در ذیل به. دنهاي غربی دار یک رسانههاي هژمون ها اشاره یا تأکید بر ویژگی آن
  :شود خالصه در چارچوب یک جدول گسترده به برخی از این تحقیقات اشاره می

 
  ها یافته  روش  عنوان  محقق
باقري 

  طادي، شهال
شدن ارتباطات و  جهانی

تأثیر آن بر بعد فرهنگی 
امنیت ملی جمهوري 

  )1385(اسالمی ایران 

  -اسنادي
  اي کتابخانه

شدن ارتباطات هم از بعد تکنولوژیک و هم از بعد  یجهان
نوعی امنیت فرهنگی نظام جمهوري  تواند به ایدئولوژیک می

در بعد ایدئولوژیک، . کشاندباسالمی ایران را به چالش 
تضاد بین دو فرهنگ برآمده از فرهنگ غرب و فرهنگ 

  .شود اسالمی مشاهده می
گودرزي، 

  حسن
مقایسه گفتمان خبري 

اري جمهوري خبرگز
و سایت ) ایرنا(اسالمی 

فارسی در . سی.بی.بی
اي  مورد اخبار هسته

)1389(  

 توسط این دو سایت مبتنی بر  شده هاي ساخته انگاره  تحلیل گفتمان
هاي پشتیبان این  اي و سیاست هاي رسانه اهداف و سیاست

سی .بی. توسط بی شده انگاره ساخته. دو رسانه بوده است
 بر زاویه دید، عواطف و احساسات فردي در راستاي تأثیر

ها نسبت به  مخاطبان و ایجاد نگرش منفی و قالبی در آن
اي ایران بوده و ایرنا سعی در  هاي هسته ایران و فعالیت

هاي  اي و فعالیت ساختن تصویري مثبت از مسائل هسته
اي ایران براي مخاطب داخلی و خارجی و تشریح  هسته

 آمریکانطق کشورهاي اروپایی و م اقدامات خصمانه و بی
  .ها داشته است در مقابل این فعالیت
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بخشی،  گل
  حسن

تحلیل گفتمان اخبار 
سی .بی.هاي بی سایت

فارسی و رادیو فردا در 
مورد بازداشت ملوانان 
انگلیسی در اروندرود 

)1387(  

هر دو سایت در متون خود اقدامات دیپلماتیک و رفتارهاي   تحلیل گفتمان
و ) نرمال(هنجار  دولت انگلستان و حامیانش را بهمتعارف 

 و اقدامات ایران در برخورد با این ماجرا »خود«صورت  به
  .اند بندي کرده  قطب»دیگري«صورت   و به«نامتعارف«را 

  ،مهدي زاده
  سیدمحمد

 ایران در چهار بازنمایی
تایمز،  نیویورك، روزنامه

گاردین، لوموند و 
  )1384(ولت  دي

تمان تحلیل گف
  انتقادي

شناسی، منبع و چارچوب  ایدئولوژي و گفتمان شرق
  .هاي جریان اصلی غربی است بازنمایی ایران در روزنامه

سروري 
زرگر، 
  محمد

بررسی بازنمایی ایران 
: در سینماي هالیوود

شناسی و تحلیل  نشانه
گفتمان هفت فیلم 

  )1378(مرتبط با ایران 

شناسی و  نشانه
  تحلیل گفتمان

 با  شده در سینماي هالیوود درباره ایران ارائهآنچه 
هایی همراه است که از خالل  سازي ها و کلیشه سوگیري

 غرب نگاه شده و «دیگري فرودست«مثابه  ها به ایران به آن
این تولیدات . شود متفاوت از جهان غرب نشان داده می

سینمایی شکل جدیدي از نژادپرستی با عنوان اسالم هراسی 
  .دنده میرا شکل 

پاکدل، 
  حمیدرضا

تدوین راهبردهاي 
مطلوب براي شبکه 

وي  تلویزیونی پرس تی
جمهوري اسالمی ایران 

)1387(  

  روش دلفاي
+  

swat  

نقاط قوت شبکه از نقاط ضعف آن و تهدیدات آن از 
محقق نهایتاً با مقایسه چهار . هایش بیشتر است فرصت

ابتی، راهبردهاي کارانه و رق راهبرد تهاجمی، رقابتی، محافظه
وي  ترین راهبردها براي شبکه پرس تی رقابتی را مناسب

  .تشخیص داده است
استرابهار، 

  ژوزف
  و دیگران

چه چیزي خبر را 
سازد؟ مقایسه اخبار  می

سراسري تلویزیونی در 
هشت کشور جهان 

)1382(  

چارچوب خبري در کشورهاي مختلف به شکل مشابه و   تحلیل محتوا
ل غربی تبعیت کرده و تقریباً بیشترین یکنواختی از مد

عناوین دائمی خبري در میان تمام این کشورها عناوین 
  .سیاسی، اقتصادي، نظامی، اجتماعی بوده است

تصویر مسلمانان در   فال، محمد
هاي برگزیده روزنامه
 و مقایسه آن با آمریکا

تصویر مراکز اسالمی از 
  )2001(مسلمانان 

  پیمایش
+  

  تحلیل محتوا

/ منفی/ مثبت( رابطه معناداري بین نوع پوشش خبري -1
که  طوري وجود دارد به) محلی/ ملی(و نوع روزنامه ) خنثی

هاي محلی تصویر  هاي ملی نسبت به روزنامه روزنامه
  هاي ساخته  کلیشه-2. اند تري از مسلمان ارائه داده مثبت
 با آنچه آمریکاهاي نوشتاري   از مسلمانان در رسانهشده

 بخش -3. کنند متفاوت است مسلمانان از خود درك می
   از تصویر ارائهآمریکااعظمی از مسلمانان مراکز اسالمی 

  . ناراضی هستندآمریکا از مسلمانان در مطبوعات شده
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ها و ابعاد بازنمایی  اعتنایی درزمینه شیوه هاي ارزشمند و قابل درمجموع گرچه یافته
شود و بررسی و مطالعه این  تحقیقات پیشین مشاهده میها در  خود و دیگري در رسانه

ها   دو نکته این پژوهش را از آناماکند،  تحقیقات کمک شایانی به مقایسه و تحلیل می
هاي  ها به موضوع بازنمایی رسانه  بیشتر این پژوهشکه این نخست ،سازد متمایز می

و » شرق از غرب« بازنمایی که در این مقاله د، درحالینغرب از شرق تعلق و تمرکز دار
دیگر آنکه نگاه به این مقوله از منظر رویکرد نظري .  کانون توجه است»شرق از شرق«

دهد که  هژمونی تصویر و درك متفاوتی از عملکرد رسانه در اختیار مخاطب قرار می
  .تواند بدیع و آموزنده باشد نوبه خود می به

  
  مبانی نظري

  هژمونی و کانترهژمونی
عنوان ابزار انتقال فرهنگ نقش مهمی در القاي ایدئولوژي و سیطره بر افکار  ها به رسانه

فرهنگی و در تقابل با آن، مسئله ) سلطه(عمومی دارند و در این میان مسئله هژمونی 
مفاهیمی چون جامعه مدنی، جامعه سیاسی، .  است شده مطرح) ضد سلطه(کانترهژمونی 

نیز نقش فرهنگ، ایدئولوژي و روشنفکري مفاهیمی هژمونی و موافقت خود بخودي و 
  ترین متفکران انتقادي قرن گذشته مطرح از مهم» آنتونیو گرامشی«هستند که در نظریات 

هاي گرامشی را نظم اجتماعی و تسلط مستمر  وینسنت کانون توجه بحث. اند شده
 ایدئولوژي حاکم توان از طریق داند که آن را فقط می هاي قدرتمند در جامعه می گروه

: 1376(در این راستا، او تمایزي میان سلطه و زورگویی قائل شده است . تبیین کرد
اي از عناصر ایدئولوژیک و بینا ذهنی  در واقع گرامشی قدرت را آمیزه). 242-250
  ). Fontana, 1993: 3(داند  می

.  نیستکانترهژمونی در مقابل هژمونی قرار دارد ولی لزوماً در ضدیت با آن
مثل کردن و   در جلوي هر واژه به معنی تقابل، رودررویی، معامله به»کانتر« پیشوند
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هژمونی . به معناي ضدیت، تفاوت دارد» آنتی«این پیشوند با . جواب دادن است
گرامشی کانتر . گردد گرامشی به حاکمیت با رضایت اخالقی و رهبري نخبگان برمی

کند که   فرهنگی مطرح می-نقالبی و روانی هژمونی را به مفهوم ایدئولوژي ا
داري حاکم و جانشین  منظور سرنگونی نظام سرمایه روشنفکران طبقه تحت استثمار به

