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 چکیده

های ارزشمند ، مجموعه حق«حقوق رسانه»های به عنوان یکی از شاخه« حقوق مخاطب»

و محترمی است که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و روش های 

با آنکه این بحث به عنوان موضوعی تبلیغاتی بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است.

رار نگرفته اما آمیختگی مبانی نظام اقتصادی مستقل و خاص در کتب فقهی مورد بحث ق

با معارف اسالمی،تاکید اسالم بر لزوم واهمیت فراگیری احکام تجارت، تشویق به تجارت 

ورقابت سالم از مواردی است که در فقه اسالمی مورد توجه قرارگرفته است. در بررسی و 

ه بر آیات وروایات می عالو تبیین فقهی  هریک ازحقوق مطرح شده در زمینه مخاطبان،

توان از قواعد فقهی نیز استفاده کرد. دراین مقاله به برخی از قواعد فقهی مرتبط با موضوع 

حقوق مخاطب ومصادیق آن در تبلیغات، ازجمله قواعد الضرر، نفی سبیل و غرور 

این پژوهش از نظرماهیت موضوع تحقیقی کیفی و برمبنای هدف دردسته پردازیم. می

ای و از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفی بوده وروش علمی یا توسعه تحقیقات

 باشد.      ای میگردآوری اطالعات آن کتابخانه
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 قواعد فقهی، حقوق مخاطب، حقوق رسانه، تبلیغات.   ها:کلید واژه

 بیان مساله  

ست و به های تجاری و اقتصادی جهان شده اامروزه تبلیغات، جزء جدایی ناپذیر فعالیت  

های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه و دلیل تأثیر عمیق در زمینه

ها، ازاهمیت فراوانی برخورداربوده و ضرورت توجه به عنوان یکی از منابع اصلی مالی رسانه

های حاکم بر پخش تبلیغات، حقوقی به مسایل آن از جمله قوانین تبلیغات، محدودیت

نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات و... بیش از گذشته مطرح است. این ساز و کار 

درحالی است که پیامدها و تاثیرات این موضوع، موجد مباحث حقوقی خاصی از جمله 

تر زمینه کاستن از حقوق مخاطب شده تا با تدوین و ارائه مقررات عالوه بر نظارت مناسب

 .  تبعات سوء اینگونه اقدامات فراهم شود

شود که آیا مردم به عنوان مخاطب رسانه، دارای حقوقی با این مقدمه این سوال مطرح می

هستند و آیا فقه امامیه برای حقوق مخاطبین رسانه، قوانین و مقرراتی را تنظیم نموده 

 است و به طور کلی جایگاه حقوق مخاطب درمقوله تبلیغات ازمنظر فقه چیست؟

روایات، قواعد  توان از آیات قرآن کریم،وق مخاطب در فقه میبه منظور بررسی جایگاه حق

 فقهی استفاده نمود.

علیرغم قابلیت بررسی موضوع از منظر آیات و روایات، قواعد فقهی نیز به دلیل موقعیت 

تواند محمل مناسبی برای اثبات موضوع و توجه به ماهیت بحث باشدکه وجایگاه ویژه می

 است.  قصد این نوشتار نیز این

به دلیل ضرورت توجه بخشی بیشتر، بدین منظور الزم است پیش از ورود به بحث اصلی 

 نماییم.ابتدا تعاریفی کوتاه از مفاهیم این تحقیق ارائه می

 حقوق 
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-201، 1379این واژه در زبان فارسی داری معانی و کاربردهای متفاوتی است)معتمد نژاد :

223 ) 

اتی که بر اشخاص به این دلیل که در اجتماع هستند، حکومت به عنوان نمونه مجموع مقرر

کند حقوق گویند. به عبارتی مجموعه مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه سیاسی می

گویند رود چنانچه میحاکم است. در این معنا از نظراسالمی، واژه شرع و شریعت بکار می

درانگلیسی مترادف این   law(کلمه12: 1384شرع موسی یا شرع اسالم و... )لنگرودی،

 معنا هستند.

های خاصی که قانون به منظور تنظیم روابط مردم و همچنین گاه به امتیازات و توانایی

حفظ نظم اجتماعی برای هرفرد قائل است حقوق گویند. مانند حق مالکیت، حق زوجیت 

 در انگلیسی بدین معنا هستند. Rightو...کلمات حق درعربی و 

نامند که دانش تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آنها را علم حقوق یا حقوق میگاه 

