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فقر را در بي پولي و ثروت را در تمول خالصه نكنيم

 جاي خالي ادبيات فقر و ثروت 
در اخالق و معنويت

نگاه

  كسري محمديان
كار و تلالش براي كسلب روزي حلالل از مهم ترين 
آموزه هاي دين اسالم اسلت كه به زيبايي و پرشمار 
در آيات و روايات به آن پرداخته شلده و در سليره 
و رفتار حضرت رسلول اكرم)ص( و ائمله اطهار)ع( 
متجلي شده است. پيامبر گرامي اسالم)ص( دست 
كارگر را كه منشأ توليد و رزق حالل است، مي بوسند 
و علي)ع( در تمام سلال هاي عمر پربار خويش يك 
دم از كار و كوشلش براي آبادي زمين و ايجاد باغ ها 
و بوسلتان ها دسلت برنمي دارند. در مكتب متعالي 
اسالم دسترنج حالل بهترين گنج زندگي است و رزق 
و روزي حالل و كسب معيشت هم مثل بسياري ديگر 
از رفتارها از منظر اسالم، اخالق و آدابي دارد كه در 

ادامه نگاهي به آن خواهيم داشت. 
      

  يك روايت عبرت انگيز 
روزي مردي از انصار از پيامبر)ص( كمك مادي خواس��ت. 
پيامبر خدا)ص( از او پرس��يد: »در خان��ه چيزي داري؟« 
مرد پاس��خ داد: »آري! گليمي دارم و كاس��ه اي چوبين.« 
حضرت)ص( فرم��ود: »آنها را بي��اور.« مرد آنه��ا را آورد. 
حضرت)ص( آنه��ا را گرفت و فرمود: »آيا كس��ي هس��ت 
كه اينها را بخ��رد؟« مردي گفت: »ه��ر دو را به يك درهم 
مي خرم.« پيامبر)ص( پرسيد: »چه كسي بيشتر مي خرد؟« 
مرد ديگري گفت: »من دو درهم مي خرم.« حضرت آنها را 
به آن م��رد داد و دو درهم را گرفت و به م��رد انصاري داد و 
فرمود: »با ي��ك درهم غذايي بخر و به خان��واده ات بده و با 
يك درهم ديگر تيش��ه تهيه كن و برايم بياور.« مرد چنين 
كرد. حضرت)ص( چوبي را به عنوان دسته در آن قرار داد 
و فرمود: »برو هيزم جمع آوري كن و ت��ا 15 روز ديگر نزد 
من بيا.« مرد پس از دو هفته با 10 درهم آمد و با آن لباس 
و مواد غذايي خريد. پيامبر)ص( فرم��ود: »اين كار برايت 
از خواهش كردن بهتر اس��ت. خواهش كردن )تكدي( در 
روز قيامت به صورت لكه اي در چهره ات نمايان مي شود.« 
سپس فرمود: »درخواست كردن شايسته نيست، مگر براي 
بينواي بسيار گرسنه، يا بدهكاري كه قدرت پرداخت ندارد، 
يا صاحب ديه اي دردمند. كس��ي كه از دس��ترنج خويش 
بخورد، پروردگار با مهرباني ب��ه او مي نگرد، هرگز عذابش 

نمي كند و درهاي بهشت به رويش گشوده مي شود تا از هر 
دري كه بخواهد وارد شود.«  انديشه در اين روايت گوياي 
آن است كه حضرت)ص( مي توانست از مال خويش به آن 
مرد انصاري ببخشد، همانگونه كه گاهي مال فراوان به كسي 
مي بخشيد ولي بخشيدن به كسي كه توان كار كردن دارد 
را كاري درست نمي دانست و تكدي گري را ترويج نمي كرد. 
ثروت اندوزي از راه باطل را نكوه��ش مي كرد و مي فرمود: 
»هركس براي امت من يك شب آرزوي گراني كند خداوند 

عبادت 40 ساله او را باطل مي كند.«
  اخالق نيكو و گشايش روزي

در روايات متع��ددي اخالق نيكو به عن��وان يكي از عوامل 
گش��ايش رزق و روزي و اخالق بد به عنوان يكي از عوامل 
تنگدس��تي و فقر معرفي شده اس��ت. پيامبراكرم)ص( در 
س��فارش خود به ابوذر غفاري، به اين مطلب اشاره كرده و 
مي فرمايد: » اي ابوذر، به درس��تي كه انسان گاهي به دليل 
انجام گن��اه، از روزي خود مح��روم مي ش��ود.« در روايت 
ديگري، چنين مي خوانيم: »گنج هاي رزق در اخالق خوب 

