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Abstract:

Due to The proliferation of media field, especially Internet, Dispersion 
and obsolescence of laws in this area, it needs a comprehensive 
legislation. This descriptive study tries to answer the question of whether a 
comprehensive media law can do legislating affairs through collecting data 
and analyzing previous studies and existing laws, with regard to macro 
approach to media theory and policy making, and can it Comply with 
social and legal requirements while integrating relevant laws? The results 
showed that the legislator has not adopted a specific theory and there 
is no macro-policy. The social requirements arising from the legislation, 
the effect of community acceptance on the observance of the legal rule, 
the effect of social conditions on the legislation and attention to technical 
requirements, have not been determined by the legislature in terms of 
effectiveness standards, efficiency and effectiveness, also the current 
dispersal of laws has added to the problems. Therefore, it is necessary to 
develop a comprehensive media law in the Islamic Republic of Iran and 
the necessary theory and policy must be taken with a comprehensive, 
substantive-formative approach. In this process, it needs to consider the 
social requirements for the adoption of the law, and after the enactment 
of the law, to review the executive feedback of the legislation, Also, while 
considering the majority opinion, observing religious requirements should 
be noted. Finally, by observing the separation of powers, the position of 
policy makers and legislatures in the field of media must be determined.
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چکیده
گسـترش رسـانه ها به ویژه رسـانه های اینترنتـی، پراکندگـی و قدیمی بـودن قوانین 
موجـود در ایـن زمینه، این مهـم را یـادآوری می کند که به تقنیـن جامع در حوزه رسـانه 
نیاز اسـت. پژوهـش توصیفی حاضر با مرور مشـکالت فعلـی، از طریق فراینـد جمع آوری 
داده هـا و بـا تحلیـل و مداقـه در مطالعات قبلـی و قوانیـن موجـود، در پی پاسـخگویی به 
این پرسـش اسـت که آیـا قانون جامـع رسـانه ای می تواند با یـک رویکرد کالن بـه نظریه 
رسـانه و مقولـه سیاسـتگذاری امر تقنیـن را انجام دهـد و ضمن یکپارچه سـاختن قوانین 
مرتبـط، الزامـات اجتماعـی و حقوقـی را رعایـت کنـد؟ نتایـج حاصـل از پژوهش نشـان 
می دهـد کـه مقنـن، نظریه مشـخصی را اختیار نکـرده و سیاسـتگذاری کالنـی نیز وجود 
ندارد. از سـوی دیگـر، الزامـات اجتماعی ناشـی از تقنین، اثـر پذیرش اجتمـاع در رعایت 
قاعـده حقوقـی، تأثیـر شـرایط اجتماعی بـر تقنیـن و توجه بـه الزامـات فنـی، از نظر دور 
مانـده و مقنـن معیارهـای اثربخشـی، کارآمـدی و نتیجه بخشـی را تعییـن نکرده اسـت، 
ضمـن اینکـه پراکندگـی فعلـی قوانین نیـز بر مشـکالت افـزوده اسـت؛ بنابرایـن تدوین 
یـک قانون رسـانه جامـع در جمهوری اسـالمی ایران، امری ضـروری اسـت و اتخاذ نظریه 
و سیاسـتگذاری الزم بایـد بـا یـک رویکـرد تجمیع گرایانـه ماهـویـ  صـوری به صـورت 
جامـع،  انجـام پذیـرد. در این فراینـد الزم اسـت الزامـات اجتماعی بـرای پذیـرش قانون 
مدنظـر قـرار گیرد و پـس از وضع قانـون، بازخورد اجرایی تقنین بررسـی شـود، همچنین 
ضمـن در نظـر داشـتن رأی اکثریـت، رعایت اقتضائـات دینـی و مذهبی سـرلوحه مقنن 
باشـد. در نهایـت نیـز با رعایـت تفکیـک قـوا، جایـگاه ارکان سیاسـتگذار و ارکان تقنینی 

حوزه رسـانه باید مشـخص شـود.

رسـانه ای،  سیاسـتگذاری  و  نظریـه  رسـانه،  جامـع  قانـون  کلیدواژه هـا: 
نتیجه بخشـی، الزامـات اجتماعـی تقنیـن، کیفیـت، اثربخشـی و کارآمـدی قانـون

 نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایران
Email: s_a_m1375@yahoo.com

* دکتری حقوق بین الملل عمومی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 1399/10/10                  پذیرش نهایی: 1399/11/5
DOI: 10.22082/cr.2021.524088.2146

تحلیلوبررسیالزامهایمقنندرتقنینجامعدرخصوصرسانهها
، احسان راستی* سید علی میرلوحی



178
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـشـتـم،
شمـاره 1 )پیاپي 105(،
ــار 1400 بـهــــــــ

مقدمه
کاربـرد رسـانه ها در رقابت هـای سیاسـی، بخـش عمـده ای از دموکراسـی غربـی 
را تشـکیل می دهـد و کاربـرد فرهنگـی آنهـا در اموری چـون اخبار، سـرگرمی، هنر، 
پوشـش های ورزشـی و آمـوزش عمومـی به نوعـی، هویـت فرهنگی جامعـه را تعیین 
می کنـد و بازتـاب تنـوع مذهبـی، اخالقـی و قومـی یـک جامعـه اسـت. کاربردهـای 
اقتصـادی رسـانه نیز تبلیغـات و کاربری های گسـترده تجاری و اقتصادی را تشـکیل 
می دهنـد. مـوارد یـاد شـده، بیانگـر اهمیـت نقـش رسـانه در دنیـای امـروز اسـت. 
اصـول عـام نظریـه رسـانه در مـدل غربی کـه به طور معمول بـا تقنیـن، خودتنظیمی 
یـا اجبـار بـازار حاصـل می شـوند، عبارت انـد از: اسـتقالل، تنـوع یـا تکثـر و کیفیت 
اطالعـات و نظـم اجتماعـی و فرهنگـی که ممکن اسـت در موقعیت هایـی در تعارض 
بـا یکدیگـر قـرار گیرنـد. به نظر می رسـد کـه در ایـران، نظریه های رسـانه بـه میزان 
کافـی مـورد توجـه قـرار نگرفته انـد و الگـوی حاکـم، حداکثـر دخالـت دولـت حاکم 
اسـت، چنان کـه تمامـی رسـانه ها با اخذ مجـوز از دولت حـق فعالیت دارند )قاسـمی 
و فنـازاد، 1397: 38(. در نظـم غربـی تقنیـن در حـوزه رسـانه ، به طور معمـول، بیـن 
اصـول عـام و تقنیـن، سیاسـتگذاری ها قـرار می گیرنـد کـه بازتـاب اراده حاکمیـت 
در حـوزه رسـانه اند و سـازماندهی اهـداف و اقدامـات الزم در خصـوص رسـانه را 
بـر عهـده  دارنـد. در سیاسـتگذاری کشـاکش اصلـی در 3 مبحـث، منافـع عمومـی 
در برابـر منافـع خصوصـی؛ منافـع اقتصـادی در برابـر منافـع اجتماعـی و فرهنگی و 
در نهایـت، منافـع بین المللـی در برابـر منافـع داخلی اسـت. سیاسـتگذاری می تواند 
منطق هـای مختلفـی را دنبـال کنـد که طبـق آنهـا، بازیگـران عرصه سیاسـتگذاری 
رسـانه بـه ایفـای نقـش می پردازنـد. منطـق در ایـن مفهـوم بـه درکـی از وضعیت و 
سـاختار اهـداف و امکانـات حصـول هـدف در یک وضعیـت اشـاره دارد )مک کوئیل1 
و سـیون2، 1986(. منطق هـای مرتبـط بـا ایـن مسـئله، عبـارت از سیاسـی، اداری، 
تجـاری، صنعتـی، فرهنگـی و فنـی هسـتند کـه در عمـل، ابعـاد مختلف یـک امر را 
نشـان می دهنـد )مک کوئیـل، 2010: بخـش 2.3(. در کل، مـا می توانیـم 6 جنبـه 
متفـاوت از تقنیـن در مـورد رسـانه را در نظـر بگیریـم کـه عبارت اند از: سـاختار که 
بـه مالکیـت و اندازه، شـکل و امـور مالی رسـانه می پـردازد و عموماً تمرکـز، انحصار، 
امتیازدهـی و کنتـرل عمومی یـا خصوصی بر رسـانه را در برمی گیرد، زیرسـاخت که 
توسـعه، ارتقـا، اسـتانداردهای فنـی رسـانه را در نظـر دارد، توزیع اطالعـات که نوع و 
میـزان خدماتـی را کـه رسـانه به مخاطـب ارائـه می دهـد، همچنین تعهدات رسـانه 

1. McQuail 
2. Siune
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و مخاطـب را تنظیـم می کنـد، دسترسـی کـه مالکیـت و حقـوق اسـتفاده از رسـانه 
را تشـریح می کنـد، رفتـار رسـانه ای کـه مسـائل گسـترده ای چـون حقـوق مالکیـت 
معنـوی و اخـالق و رفتـار حرفه ای رسـانه، رعایت حریم خصوصی و حـق بر اطالعات 
را تعییـن می کنـد و محتـوا که با وجود آزادی رسـانه ها و آزادی بیـان، الزامات مثبت 
و منفی در خصوص محتوای رسـانه را مشـخص می سـازد )مک کوئیل، 2010: 2.6(. 
در ایـن زمینـه، برخـی محورهـای آزادی بیـان، آزادی اطالعات، اسـتقالل رسـانه ها، 
تکثرگرایی رسـانه ای و نظام دهی رسـانه ها را برشـمرده اند )قاسـمی و فنازاد، 1397: 
23(. به این ترتیـب، رسـانه ها بـا انتشـار افکار عمومـی می توانند مطرح کننده بخشـی 
از مطالبـات و اراده اجتمـاع باشــند کـه گاه نیـز ممکـن اسـت مخالـف اراده نظـام 
سیاسـی و در نتیجـه، برای دولت ها حساسـیت زا باشـد. دولت ها به عنـوان قدرت برتر 
جامعـه از پیدایـش اراده ای دیگـر در برابـر خود اسـتقبال چندانـی نمی کنند و ضمن 
مقاومـت، بـا وضـع دو دسـته قوانین سـعی در کنتـرل رسـانه ها دارند: الـف( قوانینی 
کـه حـدود، تکالیـف و وظایف را تعیین می کننـد و ب( قوانینی که حقـوق، اختیارات 
و آزادی هـا را تعریـف می کننـد )معتمــدنژاد، 1387: 23 و 265( البته قانون با وجود 
آنکه تجلی اراده دولت اسـت، مسـتقل از شــرایط اجتماعیـ  سیاسـی زمانه و شـکل 
آرایشـی نیروهای اجتماعی که در تکوین و تصویب آن سـهم عمده ای دارند، نیسـت 
)شیخ االسـالم، 1387: 12(. چنیـن مقولـه گسـترده ای ایجـاب می کند کـه مقنن به 
سـاماندهی حقـوق ایـن حوزه اقدام کند. بررسـی 6 جنبه برشـمرده در باال و بررسـی 
قوانیـن مرتبـط بـا رسـانه در حقوق ایـران مشـخص می کند کـه در برخـی حوزه ها، 
تقنیـن الزم و در برخـی دیگـر، تقنین مناسـب صـورت نپذیرفته؛ چراکـه تنها وجود 
متـن قانونـی بـرای ایجـاد نظـم در جامعه کافی نیسـت و الزم اسـت کـه قانون وضع 
شـده مـورد عمـل واقـع شـود. بـه نظـر می رسـد یکـی از مسـائل مهـم در تقنیـن، 
پاسـخ بـه این پرسـش باشـد که چگونـه بایـد قانونگذاری کـرد؟ در برخـی نظام های 
پیشـرفته تقنینـی، بـه پرسـش های مطـرح با توسـل بـه سـازوکار »ارزیابـی تأثیرات 
قانونگـذاری« پاسـخ داده می شـود. سـازوکار یـاد شـده، به طـور عـام شـامل مراحلی 

اسـت که بایـد به ترتیـب انجـام گیرند:
ارائه شـرحی از مسـئله و اهداف مقررات پیشـنهادی؛ ارائه شـرحی از گزینه های 
تقنینـی و غیرتقنینـی بـرای رسـیدن بـه اهداف؛ اقـدام بـه ارزیابی تأثیـرات مثبت و 
منفـی قوانیـن، ازجملـه ارزیابـی فوایـد و هزینه هایی که بـه تابعان و دیگـر گروه های 
ذی نفـع وارد خواهـد شـد؛ مشـورت بـا ذی نفعـان؛ توصیه یکـی از گزینه ها بـا تبیین 
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دلیـل انتخـاب آن )کرکپاتریـک و پارکر، ترجمـه انصاری و همـکاران، 1392: 18(.
پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها، تعیین کننـده چرایـی و چگونگـی قانونگـذاری از یک بعد 
اسـت امـا بـه نظر می رسـد کـه متولیان امـر بر اسـاس چنیـن الگویی حرکـت نمی کنند 
و باوجـود فعالیـت متولیـان متعدد در حـوزه فناوری رسـانه و تصویب قوانیـن پراکنده ای 
چـون قانـون مطبوعـات مصـوب 1379 و قانون جرائـم رایانه ای مصوب 1388، متأسـفانه 
قوانیـن موجـود کافی و مطلوب نیسـتند. از سـوی دیگـر، با آنکه مـاده 116 و بند ب ماده 
119 قانـون برنامـه چهارم توسـعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی ج.ا.ا؛ و مـاده 10 قانون 
برنامـه پنجـم توسـعه به صراحـت، دولـت را مکلـف بـه تدویـن قانـون جامـع رسـانه های 
همگانـی کرده انـد، بـه نظر می رسـد که سیاسـتگذاری بر اسـاس مـوارد یاد شـده صورت 
نگرفتـه و بـه گزینه هـای تقنینـی و غیـر تقنینـی توجـه نشـده اسـت. از سـوی دیگـر، 

