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 چکیده
 اتیتبلیغ  تارنماهای از استفاده با درآمدزایی مشروعیت پیرامون بحث

 و معامالت امروزه که بیان این به. است آن شناسی موضوع و

 زمان در که معامالتى بین حكم که آمده وجودبه جدیدی قراردادهای

 مرسوم شارع زمان از پس اندکى که معامالتى و بوده متداول شارع

 انجام خدمات و کاال بازار در روز هر که معامالتى یا و است شده

 از مال کسب که است این کلیدی سوال ندارد، وجود تفاوتى شود،مى

 و اول مرحله در شناسی موضوع رواین از دارد؛ حكمی چه طریق این

 این لیاص مسأله تبلیغاتی تارنماهای طریق از مال کسب حكم تبیین

 صورت اجتهادی و توصیفی – تحلیلی روش با که. باشدمی پژوهش

 لهاد تبیین فقهیه قواعد و شواهد فقهی، ادله بازخوانی با. پذیردمی

 اجتهادی تحلیل و نقد و  مساله بر اسالمی عقود طریق از مال کسب

. ردک مشخص را تبلیغاتی تارنماهای طریق از مال کسب توانمی دالیل

 ه؛اجار و بیع جعاله، عقد طریق از کسب جواز ادله بررسی و نقد از پس

 نافزو. شودمی اثبات جعاله عقد طریق از مال کسب نوع این نهایت در

 طریق از) واقعی غیر بازدید و متعارف غیر طریق از مال کسب آن بر

 حرام غرر و ضرر قاعده الباطل، به مال اکل فقهی قواعد طبق( ربا

 . باشدمی

یكی، تبلیغاتی، بازاریابی الكترون تارنماهایبازاریابی، واژگان کلیدی: 

 .باطل مال به اکلکسب مال، عقد جعاله، 

 

 

  
Abstract 

The present research is about the legitimacy of 

income generation using advertising websites and 
its typology. It is to say that today certain new 

transactions and contracts have emerged whose 

rulings are not different from those of the 
transactions that were common during the time of 

the Legislator or transactions that became 

customary a little after the time of the Legislator 
or from the transactions that are done every day in 

the markets of merchandise and services. The key 

question is what the ruling on acquiring money in 
this way is. Therefore, first of all the typology and 

then explaining the ruling for earning money 

through advertising websites is the main issue of 
this research, which is done by analytical-

descriptive and discretionary (ijtahādī) procedure. 

By re-examining the jurisprudential arguments, 
jurisprudential evidences and rules explaining the 

evidences of acquiring money through Islamic 

contracts on the issue and criticizing and 
discretionary analysis of the evidences, it is 

possible to determine the acquisition of money 

through advertising websites. After critically 
reviewing the evidences of the permissibility of 

acquisition through ju‘āla (contract whose subject 

matter is a work or task to be done), bay‘ (sale), 
and ijāra (lease) contracts, eventually this type of 

acquisition of wealth is proved through the ju‘āla 

contract is proved. In addition, according to the 
jurisprudential rules of akl-i māl bi’l bāṭil 

(consuming property wrongfully) and ḍarar wa 

gharar (loss and risk-taking), the acquisition of 

wealth through non-conventional means and 

unreal visitation (through usury) is legally 

forbidden (ḥarām). 

Keywords: marketing, advertising websites, e-

marketing, acquisition of property, ju‘āla 

contract, akl-i māl bi’l bāṭil (consuming property 
wrongfully). 
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 مقدمه

دنیای امروز دنیای تحوالت سریع و گسترده در تمام ابعاد است. تردیدی نیست که همه کشورهای 

دریافت  ویژهگیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... بهجهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره

باشند. از درآمد و سود و در نتیجه بهبود کیفیت از طریق استفاده از فناوری اطالعات می سهم بیشتری

تمرکز شدید بر روی کیفیت خدمات باعث ارزشمند شدن محصول از نظر مشتری و موجب وفاداری آنها 

 (.22، 5831شود )موسوی، می

ل خصوص نحوه تعامان بههای مختلف یک سازمامروزه فناوری اطالعات تاثیرات شگرفی بر قسمت

شکل  به CRMای که ابزارهای فناوری اطالعات در گونهها با مشتریانشان گذاشته است. بهسازمان

شود این موضوع خود باعث پدید آمدن مفهوم نوینی با نام مدیریت ارتباط با مشتری وسیعی استفاده می

 (.2، 5831پور، ( شده است )قلیeCRMبه صورت الکترونیکی )

هایی هایی است که به ایجاد، برقرای ارتباط، تحویل و تبادل ارائهها و فعالیتبازاریابی فرایند

 غاتیتبل  (American Marketing Association, 2013 کند )پردازد که برای مشتری ارزش ایجاد میمی

 یهاسال در غاتیتبل در نترنتی. استفاده از اباشدیم یابیبازار یهاستمیسگسترده  یهااز حوزه یکی

 غاتیتبل(. 2، 5831)خسروانی،  غات را از آن خود کرده استیبازار تبل  از یادیو سهم ز افتهیتوسعه  ریاخ

ارتقا  غات دریتبل کیهر کل یاستفاده از پرداخت به ازا ن،ی. عالوه بر اباشدیم یابیبازار ختهیجزو آم

(. در این پژوهش در 2، 5831)خسروانی،  و فروش نقش دارد یجذب مشتر ،یاطالع رسان نگ،یبرند

و  حکم کسب درآمد از این طریق را مورد بررسی قرار  تبلیغاتی تارنماهایرابطه با موضوع شناسی 

 دهیم.می

 پیشینه تحقیق

 یقهف یبررس نیدر مرحله اول و همچن یانجام شده توسط پژوهشگر موضوع شناس قاتیطبق تحق

 یابیدر موضوع بازار یاما در موضوعات تخصص ؛موضوع انجام نگرفته است نیدر ا یطور اجتهادبه



 

 تبلیغاتی تارنماهای از استفاده با درآمدزایی مشروعیت / 01

 

 یصمقاالت تخص تبلیغاتی تارنماهایخصوص نوع هو ب یمجاز یدر فضا غاتیتبل نیو همچن تالیجید

 اشاره نمود: ریتوان به موارد زیمقاالت م نیاست از جمله ا دهنوشته ش

د عملکر زانیبر م ینترنتیا یابیبازار ریتاث ی، بررس5831 بهنام، ،یزجید یشاد ن،یحس گلو،یقره ب. 5

 ی(، فصلنامه فضایشرق جانیاستان آذربا یو جهانگرد یمسافرت یها: آژانسی)مطالعه مورد سمیتور

 .5شال اول، شماره ،یگردشگر

 در الکترونیکی مشتریان روابط مدیریت نقش مقاله ،5831 لیال، جنتی، پروانه، پور،قلی .2

 انسانی، معلو و اقتصاد مدیریت، در نوین هایپژوهش المللی بین کنفرانس سومین اینترنتی، بازاریانی

 .گرجستان

 با الکترونیکی ارتباط مدیریت نقش مقاله ،5831 صدیق، رضاییان، فریبرز، موسوی، .8

 .فردا مدیریت نامه فصل ،51 و 58 شماره ، ایران گردشگری در( ECRM)مشتری

 انیمب بر مدیریت ساالنه کنفرانس دومین کلیکی، تبلیغات مقاله ،5831 نسرین، خسروانی، .1

 .تهران دانشگاه هوشمندی،

 صصیتخ صورتبه فروش و مشتریان مدیریت و الکترونیکی بازاریابی بررسی به مقاله چهار این در

 تخصصی بیان و تبیین و کلیکی تبلیغات بررسی به مجزا طوربه خسروانی نسرین خانم مقاله در و پرداخته

 لیغاتیتب تارنماهای طریق از مال کسب حکم و شناسی موضوع مقاله، این در بنابراین. است پرداخته آن

 گونهاین. است گردیده واقع تحقیق مورد اجتهادی و فقهی جهت از گردیده؛ واقع تحلیلی و پژوهش مورد

