
 

  

  

  هاي هرمیحقوقی شرکتـ  نگرشی بر جایگاه فقهی

  احمد خسروي

  نژاد مجتبی نقدي

  

  چکیده

ــبکه     ــع ش ــابی و توزی ــک، بازاری ــارت الکترونی ــم تج ــاي مه ــی از رویکرده اي  یک

کاالهـا و    است که منشأ تحوالت عظیمی در امر انتقـال سـریع    اي الکترونیک حلهچندمر

امروزه سیسـتم   .دنیاي مجازي شده است  خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک

توزیـع کـاال     هاي اي سنتی با توجه به ورود ابزارهاي الکترونیک که هزینه بازاریابی شبکه

کـارایی   دهنـد،  ل کاال را از تولید به مصرف افزایش میرا به شدت کاهش و سرعت انتقا

انگیزي  تبه نحو شگف الکترونیک  اي هاي توزیع چند مرحله خود را از دست داده و شبکه

اي شـده بازاریـابی شـبکه    هاي هرمی در حقیقت شکل منحرفشرکت. اند گسترش یافته

هـاي  ا معموالً در قالب شـرکت اي تفاوت دارند. هر دوي آنهباشند و با بازاریابی شبکه می

هـاي هرمـی داراي انـواع و اقسـام گونـاگونی هسـتند.       کنند. شـرکت خاصی فعالیت می

هـاي هرمــی بــراي جلـوگیري از اشــکاالت حقـوقی، آنهــا را در قالــب    شــرکت طراحـان 

هاي هرمی، قراردادهاي کنند. به دلیل تنوع شرکتقراردادهاي خاصی طراحی و اجرا می

» بیع جایگاه«هاي هرمی بر پایه شود ولی اکثر شرکتفی در آنها دیده میمتنوع و مختل

ها داراي اشکاالت جدي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، فقهـی  استوار هستند. این شرکت

در مـورد ایـن   » دارا شدن ناعادالنه«حقوقی، اشکال ـ   و حقوقی هستند. در زمینه فقهی

به وجـود تـدلیس و کالهبـرداري در آنهـا     توان ها مطرح شده است. همچنین میشرکت

  اشاره کرد.

اي، بیع جایگـاه، دارا شـدن ناعادالنـه، کالهبـرداري،     : بازاریابی شبکهها هکلیدواژ

  تدلیس.

                                                             
   نویسنده مسئولدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند (گروه حقوق عضو هیأت علمی(  

a.khosravi@birjand.ac.ir  
  ی شناسی دانشگاه عالمه طباطبای نشجوي دکتري حقوق جزا و جرمدا  naghdi22@gmail.com   
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  مهمقد

یکی از ابزارهاي مفیدي که بشر براي رسیدن بـه تجـارتی مفیـد و مطلـوب از آن     

تواند به عنوان روشی مطلوب می باشد که هنوز هماي میاستفاده نموده، بازاریابی شبکه

به کار گرفته شود. در این روش براي رسیدن به سود مطلوب با وجـود قیمـت متناسـب    

شـود،  هایی که براي فروش کاال مـی شود. یکی از هزینههاي زیادي حذف میکاال، هزینه

ن نیاز بـه  اي، کاال بدوهاي تبلیغاتی است که ابعاد وسیعی دارد. در بازاریابی شبکههزینه

رسد. بنابراین فروشنده مجبور نیست بـراي کـاالیش   تبلیغات زیاد، به دست مشتري می

بر داشته باشد و مشتري هم مجبور نیست هزینه ایـن تبلیغـات را    تبلیغات زیاد و هزینه

هاي تبلیغاتی، در ایـن روش، تبلیـغ سـینه بـه     در قیمت کاال بپردازد. براي حذف هزینه

شـود، یعنـی بـه جـاي اینکـه مشـتري هزینـه پـولی         به کار گرفته میسینه و رو در رو 

پـردازد و در  تبلیغات را به همراه قیمت کاال بپردازد، قیمت کمتري را بـراي کاالهـا مـی   

هاي تبلیغاتی، کاال را به صورت سینه به سینه و شفاهی به دیگران سفارش عوض هزینه

بیشـتر شـود، فروشـندگان، پورسـانت یـا      دهد. براي اینکه انگیزه افراد بـه ایـن کـار    می

گیرند که به مشتریانی که مشتري جدید براي کـاالي او پیـدا   هایی را در نظر می پاداش

گیرد. آنچه در این روش موضوعیت دارد، کاال و رسیدن آن به دسـت  کنند، تعلّق می می

ه و مشتري واقعی است و بري اینکه کاال بـه دسـت مشـتري واقعـی برسـد، بایـد انگیـز       

  تقاضاي واقعی از طرف او وجود داشته باشد.

گیرند و در عوض، کـاال یـا خـدماتی را    هاي هرمی مبالغی را از اشخاص می شرکت

دهند. البتـه هـدف اصـلی آنهـا     به صورت اقساط یا نقد در اختیار مشتریان خود قرار می

مات را خواهند کـه قسـمتی از بهـاي کـاال و خـد     فروش اقساطی است و از مشتریان می

بپردازند و در ازاي بقیه آن، براي شرکت بازاریابی کنند و یا بهاي کاال و خدمات انـدکی  

هـاي فـراوان   گیرند و مشتریان خود را براي به دست آوردن درآمد بیشتر و پاداشرا می

تواند با خرید یکی از محصـوالت شـرکت   میهرمی هر فرد در سیستم  کنند.تشویق می

کند تا دو نفر را یکی در سـمت  سیستم وارد شود، سپس فرد سعی میبه عنوان عضو به 

نیـز اقـدام بـه خریـد      چپ و دیگري در طرف راست خود، به مجموعه معرفی کند. آنهـا 

کنـد و  عضـویت افـراد جدیـد بـه همـین ترتیـب ادامـه پیـدا مـی          و کننـد محصول می

  .آنها به صورت نامتناهی (فرض محال) رشد خواهد نمود زیرمجموعه

هایی براي اي، با تحریف آن به شرکتها به عنوان رقیب بازاریابی شبکهاین شرکت

گونـه  اند و با توجه به اینکه در اینجا کـاال هـیچ  سوددهی زیاد با تالش کم به وجود آمده

موضوعیت خاصی نداشـته و فقـط رسـیدن بـه سـود زیـاد موضـوعیت دارد، لـذا عمـل          

ها در حقیقت ایده حذف تبلیغـات و  . در این شرکتتواند مشروع باشدگرفته نمی صورت
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هـایی  هاي ناشی از آن به انحراف کشیده شده و به بهانه حذف تبلیغـات، شـرکت  هزینه

ها، سـرپوش و  باشد. کاال در این شرکتاند که هدف آنها فقط کسب سود میمطرح شده

گیرنـد و  فقط عضو مـی ها  باشد. این شرکتاي میابزاري براي تشبیه به بازاریابی شبکه

ها، اساسـاً کـاالیی وجـود نـدارد و فقـط      دهند. در برخی از انواع این شرکتپورسانت می

هاي هرمی معمـوالً در پوشـش یـک شـرکت بـه عضـوگیري       شود. شرکتعضوگیري می

پردازند و هیچ تعهدي را نسبت به افراد عضو (در صورت ضـرر) و همچنـین اجتمـاع     می

نام خـود را از   شوند و حتی پول ثبت هاي هرمی متضرر میدر شرکتندارند. افراد زیادي 

شـود. در  هاي زیادي به اجتماع وارد مـی دهند. عالوه بر ضرر افراد عضو، آسیبدست می

یک اجتماع، روابط باید مبتنی بر حسن نیت و انجام وظـایف فـردي و عـدم تعـرض بـه      

هاي هرمـی، ایـن روابـط    شرکتحقوق دیگران و حفظ امنیت اقتصادي و فرهنگی باشد. 

