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Abstract 

Scholars have theorized chief paradigm shifts in 

the way that states confront newly emerged 

forms of ICT and their dynamics. A significant 

agenda has flourished since, with critical 

advances from state command and control to 

more collaborative practices between 

governments, entrepreneurs, and citizens as a 

result of low-intervention approaches to 

regulation. The article scrutinizes the main 

discourses that identify the Iranian state’s 

experience in the context of disruptive ICT 

based on the analysis of official legal texts. In 

this way, by use of Fairclough's critical 

discourse analysis, it addresses both policies 

that originated from these discourses at the time 

and the dynamics of them mainly how they have 

changed, substituted, in face of technological 

advances. Regarding Fairclough's three levels of 

description, interpretation, and explanation, a 

body of regulations and policies aimed at taking 

control over challenging commutation 

technologies esp. “Home VCR”, “DTH 

Equipment (Direct-to-Home Satellite 

television)”, “Internet” & “Social Media” are 

investigated. Findings contribute to the 

identification of two main discursive strategies: 

“Structural Technophobia” and “Instrumental 

Approval”. It also brings the “National and 

Islamic identity” to the fore as the value-related 
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underpinning of policies adopted under the 

discourses. Yet, due to socio-political dynamics 

over time, the impact of each discursive strategy 

on the political construction of ICT is sharply 

distinguishable, the traditional staple of 

regulations reflects the prolonged ignorance of 

the link between technology and culture., It also 

implies that the political and technical feasibility 

of policies adopted under these two largely 

passed over the collaboration with private sector 

players at the negotiating table. The paper 

argues that these co-creation initiatives are 

central to building foundations of trust and 

legitimacy, undertaking the uncertainties of 

evaluating the risk/reward ratios, and avoiding 

the sense of asymmetry among stakeholders. 

Emerging forms of ICT are currently embedded 

in everyday life in more comprehensive ways 

than ever, hence insisting on command-and-

control policies like bandwidth manipulation, 

accessibility block, and the notion of othering 

with regards to private sector players, would 

stand against vital practices of, now, Netizens’ 

life. In conclusion, these insights are leveraged 

to directions for future research that incorporate 

a more multi-stakeholder understanding of 

regulatory strategies to deal proactively with 

related technological phenomena while 

facilitating deeper innovation in domestic 

markets as well. 
Keywords: Discourse, communication technologies, 

Communication policies, Structural Technophobia, 

Instrumental Approval. 
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري

 

 1401 پایيز، 3، شماره پانزدهمسال 

 

 مقاله پژوهشی

 یراندر ا یو ارتباط ینوظهور اطالعات هاییمواجهه با فناور سیاستی گفتمان تحلیل

 2، عمادالدین پاینده*1زادهزهرا مجدي 

  طات، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، ایران.دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعي، گروه ارتبا -1

 .رانیدانشگاه تهران، ا ،يدانشکده علوم اجتماع ،يارشد علوم اجتماع يکارشناس -2

 

 دهيچك

باوده  يو ارتبااط ينوظهور اطالعات هاییدر مواجهه با فناور یرانا يسالما یجمهور یاستيدر متون س غالب یهاگفتمانو تحلیل هدف پژوهش حاضر، شناخت 

مااهواره،  یادوو،وهاای با توجه به آنکه ظهاور فنااوریاستفاده شده است.  یگفتمان انتقاد یلهدف و پاسخ به سواالت فوق، از روش تحل ینبه ا یلن یبرا .است

و مصاوبات  هایاساتفرکالف، ماتن س یشنهادیمتناسب با روش پ گذاری شده ،عمومي در عرصه سیاست هایي، سبب ایجاد چالشاجتماع یهاو رسانه ینترنتا

 «یاناهابزارگرا یرشپاذ»و  «هراسايیفناور» يقارار گرفتاه و دو گفتماان اصال یالماورد تحل یینو تب یرتفس یف،در سه سطح توص ها،این فناوریمرتبط با  انونيق

و  ياساالم یاتفرهنا  و هوصایانت از »حول محور  ستدر درجه نخ ي،ارتباط هاییاستس یندر تدو یاشالوده مان، ارزششده است. در هر دو گفت یيشناسا

 هایافتاهبرساخت شده اسات.  يگونه متفاوتبه یراني،و ا يبر فرهن  اسالم يارتباط هاییفناور یرگذاریتاث يدو گفتمان، چگونگ یناز ا یکدر هر  اما؛ بوده «يمل

گرفتاه  یادهناد یادیز حدتا  ي،بخش خصوصفعاالن مشارکت فعاالنه مردم و ها و خواسته ا،آنه برآمده از دستورکارهای سیاستيدر هر دو گفتمان و  دهدينشان م

جادی موانا  ممکن است  هایي،یاستس ینچن یندارد و بنابرا یانجر یانوظهور رسانه هاییفناور بر بستر وکار مردمروزمره و کسب يشده است. امروزه، زندگ

مواجهاه فعاالناه باا  یبارا ي و تنظیمينظارت هایسیاستاز  پژوهش حاضر، درک چندجانبه یشنهادپ یجه،. در نتکند یجادمردم ا يزندگ ياساس یبر سر کارکردها

 خواهد بود. گرانه فناوری در کشوري و به تعبیر بهتر گذار به حکمراني تنظیمو ارتباط ينوظهور اطالعات هاییفناور

 .های اطالعاتي و ارتباطيیانه، فناوریابزارگرا یرشپذ هراسي،یفناورتحلیل گفتمان، بازار وفاداری، : هاكليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي
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 1دمهمق -1
آن )همچون حکومت،  به عرصه سیاست و مفاهیم وابسته

ت، دموکراسي و آزادی(، با عرصه ارتباطات و مفاهیم دول

ها و آزادی بیان(، دارای آن )همچون اطالعات، رسانه پیرامون

تاثیر و تاثرات متقابل هستند. سیاست را هرگونه که تعریف 

های ارتباطي خواهد بود و کنیم، در تعامل با اطالعات و رسانه

ای سیاسي، بدون هگیری ساختارهای اجتماعي و نظامشکل
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ها با های ارتباطي ممکن نیست. حکومتگیری از نظامبهره

ها حاکمیت خویش را تحکیم کرده و گیری از این فناوریبهره

هایشان را در افکارعمومي مشروعیت حاکمان و سیاست

 ارتباطي های. نظام]1[زنند شهروندان به محک مقبولیت مي

 جریان .دارند فرآیندهای سیاسي در تأثیرگذار و مهم نقشي

 آن یا کرده تقویت سیاسي کشورها را ثبات تواندمي اطالعات

ملت و فرهنگي اجتماعي مساول همچنین بر و کند تضعیف را

هر محیط و فضای جدیدی که . در نتیجه، ]2[گذارد بتأثیر ها

هایي از شود، موجب واکنشبرای انتقال اطالعات ایجاد مي

https://orcid.org/0000-0001-6827-6351
https://doi.org/10.22034/jstp.2022.13958
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خواهد شد که در برابر آن احساس خطر مي سوی کساني

