
 

 

121 

 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  پانزدهمشماره 
  95زمستان 

 هاي نظریاتظرفیت
 المللارتباطات بین

 براي تبلیغ اسالم
 در مقیاس جهانی

 )138تا  121(

 الملل هاي نظریات ارتباطات بین ظرفیت
 براي تبلیغ اسالم در مقیاس جهانی

 ∗∗احمد اولیائی، ∗کمال اکبري
 2/3/1395 تاریخ دریافت:

 18/9/1395 تاریخ تأیید:
 

 چکیده

مسأله با ظهور الملل نیازمند بستر و ابزار مناسبی است؛ این  ي بین تبلیغ اسالم در عرصه
هاي  تکنولوژي ارتباطات و افزایش سرعت انتقال پیام، که ارتباط میان ملل و فرهنگ

تري به خود گرفته و باب جدیدي براي تبلیغ  مختلف را سهولت بخشیده است، شکل جدي
المللی  هاي ارتباطات بین جهانی اسالم گشوده است. پژوهش حاضر درصدد کشف ظرفیت

تحلیلی نظریات ارتباطات  -کوشد با روش توصیفی اسالم است و میبراي تبلیغ جهانی 
هاي این عرصه را گردآوري  الملل را بررسی نموده و پس از تبیین اصول تبلیغ، ظرفیت بین

المللی  سازي؛ قوانین بین ي اطالعاتی و جهانی ي عمومی، جامعه نماید. نظریاتی مانند: حوزه
ها در  مذهب، نظریات و قوانینی هستند که توجه به آن ارتباطات مانند: اصل آزادي بیان و

ي  گشا باشند. این پژوهش مدعی است که تدوین برنامه تواند راه راستاي تبلیغ دین می
الملل براي تبلیغ  هاي ارتباطات بین حل استفاده از ظرفیت الملل تنها راه مهندسی تبلیغ بین

 جهانی دین در عصر حاضر است.
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 . مقدمه1
ي احزاب  سوره 39ي  الملل که از آیاتی مانند آیه ي بین تبلیغ دین مبین اسالم در عرصه

 110ي  )، آیههللا و کفی باهللا حسیباًالذین یبلّغون رساالت اهللا و یخشونه و ال یخشون احداً اال ا(
کنتم خیر امۀ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون علی المنکر و عمران ( ي آل سوره

شمولی اسالم قابل اثبات است، نیازمند بستر و ابزار  ) و اصولی چون: اصل جهانتومنون باهللا
همراه  پیام را به مناسب خود است. ظهور عصر تکنولوژي ارتباطات (که سرعت انتقال

ها را سهولت بخشیده  الملل (که ارتباطات میان ملل و فرهنگ داشته است) و ارتباطات بین
که همان  -الملل  تواند بستر مناسبی براي تبلیغ جهانی دین باشد. ارتباطات بین است) می

اي است که به مرزهاي سیاسی، جغرافیایی و نژادي خاصی محدود  هاي ارتباطی جریان
الملل  شود و فرایند ارتباط را در سطح جهان براساس قراردادها، قوانین و حقوق بین نمی

سازي عقاید و افکار و  سازد و کارکردهایی چون اقناع افکار عمومی و جهانی ممکن می
المللی دین مورد استفاده قرار گیرد. آیا تبلیغ  باید در مسیر تبلیغ بین -فرهنگ را دارد 

هاي دور  هاي سنتی دین که از سال همان تبلیغ داخلی دین است؟ آیا روشالملل دین  بین
الملل نیز کارآمد  ي بین شده است، در حوزه کارگرفته می در داخل مرزهاي اسالمی به

الملل دین مبین اسالم  تواند به تبلیغ بین الملل چگونه می ي ارتباطات بین هستند؟ توسعه
الملل دین  هاي آن در جهت تبلیغ بین لل و ظرفیتالم کمک کند؟ شناخت ارتباطات بین

اي است که باید با تحقیق و پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به  اسالم، مسأله
توان به  الملل می هاي ارتباطات و روابط بین اهمیت تبلیغ در اسالم و با نگاه به ظرفیت
تبع آن، گسترش وسایل  ي تکنولوژي و به ضرورت انجام این پژوهش پی برد. توسعه

توانند کمک شایانی به تبلیغ دین در  ارتباط جمعی و در نهایت گسترش ارتباطات، می
الملل منوط به  هاي ارتباطات بین الملل و جهانی نمایند. اما استفاده از ظرفیت ي بینعرصه

رفی باید الملل است. از ط هاي ارتباطات بین مطالعه و پژوهش در این رابطه و یافتن ظرفیت
هاي آن نیز تحقیق شود تا  ها و باید و نباید در مورد تبلیغ جهانی دین و مبانی، اصول، روش

هاي  الملل را کشف کرده و از بستر و ظرفیت الملل و ارتباطات بین ي تبلیغ بینبتوان رابطه
 الملل در جهت تبلیغ دین استفاده نمود. ارتباطات بین

 . تعریف مفاهیم2
هاي ارتباطی است که به مرزهاي سیاسی، جغرافیایی و نژادي  جریانالملل:  نارتباطات بی

شود و فرایند ارتباط را در سطح جهان براساس قراردادها، قوانین و خاصی محدود نمی
 .)144: 1386(زورق، سازد  الملل ممکن می حقوق بین
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ي  ي عقاید، اخالق، قوانین و مقرراتی است که براي اداره دین مجموعه المللی دین: تبلیغ بین
ي . تبلیغ دین در عرصه)93: 1372(جوادي آملی، ها باشد  ي انسانی و پرورش انسانجامعه

هاي  طلبد، با توجه به فرهنگ المللی یعنی خارج از ایران که مقتضیات خاص خود را می بین
 اي دارد. ویژهمتفاوت، مخاطب، اصول و مبانی 

ي اصول  الملل ارتباطات عبارت است از مجموعه حقوق بین الملل ارتباطات: حقوق بین
ي ارتباطات و اطالعات  الملل (که مربوط به حوزه ي موجود در حقوق بین موضوعه

 .)41: 1390کال،  (آرایی درونالملل نوین  ي حقوق بین باشند) و تمامی گستره می
هایی هستند که سرعت انتقال اطالعات، ارتباطات  هاي نوین رسانه هرسان هاي نوین: رسانه

شکل مورد درخواست و عالیق  ي مطلوب به ي متفاوت، امکان ارائه ي عرضه آنالین، نحوه
رسی و نوع مطالب،  رسی سریع به آرشیوها، امکان انتخاب نوع دست کاربر، امکان دست