تأثیـرات منفـی و مثبـت قوانیـن موجود نیز مـورد ارزیابـی قرار نگرفته اسـت.
همچنیـن در بعـد اجتماعـی به نظر می رسـد که اهمیـت اجتمـاع در نظریه هنجاری 
مـورد توجـه قـرار نگرفتـه و مقنـن به مشـورت گـروه ذی نفعـان به نحـو مناسـبی توجه 
نکـرده اسـت؛ حتـی بـا وجـود آنکـه رهبـر انقـالب در بنـد 9 سیاسـت های کلـی نظـام 
قانونگـذاری، بـه جلب مشـارکت حداکثری مردم، ذی نفعـان و نهادهای قانونـی مردم نهاد 
تخصصـی و صنفـی در فراینـد قانون گـذاری اشـاره فرموده اند، ایـن امر از سـوی متولیان 
رعایت نشـده اسـت. برای مثال، مجلس شـورای اسـالمی در تاریخ 26-01-1388 الیحه 
الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده 1 اصالحـی قانـون مطبوعـات مصـوب 1379 را در دسـتور 
کار داشـته، در خالصـه مذاکـرات، اثـری از نظرخواهی حرفـه ای از ذی نفعان یـا نهادهای 
صنفـی یـا مردم نهـاد به چشـم نمی خـورد و جالـب آنکه مباحـث نماینـدگان مجلس نیز 
بـه تصویـب الیحه منجر نشـده اسـت )روزنامه رسـمی کشـور، مشـروح مذاکرات جلسـه 
علنـی روز 26-01-1388 مجلـس شـورای اسـالمی( بـا نگاهی بـه مقوله منافـع عمومی 
و خصوصـی اهمیـت بررسـی ایـن مسـئله در مـواردی ماننـد: 1( مدیریـت آنچـه جامعه 
اطالعاتـی نامیـده می شـود بـا تکیـه بـر همـه اشـکال ارتباطـات؛ 2( حمایـت از نظـم 
عمومـی، دولـت و عدالـت؛ 3( حمایت از افـراد و حقوق و منافع آنها در برابر اسـتفاده 
نامناسـب از رسـانه؛ 4( حمایـت از کارایـی و توسـعه ارتباطـات بـا استانداردسـازی 
فنـی و نـوآوری؛ 5( تقویـت دسترسـی و آزادی ارتباطات و تنوع فرهنگـی به انتخاب 
جامعـه و 6( مدیریـت بازار رسـانه و رعایـت حقوق رقابت و حمایـت از مصرف کننده، 
نهفتـه اسـت کـه تقریبـاً بـا مـوارد ششـگانه برشـمرده در بـاال مطابقـت دارد. بر این 
اسـاس، پژوهـش حاضر در پی آن اسـت که مشـخص سـازد در فراینـد تقنین، مقنن 
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ایـران چـه نظریه هـا و چـه رویکـرد یـا سیاسـتگذاری هایی را اتخـاذ کـرده و آیـا بـا 
توجـه بـه الزامـات اجتماعـی و حقوقی رسـالت خود را انجام داده اسـت یـا خیر و در 

نهایـت، بـرای ایفـای نقـش مقنن بایـد چـه الزاماتی را رعایـت کند؟
»سیاسـتگذاري ها، در متـن برداشـت عمومـي جامعـه از ارتباطـات شـکل می گیرنـد 
و از ایدئولوژی هـای سیاسـي، شـرایط اجتماعـي و اقتصـادي کشـور و ارزش هایـی کـه 
زیربنـای آن را تشـکیل می دهنـد، ناشـي می شـوند و می کوشـند ایـن ارزش هـا را بـا 
نیازهـای واقعـي و آینده نگري هـاي رسـانه ای مربـوط سـازند. به هرحال باید توجه داشـت 
بـدون شـناخت سیاسـتگذاري عمومـي و مراحـل مختلف آن کـه در حیطـه دولت صورت 
می گیـرد، نمی تـوان دربـاره سیاسـتگذاري رسـانه ای صحبـت کـرد« )محمـدی، 1387: 
69(. متأسـفانه سـندی کـه به طور خـاص، به سیاسـتگذاری رسـانه ای بپـردازد، در ایران 
تصویـب نشـده اسـت ولـی در برخی اسـناد باالدسـتی، اشـاراتی مرتبـط به ایـن موضوع 
وجـود دارد کـه می تـوان آنها را تفسـیر کرد و در تقنین رسـانه ای مورد اسـتفاده قرار داد.

رویکردهای نظری پژوهش
به طورکلی، در حـوزه دانـش ارتباطـات جمعـی، 4 نوع نظریه مطرح هستند:

جدول 1. گونه های نظریه در باب دانـش ارتباطـات جمعـی
Table 1. Types of theories on mass communication knowledge

Theory نظریهDescription of the theory شرح نظریه

نظریه ای که به احکام کلی مربوط به ماهیـت، عملکـرد و آثـار رسانه های نظریه ماهیتی
جمعی می پردازد و از مشاهده منظم و عینی رسانه ها به دست  آمده است.

نظریه های 
هنجاری

این نظریه ها که شاخه ای از فلسفه اجتماعی محسوب می شوند، اغلب به این 
موضوع می پردازند که اگر قرار باشد ارزش های اجتماعی رعایت شوند یا تحقـق 

یابند، رسانه ها باید چگونه عمل کنند و ماهیت این ارزش های اجتمـاعی 
چیـست؟ ایـن نوع نظریه ها که به بایدها و نبایدهای رسانه های جمعـی 

می پردازند، از اهمیـت ویژه ای برخوردارند زیرا در شکل گیری نهاد رسانه، نقش 
اساسی ایفا می کنند. نظریه های هنجاری، مشخص کننده بایدها و نبایدها در 

عملکرد رسانه ها هستند.
نظریه های 
کاربردی

این نظریه ها که از آگاهی های ساخته وپرداخته و باورهـای دست اندرکاران و 
عامالن حرفه ای وسایل ارتباط جمعی تشکیل  شده اند.

نظریه فهم 
متعارف

مراد از آن معرفتـی اسـت کـه عمـوم مردم  دارند و از تجربه مستقیم مخاطبان 
به دست آمده است؛ البتـه شایـستگی دو دسـته اخیر، برای تلقی آنها به عنوان 
یک نظریه کمتر از سایرین است )مک کوئیل، ترجمه اجاللی، 1382: 23-24(.
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ســیبرت1 )1963( نخسـتین دسـته بندی از نظریه هنجاری رسـانه ها را به عنوان 
الگـوی حاکـم بـر مطبوعـات ارائـه داد. او دلیـل تفاوت اهـداف با اشـکال و رفتارهای 
مطبوعـات را ناشـی از تأثیرپذیـری رسـانه ها از سـاختارهای اجتماعـی و سیاسـی 
حاکـم بـر آنهـا دانسـت و بر این اسـاس، چهـار نظریه اقتدارگـرا، لیبرالی، مسـئولیت 
اجتماعی و کمونیسـم روسـی را معرفی کرد. پــس از وی؛ مریل با ارائه دسـته بندی 
دوگانه )اقتدارگرا، لیبرالی(، هاچتن2 با تقسـیم بندی پنجگانه )اقتــدارگرا، کمونیسـم 
روسـی، توسـعه بخش، انقالبـی و غربـی(، آلتشـول3 با سـه نظریه )بازار، مارکسیــسم 
و پیــشرو( و سـرانجام، مک کوئیـل بـا افـزودن دو نظریـه توسـعه بخش و مشـارکت 
دموکراتیـک بـه تقــسیمات چهارگانــه ایـن نظریـه، آن را به عنوان نظریـه هنجاری 

رسـانه ها معرفـی کردنـد )مک کوئیل، ترجمـه اجاللـی، 1382: 23-24(.
عـالوه بـر موضـوع سـاختار اجتماعـیـ  سیاسـی حاکـم کـه در نظریـه هنجاری 
به طورکلـی، مشـخص کننده بایدها و نبایدهاسـت؛ برخـی معیارهای زیر را بر اسـاس 
دیدگاه هـا و تقسـیم بندی ها، همچنیـن الگـوی آرمانـی مدنظـر رهبـر معظـم ارائـه 

داده اند:

جدول 2. معیارهای نظریه هنجاری )باهنر و ترکاشوند، 1388: 33-35(
Table 2. factors of normative theory

دیدگاه معیار
حزب مدارسرمایه مداردولت مدارتوسعه مدارجامعه مدارمخاطب مدارآرمانی رهبری

تاحدی کاماًل عمودیتاحدی افقیتاحدی افقیکاماًل افقیعمودی ـ افقیجهت ارتباط
کاماًل عمودیعمودی

نقش 
اجتماعی

دانشگاه، 
بازار بازارمدرسه

کنترل شده
بلندگوی 

قدرت
بلندگوی 

قدرت
ابزار کسب و 

ابزار تبلیغتجارت

وحدت در عین محتوا
کثرت

منفعل 
قابل تغییر

تا حدی 
فعال، 

کثرت گرا

تاحدی فعال، 
وحدت گرا

کاماًل فعال، 
وحدت گرا

تقریباً منفعل 
تا حدی 
کثرت گرا

فعال 
وحدت گرا

استقالل 
حرفه ای

در حدود قانون 
به نسبت کاملکاملو مصلحت نظام

به نسبت هیچکامل
تا حدیکامل

تقابل

الف( ارزش های 
اسالمی ـ 

انقالبی در برابر 
اهداف استکبار 

جهانی
ب( امیدبخشی 

در برابر 
امید زدایی

ج( آموزندگی 
در برابر انحراف

آزادی 
مخاطب عام
خواسته های 

مخاطب

مسئولیت 
اجتماعی 

آزادی
سودآوری دولت آزادیتوسعه آزادی

آزادی
منافع حزب

آزادی

1. Sibert 2. Hchten 3. Altschol
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حزب مدارسرمایه مداردولت مدارتوسعه مدارجامعه مدارمخاطب مدارآرمانی رهبری

تقریباً کاملتقریباً هیچکاملتا حدیهیچهیچکاملمیزان کنترل

پیش، حین و نظارت
پیش از پس  از انتشارپس  از انتشارپس  از انتشار

انتشار
پیش از 
پیش از پس  از انتشارانتشار

انتشار

دولتی ـکمک دولتخودگردانخودگرداندولتیهزینه
خصوصی

سودآوری 
تجارت

کمک حزب، 
عمومی

مالکیت
متعلق به نظام 

جمهوری 
اسالمی

خصوصی، 
سهامی

خصوصی، 
سهامی

دولتی، 
سهامی

دولتی، 
خصوصیخصوصی

دولتی، 
عمومی، 

خصوصی، 
سهامی

سیاست 
دموکراسی والیت فقیهحاکم

غربی
دموکراسی 

غربی

دموکراسی 
کشورهای 
درحال توسعه

دموکراسی استبدادی
غربی

بیشتر 
سوسیالیستی، 

بلوک شرق
تصور رسانه 
از نقش خود

ابزار آموزشی و 
توزیع کننده، توزیع کنندهانسان سازی

مفسرتوزیع کنندهمفسرمفسرمحقق

دسترسی به 
رسانه

همه اشخاص 
فهیم و متعهد 
به اسالم و نظام

هر کس بتواند
هر کس 

چیزی برای 
گفتن ندارد

عامالن 
توسعه

وابستگان به 
قدرت

هر کس 
اعضای حزببتواند

فرهنگ 
حاکم

اسالمی ـ 
حزب گراسودگرااقتدارگراتوسعه مدارجامعه مدارفردمدارایرانی

خطوط قرمز
ضدیت با 

اهداف نظام 
اسالمی

افترا، تهمت، 
فتنه انگیزی

نادیده گرفتن 
جدی حقوق 
خصوصی و 
ارزش های 

جامعه

استبداد 
داخلی، 
سلطه 
خارجی

ساختار 
سیاسی و 

قدرت

حریم افراد 
و حریم 
خصوصی

حزب و 
رهبران نظام 

آن

سرمایه داری سرمایه داریسرمایه داریبیت المالاقتصاد حاکم
کنترل شده

سرمایه داری 
سوسیالیستیسرمایه داریکنترل شده

وجه تفاوت 
اصلی

دارای 
مسئولیتی 
بزرگ برای 
خدمتگزاری 
در راه اصالح 

جامعه

ابزار انتقاد 
از دولت و 

پرداختن به 
سایر نیازهای 

اجتماع

مسئولیت 
اجتماعی 
از درون 
و در غیر 

این صورت 
نظارت از 

بیرون

توسعه محور 
و معیار و 

مدار همه چیز

کنترل 
شدید رسانه 

به عنوان 
بازوی قدرت

رسانه هم 
مانند سایر 
ابزارها در 
جامعه، 
وسیله 

سودآوری 
است.

