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 شما كه كنم راهنمايى تجارتى به را شما آيا! ايد آورده ايمان كه كسانى ىا
 با و بياوريد ايمان رسولش و خدا به ؟بخشد مى رهايى دردناك عذاب از را

 بهتر) چيز هر از( شما براى اين كنيد جهاد خدا راه در جانهايتان و اموال
 )ترجمه از مكارم شيرازي(.بدانيداگراست

 وتُجاهدونَ رسوله و بِاهللا تُؤْمنُونَ  مٍيأَل عذَابٍ مّن ميكتُنجِ رةٍاتجـ يعلَ مكأَدلُّ هلْ ءامنُواْ نيالَّذ هايـأَي
بِ يفلِيس ا اللَّهوبِأَم كلم و كأَنفُسم كذَالكلَّ رٌيخَ مك إِن مونَ نتُملَم11و  10سوره صف آيات ( تَع(  



 

١ 
 

 پروژه
 يانضباط تخلفات نامهنييآ هيته و ياحرفه اخالق مطالعه

	رانيا يشاورزك و صنعت ،يبازرگان اتاق
	شواهد ادبي اخالق كسب و كار: 2 يليمكگزارش ت
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  1387: قابوس نامه عنصر المعالي، توضيح  غالمحسين يوسفي، نشر سخن، تهران .1

» .و بكوش كه فريبنده نه باشي و حذر كُن كه فريفته نشوي، خاصه در ستد و دادي كه در شهوت بسته باشد« 
  )96ص(

  )97ص(» .هر چه خَري در وقت كسادي خَر و آنچه فروشي در وقت روايي فروش« 

  )97ص(» .، نيمي از تجارت است٢كردن غافل مباش كه مكاس و تعبير ١و از مكاس« 

و اگر . اما آنچه خري به اندازة سود و زيان بايد كرد و اگر خواهي كه مفلس نگردي از سود ناكرده خرج مكن« 
  )97ص(»  .خواهي كه بر مايه زيان نكني، از سودي كه عاقبت آن سود، زيان باشد بپرهيز

  

رسيدي، اگر خواهي كه خانه خري، در كويي خر كه مردم مصلح باشند و بكنارة  ٣چون بر سر شري و بيع و« 
و البته بهمسرايگي علويان و دانشمندان و .... شهر مخر و اندر بن بارو مخر و از بهر ارزاني خانة ويران مخر

  )98 و97ص(»   .تو باشيخادمان مخر و جهد كن تا بكويي خري كه اندر آن كوي توانگر تر كسي، 

  : باب سي و دوم كتاب در بازرگاني كردن است كه مطالب زير تماما از اين باب برگزيده شده است

و با دليري بايد كه راستي و امانت دارد و طريق ديانت سپرد و از . بازرگاني دليري است و ناباكي بر مال و تن« 
و معامله با آن گروه كند كه زير . ود سوزش دل خلق نجويدبهر سود خويش زيان ديگران نخواهد و بطمعِ س

و با . دست او باشند و اگر با بزرگتر از خود كند با كسي كند كه ديانت و مروت دارد و از مردم فريبنده بپرهيزد
ت و سفيه معامل ٥و با مردم تنگ بضاعت. نه دارد معامله نكند تا از در كوب ايمن باشد ٤مردمي كه متاع بصارت

  )129و 128صص(» .و بطمع بيشي بنسيه معاملت نكند كه بسيار بيشي بود كه كمي بار آورد.... نكند

                                                            
  اما در متن يعنی چانه زدن. کيد کردن، حيله کردن ١
  صرفه جويی٢
  خريد و فروش٣
٤
  بصيرت و در اين جا يعنی خبرگی 
٥
  تنگدست، کم مايه 



 

٣ 
 

بتوان خوردن از مايه نبايد خوردن كه بزرگتر زياني  ٦و اصل تباهي بازرگاني در با تصرفي است تا از تصرف« 
  )129ص(»  .بازرگان را از سرمايه خوردن است

  )129ص(»  .سود بپرهيزد كه غله فروش مادام بد نام باشد و بد نيت و از غَلّه خريدن به اميد« 

است و مروت، تصرف، مال نگاه دارد و مروت،  ٧اصل بازرگاني تصرف: متصرفان اين صناعت گفته اند كه« 
  )129ص(» .جاه

ميان بياع و تاجر در چون معامله بپايان رسيد، . بهزار دينار معامله كرده بود ٨روزي بازرگاني بود بر دكان بياع« 
ديناري و قيراطي باقي : ترا بر من ديناري زر باقي است تاجر گفت: بياع گفت. زر ٩حسابي خالف بود بقيراطي

بياع ... مي داد و بانگ همي داشت ١١شمار كردند و تاجر صداع ١٠بر اين حديث از بامداد تا نماز پيشين. است
اي خواجه : شاگرد بياع از پس تاجر بدويد و گفت.... ستد و برفتمرد ب. ضجر شد و ديناري و قيراطي بدو داد

