
 

 

 

 

 

 رانیا ی اسالم یدر جمهور یمجاز ی فضا  یگذار استیس نییتب

 ( ی)الزامات و اصالح، در چارچوب اهداف مورد نظر در اسناد باالدست

 1فرهنگی  محمدمهدی
 2میرترابی  سعید
 3گلشنی  علیرضا

 چکیده
 د    مجازی  فضتای گذا ی نوشتاا  ااضتر با حرا ا س ستواص ا تلی یا ستیاست 

  استتناد د  نظر مو د  اهداف بیشتتار  تحقق مستتیر د   توانمی  چگونا   ا  ا ران

گذا ی فضتای   یرد؟ د   تدد اایاای ستیاست   ا تحا  یشتو    باالدستای

از من است   بر ستی اایی   مجازی د  جمهو ی استحمی ا ران بر ممد  است  

های یحن  تو   گرفاا د  ا س صوتو   هم ماهی  ستل ی گذا ی ستیاست 

هتای ستتتل ی بتا  گتذا ی داشتتتاتا ا هم ا جتابی  د  ا س میتان  ستتتیتاستتت 

  زی بتازدا نتد  د  اوز  نتانون گتذا ی  شتاال   ستتتازایتا هتا ی چون  برنتامتا

ی هاگذا ی مجازی )مشامل بر مسدادسازی ا فیلار نگ( ا سیاس  فضتای

ا جابی با سازایا ها ی از ن یل  تولید ا مد ر   محاوا  افزا   سواد  سانا 

ستازی د  یشو  اجرا ی شد   ستازی فضتای مجازی م انی بر بومی ی ا امسا

با عنوان  «شت ها ملی اححعا محقق نشتدن مللو   اند  امّا با ا س اجود   

ید محاوای عدم توفیق د  تول  ز رستتاص  ا ت احی فضتتای مجازی یشتتو  

ای د  یشتو  یا همگی از ستازایا های  اصلی ا افزا   ستواد  ستاناد  مناست 

باشتتند  د  ینا  عدم های ا جابی د  یشتتو  میگذا ی اعماص ستتیاستت 
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  زی شتد  د  اوز  فضتای مجازی ا شتهست  جامعی  ا نقوتان نوانیس حرا

مستتدادستتازی ا فیلار نگ  شراژ  فیلار نگ با ستت   نایا ممدی ابزا های 

 اه ردی     ایبرناما اجود ها ا عدمگذا ی اها   از نایا ممدی ستتیاستت 

فضتای مجازی د  یشو  دا د ا  د ازمد   مد ر   ا ینارص د  ا تولی ا فنی

ضترا   ا تحا ستیاست  گذا ی فضتای مجازی د  ا ران د  مستیر تحقق  

یشتد یا با توتو ر میبیشتار اهداف مو د نظر د  استناد باالدستای یشتو   ا  

ا س امر نیتازمنتد تیییر موازنتا موجود از نگتا  ستتتل ی ا بتاال بتا شتا یس بتا نگتا   

 ا جابی ا شا یس با باالس  

 کلیدی واژگان

 ملی  شت ها  ای ¬ ستانا ستواد فیلار نگ   گذا ی  ستیاست  مجازی   فضتای

 اححعا 

 مقدمه .1

هه ایهای  تکنولوژی  توـس یر نفوذ مثل  مجازی  فـض  ایجاد   جدید  هایظرفیت و وب   تغییرات  اینترنت، ـس

ناد   انقالبی، همواره و  اـسالمی ناب  فرهنگ  ـصدور هدف با  محتوا انتـشار و  برای توـسهه ـشده مدنظر اـس

تی و ده  راهبردی تدوینهای  برنامه باالدـس المی ایرا  ـش ت  بووریکه، در بوده  نظام جمهوری اـس   اـس

م ند شـش الهـس ت ـس المی ایرا  در اف   انداز بیـس ت که در پایا    1۴0۴ی جمهوری اـس ده اـس ری  ـش تـص

یافته با جایگاه اول اقتـصادی،   ، ایرا  کـشوری اـست توـسهه1۴0۴زما  اجرایی ـشد  این ـسند در ـسال  

المی و انقالبی، الهام و  منوقه با هویت اـس الم و با تهامل   علمی و فناوری در ـس بخش در جها  اـس

به جایگاه اول اقتـصادی، علمی و   ندـست یافتـشایا  ذکر اـست، در  لالمل  وابط بینـسازنده و مورر در ر

و  منوقه یای جنوب رربیفناوری در ـس ت افزاری و تولید علم،   تأکید بر جنبش نرم،  ی آـس ده اـس ـش

که این مهم، بدو  توسـهه فضـای مجازی به صـورت کامل محق  نخواهد شـد  بر مبنای این سـند، 

 هایی از این قرار: فضایی خواهد بود با ویژگی 1۴0۴وری اسالمی ایرا  در اف  فضای مجازی جمه

 هافضایی در امتداد فضای واقهی، سالم، ایمن، مفید، پیشرا  پیشرفت سایر حوزه -

 متکی بر ظرفیت درونزای کشور -

 برخوردار از ظرفیت مؤرر و کارآمد منابع انسانی متخصص و ماهر -

 های دانش بنیا  و صنایع پیشرفته داخلی است  علمی و پژوهشی، شرکتبرخوردار از مراکز   -

 است    از استقالل هوشمندانه و عالمانه با کمترین وابستگی برخوردار -
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 المللی دارد   ای و بینحضوری فهال، مبتکرانه، قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منوقه -

 هانیآفرین در صحنه جنقشو  الهام بخش در جها  اسالم -

قدرت اول ـسایبری و مقام اولل اراهه خدمات فـضای مجازی در منوقه ررب و جنوب ررب آسیا با  -

ازنده و مؤرر در روابط ل  بین  تهامل ـس تفاده ـص ارکت همه الملل و اـس ای مجازی با مـش آمیز از فـض

 کشورها در توسهه آ  

ازما   گر بر ـشبکه جهانی اینترنت و رفع حکمرانی کـشورهای ـسلوه - انتقال حاکمیت اینترنت به ـس

  .ملل با همکاری و مشارکت سایر کشورها است

اخت - بکه  دارای زیرـس تر ـش ور بر بـس ر کـش راـس ترده در ـس های مومئن، امن، پایدار، یکپارشه و گـس

 جهانی است    مللی اطالعات و در ارتباط با شبکه

ــای مجازیبی ــب بر مبنای فض ها، هنجارها و ارزش  1۴0۴یرا   هایی، در اای با شنین ویژگیش

ــ ایرانی مبتنی بر فرهنگ پیشرفت پایدار در فضای مجازی کشور نهادینه شده  سبب زندگی اسالمی 

های آموزش، سالمت، تجارت، حمل و نقل، آب، ویژه در حوزهه و نیازها و خدمات نو، جذاب و متنوع ب

ها، کـس  و با مـشارکت ـشهروندا ، ـسازما و  انرژی، ـسرگرمی برای کاربرا  ایرانی فراهم نموده اـست

  های عمومی و خصــوصــی، امنیت و ســالمت این فضــا در باالترین ســو  اســتکارها و تمام بخش

(http://majazi.ir/web_directory/53665). 

بند به مواردی  ۴بند،   7از نیز،   مجازی فـضای  در حوزه  توـسهه  ـشـشم ـسند همچنین در راهبردهای

محتوی در فـضای مجازی بر اـسان نقـشه مهندـسی فرهنگی کـشور تا حداقل پنب برابر    از جمله توـسهه

های ورودی و خروجی فضــای های اجتماعی، تســلط بر دروازهســازی شــبکه وضــهیت کنونی، بومی

  مباحث  از همچنین، یکی .دارد  اختـصا         ومجازی و پاالیش هوـشمند آ ، ـساماندهی، احراز هویت  

  33  بند در   باـشدمی  مجازی فـضای ظرفیت  طری  از فرهنگ ـصدور  موـضوع  ـسند ـشـشم  در  توجه مورد

ند هه ـس م، توـس ـش ای مجازی در  محتوای  ـش ان بر  فـض ه  اـس یی نقـش ور  فرهنگی مهندـس  حداقل  تا کـش

ــهیت  برابر پنب   نهادهای  مؤرر  حضــور  72 در بند و  اجتماعیهای شــبکهســازی    بومی و کنونی وض

ــای  در  مردمی  و  دولتی  فرهنگی ـــهه  منظور  ـبه  مـجازی  فضـ هوـیت   و  فرهـنگ، مـفاهیم  ترویب  و  توسـ

   است  گرفته قرار تاکید مورد  تهدیدات  با  مقابله و  ایرانی -  اسالمی

علیررم تأکید اسـناد باالدسـتی نظام جمهوری اسـالمی ایرا  بر توسـهه فضـای مجازی در ابهاد 

اـید ـــیاری از این اـهداف آ  گوـنه ـکه ـب ا بسـ ــتی  مختلف، امـل ــت و هنوز ـکاسـ ــده اسـ ـها و محق  نشـ

ای را توا  نقش عمدهخورد  در این نقصـا  و ناکارآمدی، میهایی در این باره به ششـم میناکارآمدی
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ــتگذاری ــیاسـ های مربوطه در این خصـــو  که مبتنی بر نگاه از باال به پاهین، در دو طیف برای سـ

وی حاکمیت طر  لبی از ـس د  با توجه به آنکه اعمال این گردیده  ریزیمجزای ایجابی و ـس اند، قاهل ـش

