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 )کتاب قرآن بازاریابی اخالقی چهارده قرن پیش، با استفاده از منابعی همچونچکیده:

معرفی  ()ع معصومین ائمه و )ص( پیامبر رهنمودهای و احادیث و سنت اسالم(، مقدس

 در مسلمان مشتریان به ارزش ارائه و پدیدساختن فرایند اسالمی بازاریابیو اجرا شد. 

با هدف رسیدن به رفاه مادی و معنوی در این  اسالم اخالقی و ارزشی چارچوب قوانین

برای رسیدن به این اهداف  است.جهان و نایل شدن به کمال انسانی و سعادت اخروی 

پذیری، آسیب نرساندن به دیگران صداقت، مسئولیت رعایت اصول اخالقی از جمله

کنندگان و جامعه به ام، حفظ شفافیت، رفتار شهروندی )رقبا، مصرفرعایت انصاف، احتر

 های بازاریابی ضروری است.در تمام فعالیتطور کل( 

 بازاریابی، بازاریابی اسالمی، بازاریابی اخالقی،کلمات کلید: 

 

  :مقدمه

است. رعایت اصول اخالق از « تجاریاخالقیات »ترین مسائل برای توسعه و رونق اقتصادی کشورها، توجه به یکی از ضروری

خانی،  و )ونوس، داور. گرددها در یک کشور به پویایی و شکوفایی یک اقتصاد سالم منجر میسوی دولتمردان و مدیران شرکت

نشان  ،شده در بین مشاغل مختلفکند که اخالقیات درک( گزارش می9نظرسنجی گالوپ ). در حالی که (1ص2933جمال، 
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 داردترین رتبه را های صداقت و استانداردهای اخالقی پایینلحاظ شاخص ها ازحرفه بازاریابی در میان سایر دهد حرفهمی

.(Advertising Age, 1331) 

 یکی جزئیات بیان به (131) بقره کریم قرآن آیه ترین طوالنی که جایی تا دارد اسالم ارزشی نظام در ایبایسته جایگاه تجارت

بازاریابی در اسالم از جمله مباحثی است که با وجود . است یافته اختصاص تجاری اسناد تنظیم یعنی اقتصادی؛ مسائل از

به فراموشی سپرده شده و کمتر کسی درباره آن به بحث و تحقیق پرداخته است )امیرشاهی و  اهمیت فراوان آن، ظاهراً

 و مادی مصالح و نیازها تمام به است نتوانسته عمل در غرب و شرق بازاریابی فلسفه حالی که (. در111، ص 2933دیگران، 

 زمان هر از بیش امروز بشریت شود.اسالمی احساس می ضرورت تحقیق و تبیین بازاریابی دهد، پاسخ جامعه و انسان معنوی

 نتیجه جدید رشته عنوان به اسالمی بازاریابی .است بازاریابی جمله از ها زمینه تمام در اسالم بخشحیات معارف تشنه دیگری

های الهی شکل های بازاریابی در اسالم بر پایه فقه، اخالق و ارزشروشن است که مبانی و پایه است؛ جهانی اقتصاد در تحوالت

دهد. با اعتقاد به این مین سعادت و رفاه انسان و اجتماع پیش روی ما قرار میو بدین گونه، راه مطمئنی برای تأ گرفته است

های روزانه مسلمانان مشاهده شود و همه عملیات اقتصادی اعم از تجارت و بازاریابی، در که اسالم باید در فعالیت فرض

 (.113، ص 2933)امیرشاهی و دیگران، . چارچوب تعالیم اسالمی قرار گیرد

 وسیله به بشناسند را اصطالح نپیش از آنکه کارشناسان بازاریابی پست مدرن ای هابازاریابی اخالقی چهارده قرن پیش و مدت

 )ص( پیامبر رهنمودهای و احادیث و سنت ،(اسالم مقدس کتاب) قرآن همچون منابعی از تعالیم این .شد اجرا و معرفی اسالم

به نظام اخالقی  بودن تسلیم هستند: اصل دو از متأثر اسالم، دید از نیز تجاری فعالیتهای. گیردت مینشأ )ع(معصومین ائمه و

 (Saeed & et al., 1332).  عدالت پایه بر بخشندگی و همدلی خداوند و

های انسانی )عدالت و کرامت و عزّت و شرافت( است. اخالقیات و اصول اخالقی از اقتصاد اسالمی، ابزاری برای حفظ ارزش