در انگلیسی است. حق در لغت به معنای راست   jurisprudenceمعادل فقه در عربی و 

ذکر شده است، و جمع آن حقوق است. در معنای راست  (399:  1363و درست)معین ، 

ای سزاواری آن را دارد به کار می رود. دیدهو درست و همچنین در معنی آن چه فرد یا پ

رود) های خدا به کارمیهای شرقی اصطالحا به عنوان یکی از نامحق همچنین در زبان

های ( ،حق بودن و حق داشتن از دیرباز یکی از مهمترین دغدغه10: 1384لنگرودی ، 

گفتگوها و  انسان درساحت اندیشه و عمل فردی واجتماعی بوده است پیشینه طوالنی

ها درباره حق و تامالت فراوانی که متفکران درطول تاریخ نسبت به ابعاد نظریه پردازی

اند، هرگز باعث نشده است گوناگون حقوق طبیعی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و...داشته

که مساله حق و حقوق اهمیت و حساسیت خود را ازدست بدهد و در شمار مقوالت 

آورد مساله ن درآید. بلکه تا آنجا که حافظه منابع تاریخی به یاد میتاریخی زندگی انسا

حق وحقوق برای انسان اجتماعی مطرح بوده است و هرچه زمان برآن گذشته اهمیت آن 

 (5: 1391پررنگ تر شده است.)ترابی،احمد،

باشد و جمع هایی مانند حق مخاطب، حق تالیف، حق رسانه و... میحق دارای زیرمجموعه



 25 «حقوق مخاطب در تبلیغات رسانه»قواعد فقهی                                                                                            

 کند.آن مجموعه حقوق است که فرد را مشمول آن می

 مخاطب

شود که به وی خطاب شود ویا با او سخن گویند درلغت به کسی مخاطب گفته می

ای به طورکلی به خوانندگان ، بییندگان و شنوندگان ( مخاطب رسانه1363)معین،

ای مخاطب در رسانه شود. ازدیدگاهای و یا هر محتوا و نمایشی گفته میهای رسانهکانال

رسد اما به صورت روزافزون در حال دگرگونی، ای ساده به نظر میعین حال که واژه

 (37: 1386، جوساندرز -پیتر کریتر شدن و متنوع شدن است.)پیچیده

های جمعی غالبا به صورت پراکنده، غیرمستقیم و غیر قابل مشاهده هستند مخاطب رسانه

باشند.گاه به صورت مستقیم بیننده، شنونده و خواننده متفاوت میو بسته به نوع رسانه 

گیرند اما درهرحال مخاطب هستند و گاه به صورت غیر مستقیم درمعرض پیام قرار می

رسانه شخص حقیقی و یا حقوقی است که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم درمعرض 

 (39گیرد.)همان: پیام قرارمی

 تبلیغات 

«  عملی که توجه مردم را به کاال یا دادوستدی برانگیزد»تبلیغات را  1کافرهنگ بریتانی

کوششی در تدارک و انتشار آگاهی ها، با هدف مثبت »کند و به بیانی دیگر:تعریف می

 (141:  1381قاضی زاده ، علی اکبر،«.)نشان دادن مصرف یک کاال

اعه آگاهی بیشتر از ایده، معرفی غیرشخصی که هدف آن اش»انجمن بازاریابی آمریکا نیز 

را به عنوان تعریف «. کاال یا خدماتی است که کارفرما و حمایت کننده مالی مشخصی دارند

                                                           
1.Britanica, 1992.   
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 (188: ص 1388دنیس، –از تبلیغات ارائه داده است.)دفلیور 

های فرهنگی ها و با در نظر گرفتن ویژگیی تعریفیکی از محققین پس از بررسی همه

: 1379کند:)همایون محمد هادی ،تعریف زیر را پیشنهاد می جمهوری اسالمی ایران،

244) 

تبلیغات تجاری نوعی از ارتباطات است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی، با »

هدف معرفی، جلب توجه و یا تشویق نسبت به کاال، خدمت، نیاز موسسه یا آموزه ای، با 

 «. گیردو یا فرد صورت میاستفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده، گروه 

شوند تر و موثرتر میهای نوین و نوظهور که روز به روز متنوعتبلیغات با استفاده از رسانه 

دیگرکارکرد یک رابطه ساده و اطالع رسانی عادی بین میان مصرف کننده وتولیدکننده 

رات عمیق و های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارای تاثیرا ندارند. بلکه در عرصه

بنیادین هستند به نحوی که تبلیغات عنصری اساسی و تعیین کننده در سرنوشت کشورها، 

شوند. این آشنایی از آن نظر چه درحوزه داخلی و چه در حوزه بین المللی محسوب می

کند که اهمیت قانون تبلیغات و حقوق مرتبط با آن را ساده ندانسته بلکه اهمیت پیدا می

های اقتصادی، سیاسی، های مختلف دربخشی تعادلی و تعاملی بین جنبهاآنرا نقطه

 (19، 1385اجتماعی و فرهنگی بدانیم)اسماعیلی :

