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 کاسب کیست؟ 

   ک= کار،کوشش،کالم *

گشاید تا زمانی زند و درب را م مغازه را باال م کاسب کیس است که اهل کار و کوشش است، از وقتی کرکره 

بندد مشغول کار است، او با تعطییل میانه خونی ندارد، چون حقوق ثابت ندارد پس باید کار که مغازه را م 

یان را به سمت خود   کند. کاسب باید کار کند تا در آمد داشته باشد، ازسونی کاسب با کالم خویش مشتی

یان جذابیت در گفتار داشته باشد و مردم باید از کشاند. کاسب م م  داند ابتدا باید برای اهل محّل و مشتی

ند  با او لذت بتی
 .هم زبانی

ی  -اندیشه -ا= اخالق *  امی 

ی با روی خوش برخورد ای م کاسب حرفه  ین رسمایه او اخالق و رفتار اوست لذا با تمام مراجعی  داند بزرگتی

 در بازاری م الق نم ای بد اخکند. کاسب حرفه م 
ی
یان خویش صادق است. بزرگ گفت آخر شود. او با مشتی

 .تر از صداقت نیست کلک صداقت است و معنا ومفهوم کالم ایشان این بود که هیچ ابزار و روشی برنده  

کت کاسب اهل اندیشه است به این م  هانی کار کند؟ و اندیشد که چه محصویل وارد مغازه کند؟ با چه رسی

اندیشد که در انتخاب شاگرد مغازه به چه نکانی باید  وه تبلیغات و عملیات چگونه باشد؟ او به این م شی

 .توجه شود؟ و خالصه اینکه کاسب اهل اندیشه و تعقل است

یان است. اطالعات کاسب از اهلم حل زیاد است اما او م  ی مردم است او رازدار مشتی داند که کاسب امی 

د صادقانه جواب م چگونه باید رفتار   دهد، کند، کاسب طرف مشورت مردم است و وقتی مورد سؤال قرارگت 

 .  پرسند تا نظر در مورد جوانی که به خواستگاری رفته استاز آدرش که از او م 

  -س= رسعت *
ی
   سیستم- سادگ

ی را راه م کاسب حرفه  یان خود ای در ارسع وقت کار مشتی کند، او  داری م  اندازد او از معطل کردن مشتی

ی از شاگردهای کند با بهرهداندکه در دنیای امروز زمان برای مردم مهم شده است   و حتی سیع م م  گت 

ی را در محیل که م   .شان برساند خواهند به دست مودب و کار بلد اجناس مورد درخواست مشتی

د او به دنبال سهولت در خدمات گسازی را به نحو احسن بکار م گونی و ساده ای سادهکاسب حرفه  رسانی  ت 

یان خود داری م  یان است و از پیچیده کردن مسائل مشتی ای باور کرده است که کند. وکاسب حرفهبه مشتی

افزار برای  آورد او هم از نرم ادبیات و کارکردهای گذشته نیاز به تغیت  دارند. لذا او هم به سیستم روی م 

 کند،فاده م تهیه بانک اطالعانی است

کنند تا به ای از اجزاء است که با هم در تعامل هستند و با هم حرکت م داند که سیستم مجموعهاو م  

ی جهت کاسب خودش، کارکنانش، اجناس و دارانی اهداف اساش مغازه  های مغازه  داری نایل شوند. به همی 

ی نوازی بکارم  درا در قالب یک سیستم منظم برای مشتی  .گت 
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   ب= بینش، باور، برنامه *

ای اهل بینش است او به جوهره و ذات خویش واقف است و این مهم را در استعداد شناش کاسب حرفه 

ی بکار م  دهمکاران نت   .گت 

ی اش را باور دارد. م ای خودش را باور دارد، صنفکاسب حرفه  داند که باید با تشکیالت حاد وجدی گرفیی

آفریتی کند. کاسب باور   ک به مدیریت جامعه و حضور در مجامع مختلف نقشفلسفه حضور در آن، درکم 

 جامعه باید مسئولیت دارد که بخیسی از جامعه است و م 
ی
 و بالندگ

ی
داند که او و همکارانش در سازندگ

    داشته باشد

 اینکه کاسب اهل برنامه است، پیش
ً
آورد و  ل م های الزم برای رسیدن به اهداف را بعمبیتی و نهایتا

 اجرا مورد بازنگری و ارزیانی قرار م برنامه
ی شود و دهد. او هیچ گاه دچار دام غرورنمهایش را در حی 

دهای آموزشی را جدی م های الزم از  جمله برنامهبرنامه  .گت 

 «برکت»

ت از خدا گوییم: " خدا بركتش بدهد." " از تو حركبركت یك بحث عموم است. ما در عبارتهایمان م 

«)اعراف/ ها م بركت." به بچه  ُ
ه
 اّلل

َ
باَرك

َ
." در قرآن داریم: »ت

ه
ی بركت قسم  (. به مسأله54گوییم: "بارك اّلل

  .خورند م 

ی را زیاد م  - ی كند.  بركت یعتی چه؟ معنای بركت چیست؟ برکت به معتی نمو و زیاد است. خدا یك چت 

یك م م   تتی
یك هم گویند: فالنی كند خدا به این عروش بركت بدهد.  به معتی این است که دعا م گوید. تتی

 خدا به كار تو بركت بدهد
ه
: یعتی ان شاءاّلل

ه
  .بارك اّلل

  .معنای لغوی: بركت به معنای دوام و استمرار هم هست *

جانی كه  شد. بركه یعتی كندند و منبع آب م گویند: كه زیر اتاق م معنای اصطالیح: »ِبركه« به جانی م  *

