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 یزیوندر رعایت قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلوی کنکاشی

 **علیرضا حسینیسید، دکتر ، دکتر علیرضا سلیمی*مهدی یوسف

 چکیده
هاي مختلف هگستره عميق و دامنه مؤثر آن در عرص دليلبهاهميت پدیده نوظهور تبليغات بازرگاني 

ها، رو به افزایش است. از سوي ترین منابع مالي رسانهبه یکي از مهم زندگي، همچنين تبدیل شدن
توجـه   عنـوان موضـوعي مهـم همـواره مـورد     دیگر، مسئوليت و ضمانت ناشي از تبليغات نيز به

بـه بررسـي قواعـد     محتوا، تحليل روش صاحبنظران حقوقي و فقهي بوده است. پژوهش حاضر به
پـردازد. جامهـه آمـاري پـژوهش را     هاي بازرگاني مير آگهيآور دآور و یا مسئوليتفقهي ضمان

ـ   1396شده از شبکه اول سيما، از مهرماه  هاي غيرتکراري پخشيآگه تشـکيل   1397هریور تـا ش
انـد.  شـده شود که به روش تصادفي ساده انتخـا   آگهي را شامل مي 455دهند و حجم نمونه مي
ها موارد تخلف از قواعد و موضوعات فقهـي  آگهي درصد 7/87ها حاکي از آن است که در یافته

له درصد(، مشتبه نمودن موضوع مهام 6/4(، تدليس )درصد 1/5وجود نداشته و تنها قواعد نجش )
شده است. ( مشاهده درصد 2/0غرر ) و (درصد 4/0) ليسبدرصد(، نفي  9/0درصد(، غش ) 1/1)

خلـف  مستقيم، ایجا  ملزم )وعده پاداش(، تسایر موارد مرتبط ازجمله ضرر، تسبيب مستقيم و غير
ها دیده نشده است. همچنين بيشـترین فراوانـي، رعایـت    در شرط ضمني و تهاون بر اثم در آگهي

ها و نکردن قواعد فقهي در تبليغات مواد بهداشتي و آرایشي، مواد خوراکي، مؤسسات مالي، بانک
 ها بوده است.بيمه
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 مقدمه

و  گستترش  دلیت  بته  استت کته   بشری حیات تاریخ ای نوین درپدیده بازرگانی تبلیغات

 کتارگااران  .استت  شتده  علمتی  مختلت   هایدر حوزه پژوهش محور آن، دامنه توسعه

هتای  رنت   نمادهتا و ترکیت    از استتااده  کنتار  در تتا  کننتد می تالش بازرگانی تبلیغات

 و ارتباطی هایفناوری بازرگانی، آخرین تبلیغات هایو شیوه اصول بر تأکید با مختل ،

گیتری  را به بهره ی  مخاط تما تا کارگیرندکاالی مورد تبلیغ به معرفی برای ای رارسانه

ستب    بته  بازرگتانی  تبلیغتات  گستترش  بته  تمایت  . کنند جل  خدمت یا محصول یک

هتا،  ترین منابع درآمد اقتصادی رستانه یکی از مهمعالیت را به این ف آن، باالی سودآوری

هتای مختلت    عمیت  و گستترده تبلیغتات بازرگتانی بتر عرصته       آثار تبدی  کرده است.

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی رو به افاایش است کته در حتال حا تر   

هتای  در رستانه » ن تبلیغتات امتری دشتوار استت.    داری مدرن بتدو تصور اقتصاد سرمایه

قتانون   175)اصت   « شتود  تتأمین جمعی، آزادی انتشارات طبت  متوازین استالمی بایتد     

ها نیا در بیان مطال  آزادند مگر آنکه مخ  مبانی اسالمی و یتا حقتوق   نشریه»اساسی(. 

عنوان یک مکتت  کامت  الهتی از بیتان     قانون اساسی(. اسالم به 24)اص  « باشدعمومی 

شوند فروگذار نکترده و در متورد تجتارت و    دایت انسان مربوط میمو وعاتی که به ه

ه، رام دانستت حامرونهی کرده است؛ یعنی آنها را واج  یا  تأکیدتبلیغات نیا مطالبی را به 

عنوان آداب تجارت، یعنتی امتور مستتحبی  کتر کترده      از سوی دیگر برخی موارد را به

برای دیگران، پرهیتا از خیانتت،    رورت خیرخواهی توان بهاست. در این خصوص می

لاوم وفای به عهد، نهی از تتدلی  و شتش، حرمتت و ناتی شتبن و خستارت زدن بته        

 الناس و احترام مال مسلمان اشاره کرد. رورت توجه به ح  دیگران،

 ا مستال  شتدت مستتعد درگیتر شتدن بت     تبلیغات بازرگانی با توجه به ماهیت آن، به

که در صورت رعایت نشتدن مقتررات و  تواب     حوینآور است بهحقوقی و مسئولیت

عنتوان  تواند باعث ورود خسارت به مخاط  شود. این خسارت باعث الاام جبران بهمی

دیدگان است. برای اثبتات ایتن مو تو     های احقاق حقوق زیانترین روشیکی از مهم
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واعد که تحت ای از قتوان عالوه بر حقوق، به قواعد فقهی نیا مراجعه کرد، مجموعهمی

باعث ورود  ک هر که  نحویشوند، بهعنوان  مانات یا موجبات مسئولیت شناخته می

 دارد.مسئولیت مدنی است و در قبال او ملام به جبران  ،خسارت به دیگری شود

آور ناشی از تبلیغات بازرگانی یا به منظور بررسی قواعد فقهی  ماندر این مقاله، به

ای یتک  ی ناشی از تبلیغات از منظر قواعد فقهی، به تحلیت  محتتو  تعبیری، مسئولیت مدن

ایتم تتا   شده از شبکه یک سیمای جمهوری اسالمی ایران پرداختهسال از تبلیغات پخش 

 من بررسی متغیرهای فقهی ازجمله، تدلی ، شرر،  ترر، تستبی ، نجتش، شتش و...     

، پرستش  تی ی کنیم به این ترمیاان و کیایت توجه به آنها را در مصادی  تبلیغاتی واکاو

شتده در  قواعد فقهی محصتول نشتان داده    قدر متیقناصلی پژوهش این خواهد بود که 

یتک از متوارد تبلیغتاتی موجت      این قواعد کتدام  براساستبلیغات بازرگانی چیست؟ و 

 شوند؟ها می مان و مسئولیت رسانه

 پیشینه پژوهش 

مستئولیت متدنی ناشتی از    »ختود بتا مو تو     نامته  ( در پایتان 1396یوسای گلودردی )

ر دبه این نتیجه رسیده است که بتا توجته بته نظریتات تقصتیر و خطتر        «تبلیغات دروغ

ه بت خسارات ناشی از مسئولیت مدنی، گاه، جبران خسارت به سب  تقصیر است و گاه، 

سب  ورود خسارت، مقصر موظ  به جبران خسارت است. به این ترتی ، در صتورت  

 سارت از سوی تبلیغات صداوسیما، عالوه بر تولیدکننده کته مستئول خستارت   ورود خ

اش است، رسانه نیا مسئول است زیرا اگتر اقتدام بته    وارده بر اثر مصرف کاالی تولیدی

خوردند. این شتناخت باعتث   شدند و فری  نمیکرد مردم مطلع نمیتبلیغ محصول نمی

هتا در انتشتار آگهتی و در    شتر رسانهکاهش یا جبران میاان خسارت و همچنین دقت بی

 شود.دست می هایی از ایننتیجه کاهش باهکاری

 حقتوق  و فقته  دیتدگاه  از هتا رستانه  متدنی  مستئولیت »( در مقاله 1395)زاده محمد

 حکومتت  ای، در صتورت های رستانه در فعالیتبه این نتیجه رسیده است که  «اسالمی
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 فع  از ناشی  ررهای جبران و مالی اتتحمی  مجاز  من ،مو و  بر مدنی مسئولیت

 هتای در عرصته  حضتور  الزم برای فرصت ،رسانه مربوط تنبیه و دیدهزیان برای بارزیان

 در زمینته نحتوه   ختاص  قانونی و ع  من اینکه .خواهد شد داده رسانه فرهنگی ... به

 حقتوقی  مختل  هایبرداشت از تشتت قوانین، سازییکسان و هارسانه تمام با برخورد

 جلوگیری خواهد کرد. مستحدثه مو وعات در

 متدنی  مستئولیت  رافع عوام »( در پژوهشی با عنوان 1395) برزوییو  امیرحسینی

قواعتد و   براستاس اند کته  به این نتیجه رسیده« ایران حقوقی نظام در جمعی هایرسانه