 قواعد فقهی 

جریان داشته و  فقه هستند که در ابواب گوناگون احکام کلی قواعد فقهى، آن دسته از

که هر جا ضررى متوجه شخص  «ال ضرر »، مانند: قاعدهاند احکام جزئی استنباط منشأ

و غیره به  طالق،  اجاره،  بیعگردد؛ و در بسیارى از ابواب فقه، هم چون ود، مطرح مىش

  .رودکار مى

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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  آمده است: « القواعد الفقهیة » در کتاب

)مکارم « الفقهیة هى احکام عامة فقهیة تجرى فى ابواب مختلفة و موضوعاتهاان القواعد »

 (23،1411شیرازی:

توان روند که به وسیله آن میهای کلی به شمار میقواعد فقه در واقع آن دسته از فرمول

قوانین محدودتر را درک کرد و صرفاً به یک مورد خاص تعلق ندارند بلکه اساس فهم و 

 ( 648ص  1، ج1389 گیرند.)جمعی از محققان:ز قوانین قرار میدرک بسیاری ا

بسیار کلی است که منشاء استنباط قوانین محدودتری  به عبارت دیگر قاعده فقهی فرمول

بوده و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبانی قوانین مختلف و متعدد قرار 

 (2، 1388)محقق داماد :گیرند.می

به بررسی احکام محتوایی مرتبط با موضوع و تطبیق آن با قواعد ن مطالب پس از ذکر ای

 پردازیم.فقهی می

 الف( منع ضرر به دیگران 

های فردی و اجتماعی، رعایت حرمت یکی از مهمترین مرزهای استفاده از حقوق و آزادی

ز حقوق حقوق و آزادی های دیگران است. قاعده اضرار به دیگران، که خط قرمز استفاده ا

به عنوان  1«سوء استفاده از حق»های حقوقی تحت عنوان منع شود، در نظاممحسوب می

اصلی مسّلم پذیرفته شده است. در حقوق ایران نیز همین قاعده در اصل چهلم قانون 

تواند اعمال خویش را به هیچ کس نمی»اساسی به این صورت انعکاس یافته است که 

 .«وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

ب فرانسه مقرر داشته است که اصوالً اعالمیه حقوق بشر در انقال 4دراین زمینه ماده 

آزادی عبارت است از قدرت داشتن بر انجام هر عملی که مستلزم زیان دیگری نباشد. »

                                                           
1 . abuse of right 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D8%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D8%A9
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پس اعمال حقوق طبیعی هر کس حد و انتهایی ندارد مگر حقوق طبیعی اعضای دیگر 

«کندمی جامعه که مانند وی باید از آزادی بهره مند باشند. این حدود را فقط قانون تعیین

  

قاعده »این اصل برگرفته و ترجمان صحیحه نبوی مشهوری است که در فقه اسالمی به 

منع سوء استفاده از »معروف است. این قاعده همان مفاد « الضرر و ال ضرارفی االسالم

را بیان کرده و حاکی از آن است که حکومت اسالمی باید مانع از اقداماتی شود که « حق

یان آور است؛ هرچند این اقدامات به استناد حقوق طبیعی و شناخته برای شهروندان ز

شده افراد صورت پذیرد. طبیعی است که اعمال حق آزادی تبلیغ کاال نیز مشمول همین 

حق حفظ حرمت ومنع افترا و توهین ، قاعده است و در مواردی که زیان آور باشدنظیر 

 .شوددچار ممنوعیت می حق منع نشر اکاذیب و...

  اند:به قرآن، سنت، اجماع و عقل استناد کرده "الضرر"فقها و اصولیین برای اثبات

در قرآن مجید آیات بسیاری وجود دارد که با تصریح به واژه ضرر و مشتقاتش در 

مواردخاص، احکامی را ارائه کرده که ازباب تعلیق حکم بر وصف، حاوی معنای عامی است 

 231، آیه 1سوره بقره 233تواند تثبیت کند ازجمله آیات و الضرر را بصورت یک قاعده می

 4سوره بقره. 284و آیه  3سوره نسا12، آیه 2همان سوره

الضرر روایات بسیار زیادی وارد شده که به دلیل تعدد، بصورت تواتر قاعده در خصوص 

توان به داستان سمره بن جندب که مرحوم کلینی درآمده است دراین خصوص می اجمالی

                                                           
 تضار والدة بولدها و ال مولودله بولدهال  -1

 و التمسکوهن ضرارا لتعتدوا - 2

 من بعد وصیة یوصی بها او دین غیر مضار - 3

 وال یضار کاتب و ال شهید - 4
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سمرة »امام باقر)ع( فرمودند:  1در اصول کافی از قول زراره نقل نموده است اشاره کرد. 

درخت خرمایی داشت که در آستانه آن باغ منزل یکی از انصار قرار  ،در باغی بن جندب

صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت می کرد و  داشت. سمره بدون اجازه گرفتن از

این مساله ناراحتی شخص انصاری رافراهم می آورد. روزی به او گفت توبی خبر به منزل 

ما می آیی، بهتر است قبال اجازه بگیری. سمره در پاسخ گفت: این راه من بطرف درختی 

 که دارم می باشد و از تو نیز اجازه نمی گیرم! 

