
ح و علوم سياسي، دوره فصلنامه حقوق، مجلة دانشكده 1-15، صفحات 1391 بهار،1، شمارة42قوق

 حقوقي شركتهاي هرمي-بررسي فقهي

∗ربيعا اسكيني

و فنون هستهاستاد  اي سازمان انرژي اتمي ايران پژوهشگاه علوم

 مهرداد مهربخش
و حقوق خصوصي دانشگاه تربيت معلم تهران  دانشجوي دكتري فقه

)28/6/1390: تاريخ تصويب- 25/3/1390:تاريخ دريافت(

:چكيده
ميپديده بازار  امري ند، اساساًشويابي شبكه اي كه در آن واسطه هاي كاذب اقتصادي حذف

ا كن شركتهايي كه در اصطالح دسيسه هاي هرمي نام دارند از اين عنوان سوءيل ست؛مفيد

و كار مفيد. استفاده مي كنند و تنهاستني در اين شركتها هيچ خبري از توليد، كاالي مصرفي

مي هرم دهند كه در آنها پول افرادي كه در سطوح پائين تر هرم قرار دارند به هايي را تشكيل

و افراد سه. كه در راس هرم قرار مي گيرندمي رود معدوديجيب شركت شركتهاي هرمي به

كه: دسته تقسيم مي شوند و شركتهايي شركتهاي جذب سرمايه، شركتهاي سرپوش محصولي
در هر كشوري كه قانوني در اين زمينه. شوددر آنها هيچ محصول يا خدماتي ارائه نمي

ش صرف نظر از دليل عقلي، ادله.ستاه، همگي دال بر جرم بودن اين گونه فعاليتهادمصوب

و دال بر حرمت ... متعدد فقهي از جمله حرمت اكل مال به باطل، قاعده الضرر، قاعده نفي غرر

.ستاو عدم مشروعيت اين گونه فعاليتها

:ديواژگان كلي
.دسيسه هرمي، بازاريابي شبكه اي، اكل مال به باطل، قاعده الضرر، قاعده نفي غرر

∗
 Email:dreskini@inbox.com 88221098: فاكس مسئول مقاله

درتاز اين نويسنده تاكنون مقاال :مجله منتشر شده استن همي زير

و شرايط مسئوليت ضـامن چـك در حقـوق ايـران« در«.2، شـماره 1388سـال» ماهيت تعهـدات اساسـي فرانـشيزگيرنده

.3، شماره 1390سال» قراردادهاي بين المللي فرانشيز



 1391 بهار،1شمارة،42 دوره، فصلنامه حقوق2

 مقدمه
و نوظهور و ايـشان بايـد نبايد مورد غفلت فقها مسائل جديد بـهو حقوقدانان واقع شـود

يا  وفتموقع به اين مسائل وقوف موضـوع شـركتهاي.تحليل قـرار دهنـده وآن را مورد بررسي

و حقوقي واقع شده اسـتب هرمي امـروزه ديگـر.رغم اهميت آن بسيار كم مورد كنكاش فقهي

و غير قانوني بودن شركتهاي هرمي باشد؛ زيـرا در هـر كـشوري كسي نمي  تواند منكر نامشروع

.كه قانوني در اين زمينه مصوب شده همگي دال بر غير قانوني بـودن شـركتهاي هرمـي اسـت 

و و نيز قوانين كـشورهاي ديگـر ماننـد آمريكـا، صرف نظر از فقه اسالمي  قانون مصوب ايران

و مي ...چين، مالزي و يـا رياضـي موضوع شركتهاي هرمي را توان با چند استدالل ساده عقلـي

و پي به مضر بودن اين شركتها برد  كه بـه ايـن؛تحليل كرد كه مبرهن است حداقل ايرادي  چرا

كه در اي و عـدهايها عدهنظامن شركتها وجود دارد اين است اي قليل مال فراوان بدست آورده

و گاه نبايد تنها از ديد،ي ديگر از سوي. شوندزياد مال باخته مي به اين فعاليتها نگاه كـرد  حقوقي

و لطمات مختلف را كه از جهت اقتصادي بايد صدمات و حتي امنيتـي در نظر گرفت ، فرهنگي

ميبه كشورهاي في وارد در. عاليت اين شركتها هستند شود كه حوزه  آمريكـا اين طرحها نخست

و قوانين مخـالف آنهـا مواجـهو كشورهاي پيشرفته غربي كه با اشباع شروع ولي پس از مدتي

كه بررسي. پا به كشورهاي در حال توسعه گذاشتو شد چهششايسته است چه كساني با ود

تو. اهدافي در پشت اين طرحها هستند  جه بـه برخـي زمينـه هـا ماننـد بيكـاري، در كشور ما با

و گـسترش آنهـا صـدمات و ناآگاهي، متاسفانه پـس از ورود ايـن طرحهـا مشكالت اقتصادي

و فرهنگي  هر قابل توجه وارد شده است اقتصادي گرديد چند عليه اين شركتها قانون مصوبو

كه مراجع انتظامي، امنيتي سالو چند  كننـد؛ لـيكن رد مـي خـوبرهاي با اين شركتيو قضاي است

و يا در يـك پوشـش هنوز اين شركت  به طور مخفيانه . متفـاوت مـشغول بـه فعاليـت هـستند ها

كه ادعاي تغيير ساختار شركتهاي . همان ماهيت هرمي خـود را دارنـد هنوز داردي مانند كوئست

به علـت پيچيـدگيو قابل مساله مهم كه در سـاختار توجه اين است  غالـب شـركتهاي هرمـي

