
 

 1

 است سالمذاتاً نا اي شبکه بازاریابی
  ارجمند نقشینه امید

  امیرکبیر صنعتی دانشگاهعضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر 

  1395شهریور 

  چکیده
اي یا بازاریابی  چه به آن بازاریابی شبکه در این مقاله نشان داده شده است که صرف نظر از وجوه قانونی و شرعی، آن

ها با ساختن  چه در دفاع از این فعالیت فعالیتی مضر است و آنو اجتماعی ز نظر اقتصادي شود ا چندسطحی گفته می
است و  هایی سطحی دوگانهگردان و... ساخته شده است،  هایی چون سالم و ناسالم، هرمی و غیرهرمی، کاالگردان و پول دوگانه

  خیالی بیش نیست.» اي سالم بازاریابی شبکه«

  مقدمه
اي، وجود اظهار نظرهاي ظاهراً علمی در این مورد است که به همت  بررسی ماهیت واقعی بازاریابی شبکهاز جمله مشکالت 

به تواتر رسیده و هر که ها است،  فعالیتنوع گسترش این  ياي که سودشان در گرو هاي بازاریابی شبکه انبوه اعضاي شرکت
عالوه هر بار که یک شرکت  شود. به ها مواجه می کرات با آن به بخواهد در این مورد در فضاي مجازي اطالعاتی را پیدا کند،

آوردند و ضمن بدگویی از  بردارهاي بعدي تغییراتی را در ظاهر کار خود به وجود می شده، کاله بردار شناخته می چنینی کاله این
  اند. کرده فی میگفتند و خود را سالم معر بردار بودن به مردم می ها، دالیلی ظاهري را براي کاله قبلی

کند و چرا  گونه کار می برداري هرمی آشنا شویم و بفهمیم که چه در نتیجه الزم است در ابتدا با ساختار واقعی یک کاله
  خورند و در عین حال که سرشان کاله رفته است، مدافع سرسخت شرکت هستند! مردم فریب آن را می

  نیز پرداخت.» تبلیغ رو در رو«و » ها طهحذف واس«در تکمیل این بحث باید به مباحثی چون 
روش کاري شرکت کوئست اینترنشنال (معروف به گلدکوئست) مثال زده شده  ،تر موضوع گاهی براي تبیین به ین مقالهادر 

 شده ندارد. است ولی این مثال محدودکنندة بحث نیست زیرا خارجی بودن این شرکت و یا نوع کاالي آن نقشی در بحث ارائه

 الگویی چون عالمۀ حلیتوجه به 

 مربوط مسائل خواست می که زمانی اما ده،کر می استفاده ز آنا که داشته منزلش در آبی چاهعالمۀ حلی (ره)،  است مشهور
 را خودش منزل چاه داد دستور اول دهد، قرار بررسی مورد او... ر کند می نجاست قبول چاه آب آیا که این جمله از چاه، آب به
  .بگذارد اثر است، شارع حکم از کاشف که او فتواي و رأي در موضوع این مبادا که آن براي، کردند پر

اي،  بازاریابی شبکه مدافعان و مروجانمقصود از بیان این مثال تاریخی این است که تذکر دهم که متأسفانه در حال حاضر 
اند و  ها کرده ، ابتدا شروع به تأسیس و یا فعالیت در این شرکتبا وجود نظر منفی و صریح بسیاري از مراجع محترم تقلید بعضاً

افرادي که خود وارد این ماجراها اند مسأله را از جهت اسالمی و اقتصادي و... بررسی کنند! و یا برخی از  سپس قصد کرده
بر دفاعی که به شکل بحث  دهند که مشمول در توصیف قبل هستند. اند، کارشناسی کارشناسانی را معیار قرار می نشده

  با تکیه به نظر کارشناس پذیرفت.صرفاً ها را باید  شود نیست، بحث بر سر ادعاهایی است که درستی آن استداللی مطرح می
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 شود! درستی بیان نمی که معموالً بهچه  آناي،  تاریخچۀ بازاریابی شبکه

 پرلمان، چیدوروویسیا اکووی ؛گردد می باز تزاري ۀروسی به ام، من یافتهکه جا  ، تا آنهایی فعالیت چنین مثال از ترین قدیمی
 یفارس به کتاب چند يو از. است کرده یم یزندگ دوم یجهان جنگ اواخر تا ستمیب قرن لیاوا از که است روس یدان یاضیر

 یول است شده ترجمه 1362 سال در کتاب نیا از يا نسخه. است »زنده اتیاضیر« کتاب ها آن جمله از که است شده ترجمه
ی با مطلب کتاب نیا 146 یال 142 صفحات در. است ياریشهر زیپرو استاد از دتریجد يا ترجمه دارم اریاخت در من چه آن

 کرد می تبلیغ هایش دوچرخه فروش براي فروشی دوچرخه«خالصۀ آن چنین است:  که است آمده »هاي ارزان دوچرخه«عنوان 
 هاي دوچرخه خواهند می هم ها آن که مشتري 5 خواست که از مشتریانش می و بخرید روبل 10 را روبلی 50 هاي دوچرخه که
در کل ولی برداري انبوه مردمی بود که دوچرخه خریده بودند  نتیجه این کاله .دکنن معرفی بخرند، روبل 10 را روبلی 50

