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 :چکیده

ملی را دانشگاه عمومی خواندند. جایگاه این رسانه، به حدی است که رئیس آن توسط  رسان  خمینی   امام

نام  خویش رسالت هدایتگری برای خویش قائل است. این در  مرامشود. این رسانه در  فقیه انتخاب می ولی

های فراوانی نیز وجود دارد. شود، کاستی های قابل قبولی که از این رسانه ارائه میرغم برنامه حالی است که به

  وردهای به تبلیغات بازرگانی گسترده روی آ های اخیر، با توجه به مشکالت بودجهویژه در سالاین رسانه، به

ملی، به لحاظ جایگاه و  است. گرچه، رسان    جایگاه رسانه لطمه وارد کرده شدت، بهاست. این وضعیت، به

های اعالمی و الزامات اداری در تبلیغات بازرگانی نیز، خود را از بسیاری از ترفندهای تبلیغاتی رایج در  سیاست

گیری از این دستگاه برای تبلیغات، موجب برای بهرهحال، نداشتن الگوی مطلوب  جهان دور داشته است؛ بااین

شناختی اسالم فاصله بگیرد. در این پژوهش، با روش استنطاقی، به  وجودی خود و نظام انسان شده که از فلسفه 

شناختی اسالم به ارزیابی تبلیغات در  ترین عناصر انسان معنی عرض  مسائل موردتحقیق به متن، با ترسیم مهم

ای معنابخش است و  ی مبادرت شده است. محتوای مقاله حاکی از آن است که نظام تبلیغاتی سامانهمل رسان  

کننده اصول و ضوابط فقهی ا اخالقی نظیر تربیت  بایست پاسدار و تقویت هرگونه نظامی در جامع  دینی می

تنها  ت بازرگانی رایج، نهانسان رشید، متعهد، دگرخواه و مقید به شریعت باشد. این در حالی است که تبلیغا

جای دیگران و نادیده  گرایی و بازگرداندن انسان به خویش به ها نیست؛ بلکه با تبلیغ مصرفحافظ این مؤلفه

 گرفتن تقلیدات اخالقی ا فقهی رسانه را از رسالت خویش دور کرده است.
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 مقدمه   

صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران را دانشگاه عمومی خواندند. امام خمینی )ر.ه( 

بایست در تولید و  معنا است که هدایتگری متناسب با اهداف اسالم میاین بدین

های رسانه مورد توجه قرار گیرد.عدم آمادگی متولیان دینی برای ارائه  پخش برنامه

اعی ازجمله حیات دهی به نظامات مختلف حیات فردی و اجتم نسخه چگونگی شکل

ریزی، با آزمون و  گذاری و برنامه اقتصادی و فرهنگی موجب شده که نظام سیاست

های غلط جمعیتی مورد اعتراف  خطا مواجه باشد. این نکت  امروز در مورد سیاست

های تبلیغاتی  های رسان  ملی و ازجمله برنامه ها و برنامه همگانی است. سیاست

مستثنا نیست. در این خصوص گرچه آثار مخرب این تبلیغات  بازرگانی نیز از این امر

های اقتصادی آن برای  ازنظر نوع و چگونگی و تکرار مورد اتفاق است، اما جنبه

توجهی از  ازپیش به اختصاص ساعات قابل رسان  ملی موجب شده تا هر روز بیش

ه سمت همان ازپیش ب وقت رسانه به تبلیغات بازرگانی اختصاص یابد و هر روز بیش

داری سوق داده شود.  های سرمایه های اغواگرانه متقاعدسازی متداول در نظام روش

گیری شخصیت انسان  بر این اساس در این پژوهش بر آن هستیم تا چگونگی شکل

شناختی  ای اسالمی را تبیین کرده و به ترسیم نظام انسان النفس و آموزه ازنظر علم

ساس آن به ارزیابی تبلیغات بازرگانی در رسان  ملی انسان مبادرت ورزیده و بر ا

هایی شناختی اسالم بر چه پایه بپردازیم؛ بنابراین پرسش این است که در نظام انسان

 استوار است؟ و بر مبانی آن تبلیغات بازرگانی دارای چه جایگاهی است؟

روش پژوهش، روش استنطاقی است که بر اساس آن مفاهیم به متن ارجاع و 

شود. در این مقاله، قرآن کریم و روایات پیشوایان  دیدگاه متن موردنظر استنباط می

 های اندیشمندان مسلمان مدنظر است. دینی و اندیشه
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تبلیغ از ماده بلغ به معنای رساندن است و اصطالحاً تبلیغ نوعی ارتباط اقناعی است 

 رود. که برای تغییر رفتار و افکار بکار می

معنای تبلیغ، تبلیغات تجاری و شهرت پراکنی  در لغت به  "Advertising" واژه

توجه مردم به محصول یا فعالیت  عمل جلب»طورکلی  ( و به22: 1385محمدی،  )شاه

( و در اصطالح شکلی از ارتباط 188: 1381تجاری است )محمودی فضلی، 

وسیله یک حامی مالی مشخص با  غیرشخصی است که در ازای پرداخت پول به

های گروهی برای ترغیب مخاطب با تأثیرگذاری بر او صورت  استفاده از رسانه

 (.43: 1383)ولز ویلیام، « گیرد می

شناسی رایج است؛ اینکه  ای و مخاطب آنچه در علوم ارتباطی و رسانه اقناع و ارشاد:

هدف تبلیغ اقناع و متقاعدسازی است؛ یعنی مخاطب از پیام متأثر و مطابق خواسته 

رسان در انجام یا ترك کاری همسو گردد. این موضوع اعم از اینکه، پذیرش با  پیام

دلیل و استدالل و با تهییج و ایجاد فضای تحریکی همراه باشد. بنابراین، عمدتاً 

تبلیغات در دنیای مدرن امروزی از ساحت اخالق فاصله گرفته و برای رسیدن به 

ود؛ اما در معارف دینی رعایت ضوابط اخالقی ش هدف از هر راه و ابزاری استفاده می

سازی  از قبیل عدم تدلیس و مالحظه حق و باطل و تشکیل فضای معرفتی و زمینه

ها را  بخش انتخابی و تقید به شریعت و بدآموزی نداشتن و انسان برای فضای آرامش

تفاده توانند از مواهبی اس سوی اسراف و تبذیر نکشاندن و رعایت افرادی که نمی به

کنند و هزاران قید و بند ارزشی دیگر ضروری است و لذا خمیرمای  تبلیغات در مرام 

آن در مورد پیامبرانی « رشید»ای است قرآنی که ماده  اسالمی ارشاد است؛ که واژه

 چون حضرت ابراهیم )ع( بکار رفته است.
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که باهم  نظام به معنی سیستم، مجموعه عناصری است شناختی اسالم: نظام انسان

شناختی به معنای مجموعه  کنند. نظام انسان اند و اهداف خاصی را پیگیری می مرتبط

 عناصری است که حاوی تعریف انسان از منظر اسالمی است.
 

