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Abstract
Imaging, visualization, socialization and discoursing of future Islamic civilization is one
of the main concerns of the supreme leader and the Governmen of the Islamic Republic
of Iran. Reviewing global experience shows that the leading countries have made their
future vision based on foundations, values, aspirations, capacities and capabilities in a
certain horizon. Furthermore, in order to realize these images, along with vast
architecting and discourses-building, they provide national plans, roadmaps and a lot of
investments. This study seeks to compare national future images of leading countries in
order to benchmark them and determine Implications, findings and lessons learned for
Iran. Using comparative approach and descriptive- analytical methods the paper
identifies and introduces future images of selected countries as well as theit dimensions
and characteristics. These countries include the Society or Super Smart Society of
Japan, Collaborative Networked Society of the European Union, cyber- physica-social
society of China, the Augmented Society of Media Scientists and scholars, the industrial
future og Germany (the fourth industrial revolution), China (constructing china
and
the super Power of manufacturing in
), as well as the United States (advanced and
Smart Manufacturing). Finally, the most important findings, lessons learned and
Implications for new Islamic civilization are discussed.

Keywords: : Future Images, Futures Study, Society , Leading Countries, Modern
Islamic Civilization.
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بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آیندهِ کشورهای پیشتاز
داللتها ،درسها و آموزهها برای تمدن نوین اسالمی
محمدرضا کریمی قهرودی
علی اصغرجعفری
علیرضا کیقبادی
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چکیده
تصویرسازی ،اجتماعیسازی و گفتمانسازی تمدن آینده اسالمی از دغدغههای مهم رهبری و نظام در کشور است.
بررسی تجارب جهانی نشان میدهد؛ کشورهای پیشتاز اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی آینده خود مبتنی بر مبانی،
ارزشها ،آرمانها ،ظرفیتها و قابلیتهای خود ،در افقهای زمانی مشخصی می نمایند .همچنین برای تحقق این
تصاویر ،عالوه بر معماری و گفتمانسازی گسترده آن ،برنامههای کالن ملی ،نقشههای راه و سرمایهگذاریهای
هدفمندی انجام می دهند .هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آیندهِ کشورهای پیشتاز ،به منظور
بهینهکاوی و استخراج داللتها ،درسها و آموزهها برای تمدن نوین اسالمی است .این مقاله با رویکرد تطبیقی و
روش توصیفی -تحلیلی به شناسایی و معرفی اجمالی ابعاد و ویژگیهای تصاویر جامعه آینده کشورهای منتخب،
شامل جامعه پنجم یا جامعه فوقالعاده هوشمند کشور ژاپن ،جامعه شبکهمحور مشارکتی اتحادیه اروپا ،جامعه
سایبری -فیزیکی-اجتماعی کشور چین ،جامعه الحاقی اندیشمندان و صاحبنظران رسانه و نیز تصاویر تمدن آینده
صنعتی کشورهای آلمان (انقالب چهارم صنعتی) ،چین (ساخت چین  0202و قدرت برتر تولید در  )0207و آمریکا
(تولید پیشرفته و هوشمند )0202پرداخته است .در نهایت مهمترین یافتههای کلیدی ،داللتها ،درسها و آموزهها
برای تمدن نوین اسالمی ارائه شده است.

واژگان کلیدی :تصاویر آینده ،آیندهپژوهی ،جامعه پنجم ،کشورهای پیشتاز ،تمدن نوین اسالمی.

.................................................................................................................................................................

 *1استادیار  ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران(نویسنده مسئول).

@gmail.com

** دکترای مطالعات امنیت ملی،دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی.
ali.a.jafary@gmail.com

 ***3مدرس دانشگاه و پژوهشگر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران.
@gmail.com

79

دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره  ،4شماره  ،1بهار و تابستان ( ،1411پیاپی )7

مقدمه
چشمانداز و تصویرسازی آینده 0جدیترین ،مهمترین و اساسیترین رویکرد آیندهپژوهی و
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .آیندهپژوهانی مانند جییم دیتیور - 0کیه در آمریکیا
لقب پدر علم آیندهپژوهی را به او دادهانید -مطالعیه تصیاویر آینیده را قلیب فعالییتهیای
آیندهپژوهانه میداند .ازآنجاکه انسان و جامعه شکلدهنده و پیشیران اصیلی آینیده هسیتند؛
تصویرهای مطلوب از آینده میتواند؛ روندها ،روییدادها و اقیداماتی را تولیید کنید کیه بیه
ساخت آینده مطلوب یک جامعه منتهی شود .می توان گفت؛ اقدامات و کین هیای میا کیه
آینده را شکل می دهند ،خیود از تصیاویر میا نسیبت بیه آینیده شیکل گرفتیهانید (ایاهری
دمنه ،0070،ص .)00از سلیمان نبی(ع) نقل شده است که«جایی که چشمانداز نیست؛ بشیر
نابود میشود» (مونرو ،0097 ،ص.)02
همچنین مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت بحث از آینیده بلندمیدت نظیام اسیالمی
تأکید کرده و اهمیت توجه به  22سال بعد را در کانون توجه قرار میدهند؛ ایشان در دییدار
جوانان ،اساتید ،معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان ،در زمینه اهمیت چشمانداز
و تصویرسازی میفرمایند« :تا چشمانداز را برای خیود تعریین نکنییم ،هییر کیار درسیتی
صورت نخواهد گرفیت ،همیهاش روزمرگیی اسیت .بعید از آن کیه تعریین کیردیم؛ اگیر
برنامهریزی نکنیم ،کارِ بیبرنامه به سامان نخواهد رسید .بعدازآن که برنامهریزی کردیم ،اگر
همت نکنیم ،حرکت نکنیم ،ذهن و عضالت و جسم خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتییم،
به مقصد نخواهیم رسید ،اینها الزم است» (پایگاه ااالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقیام
معظم رهبری .)0090 ،در این زمینه بولدینگ 0تأکید میکند« :اشخاص یا ملتی کیه نیه در
روشنی از زمان حال دارند؛ نه در واضحی از آیندهی پی

رو ،بهاحتمالزیاد در رفتارشان
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مردد و نامطمئن خواهند بود و شانس کمی بیرای بقیا خواهنید داشیت» (پیورعزت،0090،
ص.)09
فردریک پوال  0پایه نظریه تغییر اجتماعی را بر اساس تصویرهای آینده قرار مییدهید.
او  0222سال تاریخ تمدن بشر را بررسی و دریافت؛ تصویرهای مثبت منجیر بیه شیکوفایی
فرهنگ مییشیود؛ درحیالیکیه تصیویرهای منفیی زوال فرهنیگ را بیه بیار مییآورد؛ وی
نتیجهگیری کرد که قدرت فرهنگها همبستگی معناداری باقدرت تصویرشان از آینیده دارد.
به پندار “سورل” یکی از کاراترین ابزارها برای نفوذ بر یک اجتماع ،آن است که تصویرهای
خالصه شده و ساده شدهای از یک آینده فرضی ییا ییک گذشیته افسیانهای بیه آن اجتمیاع
عرضه شود؛ تا احساسات ،جهت بگیرند و آن جمع ،بهسوی فعالیت رانده شیوند( .ایاهری
دمنه ،0070،ص .)09انسان بدون تصویرسازی آینده ،قادر به امیوری چیون ،برنامیهرییزی،
تعیین مقصد و هدف ،نیت کردن و خلق مفهوم جدید نخواهد بیود ( .)bell,0229,p99در
باب تصویرپردازی برای جامعه خوب و معیارهای ارزشیابی ،نگرانیهایی وجود دارد؛ زیرا
آینده بهشدت تحت تأثیر اندیشهها ،تصمیمها ،تدابیر ،راهبردها و برنامههای امیروز ماسیت.
تصویرپردازی برای اقدام در عرصهی سامانههای اجتمیاعی ،زمینیه اقیدام هماهنیگ آحیاد
جامعه را فراهم ساخته و بر اساس نظریه تصویر ،این تمایل را تقویت میکند؛ کیه عناصیر
اجتماعی شبیه آنچه در تصویر آمده ،رفتار کنند (پورعزت ،0090،ص.)02
با توجه به پیچیدگی سازمانهای اجتماعی و حضور کنشگران مختار در آن ،اراحیی و
ساخت آینده ،مستلزم اتخاذ راهبرد ویژهای است که بتواند این عناصیر مختیار را بیا خیود
همنوا سازد .تحقق این مهم ،مستلزم تصویرپردازی از آینده است تا با ایجاد بصیرت درباره
آینده ،تصوری حقیقی از آینده مطلوب ارائه نماید؛ یا بینشی اراحیشده از وضع مطلوب را
ترویج کند (پورعزت ،0090،ص .)02اغلب کشورهای پیشتاز جهانی اقدام به تصویرسازی
.................................................................................................................................................................
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جامعه آرمانی آینده خود مبتنی بر مبانی ،ارزشها ،آرمانها ،ظرفیتها و قابلییتهیای خیود
در افقهای زمانی مشخصی نمودهاند .همچنین برای تحقق این تصاویر ،عالوه بر معماری و
گفتمییانسییازی گسییترده آن ،اقییدام بییه تهیییه برنامییههییای کییالن ملییی ،نقشییههییای راه و
سرمایهگذاریهای هدفمندی نموده؛ چنانکه همه ارکان مختلن جامعه اعم از دسیتگاههیای
اجرایی ،دانشگاهها ،بخ های صنعتی ،خدماتی و ...در قالیب ییک نظیام معنیایی منسیجم،
منابع خود را برای این تغییر پارادایم و نیل به تمدن نوین آینده بسیج نمودهاند.
نخست وزیر ژاپن در سال  0209به اور رسمی تصویر جامعه آینده خود تحت عنیوان
"جامعه پنجم 1یا جامعه فوقالعاده هوشممند" 0را معرفیی و رونمیایی نمیود .در جامعیه
فوقالعاده هوشمند ،توسعه هم در فضای سایبر و هم در جهان فیزیکی بهصورت همهجانبه
اتفاق میافتد .هدف ایجاد جامعهای است که بیا ترکییب فضیای سیایبری و دنییای واقعیی
بتواند؛ چال های اجتماعی مختلن را با کمک ابداعات نوین حل نماید؛ درنتیجیه زنیدگی
افراد را راحتتر کند .جامعه پنجم ،از منظر اقتصادی شاخص تولید ناخالص ملی در حدود
پنج هزار میلیارد دالری فعلی ژاپن را به ششصد هزار میلیارد دالر افزای