  »شدند! ق به یافتن مشتري جدید نمیروسیه موف
 رشد سرعت و گستره تنها اینترنت مانند ابزارهایی و گردد می باز اینترنت عصر زا قبل به هایی فعالیت چنین ۀسابق بنابراین

  .است داده افزایش را هایی فعالیت چنین
گویند که  برداري از روي جزوات شرکت گلدکوئست، می ها با کپی مدافعان این نوع فعالیت ،اي در تاریخ با وجود چنین نمونه

دلیل رسد  بوده است. به نظر میآمریکایی فالن شرکت معروف در و ن بیستم و در آمریکا ی در اواخر قرهای شروع چنین فعالیت
دهی  و تنها با یک سطح پورسانتروشی شامل کاالیی مفید حاکی از فروش این است که آن مثال  اشاره به مثال دوچرخهعدم 

 کند! را دچار مشکل می »سالم اي اریابی شبکهباز«مه دفاع از بیان چنین مثالی ادا .است بردارانه کالهولی در عین حال 

  برداري هرمی بیان و تحلیل مثالی ساده از کاله
، اي زنجیره بازاریابی یا هرمی نام با دست این از هایی شرکت فعالیت اجتماعی و اقتصادي نظر از چرا که این تشریح براي

 و ساده مثالی بیان به شود، متوقف فعالیتشان باید و است مضر دیگر انگلیسی و فارسی نام هر با یا اي، چندسطحی شبکه
  .مپرداز می آن تعمیم

 میلیون 3 کوتاهی مدت از بعد من، شرکت در پول تومان میلیون 2 گذاشتن با که گوید شرکتی به مردم می کنید فرض
 نیا با .آید نمی دست به هم سال یک در حتی گذاري سرمایه هیچ از که درصدي 50 سودي، یعنی کرد خواهید دریافت تومان
  .کنید معرفی شرکت به کنند، دریافت سودي چنین خواهند می که را دیگر نفر دو تومان، میلیون 2 دادن از پس که شرط

 میلیون 4 شده مجموعاً عضو معرفی دووضوح مثبت است:  تواند چنین سودي به اعضاي خود بدهد؟ جواب به آیا شرکت می
 پرداخت آن از را عضو باالییجایزة  تومان میلیون 3 ،دباش داده انجام کاري که این بدون شرکت و ندده می کتشر هب تومان

  دارد! برمیخودش میلیون تومان را  1د و کن می
 2کنند که پیدا کردن دو نفر که بخواهند  ها عموماً باور می کنند؟ آن گونه فکر می مردم براي ورود به این شرکت چه

  میلیون تومان تبدیل کنند ساده است. 3ون تومان خود را به میلی
 رساند؟ آن هم بدون هیچ فعالیت واقعی؟ کند و هم اعضایش را به سود می پس آیا واقعاً این شرکت هم خودش سود می

 بگیریم، نظر در کُل یک عنوان به را شوند عضو شرکت این در است ممکن که افرادي همه مجموعه اگر ساده، مثال این در
 عضویت و عددد هر ،کند معرفی می شرکتعضویت در  براي رانی مشتریا تدریج به کل این که است نای دهد می رخ که اتفاقی

 واریز جیبش در باشد، داده انجام کاري شرکت که این بدون و شده خارج مجموعه از تومان میلیون یک شود، می حاصل که
  .گذاشت کار را آن اسم بشود اگر البته کنند، می اريک که هستند مردم این که حالی در ،شود می

 مینیب یم ریاضی محاسبات با کند، معرفی را نفر دو باید سود به رسیدن براي فرد هک شرکتی در یعنی ساده، مثال این در
 افراد از زیادي خیلی جمعیت نهایت،   در و شرایطی چنین در. دندار قرار »سود نوبت در« افراد از درصد 50 از بیشهمیشه  هک
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 یا و ندارد فعالیتی چنین انجام به تمایل یا ندارد، پول یا کنند می رو هرکسی به و گردند می مشتري دنبال به که مانند می باقی
 متوقف را فعالیتی چنین دولتی اگر. شویم می بحران وقوع متوجه که است اي لحظه این .گردد یم مشتري دنبال به نیز خود
 اي مجموعه شود، متوقف تر دیر چه هر و است قطعی بحرانی چنین وقوع. دهد می رخ تر کوچک ابعاد در اما تر زود بحران کند،

میلیون  2کنند که ناشی از  سود می تومان تر از نصف اعضاء یک میلیون در نهایت کم .بود خواهد تر وسیع اند شده متضرر که
  !که هیچ کاري نکرده است ر سود هنگفت شرکتیت ضرر بقیۀ اعضاء است و نتیجه مهم

  اکل مال به باطل
طور که معموالً در انتقاد  اگر در مثال ذکرشده دقت کنید آن را مصداق روشن اکل مال به باطل خواهید دانست ولی نه آن

کند، شرکت است  ري نمیشود و هیچ کا در این مثال کسی که منتفع می شود؛ اي اکل مال به باطل گفته می از بازاریابی شبکه
ظاهري  ،رسند. وقتی این شرکت رسند و برخی نمی کنند و برخی به سود مورد نظر خود می و نه اعضاء. اعضاء همگی تالش می

کنند که چرا عضوي باید  را مطرح می ، برخی این ایرادرا افزایش داد دهی ورسانتپبه کار خود داد و به دالیلی سطوح  اقتصادي
دانند و موافقان این  تر هستند سودي ببرد و این را مصداق اکل مال به باطل می افرادي که چند سطح پایین به دلیل فعالیت

