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آینده پژوهی اینترنت در ایران: 
سناریوهای آینده محتوا

چکید�ه
کیفیت »محتوا« به  عنوان بخش اصلی یک فرایند ارتباطی در دنیای جدید 
با گسترش فضای مجازی دستخوش تغییراتی  شده است. در این مقاله از 
در  مجازی  فضای  محتوای  کیفیت  آینده  سناریوهای  آینده پژوهانه،  منظر 
ایران سال )1404( معرفی خواهند شد. با به  کارگیری روش های علمی، در 
مجموع 36 سناریو برای آینده فضای مجازی ایران قابل تصور است که 5 

سناریوی دارای سازگاری و باورپذیری باالتر معرفی خواهند شد.
واژگان�کلیدی

آینده پژوهی، سناریو پردازی، آینده اینترنت، کیفیت محتوا

دکتر�محمد�مهدی�موالیی��
دکتری علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه تهران
mmmowlaei@gmail.com

Systematic mapping on social media and 
its relation to business
by: Carolina Nicolas Alrcon

Angelica Urrutia Sepulveda

Leslier Valenzuela-Farnandez

Jaime Gil-Lafuente

مقد مه
و  ارتباطات  سنتی  فرایند   د ر  که  حالی  د ر 
مد ل هایی که بر اساس آن تنظیم شد ه اند ، محتوا 
اغلب امری یک  سویه تلقی می شد ، تحوالت 
ارتباطات و فناوری اطالعات د ر د هه های اخیر 
با تعاملی کرد ن فرایند هاي ارتباطي د ر وضعیت 
محتوا نیز تغییراتی ایجاد  کرد ه است. اما د امنه 
ختم  فناوری  حوزه  به  تنها  محتوا  تحوالت 
نمی شود  و د ر جهان جد ید ، مجموعه گسترد ه ای 
از عوامل مختلف از اقتصاد ی گرفته تا اجتماعی 
و سیاسی، وضعیت جد ید ی را برای محتوا رقم 
زد ه اند  )کوثری و موالیی، 1397(. از این رو برای 
مطالعه این وضعیت جد ید  باید  با پرهیز از نگاه 
تقلیل گرایانه فناوری محور از رویکرد  کل نگرانه 
که  پژوهشی  د ر  کنیم.  استفاد ه  آیند ه  پژوهی 
آیند ه پژوهی  تخصصی  روش های  مجموعه  از 
ساختاری،  تحلیل  محیط،  پویش  شامل 
تحلیل ریخت شناختی، سناریوپرد ازی، د لفی، 
سناریوهای  شد ه،  استفاد ه  غیره  و  پس نگری 
آیند ه  مطلوب  و  محتمل  باورکرد نی،  ممکن، 

محتوای فضای مجازی مشخص شد ند  که د ر 
اد امه پنج سناریوی باورپذیر را مرور می کنیم.

سناریو 1. نهنگ د ر اقیانوس
ایران متصل به شبکه ای است که تحت سلطه 
هیچ قد رت مطلقی اعم از شرکت ها و د ولت ها 
مشارکت  حد اکثری  امکان  همچنین  نیست. 
آزاد انه کاربران د ر تولید ، توزیع و مصرف محتوا 
بروز  و  فراهم است و همین زمینه شکوفایی 
فراهم می کند .  را  تولید  محتوا  خالقیت ها د ر 
حاکمیت ایران نیز به  عنوان مقررات گذار زمینه 
خصوصی،  شرکت های  شهروند ان،  فعالیت 
نهاد های مد نی، و سایر ذی نفعان حوزه محتوا 
به  اتکا  با  ایــران  تمد ن  می کند .  تسهیل  را 
ذخایر چند فرهنگی خود  و ایفای نقش فعال 
و هم گرایانه حاکمیت، شهروند ان، شرکت های 
خصوصی و نهاد های مد نی خواهد  توانست د ر 
عرصه تولید  محتوا د ر فضای مجازی به قد رت 
منطقه ای تبد یل شد ه و د ر سطح جهانی هم 

محصوالتی برای ارائه د اشته باشد .
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سناریو 2. ماهی د ر آکواریوم
شرکت های فراملیتی به قد رت مطلقه فضای 
مجازی تبد یل شد ه اند  و به  هیچ وجه خود  را 
پایبند  به قواعد  و اصول بومی د ولت- ملت ها 
نمی د انند . د ر این شرایط که آن ها به چیزی جز 
کسب سود  بیشتر نمی اند یشند ، فعالیت کاربران 
د ر چارچوب های محد ود کنند ه و از پیش  تعیین 
کاربران عمال د ر جایگاه  و   شد ه ممکن است 
برد گان مد رن این شرکت ها قرار گرفته اند . ایران 
متصل و بخشی از چنین شبکه ای نیست و با 
اینترانت ملی، چارچوب معینی را  ایجاد  یک 
تعیین کرد ه است.  فعالیت شهروند انش  برای 
د ر اینترانت ملی حاکمیت فراتر از مقررات گذار، 
یکی از ذی نفعان اصلی د ر تولید ، توزیع و انتشار 
به حساب  بازیگر  جد ی ترین  و  است  محتوا 
می آید . حضور تمام قد  حاکمیت عرصه را برای 
شهروند ان و بخش های خصوصی و مد نی تنگ 
کرد ه و مانع از بلوغ و شکوفایی آن ها شد ه است.

