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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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 تمدنی آیندهِ کشورهای پیشتاز بررسی تطبیقی تصاویر

 ها برای تمدن نوین اسالمیها و آموزهدرس ها،داللت

 1*ی قهرود یمیمحمدرضا کر

 2**ی اصغرجعفر یعل

 3*** یقبادیک یرضاعل

 چکیده
 در کشور است.مهم رهبری و نظام  هایدغدغه اسالمی ازآینده تمدن سازی سازی و گفتمانسازی، اجتماعیتصویر

 مبانی، بر مبتنی خود آینده آرمانی جامعه تصویرسازی به اقدام کشورهای پیشتاز دهد؛بررسی تجارب جهانی نشان می

 این تحقق برای همچنین می نمایند. مشخصی زمانی هایافق در خود، هایقابلیت و هاظرفیت ها،آرمان ها،ارزش

 هایگذاریسرمایه و راه هاینقشه ملی، کالن هایبرنامه آن، گسترده سازیگفتمان و معماری بر عالوه تصاویر،

حاضر بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آیندهِ کشورهای پیشتاز، به منظور  هدف مقاله. هدفمندی انجام می دهند

 و تطبیقیبا رویکرد  است. این مقاله اسالمی نوین تمدن برای هاآموزه ها وها، درسکاوی و استخراج داللتبهینه

 منتخب، کشورهای آینده جامعه تصاویر هایویژگی و به شناسایی و معرفی اجمالی ابعاد یلیتحل -یفیتوص روش

 اروپا، جامعه اتحادیه مشارکتی محورشبکه ژاپن، جامعه کشور هوشمند العادهفوق جامعه یا پنجم جامعه شامل

نظران رسانه و نیز تصاویر تمدن آینده شمندان و صاحباندی الحاقی چین، جامعه کشور اجتماعی-فیزیکی -سایبری

( و آمریکا 0207و قدرت برتر تولید در  0202صنعتی کشورهای آلمان )انقالب چهارم صنعتی(، چین )ساخت چین 

 هاآموزه ها وها، درسهای کلیدی، داللتترین یافتهدر نهایت مهم. پرداخته است (0202)تولید پیشرفته و هوشمند

   ارائه شده است. اسالمی نوین تمدن برای

 

 ی.اسالمنوین  تمدن شتاز،یپ یکشورها ،پنجم جامعه ،یپژوهندهیآ نده،یآ ریتصاو :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و  پژوهیترین رویکرد آیندهترین و اساسیترین، مهمجدی 0آیندهتصویرسازی انداز و چشم

کیه در آمریکیا    - 0پژوهانی مانند جییم دیتیور  یندهاز اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. آ

هیای  مطالعیه تصیاویر آینیده را قلیب فعالییت      -انید پژوهی را به او دادهلقب پدر علم آینده

 ؛دهنده و پیشیران اصیلی آینیده هسیتند    انسان و جامعه شکل ازآنجاکهداند. پژوهانه میآینده

کنید کیه بیه     را تولیید و اقیداماتی   دهاروییدا  ،روندها ؛توانداز آینده می مطلوبتصویرهای 

هیای میا کیه    . می توان گفت؛ اقدامات و کین  مطلوب یک جامعه منتهی شودآینده ساخت 

انید )ایاهری   دهند، خیود از تصیاویر میا نسیبت بیه آینیده شیکل گرفتیه        آینده را شکل می

شیر  انداز نیست؛ بجایی که چشم»نقل شده است که )ع((. از سلیمان نبی00، ص0070دمنه،

 (.  02، ص0097)مونرو، « شودنابود می

 اسیالمی  نظیام  بلندمیدت  آینیده  از بحث ضرورت مقام معظم رهبری بارها بر همچنین

در دییدار   شانیادهند؛ می قرار توجه کانون در را بعد سال 22 به اهمیت توجه کرده و تأکید

انداز اهمیت چشم نهیزم درهای استان همدان، جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان دانشگاه

انداز را برای خیود تعریین نکنییم، هییر کیار درسیتی       تا چشم»فرمایند: می تصویرسازیو 

کیه تعریین کیردیم؛ اگیر      آن از بعید اش روزمرگیی اسیت.   همیه  صورت نخواهد گرفیت، 

 ریزی کردیم، اگرکه برنامه بعدازآنبرنامه به سامان نخواهد رسید. بی ریزی نکنیم، کارِبرنامه

همت نکنیم، حرکت نکنیم، ذهن و عضالت و جسم خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتییم،  

)پایگاه ااالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقیام  « ها الزم استبه مقصد نخواهیم رسید، این

اشخاص یا ملتی کیه نیه در    »کند: می دیتأک 0(. در این زمینه بولدینگ0090معظم رهبری، 

در رفتارشان  ادیزاحتمالبهی پی  رو، حال دارند؛ نه در  واضحی از آینده روشنی از زمان

 .................................................................................................................................................................  
0  Creating an Image and Vision of the Future 

0 Jim Dator 

0Boulding  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Dator
http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Dator
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، 0090)پیورعزت، « مردد و نامطمئن خواهند بود و شانس کمی بیرای بقیا خواهنید داشیت    

 (.09ص

دهید.  پایه نظریه تغییر اجتماعی را بر اساس تصویرهای آینده قرار میی  0فردریک پوال 

ا بررسی و دریافت؛ تصویرهای مثبت منجیر بیه شیکوفایی    سال تاریخ تمدن بشر ر 0222او 

آورد؛ وی تصیویرهای منفیی زوال فرهنیگ را بیه بیار میی       کیه یدرحیال شیود؛  فرهنگ میی 

تصویرشان از آینیده دارد.   باقدرتها همبستگی معناداری گیری کرد که قدرت فرهنگیجهنت

اجتماع، آن است که تصویرهای یکی از کاراترین ابزارها برای نفوذ بر یک ” سورل“به پندار 

ای بیه آن اجتمیاع   ی از یک آینده فرضی ییا ییک گذشیته افسیانه    اشده سادهخالصه شده و 

)ایاهری   ی فعالیت رانده شیوند. سوبهعرضه شود؛ تا احساسات، جهت بگیرند و آن جمع، 

 رییزی، برنامیه  چیون،  امیوری  به قادر آینده،تصویرسازی  (. انسان بدون09، ص0070دمنه،

 در(. bell,0229,p99بیود )  نخواهد جدید مفهوم خلق و کردن نیت هدف، و مقصد تعیین

 زیرا دارد؛ وجود هایینگرانی معیارهای ارزشیابی، و خوب جامعه برای تصویرپردازی باب

 .ماسیت  امیروز  هایبرنامه و راهبردها ها، تدابیر،تصمیم ها،اندیشه تأثیر تحت شدتبه آینده

 آحیاد  هماهنیگ  اقیدام  اجتمیاعی، زمینیه   هایسامانه یعرصه در اقدام ایبر تصویرپردازی

 عناصیر  کند؛ کیه می تقویت را تمایل تصویر، این نظریه اساس و بر ساخته فراهم را جامعه

   (.02، ص0090رفتار کنند )پورعزت، آمده، تصویر در آنچه شبیه اجتماعی

 و اراحیی  آن، در مختار شگرانکن حضور و اجتماعی هایسازمان پیچیدگی به توجه با

 خیود  بیا  را مختیار  عناصیر  این که بتواند است ایویژه راهبرد اتخاذ مستلزم آینده، ساخت

 درباره بصیرت ایجاد با است تا آینده از تصویرپردازی مستلزم مهم، این تحقق .سازد همنوا

را  مطلوب وضع از شدهیاراحبینشی  یا نماید؛ ارائه مطلوب آینده از حقیقی تصوری آینده،

 تصویرسازی به اقدام جهانی پیشتاز کشورهای اغلب  (.02، ص0090کند )پورعزت، ترویج

 .................................................................................................................................................................  
0 Polak 
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هیای خیود   لییت ها و قابها، ظرفیتها، آرمانمبانی، ارزش بر مبتنی خود آینده آرمانی جامعه

 اند. همچنین برای تحقق این تصاویر، عالوه بر معماری وهای زمانی مشخصی نمودهدر افق

هییای راه و هییای کییالن ملییی، نقشییه سییازی گسییترده آن، اقییدام بییه تهیییه برنامییه گفتمییان

هیای  های هدفمندی نموده؛ چنانکه همه ارکان مختلن جامعه اعم از دسیتگاه گذاریسرمایه

های صنعتی، خدماتی و... در قالیب ییک نظیام معنیایی منسیجم،      ها، بخ اجرایی، دانشگاه

  اند.ر پارادایم و نیل به تمدن نوین آینده بسیج نمودهمنابع خود را برای این تغیی

 به اور رسمی تصویر جامعه آینده خود تحت عنیوان  0209وزیر ژاپن در سال  نخست 

را معرفیی و رونمیایی نمیود. در جامعیه      0"العاده هوشممند یا جامعه فوق 1جامعه پنجم"

جانبه صورت همهفیزیکی بههوشمند، توسعه هم در فضای سایبر و هم در جهان  العادهفوق

و دنییای واقعیی    ای است که بیا ترکییب فضیای سیایبری    افتد. هدف ایجاد جامعهاتفاق می

نماید؛ درنتیجیه زنیدگی   حل های اجتماعی مختلن را با کمک ابداعات نوین بتواند؛ چال 

ود تولید ناخالص ملی در حد. جامعه پنجم، از منظر اقتصادی شاخص کند ترافراد را راحت

پنج هزار میلیارد دالری فعلی ژاپن را به ششصد هزار میلیارد دالر افزای  خواهید داد. ایین   

زنیدگی میردم خواهید گذاشیت و      سیبک  و وکیار کسیب را بر روی  عمیقیتأثیر تحوالت، 

خواهید کیرد.    را ایجیاد  زنیدگی بیاالتری از  و کیفیت  خلقجدیدی را در جامعه  هایارزش

، ونقیل حمیل ، صنعت، خدمات، دانشیگاه  :مانند جامعههای خ بگستره وسیعی از همچنین 

سیازد  میی  را متیأثر و متحیول   و... هیای پزشیکی، امیور میالی و خیدمات عمیومی      مراقبیت 

(Keidanren:0200, p00), (Fukuyama,0209, p7). 

