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 دهيچک
 

 
 

 تا هم آن یندبمی انسان زندگی در حیاتی عامل یک عنوان به را تجارت اسالم 1: چکيده

 خصوص به. باشد برابر کار و کسب انجام به مربوط اسالمی یهاهآموز با روند این که زمانی

 زندگی از قبل موفق تاجر یک عنوان به را( ص) محمد حضرت سرنوشت خداوند که زمانی

 رفتاری ضوابط رو این از است زندگی برای مسیری اسالم که آنجا از. کرد تعیین خود ینبو

 آخرت، و دنیا در خوشبختی در مسلمانان اصلی مرجع دو حدیث؛ و قرآن با باید بازاریابی

 عنوان به آن پذیرش و وجود و اسالمی بازاریابی اصطالح امروز، به تا.  گیرد قرار هدایت مورد

 پزشکان دانشجویان، دانشگاهیان، میان در ایهگسترد طور به که است مانده قیبا ایهمسئل

 که آنجا از. یردگمی قرار بحث مورد اسالمی غیر کشورهای در خصوص به کنندگان مصرف و

 معاصر تجاری یهاتفعالی در اسالمی بازاریابی که دارد وجود محققان بین متعددی مباحث

 پس. شود تلفیق اسالمی اصول با باید بازاریابی در 7P مفهوم ور این از اشد،بمی اهمیت با

. است شده انتخاب بازاریابی اصلی رکن عنوان به خود گسترده پذیرش دلیل به 7P مفهوم

 و اسالمی بازاریابی دیدگاه دو هر براساس 7P درک دادن توسعه مقاله این هدف بنابراین

 7P عناصر از یک هر از عمیقی درک رشده،ذک مسائل مورد در کامل بحث. اشدبمی معاصر

 یک عنوان به واندتمی معاصر بازاریابی و اسالمی بازاریابی ادغام این، بر عالوه. هددمی ارائه را

 .شود گرفته نظر در اسالمی بازاریابی سمت به عالقه افزایش برای جدید دیدگاه

 .معاصر بازاریابی ؛7P اسالمی؛ بازاریابی :يديکل واژگان

 مقدمه .1 

(، بازاریابی به عنوان فرایند مدیریت تعریف شده است کهه مسهئولیت شناسهایی، پهیش     2002) 2موسسه خبره بازاریابی

توسهط   کهبه عنوان یک طرح استراتژیک و رقابتی  یا در تعریفی وسیع تر بینی و برآورد نیازهای سودآور مشتری را برعهده دارد.

مشهتری محهور    نیازهایی کاربردی انجام شده توسط مدیران و هاتاز فعالی ایهط مجموعتوس ومدیریت ارشد تعریف شده است 

با این وجود  (.3،2022ود )الوالکشمییرد که توسط اعضای کل سازمان با هدف یک رابطه سودآور اعمال گمیمورد حمایت قرار 

ی هها هن روند با آمهوز ایهآن هم تا زمانی کیرد؛ گمی درنظربه عنوان یک منبع حیاتی برای ایجاد زندگی یک فرد  را اسالم تجارت

، زمانی که خداوند سرنوشت حضهرت محمهد را بهه    به عنوان مثالی مناسب انجام کسب و کار برابر باشد. هاهاسالمی مربوط به را

 بهرای سهالم مسهیری   از آنجها کهه ا   (.2002 ،5؛ تهریم 2007 ،4)آنتونیو عنوان یک تاجر موفق قبل از زندگی نبوی خود تعیین کرد
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 دنیها و آخهرت،   خوشهبختی در دو مرجع اصلی مسهلمانان در   ؛رو ضوابط رفتاری بازاریابی باید با قرآن و حدیثاز این زندگی است

ه شهدت در میهان دانشهگاهیان، دانشهجویان، پزشهکان و      به  می. تا به امروز، مسائل مربوط به بازاریابی اسالقرار گیرد هدایتمورد 

بها ایهن حهال،     (.2022 ،2مورد بحث واقع شده است )ویلسوندر کشورهایی با اقلیت مسلمان و اکثریت مسلمان مصرف کنندگان 

 هها تنند. در نتیجه از شرککمیایفاء  انهمگام شدن با انتظارات مشتری جهتبازاریابان نقش مهمی در ارائه محصوالت و خدمات 

اخالقی ارائه دهند. بنهابراین بازاریهابی اسهالمی راههی را      از نظر قابل قبول یود تا محصوالت و خدمات خود را به روشرمیانتظار 

اسالم یک طریقه جامع از زندگی اسهت کهه قهوانینی را بهرای      برای اجرای یک روش قابل قبول اخالقی بازاریابی ارائه داده است.

