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 ، محتوای مضر و ناپسند ییزدا مقررات، یفناور یگر میتنظ، V تراشه

 زهرا مجدی زاده

ای است که به خوبی کار گرفته شد، نمونهمنظور تنظیم محتوای تلویزیون، بهو به 1991که در اواخر دهه  Vتراشه  تجربه

 فنّی بود کهدهد. این تراشه، یک ابزار گری را نشان میارتباط میان عملکرد دولت، اقدام صنعت و همکاری مردم در تنظیم

های تلویزیونی، طراحی شده و امکان فیلتر کردن محتوا با استفاده از منظور تقویت رضایت والدین از محتوای برنامهبه

گری ای از خود تنظیمرا شمّه Vتوان تراشه ترتیب، میداد. بدینبندی را در اختیار کاربران قرار میهای رتبهسیستم

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

 مقدمه

ه ای است که بکار گرفته شد، نمونهمنظور تنظیم محتوای تلویزیون، بهو به 0991که در اواخر دهه  Vتراشه  تجربه

دهد. این تراشه، یک ابزار گری را نشان میخوبی ارتباط میان عملکرد دولت، اقدام صنعت و همکاری مردم در تنظیم

وا تلویزیونی، طراحی شده و امکان فیلتر کردن محت هایمنظور تقویت رضایت والدین از محتوای برنامهفنّی بود که به

ای از خود را شمّه Vتوان تراشه ترتیب، میداد. بدینرا در اختیار کاربران قرار می 0بندیهای رتبهبا استفاده از سیستم

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

گردد که بر اساس آن، دو دیدگاه برانگیز و گاه متناقضی بازمیهای بحثات و ایدئولوژیبه تحقیق Vفلسفه تراشه 

دهد؛ در گری بوده و به استقالل افراد اهمیت میعمده پدید آمده است. دیدگاهی که مخالف مداخله دولت در تنظیم

یان، ها تاکید دارد. در این محفظ ارزشمنظور برابر دیدگاهی که بر نقش و اهمیت اقدامات دولتی در تنظیم محتوا و به

راه سازشی میان اقدامات دولت و استقالل فردی بوده است. کاربرد  Vآمیز تراشه فناوری و از جمله تجربه موفقیت

ی از هایهای داغ میان گروهها، به بسیاری از بحثاین تراشه در تنظیم محتوای تلویزیون، علیرغم برخی محدودیت

اندازه کافی واضح و مبرهن بوده و از طرف دیگر، کسانی که های تلویزیونی بهد بودند خشونت برنامهافراد که معتق

 دولت کافی نیست، پایان داده است. کردند اثبات این موارد، برای توجیه مداخلهفکر می

 Vمعرفی تراشه 

محوری  ، مطرح شد. ایده2م تیم کلینگز، توسط یک دانشمند کانادایی به نا0991در اواسط دهه  Vایده فناوری تراشه 

ای موعههای تلویزیونی مجتلویزیونی یک امتیاز مشخص داده شده و درون نمایشگر این فناوری، ساده بود: به هر برنامه

ای هها را تشخیص دهد. بدین ترتیب، این فناوری توانایی مسدود کردن برنامهبندیتعبیه شود و تراشه بتواند رتبه

ای برای دادن حق تراشه chip-vاشاره داشت و « 3بیننده»به  "V"کرد. ونی ناخواسته را برای کاربران فراهم میتلویزی

ینندگان نیز ها و انتقال آن به ببندی محتوای برنامهانتخاب به بیننده بود. در کنار استفاده از این فناوری، نیاز به طبقه

(، این کار را بر عهده داشت. صنعت CRTC4ارتباطات از راه دور کانادا ) وجود داشت که کمیسیون رادیو، تلویزیون و

ها دخیل بودند. ابتدا یک دوره آزمایشی و تحت گیری در مورد محتوا و اطالعات برنامهو شهروندان نیز در تصمیم

امع ست عمومی جهای صنعت، در نهایت به اتخاذ یک سیاشدن توصیه گران، انجام شد و پس از شنیدهنظارت تنظیم