 "0محور مشمارکیی جامعه شبکه"خود را  تحت عنوان اروپا تصویر جامعه آینده اتحادیه

ارمین سطح بلوغ پس از همزمانی، همیاهنگی و همکیاری اسیت(، مبتنیی بیر      )مشارکت چه

 .................................................................................................................................................................  
0 Society2.2 
0 Super smart society  

0 Collaborative Networked Society 
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گیری از ظرفیت جهانی با مشارکت کشورهای عضو و بهره فضای سایبر آینده ارائه نموده و

 ای ازو شبکه صنعتی پیشتاز سازمان هادهبا مشارکت بی  از  برنامه بلندمدتتعرین یک  و

به دنبال تحقق آن اسیت. همچنیین کشیور     جهانیمختلن  دانشگاهی متخصصان نخبگان و

تممدن نموی    دنبیال پیشیتازی در تحقیق     بیه  انقالب چهارم صنعیی،آلمان با ارح مفهوم 

هیای فیزیکیی،   به نام خود و ایجاد تمدن نوینی بیر اسیاس در هیم آمیخیتن حیوزه      صنعیی

مبتنیی بیر   ه آینید  وکارهیای هیا و کسیب  دیجیتال و بیولوژیک و بازآفرینی جامعیه، سیازمان  

و نیز ایجاد ییک   0محور مشارکتیشبکه هایسازمانآینده فضای سایبر، در قالب های قابلیت

 .(Lasi,0200, p007-000) ,(Rubmann,0202, p00) بوم مشارکتی استزیست

 جامعمه "عنیوان  تحت را سایبر فضای در آینده جامعه تصویر چی  کشور نظرانصاحب

 ،دانی   ،این جامعه به مباحثی چون انسیان  .اندنموده عرفیم " اجیماعی-فیزیکی -سایبری

اسیت؛ از   نگرانیه پیردازد و محیطیی آینیده   جامعه و فرهنگ و فضای سایبری و فیزیکی میی 

 فضیای پیچییده و   ،فیزیکیی  -فضای سایبر و جامعه. جامعه سیایبری  ،ابیعت ارتباط متقابل

پیردازد؛ تیا بتوانید همیه افیراد      میچندوجهی است که به تولید و تکامل زیر فضاهای متنوع 

 ،ایور مسیتقیم و ییا از ارییق زییر فضیاهای ذهنیی       دارند؛ چه به سروکار مختلفی که با آن

در چنیین   گذارند را در خود جای دهد. بدین ترتییب تأثیر می فیزیکی بر یکدیگر ،اجتماعی

مزیسیتی  کامل بیا یکیدیگر ه   پذیر فردی و اجتماعی در هماهنگیهای انعطافمحیطی نق 

 .(Zhang, 0200, p007)دارند 

ایالت متحده آمریکا در راستای تصویرسیازی تمیدن صینعتی آینیده بیه دنبیال         همچنین

 اسییت  0202در افییق زمییانی  0و تولییید هوشییمند 0مفهییوم و پییارادایم تولییید پیشییرفته 

 .................................................................................................................................................................  
0 Collaborative Networked Organization 

0 Advanced manufacturing  

0 Smart manufacturing 
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)0202(CMTC, .تصویر دیگری از جامعه آینده اسیت کیه توسی      0همچنین جامعه الحاقی

هیای فضیای   مندان حوزه رسانه در ادامه سیر تکامل جوامع و متأثر از توسیعه قابلییت  اندیش

شده اسیت  ها، هوش سیار و... معرفیسایبر نظیر اینترنت اشیا، همیشه بر خ  بودن، کاشتنی

) www.trendone.com). 

 از یاسیالم  نیده یآ تمیدن  یسیاز یعمیوم  و یسیاز یاجتمیاع  ،یرسازیتصو کشورمان در

 و اجمیاع  جیاد یا بیه  منجیر  مهم امر نیا انجام .است نظام نخبگان و یرهبر مهم یهادغدغه

 اهیداف  بیه  لیی ن و شرفتیپ ریمس در عیسر حرکت و شتریب اعتبار و اعتماد جامعه، در وفاق

. بیدین  شیود یمی  اقتیدار  و ثبیات  شیرفت، یپ از یقبول قابل مرحله به یابیدست  جهیدرنت و آن

 فراهم جامعه در موجود بالقوه یهاتیقابل و هاتیظرف همه درآمدن تیفعل به نهیزم ترتیب

 اجمیاع  د؛شویم یرپردازیتصو یاستراتژ ییایپا و یاثربخش موجب آنچه درواقع،. شودمی 

 یبرا یمل جزم عزم و یاجتماع عناصر ختنیبرانگ و ندهیآ ریتصو درباره جامعه یاعضا نظر

 .است یواقع تیوضع در ریتصو آن به دنیبخش تینیع

گیری از بهترین تجربییات جهیانی و آشینایی بیا تصویرسیازی کشیورهای       بهره منظوربه

 هیای ویژگیی  و به شناسیایی و معرفیی اجمیالی ابعیاد     حاضر در ابتدا  پیشتاز جهانی، مقاله

تیرین  پرداخته است. در ادامه با رویکرد تطبیقی مهم منتخب کشورهای آینده جامعه تصاویر

هیا  هیا و تشیابهات و افتراقیات آن   ها و محر های اصلی، پیشراناهداف، مضامین و ویژگی

 هیا آمیوزه  هیا و های کلییدی، داللیت  ترین یافتهاست. در انتها مهم بندی و مقایسه شدهجمع

ارائه شده است. با توجه به مطالب فوق اهداف این تحقیق عبارت  اسالمی نوین تمدن برای

 اند از :

  محور مشیارکتی اتحادییه اروپیا و تمیدن صینعتی      شبکهبررسی و تبیین تصویر جامعه

 آلمان )انقالب چهارم صنعتی(.

  جامعه پنجم ژاپن(. 0202بررسی و تبیین تصویر رؤیایی کشور ژاپن در افق( 

 .................................................................................................................................................................  
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 و قیدرت برتیر    0202چین )ساخت چین  کشور بررسی و تبیین تصویر تمدن صنعتی

 (.0207تولید در 

 (.0202شور آمریکا )تولید پیشرفته و هوشمندک بررسی و تبیین تصویر تمدن صنعتی 

 هیا،  تصاویر در ابعیاد اهیداف، مضیامین کلییدی، افیق زمیانی، پیشیران        تطبیقی مقایسه

 های پایه.های تمرکز، سکو  و  فناوریحوزه

 نیوین  تمیدن  بیرای  هیا آمیوزه  هیا و هیا، درس های کلیدی، داللتترین یافتهتبیین مهم 

 اسالمی.

 قیتحقپیشینه  -1

 آینیده  جامعیه  انیدازهای تصیاویر و چشیم   هیای ویژگیی  و اجمیال ابعیاد  به  قسمت نیا در

 منتخب مرور خواهند شد. کشورهای

  اروپا  ندهیآ نیرنتیو ا یمحور مشارکیجامعه شبکه -اول ریتصو -1-1

محور جامعه شبکه  تحت عنوان 0202افق  را در تصویر جامعه آینده ،اتحادیه اروپا

با مشارکت کشورهای  اینترنت آینده معرفی نموده است )شکل یک(. ومبتنی بر  مشارکتی

 هادهبا مشارکت بی  از  برنامه بلندمدتتعرین یک  وگیری از ظرفیت جهانی عضو و بهره

به  مختلن جهانی دانشگاهی متخصصان نخبگان و ای ازو شبکه صنعتی پیشتاز سازمان

 . (Lasi,0200,p007-000),(Lee,0202,p09-00)دنبال تحقق آن است 

 اینترنت آیندهمبتنی بر آینده  یوکارهاکسبها و بازآفرینی سازمان به دنبالجامعه اروپا 

 محورشبکههای ازماندر قالب س

شارکت چهارمین سطح بلوغ است. م 0دیجیتال بومستیز و نیز ایجاد یک 0مشارکتی

 .................................................................................................................................................................  
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Digital Ecosystem0 
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ن جامعه بر روی سکوی است. مطابق شکل یک ای 0و همکاری 0پس از همزمانی، هماهنگی

 اینترنت آینده همه خدمات مورد نیاز فرد،  اینترنت آینده بنا خواهد شد؛

 .(Lasi,0200,p007) محور مشارکییجامعه آینده، جامعه شبکه -1شکل 

ها را فراهم خواهد نمود و مبدأ و مقصد نیازهیای فیرد، جامعیه و سیازمان     جامعه و سازمان

 امل ارکان و خدمات فراگیر زیر خواهد بود:این اینترنت شخواهد بود. 

 ،هیا و  افیراد، سیازمان   ازیی موردنهمیه خیدمات    ارائه باهدف 0اینیرنت سرویس

 .وکارهاکسب

 ،ارتباط همه اشیا. باهدف 0اینیرنت اشیا 

 ،ازین موردهمه دان   ارائه باهدف 2اینیرنت دانش. 