از سوي دیگر، در کنارگرامشی، . کنند کردن آن با سوسیالیسم دموکرات تولید می
ها  مونیککانترهژ. سازند ها قرار دارند که مفهوم کانترهژمونی را مطرح می نئوگرامشی

رو، کانترهژمونی خود ابزاري  ازاین. براي خودشان مقدار معینی از قدرت قائل هستند
باره ذکر کرده است که تنها راه  گرامشی دراین. براي کنترل دولت یا هژمونی غالب است

ها و  به دست آوردن کنترل واقعی کانترهژمونیک این است که عالیق سایر گروه
ها را با عالیقشان  هایی پیدا کنیم تا آن حساب آورده، راه نیروهاي اجتماعی را به

  ). Carter & Molisa: 24, website(تر ایجاد کنیم   نهایتاً یک کانترهژمونی قوي ودرآمیزیم
وي  این پژوهش درصدد اثبات یا رد کانترهژمونیک بودن شبکه خبري پرس تی

.  است شده ونیک بودن تأسیسنیست، چرا که این شبکه خبري اساساً با هدف کانترهژم
هاي گروهی غربی است  براي شکستن سلطه رسانه» خبر از نگاه جدید«شعار این شبکه 

و اعالم کرده که تحلیل دقیقی از رویدادها را ارائه خواهد کرد، با این هدف که سوي 
وي چرایی خود از سخن گفتن را به شرح  پرس تی. دیگر داستان را به نمایش بگذارد

   :اعالم کرده استزیر 
هاي   به وجود آوردن پلی میان فرهنگ-2هاي غربی،  شکستن انحصار قوي رسانه -1

ها و مشترکات سیاسی و فرهنگی با توجه به   تأکید بر نمایش تفاوت-3مختلف، 
  )سایت. وي پرس تی( شرایط انسانی

  و شدهفرض عملکرد کانترهژمونیک این شبکه آغاز  این پژوهش با پذیرفتن پیش
 .پردازد وي در نیل به هدف مذکور می به توصیف و تحلیل چگونگی عملکرد پرس تی

هاي  هاي خبري غرب با ایجاد فهم و تعبیري خاص از انسان بر مبناي ایدئولوژي آژانس
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متون . کنند فکري خود در جهت شکل دادن به افکار عمومی کشورها تالش می
ها با ساخت چنین متونی درصدد  ن آنشوند و سازندگا اي در خأل تولید نمی رسانه

مک کوایل در تعریف نظریه انتقادي برخی . دستیابی به اهداف فرا متنی هستند
توجه به تقسیم و اعمال نابرابر قدرت در « :شمرد هاي کانترهژمونی را برمی ویژگی

امعه ها یا ج کنندگان رسانه جاي اداره  به شدهجامعه و برگزیدن زاویه دید طبقات استثمار
این مفهوم ) 153: 1385مک کوایل،  ( شدهطورکلی شناخت زاویه دید طبقات استثمار به

شبکه خبري پرس . پذیر است المللی رسانه امکان در گفتمان خبري و در محیط بین
وي فرصتی براي این صداها ایجاد کرده است که حرف خود را بزنند و با استفاده از  تی

  .را عوض کرده است« ها آن» و« ما» جاي ،فرایند غیرسازي
  

 چارچوب مفهومی
هاي   در ساخت منظومهدر این پژوهش سعی شده است به تبعیت از نگاه والتر بنیامین

به نقل ) 1378(سروري زرگر . معنایی روشی براي ارائه چارچوب مفهومی ارائه گردد
گونه  ا این در تعریفی مختصر روش پیچیده بنیامینی منظومه سازي ر»مارتین جی«از 

شوند ولی  اي از عناصر متغیر است که کنار هم چیده می منظومه، خوشه«: کند تعریف می
ها را به مخرج مشترك و یا هسته و یا یک اصل  توان آن شوند و نمی تنیده نمی درهم

شود سه سنت فکري  بر این اساس، در این تحقیق سعی می. »مولد نخستین فروکاست
 مطالعات انتقادي، مطالعات فرهنگی :اند از  این سه سنت عبارت.موردبررسی قرار گیرد

در رویکرد مطالعات انتقادي، نظریه گرامشی و پیروان آن . و رویکرد پسا استعماري
وي متن چگونه تولید و تثبیت قدرت  موردنظر است بدین لحاظ که بفهمیم در پرس تی

اعث تثبیت، تعدیل یا تضعیف اي ب کند؟ یا به سخن دیگر چگونه یک گفتمان رسانه می
  . شود المللی می هاي قدرت در عرصه بین کلیشه

                                                   
1. Walter Benjamin 
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. استوارت هال در نظریه بازنمایی خود از مفهوم هژمونی گرامشی متأثر است
اي معنادار  استفاده از زبان براي تولید نکته) در سنت فکري مطالعات فرهنگی(بازنمایی 

ست که معنا در ذات اشیاء وجود ندارد بلکه  معتقد ا»استوارت هال«درباره جهان است؛ 
توان انکار کرد که یکی از  نمی. رویه داللتی است شود و نتیجه و محصول یک ساخته می

 آنجایی  از.)Website(اي براي بازتولید واقعیت، زبان است  هاي نشانه کارآمدترین نظام
 دنیا بازنمایی هاي خبري در سراسر که رویدادها و حوادث جهان از طریق رسانه 

شوند براي توصیف چگونگی کانترهژمونیک بودن یک شبکه خبري الزم است به  می
این بدان معنا نیست که جهان . توجه شود) ها و تصاویر اعم از گفتار و واژه(زبان آن 

) داللت(واقعی خارج از زبان وجود ندارد، بلکه فرایند معنا سازي از طریق زبان 
شود که قدرت را  اي دانسته می ن مفهوم، بازنمایی اعمال سیاسیدر ای. گیرد صورت می
یکی از راهبردهاي اساسی این مفهوم کلیشه سازي است به این معنی . کند بازتولید می

آمیز است تقلیل داده  که موضوعی به چند ویژگی خاص که معموالً منفی و مبالغه
ها و  ، آشنا کردن و تثبیت تفاوتکلیشه سازي عالوه بر تقلیل، شامل ذاتی کردن. شود می

مفهوم خود ). 19: 1387زاده،  مهدي(» شود نیز می» ها آن«و » ما«مشخص کردن مرزهاي 
مفهوم سیاست بازنمایی نزد . و دیگري حلقه اتصال با رویکرد پسا استعماري دارد

م شود که انسجام نظا عنوان آثار قدرت گفتمانی مطرح می اندیشمندان پسااستعماري به
رو، در بررسی چگونگی  ازاین. کند گفتمانی را صرفاً از طریق قدرت و سلطه ایجاد می

اي به بازنمایی موضوعات  وي در برابر هژمونی رسانه عملکرد شبکه خبري پرس تی
  .پردازیم موردتوجه اندیشه پسا استعماري ازجمله دین، زنان و جنگ می

 شیوه ادبیات پسا استعماري مورد توان به همان همچنین ادبیات خبري را نیز می
است که » دیگري«و » خودي«این ادبیات خاص شامل ارتباطی میان . تحلیل قرارداد

صورت واکنشی دفاعی در برابر هژمونی توجیه شود و در این واکنش از  تواند به می
زبان (جوید که قبالً از طریق آن مورد تهاجم قرارگرفته است  همان ابزاري بهره می
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در درون چنین ارتباطی است که فرآیند همانندسازي ناخواسته و ناخودآگاهی ). خبر
از این منظر . توان آن را قلب ادبیات پسااستعماري به شمار آورد کند که می ظهور می

هاي  وي اگرچه به لحاظ فرم کلی با الگوبرداري از شیوه المللی پرس تی شبکه خبري بین
، اما به لحاظ  شده ساخته....) نویسی، تصویربرداري وهاي خبر مثالً فرم(خبري غربی 

گیري از ادبیاتی با  کند و بدین لحاظ با بهره محتوایی اهداف متعارضی را تعقیب می
  .شود واژگان متفاوت در ادبیات پسا استعماري مطالعه می

  ها و نظریات مورداستفاده در این تحقیق  رابطه سنت-1شکل 
  

  روش تحقیق
شود با  فاده در این مطالعه تحلیل گفتمان انتقادي است و تالش میروش مورداست

 در  شده وي و توصیف بازنمایی موضوعات مطرح بررسی شرایط ظهور شبکه پرس تی
د مورد نشو هایی که بیانگر عملکرد کانترهژمونیک این شبکه خبري می این شبکه، گزاره
گیري هدفمند و   از طریق نمونههاي این پژوهش کیفی است و داده. دنتحلیل قرار گیر