 چـرا كـه ايـن؛دشومي يك شركت براي اكثر افراد مشكلي موارد تشخيص هرمي بودن برخ

.نندكمياي عملليت خود بسيار حرفهشركتها در مقام توجيه فعا

طرشرح در اين مقاله پس از و قانوني خواهيم پرداختحماهيت اين به ارائه ادله فقهي ها

.باشندكه دال بر عدم مشروعيت اين شركتها مي
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 ساختار طرح هاي هرمي: گفتار اول
و نيز بازشناسي آنها از بحث بازاريابي شبكه به ساختار اصلي اين شركتها ايپي بردن

به سادگي جهت حكم به عدم مشروعيت آنها سوقصحيح، ما را را. دهدمي كردن اين گفتار

سه بند پيش مي .گيريمدر

 تاريخچه فعاليت طرحهاي هرمي: بند اول
ا ظاهرهب نگاهي.ستكشور آمريكا داراي بيشترين سابقه در خصوص شركتهاي هرمي

به روند اين شركت به نظرگذرا به نام خستينن.مي رسدها در كشور آمريكا مفيد  بار شخصي

ركت مبادله اوراق بهادار را تاسيسش پس از آنكه1919در سال)Charles Ponzi(چارلز پونزي

به جامعه ايتال كه به پولها آمريكاي-ياييكرد، ديي جنوب بوستون تعهد كرد ر شركتي كه آنها

 در اين.دكر پنجاه درصدي پرداخت خواهد، سوددر طول مدت سه ماهسرمايه گذاري كنند،

به انتشار سفته هاي قابل پرداخت ظرف جهت،  روز پس از تاريخ صدور سفته90شروع

ع باعث شد تا سيلي از سرمايه گذاري عنان گسيخته اين موضو.دكر درصدي50همراه با بهره

و مجريان قانون و حتي سياستمداران به حركت در آيد اغفال نيز به سمت شركت پونزي

و.ندشد سرمايه اعضاي جديد را براي فقط اين شركت هيچ محصولي براي عرضه نداشت

 ميليون15داري بيش از سرانجام كالهبر. تصفيه بدهي هاي اعضاي قديمي تر به كار مي گرفت

و تبعيد او در سال به سالهاي حبس شبه ايتاليا 1934دالري پونزي .)Bulgatz:p36(دمنجر

 آغاز شد كه در نتيجه)chain letters(ايپس از طرح پونزي، پديده نامه هاي زنجيره

و نقشه،تحوالت تدريجي اين پديده نيز) Airplane & Chart Games(اي بازيهاي هواپيمايي

به منظور ورود در طرحنظامدر اين. دندشپديدار  به،ها متقاضي كه وي را به كسي  مبلغي

كه در راس هرم بود به كسي و مبلغي ديگر مي،طرح دعوت كرده بود كرد تا بتواند پرداخت

ها كاال يا نظامدر هيچ يك از اين. در پايين ترين سطح هرم به خود اختصاص دهدرايموقعيت

آن.شدولي ارائه نميحصم درشمطرح)chain selling(ايهاي فروش زنجيرهنظامپس از كه د

به ازاي به كه اعطاي سود آنها فروش محصوالت سرپوشي بود براي پنهان كردن اين واقعيت

مي پردازند به طرح حق عضويت كه براي ورود .خدمت گرفتن اعضاي جديد است

در يك نظام)Glenn W.Turner(ترنر، گلن دبليو1967در سال  هرمي توزيع عجيب

به وجود آورداورالند شركت وي در زمينه فروش لوازم آرايشي. و، واقع در ايالت فلوريدا

عضو جديد،. فروختمي)distributionship(توزيع كنندگي كرد؛ اما در حقيقت فعاليت مي

ر و كسب سمت توزيع كننده، اين حق ا مي يافت كه لوازم پس از پرداخت حق عضويت
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. به خدمت گرفتن ساير توزيع كنندگان بود اعطاي حقِ،آرايشي بفروشد؛ اما مهم ترين مساله

م .ور صد هزار نفر حدود دويست ميليون دالر متضرر شدندزبدر طرح

و در اين ميان كميسيون به عرصه گذاشته شركتهاي مختلف هرمي هر از چند گاهي پا

و تعيين مالكهاي چند مرحله به شناسا در)FTC(تجارت فدرال  يايي اين شركتها ي براي قانوني

 شركتهاي هرمي با 1990در دهه. اي پرداختغيرقانوني بودن يك شركت بازاريابي شبكه

به پديده جهاني شدن با و اين بار با توجه تغييراتي ظاهري ولي با همان ماهيت بازگشتند

به كشورها از.)Debra,1998(كه با اين نيرنگها آشنا نبودند شدند واردييسرعت شگفت انگيز

و ديگر كشورها واردشطرفي اينترنت باعث  به سرعت در آمريكا .ندشود تا شبكه هاي هرمي

در.هـ1379اين ويروس خطرناك از سال و و ملموس وارد ايران شد ش به طور مشهود

كه محليمدت . سكونت عامل انتقال دهنده آن بود كوتاه در برخي از شهرها گسترش يافت

كه در مدتي كو  ها، اتوبوس هاي شهري، در تاكسيهتاسرعت گسترش تا به حد بود

كه اجتماع و هر جا ازيرستوران ها، پارك ها، بازارها، ميهمانيها  كوچك وجود داشت، سخن

در؛فعاليت اين شركتها بود و برزنهرو شركتهايي ارائه پيشنهاد عضويت در چنينيكوي

وري گسترده شركتهاي خارجي بودند برخي از سودجويان داخلي كه شاهد غارتگ.شدمي

به راحتي از كنار اين سود باد آورده بگذرند، دست به تاسيس شركتهاي مشابه در نمي توانستند