 شناختی اسالم های نظام انسان مؤلفه

در ادبیات اسالمی دین مسئولیت باغباانی انساان را بار عهاده دارد و بار اسااس مباانی        

 ی اسالم انسان موجودی است که:شناس انسان
 

 الف( نفس انسان

کند و مجرای تصورات او  انسان از مجرای حواس با جهان خارج ارتباط برقرار می

حال با  ماند. بااین حواس است. لذا اگر کسی حسی را فاقد باشد از علمی محروم می

توجه به توجه به ساختمان وجودی انسان این زمینه برای آدمی فراهم است که با 

طور مستقیم مرتبط با حواس نیست. تصورات از تصدیقاتی برخوردار گردد که به

مثال تصدیق به قبح ظلم و حس عدالت تصدیقی است که فهم آن در نفس  برای 

 آدمی کافی تا در مورد آن قضاوت صورت گیرد.

نفس دریچ  الهی است که بندگان را به ورود از آن به سرا و حرم الهی و عرش 

( 89)بقره /  «وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها»فرماید:  رو می خواند از این اعظم فرامی

( نور نفس بعد از کمال نفس و نائل شدن به مقام 214: 1387)صدرالدین شیرازی، 

شود که هیچ ظلمتی در آن نیست و دیگر سوزش و آتشی با  روح نور محضی می

ور و در  ام طبیعت نزول پیدا کند نورش شعلهخود ندارد تنها زمانی که به مق

( )صدرالدین 9و  8گردد )اقتباس از سوره همزه آیات  هایی افروخته می ستون

(. نفس امر لطیف ملکوتی و در انسان امر ربانی و رازهای الهی 208: 1387شیرازی، 

است و برحسب فطرتش شایسته برای شناخت حقایق موجودات است به شرطی که 

ز یکی از این امور مانع از تحقق معرفت الیق نفس نشوند. در حدیثی از غفلت ا
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لوال ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم »صاحب شریعت مقدس آمده است: 

 (.163: 9، ج 1364)مجلسی،  «لنظروا الی ملکوت السما 

انسانیت انسان به هویت وجودی او و هویت وجودی او به نفس ناطقه اوست و 

 دارای سه مرتبه و مقام حسی ا  خیالی و عقلی است.نفس 
سعادت انسان در تعالی او در معرفت عقلی و معارف حقیقی است و تالش او 

در طاعت الهی، اخالق عملی و تهذیب نفس مقدمه اشراق معارف الهی بر قلب 

اوست و درجه انسان از حیث مقامات معنوی متناسب با تشبه او به باری و معرفت او 

ه اسما و صفات و افعال الهی است؛ بنابراین خودناشناسی و حب دنیا و پیروی از ب

های انسانی است )اله  ترین موانع انسان در رسیدن به کمال و ارزش هوای نفس بزرگ

 (.1388بداشتی، 

: 1387نخستین درج  انسانی مرتبه محسوسات است )صدرالدین شیرازی، 

قرار دارد. شأنش این است که از چیزی که یک  (. پس از این درجه، مرتبه تخیل347

یابد که باید از  گریزد و تا از چیزی زیانی تجربه نکرده باشد؛ درنمی دیده میبار زیان

(. رفتارگرایان که معتقدند انسان بر 247: 1387آن دوری جوید )صدرالدین شیرازی، 

خصیتش شکل آموزد و ش اساس تجربه زیستی و همچون حیوانات با شرطی شدن می

 اند. اند و مراتب باالتر انسان را درك نکرده گیرد؛ انسان را در این حد دیده می

از این مرتبه ا مرتبه سوم است ا درجه امور موهوم قرار دارد. این مرحله   پس

بیند هر  که یک اسب شیری را می مشترك بین انسان و غیرانسان است؛ مانند هنگامی

کند گریز اسب از شیر به زیانی که  ر نشده باشد، فرار میبار هم از آن متضر چند یک

ای است که این وهم ترس از شیر  حکم غریزه از آن دیده باشد وابسته نیست. بلکه به

عنوان قوه دفاع از خویش به ودیعه نهاده است. همچون گرایش نوزاد به  را در او به

تد. بعد از این مرتبه به عالم اف مادر و مکیدن شیر که بدون تجربه زیستی او اتفاق می
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کند که با حس و وهم و تخیل راهی  یابد. درنتیجه اشیایی را درك می انسانی ارتقا  می

به آن ندارد. برای امور آینده حالتی همانند خوف و رجا دارد و این امر او منحصر در 

ی کند و جاودانگ امور سطحی نیست؛ اشیای غایب از حس و خیال و وهم را درك می

شود؛ و  درستی بر او اطالق می خواهد. از اینجاست که اسم انسانیت به ابدی را می

یابد. تعقل نظری و تأمل در هستی و تعقل عملی یعنی تعقل در  عالم تعقل تحقق می

 کند. گردد و زمینه چگونه زیستن را مهیا می آنچه به اراده و اختیار انسان بازمی

ا بازیچه و لهو و زینت و تفاخر بین شما و تکاثر سوره حدید که دنیا ر 20از آیه 

شود که مرحله کودکی و سپس مرحله اجتماعی  در اموال و اوالد خوانده استفاده می

شدن آدمی و پذیرش هویت و تعلقات اجتماعی در صورتی که با تعقل و جنود عقل 

انی مطلوب جایگاه انسان شدن و جامعه انس  آراسته نگردد؛ آدمی و جامعه انسانی به

نرسیده است و در حقیقت در مرحله تعلقات اجتماعی که رنگ خدایی نگرفته در 

 مرحله خیال قرار دارد.

اند از قبیل نفس ملهمه  در ادبیات اسالمی برای درجات نفس مراتبی را برشمرده

فرماید سوگند به جان و تن آدمی که او را  قسم می 11ی شمس بعد از  که در سوره

( 7-10استی خلق کردم. پس شر و خیر را به او الهام کردم. )شمس / کژی و ک بی

توانم نفس  کند که بار الها من نمی نفس اماره قرآن کریم از حضرت یوسف نقل می

کند؛ مگر آنکه  خود را از گرداب گناه حفظ کنم؛ زیرا نفس اماره مرا به گناه دعوت می

( نفس لوامه یعنی نفس 53)یوسف / تو مرا رحم کنی و از شر نفس اماره نگه داری. 

