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Abstract

 Futures Studies in one sentence can be considered science and art as an

 efficient tool in the hands of humans to build the future. It is important in

 shaping our desirable world and has a normative and exploratory approach.

 In the futures studies, individual and social values and norms have a special

 place, so the perspective that futures studies offers to societies is fully in

 line with societal values. Not only does futures studies have no irreligious

 foundations, but it is right to say that it is in many ways consistent with the

 religious view of the desirable human future that has been recommended in

 various religions, particularly Islam and Shia. Islam, too, in the realization

 of the ideal Mahdavi community has advised its followers to use the

 potentials and capabilities of the Islamic community to provide the desired

 Islamic society. The tools of the Muslims are also fully defined and

 provided, and beyond the tangible tools of the mad, the rational and the

 cardinal are strongly recommended. In the path of human prosperity of the

 Qur'an, tradition, reason, and consensus are unique tools by which the elders

 of religion are able to paint our favorable outlook for Muslims in the light of

 the philosophy of expectation. This type of religious futurism is now well

 underway in the country, and it is quite evident that it extends to a variety of

 areas, including science and technology such as information and

 communication technology. Undoubtedly, the future uncertainty and the

 astonishing developments are the necessity of future research in all fields,

 including the field of communication sciences and techniques, which has

 . the impact of this important field of writing
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پژوهی دین و ابزارهای نوین ارتباطی آینده ،نگاری فاوا آینده

1امیرهوشنگ حیدری

چکیده

 ها هنری دانست که همچون ابزاری کارآمد در دست انسان و توان علم پژوهی را در یک جمله می آینده

حائز اهمیت است و  ما مطلوب دنیای به بخشیدن رود. این علم در شکل به کار می برای ساخت آینده

جتماعی از جایگاه ها و هنجارهای فردی و ا پژوهی ارزش در آینده اکتشافی و هنجاری دارد. رویکرد

 دهد کامالً منطبق و پژوهی برای جوامع ارائه می اندازی که آینده بنابراین چشم؛ خاصی برخوردارند

دینی نیست بلکه به درستی  پژوهی نه تنها دارای مبانی بی آینده های جوامع است. ارزش با متناسب

ب بشر که در ادیان مختلف باألخص ها با نگاه دینی به آینده مطلو توان گفت از بسیاری از جنبه می

 جامعه نیز ضمن نوین تحقق سو است. اسالم اسالم و تشیع توصیه شده، قرابت کامل داشته و هم

های جامعه  توانمندی و امکانات آرمانی مهدوی به پیروان خود توصیه کرده است تا با استعانت از

ابزار مسلمانان نیز در این سلوک . ازندفراهم س اسالمی مطلوب بستر تحقق جامعه تا بکوشند اسالمی

توصیه اکید  قلبی و عقلی کامالً مشخص و فراهم شده است و فرای ابزار محسو  مادیون به مفاهیم

همتا هستند که بزرگان دین با  اجماع ابزاری بی سنت، عقل و ن،آاند. در مسیر سعادت بشری قر شده

وب ما مسلمانان در پرتو فلسفه انتظار هستند. این نوع از انداز مطل قادر به ترسیم چشم انهاستعانت از آ

های  پژوهی دینی در حال حاضر در کشور سمت و سوی خوبی گرفته و تسری این نگاه به حوزه آینده

هایی همچون فناوری اطالعات و ارتباطات کامالً مشهود است.  مختلف از جمله علوم و فناوری

ها  در تمام حوزه را پژوهی آینده بکارگیری لزوم آور حیرت تتحوال وقوع و آینده شناخت شک عدم بی

 .بخشد می از جمله حوزه علوم و فنون ارتباطی فزونی

 .پژوهی نگاری فاوا، فناوری ارتباطات، فناوری اطالعات، آینده آینده: کلید واژگان

Heidari.nrisp@gmail.com؛ کشور علمی سیاست تحقیقات مرکز اندیشی آینده گروه علمی هییت عضو .1
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 و بیان مسئله مقدمه