است، به آن بركه م خت  جمع م    .گویند. برکت به معنای پایك و قداست هم هست شود، چون آب خت 

ك( ریشه * ادف: )بركه، بركت، بارك، مبارك، تتی   .ی همه این ها ییک است کلمات متی

ی كه زیاد بشود، بركت نم  - ی   .گویند توجه: به هر چت 

گویند: بركت دارد. بركت آن زیاد ی است كه مقدس هم داشته باشد، نممثال: اگر یك سگ چند تا بچه  -

  .گویندباشد. یعتی هر زیادی را بركت نم

 و مقدس باید باشد *
ی

  .نتیجه: پس در معنای بركت سه اصل: زیاد، همیشیک

  :مثالها -
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د است. مثال نود سال افراد زیادی هستند كه خییل پول دارند ویل پولشان بركت ندارد.. عمرشان خییل زیا 

دارند، اما نود سال بركت نداشته است. یك وقت یك درخت كوچك پرمیوه است ویل یك درخت بزرگ نی  

گویند: موهای رست  میوه است. یك كیس هشتاد سال عمرکرده است ویل هیچ خدمتی نكرده است. م 

كند. تو چه كار ایش را بزرگ م گوید: بچه هایم را بزرگ كردم. مرغ هم جوجه هسفید شد چه كاركردی؟ م 

  .كند وم خوردكردی؟ كار كردیم، خوردیم. خوب زنبور هم كار م 

ها یك حركت كوچك از یك آدم معمویل بركت دارد. یك رزمنده بسیجی را سخن با برکت: گایه وقت - 

ند و در زندان م م  اشته باشی من با توحرف  گوید: اگرحجاب ندرود با آن مصاحبه كند. م كنند. خانم م گت 

    .ارزدی تبلیغات تلویزیونی م زنم. این یك تبلیغ او در زندان عراق، به همه نم

ْهٍر«)قدر/  -
َ
ِف ش

ْ
ل
َ
ٌ ِمْن أ ْ ت 

َ
ِر خ

ْ
د
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ْیل
َ
ا  ( قرآن م 3زمان با برکت: »ل

َّ
گوید: شب قدر از هزار ماه بهتی است. »ِإن

ناه ُفی 
ْ
َزل
ْ
ن
َ
ٍة  أ

َ
ْیل
َ
ٍة«)دخان/ ل

َ
 (3ُمباَرك

ی م  -   .بری، پس وجودت برکت داردوجود مبارك: مثال در مجلیس هستی و فتنه را از بی 

ها بركت داده است. در كعبه چند سنگ است كه ابراهیم روی هم گذاشته است. خدا به این سنگ -

 ساخته است اما همهمقابلش هم سعودی، كاخ 
ی
ی چند های بزرگ سنگ است. اگر به ی دلها به سوی همی 

  .شود شود. گایه رسنوشت آدم با یك برخورد عوض م آب بركت بشود،آب زمزم م 

 :توجه -

ی نظركند، حسینیه شود. ی جماران م بركت، سواد و پول ندارد. باید نظر خدا در آن بیفتد. اگر خدا به زمی 

)ع(  م  ی  .شوداگر به چوب نظركند، حرم امام حسی 

شود. یعتی اگر یك سیب به وجودآوردی، ركت، نه اینكه چهار تومان شما، شش تومان م گویم باینكه م  - 

ی این سیب بركت چه كیس م  بیند. آدم هست ده اش خت  م شود. آدم هست كه یك بچه دارد از بچه ویتامی 

ی تا بچه دارد ویل از هیچ كدام خت  نم  و اثر آن را  بیند. بنابراین بحث بركت را که عنوان م شود، ویتامی 

  .دهیممورد بحث قرار م 

شود ویل خورد، خوب نم آش رشته م  یمعنای بركت باد كردن نیست، بلکه اثر است. گایه آدم یك كاسه  -

  .شودخورد خوب م یك عدد قرص م 

 :معنای بركت این است كه *

  شود؟اثر كار، مغزكار، بن كار، زور كار، قوت كار، جهت كار، چه م  

ی باعث م  - ی باعث نی بركتی شود مال آدم، عمر آدم، بچهچه چت  اش ی آدم بركت پید اكند؟ چه چت 

  شود؟م 
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 :عوامل بركت *

، نی تقوا: اگر م  -
)ره( اینقدر بركت دارد كه صدها هزار جوان را از نی تفاونی ت امام خمیتی بیتی عمر حضی

بیتی یك  كند به خاطر تقوا است. اگرم  آمریكا بسیج م كند و در مقابل مكتتی در م آورد و عاشق جبهه م 

تواند هزاران هزار جوان را عوض كند، به خاطر تقوا ی خودش را عوض كند اما امام م تواند بچه پدر نم 

رىشود و اثر م هانی ریخته م بیتی خون است. اگر م 
ُ
ق
ْ
َل ال

ْ
ه
َ
 َأ
ّ
ن
َ
ْو أ
َ
وا َو  آمَ  گذارد، به خاطر تقوا است. » َو ل

ُ
ن

ِسُبو 
ْ
وا َیك

ُ
ْم ِبما كان

ُ
نا ه

ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ُبوا ف

َّ
ذ
َ
ْرِض َو لِكْن ك

َ ْ
ماِء َو اْل ْیِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّ

َ
ْحنا َعل

َ
ت
َ
ف
َ
ْوا ل

َ
ق
َّ
«)اعراف/ ات

َ
( 96ن

ْیِهم َْبَركاٍت«من هم به شما بركت م 
َ
ْحنا َعل

َ
ت
َ
ف
َ
دهم. تقوا به اگرمردم قریه و روستاها تقوا داشته باشند »ل

  .دهدها اثر و مایه م حرف 

ُ َعّز َ  -
ه
ُر اّلل

َ
ك
ْ
ْرآن ُ و َ ُیذ

ُ
ق
ْ
 ِفیِه ال

َ
َرأ
ْ
ِذی ُیق

ه
َبْیُت ال

ْ
)ع(: » ال یَ ِمِنی 

ْ
ُمؤ
ْ
ال ُ ِمت 

َ
ال َأ

َ
ُ   قرآن و تالوت قرآن: ق

ُ
ُت
ْ
ك
َ
َو َجّل َِفیِه ت

،ج  «)كافی
ُ
ه
ُ
ت
َ
دهد. معنایش این م  ای قرآن خوانده شود، خدا به این خانه بركت( اگر در خانه 610،ص2َبَرك