اند، لذا ضـرورت اصـال  ها تاکنو  اهداف مندرج در اسـناد باالدسـتی نظام را محق  ننمودهسـیاسـت

ت یاـس تر اهداف مورد نظر، مور  می ـس یر تحق  بیـش گردد  بر این مبنا، پژوهش گذاری موجود در مـس

توا  در مسـیر گذاری فضـای مجازی در ایرا  را شگونه می  سـیاسـتحاضـر با طر  این سـوال که،  

  تحق  بیشـتر اهداف مورد نظر در اسـناد باالدسـتی کشـور، اصـال  کردد درصـدد واکاوی سـیاسـت

 های موجود در حوزه فضای مجازی در کشور است  گذاری

 ادبیات نظری .2

 شناسی مفهوم -2-1

ای اسـت که بر اسـان یب الگوی نهادینه شـده یچیدهگذاری« فرایند پ  از منظر مفهومی، »سـیاسـت

(  این الگوی نهادینه ـشده، عبارت اـست از کلیه حقو ، 79:  1993،  1ـشود )بروک هدایت و کنترل می

وم، روش ده در زندگی های مورد عمل، رویهآداب و رـس ر تثبیت ـش ازمانی یا دیگر عناـص وابط ـس ها، ـض

ی یا اجتماعی یب ملت یاـس کرات  ـس ت225:  1982،  2ن)اـس یاـس ت که با گذاری در کل، واژه(  ـس ای اـس

ــحی    ــاهل عمومی آ  گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت در اداره ص حکومت، دولت، جامهه و مس

 (  اختصاصاً در حوزه فضای مجازی، سیاست23:  1389پور و رالم پور آهنگر،   )قلی  امور عمومی است

ه  ـگذاری، الیتی  ـب ا  فـه ا  کرد   اداره  اـیکرد     کرد ، حکوـمت  نترل ک  ـهدف  ـب ه می  مقررات   ـب ــود گفـت    شـ

 گذاری عمومی، با  ای از ـسیاـستگذاری به مثابه زیرـشاخه و زیرمجموعه نوع ـسیاـست که اـست بدیهی

 (  2011،  3سین)کند اراهه می را اصول  ازی خاص  مجموعه و است  مرتبط  عمومی منافع  مهیار

پیرامو   گیری و فهالیت فضــای مجازی و ابزارهای ارتباطی آ  از جمله اینترنت،  از ابتدای شــکل

ت یاـس ت امکا  ـس ده اـس ای مجازی در جامهه دو دیدگاه عمده طر  ـش برخی که    بووریگذاری فـض

های اجتماعی،  های نوین ارتباطی و به ویژه رســـانهظرا  مهتقدند ظهور و توســـهه فناوری  صـــاح 

ای را از ماهیت متمرکز و حاکمیتی خود خارج ساخته و فضای مجازی را »برو   رسانهگذاری   ـسیاـست

ت یاـس تاده« از امکا  ـس ت ایـس ت به دلیل اهمیت  ی دیگر در مقابل دیدگاه  گذاری نموده اـس مهتقد اـس

 

1 - Brooks 

2 - Skraten 

3- Sean 



      115          ران  ا  یاسحم  ید  جمهو    یمجاز  یفضا  یگذا    اس یس  سییت 

    بازیگرا  جدید   های کســ  و کار، ارتباطات راهبردی، دولت الکترونیب ویافتن رســانه در عرصــه

یاـستبه این حوزه افزوده ـشده  ذینفع انه اند و در نتیجه ـس تر از ای برای فـضای مجازی مهمگذاری رـس

 پیش گردیده است   

گذاری عرـصه فـضای مجازی را تبیین   از میا  دو رویکرد مذکور، رویکردی دوم که لزوم ـسیاـست

در این باره اذعا  گذاری مشــارکتی )با همکاری دولت و مردم(  اند و نیز بر ضــرورت ســیاســتنموده

گذاری   تواند مبتنی بر »مدل ـسیاـستباـشد  این رویکرد مینموده اـست، مورد مدنظر نوـشتار حاـضر می

باشــد  شــایا  ذکر اســت ترکیبی از این دو مدل نیز    1گذاری گروهی«  نهادی« و یا »مدل ســیاســت

وهش حاضـر مناسـ  مجازی در پژ  تواند برای ایده طراحی مدل مولوب سـیاسـت گذاری فضـایمی

 بر گذاری مور  اســت، »مدل نهادی« ت  های مختلفی که برای ســیاســباشــد  شرا که از میا  مدل 

ازمانی شارت  ت  توجه با  دارد تمرکز دولت  ـس یاـس ی ها و خطبه آنکه ـس ط نهادهای دولتی  مـش ها توـس

ها از دیرباز در کانو  توجه محققا  مشـی رابوه بین این نهادها و خط  بررسـی  شـوداتخاذ و اجرا می

ــت جمهوری، دادگاه ــامل مجل ، ریاس ــت  این نهادها ش ــته اس ــی قرار داش ــیاس ها، نظام اداری، س

پردازند  ها میمشی باشد  با توجه به اینکه نهادها هستند که به تولید و اعمال خطمی       ها وشهرداری

ی  ها موج  تغییر در خطتغییری در آ هرگونه   ود  بهها نیز میمـش طور کلی در نهادگرایی تاکید بر  ـش

کنند  الگوهای باربات رفتار فردی و گروهی ها را تهیین میتاریر نهادهایی اسـت که رفتار افراد و گروه

دل حاصـل ارتباط بین گذاری عمومی در این م  گذارد  بنابراین سـیاسـتها نیز تاریر میمشـی بر خط

   مختلف و پیامد حاصل از این ارتباط است نهادهای

ــت که تـهامل بین گروهاملا مدل گروهی،   ــان مبتنی اسـ ــت که یب بر این اسـ های مختلف اسـ

ها پلی بین افراد و دولت هـستند و ـسیاـست نوعی دهد  در واقع گروهمـشی را ـشکل می ـسیاـست یا خط

ی  مختلف برای نفوذ بر خطهای  تنازع بین گروه تفاده از مـش ی نیز با اـس یاـس ت  نظام ـس های حاکم اـس

ت میروش دیرـی ارر را ـم ای زیر این تـه دـه ات : الف(  کـن ازـع ازی در مـن د ـب برقرای  ، ب(  برقراری قواـع

اجرای این ، د(  های عمومیمشـی ها و خطتصـوی  سـیاسـت، ج( هاتوافقات و ایجاد تواز  بین گروه

   توافقات  ها وسیاست

ی عمومی در هر مرحله طب  این نظریه خط ت  این  مـش ید  به تهادل در تنازع گروهی اـس ای رـس

ــبی هریب از گروه ــان نفوذ نس ــیله   ها نیز بهگردد  نفوذ گروهنفع تهیین میهای ذیتهادل بر اس وس

ی به تصـمیم ترـس ازمانی، رهبری، دـس و موارد دیگر  گیرا  اصـلیجمهیت گروه، تمکن مالی، قدرت ـس

 

1. Group Theory 
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به جای بوروکراســی با قانونگذاری در ارتباط    مدل گروهی عموماً  شــایا  ذکر اســت،  شــودتهیین می

اخه اجرایی دولت نیز به این مندا  ـش ت اما اندیـش توجه دارند  این مدل  نفوذ  هایگروه  تاریر  و  مدل  اـس

خیر م ات دولتی را در نهایت یب گروه تـس ـس ت که موـس ییبر این اعتقاد اـس هایی که کند و خط مـش

 (  52-53: 1387)دای و ماکویی،  شود به نفع آ  گروه و نه لزوما همه مردم استوضع می

ل  ده، به نوعی هر دو مدل مذکور، بر این اـص ند  می مبتنیهمانگونه که مالحظه ـش که تهامل  باـش

ت یا خطگروهنهادها و بین  یاـس ت که یب ـس کل می های مختلف اـس ی را ـش اما در این دو  دهد  مـش

ــیه می ــتقیما در  مدل نیز همچنا  نقش مردم در حاش ــا ( مس ــد و خود مردم )نیازها و موالباتش باش

بر این مبنا، تالش نوشتار حاضر بر این است که از سویی، با تدقی  باشد  ها دخیل نمیگذاری سیاست

جامهه ایرا  اسالمی را اراهه دهد  و تأمل بر این دو مدل، مدل بومی سیاست گذاری فضای مجازی در 

ت گذاری را تهریف و تهیین نماید  بر مبنای این  یاـس که با نگاه از پاهین به باال، جایگاه مردم در این ـس

ریزی نمایند، از مزایایی شو   مدل، شنانچه دولتمردا  ســیاســت گذاری مشــارکتی مولوبی را طر 

ــارـکاهش هزیـنه ـــهه در ـجامـهه ـبه دلـیل مشـ ـکت مردم در ـتأمین اـهداف در حوزه مربوـطه،  ـهای توسـ

ها، کاهش نابرابری در جوامع از طری   برخوردار خواهند شــد و ماحصــل ســیاســت گذاری مولوب آ 

ــیه ــارکت افراد حاش ــتای در نوآوریجل  مش های برابر در  های پاهین به باال و کمب به ایجاد فرص

 باشد  جوامع بومی و محلی می

 گذاری فضای مجازی در ایران  سیاستماهیت  -2-2

های مرتبط با آ  در جامهه ایرا ، نگاه به این از بدو ورود، رـسو  و گـسترش فـضای مجازی و فناوری

