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 مسئلهطرح 

ترین الیه است که عموم کاربران باا   محتوا بیرونیای به فضای مجازی،  در نگاه الیه
کااربران ییرمتصصا    (. ۲۰1۶ ،1هاوس چتم و یآ.یج.یآ.یسآن سروکار دارند )

 عموماا  ای سااتتار فضاای مجاازی     هاای الیاه   در فضای مجازی فارغ از پیچیدگی
شود. کاربران با تحاوال    هایی هستند که عرضه می کننده محتوا و سرویس دریافت

کنناده   همچنین در نقش تولیدکننده و توزیع ۲ای اتیر از مسیر گسترش وب ه سال
توان دامناه ترریاب بسایری را     اند. از این منظر برای محتوا می محتوا نیز ظاهر شده

و در  یگاردآور کارشناس را درباره محتاوا   4۰نظرا  حدود  2اودندر نظر گرفت. 
دهاد کاه ترااریب ارا اه      ان مای ای منتشر کرده است. مجموع نظرا  نش قالب مقاله

 نصسات، ساه گاروه قارار داد. گاروه      درتوان  شده از محتوا در فضای جدید را می
3تراریفی که محتوا را نوعی از اطالعا 

دانند، دسته دوم ترااریفی کاه محتاوا را     می 
کنند و گاروه ساوم کاه محتاوا را بسایار       بندی می بر اساس تجربه کاربری صور 

 (.۲۰13دانند که قابل ترریب باشد )اودن،  یتر از آن م پیچیده
شامل هار   آن راکند و  تری از محتوای دیجیتال را ارا ه می ترریب دقیق 4موالن

هاای   داناد کاه بارای دان اود در اینترنات یاا توزیاع در رساانه         نوع اطالعااتی مای  
تاری نیاز وجاود دارد و آن     از نگاه او ترریب وسایع  الکترونیکی در دسترس است.

در فضای دیجیتال قابل انتشار است و اگر این ترریاب را   آنچهعبار  است از هر 
                                                                 

1. CIGI, Chathham House 

2. Odden 

3. Information 

4. Mullan 
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که در اینترنات دیاده، شانیده و دریافات      یزیهر چبپذیریم بیراه نیست که بگوییم 
حتاوا  (. با چنین ترریفی اناواع م ۲۰13شود نوعی محتوای دیجیتال است )اودن،  می

هاای سانتی آن اسات و ماواردی از قبیال اینفاوگرافی،        تار از شاکل   بسیار گسترده
شاود کاه    و ماوارد دیگار را شاامل مای     2، کیو.آر.کادها 1های آنالین، وبینارها بازی

(. از میاان اناواع   ۲۰15مورد را برای آن برشمرده است )بریسایس،   1۰1 3بریسیس
 شود. در فضای مجازی محدود می بسترهای محتوای دیجیتال این مقاله به محتوا
های محتوا محدود نیست  شدن شکل تر اما تحوال  کیفیت محتوا تنها به متنوع
هاا محتاوای    های تجااری و حاکمیات   و از وجوه مصت ب از منظر کاربران، شرکت

فضای مجازی دستصوش تغییار شاده و باا سارعت پرشاتاب تحاوال  پایش رو        
مقاله آینده کیفیت محتاوای فضاای مجاازی در    تغییرا  بیشتر نیز تواهد شد. این 

های پایش رو اسات    شناسایی انواع آینده به دنبالرا مدنظر دارد و  14۰4افق ایران 
گویناد. ساناریو عباار  اسات از      مای « ساناریو »آنها   پژوهی به که در ادبیا  آینده

)گ ان،  کند  متصل می به همداستانی همراه روابط ع ی باورپذیر که حال و آینده را 
هساتند کاه چاه اتفاقااتی      پرساش (. سناریوها پاسخ مناسبی برای ایان  3۲3 :1393

( و ایان پاژوهش نیاز مجموعاه     35 :139۰ممکن است بیفتاد )لینادگرن و هولاد،    
تصاویر   14۰4 اتفاقا  ممکن برای آینده محتوای فضای مجازی ایاران را در ساال  

 کند. می
ه کیفیات محتاوای فضاای    هدف از این پاژوهش، ساناریوپردازی بارای آیناد    

پاساخ   هاا  پرسشاست. بدین منظور الزم است به این  14۰4مجازی ایران در سال 
 ه شود:ددا

 های ک یدی آینده کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در ساال   عدم قرریت
 چه مواردی هستند؟ 14۰4
  قابال  14۰4تا سال  ایی  چه آینده ،های ک یدی از عدم قرریت کدام هربرای  
 است؟ تصور

                                                                 

1. Webinars 

2. QR Codes 

3. Briesies 
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  14۰4سناریوهای ممکن آینده کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در سال 
 کدامند؟
 یک ساازگاری بااالتری دارناد و باورپاذیر      ز میان سناریوهای ممکن، کداما

 آیند؟ می حساب به
  کننده تحقق هار یاک از ساناریوها     های راهنمای مشص  عال م و شات

 کدامند؟

 پیشینه پژوهش

دهاد کاه    شده درباره محتوای دیجیتال نشان مای  های انجام مقاال  و پژوهشمرور 
هاای فضاای مجاازی اعام از مرالاب       مرالرا  پیشین بر تح یال محتاوای رساانه   

اند که به دلیال ارتباام محادود باا      های اجتماعی متمرکز بوده ها و رسانه سایت وب
ن مقالاه از منظاری   آیناد. در ایا   نمای  حسااب  باه موضوع این مقاله پیشینه پژوهش 

گذارانه به محتوا در فضای مجاازی پرداتتاه شاده اسات کاه در       نگر و سیاست کل
گاذاری فضاای    سیاسات  درتصاو  ایران تاکنون کمتر مورد توجاه باوده اسات.    

تاوان باه    عناوان نموناه مای    مجازی در مرنای عام چند پژوهش انجام شده کاه باه  
اشاره کرد. در ایان پاژوهش    «کشور یمجاز یفضا یگذار یمش تط یالگو تدوین»

پوشاانی ساه فنااوری شاامل فنااوری       محتوای فضای مجازی در نقشه منرقاه هام  
اطالعا ، فناوری ارتباطا  و فناوری محتوا تصویر شاده اسات )الاوانی، تنیفار،     

 کاالن  نقشاه  شاده  تاالش  پژوهش نیا در .(44 :1393میری،  و حاجی مالمیرزایی
 یعاال  یشاورا  تیا محور باا  آن ابرااد  و ها مؤلفه و یمجاز یفضا یگذار یمش تط
 یمجااز  یفضاا  یگذار یمش تط یبرا اجرا قابل یمدل و شود احصا یمجاز یفضا

 .(9۲-9۶ :1393حاااجی مالمیرزایاای،  و )الااوانی، تنیفاار شااود ارا ااه و میترساا
شات  ص ح  یآن بر ارتقا ریتأثو  رانیدر ا یدولت مجاز یریگ شکل یپژوه ندهیآ

در  یمجااز  یفضا یگذار استینظام مر وب س یطراح( و 1393 ،ی)سجاد یجهان
 گار ی( از د139۶ ،یناژاد کاشاان   )حسان  یگاذار  اسات یبار مراحال س   دیبا تأک رانیا

 یمسارود  و انیصا وات  کارهاای  از تاوان  یما همچناین   اسات. مرتبط  یها پژوهش
 مقالاه  و رانیا ا در هاا  یتبرگازار  ناده یآ بار  مؤثرهای  پیشران ییشناسا در( 1395)



 9     1404ی با افق ایران مجاز یفضا در محتواسناریوهای باورکردنی آینده 

 نیناو  یهاا  رسانه گر میتنظ نهاد یبرا ییالگو ۀارا  در( 139۷) یناظم و انی یاسماع
هایی یاد  عنوان دیگر پژوهش به پابرجا یریگ میتصم روش یۀپا بر یریتصو -یصوت

 زیا ن مقااال   از گار ید یبرتا  درحساب آیند.  توانند پیشینه این مقاله به کرد که می
 یهاا  یزماان  افاق  و متفااو   از منظرهاای  رانیا ا یمجااز  یفضا ندهیآ یوهایسنار

 در رانیا ا یمجاز یفضا مسا ل یوهایسنار به توان یم که است شده انجام مصت ب
 یمجااز  یفضاا  در یم  رسانه یوهایسنار ،(یعابد و انیطالب ،ییموال) 1395 سال

   اسات یس ناده یآ یوهایسانار  و (1393 ،یدعاوت  یالبارز  و انیص وات ،یعسکر یع )
 .کرد اشاره( 1394 ،ییموال و ییموال) رانیا یمجاز یفضا یبرا یفرهنگ

پژوهاای و  هااای فراواناای درباااره آینااده   پااژوهش یالم  اا نیعرصااه باا در 
: ۲۰۲5فضاای مجاازی   »گذاری فضای مجاازی انجاام شاده کاه پاژوهش       سیاست

باا پشاتیبانی شارکت مایکروساافت یکای از       1«اناداز فاردا   تصمیما  امروز، چشم
در کشاورهای   ساال  نیا اتاا   شاده  ینا یب شیپا ر این پژوهش ترین آنهاست. د مررح
درصاد   ۶9ظهاور   در حاال درصد ماردم و در اقتصاادهای    91بیش از  افتهی توسره