حکومت و  اتوپیا به بررسی ابدر کت 1512در سال برای اولین بار تامس مور  از زمانی که

نام برد دوره نسبتاً طوالنی گرشته است و  iشهر آرمان و نقص از واژه عیب یب یاسیس جامعه

ته است. به نحوی فراتر رف یاجتماع یاسیشهر از مباحو س دامنه کاربرد اصطالح آرمان امروزه

کنند که در آن  می یاد اسالمی یا مهدوی فاضله ینهاز آن به عنوان مد اسالمی سفهدر فالکه 

محوری از یک سو و  است. در این جامعه عدالتهمه چیز به سمت کمال مطلق در حرکت 

-نها از سوی دیگر، دو رکن اساسی و شاخص مهم آرما نیازی در قلوب انسان تقویت روح بی

 (.658: 1783مهدوی است )جوادی آملی،  شهر

ت یاسس ی خودغرب در رساله جمهور یشهاند یگرا آرمان یلسوفف ینعنوان نخست  افالطون به

. افالطون خطوط دهد یبسط م یهمچون دولت و قانون اساس یتر گسترده یها را به عرصه

سبب از  ین. به همکشد یم یرالزم است را به تصو یشهر آرمان یکدهی  سازمان یکه برا یاصل

 یلتسه فضاز عدل در کنار  شود. او ینام برده م شهری یشه آرماناند گرار یانعنوان بن به یو

شهری یاد  های اصلی جامعه آرمان از نشان داری یشتنحکمت، شجاعت و خو یعنی یگرد

کند. عدل در باطن و در میان طبقات اجتماعی چنین شهری صلح و صفای واقعی مستولی  می

 .(38: 1732ساخته است )قیاسی، 

این جهان و رستگاری او در جهان شهر را سعادت و خیر مطلق  فارابی نیز هدف اصلی آرمان

داند. او بر این باور است که هدف اصلی از آفرینش انسان؛ رسیدن او به سعادت  دیگر می

 است.

و فارابی از  ، ارسطوای همچون افالطون، سقراط البته در کنار تعابیر مختلف اسالمی و فالسفه

ن واژه وجود داشته که نابخردانه شهر، تعابیر مغایری نیز همچون نگاه مارکسیستی به ای آرمان

 (.183:1787شده است )قوامی،  شهر را تنها در محدوده وهم و خیال متصور  آرمان

 و است بدیهی و روشن آن در دین جایگاه و نقش و پژوهی آینده با شهر آرمان  رتباطا

 باشد، ایانهگراراده آینده به ما نگرش  که صورتی در. است قرآنی شهر آرمان همان نیز مهدویت
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 منتظر، جامعه و است تغییر برای تالش و ریزی برنامه مستلزم گرایی اراده  که بدانیم باید

و این خواسته قرآن از همه  دهد سازد و تغییر می است که با اراده خود آینده را می ای جامعه

 پیروان خود است.

گراری، سواد آینده یا سرمایهبه منظور ساختن آینده باید ابزار و امکاناتی داشت که آموزش، 

همان هوشیاری محیطی در سه سطح فنی، تجاری، سیاسی و اجتماعی و باالخره نوآوری، 

 (.625: 6883هستند )بیشاپ،  هساخت آیند بینی، رقابت، رهبری و تالش ابزار هشتگانهپیش

 اصلی و همم روندهای و تغییرات به خوبی کشورها برخی جهان، بزرگ تحوالت با تعامل در

 برای که ساختند فراهم خود برای را امکان این مجال این از و اند کرده درک سایرین از بهتر را

 کمتری های هزینه مناسب؛ ریزی برنامه با بیشتر سودآوری و بهتر تسهیالت آوردن دست به

 .(68: 1731کنند )خزایی و همکاران،  پرداخت

 (35: 1737لی تعریف شده است: )حاجیانی، پژوهی سه وظیفه اص بطور کلی برای آینده

 ؛یریگ غافل از حاصل یهاکاهش خسارت و آینده یآگاهانه با روندها مواجهه -الف

 ؛(38: 6886)دیتور،  ندهیبا نگاه به آ حال یروندها اصالح -ب

 ب.مطلو ندهیآ گیریشکل یتالش برا -ج

شود:  تعریف می ی این حوزهیر برااهداف زپژوهی  گانه فوق برای آینده با توجه به وظایف سه

