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 چکیده 

دارای دیدگاهی  نیز اسالم در این راستا. بازاریابی، مفهومی مبتنی بر خدمت وکسب فایده متقابل است

بازاریابی  توان ، تا آنجا که می خالقی استهای ا بر اساس ارزش مدیریت کسب وکار و بازاریابیجامع درباره 

در واقع بازاریابی به معنای تأمین نیازهای انسانهاست و یکی از  .دانستاسالمی را یک بازاریابی اخالقی 

 بر این اساس اصول. مورد توجه قرار داده استآن را  نیز که اسالم می باشد مسلم انسانارزشهای قاطع و 

 راهنمای از دیدگاه قرآن بعنوان فروشنده ومشتریسود وزیان همچنین کسب وکار و بازاریابی و  صحیح

 آن برخی زمینه های به مقاله این درمورد اهمیت می باشد که  سنت گاهداز دی همچنین و جامعالهی و 

و کاربردی خواهد  در این زمینه مفید محققانن و ابابازاریبرای بسیاری از  مطمئناً پرداخته شده است که

 .بود

 

 

 ، مشتری مداری اسالمیوسنت اسالمی، قرآن وکسب وکار بازاریابی اسالمی ، تجارت: واژگان کلیدی
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 مقدمه

زاریابی، ایده کلی فروش یک دارو با خواه منظور ما از،عبیری همان بازاریابی عقیده استگونه که می دانیم، بازاریابی به ت همان

 نحوه درباره جامع دیدگاهی دارای اسالم. انسانها و یا کمک وخدمت به مردم باشد یا رفع یک نیاز از گری مفید دییا هر کاال

 بازاریابی توانیم می که آنجا تا ، (Rise,1999) است اخالقی های ارزش اساس بر اقتصادی های نظام جمعی و فردی دادن سامان

رد تجزیه و تحلیل قرار های تحقیق مو هش مدارک اسنادی که به عنوان دادهدر این پژو. بدانیم اخالقی بازاریابی یک را اسالمی

ای که در پایان فرایند  بنابراین نتیجه. باشد می( ع)مه اطهارئو ا( ص)و احادیث حضرت رسول اکرم قرآن کریم گرفته است

که در  برای این .نی اسالمی خواهد بودهای اخالقی بازاریابی بر اساس مبا ارایه ارزش اتی و تحقیقاتی به دست خواهد آمدمطالع

انفال مبارکه سوره  92خداوند در آیه . ی ایمان و تقوا را در وجودمان تقویت کنیم بایست روحیه بازاریابی دنیا موفّق باشیم می

د را ه دادوستدهای خوب و برسیم ک و توانایی می تبه این قدر ،که اگر راه تقوای او را پیش بگیریم مانت نموده استض

 .دهیم و یا به عبارتی بازاریابی موفّقی در دنیا خواهیم داشتتشخیص 

 

 مدیریت بازاریابی از دیدگاه اسالمتجارت و جایگاه 

اصول تجارت و بازاریابی در اسالم به عنوان بخشی از نظام اقتصادی اسالم ، بر گرفته از اصول حاکم بر اقتصاد اسالمی است و 

بر این اساس، تجارت و بازاریابی در اسالم در سطح کالن و کلی باید در راستای . ارزیابی قرار بگیرددر چارچوب آن باید مورد 

رعایت احکام و ارزش های اسالمی و احترام به حقوق افراد و رعایت عدالت و مساوات و پرهیز از استثمار و دوری از رکود و 

در بررسی اصول تجارت و بازاریابی در اسالم باید به اصول  .(0631نوری،) حداکثر استفاده از عوامل انسانی و منابع طبیعی باشد

کلی حاکم بر نظام اقتصادی اسالم توجه نمود اما در سطح پایین تر تجارت و بازاریابی در اسالم با اصول و قواعد خاصی همراه 

به شرایط و ویژگی های مورد  در اسالم برای تجارت شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که بخشی از آن مربوط.است

 بایدمعامله، مورد معامله ط به خریدار است اما از نظر معامله و تجارت است و برخی شرایط مربوط به فروشنده و برخی مربو