(. ایان پاژوهش   ۲ :۲۰14، 2مردم از اینترنت استفاده تواهند کرد )بار  و دیگاران 
ترسایم کارده    5و تنگه 4، ق ه3رو را در قالب سه سناریو با عناوین فال   آینده پیش

گاذاری   کند که کشورها در زمینه سیاست ای را ترسیم می است. سناریو فال  آینده
(. در ساناریوی ق اه   1۶ :۲۰14و توسره فناورانه متقارن نیستند )باار  و دیگاران،   

سااز   دهد کاه زمیناه   گذاری هماهنگ و همکاری جدی بین کشورها رخ می سیاست
(. در سااناریوی تنگااه  ۲۲ :۲۰14 توسااره نااوآوری اساات )بااار  و دیگااران،    

گذاری کشورها نامر وب و محدودکننده است که موجاب تضاریب رشاد     سیاست
شود )بار  و دیگران،  افتادن امنیت سایبر می به تررچنین  اقتصادی و هم ،فناوری
های آماری کمی وضاریت   (. در این پژوهش همچنین با استفاده از روش31 :۲۰14

                                                                 

1. Cyberspace 2025: Today's Decisions, Tomorrow's Terrain 
2. Burt, et al 
3. Plateau 
4. Peak 
5. Canyon 
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 افتاه ی توساره صادی، حکمروایی و آموزشی در کشورهای های فناورانه، اقت شات 
 شاده  بیتوصا اقتصادی و اقتصادهای در حال ظهور در هر یاک از ساه ساناریوی    

 ( قابل مشاهده است.1بینی شده است که بصشی از آن در جدول ) پیش

 2025های دسترسی به اینترنت بر اساس سه سناریوی سال  بینی شاخص پیش. 1جدول 

بر اساس کشورها  شاخص
 اقتصاد

 سناریو تنگه سناریو قله سناریو فالت

سرانه اشتراک اینترنت 
 پهن باند

 درصد تغییر 39 درصد تغییر 65 درصد تغییر 67 یافته توسعه
 درصد تغییر 397 درصد تغییر 65 درصد تغییر 538 در حال ظهور

سرانه اشتراک اینترنت 
 همراه

 درصد تغییر 36 تغییردرصد  ۴5 درصد تغییر 6۰ یافته توسعه
 درصد تغییر 227 درصد تغییر 2۴9 درصد تغییر ۴۰3 در حال ظهور

 ۴2 :2۰1۴بارت و دیگران، 

نگااهی  « پژوهی آینده»شده در چارچوب رویکرد  های ذکر این مقاله همانند پژوهش
هاای متراددی را    متکثر و چندگانه به آینده داشته و با پرهیز از نگاه ترای، امکاان  

حاال تاالش شاده باا کاربسات یاک روش        آینده تصویر کرده است. باا ایان  برای 
تری ترسیم شاوند و همچناین باا     ها به شکل دقیق پیشرفته در سناریوپردازی، آینده

های پیشین بادان   های راهنما و عال م هر سناریو که کمتر در پژوهش ارا ه شات 
از  14۰4پیش رو تا سال پرداتته شده، امکان رصد موقریت فر ی را در بازه زمانی 

 نظر دوری و نزدیکی به هر سناریو فراهم کند.

 روش پژوهش

 رو پایش  هاای   آیناده   در این پژوهش از روش سناریوپردازی برای شاناتت اناواع  
 نیبا پژوهی است، اما  ها در آینده سناریو از پرکاربردترین روشاستفاده تواهد شد. 

 ،ناه یبه یوهایسانار  باه  دنیرسا  وهیشا  نیبهتار  و قیدق بیترر درباره پژوهان ندهیآ
 یشاناتت  روش ابزار نیتر گسترده ویسنار ،بل ریترب به هرچند. ندارد وجود یاجماع

 یمتفااوت  یها روش اما ،(139۲ بل،) آید می حساب به پژوهان ندهیآ انیم در مشترک
 یبارا  متفاو  کردیرو ها ده. است شده شنهادیپ یپژوه ندهیآ در یوپردازیسنار یبرا

 بارد  بهاره  هاا  آن از تاوان  یم رو  شیپ مسئ ه با متناسب که دارد وجود یوسازیسنار
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       (.  ۲۰۰۷ ،2نزیکول و نسیه شاپ، یب ؛۲۰13 ،1جتر و میدا آمر،. ک.ر)
 لیتح استفاده تواهد شد.  3متقابل اثرا  باالنس لیتح  روش ازدر این مقاله 

 ی فا یک یهاا  قضااو   کاه  است اثرا  شبکه فهم یبرا یروش متقابل اثرا  باالنس
 از یکاای .دهااد یماا ارا ااه را تاار مناسااب یوهایساانار و افااتیدر را شااده یکماا

 و ریساک  ای رشاته  میان مرالرا  در مرکز 4«وایمر ژی ه»روش  این دهندگان توسره
 را 6ویازارد  سناریو محاسباتی افزار نرم که است 5آلمان دانشگاه اشتوتگار  نوآوری

 ،۲۰۰9 ،۲۰۰۶اسات )ر.ک. ژی اه،    کارده  ارا اه  روش ایان  از اساتفاده  تسهیل برای
شاده بار اسااس     افازار ارا اه   این روش سناریوپردازی و نرم .(۲۰1۸ ،۲۰14 ،۲۰13

 ریاضیا  آن در این مقاله استفاده شده است.

های روایی و پایاایی   جای شات  های کیفی همانند این تحقیق به در پژوهش
های ارزیابی دیگر برای سنجش اعتبار  هستند، از مالک که در پژوهش کمی مرسوم

، 8از ارزش درساتی  7عناوان نموناه نوبال و اسامیت     شاود. باه   و کیفیت استفاده می
اند. از نگااه لینادلب    نام برده 11و کاربردپذیری 10ییدپذیریأیا ت 9طرفی سازگاری، بی

و  13جداسازیو  12سازی هایی از طریق مث ث و تی ور نیز اعتبارسنجی چنین پژوهش
کنندگان از طریق اعتبارسانجی اعضاا صاور      ها نیز به یاری مشارکت پیرایش داده

                                                                 

1. Amer, Daim, Jetter 

2. Bishop, Hines, Collins 

3. CIB 

4. Weimer-Jehle 
5. ZIRIUS, the Stuttgart Research Center for Interdisciplinary Risk and 

Innovation Studies 
6. ScenarioWizard 

7. Noble, Smith 
8. Truth Value 

9. Neutrality 
10. Confirmability 
11. Applicability 
12. Triangulation 

13. Disjuncture 
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های پیشنهادی این دو بارای   رویه ،در این مقاله(. 13۸۸گیرد )لیندولب و تی ور،  می
پایش از ورود باه    ،رو یان اتضمین کیفیت و اعتبار مورد توجه قرار گرفته است. از 

مرناای   کاه باه  « سازی مث ث»ها با اتصاذ رویکرد  پیشران در شناسایی سناریوپردازی،
های متنوع است، از حاداکثر مناابع ممکان اساتفاده شاد.       کارگیری منابع و روش به

 یبارا  یفا یک قیا تحق یاساتراتژ  کیا  را یسااز  مث اث ( ۲۰15) همکاران و 1کارتنر
 رو ینااز  .اند کرده بیترر مصت ب عبمنا از همگرا اطالعا  قیطر از اعتبار سنجش

هاا شاامل    ها تحت چارچوب پویش محایط از مجموعاه روش   برای تریین پیشران
وگو باا تبرگاان و ییاره اساتفاده شاد.       ها، گفت مرور ادبیا  موجود، پایش رسانه

بندی شد تاا   صور  ها یتعدم قررها و  ها در قالب پیشران همچنین تفاو  دیدگاه
 شود. نیز مدنظر قرار گرفته« جداسازی»

ها توسط اعضا از طریق مراجرا  مکرر به تبرگان  اعتبارسنجی یافته همچنین
ها در کنار اساتفاده   در چند مرح ه انجام شد. در این پژوهش برای شناسایی پیشران

نفار از کارشناساان و تبرگاان مارتبط باا حاوزه موضاوعی         3۰از منابع متردد باا  
نفر ارا ه شاد تاا باه کماک      14به  مجددا ها، نتایج  مصاحبه شد. پس از تح یل یافته

ک یادی نیاز از طریاق     های یتعدم قررتکمیل و پیرایش شود. در مرح ه برد  ها آن
نفر از تبرگان رسید. همچنین تکمیال مااتریس متقااطع و     3۲ ییدتأیابی به  احتمال

گیاری از نظارا  ترادادی از     جداول پایانی نیز با استفاده از مارور ادبیاا  و بهاره   
نفار از تبرگاان در پانج گاروه      4۸از نظارا    درمجموعهمین تبرگان انجام شد. 