ای که از حضور و امکا  دسترسی به این فناوری در کشور فضا خوش بینانه نبوده و در طول شند دهه

آنچنا  که باید و شاید اصال  نگردیده لذا همواره شاهد آ  بودیم که ای،  گذرد، شنین نگاه بدبینانهمی

های کال  صـورت گرفته در این خصـو ، هر شند تالش نموده تا حدودی رویکرد گذاری  سـیاسـت

جل  مشـارکت آحاد جامهه باشـد، املا عمدتاً سـلبی و پاهین به باال داشـته و مبتنی بر ایجابی و نگاه از 

 باشد   اال به پاهین میمبتنی بر نگاه از ب

یاـست لبیهای ـس امل  توا می را  ـس یاـست  ـش   نظارت و کنترل  حذف، به  مهووفهایی  برنامه وها ـس

در    ریزیبرنامه وگذاری   ســیاســت حوزه درها  دولت و جوامع  ســلبیهای دانســت  در طیف ســیاســت

 به   تـشوی  : عبارتند از که  داد  جای  را  عمده از اقدامات   گروه شهار  بتوا   ـشاید  خـصو  فـضای مجازی،

  مسدودسازی   و نظارتیهای سامانه  از خرد، استفاده  سو  مسدودسازی  و نظارتیهای سامانه  از  استفاده



      117          ران  ا  یاسحم  ید  جمهو    یمجاز  یفضا  یگذا    اس یس  سییت 

 اینترنت    از  استفاده از  و جلوگیری گذاریقانو  حوزه در  بازدارنده  ریزیکال ، برنامه سو 

ت یاـس لبی گذاری علیررم وجود ـس ور، اما نوع مواجهه با فضـای مجازی به های ـس مذکور در کـش

عنوا  ابزاری ـمدر  ـبا امـکاـنات و ـکارکردـهای توثـما  مثـبت و منفی، همچـنا  مـحل اختالف نظر مـیا  

متولیا  فـضای مجازی و مـسئوال  کـشور اـست  آنچه روـشن اـست اما برخورد ـسلبی با فـضای مجازی 

ــد  برای مدیریت کامل فضــای  ا آســی تواند راهکار مناســبی برای مقابله بنمی های احتمالی آ  باش

ــی  ــاها اهمیت ویژهمجازی و کاهش آس ــی از آ ، نوع مواجهه با این فض تردید ای دارد  بیهای ناش

امروزه برخورد ـسلبی با فـضاهای مجازی امری ریرممکن اـست و برای مدیریت این فـضا باید به دنبال 

ه صــد البته جنبه ســلبی نداشــته باشــد، بود و اینجا اســت که لزوم راهکارهای منوقی و کاربردی ک

های  ها و پروژهتوا  به برنامهنماید که از آ  جمله میهای ایجابی، ر  میگذاری  مواجهه و ســیاســت

(، آموزش و افزایش http://www.rsf.fr/rsf/ukمبتنی بر تولید و مدیریت محتوای فضای مجازی )

گذارا  و مردم      اـشاره کرد که ـضمن ایجاد تهامل بیـشتر میا  ـسیاـست   ـسازی وبومیای،  ـسواد رـسانه

ت یاـس ارکتی که   در این خـصو ، موازنه نگاه ـس ور را به جای باال به پاهین، به نگاه مـش گذارا  در کـش

ــد، تغییر خواـهد داد  موازـنهمبتنی بر موازـنه توثـما  ـباال ـبه ـپاهین و ـپاهین ـبه ـباال می ی ـکه در آ   اـباشـ

ها گذاری و اعمال ـسیاـست دار ـسیاـستدولت و نهادهای دولتی در کنار مردم و نهادهای مردمی، عهده

 باشند  می

 های فضای مجازی در ایران گذاری ساز و کارهای اعمال سیاست .3

 سلبیهای گذاری ساز و کارهای اعمال سیاست -4-1

در جمهوری اـسالمی ایرا ، مبتنی بر نگاه از باال های ـسلبی فـضای مجازی گذاری  بوورکلی، ـسیاـست

ــت:   ــده اس ــوی حاکمیت، اجرایی ش ــده از س ــازو کار عمده تهریف ش به پاهین، عمدتاً بر مبنای دو س

ــازی و ریزی بازدارنده در حوزه قانو برنامه ــدود س ــتمل بر مس ــای مجازی )مش گذاری  پاالیش فض

 گردد   سازوکارهای مذکور، تبیین میفیلترینگ(  در ادامه، هر یب از 

 گذاریریزی بازدارنده در حوزه قانونالف( برنامه

ت یاـس ای مجازی در ایرا  بر مبنای برنامه  ـس لبی فـض گذاری،  ریزی بازدارنده در حوزه قانو گذاری ـس

دی  های متماگذارا  و دولتمردا  در طول ـسال   باـشد که ـسیاـستمـشی تنظیمی می  در واقع هما  خط
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یکســا  در نظر گرفته    1اند  این نوع ســیاســت گذاری رالباً با مفهوم »تنظیم مقررات«پیگیری نموده

 .(1053: 2003،  2)فرنگ شده است

ورهای جها ، ما با تهداد زیادی از مقررات تنظیمی   ایر کـش المی ایرا ، همانند ـس در جمهوری اـس

ــ ــتیم  مقررات تنظیمی، عبارت از هرگونه کوشـ ــهروندا ،  مواجه هسـ ش دولت برای کنترل رفتار شـ

رکت ت )میرها و یا زیرمجموعهـش کل، در همه 1985،  3های دولت اـس ئله یا مـش ناخت مـس (  پ  از ـش

های مدنظر، نیازمند گذار، برای اجرای ســیاســت  ها، شــخص یا نهاد ســیاســتانواع ســیاســت گذاری

ــت ـکه الگوـهای تنظیمی ـمدنظر خود را در ـشارش ــاـید وب ـیا ـقاـل  آ ابزارـهایی اسـ ـها ـتدوین کـند  شـ

مشــی که در دســترن تنظیم کنندگا  قرار دارد، توانایی مهرفی ممنوعیت قانونی    ترین ابزار خطقوی

ها  باـشد  با توجه به اهمیت این عرـصه و تأریر ریرقابل انکار آ  در زندگی روزمره ـشهروندا  و فرـصت

به دنبال دارد  تنظیم مقررات آ  الزام و اهمیت باالیی  ها و شـــهروندا   و تهدیداتی که برای حکومت

کل المی ایرا ، از ابتدای ـش انهدارد  املا با این وجود در جمهوری اـس ها و ابزارهای  گیری و فهالیت رـس

ــابـوه  -  از جمـله اینترـنت –ارتـباطی   ـها ـهای آ مـند نمود  فـهالـیتهمواره دو دـیدـگاه متـفاوت برای ضـ

 وجود داشته است:  

 – ها و ابزارهای ارتباطی  ای مهتقد هـستند اـصوالً هرگونه تدوین قوانین و مقررات برای رـسانهعده

انه اً رـس وـص ای مجازی میخـص ر  هایی که مبتنی بر فـض ر حاـض د  در عـص از و کار جهانی ـش ند و ـس باـش

ــده و مخالف ب - گردندقلمداد می ــانهایجاد نوعی محدودیت قلمداد ش ــمار  ها بها آزادی فهالیت رس ش

ها ضــرری ندارد و اگر هم ضــرری  کنند که بیا  آزاد افکار و اندیشــهآید  این گروه اســتدالل میمی

انه ی  دخالت حکومت در امور رـس رر کمتر از آـس د، این ـض ته باـش ها و محدود نمود  آزادی بیا  و داـش

 ح  دسترسی به اطالعات است  

مهتقد هســـتند، وضـــع قواعد نه تنها محدود کننده نیســـت بلکه اگر قوانین و   در مقابل، گروهی

ــانه ــود، تأمین کننده آزادی رس ها اســت و مقررات صــحی  و متناســ  و بر مبنای اصــول تدوین ش

 (  56: 1393)رضایی و بابازاده مقدم،  نمایددسترسی عموم به اطالعات را تسهیل می

ی و دفاع از نظر دوم، تو ال  عمومی  جه به واقهیتدر بررـس های موجود در جوامع، لزوم رعایت مـص

ا دارد تا تدابیر و ظوابوی برای تأـسی   تفاده احتمالی افراد از اـصل آزادی، اقتـض و  اـس و جلوگیری از ـس

 

1 - Regulation 

2 - Furlong 

3 - Meier 
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ها را به و فهالیت در فضــای مجازی در نظر گرفته شــود  از ســوی دیگر، نباید وجود برخی محدودیت

ادی دانســـت زیرا اگر شه آزادی موبوعات در زمره حقو  بشـــر قرار دارد، اما این منزله عدم وجود آز

ر را به عنوا  امری منوقی، حتی در نظام بی بود  حقو  بـش ت  نـس های آزادی گرا  آزادی مول  نیـس

های بسـیاری بین توا  مشـاهده نمود  در عین حال، بر اسـان تهالیم اسـالمی نیز تفاوت )لیبرال( می

بیا ، آزادی اندیشـه و آزادی عقیده وجود دارد  در دیدگاه اسـالمی اراده و آزادی بشـر تا آ  جا  آزادی 

ته ـشده اـست، هماهنگ باـشد و  تهدادهای عالی و مقدـسی که در نهاد بـشر گذاـش محترم اـست که با اـس

