
  
  

آزادي تبليغات بازرگاني و 
  هاي آن محدوديت

 الملل، ايران و اسالم از ديدگاه حقوق بين 
  

                                  نوشتة 
  *                        دكترمحسن اسماعيلي

  
  

  چكيده 
رو بـوده   ويژه از نگـاه فرهنگـي، روبـه    هاي زيادي، به ها با مخالفت ليغات بازرگاني همواره در كنار موافقتتب

با در نظر گرفتن اين . هاي دور خود را بر ما تحميل كرده است واقعيتي است كه از گذشته ،با اين حال. است
گذارد، قانونمند كردن آن  عه و افراد باقي مياي كه تبليغات بازرگاني بر جام واقعيت و آثار عميق و همه جانبه

  .المللي تبديل شده است اي ملي و بين به دغدغه
هاي تبليغاتي به عنوان يـك   اكنون هم در نظام جهاني و هم در حقوق داخلي كشورها، آزادي انتشار پيام

وارض منفي آن جلوگيري ها و استثنائات از ع اصل پذيرفته شده و البته تالش شده است تا با تبيين محدوديت
  .شود

الملل و در حقوق ايران موضوع دو گفتار جداگانه در اين مقالـه   ها در حقوق بين بررسي سابقه اين تالش
ايـن سـه   . در گفتار سوم به بررسي موضوع از ديدگاه منابع فقهي و حقوقي اسالم پرداخته خواهد شد. است

ها و استثنائات  د و تنها بايد به شناخت مصاديق محدوديتپذيرش اصل قاعده ندارن نظام حقوقي اختالفي در
  .اقدام كرد
  .الملل، نظام جهاني، آزادي ارتباطات تبليغات بازرگاني، حقوق بين: كليدواژه

  
  ها تا اصل آزادي تبليغات بازرگاني از مخالفت: مقدمه

است و عجيب  قدمت و عمر طوالني بااي  تبليغات بازرگاني، حتي به مفهوم جديد آن، پديده
آن، بر شمار مخالفان تبليغات  تأثيرنفوذ و  ةاينكه به موازات افزايش حجم و تنوع و نيز انداز

  .بازرگاني هم افزوده شده است
                                                 

  )ع(استاد حقوق ارتباطات و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق  *



 تأثيريگويند كه تبليغات تجاري  مخالفان كه بيشتر دغدغه و خاستگاه فرهنگي دارند، مي
رسوم شهروندان باقي  آرزوها و آداب و ها، باورها، عادت عميق، براما ناخودآگاه و آهسته، 

با ورود كاالهاي . كند گرا مي تبليغات مردم را تنوع طلب، جوياي رفاه و مصرف. گذارد مي
كند و رؤياها و اهداف آنان عوض  خارجي، نوع زندگي و مطالبات مردم تغيير ميويژه  بهجديد، 

هاي هر  لئاتوانيد ايد شما مي«: ستداگالس گفته ا  اي به نام نورمن نويسندهچنانكه  .شود مي
  1».ملتي را به وسيله تبليغاتشان بيان كنيد

: اند ذيل مدخل تبليغات، گفته ”اي فرهنگ مطالعات ارتباطي و رسانه“واتسون و هيل نيز در 
شود،  اگر تبليغات، منحصر به فروش محصوالت و كاالها باشد، انتقادهاي زيادي را موجب نمي«

هاي آرماني زندگي را نيز در  است كه تبليغات، فروش تصورات، رؤياها و شيوهاما واقعيت اين 
هاي بزرگ سياسي و اقتصادي تالش  و دقيقاً به همين دليل است كه قدرت 2».گيرد بر مي

خواهند، دگرگون  گونه كه مي ها را، آن ها و رفتارهاي ملت تا از طريق تبليغات، عادت كنند مي
  .س فرهنگ خود را برآنان تحميل كنندطور نامحسو و به زندسا

اي  سوي ايجاد ميل و عالقه منتقدان فرهنگي معتقدند هدف تبليغات بازرگاني بيشتر به
اين باورند كه تبليغات تجاري صرفاً به  آنان بر. گرايش دارد كه قبل از آن وجود نداشته است

يجاد شور و اشتياقي در دنبال ايجاد آگاهي در مخاطب نيست، بلكه در عصرحاضر منجر به ا
توان  نشيند و اين قطعاً مي شده فرو مي شود كه تنها با خريد كاال يا خدمت تبليغ مخاطب مي

  3.خطرناك باشد
اين پديده امروز «اگر . اين گفته عالوه بر جامعه، بدون ترديد دربارة افراد هم صادق است

نتخاب مسكن، خوراك، پوشاك، برمناسبات و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي مردم از قبيل ا
به آن دليل است كه در  4 ،».گذارد تر، ساختار توليد و توزيع اثرمي وسايل زندگي و در ابعاد كالن

 .قرار گرفته است تأثير اي مقدم برآن، شخصيت فكري و هويت ذهني شهروندان تحت مرحله
انسان  ”طبيعت ثانوي“الق واقعيت، مذكورِ همان انتقاد اساسي متفكراني است كه تبليغات را خ

هربرت ماركوزه، فيلسوف «براي مثال، . اند او معرفي كرده ”بردگي فكري“دانسته و نتيجه آن را 
شدت  اي به االصل آمريكايي، نيز از جمله كساني است كه تبليغات بازرگاني را با ديده آلماني

طبيعت “در انسان، يك  ماركوزه معتقد است كه اقتصاد به اصطالح مصرف. نگرد انتقادي مي
جامعه وابسته  پديد آورده است كه اورا بيش از پيش به شرايط سودجويانة حاكم بر ”ثانوي
انداختن و تعويض پياپي انواع مختلف  احتياج به دارا شدن، مصرف كردن، به كار. كند مي

استفاده از اين شود و احتياج به  حتي تحميل مي ها عرضه و يا هايي كه به انسان وسايل و دستگاه
مخالفان  5.»وسايل، حتي خطر از دست دادن زندگي، همگي ناشي از همين طبيعت ثانوي است

، اما بدون آنكه 6حتي سياسي هم دارند تبليغات بازرگاني البته داليل اقتصادي، اجتماعي و
ليغات تب ،ميزان درستي اين داليل باشيم، بايد اعتراف كرد كه بهرحال ةنيازمند داوري دربار

آثار عميق اين واقعيت بر . ما تحميل كرده است ةبازرگاني واقعيتي است كه خود را بر هم
 ةهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي به معماران زندگي جمعي اجاز عرصه

ترين منابع مالي  ويژه آنكه تبليغات بازرگاني به يكي از اصلي دهد؛ به ناديده گرفتن آن را نمي
. هاي تجاري برانگيخته است ها تبديل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پيام هرسان

مانعِ آنان   هاي نوين نظير ماهواره و اينترنت و پخش فرامرزي و بدون هنگامي كه پيدايش رسانه



صد چندان  را هم در نظر بگيريم، انگيزه و داليل نهضت قانونمند كردن تبليغات بازرگاني
  .شود مي

آميز جمعي در سراسر جهان حركتي پرشتاب  مديران و طراحان زندگي مسالمت ،اين رو از
امروز شاهد آن هستيم كه افزون بر . را به سمت تدوين قوانين تبليغات بازرگاني آغاز كرده اند

