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 چکيده
 ها و اعصار راهکار دارد و در این میان، جایگاه نظام ارزشی اسالم، برای همه مسائل بشر، در همه دوره  

)بقره  ترین آیه قرآن کریمکه طوالنینماید تا جایی های تجاری و اقتصادی بسیار برجسته میفعالیت

( به بیان جزئیات یکی از مسائل اقتصادی پرداخته است. امروزه، بشر بیش از هر زمان دیگری، 282

ها از جمله تجارت و بازاریابی، بخش است که در همه زمینهنیازمند یافتن راهی معنوی و حیات

های بازاریابی والت در اقتصاد جهانی، ارائه مدلای اندیشیده باشد. از این جهت و در نتیجه تحچاره

اسالمی، بعنوان راهکار نجات بشریت، از ضروریات غیرقابل انکار است. هدف اصلی این تحقیق 

ها استخراج منابع اعتقادی و ارزشی بازاریابی اسالمی بر اساس قرآن و سنت و حرکت از مبانی و ارزش

ف طراحی الگویی از بازاریابی بر اساس مبانی اسالم و ارائه به سمت اصول و ابزارهای اسالمی با هد

ه برای باشد کای از بازاریابی و تعیین جایگاه مدیریت بازاریابی در منظر اسالم میمدل مفهومی اولیه

 بایست به سئواالت ذیل پاسخ دهیم:رسیدن به آن، می

 ؟ است هاییبخش چه شامل و چیست تبلیغات و بازاریابی  - 

 ؟ چیست اسالم منظر از بازاریابی اخالقی و اعتقادی مبانی و اسالمی بازاریابی مفهوم   - 

   -دیریت بازارابی اسالمی چیست ؟ م ارکان و اصول- 

  ؟ چیست غرب فرهنگ و اسالم فرهنگ در بازاریابی هایتفاوت  

 مدیریت بازاریابی، فرهنگارکان بازاریابی، بازاریابی اسالمی، تبلیغات،  :يديکل واژگان

 اسالم.
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 4 بهاره رحيمی ده چراغی،  3 ندا رشيدي،   2 زهره محمدبيگی،  1 نيما صادقی
 

 نام نویسنده مسئول:
 نيما صادقی

 اصول و ارکان مدیریت بازاریابی اسالمی
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 مقدمه
و نمایان بازاریابی است و همچون یک قطعه شناور، نیمه  ظاهری قسمت تبلیغ، واقع در و نیست فروش و و کردن تبلیغ تنها  بازاریابی

دی ای بازرگانی، فرآینهای تجاری وابسته، پدیدهتر، بازاریابی گروهی از فعالیتباشد. در تعریفی جامعنمایان آن بسیار کمتر از کل آن می

باشد. بازاریابی گاهی اوقات به هنر فروش نیز معروف میاقتصادی، فرآیند مبادله یا انتقال مالکیت محصوالت، فرآیند تعدیل عرضه و تقاضا 

دهند، آید. بازاریابی با ارزیابی نیازی که محصوالت و خدمات به آن پاسخ میاست؛ ولی فروش یکی از توابع کوچک بازاریابی به حساب می

  یازهاست.توجهی به دیگر نشود. به طور منطقی، شناسایی و انتخاب برخی نیازها نشانه بیشروع می

 تولید، قطری از را خود هایخواسته و نیازها ها،گروه و افراد آن، وسیلهبه که است مدیریتی و اجتماعی فرآیند یک بازاریابی دیگر بیان به 

  .کنندمی تأمین دیگران، با باارزش و مفید کاالهای مبادله و عرضه

  ذیل است :ونی به شرح گوناگ ابعاد دارای بازاریابی مدیریت

  مشتریان نیازهای و بازار به گرایش: بازارگرایی -1

  فروشندگان و خریداران مانند بازار دهنده تشکیل اجزای به مربوط اطالعات گردآوری و بازار شناخت: بازارشناسی -2

  بازار ترینمناسب یافتن برای جستجو: بازاریابی -3

  ساندن سازمان و خدمات آنبازار و شنا در نفوذ: بازارسازی -4

  رقابت هایصحنه و هانمایشگاه در حضور مانند دیگران از پیش بازار تحوالت با آشنایی: بازارگردی -5

  بیشتر توسعه و رشد برای استعدادها و هاتوانایی یافتن برای بازار موقعیت تحلیل: بازارسنجی -6

