 ‐ 255181ﺣﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺎزون ﺑﺮ اﺳﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺣﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﮐ
ﺳﻮال
ﺳﻮال ﻣﻦ درﺑﺎرهی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺴﺖ .ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﯾ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻓﺮوﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دارد ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮوش ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش آن را دارﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨ آن ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ وارد ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺷﻮد و آن ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺨﺮد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﺪی
از ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻮرد دﯾﺮی وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﮐ .ﮐﻮﮐ ﻓﺎﯾﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨ ﺷﻤﺎ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﻨ ﺷﻤﺎ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺮی را در ﻣﺪت  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﺮد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎب دﯾﺮ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آن ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣرود ،ﯾﻌﻨ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد .آﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﻣﺒﺎح و ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣ ﻣﻓﺮوﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎون ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤرود؟ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮرد ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻮﮐ ،آﯾﺎ اﮔﺮ
آن ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺮی ﺟﺰ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدهام ﺑﺨﺮد و آن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎح ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد آﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺷﻮم ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺟﺰ آن ﻣﺤﺼﻮل ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی رخ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻢ ﯾﺎ اﺻﻼ ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﯾ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺨﺺ و درﺻﺪی از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ ﺧﻮد آن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺮام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺣﺮام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آن ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﺗَﻌﺎوﻧُﻮا ﻋﻠَ اﻟْﺒِﺮ ِواﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻻ ﺗَﻌﺎوﻧُﻮا ﻋﻠَ اﺛْﻢ واﻟْﻌﺪْوانِ واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ انﱠ اﻟﻪ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻌﻘَﺎبِ ]ﻣﺎﺋﺪه[۲ :
)و در ﻧﯿﻮﮐﺎری و ﺗﻘﻮا ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﻨﺎه و ﺗﻌﺪی ﻫﻤﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ و از اﻟﻪ ﭘﺮوا دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﯿﻔﺮ
اﺳﺖ(.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی ﮐﻮﮐ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ و اﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾ روز ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﺮد
ﺷﻤﺎ درﺻﺪی از ﻓﺮوش را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ از ﺑﺎب ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﮐﻠ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾ ﺟﻨﺲ ﻣﻌﯿﻦ و اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧ ﮐﻪ ﻣﮔﯿﺮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺟﻨﺲ ]دﯾﺮی[ ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﺮای آن ﺟﻨﺲ ﺣﺮام ،اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺎص را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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