
حمایت از منزلت زنان در قوانین و مقررات ناظر بر تبلیغات بازرگانى

 
رؤیا معتمدنژاد1، مرضیه اسماعیلى فالح2

چ�یده
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مقدمه و بیان مسئله| 
ــان  ــا جوان ــان ی ــودکان، نوجوان ــم از ک ــه اع ــف جامع ــه اقشــار مختل ــ, ک در اوضــاع و احوال
به عنــوان گروه هایــی شــناخته م, شــوند کــه مباحــث و دغدغه هــای مربــوط بــه خــود را داشــته 
و از ایــن رو نشــریات و برنامه هــای مختــص خــود را دارنــد، درســت نیســت کــه مســائل راجــع 
بــه زنــان را تنهــا در حیطــه مباحــث و مســائل کلــ, کشــور بدانیــم و بــه طــرح و بررســ, جداگانه 
مســائل ایــن حــوزه نپردازیــم. حقیقــت مطلــب ایــن اســت کــه در گســتره های مختلــف 
ــرار  ــا مــردان ق ــر ب ــان در جایNاهــ, براب فرهنگــ,، اجتماعــ,، اقتصــادی، خانوادگــ, و ... زن
ندارنــد و توجــه بــه حقــوق ایشــان به دلیــل جنســیت همــواره مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.

ــا بانــوان هرمزگانــ, در ٧۶/١١/٢٩ فرموده انــد: «زنــان  ــه انقــالب در دیــدار ب ــر فرزان رهب
نیمــ, از جمعیــت کشــورند؛ امــا تأثیــر زنــان در سرنوشــت کشــور بیــش از تأثیــر نیمــ, از کل 
جمعیــت در سرنوشــت اســت. یــb وقــت اســت کــه مــا مجموعــه ای از انســان ها را در نظــر 
م, گیریــم، نیمــ, از آنهــا نقشــ, بــه قــدر پنجــاه درصــد دارنــد، مســئله زن در جامعــه این گونــه 

نیســت، باالتــر از اینهاســت» (اســالملو و زمــان وزیــری، ١٣٨٩: ٩٧).
ــد  ــدون تردی ــان در رســانه ها، در قالب هــای جنســ, و کلیشــه ای صــرف، ب ــی١ زن بازنمای
از منحط تریــن و پلیدتریــن فرایندهــای ضــد تاریخــ, رســانه ای اســت و از منکرهــای پنهــان 

ــ, و عصــر ارتباطــات محســوب م, شــود.  ــه جهان جامع
ــات،  ــه تبلیغ ــان در رســانه ها و از جمل ــزاری از زن ــه و اســتفاده اب ــا ارائ ــگ غــرب ب فرهن
قباحــت نگــرش خــود را بــرای زنــان آشــpار کــرده اســت. طــرح زنــان در رســانه بــا در نظــر 
گرفتــن منزلــت انســان, و کرامــت الهــ, آنــان، م, توانــد موجبــات فراگیــری فرهنــگ یــا حداقل 

عــدم خودباختگــ, فرهنگــ, را فراهــم آورد.
در کشــور مــا مســائل مربــوط بــه زنــان و جایــNاه آنــان در حوزه هــای مختلــف از مهم تریــن 
دغدغه هــای مطــرح در ســطح جامعــه بــه حســاب م, آیــد، چراکــه تحــوالت مربــوط بــه حــوزه 
زندگــ, زنــان و قوانیــن راجــع بــه آنــان یpــ, از شــاخص ترین مشــخصه های تغییــر و تحــول 
جامعــه ایــران پــس از انقــالب اســت. از ســوی دیNــر در جامعــه مــا جایــNاه زنــان و قوانیــن 
مربــوط بــه آنهــا بــه جهــت پیونــد بــا اســالم, بــودن انقــالب و حpومــت بــه پــای کارآمــدی یــا 

ناکارآمــدی گفتمــان اســالم, در حــوزه مســائل زنــان گذاشــته م, شــود.
همچنیــن بایــد توجــه داشــت که در اکثر کشــورها نــوع برخورد و موضع گیــری حpومت ها 
در رابطــه بــا عملpــرد رســانه ها و قوانینــ, کــه در ایــن راســتا وضــع م, کننــد، از شــاخصه های 

1. Esentation
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 | آزادی و دموکراســ� بــه حســاب م� آیــد کــه ایــن امــر در کشــور مــا بــه دلیــل آنکــه رســانه ملــ�، 
ــ� دو  ــب برخــوردار م� باشــد، اهمیت ــ� رســم� و بی رقی ــوده و از جای9اه ــ� ب ــع دولت در واق
ــا هــر مســئله ای از  ــ� در رابطــه ب ــد. راهبرد هــا و مقــررات در حــوزه رســانه مل ــدان م� یاب چن
جملــه مســئله زنــان، به عنــوانِ تلقــ� و نگــرش نظــام در آن زمینــه محســوب م� شــود. به دلیــل 
اینکــه جنبــه نمادیــن، یHــ� از ویژگ� هــای مشــترک رســانه و زنــان م� باشــد، مســئله عملHــرد 
ــل  ــت قاب ــان از اهمی ــا زن ــه ب ــ� در رابط ــات بازرگان ــه تبلیغ و سیاســت های رســانه و از جمل

توجهــ� برخــوردار اســت. 
در ایــن راســتا عــده ای بــه بازآفرینــ� نقش هــا و کلیشــه های جنســیت�١ در تولیدات رســانه ای 
و از جملــه تبلیغــات معتــرض م� باشــند و از طــرف دی9ــر شــاهدیم کــه گــروه گســترده دی9ــری 
اعتقــاد دارنــد کــه تولیــدات رســانه ای در حیطــه زنــان و خانــواده بــا تعالیــم دینــ� و مقتضیــات 
ملــ� ـ میهنــ� جامعــه مــا همخوانــ� نداشــته و از ایــن جهــت رســانه را مــورد انتقــاد قــرار داده 

و نحــوه عملHــرد آن را بــه چالــش م� کشــند.
ــف  ــای مختل ــر از دیدگاه ه ــال های اخی ــرح در س ــث مط ــ� از مباح Hــات، ی ــئله تبلیغ مس
ــل ایجــاز پیامــ� توانایــی انتقــال ســریع ترین،  بحــث و بررســ� شــده اســت؛ تبلیغــات به دلی
ژرف تریــن و ماندگارتریــن تأثیــر اولیــه را در مخاطــب دارد و همچنیــن م� توانــد یــ] ســری 
ــا همــواره یHــ� از  ــد. ام ــان کن ــ� ســاده بی ــه زبان ــت و ... را ب ــل منزل ــم انتزاعــ� از قبی مفاهی
ســرفصل های ایــن مقولــه یعنــ� تأثیر گــذاری و تأثیرپذیــری زنــان و تبلیغــات کمتــر در جوامــع 
گوناگــون مــورد توجــه بــوده اســت، زیــرا رویHــرد جوامــع گوناگــون بــه مباحــث زنــان متفاوت 
ــرای  ــتقل ب ــخصیت� مس ــور و ش ــ� درخ ــود جای9اه ــل نب ــه دلی ــا ب ــیاری از آنه ــوده و در بس ب
ــوده اســت. دوم آن کــه  ــن راســتا مطــرح نب ــه در ای ــان، ضــرورت طــرح ســرفصل� جداگان زن
پرداختــن بــه چنیــن مقولــه ای در جوامعــ� کــه نــگاه بــه زن تنهــا نگاهــ� ابــزاری در راســتای 
تولیــد، عرضــه و فــروش بیشــتر کاال و خدمــات اســت، بــا رویHــرد جوامــع مزبــور در تعــارض 
ــه  ــه از آن رو اســت کــه زن به منزل ــه ایــن مقول ــن ب آشــHار اســت. اهمیــت و ضــرورت پرداخت
ضربــان حیــات خانــواده اســت و از ســوی دی9ــر هــم قلــب جامعــه در ســینه خانــواده م� تپــد. 
از همیــن رو صعــود یــا ســقوط هــر جامعــه ای را بایــد در نگــرش آن جامعــه نســبت بــه زنــان و 

منزلــت اجتماعــ� آنــان دانســت.
ــر  ــای مؤث ــت اجراه ــر و ضمان ــه وضــع قواعــد مناســب و همین طــور تدابی ــ� ب بی توجه
جهــت حمایــت از جایــ9اه واقعــ� زنــان و منزلــت ایشــان در تمامــ� عرصه هــا و از جملــه در 

1. Gender Stereotyping 
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گاه و آرام، امــا محســوس ایــن پدیــدۀ رســانه ای |  تبلیغــات بازرگانــ2 بــا توجــه بــه تأثیــر ناخــودآ
در طــول زمــان م2 توانــد در ایجــاد تصویــر نامناســب، ابــزاری و قالبــی از زن، نقــش بســزایی 
داشــته و موجــب افــول و تنــزل پایــGاه و منزلــت زنــان در ضمیــر جمعــ2 جامعــه شــود، کــه 
ــج شــدن و عــدم کارکــرد مناســب  ــ2، موجــب فل ــن تصــور ذهن محدودیت هــای ناشــ2 از ای

نیمــ2 از پیOــرۀ فعــال جامعــه در ایفــای نقش هــای فــردی و اجتماعــ2 م2 شــود.
ــن و مقــررات موجــود در عرصــه تبلیغــات  ــا اهــم قوانی ــن پژوهــش تــالش شــده ت در ای

ــان در ایــن حــوزه اســت، بررســ2 شــود. ــه حمایــت از منزلــت زن ــ2 کــه ناظــر ب بازرگان
پژوهــش پیــش رو درصــدد پاســخGویی بــه ایــن ســؤاالت اســت کــه آیــا قوانیــن و مقــررات 
ناظــر بــر تبلیغــات بازرگانــ2 موجــود، توجــه و دقت نظــر الزم را بــه مقولــۀ حمایــت از منزلــت 
ــGاه  ــت و پای ــه منزل ــه نســبت ب ــا توجهــات صــورت گرفت زن داشــته اند؟ و از ســوی دیGــر آی
ــای الزم  ــت حمایت ه ــ2 جه ــرای کاف ــت اج ــور، دارای ضمان ــررات مزب ــن و مق زن در قوانی

م2 باشــد؟

گفتار اول: تبیین مفاهیم
بند اول: منزلت

منزلــت١ از نظــر لغــوی دارای معانــ2 مختلفــ2 اســت کــه م2 تــوان مهم تریــن آنهــا را ارزش، 
حرمــت، حیثیــت، بزرگــواری، عــزت، شــرافت، انســانیت، شــأن، مقــام، موقعیــت، درجــه، 
رتبــه، جایــGاه، کرامــت، نزاهــت از فرومایGــ2 و پــاک بــودن از آلودگ2 هــا، احســان و 
بخشــش، جوانمــردی و ســخاوت دانســت (دهخــدا، ١٣٧٣: ١۶٠٧٠). بــا دقــت در مفهــوم 
لغــوی منزلــت م2 تــوان دریافــت کــه واژه مزبــور بیانگــر دو نــوع ویژگــ2 و خصوصیــت 
کامــالh متمایــز در موجــود انســان2 اســت. برخــ2 از ایــن ویژگ2 هــا رتبــه، درجــه و موقعیــت و 
جایــGاه اجتماعــ2، سیاســ2، دینــ2 و خانوادگــ2 افــراد را بیــان م2 کنــد؛ مثــل منزلــت پادشــاه 
و منزلــت مؤمــن. ایــن نــوع منزلــت (منزلــت اکتســابی یــا ارزشــ2) قابــل اکتســاب و ســلب 
اســت و امــOان دارد کاهــش یــا افزایــش یابــد؛ امــا برخــ2 از ایــن ویژگ2 هــا مثــل انســانیت، 
ذاتــ2 انســان اســت و نــه قابــل ســلب از انســان اســت و نــه قابــل وضــع. ایــن نــوع منزلــت کــه 
اصطالحــاً منزلــت ذاتــ2 گفتــه م2 شــود هیــچ رتبــه و درجــه ای را بــر نم2 تابــد (حبیــب زاده و 

رحیم2 نــژاد، ١٣٨۶: ۵۵).
امــا در تبییــن مفهــوم منزلــت اصطالحــ2 عالمه محمدتقــ2 جعفری ضمن تقســیم کرامت 

1. Status 
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 | انســان+ بــه کرامــت ذاتــ+ و اکتســابی م+ فرمایــد: «در اســالم دو نــوع کرامــت بــرای انســان ها 
ثابــت شــده اســت کــه عبــارت اســت از: ١. کرامــت ذاتــ+ و حیثیــت طبیعــ+ کــه همــه انســان ها 
مادام+ کــه بــا اختیــار خــود، بــه جهــت ارتــکاب بــه خیانــت و جنایــت بــر خویشــتن و دی=ــران 
آن را از خــود ســلب نکننــد از ایــن صفــت شــریف برخوردارنــد؛ ٢. کرامــت ارزشــ+ کــه از بــه 
کار انداختــن اســتعدادها و نیروهــای مثبــت در وجــود آدمــ+ و تکاپــو در مســیر رشــد و کمــال 
و خیــرات ناشــ+ م+ شــود. ایــن کرامــت، اکتســابی و اختیــاری اســت و ارزش نهایــی و غایــی 

انســان بــه همیــن کرامــت اســت» (جعفــری تبریــزی، ١٣٧٠: ٢٧٩).
بنابرایــن، منزلــت یــا بــه تعبیــری دی=ــر کرامــت در معنــای اصطالحــ+، بــه ایــن معنا ســت 
کــه انســان بــه دلیــل انســان بــودن واجــد شــأن، مقــام و مرتبــه ای  اســت کــه هیــچ چیــز دی=ــری 
ــودن» انســان  ــر نحــوه «ب ــر، ب ــوم اخی ــت انســان+ در مفه ــد. منزل ــد آن را ســلب نمای نم+ توان
تمرکــز م+ کنــد؛ یعنــ+ «بــودن» و «وجــود» انســان، برایــش کرامتــ+ ایجــاد م+ نمایــد کــه بــر 
ــاز دارد و بــه عبارتــ+، انســان گوهــر و موجــود ارزنــده ای  هــر موجــود دی=ــری برتــری و امتی