تا،خداوند متعهال مسهائلی را از طریهق یکهی از     در ایهن راسه   هد.دمی( ارائه 2020 ،2ی تجاری )ارحامهاتهمه چیز از جمله فعالی

 ند:کمیی قرآنی به شرح زیر بیان هاهآی

 ایهشما معامل انیمگر آن که درم د،یمردم قرار نده اری! اموال خودتان را به ناحق در اختدایهآورد مانیکه ا یکسان یا
 .دیرا نداشته باش رگیکدیکه قصد کشتن خود و  ایهبه گون لمتقاب تیآن هم با رضا ردیصورت گ

در  7Pی تجاری معاصر قابل توجه باشد. مفهوم هاتواند به طور بالقوه در فعالیتمیبه طور خاص، بازاریابی اسالمی 

به عنوان ستون اساسی برای فهم ماهیت بازاریابی  7P که ایهبه گونبازاریابی معاصر با دیدگاه بازاریابی اسالمی تلفیق شده است 

کردن  هی مناسب برای برآوردهایایجاد استراتژ جهت ،بازاریابی خدمات در 7Pعالوه براین، مفهوم  شده است. در نظر گرفته

مبتنی بر تلفیق هر 7P (. بنابراین هدف این مقاله توسعه دادن مفهوم 2022 )الوالک، است مورد نیاز بازارنیازهای مشتری در 

 اشد.بمیدو دیدگاه بازاریابی اسالمی و معاصر 

2 .7P در بازاریابی معاصر 

فت. با افزایش رگمینظر قرار  محصول، قیمت، مکان و تبلیغ مدشامل  4P ر پایه یبه طور سنتی، ارکان بازاریابی ب

امروزه، اینگونه  افزوده شد. به آن مردم، فرآیند و محیط فیزیکی شامل صنایع خدماتی درعمدتا  ’P‘، سه آگاهی مشتریان

 (.2022)الوالک، وندشمینامیده  3زاریابی ترکیبیبا یا  P7مالحظات 

  اشد.بمی )ارزش افزوده( و مکمل اصلیعناصرتی شامل محصوالت خدما -عناصر محصوالت 

  ی فیزیکی و غیر فیزیکیهالاز طریق کانا توزیع خدمات -و زمان مکان. 

 ی مشتری.هاهر هزیندرآمد و سود با در نظر گرفتن دیگایجاد  -ي کاربران هاهقيمت و سایر هزین 

  یند آموثر از طریق فربرقراری روابط  ارائه اطالعات، متقاعد کردن مشتریان و آموزش مشتریان برای -و آموزشتبليغ

 .خدمات

  ورودی و خروجی از بازاریابان/ فروشندگان به مشتریانعملیات  –فرآیند. 

  ید ملموس از عملکرد خدمات)ظاهر فیزیکی( و ارائه شواهفضای خدماتی  طراحی -محيط فيزیکی. 

  آنها تاثیرگذار باشد. رضایت بر واندتمیکه  تعامل بین مشتریان و پرسنل -مردم  

 
  

3 .7P در بازاریابی اسالمی 

 (2022). در مورد بازاریابی اسالمی، ویلسوندنیاز دار 4Pنسبت به  به ارکان بیشتری گرایانهموج جدید بازاریابی مصرف 

7P  کرده استاسالمی به شرح زیر تعریف از دیدگاه را: 

 اربردی و دنیای واقعی/ زمانی واقع شده کمیکه براساس یک رویکرد عل هاهمعنا و حقیقت نظری شناسایی -عمل گرایی

 است.
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 روابط و کاربرد پذیری. نشان دادن -شایستگی 

 از بین نخواهند  ایهاری از علل ریشو کاستن از شدت آنها و قبول این نکته که بسی از بین بردن مشکالت -کاهش دادن

 رفت.