ارد گوناگون بر امور اخالقی تأکید کارگیری آن در جامعه مورد تأکید اسالم است. قرآن و روایات در موجمله مباحثی است که به

از  بازاریابیاخالق در جایگاه به خوانندگان به  بازاریابی اسالمیدید کلی از  ضمن ارائهاین مقاله در پی آن است که  .کنندمی

 .بپردازد دیدگاه اسالم

 بازاریابی

ترین تعاریف خوب بازاریابی عبارتست از کوتاه بازاریابی عبارتست از شناسایی و برآورده کردن نیازهای انسانی و اجتماعی. یکی

ای از در واقع بازاریابی به مجموعه .(13، ص2939، ، کوینو لین کلر فیلیپ ،)کاتلر "برآورده کردن نیازها به شکلی سودآور"از 

کند و هدف آن میکننده هدایت خدمات را از تولید کننده تا مصرفشود که جریان کاالها و های بازرگانی گفته میفعالیت
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ای مدیریتی است که به ایجاد (. بازاریابی وظیفه21، ص2931، ، صدیقهو فقیه ، جمشید)اصغری مین نیازهای جامعه استتأ

 م مشتریان از طریق رفع نیازهای مشتریان استست و مهمترین نتیجه آن، رضایت توأرابطه پایداری میان سازمان و مشتری ا

داند که مشتریان را به شناخت و آگاهی بازاریابی را هر اقدامی می (2939(. کلن)111ص2933گران، و دی ، میراحمد)امیرشاهی

 کند. داند و آن را مثل یک خیابان دو طرفه توصیف میریان میتگو بین شما و مشرساند. و بازاریابی را نوعی گفت واز شما می

 بازاریابی اسالمی 

 دو هر متقابل رضایت با خدمات حالل )طیبه( و محصوالت با نیازها کردن برآورده )خرد( استراتژی و فرایند اسالمی بازاریابی

 .است )فالح( آخرت جهان و جهان این در معنوی و مادی رفاه به رسیدن با هدف خریدار، و فروشنده یعنی طرف؛

 .(Alom, & Haque, 1322, p.11) 

 است؛ افزایش به رو امروزی دنیای آن در اهمیت متعدد، علل به و کرده پیشرفت ایفزاینده طور به تجارت در اسالمی دیدگاه

در  ثانیاً، دهد؛می شکل را خود پیروان رفتارهای و نگرش که است روشن های و دستورالعمل روشها با عملی مذهبی اسالم اوالً،

 مالی بینش و قواعد تابع که بازارهای جهانی از دسته آن بودیم، آن شاهد که عظیمی مالی بحران ، 1333 و 1333 هایسال

 در کردند. توجهی قابل پیشرفت هابحران همین اثنای در اسالمی های مالینظام آنکه حال شکست، هم در را بودند متعارف

 داو مالی کرد، شاخص سقوط خود اوج قیمت از سوم یک به نیویورک و لندن بازارهای سهام که زمانی 1333سپتامبر  چهارم

 برداشته مسلمان تجاری بلوک پدیدساختن اولیه برای هایگام ثالثاً، یافت؛ افزایش درصد 3711 ها، معامله در اسالمی، جونز

رابعاً،  (Alserhan, 1323, p.23) باشد ؛ داشته طوالنی زمانی به نیاز است ممکن چنین بلوکی گیریشکل چند هر است، شده

 و روند پیش بیشتر شدنِسمت اسالمی به تا دارند قرار عظیم فشاری تحت هستند، مسلمان جمعیتشان اکثر که کشورهایی

 (Saeed et al, 1332, p.211-233) .کنند رعایت تجارت و زندگی شئونِ  تمام در استثنایی، هیچ بدون را اسالمی واضحِ هایشیوه

 جدید ایرشته فزاینده در حرکت است به عنوانرا در حال که دیدگاه اسالمی تجارت طور  اسالمی ( بازاریابی1323سرحان )

  است. جهانی دانسته اقتصاد تحوالت  نتیجه

 در مجموع چهار ویژگی برای بازاریابی اسالمی وجود دارد که عبارتند از:

 معنوی-2

 اخالقی-1

 واقع بین-9

 (Sula& Kartajaya, 1331) انسان گرایانه-3
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 اخالق در بازاریابی اسالمی