اســت کــه دارای شــأن و منزلــت عالــ+ در جهــان م+ باشــد.
ایــن منزلــت ذاتــ+ و طبیعــ+ انســان اســت و بــر اســاس قــرارداد و اعتبــار، آن را بــه دســت 
نیــاورده اســت، بلaــه مرتبــه وجــودی او و انســانیت انســان اقتضــای چنیــن منزلتــ+ را دارد؛ 
یعنــ+ همین کــه انســان بــه دنیــا م+ آیــد، فــارغ از تعلقات اجتماعــ+، دینــ+، نــژادی و رفتارهای 
او در زندگــ+، از حقــوق و مزایایــی برخــوردار م+ شــود کــه منزلــت یaــ+ از آنهــا اســت. امــا 
منزلــت اکتســابی، منزلتــ+ اســت کــه بــا ســیر تکامــل معنــوی و انجــام کارهــای نیــc و خدمت 
بــه خلــق و رعایــت حقــوق دی=ــران، کســب م+ شــود. منزلــت اکتســابی، مهم تریــن امتیــاز و 

شــرافت انســان محســوب م+ شــود؛ زیــرا برخاســته از اراده و خواســت خــود انســان اســت.
ــر و  ــه واســطه اعمــال خی ــت اکتســابی اســت کــه ب از نظــر اســالم، مهــم کرامــت و منزل
تقــوای الهــ+ حفــظ م+ شــود و اعمــال شــر، عــدم رعایــت حقــوق مــردم، قانون شــaن+، جــرم 
و گنــاه، نابودکننــده ایــن کرامــت بــه حســاب م+ آیــد. در پیشــ=اه خداونــد متعــال گرام+ تریــن 
و بــا کرامت تریــن انســان ها، نیaوتریــن آنهــا از حیــث تقــوا و حفــظ حقــوق الهــ+ و مردمــ+ 
ــمi ...(؛  انســان+ کــه تقــوای الهــ+ پیشــه کنــد، خــود را از  jقاک تْ kا lــه mnــدَ ال نْ lع iــم ja oم oر pک kنَّ ا rاســت: )ا
گنــاه و معصیــت حفــظ کنــد، بــه حریــم دی=ــران تجــاوز نکنــد و بــه دســتورات الهــ+ توجــه 
ــد؛ امــا  ــه منزلــت واالی اکتســابی دســت م+ یاب ــد، ب داشــته باشــد و در آن مســیر حرکــت کن
اگرحرکــت غاصبانــه و ســبعانه انجــام دهــد، بــه حریــم و حقــوق دی=ــران تجــاوز کنــد، جــرم و 
جنایــت مرتکــب شــود و بــه قانــون و شــرع اهتمــام نــورزد، نــه تنهــا منزلــت اکتســابی خــود را 
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از دســت م! دهــد، بل.ــه از مرحلــه انســان! و کرامــت ذاتــ! نیــز ســقوط م! کنــد و از حیــوان | 
ــود. ــخت تر م! ش ــز س ــنگ نی ــت تر و از س پس

بند دوم: حقوق تبلیغات بازرگان4
ــر  ــ!١ ناگزی ــات بازرگان ــوق تبلیغ ــوم حق ــن از مفه ــق و روش ــ! دقی ــه تعریف ــت ارائ جه
ــوق  ــاد حق ــا ابع ــ! پرداخــت، ت ــات بازرگان ــوق و تبلیغ ــ! از حق ــه تعریف ــدا ب بایســت! در ابت
تبلیغــات بازرگانــ! نیــز در ایــن راســتا تبییــن گــردد؛ بنابرایــن، در ابتــدا بــه تعریــف دو مقولــه 

حقــوق و تبلیغــات بازرگانــ! م! پردازیــم.
واژه حقــوق در معانــ! گوناگــون بــ.ار رفتــه اســت کــه از آن جملــه بــه مــوارد زیــر م! تــوان 

اشــاره کــرد:
١. حقوق٢ مجموعه قواعد و مقررات الزام آوری است که بر روابط اجتماع! افراد ح.ومت 
م! کند و دولت ها برای کاربست آن از سوی مردم ضمانت اجراهایی را پیش بین! کرده اند. 
حقوق در این مفهوم همیشه به صیغه جمع استعمال م! شود و مترادف با قوانین اجتماع! 

است (حیات!، ١٣٨۶: ٧).
٢. در معنای دی\ر حقوق که جمع کلمه حق٣ است تسلط و اختیاری است که فرد در مورد 
چیزی دارد و سایر افراد جامعه م! بایست آن را محترم بشمارند و به آن تعدی یا تجاوز ننمایند. 
مانند حق مال.یت، حق آزادی، حق زوجیت و... . حقوق در تعریف اول و دوم نسبت به هم 
بی ارتباط نیست به نحوی که مشروعیت حقوق در معنای دوم (حقوق فردی) به این است که 
در حقوق به معنای اول یعن! مقررات اجتماع! به رسمیت شناخته شده و لزوم احترام به آن 
گوشزد شده باشد و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده باشد (همان: ٨). فرق این تعبیر با 
تعبیر قبل! این است که در عبارت قبل، نظر به حالت جمع! دارد و از کلمه ای که از نظر ادبی 
صیغه جمع است مفهوم اسم جمع استفاده م! شود مانند رمه که در فارس! جمع نیست ل.ن 
اسم جمع است. در معنای اول حقوق نیز، مفهوم! نظیر مفهوم اسم جمع دارد و حال آن که 
در تعبیر دوم، هم از نظر ادبی، صیغه جمع ب.ار رفته و هم از نظر معن!، یb جمع واقع! است 

(جعفری لنگرودی، ١٣٨٧: ١١).
١. گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق۴ است، یعن! دانش! که به بررس! قواعد حقوق! 
و سیر تحول آن م! پردازد. شعبه های گوناگون حقوق مانند حقوق مدن!، حقوق اساس! و ... 

1.  Advertising law

2.  Law 

3.  Right 

4.  Jurisprudence & Law



حمایت از منزلت زنان در قوانین و مقررات ناظر بر تبلیغات بازرگان� | ١٣

١٣
٩۶

یز 
پای

م، 
نه

 و 
س�

رۀ 
ما

 ش
م،

ده
هج

ره 
دو

 | از شایع ترین موارد استعمال این معن' است (کاتوزیان، ١٣٨۵: ١۴). 
تمام'  یا  دولت  آن، که کارمندان  مانند  و  ماهانه  دستمزد  معنای  به  حقوق گاه'   .٢  

مستخدمین مؤسسه ها و شرکت های دولت' و غیردولت' دریافت م' نمایند، نیز بAار م' رود.
ــرد بیشــتری برخــوردار  ــت و کارب ــای نخســت از جامعی ــه، معن ــ' پیش گفت ــان معان از می

ــود. ــای مــا در ایــن پژوهــش خواهــد ب اســت و مبن
ــ'  ــد: «تبلیغــات بازرگان ــ' برخــ' معتقدن ــا در خصــوص تعریــف تبلیغــات بازرگان و ام
هــر نــوع فعالیــت تبلیغاتــ' اســت کــه در فضاهــای عمومــ' شــهری و کشــوری، محیطــ' و 
رســانه ای (نوشــتاری، ســمع' و بصــری ماننــد مطبوعــات و رادیــو و تلویزیــون و غیــره) بــا 
ــوط در  ــای مرب ــات توســط ابزاره ــه خدم ــ' و عرضــه کاال، اطالع رســان' و ارائ هــدف معرف

ــا، ١٣٨٧: ٩). ــرد» (موالن ــورت م' گی ــترده ص ــا گس ــدود ی ــطح مح س
یــا در تعریفــ' دیeــر چنیــن آمــده اســت کــه «تبلیغــات تجــاری، فراینــدی ارتباطــ' اســت 
کــه بــا معرفــ' کاالهــا و خدمــات تــالش م' کنــد تــا مخاطبــان خــود را بــرای انتخــاب و خریــد 

آن کاالهــا و خدمــات مجــاب نمایــد» (افخمــ'، ١٣٨٧: ١٧٨).
ــه  ــۀ تعریفــ' مانــع و جامــع از تبلیغــات بازرگانــ' ب در مجمــوع چنیــن برم' آیــد کــه ارائ
ــن حیطــه  ــارغ از بحث هــای نظــری در ای ــز ف ــه نی آســان' میســر نیســت و تعاریــف پیش گفت

تنهــا بــرای تقریــب مفهــوم تبلیغــات بازرگانــ' بــه ذهــن مطــرح شــد.
ــوق  ــت؛ «حق ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــد، م' ت ــه ش ــن گفت ــش از ای ــه پی ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
تبلیغــات بازرگانــ' مجموعــه قواعــد و مقرراتــ' اســت کــه بــر محتــوا، تولیــد و پخــش 
تبلیغــات بازرگانــ' حAومــت م' کنــد و امتیازهــا و مســئولیت های صاحبــان کاال یــا خدمــات 
ــانه ها  ــده) و رس ــد کنن ــ' (تولی ــ' و تبلیغات ــای آگه ــه ها، کانون ه ــده)، مؤسس ــفارش دهن (س

(توزیــع کننــده) را تعییــن م' کنــد» (اســماعیل'، ١٣٨۵: ١٣۶).
در مجمــوع منابــع مــا در حقــوق تبلیغــات بازرگانــ' و به طــور عــام در کلیــه امــور حقوقــ'، 
متــون و امــور قابــل اســتنادی اســت کــه حــاوی قاعــده ای از قواعــد حقوقــ' اســت و محتــوای 

آن قاعــده مســتقیم یــا غیرمســتقیم مدنظــر قانون گــذار م' باشــد.
م اســت ایــن اســت کــه قانــون تنهــا یAــ' از منابــع حقــوق بــوده و متــرادف بــا  آنچــه مســلّ
حقــوق نم' باشــد. البتــه قانــون، اساســ' ترین منبــع حقــوق بشــمار م' آیــد، امــا بایــد در نظــر 
داشــت کــه پیش بینــ' تمــام جزئیــات و تعامــالت و اتفاقــات اجتماعــ' و روزمــره در متــون 
قانونــ' امــری دشــوار، بلAــه غیــر ممAــن اســت. بنابرایــن، در کنــار متــون قانونــ' مختلــف کــه 
جــزء منابــع مــدون و مصــوب حقــوق بشــمار م' آینــد منابــع مAمــل حقــوق شــامل عــرف، 
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رویــه قضایــی و عقایــد علمــا یــا همــان دکتریــن١ وجــود دارنــد کــه حداقــل م" تــوان گفــت کــه | 
تبییــن کننــده و واضــح قواعــد حقوقــ" بشــمار م" رونــد. اســتناد بــه آنهــا از ایــن بابــت اســت 

کــه بتــوان مقصــود قانون گــذار و راه حــل مناســب را یافــت.
 گفتار دوم: جای*اه زنان در قوانین ناظر بر تبلیغات بازرگان�

ــود  ــا اداره م" ش ــاس آنه ــر اس ــانه ب ــه رس ــت هایی ک ــول و سیاس ــه اص ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــر سیاســت  ــر ب ــه عوامــل مؤث ــز م" باشــد. از جمل ــ" کشــور نی ــر سیاســت های مل تحــت تأثی
ملــ" کشــور مقوله هــای فرهنگــ" اســت. ایــن امــر آن قــدر اهمیــت دارد کــه در مقدمــه «اصــول 
سیاســت فرهنگــ" جمهــوری اســالم" ایــران» مصــوب شــورای عالــ" انقــالب فرهنگــ" در 

ســال ١٣٧٨چنیــن آمــده اســت:
«سیاســت فرهنگــ"، سیاســت انقــالب اســالم" اســت. انقــالب اســالم" بــدان معناســت 
ــرار  ــا ق ــه و مبن ــردی و اجتماعــ" کشــور اصــل و پای ــه شــئون ف ــگ اســالم" در کلی کــه فرهن
گرفتــه اســت. بنابرایــن، نبایــد فرامــوش کــرد کــه انقــالب اســالم" ایــران حقیقتــاً یــY انقالب 

فرهنگــ" اســت.»
از طــرف دی\ــر پــس از انقــالب اســالم" در ســال ١٣۵٧ رســالت رســانه صــدا و ســیما 
به گونــه دی\ــری تعریــف شــد؛ بدیــن معنــا کــه صــدا و ســیما م" بایســت در جهــت پاســداری 
ــر  ــل گســتردگ" و تأثی ــن رســانه به دلی ــع ای ــرد. در واق ــرار گی ــج آرمان هــای انقــالب ق و تروی
بی نظیــری کــه بــر افــکار عمومــ" دارد، بــرای مدیــران یــY جامعــه انقالبــی بســیار مهــم بــود. 
از ایــن رو جایــ\اه تــازه ای را بــرای آن قائــل شــدند. پــس از انقــالب در مقدمــه «قانــون اساســ" 

جمهــوری اســالم" ایــران» ایــن اهــداف تــازه بــرای صــدا و ســیما تبییــن شــد:
«وســایل ارتبــاط جمعــ" (رادیــو ـ تلویزیــون) بایســت" در جهــت رونــد تکاملــ" انقــالب 
اســالم" در خدمــت اشــاعه فرهنــگ اســالم" قــرار گیــرد و در ایــن زمینــه از برخــورد ســالم 
اندیشــه های متفــاوت بهــره جویــد و از اشــاعه و ترویــج خصلت هــای تخریبــی و ضــد 