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

ها انداز، اهداف، قابلیتها دارای مبانی، نظریه، چشمیک از اینترنت ، هر0مطابق شکل 

های متعددی، با مشارکت کشورها، ها پروژهو خدمات مشخصی هستند؛ برای تحقق آن

تا های برتر، تعرین و در حال اجراست. برآورد شده، ها، صنایع پیشتاز و دانشگاهسازمان

که ای گونهبهشود؛ وکاری جهانی می کسب، اینترنت تبدیل به یک محی  0202سال 

کننده، در های مشارکتهای جدیدی از اریق رقابت سازمانهای کسب کاری و ارزشمدل

 .(Xia, 0200,p002) سراسر زنجیره نوآوری در هر حوزه ایجاد شود

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

وکارهیا  ترنت آینده سکوی مشتر  همه جوامع، کسبنظران اروپایی معتقدند؛ اینصاحب

ها مبتنی بیر آن بیازآفرینی خواهنید    های آینده خواهد بود و همه جوامع و سازمانو سازمان

ها و اشکال نوین سیازمانی بیر روی ایین    های نوین اداره جامعه و مدلها و مدلشد؛ سبک

 .................................................................................................................................................................  
0IOP: Internet of People 
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میه خیدمات موردنییاز فیرد،     سکو ظهور خواهد کرد. عالوه بر این، این سکوی مشیتر ، ه 

ها را فراهم خواهد نمود و مبدأ و مقصد نیازهیای فیرد، جامعیه و سیازمان     جامعه و سازمان

 خواهد بود.

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

منشیأ تحیوالت عظیمیی خواهید بیود و پیامیدها و        0اینیرنت آیندهدهد ها نشان میبررسی

ها، افیراد،  وکارها، فرهنگها، کسبها، سازمانأثیرات گوناگونی بر جوامع و شیوه حکومتت

هیا و تهدییدات   ها و... خواهد داشت. ایین اینترنیت، سرشیار از فرصیت    و سبک زندگی آن

امنیتی فرهنگی و اجتمیاعی، اقتصیادی و فناورانیه خواهید      -مختلن سیاسینوینی در ابعاد 

در حیوزه سیایبر    انقالب بعدیتوان از آن بیه  ای است که میگونهت بهمیزان این تأثیرا بود.

بزرگ برای مقابلیه بیا ایین تهدییدات، قیوانین و مقیررات        هایو سازمان هادولتیاد کرد؛ 

مفهوم سینتی   سازیی روند جهانیاورکلبهاینترنت و  درواقع. جدیدی را وضع خواهند کرد

سیازد؛ زییرا افیراد بیا عالییق مشیتر  در       می روروبهجدیدی  هایچال یملت را با دولت

 را تشیییکیل دهنییید ملیییت مجیییازینیییوعی  تواننیییدی میییینیییوعبیییهسراسیییر دنییییا 

 .................................................................................................................................................................  
1 Future Internet  

 

 آينده محورشبكه سازمان و وکارهاکسب جوامع،

 

 آينده ایشبكه زيرساخت

  اينترنت

 خدمات

  اينترنت

 اشیاء

  اينترنت

 دانش و محتوا

 از اينترنت

 و مردم طريق

 مردم برای
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(Rubmann,0202,p00). 

سال  02و اندیشمندان اروپایی تصویر دولت در  نظرانصاحببا توجه به مطالب فوق 

که مشخص است؛ مفهوم  گونههماناند. نموده ارائه -0را در قالب شکل  0202آینده تا افق 

دولت هوشمند است؛ در هر مرحله   0202دولت الکترونیک و در   0202غالب در 

مفهوم غالب دولت  0202یابد. در افق ها و خدمات دولت  توسعه و تکامل میقابلیت

ای که در سال گونهتر شده بهکمرنگ هاو با رشد فضای سایبر، نق  دولت مشارکتی است

  .,p0202(Lee,09-00(خواهند بود 0بی  از گذشته امور حکمرانی مردم محوربسیار   0202

 

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

 .................................................................................................................................................................  
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 تمدن صنعیی آینده آلمان )انقالب چهارم صنعیی(   -تصویر دوم-1-2

تصویرسیازی،   لبه دنبیا کشور آلمان  ژهیوبهتصویر تمدنی و انقالبی که اتحادیه اروپا و 

 چهیارمین )صینعتی  چهیارم  سازی آن هستند؛ انقیالب معماری، مهندسی، توسعه و اجتماعی

 جهیانی  مجمیع  اجراییی  مدیر و گذاربنیان ،0کالوس شواب شود.نامیده می( صنعتی انقالب

محققان حوزه صنعت اعتقیاد دارد؛ در آسیتانه، انقیالب دیگیری در بخی  صینعت        اقتصاد

هیا  های دیجیتالی و هوشمند بودن آن و استفاده از امتزاج فناوریبر جنبههستند؛ انقالبی که 

 هیر  در صینعتی  فراوان شده است. این انقیالب  دیتأکدر حوزه فیزیک، دیجیتال و بیولوژی 

تیر  مهیم  تیاریخی بسییار   ازنظر و رگذارتریتأث قدرتمندتر، قبلی، انقالب سه اندازهبه خود ذره

بیه گفتیه    .دهدمی ارائه جهانی هایچال  با مقابله برای ظیرینبی هایبود و فرصت خواهد

و  نیتیر مهممواجه هست؛  هاآنهای بسیار متنوعی که امروزه جهان با شواب در بین چال 

ترین آن فهم شکل و ابعاد این انقالب فناوری جدید است کیه چییزی کمتیر از گیذار     قوی

 .(Lee,0202,p09-00)بشریت نیست

شود؛ محور توسعه صنایع شناخته می Industry 0.2 بانامدر حال حاضر  این انقالب که

انداز و راهبرد کشورها برای ورود به عرصه رقابتی است. زمان، چشمآینده و به تعبیری هم

این الگو که ابتدا در کشور آلمان خلق و ارح شد؛ در ادامه جایگاه خوی  را در کل 

متحده امریکا و آسیا در عمل ترش دامنه آن به ایاالتکشورهای اروپایی یافته و سپس با گس

شود. امروزه تبدیل به جنب  عظیمی شد که به نام انقالب صنعتی چهارم شناخته می

های بزرگ، اینترنت اشیاء، های جذاب و پرتکرار همانند دادهبسیاری از مفاهیم و فناوری

شوند رین و یکپارچه می. در ذیل این عنوان تع…فیزیکی و  -های سایبریسامانه

(Rubmann,0202,p00). صنعتی را  چهارم انقالب اول تا انقالب تکاملی روند -2شکل

 دهد.نشان می
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 (Rubmann,2115,p21)روند تکاملی انقالب صنعیی تا انقالب چهارم صنعیی  - 5شکل

زاسیون (، مکانی0992های پنج و ش ، اولین انقالب صنعتی )در حدود سالمطابق شکل

( نیز تولید انبوه 0722تولید با استفاده از آب و نیروی بخار بود. دومین انقالب صنعتی )سال

( انقالب دیجیتالی بود؛ 0792با کمک نیروی برق را معرفی کرد؛ انقالب صنعتی سوم )دهه 

ها همه دیجیتالی و الکترونیکی شدند و مفهوم اتوماسیون وارد صنعت شد. که در آن دستگاه

هایی برای این انقالب انقالب صنعتی چهارم است؛ زیرساخت نیآغازکنون مرحله ا

فناوری اینترنت اشیاء و اینترنت سرویس )محاسبات مبتنی بر  ازجملهریزی شده پایه

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

 یکدیگر انجام گیرد. ها با سازی آنهای تولید و شبکهماشین

 البانق اولین

  صنعتی

 انقالب دومین

  صنعتی

 انقالب سومین

  صنعتی

 چهارمین

  صنعتی انقالب
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  .(Lasi,0200, p020)های صنعیی روند تحول انقالب -6شکل

ها معرفی نموده است. ها و حوزهاین انقالب مفاهیم نوین و عمیقی در همه عرصه

های سایبری فیزیکی، اینترنت آینده، نوآوری باز، مفاهیمی نظیر اینترنت اشیا صنعتی، سامانه

، اراحی مشارکتی، تولید افزایشی، صنایع و کارخانجات نوآوری ابری، خلق مشتر 

، سکوی مشتر  سرویس شدهعیتوزهوشمند، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتالی، اقتصاد 

 . (IFR, 0202, p70)ی و ....بعدسهسپاری، تولید دیجیتال، چاپ جهانی، جمع

همراه با توان  ؛هستنددر ارتباط  باهموسیله موبایل هها انسان بکه میلیون هاییفرصت

ها با . این فرصتاستنهایت نظیر، ظرفیت ذخیره و دسترسی به ااالعات، بیش بیزپردا

یک، اینترنت اشیا، تهایی نظیر هوش مصنوعی، ربادر زمینه نوظهورهای فناوریظهور 

 بعدی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علم مواد، ذخایر انرژی وسه رخودروی خودران، پرینت

وجود دارد، از خودروهای خودران  اکنون هوش مصنوعی نیزهم شود.کوانتوم دوچندان می

ای  یهای چشمگیرافزارهای مترجم. پیشرفتگرفته تا پهبادها و دستیارهای مجازی و نرم

که ناشی از افرای  نمایی در محاسبه توان و وجود  ؛های اخیر حاصل شده استسال

هایی که که برای کشن داروهای جدید تا الگوریتماست هایی افزارااالعات عظیم از نرم

انقالب چهارم صنعتی بر مبنای مفاهیم . شوندبینی بازارهای مالی استفاده میبرای پی 
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و بر روی سکوی اینترنت آینده ایجاد خواهد شد.  0فیزیکی-های سایبرینوینی نظیر سیستم

 . (MIIT,0200,p09-70) هددیمشکل هفت ارکان اصلی این انقالب را نشان 

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

اتصیال میردم،    نیه یزم در، "اینترنت اشییاء صینعتی  "، یعنی0.2انداز صنعت جوهره چشم