این  . است شده وي گردآوري هاي شبکه خبري پرس تی با مشاهده موردي برنامه
در منطق تحلیل کیفی در تحلیل .  است شده پژوهش بر مبناي تحلیل کیفی تنظیم

 بافت -3 بافت متن -2 متن -1: گیرد گفتمان سه عنصر کلیدي موردتوجه قرار می
  .موقعیتی متن



 
 
 
 
 
 
 

  1398، پاییز 19هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      236

. این واحد زبانی ممکن است گفتاري یا نوشتاري باشد. یک واحد زبانی استمتن 
متن خبري ترکیبی از گفتار، نوشتار و . وي است در پژوهش حاضر متن ما خبر پرس تی

اي است که یک عنصر زبانی در آن  منظور از بافت متن چارچوب متنی. تصویر است
نصر داخل متن بر تبلور ساختی، قرار گرفته است و تأثیري که جمالت ماقبل آن ع

در اینجا فضاي رسانه نقش بافت متنی را بر عهده دارد و . کارکردي و معنایی آن دارند
گذارند، معناي هژمونیک  هاي مختلف بر یکدیگر می هاي رسانه رو تأثیري که برنامه ازاین

  . سازد یا کانترهژمونیک را می
ر اینجا یک متن در چارچوب موقعیت د. بافت موقعیتی، زمینه اجتماعی متن است

المللی چیزي است که بافت  فضاي بین. شود  است تحلیل می شدهخاصی که تولید
المللی در زمان حال در  این فضاي بین. دهد موقعیتی ما را در این پژوهش تشکیل می

 بار معنایی متن با دو. پیوند با وقایع تاریخی است که فضاي امروز را ایجاد کرده است
قدر که از  عنصر بافت متنی و بافت موقعیتی مرتبط است؛ بنابراین معانی گفتمان همان

هاي اجتماعی و شرایط خاصی که آن گفتمان را تولید  شود از زمینه بافت متن ناشی می
  .پذیرد تأثیر مینیز کرده است 

وي از طریق تحلیل  ها و عملکرد شبکه خبري پرس تی منظور شناخت ویژگی به
در اینجا اولویت . ان انتقادي الزم است به دیالکتیک بین زبان و گفتمان توجه شودگفتم

  :اند  شده براي تحلیل این گفتمان سؤاالت زیر مطرح. بحث با قدرت ایدئولوژیک است
هاي ظهور این شبکه  به بررسی شرایط و انگیزه» گویند؟ چرا سخن می«با طرح سؤال 
هاي  ؛ یا به عبارتی، به زمینه شده اص آن پرداختهگیري ادبیات خبري خ خبري و شکل
چه کسانی سخن «با طرح سؤال .  است شده گیري این گفتمان اشاره تاریخی شکل

اي مفهوم روشنفکر در نظریه هژمونی گرامشی با مفهوم  به بررسی مقایسه» گویند؟ می
ن شبکه در یافتن سوابق کارکنان ای. روشنفکر در این شبکه خبري توجه شده است

  بوك استفاده خبري از اطالعات اینترنتی، اسناد ثانویه و اطالعات شبکه اجتماعی فیس
به بررسی مفاهیم پسا استعماري در » گویند از چه سخن می«با طرح سؤال .  استشده
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شناسی و  هاي نشانه  و با استفاده از تکنیک شده خبر از قبیل جنگ، نژاد و جنسیت پرداخته
. مفهوم بازنمایی موردنظر استوارت هال مورد تحلیل قرارگرفته استتحلیل گفتمان 

هاي  راهکارها و ویژگی» زبان«در زیرشاخه » گویند؟ چگونه سخن می«سرانجام در بخش 
  .شناختی در گفتمان کانترهژمونیک شبکه خبري موردبررسی قرار گرفته است زبان

هاي خبري و سیاسی شبکه  رنامه ماهه اخبار و ب12بازه زمانی این تحقیق شامل دوره 
و  میالدي بوده 2015وي از ابتداي ژانویه تا پایان ماه دسامبر سال  زبان پرس تی انگلیسی

 با مضامین خبري و سیاسی است که البته اکثریت ییها جامعه موردبررسی شامل برنامه
 :استها به این شرح  اسامی این برنامه. گیرد  را در برمی شده غالب محتواي پخش

، ، افزایش یهودستیزي، چرا؟، اتوگراف2 سیاست-، سینمافلسطین را به خاطر بسپار
، ، معامله واقعی، خاورمیانه امروزییآمریکا، رؤیاي ، دستور کارآفریقا، امروز

، ، ایران امروز، ایران، فروم، فاین پرینت، اکنون جنوب شرق آسیاتفسیر
 ،، پرونده خبرنگاران، ریتنسی و ریدلیاورمیانه، مطبوعات خ16اسالم و زندگی

  خبري تیترهاي میان ،کانن ،تمرکز، جزایر

                                                   
1. Remember the Palestine    2. Cine Politics 
3. Autograph     4. Anti-Semitism Rising, Why? 
5. Africa Today     6. The Agenda 
7. American Dream    8. Middle East Today 
9. The Real Deal     10. Comment 
11. East Asia Now    12. Fine Print 
13. Forum     14. Iran 
15. Iran Today     16. Islam & Life  
17. Middle East Press    18. Rattansi & Ridley 
19. Reporters' File    20. The Isles 
21. In Focus     22. Canon 
23. Between the Headlines 
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 ها گزارش یافته
وي و نیز چگونگی  منظور بررسی شرایط ظهور گفتمان خبري کانترهژمونیک پرس تی به

» چگونه گفتن«و » چه گفتن«نظر معنایی به دو دسته کلی  عملکرد این شبکه سؤاالت از
وي را ازلحاظ  شبکه خبري پرس تی) چگونه گفتن(در پاسخ به مسئله . قسیم شدندت

  .ایم آن را به لحاظ محتوایی بررسی کرده) چه گفتن(فرم و ساختار و در پاسخ به مسئله 
اندیشد و  می) گفتمان(پرسشی است که به تولیدگران این متن » چه کسی؟ «

مثالً (کند؛  کننده پیام را مطرح می  و کنترلدرواقع سؤالی است که فرستنده، تولیدکننده
پاسخ به این پرسش ....). بانان خبر و مطالعه قدرت، جامعه سیاسی، روشنفکرها، دروازه

درواقع دربرگیرنده بخش مهمی از تئوري هژمونی گرامشی است که به بررسی و تحلیل 
خصوص متون خبري  بهاي  متون رسانه. پردازد ها و رفتار روشنفکران می ها، ویژگی نقش

سازد و باعث فهم متون  هاي ایدئولوژیک هستند؛ یعنی آنچه متن را می داراي انگیزه
شناختی و معانی زبانی نیستند بلکه عوامل  شود فقط توصیف رمزهاي زبان می

و صاحبان افکار پنهان ) تولیدگران متن(ایدئولوژیکی و طرز نگرش یا بینش اشخاص 
از سوي دیگر . آیند امل مؤثر در تولید و درك متن به شمار میسوي متون از عو در آن
  . هاي خبري عرصه رقابت در جذب تولیدگران هستند رسانه

اي  وي مستلزم استخدام تعداد زیادي عوامل حرفه اندازي شبکه خبري پرس تی راه
 مسلط به زبان انگلیسی بوده است و این مهم، کار را به استخدام نیرو از خارج کشور

المللی  اي بین هاي رسانه اي از محیط کشانده و این شبکه نیازمند جذب عناصر حرفه
. کنند از دید گرامشی روشنفکران هم هژمونی و هم ضد هژمونی را تولید می. شده است

ها  کند که هیچ سازمانی بدون روشنفکران وجود ندارد، چون بدون آن وي استدالل می
هاي کارآمد ضروري است وجود  راي همه سازمان عمل که ب-هیچ بعد نظري تئوري

به قول استریناتی اگر بخواهیم درباره ). Hoar and Smith, 1971: 199(نخواهد داشت 
آثار گرامشی و ضرورت تفسیر آن منصفانه صحبت کنیم شاید بهتر باشد که هژمونی را 
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حاکم هاي  یک مجموعه از عقاید مخالف و در حال تغییر محسوب کنیم که گروه
عنوان یک  شان کوشش کنند، نه به ها در تقابل رهبري توانند با استفاده از آن می

: 1384استریناتی، (هاي تابع  ایدئولوژي کارکردگرایانه به نفع طبقه کارگر یا ترغیب گروه
221 .(  

جول . کنند اي را ایفا می  روشنفکران نقش عمده،شدن به هژمونی در مسیر تبدیل
سو،  از یک: برد گرامشی اصطالح روشنفکر را به دو شیوه به کار می«: دنویس می) 1388(