اســالم" جــداً پرهیــز کنــد.»
سیاســت جنســیت٢ در تولیــدات رســانه بــر مبنــای اهــداف و راهبرد هــای صــدا و ســیمای 
جمهــوری اســالم" ایــران بــه نحــوی مــدون شــده کــه بــه ظاهــر پیــرو راهبردهــای کلــ" نظــام 
در اســتقرار عدالــت اجتماعــ" اســت. چــه بســا موشــlافانه ترین زوایــای سیاســت جنســیت در 
ایــران را در مقدمــه «قانــون اساســ"» بتــوان یافــت: «در ایجــاد بنیادهــای اجتماعــ" اســالم" 

1.  Doctrine 

2.  Gender Policy 
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 | نیروهــای انســان� کــه تاکنــون در خدمــت اســتثمار همــه جانبــه خارجــ� بوده انــد هویــت اصل� 
و حقــوق انســان� خــود را بــاز م� یابنــد و در آن بازیابــی طبیعــ� اســت کــه زنــان بــه دلیــل ســتم 
بیشــتری کــه تاکنــون از نظــام طاغوتــ� متحمــل شــده اند، اســتیفای حقــوق آنــان بیشــتر خواهد 
بــود. خانــواده واحــد بنیادیــن جامعــه و کانــون اصلــ� رشــد و تعالــ� انســان اســت و توافــق 
عقیدتــ� و آرمانــ� در تشــIیل خانــواده کــه زمینــه ســاز اصلــ� حرکــت تکاملــ� و رشــد یابنده 
انســان اســت، اصلــ� اساســ� بــوده و فراهــم کــردن امIانــات جهــت نیــل بــه ایــن مقصــود از 
وظایــف حIومــت اســالم� اســت. زن در چنیــن برداشــت� از واحــد خانــواده، از حالــت شــ�ء 
بــودن یــا ابــزار کار بــودن، در خدمــت اشــاعه مصــرف زدگــ� و اســتثمار خــارج شــده و ضمــن 
بازیافتــن وظیفــه خطیــر و پــر ارج مــادری در پــرورش انســان های مIتبــی، پیشــاهنگ و خــود 
همــرزم مــردان در میدان هــای فعــال حیــات م� باشــد و در نتیجــه پذیــرای مســئولیت� خطیرتــر 

و در دیــدگاه اســالم� برخــوردار از ارزش و کرامتــ� واالتــر خواهــد بــود.»
از طــرف دی\ــر از منظــر اندیشــمندان اســالم� هــر جــا کــه حرفــ� از عدالت بــوده، موقعیت 

زنــان نیــز هرچنــد به طــور ضمنــ� مــورد نظــر بوده اســت. 
ــوان در مجموعــه «اهــداف، محورهــا،  وجــوه مــدون مفهــوم بازنمایــی شایســته١ را م� ت
ــداف  ــل اه ــت. در ذی ــن و پخــش» ســال ١٣٨۴ یاف ــد، تأمی ــا و سیاســت های تولی اولویت ه
تولیــدات رســانه ای مــورد تأکیــد در ســال ١٣٨۴ هــدف چهــارم باعنــوان «تبییــن و پرداخــت 
صحیــح مقولــه زن و مقولــه خانــواده و ال\وســازی صحیــح و مؤثــر در ایــن راســتا» و هــدف 
ــری از  ــدات و جلوگی ــا و تولی ــته زن در برنامه ه ــوی بایس ــره و ال\ ــه چه ــوان «ارائ ــم باعن پنج

اســتفاده ابــزاری آن» مــورد نظــر بــوده اســت.
در ذیــل «اهــداف، محورهــا و اولویت هــای تولیــد، تأمیــن و پخــش برنامه هــای خانــواده» 
بــه مســئله زن و خانــواده بــه نحــو گســترده تری توجــه شــده اســت. ذیــل ایــن عنــوان، ٧ هــدف 
عمــده معرفــ� شــده اســت کــه هــدف هفتــم ناظــر بــر «حفــظ و گســترش منزلــت زن در جامعــه 

اســالم�» اســت. در ادامــه بــه محورهــای مربــوط بــه هــدف یــاد شــده اشــاره م� شــود:
١.تبیین جای\اه واالی مادر در تربیت دین� خانواده؛ 

٢. بیان نقش ارزشمند همسری در رشد همدل� و هماهنگ� در خانواده؛
٣. بیان نقش رفیع زن در رشد جامعه؛

۴. طرح و تقبیح نگاه ابزاری غرب به زن؛
۵. آگاه سازی جامعه از توطئه های استکباری علیه زنان؛

1.  Meritorious Representaion 
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۶.طرح بی سامان�، غربت و بی هویت� زن غربی؛| 

٧. بیان نقش ارجمند همسران و مادران ایثارگران؛
٨. طرح و القای ال?وی مناسب زندگ� در پوشش، آرایش، خوراک و مس8ن؛

٩. تبیین دیدگاه های رهبری (حضرت امام و مقام معظم رهبری) در مورد زنان؛
١٠. نقش اساس� زنان در اداره خانواده های محروم از پدر؛

١١. معرف� و تجلیل از مادران و زنان نمونه.
ایــن بخــش از چنــد وجــه دربردارنــده اشــاره های مهمــ� در راســتای بازنمایــی شایســته در 
رســانه اســت. نخســت اینکــه اصــول یــاد شــده مبیــن تفــاوت انگاره هــای ذهنــ� برنامه ریــزان 
رســانه بــه زن بــا نگرش هــای غربــی اســت. در ایــن راســتا میــزان حضــور زن مهــم انگاشــته 
ــان در رســانه اســت. دوم آن کــه  ــ� زن ــی کیف ــع بازنمای ــت دارد در واق نم� شــود. آنچــه اهمی
م� تــوان گفــت بازنمایــی شایســته یــا همان طــور کــه در ایــن متــن آمــده بازنمایــی بایســته زنــان 
به طــور تلویحــ� دایــر مــدار خانــواده اســت. به عــالوه بــا نگاهــ� دقیق تــر مشــخص م� شــود 
کــه تمــام ١١ محــور یــاد شــده معطــوف بــه نقــش زن (مــادر) در خانــواده اســت. ایــن موضــوع 
ــن  ــه و در مت ــه حضــور در خان ــوط ب ــان من ــه حضــور بایســته زن ــه اســت ک ــن نکت ــر ای بیان گ
خانــواده اســت، بنابرایــن، م� تــوان نتیجــه گرفــت کــه حضــور شایســته زنــان در عرصه هــای 

عمومــ� چنــدان مــورد توجــه رســانه نبــوده اســت (رضایــی و کاظمــ�، ١٣٨٧: ٩٣ و ٩۴).
ــزی از  ــتگذاری و برنامه ری ــه سیاس ــان دو چرخ ــر می ــ8اف مؤث ــ� و ش ــل ناهمخوان به دلی
یــn طــرف و تولیــد از طــرف دی?ــر سیاســت جنســیت در رســانه همــواره داری ابهاماتــ� بــوده 
اســت کــه ســبب ناکارآمــدی در راســتای نیــل بــه اهــداف متعالــ� ایــن نهــاد رســالت مــدار بوده 

اســت (همــان: ٨۵ و ١٠۶).
رســانه های ارزش مــدار در برابــر تفکــر لیبرالیســت� از رســانه ها قــرار دارنــد. ظاهــراً 
ــون  ــی چ ــه محدودیت های ــد، اگرچ ــم م� باش ــانه حاک ــه از رس ــ� ارزش مداران ــران تلق در ای
مقتضیــات بودجــه ای و عامه پســندی، پرداختــن بــه مســئولیت های ارزشــ� و ارشــادی را 
تحت الشــعاع قــرار داده و ایــن شــب8ه ها را گویــی بــه شــب8ه هایی در خدمــت نظــام بــازار در 
آورده اســت. ایــن ســرگردان� میــان مقتضیــات نظــام بــازار و رســالت های رســانه ارزش مــدار 

ــران اســت (همــان، ١٠٩).  از معضــالت جــدی رســانه در ای
در واقــع جامعــه مــا هنــوز روی8ــرد کامــالs مشــخص� در قبــال تبلیغــات تجــاری نداشــته 

اســت تــا چــه رســد بــه تبییــن وضعیــت زنــان در ایــن عرصــه.
ــادی کلیشــه ها و انگاره هــای ســنت�  ــد انتق ــا دی ــان ب ــون جنبش هــای زن ــا اکن در کشــور م
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 | موجــود را بــه چالــش کشــیده و خواهــان قوانیــن نوینــ* هســتند کــه پاســخ گوی خواســته ها و 
مطالبــات بــر حــق آنــان باشــد.

بند اول: بررس� قوانین حاوی مقررات حمایت� از زنان در تبلیغات بازرگان�
ــه و ســپس  ــه ای در بســتر اجتماعــ* خاصــ* شــBل گرفت ــن و مقــررات در هــر زمین قوانی
ــل  ــه دلی ــند. ب ــور م* رس ــه ظه ــه منص ــررات ب ــن و مق ــع قوانی ــحL وض ــای صال ــط نهاده توس
دیدگاه هــای ارزشــ* حاکــم بــر جامعــه مــا، قوانیــن و مقــررات حــوزه زنــان از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت. بــه ایــن ترتیــب توجــه بــه بســتر و زمینــه  شــBل گیری قوانیــن و مقــررات در 
فهــم ماهیــت و شــاکله قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر موقعیــت و جایــUاه زنــان در حوزه هــای 
ــررات  ــن و مق ــد توجــه داشــت کــه قوانی ــژه ای برخــوردار اســت. بای ــت وی ــف از اهمی مختل
مربــوط بــه تبلیغــات بازرگانــ* به صــورت پراکنــده در مجموعه هــای مختلــف حقوقــ* و آن 
ــار  ــوان انتظ ــن رو نم* ت ــد، از ای ــود دارن ــدودی وج ــدود و مح ــیار مع ــای بس ــم در عرصه ه ه
داشــت کــه قوانیــن چنــدان جامعــ* در حــوزه زنــان در زمینــه تبلیغــات بازرگانــ* وضــع شــده 

باشــد.
ــه جــرأت م* تــوان گفــت در دهــه ۶٠ خورشــیدی صــدا و ســیمای جمهــوری اســالم*  ب
ایــران تنهــا فرســتنده های دنیــا بودنــد کــه آگهــ* نداشــتند. امــا هم اکنــون در دهــه نــود 
خورشــیدی شــاید بــه علــت شــماری از ضرورت هــا ـ یــا بهتــر اســت بUوییــم توجیهــات ـ و 
گهــ* داریــم، کــه پیوســته نیــز فریــاد هــل  گاه برنامه ریزی هــای نادرســت، رســانه ای مملــو از آ
مــن مزیــدش بلنــد اســت و ایــن اغلــب بــرای مخاطــب آزاردهنــده اســت. در واقــع پذیــرش 
پخــش آگه* هــا از رســانه صــدا و ســیما بــا آن رســالت متعالــ* تعریــف شــده برایــش، ناگزیــر 
ــد  ــق اقتصــادی کشــور، م* توان ــر رون ــر ب ــر تأثی ــل الزاماتــ* اســت کــه عالوه ب متضمــن تحمی
نتایــج منفــ* فرهنگــ* و اجتماعــ* خــاص خــود را بــه اجتمــاع وارد کنــد (عابدینــ*، ١٣٨٨: 
١٢۶). بــه ایــن نحــو کــه اگرچــه تبلیغــات م* توانــد موجبــات تولیــد و اشــتغال ملــ* را فراهــم 
نمایــد، امــا از ســوی دیUــر تبلیغــات مدیریــت نشــده ممBــن اســت بــا ایجــاد نیازهــای غیــر 

واقعــ* بــا معنــای اقتصــاد مقاومتــ* در تضــاد قــرار گیــرد.
ــب ماهواره هــا،  ــژه در قال ــ* به وی ــاط جمع ــده وســایل ارتب ــا رشــد فزاین از ســوی دیUــر ب
رســانه ملــ* خــود را درگیــر فضــای رقابتــ* ســخت* م* دیــد کــه م* بایســت بــرای جــا نمانــدن 
از قافلــه تدبیــری م* اندیشــید. تلویزیونــ* کــه در دهــه ۶٠ و در مواقــع عــادی تنهــا پــاره ای از 
روز و قســمت* از شــب برنامــه داشــت و حتــ* در مــاه مبــارک رمضــان بــرای ایــن کــه مزاحــم 
ــم* از  ــور رس ــاعت ٩ به ط ــد، در س ــاه نباش ــادی آن م ــم عب ــرکت در مراس ــرای ش ــان ب مؤمن
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ــته |  ــش پیوس ــار پخ ــبانه روزی در کن ــانه ای ش ــه رس ــل ب ــرد، تبدی ــ0 م0 ک ــا خداحافظ بیننده ه
گه0 هــا شــده اســت (عابدینــ0، ١٣٨۵: ٧٩). ایــن در حالــ0 اســت کــه مقــررات اندکــ0 بــرای  آ

حمایــت از حقــوق مخاطــب در ایــن زمینــه وجــود دارد. 
ــن و بررســ0  ــل تبیی ــر حــوزه مــورد نظــر مــا در دو بخــش قاب ــن و مقــررات ناظــر ب قوانی

هســتند:
الف) قوانین و مقررات عموم0 ناظر به حمایت از منزلت زنان

ب) قوانین و مقررات خاص حمایت کننده از منزلت زنان در تبلیغات بازرگان0
در ادامه به بررس0 هر کدام از این دو دسته از قوانین م0 پردازیم:

الف) قوانین و مقررات عموم4 ناظر به حمایت از منزلت زنان

منظــور از قوانیــن و مقــررات عمومــ0 ناظــر بــه حمایــت از منزلــت زنــان، مجموعــه قوانین 
و مقــررات گوناگونــ0 اســت کــه دربردارنــده مقــررات حمایتــ0 از شــأن زنــان م0 باشــد کــه بــه 

بررســ0 آنهــا پرداختــه م0 شــود:
١. قانون اساس4 

پیــروزی انقــالب اســالم0 نویــد بخــش نگــرش نوین0 بــه منزلت و نقــش زنان بــود و قانون 
اساســ0 نیــز بــه عنــوان ســندی محYــم بیان گــر اصــول حاکــم بــر روابــط مــردم بــا یYدیXــر و بــا 

حYومــت و بــا نهادهــای سیاســ0 و نیــز حقــوق و تکالیــف متقابــل آنان م0 باشــد.
بــدون شــ_ قانــون اساســ0 در هــر کشــوری از ســایر قواعــد حقوقــ0 برتــر بــوده و ســایر 
قواعــد حقوقــ0 زاییــده آن اســت. همــواره حYومت هــای متکــ0 بــه مــردم، خــود را موظــف 
م0 داننــد کــه در تأمیــن حقــوق و آزادی هــای شــناخته شــده، تمــام تــالش خــود را از طریــق 
قانــون اساســ0 انجــام دهنــد. بــه خصــوص در جوامعــ0 کــه عــرف و عــادت و آداب و رســوم 
بیشــتری وجــود دارد، قانــون اساســ0 بایــد هــر چــه صریح تــر، شــفاف تر و روشــن تر باشــد، تــا 
مــردم در چارچوب هــای معیــن شــده قانونــ0، روابــط خــود بــا حاکمیــت و یYدیXــر را بــدون 
تســلط آن آداب و رســوم تعریــف کننــد. بدیهــ0 اســت ابهــام و کل0 گویــی موجــب م0 شــود کــه 
قوانیــن ولــو آنکــه ناظــر بــر برابــری باشــد، بــه دلیــل موانــع فرهنگــ0 به طــور کامــل اجــرا نشــود.