 دربیاره  تنهیا نیه  چهیارم  صینعتی  انقیالب  جا اسیت. امیا  آالت به هم در همهاشیاء و ماشین

 در را تیری گسترده بسیار حیطه بلکه است؛ هم به متصل و هوشمند هاینماشی ها وسیستم

 نانوفنیاوری،  تیا  ژنهیا  تیوالی  مثیل  هاییحیطه در بیشتر هایپیشرفت از امواجی .گیردبرمی

 ایین  پیونید  اسیت؛  جرییان  در همزمیان  ایور بیه  کوانتیوم  تا محاسبات تجدیدپذیر صنعت

 اسیت؛  شیده  باعیث  و بیولیوژیکی  دیجیتال یکی،فیز هایحیطه در هاآن تعامل و هافناوری

 پیشیین  هیای انقیالب  بیا  بنییادین  و اساسیی  تفیاوت  دارای چهیارم  صینعتی  انقیالب 

 .................................................................................................................................................................  
0 Cyber-Physical Systems (CPS) 
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 .(Lasi,0200, p020)باشد

 انسجام و سازیهماهنگ رشد در گستردگی، و سرعت از جدای چهارم، صنعتی انقالب

 محسوس هاینوآوری است. بوده فرد به منحصر اکتشافات متفاوت، و هارشته از بسیاری

 نمونه نیستند. برای علمی دیگر افسانه اند؛بوده مختلن هایفناوری بین افزاییهم نتیجه که

 .باشند داشته تعامل بیولوژیکی دنیای با توانند؛می دیجیتالی ساخت هایفناوری امروزه،

 بیولوژی و مواد یمهندس افزایشی، تولید محاسباتی، اراحی نیز معماران و اراحان از برخی

بدن  ها،میکروارگانیسم بین متقابل تعامل برگیرنده که در پیشگامی هایسیستم ترکیبی،

 را انسان ها هستند؛ سکونت محل هایساختمان حتی و مصرفی وی محصوالت انسان،

 دهند(می رشد )حتی کرده ایجاد را اشیایی کار، این انجام برای هاآن .اندنموده ترکیب باهم

 .(Giesen, 0200, p02) هستند پذیرو انعطاف ناپایدار همواره هک

های مختلن از توانایی هماهنگی و های جداگانه در حوزه، سیستمانقالبدر این 

مشارکت بین یکدیگر برخوردار خواهند شد و این و گستره خودکارسازی افزای  

رود تا تغییرات و انتظار میشود. های جدیدی در سرتاسر جامعه ایجاد مییابد و ارزشمی

ای از ساختارهای سنتی همچون مدیریت، تدارکات، فروش، تحول در این گسترده

ونقل، سالمت و پزشکی، مالی و خدمات دولتی ایجاد شود؛ نحوه کار کردن و زندگی حمل

 شودهایی برای تحقق یک زندگی باکیفیت برای شهروندان فراهم مردم تغییر کند و پیشران

(Rubmann,0202, p00). 

هایی که پی  از این به آن اشاره شد؛ انقالب صنعتی چهارم پتانسییل رشید   مانند انقالب

درآمد جهانی و بهبود کیفیت مردم در تمامی نقاط جهان را دارد. فناوری امکیان اسیتفاده از   

شیوند؛ را  وری و راحتیی زنیدگی روزمیره میی    هایی که موجب بهیره محصوالت و سرویس

های فناورانه منجر بیه تحیول در اقتصیاد )سیمت عرضیه(      کند. در آینده، نوآوریمی فراهم

ونقیل و  هیای حمیل  شیود؛ هزینیه  وری و تولیید میی  های بلند مدت در بهرههمراه با منفعت

تر خواهید شید؛ و هزینیه    یابد؛ زنجیره لجستیک و عرضه جهانی پربازدهجابجایی کاه  می
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موارد منجر به ایجاد بازارهای جدید و رشد اقتصاد جهیانی  شود که تمام این تجارت کم می

 .(Davis,0202, p000) شودمی

کامل  اوربهها باید سرعت و دامنه این انقالب جدید را جوامع، کشورها و سازمان

های های عمیق در تمام صنایع است؛ که با ظهور مدلدر  کنند. انسان شاهد تغییر جهت

تغییر شکل پیدا  هاآنو توزیع   ونقلحملتولید، مصرف،  هایجدید، نظام وکارکسب

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 

 در حال انجام است ونقلحملو  های آموزش، بهداشت ها و نهادها از اریق نظامحکومت

(MIIT,0200, p09-70).  

را به  هااساسی شیوه زندگی، کار و ارتباط انسان اوربهجهان در آغاز انقالبی است که 

سه دلیل وجود از آن چیزی شبیه آن را تجربه نکرده است.  قبلدهد که بشر شکلی تغییر می

بلکه آغازی بر شروع یک  نیست؛ب نسل سوم دارد که تغییر و تحول امروزه تنها ادامه انقال

 ها عبارت اند از:و متمایز است. این ویژگی نسل جدید

در  یی،نمیا  بیا ییک حرکیت    ،انقالب چهارمهای صنعتی قبلی انقالب برخالف :سرعت 

و ماحصیل آن   قابل مقایسه نیستصنعت های قبلی با سرعت خطی نسلو  حال رشد است

 بهم پیوسته است. قیعمی و به اورچندبعدجهان 

های چندگانه و انقیالب  انقالب چهارم صنعتی در بستر ترکیبی از فناوری دامنه و عمق:

، جامعیه و افیراد  جیاری    وکیار کسبسابقه در اقتصاد، دیجیتال، در دوره انتقالی پارادایم بی

را و  0هچ تنهانهاست که باعث تغییرات اساسی در همه ابعاد جامعه خواهد شد. این انقالب 

 داد.   خواهدرا نیز تغییر  0دهد؛ بلکه مفهوم چه کسی هستیمرا تغییر می 0چگونه

 .................................................................................................................................................................  
0 What 

0 How 
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هیا، در  انقالب چهارم صنعتی شامل گذار از کیل سیسیتم   :و تبعات سیسیم ریتأثگسیره 

 یک مجموع است. عنوانبهها، صنایع و جامعه ، شرکتوکارهاکسبکلیه کشورها، 

 العاده هوشمند(کشور ژاپ  )جامعه فوق "جامعه پنجم" -تصویر سوم-1-3

 اصیالحات  در عیتسیر  و رشید  یاسیتراتژ  کیی  جیتیرو تهییه و   باهیدف  ،0200 سال رد

 0گیذاری بیرای آینیده   به نام شورای سیرمایه  ژاپن یاقتصاد نوسازی یبرا یستاد ،یساختار

 .  شد تأسیس

 یادیی بن اقیدام  کیی  انعنوبه 0ها برای آیندهگذاریسرمایه سند 0209 هیژانو دراین شورا 

،  0209انید. در نمایشیگاه سیبیت   رسی  دولیت  بیتصیو  بیه  را  2.2 جامعه به یابیدست یبرا

وزیر ژاپن در مراسم افتتاحیه نمایشگاه با همراهی صدراعظم آلمان به اور رسمی از نخست

رونمایی کرد. همچنین اعالم نمیود  0یعنی جامعه پنجم  0202-02 افقتصویر آینده ژاپن در 

 "هوشیمند  العیاده جامعه پنجم یا جامعه فیوق "که این کشور به دنبال تصویرسازی و تحقق 

با همکاری و مشارکت سایر کشورهای جهان است. شکل هفیت سییر تکیاملی تیا جامعیه      

 .(Fukuyama,0209, p7) دهدامروزی یعنی جامعه چهارم را نشان می

                                                                                                                        

 

 
0 Who 

0 Council on Investments for the Future 

0 Investment for the Future Strategy 0209 
0 Society2.2 / Super Smart Society 
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 (Keidanren:0200,p00)چهارم جامعه تا جوامع تکاملی سیر -8 شکل 

گوینید کیه   شده است؛ به دورانی از زندگی انسان میی  نامیدهشکار  جامعه، اولی  جامعه

وحشیی(   حیوانیات  آوری گیاهان و شکار)جمعاکثر یا تمام مایحتاج خود را توس  جستجو

هیای  مربوط به این جامعه بوده اسیت؛ انسیان   درصد از تاریخ بشر 72کند. حداقل تأمین می

کردند و به جای کشتن حیوانات بزرگ از الشه حیوانیات  ها زندگی میدر جنگلاین جامعه 

 .(Keidanren:0200,p00)کردندشده و یا مرده استفاده میکشته

ای است که اقتصاد آن بیر پاییه تولیید و نگهیداری از محصیوالت و      جامعه جامعه دوم،

هیای  د اصلی کشور از زمیندر این نوع جامعه، منبع درآم استوار است. های کشاورزیزمین

شود. جوامع کشاورزی در همه عصرها وجیود داشیته و قیدمت آن بیه     کشاورزی تأمین می

عنیوان ییک نیوع معیشیت در مییان      رسد؛ باغداری و کشاورزی بیه بی  از ده هزار سال می

ها بوده است. تولیدات کشاورزی ظرفیت بیشیتری نسیبت بیه شیکار داشیته و بیرای       انسان

، پس از انقیالب صینعتی در دنییای غیرب     جامعه سومشد. ن نیز نگهداری میفصول زمستا
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ای اسیت کیه از فنیاوری اسیتفاده     توسعه یافت؛ جایگزین جوامع کشاورزی شید و جامعیه  

کار کند تا بتواند تولید انبوه را فراهم کرده و جمعیت زیادی را با ظرفیت باال برای تقسیممی

با جوامع سنتی مخالفند و از منابع انرژی خارجی مانند حمایت نماید. جوامع صنعتی اغلب 

کنند تا میزان تولید را افزای  دهند. در نهایت جامعه چهیارم  های فسیلی استفاده میسوخت

گیرد و بیه عنیوان جامعیه    ها کمک میاز فناوری ااالعات برای ارائه خدمات نوین به انسان

دهید  لی تیا جامعیه پینجم را نشیان میی     ااالعاتی شناخته شده است. شکل هشت سیر تکام

(Keidanren:0200, p00). 