هایی کته صتورت   فعالیت دلی بهتوان های جمعی را میمنابع عام مسئولیت مدنی، رسانه

ای نظیتر اتتالف بالمباشتره و اتتالف     دهند، مسئول دانست و بر همین مبنتا، بته ادلته   می

ای موجت  تحقت    کته فعالیتت رستانه    بالتسبی  استناد کرد. به این ترتی ، در صتورتی 

صترف اثبتات ارکتان ثالثته     اتالف بالمباشره باشد، بدون نیاز به اثبات تقصیر و فقت  بته  

هتا مکلت  بته    رو، رستانه را مستئول دانستت. از همتین     متل توان میمسئولیت مدنی 

 قاعتده اتتالف بالمباشتره بتر عهتده آنتان ثابتت        براساسپرداخت  ررهایی هستند که 

آورنده  ترر بتوانتد   در باب شرور نیا در صورت تحق  آن و اینکه رسانه وارد .شودمی

دهنده را مستئول  توان فرد فری اثبات کند که  رر وارده، به وی منتس  نبوده است می

وی ست دانست و به جبران خسارت محکوم کرد. در مورد امر آمر قانونی نیتا اگرچته از   

شود، الاامی به جبران خسارت از سوی آن وجود نخواهد داشتت  رسانه  رری وارد می

متر  آو رسانه مابور مکل  به جبران خسارت نیست زیرا مأمور به اطاعت از دستتورات  

 است و در صورت شیرقانونی بودن دستور، مسئولیتی ندارد. قانونی

 «هتا در حقتوق مو توعه ایتران    مستئولیت متدنی رستانه   »( در کتاب 1392) صحرانورد

 هتای رسانه تغییر ی دل به است؛ بارزیان فع  وجود مدنی، مسئولیت ارکان از یکینویسد می

 مجتازی،  ضایف در انتشار قاب  هایرسانه به، روزنامه نظیر سنتی هایرسانه حوزه از جمعی

ر قترا  ازنگریبت  متورد  آن مصتادی   و هارسانه اقدام از ناشی بارزیان است که افعال  روری

 شود. تبیین ایرسانه هایفعالیت از ناشی بارزیان فع  انوا  دقی ، طوربه وگیرد 
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تیجته  ن« شناستی فقهتی و اخالقتی تبلیغتات بازرگتانی     آستی  » پژوهش در( 1392قانع )

توان برخی از فواید تبلیغات بازرگانی را انکار کرد اما در مجمتو ، آثتار   گیرد که البته نمیمی

 بینی و ایدلولوژی ما با آنچته در جهتان  تااوت جهان دلی بهمخرب و منای آن فاونی دارد و 

ه ، چت های تبلیغات تجاری شربی الگوبرداری شتود داری وجود دارد، نباید شیوهشرب سرمایه

 ای از موارد از آنها نیا پیشی بگیریم.آمارها در پاره براساسرسد به اینکه 

مستئولیت متدنی ناشتی از پختش     »نامه خود با عنتوان  ( در پایان1389پورجوهری )

بته ایتن نتیجته رستیده استت کته در فقتدان قتوانین ختاص          « های رادیوتلویایونبرنامه

 زجمله قانون مطبوعتات استتناد کترد.   وانین اتوان به سایر قیم تلویایون،مسئولیت رادیو

تنها مجاز به پخش اخبار و اطالعات شلت  نیستت بلکته در پختش اخبتار      صداوسیما نه

هایی که متضمن توهین، افترا و نشر اکا یت  هستتند،   صحیح نیا محدودیت دارد. برنامه

 آورند. خستارات معنتوی )جتا بتا پرداختت     نیت، مسئولیتحتی در صورت فقدان سوء

تلویایون، هم در دادگتاه عمتومی   پول( قاب  جبران است و دعاوی مسئولیت مدنی رادیو

شتود.  مرکا فرستنده وهم در دادگاه عمومی که مخاطت  در آن اقامتت دارد، اقامته متی    

 صورت یک آماره قضایی محسوب شوند.توانند بهوتصویر میهمچنین صوت

هتا  لیت متدنی رستانه  در خصوص مسئو یابیم که هرچندبا نگاهی به این موارد درمی

، از منظر قواعد فقهی کمتتر بته   هایی صورت گرفتهدر فقه و نظام حقوقی ایران پژوهش

این مو و  توجه شده است و از سویی دیگر، روش پژوهش و هدف اصلی آن نیا کته  

ای در شناخت قدر متیقن قواعد فقهی در تبلیغات است، پتژوهش حا تر، مطالعته تتازه    

 شود.تلقی می وزهاین ح

 چارچوب نظری پژوهش

هتا  اص  بر ایجاد پیوند میان استقالل و آزادی رسانه« نظریه مسئولیت اجتماعی» براساس

هتا بایتد در عتین    کنتد رستانه  می تأکیدهای اجتماعی آنهاست که و وظای  و مسئولیت

و  باشتند هتای ختود مستئولیت داشتته     پاسخگویی به نیازهای مخاطبان، در برابر فعالیت
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هتا نداننتد. مضتمون    وظای  اجتماعی خود را محدود به گیرندگان پیام یا مالکان رستانه 

اصلی نظریه یاد شده این استت کته آزادی و مستئولیت، دوروی یتک ستکه هستتند و       

دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، ختود نیتا در قبتال    ها ح  گونه که رسانههمان

 (.89: 1389، زادهمهدیپاسخ به نیازهای جامعه مسئولیت دارند ) مصالح و منافع ملی و

شتود بتین   مدافعان نظریه مسئولیت اجتماعی معتقدند که تحق  این نظریه باعث متی 

ستو و تعهتد رستانه در    ها از یکظاهر ناسازگار آزادی فردی و آزادی رسانهسه اص  به

هتای نظریته   برای مقابله بتا تعتار   برابر جامعه از سوی دیگر، سازگاری ایجاد شود و 

 (.281: 1386نژاد، آید )معتمد دستبهح  مناس  مطبوعات آزاد در عرصه تجربی، راه

کولی  اصول اساسی نظریه مسئولیت اجتماعی را بته شترز زیتر خالصته کترده      مک

ها باید برخی از تعهدات و وظتای  را در برابتر جامعته برذیرنتد و آنهتا را      است: رسانه

ای خبتری ماننتد   ام دهند. برای تحق  ایتن تعهتدات بایتد بته استتانداردهای حرفته      انج

هتا بتا پتذیرش و    حقیقت، عینیت، صحت و توازن توجه فراوانی معطوف شتود. رستانه  

ای در چارچوب قوانین و نهادهای ایاای تعهدات مورد نظر، باید به خود انضباطی حرفه

نظمتی در  ت، خشونت یا بتی ممکن است به جنایها باید از آنچه موجود برردازند. رسانه

عنتوان یتک   ها بههای اقلیت منجر شود، پرهیا کنند. رسانهکشور و یا هتک حرمت گروه

هتای  گرا باشند و با فراهم آوردن امکتان دسترستی بته دیتدگاه    مجموعه کلی باید کثرت

 دهند.کاس ها را در جامعه خویش انعح  جواب، تعدد و تنو  اندیشه تأمینمختل  و 

ها، با توجه به تعهدات و وظای  اجتمتاعی متوردنظر، حت     جامعه و مخاطبان رسانه

نگاری باشند و های روزنامهای در فعالیتدارند خواستار رعایت استاندارهای عالی حرفه

لته  و تضمین منافع و مصالح عمتومی در ایتن زمینته مداخ    تأمیندر صورت لاوم، برای 

هتا، بایتد در برابتر جامعته و همچنتین      ای رستانه ن و همکاران حرفهنگاراکنند. روزنامه

 (.171: 1388کارفرمایان خود و بازار پاسخگو باشند )ترجمه اجاللی، 
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 تعاریف مفهومی

 الف( تبليغات بازرگاني

 دادوستتدی  یتا  کتاال  بته  را متردم  توجته  کته  داندمیعملی را تبلیغات » 1فرهن  بریتانیکا

 مثبتت  بتا هتدف   هتا، آگتاهی  انتشار و تدارک در کوششی»: دیگر یتعریا به و «برانگیاد