ابزار 
تأثیرگذاری 
سیاست های 
دولت ولو 
اینکه در 
مالکیت 

دولت نباشد

اهداف

انسان سازی 
و تحقق 

سیاست ها و 
مصالح نظام 
جمهوری 

اسالمی

اطالع رسانی، 
سرگرم سازی،
کشف حقیقت

اطالع رسانی، 
سرگرم 

سازی، به 
عرصه بحث 

کشیدن 
مجادالت

دستیابی به 
اولویت های 

توسعه، 
اطالع رسانی

خدمت 
به دولت 
و پیشبرد 

سیاست های 
آن

درآمدزایی
کمک به 
استمرار 

اقتدار حزب

فرزانه، انقالبی، انسان شناسی
متدین

آزادی مطلق، 
حقیقت جو

آزادی 
مشروط، 

حقیقت جو، 
سودجو

آزادی 
مشروط

آزادی 
مشروط، 

کودک نابالغ

آزادی کامل 
و سودجو

قابل انعطاف، 
به خودی خود 

غیر مهم، 
نیازمند رهبری
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دیدگاه معیار
حزب مدارسرمایه مداردولت مدارتوسعه مدارجامعه مدارمخاطب مدارآرمانی رهبری

ریشه 
شکل گیری

پس  از انقالب 
1357

پس از 1688 
در امریکا و 

انگلیس

قرن بیستم 
در امریکا

پس از جنگ 
جهانی دوم، 

یونسکو

قرن 16و 17 
در انگلیس

قرن 19 رشد 
صنعت و 

تجارت

تفکر 
مارکسیستی 
لنینیستی 
با ترکیب 
تفکرات 

هگل، قرن 
19 روسیه

میزان تعهد 
تا حدی بی تعهدبی تعهدکاملبه منابع

تاحدی کاملمتعهد
تقریباً کاملمتعهد

نحوه 
دسترسی 

جامعه

از صافی 
گذشته و 
اصالح شده

مستقیم با 
بدون کنترل مستقیمصافی

جامعه
بدون کنترل 

جامعه
مستقیم 
مشورتیاصالح شده

کل جامعه و سود برندگان
گروهی کل جامعهکل جامعهگروهی خاصجهان اسالم

خاص
صاحبان 

رسانه

گروهی 
خاص 
)حزب(

ارزش های 
خبری

هدفمند، الزم، 
مفید و بهنگام 
همسو با اسالم 

و انقالب

مصالح 
اولویت های مصالح جامعهاجتماعی

مصالح مصالح دولتتوسعه
مصالح حزبمالکان

بازار آزاد، از طریق قانوننحوه کنترل
افکار، دادگاه

افکار عمومی، 
رفتار 

مخاطبان، 
افکار 
حرفه ای

سانسور، 
سوبسید

سانسور، 
ابزارهای 

کنترلی مانند 
آگهی، امتیاز

کمک های 
مالی مالکان

سانسور، 
یارانه

رابطه با 
جامعه

آموزش، اصالح، 
تا حدی منفعتمنفعتهدایت

اجبار، منفعتاجباراجبار
هنجاری

بنابرایـن در چارچـوب نظـری، بـا توجـه بـه تعییـن بایدهـا و نبایدهـای رسـانه 
دیـدگاه مدنظـر پژوهـش هنجاری اسـت و در کل، از مجموعه سـخنانی که از سـوی 
دو رهبـر انقـالب اسـالمی، امـام خمینـی )ره( و حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای پـس از 
پیـروزی انقـالب در حـوزه رسـانه ها مطـرح شـده، معیارهـا، مشـخص و هنجارهـای 
حاکـم بـر حوزه رسـانه بر اسـاس آنهـا تبیین شـده اند و بایـد در سیاسـتگذاری های 

الزم نظریـه هنجـاری و معیارهـای آن مدنظـر نهادهـای سیاسـتگذار قـرار گیرند.

روش  پژوهش
روش پژوهـش از نـوع اسـنادی ـ تحلیلـی اسـت. در ایـن روش بـرای پاسـخ بـه 
ایـن پرسـش کـه آیا قانـون جامع رسـانه ای باید بـا رویکـردی کالن به نظریه رسـانه 
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و مقولـه سیاسـتگذاری، امـر تقنیـن را انجـام دهـد و ضمـن یکپارچه کـردن قوانین 
مرتبـط الزامـات اجتماعـی و حقوقـی را رعایـت کنـد؟ از منابـع دسـت اول )کتـاب، 
اسـناد، مقـاالت منتشـر شـده و آثار چاپـی(، همچنیـن ارجاعات و مسـتندات علمی 
اسـتفاده شـده اسـت. بـا توجـه بـه پرسـش اصلـی پژوهـش، لزومـاً ضمـن بررسـی 
نظریه هـای رایـج و ورود بـه لـزوم سیاسـتگذاری، بایـد به این پرسـش ها پاسـخ داده 
شـود کـه کدام یـک از نظریه هـای رایـج برای تقنین حوزه رسـانه مناسـب هسـتند و 
سیاسـتگذاری کالن چگونـه بایـد انجام شـود. از سـویی، پرسـش دیگر این اسـت که 

الزامـات اجتماعـی و حقوقـی تقنیـن کدام انـد و چگونـه رعایـت می شـوند.

یافته های پژوهش
بر این اساس در ادامه، به مهم ترین یافته های پژوهش اشاره  شده است.

 نظریه و سیاستگذاری تقنینی ایران در حوزه رسانه
در حـوزه نظریـه رویکـرد حاکمیـت نقـش ویـژه و باالدسـتی بـرای خـود قائـل 
اسـت. ولـی در تطبیـق نظریـه و سیاسـتگذاری تقنینی ایـران با مدل هـای اقتدارگرا، 
لیبـرال، صنف گـرا و یـا دموکـرات، مشـکالت عدیـده ای وجـود دارد. درحالی کـه در 
ایـران، دولـت بـه مفهـوم عـام آن، کلیه مسـائل عرصـه رسـانه را مدیریـت می کند و 
قـدرت تـام را در اختیـار دارد، مفاهیـم بـازار آزاد و صنف گرایـی در عرصه رسـانه، به 
معنـی واقعـی کلمـه وجود نـدارد و مـدل تکثرگرای قطبی شـده نیز بـرای تطبیق با 
نظریـه حاکمیـت و مقنـن، دارای خألهـای متعددی همچـون ادغام نشـدن با احزاب 
سیاسـی اسـت، بـه نظر می رسـد که بایـد پذیرفت در حـوزه نظری، نظریـه هنجاری 
بـا معیارهـای خاصـی که ناشـی از نظم اجتماعیـ  سیاسـی و مذهبی ایران اسـالمی 

اسـت، بـر رسـانه و حـوزه تقنین آن حاکم اسـت.
فـارغ از بیانـات رهبـران انقالب اسـالمی، به نظر می رسـد که فقط برنامه توسـعه 
به عنـوان یـک قانـون باالدسـتی بـه سیاسـتگذاری کالن در حـوزه رسـانه پرداختـه 
اسـت. عـالوه بر مقرراتی که به شـکل غیرمسـتقیم به حـوزه حقوق رسـانه مرتبط اند 

برنامـه چهـارم توسـعه در ماده 44 تصریـح می کند:
»دولـت موظـف اسـت به منظـور اسـتقرار جامعه اطالعاتـی و تضمین دسترسـی 
گسـترده، امـن و ارزان شـهروندان بـه اطالعـات مـورد نیـاز« اقداماتی را انجـام دهد. 
همچنیـن در مـواد 57، 107، 116 و 109 نیـز مفاهیمـی از توجـه مقنـن بـه حـوزه 
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رسـانه اسـتنباط می شـود. در بنـد ب مـاده 119 بـه دولـت تکلیـف شـده اسـت که 
نظـام جامـع حقوقـی مطبوعـات، رسـانه ها و تبلیغـات را بازنگـری کنـد. در برنامـه 
پنجـم توسـعه نیـز طبـق بنـد الـف مـاده 10 تهیـه و تدویـن نظـام جامـع رسـانه ها 

تکلیـف دولت اسـت.
بررسـی برنامه هـای چهـارم و پنجـم توسـعه ایـران نشــان می دهـد کـه برنامـه 
توســعه، دو نــگاه مــوازی و همـگام را در خصـوص رســانه، تأثیرگـذاری و حقـوق 
آن دنبال می کند. نــگاه اول، مبتنـی بــر اهمیـت نقش رسـانه در فرهنگ، اجتمـاع 
و اقتصـاد جامعـه ایرانـی اســت و نــگاه دوم، قانون مــداری رسـانه ها، به خصـوص 
رسانه های جدیــد و مجــازی تکیه دارد. نــگاه چارچوبـی بـه بحث رسـانه در برنامه 
توســعه، نوعـی مســئولیت را بــرای متولیـان رســانه ها و اسـتفاده کنندگان از آنها 
ایجـاد می کنـد تـا رسـانه های مکتـوب و مجـازی، ضمـن اســتفاده از آزادی هـای 
قانونــی، در مســیر قانونمنــدی و در راه رســالت فرهنگ سازی گام بردارنــد و بــا 
شفاف سـازی سـازوکار نظـارت بــر آنها، امـکان حمایــت از امنیت و اخـالق عمومی 

در جامعـه فراهـم آیـد )امیـری، 1395: 121(.
سیاسـتگذاری رسـانه ای، یـک عنصـر اولیه در شـکل  دادن به مسـیر رسانه هاسـت، 
همچنیـن دورنمایـی از شـکل دهی رسـانه بـه محیـط بشـری اسـت. نخسـتین تعریف 
تخصصـی سیاسـت های رسـانه ای بـه سـند 1972 یونسـکو برمی گـردد کـه طبـق آن، 
سیاسـتگذاری های رسـانه ای، مجموعـه ای از اصول و هنجارها هسـتند کـه برای هدایت 
رفتـار نظام هـای ارتباطـی بنیـان نهاده شـده اند. ایـن نوع نـگاه، بنیادی و شـامل طیف 
گسـترده ای از ابزار و اهداف، اما برانگیزاننده اقدامات عملی محدود اسـت. سیاستگذاری 
رسـانه ای در اصـل نوعـی فراینـد اسـت کـه بـر روابط میـان مـردم و مسـائل جامعه در 
طـول زمـان نظـارت دارد، ایـن فراینـد تکامل پذیر اسـت و عوامل و شـاخص های آن در 

زمینه هـای مختلـف تغییـر می کنند )پاکـزاد و نایینـی، 1396: 178(.
 بررسـی سـایر اسـناد باالدسـتی، ازجملـه سـند چشـم انداز 1404 مشـخص 
می کنـد کـه سیاسـتگذاران در این گونـه اسـناد، تأکیـدی بـه برخـی از تحـوالت و 
وضعیت هـا ندارنـد )سـلطانی فر، 1392(. تنهـا در بنـد 8 امـور فرهنگـی، علمـی و 

فنـاوری اشـاره شـده اسـت:
»گسـترش فعالیـت رسـانه های ملـی در جهـت تبییـن اهـداف و دسـتاوردهای 
ایـران اسـالمی بـرای جهانیـان« کـه در عمـل، ازجملـه تأکیداتـی اسـت کـه رهبـر 

معظـم انقـالب پیش تـر آن را مـورد اشـاره قـرار داده انـد.
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 بنابرایـن، حـوزه سیاسـتگذاری، بـا وجـود تأکیـدات رهبـر معظـم انقـالب و 
مندرجـات برنامه هـای توسـعه چهـارم و پنجـم، نیازمنـد رویکرد جامع و شـاید تهیه 
سـندی به عنوان سـند چشـم انداز رسـانه کشـور اسـت که بتواند در خصوص رسانه ها 
بـا توجـه بـه تحـوالت نویـن بـه تعییـن خط مشـی بپـردازد. ایـن سـند می تواند حد 
تعـادل منافـع عمومـی در برابـر منافـع خصوصـی، منافـع اقتصـادی در برابـر منافع 
فرهنگـیـ  اجتماعـی و منافـع ملـی در برابـر منافـع بین المللی را مشـخص کند تا از 

سـوی مقنن مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.