خواهید داد .ایین

تحوالت ،تأثیر عمیقی را بر روی کسیبوکیار و سیبک زنیدگی میردم خواهید گذاشیت و
ارزشهای جدیدی را در جامعه خلق و کیفیت بیاالتری از زنیدگی را ایجیاد خواهید کیرد.
همچنین گستره وسیعی از بخ های جامعه مانند :صنعت ،خدمات ،دانشیگاه ،حمیلونقیل،
مراقبیتهیای پزشیکی ،امیور میالی و خیدمات عمیومی و ...را متیأثر و متحیول مییسیازد
).(Keidanren:0200, p00), (Fukuyama,0209, p7
اتحادیه اروپا تصویر جامعه آینده خود را تحت عنوان"جامعه شبکهمحور مشمارکیی"0
(مشارکت چهارمین سطح بلوغ پس از همزمانی ،همیاهنگی و همکیاری اسیت) ،مبتنیی بیر
.................................................................................................................................................................
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فضای سایبر آینده ارائه نموده و با مشارکت کشورهای عضو و بهرهگیری از ظرفیت جهانی
و تعرین یک برنامه بلندمدت با مشارکت بی

از دهها سازمان صنعتی پیشتاز و شبکهای از

نخبگان و متخصصان دانشگاهی مختلن جهانی به دنبال تحقق آن اسیت .همچنیین کشیور
آلمان با ارح مفهوم انقالب چهارم صنعیی ،بیه دنبیال پیشیتازی در تحقیق تممدن نموی
صنعیی به نام خود و ایجاد تمدن نوینی بیر اسیاس در هیم آمیخیتن حیوزههیای فیزیکیی،
دیجیتال و بیولوژیک و بازآفرینی جامعیه ،سیازمانهیا و کسیبوکارهیای آینیده مبتنیی بیر
قابلیتهای آینده فضای سایبر ،در قالب سازمانهای شبکهمحور مشارکتی 0و نیز ایجاد ییک
زیستبوم مشارکتی است). (Rubmann,0202, p00), (Lasi,0200, p007-000
صاحب نظران کشور چی

تصویر جامعه آینده در فضای سایبر را تحت عنیوان"جامعمه

سایبری -فیزیکی-اجیماعی " معرفی نمودهاند .این جامعه به مباحثی چون انسیان ،دانی ،
جامعه و فرهنگ و فضای سایبری و فیزیکی مییپیردازد و محیطیی آینیدهنگرانیه اسیت؛ از
ارتباط متقابل ابیعت ،فضای سایبر و جامعه .جامعه سیایبری -فیزیکیی ،فضیای پیچییده و
چندوجهی است که به تولید و تکامل زیر فضاهای متنوع میپیردازد؛ تیا بتوانید همیه افیراد
مختلفی که با آن سروکار دارند؛ چه به ایور مسیتقیم و ییا از ارییق زییر فضیاهای ذهنیی،
اجتماعی ،فیزیکی بر یکدیگر تأثیر میگذارند را در خود جای دهد .بدین ترتییب در چنیین
محیطی نق های انعطافپذیر فردی و اجتماعی در هماهنگی کامل بیا یکیدیگر همزیسیتی
دارند ).(Zhang, 0200, p007

همچنین ایالت متحده آمریکا در راستای تصویرسیازی تمیدن صینعتی آینیده بیه دنبیال
مفهییوم و پییارادایم تولییید پیشییرفته 0و تولییید هوشییمند 0در افییق زمییانی  0202اسییت
.................................................................................................................................................................
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) .(CMTC,0202همچنین جامعه الحاقی 0تصویر دیگری از جامعه آینده اسیت کیه توسی
اندیشمندان حوزه رسانه در ادامه سیر تکامل جوامع و متأثر از توسیعه قابلییتهیای فضیای
سایبر نظیر اینترنت اشیا ،همیشه بر خ بودن ،کاشتنیها ،هوش سیار و ...معرفیشده اسیت
) .)www.trendone.com
در کشورمان تصویرسازی ،اجتمیاعیسیازی و عمیومیسیازی تمیدن آینیده اسیالمی از
دغدغههای مهم رهبری و نخبگان نظام است .انجام این امر مهم منجیر بیه ایجیاد اجمیاع و
وفاق در جامعه ،اعتماد و اعتبار بیشتر و حرکت سریع در مسیر پیشرفت و نییل بیه اهیداف
آن و درنتیجه دستیابی به مرحله قابل قبولی از پیشیرفت ،ثبیات و اقتیدار مییشیود .بیدین
ترتیب زمینه به فعلیت درآمدن همه ظرفیتها و قابلیتهای بالقوه موجود در جامعه فراهم
می شود .درواقع ،آنچه موجب اثربخشی و پایایی استراتژی تصویرپردازی میشود؛ اجمیاع
نظر اعضای جامعه درباره تصویر آینده و برانگیختن عناصر اجتماعی و عزم جزم ملی برای
عینیت بخشیدن به آن تصویر در وضعیت واقعی است.
بهمنظور بهرهگیری از بهترین تجربییات جهیانی و آشینایی بیا تصویرسیازی کشیورهای
پیشتاز جهانی ،مقاله حاضر در ابتدا به شناسیایی و معرفیی اجمیالی ابعیاد و ویژگییهیای
تصاویر جامعه آینده کشورهای منتخب پرداخته است .در ادامه با رویکرد تطبیقی مهمتیرین
اهداف ،مضامین و ویژگیهای اصلی ،پیشرانها و محر هیا و تشیابهات و افتراقیات آنهیا
جمعبندی و مقایسه شده است .در انتها مهمترین یافتههای کلییدی ،داللیتهیا و آمیوزههیا
برای تمدن نوین اسالمی ارائه شده است .با توجه به مطالب فوق اهداف این تحقیق عبارت
اند از :
 بررسی و تبیین تصویر جامعه شبکهمحور مشیارکتی اتحادییه اروپیا و تمیدن صینعتی
آلمان (انقالب چهارم صنعتی).
 بررسی و تبیین تصویر رؤیایی کشور ژاپن در افق ( 0202جامعه پنجم ژاپن).
.................................................................................................................................................................
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 بررسی و تبیین تصویر تمدن صنعتی کشور چین (ساخت چین  0202و قیدرت برتیر
تولید در .)0207
 بررسی و تبیین تصویر تمدن صنعتی کشور آمریکا (تولید پیشرفته و هوشمند.)0202
 مقایسه تطبیقی تصاویر در ابعیاد اهیداف ،مضیامین کلییدی ،افیق زمیانی ،پیشیرانهیا،
حوزههای تمرکز ،سکو و فناوریهای پایه.
 تبیین مهم ترین یافتههای کلیدی ،داللتهیا ،درسهیا و آمیوزههیا بیرای تمیدن نیوین
اسالمی.
 -1پیشینه تحقیق
در این قسمت به اجمیال ابعیاد و ویژگییهیای تصیاویر و چشیمانیدازهای جامعیه آینیده
کشورهای منتخب مرور خواهند شد.
 -1-1تصویر اول -جامعه شبکهمحور مشارکیی و اینیرنت آینده اروپا
اتحادیه اروپا ،تصویر جامعه آینده را در افق  0202تحت عنوان جامعه شبکه محور
مشارکتی مبتنی بر اینترنت آینده معرفی نموده است (شکل یک) .و با مشارکت کشورهای
عضو و بهرهگیری از ظرفیت جهانی و تعرین یک برنامه بلندمدت با مشارکت بی

از دهها

سازمان صنعتی پیشتاز و شبکهای از نخبگان و متخصصان دانشگاهی مختلن جهانی به
دنبال تحقق آن است ). (Lee,0202,p09-00),(Lasi,0200,p007-000

جامعه اروپا به دنبال بازآفرینی سازمانها و کسبوکارهای آینده مبتنی بر اینترنت آینده
در قالب سازمانهای شبکهمحور
مشارکتی 0و نیز ایجاد یک زیستبوم دیجیتال 0است .مشارکت چهارمین سطح بلوغ

.................................................................................................................................................................
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پس از همزمانی ،هماهنگی 0و همکاری 0است .مطابق شکل یک این جامعه بر روی سکوی
اینترنت آینده بنا خواهد شد؛ اینترنت آینده همه خدمات مورد نیاز فرد،
جامعه شبكهمحور مشارکتی آينده

شکل  -1جامعه آینده ،جامعه شبکهمحور مشارکیی). (Lasi,0200,p007

جامعه و سازمانها را فراهم خواهد نمود و مبدأ و مقصد نیازهیای فیرد ،جامعیه و سیازمان
خواهد بود .این اینترنت شامل ارکان و خدمات فراگیر زیر خواهد بود:


اینیرنت سرویس 0،باهدف ارائه همیه خیدمات موردنییاز افیراد ،سیازمانهیا و

کسبوکارها.


اینیرنت اشیا 0،باهدف ارتباط همه اشیا.



اینیرنت دانش 2،باهدف ارائه همه دان

مورد نیاز.

.................................................................................................................................................................
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اینیرنت مردم 1،توس مردم و برای مردم.

مطابق شکل  ،0هر یک از اینترنتها دارای مبانی ،نظریه ،چشمانداز ،اهداف ،قابلیتها
و خدمات مشخصی هستند؛ برای تحقق آنها پروژههای متعددی ،با مشارکت کشورها،
سازمانها ،صنایع پیشتاز و دانشگاه های برتر ،تعرین و در حال اجراست .برآورد شده ،تا
سال  ،0202اینترنت تبدیل به یک محی

کسب وکاری جهانی میشود؛ بهگونهای که

مدلهای کسب کاری و ارزشهای جدیدی از اریق رقابت سازمانهای مشارکتکننده ،در
سراسر زنجیره نوآوری در هر حوزه ایجاد شود). (Xia, 0200,p002

شکل  -2اینیرنت آینده و ابعاد آن ).(Xia, 2112,p111

صاحب نظران اروپایی معتقدند؛ اینترنت آینده سکوی مشتر همه جوامع ،کسبوکارهیا
و سازمانهای آینده خواهد بود و همه جوامع و سازمانها مبتنی بیر آن بیازآفرینی خواهنید
شد؛ سبکها و مدلهای نوین اداره جامعه و مدلها و اشکال نوین سیازمانی بیر روی ایین
.................................................................................................................................................................
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سکو ظهور خواهد کرد .عالوه بر این ،این سکوی مشیتر  ،همیه خیدمات موردنییاز فیرد،
جامعه و سازمانها را فراهم خواهد نمود و مبدأ و مقصد نیازهیای فیرد ،جامعیه و سیازمان
خواهد بود.