 منجر گردید. 
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در حالی که همواره یکی از مسائل اساسی در تنظیم مقررات مربوط به محتوای مضر، دشواری تعریف محتوای مضر 

ای به جامعه دیگر، بوده است؛ از جمله مزایای استفاده از فناوری و ناپسند و تفاوت هنجارهای مربوط به آن از جامعه

توا، قابلیت اجرای آن در طیف گسترده ای از شرایط و جوامع، بدون توجه به مختصات گری محدر تنظیم Vتراشه 

 آن به سرعت و سیاسی و اجتماعی، بوده است. بنابراین، در حالی که این دستگاه ابتدا در کانادا ابداع شد؛ ایده

 گونه، در ایاالت متحده، استرالیا، ژاپن و سراسر اروپا پخش شد.قارچ

 «بیننده»صورت گرفت. بدین ترتیب که مفهوم آن، از عنوان  Vلی شدن این فناوری، اولین تحول در معنای الملبا بین

در ایاالت متحده، تغییر داده شد. بدین معنا که هدف از کاربرد این تراشه، این بود که « 5خشونت»در کانادا، به مفهوم 

 ا انتخاب کنند.های تلویزیونی ربه والدین اجازه دهد سطح خشونت برنامه

در ایاالت متحده آمریکا، با نگرانی از اینکه صنعت ایاالت متحده نتواند پاسخ مناسبی به شرایط موجود بدهد و یا یک 

ای دیگر هرویکرد غیرقابل قبول برای برچسب زدن را ایجاد کند، یک کمیسیون منصوب از دولت برای توسعه گزینه

، کارکرد اجرایی 0991به دلیل طراحی قانون ارتباطات از راه دور در سال تشکیل شد و تحت فشار اجباری کنگره 

که در ایاالت متحده  1های جدیدی، تمام تلویزیون0999این دستگاه مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب، از سال 

ها مخالف سرسخت شدند. بنابراین، در حالی که صنعت پخش، مدتمجهز می Vشدند، باید به تراشه فروخته می

ای در محدود کردن محتواهای خشونت دستانهبود، پس از آگاهی مدیران صنعت از آنکه اگر آنها نقش پیش Vتراشه 

آمیز و ناپسند اتخاذ نکنند، دولت در این راه گام برخواهد داشت، در برابر این فناوری تسلیم شده و با آن به مشارکت 

 پرداختند. 

والدین این امکان را یافتند که تلویزیون  8ها را مشخص کرد.بندی( رتبهFCC7تباطات فدرال )در نهایت، کمیسیون ار

های باالتر از آن رتبه را مسدود کند. ریزی کنند تا تراشه همه نمایشبرنامه هابندیخود را بر اساس یکی از این رتبه

برای فرزندان خود داشتند، تلویزیون  TV-Y7بندی رده هایعنوان نمونه، اگر والدینی تمایل به استفاده از برنامهبه

 . 9کردهای دیگر را مسدود میرا داده؛ اما همه نمایش Y7-TVو  Y-TVهایی با درجه نمایش اجازه

                                                           
5 violence 

 سانتی متر 11اینچ /  31صفحه نمایشگرهای بیش از 6 
7 The Federal Communications Commission 

مناسب برای همه کودکان )بدون خشونت یا  -  Y-TVبندی مشخص شده توسط کمیسیون ارتباطات فدرال، بدین شرح بود: رتبه8

مناسب برای برای مخاطبان عمومی )بدون محتواهای  – TV-Gساله و باالتر؛  7مناسب برای کودکان  – TV-Y7محتوای جنسی(؛ 

 - TV-14ها پیشنهاد شده است؛ راهنمایی والدین برای تماشای این نوع برنامه - TV-PGجنسی، خشونت و یا زبان نامناسب(؛ 

فقط برای مخاطبان بالغ  - TV-MAسال مناسب است. )گاهی محتواهای جنسی یا خشونت دارد(؛  31فقط برای افراد باالی 

  مناسب است )ممکن است حاوی خشونت یا محتواهای جنسی باشد(.
 