ز سمره به پیغمبر)ص( شکایت برد.پیغمبر)ص( به احضار سمره شخص انصاری ا

گوید تو بر او دستورفرمود و وقتی حاضر شد به او فرمود: این مرد از تو شکایت کرده و می

گوید: آیا شوی. در زمان ورود از او اجازه بگیر. سمره میو خانواده اش بدون اذن وارد می

فرماید از اجازه بگیرم؟ پیغمبر)ص( درپاسخ می من در راه خود به سوی درختم از دیگری

آن درخت صرف نظر کن تا برای تو درختی در جایی دیگر باشد؛ ولی سمره همچنان از 

فرماید: از این درخت صرف نظرکن و در زند! پیغمبر)ص( به او میقبول آن سرباز می

د. در این هنگام ورزعوض درختی در بهشت بگیر! سمره باز هم بر امتناع خود اصرار می

یعنی: تو مرد  "انک رجل مضار و ال ضرر و ال ضرار علی مؤمن"به او فرموده: « ص »پیغمبر

ای هستی؛ به مؤمن کسی نباید ضرر بزند...)موسوی بجنوردی، سختگیر و ضرر زننده

دهد آن درخت را در آورند وجلوی سمره بیندازند و و دستور می (176، ص 1، ج 1377

، 1393.)محمدی،"خواهی آن را بنشاناین درخت را بگیر و برو و هر جا می"ید: گوبه او می

 (171ص 

                                                           
این داستان به طرق گوناگونی نقل شده ومشایخ ثالثه که تدوین کنندگان کتب اربعه شیعه می باشند، نیز آن را  - 1

 نقل کرده اند.  
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بنابر این روایت سمره صریح درحرمت وضع ضرر است و با صراحت بر این قاعده داللت 

در ذیل روایات  "الضررو الضرار"شایان ذکر است که جمله  (172-171)همان، ص کند.می

 .شودشمار دیگری نیز دیده میبی

همچنین فقهای امامیه، بر حجیت این قاعده اجماع دارند و مستندشان نیز همین روایت 

کنند و احمد بن حنبل در مسند و دیگر است. علمای عامه نیز به این روایت استناد می

کتب روایت خود، آن راذکر کرده است. البته این اجماع اصولی اصطالحی که محقق سنت 

زیرا اجماع مذکور با توجه به این ادله مدرکی است و هیچ گونه  گردد،باشد محسوب نمی

 (53، ص 1379)موسوی بجنوردی،  ارزش فقهی وحقوقی ندارد.

، دالیل عقلی محکمی نیز موجود است؛ و  بر نفی ضرر و ضرار عالوه بر مستندات شرعیه

دلیل بر  است و مهمترین  در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقالت عقلیه

 (134، ص 1388حجیت آن، مدرک و منبع چهارم فقه یعنی عقل است.)محقق داماد، 

این موضوع بر اهمیت و جایگاه وتسلط این قاعده داللت دارد واعمال حق آزادی تبلیغ در 

ها به موجب این قاعده در مواردی نظیر افتراء و توهین، نشر اکاذیب و... که موجب رسانه

دارد. به عبارت دیگر هرگونه امر ضرری که از ناحیه تبلیغات سوء  ضرر است ممنوعیت

 ناشی شود جایز نیست.

 ب(منع تغریر و تدلیس

در زمینه تبلیغات بازرگانی و « الضرر و الضرار»ی یکی دیگر از قواعدی که مانند قاعده

« غرور»ه باشد. واژمی «ی غرورقاعده»های ناشی از آن قابل توجه و استناد است، مسئولیت

گویند که موجب گمراه شدن و به عملی می« تغریر»به معنای خدعه و فریب است. و 

اگر عمل فریب آمیز کسی موجب ورود هرگونه »شود. طبق این قاعده گول زدن دیگران می
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ضرر و زیان به دیگری گردد، فریب دهنده باید خسارت مزبور را جبران کند؛ مشروط بر 

 (440ق ، ص  1418به واقع باشد)حسینی مراغی، آنکه زیان دیده جاهل 

این قاعده در ابواب معامالت و باب ضمانات و ... حتی در باب طالق کاربرد دارد. مطابق 

این قاعده اگر کسی از راه عمل و یا گفتار، کسی را فریب دهد و از این ناحیه به او ضرر و 

ی که فریبش داده رجوع کند، و خسارتی وارد کند، مغرورحق دارد شرعا و قانونا به کس

تمام خسارات و غرامات وارده را از او مطالبه نماید؛ اگرچه فریب دهنده قصد خدعه هم 

نداشته باشد، بلکه اگر فریب دهنده جاهل و یا امر بر او مشتبه شده باشد و یا خودش از 

غرور را ناحیه دیگری فریب خورده باشد، بر او واجب است ضرر و زیان وارد شده بر م

 جبران نماید و شرعا ضامن خواهد بود.

