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   مجيد محمد
كار به جاهاي باريك كش�يده شده، آنقدر 
باريك ك�ه از اين راه تنگ نمي ش�ود عبور 
كرد. كجاي دنيا رسم است جوري سود كني 
كه پول اجاره مغازه و برق و شارژ پاساژ شما را 
ما بدهيم؟ مگر نگفته اند سودي كه صددرصد 

باشد، حرام است؟ 
و اما ادامه ماجرا از دشواري كسب حالل در 

اين روزهاي وانفسا... 
         

انگار تقل��ب امري بديهي در کار ش��ده اس��ت و 
ش��اکله آن هم دروغ و خودپس��ندي و رياست. 
اين هم که در اين دوره و زمانه اشكال ندارد خب! 
مي ماند »بي وجداني« که ديگر ناسزا نيست، مانند 
»اعتياد« که ج��رم اجتماعي نيس��ت! و در همه 
جاي کوچه و بازار راحت مي نشينند و مي کشند، 
بي وجداني هم يك بيماري است و فحش نيست! 

 مي گويم چرا ن��ان نازکه؟ مي گوي��د آرد گرونه. 
مي گويم چرا خمير رو کشش مي دي؟ مي گويد 
چونه ام کوچيك تر ش��ده! خب برادر گردش کن 
بذار همين هم مردم نوش ج��ان کنند، نه اينكه 
بريزن دور! مي گويد مردم عقلشون به چشمشونه 

هرچي بزرگ تر بهتر... 
جديداً هم که س��ود ندارد تعميرات، خدابيامرزد 
پدر تعويضات! تا مي گويي برق ماش��ين اتصالي 
داره، از المپ تا فيوز و باتري را بايد تعويض کني. 
تا مي گويي چرخ گوش��تم رو تيز کن گوش��ت رو 
نمي بره، مي گويد ارزش ن��داره گلويي کامل رو با 
پره و تيغه ببر بصرفه ست. مي گويي المپ خونه ام 
سوخته، بهت لوستر مي دهند. خالصه سرتان را 
درد نياورم، دوره زمانه نوآوري اس��ت. خيلي هم 
خوب است! مگر بد است همه چيزمان نو شود؟... 

پارچه برود زير دوخت، دکمه بخورد، بيرون بيايد، 
اتو بش��ود، برود بازار تا برسد دست مشتري، يك 
چيزي ش��بيه اندازه 10 دور، دور دني��ا در ثانيه، 
قيمتش تغيير مي کند! بعد مي گويد مردم قدرت 
خريد ندارن. دقت کنيد جوري هم قيمت گذاري 
مي کنند انگار ماشين حساب مهندسي گرفتند 
دستشان تا درصد به دست بياورند. شلوار خريده 
23 هزار تومان مي فروشد 168 هزار تومان. خب 
البته بنده خدا خرج دارد و بايد ما کمك حال هم 
باشيم، باالخره رقص نوري راه انداخته، ليزري راه 
انداخته توي چشممان. اينها همه هزينه دارد، ولي 

اخالق صفر! حوصله ندارد بگويد چند؟ تا قيمت 
مي پرس��ي مي گويد قابل نداره؟ اونم براي ش��ما 
درمياااااد... و پ��س از دقايقي فكر کردن مي گويد 
فالن قدر. نفر بعدي همان را مي پرسد يادش رفته، 
خب مي گويد چنان قدر! اتيكت هم نمي زنند. چرا؟ 
براي اينكه بروي داخل مغازه سالم کني، جوابت 
را ندهند، بع��د التماس کني اي��ن کفش چنده؟ 
جواب سرباال بدهند. از سر نداري بگويي تخفيف 
هم دارد؟ بعد ش��روع کنند تحليل هاي سياسي 
و دروغ گفتن که اين چرم توليد ايتالياس��ت و... 
يكي هم نيست بگويد اگه ميگي تحريم هستيم و 
گران شده چه جوري رفتي ايتاليا کفش آوردي؟! 
جاي هذه من فضل ربي و به نام خدا هم نوشته اند 
جنس فروخته ش��ده تعويض هم ندارد که ندارد. 