های تجاری بزرگ همواره های بزرگ تبدیل شده است. شرکتای بین شرکتوکار، امروزه به نگرانی فزاینده کسباخالقی بودن 

های اخالقی به تصویر شرکت بزند و تأثیر آن بر سودآوری شرکت، واهمه دارند. بازاریابی به ای که ممکن است رسواییاز صدمه

مستقیم با مشتریان سروکار دارد، نقش مهمی در ایجاد و حفظ تصویر ذهنی کار که به طور  و عنوان بخش مهمی از کسب

 تکار مطرح شده اس و این، امروزه بازاریابی اخالقی به عنوان یک استراتژی در کسب بر شرکت نزد مشتریان دارد. عالوه

.(Stevens, 1333, p.21) نگاه ابزاری به »د محصول چهار اصل اکثر الگوهای بازاریابی غربی معاصر، در فروش، تبلیغ و پیشبر

را سرلوحه تصمیمات و اقدامات بازاریابی خود قرار  «زدگی و اسرافمصرف»و « اقناع و فریب»، «دوری از اخالق»، «انسان

  (.211، ص2933، ، ناصر و همایون، محمد هادیدهند. )باهنرمی

تواند تحت چهار عنوان کنند. این اصول میازاریابان از راهکارها و اصول متفاوتی برای برخورد با معضالت اخالقی استفاده میب

سودمندگرایی به پیامد کارها توجه . بررسی شود گرایی اخالقیاخالقی و نسبیگرایی کلّی سودمندگرایی، خودمحوری، مطلق

، )ریچلز شود که نتیجه آن عمل به بیشترین مردم بیشترین نفع را برساندمحسوب میکند. طبق این نظریه عملی خوب می

کند که اعمال را بر اساس نتایج آن مورد قضاوت قرار دهند و عملی این نظریه افراد را ترغیب می .(93-93، صص2931، جیمز

رساند. نظریه خودمحوری نیز به مانند سودمندگرایی بر نتایج یک عمل را انتخاب کنند که بیشترین فایده را به جامعه می

شمارد. این نظریه، را مقدم می -و نه جامعه-ع بلندمدّت فرد کند، اما برخالف نظریه سودمندگرایی، خودمحوری منافتمرکز می

( نظریه 2933،  فروغ ،منتقمیمصطفی کند. )کند ترغیب میاش را حاصل میشخص را به انجام اعمالی که منافع فردی

ورد قضاوت قرار جدا از نتایج خود م گرایی اخالقی به اصول عمومی درست و نادرست توجه دارد. طبق این نظریه، کارهامطلق

گرایان نسبی .دهنده عمل استگیرند. براساس این نظریه چیزی که اهمیت دارد، نه نتایج کار بلکه انگیزه و شخصیت انجاممی

ها ها قواعدی فراگیر و قابل اجراء برای تمام موقعیتمعتقدندکه تعیین درستی و نادرستی کار، خاص فرهنگ است و این قضاوت

ای دیگر اخالقی محسوب نشود. شود، ممکن است در جامعهن چیزی که در یک جامعه اخالقی محسوب میسانیستند. بدین

، 2931، ، جیمزکنند یا بر خود اعمال. )ریچلزتر مورد بحث قرار گرفت، یا بر نتایج اعمال تمرکز میای که پیشچهار نظریه

کند و دستورات روشنی در زمینه که رویکرد اسالمی هم به خود عمل و هم به نتایج و پیامدهای آن توجه می( در حالی33ص

گیرد و شرایط موفقیت های زندگی را در بر میرفتارهای اقتصادی دارد. در دین مقدس اسالم، اصول اخالقی تمامی جنبه

 -شانهای روزانهشان، چه در انجام فعالیتدر حال انجام دادن امور بازرگانی چه-همیشگی یا رستگاری برای تمامی مسلمانان 

یکسان است. این دیدگاه متوازن و واقعی اسالم در مورد ادغام طبیعت انسان و نقش اجتماعی وی در چهار اصل بدیهی اخالقی 
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کند و ارهای درست و غلط تمایز ایجاد میشود. این اصول بین انجام کخالصه می« مسئولیت»و « اختیار»، «تعادل»، «وحدت»

، جزئی) کند فرد باید چه کارهایی را انجام دهد و از چه کارهایی اجتناب کندیک سلسله هنجارهایی است که مشخص می