دهد  سو  می  او را در مسیر ترقی و تهالی بکشاند، اما آنجا که این آزادی، بشر را به سوی فنا و نیستی

تهدادهای نهایی او را هدر می ا  و اـس رافت و احترام آزادی انـس دهد، دیگر احترامی ندارد  لذا مالک ـش

این اـست که در مـسیر انـسانیت باـشد  انـسا  را در مـسیر انـسانیت باید آزاد گذاـشت نه انـسا  را در مـسیر  

(  عالوه بر این، اسـالم 3۴:  1392هر شه خودش انتخاب کرده و لو بر ضـد انسـانیت باشـد )موهری،  

، اسـالم با آزادی ل اسـت، از دیدگاه شـهید موهریمیا  آزادی عقیده و آزادی اندیشـه نیز تفاوت قاه

اندیشه مواف  است از آ  جهت که ابزار انسا  برای کشف حقیقت است، اما با آزادی عقیده که گاهی 

اوی با جمود و تقلید کورکورانه می ود و مـس ه تلقی میـش ل  آزادی اندیـش گردد، به خود عاملی برای ـس

-10۴:  1390داند )موهری،  ـصورت مول  مواف  نیـست و تحت ـشرایوی آزادی عقیده را ـصحی  می

ها و تنظیم قوانین، در ایرا  اســالمی نیز گذاری  (  بر مبنای شنین رویکردی اســالمی، ســیاســت103

دود و شارشوب را در این باره مـشخص نموده اـست  پ  در  ریزی گردد  شرا که اـسالم، حباید طر می

ــی تنظیمی و بر مبـنای آ  برـناـمه ـگذاری، تردـیدی وجود  ریزی ـبازدارـنده در حوزه ـقانو لزوم خط مشـ

 ندارد  

ــت ــیاس ــوال میگذاری املا آنچه س ــو  را زیر س ــای مجازی در این خص برد،  های موجود فض

گذارا ، بدو  توجه به خواست، نظر  ز سوی دولتمردا  و سیاستگذاری و تنظیم مقررات صرفاً اقانو 

و موالبات ملت اسـت  این در حالی اسـت که بررسـی رویکرد کشـورهای پیشـرو در عرصـه فضـای 

ت »اینترنت بدو  تنظیم یا خود تنظیم« حاکم  یاـس ورها، ـس ت که در این کـش مجازی حاکی از آ  اـس

تهاره مهرومی ورها، از اـس د و این کـش یگباـش ط الرن  لـس گاه   –  1ف ابداعی توـس تاد حقو  دانـش اـس

یگ اینوور بیا  میکنند که عنوا  میپیروی می - هاروارد ت«  به واقع، لـس کند نماید، »کد قانو  اـس

کنند  بنابراین اینترنت به جای اینکه  ها نیز اینترنت را تنظیم میکه نه تنها دولت، بلکه مردم و ـشرکت

لوه قوانی یله کد، تنظیم میتحت ـس د، عمدتاً به وـس ود و آ ن و فرامین درآمده باـش هایی که کدها را ـش

 

1- Lawrence Lessig 
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تواند از اینترنت استفاده کندد، نمایند که: الف( شه کسی میکنند مشخص میسازی میطراحی و پیاده

ایی می ناـس تفاده از اینترنت نب( آیا کاربرا  ـش وند و اگر بله، شگونهد، ج( آیا بر اـس ود، و ظارت میـش ـش

تر، طراحا   ـشود و اگر بله، شگونهد به بیانی کلیاگر بله، شگونهد، د( آیا دـسترـسی به اطالعات داده می

اد ادـهای ریردولتی و مردم نـه ت، مردم و نـه ا )دوـل دـه ه تهیین می1ـک د ـک ــتـن ه ـشه میزا  ( هسـ د ـک کنـن

 (  523-52۴: 2010،  3و ورل  2)فیب مجازی »قابل تنظیم« یا »ریرقابل تنظیم« باشدفضای

گذاری  اما در کشــور ایرا ، با توجه به حاکم بود  نگاه از باال به پاهین )موازنه منفی( در امر قانو 

و عدم وجود موازنه مثبت و نگاهی مشـــارکتی در این خصـــو ، مردم و نهادهای مردم در تنظیم و 

اً اینـکـتدوین قوانین ایـفای نقش نمی ــاـف ــال  دولتی مربوـطه نیز در این کنـند و مضـ ه نـهادـهای ذیصـ

خص و مهین نمی ت که شه نهادی عهدهخصـو  مـش خص نیـس ند و لذا همچنا  مـش دار تنظیم باـش

ــت  بووریـکه،  مقررات و برـناـمه ــای مـجازی اسـ ،  مجل  ،  وجود  برخی ـباریزی ـبازدارـنده در حوزه فضـ

ابالری مقام مهظم    گانهدههای ماموریتجه به با تو این حوزه را  گذاری درقانو  قضــاییه و دولت،قوه

  عدم شـفافیت در مراجع دانندمینیز شـورا  این وظایف    جز،  رهبری به شـورای عالی فضـای مجازی

ـساز آ  ـشده اـست که قوانینی  گذاری و مـشخص نبوده حدود اختیارات و وظایف هر مرجع، زمینهقانو 

هایی همراه باـشد و ها و خألتاکنو  تنظیم ـشده اـست، با نقـصا که در حوزه فـضای مجازی در کـشور  

ــوی گذاریعلیررم تمامی قانو  ــت، اما همچنا  ها و تص ــورت گرفته اس در  هایی که در این باره ص

ــم میابهامات جدی   ما  گذاریحوزه قانو  ــور،   هنوزخورد  بووریکه  به شش حریم خصــوصــی  در کش

   ازی نداریمای برای فضای مجتهریف شده

 پاالیش فضای مجازیب( 

های دولت، وزارت ارتباطات، شـــورای عالی فضـــای مجازی و شـــورای عالی انقالب  یکی از دردره

ای مجازی«اینترنت پاک»فرهنگی ایجاد  ت  « یا »پاالیش فـض ت اـس یاـس ت اول، ـس   در نگاه و برداـش

یاـستگذاری در این باره را می تههای  گذاری توا  در زمره ـس ازوکارهایی ایجابی دـس بندی نمود  املا ـس

الم در کـشور، به کار گرفته ـشده اـست،   که به منظور پاک یا به تهبیری، ایجاد فـضای مجازی امن و ـس

ت یاـس ت  در نهایت این ـس یاـس ت  شرا که در  گذاری  گذاری را زیر مجموعه ـس لبی قرار داده اـس های ـس

 اساسی وجود دارد:  نظام پاالیشی فضای مجازی، در کل دو رویکرد
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 رویکرد اول  مسدودسازی کل یب تارنما یا وبگاه است   

 رویکرد دوم  فیلترینگ یا پاالیش تنها بخشی از تارنماست که داری محتوای مجرمانه است  

ــت ـــیاسـ ــو  هر یب از رویهگذاری در ادامه به تفکـیب، سـ ــورت گرفـته در خصـ ها و های صـ

 گیرد   مجازی، مورد بررسی قرار میرویکردهای پاالیش فضای 

 مسدود سازی .4

ایت، »بلوک کرد « یا  ی به اطالعات بر مبنای محتوای اطالعات و نه آدرن ـس ترـس جلوگیری از دـس

(  پ  هنگامی که دـسترـسی به 5:  2001،  3و تر  2و ریب وود  1گردد)گرینفیلدمـسدود ـسازی تلقی می

 شود سایت بلوک شده است  ته میکل یب سایت ممنوع شده است، در اصوال  گف

رـشد و گـسترش ـشبکه جهانی وب، دـسترن پذیری به همه اـشکال مختلف اطالعاتی اعم  امروزه،  

 کرده   میســر راحتی به  کاربرا  همه برای را فایلهای صــوتی و تصــویری و گرافیکی متنوع   از متن و

ترور، افشــای و   خشــونت  ترویب نگاری،  هرزه  محتوای با  اطالعات   برخی  انتشــار میا  این در  اســت

تجارت مواد   سیاسی و مذهبی مخرب، عقاید  و  افکار  اشاعهاطالعات خصوصی افراد حقیقی و حقوقی، 

ی به آ  مخدر ترـس ابه که دـس ورت میو موارد مـش انی ـص بکه اینترنت به آـس  ها و گیرد، دولتها در ـش

ت تا کنترل و نظارت   ته اـس ئول را بر آ  داـش ی به مقامات مـس ترـس دود کرد  دـس تری تا حد مـس بیـش

   ها اعمال نمایندهای مخرب و برخورد قضایی و قانونی با گردانندگا  آ پایگاه

ــور ایرا  در ــت،  اینترنتی  ارتـباـطات   و  اطالـعات   فـناوری  متولی خود ـکه دوـلت  نیز  کشـ   نـظارت  اسـ

  های نشانی به دسترسی  محدودسازیدهد  بووریکه،  می صورت   فضای مجازی محتوای  بر  ایگسترده

 و   مقررات   تصــوی  با  1380  ســال  از  ایرا   در  مســدودســازی،  و از طری   پاالیش  به منظور  اینترنتی

وابط بکه ـض انیاطالع هایـش ادی  و آراز  ایرایانه  رـس گردید    مهین  ریرمجاز  اینترنتی هایفهالیت  مـص

  ـشورای  نظر  زیر  ۴«ریرمجاز  ایرایانه  رـسانیاطالع  هایپایگاه  مـصادی   کمیته»  1381  ـسال   در آ  پیرو