نهفته است.«
اين دس��ته از روايات يك معناي ظاهري قاب��ل فهم براي 
هم��گان دارن��د و آن اينكه بيانگ��ر اين حقيق��ت تجربي 
و اجتماعي هس��تند كه آراس��تگي به فضاي��ل اخالقي و 

خوش خلقي، موج��ب روي آوردن مردم به فرد مي ش��ود. 
تجربه نش��ان مي دهد كه مش��تريان بيش��تر ب��ه خريد از 
فروشندگان خوش اخالق تمايل دارند. افزون بر اين، همه 
كساني كه در شبكه روابط شغلي با يك فروشنده قرار دارند، 
مانند فروشندگان مواد اوليه، شركا، خريداران و امثال آنها، 
در مواقع الزم آمادگي بيش��تري براي حمايت هاي مادي 
و معنوي از فروش��نده خوش اخالق دارند و همين مسائل 

موجب وسعت روزي افراد خوش اخالق مي شود. 
  تقواي الهي و وسعت رزق

قرآن كريم تقواي الهي را يكي از عوامل گشايش و وسعت 
رزق دانس��ته و مي فرمايد: »و اگر اهل ش��هرها و آبادي ها، 
ايمان مي آوردند و تقوا پيشه مي كردند، بركات آسمان ها و 
زمين را بر آنها مي گشوديم.« همچنين خداوند مي فرمايد: 
»و هركس تقواي الهي پيشه كند، خداوند راه نجاتي براي 
او فراه��م مي كن��د، و او را از جايي كه گمان ن��دارد روزي 

مي رساند.« 
بنابراين، هرچند ما نتواني��م با عقل ناقص و جزئي نگر خود 
رابطه ميان گناه و محروميت از رزق، به ويژه رزق هاي مادي 
را درك كنيم، بايد بدانيم كه اين رابطه، از نظر قرآن و معارف 
اصيل اسالمي، رابطه اي قطعي و ضروري معرفي شده است. 
ما با عقل و علم خود در برخي موارد مي توانيم رابطه عليت و 

تأثير و تأثر ميان دو پديده را دريابيم، اما هم خود عقل اقرار 
دارد كه در وراي اسباب و علل ظاهري، علل و عوامل ديگري 
نيز هست كه فراتر از درك و فهم بشر است و كشف آنها در 
حدود توانايي هاي عقل مستقل نيست و هم اين يك حقيقت 
مسلم قرآني و اسالمي است كه جز علل و عوامل ظاهري، 
علل و عوامل ديگري نيز در اين عالم جريان دارد كه ارتباط 

آنها با معلول هايشان چندان براي ما محسوس نيست. 
  راهكارهايي براي وفور رزق حالل

مهم تر از ه��ر عاملي در افزايش روزي، داش��تن تخصص و 
همت و پشتكار اس��ت. نمي ش��ود بدون اينكه در يك كار 
متخصص باش��يم و براي آن زحمت بكشيم، با گفتن چند 
خط ذكر، خواندن نماز و... توقع داش��ته باش��يم پولمان از 
پارو باال برود. فرهنگ كار و كوش��ش را باي��د از مهم ترين 
پايه هاي دينداري دانس��ت كه بدون آن نه تنها شخص در 
اين دنيا رنگ آرامش و آس��ايش را نمي بيند، بلكه از چشم 
خدا و رسول هم مي افتد. نكته مهم ديگر اينكه كار خود را 
زود شروع كنيد. كاس��ب هاي قديم در زودتر باال كشيدن 
كركره دكان هاي خود رقابت داشتند، اما امروزه بسياري از 
آدم ها در مشاغل مختلف، نزديك به ظهر عزمشان را براي 
كار كردن جزم مي كنند. اميرمؤمنان)ع( مي فرمايد: »صبح 
زود در پي روزي رفتن، روزي را افزون مي كند.« همچنين 
اگر هر فردي اهل زياده روي و اسراف نباشد و ميانه روي را 
سرلوحه كار خود قرار دهد، بي شك در معيشت خود دچار 
مشكل نمي شود و خداوند هم او را كمك خواهد كرد. صله 
رحم، نيكي به خانواده و مراوده با ديگران نيز روزي حالل را 
افزون مي كند. امام صادق)ع( مي فرمايد: »صله رحم، انسان 
را خوش اخالق، باسخاوت و پاكيزه جان مى نمايد و روزى را 
زياد مى كند و مرگ را به تأخير مى اندازد...« امام صادق)ع( 
همچنين فرموده اند: »كسي كه به خانواده اش خوب احسان 