 .نماید تقویت را مقاله نوآوری جنبه تواندمی خود و نداشته سابقه موضوع این در بررسی
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 بیان مسئله

 شارع زمان در که معامالتى بین حکم که آمده وجودبه جدیدی قراردادهای و معامالت امروزه 

 زاربا در روز هر که معامالتى یا و است شده مرسوم شارع زمان از پس اندکى که معامالتى و بوده متداول

 با درآمدزایی مشروعیت پیرامون مقاله این موضوع ندارد، وجود تفاوتى شود،مى انجام خدمات و کاال

 این از لما کسب که است این  کلیدی سوال. است آن شناسی موضوع و تبلیغاتی تارنماهای از استفاده

 طریق از مال کسب حکم تبیین و اول مرحله در شناسی موضوع رو این از دارد؛ حکمی چه طریق

 ررسیب مورد خاص طوربه حاضر تحقیق در آنچه. باشدمی پژوهش این اصل مسأله تبلیغاتی تارنماهای

 مورد راآن یفقه حکم بتوان وسیله بدین تا بوده تبلیغاتی تارنماهای شناسی موضوع است، گرفته قرار

 این زا مال کسب و تبلیغات نوع این شناسی موضوع دقیق بررسی مقاله این تالش دارد، قرار بررسی

 غاتیتبلی تارنماهای از استفاده با درآمدزایی مشروعیت کلی بررسی مقاله این نگاه همچنین و طریق

 تاشکاال و بوده؟ صحیح اسالمی عقود از یک کدام طریق از مال کسب نوع این گردد معلوم تا باشدمی

 باشد؟می چه مکلف برای فقهی حکم و گردد؟می واقع کجا در مال کسب نوع این در موجود

 تبلیغاتی موضوع شناسی تارنماهای

 یابی اینترنتیبازار

 این. دباشمی مشتریان نیازهای درک طریق از آنالین درآمد ایجاد اینترنتی بازاریابی اهداف از یکی

 و ندباش داشته ما خدمات و محصوالت از بیشتری آگاهی آنالین مشتریان کهاین مگر شودنمی میسر

 توانمی را اینترنتی بازاریابی(. 3 ،5833ضرابی، و نسب رخشانی) باشند متعهد آن به نسبت همچنین

 ها،االک بازاریابی بر متشکل که آورد حساب به مدرن تجاری فعالیت یک و جدید فلسفه یک عنوانبه

 ،5831 بیگلو،قره) باشدمی الکترونیکی ابزارهای سایر و اینترنت طریق از عقاید و اطالعات خدمات،

 زنجیره بخشی ثرا بهبود در اینترنتی بازاریابی تطبیق برای اصلی رسانه عنوانبه اینترنت از هاشرکت(. 513

 کسب همچنین و توزیع هایکانال بین روابط بهبود و مشتریان دادن افزایش ها،هزینه کاهش ارزش،



 

 تبلیغاتی تارنماهای از استفاده با درآمدزایی مشروعیت / 07

 

 انجام برای اینترنت از استفاده که است این گویای تجربی شواهد کنند؛می استفاده رقابتی مزایای

 جاریت عملکرد افزایش با مثبتی طور به پرداخت و فروش دادن، سفارش مانند بازرگانی، هایفعالیت

 (.513 ،5831بیگلو،قره) باشدمی مرتبط

 تبلیغاتی تارنماهای مفهوم 

 از تنیم تبلیغ با که است بازاریابی و اینترنتی تبلیغات از مدلی نام PPC یا کلیک ازای با پرداخت 

 موبایل ناپلیکیش سایت، وب به تبلیغات بازدیدکنندگان آن در که ، ادوردز گوگل مانند هاییکانال طریق

 هب خود، رسانه به مراجعه و هاکلید تعداد اساس بر دهنده تبلیغ و شوندمی هدایت دیگر ایرسانه یا و

 تحت مرتبط کلمات) ادگروپ ایجاد از پس کمپین هدف. کندمی پرداخت را تبلیغات هزینه دهنده نمایش

 صفحه به مشتریان مستقیم هدایت و شدگی کلیک نرخ افزایش و ادورز گوگل کلیکی تبلیغات( نام یک

 بلیغاتت از. است مراحل این از فیدبک و آنالیزم و مانیتور و خرید به بازدید تبدیل نرخ افزایش و فرود

 گرددمی استفاده پرداختی یا ارگانیک غیر وجویجست نتایج در باالتر رتبه کسب منظور به کلیکی

  (.8 ،5831خسروانی،)

 بازاریابی موتورهای جستوجوگر 

 وجستج موتور بازاریابی. است اینترنتی بازاریابی از شکلی SEM جستجو موتورهای بازاریابی

 ورتص به ارگانیک وجوجست نتایج. باشدمی ارگانیک یا غیرپرداختی و پرداختی روش دو هر شامل

 بهینه از است ممکن  SEM. شودمی پیدا( SERP) جستجو موتور نتایج صفحات در چپ سمت در لیست

 غاتتبلی خدمات از یا و شود،می سایت محتوای بهبود یا مجدد طراحی شامل که( سئو) وبسایت سازی

 نماید سبک ارگانیک نتایج به نسبت جستجوها نتایج در باالتری جایگاه تا نماید استفاده PPC کلیکی

  (.8 ،5831خسروانی،)
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 تبلیغاتی تارنماهای کار و کسب مدل

 خدمات انجام مراهه به تبلیغ پذیرندگان برای کلیکی تبلیغات: تبلیغاتی خدمات ارائه بر مبتنی مدل

 گهیآ برای و درآمد مدل عنوانبه تبلیغات بخشی اثر به مربوط هایگیریاندازه و تبلیغات ردگیری

 (.1 ،5831خسروانی،) باشد می ایهزینه مدل یک عنوانبه دهندگان،

 (.8،ص5831)خسروانی، مزایا و محدودیت های تبلیغات کلیکی

 تبلیغاتی معایب تارنماهای تبلیغاتی مزایای تارنماهای

 تواند به سرعتدستیابی به هدف ساده است و می

 ترافیک تولید کند.

اگر کمپین به درستی مدیریت  ایجاد هزینه زیادی

 نشود

بسیار  PPCگیری نتایج عملکرد کمپین اندازه

 آسان است.
 تولید ترافیک های ناخواسته

کنترل کامل برای بهینه سازی، فیلتر کردن ترافیک 

غیر ضروری، و رسیدن به بازارهای هدف 

 صورت محلی و یا بین المللی.به

 کمپین ها همیشه موفق نیستند

 نتایج لیست کمپین ها موقت هستند ROIاندازه گیری 

ای هبه راحتی قابل تنظیم است، مناسب شرکت

 کوچک و متوسط
 های ارگانیکهای کمتر از کلیککلیک

باشد و پرداخت تنها آگهی مقرون به صرفه می

 برای کلیک است.
 کلیک های غیر واقعی

 ----- استراتژی های بازاریابی فصلی

سرنخ فوری، درک مخاطبان خود و تسلط ایجاد 

 بر صفحه وب در موتورهای جستجو.
----- 

 

ها جهت های غیر واقعی و استفاده از رباتیکی از معایبی که از لحاظ فقهی باید بررسی شود کلیک

 باشد.باال بردن کلیک و کسب درآمد از این طریق می



 

 تبلیغاتی تارنماهای از استفاده با درآمدزایی مشروعیت / 04

 

در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که حمایت مالی تبلیغات  2152کینگ، آبراهامزه، رگزدال، 

عنوان یک کسب و کار سودآور و مدلی برای موتوهای جستجوی تجاری پیشرو برای تبلیغ کنندگان به

انجام  ر کلیکهای داده کاوی پیشرفته، مانند یادگیری گروه پرداخت به ازای هاست. استفاده از تکنیک

بندی از چهار شده است. ارائه تجزیه و تحلیل عمیق جستجو تبلیغات اسپانسری با مقایسه نتایج طبقه

رداری( گیری، پشتیبانی ماشین آالت بهای تصمیممدل طبقه بندی )ساده بیز، رگرسیون لجستیک، درخت

