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 ی( فضانگیلتری)ف شیمطلوب پاال یها استیس یالگو

 رانیا یاسالم یدر جمهور یمجاز

 یمحمدصادق نصرالله
و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق )ع(.  یدانشکده معارف اسالم اریاستاد

 .رانیتهران ا

  چکیده
بهيمجازيفضاشيپاال سالمریتدبکيعنوان جهت سياپبوم،ستيزنيايسازدر يهااستیثابت

درعرانيایاسالميجمهوریتیحاکم و وگذاراناستیسمنازعهيبراياعرصهشهیهمحال،نیبوده

ظهورشبکهیتلقنفعانيذ با است. وپشده دوچندانمنازعهنيابسامدودامنه،یاجتماعيهارسانامیها

هيقوهمجرانیمزیبرانگمناقشهيهاحوزهنيتریصلازایکيتلگراممبدلبهشيامروزهپاالکهيطورشده؛به

آنیاست،سؤالاساسیمسئلهعمومکييمجازيفضاشيکهپاالميريشدهاست.اگربپذهیوقوهقضائ

وتداب ميریاستکهچهراهکارها بهرهنياارائهکرد؟نجهتبهبودآتوانیرا با ازروشيریگمقاله

یاستیسيسهالگو،یمضمونلینظراتبااستفادهازروشتحلنيالیه(وتحلخبر92مصاحبهباخبرگان)

)پهفا(را«یارتباط-یفرهنگيهمگراشيپاال»و«یتیحاکمرمتمرکزیغشيپاال»،«شيپااليهااستیفراس»

م الگوکندیارائه بقاي. ضرورت بر رادیتأکیتیحاکمشيپاالياول آن اصالح آنکه ضمن داشته،

ياساس،الگونی.برهمرديصورتپذشيدرپاالیتوسعهمفهومداندیالزممنی.همچنانگاردیميضرور

پ شامل مردميیشنهادهایدوم چه هر جهت پاالتریدر پاالیتیحاکمشيشدن تحقق شيازجمله:

زینسوميمجرمانهو...است.الگويمحتوايسازشاخص،یمردمشيپايارتقار،کاربرمحوشدهيبندرده

 بازتعرکرديروکيدر ضمن سشيپاالفيفعال، آن، مفهوم کردن موسع همچون:يیهااستیو

طرشيپاال،یخانگشيپاال،یشيخودپاال از سرودیتوليارتقاقينرم و نظام،یبومسيمحتوا استقرار

 .کندیمشنهادیو...راپامحتويبندرتبه

 یفضا شیپاال نترنت،یا شیپاال ،یمجاز یضاف نگیلتریف نترنت،یا نگیلتریف :ها واژهکلید

 .یمجاز یفضا یساز سالم ،یمجاز
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 مقدمه 

رسانه فضايمجازي، علمارتباطات، منظر رسانهاز از و بوده هايپیشازخودايممتاز

هايگذارياندکهقانونکردهکامالًمتمايزاست.برهمیناساس،کشورهايمختلفتالش

صورتد آن در را جهتتالشالزم اين در نیز ايران اسالمی جمهوري در هايیهند.

پذيرفته میصورت جمله آن از که است قانون به رايانه»توان ايجرائم مصوب«

تريناقداماشارهکرد.عنوانمهمآنبه98تا91ومواد11/11/1811

91درماده اندفدهندگانخدماتدسترسیموظارائه»اينقانونچنینآمدهاست:

طبقضوابطفنیوفهرستمقررازسويکمیتهتعیینمصاديقموضوعمادهذيل،محتواي

رايانه جرائم از ناشی محتواي از اعم جرائممجرمانه ارتکاب براي که محتوايی و اي

هايیکهطبقاينماده،فهرستتارنماهاوسايت...«رودراپااليشکنند.ايبکارمیرايانه

دهندگانتهیهوبهارائه«تعیینمصاديقمحتوايمجرمانه»لترشوند،ازسويکمیتهبايستیفی

وآنابالغمی1خدماتاينترنتی درشود فیلترنمودنطبقفهرستهستندو موظفبه ها

 ماده در شد. خواهند منحل يا جريمه تخلف، به99صورت کمیته ترکیب عنواننیز

دهندگانمیزبانیرانیزمسئولیتخدمات98تومادهرگوالتوراينحوزهمشخصشدهاس

کند.درامرپااليشمشخصمی

شود،ظنويايکهنقطهشروعتمايلنگارندهبهانتخاباينموضوعتلقیمیمسئله

 وجود بر پااليش»مبنی ناکارآمد حقوقی شیوه » شیوه»يا ناکارآمد مقررات تنظیم

دهدکهناکارآمدياينشیوه،ناظربهیاولیهنشانمیدرفضايمجازيبود.بررس«پااليش

عدمتوجهبه-9هايايجابیپااليشعدمتوجهبهشیوه-1ابعادآسیبیوچالشیذيلاست:

راحتیامکانعبورازفیلترينگبه-8بنديمخاطبانونگاهبهمخاطبانبسانيکتودهسطح

توجهپااليشاشتباهوجودمصاديققابل-5شغلبهشیوهپااليشبرپاي-4وباکمترينهزينه

گرايیمرکز-7هايکارشناسیآنهاوتوانايیهايکمیتهباقابلیتعدمتناسبمسئولیت-6

بخشخصوصی غفلتاز پااليشو پايشو اجرايیتهیه-1حاکمیتیدر رويه در ابهام

 مجرمانه مصاديق به-2فهرست سايت فیلترينگ بر تمرکز مطلب زدايیقبح-11جاي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. ISP. 
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بهقانون فیلترشکن. از میطوريگريزيازطريقاستفاده پااليشکه مسئله توانگفتکه

فضايمجازييکمسئلهعمومیدرايراناست.اينمسئلهپسازرويکارآمدندولت

خصوصتلفنهمراه(بهبحثداغروزهاياجتماعی)بهيازدهمدربحثفیلترينگشبکه

تبد بلکه شده بهبدل استکه آن بر مقاله اين است. حاکمیتیشده يکمجادله به يل

راه آرايخبرگان، مبتنیبر و سیاستحلشکلیروشمند و وضعیتها هايیبرايبهبود

فیلترينگاينترنتکشورارائهنمايد.

بنابراينسؤالاصلیاينمقالهآناستکهدرجهتحلمسائلومشکالتپااليش

سیا جمهوريستفضايمجازي، فیلترينگفضايمجازيدر بر راهبردهايحاکم و ها

دهیبهتوانسؤاالتفرعیراازبابمقدمهپاسخاسالمیايرانچیست؟دراينجهتمی

سؤالاصلیمطرحکرد:

 شود؟سازيمیپااليشفضايمجازيبهچهمعناستوچگونهپیاده -

 ت؟مسائلومشکالتفیلترينگاينترنتدرايرانچیس -

مقاله6سالاخیر،8-9دهدکهدرمروريکوتاهبرآثارعلمیموجودنیزنشانمی

می اينمقاالترا است. شده پااليشفضايمجازينگاشته حوزه سهعلمیدر به توان

 کرد: تقسیم کلی -1دسته فیلترينگ اصل سیاست-9ضرورت فیلترينگ -8پژوهی

اي(،بانگارشمقاله1825اسماعیلیونصراللهی)يابیخردفیلترينگ.دردستهاول،مسئله

 عنوان فقهی»با ديدگاه از مسائلآن حکمو پااليشفضايمجازي؛ حکمفقهیاصل«

وجوبنهیازمنکروحرمتتعامل»اند.هايشرعیآنراتشريحکردهپااليشوبايسته

بايستهفقهینیز2رآن،ازادلهوجوبپااليشدراينمقالهاست.درکنا«باکتبضالل

ايدارندتحتعنوان(نیز،مقاله1826کاليی)نژادومنیريحمزهپیشنهادشدهاست.حسین

فقهیوجوبکهطیآنادله«تحلیلوبررسیفقهیاجرايفیلترينگدرفضايمجازي»

همچونقاعدهنفیسبیل،حرمتحفظکتبضاله، قاعدهمصلحتوامربهفیلترينگرا

کند.معروفونهیازمنکرراتشريحمی



 1211پايیز |  32شمارة  |ششم سال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 111

 

می دوم دسته در فقهی»توان منظر از مجرمانه پااليشمحتواي واکاوي مقاله را«

بهنگارشجاويدنیا،عابديسرآسیاوسلطانینامبردکهدر24عنواناولینکاردرسالبه

بیینشود.هايکلیمشترکعرصهدفاعدرفضايمجازيتآنتالششدهاستسیاست

آمادگیدربرابرتهاجم پرهیزازرابطهموارديهمچون: دشمنانهايسايبري، اينترنتیبا

بدعت و خدا دشمنان اينترنتی محافل به ورود از نهی پايهدين، نظامگذاران، ريزي

خانواده، و جامعه درون درخودجوشپااليشاز حفظکرامتانسانی با توأم برخورد

ايجا آنپااليش، به پاسخ و شبهات طرح مجازي فضاهاي مقالهد در دفاع. مقام در ها

 عنوان سیاست»ديگريبا هاياينترنتیهايفیلترينگسايتدرآمديبر » سال ،1824در

هايپااليشداشتهباشد.دراينجهتابتداعلیسعدتالشکردهاستکهمروريبربايسته

چینواتحاديهاروپارامرورکردهوضمناحصايطورخیلیمختصرالگوهايآمريکا،به

فرصت سهمقوله تهديدهايفضايمجازي، و «ايپرورشگلخانه»ها رسانه»، ايسواد و«

رسانیهاياطالعاصولپااليشپايگاه»کند.رادرپااليشبررسیمی«هايمردمیتشکل»

1826ديگرياستکهدرسالبهنگارشعباساسديوحامدبابازدهمقدم،اثر«اينترنتی

هايخبريدرفضايکردنموضوعخودبهرسانهمنتشرشدهاست.اينمقالهضمنمحدود

مندي،ها،قانونهاهمچونمداخلهحداقلیدولتاصولیخاصرادرپااليشآنمجازي،

مصوبات هوشمنديوآموزشبراساساسنادحقوقبشري، امکاندادخواهی، شفافیت،

دهد.هايشوراياروپاپیشنهادمینامهکووتوصیهيونس

فیلترينگودشواره»(درمقاله1826درنهايتدردستهسوم،رحمتیوشهرياري)

پرهیز-گويیراست»هايمتزاحماخالقیدرفیلترينگراهمچون،موقعیت«تزاحماخالقی

عدم-جازاتخطاکارم»،«خیررساندنبهديگران-حفظحريمخصوصی»،«ازاشاعهگناه

-حفظحقوقشهروندان«»عدمايجادبدبینینسبتبهدين-خدمتبهمردم»،«گناهتنبیهبی

دهند.احصاءکردهودرنهايتارائهراهکارمی«حفظبیتالمال

توانگفتکهتمايزاينمقالهباآثارپیشینازدوجهتاست:بنديمیدريکجمع

سیاستهیچ-1 مقاالت از جامعيک و میدانی شکل به را پااليش راهبردهاي و ها
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نکردهجمع تبیین و آوري کتابخانه-9اند. روش طريق از مقاالت پااليشهمه به اي

تالشمیاند؛پرداخته مقاله اين در حالیاستکه در روشاين با که هايمیدانیشود

 کیفی،مسائلپااليشاحصاءشود.