و گاه با نامهاي مقدس به غارت اندوخته هاي مردمي پرداخت بهكه بعضاندداخل كشور زدند

به سود كالن، و يا آلوده وامهاي ربوي ملزومات اميد دست يافتن زندگي خويش را فروخته

از! شدند كه در بعضي از شهرها متجاوز و شركت بازاريابي شبكه30تا آنجا اي تاسيس

.مشغول به كار شد

 انواع طرحهاي هرمي: بند دوم
)Investment Companies(شركتهاي سرمايه پذير) الف

د اند،ر چند دهه پيش وجود داشتههرچند اين نوع شركتها در كشورهايي همچون آمريكا

به طور جدي7 الي6ليكن حدود  به عرصه سال است كه اين شركتها در كشور ايران پا

اييي شركتهااز جمله. اندگذاشته ميرانكه در و يا هستند به شركت فعال بوده  گالفهايتوان

)Gulf(و پالينر)Palinure (ميبارهدر.دكراشاره كه آنها ماهيت اصلي اين شركتها توان گفت

به صورت شبكه به نفر، دعوت به سرمايه گذاري در شركت خويش افراد را و معرفي نفر اي

مييو در ازاي سرمايه افراد، سودكرده به آنها پرداخت حتي. نندك بسيار باال به طور ماهانه

كبرخي از آنها مانند  به طور ماهانه به)Swiss Cash(ش شركت سوئيس  تا بيست درصد هم

در.كردندافراد سرمايه گذار سود پرداخت مي كه سرمايه افراد را اين شركتها مدعي هستند
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به كار مي يي پولشونظاميك تنها نهاآاندازند؛ ليكن حقيقت امر آن است كه كارهاي پرسود

و از سرمايه افراد جدي ميمحض بوده وكد براي پرداخت سود افراد قديمي تر استفاده نند

مي رسداصوال در زمان اشباع، مرگ اين شركتها   در ذيل طرز فعاليتبراي توضيح بيشتر. فرا

مييك شركت ايراني :دهيم را توضيح

و نود هزار تومان و چهارصد در يك دفتر كارِهر شخص با پرداخت يك ميليون  مجازي

ميسايت اين شركت و خريداري كه خدماتي از قبيل ارسال پيام كوتاه، مشاوره حقوقي كند

و مي... پزشكي م. كنددر ازاي آن دريافت ور حداكثر دويست هزار تومان ارزشزبخدمات

مي. دارد كه آنها ميدر زير گويند با خدمات بعدي ميذكر هر. شودشود اين مساله جبران

ميتشخص پس از خريد دفتر كار مي كه خريداري به ازاي هر دفتر كار مجازي كند واند

و نيم ميليون تومان به مدت دو سال سرمايه گذاري  به اين سرمايه با عدمكحداكثر هفت و ند

اگر شخصي در اين مدت دو سال. گيرداحتساب تعطيلي ها ماهانه دوازده درصد سود تعلق مي

 سودهاي دريافتي چهار درصد از كل سرمايه تماميند عالوه بر كسركقرارداد خود را فسخ 

كه مبلغ اوليه جهت خريد دفتر كار به هيچ وجه.دشواوليه وي كسر مي الزم به ذكر است

و داخل در مالكيت شركت مي شودشومسترد نمي  كه چطور شركت.د در پاسخ به اين سوال

مي دهد، مي كه سرمايه گذاري شركت در كاراين سود باال را ، ITهاي پرسود مانند گويند

و تواند جذبمي شخص پس از سرمايه گذاري. است... امنيت شبكه هاي اينترنتي، پتروشيمي

ويكسرمايه گذار  به و چهل هزار تومان و به ازاي جذب دو سرمايه گذار، شركت دويست ند

آن. دهدپاداش مي مي،عالوه بر و نيزك پنج درصد پولي را كه زير شاخه وي سرمايه گذاري ند

ميرا يازده درصد سودي  ميكه ماهانه زير شاخه به او  بدون آنكه از سود زير؛دهندگيرد

مي.دشوشاخه مبلغي كسر به افرادي تعلق كه جذب سرمايه گذار البته پاداشهاي فوق تنها گيرد

ت شرك،هر شخصبوسيله تعادل كردن دو سرمايه پنج هزار دالريمبه ازاي همچنين. كنندمي

به او پاداش مي و يا ديگريسيصد دالر چه او جذب سرمايه گذار كند . دهد؛

كه زير شاخه سرمايه گذاري مي كه چرا پنج درصد پولي و نيز در جواب اين سوال كند

به شخصي مي مي؛دهند كه وي را جذب كرده استيازده درصد سود ماهانه او را شود گفته

ج كه مياين به آن خاطر است افرادي و وسائلي خريداري كنند غالباًذب سرمايه گذاري  دفاتر

وو يا اجاره مي و جذب سرمايه گذار نمايند به عنوان يكي از دفاتر شركت فعاليت كنند كنند تا

مياين هزينه كه. شودها از آن طريق جبران به اين سوال شركت پنج ميليون چرا در پاسخ

به عضو جذب كننده سرمايه گذا مي با سرمايه يكصد ميليون تومان،ر مثالًتومان و پاداش دهد
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ميمي؛ اين رقم در مقابل كار اندك است خواهيم با شركتهاي هرمي مقابله كنيم گويند چون