کنند. عدم اطمینان و اعتماد در روابط انسانی، تعرض بـه  متعادل و مطلوب را تهدید می

گذاري در یـک  حقوق دیگران، بر هم خوردن امنیت اقتصادي و فرهنگی به دلیل سرمایه

پــروري و ســودجویی طــرح غیراقتصــادي و خــروج ارز از کشــور و افــزایش روحیــه تــن

کس پوشـیده   بر هیچ هاها است. این آسیب هاي اجتماعی این شرکتی از آسیبهای نمونه

هـا بـا   نیست و سرنوشت کشورهاي شرق آسیا و همچنین کشوري مثل آلبانی که سـال 

این پدیده دست به گریبان بوده است، شاهدي بر این مدعاست. البته الزم به ذکر اسـت  

کـس در   هاي هرمی متفـاوت اسـت. هـیچ   تاي و شرککه اثرات و تبعات بازاریابی شبکه

اي فقـط کـاال و   اي شک ندارد. در بازاریـابی شـبکه  مفید و مطلوب بودن بازاریابی شبکه

کننـده،   هاي نوین براي فروش مسـتقیم کـاال بـه مصـرف    فروش آن مدنظر است و شیوه

اي شـده اسـت و در مقابـل، در نـامطلوب بـودن       منجر به پیدایش شیوه بازاریابی شـبکه 

  توان شک کرد.هاي هرمی نمیاثرات و تبعات شرکت

  اي. بررسی و تحلیل بازاریابی شبکه1

هاي فروش بیشتر کاال بر اساس آشنایی بیشتر مـردم  اي یکی از راهبازاریابی شبکه

براي اینکه مردم به وجـود کـاالیی پـی ببرنـد، بایـد آنهـا را مطلـع         1باشد.با آن کاال می

ردن مردم باید دست بـه تبلیغـات زد. تبلیغـات همیشـه آگـاه      ساخت. گاه براي مطلع ک

تــر را مــدنظر دارد. در ایــن رونــد،  ســاختن تعــداد بیشــتري از مــردم در زمــانی کوتــاه

تأثیرگذاري بیشتر نیز اهمیت دارد؛ یعنی در یک تبلیغ باید چنان از کـاال تعریـف شـود    

هـاي  وش یک کـاال، واسـطه  که مردم را هرچه بیشتر براي خرید آن ترغیب نماید. در فر

                                                             

، گزارش دفتر »هاي هرمی در ایراننگاهی به آثار اجتماعی شرکت«. خیرخواه، طاهره؛ و مهدي ادیبان،  1

  .2، ص. 1385، 7933سالمی، شماره مسلسل هاي مجلس شوراي امطالعات فرهنگی مرکز پژوهش
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کننده برسد و همواره یکی از مـواردي   زیادي وجود دارند تا کاال از تولیدکننده به مصرف

ها از فـروش کـاال بـوده اسـت.     که ذهن بشر را درگیر خود کرده، چگونگی حذف واسطه

اي ارائه کرد که بناي  آن بـر حـذف تـدریجی    اقتصاددان آلمانی نظریه» کینز«اولین بار 

داشت که فاصله میان تولیدکننده و این نظریه بیان می 1ها از فرایند بازاریابی بود.اسطهو

اي است که که توسط دالالن خرد و کالن پر شـده اسـت و حضـور    کننده، فاصله مصرف

کننـده،   شود، به صورتی کـه قیمـت کـاالي مصـرف    دالالن باعث افزایش قیمت کاال می

ها، نتیجه طبیعی و یابد و این وفور واسطهشده افزایش می گاهی تا چند برابر قیمت تمام

حـل بـراي ایـن مشـکل، روشـی را       در مقام ارائه راه» کینز«الزامی بازاریابی است. نظریه 

خرند کنندگان، بازاریابان بالقوه کاالیی هستند که می کند که در آن، مصرفپیشنهاد می

رسـد.  کنندگان مـی  رسید، به مصرفمیها و بخشی از پولی که تا کنون به دست واسطه

هـاي بزرگـی شـد کـه اسـاس      این روش فروش، چندي بعد سرمشق بسیاري از شـرکت 

هـا و در  اي بود. این روش بـه خـاطر حـذف واسـطه    فروش آنها مبتنی بر بازاریابی شبکه

  2نتیجه قیمت نهایی کمتر براي فروش کاال، روز به روز گسترش یافت.

هاي خرد و کالن بـود، ولـی بـه مـوازات     ص حذف واسطهآنچه گفته شد، در خصو

کننـده کـاال، بازاریـابی را     اي از افراد که هم مشتري هستند و هم توزیعشبکه حذف آنها

اي یک نـوع فعالیـت اقتصـادي    توان گفت که بازاریابی شبکهدهند. بنابراین میشکل می

براي فروش محصـوالتش   در زمینه توزیع کاال و خدمات است که در این شیوه، شرکت،

. ایـن شـبکه بـراي    3گیردکنندگان را به کار می اي از توزیعکننده نهایی، شبکه به مصرف

گیـرد  توزیع کاال و شناساندن آن به دیگران، از ارتباطات فردي و سینه به سینه بهره می

تـرین  تـرین و قـدیمی  اي، بـه سـنتی  و درست به همین دلیل است که بازاریـابی شـبکه  

خـورد. اگـر بازاریـابی    هاي بازاریابی که بشر از آن بهـره گرفتـه اسـت، پیونـد مـی      هشیو

هـاي تبلیغـات، کـاهش    اي درست به کار گرفتـه شـود، بـه دلیـل کـاهش هزینـه       شبکه

چهـره کـاال،    بـه  تر از همه بازاریابی مؤثر و چهـره  هاي شبکه توزیع و فروش و مهم هزینه

بازاریـابی   4کنـد. کننـدگان فـراهم مـی    و توزیـع  زمینه سودآوري را براي تولیدکننـدگان 

هـاي توزیـع کـاال و خـدمات اسـت و      ترین و کارآمـدترین روش اي یکی از مناسبشبکه

                                                             
، مجله گفتمان حقوقی، شماره سوم و چهارم، »ايشبحی به نام بازاریابی شبکه«. رئیسیان، امیر، 1

  .4، ص. 1382

  .4-5. همان، صص.  2

هاي هرمی و بازاریابی . صاحبقدم، عاطفه؛ و جواد یوسفیان، معیارهاي علمی براي ارزیابی شرکت3

  .7، ص. 1385ر دعوت، اي، نش شبکه

  .19. همان، ص. 4
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اي دارنـد، ولـی بـه    هاي هرمی هرچند در ظاهر شباهت زیادي به بازاریابی شبکهشرکت

نه و هـاي هرمـی نـوعی برداشـت سـودجویا     کلی با آنها متفاوت هستند. در واقع شرکت

وجـه داراي خصوصـیات ذاتـی و در نتیجـه      هـیچ  اي دارند و بهمتقلبانه از بازاریابی شبکه

هـا از بازاریـابی   محاسن و فواید آن نیستند؛ در ذیل به معیارهاي تشخیص ایـن شـرکت  

  پردازیم.اي میشبکه

  ايهاي هرمی از بازاریابی شبکه. معیارهاي تشخیص شرکت2

اي صـحیح دارنـد و ایـن دو    ه بـه بازاریـابی شـبکه   هاي هرمی، ظاهري شبیشرکت

شوند کـه تشـخیص آنهـا بـدون مـدد گـرفتن از       بعضی اوقات به حدي به هم شبیه می

  ها و معیارهاي خاصی که کارشناسی شده باشند، امکان ندارد.  مالك

  برخی از این معیارها عبارتند از:

 . عضوگیري نامحدود2-1

است، چون نیاز واقعی بـراي کـاال وجـود    هاي هرمی این ویژگی مخصوص شرکت

ندارد. بنابراین نباید به دنبال فردي باشیم که فالن کاال را خریده باشـد، بلکـه بایـد بـه     