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

محیور   جامعه پنجم به دنبال جامعه چهارم شیکل خواهید گرفیت و ییک جامعیه انسیان      

هیای اجتمیاعی مختلین را بیا     ای است که بتواند چیال  خواهد بود؛ هدف آن ایجاد جامعه
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 .( حل کند، هوش مصنوعی و رباتیکIoT ،big dataات جامعه چهارم )مانند کمک ابداع

دنبیال پیشیرفت اقتصیادی بیا حیل مشیکالت        و بیه  کنید  تردرنتیجه زندگی افراد را راحت

 دهید گذر از جامعه چهارم به پینجم را نشیان میی    -02اجتماعی  جامعه خواهد بود. شکل

(Fukuyama,0209, p7).  

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

کیردن صینایع و    در این جامعه ادغام فضیای مجیازی و فضیای فیزیکیی شیاهد دیجیتیالی      

غییره  و  AI،IoT ،Roboticsفنیی ماننید    هیای یاجتماعی از اریق نوآور هایزیرساخت

هد بود کیه  یک جامعه رؤیایی خوا 2.2دهد؛  جامعه نشان می 00اور که  شکل همان .است

در آن تحول دیجیتال با تخیل و خالقیت افراد متنوع همراه بیا حیل مشیکالت اجتمیاعی و     

  .(Hitachi,0209, p7) ایجاد ارزش است
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 (Keidanren:0200, p00).ژاپ  پنجم جامعه -11 شکل

  ی جامعه ژاپ هاچالش به پاسخ و پنجم جامعه-1-3-1

ماننید   یصنعت یهااز جامعه ژاپن و بخ  یعیوس را در گستره یقیجامعه پنجم تحوالت عم

 یو خیدمات عمیوم   یامیور میال   ،یپزشیک  یها، مراقبتونقلحملتدارکات، فروش،  د،یتول

را  هیا آن ؛خواهید گذاشیت   ریمیردم تیأث   یکار و زندگ یبر رو درنهایت .خواهد نمود جادیا

را در  یدیی زش جدخواهد کیرد و ار  یاز زندگ یباالتر تیفیبه ک دنیبه تحقق بخش قیتشو

 کنند.یم جادیجامعه ا

هیایی بیرای   حیل بیه دنبیال ارائیه راه   و دنییای واقعیی    این جامعه با ترکیب فضای سایبری 

سیاخت   دنبیال  بیه که جامعیه پینجم    دهدینشان م -00شکلهای جامعه خواهد بود. چال 

حیوزه، بیا    در سه هدف جامعه جدیدجامعه ژاپن است.  یهامقابله و پاسخ به چال  ،ندهیآ

 هییا و حییل مسییائل اجتمییاع اسییت تمرکییز بییر اصییالح و توانمندسییازی افییراد، شییرکت 

(www.keidanren.or.jp, 0209).  

 گوناگون مردم لیتخ و تیخالق یتالیجيد تحول

 جامعه مسائل حل

  ارزش خلق
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 تیا  شود؛می افراد قدرت افزای  به منجر افراد توانمندسازی و اصالح :افراد اصالح 

 و دباشین  داشته راحتی و امن و سالم زندگی بتوانند زنان و سالمندان ازجمله فردی هر

 .سازد محقق را خود موردنظر زندگی آرزوهای و هاخواسته بتواند فرد هر

 اریق از وریبهره بهبود. شودمی جدید هایارزش ایجاد به منجر: هاشرکت اصالح 

 موجیب  و داشیت  خواهید  همیراه  بیه  را وکیار کسب هایمدل اصالح و سازیدیجیتال

 .شودمی بهتر آینده ساخت به منجر شد و خواهد سازیجهانی و نوآوری ترویج

  :شود و تالش برای حیل مسیائلی   منجر به ساخت آینده بهتر میحل مسائل اجیماع

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 العیاده فیوق  جامعیه " یک کند؛می معرفی را خود آینده جامعه از آلایده الگوی یک ژاپن

 تیجمع کاهش

 یصنعت یريپذرقابت افت

 سالکهن جامعه

 زنان فعال مشارکت فقدان

 سميترور و یعیطب یايبال

 و فرسوده  یميقد یهارساختيز

  یطیمح مشكالت

 آب و منابع فقدان

  تیجمع کاهش از پروایب  و هوشمند جامعه

 فعال صورتبه سالخوردگان و زنان شامل فرد هر که یاجامعه

 . دارند مشارکت

  یبريو سا یكيزیف یو امن در هر دو فضا منيا جامعه

 مشارکت  یجهان یطیمحستيکه در حل مشكالت ز یاجامعه

 . دارد فعال
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 .کندمی هدیه مردم به و رفاه را سالمت که "هوشمند

ای است که نیازهای مختلن اعضای آن از اریق ارائیه  هوشمند جامعه العادهفوقجامعه  

نییاز   هیا آنفرادی که به به ا موردنیاز، در زمان موردنیاز وکاالها و خدمات مربواه به میزان 

بیه خیدمات برتیر و ییک زنیدگی       ند؛تواندر آن کل مردم می همچنین .شودمی ارائه ؛دارند

 دنی پردازبسن، جنسیت، مذهب یا زبان  ی نظیرهایتفاوت فارغ از وجوشجنبراحت و پر 

(www.kantei.go.jp,0209). 

 انجام حال در آلایده عهجام این تحقق راستای در اقدامات و ابتکارات از ایمجموعه

 .شوندمی ترویج "2.2 جامعه" عنوان تحت  و هستند

 مشارکت و هماهنگی و هوشمند هایسیستم خلق راستای در ژاپن، در هافعالیت این 

 بسیار اقتصادی توسعه برای که گرفته تولید صنعت از است؛ مختلفی هایزمینه شامل ها،آن

 . شودمی بیشتر اجتماعی سازیمتحول به منجر که زنده جامعه و سالمت تا است؛ مهم

 2131  داریپا توسعه اهداف و پنجم جامعه-1-3-2

 ایآینیده برای دستیابی به  هاییارح و "داریپا توسعهآرمانی  اهداف"سازمان ملل متحد 

 را برای جهانیان معرفی نموده است.   0202افقبهتر در 

وهییوا، تخریییب فقییر، نییابرابری، آب هییای جهییانی، ازجملییهاییین اهییداف رفییع چییال 

زیست، رفاه و صلح و عدالت را در نظر دارد و تالش برای حل مسائلی چون کیاه   محی 

 ؛دهید یمی  نشیان  ،00 شیکل  جمعیت، جامعه پیری و بالیای ابیعی را موجب خواهد شید. 

امل دهد. این اهداف شمی پاسخ "توسعه پایدار"اهداف آرمانی  بهژاپن  پنجم جامعه چگونه

 . ,p0209(Fukuyama ,7(0هدف توسعه پایدار جهانی هستند 09

 .................................................................................................................................................................  
0 SDGs: Sustainable Development Goals  
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 (Keidanren:0200, p00).اهداف توسعه پایدار جامعه پنجم و  پاسخ به -13شکل 

العیاده  فیوق  جامعیه " یک: کندمی معرفی را خود آینده جامعه از آلایده الگوی یک ژاپن

کنید و مییان توسیعه    میی  هدییه  معیه میردم و جا  به سالمت، آسای  و رفاه را که "هوشمند

 کند.  های جامعه توازن ایجاد میاقتصادی و حل چال 

ای اسیت کیه   محور خواهد بود؛ هدف آن ایجاد جامعیه جامعه پنجم که یک جامعه انسان

های اجتماعی مختلن را با کمک امتیزاج  فضیای سیایبری و فضیای فیزیکیی      بتواند چال 

  دهیییدیمییی نشیییان را پییینجم جامعیییه دافاهییی از یریتصیییو ،00 شیییکل پاسیییخ دهییید.

(Keidanren:0200, p09). 
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 (Keidanren:0200, p20). پنجم جامعه اهداف از یریتصو -14 شکل

 پنجم جامعه یسکوعلم و فناوری و  توسعه-1-3-3

 العیاده فیوق  جامعیه  کیی  بیه  دنیبخشی  تحقیق  یبرادولت ژاپن نیز همانند اتحادیه اروپا 

 توسیعه را  "هوشیمند  العیاده فوقجامعه  سیسرو سکوی" ایمشتر   سکوی کیهوشمند، 

  .خواهد داد

 نیی ا یبیرا  و  IoTای  ICT متعدد یهاستمیس نیب یو همکار یامکان هماهنگ این امر

 ییایی جغراف یهیا داده ،یانسیان  تیی فعال هیای داده وب، یهیا داده)ماننید   هیا داده از یعیوسی 

 و دیی تول عیتوز و دیتولهای داده ،یطیمح اتمشاهدهای داده، ونقلهای حملداده ،بعدیسه

فییراهم خواهیید نمییود.  یییدجد خییدمات و ارزش دیییتول یبییرا را( یکشییاورز محصییوالت

ضیروری اسیت؛ ایین    هوشیمند،  العیاده  جامعه فوق سکویهای اساسی برای ایجاد پیشرفت

رنیت،  هیا در اینت های مرتب  با توزییع، پیردازش و انباشیت داده   بدان معنی است که نوآوری



 

  ها و ...ها، درس؛ داللتیشتازپ یکشورها یندهآ یتمدن یرتصاو یقیتطب یبررس

 

 

000 

 
 

 ,MIIT,0200) العاده هوشمند میا اسیت  های کلیدی در ساختن جامعه جهانی فوقپیشرفت

p09-70).  