كند روزي اش زياد مي شود.«
  منابع و مآخذ

- پايگاه اطالع رساني حوزه: رابطه اخالق و معيشت )درس 
آداب و سبك زندگي اسالمي(، احمدحسين شريفي. 

- وب س��ايت پرس��مان: اخالق پيامبر- معيشت و كسب 
روزي. 

- وب سايت تبيان: 10 راهكار براي افزايش روزي، عليرضا 
پيوگاني.

دسترنج حالل گنج زندگي است
اخالق معيشت از منظر آيات و روايات سبك معيشت

  حسين گل محمدي
گاهي برخي واژه ها به رغم عمق معنا و وسلعت كاربردي بالقوه اي كه دارند در عمل و 
با توجه به رويكرد هاي ما آنقدر محدود مي شلوند كه به نوعلي غفلت اجتماعي به بار 
مي آورند. چرا غفلت اجتماعي؟ زيرا زبان و كلمات نقلش تعيين كننده اي در عينيت 
بخشليدن به پديده ها دارد و تكلرار يك كلمه و مفهلوم و منظور هملراه آن موجب 
شلكل گيري يك يا مجموعله اي از رفتارهلا در جامعه مي شلود و چنانچله از برخي 
كاربردهاي يك واژه مغفول شود در عمل و به طور محسوس از مصاديق آن نيز غفلت 
خواهد شلد. به عنوان مثال وقتي ما واژگان فقر و فقير را صرفًا در جنبه اقتصادي آن 
محدود مي كنيم بالطبع ممكن است سهم حضور فقر در كنار واژگاني هم چون فرهنگ، 
اخالق، معنويت و... ناديده گرفته شود و اصطالحاتي همچون فقر فرهنگي، فقر اخالقي 
و فقر معنوي نيز آنگونه كه بايد و شايد مجال بروز و حضور در ادبيات و مكالمات روزمره 
اجتماع را پيدا نكنند و دقيقًا از همين منظر از آنها غفلت شود. اين غفلت درنهايت به 
ضرر خود اجتماع تمام مي شود زيرا با محدودسازي چنين واژه مهمي به جنبه هاي مالي 
و اقتصادي، ابعاد ديگر موضوع كه اهميتي كمتر ندارند ناديده گرفته مي شوند و قاعدتًا 

موضوعي كه مطرح و به چالش كشيده نشود هيچ گاه نيز حل و فصل نخواهد شد. 

شهرهايمان پر ش��ده از فقير و گدا كه روزانه 
س��ر هر چهارراه و هر خياباني به ش��كل  هاي 
متفاوت مي بيني��م. گاهي دس��تي در جيب 
يا كيف پول خ��ود مي كنيم و با ه��ر نيتي به 
آنان كمكي نم��وده و خدا را ش��كر مي كنيم 
كه فقير نيس��تيم. درحالي كه هرك��دام از ما 
شايد از منظرها و ابعاد ديگر يك فقير باشيم. 
هريك از ما، از فقر يك معني واحد و يكساني را 
مي شناسيم و مي دانيم. فقير يعني تهيدست. 
يعني كسي كه دستش از مال دنيا خالي است. 
فقير يعني كس��ي كه توانايي به دست آوردن 
پول و ثروت را ندارد. شايد هم اينگونه بگوييم 
كه فقير كسي است كه شانس ثروتمند شدن 
را نداشته است. اين تعاريف همگي به فقير از 
جنبه مالي مي پردازد و به انساني كه پول كافي 
براي گذران زندگي ندارد فقير گفته و بر اساس 
آن نيز از سوي مسئوالن و متوليان اقتصادي 
جامعه خط فقر ترسيم مي ش��ود. اما آيا فقير 
بودن فقط به معني نداش��تن پول اس��ت؟ آيا 
ما بايد فقط كس��اني را كه از نظر مالي اوضاع 
خوبي ندارند فقير بدانيم و به كسي كه ثروت 
بس��ياري دارد ولي دل خرج كردن اين ثروت 
را ندارد فقير نگوييم؟ آيا نبايد به كس��اني كه 
فقير نيستند ولي فقر شديد اخالقي و معرفتي 