ريزي نظام مطلوب براي اين رشته خاص از  اي و جهاني براي پي هاي منطقه قوانين ملي، تالش
  .گيرد ات صورت ميعلوم ارتباط
آنچه اين مقاله درصدد طرح آن است، گرايش عمومي حقوق به سوي پذيرش اصل  ةخالص

  .هاي آن است آزادي تبليغات بازرگاني و در همان حال تعيين محدوديت
الملل، حقوق ايران و از ديدگاه فقه و حقوق اسالم  اين مطلب به ترتيب از ديدگاه حقوق بين

  .بررسي خواهد شد
  
 
  الملل حقوق بين: گفتار نخست.1
 
  اصل آزادي ارتباطات .  1. 1

. ارتباطات، اصل جريان آزادي اطالعات و ارتباطات استالملل  بينترين اصل در حقوق  بنيادي
گذاري شده است، در عرف  اينكه در اسناد و متون معتبر جهاني صراحتاً پايه اين اصل، عالوه بر

  .ان قاعده اي مسلّم مورد قبول و عمل قرار گرفته استنيز به عنو المللي  بينو رويه 
مجمع عمومي سازمان ملل  1947دسامبر  10مصوب (اعالميه جهاني حقوق بشر  ،براي مثال

كند كه بدون  ميياد يا دفاع خود از اين اصل به عنوان حق مشترك بشريت  19 ةدر ماد) متحد
بايد به رسميت شناخته ... نس، زبان، مذهب و ويژه نژاد، رنگ، ج گونه تمايز از هر حيث، به هيچ
  .شود

هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از «: طبق اين ماده
داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطالعات و افكار و در اخذ و انتشار 

  ».اشدآن به تمام وسايل ممكن و بدون مالحظات مرزي آزاد ب
جهاني به صراحت مطرح  ةشود آزادي گردش اطالعات در اين اعالمي مالحظه ميچنانكه 

قرار  تأكيد ها در كسب اطالعات و افكار و در اخذ و انتشار آن مورد  شده و آزادي همه انسان
 16مصوب (حقوق مدني و سياسي المللي  بينميثاق  19ماده  2اين اصل در بند. گرفته است

: نيز اين گونه مورد توجه قرار گرفته است) مجمع عمومي سازمان ملل متحد 1966دسامبر
اين حق شامل آزادي تفحص، تحصيل و اشاعه اطالعات و افكار . هركس حق آزادي بيان دارد«

دات، خواه به صورت شفاهي، خواه به صورت نوشته يا چاپ، از هر قبيل بدون توجه به سرح
  ».ر به انتخاب خود استديگ ةهنر يا به وسيل هوسيل به

توان كشوري را نشان داد كه اصوالً تبليغات بازرگاني را ممنوع  در هر صورت اكنون نمي
كشورها، حتي اگر به هر دليل مخالف اين پديده هم باشند، آن را به عنوان يك  ةهم .كرده باشد

آن را محدود و  اند تا متناسب با فرهنگ و شرايط خاص خود، واقعيت پذيرفته و تنها كوشيده
  .قانونمند كنند



دهد كه از نظر اسناد بنيادين و پذيرفته شده حقوق  هاي فوق نشان مي اندك تأملي در عبارت
گونه اطالعات و اخبار است؛ به  ترين نيازهاي انسان دسترسي به همه بشر، يكي از ابتدايي

  .، انتخاب و انتشار وارد نشودوجو جستاي به حق  كه هيچ خدشه نحوي
ها بدون حد و مرز  پردازي يك از اسناد، متون يا نظريه اصل ياد شده در هيچ ،حال با اين

  .آور است ها الزام هايي باشد كه براي رسانه تواند تابع محدوديت نيست و مي
ترين حقوق انساني، در مواد پاياني  اعالميه جهاني حقوق بشر پس از بيان بنيادي ،براي مثال

عمومي و رفاه  رعايت مقتضيات صحيح اخالقي و نظم“هايي براي  يتخود به وجود محدود
  .تصريح مي كند ”همگاني

ديديم، چنانكه ، 19 ةماد 2بند  حقوق مدني و سياسي نيز پس از آنكه درالمللي  بينميثاق 
اعمال حقوق مذكور «: كند يادآوري مي 3نهد، بالفاصله در بند  اصل آزادي اطالعات را بنيان مي

ممكن است تابع  ،هاي خاصي است و از اين رو اين ماده مستلزم حقوق و مسؤليت 2 در بند
  :هاي معيني شود كه در قانون تصريح شده و براي امور زير ضرورت دارد محدوديت

  ،احترام به حقوق يا حيثيت ديگران .الف
  .حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي و سالمت يا اخالق عمومي .ب

  
 الملل  بينها با مباني حقوق ارتباطات  كار رسانه هاي قانوني بر مال محدوديتبنابراين نه تنها اع

ها و  توانند، يا بايد، بنا براعتقادها، گرايش ها نيز مي يك از رسانه بلكه هر ،منافات ندارد
  7.هايي را براي خود در نظر بگيرند هايي كه دارند محدوديت آرمان

رساني و تبادل پيام مشمول  عنوان مصداقي از اطالع به نيز ”تبليغات بازرگاني“از سوي ديگر 
هاي تجاري به استناد نقض  ممانعت اصولي از انتشار پيام ،همين اصل كلي است و از اين رو

محكوم و  ،عنوان نقض آزادي بيان و حتي گاهي به ،اصل جريان آزاد اطالعات و ارتباطات
بيني شده نيز  هاي پيش بايد از محدوديتالبته تبليغات به همين شكل . مطرود گرديده است

  8. پيروي كند
  

  حق امتناع از ارائة خدمات. 1. 2
عنوان يكي از حقوق اساسي  با توجه به پذيرش اصل آزادي تبليغات بازرگاني و شناسايي آن به

توانند از پذيرش و پخش  ها مي رسد كه آيا رسانه ها، اينك نوبت به طرح اين پرسش مي انسان
  نقض آزادي بيان شهروندان است؟ ةاي بازرگاني خودداري كنند يا چنين كاري به منزله پيام

هاي عمومي و  رسد براي يافتن پاسخ درست به سؤال مذكور بايد ميان رسانه مي نظر به
توانند و  كنند، نمي ملي استفاده مي ةهاي عمومي كه از بودج رسانه .خصوصي تفكيك قائل شد

نقل  و حمل ةهرگاه شبك ،براي مثال. به شهروندان تبعيض قائل شوند نبايد در ارائه خدمات
خودروهاي جمعي و يا قطارهاي شهري را براي برخي از اشخاص  ةدولتي امكان تبليغ بر بدن

حقيقي يا حقوقي فراهم آورد، حق ندارد برخي ديگر از شهروندان را از اين حق محروم 
هاي  نون و اخالق عمومي باشد و يا مثالً بخواهد پيامگرداند؛ مگر آنكه اصل پيام مغاير با قا

  .سياسي را در قالب تبليغات تجاري مطرح نمايد



همه در برابر قانون مسـاوي هسـتند و حـق دارنـد     «: اعالميه جهاني حقوق بشر 7 ةطبق ماد
تبعيضي  در مقابل هر دارندهمه حق . بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند

طـور   ناقض اعالميه حاضر باشد و برعليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، به كه
  ».مند شوند تساوي از حمايت قانون بهره

اي مقابل  هايي كه در مالكيت خصوصي افراد است، چنين الزامي نداشته و در نقطه رسانه اما 
ها و مجالت، عمومي محسوب  روزنامه«براي مثال . برخوردارند 9”حق امتناع از ارائه خدمات“از 
تواننـد بـه    مديران آنهـا مـي  . ها را خود برگزينند دهندگان آگهي توانند سفارش لذا مي. گردند نمي