( و نفس مطمئنه این 1-2کند )قیامت /  برد و بدان قسم یاد می مالمت کننده نام می

فرماید  اش مرحمت می نفس باالترین مقام ارجمندی که خداوند به بندگان خالص

 (.27-30)فجر / 
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در  شده است که  در آیات قرآن کریم از نفس دیگری در انسان نیز نام برده

ادبیات اسالمی به نفس مسوّله معروف است. مفاد آن این است که نفس انسانى بر 

اساس تمایالت نفسانى کارهاى زشت را نزد فرد زیبا جلوه دهد. این موضوع در 

( و در قضیه گمراه سامری 18قصه در چاه افکندن یوسف توسط برادرانش )یوسف / 

سوره محمد  25( بیان شده است. در آیه 96 کند )طه / که با گوساله مردم را گمراه می

ها از قبول حق و  همانا کسانی که بعد از آشکار شدن حق برای آن»فرماید:  نیز می

ایمان روی برتافتند شیطان اعمال زشتشان را زیبا جلوه داده و با آرزوهای طوالنی 

م در سوره انعا 137(. چنین مضامینی در آیات 25)محمد / « ها را فریب داد آن

سوره مؤمن در مورد اینکه کارهای  37گر شدن قتل فرزندان؛ آیه  خصوص زیبا جلوه

سوره رعد در خصوص اینکه در نزد کافران  33نمود و آیه  فرعون در نزدش زیبا می

 12انعام با همین مضمون؛ و آیه  122آید و نیز آیه  مکرشان زیبا به نمایش درمی

سوره فاطر با مضمون سؤالی که کسی  8ن و آیه یونس با همین مضمون درباره مسرفا

کند با دیگران یکسان نیستند؛ مطرح شده است و  که عملش در نزدش زیبا جلوه می

کند که  برداری می سوره کهف خداوند از این موضوع پرده 103-104در آیات 

. دهند زیانکارترین افراد کسانی هستند که کاری را به گمان کار خوب بودن انجام می
 (.104)کهف /  « وَهُمْ یحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یحْسِنُونَ صُنْعًا»

هایی که ایجاد تسویل کند تأکید  بنابراین پیشوایان دینی بر مسدود کردن راه

کند که برای آدمی قلب  اند. قرآن کریم در آیات متعدّدى این حقیقت را بیان مى کرده

و بشنوند ولی بدترین جنبندگان کسانی چشم و گوش داده تا حقایق را بفهمند، ببینند 

( و روایات بر این تأکید 22کنند )انفال /  ها استفاده نمی هستند که از این سرمایه

بایست از مجاری تصورات و تخیالت محافظت شود تا گرفتار نشود.  کنند که می می

خیل( ندیشه )تد ایاها ز و لذتمعاصی فرمایند: هر کس در  امیرالمؤمنین على )ع( می

(. بر این اساس فالسفه 623)تمیمی آمدی: ید آغالب او بر ها  ن و لذتگناهاکند 
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اند؛ بنابراین در مباحث فقهی چون موسیقی و غنا  خیال را مقدمه هر التفاتی دانسته

بایست عالوه بر بحث از تعیین تکلیف شخص مکلف به پیامدهای این موضوع  می

از مکلف و غیر مکلف نیز توجه شود. آنگاه گیری تصورات افراد اعم  حتی بر شکل

جای بحث در خصوص تأثیر موسیقی بر فرد از تأثیر موسیقی بر شبکه اجتماعی  به

شود سوره یوسف برای  می  سخن به میان خواهد آمد. بر این مبنا است که دستور داده

 دختران و زنان خوانده نشود؛ که حاکی از آثار تصوری است که ممکن است برجای

کند و سپس رغبت عزم و نیت را به  بگذارد. چه اینکه خواطر رغبت را تحریک می

دارد. پس خاستگاه تمام علوم  می دارد و نیت اعضا را به حرکت وا می حرکت وا

حصولی خیال یعنی اطالعات ذهنی است. این خیاالت و تصورات ایستگاهی است 

خوبی از آن  همی. پس باید بهشود یا به تخیالت و که یا به تخیالت عقلی ختم می

 مراقبت کرد و اجازه ورود به هر تصوری نباید داده شود.
 

 ب( فطرت 

رفته است. بر اساس معارف  اصطالح فطرت در مورد انسان نخستین بار در قرآن بکار

اسالمی انسان دارای فطرت است. فطرت به معنای شکافتن چیزی است. بدین معنا 

شده است که قابلیت درخت انسانی را دارد؛ یعنی  ای فرض انسان همچون هسته

های  دارای سرمایه به دنیا آمده است. این بدین معنا است که سرمایه پذیرش ارزش

شود به خاطر  اصیل انسانی در انسان هست و اگر انحرافی از دین حنیف پدیدار می

هایی نظیر  جهت رویکرد اسالم با رویکرد محیط اجتماعی اوست. ازاین

 گیرد. زیستانسیالیستی فاصله میاگ

شده؛ یعنی  عنوان موجودی فرهنگی پذیرفته شناسی غربی آدمی به در ادبیات انسان

های عقیدتی ارزشی هنجاری خود زندگی خویش را سامان  موجودی که با برساخته

شناسی اسالمی از  اند و حال آنکه در ادبیات انسان دهد، اما از این جلوتر نیامده می
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اند  های انسانی قائل تر آمده و برای انسان فطرت و سرمایه اولیه ارزش پیش فرهنگ

های انسانی را بپیماید. این  بسا راه ارزش که اگر آدمی به خود وانهاده شود چه نحوی به

اختالف دو مبنا )پذیرش فطرت یا اکتفا به فرهنگ( این نتیجه را به همراه دارد که در 

ند فاطر است یعنی شکافنده هسته انسانی یعنی نیازمند باور به فطرت انسان نیازم

باغبان است باغبان وظیفه دارد بذر خویش را بشناسد شرایط کشت مطلوب و داشت 

نظارت کند و  فرآیندمطلوب و برداشت مطلوب را مطابق بذر بداند و بر این 

لقی و که با پذیرش فرهنگ چنین ت محصول خویش را از آفات دور نگه دارد. درحالی

ای نیست تا پاس داشته شود نهایت مطلب آن  احساس مسئولیتی وجود ندارد. سرمایه

است که فرد را در پذیرش آزاد گذارند اما تعهدی نسبت به محیط و باروری این 

شود. مسئولیتی برای  موجود وجود ندارد. لذا همه چیز به خود انسان وانهاده می

و این انسان است و سرنوشت خویش که آن را شود  مافوق انسان در نظر گرفته نمی

کشند و آنگاه رویکرد لیبرالیستی و سکوالریستی  تحت عنوان اومانیسیم به تصویر می

 شود. ارزش می
 

 ج( ارتباطات درونی و بیرونی انسان   

با پذیرش عنصر فطرت در کنار غریزه در درون آدمی کانون وجودی آدمی چون 

شود. در درون  گانه وفاق و ستیز به تصویر کشیده میفضای بیرونی و محیطی در دو

کشاند و از سوی دیگر  سوی اموری می ها و ادراکات غریزی آدمی را به انسان گرایش

های انسانی نیز به افکار و  های مبتنی بر ارزش عنوان ادراکات و گرایش فطرت آدمی به

نجا است که یوسف پیامبر کند. ای رفتار آدمی رنگ داده و در مورد رفتارها قضاوت می

بیند؛ مگر آنکه خداوند دستگیر باشد و رحم کند  نیز خود را از نفس اماره در امان نمی

و نفس لوامه در درون انسان برخاسته از فطرت آدمی به سرزنش و مالمت افکار و 

پردازد که از خاستگاه غیر فطری برخاسته و مبتنی بر هوای نفس و غرایز  اعمالی می
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افتاده است. این وضعیت ممکن است متأثر از فضای بیرونی حرارت حضور  اتفاق