وجوي گسترده در محتوا؛ و  امحدود، امکان جستاي، تیراژ ن رسانه استفاده از ابزارهاي چند
ي پیام و گیرنده، خصوصیات اصلی این  ترین نکته، امکان ارتباط دوسویه بین فرستنده مهم

 باشند. ها می رسانه
ارتباط میان مردمانی که ادراکات فرهنگی و نظام نمادهایشان  ارتباطات میان فرهنگی:

در جریان ارتباط ایجاد اختالل نماید، ارتباطات  تواند اي گوناگون است که می اندازه به
از درون این مطالعات، نظام علمی دیگري تولد یافت که  .شود فرهنگی نامیده می میان

ها، درصدد بررسی تعامل واقعی میان  بندي فرهنگ ي مقایسه و طبقه جاي داشتن دغدغه به
فرهنگی و سپس با  عات میانهاي مختلف برآمد. این نظام علمی ابتدا مطال مردم و فرهنگ

 فرهنگی نام گرفت. ي ارتباطی آن، ارتباطات میان تر بر جنبه تأکید بیش
 گونه دانست: توان این الملل را می برخی از کارکردهاي امروز ارتباطات بین

اي و  کنند با ابزار رسانه کشورها سعی می ها: الف) اقناع افکار عمومی و توجیه سیاست
هاي خارجی خود پرداخته و  المللی، به اقناع افکار عمومی و توجیه سیاست ارتباطی بین

المللی دنبال کرده و جایگاه خود را در  ي بین گونه، منافع و اهداف ملی خود را در صحنه این
جاي برتري نظامی، توانایی  ه، بهالملل ارتقا دهند؛ چراکه امروزه برخالف گذشت نظام بین

 کند. ها قدرت جهانی یک کشور را تعیین می یک کشور در استفاده از رسانه
که بارزترین و  الملل در عین این ارتباطات بین :شدن اي در مسیر جهانی ب) وسیله

عنوان یک ابزار در دست  شود، به شدن محسوب می ترین وجه فرایند جهانی روشن
ي  شدن و ایجاد نظم نوین جهانی به انگیزه ي جهانی در جریان پروژه هاي بزرگ قدرت

 کند. سلطه بر جهان نیز ایفاي نقش می
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 )201: 1380(محکی،  رسی آسان به اطالعات. ج) دست
الملل نام برد،  توان کارکردهاي دیگري نیز براي ارتباطات بین البته واضح است که می

از یکی از این سه کارکرد اصلی خواهند بود. حتی  ها الجرم، مصداقی اما هرکدام از آن
تواند خود یک کارکرد جامع باشد که بسیاري از  رسی آسان به اطالعات می دست

 آورد. کارکردهاي دیگر را تحت خود درمی

 الملل در راستاي تبلیغ . استفاده از نظریات ارتباطات بین3

 للالم ي جریان آزاد اطالعات و تبلیغ بین . نظریه3,1
ي  ي تصویب ماده با تفاهم دو بلوك متخاصم شرق و غرب، زمینه 1966در نوامبر 

هاي آزادي اطالعات  و تأکیدبر محدودیت "المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین"19
توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و  کس را نمی هیچ«فراهم شد. بر اساس این میثاق 

دست  وجو، به ي بیان دارد. این حق شامل: آزادي جستاخافه قرار داد. هرکس حق آزاد
صورت  خواه به -آوردن و نیز انتشار اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزها 

 -ي دیگر به انتخاب خود  صورت هنري و یا به هر وسیله شفاهی یا نوشته یا چاپ یا به
 »باشد. می

راه با سرعت انتشار اطالعات در توسعه و پیشرفت روزافزون وسایل ارتباطی هم
یافته موجب شده است که جریان آزادي اطالعات در نظام ارتباطات  کشورهاي توسعه

تبع، آزادي بیان ناشی  اي برخوردار شود. جریان آزاد اطالعات و به الملل از جایگاه ویژه بین
 المللی دین با ینالملل بگذارد. تبلیغ ب تواند فرصت مناسبی پیشاروي تبلیغ بین از آن می

پذیر  تواند توجیه توجه به اصل آزادي بیان در جهان ارتباطات و جریان آزاد ارتباطات می
 باشد.

 المللي اطالعاتی و تبلیغ بین ي جامعه . نظریه3,2
اي است  دنبال خواهند داشت، پدیده هاي اطالعاتی در سطح اجتماعی به راه چه بزرگ آن
صورت یک نهاد اجتماعی  ها و اینترنت به راه وقتی که بزرگ. "جامعه اطالعاتی"به نام 

ي عمومی  ي مدنی، گستره درآیند و بر اقتصاد، فرهنگ، نخبگان فکري و آموزشی، جامعه
و دیگر وجوه اجتماعی اثر گذارند و افراد آن جامعه بتوانند به اطالعات دست یابند، آن 

 جامعه را جامعه اطالعاتی خوانند.
هاي ارتباطی،  ي تکنولوژي هاي اخیر بر اثر توسعه گرفته در سال عاتی شکلي اطال جامعه

ترین فرصت براي  ي مردم به اطالعات را تسهیل کرده است و این بزرگ یابی توده دست
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هاي ارتباطی، معارف  هاي اطالعاتی و تکنولوژي راه مبلغان دینی است که از طریق بزرگ
طور که به اعتقاد هربرت شیلر، اطالعات و  همان اسالم را توسعه دهند. طبیعی است که

توان همین  می )164: 1380(وبستر، دهد  داري را تشکیل می ارتباطات، عناصر بنیادي نظام سرمایه
عنوان عناصر بنیادي بالقوه  تهدید را تبدیل به فرصت نموده و از اطالعات و ارتباطات به

 نظام اسالمی یاد کنیم.