  برای بازگرداندن اوجاد زمینه ای و مشتری حفظ: بازارداری -7

  ابتکارات و ها نوآوری ها،خالقیت از استفاده با مشتریان ترغیب و ساختن آگاه جهت موقع به تبلیغات: بازارگرمی -8

  بازار وکنترل اجرا ریزی،برنامه مدیریت، شامل: بازارگردانی -9

و ترغیب مشتریان برای هدایت ارتباطات ترغیب کننده خود به سوی گاه ساختن آ جهت بازاریابی مدیران که ابزارهایی ترینمتداول از یکی

  .است  کنند، تبلیغاتخریداران و جوامع هدف خود از آن استفاده می

 بلیغت چیزی چه که بدهیم تشخیص خوبی حد تا توانیممی همه تقریباً. است آرامش و عشق و خالقیت شبیه چیزی هم تبلیغات ظاهراً

د، برای کنای که کتاب خود با آن آغاز میچیزی نیست. اما تعریف دقیق آن ساده نیست. شاید تعریف تبلیغات را فلتچر در جمله چه و است

  ی شروع خوبی باشد:ما هم نقطه

ط با مشتری و وان تنها راه ارتباعن به تبلیغات، گذشته، در .است بازاریابی در بالفعل و بالقوه مشتریان با ارتباط هایشیوه از یکی تبلیغات،

های مختلف با مخاطب و شد. اما امروز دانش بازاریابی به ما آموخته است که هر محصول یا خدمت یا برند، به شکلارسال پیام به او تلقی می

 کند.بالفعل خود رابطه برقرار میمشتریان بالقوه و مشتریان 

ا بعنوان یک صفحه کلید کامپیوتر در نظر بگیریم، در اینصورت این صفحه کلید از کلیدهایی فرض کنید که بازاریابی یا همان مارکتینگ ر

شامل شناخت بازار، شناسایی مشتریان هدف، استراتژی فروش، خدمات پشتیبانی، ارتباطات کاری، قیمت گذاری محصوالت و تبلیغات تشکیل 

نقش مهمی در موفقیت شما دارد ولی برای دست یابی به بیشترین بازدهی شده است. تبلیغات نیز یک کلید از این صفحه کلید بوده و 

 هماهنگی کافی بین آن و سایر بخش های بازاریابی الزم است.

  ( نیز معروف است :5M) به که کنند اتخاذ عمده تصمیم 5 باید بازاریابی، و تبلیغات برنامه تهیه برای بازاریابی مدیران

  اند ؟بازاریابی کدامف اهدا:   رسالت    (1

  ؟ داد اختصاص کار این به توان می پول مقدار چه:   پول    (2

  ؟ شود فرستاده پیامی چه:   پیام    (3

  ؟ شود استفاده ارتباطی وسیله چه از:   رسانه    (4

 (616:  1389 کاتلر،) ؟ کرد ارزیابی توان می چگونه رو نتایج:   گیریاندازه    (5

عمومی جامعه نسبت به بازاریابی بویژه بازاریابی تجاری، همواره انتقادهایی داشته است که رویکرد بیشتر این انتقادات، بر اساس  دیدگاه

 و تجزیه قالب در  توان مدیریت بازاریابی راخورد. میهای بازاریابی به چشم میای و غیراخالقی است که در حوزه فعالیتمسائل غیرحرفه

های های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادالت مطلوب بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدفریزی، اجرا و کنترل برنامهطرح تحلیل،

(. در این مقاله خواهیم گفت اصولی که در تعلیمات اسالمی ذکر شده اند، چگونه می 16-7: 1391سازمان تعریف نمود)روستا و همکاران: 

بی اجتماعی و اخالقی مدیران ایفای نقش کنند، به ویژه مدیران بازاریابی که از حساسیتهای اخالقی و معنوی باالیی درحرفه توانند در بازاریا

 خود برخوردارند.
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 تاریخچه تجارت و بازاریابی در اسالم 
از طریق دریا بود، کاستی گرفت و  هایی که بین ایران و روم رخ داد، روابط تجاری این دو کشور که عمدتاًپیش از اسالم، به سبب جنگ

دار شوند. وجود آورد تا مردم جزیرةالعرب به ویژه مکه، نقش واسطه تجاری بین دو منطقة مهم اقتصادی را عهدهاین امر زمینة مناسبی را به

فروختند. آنان خریدند و در یمن میمیفروختند و کاالهای رومی را از شام خریدند و در شام میتجّار عرب کاالهای ایرانی را از بنادر یمن می

سوره قریش به این  2و  1هر سال دو سفر تجاری داشتند؛ سفر زمستانی به سوی یمن و سفر تابستانی به سوی شام. قرآن کریم هم در آیه 

 دو سفر اشاره نموده است.