 ادبیات نظری

میادبیاتنظريد مطالعاتنظريارائه دوبخشچارچوبمفهومیو بخشر در شود.

تعريف اصلی اصطالحات مفهومی، میچارچوب بررسی آن چیستی و درشده و شود

رهیافت نظري، مطالعات چارچوببخش و کمکها نظري مسئلههاي تحلیل به کننده

شود.مطرحمی

 چارچوب مفهومی

عنوانکلیدواژگانبه«پااليشفضايمجازي»و«ستیالگويسیا»دراينبخشدواصطالح

شود:اصلی،تبیینوتشريحمی

 الگوی سیاستی

1الگو» واقعیت« از استکه تصويري مدل، گرفتهيا موجود روابط و نشانگرها و شده

هاست)الوانی،هاونتايجحاصلازکنشوواکنشآنآنمتغیرهايموجود،نحوهارتباط

1811 م59: دل(. درواقع انتزاعیبرداشت»ها هايی و« )الوانی هستند واقعیات دنیاي از

شدهازتوانگفتکهمدلنمايشنظريوسادهکالممی(.دريک1816:17زاده،شريف

 تانکارد، است)سورينو موردنظر پديده 1816جهانواقعیو از65: نگارنده استفاده .)

جهتد به بیشتر مدل، يا الگو رونواژه مفهومی گونگینظام»مايه » بودن»و نمايشی و«

آناست.«کنندگیتلخیص»

9سیاست» واژه« رشته در استکه عمومیسیاست»اي گذاري قرار« استفاده مورد

کنیم:هااشارهمیگیرد.براياينواژهتعاريفگوناگونیآمدهاستکهبهبرخیازآنمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Model. 

2. Policy. 
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 صفت با نوعاً که 1عمومی»سیاست هم« مجموعه به است، هاتصمیم»راه و«

هايیحلراه» جهترفع« مسائلعمومی»گويندکه پیش« میدر عبارتگرفته به شوند؛

 سیاستعمومیبه »ديگر، پاسخبه کنشحاکمیتدر عدم کنشيا ومشکالتمسیر

مسائلاجتماعی می« )گفته جیمزKraft & Furlong, 2004: 4شود همینراستا، در .)

9سوناندر استکه: اينباور جريانهدفمنديازکنش»بر استکهسیاستعمومی، ها

 & Lester«)شودگرفتهمیدرپیشدغدغهيامسئلهتوسطکنشگراندرمواجههبايک

Stewart: 2000: 4مسئله ارتباطتنگاتنگیبا معنايسیاستعمومی، واضحاستکه .)

ترشدنمعنايآنبايدمسئلهيامشکلعمومیراعمومیدارد؛بنابراينبرايهرچهروشن

تشريحکرد.

،«توانديابايدباشداختالفوشکافمیانآنچههستوآنچهمی»را،وجود«مسئله»

بهPadioleau, 1982: 25بهنقلاز1811:79اند)وحید،تعريفکرده ديگر،مسئلهبیان(.

میانوضعیتموجودووزمانیرخمی باشد.دهدکه ضعیتمطلوبفاصلهوجودداشته

گیرد)الوانیدانندکهبرسرراهرسیدنبهاهدافقرارمیمی«مانعی»برخیديگر،مسئلهرا

،آنرايک«مشکلعمومی»(.چارلزجونزدرتعريفخويشاز1816:66زاده،وشريف

انسانی» «نیاز يکمحرومیت»، » يکنارضايتی»يا بهمی« که شخصياوسداند خود یله

تشخیصداده راهديگري آن براي و میشده جستجو )حل (.Jones, 1970: 20گردد

دانندکهبرايبخشیازمردممسئلهسیاستیراشرايطوموقعیتیمی»استیواردوديگراننیز

عالوه8(.دانStewart & Hedge & Lester: 2008: 68«)کندايجادنیازيانارضايتیمی

اشارهدارد«رفتهدرمسیرپیشرفتفرصتازدست»و«نیافتهارزشتحقق«از،بهدومقولهبرنی

(Dunn, 2007: 72،درتعريفديگري،مسائلعمومی.)«تعبیر«هايعمومجامعهخواست

سیاست کار دستور در استکه میشده قرار عمومی ربیعی،گذاري و )گیوريان گیرد

بنديازتعاريف(.دريکجمعRogene & Buchholz: 1985: 1-6بهنقلاز1814:17

می میفوق، پديد زمانی عمومی مسئله که گفت وتوان موجود وضعیت بین که آيد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Public. 

2. James Anderson. 

3. William Dunn. 



 131 | یمحمدصادق نصرالله

 

تواندناشیازعدمپاسخگويیبهيکنیازمطلوبفاصلهوجودداشتهباشد.اينفاصلهمی

ی،عدمتحققيکعمومی،عدمرفعيکمحرومیتعمومی،ايجاديکنارضايتیعموم

فرصت دادن دست از و عمومی آنارزش جبران که باشد مردمها بیشتر توسط ها

بهدرخواستمی سمتوضعیتمطلوببیانگردد. حرکتبه موقعیتی، چنین در ديگر،

گردد.توسطمردممطالبهمی

ارائه تعريف به توجه مسئلهبا از شده سیاست»عمومی، تصمیم« ومجموعه ها

وضعیتمطلوبنزديکمیحلراه به را وضعیتموجود شافريتزهايیاستکه ،1کند.

تصمیم در نیز را اقتدار راهعنصر ارائه تعريفسیاستحلدخیلمیگیريو در و داند

ازقبیلدولت،شرکتيارئیسمنبعاقتدارايکهبهوسیلهيکتصمیمگیري»نويسد:می

سیاست»توانگفتکه(؛بنابراينمیShafritz: 2004: 221«)شوديکخانوادهگرفتهمی

هايیاستکهمنابعقدرتواقتدارازجملهحاکمیتجهتنزديکشدنمجموعهتصمیم

عدم محرومیت، نیاز، بهوضعمطلوبازطريقحلمسائلواقعی)اختالل، وضعموجود

د.درموردمسئلهاينگیرنها(درپیشمیرضايتو.(ومسائلآرمانی)عدمتحققارزش

می نیز سیاستمقاله از منظور که گفت تصمیمتوان مجموعه تالشها، استکه هايی

کندوضعیتموجودپااليشناکارآمدرابهوضعیتمطلوبآنيعنیپااليشکارآمدمی

باتوجهبهپیشوندالگو،بنايمقالهبرآناستکهنظامیشماتیکومخلص«نزديککند.

هايحاکمبرپااليشفضايمجازيدرايرانارائهنمايد.ستازسیا

 پاالیش فضای مجازی

 «پااليش»واژه معادلفارسیواژه 9فیلترينگ»، » واژه است. فیلتر»درنظرگرفتهشده در«

عنواناسمنوعاًهايزبانانگلیسی،دردوجايگاهاسمیوفعلیآمدهاست.فیلتربهنامهلغت

وسیله بربه ناخالصیاي از گازها و مايعات تصفیه میاي گفته برخیها آنچه شود.

بهآناشارهنامهلغت نیزنزديکمیها عنوانشودفیلتربهدارندکهبهمعناياصطالحیما

مايهکردناطالعاتومحدودکردنانتقالآناست.درمجموع،درونايبرايتصفیهبرنامه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jay M. Shafritz. 

2. Filtering. 
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وسیلهتصفیهمعنايیفیلتردرجايگاهاسمی ابزارمحدودکردنعبورهرچیز،آن، کردن،

زندگی در استکه چیزي همان درواقع فیلتر است. ... و ناخواسته مواد حذفکردن

دهدکهما(واجازهمی1871:44شود)شکرخواه،روزمرهماتحتعنوانصافیشناختهمی

تراازموادناخالصآنبزدايیموهايصافی،مايعاتیمانندآبوشرببراساساندازهگره

«پااليه»توانمعادلفارسیمناسبترکنیم.برايفیلتربهاينمعنامیتروخالصآنراتمیز

رابرگزيد؛امامعنايفعلیفیلترنیزجداازمعناياسمیآننیست.اگرفیلتراسمیناظربه

بهعملتصفیهکردنوممانعتکردنعنوانفعلناظرابزارتصفیهوممانعتاست،فیلتربه

 :Mopris, 1982: 492 & Summers, 2008: 592-593 & Wehmeier, 2005باشد)می

طبیعیاستکهفیلترينگبه573-574 بهمعناي(. است.«تصفیهوممانعت»عنوانمصدر،

صافیعنوانمصدربهمعنايصافکردن،تصفیه،هايزبانفارسی،پااليشبهنامهدرلغت

1،ج1812کردن،پالودن،ترويق،پالیدنآمدهاست)عمید، :1،ج1861ومعین،857:

676 دهخدا، 1878و ج ،4 ،4611« فارسی( ادب و زبان فرهنگستان واژه« معادل نیز

"information filtering" اطالعات»را پااليش معناي« به را آن و کرده مصوب

جابه» اطالعاتیجايیاطالعاجلوگیرياز دريکمسیر تناخواسته است« تعريفکرده

(.57،دفترششم:1811)فرهنگستانزبانوادبفارسی،

نقطهشروعمنظوراصطالحیاينمقالهازواژهپااليشيافیلترينگ،معناشناسیرايج

است؛زيراايندانش،علممادربهکاربرنده«فناورياطالعات»و«علومکامپیوتري»آندر

علم تعاريفاصطالحی برخی است. اطالعات فناوري و مجازي فضاي حوزه در آن

برده کار خاصبه و عام معناي دو به فیلترينگرا پااليشو عامکامپیوتر، معناي اند.

