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چکیده
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شناسایی اظواع آیننههای پیش رو است که در ادبیات آین نهپژوه ی ب ه آنه ا «س ناریو»
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اث رات متقاب ل و

ظرمافزار محاسباتی سناریو ویزارد در ظهایت پنج سناریو که دارای بیشترین سازگاری بودظن
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طرح مسئله
در نگاه الیهای به فضای مجازی ،محتوا بیرونیترین الیه است که عموم کاربران باا
آن سروکار دارند (سی.آی.جی.آی و چتم هاوس .)۲۰1۶ ،1کااربران ییرمتصصا
در فضای مجازی فارغ از پیچیدگیهاای الیاهای سااتتار فضاای مجاازی عموماا
دریافتکننده محتوا و سرویسهایی هستند که عرضه میشود .کاربران با تحاوال
سالهای اتیر از مسیر گسترش وب  ۲همچنین در نقش تولیدکننده و توزیعکنناده
محتوا نیز ظاهر شدهاند .از این منظر برای محتوا میتوان دامناه ترریاب بسایری را
در نظر گرفت .اودن 2نظرا

حدود  4۰کارشناس را درباره محتاوا گاردآوری و در

قالب مقالهای منتشر کرده است .مجموع نظرا

نشان مایدهاد کاه ترااریب ارا اه

شده از محتوا در فضای جدید را میتوان در ساه گاروه قارار داد .گاروه نصسات،
تراریفی که محتوا را نوعی از اطالعا  3میدانند ،دسته دوم ترااریفی کاه محتاوا را
بر اساس تجربه کاربری صور بندی میکنند و گاروه ساوم کاه محتاوا را بسایار
پیچیدهتر از آن میدانند که قابل ترریب باشد (اودن.)۲۰13 ،
موالن 4ترریب دقیقتری از محتوای دیجیتال را ارا ه میکند و آن را شامل هار
نوع اطالعااتی مای داناد کاه بارای دان اود در اینترنات یاا توزیاع در رساانههاای
الکترونیکی در دسترس است .از نگاه او ترریب وسایعتاری نیاز وجاود دارد و آن
عبار

است از هر آنچه در فضای دیجیتال قابل انتشار است و اگر این ترریاب را
1. CIGI, Chathham House
2. Odden
3. Information
4. Mullan
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بپذیریم بیراه نیست که بگوییم هر چیزی که در اینترنات دیاده ،شانیده و دریافات
میشود نوعی محتوای دیجیتال است (اودن .)۲۰13 ،با چنین ترریفی اناواع محتاوا
بسیار گستردهتار از شاکلهاای سانتی آن اسات و ماواردی از قبیال اینفاوگرافی،
بازیهای آنالین ،وبینارها ،1کیو.آر.کادها 2و ماوارد دیگار را شاامل مایشاود کاه
بریسیس 1۰1 3مورد را برای آن برشمرده است (بریسایس .)۲۰15 ،از میاان اناواع
بسترهای محتوای دیجیتال این مقاله به محتوا در فضای مجازی محدود میشود.
اما تحوال

کیفیت محتوا تنها به متنوعترشدن شکلهای محتوا محدود نیست

و از وجوه مصت ب از منظر کاربران ،شرکتهای تجااری و حاکمیاتهاا محتاوای
فضای مجازی دستصوش تغییار شاده و باا سارعت پرشاتاب تحاوال
تغییرا

پایش رو

بیشتر نیز تواهد شد .این مقاله آینده کیفیت محتاوای فضاای مجاازی در

افق ایران  14۰4را مدنظر دارد و به دنبال شناسایی انواع آیندههای پایش رو اسات
که در ادبیا

آیندهپژوهی به آنها «ساناریو» مایگویناد .ساناریو عباار

اسات از

داستانی همراه روابط ع ی باورپذیر که حال و آینده را به هم متصل میکند (گ ان،
 .)3۲3 :1393سناریوها پاسخ مناسبی برای ایان پرساش هساتند کاه چاه اتفاقااتی
ممکن است بیفتاد (لینادگرن و هولاد )35 :139۰ ،و ایان پاژوهش نیاز مجموعاه
ممکن برای آینده محتوای فضای مجازی ایاران را در ساال  14۰4تصاویر

اتفاقا
میکند.

هدف از این پاژوهش ،ساناریوپردازی بارای آیناده کیفیات محتاوای فضاای
مجازی ایران در سال  14۰4است .بدین منظور الزم است به این پرسشهاا پاساخ
داده شود:
 عدم قرریتهای ک یدی آینده کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در ساال
 14۰4چه مواردی هستند؟
 برای هر کدام از عدم قرریتهای ک یدی ،چه آیندهایی تا سال  14۰4قابال
تصور است؟
1. Webinars
2. QR Codes
3. Briesies
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 سناریوهای ممکن آینده کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در سال 14۰4
کدامند؟
 از میان سناریوهای ممکن ،کدامیک ساازگاری بااالتری دارناد و باورپاذیر
بهحساب میآیند؟
 عال م و شات

های راهنمای مشص

کننده تحقق هار یاک از ساناریوها

کدامند؟
پیشینه پژوهش
مرور مقاال
مرالرا

و پژوهشهای انجامشده درباره محتوای دیجیتال نشان مایدهاد کاه

پیشین بر تح یال محتاوای رساانههاای فضاای مجاازی اعام از مرالاب

وبسایتها و رسانههای اجتماعی متمرکز بودهاند که به دلیال ارتباام محادود باا
موضوع این مقاله پیشینه پژوهش باهحسااب نمایآیناد .در ایان مقالاه از منظاری
کلنگر و سیاستگذارانه به محتوا در فضای مجاازی پرداتتاه شاده اسات کاه در
ایران تاکنون کمتر مورد توجاه باوده اسات .درتصاو

سیاساتگاذاری فضاای

مجازی در مرنای عام چند پژوهش انجام شده کاه باهعناوان نموناه مایتاوان باه
«تدوین الگوی تطمشیگذاری فضای مجازی کشور» اشاره کرد .در ایان پاژوهش
محتوای فضای مجازی در نقشه منرقاه هامپوشاانی ساه فنااوری شاامل فنااوری
اطالعا  ،فناوری ارتباطا

و فناوری محتوا تصویر شاده اسات (الاوانی ،تنیفار،

حاجی مالمیرزایی و میری .)44 :1393 ،در این پژوهش تاالش شاده نقشاه کاالن
تط مشیگذاری فضای مجازی و مؤلفه ها و ابرااد آن باا محوریات شاورای عاالی
فضای مجازی احصا شود و مدلی قابل اجرا برای تطمشیگذاری فضاای مجاازی
ترساایم و ارا ااه شااود (الااوانی ،تنیفاار و حاااجی مالمیرزایاای.)9۲-9۶ :1393 ،
آیندهپژوهی شکلگیری دولت مجازی در ایران و تأثیر آن بر ارتقای شات

صح

جهانی (سجادی )1393 ،و طراحی نظام مر وب سیاستگذاری فضای مجاازی در
ایران با تأکید بار مراحال سیاساتگاذاری (حسانناژاد کاشاانی )139۶ ،از دیگار
پژوهشهای مرتبط اسات .همچناین مایتاوان از کارهاای صا واتیان و مسارودی
( )1395در شناسایی پیشرانهای مؤثر بار آیناده تبرگازاریهاا در ایاران و مقالاه
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اسماعی یان و ناظمی ( )139۷در ارا ۀ الگویی برای نهاد تنظیم گر رسانه هاای ناوین
صوتی -تصویری بر پایۀ روش تصمیم گیری پابرجا بهعنوان دیگر پژوهشهایی یاد
کرد که میتوانند پیشینه این مقاله بهحساب آیند .در برتای دیگار از مقااال
سناریوهای آینده فضای مجاازی ایاران از منظرهاای متفااو

نیاز

و افاق زماانیهاای

مصت ب انجام شده است که میتوان به سناریوهای مسا ل فضای مجازی ایاران در
سال ( 1395موالیی ،طالبیان و عابدی) ،سناریوهای رسانه م ی در فضاای مجاازی
(ع یعسکری ،ص واتیان و البارزی دعاوتی )1393 ،و ساناریوهای آیناده سیاسات
فرهنگی برای فضای مجازی ایران (موالیی و موالیی )1394 ،اشاره کرد.
در عرصااه بااینالم اای پااژوهشهااای فراواناای درباااره آیناادهپژوهاای و
سیاستگذاری فضای مجاازی انجاام شاده کاه پاژوهش «فضاای مجاازی :۲۰۲5
تصمیما