سراغ افرادي برویم که رؤیاي پولدار شـدن را داشـته باشـند. ایـن عضـوگیري نامحـدود       

ه فـروش آن را  همراه است با اشباع بازار براي کاالي خاصی که شرکت عضوگیرنده، داعی

شود، مسامحه است چـون  شود براي کاال این حالت پیدا می. البته این که گفته می1دارد

شود. در نتیجه ایـن اشـباع، افـرادي    کاال اساساً مدنظر نیست بلکه عضوپذیري اشباع می

هـا انفجـاري اسـت و    شوند، زیرا رشـد ایـن شـرکت   که در قاعده هرم هستند متضرر می

اند، در اوایل کار بسیار کم اسـت و  فرادي که در مراحل بعد عضو آن شدهنتیجه فعالیت ا

    شود.در نهایت تقریباً حذف می

 . نحوه اشباع2-2

هـاي هرمـی از   شود، مالکی بـراي تشـخیص شـرکت   این که چه چیزي اشباع می

اي است. اگر فروش کاال و درخواست و تقاضا براي خرید کاال اشباع شود، بازاریابی شبکه

اي سالم است. ولی اگر کاال اهمیتی نداشته باشـد، درخواسـت   نشانه یک بازاریابی شبکه

براي عضو شدن، اشباع خواهد شد. اگر عضوگیري مـدنظر باشـد و ایـن عضـوگیري بـه      

  اي براي شرکت هرمی خواهد بود.مرحله اشباع برسد، نشانه

  . نحوه رشد2-3

با گذشت زمـان تعـداد افـرادي کـه     اگر رشد در اوایل کار شرکت انفجاري باشد و 

شوند کم شود، نشانه یک شرکت هرمی است. ولی اگر رشـد، طبیعـی باشـد و    جذب می

                                                             
  .4. رئیسیان، پیشین، ص.  1
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اي سـالم خواهـد   مانند هر نوع فروش دیگري به نظر رسد، مالکی براي بازاریـابی شـبکه  

  بود.

  . توسل به دروغ و فریب براي جذب افراد2-4

شود که با فعالیت کم، رشد سریع و هاي هرمی معموالً به افراد گفته میدر شرکت

-توجهی خواهند داشت و براي گمراه کردن افراد، دست به ظاهرسازي و فریب مـی  قابل

زنند کـه در رونـد رشـد انفجـاري      ها را مثال میها معموالً سرشاخهزنند. در این شرکت

شـود، ایـن   شد شرکت، کمتـر و کمتـر مـی   اند ولی چون رشرکت، به پول زیادي رسیده

ها در نتیجه اشباع بازار گونه شرکت خود، نوعی تقلب و فریب است. سابقه داشته که این

و روند کند رشد و سودآوري شـرکت، بعـد از رشـد انفجـاري، ناگهـان از زیـر پرداخـت        

گذاري کنند و به جاي ادامه کار شرکت، از طریق سرمایهپورسانت و سود شانه خالی می

  دهند.جدید در مناطق دیگر، کار خود را ادامه می

 . چندسطحی بودن عضوگیري2-5

مراتب چندسطحی بازاریابـان بـه جـاي     هاي هرمی، پیشرفت در سلسلهدر شرکت

شود. همچنین پرداخت دستمزد انتصاب از طرف شرکت، از طریق عضوگیري حاصل می

تـوان  شـود. اساسـاً نمـی   گیري حاصل میبه بازاریابان از طریق برداشت درصدي از عضو

چنین افرادي را بازاریاب نامید چون فروش آنها فقط ترغیب و الزامی براي پیشـرفت در  

اي، فروش کاال به افراد هـر چـه بیشـتر    شود. ولی در بازاریابی شبکهشرکت محسوب می

کاال نیاز شویم و هدف هم همین فروش کاالست و تر می اتفاق بیافتد، به مطلوب نزدیک

هاي هرمی، سطوح موجود در شـرکت بـیش از حـد     واقعی افراد خریدار است. در شرکت

ترین  متعارف است؛ یعنی از لحاظ عملی بیشتر از حدود قابل قبول است. حتی در بزرگ

هاي بازاریابی، به صورت متعارف تنها چهار و حداکثر پنج سطح مـدیریت بـراي   مؤسسه

 از باال به پـایین سـطوح عبارتنـد از: مـدیران شـعبه، مـدیران       بازاریابی وجود دارد. مثالً

المللـی. چیـدمان   اي، مدیران فروش ملـی و مـدیر فـروش بـین     اي، مدیران منطقهناحیه

سطوح در بیش از این چند سطح، اضافی و غیرضـروري اسـت؛ زیـرا بـراي رسـیدن بـه       

ه نیست. در حقیقـت توجیـه   بینانفروشی، سودآور و واقع هاي رقابتی در بازار خردهقیمت

عملی براي بیش از پنج سطح وجود ندارد و اغلب از سطح پنجم به بعد، افراد دچار ضرر 

پـذیرد،  شوند، ولی چون ترغیب و تحریک براي عضوگیري به شدت انجام مـی و زیان می

هـا  شود. مبلغـان ایـن شـرکت   ها میاین تبلیغات باعث گرایش افراد کمی به این شرکت

کننـد کـه در عمـل هرگـز     امکان ریاضی رسیدن به درآمدي بالقوه را مطرح میهمیشه 

-افتد. طبیعی است که این پرداخت به سطوح بیش از حد، بـه نفـع سرشـاخه   اتفاق نمی

دهد که با اندك تالشی، به پول هنگفتی برسـند و  هاست، چون به آنها این امکان را می



 

 

89  

و 
د 

تا
هف

ل 
سا

ي، 
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
هم

ن
و 

د 
تا

ش
 ه

ره
ما

ش
 ،

هم
ن

 ، 
ار

به
13

94
 

ت و نفـوذ بسـیار بـاال بـراي ایـن افـراد       هاست که در نهایت منجر بـه قـدر   این پرداخت

  شود. می

 . غیرواقعی بودن قیمت کاال و اجبار عضو به خرید کاال2-6

هاي هرمی، اعضا حتماً باید از کاالي شرکت خریـداري کننـد تـا نقـش     در شرکت

بازاریاب را ایفا نمایند. این خرید  در واقع همان پرداخت پول براي عضـویت در شـرکت   

قعی کاال هم با پولی که افراد براي خریـد آن بایـد بپردازنـد، همخـوانی     قیمت وا 1است.

گذاران در شـرکت بـراي تـأمین پورسـانت و     تر است ولی سرمایهندارد بلکه بسیار پایین

التفـاوت قیمـت واقعـی و رقـم     سود سرشاري که شرکت، عاید خود می سازد، باید مابـه 

و اساساً پرداخت پورسانت از طریـق فـروش    پیشنهادشده براي خرید کاال را نیز بپردازند

 باالي کاال نیست، بلکه از طریق قیمت باالي کاالست.

 هاجهت به سرشاخه . پرداخت پورسانت هنگفت و بی2-7

هـاي هرمـی وجـود دارد. ایـن     هایی است کـه در شـرکت  این هم یکی از خصیصه

شود؛ چون اگـر بـا   می فروشیویژگی باعث ایجاد انگیزه براي عضوگیري و دوري از خرده

زیادي است، بدون تـالش   عضوگیري بتوان به سرشاخه رسید که داراي اعضاي زیرشاخه

شود. این سود زیاد به این علـت اسـت   مالحظه، سودي هنگفت تحصیل می و کاري قابل

گیرد. پس به ازاي پیدا کردن هـر فـرد،   که به همه افراد به یک اندازه پورسانت تعلق می

گیـرد. در  شود بـه سرشـاخه نیـز تعلـق مـی     انتی که به فروشندگان داده میهمان پورس

 کشند، به پورسانت بیشتري برسند.که باید فروشندگان که زحمات بیشتري میحالی

 هاي هرمیحقوقی شرکتـ  . اشکاالت فقهی3

 مسـائل  از و نبـوده  مطـرح  سـنتی  فقـه  در بـودن  نـو  سـبب  بـه  هرمـی  معامالت

 جملـه  از .اسـت  گرفتـه  قـرار  معاصر فقهاي از برخی توجه وردم که است ايمستحدثه

 گونـه  ایـن  معـامالت  کـه  قدنـد معت 3شـیرازي  مکارم اهللا آیت و 2لنکرانی فاضل اهللا آیت

                                                             
1 . pay to play. 