ها فلسفه و  کند که براي توده او از روشنفکران به همان معناي معمول هوشمندان یاد می
خودشان را با ″هژمونی ″سازند آورند و طبقه حاکم را قادر می ایدئولوژي پدید می

ها در  که آن طوري عادي اعمال کنند، به نزد مردم ،فراهم کردن نظام باور مقبول
نویسد  وچرا نکنند و از سوي دیگر از معناي دیگري می کردارهاي حاکمان خود چون

در این زمینه گرامشی تمایز حائز اهمیتی . »که مطابق آن هرکسی یک روشنفکر است
نظر از. روشنفکران سنتی و روشنفکران ارگانیک: شود بین دو گروه روشنفکران قائل می

کننده و اشاعه دهنده آن دسته از  گرامشی روشنفکران سنتی تولیدکننده، حفظ
گر  صورت فهم متعارف طبیعی جلوه هاي دربردارنده هژمونی هستند که به ایدئولوژي

شود که روشنفکران ارگانیک بخشی از مبارزات طبقه  در مقابل، گفته می. شود می
یی آمریکاتباران  تی، مابعد استعماري، آفریقاییو بعد بخشی از مبارزات فمینیس(کارگرند 

هاي سامان دهنده و اندیشنده طبقه  شود که این روشنفکران مؤلفه گفته می). و غیره
  ).Barker, 2004, chap 14(ضدهژمونی و متحدان آن هستند 

آید که چون از  گوییم این فرض پیش می وقتی از کانترهژمونی خبري سخن می
در این . کنیم، روشنفکر ارگانیک مدنظر ماست ا هژمونی صحبت میامري در مخالفت ب
ها به این شبکه خبري  اي از روشنفکران هستند که از دیگر رسانه شبکه خبري دسته

تر براي  که پیش... افرادي نظیر گلیگان، کایزر، محد صالح، ریتنسی، ریدلی و(اند  پیوسته
اند و یا افرادي  کرده کار می.... لجزیره وسی، ا بی ها و مطبوعات دیگري نظیر بی رسانه
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عنوان نمایندگان کشورشان نقش نمایندگی یا به عبارتی  که به... نظیر گالووي، کوربین و
حال کارکنان خارج از  بامطالعه شرح). اند رهبري افکار را در جوامع خود بر عهده داشته

این گروه را کشور این شبکه خبري دریافت شد که در واقع خصوصیت مشترك 
هاي  نوعی چهره اکثر کارکنان این شبکه به. ها دانست توان متفاوت اندیشیدن آن می

  . اند جنجالی و به عبارتی دیگراندیشان جوامع خود بوده
آنچه آنان را در جوامع خود متفاوت ساخته است مسائلی از قبیل حمایت از 

خالفت با صهیونیسم، حمایت هاي مخالف جنگ، طرفداري از اسالم، م فلسطین، دیدگاه
و (است که اگرچه با ایدئولوژي حاکم بر کشورهایشان تفاوت دارد ... از پناهندگان و

اندازي   در راه شده اما با اهداف بیان) ها را روشنفکر ارگانیک ساخته است همین امر آن
بر گیري از این عناصر ارگانیک تأکیدي  بهره. وي هماهنگی دارد شبکه خبري پرس تی

  صداهاي به حاشیه رانده .وي است کانترهژمونیک بودن عملکرد شبکه خبري پرس تی
در تعریف کانترهژمونی گفتیم که تنها راه به دست .  فرصتی براي بیان نیاز دارندشده

ها و نیروهاي  آوردن کنترل واقعی کانترهژمونیک این است که عالیق سایر گروه
ها را با عالیقشان درآمیزیم تا یک  هایی پیدا کنیم تا آن حساب آورده و راه اجتماعی را به

المللی  این اصل در گفتمان خبري و در محیط بین. تر ایجاد شود کانترهژمونی قوي
وي فرصتی براي این صداها ایجاد کرده  شبکه خبري پرس تی. پذیر است رسانه امکان

  .هاي خود را بزنند است تا حرف
 شبکه خبري این نکته مشاهده شد که مهمانان ساله این همچنین در رصد یک

ها در مسائل  هاي آن  به این شبکه معموالً افراد ثابتی هستند و دیدگاه شده دعوت
صورت خنثی است و در واقع  داخلی، یا کامالً موافق مواضع رسانه است یا به

. شود صورت نامساوي پخش می دیگر به عبارت ندرت و به هاي مخالف به دیدگاه
طور که گفته شد روشنفکران سنتی در یک شبکه خبري کسانی هستند که  مانه

این شبکه گاهی از . هاي رسانه یکی است مواضعشان کامالً با مواضع و سیاست
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عنوان کارشناس و نخبه به مخاطب  کند و افرادي را به استفاده می» نخبه سازي«روش
این گروه از افراد را . کند را بیان میها ایدئولوژي خود  جهانی معرفی کرده و از زبان آن

  . توان روشنفکر سنتی نامید می
وي تحت کنترل و نظارت دولت است  که رسانه خبري پرس تی همچنین ازآنجایی

هاي نهاد حکومت  بانی نهایی اطالعات برمبناي معیارها و سیاست و درواقع دروازه
دو دسته روشنفکر سنتی و گونه برداشت کرد که هر  توان این پذیرد، می صورت می
صورت سنتی در خدمت اجماع باورها و ایدئولوژي موردحمایت ایران در  ارگانیک به
پرسشی است که به عوامل » گویند؟ چرا سخن می« .گیرند المللی قرار می سطح بین

آنچه . ساز این شکل از کاربرد زبان در رسانه خبري در بیان ایدئولوژي اشاره دارد زمینه
برد گویاي وجود نوعی دیالکتیک در  از آن نام می» ها جنگ موقعیت« عنوان با گرامشی

 -هایی را براي تحول اجتماعی تضادهاي تاریخی معین، محدودیت. بستر تاریخ است
ها امکان وقوع  آورند و این تحول تنها در چارچوب آن محدودیت سیاسی به وجود می

 که حوادث و تحوالت تنها در قالب آن هایی دارد هر دوره تاریخی ضرورت. یابد می
در نگاه به » جیم مارس«به عقیده ). 172-156: 1383سلیمی، (د نافت ها اتفاق می ضرورت

نظر اول، تاریخ از  به استناد نقطه. آمیز تصادفی یا دسیسه: تاریخ دونقطه نظر وجود دارد
هان قادر به تغییر شود که رهبران ج اي تشکیل می هاي الهی مجموعه حوادث و یا مشیت

آمیز بودن تاریخ قرار دارد  در سوي دیگر، نظریه دسیسه. ها نیستند دادن یا جلوگیري از آن
   ).8: 1381مارس، (بنامیم » علت و معلول« تر باشد که آن را نظریه که شاید درست

تاریخ تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ایران بیانگر این مطلب است که مداخالت 
 هاي  عرصهء و اتحاد جماهیر شوروي، جزآمریکامتحده  ان، فرانسه، ایاالتروسیه، انگلست

اي را در افکار عمومی  این مداخالت، ذهنیت بدبینانه. سیاه اما واقعی تاریخ ایران است
این عوامل اجتماعی و سیاسی، خاصه . و فرهنگ سیاسی ایران بر جاي گذاشته است

ي ایجاد یک نهضت بزرگ ضد استبدادي آماده هاي بیگانگان، محیط ایران را برا سیاست
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ها و  تأمل نویسندگان و شاعران در وقایع مزبور و بازتاب آن وقایع در نوشته. ساخت
اي را در فرهنگ و ادبیات ایران  سرایان، ادبیات ضد استعماري گسترده هاي سخن سروده

  . پدید آورده است
اي در نظم و نثر  ل تازهادبیات ضد استعماري که ازلحاظ مضمون و موضوع فص

پدید آورده و به سهم خود به ادبیات ایران تنوع بخشیده است حکایت مبارزات ملت 
پیشینه ادبیات ضد استعماري به دوره . هاي استعمارگر است ایران علیه امپراتوري

پس تا  شد و ازآن گردد که در آغاز جهادي نامیده می هاي روسیه و ایران بازمی جنگ
دنباله این ادبیات ). 67: 1379ذاکر حسین، (پیماید  ظام مشروطه راه تعالی را میاستقرار ن

 .ویژه ادبیات خبري ایران تعقیب کرد اي و به توان در ادبیات رسانه ضد استعماري را می
سو باید به  هاي ظهور واژگان ضد سلطه در ادبیات خبري ایران از یک براي یافتن ریشه

ها و مبارزات  ران و غرب اشاره و از سوي دیگر باید به اندیشهتاریخ معاصر و رابطه ای
  . امام خمینی رجوع کرد