ها و ت گرفته، لذا به زمان و مکان بستگی ندارد و در همه مکانأاین اصول از شرع مقدس اسالم نش .(291، ص2931، جمال

شود که کار اخالقی، آن است که صرفاً برای کسب های اخالقی غربی، عنوان میها قابل اجراست. در اسالم برخالف نظریهزمان

 بازاریابی (.12، ص2912، ، سید محمدرضامدرسی) رضایت الهی باشد و مؤمن دریابد که همه مکارم اخالقی از آن خداست

 بازاریابی است. اسالم اخالقی و ارزشی چارچوب قوانین در مسلمان مشتریان به ارزش ارائه و پدیدساختن فرایند اسالمی

 باید کاال فروش تا خدمات و کاال تولید از بازاریابی های فعالیت و ابعاد تمام .اخالقی است اصول با آمیخته بازاریابی اسالمی

)ص(  اکرم پیامبر .دارد جایگاه گوهرین اخالق و احکام عقاید، یعنی اسالم؛ تشکیل دهنده عنصر سه بین از اخالق اخالقی باشد

 ص ، 2321 شهری، ری )محمدی "برسانم کمال به را اخالقی هایکرامت تا امشده مبعوث که نیست این جز "فرماید: می

 و مشتریان به ارزش ارائه و ابالغ ایجاد، فرایند را بازاریابی خود جدید تعریف در ( 1331 ) امریکا بازاریابی انجمن (. 232

 به روزافزون توجه از که کرده تعریف شود فراهم سازمان ذینفعان دیگر و مشتریان منافع ای گونه به مشتری با روابط مدیریت

 فعالیت هر .استاخالقی های مالحظه از مملو که است این اسالمی بازاریابی های ویژگی از یکی .است اخالقی حاکی بازاریابی

 و پیش قرن چهارده اخالقی بازاریابی. شود انجام اسالمی های آموزه وسیله به شده تعیین اخالقی مرزهای درون باید بازاریابی

، شد )حسینی اجرا و معرفی اسالم وسیله به بشناسند را اصطالح این مدرن بازاریابی پست کارشناسان آنکه از پیش هامدت

 (.223، ص 2933و دیگران،  میرزا حسن

 و عدالت اصول پایه بر که اسالمی بازاریابی اخالقگویند: می اسالمی بازاریابی اخالق تعریف در ( 1332 ) مختار و احمد سعید،

 اسالمی دیدگاه از را بازاریابی اخالق ویژگی سه آنها .دارد تفاوت جهات از بسیاری در سکوالر اخالق اصول با است مساوات

 به بازاریابی مجریان تفسیر برای ابهامی هیچ و است قرآنی آیات پایه بر اسالمی اخالق آنکه نخست دادند. قرار بحث مورد

 وجود آن مطلق و متعالی بعد در ایعمده های تفاوت آنکه دوم .گذاردنمی جا به شخصی امیال و هاخواسته به دستیابی منظور

، )حسینی ها شرکت خودخواهانه هایخواسته بر تا دارد تأکید جامعه کل منافع بر اسالم آنکه دیدگاه ویژگی سومین و دارد

 .(223،ص 2933و دیگران، میرزا حسن

 سلطه نفی اصل عدالت، اصل کرامت انسانی، اصل الهی بودن، اصل را اسالمی بازار بر حاکم اصول (2933) امامی محمد 

سود ذکر کرده  اصالت نفی اصل اخالقی، های ارزش با مخالفت عدم کار، اصل ارزش اصل تعهدات، به پایبندی اصل خارجی،

قیمت  در مساوات کاالی مرغوب، معامله تجارت، آداب و احکام فراگیری لزوم در را مسلمانان بازار نبایدهای و او بایدها است.
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 باالبردن برای تبانی منع تدلیس، از پرهیز معامله، در از غش پرهیز دیگران، معامله در ورود از پرهیز مشتریان، بین گذاری

 بازاریابی .داند می حرام های معامله انجام از پرهیز احتکار، از پرهیز کاال، عیب کردن از پنهان پرهیز فروشی، کم منع ها،قیمت

 خواستار ها شرکت که است علت آن به این .هاستخواسته بر مبتنی مرسوم، بازاریابیِ که حالی در است نیاز بر مبتنی اسالمی،