 کنند. به همان اندازه که اکنون اینترنت به عنوان یک رسانه

های ملي تلقي ميتاثیرگذار و فراگیر، تهدیدی برای حاکمیت

شد؛ شود، رادیو نیز از همان ابتدای معرفي، چنین تلقي مي

داد، زماني که پانصد سال پیش، انقالبي در صنعت چاپ رخ 

ها شد. حتي زماني که نیز موجب واکنش از سوی حاکمیت

کبوترهای خانگي یک فناوری اولیه برای حمل یک پیام 

ها وجود داشته است! ها و کنترلهایي از واکنشبودند، نمونه

آوری یا انتقال بنابراین، در طول تاریخ، هر شیوه جم 

اطالعات جدید، موجب واکنش خاص خود از سوی 

 .]3[ ها شده استاکمیتح

های ، یونسکو به تعریف سیاست1972نخستین بار در سال 

های سیاست»ارتباطي پرداخت. بر اساس این تعریف، 

ارتباطي، مجموعه اصول و هنجارهایي است که به منظور 

تر، ای وسی گونههای اطالعاتي و یا بهراهنمایي عملکرد نظام

های مذکور، گیرند. سیاستر قرار ميهای ارتباطي، مدنظنظام

های سیاسي، اوضاع اقتصادی و اجتماعي هر از ایدوولوژی

ای تشکیل دهنده آنها سرچشمه ميهای شالودهکشور و ارزش

کوایل در مروری بر سیر سیاستگذاری . مک]4[« گیرند

ارتباطات در طول تاریخ، معتقد است که در نخستین مرحله، 

سیم وابسته بود، ت به تلگراف و تلفن و بيکه ارتباطا

کاربردهای سیاسي آن چندان آشکار نبود و سیاستگذاری آن 

ماهیتي عمدتا اقتصادی داشت؛ اگرچه با اهداف سیاسي هم 

ای آمیخته بود. پس از جن  جهاني دوم، سیاستگذاری رسانه

و ارتباطي قدم به مرحله جدیدی گذاشت که در آن به مساول 

شد. در عي و سیاسي بیش از مساول اقتصادی توجه مياجتما

این مرحله، دامنه سیاستگذاری ارتباطات، به قلمرو کشور و 

ها شد و دخالت گسترده دولتحاکمیت درون آن محدود مي

شد. این با نیازهای اجتماعي، فرهنگي و سیاسي توجیه مي

ن موضوع مرحله از سیاستگذاری، امروزه به پایان رسیده و ای

همراه مورد توافق قرار گرفته که مالحظات فني و اقتصادی به

ناپذیر ژووپلیتیک، یک بار دیگر باید در اولویت بعد اجتناب

وجود آمده که سیاستگذاری قرار گیرد. بار دیگر این گرایش به

 هابگذاریم بازار خود به سمت توسعه کشیده شود و دولت

سودهای حاصل از درآمد بازارهای  کشي ازدر فکر بهره صرفا

. امروزه، نقش کلیدی ]5[ باشندهای ارتباطي فناوری رشدروبه

این  .است آن اصالح و بازارها دهيشکل و خلق در هادولت

 هایفناوری در گذاریسرمایه و زمینه عرضه در تنهانه نقش،

 شرایط ایجاد و تقاضا زمینه در همچنین بلکه زیرساخت؛

اهمیت  بسیار حاوز هافناوری انتشار و توسعه برای مهیاکننده

 خدمت در که نحویبه دیجیتال اقتصاد . اصالح]6[است 

است  ما زمان کنندهتعیین اقتصادی چالش باشد، جمعي اهداف

شود، خود که نظارت مان  از توسعه بازار  ها جایي. دولت]7[

ماعي و فرهنگي و کشند و در مقابل رفاه اجترا کنار مي

گرچه الگوی دهند. سیاسي، اولویت را به رفاه اقتصادی مي

گذاری در این مرحله، فارغ از عوامل هنجاری نیست؛ سیاست

گیرد و هنجارهای ها را در برميتری از ارزشاما طیف وسی 

دارند تا خصلت فرهنگي و « ارتباطي»مربوطه بیشتر ماهیت 

اری همچنان خدمت به مصالح سیاسي. هدف کلي سیاستگذ

هایي است که عمومي است؛ اما آنچه تغییر کرده، تعادل ارزش

 . ]5[دهد تعریف مصالح عمومي را شکل مي

 یر،اخ یهادهه های مرحله سوم دربا توجه به اتخاذ سیاست

در رشد  یدیکل يبه عامل، اطالعات و ارتباطات یفناور

فناوری  یزن یرانا دراست. شده یلکشورها تبد یاقتصاد

بوده و در  یابرجسته یگاهجا یدارااطالعات و ارتباطات 

این  .]8[ قرار گرفته است یدمورد توجه و تاک ياسناد فرادست

کارگیری این در حالي است که در عمل موانعي در برابر به

ترین آنها را ها در ایران وجود دارد که یکي از عمدهفناوری

به نظر مي .]9[اند به فناوری برشمرده اتخاذ نگاه ایدوولوژیک

رسد در ایران، در طول زمان و تاکنون، سیاستگذاری ارتباطات 

کوایل برشمرده ای که مکگانهدر مرحله دوم از مراحل سه

گیرد. بدین ترتیب که سیاستگذاری مبتني بر است، قرار مي

انجام شده و در آن مصالح عمومي  دخالت گسترده دولت

های فرهنگي و سیاسي )و نه بتني بر هنجارها و ارزشم

شود. در های ارتباطي و اقتصادی( توجیه ميهنجارها و ارزش

این زمینه، بهرامپور معتقد است که در ایران، سیاستگذاری 

های نوین اطالعاتي و ارتباطي، ذیل سیاستگذاری فناوری

نیز هدف از . روشندل اربطاني ]10[شود فرهنگي نگریسته مي

ها بر سیاستگذاری ارتباطي در ایران را تاکید بر تاثیر رسانه

جامعه دانسته است و در  فرهن  بر تأثیرگذاری و دهيشکل

 و عوامل از مثابه یکيای بههای رسانهاین نگرش، به فناوری

نگریسته  جوام  در تغییرات اجتماعي ایجاد در مهم نیروهای
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 و اجتماعي هایجنبش بردن میان یا از و ایجاد شود که درمي

این  برای بایستي مؤثرند و از این رو است که بسیار فرهنگي

 کرد تدوین کالن سطح در هایيسیاست تأثیرگذار، نهادهای

 .]11[نمود  آنها از برداری رابهره بیشترین بتوان تا

تطورات  حاضر در پي تحلیل مقالهبا توجه به آنچه گفته شد، 

های اطالعاتي و با فناوری ایران سیاستي مواجههتماني و گف

که از  پژوهش این است اصلي خواهد بود. سؤال ارتباطي

های اطالعاتي و ارتباطي در ایران، چه زمان ظهور فناوری

هایي پیرامون آنها پدید آمده و هر گفتمان سرمنشاء چه گفتمان

طول زمان چگونه ها در هایي بوده است. این گفتمانسیاست

عبارت دیگر، اند؟ بهتغییر کرده و یا چگونه بازتولید شده

 هایگفتمان شناخت اول، وهله هدف پژوهش حاضر در

های نوظهور اطالعاتي و در مواجهه سیاستي با فناوری اصلي

 است.  گفتماني بوده تغییر یا نظم ارتباطي و سپس مطالعه

سیاستگذاری ارتباطي در  توجه به این ادعا که با همچنین،

شود، پژوهش ایران ذیل سیاستگذاری فرهنگي نگریسته مي

 نظام و ارزشي نظام پیوندهای در گفتماني کاوشي ،حاضر

های با فناوری مواجهه جمهوری اسالمي ایران در گریتنظیم

کند و به دنبال پاسخ نوظهور اطالعاتي و ارتباطي را دنبال مي

 این متون سیاستي در ارزشي ه نقش نظامبه این سوال است ک

و ارتباط فناوری و فرهن   بوده پررن  اندازه چه تا و چگونه

 تسواال دیگر چگونه در نظر گرفته شده است؟ همچنین از

 شکل هایگفتمان در کهاست  ینپژوهش حاضر ا يفرع

و  ایران در ارتباطي و اطالعاتي هایفناوری پیرامون گرفته

 نهادهای مردم، برای جایگاهي چه آن، تعاقبم هاییاستس

 در نظر گرفته شده است؟ يبخش خصوصفعاالن و  مردمي

 

 نظریه بازار وفاداري -2 

توسط مونرو  و 1994در سال  ابتدا ،1یبازار وفادار یهنظر

و  ، سانسور3گرییمرفتار دولت در تنظ یحتوض یبرا، 2یسپرا

 یاو ماهواره ي، کابلیویيپخش راد یمسدود کردن فناور

. با توجه به اینکه این نظریه از منظر ]12[ شد یجادا

ها گری رسانهسیاستگذاری فرهنگي به سیاستگذاری و تنظیم

                                                 
1 Market for Loyalties 
2 Monroe Price 
3 Regulating 

کند و بر هویت و فرهن  تاکید دارد، متناسب با توجه مي

 پژوهش حاضر بوده و مبنای نظری آن قرار گرفته است. 

يجامعه را م یک رداطالعات  یانجربر اساس این نظریه، 

نه بازار مبادله پول نقد با  ،بازار درک کرد یکتوان به عنوان 

بازار  ی،. بازار وفادار]13[ یتبه هو یبلکه بازار وفادار ؛کاال

 يکسان بازار، همه ینا« فروشندگان»است و  یتمعامله هو

و به  یختار یاها،ها، روها، افسانههستند که با استفاده از رسانه

تواند يم یتکنند. عرضه هويرا عرضه م یتور کل، هوط

 یریتشود و مد یلاز قدرت و ثروت تبد يها به نوعآن یبرا

 یاتيها و روایدهاز ا یاآمدن مجموعهبازار، موجب گردهم ینا

حفظ  یاوتالف غالب، برا یاگروه  یکشود که توسط يم

و  کنندگانرضهع این. ]3[ یردگيقدرت مورد استفاده قرار م

 یاسي،ها و احزاب سشامل دولت عمدتا یت،کنندگان هوینتأم

مخالف،  یهاهمچون گروه یگرید هایگروهدر کنار آنها  و

 یانها و نظامشرکت ي،مذهب هایگروه یل،قبا یان،شورش

است و  یتفروشند، هويکنندگان مینتأم ینچه که اهستند. آن

 یندهه با جامعه و در گذشته، حال و آکه افراد در رابط ینا

 و شهروندان بازار، این «یدارانخر. »]12[چگونه خواهند بود 

و اخبار منتشر شده از  یغاتکنندگان اطّالعات، تبلمصرف

 یافتدر یکنندگان، برامصرف ینها هستند. ارسانه یسو

و  یمکنند که در مفاهيم« پرداخت»را  یيهاینهها، هزیّتهو

. از جمله ]3[ یابدمي معنا ،«شهروندی» یا «یوفادار» یهایوهش

توان به اقامت و اطاعت از يها، مینهها و هزپرداخت ینا

 یات،پرداخت مال ی،خدمت سرباز یزکشور و ن یک ینقوان

، اشاره یرهو غ ینام تجار یکوفادار ماندن به  ي،مذهب یبندیپا

 . ]12[کرد 

 هوّیت» که است بازاری وفاداری بازار ،سپرای نظر از بنابراین،

کاال و  بازار، این در. ]14[ کندمي تولید را« اجتماع» یا« ملّي

 ینشود، اگرچه ممکن است چنيخدمات با پول نقد مبادله نم

ها و در بازار وجود داشته باشد. در عوض، دولت یعناصر

 را یوفادار یت،هو عرضهدر قبال  ،قدرت صاحبان یگرد

 آمدنگردهم موجب بازار این مدیریت. ]12[ کنندمي البهمط

 یا گروه یک توسط که شودمي روایاتي و هاایده از ایمجموعه

. گیردمي قرار استفاده مورد قدرت حفظ برای غالب اوتالف

 نحوه بر کشورها از بسیاری کنترل دلیل، همین به تنها

 ثبات حفظ و بيدستیا شرط بازار، این در افراد مشارکت
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 صاحبانو  ها. دولت]3[آن کشورها بوده است  در سیاسي

در بازار  بیشتر پیمانانهم کردن پیدا برای رقابت در قدرت

 سازماندهي برای «ارتباطات مقررات تنظیم» از ی،وفادار

مي استفاده خود بین در هویت و تصاویر حوزه در ایاتحادیه

 یندر ا یایندهفزا شکلها به دولت ترتیببدین. ]14[ کنند

 یندر ب یوفادار یشافزا یهم برا ؛کننديفضا دخالت م

مشارکت شهروندان  یخود و هم برا يشهروندان داخل

خود  یهاها نسبت به دولتآن یکه وفادار نحویبه  يخارج

)از نظر  یوفادار کردنحداکثر  ی. برا]15[د نکن یفتضع را

(، یرهو غ یمحصول، خدمت سرباز تیحا، ترجی، رأیاتمال

آن باشند که  يپ درها و صاحبان قدرت است که دولت یعيطب

رقبا را از بازار حذف  يو ارتباطات ياطالعات یهابا کنترل کانال

و از  بود خواهد یانحصار بازار وفادار عمل، این یجهکنند. نت

ترل ها، در واق ، از دست دادن کنکانال یندست دادن کنترل ا

 .(1)جدول  شوديبر بازار قلمداد م یانحصار

 .]12[اصطالحات اقتصادي در بازار وفاداري، منبع:  (1جدول 

 مصداق در بازار وفاداري عبارت اقتصادي

 ها و صاحبان قدرتدولت فروشندگان

 شهروندان خریداران

 هویت محصوالت

 وفاداری قیمت / واحد پولي

اتي و ارتباطاتي، با ایجاد امکان های نوظهور اطالعفناوری

انتقال اطالعات فراتر از مرزها، در عمل ایجاد انحصار بازار 

بر  یکنترل انحصار اند. هنگامي کهوفاداری را دشوار کرده

 1يثباتيآن ب یرناپذاجتناب یامدبرود، پ یناطالعات از ب یانجر

 یساختارها ی،انوظهور رسانه یهایفناور. ]12[ است

ها و دولت آورنديفراهم م ییدوولوژانتقال ا یرا برا یدیجد

چهارچوِب سازد تا در يرا قادر م يدولتیرغ یگرانبازحتي و 

 یکدیگرآل با یدهو ا يفراملدر سطح تر، متعادل یک بسترِ باز و

تر، شفاف يخواهان حکمرانهمواره شهروندان  رقابت کنند.

