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 وحکم شرعی آن یشبكه ي بازاريابي

 

یار  ن وه صم»عبدالقهارپ م  « ی

 
 چکيده

سیستم تجارتی موهمی در امریکای جنوبی توسط یک مهاجر ایتالیایی بنام  در اوایل قرن بیستم،
آغاز به « بازاریابی شبکه ی هرمی » )چارلرپونزی( بزرگترین کاالهبردارجهان تحت عنوان 

سوی  در سیرتکامل خود به فراز وفرود های گوناگونی رو بروشد از فعالیت نمود ، این سیستم
برخی از کشورهای دیگر درعین حال  و شان ممنوع اعالن گردید ز کشور ها فعالیتبرخی ا

 مافیای اقتصادی و بین المللی و... این ازشر ناخواسته به دام این اژدها افتادند ونتوانستند خود را
 های اسالمی گردید سرزمینوارد ترفندهای مختلف سرانجام این شرکت ها با  و نجات دهند،
ش ازبیست کشور اسالمی فعالیت های این شرکت مافیای را بنام های گل کوئست، وتاهنوز بی

وبا کمال تأسف در  کیونت ، بزناس ، سمارت وای ، سفن دایموند وچینل و... تجربه نموده اند،
سالهای پسین افغانستان هم شامل لست کشور های اسالمی گردید که به جال این مکاران تاریخ 

فعالیت می نماید  ده دفاتر درنقاط مختلف شهر کابل شرکت کیونت با داشتن اکنوناند ، همین افتاده 
را ازمرکز و والیات به دام خود انداخته اند وملیون ها افغانی را به بیرون  ونوجوان جوان دهاصو

 و ینتب جهتافغانستان است،  یبزرگی به پیکر اقتصاد نو پا هاز کشور فرستادند که این خود ضرب
 –بازاریابی شبکه ی وحقیقت آن  –پیرامون  موضوع الزم بود مقاله ی علمی وتحقیقیتوضیح 
پرده بردارد ، بنابراین قلم برداشتم وبخاطر نجات ملت  تا از ماهیت این شرکت ها را گرددتحریر 

د در مور تحقیق وبررسی همه جانبهبعد از ومیهن ام مقاله هذا را به رشته تحریر درآوردم ،
که  رسیدیمبه این نتیجه  این شرکت ها و... در فروش محصوالت واستخدام  ضویت ،،عیت فعال

در روشنی  و هرنوع فعالیت برای این شرکت ، استخدام ، فروش محصوالت خیالیعضویت 
 ر مجامع علمی جهان اسالم حرام است. بآموزه های اسالمی وفتاوی معت

 
 ، کیونت ، محصول .، هرمی  يی : بازاریابی ، شبکه واژه های کليدی

 

 مقدمه
 الحمدهلل والصاله والسالم علی رسول هللا وعلی اله واصحابه ومن وااله اما بعد:

درعصر استبداد سرمایه مادی قرار داریم، بشریت امروز برای بدست آوردن آن از هیچ نوع  ما
یَأْتِي » رمودند:ف علیه وسلمهللا صلی هللا  رسول ای کههمانگونه  حیله ونیرنگ دریغ نمی ورزد ،

روزگاري فرا خواهد  [1]. «الِل أَْم ِمَن اْلَحَرامِ َعلَى النَّاِس َزَماٌن ال یُبَاِلي اْلَمْرُء َما أََخذَ ِمْنهُ أَِمَن اْلحَ 
 شان مي رسد از راه حالل است یا حرام.ت رسید كه مردم اهمیت نمي دهند كه آنچه بدس

شرکت های  یکی از درافغانستان آغاز به فعالیت نموده که جدیدا   یی شبکه بدون تردید بازاریابی
را تحت نام  د سرمایه های مردم بیچارهنمیخواه رداری است که با صد ها حیله و نیرنگهب کال

از دیر زمانی در کشور های غربی واروپایی فعالیت  ها سرمایه گذاری بتاراج ببرد این شرکت
و از طرف دولت ها در أثر زیان  گردندشان افشاء می  کشور ها رازاز این که در آن  داشتند بعد

در جای  می کنند چاره ی بیندیشند وتالش  می گیرد های اقتصادی فعالیت های شان ممنوع قرار
مناسبی برا ی فعالیت های شان پیدا کنند وبرای انجام این معمول به کشورهای  بستردیگری 

این شرکت ها نظر به تجارب که ازدولت ها ن اما رهبراآوردند ، می عربی و اسالمی روی 
مختلف جهان داشتند وبخصوص بخاطر همسان سازی این فعالیت با فکر واندیشه اتباع  وملت ها

کشور های اسالمی و فرار از خطرهای قانونی در کشور های غربی دست به یک سلسه تعدیالت 
 د از تعدیالت اندک باچهره جدید بع شرکت ها ند ، ایننزمی وایزادات درنحوه فعالیت های خویش 
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دور  وارد کشور های عربی واسالمی گردیدند، برای مدتی به

از انظار دانشمندان امت اسالمی وبیان حکم شرعی آن تحت نام 

دست به فعالیت زدند و دراین  «ت کمترقمفاد بیشتر در و» 

که مدت به بسیاری از کشور های اسالمی راه یافتند تا این 

ن امت اسالمی ومجامع فقهی در برابر این پدیده قد علم دانشمندا

نمودند وبا موقف گیری های جدی در برابر این پددیده شوم 

وبیان حکم شرعی آن مردم را ازآب شدن در کوره های ذوب 

سرمایه ها باز داشتند وبسیاری از دولت ها مانند : بحرین 

رنگ ، حیله ونی کالهبرداریوعربستان سعودی و... بخاطر 

وترفندها و ده ها محظور شرعی که در این شرکت ها وجود 

 داشت فعالیت های این شرکت ها را ممنوع اعالن نمودند.

از آنجایی که این شرکت فعالیت های خویش را درافغانستان 

تازه آغاز نموده اند بسیاری از مردم افغانستان از حقیقت آن بی 

شده است که جوانان وفقر باعث  خبر اند واز سوی هم بی کاری

به شکل سیل آسا دراین شرکت جذب شوند اینک خواستم 

مسؤلیت دینی ومیهنی خود را در قبال دین، وطن ومیهنم انجام 

را خدمت هم میهنان  یداده حکم شرعی بازاریابی شبکه ی

عزیزم تقدیم کنم تا باشد بدین وسیله ملت ومیهنم را از چنگال 

، فریبکار و...  کالهبردارای شرکت هسر و چند  اژده هااین 

 رهانیده وسعادت دنیا وآخرت را نثار شان نمایم. 

 

پی هم مردم متدین جوانان سواالت  سبب اختيار موضوع :

جلب وجذب روز افزون جوانان مسلمانان افغانستان بدخشان ، 

ی ، گسترش دفاتیر این یبازاریابی شبکه  کال هبرداردرشرکت 

رکه باعث رکود اقتصادی و فلج ط مختلف کشوشرکت در نقا

و نیز بی  شدن سیستم اقتصادی خانواده ها و کشورمی گردد،

وزارت های مربوط وریاست های ذی دخل  –توجهی مسؤالن 

در برابر فعالیت های بی رویه شرکت  -وسکتور ها امنیتی 

درافغانستان، وادعای دروغین اعضایی شرکت  کالهبردارهای 

ت های شرکت های کیونیت و... این روعیت فعالیمبنی بر مش

عوامل همه دست به هم دادند تا قلم برداشته وچند سطر پیرامون 

تا بدین  تحریرنمایمحقیقت بازاریابی شبکه ی وحکم شرعی آن 

میهن خویش را از دست مافیای اقتصادی ومافیای  ووسیله ملت 

 .بین المللی و.. نجات دهیم

 

از خود اهداف ومقاصدی  قیقشک هر تح: بدون  اهداف تحقيق

می داشته باشد که برای رسیدن به همان اهداف تحریر می 

گردد مقاله هذا در محور اهداف بسیار مهم می چرخد این که 

 بطور مختصر خدمت تان عرض می دارم.

پیرامون حقیقت ارزیابی شبکه  تحقیق وبررسی همه جانبه -1

 آن . ان حکم شرعییی وفعالیت ها ی آن در افغانستان وبی

بازاریابی  مؤسسان شرکت های پرده گشایی از ترفند های -2

 شبکه یی برای جلب وجذب شهروندان گرامی.

جلوگیری از فعالیت های اقتصادی غیر مشروع در سر  -3

 اسالمی افغانستان. زمین

افغانستان از چنگال مافیایی اقتصادی  نجات دولت و ملت -4

 ومافیایی بین المللی.

 

نجایی که فعالیت های اقتصادی به سیستم از آکار :  مواد وروش

بازار یابی شبکه یی قبل از کشور اسالمی افغانستان وارد سر 
زمین های اسالمی دیگر گردیده بود دانشمندان امت اسالمی قبل 
از ما اقدامات مفید ومؤثر را در این راستا انجام داده اند چنانچه 

وأثرها علی الفاسد  قودالع »کتا بی تحت نام  عسري عصام ،
وداکتر سقا ،  « االقتصاد االسالمی ، التسویق الشبکی نموذجا

مزیل االباس عن حکم التعامل مع شرکه  »کتابی تحت نام 
و احمد سمیر  «بزناس ومثیالتها من شرکات التسویق الشبکی 

حکم التسویق بعموله هرمیة ، دراسة فقهیة ، »کتابی تحت نام 
تفاوت این تحقیق با کتاب ها  د ،نوشته ان«  قانونیه ، مقارنه

کتاب ها مذکور به زبان عربی تحریر  نامبرده دراین است که
گردیده اند واکثریت مطلق مردم افغانستان به زبان عربی بلدیت 
ندارند نمی توانند از این کتاب ها استفاده نمایند اما این مقاله به 

درک  وع را بخوبیتا شهر واند موض زبان دری تحریر گردیده
، مؤلفان این کتاب ها بیشتر روی حکم شرعی آن تاکید  نمایند

دارند اما درباره نحوه فعالیت وتاریخچه وعکس العمل کشورها 
در قدم  در برابر آن صحبت ننموده اند درحالیکه دراین مقاله

نخست روی تاریخچه بازاریابی شبکه یی، عکس العمل کشور 
لف شرکت بازار یابی شبکه نام های مختها ، روش فعالیت ها ، 

و حکم شرعی آن  یی ،تفاوت بازاریابی شبکه یی با دیگر عقود
مقاله دها فتاوی معتبر  عالوه برآن دراین بحث نموده ایم ،

 مجامع فقهی ودانشمندان جهان اسالم تذکر رفته است.
  