هاي رسمی و  ها، سخنرانی در دوران استقرار رژیم جمهوري اسالمی، در رسانه
، جامعه سیاسی ایران همچنان »آمریکامرگ بر «سیاسی، عالوه بر تداوم شعار 

این امر بیش از هر چیز نشان . نماید خطاب می» شیطان بزرگ«عنوان  متحده را به ایاالت
امام خمینی براي تبیین نقش و . از عمق ایدئولوژیک منازعه میان تهران و واشنگتن دارد

سو داراي وجه دینی و  نمود که از یک هایی استفاده می متحده از واژه جایگاه ایاالت
بر این .  و تحقیرکننده بودگرایانه، بسیج کننده اسالمی و از سوي دیگر داراي ابعاد ملی

اساس، امام خمینی براي تثبیت مبانی احکام اسالمی و حفظ فرهنگ و هنجارهاي 
  . تأکید بسیار داشت» سلطه خارجی«اسالمی، بر ضرورت مبارزه با 

هاي ایرانی در مورد نقش  هاي اسطوره سو بر اساس زیرساخت این امر از یک
گر روند مبارزات استقالل طلبانه و ضد گرفته بود و از سوي دی بیگانگان شکل

واژگانی همچون سلطه، استکبار، استثمار، شیطان . نمود استعماري را در ایران تقویت می
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بزرگ، النه جاسوسی، رژیم صهیونیستی، فتنه، عدالت، مستضعفین، ملت مظلوم 
ان تاریخی دهند برگرفته از سخن اي ما را تشکیل می که امروزه ادبیات رسانه... فلسطین و

ها و اهداف گفتمان   و سیاست شده است که در بستر حوادث و رخدادها نهادینه
شرح مبسوط استفاده از . اند وي را شکل داده اي و ازجمله شبکه خبري پرس تی رسانه

 .آمده است» گویند چگونه سخن می«وي در بخش  این اصطالحات خاص در پرس تی

 است که به بازنمایی و انعکاس پیام در پرسشی» گویند؟ از چه سخن می«پرسش 
بازنمایی عبارت است از فرایند قرار دادن یک مفهوم ایدئولوژیکی . رسانه توجه دارد
هاي  توان به بازنمایی بنابراین می). هاي مختلف یعنی دال(هاي مشخص  انتزاعی در قالب

ها  دهد تا ایده  میمفهوم بازنمایی امکان. توجه کرد... مختلف نظیر مذهب، جنگ، زنان و
ها  د که منظور، بازسازي و به صحنه آوردن دالنبا ارائه مجدد و قدرت تمام فعال شو

هاي دیگري  هر بازنمایی تا حد زیادي به معناي بازنمایی. مدلول است» همان«براي
در یک ). 341: 1385اسولیوان، (استفاده قرار گیرند  اند مورد توانسته بستگی دارد که می

ها،  توان از طریق تنظیم اخبار رویدادها بر اساس اهمیت زمانی آن  خبري حتی میشبکه
  . یابد رو، چینش و تنظیم خبر اهمیت می ازاین. ها، معنادار کرد تجربه مخاطب را از آن

نظرهاي سیاسی و  آمیز و نقطه وي با کشوري داراي روابط صلح اگر پرس تی
ي التین ازجمله آمریکا سوریه یا کشورهاي مثالً(ایدئولوژیک مثبت و مشترك باشد 

اي از آن کشور درصدد انتقال این حس دوستانه  ، در بازنمایی رسانه)بولیوي و ونزوئال
کند تا اقدامات و اعمال سیاسی،  تر تالش می و مشترك خواهد بود و از همه مهم

کل، آن کشور ها را تا حدودي یا کامالً درست جلوه داده و در  اجتماعی و اقتصادي آن
البته، عکس این حالت نیز کامالً صادق است، یعنی رسانه . معرفی کند» برحق«موافق را 

ازجمله سیاستمداران کشورهاي غربی، (کند تا از دیگري  نهایت تالش خود را می
اي کامالً منفی ارائه دهد و این ذهنیت منفی را در ایجاد فهم  ، چهره...)، اسرائیل وآمریکا

صراحت و شیوایی تمام رابطه میان  کاتل به.  بین مخاطبان خود دخیل کندمشترك در
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از خالل بازنمایی است که تعدادي از مخاطبان یک «: کند بازنمایی و شمولیت را بیان می
مورد خطاب قرار » غیر ما«در ارتباط با » ما«رسانه به طرق گوناگون براي ساخت معناي

»» شرق«و » غرب«... ،»برون«و » درون«، »دیگري«و » ما«مثابه  هم به گیرند؛ آن می
)Cottle, 2006: 2, website.( 

سارا میلز . در بازنمایی سیاسی عناصر ایدئولوژي، عنصر مرکزگرایی وجود دارد
هاي معدودي هستند  ادوارد سعید نشان داده است که ویژگی«: نویسد می) 136: 1388(

شوند و این   ظاهر می شده استعمارهاي مربوط به کشورهاي کرات در متن که به
توان صرفاً به باورهاي یک مؤلف نسبت داد بلکه بیشتر ناشی از  ها را نمی ویژگی

اند و از  هاي گفتمانی ساختار یافته هاي اعتقادي کالنی هستند که توسط چارچوب نظام
   .»اند  برخوردار از اعتبار و نفوذ شده،طریق روابط قدرت موجود در امپریالیسم

طلب، مخالف  مانده، خشونت عنوان کشوري عقب  بازنمایی ایران بهبر این اساس
عنوان  هاي اصلی غرب به نحوي بوده که ایران را به در بسیاري از رسانه... آزادي بشر و

  . نماینده و حامی تروریسم در افکار جهانی معرفی کرده است
این » فرایندمدار« رویکرد وي، تی سوي پرده در عملکرد کانترهژمونیک پرس در آن

 و برخی کشورهاي دیگر در آمریکاسازي مسئله نقض حقوق بشر در  شبکه در برجسته
این برنامه با بررسی موردي . شود  دیده می1»همه عمر من در زندان«هایی نظیر  برنامه

هاي این کشور  ، نقض حقوق بشر در زندانآمریکاپوست در  وضعیت یک زندانی سیاه
زندگی من به «قسمتی به نام  همچنین، در مستند اجتماعی سه. کشد ویر میرا به تص

اي  خانمان در کشور پیشرفته  چگونگی گذران زندگی یک فرد بی2»خانمان شکل یک بی
 با بررسی وضعیت 3»ها پشت میله«در همین راستا، برنامه . چون فرانسه تصویر شده بود

هاي بیگانه در مورد  ه تبلیغات منفی رسانهکوشد پاسخ مناسبی ب هاي ایران، می زندان
  .دهدبهاي ایران  زندان

                                                   
1. In Prison My Whole Life, 24 April 2013, Press TV 
2. My life as a Homeless,16,17,18 july 2013, Press TV 
3. Life Behind the Bars in Iran, 7 April 2013, Press TV 
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در این قسمت، با بررسی بازنمایی مفاهیم مورد توجه پسا استعمارگرایان نظیر 
 سعی شده است به مقایسه مفاهیم هژمونیکی و کانتر ،جنگ، نژاد، جنسیت و مذهب

 .هژمونیکی در عرصه گفتمان رسانه پرداخته شود

: توان از دو دسته کلی اخبار نام برد نمایی خبرهاي مربوط به جنگ می در باز-1
هاي جاري و یا وضعیت کشورها بعد از  اعم از جنگ(یکی اخبار مربوط به جنگ 

نظیر همسایگان (اخبار این حوزه از جهت ارزش خبري مجاورت جغرافیایی ). جنگ
مورد ) رهاي اسالمیکشو(یا مجاورت معنوي ) ایران یا کشورهاي حوزه خاورمیانه

دسته دیگر مربوط به تسلیحات جنگی و مانورهاي نظامی است که . گیرند توجه قرار می
  .گردد به حوزه قدرت و امنیت ملی برمی

جنگ «هاي غربی با عنوان   بازتاب اخبار مربوط به جنگ عراق که در رسانه-1-1
توجیه شده است به » جنگ با ترور«و جنگ افغانستان که با عنوان » براي دموکراسی

 و هدف خدمت  شده صورتی است که عملکرد تهاجمی کشورهاي غربی نادیده گرفته
وي با   است؛ در مقابل، شبکه خبري پرس تی شده به بشریت و انسانیت بیان

یی، تجاوز و آمریکاسازي اخبار ناامنی، انفجار بمب، آمار تلفات نظامیان  برجسته
 و اروپا در دستیابی آمریکانشان دادن فریبکاري و ناتوانی رفتارهاي غیرانسانی سعی در 

  1.هاي غربی دارد  و از این طریق، تقابل با سلطه خبري رسانهیادشدهبه اهداف 
در اخبار پرس . توان به اخبار جنگ سوریه اشاره کرد  از دیگر موارد خبر جنگ می

