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مقدمه
اینترنــت اشــیاء دارای کاربردهــای گوناگونــی در حوزههایــی همچــون شــهر هوشــمند ،ســاختمانهای
هوشــمند ،حملونقــل هوشــمند ،بهداشــت و درمــان ،انــرژی ،صنعــت ،کشــاورزی و محیــط زیســت اســت.
نتیجــه کاربردهــای ایــن فنــاوری ،افزایــش بهــرهوری اقتصــادی ،افزایــش هوشــمندی ،صرفهجویــی در مصــرف،
افزایــش ســرعت ،کاهــش هزینههــا ،کاهــش اســراف ،افزایــش تــوان مدیریــت و نظــارت ،افزایــش شــفافیت و...
اســت .همچنیــن ترکیــب ایــن فنــاوری بــا ســایر فناوریهــا همچــون هــوش مصنوعــی ،باعــث میشــود کــه
کاربــر رضایــت بســیاری از اســتفاده از ایــن اشــیای هوشــمند متصــل بــه یکدیگــر داشــته باشــد (اصطالحــا بســیار
کاربرپســند اســت) .همــه ایــن عوامــل باعــث میشــود کــه ایــن فنــاوری بــه ســرعت در جوامــع رشــد کنــد (البتــه
در حــوزه خانــه هوشــمند ،شــرط رشــد ســریع ایــن فنــاوری ،ارزان بــودن لــوازم خانگــی مجهــز بــه اینترنــت اشــیاء
اســت ،اگــر لــوازم خانگــی متصــل بــه اینترنــت اشــیاء گــران باشــند ،ســرعت رشــد آن کنــد خواهــد بــود).
حــال اگــر کشــوری در مقابــل چنیــن فنــاوریای رویکــردی منفعــل داشــته باشــد و ایــن فنــاوری را در ســطوح
مختلفــش بومــی نکنــد ،نســخه غیربومــی آن در کشــور گســترش مییابــد .فنــاوری اینترنــت اشــیاء اگــر بومــی
نبــوده و درســت مدیریــت نشــود ،هرچنــد کــه میتوانــد باعــث رشــد نــوآوری و علــم و افزایــش بهــرهوری اقتصــادی
در صنعــت و کشــاورزی و ...شــود ،امــا مخاطــرات بســیار فرهنگــی -اجتماعــی ،امنیتــی ،سیاســی و مدیریتــی در
پــی خواهــد داشــت .بنابرایــن ضــروری اســت کــه در سیاسـتهای ایــن حــوزه ،توجــه ویــژهای بــه مقولــه طراحــی
بومــی ایــن فنــاوری شــود.
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سیاستهایممکندرمواجههبااینترنتاشیاء
سیاســتهای گوناگونــی در مواجهــه بــا اینترنــت اشــیاء میتــوان اتخــاذ نمــود کــه در میــان سیاســتهای
فعــال ،دو سیاســت «طراحــی بومــی اینترنــت اشــیاء» و «پیوســت نــگاری پیشــینی اینترنــت اشــیاء» ،بــا تقــدم
سیاســت اول (طراحــی بومــی) ،بایــد در دســتور کار قــرار بگیرنــد.

