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59-84صفحات/ 92زمستان/ چهارسی وشماره / دهمسال/ میهاي فقه و حقوق اسالپژوهشفصلنامه 

1اي در فقه و حقوق کیفري ایرانبازاریابی شبکه

سعید عطارزاده

**مهدي جلیلیان

***عادل ساریخانی

چکیده
هاي اقتصادي است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و اي از جمله پدیدهبازاریابی شبکه

ند تقسیم این کید دارأآنچه اقتصاددانان بر آن ت. مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است
در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی . شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است

معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر 
اي مورد نقد و بررسی فقهی ابی شبکهبررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاری

در پایان، . اي به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته استعالوه بر این بازاریابی شبکه. واقع شود
-به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله میاياین فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه
ي فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و عدیدهگنجد و نوع ناسالم آن داراي اشکاالت 

.اي در حقوق کیفري کشورمان به دقت تحلیل شدجایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه

اي ناسالم، فقه امامیه، جعاله، حقوق اي سالم، بازاریابی شبکهبازاریابی شبکه:هاکلید واژه
کیفري

16/11/92: تاریخ پذیرش22/2/92:تاریخ وصول-1
پردیس فارابی-شناسی دانشگاه تهراندانشجوي دکتري تخصصی حقوق جزا و جرم* 

mehdi_jalilian@ut.ac.irپردیس فارابی -دانشگاه تهرانشناسیجرموجزاحقوقتخصصیدکتريدانشجوي** 

ار دانشگاه قم استادی*** 
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مقدمه-1
بازرگانی مطرح گردید -ي اقتصاديقریب به صد سال پیش به عنوان یک پدیده1ايشبکهبازاریابی

هاي بازاریابی در دنیا اي یکی از جدیدترین انواع استراتژيتوان گفت بازاریابی شبکهبر همین اساس می
زاریابی نفر به ، با2هاي مختلف دیگري چون بازاریابی چند سطحیاین نوع فعالیت اقتصادي با نام. باشدمی
از همان زمان ظهور این نوع از بازاریابی، . شودنیز معرفی می4و بازاریابی مستقیم مصرف کننده3نفر

ها و افراد سودجو در سراسر دنیا از این شیوه از بازاریابی جهت منفعت طلبی شخصی استفاده کرده و شرکت
اي به دو بنابراین بازاریابی شبکه. به وجود آوردندرا 5هاي هرمیاي یعنی طرحنوع ناسالم بازاریابی شبکه

.شودنوع سالم و ناسالم تقسیم می
کند که کاالهاي خود را به فروش برسانند و اي به تولیدکنندگان کمک مینوع سالم بازاریابی شبکه

لم بازاریابی اما در مقابل نوع ناسا). 1384،30صحرائیان، (شودباعث ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادي می
اي لطمات اقتصادي، اجتماعی و حتی فرهنگی چون خروج ارز از کشور، بیکاري، ازهم پاشیدن شبکه

آورد پروري و امکان دستیابی به ثروت هنگفت با زحمت کم را به وجود میها و ایجاد حس تنخانواده
).1385،105نباتی، (

ی این تحقیق این است که آیا در چارچوب فقه ال اصلؤفارغ از این مباحث اقتصادي و بازرگانی س
تواند به اي سالم بین شرکت و بازاریاب میهاي بازاریابی شبکهاسالمی قراردادهاي منعقد شده در شرکت

عنوان یک عقد صحیح تلقی شود و آیا درآمد از این راه حالل و جایز است؟ همچنین آیا در چارچوب فقه 
هاي هرمی بین اي ناسالم یا همان طرحهاي بازاریابی شبکهدر شرکتاسالمی قراردادهاي منعقد شده 

تواند به عنوان یک عقد صحیح تلقی شود یا اینکه چنین قراردادي داراي اشکاالت شرکت و اعضاء می
فقهی است و اگر چنین است این اشکاالت کدامند؟ و آیا درآمد از این راه حالل و جایز است؟

اي سالم از هاي بازاریابی شبکهق عبارتست از اینکه آیا فعالیت در شرکتال دیگر در این تحقیؤس
هاي ال در خصوص فعالیت در شرکتؤدیدگاه حقوق کیفري ایران یک عمل مجرمانه است؟ همین س

االت مثبت باشد باید عناوین مجرمانه ؤاگر پاسخ به این س. شوداي ناسالم نیز مطرح میبازاریابی شبکه

1-Network Marketing
2-Multi- Level Marketing
3-One-on-One Marketing
4-Consumer Direct Marketing
5-Pyramid Scheme
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61....                 اي دربازاریابی شبکه
.اعمال مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گیردمنطبق با این
اي سالم در قالب هاي بازاریابی شبکهي تحقیق این است که قراردادهاي منعقد شده در شرکتفرضیه

عقود اسالمی وکالت و جعاله قابل تحلیل است و کسب درآمد از این راه جایز و حالل است و این فعالیت 
اي هاي بازاریابی شبکهست اما قراردادهاي منعقد شده در شرکتمصداق هیچیک از عناوین مجرمانه نی

... ي فقهی از جمله مصداق اکل مال به باطل، غرري بودن، وجود تدلیس وناسالم داراي اشکاالت عدیده
تواند در قالب عقود اسالمی قرار گیرد و کسب درآمد از این راه غیر جایز و حرام است و از سوي است و نمی

) ز(تواند مصداق جرم تحصیل مال به طریق نامشروع، کالهبرداري و جرم موضوع بند فعالیت میدیگر این
.باشد1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1ماده 

در گفتار اول معرفی . با توجه به آنچه گفته شد مطالب این تحقیق در پنج گفتار ساماندهی شد
اي هاي بازاریابی شبکهها و تفاوتاي و انواع آن در قالب بیان تعریف، ویژگیشبکهمختصري از بازاریابی

اي سالم از منظر فقه امامیه، گفتار گفتار دوم به بررسی بازاریابی شبکه. سالم و ناسالم صورت گرفته است
اي زاریابی شبکهاي سالم از منظر حقوق کیفري، گفتار چهارم به بررسی باسوم به بررسی بازاریابی شبکه

اي ناسالم از منظر حقوق کیفري اختصاص ناسالم از منظر فقه امامیه، گفتار پنجم به بررسی بازاریابی شبکه
.یافته است

ايمعرفی بازاریابی شبکه-2
شود و سپس به بیان ي مختصري از آن گفته میاي ابتدا تاریخچهبه منظور معرفی بازاریابی شبکه

:پردازیمهاي انواع سالم و ناسالم آن میاي و ذکر تفاوتزاریابی شبکهتعریف و انواع با

تاریخچه- 2-1
در 1سی سی پی بابلتوان به شرکت میاي ناسالم میهاي بازاریابی شبکهبراي اشاره به اولین نمونه

در روسیه، 1910در فرانسه، طرح بهمن در 1899در سال 2در فرانسه، سندیکاي ویلیام فرانکلین میلر1719

1-Mississippi Bubble scheme
2-William Franklin Miller syndicate

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

چهارسی و شماره /دهمسال /فقه و حقوق اسالمیهايفصلنامه پژوهش62

ي برفی در بوستون آمریکا و طرح گلوله1919در 2چارلز پونزي1)تضمینات(اي اوراق بهادارشرکت مبادله
:Taylor,2004(در فرانسه اشاره کرد1920در  اي ابتدایی یک بازاریابی شبکهي کامالًنمونه). 31

ایتالیایی –ي آمریکاییوي به جامعه. دیدي اوراق بهادار چارلز پونزي توان در شرکت مبادلهناسالم را می
هایی که آنها در شرکت سرمایه گذاري درصدي به پول40ماه سود 3جنوب بوستون تعهد کرد در عرض 

ي اعضاي شرکت او هیچ محصولی براي عرضه و فروش نداشت بلکه تنها سرمایه. اند تعلق بگیردکرده
سرانجام با کاهش ورود سرمایه . کردمصرف میترجدید را براي پرداخت سود به اعضاي قدیمی

میلیون دالري 15به اتهام کالهبرداريي ابتدایی، شرکت او ورشکسته شد و اوهاي عنان گسیختهگذاري
).1388،1علی،(به حبس و تبعید محکوم گردید1920در سال

در این . ود آمداي به وجهاي زنجیرهي نامهپدیده1935پس از شکست طرح پونزي در حدود سال 
ها متقاضی به منظور ورود به هرم اعضاء، مبلغی به کسی که وي را دعوت کرده بود و مبلغی دیگر سیستم

کرد تا بتواند یک موقعیت در پایین ترین سطح هرم به س هرم قرار داشت، پرداخت میأبه کسی که در ر
ي نهایی ي جایزهبرسد و برندهس هرم أخود اختصاص دهد و با ورود اعضاي بعدي به تدریج، به ر