  .بخشددهد یعتی اینكه یك اثری به این خانه م شود. بركت م شود و سنگ م نیست كه كاه گلهایش پاك م 

)ص(:» -
ه
ال ََرُسوُل اّلل

َ
َمِكیِل    مضف غذا )ارساف نکردن(: ق

ْ
َعاِم ال ِ الطَّ

 فی
َ
ة
َ
ك َ َ تی
ْ
 ال
َّ
ِإن
َ
م ْف

ُ
وا َطَعاَمك

ُ
ِكیل

،ج  َمِكیِل « اگر شما غذانی که م 167،ص5«)كافی
ْ
َعاِم ال ِ الطَّ

ة َفی
َ
ك َ َ تی
ْ
 ال
َّ
ِإن
َ
خورید ( غذایتان را بكشید. » ف

  .دهد حساب شده باشد، خدا به آن بركت م 

ی بركت است. نام خدا را در  - شود. با جمع كار كردن  خانه دختی دار بردن، باعث بركت م  گوسفند داشیی

ی  شود. وقتی آدم م باعث بركت م  خواهد غذا بخورد، گندم و جو را با هم بخورد. یعتی مضفش را پایی 

زن را كنار سفره نشاندن و آنها را رها نکردن، باعث بركت م  مرد و پت  شود. عوامل بیاورد، بركت است. پت 

زیاد است  که به طور مختض به تعدادی از آنها به ترتیب اشاره شد: تقوا)خدا را در کارها در   بركت بسیار 

ی از ارساف و تبذیر(، عدالت، توجه به نسل، جماعت،  (، تالوت قرآن، اقتصاد)پرهت  ی نظر گرفیی

زن مردها و  پت    .استها. توجه کردن به همه اینها اسباب بركت مضف)باندازه خوردن(، توجه به پت 

، یعتی  ی شما م مثال: آقا از كارخانه  - خواهند یك پویل را برای جبهه بدهند. اگر شما تقوا داشته باشی

: خدایا من كاری ندارم كه فالنی چند تومان داد. من فقط برای خدا م  دهم. اگر برای خدا باشد، گلوله  بگونی

شود و بركت به جا معرفی باعث بركت م خورد. یعتی تقوای شما شود و مستقیم به تانك دشمن م م 

دشود. اگرتقوا و اخالص نباشد، خدا بركت را از آن م م    .گت 

هانی هستند كه شود. بچهسازند ویل یك نماز باحال در آن خوانده نم آنقدر مسجدهای سوپر دولوكس م  -

ی مسجدهای كوچه پس كوچه   .شوندها تربیت و خود ساخته م در همی 

 « )غررالحكم،صعدال -
ُ
ات

َ
ك َ َ تی
ْ
اَعُف ال

َ
ض
َ
ت
َ
ل ِت

ْ
َعد
ْ
( اگر عدالت را رعایت كردید و پارنی بازی  446ت: » ِبال

  .دهد نكردید، خدا به یكرسی از كارها بركت م 



 

 1399تاق اصناف مرکزاستان بوشهر. مهرماه ا 5

)ص( فرمودند: هر جا که شتی در آنجا خوابید   - در مدینه خییل خانه بود. همه گفتند: به خانه ما بیا. پیغمتی

ی پر   .بركتی استآنجا زمی 

ی م برد؟  *  چه کارهانی برکت را از بی 

-   » 
َ
ة
َ
ك َ َ تی
ْ
 َو َیْمَحُق ال

َ
َعة
ْ
ل ُق السِّ

ِّ
ف
َ
 ُین
ُ
ه
َّ
ِإن
َ
َف ف

ْ
َحل
ْ
ْم َو ال

ُ
اك ت عیل)ع( فرمود: » ِإیَّ قسم خوردن: حضی

،ج  ها  ( قسم نخور. قسم درست هم نخور، چه برسد به اینکه قسم دروغ بخوری. بعضی 162،ص5)كافی

ت عباس)ع( قسم  همیشه م  ت عباس)ع(. در یك ماجرانی به یک کیس گفتند: به حضی گویند: به حضی

یم. گفتند: مگردروغ م بخور و اال اگر قسم نخوری چهار هزار درهم از توم  ؟ گفت: نه راست گت  گونی

م چهار درهم را بدهم، ویل قسم نخورم م  ام قسم، حاضی   .گویم. من به احتی

ی کلک را یك كند زرنگ است، كلك م فكر م  کلک زدن: گایه آدم - ی كلیك را كه زدی، خودت همی  زند. همی 

گوید: من بركت را از تو بر م دارم. گایه پزشك باالی رس مریض  بیند و م ها را م خوری. خدا كلك جانی م 

بت م م  ن فردا بیایم و دوباره گوید: آقا دو ساعت به دو ساعت از این دارو بخور تا مدهد. م اید و به او رسی

بت را نم م شما را معاینه بكنم. او هم رسی بت را در دستشونی خورد. فردا صبح كه دكتی آید، یك خورده ازرسی