اند:  کرده اظهارنظر چنین www.lankarani.ir نشانی به خود الکترونیکی پایگاه در ایشان . 2

 یاد آنها از گوناگونی الفاظ و تعبیرات با فعلی شرایط در که آن نظایر و گلدکوئیست هرمی هاي شرکت«

 نظر از هم و باطل به مال اکل یعنی اولی، حکم نظر از هم دارد، را نقش همان باطن در لکن و شودمی

 ترقی و رشد و شکوفایی حال در روز روزبه است الزم که کشور اقتصاد به زدن ضربه یعنی ثانوي، حکم

 فرض مؤمنین بر لذا ت.نیس انکار قابل آن، جبران غیرقابل فاسده رهکثی توالی وت اس محرم شدیداً ،باشد

 فاضل محمد .دارند باز کار این از و هدایت نیز را خودشان، دیگران شخص اجتناب بر عالوه که است

  .17/7/1385. لنکرانی

 نظرراظها چنین www.makaremshirazi.org نشانی به خود الکترونیکی پایگاه در ایشان . 3

 در و نیست مباح آن از عاید پول و حرام ی)هرم هاي شرکت هاي فعالیت( کار این در شرکت: اند ه کرد

  .است دیگران اموال تصاحب براي مرموز ريرداکالهب نوعی واقع
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ر د .اسـت  باطـل  و حـرام  ثانوي، حکم عنوان به هم و اولی حکم عنوان به هم ها، شرکت

  شود.ذیل به برخی از این اشکاالت اشاره می

 هاي هرمیدن ناعادالنه در شرکت. دارا ش3-1

قاعده دارا شدن ناعادالنه بدان معناست که از منظر حفظ نظم اجتماعی و احتـرام  

قاعـده   1تواند بدون علت، به زیان دیگري دارا شود.کس نمی به قانون و حقوق افراد، هیچ

قی مزبور، در قرآن مجید به بیانی رساتر به صورت دستور حقـوقی آمـده و از نظـر حقـو    

ال تأکلوا امـوالکم  «ترین حالت ممکن را به صورت موجز و مختصر بیان کرده است: کامل

اگر چه این قاعده، مستقل است، ولی بـر   2».بینکم بالباطل الّا ان تکون تجاره عن تراضٍ

توانـد بـه زیـان    نظریه علت تعهد استوار است؛ یعنی بدون هیچ علت قانونی، کسی نمـی 

و درآمدهاي نامشـروع و برخـورد شـدید    » اکل مال به باطل«وضوع م 3دیگري دارا شود.

سـوره   34سـوره نسـاء و    161سوره بقـره،   188شارع با آن، عالوه بر آیه فوق، در آیات 

اکل مال «هاي هرمی از مصادیق توبه نیز آمده است. درآمد حاصل از عضویت در شرکت

ت کـه انسـان بـی آنکـه فعالیـت      این اس» اکل مال به باطل«منظور از  4است.» به باطل

هـاي  اي را تملـک کنـد. بعضـی، فعالیـت در شـرکت     مثبتی داشته باشد، اموال بادآورده

سوره بقـره، از تحـریم شـراب و     29خداوند متعال در آیه  5دانند.هرمی را نوعی قمار می

از مـاده  » میسـر «تعبیـر کـرده اسـت.    » میسـر «قمار سخن به میان آورده و از قمار بـه  

است و این ماده، هم به معناي سهل و آسان و هم به معناي قمار بازي اسـت.  از  » ریس«

خواهد به آسانی به مال و ثروتی نائل شود، از این رو به قمار، آنجا که شخص قمارباز می

هاي هرمی، از جهت اقتصادي شبیه قمار  فعالیت مرموز شرکت  6شود.گفته می» میسر«

تعبیـر شـده اسـت،    » ازالم«آزمایی که در قرآن از آن بـه   بختآزمایی است. البته  و بخت

، افـرادي بـا   »ازالم«اي طوالنی دارد و قبل از اسـالم نیـز وجـود داشـته اسـت. در      سابقه

بردنـد و افـرادي هـم مجبـور بـه      شده می بندي شانسی، بهره شایانی از شیء شرط خوش

هاي هرمی، ببرند. در شرکت پرداخت پول و قیمت آن بودند، بدون این که از آن نصیبی

                                                             
  .350، ص. 1371، کتابفروشی اسالمیه، چاپ ششم، 1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1

  .29سوره نساء، آیه . 2

  ین.. امامی، پیش3

طالب، قم،  ابی بن اي یا کالهبرداري مرموز، مدرسه امام علینژاد دامغانی، ابوالقاسم، بازاریابی شبکه . علیان4

  .44، ص. 1387

  .38، ص. 1384، 34، مجله پرسمان، شماره »طعم تلخ گلدکوئیست«. موسویان، سیدعباس، 5

، تهران، دارالکتب االسالمیه، چاپ 2جلد  . مکارم شیرازي، ناصر؛ و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه،6

  .73، ص. 1353دوم، 
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از آن نـام  » ازالم«فعالیت افراد شبیه و یا حتی بدتر از چیزي است که قران تحت عنـوان 

هـاي  از این رو یکی از دالیلی که بـراي مشـروع نبـودن فعالیـت در شـرکت      1برده است.

ها شبیه قمـار اسـت. دلیـل ممنوعیـت     شود این است که این نوع فعالیتهرمی ذکر می

هـاي  بودن آن است و یکی از دالیل ممنوعیـت شـرکت  » اکل مال به باطل«، سبب قمار

تواند نوعی است. لذا اشتراك در علت ممنوعیت، خود می» اکل مال به باطل« هرمی نیز

تأیید و مقدمه بر شباهت آنها باشد. معیار در قمار بودن فعالیتی، صرف برد و باخت و یا 

تفاق، هر چند شرط الزم در قمار اسـت، ولـی شـرط    وجود بازي نیست. همچنین وجود ا

کافی نیست. آنچه در قمار بودن فعالیتی حتماً وجود دارد این است کـه منشـأ سـود در    

منـدي از  قمار، باخت طرف مقابل است، ولی در فعالیت سالم اقتصادي، منشأ سود، بهره

در تعریـف  مواهب طبیعی و یا منفعتی است که شخص به دیگران رسـانده اسـت. پـس    

شـود و در آن، افـراد بـا    فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام مـی «قمار باید گفت: 

پذیرند که طبق آن، در صورت رخ دادن وقایعی که ممکـن اسـت    رضایت قواعدي را می

اي بین آنها رد و بدل شود و کسی که خود در آن نقشی داشته یا نداشته باشند، سرمایه

. سؤالی کـه در  2»سودش ضرري است که به طرف مقابل رسانده استبرنده است، منشأ 

هاي هرمـی نـوعی قمـار اسـت؟      شود این است که آیا فعالیت در شرکتاینجا مطرح می

هـاي  هاي هرمی را دلیل بر ممنوعیـت شـرکت  که بتوان شباهت قمار و شرکتبراي این

 91اخذ کرد. طبق آیـه  هرمی دانست، باید دلیل حقیقی حرمت قمار را از قرآن و سنت 

طلبی شیطان براي ایجاد کینه و عـداوت در بـین    سوره مائده، ریشه حرمت قمار، فرصت

مردم است. این کینه و عداوت از ضرري است که به طرف مقابل وارد سـاخته اسـت. در   

شـود. ضـرر تـا ایـن     درصد افراد حاصل می 90هاي هرمی، سودها، از ضرر حدود شرکت

توان آن را حرام دانسـت. البتـه صـرف    مضرات قمار را دارد و بنابراین میحد زیاد، قطعاً 