 ،یمجااز  یمحتوا با مرتبط یوکارها کسب ارتباطا ، مدرسان و پژوهشگرانشامل 
 یتیحااکم  یهاا  ساازمان  کارشناسان و رانیمد ،یپژوه ندهیآ مدرسان و پژوهشگران

 گرفته شده است.ی در این پژوهش بهره فن یها حوزه کارشناسان و مرتبط

 مقدمات سناریوپردازی

کاردن   ین گام در ساتت سناریوها به روش تح یل باالنس اثرا  متقابل، مشص نصست
عادم  ک یدی است. در این پژوهش با نظر تبرگاان میازان اهمیات و     یها تیعدم قرر

 یهاا  تیا عادم قرر پیشران آینده در حوزه محتوای مجازی مشاص  شاد.    51 تیقرر
                                                                 

1. Carter 
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باالیی دارند. بارای   تیعدم قرراهمیت و  زمان همهایی هستند که  ک یدی شامل پیشران
عادم  همیات و  ک یدی از میانگین هندسی دو شات  ا یها تیعدم قررکردن  مشص 

هاایی کاه دارای بیشاترین شاات       پیشاران  ۲استفاده شده اسات. در جادول    تیقرر
 اند. هستند به ترتیب آمده تیعدم قررمیانگین هندسی اهمیت و 

 قطعیت عدمهای اهمیت و  ها بر اساس میانگین هندسی شاخص بندی پیشران رتبه .2جدول 

 پیشران رتبه
 اهمیت مخفف

عدم 
 یتقطع

میانگین 
 هندسی

 Future Network 50 های ارتباطی آینده شبکه 
24 34.64 

 HCI Technology 35 های تعامل انسان و ماشین فناوری 
15 22.91 

 World-Iran Relations 42 12 22.44 رابطه ایران با نظام غالب در جهان 

 Platform 38 تحوالت بستر غالب تبادل محتوا 
11 20.44 

 Data Technology 41 ها گیری از داده مرتبط با بهرههای جدید  فناوری 
10 20.24 

 World Cyber Rules 33 قوانین جهانی مرتبط با فضای مجازی 
12 19.89 

 Content Processes 23 های محتوا جریان 
17 19.77 

 Users Ability 51 های کاربران امکان 
7 18.89 

 Emancipatory Technology 47 بخش های رهایی فناوری 
6 16.79 

 Restrictions 31 های دسترسی محدودیت 
9 16.70 

 Iran Economy System 32 نظام اقتصادی ایران 
8 16 

 Governance 40 یمجاز یفضا در یرانیا یحکمران تیفیک 
6 15.49 

 Types of Content 29 های محتوا تحوالت شکل 
8 15.23 

 Iran Network 36 شبکه ایرانی 
6 14.69 

 Actors-World 43 کنندگی بازیگران حقوقی جهانی در اینترنت تعیین 
5 14.66 

 قاعاده  بر بنا که آنجا از اما است، ریپذ امکان هرچند شرانیپ 15 نیا با یوسازیسنار
 اسات  مناساب  ،تواهد بود پرشمار اریبس آن ها بیترک ترداد یشناتت صتیر لیتح 
 15 نیا ا مجموعاه . شود انجام نهیبه به شکل یزپرداویسنار تا میکن محدود را ها آن

اصا ی ایان    تیا عادم قرر که چهاار   هستند یبند دسته قابل گروه چهار در شرانیپ
محاوری، وضاریت    فنااوری  -دهند: کاربر پژوهش برای سناریوپردازی را شکل می

 مشی ایرانی. های جهانی و تط شبکه، توازن قدر 
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 ها از ترکیب پیشران شده حاصلکلیدی  های قطعیت عدم .٣جدول 

عدم  
  یتقطع

 یتعدم قطع یها حالت مرتبط یها شرانیپ محوری سؤال

1 

-کاربر
فناوری 
 محوری
User-
Tech 

چه توازنی از 
قدرت کاربران 

در ها  و فناوری
فضای مجازی 
برقرار خواهد 

 ؟شد

HCI Technology 
(2) 

Platform (4) 
Data Technology 

(5) 
Content 

Processes (7) 
Users Ability (8) 

Emancipatory 
Technology (9) 
Restrictions (10) 
Types of Content 

(13) 

 
 یحداکثر امکان
 کاربران آزادانه مشارکت

 و عیتوز د،یتول در
 محتوا مصرف

)محیط اقیانوسی برای 
 فعالیت(

 کاربران تیفعال امکان
 یها چارچوب در

 یشپ از و محدودکننده
 شده یینتع

 یبرا آکواریومی طیمح)
 (تیفعال

Ocean Environment Aquarium 
Environment  

2 
وضعیت 

 شبکه
Network 

وضعیت 
دسترسی به 
شبکه فضای 
مجازی در 
ایران سال 

چگونه  1۴۰۴
 خواهد بود؟

Future Network 
(1) 

World-Iran 
Relations (3) 
Iran Network 

(14) 

 
 ،یرانیا شبکه
 شبکه از مستقل

 یجهان

 یرانیا شبکه
 و متصل

 بانیپشت
 شبکه

 یجهان

 ،یرانیا  شبکه
 از یکی

 یها شبکه
 یجهان

Autonomous 
Network 

Global 
Network 

Fragmented 
Networks  

3 

 توازن
 یها قدرت
 یجهان

Power 
Balance 

 توازن
 یها قدرت

ی فضای جهان
مجازی در سال 

چگونه  2۰25
 ؟شدخواهد 

World Cyber 
Rules (6) 

Actors-World 
(15) 

 
 ها؛ شرکت

 گرانیباز
 بالمنازع

 قدرت
 و شده عیتوز

 نیب پراکنده
 گرانیباز

 ها؛ دولت
 گرانیباز

 بالمنازع

Corporations Distributed States  

۴ 

 یمش خط
 یرانیا

Iran 
Policy 

 یمش خط
 رانیاحاکمیت 

در خصوص 
فضای مجازی 

 1۴۰۴در سال 
چگونه خواهد 

 بود؟

Iran Economy 
System (11) 

Governance (12) 

 
 و حاضر جا همه تیحاکم

 داخل
 ناظم و ناظر تیحاکم

Everywhere State Regulator State  

چهارگاناه را   یها تیعدم قررهایی که در کنار هم هر یک از  پیشران باالدر جدول 
هاای ممکان در ساال     حالت تیعدم قرراند. برای هر  مشص  شده ،اند شکل داده

هاای   امکان ترریب حالت تیعدم قررمشص  شده است. هرچند برای هر  14۰4
ینااد اپرشااماری وجااود دارد، امااا الزم اساات باارای انجااام بهتاار محاساابا  فر    

دهناده هماه    محادود، اماا پوشاش    هاا  تیا عادم قرر سناریوپردازی تا حاد امکاان   
گیاری از نظار تبرگاان     ها با بهره احتماال  آینده باشند. در این پژوهش نیز حالت
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های ممکن فضای احتماالی آیناده    نهایی شده و تالش شده در قالب کمترین گزینه
مررفای   تیا عادم قرر صور  کامل پوشش داده شود. در اداماه چهاار    پیش رو به

 شوند. می

 یمحور یفناور -کاربرول: ا قطعیت عدم

 در یفنااور  ایا  کااربران  بار  یفنااور  سا ره  دوگانه قالب در تیعدم قرر نینصست
 ماورد  افاق  در کارد  ینیب شیپ تیقاطر با توان ینم. شود یم بیترر کاربران تدمت

 باود  تواهد برقرار یمجاز یفضا در ها یفناور و کاربران قدر  از یتوازن چه نظر
 است؟ یزانیم چه به کاربران یآزاد قدر  و

باه   آن راشاود نبایاد تنهاا     های کاربران سصن گفته می محدودیتز ازمانی که 
اعماال   ،تار  قیا عمهاا بارای اعماال فی تریناگ تق یال داد. در سارح        اراده حاکمیت

مورد توجه قارار گیارد.    تواند یم ها و کنترل بر کاربران از طرف پ تفورم تیمحدود
 تار  نامحساوس  و شود یم اعمال یتجار یها شرکت توسط تیمحدود از سرح نیا
فنااوری در   یریا باه ترب  .هاسات  تیا حاکم مرساوم  یهاا  تیمحدود از تر دهیچیپ و

اینترنت از شکل نوآوری در مسیر آزادی تغییر مسیر داده و به سامت ناوآوری در   
 .(۲۰۰۸، 1کاربران گرایش پیدا کرده است )زیتراین کنترل ریمس

 یابزارهاا  یرو کااربران  یهاا  یدسترسا  یبرتا  کاردن  محادود  آن ساده مثال
 ساهم  و شان یکیاپ  و وب تقابال  مبحاث  نیهمچن. است 2اپل شرکت یافزار سصت
 کاه  رو  آن از. ردیا گ قارار  توجه مورد بصش نیا در تواند یم زین نترنتیا از هرکدام

 از آن ساهم  کااهش  اسات،  گساترده  یها یدسترس امکان با و آزاد طیمح کی وب
 تیمحادود  از یسارح  هاا  شنیکیاپ  از یریگ بهره رشد مقابل در و کاربران مصرف

 .نباشند آن متوجه عادی کاربران از یاریبس است ممکن که کند یم جادیا را یعموم
های اتیر در حال  های بزرگ در سال نامحسوس شرکت روند کیدر  گرید عبار  به

شان هستند و ممکان   کردن دامنه فرالیت کاربران برای تحقق اهداف تجاری محدود
 بر کاربران اعمال کنند. یتوجه قابلاست در آینده موفق شوند س ره 

                                                                 