جوامع ،کسبوکارها و سازمان شبكهمحور آينده
اينترنت

اينترنت

اينترنت

اينترنت از

خدمات

اشیاء

محتوا و دانش

طريق مردم و
برای مردم

زيرساخت شبكهای آينده
شکل  -3جامعه شبکه محور مبینی بر اینیرنت آینده ).(Lee,0202,p09

بررسیها نشان میدهد اینیرنت آینده 0منشیأ تحیوالت عظیمیی خواهید بیود و پیامیدها و
تأثیرات گوناگونی بر جوامع و شیوه حکومتها ،سازمانها ،کسبوکارها ،فرهنگها ،افیراد،
و سبک زندگی آنها و ...خواهد داشت .ایین اینترنیت ،سرشیار از فرصیتهیا و تهدییدات
نوینی در ابعاد مختلن سیاسی -امنیتی فرهنگی و اجتمیاعی ،اقتصیادی و فناورانیه خواهید
بود .میزان این تأثیرات بهگونهای است که میتوان از آن بیه انقالب بعدی در حیوزه سیایبر
یاد کرد؛ دولتها و سازمانهای بزرگ برای مقابلیه بیا ایین تهدییدات ،قیوانین و مقیررات
جدیدی را وضع خواهند کرد .درواقع اینترنت و بهاورکلی روند جهانیسازی مفهوم سینتی
دولتیملت را با چال های جدیدی روبهرو میسیازد؛ زییرا افیراد بیا عالییق مشیتر در
سراسیییر دنییییا بیییهنیییوعی مییییتواننییید نیییوعی ملیییت مجیییازی را تشیییکیل دهنییید
.................................................................................................................................................................
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).(Rubmann,0202,p00
با توجه به مطالب فوق صاحبنظران و اندیشمندان اروپایی تصویر دولت در  02سال
آینده تا افق  0202را در قالب شکل  -0ارائه نمودهاند .همانگونه که مشخص است؛ مفهوم
غالب در  0202دولت الکترونیک و در  0202دولت هوشمند است؛ در هر مرحله
قابلیتها و خدمات دولت توسعه و تکامل مییابد .در افق  0202مفهوم غالب دولت
مشارکتی است و با رشد فضای سایبر ،نق
 0202بسیار بی

دولتها کمرنگتر شده بهگونهای که در سال

از گذشته امور حکمرانی مردم محور 0خواهند بود).(Lee,0202,p09-00

شکل  -4از دولت الکیرونیک تا دولت مشارکیی). (Lee,0202,p02

.................................................................................................................................................................
Pepole centric
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-2-1تصویر دوم -تمدن صنعیی آینده آلمان (انقالب چهارم صنعیی)
تصویر تمدنی و انقالبی که اتحادیه اروپا و بهویژه کشور آلمان به دنبیال تصویرسیازی،
معماری ،مهندسی ،توسعه و اجتماعیسازی آن هستند؛ انقیالب چهیارم صینعتی(چهیارمین
انقالب صنعتی) نامیده میشود .کالوس شواب ،0بنیانگذار و مدیر اجراییی مجمیع جهیانی
اقتصاد محققان حوزه صنعت اعتقیاد دارد؛ در آسیتانه ،انقیالب دیگیری در بخی

صینعت

هستند؛ انقالبی که بر جنبههای دیجیتالی و هوشمند بودن آن و استفاده از امتزاج فناوریهیا
در حوزه فیزیک ،دیجیتال و بیولوژی تأکید فراوان شده است .این انقیالب صینعتی در هیر
ذره خود بهاندازه سه انقالب قبلی ،قدرتمندتر ،تأثیرگذارتر و ازنظر تیاریخی بسییار مهیمتیر
خواهد بود و فرصتهای بینظیری برای مقابله با چال های جهانی ارائه میدهد .بیه گفتیه
شواب در بین چال های بسیار متنوعی که امروزه جهان با آنها مواجه هست؛ مهمتیرین و
قویترین آن فهم شکل و ابعاد این انقالب فناوری جدید است کیه چییزی کمتیر از گیذار
بشریت نیست).(Lee,0202,p09-00

این انقالب که در حال حاضر بانام  Industry 0.2شناخته میشود؛ محور توسعه صنایع
آینده و به تعبیری همزمان ،چشمانداز و راهبرد کشورها برای ورود به عرصه رقابتی است.
این الگو که ابتدا در کشور آلمان خلق و ارح شد؛ در ادامه جایگاه خوی

را در کل

کشورهای اروپایی یافته و سپس با گسترش دامنه آن به ایاالتمتحده امریکا و آسیا در عمل
تبدیل به جنب

عظیمی شد که به نام انقالب صنعتی چهارم شناخته میشود .امروزه

بسیاری از مفاهیم و فناوریهای جذاب و پرتکرار همانند دادههای بزرگ ،اینترنت اشیاء،
سامانههای سایبری -فیزیکی و … .در ذیل این عنوان تعرین و یکپارچه میشوند
) .(Rubmann,0202,p00شکل -2روند تکاملی انقالب اول تا انقالب چهارم صنعتی را
نشان میدهد.
.................................................................................................................................................................
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چهارمین

سومین انقالب

دومین انقالب

اولین انقالب

انقالب صنعتی

صنعتی

صنعتی

صنعتی

شکل - 5روند تکاملی انقالب صنعیی تا انقالب چهارم صنعیی )(Rubmann,2115,p21

مطابق شکلهای پنج و ش  ،اولین انقالب صنعتی (در حدود سال ،)0992مکانیزاسیون
تولید با استفاده از آب و نیروی بخار بود .دومین انقالب صنعتی (سال )0722نیز تولید انبوه
با کمک نیروی برق را معرفی کرد؛ انقالب صنعتی سوم (دهه  )0792انقالب دیجیتالی بود؛
که در آن دستگاه ها همه دیجیتالی و الکترونیکی شدند و مفهوم اتوماسیون وارد صنعت شد.
اکنون مرحله آغازین انقالب صنعتی چهارم است؛ زیرساختهایی برای این انقالب
پایهریزی شده ازجمله فناوری اینترنت اشیاء و اینترنت سرویس (محاسبات مبتنی بر
رایان

ابری) .انقالب صنعتی  0قرار است بر پایه ایده هوشمندسازی محصوالت و

ماشینهای تولید و شبکهسازی آنها با یکدیگر انجام گیرد.
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شکل -6روند تحول انقالبهای صنعیی ).(Lasi,0200, p020

این انقالب مفاهیم نوین و عمیقی در همه عرصهها و حوزهها معرفی نموده است.
مفاهیمی نظیر اینترنت اشیا صنعتی ،سامانه های سایبری فیزیکی ،اینترنت آینده ،نوآوری باز،
نوآوری ابری ،خلق مشتر  ،اراحی مشارکتی ،تولید افزایشی ،صنایع و کارخانجات
هوشمند ،اقتصاد اشتراکی ،اقتصاد دیجیتالی ،اقتصاد توزیعشده ،سکوی مشتر

سرویس

جهانی ،جمعسپاری ،تولید دیجیتال ،چاپ سهبعدی و . (IFR, 0202, p70)....
فرصتهایی که میلیونها انسان بهوسیله موبایل باهم در ارتباط هستند؛ همراه با توان
پردازش بینظیر ،ظرفیت ذخیره و دسترسی به ااالعات ،بینهایت است .این فرصتها با
ظهور فناوریهای نوظهور در زمینههایی نظیر هوش مصنوعی ،رباتیک ،اینترنت اشیا،
خودروی خودران ،پرینتر سهبعدی ،نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،علم مواد ،ذخایر انرژی و
کوانتوم دوچندان میشود .هماکنون هوش مصنوعی نیز وجود دارد ،از خودروهای خودران
گرفته تا پهبادها و دستیارهای مجازی و نرمافزارهای مترجم .پیشرفتهای چشمگیری ای
سالهای اخیر حاصل شده است؛ که ناشی از افرای

نمایی در محاسبه توان و وجود

ااالعات عظیم از نرمافزارهایی است که برای کشن داروهای جدید تا الگوریتمهایی که
برای پی بینی بازارهای مالی استفاده میشوند .انقالب چهارم صنعتی بر مبنای مفاهیم
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نوینی نظیر سیستمهای سایبری-فیزیکی 0و بر روی سکوی اینترنت آینده ایجاد خواهد شد.
شکل هفت ارکان اصلی این انقالب را نشان میدهد ). (MIIT,0200,p09-70