قيمت ها مقطوع... 
پدرش درمي آيد ت��ا پدري کند ب��راي دخترش 
مانتو بخرد: در عجبم آس��تينش که کوتاه است، 
دکمه هم که ندارد! ان��دازه پيراهن مردانه هم قد 
دارد! حاال چرا 380 هزار تومن؟! مي گويد جنس 
خارجي همين است! اين کار ايراني نيست، ترك 
است... بله آنكه آن را دوخته است در بازار تهران 

است، فقط دوزنده اش ترك است، همين! 
عده اي نيز در پنهانكاري خويش به سر مي برند. 
مديون هستيد اگر فكر کنيد کارشان پنهاني است، 
آنها فقط پنهانكارند! جنس خريده شده را پنهان 
مي کنند، آنقدر اين کار را مي کنند تا هنگامي که 

به چند برابر قيمت به دست مردم برسد، ذوق کنند 
و خوشحال شوند... 

يك عده نشس��ته اند و اجناس فل��ه را نامگذاري 
خارجي مي کنند و به نام برند هاي معروف عنوان 
جعل مي کنند. عجب شور و حالي است. چاي را از 
شمال مي آورند به نام هند مي فروشند و اين طعم 

در هيچ جاي دنيا نيست، فقط در ايران است! 
يك عده هم پيدا ش��ده اند که هم خودش��ان هم 
کارشان قاطي دارد. رستوران در منو نوشته است 
پلو با برنج ايراني بعد ب��وي برنج هندي مي دهد، 
فقط چند دانه برنج ايراني به ديگ نشان داده اند! 
پمپ بنزي��ن، بنزين هاي خوب��ي دارد که داراي 
آب)!( و هواي)!( خوبي است! کيسه هاي شير که 
هر روز بد تر از ديروز: 90 درصد آب است، 5 درصد 
هوا در کيسه و 5 درصد شير! سبزي فروش ميان 
دسته هاي سبزي علف قاطي کرده! ان شاءاهلل براي 

تزئين است و موردي ندارد. 
بعضي از مشاغل هم هس��تند که کاًل باقي پول را 
نمي دهند. پيش از اين ها شايد مشكل پول خرد 
بود اما حاال يك روش ش��ده: داروخانه شما را به 
داش��تن چس��ب زخم دعوت مي کند. تاکسي ها 
را بايد حالل کني باقي پول ندارند. کافي اس��ت 
اعتراض کني، از انتخابات سال 60 تا کنون همه 
را تعريف مي کنن��د. راننده تاکس��ي ها هم همه 
کارشناس مسائل سياسي ش��ده اند. بقالي ها هم 
همينطور، مگر اينكه زرنگ باش��ي کارت بكشي 
وگرنه آدامس اس��ت که نثارت مي کنند. امان از 
دست نانوايي ها، باقي پولت را نان تكه تكه مي کنند 
و از يك لقمه تا يك کف دست و نصفه ميزانشان 
اس��ت که باقي پولت را ندهند. و چون ما چاره اي 
نداريم، راضي مي ش��ويم. پس هميشه اين کارها 

حالل است و درست! 
بي حيايي هم که ديگر از لغتنامه برخي مش��اغل 
حذف شده است. رفته مطب گفته است پايم درد 
مي کند ضربان قلبش را چك کرده اند! طالفروش ها 
قبل از آنكه همسرت بگويد زيباست، مي گويند: 
بهتون مياد! مانتوفروش��ي ها و لباس فروش��ي ها 
گاهي براي اينكه فالن س��ايز را که به مش��تري 
مي خ��ورد، ندارند آنقدر تمجيد ان��دام و لباس را 
مي کنند که چقدر بهتون مياد، مش��تري خسته 
مي ش��ود مي گويد آقا تنگ اس��ت، مي گويند نه، 
اندامي است، شما يه کم چاق شديد! يا عزيزاني که 
تصاوير ما را قاب مي کنند مي گويند: »بفرماييد، 

خواهش ميكنم، بله، عكاس خانم هم داريم...« ولي 
بعد آقايان عكس ها را ويرايش مي کنند! 