، یعنی دست یافتم به «مغرور کردم فالنی را»بیانی با مضمون :  1 «المصباح المنیر»در 

 ؛ وجود دارد.  «خواستمرسیدم از ناحیه او هرچه را می»غفلت او و 

بعد از آن که معانی زیادی برای این مادّه ذکر کرده است « اقرب الموارد»در کتاب 

مغرور به معنای فریب خورده « المغرور المخدوع و المغرور المطمع با الباطل»نویسد: می

زند است و نیز گاهی به معنای کسی است که از روی طمع کاری، دست به کار باطل می

 (867، 2، ج1392)شرتونی: 

در تفسیر شریف مجمع البیان آمده است: غرور به معنای ظاهر شدن چیزی است که از 

 (448، 10ج )طبرسی: روی جهل، خیال می کند از محذوری در امان است 

شود که از فعل و یا گفتار شخصی، در اثر غفلت و به کسی اطالق می« مغرور»بنابراین، 

به کسی « غارّ و خدعه کننده»رده باشد؛ و توجّهی و یا در اثر طمع کاری، فریب خوبی

                                                           
و غرته الدینا غرور امن باب قعد خدعته الدینا بزینتها فهی غرور مثل رسول اسم مبالغة و غرّالشمس یغرّمن باب  -1

لکسرای ای جاهل باالمور غافل غنها و ما غرک بربک الکریم من باب قتل ای کیف ضرب غرارة بالفتح فهو غارّ و غّر با

 (112، ص2، جلد 1414اجترأت علیه واغتررت به ظننت االمن فلم فلم اتحفّظ)فیومی ، 
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اطالق می شود که فعل و یا گفتار او دیگری را گول بزند، اعم از این که بداند که در اثر 

 خورد یا نداند و یا در حال اشتباه باشد.گفتار او یا عمل او کسی فریب می

قاعده را مورد  به عنوان مدرک،« المغرور یرجع الی من غره»فقهاء، در ذیل حدیث نبوی 

اند. همچنین سیره عقال و بناء عملی آنها نیز ذکر شده است و برخی بحث قرار داده

)بجنوردی، ی غرور همین سیره عقالئیه است.معتقدند بهترین دلیل برای حجت قاعده

 ( 227، 1ج

ند تواند برای استفاده از این قاعده در باب تبلیغات تجاری سودمهای زیر میتوجه به نکته

  باشد:

برای کاربرد این قاعده، جاهل بودن مخاطب به واقعیت، امر ضروری است، اما ضرورت -1

ندارد که فریب دهنده از واقعیت آگاه باشد؛ به عبارت دیگر، در صورتی که مشتری از 

واقعیت کاال و کذب بودن تبلیغات پیرامون آن آگاه باشد و در عین حال اقدام به خرید 

تواند مطالبه خسارت کند. اما شود و نمیو فریب خورده محسوب نمی« مغرور»کاال کند، 

در مورد غار )فریب دهنده( بدون تردید اگر او علم به فریب آمیز بودن اظهارات و کردار 

خویش داشته باشد و باز هم عمداً چنان کند، مصداق قاعده غرور است. اما اگر خود او نیز 

 به اظهارات تولیدکننده اصلی اعتماد کرده )و در حقیقت او نیز جاهل به واقع بوده و مثالً

شود؟ نتیجه تحقیقات فریب کس دیگری را خورده باشد(، آیا باز هم غار محسوب می

کنند که علم نقشی در صدق فقیهان، پاسخ مثبت به این پرسش است. آنان تأکید می

آورده است باید جبران کند.)حسینی بودن او ندارد و به هر حال خسارتی را که پدید « غار»

تواند به دیگری )تولیدکننده( مراجعه (گرچه، خود او نیز می441ق ، ص 1418مراغی ، 

اگر کسی در ارتباط با خواص درمانی یک دارو و فواید آن تبلیغاتی کند »بنابراین  .کند

شناخته که موجب استفاده مشتری و ورود خسارت به او گردد، مسئول جبران این ضرر 

(حتی اگر به هر دلیل از کذب بودن این تبلیغات 229ق، ص1402بجنوردی ، «)می شود

  .تجاری آگاه نباشد
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ی غرور، نیازی به اثبات قصد سوء فریب دهنده نیست. آنچه مهم برای استناد به قاعده -2

است جبران خسارتی است که به دیگران وارد شده است و برای این منظور اثبات فریب 

میز بودن اظهارات کافی است. در این صورت فریب دهنده ضامن است؛ حتی اگر قصد آ

ای است که به عنوان یک اصل در مورد همه عناوین هم نداشته باشد. این نکته« فریب»