هایش تا هر عمقی  تواند از موفقیت زیرشاخه باواسطه مؤثر بوده است و لذا او می آن فردهاي  گویند که آموزش ها می شرکت
شرکت است و نه اعضاء. این موضوع در مورد این مثال روشن است ولی سود ببرد. بحث من در مورد اکل مال به باطل متوجه 

 شوند. ، عموم افراد متوجه آن نمیظاهري اقتصادي داده شد فعالیتآید به این  چه در ادامه می وقتی طبق آن

  ظاهرسازي اقتصادي
 و خدمات یا کاال ،حق عضویت دریافت جاي به بدهند، اقتصادي يظاهر ها فعالیت نیا به که این براي ییها شرکتچنین 

 د،دار ارزش تومان هزار 200 که را اي سکه مثال، عنوان به. کنند عرضه می خاصی قیمت به را و... شرکت براي بازاریابی فرصت
 دریافت تومان میلیون 3  سکه، خرید براي افرادي معرفی با گویند می و فروشند می تومان هزار 200 و میلیون 2 مبلغ به

  .شد رضه نمیع خدماتی یا کاال آن در که است قبلی مثالمعادل  عمالً در حقیقت   این. کرد خواهید

تر با آن سر و کار دارند، استفاده از برندها و ادعا در مورد کیفیت باالي  فروختن کاال یا ارائه خدماتی که عموم مردم کم
را  ها این شرکت فروشی تواند گران از جمله ترفندهایی است که می ،اال و خدمت متنوع در کنار همها و یا جمع کردن چند ک آن

 گرانکاال یا خدماتش را  مذکور هایی بپرسید که آیا این شرکت اگر از مشتریان چنین شرکتکه  تر این از همه مهم مخفی کند.
زیرا رسیدن به سود براي  ،شوند ، اکثراً منکر میپایین است شده ارائهکیفیت کاال یا خدمات آیا که  و یا این به شما فروخته است

 بدون و پذیرند می شرکت مورد در را لويو غ غودر هر شرایط این در اعضاء ها در گروي تبلیغ شرکت و ادامۀ کار آن است. آن
 در که آرزوهایی همه گاه آن ،است غورد شده ادعاهاي گفته مندبفه و کنند تحقیق اگر زیرا دهند، می انتقال دیگران به تحقیق

 ! رفت خواهد بین از اند خیال خود پرورانده

ند و اعتراف کن می نظر صرف مادي منافع از ،پذیرفته را خود اشتباه شوند، موضوع اصل متوجه که صورتی در کمی عده تنها
  ها را فریب داده است. کنند که شرکت آن می

 اعضايتر شود؛ در مثال یاد شده  تواند موجب یافتن ظاهري اقتصادي می طحسچند با دهی  هاي پورسانت استفاده از طرح
طال  ۀهستند ولی به عنوان مثال در شرکت گلدکوئست که به مشتریان خود سک اعضاء درصد کل 50متضرر بیش از 

تر شده  دهی مخفی ولی این موضوع با چندسطحی کردن پورسانت شوند متضرر میاعضاء تري از  بسیار بیشفروخت، درصد  می
  .بود
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  قدر است؟ چه اعضاي متضرر نسبت
 کنید، نگاه مشتریان جمعیت به که زمانی هر که رسیم می نتیجه این به طرح پورسانت شرکتی مثل گلدکوئستبررسی  با

و اند  شده کار وارد تازه درصد 90این  گویند، ها می البته مدافعان این فعالیت. ضررکرده هستند تر بیش یا افراد از درصد 90
  است؟ یا این توجیه درستآ. دارند قرار »سود نوبت« درضررکرده نیستند بلکه 

 »سود نوبت در« که شود می نفر هزار 900 آن درصد 90 باشد، داشته عضو میلیون یک و کرده رشد شرکتی کنید فرض
 فعالیت تا دهیم می زمان افراد این به .باشند نگرفته یپورسانت اصالً یاباشند  گرفته پورسانت مقداري است ممکن که ،دارند قرار

 داشته وجود مشتري میلیون 10 که رسد می فرا هنگامی افراد این سود نوبت. برسد فرا سودشان نوبت زمان مرور با و کنند
 مگر رسند نمی سود به ،سود نوبت در نفرِ هزار 900 یعنی. باشند کرده سود آنان از نفر میلیون یک یعنی درصد 10 که باشند
 100 شبکه که دهد می رخ هنگامی نیز افراد این رسیدن سود به !شود نفر میلیون 9 دارند، قرار سود نوبت در که افرادي تعداد

 اگر. شود می متوقف روند این روزي باالخره. اند کرده ضرر نفر میلیون 90 هم صورت آن در که باشد، داشته عضو نفر میلیون
 شود و برابر 10 باید مشتریان جمعیت ،رسد می فرا قبل دسته سود نوبت که ماهه 4 مقطع هر در باشد، ماه 4 مثالً زمانی فاصله
  !رساند می زمین کره کُل جمعیت به را معیت مشتریانج شدن برابر 10 بار ینچند

 کنند، پیدا شبکه گسترش براي را افرادي ندا هنتوانست تالش برخی از اعضاء پس از مدتی زیرا دهد، نمی رخ اتفاق این البته
 دالر صد چند حد در ديزیا خیلی درصد ین اعضاي گلدکوئست همب در. اند تهپذیرف را ضرر و کرده رها   را بازي این نتیجه در