 (.141: 1386زاده، )قا ی «کاال یک مصرف دادن نشان

 یحقیقت  شخص سوی از که است ارتباطات از نوعی تجاری، تبلیغات»به بیان دیگر، 

 نیتاز،  دمت،خ کاال، به نسبت تشوی  یا و توجه جل  معرفی، با هدف معینی، حقوقی یا

 ردفت  یتا  و گتروه  تتوده،  بته  خطتاب  گونتاگون  وسای  از استااده با ای،آموزه یا مؤسسه

 .(244: 1379همایون، ) «گیردمی صورت

 فقهى  ( قواعد

 و رنتد دا جریتان  فقته  گوناگون ابواب در که هستند کلی احکام از دسته آن فقهى، قواعد

 (.23 :1ج ، 1370اند )مکارم شیرازی، جالی احکام استنباط منشأ

 محتدودتر  قوانین توانمی آنها از طری  که روندمی شمار به کلی هاییفرمول رواقعد

 درک و فهتم  اساس بلکه ندارند تعل  خاص مورد یک صرفاً به کرد. این قواعد، درک را

 گیرند.می قرار قوانین از بسیاری

 ی، مختتص ها( در این مقاله، بخش مبانی نظربا توجه به اهمیت مااهیم )متغیرها و مقوله

پرداز نیست؛ بلکه در این قستمت بته واکتاوی ماتاهیم فقهتی از ختالل       به یک یا چند نظریه

دارک نظریات اندیشمندان اسالمی پرداخته است تا درواقع، چارچوب ماهومی پژوهش را تت 

 شود.این ترتی  در ادامه، به تشریح هرکدام از مااهیم پرداخته می به دیده شود.

 تدليس

(. 86 :1405منظور، ابنبه معنای پوشاندن و پنهان ساختن عیوب است ) در لغت تدلی 
                                                      

1. Britanica, 1992 
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 انددادن و پنهان کردن عی  چیای دانسته فری  فریبکاری، ماهوم را بههمچنین تدلی  

(. در اصطالز فقه نیا تدلی  عبارت است از مخای ساختن نقتص  1056 :1380معین، )

ق: 1410 نتدارد )عتاملی،   قعاً در آن وجودیا عی  موجود در کاال و یا اظهار صاتی که وا

عبارت دیگر، به معنتای اظهتار صتات کمتال و اخاتای نقتص استت. در فقته         (. به296

اسالمی، مصادیقی از تدلی  با عناوینی مانند تالین المتا ، مدز الستعله و متدز المبیتع    

ریبنتده و  کته ف مطرز شده است که با تبلیغات بازرگانی تطبی  دارد. تبلیغات در صورتی

مشتم  بر اظهارات خالف واقع در خصوص مواردی مانند کیایت و جن  کاال، قیمتت  

و تولیدکننده آن باشد، مشمول تدلی  است؛ به همین دلیت  استتااده از عالیتم تجتاری     

 دانند.شود از مصادی  تدلی  میمشابه را که سب  گمراهی مخاط  می

 تغریر

گمتراه   گویند که موجت  به عملی می« تغریر»است و  فری  یابه معنای خدعه « شرور»واژه 

آمیتا کستی موجت     اگر عم  فریت  »اعده شود. طب  این قدیگران می خوردنشدن و گول 

دهنده باید خسارت مابور را جبتران کنتد؛   ورود هرگونه  رر و زیان به دیگری گردد، فری 

 (.440 ق:1418 ،حسینی مراشی) «واقع باشددیده جاه  بهمشروط بر آنکه زیان

 غش

مامقتانی  استت )  اسم مصدرمصدر، به معنای فری  دادن و به کسر آن، « غ»شش به فتح 

در کتاالی متورد معاملته،     کتردن چیتای   (. مواردی مانند پنهان91 :1ج ق، 1317نجای، 

ویژگتی ختوب در کتاالی متورد      یتا  صتات نشان دادن  ،با شیر آبمانند مخلوط کردن 

است، مانند پاشیدن آب بتر ستبای بترای    ی که واقعیت آن چیای دیگر حالی در معامله

تتر بتا   ، مخلوط یا مخاتی نمتودن جتن  پستت    های کهنه و ماندهتازه نشان دادن سبای

با  فلااتآن، مانند آبکاری  ماهیتی برخالف جن  و نشان دادن چیاتر، جن  مرشوب

نکتردن عیت  کتاال بته      اعتالم  ،ه یتا طتال بخترد   عنوان نقرتا خریدار آن را به طال و نقره

منالته  او را بته از جانت   بازگو نکردن عی  کاال ی که به فروشنده اعتماد دارد و خریدار

http://wikifeqh.ir/اسم_مصدر
http://wikifeqh.ir/اسم_مصدر
http://wikifeqh.ir/آب
http://wikifeqh.ir/آب
http://wikifeqh.ir/ماهیت
http://wikifeqh.ir/ماهیت
http://wikifeqh.ir/نقره
http://wikifeqh.ir/طلا
http://wikifeqh.ir/طلا
http://wikifeqh.ir/اعلام
http://wikifeqh.ir/اعلام
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شتش   ،بینتد تتا از عیتبش آگتاهی یابتد     رو، کاال را نمتی ازاین و کندسالمت آن تلقی می

 (.280: 1ج ، 1394انصاری، ) شودمحسوب می

خریتدار   جهت  تحق  شش در همه موارد آن، منوط به آگاه بودن فروشنده از شش و 

عالم به آن باشند یا فروشنده جاه  و خریدار عتالم   به آن است؛ بنابراین، چنانچه هر دو

 .(300: 1، ج ق1412)خویی،  بدیابه آن باشد، شش تحق  نمی

 تخلف در شرط ضمني عرفي

شتوند کته ایتن    صورت صریح و با اشاره  کتر نمتی  ها در ایجاب و قبول بهبرخی شرط

صورت مطل  که اگر عقد، به نحویشود بهان  مخاط  با آنها مارو  تلقی می دلی به

؛ (41: 1387ی، هم انشا شود، شرط یادشده در  هن اهت  عترف انعکتاس دارد )شتهید    

شود کته در  مانند سالمت کاال یا مبیع؛ یعنی اگر مبیع معیوب باشد، باعث خیار عی  می

شده است. در فقه نیا بسیاری مبنای خیار عی  را وجتود   قانون مدنی تصریح 422ماده 

: 2، ج 1373و نتالینی،  307: 2تتا، ج  شیرازی، بیدانند )شرط  منی در سالمت مبیع می

( همچنین عدم وص  موجود کته باعتث خیتار وصت  و ر یتت      145تا: بی مظار، و 3

در ایتن   (ق م 416شود )ماده ه موج  خیار شبن میتساوی عو ین کشود و یا عدممی

ه در آن کت موارد، اگر شخص بر اثر تبلیغات، اقدام به خرید کاال و دریافت خدماتی کند 

توانتد  ی  خسارت وارد شده متی شد، از طرتساوی عو ین یا عدم وص  باعی  یا عدم

عبارت بر مبنای تخل  از شرط  منی، معامله را فسخ یا خسارت خود را مطالبه کند به

ی دیگر، تبلیغات حاوی شرط  منی است که باید مطاب  واقعیت باشد و باعتث گمراهت  

 کننده و خریدار نیست.مخاط  نشود. در این زمینه نیاز به رابطه قراردادی بین عر ه

  ضررال

قاعده ال  رر مشهورترین قاعده فقهی است که در بیشتر ابواب فقه ازجمله معامالت و 

این قاعده، وارد کردن هرگونه  ترر بته دیگتری، از نظتر      براساسعبادات کاربرد دارد. 

تکلیای حکم حرمت دارد و از نظر و تعی نیتا  ترر، بایتد جبتران شتود. اگتر تبلیتغ         

http://wikifeqh.ir/جهل
http://wikifeqh.ir/جهل
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توان برای جلوگیری از  رر پخش ر به مخاط  شود میبازرگانی به هر دلی  باعث  ر

را منع کرد و برای جبران  رر وارد شده نیا به این قاعده استتناد کترد کته     و انتشار آن

 دیده است. البته مسئولیت ناشتی از قاعتده ال  متصدی تبلیغات، مسئول جبران  رر زیان

( 84 :1388)متددی،   دزاست کته شیرمتعتارف باشت    رر مطل  نیست و عملی مسئولیت

 یعنی زیان نامتعارف، مسئولیتی ندارد.