شکل -7ارکان اصلی و سکوی انقالب چهارم صنعیی ). (Lasi,0200, p020

جوهره چشمانداز صنعت  ،0.2یعنی"اینترنت اشییاء صینعتی" ،در زمینیه اتصیال میردم،
اشیاء و ماشینآالت به هم در همهجا اسیت .امیا انقیالب صینعتی چهیارم نیهتنهیا دربیاره
سیستمها و ماشینهای هوشمند و متصل به هم است؛ بلکه حیطه بسیار گستردهتیری را در
برمیگیرد .امواجی از پیشرفتهای بیشتر در حیطههایی مثیل تیوالی ژنهیا تیا نانوفنیاوری،
صنعت تجدیدپذیر تا محاسبات کوانتیوم بیهایور همزمیان در جرییان اسیت؛ پیونید ایین
فناوریها و تعامل آنها در حیطههای فیزیکی ،دیجیتال و بیولیوژیکی باعیث شیده اسیت؛
انقیالب صینعتی چهیارم دارای تفیاوت اساسیی و بنییادین بیا انقیالبهیای پیشیین
.................................................................................................................................................................
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باشد).(Lasi,0200, p020
انقالب صنعتی چهارم ،جدای از سرعت و گستردگی ،در رشد هماهنگسازی و انسجام
بسیاری از رشتهها و اکتشافات متفاوت ،منحصر به فرد بوده است .نوآوریهای محسوس
که نتیجه همافزایی بین فناوریهای مختلن بودهاند؛ دیگر افسانه علمی نیستند .برای نمونه
امروزه ،فناوریهای ساخت دیجیتالی میتوانند؛ با دنیای بیولوژیکی تعامل داشته باشند.
برخی از اراحان و معماران نیز اراحی محاسباتی ،تولید افزایشی ،مهندسی مواد و بیولوژی
ترکیبی ،سیستمهای پیشگامی که در برگیرنده تعامل متقابل بین میکروارگانیسمها ،بدن
انسان ،محصوالت مصرفی وی و حتی ساختمانهای محل سکونت انسان ها هستند؛ را
باهم ترکیب نمودهاند .آنها برای انجام این کار ،اشیایی را ایجاد کرده (حتی رشد میدهند)
که همواره ناپایدار و انعطافپذیر هستند). (Giesen, 0200, p02
در این انقالب ،سیستمهای جداگانه در حوزههای مختلن از توانایی هماهنگی و
مشارکت بین یکدیگر برخوردار خواهند شد و این و گستره خودکارسازی افزای
مییابد و ارزش های جدیدی در سرتاسر جامعه ایجاد میشود .انتظار میرود تا تغییرات و
تحول در این گستردهای از ساختارهای سنتی همچون مدیریت ،تدارکات ،فروش،
حمل ونقل ،سالمت و پزشکی ،مالی و خدمات دولتی ایجاد شود؛ نحوه کار کردن و زندگی
مردم تغییر کند و پیشران هایی برای تحقق یک زندگی باکیفیت برای شهروندان فراهم شود
).(Rubmann,0202, p00
مانند انقالبهایی که پی

از این به آن اشاره شد؛ انقالب صنعتی چهارم پتانسییل رشید

درآمد جهانی و بهبود کیفیت مردم در تمامی نقاط جهان را دارد .فناوری امکیان اسیتفاده از
محصوالت و سرویسهایی که موجب بهیرهوری و راحتیی زنیدگی روزمیره مییشیوند؛ را
فراهم میکند .در آینده ،نوآوریهای فناورانه منجر بیه تحیول در اقتصیاد (سیمت عرضیه)
همراه با منفعتهای بلند مدت در بهرهوری و تولیید مییشیود؛ هزینیههیای حمیلونقیل و
جابجایی کاه

مییابد؛ زنجیره لجستیک و عرضه جهانی پربازدهتر خواهید شید؛ و هزینیه
000
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تجارت کم میشود که تمام این موارد منجر به ایجاد بازارهای جدید و رشد اقتصاد جهیانی
میشود). (Davis,0202, p000
جوامع ،کشورها و سازمانها باید سرعت و دامنه این انقالب جدید را بهاور کامل
در

کنند .انسان شاهد تغییر جهتهای عمیق در تمام صنایع است؛ که با ظهور مدلهای

کسبوکار جدید ،نظامهای تولید ،مصرف ،حملونقل و توزیع آنها تغییر شکل پیدا
خواهند کرد .در جامعه نیز یک دوره و پارادایم انتقالی در چگونگی نحوه کار ،ارتبااات و
همچنین شیوه بیان و تعامل افراد جاری است .به اریق مشابه یک تغییر شکل در
حکومتها و نهادها از اریق نظامهای آموزش ،بهداشت و حملونقل در حال انجام است
).(MIIT,0200, p09-70
جهان در آغاز انقالبی است که بهاور اساسی شیوه زندگی ،کار و ارتباط انسانها را به
شکلی تغییر میدهد که بشر قبل از آن چیزی شبیه آن را تجربه نکرده است .سه دلیل وجود
دارد که تغییر و تحول امروزه تنها ادامه انقالب نسل سوم نیست؛ بلکه آغازی بر شروع یک
نسل جدید و متمایز است .این ویژگیها عبارت اند از:
سرعت :برخالف انقالبهای صنعتی قبلی انقالب چهارم ،بیا ییک حرکیت نمیایی ،در
حال رشد است و با سرعت خطی نسلهای قبلی صنعت قابل مقایسه نیست و ماحصیل آن
جهان چندبعدی و به اورعمیق بهم پیوسته است.
دامنه و عمق :انقالب چهارم صنعتی در بستر ترکیبی از فناوریهای چندگانه و انقیالب
دیجیتال ،در دوره انتقالی پارادایم بیسابقه در اقتصاد ،کسبوکیار ،جامعیه و افیراد جیاری
است که باعث تغییرات اساسی در همه ابعاد جامعه خواهد شد .این انقالب نهتنها چه 0را و
چگونه 0را تغییر میدهد؛ بلکه مفهوم چه کسی هستیم 0را نیز تغییر خواهد داد.
.................................................................................................................................................................
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گسیره تأثیر و تبعات سیسیم :انقالب چهارم صنعتی شامل گذار از کیل سیسیتمهیا ،در
کلیه کشورها ،کسبوکارها ،شرکتها ،صنایع و جامعه بهعنوان یک مجموع است.
-3-1تصویر سوم" -جامعه پنجم" کشور ژاپ (جامعه فوقالعاده هوشمند)
در سال  ،0200باهیدف تهییه و تیرویج ییک اسیتراتژی رشید و تسیریع در اصیالحات
ساختاری ،ستادی برای نوسازی اقتصادی ژاپن به نام شورای سیرمایه گیذاری بیرای آینیده

0

تأسیس شد.
این شورا در ژانویه  0209سند سرمایهگذاریها برای آینده 0بهعنوان ییک اقیدام بنییادی
برای دستیابی به جامعه  2.2را بیه تصیویب دولیت رسیانید .در نمایشیگاه سیبیت ، 0209
نخست وزیر ژاپن در مراسم افتتاحیه نمایشگاه با همراهی صدراعظم آلمان به اور رسمی از
تصویر آینده ژاپن در افق  0202-02یعنی جامعه پنجم 0رونمایی کرد .همچنین اعالم نمیود
که این کشور به دنبال تصویرسازی و تحقق "جامعه پنجم یا جامعه فیوقالعیاده هوشیمند"
با همکاری و مشارکت سایر کشورهای جهان است .شکل هفیت سییر تکیاملی تیا جامعیه
امروزی یعنی جامعه چهارم را نشان میدهد). (Fukuyama,0209, p7
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شکل  -8سیر تکاملی جوامع تا جامعه چهارم)(Keidanren:0200,p00

اولی جامعه ،جامعه شکار نامیده شده است؛ به دورانی از زندگی انسان مییگوینید کیه
اکثر یا تمام مایحتاج خود را توس جستجو(جمعآوری گیاهان و شکار حیوانیات وحشیی)
تأمین میکند .حداقل  72درصد از تاریخ بشر مربوط به این جامعه بوده اسیت؛ انسیانهیای
این جامعه در جنگلها زندگی میکردند و به جای کشتن حیوانات بزرگ از الشه حیوانیات
کشتهشده و یا مرده استفاده میکردند).(Keidanren:0200,p00

جامعه دوم ،جامعهای است که اقتصاد آن بیر پاییه تولیید و نگهیداری از محصیوالت و
زمینهای کشاورزی استوار است .در این نوع جامعه ،منبع درآمد اصلی کشور از زمینهیای
کشاورزی تأمین میشود .جوامع کشاورزی در همه عصرها وجیود داشیته و قیدمت آن بیه
بی

از ده هزار سال میرسد؛ باغداری و کشاورزی بیهعنیوان ییک نیوع معیشیت در مییان

انسانها بوده است .تولیدات کشاورزی ظرفیت بیشیتری نسیبت بیه شیکار داشیته و بیرای
فصول زمستان نیز نگهداری میشد .جامعه سوم ،پس از انقیالب صینعتی در دنییای غیرب
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توسعه یافت؛ جایگزین جوامع کشاورزی شید و جامعیهای اسیت کیه از فنیاوری اسیتفاده
می کند تا بتواند تولید انبوه را فراهم کرده و جمعیت زیادی را با ظرفیت باال برای تقسیمکار
حمایت نماید .جوامع صنعتی اغلب با جوامع سنتی مخالفند و از منابع انرژی خارجی مانند
سوختهای فسیلی استفاده میکنند تا میزان تولید را افزای

دهند .در نهایت جامعه چهیارم

از فناوری ااالعات برای ارائه خدمات نوین به انسانها کمک میگیرد و بیه عنیوان جامعیه
ااالعاتی شناخته شده است .شکل هشت سیر تکاملی تیا جامعیه پینجم را نشیان مییدهید
).(Keidanren:0200, p00

شکل  -9جامعه پنجم ژاپ )(Keidanren:0200,p02

جامعه پنجم به دنبال جامعه چهارم شیکل خواهید گرفیت و ییک جامعیه انسیانمحیور
خواهد بود؛ هدف آن ایجاد جامعهای است که بتواند چیال هیای اجتمیاعی مختلین را بیا
000
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کمک ابداعات جامعه چهارم (مانند  ،big data ،IoTهوش مصنوعی و رباتیک) حل کند.
درنتیجه زندگی افراد را راحتتر کنید و بیه دنبیال پیشیرفت اقتصیادی بیا حیل مشیکالت
اجتماعی جامعه خواهد بود .شکل -02گذر از جامعه چهارم به پینجم را نشیان مییدهید
).(Fukuyama,0209, p7

شکل  -11گذر از جامعه چهارم به پنجم)(Fukuyama,2118, p9

در این جامعه ادغام فضیای مجیازی و فضیای فیزیکیی شیاهد دیجیتیالی کیردن صینایع و
زیرساختهای اجتماعی از اریق نوآوریهیای فنیی ماننید  Robotics، IoT،AIو غییره
است .هماناور که شکل  00نشان میدهد؛ جامعه  2.2یک جامعه رؤیایی خواهد بود کیه
در آن تحول دیجیتال با تخیل و خالقیت افراد متنوع همراه بیا حیل مشیکالت اجتمیاعی و
ایجاد ارزش است). (Hitachi,0209, p7
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تحول ديجیتالی