امروز ،چشماناداز فاردا» 1باا پشاتیبانی شارکت مایکروساافت یکای از

مررحترین آنهاست .در این پژوهش پایشبینایشاده تاا ایان ساال در کشاورهای
توسرهیافته بیش از  91درصد ماردم و در اقتصاادهای در حاال ظهاور  ۶9درصاد
مردم از اینترنت استفاده تواهند کرد (بار

و دیگاران .)۲ :۲۰14 ،2ایان پاژوهش

آینده پیش رو را در قالب سه سناریو با عناوین فال  ،3ق ه 4و تنگه 5ترسایم کارده
است .سناریو فال

آیندهای را ترسیم میکند که کشورها در زمینه سیاستگاذاری

و توسره فناورانه متقارن نیستند (باار

و دیگاران .)1۶ :۲۰14 ،در ساناریوی ق اه

سیاستگذاری هماهنگ و همکاری جدی بین کشورها رخ میدهد کاه زمیناهسااز
توسااره نااوآوری اساات (بااار

و دیگااران .)۲۲ :۲۰14 ،در سااناریوی تنگااه

سیاستگذاری کشورها نامر وب و محدودکننده است که موجاب تضاریب رشاد
فناوری ،اقتصادی و همچنین به ترر افتادن امنیت سایبر میشود (بار

و دیگران،

 .)31 :۲۰14در این پژوهش همچنین با استفاده از روشهای آماری کمی وضاریت
1. Cyberspace 2025: Today's Decisions, Tomorrow's Terrain
2. Burt, et al
3. Plateau
4. Peak
5. Canyon
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های فناورانه ،اقتصادی ،حکمروایی و آموزشی در کشورهای توسارهیافتاه

اقتصادی و اقتصادهای در حال ظهور در هر یاک از ساه ساناریوی توصایبشاده
پیشبینی شده است که بصشی از آن در جدول ( )1قابل مشاهده است.
جدول  .1پیشبینی شاخص های دسترسی به اینترنت بر اساس سه سناریوی سال 2025

شاخص
سرانه اشتراک اینترنت
پهن باند
سرانه اشتراک اینترنت
همراه

کشورها بر اساس
اقتصاد
توسعهیافته
در حال ظهور
توسعهیافته
در حال ظهور

سناریو فالت

سناریو قله

سناریو تنگه

 67درصد تغییر
 538درصد تغییر
 6۰درصد تغییر
 ۴۰3درصد تغییر

 65درصد تغییر
 65درصد تغییر
 ۴5درصد تغییر
 2۴9درصد تغییر

 39درصد تغییر
 397درصد تغییر
 36درصد تغییر
 227درصد تغییر

بارت و دیگران۴2 :2۰1۴ ،

این مقاله همانند پژوهشهای ذکرشده در چارچوب رویکرد «آیندهپژوهی» نگااهی
متکثر و چندگانه به آینده داشته و با پرهیز از نگاه ترای ،امکاانهاای متراددی را
برای آینده تصویر کرده است .باا ایانحاال تاالش شاده باا کاربسات یاک روش
پیشرفته در سناریوپردازی ،آیندهها به شکل دقیقتری ترسیم شاوند و همچناین باا
ارا ه شات

های راهنما و عال م هر سناریو که کمتر در پژوهشهای پیشین بادان

پرداتته شده ،امکان رصد موقریت فر ی را در بازه زمانی پیش رو تا سال  14۰4از
نظر دوری و نزدیکی به هر سناریو فراهم کند.
روش پژوهش
در این پژوهش از روش سناریوپردازی برای شاناتت اناواع آینادههاای پایش رو
استفاده تواهد شد .سناریو از پرکاربردترین روشها در آیندهپژوهی است ،اما باین
آیندهپژوهان درباره ترریب دقیق و بهتارین شایوه رسایدن باه ساناریوهای بهیناه،
اجماعی وجود ندارد .هرچند به تربیر بل ،سناریو گستردهترین ابزار روششاناتتی
مشترک در میان آیندهپژوهان به حساب میآید (بل ،)139۲ ،اما روشهای متفااوتی
برای سناریوپردازی در آیندهپژوهی پیشنهاد شده است .دهها رویکرد متفاو

بارای

سناریوسازی وجود دارد که متناسب با مسئ ه پیش رو میتاوان از آنهاا بهاره بارد
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(ر.ک .آمر ،دایم و جتر۲۰13 ،1؛ بیشاپ ،هینس و کولینز.)۲۰۰۷ ،2
در این مقاله از روش تح یل باالنس اثرا
باالنس اثرا

متقابل روشی برای فهم شبکه اثرا

متقابل 3استفاده تواهد شد .تح یل
است کاه قضااو هاای کیفای

کماایشااده را دریافاات و سااناریوهای مناساابتاار را ارا ااه ماایدهااد .یکاای از
توسرهدهندگان این روش «وایمر ژی ه» 4در مرکز مرالرا
نوآوری دانشگاه اشتوتگار

میان رشاتهای ریساک و

آلمان 5است که نرمافزار محاسباتی سناریو ویازارد 6را

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

آن در این مقاله استفاده شده است.

در پژوهشهای کیفی همانند این تحقیق بهجای شات

های روایی و پایاایی

که در پژوهش کمی مرسوم هستند ،از مالکهای ارزیابی دیگر برای سنجش اعتبار
و کیفیت استفاده میشاود .باهعناوان نموناه نوبال و اسامیت 7از ارزش درساتی،8
سازگاری ،بیطرفی 9یا تأییدپذیری 10و کاربردپذیری 11نام بردهاند .از نگااه لینادلب
و تی ور نیز اعتبارسنجی چنین پژوهشهایی از طریق مث ثسازی 12و جداسازی 13و
پیرایش دادهها نیز به یاری مشارکتکنندگان از طریق اعتبارسانجی اعضاا صاور
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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میگیرد (لیندولب و تی ور .)13۸۸ ،در این مقاله ،رویههای پیشنهادی این دو بارای
تضمین کیفیت و اعتبار مورد توجه قرار گرفته است .از ایانرو ،پایش از ورود باه
سناریوپردازی ،در شناسایی پیشرانها با اتصاذ رویکرد «مث ثسازی» کاه باهمرناای
بهکارگیری منابع و روشهای متنوع است ،از حاداکثر مناابع ممکان اساتفاده شاد.
کارتنر 1و همکاران ( )۲۰15مث اث ساازی را یاک اساتراتژی تحقیاق کیفای بارای
سنجش اعتبار از طریق اطالعا

همگرا از منابع مصت ب ترریب کرده اند .از این رو

برای تریین پیشرانها تحت چارچوب پویش محایط از مجموعاه روشهاا شاامل
مرور ادبیا
همچنین تفاو

موجود ،پایش رسانهها ،گفتوگو باا تبرگاان و ییاره اساتفاده شاد.
دیدگاهها در قالب پیشرانها و عدم قرریتها صور بندی شد تاا

«جداسازی» نیز مدنظر قرار گرفته شود.
همچنین اعتبارسنجی یافتهها توسط اعضا از طریق مراجرا

مکرر به تبرگان

در چند مرح ه انجام شد .در این پژوهش برای شناسایی پیشرانها در کنار اساتفاده
از منابع متردد باا  3۰نفار از کارشناساان و تبرگاان مارتبط باا حاوزه موضاوعی
مصاحبه شد .پس از تح یل یافتهها ،نتایج مجددا به  14نفر ارا ه شاد تاا باه کماک
آنها تکمیل و پیرایش شود .در مرح ه برد عدم قرریتهای ک یادی نیاز از طریاق
احتمالیابی به تأیید  3۲نفر از تبرگان رسید .همچنین تکمیال مااتریس متقااطع و
جداول پایانی نیز با استفاده از مارور ادبیاا
همین تبرگان انجام شد .درمجموع از نظارا