 تسبيب و اتالف

 سب  از نظر لغوی عبارت است از رسن و هرچه بدان بتر دیگتری پیوستته شتود )دهختدا،     

( و تسبی  در لغت به منی سب  ساختن و استباب فتراهم کتردن استت     223: 17، ج 1339

طتور  متال یتا ایتراد جنایتت بتر دیگتری بته       اتتالف   ،در اصطالز (.12: 1405الدین، جمال)

: 1388محق  دامتاد،  ) گویندردن مقدمات را تسبی  میسازی و فراهم کشیرمستقیم و با زمینه

شتود؛ زیترا در حقیقتت،    در  ی  عنوان اتالف مطرز مى در بیشتر موارد بحث تسبی ،( 120

باعتث   ،هم و بالمباشتر تسبی  نوعى از اتالف است؛ به این تعبیر که در اتالف، شخص مستقی

شود کته متال شیتر از    الواسطه سب  مىد، ولى در تسبی ، عم  مسب  معشواتالف مالى مى

ا ش بانتد یت  بین برود. براى مثال، اگر شخصى مال منقول یا شیرمنقول دیگرى را مباشر تتا آتت  

د و متل  است، اما اگر در مستیر عمتوم چتاهى حاتر کنت      ،حیوان متعل  به دیگرى را بکشد

 ان تم  متورد  در جواهر صاح  .حیوان متعل  به دیگرى در آن بیاتد و بمیرد، مسب  است

 اخبتار  ن،آ بتر  عتالوه  و نیست اختالفی فقها بین خصوص این در»: گویدمی تسبی  از ناشی

 (.46: 27 ج ،1362)نجای،  «دارد داللت ایقاعده چنین وجود بر متعدد

 نجش

 خرید به تحریض منظوربه قیمت ازدیاد در همدستی دو صورت به که نجش در حرمت

اختالفی میتان شتیعه و ستنی وجتود      گیرد،می شک  و شیرواقع اثبات شیرقاب  تمجید یا

بتر تبلیغتات    ،قطع طوربه دو صورت تاسیر شده است که یکی از آن دو به. نجش ندارد

 صادق است. صورت اول نجش آن است که شخص، بدون آنکه واقعاً قصد خرید کتاال 
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را داشته باشد، قیمت باالتری را پیشتنهاد کنتد؛ بته ایتن منظتور کته دیگتران تشتوی  و         

دوم نیا کسی کاالی متعل  به دیگتری را   صورت در ند.تر آن شوتحریک به خرید گران

 استت از این تبلیتغ آن   شکند و مقصود)شیرقاب  اثبات یا شیرواقع( میتمجید و تعری  

اند کته در حرمتت   برخی فقیهان تصریح کرده د.شی  شونکه دیگران به خرید آن کاال تر

کننده )ناجش و نجش، به هر دو معنا، تااوتی بین تواف  و همدستی صاح  کاال و تبلیغ

 (.465 :1415، مکارم شیرازی)منجوش( و عدم آن نیست 

 بتودن،  غاگر تمجید کاال به اوصافی است که در آن وجود ندارد، این تبلیغ از جهتت درو 

ده استت،  شت اما در آن مبالغته   به اوصافی است که وجود دارد ،اگر این تبلیغ لیاست و حرام

خریدوفروش )تتا  ی قام گاتگوکه مبالغه در مشرط وجود قرینه و مبالغه حرام نیست؛ چنانبه

 (.147: 2ق، ج 1412)خویی،  دروغ نشود( رایج و جایا است جایی که منجر به

 نفي سبيل

ام دارد، در نظت  تأکیتد ای سبی  که بتر عتات استالم و مستلمانان     قاعده فقهی ن براساس

 رداقتصادی اسالم هیچ عملی نباید موج  سلطه بیگانگان بتر جامعته استالمی شتود و     

و  راه به معنتی  ،در لغت  یسب .نیست جایا مسلمانان بر کاار تسل  و ناو  شرایطی هیچ

 ست.به معنی قانون و شریعت ا ،معنای اصطالحی اما درطری  

« و لن یجع  اهلل للکتافرین علتی المتؤمنین ستبیالً    »ه شریاه آیاین قاعده بر گرفته از 

 هرگا خداوند برای کافران نسبت به اهت  ایمتان راه تستل  را بتاز نگذاشتته و     است که 

یکی از اصول مهتم حتاکم    احادیث و اجما  فقها نیا این اص  را کهو  1نخواهد گذاشت

در فتتوای  کنتد. بته لحتاا تتاریخی،     ، ثابت میر کشورهاستبر مناسبات اسالمی با دیگ

امتام خمینتی    از ستوی السیون امیرزای شیرازی و نای قانون کاپیت از سویتحریم تنباکو 

 قاعده نای سبی  استناد شده است.بهنیا  )ره(

                                                      

 .141سوره نساء، آیه  .1
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 ایجا  ملزم

 ، ایجابی است که بدون پیوستتن قبتول بته آن منشتأ تعهتد باشتد )قنتواتی،       1ایجاب ملام

هتتای مرستتوم در ( یکتتی از روش28: 1389و محقتت  دامتتاد و همکتتاران،   268 :1383

تبلیغات بازرگانی، تعیین جایاه برای مخاطبان است. در این خصوص، گاه به تعدادی از 

گیرد و یا از میان کسانی که مقدار مشخصتی از  می صورت قرعه جایاه تعل مخاطبان به

شود. اگر فروشنده یتا مبلتغ،   به تعدادی جایاه داده می اند،کاال را خریده یا مصرف کرده

صراحت التاام خود را به ایجابی که در اینجا، دادن جایاه است، بیان کرده باشد متعهد به

 شود ولی اگر بیان او صریح نباشد باید به عرف مراجعه کرد.به آن می

 مشتبه نمودن موضوع مهامله

ستت. در  ابه به معنای پوشیده شدن و نهاته مانتدن  اشتباه مصدر باب افتعال، از ریشه ش

اعتبار دارند که با اراده موجتد آن مطتاب  باشتند     علم حقوق، اعمال حقوقی، در صورتی

تتوان سته   می کنند مبنای اشتباه در مو و  معامله راچراکه ناو  خود را از آن کس  می

اصی الیی را به تصور خجهت دانست: اول اشتباه ناشی از پندار شل  خود شخص که کا

خرد و در حالی که تصورش درست نبوده است، دوم، اشتباه ناشی از تدلی  شیر کته  می

شتود، ستوم، اشتتباه    ختورده متی  ، موج  ح  فسخ برای فری با توجه به قوانین مدنی

 . اشتباه در مو وعات، در مقاب  احکام قانونی قرار دارد.مو وعی و حکمی

 تهاون بر اثم

 را عتدوان  و اثتم  در مجیتد، تعتاون   قرآن. و  ن  است باه گناه، معنای به لغت در «اثم»

 متردم  حقته  به حقوق تعدی یعنی ،«عدوان» بر همکاری و در تاسیر، تعاون .2کندمی نهی

 (.253 :5ج  ،1417)طباطبایی،  ... اموالشان و اعرا  و ناوس از امان سل  و

                                                      

1. Firm offer – Irrevocable offer 

 .یدی)هرگا( در راه گناه و تعدّى همکارى ننما و ؛و در راه نیکى و پرهیاگارى با هم تعاون کنید(: 2)مالده آیه . 2
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 بتا  جترم  کته  استت  امتر  ایتن متضتمن   1مجرمانته  همکاری یا جرم ارتکاب در تعاون

 از هرکتدام  که نقشی گرفتن نظر در با حالت، این در. یابد وقو  نار چند یا دو مشارکت

: انتد کرده تقسیم دودسته به را آنها باشد، داشته جرم ارتکاب در تواندمی کنندگانشرکت

طتور  بته . دشونمی محسوب فرعی عوام  از که افرادی و هستند اصلی عوام  که افرادی

 آن  ات از دهنتد، ناشتی  متی  انجام معاونان که اعمالی باهکارانه وص  گات باید کلی،

 مجرمان مجرمانه اعمال و مابور اعمال بین که است ایرابطه از ناشی بلکه نیست اعمال

 (.102: 1372دارد )حسنی،  وجود اصلی

 غبن  

 استت.  فریاتن یاکسی در معامله  زیان واردکردن بربه معنای  به فتح شین و سکون باءشبن 

خیار شبن یعنی زیان ناشتی از عتدم تعتادل بتین عو تین در زمتان        ،در اصطالز حقوقی

. (316: 1393لنگترودی،  دهتد ) می ح  فسخدیده بعد از آگاهی به شبن، معامله که به زیان

توانتد  هریک از متعاملین که در معامله شبن فاحش داشته باشد، بعد از علتم بته شتبن متی    