آفرین  فطرت را افزایش یا کاهش دهد؛ بنابراین نقش باغبانی آدمی اینجا نیز نقش

توجهی به ابعاد فطری ممکن است تمام قلمرو نفس را جوالنگاه شیاطین  است. بی

کنند که حاکی از  میگرداند و آنجا است که شیاطین به اولیا  خویش وحی 

تأثیرپذیری نفس از خطورات و خطوات شیطانی است. بر پایه اعتقادات اسالمی با 

شده و ندای فطرت او بیدار  مرورزمان بر حاکمیت عقل آدمی افزوده پرورش فطرت به

پیشه در زمان مهدی  خواهد شد و آنگاه حکومت جهانی یکپارچه معنوی و عدالت

که امام زمان )عج( قیام کنند دستشان را بر روی سر  نگاه گردد. آ موعود تشکیل می

: 52، ج 1364گردد )مجلسی،  ها جمع و اخالقشان کامل می کشند عقول آن مردم می

 (.71، ح 336
 

 د( انسان مسئول و جانشین خدا   

بنا به رویکرد اسالم اساس روابط و مناسبات انسانی بر تعهد و مسئولیت و 

گردد. این آن چیزی است که در ادبیات اسالمی  سرمایه استوار میداری از  امانت

شود. استخالف یا خلیفه و جانشینی خدا توسط انسان  تحت عنوان استخالف یاد می

به این معنا است که انسان مسئول است و انسان امین است و نسبت به خدا پاسخگو 

د به خدا ندارد. این است و نسبت به دیگران اوالً و بالذات تعهدی در عرض تعه

شود یعنی تعهد و مسئولیت جهاد و مبارزه و  گیری اصطالح جهاد می ساز شکل زمینه

کند و آنچه بیش از همه در این  تالش در سامان دادن به مسئولیت را اقتضا می

مجاهده الزم است آمادگی روحی روانی انسان برای تحقق تعهد الهی است که بدان 

نگاه مسئولیت انسان برای رویارویی با آنچه با این تعهد در تنافی جهاد اکبر گویند و آ

 است که جهاد اصغر نام گرفته است
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طور که نسبت به  توان هر چیزی را پیش روی انسان نهاد همان بر این اساس نمی

جان او مسئولیت وجود دارد نسبت به پرورش روح او مطابق فطرت تعهد وجود 

 گردد. ق و حقوق خاص مطرح میدارد. لذا در تبلیغات اخال
 

 ه( ارشاد در اقناع   

های انسانی و جایگاه  استواری کمال آدمی بر به فعلیت رسیدن فطرت یعنی ارزش

یابی آدمی این نکته را آشکار ترین عنصر کمال عنوان زیرساختی عقل و معرفت به

میت است. سازد که عنصر فکر و اراده بر مدار بینش و معرفت آگاهانه حائز اه می

فرق آدمی با حیوان این است که صاحب اختیار است و در اعمالش عالوه بر مراعات 

اندیشد؛ یعنی عالوه بر اینکه خوب کار  حسن فعلی به حسن فاعلی رفتار هم می

کند و از روی اعتقاد و باور و قصد نیکو به کار خوب مبادرت  کند کار خوب می می

خواند یعنی ما را به کار  به معرفت و بصیرت فرامی ورزد. بر این اساس دین ما را می

کند. برای دین مهم است که فرد باانگیزه نیکوکار نیک  و فکر خوب راهنمایی می

انجام دهد. بر پایه این مرام است که پیامبران پیش از اینکه به دنبال تغییر هنجاری 

ا با مقایسه محتوای باشد در فکر تغییر نگرشی و فکری و اعتقادی بودند. این مهم ر

های مکی دارای محتوای اعتقادی  توان مشاهده کرد. سوره های مکی و مدنی می سوره

تازد و از سوی دیگر اعتقادات صحیح را تبیین  سو بر اعتقادات باطل می است. از یک

های مدنی بیشتر به سمت آداب و احکام  کند. این در حالی است که محتوای سوره می

پردازد؛ یعنی بر اساس مرام دینی تغییر رفتار از تغییر اعتقادات آغاز  و هنجارها می

شد و  شود. این رویه خطراتی را هم به دنبال دارد لذا با پیامبران مبارزه می می

انگیزد؛  مواجهه با پیامبران برمی ها را به حساسیت مردم نسبت به باورها و اعتقادات آن

بیان حقایق توسط پیامبران و مالحظه وجه اما آنچه حائز اهمیت است صداقت در 

کننده  بینشی و نگرشی مردم و پرهیز از هرگونه شانتاژ تبلیغاتی و اغواکننده و تحریک
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های رشید است  بدون بصیرت است. این رویه حاکی از بعد ارشادی و تربیت انسان

در اند. این در حالی است که این اصول  که در قرآن پیامبران بدان توصیف شده

لذا اقناع اصل فرض شده و برای اقناع از  ؛شود مکاتب تبلیغاتی دیگر رعایت نمی

جای شروع از بعد  شود. بر این اساس اینان به تحریک و تحریص کوتاهی نمی

ها مهم  کنند. پس در این دیدگاه ها آغاز می اعتقادی از بعد هنجاری و تغییر ذائقه

 ها. انسانرسیدن به مقصود تبلیغات است نه تعالی 
 

 و( عناصر پیونددهنده آدمیان و نظام معنایی آن:   

گیری اجتماعات انسانی بیشتر اندیشمندان مسلمان موضوع مدنی  در علت شکل

اند. بر اساس این اعتقاد گرایش به انس در ذات  ها را مطرح کرده بالطبع بودن انسان

شود. این گرایش به  رهنمون میانسان نهفته است و هم آدمی را به پیوند با دیگران 

ها ممکن است از سه  پذیری انسان ها و نوع تربیت دیگران بر اساس نیازهای انسان

خیر. پیوند و همبستگی . 3و منفعت . 2 ،لذت. 1ای  بر پ .خاستگاه برخوردار گردد

بدیهی است  ،آید  دست میپیوند به لذتی است که از این علتها با دیگران یا به  انسان

توان مالك اتحاد تلقی  لذت پایه غریزی دارد و غرایز در افراد متکثر است و لذا نمی

رود.  آید و با اشباع غریزه از بین می وجود میشود وانگهی لذت مبتنی بر غرایز زود به

آید؛ با رفع نیاز منفعتی از هم  وجود میپیوند مبتنی بر منفعت نیز گرچه دیر به

کند. ولی در صورتی که پیوند محصول خیرخواهی  تولید نمی پاشد و پیوند پایدار می

های انسانی سرچشمه  این پایدار است چراکه از خاستگاه فطرت و ارزش ،باشد

ها و بر پایه عقل استوار است و این موجب  گیرد و فطرت وجه مشترك انسان می

گردد. اگر امروز با فروپاشی خانواده  پایداری و استواری و اتحاد اجتماعی آن می

مبتنی بر خیرخواهی به پیوند مبتنی  تغییر رویکرد به خانواده از پیوند دلیلمواجهیم به