دارند، فقير بگوييم؟ 
وقت��ي ما فقي��ر را به نداش��تن پ��ول و ثروت 
بشناس��يم ديگر نمي توانيم انسان هاي فقير 
را از انس��ان هاي ثروتمند واقعي تش��خيص 
بدهيم. چرا؟ به اين دليل كه ما به كسي فقير 
مي گوييم كه فقط پول ندارد يا پولي براي رفاه 
زندگي خود ندارد ولي ش��ايد او در جنبه هاي 
ديگر اخالقي بسيار هم ثروتمند باشد و ما آنها 
را نبينيم. همان طور كه اش��اره شد فقر فقط 
پول نداش��تن نيس��ت و ما فقرهاي مختلفي 
داريم. فقر در احس��ان كردن به ديگران، فقر 
در محبت كردن به ديگران، فقر در رفتارهاي 
اجتماعي، فقر در بخش��يدن، فق��ر در ادب و 
فقرهاي بيش��ماري كه هر يك از ما مي توانيم 
آن را داشته باشيم ولي شايد از آن بي خبريم. 
انس��اني كه بلد نيس��ت ديگران را ببخشد و 
از اش��تباه آنها بگذرد با وجود تم��ول و تمام 
دارايي هايش يك فقير اس��ت ولي كسي او را 
فقير نمي داند. يا وقتي فردي آداب و معاشرت 
با ديگران را بلد نيست او فقر ادب دارد. وقتي 
فردي دل بخشيدن بخش كوچكي از دارايي 
خود به ديگ��ران را به عنوان احس��ان و نيكي 
نداش��ته باش��د باز هم او يك فقير است و فقر 

ازخودگذشتگي و ايثار دارد. 
فرد  ثروتمندي را مي شناسم كه به قول معروف 

پولش از پارو باال مي رود. خانواده اش هم از اين 
ثروت بي كران استفاده كامل مادي را مي برند. 
اما اين مرد ثروتمند در عي��ن حال كه خيلي 
پول دارد ولي بسيار فقير است. او فقر در اخالق 
دارد. او فقر محبت كردن ب��ه فرزندان خود را 
دارد. او فقر آداب همس��رداري دارد. هميشه 
فرزندانش را از خود رانده و آنها را به حال خود 
رها كرده است. او اخالق درست رفتار كردن را 
ندارد بنابراين به فرزن��دان خود نيز نمي تواند 
رفتار درس��ت با ديگران يا رفتارهاي درست 
اجتماعي را ياد بدهد. به همسر خود توجهي 
نمي كند بنابراين همس��رش هميش��ه تشنه 
محبت اس��ت. با كمي دقت متوجه مي شويم 
كه همين انسان ثروتمند چقدر فقير است. او 
خيلي فقير است ولي كسي او را به دليل داشتن 
مال و ثروت فراوان فقير نمي نامد. داشتن مال 
و ثروت فق��ط براي رفاه و آس��ايش هر فردي 
اس��ت كه اگر در جنبه هاي ديگر ق��وي و دارا 
نباش��د از آن ثروت هم لذت كافي را نمي برد. 
درنتيجه همين انسان هاي فقير در كنار خود، 
انس��ان هاي فقير ديگري را تربيت كرده و به 
جامعه اضافه مي كنند. انسان هاي فقيري كه 
شايد در نگاه مردم و جامعه بسيار ثروتمند و 

غني هم باشند. 
يكي از دوس��تان تعريف مي كرد: مديرعامل 
ش��ركتي كه در آن كار مي كنم فردي بسيار 
متمول و از نظر مالي بس��يار قوي اس��ت. اما 
يك خصلت بس��يار آزاردهنده دارد و آن هم 
خساس��ت اس��ت. از يك ريال هم نمي گذرد. 
حق��وق كارمندها را ي��ا كم مي ده��د يا دير 
مي دهد. اگر كارمندي نياز به كمك داش��ته 