 416متاده  شبن در صورتی فاحش است که عرفا قاب  مسامحه نباشتد )  معامله را فسخ کند

استت  ن آشبن باید فاحش باشد و این فاحش بودن به معنی  ،؛ بنابراینقانون مدنی( 417و 

( البتته گتاه شتبن فراتتر از     280 :2، ج 1396صتاایی،  نظر عرف آشکار باشد ) که کامالً از

و وز و روشنی مشتاهده  تااوت بهکه شود صورتی اطالق میبهفاحش و افحش است و 

 دهند، نیست.یعنی مانند شبن فاحش عرف که کارشناسان تشخیص می شود

طرز در مو و   مان اب  ققهی و موارد های هر یک از قواعد ف، مقوله1جدول در 

 شده است: های بازرگانی ارالهیا مسئولیت آگهی

 

 

 

                                                      

1. Collaboration Criminelle 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B3%D8%AE
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 دستورالعمل کدگذاری(پژوهش ) های مورد بررسی در. معرفی متغیرها و مقوله1جدول 

 هامقوله متغیر ردیف

 تدلیس 1
فعلیی   . تدلیس2قولی یا مدح السعله و مدح المبیع  سیتدل .1

 سلبی سیتدل .4فعلی غیرعادی  سیتدل .3عادی 

 نجش 2
 .3. تمجیید غیرقابیا اابیا     2ترغیب و تحریض به خرید  .1

 تمجید غیرواقع

 . غبن غیر فاحش3فاحش . غبن 2افحش  غبن .1 غبن 3

 . عدم وصف موجود3تساوی عوضین . عدم2مبیع  سالمت .1 تخلف شرط 4

 غرور 5
ییر  غ غیرر  .4. غیرر معناابیه   3. غرر معلیوم  2مجهوله  غرر .1

 عملی غرر .6 یقول غرر .5معناابه 

 . ضرر غیرمنعارف2منعارف  ضرر .1 ال ضرر 6

 یجاب. عدم تصریح النزام به ا2النزام به ایجاب  حیتصر .1 ایجاب ملزم 7

 تسبیب 8

صیر . تسبیب مسنقیم غیر عمد با تق2مسنقیم عمد  بیتسب .1
 ب. تسییبی4. تسییبیب مسیینقیم غیییر عمیید بییدو  تقصیییر   3

 .6 با تقصییر  غیر عمد غیرمسنقیم تسبیب .5 عمد غیرمسنقیم
 تقصیر بدو  عمد غیر غیرمسنقیم تسبیب

9 
اسنیفای 
 نامشروع

. مشینبه نمیود    2نمود  عمیدی موضیوع معاملیه     مشنبه .1
 غیرعمدی موضوع معامله

 نفی سبیا 10
صیور   یا بیه ی سیب نفی  .2صیور  مسینقیم   ی سبیا بهنف .1

 غیرمسنقیم

 غش 11
. مخلوط و 2تر با جاس مرغوب کرد  جاس پست مخلوط .1

ال . اظهار صفت نیکویی که کا3مخفی کرد  جاس با غیر آ  
 گرعاوا  جاس دی. معرفی کاال به4ندارد 

 . نبود تعاو 2اام بر  تعاو  .1 تعاو  بر اام 12

 شناسی پژوهشروش

بتا توجته بته    مینیتک  شتده استت. ویمتر و دو    این پژوهش با روش تحلی  محتوا انجام

تحلیت  محتتوا روشتی بترای مطالعته و تحلیت         نویستند: (، متی 1986تعری  کرلینگر )
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گیری متغیرهاست. هریتک از  مند، عینی و کمی، با هدف اندازهای نظامارتباطات به شیوه

اند و واحد ثبتت، برابتر بتا واحتد     شده عنوان واحد تحلی  انتخابتبلیغات بازرگانی، به

 (.1389امامی، ه است )ترجمه سیدتحلی  بود

ان تتا پایت   1396جامعه آماری پتژوهش، کلیته تبلیغتات بازرگتانی را کته از مهرمتاه       

، در انتد شتده  از شبکه یک ستیمای جمهتوری استالمی ایتران پختش      1397شهریورماه 

هتای  تبلیغ بازرگانی بوده که پ  از حذف آگهتی  455گیرد. حجم نمونه نیا شام  برمی

گیتری بتا روش   آمده است. نمونته  دستبههای شیر بازرگانی، همچنین آگهی تکراری و

شتده استت.   عنوان نمونه انتختاب  تصادفی ساده انجام گرفته و نیمی از روزهای سال به

هتای فاقتد مو توعیت     کر است کته عتالوه بتر متوارد مشتابه، آگهتی      همچنین شایان 

هتای شیتر   ها و یا جشنوارهها، فیلمبرنامه بازرگانی؛ نظیر فرهنگی، تربیتی، تبلیغ و معرفی

 8250شده و پ  از تجمیتع، از حتدود   برداری صورت گرفته، حذف بازرگانی از نمونه

 آمده است. دستبهنمونه  حجم شده،آگهی پخش 

شتده استت، بته ایتن     برای دستیابی به اعتبار این پژوهش، از اعتبار صوری استتااده  

ستر    وری به چند نار از استادان و پژوهشگران داده شد ترتی  که دستورالعم  کدگذا

ش ایایی این اثر نیا از روپقرار گرفت. در سنجش  تأییدهای آنان مورد از اعمال پیشنهاد

درصتد از   10( بته ایتن صتورت کته     25-27: 1375شده است )بدیعی، اسکات استااده 

از کدگذاری شدند و پت  حجم نمونه پ  از گذشت دو ماه از کدگذاری اول، بار دیگر 

درصتد استت    91آمده  دستبهآن موارد تواف  و عدم تواف  در فرمول قرار گرفت. رقم 

، حداق  قابلیت اطمینتان  نظر ویلیام اسکات براساسکه حکایت از پایایی پژوهش دارد. 

 درصد است. 70در محاسبه پایایی، رقم 

رهتای  و از طری  بتازبینی تیا  اطالعات پژوهش با استااده از دستورالعم  کدگذاری

DE (Data Entry )افتاار  های کدگذاری و سر  از طریت  نترم  تبلیغاتی، ابتدا در برگه

دازش قترار گرفتت.   متورد پتر   24ستطح   spssافاار آمتاری  وارد شد و با استااده از نرم

 .شده استحاص  پردازش در جداول توزیع فراوانی و تقاطعی اراله 
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 های پژوهشیافته

 ع کاالنو

هتای بازرگتانی بته روش تحلیت      منظور ارزیابی میاان توجه به قواعد فقهی در آگهتی به

دمات( مورد اراله خت  161مورد معرفی کاال و  294شده )نمونه آگهی پخش  455محتوا، 

 رفت.گیری باال مورد بررسی قرار گمطاب  نمونه

 گهیشده برحسب نوع آ های بررسی. توزیع فراوانی آگهی2جدول 

 درصد فراوانی نوع آگهی(ها )مقوله
 65 294 کاال

 35 161 خدما 

 100 455 جمع

 موضوع آگهي

 25) ، متواد ختوراکی  دسته قرار داده شد کته بته ترتیت  فراوانتی     9ها در مو و  آگهی

هتا  درصد(، خدمات علمی و آموزشتی و ختدمات اینترنتت، تلاتن همتراه و اپلیکیشتن      

رید و تاریح و لتوازم  خ(، مراکا درصد 11انگی و آشراخانه )خدرصد(، لوازم12)هریک 

( درصتد  10 کیت هرصنعتی، خودرو و ستاختمان و محصتوالت بهداشتتی و آرایشتی )    

التحریتر، اداری ورزشتی   ( و پوشاک و لتوازم درصد 8ها )ها و بیمهمؤسسات مالی، بانک

 شود.درصد( را شام  می 2)

 شده برحسب موضوع آگهی یهای بررس. توزیع فراوانی آگهی3جدول 

 درصد فراوانی (موضوع آگهیها )مقوله

 25 114 مواد خوراکی

 12 56 آموزشی و علمی خدما 

 12 55 هااپلیکیشن و همراه تلفن ایانرنت، خدما 
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 3جدول ادامه 

 درصد فراوانی (موضوع آگهیها )مقوله

 11 50 آشپزخانه و خانگیلوازم

 10 48 تفریح و خرید مراکز

 10 44 و ساخنما  خودرو صاعنی، لوازم

 10 44 آرایشی و محصوال  بهداشنی

 8 36 هابیمه و هابانک مالی، مؤسسا 

 2 8 زشیور اداری النحریر،لوازم پوشاک،

 100 455 جمع

 ميزان رعایت قواعد فقهي در تبليغات بازرگاني

ران، از انه جمهتوری استالمی ایت   عنوان رست ملی به های بازرگانی رسانهدر این پژوهش آگهی
،  یبتست  تدلی ، نجش، شبن، ال  رر، شترور، ) یفقهقاعده  12منظر رعایت کردن یا نکردن 