 ارشــاد  و فرهنگ  وزارت  صــداوســیما،  ســازما   اطالعات،  وزارت   شــد  تشــکیل  فرهنگی  انقالب  عالی

 اصـلی  و رابت  اعضـای  اسـالمی  تبلیغات   سـازما  و فرهنگی  انقالب  عالی  شـورای نماینده  اسـالمی،
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 ب، نقمش  بعههاً و  اسههه شهههه   نقمیهه   نیز «اینترنتی غیرمجهق   هقیپقیگهق  مصهههق ی   کمیته،» این کمیته،  -۴
 یقف . تغییر «مجرمقن، محتوای مصق ی  تعیین کقرگرو »



122           30  ش  98  شا یز  8فولناما علمی ت شژاهشی انقح  اسحمی  س 

ند و وزارت مذکور می کمیته ئولیت  اطالعات   باـش ال  از  دارد عهده  بر را  آ   مـس  کمیته  کنار  در  1382  ـس

ادی ،  تهیین تانی  اینترنت دفتر» مـص وی از «دادـس تانی» ـس ی   «تهرا   دادـس ورای  تأـس د )ـش عالی   ـش

 (  6۴-62: 1392انقالب فرهنگی،  

وی  با کیل و  ایرایانه  جراهم قانو  تـص ادی   تهیین  کارگروه»  تـش   « ای رایانه  مجرمانه  محتوای مـص

ال   در ئولیت  1388  ـس د  محول   کارگروه این به  پاالیش  موارد  تهیین مـس  اجرای  در کارگروه مذکور،   ـش

ــان  بر  و  ایرایانه جراهم  قانو   21 ماده حکم   اســالمی،   مجازات  قانو  جمله از  موضــوعه،  قوانین  اس

ــوـبات   نیز  و  ایراـیاـنه  جراهم  ـقانو   و  موبوـعات   ـقانو  ــورای  مصـ  از   ایمجموـعه  ملی،  امنـیت  ـعالی  شـ

ه را اـن ای مجرـم د از: محتوا  اعالم  محتواـه ارتـن ه عـب ه  نمود ـک ت  علـی ه   عمومی، محتوا  اخال   و  عـف  علـی

 و   دولتی نهادهای و  مقامات  علیه  عمومی، محتوا  آســایش و امنیت علیه  اســالمی، محتوا مقدســات 

ه  جرایم  ارتـکاب   برای  ـکه  عمومی، محتوایی اـن ه  ایراـی ار  ـب ا  مرتبط  امحتو)  رودمی  ـک ه  جرایم  ـب اـن ای(،  راـی

ا  تررـی ،  تحرـیب،  ـکه  محتوایی ه  دعوت   ـی دمی  جرم  ارتـکاب   ـب ا  مرتبط  محتوای)  کـن ــایر  ـب جرایم(،    سـ

  انتخابات با  مرتبط  مجرمانه  مهنوی، محتوای و مالکیت بـصری و ـسمهی  امور به  مربوط  مجرمانه  محتوا

ــورای  ـمـجـل  ـمـحـتوای  شـ ــالـمی،  ــت  اـنـتخــابــات   بــا  ـمرـتـبط  ـمـجرمــانــه  اسـ ـجـمـهوری    ریــاســ

(https://internet.ir/crime_index.html ای مجازی که این محتوای تر در فـض (  هر وبگاه و بـس

ترن کاربرا  ایرانی خارج می د، از دـس ته باـش ود که مجرمانه را داـش تردهـش های  ای از وبگاهطیف گـس

های  گیرد  گرشه مـسدود کرد  دـسترـسی به وبگاهگرفته تا ـسیاـسی را در بر میپورنوگرافی   اینترنتی، از

ــی و اجتـماعی، ـبه   ـهایوبـگاه  برای  ویژه  ـبه  آ ، روـند  اـما  دارد،  ـقانونیاینترنتی در ایرا  جنـبه   ـــیاسـ سـ

ای،    ریرـشفاف بود  شنین ـسیاـست گذاریهای آ  ریرـشفاف اـستدرـستی مـشخص نیـست و ـسیاـست

ت که طیف عمدهزمینه ده اـس از آ  ـش ا  ای ازـس ناـس ای مجازی کارـش  عملکرد  از  همواره  ایرا   در فـض

ـسازی اینترنت که از ـسوی دولتمردا  ـصورت بلوک کرد  و مـسدود  امر  در  ای«»ـسلیقه و  »ناهمانگ«

دود کرد  انتقاد  گیرد،می رانه"  نمایند و مـس گیرانه" و  "خودـس ایت  "پیـش وال    اینترنتی هایـس را زیر ـس

 و  دانشـگاهیا  علمی  موالهات   در  اخالل  ایجاد  موج   افزارها  سـانسـور ناکارآمدیبرده، اعالم نمایند، 

ده محققا  مند منابع از را هاآ  و ـش اخته محروم  اینترنت  در موجود  ارزـش انسـور   ـس ت  شرا که، ـس   اـس

ــورت   افزارـها ــده  ریزیبرـناـمه  بصـ ــمیم  شـ   در  را  محتوایی  ـشه ـکه  گیرـندمی و بر مبـنای کلـید واژه تصـ

  در  خا   کلماتی  یافتن با  توانندمی  افزارها  ـسانـسور   دهند  قرار  بخـصو   ـشبکه یا  ایانهر یب دـسترن

ی  اینترنتی آدرن  یب ترـس ایت  آ   به دـس دود را ـس فحه  یب که  کنند  بدین ترتی  که هنگامی مـس   ـص

ــودمی  بازیابی وب  ــرور  ش ــده  بازیابی  عبارات  یا کلمات  همه س  و  کلمات   ایواژه  کلید فرهنگ با را ش



      123          ران  ا  یاسحم  ید  جمهو    یمجاز  یفضا  یگذا    اس یس  سییت 

ــه ممنوعه  عـبارات  ــده  بازیابی  کلمات  اگر   کندمی  مقایسـ  همخوانی   ممنوعه کلمات   فرهنگ این با شـ

 فقط  زیرا  است  اشتباه پر  بسیار ولی ساده روش  این   شد خواهد مسدود  صفحه  به دسترسی باشد  داـشته

ه اهر  ـب ه  ـظ ه  کلـم ار  و  کرده  توـج ایی  ـب ه  مهـن ت  در  را  کلـم اـف ایـب اوت   ـه ده  متـف ادـی دی می  ـن ارآـم اـک گیرد  ـن

انـسور تفاده قرار می  ـس یاـست گذرا  مورد اـس گیرد، در بـسیاری از افزارهایی که از ـسوی دولتمردا  و ـس

مورد،  هایی بیهای پزشکی را با محدودیت و ممنوعیتموارد محققا  و پژوهشگرا ، خصوصاً در رشته

ت  علیررم وعده ئوال  ذیمواجه نموده اـس کل  هایی که دولتمردا  و مـس ال  به منظور حل این مـش ـص

اند، اما همچنا  این قبیل مشــکالت پابر جاســت و حقو  ملت در این خصــو  در حال تضــیع داده

د  می ازی، موالبات آحاد  ـش دودـس ت مـس یاـس ت که شنانچه پیش از اعمال ـس د  این در حالی اـس باـش

ـشب اعمال  درک ـشده بود، بیها، ـشنیده، ـشناـسایی و جامهه از فـضای مجازی، در تهامل مـستقیم با آ 

 های را شاهد نبودیم  گذاری شنین سیاست

 ب( فیلترینگ

ــالم ــتی در جهت س ــیاس ــلبی س ــای مجازی، به عنوا  یب اقدام س ــازی یا امروزه، فیلترینگ فض س

ها قرار گرفته اـست  مهنای عام فیلترینگ عبارت  مجازی، در دـستور کار حاکمیت ـسازی فـضایمولوب 

تیابی به انواع خا  اطالعات یا بـستهیاـست از فناور های ویژه از محتوای اینترنتی در  هایی که از دـس

آورد  اما تهریف خا  فیلترینگ عبارت اـست از جلوگیری از دـسترـسی دـسترن، جلوگیری به عمل می

که این مهنای خا  از فیلترینگ بیشــتر   به اطالعات بر مبنای محتوای اطالعات و نه آدرن ســایت

ــاـیت را بلوک نمیـقاـبل واژه »بلوک کرد « ـبه ـکار میدر م کنیم، بلـکه  رود  طب  این تفکـیب، ـما سـ

 (  5: 2001، 3و تر  2و ریب وود 1)گرینفیلد  نماهیممحتوا را پاالیش و فیلتر می

 یابیم که در میهای کشورهایی که در توسهه فضای مجازی رتبه باالیی دارند، فهالیتبا تدقی  بر 

د   انها هستند پرداختهخانواده و  های فضای مجازی که مخاط  آ  مردمها به بررسی آسی این کشور

ابه مردم همه دنیا مواجهمردم ایرا  نیز با دردره ت در همه جای دنیا در بهای مـش رخورد اند، الزم اـس

ــای   زنا  و مردا  هر  ،با کودکا ، نوجوانا ، جوانا  ــا  برای ورود به فض ــ  با نیازهایش کدام متناس

یاـست ود، زیرا خروج از این امر منجر به ناهنجاری اجتماعی میمجازی ـس ود هایی در نظر گرفته ـش    ـش

گفتما  اینترنت پاک  الزم اـست با توجه به نیازهای اجتماعی و ارزـشی کـشور یب فـضایبر این مبنا،  
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 است   - نه مسدود سازی –که ساز و کار آ  در اکثر کشورهای دنیا، فیلترینگ  به وجود بیاید