اي طرح شد که پایه و اساس هاي فروش زنجیرهپس از آن سیستم). 1384،30ه،یو سادات فقياصغر(شود
اي برخالف در فروش زنجیره. دهندي محصول امروزي را تشکیل میبازاریابی شبکه اي ناسالم با ارائه

اما در واقع فروش محصوالت، سرپوش . شدصولی ارائه میاي ناسالم، کاال و محانواع قبلی بازاریابی شبکه
براي پنهان کردن این واقعیت بود که اعطاي سود در ازاي به خدمت گرفتن اعضاي جدیدي است که براي 

مین سود اعضاي  قبلی، درصدي از حق أپردازند و محل تورود به هرم اعضاء حق عضویت می
:Taylor,2004(هاي گرفته شده از اعضاي جدید استعضویت از 1976طرح گلن دبلیو ترنر در . )31

).1384:30ه،یو سادات فقياصغر(اي بودهاي فروش زنجیرهاولین نمونه
کشور 90توان در حوادث دهه اي ناسالم را میي این نوع از بازاریابی شبکهنمونه بارز فعالیت گسترده

سسات بازاریابی ؤي شرکتها و مبا رشد قارچ گونه98تا95کشور آلبانی بین سالهاي . آلبانی مشاهده کرد
سسات در ؤي محصول مواجه شد به طوري که پس از فروپاشی این شرکتها و ماي ناسالم با ارائهشبکه
هاي آنها تقریباً برابر با نصف تولید ناخالص داخلی این کشور بود و نزدیک به دو سوم حجم بدهی1998

1-Securities Exchange Company
2-Charles Ponzi
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63....                 اي دربازاریابی شبکه
زمانی که این شرکتها و . بودندگذاري کردهسسات سرمایهؤه شرکتها و ماین گونمردم این کشور در 

هایی در نقاط مختلف کشور به وجود آمد؛ دولت سقوط کرد و کشور سسات دچار فروپاشی شدند، شورشمؤ
نفر در آن کشته شدند قرار 2000در یک هرج و مرج سیاسی و تقریباً یک جنگ داخلی که بیش از 

).4تا1):لفا(1384افشار،(گرفت

سالم و ناسالم آنهاي انواع اي و تفاوتتعریف و انواع بازاریابی شبکه- 2-2
شرکتها « : گویداي ناسالم میدر تعریف بازاریابی شبکهDSEFبنیاد آموزش فروش مستقیم آمریکا 

زیادي از سسات غیر قانونی هستند که در آنها تعداد ؤ، شرکتها و ماي ناسالمسسات بازاریابی شبکهؤو م
ي جدید براي کنند و هر شرکت کنندهمردم پایین هرم به تعداد کمی از افراد باالي هرم، پول پرداخت می

شوند پول شانس پیش قدم بودن در باالي هرم و کسب سود ناشی از پرداخت افرادي که بعداً ملحق می
.)www.dsef.org(»کندپرداخت می

اي ناسالم ارائه شده است و تقریباً فی است که از بازاریابی شبکهاین تعریف جامع ترین و بهترین تعری
هاي بسیار اي ناسالم از ابتدا تاکنون سیستمدر تاریخ بازاریابی شبکه. گیردي انواع آن را در بر میهمه

اما در . ها، شرایط و ضوابط خاص خود را دارندهایی که هرکدام ویژگیسیستم. متنوعی وجود داشته است
ي ي بدون ارائهها را به دو دستهتوان آنموع براي شناسایی بهتر انواع بازاریابی شبکه اي ناسالم میمج

.ي محصول تقسیم نمودمحصول و با ارائه
شود و تنها اي ناسالم بدون ارائه محصول، هیچ کاال یا خدمتی ارائه نمیهاي بازاریابی شبکهدر سیستم

اي که ماهیت هاي زنجیرههاي موسوم به نامهسسه چارلز پونزي و سیستممو. گیردبازي با پول صورت می
علیان ))(هزار دالر شوید30بدون دردسر صاحب ((آنها پیشتر توضیح داده شد مثل طرح اتریشی 

:Taylor,2003(در ایالت کالیفرنیا آمریکا 70ي و طرح کلوپ موفقیت در دهه) 1384،30نژادي، از ) 3
ي محصول، محصوالتی با قیمت بسیار بیشتر اي ناسالم با ارائهابی شبکهر سیستم هاي بازارید. انداین جمله

یابد با معرفی تعداد مشخصی بازاریاب شود؛ در مقابل او اجازه میاز ارزش واقعی آنها به فرد فروخته می
توان گفت تیجه میدر ن. هاي مشخص را دریافت کنددهند پورسانتدیگر که چنین خریدي را هم انجام می

اي هستند که افراد را با هاي سودجویانهي محصول، روشاي ناسالم با ارائههاي بازاریابی شبکهیستمس
ساس عضوگیري و به کنند و به آنها بر اطرح جذب میگذاري درسرپوش خرید محصوالت به سرمایه
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اي هاي بازاریابی شبکهن سیستمبه عبارت بهتر هما. دهندخدمت گرفتن متقاضیان جدید پورسانت می
.ناسالم بدون ارائه محصول با سرپوش ارائه محصول با قیمتی بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن محصول

ي محصول به سادگی قابل شناسایی هستند و با هاي بازاریابی شبکه اي ناسالم بدون ارائهسیستم
اما سیستم هاي بازاریابی شبکه اي . ها را تشخیص دادتوان مصادیق آنها میاي از آنتکیه بر تعریف ساده

ین درحالی ي محصول گاهی به سختی قابل تفکیک از بازاریابی شبکه اي سالم هستند؛ اناسالم با ارائه
. ي مهم بازاریابی است و نباید آن را به طور کلی ممنوع کرداي سالم یک شیوهاست که بازاریابی شبکه
سالم تولید کننده، براي فروش کاالهایش از مشتریان خود که عالقه دارند در ايدر بازاریابی شبکه

فروشد تا او یعنی افزون به نیاز مشتري مقداري کاال به او می. کندفروش کاال به او کمک کنند استفاده می
رف کنندگان تواند مصاو عالوه بر این فعالیت بازاریابی می. آن کاالها را به مصرف کنندگان دیگر بفروشد

دیگري که عالقه دارند در کار فروش کاال به تولیدکننده کمک کنند را نیز به شرکت، براي بازاریابی  
،1384زاده،قاسم(نیز، میزانی سود دریافت کندهاي صورت گرفته از سوي آنها معرفی کند و از جهت فروش

ي پیشرفته ي صنعتی و تازه صنعتی شده هاي بازاریابی شبکه اي سالم، در تمام کشورهافعالیت شرکت). 2
به عبارت دیگر امکان سوء استفاده از مولفه اقتصادي نوین بازاریابی ). 1384،28صحرائیان،(قانونی است

هاي احتمالی لذا به خاطر پیشگیري از سوء استفاده. هاي اقتصادي وجود داردشبکه اي، مانند سایر مولفه
تواند داشتن آن به هیچ عنوان نمیأله و ممنوع اعالمك کردن صورت مساشخاص از بازاریابی شبکه اي، پا

بلکه اقتصاد دانان و حقوق دانان آگاه جامعه بایستی به طراحی . توجیه پذیر و عقالنی تلقی گردد
ي اقتصادي که از جمله ابزارهاي رونق بازار به هایی بنشینند که امکان سوء استفاده از یک مولفهمکانیسم

).32و1384،31ان،یصحرائ(رود را در حدود حداقل مهار کنندمیشمار 
اي الزم است ي تحلیل صحیح و اتخاذ برخوردي مناسب با انواع بازاریابی شبکهبه منظور ارائه

. اي ارائه شودهاي بازاریابی شبکهمعیارهایی علمی و کاربردي براي تشخیص انواع سالم و ناسالم سیستم
:ا عبارتند ازمهمترین این معیاره

ی با کیفیت و قیمت اي سالم بر خالف نوع ناسالم آن، کاالهایی رقابتدر یک شرکت بازاریابی شبکه
گذاري براي استخدام فرد به بازاریابی وجود و شرط خرید کاال و سرمایهشودمناسب عرضه می

نهایی و واقعی ي تمرکز اصلی بر فروش کاالها به مصرف کننده) 3تا1): ب(1384افشار،(ندارد
کننده نهایی به فردي که کاال را به دست مصرفپورسانت بیشتر از طرف شرکت) 30: 1384گیج،(است
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نظارت بر توزیع ) 179و1384،178اصغري و سادات فقیه،(-)1384،45،صحرائیان(شودرسانده، داده می

، 1384ان،یصحرائ(-)31: 1384ج،یگ(کاال و امکان بازپس گیري کاالها در صورت عدم فروش وجود دارد
هاي بازاریابی سطح است بر خالف سیستم5یا 4کننده پورسانت محدود به و باالخره سطوح دریافت)40

،1384ه،یو سادات فقياصغر(کننده پورسانت در آنها نامحدود هستنداي ناسالم که سطوح دریافتشبکه
180(.