هايهايیکهازدستیابیبهانواعخاصاطالعاتيابستهفیلترينگعبارتاستاز:فناوري

اينترنتويژه محتواي عملمیاياز به جلوگیري دسترس، تعريفخاصیدر اما آورد؛

فیلترينگعبارتاستازجلوگیريازدسترسیبهاطالعاتبرمبنايمحتواياطالعاتو

(کهاينمعنايخاصازفیلترينگبیشتر1،9111:5نهآدرسسايت)گرينفیلدوديگران

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Greenfield, Paul & Rickwood, Peter & Tran, Huu Cuong. 
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کنیمفکیک،ماسايترابالکمیرود.طبقاينتبهکارمی«1بلوککردن»درمقابلواژه

کهدسترسیبهکليکسايتممنوعشدهاست،ومحتواراپااليشوفیلتر.پسهنگامی

کهبخشیازمحتوايآنممنوعشودسايتبالکشدهودرصورتیدراصطالحگفتهمی

شدهباشد،فیلترشدهاست.

عام استفاده که پااليش مشابه کاربرديواژه بیتر، و دارد،تر آن به نسبت شتري

است.اينواژهکهبیشتردرموردمطبوعاتوبعدازآن،راديووتلويزيون«9سانسورکردن»

درهمینزمینهوبیشبرايفضايمجازيواينترنتهمبهکارمیکاربرددارد،کم رود.

8رونالدديبرت» 4يعنوانسانسورتجارحمايتازمالکیتفکريبه»ازتعابیريچون« و«

اينترنتیپااليشمحتوايیدولتیبه» 5عنوانسانسور می« تعريفسانسوراستفاده کندودر

کنندهگروحذفکننده،محدودايازاعمالسرکوبعمليامجموعه»نويسد:اينترنتیمی

(.Deibert, 2008: 139-143«)بیانمخالفياهرنوعديگريازبیان

پاياناگربخواهیمتعريف بايددر نهايیاصطالحیمرسوموموجوديارائهکنیم،

 پااليشعبارتاستاز: ارتباطاتفضايگفتکه از ساختارگونه جلوگیريهدفمندو

صالحیت توسطمقام ارتباطیمجازي عناصر در اختالل ايجاد طريق از )نصراللهی،دار

1824:79.)

 مطالعات نظری

 مسائل و مشکالت پاالیش فضای مجازی

هامعطوفبهحلمسائلومشکالتطورکهدرتعريفسیاستگفتهشد،سیاستنهما

الزماستکههايپااليشفضايمجازياستخراجشود،هستند.پساگربناست،سیاست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Blocking. 

2. Censorship. 

3. Ronald Deibert. 

4. Intellectual Property Protection as Commercial Censorship. 

5. State Content Filtering as Internet Censorship. 
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باتوجهبهمطالعاتمیدانی توانصورتگرفتهمی1مسائلومشکالتآنمشخصباشد.

شفضايمجازيدرايرانارائهکرد:بنديمسائلپااليمدلذيلرابرايصورت


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هايآنبهشکلتفصیلیدرانجامشدهويافتهپردازيدادهبنیادخبرهوتحلیلنظريه92اينمطالعهمیدانیازطريقمصاحبهبا.1

پژوهشیرسانهوفرهنگ-درنشريهعلمی«بنديمسائلشیوهپااليش)فیلترينگ(فضايمجازيدرايرانصورت»ايباعنوانمقاله

 .پذيرفتهشدهاست.بهدلیلمحدوديتحجمیمقاله،دراينجاناچاراًتبییننشدهاست
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 الگوی نوعی نظام پاالیش فضای مجازی

پااليش-گذاريدرهرموضوعیالزماستکهخودموضوعبرايسیاست اينجا کهدر

دهدکهدرزمینهارائهمدلشناختهشود.مطالعاتنگارندهنشانمی-فضايمجازياست

مواجههستیم.مطالعاتفقرمطالعاتیجديرنتباجامعوکاملیازفرايندپااليشدراينت

وتکنیک خردوموردينسبتبهفرايندها درجمعنوعاً بنديايندستهازهايآناست.

کنندهماهیتپااليشفضايعنوانيکالگويمناسبتبیینتوانمدلذيلرابهمطالعاتمی

:1مجازيارائهکرد



 گوی نوعی نظام پاالیشال. 9شکل 

پايش-1طبقاينمدل،يکنظامپااليش،درسطحکالنازسهمرحلهتشکیلشدهاست:

ايازجنسشناختوآگاهیپیشینیپايشپسینی.مرحلهاول،مرحله-8پااليش-9پیشینی

کندکهچهچیزي)اعمازنامدامنه،آيپی،نسبتبهفضايمجازياستومشخصمی

توايمتنیياتصويريو...(بايدپااليششود.مرحلهدوم،ازجنساثرگذاريوپورت،مح

شودومرحلهاعمالتغییردراينفضااستوتعیینمی کندکهپااليشچگونهبايداجرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .لهاستاينمدلابداعیمقا.1

 تعریف•

 تعیین•

 تطبیق•

 پایش پیشیني

 تصمیم•

 اعمال•

 اعالم•

 پاالیش
 ثبت•

 تحلیل•

 تغییر•

 پایش پسیني
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پیامد تحلیلمیسوم، پااليش، جهتاصالحنظام را تغییر و مشخصهاياينتأثیر کند.

نسبت مرحله، اينسه بايداستکه ابتدا ما چراکه مراتبدارند؛ سلسله ترتبو هم به

اکوسیستمفضايمجازيراجهتپااليشبشناسیم،سپسدرآندخلوتصرفکنیمو

درنهايتسیستمپااليشرادرجهتکارآمديبیشتراصالحکنیم.

-1اوليعنیپايشپیشینی،دارايسهعملکردکلیاست:امادرسطحخرد،مرحله

-8تعیین-9يفتعر ابتدا، مرحله اين در غیرمجازيتطبیق. و بناستمحتوايممنوع که

1پااليشبشود برمیتعريف، حاکم سیاسی و ارزشی نظام بر تعريفمبتنی اين گردد.

گیردوازکشوريبهکشورديگرمتفاوتاست.درمرحلهدوم،جهتجامعهصورتمی

ازمحتواهاياحصاء-گیرد:الفکارصورتمیشدنبهسطحعملیاتیپااليشدونزديک

گرايیوشودتاسلیقهمیتعیینآنمصاديقعینیگیردوشده،تعريفعملیاتیصورتمی

براساسمصاديقعینی،نیروهايانسانیياماشینیبه-گربهحداقلبرسد.بخطايپااليش

برون برخطو فضايمجازيشکل در موجود موارد از فهرستی دامنهخط، نام از ،اعم

فايلیو...؛کهمشتملبرمصاديق تصويرييا محتوايمتنیيا پورتيا آدرسآيپی،

کنند.درعملکردآخريعنیتطبیقنیز،دوگامطیعینیممنوعهوغیرمجازاست،تعیینمی

می فهرستتهیه-1شود: فهرستوبگاهتطبیق با میزبانیشده در )مستقر داخلی هايهاي

شدهبادرخواستکاربران.درگاماولبهدلیلامکانتطبیقفهرستتهیه-9داخلکشور(

ازآنجملهاعمالاقتدارنسبتبهمیزبانی هايداخلوهمچنینمزايايايناعمالاقتدار،

پااليش، زدن دور امکان خدماتعدم به دادن میزبانیپیشازتذکر و محتوا دهندگان

دنآنانازعواقبمنفیپااليشوهمچنینحذفمحتوايمجرمانهبهپااليشومصونمان

اينروشدراولويتقرارمی گیرد.درصورتشکلکاملازبسترفضايمجازيمعموالً

شودکهطیآنهايخارجی،گامدومبرداشتهمینبودچنینامکانیوبیشترنسبتبهوبگاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

فهرستسفیدشود؛ايندرحالیاستکهدراينترنتامنبرايکودکان،فرضدراينجا،آنستکهفهرستسیاهتهیهمیپیش.1

شود.آمادهمی
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فهرست با تهیهدرخواستکاربران هاي میشده داده بهتطبیق دامنهعنوانشود. نام مثال،

؟1درخواستیکاربر،جزءفهرستسیاهاستيانههوبگا



 مدل خرد مرحله پایش پیشینی. 3شکل 

ترينمرحلهنظامپااليش،سهترينواصلیعنوانمهمدرسطحخردمرحلهدوم)پااليش(به

قابلتعريفاست: اول-8اعمال-9تصمیم-1عملکرد عملکرد در گرفتهتصمیماعالم.

چهوبگاهياعنوانمثال،شودکهچهدرخواستیمجازاستوچهدرخواستیمردود.بهمی

می شود.محتوايی مسدود محتوايی چه و کند عبور چهپس9تواند شد معلوم ازآنکه،

درمرحله تکنیکدومپااليشنسبتدرخواستیبايدمسدودشود، هايمتفاوتبهآنبا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

برون.1 نه و پايشبرخط)آنالين( اگر که قسمتبوعملکردتطبیقيکبايدتوجهکرد عمالً باشد، انجامخط)آفالين( جا

شود،بلکهبهصورتبرخطسیستمبهمحضدريافتدرخواستيشبرخطبدانمعناستکهازقبلفهرستیآمادهنمیشود.پاالمی

دهد.آنچهشده،تطبیقدادهووضعیتآنراازحیثوجودمحتوايمجرمانهتشخیصمیکاربر،آنراباالگويمصاديقعملیاتی

خط.شود،بیشترناظربهپااليشبرخطاستونهبرونشناختیو...شناختهمیکهبهعنوانفیلترينگهوشمنديامحتوايامعنا

ممکناستاشکالشودکهزمانیکهدرمرحلهپیشینفهرستسیاهآمادهشدهاست،تصمیمتنهايکحالتهبودهوهمهموارد.9

آنطیفدوگانهمردودومجازراداردودرهگیريدرحالتبسیطوسادشود.درپاسخبايدگفتکهتصمیممردودومسدودمی

تواندبستهبهسن،فرهنگ،جغرافیا،شغلوتحصیلکاربرومخاطبمتفاوتهايپیچیده،بحثتجويزومردودشمردنمیحالت

 يابد.گیريازاينجهتموضوعیتمیباشد.لذاتصمیم

 عملکرد تعریف
 نظام ارزشي و سیاستي •

 عملکرد تعیین
 عناوین کلي محتوای مجرمانه•

 عملکرد تطبیق

 عناوین عیني مصادیق مجرمانه•

 ... فهرست نام دامنه، آدرس آی پي، پورت و •

.... 