 (23: 1738)اسالتر، 

 یدادهایبرابر رو به منظور برخورد فعال در مسائلگراری تیانداز و اولوچشمخلق  -

 ؛ندهیآ

 ؛یاجتماع یارهایمع نیو تدو یابیارز ن،ییتب -

 ی افراد جامعه؛و شادکام یزندگ تیرفاه، رضای، توجه به آزاد -

 ی؛آرامش و عدالت اجتماعصلح،  ،یوفاق اجتماع -

 ی؛زندگ یهاتیظرفارتقا  -

 نده؛یآ یهانسل در قبال سعادتتعهد ایجاد  -

 اجتماع؛ قابل کنترل و غیر قابل کنترل آینده در رییعوامل تغ ساییشنا -
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 و تفکر توأم به آینده. حالشناخت  -

 های سئوال آینده یعوقا شناخت و آینده و حال گرشته، استمرار چگونگی بینی آینده، درک پیش

-لک و نگر جامع نگاهی با اخیر های دهه در باألخص پژوهی آینده. هستند گراران سیاست اصلی

iگرا i دانش این اکنون هم. است کرده ترمیم را آینده به ریزان برنامه تردید و شک با توام نگاه 

 و روندها لیلتح به که درآمده محکم مبانی و شناسی معرفت اصول دارای و مدون به شکلی

 طرف یک از آینده شناخت عدم بنابراین؛ پردازد می مطلوب و محتمل ممکن، های آینده معرفی

 به کارگیری لزوم دیگر سوی از شدن جهانی یندافر از حاصل آور حیرت تحوالت وقوع و

بخشد )بل،  می فزونی گراری ها از جمله حوزه فرایند سیاست در تمام حوزه را پژوهی آینده

1333 :686). 

ای از دانش را با عنوان علم دولت  شاخهی عمومی گرار یمشعمومی یا خط  گراری  سیاست

مجموعه علم سیاست و برخی نیز علمی مستقل  دهد؛ که برخی آن را زیر می  در عمل تشکیل

ها و  ای از فعالیت فرایند یا مجموعه گراری عمومی . بطور کلی سیاستکنند می  قلمداد

محمدی،  )ملک عمومی طراحی شده است  لهیکه با هدف حل یک مس است دولتیهای  تصمیم

1787 :28.) 

 

 پژوهی و فناوری اطالعات و ارتباطات آینده

 یو توسعه علوم و مهندس یقاتتحق یمنابع برا یصعموماً به تخص یعلم و فناور های یاستس

توسعه  یبرا یراهبردعنوان رکن  به یدر موضوعات علم و فناور یحکومت های یقشامل تشو

به  لی،م ییگو پاسخ یتدر باال بردن قابل یعلم و فناور یریکارگ به ی،و رشد اقتصاد یصنعت

 مرتبط هستند. یو مهندس یو آموزش مردم در علوم فناور عیاجتما یها چالش

به همه  یباًتقر ییه،قضا و مقننه یه،مجر یقوا یعنیهر سه شاخه حکومت،  گراران سیاست

 ییگو خود، به پاسخ گراری یاستس یانتوجه دارند و در جر یعلوم و فناور استیجوانب س

 گراری، یاستس یجشکل دادن به نتا یبرا یعلوم و فناور یریکارگ به یهر شاخه در چگونگ

در  ی،در حوزه علم و فناور گرار یاستس یاند. نهادها وابسته یتصنعت و حاکم وزهح ینقوان



01 

 

 
 

در توسعه علوم و  یکه نه تنها تیریرات شگرف کنند یرا اتخاذ م تییماتصم یندهاییافر یواقع ط