با وجود اهمیت مقوله فیلترینگ و اینکه امروزه اصـــل وجوب پاالیش فضـــای مجازی به عنوا   

ــط مقام صــالح ــاختارگونه توس ــکل هدفمند و س یت دار در  »جلوگیری از جا به جایی اطالعات به ش

یده اـست، اما بررـسی ای مجازی« به اربات رـس های ـصورت گرفته حاکی از آ  اـست که در کـشور فـض

ــل،  ایرا ، فیلترینگ بدو  توجه به نیاز و رده ــت  حال آنکه، در اص بندی مخاطبا  اجرایی گردیده اس

ری پاالیش برای همه کا راـس ا ، یکپارشه و ـس اوات در پاالیش و اجرای یکـس ربرا  و بدو   وجود مـس

بندی کاربرا ، نکته عالوه بر ردهها، خالف عدالت عمل شده است  های آ توجه به نیازها و توانمندی

ط  اً توـس اـس ای مجازی، فیلترینگ اـس رو در زمینه فـض ورهای پیـش ت که در کـش ایا  ذکر دیگر آ  اـس ـش

هم حاکمیت و هم مردم در این باره مسـئول شـناخته   شـود،یب نهاد و سـاختار مشـخص اعمال می

توسط   فاً از سوی نهاد حاکمیت واین مهم در ایرا  اسالمی، صرـشوند، اما واقهیت امر آ  است که می

باید پاالیش هم ناظر به حاکمیت  گردد  این در حالی اسـت که میکارگروه تهیین مصـادی  اعمال می

توا  از متن اصـل هشـتم قانو  اسـاسـی جمهوری رویکردی را میباشـد و هم ناظر به مردم  شنین 

اـسالمی ایرا  برداـشت نمود که در آ  تـصری  نموده مردم نـسبت به یکدیگر، دولت نـسبت به مردم و 

ــند  اما با این وجود، مردم و نهادهای ریردولتی مردم نهاد، در  مردم نســبت به دولت مســئول می باش

باشــند و مردم عامل پاالیش این فضــا م گیرنده و اعمال کننده نمیتصــمی فیلترینگ فضــای مجازی

یاـست گذارا  زیر مجموعه آ ، فیلترینگ فـضای مجازی در  قلمداد نمی گردند، لذا ـصرفاً حاکمیت و ـس

انند حال آنکه فیلترینگ میایرا  را به انجام می   –مردم یا دولت    –باید ناظر به دو گانه حاکمیت رـس

 بر نگاه مشارکتی بوده تا ارر بخش باشد   ملت و مبتنی

  های ایجابیگذاری ساز و کارهای اعمال سیاست -4-2

توا  به تولید و های ایجابی در خصــو  فضــای مجازی در ایرا  میگذاری  ترین ســیاســتاز عمده

انه واد رـس ای مجازی، افزایش ـس ای مجازی مبتنی بر مدیریت محتوای فـض ازی فـض بومی  ای، امن ـس

 گردد     اشاره کرد  در ادامه، هر یب از ساز و کارهای مذکور، تبیین می   سازی و

 الف( تولید و مدیریت محتوا

های ایجابی در حوزه فـضای مجازی گذاری  یکی از اررگذارترین ـساز و کارها به منظور اعمال ـسیاـست

مجازی دارد، تولید و مدیریت محتوای  های فضــای  که نقش کنترلی بســیار مهم و مؤرری بر آســی 

ا می ای موجود در این فـض ط کاربرا  در فـض ت که در آ  محتوایی توـس د  تولید محتوا، فهالیتی اـس باـش

 (  1391گیرد )روشندل اربوانی و کوهی، شود و در دسترن نسبی عمومی قرار میاینترنت منتشر می
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شــود که عبارتند از:  زیر شــاخه تقســیم می مجازی عمدتاً به هشــت  درو  مایه محتوایی فضــای

ــادی، فرهنگی   ــی، اقتص ــیاس ــی، حقوقی  –س ــایی و مذهبی - اجتماعی، فنی، امنیتی، آموزش  -   قض

اعتقادی  در هر یب از هشـــت حوزه مذکور، تولید محتوای بیشـــتر و جذاب تر، به خودی خود کافی 

ت، بلکه باید دقی ، متناـس ، هدفمند و منوب  بر نیازها د  به تهبیری دیگر، باید  نیـس ی ذی نفها  باـش

ته ن کنیم ببینیم نیازها و خواـس ت و به شه اطالعاتی نیاز دارندد و بر این مبنا، روـش های کاربرا  شیـس

دد و  تراتژی محتوایی ما شه باید باـش تد و نیز اینکه اـس تفاده از محتوا شیـس د ما در تولید و اـس که قـص

 هایی باشدد دارای شه ویژگی

ــای مجازی، هم مردم و هم حاکمیت، تولیدگر محتوای  در ک ــه فض ــگام در عرص ــورهای پیش ش

گردند و در تهاملی شند ـسویه، محتوای تولید ـشده را در اختیار دولتمردا  و ـسیاـست  مجازی قلمداد می

دهند  اما در کشـــور ایرا ، با جامهه خود و دیگر جوامع( قرار میگذارا  خود از ســـویی و مردم )آحاد 

باشـــیم  بدین مهنا که مدل تولید محتوای  مشـــارکتی در این خصـــو  مواجه میمدل وجود  فقدا  

د  فـضای مجازی در کـشور نه از مدل تهاملی پیروی می از باال به کند، نه آنچنا  که قابل مالحظه باـش

توا  در حاکم بود   و دلیل این امر را می  شـکل نگرفته نیز  از پایین به باالاسـت و تولید محتوا  پایین  

ت یاـس ه  موازنه ـس ور ریـش انهیابی نمود  حال آنکه اگر گذاری از باال به پاهین در کـش در   ایما   مدل رـس

ور ود  کـش خص ـش د مـش ارکتی« باـش د البته مبتنی بر »مدل مـش خص می، و ـص شه   گردد کهآنگاه مـش

   دنام دهاست این کار را انج  و شگونه قراریا کسانی   ک 

و در انجام این مهم، الزم   واقهیت این اـست که بازیگرا  تولید محتوا در عـصر جدید مردم هـستند

ترین  و دیگر آحاد جامهه در نظر گرفته شـود  شرا که عمده دانش آموزا  و سـمن هاسـتاسـت نقش 

ــند   کاربرا  فضــای مجازی در کشــور جوانا  می ــبی که از نباش ظر وجود  با توجه به وضــهیت مناس

و  کشـــور هزار تشـــکل مذهبی در  90فهالیت حدود کشـــور داریم و های اجتماعی متهدد درتشـــکل

تند میلیو  نفر  13همچنین جمهیت دانش آموزی مناـس  که بال  بر  رمی به نظر ،هـس د قـش دانش  رـس

  هم دارند  مخاط   و اتفاقاً دارند نهم متوســوه به باال قابلیت تولید محتوا را مقوع هشــتم و آموزی از

ــاً آنکهبنابراین لزومی ندارد که پیر مردها برای کودکا  ما تولید محتوا کنند ــا امروز     خصــوص ــاس اس

ط   ر آمده و محتوا توـس ویه به ـس ودمی تولید  کاربرا دورا  تولید محتوای یب ـس   هم آ   مخاط   و  ـش

   هستند کاربرا  که از جن   باشندکسانی می

باـشد، شرا گذارا  می عرـضه آ  به مخاطبا  شالـشی اـست که مدنظر ـسیاـستپ  از تولید محتوا،  

ی که دریافته ه و به تبع آ  بروز آـس تفاده کاربرا  از اند که پیش از عرـض التی برآمده از اـس ها و مهـض
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این محتوا، الزم اـست شگونگی مدیریت عرـضه محتوای فـضای مجازی اندیـشیده ـشود  اینجاـست که 

د   گردد و حاهز اهمیت میتوا« نیز در کنار »تولید محتوای مناـس «، مور  میبحث »مدیریت مح باـش

گیرد، ماهیت، نوع و مخاطبا  محتوای فضــای مجازی مورد رصــد  بر مبنای مدیریتی که صــورت می

 شود محتوای مناس  و مورد نیاز، تولید گردد  گیرد و تالش میقرار می

ت به منظور اعمال هر شه بهتر این یاـس ورهای  مدیریت، ـس گذارا  فضـای مجازی در تمامی کـش

اند  بدین صــورت که متناســ  با جمله ایرا ، تنظیم مقررات محتوایی را در دســتور کار گذاردهدنیا از 

ترن کاربر قرار گیرد  ده از که محتوای مناـس  و مفید در دـس جنـسیت، ـسن، ملیت و مذه ، تالش ـش

ــترن وی ــ  از دس ــهیت فهلی مدیریت   و محتوای نامناس خارج گردد  املا با این وجود، با نگاه به وض

ـــفاـنه در بخش عـمده ــای مـجازی در ایرا ، در خواهیم ـیاـفت، ـکه مـتأسـ ـهای ای از حوزهمحتوای فضـ

نیازمند تنظیم مقررات در عرصـه فضـای مجازی، در عمل تنظیم مقررات صـورت نگرفته و در مقابل،  

های جاری دولت بوده اـست و ها از ـسیاـستبادل بین المللی دادهـسیاـست گـسترش و افزایش ظرفیت ت 