و بهارهگیاری از نظارا

ترادادی از

 4۸نفار از تبرگاان در پانج گاروه

شامل پژوهشگران و مدرسان ارتباطا  ،کسبوکارهای مرتبط با محتوای مجاازی،
پژوهشگران و مدرسان آیندهپژوهی ،مدیران و کارشناسان ساازمانهاای حااکمیتی
مرتبط و کارشناسان حوزههای فنی در این پژوهش بهره گرفته شده است.
مقدمات سناریوپردازی
نصستین گام در ساتت سناریوها به روش تح یل باالنس اثرا متقابل ،مشص

کاردن

عدم قرریتهای ک یدی است .در این پژوهش با نظر تبرگاان میازان اهمیات و عادم
قرریت  51پیشران آینده در حوزه محتوای مجازی مشاص

شاد .عادم قرریاتهاای
1. Carter
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ک یدی شامل پیشرانهایی هستند که همزمان اهمیت و عدم قرریت باالیی دارند .بارای
مشص

اهمیات و عادم

کردن عدم قرریتهای ک یدی از میانگین هندسی دو شات

قرریت استفاده شده اسات .در جادول  ۲پیشارانهاایی کاه دارای بیشاترین شاات
میانگین هندسی اهمیت و عدم قرریت هستند به ترتیب آمدهاند.
جدول  .2رتبهبندی پیشرانها بر اساس میانگین هندسی شاخصهای اهمیت و عدم قطعیت

رتبه

مخفف

اهمیت

عدم
قطعیت

میانگین
هندسی

پیشران
شبکههای ارتباطی آینده

Future Network

50

24

34.64

فناوریهای تعامل انسان و ماشین

HCI Technology

35

15

22.91

رابطه ایران با نظام غالب در جهان
تحوالت بستر غالب تبادل محتوا

World-Iran Relations

42

12

22.44

Platform

38

11

20.44

فناوریهای جدید مرتبط با بهرهگیری از دادهها

Data Technology

41

10

20.24

قوانین جهانی مرتبط با فضای مجازی

World Cyber Rules

33

12

19.89

جریانهای محتوا

Content Processes

23

17

19.77

امکانهای کاربران

Users Ability

51

7

18.89

فناوریهای رهاییبخش

Emancipatory Technology

47

6

16.79

محدودیتهای دسترسی

Restrictions

31

9

16.70

نظام اقتصادی ایران

Iran Economy System

32

8

16

کیفیت حکمرانی ایرانی در فضای مجازی

Governance

40

6

15.49

تحوالت شکلهای محتوا

Types of Content

29

8

15.23

شبکه ایرانی

Iran Network

36

6

14.69

تعیین کنندگی بازیگران حقوقی جهانی در اینترنت

Actors-World

43

5

14.66

سناریوسازی با این  15پیشران هرچند امکان پذیر است ،اما از آنجا که بنا بر قاعاده
تح یل ریصتشناتتی ترداد ترکیبها آن بسیار پرشمار تواهد بود ،مناساب اسات
آن ها را محدود کنیم تا سناریوپردازی به شکل بهینه انجام شود .مجموعاه ایان 15
پیشران در چهار گروه قابل دستهبندی هستند که چهاار عادم قرریات اصا ی ایان
پژوهش برای سناریوپردازی را شکل میدهند :کاربر -فنااوریمحاوری ،وضاریت
شبکه ،توازن قدر های جهانی و تطمشی ایرانی.
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جدول  .٣عدم قطعیتهای کلیدی حاصلشده از ترکیب پیشرانها

عدم
قطعیت

1

کاربر-
فناوری
محوری
UserTech

2

وضعیت
شبکه
Network

3

توازن
قدرتهای
جهانی
Power
Balance

۴

خطمشی
ایرانی
Iran
Policy

سؤالمحوری

پیشرانهای مرتبط

چه توازنی از
قدرت کاربران
و فناوریها در
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

وضعیت
دسترسی به
شبکه فضای
مجازی در
ایران سال
 1۴۰۴چگونه
خواهد بود؟

Future Network
)(1
World-Iran
)Relations (3
Iran Network
)(14

توازن
قدرتهای
جهانی فضای
مجازی در سال
 2۰25چگونه
خواهد شد؟
خطمشی
حاکمیت ایران
در خصوص
فضای مجازی
در سال 1۴۰۴
چگونه خواهد
بود؟

World Cyber
)Rules (6
Actors-World
)(15

Iran Economy
)System (11
)Governance (12

حالتهای عدم قطعیت

امکان حداکثری
مشارکت آزادانه کاربران
در تولید ،توزیع و
مصرف محتوا
(محیط اقیانوسی برای
فعالیت)

امکان فعالیت کاربران
در چارچوبهای
محدودکننده و از پیش
تعیینشده
(محیط آکواریومی برای
فعالیت)

Ocean Environment

Aquarium
Environment

شبکه ایرانی،
مستقل از شبکه
جهانی

شبکه ایرانی
متصل و
پشتیبان
شبکه
جهانی

شبکه ایرانی،
یکی از
شبکههای
جهانی

Autonomous
Network

Global
Network

Fragmented
Networks

شرکتها؛
بازیگران
بالمنازع

قدرت
توزیعشده و
پراکنده بین
بازیگران

دولتها؛
بازیگران
بالمنازع

Corporations

Distributed

States

حاکمیت همهجا حاضر و
داخل

حاکمیت ناظر و ناظم

Everywhere State

Regulator State

در جدول باال پیشرانهایی که در کنار هم هر یک از عدم قرریتهای چهارگاناه را
شکل دادهاند ،مشص
 14۰4مشص

شدهاند .برای هر عدم قرریت حالتهاای ممکان در ساال

شده است .هرچند برای هر عدم قرریت امکان ترریب حالتهاای

پرشااماری وجااود دارد ،امااا الزم اساات باارای انجااام بهتاار محاساابا

فراینااد

سناریوپردازی تا حاد امکاان عادم قرریاتهاا محادود ،اماا پوشاشدهناده هماه
احتماال

آینده باشند .در این پژوهش نیز حالتها با بهرهگیاری از نظار تبرگاان

سناریوهای باورکردنی آینده محتوا در فضای مجازی با افق ایران 15 1404

نهایی شده و تالش شده در قالب کمترین گزینههای ممکن فضای احتماالی آیناده
پیش رو بهصور

کامل پوشش داده شود .در اداماه چهاار عادم قرریات مررفای

میشوند.
عدم قطعیت اول :کاربر -فناوریمحوری

نصستین عدم قرریت در قالب دوگانه سا ره فنااوری بار کااربران یاا فنااوری در
تدمت کاربران ترریب میشود .نمیتوان با قاطریت پیشبینی کارد در افاق ماورد
نظر چه توازنی از قدر
و قدر

کاربران و فناوریها در فضای مجازی برقرار تواهد باود

آزادی کاربران به چه میزانی است؟

زمانی که از محدودیتهای کاربران سصن گفته میشاود نبایاد تنهاا آن را باه
اراده حاکمیتهاا بارای اعماال فی تریناگ تق یال داد .در سارح عمیاقتار ،اعماال
محدودیت و کنترل بر کاربران از طرف پ تفورمها میتواند مورد توجه قارار گیارد.
این سرح از محدودیت توسط شرکت های تجاری اعمال میشود و نامحساوس تار
و پیچیدهتر از محدودیتهاای مرساوم حاکمیاتهاسات .باه تربیاری فنااوری در
اینترنت از شکل نوآوری در مسیر آزادی تغییر مسیر داده و به سامت ناوآوری در
مسیر کنترل کاربران گرایش پیدا کرده است (زیتراین.)۲۰۰۸ ،1
مثال ساده آن محادودکاردن برتای دسترسایهاای کااربران روی ابزارهاای
سصتافزاری شرکت اپل 2است .همچنین مبحاث تقابال وب و اپ یکیشان و ساهم
هرکدام از اینترنت نیز میتواند در این بصش مورد توجه قارار گیارد .از آن رو کاه
وب یک محیط آزاد و با امکان دسترسیهای گساترده اسات ،کااهش ساهم آن از
مصرف کاربران و در مقابل رشد بهره گیری از اپ یکیشنهاا سارحی از محادودیت
عمومی را ایجاد میکند که ممکن است بسیاری از کاربران عادی متوجه آن نباشند.
بهعبار دیگر در یکروند نامحسوس شرکتهای بزرگ در سالهای اتیر در حال
محدودکردن دامنه فرالیت کاربران برای تحقق اهداف تجاریشان هستند و ممکان
است در آینده موفق شوند س ره قابلتوجهی بر کاربران اعمال کنند.
1. Zittrain
2. Apple
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از سوی دیگر همپای رشد قادر