استثنابردار است و برخی عناوین حقوقی که « اصل»کند. البته این حقوقی صدق می

شوند، بدون آنکه مرتکب آن علم و عمد داشته باشد، نامیده می« عناوین قصدیه»اصطالحاً 

شود. اما تغریر از جمله این عناوین نیست.  پس همان گونه که ضرب و شتم حاصل نمی

دیگران، حتی بدون قصد ضرب و شتم و از روی اشتباه، رافع مسئولیت مدنی و لزوم جبران 

تغریر »مسئولیت آور است. خسارت های وارده نیست، فریب دادن دیگران هم، در هر حال، 

عبارتست از ترغیب دیگران به کاری که برای آنان زیان آور است؛ اگرچه ترغیب کننده به 

این پیامدهای زیانبار آگاه نبوده و قصد آسیب رسانی نداشته 

 (233ق،ص1402بجنوردی،«.)باشد

ت مترادف نیز به صور« تدلیس»ی در بسیاری از متون فقهی مربوط به غرور، از واژه -3

استفاده شده است. بررسی نظرات واژه شناسان و موارد کاربرد این دو اصطالح نشان 

دهد که از نظر مفهوم کامالً نزدیک به یکدیگرند و هر دو به مبنای خدعه و فریب به می

 (293: ص 1415روند.) مکارم شیرازی،کار می

های قاعده نیز از مصداق« نکاحتدلیس در »به همین دلیل است که مثالً روایات مربوط به 

: صص 1362اند.)نجفی، محسوب شده و فقیهان نیز طبق آن فتوی داده« غرور»

370،374)  

در حقوق « سوء عرضه»هایی، قابل مقایسه با در حقیقت، تغریر و تدلیس، با اندک تفاوت

کاال و انگلیس است. این دو واژه به معنای عرضه و اظهار دروغین هر چیز، و از جمله 

ترین خدمات است. ترادف این دو اصطالح اختصاصی به فقه شیعه ندارد و گرچه رایج

برند، تغریر است، اصطالحی که بسیاری از فقهای اسالم برای توصیف سوء عرضه به کار می

برند. در مجموع، این اما در بعضی موارد، فقها اصطالح تدلیس را به جای تغریر به کار می

 لحاظ اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند.  دو اصطالح از
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 ج( منع وابستگی به بیگانگان 

یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسالم منع وابستگی اقتصادی به بیگانگان است به 

نحوی که هیچ عملی نباید موجب سلطه بیگانگان بر جامعه اسالمی شود. این ممنوعیت 

عده نفی سبیل که برعزت اسالمی و مسلمانان تاکید نیز از یکی از قواعد فقهی یعنی قا

 گیرد.دارد نشات می

سبیل در لغت به معنی راه است. اما درمعنای اصطالحی به معنی قانون و شریعت است. 

مفهوم قاعده نفی سبیل این است که خداوند در قوانین و شریعت اسالم هیچگونه راه نفوذ 

ه است و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارد

 است. پس در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست.

این اصل یکی از اصول مهم حاکم بر مناسبات اسالمی با دیگر کشورهاست که سابقه 

تاریخی نیز دارد، از جمله در فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و نفی قانون 

 پیتوالسیون توسط امام خمینی)ره(، به قاعده نفی سبیل استناد شده است.کا

است « و لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیالً»این قاعده برگرفته از آیه شریفه 

که  هرگز خداوند برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط را باز نگذاشته و باز نخواهد 

 کند.و احادیث و اجماع فقها نیز این اصل را ثابت می 1نمود .

این آیه گویای آن است که خداند درعالم تشریع هیچ حکمی را جعل نکرده و نخواهد کرد 

که موجب نفوذ و تسلط کافران بر مومنین گردد بنابراین آنچه در این آیه نفی شده است 

اصطالح اصولیین حاکم بر همه جعل تشریعی است نه تکوینی و درنتیجه این قاعده به 

  (157، ص 1)بجنوردی، جاند ادله اولیه است که احکام واقعی رابیان کرده

بدین سبب حکومت این قاعده بر تمام احکام )معامالت و عبادات و سیاسات( مورد تردید 

نیست و بر فروعات متعددی تطبیق داده شده است و در هرجا اثر متناسب خود را برجا 

                                                           
 141سوره نساء، آیه  1
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شود. )همان ص رد مثال در روابط اقتصادی موجب بطالن معامالت و قراردادها میگذامی

175-163) 

 دارند:بر اساس این اصل امام خمینی)ره( در تحریرالوسیله بیان می

اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه اسالم شود ترک این روابط بر تمام »

ان استیالء سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن شود. در اینجا فرقی میمسلمانان واجب می

شود و وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولتهای اسالمی و دول بیگانه بسته می

گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بالد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت برقرار می

شود باطل است و ه میسیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمانهایی که بست

بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک 

، 1، ج 1370امام خمینی«)روابط سیاسی این چنانی هر چند به وسیله مبارزه منفی باشد.