 تقنین و الزامات اجتماعی
مهم ترین تقنین و الزام های اجتماعی شامل این مواردند:

الف( تأثیر اجتماع بر نحوه وضع قاعده در حوزه رسانه
 در سیاسـتگذاری و تقنیـن، جامعه و مسـائل آن را در گـذار زمان و تحوالت باید 
مـورد توجـه قـرار داد و ایـن امـر، اثـر متقابـل جامعـه، سیاسـتگذاری و تقنیـن را بر 
یکدیگـر می نمایانـد. در بنـد نهـم سـند سیاسـت های کلی نظـام قانونگـذاری ابالغی 
مقـام معظـم رهبـری نیـز بندهایی آمده اسـت کـه این اثـر متقابل را تأییـد می کند. 
در بخش هایـی از ایـن بنـد ذکـر شـده اسـت کـه قانونگـذاری باید بـا تأکید بـر قابل 
 اجـرا بـودن قانون و قابل سـنجش بودن اجـرای آن، معطوف بودن بـه نیازهای واقعی 
و جلـب مشـارکت حداکثری مـردم صورت گیـرد. همچنان که در بنـد هفدهم نیز به 
»ترویـج و نهادینه سـازی فرهنـگ رعایـت، تمکین و احتـرام به قانـون و تبدیل آن به 

یک مطالبه عمومی« اشـاره شـده اسـت.
از سـوی دیگـر در نگـرش جامعه شناسـان، قانـون یـک امـر فرضـی نیسـت کـه 
حاکمیـت بـا منطـق انتزاعـی سیاسـی خـود آن را به وجـود آورد. نظریـه تقنینی که 
پـس از قرون  وسـطا، همسـو بـا حاکمیت قانون، مورد اسـتفاده اندیشـمندان حقوقی 
قـرار گرفـت، خـود از عناصـری چـون مفهـوم قانـون، توجیه مفـادی تقنیـن و معیار 
صالحیـت قانونگـذار به عنـوان تثلیـث هندسـی مؤلفه هـای نظریـه تقنینی تشـکیل 

می شـود )جواهـری طهرانـی و کدخدایـی، 1397: 17(.
 بـه نظـر می رسـد کـه از میان این سـه مؤلفه، توجیه مفـادی تقنین بیشـتر با اثر 
اجتمـاع بـر تقنیـن گره  خـورده اسـت و تبیین می کند کـه چه قانونی، بـا چه کیفیت 
و محتوایـی می توانـد وضـع شـود تا ضمن رعایـت مصالح اجتماعـی از آن تبعیت کند 

و اثـرات مثبتـی نیـز از خود به جـا گذارد. در این زمینه سـه رویکرد مطرح اسـت:
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جدول 3. تأثیر اجتماع بر نحوه وضع قاعده در حوزه رسانه
Table 3. The Effect of community on how the rule is set in the field of 

media
ردیف 
Row

رویکرد 
Approach

 شرح رویکرد
Approach description

رعایت معیارهای شکلی و رویه ای و تشریفات را برای تصویب قانون کافی صورت گرایی1
می داند.

ماهیت گرایی2

با نگرش های ارزش گرایانه قرابت بیشتری دارد و ادعا می کند که محتوای 
قوانین و پیش نویس های مورد بررسی در فرایند قانونگذاری، ازنظر میزان 
همسویی و انطباق با موازین اخالق مدرن، قواعد سودانگارانه مبتنی بر 
مصالح اجتماعی و اصول سیاسی مورد پذیرش جامعه سیاسی، نیازمند 

ارزیابی و قضاوت است.

تجمیع گرایی3

رویکردی حداکثری مبتنی بر جمع میان الزامات دو رویکرد باال که به 
نظر می رسد بیش از آنها مورد استقبال قرار می گیرد. بر این اساس، 
معیارهای توجیه کننده مفاد یک قانون عبارت اند از عقالنیت زبانی، 

عقالنیت صوری ـ قانونی، عقالنیت عمل گرایانه، عقالنیت غایت مدارانه و 
عقالنیت اخالقی

منبع: جواهری طهرانی و کدخدایی، 1397: 22-27

بدیهـی اسـت کـه اعمـال تجمیع گرایـی در تقنیـن، مسـتلزم یک رویکـرد جامع 
و دانـش بیـن رشـته ای اسـت و تنهـا حقـوق و علـوم اجتماعـی بـه کار نمی آینـد. از 
یک سـو، در بعـد عقالنیـت عمل گرایانـه نقـش اجتمـاع در پذیـرش قانـون تبلـور 
می یابـد و از سـوی دیگـر، در بعـد عقالنیـت غایت مدارانه و عقالنیـت اخالقی مصالح 
اجتماعـی پررنـگ می شـوند. به این ترتیـب، فرایند تقنیـن در حوزه رسـانه باید دارای 
تعادلـی باشـد کـه هـم امـکان اجـرا را مدنظـر قـرار دهـد و هـم اهـداف و مصالـح 
اجتماعـی و اخالقـی رعایـت شـوند؛ بنابرایـن اثر اجتماع بـر تقنین قابل  توجه اسـت.

می تـوان مفهـوم قانـون را به مثابـه یکی از مؤلفه هـای نظریه تقنینی مـدرن، نهاد 
حقوقـی هنجـاری الـزام آوری تعریـف کرد کـه به صـورت موضوعه به تصویب رسـیده 
و بـا دریافـت ضمانـت اجـرا از دولـت، ناظـر بـه بعـد زندگـی اجتماعـی تابعـان خود 
اسـت و در اراده حداکثـری شـهروندان ریشـه دارد. ایـن نهـاد متکی بر نظام بینشـی 
شـکل گرفته در عصر روشـنگری اروپا اسـت و با الهیات آسـمانی نسـبتی ندارد. حال 
بـا توجـه بـه آنکه ما در جامعه ای اسـالمی زیسـت می کنیم، تکلیف ایـن تعارض بین 
پذیـرش اراده اکثریـت و مقتضیـات شـرعی چیسـت؟ به نظـر برخـی، هرگونه تالش 
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بـرای توجیـه و پذیـرش نظریـه تقنینـی در نظـام حقوقـی اسـالمی بـا چالش هـای 
عمـده ای ماننـد تعـارض مبانـی ایـن نظریه با مبنـای هنجارمنـدی جامعه اسـالمی، 
نفـی امکان قانونگذاری های بشـری، انحصار معیار مشـروعیت مفـادی هرگونه ضابطه 
حقوقـی بـه اخـذ از خطابـات و فرمان هـای شـرع و نیـز نفی امـکان واگـذاری نیابت 
سیاسـی از سـوی شـهروندان بـه قانونگـذاران و نهادهـای تقنینی در دولـت و جامعه 
اسـالمی، روبـه رو خواهـد بـود )وکیلیان و مرکـز مالمیـری، 1395: 33( کـه پذیرش 
نظریـه تقنینـی و تکیـه بـه رأی اکثریت را در نظام اسـالمی به طور کامـل امکان پذیر 
نمی کنـد امـا اگـر اقتضائـات نظام ارزشـی اسـالمی کـه بدیهی اسـت اجتمـاع نیز به 
صحـت آنهـا اذعـان دارد، در نظـر گرفتـه شـوند، می تـوان مقتضیـات شـرعی را بـه 
شـکلی در تقنیـن بـه کار گرفـت کـه رأی اکثریـت را نیز با خـود همراه سـازد. قانون 
و جامعـه دارای کنـش و واکنـش بـه یکدیگـر هسـتند. قانـون بـا نظم بخشـیدن بـه 
زندگـی اجتماعـی انسـان ریشـه در اراده عمومی اجتماع و خواسـت حداکثری دارد و 
جامعـه بایـد برای رسـیدن به عقالنیـت غایت مدارانه و یـا اخالقی در تقنیـن، از دین 

و مذهـب بهره جویـی کند.
 از سـوی دیگـر، بـرای حاکمیـت قانـون، تعییـن سیاسـت های تقنینــی الزامـی 
اسـت. منظـور از سیاسـت های تقنینـی، مجموعـه شـرایطی اسـت که بر اثـر ترکیب 
الگوهـای کنـش، نهادهـا و فضاهـای گفتمانـی شـکل می گیرد و امـر قانونگـذاری را 
متعیـن می سـازد و شـامل ویژگی های فکـری، اجتماعـی، طبقاتی، صنفی و شـرایط 
حاکـم برنهـاد پارلمـان و همـه شـرایط و جریان هـای سیاسـی حاکم بر وضـع قانون 
اسـت )حاضـری و محمـدی، 1392: 120(؛ بنابرایـن در امر سیاسـتگذاری و تقنین، 
بـا مسـائل اجتماعـی و منافـع عمومی روبـه رو هسـتیم. »می توان منفعـت عمومی را 
چیزهایـی دانسـت که برای تـوده مردم مطلوبیت دارد و همـگان را بهره مند می کند« 
و ایـن بـه مفهوم اسـتصالح و مصالح مرسـله نیز نزدیک اسـت و علی رغـم اختالف در 
فقـه امامیـه، تبلـوری نیز با عنـوان مصلحت عمومـی در اصـل یکصد و دوازدهم قانون 
اساسـی یافتـه اسـت؛ از سـوی دیگـر از آن می تـوان به عنـوان روح قانـون و غایـت 
حکمرانـی و قلمـرو مشـروعیت حقـوق فـردی نیـز یـاد کـرد )منصوریان و شـیبانی، 
1395: 137(. بـا ایـن تعریـف از منافـع عمومـی، بـه نظـر می رسـد کـه مقنـن کـه 

تقنیـن ناچـار از در نظـر گرفتن اجتمـاع و منافع آن اسـت.
 همچنیـن سـیر تاریخـی ایجـاد قاعده حقوقـی، میـزان تأثیر اجتماع بـر قانون و 
تقنیـن را مشـخص می کنـد. تأمـل دربـاره قانون و کیفیـت آن، قدمت زیـادی دارد و 
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اندیشـمندانی چـون بنتـام1، هابـز2، الک3، مونتسـکیو4 و بیـش از همه هنـری مین5، 
به طـور مشـخص در آثـار خـود بـه آن پرداخته اند. میـن مراحل مختلف ایجـاد قاعده 

الـزام آور ازنظـر تاریخـی را این چنین توضیـح می دهد:
 »در مرحلـه اول، قانـون بیشـتر نوعـی عـادت اسـت. در مرحلـه دوم، به وضعیت 
عـرف ارتقـا می یابد. در مرتبه سـوم به صـورت قانون مـدون تحریر می شـود )البته نه 
به صـورت قانـون مصـوب قـوه مقننه، بلکـه به شـکل مجموعـه ای از قواعـد که عرف 
را از رهگـذر آرای قضایـی تثبیـت کـرده اسـت(. در مرحلـه چهارم، اصـالح قانون در 
پوشـش فرض هـای قانونـی ـ از طریـق تفسـیرهای تقنینی یـا قضایی ارائه می شـود. 
مرحلـه پنجـم، توسـل به مدل اسـتعالیی قانـون ضمنی اسـت. مرحله آخر و ششـم، 
قانـون موضوعـه اسـت، یعنـی اعـالن صریـح قصـد قانونگذار کـه در مصوبـه مجلس 
منـدرج گردیده اسـت. ازنظـر مین، قانونگذاری بـه این معنا آخرین مرحلـه از تکامل 

حقوق اسـت« )وکیلیـان، 1390(.
بنابرایـن قوانیـن، نـوادگان عرف و عـادت اجتماعی انـد و برای رسـیدن به تقنین 
مطلـوب، مقنن ابتدا باید عرف و عادت را بشناسـد و سـپس، بـا عقالنیت غایت مدارانه 
و اخالقـی و بـا در نظر داشـتن سـایر عقالنیت های برشـمرده که ممکن اسـت زاییده 
دیـن و مذهـب حاکـم بـر اکثریـت اعضـا جامعـه باشـد، قانونگـذاری کنـد و در ایـن 
مسـیر، پیشـرفت روزافـزون فنـاوری و سـرعت و قـدرت تولیـد محتـوای رسـانه ای و 

ابزارهـای دریافـت آن را نیـز در نظـر بگیـرد تا به تقنینی مناسـب اقـدام کند.

 تأثیر اجتماع بر الزام آوری قوانین
قوانیـن وضـع شـده، در چنـد مرحله شـرایط اجتماعی، موضــع دولت و شـرایط 

جامعـه سیاسـی را بازنمایـی می کنند:

1. Bentham
2. Hobbes

3. Locke
4. Montesquieu

5. Henry Maine
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جدول 4. مراحل تأثیر اجتماع در الزام آوری قوانین
Table 4. Stages of community influence in law enforcement 

ردیف
Rows

موارد
Items

مرحله
Stages

هـر قانونی در زمان وضع، بخش مهمی از شرایط اجتماعی ـ سیاسی الف
مرحله تقنینآن زمان و افکار قانونگذاران و سیاستمداران را بازنمایی می کند.

ب

وقتی قانون، اندکی پس از وضع شدن، بار دیگرتغییر داده می شود 
)کم وزیاد  می شود یا متروک می ماند( بازهم تغییرات، بخشی از شرایط 
اجتماعی سیاسی زمان و همچنین افکار قانونگذاران و نخبگان سیاسی 

حاکم را بازتاب می دهند.

مرحله 
تغییرات و 
اصالحات

ج

وقتی برنامه ها و فعالیت های عمومی جامعه بر اساس امرونهی های 
قوانین تنظیم می شوند و سعی می شود اعمال قدرت و قضاوت مطابق 
قوانین باشد، تفسیر و اجرای قانون اهمیت پیدا می کند. در این مرحله 

نیز بخش قابل  توجهی از شرایط اجتماعی ـ سیاسی و نیات حکام، 
بوروکرات ها و قضات بازنمایانده می شود.