خالقیت و تخیل مردم گوناگون

حل مسائل جامعه
خلق ارزش
شکل  -11جامعه پنجم ژاپ ).(Keidanren:0200, p00

-1-3-1جامعه پنجم و پاسخ به چالشهای جامعه ژاپ
جامعه پنجم تحوالت عمیقی را در گستره وسیعی از جامعه ژاپن و بخ های صنعتی ماننید
تولید ،تدارکات ،فروش ،حملونقل ،مراقبتهای پزشیکی ،امیور میالی و خیدمات عمیومی
ایجاد خواهد نمود .درنهایت بر روی کار و زندگی میردم تیأثیر خواهید گذاشیت؛ آنهیا را
تشویق به تحقق بخشیدن به کیفیت باالتری از زندگی خواهد کیرد و ارزش جدییدی را در
جامعه ایجاد میکنند.
این جامعه با ترکیب فضای سایبری و دنییای واقعیی بیه دنبیال ارائیه راهحیلهیایی بیرای
چال های جامعه خواهد بود .شکل -00نشان میدهد که جامعیه پینجم بیه دنبیال سیاخت
آینده ،مقابله و پاسخ به چال های جامعه ژاپن است .هدف جامعه جدید در سه حیوزه ،بیا
تمرکییز بییر اصییالح و توانمندسییازی افییراد ،شییرکتهییا و حییل مسییائل اجتمییاع اسییت
).(www.keidanren.or.jp, 0209
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 اصالح افراد :اصالح و توانمندسازی افراد منجر به افزای

قدرت افراد میشود؛ تیا

هر فردی ازجمله سالمندان و زنان بتوانند زندگی سالم و امن و راحتی داشته باشیند و
هر فرد بتواند خواستهها و آرزوهای زندگی موردنظر خود را محقق سازد.
 اصالح شرکتها :منجر به ایجاد ارزشهای جدید میشود .بهبود بهرهوری از اریق
دیجیتالسازی و اصالح مدلهای کسب وکیار را بیه همیراه خواهید داشیت و موجیب
ترویج نوآوری و جهانیسازی خواهد شد و منجر به ساخت آینده بهتر میشود.
 حل مسائل اجیماع :منجر به ساخت آینده بهتر میشود و تالش برای حیل مسیائلی
چون کاه

جمعیت ،جامعه پیری و بالیای ابیعی را موجب خواهد شد.

جامعه هوشمند و بیپروا از کاهش جمعیت

کاهش جمعیت
افت رقابتپذيری صنعتی

جامعهای که هر فرد شامل زنان و سالخوردگان بهصورت فعال

جامعه کهنسال

مشارکت دارند.

فقدان مشارکت فعال زنان

جامعه ايمن و امن در هر دو فضای فیزيكی و سايبری

جامعهای که در حل مشكالت زيستمحیطی جهانی مشارکت
فعال دارد.

باليای طبیعی و تروريسم
زيرساختهای قديمی و فرسوده

مشكالت محیطی
فقدان منابع و آب

شکل  -12جامعه پنجم و پاسخ به چالشهای جامعه ژاپ ).(Keidanren:0200, p00

ژاپن یک الگوی ایده آل از جامعه آینده خود را معرفی می کند؛ یک "جامعیه فیوقالعیاده
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هوشمند" که سالمت و رفاه را به مردم هدیه میکند.
جامعه فوقالعاده هوشمند جامعهای است که نیازهای مختلن اعضای آن از اریق ارائیه
کاالها و خدمات مربواه به میزان موردنیاز ،در زمان موردنیاز و به افرادی که به آنهیا نییاز
دارند؛ ارائه میشود .همچنین در آن کل مردم میتوانند؛ بیه خیدمات برتیر و ییک زنیدگی
راحت و پر جنبوجوش فارغ از تفاوتهایی نظیر سن ،جنسیت ،مذهب یا زبان بپردازنید
).(www.kantei.go.jp,0209

مجموعهای از ابتکارات و اقدامات در راستای تحقق این جامعه ایدهآل در حال انجام
هستند و تحت عنوان "جامعه  "2.2ترویج میشوند.
این فعالیتها در ژاپن ،در راستای خلق سیستمهای هوشمند و هماهنگی و مشارکت
آنها ،شامل زمینههای مختلفی است؛ از صنعت تولید گرفته که برای توسعه اقتصادی بسیار
مهم است؛ تا سالمت و جامعه زنده که منجر به متحولسازی اجتماعی بیشتر میشود.
-2-3-1جامعه پنجم و اهداف توسعه پایدار 2131
سازمان ملل متحد "اهداف آرمانی توسعه پایدار" و ارحهایی برای دستیابی به آینیدهای
بهتر در افق 0202را برای جهانیان معرفی نموده است.
اییین اهییداف رفییع چییال هییای جهییانی ،ازجملییه فقییر ،نییابرابری ،آبوهییوا ،تخریییب
محی زیست ،رفاه و صلح و عدالت را در نظر دارد و تالش برای حل مسائلی چون کیاه
جمعیت ،جامعه پیری و بالیای ابیعی را موجب خواهد شید .شیکل  ،00نشیان مییدهید؛
چگونه جامعه پنجم ژاپن به اهداف آرمانی "توسعه پایدار" پاسخ میدهد .این اهداف شامل
 09هدف توسعه پایدار جهانی هستند. (Fukuyama,0209, p7)0

.................................................................................................................................................................
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شکل  -13جامعه پنجم و پاسخ به اهداف توسعه پایدار).(Keidanren:0200, p00

ژاپن یک الگوی ایده آل از جامعه آینده خود را معرفی می کند :یک "جامعیه فیوقالعیاده
هوشمند" که سالمت ،آسای

و رفاه را به میردم و جامعیه هدییه مییکنید و مییان توسیعه

اقتصادی و حل چال های جامعه توازن ایجاد میکند.
جامعه پنجم که یک جامعه انسانمحور خواهد بود؛ هدف آن ایجاد جامعیهای اسیت کیه
بتواند چال های اجتماعی مختلن را با کمک امتیزاج فضیای سیایبری و فضیای فیزیکیی
پاسیییخ دهییید .شیییکل  ،00تصیییویری از اهییداف جامعیییه پییینجم را نشیییان میییدهییید
).(Keidanren:0200, p09
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شکل  -14تصویری از اهداف جامعه پنجم ).(Keidanren:0200, p20

-3-3-1توسعه علم و فناوری و سکوی جامعه پنجم
دولت ژاپن نیز همانند اتحادیه اروپا برای تحقیق بخشییدن بیه ییک جامعیه فیوقالعیاده
هوشمند ،یک سکوی مشتر

یا "سکوی سرویس جامعه فوقالعیاده هوشیمند" را توسیعه

خواهد داد.
این امر امکان هماهنگی و همکاری بین سیستمهای متعدد  ICTیا  IoTو بیرای ایین
وسییعی از دادههیا (ماننید دادههیای وب ،دادههیای فعالییت انسیانی ،دادههیای جغرافییایی
سه بعدی ،دادههای حمل ونقل ،دادههای مشاهدات محیطی ،دادههای تولید و توزیع تولیید و
محصییوالت کشییاورزی) را بییرای تولی ید ارزش و خییدمات جدییید فییراهم خواهیید نمییود.
پیشرفتهای اساسی برای ایجاد سکوی جامعه فوقالعیاده هوشیمند ،ضیروری اسیت؛ ایین
بدان معنی است که نوآوریهای مرتب با توزییع ،پیردازش و انباشیت دادههیا در اینترنیت،
000
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پیشرفتهای کلیدی در ساختن جامعه جهانی فوقالعاده هوشمند میا اسیت (MIIT,0200,
).p09-70

دولت ژاپن برای تحقق جامعه پنجم ،پنجمین برنامه بنیادی (ارح جامع علم و فناوری)
خود که شامل بازه زمانی از  0200تا  0202میشود را نیز برنامه جامعه پنجم نامگذاری
کرده است؛ این ارح آرمان دولت برای تعیین تحقیقات گسترده و همچنین آرزوی دولت
برای نوآوری در سیستمها است .یکروند واضح در برنامه پنجم ،استفاده از اصطالحاتی
مانند "علم باز"" ،علم شبکهای" و "علم شهروندی" است که نشاندهنده جاهالبی دولت
برای گسترش سیستم ملی در زمینههای تحقیق و نوآوری است.
مفاهیمی مانند علم باز ،علم شبکهای و علم شهروندی نشانگر یک رویکرد فراگیر در
مدیریت سیستم تحقیق و توسعه کشور است.
بهاورکلی ،این ارح با بهبود هماهنگی سیاسی درون ادارات و مشاوران تحقیقاتی آن و
نیز تمرکز بیشتر بر اجزای اصلی سیستم تحقیق و توسعه (مردم و دیگران) همراه با نوآوری
باز بیشتر است.
این برنامه شامل اهداف کمی برای پنجسال آینده است و چندین زمینه فناوری
(بهعنوانمثال اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی) را بهعنوان مهمترین ابزارهای توانمندساز
جامعه پنجم فراهم میکند .شکل  02نگاشت اهداف توسعه پایدار به سامانهها ،سرویسها
و علم و فناوریها را نشان میدهد). (Keidanren:0200, p00
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شکل  -15نگاشت اهداف به سامانهها ،سرویسها و علم و فناوری).(Keidanren:2116, p57

کسانی که به «قابلیتهای پیشرفته» در جامعه  2.2دسترسی پیدا کنند ،از محدودیتهیای
مختلفی که نمیتوانند بر جامعه  0.2غلبه کنند؛ آزاد میشوند و آزادی را برای پیگیری شیوه
زندگی و سهم گوناگون جامعه به دست میآورند .شکل  ،00گذر از محدودیتهای جامعه
چهارم و برارف شدن موانع آن را در جامعه پنجم نشان میدهد.
جوامع  0.2و  0.2از اریق تولید و مصرف انبوه ،مقیاس اقتصادی و کارآیی را دنبال
میکنند تا ثروتهای مادی را برای جمعیتهای در حال رشد تضمین کنند .در چنین
جوامعی ،به نظر میرسد که قوانین و برنامههای سنتی مطابق با چرخه تولید و عملیات
برنامهریزی انجام میگیرد .محصوالت و خدمات یکنواخت بوده و فرایندهای استاندارد
برای انجام کارهای مشابه به کار گرفته می شود .در جامعه  2.2نیازمندیها متنوعتر
میشوند و ارف عرضه آماده است تا با کمک فناوریهای دیجیتال مردم را از تمرکز بر

000
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کارآیی آزاد نموده و بر رضایت از نیازهای فردی ،حل مسائل و ایجاد ارزش تأکید
مینماید).(Keidanren:0200, p20

تحوالت دیجیتالی مرحله جدیدی از جامعه را معرفی میکند؛ استفاده از فناوریهای
دیجیتال و دادهها برای ایجاد جامعهای که مردم میتوانند شیوههای گوناگون را بهکار گرفته
و شادی را به شیوههای خود دنبال کنند؛ اهمیت دارد .تحول دیجیتال هر کسی را قادر
میسازد تا به قابلیت های گسترده و پیشرفته دسترسی پیدا کند .با جاهالبی و ایده خالق،
مردم میتوانند؛ فعالیتها و کسبوکارهایی را ایجاد کنند که میتواند به اور عمیق جامعه
را تغییر دهند .افرادی که میتوانند؛ رؤیاها و فانتزیهای بزرگ را تحقق بخشند؛ میتوانند؛
جامعه را تغییر دهند.
حل مسئله و خلق ارزش

آزادی از تمرکز بر کارآيی

جامعهای که در آن ارزش خلق میشود.