ب در نای سبی ، شش، تعاون بر اثم و همچنین تخل  در شرط  منی عرفی، الاام بته ایجتا  
ن بتر   ، تعتاو  رر، تستبی  ال مورد ارزیابی قرار گرفتند. در موارد شبن، (تبلیغ و مشتبه نمودن

ای که متوارد  شده پخش آگهی اثم، التاام به ایجاب در تبلیغ و تخل  در شرط  منی عرفی،
ی  بتا  (، تتدل درصد 1/5مورد ) 23فوق در آن رعایت نشده باشد، دیده نشد. قاعده نجش با 

 5 ، مشتتبه نمتودن مو تو  معاملته بتا     درصتد(  8/0مورد ) 4(، شش با درصد 5/4) مورد 21
ر ددرصتد(   2/0) متورد  1و شترر بتا    (درصتد  4/0) مورد 2درصد(، نای سبی  با )یک  مورد
شتده استت. میتاان فراوانتی و     مورد آگهی، مشتاهده   455های بررسی شده از مجمو  آگهی

 شده است.اراله  9تا  4شده مطاب  جداول های بررسی درصد قواعد فقهی در آگهی

 تدليس

 5/1هتا، تتدلی  فعلتی از نتو  شیرعتادی، در      درصتد از آگهتی   7/1در  4مطاب  جدول 
رصتد  د 3/1، تدلی  سلبی یا به عبارتی، کتمان واقعیت و عدم اظهار عیوب و در درصد

 تدلی  قولی یا به عبارتی گاتار کا بانه خارج از حد متعارف دیده شده است.
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 حسب قاعده تدلیسشده برهای بررسی . توزیع فراوانی آگهی4جدول 

 درصد فراوانی عده تدلیسهای قامقوله
 3/1 6 تدلیس قولی

 0 0 تدلیس فعلی عادی

 7/1 8 تدلیس فعلی غیرعادی

 5/1 7 تدلیس سلبی

 5/95 434 نبود صفت تدلیس

 100 455 جمع

 نجش

 بیشترین میاان آگهی برحس  قاعده نجش مربوط بته تمجیتد شیرقابت     5مطاب  جدول 

رشیت  و  تدرصتد و   9/0ن تمجید شیرواقتع بتا   از آدرصد بوده است. پ   5/3اثبات با 

 شده است. مشاهده درصد 7/0تحریض به خرید خارج از حد متعارف و نامربوط با 

 شده برحسب قاعده نجشهای بررسی . توزیع فراوانی آگهی5جدول 

 درصد فراوانی های قاعده نجشمقوله
 7/0 3 ترغیب و تحریض به خرید

 5/3 16 تمجید غیرقابا اابا 

 9/0 4 تمجید غیرواقع

 9/94 432 نبود صفت نجش

 100 455 جمع

 مشتبه نمودن موضوع مهامله

تنهتا   رصد(د 1مورد فراوانی ) 5با ای مشتبه نمودن شیرعمدی یا مقایسه 6مطاب  جدول 

 شده در متغیر مشتبه نمودن مو و  معامله بوده است. مورد مشاهده
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 شده برحسب مشتبه نمودن موضوع معاملهرسی های بر. توزیع فراوانی آگهی6جدول 

 درصد فراوانی های مشتبه نمودن موضوع معاملهمقوله
 0 0 مشنبه نمود  عمدی یا تحریف رقبا
 1 5 ایمشنبه نمود  غیرعمدی یا مقایسه

 99 450 نبود صفت مشنبه نمود  یا اسنیفای نامشروع
 100 455 جمع

 نفي سبيل

شتده در متغیتر ناتی     ، تنها متورد مشتاهده  درصد 4/0 و  با پرداختن شیرمستقیم به مو

 سبی  بوده است.

 شده برحسب قاعده نفی سبیلهای بررسی . توزیع فراوانی آگهی7جدول 

 درصد فراوانی بیلهای قاعده نفی سمقوله
 0 0 پرداخنن مسنقیم به موضوع
 4/0 2 پرداخنن غیرمسنقیم به موضوع

 6/99 453 نبود قاعده نفی سبیا
 100 455 جمع

 غش  

 عنوان جن  دیگر،اظهار صات نیکویی که کاال ندارد و معرفی کاال به 8جدول  براساس

 اند.شده در قاعده شش بوده موارد مشاهده از ،درصد 4/0با  هرکدام

 شده برحسب قاعده غش های بررسی. توزیع فراوانی آگهی8جدول 

 درصد فراوانی های قاعده غشمقوله
 0 0 وط و مخفی کرد  جاس پست با مرغوبمخل

 0 0 مخلوط و مخفی کرد  جاس با غیر آ 
 4/0 2 اظهار صفت نیکویی که کاال ندارد

 4/0 2 گرعاوا  جاس دیمعرفی کاال به
 2/99 451 نبود صفت غش

 100 455 جمع
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 غرر

 2/0شتده، در شترر شیتر معتنابته بتا      در خصوص قاعده شرر، تنها مورد شرری مشتاهده  

شترر   ،معلتوم شرر  مجهوله، فراوانی بوده است. سایر موارد ازجمله شرر مورد 1درصد و 

 .ها دیده نشده استقولی و شیر قولی در آگهیشرر  معتنابه،

 ارتباط نوع کاال و قواعد

های مورد بررسی، بیشترین میاان ارتباط نو  آگهتی در حتوزه کتاال بتا قاعتده      در آگهی

و  درصتد  3/1درصد، مشتبه نمودن مو و  معامله بتا   4ی  با درصد، تدل 8/5نجش با 

با  درصد، نجش 6/5حوزه خدمات با قاعده تدلی  با  در درصد بوده است. 2/1شش با 

 درصد مشاهده شده است. همچنتین قواعتد و متوارد شتبن، ال     6/0درصد و شرر با  8/3

رفتی  عدر شترط  تمنی     رر، تسبی ، تعاون بر اثم، التاام به ایجاب در تبلیغ و تخل 

 ها دیده نشده است.در آگهی

 فقهی )درصد( شده برحسب قواعدهای بررسی ارتباط نوع آگهی . توزیع9جدول 

 قواعد و موارد

 

 

 

 نوع آگهی

ش
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ت
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 کل

 100 87 7/0 0 3/1 2/1 4 8/5 کاال

 100 90 0 6/0 0 0 6/5 8/3 خدما 

 جمع
 100 7/87 4/0 2/0 1/1 9/0 6/4 1/5 درصد

 455 399 2 1 5 4 21 23 فراوانی

 ارتباط موضوع کاال و قواعد

های صورت گرفته، بیشترین فراوانی در ارتباط مو و  آگهی با قواعتد  بررسی براساس
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ها، بیمهها و فقهی، به ترتی ، در تبلیغات مواد بهداشتی و آرایشی، مؤسسات مالی، بانک
لتوازم صتنعتی،    ،ای، خدمات علمی و آموزشی، متواد ختوراکی  خانگی و آشراخانهلوازم

هتا  خودرو و ساختمان، مراکا خرید و تاریح، خدمات اینترنت، تلان همراه و اپلیکیشتن 
التحریر و لتوازم اداری ورزشتی نیتا    های پوشاک و لوازمبوده است.  من آنکه درآگهی

 مشاهده نشده است. موارد مورد بررسی هیچ موردی از قواعد و

 1(درصد) فقهی قواعد برحسب شدهبررسی  هایارتباط موضوع آگهی . توزیع01 جدول

  موضوع آگهی 
 قواعد و موارد

ش
ج

ن
س 

دلی
ت

 

ش
غ

 

ن
ود

نم
ه 

شتب
م

 

رر
غ

یل 
سب

ی 
نف

 

عد
وا

ح ق
ری

ص
ن ت

دو
ب

 