 و طراحی شده بشری، رفتارهای اکثر که است آن مرسوم بازاریابیِ اصلیِ ایده هستند. رفع نیازهایشان خواستار مشتریان و سود،

 در .نندکمی اقدام مبادله به امیالشان و ها رفع خواسته برای افراد و است خود های خواسته رفع دنبال به بشر و است هدفمند

 مصرف دادنِ  فریب یا کردن اغوا هنرِ  نباید بازاریابی تبلیغیِ هایِ  فعالیت و کندمصرف  نیازش میزان به باید فرد هر اسالم،

)حسینی، میرزاحسن و دیگران، .کند ارایه مردم استفاده برای را شفافی اطالعات باید بازاریابی باشد؛ بلکه کنندگان

 الگوهای و اخالقی و ارزشهای هنجارها چارچوب در باید انسان اقتصادی رفتار که دارند تأکید اسالمی، منابع. (211،ص2933

 کامل، طوربه شده، نازل (ص) پیامبر بر هجرت از پیش دوره در که مکی قرآن آیات در حتی مطلب، این شود. تعریف رفتاری

 :است زیر قرار به تجارت امر در اسالم مؤکد اخالقیِ اصول ( 2933قحف،) است مشهود

 معامله طرفین بین مناسب اخالقی اصول رعایت -2

 اسالمی جامعه به خدمت انگیزه با و قرآن رهنمودهای از پیروی قصد به اقتصادی فعالیت -1

  (Abeng, 2333). اخالقی در بازاریابی می شود تعهدات کامل اجرای باعث که بودن، ترس خدا-9

  "محصوالت توزیع"و  "تبلیغ"، "قیمت گذاری"، "تولید"های بازاریابی در قالب چهار فعالیت مجموعه فعالیت با توجه به اینکه

از منظر اصول اخالقی نیز باید با توجه به این  هابنابراین ارزیابی شرکت (.Chikweche & Fletcher,1321) گیردصورت می

 (.13، ص2933احمداله،  )مصلح، عبدالمجید و یاری بوزنجانی، گانه صورت گیردهای چهارفعالیت

 

 های بازاریابیهای اخالقی اسالمی در فعالیتارزش

های فعالیت

 بازاریابی

 منبع های اخالقیارزش

ول
ص

مح
د 

ولی
ت

 

 (2913؛ مکارم شیرازی، 13:2911)بناء رضوی،  عدم اتالف و اسراف منابع طبیعی در فرایند تولید

 11-3 :2911رضوی؛ بناء 2932:31جوادی آملی،  عدم آلودگی محیط زیست در فرایند تولید

عدم ضرر و زیان مواد اولیه محصول برای فرد و 

 جامعه

Hassan,chachi,&latiff,1333:13 

Abdullah&Ahmad,1323:131 
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Arham,1323:131;Alserhan,1323:231 

 Abuznaid,1323:2333;Arham,1323:211-21 استفاده از مواد اولیه خالص و با کیفیت در تولید

؛ مکارم  132:2931دشتی، ؛  2931:121مجلسی،

 2/139:  2931شیرازی و همکاران، 

 2/139: 2931مکارم شیرازی و همکاران،  ارزشمند بودن محصول از نظر مصرفی

Alserhan, 1323: 231 

ت
یم

ق
 

ی
ذار

گ
 

-کننده و مصرفای که تولیدها به گونهتعیین قیمت

 کننده متضرر نگردند

 11:2933 مکارم شیرازی، ؛19نهج البالغه: نامه

هایی که به وسیله حکوت عدم تخلف از قیمت

 گردداسالمی تعیین می

 19:2939مکارم شیرزای،

1323:2331 Abuznaid, 

 13: 2931؛ 2:2932زراء نژاد گذاریهای قیمتعدم سودمحور بودن سیاست

Arham, 1323: 213;Hassan,& thers, 1333: 

92; buznaid,1323: 2331 

ت
یعا

رف
ت

 

 231: 2913صدر،  بیان دروغعدم 

Hassan, & others,1333 : 92; 

Hague & others,1323: 19; 