دراین بحث از روش مختلط میدانی وکتابخانه ی  : تحقيقروش 

ربخش شناخت بازاریابی شبکه ی، تاریخچه ، د گردیده استفاده

ودربخش  ، وفعالیت های مکارانه ی آن از روش میدانی

حقیقی )توصیف فقهی وحکم شرعی آن از روش کتابخانه ی 

 بیشتر استفاده گردیده است. (ومجازی

 

، مناقشه ،  سه مبحثمقدمه  : این بحث حاوی طرح موضوع

 ند:رار ذیل اق کهاست  یافته ها وپیشنهادات

  شبکه ییبازار یابی  شناخت -مبحث اول

  شبکه یی درآمدی به بازاریابی -الف

  شبکه یی بازاریابی تاریخچه -ب 

 روش فعالیت های بازاریابی شبکه یی  -ج

 شبکه ییبازاریابی  مفهوم -د

 با عقود مشابه آن شبکه یی تفاوت های بازاریابی –محث دوم 

 بازاریابی مباشرشبکه یی با تفاوت بازاریابی  -الف

 (داللی)تفاوت بازاریابی شبکه یی با سمساری  -ب

 با وکالت بامزدشبکه یی بازاریابی  تفاوت -ج

 با جعاله شبکه یی تفاوت بازاریابی  -د

 با هبه شبکه یی بازاریابی  تفاوت -هـ

 شبکه یی حکم شرعی بازار یابی -مبحث سوم 

  یی شبکه توصیف فقهی بازاریابی -الف

 شبکه ییم شرعی بازار یابی حک -ب 

 نمونه فتاوی مجامع فقهی ودانشمندان جهان اسالم  -ج

 مناقشه  -د

 نتایج ویافته ها  -هـ 

 پیشنهادات -و

 پی نوشت ها  -ز
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 شبکه يیبازار يابی  شناخت -مبحث اول

ومفهوم  درآمد ، تاریخچه روی سه موضوع در این مبحث

 گیرد : ت میقیق صوربحث وتح بازاریابی شبکه یی

 

: بدون تردید از نظر علمی  درآمدی به بازاريابی شبکه يی

حکم کردن به حلت وحرمت یک موضوع بستگی به شناخت 

تصور کلی از موضوع  واقعی آن دارد ، تازمانی که محقق یک

مجسم نکند نمی تواند بطور قاطع بر حلت ویا  در ذهن خود

ع همان یک موضوع فرزیرا حکم بر »  حکم نماید آنحرمت 

 است. «تصور

بنابراین باید محقق موضوع را به صورت واضح و روشن با 

 آنبیان مفهوم ، اوصاف فقهی واحاطه کلی بر تمام جوانب 

مورد بررسی قرار داده سپس به حکم شرعی آن مبادرت ورزد 

پروهشگر زمانی می تواند بطور  ا در نظر داشت این اصل، ب

 شبکه یی تصمیم خود رابازاریابی  قطع درمورد حکم شرعی

 پرسش های ذیل پاسخ درست ارایه نماید: اعالن نماید که به

بازاریابی شبکه یی چیست ؟ نحوه فعالیت های آن چگونه است؟ 

پدید  درکجا پدید آمد ؟ توسط کی چه وقت درجهان پدید آمد؟

در کجا به مرحله شگوفای  چگونه رشد و ارتقا نمود؟ آمد؟

مواجه شد؟ کی ها برای آن مشکل  کجا با مشکلرسید؟ در 

؟ وچرا برایش مشکل آفریدند ؟ مجامع فقهی جهان اسالم  آفریدند

و دانشمندان معاصر چه وصف فقهی برایش تعیین نمودند؟ 

 تفاوت بازاریابی شبکه ی بادیگر عقود شرعی درچیست ؟ .....

 

باشید : یک نقطه را بیاد داشته  تاريخچه بازار يابی شبکه يی

در انتشار و  (انتر نت)ایط کنونی شبکه های عنکبوتی در شر

گسترش بازاریابی شبکه یی درکشور های جهان وبویژه 

نقش بسیار مهم دارند ، ودر سایه انتشار  درکشورهای اسالمی

ی که قبل از بزرگان جهان را در تسخیر اسریع همین وسیله 

ست ، ه ی داشته ااطفال قرار داد رشد بسیار سریع وقابل مالحظ

در  م( 1920اما از لحاظ تاریخی برای نخستین بار درسال)

( پونزیامریکای جنوبی توسط یک مهاجر ایتالیایی بنام )چارلر

 خیالیبزرگترین کالهبردار درتاریخ امریکا سیستم تجارت 

 تأسیس گردید.« بازاریابی شبکه ی هرمی  »تحت نام 

 تبلیغات گستردهنها درآغاز سیستم عملیاتی شبکه یین گونه بود آ

بازاریابی » زیر نام  پیرامون سیستم تجارتی سود آور ی راا

براه انداختند هرکه دراین شبکه سرمایه  «شبکه ی هرمی 

 100روز  90ودر ظرف  %50روز  45کند در ظرف  گذاری

مفاد بدست می آورد ، سرانجام این تبلیغات به ایالت های  %

أثیر گذاشت مردم پول همجوار هم تدیگر وحتی به کشور های 

های خود را از طریق پست خانه ها بخاطر بر آورده ساختن 

به آدرس شبکه می  %100و %50 خواب های سود جویانه

فرستادند واز طریق پست خانه هم پونزی مفاد عالی را بدست 

ی که امروز شبکه ی بازاریابی از طریق امی آورد. همانگونه 

به بانک های خارجی از  راک کنندگانفرستان پول های اشت

طریق برنامه ویستر یونین و.... پول های هنگفت را برعالوه 

 از پول های اصلی هزینه می کند.

اما پونزی می دانست که در تطبیق کامل این نظام موفق نمی 

 40را در ظرف  %50شود ، چون در آغاز وعده مفاد های 

 یرای اعضاروز ب 95را در ظرف  % 100روز و مفاد 

بکه سپرده بود، بنابراین ترفند دیگری را روی دست گرفت و ش

برای اعتمادسازی بین اعضایی شبکه برای دسته ی اول 

 مفاد پرداخت نمود. % 50اشتراک کنندگان 

شبکه ی بازار یابی  درچنین وضعیت که اشتراک کنندگان

، پونزی دست به دغل بازی زد از بودهرمی در حالت افزایش 

د اشخاص درجه پائین را بخاطر فریب مفا %50طرف یک 

اشخاص اوائل پرداختند واز سوی دیگردر آمد  دادن مردم به

های مردم را در مصالح شخصی خود به مصرف رسانیدند 

ودرعین حال از امضای چک های مفاد و رسیدات مالی که با 

برخی از بانک های قرار داد بسته بودند سر باز زدندکه چهره 

در حدود شش ملیون دالر نتیجه اء شد و دری پونزی افشواقع

رداری هبکال شد ، وسرانجام به جرم مقروض امریکای از مردم

 .]2[دست گیر و به ده سال زندان محکوم شد 

اقتصادی کشور ها را تهدید می کرد ،  از آنجایی که این خطر

به مبارزه  برداری شبکه یهدولت های علیه این نوع کال

م( برای 1947یکا موفق شد در سال )، کشور امر پرداختند

» را تحت نام  قانونی ، جلوگیری از این تجارتی غیر اخالقی

و درتمام  برساندبه تصویب « قانون منع شرکت های هرمی 

 .]3[دهداالجراء قرار  یی أیالت متحده امریکا مرعت هاأیال

د م( بازاریابی شبکه یی هرمی فعالیت های خو1959ودر سال )

( آغاز AMWAYگر تحت پوشش شرکت أموایی )را بار دی

م وزارت تجارت امریکا موفق 2011اما در آغاز سال  نمود ،

 جرم ، تزویر ، فریب وکال به ه علیه این شرکتمدرمحک گردید

اقامه دعوی نماید که درنتیجه فعالیت های آن متوقف  رداریهب

د نمودند وبه صاحبان شان مستر وتمام سرمایه هایش مصادره
واین کار در افغانستان ممکن نیست بخاطرکه الی تاریخ  -  .4][

هـ ش. که من با مسؤالن این شرکت در یکی  1398حوت  24

هیچ نوع تفاهمی با  از دفاتر شان در شهرکابل نشست داشتم

بانک مرکزی افغانستان ، )اسالمی افغانستان  دولت جمهوری

نداشتند ،  (رات ذیربطوزارت تجارت ، اقتصاد ، مالیه وادا

می به بانک های خارجی را سرمایه های مردم  وازسوی هم

نمی گذارند ، به همین  را در بانک های افغانستان چیزی فرستند

خارجی هستند ولیدر های  منوال کار گردانان اصلی این شبکه

داخلی هیچ نوع صالحیت تضمینی را در قبال پول های 

به دوش خود اشتراک د و مسؤلیت اشتراک کنندگان داخلی ندارن

 کننده است .