اي سالم از منظر فقه امامیهبازاریابی شبکه-3
االت تحقیق عبارتست از این که آیا در چارچوب فقه اسالمی قراردادهاي منعقد شده در ؤاز سیکی

تواند به عنوان یک عقد صحیح تلقی شود؟ اي سالم بین شرکت و بازاریاب میشرکت هاي بازاریابی شبکه
محمول شوند و طبعا موضوع براز آنجا که احکام فقهی محموالتی هستند که بر موضوعات مترتب می

تقدم دارد و از طرفی بیان حکم بدون نگرش همه جانبه به موضوع از واقعیت فاصله خواهد داشت پس از 
اي به طور اجمالی در ابتدا الزم است به تحلیل عوضین در این قراردادها و آنچه در معرفی بازاریابی شبکه

ي تحقیق در هاي نظري فرضیهیدهد پرداخته شود تا پس از آن با انجام بررسها روي میاین شرکت
.ي تحقیق بیان شد مورد آزمون قرار دهیمال را که در مقدمهؤخصوص این س

اي سالم تولید کننده به جاي استفاده از راههاي همان طور که پیشتر گفته شد در بازاریابی شبکه
کند سعی می... ها و سیس فروشگاهأهاي مختلف، تمتداول براي فروش کاالهایش نظیر تبلیغات در رسانه

بدین صورت که مصرف کنندگانی که مایل . کنندگان خود کاالهایش را به فروش برسانداز طریق مصرف
کنند عالوه بر کاالهاي مصرفی خود مقادیري از باشند در کار فروش کاالها به تولیدکننده کمک

رسانند و در ان خود به فروش میمحصوالت تولیدکننده را دریافت کرده وآن را در بین دوستان و آشنای
جا شرکت براي شروع در این. دهدمقابل شرکت درصدي پورسانت که از پیش تعیین شده را به آنها می

دریافت ... ي خود به عنوان بازاریاب وجهی به عنوان حق عضویت یا حق جایگاه یا کنندهفعالیت مصرف
توانند عالوه بر فروش کاالها بازاریابان دیگري را نیز جذب عالوه بر این هر یک از بازاریابان می. کندنمی

هایی را دریافت کنند که البته بسیار کمتر از هاي انجام شده توسط آنها نیز پورسانتکنند و از فروش
سطح است یعنی 5یا 4کند و سطوح آن نیز محدود به پورسانتی است که فروشنده واقعی کاال دریافت می

گیرد هیچ مبلغی میتر از آنها صورت سطح پایین6یا 5هایی که توسط بازاریابان در ت فروشبازاریابان باب
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.کننددریافت نمی
هاي صورت گرفته توسط بازاریابان زیر ي مهمی در خصوص پاداشی که هر بازاریاب از فروشنکته
ین پاداش از پورسانت که اايبه گونهکند وجود دارد وسطح دریافت می5یا 4ي خود تا مجموعه
50کننده به طور مثال هر بازاریاب براي فروش هر واحد کاال به مصرف. شودي اصلی کم نمیفروشنده

سطحی که باشند یکسان است اما بازاریابان در هري این مبلغ براي همه. کندریال پورسانت دریافت می
هاي صورت هایی که به خاطر فروشپورسانترا جذب کند عالوه برBبتواند بازاریاب Aاگر بازاریاب 

از قبل فروش هر واحد کاال توسط ) ریال50فروش هر واحد کاال (کند گرفته توسط خودش دریافت می
داند فروش صورت گرفته کند چراکه شرکت میریال پاداش از سوي شرکت دریافت می5نیز Bبازاریاب 

.استAرا مدیون بازاریاب Bتوسط بازاریاب 
مانند سایرین براي فروش هر واحد کاال Cرا جذب کند Cبازاریاب Bبه همین ترتیب اگر بازاریاب 

ریال پاداش از سوي 5نیز از قبل فروش هر واحد کاال توسط او Bو Aکند اما ریال دریافت می50
دیگر از Aند؛ را جذب کE ،Gو D ،Eو C ،Dاگر به همین صورت ادامه یابد . کنندشرکت دریافت می

-از فروشBتر از اوست اما سطح پایین5کند چون چیزي دریافت نمیGهاي صورت گرفته توسط فروش
. او نیز پاداشی دریافت نخواهد کردGهاي بازاریاب بعد از گیرد در حالی که از فروشهاي او پاداش می

ود را مثل سایرین و به طور کامل العمل کار خاو حق. شودپس حقی از فروشنده اصلی کاال ضایع نمی
هایی کند ولی شرکت براي ترغیب بازاریابان به جذب بازاریابانی هرچه بهتر براي شرکت پاداشدریافت می

.گیردتر به میزان معین در نظر میسطح پایین5یا 4ي هر فرد تا را براي فروش بازاریابان زیرمجموعه
اشته باشد بازاریابان شرکت هیچ میلی براي جذب بازاریابان اي نددر واقع اگر شرکت چنین برنامه

دیگر نخواهند داشت و فروش شرکت افزایش نخواهد یافت یا اگر با جذب هر بازاریاب مبلغی به یکباره به 
پس به این . کندفرد داده شود وي سعی در جذب شخصی مستعد که بتواند فروش باالیی داشته باشد نمی

سطح باالتر از فروشنده اصلی کاال داراي محمل منطقی و 5یا 4پرداخت پاداش به رسیم که نتیجه می
عقالنی است چراکه هر بازاریاب به خاطر جذب بازاریاب دیگر و هدایت او براي فروش بیشتر مستحق 

.باشددریافت این پاداش می
اي سالم پیشنهاد کههاي بازاریابی شبدهی در شرکتهاي پاداشتر کردن سیستمآنچه براي منطقی

او را معرفی تر از خود که شخصاًشود این که میزان پاداشی که هر بازاریاب از فروش یک سطح پایینمی
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گیرد و به همین هاي بازاریاب سطح بعدي میکند بیش از پاداشی باشد که از فروشکرده دریافت می

ست که بازاریاب از قبل فروش او نیز خرین سطحی اآکه 5یا 4صورت این کاهش ادامه یابد تا سطح 
که شخصا او را معرفی Bبراي فروش هر واحد کاال توسط Aبراي نمونه در مثال باال . گیردپاداش می

ریال دریافت G1ریال و E2ریال، D3ریال، C4ریال، و براي فروش هر واحد کاال توسط 5کرده 
ي کنندههر بازاریاب براي فروش هر واحد کاال به مصرفطور که گفته شدعالوه بر اینکه همان. نماید

.کندریال پورسانت دریافت می50نهایی 
اي با توجه به آنچه گفته شد به لحاظ فقهی عوضین عقدي که بین بازاریاب و شرکت بازاریابی شبکه

رداخت پورسانت توان بدین نحو تحلیل کرد که از سوي تولیدکننده تعهد به پشود را میسالم منعقد می
بازاریاب، متناسب با مقدار فروش محصوالت از سوي وي به مشتریان و از سوي بازاریاب تعهد به یافتن 

توان گیرد؛ پس قرارداد بین بازاریاب و شرکت را میمشتري براي فروش محصوالت تولیدکننده صورت می
.در قالب عقود وکالت یا جعاله تحلیل کرد

گنجد چه آنکه بازاریاب در دادي با توضیحات فوق در قالب عقد وکالت میاز یک منظر چنین قرار
رساند واقع بدون خرید کاالهاي تولیدکننده آنها را از وي دریافت کرده و به وکالت از سوي او به فروش می

دارد و به عنوان شرط ضمن عقد هر بازاریاب حق العمل کار خود دریافت میو درصد معینی به عنوان حق
خواهد داشت با جذب بازاریابان دیگر که در واقع فروشندگان جدید براي کاالهاي شرکت هستند مبالغی را 

توان در قالب عقد جعاله نیز تحلیل از سوي دیگر این قرارداد را می.به عنوان پاداش از شرکت دریافت کند
است و در مقابل مبلغی را به کردچرا که شرکت انجام کاري را شرط کرده که همانا فروش کاالهاي شرکت

هاي بازاریابی البته سیستم سوددهی در شرکت. ي آن تعیین کرده استدهندهعنوان پاداش براي انجام
توان در قالب ي ساده است اما در هر حال چنین قراردادي را میاي سالم پیچیده تر از یک عقد جعالهشبکه

گان این تحقیق بر این است که این قراردادها را در قالب عقود اما بناي نگارند. عقد جعاله نیز تحلیل کرد
قانون مدنی تحلیل کنند و بر این اساس بحث انطباق یا عدم انطباق این 10غیر معین موضوع ماده 