1. Zittrain 
2. Apple 
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هاا،   هاا و شارکت   رشد قادر  محدودکننادگی دولات    یهمپااز سوی دیگر 
هاای   نیز در حال رشد اسات. مجموعاه فنااوری    ها آنهای مقاومت در برابر  جریان

کنناد کاه    هاا را ممکان مای    جدید قدر  مقاب ه کاربران و شکستن این محدودیت
 یهاا  ی. فنااور کارد  یگاذار  ناام  بصاش  ییرهاا  یهاا  یعنوان فناوررا  ها آنتوان  می

 یباه مرناا   یسپار جمع .رندیگ یحوزه قرار م نیدر ا 2ها یکیو ازجم ه 1یسپار جمع
 و کارده  فاراهم  را داوط بانه مشارکت امکان و است مردم عموم به کار یارسپ برون

 نیو همچنا  3ب اوک  رهیا زنج یفنااور  .بکشاد  چاالش باه   را قدر  تمرکز تواند یم
 نی. همچنهستند گریوجوه د زین 4مانند تورنت لیاشتراک فا یها سرنوشت پروتکل

گاروه قابال    نیا در ا زیا ن 5همتاا  همتاباه  یمرماار  بار  یمبتنا  دیجد  یگونه فناور هر
 است. یبند دسته

ین نصسات  ،اینکه در افق زمانی مورد نظر ما کدام جریان ی باه تواهاد داشات   
 ۲۰۲5پرسش اص ی این است که تا ساال   گرید عبار  بهک یدی است.  تیعدم قرر

فاراهم   محتاوا  مصرف و عیتوز د،یتول در کاربران آزادانه مشارکت یحداکثر امکان
 تیا فرال امکانتواهند داشت؟ یا  تیفرال یبرا یانوسیاق طیمح ها آنتواهد بود و 

 میسر است؟ شده نییتر شیپ از و محدودکننده یها چارچوب درتنها  کاربران

 شبکه تیوضعدوم:  قطعیت عدم

بادان   14۰4ال ای اسات کاه ایرانیاان در سا     وضاریت شابکه   تیا عدم قرر یندوم
دهناده   هاای توساره   های اتیر فناوری دانیم که در سال می دسترسی تواهند داشت.

هاای کااربران هساتند. از     در حاال افازایش دسترسای    یتوجه قابلشبکه با سرعت 
 و یا مااهواره اینترنات   گرفته تا (1)نوبالاز  نترنتیا عیتوز دیجد یها یفناورسویی 

 و کارده  فاراهم  یتار  عیوسا  یدسترسا   امکاان  6ی.فایالآزمایشی مانند  محصوال 
                                                                 

1. Crowdsourcing 
2. Wikis 

3. Block Chain 

4. Torrent 
5. P2P 

6. Lifi 
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 دیا جد یهاا  نسال از ساوی دیگار   . کنناد  یم گسترده را شبکه پوشش تحت مناطق
نوید فصل جدیدی در سرعت اینترنت را  1مانند فایو.جیهمراه  یارتباط یها شبکه

منجار تواهناد شاد.     نترنات یدر ا انتقال قابل یها باال رفتن حجم دادهدهند و به  می
داده فاو    مراکاز »ه رشاد اسات و   همچنین وضریت جهانی دیتاسانترها نیاز رو با   

ی دات ا  یهاا  شابکه  رشاد  ،پشتیبان شبکه اینترنت تواهد بود. وجه دیگر 2«اسیمق
 یهاا  طیمحا و  ها مجتمع گرفته تا ها ها و سازمان شرکت یدات  یها شبکهمح ی از 

ی است که در کنار توسره دسترسی به شبکه سراسری، انتقال داده در محیط آموزش
ریم ایان تحاوال     کنند. ع ی تسهیل می یتوجه قابلدات ی را با سهولت و سرعت 

 از ایان تحاوال    ها آناست سهم یا ابهامی که برای ایرانیان مررح  پرسشجهانی، 
در قالاب ساه گزیناه     تیا عادم قرر رو است. ترریب عم یاتی ایان    در آینده پیش

 ،یرانا یا شبکهتنظیم شده است:  14۰4محتمل پیش رو برای شبکه ایرانیان در سال 
 یرانا یا شابکه ، (اطالعاا   یم  شبکه به محدود یدسترس)ی جهان شبکه از مستقل
 ،یرانا یا  شابکه و  (موجاود  وضاع  به هیشب یتیوضر)ی جهان شبکه بانیپشت و متصل

 .(یجهان مفهوم به نترنتیا رفتن نیب از)ی جهان یها شبکه از یکی
رو که در حوزه  از آن استبرگرفته از مصاحبه با تبرگان  نصستدو وضریت 

، اماا وضاریت ساوم    رسند می به نظراند واضح  بوده نظر تبادلبحث و  عمومی مورد
نیاز باه توضایح    آمده دست بهدهد و از مرالره اسناد  جهانی تبر می روند  کیکه از 

 انی اینترنات جها  3شابکه  شادن  تکاه  تکاه تکمی ی دارد. برتی کارشناسان جهانی از 
 ینترنتیا گاهیپا که بود ۲۰13 سالکنند.  های پیش رو یاد می عنوان یکی از احتمال به
 آن در. داد تبار  نترنات یا شدن تکه تکه یها نشانه نینصست مشاهده از 4ستینتیوساین

 کا،یامر متحده اال یا ینترنتیا یها یجاسوس مورد در اسنودن یافشاگر از پس زمان
 یمواز یها شبکه جادیا حال در کردند اعالم لیبرز و آلمان ازجم ه کشورها یبرت

                                                                 

1. 5G 

2. Hyper-Scale Data Center 
3. Fragmentation 

4. Newscientist.com 
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 کاه  هرچناد  (.۲۰13 ،1ماارکز ) هساتند  شاان  یم  اطالعا  از حفاظت یبرا یدات 
محقاق   کامال  ۲۰14یافتن این روند در سال   برای شد  ستینتیوساینی ها ینیب شیپ

گرفتن مجدد این روند همچنان باقی اسات. گزارشای    نشد، اما احتمال جدی شد 
شدن شبکه بار اثار ساه     تکه دهد تکه منتشر کرده نشان می 2که مجمع جهانی اقتصاد

اتیر رو به رشاد باوده اسات و     یها سالدسته عوامل فنی، حاکمیتی و تجاری در 
وجود دارد که در آینده اینترنت واحد به مجموعه جزایر متصال شکساته   این ترر 

 (.3 :۲۰1۶ ،3نواچتریکال و سرف ک،یدرشود )

 یجهان یها قدرت توازنسوم:  قطعیت عدم

که قادر  اصا ی فضاای مجاازی در      گردد یبرمبه این موضوع  تیعدم قررسومین 
 یبناد  جماع  در 4نتار یو و اونودر اتتیار که تواهد بود؟  ۲۰۲5سرح جهانی در سال 

 و هاا  دولات  ،هاا  شارکت  نترنت،یا ندهیآ درباره کارشناسان از یترداد نظرا  مجموع
 (.۲19 :۲۰15 نتار، یو و اوناو ) اناد  دانساته  حاوزه  نیا ا یاص  گریباز سه را شهروندان

قاعاده انتظاار    بناا بار  فرام ی نیز اشاره کارد کاه    یها سازمانتوان به  بر این می عالوه
دار  هاا کاه عهاده    الم  ی در این حوزه را تریین کنند. برتی شرکت رود قوانین بین می

اناد نیاز در ایان بصاش ماورد توجاه قارار دارد.         الم  ی شده های بین وظایب سازمان
ول ئمسا ترین آنهاست که  یکی از مهم ییکایآمربا ریشه  5عنوان نمونه شرکت آیکان به
و ماوقریتش در   اسات  نترنتیپروتکل ا یها دامنه و آدرس یها منا یواگذار تیریمد

 (.31۰ :۲۰۰۶، 6اینترنت مورد انتقاد است )مک فیل یحکمران
 7شابکه  یطرفا  یبهمچون  یزیبرانگ مناقشههمچنین تریین تک یب موضوعا  

ب کاه   ،یالم  ا  نیب یعنوان قانون به  شبکه نه یطرف ی. باست مؤثردر تریین توازن قوا 

                                                                 

1. Marks 
2. World Economic Forum 
3. Drake, Cerf, Kleinwächter 
4. Ono, Ryota; Winter, Jenifer 
5. ICANN 
6. McPhail, Thomas L 
7. Net Neutrality 
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 نیا شده است. بر اساس ا بیها ترر م ت-دولت تیدر حوزه حاکم یعنوان اص  به
باه  شابکه   یهاا  داده عیا موظب هساتند در توز  ینترنتیتدما  ا یها اصل رساننده

 میشارکت عظا   کیا و  یکاربر عااد  کی یها داده نیعمل کنند و ب طرفانه یب شکل
اهمیت این اصال در آنجاسات کاه امکاان رقابات       .اعمال نکنند یضیو تبر و تفا

را فاراهم   هاا  آنبرابر برای همه اعضای حاضر در شبکه فاارغ از قادر  و ثارو     
 تیوضار آورناد.   از عناصر اص ی آزادی اینترنت به شمار می آن راکند و برتی  می

ز ا نترنات یتوساره ا  قراول شیپعنوان  ، بهامریکا متحده اال یاشبکه در  یطرف یب نیا
کشاور   نیا در ا است. ژهیو تیاهم یدارا ،از کشورهاست یاریبس یرو که الگو آن
 نیقاوان  ۲۰1۷در سال  تواهان یجمهور گرفتن قدر با  1ارتباطا  فدرال ونیسیکم

سات  آورده ا به وجاود  نترنتیا ندهیدرباره آ یجد یرا لغو و نگران یطرف یب یحام
کنناده   دنباال  3«شبکه یطرف یب یا تالف جهان». در حال حاضر (۲۰1۷، 2کسترنکس)

 یطرفا  یکاه با   دهد یآن نشان م تیسا و اطالعا  وب استیاصل در دن نیتحقق ا
مرالرااه  (2).دارد ینامشصصا  تیوضار  رانیا اامریکاا وجاود نادارد و در    شابکه در  

تواند بر آینده وضاریت   طرفی شبکه می دهد بی ( نشان می۲۰15) 4دنونسیو و روسو
دوم مررح شد نیاز   تیعدم قررعنوان  تمالی اینترنت که بهشدن اح تکه شبکه و تکه

 اثرگذار باشد.