اما از نظر فروشنده وخریدار باید . معین و مشخص باشد و دارای منافع حالل و مشروع باشد و جزء محرمات و نجاسات نباشد

بدیهی است هر کدام از این  ...رف از کمال به بلوغ و عقل و رشد و اختیار برخوردار باشند و قصد معامله داشته باشند وهر دو ط

در زمینه بازاریابی اسالمی نیز باید . (Wilson,1996) محورها با جزئیات و شرایط و مقررات همراه است که نیازمند بررسی است

ه تبلیغات، بهره گیری از هرگونه تبلیغات مضرّ و زیان بخش و غیر واقعی ممنوع است و باید اصولی رعایت شود از جمله در زمین

از نظر رقباء در برخورد با رقبا باید از تخریب آنان و خارج نمودن آنها از . از شیوه های غیر اسالمی در تبلیغات پرهیز نمود

انحصار ناشی از تبانی به این معنی که تولید : زمینه کانال توزیعدر .و در بین معامله آنها داخل نشد صحنه تجارت پرهیز نمود

کنندگان با هم تبانی کنند که کاالی مورد نظر را تولید نکنند و یا فروشندگان تبانی کنند که به قیمت بیشتری بفروشند از 

شتر و کسب ثروت از هر راهی و نظر اسالم ناپسند است بلکه هدف باید تأمین نیازهای جامعه باشد نه به دست آوردن سود بی

برخی بازاریابی را در قالب  .(Chachi and Salma,2008)به هر روشی و سایر قواعد تجارت نیز باید در بازاریابی رعایت شود

را پرداخت نماید که در این  رای او انجام می دهند مبلغ معینیجعاله تعریف می کنند یعنی انسان در مقابل کار معینی که ب

به طور کلی بازاریابی به مجموعه ای از فعالیت های بازرگانی اطالق . باید شرایط جعاله در این معامله در نظر گرفته شود صورت

 می گردد که جریان کاالها و خدمات را از تولید کننده تا مصرف کننده هدایت می کند و هدف آن تأمین نیازهای جامعه است

قواعد کلی تجارت اسالمی رعایت گردد و از آنجا که هدف اصلی کسب و کار و تجارت در در این روند باید  .(0631مطهری، ) 

 .اسالم در نهایت تعالی انسان و نه کسب سود است رعایت مالحظات رفتاری در بازاریابی اسالمی امری ضروری است
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 از دیدگاه آیات قرآن اسالمی کسب وکار و بازاریابی

ده داشته بی برای هدایت است و خصوصیت چنین کتابی که هدایت همه جانبه انسانها را به عههمانطور که می دانیم قرآن کتا

 . (2/اسرا) به پایدارترین و استوارترین طریقه و آیین هدایت می کند( انسانی را جامعه )حقاً این قرآن :باشد جامع بودن آن است

ازمواردی که . نمایدمی اقتصادی زندگی فراهمبعد در خصوص بو کتابی هم جامع است که اسباب کمال آدمی را درهمه ابعاد 

بازار  .عبارتی بهتر همان بازاریابی است قرآن و روایات اسالمی به آن تأکید خاصی دارند ، مدیریت داد و ستد در زندگی و به

در بازاریابی زندگی  محیطی است که درآن خرید و فروش صورت می گیرد و کسانی هم در این خرید و فروش سود می برند که

برای . اشاره شده است بودندیا ناکام و درقرآن به پاره ای ازسرنوشت افرادی که در بازاریابی زندگی موفق . شان موفق بوده اند

 (.03/بقره)ه یافتگان بودنداآنها کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند ، پس نه تجارتشان سود داد ونه از ر :مثال 

می کند که در داد و ستد زندگیشان هدایت را به بهای گمراهی فروختند که  ینفوق اشاره به سرنوشت گروه منافقر واقع آیه د

حقاً که خداوند از مؤمنان جانها و مال هایشان را خریداری کرده است به بهای آنکه  .در نتیجه این کار از هدایت یافتگان نبودند

آیه  (.000/توبه)پس شادمان باشید به این داد و ستدی که انجام داده اید و این است کامیابی بزرگ. ...بهشت از آنِ آن ها باشد 