! .... اي سبحان اهللا: مرد عاجز گشت و با خود گفت ... تاجر آن زر جمله بدان كودك داد! من بده ١٢شاگردانة
 آن صداع چه بود و اين سخا چيست؟: ... اين مرد بدين بخيلي اين سخا چرا كرد؟ بر اثر بازرگان برفت و گفت

اي خواجه عجب مدار كه من مردي بازرگانم و در شرط بازرگاني چنان است كه در وقت بيع و : مرد گفت
تصرف اگر بيك درم كسي مغبون گردد چنان بود كه بنيم عمر مغبون گردد و اگر در وقت مروت از كسي بي 

» .خواستم و نه ناپاكي اصلمروتي آيد چنان بود كه بر ناپاكي اصل خويش گواهي داده بود پس من مغبوني عمر 
  )130ص(

پرهيز كند و اگر هنبازي كند با كسي غني و با مروت كند  ١٣اما بازرگاني كه كم سرمايه بود بايد كه از هنبازي« 
و بر وي حيف نكند و بنو سرمايگي متاعي نخرد كه ويرا . از او حيف بر گيرد ١٤و شرمگين، تا وقت حيف

و بر سرمايه بخت آزمايي . نخرد ١٥تغير در وي آيد و چيزي مرده و كشتهخرج بسيار افتد و چيزي نخرد كه 
  )130ص(» .نكند مگر كه داند كه اگر زياني بود بيش از نيم سرمايه نبود

                                                            
  سود و بھره ٦
  معامله جات و تملکات است ٧
  فروشنده ٨
  .واحد وزن است، چھار جو و کنايه از اندک است ٩
  نماز ظھر ١٠
  مزاحمت و درد سر ١١
  انعام که پس از معامله به شاگرد فروشنده می دھند ١٢
  شراکت ١٣
١٤
 ستم: حيف 

١٥
  .در نسخه اين گونه آمده اما بايد مراد شکسته باشد 



 

۴ 
 

اما سرماية بازرگاني، راستي و ديانت شناختن بود و در خريد و فروخت جلَد باش و امين و راست گوي و « 
با مردم : تا بتواني بنسيه داد و ستد مكن پس اگر كني با چند گونه مردم مكنو. بسيار خر و بسيار فروش باش

شهر و با  ١٦كم چيز و با مردم نو كيسه و با علَوي و با كودك و با دانشمند و با وكيالن قاضي و با مفتيان
  )131ص(».و هر كه با اين قوم ستد و داد كند از درد سر و زيان و پشيماني نرهد. خادمان

كه بطمع اندك مايه سود، سرمايه ! نبايد. بود و زيانش تا گردن ١٨كه سود دريا تا كعب١٧در دريا منشين « 
بر خشك، اگر واقعه اي بيفتد كه مال بشود، اگر مال بشود مگر جان بماند و مال را . بزرگترين بر باد دهي

  )131ص(».عوض بود، جان را عوض نبود

ا مردم بپرهيز كه هر كه با مردمان خيانت كند پندارد كه خيانت با ديگران كرده ب] در معامله[و از خيانت كردن« 
  )132ص(»است و غلط سوي اوست كه آن خيانت با خويشتن كرده بود

هر روزي شير گوسفندان چنانكه بودي . مردي گوسفندي رمه داشت فراوان، ويرا شباني بود صاين و پارسا« 
رو : آن مرد هم چندان آب بر شير كردي و بشبان دادي و گفتي . د برديحاصل كردي و بنزديك خداوند گوسپن

چنين مكن و با مسلمانان خيانت مكن و : و شبان آن مرد را نصيحت همي كرد و پند همي داد كه. بفروش
و آن مرد شخن شبان نشنود و همچنان همي كرد تا باتفاق شبي . روامدار كه عاقبت مردم خاين، نامحمود بود

بان گوسپندان را در رودكده اي بداشته بود و خود بر بلندي رفته و خفته و فصل بهار بود، مگر بر كوه اين ش
باراني آمد عظيم و سيلي سخت عظيم بيامد و اندر اين رودخانه افتاد و اين گوسفندان را جمله ببرد و هالك 

چون است كه شير : مرد پرسيد كهروز ديگر شبان به شهر آمد و بخانة صاحب گوسفندان رفت بي شير، . كرد
اي خواجه من ترا گفتم كه آب بر شير مزن و خيانت مكن فرمان من نبردي اكنون آن آبها : نياوردي؟ شبان گفت

آن مرد پشيمان شد و . جمله گرد شد و بر گوسفندان تو گماشتند و گوسپندان تو جمله ببرد و هالك كرد
  )132ص(» . پشيماني سود نداشت

و كس را وعده مكن . عامله و خوش ستد وداد باش كه تا ده يازده كني يكبار، دوبار ده نيم توان كردو نيك م« 
مگوي و اگر گويي راست گوي تا خداي تعالي بر معاملت تو بركت  ١٩و چون كردي خالف مكن و خريده