محدودکننادگی دولاتهاا و شارکتهاا،

جریانهای مقاومت در برابر آنها نیز در حال رشد اسات .مجموعاه فنااوریهاای
جدید قدر

مقاب ه کاربران و شکستن این محدودیتهاا را ممکان مایکنناد کاه

میتوان آنها را عنوان فناوریهاای رهااییبصاش ناامگاذاری کارد .فنااوریهاای
جمعسپاری 1ازجم ه ویکیها 2در این حوزه قرار میگیرند .جمعسپاری باه مرناای
برون سپاری کار به عموم مردم است و امکان مشارکت داوط بانه را فاراهم کارده و
میتواند تمرکز قدر

را باه چاالش بکشاد .فنااوری زنجیاره ب اوک 3و همچناین

سرنوشت پروتکلهای اشتراک فایل مانند تورنت 4نیز وجوه دیگر هستند .همچنین
هر گونه فناوری جدید مبتنایبار مرمااری همتاباههمتاا 5نیاز در ایان گاروه قابال
دستهبندی است.
اینکه در افق زمانی مورد نظر ما کدام جریان ی باه تواهاد داشات ،نصساتین
عدم قرریت ک یدی است .بهعبار دیگر پرسش اص ی این است که تا ساال ۲۰۲5
امکان حداکثری مشارکت آزادانه کاربران در تولید ،توزیع و مصرف محتاوا فاراهم
تواهد بود و آن ها محیط اقیانوسی برای فرالیت تواهند داشت؟ یا امکان فرالیات
کاربران تنها در چارچوبهای محدودکننده و از پیش تریینشده میسر است؟
عدم قطعیت دوم :وضعیت شبکه

دومین عدم قرریات وضاریت شابکهای اسات کاه ایرانیاان در ساال  14۰4بادان
دسترسی تواهند داشت .میدانیم که در سالهای اتیر فناوریهاای توسارهدهناده
شبکه با سرعت قابلتوجهی در حاال افازایش دسترسایهاای کااربران هساتند .از
سویی فناوریهای جدید توزیع اینترنت از بالون( )1گرفته تا اینترنات مااهوارهای و
محصوال

آزمایشی مانند الی.فای 6امکاان دسترسای وسایع تاری فاراهم کارده و
1. Crowdsourcing
2. Wikis
3. Block Chain
4. Torrent
5. P2P
6. Lifi
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مناطق تحت پوشش شبکه را گسترده میکنناد .از ساوی دیگار نسالهاای جدیاد
شبکههای ارتباطی همراه مانند فایو.جی 1نوید فصل جدیدی در سرعت اینترنت را
میدهند و به باال رفتن حجم دادههای قابلانتقال در اینترنات منجار تواهناد شاد.
همچنین وضریت جهانی دیتاسانترها نیاز رو باه رشاد اسات و «مراکاز داده فاو
مقیاس» 2پشتیبان شبکه اینترنت تواهد بود .وجه دیگر ،رشاد شابکههاای دات ای
مح ی از شبکههای دات ی شرکتها و سازمانها گرفته تا مجتمعها و محایطهاای
آموزشی است که در کنار توسره دسترسی به شبکه سراسری ،انتقال داده در محیط
دات ی را با سهولت و سرعت قابلتوجهی تسهیل میکنند .ع یریم ایان تحاوال
جهانی ،پرسش یا ابهامی که برای ایرانیان مررح است سهم آنها از ایان تحاوال
در آینده پیش رو است .ترریب عم یاتی ایان عادم قرریات در قالاب ساه گزیناه
محتمل پیش رو برای شبکه ایرانیان در سال  14۰4تنظیم شده است :شبکه ایرانای،
مستقل از شبکه جهانی (دسترسی محدود به شبکه م ی اطالعاا ) ،شابکه ایرانای
متصل و پشتیبان شبکه جهانی (وضریتی شبیه به وضاع موجاود) و شابکه ایرانای،
یکی از شبکههای جهانی (از بین رفتن اینترنت به مفهوم جهانی).
دو وضریت نصست برگرفته از مصاحبه با تبرگان است از آنرو که در حوزه
عمومی مورد بحث و تبادلنظر بودهاند واضح به نظر میرسند ،اماا وضاریت ساوم
که از یک روند جهانی تبر میدهد و از مرالره اسناد بهدستآمده نیاز باه توضایح
تکمی ی دارد .برتی کارشناسان جهانی از تکاهتکاهشادن شابکه 3جهاانی اینترنات
بهعنوان یکی از احتمالهای پیش رو یاد میکنند .سال  ۲۰13بود که پایگاه اینترنتی
نیوساینتیست 4از مشاهده نصستین نشانههای تکهتکهشدن اینترنات تبار داد .در آن
زمان پس از افشاگری اسنودن در مورد جاسوسیهای اینترنتی ایاال متحده امریکا،
برتی کشورها ازجم ه آلمان و برزیل اعالم کردند در حال ایجاد شبکه های موازی

1. 5G
2. Hyper-Scale Data Center
3. Fragmentation
4. Newscientist.com
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دات ی برای حفاظت از اطالعا

م یشاان هساتند (ماارکز .)۲۰13 ،1هرچناد کاه

پیش بینیهای نیوساینتیست برای شد یافتن این روند در سال  ۲۰14کامال محقاق
نشد ،اما احتمال جدی شد گرفتن مجدد این روند همچنان باقی اسات .گزارشای
که مجمع جهانی اقتصاد 2منتشر کرده نشان میدهد تکهتکهشدن شبکه بار اثار ساه
دسته عوامل فنی ،حاکمیتی و تجاری در سالهای اتیر رو به رشاد باوده اسات و
این ترر وجود دارد که در آینده اینترنت واحد به مجموعه جزایر متصال شکساته
شود (دریک ،سرف و کالینواچتر.)3 :۲۰1۶ ،3
عدم قطعیت سوم :توازن قدرتهای جهانی

سومین عدم قرریت به این موضوع برمیگردد که قادر اصا ی فضاای مجاازی در
سرح جهانی در سال  ۲۰۲5در اتتیار که تواهد بود؟ اونو و وینتار 4در جماعبنادی
مجموع نظرا تردادی از کارشناسان درباره آینده اینترنت ،شارکتهاا ،دولات هاا و
شهروندان را سه بازیگر اص ی ایان حاوزه دانساته اناد (اوناو و وینتار.)۲19 :۲۰15 ،
عالوهبر این میتوان به سازمانهای فرام ی نیز اشاره کارد کاه بناا بار قاعاده انتظاار
میرود قوانین بینالم ی در این حوزه را تریین کنند .برتی شرکتهاا کاه عهادهدار
وظایب سازمانهای بینالم ی شده اناد نیاز در ایان بصاش ماورد توجاه قارار دارد.
بهعنوان نمونه شرکت آیکان 5با ریشه آمریکایی یکی از مهمترین آنهاست که مسائول
مدیریت واگذاری نامهای دامنه و آدرسهای پروتکل اینترنت اسات و ماوقریتش در
حکمرانی اینترنت مورد انتقاد است (مک فیل.)31۰ :۲۰۰۶ ،6
همچنین تریین تک یب موضوعا

مناقشهبرانگیزی همچون بیطرفای شابکه

7

در تریین توازن قوا مؤثر است .بیطرفی شبکه نه بهعنوان قانونی بینالم ای ،ب کاه
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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بهعنوان اص ی در حوزه حاکمیت دولت-م تها ترریب شده است .بر اساس ایان
اصل رسانندههای تدما

اینترنتی موظب هساتند در توزیاع دادههاای شابکه باه

شکل بیطرفانه عمل کنند و بین دادههای یک کاربر عاادی و یاک شارکت عظایم
تفاو

و تبریضی اعمال نکنند .اهمیت این اصال در آنجاسات کاه امکاان رقابات

برابر برای همه اعضای حاضر در شبکه فاارغ از قادر

و ثارو

آنهاا را فاراهم

میکند و برتی آن را از عناصر اص ی آزادی اینترنت به شمار میآورناد .وضاریت
این بیطرفی شبکه در ایاال متحده امریکا ،بهعنوان پیشقراول توساره اینترنات از
آن رو که الگوی بسیاری از کشورهاست ،دارای اهمیت ویژه است .در ایان کشاور
کمیسیون ارتباطا