تنوع و گوناگونی
جامعهای که در آن هر فرد میتواند توانايیهای گوناگونی را آزمايش

آزادی از سرکوب فرديت

مقیاس اقتصادی

يكنواختی

کند .خلق ارزش میشود.

عدم تمرکز

تمرکز

آزادی از نابرابری

جامعهای که در آن هر فرد ،در هر جا و هر زمان به فرصتها دست يابد.

آزادی از اضطراب

تابآوری
جامعهای که در آن مردم زندگی کرده و بر چالشهای امنیتی غلبه میکنند.

آسیبپذيری

تأثیرات زياد زيستمحیطی
مصرف انبوه منابع

پايداری و هماهنگی با محیط

آزادی از منابع و محدوديتهای محیطی

جامعهای که در آن بشر با طبیعت هماهنگ زندگی میکند.

شکل -16گذر از محدودیتهای جامعه چهارم)(Keidanren:2116, p63

در جامعه  0.2و  ،0.2زندگی انسانها به مدلهای با اثرات زیستمحیطی باال و مصیرف
انبوه منابع بسیتگی داشیت .در جامعیه  ،2.2ازآنجیا کیه اسیتفاده از دادههیا باعیث افیزای
بهرهوری انرژی و عدم تمرکز میشود؛ امکان حرکت به خارج از شبکه و عدم وابستگی بیه
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شبکههای انرژی سنتی وجود دارد .درعینحیال ،تیأمین آب و میدیریت زبالیه همچنیین در
شرای فنی و سیستمی پیشرفت میکند و مردم را قادر میسیازد تیا در هیر منطقیه زنیدگی
پایدار داشته باشند .این گزینهها نهتنها در شهرهای بزرگ ،بلکه در منااق مختلین ،زنیدگی
هماهنگ با ابیعت را ایجاد خواهد کرد .هماناور که اقتصاد اشترا گذاری توسعه مییابد؛
و عالقه به ردیابی رشد میکند؛ غذاهایی که برای محی زیست و سالمت بهتر است؛ توسعه
و از دست رفتن مواد غذایی بهشدت کاه

مییابد). (MIIT,0200, p79

ایجاد ارزش ،تنوع ،عدم تمرکز ،تابآوری ،پایداری و هماهنگی با محی  ،منجر به
هماهنگی و توازن زندگی و ابیعت میشود .اکنون زمان آن است که بشر از قدرت و
درخشندگی زندگی و ابیعت یاد بگیرد و از آنها استفاده کند .با استفاده از فناوریهای
پیشرفته و روندهای آن ،جامعه میتواند هماهنگی زندگی و ابیعت را داشته باشد .این
هدف جامعه  2.2است .جامعه  2.2جامعهای ساخته خواهد شد؛ که در آن هر کسی
میتواند هر زمان ارزش ایجاد کند و در هرکجا ،با امنیت و در هماهنگی با ابیعت باشد.
در جامعه  0.2آسیبپذیریهایی مانند خرابی ناگهانی زیرساختها در حجم زیاد،
آسیب جدی ناشی از زمینلرزهها و سیلها ،بدتر شدن امنیت عمومی در ارتباط با افزای
تفاوتها ،افزای

اضطراب اجتماعی در مورد تروریسم و سایر بحرانها و افزای

شدید

آسیب ناشی از حمالت سایبری سبب اضطراب مردم کشور میشد .در جامعه ،2.2
زیرساختهای اجتماعی جدید ،متنوع و غیرمتمرکز ،تابآوری را فراهم نموده و توسعه
پایدار را افزای

میدهد .مردم از اضطراب آزاد خواهند شد و در امنیت زندگی خواهند

کرد .بهاور خاص ،مقاومت در برابر تروریسم و بالیا در فضاهای فیزیکی و حمالت در
فضای مجازی افزای

خواهد یافت و شبکههای امنیتی برای بیکاری و فقر تقویت خواهد

شد .همچنین سطح مراقبتهای پزشکی بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی قابلدسترسی
خواهد بود). (Fukuyama,0209, p7

در جامعه  ،0.2غلبه بر ثروت و ااالعات در دست گروه محدودی باعث افزای
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نابرابری شد .در جامعه  ،2.2ثروت و ااالعات در سراسر جامعه توزیع و غیرمتمرکز
خواهد شد و بازیکنان اجتماعی و اقتصادی نق های افقی را به اشترا

خواهند گذاشت.

اامینان حاصل می شود که ثروت و ااالعات متمرکز نخواهند شد؛ تا مردم از نابرابری
آزاد شوند و هر کسی بتواند فرصتها را برای بازی در هر زمان و هرکجا فراهم کند.
دادهها و مزایای حاصل از آنها توس

بازیگران متنوع به اشترا

گذاشته میشود و در

انحصار شرکتهای خاص نخواهد بود .فرصتهای تحصیل و کار نیز برای کودکان
متولدشده در فقر و یا منااق دورافتاده تضمین میشود.
-4-1تصویر چهارم  -جامعه سایبری -فیزیکی و ابرقدرت صنعیی چی
صاحب نظران و اندیشمندان کشور چین (نظیر زانگ و همکاران) با توجه به تحوالت
چشمگیر حوزه فاوا و قابلیتهای فضای سایبر بهعنوان پیشران اصلی ،تصویر جامعه آینده
را تحت عنوان "جامعه ِسایبری -فیزیکی "0معرفی نمودهاند .جامعه سایبری -فیزیکی
نهتنها دغدغهاش فضای سایبر و فضای فیزیکی است؛ بلکه به مباحثی چون انسان ،دان ،
جامعه و فرهنگ نیز میپردازد .همچنین محی آیندهنگرانهای است از ارتباط متقابل ابیعت،
فضای سایبر و جامعه که تحت قوانین معینی به هم مرتب

میشوند .جامعه سایبری-

فیزیکی ،فضایی پیچیده و چندوجهی است که به تولید و تکامل زیر فضاهای

شکل  -17ظهور فضای سایبری -فیزیکی -اجیماعی)(Zhang, 0200,p007
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متنوع میپردازد) (Zhang,0200, p.007-099؛ تا بتواند همه افراد مختلفی که با آن سروکار
دارند؛ چه بهاور مستقیم و یا از اریق زیر فضاهای ذهنی ،اجتماعی ،فیزیکی بر یکدیگر
تأثیر میگذارند را در خود جای دهد .نق های انعطافپذیر فردی و اجتماعی در هماهنگی
کامل با یکدیگر همزیستی دارند؛ درعینحال نیز در حال رشد تدریجی هستند .آنها
ااالعات موردنیاز ،دان

و خدمات را با یکدیگر تبادل نموده و آن را از شکلی به شکل

دیگر تبدیل میکنند؛ همچنین از اریق لینکهای مختلن باهم ارتباط برقرار کرده و مطابق
زنجیره ،ارزش اجتماعی خود را سازماندهی میکنند .زانگ معتقد است؛ شبکهها در ابیعت،
جامعه و جهانهای مجازی رخنه نموده و به انواع متنوعی از منابع ،رفتارها و ساختارها نق
میدهد و کشن قوانینی که بتواند محی به هم وصل شده در آینده را مدیریت و هدایت
کند؛ چال

بزرگی است).)Stepan,0200, p09

-1-4-1ابرقدرت صنعیی تا یکصدمی سالگرد جمهوری خلق چی
کشور چین تصویر و برنامه رسیدن به ابرقدرت صنعتی را تا سال  0207یعنی یکصدمین
سالگرد جمهوری خلق چین ارائه نموده است .شعار اصلی چین در ایین برنامیه اهیداف و
آرزوهای جهانی مبتنی بر حفاظت از منابع و پتانسیل های داخلی 0است .ایین برنامیه شیامل
سه برنامه دهساله است که برنامه اول آن به ساخت چین  0202معروف شده است.

شکل  -18برنامه چی برای نیل به ابرقدرت صنعیی جهان)(E.C, 0200, p 020
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در سال  ،0200آکادمی مهندسی چینی ،تحقیقاتی را در ارتباط با استراتژیهای حوزه تولید
در کشور چین شروع نمود .این آکادمی در قالب یک گروه متشکل از  022متخصص و 22
موسسه ،این تحقیق را انجام داد .در ماه می سال  ،0202بهاور رسمی ارح جامع
 MIC02020منتشر شد؛ برنامهای که با عنوان ساخت چین ،0202 -در یک پروسه دهساله و
با یک ارح جامع به دنبال تبدیل کشور چین ،به یک کشور پیشتاز و پیشرفته در حوزه
تولید است(Expert Commission,. 0200, p 020) .