ــازما  ــرکتافراد، س ــانهها به گونهها و ش ــروی  دهندگا  رس های جدید، امکا   ای نامحدود به س

دســترســی دارند  برای دســترســی به اینترنت، هیج گونه مجوز یا تأییدیه دولتی الزم نیســت و هنوز 

های تبادل شـــده را به مربوط به مشـــترکا ، کاربرا  و محتوای داده  ســـروی  دهندگا ، اطالعات 

ازما  تور الهملی برای منع 99:  1395دهند )هاتف،  های دولتی اراهه نمیـس من اینکه قانو  یا دـس (  ـض

ــروی  رمز ـگذاری محتوای داده ــده وجود ـندارد  همچنین ـقانونی وجود ـندارد ـکه سـ ادـله شـ ـهای مـب

های اینترنتی  کنترل محتوا کند یا آنا  را مسئول محتوای اراهه شده روی سروی   دهندگا  را ملزم به

ــت که قوانینی که اکنو  برای تنظیم فضــای مجازی و مدیریت تولید  ــی از آ  اس بداند  این امر ناش

باشــند و نقایصــی شو : مقررات  شــود از جامهیت الزم برخوردار نمیمحتوا در این فضــا اســتفاده می

دسـترسـی به زیر سـاخت تولید محتوا، تهرفه گذاری، قوانین و مقررات نظارت بر سـروی  و مقررات  

رف کننده،  هه دهندگا  نرم افزارها، حقو  مـص ی به محتوا، حقو  مالکیت مهنوی، حقو  توـس ترـس دـس

حریم خصــوصــی، هویت و امضــای دیجیتال و ادله الکترونیب جراهم ســایبری، حفاظت کودکا  در  

ــای م ــریفی،  فض ــر محتوای دیجیتال )ش ــم می258:  1397جازی و قوانین نش خورد که در  (، به شش

 صورت مرتفع شد ، تحق  هر شه بیشتر حقو  کاربرا  در فضای مجازی را محق  خواهد نمود  

 ایافزایش سواد رسانه

بر آ ،  های مبتنیهای اجتماعی ناشــی از فضــای مجازی و رســانهمؤررترین راه برای کاهش آســی 

های تخصـصـی و امنیتی اسـتفاده از اینترنت و در مجموع،  عالوه بر تصـوی  قوانین، کسـ  آموزش
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هایی اـست که به مخاط  ای مجموعه مهارت ای در کـشور اـست  ـسواد رـسانهارتقای ـسو  ـسواد رـسانه

ها و ت، انگیزههای ارتباطی، به بازشـــناســـی مالکیدهد عالوه بر درک درســـتی انواع پیامامکا  می

های ارتباطی دســت یابد و با رویکردی انتقادی به تنظیم رژیم مصــرف انواع  های نهفته در پیامارزش

انه100:  1396های ارتباطی بپردازد )امانی کالریجانی،  پیام واد، عادات رـس ای افراد را (  این گونه از ـس

 ها استفاده کنند  آموزد شوور از رسانهدهد و با هوشیار کرد  مخاطبا  به آنا  میتغییر می

ــانه ــواد رس ــرورت این مهم، هر شند حدود یب دهه از عمر ادبیات س ای در  با وجود اهمیت و ض

ــور ـما می ــوـی  شـند ـقانو ، ـتدوین مـقاالتی مـحدود، ترجـمه شـند کـتاب و ـیب  کشـ ـگذرد، اـما جز تصـ

نظرا  به این مقوله پرداخته نـشده   دا  و ـصاح نامه فـصلنامه رـسانه، به طور جد از ـسوی اندیـشمنویژه

ت  امروزه   ت اـس ای مجازی اـس کل ما نبود آگاهی در حوزه فـض ترین مـش ت آ   بیـش لم اـس و آنچه مـس

ایا  ذکر اـست، این ـسو  پاهین ـسواد رـسانهاـست که ـسواد رـسانه ای،  ای در کـشور پاهین اـست  البته ـش

ود،  ـصرفاً محدود به آحاد جامهه نمی ازما ـش تثنا نمیها و ارگا ـس ند  بووریکه  ها نیز از این امر مـس باـش

اـست به طوری که  بوده به ـسمت الکترونیکی ـشد  ها عمدتاًدر دولت نگاهدر قری  به یب دهه اخیر،  

ازما   اکثر  در ور، هایـس رفاً وجود دارد  ITواحد    در کـش ت که فرایند اما کار این واحد ـص های این اـس

ــازـم ــای جدیدی در حال   دـناین نـگاه را ندارتـبدیل نـمایـند و   1کارذیبه بی ها راا کارذی سـ که فضـ

  فـضای  این  اـسان بر  را  وزارتخانه  آ   ماموریت و اـست  واقهی  فـضای  یافتۀ بـسط که گیری اـستـشکل

ــواد کـند  تهریف  جدید ــتی و فرامین رهبری بر افزایش سـ ـــناد باالدسـ   بر این مبـنا، با وجود تأکـید اسـ

  ای در کشـور، اما همچنا  شـاهد سـهل انگاری و اهتمام نه شندا  در خور از سـوی سـیاسـترسـانه

های اخیر در اسـناد باشـیم بووریکه در سـال ای در کشـور میگذارا  و دولتمردا  به امر سـواد رسـانه

ی و مربوط به برنامه درـسی در نهاد آموزش و پرورش از جمله »ـسند تحول راهبردی نظام تربیت رـسم

ای، صــرفاً به انداز«، در راســتای مقوله ســواد رســانهعمومی جمهوری اســالمی ایرا  در اف  ششــم

وه -  گنجاند  طر  درن در این خصـو  ت -  آ  هم در مقوهه متوـس ده اـس ند اکتفا ـش   تحول )ـس

ــمی تربیت نظام راهبردی ــالم جمهوری  عمومی و رس ــم اف  در  ایرا   اس ( حال 3۴:  1389انداز،  شش

ــوی از جامهه با آ    ــی که فرد به عنوا  عض آنکه، نهاد آموزش و پرورش به عنوا  اولین نهاد آموزش

نا می لی را بر عهده دارد و میآـش ود، نقش اـص واد ـش ی مختص به »ـس توا  با گنجاند  واحدهای درـس

انه و ای« در مقاطعرـس تا  زمینه را برای افزایش و ارتقا  ـس تانی و دبـس یلی پیش دبـس انهتحـص ای  اد رـس

انه تفاده از رـس اً در ـشرایط امروز جامهه که اـس خـصوـصاً   –ها کودکا  و نوجوانا  فراهم نمود  مخـصوـص

 

1- paperless   
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انه انه -  های مبتنی بر فضـای مجازیرـس ها فزونی یافته و رها کرد  دانش آموزا  در برابر امواج رـس

   زا است  ها ایمن و مفید نیستند، نگرا  کننده و آسی که همه آ 

 سازی  سازی فضای مجازی مبتنی بر بومی ج( امن

های امنیتی است و از حلدر کـشور ایرا ، بیشتر بسترهای اراهه خدمات عرصه فضای مجازی، فاقد راه

ــتفاده می ــترهای ریربومی اس ــود و همین امر باعث میبس گردد که هر از شند گاهی، مورد هجوم  ش

های حیاتی کشـور قرار گیرد  این در شـرایوی اسـت که در جمهوری زیرسـاختحمالت سـایبری بر 

اسـالمی ایرا ، از سـویی با توجه به آنکه دردره و اهمیت موضـوع امنیت سـایبری در بدنه کشـوری  

کنند، در  هنوز تبیین نـشده اـست و بیـشتر مدیرا  به این موـضوع به عنوا  یب موـضوع لوک  نگاه می

های  تواند بـسترهای حیاتی و حـسان کـشور را در مهرر آـسی به این موـضوع می  توجهیحالی که بی

ها و تهدیدات محتمل، بومی ســازی فضــای  جبرا  ناپذیری قرار دهد  به منظور پیشــگیری از آســی 

یاـست تور کار ـس   گذارا  و مـسئوال  عرـصه فـضای مجازی قرار گرفته اـست  پ  بومی   مجازی در دـس

ـشود  اـساـساً بر این مبنا است که ایرا  ت ایمن ـسازی فـضای مجازی قلمداد میـسازی راهکاری در جه

ال  بکه ملی اطالعات« یا »اینترنت ملی« را پیگیری میهاـست ایجاد و راهـس بکهاندازی »ـش   ای کند  ـش

ــرارداد  بر مبتنی  که   صـــورتی به ای،داده  مراکز و  هامســـیریاب  و  هاســـوهیج  همراه به اینترنت  قــــ

ــتدرخ ــی  هایواس ــترس ــوندمی  نگهداری داخلی  داده  مراکز در که  اطالعاتی  ثخذ و  داخلی  دس  به  ش

بکه ایجاد امکا  و  مـسیریابی نـشود  کـشور خارج  طری  از هیچوجه   امن  و  خـصوـصی و  اینترانت  هایـش

 برنامه پنجم توسهه(   ۴6)ماده  شود فراهم آ  در داخلی

بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات    هاییهمـکاریبه منظور محق  نمود  این مهم، هر شـند  

نایع و مهاد  ایرا  د     ـصورت گرفته و در جریا  اـست و نوید بخش آ  می   و و اتا  بازرگانی، ـص باـش

ت یاـس ت  اما به جهت حاکم  که نگاه و مدل ـس د  اـس ور در حال اجرایی ـش ارکتی در کـش گذاری مـش