بعداز این که هویت شرکت های بازاریابی شبکه یی در کشور 

رداری به زندان هبهای جهان افشا شد ورهبران شان به جرم کال

ها فرستاده شدند ، قوانین منع بازاریابی شبکه یی از سوی 

ه کشور ها وضع واموال شان مصادر گردید از همان زمان تا ب

روز یک شرکت بازاریابی شبکه ی ظاهر می شود هر  امروز

و روز دیگر پنهان می شود سرانجام این تجارت خیالی به 

برخی از کشورهای که ازفعالیت های بازاری شبکه یی 

رداری های آنها آگاهی نداشتن وبخصوص کشور های هبوکال

اسالمی قدم گذاشت، وبرای نخستین بار در کشور اسالمی 

توسط سه نفر پاکستانی  م(2001در سال ) متحده عربی امارات

 شرکت بنام های عمران خان ، زمانی احمد ونورمحمد زیر نام

سیس و از طریق انترنت به أدر شهر دبی ت (Biznasبزنس )
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م 2003آغاز نمود ، مطابق احصائیه های سال  شفعالیت های

در بیش از صد  هزار نفر 315000به  اعضای این شبکه

می گردید واز این طریق مفاد هنگفت را جهان بالغ  کشور

 بدست آوردند.

رداری فریبنده باعث شد که بسیاری از کشور ها اتباع هباین کال

خود را از سرمایه گذاری دراین شرکت باز دارند و اجازه 

ندهند که سرمایه هایشان به بیرون ازکشور شان فرستاده شود 

شان انترنتی  ها حتی آدرس دنپدید شدنا ها درنتیجه این شرکت 

 .5][ بردنداز بین  را هم

از جمله شرکت های کالهبردار بازاریابی شبکه یی که تاهنوز 

سسان مختلف بخاطر ؤدرکشور های اسالم بنام های مختلف وم

عبارتنداز  ترفند های عوام فریبانه ظهور کردند بر سبیل مثال

فن دایموند گل کوئست، کیونیت ، بزناس ، سمارت وای ، س):

 وچینل ....( است.

بازاریابی شبکه یی همیشه نظر به حساسیت های محیطی و 

زمانی چهره تبدیل نموده با یک نام میدان را ترک وبه نام جدید 

دارد که این شبکه عالوه  عاءدا وارد میدان می شدند و هر یک

از شبکه ی بازاریابی هرمی است ، وشبکه های بازاریابی 

 اری ، تزویر ونیرنگ می نمایند تاردهببه کال دیگر را متهم

مشتریان بیشتری را به دام بیاندازند ، دقیقا  اگرامروز شما با 

یابی شبکه ی کیونت بحث نماید میگویند: اراعضای باز

بردار است اما بازاریابی شبکه ی کیونت  بازاریابی هرمی کاله

با  یک شبکه ی جهانی و با اعتماد است وهیچ گونه ارتباط

بی هرمی ندارد، درحالیکه تمام شرکت های بازار یابی بازاریا

و ... یکی  شبکه ی ازلحاظ اصالت ، فعالیت، سیاست وپالیسی

هستند وهیچ تفاوت از همدیگر ندارند فقط تحت یک اسم بدنام 

به  ویا دانشمندان شده یا از طرف دولت ها ممنوع اعالن شده

جدید وارد  ر نامفقط باتغیی حرمت فعالیت های آن فتوی داده اند

 میدان شده اند.

تان به معرفی می  برخی از این شرکت ها را بطور نمونه برای

 گیریم :

: این شرکت بیشتر در  بازار يابی شبکه يی گلد کوئست. 1
هزار  350ایران فعالیت های خود را انجام داده است درحدود 

سوی این ملیون دالر از  240داشت ودرحدود  نفر عضو فعال
 30ودر أثر شکایت بیش از  ت به خارج فرستاده شده استشرک

به داد گستری ایران ، قاضی حمید رضا طایفی  هزار نفر
رسیدگی به پرونده گلد کوئست این شبکه را غیر  قاضی ویژه

قانونی وشرعی اعالن نموده تمام فعالیت های شان را ممنوع 
 .6][ قرار داده اند

 
یکی از شرکت  «: QNET» يی کيونت بازاريابی شبکه . 2

های شرکت مادر به نام های بازاریابی شبکه یی و زیرمجموعه
هنگ  در ۱۹۹۸میالدی( است، این شرکت در سال Qiکیو آی )

گذار آن تأسیس شد. بنیان کنگ منطقه ی خود مختار جنوب چین
آن عمدتا  از اهالی  تاجر مالزیایی، ویجی اسواران، و مدیران

 May er: JR آسیا بودند مدیر عاملجنوب شرقی  کشورهای
 بود. Haldun Arin : ومدیر ارشد اجرایی

است ودر  شبکه ییشرکت کیونت از شرکت های بازاریابی 

زمینه فروش انواع محصوالت از جمله تورهای مسافرتی، 

جواهرات ، ساعت ، و لوازم آرایشی ، لوازم بهداشتی، 

 ارد.زا فعالیت دتکنولوژی و انرژی 

 ۲۵در  دارد وکشور فعالیت  ۱۰۰کت در بیش از این شر

، تاجیکستان، امارات متحده عربی، اندونیزیاکشور مانند 

، فیلیپین، روندا، سنگاپور، ویتنام، هند، ترکیه، الجزایر، مالیزیا

بورکینوفاسو، ساحل عاج، گرجستان، اردن، قزاقستان، مراکش، 

 ارد.د میانمار، روسیه و تونس نمایندگی

اسپانسر تیم فرمول یک  ۲۰۱۲کیونت از سال کمپنی 

Marussia F1  شده و همکاری و حمایت مالی از این تیم برای

های مسابقه فرمول یک را آغاز کرده ساخت و نگهداری ماشین

های تیم در سرتاسر ماشین و لباس رانندگان و کاله  Qnetو نام 

ر ، د۲۰۰۲بال است.] در جام جهانی فوتماراروشیا حک شده

پکن شرکت  ۲۰۰۸آتن و  ۲۰۰۴سیدنی و  ۲۰۰۰المپیک 

Qnet است. همچنین های یاد بود بودهکننده رسمی سکهتوزیع

حامی رسمی  م،۲۰۱۲تا سال م ۲۰۰۹کمپنی کیونت سال 

کنفدراسیون فوتبال آسیا در طول لیگ قهرمانان آسیا بود. در 

همکاری سه ، اسپانسر تیم منچستر سیتی شده و م۲۰۱۴سال 

اله با باشگاه فوتبال منچستر سیتی برای تبدیل شدن به یک س

 شریک رسمی فروش مستقیم، این باشگاه را آغاز کرد.

دربسیار از کشور ها به علت اخالل  فعالیت های شرکت کیونت

 نظام اقتصادی ممنوع قرار گرفت از آنجمله کشور همسایه ما

ادی نظام اقتص لبه علت خروج ارز از کشور و اخال ایران

 غیرقانونی اعالم شد.

نظام اقتصادی  اخالل گرانبا استناد به ماده یک قانون مجازات 

بند )ز( الحاقی در سال ،  ۱۳۶۹/۹/۱۹کشور مصوب 

هرگونه " تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری  : ۱۳۸۴/۳/۴

منظور کسب درآمد ناشی در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به

اعضا جدید جهت کسب منفعت،  به نحوی که از افزایش اعضا

یا شبکه انسانی  ییافراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر

 .7][تداوم یابد" غیرقانونی و جرم اعالم شده است 

 

یک شبکه ی جهانی : (Binas) زاريابی شبکه يی بزنسبا. 3

در پایتخت کشور عمان باسر دادن شعار  م2001است در سال 

تأسیس وتحت پوشش « برای مردم توسط مردم  تجارت مردم» 

آغاز به فعالیت نمود ، متعاقبا  نمایندگی این  «بزناس  تشرک» 

م در کشور امارات متحده عربی توسط  2002شرکت در سال 

تجربه پانزده ساله  که -_ علی شرجی وعمران خان پاکستانی

د افتتاح گردی نددر عرصه فعالیت های بازاریابی شبکه یی داشت

کشور جهان  20نمایندگی در بیش از  25درحدود  ت، این شرک

مانند : کشور سعودی ، امارات متحده عربی ، لبنان ، ترکیه 

 دارد. و...

نه بر نامه تعلیمی ، تربیتی وکمپوتری  واین شبکه تا حال

را برای شاگردان  (2002و ورد  2001، اکسل xpویندوز )

 ابتدیی تقدیم نموده است .

بوده است ،  اوبخاطر پنهان نگهداشتن هویت ها  فعالیت همه این
اما خوشبختانه راز نهفته شان افشاشد وشکایات مردم باال گرفت 
وسواالت زیادی به دارای االفتاء ها ، ومجامع بزرگ فقهی و 
مفتیان بزرگ جهان اسالم مواصلت ورزید که درنتیجه به 
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صادر فتوی  شرکتب بازاریابی بزنس فعالیت های حرمت
 . 8][ نمودند

متأسفانه ! مردم افغانستان طی چند سال شرکت هرمی گلد 

کوئست را تجربه کردند و درنتیجه ی آن پول های هنگفتی 

وتجارتی های  توسط این مدیران مکار تحت نام سرمایه گذاری

بین المللی وخرید محصوالت قیمتی شرکت و... به کشور های 

رده اول  ت با مدیرانبیرونی سرازیر شد وسرانجام شرک

متواری شدند که مردم غریب این مرز بوم خسارات بزرگی را 

 متقبل شدند. 

وارد « کیونت » اینک همان شرکت کالهبردار با تغییر نام 

ده دفتر به نام های  با داشتن همین اکنون، افغانستان شده 

مختلف درشهر کابل و... فعالیت های خویش را آغاز نموده 

مختلف افغانستان به دام  های ز والیترا ا ن جوانوهزاراست ا

خود انداخته اند وملیون ها افغانی را به بیرون از کشور 

افغانستان  یبزرگی به پیکر اقتصاد نو پا هفرستادند که ضرب

 است.