دولت یتمشروعاین واقعیت، و ثرتر هستند ؤتر و معادالنه

 کند.يم یدتهد یایندهسراسر جهان را به طور فزا یها

بر سر قدرت به طور  يجا که رقابت جهاناز آنهمچنین، 

ساختار  يدر مورد چگونگ یدوولوژیکيا یبا نبردها یایندهفزا

                                                 
1 Destabilization 

دفاع و گسترش  یها براشده و دولت یدهجامعه در هم تن

 ياطالعات یاناتکنند، جريخود رقابت م یدوولوژیکيمناف  ا

يدولت م . یکشوندمي يتلق مخربذاتاً  ،و مداخالت يجهان

بر  تاثیرگذاری یاارتباط  یبرا یدجد یهایتواند از فناور

دولت عنوان مثال، . بهاستفاده کندسایر کشورها شهروندان 

ر خود در بازا يعموم یپلماسيد یهابرنامه یقاز طر یکاآمر

 یهایاستس ياحتمال یرشکند تا پذيم یگذاریهسرما یوفادار

در  يخود )به عنوان مثال دموکراس يو مناف  مل يخارج

عالقه به کاالها و خدمات بخش  یشافزا یا ( ویانهخاورم

 یرشپذ ایشدهد )به عنوان مثال افز یشخود را افزا يخصوص

 . این]15[ بوک(یسمحصوالت کوکاکوال و خدمات ف

ها برای از هایي از سوی سایر دولتموضوع، سبب نگراني

 دست دادن بازار وفاداری شهروندان خود شده است. این

 یعزم شهروندان شورو يغرب یهارسانهوجود دارد که تصور 

 نیز، ینچ. ندکرد یفرا تضع یناز کرمل یتحما یسابق برا

ندانش شهرو یوفادار یبرا یدیهدترا  يغرب یهارسانه یرتأث

 . ]16[ است تلقي کرده یمادر ینبه سرزم

زمان همه در و جاهمه در یوفادار بازارکه  يدر حال بنابراین،

 دامنه است، متفاوت امروز بازار در آنچه ، داشته وجود ها

 نظارتي نهادهای ماهّیت و آن مرزهای وسعت کنندگان،شرکت

 از ممانعت و مشارکت برای قوانین اجرای و ایجاد به قادر

 امروزی، وفاداری بازار در. است کنندگانشرکت این مشارکت

( مجام  مهاجران و هادولت ها،شرکت) خارجي یگرانباز

. کنند شرکت بازار در که اندیافته را امکان این پیش از بیش

 و اطالعاتي نوین هایفناوری ظهور از پیش تا مثال، عنوانبه

 در اساسي نقشي جامعه، بر حاکم یهادولت ارتباطاتي،

 در. اندزنانه و مردانه داشته هویت همچون هاهویت تعریف

 تعریف اساس بر مردانه و زنانه هویت انقالب، از پس ایران

 است؛ شده عرضه و تعریف ایراني مسلمان مرد و مسلمان زن

 دیگری رقیب هایهویت نوین، هایفناوری این ظهور با اما

 ظهور با. است شده عرضه ایراني مرد و ایراني زن ایبر نیز

 یک و اساسي بازیگر یک عنوانبه خارجي هایدولت ماهواره،

رسانه ظهور و اندشده مطرح هویت کنندهعرضه و فروشنده

 در خارجي هایدولت حضور تقویت بر عالوه اجتماعي، های

مهاجران  یهاگروه فعاالنه حضور امکان با وفاداری، بازار

 همراه هویت کنندهعرضه رقبای عنوانبه بازار این در ایراني،
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 جایگزین و رقیب شدهعرضه هایهویت پذیرش. است بوده

 حاکمیت به شهروندان وفاداری کاهش با شهروندان سوی از

 هویت کنندهعرضه رقبای به آنها وفاداری افزایش و داخلي

 است همراه( مهاجر هایگروه و خارجي هایدولت)همچون 

 .نیست داخلي حاکمیت مطلوب امر این و

 که با ها،رسانه شدنجهانيو  مرزها نفوذپذیری ترتیب،بدین

 بودند شده رانده حاشیه به قبالً که رقیبانيامکان ورود  یشافزا

 و نظارت بحران به است ممکن ی همراه است،به بازار وفادار

 بتوانند جدید ورودکنندگان اگر شود. منجر مقررات تنظیم

فناوری کنند، پیشین کنترلي هایرژیم متوجّه را تهدیدهایي

سیاست و قوانین در بحراني به منجر اطّالعاتي جدید های

 افتدمي اتفاق زماني ویژهبه امر این شد؛ خواهند داخلي های

 الزم که زماني یا و باشد بوده تغییر حال در ملي هویت که

 مشروعیت جدید بازیگران به تا باشد فراگیرتر ونقان است

 نشده کنترل هایچالش برابر در هاآن از خود نوبه به و داده

 منجر موجود کنترلي هایشیوه که شرایطي در. نماید محافظت

 نتواند دیگرقدرت  یانو جر شود سیاسي کارتل شدن ناآرام به

 یا مجدد تنظیم هب نیاز کند، حفظ مدني اقتدار مقام در را خود

 (1)شکل  .]3[ شودياحساس م 1بازنشاني

 هایرسانه ظهور از ناشي خود که هارسانه مجدد تنظیم در

 راه دو شود،مي انجام وفاداری بازار حفظ هدف باو  یدجد

 برای بازار گسترش: دارد قرار قدرت صاحبان رویپیش اصلي

برای  تالش .دورو موان  افزایش و یا جدید متقاضیان حضور

زور، عمدتا راه و قانون از طریق اعمال ورود موان  افزایش

رسانه از تریپایین درجه دارای است که حل انتخابي جوامعي

 کمتر قرار مذهبي، تنش ترطوالني سابقه خصوصي، های

 بیشتر نگراني نوآورانه، و پیشرفته فناوری معرض در گرفتن

هستند.  تراقتدارگرایانه گذشته وملي و امنیت تروریسم درباره

های ثابت بیشتری را کنند که کنترلچنین جوامعي تالش مي

در این رویکرد، به  .]3[تر عمل نمایند اعمال کنند و بسته

موجب  زیراشود؛ صورت منفي نگریسته ميسازی بهخصوصي

 شده و باعث فرهنگي فرسایش بروز به بخشیدن سرعت

یک  مانند .ها شودآن وفاداری و وندانتبعیت شهر کاهش

همواره به خصوصي  نیروی تأثیر و وجود ،قدرتمند ویروس

 دولتي خدمات یا دولت کنترل تحت رقبای ای است کهگونه

                                                 
1 Remapping 

 این بخش هایظرفیت. دهدنشان مي ناکارآمد و قدیمي را

ها و چشمایده با پرسنل پای کار آوردن نوآوری، برای

 تحقق و آموزش و ترآسان هایبرنامه اراوه د،جدی اندازهای

 تحمیل بارهای از عاری - عمومي در راستای مناف  تعهدات

 به را موجود غیراصولي هایرسانه -سوی دولت  از شده

بخش  گسترش و سازیبنابراین، خصوصي. اندازدمي خطر

 تأثیر تحت شدت به را وفاداری بازار است ممکن خصوصي

باشد  ایوسیله است ممکن بخش خصوصي تشویق. دهد قرار

رسانه در اما هستند شدن شنیده خواستار که صداهایي برای

 .]3[ندارند  جایي برای ابراز عقیده موجود های

با توجه به آنچه گفته شد، افزایش موان  ورود با زور و فشار 

هایي است که در بسیاری از موارد از آن بیشتر، یکي از راه

شود، اما پرایس معتقد حفظ بازار وفاداری استفاده ميبرای 

 اعمال تواند نتیجه معکوس داشته باشد. بااست این امر مي

برود،  دست از ایرسانه فضای امکان آن که کنترل فشار،

چنین تالشي در بسیاری از موارد به نتیجه . شودبیشتر مي

اطالعات  خواهان جریان بیشتر« مردم»نخواهد رسید؛ چراکه 

 وزیر 2و گستردگي بازار وفاداری هستند. این جمله از اونندرا

ای، ماهواره تهاجم با مقابله اطالعات هند درخصوص نحوه

 یک داشتن نگه با توانیدنمي شما»گویای همین حقیقت است: 