 المللي حوزه عمومی و تبلیغ بین . نظریه3,3
قبل از هرچیز حوزه یا قلمرویی از حیات اجتماعی است که در آن  "حوزه عمومی"

ي مسائل  که شهروندان درباره بتوان چیزي را در برخورد با افکار عمومی شکل داد. زمانی
بند، یعنی با تضمین اي آزاد و بدون قید و  گونه ي عمومی و منافع عمومی به مورد عالقه

دیگر مشورت  ها، آزادي بیان و چاپ و نشر افکار عمومی با یک آزادي اجتماعات و انجمن
کنند. به اعتقاد  ي عمومی عمل می صورت یک پیکره ، در واقع به کنند و کنکاش می
ي جدید فقط امکان حضور فیزیکی تعداد نسبتاً قلیلی  ي جامعه جاکه محدوده هابرماس، از آن

ي عمومی  هاي همگانی به نهادهاي اصلی حوزه سازد، رسانه پذیر می ز شهروندان را امکانا
ها هستند که اوالً امکان برقراري  . به تعبیر دیگر، این رسانه)19: 1380(دالگران، اند  تبدیل گشته

 شده] را به اشتراك نظر سازند و ثانیاً اطالعات موجود [موثق یا تحریف ارتباط را مهیا می
 گذارند. می

اینترنت و   ویژه و به  ارتباطی  نوین اطالعاتی و  هاي فناوري معتقدند که   اي عده  امروزه
  احیا کنند و به  را مجدداً در تاریخ  ي عمومی  توانند حوزهمی  هاي اجتماعی مجازي شبکه
  هاي لفه، اگر مؤ بینانه خوش  منجر بشوند. در حالت  مجازي  عمومی ي  حوزه  گیري شکل

بستر   ، اینترنت بدانیم "  کنش"و  " افکار عمومی"، "وگو گفت"را   ي عمومی  حوزه  اساسی
  به  اینترنت  توانند ازطریق می  . شهروندان هاست از این  هر یک  ظهور و تجلی  براي  مناسبی
،  طریق  بپردازند و از این  مورد عالقه  و موضوعات  مسائل  پیرامون  وگو و تعامل گفت

یا   توانند در مخالفت می  بگیرد و هر یک  شکل " مردم  صداي"  عنوان به  افکارعمومی
بزنند. اینترنت   مناسب  کنش  به  دست  و سیاسی  اجتماعی  و موضوع  مسأله  با یک  موافقت

ي عمومی  ي عمومی را تشکیل داده است که این حوزه ترین حوزه در دنیاي امروز بزرگ
 الملل ي بین الملل باشد. براي تبلیغ در عرصه د بستر مناسبی براي تبلیغ بینتوان می

به یک فضاي عمومی آزاد نیاز است که در تمام جهان بتواند مخاطب داشته باشد؛ اینترنت 
المللی  ي عمومی براي مبلغان بین ترین فضاي تبادل اطالعات بهترین حوزه عنوان بزرگ به

 است.
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 الملل سازي و تبلیغ بین ي جهانی نظریه .3,4
هاي اجتماعی در  توان بازسازي کامل روابط و کنش شدن را می ترین مرحله جهانی کامل

اي دانست. در چنین شرایطی هیچ  ي جهانی و پیوند فرد و جامعه در چنین گستره گستره
تواند استقالل و انزواي خود را حفظ کند و  حوزه محلی و حتی خصوصی و شخصی نمی

جهانی خود قرار  نوعی تحت تأثیر تحوالت محیط  ها نیز به ترین مکان ورافتادهحتی د
شدن عمدتاً داراي ماهیت  . اگرچه بنابر برخی تفسیرها، جهانی)73: 1382محمدي،  (گلگیرند  می

شدن تأکید  فقط بر بعد اقتصادي جهانی 1مانوئل کاستلزچون  اقتصادي است و برخی هم
شدن  شدن چشم پوشید؛ چراکه جهانی ها و ابعاد جهانی از سایر مؤلفه توان اند، اما نمی کرده

گیرد و با نمودهاي  پروژه (یا پروسه) عامی است که ابعاد مختلف حیات انسانی را دربر می
 )252: 1386(بیات، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی همراه است. 

ي  ي فرهنگی که دربر گیرندهساز شدن، بعد فرهنگی است. جهانییکی از ابعاد جهانی
هاي جهانی  شده را با رسانه سازي فرهنگی است، یک فرهنگ مصرف جهانی نوعی یکسان

آورد که امروزه آن فرهنگ با توجه به برتري علمی، فنّی و  در دنیا به گردش درمی
ها  اي غرب، فرهنگ غربی خواهد بود. از این طریق است که شاخصه تکنولوژیکی و رسانه

 .)107: 1387(موحد، شوند  هاي تجدد غربی به تمامی دنیا صادر می زشو ار
معنا که در  تواند از این روند، کمالِ استفاده را بنماید؛ به این در این شرایط، اسالم نیز می

شدن، مبلغان دین اسالم باید تهدیدهاي این پروسه را به فرصت  سازي یا جهانی فرایند جهانی
ي شومِ از پیش طراحی شده  سازي یک نقشه که معقتد باشیم جهانی اینتبدیل کنند. فارغ از 

است یا یک روند ناگزیر از تحوالت مدرنیته و ارتباطات، باید معتقد باشیم که این تحوالت 
شدن یک  المللی دین در بستر جهانی باید به نفع گسترش اسالم رقم بخورد. یعنی تبلیغ بین

هاي ارتباطی نقشی عمده در  ي تکنولوژي باز هم توسعه فرصت است که نباید از دست رود.
الملل نگریست. در جایی که  ترین ابزار تبلیغ بین عنوان مهم ها به باره دارند و باید به آن این

تري براي نفوذ در عوام  شدن هستند و فرهنگ واحد قدرت بیش ها تحت روند جهانی ملت
فرهنگ واحد نشر داد. البته طبیعی است که  عنوان دارد، باید فرهنگ اصیل اسالمی را به

شدن اقتصاد و سیاست نیز موانعی را در این مسیر ایجاد خواهند کرد، اما نباید در حد  جهانی
ي تبلیغ جهانی معارف اسالم را  ي اسالمی که داعیه ها توجه کرد. جامعه کننده به آن متوقف

دم باشد تا بتواند در تبلیغ دین و ق شدن اقتصاد و سیاست نیز پیش دارد باید در جهانی
 سازي جهانی اسالمی نیز موفق باشد. فرهنگ

                                                      
1. Manuel Castells. 
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 الملل ي اقتصاد سیاسی و تبلیغ بین . نظریه3,5
بینی به  ي اقتصاد سیاسی رسانه ضمن تأکید بر وابستگی فرهنگ و جهان نظریه

ها در  رد آني عملک ها و شیوه زیرساخت اقتصادي، به تحلیل تجربیِ ساختار و مالکیت رسانه
کنند  ها براي جامعه تولید می کند و باور دارد ویژگی بارزِ اطالعاتی که رسانه بازار توجه می

گیرندگان قابل  هاي مختلف و منافع اقتصادي مالکان و تصمیم ي پیام از طریق ارزش مبادله
هاي  تاي، بنابه خواست شرک ها و افزایش تولیدات رسانه تبیین است. رشد و گسترش رسانه

ي  عبارت دیگر، رشد و توسعه ها بوده است. به بزرگ و مطابق منافع و راهبردهاي آن
اي تجاري و اقتصادي تحت تأثیر الزامات و  اي طبیعی، بلکه پروژه ها، نه پروسه رسانه