دهد، دلیل بـر تماثـل آن دو در حکـم    هاي هرمی رخ میشباهت قمار با آنچه در شرکت

باشد مگر آنکه دلیل حرمت قمار، منصوص باشد. اگر علت منصوص حرمت قمـار را  نمی

نیم، شـاید بتـوان دلیـل حرمـت     دلیـل بـدا  کینه و عـداوت حاصـل از سـود و زیـان بـی     

تـوان دلیـل حرمـت قمـار را     هاي هرمی و حرمت قمار را یکی دانست، ولی نمـی  شرکت

اي را صرف ایجاد کینه و عداوت حاصل از آن دانست، چون اگر چنین باشد، هـر معاملـه  

که ایجاد کینه و عداوت کند، باید باطل دانست. یعنی چون در قمار همیشه یـک طـرف   

شـود، پـس   بازد و این سود و زیان، سبب کینـه و عـداوت مـی   د و دیگري میبرسود می
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هاي هرمی سیستم طوري است که نوعاً یک طرف بازنده و حرام است و چون در شرکت

طرف دیگر برنده است، پس با قمار در این مسئله تشابه دارد. ولی باید توجه داشت کـه  

د به این دلیـل کـه یـک طـرف بازنـده      هاي هرمی، فعالیتی باطل و حرام باشاگر شرکت

است و این بازنده شدن مستقیماً دارا شدن طرف دیگر را حاصل کنـد و ایـن دارا شـدن    

» اکل مـال بـه باطـل   «دلیل موجه قانونی نداشته باشد، این همان دارا شدن ناعادالنه یا 

-رکترأساً سبب بطالن عقد است و نیازي با اثبات تشـابه شـ  » اکل مال به باطل«است. 

توان قمار را به عنـوان مثـال و جهـت تقریـب بـه      هاي هرمی به قمار ندارد، هر چند می

هـاي هرمـی از   ذهن بیان کرد. پس باید به این مسئله پرداخت که آیا فعالیت در شرکت

یا دارا شدن غیرعادالنه است یـا خیـر. در فتـاوي مراجـع،     » اکل مال به باطل«مصادیق 

شود کـه عبارتنـد   هاي هرمی ذکر میقوقی موجود در شرکتاي براي بطالن عمل حادله

  1عمل.» غرري بودن«عمل و » قمار بودن شبه«بودن، » اکل مال به باطل«از: 

 هاي هرمی. غرر در قراردادهاي شرکت3-2

غـرر در اصـطالح یعنـی     2غرر به معناي خطر و خطر نیز به معناي احتمال اسـت. 

غـرر همـان چیـزي اسـت کـه امـروزه        3کننـد. یاحتمال ضرري که عقالء از آن دوري م

قـانون   342شود. عقد غرري باطل اسـت. طبـق مـاده    خوانده می» متعارف ریسک غیر«

» جایگـاه «این ماده در مـورد  ...». مقدار و جنس و وصف مبیع، باید معلوم باشد «مدنی: 

و  هـا از لحـاظ اوصـاف   یابد، چون مبیع در این شـرکت هاي هرمی مصداق میدر شرکت

خصوصیات، قدري نامعلوم است. عالوه بر این، در مـورد عضـوگیري نیـز جهـل فراوانـی      

توان کشف درستی از موفقیت و عدم آن در کار داشت و با اینکـه بایـد   وجود دارد و نمی

دهد و اوصاف قرارداد چنان روشن باشد که از دو طرف رفع غرر شود، این حالت رخ نمی

برند. البته رفع غرر عرفی اسـت و کـافی   هل کامل به سر میدر اغلب موارد، اعضاء در ج

پس اگـر   4کنند.است اطالع از چیزي صورت گیرد که عقالء بدون اطالع از آن اقدام نمی

اي کنند، اقدام بـه انجـام معاملـه   بدون اطالع از چیزي که عقالء با اطالع از آن اقدام می

ه غرري جهـل وجـود دارد و ایـن جهـل     شود، این معامله، غرري و باطل است. در معامل

جهلـی غیرقابـل مسـامحه اسـت کـه عقـالء از آن اجتنـاب         5نباید قابل مسامحه باشـد. 

اطالعی وجود دارد که اساساً سبب انگیـزه  اي، تا حدي جهل و بیکنند. در هر معامله می
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رسـد  میزند. به نظر شود و این نوع جهل، آسیبی به قرارداد نمیافراد براي معامالت می

هاي هرمی، و ضـرورت علـم بـه    که با توجه به کلی  معین بودن مورد معامله در شرکت

مورد معامله، اگر مبیع مجهول باشد، معامله غـرري صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن نـوع       

معامله، مورد معامله هر دو عنصر جهل و احتمال حصول ضرر از ناحیه جهل را داراست، 

  گیرد غرري خواهد بود.ت میاي که صوربنابراین معامله

 هاي هرمی. تدلیس در شرکت3-3

-هاي هرمی باعث استمرار و ادامه کار اعضـا مـی  ترین نیرویی که در شرکتعمده

شود، توسل به فریب و تدلیس است و از لحاظ سیستمی، راهی جز این نیسـت. در ایـن   

دهـد.  نشـان نمـی  ها، اگر حقیقت گفته شود، کسی براي عضویت در آنها تمایلی شرکت

گیرنـد   اي را به کار مـی هاي گوناگون و پیچیده ها، راه و روشبنابراین اعضاي این شرکت

هـا ترغیـب نماینـد و بـدین طریـق، مقـدمات       تا افرادي را براي عضویت در این شـرکت 

پیشرفت و در نتیجه، رسیدن به سود، حاصل شود. تدلیس با کالهبـرداري قرابـت دارد،   

اعتنـا بـه شـرافت    یسی، نوعی تقلب و فریب وجود دارد و فرد فریبکار، بیزیرا در هر تدل

طبـق مـاده    1کنـد. کاري متعارف، از اعتماد طرف مقابل سوءاستفاده مـی  شغلی و درست

تدلیس عبارت است از عملیـاتی کـه موجـب فریـب طـرف معاملـه       «قانون مدنی:  438

د اشـتباه مـؤثر در خـود موضـوع     اگر تدلیس باعث اشتباه مؤثر در عقد شود، مانن». شود

معامله؛ موجب بطالن یا عدم نفوذ عقد است، خواه فریب ناشی از طرف قرارداد باشد یـا  

همچنین اگر بیع با توصیف از مبیع و ذکر خصوصیات و صفات آن صورت گیرد  2بیگانه.

و با این وصف، خریدار به اشتباه افتد، در صورتی که وصـف اساسـی و جـوهري و ذاتـی     

از  3یع مشتبه شود، تغایر میان آنچه وصف شده با واقعیت، سبب بطـالن عقـد اسـت.   مب

، در 4آنجا که این بطالن در صورتی است که مبیع، عین معین یـا کلـی در معـین باشـد    

هاي هرمی هم، چون مبیع کلی در معین است و در اوصاف ذاتی مبیـع، خریـدار   شرکت

اشتباه وقتـی  «قانون مدنی  200ود. طبق ماده شافتد، عقد دچار اشکال میبه اشتباه می

رسـیدن بـه   ». موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خـود موضـوع معاملـه باشـد    

هاي هرمی از مواردي است که عضو جدید براي رسیدن به آن پورسانت خوب در شرکت
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ه اسـت.  شود و به اشتباه افتادنِ فرد در آن، اشتباه در خود موضوع معاملوارد شرکت می

گیرد: یکی در وصف کاالیی که شرکت هاي هرمی، در دو جا فریب صورت میدر شرکت

فروشد: براي توجیه قیمت باالي آن کاال، فردي که قصد عضویت دارد، توسط اعضاي می

شود ولی شود. کاال به عنوان عتیقه و یا عناوین جذاب دیگر فروخته میسابق فریفته می

ها خالف واقع است. گذشته از این، چـون افـرادي کـه انتخـاب     تهدر اکثر موارد، این گف