 فهرست نام دامنه های داخلي مجرمانه•

 ...  فهرست درخواست منطبق شده کاربر با فهرست مجرمانه نام دامنه،  آی پي و •
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دسترسیبهوبگاه،محتواياخدمتغیرممکنمیمیاعمال شود.درمرحلهشودوعمالً

شود.میاعالمسومنیزبهمخاطبعدمدسترسیبهمورددرخواستشده



 مدل خرد مرحله پاالیش. 2شکل 

-9ثبت-1یزسهعملکردتعريفشدهاست:درسطحخردمرحلهسوميعنیپايشپسینین

تغییر.درعملکردثبت،کلیهاطالعاتوعملکردهاينظامپااليشثبتوضبط-8تحلیل

توسطچهکاربريدرخواستشودکهچهمحتوايی،شود.طیاينمرحلهمشخصمیمی

همه است. داده نشان واکنشی آنچه به نسبت سیستم و فرايندشده طی موارد اين

.پسازثبت،براساساهدافومسائلموردنظرکارگزارنظام1شودنگاريثبتمیرويداد

تحلیل پردازشپااليش، و شده،ها ثبت اطالعات روي الزم میهاي وصورت گیرد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

آنازاولینعملکرددرمرحلهاولتاآخرينعملکرددرمرحلهدومرااگرچهاينعملکرددرمرحلهسومآمده،امازماناعمال.1

 شود.شاملمی

 عملکرد تصمیم
 فهرست درخواست تطبیق داده شده با فهرست  مجرمانه•

 عملکرد اعمال
 مردود یا مجاز بودن درخواست کاربر•

 عملکرد اعالم

 عبور درخواست مجاز و دریافت توسط کاربر•

 مسدود شدن درخواست غیرمجاز •

.... 

 نمایش صفحه پاالیش به کاربر و توجیه نسبت به عدم دسترسي•
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سیستممهندسیمی روشنشدنوضعیتموجود و اساستحلیلصورتگرفته بر شود.

.1گیردهارتقاءوبهبودنظامپااليشصورتمیاشکاالتسیستم،تغییراتالزمنسبتب



 مدل خرد پایش پسینی-1شکل  

 روش پژوهش

روشجمع متخصصانو»آوريدادهدراينمقاله، خبرگان، مصاحبهنیمهساختيافتهبا

مطلع افراد » موردبررسی»است. موضوع در که هستند افرادي کارشناس، يا مطلع افراد

درايننوعمصاحبه،(»1811:989)لیندلوفوتیلور،«ايدارند.اطالعاتوتجاربارزنده

عنوانمتخصصدريکحوزهعنوانيکشخصبلکهبهقابلیتشبهبهمصاحبهشونده،نهبه

می شودخاصتوجه » 1821)فلیک، مشکالتشیوه118: برايکشفمسائلو طبیعتاً .)

ترينترينوباارزشايران،خبرگانومتخصصاناينحوزه،مهمپااليشفضايمجازيدر

منابعاطالعاتیهستند.

مصاحبه تحلیل روش اينکه به توجه روشبا از طبیعتاً است، مضمونی تحلیل ها،

اياستکهبرمبنايگیرينمونه»شودکهمقصودازآن،استفادهمی«1گیرينظرينمونه»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

می1. دارد، پايشورصدفضايمجازيرا توجهبهماهیتپااليشکهدردرونخود، توانديکابزاربالقوهجهتترسیموبا

منظراينرساله،پااليشيکابزارخوبومناسبهايمختلفتلقیشود.ازتحلیلکنشمخاطبانوکاربراناينفضادرحوزه

آيد.ارتباطیمخاطبانوکاربرانفضايمجازيبهحسابمی-شناسیفرهنگیجهتسنخ

 عملکرد ثبت
 کلیه اطالعات و عملکردهای نظام پاالیش•

 عملکرد تحلیل
 اطالعات و عملکردهای ثبت شده •

 عملکرد تغییر
 اطالعات و عملکردهای طبقه بندی شده•

.... 
 ارتقاء و بهبود نظام پاالیش•
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ارتبامفاهیمیمی استطنظريآنباشدکه اثباترسیده حالتکوينبه در نظريه با «ها

(.1815:175)استراوسوکوربین،

بررسی و میمطالعات نشان نگارنده اولیه نمونههاي در که نظريدهد گیري

پااليشمتخصصاندرجهتايجادبیشترينتناسبوتنوع،بیندوگروهازخبرگانحوزه

دستهاولکسانیهستند. خبرگاناجرايی-9خبرگانعلمی-1توانتفکیکايجادکرد:می

حوزه در ايرانمطالعاتکه پااليشفضايمجازيدر دانشگاهیمرتبطبا هاينظريو

متمرکزيداشته مالکانتخابجديو و مهم برايمقاله اينگروه مورد در آنچه اند.

ابقوتجربیاتعلمیاواست؛جهتانجاممصاحبهبوده،تمرکزمطالعاتیفردخبرهدرسو

فعالیت تجربیاتو اشخاصیاستکه به ناظر اجرايی، يعنیخبرگان دوم دسته هاياما

قابل سازمانجديو پااليشدر حوزه درگیرتوجهیدر نهادهاياجرايیمرتبطو و ها

بررسی میدارند. نشان اولیه عبارتهاي اصلی نهادهاي که دهد از: عالی-1اند شوراي

)به آن مرکز سیاستفضايمجازيو عنوان محتواي-9گذار(، تعیینمصاديق کارگروه

عنوانمجري(شرکتارتباطاتزيرساخت)به-8گذار(عنوانمقرراتمجرمانهاينترنتی)به

دهندگاندسترسی،میزبانی،نامدامنه،محتواوخدمت(.بخشخصوصی)خدمات-4

آنچهدرصحنهعملدراين 81مقالهمحققشده،نهايتاً 92عددمصاحبهبامجموعاً

8نفرخبرهاجرايیو11نفرخبرهعلمیو15.ازاينتعداد،9نفرخبرهومتخصصاست

علمی خبره بوده-نفر اجرايی علمی، خبرگان مجموع از فنی9اند. کارشناسحوزه نفر

نفرکارشناسحوزه4نفرکارشناسحوزهفرهنگوارتباطاتفضايمجازي،6پااليش،

 مجازي، فضاي بوده8حقوق مجازي فضاي کارشناسفقه مجموعنفر از همچنین اند.

 اجرايی، 8خبرگان فضايمجازي، ملی مرکز از مصاديق5نفر تعیین کارگروه از نفر

نفر1نفرازبخشفناورياطالعاتيکدانشگاهدرتهرانو1نفرازپلیسفتا،1مجرمانه،

ازمیانشرکتخصوصیفعالدرامرپااليشبودهازيک اجرايی-نفرخبرهعلمی8اند.

                                                                                                                                        
1. Theoretical sampling. 

بادوتنازمصاحبه.9 )مصاحبه9شوندگانبهدلیلاهمیتمصاحبهوناتمامبودنآن، شوندگانبارگفتگوصورتگرفتهاست.

 درجدول(18و9شماره
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 نفرمديرارشدسابقمرکزملیفضايمجازيودکتريمخابرات1نیز، نفرنیزمدير9،

پااليشمی متخصصعلمی فناورياطالعاتو مشخصاتووزارتارتباطاتو باشند.

:1باشدلمیشوندگانبهشرحذيشناسیمصاحبهسنخ

 شوندگان شناسی مصاحبه سنخ. 9جدول 

شماره 

 خبره
 سمت/تخصص خبره نوع خبره

مديرارشددرکارگروهتعیینمصاديقمجرمانهاجرايی .1

کارشناسدرکارگروهتعیینمصاديقمجرمانهاجرايی .9

حقوقعلمی .8

میدرکارگروهتعیینمصاديقمجرمانهنمايندهوزارتفرهنگوارشاداسالاجرايی .4

فناورياطالعاتوارتباطاتعلمی .5

فرهنگوارتباطاتعلمی .6

اجتماعیمرکزملیفضايمجازي-کارشناسکارگروهفرهنگیاجرايی .7

اجتماعیمرکزملیفضايمجازي-کارشناسکارگروهفرهنگیاجرايی .1

تعیینمصاديقمجرمانهنمايندهسازمانصداوسیمادرکارگروهاجرايی .2

فرهنگوارتباطاتعلمی .11

فناورياطالعاتوارتباطاتعلمی .11

کارشناسپلیسفتااجرايی .19

مديرارشدمرکزملیفضايمجازي-مخابراتاجرايی-علمی .18

فرهنگوارتباطاتعلمی .14

فرهنگوارتباطاتعلمی .15

مديرفناورياطالعاتوارتباطاتدانشگاهاجرايی .16

فقهلمیع .17

کارشناسشرکتفعالدرحوزهپااليشاجرايی .11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

باتوجهبهقولاخالقینگارندهبهمصاحبه1. برانگیزبودنحساسیت-1شوندگانمبنیبرحفظگمنامیدرپژوهش،بهدلیلطبیعتاً

باشیم.شوندگانمعذورمیشونده،ازذکرناممصاحبهسانسوريمصاحبهاجتنابازخود-9موضوعو
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شماره 

 خبره
 سمت/تخصص خبره نوع خبره

حقوقعلمی .12

فرهنگوارتباطاتعلمی .91

حقوقعلمی .91

حقوقعلمی .99

فناورياطالعاتوارتباطاتاجرايی-علمی .98

فقهعلمی .94

 فناورياطالعاتوارتباطاتاجرايی-علمی .95

کارشناسمعاونتامنیتمرکزملیفضايمجازياجرايی .96

فقهیعلم .97

 فرهنگوارتباطاتعلمی .91

 عضوکارگروهتعیینمصاديقمجرمانهاجرايی .92

همان مقاله، اين تحلیل روش شد، گفته که مضمونی»طور 1تحلیل روش،« اين است.