جان و مال خود را برای رضای خدا می دهند و درعوض بهشت ، باال هم اشاره به مؤمنانی دارد که در داد و ستد زندگیشان 

حتی وجود دارد نصیبشان می شود و این نمونه یک تجارت با دائم و جاویدان که درآن نه مریضی و مرگ و نه کدورت و نارا

 .سیار باالست که در اذهان نمی گنجدسودآوری ب

از نکات مهمی که حتماً می بایست به آن توجه داشته باشیم این است که داد و ستدی که نتیجه آن سود یا زیان است فقط در 

اد و ستدی است که در دنیا انجام داده ایم که یا همه اش زیان و بدبختی زندگی دنیا وجود دارد ، و زندگی بعد از مرگ نتیجه د

ای کسانی  :در قیامت و همچنین عالم آخرت از داد وستد خبری نیستبا توجه به آیه زیر یعنی . است، و یا همه اش خوشبختی

اید که در آن نه خرید و فروش است و نه که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی کرده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزی بی

پس نتیجه می گیریم که داد و ستدی که بخواهد منجر به سود یا  (.952/بقره)دوستی و نه شفاعتی ؛ و کافرانند که ستمکارند

 و در این داد و ستدها این خود آدمی. زیان شود بطوریکه بخواهد در سرنوشت ما نقش داشته باشد فقط در دنیا وجود دارد

ما راه را به او  :است که نقش دارد و موفقیت ها و شکست ها را برای خود رقم می زند ، چون از نعمت اختیار برخوردار است

 (.6/انسان)شاکر باشد یا ناسپاسخواهد مینشان دادیم، خواه 

چرا که خداوند در قرآن . کنیم برای اینکه در بازاریابی دنیا موفق باشیم می بایست روحیه ایمان و تقوا را در وجودمان تقویت

ساختن حق از اگر تقوای الهی را پیشه بگیرید، برای شما وسیله ای جهت جدا ! ای کسانی که ایمان آورده اید :فرموده است

ی خداوند درآیه باال ضامن شده است که اگر راه تقوای او را پیش بگیریم به این قدرت و توانای(. 92/انفال) باطل را قرار می دهد

 .می رسیم که داد و ستدهای خوب و بد را تشخیص بدهیم و یا به عبارتی بازاریابی موفقی را در دنیا داشته باشیم
 

 

 ات اسالمییو روا سنتکسب وکار و بازاریابی در بررسی 

و ائمه اطهار ( ص)به طریق حالل و برمبنای اصول اسالمی از منظر پیامبراکرمکسب وکار وبازاریابی در دنیا و فروش محصول 

مورد توجه قرار گرفته است بطوریکه دنیا را به یک بازار تشبیه کرده اند که بازار هم محیطی است که درآن خرید وفروش ( ع)

پیامبر در حدیثی  .ی شان موفق بوده اندصورت می گیرد وکسانی هم دراین خرید و فروش سود می برند که در بازاریابی زندگ

 کههفت عامل مهم بازاریابی  دامهدرا. عبادت هفتاد جزء است که افضل اجزای آن طلب روزی حالل است: میفرمایند( ص)اکرم 

 :مورد بررسی قرار می دهیم از دیدگاه احادیث و روایات اسالمی موثرند را در سود یا زیان مصرف کنندگان
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 کاال -0

 در. سان حرفه ای و امین را دوست داردخداوند ان:آمده استهمچنین  .اوند سازنده ماهر را دوست داردخد :حدیث آمده است در

 یعنی کسی که نیاز و دردی از جامعه دوا کند و :عامل اول. بودن موردنظر بوده استای بودن و امین  این حدیث دو عامل حرفه

 .امین بودن است، یعنی بها دادن به کیفیت کارها و درست و کامل بودن کار است : امل دومع .اثر مهارت و فناوری او دیده شود

 بسته بندی -9

 .دزینت نکنی بیش از اندازه مشتری، االی خود را به منظور جلب توجه و رغبتک :درحدیث آمده است

 قیمت -6

د اکتفا کنید و این مقدار را نیز میان همه مشتریان به سود کم قناعت کنید و در تحصیل سود به اندازه خو :درحدیث آمده است