شود. اینکه زنی یا مردی باهمسر بیمار و  راحتی پیوند گسسته می بر لذت است. لذا به
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های مادی و غریزی  کند این را به ارزش ها زندگی می فلج و ازکارافتاده خود سال

 توان مرتبط دانست این محصول پیوند مبتنی بر خیرخواهی و فطری است. اگر نمی

ریختگی  هم شد در غرب اسالم نیست و مسلمانی هست ولی با یک به روزی گفته می

نظم اجتماعی توسط کرونا همه آن رفتارهای منضبط و باقاعده به هم ریخت و تجاوز 

نظمی حاکم شد به خاطر این است که آن نظم  به حقوق دیگران آشکار گردید؛ و بی

و ریخت. این حاکی از این است که باغبانی مبتنی بر لذت و منفعت بود و با بحران فر

های انسانی اتفاق افتد تا نظام معنایی حاکم بر رفتارهای  جامعه باید مبتنی بر ارزش

که نظام  توان پیوند پایدار توقع داشت درحالی ها پایدار و باثبات گردد. نمی انسان

 معنایی بر سودجویی و لذت طلبی استوار است.
 

 اهی عملیو( آگاهی نظری و آگ

انسان دارای دو آگاهی است یکی آگاهی و علم نظری که مرتبط با ادراکات است و 

ها و تمایالت و  دیگر آگاهی عملی که مرتبط با احساسات و عواطف، گرایش

ها است. ازآنجاکه حواس آدمی مجرای ورود اطالعات است و حواس پیش از  انگیزه

دارد، آگاهی عملی مبتنی بر احساسات و عقل و ادراك بااحساس و عواطف قرابت 

عواطف ازنظر سهولت دریافت بر آگاهی نظری که نیازمند تأمل است تقدم دارد و در 

ماند؛ بدین روی، احساسات و عواطف ها در همین حدّ باقی می بیشتر مردم آگاهی آن

 انگیزش زا بوده و محرك رفتار است.

های  ت و یا فطرت؛ یعنی یا گرایشمجرای ایجاد گرایش و انگیزه یا غرایز اس

گیرد و یا در اثر تعقل و فطرت. تفاوت این  انسان در اثر ابعاد زیستی انسان شکل می

عنوان موجودی زنده به وجود  خود در انسان به خودی دو نیز آن است که اولی به

مند گردد، ولی ابعاد فطری نیاز آید؛ مثالً با رسیدن به بلو  قوه شهوانی فعال می می

 باید زمینه برای تحقق آن فراهم کرد. باغبانی و پرورش است؛ لذا می



 های دیداری و شنیداری رسانهفصلنامه علمی  ❖ 214

 

پس اگر فرض شود دو برنامه در حال اجرا است یکی به ابعاد شناختی و 

دیگری به ابعاد احساسی و زیستی توجه دارد؛ تمایل اولیه انسان به سمت دومی 

الزم است و باید شرایط خواهد بود. لذا برای تدین ممارست و توجّه و اذکار فراوان 

االمکان محدود گردد تا زمینه برای ورود به عرصه تدین که  ها حیوانی حتی گرایش

مبتنی بر شناخت و ایجاد احساس و عواطف الهی است و موجب به فعلیت رسیدن 

های مدرن رسد این شرایط در رسانهاستعدادهای نهفته است، فراهم گردد. به نظر می

کمتر مهیا است و اختالط آن موجب کاهش ضریب اطمینان آن میازجمله تلویزیون 

های سنتی در فضایی آمیخته با قداست شرایط متفاوتی که در رسانه گردد. درحالی

 وجود دارد.

رشد قوای ادراکی و شناختی، رشد ابعاد عاطفی و احساسی مطابق خود را به 

(. دین جز 95: 27 االنوار، ج )بحار« هل الدین اال الحبّ»دنبال دارد؛ لذا فرمودند 

( است. پس 2)جامع المقدمات: « اوّل العلم معرفه الجبار»دوست داشتن نیست بااینکه 

ساز که به های هویتسازی آن است که حواس و دیگر کانال راه صحیح هویت

گردد و نیز تجارب درونی انسان که موجبات شهود و پشتوانه حواس تقویت می

گونه امور  کند، در پرتو فضای مستعد در پرورش اینرا فراهم میورود به عالم غیب 

آید. تحقق یابد. در فضای مشحون از تجارب ناهمگون، قلب خالص به وجود نمی

ها مختلف در وجود آدمی، قلب انسان را کانون تعارض و  وجود تمایالت و گرایش

تا به مرحله تضاد نموده است و این کشمکش دائمی در وجود انسان وجود دارد 

تواند به احساسات و عواطف ناشایست و عصمت برسد. تجارب حسی انسان می

تواند به احساسات و عواطف طور که می درك و شعور نامطلوب رهنمون گردد، همان

شایسته و درك و شعور مطلوب منجر گردد؛ و ادراکات نیز زاینده احساس و عواطف

 پذیرد.این قوا صورت میاند. لذا در یک شیوه دیالکتیکی حرکت 
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توان استفاده کرد که محرك اولیه و  شناسی و علم النفس می از مباحث انسان

شناخت او تقویت  ۀزمان قو مرور  نخست انسان احساسات و عواطف است و به

 شود. شود و منشأ اثر می می

 
انسان در مراحل زندگی خویش برای انجام کار دو گونه ورود دارد: یا نخست 

کند، یا بنا به  شود و برای تحقق آن حرکت می آموزد و بعد دوستدار کاری می می

ها به  شود و آن شرایط عاطفی و احساساتی که در آن قرارگرفته دارای ادراکاتی می

گردد. از این باب است که در  ساز کنش می بازتولید احساسات انجامیده و زمینه

خوانی. مخاطب اول وعظ ادراك و  ضهتبلیغات دینی هم موعظه مطرح است و هم رو

خوانی احساسات و عواطف است. ولی هر  قوای شناختی است و مخاطب اول روضه

 شوند. دهند و موجب هویت و رفتار مؤمنانه می دست هم می به دو دست
 

 گام و توجه به شرایط تبلیغی به ز( حرکت گام

است که به ظرفیت افراد در  گیرد آن از اموری که در تبلیغات دینی موردتوجه قرار می

های  شود. فلسفه نزول تدریجی ادیان و تفاوت محتوایی سوره پذیرش پیام توجه می

مکی و مدنی و توجه به اقتضائات زمانی و مکانی همه حاکی از مالحظه این مهم 

است. پس رسیدن به هویت کامل در فضای دینی متوقف بر آن است که از اوّل شکل

های هویتی گیری پایهتناسب استعداد و توان و شکل گام به به گامگیری هویت آدمی 



 های دیداری و شنیداری رسانهفصلنامه علمی  ❖ 216

 