ي  هاي بزرگ تجاري بوده است. در این شرایط دو وظیفه داري و شرکت نیازهاي سرمایه
 "ي دفاعی وظیفه"شود.  الملل اسالم دیده می داران تبلیغ بین داعیه دفاعی و تهاجمی براي

هاي  ي این غول طلبانه داري و دنیا هاي فرهنگی سرمایه یعنی دفاع از دین در برابر هجمه
یا حضور  "وظیفه تهاجمی"اند؛ و  ها فعال ي اقتصاد سیاسی رسانه اي که برمبناي نظریه رسانه

و تبلیغ جهانی دین از کانال ابزارهاي نوین. دنیاي اسالم نیز باید ها  گسترده در رقابت رسانه
هاي تلویزیونی بزرگ باشد تا از این  ها و شبکه اي، ماهواره هاي رسانه درصدد تأسیس غول

 رقابت عقب نمانده و از طرفی مسیر تبلیغ را نیز بپیماید.

 الملل بینهاي جریان خبر و تبلیغ  جنوب از مدل -ي شمال . نظریه3,6
تئوري سه "بار در برابر  آلمانی براي اولین 1هوفر جنوب را هاوس - اصطالح شمال

بندي کشورهاي  . در این تقسیم)14: 1384(فرونچی، کار برد  به 2تونگ مائو تسه "جهان
. شاید اصل )9: 1379(اسمیت، توسعه را جنوب نامیدند  یافته را شمال و کشورهاي در حال توسعه

سازي  هاي آگاهی هاي غیرخبري مانند: پیام ه براي جریان خبر تدوین شده، اما پیاماین نظری
طور که  و آموزشی اعم از دینی و غیردینی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. یعنی همان

مند قادر به  هاي قدرت ي در اختیار داشتن رسانه واسطه هاي بزرگ اقتصادي به قدرت
ي خود هستند، به همین میزان قادر به ترویج مذهب  مورد عالقهي خبر  سازي یا اشاعه خبر

ي  باشند. حال در این شرایط براي مقابله و یا توسعه و یا عقاید ضدمذهبی خود نیز می
ها بود و هم  ي ارتباطاتی و تکنولوژي معارف اسالمی در سطح جهان باید هم به دنبال توسعه

تر  اي بیش هاي رسانه نی اسالم در دنیایی که قدرتدنبال تأمین محتواي جذاب. تبلیغ جها به

                                                      
1  . Karl Haushofer. 
2  . Mao Tse-tung. 
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ي  اي نیست و باید با تأمین زیربناهاي ارتباطاتی در عرصه در اختیار دشمن است، کار ساده
 الملل را انجام داد. الملل، کار تبلیغ بین بین

 الملل الملل در دنیاي امروز ارتباطات بین . ابزارهاي تبلیغ بین4

 الملل تبلیغ بین. ابزار مکتوب و 4,1
مطبوعات یکی از مؤثرترین وسایل ارتباط جمعی تاثیرگذار بر افکار عمومی است. از 

هاي فرهنگی  تواند نقش مهمی در انتقال، حفظ، گسترش و یا نفی و ابطال ارزش رو، می این
ن تر، باید گفت: مطبوعات یکی از وسایل گوناگو. به بیانی ژرف)176: 1371(اسدي، ایفا نماید 

گونه ارتباط شخصی بین  ارتباطی است که بخش وسیعی از مخاطبان را بدون هیچ
العاده وسیعی از  گیرد. این ابزار فرد را با طیف فوقها فرا می فرستندگان و گیرندگان پیام

 سازد. شوند، آشنا می طور غیرمستقیم شناخته می مردم، که تنها به

 . فضاي مجازي4,2
ه در آن نه تنها ذخیره، نگهداري و نقل و انتقال این فضاي مجازي بستري است ک

شود، بلکه دامنه و وسعت فراگیري و  تر انجام می تر و ساده ها بسیار ارزان اطالعات و داده
ي جهانی  مندسازي کاربران از سالیق و عقاید متکثر و اقوام و ملل مختلف در گستره بهره

ن دلیل با توجه به آمار نسبتاً مناسب کاربرانی که همی تر است؛ به نیز بسیار فراگیرتر و وسیع
ي بسیار  آوري اطالعات، زمینه به دنبال اطالعات معنوي و مذهبی هستند، رشد روزافزون فن

پژوهی  ي دین وجوگران در حوزه خوبی را فراهم کرده که در قالب آن، کاربران و جست
 تري به اطالعات خواهند داشت. تر و سریع دسترسی آسان

 اي هاي ماهواره . شبکه4,3
اطالعاتی مناسب براي گسترش تعلیم و  -ها یک ابزار تکنولوژیکی امروزه ماهواره

روند. از آن  شمار می تربیت و آموزش از راه دور و انتقال علم و دانش از آسمان به زمین به
رعت ویژه یکی از وسایل ارتباطی است که پس از اختراع، به س طور به گذشته، ماهواره

عنوان یکی از ابزارهاي  مراحل تکمیل و تکامل خویش را پشت سر گذارده و امروزه به
هاي رادیویی و تلویزیونی در جهان ارتباطات مطرح  منحصر به فرد در انتقال تصاویر و پیام

ها و  هاي دیگر رسانه ها در کنار دارا بودن کارکردها و ویژگی شده است. ماهواره
رسانی، ایجاد همبستگی، آموزش و سرگرمی، ویژگی  ثل اطالعهاي نوین، م فناوري

 ها دارد. متمایزي نسبت به سایر رسانه
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 المللی دین المللی ارتباطات و تبلیغ بین . حقوق بین5

 . اصل آزادي جریان اطالعات5,1
عنوان یکی از حقوق بنیادین بشري و  حق دسترسی به اطالعات و گردش آزاد اخبار به

دالیل  ي جهان امروز است. دیگر کسی تردید ندارد که به شده صول پذیرفتهشهروندي از ا
بودن آنان از اخبار پیرامونی خود، از جمله حقوقی  مختلف دسترسی به اطالعات و آگاه

المللی نیز به هرگونه  هاست. اسناد معتبر بین است که تأمین آن وظیفه و نیز به سود دولت
 اند. براي مثال ماده و از نظر حقوقی آن را مستند ساخته بحثی در این زمینه پایان داده

 به صراحت چنین بیان کرده )1948(مصوب دهم دسامبر ي جهانی حقوق بشر  اعالمیه 19
 است:

هرکس حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از «
 افکار داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و

 و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزي آزاد
 »باشد.