و ارقاممان را مانند آنها باال نگه داريم كه اعداد 1.مجبوريم

ش يكدبعدها معلوم دري پولشونظام اين شركت و  افراد در هيچ سرمايهآني محض بوده

البته در همان ابتداي فعاليت اين شركت با يك سوال. نمي شده استسرمايه گذاري كاري

چه فعاليتهاي تجاري يا غير مي كه و آن اين و اساس شركت را زير سوال ببريم توانستيم اصل

به افراد و پاداش را كه اين حجم باالي سود چه در آمدي دارد و مي دهد  هد؟دمي آن انجام

همه شركتهاي هرمي اين است كه شركتهاي هرمي در بحث داستان خصوص نكته مهم در

به شركت خود، بسيار قوي عمل  و نيز در توجيه ايرادات وارد و واقعي جلوه دادن آن سازي

ها اي كثيربه طوري كه عده؛ندكنمي مي حتي تحصيل كرده .خورندنيز فريب

ار)ب  ائه كاال يا خدماتشركتهاي جذب مشتري بدون
دايشركتهاي اوليه اروپا و بسياري از شركتهاي به شيوه اي خاص فعاليتي .ندنكميخلي

و سپس به كيفيت كار يك شده نمونه چگونگي فعاليت شركت اتريشي بيان در اينجا ابتدا براي

ميشركت داخلي سيموسسه:شوداشاره  اي در اتريش با تبليغ اينكه بدون دردسر صاحب

مي فرم هايهزار دالر شويد، : دادي را به ترتيب زير در اختيار متقاضيان قرار

سي دالر مثالً متقاضي.1  خانم رويا، فرم را از شخص نامبرده در رديف پنجم به مبلغ

.خردمي

سي دالر چك تضميني به نام.2 و به نام شخص رديف اول سپس سي دالر چك تضميني

به هم و مشخصات خود را درج كرده، براي آن موسسه كه در آن نام راه فرم خريداري شده

(فرستدموسسه مي نو. مييعني رويا در مجموع كه كااليد دالر بي آن ي در برابر آن پردازد،

.)دريافت كرده باشد

آن.3 و نامهاي رديفهاي بعديش نام رديف اول حذف،پس از مدتي چهار فرم كه در ده

مي اند يك رديف باالتر ارتقاء يافتههر كدام به در به دست رويا به اين ترتيب نام رويا و رسد

.گيردرديف پنجم قرار مي

مي.4 سي دالر به مبلغ و رويا چهار فرم دريافتي را به چهار مشتري جديد هر كدام فروشد

مي،به اين ترتيب سي دالر نيز دريافت .كند عالوه بر نود دالر پرداختي

كه فرم هاي رويا را خريدها.5 و فرادي كه در بند دوم گفته شد عمل به ترتيبي اند هر كدام

به رديفهاي باالتر. كنندهر يك چهار فرم جديد دريافت مي كم كم نام رويا از رديف پنجم

 
و مطالـب اين شركت در جاي طرز فعاليت.1 ور توسـط زبـمي به صورت مكتوب توسط شركت يا اعضاء آن ارائـه نمـي شـد

.نگارنده به وسيله حضور در جلسات معرفي شركت، احصاء شده است
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به رديف اول برسد يابدارتقاء مي به. تا در اين جا هر متقاضي جديد موظف است سي دالر

شدحساب رويا وا سي هزار دالر خواهد بعد از پيمودن اين پنج. ريز كند كه جمعا حدود

و گرفتن جايزه نهائي  سي هزار دالر(مرحله عليان نژادي(شودمي از ليست خارج) حدود

كنند، هرچند البته همه اين شركتها به صورتي كه در باال گفته شد عمل نمي.)22،ص1385دامغاني،

و بيش  .مشابه يكديگر استفعاليتهاي آنها كم

كه اندكي با شركت اتريشي تفاوت دارد به شرح ذيل روش كار يكي از شركتهاي داخلي

:است

مي كند به عضو گيري و همكاري اقدام هر. شركت كارگستر ابر كوه با عنوان طرح پيوند

و كه فرم اين شركت را از يكي از اعضاي آن گرفته، موظف است مثال مبلغ يكهزار عضو

و چهار نفر از اشخاصي واريز سيص به حساب شركت دركد تومان  هفت نفره فهرستند كه

و پانصد تومان به حساب شركت.(ارسالي شركت قرار دارند از) هر نفر دويست تومان پس

به  و ارسال فرم مينشانيواريز مبلغ فوق و نفر هفتم(گيرد ايشان جزء گردونه هفت نفره قرار

مي)ودشاز گردونه خارج مي چرخد تا اينو به همين ترتيب گردونه با گرفتن اعضاي جديد

و از گردونه خارج  كه نفر اول بوده نفر هفتم شود در.دشوكه ايشان شركت مدعي است كه

 نفر هر كدام مبلغ دويست تومان به حساب آن شخص واريز كرده اند كه 823543اين مرحله 

مي000/400/681/1جمع آن به حساب. شود تومان تمام اين مبلغ از سوي اعضاي جديد

.ايشان واريز شده است

كه نمونه و يا هستند در حقيقت در هاي داخلي آن فراوان بوده فعاليت اين نوع شركتها

به آزماييهاي بخت حكم بليط كه فقها فتوا آن زمان گذشته است .)23پيشين،ص( داده اندحرمت

ك)ج  اال يا خدماتشركتهاي جذب مشتري با ارائه
ن نامگذاري كنيم، بهتر است در واقع اگر بخواهيم اين دسته از شركتها را وفق ماهيتشا