مرحله اجرایی 
شدن در نظام 
بوروکراسی و 

قضایی

بـا بررسـی هـر مرحلـه از تحـوالت قوانیـن مربـوط به رسـانه می توان تا حدود زیــادی، 
بازتـاب شـرایط فکـری، اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی زمانـه یا حتی بخـش مهمی از افکار 
کنشـگران سیاسـی را مشـاهده کــرد؛ بنابراین، از طریق هر مجموعه قانونیـ  مانند قانون 
مطبوعات که فراهم آمده از مجموعه موادی اســت کــه قانونگذاران و سیاستمداران وضع 
کرده انـد و بوروکراسـی اداری و قضایـی آنهـا را اجـرا می کننـدـ  می تـوان بخـش مهمـی از 
شـرایط زمانـه یـا الگوهـای کنـش سیاسـی و به ویـژه ظهور آزادی را مالحظـه کرد، تحوالت 
دولـت قانـون را بازشـناخت و حتـی بـه اراده و افکــار قانونگـذاران، سیاسـتمداران، مجریان 

و کارگـزاران پـی بـرد )حاضـری و محمدی، 1392: 130(.
از بعـد دیگـر، در بررسـی نقایـص ماهـوی قانـون، آن را بـا معیارهـای اخالقـی، 
سیاسـی، قانونـی و وجـود یـا نبـود ناهماهنگـی و ناسـازگاری عملی محـک می زنند. 
در اخـالق، عدالـت قانـون ارزیابـی می شـود و در معیـار سیاسـی، قانـون بـر اسـاس 
یـک ایدئولـوژی سیاسـی مشـخص، ماننـد لیبرالیسـم یـا جهان بینی اسـالمی، مورد 
نقـد قـرار می گیـرد. ایـن معیارهـا، زاده اجتماع انـد و به همیـن دلیل جامعـه، هم در 
وضـع قانـون و هـم در اجرای آن مؤثراسـت و اثر الـزام آور هر یـک را تقویت می کند. 
پـس هرچـه قـدر قانون وضع شـده با معیارهـای اخالقی، سیاسـی، قانونـی و مباحث 
اجرایـی آن در جامعـه تطبیـق بیشـتری بیابـد؛ جامعه با پشـتیبانی از اجـرای قاعده 

حقوقـی، دولـت را از اعمـال فشـار در بسـیاری از مـوارد بی نیـاز می کند.
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غـرض از تأثیـر جامعـه بـر الـزام آوری، ایـن نیسـت که جامعـه، تنها تصمیم سـاز 
عرصـه تقنیـن اسـت؛ بلکـه در ارتبـاط با نظـام قانونگـذاری ج.ا.ا، جایگاه شـریعت در 
قانـون اساسـی و تأثیـر آن بـر نظام تقنیـن، به ویـژه در بخش فرهنگ و رسـانه واضح 
اسـت. بنـا بـر تفسـیر حاکـم، اسـالم به عنـوان دینـی شناخته شـده کـه در تمامـی 
شـئون فـردی و اجتماعـی، دارای احـکام الزم االتباع اســت و حکومت اسـالمی خود 
را موظـف می دانـد کـه در اعمال آموزه های شـرعی، به مداخله ای بــیش از مداخلــه 
دولت هـای لیبــرال در امـور عمومی و خصوصـی شـهروندان روی آورد؛ چراکه طبق 
آموزه هـای شـرعـ  کـه بـر مبنـای قانـون اساسـی، شـکل دهنده »پایه هـای ایمــانی 
نظــام جمهــوری اسـالمی« اسـت ـ دولـت به عنـوان نهـادی شـناخته می شـود که 
ملـزم بــه اعمـال و نظـارت بـر اجـرای اصـول شـریعت و به کارگیـری همـه امکانات 

بـرای نیـل بـه اهـداف پیش گفته اسـت.
 از ایـن رو، ممکن اسـت رسـانه، خود مشـکالتی را در امور تقنینـی ایجاد کند و یا 
بـا بـه راه انداختن اقدامات پوپولیسـتی، اجتمـاع را با اهداف خود همراه سـازد. دکتر 
ناصـر کاتوزیـان معتقدنـد، از دیـدگاه جامعه شناسـان، آنچه متعارف اسـت، خوب نیز 
هسـت و آنچـه نامتعـارف اسـت،  بدتلقی می شـود ولـی این ضابطـه لغـزان و ناپایدار، 
ذهـن حق پرسـت و تعالی خـواه را قانـع نمی کنـد و حقـوق را دنبالـه روی توده هـای 
عـوام می سـازد و نقـش رهبـری را از آن می گیـرد؛ زیـرا آنچـه شـایع اسـت، متعارف 
و عـادی هـم هسـت و به این ترتیـب، هیـچ گاه برخوردی میـان قانون خـوب و عادات 

ناپسـند و زیان بـار پیدا نمی شـود )کاتوزیـان، 1388: 34(.
 در اینجـا شـاید اتخـاذ رویکـردی صورتگرایانـه در تقنیـن و اصـرار بـه رعایـت 
آییـن شـکلی قانونگـذاری بتوانـد تـا انـدازه ای، از اثرات امـواج ایجاد شـده را بکاهد و 
جامعـه را در پذیـرش یـا رد قاعده حقوقـی و همچنین اتخاذ تمهیداتـی برای اجرای 
آن متقاعـد سـازد امـا در ادامـه، الزم اسـت بـا اسـتعانت از عقالنیـت غایت مدارانـه و 

اخالقـی کـه در آموزه هـای شـرع تبلوریافته، سـره از ناسـره تشـخیص داده شـود.

 چالش های ناشی از شرایط اجتماعی در تقنین
بـه دلیـل وضعیت خـاص سیاسـی و اجتماعـی هر جامعـه، مقنن بـا چالش های 
عمـده ای روبه روسـت کـه یکـی از آنهـا، جامعیت میان حقوق و حدود اسـت. فلسـفه 
تدویـن هـر قانـون، تبییـن هر چیزی اسـت کـه مخاطبـان می تواننـد یـا نمی توانند 
انجـام دهنـد. بخـش اول کـه سـلطه و توانایی هـا را بیـان می کند، حـق و بخش دوم 
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کـه مرزهـای آزادی و اسـتفاده از حـق را تعییـن می کنـد، حـد خوانـده می شـود. 
رعایـت نکـردن جامعیـت و تعـادل میـان ایـن دو یـا فرامـوش کـردن یکـی از آنهـا، 
فلسـفه جعـل قوانیـن را از بیـن می بـرد و آنهـا را بی خاصیـت و زیـان آور می کنـد. 
قانـون رسـانه بایـد به قدری متعادل باشـد که نـه راه را بر تضییع حقـوق جامعه و یا 
تجاوز به حریم خصوصی افراد بگشـاید و نه موجب سانسـور یا خودسانسـوری شـود 
و نیروی جسـارت و نوآوری را از فعاالن رسـانه ای بازسـتاند )اسـماعیلی، 1394: 10(.
چالـش دیگـر پیـش رو ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه تعـدد رسـانه ها، حوزه هـای 
مختلـف، مخاطبـان متفـاوت و قدرت تأثیرگـذاری آنها، قانونی جامع تصویب شـود که 
نقـاط مشـترک و افتـراق رسـانه ها را در نظـر بگیرد. ایـن امر باعث می شـود که فعاالن 
حوزه رسـانه و مخاطبانشـان، یعنی اجتماع، از سـردرگمی ناشـی از تعدد قوانین خارج 
شـوند. تصویـب یـک قانـون جامع، امـکان مدیریت فرهنگـی جامعه را نیـز بهتر فراهم 
مـی آورد؛ قانونـی کـه بایـد شـامل احـکام مشـترک بـرای رسـانه های متکثـر و احکام 
اختصاصـی باشـد. توصیـه می شـود کـه برخورد یکسـان با رسـانه ها به طـور حداکثری 
صـورت پذیـرد؛ امـا مباحث اختصاصـی برآمده از ماهیـت خاص یک رسـانه را نیز باید 
در مدنظـر قـرار داد. چنیـن قانونـی هم باید وضعیـت موجود رسـانه ها را در نظر بگیرد 
و هـم آینـده و چشـم انداز آنهـا را. دارا بـودن یـک قانـون بـا ثبات، مسـتلزم آن اسـت 
کـه بـر اسـاس نگاهـی علمـی در ارتباطات شـکل  گرفته باشـد. اگـر وجه کارشناسـی 
ارتباطـات مدنظـر قـرار گیـرد، بـا پیش بینی آینـده فناورانه رسـانه ها می تـوان قوانینی 

درازمـدت و آینده نگـر تدویـن کرد )همایـون و نصراللهـی، 1391: 50(.
قانـون بـرای ایجـاد نظـم مطلـوب در هـر عرصـه ای الزم اسـت اما کافی نیسـت، 
به ویـژه در فعالیت هایـی کـه بـا مـردم و حقـوق آنـان ارتبـاط بیشـتری دارد. تجربـه 
بشـری نشـان داده اسـت در این گونـه مـوارد بایـد عـالوه بـر اسـتفاده از ابزارهـای 
قانونـی، بـه تقویـت انگیزه های مشـارکت جویانه نیز تأکیـد کرد و نظارت هـای درونی 
را بـه کمـک گرفـت )اسـماعیلی، 1381: 13(.    ایـن امـر به عنـوان جلب مشـارکت 
حداکثـری مـردم در بنـد 9 سیاسـت های کلـی نظـام قانونگـذاری از سـوی رهبـر 

انقـالب مـورد تأکید قـرار گرفته اسـت.
خالصـه آنکـه چالش های ناشـی از شـرایط اجتماعـی ممکن اسـت الزاماتی را در 
تقنیـن ایجـاب کنـد و الزم باشـد بـا در نظر گرفتن حـدود و حقـوق و منافع عمومی 
و خصوصـی و البتـه بـا توجـه بـه نقشـی کـه خودتنظیمـی و هدایـت و مشـارکت 

سـازمان های صنفـی در تقنیـن ایفـا می کننـد، بـه امر تقنیـن پرداخته شـود.
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 فلسفه تقنین و الزامات حقوقی ناشی از آن
در تشـریح اوصـاف قاعده حقوقی وجـود الزام آوری، ضمانت اجـرا، کلی و عمومی 
بـودن و هـدف از تقنین بـرای تنظیم روابط اجتماعی را برشـمرده اند )حیاتی، 1389: 
27( و بـرای وضـع قانون، مراحل تصویب، امضا و انتشـار را الزم دانسـته اند)کاتوزیان، 
1388: 131(. کیفیـت قانـون را از یک سـو در توانایـی آن بـرای دسـتیابی بـه اهداف 
تعیین شـده و از سـوی دیگـر، در مبهـم نبـودن و قابل فهـم بـودن قانـون می داننـد. 

برخـی نیـز کیفیت قانـون را به محتوایی و شـکلی تقسـیم می کنند:
1. کیفیـت محتوایـی: بـه معنـای تشـخیص درسـت مسـئله و تحقیق در 
خصـوص واکنـش درسـت در مقابـل آن اسـت، به طوری کـه نتیجـه دلخـواه 

بـه دسـت آید.
2. کیفیـت شـکلی: انتخـاب قالـب مناسـب تقنینـی و بـه کار بـردن زبان 
قابل فهـم و روشـن بـرای مجریان یـا به طورکلی، مخاطبان قانـون و همچنین 

انتشـار صحیح قانون اسـت.
بـر ایـن اسـاس،  الزمـه تقنیـن بـا کیفیـت ایـن اسـت کـه بـا در نظـر گرفتـن 
معیارهـای نتیجه بخشـی، اثرگـذاری و کارآمـدی صـورت گیـرد و از سـوی دیگـر، 
رعایـت اصولـی چـون ضـرورت، تناسـب، شـفافیت، پاسـخگویی، مشـارکت، قابلیـت 
پیش بینـی، روشـنی، قابل فهـم بـودن، سـادگی، سـازگاری، مشـروعیت اجتماعـی، 

دقـت، ثبـات، مبهـم نبـودن و سـاختار منسـجم نیـز الزامـی اسـت.
1. نتیجه بخشـی: یعنـی »میـزان دسـتیابی یـک عمـل تقنینـی بـه اهداف 
خـود«. درواقـع، هـدف از ارزیابـی نتیجه بخشـی، میـزان دسـتیابی بـه هدف 
یـا اهـداف قانونگـذار پـس از اجـرای مصوبه اسـت، نه اجـرا یا میـزان اطاعت 
جزءبه جـزء مفـاد مصوبـه. به این ترتیـب، چه بسـا یـک قانـون اثرگـذار باشـد، 

امـا نتیجه بخش نباشـد.
2. اثرگـذاری: عبـارت اسـت از »میـزان گرایش ها یـا رفتار عینـی جمعیت 
مـورد نظـر کـه منطبـق با مـدل هنجـاری یـا محصـول آن اسـت، به گونه ای 
کـه می تـوان گفـت این گرایـش و رفتارهـای عینـی را مقنن، تجویـز و اراده 
کـرده اسـت. اثرگـذاری بـه دنبـال پاسـخ بـه دو پرسـش اسـت: آیـا قانـون 
رعایـت و اجـرا شـده اسـت؟ آیا می تـوان میزان اطاعـت یا اعمال قانـون را به 

دلیـل ویژگی هـای مصوبه دانسـت؟
3. معیـار کارایـی: بـه رابطـه میـان »هزینه هـا و منافـع« قانونگـذاری 
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منافـع  و  هزینه هـا  دربرگیرنـده  نه فقـط  منافـع،  و  هزینـه  بازمی گـردد. 
مسـتقیم مـادی اجرا یا تبعیت از مصوبه، بلکه شـامل پیامدهـای غیرمادی، 
ماننـد پیامدهـای روانی و احساسـی ناشـی از اجرا یا تبعیت از قانون اسـت؛ 
امـا در برخـی نظام هـای سیاسـی، به دالیـل مختلـف، چنیـن ویژگی هایی 
بـرای قانـون در مقابـل برخـی از ویژگی های خـاص، رنگ می بـازد. ازجمله 
در نظـام قانونگـذاری ج.ا.ا چنان کـه گفتـه شـد، ویژگـی خـاص اسـالمی 
یـا شـرعی بـودن قوانیـن، برخـی از ویژگی هـای ضـروری قانـون در سـایر 
نظام هـا را تحت الشـعاع قرار داده اسـت )وکیلیان و مرکـز مالمیری، 1395: 