در مقدمــه قانــون اساســ0 جمهــوری اســالم0 ایــران آن چنان کــه پیــش از ایــن گذشــت، در 
رابطــه بــا جایــXاه زن بــه مــوارد مهمــ0 چــون اهمیــت اســتیفای حقــوق زنــان بــه دلیــل ظلــم 
بیشــتر در دوران ستمشــاه0، مســئولیت خطیــر و پــر ارج مــادری و خــروج از حالــت شــ0ء یــا 

ابــزار کار بــودن اشــاره شــده اســت.
ــواده و منزلــت زن از اصــول مهــم قانــون اساســ0 م0 باشــد کــه در  ــان خان ــه بنی ــرام ب احت
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 | ــه ایــن اصــل اشــارات� شــده اســت. ــور ب بخش هــای مختلــف قانــون مزب
ــه  ــت، هم ــالم� اس ــه اس ــادی جامع ــد بنی ــواده واح ــه خان ــا ک ــم «از آنج ــل ده ــق اص طب
قوانیــن و مقــررات و برنامــه ریزی هــای مربــوط بایــد در جهــت آســان کــردن تشــCیل خانــواده، 
ــه حقــوق و اخــالق اســالم�  ــر پای ــط خانوادگــ� ب پاســداری از قداســت آن و اســتواری رواب

باشــد.»
بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه نقــش محــوری زنــان بایــد پاســدار منزلــت و عواطــف آنــان 

بــود.
ــCیل  ــب تش ــاری موج ــای تج ــال پیام ه ــرای مث ــا ب ــود ت ــب ب ــد مراق ــر بای Pــوی دی از س
تجمــالت و انتظــارات بیجــا کــه منجــر بــه ســخت شــدن تشــCیل خانــواده م� شــود، نگــردد. 
ــی  ــوق جدای ــ� و مش ــالف خانوادگ ــت و اخت ــب گسس ــه موج ــ� ک ــت تبلیغات ــن اس همچنی

(اســماعیل�، ١٣٨۵: ٧۵). م� باشــند 
همین طــور مطابــق اصــل ٢١ قانــون اساســ� «دولــت موظــف اســت حقــوق زن را در تمــام 
جهــات بــا رعایــت موازیــن اســالم� تضمیــن نمایــد» و «تشــCیل زمینه هــای مســاعد بــرای 
ــوی او» را ســر لوحــه برنامه هــای خــود  ــادی و معن ــای حقــوق م رشــد شــخصیت زن و احی

قــرار دهــد.
٢. قانون مطبوعات 

ــزاری از  ــتفاده اب ــوب ١٣٧٩ «اس ــات» مص ــون مطبوع ــاده ۶ «قان ــ� م ــد ١٠ الحاق در بن
ــغ  ــس زن، تبلی ــه جن ــن ب ــر و توهی ــوا، تحقی ــر و محت ــرد) در تصاوی ــم از زن و م ــراد (اع اف
ــواده و  ــم خان ــه حری ــاوز ب ــ� از تج ــ�» مصداق ــروع و غیرقانون ــالت نامش ــریفات و تجم تش
ــوع شــده و در  ــون مطبوعــات ممن ــن منزلــت زن دانســته شــده اســت کــه در قان ــده گرفت نادی
گه� هــای تبلیغاتــ� منتشــره از ســوی آنــان بایــد مــورد توجــه باشــد؛ گرچــه ایــن مقــرره را بایــد  آ

ــاره هــر رســانه ای صــادق دانســت (همــان: ٧۵). درب
٣. مصوبات شورای عال� انقالب فرهنگ� 

از نــگاه شــورای عالــ� انقــالب فرهنگــ�، در مصوبــه «اصــول سیاســت فرهنگــ� کشــور» 
در بنــد «ج» بــا عنــوان «اصــول سیاســت فرهنگــ�» ذیــل شــماره ١٨، صــدا و ســیما موظــف 

اســت دربــاره زن چنیــن نگاهــ� را تقویــت و ترویــج کنــد: 
ــوان مــادر و ترویــج و فراهــم  ــه عن «تقویــت شــخصیت و جایــPاه واقعــ� زن مســلمان ب
آوردن زمینه هــای الزم بــرای ارتقــای نقــش و رســالت اساســ� خــود بــه عنــوان مربــی نســل 
آینــده و اهتمــام بــه مشــارکت فعــال زنــان در امــور اجتماعــ�، فرهنگــ�، هنــری و سیاســ� و 
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ــه.»|  ــا بینش هــا و اعتقــادات نادرســت در ایــن زمین ــارزه ب مب

ــارات هــم چــون مقدمــه قانــون اساســ6 بــه حضــور مؤثــر زن هــم در محیــط  در ایــن عب
ــد شــده اســت. ــف اجتماعــ6 تأکی ــواده و هــم در حوزه هــای مختل خان

شــورای عالــ6 انقــالب فرهنگــ6 در جلســه مــورخ ١۶ مهــر ١٣٨١ بــه پیشــنهاد شــورای 
فرهنگــ6 و اجتماعــ6 زنــان، «سیاســت های فرهنگــ6، تبلیغــ6 روز زن» را بــا یــQ مقدمــه و دو 

بخــش مــورد تصویــب قــرار داده اســت.
ــه «... اهــداف سیاســت های مذکــور در مــورد افزایــش معرفــت و  در مقدمــه ایــن مصوب
ارتقــای ســطح فرهنگــ6 زنــان آحــاد جامعــه نســبت بــه ابعــاد وجــودی حضــرت زهــرا (س) 
و شــخصیت، حقــوق و جایــ^اه زن در فرهنــگ اســالم6...»، «... اتخــاذ تدابیــر الزم توســط 
مســئوالن نســبت بــه برنامه ریــزی و سیاســتگذاری الزم بــرای بهبــود وضعیــت زنــان در ابعــاد 
مختلــف...» و «بزرگداشــت مقــام زن و تجلیــل از زنــان ال^ــو و موفــق در عرصه های مختلف 

ــان...» مطــرح شــده اند. و انعــکاس فعالیت هــای آن
ــه شــامل  ــردی» اختصــاص یافت ــه «سیاســت های راهب ــه مذکــور کــه ب بخــش یgــم مصوب

چنــد بنــد اســت.
در بنــد «الــف» ایــن بخــش «ارائــه ال^ــو از زندگــ6 فــردی، خانوادگــ6 و اجتماعــ6 حضــرت زهرا 

(س)» و در بنــد «ب» آن، «تبییــن جایــ^اه و حقــوق زن در اســالم» مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

ــد  ــاد شــده از لحــاظ جنبه هــای تبلیغــ6 قابــل توجــه اســت. در ایــن بن ــد «ج» بخــش ی بن
کــه بــا عنــوان «تبییــن نقــش و تکالیــف زنــان در عرصه هــای مختلــف زندگــ6» عرضــه شــده 

اســت، بــر نــکات متعــددی تأکیــد گردیــده اســت:
ـ ترویج فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس برای قدرت، توانمندی و شایستگ6 زنان و 

پرهیز از تجمل گرایی، مدگرایی و مصرف زدگ6؛
ـ تبیین و توجه به نقش های چندگانه، مؤثر و پویای زنان در خانواده و اجتماع (اقتصادی، 
ارائه نقش های  و  از یQ سونگری  پرهیز  فرهنگ6، سیاس6، اخالق6، مذهبی و عاطف6) و 

کلیشه ای و نازل نسبت به فعالیت های زنان؛
ـ تبیین و تأکید بر نقش و رسالت خطیر مادری و نقش زنان در تحgیم بنیان خانواده 
و تربیت نیروی انسان6 و ناقل مؤثر فرهنگ و معارف به نسل آینده و ضرورت ایجاد زمینه 

مناسب برای ایفای صحیح این نقش؛
ـ تأکید بر ارتقای آگاه6 های مردان و زنان در خصوص، تکالیف و حقوق هر یQ از آنان 
در زندگ6 فردی، خانوادگ6 و اجتماع6 و پرهیز از طرح و تحمیل تقابل و تضاد حقوق6 بین 
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 | آنان از رسانه های م&توب، تصویری و شنیداری؛
ـ تأکید بر ایجاد و تقویت روحیه مشارکت، تعاون و تفاهم زن و مرد در تصمیم گیری ها و 

امور خانواده ها و اجتناب از ترویج تفکر برتری ی&; بر دی:ری؛ 
ـ تبیین بازتاب تأثیر متقابل مردان و زنان توانمند در حصول موفقیت های ی&دی:ر؛

ـ توجه به تقویت نقش زنان در توسعه فرهنگ;، اجتماع; و اقتصادی کشور؛
اسالم،  جهان  مسائل کالن کشور،  به  نسبت  زنان  آگاه;  ارتقای  ضرورت  بر  تأکید  ـ 
تحوالت و فعالیت های بین الملل; برای پیشرفت زنان و تبیین نقش و رسالت جهان; زن 

ایران; در احیای تفکر دین; ... .
بند «د» بخش ی&م راجع به «تجلیل از زنان ال:و و موفق» چند نکته و از جمله مطلب زیر 

را در بر دارد:
ـ سع; و اهتمام در ال:وسازی جامع، قابل دسترس و واقع; از چهره و شخصیت مطلوب 
زن مسلمان در زمان معاصر در ابعاد مل; و بین الملل; و پرهیز از انفعال در برابر دیدگاه های 

فمینیست; غرب. 
در  بند «ه» بخش مذکور «تبیین اقدامات انجام یافته دستگاه ها در خصوص زنان، مش&الت 

موجود و برنامه های آینده» با عبارات زیر مورد توجه قرار گرفته اند:
ـ تبیین قوانین تأمین; و مقررات حمایت; در خصوص حقوق فرهنگ;، اجتماع; و اقتصادی 
زنان برای حفظ کارایی، نشاط و سالمت آنان و جلوگیری از بروز بحران های روان;، جسمان; 

در دوران از کار افتادگ;.
و  بر کوشش ها  این مصوبه  در  نظر  مورد  تبلیغ;»  ـ  فرهنگ;  دوم «سیاست های  بند  در 

اقدامات زیر تأکید گردیده است:
ـ وجه سازمان ها، مراکز فرهنگ; و رسانه های تبلیغ; و تصویری در رعایت فرهنگ عفاف 

در برنامه های ذی ربط و پرهیز از ارائه حجاب برتر در قالب و نقش های ضعیف و منف;؛
ـ توجه به نقش، تکالیف و حل مسائل و مش&الت دختران به منظور تقویت خودباوری و 

هویت جویی فرهنگ; آنان ... ؛
ـ فراهم نمودن فضای تبلیغ; مناسب در کشور متناسب با بزرگداشت میالد با سعادت 

حضرت زهرا(س)، روز مادر و روز زن متناسب با شأن زن در نظام اسالم; 
ــه انحــای  ــه ب ــ; انقــالب فرهنگــ; ک ــۀ شــورای عال ــن مصوب ــورد اشــاره در ای ــب م مطال
مختلــف در راســتای حمایــت از شــخصیت و منزلــت زن اســت، در حــوزه تبلیغــات بازرگان; 

نیــز بایــد رعایــت شــود.
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همچنیــن شــورای عالــ+ انقــالب فرهنگــ+ در جلســه مــورخ ٢۵ اســفند مــاه ١٣٧٧ | 

«اهــداف و سیاســت های کلــ+ فرهنگــ+ برنامــه ســوم توســعه کشــور» را کــه در آنهــا زمینه هــا 
و موضوعــات مربــوط بــه تبلیغــات جایــHاه مهمــ+ دارا هســتند، در چندیــن بخــش مشــخص 

کــرده اســت. 
در بخــش یازدهــم ایــن مجموعــه پانزده گانــه باعنــوان «اصــالح بینــش عمومــ+ و باورهــای 
ــان در  ــر و ســازنده زن ــه جایــHاه و نقــش زن و ارتقــای نقــش مؤث فرهنگــ+ جامعــه نســبت ب