كه در اين نوع؛ سرپوش محصولييم شركتهاي هرميِبگوي ها در واقع كاالهايي كه نظام چرا

و گرفتن پورسانت بابت عرضه مي و تنها بهانه اي براي جذب زير شاخه شود مصرفي نبوده

ع مطلب قابل توجه آنكه در خيلي از اين نوع شركتها،.ستا)و نه فروش كاال(ضوگيري اين

و تنها اسمي از آن وجود دارد كه نمونه بارز آن  اصوال كاال يا خدمات وجود خارجي نداشته

 شود ولي ظاهراًتورهاي مسافرتي است كه در جلسات معرفي شركت كوئيست نامبرده مي

باكه در برهه گلدكوئستيح شركتبه توضادامهدر. خبري از آنها نيست هاي زماني مختلف

ميفعاليت داشته) ولي با همان ماهيت هرمي(اسامي گوناگون  البته توضيحات مربوط. پردازيم،

كه در  و به جاي نظامبه ساختار قبلي اين شركت است و ارقام تغيير كرده  جديد صرفا اعداد
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ا هر: لكن در حقيقت ماهيت شركت تغيير نكرده است.ستسكه، صحبت از تورهاي مسافرتي

و بوسيلهداوطلب كه مي شود، در خريد اقساطي مبلغ پانصد  يكي از اعضاي شركت معرفي

كه ارزش واقعي آن حدود دويست هزار-پنجاه هزار تومان جهت خريد يك سكه كلكسيوني

و در بازار عمالً مي به مبلغي كمتر از تومان برآورد شده است و فروش -شود اين نيز خريد

ميبه حساب شركت واريز مي و جذب مشتري به فعاليت چنانچه موفق. پردازدكند، سپس

و يك نفر در بال راست خود جذب كند  و آن دو نيز) شرط تعادل(شود يك نفر در بال چپ

و پنجاه هزار و هر كدام پانصد به جذب دو نفر ديگر شوند بهبه همين ترتيب موفق تومان

مي؛حساب شركت واريز كنند به وي و پنجاه دالر به عنوان پورسانت در. دهد شركت دويست

به حساب و سيصد هزار تومان سه ميليون و واقع اگر با فعاليت داوطلب شش نفر جذب

و تنها يك دهم سود خود  مي كند شركت واريز شود، شركت در حدود دو ميليون تومان سود

د به متقاضي ميرا و از نه دهم ديگر خود بهره به، عالوه بر اين.برداده  چنانچه مشتريها

و در بال راست فقط  مشتري2يا1صورت متعادل جذب نشوند، يعني اگر فرضا در بال چپ

م به عضو .گيردور تعلق نميزبجذب شوند، هيچ پورسانتي

 عناصر طرحهاي هرمي: بند سوم
ازاي بازشناسي دسيسه،در برخي موارد به نظام هرمي  بازاريابي شبكه اي صحيح مشكل

م. نظر مي رسد اي.دكتر جان تايلر يكي از محققان برجسته در زمينه بازريابي شبكه اي مقاله

و بررسي دارد كهThe Five Red Flags (1(تحت عنوان پنج پرچم سرخ  نتيجه ده سال تحقيق

و ماهوي يك طرح هرمي اشاره.است كه در اين مقاله به پنج ويژگي اساسي به اختصار شده

ميبه .شودآنها اشاره

مي: گيري نامحدودعضو.1 مي شود، اجازه كه عضو ميهر شخصي و تشويق شود تا يابد

و آنها نيز اجازه مي ميشركت كنندگان ديگر را عضو گيري كند و تشويق  شوند تا شركتيابند

به همين منوال ادامه مي و اين زنجيره  در اين زنجيره. يابدكنندگان ديگر را عضوگيري كنند

.كنندمي بي پايان عضو گيرندگان بدون مالحظه اشباع بازار، اعضاي جديد را عضوگيري

به واسطه عضوگيري.2 هاي بازاريابي چند سطحي موقعيت در سلسله در برنامه: پيشرفت

و موفقيت در عضوگيري تعيين  به برنامه نه از طريق انتصاب بلكه از طريق ورود  مراتب

كه.شودمي به خريد كاال مصرف كنندگان در چنين برنامه هاي وقتي و نيز ي عضوگيري شده

كه در سطوح باالي اين ترغيب مي به سود كساني است و نفوذ بدست آمده شوند، اين قدرت

ق در اكثر موارد، اين افراد وقتي به خوبي از پس عمل عضوگيري. اندرار گرفتهمصرف كنندگان

 
1- Rerefer  → www.mlm-thetruth.com. 



9 حقوقي شركتهاي هرمي- بررسي فقهي

مي،آيندو خريد كاال بر مي در؛كنند در حال پيشرفت هستند تصور  در حالي كه اين اعمال

.حقيقت به سود سرشاخه هاي آنهاست نه خود آنها

و اجباريهاالزمه فعاليت در طرح روبرو شدن با خريد: خريدهاي اجباري.3 ي وارد شده

كه در ابتدا حتما بايبوسيله اعضاي  اين خريدهاي. از محصوالت شركت خريد كننددي است

و اجباري در واقع سرمايه گذاريهاي و عامل ايجاد به عنوان خريد، تغيير چهره داده ي است كه

.شودپيشرفت يك طرح هرمي مي

ها.4 چن:ي گزافپرداخت پورسانت راد سطحي،شركت بازاريابي و جوايز پورسانت ها

ميتعدادبه  و عملي بيش از حد قابل قبول زياد بازاريابان پرداخت كند كه از نظر كاركردي

 حتي در بزرگ ترين موسسه هاي بازاريابي در اياالت متحده.)يعني بيش از پنج سطح(است 

پ ميبه صورت متعارف، طبقات بازاريابان با چهار الي پنج سطح مديريت، شود كه وشش داده

و مديران مالي به مديران شعبه، مديران ناحيه اي، مديران منطقه: تواند بدين ترتيب باشدمي اي