 

 روش فعاليت های بازاريابی شبکه يی :

به  جدیدروش فعالیت های شرکت به گونه ی است یک شخص 

وال از جمله دوستان نزدیک وی معمقبلی که یک عضوی  دام

با خریدن یک  اعتماد دارد افتاده می باشد یا حد اقل به او

محصول صوری ، بعضا  خریدن یک محصول حقیقی که قیمت 

همان محصول معادل پول پرداخت شده نمی باشد وگاهی 

و...  (سفر خارجی)محصول هم نمی باشد بلکه بنام تحت پاکت

شرکت را بدست می آورد، این  هنگفت عضویتدر مقابل مبلغ 

بعد اخذ عضویت برای مدت حد اقل یک ماه بطور  جدیدعضو 

شبانه روزی تحت آموزش قرارمی گیرد دراین مدت مدیران 

کارشته وکالهبردارن باتجربه درخدمت شان قرار می گیرند وبا 

اعتماد عضو  ونشان دادن باغ باال وپائین تبلیغات وسیع وگسترده

بعداز شستشوی مغزی نحوه فعالیت ها ی  دهبدست آور را

مشتریان و... باقرائت  جلب وجذب شرکت و راه های مؤثر

در بازار  سپس اوکتابهای که دارند برایش آموزش می دهند و

می فرستند تا به صفت یک عضو شرکت ، اشخاص  کار

دیگری را با خرید یک محصول صوری به عضویت شرکت 

تشویق  عضویت در شرکت ن را بهگرادی اودعوت دهد و 

این سلسله تداوم پیدا می کند .... به هراندازه  می کندوترغیب 

به همان اندازه شخص اولی سود  جلب نمایدکه مشتریان بیشتر

برعضویت را بطور مثال اگر بتواند دونفر  مند تر می شود،

شرکت اضافه کند دو صد دالر امریکای بدست می آورد واگر 

و دونفر اضافه نماید چهار صد دالر بدست ن بتوانند دهرنفر آ

می آورد ، اگر این چهار نفر توانستند دو دو نفر دیگر را جلب 

کنند برای نفر اولی هشت صد دالر وبرای هرکدام از آنها دو 

صد دالر ....پرداخت می گردد تا این که عدد مطلوب که نزد 

 ی عدد مطلوبشرکت است تکمیل شود البته در سیستم دوگانگ

نفر است که حداقل در ظرف هشت هفته وحد اکثر چندین  64

نفر  32سال می تواند این عدد را تکمیل نماید هردست لیدر باید 

جلب کند تاعدد مذکور تکمیل گردد بعداز تکمیل عدد مذکور نفر 

ز طابق نورم هاي اماولی تقاعد می کند ومعاش ماهوارخود را 

ر مستدام دریافت می بطوسال  99 برای مدت قبل تعیین شده

نماید ودرصورت مرگ او یکی از ورثه می تواند این پول 

دار وندار شان  ،دریافت نماید به همین امید مردم فریب خورده

 را به فروش می رسانند وعضویت شرکت بدست می آورند.

  

زبان : بازاریابی شبکه یی در  بازاريابی شبکه يی مفهوم

 انگلیسی به نام زبان ودر «شبکی یق الالتسو »بنام  عربی

«Network Marketing» ریشه معروف است ، اساسا  این واژه 

و وارد مرحله زبانی عربی  ، سپسانگلیسی داردزبان در

میخواهم این  است از همین رو گردیدهمتعاقبا  وارد ادبیات دری 

 .واصطالحی تعریف نمایم از لحاظ لغویرا واژه 

 

»  های واژه از ازنظر لغوی : ويق الشبکیتعريف لغوی الست

هر درنخست  پس بایدترکیب یافته « الشبکة » و« التسویق 

 گردد.بطورجداگانه وسپس بطور ترکیبی تعریف  هواژ

 

 التسويق : –اول 

» ناسی کلمه شاز لحاظ واژه  : تعريف لغوی التسويق –الف 

بلکه از  به این مفهوم به کار نرفته در معاجم قدیمی «التسویق 

قَ » لفع گرفته شده به معنای خرید وفروش بکار رفته « تََسوَّ

َق النَّاُس » عرب ها میگویند: است ، چنانجه مردم مکانی « تََسوَّ

قٌ » را برای خرید وفروش اختصاص دادند، مصدرآن   « تََسوُّ

واژه  . بنابر این استعمال وکاربرد9][به معنایی بازاریابی است 

قَ »ی درست است زیرا نفس ی بازار یاببرا« التسویق »  « تََسوَّ

 خرید و زمینه« تسویق » و است« سوق» وجود  دلیل بر

 .10][مساعد می سازد فروش را در بازار ها

 

: عبارت از عملیه اجتماعی  تعريف اصطالحی التسويق –ب 

ی مورد نیاز وعالقه از طریق یبه اشیا است که زمینه دست یابی

، صنعتی و... با ارزش را  تیاعحصوالت زروتبادله م تولیدات

این عملیه در بر گیرنده پالن  برای یکدیگر مساعد می سازد ،

نرخ کاال وتوزیع آن درمیان مستهلکین می  عملیاتی ، تعیین

 .11][باشد

 

 الشبکة : –دوم 

» : از لحاظ واژه شناسی از واژه  تعريف لغوی الشبکة –الف 

 چیزی در چیزی دیگرداخل شدن  یبه معنا گرفته شده« َشبََّك 

انگشتانم « َشبَْكُت أَصابعي َبْعَضَها فِي َبْعٍض : » میگویند،  است

 .12][ را در یکدیگر داخل کردم

  

: عبارت از چند مؤسسه یا  تعريف اصطالحی الشبکة -ب 

و وابسته به همدیگر را گویند كه در یك رشته  دستگاه متداخل

 13][كار كنند 

 

 «التسویق الشبکی » به  ذاری این نظام: سبب نام گ وجه تسميه

بخاطر تداخل کاری اعضای این شبکه و وابسته بودن آنها 

به  هرعضو شبکه نیاز مند عضو دیگر است بادیگر است زیرا

عضو باالی بدون عضوپائینی منتفی است ، به  که این مفهوم

همین منوال عضو پائین رتبه بدون عضو باالی منتفی است 

 ضاء در این سیستم باهم آمیخته است....رابطه اعو.
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: تعریف های متعددی از  تعريف التسويق الشبکی –سوم 

برخی از آنها قرار ذیل است  بازاریابی شبکه یی صورت گرفته

: 

عبارت از اشتراک اشخاص در سیستم بازاریابی شبکه یی » 

دو نفر را برای عضویت در این  بنحوی که هر اشتراک کننده

اید وهر کدام از آنها مکلف به جلب دونفر دیگر یستم جلب نمس

ادامه پیدا می تا تکمیل عدد معین از سوی  این روند هستند

که از سوی اشتراک  معیناین عضویت دربدل مبلغ ، شرکت

درمقابل دریافت محصول صوری به شرکت پرداخت می  هکنند

تم فراهم گردد تا قناعت اشتراک کننده را در وارد شدن به سیس

 .14][ «زدسا

با پرداخت  درحقیقت بازاریاب ویا اشتراک کننده در این سیستم

حق توظیف وعضویت را خریداری می نماید  معینمبلغ 

موضوع خرید محصول شرکت فقط وسیله ی رسیدن به همین 

ونه مقصود  ستامقصد شرکت فروش محصول نه هدف است 

یار از ا بسزیر بیش نیست مشتری خریدآن بلکه وسیله ی

به فروش می  کننده گانکه برای اشتراک  را شرکت محصوالت

د واگر در برخی موارد وجود ند وجود خارجی ندارنرسان

د یک محصول عادی است قیمت آن در نخارجی هم داشته باش

شرکت تعیین شده از سوی بازارهای عادی به مراتب از قیمت 

صادی ای کالن اقتپائین است اما اشتراک کننده به امید خواب ه

و گرفتن عضویت شرکت این محصول را خریداری می نماید، 

مقصد اصلی اشتراک کنندگاهم دست یافتن به پول های هنگفت 

است ، هرگاه بازاریاب وارد سیستم شد حاال شرکت در برابر 

فعالیت های وی برای او حق بازاریابی محصول اعطا می کند 

لر امریکای به ود دو صد دااگر دونفر راست وچپ را تکمیل نم

عنوان حق بازاریابی برایش پرداخته می شود وهرنفر باید 

دونفر دیگر باخود بیاورند اگر توانستند دو دو نفر جلب نمایند 

 ،نفر اول بدست می آورد ، در آن صورت چهار صد دالر

ودو صد دالر به نفر  بدست می آورد نفر صد دالر فیدربدل 

ادامه پیدا می کند  یستمسو.... این دوم پرداخت می گردد 

نفر تکمیل شود  64 نفر بیارود درنتیجه 32هردست آن باید 

بعداز تکمیل این پروسه این عضو تقاعد می کند وبرایش معاش 

سال تعیین می گردد واگر دست راست  99برای مدت  ماهوار

کار کند اما دست چپ نتواند اعضا را تکمیل نماید برای نفر 

جلب وجذب اعضاء در سیستم  می شود.چیزی داده ناول هیچ 

 ذیل صورت می گیرد. دوگانه ای به شکل

 

 
 

خالصه سخن بازاریابی شبکه یی درحقیقت اشتراک در نظام 

هرمی درمقابل پول است که هرشرکت در برابر محصول 

صوری تعیین می کند تا اشتراک کننده از وارد شدن به سیستم 

وارد  آنهاه از طریق ریق اشخاص کوبدست آوردن پول از ط

 د.نخرسندباش شدنده اندسیستم 

 

 مشابه آنبازاريابی شبکه يی با عقود  تفاوت -مبحث دوم 

اکثر شرکت های بازاریابی شبکه یی مدعی هستند که فعالیت 

های آنان شرعی وقانونی است ، آنان برای فریب دادن مردم و 

قیاس ت ی از معامالفعالیت های خویش را با برخ اعضایی خود

 ،کار وفعالیت های خویش را مشروع جلوه می دهندنموده ،

بنابراین نیاز است تفاوت های بازاریابی شبکه یی با دیگر عقود 

،  دهواضح گردد تا دیگر مردم فریب این گونه ترفند ها را نخور

درست را ازنادرست ، جایز را از ناجایز ، سره را از ناسره ، 

حق را از باطل تفکیک رنهایت ود یر مشروعمشروع را از غ

 نمایند

 

بین  تفاوت بازاريابی شبکه يی با بازاريابی مباشر:. 1

بازاریابی شبکه ی وبازاریابی مباشر تفاوت های زیادی وجود 

 دارد که برخی از آنها قرار ذیل اند:

تیلفون وغیر مستقیم ) بازاریابی مباشر از طریق اشتراک مستقیم

( دو شخص اپ ، تلگرام ، فاکس وایمیلپیام ، واتس، انترنت ، 
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 بدون واسط بین تولید کننده خرید وفروش به طور مباشر ودر 

زیرا هدف بازاریابی مباشر  ،ومصرف کننده صورت می گیرد

خرید وفروش محصول وکاال وجلب مشتریان بیشتر برای رونق 

اشتراک دربازاریابی شبکه یی درحالیکه  گرفتن تجارت است،

هدف بازاریابی شبکه صورت گرفته نمی تواند، و بدون واسطه 

یی خرید وفروش محصول نیست بلکه هدف بدست مفاد از 

طریق خوردن مال مردم به طریق باطل است ، زیرا هر عضو 

پول خود را در مقابل پولی که از طریق اعضایی دیگر بدست 

ضاء می آید به فروش می رساند ، بالتردید شبکه متشکل از اع

 کدام پول یکدیگر را می خورند.است وهر

در بازاریابی مباشر وجود دونفر بائع ومشتری الزمی است، 

هریک ذی نفع هستند بائع از ثمن سود می برد ومشتری 

وجود سه نفر الزمی  ازمبیعه درحالیکه در بازاریابی شبکه ی

است ، مشتری محصول خیالی همان عضو جدید، معرفی کننده 

وبایع شرکت ؛ علی فرض حال درصورتیکه  عضو قدیم

سود می برد ،  محصول یک جنس باشد مشتری از مبیعه

به صفت  شرکت به صفت بایع از ثمن سود می برد، نفر سوم

را که بدست می  مبلغ صد دالر امریکایی عضو معرفی کننده

 آورد از کدام مدرک است.

دربازاریابی مباشر بازاریاب مکلف به خریداری محصول 

وپرداخت حق تسجیل ومعرفی اشخاصی که از طریق آن به 

شرکت دعوت شوند نیست بلکه بازاریاب در صورت که 

ت رمزدور باشد معاش ماهوار خود را دریافت می کند ودرصو

که مالک باشد مفاد خود را بدست می آورد . درحالیکه در 

بازاریابی شبکه یی اشتراک کنند مکلف به خریداری حد اقل 

ول وپرداخت حق تسجیل ومعرفی اشخاصی است که یک محص

زیرا عضویت در شبکه بدون  از طریق او وارد سیستم شده اند

عضو سابق ممکن نیست ، پول را هم از طریق فروش 

بلکه درمقابل جلب  محصول وکاال بدست آورده نمی تواند

 .15][وجذب اعضایی بیشتر به دست می آورد 

 

قیاس بازاریابی شبکه  : با داللی ی ا تفاوت بازاريابی شبکه. 2

نادرست است  میانجی و واسطه بین خریدار وفروشندهیی به 

 زیرا بین این دو عمل تفاوت های زیادی وجود دارد:

دالل درعرف تجارتی به شخص اطالق می گردد که برای 

تسهیل خرید وفروش اجناس درمیان بائع ومشتری وساطت و 

این عمل از یکی از آنها ویا  و درمقابل یدمیانجیگری می نما

هردو شان اجرت دریافت می نماید وبنام سمسار نیز یا د می 

 شود. 

یک عمل مشروع است مشروط بر این که اجرت آن  این کار

معلوم باشد همانگونه ی که امام بخاری در صحیح خود باب را 

قائم نموده اقوال « باب دربیان اجرت سمسار » تحت عنوان 

وتابعین را  صلی هللا علیه وسلماب رسول هللا دسته از اصح

صحابی معظم از آنجمله دیدگاه  ،برای جواز آن نقل نموده است

ودسته ای از تابعین  ابن عباس رضی هللا عنه ،پیامبر اسالم 

ابن سیرین ، عطابن ابی رباح ، ابراهیم نخعی  عظام چون

رح وحسن بصری و.... ذکرنموده است ، عالمه ابن بطال در ش

صحیح البخاری قول امام مالک وامام احمدبن حنبل را نیز 

 گان افزوده است.ه جواز دهند شماربر

موضوع سمساری واضح است ، شخص سمسار یک مرحله 

طوالنی را بخاطر چانه زنی دربین بائع ومشتری سپری می 

نماید وبه مجرد این که عقد بین طرفین صورت گرفت مرحله 

، وهر یکی از طرفین عقد سود می برد سمساری پایان می یابد 

، بائع از پول ومشتری از مبیعه نفع می برد. درحالیکه در 

ی چنین نیست نه مرحله بازاریابی پایان می  ا بازاریابی شبکه

یابد ونه طرفین منتفع می شوند بلکه بازاریاب همواره به دنبال 

 .فریب افراد بیشتر است 

ساری فروش محصول وکاال داللی وسم یاز سوی هم هدف نهای

است در حالیکه هدف نهایی بازاریاب در سیستم بازاریابی 

شبکه یی داخل کردن افراد دیگر در سیستم است تادر مقابل 

 به دست بیاورد.  هرنفر ربح

در بازاریابی شبکه یی بازاریاب مکلف به خریداری یک 

محصول بعنوان حق تسجیل است تا بصفت یک عضو بتواند 

بازاریابی را در شبکه بدست بیاورد اما در سمساری  صالحیت

هیچ گونه پیش شرط برای وساطت بین بایع ومشتری وپرداخت 

بر  ی ا بنابراین قیاس بازاریابی شبکه حق تسجیل شرط نیست

  16][است  منطقیداللی نادرست وغیر 

 

وکالت در لغت به :  تفاوت بازاريابی شبکه يی با وکالت. 2

نی ، نمایندگی ، نیابت و تفویض کردن تصرف معنای ، جانشی

به وی سپرده می  نماینده گیبه غیر است ، وکسی که  در مال

شود وکیل نامیده میشود وکالت از نظر اصطالحی عبارت از 

 ایرا بر یدیگر که به موجب آن یکی از طرفین است عقد

وکالت در شرع یک  گردانند خود میوقایمقام  انجام امری نایب

 .17][ ع استورامرمش

وکالت درمقابل اجرت وبدون اجرت جایز است اگرچه بهترعدم 

پرداخت اجرت برای وکیل است ، درحالیکه بازاریابی شبکه 

 شخص بازاریاب باید پول بپردازد. یی

درعقد وکالت شخص عاقل ، بالغ اهل تصرف شخص دیگری 

خود در مسائل تجارتی ، تبرعات وتزویج و... قرار  جانشینرا 

اصال  وکالتی وجود  می دهد ، درحالیکه در بازاریابی شبکه یی

ندارد بلکه شخص بازاریاب خود اش مسؤلیت بازاریابی را به 

 پیش می برد.

درعقد وکالت پول پیش پرداخت وخریداری محصول شرط 

نیست اما در بازاریابی شبکه یی پول پیش پرداخت برای کسب 

شرکت برای عضویت در شبکه وهمچنان فروش محصول 

 دیگران شر ط است .

عقد وکالت بر اساس منافع شرعی مانند بیع ، ازدواج و... 

استوار است درحالیکه بازاریابی شبکه یی براساس خدعه 

وفریب مردم استوار است فروش محصول هدف نهایی نیست تا 

 افزایشو هاوکالت صورت گیرد بلکه هدف شان قاچاق انسان

 اعضایی شرکت است .

کالت به مجرد پایان یافتن عمل به پایان می رسد در عقد و

که اعضای مورد نظر  حالیکه در بازاریابی شبکه یی تا زمانی
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وبعداز تقاعد قرار داد میان عضو  تکمیل نشود پایان نمی یابد

 سال ادامه دارد. 90 وشرکت الی

 

ُجعاله در لغت به :  تفاوت بازاريابی شبکه ی با جعاله. 3

وحق العمل است ودر اصطالح عبارت از مزدى معنای مزد ، 

 .18][ قرار مى گزارند یاست كه در برابر كار 

اما جعاله با بازاریابی شبکه یی تفاوتهای زیادی دارد برخی از 

 آنها قرار ذیل است:

برای  از سوی عامل در عقد جعاله هییچ گونه پیش پرداخت

پایان رسید بدست آوردن عمل وجود ندارد اما وقتی که کار به 

ی  ا ل هردو منتفع می گردند اما در بازاریابی شبکهععامل وجا

 پول پیش پرداخت برای فعالیت در گروپ الزمی است .

 درعقد جعاله در صورت انجام نیافتن کار مجعول ، این عمل

قمار به شمار نمی رود زیرا پول را ازدست نداده است 

ر است زیرا پول درحالیکه در بازاریابی شبکه یی درحکم قما

بدون مفاد از بین رفته است طبق آمار شرکت های بازاریابی 

اشتراک کنندگان در شرکت های بازاریابی شبکه یی  % 99

 .19][متحمل چنین ضرر می شوند 

 

هبه درلغت به معنای ، :  هبه تفاوت بازاريابی شبکه يی با. 4

 بخشش ، بذل ، عطیه ، انعام وبخشیدن چیزی بالعوض آمده

است ودر اصطالح عبارت از عقدی است که به موجب آن یک 

نماید. تملیک کننده را  نفر مالی را مجانا  به کس دیگری تملیک

موهوبه  رامورد هبه  واهب، تملیک شونده را موهوب له و شی

 . هبه اساسا  یک امر مشروع است .20][ میگویند

بین  اما با بازاریابی شبکه یی که یک امر غیر مشروع است

دارد برخی از آنها قرار  وجود تفاوت هبه وبازاریابی شبکه ی

 ذیل است:

هبه درحقیقت تملیک بالعوض از سوی واهب برای موهوب له 

است در حالیکه بازاریابی شبکه یی تملیک بالعوض نیست 

بلکه درمقابل پول پیش پرداخت صورت می گیرد اگر شخص 

وتا وقتی که  پول نپردازد عضویت کسب کرده نمی تواند

کرده نمی تواند عضویت کسب نکند ومشتریان دیگر را جلب 

پول به دست  وتازمانی که مشتری دیگر حق عضویت نپردازد

 آورده نمی تواند.