متا(  ، تعمیم انباشته و هزینههای یادگیری )راگیری، بوت استرپ تجمیعیبا چهار گروه محبوب تکنیک

های بینی سودآوری پرداخت به ازای هر کلیک است. تکنیکهای یادگیری پیشبوده است. هدف روش

تی های امنیدستیابی به سود بیشتر و همچنین به سرویس PPCیادگیری گروهی در کمپین های بازاریابی 

 (.1، 5831شود )خسروانی،و فراهم کننده تجهیزات امنیتی منجر می

اند های کسب مال می توتوان دریافت که یکی از راهطبق توضیحاتی که در موضوع شناسی بیان گردید می

د آیا این نوع کسب مال از لحاظ شرعی جایز شو( باشد حال سوال مطرح میppcاز طریق سایت های کلیکی )

 ؟گردداست و در صورت جواز در کدام یک از عقود اسالمی وارد می

  تبلیغاتی بررسی فقهی حکم کسب مال از تارنماهای

 امامیه فقیهان بیشتر اما است؛ فساد ها،آن صحت در شک صورت در معامالت در اولى اصل اگرچه

. است معامالت صحت آوریم،مى دست به معتبر ادله در عمومات و اطالقات از که لفظى اصل معتقدند

 مال اکل و ربا نظیر حرامى فعل بر مشتمل و باشد صحیح اىمعامله بر عقد اطالق کهدرصورتی بنابراین

 شودمى رااج آن بر صحت احکام باشیم، داشته شک آن صحت در دلیلى هر به ولى نباشد، غیره و باطل به

 متداول عشار زمان در که معامالتى بین حکم این تطبیق در. نیست جایز طرفین براى آن مفاد از تخطى و

 کاال بازار در روز هر که معامالتى یا و است شده مرسوم شارع زمان از پس اندکى که معامالتى و بوده

 تاس صورتى در تنها این البته. ندارد وجود تفاوتى شود،مى انجام بهادار اوراق بورس بازار و خدمات و

 نشود تلقى شریعت در ممنوع خاص و عام عناوین از یکى مصداق معامالت گونهاین که
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 ای» بالعقود أوفوا آیه: آیدمی دستبه عمومات و اطالقات از که لفظی اصل( 15/ 13 ،5835شاهرودی،)

 است والم الف به معرّف جمع شریفه آیه در( عقود) کلمه. است( 5/مائده) «بالعقود أوفوا آمنوا الذین أیّها

, الم و الف به محلّى جمع که شده بحث اصولى نوشتار در خود، درجاى, این. دارد عموم بر داللت و

 این. است واجب و الزم عقدها تمام به وفاى و پایبندى که شودمى فهمیده آیه از. رساندمی را عموم

 افرادى مِعمو است،( بالعقود اوفوا) لفظ مطابقى مدلول و آیه ظاهر و شودمى استفاده شریفه آیه از که عموم

 مومع بر اقتضاء، داللت به...  و نکاح مزارعه، اجاره، بیع،: مانند شود،مى هامصداق تمامى برگیرنده در و

 دون زمانى ویژه و است جارى هازمان همه در عقد، به وفاى که معنى بدین کند،می داللت نیز ازمانى

 کی تنها عقد، به وفاى آیدمى الزم باشد، مجمل و مهمل جهت این از شریفه آیه اگر زیرا نیست؛ زمانى

 ودنب واجب گمان،بى پس. گرددمى لغو وفاء حکم باشد، گونهاین اگر که بگیرد، بر در را زمان از برهه

 ،5831لطفی،) است لزوم با مساوى عرف، در بلکه عقد، بودن الزم لوازم از زمان، هر در عقد، به وفاى

 راه از هم و امر صیغهء راه از( 82/اسراء) «مسؤوالً کان العهد إنَّ بالعهد اوفو» عهد به وفای آیه و( 55

 تجارت آیه ؛(518/ 2 ،5833 شهابی،) است شده استدالل عهد، به وفاء وجوب بر«  عهد»  بودن مسئول

 «ممنک تراضٍ عن تجارةً تکون أن إالّ بالباطل بینکم أموالکم التأکلوا آمنوا الذین أیّها یا» تراض عن

 ره آنان، نظر در. انددانسته شرعى، باطل شریفه، آیه در را باطل از منظور فقیهان، از برخى(. 23/نساء)

 گیردبرمی در را آن قاعده این باشد، شدهتصریح آن بطالن به روایات، و آیات موجب به و شرع نظر در چه

 بداللّهع بن مقداد و خویی اللّه آیت. شودنمى شامل «بالباطل بینکم اموالکم التأکلوا: »آیه را آن غیر و

 از مراد هک است استوار این بر استدالل این اساس. اندبرگزیده را نظر این العرفان، کنزل صاحب سیورى،

 تشخیص به اند،شده اخذ احکام موضوع در که هایىعنوان همه کهچنان باشد،می عرفى باطل ،(باطل)

 اساساً  د،کنمى تأکید باطل از عرف فهم بر کهاین بر عالوه خمینى، امام, سخن این در. دارند بستگى عرف

 داندمى عرف به محول اند،شده اخذ احکام موضوعات در که هایىعنوان و الفاظ همه فهم

 ؛21/11 ،5151عاملی، حر) «شروطهم عند المؤمنون أو المسلمون» روایات و( 3ش،5838اسماعیلی،)

 ،5113 مجلسی،) «أموالهم على مسلّطون الناس» روایت(. 58/811 ،5113 نوری، ؛3/511 ،5113کلینی،
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)  گرددمی مشخص معامالت صحت آید؛می دستبه متشرعه سیره و(  5/113 ،5118 جمهور، ؛2/232

 فعل رب مشتمل و باشد صحیح ایمعامله بر عقد اطالق کهدرصورتی بنابراین( 13/15 ،5835 شاهرودی،

 الم کسب رواین از. هست صحیح معامله و عقد نباشد غیره و غرر و ربا و باطل به مال اکل نظیر حرامی

  .باشدمی جایز تبلیغاتی تارنماهای طریق از

 اصطالحی عقود با کلیکی تبلیغات مطابقت

: گردی تعبیر به. خاص موارد اال است درست بگیرد، صورت نفر دو میان که عقدی هر و ایمعامله هر

 گویندمی چرا؟. شود روشن خاصی دلیلبه معامله آن فساد آنکه مگر است صحت ایمعامله هر در اصل

(. 5/دهمائ«)  بالعقود اوفوا امنوا الذین ایها یا» داریم کلی صورتبه را اصل این قرآن در ما اینکه دلیلبه

 تمام به: است فرموده عام طوربه و کلی طوربه. پیمانها عهدها، یعنی اندگفته مفسرین همه را عقود

 بکنید، ملع باید شرعا یعنی بکنید، عمل آنها طبق بر باید و باشید وفادار باید بندیدمی که هاییپیمان

 یا و عبی یا صلح صورتبه شما پیمان و عهد آن که نشده قید هیچ«  بالعقود اوفوا»  در. است الهی حکم

 نبوی است حدیثی همچنین. کرد عمل پیمان به باید گویدمی کلی اصل این. باشد دیگر عقد یا و اجاره

 عند المؤمنون: »که اندفرموده اکرم پیغمبر. است مفاد همین هم آن مفاد و است مسلمات از فقه در که

 یشرط هر مؤمن یعنی. اندایستاده خودشان شرائط پای مؤمنان. قرارداد یعنی اینجا در شرط.  «شروطهم

 حتص کلی اصل این. کند تخلف آن از نباید بایستد، آن روی باید گذارد،می که قراری هر و تعهدی هر و

 مطهری، ) است کرده تأمین و تضمین شود،می بسته نفر دو میان که را قراردادی و تعهدی و پیمان هرگونه

5833، 231.) 