وي این گروه را  تیپرس (وي حمایت کشورهاي غربی از مخالفین دولت بشار اسد  تی

                                                   
- ًدر آغوش مادرم »چهارقسمتی مستند مثال «(In My Mother’s Arm) 92 در روزهاي سوم تا ششم مرداد 
)25-28 July (در .  پرداخته اسـت 2003ا و انگلیس به کشور عراق در سال به پیامدهاي اجتماعی تجاوز امریک

این مستند به موضوعات مهمی چون شرایط سخت زندگی کودکان یتیمی که خانواده خود را در جریان جنگ یا 
هـا بـراي    خانـه  هاي مسئوالن یتـیم  نتیجه ماندن برخی تالش  و نیز بیاند داده  دست از ازآن پسحوادث تروریستی   

 گفتگو شناس روانهاي مالی توجه شده است و در مورد مشکالت روحی و روانی این کودکان با         دریافت کمک 
  .شده است
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گیري خبري با تأکید بر قربانی  گیرد و جهت موردنقد قرار می) نامد شورشیان سوري می
کند؛ این در حالی  شدن غیرنظامیان به سمت حمایت از حکومت بشار اسد میل می

در تأیید این . هاي غربی به سمت حمایت از این گروه است گیري رسانه است که جهت
 22 و 21 در روزهاي 1»پشت پرده: سوریه«برنامه مستند دوقسمتی توان به  مطلب می

نظامیان تحت حمایت کشورهاي خارجی و متقابالً   اشاره کرد که جنایات شبه1392تیر 
رسانی به مناطق تحت محاصره نبل و الزهرا در شمال  تالش نیروهاي دولتی براي کمک

ستند حضور نماینده ویژه بشار در این م. استان حلب سوریه را به تصویر کشیده است
هم مناطق امن و هم مناطق (ها  اسد در مناطق مختلف استان حلب براي توزیع کمک

  .برجسته شده است) تحت محاصره در کنار هم
هاي مقاومت و حماس با  هاي غربی که از رهبران جنبش همچنین برخالف رسانه

ا شهادت این افراد را وي زخمی شدن و ی د، پرس تینکن عنوان تروریست یاد می
هاي مردمی فرایندمدار در نقاط مختلف جهان به  سازد و با تهیه گزارش برجسته می

سازي و  هاي ضد صهیونیستی مردم اقصی نقاط دنیا، مخالفت با شهرك بازتاب دادن ایده
پردازد و ادامه شرایط سخت  دفاع فلسطین از زاویه دید اذهان عمومی می کشتار مردم بی

  .کند  در فلسطین را به جهانیان یادآوري میزندگی
هاي تکنولوژیک و   بازنمایی تسلیحات و ابزارهاي جنگی، پیشرفت-2-1

هاي حمایتی مردم در درون ایران در جهت به  مانورهاي نظامی و تظاهرات و راهپیمایی
گذاري این مانورهاي نظامی یا  نکته درخور توجه نام. رخ کشیدن قدرت داخلی است

نوعی از اهداف ایدئولوژیک حکومت حمایت  اوردهاي علمی است که هرکدام بهدست
هاي کارشناسی درواقع کمک به ایجاد ادبیات  تشریح معنی اسامی در بحث. کنند می

 بر  شده اسامی انتخاب. شود ایدئولوژیکی است که در خبر بارها و بارها بر آن تأکید می
هاي قرآنی و اعتقادات  آنی بوده و از داستانروي ابزارآالت جنگی معموالً اسامی قر

                                                   
1. Syria: Behind the Lines, 12-13 july 2013, PressTV 
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نوعی تبلیغ  رو توضیح درباره این اسامی به  است، ازاین شده مذهبی و عقیدتی گرفته
این در حالی است که اسامی . شود دینی و معرفی اعتقادات اسالمی نیز محسوب می

اساطیري هستند ها و مانورهایش معموالً یا اسامی  انتخابی رژیم صهیونیستی براي سالح
ها آشناست یا به اعتقادات  و به اساطیر یونانی اشاره دارند که مخاطب غربی با آن

  .گردند مذهبی دین یهود بازمی
گیري  وي موضع  در حوزه بازنمایی ادیان باید گفت شبکه خبري پرس تی-2

مذهبی خاصی در مورد ادیان الهی ندارد و در پوشش خبري عیدها و مراسم مذهبی 
ازجمله موارد ممنوعیت خبري آیین بهاییت . کند هاي متفاوتی پخش می تلف گزارشمخ

توان به سه  ها می در بازنمایی مناسبت. است که قابلیت پخش از این شبکه را ندارد
ماه مبارك رمضان، مناسک . هاي مذهبی، خنثی و عقیدتی اشاره کرد دسته کلی مناسبت

اي اسالمی هستند که پوششی گسترده در این ه حج و واقعه عاشورا ازجمله مناسبت
ها  توان آن هاي مذهبی داراي بار عقیدتی دینی هستند که می مناسبت. شبکه خبري دارند

داري  ازجمله بازتاب ماه مبارك رمضان و آیین روزه. را تا دامنه سیاست وسعت داد
دت وح«، مناسک حج نمودي از »همبستگی با مستضعفین و محرومین«نمودي از 

» مبارزه با ظلم وستم«و مراسم عاشورا نمودي از » نمایی مسلمانان اسالمی و قدرت
  . است

هایی هستند که مضمون  آغاز سال نو مسیحی و سال نو شمسی از دیگر مناسبت
شمول و معموالً فارغ از بار سیاسی هستند و تا حدودي خنثی  هاي جهان گزارش

توان به روز جهانی قدس،   سیاسی می-هاي عقیدتی از مناسبت. شوند محسوب می
یی به آمریکا بهمن، سالروز پیروزي انقالب اسالمی، سالروز حمله ناو 22جشن 

ها  اشاره کرد که این مناسبت... هواپیماي مسافربري ایران، تسخیر النه جاسوسی و
یادآوري تاریخ و بازگویی روایت تاریخی به زبان رسانه جمهوري اسالمی ایران براي 

  .المللی است خاطب بینم
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سازد مورد  را می» دیگري«هاي  هاي مرکزي که ویژگی عنوان یکی از دال به» دین«
پیرامون مفهوم » نظریه پسااستعماري«توان گفت  طورکلی می به. گیرد توجه قرار می

عنوان خطر و  ها اسالم را به در غرب، رسانه.  است شده ساخته و پرداخته» دیگري«
عنوان متحجر، بنیادگرا و افراطی و  جوامع غربی و مسلمانان را بهتهدیدي براي 

هاي  عناوین سازمانبا هاي احیاگري اسالمی را  کشند و جنبش طلب به تصویر می جنگ
دهد که محصول  هاي این تحقیق نشان می یافته. کنند گذاري می تروریستی و بنیادگرا نام
این . دیگر سازي جدید فرهنگی استوي نوعی مقابله با این  سیستم خبري پرس تی

اي عمل  گونه مقارن است به» اسالم هراسی«دیگرسازي فرهنگی جدید که با مفهوم 
رو، راه  ازاین. شود اي فروکاسته می هاي رسانه به سطح ابژه» دیگري«کند که در آن،  می

اء مفهوم اي باشد و در واقع در جهت عکس آن، یعنی ارتق مقابله با آن نیز بایستی رسانه
به عبارتی، اگر در رسانه هژمونیک در جهت تقلیل مفهوم اسالم و . تقلیل یافته عمل کند

شود وظیفه رسانه کانترهژمونیک بازنمایی  بازنمایی مخدوش مسلمانان عمل می
  . معکوس و ارتقاء بخشیدن به چهره جهان اسالم است

» مسلمانان«و » اسالم «وي سعی دارد نگرش بدیلی از رسانه در برخورد با پرس تی
توان  در این راستا می. شوند ایجاد کند شناخته می» ها غیرخودي«هاي غربی  که در رسانه

در جهت معرفی اسالم ) 92تیر و مرداد (گیري مناسب از فضاي ماه رمضان  به بهره
 با موضوع گرویدن به اسالم در 1»سوي سعادت«براي نمونه، برنامه مستند . اشاره کرد

ازآن را به تصویر  یش اشتیاق گرویدن به اسالم در بین اروپاییان و شور و شعف پساتر
هاي اجتماعی زنان مسلمان  همچنین، سادگی و آسانی پذیرش اسالم، فعالیت. کشد می

طلب از اسالم و غیره در این مستند به  اي آرام و صلح باوجود داشتن حجاب و چهره
هاي  اي ضمنی به مسئله حقوق بشر و محدودیت هآید و در کنار آن اشار نمایش درمی