درهبه موهوب له برای واهب پول پرداخت نمی کند تا چیزی 

زیرا اگرچنین کار ی انجام دهد درحقیقت  را برای وی هبه نماید

شده است اگر نقد بپردازد ربا الفضل اگر  دمرتکب جریمه سو

نسیه بپردازد ربا النسیه است درحالیکه در بازاریابی شبکه یی 

بازاریاب برای شرکت پول می پردازد تاعضویت شرکت را 

کسب نماید وسپس برای جلب مشتریان کار می کند ودرمقابل 

هرنفر پول بدست می آورد درحقیقت مبادله پول به پول است 

 محصول و... بهانه بیش نیست. فروش

واقعیت امر این است که پول های هنگفت که از سوی اشتراک 

کنندگان برای شرکت پرداخت می شود تحت هرنامی که باشد 

هبه باشد یا هدیه .... فقط در بدل اشتراک وعضویت در شبکه 

 .21][ کرده نمی تواند است تغییر اسماء حقیقت اشیاء را تبدیل

 

 حکم شرعی بازاريابی شبکه يی -مبحث سوم 
روی توصیف وسازگاری فقهی بازاریابی شبکه  مبحثدر این 

نمونه ی فتاوی مجامع  ،حکم شرعی بازاریابی شبکه یی  یی ،

، خاتمه ، مناقشه ، یافته ها  فقهی ودانشمندان جهان اسالم

 .صورت می گیرد  وپیشنهادات

 

معاصر  سائلدرم توصيف فقهی بازار يابی شبکه يی : -الف 

تازمانی که وصف فقهی یک مسأله معلوم نگردد حکم کردن 

بعید به نظر می رسد  سخت و ونظر دادن درمورد آن خیلی ها

موضوع بازاریابی شبکه یی درجهان  است،بعضا  ناممکن 

 جدید است مردم ما در وبویژه در افغانستان یکی از مسائل

وانان که مورد فعالیت های آن چیزی نمی دانند وحتی ج

آن را دارند مرتبط به وشاخه های  ها عضویت این شرکت

ندارند چرا چندانی معلومات  ها شرکتاین نسبت به 

می داشتند هرگز فریب چنین شرکتی را نمی  اگرمعلومات

از نزدیک با اعضایی  یقتبرای دریافت حق شخصا  من  ،خوردند

بی  ایاین شرکت دیدن کردم نسبت به کار وفعالیت های شرکت 

یا بخاطر پول های از دست رفته شان خود را به  خبر هستند

از شرکت می دانند فقط روش های  که آنچه نادانی می زنند،

و بدست  دهی پول فریبکارانه جلب وجذب افراد ونحوه تسلم

مسلمان  که رئیس واقعی شرکت کیست ؟ است اما این آنآوردن 

زنده است یا مرده یر مسلمان ؟ درکجا موقعیت دارد ؟ غاست یا

؟ اگر ؟ پول ها به کجا می رود ؟ با این سرمایه ها چه می شود 

دها شرکت مسدود شود سرنوشت تان چه می شود ؟ و... 

 پرسش دیگرهرگز چیزی نمی دانند.

/گلد  حقیقت این است که بازاریابی شبکه یی / کیونیت

زیر مجموعه های بازاریابی هرمی هستند  کویست... همه

شان دراین است که در شرکت بازاریابی هرمی فروش تفاوت 

اما در شرکت بازاریابی شبکه یی /  ،محصول مطرح نبود

کیونت و... فروش محصول شرکت برای اعضاء یک اصل 

زمانی مطرح شدکه شرکت های هرمی  است ، این تفاوت

بخاطر پرداخت پول به شرکت های بدون بدست آوردن 

م قرار گرفتند ودانشمندان فقه محصول وکاال مورد اعترض مرد

غیر شرعی وقانونی بودن این شرکت  ،اسالمی وقوانین وضعی

 ها اعالن نمودند از آن زمان به بعد بخاطر فریب دادن مردم

اشتراک کنندگان را وارد سیستم ساختند  فروش محصول برای

تا مردم فکر کند که شرکت بازاریابی شبکه ی عالوه از شرکت 

شان فریب مردم است وهرگز فروش هرمی است هدف 

 .22][اصلی شرکت ها نیست  محصول مقصود

دانشمندان معاصر برای بازاریابی شبکه یی توصف های فقهی 

 ذیل را تشخیص داده اند :

ربا( ) بیع نقد به نقد بازاریابی شبکه یی نوعی از -توصیف اول 

 است

یکی از صورت های قمار  بازاریابی شبکه یی –توصیف دوم 

 است

نوعی از بیعتین فی بیعه  بازاریابی شبکه یی –توصیف سوم 

 است 

 نوعی از بیع غرر است بازاریابی شبکه یی -توصیف چهارم

 بازاریابی شبکه یی بیع نوعی از بیع عینه است  -توصیف پنجم
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نوعی ازغش وتدلیس است  زاریابی شبکه ییبا –توصیف ششم 

از خوردن مال مردم بازاریابی شبکه یی نوعی  –توصیف هفتم 

به شرح  اینک برای وضاحت بیشتر، به طریق باطل است

 از توصیف های فقهی می پردازیم: وبسط مختصری

 

نخستین وصف فقهی که علماء برای  بيع نقد به نقد: –اول 

بازاریابی شبکه یی اعطاء نموده اند عبارت از بیع نقد به نقد 

ربا نسیه و ربا  ربا ، یهردو نوع این بیع میگویند: است ،

در بر می گیرد، از جهت این که اشتراک کننده یک را فضل ال

می پردازد ربا فضل  یرا برای دریافت مبلغ بیشتر یمبلغ معیین

است چون پول درمقابل پول با زیادت صورت می گیرد ، 

موضوع خرید وفروش حداقل یک محصول شرکت بهانه ی 

ور فوری قابل بیش نیست ، واز جهت دیگر چون پول به ط

دریافت نیست بلکه بعداز جلب اعضائی دیگر بدست می آید 

ربا نسیه است پس به این  وجلب اعضاء زمان گیر می باشد

نتیجه می رسیم که بازاریابی شبکه یی دربر گیرنده هردونوع 

به اساس نصوص قطعی کتاب  آنهردو نوع  وسود است. 

 .23][حرام است  وسنت واجماع امت

 

: دومین وصف فقهی که دانشمندان برای  د قمارعق –دوم 

بازاریابی شبکه یی تشخیص داده اند آن را نوع از قمار خوانده 

اند ، بخاطر که اشتراک کننده بعضا  فائده بدست می آورد 

وبعضا  فائده بدست آورده نمی تواند چون در این معامله تازمانی 

نکند که یک عضو شرکت اعضایی دیگری را به شرکت جلب 

پول بدست آوده نمی تواند وغالبا  اکثریت اعضاء در راستای 

د وهیچ کسی را جذب کرده نجلب وجذب مشریان ناکام می مان

نمی تواند ویا درنیمه راه باقی می مانند وپول های شان هدر می 

رود واما تعداد اندکی از اعضاء می توانند اعضایی بیشتری را 

به پول پرداخت شده بدست جلب نمایند وپول بیشتری نسبت 

بیاورند،پس می بینیم که دراین سیستم برد وباخت وجود دارد و 

هرمعامله که برد وباخت وجود داشته باشد قمار است  در

،چنانچه داکتر سامی السویلم میگوید : داخل شدن دراین برنامه 

 .24][خل شدن در برنامه قمار است ادرحقیقت د

  

ز ا دانشمندان ر به توصیف سوم که: نظبيعتين فی بيعة –سوم 

بازاریابی شبکه یی ارایه نموده اند این معامله را از نوعی 

بیعتین فی بیعه قرار داده اند ، زیرا وقتی که نحوه فعالیت های 

بازاریابی شبکه یی مورد ارزیابی قرار گیرد معلوم می شود که 

خرید وفروش یک محصول شرکت فقط بخاطر مشروعیت 

امله وفرار از خطرتحریم شرع و قانون بوده ولی بخشیدن مع

حقیقت این است که این معامله مشتمل بر دوعقد دریک عقد 

است ، عقد اول عملیه خرید یک محصول شرکت برای کسب 

عضویت شرکت است وعقد دوم عقد بازاریابی وداللی است 

که شما به شرط می توانید عضویت شرکت را بدست بیاورید 

واین  وقت دهید ومتعهد شوید ب افراد بیشتربرای جلب وجذ

 .25][ الزم وملزوم یکدیگرهستند دوعقد

 

نظر به توصیف چهارم که دانشمندان از  بيع غرر: –چهارم 

از جمله بیع غرر  معامله را بازاریابی شبکه ی داشته اند این

به امید  مبلغی اقل را معرفی نموده اند ، زیرا اشتراک کننده

لغ اکثر برای شرکت می پردازد اما نتیجه معلوم بدست آوردن مب

نیست آیا می تواند اعضایی بیشتری را جلب کند تا پول بیشتری 

را بدست بیاورد و یاخیر وهرمعامله ی که نتیجه اش معلوم 

 نباشد غرر است مانند فروش ماهی در دریا وپرنده درهوا و...

][26. 

 

دان برای : توصیف دیگری که دانشمن بيع عينه –پنجم 

بازاریابی شبکه ی تشخیص داده اند نوعی از بیع عینه قرار 

داده اند ، زیرا از نظر این دانشمندان بازاریابی شبکه ی فقط 

 وسیله ی - واز نظر شرع برای بدست آردن ربا است، وسیله ی

 .27][–بدست آوردن حرام ، حرم است 

  

ریابی : ششمین وصف فقهی که دانشمندان برای بازاغش -ششم

غش و  شبکه ی تعیین نموده اند این است که آن را از نوع

هیچ نوع صداقت  این معامله تدلیس معرفی کرده اند ، زیرا در

به دام انداختند  وجود ندارد بلکه شرکت های کال هبردار در پی

مردم غریب وبی چاره هستند، از فقر و غربت مردم سوء 

 ازند، از مردم بیچارهاستفاده نموده درچشم مردم خاک می اند

به بهانه سرمایه گزاری ، عضویت در شرکت بین المللی و... 