م م  بت را خوردم. به خیال خودش به دكتی كلك م ریزد. بعد هم به دكتی زند ویل دراصل به خودش گوید: رسی

 ُ
ه
َر اّلل

َ
ُروا َوَمك

َ
ماِكریَن«)آلعمران/ كلك زده است »َو َمك

ْ
ُ ال ْ ت 

َ
ُ خ

ه
  (54 َو اّلل

مال حرام: نگاه نكن كه یك خانه ساختی كاخ شد. نگاه كن كایحی كه ساخته شد، چه شد؟ امام صادق  -

  .یابدكند و اگر رشد كند، برکت نمفرمود: مال حرام رشد نم 

ی امام عیل علیه السالم فرمود: گایه- المؤمنی  ت امت  اِت  كه افراد گناه م گناه کردن: حضی
َ
ك َ َ تی
ْ
كنند » َحْبِس ال

  .( خدا بركت را از او بر م دارد143البالغه،خطبه «)نهج 

: پیامتی گرام اسالم)ص( فرمودند: یك زمانی م  -
كنند. آن آید كه مردم از عالم ربانی فرار م فرار از عالم ربانی

  .زمان خدا بركت را از عمرشان برم دارد

ی راه ح 15  ل ساده برای نفوذ در قلب مشتی

 .در سالم کردن پیشقدم باشید و جواب سالم را هم به گرم بدهید  -1

کتی مراجعه کنید که در آن فرد مسئول، نه تنها به شما   آیا برای شما هم پیش آمده که به فروشگاه و یا رسی

هم لطف بکند بدون اینکه به   سالم نم کند بلکه جواب سالم شما را هم نم دهد؟ تازه اگر به شما خییل

وع  ی کلمه در رسی ی شبیه سالم میگوید ! در فرهنگ ما سالم معموال اولی  ی شما نگایه بیندازد زیر لب چت 

ی  ارتباطاست .  در روایات دیتی هم تاکید شده که جواب سالم واجب است. بنا براین تا حد ممکن شما اولی 

سالم هم با استفاده از لحن مناسب و حالت گشوده چهره  نفری باشید که سالم میکند و در پاسخ دادن به
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ی القا   و افزودن کلمانی مثل "خوش آمدید" و "در خدمت شما هستم" و... پذیرنده بودن خود را به مشتی

 .کنید

 .قصدتان کمک کردن باشد،حتی اگر سود مستقیم در کار نباشد -2 

ی بالقوه  خریدی از آنها نخواهدکرد، متاسفانه بسیاری از فروشندگان به محض اینکه م  فهمند یک مشتی

ی بکنند. بعضی پا را  بدون حوصله به بافی سواالت وی پاسخ میگویند و حاضی نیستند هیچ کمیک به مشتی

ی را نداریم سوال نفرمایید "جلوی بهانه های  فراتر گذاشته و با نصب برگه هانی از این قبیل " فالن چت 

ی را م  ند. این افراد اگر م دانستند با یک ارتباط سازی ساده، چگونه م توانستند در ارتبایط با مشتی  گت 

ی مداری از   ی فروش داشته باشند هیچگاه اینگونه رفتارهای به دور از مشتی دفعات بعدی به همان مشتی

ی باز هم به شما رجوع کند.حتی اگر از شما آدرش را پ رسیدند با جان  خود بروز نم دادند.کاری کنید تا مشتی

 .و دل راهنمانی کنید

ی خود باشید -3  .مشاور مشتی

ی، به عنوان یک مشاور، او را برای یک  اگرنگرش شما این باشد که با کشف نیازها و خواسته های مشتی

ی خود را برای مدنی طوالنی  یک میگویم، زیرا اینگونه، مشتی خرید صحیح و با ارزش راهنمانی کنید به شما تتی

ی احساس کند که شما قبل از اینکه به سود خود توجه داشته باشید، منافع او  حفظ خو  اهیدکرد. اگر مشتی

ین ارکان فرایند فروش است. بنا بر این الزم   ید، به شما اعتماد میکند و اعتماد ییک از مهمتی را در نظر م گت 

دازید، با پرسشهای خ وب، هر چه بیشتی در مورد است قبل از اینکه به ارائه توضیحات محصول خود بتر

ی و نیازهایش اطالعات کسب کنید و آنگاه در راستای کمک به او برای خرید مناسب، از هیچ تالشی   مشتی

 .دری    غ نکنید

 .دیگر کافی است. دست ازقضاوت بردارید -4

سنجی شما به عنوان یک فروشنده، آن هم در موارد فروش چیک و اقسایط، حق دارید در خصوص اعتبار 

ی، دست از قضاوت در مورد شخصیت   ی خود تحقیق الزم را انجام دهید، اما در زمان مکالمه با مشتی مشتی

و نگرش او بردارید، چون این امر نه تنها باعث میشود که از فضای گوش دادن فعاالنه، که ییک از ملزومات 

ی  یک فروشنده حرفه ای است خارج شوید بلکه سبب ایجاد اختالل درتبادل احساش میان شما و مشتی

ی شما از طرز نگاه و زبان بدنتان به راحتی به احساس بدی که منتقل م کنید نر خواهد   خواهد شد . مشتی

برد. یادمان باشد ما اساسا صالحیت قضاوت کردن دیگران و برچسب زدن به آنها را نداریم. بنا براین در  

ی باید تمام حواسمان به  .او و صحبتهایش باشد زمان ارتباط با مشتی

 شخصیت و هویت داشته باشید -5 
ی

 . یکپارچیک

ی   هیچکس از آدم که دم دم مزاج باشد خوشش نم آید. اینکه یک بار حالتان خوب باشد و با مشتی