( فناوری و علم جامع ارح) بنیادی برنامه برای تحقق جامعه پنجم، پنجمین ژاپندولت 

گذاری برنامه جامعه پنجم نام شود را نیزمی 0202 تا 0200 از زمانی بازه که شامل خود

 دولت آرزوی همچنین و گسترده تحقیقات تعیین برای دولت آرمان ؛ این ارحکرده است

 اصطالحاتی از استفاده پنجم، برنامه در واضح روندیک. است هاسیستم در نوآوری برای

 دولت البیجاه دهندهنشان که است "شهروندی علم" و "ایشبکه علم" ،"باز علم" مانند

 . است نوآوری و تحقیق ایهزمینه در ملی سیستم گسترش برای

 در فراگیر رویکرد یک نشانگر شهروندی علم و ایشبکه علم باز، علم مانند مفاهیمی

 . است کشور توسعه و تحقیق سیستم مدیریت

 و آن تحقیقاتی مشاوران و ادارات درون سیاسی هماهنگی بهبود با ارح این اورکلی،به

 نوآوری با همراه( دیگران و مردم) توسعه و قتحقی سیستم اصلی اجزای بر بیشتر تمرکز نیز

 .است بیشتر باز

 فناوری زمینه چندین و است آینده سالپنج برای کمی اهداف شامل برنامه این 

 توانمندساز ابزارهای ترینمهم عنوانبه را( مصنوعی هوش و اشیاء اینترنت مثالعنوانبه)

ها ها، سرویستوسعه پایدار به سامانهنگاشت اهداف  02کند. شکل فراهم می جامعه پنجم

 (Keidanren:0200, p00) . دهدها را نشان میو علم و فناوری
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 (Keidanren:2116, p57).یفناور و علم و هاسیسرو ها،سامانه به اهداف نگاشت -15شکل 

هیای  کنند، از محدودیتدسترسی پیدا  2.2در جامعه « های پیشرفتهقابلیت»که به  کسانی

شوند و آزادی را برای پیگیری شیوه غلبه کنند؛ آزاد می 0.2توانند بر جامعه مختلفی که نمی

های جامعه ، گذر از محدودیت00شکل  آورند.و سهم گوناگون جامعه به دست می زندگی

 دهد.چهارم  و برارف شدن موانع آن را در جامعه پنجم نشان می

را دنبال  کارآییو اقتصادی  انبوه، مقیاس از اریق تولید و مصرف 0.2و  0.2 جوامع

های در حال رشد تضمین کنند. در چنین جمعیت رایهای مادی را بکنند تا ثروتمی

عملیات تولید و های سنتی مطابق با چرخه رسد که قوانین و برنامهجوامعی، به نظر می

ندهای استاندارد و فرای ه. محصوالت و خدمات یکنواخت بودگیردمیانجام ریزی برنامه

تر ها متنوعنیازمندی 2.2در جامعه  د.وشمی برای انجام کارهای مشابه به کار گرفته 

های دیجیتال مردم را از تمرکز بر شوند و ارف عرضه آماده است تا با کمک فناوریمی
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کارآیی آزاد نموده و بر رضایت از نیازهای فردی، حل مسائل و ایجاد ارزش تأکید 

 (Keidanren:0200, p20).نمایدمی

های کند؛ استفاده از فناوریدیجیتالی مرحله جدیدی از جامعه را معرفی می تحوالت

کار گرفته های گوناگون را بهتوانند شیوهای که مردم میها برای ایجاد جامعهدیجیتال و داده

سی را قادر تحول دیجیتال هر ک های خود دنبال کنند؛ اهمیت دارد. و شادی را به شیوه

البی و ایده خالق، های گسترده و پیشرفته دسترسی پیدا کند. با جاهسازد تا به قابلیتمی

تواند به اور عمیق جامعه وکارهایی را ایجاد کنند که میها و کسبتوانند؛ فعالیتمردم می

توانند؛ میهای بزرگ را تحقق بخشند؛ توانند؛ رؤیاها و فانتزیرا تغییر دهند. افرادی که می

 جامعه را تغییر دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

محیطی باال و مصیرف  های با اثرات زیستها به مدل، زندگی انسان0.2و  0.2در جامعه 

ای  هیا باعیث افیز   ، ازآنجیا کیه اسیتفاده از داده   2.2انبوه منابع بسیتگی داشیت. در جامعیه    

شود؛ امکان حرکت به خارج از شبکه و عدم وابستگی بیه  وری انرژی و عدم تمرکز میبهره

 ارزش خلق و مسئله حل
 .ودشمی خلق ارزش آن در که ایجامعه

 تنوع و گوناگونی
آزمايش  را گوناگونی هایتوانايی تواندمی فرد هر آن در که ایجامعه

 .شودمی خلق ارزش ند.ک

 عدم تمرکز 
 ها دست يابد. و هر زمان به فرصت جا هرهر فرد، در  آن در که ایجامعه

 آوریتاب
 کنند.می غلبه امنیتی هایچالش بر و زندگی کرده مردم آن در که ایجامعه

 پايداری و هماهنگی با محیط 
 .کندمی زندگی هماهنگ طبیعت با بشر آن در که ایجامعه

 یاقتصاد اسیمق

  تمرکز

 یريپذبیآس

 یكنواختي

  یطیمحستيز زياد راتیتأث

  منابع انبوه مصرف

 آزادی از تمرکز بر کارآيی

 

 آزادی از سرکوب فرديت

 

 آزادی از نابرابری

 

 از اضطراب آزادی 

 

   یطیمح یهاتيمحدود و منابع از یآزاد
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حیال، تیأمین آب و میدیریت زبالیه همچنیین در      های انرژی سنتی وجود دارد. درعینشبکه

سیازد تیا در هیر منطقیه زنیدگی      کند و مردم را قادر میمی شرای  فنی و سیستمی پیشرفت

مختلین، زنیدگی    بلکه در منااق ،در شهرهای بزرگ تنهانهها این گزینهپایدار داشته باشند. 

یابد؛ گذاری توسعه میاقتصاد اشترا که  اورهمانایجاد خواهد کرد. را هماهنگ با ابیعت 

توسعه  زیست و سالمت بهتر است؛کند؛ غذاهایی که برای محی و عالقه به ردیابی رشد می

 .(MIIT,0200, p79) یابدشدت کاه  میو از دست رفتن مواد غذایی به

منجر به   ،یمح ی باهماهنگ و یداریپا آوری،تاب تمرکز، عدم تنوع، ،ارزش جادیا 

 و قدرت از بشر که است آن زمان اکنون. شودیم عتیاب و یندگهماهنگی و توازن ز

 یهایراوفن از استفاده با. کند استفاده هاآن از و ردیبگ ادی عتیاب و یزندگ یدرخشندگ

 نیا. باشد داشته را عتیاب و یزندگ هماهنگی تواندیم جامعه ،روندهای آن و شرفتهیپ

 یکس هر آن در که ه خواهد شد؛ساخت یاجامعه 2.2 جامعه .است 2.2 جامعه هدف

 باشد.  عتیاب با یهماهنگ در و تیامن با ،هرکجا درو  کند جادیا ارزش زمان هر تواندمی

 اد،یز حجم در هارساختیزخرابی ناگهانی مانند  هاییپذیریآسیب 0.2 جامعه در

  یافزا با ارتباط در یعموم تیامن شدن بدتر ها،لیس و هالرزهنیزم از یناش یجد بیآس

 دیشد  یافزا و هابحران ریسا و سمیترور مورد در یاجتماع اضطراب  یافزا ها،تفاوت

، 2.2 جامعه درشد. ی سبب اضطراب مردم کشور میبریسا حمالت از یاشن بیآس

 توسعه و فراهم نموده را آوریتاب ،غیرمتمرکز و متنوع د،یجد یاجتماع یهارساختیز

 خواهند یزندگ تیامن در و شد خواهند آزاد اضطراب از مردم. دهدیم  یافزا را داریپا

 در حمالت و یکیزیف یفضاها در ایبال و سمیترور برابر در مقاومت خاص، اوربه. کرد

 خواهد تیتقو فقر و یکاریب یبرا یتیامن یهاشبکه و افتی خواهد  یافزا یمجاز یفضا

 دسترسیقابل یمکان تیموقع گرفتن نظر در بدون یپزشک یهامراقبت سطحهمچنین . شد

 .(Fukuyama,0209, p7) بود خواهد

  یافزا باعث یمحدودگروه  دست در اتااالع و ثروت بر غلبه ،0.2 جامعه در
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 رمتمرکزیغ و عیتوز جامعه سراسر در ااالعات و ثروت ،2.2 جامعه در .شد نابرابری

. گذاشت خواهند اشترا  به را یافق یهانق  یاقتصاد و یاجتماع کنانیباز و شد خواهد

 یابرابرن از مردم تا ؛شد نخواهند متمرکز ااالعات و ثروت که می شود حاصل نانیاام

. کند فراهم هرکجا و زمان هر در یباز یبرا را هافرصت بتواند یکس هر و شوند آزاد

و در  شودیم گذاشته اشترا  به متنوع یگرانباز توس  هاآن از حاصل یایمزا و هاداده

 کودکان یبرا زین کار و لیتحص یهافرصت. نخواهد بود خاص یهاشرکتانحصار 

 ود.شیم نیتضم دورافتاده نااقم ای و فقر در متولدشده

 ی و  ابرقدرت صنعیی چی   کیزیف -یبریجامعه سا -تصویر چهارم -1-4

با توجه به تحوالت  زانگ و همکاران(و اندیشمندان کشور چین )نظیر  صاحب نظران

تصویر جامعه آینده عنوان پیشران اصلی، های فضای سایبر بهچشمگیر حوزه فاوا و قابلیت

 فیزیکی -سایبری جامعه اند.معرفی نموده "0یکیزیف -یبریساجامعه ِ" انرا تحت عنو

 دان ، انسان، چون مباحثی بلکه به است؛ فیزیکی فضای و سایبر فضای اشدغدغه تنهانه

 متقابل ابیعت، ارتباط از است اینگرانهآینده محی  همچنین پردازد.می نیز فرهنگ و جامعه