های تجاری بازرگانان قریش با سران کشورهای ایران، مانپی ابرهه، لشکریان شکست از بعد ویژهبه مکه، شهر تقدّس چون مهمی عوامل

ویژه های تجاری و وجود بازارهای موسمی در ایام حج در شهر مکه، باعث رونق تجارت اعراب بههای سر راه کاروانروم، یمن، حبشه و قبیله

 بازرگانان مکه شده بود.

های بزرگ اختصاص به یک نفر یا یک کردند؛ به این معنا که کاروانشرکت می تجاری هایکاروان سرمایه تهیه در مکه مردم از بسیاری

 شدند. در کاروانی که به سرپرستیکردند و در کاروان سهیم میای تهیه میقبیله نداشت، بلکه بیشتر مردم هر چند با گرفتن وام، سرمایه

 داشت، - دینار یک –زنان و مردان قریش که دست کم یک مثقال طال  ابوسفیان به شام رفته بود، بیشتر مردم مکه سهیم بودند، هر یک از

 .رسیدمی دینار هزار پنجاه به کاروان سرمایة جهت بدین و بود داده قرار کاروان سرمایه جزو را آن

 د و زنان نیز در این امر مشارکتنبو مردان کار تنها مکه در بازرگانی که جایی تا است ارزشمندی جایگاه دارای اسالم در بازاریابی و تجارت

کرد و یا به صورت قرارداد مضاربه به خدمت داشتند.حضرت خدیجه)س( از ثروتمندان قریش و از تجار بزرگ بود. وی افرادی را اجیر می

ازه کاروان قریش کاال اند که کاروان حضرت خدیجه)س( به اندفرستاد. گفتهگرفت و به بازارهای شام، عکاظ، حباشه و بازارهای دیگر میمی

 کردحمل می

 حالی در نیازمندیم، خاص و کالن گذارانسرمایه به تنها تجاری، امور و اقتصادی بزرگ هایپروژه اجرای در که است این عمومی گمان

گذاران ترتیب مشارکت همه سرمایه . بدینشد خواهد جلب عمومی اعتماد اسالم، در بازاریابی ارکان و اصول به پایبندی و مناسب بازاریابی با که

های مردمی، بسان گیرد تا در صفحه آبی آسمان، شناور شود و سرمایههای پرنده اقتصاد و شکوفایی را میهمچون نسیم بهاری، زیر بال

ین گام در تواند بهترند و میرویاشوید و بذر امید را در اقتصاد کشور و شهرمان میهایمان میهای باران، غبار را از پنجره اتاق خانهقطره

 شکوفایی اقتصادی باشد.

 

 مفهوم بازاریابی اسالمی
ای مستقل از بازاریابی در حال رشد است و به توسعه مفهومی بیشتری نیاز دارد. امروزه اهمیت بازاریابی اسالمی به عنوان حوزه

توان به مثابه بازاریابی مبتنی بر مذهب در نظر گرفت ین اصطالح را مید. اکر بیان مختلفی هایروش به توانمی را اسالمی بازاریابی  اصطالح

دهد و یا از بازارهای یا آن را بازاریابی در درون بازارهای اسالمی دانست یا نوعی از بازاریابی دانست که بازارهای اسالمی را هدف قرار می

 (121: 1396گیرد )حسینی و همکاران، اسالمی سرچشمه می

 نفعان دارد؛ این امر را پیامبررسانی و کسب فایده متقابل برای طرفین معامله و مجموع ذییند بازاریابی، مفهومی مبتنی بر خدمتفرآ

فع ء: االیمان باهلل، و النخصلتان لیس فوقهما من البر شی"گرامی اسالم)ص( نیز تحسین کرده است و از دو خصلت نیز بیزاری کرده است: 

دو خصلت است که در خوبی برتر از آنها چیزی نیست: ایمان  "ء. الشرک باهلل، و الضر لعباد اهللو خصلتان لیس فوقهما من الشر شیلعباد اهلل، 