و اما معضلي بزرگ در امر تعمي��ر لوازم منزل در 
خانه خودتان: اوالً تا سالم کني مي گويند گارانتي 
شامل نمي شود. مجبوري بگويي باشد. مي گويند 
هزينه اياب ذهاب هم داريم نگوييد نگفتيم؟ که 
ماش��اءاهلل از آژانس گران تر اس��ت. بعد در حين 
عيب يابي مي گويند يك لي��وان آب مي دهيد؟ تا 
رويت را آن طرف کني، سنس��وري، برد فرماني، 
چيزي را از ج��ا درآورده و مي گوين��د  اي بابا اين 
خيلي کار دارد و مي ش��ود 250 هزار تومان. بعد 
هم ناچار قبول مي کني و در پايان سيم ها و برد ها 
را به هم وصل مي کنند و اين پول ان شاءاهلل خرج 

دوا دکتر نشود...! 
ع��ده اي کاًل اهل فضولي و س��رك کش��يدن در 
زندگي ات هس��تند. عزيزان دلس��وز ما در بنگاه 
امالك: چند نف��ري؟ همس��رتون در قيد حيات 
هس��تند ؟ کارتون چيه؟ حاال براي چه مقاصدي 
اين سؤال ها را مي پرسند بماند. مشاهده شده خانه 
اجاره داده اند بعد گارانتي هم کردند. بنگاهيه مدام 
رفته در خانه بنده خدا که چي��زي الزم نداريد؟! 
يا برادران تعمير گوش��ي تلفن هم��راه: ابتدا چه 
گوشي تان سالم باشد، چه داراي هرگونه خرابي 
اول کليه عكس ها و فيلم ها بك آپ گرفته مي شود... 
خب دکتر و تعميرکار و اس��تاد و همكالس��ي و 
دوستان و آشنايان و در و همساده هم که اين روزها 
محرم هستند! بعد چيزي دارند به نام تينر ده هزار 
به همه گوشي ها با مسواك مي کشند، بعد هم 30 

هزار تومان ناقابل از شما دريافت مي کنند! 
اما حرف آخر... مي دانم خيلي سخت است خوب 
بودن، اما همين که بد نباش��يم آسان تر نيست؟ 
کلي هم احاديث و روايت داريم، حتي ش��عر که 
مي فرمايند: »هرچه کني به خ��ود کني گر همه 

نيك و بد کني...« 
با تربيت صحيح و حساس��يت در به دست آوردن 
رزق حالل اثربخشي مهمي در جامعه و خانواده 
داشته باش��يم. خوبي کن تا بد نبيني. به اميد ياد 

خدا در تمام دل ها. 

اندر روايت كسب حالل در اين روزهاي وانفسا

هرچه كني به خود كني

بي مقدمه بي تعارف

سبك معيشت

چرا حجره حقير و كوچك حاج عباس قدكچي پررونق تر از مغازه هاي لوكس امروز بود؟

جاي خالي انصاف در ويترين هاي پرزرق و برق

   از معيش�ت دش�وار ديروز تا خريد هاي آس�ان 
امروز

بي ترديد يكي از مهم ترين موضوعات در اقتصاد هر کشور، 
بخش مهم داد و ستد، خريد و فروش و معامالت است، که 
براي رفع نياز هاي انس��ان انجام مي ش��ود. پيرامون حوزه 
کس��ب و کار يكي از مؤثرترين چيزهايي که به رونق بازار 
اقتصادي کمك مي کند نيازسنجي است و اين مهم زماني 
دست يافتني است که از متن مردم و مسائل معيشتي آنان 
باخبر باشيم. در پي نيازسنجي مردم و برآورده کردن نياز 
آنان، بايد پيرو فراگرد ارتباطي، ي��ك روابط مؤثر و ارتباط 
خوب ميان س��طوح مختلف اقتصادي و عم��وم مردم نيز 

برقرار کرد. 
اين در حالي است که در جامعه اس��المي ما خوشبختانه 
الگوهاي مناسب و مكاتب ارزشي مكاسب وجود داشته و به 
تدريس و پرورش نيز پرداخته مي شود. امروزه مكانيزه شدن 
زندگي ها کار بشر را راحت کرده اس��ت. در گذشته انسان 
مشقت بس��يار زيادي را تحمل مي کرد تا گندم بكارد، درو 
کند، آرد کند، نان درست کند و سر سفره خويش نوش جان 
کند، و هميشه افرادي به منظور تأمين همين نيازهايي که 
امروز به سادگي قابل دسترس است، چه اوقاتي را به سادگي 
از دست مي دادند. ديگر وقتي براي علم و آموزه هاي مختلف 
نبود و اگر کسي با آن همه مشغله در زندگي سواد هم داشت 