یابی را طی نماید. این در فضای تربیتی جامعه سنتی که اوالً همراهی هم   سیر هویت

جوانب فضایی تا حدی وجود دارد و از سوی دیگر مسیر حرکت به سمت جامع  

گردد، قابل تر ختم میکالن مرور به محله و شهر و جامعه کالن از خانواده شروع و به

جهت فضایی  تحقق است؛ اما در جامع  امروزی که اوالً همراهی همگام و هم

های اولیه فرد مواجه با مخدوش شده و از سوی دیگر بدون طی مقدمات و زمینه

ترها ا جنسیتی، که در کودکی با مسائل بزرگگردد؛ چنانفضاهای مختلف می

 شود، قابل تحقق نیست.. ا آشنا میمشکالت زندگی، خشونت و ..
 

 ای دینی ح( الگوی رسانه

 توان مباحث را به شرح زیر خالصه کرد: ازآنچه گذشت می

 ای است که استعداد به فعلیت  انسان دارای فطرت است و فطرت به معنای هسته

شدن به آن گیاه و  طور که هسته و بذر گیاهی استعداد تبدیل رسیدن را دارد. همان

 را دارد؛ درخت
  مالحظه فطرت داشتن انسانی نگاه باغبانی نسبت به پرورش انسان را ضرورت

 توان هسته را به حال خویش رها کرد؛ معنا که نمیبخشد. بدین می
 خود در اثر  در انسان عالوه بر فطرت، غریزه وجود دارد که برخالف فطرت خودبه

ه با به بلو  رسیدن قوه شهوت رسد؛ مانند اینک مراحل و شرایط زیستی به فعلیت می

 گردد؛ پدیدار می
  آدمی برای حرکت نیازمند شناخت و احساسات و عواطف است. هم باید بفهمد و

رسانند. هم  هم باید بخواهد. لذا این دو به انسان برای حرکت و اقدام یاری می

ساز شناخت  کند و هم عواطف زمینه شناخت تولید عواطف متناسب با خود می

 خوانی؛ دد. بر این اساس در تبلیغات سنتی هم وعظ مهم است و هم روضهگر می



  217 ❖ شناختی اسالمی بازرگانی و نظام انسان تبلیغات 

 

 های پرورشی مهم است و لذا باید شرایط  در باغبانی هسته انسانی طی مراحل و گام

متناسب با هر مرحله ایجاد گردد. در این زمینه باید به دفع و رفع نیروها و آفات 

 مزاحم مبادرت کرد؛
 های انسانی این  ساس فطرت به معنی برخورداری از ارزشالزمه باغبانی انسان بر ا

کند. لذا برای  جای متوجه خویش کردن، متوجه دیگران و محیط می است که او را به

 داند؛ عنوان خلقت حقوق قائل است و خود را مسئول می دیگران و حتی طبیعت به
 سانی به های انسانی تأکید بر تولید و مصرف بهینه و خیرر الزمه تحقق ارزش

 دیگران با خیرخواهی و مسابقه در خیرات و اهتمام به امور مسلمین است.
 ای مبتنی بر رویکردهای غربی برجهان مسلط است مواجهه با  آنچه در جهات رسانه

عنوان موجودی فطری را مختل کرده و بلکه با آن به ستیز پرداخته است.  انسان به

 اند از: شود، عبارت پیگیری میها و تبلیغات  آنچه در این نوع رسانه

 های درونی انسان شدن حائز اهمیت نیست، بلکه باید افراد  تقویت فطرت و سرمایه

 طوری تربیت شوند که منافعی مشخص را تأمین کنند؛
 ای را  کننده سود عده بایست تضمین انسان مانند هر موجود دیگر کاالیی است که می

 برآورده سازند؛
 جه اول اهمیت برخوردار است؛امور اقتصادی از در 
  برای رسیدن به مطلوب باید زمینه فکری و احساسی انسان را به سمت مصرف

 طلبی و رقابت در مصرف جهت داد؛ تر و تنوع بیشتر و خرید فراوان
 جویی و تحریک  برای برآوردن منافع خود، مخاطب خویش را ابعاد غریزی و لذت

جای شروع تبلیغ از ارشاد و تقویت  اساس بهدهند بر این  و تحریص افراد قرار می

 کنند؛ ابعاد شناختی از متقاعدسازی بر اساس تحریک احساسات و عواطف آغاز می
 نسبت به دیگران مسئولیتی قائل نیستند، گر چه مدعی آن هستند؛ 
 شود. ای استفاده می برای رسیدن به مطلوب و متقاعدسازی از هر وسیله 
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بازرگانی اسالمیالگوی تبلیغات     

تردید معامالت و تجارت بر پایه عرض  کاال و تشویق به خرید استوار است و این  بی

موضوع هم عقالیی است و هم شرعی و بنای عقال بر آن استوار است. بنابراین در 

اصل ضرورت و کارکردهای مثبت تبلیغات بازرگانی تردیدی نیست؛ مسئله این است 

دهنده ضوابط و قواعد اخالقی و فقهی ضوابطی منطقی مطابق  عنوان ارائه که دین به

فطرت و همسو بلکه مقوّم کمال آدمی برای هر موضوعی ازجمله موضوع تبلیغات 

بازرگانی را وضع و ابال  نموده است. پرهیز از آنچه موجب حب دنیا و دوستی دنیا 

، تدلیس و فروشی کمورزیدن، مطفف و های دنیوی و تکاثر  گردد، افتخار به داشته می

تسویل و زیباتر ازآنچه هست، کاال را به نمایش گذاشتن، ایجاد ترس غیرموجه نسبت 

کننده سعادت دانستن،  به آینده برای تحریک به خرید، امور مالی را صرفاً تضمین

ها گاهی  گویی که گویا محل اتکا همین است و بس؛ مثل آنچه در تبلیغات بانک اغراق

تفاوتی نسبت به دیگران،  ، سرگرم کردن مردم به دنیا و ایجاد بیشود مشاهده می

توجهی به ربا و ارائه جوایز دارای شائبه حرمت، تحریک حرص و ولع مردم به  بی

ای غیر مشروع برای رسیدن به هدف مشروع از اموری  امور دنیوی، استفاده از راهه

ینه، آموزش سبک است که در دین نکوهش شده است؛ و از سوی دیگر مصرف به

زندگی مبتنی بر عقالنیت در تجارت و پرهیز از سفاهت و ضرورت دقت در هزینه 

ساز افزایش کیفیت و  کرد و زندگی همراه با رفاه و آسایش، ایجاد رقابت سالم و زمینه

ها و آشنایی با مرغوبیت کاال و تسهیالت و امکانات از اموری است که  کاهنده قیمت

 است.بر آن سفارش شده 
( بازاری که در تالش 131البالغه؛ حکمت  داند )نهج اسالم دنیا را بازار می