فدرال 1با قدر گرفتن جمهوریتواهان در سال  ۲۰1۷قاوانین

حامی بیطرفی را لغو و نگرانی جدی درباره آینده اینترنت به وجاود آورده اسات
(کسترنکس .)۲۰1۷ ،2در حال حاضر «ا تالف جهانی بیطرفی شبکه» 3دنباالکنناده
تحقق این اصل در دنیاست و اطالعا

وبسایت آن نشان میدهد کاه بایطرفای

شابکه در امریکاا وجاود نادارد و در ایاران وضاریت نامشصصای دارد )2(.مرالرااه
دنونسیو و روسو )۲۰15( 4نشان میدهد بیطرفی شبکه میتواند بر آینده وضاریت
شبکه و تکهتکهشدن احتمالی اینترنت که بهعنوان عدم قرریت دوم مررح شد نیاز
اثرگذار باشد.
عدم قطعیت چهارم :خطمشی ایرانی

چهارمین عدم قرریت ک یدی به شیوه سیاستگذاری و مواجهه حاکمیت ایاران باا
فضای مجازی مرتبط میشود .این عدم قرریت ک یدی از ترکیب سه پیشران رابراه
ایران با نظام یالب در جهان ،نظام اقتصادی ایاران و کیفیات حکمرانای ایرانای در
فضای مجازی تشکیل شده و تطمشی ایرانای ناام گرفتاه اسات .از ایان ترکیاب
مشص

است کاه مجموعاه عوامال سیاسای ،اقتصاادی و باینالم ای بار شایوه
1. Federal Communications Commission
2. Kastrenakes, Jacob
3. Global Net Neutrality Coalition
4. D'Annunzio, Russo
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تطمشیگذاری حاکمیت در عرصه فضای مجازی مؤثر هستند.
سؤالمحوری مشص
درتصو

کننده این عدم قرریت است :تط مشی حاکمیت ایاران

فضای مجازی در سال  14۰4چگونه تواهد بود؟ پاسخ هاای محتمال

که میتواند در دامنه وسیری ترریب شود بر اساس نظارا

تبرگاان در قالاب دو

حالت زیر جمع بندی شده است :حاکمیت همه جا حاضر و داتل که هام زماان در
نقش مجری و مقررا گذار ظاهر میشود و حاکمیات نااظر و نااظم کاه از نقاش
مجری صرفنظر کرده و تنها به نقش مقررا گذار محدود

میشود.

ترکیب عدم قطعیتها و تشکیل سناریوها
اگر از هر کدام از حاال

این عدم قرریتهای ک یدی یکی را انتصااب کارده و در

کنار هم قرار دهیم ،ترکیب آنها تشکیلدهنده یک سناریو میشود .بهعنوان نموناه
ترکیب زیر تشکیلدهنده سناریوی اول است:
 کاربر -فناوریمحوری :امکان حداکثری مشارکت آزادانه کاربران در تولیاد،
توزیع و مصرف محتوا؛
 وضریت شبکه :شبکه ایرانی متصل و پشتیبان شبکه جهانی؛
 توازن قدر های جهانی :قدر

توزیعشده و پراکنده بین بازیگران؛

 تطمشی ایرانی :حاکمیت ناظر و ناظم در نقش مقررا گذار.
شکل  .1ترکیب عدم قطعیتهای کلیدی
خطمشی ایرانی

توازن قدرتهای
جهانی

وضعیت شبکه

کاربر-فناوری محوری

Everywhere
State

Corporations

Autonomous
Network

Ocean
Environment

Regulator
State

Distributed

Global
Network

Aquarium
Environment

States

Fragmented
Networks

ترکیب تشکیلدهنده سناریوی اول در شکل  1نمایش داده شده اسات .باه هماین
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ترتیب ترکیبهای دیگر تشکیل سناریوهای بردی را میدهند که ترداد آنها برابار
با حاصلضرب ترداد حاال

عدم قرریتهای ک یدی است ۲*3*3*۲ :کاه برابار

با  3۶حالت یا  3۶سناریو میشود.
برد از تشکیل فضای ترکیبی از ایان  3۶ساناریو ،مسائ ه انتصااب و گازینش
ترداد محدودی سناریو از میان آنهاست .روش تح یل باالنس اثرا
از بهترین روشهایی است کاه امکاان تشاصی

متقابال ،یکای

ساناریوهای باورپاذیر را فاراهم

میکند .سناریوهایی باورپذیر هستند که اجزاء آنهاا دارای همااهنگی و ساازگاری
متقابال حااال

باالیی با هم باشند .بدین منظور الزم اسات مااتریس اثارا
سناریوها تکمیل و تح یل شود .در روش تح یل باالنس اثارا
سناریو که یک ترکیب از حاال

میشود و میزان باورپذیری بر مبنای این سه شات
مربوم به تح یل بااالنس اثارا

متقابال ،بارای هار

هار عادم قرریات اسات ساه شاات
مشص

ایان

محاسابه

میشود .محاسابا

متقابال باا اساتفاده از نارمافازار ساناریو ویازارد

بهسادگی امکانپذیر است .نرمافزار این سه شات

را برای هر یک از  3۶ساناریو

محاسبه کرده و در اتتیار ما قرار می دهاد تاا باا تفسایر آنهاا بتاوانیم ساناریوهای
باورپذیر را انتصاب کنیم.
جدول  .4سناریوهای باورکردنی محتوای فضای مجازی ایران  1404که دارای بیشترین سازگاری هستند

سناریو 1

سناریو 2

سناریو 3

سناریو ۴

سناریو 5

نهنگ در اقیانوس

ماهی در آکواریوم

دلفین در خلیج

الکپشت در تشت

قورباغه در برکه

User-Tech: Ocean
Network: Global

User-Tech: Aquarium
Network: Autonomous

Power Balance:
Distributed

Power Balance: Corporations
Iran Policy:
Everywhere

Iran Policy: Regulator
Consistency value: 4
Incons. descript.: 0
Total impact score: 15

Network: Global

Iran Policy:
Regulator

Consistency value: 1 Consistency value: 1
Incons. descript.: 0
Incons. descript.: 0
Total impact score: 8 Total impact score: 11

با کمک محاسبا

Network: Autonomous
Power Balance: States

Power Balance:
Corporations

Iran Policy:
Everywhere

Iran Policy:
Regulator

Consistency value: -1 Consistency value: -1
Incons. descript.: 2
Incons. descript.: 1
Total impact score: 7 Total impact score: 16

نارمافازاری از میاان  3۶ساناریو ،پانج ماورد مراابق جادول 4

بهعنوان سناریوهای بیشتر باورکردنی متمایز شادند و در اداماه مررفای مایشاوند.
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شات

اص ی انتصاب این سناریوها ،شات

بیشتر باشد بهتر اسات .ایان شاات

ارزش سازگاری 1است که هرچقادر

بارای ساناریوی نصسات مقادار  4و بارای

سناریوهای دوم و سوم مقدار  1است .بادین ترتیاب ساازگارترین ساناریوها ساه
سناریوی نصست هساتند .ساناریوهای چهاارم و پانجم دارای ساازگاری کمتاری
نسبت به سه مورد نصست ،اما سازگاری توب نسبت به باقی ساناریوها هساتند و
برای پوششدادن به دامنه وسیعتری از آیندههاای پایش رو انتصااب شادهاناد .دو
شات

توصیبگرهای ناسازگار 2و مجموع امتیاز تاأثیر 3باهعناوان شاات

هاای

کمکی در انتصاب سناریوهای باورکردنی استفاده شدهاند .تریین مقادیر سازگاری و
عناصر ناسازگار با استفاده از عم یا

ریاضی روی ماتریس انجام میشود .در قادم

نصست الزم است که مقدار هر عدم تأیید در هر سناریو تحت عناوان یاک فار
در نظر گرفته شود .بدین ترتیب هر سناریو دارای چهار فر
هر فر