-تواند بحث بسیار مفصلی باشد و ما را از بحث اصلی دور کند را ادامه نمیقراردادها با عقود معین که می
.دهیم

اهللا صافی گلپایگانی به عمل آمد حکم فقهی بازاریابی از آیت08/09/1390تائی که در تاریخ طی استف
اگر شخصی براي فروش کاالي « :ال قرار گرفت که ایشان در پاسخ فرمودندؤاي سالم مورد سشبکه
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کاال از تواند به ازاي فروش واقعی حقیقی بازاریابی کند چه به طریق معمول و چه از طریق اینترنت می
به گیرد اما نسبتتولیدکننده درصدي اخذ کند و مشکلی از نظر شرعی ندارد و تحت عنوان جعاله قرار می

تواند از شرکت چیزي به عنوان جعل طلب کند، بلی اگر خود نفرات بعدي که بازاریابی مستقل دارند نمی
ن مانعی ندارداما گرفتن وجه در ها هم چیزي از خودش بپردازد گرفتن آشرکت وعده بدهد که به واسطه

.»بازار مجازي در مقابل خرید و فروش غیر واقعی حرام است
رسد، ایشان کسب درآمد از طریق بازاریابی ي ایشان به نظر میآنطور که از بخش ابتدایی مرقومه

عقد جعاله اي سالم را با شرایطی که پیش از این بیان شد حالل و این فعالیت اقتصادي را در قالبشبکه
ي اصلی کسر نشده باشد ي فروشندهالزحمهشود از حقها داده میدانند با این شرط که آنچه به واسطهمی

اي سالم بلکه از سوي شرکت به صورت جداگانه تقبل شود که این نکته در توضیح شرایط بازاریابی شبکه
کسب درآمد از طریق بازاریابی ست که ایشاني ایشان بیانگر آن اي پایانی مرقومهاما جمله. نیز گفته شد

ي نهایی کنندهگیرد و کاال به دست مصرفاي ناسالم را که در آن خرید و فروش واقعی صورت نمیشبکه
.اندرسد را حرام دانستهنمی

-هاي بازاریابی شبکهدر پایان این بخش ذکر این نکته الزم و ضروري است که اقتصاددانان و شرکت
اما به 1اندنامند ممکن دانستهاي سالم میهاي سوددهی مختلفی را براي آنچه بازاریابی شبکهاي سیستم

واقع سیستم سوددهی که در باال تشریح و مورد استفتاء واقع شده تنها سیستم سوددهی عاقالنه و منطقی 
ود بر اساس شهاي سوددهی که مطرح میاست که به لحاظ فقهی نیز صحیح و حالل است و سایر سیستم

گیرند و در اي ناسالم قرار میهاي بازاریابی شبکهي شرکتآنچه در بخش اول تحقیق بیان شد در زمره
.بخش بعدي به لحاظ فقهی بررسی خواهند شد

اي سالم از منظر حقوق کیفريبازاریابی شبکه-4
هاي سوددهی ددانان طرحاقتصا. اي دو نوع سالم و ناسالم داردطور که گفته شد بازاریابی شبکههمان

ي سوددهی کامال کنند که از بین آنها یک شیوهاي پیشنهاد میمختلفی را براي نوع سالم بازاریابی شبکه
منطقی و عاقالنه که با فقه امامیه و بر همین اساس حقوق مدنی ایران سازگار است در این تحقیق پیشنهاد 

182اي، جمشید اصغري و صدیقه السادات فقیه، صفحات در این زمینه مراجعه شود به کتاب بررسی علمی بازاریابی شبکهراي مطالعه ب- 1
187تا 
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اي سالم ي بازاریابی شبکهذکر است که تا به حال شیوهشایان. شد و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت

.براي فروش کاالها در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است
اي سالم معرفی که آیا آنچه به عنوان بازاریابی شبکهشود عبارتست از اینآنچه در این گفتار مطرح می

یفري ایران هست یا خیر؟ بحث از جرایمی ي کو پیشنهاد شد مصداق یکی از عناوین مجرمانه زرادخانه
چون کالهبرداري و تحصیل مال به طریق نامشروع با توجه به توضیحاتی که به طور مشروح در خصوص 

ال این گفتار ؤمنتفی است و س-با چارچوب و شرایطی که معرفی و پیشنهاد شد–این فعالیت اقتصادي 
سات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها است که در سؤها و ممعطوف به قانون ممنوعیت فعالیت شرکت

.الحاق گردید1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1به ماده ) ز(قالب بند 
ابتدا در خصوص تصویب قانون مذکور باید گفت پس از آنکه مجلس شوراي اسالمی با گسترش 

ها هاي مالباختگان از این شرکتاسالم و خیل عظیم شکایتاي نهاي هرمی یا همان بازاریابی شبکهشرکت
مواجه شد و تصمیم به وضع قانون در این خصوص گرفت با انجام یک پروژه مطالعاتی در 1383در سال 

قانون مجازات 1ي را براي الحاق به ماده» ز«بند 14/10/84و رفع ایرادات شوراي نگهبان در 1این زمینه
سیس، قبول نمایندگی و أت«:با این بیان تصویب کرد1369اقتصادي کشور مصوب اخاللگران در نظام 

سسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوي که ؤعضوگیري در بنگاه، م
ي انسانی تداوم ي زنجیره یا شبکهاعضاي جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگري را جذب نموده و توسعه

» .یابد
برخی از اقتصاددانان و حقوقدانان با انتقاد از این قانون اعتقاد دارند که این مصوبه نوع سالم بازاریابی 

ال این گفتار نیز همین ؤهاي بازاریابی را ممنوع کرده است و به واقع ساي و حتی برخی دیگر از روششبکه
شود یا نهاد شد مشمول این قانون میاي سالم معرفی و پیشاست که آیا آنچه به عنوان بازاریابی شبکه

ال باید معیارهایی که این قانون براي مجرمانه بودن یک نوع بازاریابی ؤخیر؟ براي پاسخگویی به این س
کسب درآمد از طریق افزایش -1: در این قانون دو معیار ارائه شده . معرفی کرده است را تحلیل کنیم

قانون (این دو معیار از عنوان قانون که . داوم یابد و بی پایان باشدي انسانی تزنجیره یا شبکه-2. اعضاست
.شوداست نیز برداشت می) ي بی انتهاسسات با ساختار هرمی با شبکهؤها و مممنوعیت فعالیت شرکت

انجام شد و چندي بعد تحت 1384ین پروژه به سفارش کمیسیون اقتصادي مجلس و توسط دکتر سید مهدي صحرائیان در پاییز ا- 1
.ي به زیور طبع آراسته شدچند مرحلهاياو فروش شبکهیابیازاربتیریو مدکیتجارت الکترونعنوان
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درآمد از طریق فروش کاال به کسب اي سالم با توجه به آنچه پیشتر گفته شد در بازاریابی شبکه
حق عضویتی وجود ندارد و اصوالًهایی است و کسب درآمد از طریق جذب اعضا اصالًي نکنندهمصرف

شود و کسب درآمد از طریق فروش اعضاي جذب شده نیز بسیار براي ورود بازاریابان جدید از آنها اخذ نمی
مند شود و رهتواند بهتر از خود میسطح پایین5از فروش عالوه بر اینکه هر بازاریاب نهایتاً. محدود است

.کندادامه پیدا میپایان باشد هرچند به صورت متقاطع زنجیرهگونه نیست که این زنجیره بیاین
شود هرچند بیان این قانون اي سالم مشمول این قانون نمیرسد بازاریابی شبکهبنابراین به نظر می

خط قانونمند کرد و نیاز به 3یا 2توان دراي را نمیاي مثل بازاریابی شبکهناقص و مجمل است و پدیده
عالوه بر اینکه بر همین مصوبه مجمل و . شودقانونی مفصل و کارشناسی شده در این زمینه احساس می

شد دریافت سود نباید تا از جمله در خصوص معیار دوم که بهتر بود گفته می. کوتاه نیز ایراداتی وارد است
. ه باید محدود به چند سطح باشد تا ابهامی در این خصوص پدید نیایدي انسانی تداوم یابد بلکپایان شبکه

شود مجلس شوراي اسالمی با کمک اقتصاددانان و حقوقدانان قانونی با عنوان برهمین اساس پیشنهاد می
اي ناسالم، شرایط و ضوابط اي تصویب کند که طی آن ضمن تعریف دقیق بازاریابی شبکهبازاریابی شبکه

مند آن را نیز بیان کند تا کشور از وجود این نوع بازاریابی که ثمرات اقتصادي فراوانی دارد بهرهنوع سالم 
الزم به ذکر است بر این قانون ایرادات دیگري نیز . شود و ایرادات این مصوبه مجمل را نیز برطرف نماید