جامعــه و خانــواده بــر اســاس تعالیــم اســالم+» چنیــن آمــده اســت:
١. ایجاد و تقویت شرایط فرهنگ+ ـ اجتماع+ و الزامات مناسب برای بهره مندی نظام از 

شایستگ+ ها و توانمندی های زنان در تمام سطوح؛
٢. بازنگری در نظام ارزش گذاری کار زنان به ویژه در بخش های فرهنگ و تعلیم و تربیت 

و خانواده؛
٣. توجه به نیازهای دختران جوان بر اساس الHوهای تربیت اسالم+ برای تقویت روحیه 

جامعه پذیری آنان؛ 
۴. تقویت منابع فعالیت های فرهنگ+، تفریح+ و ورزش+ بانوان و توزیع عادالنه تر ام_انات 

در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم؛ 
۵. اهتمام به تقویت معیارهای پذیرفته شده در نگرش به زن و خانواده و سع+ در وحدت 

رویه بر اساس آن معیارها؛ 
۶. کمg به معرف+ الHوی زن مسلمان، با توجه به معیارهای اسالم+ و مقتضیات روز؛

٧. هدایــت و گســترش پژوهش هــای مربــوط بــه زنــان، بــرای احیــا و اعتــالی ارزش هــای 
زن مســلمان؛

٨. تقویــت جایــHاه خانــواده بــه عنــوان رکــن بنیادین جامعه  اســالم+ و ســع+ در اســتح_ام 
مبانــ+ آن بــر مبنــای اخــالق و حقوق اســالم+؛

٩. توســعه  فرهنــگ عفــاف در کلیــه ســطوح برنامه ریــزی، به منظــور اســتح_ام خانــواده و 
تثبیــت ارزش هــای اســالم+؛

١٠. زمینه سازی برای ارتقای فرهنگ+ و منزلت اجتماع+ زنان خانه دار؛
١١. تشــ_یل مصونیــت و حفــظ امنیــت خانــواده، از نظــر فرهنگــ+، اجتماعــ+ و اقتصادی 

و انجــام مطالعــات در شناســایی و معرفــ+ عوامــل تهدیــد کننــده  بنیــان خانواده؛
١٢. آشناســازی جامعــه بــا حقــوق، توانایی هــا و مســئولیت های اعضــای خانــواده و 

ــف. ــطوح مختل ــواده در س ــش خان ــوزش دان ــترش آم گس
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 | تمامــ� مــوارد اشــاره شــده در ایــن مصوبــات حــاوی نــکات برجســته و شــایان توجهــ� 
اســت از جملــه ارزش گــذاری نســبت بــه نقــش زن در خانــه و خانــواده، تأکیــد بــر رســالت 
خطیــر مــادری و خودبــاوری زنــان، تأکیــد بــر تفاهــم بــه جــای تقابــل میــان زن و مــرد در امور، 

رعایــت عفــاف و حجــاب در کلیــه ســطوح و ... 
بــه موجــب بنــد «ب» مــاده ١١۶ «قانــون برنامــه چهــارم توســعه» بــر لــزوم بازنگــری در 
قوانیــن و مقــررات تبلیغاتــ� و ارائــه الیحــه جامــع در ایــن زمینــه از ســوی دولــت تأکیــد شــده 
اســت. ایــن تأکیــد در ســال های بعــد نیــز بــه موجــب بنــد «الــف» مــاده ١٠ «قانــون برنامــه 
پنجــم توســعه» و بنــد ٢ قســمت «چ» مــاده ٩٢ «قانــون برنامــه ششــم توســعه» صــورت گرفتــه 
اســت. ل`ــن گــزارش رســم� مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالم� تأکیــد دارد کــه 
ــه اســت. از  ــه از ســوی دولــت صــورت نگرفت ــوز هیــچ اقــدام قابــل توجهــ� در ایــن زمین هن
ــه  ــا توجــه ب ــژه کمیســیون فرهنگــ� مجلــس ب ســوی دیbــر مجلــس شــورای اســالم� و به وی
اهمیــت تدویــن و تصویــب قانــون جامــع رســانه های همbانــ�، خــود به طــور مســتقل بــه تهیــه 
قانــون مربــوط همــت گماشــت و تــالش کــرد تــا در قالــب طرحــ� آن را محقــق کنــد. بررســ� 
و تصویــب ایــن طــرح در دســتور کار کمیســیون فرهنگــ� مجلــس قــرار دارد (گــزارش مرکــز 

ــس، ١٣٩١: ۵). ــای مجل پژوهش ه
۴. دستورالعمل های سازمان� صدا و سیما

در دفترچــه دســتورالعمل های ســازمان� صــدا و ســیما، در بخــش «سیاســت ها و ضوابــط 
ــواده» بیســت مــورد برشــمرده شــده  ــن و پخــش برنامه هــای زن و خان ــد، تأمی ــر تولی ناظــر ب

اســت کــه مهم تریــن موضوعاتــ� کــه بــه آنهــا اشــاره شــده بــه قــرار زیــر م� باشــد:
ـ در هیچ برنامه ای نباید حقوق و جایbاه زن مخدوش و سنت های غلط و ظالمانه عادی 

جلوه داده شود؛
ـ از هر امری که منجر به تضعیف نهاد مهم خانواده در ذهنیت یا عینیت جامعه شود، باید 

پرهیز گردد؛
ـ ترویج فمینیسم، مرد ستیزی و زن ساالری ممنوع است؛

ـ تحقیر امر خانه داری، شوهر داری و تضعیف مقام مادری ممنوع است؛
ـ فصل الخطاب بودن موضع مرد در هنگام استمرار اختالف خانوادگ� نباید تضعیف و 

تحقیر شود؛
ـ برتری دادن استقالل اقتصادی، یا هر نوع فعالیت و شغل نسبت به مسئولیت مقدس 

مادری ممنوع است.
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ایــن بخــش تأکیــد دارد کــه روابــط میــان زن و مــرد بایــد روابــط معتدلــ$ باشــد، هرچنــد قرار | 

دادن مــرد در موضــع فصــل الخطــاب بــه هنــگام منازعــات خانودگــ$ جــای تأمــل دارد. بایــد 
توجــه داشــت کــه به رغــم وجــود مناســبات ســنت$ بــر جامعــه مــا جــو مدرنیتــه بــر اجتمــاع حاکــم 
اســت. جامعــه ای بــا ایــن شــرایط چــه بســا از ترکش هــای رویارویــی ســنت و مدرنیســم دچــار 
آســیب های مــداوم و جــدی گــردد. بنابرایــن، طــرح مســائل$ از جملــه مشــارکت و هم فکــری در 
 Qمســائل مختلــف بیــن زن و مــرد بــه جــای فصــل الخطــاب بــودن مــردان کــه تلقــ$ برتــری یــ
ــن راســتا مطــرح  ــوان شــاخصه جوامــع مــدرن در ای ــد، به عن ــادر م$ کن ــه ذهــن متب ــس را ب جن
ــان  ــدل می ــط معت ــه رواب ــ$ تلویحــ$ اصــل  مذکــور ظاهــراً خدشــه ب ــ$ کــه معن اســت. در حال

زوجیــن اســت چراکــه در نهایــت ح]ــم و حــرف مــردان بایســت$ مــالک قــرار گیــرد.
ب) قوانین و مقررات خاص ناظر به حمایت از منزلت زن در تبلیغات بازرگان�

منظــور از قوانیــن و مقــررات خــاص ناظــر بــه حمایــت از منزلــت زن در تبلیغــات بازرگانــ$، 
قوانیــن و مقــررات خــاص عرصــه  تبلیغــات تجــاری اســت کــه حــاوی یــQ ســری قواعــد و 
ــون اساســ$  ــه موجــب مقدمــه  قان ــان م$ باشــند. ب ــ$ از شــأن و موقعیــت زن مقــررات حمایت
ــون) بایســت$ در جهــت  ــو ـ تلویزی ــاط جمعــ$ (رادی ــران «وســایل ارتب جمهــوری اســالم$ ای
رونــد تکاملــ$ انقــالب اســالم$ قــرار گیرنــد و در ایــن زمینــه از برخــورد ســالم اندیشــه های 
ــداً  ــالم$ ج ــد اس ــی و ض ــای تخریب ــج خصلت ه ــاعه و تروی ــد و از اش ــره جوین ــاوت به متف
پرهیــز کننــد.» بــا ایــن تمهیــد اهمیــت رســانه و برنامه هــای آن از جملــه تبلیغــات بازرگانــ$ 
ــت  ــز گذش ــن نی ــش از ای ــه پی ــان ک ــردد و آن چن ــخص م$ گ ــادر مش ــون م ــن قان ــر ای از منظ
حمایــت از شــخصیت زن و پاسداشــت منزلــت او نیــز ی]ــ$ از اصــول بنیادیــن مــد نظــر قانــون 
اساســ$ اســت. بــا ایــن مقدمــه بــه بررســ$ مقــررات خــاص ناظــر بــه حمایــت از منزلــت زن در 

ــم: ــ$ م$ پردازی ــات بازرگان تبلیغ
١. دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیط5)

بــه موجــب مــاده ۵ «دســتورالعمل اجرایــی تبلیغــات شــهری (محیطــ$)» مصــوب 
٩۴/٧/٢١ کمیتــه مرکــزی ســازمان های تبلیغاتــ$ کشــور رعایــت پــاره ای از نــکات الزم و 

ــد: ــا م$ باش ــث م ــه بح ــر ب ــاده ناظ ــن م ــد ۵ ای ــه بن ــت ک ــده  اس ــته ش ــروری دانس ض
ــا عــرف  ــد متناســب ب گهــ$ بای ــد ۵. پوشــش و آرایــش اشــخاص مــورد اســتفاده در آ بن

ــ$ جامعــه باشــد.  ــی و مل مذهب
٢. دستورالعمل تهیه آگه5 های تبلیغات5 در صدا و سیمای جمهوری اسالم5 ایران

بــه موجــب اصــول ۵۶ الــ$ ۶٣ «دســتورالعمل تهیــه آگه$ هــای تبلیغاتــ$ در صــدا و 
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 | ــیمای  ــدا و س ــازمان ص ــ# س ــوب اداره کل بازرگان ــران» مص ــالم# ای ــوری اس ــیمای جمه س
جمهــوری اســالم# ١٣٧٧ مقرراتــ# پیش بینــ# گردیده انــد کــه جنبــه  حمایــت از منزلــت زن در 

ــل م# باشــند: ــرار ذی حــوزه  تبلیغــات تجــاری در عرصــه  صــدا و ســیما داشــته و از ق
اصــل ۵۶: زن در نظــام مقــدس اســالم# از موقعیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و قوانیــن و 
احــRام مقــدس اســالم بــرای زن جایــQاه رفیعــ# را قائــل اســت؛ بنابرایــن، اســتفاده از حضــور 
ــد و  ــاص م# باش ــای خ ــال دقت ه ــتلزم اعم ــ# مس ــو ـ تلویزیون ــای رادی گه# ه ــا در آ خانم ه

بایــد جایــQاه زن مســلمان و شــئون او مدنظــر باشــد.
گه# هــای رادیــو ـ تلویزیونــ# در  اصــل۵٧: حضــور خانم هــا و دختــر خانم هــا در آ
گهــ# بــدون آرایــش و بــا رعایــت کامــل حجــاب اســالم#  صــورت اقتضــای موضــوع مــورد آ

امRان پذیــر اســت.
ــش  ــا نق ــارف آن ب ــت کاال و مص ــه وضعی ــی ک گه# های ــا در آ ــور خانم ه ــل ۵٨. حض اص

خانم هــا بســتگ# نداشــته باشــد مجــاز نیســت.
اصــل ۵٩. آگه# هــای رادیــو ـ تلویزیونــ# نبایــد تداعــ# کننــده  ایــن امــر باشــدکه اشــتغال و 
تــالش زن ایرانــ# محــدود بــه امــور منــزل اســت و در عرصه هــای علمــ# و فرهنگــ# حضــور 

نــدارد و به طــور کلــ# زن مســلمان ایرانــ# نبایــد تحقیــر شــود.
اصل۶٠. آگه# نباید تداع# کننده ترجیح بین جنس مذکر و مؤنث باشد.

گه# هایــی کــه در آن خانــواده حضــور دارنــد، نبایــد نقــش یRــ# از اعضــا  اصــل ۶١. در آ
اعــم از زن، شــوهر و فرزنــدان دختــر یــا پســر تحقیــر شــود.

اصــل ۶٢. آگه# هــا نبایــد تداعــ# کننــده  ایــن فکــر باشــد کــه زن هــا از مردهــا ناتوان ترنــد 
و نقــش هــر کــدام بایــد کامــل و بی نقــص مشــخص شــود.

گهــ# نبایــد حســب تعبیــر عوامانــه رفتارهایــی مانند غیبت کــردن، صحبت  اصــل ۶٣. در آ
کــردن طوالنــ# بــا تلفــن و ... بــه زنــان نســبت داده شــود یــا بــه تصویر کشــیده شــود. 