 -سایبری شوند. جامعهمی مرتب  هم به معینی قوانین تحت که جامعه و سایبر فضای

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

 .................................................................................................................................................................  
0Cyber Physical Society 

 (Zhang, 0200,p007)اجیماعی -یکیزیف -یبریساظهور فضای  -17شکل 
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 آن سروکار با که مختلفی افراد همه بتواند تا؛ (Zhang,0200, p.007-099) پردازدمی متنوع

یکدیگر  بر فیزیکی ماعی،اجت ذهنی، فضاهای زیر اریق از یا و مستقیم اوربه چه دارند؛

هماهنگی  در اجتماعی و فردی پذیرانعطاف هاینق  .دهد جای خود در را گذارندمی تأثیر

 هاآن هستند. تدریجی رشد حال در نیز حالدرعین دارند؛ همزیستی یکدیگر با کامل

 لشک به شکلی از را آن تبادل نموده و یکدیگر با را خدمات و موردنیاز، دان  ااالعات

 مطابق و کرده برقرار ارتباط باهم های مختلنلینک اریق از کنند؛ همچنینمی تبدیل دیگر

 ابیعت، در هاشبکه است؛ معتقد کنند. زانگمی دهیسازمان را خود اجتماعی ارزش زنجیره،

 نق  و ساختارها رفتارها منابع، از متنوعی انواع به و نموده رخنه مجازی هایجهان و جامعه

 هدایتو  مدیریت را آینده در شده وصل هم به محی  بتواند که قوانینی کشن د ودهمی

 (.(Stepan,0200, p09است بزرگی کند؛ چال 

  یچ خلق یجمهور سالگرد  یکصدمیتا  یصنعی ابرقدرت-1-4-1

 یکصدمین یعنی 0207 سال تا را صنعتی ابرقدرت به رسیدن برنامه و تصویر چین کشور

 و اهیداف   برنامیه  ایین  در چین اصلی شعار. است نمودهارائه  چین لقخ جمهوری سالگرد

 شیامل  برنامیه  ایین . است 0داخلی هایپتانسیل و منابع از حفاظت بر مبتنی جهانی آرزوهای

 .  است شده معروف 0202 چین ساخت به آن اول برنامه که استساله ده برنامه سه

 .................................................................................................................................................................  
0 Global Ambitions Built on Local Protections 

 (E.C, 0200, p 020) برنامه چی  برای نیل به ابرقدرت صنعیی جهان -18شکل 
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 تولید حوزه هایاستراتژی با ارتباط در را تحقیقاتی چینی، مهندسی آکادمی ،0200 سال در

 22 و متخصص 022 از متشکل گروه یک قالب در آکادمی این. نمود شروع چین کشور در

 جامع ارح رسمیاور به ،0202 سال می ماه در. داد انجام را تحقیق این موسسه،
00202MIC وساله هد پروسه یک در ،0202 -چین ساخت عنوان که با ایبرنامه شد؛ منتشر 

 حوزه در پیشرفته و پیشتاز کشور یک به چین، کشور تبدیل دنبال به جامع  ارح یک با

 .است تولید

 توان بر تکیه با دارد؛ قصد« 0202 -چین ساخت» برنامه قالب در چین دولت واقع در

 صنایعی .شود تبدیل دنیا در صنعتی محصوالت تولیدکنندگان نیتربزرگ از یکی به داخلی

 تجهیزات و نو هایانرژی باونقل حمل ریلی،ونقل حمل هوانوردی، ااالعات، فناوری مانند

 هستند؛ ضروری بسیار یکم، و بیست قرن در اقتصادی رقابت و رشد برای که -کشاورزی

 .شوندمی شامل را چین کشور صنعتیافزوده ارزش تولید کل از درصد 02 حدود

 (Zhang, 0200,p007-099).  

 چهارم صنعتی انقالب ارح مانند دیگر، هایکشور در هوشمند تولید هایحار برخالف

 داخلی هایشرکت سرمایه به دسترسی ،0202 -چین ساخت برنامه رسد؛می نظر به ،0آلمان

 جهت را هاآن همچنین توانایی نماید.می فراهم بومی تحقیقات و هاتوانایی بهبود جهت را

 هاآن میان سراسری رقابت و نمایدمی پشتیبانی کشور از خارج در فناوری آوردنبه دست

 از استفاده برای وسیع استراتژی یک شامل 0202 -چین ساخت ارح. دهدمی افزای  را

 ایجاد جهانی مقیاس در هابخ  این در را رقابتی مزایای تا بوده محلی منابع

 و بازارگرایانه اصول 0202 -چین ساخت برنامه کهیدرحال .(Wübbeke, 0200,p02)نماید

 اقتصاد در را بازار نق  ملموساور به دهد؛می نشان را چین سوم سند از هاییارح

 .................................................................................................................................................................  
0 Made In China0202          
0 Germany Industry 0.2 

(Expert Commission,. 0200, p 020) 
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 .(Liu, Sylvia Xihui,0200,p20-29)دهد می گسترش

 و توجیه  هیا، آن اعمیال  و قیوانین  وضع از استفاده با دارد؛ قصد 0202 -چین ساخت برنامه

 البته. دهد انجام خارجی هایشرکت به نسبت ینیچ داخلی هایشرکت به بیشتری پشتیبانی

 چنیین . شیود میی  انجیام  شیده  گیذاری هیدف  هیای بخ  در خاصاور به بیشتر توجه این

 رود؛ کیار  بیه  محلیی  و داخلی ابداعات در گذاریسرمایه برایتنها نه است؛ ممکن پشتیبانی

 پشیتیبانی . شیود  دهاسیتفا  نییز  خارجی فناوری آوردنبه دست  در گذاریسرمایه برای بلکه

 صینعت  سیاسیت  در را جدیدی ویژگی خاص هایفناوری به دستیابی برای دولت حمایتی

  .(China Business Net ,0200, p9) دهدمی نشان چین

 بلکه چین داخلی اقتصاد برای تنهانه را مهمی هاینگرانی ،0202 -چین ساخت برنامه

 ایمنطقه قدرت نفوذ برنامه این هدف. ردآومی وجودبه کشور این اقتصادی شرکای برای

 تا است؛ مهم و اصلی صنایع قسمت در جهانی، بازارهای در رقابتی حالت تغییر برای

 تقسیم و گذاریهدف با(. (MOST,0200,p002 دهد افزای  را اقتصادی پذیریرقابت

 زدهیبا عدم ، ریسک0202 -چین ساخت برنامه خاص، هایفناوری و صنایع برای سرمایه

 اینکه بینیپی  و پای  ،جهی. درنتنمایدمی قبول را ناگهانی ظرفیت اضافه و متغیر بازار

 نمودنفرموله و گذارندمی ریتأث اقتصاد بحرانی هایبخ  روی بر هاسیاست این چگونه

 و توسعه .است اهمیت حائز ها،سیاست این به پاسخ برای مناسباور به هاآن مناسب

 و ایسرمایه کاالهای واردات در وابستگی کاه منظور به تولیدی تآالماشین ساخت

می محسوب برنامه این مهم هایبخ  از یکی داخلی، توان بر مبتنی تولید ظرفیت افزای 

 -چین ساخت» برنامه قالب در چین دولت واقع در (.(Hong Kong, 0200,p90شود

 محصوالت تولیدکنندگان نیتربزرگ زا یکی به داخلی توان بر تکیه با دارد؛ قصد« 0202

اور به برنامه این در چین کشور معتقدند؛ آلمانی کارشناسان. شود تبدیل دنیا در صنعتی

 .(Yang, 0202, p00)است داده قرار الگو را آلمان کشور صنعتی هایموفقیت یتوجهقابل

 از هیدف  .اسیت  جیایگزینی  موضوع دنبال به 0202-چین ساخت برنامه خالصه،اور به
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 آمیاده  و چینیی  فنیاوری  از اسیتفاده  با خارجی کشورهای سهم تدریجی جایگزینی کار، این

 المللیی بیین  بازارهیای  وارد کیه  زمیانی  چینی، فناوری دارای هایشرکت برای زمینه نمودن

 ایین . شیود میی  دییده  0202-چین ساخت ارح سرتاسر در تصمیم این هاینشانه. شوندمی

 آن هیدف  همچنین. دارد دیتأک "خودکفایی" و "بومی نوآوری" مانند اییهواژه بر استراتژی

 مییزان  به مهم اولیه مواد و اصلی اجزای برای چینی کنندگاننیتأم داخلی بازار سهم افزای 

  است. 0202 سال تا درصد 92

 پول زیادی مقادیر سطوح تمامی در دولتی نهادهای ،شدهنییتع اهداف به رسیدن برای

 یتازگبه چین، کشور در پیشرفته توسعه صندوق. نمایندمی تزریق چین صنعت یندهآ به را

 در گذاریسرمایه این. است کرده گذاریسرمایه زمینه این در یورو میلیارد 9/0 میزان به

 مالی منابع. شودمی نیتأم استانی سطح در مالی تجهیزات از زیادی تعداد توس  ملی سطح

 و گیردمی قرار قیموردتحق آلمان کشور در که چهارم، صنعتی نقالبفناوری ا با مقایسه در

 است مقایسه قابل زیادی مقدار به است؛ شده هزینه یورو میلیون 022 حدود در

(Xinhuant,0200, p90). 