.وارد است که در گفتارهاي بعدي به آنها اشاره خواهد شد

اي ناسالم از منظر فقه امامیهبازاریابی شبکه-5
االت این تحقیق عبارتست از اینکه آیا در چارچوب فقه اسالمی قراردادهاي منعقد ؤیکی دیگر از س

تواند به هاي هرمی بین شرکت و اعضاء میاي ناسالم یا همان طرحهاي بازاریابی شبکهشده در شرکت
ی است و اگر چنین است این اشکاالت کدامند؟ و عنوان یک عقد صحیح تلقی شود یا داراي اشکاالت فقه

آیا درآمد از این راه حالل و جایز است؟
هاي یک طرح هرمی یا به عبارت دیگر ناسالم ها و نشانهي فعالیت و بیان ویژگیپس از تشریح شیوه

قرار اي در بخش اول تحقیق، در این بخش از تحقیق براي مورد آزمون بودن یک شرکت بازاریابی شبکه
بودن ي تحقیق بیان شد در ابتدا احتمال ربويي تحقیق در خصوص سوال فوق که در مقدمهدادن فرضیه

- گیرد؛ سپس بررسی می شود آیا درآمدهاي ناشی از بازاریابی شبکههامورد دقت قرار میفعالیت این شرکت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

71....                 اي دربازاریابی شبکه
بودن س بحث غرريعادالنه یا اکل مال به باطل هست یا نه؟ سپاي ناسالم مصداق داراشدن غیر
دهد یا خیر مورد تأمل ا در این قراردادها تدلیس روي میها و اینکه آیقراردادهاي منعقده در این شرکت

.شودها بیان میام تقلید در خصوص حکم این فعالیتگیرد و در نهایت فتواي مراجع عظقرار می

احتمال ربوي بودن- 5-1
مورد ربا دو مال هم جنس است که «:فرمایدالت ربوي میشهید ثانی در شرح لمعه در تعریف معام

امینی و (» مقدار یکی از دیگري بیشتر باشد،حتی اگر این زیادي ناشی از مدت دار بودن یکی از آن دو باشد
اي ناسالم این گونه نیست که شخص هاي بازاریابی شبکهاما در قراردادهاي  سیستم). 278: 1385آیتی، 

در واقع چنین تعهدي به نفع . را بدهد با شرط آنکه بیش از آن را پس از مدتی دریافت کندجدیدالورود مالی 
ي ربوي در صورتی محقق است که این انگیزه یا اي دارد اما معاملههرچند او چنین انگیزه. او وجود ندارد

هم جنس و گونه که گفته شد معامالتی هستند با عوضین معامالت ربوي همان. داعی شرط شده باشد
پول «یکسان که یکی از عوضین از دیگري بیشتر است؛در حالی که در اینجا عوضین یکسانی وجود ندارند 

وتعهدي هم بر » پرداختی در مقابل حق یافتن شخص براي جذب اعضاي بیشتر با پورسانت مشخص
ن است شخص هیچ پرداخت پولی بیشتر از حق عضویتی که او در ابتدا پرداخته، وجود ندارد و حتی ممک

مالی در ازاي پرداخت خود دریافت نکند و متضرر شودکه در اکثر موارد اینچنین است و حتی اگر شخص 
چراکه دریافت این پول از ابتدا و ي ربوي نیستمبالغ زیادي را هم دریافت کند، قرارداد وي مصداق معامله

عالیت بعدي او و اضافه کردن اعضاي در عوض پول پرداختی توسط او شرط نشده بود بلکه به خاطر ف
هاي با پذیرش تحلیل فوق باید اذعان کرد که قراردادهاي طرح.ي انسانی بوده استبعدي به زنجیره

.هرمی هرچه باشد ربوي نیست

داراشدن غیرعادالنه یااکل مال به باطل- 5-2
عی و احترام به قانون و ي دارا شدن غیر عادالنه بدان معناست که از نظر حفظ نظم اجتماقاعده

). 350: 1383سید حسن امامی، ( تواند بدون علت به زیان دیگري دارا شودحقوق افراد، هیچ کس نمی
ي مزبور، در قرآن مجید به بیانی رساتر به صورت دستور حقوقی آمده است و از نظر حقوقی کامل قاعده

این بیان ). 1383،351سید حسن امامی، (تورت موجز و مختصر بیان کرده استرین حالت ممکنه را به ص
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.»اَن تکونَ تجاره عن تراضٍالتأکلوا اَموالکُم بینَکُم بالباطلِ االٌ«: سوره نساء آمده چنین است29که در آیه 
ي علت تعهد استوار است یعنی بدون هیچ علت قانونی، ي مزبور، مستقل است ولی بر نظریهاگرچه قاعده

موضوع اکل مال به باطل و ). 1383،351سید حسن امامی، ( یگري نمی تواند دارا شودکسی به زیان د
سوره 161بقره، ي سوره188ي فوق، در آیات درآمدهاي نامشروع و برخورد شدید شارع با آن عالوه بر آیه

.ي توبه نیز آمده استسوره34ي نساء و 
شود، این است که این هاي هرمی ذکر میشرکتیکی از دالیلی که براي غیرمشروع بودن فعالیت در 

آنچه در قمار بودن . دلیل ممنوعیت قمار، سبب اکل مال به باطل بودن آن است. ها شبیه قمار استفعالیت
فعالیتی حتما وجود دارد این است که منشأ سود باخت طرف مقابل است در حالی که در فعالیت سالم 

مندي از مواهب طبیعی و یا منفعتی است که شخص به دیگران رسانیده اقتصادي منشأ سود بهره
).1384،1مسعود امامی، (است

فعالیتی که بین دو یا چند نفر انجام شود و در آن افراد با رضایت «: توان گفتپس در تعریف قمار می
ش داشته یا قواعدي را بپذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نق

اي بینشان رد و بدل شود و کسی که برنده است منشأ سودش ضرري است که به نداشته باشند، سرمایه
اي انجام دهند به صرف اینکه احتمال آنکه فعالیت مثبت و سازندهطرف مقابل رسانده است و اشخاص بی

- را تصاحب کنند، وارد قمار میي دیگران توانند سرمایهشود و میدهند وضعیت مطلوب آنها محقق میمی

هاي هرمی سودها از در طرح). 175، 1386صفایی و همکاران،) (1): الف(1384نقشینه ارجمند، (»شوند
پس اگر حتی این فعالیت را مصداق کامل . شوددرصد افراد به عضویت درآمده حاصل می90ضرر حدود 

.ک فعالیت قمارگونه بنامیمتوانیم آن را یقمار ندانیم با توضیحات فوق الاقل می
توان گفت دارا شدن غیر عادالنه، داراي شرایطی است که با وجود آن شرایط، دارا با بیان دیگر می

:گیردجهت یا اکل مال به باطل صورت میشدن بال
.اولین شرط این است که بر دارایی شخصی افزوده شود یا از دیون او کاسته شود: دارا شدن) الف
ي مستقیم کاسته شدن دارایی دارا شدن شخص باید نتیجه: شدن از زیان دیگري حاصل شوددارا ) ب

ي علٌی و معلولی وجود داشته یعنی باید بین دارا شدن و زیان کردن رابطه. دیگري و یا ضرر و زیان او باشد
.باشد

ا زیان دیگري دارا باگر شخصی قانوناً: دارا شدن شخص از زیان دیگري مجوز قانونی نداشته باشد) ج
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).52: 1384علیان نژاد دامغانی،(شد، این دارا شدن ناعادالنه و بالجهت نیست 

ها افراد باالي هرم سود کالنی را در اثر این طرح. ي این شرایط وجود داردهاي هرمی همهدر طرح
شود میها همچنین شرط دوم هم محرز است چون سود زیادي که نصیب باالدستی. کنندتحصیل می

ها ها از زیان پایین دستیشدن باالدستیدارا. پول افراد پایین دستی استي مستقیم از دست رفتن نتیجه
ي اقدامات صاحبان و عامالن طرح براي ظاهرسازي است و طبق قانون اي ندارد و همههیچ مجوز قانونی

هی ثابت شد که درآمد ناشی از بنابراین به دو طریق استداللی فق. ها غیر مشروع هستندنیز این طرح
.هاي هرمی از مصادیق اکل مال به باطل یا همان دارا شدن ناعادالنه استفعالیت در طرح

غرر- 5-3
غرر در ). 314و1425،310مراغی، (غرر به معناي خطر است و خطر نیز به معناي احتمال است

غرر همان چیزي است که امروزه ). 314همان،(کننداصطالح یعنی احتمال ضرري که عقال از آن دوري می
اگر کسی بدون اطالع از چیزي که عقال با بنابر نظر فقها و حقوقدانان. شودریسک غیر متعارف خوانده می