حاصل جمع مقادیر مربوم باه آن فار

میشود .سپس مقدار فر
بهتر از فر
محاسبا

جایگزین بهتر از فر

در ساتون مااتریس جماع زده

جایگزین نیز محاسبه میشود .اگار فار

سناریو نباشد گفته میشود این فار
برای سه فر

تواهد بود .به ازای
جاایگزین،

ساناریو ساازگار اسات .ایان

دیگر نیاز تکارار مایشاود .تراداد ماواردی کاه فار
سناریو است ،مشص

کننده ترداد ناسازگاری هار ساناریو

است .در ادامه پنج سناریوی دارای بهترین شات

هاا کاه بااورکردنیتار هساتند،

مررفی میشوند.
سناریوهای آینده محتوا
همانطور که شرح داده شد ،از بین  3۶سناریوی ممکن ترداد پنج ماورد باهعناوان
سناریوهای باورکردنیتر انتصاب شدند .قدم بردی انتصاب نام برای ایان ساناریوها
است .نامهای سناریوها باید بتوانند منرق سناریوها را القا کنند و باعث فراتوانادن
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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تا شانس بهتری برای حرکت روبه ج و در تصمیمگیریها به وجود آیاد (شاوارتز،
 .)۲1۷ :139۰این بصاش از فرالیات آینادهپژوهاناه یاک کاار ع مای و پژوهشای
بهحساب نمیآید و تا حد زیادی مبتنیبر ذو و س یقه است .بر اساس این اصاول
نامهای زیر برای سناریوها انتصااب شاد :ساناریوی نصسات :نهناگ در اقیاانوس؛
سناریوی دوم :مااهی در آکواریاوم؛ ساناریوی ساوم :دلفاین در ت ایج؛ ساناریوی
چهارم :الکپشت در تشت و سناریوی پنجم :قوربایه در برکه.
سناریوی نخست :نهنگ در اقیانوس

ایران متصل به شبکهای است که تحت س ره هیچ قدر

مر قی اعم از شارکتهاا

و دولتها نیست .همچنین امکان حداکثری مشاارکت آزاداناه کااربران در تولیاد،
توزیع و مصرف محتوا فراهم است و همین زمینه شکوفایی و بروز تالقیت هاا در
تولید محتوا را فراهم میکند .حاکمیت ایران نیز به عنوان مقررا گذار زمینه فرالیت
شهروندان ،شرکت های تصوصی ،نهادهای مدنی و سایر ذینفران حوزه محتاوا را
تسهیل میکند .تمدن ایران با اتکا به ذتایر چندفرهنگی تود و ایفای نقش فرال و
همگرایانه حاکمیت ،شهروندان ،شرکت های تصوصی و نهادهاای مادنی تواهاد
توانست در عرصه تولید محتوا در فضای مجازی به قدر

منرقه ای تبدیل شاده و

در سرح جهانی هم محصوالتی برای ارا ه داشته باشد.
سناریوی دوم :ماهی در آکواریوم

شرکت های فرام یتی به قدر

مر قه فضای مجازی تبدیل شده اند و باه هایچ وجاه

تود را پایبند به قواعد و اصول بومی دولت -م ت ها نمیدانند .در این شرایط کاه
آنهااا بااه چی ازی جااز کسااب سااود بیشااتر نم ایاندیشااند ،فرالی ات کاااربران در
چارچوب های محدودکننده و از پیش تریین شده ممکن است و کااربران عماال در
جایگاه بردگان مدرن این شرکت ها قرار گرفته اند .ایران متصل و بصشای از چناین
شبکهای نیست و با ایجاد یک اینترانات م ای باا عناوان «شابکه م ای اطالعاا »،
چارچوب مرینی را برای فرالیت شهروندانش تریین کرده است .در اینترانات م ای
حاکمیت فراتر از مقررا

گذار ،یکی از ذینفران اص ی در تولید ،توزیاع و انتشاار
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محتواست و جدیترین بازیگر به حساب میآید .حضور تمام قد حاکمیت عرصه را
برای شهروندان و بصشهاای تصوصای و مادنی تناگ کارده و ماانع از ب اوغ و
شکوفایی آنها شده است.
سناریوی سوم :دلفین در خلیج

ایران متصل به شبکه جهانی تحت س ره شرکت های فرام یتی است .این شرکت ها باا
س ب آزادیهای گسترده کاربران در فضای مجازی امکان فرالیت کاربران را تنهاا در
چارچوبهای محدودکننده و از پیش تریینشده فراهم میکنند .بااین حاال حاکمیات
ایران در جایگاه مقررا گذار تالش میکند مدافع حقو شهروندانش در این شارایط
جدید س ره باشد و امکان حداکثر بهرهبرداری از این فضاای از پایش تریاینشاده را
فراهم آورد .حاکمیت با ترامل مناسب با شهروندان و بصش های تصوصای و مادنی
زمینه را برای ایفای نقش آن ها در سرح م ی و فرام ی فراهم میکناد .در دنیاایی کاه
شرایط بینالم ی ایدهآل ما نیست ،با نوعی نگاه به درون و همگرایی باین حاکمیات،
شهروندان ،شرکت های تصوصی و نهادهای مدنی ،ایران در عرصه تولید و مصارف
محتوا حرف هایی برای گفتن تواهد داشت و مانند بسیاری از کشورهای منرقه تاابع
و مصرفکننده صرف محصوال

جهانی نصواهد بود.

سناریوی چهارم :الکپشت در تشت

با افول نقش شرکتهای تجاری در حوزه فاوا ،دولت -م تها مجددا توانساتهاناد
قدر

سابق تود در قرن بیستم را بازیابی کنند .حاکمیت ایران نیز با تس ط کامال

بر حوزه زیرساتت و شبکه ،امکان فرالیت کاربران در چارچوب مرینای را فاراهم
کرده که منربق با ارزشها و هنجارهای بومی است .ایرانیان باه شابکه مصصاو
تود دسترسی دارند و در سرویسهای بومی فرالیت میکنند که توسط حاکمیت و
نهادهای وابسته به آن تهیه و تدارک دیدهاند .مرزهاای فضاای مجاازی ایرانای تاا
حدی منربق با مرزهای سرزمینی کشور ایران ترریب شده و تهدیدهای امنیت م ی
از ناحیه فضای مجازی به حداقل تود رسیده است .شاهروندان باا سارویسهاای
مجازی حاکمیت ساتته روزگارشان را سپری میکنند و تولید و توزیع محتوا تنهاا
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توسط افراد و شرکتهایی که صالحیتشاان تأییاد شاده تحات قاوانین و نظاار
سفتوسصت حاکمیت جریان دارد.
سناریوی پنجم :قورباغه در برکه

شرکتهای بزرگ چندم یتی قدر

بالمنازع دنیای فناوری هساتند و قاوانین شابکه

جهانی زیر نظر آن ها تدوین میشود .ابزارهای دیجیتالی و زیرساتتهاای شابکهای،
باارتالف دوران اولی اه اینترناات در محیر ای محاادود ،امکااان فرالی ات کاااربران در
چارچوب های از پیش تریین شده را فراهم کردهاند .در این شرایط جهاانی ،وضاریت
ایران از وجهی شبیه به سایر نقاام دنیاا و از وجهای متفااو

باا دنیاسات .فرالیات

ایرانیان نیز همچون دیگر کاربران در چارچوبی محدودشده انجام مایشاود ،باا ایان
تفاو که این محدودیت به جهت مستقل و باومیباودن شابکه در ایاران مضااعب
است .هرچند شبکه اینترانت م ی برای ایرانیان جایگزین شبکه اینترنت جهانی شاده،
اما حاکمیت در محدوده باومیشاده اجاازه فرالیات ترریابشاده باه شاهروندان و
شرکتهای تصوصی را میدهد و تالش میکند با ایفای نقش ناظر کمتار در حاوزه
تولید محتوا به شکل مستقیم دتالت کند و تنها در جایگاه سیاستگذار باقی بماند.
تعیین شاخصها و عالئم راهنمای سناریوها
هدف از ترسیم سناریوهای پیش رو استفاده از آنها در فرایندهای تصامیمگیاری و
برنامهریزی برای آینده است .از اینرو اهمیت دارد کاه بادانیم در زماان حاضار و
همچنین در آینده تا رسیدن به افق زماانی ماورد نظار ،کادامیاک از ساناریوها باه
واقریت در حال ظهور نزدیکتر است .بدین منظور از شات
کمک میگیریم .شات