 کنید، تالش بیشتر هرچه. کنید متوقف را خورشید تابش چتر

 .]3[« .کنیدمي تشویق بیشتر تماشای به را مردم

 تعریف شکل به توانددیگر مي پاسخ چنانچه گفته شد، یک

 اقدامات انجام یا جدید متقاضیان جا دادن به و بازار مجدد

مؤثر باشد. در این رویکرد، به شهروندان به عنوان عنصری 

 یک یابند. تأکید برای ميفعال نگریسته شده و اهمیت برجسته

 مذاهب، ها،دولت آن، واسطهبه که ستا تنیدهدرهم فرآیند

 ساختار به دادن شکل در کنار یکدیگر، به افراد، و هاشرکت

مي کمک دارد، جریان هاآن طریق از که محتواهایي و هارسانه

و شهروندان را  يدولتیرو غ يدولت یگرانبازحاکمیت،  .کنند

و  یدرخ شناسد کهبه رسمیت مي راهبردی یيبه عنوان نهادها

 یي کههاو خواسته یازهابر اساس ن را فروش کاال و خدمات

 دهند. اند، انجام ميخودشان درک کرده

                                                 
2 P. Unendra 
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هید، بجد یبرق يکه معرف ه این امر آگاهندب یاستگذاران،س

تواند مي آنچه بلکهیست؛ کننده نلزوماً دگرگونخودی خود و 

 یبرق یيتوانامنجر به از دست دادن بازار وفاداری شود، 

برآورده  هایو واکنش نشان دادن به تقاضا یيدر شناسا یدجد

کشور خود  درشهروند  یک شهروندان است. زماني کهنشده 

که  یگرید اسيیس یگربا باز ،دبینيمقصور و کمبودهایي 

شود. يم پیمانهمخود در تضاد است،  دولتمنافعش با مناف  

را  یرساختيو ز یدجد ياطالعات هاییانجر یگران جدید،باز

 ممکنرا  یدجد ياطالعات هاییانکنند که انتشار جريم یجادا

 شود. یترقابت در بازار تقو یها براآن یيسازد تا توانايم

با هم متحد  تواننداین بازیگران مي، یجارت یمشابه بازارها

خود را در بازار در برابر  یگاهدهند و جا یلشده و کارتل تشک

 یيهاآن هادولت ینتریقودر این شرایط،  کنند. یترقبا تقو

خاص را  یدتيو عق یماد یازهایخواهند بود که بتوانند ن

 را هدف قرار داده و ساختارها، یتکنند، جمع یيشناسا

شهروندان در  یحفظ وفادار یرا برا یيهاو برنامه هایاستس

. بر ]15[ کنند از مرزهای جغرافیایي خود، اراوهداخل و خارج 

ضمن توجه و تاکید ، یبازار وفادار یهنظر این اساس است که

مياطالعات را نشان  یانجر یآزاد یداوفبر فرهن  و هویت، 

 ياطالعات یطمح یک ثر بر تحققؤاز عوامل م يو برخ دهد

 .کندميرا برجسته  یدارپا

 یسازمفهوم یبرا ابزاری مناسب ی،ازار وفادارنظریه ب

مياست و  يارتباطی هایاستسو  هایتعامل فناور يچگونگ

یکالیزاسیون، مشتقات و یا راد ،در آن تواند بستری باشد که

 اختیاردر  يمدل ی،بازار وفادار دهد.يآن رخ م یهایگزینجا

درک همه قطعات  برایدهد تا از آن قرار ميگذاران یاستس

و در  صورت ینا یرکه در غ استفاده کنند، پازليمختلف پازل 

قدرت  یکممکن است به عنوان صورت کامل دیده نشدن، 

 .]15[ به نظر برسد ناپذیرمدیریتکنترل و یرقابلغ يجهان

 

 دي و سياسینظریه فركالف: تحليل گفتمان انتقا -3
، «متن» عنصر سه از ایتافتههمبه مجموعۀ را گفتمان فرکالف،

 و( متن و مصرف کنش متقابل میان تولید) «گفتماني عمل»

 و گفتماني هایکنش روابط معنای)به« عمل اجتماعي»

و فرهنگي( تعریف مي تاریخي سیاسي، اجتماعي، بسترهای

 تحلیل خاص، تمانگف یک تحلیل و معتقد است برای کند

ضروری است؛ چراکه  آنها روابط میان و بعد سه این از هریک

 هایي کهشیوه متون، خاص هایویژگي میان معنادار پیوندی

 وجود اجتماعي عمل ماهیت پیونددند ومي به یکدیگر متون

 هاداده تحلیل برای روشي انتقادی، گفتمان . تحلیل]17[دارد 

 و شناختيهای هستيفرضپیش با ینظر ایمجموعه نیز و

 تحلیل اصلي است. هدف خودش خاص شناختيمعرفت

 در گفتماني کردار که است نقشي تشریح انتقادی، گفتمان

، اوبه عقیده  .دارد اجتماعي تغییر یا و نظم اجتماعي حفظ

 معاني، از کنند و منظورمي پیدا ایدوولوژیک بار« معاني»

دارای  واژگاني معاني کهدر حالي. است واژگاني معاني عمدتا

 ضمني، هایاشاره ها،فرضپیش اما اهمیت باالیي هستند،

 تشکیل را معنا از هایيجنبه همگي نیز که انسجام و هااستعاره

. از منظر تحلیل گفتمان ]17[دارای اهمیت هستند  دهند،مي

 بار متون همۀ ندارد و وجود ایخنثي متن انتقادی، هیچ

 فرهن  اجتماع، در متن، از معنای برخاسته. دارند ایدوولوژیک

به  مربوط هایفرض. پیش]18[دارد  خود ریشه خالق و

توسط  اجتماعي، هایهویت و اجتماعي مناسبات فرهن ،
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 مبارزه بر که نقشي نظر از و میشوند تعیین قدرت مناسبات

 یمنظر از دارند، قدرت تغییر روابط یا حفظ جهت

زبان نه فرآورده صرف . ]17[شوند مي نگریسته ایدوولوژیک

بلکه عامل و نیروی مهمي در  ؛اندرکنش اجتماعي و سیاسي

های اجتماعي، در دو وجه مثبت و کنشدهي دگرباره به شکل

توان . با تحلیل گفتمان مي]19[ منفي یا ایجابي و سلبي است

ي را به برخي پي برد که چگونه زبان برخي تعاریف سیاس

شناختي این مبنای نظری و روش لذا. ]20[کند دیگر غالب مي

ها و پردازد که در چهارچوب آنها ایدوولوژیهایي ميبه شیوه

کاربست ابزاری به نام زبان در معنایي عام، و  با ،روابط قدرت

 . ]19[ شوندبیان و بازنمایي مي ،گفتمان در معنایي خاص

فتمان انتقادی را با حوزه تحلیل گفتمان تحلیل گفرکالف، 

 ها،کنش از ایمجموعه به «سیاست». دزنسیاسي پیوند مي

 نظمي برقراری دنبال به که دارد اشاره نهادها و هاگفتمان

 که هستند شرایطي در بشری، همزیستي دهيسازمان و خاص

ان گفتمدارند.  قرار منازعه حالت در ایبالقوه شکل به همواره

ندهای سیاست است و در بستری تاریخي آیسیاسي یکي از بر

یابد. این فرم و فرهنگي )بر مبنای قدرت و هویت( تعین مي

ها و های سیاسي متفاوت، کارویژهاز گفتمان برحسب فعالیت

. در ]19[ سازدکارکردهای متفاوتي را محقق و نمایان مي

مي تماني درکحقیقت، گفتمان سیاسي به مثابه یک نظم گف

 اجتماعي تغییر ترگسترده فرایندهای درون در پیوسته که شود

 هایحوزه سایر و هارسانه بر و است حال تغییر در فرهنگي و

 . تحلیل]21[گذارد تأثیر مي ها،رسانه با مرتبط اجتماعي

سیاسي، به چگونگي کاربست زبان در جهان سیاست  گفتمان

 ابعاد بر که است ایرشته میان ن پژوهشيکند. بنابرایتوجه مي

 کنش سیاسي طبیعت و سیاسي، متن گفتماني و شناختي زبان

 و تغییر و ساخت توضیح و درصدد ]19[دارد  تمرکز گفتماني

 . ]21[است  سیاسي گفتمان نظم تحول

 

 شناسی پژوهشروش -4
شناختي این پژوهش بر پایۀ تحلیل گفتمان رهیافت روش

رکالف شکل گرفته است. چنانچه پیشتر بیان شد، انتقادی ف

فرکالف تحلیل گفتمان را فراتر از تحلیل متون در نظر مي

 هایگفتمان یا متون دروني گیرد. چراکه معتقد است تحلیل

 چارچوب و سیاسي در حوزه آن دادن قرار بدون سیاسي

. بنابراین، ]21[دارد  اندکي ارزش آن، ترگسترده اجتماعي

 فرهنگي و اجتماعي تحلیل در سهم مهمي ،بافت دقیق یلتحل

انتقادی  گفتمان دارد. فرکالف، سه مرحله برای تحلیل گفتمان

و بدین ترتیب،  .تبیین و تفسیر گیرد: توصیف،در نظر مي

کند. در چارچوب تحلیلي وی، بافت متون را نیز برجسته مي

 دو از به هژموني دستیابي منظور به این چارچوب، قدرت

 درون از طریق دروني؛ در :شودمي قدرت مبارزه وارد طریق

کردارهای گفتماني  بندیمفصل در سیاسي نظام گفتمان نظم

 و متفاوت هاینظام بندیمفصل مختلف و از طریق بیروني؛ با

 .]21[مختلف  گفتماني هاینظم

 که نخستین مرحله از این چارچوب تحلیلي، توصیف است

 هایساخت و دستور واژگان، مانند متن صوری هایویژگي با

های تجربي این مرحله از تحلیل، ارزش .دارد متني سروکار

ای )روابط اجتماعي( و بیاني )بازنمایي جهان طبیعي(، رابطه

)ارزشیابي تولیدکننده از بخشي از واقعیت( متون را مشخص 

 که دهدمي دست به را سرنخي تجربي، . ارزش]22[کند مي

 اجتماعي یا جهان طبیعي از متن تولیدکننده تجربۀ آن در

 اعتقادات و دانش محتوا، شود و بنابراین، بهمي بازنمایي

 آن سررشته ای،رابطه ارزش صوری هایویژگي .مرتبط است

به  گفتمان متن در طریق از که است اجتماعي روابط دسته

 .مرتبط است جتماعيا روابط بنابراین با و آیددرمي اجرا

هویت و هافاعل با ارزش بیاني، صوری هایویژگي درنهایت،

 . ]17[مرتبط است  اجتماعي های

 میان روابط تبیین دنبال به که مرحله دوم تحلیل، تفسیر است

عنوان محصول فرآیند تولید  به متن به و نگرش تعامل و متن

 هایژگيوی طریق تنها از فرکالف، عقیده . به]22[است 

ها بر ویژگي این ساختاری تأثیرات توان بهنمي متن، صوری

 اجتماعي، ساختارهای و متن رابطه پي برد؛ چراکه جامعه

 بر متن نیاز است تا پس .و به واسطه گفتمان است غیرمستقیم

مي ارزش های متنویژگي به سلیم که عقل مفروضات اساس

 و متن خود محتویات از ترکیبي تفسیرها، .شود تفسیر دهند،

منزله  به متن ظاهری ویژگي. هستند مفسر ایدانش زمینه

مي فعال را مفسر ذهن ایدانش زمینه عناصر که سرنخي است

با  و کرده تفسیر را موقعیتي سازد. بدین ترتیب، مفسران بافت

 . ]17[کنند مي مشخص را مربوط گفتمان نوع ،آنکمک 
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 اجتماعي تعیین دنبال به که است تحلیل سوم مرحله تبیین،