ي بطالن معامله. اي کند این معامله غرري و باطل استکنند اقدام به انجام معاملهاطالع از آن اقدام می
المشروط عرفا «ي و مدخلیت عرف در تشخیص آن از قاعده» ع الغررنهی النبی عن بی«غرري از حدیث 
سید محمد رضا حسینی، (شود استفاده می) عادت شایع عمومی در حکم شرط است(» کالمشروط شرعا

مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد « : گویدقانون مدنی می342ي در این رابطه ماده).1382،122
.»ه وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد استو تعیین مقدار آن ب

فروش جایگاه افتد معموالًاي ناسالم اتفاق میهاي بازاریابی شبکهآنچه امروزه در ایران در شرکت
هاي شود و این ماده در مورد فروش جایگاه در شرکتاي به فرد تحویل داده نمیاست و کاالي واقعی

. ها از لحاظ اوصاف و خصوصیات تا حد زیادي نامعلوم استیابد چون مبیع در این شرکتق میهرمی مصدا
توان کشف درستی از موفقیت یا عدم عالوه بر این در مورد عضوگیري نیز جهل فراوانی وجود دارد و نمی

ف رفع غرر شود طور که باید روشن باشد که از دو طربه عبارت دیگر اوصاف قرارداد آن. آن در عمل داشت
چرا که در اکثر موارد زمانی که یک عضو جدید . برندنیست و اغلب موارد اعضاء در جهل کامل به سر می

شود یا کاالیی شود یا کاالیی به او داده نمیاي ناسالم مثل گلدکوئست میوارد یک شرکت بازاریابی شبکه
درصد عالوه بر 99تا 75ات ریاضی به احتمال شود و او بر اساس محاسببه قیمتی گزاف به او فروخته می
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نقشینه (آورد تمام یا قسمتی از پولی که پرداخته است را هم از دست خواهد داد اینکه سودي به دست نمی
ي غرري است و ي وي مصداق معاملهو او نسبت به این امر جاهل است پس معامله) 1): ب(1384ارجمند، 

ر فرض شود او بر ماهیت این شرکت و چگونگی فعالیت آن به طور دقیق به لحاظ فقهی باطل است اما اگ
.آگاه باشد می توان گفت که غرر منتفی است و به لحاظ فقهی ایرادي از این لحاظ وجود ندارد

تدلیس- 5-4
و 382فرهنگ عمید، ؛ 387ابن منظور، ( اندبعضی تدلیس را پوشاندن عیب کاال از مشتري معنی کرده

واه در بیع باشد یا ي آن عیبی بیان نشود خالسه هم به معنی ظلمات و تاریکی است که در نتیجهمد). 383
فواد افرام البستانی، ( و همچنین به معنی مخارعه و ظلم نیز آورده شده است) 382: ابن منظور(در چیز دیگر

است و بعضی از ي تدلیس که مصدر باب تفعیل است به معنی لغوي غرور نزدیک ماده). 161: 1375
مال احمد (کنند صاحب نظرانی که غرور و تدلیس را یکی می دانند بیشتر به معناي لغوي آن دو استناد می

تدلیس به معنی ظلمت است، گویی اینکه مدلس ). 337و336، 1384امام خمینی، (-)1407،396نراقی، 
.اقعی را واقعی نشان دهدسازد تا اینکه شیء غیر وکند و آن را مبهم میامر را تاریک می

تدلیس عبارت است از عملیاتی که «: داردبیان می438ي قانون مدنی در تعریف تدلیس در ماده
پس باید عملیاتی انجام شود که در اثر آن مشتري میل و رغبت نسبت . »موجب فریب طرف معامله شود

قانون مدنی همچنین در . کردعامله نمیکند به طوري که هرگاه این عملیات نبود، مشتري مبه مبیع پیدا 
یکی از مصادیق . »رضاي حاصل از اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست«: داردنیز بیان می199ي ماده

اشتباه به طور کلی، تصور غلطی است که آدمی از چیزي دارد و اشتباه . اشتباه، اشتباه ناشی از تدلیس است
ي یکی از عناصر و ارکان از تصور نادرست معامله کننده دربارهدر مبحث معامالت عبارت است 

).87: 1375صفایی، (عقد
ثر در عقد ؤآمده است اگر تدلیس سبب ایجاد اشتباه م1قانون مدنی200ي بر اساس آنچه در ماده

رف شود مانند اشتباه در خود موضوع معامله، موجب بطالن یا عدم نفوذ عقد است، خواه فریب ناشی از ط
همچنین اگر معامله با توصیف از مبیع و ذکر ). 1374،439ناصر کاتوزیان، ( قرارداد باشد یا بیگانه 

خصوصیات و صفات آن صورت گیرد و با این وصف خریدار به اشتباه بیفتد، در صورتی که وصف اساسی و 

.»اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد« : قانون مدنی می گوید200ماده -12
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ناصر ( ن عقد است جوهري و ذاتی مبیع مشتبه شود، تغایر میان آنچه وصف شده با واقعیت سبب بطال

).1374،394کاتوزیان،
ي کار اعضاء اي ناسالم عمده ترین نیرویی که باعث استمرار و ادامههاي بازاریابی شبکهدر شرکت

ها اگر در این شرکت. شود توسل به فریب و تدلیس است و از لحاظ سیستمی راهی به جز این نیستمی
ها راهها و بنابراین اعضاي این شرکت. کندآنها رغبت نمیکسی براي عضویت درحقیقت گفته شود اصوالً

گیرند تا افرادي را براي عضویت ترغیب نمایند و به این طریق اي را به کار میروشهاي گوناگون و پیچیده
.مقدمات پیشرفت و در نتیجه رسیدن به سود حاصل شود

-ها میالیی که بعضی از شرکتیکی در وصف کا. گیردها در دو جا فریب صورت میدر این شرکت

آنها براي توجیه قیمت باالي کاالهایشان فردي را که قصد عضو شدن دارد توسط اعضاي سابق . فروشند
گذشته از این چون .دهند که این کاالها عتیقه، کلکسیونی و یا داراي مزایاي واهی دیگري استفریب می

اي ناسالم درآیند در اغلب موارد نیازي به کاالي کهخواهند به عضویت شرکت بازاریابی شبافرادي که می
شوند و در این روند ارائه شده توسط شرکت نداشته و تقاضاي واقعی براي خرید آن کاال ندارند، فریفته می

عیب و ایراد نیست بلکه با به اشتباه ي سالم و بیي مشتري براي خرید کاال به هیچ وجه یک ارادهاراده
.رسندبراي عضوگیري به مطلوب خود میانداختن افراد 

ي جذب اعضاي جدید است که مستقیماًگیرد مسألهیکی دیگر از مواردي که در آن اشتباه صورت می
ها هدفش کسب موفقیت در عضوگیري اعضاي جدید است هر عضوي در این طرح. مورد نظر طرفین است

ها افراد گرایشی براي گرویدن به این طرحطعاًهاي حاصل از آن نبود، قو اگر این عضوگیري و پورسانت
به عبارت دیگر . ي عقد استپس این همان علت عمده). 1385،131احمدي حجت آبادي، حاجی(نداشتند 

درست در همین جاست که . ي جذب اعضاي جدید و دریافت پورسانت استي عقد مسألهعلت عمده
شوند و عضوگیري اعضاي به فریب دادن افراد میهاي هرمی براي عضوگیري مجبورهاي طرحسرشاخه

شود که نتیجه این می. اندازندکنند و عضو جدید را به اشتباه میجدید را کاري سهل و آسان معرفی می
اند و کاالیی را هم با قیمت بسیار گزاف، ها عضو یک طرح هرمی شدهافرادي که براي رسیدن به پورسانت

توانند عضو جدیدي را جذب دهند نمیي تالش و کوششی که انجام می، با همهانداجبارا، خریداري کرده
بنابراین وجود تدلیس و بطالن عقد بر این اساس به لحاظ فقهی الاقل در اکثر . کنند و به پورسانت برسند

.موارد قابل احراز است
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طل بودن درآمد ناشی بودن ، وجود تدلیس و اکل مال به بابر اساس دالیل فقهی فوق از جمله غرري
بودن این فعالیت اقتصادي و سایر ضررهاي اقتصادي، ها و قمار گونهدر این گونه شرکتاز عضوگیري 

ي مراجع عظام تقلید همکاري با کند همهعالیت اقتصادي در جامعه ایجاد میاجتماعی و فرهنگی که این ف
اهللا مکارم ، آیت)www.tohid.ir(اهللا سبحانیآیت«. اندها را غیر جایز و حرام دانستهها و شبکهاین شرکت

اهللا ،آیت)www.shabestan.ir(اهللا فاضل لنکرانی، آیت)www.persian.makarem.ir(شیرازي
.»)www.shabestan.ir(اياهللا خامنهنی و آیتصافی گلپایگا