شـده ندارنـد و تقاضـاي واقعـی نیـز بـراي        شوند در اغلب موارد، نیازي به کاالي ارائهمی

شوند و در این رونـد، اراده مشـتري بـراي خریـد کـاال،      خرید آن کاال ندارند، فریفته می

ی دیگـر از مـواردي کـه در آن اشـتباه     عیب نیسـت. یکـ  وجه یک اراده سالم و بی هیچ به

گیرد مسئله عضو شدن اعضاي جدید است کـه مسـتقیماً مـوردنظر طـرفین     صورت می

ها، هـدفش کسـب موفقیـت در عضـوگیري افـراد      است. چون هر عضوي در این شرکت

جدید است و اگر این عضوگیري و پورسانت حاصل از آن نبود، قطعاً افراد گرایشی بـراي  

ها نداشتند. این همان علت عمده عقد در نگـاه اعضاسـت، یعنـی    ین شرکتگرویدن به ا

ها، رسـیدن بـه پورسـانت اسـت. درسـت در      علت عمده قرارداد براي اعضاي این شرکت

جاست که براي عضوگیري مجبور بـه فریـب خواهنـد شـد و عضـوگیري اعضـاي        همین

اندازند. نتیجه شتباه میکنند و عضو جدید را به اجدید را کاري سهل و ساده معرفی می

اند و کاالیی را این که افرادي که براي رسیدن به پورسانت، عضو یک شرکت هرمی شده

اند، با همه تالش و کوششـی کـه انجـام    هم با قیمت بسیار گزاف، اجباراً خریداري کرده

توانند عضو جدیدي را جذب کنند و به پورسانت برسند. در مـورد فریـب   دهند، نمیمی

قـانون مـدنی    353ع اول، یعنی به اشتباه انداختن در مورد کاال، باید گفت کـه مـاده   نو

هر گاه چیز معینی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقـع از آن  «دارد: بیان می

جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن، از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعـض،  

اشتباه در ماهیت مـورد معاملـه   ». تري حق فسخ داردباطل است و نسبت به مابقی، مش

  دو تفسیر دارد:

  اي که مورد معامله از آن است.مادهـ  الف

  ماده و تمام صفات مختلفه مورد معامله.ـ  ب

بنابر تفسیر دوم، اشتباه در هر وصفی از اوصاف مورد معامله، اشتباه در ماهیت آن 

هاي هرمی، در اغلب موارد به صورت عقـد  کتبنابراین کاالهاي موجود در شر 1باشد.می

شود. اگر اشتباه در ماده شود، چون در مورد اوصاف، حقیقت گفته نمیباطل فروخته می

باشد، اگر خصوصیت ماده، علت عمده عقد باشد، یعنی اگر آن ماده نبـود، معاملـه واقـع    
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چه واقـع شـده،   شد، معامله باطل است؛ چون آنچه قصد نموده است واقع نشده و آننمی

هـاي هرمـی، اجنـاس بـا عنـاوین خـاص       مورد قصد نبوده است. بعضی مواقع در شرکت

شود که جنس کاال با آنچـه  شوند و بعد که کاال تحویل داده شد، مشخص میمعرفی می

معرفی شده، متفاوت است. در این مورد هم معامله باطل است. و اگـر ایـن دو حالـت را    

شـوند و بـر سـر    ی کاالها، صفات فرعی و جانبی نیز ذکر مـی هم نپذیریم، چون در معرف

شـوند، بـاز هـم در صـورت     گیرد و به صورت ضمن عقد شرط مـی  آنها توافق صورت می

  شود.  له داده می شده، معامله نافذ نیست و حق فسخ به مشروط تخلف از اوصاف گفته

ورت هـاي زیـادي صـ   هاي هرمی بـه افـراد جدیـد، فریـب    در بحث معرفی شرکت

گیرد و همه آنها براي جذب اعضاي جدید و امیدوار ساختن آنها به چیزي اسـت کـه    می

ها، باعث فریـب شـخص در علـت عمـده عقـد      اساساً وجود ندارد. در مجموع، این فریب

نمایی و دروغ در معرفـی شـرکت و   ها عبارت است از: بزرگشوند. از جمله این فریب می

ها از فتاوي جعلـی،  فریب شخص، ادعاي حلیت شرکتاستفاده از شگردهاي خاص براي 

هـا در کشـورهاي دیگـر، ادعـاي عـدم اشـباع بـازار، ادعـاي         ادعاي قانونی بودن شـرکت 

سودآوري زیاد، ادعاي قیمتی بودن کاال و کتمان قیمـت حقیقـی کـاال، ادعـاي گـرایش      

عات در مـورد  افراد بسیار زیاد به شرکت بدون اشاره به تعداد افراد، مشخص نبودن اطال

شرکت و نحوه کار و تعداد افراد مرتبط با آن و اموري از این قبیل. همه ایـن مـوارد بـه    

شـود و در حقیقـت از هـر چیـزي بـراي فریـب فـرد        صورت غیرواقعی به افراد گفته می

شود که در نهایت باعث متقاعد شدن فرد براي عضویت در شرکت و افتـادن  استفاده می

هاي نادرسـت در  احتمال سودآوري آن بسیار کم است. این فعالیتشود که در دامی می

شود کـه مبتنـی بـر دروغ و فریـب اسـت کـه مسـلماً        مجموع سبب ایجاد سیستمی می

آوري در پورسـانت از  شـود. هـم عرفـاً و هـم عقـالً، سـود      مربوط به علت عمده عقد مـی 

شـد و اگـر ایـن    باهـاي هرمـی مـی   مواردي است که علت اصلی گرایش افراد به شـرکت 

سودآوري نبود، تقریباً هیچ فردي براي خریـدن کـاالیی بـا چنـد برابـر قیمـت واقعـی،        

آوري گرایشی نداشت. در جذب افراد به شرکت، نه تنهـا واقعیـت امـر در احتمـال سـود     

کنند و واقعیـت را وارونـه   شود، بلکه احتمال سودآوري را خیلی باال وانمود میگفته نمی

ه همین اساس فریب شـخص بـراي گـرایش بـه سـوي شـرکت اسـت.        دهند کجلوه می

یـک مبیـع   » جایگـاه «خصوصاً این که مجموع کاال و امکان اخذ پورسانت، تحت عنـوان  

است و در ارزش نوع این مبیع، تدلیس صـورت گرفتـه اسـت. چـون در تبیـین جایگـاه       

شـود،  نمی هاي هرمی که خود از اعضاي هرم هستند، واقعیت بیانتوسط مبلغان شرکت
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اي است، ولی موجود در بازاریابی شبکه 1»جایگاه«شود همان آنچه توسط اینان بیان می

رسد، بلکه جایگاه دیگري، با خصوصـیات دیگـري بـه    در واقع این جایگاه به فروش نمی

هاي هرمی، کاالیی هاي هرمی است. در جایگاه شرکترسد که مختص شرکتفروش می

صی ندارد و کـاال هـم معمـوالً مـورد نیـاز واقعـی خریـداران        وجود دارد که قیمت مشخ

اي، نیست. همچنین این جایگاه در معرض اشباع است، در حالی که در بازاریـابی شـبکه  

هـاي  اشباع وجود ندارد. هر چند که عنوان جایگاه در هـر دو، یکـی اسـت، ولـی تفـاوت     

اي بـا بازاریـابی شـبکه   شود کـه  هاي هرمی، جایگاهی عرضه میزیادي دارد و در شرکت

شـود کـه   اي عنوان میتفاوت دارد ولی در مقام تبیین، جایگاه موجود در بازاریابی شبکه

اي قطعاً این کار تدلیس مؤثر در اشتباه فرد در موضـوع معاملـه اسـت و چنـین معاملـه     

گذاران بر ایـن اسـت کـه در قراردادهـا،      باطل است. خصوصاً این که امروزه تمایل قانون