ی تبلیغات ها و تارنماهایجدید کسب مال فعالیت و کسب درآمد از طریق سایت هاییکی از شیوه

است که در موضوع شناسی به آن پرداختیم حال باید بررسی کنیم که این نوع فعالیت داخل در کدام یک 

 آور و تعهدآور باشد.گیرد تا پیماناز عقود اسالمی قرار می
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 الهکسب مال از تارنماهای تبلیغاتی و عقد جع

 پرداخت به التزام ی. گاهاست آن یلغو یمعنا به کی، نزدو حقوق فقه در اصطالح جعاله مفهوم

 یاغهیص ایعقد  ی( و گاه533 /81 ،5813 ،یکارِ حاللِ موردنظر )نجف دادن ( در برابر انجام)عِوَض اجرت

 ،5151،اول دی؛ شه512 /2 ،5818،نی)فخرالمحقق است شده خوانده جعاله د،ینما التزام نیبر ا داللت که

 در برابر انجام معلوم یعِوَض دادن را تعهد به جعاله انی(. شافع511 /51، 5152،یلیاردب ؛ مقدس8/33

 ،ینیشرب بیاند )خطهکرد فیعر، تدشوار است از مقدارِ آن یآگاه که مجهول یکار ای ،نیمع یکار دادن

 است ادیز آن به یابیدست احتمال که است یاجاره منفعت جعاله ،انینظر مالک (. به123 /2تا،بی

 یکار دادن انجام یازا به یمال مقرر کردن جعاله ،انیحنبل یبرخ ریتعب (. به1/8311 ،5153،یلی)زُحَ

 (.833 /1تا،بی ،ی)مرداو است مجهول یمدت یبرا مجهول ای معلوم

در  ، از جملهآمده انیم به سخن جعاله ای ، از جُعْلبحث مناسبتِ موضوع به یگاه زین ثیدر احاد

 تا،بی ،نعمان ی؛ قاض1/211، 5113،ینیکل)؛ ()عَبد آبِق یبرده فرار ابندهی یبرا اجرت پرداخت موضوع

؛ 282ـ281 /1، 5118،یجهاد )صنعان مبحث در در جنگ شرکت یبرا اجرت گرفتن(، 133 /2

 آن به مربوط و نماز در ابواب قرآن آموزش یبرا اجرت (، گرفتن513 /1 ،5158،یطوس

 ای مکاسب بدر با و حجامت از حمام کردن استفاده یبرا دادنِ اجرت ای(، 523 /1 ،5151،یطحاو)

با  که یثیمتأخر حد از منابع گروه (. در آن851 /1 ،5158،ی؛ طوس523 /1، 5151 ،ی)طحاو جاراتا

 /28 ،5151،ی)حرّعامل است شده یگردآور یاختصاص یدر مبحث جعاله ثی، احادشده میتنظ یفقه ابواب

 (.81ـ51/88 ،5113 ،ینور ؛538ـ533

سوره مائده که بر  5آیات متعددی بیان گردیده است، از جمله آیه جواز و مشروعیت عقد جعاله در 

سوره یوسف که دلیل مشروع بودن  32ها داللت دارد. همچنین، آیه وجوب وفای بر عهد و همه پیمان

 /5، 5835،یمظاهر؛ 81/533 ،5813،ینجف؛ 1/213، 5153،یحنبل ی)بهوت جعاله دانسته شده است

ی مشروعیت جعاله مورد استناد فقها قرار گرفته است، از قبیل احادیثی که روایات بسیاری برا (.31

شده جایز شمرده شده یا مضمون پرداخت پاداش برای دستگیری برده فراری یا پیدا کردن شیء گم
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احادیثی که مشورع بودن بستن عقد جعاله برای درمان بیماران، انجام حجامت و تعلیم در کتب روایی 

؛ 213/ 1، 5153 ،یحنبل یبهوت ؛3/21، 5115،یبخار ؛11 /8 ،5151،حنبل)ابنست بیان گردیده ا

از دیگر ادله مشروعیت عقد جعاله (. 81/533 ،5813،ینجف ؛52/213  و 28/538تا، بی ،یحرّعامل

باشد که هرکس برای انجام کاری از فردی درخواست کند همین درخواست، وی را به بنای عقال می

 (.5/33، 5835،ی)مظاهر سازدیاجرتِ کار متعهد مپرداخت 

در  تاجر پرداخت به شونده ملتزم شخص یعنی)کارفرما(،  : جاعلشودیم لیتشک رکن از سه جعاله

 ینعی(، الجعاله)مال جُعل و دهد؛ کار را انجام که یشخص یعنیکار، مانیپ ای( )مجعولٌ له عامل برابر کار؛

 بر درخواست که یبا هر عبارت اند کهدانسته جعاله رکن زیرا ن غهیص یفقها اجرا شتریکار. ب و پاداش اجرت

 زمال یاژهیو الفاظ راندن و بر زبان ردیگیم کند، صورت داللت اجرت در برابر پرداخت عمل دادن انجام

 ،5813،ینجف ؛123 /2 تا،بی ،ینیشرب بیخط ؛251 /2، 5158،یحلّ )عالمه ستین

ه منزل ، کار را آغاز کند، بهاگر عامل اند کهفقها گفته شتری(. ب213ـ 2/213 ،5838،انیکاتوز؛81/533

 (.533 /1 ،5113،یکرک محقق ؛2/512 ،5833 ،نیفخرالمحقق ؛2/251، 5158،یحلّ )عالمه اوست قبول

 است در برابر عوض یدست آوردن منفعتبه عقد جعاله یکی از عقود اسالمی بوده و منظور از عقد جعاله،

 ا،تبی ،(، به شرط آنکه آن عمل حالل و مقصود عقالئی داشته باشد )خمینی183/،1تا، بی ،)شهید ثانی

بیان شده از طریق عقد جعاله انجام  یطبق ادله فقه تبلیغاتی تارنماهای قیکسب  مال از طر (.113 /5

دست آمده در برابر عوضی است که مقصود عقالیی دارد؛ گردد؛ زیرا در این نوع کسب مال منفعت بهمی

گردد به یک رای مثال: شرکتی جهت بازدید یک تبلیغ که این امر باعث فروش بیشتر محصولش میب

بندد تا این تبلیغ را در اینترنت و فضای مجازی و ... اجرا نماید و در قبال شرکت تبلیغاتی قرارداد می

ای دیگر ا رسانهموبایل و یکند. بازدیدکنندگان تبلیغات به وب سایت، اپلیکیشن این کار پولی دریافت می

ها و مراجعه به رسانه خود، به نمایش دهنده هزینه شوند و تبلیغ دهنده بر اساس تعداد کلیدهدایت می

باشد و در کند. در این مثال عوض که همان پول پرداختی از طرف شرکت میتبلیغات را پرداخت می
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الیی گیرد که این کار مقصود عقردد، قرار میگقبال بازدید بیشتر تبلیغات که باعث فروش محصول می

دارد؛ طبق بیانی که گفته شد این عمل و کسب درآمد فی نفسه مشکلی ندارد و کسب مال از این طریق 

 باشد.عقد جعاله امکان پذیر می

 کسب مال از تارنماهای تبلیغاتی و عقد بیع

 آید )کاشف الغطاء نجفی،حساب مین بهبا توجه به دیدگاه فقها بیع، عقد الزم بوده و از عقود معی

؛ 5/111، 5832ـ5833،  ی؛ طوس28/1 ،5813 ،ی؛ نجف5/131، 5818، یعالمه حلّ؛ 531، 5128

توان به بخشی (. برای جواز و مشروعیت عقد بیع و کسب درآمد از این طریق می2/3، 5153طاهری، 

اید: أحل اهلل البیع و همچنین در سوره نساء فرمسوره بقره اشاره نمود که خدواند متعال می 213از آیه 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ »خداوند میفرماید:  23آیه 

در آیه اول اطالق کلمه بیع انواع بیع را حالل « ارَحِیمً بِکُمْ کَانَ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَکُمْ تَقْتُلُوا وَلَاتَرَاضٍ مِنْکُمْ 

دانسته است، جز در مواردی که حرمت آن مشخص است مانند بیع ربوی یا بیع دین به دین و امثال آن. 