اي ناسالم از منظر حقوق کیفريبازاریابی شبکه-6
اي سالم از منظر حقوق اي سالم و ناسالم و بررسی بازاریابی شبکهپس از بررسی فقهی بازاریابی شبکه

. اي ناسالم از منظر حقوق کیفري مورد توجه قرار گیردبازاریابی شبکهشودکیفري در این گفتار تالش می
سسات با ؤها و مقانونی تحت عنوان ممنوعیت فعالیت شرکت1384طور که پیشتر گفته شد در سال همان

هاي اي ناسالم یا همان طرحهاي بازاریابی شبکهانگاري فعالیت در شرکتساختار هرمی، به منظور جرم
ي جرم موضوع این قانون با جرایم در اینجا ضمن بررسی و تحلیل رابطه. تصویب رسیدهرمی به

کالهبرداري و تحصیل مال به طریق نامشروع، انتقادات وارد بر این قانون را نیز مورد دقت قرار خواهیم 
. داد

اي ههاي مالباختگان از شرکتبا خیل عظیم شکایت1383پس از آنکه دستگاه قضائی در سال 
ها را به جرم کالهبرداري تحت هاي این شرکتاي ناسالم مواجه شد؛ فعالین و سرشاخهبازاریابی شبکه

.عمل فعالین در این عرصه همیشه منطبق با جرم کالهبرداري نبودواقعیت این بود که تعقیب قرار داد اما
اي ناسالم افراد را از ماهیت سسه بازاریابی شبکهؤزیرا ممکن است در جریان عضوگیري در یک شرکت یا م

- واقعی این فعالیت آگاه کنند و آنها بدانند که پولشان بین سطوح باالتر آنها در شبکه و شرکت تقسیم می

شود تا آنها نیز چنین امکانی را پیدا کنند که افراد دیگري را جذب کرده و از قسمتی از پول پرداخت شده 
در اینجا به دلیل فقدان ارکان توسل به وسایل متقلبانه و .د شوندمنتوسط آنها به عنوان پورسانت بهره

هاي هرمی اما در برخی از موارد عمل عضوگیري در طرح.اغفال، جرم کالهبرداري واقع نشده است
هرکس از راه حیله «: قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداري است1يمصداق ماده

آنها را تحصیل کرده و از این راه مال ... و وجوه و یا اموال... به امور غیرواقع امیدوار نماید. ..و تقلب مردم را
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. باشدو مشمول عنوان کالهبرداري می» ...دیگري را ببرد، کالهبردار محسوب

اي ناسالم کالهبرداري است ناظر به سسه بازاریابی شبکهؤپس این نظر که عضوگیري در شرکت یا م
مصادیق این عمل بوده و آنگونه نیست که گفته شود این عمل ماهیتاً کالهبرداري است و در هر برخی از

.مورد منطبق با این جرم خواهد بود
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي 1ي ماده) ز(پس جرم کالهبرداري با جرم موضوع بند 

ي عموم و شانی دارند و به زبان اهل منطق رابطهپودر مواردي هم-که متن آن نیز پیشتر قید شد-کشور 
.خصوص من وجه بین آنها برقرار است

: قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور آمده است2ي ماده7ي از سوي دیگر در تبصره
هاي ي قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که داراي مجازاتاالجرا شدن این قانون کلیهاز زمان الزم«

. »باشد ملغی استشدیدتري از مجازاتهاي مقرر در این قانون می
به جز « : گویدي عبارت که میبا توجه به ادامه» قوانین مغایر«رسد منظور قانون گذار از به نظر می

قوانینی است که قبل از تصویب این قانون، تصویب شده و با جرم » قوانینی که مجازات شدیدتري دارند
نون در نظر گرفته شده، مقرر رایم مندرج در این قانون، مجازاتهایی متفاوت با آنچه در این قاانگاري ج

. دهددر چنین شرایطی قانون جدید، قانون سابق را تخصیص میقاعدتاً.اندکرده
ی در این جا نیز قانون گذار به همین قاعده اشاره کرده با این استثناء که اگر براي جرمی در قوانین قبل

مجازاتی در نظر گرفته شده که میزان آن از مجازات مندرج در این قانون بیشتر است، باید مجازات قانون 
این استثناء هم بدین خاطر وضع شده که هدف قانون گذار از  تصویب قانون مجازات . سابق اعمال شود

زند و ي جامعه را به هم میاخالگران در نظام اقتصادي کشور، تشدید مجازات اعمالی بوده که نظم اقتصاد
قصد نداشته با وضع این قانون مجرمین این دسته از جرایم از شرایط مساعدتري در مورد میزان مجازات 

وجود دارد، زمانی 1الحاقی به ماده» ز«موردي که براي اجراي این تبصره در خصوص بند . برخوردار شوند
اخالل ایجاد شده 1خاللگران در نظام اقتصادي کشورقانون مجازات ا2ماده 1است که بر اساس تبصره 

چنانچه 1مذکور در بندهاي ماده هر یک از اعمال: ((گویدمی1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 2ماده - 1
نانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چ

شود و در هر دو صورت سال  محکوم می20سال تا 5در حد فساد فی االرض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 
دادگاه می تواند عالوه بر . دادگاه به عنوان جزاي مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد

)).ضربه شالق در انظار عمومی محکوم نماید74تا 20جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 
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عمده یا فراوان نباشد و عمل مرتکب منطبق در نظام اقتصادي کشور کالن،» ز«ناشی از جرم موضوع بند 
بر جرم کالهبرداري هم باشد، در این مورد طبق مفاد این تبصره باید فرد را به مجازات کالهبرداري رساند 

1سال حبس و مجازات جرم کالهبرداري 3ماه تا 6در این شرایط » ز«ضوع بند چرا که مجازات جرم مو
.سال حبس است7تا 

آن اگر اخالل ایجاد شده 1و تبصره 2در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بر اساس ماده 
سال حبس و 20تا 5در اثر جرم ارتکابی متهم در نظام اقتصادي کشور عمده، کالن یا فراوان باشد وي به 

شود، در حالی که تشخیص عمده، کالن یا فراوان سال حبس محکوم می3ماه تا 6در غیر این صورت به 
آنچه در اینجا قابل انتقاد به نظر . این قانون بر عهده قاضی گذاشته شده است1بودن براساس تبصره ماده 

هاي مختلفی کلی و مبهم است که برداشتبودن مفهومی) عمده، کالن یا فراوان(رسد این است که می
در این مثالً-ر با تعریف معیارهاي دقیق و عملیگذاشود قانونپیشنهاد می. ممکن است از آن صورت گیرد

منظور خود را از این مفهوم روشن سازد و گامی در جهت ابهام زدایی -هاي هر فردمورد تعداد زیرمجموعه
.ترین قوانین باشند، برداردترین و روشنهاماباز قوانین کیفري که باید بی

هر : ((گویدمی1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب 2ي ماده
- کس به نحوي از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می

شود، در معرض خرید و فروش موافقت اصولی گفته میگردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا
قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کاالهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید 
مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت 

ي سال حبس و یا جریمه2ماه تا 3عالوه بر رد اصل مال به مجازات قانونی بوده است مجرم محسوب و
)). برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد2نقدي معادل 

ي مقصود از تحصیل وجه یا مال از طریق نامشروع، اخذ و یا به دست آوردن دارایی است که طریقه
ر موضوع مورد بحث ما نیز زمانی که موسس د. باشدتحصیل آن نامشروع و بر خالف مقررات قانونی می

یک شرکت هرمی یا کسی که نمایندگی یک شرکت هرمی را پذیرفته یا کسی که به عضوگیري در این 
دریافت کند مصداق تحصیل مال ... پردازد، از این طریق مالی به عنوان پورسانت، جایزه یا گونه شرکتها می

.به طریق نامشروع است
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قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي 1ي ماده) ز(ي جرم موضوع بند رابطهبه منظور بررسی 

کشور و جرم تحصیل مال به طریق نامشروع الزم است رکن مادي این دو جرم مورد دقت بیشتري قرار 
گیسیس، قبول نمایندأتعبارتست از) ز(گذار در رکن مادي جرم موضوع بند رفتار مورد نظر قانون. بگیرند

سیس و قبول نمایندگی ماهیتی شبیه أت. اي ناسالمسسه بازاریابی شبکهیا عضوگیري براي یک شرکت یا مؤ
سیس یا قبول نمایندگی مرتکب باید مجموعه أبراي تحقق رفتار ت. به یکدیگر و متفاوت از عضوگیري دارند

ندگی آنها بر رفتار او صدق سسه یا بنگاه یا قبول نمایؤمشرکت،سیس گروه،أاعمالی را انجام دهد که ت
یک سیستم عضوگیري و به طور مثال شرکتی را تحت عنوان شرکت بازاریابی به ثبت برساند و.کند