ی را هم ندهید   خوش برخورد باشید و دفعه بعد که اعصابتان از جای دیگر خراب بود جواب سالم مشتی
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ی به عنوان یک انسان دم دم مزاج شکل م دهد . آنگاه روی شما حساب شخصیت شما را در ذه ن مشتی

خایص باز نخواهد کرد و تکلیفش با شما معلوم نخواهد بود. بنابراین اگر مجبور نباشد به شما مراجعه  

ی خاطر از دست بدهید. بنابراین روی مدیریت  نخواهد کرد و شما ممکن است فروشهانی را به همی 

 .کار کنید تا دیگران هم تکلیفشان را با شما بدانند  احساستان

  .به ظاهر و بهداشت خود توجه کنید -6 

ی تاثت  را در ذهن مخاطب م گذارید. آیا لباش که به تن دارید با تصویری که دوست  شما با لباستان اولی 

دهانتان توجه کرده اید؟ آیا   دارید دیگران از شما در ذهنشان داشته باشند همخوانی دارد؟ آیا به بوی بدن و 

ی که ارائه م کنید خودتان هستید. برای خریداران امروزی   ی ی چت  به آرایش موی خود اهمیت م دهید؟ اولی 

 .مهم است که ازچه کیس خرید م کنند

ی و مرتب که با اندام شما سازگاری داشته باشد، تصویری مثبت از شما بر جای م  پوشیدن یک لباس تمت 

ی قائل شویدگذارد.   .بنابراین برای ظاهر خود اهمیت بیشتی

ی، تک کلمه ای پاسخ ندهید -7  . به پرسش مشتی

بارها پیش آمده وارد فروشگایه شدم و از فروشنده سوال کردم )فالن محصول را دارید؟( و فروشنده بدون  

ی برخورد م توجه کافی به من در جواب فقط از کلمه "نه " استفاده نمود، در صورنی که اگر ب ام بیشتی ا احتی

ی " اما فالن   ی در من م شد و ممکن بود با گفیی کرد و حداقل میگفت "نه متاسفانه " باعث مکث بیشتی

ی  ی را داریم . دوست دارید بیارم خدمتتون؟"باعث م شد من خریدی انجام دهم. پس به سواالت مشتی چت 

ام جواب دهید و در صورت امکان، پیشن ی را هم به وی بدهید، زیرا قرار باحوصله و احتی هاد خرید بیشتی

ی داشته باشیم ی از هر مشتی  .است سهم بیشتی

ی برخورد کنید -8  . در زمان مکالمه با چهره گشوده و متبسم با مشتی

ی خود ایجاد کنید. زمانی که  ی در مشتی لبخند مرسی است . بنابراین با استفاده از این اصل، احساس بهتی

ی احساس خ ونی داشته باشد فرایند فروش تسهیل م گردد. بنابراین به دفعات به چهره خود در آینه  مشتی

نگاه کنید. تبسم را تمرین کنید. قرار نیست با صدای بلند بخندیم، کافی است چهره ای گشوده و متبسم  

و به صورت داشته باشیم .بسیاری ازفروشندگانی که با آنها برخورد داشته ام چهرهای عبوس داشته اند 

ون! "  شما معموال چگونه برخورد م  ی م گویند: "رسی    ع خریدت را انجام بده و برو بت  ناخوداگاه به مشتی

 کنید؟

ی بحث نکنید -9  . با مشتی

ی را   ی وارد بحث شده و گفته های مشتی متاسفانه گایه اوقات فروشندگان برای اثبات حرف خود، با مشتی

ی بگویید "تو اشتباه م کتی ". هیچ نقض م کنند بدترین کاری که  م توانید بکنید این است که به یک مشتی
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ی هم حالت دفایع به خود  ی حالتی مشتی کس از شنیدن این جمله احساس خونی نخواهد داشت . در چنی 

گرفته و آماده م شود تا با شما بجنگد و به شما اثبات کند "کیس که اشتباه م کند شما هستید " پس  

 .مراقب جمالنی که به کار م برید باشید  شدیدا 

 . حرفهایتان را ساده و قابل فهم بزنید -10

 در 
ی
ی تا جانی که ممکن است تالش کنید واضح و شفاف سخن بگویید . عدم پیچیدگ

در ارتباط با مشتی

ی برقرار سازید . استفاده از واژه ها به تناسب س طح کالم  بیان مطالب، به شما کمک م کند ارتباط بهتی

ی به سمت خرید یاری م نماید. از به کار   ی و به کاربردن مثالهای روشن کننده، شما را در هدایت مشتی مشتی

ی غت  فتی روبرو هستید شدیدا خود داری کنید
 .بردن اصطالحات فتی و پیچیده در زمانی که با مشتی

ی رسعت عمل به خرج دهید -11  . در پاسخ به درخواست مشتی

ی توجه کنید. به سواالتش به درستی پاسخ بگویید و کاری که باید  هیچگاه مش ی را معطل نکنید . به مشتی تی

یان ما آدم های پر مشغله ای هستند که   ین زمان ممکن انجام دهید. امروزه مشتی انجام شود را در رسیعتی

  .محسوب خواهد شد معموال فرصت کافی ندارند. بنابراین رسعت عمل در پاسخگونی ییک از امتیازات شما  

ی شما فرد مهم است -12  . در رفتار خود نشان دهید که  مشتی

ی  ی شما فرد مهم است. باور کنید که مشتی این را به عنوان یک باور در ذهن خود داشته باشید که مشتی

ی مجبور باشد با هراخالق و  اییط باشید که مشتی رئیس شماست. فقط به امروز نگاه نکنید شاید در رسی