اینبود   ه فـض ت گذاری بر عرـص یاـس ور، و عدم تثبیت این مدل ـس ازما   مجازی در کـش  نظیر   هاییـس

  های رـسانه و  اطالعات  فناوری  توـسهه  مرکز  انفورماتیب،  عالی  ـشورای  اطالعات، فناوری  عالی  ـشورای

 علمی   مهاونت  اطالعات، فناوری و  ارتباطات   وزارت   رـسانی،اطالع عالی  ـشورای  ارـشاد،  وزارت  دیجیتال 

  ، ( ریاـضیات  و نظری فیزیب  تحقیقات   مرکز) بنیادی هایدانش  پژوهـشگاه جمهوری،  ریاـست فناوری و

 صــنفی   نظام  ســازما   اســالمی،  شــورای  مجل  هایپژوهش  مرکز  فرهنگی، انقالب   عالی  شــورای

ازما   شند و  ایرایانه  متولی   ارتباطی، یا و  نظارتی  محتوایی، مختلف  از مناظر را  خود  کدام هر  دیگر،  ـس

ی یا کل ور  اینترنت از  بخـش ور،قلمداد می  کـش ای مجازی در کـش  از  نه  نمایند  به تهبیری، مدیریت فـض
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 برد  می رنب - آ  هم متولی دولتی –متولی   وفور  از بلکه  متولی، نبود

محصــوالت بومی امنیت ســایبری،  از ســویی دیگر الزم به ذکر اســت، ایجاد بســترهای بومی و 

های امنیت سایبری« است  ریزی بلندمدت در کشور است که الزمه آ  بسط »پژوهش-نیازمند برنامه

های امنیت سایبری، نبود نقشه راه محصول و فناوری مورد ورو  و تأیید  یکی از مهضالت در پژوهش

رکت ت که فقدا  آ  منجر به موازی کاری ـش رکتهای نوپا در  اـس ین حوزه محصـوالت ـش های پیـش

ها بیش از شند محصــول  ای که در برخی حوزهنماید، به گونهشــده و این حوزه را دشار نابســامانی می

ها، محصول و خدمات مناسبی موجود نیست  نقشه راه محصول و فناوری وجود دارد و در بهضی حوزه

های د و بر اسان روندهای پیش رو در حوزهمورد تأیید و پذیرش که توسط متخصصا  تهیه شده باش

بکه هه ـش ایبری از جمله توـس تی امنیت ـس ور و همچنین با باالدـس ی در کـش های ارتباطی ملی و بخـش

های بزرگ در دنیا و موالهه روندهای جهانی تهیه شــده  نگاه به محصــوالت امنیت ســایبری شــرکت

ها و حرکت رو به آینده امنیت سـایبر در  امهباشـد، سـند باالدسـتی ارزشـمندی اسـت که در تنظیم برن

های فناور و دانش بنیا    (، خـصوصی )شرکت   نهادهای پژوهـشی دولتی )دانـشگاه و مراکز پژوهـشی و

تواند کمب کند  الزمه تهیه و تنظیم این نقشــه راه،     ( و نهادهای ســیاســت گذار حاکمیتی، می و

ی ریردولتیبهره ت  اما هم اکنو   مندی از نهادهای پژوهـش ایبری اـس نهت بومی امنیت ـس در ایجاد ـص

ت یاـس ور، با توجه به ـس ت در کـش یاـس گذاری از باال به پاهین، از  گذاری دولتی و حاکم بود  نگاه به ـس

ـشب با ایجاد بـسترهای الزم ـشود  بیپتانـسیل نهادها ریردولتی و مردمی در این خـصو  اـستفاده نمی

های امنیت سایبری زما  با آ  کاهش نقش بخش دولتی در پژوهشبرای ورود بخش خصوصی و هم

ت هاو نیز دیگر حوزه – یاـس ت گذاری گرفته تا اجرای ـس یاـس ای مجازی، از ـس  –   های مربوط به فـض

گیر در این حوزه بود  اما وضــهیت فهلی و عدم وجود  توا  در کوتاه مدت شــاهد پیشــرفتی ششــممی

ترهای الزم در این   ت و به این زودیبـس و ، حکایت از آ  دارد که شنین فرایندی، زمانبر اـس ها  خـص

 شود   و با سپری شد  شند سال آینده، محق  نمی

 نتیجه گیری .5

ای مجازی در جامهه ایرا  می ترش فـض الیا  مختلفی که ورود و گـس اقدام   تیحاکمگذرد، در طول ـس

ــا نیشن  «و کنترل   تیریمد»به    ن« یاز »باال به پاه  یبر نگاه  یم را عمدتاً مبتنمه  نینموده و ا ییفضـ

تیکه منجر به اتخاذ ـس تریب  ،ییهااـس لب  ـش د،یو بازدارنده م  یبلتقا  ،یـس تا  دینما  ییاجرا  باـش   ی و در راـس

ــتور ـکار قرار    ییـهاآ ، برـناـمه ــت مهووف ـبه ـحذف، کنترل و نـظارت را در دسـ مبـنا،  این  بر    داده اسـ



130           30  ش  98  شا یز  8فولناما علمی ت شژاهشی انقح  اسحمی  س 

ــالم  یـکه در جمهور ییـهادوـلت اجرایی اـقدام ـبه    ،یگریپ  از د  یکی  ،اـندآـمدهـکار    یرو  را یا  یاسـ

هایی ـسلبی  که عمدتاً ـسیاـست      بازدارنده و  یزیربرنامه  پاالیش فـضای مجازی، نمود  اقداماتی مانند

ــت  یدر حال  نیااند   گردند، نمودهقلمداد می ــ خط نیکه اعمال شناس در حال جامهه   یبرا  ییهایمش

هه تی که را یاای شو  توـس ناد باالدـس مبر مبنای اـس ند شـش هه همه جانبه 1۴0۴انداز  ای شو  ـس ، توـس

ور را پیگیری می ا دیآنچنا  که با  ،نمایدکـش ول  د،یو ـش هایی را برای نبوده و ناکامی  نگرانهندهیو آ یاـص

یاـست تی در این خـصو  پی  ـس ناد باالدـس تیابی به اهداف مورد نظر در اـس گذارا  و دولتمردا  در دـس

ــت که از آ  جمله می ــته اس ــد  مولوب »داش ــبکه ملی اطالعات توا  به محق  نش به عنوا    «ش

اخلی و افزایش ـسواد د مناـس ، عدم توفی  در تولید محتوای  زیرـساخت ارتباطی فـضای مجازی کـشور

باـشند  های ایجابی در کـشور میگذاری  ای در کـشور که همگی از ـساز و کارهای اعمال ـسیاـسترـسانه

ــاـهد  ــاره نمود و در عور، شـ ــای مـجازی ـبدو اشـ ــد  تولـید محتوای داخلی فضـ   شـندین برابر شـ

گذاری هدفمند برای   سیاست  عدمای مخاطبا  در جامهه و های عمومی و افزایش سواد رسانهآموزش

ــت آوردهایی که   های متنوع مـخاطبینبرداری مفـید از آ  در گروهبهره ــیم  دسـ نه تنـها از ارزش باشـ

ای مجازی در   مثبت واقهی کارکردهای ی می ایرا فـض ترش انواع آـس های  کاهد بلکه راه را برای گـس

ایهات، موال  ریر آ       موزنده و مغایر هنجار، تبلیغات آزار دهنده واجتماعی از طری  نـشر اکاذی  و ـش

ــایدمی ــای مجازی به    گش ــهیت در کنار عدم توفی  در مهار جرایم و تهدیدهای فزاینده فض این وض

ریزی شــده در حوزه فضــای مجازی و شــکســت پروژه  واســوه عدم جامهیت و نقصــا  قوانین طر 

ها افزوده اـست   و فیلترینگ، بر دامنه این آـسی فیلترینگ به ـسب  ناکارآمدی ابزارهای مـسدودـسازی  

  در  نظر مورد اهداف کـشور مبتنی بر  در  مجازی فـضای گذاری ـسیاـست اـصال   در شنین وـضهیتی، الزام

 گردد  باالدستی، احسان نیاز می اسناد

ت یاـس ت موازنه ـس الحات، الزم اـس ت، پیش از اعمال اـص میم در گام نخـس گیری در  گذاری و تـص

ار تغییر گردیده و در راـستای آ ، مدل ـسیاـست گذاری در کـشور، از مدل ـصرف باال به پاهین کـشور دش

  )مدلی که هم اکنو  حاکم اـست(، به مدل مـشارکتی، تغییر پیدا نماید به تهبیری دیگر، در امر ـسیاـست 

یاـست ای مجازی، در کنار دلتمردا ، ـس نهادهای مردمی و نهادهای دولتی، مردم و  گذارا  گذاری فـض

ور پیدا نمایند  قابل پیش تنیز حـض یاـس ال  موازنه موجود، ماهیت ـس ت که با اـص های گذاری  بینی اـس

ها، از جنبه سـلبی و کوتاه  فضـای مجازی نیز در کشـور دگرگو  خواهد شـد  بدین مهنا که سـیاسـت

اد  بی شـــب این نوع تغییر ماهیت خواهد دزدگی  بلند مدت و فارغ از شـــتاب مدت، به جنبه ایجابی،  

ت یاـس ای مجازی و   ـس تری در جهت تولید محتوای فـض ی بیـش گذاری، از جامهیت، کارآمدی و ارربخـش
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