. ]22[ است شاناجتماعي تاثیرات و تفسیر و تولید فرآیندهای

 روند از بخشي عنوانبه گفتمان از توجه به است عبارت تبیین

سطح از  این قدرت. در مناسبات ظرف در اجتماعي مبارزه

میان  از متني چنین تولید چرایي تحلیلگر به توضیح تحلیل،

 با ارتباط در متن تولید برای زبان، آن در موجود امکانات

 دانش قدرت و تاریخي، ایدوولوژی، شناختي،جامعه عوامل

 عنوانبه هاگفتمان بدین ترتیب، .پردازداجتماعي، مي فرهنگي

شوند و نشان در نظر گرفته مي اجتماعي فرایند یک از بخشي

 جتماعي،ا از سویي ساختارهای چگونه شود کهداده مي

بخشند و از سوی دیگر، چگونه عینیت مي را هاگفتمان

. ]17[ دارندتاثیر  ساختارها آن تغییر یا بازتولید در هاگفتمان

متن تحلیل در «بافت» از عناصری آمیختن این تحلیل، امکان

 گهگاه که عیني رویدادهای میان ارتباط تا آوردمي فراهم را ها

 ابداع دهد، نشان را پایدارتر اجتماعي یهاکنش و دهندمي رخ

میانجي نقش امر، این و گذارد، نمایش به را هامتن در تغییر و

-زبان جزوي هایمشخصه پیوند ممکن ساختن در ایگرانه

 اجتماعي تغییر فرایندهای با هامتن شناختينشانه و شناختي

 . ]19[کند مي ایفا ترگسترده مقیاسي در

ای برای بعد نشانهبه شیوه گسترده« متن»از اصطالح فرکالف، 

کند. در این مفهوم، ميشناختي رویدادهای اجتماعي استفاده 

همانند ، تیکماحمتعلق به های سایتوب واسناد نوشتاری 

 ، همگي درهای حکومتيها در سازمانگوها و نشستوگفت

نجاری هرکدام به سمت هدفي هکه  هستند« متن»شمول 

توسط بافت ، دستیابي دارد آنچه که امکان ومتمایل است 

محدود شده است. همه  ،نهادی و عقالنیت نهاد مورد پرسش

فرایندی که در آن  ؛ یعنيآنها دربردارنده استدالل عملي هستند

کارگزاران دالیلي را اراوه و دریافت مي کنند که تالش دارد 

کرده و در نتیجه تصمیم پیشنهادی برای کنش را توجیه یا نقد 

ها و ، متون سیاستمقاله. در این ]19[ و کنش را بنا نهند

های مهم ارتباطي پس از مصوبات قانوني مرتبط با فناوری

 34سند(، اینترنت ) 10سند(، ماهواره ) 13ویدوو )-انقالب 

، مورد تحلیل قرار -سند( 20های اجتماعي )سند( و رسانه

ف از تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، گرفت. در مرحله توصی

ساخت و دستور واژگان، مانند صوری متون هایبه ویژگي

متني توجه شده و ساختار متني، انسجام واژگاني، قطب های

های متون ذکر شده فرضهای فاعلي و پیشها، نقشبندی

 متون میان روابط است. سپس در مرحله تفسیر، به تبیین

های های اصلي مرتبط با فناوریو گفتمانپرداخته شده 

اطالعاتي و فناوری در اسناد قانوني فوق شناسایي شده است. 

در نهایت و در مرحله تبیین نیز به بافت اجتماعي و تاثیرات 

 اجتماعي متون اشاره شده است.  

 

 هاي پژوهشیافته -5

 مرحله توصيف: تحليل متون 5-1

تي مرتبط با هریک از فناوریدر این بخش، تحلیل متون سیاس

های اجتماعي با استفاده های ویدوو، ماهواره، اینترنت و رسانه

از روش تحلیل متن در تحلیل گفتمان فرکالف انجام شده و 

های تحلیل متون تعدادی از اسناد منتخب که برای تحلیل

اند، به تفکیک هر حوزه، بیان شده بعدی نقش کلیدی داشته

تحلیل نخستین سند به طور کامل ذکر و جهت است. شیوه 

های شماره رعایت اختصار، تحلیل سایر اسناد در قالب شکل

 آمده است.  9تا  2

 توصيف متون مرتبط با ویدئو الف(

  1361/ ویدئو /  1تحليل سند شماره 

نظارت بر نمایش فيلم و اسالید و »تحليل متن مصوبه 

 :«1361؛ دولتصوب ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها؛ م

ماده تشکیل شده است. ساختار  17ساختار متني: مصوبه از  -

نوار و فیلم تعریف  :توان به سه بخش تقسیم کردمتن را مي

پروانه نمایش فیلم از اداره کل ویدوویي و لزوم دریافت 

بیان مواردی که  ؛نظارت و نمایش وزارت ارشاد اسالمي

اعضای  ؛شودفیلم ميوجود آن منجر به ممنوعیت عرضه 

شورای عالي نظارت، نحوه انتخاب آنها و چگونگي صدور 

پروانه نمایش. بنابراین، بخش عمده ساختار متني به بیان 

بر  ممنوعیت اعمال و ویدوو محتوای از هانگراني ها ودغدغه

 آن، اختصاص یافته است.

ح مصال ین،دانسجام واژگاني: واژگان کانوني مثبت همچون  -

واژگان کانوني  زن و يکشور، سالمت تماشاگر، کرامت انسان

 یاختالف نژاد ی،اقتصاد یاسيس ينفوذ فرهنگمنفي همچون 

/ تحلیل واژگان، صفات و  ابتذال و... یننده،ب يگمراه ي،و قوم

دین  نظیر هایيواژه معنادار تکرار و ها، وجودگذارینحوه نام

های مرتبط با آن همچون توحید، پیامبران، اومه، و واژه
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دهد که در کنار رهبری، فحشا، کرامت زن و... را نشان مي

های مصالح کشور، نفوذ بیگانگان، اختالف نژادی و قومي واژه

و « وحدت»، «فرهن  اسالمي»های اندیشه محور حول و...،

مي خوبيبه اند وگرفته شکل« حفظ تمامیت ارضي کشور»

 .باشد متون مولد ایدوولوژی نمایانگر تواند

سازی و تضاد معنایي، حول بندی، دیگریبندی: قطبقطب -

 و اسالمي عنوان دیگری برای فرهن محور فناوری ویدوو به

 کشور شکل گرفته است. مصلحت

 نمایش و نظارت کل اداره نقش فاعلي: کنشگران اصلي، -

که دولتي به نظارت هستند اسالمي و هیات ارشاد وزارت

روند. در کل متن مصوبه، از مردم، جامعه مدني، شمار مي

بخش خصوصي و غیردولتي، سخني به میان نیامده است. تنها 

اشاره شده است. بنابراین، بر « تماشاگر»و « بیننده»های به واژه

پذیران اساس ایدوولوژی متن، مردم تنها بینندگان و کنش

دنبال تاثیر محتوای ویدوو و بهراحتي تحتند که بهمنفعلي هست

 گیرند.آن اختالف نژادی و قومي، گمراهي، ابتذال و... قرار مي

محتوای ناسالم، در خدمت  یدووو یفناورها: فرضپیش -

 عنوانبهنیز و مردم  يو گمراهسالیق خشونت، ابتذال نفوذ، 

 یبرا یدیتهد ،یني و سالمت جامعهفرهن  د یبرا تهدیدی

 یتحفظ تمام یبرا یدیتهدو  ي،و وحدت ملي مصالح مل

 در نظر گرفته شده است. کشور يارض

  1371/ ویدئو /  2تحليل سند شماره 

 
شرایط استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات »( تحليل متن مصوبه 2شكل 

هاي تصویري در قالب و محصوالت مختلف سمعی و بصري و برنامه

 1371عالی انقالب فرهنگی؛ شوراي وبویدیو؛ مص

 تحليل متون مرتبط با ماهوارهب( 

  1373/ ماهواره /  3تحليل سند شماره 

 
قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دریافت از »تحليل متن  (3شكل 

 «1373ماهواره؛ مجلس شوراي اسالمی، 

 

 

 نترنتیمتون مرتبط با ا ليتحلج( 

  1380/  / اینترنت 4تحليل سند شماره 

 
رسانی هاي اطالعهاي كلی شبكهابالغيه سياست»تحليل متن  (4شكل 

 «1380اي، فرامين رهبري، رایانه
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  1381/ اینترنت /  5تحليل سند شماره 

 

رسانی هاي اطالعمقررات و ضوابط شبكه»تحليل متن  (5شكل 

 «1381عالی انقالب فرهنگی، اي، شورايرایانه

 

 

 

 1385/ اینترنت /  6ل سند شماره تحلي 

 

هاي نامه ساماندهی فعاليت پایگاهآیين»تحليل متن  (6شكل 

 «1385هاي اینترنتی ایرانی، هيئت وزیران، رسانی سایتاطالع

 

 

 

  1394و  1390/ اینترنت /  7تحليل سند شماره 

 
حكم تشكيل شوراي عالی فضاي مجازي و حكم »تحليل متن  (7شكل 

 «1394و  1390ي جدید این شورا، فرامين رهبري، اعضا

 

 

 

 

  1396 / اینترنت / 8تحليل سند شماره 

 
سند تبيين الزامات شبكه ملی اطالعات، »تحليل متن   (8شكل 

«1396عالی فضاي مجازي، شوراي
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 هارسانهاي اجتماعی و پيامد( تحليل متون مرتبط با رسانه

  1396اي اجتماعی / ه/ رسانه9تحليل سند شماره 

 

ها و اقدامات ساماندهی سياست»تحليل متن مصوبه  (9شكل 

 «1396عالی فضاي مجازي، هاي اجتماعی؛ شورايرسانپيام

 ها مرحله تفسير:شناسایی گفتمان 5-2

در این سطح از تحلیل، به روابط میان متون پرداخته شد. 