در آیه دوم خداوند متعال بعد از نهی از تعدی به اموال یکدیگر، بیان از تجارت از طریق توافق را بیان 

توان بیع جریان فضای مجازی بیان نمود. حال سوال این است که . یکی از این موارد را مینموده است

 شود؟بیع محسوب می تبلیغاتی تارنماهایکسب مال از طریق 

طبق ادله فقهی و حقوقی در بیع باید ایجاب، قبول، قبض و اقباض صورت بگیرد تا به آن بیع گفته 

؛ 2/28تا، )خوئی، بی مبیع باید عین باشد، در عقد بیعطور (، و همین22/255، 5813شود )نجفی، 

(؛ در کسب مال از 213-51/533، 5152؛ روحانی،3-53/3تا، ؛ سبزواری، بی3-8/3، 5121انصاری، 

گیرد چون شود ولی قبض و اقباضی صورت نمیعقدی بین طرفین بسته می تبلیغاتی تارنماهایطریق 

که در قبال پول دریافتی، جنسی را کاری یا فعلی را انجام دهد نه اینشود تا فرد بعد از عقد اجیر می

تحویل بایع دهید؛ و مبیع در اینجا فعل است نه عین؛ بلکه در بیع مبیع باید عین باشد و این دریافت پول 
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گردد چون شرایط عقد بیع را که ایجاب و قبول و در قبال انجام فعل است که از دایره عقد بیع خارج می

 قبض و اقباض باشد، را ندارد.

 تبلیغاتی و عقد اجاره کسب مال از تارنماهای

های بین افراد مورد استفاده قرار رود و در فعالیتشمار میعقد اجاره از عقود پرکاربد و مهم به

 سوره 23و 21در آیه « گیرد؛ در جواز و مشروعیت اجاره در بین فقها سه دلیل را بیان نموده اند: الفمی

الَتْ قَ»قصص بیان شده که دختران مدینی از پدر خود خواستند تا موسی را در قبال کاری اجیر کند 

سوره  1( همچنین در آیه 21)قصص/ « الْأَمِینُ  الْقَوِیُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَیْرَ إِنَّإِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ 

 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ »ک باید به همسر مطلقه خود اجرت دهد طالق بیان شده که مرد در قبال شیر دادن کود

دهند اجرتشان را  ریگاه اگر فرزند شما را شآن (1)طالق/« بِمَعْرُوفٍ بَیْنَکُمْ وَأْتَمِرُوافَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 

گری در آیات دی. عالوه بر این آیات دیمشورت و سازش کن یکیخود به ن انیو )در کار فرزند( م دیبپرداز

( این آیات 15؛ شعرا/ 33؛کهف/ 558ای به مفهوم اجاره شده است.) اعراف/ در قرآن کریم اشاره

؛ 5/213، 5111کند )ابن منذر،بخصوص آیات سوره قصص مشروعیت عقد اجاره را بیان می

خشک (. ب: روایت بیان شده که حق اجیر را تا قبل از 2/38، 5831؛ سیوری، 5/313، 5833طوسی،

األَجیر ، قال: ال یجفّ عرقه حتّى تعطیه ( :... ع)أبی عبد اهلل »شدن عرق از پیشانی پرداخت کنید، 

قال: تکارینا ألَبی »طور روایت ( و همین25/138تا، ؛ بحرانی، بی58/211، 5151حرعاملی، «)اُجرته

 فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهمالسالم قوماً یعملون فی بستان له وکان أجلهم إلى العصر، عبد اهلل علیه

(. روایات متعددی که 25/112تا، ؛ بحرانی، بی58/211تا، )حرعاملی، بی« اُجورهم قبل أن یجفّ عرقهم

(  که همگی آنها داللت بر 513/ 53، 5151در باب اجاره در کتب روایی مطرح شده است )حرعاملی،

/ 5، 5111باشد )ابن منذر، قد اجاره اجماع میکند. ج: سومین دلیل بر حجیت عجواز عقد اجاره می

 (.5/313، 5833، طوسی،213
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تعریف  وأحسن»اند که اجاره یعنی انتقال منفعت در مقابل عوض معین فقها در کتب فقهی بیان نموده

، 5151؛ انصاری، 23/211، 5813)نجفی،(« أنها ما شرعت لنقل المنفعة بعوض من آخر ولو حکما) لها

باشد شود: اجاره اعیان که مورد اجاره خانه، مغازه، زمین و... میاجاره به دو نوع تقسیم می (. عقد5/822

و اجاره اعمال که مورد اجاره عمل است و مطلوب در چنین عقدی انجام عملی است که مستاجر از آن 

 (.5/211تا، کند)هاشمی شاهرودی، بیاستفاده می

تند از: الف: عقد اجاره که مثل دیگر عقود به ایجاب و قبول ارکان عقد اجاره  سه رکن است گه عبار

(. ب: متعاقدان)موجر و مستاجر( که باید شرایط مورد نیاز از قبیل 23/211، 5813باشد )نجفی، می

( البته سفیه اگر برای عملی اجیر 23/253، 5813بلوغ، عقل، اختیار و ممنوع نبودن را دارا باشد )نجفی،

(؛ اما قول مشهور عدم 58-1/52، 5121باشد )طباطبائی،ون اجزاه ولی اختالف میشود در صحت آن بد

 (.81/18،11تا، تواند تصرف کند )خوئی، بیباشد هرچند در مالش نمیاذن در اجیر شدن مفلس می

عقد اجاره یکی از عقود اسالمی بوده حال با توجه به شرایط موجود در عقد اجاره کسب درآمد از طریق 

از طریق عقد اجاره )اجاره اعمال( انجام نگیرد؛ چون شرایط عقد اجاره اعمال که  تبلیغاتی اهایتارنم

مشخص بودن موجر و مستاجر و فعل و قیمت است در این نوع کسب مال از طریق سایت های کلیکی 

 گردد. انجام نمی

ه طریق عقد جعال کلیکی  فقط از تبلیغاتی تارنماهایطور که مطرح شد کسب مال از طریق همان

توان از این طریق طبق شروط منطبق بر عقود جعاله فعالیت خود را انجام داد باشد و میقابل تحقق می

باشد؛ اما از طریق عقد بیع و اجاره به و کسب مال نمود؛ و جواز کسب مال از این طریق مشخص می

گردد؛ اما افزایش درآمد از دلیل محقق نشدن شروط صحت عقد در این نوع کسب مال عقد محقق نمی

 پردازیم.دهد که در ادامه به بررسی آن میطرق نامتعارف حکم این نوع کسب مال را تغییر می
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 ادله حرمت کسب و افزایش درآمد از طریق ربات

 کسب و افزایش درآمد از طریق ربات )بازدید غیر واقعی(

های این نوع فعالیت و کسب مال؛ کلیکدر مواردی طبق موضوع شناسی انجام شده یکی از معایب 

(، چون در این نوع فعالیت به ازای هر کلیک و بازدید از آن تبلیغات 1، 5831غیر واقعی است )خسروانی،

شود. این نوع کسب درآمد طبق ادله و قواعد فقهی مانند قاعده اکل مال مبلغی به حساب فرد واریز می

 به الباطل و قاعده ضرر؛ جایز نیست.