 1964مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  59ي شماره  پیش از آن هم قطعنامه
آزادي اطالعات یک حق بنیادین بشر و ... سنگ بناي تمام «تصریح کرده بود که 

 »وقف آن کرده است. هایی است که سازمان ملل خود را آزادي

 . اصل آزادي بیان5,2
هاي گوناگون  ها و عقاید از راه ها، ارزش شناخت  ها، آزادي اظهار اندیشه، اعم از نظریه

. )9: 1380(پولن، کنند  مانند: گفتار، نوشتار، تصویر، مطبوعات و ... را آزادي بیان تلقی می
هاي حقوقی جامعی از آزادي و  تعریف "حقوق بشر و شهروندي"بار در اعالمیه  براي اولین

ها که  ها نیز مشخص گردید. آمریکایی هاي آن آزادي مطبوعات ارائه شد و محدودیت
ي استعماري انگلستان پذیرفته بودند، بعد از پیروزي  اصل آزادي مطبوعات را از زمان سلطه

برداشتن خأل  ني حقوق بشر و شهروندي، به فکر از میا انقالب فرانسه و انتشار اعالمیه
اي  ي آزادي بیان و مطبوعات افتادند و مجموعه موجود در قانون اساسی این کشور در زمینه

هاي قانون اساسی تصویب و در اولین  هاي فردي را در قالب اصالحیه از حقوق و آزادي
ي ایاالت آمریکا تکلیف  ، تضمین مطبوعات آزاد را به همه1931ي خود در سال  اصالحیه

 د.نمودن
المللی حقوق مدنی و سیاسی را  دسامبر، میثاق بین 16مجمع عمومی سازمان ملل در 

رسمیت شناختن آزادي بیان را مطرح کرده و آزادي  آن به 19تصویب رساند که ماده  به
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ي آزادي بیان معرفی  وجو، دریافت، انتشار اطالعات و عقاید را زیر مجموعه براي جست
. عناصر آزادي بیان شامل: آزادي در تشکیل عقاید و افکار، )4: 1381(رهبر، کرده است 

آزادي در ابراز عقاید و افکار، آزادي در اشاعه و انتقال عقاید و افکار، آزادي در تعیین 
ي بیان، آزادي در دریافت  مفاد و بیان، آزادي در تعیین مخاطب، آزادي در انتخاب وسیله

 .)18: 1386(انصاري، شود  وجوي اطالعات می بیان و آزادي در جست

 الملل . آزادي مذهب در فضاي بین5,3
ي اشکال عدم مداراي  امحاء کلیه"اي تحت عنوان  میالدي قطعنامه 2005در سال 

به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که بر اساس مفاد آن، کشورها  1"مذهبی
ي جهانی حقوق بشر که مربوط به عدم تبعیض در دین،  اند به مفاد منشور و اعالمیه مکلف

نژاد، زبان و جنسیت است پایبند باشند و اقداماتی را که خالف این امر باشد، مرتکب نشده 
 بردارند.و حتی در جهت محو آن گام 

سو در سازمان ملل متحد شکل  به این 2001قابل ذکر است که جریان مستمري از 
ها و ادیان، مشارکت براي تحقق  وگوي فرهنگ گرفته که در صدد است از طریق گفت

ي  هاي متعددي از جمله قطعنامه صلح را به ارمغان بیاورد. ماحصل این اقدامات، قطعنامه
ي  است. قطعنامه 2"مذهبی، فهم و مشارکت براي صلح وگوي فرهنگی و ترویج گفت"

ها تحت  ها و حکومت دیگري نیز در راستاي حصول مشارکت و هماهنگی میان ملت
میالدي به تصویب مجمع عمومی رسید که در نوع خود کار بسیار  2006همین عنوان در 

 .)115: 1390کال،  (آرایی درونرود  شمار می جدیدي به
ي  توان با مطالعه ها در باال اشاره شد می المللی که به بعضی از آن ین بینبا توجه به قوان

تر و اتکا بر همین قوانین در تبلیغ اسالم در جهان قدم برداشت. طبیعی است با توجه به  بیش
هاي سیاسی و غیرسیاسی که بر روي دین اسالم و مسلمانان وجود دارد، باید هر  حساسیت

اي است در دست دشمن براي جلوگیري  قانون باشد و اال بهانه اقدام تبلیغی در چارچوب
 دهند. اي که ملل و مبلغان مسلمان انجام می حتی اقدامات قانونی

                                                      
1. Elimination of all forms of religious intolerance. 
2. Promotion of interreligious and intercultural dialogue, understanding and 
cooperation for peace. 
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 الملل ي تبلیغی در ارتباطات بین عنوان یک شیوه گردي به . جهان6
ي اقتصادي، تنیده طبیعت گردشگري در هر جامعه متأثر از عوامل پیچیده و درهم

عبارت دیگر، گردشگري داراي ابعاد مادي و معنوي  فرهنگی و اجتماعی است. بهسیاسی، 
توان  حال که می توانند دیگري را مجذوب خود نمایند. در عین است که هر کدام می

اي متشکل از صنایع  گردشگري را یک صنعت و فعالیت اقتصادي دانست (یا مجموعه
هاي اجتماعی که  و متشکل از پدیده اي است پیچیده چنین مجموعه مرتبط) هم هم به
صورت مستقیم و غیرمستقیم (حتی قبل از اقتصاد) فرهنگ و اجتماع را تحت تأثیر  به

ي اصلی تولید اشکال جدید فرهنگی است؛ گذارد. به قول مک کانل، گردشگري زمینه می
لوژیک چنین بیان ایدئو هاي صرفاً تجاري نیست، بلکه هم اي از فعالیت گردشگري آمیزه

ي فرهنگ و طبیعت را بر  تاریخ، طبیعت و سنت است؛ بیانی که قدرت آرایش دوباره
 .)125: 1385(برنز، اساس نیازهاي خود دارد 

در دوران معاصر گردشگري به واقعیت مهم اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است؛ 
که منبعث از فرهنگ  ها، نیازها و آرزوهاي او ها، خواسته فعالیتی است که با انسان و انگیزه

جامعه است، ارتباط دارد. در گردشگري از همان برخورد اول تعامالت فرهنگی میهمانان و 
ي تماس ها و الگوهاي متفاوتی هستند و مسأله شود. دو طرف داراي ارزش میزبانان آغاز می

اي  دیگر داراي اهمیت ویژه ها بر یک و برخورد طرفین و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن
ها بازخوردهاي متفاوتی را  است. تفاوت رفتار اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و بومی