سوي  سفر من به«برنامه دیگري با عنوان . شود اجتماعی مسلمانان در جوامع غربی می

                                                   
1. Aperture-Blissful Yearning, 27 July2013, Press TV 
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 نیز همین مضمون گرویدن به دین اسالم را در کشورهاي غربی توضیح 1»اسالم
 نیز با به تصویر کشیدن حمالت 2»هاي فاشیست سریالنکا راهب«مستند . دهد می

هاي بودایی به مسلمان سریالنکایی نمونه دیگري است که سعی در  وحشیانه افراطی
  .دارد» اسالم هراسی«مقابله با 

هاي جمعی، الزامات و الگوهاي خود   جنسیت، از طریق گفتمان حاکم بر رسانه-3
ترند   زنان و کودکان ضعیفکه اینمباحث مبتنی بر جنسیت بر . دارد را ارائه و بیان می

استفاده از این کلیشه ضعف جنسیتی در ایجاد احساس تأثر و ترحم در . رار دارنداص
در بازنمایی تصاویر جنگ غزه با . مخاطب در هنگام دیدن تصاویر جنگی مؤثر است

شود  رحمی و ظالم بودن دشمن تأکید می پناه بر بی تأکید بر وضعیت زنان و کودکان بی
وي استفاده از تصویر زن نه  در خبر پرس تی. ردتا سویه کریه جنگ را به نمایش بگذا

نیز درخور توجه » زن مسلمان«عنوان کلیشه مذهبی  عنوان کلیشه جنسیتی بلکه به به
ازآنجاکه این شبکه اسالمی است، پوشش تمام گزارشگران و گویندگان این شبکه . است

 نامتعارف اگرچه پوشش. مانند زنان مسلمان و با استفاده از حجاب است خبري به
گویندگان غربی این شبکه با حجاب اسالمی تفاوت دارد ولی همین تأکید ظاهري بر 

در واقع، . شود حجاب زنان خود عملکردي کانترهژمونیک و نمادین محسوب می
نوعی آرم خبري این  فرد و به هاي منحصربه پوشش اسالمی گویندگان زن از شاخصه

ایوان «توان از  اند می ري که مسلمان شدهاز مجریان زن این شبکه خب. شبکه است
خبرهایی ازجمله منع پارلمان فرانسه در استفاده از . نام برد» لورن بوث«و » ریدلی

پوشیه و نقاب براي حضور در اماکن عمومی با در تقابل قرار دادن مفهوم آزادي در این 
» ربینیمروه الش«سرنوشت . کشورها در پرس تی وي بازتاب خبري گسترده یافت

همانند سرنوشت بسیاري از زنانی که در فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان و غزه به 
شوند موضوع خبري دیگري  تر هر روز شهید می دست جنایتکاران البته در قالب بزرگ
                                                   

1. My journey to Islam, Press TV 
2. The Fascist Monks of Sri Lanka, 3 July2013,Press TV 
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از دیگر مواردي . بوده است که در آن زن سوژه اصلی و در واقع قربانی تبعیض است
سکینه محمدي «توان به مورد  ژه اصلی برنامه است میکه در این شبکه خبري زن سو

عنوان یک حربه سیاسی مورد استفاده قرار  در این برنامه به» زن«. اشاره کرد» آشتیانی
در ایران که در سطح جهانی » حقوق بشر «و » حقوق زن«هاي  گرفته است تا به چالش

  . است، پاسخ داده شود شده مطرح
طبعاً انتخاب نوع زبان و لحن . ن منطق و استدالل استزبان یکی از ابزارهاي بیا

براي انتقال بهتر مقاصد و مفاهیم در روابط دیپلماتیک عامل مهمی در این قلمرو 
د و فهم عمومی نشو ها در قالب زبان متداول هر فرهنگ تعبیر و بیان می اندیشه. باشد می
یک ساخت مفهومی «داند که  اندیشه را در صورتی حقیقی می) 1374(کاظمی . دنیاب می

. »مبتنی بر اصول متعارف یا یک ساخت مفهومی مربوط به قلمرو گفتار و رفتار باشد
رسانه در معنا دادن به وقایع و رخدادهاي پیرامون ما و به عبارتی در ساخت واقعیت 

تخریب «اي به دنبال  دبریکس معتقد است شبکه رسانه. اجتماعی نقشی اساسی دارد
دبریکس، (» گیرد هاي زبانی قرار می ها در مرز استدالل ویر یا حداقل مهار آنقدرت تصا

وي  در این قسمت به کاربرد کانترهژمونیک زبان در شبکه خبري پرس تی). 1388
توان در  اي را که می وي بهترین شیوه در واقع گردانندگان خبري پرس تی. کنیم توجه می

یستاد و حقوق و هویت خود را بازستاند این هاي غربی ا برابر هژمونی خبري رسانه
در همین . هاي محروم بنویسند عنوان سخنگویان و مدافعان حقوق ملت دانند که به می

  . است شده  انتخاب1»صدا صداي بی«راستا، شعار این شبکه خبري
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توان گفت که مستعمره هویت خود را به زبان  درواقع، به بیان پسااستعماري می
فرکالف مسئله و . وسیله با او وارد گفتگو شود کند تا بتواند بدین ایت میاستعمارگر رو

آنجایی که این «: داند می» برانگیز زبان و قدرت موضوع جنجال«مشکل دموکراسی را 
عنوان طرفداران حقوق زن و مرد و آزادي  مشکالت به شکل مسائل سیاسی و یا به

گردند، در چنین  ترده مطرح میزنان، در قالب زبان و گونه زبانی در سطح گس
شناسان انتقادي و تحلیلگران گفتمان نقش کمکی مهمی  موضوعات و مسائلی، زبان

وي نوعاً زبان  زبان شبکه خبري پرس تی). 1385آقاگل زاده، (» .توانند ایفا کنند می
هاي  هاي سوسوري، واژه بر همین اساس با استفاده از نظام دوگانه. ژورنالیستی است

در مقابل واژگان خبري ) سی. بی. ان و بی.ان.هایی نظیر سی رسانه(ي هژمونیک خبر
تفاوت در فلسفه اندیشگانی .  است شده بندي وي دسته کانترهژمونیک شبکه پرس تی

توان در  ها را می کند که بازنمود آن شرق و غرب دو نظام واژگانی متفاوت ایجاد می
شناسی سوسور گفتمان را  با استفاده از زبانالکالئو و موفه . متون خبري پیدا کرد

ها  آن. کنند بندي شده و پیوندیافته تلقی می هاي مفصل ها یا نشانه اي از دال مجموعه
ها  کوشند به آن هاي مختلف می دانند که گفتمان هاي شناوري می ها و مفاهیم را دال نشانه

شود و به یک تثبیت   معنا میاي خاص گونه هر نشانه در درون یک گفتمان به. معنا دهند
در ادبیات خبري » انگلیس« و » آمریکا«هایی نظیر  دال. یابد معنایی البته موقت دست می

اند، این در حالی است که  یافته... وي معناي ابرقدرت، استعمار، امپریالیسم و پرس تی
ل، معناي کشورهاي جهان او» انگلیس«و » آمریکا«در گفتمان خبري غرب کشورهاي 

  .کنند را براي مخاطبان خود تداعی می... متمدن، پیشرفته و
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   نمودار تقابل واژگان خبر کانترهژمونیک و هژمونیک-1جدول 
  گویند؟ هاي غربی چگونه سخن می رسانه

  )واژگان گفتمان هژمونیک(
  گوید؟ وي چگونه سخن می پرس تی

  )واژگان گفتمان کانتر هژمونیک(

 Israel  کشور اسرائیل
  م صهیونیستی،رژی

  Zionist Regim  رژیم اشغالگر قدس

 American Embassy  آمریکاحمله به سفارت 
Attack  تسخیر النه جاسوسی  Capture of spy nest  

  Persian Gulf فارس خلیج Gulf  خلیج
  Jihad  جهاد  Terror, War  جنگ، ترور

  Terroristic Act  عملیات تروریستی
عملیات انتحاري، 

  طلبانه تعملیات شهاد
Martyrdom 

Operations,Suicide 
Attack  

  Perish, Spoil, Die  به هالکت رسیدن  Murder, Kill, Slay  کشته شدن

  Terrorist states  کشورهاي تروریست
هاي مظلوم،  ملت

  مستضعف، ستمدیده
Impoverished, 

Oppressed Country  

  War  جنگ
  تجاوز، اشغال

حمله نظامی  در مورد(
  )شورهابه دیگر ک

Invade, Attack, 
Occupy  

 War of Deception  جنگ مزورانه War within Syria  جنگ سوریه

دموکراسی  جنگ براي
 War Under Pretext  جنگ به بهانه دموکراسی  War on Democracy  )افغانستان و عراق(

of Democracy  

  روشنفکر، اپوزیسیون،
  فعال سیاسی

Intellectual,Oposition، 
political activist 

  اصطالح روشنفکر به
So called 

intellectual, Pseudo-
intellectual  

 to protest electionاعتراض به نتایج انتخابات
results   88(فتنه(  Fitna (2009) 