 راه به افراد این بین در را بازي این که شرکتی و ردندک سود دالر هزار چند اقلیتی یا دالر صد چند کمی درصد ،ردندک ضرر
  .دزبه جیب  را کالنی پول ،بود ختهااند

  ت بازار است؟تر از قیم ها حتماً گران فروش کاال در این سیستم آیا
اي است. مثالً در برخی موارد افزایش میزان تولید یک کاال موجب کاهش قیمت آن  ذاتاً مفهوم پیچیده» قیمت کاال«

وابسته به تعداد مشتریان بالقوه است. اکنون فرض کنید نوعی فرش، با توجه به کمی تعداد » قیمت واقعی«شود، پس  می
 هفت میلیون تومانرسد. در حالی که اگر تولید آن ده برابر شود، قیمتش  ر به فروش میمشتریانش، ده میلیون تومان در بازا

  خواهد شد.
به قیمت ده میلیون تومان و  فرش مذکورپس از خرید  فردتوان کاري کرد که  شرکت گلدگوئست می روش با روشی شبیه

خواهند رسید  پورسانترشد و آن کنند که به آن  میلیون تومان سود کند. عموم مردم تصور می 3هایش،  رشد کافی زیرشاخه
د شد. نتیجه این خواهد بود که کسی که ننخواه این کاردرصد موفق به  90ولی واقعیت غیرقابل تخلف این است که بیش از 

 است میلیون تومان خریده 10میلیون تومان بپردازد، ناخواسته فرش را  7صرفاً وقتی حاضر به خریدن فرش بوده که بابت آن 
  !ها هم براي شرکت بازاریابی کرده است و مدت

  کنند. میفروشی  گرانهمه با ترفندي  شناسم، جا که من می ، تا آنهاي موجود البته چنین مثالی ذهنی است و شرکت

  اجتماعی مردم؟ ۀیا سوء استفاده از سرمای رو در بلیغ روت
 جاي بهها  آن گویند ند و میکن را فعالیتی سالم معرفی می کار خود، »رو در رو تبلیغ« طرح موضوعها با  این شرکت

و  کنند می استفاده رو در رو یا چهره به چهره تبلیغ یعنی تبلیغ نوع ترین به از و... بیلبورد و تلویزیونی تبلیغات از استفاده
  جویی در تبلیغات است. ها همین صرفه شود و منبع پورسانت جویی می همین موجب صرفه

 لزومی و است بشر اقتصاد قدمت به نیز شود می یاد آن از ها فعالیت نوع این قطۀ قوتن عنوان به که رو در رو تبلیغسابقۀ 
 رو در رو تبلیغ ؛دهند گسترش را شبکه و کرده معرفی را افرادي نیز ها آن که کند معرفی شرکت به را نفر دو فرد هر که ندارد
  .دندار بودن اي شبکه با تالزمی هیچ
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قدر دروغ گفته شده که دروغ گفتن در آن  آندر دنیا لیغات متعارف تجاري هاست که در تب این است که سال حقیقت
 از فالن مایع از دست داده است؛ اگر در یک تبلیغ تلویزیونی نشان داده شود که یک قطرهنیز اش را  عادي شده و زشتی

کنیم،  ازندة چنین تبلیغی را نکوهش میو نه سکنیم  آن را باور می نه کند، ما ها ظرف را در چند ثانیه پاکیزه می شویی، ده ظرف
شویی کند  کننده برادر یا خواهر خود ما باشد! در مقابل اگر فردي از آشنایان ما تعریفی ساده از یک مایع ظرف حتی اگر تبلیغ

اي ندارد  هانگیز کنیم که تصور می آن فرد مورد اعتماد نسبی ما است و همهم . دلیل آن این است که دهیم ترتیب اثر میبه آن 
  خالف واقع بگوید.ما چیزي  بهکه 

شرکت و کاالهاي آن را به ما  ،ما اي ظاهر داستان به همین شکل است؛ یکی از آشنایان مورد اعتماد در بازاریابی شبکه
 ؛کند توجه هستیم، تبلیغ او در ما اثر می که او منافع مادي جدي در جذب ما دارد بی کند و ما چون به این توصیه می

گونه بگویند تا طرف  چه بگویند و چه نآکاالهاي شرکت و دهند که در مورد  خود آموزش می عضايااي به  هاي شبکه شرکت
ندارند و به دنبال رسیدن به  مورد تبلیغها، که عموماً تخصصی در مورد کاالي  بازاریاب اصطالح مقابل آن را باور کند. این به

به اطرافیان آمده را  هاي شرکت، از راست و دروغ چه کتاب، دانسته و نادانسته هر چه در ه شده هم هستندداد وعدهسودهاي 
ت با . در نهایت شرکت موفق شده اسکند ار را تکرار میکو وقتی طرف مقابل هم مشتري شرکت شد، این کنند  خود ارائه می

زنند و  کیفیت خود را بفروشد، مشتریانش، هر چند در دل ناراضی باشند، لبخند می تر محصوالت بعضاً بی اي بسیار کم هزینه
  دهند. چنانی به باد می سرمایۀ اجتماعی خود نزد دوست و فامیل را در آرزوي رسیدن به سودهاي آن