                                                            
  فتوا دھندگان ١٦
  مراد تجارت دريايی است ١٧
١٨
  پاشنه پا 

١٩
  قيمت خريد 



 

۵ 
 

بدست  دادن و ستدن هشيار باش كه چون حجت بخواهي دادن تا نخست حق ٢٠و در معاملت بحجت. دهد
  )133ص(» .نگيري حجت از دست مده

 »خويش اگرت  ٢١و اگر چه بازرگان باشي بشهري كه هيچ نرفته باشي با بارنامه و محتشمي رو و بتعريف
  ) 133ص(» .و اگر نه زيانت نبود نتوان دانست كه حال چون بود ٢٢حاجت آيد بِه بِه

بخواهي فروختن از نرخ نخست آگاه باش و بشرط و  و هرچه بخواهي خريدن، ناديده و نانموده مخَر و آنچه« 
  )133ص(» .پيمان فروش تا آخر آن، از گفت و گوي رسته باشي

را مگريزان  ٢٣پس حريف. و بكم مايه سود قناعت كن كه تا بيك بار، ده يازده كني، دوبار ده نيم توان كردن« 
ر ستد و داد با تو كنند، تا چيزي همي باشي و مردم بيشت ٢٤بمكاس و لجاجِ بسيار تا در پيشه وري مرزوق

تو،  ٢٥فروشي با خريدار، بدوست و بجانِ برادر و بار خداي گفتن و تواضع نمودن تقصير مكن تا از تلطّف
  )183ص(» .خريدار از مكاس كردن شرم دارد

  )184ص(».و با زنان و كودكان در معامله فزوني مجوي و از غريبان بيشي مخوان« 

  

  )مجتبي مينوي، انتشارات محور، تهران، چاپ اول: تصحيح و توضيح( كليله و دمنه  .2

هر كه از كسب اعراض نمايد نه اسباب معيشت خويش تواند ساخت و نه ديگران را در تعهد خويش تواند « 
آن غفلت ورزد، زود درويش شود چنانكه خرج سرمه اگرچه اندك  ٢٦داشت و اگر مال به دست آرد و در تثمير

افتد آخر فنا پذيرد و اگر در حفظ و تثمير آن جد نمايد و خرج بي وجه كند پشيماني آرد و زبانِ  اندك اتفاق
طعن در وي گشاده گردد و اگر مواضع حقوق را به امساك نامرعي گذارد به منزلت درويشي باشد از لذات 

  » .تفرقه آردنعمت محروم و با اين همه، مقادير آسماني و حوادث روزگار آن را در معرض تلف و 
  )60و  59صص ( 

                                                            
  سند و مدرک در اين جا ٢٠
  معرفی، شناسايی ٢١
  بھتر باشد ٢٢
  مشتری ٢٣
  روزی يافته ٢٤
٢٥
  لطف، مھربانی 

٢٦
  نگه داری، حفظ مال 



 

۶ 
 

 )64 ص(» مال بي تجارت و علم بي مذاكرت و ملك بي سياست پايدار نباشد« 

سود ناكرده : گفتند. دو شريك بودند يكي دانا و ديگر نادان و به بازارگاني مي رفتند در راه بدره اي زر يافتند« 
نزديك شهر رسيدند خواستند كه قسمت كنند چون .  در جهان بسيار است بدين قناعت بايد كرد و بازگشت

چه قسمت كنيم؟ آن قدر كه براي خرج بدان حاجت باشد برگيريم و باقي را : آنكه دعوي زيركي كردي گفت 
بر اين قرار دادند و نقدي سره . به احتياط به جايي بنهيم و هر يكچندي مي آييم و به مقدار حاجت مي بريم

ديگر روز آنكه به خرَد موسوم و به كياست منسوب بود، بيرون . ي به اتقان بنهادندبرداشتند و باقي در زير درخت
بيا تا از آن : به نزديك شريك آمد و گفت. رفت و زر بِبرد و روزها بران گذشت و مغفل را به سيم حاجت افتاد

يرك در فرياد و نفير آمد ز. بردند ٢٧هر دو به هم آمدند و زر نيافتند عجب. دفينه چيزي برگيريم كه من محتاجم
بيچاره سوگند مي خورد كه نبرده ام البته فايده نداشت تا . و دست در گريبان غافلِ درمانده زد كه زر تو برده اي

: گواهي يا حجتي داري؟ گفت: قاضي پرسيد. او را به سراي حكم آورد و زر دعوي كرد و قصه باز گفت
قاضي را از اين سخن . دهد كه اين خائن بي انصاف برده است درخت كه در زير آن مدفون بوده است گواهي

شگفت آمد و پس از مجادله بسيار ميعاد معين گشت كه ديگر روز قاضي بيرون رود و زير درخت دعوي 
كار زر به يك شفقت و ايستادگي تو باز بستست و من به : آن مغرور به خانه رفت و پدر را گفت كه. بشنود

ميان درخت گشاده : چيست آنچه به من راست مي شود؟ گفت: گفت. گواهي درخت كرده ام اعتماد تو تعلّق به
امشب ببايد رفت و در ميان آن ببود و فردا چون . است چنانكه اگر يك دو كس در آن پنهان شود نتوان ديد