در واقع دولت چین در قالب برنامه «ساخت چین »0202 -قصد دارد؛ با تکیه بر توان
داخلی به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت صنعتی در دنیا تبدیل شود .صنایعی
مانند فناوری ااالعات ،هوانوردی ،حملونقل ریلی ،حملونقل با انرژیهای نو و تجهیزات
کشاورزی -که برای رشد و رقابت اقتصادی در قرن بیست و یکم ،بسیار ضروری هستند؛
حدود  02درصد از کل تولید ارزشافزوده صنعتی کشور چین را شامل میشوند.
). (Zhang, 0200,p007-099

برخالف ارحهای تولید هوشمند در کشورهای دیگر ،مانند ارح انقالب صنعتی چهارم
آلمان ،0به نظر میرسد؛ برنامه ساخت چین ،0202 -دسترسی به سرمایه شرکتهای داخلی
را جهت بهبود تواناییها و تحقیقات بومی فراهم مینماید .همچنین توانایی آنها را جهت
به دستآوردن فناوری در خارج از کشور پشتیبانی مینماید و رقابت سراسری میان آنها
را افزای

میدهد .ارح ساخت چین 0202 -شامل یک استراتژی وسیع برای استفاده از

منابع محلی بوده تا مزایای رقابتی را در این بخ ها در مقیاس جهانی ایجاد
نماید) .(Wübbeke, 0200,p02درحالیکه برنامه ساخت چین 0202 -اصول بازارگرایانه و
ارحهایی از سند سوم چین را نشان میدهد؛ بهاور ملموس نق

بازار را در اقتصاد

.................................................................................................................................................................
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گسترش میدهد ).(Liu, Sylvia Xihui,0200,p20-29

برنامه ساخت چین 0202 -قصد دارد؛ با استفاده از وضع قیوانین و اعمیال آن هیا ،توجیه و
پشتیبانی بیشتری به شرکت های داخلی چینی نسبت به شرکت های خارجی انجام دهد .البته
این توجه بیشتر به اور خاص در بخ هیای هیدف گیذاری شیده انجیام مییشیود .چنیین
پشتیبانی ممکن است؛ نه تنها برای سرمایه گذاری در ابداعات داخلی و محلیی بیه کیار رود؛
بلکه برای سرمایه گذاری در به دست آوردن فناوری خارجی نییز اسیتفاده شیود .پشیتیبانی
حمایتی دولت برای دستیابی به فناوری های خاص ویژگی جدیدی را در سیاسیت صینعت
چین نشان میدهد). (China Business Net ,0200, p9

برنامه ساخت چین ،0202 -نگرانیهای مهمی را نهتنها برای اقتصاد داخلی چین بلکه
برای شرکای اقتصادی این کشور بهوجود میآورد .هدف این برنامه نفوذ قدرت منطقهای
برای تغییر حالت رقابتی در بازارهای جهانی ،در قسمت صنایع اصلی و مهم است؛ تا
رقابتپذیری اقتصادی را افزای

دهد ) .)MOST,0200,p002با هدفگذاری و تقسیم

سرمایه برای صنایع و فناوریهای خاص ،برنامه ساخت چین ،0202 -ریسک عدم بازدهی
بازار متغیر و اضافه ظرفیت ناگهانی را قبول مینماید .درنتیجه ،پای

و پی بینی اینکه

چگونه این سیاستها بر روی بخ های بحرانی اقتصاد تأثیر میگذارند و فرمولهنمودن
مناسب آنها بهاور مناسب برای پاسخ به این سیاستها ،حائز اهمیت است .توسعه و
ساخت ماشینآالت تولیدی بهمنظور کاه
افزای

وابستگی در واردات کاالهای سرمایهای و

ظرفیت تولید مبتنی بر توان داخلی ،یکی از بخ های مهم این برنامه محسوب می

شود) .)Hong Kong, 0200,p90در واقع دولت چین در قالب برنامه «ساخت چین-
 »0202قصد دارد؛ با تکیه بر توان داخلی به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت
صنعتی در دنیا تبدیل شود .کارشناسان آلمانی معتقدند؛ کشور چین در این برنامه بهاور
قابلتوجهی موفقیتهای صنعتی کشور آلمان را الگو قرار داده است).(Yang, 0202, p00

به اور خالصه ،برنامه ساخت چین 0202-به دنبال موضوع جیایگزینی اسیت .هیدف از
002
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این کار ،جایگزینی تدریجی سهم کشورهای خارجی با اسیتفاده از فنیاوری چینیی و آمیاده
نمودن زمینه برای شرکت های دارای فناوری چینی ،زمیانی کیه وارد بازارهیای بیین المللیی
می شوند .نشانه های این تصمیم در سرتاسر ارح ساخت چین 0202-دییده میی شیود .ایین
استراتژی بر واژههایی مانند "نوآوری بومی" و "خودکفایی" تأکید دارد .همچنین هیدف آن
افزای

سهم بازار داخلی تأمین کنندگان چینی برای اجزای اصلی و مواد اولیه مهم به مییزان

 92درصد تا سال  0202است.
برای رسیدن به اهداف تعیینشده ،نهادهای دولتی در تمامی سطوح مقادیر زیادی پول
را به آینده صنعت چین تزریق مینمایند .صندوق توسعه پیشرفته در کشور چین ،بهتازگی
به میزان  0/9میلیارد یورو در این زمینه سرمایهگذاری کرده است .این سرمایهگذاری در
سطح ملی توس تعداد زیادی از تجهیزات مالی در سطح استانی تأمین میشود .منابع مالی
در مقایسه با فناوری انقالب صنعتی چهارم ،که در کشور آلمان موردتحقیق قرار میگیرد و
در حدود  022میلیون یورو هزینه شده است؛ به مقدار زیادی قابل مقایسه است
).(Xinhuant,0200, p90

کشور چین این مسابقه جهانی را بهعنوان یک فرصت عالی برای دریافت فناوری و
اقتصاد با کشورهای صنعتی میبیند .هدف این کشور تبدیلشدن به یک رهبر جهانی در
تولید محصوالت باکیفیت باال و با فناوری باال در نیمه اول قرن  00و جایگزینی فناوری
چینی برای نسخههای خارجی در بازار داخلی و جهانی است .دستیابی به این هدف به سه
عامل بستگی دارد :توانایی توسعه محصوالت مبتکرانه ،ایجاد برندهای معروف بینالمللی و
ساخت تجهیزات مدرن تولید صنعتی .مسئوالن عالیرتبهی چینی میخواهند؛ از عامل سوم،
مدرنسازی صنعتی ،بهویژه برای ارتقای رقابت اقتصادی بینالمللی چین استفاده کنند
).(Zhou, 0202،09
رهبر سیاسی چین یک کمپین پرانرژی را در سال  0200آغاز نمود؛ نخستوزیر Xi

 ، Jinpingمعاون نخستوزیر  Li Keqiangو افراد بلندپایهی دیگر نظرات مهمی را در
000
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ارتباط با صنعت  0.2داده و چندین بازدید رسمی از کشور آلمان پیرامون همکاری در این
زمینه انجام داده اند .برنامه ساخت چین 0202-یک استراتژی از باال به پایین است؛ رهبران
چین اولویتهای سیاسی خود و دیدگاه استراتژیک خود را برای ارتقا صنعتی در صنعت
تولید تحمیل میکنند .این نق
تضاد کامل با نق

قوی سیاست بهعنوان محر

توسعه تولید هوشمند ،در

محوری ابتکاری در فرایند پایین به باال در کشورهای آلمان،

ایاالتمتحده و دیگر نقاط است). (Xia, Xutian, 0200, p90
-2-4-1طرحهای کالن چی برای رسیدن به تصویر آینده
دولت چین به دنبال همافزایی ارح ساخت چین ،0202-با دستور کار دیجیتالیشدن این
کشور است .ارح اینترنت پالس ،یک برنامه کامل برای بهبیود اقتصیاد و جامعیه ،فراتیر از
اینترنت فعلی و مرسوم است .مشارکت و همکاری میان سیاستگذاران ،شرکتهای دولتیی
و خصوصی و دانشگاهها برای موفقیت این ارح ضروری است؛ تا به هدف مشتر  ،یعنیی
یک اقتصاد مبتنی بر دان

بهوسیله خیدمات و سیرویسهیای بخی

فنیاوری ااالعیات و

ارتبااات برسند .این ارح به دنبال ایجاد راهحلهای فناوری ااالعات جدید در حوزههایی
مانند بهداشت ،امور مالی ،آموزش و حملونقل و اشاره به مسائل مربوط به تولید هوشیمند
است .فناوریهایی که اینترنت پالس ،قصد ترویج آنهیا را دارد؛ بیرای تولیید صینعتی نییز
مناسب خواهند بود .این موارد شامل محاسبات ابیری ،دادههیای بیزرگ ،اینترنیت اشییاء و
تجارت الکترونیک است).)SAT,0200,p02

شکل  ،07ارح های کالن چین برای نیل به ابرقدرت صنعتی جهان و ارتبااات آنها را
نشان میدهد .ارح زیرساختی دیگر ارح موسوم به جاده ابریشم دیجیتال یا OBOR0

است؛ که در سال  0200توس رئیسجمهور چین «جین پینگ» باهدف افزای

ارتباط و

همکاری بین کشورها در امتداد کمربند اقتصادی جاده ابریشم معرفی شد .جاده ابریشم
دیجیتال سرمایهگذاری برای ساخت فیبر نوری ،شهرهای هوشمند و مراکز تجاری دیجیتال،
.................................................................................................................................................................
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در اول جاده ابریشم را پوش

میدهد ).)Yonyou,0200, p02

شکل -19طرحهای کالن چی برای نیل به ابرقدرت صنعیی جهان)) you,0200, p02

-5-1تصویر پنجم -جامعه الحاقی تصویر جامعه آینده
صاحب نظران و اندیشمندان رسانه و موسسه ترند وان 0تصویری که برای جامعه آینده
ترسیم نمودهاند؛ "جامعه الحاقی" است.
بر اساس تحقیقات ،جوامع بشری سیر دگردیسی خود را از جامعه باستانی آغاز و به
جامعه شکار ،جامعه متمدن ،جامعه صنعتی و جامعه ااالعاتی رسیده است و در ادامه این
حرکت در آینده ،به جامعه دانشی ،جامعه مجازی و در نهایت ،جامعه الحاقی دست خواهد
یافت.
شکل ، 02سیر تکامل جوامع از جامعه باستانی تا جامعه الحاقی را نشان میدهد؛ البته به
نظر میرسد؛ این سیر تکاملی با مبانی اندیشه دینی ما سازگاری ندارد .در این نگاه ،تطور
.................................................................................................................................................................
trendone

000

0

دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره  ،4شماره  ،1بهار و تابستان ( ،1411پیاپی )7

بشر را از مبدأ جوامع باستانی و زبانها و آواهای اولیه آغاز و تا انسان  0202میالدی
بررسی می نماید .سپس در گام دوم ،انسان را در جامعهی شکار مییابد؛ که نگارش را
بهوسیله حکاکی عالئم بر وی تختهسنگها آغاز مینمود .سپس در ادامه حرکت دگردیسی
خوی  ،به جامعه متمدن رسید؛ اختراع کاغذ و حروف چاپی ازجمله پدیدههایی است؛ که
با این دوره مالزم بوده است .جامعه بعدی که انسان آن را رقم میزند ،جامعه صنعتی است
(.)www.trendone.com

انسان در جامعه صنعتی به روزنامه ،تبلیغات ،بازرگانی ،عکاسی و تلفن دست یافت .به
همین نسبت در جامعه ااالعاتی که پس از صنعتی شدن ظهور و بروز می یابد؛ مواردی از
قبیل ،رادیو ،تلویزیون ،اینترنت ،ایمیل و پرینت ،نق

ایفا میکنند.