Abdullah & Ahmad,1323: 131 

 133 -23: 2931مجلسی،  عدم بیان ادعاهای فریبنده در خصوص محصوالت

Hassan, & others,1333 : 92 

Abdullah & Ahmad,1323: 131 

Ricc & mosawi,1331:33 

Arham,1323:213 

 239شعراء / ؛ 31اعراف/ هاعدم عیب نهادن بر محصوالت سایر شرکت

 231: 2913صدر،ای که باعث پوشش عدم توصیف محصول به گونه
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 Hassan, & others,1333 : 92 .عیب آن شود

Hague & others,1323: 19 

Abdullah & Ahmad,1323: 131 

ای که عاری از تبلیغاتیهای استفاده از ابزارها و روش

 ضرر و ریان اخالقی، معنوی و روحی باشند

   2913مکارم شیرزای، ؛11:2933صنوبر و همکاران،

یع
وز

 ت

 ؛مکارم شیرازی و همکاران، 19: نامه 2931دشتی، عدم احتکار نمودن محصوالت

 ؛مکارم شیرازی، 1/939: 2931

 2933 :13 

Abuznaid,1321: 2331; Arham, 1323:213 

های غیرضروری در توزیع عدم استفاده از واسطه

 محصوالت

 333: 2913؛صدر،  121-1: 2931مجلسی،

Abuznaid,1321: 2331 

Hassan, & others,1333 : 92 

های صحیح انبار کردن و نگهداری استفاده از شیوه

 محصوالت

 93: 2933صنوبر و همکاران ،

Hassan, & others,1333 : 92 

خودروهای دارای استاندارد زیست استفاده از 

 محیطی در توزیع محصوالت

 11-3: 2911بناء رضوی، 

 13-13، صص 2933 مصلح، عبدالمجید و یاری بوزنجانی،احمداله، منبع: 

 

جامعه کنندگان و معیارهای اخالقی مانند: آسیب نرساندن به دیگران )رقبا، مصرفهای اسالم باید مدیران بازاریابی مطابق آموزه

پذیری، رعایت انصاف، های اخالقی اسالمی )صداقت، مسئولیتبه طور کل( یا صادق بودن با مشتری را رعایت کنند و ارزش

های آمیخته بازاریابی( قرار های خود )در هر کدام از بخشاحترام، حفظ شفافیت، رفتار شهروندی داشتن( را سرلوحه فعالیت

 (.2933قی، مسعود، زاده، منیجه و حرا)بحرینی دهند
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  :نتیجه گیری

 دین لذا است به آن رسیدن ابزارهای و وسایل کننده توجیه است ابدی سعادت که انسان نهایی و اصلی هدف به توجه اسالم در

 .می دهد ارایه کار راه آخروی سعادت جمله از کارها همه برای الهی دین ترینکامل عنوان به اسالم

 در اسالم، در تجارت و وکار کسب هدف اصلی که آنجا از و بماند پابرجا و سالم تا دارد نیاز اخالقی خاص اصول به بازاریابی

شمار  به ضروری امری اسالمی، بازاریابی در رفتاری مالحظات رعایت (، 11 )ذاریات، است سود کسب نه و انسان تعالی نهایت،

 (.2933، قم علمیه حوزه فرهنگی پژوهشهای و مطالعات مرکز( میرود

جایگاه کلیدی اخالقیات و معنویات در الگوی بازاریابی اسالمی وجه تمایز شاخص آن از الگوی بازاریابی غربی است که موجب 

 اسالمی،توجه بازاریابی در .است الهی( )قرب ابدی سعادتو  -به همه انسانها داده است خداوند ذاتاً -رسیدن به کرامت انسانی 

 اهمیت مخلوقات اشرف عنوان به انسان ارزش وجودی به توجه و است نشده ،تایید وجه هیچ به واقعی رغی و کاذب نیازهای به

 الهی ارزش های و اصولطبق ( گذاری، ترفیع و توزیعتولید، قیمت های بازاریابی )تآمیخته فعالی ، اساس این بر دارد ایویژه

 بهبود و مردم زندگی مالی سطح بردن باال به تنها کمال این و گردد می انسان کمال سبب که است شده تنظیم ای گونه به

 بوده نظر مورد اخالقی فضایل روحی و تکامل آن از باالتر و منظور این همراه به بلکه شود، نمی محدود مسکن لباس، خوراک،

با -برای نائل شدن به این هدف مدیران و دست اندرکاران امور بازاریابی باید معیارهای اخالقی را مطابق آموزه های اسالم  .است

صادق بودن با  ،کنندگان و جامعه به طور کل(آسیب نرساندن به دیگران )رقبا، مصرفدر نظر گرفتن اصول اخالقی از قبیل 

 رعایت و اجرا نمایند.- ، احترام، حفظ شفافیت، رفتار شهروندی داشتنپذیری، رعایت انصافمسئولیت ،مشتری

 

 منابع

 قران کریم.