هاي فرهنگی شود؛ یعنی  هایی براي تماس تواند سبب ارتباط همراه دارد. گردشگري می به
وجود آوردن شرایطی که گردشگران بتوانند خود، فرهنگ بومی را از نزدیک لمس  به

 کنند.
المللی دین است. توریستی که از ایران به کشورهاي  براي تبلیغ بینگردشگري فرصتی 

گردان  توان جهان هاي الزم تبلیغی می رود، یک مبلغ بالقوه است. یعنی با آموزش دیگر می
عنوان مسلمان در سراسر جهان در  ایرانی را به یک مبلغ دینی تبدیل کرد. افرادي که به

دهند. حال این  طور طبیعی به دیگران نشان می را به وآمد هستند و فرهنگ اسالم حال رفت
تواند مثبت و اثربخش بوده و یا منفی و ضد دین باشد. از طرف دیگر،  بازنمایی می

شوند، مخاطبان تبلیغی ما در  هاي خارجی که وارد کشوري اسالمی مانند ایران می توریست
اند. با  ي ما، خود مخاطب ما شدهالملل هستند. مخاطبانی که بدون هیچ زحمتی برا فضاي بین

توان  المللی کنونی می ي صنعت گردشگري و توریسم در فضاي ارتباطی بین توسعه
 هاي تبلیغی فراوانی را از این صنعت برد. بهره
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 الملل . ارتباطات میان فرهنگی و تبلیغ بین7
ي گوناگون ا شان به اندازه ارتباط میان مردمانی که ادراکات فرهنگی و نظام نمادهاي

فرهنگی نامیده  تواند در جریان ارتباط ایجاد اختالل نماید، ارتباطات میان است که می
هاي  ها و فرهنگ هایی با پیشینه فرهنگی، از زمانی که انسان شود. ارتباطات میان می

گونه  ي خود را بر سر آنان گستراند. این دیگر پرداختند، سایه گوناگون به تماس با یک
هاي تبلیغی مروجان ادیان  ها، مأموریت ها و لشکرکشی ابتدا در قالب جنگارتباط، 

هاي دیگر  گوناگون، سفرهاي تجاري بازرگانان ماجراجو و تالش براي کشف زمین
اي بس  تاریخی مسأله، اگرچه این نوع از ارتباط سابقه  گیري پذیرفت. در پی صورت می

ي  م علمی و دانشگاهی مربوط به چند دههصورت یک نظا طوالنی دارد، اما تدوین آن به
ي آمریکا که از اقوام و نژادهاي گوناگونی ترکیب  اخیر است. در این زمان، ایاالت متحده

اي تازه از  هاي نخستین، وارد مرحله سرآمدن دوران تنش شده بود، با گذشت زمان و به
و نژادهاي درون آمریکا ها بحران مشکالت اقوام  ترین آن هاي اجتماعی شد؛ که مهم بحران

عنوان رهبري جهان براي خود قائل  اي که این کشور بهبود. این مسأله همراه با نقش تازه
الملل) را که  الملل (ارتباطات بین که دانش روابط بین شده بود، پژوهشگران را پس از آن

بار  ند، اینهاي عصر جدید افزوده بود پرداخت، به دانش ها می تنها به بررسی روابط دولت
دیگر و  ي آنان با هم هاي مختلف و مقایسه بندي فرهنگ سوي مطالعه و شناخت و طبقه به
ي دانش، به مطالعات بین  ویژه مقایسه با فرهنگ آمریکایی سوق داد؛ که از این شاخه به

 فرهنگی تعبیر شده است.
دغدغه مقایسه و جاي داشتن  از درون این مطالعات، نظام علمی دیگري تولد یافت که به

هاي مختلف برآمد.  ها، درصدد بررسی تعامل واقعی میان مردم و فرهنگ بندي فرهنگ طبقه
ي ارتباطی آن،  تر بر جنبه فرهنگی و سپس با تأکید بیش این نظام علمی ابتدا مطالعات میان

هاي  هاي مربوط به این حوزه به سال فرهنگی نام گرفت. موج اصلی کتاب ارتباطات میان
نام ارتباطات  به "پرنز"و  "سوموور"گردد؛ که با کار مشترك  و بعد از آن برمی 1972
خلدون  ها قبل از این، ابن . الزم به ذکر است که قرن)28: 1384(همایون، فرهنگی آغاز شد  میان

توانند تمام نیازهاي ي انسانی نمی که آحاد جامعه دانشمند بزرگ اسالمی، ضمن تأکید بر این
تنهایی فراهم سازند و از این جهت نیازمند تعاون و مشارکت  ا براي زندگی بهخود ر

ي سازمان اجتماعی خود و نیز در تبیین هویت و روابط دیگران هستند، در نظریه
فرهنگی، معتقد بود که نظم مناسب در تعاون بشري در چنین سازمان اجتماعی، زمانی  میان

دیگر اداره شوند. بعد  ي یک ود کردن اثرات نابودکنندهها با محد آید که انسان وجود می به
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ساختن ادبیات و  هاي او تکیه کرده و به غنی خلدون، مطالعات اجتماعی بر دیدگاه از ابن
 .)70: 1378(باهنر، المللی پرداختند  فرهنگی و بین هاي مطالعه میان روش

ه نوع تماس بین در بیان انواع تماس فرهنگی و کنش متقابل بین فرهنگی، چهارد
فرهنگی وجود دارد، که ده نوع آن مربوط به رفتن از کشور خود به کشور دیگر، و چهار 

 نوع آن مربوط به کشور خود است:
اند، درس  دانشجویان خارجی که در کشوري غیر از کشوري که مدرسه رفتهـ 

 خوانند. می
 ندملیتی است.هاي چ ویژه آنان که کارشان در شرکت بازرگانان و تجار، بهـ 
 کنند. ها که در سفارت کشور متبوع خود در کشور دیگر خدمت می دیپلماتـ 
 کنند. المللی کار می هاي بین مترجمان زبان که در سازمانـ 
 کنند. ها که در کشور دیگر با قراردادهاي دولتی کار می تکنسینـ 
 لح.هاي ص یافته، مانند گروه هاي سازمان کنندگان در برنامه شرکتـ 
 روند. افراد نظامی همانند: مستشاران و وابستگان نظامی که به کشورهاي دیگر میـ 
 مهاجران که در کشور دیگر اقامت دارند.ـ 
 کنند. هاي دیگر مطالعه می ي فرهنگ محققان و پژوهشگران که دربارهـ 
 روند. گردانی که به سفرهاي کوتاه مدت می جهانـ 
 ن یک کشور، مانند سیاهان.اعضاي گروهی قومی مشخص دروـ 
هاي درون قومی  یافته، مانند کمپ کنندگان در تماس درون قومی سازمان شرکتـ 