سیاستاول:طراحیبومیفناوری
اولویــت اول ،طراحــی بومــی فنــاوری ،فعاالنهتریــن نــوع اقــدام اســت؛ بهگونــهای کــه تاثیــرات منفــی
فنــاوری در حداقلتریــن حــد ممکــن و تاثیــرات مثبــت و مطلــوب آن در حداکثرتریــن حــد ممکــن باشــد .در ایــن
وضعیــت ،فنــاوری اساســا مبتنیبــر نیازهــای داخلــی ،فرهنــگ و اقتصــاد بومــی و در خدمــت فرهنــگ ،اقتصــاد،
امنیــت ،سیاســت و محیــط زیســت و ...کشــور ،طراحــی و بــه کارگیــری شــده و ســپس بــر آن نظــارت میشــود.
حالــت مطلــوب ایــن اســت کــه ایــن اقــدام ،پیــش از ورود فنــاوری دیگــران (فنــاوری وارداتــی) انجــام شــود تــا
بتوانــد کشــور را از فنــاوری دیگــران (یــا وارداتــی) بینیــاز کنــد و حتــی اگــر بــه موقــع ،پیشــگامانه و خالقانــه باشــد
و کیفیــت پیشــتازی داشــته باشــد ،میتوانــد بــه ســایر کشــورها صــادر شــود.
در طراحــی بومــی اینترنــت اشــیاء ،طراحــی از غایــت و مکتــب فکــری و ارزشهــای بومــی آغــاز میشــود .ایــن
غایــت تعییــن کننــده نــوع اکوسیســتم ماســت .بــه عنــوان مثــال ،اکوسیســتم شــهر هوشــمند را میتــوان مبتنیبــر
عبودیــت (بــه معنــای عــام نــه فقــط نمــاز و روزه) طراحــی کــرد.
مرحلــه بعــد ایــن اســت کــه ویژگیهــای ایــن اکوسیســتم طراحــی شــود .ویژگیهــا بایــد بــه گون ـهای طراحــی
شــوند کــه مــا را بــه مقصــود برســانند .در مرحلــه بعــد ،براســاس ویژگیهــای الزم ،بایســتی خدمــات ایــن اکوسیســتم
طراحــی شــوند .خدمــات نیــز بایــد بــه گونـهای باشــند کــه ویژگیهــای موردنظــر را تامیــن کننــد .در نهایــت ،بــرای
رســیدن بــه خدمــات تعییــن شــده ،میبایســت دســت بــه طراحــی فنــاوری زد .بدیــن ترتیــب ،میتــوان از دو دســته
الزامــات در طراحــی بومــی ایــن فنــاوری ســخن بــه میــان آورد:
◄

◄الــف) الزامــات نظــری :در مســیر طراحــی ایــن اکوسیســتم ،الزم اســت کــه نظــام هستیشــناختی و
ارزششــناختی و انسانشــناختی اســامی اســتخراج شــده و مدنظــر باشــد .ایــن توســعه دســتگاه
نظــری ،نیازمنــد ورود فضــای حــوزه و دانشــگاه و حمایــت از ایشــان بــرای ایدهپــردازی در ایــن
حــوزه اســت .در طراحــی ویژگیهــای اکوسیســتم ،بایــد انســان کامــل اســامی مبنــا قــرار گیــرد.
ایــن انســان کامــل ،هــم دارای نیازهــای جســمانی و مــادی اســت و هــم دارای نیازهــای فطــری و
معنــوی کــه بایــد هــر دو در نظــر گرفتــه شــوند .همچنیــن اکوسیســتم بایــد همزمــان نیازهــای فــرد

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

5

و جامعــه را در نظــر بگیــرد و از یکــی بــه نفــع دیگــری صــرف نظــر نکنــد .طبیعتــا چنیــن سیســتمی
حافــظ ارزشهایــی همچــون عدالــت و حریــم خصوصــی و مناســکی همچــون صلــه رحــم خواهــد
بــود.
◄

◄ب) الزامــات فناورانــه و بهرهبــرداری :بالطبــع در چنیــن سیســتمی میبایســت دیتاســنتر واحــد باشــد
تــا تجمیــع اطالعــات و دسترســی بــه آنهــا همــوار شــود و شــاهد چندیــن بانــک اطالعاتــی پراکنــده
نباشــیم .همچنیــن بهرهبــرداری از آن میبایســت بــه صــورت تدریجــی انجــام شــود تــا مزایــای آن
روشــن شــده و شــاهد اســتقبال مــردم بــه آن باشــیم.