  .(52،ص9ج غرر الحکم،)د یتقسیم کنید، یعنی از همه مشتریان روزانه خود به اندازه مخارج روز خویش، به نسبت سود بگیر

 کانال توزیع -2

انحصار ناشی از تبانی، به این معنی که تولید کنندگان با هم تبانی کنند که کاالی مورد نظری را تولید نکنند، یا فروشندگان 

 (ع)در یکی از روایات نقل می شود که امام صادق  .م استتبانی کنند که به قیمت بیشتری بفروشند، از نظر اسالم مذمو

خدمتکار پول گرفته شده را به کاال .را طلبید و هزار دینار به او پرداخت تا برای تجارت عازم مصر شود بنام مصادف خدمتکاری

مصر خارج شدند و در هنگامی که نزدیک مصر شدند تجاری را دیدند که از . تبدیل کرد و به همراه تجار دیگر به مصر رفت

تجار می دانستند که  .آنها گفتندکه از این کاال در مصر چیزی نیست. وگو با آنان وضعیت کاالی خود را از آنها پرسیدند گفت

پس از پایان یافتن کاالها .این وسیله مورد نیاز عموم است و با هم پیمان بستند که کمتر از سود هر دینار به یک دینار نفروشند

حضرت . و دیگری سود است یکی سرمایه :فت و عرض کردینه باز گشتند و مصادف با دو کیسه هزار دیناری نزد امام ربه مد

آیا بر ضد مردمی مسلمان پیمان می بندید : حضرت فرمود .ه آگاهی حضرت رسانددرباره زیادی سود پرسیدند و او موضوع را ب

ری نداریم و بعد مربوط به سرمایه را برداشت و فرمود با کیسه دیگر کاکه جز به سود دینار، دینار نفروشید؟ سپس کیسه 

 .دست آوردن روزی حالل آسانتر استضربات شمشیرها از به  ای مصادف،: فرمود

 تبلیغات -5

ر ویژه این کاو هرگونه وسایلی که  بهره گیری از هرگونه تبلیغات مضر و زیان بخش، چه زیان جسمی داشته باشد و یا اخالقی،

 .است ممنوع است

 فروشندگی -3

 .ند ، هر چند هم راست باشد نخوریددر موقع معامله، سوگ: درحدیث آمده است

بیرون می رفت و در بازارهای  ر کوفه بود همه روزه صبح اول وقتهنگامی که د (ع)علیامام : نقل شده است( ع)از امام جعفر

رسید می ایستاد  او به هر بازاری که می .بود سبیته رای دو طرف و نام آنکه دا کرد و تازیانه ای بر دوش داشت کوفه گردش می

هر کار که به دست داشتند  مردم که صدای حضرت را می شنیدند، .از خدا بترسید ی داد که ای تجار و بازرگانانو ندا در م

خداوند طلب خوبی کنید و به ارفاق،  از پیش ازهرکار: می فرمود. گوش می دادند او امربا دل و جان به  و کنار می گذاشتند

و ستمکار بگیرید و با مشتریان مهربانی کنید و خود را به زیور بردباری بیارایید و قسم نخورید و از دروغ بپرهیزید  برکت ازخدا

ن وسیله دنیا را ه ایو ب فریب ندهیدانصاف رفتار کنید و نزدیک ربا نروید و کم فروشی نکنید و مردم را  نباشید و با مظلومان با

 .خود درباره مردم آماده می شدگشت و سپس برای انجام سایر وظایف  آنگاه در همه بازار می، تباه نسازید

 رقبا -7

یعنی هنگامی که می بینید متاعی را یکی از برادران دینی . در بین معامله برادر دینی خود داخل نشوید: درحدیث آمده است

 .دینی انجام دهدآن معامله دیگری را برادر  معامله دخالت نکنید تامیل دارد بخرد شما در این 
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خود در نهج  56در نامه ( ع)حتی ارزش باالیی برای بازرگانان و تجار مطرح شده است به گونه ای که حضرت علی در اسالم 