 با اعتبار سهامداران ی اجتماعیهاهشبک به کارگیریشناسایی و  -حمایت 

  بدون توجه به اینکه آیا  هاهو شیو هاشروش توانمند سازی ذینفعان از طریق ارائه مفاهیم آموزشی شفاف و رو -تربيت

 ندگان هستند یا خیر.آنها جزو بازاریابان، دانشگاهیان و یا مصرف کن

 کار پیوسته بدون در نظر گرفتن هر گونه مشکالت. -تداوم 

 موضوع. دیرپاییبرای  هاهپای ایجاد کردن -شکيبایی 

 معاصر و اسالمی يهاهدیدگا فيمابين بازاریابی 7P ادغام. 4

 ،2بی مهدرن تلفیهق شهود )ارحهام    وانست زمانی قابل توجه باشد که بتواند با مفههوم بازاریها  تمیمفهوم بازاریابی اسالمی 

 نشان دهند. 7Pی اسالمی را با هاهواهند تا تحقق آموزخمی(. در این بخش، نویسندگان 2020

 محصوالت و گرایی . عمل4-1

عمل گرایهی  ( 2022) 2واهند تا به رابطه ادغام عمل گرایی و محصول بپردازند. ویلسونخمی، نویسندگان Pبرای اولین 

یا باورهایی تعریف کرد که در دنیای واقعی قابل اجهرا مهی باشهد. محصهوالت مزایهای       هاهیابی معنا و حقیقت نظریرا به عنوان ارز

ی هها هاین مفهوم از محصول و عمل گرایی هم راستا با آموز (.2022 ،3)الوالک اشدبمیاصلی و خدمات ارزش افزوده به مشتریان 

و  وده( تصمیم گرفتند تا کاالهایی را به فروش برسانند که مورد نیاز مردم به )ص اشد که به موجب آن حضرت محمدبمیاسالمی 

)ص( تلفیهق کهردن محصهوالت بها کیفیهت       حضرت محمهد ، (2020)طبق گفته ارحام  عالوه بر این (.2002 ،4)تریمنباشد  فاسد

 (.2002 ،5)فاتح پایین و با کیفیت باال را ممنوع کردند

 ترفيع و . شایستگی4-2

شایستگی را به عنهوان ارتبهاط و کهاربرد    ( 2022) شوند. ویلسون تبیین، مفهوم شایستگی و ترفیع باید Pین برای دوم

نهد. دلیهل   کمهی ی بازرگهانی بریتانیها تشهریح    هها هبازاریابی سنتی در دانشکد آموزشیبرنامه  با تلفیق درپذیری بازاریابی اسالمی 

هم زمهان،   .ندکمی تاکید مفهوم بر انتشار اطالعات مناسب به مشتریان ه ایناین است ک منطقی ادغام شایستگی و ترفیع در واقع

. این مفهوم درواقع ههم راسهتا   ینندبمیآموزش سود دریافت شده از طریق استفاده از محصوالت یا خدمات  نیز در موردمشتریان 

و از مبالغهه   قرار گرفتهه باشهند   قبولقی مورد اخال یهاهاشد که به موجب آن محصوالت باید در محدودبمیی اسالمی هاهبا آموز

 (.2020 ؛ ارحام،2002 تریم،) گویی پرهیز شده تا مشتریان ناامید نگردند

 قيمت و . کاهش4-3

معنادار باشد. کاهش به معنی به حداقل رسهاندن مشهکالتی اسهت     واندتمیو قیمت  کاهش، تلفیق بین Pبرای سومین 

قیمت نه تنها درآمد یا سود به دست آمهده توسهط شهرکت را     (.2022 )ویلسون، وندشمیکه بازاریابان و مشتریان با آن رو به رو 

مت پرداخت شده برای فروشنده واند بیشتر از قیتمیند که کمیی مشتری را شناسایی هاهبلکه آن همچنین هزین ند،کمیتعیین 