سناریو 3. د لفین د ر خلیج
سلطه  تحت  جهانی  شبکه  به  متصل  ایران 
شرکت های فراملیتی است. این شرکت ها با سلب 
آزاد ی های گسترد ه کاربران د ر فضای مجازی 
امکان فعالیت کاربران را تنها د ر چارچوب های 
فراهم  تعیین شد ه  پیش   از  و  محد ود کنند ه 
می کنند . با این حال حاکمیت ایران د ر جایگاه 
حقوق  مد افع  می کند   تالش  مقررات گذار 
شهروند انش د ر این شرایط جد ید  سلطه باشد  و 
امکان حد اکثر بهره برد اری از این فضای از پیش  
تعامل  با  را فراهم آورد . حاکمیت  تعیین شد ه 
مناسب با شهروند ان و بخش های خصوصی و 
مد نی زمینه  را برای ایفای نقش آن ها د ر سطح 
که  د نیایی  د ر  می کند .  فراهم  فراملی  و  ملی 
شرایط بین المللی اید ه آل ما نیست، با نوعی نگاه 
به د رون و هم گرایی بین حاکمیت، شهروند ان، 
شرکت های خصوصی و نهاد های مد نی، ایران 
حرف هایی  محتوا  مصرف  و  تولید   عرصه  د ر 
برای گفتن خواهد  د اشت و مانند  بسیاری از 
تابع و مصرف کنند ه صرف  کشورهای منطقه 

محصوالت جهانی نخواهد  بود .
سناریو 4. الک پشت د ر تشت

حوزه  د ر  تجاری  شرکت های  نقش  افول  با 
قد رت  توانسته اند   مجد د ا  ملت ها  د ولت -  فاوا، 
کنند .  بازیابی  را  بیستم  قرن  د ر  خود   سابق 
حوزه  بر  کامل  تسلط  با  نیز  ایران  حاکمیت 
زیرساخت و شبکه، امکان فعالیت کاربران د ر 
چارچوب معینی را فراهم کرد ه که منطبق با 
به  ایرانیان  بومی است.  ارزش ها و هنجارهای 
د ر  و  د ارند   د سترسی  خود   مخصوص  شبکه 
سرویس های بومی فعالیت می کنند  که توسط 
حاکمیت و نهاد های وابسته به آن تهیه و تد ارک 
د ید ه اند . مرزهای فضای مجازی ایرانی تا حد ی 
منطبق با مرزهای سرزمینی کشور ایران تعریف 
شد ه و تهد ید های امنیت ملی از ناحیه فضای 
مجازی به حد اقل خود  رسید ه است. شهروند ان 
حاکمیت ساخته  مجازی  سرویس های  با 
روزگارشان را سپری می کنند  و تولید  و توزیع 
که  شرکت هایی  و  افراد   توسط  تنها  محتوا 
صالحیت شان تأیید  شد ه تحت قوانین و نظارت 

سفت و سخت حاکمیت جریان د ارد .
سناریو 5. قورباغه د ر برکه

شرکت های بزرگ چند ملیتی قد رت بالمنازع 
د نیای فناوری هستند  و قوانین شبکه جهانی زیر 
نظر آن ها تد وین می شود . ابزارهای د یجیتالی و 
زیرساخت های شبکه ای، برخالف د وران اولیه 
فعالیت  امکان  محد ود ،  محیطی  د ر  اینترنت 
کاربران د ر چارچوب های از پیش  تعیین شد ه را 
فراهم کرد ه اند . د ر این شرایط جهانی، وضعیت 
از  نقاط د نیا و  از وجهی شبیه به سایر  ایران 
وجهی متفاوت با د نیا است. فعالیت ایرانیان نیز 
همچون د یگر کاربران د ر چارچوبی محد ود  شد ه 
انجام می شود ، با این تفاوت که این محد ود یت 
به جهت مستقل و بومی بود ن شبکه د ر ایران 
ملی  اینترانت  شبکه  چند   هر  است.  مضاعف 
برای ایرانیان جایگزین شبکه اینترنت جهانی 
شد ه، اما حاکمیت د ر محد ود ه بومی  شد ه اجازه 
فعالیت تعریف  شد ه به شهروند ان و شرکت های 
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خصوصی را می د هد  و تالش می کند  با ایفای 
به  محتوا  تولید   حوزه  د ر  کمتر  ناظر  نقش 
 شکل مستقیم د خالت کند  و تنها د ر جایگاه 

سیاست گذار باقی بماند .
نتیجه گیری

است  د کتري  رسانه  از  برگرفته  مقاله  این 
از  استفاد ه  با  آن  د ر  و   )1397 )موالیي، 
مجموعه ای از روش های آیند ه  پژوهی از نظرات 
خبرگان حوزه های مرتبط با محتوا بهره گرفته 
شد  و پنج سناریوی باورپذیرتر برای ایران د ر 
سال )1404( ترسیم شد . د ر آیند ه  پژوهی به 
آیند ه  د رباره  و قطعی  واحد    د نبال پیش بینی 
نیستیم و از این  رو است که د امنه ای از آیند ه ها 
د ر قالب سناریوها معرفی می شود . هر کد ام از 
سناریوهای ارائه شد ه تصویری متفاوت از آیند ه 
کیفیت محتوای فضای مجازی د ر ایران سال 
)1404( ترسیم می کنند . تحقق هر کد ام از این 
سناریوها بستگی به تصمیم ها و اقد ام های امروز 
ما د ارد . از این جا است که ضرورت برنامه ریزی 
و آیند ه نگاری راهبرد ی مبتنی بر سناریو برای 

آیند ه پیش رو مشخص می شود .
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ارتباطات.  علوم  رشته  د کتری  رساله   .1404 ایران 

د انشکد ه علوم اجتماعی د انشگاه تهران.
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