هاي خبري روزنامه خود را نفروشـند و يـا خبرهـا و حـوادث خاصـي را       برخي افراد يا آژانس
  .پوشش ندهند و يا آراء و عقايد خاصي را تبليغ نكنند

شرح مبسوط آن خواسـتار درج   ةانمي يك فنجان چاي خوب به كسي بدهد و با ارائاگر خ
اي گردد، سردبير حق دارد با اين استدالل كه موضـوع فـوق فاقـد ارزش خبـري      نشريهدر خبر 

اين خانم به همان اندازه حق دارد روزنامه را بـه چـاپ مطلـبش    . است از چاپ آن امتناع ورزد
  10».هاي تجاري خود را به چاپ مي رساند  ر آگهيوادار كند كه يك فرد تاج

از آنجايي كه انتشار روزنامه يك فعاليت كامالً خصوصي است، ناشـر حـق دارد    ،بنابراين
حال آنكه  ،خواهد چاپ نكند خواهد چاپ كند و هر كدام را كه نمي اي را كه دلش مي هر آگهي

توانند از درج    ي و يا انتشارات دولتي نميهاي غيرانتفاعي نظير حمل و نقل دولت نهادها و ارگان
  .آگهي از هر نوعي سرباز زنند و از مجازات اين كار در امان بمانند

را در نظر بگيريد كه نام آن كسينجر و مقامات حمـل و   1967پرونده سال  ،به عنوان مثال
موكراتيـك  منشأ اين پرونده از جمعيت دانشجويان طرفدار جامعـه د . نقل شهري نيويورك است

كه در صدد بود امتياز مقداري از سـطوح ديـواري در متـرو زيرزمينـي را     است،  ”اس دي اس“يا 
بـر روي  . بخرد تا بتواند پوسترهاي مورد نظرش با موضوع ضدجنگ ويتنام را برآنها نصب كند

براثر بمب ناپالم دچار سوختگي شـده   شد ميشد كه گفته  اين پوسترها تصوير دختركي ديده مي
. مقامات ذيربط بود رد شد ةاس از سوي يك آژانس تبليغاتي كه نمايند دي درخواست اس. است
اس هم شكايت خود را به يك دادگاه ايالتي ارائـه كـرد و مـدعي شـد كـه پوسـترهايش        دي اس

مقامات حمل و نقـل  گويند  ميهاي يكم و چهاردهم قانون هستند كه  موضوع حمايت اصالحيه
  .ل تمامي انواع آگهي هستنددولتي موظف به قبو

اس رأي داد و به آژانس نمايندگي ابالغ كرد كه حق ندارد به دلخواه  دي دادگاه به نفع اس
ند و نه موهن، بلكـه  ا اس نه مستهجن دي پوسترهاي اس. يك آگهي را بپذيرد و ديگري را نپذيرد

گونـه پوسـترها    بهانه كه ايـن توانند به اين  مقامات حمل و نقل نيز نمي. اند  حاوي عقايد سياسي
تواننـد مـورد مخالفـت عـده پرشـماري از مـردم باشـند از پـذيرش          و مي» تماماً بحث انگيزند«

اس داد، امـا   دي در عين حال و با اينكه دادگاه حق را بـه اس . پوسترها براي نصب امتناع ورزند
يـك  «ري باعث بـروز  در نهايت تصميم را برعهده مقامات گذاشت تا بررسي كنند كه اگر پوست

بـه شـمار آيـد بتوانـد     » تهديدي براي سالمت و ايمني عمومي«گردد يا » خطر روشن و روزآمد
  .منصفه از نصب آن خودداري نمايد هيئت فقط به استناد رأي يك دادگاه با حضور 



 ”زنان طرفدار صلح“عنوان  باديگري كه به پرونده كاليفرنيا معروف است گروهي  ةدر پروند
هاي متعلـق بـه شـركت حمـل و نقـل       بر آن شدند تا پالكاردهايي را در اتوبوس 1964ال در س

  :طور نوشته بودند كنتراكاستا نصب كنند كه بر روي آنها اين ـآالمدا 
بشر بايد به جنگ خاتمـه دهـد واالجنـگ بـه بشـريت خاتمـه       «: ژان اف كندي

  ».خواهد داد
  ».ره كنبا ويتنام مذاك«: به پرزينت جان سون بگويند

  
اين پالكاردها را نپذيرفت  ،آژانس تبليغاتي خصوصي كه نماينده مقامات حمل و نقل شهري بود

ردودنـد  پردازند م هايي كه به مسائل مورد مناقشه مي هاي سياسي و آگهي آگهي«و اعالم كرد كه 
اض ايـن  هايي هم كه مـورد اعتـر   آگهي. مگر آنكه مقامات حمل و نقل شهري آنها را تأييد كنند

  ».مقامات باشند برچيده خواهند شد
انجمن زنان طرفدار صلح در پاسخ گفت كه اين كار شما به معناي محروم ساختن انجمن از 

 ،هاي سياسـي ارتبـاط ندارنـد    هايي كه به جنگ حق آزادي بيان است و ديگر اينكه حذف آگهي
س از يك دوره دادگاه و دو دوره سرانجام انجمن پ. عمالً يعني انكار حق برابري در مقابل قانون

ايـن بـود كـه آگهـي مزبـور       رأي دادگاه بـر . پرونده شد ةاستيناف در دادگاه عالي كاليفرنيا برند
عمـوم از يـك خـدمت     ةديگـر اينكـه وقتـي اسـتفاد    . مشمول اصالحيه يكم قانون اساسي است

  .عمومي آزاد است نمي توان مواردي را به دلخواه بر آن خدمات تحميل كرد
مقامات (ما به اين نتيجه رسيديم كه وقتي خوانده « :متن رأي دادگاه عالي كاليفرنيا چنين بود

سازد، ديگر  امكاني را براي بيان عقايد از طريق تبليغات اتوبوسي فراهم مي) حمل و نقل شهري
هـايي كـه در چـارچوب     خاطر راحتي در مسائل اداري و اجرايي از پـذيرش آگهـي   تواند به نمي

  11».پردازد، سرباز زند صالحيه اول قانون اساسي به بيان عقيده ميا
  

  حقوق ايران :گفتار دوم  .2
. هـاي جهـان اسـت    داستان تبليغات تجاري در ايران هم مانند سرگذشت آن در ديگـر سـرزمين  

هــاي بازرگــاني بــه ســبك جديــد نيــز  گذشــته از تبليغــات ســنتي، در مــورد تاريخچــه آگهــي
  .فاوتي صورت گرفته استهاي مت زني گمانه

سال قبل، يعنـي   80سابقه تبليغات بازرگاني در ايران به حدود «در حالي كه به عقيده برخي 
چـاپ شـده بـود،     اطالعـات هجري شمسي، كه اولين آگهـي تجـارتي در روزنامـة     1300سال 
مـه  نخستين آگهي تجاري مطبوعاتي در شـماره سـوم روزنا  «برخي ديگر معتقدند  12،»گردد برمي

شمسي هم كه ايسـتگاه   1337در مهرماه «و » سال پيش، انتشار يافت 150، بيش از وقايع اتفاقيه
  13».تلويزيوني خصوصي ايران آغاز به كاركرد، از ابتدا آگهي داشت