ایی که منجر به وابستگی اقتصادی (. بنابراین هرنوع اقدام از جمله تبلیغ رسانه185ص 

 شود و عزت اسالمی و مسلمانان را از بین ببرد، مطابق این قاعده جایز نیست.

 

 ج( منع تسبیب در اقدامات مضر 

شود؛ زیرا در حقیقت، تسبیب در ذیل عنوان اتالف مطرح مى در بیشتر مواردبحث تسبیب، 

نوعى از اتالف است؛ به این تعبیر که در اتالف، شخص مستقیم و بالمباشره باعث اتالف 

شود که مال غیر از بین گردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب مىمالى مى

نقول دیگرى را مباشرتا آتش بزند یا برود. براى مثال، اگر شخصى مال منقول و یا غیر م

حیوان متعلق به دیگرى را بکشد متلف است، اما اگر در مسیر عموم چاهى حفر کند و 

  حیوان متعلق به دیگرى در آن بیفتد و بمیرد، مسبب است.

گفته شده، هر چیز که از وجودش وجود دیگرى الزم نیاید، ولى از « سبب»در مورد 

؛ بدین نحو که هرگاه «علت»است، در مقابل « سبب»یاید، عدمش عدم دیگرى الزم ب

اى باشد که از وجود یکى وجود دیگرى و از عدم یکى عدم رابطه بین دو چیز به گونه
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گویند. پس علت تامه و سبب با را علت تامه دیگرى مى« یکى»دیگرى الزم بیاید، آن 

   (117، 1388وجود مشابهت، دو چیز متفاوتند.)محقق داماد، 

در این خصوص بین فقها »گوید: صاحب جواهر در مورد ضمان ناشی از تسبیب می

)نجفی « ای داللت دارد.اختالفی نیست و عالوه بر آن، اخبار متعددی بر وجود چنین قاعده

 ( 46ص  27،ج 1362: 

توان اتفاق و اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشی از تسبیب بدین ترتیب، می 

گوید: از حضرت امام توان به صحیحه حلبی اشاره کرد که میدانست. برای نمونه، می

صادق)ع( پرسیدم اگر کسی چیزی در راه دیگری قرار دهد، به طوری که مرکب آن شخص 

در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند، حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمود: 

؛ یعنی صاحب هر چیزی «حبه ضامن لما یصیبهکل شی ء یضر بطریق المسلمین فصا»

، 1409ها ضرر بزند، ضامن پیامدهای آن است. )عاملی، که در راه مسلمین شود وبه آن

     ( اشاره نمود. .181، ص19ج

گوید: به حضرت صادق)ع( عرض کردم حکم کسی که همچنین در صحیحه، زراره می

عبور در آن بیفتد، چیست؟  چاهی در غیر ملک خویش حفر کند و عابری در حین

« علیه ضمان الن کل من حفر بئرا فی غیر ملکه کان علیه ضمان»حضرت)ع( فرمود: 

یعنی بر حفرکننده چاه ضمان است، زیرا هر کس چاهی در غیر ملک خود حفر کند، 

      (179)همان، ص  ضامن است.

واسطه در ایجاد  توان گفت برخی عوامل هرچند مستقیم و بیدرخصوص تبلیغات نیز می

انجامد های تبلیغاتی که به اقناع میها و ترغیبتلف وضرر دخیل نیستند اما توصیه

بوده و در نهایت مطابق این قاعده موجب ضمان  عمل مسبب مع الواسطهتواند مصداق می

 گردد.

گیری از مواد های زیادی ازجمله ترغیب مخاطبان به بهرهتوان به مثالدراین خصوص می

داروهای مضر و آسیب رسان الغری که با ترفند های گوناگون تبلیغ شده اشاره نمود  و

که باتوجه به مختصات هر فرد متغیر بوده و بعضا نه تنها مفید نبوده بلکه سبب ایجاد 

 شود که موجب ضمان است.   عوارض و خطرات دیگری می
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 مسئولیت های مدنی و کیفری تبلیغات بازرگانی   

های به اثبات حقوق مخاطب مطابق با احکام وقواعد فقهی فوق، برای مسئولیتباتوجه 

هایی متناسب با آنها، دردو حوزه مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از تبلیغات سوء، مجازات

 قابل دسته بندی است.