ظرفیتها و چالشهای پیشروی سیاست طراحی بومی فناوری
بایــد توجــه داشــت کــه در وضعیــت فعلــی کشــور ،ظرفیتهــا و چالشهایــی از جنــس فرهنگــی وجــود دارنــد
کــه بــر فنــاوری موثــر هســتند و بایــد در طراحــی سیســتم ،ایــن مــوارد را مدنظــر قــرار دهیــم.
ظرفیتهــای فرهنگــی موثــر بــر طراحــی بومــی عبارتنــد از وجــود طــاب فاضــل ،دانشــجویان و اســاتید
متدیــن ،وجــود والیــت فقیــه و جامعنگــری و فهــم عمیــق فرهنگــی مقــام معظــم رهبــری ،جامعیــت دیــن اســام و
ظرفیتهــای ناشــناخته آن ،آگاهــی جهانیــان از پیــام تحولبخــش انقــاب اســامی ،تجربــه  40ســاله کشــورداری
و مدیریــت هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا کمــک ظرفیتهــای معنــوی .چالشهــای فرهنگــی موثــر بــر طراحــی
بومــی عبارتنــد از :ورود دیرهنــگام انســانهای صالــح بــه فنــاوری و در نتیجــه از بیــن رفتــن فرصــت حاکــم کــردن
ارزشهــای آنهــا بــر فنــاوری ،ســکوالریزم پنهــان در ذهــن نســلی از روحانیــت و جداکــردن دیــن از امــور اجتماعــی،
تنبلــی و کمتوجهــی بــه علــم و فنــاوری ناشــی از پــول نفــت ،غربزدگــی تاریخــی ایرانیهــا ،تفکــرات علــوم انســانی
غربــی مــروج وادادگــی ،آســیبهای فرهنگــی و اجتماعــی موجــود در کشــور.
طراحــی چنیــن سیســتمی ،مزایــای بســیاری خواهــد داشــت .در چنیــن سیســتمی کــه از غایــت طراحــی شــده
اســت ،قابلیــت اصــاح در آینــده بــه ســبب تغییــر برخــی شــرایط وجــود خواهــد داشــت.
ایــن سیســتم هنجارهــای بومــی را رعایــت خواهــد کــرد و تاثیــرات منفــی کــه قبــا در اینترنــت اشــیاء بــا آن
روبـهرو بودیــم ،ماننــد نظــم ماشــینی ،تنبلــی ،کاهــش اســتقالل فــردی و فکــری ،رقیــق شــدن هویــت ،وابســتگی
عاطفــی انســان بــه ماشــین و تهدیــد نهــاد خانــواده را نخواهــد داشــت .صــدور اینترنــت اشــیای بومــی برای آشــنایی
جهانیــان بــا مزیتهــای اینترنــت اشــیای یــک کشــور مســلمان و مغلــوب نشــدن فرهنــگ کشــور بــه واســطه
مصــرف کننــده بــودن فنــاوری ،از مزیتهــای دیگــر ایــن سیســتم اســت.
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سیاستدوم:پیوستنگاریپیشینیبرایفناوری
اولویــت دوم ،پیوســتنگاری پیشــینی بــرای فنــاوری ،بــه معنــای طراحــی پیوســتهای پیشــینی مختلــف
فرهنگــی و امنیتــی و ...بــرای فناوریهــای دیگــران (یــا فناوریهــای وارداتــی) اســت.گام اول ،شناســایی
تاثیــرات و پیامدهــای مثبــت و منفــی فنــاوری اســت کــه در نســخه کامــل ایــن گــزارش ،بــه مــوارد متعــددی از آن
اشــاره شــده اســت .گام دوم ،ارائــه راهکارهایــی بــرای تقویــت تاثیــرات مثبــت و مطلــوب فنــاوری و راهکارهایــی
بــرای تضعیــف یــا حــذف تاثیــرات منفــی و نامطلــوب فنــاوری اســت کــه مجــددا در نســخه کامــل گــزارش پیـشرو،
بــه تفصیــل مــورد بررســی و ارائــه قــرار گرفتــه اســت.

مالحظات پیوستنگاری
امــروز دیگــر کامــا روشــن اســت کــه در صــورت عــدم توجــه بــه دو سیاســت کالن «طراحــی بومــی» و
«پیوســتنگاری پیشــینی» ،ایــن فنــاوری بــا ورود بــه کشــور ،تاثیــرات منفــی و مخربــی بــر جــای خواهــد
گذاشــت .بنابرایــن پیوســت نــگاری پســینی ،راهحــل و سیاســت مطلــوب و مناســبی نخواهــد بــود .در همیــن راســتا،
الزم اســت بــه «مالحظــات پیوســت نــگاری» ناظــر بــه «فنــاوری اینترنــت اشــیاء»« ،عوامــل فرهنگــی موثــر بــر
اینترنــت اشــیاء» و «عملیــات پیوســت نــگاری فرهنگــی اینترنــت اشــیاء» توجــه ویــژه شــود.