قانون نويسي در ايـران بـا انقـالب     ةدانيم كه تاريخچ با اين حال از نظر مقررات نويسي، مي
تبليغـات بازرگـاني را در دو    توان سرگذشـت حقـوقي   ن دليل ميمشروطيت آغاز شد و به همي

اما آنچـه  . بخش جداگانه بررسي كرد؛ يكي پيش از پيروزي انقالب اسالمي و ديگري پس از آن
از ابتــدا تــاكنون ثابــت بــوده اســت، پــذيرش اصــل آزادي تبليغــات بازرگــاني و ســپس تبيــين 

  .هاي آن است محدوديت
  



       الب اسالمي پيش از پيروزي انق. 2. 1
اي كم نظير اسـت كـه پيامـدهاي مهمـي در      انقالب مشروطيت در تاريخ معاصر كشور ما حادثه

تـرين دسـتاوردهاي ايـن     ترديد، يكـي از مهـم   بي. هاي مختلف از خود برجاگذاشته است عرصه
  .گرايي جامعه دانست ”قانون“خيزش عمومي را بايد در آغازِ دوران 

، گام اول در تدوين مقـررات بـه   1325روطيت و متمم آن در سال تدوين قانون اساسي مش
  نويسـندگان قـانون  . ها قبل از آن در كشورهاي اروپايي معمـول شـده بـود    اي بود كه سال شيوه

له مطبوعـات نگريسـتند و از جملـه در    ئاساسي مشروطيت در چند مورد با وسعت نظر به مسـ 
  :كرد مي تأكيد اين اصل . شردندپاي ف اصل بيستم صراحتاُ بر آزادي مطبوعات

عامه مطبوعات، غير از كتب ضالل و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در 
هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشـاهده شـود،   . آنها ممنوع است

شود ولي اگر نويسنده،  نشردهنده يا نويسنده، برطبق قانون مطبوعات مجازات مي
  .ن باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستندمعروف و مقيم ايرا

  
در اين قانون را بايد بـه معنـاي لغـوي آن، يعنـي آنچـه       ”مطبوعات“نكته مهم آن است كه واژه 

مـواد  “و ديگر  ”كتب ضالل“چنانكه ديديم اصل بيستم . چاپ و طبع شده است، در نظر گرفت
با همـين  . صراحت، گواه شمولِ اين واژه است كند و اين به آزادي استثنا مي ةرا از قاعد ”مضره

 18قمـري مطـابق بـا     1326مصوب پنجم محرم (برداشت است كه اولين قانون مطبوعات ايران 
مواد انتشاراتي و چاپي و حاوي مقرراتي راجـع بـه انـواع     ةشمسي، نيز ناظر به هم 1286اسفند 

شـده   ناميـده مـي   ”اعالن“ن هنگام تبليغات بازرگاني هم كه در آ 14.مختلف آن وضع كرده است
  .است، به همين دليل مشمول قانون مطبوعات بوده است

و در ) تبليغات(در مقدمه اين قانون با اشاره به اصل بيستم قانون اساسي، بر آزادي اعالنات 
  :شده و چنين آمده است تأكيد هاي آن   عين حال محدوديت

ح در تحت قوانين مقررة ذيل كـه از  طبع كتب و روزنامجات و اعالنات و لواي... 
براي حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات اربـاب قلـم و مطبوعـات    

  ... .شود، آزاد است  وضع مي
  

طي شش ماده بـه تبيـين الزامـات قـانوني      ”اعالنات“سپس فصل چهارم اين قانون تحت عنوان 
ن مـاده از ايـن فصـل اسـت بـار ديگـر       هفدهم كه نخستي ةماد. پردازد مي ”طبع و نشر اعالنات“

اعالن شامل قبايح و فضايح  مضمونطبع و نشر اعالنات آزاد است لكن اگر «كند كه  تصريح مي
ند و ادارة نظميـه حـق   ا باشد يا داعي به فساد و اختالل امور عامه، مطبعه و متصدي هردومسئول

» .ه عدالت جلب خواهـد كـرد  گونه اعالنات را داشته مرتكب و متصدي را به محكم توقيف اين
  .ها و ساير مقررات مربوط را تعيين كرده است محدوديت ةهم در ادام 22تا  18مواد 

اصول حقوقي زير در خصوص تبليغات تجاري به صـورت  ، الذكر از دقت در متن مواد فوق
  :شود استفاده مي ”اعالنات“
  .مومي باشدآزادي تبليغات تجاري؛ مگر آنكه مخّل اخالق و عفت يا نظم ع .1
م ئمتصدي تبليغـاتي در برابـر تخلفـات و جـرا     چاپخانه و ،مسئوليت مدير مسئول روزنامه .2

 .سسه انتشاراتيؤلزوم اعالم مشخصات م



 .سسه انتشاراتيؤلزوم اعالم مشخصات م .3
 .رنگ كاغذ وسيله بهوجوب تمايز اعالنات دولتي و غيردولتي  .4
 .ممنوعيت تعرض به مواد تبليغاتي مجاز .5
 .اموال خصوصي بدون رضايت صاحبان آنها نصب آگهي بر ممنوعيت .6
 .ها ضرورت پرداخت ماليات براي آگهي .7
 .هاي چاپي تبليغاتي آگهي  شمول تخلفات و جرايم مطبوعاتي نسبت به .8
 .م تبليغاتيئمنصفه در رسيدگي به جراهيئت وجوب حضور  .9

ليغاتي در آن زمـان نشـان   سفانه توجهي كه اولين قانون مطبوعاتي ايران به مواد معمول تبأمت
وزيـري دكتـر    قانون مذكور تا دوران نخست. داده بود، با تغيير اين قانون به فراموشي سپرده شد

اما با تحـول اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي كشـور در آن      . محمد مصدق به حيات خود ادامه داد
اين رو، مصدق  از. پنداشت ها، هركس به دليلي دگرگوني مقررات مطبوعاتي را ضروري مي سال

را كسب كرده بود، به تدوين  ”حق وضع قانون“كه از مجلس هفدهم اختيارات ويژه، و از جمله 
از آنجا كه اين قانون براساس اختيارات ويژه و نه از . وتصويب قانون مطبوعات جديد اقدام كرد

  .نامند مي ”اتاليحه قانوني مطبوع“طريق قوه مقننه، تصويب و اجرا شده است، آن را اصطالحاً 
به تصـويب رسـيد،    1331بهمن  15هاي اساسي اليحه قانوني يادشده كه در  يكي از تفاوت

از معناي عام واژگاني به معنـاي خـاص و اصـطالحي     ”مطبوعات“با قانون قبلي، محدود شدن 
   15.بود

  : يك اين اليحه قانوني تصريح شده بود كه ةدر ماد
بـراي روشـن سـاختن افكـار مـردم در       اي اسـت كـه   روزنامه يا مجلـه نشـريه  

هاي مختلف اجتماعي، سياسي، علمي، فنـي يـا ادبـي و ترقـي دادن سـطح       زمينه
المنفعـه و انتقـاد صـحيح و     معلومات عامه و نشر اخبار و اطالعات و مطالب عام

نامـه   طبق اجـازه  طور منظم و در مواقع معين بر انديشي در امور عمومي به صالح
  .طبع و نشر گردد

  
شد و  تجاري از شمول قانون مطبوعات خارج مي ”اعالنات“بنابراين ماده طبيعي است كه ديگر 