 یو اجتماع یاسیو س یفرهنگ ی،از مقوالت اقتصاد یاریبلکه بس گرارند یدر کشور م یفناور

 (.1787و معادن،  یعوزارت صنا یننو یع)مرکز صنا سازند یم ولمتح یزکشور را ن

به  ییگو در پاسخ یراهبرد تیریو مد یگرار تاسیس ،ینیب شیدانش پ یاز ناتوان پژوهی ندهیآ

مختلف  یها نهیبر احتمال گز دیکیت لیبه دل پژوهیندهیهای خاص ظاهر شده است. آ چالش

و  ریناپر اجتناب تر، عیوس یها دگاهید جادیو اجرا و ا یگرار استیدر س یریپر انعطاف نده،یآ

 یگرار استیس یبرا یضرور یاه عالوه بر ارائه داده تواند یم این دانشاست.  یضرور

 ها استیمجدد س میو تنظ یابیکه منجر به ارز یاما مهم فیضع یها مختلف، نشانه یها حوزه

 یپ پژوهی ندهیآ یها تیفعال تیها به اهم از حکومت یاریکند. بس ییناسارا ش شوند یم

راسر جهان، در در س یفناور استیو نوآورانه س دیابزار به نسبت جد نیرو ا نیاند، از ا برده

 حال گسترش است.

مشاهده  یمرتبط با علوم و فناور های یاستنفوذ مسائل علوم و دانش فناورانه، تنها در س

باال  یدانش را برا ی،عموم های یاستاز س یاریبس گراران، یاستبلکه طبق گفته س شود،  ینم

و  یقاتکه تحق شود یرو مشاهده م  ین. از اکنند یخود مطالبه م یماتتصم یفیتبردن ک

 یا و منطقه یو اقتصاد مل یاجتماع یازهایبا ن ای یچیدهطور پ به ی،علوم و مهندس های ینوآور

سالمت، دفاع و  زیست، یطآموزش، مح ی،انرژ ی،مانند حمل و نقل، ارتباطات، کشاورز

 یعلوم و فناور یاستبه همه جوانب س یباتقر گراران یاستاشتغال در ارتباط هستند. لرا، س

 (.6883دیبوراه، مند ) عالقه

 یحساس جایگاه از مختلف در نظام آموزشی کشورهایو ابزارهای نوین ارتباطی امروزه رسانه 

 توان گفت فرایند یادگیری بنابراین می؛ هستندیک تماشاگر فعال  آموزان دانشو  برخوردارند

 و خطاها به او یادآوری شده فوراً تمرین یک طول در اشتباه فراگیر اقدام دارد، هر فعال حالتی

 قرار سرزنش یا و تحقیر آنکه مورد بی اشتباه، تواند شود. فراگیر به راحتی می اصالح می سریعاً

هم در فضای کال   به این دلیل که مانند حالت سنتی در تعامل رو در رو با معلم و آن  .گیرند
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. کار کند خود یادگیری قدرت و توانایی برحسب قادر است محصل هر به شکل سنتی نیست.

 (.168: 1788تر است )محسنی،  جراب سنتی های کال  در آموزش از مراتب به آموزش سبک

پژوهی آنچنان در جهان علم و فناوری فراگیر شده که امروزه شاهد ورود آن در  موج آینده

تحقیقات و اکنون  ها هستیم. در کشورمان نیز با کمی تاخیر این اتفاق رخ داد و هم تمام حوزه

پژوهی در ایران را  سابقه درخشان آیندهاند.  پژوهی نگاشته شده اسناد فراوانی با رویکرد آینده

تری  توان بیشتر از یک دهه تصور کرد گرچه نگاه تاریخی به این علم مبین سابقه طوالنی نمی

 است.