قاضي روي به . دندديگر روز قاضي بيرون رفت و خلق انبوه به نظاره بيستا. قاضي بيايد گواهي چنانكه بايد بداد
قاضي متحير گشت و گرد درخت برآمد . آوازي شنود كه مغفل برده است. درخت آورد و از حال زر بپرسيد

دانست كه در ميان آن كسي باشد بفرمود تا هيزم بسيار فراهم  آوردند و در حوالي درخت بنهادند و آتش 
قاضي فرمود تا او را فرو آوردند و . خواست ٢٨ارپير ساعتي صبر كرد چون كار به جان رسيد زينه. اندران زد

  )120، 118، 117صص(» .استمالت نمود راستي حال قاضي را معلوم گردانيد 

آهن داشت در خانه دوستي بر  ٢٩صد من. آورده اند كه بازرگاني اندك مال بود و مي خواست كه سفري رود« 
بازرگان روزي به طلب آهن . ه بود و بها خرج كردهچون بازآمد امين وديعت فروخت. وجه امانت بنهاد و برفت

خانه بنهاده بودم و دران احتياطي نكرده تا من واقف شدم موش  ٣٠آهن در پيغوله: مردگفت. به نزديك او رفت

                                                            
  تعجب کردند ٢٧
  امان خواستن ٢٨
٢٩
  واحد وزن قديم 

٣٠
  گوشه خانه 



 

٧ 
 

. آري موش آهن را نيك دوست دارد و دندان او بر خاييدن آن قادر باشد: بازرگان گفت. آن را تمام خورده بود
: گفت. امروز مهمان من باشد: شاد گشت؛ يعني بازرگان نرم شد و دل از آهن برداشت گفت امينِ راست كار

من بازي را : چون بطلبيدند و ندا در شهر افتاد بازرگان گفت. بيرون رفت و پسري از آن او بِبرد. فردا بازآيم
را چگونه برگيرد؟ بازرگان محال چرا مي گويي؟ باز كودك : امين فرياد برآورد كه. ديدم كودكي را مي برد

دل تنگ چرا مي كني؟ در شهري كه موش آن صد من آهن بتواند خورد، آخر باز كودكي را هم : بخنديد و گفت
ص (» . آهن موش نخورد من دارم، پسر بازده و آهن بستان: امين دانست كه حال چيست گفت. بر تواند داشت

122(  

ة عيال، مضطر شود به طلب روزي از وجه نامشروع و تَبِعت آن، بسيار باشد كه به سبب قوت خويش و نفق« 
  )174ص(»  .آخرت گردد و شقاوت ابدي حاصل آيد ٣٢نعيم ٣١حجاب

  )176ص (» مذلّت درويشي نيكوتر از عز توانگري از كسبِ حرام« 

بودن از كسب حرام و هيچ حسب چون خوش خويي و هيچ توانگري چون  ٣٣هيچ پرهيزگاري، چون باز« 
  )178 ص(»  عت نيستقنا

كسب، آسان تر كه نگاه داشت، چه بسيار نفايس به اتفاق نيك و مساعدت روزگار بي سعي و اهتمامي حاصل « 
  )209 ص( » صورت نبندد ٣٥و تدبيرهاي صائب ٣٤آيد اما حفظ آن جز به راي هاي ثاقب

  )248ص(»سداد و امانت مردان، بداد و ستد بتوان شناخت « 

و در جوار او بازرگاني بود كه شهد و روغن فروختي و هر روز بامداد در سبويي مي كردي و  پارسا مردي بود« 
اگر اين : يك روزي دران مي نگريست، انديشيد كه. به آهستگي سبوي پر شد. در طرفي از خانه     مي آويخت

و از نتايج ايشان رمها سازم شهد روغن به ده درم بتوانم فروخت ازان پنچ سر گوسپند خَرَم هر ماهي پنج بزايند 
و مرا بدان استظهاري تمام باشد اسباب خويش ساخته گردانم و زني از خاندان بخواهم، الشك پسري آيد نامِ 

اين فكرت . نمايد بدين عصا ادب فرمايم ٣٦نيكوش نهم و علم و ادب درآموزم چون يال برگشد اگر تمرّدي

                                                            
  مانع، پرده ٣١
  نعمت ٣٢
  دوری کردن ٣٣
  درخشان ٣٤
٣٥
  استوار 

٣٦
  سرکشی 



 

٨ 
 

ت كه ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوي زد در حال چنان قوي شد و اين انديشه چنان مستولي گش
  )263 ص(» بشكست و شهد و روغن تمام به روي او فرو دويد

كليات سعدي، تصحيح و طبع شادروان محمد علي فروغي، به كوشش بها الدين خرمشاهي، انتشارات   
  1386دوستان، چاپ پنجم، 