را در پیش چشمانش از آنان می ستانند پول  سرمایه هایشان

های اضافی کجا حتی دیگر نمی توانند اصل پول های شان را 

 .]28[ بدست بیاوند هم

  

: توصیف فقهی  خوردن مال مردم به شيوه باطل –هفتم 

ی که از سوی دانشمندان امت اسالمی نسبت به بازاریابی دیگر

صورت گرفته این است که این معامله ازنوع خوردن  شبکه ی

این عقد تنها شرکت  مال مردم به شیوه باطل است ، زیرا در

وبرخی از اعضایی رهبری وبلند رتبه شرکت بخاطر فریب 

 مردم ذینفع هستند اعضایی پائین رتبه شرکت تازمانی که

جلب ننماید پول بدست آورده نمی  اعضایی ما تحت خود را

 .29][ تواند

  

 بازاريابی شبکه ی  حکم شرعی -ب
زمانی که توصیف فقهی بازاریابی شبکه ی از سوی مجامع 
فقهی، داراالفتاء ودانشمندان امت اسالمی مشخص شد، بدون 

، می گردد شک حکم شرعی آن برای همگان واضح وروشن 
توضیح بیشتر حکم شرعی بازاریابی شبکه ی را در اما بخاطر 

 روشن دالئل از قرآن وسنت به بررسی گرفته می شود:
: ما در نخستین وصف فقهی بازاریابی شبکه  بيع نقد به نقد. 1

ربا،  یی گفتیم از نوع بیع نقد به نقد ودر برگیرنده هردو نوع
صوص براساس نباتمام انواعش ربا نسیه و ربا فضل است وربا 

 قطعی قرآن وسنت واجماع امت اسالمی حرام است .

َ :» هللا سبحانه وتعالی می فرماید  یَا أَیَُّها الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ
بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِینَ  أْذَنُوا  َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الر ِ فَإِْن َلْم تَْفعَلُوا فَ

ِ َوَرُسوِلهِ  َلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم اَل تَْظِلُموَن  بَِحْرٍب ِمَن اَّللَّ َوإِْن تُْبتُْم فَ
."اي کساني که ایمان آورده اید (279و  278)سوره بقره/ َواَل تُْظلَُموَن { 

و آنچه را که از معامالت ربوي  تقواي خدا را داشته باشید
باقیمانده است رها کنید و ترک نمائید اگر به راستي ایمان 

باقیمانده معامالت ربوي را رها نکنید و از آنها اگر  دارید،

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 189 ~ 

برنگردید، جنگ با خدا و رسول او را اعالم کنید اگر و از ربا 
پس اصل سرمایه شما و بهاي پرداختي شما از  دست برداشتید

آن شما است که در آن صورت نه شما ظلم و ستم به دیگران 
 ".مي کنید که زیادي بگیرید و نه بر شما ظلم مي شود 

لَعََن َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلمپیامبر 

بَا، َوُمْؤِكلَهُ، َوَكاتِبَهُ، َوَشاِهدَْیهِ  . رسول هللا 30][« َعلَْیِه َوَسلََّم آِكَل الر ِ

سود گیرنده ، دهنده ، نویسنده وشاهد را  صلی هللا علیه وسلم
 نفرین کرده است.

 
مین وصف فقهی بازاریابی شبکه ی قمار : دو عقد قمار. 2

بودن آن است و قمار به اساس نص صریح قرآن کریم حرام 
است ، هللا سبحانه وتعالی می فرماید: یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ إِنََّما 
ْن َعَمِل الشَّْیَطاِن  اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرْجٌس م ِ

اي مؤمنان ! میخوارگي و  .(90مائده : )« وهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن فَاْجتَنِبُ 
قماربازي و بتان و تیرها پلیدند و عمل شیطان مي باشند پس از 

 پلید دوري كنید تا این كه رستگار شوید .
َم َعلَيَّ ـ »فرمودند  صلی هللا علیه وسلمرسول هللا  إِنَّ هللاَ َحرَّ

َم ـ اْلَخْمرَ  . 31][ «َواْلَمْیِسَر َواْلُکوبَةَ، َوُکلُّ ُمْسِکِر َحرامٌ  أَْو َحرَّ

خداوند شراب و قمار و جام شراب را و هر مست کننده اي را 
 بر من حرام کرده است ـ یا حرام کرده است

 
: سوم وصف فقهی که برای بازار یابی شبکه بيعتين فی بيعة. 3

ن گونه ی داده شده است درحکم بیعتین فی بیعة است ، وای
صلی هللا علیه  . پیامبرمعامله از لحاظ شرع متین حرام است

َنَهى َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم َعْن »  می فرماید: وسلم

بَْیعَتَْیِن فِي بَْیعٍَة 
از دو  صلی هللا علیه وسلمرسول هللا  32][

 معامله، در یک معامله منع فرمودند.

له ها در ظاهر بیع ودر باطن ربا نهفته زیرا دراین نوع معام
 است 

 

بازاریابی شبکه  برای : چهارمین وصف فقهی که بيع غرر. 4
توأم  تثبیت شده از نوع بیع غرر است ، هر نوع معامله یی

بافریب وضررباشد شامل غرر است وهر غرر حرام است ، 
َنَهى » : در زمینه میفرماید صلی هللا علیه وسلم رسول هللا

وُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم َعْن بَْیِع اْلَحَصاةِ، َوَعْن بَْیعِ َرسُ 

از معامله اي كه در  صلی هللا علیه وسلمرسول هللا  .33][« اْلغََررِ 

 آن فریب و ضرر باشد، نهي نموده است.
 

: وصف فقهی دیگری که دانشمندان ومجامع فقهی  بيع عينه. 5
یی تشخیص داده اند بیع عینه است، بیع برای بازاریابی شبکه 

عینه از جمله معامله های زمینه ساز برای حرام وسود خوری 
ی که منجر به حرام شود حرام است، رسول اوهرمعامله  است ،
صلی هللا  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ » می فرماید:  صلی هللا علیه وسلمهللا 

ُجُل َطعَا علیه وسلم ا َحتَّى یَْستَْوفِیَهُ، قِیَل الْبِن نََهى أَْن یَبِیَع الرَّ م 

 ٌ . 34][ «َعبَّاٍس: َكْیَف ذَاَك؟ قَاَل: ذَاَك دََراِهُم بِدََراِهَم َوالطَّعَاُم ُمْرَجأ

مردم را از فروختن مواد  صلی هللا علیه وسلمرسول هللا 
كه آن را تحویل بگیرند، منع فرمود. از  خوراكي، قبل از این

هما پرسیدند: چگونه؟ فرمود: شما ببیند ابن عباس رضي هللا عن
وقتی که یک جنس قبل از تسلمی خریده شود وقبل از تسلمی 
فروخته شود درحقیقت پول در مقابل پول معامله شده است 

، درحقیقت مواد خوارکه  وطعام زمینه ساز خرید وفروش است
 .یستموجود نیست و خرید وفروش آنهم ممکن ن

پول درمقابل پول معامله می شود  دراین شرکت ها هم دقیقا  
ی برای خرید وفروش پول است یخرید محصول شرکت بهانه 

وفروش جنس نه مقصد اصلی شرکت واعضاء است ونه قابل 
 تسلیم می باشد حتی بعضا قابل رویت هم نیست .

 

وصف فقهی دیگری که دانشمندان امت  غش وتدليس :. 6
اده اند غش است ، اسالمی برای بازاریابی شبکه یی تشخیص د

وهرمعامله ی که در آن غش ، فریب ، نیرنگ ، تدلیس وتلبیس 
از  صلی هللا علیه وسلمباشد از نظر شرع حرام است ، پیامبر 
دست مبارک شان را  ،کنار مردي گذشت که گندم مي فروخت

 ،ي گندم فرو بردند دیدن که داخل توده تر استادر توده 
دیگر چیست؟ مرد گفت: یا پرسیدند: اي صاحب طعام، این 

 پیامبر ،باران به آن باریده است صلی هللا علیه وسلم رسول هللا
أَفاَل َجعَْلتَهُ فَْوَق الطَّعَاِم َحتَّى یََراهُ »فرمود:  صلی هللا علیه وسلم

چرا آن را باالي گندم » 35][« النَّاُس؟ َمْن َغشَّ فَلَْیَس منا

ال گفتند: کسیکه به ما خیانت نگذاشتید تا مردم ببینند؟ درهمین ح
 «.کند از ما نیست

 روایت می کند رسول هللا -رضي هللا عنه  -حكیم بن حزام 
قَا فَإِْن »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم اْلبَی ِعَاِن بِاْلِخیَاِر َما َلْم یَتَفَرَّ

بَا ُمِحقَْت بََرَكةُ َصدَقَا َوبَیَّنَا بُوِرَك لَُهَما فِي َبْیِعِهَما، َوإِْن َكتََما َوَكذَ 

. فروشنده و خریدار تا زماني كه از هم جدا نشده 36][«. بَْیِعِهَما

و اگر آنها راست بگویند و  ،اند، اختیار فسخ معامله را دارند
عیب كاال را بیان كنند، در معامله آنان، خیر و بركت بوجود 
خواهد آمد، و اگر عیب كاال را پنهان كنند و دروغ بگویند، 

 رکت از معامله آنها ازبین مي رود.ب
 
: هفتمین وصف فقهی که  خورن مال مردم به طريقه باطل. 1

تشخیص داده اند خوردن  ی ا دانشمندان برای بازاریابی شبکه
مال مردم به شیوه باطل است ، هللا وپیامبرش از خوردن مال 

 مردم به شیوه باطل باز می دارد .
اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْینَُكْم » د : هللا سبحانه و تعالی می فرمای

(. 29نساء : «)بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرة  َعْن تََراٍض ِمْنُكْم 
اموال خود را بین خودتان به باطل مخورید مگر آنکه بصورت 