یت در محیط ، هنر مدیرپژوهی از این رو مدیران بایستی ضمن الزام به تجهیز علم آینده

قرن  برداری از آن را بیاموزند. مدیران برخورد با پدیده تغییر و بهره ربات و پویا و چگونگی بی

 کهای است دو رو  بلکه تغییر، سکه مانند تا فرصت به سراغ آنان برود یکم منتظر نمی بیست و

 و روی دیگر آن تهدید است. یک روی آن فرصت

دانایی محور  ه سوی جامعه اطالعات محور یا جامعهدنیا در تعقیب فناوری اطالعات ب

در  کشورها سازی قطعیت یافته و در صحنه رقابت جهانی جهانی ا فناوری اطالعاتب شتابد. می

فناوری اطالعات . آورند اند تا جایگاهی شایسته و سهمی مناسب برای خود به دست تالش

 یست.ن درنگ جایز کشوریرود و برای هیچ  شتابان به پیش می

ای را در پیش گرفته  است بر نتایج ارزشی و فرهنگی حاصل از  رویکردی که مشی میانه

های اخالقی  بنابراین علم و فناوری غربی حامل ارزش؛ های نوین متمرکز است کاربرد فناوری

ها را نیز خواسته یا  های نوین از غرب این ارزش غربی است و در صورت ورود فناور

بندی کلی  ه اسالمی وارد خواهیم کرد. البته برای این رویکرد دو تقسیمناخواسته به جامع

هایی که با مبانی دینی و ارزشی تناقض آشکاری ندارند و  معرفی شده است. فناوری

ها و باورهای دینی در تضاد آشکار باشند. در مورد  های نوینی که ممکن است با ارزش فناوری

کند.  ارگیری فناوری اشکالی را برای جامعه ایجاد نمیاول کار آسان است چون ورود و به ک

حل نخواهد شد چرا که ابزاری  نگاه صلبیدر مورد دوم نیز کار با عدم به کارگیری فناوری و 

گراران را یاری خواهد کرد.  به عنوان احکام رانوی اسالم سیاست و ضرورتمانند مصلحت 



01 

 

 
 

رساند تا  در این موارد جامعه اسالمی را یاری میپریری اسالم  توان پویایی، توانمندی و انطباق

های جبهه نگرفته و با رعایت برخی شئونات اسالمی مانند ایجاد  در مقابل بسیاری از فناوری

های نوین جهان غرب را پریرا  فرهنگ مناسب با هنجارهای جامعه اسالمی، برخی فناوری

 هوشیارانه و تواماً پرهیز شده باشد.های فرهنگی و هویتی آن نیز  باشد در حالی که از آفت

های نوین ابعاد مختلف دین را ممکن است تحت تیریر قرار دهند و بررسی نوع  فناوری

های ترکیبی که اررات پیچیده و گاه طوالنی  تیریرات هر فناوری جدید و باألخص فناوری

ای کارشناسانه دقیق ه آورند دشوار و نیاز به بررسی مدتی را از خود در جوامع به ارمغان می

ای؛ احکام  دارد. بعد عبادی و شعائر نمادین دینی؛ بعد عقیدتی و فلسفی؛ بعد نقلی و اسطوره

حقوقی و اخالقی؛ بعد عاطفی؛ بعد مدیریتی و رهبری؛ بعد نهادهای اجتماعی و بعد مادی 

ابعاد را تحت تیریر توانند تمام یا برخی از این  های نو می ابعاد هشتگانه ادیان هستند که فناوری

 (.1738قرار دهند )ملکیان، 

های  سو شدن فرهنگ شدن دو تاریر متفاوت بر روی فرهنگ دارد. از طرفی باعو هم جهانی

آورد. این تیریر متضاد  یمشود و از طرف دیگر تمایز و تکثر فرهنگی را به ارمغان  مختلف می

از سویی با برداشتن مرزها و دیوارهای ای دارد.  شدن بر روی هویت نیز تاریر دوگانه جهانی

شود و از سوی دیگر با ایجاد تنوع در  ها باعو حرکت به سوی امت واحد جهانی می بین ملت

 صور ابزار هویت فرهنگی موجب تکثر و تنوع فرهنگی در جوامع خواهد شد.

توسعه سریع و گسترده سرمایه انسانی، خدمات برخط و فناوری اطالعات به عنوان 

گانه توسعه دولت الکترونیک در کشور، محقق خواهد شد. تا  های اصلی و سه رساختزی

 الگویی برای کشورهای منطقه باشد.