هنري بود شگفت آور. 
رشد و مدنيت حاکم بر جوامع و پيشرفت و تمدن حاصل 
از آن، در شروع نه تنها بد نبود و نيست که بسيار هم مفيد 
بوده و هست. اما هميشه آسيب هاي اجتماعي، مشكالت، 
ناهنجاري هاي رفتاري، باالخره يك جايي گريبان هر کاري 
را خواهد گرفت. گاهي اوقات مردم با ديدن برخي مسائل 
حاضر هستند بازگشت به زندگي سنتي را بپذيرند اما به 

بازار براي خريد نروند!
بهداش��ت رواني، رفت��ار مناس��ب، پاك دس��تي، حقوق 
شهروندي و بس��ياري از چيزها که فقدان آن يك جامعه 
را تهديد مي کند، مي توان��د در يك فضيلت اخالقي جمع 
و خالصه ش��ود و آن چيزي نيس��ت جز »داشتن تقوي«. 
آري تقوي، يعني خداپرستي همراه با انسان مداري، اخالق 
محاسبات درست بر اساس رعايت حالل و حرام، رضايت 

مشتري و فروشنده، حق الناس و غيره. 
در بحث ارتباط مؤثر و رعايت اصول متقاعدسازي، انسان 
همواره دچار درگيري هاي ذهني اس��ت تا چگونه طرف 
مقابل خويش را قانع کند و هنگامي که اين اصول به درستي 
رعايت نشود بديهي اس��ت جدال و مشاجره اتفاق خواهد 

افتاد. 
پيام دهندگان اقتصادي در ب��ازار و کوي و برزن با ويترين 

مغازه و دفاتر خويش به پي��ام دادن پرداخته و گيرندگان 
که نياز خ��ود را مي خواهند برطرف کنند به س��مت آنها 

حرکت مي کنند. 
  چرا در گذش�ته كس�ب و كارها رونق بيش�تري 

داشت؟ 
 برجستگي و ويژگي يك کسب و کار خوب صرف فروش 
خوب با تبليغات و ويترين آنچناني نيست. فضايل اخالقي 
صاحب آن بنگاه اقتصادي است که مي تواند يك کار را به 

حد اعال برساند. 
انصاف در امور مهم است. فرض کنيد دو مغازه دار هر دو در 
يك تاريخ يك پيراهن را خريده اند که بسيار جنس خوبي 
دارد، شروع به فروختن آن کرده اند و براي هرکدام از آنها 
چند عدد باقي مانده است. يكي از آنها به علت تغيير قيمت 
و رويه بازار و دالر و تورم يكباره قيمت را تغيير مي دهد و 
ديگري جانب انصاف را رعايت کرده و مي گويد: »هر وقت 
گران خريدم قيمت را تغيير مي دهم.« دقت کنيد، تغيير 
مي دهد نه اينكه گران کند. جنس قبل قيمت قبل را دارد 
خدا را خوش نمي آيد گران کند. مش��اهده کرديد؟ هر دو 

بهترين جنس را مي فروختند. 
 اگر از ديد مدرنيته شدن نگاه کنيم يك فضاي کاماًل همه 
چي تمام را داريم؛ چراکه اگر مدرنيته ش��دن را خوب بلد 
نيس��تيم اما خيلي خ��وب اداي آن را در همه بخش هاي 
زندگي درمي آوريم. حجره ها نامش��ان را به گالري و غيره 
دادن��د. کليه تابلو ه��اي مغازه ها با کلم��ات خارجي غلط 
تحرير شده است. اجناس حتماً بايد خارجي و بسيار گران 
باشد! اصاًل مد شده است هرچه گران تر بهتر! فروشندگان 
بايد خوش تيپ باش��ند. نور مغازه ها بايد خيلي کم باشد 
يا خيلي زي��اد. همه چيز براي اهل کس��ب مهم اس��ت و 