رفتار شما بسازد و از شما خرید کند اما اگر تا کنون برای کسب و کار شما اتفاق نیفتاده به زودی  

ی خود ایجاد نکنید او دیگر شما را انتخاب نخواهد کرد". همه   منتظرباشید:" اگر احساس خونی در مشتی

ی در کنار  ی داشته   انسانها دوست دارند به آنها توجه شود. بنا براین کاری کنید تا مشتی شما احساس بهتی

 .باشد. این باعث م شود بیشتی بخواهد در کنار شما باشد و الجرم بیشتی از شما خرید خواهد کرد 

ی استفاده کنید -13  . از نام مشتی

ید و در زمان مکالمه از آن استفاده کنید. در اکُت کسب و کارها شما   یان خود را یاد بگت 
تا حد ممکن نام مشتی

ی در ییک از  این فرصت ر  سید. دوستی دارم که مسئول بخش ارتباط با مشتی ی نامش را بتر ا دارید که از مشتی

ی موظف بود در طول  هتل ها در یک کشور غرنی بود. او م گفت فردی که مسئول حمل چمدان مشتی

ی پذیرش تا اتاق، حداقل  ، از مت  ی استفاده کند. به عنوان مث 3مست  ال م گفت "به بار با فاصله از نام مشتی

هتل ما خوش آمدید آقای وفانی "...." آقای وفانی شما م توانید از استخر هتل هم استفاده نمایید 

، امیدوارم این چند روز بهتون خوش بگذره  " "........."آقای وفانی
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 افراد استفاده فقط به این نکته توجه داشته باشید که در فرهنگ ما، در روابط کاری،  باید از نام 
ی
خانوادگ

یان هم نام شما را یاد  ی به فضای صمیم تری وارد شده باشید. ضمنا بگذارید مشتی کرد، جز اینکه با مشتی

ند  .بگت 

ی نگاه کنید -14   .به چشمان مشتی

ین ابزارها برای برقراری ارتباطات "چشم" است. پیامهای بسیاری از طریق چشمان شما به  ییک از مهمتی

ی با شما صحبت م کند حتما به چشمانش نگاه کنید. نگاه شما نباید  دیگران منتقل م شود. وقتی مشتی

ی به عنوان نی 
ام آمیخته باشد. خییل وقتها نگاه نکردن به مشتی ه باشد بلکه با مهربانی و توجه و احتی خت 

ام تلقی م شود . امامراقب باشید در اینکار افراط به خرج ندهید و مخصو  صا در حالت فروشگایه احتی

ی ایرانی خوشش نم آید کیس در زمان خرید مزاحمش باشد بنابراین   ی را با نگاه تعقیب نکنید، مشتی مشتی

در استفاده از فرمولهانی که در فرهنگ های دیگر رایج است احتیاط کنید. منظور ما استفاده از تماس  

ی در حال صحبت با شماست و  یا تازه وارد محل کار شما شده و یا قصد  چشم در زمانی است که مشتی

 .خروج دارد

 خونی داشته باشید -15
  .خداحافیطی

ی شما خرید کرده باشد و چه نکرده باشد، برای شما   خداحافیطی هم به اندازه سالم مهم است. چه مشتی

ی  خداحافیطی کنید. شما با  بهتی است که به خونی او را بدرقه نمایید. با لحن مناسب و چهره متبسم از مشتی

ی را افزایش م دهید. هیچ کس احساس خونی به فروشنده ای که فقط به  اینکار احتمال باز گشت مشتی

فروش فکر  م کند ندارد، بنابراین در پایان هم احساس خونی در وی ایجاد کنید، نه مثل بریحی فروشندگان 

ی را هم نم دهند. برای ما ایرانی ها توجه به که اگر از آنها خریدی انجام نشود، جواب خداحافیطی مش تی

 را فراموش نکنید
ی

 .اینگونه تعارفات حیانی است پس برای رونق کسب و کارتان عوامل فرهنیک

 چه کارهانی نکنیم ؟

ی کرد،  خدا )صیل هللا علیه و آله( درخصوص اینکه در کسب و تجارت از چه کارهانی باید پرهت  پیامتی

کند باید از پنج کار دوری ورزد و گرنه نباید خرید و فروش کند: ربا، د و فروش م فرمودند: "کسیکه خری

سوگند، پوشاندن عیب کاال، تعریف و تبلیغ در موقع فروش و بدگونی ازکاال در موقع خرید آن." بحاراْلنوار:  

ان  18/   95/   103 ی  88الحکمة: منتخب مت 

کنیم برای رسیدن هایمان این است که سیع م  عامالت وکسب های ما به ویژه در مییک از مسائل و گرفتاری 

کنیم که بزرگان دیتی ما در مذمت این کار به هدفمان ازخدا و پیغمتی و دین مایه بگذاری اما باز فراموش م 

  !اندچه گفته

کردن در  در روایانی از امام عیل )علیه السالم( و امام صادق )علیه السالم( پیامدهای قسم )جالله( یاد  

فرمود: "درود  ایستاد و م آمد و در جایگاه خود م السالم به بازار م شویم: امام عیل علیهمعامله را متذکر م 
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سید و سوگند مخورید؛ زیرا سوگند خوردن کاال را رونق م  برد  دهد و برکت را م  بر شما ای بازاریان، از خدا بتی

العمال: تاجر نابکار است مگر آنکه به حق  ی ان  10043بستاند و بدهد.")کتی ی  (90الحکمة: منتخب مت 

ل! کمتی سوگند خورید که این کار کاال را به فروش م 
ّ
ی فرمودند: " ای جماعت دال ت همچنی  رساند و آن حضی