9 https://electronics.howstuffworks.com/question167.htm 
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منظور امضای و به 0991فوریه  8. تصویر بیل کلینتون )رئیس جمهور وقت ایاالت متحده( در مراسمی که در 0شکل شماره 

 را در دست دارد. Vترتیب داده شده بود، در حالی که یک تراشه  01اعمال اصالحات در ارتباطات از راه دورقانون 

 

بندی های توسعه داده شده در راستای رتبهو سایر فناوری Vرییس جمهور وقت ایاالت متحده، بیل کلینتون، به تراشه 

و  02زنیهای برچسباشاره کرد. امروزه، روش 00شدهداخلی، به عنوان کلید طراحی یک اینترنت مقررات زدایی 

سیار های کنترل والدین بر محتوای اینترنت، باینترنت نیز گسترش یافته است و اگرچه فناوری بندی، در حوزهرتبه

ها، اصول یکسانی آن تجسم یافته بود، اما در همه Vتر از آن چیزی است که در تراشه متفاوت و به مراتب پیچیده

ود دارد و آن این است که باید یک وسیله فنی وجود داشته باشد که والدین را قادر سازد تا به مرتب کردن وج

  03شان مشاهده شوند، بپردازند.هایی که قرار است توسط فرزندانبرنامه

که  تلویزیونمقررات در این است که شیوه پراکنده، منفرد و غیرقابل اعتراض تنظیم Vبنابراین، وظیفه اصلی تراشه 

 ری کند.گ، تنظیمتر، بر اساس یک مانیفست فناورانهتر و پذیرفتنیای محکمگونههمیشه وجود داشته است را به

گیرندگان در کانادا، ایاالت متحده، استرالیا و بسیاری از گذاران و تصمیمدر مقطعی وارد بازار شد که قانونV تراشه 

فته از سوی های صورت گرتاثیر پژوهشسی به آن نیاز داشتند. در آن مقطع، تحتکشورهای دیگر، بیشتر به لحاظ سیا

                                                           
10 Telecommunications Reform Act 
11 deregulated 
12 Labeling 

عنوان نمونه، این موضوع براساس استانداردهای موجود در امضای الکترونیکی مطالب اینترنتی، قابل دسترسی است. همچنین هیات به13 

مقررات رسمی در بحث دسترسی های رتبه بندی داوطلبانه در تنظیمكنند كه شامل برنامههای مدارس، سیاستی را اتخاذ میمدیره و كتابخانه

های فیلتر به عنوان شرط دستیابی به ها را برای نصب سیستم، كنگره آمریكا قوانینی را تصویب كرد كه كتابخانه0222است. در سال 

( The Internet Watch Foundation) بان اینترنتكرد. سازمان دیدههای الکترونیکی" مطلوب برای اتصال به اینترنت، ملزم می"نرخ
بندی )خودسنجی( را تأسیس کرده است، که بخشی از آن برای کمک به ارائه که در انگلستان تأسیس شده است، یک سیستم پیچیده از خودرتبه

 -)بستر انتخاب محتوای اینترنت  PICSربوط به توسعه دهندگان اینترنت در برابر مداخالت خصمانه دولت است. یکی از مهمترین مباحث م

Platform for Internet Content Selectionهای داوطلبانه عمومی بندی(، رویکردی جدی و بحث برانگیز برای اطمینان از تعدد رتبه

 و دستیابی به یک معماری عاری از دخالت دولت است.
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ای برای تأثیرگذاری بر رفتار برخوردار است، محققان علوم ارتباطات، این فرض عمومی که تلویزیون از قدرت ویژه

دنبال اه داشت که دولت بههمر، استنتاج این موضوع را بهVشدت گرفته بود. در چنین شرایطی، کاربرد فناوری تراشه 

پاسخ دادن به سؤاالت مهم فرهنگی جامعه است و این در حالی بود که در واقع دولت اقدامات بسیار اندکی برای 

های تلویزیونی این امکان را داشتند که در مورد محتوا داد. ارائه دهندگان برنامهایجاد تغییر و تحول در بازار انجام می