روشبه براي مناسب ابزاري و مشترک و عام مهارت يک کیفیعنوان مختلف هاي

الگويیاستکهدر«9مضمون(.»1821:159شدهاست)عابديجعفريوديگران،معرفی

يافتمیداده سازمانها توصیفو به حداقل و تفسیرشود به حداکثر دهیمشاهداتو

(.Boyatzisبهنقلاز1821:11پور،پردازد)مختاريانهايیازپديدهموردبررسیمیجنبه

داده مبیناطالعاتمهمیدرباره سؤاالتتحقیقاست)اينالگو و عابديجعفريوها

(.9116بهنقلازکالرکوبراون،1821:152ديگران،

براون و 8کالرک مضمونی»، تحلیل گزارش« تحلیل، شناسايی، براي روشی را

داده در موجود میالگوهاي معرفی کیفی تحلیلهاي براي فرايندي روش اين کنند.

دادهداده استو متنی داهاي به را متنوع و پراکنده تبديلدههاي تفصیلی و غنی هاي

 (.Braun & Clarke: 2006بهنقلاز1821:168کند)مختاريانپور،می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Thematic analysis. 

2. Theme. 

3. Clarke & Braun. 
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می1کینگ ذکر را ذيل مرحله سه مضمونی، تحلیل کدگذاری -1کند:براي

بخشتوصیفی استخراج و مطالعه : توصیفی. کدهاي تعريف و متن مرتبط -9هاي

دستهکدگذاری تفسیری معانیدستهبنديکدهايتو: تفسیر بهصیفیو توجه با ها

حوزه و تحقیق سؤاالت برايسازی یکپارچه-8مطالعاتی کلیدي مضامین استخراج :

عنوانيککل،ازطريقنگريستنبهکدهايتفسیريازمنظرتئوريکوهابهمجموعهداده

سطو بین روابط دادن نشان براي نموداري ايجاد نهايتاً و تحقیق عملی مختلفيا ح

(.Kingبهنقلاز1821:11پور،)مختاريان

 ها تحلیل داده

دراينمقالهکدگذاريتوصیفیدردومرحلهکدگذارياولیهواستخراجمضامیناولیه

کداولیهاستخراجشدهاست.949گزاره،911انجامشدهاست.درمرحلهاولازمجموع

شدهاست.بنديموناولیهطبقهمض86درمرحلهدومنیزازکدهاياولیه،

:9ايازجداولدونوعکدگذاريبهشرحذيلاستنمونه

 نمونه کدگذاری اولیه. 3جدول 

 کد اولیه گزاره شماره

1شوندهمصاحبه

1. 

هاياجتماعیخارجیتنهاامروزهضرورتپااليششبکه

نیتیوسیاسیمنطقفرهنگیندارد،بلکهالزاماتجديام

دارد.

لزومتوجهبهمخاطراتامنیتیوسیاسی

هاياجتماعیخارجیشبکه

9. 

ازپیشگیرپااليشبیشرسدبايدنهادتصمیمبهنظرمی

رسدمستقلگردد.بهنظرمیفرانهاديشودودارايبودجه

شورايعالیفضايمجازيدراينزمینهگزينهمناسبیاست.

ترشدنايحرکتبهسمتفراقوه

کارگروهتعیینمصاديق

8. 
اختصاصبودجهمستقلبهکارگروهتعیین

مصاديق

4. 
وابستگیساختاريکارگروهتعیین

مصاديقبهشورايعالیفضايمجازي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. King. 

 .ايازجداولآمدهاست،درحالیکهتمامیجداولنزدنگارندهموجوداستباتوجهبهمحدوديتحجممقاله،نمونه .9



 1211پايیز |  32شمارة  |ششم سال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 121

 

 کد اولیه گزاره شماره

5. 
کهطوريبهبدنهکارشناسیکارگروهبايدتقويتشود،

دانشجورابهکارگیرد.111استادو81تا91حدود

ارشناسیکارگروهتعیینکتقويتبدنه

مصاديقازطريقجذبنخبگان

دانشگاهی

6. 

دهندگانمحتواوخدماتیمانندبالگفايادرزمینهارائه

کلوپکهداخلیهستند،مشکلیدرپااليشنداريمو

کنیم.راحتیمحتوايمجرمانهراحذفمیبه

مزيتدرپااليشبااولويتدادنحذف

گاندهندکردندرخصوصخدمات

محتواوسرويسداخلی

7. 
هايثبتشدهدرصدازسايت25تجربهنشاندادهاستکه

دارايمحتوايمجرمانهنیستند.

هاوتأثیرآنبرتجربهموفقثبتسايت

هافعالیتسالمآن

 نمونه استخراج مضامین اولیه. 2جدول 

 یفراوان مضامین اولیه کدهای اولیه ردیف

9پااليشاعمازفیلترينگحاکمیتی17-16 .1

8ازپااليشارائهتعريفموسع87-22-991 .9

8سازيکارهايديگرسالملزومتوجهبهراه94-914-117 .8

4سازيپااليشبخشیازنظامجامعسالم161-142-98-161 .4

9ثمرهعملیپااليشحاکمیتی918-41 .5

8يشحاکمیتیثمرهعلمیپاال74-915-916 .6

1عدمتوجهبهشبهاتپیرامونپااليشحاکمیتی84 .7

 2تعیینوتصريحمبانیواصولپااليش127-86-54-55-181-911-14-14-111 .1

مضمونپايهتقلیليافته11مضموناولیهباتلفیقوتجمیعبه86درکدگذاريتفسیرينیز

استکهجدولآنبهشرحذيلاست:

 کدگذاری تفسیری .1جدول 

 مضامین پایه مضامین اولیه ردیف

1. 
 پااليشاعمازفیلترينگحاکمیتی 

 ارائهتعريفموسعازپااليش

لزومبازتعريفپااليش

9.   پااليشسازيکارهايديگرسالملزومتوجهبهراه سیستماتیکبه نگاه ضرورت
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 مضامین پایه مضامین اولیه ردیف

 سازينظامسالمذيلسازيپااليشبخشیازنظامجامعسالم

8. 

 ثمرهعملیپااليشحاکمیتی 

 ثمرهعلمیپااليشحاکمیتی 

 عدمتوجهبهشبهاتپیرامونپااليشحاکمیتی 

 هايعقلیوشرعیپااليشحاکمیتیضرورت

ضرورتبقايپااليشحاکمیتی

4. 
 الگويگذاريمشترکتوجهبهمقررات اجراي و طراحی

گذاريمشترکمقررات

5. 
 تعیینوتصريحمبانیواصولپااليش 

 پااليشحداقلیقاطع

اصالحعملکردتعريف

6. 

 سازيمحتوايمجرمانهشاخص

 لزومپااليشمحتوايمجرمانهبهجايسايت

 استفادهحداکثريازظرفیتپايشمردمی

 شدهکاربرمحوربنديطراحیواجرايپااليشرده

اصالحعملکردتعیین

7. 

 حذف فرايند باارتقاي همکاري در محتوا

دهندگانمیزبانی،محتواوسرويسارائه

 هاياجتماعیمذاکرهجهتانتقالسرورهايشبکه

خارجیبهداخلکشور

اصالحعملکردتذکیر

1.   )اصالحعملکردتطبیقارتقايپايشماشینیوپويا)پااليشهوشمند

2.   اصالحعملکردتصمیمطراحیپذيرشمشروط

11. 
 هاگريزپااليشمقابلهفنیبا 

 پااليشچنداليه

اصالحعملکرداعمال

11.   اصالحعملکرداعالمتوجیهکاربراننسبتبهعلتپااليش

19.   اصالحعملکردثبتثبتبازخوردکاربران

18. 
 پژوهش اثرپژوهیانجام بر تمرکز با علمی هاي

پااليش

اصالحعملکردتحلیل
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 مضامین پایه مضامین اولیه ردیف

14. 

 ايلزوماصالحقانونجرائمرايانه 

 هاگريزردکیفريبافروشپااليشلزومبرخو

 اجتنابازمانورتبلیغاتیرويپااليش

 رشداقناععمومینسبتبهپااليش 

 رشدبودجهکارگروهتعیینمصاديق

 اصالحساختاروارتقاينیرويانسانیرگوالتور 

 گرايیدرکارگروهتعیینمصاديقتقويتقانون

اصالحعملکردتغییر

15.   گراندرحوزهارتباطرويسبومیرشدتولیدمحتواوس

16. 
 تحققپااليشخانگی 

 ارتقايسوادفضايمجازي

گیرانارتباطدرحوزه

17. 
 تسهیلدسترسیبهمحتوايمفید 

 تحققنظاماحرازهويت

درحوزهمجرا

11.   درحوزهپیامبنديمحتوانظامرتبه

ايم:محوريرسیدهمضمون8مضمونپايهبه11سازيدرنهايتنیزطیمرحلهيکپارچه

-پااليشهمگرايفرهنگی-8پااليشغیرمتمرکزحاکمیتی-9هايپااليشفراسیاست-1

شود.ارتباطیکهدربخشبعديتفصیالًتبیینمی

 سازی مضامین یکپارچه. 1جدول 

 مضامین محوری مضامین پایه

 لزومبازتعريفپااليش 

 یضرورتبقايپااليشحاکمیت 

 سازيضرورتنگاهسیستماتیکبهپااليشذيلنظامسالم 

 گذاريمشترک:الگويمطلوبمقررات

 هايپااليشفراسیاست

 اصالحعملکردتعريف 

 اصالحعملکردتعیین 

 اصالحعملکردتذکیر 

 اصالحعملکردتطبیق 

پااليشغیرمتمرکزحاکمیتی
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 مضامین محوری مضامین پایه

 اصالحعملکردتصمیم 

 اصالحعملکرداعمال 

 اصالحعملکرداعالم 

 اصالحعملکردثبت 

 صالحعملکردتحلیلا 

 اصالحعملکردتغییر

 گراندرحوزهارتباط 

 درحوزهپیام 

 درحوزهمجرا 

 گیراندرحوزهارتباط

ارتباطی-پااليشهمگرايفرهنگی

 بندی: )تبیین الگوی سیاستی( جمع

تبیینوتشريحدرادامهابتدا،الگويهريکازمضامینترسیمشدهوسپسمباحثیجهت

شود.هاارائهمیآن

 های پاالیش الگوی فراسیاست

نوعیشاملمضامینیاستکهرويکردونگاهکالنبه«هافراسیاست»مضمونمحورييعنی

سیاست مطلوب الگوي به را مقاله میاين نشان پااليش کههاي مضمونی چهار دهد.