 و فناوری دریافت برای عالی فرصت یکعنوان به را جهانی مسابقه این چین کشور

 در جهانی رهبر یک به شدنلیتبد کشور این هدف. بیندمی صنعتی کشورهای با اقتصاد

 فناوری جایگزینی و 00 قرن اول نیمه در باال فناوری با و باال تیفیباک محصوالت تولید

 سه به هدف این به دستیابی. است جهانی و داخلی بازار در خارجی هاینسخه برای چینی

 و المللیبین معروف برندهای ادایج مبتکرانه، محصوالت توسعه توانایی: دارد بستگی عامل

 سوم، عامل از خواهند؛می چینی یرتبهیعال مسئوالن. صنعتی تولید مدرن تجهیزات ساخت

 کنند استفاده چین المللیبین اقتصادی رقابت ارتقای برای ژهیوبه صنعتی، سازیمدرن

(Zhou, 0202،09). 

 Xi ریوزنخست نمود؛ ازآغ 0200 سال در را پرانرژی کمپین یک چین سیاسی رهبر

Jinping ، ریوزنخست معاون  Li Keqiang  در را مهمی نظرات دیگر یبلندپایه افراد و 
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 این در همکاری پیرامون آلمان کشور از رسمی بازدید چندین و داده 0.2 صنعت با ارتباط

 رهبران ست؛ا پایین به باال از استراتژی یک 0202-چین ساخت برنامه. داده اند انجام زمینه

 صنعت در صنعتی ارتقا برای را خود استراتژیک دیدگاه و خود سیاسی هایاولویت چین

 در هوشمند، تولید توسعه محر عنوان به سیاست قوی نق  این. کنندمی تحمیل تولید

 آلمان، کشورهای در باال به پایین فرایند در ابتکاری محوری نق  با کامل تضاد

  .(Xia, Xutian, 0200, p90) است نقاط دیگر و متحدهاالتیا

  ندهیآ ریبه تصو دنیرس یبرا  یکالن چ  هایطرح-1-4-2

شدن این ، با دستور کار دیجیتالی0202-افزایی ارح ساخت چیندولت چین به دنبال هم

کشور است. ارح اینترنت پالس، یک برنامه کامل برای بهبیود اقتصیاد و جامعیه، فراتیر از     

های دولتیی  گذاران، شرکتو مرسوم است. مشارکت و همکاری میان سیاستاینترنت فعلی 

ها برای موفقیت این ارح ضروری است؛ تا به هدف مشتر ، یعنیی  دانشگاهو  و خصوصی

هیای بخی  فنیاوری ااالعیات و     خیدمات و سیرویس   لهیوسبه دان یک اقتصاد مبتنی بر 

هایی ای فناوری ااالعات جدید در حوزههحلارتبااات برسند. این ارح به دنبال ایجاد راه

مربوط به تولید هوشیمند   مسائلو اشاره به  ونقلحملمانند بهداشت، امور مالی، آموزش و 

را دارد؛ بیرای تولیید صینعتی نییز      هیا هایی که اینترنت پالس، قصد ترویج آناست. فناوری

گ، اینترنیت اشییاء و   هیای بیزر  مناسب خواهند بود. این موارد شامل محاسبات ابیری، داده 

  (.(SAT,0200,p02تجارت الکترونیک است

را  هاآنهای کالن چین برای نیل به ابرقدرت صنعتی جهان و ارتبااات ، ارح07شکل 

 0OBORیا  جاده ابریشم دیجیتالارح زیرساختی دیگر ارح موسوم به  دهد.نشان می

 و ارتباط  یافزااهدف ب «نگیپ نیج» نیچ جمهورسیرئ توس  0200 سال در است؛ که

 شمیجاده ابر .شد یمعرف شمیابر جاده یاقتصاد کمربند امتداد در کشورها نیب یهمکار

 ،تالیجید یتجار مراکز و هوشمند یشهرها ،ینور بریف ساخت یبرا یگذارهیسرما تالیجید

 .................................................................................................................................................................  
0 One Belt One Road 
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 (.(Yonyou,0200, p02د دهیم پوش  را شمیابر جاده اول در

 

 
 ((you,0200, p02   برای نیل به ابرقدرت صنعیی جهانهای کالن چیطرح-19شکل 

 جامعه الحاقی تصویر جامعه آینده -تصویر پنجم-1-5

تصویری که برای جامعه آینده  0نظران و اندیشمندان رسانه و موسسه ترند وانصاحب

 است. "جامعه الحاقی"اند؛ ترسیم نموده

 به و آغاز یباستان جامعه از را خود یسیدگرد ریس یبشر جوامع قات،یتحق اساس بر 

 نیا ادامه در و است دهیرس یااالعات جامعه و یصنعت جامعه متمدن، جامعه شکار، جامعه

 خواهد دست یالحاق جامعه ت،ینها در و یمجاز جامعه ،یدانش جامعه به نده،یآ در حرکت

 .افتی

 دهد؛ البته بهی، سیر تکامل جوامع از جامعه باستانی تا جامعه الحاقی را نشان م02شکل 

 تطور نگاه، نیا دررسد؛ این سیر تکاملی با مبانی اندیشه دینی ما سازگاری ندارد. نظر می

 .................................................................................................................................................................  
0 trendone 
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  میالدی 0202 انسان  تا و آغاز یهاول آواهای و هازبان  و یباستان مبدأ جوامع ازرا  بشر

  را نگارش  که   یابد؛می  شکار یدر جامعه  را انسان  دوم،  گام در  بررسی می نماید. سپس 

 حرکت دگردیسی  ادامه نمود. سپس در می آغاز  هاسنگتخته وی بر   عالئم حکاکی  یله وسبه

  که است؛  هایی پدیده  ازجملهچاپی   حروف و  کاغذ اختراع  رسید؛   متمدن  جامعه به   خوی ،

 است جامعه صنعتی زند،می رقم   آن را انسان که مالزم بوده است. جامعه بعدی این دوره   با
(www.trendone.com.) 

 یافت. به دست  تلفن و   عکاسی تبلیغات، بازرگانی،  روزنامه، به  صنعتی   جامعه  در انسان 

 از  می یابد؛ مواردی   بروز  و ظهور صنعتی شدن    از  پس که جامعه ااالعاتی در  نسبت  همین 

 کنند. می ایفا  نق  پرینت،  و   یلایم  اینترنت، رادیو، تلویزیون،  قبیل، 

 وب، آن، در که است؛ یافتهدست جامعه دانشی  به  بشر  اکنون   جوامع،  این ای از  پس 

  است. یافته های مبتنی بر موبایل موضوعیتویکی و انجمن وبالگ، پادکست،

 بابه آن دست خواهد یافت؛ جامعه مجازی  خود تطور سیر در بشر که دیگری هایگام

ها، بازی، جهان مجازی، واقعیت مجازی، وب بعدی، کنسولسه ادغام نظیر، سازوکارهایی

 چون، مواردی با و سپس جامعه الحاقی ،0مدیا به درون معنایی، جستجوی هوشمند، پرش

،  الحاقی یا 0هادیرپا، فضای متصل، جو دیجیتالی، عامل همیشه بر خ  بودن، اجتماع

 .و هوش همراه هستند 2اینترنت و وب اشیا، 0ها، کاشتنی 0اتصالی

 (www.trendone.com) 

 .................................................................................................................................................................  
0 Media 0.2/ Jump 

0 Agents 
0 Extension 
0 Implants 

5 Web of Things 
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 (www.trendone.comسیر تکامل جوامع از جامعه باسیانی تا جامعه الحاقی) -21شکل 

 تحقیق روش -2

 تحلیلی، -توصیفی روش با که است؛ کیفی رویکرد با مطالعه اکتشافی یک حاضر تحقیق

چین، ژاپین و آلمیان را میورد     آمریکا، نظیر پیشتاز یکشورها تمدنی تصاویر و اندازهاچشم

ای و با اسیتفاده  دهد. بدین ترتیب که ابتدا با روش مطالعه کتابخانهمطالعه و بررسی قرار می

از منابع، اسناد و گزارشات مختلن اینترنتی به شناسیایی و معرفیی ایین تصیاویر و ابعیاد و      

ایسه تطبیقی این تصاویر، ازنظر ش  ویژگیی  پردازد. سپس با روش مقها میهای آنویژگی

هیای  حیوزه  -2زیرساخت و سکو؛  -0مضامین اصلی؛  -0اهداف؛  -0افق زمانی؛ -0شامل 

هیا و  انید؛ و بیارزترین شیباهت   هیای پاییه، بیاهم مقایسیه شیده     فنیاوری  -0اصلی تمرکز ؛ 

 است.ای ارائه شده ها شناسایی و در قالب جداول مقایسههای آنتفاوت

  اندازهابررسی تطبیقی تصاویر و چشم -3 

تطبیقیی   بررسیی  و پیشیین  هایقسمت در شده ارائه مطالب بندیجمع به بخ  این در

 تصیاویر  بررسیی  ایین  در. پرداختیه میی شیود    گونیاگون  ابعیاد  از هاآن شدهتصاویر معرفی

ن بررسیی  انید؛ نتیایج ایی   شدهازنظر ش  ویژگی باهم مقایسه  پیشتاز کشورهای شدهمعرفی

هیا در جیداول ییک و دو آمیده اسیت.      هیا و تفیاوت  ترین و بیارزترین شیباهت  شامل مهم

گییری ارائیه شیده    بندی و نتیجیه بندی و شرح مختصری از این مطالب در بخ  جمعجمع

 است.
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