ارائه تخفیف به مشتریان و اقدامات کاهش هزینه به منظور کاهش و یا  "کاهش"از  ایهدر این حالت، نمون (.2022باشد )الوالک،

آن هم زمانی که اقتصهاد تحهت تهاثیر تهورم فشهار هزینهه        از بین بردن بار تعهد آنها برای ایجاد یک خرید نشان داده شده است،
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اشد که به موجب آن حضرت محمهد )ص( محصهوالت   بمیی اسالمی هاهرو، ادغام اینگونه مفاهیم هم راستا با آموزاز این اشد.بمی

ایهن   (. احتمهاالا 2002 ) تهریم،  واند توسط بازار جذب شود، به فهروش رسهاند  تمیخود را بر اساس حجم فروش و یا با قیمتی که 

 (.2020 )ارحام، مت گذاری افزایش خواهد دادراهبرد سهم بازار او را با چنین قی

 :جامعه و . حمایت4-4

میهان بازاریابهان در    هد تا در واقع یک تالش مسهتمر و متقابهل در  دمیاجازه  جامعه، ادغام حمایت و Pبرای چهارمین 

ی هها هن تعامهل بها شهبک   به عنوا را حمایت ( 2022)ویلسون  ایجاد روابط مثبت با هر دو ذینفعان داخلی و خارجی صورت گیرد.

به عنوان تعامل بین بازاریابهان/ فروشهندگان بها مشهتریان داخلهی و       جامعه، درحالی که میکندتعریف  عتباراجتماعی ذینفعان با ا

یهک معنها و درک   بهه علهت اینکهه    این مفاهیم نند که کمیپیشنهاد  بنابراین نویسندگان (.2022 )الوالک،ود شمیبیان خارجی 

  (2020) ی ارحهام هاهنیز بر طبق گفت (2002) 2کارتاجایاو  سوالعالوه براین،  با یکدیگر ترکیب شوند. دهدی را ارائه کامال مشابه

، حضرت محمهد)ص( توانسهت نقهش یهک شهریک      همچنین. برخورد کردمشتریان و یا خریداران به خوبی باید با بیان کردند که 

 (.2007 ،2)آنتونیوستیز یا خدعه نمیکرد همانگونه که او هرگز با ذینفعان خود  د،تجاری نمونه را از نظر رفتار اخالقی ایفاء کن

 :فيزیکی محيط و . تربيت4-5

 د.ن، نویسندگان پیشنهاد دادند که تربیت و محیط فیزیکی باید به عنوان یک مفهوم واحهد تلفیهق شهو   Pبرای پنجمین 

محهیط  و  (2022 ،3)ویلسون ندکمیی آموزشی شفاف اشاره هاهو شیو هاشتوانمندسازی سهامداران با ارائه مفاهیم، رو تربیت به

 ود تا مشتریان شرکت را به یاد رابطه سهودآور بیانهدازد  شمیفیزیکی به عنوان طراحی محیط خدماتی تعریف شده است که باعث 

 ،5)ارحهام ه اسهت  رسهتی بهود  تضمین کننهده کیفیهت، صهداقت و د    )ص(، نام او تقریباا (. در مورد حضرت محمد2022 ،4)الوالک

2020.) 

 :فرآیند و . پيگيري4-6

 کاریک  به عنوانمرتبط باشد. پیگیری  بازاریابی اسالمیکه به  سدرمیبه نظر پیگیری و فرایند  ، ادغامPین برای ششم

در  هها هین شهیو به بهتر(. درحالی که فرایند 2022 )ویلسون، تعریف شده است هایبدون در نظر گرفتن مشکالت و سختپیوسته 

 وپیگیهری   مفهاهیم  (.2022)الوالک،  دارد آنها اشهاره  نساختخشنود ارائه محصوالت و خدمات به مشتریان با هدف خوشحال و 

توسط محصول و پیگیری  براساس تحویلخود را  برداشتین مشتریان ممکن است اولو اساسی هستند زیرا حیاتی  7Pدر فرایند 