های الزم را انجام دهند و از این طریق، فشارهایی که ممکن بود بر دولت ریزیکنند، برنامهتولید می و تأثیر مطالبی که

وارد شود را کاهش دهند. در چنین شرایطی، دولت بازخورد مثبتی را هم از درون جامعه و هم از بخش صنعت، 

 ید.آسیاسی برای دولت به حساب میگری، یک مزیت عظیم کند و استفاده از تکنولوژی برای تنظیمدریافت می

اگرچه در عمل، با سانسور و فیلترینگ مرتبط است؛ با این حال، نقش آن در تقویت توانمندسازی والدین و  Vتراشه 

معقول  کنندگان،طرفی و خنثی بودن آن، منجر به آن شد که از سوی مخاطبان و مصرفها و نیز بیجایگاه مراقبتی آن

های و بسیاری از همتایان آن در سیستم 04از طرف دیگر، در حالی که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مثبت تلقی شود.

االت اند؛ قانون ایحقوقی سراسر جهان، نه تنها بر حق بیان اطالعات، بلکه بر حق دریافت اطالعات نیز تاکید کرده

ی، یافت اطالعات داشته است. در چنین شرایطمتحده، تمایل بیشتری به تأکید بر حق بیان و توجه اندکی به حقّ در

 شنونده یا بیننده بوده است. شدهبیانگر یک تغییر مثبت جزئی در راستای حقّ کمتر بیان Vتراشه 

ری، گگری مرتبط دانست. گرایش به سمت خود تنظیمتوان با خودتنظیمرا می Vچنانچه پیشتر نیز گفته شد، تراشه 

زیونی، های تلویبرنامه بندی و نظارت بر همهو این در حالی است که بررسی، رتبه خود محصول تضعیف دولت است

 میزان زیادی به همکاری و مدیریتگری بهنیازمند یک جریان قدرتمند است. در چنین شرایطی، مکانیسم خود تنظیم

دنیایی که قدرت بندی و بررسی محقق نخواهد شد. در صنعت وابسته است و بدون همکاری صنعت، این درجه

رسد و این نظر میها کاهش یافته است، مشارکت و کنترل صنعت برای ایجاد هنجارها بسیار ضروری بهدولت

مشارکت، هم در خدمت نیازهای صنعت و هم در خدمت نیازهای دولت است. افزایش همکاری دولت و صنعت، 

سازی را در محدودترین جوامع گسترش ی برنامههاکند و فرصتهمچنین به ایجاد استانداردهای فراملی کمک می

 دهد.  می

و سایر ابزارهای مبتنی بر نرم افزار برای محدود کردن موارد نامناسب، جایگزینی جذاب  Vبنابر آنچه گفته شد، تراشه 

ایی و نمگونه که در خودکارسازی قوانین راهروند و درست همانشمار میمقررات دولتی بهبرای فیلترینگ و تنظیم

نند، کای را بر آنان تحمیل میاندازند و بالفاصله جریمههای بزرگراهی به سرعت رانندگان را به دام میرانندگی، دوربین

تواند بخشی از سیستم خودکارسازی هنجارهای محتوایی باشد. با این وجود، توجه به این نیز می Vسیستم تراشه 

اشتباه است و همه ابزارها از جمله « ابزار واحد»های مبتنی بر ر سیاستنکته ضروری است که اتکای بیش از حد ب

                                                           
14 The European Convention on Human Rights 
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 گزارش پروژه 

ها همراه نیز به رغم مزایای غیرقابل انکار خود، با برخی چالش Vدارای نقاط قوت و ضعف هستند. تراشه  Vتراشه 

الث ندگان یا شخص ثکنبوده است. از جمله آنکه چه کسی باید ارزیابی محتوا را انجام دهد؟ تولید کنندگان، توزیع

خبری از  هایهایی باید توسط سیستم رتبه بندی پوشش داده شود؟ آیا مستثنی کردن برنامهطرف؟ چه برنامهبی

و  05توانند خشن باشند؟بندی در ایاالت متحده درست بوده است؛ آن هم در حالی که بدون شک، اخبار نیز میرتبه

های تلویزیونی در اختیار قرار داده است، ها بر محتوای برنامهال محدودیتبرای اعم Vاینکه آیا امکاناتی که تراشه 

 تر شود؟های تلویزیونی سختسبب نخواهد شد که امکان انتقاد از برنامه

ی، کنندگان در فرآیند نظارتبه همین دلیل است که ترکیبی از ابزارهای نظارتی و مهمتر از آن، مشارکت انواع شرکت

به عبارت دیگر، استفاده از فناوری و ابزار، به تنهایی کافی نیست؛ بلکه همچنان نیازمند همکاری مورد نیاز است. 