« خسران مبین»( و زیان آشکار 207شود رضایت الهی خریداری شود. )بقره /  می

های عمر و عقل و  ( متوجه مشرکان و گناهکارانی است که سرمایه221)حج / 
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( در این تجارتخانه سنگ ترازو 427، اند )مکارم شیرازی عواطف و ... را از دست داده

( سود و پاداش بر 27( کیفیت کاال مهم است. )مائده / 13تقوا است. )حجرات / 

( هیچ تالشی بدون مزد و پاداش نیست. 35ا  34: 1اساس نیت است. )حر عاملی، ج 

)زلزال( مبنای رقابت، مسابقه گذاشتن برای به دست آوردن خیرات است )بقره / 

148.) 
 

 لگوی رایج و غالب تبلیغات بازرگانیا

 الف( هدف

تواند مبتنی بر اصالح سبک زندگی اسالمی و معرفی  هدف تبلیغات بازرگانی می

بردارد و آشنایی با کاالهایی که صرفه و منفعت  کاالهایی که مصالح مردم را در

گانی مخاطبان را دربردارد صورت گیرد، ولی آنچه امروز شاهدیم؛ هدف تبلیغات بازر

نه باغبانی فطرت آدمی، بلکه برانگیختگی مخاطبان برای خرید و استقبال از کاالی 

ی اسالمی مطابقت ندارد. الگوی مستفاد از فرآیندمورد تبلیغ است؛ بنابراین با الگوی 

های مکی و مدنی آن است که اول باورهای  تاریخ تبلیغی و تحلیل محتوای سوره

بینی مبتنی بر شرك و کفر موردنقد  یرد و جهانگ مخاطبان مورد خطاب قرار می

گردد. تعقل و بازگرداندن آدمی به فطرت  مداری جایگزین آن می قرارگرفته و توحید

ها موردتوجه قرارگرفته و درنهایت به ذکر  خویش مورداستفاده و آنگاه ارزش

ت در شود. چنانکه آیات معامال هنجارها و ضوابط و سلوك رفتاری اهتمام ورزیده می

شود. این در حالی است که اساس تبلیغات بازرگانی از اول  های مدنی مطرح می سوره

های رفتاری است و در آن فرصت اندیشیدن و تأمل و  بر تحریک و تغییر ذائقه

استدالل برای گزینش کاالی مورد تبلیغ، وجود ندارد. هدف آگهی تبلیغاتی در مرحله 

ت و یا بیدار کردن و تحریک نیازهایی است که در اول برانگیختن آرزوهای نهفته اس

کوشد تا افراد را  های شخصی قرار ندارند؛ بنابراین تبلیغات می وهله اول در خواسته
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دلیل مزایای آن کاال و یا نیازهای افراد به آن کاال؛ به خرید کاال وادار نماید اما نه به

 .کند یجاد میدلیل نیاز و میلی که خود تبلیغات آن را ابلکه به
 

 ب( مخاطب

ها با  شده و برای انسان های انسانی به رسمیت شناخته در تبلیغات اسالمی تفاوت

های متفاوت با  توجه به متغیرهای جنسی، سنی، ذهنی و شرایط محیطی، نسخه

های اخالقی و در جهت باغبانی فطرت و بیداری عقل و پذیرش  رعایت ارزش

ن در حالی است که در ؛ ایشود میمسئولیت و تکلیف و آشنایی با حقوق پیچیده 

ها  تبلیغات بازرگانی باهدف اقبال بیشتر به کاالی مورد عرضه اگر هم تفاوت

شناختی و  موردتوجه قرار گیرد نه برای رعایت موازین اخالقی بلکه مالحظات روان

شناختی  گیری از زیبایی شناختی برای رسیدن به هدف تجاری است. لذا با بهره جامعه

کند  میهای مهم و آنچه در نظر افراد زیبا جلوه  رق و شخصیتوب نور، رنگ، زرق

تسویل مورد سرزنش معارف دینی( با ایجاد تحریک و مخاطب قرار دادن غرایز به )

 .شود میتبلیغ از کاال مبادرت 
 

 ج( اقناعی نه ارشادی 

طور که گفته شد تبلیغات اسالمی ارشادی است و تفاوت ارشاد با اقناع آن است  همان

که در ارشاد بلو  و بصیرت و مراعات موازین شرعی و اخالقی نظیر پرهیز از اسراف 

و  مواسات و تکافل اجتماعیها نکردن و همدردی با فقرا و  و تبذیر و تظاهر به داشته

که در  هتمام به امور مسلمین موردتوجه است. درحالیو ا ها و تقوا تعاون بر خوبی

و مهم آن است که افراد ولو با  شود میگونه امور غفلت  تبلیغات بازرگانی رایج ازاین

ها برای خرید اقدام نمایند. اصوالً روح حاکم بر  تحریک کودکان و فشار به خانواده

سیاست که هدف وسیله  تبلیغات بازرگانی رایج سیاست ماکیاولیستی است یعنی این
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منتها  .توان استفاده کرد و برای رسیدن به هدف از هر راهی می کند میرا توجیه 

که تا  کند میهایی را بر این سیاست تبلیغی تحمیل  ضوابط حاکم بر جامعه ما ممیزی

. نشان دادن ازدحام جمعیت برای خرید کاال، نشان شود میحدی این سیاست تعدیل 

های موفق  اد همراه با شعر، نمایش زندگی تجمالتی، نمایش انساندادن خانواده ش

های شاد و استفاده از کودکان و زنان در تبلیغات همه حاکی از  کننده، موسیقی مصرف

گرایی،  رویکرد تبلیغی است. این عملکرد در فقه شیعه با عنوان تدلیس، مصرف این 

 ست.ا اسراف و تبذیر، مورد مذمت و حرمت قرار گرفته 
 

 د( نگاه به خویش

رویکرد فطرت گرایی و باغبانی و پرورش قوا و استعدادهای انسانی مستلزم نگاه به  

غیر است. این ادبیات با عناوینی که ذکر آن گذشت ازجمله تکافل و تضامن و مواسات 

الحسنه و صدقه و توجه به مصالح دیگران مورد اذعان است. حال آنکه  اجتماعی، قرض

یت مصالح خویش و تأمین منافع شخصی است؛ و این تبلیغات بازرگانی مبتنی بر رعا

وضعیت با رسالت دانشگاه عمومی رسان  ملی منافات دارد؛ و رسانه را در جایگاه 

طور آشکار مالحظات شرعی و  ای که به دهد یعنی رساله ای التقاطی قرار می رسانه

 مالحظات غیرشرعی در آن آشکار است.
 