سیاست های ارتباطي اشاره شد،چنانچه در تعریف سیاست

ای هستند. های شالودههای مذکور، مبتني بر برخي ارزش

های شالودهدهد که ارزشتحلیل متون سیاستي فوق نشان مي

های ارتباطي، در درجه نخست حولای در تنظیم سیاست

 تماميدر بوده است. « فرهن  و هویت اسالمي و ملي»محور 

است و  یدال مرکز ،ایراني-يفرهن  اسالم تحلیل شده، اسناد

پیرامون این دال مرکزی  همچون اخالق، خانواده و... يهایلدا

ای در های زمینههمچنین از دیگر ارزشاند. بندی شدهمفصل

امنیت، استقالل و »و « وحدت ملي»توان به متون فوق، مي

خوبي ها بهاشاره کرد. این ارزش« حفظ تمامیت ارضي کشور

دهند که هستند و نشان مي متون مولد لوژیایدوو نمایانگر

سیاستگذاری ارتباطي در ایران ذیل سیاستگذاری فرهنگي 

های شود و به همین دلیل است که فناورینگریسته مي

اطالعاتي و ارتباطي از منظر تاثیرشان بر فرهن  مورد توجه 

 اند. قرار گرفته

را به اوریفنتمایز اسناد فوق، عمدتا ناشي از آن است که 

اند برساخت کرده تهدیدی برای هویت اسالمي ایراني عنوان

، هویت اسالمي ایراني تقویت و بازتولیددر خدمت یا آن را 

توان ترتیب، دو گفتمان اصلي و غالب را ميسازند. بدینبرمي

است که در « هراسيفناوری»شناسایي کرد. گفتمان نخست، 

هویت  فرهن  و و تهدیدکننده فناوری به عنوان دیگریآن 

شود. اما در گفتمان دیگر، که آن را برساخته مياسالمي ایراني 

نقش و تاثیر فناوری در نامیم، مي« پذیرش ابزارگرایانه»

 تالي ،فناورییعني  ،هبندی شدفرهن  به گونه جدیدی مفصل

نحوه بلکه بسته به  ؛نیستفرهن  و هویت ایراني اسالمي 

 باشد. ی برای آنتواند به عنوان فرصت یا تهدیدمي ،کاربرد

حفظ و در این گفتمان، فناوری در صورتي که در خدمت 

باشد،  یا ترویج و تقویت آن ایراني اسالمي صیانت از فرهن 

 قابل پذیرش است. 

علیرغم این تمایز، در هر دو گفتمان، تمرکز بر کنشگران 

مصوبات،  ن. در متنقش مردم کمرن  استدولتي بوده و 

 غیردولتي، و خصوصي بخش مدني، جامعه مردم، از عمدتا

و یا هنگامي که سخني از مردم به میان  نیامده میان به سخني

در متون منفعل هستند که پذیراني کنش آید آنها عمدتامي

هراسي، مورد تهدید فناوری هستند و مبتني بر گفتمان فناوری

متون مبتني بر گفتمان پذیرش باید از آنها مراقبت شود و در 

 باال به پایین هدایت شوند تا تهدید باید ازابزارگرایانه، 

 . به فرصت تبدیل شود فناوری

و « ایسواد رسانه»مذکور، گفتمان  غالب در میانه دو گفتمان

نیز مطرح بوده و در حاشیه قرار داشته است. « فناورانهسواد »

رهبر انقالب در مواجهه با های این امر به ویژه در ابالغیه

اینترنت و فضای مجازی، قابل مشاهده است. در این گفتمان، 

شوند؛ مردم و کنشگران غیردولتي، منفعل در نظر گرفته نمي

ای، حضور و مواجهه بلکه در صورت داشتن سوادرسانه

  در این فضای جدید خواهند داشت. ایفعاالنه

 اریخیمرحله تبيين: بافت اجتماعی ت 5-3

در مواجهه با هر یک  گفتمان کانونيچنانچه مشاهده شد، یک 

فناوری های نوظهور اطالعاتي و ارتباطي، گفتماناز فناوری

و  راهبردهامشابهي از ه به مجموعه بالقوبوده که هراسي 

. این گفتمان، در وهله نخست با سیاست داردها اشاره سیاست

« ممنوعیت و مسدودسازی»سیاست و پس از آن با « انکار»

همراه بوده است. گفتمان کانوني دیگر، پذیرش ابزارگرایانه 

 سیاست خصوصي، بخش از سازیویژه با دیگریبوده که به

 انحصارطلبي، همراه است. و گریتصدی
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تاثیر ميهای اجتماعي از ساختار هاگفتمانچنانکه بیان شد، 

. اگر این دو گفتمان را در گذارندپذیرند و بر آنها تاثیر مي

شان مورد توجه قرار دهیم، خواهیم بافت تاریخي و اجتماعي

ها، یک سیر تاریخي برقرار بوده که دید که در اتخاذ گفتمان

تحت تاثیر عوامل اجتماعي تغییر کرده است. بدین ترتیب که 

در  ي و ارتباطياتهای نوظهور اطالعبا فناوری« مواجهه اولیه»

و متعاقب آن، اتخاذ سیاست« هراسيریوفنا»، با گفتمان ایران

اما همراه بوده است؛ « انکار، ممنوعیت و مسدودسازی»های 

و  این نحوه از مواجهه اولیهدهد که تجربه تاریخي نشان مي

سیاست ممنوعیت و مسدودسازی، همواره با ناکارآمدی و 

توان در شکستي که ریشه آن را مي شکست همراه بوده است.

جستجو کرد. انسان مدرن برای پیشبرد  فناوریجبر و فشار 

زندگي و اهداف خود مجبور به استعمال ابزارهای فناورانه 

فناوری در فرهن  و زندگي مردم رسوخ مي وقتياست و 

های سلبي کارگر نخواهد افتاد. ها و سیاستکند، دستورالعمل

تهدید به فرصت تجربه ها، فاز گذار از به دنبال این شکست

یابد. ظهور مي ،به فناوری« پذیرش ابزارگرایانه»و گفتمان  شده

های نوظهور فرصتي برای شکوفایي در گفتمان جدید، فناوری

مطابق  سپسشوند. های فرهنگي تلقي مياز جمله شکوفایي

توان گیرد که ميبا رویکرد بازار وفاداری، این تصور شکل مي

و کنندگان ای عرضه هویت مطلوب خود به مصرفاز آنها بر

استفاده کرد. پیامد چنین گفتماني، در عمل، با اتخاذ شهروندان 

همراه مي« گری دولتي و انحصارگرایيتصدی»های سیاست

بر  گفتماني شود. در چنین شرایطي، اگرچه بعضا و در ادبیات

ک شود؛ اما در عمل یتشویق بخش خصوصي نیز تاکید مي

سازی از بخش خصوصي توسط بخش دولتي شکل دیگری

 .گیردمي

در رابطه با ورود ویدوو به ایران و فناوریعنوان نمونه، به

و هراسي پیرامون آن، باید اشاره کرد که در حالي که پیدایش 

ظهور ، گرددمیالدی بازمى 1980ظهور ویدوو در جهان به دهه 

ها، در مقایسه با جوام  انهچون دیگر رسآن در ایران، هم

ای در غربى با تأخیر صورت گرفته است. این فناوری رسانه

هاى عمر رژیم پهلوی، به ایران وارد شد و بهواپسین سال

صورت محدود در اختیار درباریان و ثروتمندان قرار داشت. 

در این زمان، اثرى از این رسانه نوظهور در جامعه و میان 

شد. با پیروزى انقالب اسالمى و کاهش رونق ىمردم دیده نم

هاى جمعي همچون تلویزیون و تعطیلي سینماها، زمینه رسانه

رشد و توزی  نوارهاى ویدیووى فراهم شد. استفاده از ویدوو 

نخست در میان قشر مرفّه و طبقات باالى جامعه شیوع یافت 

شدند و  و دیرى نپایید که بیشتر مردم با این رسانه جدید آشنا

هاى ویدوو به کشور سرعت گرفت. بنا بر آمار ورود دستگاه

 1359تا شهریور  1358ی تیرماه منتشره، تنها در فاصله

 هزار دستگاه ویدوو وارد کشور شده است 430شمسي، حدود 

]23[ . 

تاثیر »هراسي با تاکید بر در چنین شرایطي، گفتمان فناوری

دنبال آن، شکل گرفت و به «قيهای مضر و غیراخالمنفي فیلم

دنبال شد. « ممنوعیت و مسدودسازی»سیاست منفعالنه 

ممنوع اعالم کرد و دلیل را دولت، ورود ویدوو به داخل کشور 

بار فرهنگى، سیاسى جلوگیرى از پیامدهاى زیان»این تصمیم 

مدتي پس از آن و در سال . عنوان شد «و اقتصادى ویدوو

  و ارشاد اسالمى به عنوان گامى نیز وزارت فرهن 1362

ها را براى مبارزه با تهاجم فرهنگى، فعالیّت ویدووکلوپ

در  1372 سال تا 1362تقریباً از سال ترتیب، بدینممنوع کرد. 

های پخش ویدوو و اختیار داشتن و خرید و فروش دستگاه

 نظارت»سند  یا بتامکس در ایران ممنوع بود. VHSنوارهای 

 «آنها نمایش پروانه صدور و ویدیو و اسالید و فیلم نمایش بر

وزیران، مصوب شده و به هیئت از سوی 1361که در سال 

خوبي بیانگر وجود این عنوان نمونه تحلیل شده است، به

 های آغازین ورود ویدوو به ایران است. گفتمان در سال

اما این نحوه مواجهه با ویدوو، خیلي زود شکست خورد. 

تنها مان  استفاده مردم از نه ،عیت ورود ویدوو به ایرانممنو

اى جدید از شاخهای جدید نشد، بلکه این فناوری رسانه

صورت فعالیت قاچاق را در کشور گشود و این وسیله به 

پس از بررسى این . شدچنان به کشور وارد مىغیرقانونى هم

ورود ویدوو اقدام و دستاوردهایش معلوم شد که ممنوع کردن 

ها، تنها، حرکتى انفعالى و به ایران و تعطیلى ویدووکلوپ

ریزى گونه تحقیق و مطالعه و برنامهانفرادى بوده و هیچ

ترتیب، . بدین]23[ هماهن  و بلند مدّتى با خود نداشته است

های ویدوو برداشته ، ممنوعیت داشتن دستگاه1372در سال 

لغو سیاست ممنوعیت، گفتمان شد. با وجود این و علیرغم 

ها هراس همچنان پابرجا بود و اوج هراس از ویدوو و نگراني

مشاهده  80از تاثیر نامطلوب آن بر خانواده، در نیمه دوم دهه 
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شد. بنابراین، اجبار به پذیرش رسانه ویدوو با کنارگذاشتن 