های مختلف دولت، صنعت و مردم است. در همین راستا، این نکته حائز اهمیت است که در متناسب میان بخش

های عمومی و نهادهای ی، با آژانسریزهای صنعت در فرایند برنامهدر کانادا، گروه Vجریان اجرای فناوری تراشه 

کردند و این امر در موفقیت آن نقش بسزایی داشت و این در حالی بود که در ایاالت متحده جامعه همکاری می

ای ذینفع هآمریکا، طرح اولیه مبتنی بر نظر صنعت، عمدتاً از پشت درهای بسته انجام شده و منجر به اعتراض سازمان

 دنبال داشت. ی تغییرات را بهعمومی شد که بروز برخ

رسد که با گذشت زمان، نظر میگری محتوا، چنین بهدر تنظیم v-chipدر پایان مروری بر تجربه استفاده از فناوری 

های ارائه محتوا در منبع و فرستنده، دیگر مانعی برای محافظت از جامعه در کنترل سنتی و مبتنی بر اعمال محدودیت

کند. در چنین شرایطی، کنترل مبتنی بر گیرنده و از جمله استفاده از ابزارهای ناسب، فراهم نمیبرابر مطالب نام

 تکنولوژیکی برای تهیه محتواهای متناسب با هنجارها و نیازهای فردی، جایگزین مناسبی خواهد بود. 

در برابر مفهوم تقریبا جهانی توان تا اندازه زیادی یک واکنش شنونده را می« سازیتوانمند»حرکت به سمت 01تغییر

ا در حال هرسد قدرت سیاسی دولتکاهش کنترل دولت بر روی تولیدکنندگان محتوا، دانست. در زمانی که به نظر می

زدایی همزمان و همگام است. گزینند که با عدم تمرکزبخشی و مقرراتکاهش است، آنها روشی را برای نظارت برمی

های سنتی نهادهای حقوقی، توسط نیروهای رسد شکلست که در شرایطی که به نظر مینشان داده ا Vتجربه تراشه 

                                                           

سانی ک -توانند خشن باشند اند. شکی نیست که اخبار میبندی حذف شدههای ورزشی از این رتبهطبق برنامه ایاالت متحده، اخبار و برنامه15 

 33:22یا  32:22های آمریکایی ساعت در ایستگاه« خبرهای دیررس»ترین حالت خبررسانی تحت عنوان هستند که معتقدند که باید اصلی

های خبری از این امر مستثنی باشد، شود تا القاء ترس  و ترساندن مخاطب عمومی را نداشته باشیم. از طرف دیگر اگر برنامهشب پخش 

توانند به عنوان برنامه خبری شناخته شوند؟ این شوند، میتولید می« زندگی واقعی»عنوان ژانر هایی که تحتویژه برنامهها، بهسایر برنامه

ای هعنوان برنامههای جنسی بیشتری خواهیم بود، که تحتدار است؛ چراکه قابل پیش بینی است که شاهد خشونت و صحنهدهامر بسیار خن

 .باشدبندی میها در برابر رتبهمعافیت آن نوع برنامه اند که در نتیجهخبری تولید شده
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 ییزدا مقررات بر یمبتن یها روش با یفناور یگر میتنظ

ات را تواند راه نجفناوری میتوانند از اختیار عمل مناسبی برخوردار باشند، ها نمیشوند و دولتفراملی تضعیف می

 م، محقق خواهد شد.های مختلف دولت، صنعت و مردو این امر در سایه تعامل مناسب میان بخش فراهم کند
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