 یرانیا یمش خطچهارم:  قطعیت عدم

گذاری و مواجهه حاکمیت ایاران باا    ک یدی به شیوه سیاست تیعدم قررچهارمین 
 رابراه  ک یدی از ترکیب سه پیشران تیعدم قررشود. این  فضای مجازی مرتبط می

 در یرانا یا یحکمرانا  تیا فیک و رانیا ا یاقتصاد نظام جهان، در یالب نظام با رانیا
گرفتاه اسات. از ایان ترکیاب       مشی ایرانای ناام   شده و تط لیتشک یمجاز یفضا

الم  ای بار شایوه     مشص  است کاه مجموعاه عوامال سیاسای، اقتصاادی و باین      

                                                                 

1. Federal Communications Commission 

2. Kastrenakes, Jacob 
3. Global Net Neutrality Coalition 
4. D'Annunzio, Russo 
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 هستند. مؤثرگذاری حاکمیت در عرصه فضای مجازی  مشی تط
 رانیا ا تیحاکم یمش تط: است تیعدم قرر نیا کننده مشص  یمحور سؤال

 محتمال  یهاا  پاسخ بود؟ تواهد چگونه 14۰4 سال در یمجاز یفضا درتصو 
 دو قالاب  در تبرگاان  نظارا   اساس بر شود بیترر یریوس دامنه در تواند یم که

 در زماان  هام  که داتل و حاضر جا همه تیحاکم: است شده یبند جمع ریز حالت
 نقاش  از کاه  نااظم  و نااظر  تیا حاکم و شود یم ظاهر گذار مقررا  و یمجر نقش
 .شود یم محدود گذار مقررا  نقش به تنها و کرده نظر صرف یمجر

 و تشکیل سناریوها ها قطعیت عدمترکیب 

ک یدی یکی را انتصااب کارده و در    یها تیعدم قرراز حاال  این  کدام هراگر از 
عنوان نموناه   به شود. دهنده یک سناریو می تشکیل ها آنکنار هم قرار دهیم، ترکیب 

 دهنده سناریوی اول است: یر تشکیلترکیب ز
 د،یا تول در کاربران آزادانه مشارکت یحداکثر امکان: یمحور یفناور -کاربر 

 ؛محتوا مصرف و عیتوز

 ؛یجهان شبکه بانیپشت و متصل یرانیا شبکه :شبکه تیضرو 

 ؛گرانیباز نیب پراکنده و شده عیتوز قدر : یجهان یها قدر  توازن 

 گذار مقررا  نقش در ناظم و ناظر تیحاکم: یرانیا یمش تط. 

 کلیدی های قطعیت عدم. ترکیب 1 شکل

 
 نیباه هما  نمایش داده شده اسات.   1دهنده سناریوی اول در شکل  ترکیب تشکیل

 فناوری محوری-کاربر

Ocean 
Environment 

Aquarium 
Environment 

 وضعیت شبکه

Autonomous 
Network 

Global 
Network 

Fragmented 
Networks 

توازن قدرت های  
 جهانی

Corporations 

Distributed 

States 

 خط مشی ایرانی

Everywhere 
State 

Regulator 
State 



 21     1404ی با افق ایران مجاز یفضا در محتواسناریوهای باورکردنی آینده 

برابار   ها آندهند که ترداد  های دیگر تشکیل سناریوهای بردی را می ترتیب ترکیب
کاه برابار    ۲*3*3*۲ک یدی است:  یها تیعدم قررضرب ترداد حاال   با حاصل

 شود. سناریو می 3۶حالت یا  3۶با 
ساناریو، مسائ ه انتصااب و گازینش      3۶برد از تشکیل فضای ترکیبی از ایان  
یکای   ،روش تح یل باالنس اثرا  متقابال ترداد محدودی سناریو از میان آنهاست. 

هایی است کاه امکاان تشاصی  ساناریوهای باورپاذیر را فاراهم        روش  از بهترین
دارای همااهنگی و ساازگاری    هاا  آنکند. سناریوهایی باورپذیر هستند که اجزاء  می

باالیی با هم باشند. بدین منظور الزم اسات مااتریس اثارا  متقابال حااال  ایان       
ابال، بارای هار    سناریوها تکمیل و تح یل شود. در روش تح یل باالنس اثارا  متق 

اسات ساه شاات  محاسابه      تیا عادم قرر سناریو که یک ترکیب از حاال  هار  
شود. محاسابا    شود و میزان باورپذیری بر مبنای این سه شات  مشص  می می

ویازارد   افازار ساناریو   مربوم به تح یل بااالنس اثارا  متقابال باا اساتفاده از نارم      
ساناریو   3۶ات  را برای هر یک از افزار این سه ش پذیر است. نرم سادگی امکان به

دهاد تاا باا تفسایر آنهاا بتاوانیم ساناریوهای         محاسبه کرده و در اتتیار ما قرار می
 باورپذیر را انتصاب کنیم.

 که دارای بیشترین سازگاری هستند 1404سناریوهای باورکردنی محتوای فضای مجازی ایران  .4جدول 

 5اریو سن ۴سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو 

 قورباغه در برکه پشت در تشت الک دلفین در خلیج ماهی در آکواریوم نهنگ در اقیانوس

User-Tech: Ocean User-Tech: Aquarium 

Network: Global Network: Autonomous Network: Global Network: Autonomous 

Power Balance: 
Distributed Power Balance: Corporations Power Balance: States Power Balance: 

Corporations 

Iran Policy: Regulator Iran Policy: 
Everywhere 

Iran Policy: 
Regulator 

Iran Policy: 
Everywhere 

Iran Policy: 
Regulator 

Consistency value: 4 
Incons. descript.: 0 

Total impact score: 15 

Consistency value: 1 
Incons. descript.: 0 

Total impact score: 11 

Consistency value: 1 
Incons. descript.: 0 

Total impact score: 8 

Consistency value: -1 
Incons. descript.: 1 

Total impact score: 16 

Consistency value: -1 
Incons. descript.: 2 

Total impact score: 7 

 4ساناریو، پانج ماورد مراابق جادول       3۶افازاری از میاان    با کمک محاسبا  نارم 
شاوند.   عنوان سناریوهای بیشتر باورکردنی متمایز شادند و در اداماه مررفای مای     به
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است که هرچقادر   1شات  اص ی انتصاب این سناریوها، شات  ارزش سازگاری
و بارای   4مقادار   نصسات بیشتر باشد بهتر اسات. ایان شاات  بارای ساناریوی      

است. بادین ترتیاب ساازگارترین ساناریوها ساه       1سناریوهای دوم و سوم مقدار 
 یهساتند. ساناریوهای چهاارم و پانجم دارای ساازگاری کمتار       نصستسناریوی 

، اما سازگاری توب نسبت به باقی ساناریوها هساتند و   نصستنسبت به سه مورد 
اناد. دو   هاای پایش رو انتصااب شاده     تری از آینده دادن به دامنه وسیع برای پوشش

هاای   عناوان شاات    باه  3ریتاأث و مجموع امتیاز  2گرهای ناسازگار شات  توصیب
 و یسازگار ریمقاد نییتراند.  کمکی در انتصاب سناریوهای باورکردنی استفاده شده

 قادم  در. شود یم انجام سیماتر یرو یاضیر ا یعم  از استفاده با ناسازگار عناصر
 فار   کیا  عناوان  تحت ویسنار هر در دییتأ  عدم هر مقدار که است الزم نصست

 یبه ازا. بود تواهد فر  چهار یدارا ویسنار هر بیترت نیبد. شود گرفته نظر در
 زده جماع  سیمااتر  ساتون  در فار   آن باه  مربوم ریمقاد جمع حاصل فر  هر

 ن،یگزیجاا  فار   اگار . شود یم محاسبه زین نیگزیجا فر  مقدار سپس. شود یم
 نیا ا. اسات  ساازگار  ویسانار  فار   نیا شود یم گفته نباشد ویسنار فر  از بهتر

 فار   کاه  یماوارد  تراداد . شاود  یما  تکارار  زیا ن گرید فر  سه یبرا محاسبا 
 ویسانار  هار  یناسازگار ترداد کننده مشص  است، ویسنار فر  از بهتر نیگزیجا