باشد دست رد به سينه او مي زند. 
پس اين مديرعامل ثروتمند هم بس��يار فقير 
است. او فقر شديد در نيكي كردن به ديگران 
دارد. فق��ر در بخش��يدن و احس��ان كردن به 
ديگران دارد ولي نه خ��ود او و نه ديگران او را 
فقير نمي دانند. كمي به درون خود برگرديم 
و خود را به چالش فقير و ثروتمند بكشيم. اگر 
ما ادعايي داريم كه كمبودي نداريم و مبتال به 
هيچ فقري نيستيم مثل فقر پول، فقر آهن، فقر 
كلسيم، فقر قند و ساير فقرهايي كه همگي از 
آن آگاه هس��تيم، آيا مي توانيم ادعا كنيم كه 
انس��ان ثروتمندي در اخالق هستيم؟ انسان 
ثروتمندي در رفتارهاي اجتماعي هس��تيم؟ 
انسان ثروتمندي در آداب و معاشرت با ديگران 
هس��تيم؟ اگر هريك از ما فقط در يكي از اين 
موارد مبتال به فقر باشيم بدانيم كه نمي توانيم 
خود را ثروتمند بدانيم. حال ب��ا توجه به اين 
توضيحاتي كه داده شد در جامعه اي كه زندگي 
مي كنيم چقدر فقير داريم. شايد به اندازه تمام 
جمعيت يك شهر ما فقير داشته باشيم. وقتي 
روح و روان جامعه اي بيمار مي شود و سالمت 
آن به خطر مي افتد، وقتي معيارهاي س��بك 
زندگي در آن تغيير مي كند شايد بايد منتظر 
آن باش��يم كه اخالق هم دچار فقر و بيماري 
شود. وقتي اينگونه مي ش��ود تعداد فقيرهاي 
جامعه هم باال مي رود. بهتر است در نگاه خود 
به فقر و فقير يك تجديد نظر كنيم. ديگر افراد 
را فقط به دليل نداش��تن پول فقير ندانيم كه 
چه بس��ا افراد فقير در مواردي كه گفته شد از 
تعداد فقيرهاي مالي در جامعه بيشتر باشند 
و آس��يب هاي اجتماعي، فرهنگي و اخالقي 
بيش��تري را به جامعه تحميل كنند. يادمان 
باشد فقير اخالق و مرام نباشيم كه اين از هر 

فقري آسيب زا تر و خطرناك تر است.

كمي به درون خود برگرديم و خود 
را به چالش فقير و ثروتمند بكشيم. 
آيا مي توانيم ادعا كنيم كه انسلان 
ثروتمندي در اخالق هستيم؟ انسان 
ثروتمندي در رفتارهاي اجتماعي 
هستيم؟ انسان ثروتمندي در آداب 
و معاشرت با ديگران هستيم؟ اگر 
هريك از ملا فقط در يكلي از اين 
موارد مبتال به فقر باشيم بدانيم كه 
نمي توانيم خود را ثروتمند بدانيم

  مريم ترابي
همه ما دوست داريم به هر مكاني وارد مي شويم با 
خوشرويي و لبخند ميزبانمان روبه رو شويم. درواقع 
همه ما مهرباني را دوست داريم. مهمان به روي باز 
صاحبخانه مي آيد و مشتري هم به روي باز صاحب 
مغازه وارد آنجا مي شود. همه ما روي باز و مهرباني 
و درستي رفتار طرف مقابلمان برايمان اهميت دارد 
و اگر اينگونه نباشد ترجيح مي دهيم با دوست يا 
فاميل خود كله روي خوش پذيرايلي از مهمان را 
ندارد، رفت وآمدي نداشته باشيم يا از كاسب محله 
كه ترشرو و اخمو است و جواب مشتري را سر باال 

مي دهد هيچ وقت خريدي نكنيم. 
    