.)47-48
در تدویـن قانـون جامـع رسـانه ها الزم اسـت ضمـن در نظر گرفتن شـتاب 
تحـوالت فناورانـه، نتیجه بخشـی، اثرگـذاری و کارآمـدی قانـون در کنـار توجه 
بـه موازیـن شـرع، به عنـوان اصلی تریـن منشـأ قانونگـذاری، مطمح نظـر مقنـن 

قـرار گیرد.
قاعـده ای را کـه از خـالل فراینـد پیچیـده تقنیـن، تبدیـل به قاعـده الـزام آور 
می شـود، زمانـی می تـوان خـوب تلقی کـرد که ضمـن انطباق بـا معیارهـای مندرج 
در قانـون اساسـی و بین المللـی، بـا کمتریـن هزینـه موجـب افزایـش رفـاه عمومـی  
شـود. در دانـش حقـوق، تأکیـد اصلـی بـر انطباق قانـون با معیارهای شـکلی اسـت، 
ماننـد انطبـاق قانـون با قانون برتـر؛ اما از نظر فلسـفه قانونگذاری، قانـون خوب صرفاً 
بـه ایـن معنا نیسـت؛ بلکـه الزم اسـت محتـوای قوانین از نظـر عقالنیـت در هدف و 

عقالنیـت ابـزار انتخاب شـده نیز بررسـی شـود.
عقالنیـت در هـدف، از منظـر انتخاب غایاتی اسـت که قانونگذار، دسـتیابی به آن 
را از طریـق وضـع قانـون ضـروری می دانـد. آیـا چنیـن اهدافـی مطابق منافـع عموم 
اسـت؟ آیا اهداف تعیین شـده، برآیند خواسـت عمومی اسـت؟ آیا هدف تعیین شـده 
از طریـق وضـع قانـون دسـت  یافتنـی اسـت؟ عـالوه بـر عقالنیـت در هـدف، ابـزار 
انتخـاب شـده بـرای دسـتیابی بـه آن نیـز باید بررسـی شـود؛ آیا ابـزار انتخاب  شـده 
بـا هدف تعیین شـده متناسـب اسـت؟ آیا وضـع قانـون از طریق تصویـب در پارلمان، 

شـیوه مناسـبی بـرای حصـول به هدف تعیین  شـده اسـت؟

بررسی موردی برخی قوانین حوزه رسانه
خأل تقنین در حوزه های خاص از لحاظ نظری به شرح جدول 5 است.
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جدول 5. خأل تقنین در حوزه های خاص
Table 5. Legislative vacuum in specific areas

ردیف
Rows

موارد
Items

مسائل مربوط به نگرانی های عمومی1
حمایت از نظم عمومی و امنیت کشور2
احترام به آداب ورسوم عموم ازلحاظ عفت و نظر عامه جامعه3

دستیابی به منافع حوزه عمومی در ارتباط با گردش اطالعات، دسترسی، تنوع و 4
مشارکت عمومی

حفظ استانداردهای فرهنگی و حمایت از فرهنگ و زبان ملی و منطقه ای5
احترام به حق آزادی بیان و حمایت در برابر توهین و تعصب6
جلوگیری از آسیب به اجتماع به خصوص به کودکان و جوانان در برابر محتوای نامناسب7
رعایت تعهدات بین المللی8
حمایت و ارتقای منافع اقتصادی ملی در رسانه و صنعت ارتباطات9
جلوگیری از ارتکاب جرم علیه اشخاص10
حمایت از آبروی اشخاص و غیره11
جلوگیری از آسیب به اشخاص از محتوای خشن یا نامناسب12
حمایت از مالکیت معنوی در ارتباطات و اطالعات13

منبع: مک کوئیل، 2010: بخش 3

اگـر بخواهیـم دسـته بندی بـاال را مدنظـر قـرار دهیم و بـه قوانین داخلـی رجوع 
کنیـم، به غیـراز بند آخـر مقدمه قانون اساسـی و اصـول 3، 15، 24، 168 و 175 که 
به صـورت کلـی، بـه موضوعات مربوط بـه رسـانه پرداخته اند، قانون مطبوعـات، قانون 
اداره صداوسـیما، قانـون خط مشـی کلـی و اصـول برنامه هـای سـازمان صداوسـیما، 
اساسـنامه سـازمان صداوسـیما، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشـریات و آثار صوتی، 
قانـون مجـازات تبلیـغ تبعیض نـژادی، قانون نحوه اجـرای اصل نودم قانون اساسـی، 
آیین نامـه اجرایـی قانـون مطبوعـات، آیین نامـه واحدهـای اطالعـات و انتشـارات و 
روابـط عمومـی وزارتخانه هـا و مؤسسـات دولتـی، آیین نامه نویسـندگان مطبوعاتی و 
خبرنـگاران، آیین نامـه چاپ و صحافـی مطبوعات دولتی، آیین نامه تأسـیس و نظارت 
بـر نحـوه کار و فعالیـت کانون هـای آگهـی و تبلیغاتـی، اساسـنامه شـرکت سـهامی 
چاپخانه وزارت ارشـاد اسـالمی، اساسـنامه شـرکت سـهامی روزنامه رسـمی کشـور، 
قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد به اطالعات، قانـون مجازات فعالیت هـای غیرمجاز در 
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امـور سـمعی و بصـری، مفـادی از قانون جرائـم رایانـه ای، قانون حمایـت از مؤلفان و 
مصنفـان و هنرمنـدان، آیین نامـه تأسـیس و نظارت بـر چاپخانه و نهادهای وابسـته، 
آیین نامـه بررسـی فیلم نامـه و صـدور پروانه فیلم سـازی، آیین نامه نظـارت بر نمایش 
فیلـم و اسـالید ویدیـو و صـدور پروانـه نمایـش آنهـا، قانـون ممنوعیـت به کارگیری 
تجهیـزات دریافـت از ماهـواره، قانون وظایف و اختیـارات وزارت ارتباطـات و فناوری 
اطالعـات، آیین نامـه سـاماندهی فعالیـت پایگاه هـای اطالع رسـانی اینترنتـی ایرانـی، 
مصوبـه شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی در خصـوص اهـداف، سیاسـت ها و ضوابـط 
نشـر کتـاب و همچنیـن ضوابط ناظـر بر فعالیت نشـریات دانشـگاهی، سیاسـت های 
کلـی شـبکه های اطالع رسـانی رایانـه ای، آیین نامـه نحـوه اخـذ مجـوز و ضوابط فنی 
نقطـه تمـاس بین المللـی، آیین نامـه واحدهـای ارائه کننـده خدمـات اطالع رسـانی و 
اینترنـت، آیین نامـه دفاتـر خدمـات حضوری اینترنت، مـواد 33 و 34 منشـور حقوق 
شـهروندی، مـاده 15 اجرایـی قانون جمـع آوری و فـروش کاالهای متروکـه قاچاق و 
ضبطـی قطعیـت یافتـه و کاالی قاچاق بـال صاحب یا صاحـب فـراری، عمومات مواد 
139، 504، 582، 604، 609، 697، 698 و 700 قانـون مجـازات اسـالمی، مـواد 
103، 104 و 188 قانـون آییـن دادرسـی کیفری و سیاسـت های کلی در امور امنیت 
فضـای تولیـد و تبـادل اطالعـات و ارتباطـات از سـوی  رهبـری، قوانیـن و مقرراتـی 

هسـتند کـه حـوزه رسـانه در ایران بـه تصویب رسـیده اند.
فهرسـت بلنـد بـاالی قوانیـن و مقررات یاد شـده، این مسـئله را به ذهـن متبادر 
می کنـد کـه مقنـن کلیه مسـائل حـوزه رسـانه را مدنظر قرار داده اسـت امـا با توجه 
بـه مباحـث مطروح در خصوص سیاسـتگذاری، الزامـات اجتماعـی و الزامات حقوقی 
تقنیـن، ممکـن اسـت نتیجه بگیریـم که پراکندگی ایـن مقررات، خألهایـی را در پی 
داشـته و مشـخص نیسـت کـه بـرای مثال، احتـرام بـه آداب ورسـوم عمـوم از لحاظ 
عفـت و نظـر عامـه جامعـه، دسـتیابی بـه منافع حـوزه عمومـی درخصـوص گردش 
اطالعـات، حفظ اسـتانداردهای فرهنگی، حمایت از فرهنـگ و زبان ملی و منطقه ای، 
جلوگیـری از آسـیب بـه اجتمـاع به خصـوص کـودکان و جوانـان در برابـر محتـوای 
نامناسـب رسـانه های جدیـد، حمایـت و ارتقـای منافـع اقتصـادی ملـی در رسـانه و 
صنعـت ارتباطـات، بـا توجه به پیچیدگی های مسـائل مربـوط به مسـئولیت ها، نحوه 
جبران آسـیب های ناشـی از محتوای خشـن یا نامناسـب برای افراد، چگونه پوشـش 
داده  شـده اسـت. اگـر در مقطـع زمانـی حاضر، سیاسـتگذاری مناسـب با نـگاه جامع 
بـه کلیـه تحـوالت حوزه رسـانه صورت پذیـرد، شـاید از پراکندگی مقـررات و مراجع 
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جلوگیـری شـود. از سـوی دیگـر، تقنیـن صـورت گرفتـه نیـز بـر اسـاس معیارهـای 
پیش گفتـه، دارای ابهاماتـی اسـت کـه بـرای مثـال، بـه چنـد نمونـه از آن در ادامـه 

اشـاره شـده است.

ممنوعیت استفاده از ماهواره
در دوره هفتـم قانونگـذاری، دو طـرح بـا عناوین »ضوابط به کارگیری تجهیــزات 
دریافــت از ماهـواره« و »اسـتفاده مدیریت شـده از ماهواره هـای پخش مسـتقیم« از 
سـوی نماینـدگان ارائـه شـد و در نهایـت قانـون، ممنوعیـت به کارگیـری تجهیـزات 
دریافـت از ماهـواره در سـال 1377 بـه تصویـب مجلـس شـورای اسـالمی رسـید. 

درخصـوص ایـن قانـون چنـد مسـئله قابلیت طـرح دارد:
1. آیـا قانـون مصـوب، مبتنـی بـر تحلیـل و تعریـف علمـی از پدیـده رواج 

اسـتفاده از برنامه هـای ماهـواره ای در میـان شـهروندان اسـت؟
2.  آیـا اساسـاً برخـورد بـا ایـن پدیـده باید از طریـق قانـون و در نظر گرفتن 

مجازات باشـد؟
3.  آیـا مفـاد ایـن قانـون، بـا فرض اجـرا، به سالم سـازی اخـالق و مبـارزه با 

مفاسـد اخالقـی کمک می کنـد؟ )نتیجه بخشـی(.
4. آیـا در صـورت اجـرای قانـون و اعمـال مجـازات مقـرر، در رفتـار افـراد 
مجـازات شـده و دیگـر شـهروندان، تغییـری حاصـل می شـود؟ )اثرگـذاری(.
5. آیـا منافـع اجـرای ایـن قانون در مقایسـه بـا پیامدهای مـادی و روانی آن 
قابل توجـه اسـت؟ )کارآمـدی( )وکیلیـان و مرکز مالمیـری، 1395: 49-50(.
از  در پاسـخ می تـوان گفـت کـه مقنـن، بـه تحلیـل علمـی پدیـده اسـتفاده 
برنامه هـای ماهـواره ای را توجـه نداشـته و در کل، برخـی از اصـول مهـم تقنیـن، 

اسـت. نگرفتـه  نظـر  در  را  کارآمـدی  و  اثرگـذاری  نتیجه بخشـی،  ازجملـه 

قوانین حوزه مطبوعات
بـا توسـعه فّنـاوری، مطبوعات رقبایـی جدی پیـدا کرده اند و ماهـواره و اینترنت، 
در عمـل ارتباطـات را به بعدی دیگـر برده اند. به این ترتیب، در کنـار قانون مطبوعات، 
قوانیـن دیگـری نیـز ماننـد قوانیـن مربـوط بـه کتـب، سیسـتم های چندرسـانه ای، 
سـینما، رادیـو، تلویزیـون، تبلیغـات، رایانـه، اینترنـت و خبرگزاری هـا وضع شـده اند 
کـه سـعی در بسـامان کردن حوزه رسـانه دارند. حال سـؤال اینجاسـت کـه آیا زمان 
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آن نرسـیده کـه بـا توجه بـه الزامات مکرر قانونی، ازجمله قوانین توسـعه کشـور )بند 
ب مـاده 119 قانـون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی ج.ا.ا؛ و 
بنـد الـف ماده 10 قانون برنامه پنجم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی ج.ا.ا.(، 
قوانیـن حـوزه مطبوعـات، بازنگـری و در قالب قانـون جامع تری که عمومیت داشـته 
باشـد و کلیـه رسـانه ها را در برگیـرد، در نظـر گرفتـه شـوند. از سـوی دیگـر، مرجع 
واحـدی بـرای تقنیـن در ایـن حوزه وجود ندارد و مجلس شـورای اسـالمی، شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگی، هیئت وزیران و وزارت ارشـاد اسـالمی، هر یـک در حوزه های 