شـمارند کـه رعایـت حسـن     یان تمام واقعیت مؤثر در تراضی را از تکالیف دو طرف میب

توان در تمامی عقـودي کـه بـر مبنـاي     شود. از این قاعده مینیت با این کار تضمین می

اعتماد و امانت استوار است، مثل بیع سود برد و در صورت بیان نشدن وضعی که طـرف  

  2ست، حق فسخ یا بطالن معامله وجود داشته است.قرارداد اطالع داشته ولی نگفته ا

 هاي هرمی. کالهبرداري در شرکت3-4

هاي بازاریابی هستند. ترین روشترین و نوینهاي هرمی، تلفیقی از ابتداییشرکت

هـاي  نقـاط محـدوده   گیري و راهیابی به اقصـی  ها از یک سو در روند شکلدر این شرکت

شـود و از سـوي دیگـر بـا     امکانات اینترنتی اسـتفاده مـی  جغرافیایی، از فناوري سایبر و 

ها بـا توجـه بـه در    هاي هدف به فضاي سایبر و اطالع از این شرکتمراجعه افراد و گروه

دهند، ها که تبلیغ سینه به سینه را روش کار خود قرار میدر سیستم خاص این شرکت

اي و واقعی، حیطه مجازي رایانهگیرد. در هر ها شکل میفاز دوم بازاریابی در این شرکت

هـا دچـار    شرایط براي تحقق جرم کالهبرداري مهیاست. در فضاي مجازي، این شـرکت 

دهـد، افـراد   شوند و در فاز دوم که در فضاي واقعی رخ مـی نوعی کالهبرداري مدرن می

  شوند.مرتکب جرم کالهبرداري سنتی می

                                                             
شود، خصوصیت شناخته می» جایگاه«اي تحت عنوان هاي هرمی و بازاریابی شبکهآنچه در شرکت .1

 باشد، در حقیقت یک کد) میTrade Centerمادي ندارد. جایگاه که تعبیر کامل آن جایگاه تجاري (

باشد. خریدن است که متعلق به فرد خاصی است که آن را خریداري نموده است و قابل نقل و انتقال می

  باشد.هاي هرمی به معناي پرداخت مبلغی جهت عضویت در شرکت میجایگاه یا کد خاص در شرکت

، ص. 1380وم، ، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ س5. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2

13.  
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هاي هرمـی   با عملکرد شرکتدهنده جرم کالهبرداري به شرح ذیل  عناصر تشکیل

  یابند. تطبیق می

  . عنصر قانونی3-4-1

عنصر قانونی در واقع پرتوي از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربناي عناصـر  

مادي و روانی است. به عبارت دیگر، عنصر قانونی، همعرض عناصر مادي و روانی نیسـت  

یرد، بلکه هم عنصر مادي و هم عنصر تا در کنار آنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گ

تـوانیم رفتـار یـا حالـت     روانی مبتنی بر قانون هستند، یعنی بنا به تصریح قانون، ما مـی 

خاصی را به عنوان عنصر مادي یا روانی جرمی بشناسیم. پس رابطه بین عنصر قـانونی و  

از عنصـر  دو عنصر مادي و روانی، یک رابطه طولی است نه عرضی؛ و بدین ترتیب بحـث  

قانونی به طور مجزا از عناصر مادي و روانی موضوعیت ندارد. با این حـال بـه تبعیـت از    

دانان ایرانی، این عنوان در بحث حاضر مورد اشاره قرار گرفته اسـت.   شیوه معمول حقوق

قـانون تشـدید    1در هر حال، عنصر قانونی جرم عام کالهبـرداري در حقـوق مـا، مـاده     

-تشاء و اختالس و کالهبرداري و عنصر قانونی جرم تشکیل شـرکت مجازات مرتکبین ار

گـران در   قانون مجـازات اخـالل   1هاي هرمی قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 

بـه تصـویب مجلـس شـوراي      14/10/1384باشد که در تـاریخ  نظام اقتصادي کشور می

یک از اعمـال مـذکور در   ارتکاب هر «قانون مذکور:  1اسالمی رسیده است. مطابق ماده 

هاي مقرر در این قانون محکوم شود و مرتکب، به مجازاتبندهاي ذیل جرم محسوب می

تأسیس، قبـول نماینـدگی و عضـوگیري در    « ماده مذکور» ز«و طبق بند .» شود ... می

منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء بـه نحـوي     بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به

دید جهت کسب منفعت، افراد دیگري را جذب نموده و توسـعه زنجیـره یـا    که اعضاء ج

-هاي هرمی جرم محسـوب مـی  تشکیل و راه انداختن شرکت» شبکه انسانی تداوم یابد

  باشد.شود و طبق این ماده قابل مجازات می

  . عنصر مادي3-4-2

-کتاولین شرط در حیطه عنصر مادي، به کار بردن وسایل متقلبانه است. در شـر 

شود. یکی از مواردي که به هاي هرمی، در موارد مختلفی از وسایل متقلبانه استفاده می

شـود، تقلـب از راه دروغ و وسـایل تقلبـی و فریـب از راه      عنوان وسایل متقلبانه ذکر می

حیله است. دروغ، شرط الزم براي تحقق کالهبرداري است ولی باید همـراه بـا فـریفتن    

هـاي  وسایل مادي خارجی متقلبانه باشـد. ایـن حالـت در شـرکت    دیگري از راه فعل یا 

هرمی وجود دارد و توسل به دروغ و فریب، به وفور وجود دارد و راهی جـز ایـن نیسـت    

که براي پیشرفت در شرکت، به دروغ و وسایل متقلبانه دست زد. مـورد دیگـري کـه از    

نوان یا سمت مجعول اسـت.  مصادیق به کار بردن وسایل متقلبانه است، اختیار اسم یا ع
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شـود. مـثالً از عنـوان بازاریـابی      هاي هرمی از این جهت نیز سوءاسـتفاده مـی  در شرکت

شـود. امیـدوار سـاختن مـردم بـه امـور       اي یا تجارت الکترونیک سوءاسـتفاده مـی  شبکه

هـاي  غیرواقع، نمونه دیگري از استفاده از وسایل متقلبانه است. این مورد نیز در شـرکت 

هاي اساسی جذب عضو، همین امیدوار کـردن مـردم بـه    وجود دارد و یکی از پایه هرمی

  امور موهوم و واهی است.

دومین شرط عنصر مادي، تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال اینهاسـت. مـاده   

یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري نیز به این امر اشاره 

هاي هرمی حاصل است، چون پولی که از عضویت افراد ین شرط در شرکتکرده است. ا

شود، همان تحصیلی است که در این شرط به آن اشاره شده است.  در شرکت حاصل می

الزم نیست که عمل مستقیماً موجب انتفاع کالهبردار شود، بلکه همین اندازه که انتفاع 

  شخص موردنظر او (شرکت) صورت بگیرد، کافی است.

سومین شرط عنصر مادي، اضرار به غیر است. چون کالهبرداري جرمـی مرکـب و   

آنی است، تحقق آن منوط به بردن مال غیر است. در ماده یک قـانون تشـدید مجـازات    

از این راه مال دیگري را ببرد «... مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري نیز با عبارت 

به هر حال باید ذکر کرد که کالهبـردار مبـادرت بـه     ، به این مورد اشاره شده است....»

نمـوده اسـت، ولـی الزم نیسـت کـه      » اکل مـال بـه باطـل   «اخذ مال به زیان دیگري و 

کننده اصلی، شخص او باشد و ممکن است نتیجه عمل بـا تبـانی عایـد شـخص      استفاده

  ثالث گردد.