 ؟بازاریابی یا بازارسازي کاذب

 زبان به. میکن انیب را یابیبازار فیتعر است الزم سؤال نیا به دادن پاسخ يبرا است؟ یابیبازار واقعاً» يا شبکه یابیبازار« ایآ
 يبازار یعنی. دارند اجیاحت خدمات ای جنس آن به که است يافراد به کننده عرضه از خدمات ای جنس رساندن یابیبازار ساده،
 .کند آن از استفاده به قیتشو را يمشتر جنس، اتیخصوص یمعرف با آن زا بعد و ابدیب را آن دیبا ابیبازار و دارد وجود

 هر با را شرکت محصوالت کند یسع که است نیا شرکت کی ابیبازار فهیوظ کنند یم تصور اشتباه در مقابل برخی به
 نیچن يبرا میبخواه اگر! باشند نداشته چه و باشند داشته ازین ها آن به مردم نیا چه بفروشد، مردم به تر شیب چه هر و یروش
 .است یمناسب ۀکلم »کاذب يبازارساز« میکن انتخاب ینام یتیفعال

 نادرست یعمل ،یغاتیتبل يابزارها از استفاده با ندارد، آن به يازین واقعاً که یکس به جنس کی فروختن که است واضح
 .شود محسوب سودآور فروشنده يبرا، یاخالق ایلمس و فارغ از ياقتصاد صرفاً يارهایمع باچند  هر است،

 ها ستمیس نیا در ؛یابیبازار نه است کاذب يبازارساز ف،یتوص نیتر نانهیب خوش در اي شبکه یابیبازار که دید توان یم اکنون
 .کنند شبکه وارد اهرم نیهم با زین را گرانید که شود یم داده ادی ها آن به و شوند یم شبکه وارد شدن دار پول طمع به افراد

 حالت در و اند نداشته طال سکۀ کی داشتن به يازین گلدکوئست شرکت عضو هزار صدها از کدام چیه باًیتقر مثال عنوان به
  .کنند ییها سکه چنان دیخر صرف را پولشان اند نبوده حاضر يعاد

گزین آن کرد و مشاهده  را جاي که ورود سکه به کشور با موانعی مواجه شد، شرکت مذکور تورهاي مسافرتی بعد از این
 از این راهکه  اینید مبه ابودند مشتري این تورها شدند چند ده میلیون هزینۀ آن را قرض کرده  که کسانی هکردیم که انبو

  نداشتند!هم حتی توانایی و انگیزة استفاده از این تورهاي خارج از کشور را  این افراد .دار شوند پول
گسترش  اي دارد که هنر بازاریابی شبکه یمندان و مشتریان اصطالح مصرفی باشد، عالقه ر چند بههر کاال یا خدماتی هم ه

  .دار شدن هستند که به دنبال پول به کسانی استین مجموعۀ مشتریان منطق ا حد و مرز و بی بی
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  ها یا حذف مشتریان؟! حذف واسطه

 دست به میمستق طور به جنس تا کند یم حذف را ها واسطه یابیبازار وهیش نیا« :ندیگو یم يا شبکه یابیبازار مدافعان
  ».برسد يمشتر

 که است نیا قتیحق یولکاال ندارند، امري مفید است  و فروش نقش مثبتی در توزیعهاي کاذب، که  شک حذف واسطه بی
 ندکرد یم دیخر گلدکوئست از که یکسان بهبه عنوان مثال ! شوند می حذف ها يمشتر که ،ي کاذبها واسطه نه روش نیا با

. دیخر خواهند شما از باال اریبس یمتیق به را ها سکه نیا ندهیآ در که هستند یداران ونیکلکس ها سکه نیا يمشتر شد یم گفته
 به را اجناسش همه برساند، يمشتر به واسطه بدون و تر نییپا متیق به را جنس است قرار مدعی بودند که يا شبکه یعنی

  !بفروشند کاالها آن یاصل يها يمشتر به متیق برابر نیچند به را ها آن ندهیآ در دیبا که فروخت می ییها واسطه
؛ مالی، موجب همین اتفاق خواهد شد هاي اغواکنندة شما به جاي سکۀ طال، هر کاالي دیگري هم بگذارید، وجود انگیزه

 خرند که نیاز چندانی به آن ندارند. کسانی کاال را می

 اي بسیار پایین است! کارایی بازاریابی شبکه

 موفقیت این که کردند پیدا در ایران مشتري نمیلیو یک حدود فعالیت، سال چند با اي ي بازاریابی شبکهها شرکت برخی
 موضوع همین اما کنند، می معرفی با کارایی باال روشی رااي  شبکه ریابیاازب دلیل این به و ستا عیدب معمولی شرکت یک رايب
 ،دوکار انجام شتا یک واحد  شده هزینه قدر چه مکنی بررسی باید فعالیت یک کارایی بررسی براي ؛هاست آن پایین کارایی یدؤم

 . است تر بیش کارایی باشد، تر کم ههزین میزان هرقدر

موفق  بازاریابی دو حقیقت در و کند می معرفی مجموعه به را نفر دو فرد هربه عنوان مثال در یک شبکه با طرح دودویی، 
 نفر 500 و اند کرده ابیبازاری نفر 500 باشد، نفر 1000 اند، کرده تهیه را کاال این که شرکت ياعضا جمعیت اگر. دهد انجام می