در ابتدای این دستورالعمل چنین آمده  است:
گهــ# تبلیغاتــ# در صــدا و ســیما ماهیتــاً یــn برنامــه  رادیــو تلویزیونــ# اســت کــه  «آ
ــری  ــا بهره گی ــق و گســترده دارد. چــرا کــه ب ــری عمی ــد و تأثی ــاه، هدفــ# بلن به رغــم زمــان کوت
ــن  ــاً توســط زبده تری ــ# شــیوا و موجــز و ســاختار قــوی، عمدت از تکنیn هــای پیشــرفته، بیان
متخصصــان تهیــه و اغلــب در پرشــنونده ترین و پربیننده تریــن ســاعات رســانه پخــش 
م# شــود. بنابرایــن، اعمــال دقــت و مراقبــت در پاســداری و حفظ حریم ارزش هــای فرهنگ# و 
اجتماعــ# و اصــول اعتقــادی جامعــه کــه اول# تریــن مســئولیت... آحــاد جامعــه است،{بایســت# 
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رعایــت شــود} چراکــه بــه دلیــل تأثیــر آن، هــر غفلــت کوچــ, م� توانــد ضایعــه  فرهنگــ� بــه | 

دنبــال داشــته باشــد.»
بدین ترتیــب، در ایــن دســتورالعمل از یــ, طــرف بــه آثــار انــکار ناشــدن� تبلیغــات 
اشــاره شــده اســت و از ســوی دیGــر در مقــررات ناظــر بــه زنــان موضوعــات مربــوط بــه منــع 
ــه زن در  ــوع نگــرش ب ــه ســابقه و ن ــا توجــه ب ــن ب ترجیحــات جنســ� مطــرح شــده، همچنی
گه� هایــی کــه قبــل از انقــالب اســالم� وجــود داشــته اســت، قوانیــن موجــود، ســازندگان  آ
گه� هــا منــع م� کنــد. مالحظــه   گه� هــای تبلیغاتــ� را در اســتفاده ابــزاری از زنــان در آ آ
مقــررات مربــوط بــه آگه� هــای رادیــو ـ تلویزیونــ� حاکــ� از ایــن موضــوع اســت کــه در کنــار 
منــع اســتفاده های ابــزاری و جنســیت� از زن، ســازندگان را نیــز از طــرح نقش هــای کلیشــه ای 
و انگاره هــای عوامانــه نســبت بــه زنــان منــع م� کنــد. ایــن موضــوع بــه ســبب تأثیــر بی چــون 
ــ� م� باشــد (رســول�،  ــکار عموم ــرات اف ــا و تغیی ــا در شــYل گیری ارزش ه وچــرای آگه� ه

.(۶۶ :١٣٨۶
ــن و پخــش پیام هــای  ــد، تأمی ــر تولی ــن در بخــش «سیاســت ها و ضوابــط ناظــر ب همچنی
گهــ� نبایــد حســب تعبیــر عوامانــه  بازرگانــ�» ذیــل شــماره ۴٨ آمــده اســت کــه: « در آ
رفتارهایــی ماننــد غیبــت کــردن، صحبــت کــردن طوالنــ� بــا تلفــن و ... بــه زنــان یــا مــردان 
نســبت داده شــود یــا بــه تصویــر کشــیده شــود.» ایــن مقــرره ذیــل شــماره ۶٣ «دســتورالعمل 
گه� هــای تبلیغاتــ� ســازمان صــدا و ســیما» نیــز اشــاره شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه  آ
«سیاســت ها و ضوابــط ناظــر بــر تولیــد، تأمیــن و پخــش پیام هــای بازرگانــ� ســازمان صــدا 
و ســیمای جمهــوری اســالم� ایــران» بخشــ� از مجموعــه «اهــداف، محورهــا، اولویت هــا و 
سیاســت های تولیــد، تأمیــن و پخــش ســازمان صــدا و ســیما» هســتند کــه اکثــر نــکات مندرج 
ــز گذشــت ـ   ــا نی ــط ـ آن چنان کــه در مــورد اشــاره شــده بحــث م ــن سیاســت ها و ضواب در ای
پیــش از ایــن در «دســتورالعمل آگه� هــای تبلیغاتــ� ســازمان صــدا و ســیما در ســال ١٣٧٧» 

هــم عرضــه شــده اند.   
٣. مجموعه ضوابط تهیه و تولید محتوایی آگه4 ها در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالم4 ایران   
 ایــن مجموعــه توســط اداره کل بازرگانــ� ســازمان صــدا و ســیما در بهــار ١٣٩۵ تهیــه و 
تدویــن شــده اســت و در چنــد بخــش دربردارنــده مقــررات حمایتــ� از زنــان و کرامــت ایشــان 

اســت.
 بــه موجــب بنــد ۶ فصــل اول ایــن مجموعــه «نمایــش هرگونــه بدحجابــی و عــدم رعایــت 
ــاه  و...)  ــگ و کوت ــاس تن ــا، لب ــر خانم ه ــوی س ــردن و م ــان دادن گ ــرع� (نش ــاز ش ــد مج ح
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 | ممنــوع اســت.» همچنیــن بــه موجــب بنــد ٧ «اســتفاده از آرایــش بــرای بازی�ــر و غیــر بازی�ــر 
گهــ= ممنــوع اســت» و بنــا بــه داللــت تبصــره ٢ ایــن بند«نشــان دادن  اعــم از زن و مــرد در آ

ناخن هــای بلنــد و الک زده و زیــورآالت غیرمرتبــط بــا موضــوع آگهــ= ممنــوع اســت.»
بنــد ۵ فصــل دوم ایــن مجموعــه نیــز اشــاره دارد کــه «اســتفاده از تصویر خانم هــا به صورت 
گه= هــا مجــاز نیســت.» در بخــش مقــررات راجــع  بســته (کلــوزآپ، اکســتریم کلــوزآپ) در آ
بــه خانــواده در بنــد ٣ چنیــن آمــده اســت کــه «بــرای حفــظ کرامــت زن، نمایــش تصاویــر او در 

گهــ= نبایــد هــدف تبلیــغ قــرار گیرد».  آ
همچنیــن بــه موجــب بنــد ٣ فصــل هشــتم «تک خوانــ= خانم هــا یــا موســیق= همــراه بــا 
ــه داشــته باشــد در آگهــ=  ــه نحــوی کــه صــدای خانم هــا در آن غلب ــا (کــر)، ب ــ= آنه همخوان

مجــاز نیســت.»
ــزاری از  ــن مجموعــه حــاوی برخــ= ممنوعیت هــا در خصــوص اســتفاده اب ــررات ای  مق
زنــان و پــاره ای از حمایت هــای اغلــب شــaل= و پوســته ای بــوده و گویــا بیش تــر متذکــر مســائل 

شــرع= در ابــواب رســاله ای، پیرامــون بازنمایــی زنــان در تبلیغــات اســت.
 ۴. دستورالعمل استفاده از تصویر هنرمندان و ورزشCاران در تبلیغات

بندهــای ۴ و ٧ «دســتورالعمل اســتفاده از تصویــر هنرمنــدان و ورزشــaاران در تبلیغــات» 
مصــوب کمیتــه مرکــزی ســازمان های تبلیغاتــ= کشــور در ســال ١٣٩٣ ناظــر بــه ایــن مبحــث 

بــوده کــه بــه آنهــا اشــاره م= شــود:
بنــد ۴. در تبلیــغ کاالهــای ویــژه آقایــان فقــط از آقایــان و در کاالهــای ویــژه خانم هــا فقــط 

از خانم هــا اســتفاده شــود.
بنــد ٧. پوشــش ایــن چهره هــا نبایــد خــارج از عــرف و اصــول فرهنگــ= اســالم= و ایرانــ= 

باشــد و رعایــت قوانیــن و مقــررات مختــص پوشــش و آرایــش ضــروری اســت.
۵. مصوبه سیاست ها و ظوابط حاکم بر تبلیغات محیط�  

 بــه موجــب بنــد ۵ از قســمت ضوابــط ایــن مصوبــه شــورای عالــ= انقــالب فرهنگــ= مورخ 
٢٧ بهمــن ١٣٨٨ «اســتقاده از جذابیت هــای جنســ= در   تبلیغــات ممنــوع اســت.»

این دســتورالعمل و دســتورالعمل اســتفاده از تصویر هنرمندان و ورزشــaاران در تبلیغات 
ــان) در  ــراد (زن ــزاری از اف ــت اســتفاده اب ــد اشــاره شــده درصــدد ممنوعی ــدن دو بن ــا گنجان ب

عرصــه تبلیغــات هســتند. 
بند دوم: ضمانت اجرای مقررات حمایت کننده از شأن زن

آنچــه بیــش از هــر امــری بــه هــر مقــرره ای از مقــررات و قوانین کشــور جنبــه  الزام= م= بخشــد، 



ــــ  ارتباطات ٢٨ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

یز 
پای

م، 
نه

و 
 5

س
رۀ 

ما
ش

م، 
ده

ج
 ه

ره
دو

ضمانــت اجرایــی اســت کــه در پــی تخلــف از آن مقــرره بــر متخلــف تحمیل م� شــود.| 
هیــچ قاعــده  حقوقــ� بــرای اجرایــی شــدن نم� توانــد تنهــا متکــ� بــر جنبــه اخالقــ� مقــرره 
خــود باشــد. هــر قاعــده  حقوقــ�، زمانــ� م� توانــد در مقابــل سرکشــان تحــت ســیطره خــود، 
اثــر تحمیلــ� داشــته باشــد کــه عالوه بــر قــدرت اخالقــ�، از قــوه قهریــه نیــز برخــوردار باشــد. 
ضمانــت اجــرا، جلــوه تکلیــف اجرایــی اســت کــه معمــوالL بــه دنبــال وظیفــه  قانون گــذاری و 
قضایــی پدیــدار م� شــود. در واقــع ضمانــت اجــرا آئینــ� اســت کــه در پــی تضمیــن تأثیرگذاری 

قاعــده  حقوقــ� اســت (ضیائــ� بی_دلــ�، ١٣٨۶: ٢٠‑١٩).
بــا ایــن مقدمــه در ایــن قســمت قصــد آن را داریــم کــه بــه بررســ� ضمانــت اجــرای قوانیــن 

و مقــررات اشــاره شــده در مبحــث قبــل بپردازیــم.
قانــون اساســ� در رأس مراتــب حقوقــ� قــرار م� گیــرد، امــا ایــن قانــون مــادر به دلیــل آن که 
بــه ذکــر کلیــات و مبانــ� م� پــردازد و در آن مجالــ� بــرای پرداختــن بــه جزئیــات و فــروع امــور 
نیســت، بــرای عملیاتــ� شــدن نیــاز بــه تدویــن و تصویــب قوانیــن و مقرراتــ� از ســوی مجلــس 
یــا در قالــب آییــن نامــه، تصویــب نامــه و ... از ســوی دولــت و ســایر ارگان هــای اجرایــی در 
حــدود صالحیــت و اختیاراتشــان دارد. بنابرایــن، اگرچــه اصــول مــورد اشــاره  قانــون اساســ� 
ــل توجهــ� برخــوردار  ــت قاب ــام زن و رســالت رســانه ها از اهمی ــا پاسداشــت مق در رابطــه ب
اســت، امــا تــا ایــن اصــول و اهــداف اشــاره شــده خصلــت عملیاتــ� نیافته انــد، نم� تــوان امیــد 
داشــت کــه بــا اقبــال مواجــه شــده و در عمــل بــlار گرفتــه شــوند. بدین دلیــل، اصــول مذکــور 

در قانــون اساســ� بــه تنهایــی و بــدون پشــتوانه  اجرایــی فاقــد ضمانــت اجــرا هســتند.
ــر  ــررات معتب ــزء مق ــور، ج ــ� کش ــررات تبلیغات ــیاری از مق ــه بس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــور  ــور و ام ــ� کش ــازمان های تبلیغات ــه س ــرف کمیت ــب از ط ــد و اغل ــمار نم� رون ــ� بش حقوق
ــگ و ارشــاد اســالم�، ... وضــع شــده اند و بیشــتر  ــ� صــدا و ســیما و وزارت فرهن بازرگان
جنبــه  تصمیم گیــری درون ســازمان� و داخلــ� دارنــد و از لحــاظ اعتبــار حقوقــ� در حــد 

آئین  نامه هــای مصــوب هیــأت وزیــران قــرار نم� گیرنــد.
 مقــررات مصــوب شــورای فرهنــگ عمومــ� هــم تــا زمانــ� کــه بــه تصویــب شــورای عالــ� 
انقــالب فرهنگــ� نرســیده اســت، از اعتبــار حقوقــ� کامــل برخــوردار نم� شــود. باید یــادآوری 
کــرد کــه شــورای فرهنــگ عمومــ�، بــر اســاس بنــد دوم مــاده  ٢ آئین نامــه  مربــوط بــه تأســیس 
ــ�  ــالب فرهنگ ــ� انق ــورای عال ــاه ١٣۶۴ ش ــان م ــات ٧ و ١۴ آب ــه در جلس ــت آن، ک و فعالی
تصویــب شــده، ایجادگردیــده و بــه موجــب آن، وظیفــه تدویــن طرح هایــی بــرای هماهنــگ 
ــ� ـ  ــم� فرهنگ ــز رس ــازمان ها و مراک ــ� در س ــری و تبلیغ ــ�، هن ــش های فرهنگ ــردن کوش ک
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 | ــه  ــا و پیشــنهاد طرح هــا ب ــت آنه ــود و کیفی ــر و بهب ــگ و هن ــالی فرهن ــری، در جهــت اعت هن
شــورای عالــ= انقــالب فرهنگــ= را عهــده دار گردیــده اســت، شــورای مزبــور بــرای تشــ4یل 
شــورای تبلیغــات شــهری و تدویــن و تصویــب مقــررات آگه= هــای دیــواری و نصبــی، 

ــژاد، ١٣٨٨: ٣٧٣).  ــه عمــل آورده اســت (معتمدن ــ= ب اقدام هــای مهم
از ســوی دیVــر شــورای عالــ= انقــالب فرهنگــ= در پــی فرمــان ١٩ آذر ١٣۶٣ امــام خمین= 
به منظــور تقویــت ســتاد انقــالب فرهنگــ= کــه پیــش از ایــن در تاریــخ ٢٣ خــرداد ١٣۵٩ ایجــاد 