خيلي دقيق به اين نكته ها مي پردازند که خودش��ان جزء 
هستند و کارشان کل. دريغ از اينكه بدانند مرکز ثقل رونق 
اقتصادي، خودشان خواهند بود. اين روزها کسب و کار ها 
داليل عمده اي دارند براي اينكه توجيه کنند چرا کارشان 
ضعيف و بي رونق و رو به انحالل است. عده اي هميشه در 
حال پيدا کردن مقصر هستند و هميشه هم دولت مقصر 
است! عده اي مي گويند مرز بسته است! عده اي قدرت خريد 
مردم را بهانه مي کنند! عده اي مي گويند تحريم هستيم! 
فالن تاجر دنبال برجام و صحبت ه��اي ترامپ و اخبارش 
است. جاي بسي تأسف و تعجب است، اما ممكن است اين 
دليل مهم کاماًل چشمپوشي شده باشد: »انسانيت، تقوي 
و عمل صالح.« کسي که با نام خدا مغازه اش را باز مي کند، 
گران فروش��ي و احتكار نمي کند، جانب انصاف را رعايت 
مي کند، جنس فروخته ش��ده را پس مي گي��رد، با مردم 
به درستي رفتار مي کند، مردم را ولي نعمت خود مي داند، 
در همه حال خدا و رضايت خلق خدا برايش مهم اس��ت، 
دروغ نمي گويد تا جنس تقلبي را جاي فالن برند بفروشد، 
به خدا توکل مي کن��د و روزي اش را از خدا مي خواهد، از 
درآمد خود ب��ه نيازمندان کمك هم مي کن��د، آيا چنين 
فردي کسب و کارش سوت و کور و بي رونق يا ورشكسته 
مي شود؟ ادامه بحث را به ديدگاه هاي کارشناسي در اين 
زمينه مي پردازيم. نظرات دکتر مهناز عليزاده جامعه شناس 

را در اين زمينه بخوانيد. 
  ضرورت تقويت س�رمايه هاي اجتماعي در روابط 

كسب و كار
دكتر مهناز عليزاده، جامعه شناس

 در حوزه کس��ب و کار س��ه نوع س��رمايه وجود دارد که 
عبارتند از: س��رمايه اقتصادي، انساني و اجتماعي. شكل 
بروز س��رمايه هاي اجتماعي معموالً در قالب ارزش هاي 
اجتماعي چ��ون اعتماد، صداقت، همدلي، همبس��تگي، 
مس��ئوليت پذيري، فداکاري و... مي باش��د. سرمايه هاي 
اجتماعي در عين حال که از ملزومات بهره وري س��رمايه 
اقتص��ادي هس��تند، عرصه مناس��بي را براي توس��عه و 
شكوفايي س��رمايه انس��اني نيز فراهم مي آورند. يكي از 
ويژگي ه��اي دنياي مدرن در ذات خود فردگرايي اس��ت 
که مدل ها و س��بك هاي اقتص��ادي حاکم ب��ر آن به اين 
فردگرايي قوت بخشيده اس��ت. آنچه مي تواند پيشروي 
اين فردگرايي را به نفع مصلحت جامعه مورد کنترل قرار 
دهد، سرمايه هاي اجتماعي است. س��رمايه اجتماعي از 
طريق ساماندهي روابط بين سرمايه اقتصادي و سرمايه 
انساني در عين حال که به توسعه اقتصادي مدد مي رساند، 
موجب بهره وري و هدفمندي بيشتر سرمايه هاي انساني 
نيز مي گردد و درنهايت به حرکت جامعه در مسير توسعه 

تحقق مي بخشد. در جامعه ايران فعلي به دليل وضعيت 
اقتصادي نابس��اماني که ب��ر آن حاکم اس��ت، فردگرايي 
ش��كلي افراطي پيدا ک��رده و مجالي براي ب��روز و ظهور 
سرمايه هاي اجتماعي در روابط کسب و کار نمي دهد. به 
دليل کمرنگ شدن ارزش هايي چون فداکاري، همدلي، 
صداقت، اعتماد و... زمينه اي براي همبستگي و هم انديشي 
در فضاي کسب و کار فراهم نيس��ت. تأمل بر اين مهم از 
اين رو ضروري است که عواقب و پيامدهاي تضعيف اين 
سرمايه ها در عين حال که به تداوم و تشديد اين وضعيت 
ياري مي رس��اند، در بعد اقتصادي موج��ب عدم کنترل 
و مديريت بهنجار بر س��رمايه هاي اقتص��ادي و درنتيجه 
تشديد نابرابري هاي اجتماعي مي ش��ود. در بعد انساني 
نيز موجب عدم شكوفايي و توسعه س��رمايه هاي انساني 
مي گردد که به شكل غيرهدفمند بودن زندگي هاي فردي 
و انواع مسائل رواني و اجتماعي در سطح فرد و نهادهاي 
اجتماعي خود را نمايان مي کند. درنهايت تضعيف اين دو، 
در شكل چالش هاي پيش روي توسعه جامعه و باالخص 