 ،تار هساتند   بااورکردنی هاا کاه    اریوی دارای بهترین شات در ادامه پنج سن .است
 شوند. مررفی می

 سناریوهای آینده محتوا

عناوان   سناریوی ممکن ترداد پنج ماورد باه   3۶طور که شرح داده شد، از بین  همان
تر انتصاب شدند. قدم بردی انتصاب نام برای ایان ساناریوها    سناریوهای باورکردنی

لقا کنند و باعث فراتوانادن  های سناریوها باید بتوانند منرق سناریوها را ا است. نام
مفاهیم قوی و مهیج شوند. بهتر است اسامی سناریوها واضح و قابل یادآوری باشد 

                                                                 

1. Consistency value 
2. Incons. descript 
3. Total impact score 
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آیاد )شاوارتز،    به وجودها  گیری در تصمیم ج و روبهتا شانس بهتری برای حرکت 
پژوهاناه یاک کاار ع مای و پژوهشای       (. این بصاش از فرالیات آیناده   ۲1۷ :139۰

بر ذو  و س یقه است. بر اساس این اصاول   آید و تا حد زیادی مبتنی حساب نمی به
 انوس؛یا اق در نهناگ : نصسات  یویسانار های زیر برای سناریوها انتصااب شاد:    نام

 یویسانار  ج؛یت ا  در نیدلفا : ساوم  یویسانار  وم؛یا آکوار در یمااه : دوم یویسنار
 .برکه در قوربایه: پنجم یویسنار و تشت در پشت الک: چهارم

 انوسیاق در نهنگ: نخست یویسنار

 هاا  شارکت  از اعم یمر ق قدر  چیه س ره تحت که است یا شبکه به متصل رانیا
 د،یا تول در کااربران  آزاداناه  مشاارکت  یحداکثر امکان نیهمچن. ستین ها دولت و

 در هاا  تیتالق بروز و ییشکوفا نهیزم نیهم و است فراهم محتوا مصرف و عیتوز
 تیفرال نهیزم گذار مقررا  عنوان به زین رانیا تیحاکم. کند یم فراهم را محتوا دیتول

 را محتاوا  حوزه نفران یذ ریسا و یمدن ینهادها ،یتصوص یها شرکت شهروندان،
 و فرال نقش یفایا و تود یچندفرهنگ ریذتا به اتکا با رانیا تمدن. کند یم لیتسه

 تواهاد  یمادن  ینهادهاا  و یتصوص یها شرکت شهروندان، ت،یحاکم انهیهمگرا
 و شاده  لیتبد یا منرقه قدر  به یمجاز یفضا در محتوا دیتول عرصه در توانست

 .باشد داشته ارا ه یبرا یمحصوالت هم یجهان سرح در

 ومیآکوار در یماه: دوم یویسنار

 وجاه  چیها  باه  و اند شده لیتبد یمجاز یفضا مر قه قدر  به یتیفرام  یها شرکت
 کاه  طیشرا نیا در. دانند ینم ها م ت -دولت یبوم اصول و قواعد به بندیپا را تود

 در کاااربران تیاافرال شااند،یاند ینماا شااتریب سااود کسااب جااز یزیااچ بااه هااا آن
 در عماال   کااربران  و است ممکن شده نییتر شیپ از و محدودکننده یها چارچوب

 نیچنا  از یبصشا  و متصل رانیا. اند گرفته قرار ها شرکت نیا مدرن بردگان گاهیجا
 ،«اطالعاا   یم ا  شابکه » عناوان  باا  یم ا  نترانات یا کی جادیا با و ستین یا شبکه

 یم ا  نترانات یا در. است کرده نییتر شهروندانش تیفرال یبرا را ینیمر چارچوب
 انتشاار  و عیا توز د،یتول در یاص  نفران یذ از یکی گذار، مقررا  از فراتر تیحاکم
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 را عرصه تیحاکم قد تمام حضور. دیآ یم حساب به گریباز نیتر یجد و محتواست
 و ب اوغ  از ماانع  و کارده  تناگ  یمادن  و یتصوصا  یهاا  بصش و شهروندان یبرا

 .است شده ها آن ییشکوفا

 جیخل در نیدلف: سوم یویسنار

 باا  ها شرکت نیا. است یتیفرام  یها شرکت س ره تحت یجهان شبکه به متصل رانیا
 در تنهاا  را کاربران تیفرال امکان یمجاز یفضا در کاربران گسترده یها یآزاد س ب

 تیا حاکم حاال  نیباا. کنند یم فراهم شده نییتر شیپ از و محدودکننده یها چارچوب
 طیشارا  نیا در شهروندانش حقو  مدافع کند یم تالش گذار مقررا  گاهیجا در رانیا

 را شاده  نیای تر شیپا  از یفضاا  نیا از یبردار بهره حداکثر امکان و باشد س ره دیجد
 یمادن  و یتصوصا  یها بصش و شهروندان با مناسب ترامل با تیحاکم. آورد فراهم

 کاه  ییایا دن در. کناد  یم فراهم یفرام  و یم  سرح در ها آن نقش یفایا یبرا را  نهیزم
 ت،یا حاکم نیبا  ییهمگرا و درون به نگاه ینوع با ست،ین ما آل دهیا یالم   نیب طیشرا

 مصارف  و دیتول عرصه در رانیا ،یمدن ینهادها و یتصوص یها شرکت شهروندان،
 تاابع  منرقه یکشورها از یاریبس مانند و داشت تواهد گفتن یبرا ییها حرف محتوا

 .بود نصواهد یجهان محصوال  صرف کننده مصرف و

 تشت در پشت الک: چهارم یویسنار

 اناد  توانساته  مجددا  ها م ت - دولت فاوا، حوزه در یتجار یها شرکت نقش افول با
 کامال  تس ط با زین رانیا تیحاکم. کنند یابیباز را ستمیب قرن در تود سابق قدر 

 فاراهم  را ینا یمر چارچوب در کاربران تیفرال امکان شبکه، و رساتتیز حوزه بر
 مصصاو   شابکه  باه  انیرانیا. است یبوم یهنجارها و ها ارزش با منربق که کرده
 و تیحاکم توسط که کنند یم تیفرال یبوم یها سیسرو در و دارند یدسترس تود

 تاا  یرانا یا یمجااز  یفضاا  یمرزهاا . اند دهید تدارک و هیته آن به وابسته ینهادها
 یم  تیامن یدهایتهد و شده بیترر رانیا کشور ینیسرزم یمرزها با منربق یحد
 یهاا  سیسارو  باا  شاهروندان . است دهیرس تود حداقل به یمجاز یفضا هیناح از

 تنهاا  محتوا عیتوز و دیتول و کنند یم یسپر را روزگارشان ساتته تیحاکم یمجاز
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 نظاار   و نیقاوان  تحات  شاده  دییا تأ تشاان یصالح که ییها شرکت و افراد توسط
 .دارد انیجر تیحاکم وسصت سفت

 برکه در قورباغه: پنجم یویسنار

 شابکه  نیقاوان  و هساتند  یفناور یایدن بالمنازع قدر  یتیچندم  بزرگ یها شرکت
 ،یا شابکه  یهاا  رساتتیز و یتالیجید یابزارها. شود یم نیتدو ها آن نظر ریز یجهان

 در کاااربران تیاافرال امکااان محاادود، یراایمح در نترنااتیا هیاااول دوران باارتالف
 تیوضار  ،یجهاان  طیشرا نیا در. اند کرده فراهم را شده نییتر شیپ از یها چارچوب

 تیا فرال. اسات یدن باا  متفااو   یوجها  از و ایا دن نقاام  ریسا به هیشب یوجه از رانیا
 نیا ا باا  شاود،  یما  انجام محدودشده یچارچوب در کاربران گرید همچون زین انیرانیا

 مضااعب  رانیا ا در شابکه  باودن  یباوم  و مستقل جهت به تیمحدود نیا که تفاو 
 شاده،  یجهان نترنتیا شبکه نیگزیجا انیرانیا یبرا یم  نترانتیا شبکه هرچند. است

 و شاهروندان  باه  شاده  بیا ترر تیا فرال اجاازه  شاده  یباوم  محدوده در تیحاکم اما
 حاوزه  در کمتار  ناظر نقش یفایا با کند یم تالش و دهد یم را یتصوص یها شرکت

 .بماند یباق گذار استیس گاهیجا در تنها و کند دتالت میمستق به شکل محتوا دیتول

 وهایسنار یراهنما عالئم و ها شاخص نییتع

گیاری و   یندهای تصامیم اهدف از ترسیم سناریوهای پیش رو استفاده از آنها در فر
اهمیت دارد کاه بادانیم در زماان حاضار و      رو نیاریزی برای آینده است. از  برنامه

از ساناریوها باه    کیا  کادام همچنین در آینده تا رسیدن به افق زماانی ماورد نظار،    
ها و عال ام راهنماا    تر است. بدین منظور از شات  واقریت در حال ظهور نزدیک

از بین سناریوهای تصویر  میده  یتشص کنند یم کمک ها شات گیریم.  کمک می
 و هاا  شاات   نیا ا گار ید عباار   به با واقریت انربا  بیشتری دارند. کی کدامشده 
 شاوند  یما  اساتفاده  تحوال  رصد و وهایسنار رب مداوم نظار  یبرا راهنما عال م