مالحظات ناظر به فناوری اینترنت اشیاء
اولین دسته از مالحظات« ،مالحظات ناظر به فناوری اینترنت اشیاء» است.
1.1بایــد توجــه داشــت کــه ســه مــورد الــف -توســعه شــبکه و ابــر و رایانــش ابــری ،ب -تجمیــع خدمــات در یــک
دســتیار هوشــمند بــرای فــرد و ج -هــوش مصنوعــی بــه عنــوان دســتیار فــرد ،بــا اینترنــت اشــیاء ترکیــب
میشــوند .لــذا تغییــرات حاصــل از فنــاوری در آینــده ،غیرخطــی و جهشــی اســت و در نتیجــه آمادگــی بــرای
تغییــر پارادایمهــای فرهنگــی (تغییــر تعریــف فرهنــگ و کار فرهنگــی) را میطلبــد.
2.2توجه به غلبه تاثیرات فرهنگی در شهر هوشمند.
 3.3تغییر سبک زندگی در حمل و نقل هوشمند و پوشیدنی های هوشمند
4.4تاثیر اینترنت اشیای اسباب بازیها بر سرگرمی و اوقات فراغت کودکان و خانواده
5.5تغییــرات شــدید فکــری و فلســفی در انســان بــه واســطه اینترنــت اشــیاء از جملــه تســلیم شــدن در برابــر
فنــاوری
6.6غیرنهادینــه و برگش ـتپذیر بــودن اصــاح رفتــار بــه کمــک فنــاوری ،از دیگــر مالحظــات ناظــر بــه فنــاوری
هســتند.
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7.7توجه به ویدئو به عنوان محتوای غالب در اینترنت اشیاء
8.8تاثیرات فرهنگی بیشتر داشتن کاربردهای ترکیب شده اینترنت اشیاء با هوش مصنوعی
9.9پیچیــده شــدن تاثیــر اینترنــت اشــیاء بــر انســان بــه واســطه ترکیــب بــا ارتباطــات تلــه پــورت ،پرینتــر ســه
بعــدی و ربــات
1010رابطه مستقیم قدرتمند شدن پروتکلهای ارتباطی و تاثیرپذیری فرهنگ از فناوری
1111تاثیرپذیــری بیشــتر انســان از اینترنــت اشــیاء در نتیجــه پیونــد اشــیاء بــا خانــواده ،نیــز در پیوســت نــگاری
فرهنگــی بایــد در نظــر گرفتــه شــوند.
1212توســعه و انتقــال فناوریهــای گوناگــون اینترنــت اشــیاء بــه داخــل کشــور ،مبتنیبــر نیازهــای اولوی ـتدار
منــدرج در اســناد باالدســتی انجــام شــود.
1313مالحظه خطرات ورود اینترنت اشیاء برای زیرساختهای حیاتی کشور.

مالحظات ناظر به عوامل و منابع فرهنگی موثر بر اینترنت اشیاء
دومین دسته از مالحظات« ،مالحظات ناظر به عوامل و منابع فرهنگی موثر بر اینترنت اشیاء» است.
.1ضریــب نفــوذ فنــاوری در جامعــه باالســت.2 .گاهــی ولــع و شــیفتگی مــردم نســبت بــه فنــاوری بــه ســبب
احســاس آنهــا از ضدفنــاوری بــودن حاکمیــت را شــاهد هســتیم.3 .البتــه ممکــن اســت بــه ســبب بدبینــی مــردم
نســبت بــه حاکمیــت ،مقاومــت در برابــر سیســتم انجــام دهنــد کــه .4شــفافیت دولــت و اعتمــاد ســازی نســبت
بــه لــو نرفتــن اطالعــات مــردم را مــی طلبــد تــا کارآمــدی اینترنــت اشــیاء کــم نشــود.5 .بایــد دانســت کــه هرچنــد
ممکــن اســت افــراد در ابتــدا حــس خوشــایندی بــه فنــاوری آمــده از غــرب نداشــته باشــند ،امــا احســاس امنیــت و
اعتمــاد بــه سیســتم بــا گذشــت زمــان در ایشــان پدیــدار میشــود.6 .عــدم پاســخگویی بــه نیازهــای جنســی برخــی
افــراد جامعــه از طریــق مشــروع و در عیــن حــال پرداختــن فناوریهــای جدیــد بــه موضوعــات جنســی از تهدیدهــای
موجــود فرهنگــی در جامعــه اســت کــه بایــد در پیوســت نــگاری لحــاظ شــود .تربیــت نیــروی انســانی فنــاوری نیــز
مبتنیبــر نیازهــای اولویــتدار کشــور انجــام شــود.