 را ها بروشور و ها دي سی ،گذاشته وقت ها ساعت بازاریاب افراد از یک هر. اند نکرده بازاریابی هنوز و بوده تر پایین سطوح در
 کار ساعت ها ده ک نفری کاال، 2ر ه فروش براي مجموعه این در. است گرفته تماس افراد با ها بار فروش براي و کرده مطالعه

  .است تر پایین بسیارهاي معمولی  آن در مقابل روش کارایی بنابراین و ردهک
شود که صرفاً هزینۀ شرکت براي فروش کاالهایش در نظر گرفته  جا ناشی می از اینها  در این شرکتتصور کارایی باال 

 در را شده مصرف نتیجه به رسیدن براي کلدر  که اي هزینه میزان باید روش یک کارایی بررسی براي که حالی در شود می
 کردن سود حال در که شرکتی هزینۀ فقط و کرد پوشی چشم اند کرده کار که زیادي بسیار جمعیت از توان نمی. بگیریم نظر

 .گرفت نظر در را است

 داشتن بدون ،پورسانت طمع به افراد وقتی اما رسد، می ها آن به نیازشان اندازة به افراد، نیاز مورد کاالي سالم، بازاریابی در
 مفید و سالم بازاریابی کار آیا که این معیار. است مضر و غیراقتصادي اتفاق یک این بخرند، را کاالیی نیازمقدار یا بیش از  نیاز
  نه صرفاً سودآور بودن آن فعالیت براي شرکت. است در کل جامعه کار آن منافع خیر، یا است بوده

  انسانی پایان بیزنجیرة قرارداد خودارجاع و 
اي است. قبل از  هاي بازاریابی شبکه بین افراد با شرکت حقوقیشود توصیف درست رابطۀ  تر به آن توجه می اي که کم نکته
دانید دور در  طور که می اشاره کنم. همان» خودارجاعی«یا » دور«طق به نام ن موضوع الزم است به مفهومی در منتبیین ای

نماها  شود، ریشه بسیاري از باطل ها هم دور، یا چیزي که به آن خودارجاعی گفته می زاره. در منطق گاستدالل باطل است
 جز ،آن خود شناخت که شود استفاده یمفهوم از آن در که معناست نیبد »يدور فیعرت« تعریف نیز نباید دوري باشد؛ است.

یک تعریف «که بگوییم  مثل این .استفاده شود که براي تعریف مفهومی از همان مفهوم و یا این ستین ممکن معرَف شناختن با
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توان در مورد هیچ  این تعریف خودارجاع است و به کمک آن نمی »دو برابر آن طالیی باشداگر است عددي طالیی  :الییطعدد 
  ا طالیی است یا نیست.عددي فهمید که آی

. اگر در متن قرارداد الف، به متن قرارداد الف ارجاع داده شود، نیز نباید دوري باشدحقوقی طور مشابه یک قرارداد  به
  قرارداد دوري است.

اي است چه نسبتی با آن دارد؟ مشتري است؟  اکنون به این سؤال فکر کنید که کسی که طرف یک شرکت بازاریابی شبکه
ست زیرا از جمله وظایف او یافتن افرادي براي ارتباط با شرکت است. پس آیا بازاریاب شرکت است؟ جواب این جواب منفی ا

  خریدار نیستند و...صرفاً سؤال هم منفی است زیرا آن کسانی که او باید به شرکت متصل کند، 
تواند  شود: او می می عریفتل اش به این شک اي است رابطه توان گفت کسی که طرف یک شرکت بازاریابی شبکه در واقع می

اي را برقرار  یا باید کاالیی از شرکت را بخرد و سپس چند نفر را به شرکت معرفی کند تا آن چند نفر با شرکت همان رابطه
  کنند که او با شرکت برقرار کرده است.

  در حال تعریف آن هستیم!دقیق رابطۀ فرد با شرکت الزم است به همان رابطه ارجاع داده شود که  عریفتیعنی در 
اقتصادي مشکلی به وجود  و در یک قرارداد دانان اهمیت دارد شاید به نظر برسد که این ایراد صرفاً براي فالسفه و منطق

  .شود و برخی نتایج مضر مینامتناهی انسانی  ةاي منجر به یک زنجیر طور نیست؛ چنین رابطه آورد ولی این نمی
ن آدهد که تا یک سال  تعهد میو به خریداران  فروشد توضیح این مطلب شرکتی را در نظر بگیرید که کاالیی را میبراي 

کافی است فروشش  و به تعهدات خود نیز عمل کند خاتمه دهد این شرکت بخواهد به کار خودتعمیر کند. اگر  گانیارکاال را 
  ا ادامه دهد.را قطع کند و یک سال خدمات خود ر

اند  فعلی به این امید عضو شدهاعضاي  اي بخواهد به کار خود خاتمه دهد. تصور کنید که یک شرکت بازاریابی شبکهاکنون 
، اعضایی ن همه چیز را تعطیل کندشرکت االو پورسانت بگیرند. اگر  که بتوانند با فعالیت خود اعضاي جدیدي را جذب کنند

دهند، معترض خواهند شد که چرا شرکت فرصت کار را از  و بیش از نیمی از اعضا را تشکیل می خر هستندآهاي  که در الیه
تا این اعضاء به بخشی از  ندولی اگر شرکت کار را تعطیل نک .است ها با همین وعده جذب کردها ر ، در حالی که آنهها گرفت آن

راه  تري هم متوقف کردن کار شرکت با اعتراض بیششوند و  تر جدیدي وارد شرکت می ، اعضاي بیشهاي خود برسند خواسته
  خواهد بود!