( را م  : سود )حقیقی ان  2/  162/  5برد. )کافی ی  ."(90الحکمة: منتخب مت 

درا ی فرمایند: "خداوند تبارک و تعایل از کسیکه با قسم و سوگند  ین باره م امام صادق )علیه السالم( نت 

ان الحکمة:  6/  390خوردن کاالی خود را به فروش رساند نفرت دارد.")أمایل صدوق:  ی   (92منتخب مت 

 !قسم نخورید *

باشد، اما ه م از دیدگاه اسالم، سوگند یاد کردن عمیل ناپسند بوده  و اجتناب از آن بسیار مطلوب و پسندید

ه  ی های مختلف جهت قسم خوردن از متفاوت بودن حاالت انسان به هنگام سوگند یاد کردن از یکسو و انگت 

تر، خداوند سوی دیگر، موجب برخورد متفاوت قرآن کریم با انواع سوگندها شده است به بیانی واضح

ی را از هر نوع  224متعال در قرآن کریم آیه  سوگندی حتی به منظور نییک و تقوی  از سوره بقره مسلمی 

ی مردم برحذر داشته و سپس در آیه   از همان سوره با تقسیم سوگندها به سوگند لغو و   225واصالح بی 

ی، سوگند لغو را فاقد اثر جزانی و فقیه و سوگند جدی را موضوع احکام فقیه و اثرات وضیع  
ّ
سوگند جد

 .قرار داده است

ٍ )القلم/  در قرآن کریم م خوانیم:  وَ 
ی ٍف َمِهی 

َّ
لَّ َحَّل

ُ
ِطْع ک

ُ
 ت
َ
کند و  ( : و از کیس که بسیار سوگند یاد م 10َل

 .پست است اطاعت مکن

ه است،آن وقت   در دستورهاى اسالم رسیده است که قسم دروغ گناهان درگناه است. چون دروغ گناه کبت 

ه را انسان توام با قسم کند، این دیگر گناه اندرگنا ه است، یعتی یک امرمقدش را به دروغ آلوده  این گناه کبت 

 .دهدخواهد به کرش بنشاند، یک امر مقدش را گرو قرار م کند. براى اینکه یک درویعی را م 

ام، یعتی من خدا را در گرو این حرف قرار گویید وهللا و باهلل که این جنس را من اینقدرخریده وقتی که شما م 

ی یک عتی خدا را در گرو این دروغ قرار م دهم ]و اگر دروغ باشد[ ی م  دهم. این شویحی نیست. دروغ گفیی

 .مطلب است، خدا را به گرو دروغ قرار دادن مطلب دیگرى است

یع برآن بار م  یع، یعتی آن قسم که احکام رسی شود و تخلفش کفاره دارد، فقط قسم به اسم  البته قسم رسی

یع کفاره خوریم خداست. این قسمهاى دیگرى که ما م  ها نیست، ویل به هر حال  قسم رسی ی دار و اینطور چت 

ام هست. انسان به پیامتی قسم بخورد، به امام قسم بخورد، به هر کس که انسان قسم بخورد، گو  نی  احتی

ی است و نی  یع نیست ویل باالخره او را در گرو گذاشیی ام است. پس قسم اگر  اینکه آن معنا قسم رسی احتی

 .اندرگناه است دروغ باشد،گناه
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 از روی عادت برای امور عادی و کم به عنوان مثال، قسم
ً
گردند، در ارزش، بر زبان جاری م هانی که معموال

 هستند لغو و نی 
ی ی حال که نامطلوب و شایستة پرهت  اعتبار شمرده شده و اسالم هیچ گونه عقوبتی را چه  عی 

تب نم   .سازد دنیوی و چه اخروی برآن متی

ه است، آن وقت در دستو  رهاى اسالم رسیده است که قسم دروغ گناه ان درگناه است. چون دروغ گناه کبت 

ه را انسان توام با قسم کند، این دیگر گناه اندر گناه است، یعتی یک امر مقدش را به دروغ   این گناه کبت 

 دهد ا گرو قرار م خواهد به کرش بنشاند، یک امرمقدش ر آلوده کند. براى اینکه یک درویعی را م 

الزم به ذکر است که ممنوع بودن سوگند و نامطلوب بودن آن حکم کیل است ;  ویل استثنأ بردار است. 

ع، نه تنها ممنوع و یا مکروه نیست، بلکه در بریحی موارد واجب است. )آیات   زیرا قسم خوردن نزد حاکم رسی

 ور قایصی به تفصیل بیان شده است.( سورة نور( )درکتب فقیه، مواضع لزوم سوگند در حض 9   6

 قسم دروغ در روایات *

ه ای که در روایات به آن تضی    ح شده، سوگند دروغ است. )شهید دستغیب، گناهان  ییک از گناهان کبت 

ه، انتشارات دفتی نرسی اسالم،  (امام باقرعلیه السالم میفرماید: از قسم  300،ص 1ه ش،قم،ج  1376کبت 

سید، که آباد  (301ی ها راخراب و گوینده را نی سامان میسازد. )همان،ص دروغ بتی

در روایتی در باره اثرسوگند دروغ آمده: سوگند دروغ و قطع رحم، آبادی ها را ویران و ازاهلش خایل م کند و  

 سبب قطع نسل میگردد. )همان( 

 تدلیس و پوشاندن عیب کاال *

، برای تدلیس چیست؟ تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کر  دن واقعاست. پس هر گاه فروشنده کاالنی

ی خریدار، وصقی موهوم را به کاالی خود نسبت دهد یا عیتی را که درآن است بپوشاند،درمعامله   فریفیی

افتش و   تدلیس کرده است. بدین ترتیب در تدلیس نویع تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبکار، نی اعتنا به رسی