 ها. تابستانی یا اردوگاه
سوي سرزمین دیگر وادار  اعضاي گروهی قومی که از جانب حکومت به حرکت بهـ 

 اند. شده
خانواده از یک گروه قومی عنوان بخشی از تحصیل، با اعضاي یک  دانشجویانی که بهـ 

 کنند. زندگی می
ي جهانی برعهده گرفته ویژه اسالم، نقشی اساسی در صحنه هاي اخیر مذهب، به در سال

عنوان نیرویی عظیم  ها و هنجارهاي جدید، قدرت خود را به ي ارزشبر ارائه و عالوه
عنوان مصداق  صر بههاي مختلف نشان داده است. انقالب اسالمی ایران در جهان معا درحوزه

بدیل از نقش و نیروي مذهب در ایجاد تغییرات بنیادین  اي بی کامل این مدعا و نمونه
 کند. هاي گوناگون حیات بشري، خودنمایی می درعرصه

ها: آزادي و رشد و تعالی انسان  ي آن که از جمله -توجه به اهداف واالي دین اسالم 
و ماهیت جهانی آن، ضرورت  -ي کمال است سو در زمینه و بستري مناسب و حرکت به
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سازد. از  سوي آن مطرح می جوي جهان را به هاي آزاده و حق تبلیغ دین و دعوت انسان
عدالتی به صدور پیام  سوي دیگر، انقالب اسالمی با آرمان مبارزه با استکبار و ستم و بی

با مستکبران نیاز دارد. ي آزادگان جهان براي مبارزه  خود در سطح جهان با هدف اتحاد همه
که در تعالیم اسالمی  -همراه دقت نظر در مفاهیم جهان اسالم و امت اسالمی این نکات به

ي ارتباطات میان فرهنگی  تأکیدي بر توجه بیش از پیش به حوزه -جایگاه واالیی دارد 
 خواهد بود.

حث مطلوب ساز طرح مبا هاي گوناگون، زمینه شناخت جوامع دیگر و توجه به فرهنگ
شود. این شناخت با روشن کردن نقاط اشتراك و اختالف، خاستگاه و  ها می در میان آن

اهمیت و نقش این نقاط در هر فرهنگ، به ما کمک خواهد کرد تا ضمن احترام به 
 هاي مهم، اصیل و خاص هر فرهنگ، بتوانیم با تأکید برنقاط اشتراك، اهداف ویژگی

را عملی کنیم؛ زیرا عمل کورکورانه و بدون شناخت اگر ي دین و انقالب خود عالیه
 .)135: 1377(رضی، ثمر خواهد بود  اي نیز در پی ندارد و بی بار نیاورد، نتیجه ي معکوس به نتیجه

 گیري نتیجه
ها بر روي آن مطالعه  اي وسیع است که باید بیش از این الملل عرصه ي تبلیغ بین عرصه

الملل و مبانی تبلیغ  هاي ارتباطات بین س از بیان مقدماتی در نظریهو تحقیق انجام گیرد. اما پ
الملل  الملل و ارتباطات بین ي تبلیغ بین توان نتایجی را در باب رابطه جهانی دین اسالم می

کردن دو امکان بالقوه  دست آورد. از نظر مبلغ مسلمان، رسالت تبلیغات اسالمی، بالفعل به
 است:

تر شناخته شده  نخستین امکان بالقوه، خود اسالم است. اسالم یک مکتب ناشناخته یا کم
معنی  است و یک نیروي پتانسیل از دیدگاه مبلغ مسلمان است و بالفعل کردن آن دقیقا به

فکران و  . روشن)438: 1389(زورق، کردن آن به جهانیان است  بازشناسی و از نو معرفی
نگریستند و  عصر روشنگري اسالمی عموماً از این زاویه به اسالم می نویسندگان مسلمان در

 کردند از نظر خود، اسالم واقعی را به مردم معرفی نمایند. مبلغان مسلمان از تالش می
ي کشورهاي اسالمی نظیر: سید محمدباقر صدر از عراق، سید قطب از مصر و اقبال  همه

ي بیستم و  ترین مبلغ اسالم در سده مودند و بزرگپی الهوري از پاکستان، همین مسیر را می
دوران معاصر، یعنی امام خمینی در ایران، نیز رسماً مردم را به اسالم ناب محمدي دعوت 

 کرد. می
دومین امکان بالقوه، مسلمانان جهان هستند. مسلمانان جهان از چندین جهت یک 

از یک میلیارد نفر از مردم جهان شوند. اول؛ از نظر جمعیت بیش  نیروي بالقوه محسوب می



 

 

135 

 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  پانزدهمشماره 
  95زمستان 

 هاي نظریاتظرفیت
 المللارتباطات بین

 براي تبلیغ اسالم
 در مقیاس جهانی

 )138تا  121(

رتبه، تکنوکرات، کارگران  میلیون نفر متخصص عالی 250ها بیش از  هستند که در میان آن
هاي  ماهر و کشاورز وجود دارد. دوم؛ از جهت موقعیت جغرافیایی سرزمین ماهر و نیمه

هم جهان از میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و قریب به صد بندر م 35اسالمی نزدیک به 
میلیارد بشکه نفت در  320آن جهان اسالم است. سوم؛ از جهت منابع اقتصادي، نزدیک به 

ي فرهنگی این یک واقعیت تاریخی است  کشورهاي مسلمان قرار دارد. چهارم؛ از نظر پیشه
شناسی،  هاي علمی نظیر: ریاضیات، فیزیک، شیمی، مکانیک، کیهان که اغلب رشته
وجود  اي از نیشابور تا قرطبه به در دوران طالیی تمدن اسالمی در گستره جانورشناسی و ...