  :گلستان .3

شبي در جزيره كيش مرا به حجره . شتر بار داشت و چهل بنده خدمتكاربازرگاني را شنيدم كه صد و پنجاه « 
همه شب نيارميد از سخن هاي پريشان گفتن كه فالن انبارم به تركستان و فالن بضاعت به . خويش درآورد

اگر آن كرده شود بقيت عمر . سعديا سفري ديگرم در پيش است... هندستان است و اين قبالة فالن زمين است
آن كدام سفرست؟ گفت گوگرد پارسي خواهم بردن به چين، كه شنيدم : گفتم. ه گوشه اي بنشينمخويش ب

و از آنجا كاسه چيني به روم آرم و ديباي رومي به هند و فوالد هندي به حلب و آبگينه حلبي . قيمتي عظيم دارد
انصاف از اين ماخوليا چندان . به يمن و برد يماني به پارس و زان پس ترك تجارت كنم و به دكاني بنشينم

  :اي سعدي تو هم سخن بگوي از آنها كه ديده اي و شنيده و گفتم: گفت. فروگفت كه بيش طاقت گفتنش نمان
يا قناعت پر كند / گفت چشم تنگ دنيا دوست را  -- بارساالري بيفتاد از ستور/ آن شنيدستي كه در اقصاي غور

  )98 ص(»       يا خاك گور

اي پدر : گفت! نبايد كه اين سخن با كسي در ميان نهي: پسر را گفت. ا هزار دينار خسارت افتادبازرگاني ر« 
: ولكن خواهم مرا بر فايده اين مطلع گرداني كه مصلحت در نهان داشتن چيست؟ گفت. فرمان توراست نگويم

  )110 ص(» . تا مصيبت دو نشود يكي نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه

  )156 ص(» . مال بي تجارت و علم بي بحث و ملك بي سياست: دار نماندسه چيز پاي« 

 :سعدي بوستان .4



 

٩ 
 

 بزاريد وقتي زني پيش شوي
 فروشان گرايبه بازار گندم

 نه از مشتري، كز زحام مگس
 نيازبه دلداري آن مرد صاحب

 به اميد ما كلبه اينجا گرفت
 ره نيكمردان آزاده گير
 ببخشاي كانان كه مرد حقند

 انمرد اگر راست خواهي وليستجو
 

 كه ديگر مخَر نان ز بقال كوي  
 ٣٧كه اين جو فروشيست گندم نماي

 به يك هفته رويش نديدست كس
 به زن گفت كاي روشنايي باز
 نه مردي بود نفع ازو واگرفت

 اي دست افتاده گيرچو استاده
 رونقندخريدارِ دكان بي

 كَرَم پيشه شاه مردان عليست
  

  

 ()271 ص،دوم باب

 

- مي ٣٩انگبين ٣٨ايشكرخنده

  فروخت
 بسته چون نيشكرنباتي ميان

 نظر كرد بر كار او ٤٠گراني
 دگر روز شد گرد گيتي روان
 بسي گشت فريادخوان پيش و پس
 شبانگه چو نقدش نيامد به دست

 بازي كنان شوي را: زني گفت

 بسوختها ز شيرينيش ميكه دل  
 برو مشتري از مگس بيشتر

 بازار اوحسد برد بر گرم
 بر ابروان ٤١عسل بر سر و سركه

 كه ننشست بر انگبينش مگس
 رويي به كُنجي نشستبه دلتنگ

 را ٤٢عسل تلخ باشد ترشروي
 كه اخالق نيك آمد است از بهشت

                                                            
  يعنی در ظاھر گندم می فروشد اما در واقع جو می دھد، متقلب ٣٧
  فرد زيبا رو و خوش اخالق ٣٨
  عسل ٣٩
  .که آدم از مصاحبت او ناراحت می شودفرد گران جان، کسی  ٤٠
٤١
  بد خو و اخمو 

٤٢
  فرد بد اخالق 



 

١٠ 
 

 به دوزخ برَد مرد را خوي زشت
 

 

  )ص271، چهارم باب(

  

  

 يكي نيشكر داشت بر طبغري
 به صاحبدلي گفت در كنج ده

 سرشتآن خردمند زيبا بگفت
 تو را صبر بر من نباشد مگر

 اشحالوت نباشد شكر در ني
 

 چپ و راست گردنده بر مشتري  
 كه بستان و چون دست يابي بده
 جواني كه بر ديده بايد نبشت
 وليكن مرا باشد نيشكر

 اشچو باشد تقاضاي تلخ از پي
  

 ()  296باب ششم،ص 

  

  

  

  

  سه كس را شنيدم كه غيبت رواست      وزين در گذشتي چهارم خطاست :           309ص هفتم باب

  كزو بر دل خلق بيني گزند    يكي پادشاهي مالمت پسند                 

  مگر خلق باشند ازو بر حذر    حاللست ازو نقل كردن خبر                 



 

١١ 
 

  د پردة خويشتنكه خود مي در    دوم پرده بر بي حيايي متَن                 

  كه او مي درافتد به گردن به چاه    ز حوضش مدار اي برادر نگاه                 

  ز فعل بدش هر چه داني بگوي    ناراست خوي ٤٣سوم گژ ترازوي               

  : اين مطلب باعث مي شود تا سعدي حكايتي را در اين مورد بيان كند

  به دروازة سيستان بر گذشت                شنيدم كه دزدي درآمد ز دشت    

  بر آورد دزد سيهكار بانگ      بدزديد بقال ازو نيم دانگ    

 كه ره مي زند سيستاني به روز      به آتش مسوز ٤٤خدايا تو شبرو    

  

  : چون تك بيت يا دو بيت بودند بعد از داستانها آمد: باب اول

درِ خير بر شهر و لشكر ببست                           ٤٥گان را بِخَستشهنشه كه بازار:                           195 ص
                 .  