به خدا و سود رساندن به بندگان خدا و دو خصلت است که برتر از آنها در بدی چیزی نیست: شرک به خدا و زیان رساندن به بندگان خدا 

 (1447)نهج الفصاحه، 

 حرکت در فزاینده بطور تجارت اسالمی دیدگاه که جایی است، جهانی اقتصاد در تحوالتی نتیجه جدید، ایرشته عنوان به اسالمی بازاریابی

با اصول  ختهیآم بازاریابی اسالمی، بازاریابی. است ملت یک اقتدار اصلی منابع از یکی و اسالم بنیادین و اساسی هایپایه از یکی اخالق.  است

کند و با تاکید و اصرار فراوان، اخالقی است. از دیدگاه عالمه طباطبایی، اسالم روش جاری و قوانین موضوعه خود را بر اساس اخالق بنیان می

کتر شیهاب، (. طبق نظریات د34:  1377آورد، زیرا قوانین عملی در گرو و بر عهده اخالق است )حیدری کاشانی، مردم را با اخالق پاک بار می

مندی بازاریابی از دید قرآن شگفت انگیز است؛ چرا که در دستورالعمل بازاریابی از دید قرآن، کامال قانونی و مدون است. او معتقد است قانون

عه، کامال تاکید های موجود در چرخه بازاریابی اشاره کرده و بر اهمیت توزیع عادالنه ثروت در جامها و محدودیتهایی بدون ابهام به آزادی

توان به وضوع آثار نگاه ایشان بر تجارت را یافت، بطوری که کرده است. افزون بر اینها، در سیره رسول گرامی اسالم)ص( و معصومین)ع( می

 رمود:دانستند. امام صادق)ع( در این باره به یکی از یارانش فتجارت و شکوفایی اقتصادی را موجب سربلندی و عزت جامعه اسالمی می
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 ی،طوس) رفتنت بازار به سحرگاهان: فرمود چیست؟ عزتم شوم، فدایت: پرسید وی. بدار پاس را خویش سربلندی و عزت "عزتک احفظ"     

 (.4ص ،1466

 

 ارکان مدیریت بازاریابی از منظر اسالم

اخالقی و الگوهای رفتاری تعریف شود. این  هایمنابع اسالمی، تاکید دارند که رفتار اقتصادی انسان باید در چارچوب هنجارها و ارزش

گیرد. ارکان تعالیم از منابعی همچون کتاب مقدس اسالم)قرآن(، سنت و احادیث و رهنمودهای پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( نشئت می

 اسالم متاثر از اصول ذیل هستند :مدیریت بازاریابی در 

  فرماید:است، یعنی اعطای حق به صاحبان آن. خداوند متعال در قرآن کریم میماعی اجت عدالت مقصود اینجا در: عدالت    (أ

دهد، شاید کند. خداوند به شما اندرز میدهد و از فحشا و منکر و ستم، نهی میخداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می

های اقتصادی تصریح شده است. امام باقر)ع( فرمودند: تاجر فاجر است متذکر شوید . در حدیث آداب تجارت نیز به رعایت این اصل در فعالیت

 آنکه حق را بدهد و حق را بستاند.مگر 

 ایمان که کسانی ای: است کرده تصریح ضابطه این به کریم قرآن. است قراردادها همه بنای شرط این: اختیار آزادی و رضایت    (ب

 جارتی با رضایت شما انجام گیرد .ز طرق نامشروع( نخورید، مگر اینکه تل)و اباط به را یکدیگر اموال اید،آورده

 قیمت و اوصاف جنس، مقدار، و باشند آگاه کامل طور به قرارداد و معامله مورد هایویژگی از باید معامله طرف دو: معامله به علم    (ت

 رسانی دقیق و صحیح به یکدیگر انجام دهند.دو طرف معامله باید اطالعود. لذا شمی متزلزل یا باطل معامله اینصورت غیر در ، بدانند را آن

 کرده امر عقد و عهد به وفای به متعددی آیات در خداوند. است الزم عقد ضمن هایشرط و عقد و عهد به وفای وجوب: عهد به وفای    (ث

نماید . همچنین اگر هر یک از دو طرف عقد، پرداختن زکات ذکر میاز و نم داشتن پا به ردیف در و نیک کارهای جزو را عهد به وفای و است