در عرصه کسب و کار خود را نشان مي دهد. 
 اما سرمايه هاي اجتماعي در کجا و چطور به وجود مي آيد 
و در افراد جامعه نهادينه مي شود. اين سرمايه ها از طريق 
آموزش و در فرايند جامعه پذيري به آنها ياد داده مي شود. 
آموزش اين سرمايه ها، در سبك زندگي و در عرصه عملي 
زندگي روزمره اتفاق مي افتد و توس��ط نهادهاي متولي 
جامعه پذي��ري در اف��راد جامعه نهادينه مي گ��ردد. اين 
مهم، خود رابطه بين س��رمايه هاي اجتماعي و نهادهاي 
اجتماعي را نش��ان مي دهد. پس، نهادهاي اجتماعي از 
طريق کارکردهاي مناس��ب و بهنجار خود مي توانند به 
نهادينه سازي سرمايه هاي اجتماعي در نيروهاي انساني 
جامعه ايران مدد رس��انده و موجب پويايي فضاي کسب 
و کار در جهت تعدي��ل نابرابري ه��اي اجتماعي، تحقق 
آرمان هاي زندگ��ي ف��ردي و اجتماعي اف��راد جامعه و 
درنهايت س��المت فرد و جامعه توأم با هم گردند. به نظر 
مي رس��د نقش آگاه��ي اجتماعي در پيوند ب��ا نهادهاي 
اجتماعي و تجلي اين آگاهي در کارک��رد اين نهادها در 
جامعه ايران امروز، به مثابه پيش ني��از تمامي اتفاقات و 
فرايندهاي کارآمد در فضاي کس��ب و کار و آينده نگري 
در اين عرصه پررنگ تر و پراهميت تر جلوه مي نمايد. اين 
در س��طح کالن يك جامعه خواهد بود. در سطوح ديگر 
مي توان به عدم هم افزايي و همدلي ميان کسبه، تجار و 
توليدکنندگان اقتصادي و مردم اشاره کرد که وقتي کاري 
عاري از اخالقيات و درستي باشد الجرم از فضاي اصلي 
دور شده و ديگر موارد منفي به کمك فرد مي آيد تا به هر 

قيمتي کارش را ادامه دهد.

مي گوي�م چ�را خمير رو كش�ش 
چون�ه ام  مي گوي�د  م�ي دي؟ 
كوچيك ت�ر ش�ده! خ�ب ب�رادر 
گردش ك�ن بذار همي�ن هم مردم 
نوش ج�ان كنند، ن�ه اينكه بريزن 
دور! مي گوي�د مردم عقلش�ون به 
چشمشونه هرچي بزرگ تر بهتر...

من از ديار حبيبم غريب افتادم
واگويه كسبه هايي كه از خوبان روزگار خويش بودند

مگر نمي گويند کاسب حبيب خداست؟ اما روح بعضي 
از آن حبيبان اين روزها زمزمه مي کند که: »من از ديار 

حبيبم، غريب افتادم...«
اما هنوز هم به حال يك عده غبطه مي خوريم. آنها که 
خاك را به نظر کيميا کردند و ساليان سال نقشي ماندگار 
بر سينه همه عالم گذاشتند. هم آنها که در کار و کوشش 
خويش بار ها و بارها خدا را حس کردند، و قبل تر از اينها 
که مد شده باشد: »اين مكان با دوربين مداربسته کنترل 
مي شود« عالم برايش��ان محضر خدا بود. آري رجبعلي 
خي��اط را مي گويم، حاج عباس قدکچي، حاج مرش��د 
چلويي، اسماعيل سورچي و همه کساني که دنبال برکت 

روزي شان بودند تا زرق و برق دنيا. سود کردن برايشان 
همان آب باريكه حالل در گذر زمان و اندك اندوخته اي 
آبرو و مايملكي ساده بود. باقي بهانه بود تا خدمتي کنند و 
در کنار کار عبادتي شود بي منت و بي ريا. خوشا به سعادت 
آنها که کم فروشي نكردند، تقلب نكردند، و جان را به بهاي 
ديدن يار در دست گرفتند، در راه بي برگشت تا خود خدا 
قدم زدند... و بودند کس��اني هم ک��ه آنچه خوبان همه 
داشتند، برايشان کم بود، آنقدر کم که جان ناقابلشان را 
نذر خدا کردند و شهيد نام کوچكشان شد. از آن روزگار، 
از آن کس��ب حالل، از آن نان حالل، از آن فيض حضور 

هنوز بوي ياس مي آيد... 