سوددهی مشخصی را طراحی کند و مکانی را براي این شرکت فراهم کند اما لزومی ندارد کسی به 
که بر اعمال انجام شده توسط فرد، عضویت این شرکت یا گروه یا موسسه یا بنگاه نیز درآید و صرف این

براي تحقق رفتار عضوگیري، شخص در راستاي عنوان تاسیس یا قبول نمایندگی صدق کند کافی است
جذب اعضاي جدید عمل کرده و حداقل یک نفر را جذب کرده باشد تا رفتار عضوگیري به او قابل انتساب 

تشکیل دهد و در آن به معرفی طرح پرداخته و حداقل اي را براي یک یا چند نفربه طور مثال جلسه. باشد
توان به لحاظ عرفی به کسی یک نفر را به عضویت طرح هرمی درآورده باشد؛ چراکه لفظ عضوگیر را نمی

مثال در . کندیید میأرویه قضایی نیز این نظر را ت. که حتی یک نفر را هم به عضویت درنیاورده نسبت داد
در خصوص اتهام : ((دادگاه عمومی جزایی کرج آمده است104شعبه 21/8/8-630دادنامه شماره

توضیح که نامبردگان در شرکت هاي غیر قانونی گلدکوئست بدینعضوگیري و شرکت در فعالیت
قانونی گلدکوئست اقدام به عضوگیري و شرکت فعاالنه داشتند و در رابطه با عضوگیري شاکی در دو غیر

بزه انتسابی به نامبردگان محرز و .... اندشانزده میلیون ریال نمودهلغی مجموعاًمرحله اقدام به اخذ مبا
در این رأي نیز شرکت فعاالنه و جذب حداقل یک عضو براي تحقق عضوگیري شرط ...)) مسلم بوده

اي و دادسراي ویژه جرایم رایانه8910432179500212چنین در کیفرخواست شماره هم. دانسته شده است
متهم هستند به عضوگیري در شرکت ... در این پرونده : ((آمده است» تهران31ي ناحیه«اوري ارتباطات فن

و پاسخ استعالم معموله از دفتر فنی این دادسرا که حاکی ... با توجه به . هرمی گالف و اخذ مبالغ عضویت
نفر در یک 580ه تعداد باشند از جمله متهم ردیف اول باست متهمین موصوف داراي زیر مجموعه می

انتساب بزه معنونه به نامبردگان ... نفر در یک جایگاه زیر مجموعه دارد و 27جایگاه و متهم ردیف دوم 
در این کیفر خواست نیز داشتن زیر مجموعه و جذب عضو از شرایط انتساب بزه دانسته شده ...)) محرز بوده 
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.است
ک عضو جذب کرده باشد اما شرط نیست که مبالغ پس براي تحقق بزه الزم است شخص حداقل ی

عضویت اعضاي جدید یا مبالغی تحت عنوان پورسانت یا جایزه نیز دریافت کرده باشد چرا که در قانون نیز 
بنابراین هرگاه شخص مرتکب بزه عضوگیري براي شرکت .چنین شروطی براي تحقق بزه ذکر نشده است

قانون تشدید مجازات 2ي از این طریق به دست بیاورد مصداق مادههرمی شد اگر پس از آن مالی را نیز 
گیرد و از باب تعدد مادي غیر مشابه نیز قرار می1367مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداري مصوب 

چراکه . قانون مجازات اسالمی مجازات هر دو جرم بر او تحمیل گردد47ي باید بر اساس قسمت اول ماده
مجزایی هستند؛ یکی در خصوص عضوگیري و جذب عضو است، داراي عنصر مادي کامالًاین دو جرم 

مربوط به تحصیل مال از طریق نامشروع است و ممکن بدون شرط بودن تحصیل مال و دیگري صرفاً
ي به عبارت دیگر رابطه. است حسب مورد هر شخصی به یکی از این دو جرم یا هر دوي آنها محکوم شود

سیس، قبول نمایندگی و عضوگیري براي شرکت هرمی نیز أیل مال به طریق نامشروع و تدو جرم تحص
سیس، قبول نمایندگی و عضوگیري براي شرکت هرمی عموم و خصوص من وجه أمثل کالهبرداري و ت

است با این تفاوت که در قسمت مشترك با جرم کالهبرداري مجازات یکی از دو جرم که بیشتر باشد 
باید هر دو مجازات و در قسمت مشترك با جرم تحصیل مال به طریق نامشروع قاعدتاًشوداعمال می

هایی البته در دادسراها و دادگاههاي رسیدگی کننده به این جرم به دالیل مختلف چنین دقت. اعمال گردد
.وجود ندارد

تواند می) ز(د ها عالوه بر جرم موضوع بنتوان گفت فعالیت در این شرکتبندي میبه عنوان جمع
هاي عالوه بر اینکه سرشاخه. مصداق جرایم کالهبرداري یا تحصیل مال به طریق نامشروع نیز باشد

هاي هرمی حسب مورد به جرایم خروج غیرقانونی ارز از کشور و ورود کاالي غیر مجاز به کشور نیز شرکت
.شوندمحکوم می

نتیجه گیري-6
. ي اقتصادي دو روي مثبت و منفی دارداین پدیده. صر ماستي نوظهور عاي پدیدهبازاریابی شبکه

سفانه طی ده أمت. اي ناسالم استهاي هرمی یا به عبارت دیگر بازاریابی شبکهروي منفی آن همان شرکت
هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی ي اقتصادي تا سر حد امکان آسیبسال گذشته روي منفی این پدیده

میلیون نفر در این 4شرکت هرمی و عضویت بیش از 110فعالیت بیش از . ه استبه کشور ما وارد کرد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

81....                 اي دربازاریابی شبکه
ول در وزارت ؤ، به نقل از یک مقام مس23/07/1388روزنامه ایران، (ها شاهدي بر این مدعاست شرکت

شدن نیروهاي فعال جامعه و مشغول شدن آنها شور، بیکاراشکاالت اقتصادي نظیر خروج ارز از ک). اطالعات
اي دربرندارد، اشکاالت شرعی نظیر مصداق اکل مال به باطل فعالیتی که هیچ تولید و ارزش افزودهبه 

ها و مشکالت اجتماعی و فرهنگی که این بودن، غرري بودن و وجود تدلیس در قراردادهاي این شرکت
. الهاي اخیر شدو برخورد با آن طی س84آورند باعث جرم انگاري آن در سال فعالیت اقتصادي به بار می

تواند مصداق جرایم دیگري چون کالهبرداري و تحصیل مال به هاي هرمی میهمچنین فعالیت در طرح
ها تا حد زیادي کاهش ي فعالیت این نوع شرکتبختانه دامنهاکنون خوشهم. طریق نامشروع نیز باشد

.یافته است
اي ن بر این باورند که اگر در بازاریابی شبکهاقتصاددانا. ي اقتصادي یک روي مثبت نیز دارداین پدیده

اي با اگر بازاریابی شبکه. تواند بسیار مفید فایده نیز باشدشرایطی چند رعایت شود این نوع از بازاریابی می
رعایت شرایط و ضوابط آن در خصوص فروش کاالهاي تولید داخل مورد استفاده قرار گیرد چند منفعت 

تواند به مرور فعالیت خود را ي داخلی با فروش به موقع کاالهایش میتولیدکنندهاوالً. مهم خواهد داشت
اي به طور شود همچنین عدهگسترش دهد این امر باعث افزایش اشتغال و تولید ثروت در جامعه می

هاي شوند و از سوي دیگر اگر بتوان شبکهمستقیم به شغل بازاریابی براي فروش این کاالها مشغول می
.روش را به کشورهاي همسایه نیز گسترش داد باعث صادرات کاال و ارزآوري نیز خواهد شدف

با رعایت شرایطی هم توانداي میهدف از نگارش این تحقیق اثبات این نکته بود که بازاریابی شبکه
که فعالیت در از نظر شرعی سالم و حالل باشد و هم به لحاظ اقتصادي بسیار مفید فایده باشد، عالوه بر این

اي با رعایت این شرایط مصداق هیچ یک از جرایم تعریف شده در قوانین هاي بازاریابی شبکهشرکت
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور 1ي ماده) ز(کیفري ایران از جمله جرم موضوع بند 

و تولید ثروت عالوه بر دانستن این گیري از این ابزار نوین اقتصادي براي ایجاد اشتغال اما بهره. نیست
اي، کمک دولت و عزم نکته نیازمند تدوین یک قانون کارشناسی شده در خصوص بازاریابی شبکه

ي اقتصادي نیز تا سر حد امکان تولیدکنندگان داخلی است تا به یاري خدا در آینده روي مثبت این پدیده
بودن این فعالیت اقتصادي شرعی بودن و غیر مجرمانهه اثباتدر این را. کشور و ملت ما را منتفع سازد

.رسیداولین گام به نظر می
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