 تجارت و داد و ستد از روي رضایت طرفین شما باشد.
الَ یَِحلُّ َماُل »ی فرماید : م صلی هللا علیه وسلمرسول هللا 

. خوردن مال هیچ مسلماني، 37][ «اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إِالَّ بِِطیِب نَْفِسهِ 

 .38][ بدون رضایت او حالل نیست

 

نمونه از فتاوی ها برخی از دکتوران و مجامع فقهی جهان  -ج

 اسالم :

برخی از نمونه های فتاوی  برای اطمنان هم میهنان گرامی ام

فتاء ها ، اکادمی ها فقهی جهان اسالم و دانشمندان نام دار داراال

، تا نمایمجهان اسالم با آدرس های دقیق آنها در ذیل ذکر می 

برادران ما بدانند که موضوع حرمت فعالیت شرکت کیونیت 

وامثالهم و.... عضویت در آنها وپول دادن وپول گرفتن از این 

معتبر ترین اکادمی شرکت ها تنها نظر شخصی ما نیست بلکه 

ها ، دار االفتاء ها ودانشوران جهان اسالم نیز به حرمت آن 

 حقیقت را دریابد ویا و اگر کسی می خواهد اند دادهفتاوی 

 دراین رستا تحقیق نماید به این آدرس ها مراجعه نماید:

 14/3/1425( مورخ 22935شماره ) فتوی اللجنة الدائمة .1

 هـ
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التعامل مع ) 2/79سطین قرار مجلس اال فتاء األعلی فل  .2

 م  3/2010/ 18مورخ  79نشست  (شرکة کویست

 17مورخه  24/3/ جلسه  مجمع الفقه االسالمی السودان .3

 ،  هـ 1424ربیع األخر 

 م ، 2019سال  1/ شماره 14مجله جامعه کرکوک جلد  .4

 مرکز األلبانی للدراسات المنهجیة واألبحاث العلمیة  .5

 ر السنة المحمدیة بمصر لجنة الفتوی بجماعة أنصا .6

 دار اإلفتاء حلب  .7

 www.google.com/webhp فتوی لجنه االفتاء األدنیه .8

  fatwa www.islamweb.net/فتوی الشبکه االسالمیه . .9

 www.m-islam.net فتوي دكتور عبدهللا طیار .10

  www.islamic-fatwa.net فتوي دكتور احمد الكردي .11

 www.darelmashora.com فتوي دكتور حسین شحاته .12

فتوی دکتور سعود الفنیسان ، رئیس دانشکده شرعیات  .13

 www.islameqh.com دانشگاه امام

 www.eftaaaleppo.com فتوی شیخ محمود آکام .14

 مفتي اسبق اردن تور نوح سلمانكدفتوي  .15

www.aliftaa.j0 

فتوي دكتور علي السالوس  .16

www.alisalous.com/fatwa/category/54 

 wwwislamtodey.net لم .فتوی دکتور سامی السوی .17

اسباب تحریم التسویق الشبکی » دکتور حسام الدین عفانه  .18

» ar.islamwav.net 

 www.shubily.com فتوي دكتور یوسف الشبیلي .19

 www.meshkat.net شیخ ابراهیم الضریر .20

شیخ یحیی الزهرانی وشیخ صالح المنجد  .21

WWW.saaid.net/fatwa/f41. 

 

علمی و کتاب های مستقل در  عالوه بر فتاوی، ده ها مقاله

 رابطه به حرمت بازاریابی شبکه یی نوشته شده است مانند:

العقود الفاسد وأثرها علی االقتصاد االسالمی ، التسویق  -1
الشبکی نموذجا. عسری عصام ، تحت اشراف دکتور محمد 

 الوردی .
مزیل االباس عن حکم التعامل مع شرکه بزناس ومثیالتها   -2

 مرهف سقا. ق الشبکی ، دکتورمن شرکات التسوی

حکم التسویق بعموله هرمیة ، دراسة فقهیة ، قانونیه ،  -3
 احمد سمیر . مقارنه ،

 التسویق الشبکی من وجهة نظر االسالمیة ، خالد الجهنی  -4

التسویق الشبکی والهرمی واحکامه فی الفقه االسالمی ،  -5
 دکتورمحمد بن عبدالعزیز الیمنی.

 ور الفقهی ، اسام عمر االشقرالتسویق الشبکی من المنظ -6

خالد  من وجهة النظر اسالمی ، (الهرمي)التسویق الشبكي  -7
 محمود الجهنی.

 

 مناقشه :
بازاریابی شبکه ی که یکی از سیستم های تجارتی معاصر است 
، برای نخستین بار توسط غیر مسلمانان در امریکای شمال 

برخی از توسط  های فراوان آغاز گردید و بعداز فراز ونشیب

مسلمانان ساده لوح وزود باور وارد سر زمین های اسالمی 
گردید ، این زود باوران برای مشروعیت بخشیدن کار وفعالیت 

بازار یابی  های شان به هر خس وخاشاک پناه بردند و درنتیجه
با برخی از عقود دیگر قیاس نموده به جواز آن  شبکه ی را

ت اسالمی در قبال این عقبه حکم نموده اند ، اما دانشمندان ام
بزرگ خاموش نه نشستن بلکه با تمام قوت از مرز های فکری 

وبخاطر عقب زدن دیدگاه های وارداتی  امت اسالمی دفاع نموده
وفعالیت های اقتصادی غیر اسالمی با قامت استوار ومتین 

در روشنی  همه جانبه مبارزه نمودند بعداز تحقیق وبررسی
المی حکم شرعی عضویت ، فعالیت برای آموزه های اصیل اس

را بیان داشته ومسوولیت  بازاریابی شبکه ی شرکت ها ی
خویش را در قبال امت اسالمی ادا نمودند که  ایمانی و وجدانی

 تفصیل آن در باال ذکر گردید.
 

 نتايج ويافته ها 

یافته ایم  دست ی ذیلمهمویافته های به نتایج  تحقیقدرجریان 
  تان تقدیم است: که اینک خدمت

بازاریابی شبکه یی یکی از زیرمجموعه های شرکت  .1
مردم نام های آن  فقط بخاطر فریبو بوده بازاریابی هرمی
 تغییر می کند.

تمام معایب شرعی از قبیل : غرر،  بازاریابی شبکه یی .2
سود ، غش، خوردن مال مردم به طریق باطل ، قمار ، 

 می گیرد. در بررا بیعتین فی بیعه وبیع عینه 
جزء ترویج فرهنگ رباخوری در ، بازاریابی شبکه یی  .3

 میان جوامع اسالمی هدف دیگری ندارند.
بازاریابی شبکه ی درتمام مراحل از سوی غیر مسلمانان   .4

تأسیس گردیده و بعضا  در میسر راه از برخی مسلمانان 
 ساده بعنوان ابزار استفاده نموده اند.

ی بازاریابی شبکه ی خرید وفروش محصول شرکت ها  .5
مقصود نیست بلکه مقصد اصلی جلب وجذب اعضاء بیشتر 

 است.
 و... ویا (نتورک مارکتینگ)یا  QNET))شرکت کیونت   .6

رسم دیگری که همین اکنون درافغانستان  اسم و به هر
 . هستندفعالیت دارد از جمله شرکت های کالهبردار هرمی 

مه، مکان این شرکت ها با گذشت هر روز چهره ، جا  .7
نگ چواسم بدل می کنند تا نا شناخته با قی مانده و از 

 . مانندنیروهای امنیتی در آمان ب
این شرکت های هیچ نوع تفاهمنامه ی بادولت جمهور  .8

 اسالمی افغانستان وادارات مرتبط نداشته و ندارند .
برای تضمین  اجرایی این شرکت ها هیچ نوع ضمانتی  .9

 نمی دهند.سرمایه های اعضایی شرکت 
بادر نظر داشت توصیف ها فقهی وحکم شرعی ونکات  .10

فوق تمام فعالیت های شرکت های بازاریابی شبکه ی از 
نگاه شرع حرام بوده عضویت دراین شرکت ها ، فعالیت 

از این پول برای این گونه شرکت ها ، تسلیم دادن وگرفتن 
 . شرکت ها نیز حرام است

 
 پيشنهادات

 نی که درقبال ملت ومیهن خویش داریمنظر به مسؤلیت ایما
ونسبت به درد وآالم که همواره فکر واندیشه ام را به خود 

 است دو پیشنهاد دارم : مشغول ساخته
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از رهبران دولت جمهوری اسالمی افغانستان می طلبم که  -الف
جلو این مافیایی اقتصادی را گرفته مانع به یغما رفتن سرمایه 

 های مردم کشور شوند.
وملت غیور افغانستان می طلبم ونوجوانان از تمام جوانان  -ب

به داعیه ،  ودهان را از حرام وقایه نمشبیاید خود وفامیل عزیز 

برای  داران سود خوار نه گفته دروازه های این شرکت های را

د، هللا بهترین ره گشای ند، وبه هللا یقین داشته باشنببند همیشه

َوَمن یَتَِّق هللا »وتعالی می فرماید: هللا سبحانه  شان می باشد،

ا و هر کس از خدا بترسد خدا براي او راه « یَْجعَل لَّهُ َمْخَرج 

 بیرون رفتني قرار میدهد.

 دعوانا إن الحمد هلل رب العالمینآخر و
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محمد بن  2059شماره حدیث  ،55/ 3صحیح البخاری  -1
،سال 1،طبع:  إسماعیل البخاري ،ناشر: دار طوق النجاة

 هـ1422چاپ 
حکم التسویق بعموله هرمیة ، دراسة فقهیة ، قانونیه ،  -2

 احمد سمیر . 7-6مقارنه /
3- www.amanaymag.com 

مزیل االباس عن حکم التعامل مع شرکه بزناس ومثیالتها  -4
 د. مرهف سقا. 20من شرکات التسویق الشبکی ، /

،  9نیة /فقهیة ، قانو هرمیة ، دراسة حکم التسویق بعموله -5
 احمد سیر قرنی 

6- www.bbc.com. 
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