-د مطـرح مـی  هاي هرمی، به واسطه امور غیرواقع که براي اعضاي جدیدر شرکت

شود و سبب اغفال آنها و پرداخت مبلغی که به هیچ وجه با آن فعالیت و کـاري کـه بـه    

شود و تمـام  شود، قابل جبران نیست، عنصر مادي کالهبرداري محقق میها گفته میآن

قـانون الحـاق    1ماده » ز«شرایط مذکور در آنها وجود دارد و با توجه به اینکه طبق بند 

گـران در نظـام اقتصـادي کشـور،      قانون مجازات اخالل 1بصره به ماده یک ماده و یک ت

باشـد  باشد، ممکن است موضوع تعدد معنوي جرم مطرح تشکیل شرکت هرمی جرم می

گران در نظـام اقتصـادي    ولی باید گفت در اینجا مجازات مذکور در قانون مجازات اخالل

 باشد.ن مؤخر و خاص میکشور قابل اجرا می باشد چرا که در این زمینه قانو

  . عنصر معنوي3-4-3

قصد مجرمانه در کالهبرداري شرط است چون کالهبرداري از جمله جرایم عمدي 

است. عالوه بر سوءنیت عام در ارتکاب عمل متقلبانه، سوءنیت خاص بردن مال غیر هـم  

ن هاي هرمـی نیـز ایـ   باید وجود داشته باشد تا جرم کالهبرداري محقق شود. در شرکت

وجود دارد؛ یعنی افراد براي نجات خود از ضـرر و زیـان، حاضـرند هـر     » قصد مجرمانه«
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، انگیزه در تحقق جرم کالهبرداري »قصد مجرمانه«کسی را قربانی خود سازند. برخالف 

کننده عملیات متقلبانه نیست و نافی تحقق  هر چند مقبول و موجه باشد، باز هم توجیه

هاي هرمی آنچه مهم است، قصد بردن مـال  براین در شرکتجرم کالهبرداري نیست. بنا

اي باشد کـه بتوانـد بـه    غیر است، هر چند که انگیزه او از این عمل، رساندن او به درجه

  سود و پورسانت باال برسد.

 هاي هرمی. جرایم دیگر در شرکت3-5

. افتد، جرم کالشی اسـت هاي هرمی بسیار اتفاق مییکی از جرایمی که در شرکت

گـویی و دادن  کالشی به معناي تحصیل مال دیگري با اصـرار و سـماجت و یـا بـا دروغ    

کالشی بدون اینکه کالهبرداري باشد، وجـوه   1اساس و فریب دیگري است.هاي بیوعده

اشتراك زیادي با این جرم دارد. این دو جرم از این جهت شباهت دارنـد کـه در هـر دو،    

گیـرد. تفـاوت کالشـی بـا     از طریق خائنانـه صـورت مـی   تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد 

کالهبرداري این است که در کالشی، تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خـدمات  

از دیگري با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانـه قبلـی توسـط کـالش     

دیده بعد از  توسط زیاناست. در حالی که در کالهبرداري، تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد 

توسل کالهبردار به عملیات متقلبانه است که این عملیات متقلبانه، نقـش علـت را ایفـا    

این نکته را نیز باید متذکر شد که کالشی موردي، جنبه کیفري ندارد و عادت  2کند. می

به کالشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صـورت عـادت و حرفـه انجـام شـده باشـد،       

  جب کیفر کالشی است.مستو

                                                             
، ص. 1383. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزاي اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم،  1

362.  

  .364. همان، ص.  2
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   نتیجه

هاي توزیع کاال و خـدمات  ترین روشاي یکی از مؤثرترین و کارآمدبازاریابی شبکه

اي هاي زیادي به بازاریابی شبکه هاي هرمی، هر چند در ظاهر شباهتاست، ولی شرکت

هرمـی، نـوعی برداشـت     دارند، اما به کلـی بـا آنهـا متفـاوت هسـتند. در واقـع شـرکت       

وجه داراي خصوصـیات ذاتـی و    هیچ اي است و بهانه و متقلبانه از بازاریابی شبکهسودجوی

هاي هرمی نه تنهـا مفیـد نیسـتند،    در نتیجه محاسن و فواید آن نیست. در واقع شرکت

ناپذیري در حیطه اقتصاد داخلی و فرهنگ کار و تـالش افـراد   بلکه داراي مضرات جبران

می هرچند قراردادهایی به ظاهر آراسـته و پیراسـته   هاي هرباشند. در شرکتجامعه می

وجود دارد، ولی این قراردادها مملو از اشکاالت و نواقص فنی از جهات فقهـی و حقـوقی   

تـرین فریـب   هاي هرمی بر فریب و دروغ استوار است و اصـلی هستند. اساس کار شرکت

اوم از گرداننـدگان و  هاست که به طور مداي بودن این طرحهمان ادعاي بازاریابی شبکه

بـراي رسـیدن بـه     هاي طراح و بـاال دسـتی  شود. در واقع شرکت طراحان آنها شنیده می

هـا و  گذاري ناچیز و تالش بسیار کم، دست به انـواع و اقسـام فریـب    سود زیاد با سرمایه

زنند. حاصل کار، از دست رفتن پول و فرصت افراد بسیار زیادي است کـه بـا   ها میدروغ

اي باید در جهت پیشـبرد اهـداف   اند. هر طرح و برنامهها وارد شبکه شدهل سرشاخهاغفا

انسانی و متعادل جامعه و افراد آن و سبب تقویت اساس و بنیان جامعه و فرهنگ حاکم 

کند که از حقوق افراد عضوشده فراوانی که در روند فعالیت بر آن باشد. عدالت اقتضا می

اند، دفاع شود. این مهـم جـز بـا کنکـاش علمـی در نحـوه       هها متضرر شددر این شرکت

  پذیر نیست. هاي مزبور امکانفعالیت و ماهیت شرکت

کننـد و آنچـه بـه    هاي هرمی از طریق غیرقانونی و غیرمشروع فعالیت مـی شرکت

آیــد از مصــادیق دارا شــدن ناعادالنــه اســت. تــدلیس در موضــوع معاملــه و دســت مــی

هاسـت.  ترین موارد سوءاستفاده در این شرکت یل سود از مهمکالهبرداري در روند تحص

اي تأکید کرد که یکـی از  ها باید بر گسترش و توسعه بازاریابی شبکهبه جاي این شرکت

نیازهاي مهم امروزي است. امروزه با پیشرفت بشر در عرصه ارتباطـات و امکـان ارتبـاط    

مـام نیازهـا را از راه دور و نزدیـک از    تـوان ت اي با یکدیگر، مـی  سریع و آسان از هر نقطه

هـاي  طریق ابزار دقیق و پیچیده امروزي، برآورده کـرد. در ایـن حـوزه، خریـد و فـروش     

واسطه بین فروشندگان و خریداران واقعی رواج گسترده دارد. بـا ایـن کـار    مستقیم و بی

عی براي آنهـا  توان با حداقل قیمت ممکن، کاال و خدمات را به افرادي که تقاضاي واقمی

دارند، ارائه داد. آنچه مهم است خرید و فـروش سـالم اسـت و نبایـد اجـازه داد مقاصـد       

اي بـراي تحصـیل سـودهاي    طلبانه، خرید و فروش مستقیم را بهانهسودجویانه و فرصت
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هـاي هرمـی و فعالیـت     رشد فزاینده انواع مختلف شرکت کالن از هر طریقی قرار دهند.

هـایی در خصـوص   ارزش اقتصادي در بر ندارد، سبب بروز نگرانـی  گسترده آنها که هیچ

  آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعامالت اقتصادي و اجتماعی گردیده است. 

به طور کلی از نظر اسالم، حفظ نظام جامعه ضروري و از اهم واجبات است و فقها 

جهـت نیسـت کـه در     بـی  اي بـه آن دارنـد.  نظران حقوق اسالم نیز اهتمام ویژه و صاحب

ممنوع » اخالل در نظام اقتصادي کشور«هاي هرمی تحت قانون  کشور ما فعالیت شرکت

  .سازدشده است که ارتباط آن را با نظم عمومی اقتصادي آشکار می
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