 کا

 100 8/61 0 0 0 4/4 3/13 5/20 بهداشنی و آرایشی

 و هییاانییکب مییالی، مؤسسییا 
 هابیمه

0 5/16 0 0 7/2 0 8/80 100 

 100 86 0 0 0 4 4 6 خانگی و آشپزخانهلوازم

 100 3/89 0 0 0 0 3/5 4/5 آموزشی و علمی خدما 

 100 7/89 8/0 0 6/2 0 4/2 5/4 مواد خوراکی

 100 7/92 8/2 0 0 0 0 5/4 و ساخنما  خودرو صاعنی، لوازم

 100 9/93 0 0 1/4 0 2 0 تفریح و خرید مراکز

خدما  ایانرنت، تلفن همیراه  
 هاو اپلیکیشن

8/1 0 0 0 0 0 2/98 100 

 اداری النحریییر،لییوازم پوشییاک،
 ورزشی

0 0 0 0 0 0 100 100 

 جمع
 100 7/87 4/0 2/0 1/1 9/0 6/4 1/5 درصد

 455 399 2 1 5 4 21 23 فراوانی

                                                      

 نظر شد.مورد( از گرفتن این آزمون صرف 5های کمتر از دو )کم بودن سلولفر  آزمون آماری خینبود پیش دلی . به1
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 گیریبحث و نتیجه

عنتوان واقعیتتی متؤثر بتر     های نوین و متنو ، بته ی از رسانهمندتبلیغات بازرگانی با بهره

کننتده و  رسانی ساده و یا پیوند بتین مصترف  اطال  از فراتر زندگی اجتماعی بشر امروز،

ی فرهنگی، اجتمتاع  های مختل  اقتصادی،زمینه تولیدکننده، تأثیرات عمی  و بنیادینی بر

 شوند.ها قلمداد میرسانه اصلی مالی عنوان یکی از منابعو سیاسی جامعه دارند و به

های رو،  رورت توجه به مسال  مرتب ، ازجمله قوانین تبلیغات و محدودیتازاین 

ز احاکم بر پخش آنها، سازوکار نظارت و نحتوه رعایتت قتوانین و مقتررات و... بتیش      

عنتوان مو توعی مستتق  و ختاص در     با آنکه به این بحتث بته   شود.گذشته مطرز می

 تأکیتد  وهای فقهی پرداخته نشده، آمیختگی مبانی نظام اقتصادی با معارف اسالمی کتاب

 دهنده توجه به این مو تو  استت.  اسالم بر لاوم و اهمیت تجارت و رقابت سالم نشان

ا توان از قواعد فقهتی نیت  در بررسی و تبیین فقهی تبلیغات، عالوه بر آیات و روایات می

 توانتایی  اانمیت  بتر متدار   که همتواره  جالی احکام استنباط منشأ و کلی احکامعنوان به

. در میان قواعتد فقهتی، برختی بیتانگر     و توجه به حقوق وی است، استااده کرد مکل 

 کته در صتورت تطتاب  نداشتتن     نحتوی عوام  ایجاد  تمان یتا مستئولیت هستتند، بته     

سارت متادی  شده در تبلیغ با واقعیت و گمراهی و فری ، منجر به خمو وعات مطرز 

منظتور دستتیابی بته شتناخت هریتک از ایتن متوارد،        شوند بته و معنوی به مخاط  می

های ملتی و عمتومی، طتی یتک ستال      عنوان یکی از شبکههای شبکه یک سیما بهآگهی

 اند.مورد بررسی قرار گرفته

های پژوهش مؤید نظریه مسئولیت اجتماعی است؛ به این ماهوم که رسانه ملتی  یافته

 های بازرگانی، قواعد و هنجارها را رعایت کرده است.ش آگهیدر پخ

وظتای  و  »و « هتا استقالل و آزادی رستانه »در این نظریه، اص  بر ایجاد پیوند میان 

هتا در عتین پاستخگویی بته     کنتد رستانه  متی  تأکیدهاست که نآ «های اجتماعیمسئولیت

و برختی   ئولیت داشته باشتند های خود مسدر برابر فعالیتالزم است نیازهای مخاطبان، 

برای تحق  ایتن   نیهمچن از تعهدات و وظای  را در برابر جامعه برذیرند و انجام دهند.
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ای خبری مانند حقیقت، عینیت، صحت و تتوازن توجته   تعهدات به استانداردهای حرفه

ای فراوانی معطوف کنند و با پذیرش و ایاای تعهدات مورد نظر، به خود انضباطی حرفه

 ویش در چارچوب قوانین و نهادهای موجود برردازند.خ

ها، موارد انحراف یا تخل  از قواعد فقهی وجود نداشتته و در  درصد آگهی 7/87در 

ا بت درصتد   1/1درصتد بتا تتدلی ،     6/4با موردی از نجش،  درصد 1/5سایر موارد نیا، 

 2/0و تنهتا   درصد با ناتی ستبی    4/0درصد با شش،  9/0مشتبه نمودن مو و  معامله، 

م و درصد با شرر مشاهده شده است. سایر قواعد و موارد ازجمله  رر، تستبی  مستتقی  

 شیرمستقیم، ایجاب ملام )وعده پاداش(، تخل  در شترط  تمنی و تعتاون بتر اثتم در     

هتای  دهنده و عیت به نستبت مناست  آگهتی   شود. این مو و  نشانها دیده نمیآگهی

 است.بازرگانی سیما از منظر فقهی 

 جتش و دو قاعده ن در از سویی، بیشترین انحراف قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی،

شود. تمجید شیرقاب  اثبات در نجش بتا بیشتترین فراوانتی و درصتد     تدلی  مشاهده می

درصتد( و تتدلی     8/1متورد و   8درصد(، تتدلی  فعلتی شیرعتادی )    5/3و مورد  16)

 ( دردرصتد  3/1متورد و   6) یقتول از تتدلی    ( کمی بیشتردرصد 5/1 مورد و 7سلبی )

رسد بتا توجته بته مترز محتدود و      به نظر می خورد. همچنینمقوله تدلی  به چشم می

بتان  نادیک تبلیغ که درصدد مثبت نشان دادن کاال یا خدمات و تشوی  و تحریض مخاط

 یتد برای دریافت آن است با قواعدی چون نجش که بر اثر تحریض به خرید کتاال، تمج 

واستطه قتول فریبکارانته    آید و یا تدلی  که بهشیرواقع تمجید یا شیرقاب  اثبات پدید می

و قرابتت و نادیکتی آنهتا باعتث      ارددتااحم وجتود   دهد، خواسته یا ناخواسته،رخ می

 شود.ایجاد اختالط این مااهیم با یکدیگر می

ف دیگر معامله بتا  استااده مدل  از اعتماد طراین در حالی است که در تدلی ، سوء

ادن هدف فری  وجود دارد ولی در تبلیغ کاالی تجاری، نیت فروشنده، مرشوب جلوه د

 و تشوی  متعارف خریدار است.

قواعد فقهی در تبلیتغ کتاال، بتیش از تبلیتغ      انحراف همچنین در میان انوا  تبلیغات،
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آرایشتی، متواد   مواد بهداشتی و هایی با مو و  آگهیخدمات مشاهده شده و به ترتی  

ها، لوازم صنعتی، ختودرو و ستاختمان، مراکتا    ها و بیمهخوراکی، مؤسسات مالی، بانک

ها ای، خدمات اینترنت، تلان همراه و اپلیکیشنخانگی و آشراخانهخرید و تاریح، لوازم

هتای  مو و  نیا با توجه به حجتم آگهتی   نیا اند.دارای بیشترین انحراف از قواعد بوده

شده در مو وعات بهداشتتی و آرایشتی یتا ختوراکی و همچنتین امکتان       پخشتولید و 

تدلی  سلبی، کتمان حقیقت یا سکوت عمتدی در مقولته تبلیغتات مؤسستات متالی و      

های تبلیغی را بدون مجوز رسمی، یا فراتتر از مجوزهتای اخذشتده    ها که گاه طرزبانک

 کنند، قاب  درک است.تبلیغ می

 پیشنهادها

 هتا، های پژوهش و مشاهده دو قاعده نجش و تدلی  در برخی از آگهیافتهبا توجه به ی

تترین ارکتان رونت     عنوان یکی از مهتم های تبلیغاتی بهاست در تهیه و پخش آگهی الزم

 اقتصادی کشور دقت الزم صورت گیرد.