شــده بــود، تشــ4یل گردید.
وظایــف و اختیــارات و حــوزه فعالیــت ایــن شــورا بــر اســاس مصوبــات خــود شــورا بســیار 

گســترده اســت کــه بــه مــوارد مربــوط در زیــر اشــاره م= شــود:
ـ تدوین اصول سیاست فرهنگ= نظام؛

ـ تبیین و تعیین شاخص های کم= و کیف= برای ارزیابی وضع فرهنگ= کشور؛
سازنده   و  سالم  مناسبات  ایجاد  برای  و کاربردی  راهبردی  تصویب طرح های  و  تهیه  ـ 

اجتماع= و اصالح ناهنجاری ها و ... .
شــورای عالــ= انقــالب فرهنگــ= نیــز آن چنان کــه گذشــت مصوباتــ= راجــع بــه حمایــت از 
ــار و ارزش مصوبــات شــورای  شــأن و شــخصیت زنــان داشــته اســت، امــا در خصــوص اعتب
ــری در  ــه مقــام رهب ــن شــورا ب ــق نامــه  ای ــد اشــاره نمــود کــه مطاب ــ= انقــالب فرهنگــ= بای عال
ــالم  ــ= (ره) اع ــام خمین ــخ ۶٣/١٢/۶ ام ــور در تاری ــورای مزب ــات ش ــار مصوب ــوص اعتب خص
فرمودنــد: «ضوابــط و قواعــدی را کــه شــورای محتــرم عالــ= انقــالب فرهنگــ= وضــع م= نمایــد، 
بایــد ترتیــب اثــر داده شــود.» ســپس شــورای عالــ= انقــالب فرهنگــ= خــود اعــالم م= نمایــد 
کــه مصوبــات ایــن شــورا در ح4ــم قانــون اســت! هرچنــد اعــالم نظــر شــورای عالــ= انقــالب 
فرهنگــ= و تعییــن جایــVاه بــرای مصوباتــش جــای نقــد و تأمــل دارد. فــارغ از بحث هــای نظری 
در رابطــه بــا جایــVاه حقوقــ= مصوبــات مزبــور، بــه نظــر م= رســد مصوبــات شــورا، برخــالف 
ــری از  ــرای جلوگی ــت اجــرای مشــخص ب ــ= ضمان ــش بین ــت عــدم پی ــه عل ــ= ب اصــول حقوق

تخطــ=، در بســیاری مــوارد بیشــتر جنبــه پنــد و انــدرز ارشــادی بــه خــود گرفتــه اســت.
از ســوی دیVــر ظاهــراً ی4ــ= از الزامــات صــدا و ســیما بــرای ســازمان ده= الVــوی تولیدات 
رســانه ای در حــوزه زنــان و خانــواده دســت یابی رســانه  ملــ= بــه طرحــواره شایســته ای از هویت 
ــن  ــه و همچنی ــت و ارزش هــای زنان ــوق، موقعی ــع از حق ــی جام ــای الVوی ــر مبن زن اســت. ب
ســازمان ده= طرحــ= از خانــواده کارآمــد م= تــوان بــه ســطح مناســبی از شــیوه تولیــد محتــوای 
ــخصیت زن از  ــع ش ــوی جام Vــامان ده= ال ــید. س ــواده رس ــان و خان ــه زن ــانه ای در حیط رس
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وظایــف ذاتــ! رســانه بشــمار نم! آیــد و بایــد نهادهــای بــاال دســت! و در رأس همچون شــورای | 
عالــ! انقــالب فرهنگــ! بــه ایــن مهــم مبــادرت نماینــد. بنابرایــن، طــرح و تصویب سیاســت ها 

و قواعــد تکلیــف دیGــر نهادهــای مســئول و عملیاتــ! کــردن بــا صــدا وســیما اســت.
بــرای مثــال «دســتورالعمل تهیــه آگهــ! تبلیغاتــ! در صدا و ســیمای جمهــوری اســالم! ایران» 
کــه در ســال ١٣٧٧ توســط اداره  کل بازرگانــ! ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالم! ایران 
تهیــه و تدویــن شــده  اســت، یــا «مجموعــه ضوابــط تهیــه و تولیــد محتوایــی آگه! هــا در ســازمان 
صــدا و ســیمای جمهــوری اســالم! ایــران» نیــز کــه توســط همــان اداره کل در بهــار ١٣٩۵ تهیــه 
و تدویــن شــده اســت تنهــا به منظــور دســتورالعمل های درون ســازمان! بــه شــمار رفتــه و فاقــد 
اعتبــار حقوقــ! م! باشــند. هرچنــد تــالش دســت انــدرکاران اداره  کل بازرگانــ! ســازمان صــدا 
و ســیما بــرای پــر کــردن خــأل حقوقــ! در زمینــه تبلیغــات تجــاری ســتودن! و قابــل توجــه اســت؛ 
لcــن بــه دلیــل همیــن فقــدان بعــد حقوق! بــرای دســتورالعمل مزبــور شــاهد تخلفاتــ! از آن بدون 
هیــچ گونــه برخــورد یــا پیGیــری م! باشــیم و ظاهــراً در نظارت هــای صــورت گرفتــه بــر چنیــن 
ــا اینکــه چنیــن نظارت هایــی  ــز و دقیــق اســتفاده م! شــود ی ــر از شــاخص های ری تبلیغاتــ! کمت
اغلــب بعــد از آنتــن بــوده و کمتــر در خــالل برنامه هــا اتفــاق م! افتــد. نکتــه دیGــر آن اســت کــه 
معمــوالh نظارت هــای شــcل! غلبــه بیشــتری داشــته تــا نظارت هــای محتوایی؛ مثــل آن که زنــان در 
تبلیغــات بــا حجــاب در مفهــوم رســاله ای آن باشــند و... امــا نظارت هــای محتوایــی کمتــر بــوده، 
اغلــب بعــد از پخــش و احتمــاالh مواجهــه بــا اعتراضــات اتفــاق م! افتــد. به عنــوان نمونــه در تبلیغ 
یcــ! از انــواع اپراتورهــای تلفــن همــراه، مــردی بــه هتــل مراجعــه کــرده و تقاضــای گرفتــن اتاقــ! 
در هتــل دارد، مســئول مزبــور از وی ســؤال م! کنــد: «آیــا همــراه داریــد؟» و مــرد پاســخ م! دهــد: 
ــه دلیــل بازخــوردی کــه در ســطح  ــه، هــم دائــم و هــم موقــت.» ظاهــراً پخــش ایــن آگهــ! ب «بل

اجتمــاع داشــت، پــس از چنــد نوبــت پخــش متوقــف گردیــد.
ــ!  ــرای چGونگ ــراوان ب ــتورالعمل های ف ــود دس ــا وج ــه ب ــت ک ــه داش ــد توج ــن بای همچنی
تولیــدات رســانه ای در صــدا و ســیما از آنجــا کــه دســتورالعمل های مزبــور اغلــب آرمــان گرایانــه 
بوده انــد، در نهایــت قســمت! از ایــن دســتورالعمل ها بــا واقعیت هــای موجــود در جامعــه 
ســازگاری ندارنــد. در اینجاســت کــه عوامــل و دســت اندرکاران انتهایــی سلســله مراتــب نظــام 
تولیــد تصمیــم نهایــی را بــرای ارائــه یــs برنامــه جــذاب و از جملــه تبلیغــات تجــاری م! گیرند. 
چراکــه در بیشــتر دســتورالعمل های کالن ابالغــ! ســازمان!، شــاهد فقــدان پیش بین! هــای 
هوشــمندانه و برنامه ریزی هــای کوتــاه مــدت عالوه بــر برنامه ریزی هــای دراز مــدت م! باشــیم.

در رابطــه بــا شــورای عالــ! نظــارت بــر صــدا و ســیما نیــز شــایان ذکــر اســت کــه شــورای 
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 | مزبــور براســاس اصــل ١٧۵ «قانــون اساســ.» و «مصوبــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
در خصــوص نحــوه اجــرای اصــل ١٧۵ قانــون اساســ. در بخــش نظــارت» در ســال ١٣٧٠ 
بــا ترکیبــی از دو نماینــده از طــرف قــوه مجریــه بــه انتخــاب و معرفــ. رئیــس جمهــور و دو 
نماینــده از طــرف قــوه قضائیــه بــه انتخــاب و معرفــ. رئیــس ایــن قــوه و دو نماینــده بــه انتخاب 
و معرفــ. مجلــس شــورای اســالم. تشــPیل شــده اســت و عهــده دار نظــارت بــر برنامه هــای 
صــدا و سیما ســت. لPــن بــه دلیــل ضعــف و اجمــال قانــون شــورای نظــارت، نظــارت ایــن 
شــورا بــر برنامه هــای صــدا و ســیما بــه امــری تشــریفات. بــدل شــده اســت. بنابرایــن، چنیــن 
ــ. هــم کــه از ســوی  ــدان کارســاز و تأثیرگــذار باشــد، انتقادات ــد چن ــاً نم. توان ــ. طبیعت نظارت
شــورا بــه رئیــس ســازمان انعــکاس داده م. شــود، یــا بــدون پاســخ م. مانــد یــا در صورت. کــه 

رســانه ای شــود، پاســخ داده م. شــود (مطهــری، ١٣٩۶).
بنــد ١٠ مــاده  ۶ «قانــون مطبوعــات» نیــز کــه مرتبــط بــا حــوزه حمایــت از منزلــت زنــان 
اســت و در مبحــث قبــل بــه آن اشــاره شــد، در تبصــره  خــود ضمانــت اجرایــی کیفــری بــرای 
متخلفــان از مفــاد آن مــاده بــه شــرح زیــر پیش بینــ. کــرده اســت کــه ضمانــت اجــرای نســبتاً 

ــری م. باشــد. شــدید و مؤث
تبصــره  مــاده ۶ قانــون مطبوعــات: «متخلــف از مــوارد منــدرج در ایــن مــاده، مســتوجب 
مجازات هــای مقــرر در مــاده  ۶٩٨ قانــون مجــازات اســالم. خواهــد بــود و در صــورت 

ــه م. باشــد.». ــو پروان اصــرار مســتوجب تشــدید مجــازات و لغ
مــاده ۶٩٨ «قانــون مجــازات اســالم.» مقــرر مــ. دارد: «هــر کــس بــه قصــد اضــرار بــه غیــر یــا 
تشــویش اذهــان عمومــ. یــا مقامــات رســم. بــه وســیله نامــه یا شــPواییه یــا مراســالت یــا عرایض 
یــا گــزارش یــا توزیــع هرگونــه اوراق چاپــی یــا خطــ. بــا امضــا یــا بــدون امضــا اکاذیبــی را اظهــار 
نمایــد یــا بــا همــان مقاصــد اعمالــ. را برخــالف حقیقــت رأســاً یــا به عنــوان نقــل قــول بــه شــخص 
حقیقــ. یــا حقوقــ. یــا مقامــات رســم. تصریحــاً یــا تلویحــاً نســبت دهــد اعــم از اینکــه از طریــق 
مزبــور بــه نحــوی از انحــا ضــرر مــادی یــا معنــوی بــه غیــر وارد شــود یــا نــه، عــالوه بر اعــاده حیثیت 
در صــورت امــPان، بایــد بــه حبــس از دو مــاه تــا دو ســال یــا شــالق تــا ٧۴ ضربــه محPــوم شــود.»

همچنیــن دســتورالمل «نحــوه اســتفاده از تصویــر هنرمنــدان و ورزشــPاران در تبلیغــات» 
مصــوب کمیتــه مرکــزی ســازمان های تبلیغاتــ. کشــور یــv دســتورالعمل درون ســازمان. بــوده 
و از نظــر حقوقــ. دارای اعتبــار محســوب نم. شــود، اضافــه بــر آن کــه در دســتور المل مزبــور 
هیچ گونــه ضمانــت اجرایــی پیش بینــ. نشــده و ایــن امــر آن مصوبــه را بیشــتر بــه یــv مقــرره 

ارشــادی بــدل کــرده اســت. 
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همین طــور «دســتورالعمل اجرایــی تبلیغــات شــهری (محیطــ&)» مصــوب کمیتــه  مرکــزی | 

ــان در  ــأن زن ــت از ش ــا حمای ــه ب ــدی در رابط ــه دارای قواع ــور ک ــ& کش ــازمان های تبلیغات س
تبلیغــات محیطــ& اســت، نیــز تنهــا یــH دســتورالعمل داخلــ& بــوده و بــه لحــاظ حقوقــ& فاقــد 
اعتبــار م& باشــد، امــا در هــر حــال ضمانــت اجراهــای پیــش بینــ& شــده در ایــن دســتورالعمل 
ــرای اجــرای طرح هــای تبلیغاتــ&  ــا تخلفــات یOــ& لــزوم اخــذ مجــوز ب ــه ب در راســتای مقابل
ــ& و  ــای آگه ــط کانون ه ــت توس ــل فعالی ــتان مح ــالم& اس ــاد اس ــگ و ارش از اداره کل فرهن
تبلیغاتــ& در مــاده ٢ دســتورالعمل مزبــور اســت و دیXــری مســئولیت محتــوای طــرح تبلیغاتــ& 
و اجــرای آن در مــواد ۵ و ۶ دســتورالعمل یــاد شــده م& باشــد کــه بــا کانــون اســت و ادارات 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالم& ناظــر بــه حســن اجــرای قوانیــن و مقــررات تبلیغاتــ& بــوده و 
در صــورت احــراز تخلــف برابــر مقــررات اعمــال مجــازات خواهنــد کــرد و از همــه مهم تــر 
مــاده  ١١ دســتورالعمل مذکــور م& باشــد کــه رســیدگ& بــه تخلفــات کانون هــا را بــه شــرح زیــر 