توان ناشي از گفتمان هراس همراه نبوده است؛ بلکه آن را مي

دانست: از سویي ویدوو جای خود را در  فناوریو فشار جبر 

 بخش مهمي از ها باز کرده وفرهن  مردم و در درون خانواده

داده بود  اختصاص خود به را هاخانواده اعضاى فراغت اوقات

و تأسیس ای جدیدتر و از سویي دیگر، رواج فناوری رسانه

از روی ها حساسیتموجب شد که ای، های ماهوارهشبکه

 شود. ی فرهنگي برداشته ویدوو به عنوان یک رسانه

تجربه شکست در سیاست ممنوعیت و مسدودسازی و 

پذیرش »ها برای آزاد کردن ویدوو، با گفتمان نخستین تالش

شورای عالي انقالب  1371سال همراه بود. در « ابزارگرایانه

را به يهای خوب و اخالقي به اندازه کاففیلم ، تولیدفرهنگي

در جهت آزاد کردن  عنوان یک مقدمه الزم در راستای حرکت

ای عنوان رسانهترتیب، ویدوو بهکند. بدینذکر مي ویدوو

توان با آن شود که در صورت استفاده درست، ميمعرفي مي

محتوای سالم را در اختیار مردم قرار داد و مفاهیم عمیق و 

صدور مجوزها و ایجاد »آنکه  دیني را نیز ترویج کرد. نتیجه

در دستورکار قرار گرفت. اواخر « نهادهای دولتي مرتبط با آن

عالي انقالب فرهنگي به وزارت فرهن  و شورای، 1371سال 

ارشاد اسالمي مأموریت داد تا در آینده ضمن رف  ممنوعیت 

طراحي نظام هرچه زودتر اقدام به ،های ویدیویياز فعالیت

های سمعي و بصری بکند های فعالیتمي حوزهاجرایي در تما

به . همچنین مقرر کرد که های الزم را تهیه نمایدنامهو آیین

، شودهایي که توسط صداوسیما وارد ميو فیلم استثنای نوارها

های تصویری در قالب ویدیو و نظایر آن از خارج ورود برنامه

صرفاً  ویدوویيهای و همچنین تولید و تکثیر برنامه از کشور

و  با مجوز وزارت فرهن  و ارشاد اسالمي صورت گیرد

مراکزی انجام فروش و اجاره نوار ویدوویي نیز تنها از طریق 

گیرد که از طرف وزارت فرهن  و ارشاد اسالمي مجوز داشته 

، «پذیرش ابزارگرایانه»ترتیب، نتیجه گفتمان بدین باشند.

بود و یک مصداق  لبيو انحصارطدولتي گری سیاست تصدی

برای توزی   های تصویریمؤسسه رسانهانحصارطلبي نیز در 

. تأسیس شد 1372فیلم شبکه خانگي نمود یافت که در سال 

وابسته به وزارت فرهن  و ارشاد اسالمي ایران این موسسه، 

به عنوان تنها شرکت مجاز توزی  فیلم در  1379بود و تا سال 

 رفت.شمار ميبهن شبکه نمایش خانگي در ایرا

های نوظهور، همچون یک چرخه این نحوه مواجهه با فناوری

های اطالعاتي و ارتباطي معیوب در مواجهه با سایر فناوری

 نیز تکرار شده است. 

به نسبت، سیستم و  ينظم گفتمانفرکالف معتقد است که 

های واقعي ای باز است که به واسطه آنچه در اندرکنشسامانه

. همواره در مقابل نظم گفتماني دهد، تغییرپذیر استخ مير

از اولویت یي وجود دارد کههاها و مخالفتاختالفحاکم، 

گیرند که کارگزاران به های هنجاری گوناگوني سرچشمه مي

. چنانچه تحلیل متون نیز نشان داد، دهندها تخصیص ميارزش

 ،حریم خصوصيون هایي همچدر مواجهه با اینترنت، ارزش

 ي و هویتفرهنگهای ارزشدر برابر نیز اقتصاد  و امنیت

وی همچنین معتقد است  ، پررن  شده است.ایراني اسالمي

های معناسازی در مراتب خاصي از گفتمان برخي از راهکه 

 هستند بدیلای و یا دارای استیال بوده و برخي دیگر حاشیه

های نوظهور نیز دو ناوری. در طول تاریخ مواجهه با ف]19[

صورت توامان حضور گفتمان هراس و پذیرش، عمدتا به

اند با این تفاوت که در هر مقط ، یکي از این دو گفتمان داشته

دارای استیال بوده و دیگری در حاشیه قرار داشته است. پس 

، برای هر فناوری جدید« پذیرش ابزارگرایانه» ظهور گفتمان از

های سلبي همچون و سیاست «هراسياوریفن»گفتمان 

اما به شدت و همواره از میان رخت برنبسته و  مسدودسازی،

ویژه پس از از سوی دیگر و به قوت کمتر باقي مانده است.

ای، از های رسانهتجربه ویدوو، در مواجهه با سایر فناوری

و  «هراسيفناوری»همان ابتدا شاهد منازعه گفتماني میان 

ایم. های متناظر با آنها بودهو سیاست« پذیرش ابزارگرایانه»

دو گفتمان  حاشیهدر نکته دیگر آنکه چنانچه اشاره شد، 

این است. بوده نیز در جریان « ایسواد رسانه»مذکور، گفتمان 

متاثر از ادبیات تاخر فرهنگي، به مساول غیرمادی گفتمان 

ه استفاده از فناوری ها و لزوم آموزش نحوپیرامون فناوری

. با این حال این شود، تاکید داردجدیدی که وارد فرهن  مي

صورت حاشیهگفتمان، نه به عنوان یک گفتمان غالب؛ بلکه به

 ای مطرح بوده است.

 

 گيرينتيجه -6

 ایدوولوژیک بار متون از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، همۀ

 خالق و فرهن  تماع،اج در متون، از معنای برخاسته دارند و
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توان پي برد که دارد. بنابراین، با تحلیل گفتمان مي خود ریشه

چگونه زبان برخي تعاریف از مساول سیاسي را به برخي دیگر 

ها های هنجاری را به ارزشکند و برخي اولویتغالب مي

دهد. در این پژوهش، از روش تحلیل گفتمان تخصیص مي

های ارتباطي تحلیل متون سیاست انتقادی فرکالف، برای

های نوظهور، جمهوری اسالمي ایران در مواجهه با فناوری

های ارتباطي، مجموعه اصول و استفاده شد. سیاست

های هنجارهایي است که به منظور راهنمایي عملکرد نظام

های اطالعاتي و ارتباطي، مدنظر قرار گرفته و از ایدوولوژی

های ادی و اجتماعي هر کشور و ارزشسیاسي، اوضاع اقتص

ها گیرند. یافتهای تشکیل دهنده آنها سرچشمه ميشالوده

های ای در تدوین سیاستهای شالودهبیانگر آن بود که ارزش

فرهن  و هویت »ارتباطي ایران، در درجه نخست حول محور 

امنیت، »و « وحدت ملي»و پس از آن، « اسالمي و ملي

بوده است. این ارزش« حفظ تمامیت ارضي کشوراستقالل و 

هستند و نشان مي متون مولد ایدوولوژی خوبي نمایانگرها به

های اطالعاتي و ارتباطي عمدتا از منظر دهند که فناوری

اند. تاثیرشان بر نظام ارزشي و فرهن  مورد توجه قرار گرفته

ای از هرویکرد بازار وفاداری، هویت ملي، مجموع بر اساس

های فرهنگي است که به حفظ نظرات سیاسي و نگرش

کند و بنابراین، اقدام به سیاستگذاری ساختار قدرت کمک مي

ها، به عنوان ابزاری برای حفظ یا مقررات رسانهو تنظیم

در به همین دلیل است که شود. تقویت هویت ملي توجیه مي

ا حفظ فرهن  و بعمدتا ها ایران نیز سیاستگذاری رسانه

و  ، گره خورده استآنهای مرتبط با هویت ملي و نگراني

چنانچه در متون سیاستي تحلیل شده مشاهده شد، حفظ 

فرهن  و هویت اسالمي و ایراني، همواره ارزش زیربنایي و 

ها نشان داد که در هدف نهایي کنش سیاسي بوده است. تحلیل

، وظهور اطالعي و ارتباطيهای نبا فناوریه مواجهه اولیهنگام 

 تهدیدی برای هویت اسالمي ایراني عنوانعمدتا به فناوری

را پدید آورده است. « هراسيفناوری»برساخت شده و گفتمان 

توان عامل اصلي ترس از دست دادن بازار وفاداری را مي

های فناوری ادر مواجهه ب« هراسيفناوری»گفتمان گیری شکل

های مدرن و با ورود فناوری. شمار آوردبهنوین ارتباطي 

از فناوری،  هراسو  ظرفیت آنها در غلبه بر مرزها، نگراني

های نوظهور اطالعاتي ه است؛ چرا که این فناوریتشدید شد

و ارتباطي، با ایجاد امکان انتقال اطالعات فراتر از مرزها و 

ر خارجي در بازا فراهم کردن امکان مشارکت بازیگران

وفاداری، ایجاد بازار وفاداری انحصاری حاکمیتي را دشوار 

 مجدد به حداکثر رساندناند. بنابراین، حاکمیت در پي کرده

 یهاکانالهرچه بیشتر کنترل ی و با تالش برای وفادار

 رقبا را از بازار حذف کند. کندي، سعي ميو ارتباطات ياطالعات

« انکار»های اتخاذ سیاستا هراسي بنتیجه آنکه گفتمان فناوری

. این در حالي همراه بوده است« ممنوعیت و مسدودسازی»و 

رغم محدودیتهای جدید، بهاست که استفاده مردم از فناوری

یابد و نشان دهنده آن است که آنها ها، ادامه ميها و ممنوعیت

با  ای متفاوتگونهبه خود بنیادین هایبندی ارزشاولویت در 

ارزش این با تضاد در را هافناوری کنند و یاحاکمیت فکر مي

بینند. بنابراین، تجربه تاریخي نشان داده که با نمي بنیادین های

هراسي و سیاست مسدودسازی، گفتمان فناوری ،گذشت زمان

یابد شکست خورده و متعاقب آن، گفتمان دیگری تسلط مي

هن  و هویت اسالمي و که در آن اگرچه همچنان حفظ فر

ایراني، ارزش زیربنایي و هدف نهایي کنش سیاسي است؛ اما 

ه بندی شدتاثیر فناوری در فرهن  به گونه جدیدی مفصل

فرهن  و هویت ایراني  تالي ،فناوری، گفتماناین در است. 