 اعده اکل مال به الباطل ق

عنوان عنوان یک قاعده مسلم فقهی در بیان فروعات فقهی غالبا بهبه« حرمت اکل مال به باطل»قاعده 

 یکیاز اکل مال به باطل  ینه هیآ(. 552، 5833گیرد )عامری و نواب، مستند حکم مورد استناد قرار می

از فقها و مفسران از آن در راه استدالل بر بطالن معامالت در صورت عدم  یااست که دسته یلیاز دال

 (.555، 5833)داورپناه مقدم،  بهره گرفته اند ییفعل مثبت و عقال اعدمیو و  تیصدق مال

ا بها بالباطل و تدلو نکمیو التاکلوا اموالکم ب»ادله این قاعده آیاتی از قرآن کریم است از جمله آیه 

آمنوا التاکلوا  نیالذ هایا ای»( آیه 533بقره/)« من اموال الناس باالثم و انتم تعلمون قاً یلتاکلوا فرالحکام  یال

« ماً یبالباطل، الّا ان تکون تجارة عن تراض منکم و التقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رح نکمیاموالکم ب

 صدونیاموال الناس بالباطل و  اکلونیوالرهبان لمن االحبار  راًیآمنوا انّ کث نیالذ هایا ای»( و آیه 23)نساء/

 (.81)توبه/« میاللّه فبشّرهم بعذاب ال لیسب یف نفقونهایالذهب والفضة و ال کنزونی نیاللّه و الذ لیعن سب

( بنابراین 32، 5831دهد )حمد شراره، منظور از أکل، هرنوع تصرفی که انسان در اشیاء مختلف انجام می

(. واژه مال 2/15تا، کار رفته است )طباطبایی، بیبوده و در معانی مجاز خود بهشامل مطلق تصرفات 

دلیل کمتر مورد مناقشه قرار گرفته است، کمتر به تعریف آن پرداخته شده است به همین ددلیل برخی به

 (.283/ 5، 5151را واضح دانسته اند )طبرسی، از مفسرین معنای آن
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باشد،  البته معنا و مفهوم تحت اللفظی آن ه باطل بیشتر مورد توجه میاز واژگان مربوط به آیه، واژ

کمتر مورد مناقشه قرا گرفته است و در معنای ظلم و عدوان، پوچ و بیهوده، خالی بودن از غرض عقالیی، 

خوری  11/ 55، 5151است )ابن منظور، « حق»فقدان و زیان آمده و در هر صورت نقیض کلمه 

. قدر متیقن از تعریف اصطالحی باطل، مبتنی بر آیه شریفه، این است که مراد از (5، 5118شرتونی، 

 (.815/ 8، 5851باطل، آن چیزی است که نسبت به آن استحقاقی نیست )مامقانی، 

شود که هر استفاده و تصرف در اموالی که به صورت ناحق و نامشروع از مفردات آیه حاصل می

( مطلق 88، 5831باشد )سلیمانی ، بالباطل قرار گرفته و حرام و باطل می باشد، در قلمرو قاعده أکل مال

ادله فقهی موجود هر نوع درآمدی که باعث ضرر، غرر و تضییع حقوق دیگران شود طبق قاعده اکل مال 

 (. 5/123 تا،باشد )محقق اردبیلی، بیبه باطل حرام می

. خوردن مال دیگری بدون مجوز را 5اند که: هفقهای امامیه در موارد إکل مال بالباطل بیان نمود

. خرید و فروش آالت عبادات، صلیب و صنم به 2(. 3/815، 5151دانند )شهید ثانی ، باطل و حرام می

علت عدم مالیت پرداخت مال در مقابل آنها باطل و أکل ثمن در مقابل آنها أکل مال به باطل است 

د و فروش میته و اجزاء آن طبق قاعده أکل مال به الباطل . خری8(. 5/555،552،518، 5121)انصاری،

؛ 183و22/183، 5813. أکل باطل در خیار عیب )نجفی، 1(. 5/85، 5153حرام است )انصاری، 

. أکل باطل در بیع فضولی 1(. 531و 8/533، 5158؛ شهید ثانی،3/583، 5153طباطبایی کربالیی، 

 (.515و 8/511، 5158)شهید ثانی، 

طور مشخص و مجزا به آن اشاره نشده است، ل مستحدثه و جدید که در آیات و روایت بهاز مسائ

یست که ای یا گلدکوئباشد مانند: بازاریابی شبکهولی بر مبنای قاعده أکل مال به باطل ، حرام و باطل می

فته شد در (. براساس آنچه که گ513، 5831اند )صفایی و دیگران، علما طبق قاعده حکم به حرمت داده

دست صورت غیر واقعی( اقدام به بازدید تبلیغات جهت بهتبلیغات کلیکی فردی که از طریق ربات )به

دلیل دست آورد  بهآنکه کار مهمی انجام داده باشد و از این طریق مال هنگفتی را بهآوردن مال کند بی
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قاعده  کند؛ این درآمد طبقاخت میضرر به صاحب تبلیغ که در قبال هر بازدید تبلیغاتی مبلغی را پرد

   باشد.أکل مال بالباطل حرام می

 الضررقاعده 

، 5111؛ محقق داماد، 5/255، 5153قاعده الضرر از قواعد فقهی و حقوقی مشهور است )بجنوردی،

، 5111؛ محقق داماد، 8/551، 5181باشد )قمی، ( که مستند بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی می5/585

5/585.) 

(، آیه 288)بقره/« لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»این قاعده به ادله فراوانی از جمله آیه 

(، حدیث نبوی 232/)بقره« شَهِیدٌ وَلَا کَاتِبٌ یُضَارَّ وَلَا تَبَایَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهِدُوافَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا »

؛ 1/231، 5113،ینیکل؛ 1/881، 5111)صدوق، [« مُؤْمِنٍ عَلَى] فی اإلسالمِ [ال ضِرارَ] ال ضَرَرَ وال إضرارَ»

؛ 5/23، 5155(، حکم عقل )مکارم شیرازی، 21/123، 5151؛ حرعاملی،3/511ج، 5113طوسی،

( 5/515، 5111عقالء )محقق داماد، ( و بناء 8/552، 5181(، اجماع ) قمی، 5/585، 5111محقق داماد، 

 کنند.شود. اجماع در اینجا مدرکی بوده؛ ولی ادله دیگر، این قاعده را اثبات میاستناد داده می

که ضرر از نگاه اهل لغت در مقابل نفع بوده و به معنای زیان، خسارت، بدحالی، شدت با توجه به این

؛ 153، 5123؛ جوهری، 811، 5111؛ فیومی، 111-118، 5152بدن، فقر و ... است)راغب اصفهانی، 

( و در اصطالح فقهی نیز به معنای زیان در هر چیز اعم از جان، مال، آبرو و ... است 111، 5833رازی، 

(. در بحث عمل پیکر 831/ 1، 5158؛روحانی، 5/251، ج5153؛ بجنوردی، 835، 5113)خراسانی، 

شود. ضرار نیز مصدر باب مفاعله بر وزن فعال از م نیز میهای وارد شده بر جستراشی نیز شامل زیان

؛ رازی، 811، 5111است که در لغت به معنای ضرر رساندن به یکدیگر است )فیومی، « ضرر»ریشه 

( بر این باور 835، 5113( برخی مانند محمد کاظم خراسانی )153، 5123؛ جوهری، 111، 5833

و آمدن آن دو در کنار هم از باب تأکید است. بعضی مانند  هستند که تفاوتی میان ضرر و ضرار نیست

( عقیده دارند که ضرر به معنای زیان زدن غیر ارادی و ضرار به 8/833، 5153محمد حسین نائینی )
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( بر این نظر هستند 31، 5151معنای زیان زدن ارادی و عمدی است. بعضی دیگر مانند امام خمینی)ره( )

اموال و انفس و ضرار به معنای قرار دادن در ضیق، شدت و رساندن مکروه  که ضرر به معنای نقص در

 و حرج است.

شکی نیست که در شریعت اسالم « الضرر»رغم اختالف در برخی نکات و  احکام اصطیادی این به

رو در مرحله اولیه و ابتدا به ساکن هیچ ضرری در احکامی که به انسان ضرر بزند، وجود ندارد؛ از این

که حکمی برای فرد و یا جامعه ضرر داشته باشد از ریعت تشریع نشده و در مرحله ثانوی در جاییش

 سوی شریعت اسالمی نفی شده است.