دهنتده رعایتت قواعتد فقهتی استت ستایر       هتا نشتان  با توجه به اینکه یافتههمچنین 

چه بیشتر رسانه از مو وعات مرتب  بتا  مندی هرمنظور بهرهکاربردی زیر بهپیشنهادهای 

 .پیشنهاد باال، اراله شده است

       ای در تدوین قانون جامع تبلیغات بازرگتانی بتا رویکترد فقهتی و تتدوین رستاله

گیتری از استتاتالات فقهتی    خصوص حقوق مشترک مخاطبان در زمینه تبلیغات با بهتره 

ای کاربردی کنار اطالعات و منابع شنی فقه و تهیه و تنظیم مجموعه جدید و روزآمد در

 سازد.وهشی را مرتاع میای از نیازهای پژاز آن، بخش عمده

 ر نیتاز د  متورد  قضتایی و انتظتامی   حقتوقی،  امنیتتی،  هتای تدوین و تصوی  نظام

 ایکه در حکم مقام معظتم رهبتری بته اعضت    ، همچنانمجازی فضای ویژه درها بهرسانه

 شده است. تأکید 1394مجازی در شهریور  فضای عالی شورای
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 ویتژه در زمینته   بته  تبلیغتات و مخاطت    بته حقتوق   مربوط بازنگری جدی قوانین
و بتدون اختالل در    وتاری افراط هرگونه از دور به کودکان، زنان و...(خاص )مخاطبان 

 های جاری الاامی است.روند فعالیت

 بتان مخاط مرتب  با مقتوالت تبلیغتاتی بته    حقوق موزشآ و ایرسانه سواد افاایش 
ازپتیش  هتا، بتیش  از طریت  رستانه  آنهتا   نشتدن  رعایت به اعترا  نحوه از آگاهی برای

 شود.احساس می
 منظور برای دانشجویان رشته حقوق به «تبلیغات حقوق» نام به واحدی درسی اراله

 رسد. روری به نظر می متبحر در این حوزه تربیت کارشناسان
 ایتن  در آنتان  همتراه بتا آمتوزش    متعهتد  تولیدکننتدگان  و شایستته  مدیران تربیت 

های تشویقی و تنبیهی متناست   خصوص؛ همچنین تدوین راهنمای کاربردی و سیاست
های ناشی از تبلیغات، بتا برگتااری   منظور جلوگیری از  مان و مسئولیتو کارآمد، به 

 ویژه در عرصه تبلیغات.سانه بهر  فقه های تخصصی و آموزشی درباره مو ونشست

 منابع

 قم: دفتر نشر معارف. (. ترجمه حسین انصاریان.1397) قرآن کریم.
دیجیتال مؤسسته   بیروت: کتابخانه .لسان الهر ق(.  1405) بن مکرم.محمد ابن منظور،

 البیت ) (.تحقیقات و نشر معارف اه 
 هایهرسان مدنی مسئولیت رافع عوام . (1395) .محمدر ا ،ییبرزو و امین امیرحسینی،

 .29-51 (،68) 17، ارتباطات ـ فرهنگ مطالهات .ایران حقوقی نظام در جمعی
 .دارالکتاب :تعلیقات محمد کالنتر، قم .مکاسب(. 1394، مرتضی. )انصاری

تحقيـق  وتحلی  محتوا نحوه مطالبه  ری  قابلیت اعتمتاد.  (. تجایه1375) بدیعی، نعیم.
 .1 ،انسانيدر علوم 

ــه   (.1389پورجتتوهری، کتتامران. ) ــش برنام ــي از پخ ــدني ناش ــئوليت م ــاي مس ه
 .تهران  (،صادق )نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام انیپا .رادیوتلویزیون

 ب حوزه.، قم: اد8ج  لسان الهر .(. 1405الدین، محمد. )جمال
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 (.1184) 3، عينامه علوم اجتماتعاون در اثم و عدوان.  (.1372) حسنی، حسن.
 می.اسال انتشارات دفتر قم: علمیه حوزه ،2 ج .الهناوین ق(. 1418) مراشی. حسینی

حمـدعلي  ممقـرر   .المهـامالت  فـي  مصـبا  الفقاهـه  ق(.  1412خویی، ابوالقاستم. ) 
 الهادی.. بیروت: دار2 و 1ج توحيدي، 

 هران: سروش.ت، 17ج  .نامه دهخدالغت(. 1339اکبر. )دهخدا، علی
 تهران: مجد. .شروط ضمن عقد (.1387) یدی، مهدی.شه

 ات اعلمی.، تهران: منشور3 و 2. ج ایصال الطالب الي المکاسبتا(. بی) شیرازی. 

تهتران:   .ها در حقوق موضوعه ایرانمسئوليت مدني رسانه(. 1392) .ابو ر ،صحرانورد

 .هارسانه تحقیقات مطالعات و مرکا

 تهران: میاان. ،2ج . هاعمومي قراردادقواعد  (.1396، حسین. )صاایی

ات دفتتر انتشتار   قتم:  .الميزان فـي تفسـير القـرآن    ق(. 1417) .طباطبایى، محمدحسین

 .اسالمی، چاپ پنجم

، 3. ج البهيه في شر  اللمهـه الدمشـقيه   الروضهق(.  1410علی. )بنالدینعاملی، زین

 قم: داوری.

 9 ،سنجش و پژوهش کند.می تولید باور که عتیصن: تبلیغ (.1386) اکبر.علی زاده،قا ی

(29 ،)154-137. 

مطالهـات  شناسی فقهی و اخالقی تبلیغتات بازرگتانی.   (. آسی 1392) .احمدعلی قانع،
 (.53)14، ارتباطات ـ فرهنگ

 . قم: بوستان کتاب.مطالهه تطبيقي ایجا  و قبول(. 1383) قنواتی، جلی .

: تهتران  .ه عمومي حقوق بر پایه اصـالت عمـل  فلسف (.1393لنگرودی، محمدجعار. ) 

 گنج دانش.

 ،1. ج غایه االمال في شر  کتا  المکاسـب  ق(. 1317) محمدحستن.  مامقانی نجای.

 قم: مجمع الذخالر االسالمیه.

تهتران:   مسئوليت مدني توليدکننـدگان و فروشـندگان کـاال.   (. 1388) مددی، صادق.

 ران زمین با همکاری نشر میاان.مؤسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکالی ای
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 لتوم ع نشتر  مرکتا  تهتران:  .دوجلـدي  فقـه  قواعـد  .(1388) مصطای.سید داماد، محق 

 نهم. چاپ اسالمی،
، 2 . جحقوق قراردادها در فقـه اماميـه  (. 1389محق  داماد، سیدمصطای و همکاران. )

 تهران: سمت.
 .استالمی  حقوق و فقه دیدگاه زا هارسانه مدنی (. مسئولیت1395) اکبر.زاده، علیمحمد

 .103-140 (،3) 2 ،علوى فقه مهارف
. تهتران: مرکتا مطالعتات و    نگـاري اي روزنامهحقوق حرفه(. 1386معتمدنژاد، کاظم. )

 ها.تحقیقات رسانه
 کبیر.تهران: امیر مهين. فرهنگ (.1380) محمد. معین،

 (.طال  ) ابیبناالمام على همدرس قم: .الفقاهه انوار ق(. 1415) شیرازی، ناصر. مکارم
 (.طال  ) ابیبنمدرسه االمام على . قم:القواعد الفقهيهش(.  1370مکارم شیرازی، ناصر. )

)ترجمته پرویتا    مهـي ج ارتباطـات  نظریـه  بـر  درآمـدي (. 1388کولی ، دنی . )مک
 تهران: پژوهشگاه فرهن ، هنر و ارتباطات. اجاللی(.

 لم.، قم: دارالع2. ج شيه المظفر علي المکاسبحاتا(. مظار، محمدر ا. )بی

هـاي  هـاي رایـو و دیـدگاه   هاي رسانه اندیشهنظریه .(1389) .زاده، سید محمدمهدی
 .تهران: همشهری .انتقادي
 حمدیه.تهران:مکتبه الم 2 ج .منيه الطلب في حاشيه المکاسب(. 1373نالینی، حسین. )

 بیتروت: دار االحیتاء   .شـر  االسـالم   جواهر الکالم في(. 1362نجای، محمدحستن. ) 
 التراث العربی.

ـ  هـاي رسـانه  در تحقيـق  (.1389دومینیک، جتوزف. )  ویمر، راجر و ترجمته  ) يجمه
 کاووس سیدامامی(. تهران: سروش.

 فرهنگی هایویژگی براساس بازرگانی تبلیغات تعری  بازنگری (.1379) محمدهادی. همایون،
 ، تهران.تبليغات صنهت همایش اولين االتمق مجموعه ایران. اسالمی جمهوری

نامته  . پایتان مسئوليت مدني ناشي از تبليغـات درو   (.1396یوسای گلودردی، سحر. )
 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهشهر.