 گیری بحث و نتیجه  

عنوان بخشی از نظام معنادهی به زندگی انسان موردتوجه  تبلیغات بهدر این بحث 

قرار گرفت. برای تصویر قضاوت در مورد بایستگی یا نبایستگی تبلیغات به تعریف 

انسان در رویکرد اسالمی مبادرت شد. بر اساس این رویکرد انسان موجودی دارای 

توجهی به این معنا  ونه بیسرمایه، فطری است که نیازمند باغبانی است و لذا هرگ

 باعث اختالل در نظام انسانی است.
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 در تبلیغ اسالمی مالحظات زیر محفوظ است:

  نظام تبلیغی نسبت به سرنوشت انسان متعهد است و خود را از حریم آموزشی و

تربیتی کنار نکشیده است؛ بنابراین ازنظر نفس، آدمی را به مرحله باالتر از وجه 

 خواند و آن نفس مبتنی بر تعقل است؛ موجودات زنده فرامیمشترك با دیگر 

  در این نظام دلدادگی انسان به زندگی مادی و ارزش مستقل دادن به آن مورد نکوهش

 قرارگرفته است؛

 عنوان نعمت خداوند در حد  بایست به مصرف کاال دارای ضوابط اخالقی است که می

تبذیر و تحریک مردم به مصرف  ضرورت مورداستفاده قرار گرفته و از اسراف و

برداری  بیشتر پرهیز شود. در این نظام بیش از اینکه مصرف محور بحث باشد؛ بهره

 بهینه و شکر نعمت مورد تأکید است؛

 کند نه به خویش. لذا حقوق دیگران  نظام تبلیغی اسالمی ما را به دیگران متوجه می

دار است. بر پای   مسئول و امانتشود و انسان خلیفه خداوند است یعنی  ارزشمند می

 پذیرد؛ گونه معارف رنگ تبلیغات رنگ دینی می این
 طلبی و آنچه انسان را از یاد خداوند باز دارد، نکوهش شده و بر  لذت طلبی، تنوع

المنفعه و  الحسنه و امور عام خیرخواهی و مواسات و تکافل اجتماعی و صدقه و قرض

 شود؛ خیرات و مبرّات تأکید می

 های انسانی تهی است. در  آنچه در تبلیغات امروز در جهان متداول است از این ارزش

دار دین و  این خصوص تبلیغات بازرگانی نیز مستثنا نیست. در کشور ما هم که داعیه

دینداری است؛ قضیه همان است. در اینجا هم وقتی به تبلیغات سیاسی و اقتصادی و 

شناختی خود را  یابد و اصول انسان هد کاهش میرسیم؛ گویا فضای تع امثال آن می

 کند. فراموش می

 :در تبلیغات بازرگانی اصولی مثل اصول زیر حاکم است 
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  توجه به خود نه دیگران. چه مصرف کنم؟ چه بپوشم؟ چگونه پوز بدهم و با مصرف

تأیید اجتماعی را بگیرم. از غافله کاالهای لوکس عقب نمانم. جنس کهنه را دور 

 ؛بریزم
  ترویج اینکه هر کسی بهتر و بیشتر مصرف کند خوشبخت است. لذا در این تبلیغات

هم رفاه است و هم اسراف و هم لبخند و زندگی خانوادگی مشترك بسامان. 

 های مادی است؛ که واقعیت جز این است. اگر نابسامانی هست در این زندگی درحالی
 تبلیغ برای مصرف بیشتر مورد اهتمام است؛ 

 غ منطبق بر متقاعدسازی از هر راهی بدون مالحظه جنبه ارشادی موردتوجه است.تبلی 

 ها که موجب احساس محرومیت در اقشار مختلف محروم جامعه  وبرق استفاده از زرق

 شود؛ می

 به نمایش گذاشتن زندگی اشرافی و مادی زده؛ 

 ود دارد، طلبی و تنوع خواهی در خرید و مصرف بیشتر در روح این تبلیغات وجلذت

لذا همسو با ابعاد غریزی انسان است نه فطرت انسان و تقویت این بعد باعث تولید 

 سرابی است که سیری در آن راه ندارد؛

 های سنی مختلف. درنتیجه موجب اختالل  های آموزشی برای گروه عدم مالحظه جنبه

 شود؛ در نظام هنجاری می

 زدگی  ها برای تقویت مصرف حبوبیت آنهای مرجع و سو استفاده از م استفاده از گروه

 های هنری دیگر؛ ها در برنامه های ارزشی آن سازی پیام و درنتیجه خنثی

 های  ویژه در رسان  ملی و از خاصیت انداختن پیام تقویت معنای رسانه التقاطی به

 ارزشی.
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 :پیشنهادها 
 موفقیت  های مختلف رسانه به معرفی کارآفرینان و توضیح رمز چندی است شبکه

ای اسالمی از تبلیغات بازرگانی  پردازد. این نمونه ها می آنان و تشریح کیفیت کاالی آن

شود.  است که با رعایت اصول اخالقی و فقهی به ترویج و تبلیغ کاال مبادرت می

افزایی و ارشاد مخاطبان را فراهم کرده و در عین حال به کار و تالش  زمینه معرفت

توان استفاده کرد و از این طریق هم  ن تجربه بسیار خوب میکند. از ای دعوت می

مشکل کمبود بودجه رسانه را حل نمود و هم رسانه را در مسیر دانشگاه عمومی 

 محفوظ نگه داشت.
 عنوان دانشگاه عمومی مستلزم آن است که به رسالت اصلی  موقعیت رسان  ملی به

ن رسالت مهم است، خویش را خویش عطف توجه مجدد کند و ازآنچه مانع تحقق ای

ها در ورود به گام دوم انقالب ضروری  ها و رویه بر حذر دارد. لذا بازنگری در شیوه

تردید رسان  ملی باید مطابق ظرفیت و منابع مالی و انسانی  است. بر این اساس بی

خویش دقیقاً خود را به ریل اصلی کارکرد خود بازگرداند و در این خصوص 

ن در ارائه خدمات تجاری بازرگانی و انجام آن مطابق اصول فقهی تجدیدنظر کرد

 ناپذیر است. اخالقی ضرورتی اجتناب
 مدت برهاند،  های غلط در کوتاه رویه طورکلی خود را از این  توقع اینکه رسان  ملی به

توقع منطقی و واقعی نیست. بنابراین ایجاد ممیزی کارشناسانه و بازنگری در 

های موجود  تواند از آسیب ورود رسان  ملی به تبلیغات بازرگانی میهای  نامه شیوه

 بکاهد.
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