دوجانبه برسهند،  توافق  به یکخرید و فروش فرایند  درباید پیروان خود می آموزد که به  آنجا که اسالماز  مجسم کنند. بازاریابان

 (.2007 ،2)ایوبباشد  فرایند تحویل غیرقابل قبولتا  ودشمیشرایط موافقتنامه باعث اجرای  عدم

 :مکان و . شکيبایی4-7

ند که بازاریابان پایبند بهه انجهام   کمیهوم واحد تضمین به عنوان یک مفمکان  و تلفیق شکیبایی ،Pین هفتمو آخرین 

 (2022)ویلسهون هستند.  محصوالت و خدمات خودکردن توزیع هستند آن هم زمانی که در حال  کسب و کار منصفانه و اخالقی

بهه عنهوان    (2022)درحالی کهه مکهان توسهط الوالک    ند،کمیتعریف  اساسی از موضوع استقامت ایهبه عنوان زمینشکیبایی را 

از  )ص( پیهامبر در برخورد بها مشهتریان،    ود.شمی ی غیر فیزیکی تعریفهالی فیزیکی و یا کاناهالتوزیع خدمات یا از طریق کانا

 پیهامبر  عهالوه بهراین،  (. 2002، 7تهریم )نکنند  مشتریان خود پنهاناز  چیزی را یچدر طول معامالت هبود تا  فروشندگان خواسته
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خریهداران  تا بهه سهمت    فروشندگان اجازه نداشتند برسانند. فروشبه  چیزی که وجود ندارد رااجازه نداد تا  به فروشندگان )ص(

 اولین مشتریان/ خریهداران یاد داد تا  )ص( به مسلمانان د. پیامبرشمیمواجهه  شکستمذاکره آنها با  مگر اینکه اولین بروند، دیگر

 (.2002تریم، )کنند  مام مشتریان اولویت بندیدر راستای جلب رضایت و احترام به تخود را 

 
 بازاریابی معاصر در بازاریابی اسالمی: ادغام با 7P: 1 شکل

 گيري نتيجه. 5

 باید از بازاریابی معاصهر جهدا  نبازاریابی  7Pمبتنی بر ی اسالمی هاهاین است که دیدگا اساس مباحث فوق، اعتقاد بر بر

که متناسب با درک فعلی ما از مهدیریت  را  هر یک از عناصری از درک عمیقواند تمی ی و معاصرادغام هر دو بازاریابی اسالم شود.

عناصهر   از وان به طور بالقوه بهه عنهوان یکهی   تمیرا  7P، باشد، را به همراه داشته باشد. به عالوه اسالمی و رفتار مشتری مسلمان

مفاهیم یکپارچه به دسهت آمهده    گرفت. ر دنیای کسب و کار در نظربرای مسلمانان و حتی غیر مسلمانان برای موفقیت دسازنده 

 غربی کهه  ان و دانشگاهیانبازاریابعملی با  علمی وبه طور  واندتمیی کسب و کار مدرن، هاهاسالمی و شیو سنتی از هر دو الهیات

مندی ارزشه  و واند بیهنش جدیهد  تیمپژوهش  اینند مرتبط شود. نیستمتعصب  مفهوم جدید بازاریابی اسالمیاذعان به  به نسبت

و )عهدم قطعیهت(    2غرر ربا خواری، ،F & B حالل و حرام در تجارتتعیین حدود  بازاریابی اسالمی، یعنیمرتبط با  مسائلبرای 

ی یک بازاریابی اسالمی باید با هدفبر روی  مطالعات آیندهدهد.  و صداقت و تواضع در تبلیغات ارائه مبتنی بر شریعت کسب و کار

از سهوی دیگهر،   شود.  آغاز کسب و کار اسالمی و به دست آوردن پذیرش جامعه علمی مختلف یهاهشیو در دانش گسستهکردن 

معتبر قابهل  ی ابزار پژوهشتمام عیار همراه با یک  ی بازاریابی اسالمی و معاصر باید با یک مدل نظریهاهاز دیدگا 7P نتیجه ادغام

 یابد. و تکامل، پاالیش و معلولی استفاده شود لبررسی رابطه عل واند برایتمیکه  اندازه گیری
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