ترین اصول حقوق اند از بدیهیمسئولیت اشخاص در برابر دیگران برای آنچه انجام داده

شود از اهمیت های حقوقی تعیین ضمانت اجرا برای آنچه مقرر میمه نظاماست در ه

فراوانی برخورداراست تا جایی که وضع قانون، بدون آنکه تخلف از آن مسئولیت آور باشد 

شود. مقصود از مسئولیت پاسخگو بودن از نشانه های یک حکومت ناکارآمد شناخته می

ست که معموالبه دو دسته مسئولیت مدنی و کیفری ای قانونی اافراد در قبال نقض قاعده

 ( 165، 1385شود.)اسماعیلی، تقسیم می

شود که آن را مسئولیت مدنی های وارده میگاه خسارت به دیگران موجب جبران زیان

گویند و گاه نقض قانون سبب بر هم خوردن نظم اجتماعی و تجاوز به حقوق عمومی می

م موظف به پاسخگویی نسبت به این حرمت شکنی است شود که در این حالت  مجرمی

 نامند.و آن را مسئولیت کیفری می

توانند باهم جمع شوند به عنوان مثال در تبلیغ دروغین یک دارو این دو مسئولیت گاه می

عالوه بر جبران خسارت های وارده به فرد، مجازات های اجتماعی نیزدر نظر گرفته 

 شود. می

ها ، مسئولیت اخروی و اخالقی اعمال نیز وجود م عالوه بر این مسئولیتدردین مبین اسال

شود معصیت و حرمت دارد به نحوی که بسیاری از کارها که موجب مسئولیت قانونی می

 دارد.  
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در مسئولیت مدنی جبران خسارات به دو صورت بطالن و یا فسخ قرارداد ناشی از تبلیغ 

استرداد بهای اولیه، تبلیغ کننده موظف به جبران نادرست است البته گاه عالوه بر 

 باشد. های وارده نیز میآسیب

بطالن قرارداد ناشی از تبلیغات به واسطه و استناد برخی اصول نظیر غش درمعامله 

(  و فروشنده موظف به رد ثمن معامله به خریدار و 459، ص 1امام خمینی ، جباشد.)می

 باشد.یز میاحیانا پرداخت خسارت مازاد ن

گاه نیز نتیجه تبلیغات نادرست بطالن معامله نیست و حق فسخ برای خریدار است واضح 

اثر است اما معامله خیاری درصورت است که قرارداد باطل حتی با رضایت مشتری بی

 رضایت خریدار قابل انجام است.

ضرر از طرف معامله اسباب فسخ متعدد است اما به عقیده برخی از فقها همه آنها برای رفع 

و در حقیقت تخصیص اصاله الزوم فی العقود با قاعده الضرر و الضرار است.)اسماعیلی، 

1385 ،169 ) 

در این بین، خیار غبن که براثر تبلیغ، قیمت کاال باالتر از قیمت ثمن المثل تعیین شده 

از وصف و  و یا خیار رویت که جنس فاقد اوصاف مندرج در تبلیغات باشد و خیار تخلف

اند درصورت تغییر غیر عادی در کاالیی که قبال یا شرط که برخی آنرا خیار تدلیس نامیده

 به رویت رسیده وخیار عیب از مهمترین اسباب فسخ درتبلیغات است. 

درمسئولیت کیفری نیز تعیین مجازات به دوصورت  حد وتعزیر است و حاکم اسالمی 

تمل بر فعل حرام باشد مجازات تعزیری قراردهد مانند تواند در مورد تبلیغاتی که مشمی

( برای دعوت کننده به محل شرب خمر 1375قانون تعزیرات )مصوب  704آنچه در ماده 

 درنظرگرفته است که از مصادیق تبلیغ است. 

 نتیجه گیری 



 39 «حقوق مخاطب در تبلیغات رسانه»قواعد فقهی                                                                                            

در توجیه و اثبات گستره وسیع حقوق مخاطب و قواعد محتوایی مربوط به آن از جمله 

ر به دیگران، منع تغریر و تدلیس، منع وابستگی به بیگانگان و منع تسبیب در منع ضر

توان به قواعد فقهی گیری از آیات و روایات میاقدامات مضر علیه دیگران عالوه بر بهره

 قاعده نفی سبیل، قاعده تسبیب و...استناد نمود.ازجمله قواعد الضرر، 

توان قوانین روند به وسیله آنها میبه شمار می های کلیقواعد فقه از فرمولاز آنجا که 

منشاء استنباط قوانین محدودتری  محدودتر را درک کرد. و به تعبیر دیگر قواعد فقهی

بوده و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبانی قوانین مختلف و متعدد قرار 

از جمله حقوق شود بتوان برای اثبات حقوق مختلف این ویژگی باعث می گیرند.می

 مخاطب در عرصه تبلیغات بدین قواعد تمسک جست. 

های ناشی از تبلیغات سوء، همچنین با توجه به اثبات حقوق مذکور برای مسئولیت

هایی متناسب با آن ها، دردو مسئولیت کیفری و مدنی قابل دسته بندی است که مجازات

اخالقی و اخروی نیز وجودداشته تاحدودی بدان اشاره شد. این درحالی است که مسئولیت 

 کند.و بدین ترتیب وجدان و تدین افراد در رعایت بیشتر موضوعات کمک می
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