ــ& کــرده اســت: پیش بین
الف. نوع اول: اخطار کتبی؛

ب. نوع دوم: احضار و توبیخ؛
ج. نوع سوم: برکناری مدیرمسئول؛ 

د. نوع چهارم: تعلیق فعالیت مؤسسه حداکثر تا سه ماه؛
ھ. نوع پنجم: تعطیل موقت مؤسسه حداکثر تا شش ماه؛

و. نوع ششم: لغو پروانه فعالیت.
مجــازات نــوع پنجــم و ششــم بــه پیشــنهاد کمیتــه  اســتان و تصویــب توســط کمیتــه مرکزی 

اعمــال خواهد شــد.
ــه اخطــار،  ــر اســاس مــاده  ١٢ دســتورالعمل، تکــرار تخلــف و عــدم توجــه ب همچنیــن ب
موجــب تعلیــق فعالیــت کانــون و در نهایــت لغــو پروانــه فعالیــت خواهــد شــد. بایــد خاطــر 
نشــان ســاخت کــه کوشــش های شــورای فرهنــگ عمومــ& و شــورای اســالم& شــهر تهــران 
ــه تبلیغــات شــهری، شــایان توجه انــد. زیــرا، از  بــرای تدویــن و تصویــب مقــررات مربــوط ب
ایــن طریــق، بــرای پــر کــردن خــأل ضوابــط و معیارهــای اینگونــه تبلیغــات گام مهمــ& برداشــته 
شــده اســت کــه در ایــن زمینــه م& تــوان بــه «دســتور العمل تبلیغــات محیطــ& کاال و خدمــات» 
مصــوب ١٢ اردیبهشــت ١٣٩١ شــورای فرهنــگ عمومــ& اشــاره کــرد کــه در راســتای ایجــاد 
ــ& و  ــرمایه گذاری داخل ــت از س ــر حمای ــ& ب ــ& مبن ــ& و فرهنگ ــب تبلیغ ــازوکارهای مناس س
ــ& در جهــت رشــد و توســعه  ــه اســتقاده از کاال و خدمــات داخل ــب مــردم ب تشــویق و ترغی
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 | ــف» موضــوع «سیاســت ها» و تبصــره ٢ از  ــد ٣ از بخــش« ال ــه اســتناد بن کشــور اســت و ب
ــر تبلیغــات  ــه «سیاســت ها و ضوابــط حاکــم ب بخــش «ج» «ســازمان ده; و نظــارت» مصوب

محیطــ;» مصــوب شــورای عالــ; انقــالب فرهنگــ; تصویــب شــده اســت. 
ــ;  ــاره تابلوهــای تبلیغات ــران درب ــات شــورای اســالم; شــهر ته ــل ذکــر اســت مصوب قاب
ــ;  ــای تبلغات ــوارض از تابلوه ــذ ع ــون اخ ــNل; پیرام ــررات ش ــده مق ــتر دربردارن ــهری بیش ش
منصــوب در ایــن شــهر اســت کــه از جملــه ایــن مصوبــات «مصوبــه مربوط بــه اخذ عــوارض از 
تابلوهــای منصــوب در شــهر تهــران» مــورخ ١٣٨٢ و اصالحیــه مصوبــه مزبــور مــورخ ١٣٨٣ 
اســت. همچنیــن م; تــوان بــه مــاده واحــده «مجــوز اخــذ عــوارض از تابلوهــای غیرمنصــوب 

در شــهر تهــران» مصــوب دی مــاه ١٣٨٣ اشــاره کــرد.
ــد  ــه ســبب گســترش ســریع رون ــ\ ســو، ب ــر، از ی ــه در ســال های اخی ــه آن ک ــا توجــه ب ب
جهانــ; شــدن فعالیت هــای اقتصــادی مؤسســه های بــزرگ ســرمایه داری، فعالیت هــای 
ــر  ــی شــهری و غیرشــهری در اکث ــواری و نصب ــای دی ــه آگه; ه ــ; و از جمل ــف تبلیغات مختل
کشــورهای جهــان گســترش یافته  انــد و در ایــران نیــز تحــت تأثیــر شــرایط بازســازی و تعدیــل 
اقتصــادی، بــه ایــن تبلیغــات، توجــه بیشــتری شــده اســت و از ســوی دیdــر، بــه لحــاظ 
ــط و معیارهــای  ضــرورت تحقــق هدف هــا و آرمان هــای انقــالب اســالم; و رعایــت ضواب
مــورد نظــر، بــرای مقابلــه بــا مصرف زدگــ; و اســراف و تبذیــر و جلوگیــری از ایجــاد نیازهــای 
کاذب و افزایــش وابســتگ; فرهنگــ; و اقتصــادی ـ کــه در قانــون اساســ; جمهــوری اســالم; 
ــج ســاله  اول و دوم توســعه و  ــران، اصــول سیاســت های فرهنگــ; کشــور و برنامه هــای پن ای
به ویــژه بخش هــای مربــوط بــه الdــوی مصــرف طــرف توجــه ایــن برنامه هــا، بــر آنهــا تأکیــد 
ــا  شــده اســت ـ چdونگــ; فعالیت هــای تبلیغــات تجــاری و آگه; هــای بازرگانــ; در ایــران ب
ــرای  ــدام ب ــن، اق ــد. بنابرای ــاوت م; یاب ــده از اقتصــاد ســرمایه داری تف ــروی کنن کشــورهای پی
مقــررات گــذاری اصولــ; و دارای ضمانــت اجــرا در حــوزه تبلیغــات امــری ضــروری اســت.

بحث و نتیجه گیری
بایــد توجــه داشــت کــه کل; گویــی و پرهیــز از طــرح و موشــNاف; ابعــاد مســائل زنــان و منحصر 
کــردن امــور بــه کلیــات مبهــم و دو پهلــو موجــب م; شــود کــه مســائل; نظیــر پایــdاه زنــان در 

جامعــه همــواره در حــد شــعار مطــرح باشــد. 
شــرایط کنونــ; مــا به ویــژه  بــا نفــوذ ویران گــر و روزافــزون پیام هــای ماهــواره ای و 
ــن آن  ــه نمادی ــه جنب ــ; از جمل ــه دالیل ــا ب ــه م ــان در جامع ــائل زن ــدان مس ــیت دو چن حساس
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ایجــاب م5 کنــد کــه هــر چــه ســریع تر تکلیــف شــأن و منزلــت زن را در رســانه ها و همچنیــن | 
ــم. ــخص کنی ــر مش ــای دی> عرصه ه

افــزون بــر اقتصــاد جنبه هــای مختلــف زندگــ5 و از جمله ارزش هــا و باورهای مــا از تبلیغات 
تأثیــر م5 پذیرنــد و البتــه خــود بــر آن تأثیــر نهــاده و آن را بــIار م5 برنــد. ایــن چنیــن اســت کــه 

نبایــد از تبلیغــات و تأثیــرات آن بــر زنــان و بــر نگــرش جامعــه نســبت بــه آنــان غافــل بــود.
انــکار توانایــی زن بــه همــراه نگــرش ابــزاری بــه او محتــوای بســیاری از برنامه هــای رســانه  
و از جملــه تبلیغــات تجــاری به ویــژه در غــرب را تشــIیل م5 دهــد. تلخــ5 نگــرش جنســ5 و 
اســتفاده ابــزاری از زن هنگامــ5 آزاردهنده تــر م5 شــود کــه درک کنیــم اینگونــه بازنمایی هــا از 
زن تصویــری را بــه وجــود مــ5 آورد کــه از یــ[ طــرف بــا واقعیــت منطبــق نیســت و از ســویی 
دی>ــر تکــرار ایــن نــوع بازنمایی هــا م5 توانــد بــه تدریــج آن را بــه واقعیــت تبدیــل کنــد؛ یعنــ5 

تکــرار مســتمر آن م5 توانــد بــه چنیــن تأثیــر واقــع ســازی منجــر شــود.
قوانیــن و مقــررات موجــود در زمینــه تبلیغــات بــرای تنظیــم امــور تبلیغــات کشــور و حفــظ 
حقــوق مخاطبــان از جامعیــت و شــمول کافــ5 برخــوردار نم5 باشــد تــا چــه رســد بــه تبییــن 
ــن  ــن قوانی ــر ای ــان. عالوه ب ــت وجــودی آن ــن عرصــه و پاسداشــت منزل ــان در ای ــت زن وضعی
موجــود کــه ناظــر بــر وضعیــت زنــان و حمایــت از منزلــت آنــان م5 باشــند نیــز بــه دالیلــ5 از 
جملــه کل5 گویــی و ابهــام، عــدم تطابــق بــا واقعیــات جامعــه، آرمان گرایــی بیــش از انــدازه و 

عــدم پیش بینــ5 ضمانــت اجراهــای مناســب و کافــ5 کارایــی الزم را ندارنــد.   
از ســوی دی>ــر یIــ5 از ایــرادات همیشــ>5 بــر قوانیــن و مقــررات کشــور در هم آمیختگــ5 
حــدود اخالقــ5 و حقوقــ5 اســت. ایــن امــر ســبب جای>زیــن شــدن تخلــف قانونــ5 بــه تخلــف 
اخالقــ5 و قابــل تســامح شــدن شIســتن قوانیــن و مقــررات در نــگاه اجتمــاع شــده اســت، 
ــدگان  ــه تخلف کنن ــال مجــازات نســبت ب ــIان اعم ــواردی ام ــن م ــه در چنی به خصــوص آن ک
وجــود نــدارد.  بــه عبارتــ5 نکتــه مهــم در قانون گــذاری چ>ونگــ5 طرح و بســط مســائل اســت. 
قانــون نویســ5 مســئله ای غیــر از قانون گــذاری اســت. بعــد از آن کــه احتیــاج بــه وضــع قانــون 
در حــوزه ای مبــرم شــد، شــیوه نــگارش قانــون یIــ5 از مهم تریــن موضوعاتــ5 اســت کــه بایــد 
توجــه شــود. در ایــن راســتا بــرای مثــال لحــاظ مــواردی چــون قابلیــت انعطــاف، شــفافیت و 
پرهیــز از ابهــام و اجمــال، قابلیــت اجــرا و ســودمندی، ضمانــت اجــرا و الــزام آوری ضــروری 

اســت.
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عابدین�، ناصر (١٣٨۵). «صدا و سیما و آگه� های بازرگان�، مصاف آرمان ها و واقعیت ها»، مجله رادیو، 
شماره ٣٣: ٨٠‑٧٨.

کاتوزیان، ناصر (١٣٨۵). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق� ایران، چاپ چهل و نهم، تهران: شرکت 
سهام� انتشار.
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گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالم3 (١٣٩١). اظهار نظر کارشناس& درباره نظام جامع رسانه های | 
هم:ان& به شماره مسلسل١٢۴۶٣.

مطهری، عل& (١٣٩۶/١/٢٠). نظارت شورای نظارت بر صدا و سیما امری تشریفات& است. 

(١٣٩۶/٩/١۵) ./٩۶٠١٢٠٠٧١٢٩/https://www.isna.ir/news

معتمدنژاد، کاظم (١٣٨٨). حقوق تبلیغات بازرگان&، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

موالنا، سیدحمید (١٣٨٧). «آن سوی تبلیغات بازرگان& جهان&، واقعیت ها و چالش ها»، فصلنامه رسانه، شماره 
.٢‑٩۴ :٧۵

ب) قوانین و مقررات

اصالحیه مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران مصوب شورای اسالم& شهر تهران مورخ 
٢٩ دی ١٣٨٣.

اصول سیاست فرهنگ& جمهوری اسالم& ایران مصوب شورای عال& انقالب فرهنگ& ١٣٧١.

معاونت  مصوب  سیما  و  صدا  سازمان  پخش  و  تأمین  تولید،  سیاست های  و  اولویت ها  محورها،  اهداف، 
تحقیقات و برنامه ریزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالم& ایران ١٣٨۴.

اهداف و سیاست های کل& فرهنگ& برنامه سوم توسعه کشور مصوب شورای عال& انقالب فرهنگ& در سال 
.١٣٧٧

دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیط&) مصوب کمیته مرکزی سازمان های تبلیغات& کشور مورخ ٢١ مهر 
.١٣٩۴

دستورالعمل تبلیغات محیط& کاال و خدمات مصوب شورای فرهنگ عموم& مورخ ١٢ اردیبهشت ١٣٩١.

دستورالعمل تهیه آگه& های تبلیغات& در صدا و سیمای جمهوری اسالم& ایران مصوب اداره کل بازرگان& سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالم& ١٣٧٧.

دستورالعمل نحوه استفاده از تصویر هنرمندان و ورزشmاران در تبلیغات مصوب کمیته مرکزی سازمان های 
تبلیغات& کشور مورخ ٣ دی ماه ١٣٩٣.

سیاست های فرهنگ& ـ تبلیغ& روز زن مصوب شورای عال& انقالب فرهنگ& مورخ ١۶ مهر ١٣٨١.

سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیط& مصوب شورای عال& انقالب فرهنگ& مورخ ٢٧ بهمن ١٣٨٨.

قانون اساس& جمهوری اسالم& ایران مصوب ١٣۵٨.

قانون مجازات اسالم& مصوب ١٣٧۵ (کتاب پنجم).

قانون مطبوعات مصوب ١٣۶۴ و اصالحیه آن در سال ١٣٧٩.

مجموعه ضوابط تهیه و تولید محتوایی آگه& ها در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالم& ایران مصوب اداره 
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 | کل بازرگان$ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالم$ ایران بهار ١٣٩۵.

مصوبه مربوط به اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران مصوب شورای اسالم$ شهر تهران مورخ 
١٢بهمن ١٣٨٢.

مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای غیر منصوب در شهر تهران مصوب شورای اسالم$ شهر تهران مورخ ٢٩دی 
ماه ١٣٨٣.