و؛ چنانچه شخصي براي بازارهاي خارجي مورد نياز باشد.الملليعالوه مدير بين  تنظيمات

رق؛چيدمانهاي بيشتر از اين غيرضرور است كه براي رسيدن به قيمتهاي ابتي در بازار خرده چرا

و واقع بينانه نخواهد بود .فروشي، سودآور

به سرشاخه.5 به: هاي طرح هرمي نسبت به فروشنده كاالپرداخت پورسانت بيشتر شركت

هاي شركت كننده پورسانت يكسان يا بيشتر نسبت به ازاي هر فروش به هر كدام از سرشاخه

كه كاال را مي ميشخصي نتفروشد، و در يجه انگيزه كافي براي خرده فروشي از بين رفته دهد

و ترغيب براي عضوگيري ايجاد مي كه. شودو در عوض انگيزه به عبارت ديگر، بازاريابي

به شركت كنندگان چندين سطح باالتر از او كه هيچ كاري كاالي شركت را مي فروشد، نسبت

ج؛دهندبراي فروش انجام نمي به طور كلي از شركت هرمي، پورسانت ها، و  وايز

و حتي كمتر دريافت مي .داردپرداختهاي يكسان

 بررسي مشروعيت طرحهاي هرمي: گفتار دوم
كه با يك استدالل رياضي مي تواند بحث عدم مشروعيت طرحهاي هرمي مطلبي است

و عده.دشواثبات   قليل بسياراي چرا كه پر واضح است كه در اين طرحها اكثر افراد متضرر

ميبسيار مال ميبه دست به جيب و در اين ميان خود شركت بيشترين سود را اين. زندآورند

و ادله قانوني دال بر عدم مشروعيت اين طرحها در پيش  گفتار را در دو بند شامل ادله فقهي

.گيريممي
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 ادله فقهي: بند اول
به ادله مت :دكرعدد فقهي استناد براي اثبات عدم مشروعيت اين طرحها مي توان

 اكل مال به باطل يا درآمدهاي نامشروع-1
و برخورد شديد خداوند با آن در چند جاي قرآن آمده است از؛موضوع اكل مال به باطل

يا ايها الذين آمنوا التاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجاره( سوره نساء29جمله آيه

بي آنكه انسان)هانظامدر اين(از اكل مال به باطل منظور. ....)عن تراض منكم اين است كه

به. را تملك كند بادآوردهي اموال، مثبت داشته باشديفعاليت  در شركتهاي هرمي چنين مطلبي

كه در شاخه. شودخوبي ديده مي ميافرادي بي آنكه كارهاي اول قرار  مهم انجام دادهيگيرند،

تي اموال؛باشند مي هنگفت را ميصاحب كه در شاخه هاي آخر و افرادي باشند، مال كنند

1.باختگان واقعي هستند

به؛ي كه هر عضو بايد دو عضو ديگر جذب كنددر شركتهاي  بر اساس محاسبه انجام شده

به اين افراد هيچ چيز تعلق نمي% 75 و اعضا معادل نيمي از آنچه هزينه كرده اند%15گيرد

و تعلق مي و فقطا%7گيرد در%3فراد معادل حق عضويت خود را دريافت داشته كه افراد

در شركتهاي هرمي كه هر عضو بايد. سرشار به دست خواهند آوردي سود؛راس هرم هستند

و%96پنج عضو ديگر را جذب كند  افراد%2اعضاي شبكه هيچ درآمدي نخواهند داشت

و نصف آورده خود را مي هم كه در راس هرم قرار%1و كمتر از آنان عين پول%1گيرند

مييدارند سود 2.برند سرشار

 قمار.2
به ميسر تعبير شده است به معني. در قرآن از قمار و اين ماده هم ميسر از ماده يسر است

و هم به معني قماربازي مي و آسان و آسان. آيدسهل كه معني اول همان سهل مي رسد به نظر

ميباشد، منتهي نظر به كه شخص قمار باز و ثروتي نائل شود، از اين به مال به آساني خواهد

به قمار ميسر گفته مي و شرف براي بدست آوردن. شوداين رو قمار يعني قرباني كردن مال

و احياناً و تزوير و نيرنگ به هيچكداممال ديگران با خدعه و نرسيدن در عمل. به عنوان تفريح

شرديده مي كه هدف و نيرنگ استشود در. كتهاي هرمي به دست آوردن اموال مردم با فريب

به قيمتيند اموالهستها مشتريان در تالش نظاماين نوع و آسان هر چند  كالن را از راه سهل

در.1 شـركت هـاي هرمـي چيـست؟ اين مطلب پاسخ آيت اهللا مكارم شيرازي در خصوص اينكه منظور از اكل مال بالباطـل،

ص اي يا كالهبرداري بازاريابي شبكهكر. باشدمي .44 مرموز،

.، به نقل از حميدرضا كاتوزيان نماينده مجلس شوراي اسالمي5/4/1384 مورخ 16136 روزنامه خراسان، شماره.2
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لذا ماهيت حقوقي شبكه هاي هرمي چيزي شبيه. متضرر شدن انسانهاي فراوان بدست آورند

ي نظير معامله،ه ها سعي دارند آن را در پوششهايان هر چند صاحبان اين قمارخ؛قمار است

و مانند آن مخفي نند تا هرچه بيشتر به چپاول اموال مردم موفقكهديه، صلح، پورسانت

.)50،ص1385عليان نژادي دامغاني،(دشو

و التاري.3  بخت آزمايي
كه در نتيجه آن عده،ييبخت آزما  مالي اي از اشخاص روي احتمال كسب قراردادي است