، بدون دهی هم کارش را تعطیل کند بلکه حتی تغییر ضوابط پورسانتکه شرکت بخواهد حالتی نیست  در فقط شکلم
افرادي است که قرار است  تمایلزیرا تمایل افراد به عضویت متأثر از  ممکن نیست نادیده گرفتن رضایت جمع کثیري از اعضاء،

  به شرکت بپیوندند. اي نامحدود هدر آیند
مثالً شود.  تا زمانی که رکود به وجود نیامده است نیز می مسأله منجر به رشد نمایی تعداد اعضاي شرکتاین سوي دیگر از 

 عضاء و اعضاي جدیداو این  اشندبها مشغول  فعالیت در این شرکتبه در ایران هزار نفر  700حدود  در حال حاضر یریمگ
برابر  زاره از ده ماه تعداد مشتریان سپ، تر از یک ماه دو مشتري جدید به شرکت اضافه کنند توسط بتوانند در کمطور م به
  ها شده باشند! یون نفر باید عضو این شرکتمیل 70بیست ماه  زمیلیون نفر خواهد شد و پس ا 7نی یع

متوسط زمان موفقیت اعضاء براي یافتن اعضاي جدید افزایش تدریج  چنین انفجار جمعیتی رخ نخواهد داد زیرا بهالبته 
شود  طور تبلیغ می اینالبته  تر است عمرشان را صرف چنین کاري نکنند. رسند که به و درصدي به این نتیجه می کند پیدا می

افزایش جمعیت اعضاء موجب چنین چیزي  در حقیقت هاست، در حالی که هاي خود آن دلیل کوتاهی که عدم موفقیت اعضاء به
 شود. می

  »توسعه شبکه انسانی«منع صوب مجلس شوراي اسالمی و من انوق
  .رسید نگهبان شوراي تأیید به 28/10/1384 تاریخ در و تصویب اسالمی شوراي مجلسر د یرز قانون
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 اصالح و 1369 مصوب کشور اقتصادي منظا در اخاللگران مجازات قانون) 1( ماده به تبصره یک و بند یک الحاق قانون
 - واحده ماده: آن) 2( ماده )1( تبصره

 مصوب کشور اقتصادي نظام در اخاللگران مجازات قانون) 1( ماده به تبصره یک و) ز( بند عنوان به بند یک -1
 :شود می الحاق 19/9/1369

 به اعضاء افزایش از ناشی درآمد کسب منظور به گروه یا شرکت مؤسسه، بنگاه، در عضوگیري و نمایندگی قبول تأسیس، -ز
  .یابد تداوم انسانی شبکه یا زنجیره توسعه و نموده جذب را دیگري افراد منفعت، کسب جهت جدید اعضاء که نحوي

 .شود می رسیدگی قبلی قوانین برابر است شده تشکیل قانون این تصویب از قبل که هایی پرونده -تبصره

...  

مسأله ؛ ناظر به همین معناستشده است  نعم »نیاستوسعۀ زنجیره یا شبکۀ ان تداوم«ه عنوان بچه در قانون  نآاحتماالً 
ي را به عضویت شرکت، دیگر فرد ،که عضو شرکت ، بلکه همیندهی یک الیه باشد یا چند الیه این نیست که شبکۀ پورسانت

  انسانی تشکیل شده است که هیچ نهایتی ندارد.، یک زنجیرة آوردکه خود عضو است، دردقیقاً به همان معنایی 

  ظاهري اکثر اعضاءرضایت 
 دهد که درصد بسیار اسبات نشان میو مح بردارانه دارند ها خواسته یا ناخواسته فعالیتی کاله که این شرکت با وجود اینچرا 

 رکتشاي از  ریابی شبکههاي بازا شود که بسیاري از اعضاي شرکت شوند، مشاهده می درصد، متضرر می 90، مثالً در حد یاديز
  کنند و اگر شکایتی به مراجع قضایی هم هست، به نسبت تعداد اعضاء کم است؟ سختی حمایت می به

و  آید، می حساب به شرکتدست  و هم شریکنوعی  به خود که آن دلیل به فرد ها شرکتاین است که در این اسخ پ
راحتی از  ، نه بهآبرو شود عالوه نزد دوستان و آشنایان نیز بی و به رسدنشود او به آرزوهایش  اعتباري شرکت موجب می بی

 دوستان میان از عضوگیري براي ها شرکت این تشویق به توجه با این بر عالوه افتد. کند و نه به فکر شکایت می می قادتشرکت ان
 این کیاناش دلیل، همین به. زنند ینم  اقدامی چنین به دست کنند، شکایت خود نزدیکان از باید که آن لدلی به افراد اقوام، و

  .ستنده زیاد بسیار حقیقت در ولی کم ظاهر در برداري کاله نوع

  »اي شبکه یابیراهرمی و بازهاي  هاي شرکت وتافت«در مورد مبنا  بی ظهارنظرهايا
هایی  و نوشتهبه دنبال مقاالت وجود دارد و » اي سالم بازاریابی شبکه«فرض کند که چیزي به عنوان  ر ابتدادکسی وقتی 