  نكو دار بازارگان و رسول    نكو بايدت نام و نيكي قبول                                          

  

  به مالش خساست بود دست برد  چو بازارگان در ديارت بمرد               :                           202ص

  كز آن پس كه بر وي بگريند زار            به هم باز گويند خويش و تبار                                       

  كه مسكين در اقليم غربت بمرد            متاعي كزو باز ماند ظالم ببرد                                       

    بينديش از آن طفلك بي پدر               وز آه دل دردمندش حذر                                       

                                                            
  کسانی که کم فروشی می کنند ٤٣
٤٤
  شب روندگان، دزدان 

٤٥
  مجروح کردن، مورد اذيت قرار دادن 



 

١٢ 
 

  

  كه ظلم است در بومِ آن بي هنر                شنيدند بازارگانان خبر:                           211ص

  عت نيامد، رعيت بسوختزرا                بريدند از آنجا خريد و فروخت                           

  : داستان حيلة دفع مغبون شدن در بيع و شرا) 3489بيت (دفتر سوم: مثنوي معنوي موالنا .5

  جفت ٤٦كه منم در بيع ها با غبن    :آن يكي ياري پيمبر را بگفت

      همچو سحر است و ز راهم مي برد  مكر هر كس كاو فروشد يا خرد

  روز خود را اختيارشرط كن سه   ٤٧در بيعي كه ترسي از غرار: گفت

  هست از رحمان يقين           هست تعجيلت ز شيطان لعين ٤٨كه تأني

  

  : داستاني آورده است 625هم موالنا در دفتر چهارم بيت  فروشي كمدربارة 

  تا خرد اُبلُوجِ قند خاص زفت    رفت ٤٩پيش عطاري يكي گل خوار

  موضع سنگ ترازو بود گل      دو دل ٥٠پس بر عطار طرار

  گر ترا ميل شكر بخريدن است    گل سنگ ترازوي من است : گفت

  سنگ ميزان هر چه خواهي باش گو                هستم در مهمي قند جو: گفت

  ...سنگ چه بود؟ گل نكوتر از زر است     گفت با خود پيش آنكه گل خور است،

  او بجاي سنگ، آن گل نهاد      اندر آن كفّة ترازو ز اعتداد

                                                            
  زيان ٤٦
  ضرر ٤٧
  با انديشه کار کردن، درنگ ٤٨
٤٩
  عده ای از افراد عادت به خوردن گل دارند 

٥٠
  دزد 



 

١٣ 
 

  هم به قدر آن شكر را مي شكست      ة ديگر به دستپس براي كفّ

  مشتري را منتظر آنجا نشاند                 چون نبودش تيشه اي تير ماند

  گل از او پوشيده دزديدن گرفت    رويش آن سو بود گلخور نا شكفت

  چشم او بر من فتد از امتحان       ترس ترسان كه نيايد ناگهان

  كه فزون تر دزد اي روي زرد     ديد عطار آن و خود مشغول كرد

  رو كه هم از پهلوي خود مي خوري    گر بدزدي و ز گل من مي بري

  من همي ترسم كه تو كمتر خوري    تو همي ترسي ز من ليك از خري 

  كه شكر افزون كشي تو از ني ام    گر چه مشغولم چنان احمق نيم

  افل كه بودپس بداني احمق و غ                چون ببيني مر شكر را ز آزمود

  1388، 14مرزبان نامه به كوشش خليل خطيب رهبر، انتشارات صفي عليشاه چاپ  .6

بشرط  ٥٣بجائي نرسد و اال ٥٢آن انديشه نبايد كرد و جز بتبادر و تجاسر ٥١سه كارست كه در مباشرت« 
  )470ص(» ...و ٥٥ يكي در تجارت دريا  و التَّاجِرُ الجبانُ محرُوم: و مصابرت در پيش نتوان گرفت  ٥٤مثابرت

در طلب ني سود / تاجر ترسنده طبعِ شيشه جان:  موالنا هم در مثنوي همانند اين مثل عربي بيتي آورده است
  . دارد ني زيان

  

  

                                                            
 بکاری پرداختن ٥١
  دليری و جسارت  ٥٢
  جز ٥٣
٥٤
  پيوسته بر کاری بودن 

٥٥
 .بازرگان ترسو بھره نيابد و سود نبرد 



 