فناوری فضایی در افق زمانی مزبور در کشور به طور کامل بومی خواهد شد. ایران هاب 

 .های تحقیقاتی و مخابراتی منطقه خواهد شد پرتاب ماهواره

ورانه در کشور تغییر سبک دینداری، هویت دینی و فرهنگی در جامعه پیامد این تحوالت فنا

ها و باورها و اخالق دینی مردم بهبود خواهد یافت و  ایرانی است. اول اینکه بسیاری از بینش

دوم اینکه رفتارهای دینی نیز متعالی خواهند شد. همچنین عملکرد دولتی یا همان دولت 
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خوش تغییرات اساسی خواهد  المللی دست ای و بین نطقهالکترونیک نیز در سطوح داخلی، م

 شد.

 گیری نتیجه

پژوهی کشور  پژوهی با بافتار و ساختار بومی کشور دغدغه امروز جامعه آینده بازآفرینی آینده

بیگانه دارند، بسیار  وامنشهای تخصصی که عموما  است. بومی کردن یا ایرانیزه کرده دانش

کردهای گزافی  ها و هزینه فرسایی ن موضوع گاهی بهانه برای قلمحائز اهمیت است. البته ای

شده که کار به جایی نبردند که هیچ؛ بلکه از مفهوم و ادبیات جهانی آن حوزه تخصصی نیز 

هم اهای نو تمهیداتی را فر سازی دانش اند. بنابراین الزم است برای ورود به بومی دور مانده

ا اساسی قابل قبول و مستند و علمی داشته باشند. نهی آساز سازی و اسالمی آورد تا بومی

ای و ارائه مفاهیم و تعابیر نادرست از علوم نوین در بسیاری از مواقع باعو  های سلیقه نگاه

شده جامعه علمی کشور صدمات زیادی متحمل شود. امروزه شاهد هستیم، بسیاری از علوم و 

سو  های اجتماعی سازگار و هم با ساختارها و ارزش اند و اسالمی نشده -مفاهیم نه تنها ایرانی

کشند که با محتوای خود نیز هیچگونه هماهنگی  نیستند بلکه تنها اسم و نامی را به یدک می

 ندارند. 

و عینی بر  تجربی ، سنتدر آمریکاشویم  پژوهی در جهان متوجه می با مطالعه تاریخچه آینده 

سنت حاکم بر در اروپا، همچنین  پژوهی حاکم است. گرفته از مکتب پوزیتیویسم بر آینده

در کشورهای  است. انتقادیپژوهی در فضایی نقادانه شکل گرفته که بر گرفته از مکتب  آینده

یا بهتر بگوئیم ماهیت شمی، شهودی و ذهنی  ها ها و استعاره اسطوره نیز جنوب شرقی آسیا

م در برخی کشورها مانند ژاپن آنچنان سازی این عل بومی پژوهی است. حاکم بر فضای آینده

رو الزم است ما  از این .شود یاد می "نیرا"پژوهی تحت عنوان  مورد توجه قرار دارد که از آینده

که  دخو های و ارزش باورها هنجارها،، متناسب با دانش و مهارتبازآفرینی این پس از  نیز

هم ای را فرپژوهی بومی و کارآمد آینده، فرهنگ و اعتقاداتمان دارند، دینریشه در سنت، 

 ساخته و به کار بندیم.
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پژوهی، دو دوره در کشور سپری شده است.  از نظر نشر آرار و مکتوبات علمی حوزه آینده

گررد، حوزه نشر آرار متکی به جنبش ترجمه آرار فاخر دوره اول که بیش از دو دهه از آن نمی

های ه متاخر، بیشتر به مقوله تالیف آرار در حوزهنه چندان متنوع و متعدد بوده است. در دور

پژوهی و  گراری پرداخته شده است. کتبی همچون مبانی آینده پژوهی و سیاست آینده

نگاری و های آن توسط سعید خزایی و همکاران؛ آشنایی با برخی تجارب آینده روش

نی توسط کیومرث پژوهی سازما پژوهی در جهان توسط علی پایا و همکاران؛ آینده آینده

نگاشت فناوری در  پژوهی توسط ابراهیم حاجیانی؛ ره های آینده احمدی؛ مبانی؛ اصول و روش