 .(۲1۶ :139۰)شوارتز، 
ک یادی   دییا تأ  عادم از آنجا که در این پژوهش ترسیم سناریوها با اساتفاده از  

از هر سناریو تشکیل شده از یکی از حاال  مربوم باه هار یاک    انجام شده است، 
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وقوع هر سناریو مرادل با وقوع چهاار   درواقع. است یدیک  تیعدم قررچهار این 
هاای   ها و عال م راهنما نیز برای حالات  شات  جهیدرنت. است دییتأ  عدمحالت از 

 تدوین شده است. دییتأ  عدم
. ترریااب شاادبااا دو حالاات  یمحااور یفناااور -، کاااربراول تیددعدد ق ع  

مشارکت آزادانه  یامکان حداکثر» یرنیمربوم به حالت اول  یراهنما یها شات 
 عبارتند از:« و مصرف محتوا عیتوز د،یکاربران در تول

 انیا جر یهاا  کاربران بر رساانه  یو اثرگذار یشهروند ینگار رشد روزنامه .1
 .یاص 

و عرضاه محتاوا تحات قواعاد      دیتول شیباز و افزا یجنبش محتوا تیتقو .۲
 .1لفت یکپ

 .2سمیویهکت انیو جر دیسف کاله یحفظ قدر  هکرها .3

 .یاجتماع یها در انواع رسانه ها یکیو گاهیجا تیتقو .4

 .یکاربران در سرح جهان یو انتقاد یا سواد رسانه شیافزا .5

 .یتصوص میدفاع از حقو  کاربران و حفظ حر یها نیکمپ تیتقو .۶

کاااربران در  تیااامکااان فرال» یرناایاول  تیااعاادم قررحالاات دوم  درباااره
راهنماا وجاود    یهاا  شات  نیا «شده نییتر شیپمحدودکننده و از  یها چارچوب

 دارد:

 و کاهش سهم وب از مصرف کاربران. ها کشنیرشد اپ  .1

 رقبا. انیمشابه در م یها شرکت ردیگقدر  شرکت اپل و  شیافزا .۲

 محتوا. عیدر عرصه توز تیرا یکپ نیقوان یاجرا وسصت سفت یریگیپ .3

 شبکه. یها سیکاربران به سرو شتریب یوابستگ .4

 .یو کاشتن یدنیپوش یها یرشد فناور .5
 یهاا  . شاات  ترریاب شاد  حالات   سهبا  شبکه تیوضر، دوق تیع ق ع  

 یشابکه جهاان   بانیمتصل و پشات  یرانیشبکه ا» یرنیمربوم به حالت اول  یراهنما

                                                                 

1. Copy Left 

2. Hacktivism 
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 عبارتند از:« به وضع موجود( هیشب یتی)وضر
 .رانیا هیع  یالم   نیب یها میکاهش تحر .1

 یهاا  سیو سارو  هاا  رسااتت یدر حاوزه ز  یتارج یگذار هیسرما رشیپذ .۲
 .یارتباط

 در حوزه فاوا. یو تارج یرانیا یها شرکت  یهمکار شیافزا .3
 یهاا  از شابکه  یکا ی ،یرانا یا  شبکه» یرنی دوم تیعدم قررحالت دوم  درباره

راهنماا وجاود    یهاا  شاات   نیا «(یبه مفهوم جهان نترنتیرفتن ا نی)از ب یجهان
 دارد:

و  کاا یامر نیبا  یمجااز  یبار سار مساا ل فضاا     یحقاوق  یهاا  وقوع نازاع  .1
 .نیچ و هیشر  شامل روس یها قدر 

و  کاا یامر نیبا  یمجااز  یبار سار مساا ل فضاا     یحقاوق  یهاا  وقوع نازاع  .۲
 .ییاروپا یکشورها

و  کاا یامر نیبا  یمجااز  یبار سار مساا ل فضاا     یحقاوق  یهاا  وقوع نازاع  .3
 .های در حال ظهور مانند برزیل و هند قدر 

 در ای ب کشورها. شبکه یطرف یب لغو .4

 و شابکه کاه امکاان انرباا      رسااتت یز دیجد یها یفناور یرشد تصاعد .5
 از کشورها دشوار باشد. یاریبس یبرا

را  یسااز  تکاه  تکاه  انیا کاه جر  دیجد یا شبکه نیوضع استانداردها و قوان .۶
 کند. تیتقو

مساتقل از شابکه    ،یرانا یشابکه ا » یرنا ی دوم تیعدم قرر سومحالت  درباره
راهنما وجاود   یها شات  نیا «اطالعا ( یشبکه م محدود به  ی)دسترس یجهان
 دارد:

 یهاا  سیباه سارو   یکاربران دات  یدسترس یبه مسدودساز تیاقدام حاکم .1
 .یجهان

هااا در  قاادر  ردیگااو  کااایامر از طاارف یالم  اا نیباا یهااا میاعمااال تحاار .۲
 .یرانیکاربران ا یدسترس یمحدودساز
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 .نترنتیاطالعا  با شبکه ا یشبکه م  ینیگزیجا یفن ییبه توانا دنیرس .3
. ترریاب شاد  حالات   ساه باا   یجهاان  یهاا  توازن قادر  ، سوق تیع ق ع  

 نیو پراکنده با  شده عیقدر  توز» یرنیمربوم به حالت اول  یراهنما یها شات 
 از: عبارتند« گرانیباز

 .ینهاد در سرح جهان مردم یقدر  نهادها شیافزا .1

 .یاص  انیتارج از جر یها رشد احزاب و گروه .۲

 ب وک. رهیزنج  یبا رشد فناور یگر و کاهش نقش واسره ییتمرکززدا .3
 نیا ا «بالمناازع  گرانیها؛ باز دولت» یرنی سوم تیعدم قررحالت دوم  درباره

 راهنما وجود دارد: یها شات 
 تابره. یبه سازمان م ل و نهادها نترنتیا تیکامل حاکم یواگذار .1

 یفضاا  تیریآن در ماد  یو کااهش اثرگاذار   کاا یامر یافول نقش ابرقدرت .۲
 .یمجاز

 یهاا  سیو رشد سارو  بوک سیمانند ف یتیفرام  یها سیسرو تیافول موقر .3
 ها. م ت -دولت تیبا حما یبوم

 نیا ا «بالمنازع گرانیها؛ باز شرکت» یرنی سوم تیعدم قررم سوحالت  درباره
 راهنما وجود دارد: یها شات 
 اطالعا  با سران کشورها. یفناور یها شرکت رانیمد دارید شدن یعاد .1

هاا و   قااره  بیا و ترر یکا یزیف یرده با مرزها هم یمجاز یمرزها رفتنیپذ .۲
 .یمجاز دیجد یکشورها

 ینیها در ق مرو سارزم  م ت - دولت تیدر اعمال حاکم یاتتالل جد جادیا .3
 ها. توسط شرکت
 یهاا  . شاات  ترریب شدحالت  دوبا  یرانیا یمش تط، چهارق تیع ق ع  

« گاذار  ناظر و ناظم در نقش مقررا  تیحاکم» یرنیمربوم به حالت اول  یراهنما
 عبارتند از:

 .ییزدا محتوا در جهت مقررا  دیمحدودکننده تول نیدر قوان یبازنگر .1

 .یمجاز یدر امور فضا لیدت یتیحاکم ینقش نهادها شدن کم .۲
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 .یمواز یانحالل شوراها و نهادها .3
جا حاضر و داتال   همه تیحاکم» یرنی چهارم تیعدم قررحالت دوم  درباره

 راهنما وجود دارد: یها شات  نیا «یگذار و مجر در نقش مقررا 
قادر باه   یکه بصش تصوص ییها سیبه ارا ه سرو یتیحاکم یاقدام نهادها .1

 انجام آن است.