  چه عاملي مرا به يك سوپرماركت مي كشاند؟
در اكثر محله هاي تهران شاهد انبوهي از سوپرماركت ها 
و ميوه فروش��ي ها هس��تيم. ب��ه عبارت��ي قدم به ق��دم 
س��وپرماركت و بقالي و ميوه فروش��ي كنار هم زده شده 
است. بعضي وقت ها اين س��ؤال در ذهنم ايجاد مي شود 
كه آيا همه اين مغازه دارها درآمد خوبي دارند؟ يا اينكه 
آيا تمام اين كاسب ها با هم رقابت تنگاتنگي براي جذب 
مشتري دارند؟ ولي چه رقابتي؟ اجناسشان را ارزان تر از 
ديگري مي فروش��ند يا اجناس بهتري از ديگري دارند؟ 
يا اينك��ه در اخالق مداري ب��ا هم رقاب��ت مي كنند؟ در 
محله ما هم اينگونه اس��ت. به عبارتي سر هر كوچه يك 
بقالي يا سوپرماركت داير ش��ده است، ولي بعضي از اين 
سوپرماركت ها هميشه پر از مشتري هستند و هيچ گاه از 
مشتري خالي نمي شود، برخي هم مگس مي پرانند. مثل 
يكي از س��وپرماركت هاي بزرگي كه در محله ما در بين 
انبوهي از بقالي ها و سوپرماركت هاي بزرگ ديگر هميشه 

پر از مشتري است و هميشه هم مشتري راضي از خريد 
خود از آنجا خارج مي شود. 

  اخالق مداري، رمز موفقيت كاسبي
ارزان فروشي يا گران فروشي يا كم فروشي از موضوعاتي 
هستند كه هميشه كاسب ها با آن سنجيده مي شوند، اما 
حكايت اين سوپرماركت محله ما كمي متفاوت تر از بقيه 
است. س��ال هاي قبل مرد ميانس��الي صاحب يك بقالي 
كوچك بود. هر زمان وارد بقالي كوچكش مي ش��ديم با 
لبخند و روي خوش مشتري خود را راه مي انداخت. كافي 
بود كودكي وارد مغازه اش بش��ود با بازي و خنده هرچه 
براي خريد الزم بود را به او م��ي داد. بچه ها و بزرگ ترها 
هم خندان و راضي از خريد خود از بقالي بيرون مي آمدند. 
پسرم كه كوچك بود هميشه دوس��ت داشت بستني و 
خوراكي هاي خود را از عمو بقال��ي بخرد چون در مغازه 
عمو بقالي به او خيلي خوش مي گذشت. اين مرد كاسب 
در كنار رفتار خوشي كه با مردم داشت اجناس باكيفيت و 
با قيمت مناسبي هم مي فروخت. صاحب مغازه به قدري 
خوش اخالق و خوش برخورد بود كه مشتريان مغازه اش 
به او اعتماد و عالقه داش��تند و او حتي به مشتريان خط 
مي داد كه چه كااليي بخرند بهتر و بصرفه تر اس��ت. گاه 
حتي مش��تريان او خيلي بيش��تر از آنچه مي خواستند، 
مي خريدند و او نسيه مي داد. اگر مشتري وارد مغازه اش 
مي شد كه پول كافي نداش��ت برايش مهم نبود و از اين 
دست رفتار برخي كاسب ها را نداشت كه به اندازه پولش 
جنس به او بفروش��د. هرچه الزم بود مي گفت بردارد و 
هرچقدر پول دارد بدهد و بقيه را هروقت داشت تسويه 
كند. بعضي وقت ها اگر متوجه نداري مش��تري مي ش��د 
حتي پول ه��م نمي گرفت و به نيازمن��دان محله كمك 
مي كرد. پس��رهاي عمو بقال محله ما در كن��ار پدر راه و 

رسم كس��ب و كار و اخالق مداري را از پدر ياد گرفتند و 
بزرگ شدند. بقالي كوچك پدر را به سوپرماركت بزرگي 
تبديل كردند كه از جان مرغ تا شير آدميزاد در آن پيدا 
مي شود. يك س��الي از افتتاح اين س��وپرماركت بزرگ 
نگذش��ته بود كه عمو بقالي خوش اخالق و خوش خنده 
محله ما فوت كرد. همه اهالي محله غصه دار و ناراحت از 
دست دادن يك كاسب خوش اخالق و خوش مرام بودند. 
اما پسرها راه پدر را ادامه دادند و با اخالق خوشي كه دارند 
مش��تري ها را پايبند مغازه خود كرده اند. گاهي شنيده 
مي شود كه پسران عمو بقال اجناسشان را گران تر از بقيه 
مي فروشند كه البته به خاطر كيفيت كاالي آنهاست ولي 
با اين صحبت ها و ش��نيده ها همچنان اين مغازه از بقيه 
مغازه هاي محله شلوغ تر است چون مردم به روي خوش و 
احترامي كه اين پسرها همچون پدرشان به مشتري هاي 
خود مي گذارند از آنها خريد مي كنند. درواقع آنها جنس 
خود را همراه ب��ا اخالق خوش مي فروش��ند و مردم هم 