، 5152( و سید محمد صادق روحانی )188/ 2، 5121برخی از فقیهان مانند سید ابوالقاسم خوئی )

، 5181ولی برخی مانند ابوالقاسم قمی )اند؛ ( این قاعده را مختص به اضرار به غیر دانسته33/ 21

 اند. را درباره اضرار به نفس نیز جاری کرده( آن551-551، 5151( و مرتضی انصاری )8/551

ور غیر طهای طراحی شده که بههای غیر واقعی از تبلیغات  مانند استفاده از رباطاستفاده از بازدید

این  شود چون هدف از بازدیدضرر به صاحب تبلیغات میکنند؛  باعث واقعی بازدید تبلغات را ثبت می

کند های غیر واقعی )ربات( تحقق پیدا نمیها جذب مشتری برای خرید است که از طریق بازدیدتبلیغات

 د.باشو باعث ضرر به غیر شده و طبق قاعده این کار جایز نیست و کسب مال از این طریق حرام می

 قاعده غرر

و ابزارهاى مالى معاصر به  دیمعامالت جد ژهیودر بررسى معامالت به هانیفق ز جمله قواعدى کها

 صورت خاص است.به« غررى عینفى ب» ایصورت مطلق به« نفى غرر»کنند، قاعده فقهى آن توجّه مى

 (33، 5832)علیدوست، ... مطرح است اجاره و ع،یدر ابواب گوناگون فقهى چون ب« نفى غرر»قاعده 

؛ واسطی،  5831،352به معانی گوناگونی بیان شده است؛ غرر به معنانی خطر )صفی پور، غرر در لغت 

 /2، 5111 ،یجوهر( و به معنای در معرض هالک افتادن )1/58، 5111، منظورابن، 118 /8، 5151

دل خوش  یباطل زیداد و او را به چ بیاو را فر ( و همچنین به معنای،.313 /2، 5118 ؛ خوری،313
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 یکه ظاهر یزیچ( آمده است. شهید اول غرر را 111، 5111 ،یومی؛ ف2/313، 5111ن )جوهری، ساخت

( و در اصطالح فقهی غرر، 218، 5152، معنی کرده است )ناپسند داشته باشد یو باطن دهیمحبوب و پسند

؛ 5/113، 5151را گویند )عالمه حلی، یعنی نبود قدرت بر تسلیم و یا جهالت در وجود مبیع و اوصاف آن

 (83-2/81، 5151؛ شهید ثانی، 513-511، 5833طوسی 

آید؛ ولی در برخی از آیات دست نمیطور مستقیم از آیات قرآن بهدرباره حکم و دلیل قاعده غرر به

به لزوم دوری از معامالتی که اکل مال به باطل است و مصداقی بر این نوع می باشد تاکید شده است؛ در 

ن ، در المیزان در تفسیر ای«لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»فرماید:خداوند متعال می 23ه سوره نساء آی

شود و کند که هم باعث سعادت جامعه نمیآیه بیان شده است که اضافه قید بالباطل، از معامالتی نهی می

جمله این معامالت می شود به معامالت  گردد. ازهم باعث ضرر و زیان و منجر به هالکت و فساد می

 (.1/853تا، غرری اشاره نمود )طباطبائی، بی

)حرعاملی، « )ص(: عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِنََهى رَسُولُ اللَّهِ »این قاعده به استناد روایت 

(  بیان شده 2/11 تا،ی؛ صدوق، ب58/238، 5113؛ نوری، 511/35، 5113؛ مجلسی، 53/113 ،5151

درباره  )ع(ز حضرت على است و روایت دیگری در این زمینه وجود دارد از جمله این روایات؛ روایت ا

ا کلّه هذ»حضرت فرمود:  .شد دهیدر پستان، پشم در پشت گوسفندان پرس ریش زار،یفروش ماهى در ن

، 5151بروجردی، ، 281/ 58، 5113نوری،و هو غرر ) کثریو  قلّیمعروف  ریالنه مجهول غ جوز،یال

 نیشدن است و ا ادیز ایمجهول و ناشناخته و قابل کم  رایز ست؛ین زیجا هانیاز ا کدامچی( ه53/113

  است. غرر

همچنین سکونی از حضرت صادق)ع( نقل می کند که حضرت به نقل از امیرالمومنین)ع( فرمودند: 

در مورد  5«إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدینار یصیر بدرهم. فی رجل یشتری السلعة بدینار غیر درهم»

                                                           
 . السالمالمغیرة، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیهموبإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن بنان بن محمد، عن أبیه، عن ابن .  5
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مردی که کاالیی را به یک دینار منهای یک درهم تا مدتی می خرد، سوال شد. حضرت فرمودند: معامله 

 (.53/31تا، فاسد است، چون احتمال دارد تا سررسید، ارزش هر دینار یک درهم شود )حرعاملی، بی

اند ازجمله شیخ اعظم انصاری، مرحوم مراغی معامله غرری را اجماعی دانسته برخی از فقها باطل بودن

ترین مدارک نفی غرر نویسد: از مهم(. مرحوم نراقی می21، 5831اصل، و نراقی )موسویان، علیزاده

شود که آنان در مواضع متعددی حکم به قاعده کسی که کلمات فقها را تتبع کند متوجه میاجماع است 

ای که برای فقیه علم حاصل می شود که حکم به بطالن به خاطر غرر، حکم امام معصوم ند، به گونهاکرده

 (.38، 5153)نراقی، است

باشد و فلسفه و علت بطالن عقد غرری، از بین رفتن دلیل دیگری بر اثبات قاعده غرر بناء عقال می

 گردد اال اینکه دلیلیباعث بطالن آن می ایمشاجره از بین مردم است و باید گفت که غرر در هر معامله

 (. 858/ 2، 5153بر صحت آن وجود داشته باشد )مراغی،

ای هدر سایت شود استفاده از ربات در بازدید از تبلیغاتبا توجه به ادله قاعده غرر مشخص می

بازدیدهای  لتبلیغاتی به دلیل نامشخص بودن حقیقی یا غیر حقیقی بودن بازدید که پرداخت وجه در قبا

گردد و همچنین روشن شدن این امر ناممکن بوده و باعث ضرر به صاحب تبلیغات حقیقی پرداخت می

 باشد.گردد؛ طبق قاعده غرر کسب مال از طریق غیر واقعی)رباط( حرام میمی

 بندی جمع

 عاملت نحوه خصوصبه سازمان یک مختلف هایقسمت بر شگرفی تاثیرات اطالعات فناوری امروزه

 ریتمدی نام با نوینی مفهوم آمدن پدید باعث خود موضوع این. است گذاشته مشتریانشان با هاسازمان

 ایجاد اینترنتی بازاریابی اهداف از یکی. است شده( eCRM) الکترونیکی صورت به مشتری با ارتباط

 نالینآ مشتریان که این مگر شودنمی میسر این. باشدمی مشتریان نیازهای درک طریق از آنالین درآمد

 امر این. باشند متعهد آن به نسبت همچنین و باشند داشته ما خدمات و محصوالت از بیشتری آگاهی

 ردمم به طریق این از را خود محصوالت مجازی تبلیغات به ورود با محصول فروشندگان تا شده باعث

 این تبلیغات و شده اندازی راه خصوص این در هاییشرکت. برسد فروش به محصوالتشان تا دهند ارائه
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 ppc یا یکلیک تبلیغات ها تبلیغات نوع این از یکی. آورندمی در نمایش به مختلف هایسایت در را گروه

 .باشدمی

 از تنیم تبلیغ با که است بازاریابی و اینترنتی تبلیغات از مدلی نام PPC یا کلیک ازای با پرداخت

 موبایل ناپلیکیش سایت، وب به تبلیغات بازدیدکنندگان آن در که ادوردز، گوگل مانند هاییکانال طریق

 هب خود، رسانه به مراجعه و هاکلید تعداد اساس بر دهنده تبلیغ و شوندمی هدایت دیگر ایرسانه یا و

 .کندمی پرداخت را تبلیغات هزینه دهنده نمایش

 هایگیریهانداز و تبلیغات ردگیری خدمات انجام همراه به تبلیغ پذیرندگان برای کلیکی تبلیغات

 ایهزینه مدل یک عنوانبه دهندگان آگهی برای و درآمد مدل عنوانبه تبلیغات بخشی اثر به مربوط

 جعاله قدع طریق از تبلیغاتی تارنماهای از استفاده با درآمدزایی مشروعیت فقهی ادله بیان با و باشدمی

 معایب در که طورهمان بحث این فروعات در اما باشد؛می جایز طریق این از مال کسب و بوده اجرا قابل

 حکم هک باشدمی واقعی غیر بازیدهای و ربات از استفاده شد مطرح شناسی موضوع در تبلیغات نوع این

 .دهدمی تغییر را مال کسب نوع این

 که یرباط شکل به و واقعی غیر طریق از مال کسب گردید؛ بیان که فقهی قواعد و ادله به باتوجه

 باطل غرر قاعده و الضرر قاعده الباطل، به مال اکل قواعد طبق زندمی رقم را واقعی غیر بازدیدهای

 .باشدمی حرام طریق این از مال کسب و گردد؛می تبلیغ صاحب بر ضرر باعث و بوده
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 .مدرسین حوزه علمیه 

 ،قم: جامعه مدرسین.5، چریاض المسائل(، 5153طباطبائی کربالیی، علی بن محمد علی ) .18

 .مؤسسة النشر اإلسالمی ، قم:العروة الوثقى(، 5121طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم ) .11

 می.، قم: موسسه النشر االسالالمیزان فی تفسیر القرآنتا(، طباطبائی، سید محمد حسین )بی .11

، بیروت: موسسه االعلمی مجمع البیان فی تفسیر القرانق(، 5151طبرسی، فضل بن حسن ) .11

 للمطبوعات.