 .محتوا دیکننده در تول مشارکت یفرهنگ ینهادها یبودجه دولت شیافزا .۲

 محتوا. عیو توز دیکاربران در تول یها تیمحدودکننده فرال نیقوان بیتصو .3

 گیری نتیجه

 ساصن  1«توجه اقتصاد» عنوان با یدیجد دهیپد افتنی تیاهم از یاطالعات جامره در
 یفضاا  یمحتاوا  دربااره  نگراناه  ناده یآ یگاذار  اسات یس ضرور  که شود یم گفته
 اصاول  اسااس  بار  ابیا کم عنصر که میدان یم .کند یم روشن شیازپ شیب را یمجاز

 قیا طر از کااربران  یاطالعاات  جامراه  در کاه  آنجاا  از. است ارزش یدارا یاقتصاد
 «توجاه » ماا  عصار  ابیا کم عنصار  هساتند،  مترادد  یهاا  امیا پ مرر  در ها رسانه

 در توجاه  نیا ج ب یبرا رقابت یریشرا نیچن در است یریطب و است شهروندان
 از یکا ی عناوان  بهنیز  (۲۰1۷)در گزارش ایپسوس  2نزاع بر سر توجه .باشد انیجر

 یاصا   انیجر یها رسانه رقابت .است شده انتصابجهان  ندهیآ یاص  روند هشت
 گرانیبااز  کاه  یونیا زیت و یهاا  شابکه  ن،یا آنال یهاا  رسانه ،یچاپ یها رسانه شامل
 ارا اه  یالم  ا  نیبا  یهاا  شارکت  رقابات  و سو کی از هستند محتوا عرصه کیکالس
 توجاه   ج ب سر بر یجد رقابت دینو ،گرید یسو از کاربران جذب یبرا سیسرو

 یباعاث برتا   ایا نقاام دن  یرقابات در برتا   نیا گارفتن ا  . شاد  دهاد  یم کاربران
کاه   «اقتصاد توجه»تقدند منتقدان مر یشده و برت یو اجتماع یاسیس یها یآشفتگ

سارانجام   ،ظهاور و باروز آن هساتند    یاطالعاا  عامال اصا     یفناور یها شرکت
. ایان  (۲۰1۷ ،3ینتواهد شاد )کا   یو سقوم در عرصه عموم یموجب ورشکستگ

                                                                 

1. Attention Economy 

2. The Battle for Attention 
3. Keen, Andrew. 
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 توجاه   ج اب رقابت بر سر ارا اه محتاوایی اسات کاه قاب یات       مرح ه اولنزاع در 
 یابد. روست که کیفیت محتوا اهمیت می بیشتری را داشته باشد و از این کاربران

پژوهای از نظارا     هاای آیناده   ای از روش در این مقاله با استفاده از مجموعاه 
های مرتبط با محتوا بهره گرفته شد و پنج سناریوی باورپذیرتر برای  تبرگان حوزه
استفاده از روش تح یال بااالنس   ترسیم شد. این پنج سناریو با  14۰4ایران در سال 

ساناریوی   3۶که تشکیل  یدیک  تیعدم قررهای چهار  اثرا  متقابل از بین ترکیب
عادم  انتصاب شدند. هر سناریو دارای یاک فار  دربااره هار      ،دانند ممکن را می

نامیاده شاده   « دلفاین در ت ایج  »در سناریویی کاه   برای مثالک یدی است.  تیقرر
 شاده  نیای تر شیپا محدودکنناده و از   یها در چارچوبتنها  کاربران تیامکان فرال

 بانیمتصال و پشات  کاه   یرانا یبه شابکه ا شبیه به وضع موجود  انیرانیا .است سریم
 یمجااز  یایا بالمناازع دن  گرانیهاا بااز   شرکت .دارند یدسترساست  یشبکه جهان

 همچناین  .کناد  یگاذار عمال ما    مقاررا   گااه یتنها در جا رانیا تیهستند و حاکم
مشص  شد تاا امکاان نظاار  ماداوم بار       وهایسنار یها و عال م راهنما شات 

 و رصد تحوال  فراهم شود. وهایسنار
بینی واحد و قررای دربااره آیناده     پیش به دنبالپژوهی  از آنجایی که در آینده

نبوده است،  14۰4بینی وضریت محتوا در سال  نیستیم، در این مقاله نیز هدف پیش
هار کادام از   هاای ممکان و باورپاذیر ارا اه شاده اسات.        از آیناده  ای ب که دامناه 

در  یمجااز  یفضا یمحتواکیفیت  ندهیمتفاو  از آ یریتصوارا ه شده  یوهایسنار
باه   یبساتگ  ایان ساناریوها  از  کادام  هار تحقاق   .کنناد  یم میترس 14۰4سال  رانیا

توان باا   پیش رو میهای  با شناتت انواع آیندهامروز ما دارد.  یها و اقدام ها میتصم
ریازی   های مر اوب برناماه   دستانه در جهت تحقق آینده اتصاذ رویکرد فرال و پیش

زمیناه بااقی مانادن در     پایش  درواقاع  های نامر وب دور شاد.  کرد و از وقوع آینده
و کسب موفقیت در دنیای آینده در عرصه ارتباطاا   « اقتصاد توجه»عرصه رقابت 

ریازی   گیری و برناماه  تن سناریوهای پیش رو و تصمیمالم ل در نظر داش م ی و بین
 بر اساس آنهاست.
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 ها  نوشت پی
 یقاات یتحق یها پروژه از یکی گوگل شرکت( Project Loon) لون پروژه نمونه عنوان به. 1

 از اسااتفاده بااا دوردساات مناااطق در نترنااتیا بااه یدسترساا آوردن فااراهم یباارا
 .است نیسرنش یب ییها بالون

در دسترس  www.thisisnetneutrality.org تیسا وب قیکشورها از طر تیوضر نقشه. ۲
 .قرار دارد

 منابع
 نینو یها رسانه گر مینهاد تنظ یبرا ییالگو ۀ(. ارا 139۷) یناظم و امیر حهیم  ،ی یاناسماع

 یمرالرااا  راهباارد، پابرجااا یریااگ میروش تصاام هیااباار پا یریتصااو -یصااوت
 .119-13۶، ۲۶سال هشتم، شماره  .یعموم یگذار استیس

 و یتقاو  یمصرف ترجمه ،دانش و اهداف صچه،یتار: یپژوه ندهیآ یمبان(. 139۲) ونل بل،
 مرکااز ،یدفاااع عیصاانا یقاااتیتحق و یآموزشاا موسسااه: تهااران ،محقااق محساان

 .یدفاع یفناور و ع وم یپژوه ندهیآ
در  یمجااز  یفضاا  یگذار استینظام مر وب س یطراح (.139۶بهزاد ) ،ینژادکاشان حسن

، یا رساانه  تیریماد  رشاته  یرساله دکتر ،یگذار استیبر مراحل س دیبا تأک رانیا
 )ع(.امام رضا یالم   نیدانشگاه ب

آن بار   یرو تاأث  رانیا در ا یدولت مجااز  یریگ شکل یپژوه ندهیآ(. 1393ماندانا ) ،یسجاد
ارشد رشاته ع اوم    یکارشناس نامه انیپا ،(14۰4)افق  یشات  ص ح جهان یارتقا

 .یدانشگاه عالمه طباطبا  الم ل نیروابط ب -یاسیس
 ،یات عادم قرر  باا  ییایدن در ندهیآ یبرا یزیر برنامه: یدورنگر هنر(. 139۰) تریپ شوارتز،

 مرکاز  ،یدفااع  عیصانا  یقاات یتحق و یآموزش موسسه: تهران ،ترجمه عزیز ع یزاده
 .یدفاع یها یفناور و ع وم یپژوه ندهیآ

 ناده یماؤثر بار آ   یهاا  شاران یپ ییشناساا »(. 1395) یمسارود  و ساارا  اوشیس ان،یص وات
-۶۸ ،34سال هفدهم، شماره ،ارتباطا -مرالرا  فرهنگ ،«رانیدر ا ها یتبرگزار

4۸. 
 نی(. تادو 1393) یدعاوت  یالبارز  و هاادی  انیصا وات  ، سایاوش یعبادالر   ،یعسکر یع 
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 ،یراهبرد یها پژوهش ،نترنتیا یدر فضا یمحتمل و مر وب رسانه م  یها ندهیآ
 .۶9-9۶ ،۷۷ویکم، شماره  سال بیست

 یهاا  دانشانامه بازرگ روش  »در  ساناریو (. 1394) تئودور گوردون و ک یتونگ ن، جروم 
 .سایتهران: ت ،فر یو فرتنده م ک یقبادیک هیترجمه مرض ،«یپژوه ندهیآ

 ،ترجمه عزیاز تاتااری   ،طراحی سناریو: پیوند بین آینده و راهبرد(. 139۰لیندگرن، متس )
 و ع اوم  یپژوها  ناده یآ مرکاز  ،یدفااع  عیصنا یقاتیتحق و یآموزش موسسه: تهران
 .یدفاع یها یفناور

 ،ارتباطاا   ع اوم  در یفیک قیتحق یها روش (.13۸۸)  وریت یس انیبرا و  آر تامس  ندلب،یل
 .یهمشهر: تهران ،انیویگ عبداهلل ترجمه

 یبارا  یفرهنگا    اسات یس ندهیآ یوهایسنار(. 1394موالیی ) ی و زینبمحمدمهدموالیی، 
هاای ناوین در ع اوم     دومین کنفرانس م ای پاژوهش   ، تهران:رانیا یمجاز یفضا

 انسانی.
مساا ل   یوهایسانار »(. 1395) یعاباد  درضاا یحم و انیا حامد طالب ی،محمدمهد ،ییموال

، سال سوم، شماره نینو یها مرالرا  رسانه، «1395در سال  رانیا یمجاز یفضا
19 ،11۷-۷۷. 

 یالگاو  نیتادو »(. 1393) یای رزایمالم یحااج  حاماد و  فار ین تنیحس ،یدمهدیس ،یالوان
ساال چهاارم،    ،یفرهنگا  یاجتماع راهبرد ،«کشور یمجاز یفضا یگذار یمش تط

 .۷5-1۰۰، 13شماره 
 (.1393) یریا م و سایدمهدی  یای رزایمالم یحااج  حامد فر،یتن ، حسینیدمهدیس ،یالوان

 در عمال  و گیاری  تصمیم  گذاری، مشی تط محدوده و نظام برای چارچوبی ارا ه»
 .33-11،۶1سال سوم، شماره  ،یفرهنگ یاجتماع راهبرد ،«مجازی فضای
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