و عامالن و نویسندگان دیوان،که  سپاهیان بر جای نماند جز با سومین دسته از مردمان که قاضیانند: البالغه چنین می فرمایند

کار عقدها را استوار می کنند و آنچه سود مسلمانان است فراهم می آورند و در کارهای خصوصی و عمومی مورد اعتمادند و کار 

 میدست می آورند، بازارها را برپای  این جمله استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که فراهم می شوند و با سودی که به

 .دارند و کار مردم را کفایت می کنند در آنچه دیگران مانند آن نتوانند

 

 نتیجه گیریبحث و 

از دیدگاه قرآن، سنت  در اسالم و فوق مطرح شده واصول مدیریت بازاریابی کسب وکارقوانین دقیق و قدری تامل در  مطالعهاز 

دف اصلی خود را تنها باال بردن سطح زندگی مالی مردم وبهبود بخوبی روشن میگردد که اسالم هبیان گردید  و روایات اسالمی

وضعیت اقتصادی و آسایشی قرار نداده بلکه بهمراه این منظور وباالتر از آن، تکامل روحی وفضایل اخالقی مدنظر بوده است 

 .یه شده استشود در تعالیم اسالم وقرآن به آنها توصمطرح می وعمومی وتمام نکاتی که در بازاریابی اجتماعی

موضوع دیگری . گذارد احترام می ها داده است انسان ذاتاً به تمامی وند متعالکه خدا الگوی اسالمی بازاریابی به کرامت انسانی

سازد، جایگاه کلیدی اخالقیات و معنویات در  بازاریابی اسالمی را به طور کل از الگوی غربی متمایز می آیات و روایات،در که 

یکی دیگر . سازد کارگیری معنویات در تبلیغات، اساس، هدف نهایی، موضوع و شیوه تبلیغات را متحوّل می  به. باشد تبلیغات می

در تبلیغات غربی، . باشد در تبلیغات می گوی غربی، آگاهی بخشیال بابازاریابی  درقیاس با از وجوه تمایز الگوی اسالمی

کننده را به مصرف کاالیی خاص توجیه  به دنبال آن نیستند که مصرف درآنق ،های تجاری دهندگان و طراحان آگهی سفارش

که در تبلیغات اسالمی اگرچه موضوع عمل و  ل عقالیی متقاعد کنند؛ در حالییتری کاالی خود با دالکرده و او را به بر

ز عقل و اندیشه سالم و دهی به آن به طور جدّی مطرح است، اما این عمل تنها در صورتی مطلوب است که برخاسته ا جهت

: مانند همچنین بازاریابان امروزه باید معیارهای اخالقی .باشدباالتر از آن، برخاسته از قلب و مبتنی بر اعتقادات قلبی انسان 

کنند و  جامعه یا صادق بودن با مشتری را رعایتکل به طور بکنندگان و  رقبا، مصرفیعنی به آسیب نرساندن به دیگران 

را  رفتار شهروندی داشتن و حفظ شفافیتپذیری، رعایت انصاف، احترام،  صداقت، مسئولیتیعنی اخالقی اسالمی  های ارزش

کنندگان را از طریق رعایت  های خود قرار دهند، بدین معنی که با مشتریان ارتباط برقرار کرده و اعتماد مصرف سرلوحه فعالیت

های ضمنی و آشکار خود پایبند بوده و تالش نمایند تا  ن باید به تعهدات و وعدهبازاریابا. های اخالقی افزایش دهند این ارزش

پذیر بازار مانند کودکان، سالمندان، فقرا و بزرگساالن  های آسیب ها صادق باشند و نسبت به بخش همواره و در تمام موقعیت

مسئول در قبال جامعه رفتار نمایند؛ از  همچنین بازاریابان باید به عنوان یک شهروند. سواد احساس مسئولیت کنند بی

در کل بتوانند  که های فروشی که به اعتماد مشتری آسیب میزنند، اجتناب نمایند دستکاری محصوالت و به کار بردن تکنیک

خلق و که مسلماً رضای مشغول گردند و جذب مشتری به طرق حالل و اسالمی در جامعه خالصانه و منصفانه به کسب وکار 

 .نیز در همین است خالق
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