و اتفاق هريك مال و تصادف ميياز طريق بخت هم. پردازند معين تواندميقمار بين دو نفر

زيواقع شود ولي بخت آزماي مياز طريق بخت آزماي. ادي صورت گيردي بايد بين عده تواني

،1363جعفري لنگرودي،(اي استي جزء معامالت مغابنهبخت آزماي. معوض را انجام داداي معامله 

ي است؛ چرا كه هر فرد ليت شركتهاي هرمي نوعي بخت آزمايپرواضح است كه فعا.)105ص

مينظامپس از پرداخت مبلغي عضو اين نوع و سپس براي بدست آوردن پول اوليه ها شود

به سراغ افراد جديد مي و نيز گرفتن پورسانت بابت عضوگيري، هر. رودخود هرچند تالش

كه افراد فرد در عضو گيري موثر اس و اقبال بيشتر براي كسي است ت ولي در اين ميان، بخت

م. بيشتر زير شاخه وي قرار گيرند كه ممكن است فرد دهزبدليل ما هم آن است به سراغ ور

وبنفر  به داليل مختلف از جمله نياز مالي، مال دوستي و آنها همگي عضو شركت شوند ... رود

كه ممكن است فرد ازيدر حالي ن ديگر به سراغ ده به دليل اين شركت و آنها فر ديگر برود

به اين آشناي . روي نياورندنظامي با شركتهاي هرمي

 قاعده الضرر.4
هر. شيخ انصاري قائل به آن است كه مفاد الضرر، نفي حكم ضرري است كه به اين معني

به نفس شود اگر مستلزم ضرر باشد اعم از حكمي كه از طرف شارع مقدس تشريع مي ضرر

و و يا ضرر مالي حكم مزبور با توجه به ضرر موجب قاعده الضرر، از ... مكلف يا غير او

مي. شودصفحه تشريع مرفوع مي كه اصالت لزوم حكم كند بر لزوم اگر در معامله گفته شود

و سبب ضرر شد، لزوم به موجب قاعده برداشت . شودميهمعامله، چنانچه معامله غبني بود

و عمومات ادله اوليه به حكومت بناب راين قول، حديث مورد استناد اين قاعده بر اطالقات

همانطور كه.)188،ص1385موسوي بجنوردي،(حكومت دارد) عقد الحمل(واقعيه در جانب محمول 

و اي هاي هرمي طوري است كه در آن عده ذكر كرديم ماهيت شبكهقبالً مي شوند زياد متضرر

ميكاي اندتنها عده  و در اين ميان سود شركت از همه بيشتر به سود سرشار دست يابند

كه گريبانگير اكثر افراد لذا وجود ضرر در اين شركتها كامالً. است  واضح است، آن هم ضرري
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لذا با توجه به قاعده الضرر فعاليت شركتهاي هرمي.دوش شركت كننده در اين طرحها مي

ا .ستممنوع

 قاعده نفي غرر.5
اي كه بهاي آن مشخص نباشد يا زمان تحويل جنس تعيين نشده باشد، موجب غرر عاملهم

و باطل خواهد بود كه اگر. بحث غرر در مورد تعهدات نيز صادق است. شده به اين معنا

و مشخص نباشد، چنين  و مورد تعهد، معين شخصي در مقابل شخصي ديگر تعهدي بنمايد

ميدر.تعهدي نيز غرري خواهد بود كه هر عضو جديد تعهد كند اعضاي يك شركت هرمي

به شركت جذب  مي؛ندكجديد ديگر را باشد؛ چرا كه همانطور عضوگيري مورد تعهد غرري

و از طرف ديگر هر  و اقبال وابسته است به بخت  هرمي با نظامدر اين نوع شركتها تا حد زياد

ش. مخاطره جدي اشباع مواجه است كه يك بكه هرمي باالخره در يك زمان به به اين معنا

كه ديگر به دليل اشباع نميوضعيتي مي لذا اين دو مساله باعث.ندكتواند عضو گيري رسد

ش و نامشخص شدن مورد تعهد ميدمبهم و در نتيجه معامله غرري .شوده

و شرائط ديگر نيز در برخي از اين طرحها باعث غرري شدن،از طرفي ديگر  برخي اوضاع

مياين از قرارداد مشخص نبودن اوصاف كاال، مجهول بودن: شوند كه برخي از آنها عبارتند

كه  زمان تحويل كاال، عدم تعيين زمان حصول معلق عليه در آن دسته از قراردادهاي هرمي

و) تمليك(اجراي آثار عقد  به پرداخت آخرين قسط ثمن است ...در آن معلق

ي قانونيادله: بند دوم
به آثار سوءبا با مجلس شركتهاي هرمي دراقتصاد كشور، توجه شوراي اسالمي در برخورد

و الحاق بندبم19/7/1384شركتهاي هرمي در  به ماده يك قانون مجازات)ز(الغ به تصويب

قانون مزبور)2(ماده)1(و اصالح تبصره1361اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب

ب. اقدام كرد و ثبت نام در بنگاه،«:ندطبق اين هرگونه تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري

به صورت  موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء

به خريد كاال يا دريافت حق عضويت  شبكه اي، خواه از طريق عرضه كاال يا خدمات يا اجبار

طريا شيوه يق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با هاي مشابه ديگر، خواه از

به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد  و خدمات رايگان يا وعده دريافت كاال