١۴ 
 

گزيدة مرصادالعباد نجم الدين رازي به تصحيح دكتر محمد امين رياحي، انتشارات علمي،  .7
  1383، 15چاپ

است آن است كه مرداني اند كه اگرچه تجارت و بيع و شري بر صورت اما آن تجارت كه از بهر نفع آخرت « 
  )266ص(»  .ايشان رود، وليكن دل ايشان از ذكر خداي باز نمانَد و از نماز كردن و زكات دادن باز نمانند

پس شرايط و آداب آن جماعت كه تجارت براي نفع آخرت مي كنند، و به سود دنياي فاني قانع نشوند، آن « 
در : ه در همه احوال تقوي را شعار و دثار خويش سازند و مال را مالِ خداي دانند و نيت آن كنند كه است ك

تا بدانچه بندگان خداي . مال خداي براي مصالح بندگان خداي به امر خداي و رضاي خداي تصرف مي كنيم
رش و اواني و ديگر امتعه و ف ٥٦ملبوس و مأكول و مركوب و طرح: محتاج باشند و در واليت خويش نيابند از

و آنچه در آن واليت ديگر نباشد آنجا بريم تا در . و اقمشه به خدمت ايشان قيام نماييم و از واليتي ديگر بياريم
كه از آن تجارت پديد آيد،  ٥٧و از هر ربح. وجه معاش خويش نهند و به فراغ دل به عبوديت حق مشغول شوند

  )266ص(» .كفاف ضروري عيال برداريم و باقي بر بندگان محتاج كه برادران مااند صرف كنيم

» .را دشمن مي دارد ٥٨در بيع و شري البته سوگند به راست و دروغ نخورند، كه حق تعالي بايع حلّاف« 
  )266ص(

ن وقت كه فروشند، مدح نگويند و عيب آن پنهان و متاع را در آن وقت كه خرند، نكوهش نكنند و در آ« 
» . ندارند و هنري كه آن را باشد به مبالغت فرا ننمايند و به هيچ وجه دروغ نگويند و مكر و حيلت نكنند

  ) 266ص(

كرده شود، آنچه ربح بود جمله در  ٥٩و بايد كه از هر سفر كه بكنند يا به هر معامله و معاوضه كه در حضَر« 
  )267ص(» .و تكنيز نباشند ٦٠ت نهند اال آن قدر كه نفقة عيال كنند و البته در بند جمع مال و ادخاروجه خيرا

و تاجر بايد چنان زندگاني كند كه چون وقت سفر آخرت درآيد، جملة مال خويش از پيش به آخرت فرستاده « 
فت مال را از پيش بفرستد، او را همچون بازرگاني كه به سفري خواهد ر. باشد تا از پس مال خويش تواند رفتن

                                                            
  ...انداختنی مانند فرش و ٥٦
  سود ٥٧
  فروشنده سوگند خور ٥٨
٥٩
  مقابل سفر است به معنای حاضر بودن در مکان خود 

٦٠
  جمع و ذخيره کردن 



 

١۵ 
 

و آن ساعت كه وقت رحيل كاروان باشد، او را از . در حضر قرار و آرام نماند تا هرچه زودتر از پس مال برود
  )267ص(»  .آن وقت خوشتر نباشد

و . و بازرگان امين به راستكاري و راست گفتاري و راست كرداري به درجة رستگاري و رستگاران رسد« 
و راست گفتاري آن است . ري آن باشد كه دل و نيت با خداي راست دارد و آنچه كند از بهر خداي كندراستكا

و راست كرداري آن است كه بر . كه با خلق راست گويد و راست رو باشد و مكر و حيلت و خديعت نكند
  )268(»  .جادة شريعت باشد و از روش طريقت نيز با خبر بود

، و به قيمت ٦٣، و بهاي آن متاع نشناسد بر وي اسب ندواند٦٢ند كه در آن متاع نداندك ٦١و چون با كسي سودا« 
  )271ص(» .افزون بدو نفروشند اال به همان قيمت كه به شناسندة آن متاع فروشند

  )271ص(»  .و با كسي كه مال او حرام باشد خريد و فروخت نكند، مگر كه نداند« 

  

 سفر نامه ناصر خسرو .8

  :فرد بازرگان در نزد افراددرباره اعتبار 

ام در مقدمه، او را ابوعبداهللا محمد بن فليج در وقتي من به شهر اسوان بودم دوستي داشتم، كه نام او ذكر كرده
« آمدم نامه نوشته بود، به دوستي، با وكيلي كه او را به شهر عيذاب بود كه گفتند، چون از آنجا به عيذاب ميمي

من چون سه ماه در اين شهر عيذاب . »دهد و خطي بستاند تا وي را محسوب باشد آنچه ناصر خواهد به وي
واهللا « : بماندم و آنچه داشتم خرج كرده شد، از ضرورت آن كاغذ را بدان شخص دادم، او مردمي كرد و گفت