  .اي مستقل ارجاع دادند نامه وزيران و آئين هيئت لذا تعيين و تدوين مقررات مربوط به آن را به 
  : اليحه قانوني مطبوعات 14طبق ماده      

نـد بـراي تنظـيم امـور     ا هاي كشـور و فرهنـگ و دادگسـتري مكلـف     وزارتخانه
هاي الزم را تهيه و به هيئت وزيران، پيشنهاد  نامه آيين... و اعالنات ... ها  چاپخانه
  .نمايند

  
، 1334مـرداد   10قانون مطبوعات مصـوب  . اين تغيير رويه عيناً در قوانين بعدي نيز ادامه يافت

بوعـات مصـوب اسـفند    خره قـانون مط و بـاأل  1358مـرداد   20اليحه قانوني مطبوعات مصوب 
، همگي مطبوعات را به معناي خاص آن محدود كرده و البته اجازه دادنـد تـا بـا رعايـت     1364

ايـن قـوانين    ةفصل مشترك همـ  ،به عبارت ديگر .هاي تبليغاتي اقدام كنند مقررات به نشر آگهي
   .پذيرش اصل آزادي تبليغات بازرگاني بود



قانونگذار رسـيده و مـورد بحـث قـرار گرفـت، و       ةقوقوانيني كه به تصويب  البته افزون بر
هـاي متعـددي    نامـه  هايي كه براي تنظيم مقررات مربوط تعيين گرديده بود، آيين براساس تكليف

  .نيز به تصويب رسيده است
 1348فـروردين   23مصـوب   ”نامه تنظيم امور اعالنات آيين“ترين اين مقررات،  يكي از مهم

 هيئـت  بـه تصـويب    1334اليحه قـانوني مطبوعـات مصـوب سـال      10 ةاست كه به استناد ماد
نشر آگهي و تبليغ بـه منظـور    «: گفت كه نامه نيز به صراحت مي يك اين آيين ةوزيران رسيد ماد

خدمات و بازاريابي از طريق روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون،  ةشناساندن و معرفي كاالها، عرض
  ».نامه خواهد بود آن تابع مقررات اين آيين سينما، مكاتبه، ويزيتوري و نظائر

       پس از پيروزي انقالب اسالمي  .2. 2
تحول بنيادين در ساختار سياسي، فرهنگي و حقـوقي    ،1358با پيروزي انقالب اسالمي در سال 

بسياري از قوانين و مقررات سابق نسخ شـدند و جـاي خـود را بـه قـوانين و       .كشور پديد آمد
 ابا اينكه متون قانوني مربوط به تبليغات بازرگاني هم از اين قاعده مستثن. سپردندمقررات جديد 

  .هنوز هم مقررات جامعي در اين زمينه نداريم اما نبود، 
طور خاص سخني به ميـان   به ”تبليغات تجاري“در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از 

البتـه اگـر بخـواهيم بـه     . سي منطقـي نباشـد  نيامده است و شايد چنين انتظاري نيز از قانون اسا
قـانون   175و  24تـوان بـه اصـول     الملل رايج است، استدالل كنيم، مي بين اي كه در حقوق شيوه

و تأكيـد  هـا   اساسي اشاره كرد كه صراحتاً بر آزادي بيـان و نشـر اطالعـات و افكـار در رسـانه     
هاي مختلف ايـن   در بخش ،ه بر اينعالو. اند هاي آن را نيز به صورت كلي ذكر كرده محدوديت

  . بايد مراعات شود ترديد در تبليغات تجاري نيز قانون قواعدي وجود دارد كه بي
رغم آنكه قانون مخصوص تبليغات بازرگاني تـاكنون   يادآوري اين نكته ضروري است كه به

در  اي در ايـن زمينـه وجـود دارد كـه     به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسيده است، مصـوبه 
  .شود حكمِ قانون مصوب قوه مقننه محسوب مي

اقـدام بـه    27/12/1358در جلسه مـورخ   ”شوراي انقالب جمهوري اسالمي“توضيح اينكه 
كـرده   ”هاي آگهي و تبليغـاتي   كار و فعاليت كانون ةنحو و نظارت برتأسيس نامه  ينيآ“تصويب 

ه و لذا به معناي خاص كلمه اين مصوبه، گرچه به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسيد. است
گـردد، امـا از آنجـا كـه      تلقـي نمـي   ”قانون عـادي “بندي قوانين،  ناميده نشده و در طبقه ”قانون“

 مربـوط بـه زمـاني اسـت كـه هنـوز مجلـسِ        ”شـوراي انقـالب جمهـوري اسـالمي    “مصوبات 
تبـر  قانونگذاري وجود نداشته است، در حكم قانون عادي محسوب شده و بـه همـان انـدازه مع   

نيز همانند ديگر مصوبات شوراي انقـالب در   ”نامه ينيآ“به بيان ديگر، اعتبار حقوقي اين  .است
حد قوانيني است كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است؛ تنهـا بـا مصـوبه مجلـس     

 بايـد از آن ) طبقه سوم قوانين(هاي دولتي  نامه ينيها و آ ها، بخشنامه شود و دستورالعمل نسخ مي
هم صـدا بـا حقـوق    ! نامه كه هنوز هم داراي اعتبار و حيات حقوقي است اين آيين. پيروي كنند

حقوق ايران، اصل را بر آزادي انتشار هر نوع پيام بازرگاني گذاشته و تنهـا در   ةالملل و سابق بين
  : طبق اين ماده. ها تصريح كرده است خود بر محدوديت 12 ةماد

هـاي تبليغـاتي خـود     ؤسسات انتشار دهنده آگهي در تنظيم آگهـي هاي تبليغاتي و م سازمان«
  :مكلف به رعايت نكات زيرند



  .هاي تبليغاتي بايد با موازين شرعي و قانوني كشور منطبق باشند آگهي .الف
اســتفاده از تصــاوير و عنــاوين مقامــات عــالي رتبــه مملكتــي و تمثــال مــذهبي و   .ب

هـايي كـه هـدف آنهـا ارائـه       گهـي هاي تاريخي و فرهنگي كشـور در آ  شخصيت
  .باشد ممنوع است كاالهاي مصرفي و خدمات مشابه مي

ارزش يا فاقد اعتبار جلوه  هاي تبليغاتي نبايد خدمات يا كاالهاي ديگران را بي آگهي. پ
  .دهد

كننده نبايد گنجانـده   هاي تبليغاتي ادعاهاي غيرقابل اثبات و مطالب گمراه در آگهي. ت
  .شود

ليغاتي نبايد محتوي گفتار يا تصاويري باشد كه بـراي اخـالق و معتقـدات    آگهي تب. ث
  .آميز باشد مذهبي و عفت عمومي توهين

توان از قول منابع علمي ادعاهايي بـه عمـل آورد كـه از     هاي تبليغاتي نمي در آگهي. ج
  .طرف منابع موثق علمي تأييد نشده باشد

ها  ها و دبيرستان ها، دبستان در كودكستانتبليغ كاالهاي بازرگاني و خدمات تجارتي . چ
  .ممنوع است

 .هاي تبليغاتي ممنوع است تحقير و استهزا ديگران تلويحاً و يا تصريحاً در آگهي .ح
تبليغاتي كه مروج فساد يا مخالف اديان رسـمي  و بـرخالف عفـت عمـومي باشـد       .خ