 .اد طرف معامله برای گول زدن او استفاده میکنددرستکاری متعارف، از اعتم

 تعریف و تبلیغ در موقع فروش *

وقتی فروشنده میخواهد جنس خود را بفروشد، از آن جنس به حدی تعریف میکند که خریدار به آن رغبت 

 .پیدا کند و آن را بخرد که این کار از کارهانی است که از آن نیه شده است

 گرویه بگویند: خوب تا فروشنده از جنس تعریف نکند، خریدار چگونه بخرد؟البته ممکن است  

در پاسخ خواهیم گفت که توصیف کردن و معرفی جنس مشکیل ندارد، نکته ایکه از آن نیه شده ایم این  

ی و غت  واقیع تعریف نکنیم  .است که از جنس به طور اغراق آمت 
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 بدگونی از کاال در موقع خرید آن *

دیده میشود که فروشندگانی هستند که وقتی میخواهند جنیس را بفروشند بسیار از آن تعریف م متأسفانه 

ی  کنند تا با قیمت باالتری بفروشند اما اگر همان جنس را بخواهند از دیگری بخرند، برای آنکه قیمت کمتی

ی ج  .ایز نیستبدهند و به قول کاسبها تو رسمال بزنند، از آن جنس بدگونی میکنند که این نت 

 ربا« چیست؟ »

  .ربا ییک از مصادیق جنگ با خدا کردن است. ربا در لغت به معنای اضافه )زیاده، افزایش( است

ی دوكاالی مانند هم، كه كییل یا وزنی شود كه در مبادله در اصطالح فقه اسالم به اضافه خایص گفته م 

م و پایبند م هستند و یا در قرار داد قرض هر نوع كاال كه بدان  ی  .شودشوند، اخذ م ملتی

م باشد که ترجمه این آیات  279تا  275مفصل ترین جانی که در قرآن به ربا پرداخته شده سوره بقره آیات 

 :به این قرار است

ده و فریب خورده شیطان است و چون رباخوران  كسانی كه ربا م  ی خورند رفتار و كردارشان مانند شخص جتی

ی نمخوب و بد را ت گویند خرید و فروش هم مثل ربا است، با اینكه خدا خرید و فروش را حالل  دهند، م مت 

اى از ناحیه پروردگارش دریافت بكند، و در اثر آن موعظه،  و ربا را حرام كرده پس، بطور كیل هر كس موعظه

دارد، و امر آن به دست  از معصیت خدا دست بردارد، گنایه كه قبال كرده بود حكم گناه بعد از موعظه را ن 

ی كسانی اهل آتش و در آن جاودانند  .خدا است اما اگر باز هم آن عمل نیه شده را تكرار كند، چنی 

دهد، و به سوى نابودیش  شوند( پیوسته نقصان م خدا ربا را )كه مردم به منظور زیاد شدن مال مرتكب م 

 .داردهیچ كافر پیشه دل به گناه آلوده را دوست نمدهد، و خدا  كند، و در عوض صدقات را نمو م روانه م 

اید از خدا پروا كنید، و آن زیادى مال را كه در اثر ربا به دست آمده رهاكنید، هان! اى كسانی كه ایمان آورده 

 .اگر داراى ایمانید

د اصل رسمایه اید، و اگر توبه كنیحال اگرنكنید باید بدانید كه در حقیقت اعالن جنگ باخدا و رسول كرده 

 .اید و نه به شما ظلم شده استتان حالل است، نه ظلم كرده

عالمه طباطبانی در تفست  این آیات میفرماید: خداى سبحان در این آیات در امر ربا خوارى، شدنی به كار 

ده است مگر یك مورد كه سخت   ى در برده كه درباره هیچ یك از فروع دین این شدت را به كار نتی آن  گت 

ى در امر ربا است، و آن این است كه: "مسلمانان، دشمنان دین را بر خود حاكم سازند"، و نظت  سخت  گت 

ه هر چند قرآن كریم مخالفت خود را با آنها اعالم نموده و در امر آنها سخت  ى هم    اما بقیه گناهان كبت  گت 

ن دشمنان خدا بر جامعه اسالم است و  تر از مساله ربا و حكومت دادكرده، ولیكن لحن كالم خدا مالیم

ی افراد  ب خمر" و " قمار" و " ظلم" و گناهانی بزرگتی از این، چون كشیی حتی لحن قرآن در مورد " زنا" و " رسی

 . گناه، مالیم تر از این دو گناه استنی 
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 رباخوار از دنیا امام صادق )علیه السالم( فرمود: »آکل الربا الیخرج من الدنیاحتی یتخبطها لشیطان«: یعتی 

ود مگر اینکه به نویع از جنون مبتال خواهد شد ون نمت   .بت 

ی حال رباخواران شکمباره که تنها به فکر منافع خویشند و ثروتشان   و در روایت دیگر برای مجسم ساخیی

ی نقل شده که فرمود: »هنگام که به معرا  ج رفتم  وبال آنها خواهدشد از پیامتی )صیل هللا علیه و آله( چنی 

ند و راه روند، برای آنان  ی دسته ای را دیدم به حدی شکم آنان بزرگ بود که هر چه جدیت میکردند برخت 

ئیل سۆال کردم، اینها چه افرادی هستند؟ جرمشان  ی میخوردند، از جتی ممکن نبود، و نر درنر به زمی 

، ج  ی نورالثقلی   ( 291،ص 1چیست؟ جواب داد: این ها رباخواران هستند.)تفست 

 

»بار پروردگارا به وجود و مال و کار و کسب و عمر و هرچه را که به ما متعلق است بحق امام زمان)عج( 

 برکت عطا کن.« 