ها کمک میکنند تشصی

ها و عال ام راهنماا

دهیم از بین سناریوهای تصویر

شده کدامیک با واقریت انربا بیشتری دارند .بهعباار دیگار ایان شاات
عال م راهنما برای نظار

مداوم بر سناریوها و رصد تحوال

هاا و

اساتفاده مایشاوند

(شوارتز.)۲1۶ :139۰ ،
از آنجا که در این پژوهش ترسیم سناریوها با اساتفاده از عادم تأییاد ک یادی
انجام شده است ،هر سناریو تشکیل شده از یکی از حاال

مربوم باه هار یاک از
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این چهار عدم قرریت ک یدی است .درواقع وقوع هر سناریو مرادل با وقوع چهاار
حالت از عدم تأیید است .درنتیجه شات

ها و عال م راهنما نیز برای حالاتهاای

عدم تأیید تدوین شده است.
ع د ق ع ی دت اول ،کاااربر -فناااوریمحااوری بااا دو حالاات ترریااب شااد.
های راهنمای مربوم به حالت اول یرنی «امکان حداکثری مشارکت آزادانه

شات

کاربران در تولید ،توزیع و مصرف محتوا» عبارتند از:
 .1رشد روزنامهنگاری شهروندی و اثرگذاری کاربران بر رساانههاای جریاان
اص ی.
 .۲تقویت جنبش محتوای باز و افزایش تولید و عرضاه محتاوا تحات قواعاد
کپیلفت.1
 .3حفظ قدر

هکرهای کالهسفید و جریان هکتیویسم.2

 .4تقویت جایگاه ویکیها در انواع رسانههای اجتماعی.
 .5افزایش سواد رسانهای و انتقادی کاربران در سرح جهانی.
 .۶تقویت کمپینهای دفاع از حقو کاربران و حفظ حریم تصوصی.
درباااره حالاات دوم عاادم قرریاات اول یرن ای «امکااان فرالیاات کاااربران در
چارچوبهای محدودکننده و از پیش تریینشده» این شات

هاای راهنماا وجاود

دارد:
 .1رشد اپ یکشنها و کاهش سهم وب از مصرف کاربران.
 .۲افزایش قدر

شرکت اپل و دیگر شرکتهای مشابه در میان رقبا.

 .3پیگیری سفتوسصت اجرای قوانین کپیرایت در عرصه توزیع محتوا.
 .4وابستگی بیشتر کاربران به سرویسهای شبکه.
 .5رشد فناوریهای پوشیدنی و کاشتنی.
ع ق ع یت دوق ،وضریت شبکه با سه حالات ترریاب شاد .شاات

هاای

راهنمای مربوم به حالت اول یرنی «شبکه ایرانی متصل و پشاتیبان شابکه جهاانی
1. Copy Left
2. Hacktivism
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(وضریتی شبیه به وضع موجود)» عبارتند از:
 .1کاهش تحریمهای بینالم ی ع یه ایران.
 .۲پذیرش سرمایه گذاری تارجی در حاوزه زیرسااتتهاا و سارویسهاای
ارتباطی.
 .3افزایش همکاری شرکتهای ایرانی و تارجی در حوزه فاوا.
درباره حالت دوم عدم قرریت دوم یرنی «شبکه ایرانای ،یکای از شابکههاای
جهانی (از بین رفتن اینترنت به مفهوم جهانی)» این شاات

هاای راهنماا وجاود

دارد:
 .1وقوع نازاعهاای حقاوقی بار سار مساا ل فضاای مجاازی باین امریکاا و
قدر های شر شامل روسیه و چین.
 .۲وقوع نازاعهاای حقاوقی بار سار مساا ل فضاای مجاازی باین امریکاا و
کشورهای اروپایی.
 .3وقوع نازاعهاای حقاوقی بار سار مساا ل فضاای مجاازی باین امریکاا و
قدر های در حال ظهور مانند برزیل و هند.
 .4لغو بیطرفی شبکه در ای ب کشورها.
 .5رشد تصاعدی فناوریهای جدید زیرسااتت و شابکه کاه امکاان انرباا
برای بسیاری از کشورها دشوار باشد.
 .۶وضع استانداردها و قوانین شبکهای جدید کاه جریاان تکاهتکاهساازی را
تقویت کند.
درباره حالت سوم عدم قرریت دوم یرنای «شابکه ایرانای ،مساتقل از شابکه
جهانی (دسترسی محدود به شبکه م ی اطالعا )» این شات

های راهنما وجاود

دارد:
 .1اقدام حاکمیت به مسدودسازی دسترسی کاربران دات ی باه سارویسهاای
جهانی.
 .۲اعمااال تحااریمهااای باینالم ای از طاارف امریکااا و دیگار قاادر هااا در
محدودسازی دسترسی کاربران ایرانی.
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 .3رسیدن به توانایی فنی جایگزینی شبکه م ی اطالعا

با شبکه اینترنت.

ع ق ع یت سوق ،توازن قادر هاای جهاانی باا ساه حالات ترریاب شاد.
های راهنمای مربوم به حالت اول یرنی «قدر

شات

توزیعشده و پراکنده باین

بازیگران» عبارتند از:
 .1افزایش قدر

نهادهای مردمنهاد در سرح جهانی.

 .۲رشد احزاب و گروههای تارج از جریان اص ی.
 .3تمرکززدایی و کاهش نقش واسرهگری با رشد فناوری زنجیره ب وک.
درباره حالت دوم عدم قرریت سوم یرنی «دولت ها؛ بازیگران بالمناازع» ایان
های راهنما وجود دارد:

شات

 .1واگذاری کامل حاکمیت اینترنت به سازمان م ل و نهادهای تابره.
 .۲افول نقش ابرقدرتی امریکاا و کااهش اثرگاذاری آن در مادیریت فضاای
مجازی.
 .3افول موقریت سرویسهای فرام یتی مانند فیسبوک و رشد سارویسهاای
بومی با حمایت دولت -م تها.
درباره حالت سوم عدم قرریت سوم یرنی «شرکتها؛ بازیگران بالمنازع» ایان
شات

های راهنما وجود دارد:
 .1عادیشدن دیدار مدیران شرکتهای فناوری اطالعا

با سران کشورها.

 .۲پذیرفتن مرزهای مجازی همرده با مرزهای فیزیکای و ترریاب قاارههاا و
کشورهای جدید مجازی.
 .3ایجاد اتتالل جدی در اعمال حاکمیت دولت -م تها در ق مرو سارزمینی
توسط شرکتها.
ع ق ع یت چهارق ،تطمشی ایرانی با دو حالت ترریب شد .شاات

هاای

راهنمای مربوم به حالت اول یرنی «حاکمیت ناظر و ناظم در نقش مقررا گاذار»
عبارتند از:
 .1بازنگری در قوانین محدودکننده تولید محتوا در جهت مقررا زدایی.
 .۲کمشدن نقش نهادهای حاکمیتی دتیل در امور فضای مجازی.
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 .3انحالل شوراها و نهادهای موازی.
درباره حالت دوم عدم قرریت چهارم یرنی «حاکمیت همهجا حاضر و داتال
در نقش مقررا گذار و مجری» این شات

های راهنما وجود دارد:

 .1اقدام نهادهای حاکمیتی به ارا ه سرویسهایی که بصش تصوصی قادر باه
انجام آن است.
 .۲افزایش بودجه دولتی نهادهای فرهنگی مشارکتکننده در تولید محتوا.
 .3تصویب قوانین محدودکننده فرالیتهای کاربران در تولید و توزیع محتوا.
نتیجهگیری
1

در جامره اطالعاتی از اهمیتیافتن پدیده جدیدی با عنوان «اقتصاد توجه» ساصن
گفته میشود که ضرور

سیاسات گاذاری آیناده نگراناه دربااره محتاوای فضاای

مجازی را بیش ازپیش روشن میکند .میدانیم که عنصر کمیااب بار اسااس اصاول
اقتصادی دارای ارزش است .از آنجاا کاه در جامراه اطالعااتی کااربران از طریاق
رسانه ها در مرر

پیاام هاای مترادد هساتند ،عنصار کمیااب عصار ماا «توجاه»