تواند به عنوان مي ،کاربردنحوه بلکه بسته به  ؛نیستاسالمي 

بنابراین، فناوری در صورتي  باشد. نی برای آفرصت یا تهدید

یا  ایراني اسالمي حفظ و صیانت از فرهن که در خدمت 

باشد، قابل پذیرش است. بر اساس  ترویج و تقویت آن

بر این است که تصور  در این گفتمان،رویکرد بازار وفاداری، 

برای عرضه هویت  های جدیدفناوریاز  دتوانمي حاکمیت

. با وجود این، در این دناستفاده کدان شهرونمطلوب خود به 

پذیران و عنوان کنشگفتمان نیز مردم و شهروندان عمدتا به

اند که باید از باال ي منفعل در نظر گرفته شدهکنندگانمصرف

 اگرچه بعضا در ادبیات به پایین هدایت شوند. همچنین

ق بر تشوی های رهبر انقالبویژه در ابالغیهگفتماني و به

اتفاق  در عملآنچه ؛ اما ه استدشبخش خصوصي تاکید 

سازی از بخش خصوصي توسط بخش دولتي دیگری افتاده،

نیروی خصوصي، مانند  چنانچه گفته شد چراکه بوده است؛

یک ویروس قدرتمند است که رقبای دولتي خود را قدیمي و 

دهد و از طرفي دیگر، گسترش بخش ناکارآمد نشان مي

ان شنیده شدن صداهای خاموش در جامعه که خصوصي، امک
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تواند بازار کند که ميخواستار شنیده شدن هستند را فراهم مي

پذیرش  گفتمان نتیجه آنکه وفاداری را تحت تأثیر قرار دهد.

گری تصدی»های ، در عمل، با اتخاذ سیاستابزارگرایانه

 بوده است.همراه « دولتي و انحصارگرایي

کرد بازار وفاداری شرح داده شد، در تنظیم چنانچه در روی

های جدید و بهها که خود ناشي از ظهور رسانهمجدد رسانه

شود، دو راه اصلي پیشدنبال حفظ بازار وفاداری انجام مي

روی صاحبان قدرت قرار دارد: گسترش بازار و حضور 

متقاضیان جدید یا افزایش موان  ورود. نتایج تحلیل نشان مي

های برآمده از آنها، تاکید بر دهد که در هر دو گفتمان و پاسخ

افزایش موان  ورود و حفظ انحصار بر بازار وفاداری بوده و 

مورد توجه  جدید متقاضیان جا دادن به و کارتل مجدد تعریف

قرار نگرفته است. این در حالي است که بر اساس این نظریه، 

 دست از ایرسانه فضای امکان آن که کنترل فشار، اعمال با

شود و چنین تالشي در بسیاری از موارد به برود، بیشتر مي

نتیجه نخواهد رسید؛ چراکه مردم خواهان جریان بیشتر 

 اطالعات و گستردگي بازار وفاداری هستند. 

سازی تصمیمفرکالف، شکل آرماني سیاستگذاری را در 

است که  شامل مشارکت همه آنهایيدانسته است که جمعي 

ها را تحت تأثیر تصمیم قرار خواهند گرفت و این امر تصمیم

همه آنهایي که به واسطه تصمیم. »سازدمشروع و الزامي مي

های جمعي هدایت شده و انتظار مي رود رفتار خود را بر 

ها را ها کنترل کنند، باید مباني آن تصمیممبنای آن تصمیم

نابراین، یکي از دالیل . ب]19[« درک کرده و بپذیرند

های های ایران در مواجهه با فناوریناکارآمدی سیاست

اطالعاتي و ارتباطي در طول تاریخ، این بوده که در این 

سازی جمعي و مشورتي تنها تصمیمهای ارتباطي، نهسیاست

ها و ها مدنظر قرار نگرفته؛ بلکه خواستهگیریبودن تصمیم

دهای مردمي و بخش خصوصي نیز چندان نیازهای مردم، نها

در نظر گرفته نشده است. این در حالي است که مردم و بخش 

های خصوصي خواستار مشارکت فعاالنه و استفاده از فناوری

 رفتن بین ها، به ازجدید هستند و نادیده گرفتن این خواسته

انجامد. مطالعه ماهیت و فلسفه ها مياین تصمیم مشروعیت

ای در دهد که هر فناوری در هر دورهها نیز نشان ميیرفناو

نتیجه کارکرد زندگي انسان پدید آمده است. لزوم توجه به 

های اجتماعي این امر، امروزه و در مواجهه با اینترنت و رسانه

ای های رسانهرسد. فناوریبیش از پیش ضروری به نظر مي

اند که کاربران کرده نوظهور عصر ما، این امکان را فراهم

ای نیز باشند. بنابراین، ای، همزمان تولیدکنندگان رسانهرسانه

امروزه جمهوری اسالمي، هنگام مواجهه سیاستگذارانه با این 

ها نیست؛ بلکه اش با سازمانها دیگر تنها مواجههفناوری

اش با مردم خواهد بود. امروزه، زندگي روزمره مواجهه اصلي

های نوظهور رسانهوکار مردم در فناوریرآفریني و کسبو کا

ای جریان دارد. به عنوان نمونه، تکراسا گزارش داده است که 

زایي مستقیم ، اینستاگرام در ایران موجب اشتغال1400در سال 

در  ینستاگراميهزار فروشگاه ا 415یک میلیون نفر شده است. 

و بازار خرید و  تندمشغول هس یدوفروش محصولبه خر یرانا

هزار  470هزار تا  310فروش محصول در اینستاگرام ایراني، 

. گزارش مرکز ملي فضای ]24[سفارش در روز بوده است 

حجم بازار »نیز بیانگر آن است که  1401مجازی در سال 

تومان است که  یلیاردهزار م 70 ،در سال یراندر ا ینستاگراما

به آن اضافه  ینيصورت تخمفاقد آمار را به  یهااگر بخش

 یلکشور را تشک یجیتالدرصد از اقتصاد د 7.3حداکثر  یمکن

توان گفت که اگر در گذشته بنابراین مي .]25[« خواهد داد

سیاست مسدودسازی از سوی مردم مانعي برای تفریح و 

هایي رفت؛ امروزه چنین سیاستشمار ميسرگرمي آنها به

کند و اساسي زندگي مردم ایجاد ميموانعي بر سر کارکردهای 

توان پیشترتیب ميمعنای مقابله با مردم خواهد بود. بدینبه

منظور هایي که از ابتدا بهها و سیاستبیني کرد که گفتمان

حفظ بازار وفاداری شهروندان پدید آمده بود، به از دست 

قامت و ادر امتناع از  مثالدادن بازار وفاداری منتهي شود و 

پارادایم تغییر نمود یابد. امروزه ما با  از قوانین کشور پیروی

پارادایم سیاستي متناسب با آن تغییرمواجه هستیم که  فناوری

 طلبد.را مي

 های متناظر با آنباید توجه داشت تطورات گفتماني و چالش

های اطالعاتي و ارتباطي، و فناوریها سیاستگذاری رسانهدر 

توان ردپای تعارضات بین ه ایران نبوده و ميمنحصر ب

حاکمیت و تحوالت فناورانه را در سایر کشورها نیز دنبال 

فرهن  بازار وفاداری و حفظ  کرد. بر اساس نظریه وفاداری،

، هدفي مطلوب است که ثبات کشورها را بهو هویت ملي

های دنبال دارد و به همین دلیل است که در سیاستگذاری

گیرد؛ اما چنانچه بیان شد، ي مورد تاکید قرار ميارتباط
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هایي در تحقق اهداف بسته به رویکرد موفقیت چنین سیاست

ها، متفاوت است. سیاستي اتخاذشده روش اجرای سیاست

گسترش بازار، درگیر کردن متقاضیان جدید و در نظر گرفتن 

عنوان یک پاسخ تواند بهمشارکت بخش خصوصي، مي

عنوان یک نمونه موفق در این ن در نظر گرفته شود. بهجایگزی

و به 1990که در اواخر دهه  Vتراشه  تجربهتوان به زمینه، مي

کار گرفته به در ایاالت متحده منظور تنظیم محتوای تلویزیون

به خوبي ارتباط میان عملکرد  اشاره کرد. این نمونه،شد، 

ر حوزه توسعه های فعال دبخش خصوصي )شرکتدولت، 

محتوای نامناسب »گری در تنظیم را و همکاری مردم فناوری(

دهد. این تراشه، یک ابزار فنّي بود که بهنشان مي« تلویزیوني

های منظور تقویت رضایت والدین از محتوای برنامه

تلویزیوني، طراحي شده و امکان فیلتر کردن محتوا با استفاده 

داد. بدیندی را در اختیار کاربران قرار ميبنهای رتبهامانهاز س

گری مخاطبان در خودتنظیم نمادرا  Vتوان تراشه ترتیب، مي

نظر گرفت که در زمانه خود با موفقیت همراه شده است. 

؛ با بودبا سانسور و فیلترین  مرتبط  Vتراشه  اگرچه در عمل،

یگاه این حال، نقش آن در تقویت توانمندسازی والدین و جا

طرفي و خنثي بودن آن، منجر به آن شد ها و نیز بيمراقبتي آن

کنندگان، معقول و مثبت تلقي که از سوی مخاطبان و مصرف

دنبال پاسخ بهایاالت متحده که دولت  ترتیب،بدین .]26[ شود

بازخورد مثبتي را بود، دادن به سؤاالت مهم فرهنگي جامعه 

د و ربخش صنعت، دریافت کهم از درون جامعه و هم از 

گری، یک مزیت عظیم سیاسي برای تنظیم فناوریاستفاده از 

 از متعددی اگرچه امروزه، عوامل .آمدبرای دولت به حساب 

 راهکارهای فناورانه را از مجازی، فضای شدن فراگیر جمله

محور سوق داده به راهکارهای دیجیتال و داده محوریتراشه

 است و ماهیت آن بسیار باقي انهمچن مساله اما است؛

های وشر. است شده تربه مراتب گسترده و چندبعدی،

و  اینترنت بر بستربندی، و رتبه زنيبرچسب 1سپاریجم 

است و اگرچه  پیدا کرده کاربردنیز  های اجتماعيرسانه

های کنترل والدین بر محتوای اینترنت، بسیار متفاوت فناوری

 Vتر از آن چیزی است که در تراشه هو به مراتب پیچید

 :ها، اصول یکساني وجود داردآن تجسم یافته بود، اما در همه

رسد در شرایطي که به نظر مي کهنشان داده  Vتجربه تراشه 

                                                 
1 Crowdsourcing  

های سنتي نهادهای حقوقي، توسط نیروهای فراملي شکل

ي توانند از اختیار عمل مناسبها نميشوند و دولتتضعیف مي

مي انه بخش خصوصيفناورراهکارهای برخوردار باشند، 

فراهم کند و این امر در سایه  بردی-رفت بردبرونتواند راه 

های مختلف دولت، صنعت و مردم، تعامل مناسب میان بخش

 محقق خواهد شد.

 

 تعارض منافع

 در این مقاله کنند که هیچ تعارض منافعينویسندگان تعهد مي

 .توجود نداشته اس
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