زاده؛  نگاری توسط سعید خزایی و امیر محمودشناسی آینده ؛ روش6858چین تا سال 

 -یدر آموزش عال نگاری یندهآنگاشت فناوری توسط امیرهوشنگ حیدری و حامد کاشانی،  ره

های پیچیده توسط  پژوهی در سیستم یونویسی توسط اکبر گلدسته؛ آیندهبر روش سنار یمبتن

بر  یران مبتنیدر ا یعلم و فناور گراری یاستس یلو تحل یابیارزی؛ ناظم یرامحسن بشیری و 

 -پژوهی آیندهنگاری توسط امیرهوشنگ حیدری و محسن کشاورز ترک و  یندهآ یکردرو

 توان برشمرد. ط سعید خزایی و همکاران را میتوس منتخب یها بر روش یمرور

کشوری است در ارتباط با جامعه جهانی که ملت آن ضمن استفاده بهینه از تمام  1181ایران 

ابزارهای نوین ارتباطی؛ همچنان معتقد و خداباور هستند. ایران اسالمی در این دوره نه تنها در 

رود بلکه در عرصه مسائل  رگی به شمار میهای نوین به عنوان تولیدکننده بز عرصه فناوری

دینی نیز به مرکز تولید فکر و اندیشه مبدل شده است. این تصویر مطلوب جامعه ایرانی در 

هجری شمسی است که در کتاب معرفی شده است. ایران پیشرفته و  1161افق زمانی 

عامل اصلی تغییرات  ایی که در آن دین جامعه اند. باوری که مردمانش رشد چندبعدی کرده دین

مدارانه  فرهنگی در جامعه است، ارتباطات دینی فراملی شده است، ارتباطات مجازی و اخالق

شود، افراد به حقوق  توسعه یافته است، تولیدات فرهنگی بومی در مقیا  جهانی ارائه می

طلبی،  شهروندی خود کامال آگاهی دارند. این مدل دینداری در داخل قرین اصالح

طلبی دینی، نقد و روشنگری دینی است و در عرصه  خواهی، عدالت خواهی دینی، تحول دیآزا

 ای مخالف هر گونه خشونت دینی در منطقه و جهان است. المللی و منطقه بین
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های ارتباطی متنوع توانسته است شهروندان  در عرصه فراملی نیر ایران با استعانت از رسانه

های  دینی آشنا نماید و خشونت، بی عدالتی و برخی از ویژگی های جامعه جهانی را با آموزه

اند به شکلی قابل قبول بکاهد. این رویکرد در  ناصواب را که برخی به دینداری منتسب کرده

الملل باعو به رسمیت شناخته شدن زندگی مومنانه در چارچوب  مسائل دینی و حقوق بین

ی از جوامع دین و مرهب را عامل رهایی بشر الملل شده است به نحوی که بسیار روابط بین

دانند و آن را عاملی مهم در انسجام کشورها و  های بین کشورها می ها و درگیری از تنش

 کنند. های اسالمی معرفی می ملت

ای بزرگ مشتمل بر سه میلیارد  جامعه 1161انداز جهان اسالم در سال  بر این اسا  چشم

اند. این جامعه صاحب بزرگترین منابع  ان پراکنده شدهجمعیت است که در پنج قاره جه

های سبز مانند باد و آب در جهان  سوخت فسیلی جهان بوده و همچنین در عرصه انرژی

الطارق در این منطقه بوده و  سرآمد است. دو تنگه معروف جهان یعنی تنگه هرمز و تنگه جبل

ین جامعه بزرگ، قطب قدرتمندی به نام های ا به دلیل اشتراکات و تعامالت فرهنگی بین دولت

 الملل بسیار پر نفوذ خواهد بود. جهان اسالم شکل خواهد گرفت که در عرصه بین
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