 .2931نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، ظهور شفق، قم، 

 2933. رضوی، اسالمی علوم دانشگاه :مشهد مسلمانان، بازار ،محمد امامی،

 .2931مجد، ، انتشارات تهران ها، شبکه بازاریابی حقوقی و علمی بررسی صدیقه، فقیه، جمشید، اصغری،

امیرشاهی، میراحمد، تقویان، ناصر، علوی، سیدعلی و پرورش محسنی، مرجان، درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسالم، اندیشه 

 .119-112، صص 2933، 1مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره 
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 ،از آغاز تا اسالم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات :های تبلیغات بازرگانیهادی، ، گذرگاههمایون، محمد و ، ناصرنرباه

2933. 

المللی علوم انسانی زاده، منیجه و حراقی، مسعود، بررسی اخالقیات بازاریابی با رویکرد اسالمی، مجموعه مقاالت بینبحرینی

 .2933انتشارات آفتاب توسعه، چاپ اول، ، تهران، 9اسالمی، جلد 

 .2931، جزئی، جمال، اخالق تجاری بازاریابی در نظام اقتصادی

 .2932، 21جوادی آملی، عبداهلل، مفاتیح الحیاه، قم، مرکز نشر اسراء، جلد 

اساس مبانی اسالمی،  حسینی، میرزا حسن، فروزنده دهکردی، لطف اهلل، عیدی، فاطمه، ارائه چارچوب مفهومی در بازاریابی بر

 .2933، 31فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال یازدهم، شماره 

 .2931دشتی، محمد، امام علی)ع( و اقتصاد، قم، انتشارات مشهور، 

 .2931 ،ریچلز، جیمز،  فلسفه اخالق، ترجمه: آرش اخگری، تهران، حکمت

، 1-1اسالم و تاریخ مسلمانان، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال اول، شماره های بازار از نظر زراءنژاد، منصور، تاملی در ویژگی

2932. 

 .2913صدر، سیدرضا، دروغ، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 

های صنوبر، ناصر، متفکر آزاد، محمد علی و راضی، نسرین، بررسی تطبیقی دیدگاه اسالم و نظام سرمایه داری در تصمیم

 .2933، 29زاریابی، دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال هفتم، شماره آمیخته با

های اخالقی مورد تاکید اسالم در مدیریت بازاریابی، عبدالمجید، مصلح و یاری بوزنجانی، احمداله، اخالق در بازاریابی: ارزش

 .2933،  13-11، ص 13پژوهشی پژوهش نامه اخالق، سال هشتم، شماره  -فصلنامه علمی

 .2939کاتلر، فیلیپ، لین کلر، کوین، اصول و مبانی مدیریت بازاریابی، تهران، مبلغان، 

 .2931، مشهد، انتشارات جاودان خرد،  "راهنمای کلیدی بازاریابی و تبلیغات"، 2931کلن، باری، 

 .2931مجلسی، محمدباقر، حلیه المتقین، به تحقیق سیدعلی امامیان، قم، سرور، 

 .ق 2321 الحکمه، قم، دارالحدیث، میزان محمد، شهری، ری یمحمد

مدرسی، سید محمدرضا، فلسفه اخالقی، )پژوهشی بنیادی روانی، فطری، تجربی، نظری، دینی و اخالقی(، تهران، انتشارات صدا 

 .2912، و سیما
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منظر حمایت از حقوق وکار و تبلیغات در تجارت الکترونیک از منتقمی، فروغ، درآمدی بر اخالق کسب مصطفی

 .2933،  33های بازرگانی، شماره کنندگان، بررسیمصرف

 www.makaremshirazi.org، خطوط اساسی اقتصاد اسالمی، 2913مکارم شیرازی، ناصر، 

های دولتی و مدیران روحانیون، مدیران شرکتخانی، جمال، اخالقیات و بازاریابی، بررسی تطبیقی نظرات  ،ونوس، داور

 .2933،  2، شماره 9های خصوصی، پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران، دوره شرکت
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