  .ممنوع است
  » .منوع استق به خريد و مصرف متعيين جايزه در مقابل تشوي .د

  
هاي ديگر نظير مورد بهداشتي و پزشكي نيز در موارد ديگـري اشـاره شـده     به برخي محدوديت

  .است
نامه و تشكيل مجلس شوراي اسـالمي،   سال پس از تصويب اين آيين 5قابل توجه است كه 

نامه مذكور را بـه رسـميت    ، آيين)1364مصوب اسفند (قانون مطبوعات  19اين مجلس در ماده 
  :اين ماده مقرر كرده است كه.كرد آن 12ناخت و مطبوعات را ملزم به رعايت ماده ش

تعريـف و تمجيـد كـاال يـا      هاي تجارتي كه مشتمل بر نشريات در چاپ آگهي«
خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه برحسب قوانين رسـميت  

نحوه  تأسيس و نظارت بر نامه آيين 12ييد گردد، با رعايت ماده أداشته باشند، ت
  .باشند هاي آگهي  و تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي كار و فعاليت كانون

  
به تصويب رسيده اسـت،   17/10/1382كه در تاريخ  ، ”ترونيكيكقانون تجارت ال“بخشي از در 

  . اختصاص يافته است ”قواعد تبليغ“فصلي به 
. گردد بازمي 1325طريق راديو به سال  ري ازهاي تجا آغاز پخش آگهيگذشته از مطبوعات، 

  :”ها از راديو تهران راجع به اجازه پخش آگهي“اي  نامه ارديبهشت ماه آن سال ، در تصويب 9
به پيشنهاد اداره كل انتشارات و تبليغات، تصويب نمودنـد كـه   .... هيئت وزيران 

اديو تهـران  دقيقه از وقت ر 15، هر شب مدت 1325ارديبهشت ماه  6از تاريخ 
  ...هاي بازرگاني اختصاص داده شود  براي پخش آگهي

      



 هيئـت   28/2/1347مصـوب   ”هاي تجارتي در شبكه راديـويي كشـور   آيين نامه آگهي“در ادامه 
تري دانست كه در اين زمينه براي راديو تـدوين   توان نخستين مقررات نسبتا كامل وزيران را مي

  .شد
) بــه پيــروي از اساســنامه پــيش از انقــالب اســالمي( زمان در قــانون اساســنامه ســاســپس 

عنـوان يكـي از    بـه » هاي بازرگاني هاي تبليغاتي و آگهي درآمدهاي ناشي از اجرا و پخش برنامه“
  .)22 ةماد 6بند  ( قرار گرفت  تأكيد مورد  ”درآمد و منابع و اعتبارات سازمان«هاي  راه

 ”هاي آگهي و تبليغـاتي  نحوه كار و فعاليت كانون ارت برو نظتأسيس نامه  ينيآ“ناگفته نماند كه 
 15 ةمـاد . شـود  مصوب شوراي انقالب، حداقل در برخي موارد شامل راديو و تلويزيون هم مي

  :نامه به صراحت مقرر كرده است كه اين آيين
راديـو، تلويزيـون، سـينما،    (هـاي همگـاني    هاي تبليغاتي كه از طريق رسانه آگهي

يابـد تـابع    پخـش و انتشـار مـي   ) ه، سالنامه، ويزيتوري و ماننـد آن روزنامه، مجل
  .باشد نامه مي مقررات مندرج در اين آيين

  
مجموعـه مقـررات و   “افزون بر اين اداره كل بازرگاني صدا و سيما دستورالعملي تحت عنـوان  

ـ    81در يـك مقدمـه و    ”هاي راديو و تلويزيوني ضوابط توليد و پخش آگهي الغ اصـل تهيـه و اب
رعايت اين دستورالعمل بـراي  « كهشده است تأكيد اين مجموعه  ةمقدم ”د“در بند . كرده است 

و نيز » .هاي راديويي و تلويزيوني جمهوري اسالمي ايران الزامي است پخش آگهي از كليه شبكه
دهندگان آگهي بايد آگهي خود را با رعايـت   صاحبان ، توليدكنندگان و سفارش«،  ”ج“طبق بند 

  ». ...كامل اين دستورالعمل توليد نمايند
حقـوقي اسـت و تنهـا يـك دسـتورالعمل      چندان عين حال، اين دستورالعمل فاقد اعتبار  در

رود، گرچه تالش قابل تحسين آن بـراي پـر كـردن خـأل حقـوقي در زمينـه        شمار مي داخلي به
  .تبليغات تجاري غيرقابل چشم پوشي است

  
  ق اسالمدر فقه و حقو: ومس گفتار. 3

تواند خارج از محدوده فقه و تشريع اسالمي  تبليغات بازرگاني مانند هرعمل اجتماعي ديگر نمي
خصوصاً آنكه معتقديم اين دين كامل، جامع، ابدي و فراتر از زمان و مكان اسـت و هـيچ    ،باشد

   .پاسخ نگذاشته است نيازي را بي
موضوعي مستقل و يكجـا مـورد بحـث     تبليغات تجاري، به مفهوم جديد آن، به عنوانالبته 

تذكر اين نكته . الي ابواب مختلف فقه استخراج كرد نگرفته است و احكام آن را بايد از البه قرار
اهميت دارد كه مطالب آينده تنها مواد خام براي مباحث فقهي تبليغات تجاري است و نه نتيجـه  

به نظرهاي مرجع تقليـدي اسـت كـه     تكليف عملي هر كس ناگزير از رجوع ةويژه از جنب به. آن
هاي فقهي و احكام اجتماعي و حكومتي ارتباط  خود برگزيده است؛ مگر مواردي كه به سياست

     .معه حكمفرما خواهد بودكند كه در آن صورت فتواي ولي امر جا پيدا مي
  

  اصل  اباحه و موارد استثنا .3. 1
گوناگون كسب درآمد، اباحه است؛ يعنـي جـز در   هاي  اصل اوليه در اشتغال به راهاز نظر فقهي 

و  16موارد استثنايي كه شغلي ممنوع شده است، هرگونه تالش بـراي كسـب درآمـد آزاد اسـت    



روايات فراواني كه بـه صـورت مطلـق دعـوت بـه تجـارت       . لكه مورد توصيه و سفارش استب
: السالم كه فرمودند عليهاين مطلب است؛ از جمله اين گفتار مشهور امام علي  كند شاهدي بر مي

   17 »...هاي گوناگون بپردازيد به تجارت«
مقصـود از تجـارت در ايـن احاديـث      18گونه كه در روايتي تصـريح شـده اسـت    البته همان

  .نه تجارت به معناي خاص آن 19هرگونه خريد و فروش، كسب و حرفه است؛
آن طريق از نظـر   درآمد از بنابراين آنچه مهم و الزم است، فراگيري مواردي است كه كسب

محور  ”مكاسب محرمه“عنوان  بااين موضوع اساسي، . شرعي ممنوع و حرام شناخته شده است
بـديهي اسـت كـه    . انـد  گران سنگي است كه فقيهان پديد آورده و تحقيقات و مكتوبات پرشمار

از آن  ارائـه فهرسـتي   امـا  پرداختن به آن مباحث خارج از هدف و موضوع اين تحقيـق اسـت،   
  .تواند سودمند باشد گوهاي علمي مفصل ميو گفت

مرحوم محقق حلي در اثر معروف خود كه محور تحقيقات بعدي قرار گرفته است، مكاسب 
  19 .كند محرمه را به پنج نوع تقسيم مي