مختلـف رسـانه، بنـا بـر مـورد، تقنینی بـه معنی عام و خـاص صـورت داده اند.
مجلـس شـورای اسـالمی، قوانیـن کلـی و کالن مـورد نیـاز جامعه را بـه تصویب 
می رسـاند، بـه همیـن دلیل نیـز جزئی نگر و مقطعی نبـودن، از مهم تریـن ویژگی های 
ایـن قوانیـن بـه شـمار مـی رود؛ درحالی که بـرای مثال، مجلس هشـتم بـا رویکردی 
جزئـی و مصداقـی در تاریـخ 1389/05/31 الحاقی هایی را به مـاده 12 قانون حمایت 
مؤلفـان و مصنفـان و هنرمنـدان زده اسـت. حـال سـؤال مهـم این اسـت که اساسـاً 
شـأن مجلـس می توانـد در ایـن حـد باشـد که در مـورد یک مصـداق جزئـی، قانونی 

کلـی و کالن را تغییـر دهـد یا اصـالح کند؟! 
در مـورد شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، نیـز ایـن پرسـش مطـرح اسـت که با 
فـرض اینکـه مصوبـات ایـن شـورا در حکـم قانـون اسـت، شـأن آن در چه سـطحی 
تعریـف می شـود؟ روشـن اسـت کـه مصوبـات الزم االجـر و در حکـم قانـون اسـت، 
همچنیـن جنـس ایـن مصوبـات، از جنـس سیاسـت های کلـی نظـام در حوزه هـای 
فرهنگـی اسـت و ورود بـه جزئیـات قانونـی و سـازوکارها، در شـأن و حـوزه وظایـف 

این شـورا نیسـت.
حـال بایـد پرسـید که آیـا در حوزه رسـانه ها این شـأن شـورا همواره حفظ  شـده 
اسـت یا خیر؟ به نظر می رسـد که در اکثر مواقع، شـورای عالی،  شـأن سیاسـتگذاری 

خـود را حفـظ کـرده امـا در مواردی نیـز از این اصل تخطی کرده اسـت.
 1380/07/03  ،1380/06/06  ،1380/05/23 تاریخ هـای  در  مثـال،  بـرای 
و 1380/08/05 شـورا مصوبـه ای را تحـت عنـوان مقـررات و ضوابـط شـبکه های 
اطالع رسـانی رایانه ای به تصویب رسـانده اسـت کـه صرفاً ماهیت قانونگـذاری دارد و 
نـه سیاسـتگذاری. در مجمـوع این تفاسـیر از رویکـرد و جایگاه شـورای عالی انقالب 
فرهنگـی و مجلـس، تمایـز معنـاداری بیـن مصوبـات جلوه گـر می شـود )همایـون و 

نصراللهـی، 1391: 23(.
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در بنـد 3 مـاده 6 قانـون مطبوعـات »تبلیـغ و ترویـج اسـراف و تبذیـر« به عنوان 
یکـی از مـوارد »اخـالل بـه مبانـی و احـکام اسـالم و حقـوق عمومـی و خصوصـی« 
ممنـوع تلقـی شـده اسـت کـه اختـالط بین حقـوق و اخـالق در آن مشـهود اسـت. 
درحالی کـه مقنـن بایـد در نظر می داشـت که راه حل همه مشـکالت جامعـه، تقنین 
نیسـت و فرهنگ سـازی و خودتنظیمـی در ایـن حوزه نقـش مؤثرتری ایفـا می کنند. 
در حـوزه شـفافیت نیز مـاده 16 قانون مطبوعات درخصوص اختیـارات هیئت نظارت 

دارای ابهـام اسـت )همچنیـن در بنـد 10 ماده 6(.
از سـوی دیگـر، در برخـی از مـواد قانـون مطبوعـات، بـه نظر می رسـد که مقنن 
قابلیـت اجـرا را در نظـر نگرفتـه، برای مثال طبق مـاده 13 قانـون مطبوعات »هیئت 
نظـارت مکلف اسـت ظرف مدت سـه مــاه از تاریـخ دریافت تقاضا جهـت امتیاز یک 
نشـریه، دربـاره صالحیـت متقاضـی و مدیرمسـئول بـا رعایـت شـرایط مقـرر در این 
قانـون رسـیدگی های الزم را انجـام داده و مراتـب رد یا قبول تقاضا را با ذکــر دالیل 
و شـواهد بـه وزیـر گـزارش نمایـد.« امـری کـه به دالیـل مختلـف، ازجملـه ترکیب 

هیئـت نظـارت، بوروکراسـی سـنگین و مانند آن، اجرا نمی شـود.
همچنیـن اختیـارات در نظـر گرفته  شـده بـرای هیئت منصفه در مـواد 36 تا 44 
قانـون مطبوعـات، بـه دلیل برتری دادن به نظـر دادگاه در برابر نظـر هیئت منصفه به 
نحـوی اسـت کـه انگیزه ای برای تشـکیل هیئت منصفـه باقی نمی گذارد )اسـماعیلی، 
از توسـعه  بنابرایـن قانـون مطبوعـات باوجـود مشـکالت ناشـی  1394: 20-12(؛ 
فنـاوری، بـا مشـکالت عدیـده ای روبه رو اسـت که به طور عمـده، ناشـی از بی توجهی 

مقنـن بـه اصول تقنین اسـت.

دسته بندی عیوب مقررات حاضر در حوزه رسانه
بـا بررسـی های صـورت گرفتـه، معضـالت تقنیـن در حـوزه رسـانه را می تـوان 

کـرد: دسـته بندی 
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 جدول 6. عیوب مقررات حاضر در حوزه رسانه
Table 6. Disadvantages of current media regulations

موارد
Items

شرح مقوله
Explanation of category

عیوب 
ناشی از 
محتوای 

تقنین

در حوزه محتوای تقنین به نظر می رسد تقنین صورت گرفته الزامات اجتماعی تدوین را 
در نظر نداشته که باعث می شود توجیه مفادی قانون با مشکل روبه رو شود. در بررسی 
دو قانون یاد شده به تعدادی از این موارد اشاره کردیم. بدیهی است که اگر قانون بنا 
به عقالنیت غایت مدارانه و اخالقی مورد قبول در جامعه و البته با در نظر داشتن خط 
قرمزهای موجود در شریعت اسالم و با سیاستگذاری تقنینی مناسب وضع شود، از 

مقبولیت بیشتری می یابد و از این حیث، پذیرش قاعده حقوق از سوی اجتماع و در نهایت، 
اجرای قاعده نیز سهل تر و مؤثرتر می شود. موضوع دیگر در حوزه محتوا، حوزه های اخالقی 
و یا سایر حوزه هایی است که ورود مقنن به آنها یا ضرورتی ندارد یا نتیجه بخش و اثرگذار 

نیست. البته در صورت حذف موارد زاید و پاالیش قوانین،  ممکن است قوانین موجود 
تقویت شوند و جایگاه خود را بیابند. از منظر دیگری نیز موارد اخالقی از سازوکارهای 

قانونی تبعیت نمی کنند و اساساً باید هنجارهای اخالقی جامعه شکل بگیرند تا بتوان برای 
موارد نقض فاحش و تأثیرگذار اخالق در جامعه تقنین کرد. رعایت مرز حدود و حقوق از 
منظر محتوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما متأسفانه برخی از مقررات وضع شده به 
نحوی، تعادل بایسته را ازدست داده اند. اگر این تعادل، حفظ و مقررات عقالنی قابل فهمی 

وضع می شد، جامعه نیز احساس می کرد که در رعایت آن باید بکوشد. جامعه باید به آسانی 
و به شکلی قابل فهم بتواند قوانین حوزه رسانه را اجرا کند درحالی که تعدد تقنین در این 

حوزه و برخی عیوب شکلی باعث سردرگمی اجتماع می شود.

عیوب 
شکلی 
تقنین

از سویی قوانین موجود، رشد فناوری را در نظر نگرفته اند و از سوی دیگر، اصالح و 
به روز رسانی قوانین قبلی نیز گزینه مناسبی نیست؛ برای تأیید این سخن، به چالش های 
متعددی چون فتنه کوی دانشگاه و تیترها و کاریکاتورهای موهن مطبوعات داخلی، در 
کنار هزاران آشوب و تشویش در حوزه رسانه آن زمان ـ که مهم ترینشان برخاسته از 
روزنامه ها و نشریات بود ـ می توان اشاره کرد. بی توجهی به قوانین و دستورالعمل های 

باالدستی همچون قوانین توسعه چهارم و پنجم کشور که پیش تر درباره آن سخن رفت، 
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )مصوب، 1382( به ویژه ماده 
3 بندهای الف و نون و سیاست های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات 
)افتا( در بندهای 1 و 7 که از سوی مقام معظم رهبری، در سال 1389 ابالغ شد، بیانگر 

توجه مجلس و مهم تر از آن مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام ج.ا.ا. به چالش های 
حوزه حقوق رسانه بود؛ اما سرعت تحوالت و پراکندگی اقدامات انجام شده قبلی می طلبد 

که پس از بررسی جامع، سیاستگذاری تقنینی مناسب و با رعایت الزامات اجتماعی و 
حقوقی، تقنین جامعی در حوزه رسانه انجام گیرد. از سوی دیگر، چندگانگی مراجع 
تصویب ازجمله، مجلس شورای اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی، هیئت وزیران، 

وزارت ارشاد که در کل نظام حقوقی حاکم بر رسانه ها را در ج.ا.ا با مشکالت جدی مواجه 
کرده یکی دیگر از معضالت جدی است. تقنین در حوزه رسانه به طورکلی، ضرورت های 

دنیای امروز و فناوری های نوین را در نظر نگرفته و پیش بینی های الزم را برای آتیه نگری 
ندارد چنان که قوانین موجود متناسب وضعیت حاکم بر حوزه رسانه نیستند. ادبیات 

تقنین در برخی حوزه ها شفافیت الزم را ندارد و موجب تفسیر به رأی می شود درحالی که 
قانون باید تصویر روشنی از قاعده حقوقی ارائه دهد و قوانین مصوب باید منسجم و برای 

عوام قابل فهم باشند حال آنکه با توجه به تعدد مراجع مقررات گذاری و از سوی دیگر، 
تعدد مصوبات آنها، چنین اصلی در کل، زیر پا گذاشته  شده است.
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بحث و نتیجه گیری
حفـظ نظـم جامعـه در حـوزه رسـانه، امـری ضـروری اسـت و تقنیـن را ایجـاب 
می کنـد؛ امـا تقنیـن بایـد بـا در نظـر گرفتـن نظریـه هنجـاری کـه پیش تـر دربـاره 
آن سـخن رفـت، از سیاسـتگذاری تقنینی مناسـبی پیـروی کند که خـود مقتضیات 
اجتماعـی را در نظـر دارد. سیاسـتگذاری تقنینـی حوزه رسـانه در ایـران، از وضعیت 
مناسـبی برخـوردار نیسـت و ایـن مسـئله موجـب شـده اسـت کـه متـون قانونـی 
متعـددی از سـوی مراجـع گوناگون به تصویب برسـند و گاه نیـز مقتضیات اجتماعی 
را نادیـده بگیرنـد، امـری کـه بـه کارآمـدی، نتیجه بخشـی و اثربخشـی قانـون لطمه 
وارد می کنـد. همان گونـه کـه پیـش از ایـن شـد، در تقنیـن، تعامـل متقابـل قانـون 
بـا جامعـه را بایـد مـورد بررسـی دقیـق قـرار داد. ضمـن اینکـه مقنـن نیز بایـد مرز 
محدودیت هـا و حقـوق را در نظـر بگیـرد و قانـون مصـوب، بایـد بـرای عامـه جامعه 
شـفاف و قابـل درک باشـد. ورود مقنـن به هر دلیل، بـه وادی اخالق یا سـایر حوزه ها 
صحیـح نیسـت زیـرا نمی تـوان بـرای کلیـه امـور بشـر قاعده حقوقـی وضع کـرد. در 
غیـر ایـن صـورت بـا قواعـد بی شـماری روبـه رو خواهیـم شـد که تـوان اجـرای آنها 
نخواهیـم داشـت. از ایـن رو، بـرای پـاره ای از مسـائل حـوزه رسـانه الزم اسـت کـه از 
ابزارهـای غیرحقوقـی، ماننـد ابزارهـای صنفـی و خودتنظیمـی نیز بهره گرفته شـود 
وگرنـه نمی تـوان صرفـاً بـا تقنیـن قوانیـن به غایـت یـا هدفـی کـه مدیریـت صحیح 
رسـانه ها و به وجود آوردن فضای رسـانه ای سـالم در جامعه اسـت، دسـت  پیدا کرد. 
مقنـن بایـد قوانینـی منعطـف و متناسـب بـا فناوری هـای نویـن، شـفاف، بـه دور از 
ابهـام و اجمـال، قابل اجـرا، دارای ضمانـت اجرا و الـزام آور وضع کند. آنـگاه در نتیجه 
وجـود نظـام حقوقـی یـاد شـده، اسـتفاده کنندگان از ایـن رسـانه های نویـن، اعـم از 
تولیدکننـدگان محتـوا و مخاطبـان نمی توانند وجـود چنین نظمـی را نادیده بگیرند. 
مقنـن باید با اسـتفاده از اصول ضرورت، تناسـب، شـفافیت، پاسـخگویی، مشـارکت، 
مشـروعیت  سـازگاری،  سـادگی،  بـودن،  قابل فهـم  روشـنی،  پیش بینـی،  قابلیـت 
اجتماعـی، دقـت، ثبات، مبهم نبودن و سـاختار منسـجم قانونی جامـع وضع کند که 
تابـع یـا مجـری قانـون، هیچ یـک نتواننـد عقالنیـت ورای قاعده حقـوق را انـکار و یا 
بـا سوء اسـتفاده از ابهامـات موجـود آن را بـه نفـع خود تفسـیر کنند. در ایـن زمینه، 
اسـتفاده از روش هـای بـه روز سـنجش اصـول و معیارهـای مربـوط توصیه می شـود.