  Sacred Defense  دفاع مقدس  Iran- Iraq war  جنگ ایران و عراق
  Intifada انتفاضه  Terrorism  تروریسم

 Resistance  هاي مقاومت جنبش Terrorist Groups   تروریستیهاي گروه
Movements  

  حامی حقوق بشر
  

Supporting Human 
Rights  

ادعاي حمایت از حقوق 
 بشر

Claim of Human 
Rights Protection  
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اي از عوامل دیگر در قالب گفتمانی خاص  درك مفهوم واژگان در کنار مجموعه
اي که در آن قرار گرفته  ویت هر واژه خبري از گفتمان ویژهدر واقع ه. پذیر است امکان

تنها معانی در  در اینجا آنچه باید به آن توجه داشت این است که نه. شود است کسب می
گیرند بلکه درك مفاهیم یک گفتمان نیز از طریق مقایسه با  داخل یک گفتمان شکل می

نترهژمونیک بدون حضور گفتمان گفتمان دیگر میسر است، یعنی درك معانی گفتمان کا
شود  دیگر، آنچه باعث فهم معناي کانترهژمونیک می عبارت به. هژمونیک میسر نیست

فقط در بطن گفتمان کانترهژمونیک بلکه از طریق مقایسه آن با گفتمان هژمونیک  نه
  .درك است قابل

» ياستعمارستیز«دال مرکزي در گفتمان کانترهژمونیک شبکه خبري پرس تی وي 
وحوش این دال مرکزي  اي حول توان در هر نشانه اما موقتی بودن معنا را می. است
بنابراین . تصور نیست ها هیچ فهمی از واقعیت قابل طورکلی خارج از گفتمان به. یافت

 و ثابتی در جامعه وجود ندارد  شده هیچ ساختار اجتماعی و هیچ هویت از پیش تعیین
هاي هژمونیک یا کانترهژمونیک هستند که ساختارها را  نديب ها با مفصل و این گفتمان

در این . دهند تا فهمی معنادار از واقعیت داشته باشیم دهند و به ما امکان می شکل می
پژوهش تالش شد در قالب نظریه گرامشی و پیروان آن به این نکته توجه شود که متن 

اي باعث   گفتمان رسانهکند، یا به سخن دیگر چگونه یک چگونه تثبیت قدرت می
  .شود المللی می هاي قدرت در عرصه بین تثبیت، تعدیل یا تضعیف کلیشه

  
  گیري بحث و نتیجه

و صاحبان افکار ) تولیدگران متن(عوامل ایدئولوژیک و طرز نگرش یا بینش اشخاص 
 ها یافته. آیند سوي متون از عوامل مؤثر در تولید و درك متن به شمار می پنهان در آن

گیري از نیروي این روشنفکران ارگانیک تأکیدي بر  حاکی از آن است که بهره
همچنین این شبکه با . کانترهژمونیک بودن عملکرد شبکه خبري پرس تی وي است
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عنوان کارشناس به مخاطب جهانی سعی  و معرفی افراد به» سازي نخبه«استفاده از روش 
هر دو دسته روشنفکر سنتی و . بیان کندها ایدئولوژي خود را  کرده است از زبان آن

صورت سنتی در خدمت اجماع باورها و ایدئولوژي جمهوري اسالمی ایران  ارگانیک به
هاي خبري در جمهوري اسالمی ایران  گیرند، چرا که رسانه المللی قرار می در سطح بین

ات برمبناي بانی نهایی اطالع واقع دروازه تحت کنترل و نظارت دولتی قرار دارند و در
  .پذیرد هاي نهاد حکومت صورت می معیارها و سیاست

اي جمهوري اسالمی ایران  وي در درون گفتمان رسانه گفتمان خبر پرس تی
هاي ظهور واژگان ضد سلطه در ادبیات خبري ایران هم  براي یافتن ریشه. فهم است قابل

ها و مبارزات امام  دیشهویژه به ان باید به تاریخ معاصر و رابطه ایران و غرب، و به
واژگانی همچون سلطه، استکبار، استثمار، شیطان بزرگ، النه . خمینی رجوع کرد

که ... جاسوسی، رژیم صهیونیستی، فتنه، عدالت، مستضعفین، ملت مظلوم فلسطین و
دهند برگرفته از سخنان تاریخی است که در  اي ما را تشکیل می امروزه ادبیات رسانه

اي و ازجمله  ها و اهداف گفتمان رسانه  و سیاست شده رخدادها نهادینهبستر حوادث و 
  .اند شبکه خبري پرس تی وي را شکل داده

بررسی بازنمایی مفاهیم مورد توجه پسااستعمارگرایان نظیر جنگ، نژاد، جنسیت، 
دهنده  مفاهیم هژمونیکی و کانترهژمونیکی در عرصه گفتمان رسانه، نشانو مذهب 

گروهی و توصیف منفی برون  سازي مبتنی بر توصیف مثبت درون طبیاستراتژي ق
هاي  سازي همان تقابل مبناي عمل این قطبی. وي است گروهی در شبکه خبري پرس تی

بر . شود ها می سازي آن هاي ایدئولوژیک سعی بر طبیعی اي است که در بافت دوگانه
با » ما«شود   سعی میشویم و ها جدا می اساس یک الگوي ایدئولوژیک ما از آن

آنچه در . هاي منفی ارزشی ترسیم شوند با ویژگی» دیگران«هاي مثبت و  ارزش
 است تصویري است با این  شده هاي خبري هژمونیک از تصویر خودي ارائه رسانه

خواه، قربانی تروریسم، خردورز، فعال، آزاد و همواره  طلب، آرامش صلح :ها ویژگی
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 هستندهاي مستتر در متون خبري  ا ابزاري مفید براي بیان ویژگیها و تضاده تقابل. فاتح
هاي  ها، قطب این دوگانه. اند  شده که بر مبناي نگاه تقابلی میان شرق و غرب ساخته

صورت شکل زیر  د که در رسانه هژمونیک بهنساز متمایز می» دیگري«را از » ما«حدي 
  :دنشو نشان داده می

  
  دیگري در رسانه هژمونیک/  نمودار مفاهیم ما-2جدول 

 
  : در رسانه کانترهژمونیک در جدول زیر آمده است»دیگري« و »ما«هاي  اما دوقطبی
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  دیگري در رسانه کانترهژمونیک/  نمودار مفاهیم ما-3جدول 

  
  

مثابه  به» اسالم و شرق«هاي خبري غربی از  دهد آنچه در رسانه ها نشان می یافته
یی شده در شبکه خبري پرس تی وي با استفاده از تکنیک بازنما» دیگري فرودست«
  .شود به اشکال مختلف نفی و طرد می» بازنمایی معکوس«

  
  یشنهاد تحقیقات بعديپ

از نکات درخور توجه این پژوهش مشخص شدن مرز باریکی است که بین رفتـار   
آیـد کـه    درواقع، از مشاهدات چنین برمـی . هژمونیک و رفتار کانترهژمونیک وجود دارد 

بررسی اهداف شبکه خبري بیشتر گویـاي اهـداف کانترهژمونیـک و عملکـرد تـدافعی              
آنکه در برخی موضوعات، راهبردهاي تهاجمی بـراي ایـن شـبکه ضـروري              است؛ حال 

و مصاحبه عمیق با    ) روش دلفاي (نگر    بر این اساس، با استفاده از تحقیقات آینده       . است
تـوان مـسیر آینـده ایـن شـبکه       این شبکه خبري میاي  گذاران رسانه مسئوالن و سیاست  
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) مفهـوم کـانترهژمونی  (خبري را ترسیم کرد و درواقع مسئله تفاوت بین مفهـوم زبـانی       
هـایی در      همچنین لزوم انجـام تحلیـل       .مثابه هدف و عملکرد این شبکه را حل نمود          به

نگاري ضروري  مهایی مانند مرد اي و به روش حوزه دریافت و مخاطبان این متون رسانه      
وي مورد مداقه قـرار گیـرد؛ زیـرا     است تا نحوه قرائت مخاطبان از متن خبري پرس تی       

اند مواجهه مخاطب با      کرده  درستی اشاره   گونه که هال و سنت مطالعات فرهنگی به         همان
  .گیرد متون مختلف به اشکال متفاوت صورت می
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