مالحظات ناظر به عملیات پیوست نگاری فرهنگی اینترنت اشیاء
سومین دسته از مالحظات« ،مالحظات ناظر به عملیات پیوست نگاری فرهنگی اینترنت اشیاء» است.
.1 .ســه مرحلــه الــف -پرداختــن بــه معمــاری فرهنگــی داشــتن ســاختار درونــی (وظایــف طــراح) و پرداختــن
بــه محیــط پیرامونــی (وظایــف سیاســتگذار و کاربــر و )...فنــاوری ،ب -طراحــی الگــوی اقتبــاس و توســعه اینترنــت
اشــیاء (اولویتبنــدی و گامبنــدی توســعه خدمــات و فناوریهــای اینترنــت اشــیاء در کشــور) بــا معیارهــای
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-1ارزیابــی دائمــی بــرای تناســب خدمــت بــا اهــداف و نیازهــای مــا؛ -2نــوع تاثیــرات (خــارج شــدن خدمــت دارای
تاثیــرات فرهنگی-اجتماعــی مبهــم و خطرنــاک از اولویــت) ،ج -در نظــر گرفتــن نظــام نــوآوری و خالقیــت بــرای
بازمانــدن امــکان اصــاح براســاس نیازهــای بومــی و فرهنگــی از طریــق نــوآوری ،در پیوســت نــگاری فرهنگــی
انجــام شــود .همچنیــن توجــه بــه مــوارد زیــر الزامــی اســت.2 :حداکثــری دیــدن کاربــرد اینترنــت اشــیاء در آینــده
و تغییــر ســبک زندگــی انســان بــرای پیوســت نــگاری فرهنگــی آن.3 ،ضــرورت نــگاه فرصتمحــور بــه آینــده و
آمــاده شــدن بــرای کالنروندهــای آینــده اکوسیســتم اینترنــت اشــیاء.4 ،ضــرورت توجــه بــه وجــوه اجتماعــی،
فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی در اکوسیســتم اینترنــت اشــیاء بــرای پیوســت نــگاری.5 ،ضــرورت توجــه بــه
سیســتمهای اجتماعــی فناورانــه بــه جــای نادیــده گرفتــن انســان در طراحــی پیوســت فرهنگــی اینترنــت اشــیاء،
.6بررســی تاثیــرات فرهنگــی ســایر فناوریهــای فضــای مجــازی بــرای پیبــردن بــه تاثیــرات فرهنگــی اینترنــت
اشــیاء بــه دلیــل تشــابه اینهــا.7 ،غیــر ریشـهای بــودن راهــکار شــبکه ملــی اطالعــات بــرای جلوگیــری از تحمیــل
و جلوگیــری از تحدیــد «اســتقالل و مبــارزه بــا ظلــم».8 ،توجــه بــه مثبــت بــودن تاثیــرات مثبــت اینترنــت اشــیاء در
الیــه اخــاق کاربــردی و احتمــال منفــی بــودن آنهــا در الیــه اخــاق بنیــادی.9 ،توجــه بــه اهمیــت طراحــی مــدل
اســتفاده از مزایــای فنــاوری در کنــار الف-منقــاد نشــدن نســبت بــه ارزشهــای موجــود در فنــاوری و ب-حفــظ
اســتقالل و مبــارزه بــا ظلــم ،ج-جلوگیــری از کمرنــگ شــدن و از بیــن رفتــن قدســیتها ،جلوگیــری از تغییــرات
معرفتــی نامطلــوب و جلوگیــری از تغییــرات نســلی و فکــری نامطلــوب.

علی زرودی