مردي كمن تعجب كردم از ني. »خواهي تا به تو دهم؟ تو به من خط دهاو را پيش من چيز بسيار است، چه مي
باك بودمي و روا داشتمي، مبلغي مال از سابقه با من آن همه نيكويي كرد و اگر مردي بيآن محمد فليج، كه بي

غرض، من از آن مرد صد من آرد بستدم ـ و آن مقدار را آنجا عزّتي . آن شخص، به واسطه آن كاغذ بستيدمي
كه من نوشته بودم به اسوان فرستاد و پيش از آنكه  تمام است ـ و خطي بدان مقدار به وي دادم، و او آن كاغذ

آن، چه مقدار باشد؟ هر چند كه او خواهد و از « : من از شهر عيذاب بروم، جواب آن محمد فليج باز رسيد، كه

                                                            
  معامله، خريد و فروش ٦١
٦٢
 وقوف داشتن بر کاال يا جنس 

٦٣
  ازظاھر سازی و فريب با سخنان چربکنايه  



 

١۶ 
 

آن من موجود باشد بدو ده، و اگر از آن خويش بدهي عوض با تو دهم كه اميرالمومنين علي بن ابيطالب 
  .»المومنُ ال يكونُ محتشماً و ال مغتنماً  «: فرموده استصلوات اهللا عليه، 

   )228سفرنامه ناصرخسرو،ص ( 

 

 

 

  

نشر . تصحيح محمد قزويني، به اهتمام سيد شاهرخ موسويان.  جلد 3. تاريخ جهانگشاي جويني .9
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چون متاع باز گشاده .... داده بودند كه هر كس از بازرگانان كه آنجا رسند ايشان را به سالمت بگذرانند  ٦٤ياسا« 
. است و عرض داده جامه هايي كه هر يك غايت ده دينار يا بيست دينار خريده بود، سه بالش زر بها گفته

  )1ج166ص(» .او در خشم شده است] بازرگان[چنگز خان از قول گزاف 

فرمود تا ] كيوك خان[و اقاصي و اداني عالم جمع شده بودند و نفايس و طرايف آورده  ٦٥جار كه از اقطارت«  
  )1 جلد303ص(» تمامت آن را بر آن قرار كه در عهد پدرش بود، قيمت مي كردند

بهاي و تجار از جوانب انواع متاعها به خدمت او آوردندي هرچه بودي بستدندي و قيمت يكي را چند باره، « 
  )1ج 309ص(» .آن مضاعف بدادي

بعضي جواهر را : گروهي آنند كه متاع آورده اند تا با خزانه پادشاه معاملت كنند و اين جمع نيز چند صنف اند« 
  )3ج 688ص (» ... قيمت كنند و طايفه اي جامه را و چند كس حيوانات را  برين قياس و

تاليف خواجه نظام . رسالة پند و رسالة نوادر االمثالرساله دلگشا به انضمام رساله تعريفات، .   10
. چاپ اول. الدين عبيد زاكاني، تصحيح و ترجمه و توضيح دكتر علي اصغر حلبي، انتشارات اساطير
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٦٤
  فرمان 

٦٥
  کوشه و کنار دنيا 



 

١٧ 
 

به بازار تا : روي؟ گفتمردي پيش آمد و پرسيد كجا مي. حجي روزي به بازار رفت تا درازگوشي بخرد
درازگوش در بازار . چه الزم كه اين سخن گويم«: گفت. »ان شاء اهللا بگوي«: مرد گفت. دراز گوشي بخرم

ان شاء اهللا، خر نخريدم ان شاء اهللا و دست از . چون به بازار رسيد پولش را دزديدن. است و پول در جيبم
  »پا درازتر بازگشتم ان شاء اهللا

  )عربي قسمت ترجمه 167ص ( 

چرا؟ گفت از بهر آنكه من بر : داري؟ گفت دالالن را گفتندتر ميطايفه را دوستشيطان را پرسيدند كه كدام 
  )167 ص(ايشان سوگند دروغ نيز بدان افزودند؟. سخن دروغ از ايشان خرسند بودم

  

  

اخالق االشراف، تاليف خواجه نظام الدين عبيد زاكاني، تصحيح و توضيح دكتر علي اصغر حلبي،  .11
  .1374ل، انتشارات اساطير، چاپ او

او . از بزرگي ديگر روايت كنند كه در معامله اي كه با ديگري داشت به دو جو مضايقه از حد درگذرانيد
چرا من مقداري از مال خود ترك كنم كه مرا : گفت. ارزدرا منع كردند كه اين محقر بدين مضايقه نمي

اگر به حمام روم : چگونه؟ گفت: گفتند. يك روز و يك هفته و يك ماه و يك سال و همه عمر بس باشد
اگر به جاروب دهم يك سال و اگر به ميخي دهم و در ديوار زنم . يك هفته، اگر به فصاد دهم يك ماه

پس نعمتي كه چندين مصلحت من بدن منوط باشد چرا بگذارم كه به تقصير از من . همه عمر بس باشد
  .)160 ص(فوت شود؟ 