های خود وفا کنند، مگر شرطی که مخالف ضمن قرارداد، شرطی علیه خود در نظر بگیرند، باید به آن پایبند بمانند. مسلمانان باید به شرط

 رت)شرط قرار دادن آن( جایز نیست.کتاب خداوند عزوجل باشد، که در این صو

 دها،قراردا و معامالت در. است کردار و گفتار در صداقت است، شده آن بر زیادی تاکید کریم قرآن در که هاییصفت از یکی: صداقت    (ج

 که کردمی سفارش بازاریان و تجار به( ع)علی امیرالمومنین حضرت رو این از. دارد زیادی اهمیت خیانت، و نیرنگ و دروغ از دوری و صداقت

 از دروغ گفتن دوری نمایند.

 دنفراخوان از و کندنمی تشریع انجامد، زیان به یا رسانده زیان مکلف به که را احکامی اسالم قاعده، این اساس بر: ضرر نفی قاعده    (ح

 .جویدمی دوری شود،می دیگران زیان سبب که کارهایی به مردم

ه عقالیی که مورد تایید شرع اسالم نیز قرار گرفته است، هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن قاعد این اساس بر: اتالف قاعده    (خ

 است و فرقی ندارد که تلف به عمد یا غیرعمد و از روی علم یا جهل باشد و نیز فرقی ندارد که مباشر در تلف کردن باشد یا سبب آن

قیمت آن و دستیابی به سود بیشتر، حرام است و دولت وظیفه دارد از احتکار جلوگیری  فزایشا برای مردم مایحتاج احتکار: احتکار حرمت    (د

اند: هرکس طعامی را کرده و محتکرین را وادار نماید که کاالی خود را به قیمت بازار عرضه کنند. امام باقر)ع( از قول رسول خدا)ص( فرموده

 اند.پوشار مسلمین نگه دارد، سپس آن را بفروشد و ثمن آن را صدقه دهد، گناه او را نمیبخرد و چهل روز آن را به انتظار افزایش قیمت در باز

 تحریم به متعدد آیات در کریم قرآن. است شده تحریم شدت به روایات و آیات در که است رب همان بهره اسالم، دیدگاه از: ربا حرمت    (ذ

ربا به دلیل از بین رفتن روحیه تعاون و احسان و افزایش آز، طمع و دشمنی و نیز کاهش  .(175: آیهبقره سوره)است پرداخته آن سوء آثار و ربا

 تولید و ترک تجارت، نهی شده است.

! فروشان کم بر وای: است شده امر وزن و کیل در دقت به و نهی فروشی کم از متعددی آیات در کریم، قرآن در: فروشیکم حرمت    (ر

خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم گیرند، اما هنگامی که میکنند، حق خود را بطور کامل میپیمانه میقتی برای خود و که آنان

 گذارند .می

 آن بر زمین در فساد شود، اقتصادی توسعه و رشد یا عدالت یا امنیت تضعیف موجب کاری اگر اقتصادی نظام در: نظام مصالح رعایت    (ز

ن در زمی"های اسالمی باشد، مصلحت و گرنه مفسده است. حضرت علی)ع( به تجار فرمودند: هرکاری که در راستای اهداف نظامکند. ق میصد

 نظام اسالمی منافات داشته باشد. . یعنی کاری نکنید که با مصالح جامعه مسلمین و"فساد نکنید

 

 هاي بازاریابی در فرهنگ اسالم و فرهنگ غربتفاوت

های اساسی هستی مانند رابطه خدای متعال با جهان و انسان، خود انسان و جامعه، در رفتارهای اقتصادی انسان و در مقوله نوع نگاه به

 یپذیرش نوع نظام اقتصادی اثر جدی دارد. بازار در اقتصاد کالسیک، نهادی برای به ثمر رساندن معامالت است که کارایی آن مشروط به رقابت
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، داریترین مبنای اعتقادی نظام سرمایهتر است. اساسیآل نزدیکقابت در یک بازار زیادتر باشد، کاراتر و بازار ایدهبودن است و هرچه ر

 قالنی،ع خداگرای طبیعی، خداگرایی": نویسد می چنین دئیسم تعریف در فلسفه اصطالحات فرهنگ کتاب در بابایی پرویز. است  دئیسم

خدا جهان را آفریده و آن را به عمل قوانین آن واگذاشته است و در خیر و شر امور آن دخالتی ندارد. نمایندگان بارز این  که این به عقیده

داری، اراده و خواست بشر، ارزش این نظام در پی حداکثر سازی منابع مادی شخصی خود است. در نظام سرمایه "نظریه، ولتر و روسو بودند.