شهروندان است و طبیری است در چنین شرایری رقابت برای ج ب این توجاه در
جریان باشد .نزاع بر سر توجه 2در گزارش ایپسوس ( )۲۰1۷نیز بهعناوان یکای از
هشت روند اص ی آینده جهان انتصاب شده است .رقابت رسانههای جریان اصا ی
شامل رسانههای چاپی ،رسانههاای آنالیان ،شابکههاای ت ویزیاونی کاه باازیگران
کالسیک عرصه محتوا هستند از یکسو و رقابات شارکتهاای باینالم ای ارا اه
سرویس برای جذب کاربران از سوی دیگر ،نوید رقابت جدی بر سر ج ب توجاه
کاربران میدهاد .شاد گارفتن ایان رقابات در برتای نقاام دنیاا باعاث برتای
آشفتگیهای سیاسی و اجتماعی شده و برتی منتقدان مرتقدند «اقتصاد توجه» کاه
شرکتهای فناوری اطالعاا

عامال اصا ی ظهاور و باروز آن هساتند ،سارانجام
3

موجب ورشکستگی و سقوم در عرصه عمومی تواهد شاد (کاین  .)۲۰1۷ ،ایان
1. Attention Economy
2. The Battle for Attention
3. Keen, Andrew.
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نزاع در مرح ه اول رقابت بر سر ارا اه محتاوایی اسات کاه قاب یات ج اب توجاه
کاربران بیشتری را داشته باشد و از اینروست که کیفیت محتوا اهمیت مییابد.
در این مقاله با استفاده از مجموعاهای از روشهاای آینادهپژوهای از نظارا
تبرگان حوزههای مرتبط با محتوا بهره گرفته شد و پنج سناریوی باورپذیرتر برای
ایران در سال  14۰4ترسیم شد .این پنج سناریو با استفاده از روش تح یال بااالنس
اثرا

متقابل از بین ترکیبهای چهار عدم قرریت ک یدی که تشکیل  3۶ساناریوی

ممکن را میدانند ،انتصاب شدند .هر سناریو دارای یاک فار

دربااره هار عادم

قرریت ک یدی است .برای مثال در سناریویی کاه «دلفاین در ت ایج» نامیاده شاده
امکان فرالیت کاربران تنها در چارچوبهای محدودکنناده و از پایش تریاینشاده
میسر است .ایرانیان شبیه به وضع موجود به شابکه ایرانای کاه متصال و پشاتیبان
شبکه جهانی است دسترسی دارند .شرکتهاا باازیگران بالمناازع دنیاای مجاازی
هستند و حاکمیت ایران تنها در جایگااه مقاررا گاذار عمال مایکناد .همچناین
شات

ها و عال م راهنمای سناریوها مشص

سناریوها و رصد تحوال

شد تاا امکاان نظاار

ماداوم بار

فراهم شود.

از آنجایی که در آیندهپژوهی به دنبال پیشبینی واحد و قررای دربااره آیناده
نیستیم ،در این مقاله نیز هدف پیشبینی وضریت محتوا در سال  14۰4نبوده است،
ب که دامناهای از آینادههاای ممکان و باورپاذیر ارا اه شاده اسات .هار کادام از
سناریوهای ارا ه شده تصویری متفاو

از آینده کیفیت محتوای فضای مجاازی در

ایران سال  14۰4ترسیم میکنناد .تحقاق هار کادام از ایان ساناریوها بساتگی باه
تصمیمها و اقدامهای امروز ما دارد .با شناتت انواع آیندههای پیش رو میتوان باا
اتصاذ رویکرد فرال و پیشدستانه در جهت تحقق آیندههای مر اوب برناماهریازی
کرد و از وقوع آیندههای نامر وب دور شاد .درواقاع پایشزمیناه بااقی مانادن در
عرصه رقابت «اقتصاد توجه» و کسب موفقیت در دنیای آینده در عرصه ارتباطاا
م ی و بینالم ل در نظر داشتن سناریوهای پیش رو و تصمیمگیری و برناماهریازی
بر اساس آنهاست.
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پینوشتها
 .1بهعنوان نمونه پروژه لون ( )Project Loonشرکت گوگل یکی از پروژههای تحقیقااتی
باارای فااراهم آوردن دسترسای بااه اینترناات در مناااطق دوردساات بااا اسااتفاده از
بالونهایی بیسرنشین است.
 .۲نقشه وضریت کشورها از طریق وبسایت  www.thisisnetneutrality.orgدر دسترس
قرار دارد.
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سیاستگذاری عمومی .سال هشتم ،شماره .119-13۶ ،۲۶
بل ،ونل ( .)139۲مبانی آیندهپژوهی :تاریصچه ،اهداف و دانش ،ترجمه مصرفی تقاوی و
محساان محقااق ،تهااران :موسسااه آموزش ای و تحقیقاااتی صاانایع دفاااعی ،مرکااز
آیندهپژوهی ع وم و فناوری دفاعی.
حسننژادکاشانی ،بهزاد ( .)139۶طراحی نظام مر وب سیاستگذاری فضاای مجاازی در
ایران با تأکید بر مراحل سیاستگذاری ،رساله دکتری رشاته مادیریت رساانهای،
دانشگاه بینالم ی امام رضا(ع).
سجادی ،ماندانا ( .)1393آیندهپژوهی شکلگیری دولت مجاازی در ایاران و تاأثیر آن بار
ارتقای شات ص ح جهانی (افق  ،)14۰4پایاننامه کارشناسی ارشد رشاته ع اوم
سیاسی -روابط بینالم ل دانشگاه عالمه طباطبا ی.
شوارتز ،پیتر ( .)139۰هنر دورنگری :برنامهریزی برای آینده در دنیایی باا عادم قرریات،
ترجمه عزیز ع یزاده ،تهران :موسسه آموزشی و تحقیقااتی صانایع دفااعی ،مرکاز
آیندهپژوهی ع وم و فناوریهای دفاعی.
ص واتیان ،سیاوش و ساارا مسارودی (« .)1395شناساایی پیشاران هاای ماؤثر بار آیناده
تبرگزاریها در ایران» ،مرالرا فرهنگ-ارتباطا  ،سال هفدهم ،شماره-۶۸ ،34
.4۸
ع یعسکری ،عبادالر ی ،سایاوش صا واتیان و هاادی البارزی دعاوتی ( .)1393تادوین
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آینده های محتمل و مر وب رسانه م ی در فضای اینترنت ،پژوهشهای راهبردی،
سال بیستویکم ،شماره .۶9-9۶ ،۷۷
گ ن ،جروم ک یتون و تئودور گوردون ( .)1394ساناریو در «دانشانامه بازرگ روشهاای
آیندهپژوهی» ،ترجمه مرضیه کیقبادی و فرتنده م کیفر ،تهران :تیسا.
لیندگرن ،متس ( .)139۰طراحی سناریو :پیوند بین آینده و راهبرد ،ترجمه عزیاز تاتااری،
تهران :موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفااعی ،مرکاز آینادهپژوهای ع اوم و
فناوریهای دفاعی.
لیندلب ،تامسآر و برایان سیتی ور ( .)13۸۸روش های تحقیق کیفی در ع اوم ارتباطاا ،
ترجمه عبداهلل گیویان ،تهران :همشهری.
موالیی ،محمدمهدی و زینب موالیی ( .)1394سناریوهای آینده سیاسات فرهنگای بارای
فضای مجازی ایران ،تهران :دومین کنفرانس م ای پاژوهشهاای ناوین در ع اوم

انسانی.

موالیی ،محمدمهدی ،حامد طالبیاان و حمیدرضاا عابادی (« .)1395ساناریوهای مساا ل
فضای مجازی ایران در سال  ،»1395مرالرا رسانههای نوین ،سال سوم ،شماره
.۷۷-11۷ ،19
الوانی ،سیدمهدی ،حسین تنیفار و حاماد حااجیمالمیرزایای (« .)1393تادوین الگاوی
تط مشیگذاری فضای مجازی کشور» ،راهبرد اجتماعی فرهنگای ،ساال چهاارم،
شماره .۷5-1۰۰ ،13
الوانی ،سیدمهدی ،حسین تنیفر ،حامد حااجیمالمیرزایای و سایدمهدی میاری (.)1393
«ارا ه چارچوبی برای نظام و محدوده تط مشی گذاری ،تصمیم گیاری و عمال در
فضای مجازی» ،راهبرد اجتماعی فرهنگی ،سال سوم ،شماره .33-۶1،11
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