بـا توجـه بـه پراکندگـی قوانیـن موجـود در حـوزه رسـانه، تدویـن یـک قانـون 
رسـانه جامـع در جمهوری اسـالمی ایـران، امـری الزم و ضروری اسـت، ضرورتی که 
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خـود ناشـی از ضرورت هـای ارتباطـی، توسـعه فناوری هـای نویـن و علـم ارتباطات، 
اقتضائـات ماهـوی رسـانه ها، ضرورت هـای حقوقـی همچـون الزام اسـناد باالدسـتی، 
قوانیـن توسـعه برقراری نظـم و عدالت، نابسـامانی قوانین موجود، تعـدد، چالش های 
پیـش رو در مراجـع قانونگـذاری و از همه مهم تـر، ضرورت های فرهنگـی و در نهایت، 

ضرورت هـای اجرایـی ناشـی از اقتضاهـای اجرایـی و مدیریتی جامعه اسـت.
تدویـن قانـون جامـع باید بـا رویکـردی تجمیع گرایانـه ماهوی ـ صـوری صورت 
پذیـرد کـه در آن الزامـات اجتماعـی بـرای پذیرش قانون بـا انجام مطالعـات جامعی 
به طـور کامـل مدنظـر قـرار گیرنـد؛ زیـرا در صورتـی کـه قانـون، مناسـب جامعـه 
نباشـد، پذیـرش و اجـرای آن بـا مشـکل روبـه رو می شـود. همچنیـن پـس از وضـع 
قواعـد حقوقـی، بازخـورد اجرایـی چنیـن تقنینـی بایـد مدنظـر مقنـن قرار گیـرد تا 
نقـاط ضعـف و قـوت قانـون، مشـخص و اصالحـات الزم در آتیـه اعمـال شـود. برای 
آنکـه تقنیـن مناسـب صـورت گیـرد، الزم اسـت عقالنیـت زبانـی، عقالنیـت صوری 
ـ قانونـی، عقالنیـت عمل گرایانـه، عقالنیـت غایت مدارانـه و عقالنیـت اخالقـی، هـر 
یـک جداگانـه مـورد توجـه قـرار گیرنـد و در ایـن راه، توسـل بـه نظـر اجتمـاع و 
رأی حداکثـری بـا رعایـت اقتضائـات دینـی و مذهبـی بایـد سـرلوحه مقنـن باشـد. 
توجـه بـه خألهـا و تبعیض هـای قانونـی، جلوگیـری از تصویـب قانون هـای تکراری ، 
مشـابه و دارای همپوشـانی، رفـع ابهام هـای قانونـی، جلوگیـری از پراکندگـی قانونی 
بـا تصویـب قانـون جامـع و نسـخ قوانیـن قبلـی، جلوگیری از وضـع قوانیـن مقطعی 
و در نظـر گرفتـن مسـائل علمـی در وضـع قوانیـن بـرای تصویـب قانون الزم اسـت. 
در پژوهش هـای قبلـی ازجملـه مقالـه ای بـا عنـوان جایـگاه قانـون جامع رسـانه های 
همگانـی در ج.ا.ا )ضرورت یابـی و امکان سـنجی قانـون و اقتضاهـای برآمـده از آنهـا( 
کـه از سـوی همایـون و نصراللهـی بیـان شـده برخـی از خصوصیـات تقنیـن، از نظر 
حقوقـی بیـان شـده و از لحـاظ فنی و حقوقـی نیز چالش هـا و الزامات مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا پژوهشـگران بـه موضوعـات مهم تری چـون نظریه رسـانه ای 
و سیاسـتگذاری کـه تقنیـن را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد، بی توجـه بوده انـد و در 
خصـوص الزامـات اجتماعـی نیـز تنهـا بـه مقولـه ضرورت یابی تدویـن قوانین اشـاره 

است. شـده 
همچنیـن الزم اسـت کـه با رعایت تفکیک قـوا و در نظر گرفتـن جایگاه رهبری، 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی به عنـوان ارکان 
سیاسـتگذار کالن در عرصـه حقـوق رسـانه و یـا مجلـس شـورای اسـالمی، به عنوان 
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مرجـع قانونگـذار و هیئت وزیـران و وزارت ارشـاد به عنـوان مجـری و تسـهیل کننده 
اجـرای قانـون، شـأن کلیـه ارکان نظـام در تقنیـن مناسـب قانـون جامـع رسـانه ای 

حفظ شـود.
به این ترتیـب، پاسـخ پرسـش اصلـی پژوهـش ایـن اسـت کـه ابتـدا نهادهـای 
سیاسـتگذار بایـد بـا در نظـر گرفتـن نظریـه هنجـاری و بـا تدویـن سیاسـتگذاری 
هنجارهـا و سیاسـت ها را بـرای مقنـن مشـخص کننـد و پـس ازآن، مقنن بـا در نظر 
گرفتـن الزامـات حقوقـی و اجتماعـی پیش گفته، بـه تقنین قانون جامع حوزه رسـانه 
را بپـردازد. در غیـر ایـن صـورت، تقنین اثرگذاری، نتیجه بخشـی و کارآمـدی الزم را 

داشـت. نخواهد 
ازآنجاکـه صداوسـیما بـا وجـود رسـانه های جدیـد، هنـوز هـم از وزن و قـدرت 
فوق العـاده ای برخـوردار اسـت و تقنیـن مناسـب، در کنـار توجـه بـه هنجارهـا و 
سیاسـت های رهبـری و سـایر اسـناد باالدسـتی می توانـد نقـش محوری صداوسـیما 
در دنیـای رسـانه های جدیـد پررنگ تـر سـازد، راهبردهـای پیشـنهادی بـه نهادهای 

تقنینـی، بـه شـرح زیر اسـت:
 توجـه بـه تفکیـک قوا در تعییـن متولی برای سیاسـتگذاری، تقنیـن و اجرا در 

حوزه رسـانه
 توجـه بـه معیـار نظریـه هنجـاری یا تألیـف نظریه مناسـب با توجه به مسـائل 

اجتماعی و شـرعی در سـطح سیاستگذاری
 سیاستگذاری با توجه به نظریه انتخابی

 توجه قانونگذار به نظریه هنجاری حاکم و سیاستگذاری صورت گرفته
 توجـه مقنـن بـه اثر متقابل قانـون و اجتماع با رعایت مسـائل و حدود شـرعی 

و عرفـی در تقنین
 توجـه مقنـن بـه مسـائل فنـی تقنیـن، ازجملـه معیارهـای نتیجه بخشـی، 

کارایـی و  اثرگـذاری 
 توجـه مقنـن بـه مـواردی چـون ضـرورت، تناسـب، شـفافیت، پاسـخگویی، 
مشـارکت، قابلیت پیش بینی، روشـنی، قابلیت فهم، سـادگی، سـازگاری، مشـروعیت 

اجتماعـی، دقـت، ثبـات، مبهـم نبـودن و سـاختار منسـجم قانون
 بازخورد گیری مقنن از اجتماع در خصوص قوانین وضع شده و اصالح آنها

 مشـاوره مـداوم بـا گروه هـای ذی نفـع و اصنـاف مرتبط با رسـانه و اسـتفاده از 
نظر آنـان در اصـالح قوانین



205
تحلیلوبررسیالزامهای
مقنــندرتقنینجامع
درخصـوصرسـانـهها

منابع
اسـماعیلی، محسـن. )1381(. حقوق رسـانه ها. پژوهش و سنجش )پژوهش های 

ارتباطی(، 11 )39 و40(. 
اسـماعیلی، محسـن. )1394(. حقـوق مطبوعـات، چالش هـای امـروز و نیازهـای 

فردا. رسـانه، 26)3(.
امیـری، آبتین. )1395(. بررسـی جایگاه حقوق رسـانه ها در برنامه توسـعه ایران. 

پژوهش نامه فرهنگـی هرمزگان، 12.
از  ناصـر و  ترکاشـوند، علی اصغـر. )1388(. نظریـه هنجـاری رسـانه ها  باهنـر، 
دیـدگاه رهبـران انقالب اسـالمی، از 1357 تا سـی امین سـال انقـالب. پژوهش های 

ارتباطـی، 16 )58(، 9-37.
پاکـزاد، احمـد و خواجه نایینـی، علی. )1396(. ارزیابی سیاسـتگذاری رسـانه ای 
در سـازمان صداوسـیما: مطالعـه مـوردی سـند چشـم انداز افـق رسـانه. راهبـرد، 

.175-196  ،)84(26
جواهـری طهرانـی، محمـد و کدخدایـی، عباسـعلی. )1397(. واکاوی مبانـی و 
مؤلفه هـای نظریـه تقنینـی در اندیشـه حقـوق مـدرن. حکمـت اسـامی، 5 )1(.

حاضـری، علی محمـد و محمـدی، رحیـم. )1392(. دولـت قانـون، سیاسـت های 
تقنینـی و شـرایط اجتماعـی؛ بررسـی جامعه شـناختی سیاسـت های تقنینـی دولت 
پـس  از انقـالب اسـالمی با اتـکا به تحلیل قانـون مطبوعات. علوم سیاسـی، 8 )2(.

حیاتـی، علی عبـاس. )1389(. مقدمـه علم حقوق. چـاپ پنجم، تهـران: بنیاد 
حقوقـی میزان. 

سـلطانی فر، محمد. )1392(. محیط هوشـمند رسـانه های نوین و کاربسـت مدل 
توان بخشـی ارتباطات توسـعه در راسـتای سـند چشـم انداز توسـعه 1404. رسـانه، 

 .)90( 24
شیخ االسـالم، عباس. )1387(. بررسـی تحلیلی جرائـم مطبوعاتی، معاونت 

آمـوزش قوه قضائیه. چـاپ اول،
تهران: جاودانه.

قاسـمی، حمیـد و فنـازاد، رضـا. )1397(. حقـوق رسـانه. چـاپ اول، تهـران: 
اندیشـه آرا.

کاتوزیـان، ناصـر. )1388(. مقدمـه علم حقـوق و مطالعـه در نظام حقوقی 
ایران. تهران: شـرکت سـهامی انتشـار. 



206
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـشـتـم،
شمـاره 1 )پیاپي 105(،
ــار 1400 بـهــــــــ

کرکپاتریـک، کالیـن و پارکـر، دیویـد. )1392(. ارزیابی آثـار مقررات گذاری، 
بـه سـوی مقررات گـذاری بهتر )مجموعـه مقـاالت( )ترجمـه باقر انصـاری و 

همـکاران(. تهران: خرسـندی.
محمـدی، حمیـد. )1387(. سیاسـتگذاری رسـانه ای. پژوهش هـای ارتباطی، 

.69-93 ،)53(15
معتمدنـژاد، کاظـم. )1387(. حقـوق مطبوعات. چاپ پنجم، جلـد یکم. تهران: 

دفتر مطالعات و توسـعه رسـانه ها.
مک کوئیـل، دنیـس. )1382(. درآمـدی بـر نظریـه ارتباط جمعی )ترجمــه 

پرویــز اجاللـی(. تهـران: دفتـر مطالعـات و تحقیقات رسـانه ها.
منصوریـان، نصر علـی و شـیبانی، عـادل. )1395(. مفهـوم منفعـت عمومـی و 

جایـگاه آن در قانونگـذاری ایـران. دیدگاه هـای حقـوق قضایـی، 75 و 76.
همایـون، محمدهـادی و نصرالهـی، محمدصـادق .)1391(. جایـگاه قانون جامع 
رسـانه های همگانـی در ج.ا.ا )ضرورت یابی و امکان سـنجی قانـون و اقتضاهای برآمده 

از آنهـا(. مطالعات فرهنـگ ـ ارتباطات، 13.
وکیلیـان، حسـن. )1390(. گفتارهایـی در قانون و قانونگـذاری )مجموعه 

مقـاالت(. تهـران: مرکـز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی.
فلسـفه  بـر  مقدمـه ای   .)1395( احمـد.  مالمیـری،  مرکـز  و  حسـن  وکیلیـان، 
قانونگـذاری: در تکاپـوی ارتقـای کیفیـت قانون. پژوهش حقـوق عمومی، 18 )51(.

McQuail, D. & Siune, K. (1986). New Media Politics. Comparative 
Perspectives in Western Europe. London: Sage.

McQuail, D. (2010). Module 2: Unit 11: Media Regulation. Department 
of Media and Communication Attenborough Building, University of 
Leicester-University Road, Leicester (2010).