.»يا توزيع جايزه) پور سانت(

بند مزبور با توجه به اينكه شامل شركتهاي بازار يابي شبكه اي صحيح نيز مي شد، در

شدشوراي نگه به مجلس بازگردانده و براي اصالح را. بان با ايراد مواجه مجلس نيز بند مزبور
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يا«:به اين ترتيب اصالح كرد و عضوگيري دربنگاه، موسسه، شركت تأسيس، قبول نمايندگي،

به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب  گروه

ج و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابدمنفعت، افراد ديگري را .»ذب نموده

كه در خصوص شركتهاي هرمي مطرح است پس از بررسي اين بند، پرونده هاي مختلف

به دست3، مالزي2، چين1و نيز قوانين كشورهاي آمريكا، كانادا و چند كشور ديگر نكات ذيل

:آمد

 ابتدا تعريفي از بهتر بود مجلس شوراي اسالمي در قانون مصوب خود-1

و سپس ويژگيهاي طرح هرمي را به نحو و انواع آنها ارائه مي كرد شركتهاي هرمي

كه بند. شمردتفكيك شده بر مي و مانع نيست)ز(بايد گفت توضيح. مزبور جامع

 شود كه به نحو قانوني به فعاليت بازاريابي آنكه اين بند شامل شركتهايي نيز مي

مي پردازنشبكه و از طرفي اين بند شركتهاي جذب سرمايه را شامل نمياي كهد شود

و مالزي در قوانين. از زيانبار ترين شركتهاي هرمي هستند كشور هايي مانند چين

و معيارهاي خوبي را براي باز خود تا حد قابل توجه موارد فوق را رعايت كرده اند

. اندشناسي طرحهاي هرمي ارائه كرده

تو-2 كه اثبات عنصر مطلب قابل كه بسيار مورد مداقه واقع شد اين است جه

مادي در تحقق جرمِ اخالل در نظام اقتصادي در شركتهاي هرمي، امري است كه 

يك. باشدنيازمند بررسي دقيق كارشناسي مي بايد توجه داشت كه طرز فعاليت

به صورت مكتوب در جايي ارائه  به هيچ عنوان بوسيله شركت  شركت هرمي

به فرد ديگر منتقل نمي به صورت شفاهي از فردي و نحوه فعاليت آن شركت شود

مي.مي شود و شود از طرفي آنچه در سايت هاي اين شركتها اعالم كامالً قانوني بوده

به آن ايرادي وارد نمي در اصل نحوه عملكرد در اين سيستمها طوري.دكرتوان

مي شودستني .كه در سايت آنها اعالم

و عضوگيري در اين شركتها، موضوعي است كه آنحتي عضويت  براي اثبات

پيدباي . دا كرد داده هاي سايت شركت دسترسي

كه آيا عدم داشتن مجوز بازاريابي شبكهاينسؤال مهم-3  يك يلهوسباي است

كه آن و اخاللگر در نظام شركت دليل آن است  اقتصادي؟ شركت هرمي است

 www.nms.irرك.1
  www.lehmanlaw.comرك.2
 www.kpdnkk.gov.myرك.3
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ميبه اين مسأبه نظر ما حكم و له مشكل به نظر  ساختار يك شركتدبايرسد

. بررسي شود وسپس در مورد آن اتخاذ رأي صواب شود

كه ويژگيهاي يك شركت هرمي، موضوعي است كه در قوانين در پايان متذكر مي شويم

كه كشورهاي مختلف داراي موارد اشتراك ميو اختالف است يتحقيقموضوع تواند خود

.باشد مستقل

 نتيجه
ش ميداز آنچه بيان :آيد نتايج ذيل بدست

كه به اسم بازاريابي شبكه-1 ميدر شركتهايي كنند، اگر كاالي واقعي به دست اي فعاليت

و صرفاً پيشرفت در اين  به واسطهنظاممصرف كننده واقعي نرسد ي عضوگيري باشد، تنها ها

به جيب افراد شود كه در آنها پول افرهرمهايي تشكيل مي ادي كه در سطوح پايين قرار دارند

.رودسرشاخه مي

يك-2 هايي اي صحيح نشانه بازاريابي شبكهنظامبراي بازشناسي يك طرح هرمي از

از وجود دارد كه مهم ،ي عضوگيريعضوگيري نامحدود، پيشرفت به واسطه: ترين آنها عبارتند

بخريدهاي اجباري هاي طرح هرمي نسبت به فروشنده سرشاخهه، پرداخت پورسانت بيشتر

و پرداخت پورسانت ها .ي گزافكاال

و-3 به باطل  دال بر عدم... ادله مختلف فقهي مانند قاعده الضرر، نفي غرر، اكل مال

كه بعضاً جهت مشروعيت اين و داليلي گونه طرحها مطرح مشروعيت طرحهاي هرمي است

.شود، توجيهي بيش نيستمي

ميقچون-4 كه در كشورهاي مختلف وضع و وانيني شود، مبنايي عقاليي دارد، در ايران

كه قانوني در خصوص طرحهاي هرمي تصويب شده، همگي عليه اين گونه طرح  هر كشوري

و اين گونه فعاليتها را غيرقانوني اعالم كرده .اندها بوده

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

ص/ اصغري، جمشيد.1 و حقوقي بازاريابي شبكه،)1387(ديقه،سادات فقيه، .مجدچاب اول،،ايبررسي علمي

و كانادا در ارتباط با فعاليتقوانين كشور امري،)1384(معبودي، رضا/ افشار، محمد.2 .هاي بازاريابي چند سطحيكا

www.nms.ir/index.php?action=show-news & news - id = 13, 8.
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