هايجايگاهیهستندکهتمامیسیاستچنانشود،دارايآنعنوانفراسیاستمعرفیمیبه

شوند.برهمیناساس،چهارمضمونفراسیاستیهاايجادوتعريفمیديگرتحتتأثیرآن

گیرند:صورتذيلکناريکديگرقرارمیايبهمادرشبکه
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 شهای پاالی  الگوی فراسیاست-1شکل 

 تبیین الگو

ع تحت فراسیاست اولین حاکمیتی»نوان پااليش بقاي ضرورت می« اينمطرح شود.

امابهدلیلسیاستتأکیدداردکهعلیرغمتماممسائلومشکالتیکهپااليشموجوددارد،

بنابرايناينمقالهبراصلبقايپااليشموجودضرورت هايآنکماکانبايدادامهدارد؛

ضرورتشرعی-1انبهمواردهمچون:توهايمطرحهممیتأکیددارد.ازجملهضرورت

ثمراتوفوايدجديآنازجهتجلوگیريازمواجههناخواستهبامحتواي-9وقانونیآن

بنیانبودناينفرايندمضرودانش

براساسهمینفراسیاستضرورتبقايپااليشحاکمیتی،فراسیاستدومیمطرح

براصالحپااليشحاکمیتی)نهحذفآمی که باشود اينفراسیاسترا تأکیددارد. ن(

اينفراسیاستمطرحکرده«گذاريمشترکطراحیواجرايالگويمقررات»عنوان ايم.

می فاصلهتوصیه حاکمیتی کامالً و حالتمتمرکز از سراسري پااليشموجود که کند

اساسهمیندو بر بخشخصوصیمبدلشود. تعاملحاکمیتو حالتیاز به و بگیرد

 ضرورتبقايپااليشحاکمیتی

ضرورتنگاهسیستماتیکبهپااليشذيلنظام
 سالمسازي

طراحي و اجرای الگوی 
 مقررات گذاری مشترک

 لزوم بازتعریف پاالیش
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فر عنوان با مقاله اين سیاستی الگويدوم الگويپااليشغیرمتمرکز»اسیاستاستکه

.1شودترسیموپیشنهادمی«حاکمیتی

است.«سازيضرورتنگاهسیستماتیکبهپااليشذيلنظامسالم»سومینفراسیاست

بتبههايعلیمانسازايندرالگويمسائلنیزگفتهشد،يکیازمقولهطورکهپیشهمان

«سازيفضايمجازيتازيپااليشدرسالميکه»مسئلهمرکزيپااليشمتمرکزحاکمیتی،

راه هیچ اينکه سالماست. پااليشبراي استمرار و قوت به حاکمیت توسط سازيحلی

رساندکهپااليشفضايمجازيتابهامروزپیگیرينشدهاست،مارابهسیاستمذکورمی

سازيدرنظرگرفت.حلسالمازراهبخشیسازيبلکهحلسالمراهتنهاعنوانرابايدنهبه

اينسیاستشايدبتواندرسطحینازل اساسِ بازتعريفپااليش»ترسیاستبر لزوم را«

مفهوم کشور در پااليشموجوديکه پااليشیاستمتمرکز،مطرحکرد. پردازيشده،

تک حاکمیتی، در بیشتر که منفعالنه چنینپااليشیمجرايارتباطیاعمالمیاليه، شود.

وعمالً-بومفرهنگیهايزيستبدونتوجهبهظرفیت شده ارتباطیايرانطراحیواجرا

جدي منفی يکاثرات به نیاز موجود پااليش بنابراين است؛ گذاشته فرهنگ بر اي

بهپااليشیغیرمتمرکز،مردمی،چند فعاالنهکهبازتعريفاساسیداردکهپااليشرا اليه،

درچنینرويکرديتعريفشود؛تبديلکند.درواقع،درتمامیعناصرارتباطیاعمالمی

گردد.براساسدوفراسیاستتريبدلمیپااليشازحالتمضیقموجودبهحالتموسع

الگويسومیتحتعنوان ارتباطی-الگويهمگرايفرهنگی»اخیر، کهمطرحمی« شود

الگوي بهبرخالف بلکه کند، بازي حاکمیتی پااليش زمین در ندارد بنا کلیپیشین

میزمین ترسیم پااليش براي را ديگري افق و داده تغییر اينبازي به توجه با کند.

توانمطرحکرد:شدهذيلمیهابهشکلتکمیلتوضیحاتالگويفراسیاست

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 شود.درادامهاينالگوتشريحمی.1
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 های پاالیش راسیاستشده ف الگوی تکمیل . 6شکل 

-درادامهبهشکلمبسوطالگويپااليشغیرمتمرکزحاکمیتیوپااليشهمگرايفرهنگی

شود:ارتباطیتبیینمی

 پاالیش غیرمتمرکز حاکمیتی ارتباطی-پاالیش همگرای فرهنگی

 ضرورت بقای پاالیش حاکمیتی

ضرورت نگاه سیستماتیک به پاالیش ذیل نظام 
 سالم سازی  

طراحي و اجرای الگوی مقررات گذاری 
 مشترک

 لزوم بازتعریف پاالیش
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 تبیین الگو:

 عنوان با دوم حاکمیتی»الگوي پااليشغیرمتمرکز دنبال«الگوي به که است الگوي ،

ت حقیقت، در است. موجود حاکمیتی متمرکز پااليش دراصالح که است شده الش

پیشنهادنمايیم.درواقعدراينالگوتالششدهاستکهزمین بازيپااليش،اصالحاتیرا

ايران مراحلمختلفالگويپااليشدر و پیشنهادهايسیاستیاصالحیذيلعملکردها

بنديشود:طبقه
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 عملکرد تعریف

ويمسائلپااليشترسیمطورکهدرالگهمانتعیین و تصریح مبانی و اصول پاالیش:

اين پاسخبه در مشکالتاينبخشاست. سیاستیپااليشيکیاز نظريه در ابهام شد،

پااليش»مشکلسیاست اصول تصريحمبانیو تعیینو اساسچنینمطرحمی« بر شود.

 بدهد: پاسخصريح سؤاالتذيل به حاکمیتبايد پااليشفضاي-1سیاستی، از منظور

سازيفضايچهجايگاهیدرمنظومهسالم-8باشد؟هدفازآنچهمی-9مجازيچیست؟

شیوهپااليشازچه-5حدودوثغورآنازحیثمحتواوکاربرانچیست؟-4مجازيدارد؟

میاصولیتبعیتمی نظر به استکهشورايعالیفضايکند؟ اينجهتالزم رسددر

به سیاستمجازي مرجع کردعنوان ورود فضا اين وگذاري مبانی شامل سندي و ه

هايپااليشتدوينوتصويبنمايد.سیاست

موردتأکیدمصاحبهپاالیش حداقلی قاطع: شوندگانداللتبرآنداردکهاينسیاستِ

فعلیبهپااليشیحداقلیاماغیرقابلدورزدنبدلشود. قابلدورزدنِ پااليشحداکثريِ

اينسیاستبرآنتأکیددبیانبه مورداردکهحداقلچیزيکهبايدپااليششود،ديگر،

شدهباشدوامکاندورزدنآنپااليشقرارگیرد؛اماطوريپااليششودکهواقعاًپااليش

پااليش طريق حالتگريزاز به فعلی پااليش تحديد جهت در باشد. نداشته وجود ها

 تأکیداست: مورد نکته پ-1حداقلیدو اوالً محتوا، االيشبیشتررويمحتوايدرحوزه

برخورد بیشتري نظر بسط با سیاسی امور در ثانیاً شود. متمرکز ضددينی و غیراخالقی

درحوزهانتشارنیزتنهامحتوايیموردپااليشقرارگیردکهبهتولیدو-9صورتپذيرد.

يافتهرسیدهباشد.توزيعانبوهوسازمان

 عملکرد تعیین

سلیقهنه:سازی محتوای مجرما شاخص اصلی علل از فضاييکی پااليش در گرايی

دست استکه سببشده امر اين است. مجرمانه عام عناوين در ابهام وجود مجازي،

علی و باشد باز محتوا البتهپايشگر پیشنهاد اين آيد. پیش سلیقه اعمال امکان القاعده
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است؛پیش يافته تحقق محتواها از اندکی موارد ازايندر دراز محتوايمستهجن جمله

اي.قانونجرائمرايانه14ماده4تبصره

پااليشپراشتباه،جای وبگاه: لزوم پاالیش محتوای مجرمانه به اتم مصاديق از يکی

ازحداولیشبکهاجتماعیاست.اينمواردمصداقیازپااليشبیشطريقپااليشوبگاهيابه

جايپااليشنامدامنهترابهخرجدادکهبهاست.دراينجهتبايداينحساسیتودق

تواندتاپااليشحتیدرپااليشهوشمندمیهايآنپااليششود.اينامر،اصلی،زيردامنه

ترعنوانيکاصل،هرچهپااليش،دقیقهرحالبهتنهابخشیازيکزيردامنهاجراشود.به

ترباشد،بهتراست.زنيانقطه

دراز ظرفیت پایش مردمی:استفاده حداکثری  کانال دو از حالحاضر در اگرچه

وبگاهکارگروهفیلترينگيعنیهمکارافتخاريودرخواستفیلتر،امکانمشارکتمردم

ترشود.درامامیزانمشارکتکافینیستوبايدجديدرامرپااليشفراهمشدهاست،

مالیومعنويقابلتوجه:الزماستهايمشوق-1اينزمینهسهپیشنهادقابلطرحاست:

طورجديوهايیازجملهاينترنترايگان،سفرهايزيارتیوهمچنینجوايزمالیبهمشوق

قابل گیرد. قرار کار دستور در مجازي-9توجه فضاي متعهد فعاالن با دارد ضرورت

هنیروهايبسیجهادرامرپااليشفعالشود.دراينزمینارتباطاتیبرقرارشدهوظرفیتآن

می تکمیلامکانخوبیبهشمار آنچه درآيند. استآموزشايننیروها ايناقدام کننده

هايیايجادشودکهامکانرصدبايدسامانه-8ترخواهدبود.ترودرستجهتپايشیدقیق

پايشگرهايمردمیراتسهیلکند.