سبك تعالي

 كس�ي كه با نام خ�دا مغ�ازه اش را باز 
مي كن�د، گران فروش�ي و احت�كار 
نمي كند، جانب انصاف را رعايت مي كند، 
جنس فروخته شده را پس مي گيرد، با 
مردم به درس�تي رفتار مي كند،  دروغ 
نمي گويد تا جنس تقلبي را جاي فالن 
برند بفروش�د، به خدا توكل مي كند و 
روزي اش را از خدا مي خواهد، از درآمد 
خود به نيازمندان كمك هم مي كند، آيا 
چنين فردي كسب و كارش سوت و كور 

و بي رونق يا ورشكسته مي شود؟

نهادهاي اجتماعي از طريق كاركردهاي 
مناس�ب و بهنج�ار خ�ود مي توانند به 
نهادينه سازي س�رمايه هاي اجتماعي 
مدد رس�انده و موج�ب پويايي فضاي 
كسب و كار در جهت تعديل نابرابري هاي 
اجتماع�ي، تحقق آرمان ه�اي زندگي 
فردي و اجتماعي و درنهايت سالمت فرد 

و جامعه توأم با هم گردند

   مجيد محمد
س�ال ها پيش، بازار ته�ران، يك�ي از كوچه هاي كم ت�ردد، تيمچه 
حاجب الدوله، چهارس�وي اول، كوچه دوم، دست چپ، انتهاي يك 
داالن يا به قول قديمي ها هش�تي. جايي كاماًل ك�ور و كم تردد، يك 
حجره حقير و كوچك با روشنايي يك المپ 100، بدون زرق و برق، با 
قفسه هاي آهني سخت، مي شود تجارتخانه حاج عباس قدكچي و 
اتفاقاً پررونق ترين كار. )قدك يك چيزي شبيه اپل بود براي پوشش 
مردان و بهتر قرار گيري لباس در شانه هايشان كه بعد ها خانم ها در 

مانتو براي سرشانه هايشان استفاده مي كردند.(

حاال مقايس�ه كنيد با اين روزها كه مغازه ه�ا و گروه هاي مختلف 
صنفي و كسب و كار همه جوره در ديد مردم هستند. كارت ويزيت، 
س�ايت، انواع حضور فعال و خيلي فعال در فضاي مجازي! تابلو و 
نام محل و عنوان تجارت و انواع و اقس�ام مختلف تبليغات كاري 
تا پشت پلك ما آمده اند. كافي است چشم باز كني، تمام مشاغل 
در برابرت عرض اندام مي كنند و در حال رقابت هستند. اما هنوز 
به انگشت پاي حاج عباس قدكچي هم نرسيده اند. به راستي چرا؟ 
حاج عباس قدكچي دكانش تابلو و پالك هم نداشت. جنس قابل 
ويتريني هم نداش�ت. رقص نور و ليزر و موزيك هم نداشت. پيپ 

هم نمي كش�يد. قهوه هم دم نمي كرد بويش همه ج�ا را پر كند تا 
مردم خيال خام كنند. از منيريه تا سه راه سيروس، تا بهارستان و 
تا شوش و قبر آقا و مولوي و همه و همه وي را مي شناختند و نيازي 
به تبليغ هم نداشت. چرا؟ چون تماميت اعتبار كسب و كارش خود 
او بود. او كل بود و كارش جزئي از او بود، و افس�وس كه اين روزها 
اينگونه نيست. به راستي چرا اين روزها اينگونه نيست؟ چرا حجره 
حقير و كوچك حاج عباس قدكچي پررونق تر از مغازه هاي لوكس 
امروز بود؟ ش�ايد علتش جاي خالي انصاف در ويترين مغازه هاي 

پرزرق و برق باشد. 