 بر هایی که ما امروز ؛ حقیقت این است که شرکتگشتبرنخواهد خالی  ، دستهاي هرمی بگردد در مورد تفاوت آن با شرکت
در بین کم  دست در زمان خود دایموندز، گلدکوئست و... سون ، مايپنتاگونوداریم، مثل  تفاق نظراها  بودن آن بردار کاله

ها برمال شد از  هاي آن برداري ها و کاله گویی که ابعاد مختلف دروغ بعد از آنولی  اند بسیار محترم و محبوب بوده اعضایشان
منفور که دیگر  ،ها ها ضمن تبري جستن از آن برداري هاي بعدي این نوع کاله و نسخه ها برخورد کرد چشم افتادند و قانون با آن

گونه بودند و ما جور  بودند این بردار الهکها که  و به مردم گفتند که آن ها ساختند هایی را بین خود و آن اختالف، شده بودند
مبنا بودن و  بی که اگر با دقت مورد بررسی قرار گیرندهایی به وجود آمد  قاالت و نوشتهها م انجریل این داز  دیگري هستیم.

با اثرگذاري بر نهادهاي قانونی، شرایط  بردار کاله هاي در کشورهاي خارجی هم برخی شرکت شود. سست بودنشان روشن می
  فراهم آوردند. شکل قانونی هفعالیت خود را ب

  :این است که اي ازاریابی شبکهبشرعی بودن  یا سالم بودن والزمۀ  که مطالعاتی مطالبی از این دست است چنیننتیجۀ 

 باشد »مصرفی«شده  ارائه هايکاال. 
 باید مورد نیاز بیش از فالن درصد از مردم باشد. کاالها 
  تر از فالن عدد باشد. دهی کم هاي پورسانت تعداد الیهباید 
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  باید در بازار دیگري عرضه شود.کاال 
  خدمات پس از فروش باید وجود داشته باشد.فالن 
  باید واقعی باشد.تبلیغات 
 باید با استفاده از کدملی فقط در یک شرکت فعالیت کنند! ءاعضا 
 .و..  

خواهد عضو یا مشتري شرکتی شود بشود به او گفت که سراغ شرکتی برو که  ه به فردي که میدر مقام توصیشاید 
تکیه به چنین مفاهیم نادقیق  ، ولی در مقام شرعی بودن یا نبودن یا سالم بودن یا نبودنت باشدکاالهایش مصرفی و مورد نیاز

الیه ایرادي ندارد و در الیۀ ششم شرکت پنج شود که تا مثالً  طور می چه مبنایی است. بیحاکی از سستی و اي  و نسبی
افزار  ساعت و نرمدي ندارد ولی اگر شویی بفروشد ایرا لباس پودرصابون و اگر شرکت  شود؟! بردار یا غیرشرعی یا مضر و.. می کاله

  !؟دار است مشکل روشدفو تور مسافرتی ب طال و سکه
کنند که مشتریان عاقل و بالغ  چه می یچنین دار اینبر هاي کاله رکتش درست مبنایی این است که از خود بپرسیمنگاه 

پاسخ این سؤال به تفصیل بیان شد و با توجه به آن  ؟خرند می ها و یا بدون نیاز به آنگران  بسیار با رضایت کاالهایی را ها آن
اطمینان  ها بدهیم. برداري تر به این کاله ظاهري موجه چه ذکر شد بخواهیم ن ضوابطی مشابه آنبا گذاشتاین بیراهه است که 

 !شوند وجود و ادامه به کار شرکت، هر حسنی را تأیید و هر نقصی را منکر می، براي دفاع از ها اعضاي این شرکت داشته باشید

  گیري بندي و نتیجه معج
  :رکیب دو ایدة مختلف استاي در واقع ت شبکهبازاریابی 

که تصوري غیرواقعی را در ذهن اکثر مردم به  است )یا مشابه آن( ییدورشد دوبر مبناي دهی  طرح پورسانتاول ایدة 
رسند، افراد براي خود شانسی  تر از ده درصد اعضاء به پورسانت قابل قبول می همیشه کمقطعاً در حالی که آورد. مثالً  وجود می

  درصد قایل هستند! 90ز باالتر ا
اند،  که با وعدة پورسانت انگیزه گرفتهها  تا آن آشنایان استتخصص در بین دوستان و  افراد بی استفاده از بازاریابی دومة اید

و  اي فروش کاالرسد را بر شان میخود اء کرده یا به ذهنقها ال نند و هر چه شرکت به آناعتبار و آبروي خود را هزینه ک
  !ا آب و تاب بیان کنندب ،تشویق دیگران به عضویت

کیفیت و  تواند کاالهاي بعضاً کم و به کمک آن می هاي اخالقی براي شرکت سودآور است جنبهصرف نظر از با فعالیت ین ا
کنند تا با اثرگذاري بر روي مراجع  ها تالش می و لذا این شرکت مشتري خود را با قیمتی باالتر به افراد زیادي بفروشد یا کم
  هاي خود بستر الزم را فراهم آورند. و شرعی براي فعالیت قانونی

جذب نیروي انسانی به دهد،  تر رخ می ، که در شرایط بد اقتصادي سریعهایی در کشور گسترش چنین فعالیتنتیجۀ 
از بین  تر و از همه مهم شدن درصد کثیري از اعضاء متضرر ،انتها تشکیل زنجیرة انسانی بی ،کاذب ظاهراً اقتصادي ولی فعالیتی

  و... است.دوستان و  قوامارفتن اعتماد بین 