شده کاربرمحور بندی طراحی و اجرای پاالیش رده هاياينترينايدهمهميکیاز:

دربینکدهايتوصیفیمصاحبه91مقالهکهباالترينفراوانی) هاداشتوقابلیتبار(را

به فرهنگیطرح سیاست يک -عنوان دارد، را جدي رده»ارتباطی شدهبنديپااليش

کاربرمحور همان« يکساناست. شد، گفته پااليشهم بخشمسائل در که انگاريطور

ويژهازمنظرفقهیتوجیهینداردوسبببروزمعضل،ظلمیفاحشاستکهبهکاربران

گريزدرکاربرانشدهاست.يکیازپااليشپراشتباهوبالطبعرغبتبهاستفادهازپااليش
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هاشده،وجودنیازهايمشروعگريزداليلیهمکهشايدتابهامروزمانعازمقابلهباپااليش

 هااست.گريزکاربراندراستفادهازپااليشتوجهیازبخشقابل

 عملکرد تذکیر

:دهندگان میزبانی، محتوا و سرویس ارتقای فرایند حذف محتوا در همکاری با ارائه

ثبت تارنماهاي قبال در مصاديق تعیین کارگروه امروزه، هويتاگرچه داراي و شده

پیشمی در پااليشرا پیشاز تذکر رويه اممشخص، اينرويهگیرد، استکه الزم ا

وبهيکاصلغیرقابلتخطیجهتکمکبهتولیدملیمحتوايمجازيوتقويت شده

وجههیچشودکهاوالًبهاينرويهبهگذاريبومیبدلشود.دراينجهتپیشنهادمیسرمايه

بهتشخیصدبیرخانهخالفآنايواردنشودواينخدشه طورنباشدکهبرخیمواقعبنا

عملگردد.بايدتقیدکارگروهبهاينفرايندتابدانجابرسدکهافرادفعالدراينحوزهبا

رشدشبکه ثانیاً مربوطهثبتنمايند. دروبگاه تارنمايخودرا اجتنابازپااليش، انگیزه

ايقوي،باکیفیتوبهصرفهشرطملیاطالعاتباتمامملزوماتآنازجملهمراکزداده

ايدرکشوراست.درچنینشرايطیديگراصطکاکیکهدرحالحاضرچنینرويهرشد

سامانهارتباط ثالثاً داد. نخواهد رخ دارند، پااليش سامانه با کهگیران شود ايجاد اي

قبلازانتشاردرمعرضرصدخدمات دهندهمحتوادرصورتتمايل،پیاممدنظرخودرا

کهمجرمانهاست،اقدامبهبارگذاريآننکند.رصورتینیروهايپايشگرقراردهدود

عدههای اجتماعی: مذاکره جهت انتقال سرورهای شبکه کارشناسان با مصاحبه در

هاياجتماعیخارجی،تنهاازتوجهیازآنانمعتقدبودندکهحلمعضلپااليششبکهقابل

شرکت با اهايمتولیومتقاعدکردنآنطريقمذاکره به نتقالسرورهايشانبهداخلها

کشورحاصلخواهدشد.

 عملکرد تطبیق

قبال ارتقای پایش ماشینی و پویا )پاالیش هوشمند(: در اگرچه هوشمند پااليش

دهندهيکدانشهاياجتماعیمحکومبهشکستشد،اماهمچنانبهدلیلآنکهرشدشبکه
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يابدوحبنیادينبهاسمداده بايدادامه قبالوبگاهکاوياست، هايعادياعمالداقلدر

نوعیآنشود.درآيندهالبتهبايدرويمعضلومشکلپروتکلاساسآلکارشودوبه

داده سیستمی چنین آرمانی حالت کرد. مرتفع ورا دينی و سیاسی محتواهاي کاوي

تشخیصمجرمانهبودنآنوهمچنینتحلیلفیلموفايلاست.

 عملکرد تصمیم

برايپذیرش مشروط: طراحی مفید يا بودن مجرمانه محتواهايمشکوکبه مورد در

توانحالتپذيرشمشروطکهمبتنیبراحرازيااظهارهويتايخاصازجامعهمیطبقه

محتواهايآموزشجنسیازاينسنخمثال،عنوانکنندهاستراعملیاتیکرد.بهدرخواست

هارامشاهدهکند.تواندآنیدسنمیکنندهباتأياستکهفرددرخواست

 عملکرد اعمال

شدهکاربربنديرسدبااجرايطرحپااليشردهبهنظرمیها: گریز مقابله فنی با پاالیش

پااليش برايمقابلهجديفنیبا روانیالزم فضايمنطقیو فراهماست.گريزمحور، ها

وي قانونی،پیايده راهان از حليکی است. پااليشها فراگیري فعلی درگريزوضع ها

به کرده؛ بدل ضدامنیتی کامالً طرحی به پااليشرا طرح رصدطوريکشور، امکان که

محتواراسلبنمودهاست.

پااليشآننیزبايدباتوجهبهبازوغیرمتمرکزبودنفضايمجازي،پاالیش چندالیه:

رسدمنطقمعماريتوزيعاينترنت،مبنايیغیرمتمرکزودرچنداليهاعمالشود.بهنظرم

ويکشوربهبندياعمالپااليشباشد.امروزهپااليشمتمرکزرويگیتمناسبیبراياليه

ازدست را خود کارايی اطالعات، تراکم گذاشتهدلیل شبکه بر نیز نامطلوبی اثر و داده

است...
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 عملکرد اعالم

توجیه کاربران نسبت به علت پاالیش به: نوعیتکريمکاربرانويکیازموارديکه

شخصیتآن به آناحترام توجیه است، اينطرحدرها علتپااليشاست. نسبتبه ها

اين به توجه با است. اجراشده سعودي يکعنوانعربستان به استناد با مصداقی هر که

پااليشمی امجرمانه پیوندها، درصفحه که دارد اينامکانوجود بهشود، نیز يناستناد

رسداثرترمیمیبرنارضايتیکاربرانخواهدگذاشت.نمايشدربیايدوبهنظرمی

 عملکرد ثبت

هايدرازمدت،ثبتبازخوردکاربرانرسدکهدرتحلیلثبتبازخوردکاربران:بهنظرمی

حث،درقالبثبتاعتراضبهپااليشيادرخواسترفعفیلترمهموضرورياست.اينب

باشدوهمدرمی جامعه بینشیافراد نظام و تواندهميکسیستمرصدازکیفیتتفکر

هاياجتماعیبهکارآيد.بهبودسامانهپاالشمؤثراستوهمدرتحلیل

 عملکرد تحلیل

هايعلمیالزماستپژوهشهای علمی با تمرکز بر اثرپژوهی پاالیش: انجام پژوهش

پااليشفض روي اثربنیادينی میران اينجهتبررسی در گیرد. انجام بخشیايمجازي

سازيفضايمجازي،نگاهمردمبهسامانهپااليش،میزانونوعاستفادهازپااليشدرسالم

پژوهشگريزپااليش اين اساس بر دارد. قرار بررسی اولويت در بايدها که هاست

هايدقیقانجامداد.گذاريسیاست

 عملکرد تغییر

ومطالعاتاسنادينشانمیمصاحبهاي:وماصالحقانونجرائمرايانهلز قانونها دهدکه

مصاحبهرايانهجرائم از برخی دارد. اصالح به بخشپااليشنیاز در تأکیداي شوندگان

توجهبهاينکهپااليشيکامرقضايیاست،درصالحیتدادگاهصالحه داشتندکهبا
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علینسبتبهکمیتهپیشینبهدلیلمحوريتدادستانیکلکشور،است.اگرچهکارگروهف

برد.ترقضايیپیداکردهاست،اماکماکانازاينمشکلرنجمیماهیتپررنگ

کیفريها: گریز لزوم برخورد کیفری با فروش و توزیع پاالیش استبرخورد الزم

توزيع و فروشندگان با پااليشجدي گیرگريزکنندگان صورت چنینها الزمه البته د.

انگارياينعرصهبهشکلصريحاستکهدربحثاصالحقانونپیشنهادشد.اقدامیجرم

توجهیازمردماجتنابازمانورتبلیغاتیرويپااليش:باتوجهبهآنکهذهنیتبخشقابل

هايحاکمیتدرپااليش،نسبتبهپااليشموجودمنفیاست،الزماسترويکردفعالیت

اينبدانمعناستکهبیشازآنکهدررسانها اعالنی. گفتهشودکهچهعمالیباشدتا ها

میبرنامه پااليشهرحالاجرا آنبرنامههايیدر استکه الزم اثرباشد، و شود اجرا ها

بگذارد؛ را اينزمینهبیخود پااليشهوشمنددر تجربه میانآيد. ازآنسخنیبه آنکه

ارزشمنداست.

حرفهرشد اقناع عمومی نسبت به پاالیش: شکل به دارد وضرورت جذاب و اي

هايمختلفجهتايجاداقناععمومینسبتبهپااليشاجراهايیازرسانهکننده،برنامهقانع

والديننسبتبهمخاطراتفضايشود.دراينمیانآگاهیدادنبهکاربرانومخصوصاً

 آن وضعیتموجود و کهمجازي شود گفته ضرورتدارد همچنین است. مؤثر بسیار

شود.پااليشامريمخصوصبهايراننیستودراکثرکشورهايجهاناجرامی

شدهدراينهايمطرحباتوجهبهبرخیازسیاسترشد بودجه کارگروه تعیین مصادیق:

تعیینمصاديقنیازبهرشدقابلاجرايآنمقاله، توسطکارگروه جهبودجهايننهادتوها

به شاخصعنواندارد. طرح ردهمثال پااليش طرح يا مجرمانه محتواي شده،بنديسازي

ايدارند.مالحظههايکالنیهستندکهبارمالیقابلطرح

براساساينسیاستالزماستکهاصالح ساختار و ارتقای نیروی انسانی رگوالتور:

دراينزمینهچندينپیشنهادساختارونیرويانسانیکارگروهتع یینمصاديقارتقاءيابد.