خريدارش هستند. 
  راه و رسم فراموش شده كاسبي

روزگاري كاسب حبيب خدا بود و به انصاف و دستگيري 
از نيازمندان و امانتداري و امين بودن مردم محله مشهور 
بود. كاسبي اصولي داشت كه بر صداقت، مروت و رعايت 
حال خلق بنا شده بود؛ اما در روزگار امروزه همه كاسب 
شده اند و هيچ كس كاسب نيست! امروزه جامعه پر شده 
است از كاسب هايي كه راه و رسم كاسبي را بلد نيستند. 
كس��به اين روزهاي جامعه اغلب جواناني هستند كه از 
بد روزگار يا از سر تفنن چند روزي را به شغل كاسبي و 
مغازه داري روي آورده اند يا وارد كسب و كارهايي شده اند 
كه اغلبشان نكات اوليه اين حرفه را بلد نيستند و اين امر 
باعث مي شود با مشتري و خريداران بي حوصله، توأم با 

بداخالقي و بدون همكاري برخ��ورد كنند. در حالي كه 
فراموش كرده اند در هر كاسبي به هر شكلي، اخالق مداري 
حرف اول را مي زند و به جمله »حق با مشتري است« بايد 
پايبند باشند؛ جمله اي كه كاسب هاي قديم به آن خيلي 
پايبند بودند و آن را رمز موفقيت خود مي دانستند. هنوز 
هم جمله »حق با مش��تري اس��ت« رمز موفقيت در هر 
كسب وكاري است. امروزه خيلي ها سر جاي خودشان كار 
نمي كنند. پزشكمان به جاي طبابت به برج سازي مشغول 
است. مهندسمان در بازار كاسبي مي كند. معلممان در 
بازار خودرو دالل شده اس��ت. وقتي افراد به دليل تغيير 
شرايط اقتصادي جامعه به كسب وكارهايي روي مي آورند 
كه آموزش آن را نديده اند خب همان مي شود كه جامعه 
امروزي ما گرفتار آن شده است. كاسب هايي داريم كه راه 

و رسم كاسبي را بلد نيستند. 
حال شما كاسبان جامعه؛ اگر پزشكي هستيد كه برج ساز 
شديد، كارمندي هستيد كه طالفروش شده ايد، مهندسي 
هستيد كه دالل خودرو ش��ده ايد يا معلمي هستيد كه 
دالل دالر و ارز ش��ده ايد به هر حال كاسبي هستيد كه 
بايد راه و رسم كاس��بي را هم بلد باشيد. فرقي نمي كند 
چه تحصيالتي داريد و در چه سطح از موقعيت اجتماعي 
قرار داريد و باز هم هيچ فرقي نمي كند كه چه چيزي را 
مي فروشيد، فقط بدانيد كه بايد راه و رسم و اصول كاسبي 
را بلد باشيد، بايد بدانيد كه چيزي به نام اخالق كاسبي، 
اعتبار و تعهد به حرف وج��ود دارد كه بايد آنها را رعايت 
كنيد. اگر اين اصول رعايت نش��ود اولين كسي كه ضرر 
مي كند خود شما كاسب ها هستيد. بد نيست قبل از وارد 
شدن به حرفه كاسبي مروري بر مرام كسبه قديم داشته 
باشيم و آن را امضا كنيم تا در كاسبي خود موفق باشيم 

و حبيب خدا شويم.

سبك كسب و كار

امروزه جامعه پر شده از كاسب هايي كه راه 
و رسم كاسلبي را بلد نيستند. كسبه اين 
روزهاي جامعه اغلب جواناني هستند كه 
از بد روزگار يا از سر تفنن چند روزي را به 
شغل كاسبي و مغازه داري روي آورده اند 
كه اغلبشلان نكات اوليه اين حرفه را بلد 
نيستند و اين امر باعث مي شود با مشتري 
و خريداران بي حوصله، توأم با بداخالقي و 
بدون همكاري برخورد كنند. در حالي كه 
فراملوش كرده انلد در هر كاسلبي به هر 
شكلي، اخالق مداري حرف اول را مي زند

آيا مرامنامه كاسبي را خوانده و امضا كرده ايم؟

كاسبهاييكهجنسباطعماخالقميفروشند!