برخـي معتقدنـد علـت حرمـت     . فقـاع  و اشياي نجس نظير سگ، خوك، خمر ةمعامل. نوع اول
بنابراين . اي كرد توان از آنها استفاده س و متنجس آن است كه نميخريد و فروش اشياي نج

  20.در صورتي كه انتفاع جايز از آن ممكن شود، خريد و فروش براي آن انتفاع ممنوع نيست
  

معامله اشياء براي مقاصد نامشروع مانند خريد و فروش آالت لهو و وسايل قمـار يـا    .نوع دوم
  .فروش سالح به دشمنان دين

  
ي كه منفعت حالل و عقاليـي ندارنـد؛ منفعتـي مجـوز خريـد و فـروش       يمعامله اشيا .ع سومنو

اي كـه خردمنـدان بـراي بـه      به گونـه  ،به آن نياز باشد شود كه حالل بوده و غالباً اجناس مي
البته ممكن است اين نياز تنها براي مواقع اضطراري باشد ماننـد  . كنند دست آوردن آن اقدام 

  21.دارويي كه در وقت درمان مورد نياز استبرخي گياهان 
  

اكتساب از راه اعمالي كه خود حرام هستند مانند كسـب درآمـد از طريـق انتشـار      .نوع چهارم 
كننده، رشوه، ناسزاگويي، شعبده و جادوگري، غـش در معاملـه، غنـاء، قمـار،      مطالب گمراه
  .دروغ و نَجش

  
   .كه بر انسان واجب استاكتساب از راه انجام اعمالي  .نوع پنجم 

  
نيـز   23)ره(و امام خمينـي  22معمول ساير فقيهان پس از محقق حلي، از جمله شيخ انصاري ةشيو

  .همين است
  
  نتايج و فروعات عملي   .3. 2

 :توان به نتايج زير دست يافت ميمطالب فوق با توجه به 
رو نيست و مانعي نـدارد   روبهاشتغال در صنعت تبليغات تجاري از نظر شرعي با منع ذاتي  .اول

هـاي تبليغـاتي در خصـوص كـاال يـا       كه اشخاص حقيقي يا حقوقي از راه توليد يا پخـش پيـام  



در اين باره نه تنها منعي نرسيده است، كه از برخي روايـات  . خدمات ديگران كسب درآمد كنند
ت علي عليه السالم براي نمونه در حديثي آمده است كه حضر. توان جواز آن را استنباط كرد مي

يا معاشر السماسره اقلّـوا األيمـان فانهـا منفقـه للسـلعه و ممحقـه       «: اند خطاب به دالالن فرموده
  24»للربح
اين واژه كه در اصل فارسي است بـه معنـاي واسـطه بـين     . است ”سمسار“جمع  ”سماسره“

ب نظـر و ترغيـب   خريدار و مشتري و كسي است كه به سود يكي از طرفين معامله در راه جلـ 
اند، تنهـا بـه آنـان     حضرت بدون منع كساني كه چنين شغلي داشته 25.كند طرف ديگر تالش مي

زيرا اين عمل گرچه موجـب فـروش بهتركـاال     ،اند تا از سوگندهاي خود بكاهند توصيه فرموده
  .برد از بين مي) بي بركت ساخته و(سود آن را  اما شود،  مي

به خريد كاال يا خدماتي  يانتجاري و تالش در راه ترغيب مشترهاي تبليغات  كانون تأسيس
انـد تـا    كـرده  نيز با معرفي و تمجيد كاال تالش مـي » سماسره«خاص نوعي از همين شغل است؛ 

طرف مقابل را به معامله تشويق كنند و به همين دليل و احتماالً بـراي اثبـات راسـتگويي خـود     
). أقلّوا األيمـانَ : (اند حضرت توصيه به كم كردن آن فرمودهاند؛ كاري كه  كرده سوگند هم ياد مي
سوره جمعه نيز رواياتي نقل شده است كـه از جهـات گونـاگون شايسـته      11در شأن نزول آيه 

اي كسـاني كـه ايمـان    «: فرمايـد  هايي نازل گشته اسـت كـه مـي    اين آيه، پس از آيه. دقّت است
شود به سوي ذكر خدا بشتابيد، و خريد  ه اذان گفته ميهنگامي كه براي نماز روزجمع! ايد آورده

و هنگـامي كـه نمـاز پايـان     ! دانسـتيد  و فروش را رها كنيد كه اين براي شما بهتر است، اگر مي
گرفت شما آزاديد در زمين پراكنده شويد و از فضل الهي طلب كنيد، و خدا را بسيار ياد نماييد 

  26».تا رستگار شويد
هنگامي كـه تجـارت يـا سـرگرمي و لهـوي را ببيننـد       «: بحث آمده استپس در آيه مورد س

بگو آنچه نزد خـدا اسـت   . كنند روند، و تو را ايستاده رها مي شوند و به سوي آن مي پراكنده مي
  27 ».دهندگان است بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترين روزي

در يكـي از  « 28انـد  آيات نقل كـرده طبق روايات مختلفي كه شيعه و سنّي در شأن نزول اين 
 ”دحيـه “ها كه مردم مدينه گرفتار خشكسالي و گرسنگي و افزايش نرخ اجناس شده بودند،  سال

در حالي كه روز جمعه بود و پيامبر . با كارواني از شام فرارسيد و با خود مواد غذايي آورده بود
ق معمول براي اعـالم ورود كـاروان   اهللا عليه وآله و سلم مشغول خطبه نماز جمعه بود، طب صلي

. مردم با سرعت خود را به بازار رساندند. طبل زدند و حتي بعضي ديگر آالت موسيقي نواختند
و براي «در اين هنگام مسلماناني كه در مسجد براي نماز اجتماع كرده بودند، خطبه را رها كرده 

آيه (رد و يك زن در مسجد باقي ماندند تنها دوازده م. مين نيازهاي خود به سوي بازار شتافتندأت
رفتنـد، از   اگر اين گروه اندك هم مي: فرمود) ص(پيامبر  .)نازل شد و آنها را سخت مذّمت كرد

  29 ».باريد آسمان سنگ برآنها مي
تعبير به لهو اشاره به طبل و سايرآالت لهوي اسـت كـه بـه هنگـام ورود     «به عقيده مفسران 

اي بـراي سـرگرمي و    هم وسيله زدند كه هم نوعي اخبار و اعالم بود و مياي به مدينه  قافله تازه
  30»تبليغ كاال



التجـاره   گردد، يعني بـه سـوي مـال    به تجارت باز مي  ”اليها“ضمير در «، 11همچنين در آيه 
اي بـود بـراي اعـالم     اين به خاطر آن است كه لهو، هدف اصلي آنها نبود، بلكه مقدمـه . شتافتند

  31».ن و يا سرگرمي و تبليغ كاال در كنار آنورود كاروا
داران براي فروش كـاالي خـود    شود در اين جريان، اصل تبليغاتي كه كاروان چنانكه مالحظه مي

آنچه سرزنش شده است تنها زمانِ اين تبليغـات و  . كرده بودند، مورد اعتراض قرار نگرفته است
ان موظف به كنـار نهـادن خريـد و فـروش     در زمان برگزاري نماز جمعه مسلمان. آن است ةشيو
البتـه  . و ممنوع بـوده اسـت   ”لهو“اي بوده كه از نظر شرعي  اند و ضمناً اين تبليغات به گونه بوده