 های انسان، ضدارزش تلقی شدند.های دینی ناسازگار با خواستهگذاری شمرده شده و تمام ارزششاصلی، بلکه منبع ارز

 اساس، این بر. است آن اقتصاد بر حاکم اصول از برگرفته دین، این اقتصادی نظام از بخشی عنوان به اسالم در بازاریابی و تجارت اصول اما   

های اسالمی و احترام به حقوق افراد و رعایت عدالت کالن و کلی باید در راستای رعایت احکام و ارزش سطح در اسالم در بازاریابی و تجارت

ی در های بازاریابو مساوات و پرهیز از استثمار و رکود و حداکثر استفاده از عوامل انسانی و منابع طبیعی انجام گیرد. در ادامه بخشی از تفاوت

 گیرد:مورد توجه قرار می نظام ارزشی اسالم و نظام غرب،

اخالق بازاریابی اسالمی که بر پایه اصول عدالت و مساوات است، با اصول اخالق سکوالر در بسیاری از جهات تفاوت دارد. نخست آنکه 

به جا  میال شخصیها و ااخالق اسالمی بر پایه آیات قرآنی است و هیچ ابهامی برای تفسیر مجریان بازاریابی به منظور دستیابی به خوساته

ای در بعد متعالی و مطلق آن وجود دارد و سومین ویژگی آنکه دیدگاه اسالم بر منافع کل جامعه تاکید های عمدهگذارد. دوم آنکه تفاوتنمی

 ها .های خودخواهانه سازماندارد تا بر خواسته
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 بنديگيري و جمعنتيجه
ها ترین دین الهی، برای همه مسائل و مشکالت انساناسالم به عنوان آخرین و کاملهمان طور که در مقاله پیش رو اشاره شد، دین 

کند که اسالم هدف اصلی خود را تنها باال بردن (. مطالعه قوانین بازاریابی و تجارت در اسالم بخوبی بیان می158نماید)اعراف، راهکار ارائه می

این منظور و باالتر از آن، تکامل روحی و فضائل اخالقی مد نظر بوده است، اما تاکید سطح زندگی مالی مردم قرار نداده است و به همراه 

  (.22کند که تامین نیازهای معنوی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به تامین نیازهای مادی وابسته است)حج، می

و جامعه، برای دستیابی به رفاه و آسایش مطلوب و در جهت در واقع در بازاریابی از دیدگاه اسالم، تامین نیاز با در نظر گرفتن مصالح فرد 

های اسالمی، فرآیند تولید کاال و شود. لذا تامین نیاز باید بر اساس اصولی از جمله رعایت احکام و ارزشوصول به کمال انسانی تعریف می

ها، توجه به ارزش وجودی انسان امین رفاه برای همه انسانحدوحصر، ایجاد عدالت اجتماعی و تهای بیبرداری بهینه از منابع، نفی آزادیبهره

به عنوان اشرف مخلوقات، خدمت و کمک به همنوع، رعایت عدالت و حقوق طرفین معامله و تعیین سود متعارف و عادالنه، رعایت اصول 

ناسب ریزی مجهت شفافیت بازار، برنامههای غیرضروری، ایجاد یک سیستم اطالعاتی مناسب اخالقی همچون راستگویی و صداقت، منع واسطه

جهت تامین نیازها و عرضه خدمات، توجه به ساختار سازمانی و انتخاب نیروی انسانی متناسب، ایجاد سیستم کنترل و نظارت، و در نهایت 

 و ایمان به روز حساب انجام شود. تقوای الهی

رفتاری است که به منظور هدف نهایی انسان)قرب الهی( به صورت هماهنگ ای از الگوهای ارکان مدیریت بازاریابی اسالمی شامل مجموعه

های بازاریابی اسالمی، رسیدن به کمال نهایی انسان است. در حقیقت، به دلیل اینکه هدف نهایی قرب سامان یافته است و جوهره همه فعالیت

های پیش ها، از چالششود که تدقیق آنهای الهی، محدود میزشهای مبتنی بر ارالهی است، الجرم وسایل دستیابی به هدف نیز در چارچوب

 روی محققان و پژوهشگران است.
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