ها و  اکنون، بخش عظیمی از مواریث فرهنگی دنیاي اسالم، در کتابخانه اند و هم آمده
معنی ایجاد نوعی  نمودن این امکان، به شود. بالفعل هاي کشورهاي غربی نگهداري می موزه

نان جهان در جهت رشد و پیشرفت مجدد علمی آنان حس خودآگاهی تاریخی براي مسلما
 .)439(همان: است 

ي اسالمی و سپس  در نتیجه، در درجه اول، خودباوري درونی براي جامعه
الملل امري ضروري است. براي استفاده از بستر ارتباطات  اندرکاران سیستم تبلیغ بین دست

ي  لیغ انجام داد. مهندسی تبلیغ سه وظیفهالملل براي تبلیغات جهانی اسالم باید مهندسی تب بین
ي برنامه و راهبرد  مهم: یعنی ارزیابی وضع موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و آرمانی و ارائه

الملل نیازمند یک  ي بین براي رسیدن به وضعیت مطلوب را بر عهده دارد. تبلیغ در عرصه
الملل کامًال روشن  یغی بینهم مرتبط است. لذا ضرورت مهندسی تبل دهی کالن و به سازمان

اند  الملل فعال هایی که در امر تبلیغ بین الملل فقط ناظر به دستگاه است. مهندسی تبلیغ بین
الملل فعالیت دارند، باید در نظام  هایی که به نوعی در فضاي بین باشد؛ بلکه تمام دستگاه نمی

سیار حائز اهمیت است: مرحله الملل قرار گیرند. فرایند این مهندسی ب مهندسی تبلیغی بین
الملل، قوانین و  هاي برتر ارتباطات بین یابی به نظریه هاي بنیادین براي دست اول؛ پژوهش
شناسی وضع موجود  شناسی، شناخت ابزارهاي نوین تبلیغی، آسیب المللی، رسانه مقررات بین

شود. مرحله دوم؛  انجام می الملل، تدوین مبانی تبلیغ جهانی دین و .... در مرحله اول تبلیغ بین
هاي مرحله اول. مرحله سوم؛ تدوین راهبردها، الگوها  گیري کاربردي از نتایج پژوهش نتیجه

ي پنجم باید از  سازي. مرحله چهارم؛ اعتبارسنجی راهکارها. در مرحله و راهکارها و تصمیم
اتخاذ شود.  هاي الزم، تصمیمات اصلی شده پس از اعتبارسنجی میان راهکارهاي ارائه

ي  ي تعیین راهبردهاي اجرایی است. مرحله ششم، مرحله عبارت دیگر این مرحله، مرحله به
ي هفتم،  شوند. در نهایت در مرحله هاي اتخاذشده، اجرایی می اجراست. راهبردها و سیاست

شود. مجموعه مراحل  ها و راهکارها برطرف می بازخوردگیري انجام شده و عیوب روش
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الملل باید در یک پروسه متصل طی شوند تا نتیجه منسجم نهایی  هندسی تبلیغ بینهفتگانه م
 بدست آید.

متولیان این مهندسی باید مشخص باشند. طبیعی است که یک تیم وسیع از متخصصان، 
ها و ادارات دولتی و خصوصی باید متولیان این مهندسی باشند؛ اما یک ارگان  سازمان

هاي  ي نهایی و ناظر اصلی باید تعیین شود. تمام سازمان گیرنده عنوان تصمیم باالدستی به
هایی که در سطح وسیع و جزئی در  حوزوي که با امر تبلیغ سروکار دارند، وزارتخانه

توان نام  دانان کشور و بسیاري از نهادها و اشخاص را می اند و زبان الملل فعال ي بین عرصه
الملل هستند. در نهایت با توجه به مطالب مذکور،  بین برد که از متولیان این مهندسی تبلیغ

تواند الگوي حرکت منسجم تبلیغ  الملل می الملل در بستر ارتباطات بین یک مدل تبلیغ بین
 الملل باشد. جهانی دین اسالم در عصر ارتباطات بین

گفتمان دعوت اسالمی در چارچوب نظام دعوت اسالمی قابل تبیین است. این نظام، 
المللی است. در هر سطح از این سطوح، نظام دعوت اسالمی  نظام فردي، اجتماعی و بینیک 

شود.  داراي گفتمان خاصی است که محتواي آن بر مبناي سطح دعوت تعیین و تولید می
بینی  ي کارکردهاي انسانی برمبناي اسالمی در سطوح ذهنیت و عینیت، ناشی از جهان همه

بینی ارتباطی است که ناشی از دعوت اسالمی  رهنگی و جهانعنوان زیربناي ف اسالمی به
دهد که  باشد. در حقیقت دعوت اسالمی روح ارتباطات اسالمی را تشکیل می می

الملل بسیار  بینی اسالمی در بعد فرهنگی است. اصول این تبلیغ بین ي جهان کننده منعکس
ها و  حقیقت ویژگی الملل در فضاي فعلی، در حایز اهمیت است. اصول تبلیغ بین

باشند. رعایت این اصول در پیشبرد  الملل می خصوصیات حاکم بر فرایند مهندسی تبلیغ بین
عنوان اصول  اهداف نظام تبلیغی اسالم شرط اول خواهد بود. شاید بتوان اصول زیر را به

 اصلی نام برد:
 تبلیغ باید براي خدا باشد. اخالص؛

 بینانه باشد. قعتبلیغ باید وا تطابق با واقعیت؛
 الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. تدبیر و بصیرت در امر تبلیغ بینبصیرت؛ 

اندکاران تبلیغ باید با عنایت به تخصص باشد.  انتخاب مبلغان و دست شده؛ کارشناسی
 المللی تدوین شوند. بر نظریات ارتباطات بین هاي انتقال آن باید مبتنی محتواي تبلیغی و کانال

 المللی باید با هماهنگی و انسجام الزم انجام شود. تمام مراحل تبلیغ بین هماهنگی؛
 المللی باید زبان مناسب اتخاذ شود. براي تبلیغ در فضاي بین انتخاب زبان مناسب؛

هاي تبلیغی باید متناسب  امکانات مبلغ همیشه محدود است و برنامه در نظر گرفتن امکانات؛
 راحی شوند.با امکانات موجود ط
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  چهارمسال 
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  95زمستان 

 هاي نظریاتظرفیت
 المللارتباطات بین

 براي تبلیغ اسالم
 در مقیاس جهانی

 )138تا  121(

الملل باید متناسب با نیاز روز و  ي بین هم در عرصه ابزار تبلیغ، آن استفاده از فناوري؛
هاي ارتباطی نوین در موفقیت  ي مخاطب انتخاب شود. استفاده از رسانه و تکنولوژي سلیقه
 سزایی دارند. رسانی تبلیغی نقش به پیام

الملل اعم از عملکرد سیاسی،  در فضاي بینعملکرد مبلغ و مسلمان  تطابق گفتار و کردار؛
ها را  بر معارف و دستورهاي اسالمی که مبلغ آن اقتصادي، فرهنگی، اخالقی و ... باید منطبق

 کند، باشد. تبلیغ می
شمولی دین اسالم و لزوم تبلیغ جهانی دین، باید مهندسی  در نهایت پس از اثبات جهان

المللی توسط  الملل و در چارچوب قوانین بین رتباطات بیني نظریات ا الملل بر پایه تبلیغ بین
 طراحان متخصص و متعهد با رعایت اصول تبلیغی طراحی شده و اجرا شود.
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