هاي پيـامبر را رهـا كـرده و جـذب تجـارت يـا        اين نمازگزاراني هم كه استماع خطبه افزون بر
  .اند، شايسته سرزنش هستند ممنوع شده 32تبليغات تجاريِ

بايد مراقب بود تا مصداق  اما نفسه ممنوع و حرام نيست،  گرچه تبليغات تجاري في .دوم
  براي مثال . در اين صورت محكوم به حكم ديگري خواهد شد. يكي از مكاسب محرمه نشود

يا استفاده از موسيقي حرام يا آالت لهو در تبليغات تجاري آن را با !) راست(سوگند زياد 
  .كند؛ چنانكه از روايات پيشين آشكار شد رو مي روبهكراهت يا حرمت 

. همچنين تبليغ تجاري براي فروش كاالهاي نجس مانند خمر يا گوشت خوك حرام اسـت 
اين تبليغ براي كاالهايي كه تنها كاربرد حرام و نامشروع دارند يا هـيچ منفعـت حـالل     عالوه بر

مانند انتشـار مطالـب گمـراه    (هاي حرام  ا شيوهعقاليي براي آنها وجود ندارد و يا تبليغ آميخته ب
براي مثـال، چنانكـه خـواهيم    . ممنوع است) …كننده ضاله، فريب دهنده غش ، دروغ، قمار و 

اگـر ايـن جـايزه بـه      امـا  گفت، تعيين جايزه در تبليغات براي مصرف كنندگان اشـكال نـدارد،   
  .صورتي در آيد كه مصداق قمار محسوب شود، حرام خواهد بود

حرمت اعانه “. نيز محسوب شود ”اعانه براثم“تبليغاتي اين چنين شايد در برخي موارد  
از جمله قواعد مشهور فقهي است كه به استناد داليل شرعي اثبات شده و در موارد  ”براثم

   33.عمال گرديده استابسياري 
يـك كـاال    نكته مهمي كه از نظر فقهي بايد توجه داشت، آن است كـه حرمـت توليـد    .سوم
  .اي با حرمت خريد و فروش و در نتيجه تبليغ آن كاال ندارد مالزمه

خريد و فروش، اما براي مثال ساختن مجسمه ذوات ارواح و درآمد ناشي از آن حرام است، 
در اين باره روايات معتبري وجود دارد و فقيهان نيز بـه   34.داري و استفاده از آنها جايز است نگه

مبغـوض  ) سازي مجسمه(شود كه خود آن عمل  گونه موارد معلوم مي در اين 35 .دان آن فتوي داده
دسـتورالعمل مربـوط    22بنابراين اصل . و مورد نهي شارع مقدس است؛ نه محصول و نتيجه آن

سـازي   هاي راديويي و تلويزيوني، اگر به استناد حرمـت مجسـمه   به ضوابط توليد و پخش آگهي
نمايش مجسـمه كامـل در آگهـي مجـاز     «: صل مقرر شده است كهدر اين ا. باشد، درست نيست

  ».باشد نمي
سازي است؛ خصوصاً با توجه بـه قيـد    ظاهراً اين ممنوعيت به استناد حرمت شرعي مجسمه

هـاي غيركامـل از نظـر برخـي فقيهـان       بودن مجسمه كه اشاره به جواز ساختن مجسـمه  ”كامل“
روش مجسمه كامل منع شرعي ندارد و بـه همـين   اين در حالي است كه حتي خريد و ف 36.دارد

مـانع نـدارد؛ اگـر چـه     «هاي اسباب بازي  خريد و فروش عروسك و 37جهت نمايش عروسكي
  38».ساختن مجسمه ذي روح جايز نيست



هاي دقيق فقهي است و  گونه موارد نيازمند بحث شود كه شناخت و تفكيك اين يادآوري مي
  .جع تقليد خويش ندارنداي جز مراجعه به مر مقلدان چاره
تبليغات تجاري، عدم حرمت ذاتي ايـن شـغل و بـه اصـطالح      ”جواز“مقصود ما از  .چهارم

چـه از سـوي فروشـنده و چـه از سـوي      (آيـا ايـن شـيوه    اما . است ”جواز بمعني االعم“فقهي 
  مستحب، مكروه يا مباح است؟) متصديان امورتبليغاتي و بازاريابي

با . نوط به مباحث اجتهادي است كه در حوصله اين تحقيق نيستپاسخ به اين پرسش نيز م
كـه اصـوالً تعريـف و تمجيـد كـاال از       ،توجه به برخي فروع فقهي حاكي از آن است ،اين حال

گونه كه مكروه است مشتري به هنگام معاملـه، كـاالي    همان ،سوي فروشنده عملي ناپسند است
داست كه اين كراهت تا جايي است كـه مـدح يـا ذم    ناگفته پي. نظر را مذمت و تحقير كند مورد

  39.وگرنه حرمت آن قطعي است ،منجر به دروغ نشود
السالم  توان به حديثي از امام صادق عليه اين حكم مستند به رواياتي است كه از ميان آنها مي

ش هركس به خريد يـا فـرو  «: اند طبق اين روايت، حضرت از پيامبر خدا نقل فرموده. اشاره كرد
: نـد از ا اين پنج چيز عبارت. ستد نمايد و كند بايد از پنج چيز مراقبت كند واال نبايد داد اقدام مي

  40».خرد فروشد و نكوهش از آنچه مي ربا، سوگند، كتمان عيب، تمجيد از كااليي كه مي
 چهـارچيز  وجود شرط به«: اند فرموده ديگر حديثي در سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر     
 طـرف  نسـتايد،  فروشـد  مـي  را آنچه نگيرد، عيب خرد مي كه ازكااليي: شود مي طيب آدمي شغل
  41».نكند ياد سوگند هم معامله جريان در و ندهد فريب را مقابل

 متـاع  تزيين پيشينيان. رود مي شمار به مكروه و ناپسند عملي فقهي نظر از ”متاع تزيين“ همچنين 
 پنهـان  آن هـاي  بـدي  و نمايـان  كـاال  هاي خوبي شود باعث كه كاري«: اند هكرد معني گونه اين را

. ببينـد  را آن خـوب  هـاي  قسمت تنها مشتري كه شود چيده اي گونه به ها ميوه مثال براي ».شود
 هـم  مرغوب غير قسمت كه است موقعي مختص كراهت اين كه است شده تصريح هم باز البته
 حرام و ممنوع تزيين آن نگردد، آن تشخيص به قادر اصالً يمشتر اگر وگرنه باشد مشاهده قابل

  42.بود خواهد
 شـود،  محسوب مطلوب عرفاً كاال تزيين اگر فقيهان برخي ةعقيد به كه است آن جالب نكته

 تا است، رايج و شود مي مشاهده كاالها تزيين با ارتباط در امروزه آنچه بنابراين 43.گردد نمي منع
 ،مثـال  براي. ندارد مانعي نيايد، شمار به خيانت و نيرنگ و نشده غيرواقع ارائه موجب كه جايي
 زيبـاي  ارائه انواع ديگر و خاص هاي محل و ويترين در يا زيبا هاي بندي بسته در كاال دادن قرار
 آن خريـد  بـه  مشـتري  ترغيـب  موجـب  واقعـاً  اگرچـه  ندارد؛ مانعي و نشده محسوب غش كاال،
  44.گردد
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