 فراقوه-1وجوددارد: وغلبهايترکیباعضايکارگروه مجريهکمترشود.ترشده قوه

به شود. ترکیبافزوده شورايعالیفضايمجازيبه نماينده خاص، هايکمیته-9طور
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الزماستاستانداردهايی-8تخصصیازاساتیدودانشجويانذيلکارگروهتشکیلشود.

مدرک داراي بودن، متأهل زمینه، اين در تعريفشود. پايشگر نیروهاي انتخاب براي

مهمکارشناسی نظر به روانی و جسمی سالمت از برخورداري همچنین و بودن ارشد

گونهمشاغلدارايمحدوديتزمانیباشد.کمااينکهدرگوگلباشد.همچنینبايداينمی

ايوجوددارد.نرويهچنی

 ارتباطی-الگوی پاالیش همگرای فرهنگی

گذاريپااليشفضايمجازيناظربهفراسیاستیتحتعنوانالگويسوموآخرسیاست

است.دراينبخش،ضمنبازتعريفپااليشازيکامرمتمرکز،«لزومبازتعريفپااليش»

 و چنداليه متمرکز، غیر يکامر به منفعل و پااليشهمگرايتکاليه الگوي فعال،

شود:ارائهمی«پهفا»ارتباطیيابهاختصار-فرهنگی

  

Zoghal
Highlight



 111 | یمحمدصادق نصرالله

 

 
 ارتباطی )پهفا(-الگوی پاالیش همگرای فرهنگی. 1شکل 

 تبیین الگو

هاياينالگو،بايدگفتکهدراينالگو:پیشازتوضیحهريکازسیاست

 مهبه نیز ارتباطی ديگر عناصر ارتباطی، مجراي ايفاءغیراز نقش و هستند م

 کنند.می

 مردمنیزبازيگرپااليشهستند.غیرازحاکمیت،به 

 ضمنیبه و نرم حالت اختالل، ايجاد پااليشو صريح و سخت حالت غیراز

 مداخلهدرارتباطنیزمدنظراست.

 برايناساس:

تسهیل دسترسی به محتوای •
 مفید

 تحقق نظام احراز هویت•

تحقق پاالیش خانگی   •
(پاالیش گروهی)  

ارتقای سواد فضای مجازی •
(خودپاالیشی)  

 

 نظام رتبه بندی محتوا•

 

رشد تولید محتوا و سرویس •
(پاالیش نرم)بومی   

 

 پیام ارتباط گران

 ارتباط گیران مجرا
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  گیران: در حوزه ارتباط .9

 از جایي اخذ نشده است، این اصطالح که جعل این مقاله است و : 9خودپاالیشی

توجهي از کدهای توصیفي  مبتني بر ادبیات خودکنترلي و خودیاری است. تعداد قابل

دهد که این مقوله  مورد( و همچنین تجارب کشورهای دیگر نشان مي 32ها ) مصاحبه

مهم است. خودپاالیشي داللت بر آن دارد که با ارتقای سواد فضای مجازی در افراد 

ها به وجود آید که اوالً خود را در مواجهه با هر پیام مضر و  مهارت در آنتوان این  مي

گشایي ننمایند، ثالثاً بر فرض  نامناسبي قرار ندهند، ثانیاً در صورت مواجهه، آن را رمز

 گشایي، آن را نپذیرند بلکه به شکل انتقادی با آن برخورد نمایند.  مواجهه و رمز

 :ان بر پاالیش گروهي یا همان خانوادگي تأکید شوندگ مصاحبه  پاالیش گروهی

ای است امکان  فراوان داشتند. منظور از این نوع پاالیش یا همان پاالیش خانگي، سامانه

نظارت و اعمال محدودیت را به والدین نسبت به مصرف اینترنتي کودک و نوجوان 

تأکید برخي اسناد دهد. متأسفانه هنوز این ظرفیت در کشور ما فعال نشده و علیرغم  مي

 افزار بومي کارآمدی در این عرصه نداریم. سیاستي، هنوز نرم

 گران: در حوزه ارتباط .3

علت مصاحبهدر از برخی که عمیقی علتيابی داشتند، مسئلهشوندگان بودنالعلل دار

سازيفضايمجازييعنیضعفدرتولیدپااليشرادرضعیفبودنبخشايجابیسالم

 بومی نیازهايمحتواي آنکه دلیل به استدالل، اين اساس بر دانستند. خدمات ارائه و

ارتباط آموزش و سرگرمی نمیخبررسانی، داده درخور پاسخ طبیعتاًگیران شود،

کنند.ازگیرانجهتبرآوردننیازهايخود،بهمحتواوسرويسخارجیمراجعهمیارتباط

الزاماً سرويسخارجی و محتوا چون ديگر، راطرف اسالمی جمهوري استانداردهاي

پااليشمیرعايتنمی ارتباطکند، پااليشبا سامانه دائماً اينجاستکه در گیرانشود.

می اصطکاک آندچار نارضايتی و میشود سبب را وها عمیق شکلی به اگر شود.
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بیعتاًبارانديشانه،حوزهتولیدمحتوايبومیوارائهخدماتداخلیدچارتحولشود،طدور

پااليشبسیارسبکخواهدشدوبهشکلخودبهخودي،پااليشازمرتبهدارايباالترين

يابد؛بنابراين،رشدتولیدمحتواوسرويساولويتبهمرتبهدارايکمتريناولويتتنزلمی

گران،سیاستغیرمستقیمیاستکهنوعیبومی)پااليشنرم(ازطريقحمايتازارتباط

 شنرمونهسخترابههمراهخواهدداشت.پاالي

 پیام در حوزه .2

 سیاست شده، عملیاتی نیز اروپا اتحاديه در که اقداماتی از 1بنديرتبه»يکی يا«

خوردکهاست.درچنینطرحیهرصفحهاينترنتی،برچسبیمی«محتوا9گذاريبرچسب»

ست.اگربناباشدپااليشايمناسبادهدمطالباينصفحهبرايچهگروهسنینشانمی

امکاناجرايچنینطرحینیزفراهممیيطراحیواجراشود،بندرده شود؛چراکهعمالً

مالک ردهيکیاز اختیارهاي انتخابو به آنکه ضمن اينکار بود. سنخواهد بندي،

می احترام کاربران مضر محتواي با نوجوان و کودکان ناخواسته مواجهه از نیزگذارد،

ازجلوگیريبهعملمی شکلآنالينو به استاينکار الزم درحالتآرمانی، آورد.

بهنظرمیطريقماشین رسدظرفیتتحلیلپااليشهوشمندقابلهايهوشمندانجامشود.

استفادهدراينبخشاست.

 در حوزه مجرا: .1

  :جاد شود که هایي ای ها و سامانه باید فرایندتسهیل دسترسی به محتوای مفید

ها داشته  گیران را به سوی محتوای مفید سوق دهد و نقش یک راهبر را برای آن ارتباط

در   گونه که انسان در عالم فیزیکي نیاز به استاد دارد تا او را هدایت کند، باشد. همان

فضای مجازی نیز نیاز به استاد مجازی دارد. اگرچه رشد محتوا و سرویس بومي عمالً 

هایي باشد که چنین کارکردی را  طور خاص باید سامانه کند، اما به ي را ایفا ميچنین نقش

ترین عناصر این عرصه  مثال موتورهای جستجوی بومي از مهم عنوان داشته باشند. به
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مفید بودن مطلب را نیز در نظر   بندی نمایش نتایج جستجو، هستند. اینکه در اولویت

 شود. سمت محتوای مفید تلقي ميبگیریم، نوعي هدایت کاربران به 

 :آخرین پیشنهاد سیاستي این مقاله، تحقق و تقویت نظام   تحقق نظام احراز هویت

ای استفاده کرده  شوندگان از اصطالح حریم شیشه احراز هویت است. یکي از مصاحبه

 ها به بود تا نشان دهد که فضای مجازی با فراهم کردن امکان کنترل کاربران و اشعار آن

که افراد بدانند در  ها اثر بگذارد. این تواند روی عملکرد و خودکنترلي آن این امکان، مي

سزایي در  صورت لزوم و طي یک شرایط مشخص قابل رصد و پایش هستند، تأثیر به

ها خواهد داشت و بسیاری از اعمال مجرمانه را انجام نخواهند داد. این  عملکرد آن

ها  گران با توجه به تبعات اجتماعي عمل ارتباطي آن باطویژه در حوزه ارت مسئله به

آی  6رسد با جهش کشور به سمت استفاده از نسخه  اهمیت مضاعف دارد. به نظر مي

پي و فراهم شدن امکان اختصاص یک آی پي به هر کس، عمالً بستر فناوری چنین 

 سیاستي فراهم خواهد شد.
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 منابع
جولیت) کوربین، و آنسلم 1815استراس، رويه(، مبنايی؛ روشتحقیقکیفینظريه واصول ها

 تهران:پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.ها،شیوه

 ،تهران:دانشگاهتهران.نامهدهخدالغت(،1878اکبر)دهخدا،علی

 ،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.هايارتباطاتنظريه(،1816سورين،ورنر،تانکارد،جیمز)

يونس)شک 1871رخواه، پژوهشواژه(، رسانهنامه و ارتباطی وايهاي مطالعات مرکز تهران: ،

 ها.تحقیقاترسانه

فقیهی، و محمدسعید تسلیمی، و حسن جعفري، شیخعابدي و )ابوالحسن محمد (،1821زاده،

تحلیلمضمونوشبکهمضامین:روشیسادهوکارآمدبرايتبیینالگوهايموجوددر»
 .121-151،انديشهمديريتراهبردي،سالپنجم،شمارهدوم،صص«هايکیفیادهد
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