نجار و محمد  یمحمد زهر چاپ :روتی، بثار´االیمعان شرح (،5151) محمد بن احمد ی،طحاو .13

 . ،الحق جاد دیس

المکتبه  :تهران ،چاپ سوم ،هیفقه االمام یالمبسوط ف، (ق5833)محمد بن حسن  ،یطوس .13

 .هیاالثار الجعفر اءیالح هیالمرتضو

 ی.بقاع وسفیو  هیمحمدجواد فق چاپ :روتی، ب االحکام بیتهذ ق(،5158) ـــــــــ .13

 :جامعه مدرسین.، تهرانالخالف (،ق5833) ــــــــ  .11

 رانینامشروع درحقوق ا یفایاز است یضمان ناش(، 5833ی  )نواب یمهد دیو س زیپرو ،یعامر .15

 .521- 31،دوره اول، شماره سوم، صص رازیدانشگاه ش حقوق ، مجلـه مطالعـاتو فرانسـه

چاپ  :، قمشرح اشکاالت القواعد یالفوائد ف ضاحیا (،ش5818) وسفیحسن بن  ی،عالمه حلّ .12

 ی.بروجرد میو عبدالرح یپناه اشتهارد یو عل یکرمان یموسو نیحس

 - 5832بهار  ی،اسالم اقتصاد،  قاعده نفی غرر در معامالت(، 5832)  دوست، ابو القاسمیعل .18

 .(511تا  33 صص 3شماره 

 :، قمالقواعد اشکاالت شرح یالفوائد ف ضاحیا، (5833ـ5833) حسن بن محمد ،نیالمحقق فخر .11

 .میو عبدالرح ،یاشتهارد پناه یعل ،یکرمان یموسو نیحس چاپ
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 قم: درالهجره. ،ریالمصباح المن، (ق5111)احمد  ،یومیف .11

، امو االحک ایو القضا و الحرام و ذکرالحالل االسالم دعائم (،تایب)محمد  بن نعمان، نعمان یقاض .11

 .یضیاصغر ف یعل بنآصف چاپ:قاهره

بررسی تاثیر بازاریابی اینترنتی بر میزان (، 5831دیزجی، بهنام )قره بیگلو، حسین؛ شادی .13

 های مسافرتی و جهانگردی استان آذربایجان شرقی(،عملکرد توریسم)مطالعه موردی: آژانس

 .5فصلنامه فضای گردشگری، شال اول، شماره

نقش مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در  (، مقاله5831پور، پروانه؛ جنتی، لیال)قلی .13

وم های نوین در مدیریت، اقتصاد و عل،سومین کنفرانس بین المللی پژوهشبازاریانی اینترنتی

 انسانی، گرجستان.

 .ی، قم: دفتر انتشارات اسالمالمحکمه نیالقوان، (5181) ابوالقاسم ،یقم .13

 ، نجف: موسسه کاشف الغطاء.احکام المتاجر المحرمهق(، 5128کاشف الغطاء، مهدی ) .31

 .ةیتهران: دار الکتب اإلسالم ،یالکاف (،ق5113) عقوبیبن محمد ،ینیکل .35

 جا.: بی، تهران: مشارکتها ـ صلح2 ج ،یمدن حقوق(، ش5838)ناصر  ،انیکاتوز .32

دفتر تبلیغات اسالم ، قم، 52و  55شماره ، فصلنامه فقه، قاعده لزوم (، 5831لطفی، اسداهلل ) .38

 .حوزه علمیه قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

، قم: غایه اآلمال فی شرح الکتاب المکاسبق(، 5851مامقانی، محمد حسن بن مالعبد اهلل ) .31

 مجمع الذخائر االسالمیه.

 النشر. و الطباعة مؤسسة تهران: ،االنوار بحار ق(،5113باقر ) محمد مجلسی، .31

ار المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلث، تهران: زبدة البیان فی أحکام القرآنتا(، محقق اردبیلی )بی .31

 .الجعفریة

 .مرکز نشر علوم اسالمى تهران:، قواعد فقه (،ق5111)سید مصطفى  محقق داماد، .33

 : آل البیت.، قم القواعد شرح یالمقاصد ف جامع ق(،5113) نیحس بنی علی، کرک محقق .33

 االمام مذهب یعل الخالف من معرفة الراجع یف االنصاف (،تایب) مانیسل بنی عل ی،مرداو .33

 . یمحمدحامد فق چاپ: روتی، بحنبل احمدبن المبجَّل

 ، تهران: صدرامهیب مهیمساله ربا به ضمش(، 5833مطهری، مرتضی ) .31



 

 تبلیغاتی تارنماهای از استفاده با درآمدزایی مشروعیت / 64

 

 : بوستان کتاب.قم ،یاسالم یداردر بانک جعاله(، ش5835)  مظاهری، رسول .35

المکتبة المرتضویة إلحیاء ، تهران: نشر انیزبدة الب )بی تا(، احمد بن محمد ،یلیمقدس اردب .32

 .اآلثار الجعفریة

 یمجتب چاپ: ، قمارشاد االذهان شرح یف الفائدة و البرهان مجمع(، 5152) ـــــــــــ  .38

 .یاصفهان یزدی نیو حس ،یاشتهارد پناه یعل ،یعراق

 .طالبیاب بنی ، قم: مدرسه امام عل2چ ،هیالقواعد الفقه، (ق5155ر )ناص ،یرازیش مکارم .31

مقاله نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با (، 5831موسوی، فریبرز؛ رضاییان، صدیق ) .31

 ، فصل نامه مدیریت فردا.51و  58شماره  ، ( در گردشگری ایرانECRMمشتری)

 یمال یدر بازارها سکیرابطه ر یبررس ،(5831)اصل، محمد  زادهیعباس؛ عل دیس انیموسو .31

 .13شماره  ،51سال  ،سالمیاقتصاد ا یپژوهشی فصلنامه علم ،یمالاس

 .ی، قم: دفتر انتشارات اسالمشرح المکاسب یالطالب ف هیمن، (ق5153) نیحسمحمد ،ینینائ .33

تحقیق: شیخ عباس ، مالسالا عیشرح شرا یجواهر الکالم ف(، 5813) حسند مح، مجفین .33

 قوچانی، دار الکتاب االسالمیه.

 جا.: بیروتی، ب االسالم عیشرح شرا یجواهرالکالم ف(،5335) ــــــ .33

انتشارات دفتر  :، قمقوائد االحکام انیب یف امیعوائد اال، (ق5153) یاحمد بن محمد مهد ،ینراق .31

 .اول چاپ ،یاسالم غاتیتبل

 ا.ن:  بی، قمالمسائل و مستنبط الوسائل مستدرك(، 5113ـ 5113) یمحمدتق بن نیحسی، نور .35

موسسه دائرة ، قم: السالم همیعل تیفقه اهل ب(، 5835سید محمود  ) ،یشاهرودهاشمی  .32
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