پس از ای این جوامع ،اکنون بشر به جامعه دانشی دستیافته است؛ که در آن ،وب،
پادکست ،وبالگ ،ویکی و انجمنهای مبتنی بر موبایل موضوعیت یافته است.
گامهای دیگری که بشر در سیر تطور خود به آن دست خواهد یافت؛ جامعه مجازی با
سازوکارهایی نظیر ،ادغام سهبعدی ،کنسول ها ،بازی ،جهان مجازی ،واقعیت مجازی ،وب
معنایی ،جستجوی هوشمند ،پرش به درون مدیا ،0و سپس جامعه الحاقی با مواردی چون،
همیشه بر خ

بودن ،اجتماع دیرپا ،فضای متصل ،جو دیجیتالی ،عاملها ،0الحاقی یا

اتصالی ، 0کاشتنیها ،0اینترنت و وب اشیا 2و هوش همراه هستند.
)(www.trendone.com

.................................................................................................................................................................
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شکل  -21سیر تکامل جوامع از جامعه باسیانی تا جامعه الحاقی()www.trendone.com

 -2روش تحقیق
تحقیق حاضر یک مطالعه اکتشافی با رویکرد کیفی است؛ که با روش توصیفی -تحلیلی،
چشماندازها و تصاویر تمدنی کشورهای پیشتاز نظیر آمریکا ،چین ،ژاپین و آلمیان را میورد
مطالعه و بررسی قرار میدهد .بدین ترتیب که ابتدا با روش مطالعه کتابخانهای و با اسیتفاده
از منابع ،اسناد و گزارشات مختلن اینترنتی به شناسیایی و معرفیی ایین تصیاویر و ابعیاد و
ویژگیهای آنها میپردازد .سپس با روش مقایسه تطبیقی این تصاویر ،ازنظر ش

ویژگیی

شامل  -0افق زمانی؛ -0اهداف؛  -0مضامین اصلی؛  -0زیرساخت و سکو؛  -2حیوزههیای
اصلی تمرکز ؛  -0فنیاوریهیای پاییه ،بیاهم مقایسیه شیدهانید؛ و بیارزترین شیباهتهیا و
تفاوتهای آنها شناسایی و در قالب جداول مقایسهای ارائه شده است.
 -3بررسی تطبیقی تصاویر و چشماندازها
در این بخ

به جمعبندی مطالب ارائه شده در قسمتهای پیشیین و بررسیی تطبیقیی

تصاویر معرفی شده آن ها از ابعیاد گونیاگون پرداختیه میی شیود .در ایین بررسیی تصیاویر
معرفیشده کشورهای پیشتاز ازنظر ش

ویژگی باهم مقایسه شدهانید؛ نتیایج ایین بررسیی

شامل مهمترین و بیارزترین شیباهتهیا و تفیاوتهیا در جیداول ییک و دو آمیده اسیت.
جمعبندی و شرح مختصری از این مطالب در بخ
است.
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جدول یک -مقایسه تطبیقی اهداف و مضامین اصلی (منبع ،جمعبندی مولفان)
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فاوا /سایبر  رقابت صنعتی و توسعه
تحول
دیجیتالی

صنعتی

 حل چال های جهانی
 اقتصاد اشتراکی و
توزیعشده

مردم
 صنعت کارخانجات
هوشمند

 تولید افزایشی ،تولید
هوشمند
 اراحی مشارکتی،
خلق مشتر ،
نوآوری باز
 تولید پیشرفته

 رقابت جهانی

 تحول اقتصاد(پویا و
0

اینترنت اشیاء
صنعتی

Industrial
Internet of
Things(IIOT
)

فاوا /سایبر
آمریکا

0202

تحول
دیجیتالی

مبتنی بر تقاضا)

 توسعه صادرات
 نوآوری ،کاه

زمان

بازار

قدرت برتر تولید/
2

ابرقدرت تولید
جهان

Worlds
manufacturi
ng
powerhouse
MIC0202-

 ابرقدرت تولید جهان
فاوا /سایبر
چین

0207

تحول
دیجیتالی

0207

 خودکفایی و قطع

وابستگی فناورانه
 افزای

سهم بازار

 نوآوری ملی و بومی
 جایگزینی واردات

000

 تولید هوشمند ،شبکه
هوشمند
 تولید پایدار

 اینترنت صنعتی،
 زنجیره تأمین
 پلتفرم باز

 کارخانه هوشمند

 اینترنت اشیا صنعتی
 اینترنت پالس

 تولید هوشمند

بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آینده کشورهای پیشتاز؛ داللتها ،درسها و ...

جدول دو -مقایسه تطبیقی سیاست ها ،حوزههای تمرکز و فناوریهای پایه (منبع ،جمعبندی مولفان)
ردین

عنوان تصویر

سیاست/راهبرد و

سکوی

راهبری

سایبری

حوزههای تمرکز

 سیاستگذاری توس
نه حوزه شامل:

STI
 راهبری توس

انرژی ،بهداشت

نخستوزیر

و درمان ،تولید و

 استراتژی از باال به
0

جامعه پنجم
کشور ژاپن

پلتفرم

خدمات ،شهرها

جامعه

و نواحی ،مالی،

پنجم

خدمات عمومی،

پایین
 تعیین مدیران برنامه
 تقویت رواب میان

کشاورزی و

"علوم ،فناوری،

غذا ،پشتیبانی،

نوآوری" و

پیشگیری و

جامعه

مواجه با بالیا

 ارتقای نوآوری باز
جامعه الحاقی
0

نظریهپردازان
رسانه

اینترنت و رسانهها در عصر

تبیین تاریخی سیر
تکاملی جوامع

0

اروپا -آلمان

واس انسانی مواد/فناوری
نانو ،فناوری کوآنتوم،
امنیت سایبر ،اینترنت
اشیاء تحلیل دادههای
بزرگ ،هوش مصنوعی،
فناوری شبکه ،پردازش
لبه هوش مصنوعی،
اینترنت اشیا ،محاسبات
ابری ،کالن دادها

کاشتنیها ،پوشیدنیها،
اشیاء

اینترنت

 مشارکت بخ
خصوصی و دولتی
 از پایین به باال و باال
به پایین
 توسعه سکوی مشتر
 همکاری جهانی

ارائه
جهانی

هفتم و هشتم

فیزیک :نسل بعدی

سکوی
سرویس

 برنامههای ششم،

صنعت 0

فناوری زیستی ،فناوری

وب اشیا سایبری -فیزیکی الحاقیها ،اینترنت و وب

اروپا

چهارم -

رباتیک ،فناوری حسگر:

هوش همراه ،عاملها،

 راهبری توس اتحادیه

انقالب صنعتی

فناوریهای پایه

آینده
(اینترنت
اشیا
،اینترنت
خدمات،
اینترنت

009

صنعت و
زنجیره تأمین،
حملونقل،
مدیریت
شهری،
بهداشت و
درمان ،اقتصاد/

کسبوکارها

باتری ،مواد پیشرفته،
نانومواد ،وسایل
نقلیه خودران،
فناوری پوشیدنی،
میکرو ماهواره،
میکرو چیپ
ارگانیک
دیجیتال :دوقلوهای
دیجیتال ،واقعیت افزوده،
بلو چین ،فناوری ابر،
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دان ،

واقعیت مجازی ،هوش

اینترنت

مصنوعی ،روباتیک،

مردم)

اینترنت اشیا ،،دادههای
بزرگ ،اینترنت اشیای
صنعتی ،چاپ سهبعدی،
محاسبات کوانتومی


بیولوژیک :اپتو ژنتیک،
ژنوم نسل بعدی سیستم
متابولیک ،عصبی،
بیوانفورماتیک ،سلولهای
بنیادی ،زیستشناسی
مصنوعی نانوذرات



استراتژی ترکیبی
شامل :توسعه نیروی
کاری،سکوی تولید

اینترنت اشیاء
0

صنعتی/تولید
هوشمند
آمریکا

هوشمند ،فناوریهای

سکوی

تولید خودرو،

رباتیک ،دادههای بزگ،

تولید

تولید فوالد،

محاسبات ابری ،اینترنت

هوشمند

تولیدات با

اشیا ،ماشینهای هوشمند

توانمندساز ،شیوههای
کسبوکار
 سرمایهگذاری بخ

فناوری باال

خصوصی
 تشویق
سرمایهگذاری
 SMEها
 استراتژی از باال به

2

قدرت برتر

پایین  ،فشار

فناوری ااالعات
نسل آینده،

تولید/

سیاسی از باال و

اینترنت

ماشینآالت

ابرقدرت تولید

پایین

پالس

کنترلی و

جهان
چین

 پشتیبانی دولتی ،کنترل

رباتها،

دولتی ،بودجه

تجهیزات فضایی

دولتی

و هوانوردی،

009

رباتها ،هوش مصنوعی،
ارتبااات صنعتی ،
شبکههای سنسور بیسیم،
سیستمهای MEMS

بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آینده کشورهای پیشتاز؛ داللتها ،درسها و ...

 موانع برای رقبای

تجهیزات

خارجی و رقابت

مهندسی

میان شرکتهای

دریانوردی و

داخلی

زیردریاییها،

 اجرای پایلوت و

تجهیزات
پیشرفته ریلی،

آزمون
 صندوق  02میلیاردی

وسایل نقلیه با

دارای تولید

انرژیهای نو،

هوشمند

تجهیزات
الکتریکی،مواد
جدید ،تجهیزات
پزشکی و
دارویی با
عملکرد باال،
تجهیزات و
ماشینآالت
کشاورزی

007
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