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  کاال و بازرگانی 
باغ داران، بستانکاران، برزگران (را کشاورزان به معنی اعم کله » متاع«يا » کاال«  

 و پيشه وران و دستورزان) کارگران معدن (و کانگران) صيادانو دام پروران و دامياران يا 
والهی و فرش بافی و کارگران کارگاه های ج) می گفتند » اصحاب ِحَرف« که آن ها را ( 

يک زمره مهم مولد کاال در خانه ها مشغول کار بودند اعم از روستا و . توليد می کردند
ی کردند،          شهر، اعم از زن و مرد که در درجه اول برای مصرف شخصی توليد م

  .ولی زائد بر مصرف را نيز به صورت کاال برای مبادله به بازار می فرستادند
، اقتصاد خود مصرفی و طبيعی بود ولی توليد کااليی يعنی توليد اقتصاد به طور عمده  

 يک کشور و يا کشورهای مختلف در برای مبادله نيز دامنه محدودی نداشت و نواحی مختلف
 اين يا آن کاال به سبب مساعدت طبيعت يا بودن سنت ويژه توليد کاالی معين رشته توليد

ح امروزی ما نوعی ويژه کاری وجود داشته است که موجب شهرت می يافتند و به اصطال
راه های بازرگانی . مبادله کاال و بازرگانی نسبتا وسيع بين شهرها و کشورها می شده است

 که پکن را به بغداد راه ابريشم و در ايران پيش از مغول در خشکی و دريا وجود داشته است
  .وصل می کرد مهم ترين راه بازرگانی بود

از اشارات متعدد در اشعار و در آثار منثور می توان دانست که گوگرد پارس و پوالد   
و عود و فلفل هندی و ُبرد يمنی و مشک تبتی و ختنی و لعل بدخشان و کاسه چينی و آبگينه 

و شکر مصر و  ) ترکيه امروزی(  واديم و چرم طايف و ديبای روم و يا قسطنطنين حلبی
خوزستان و قند بنگال و ديبای شوشتر و حرير وتوزی کازرون و کاغذ سمرقند و حصير 
دارابگرد و چغندر هرات و زيره کرمان و خر خراسان و  خرمای خبيص و هجر و بصره و 

ه  گالب فيروز و خز شوش و صابو ترمذ شهرت داشتسرمه اصفهان و کفش همدان و بيهق و
ين در حکايت معروف سعدی در گلستان شمه ای از اين شهرت ها ذکر شده است و بد. است

  :سبب اين حکايت را نقل می کنيم
شبی در . ر بار داشت و چهل بنده و خدمتکاربازرگانی را ديدم که صد و پنجاه شت«   

که فالن : نند و همه شب نيارميد از سخنان پريشان گفتجزيره کيش مرا به حجره خويش خوا
مين است و فالن چيز انبارم به ترکستان است و فالن بضاعت به هندوستان، اين قباله فالن ز

از گفتی نه، دريای گاه گفتی خارط اسکندريه دارم که هوايی خوش است و ب. را فالن ضمين
 شود بقيت  پيش است که اگر آن کردهسفری ديگر در! باز گفتی سعديا. مغرب مشوش است

گوگرد پارسی خواهم برد به چين : آن کدام سفر است ؟ گفت: گفتم . عمر به گوشه ای بنشينم
که شنيدم قيمتی عظيم دارد و از آن جا کاسه چينی به روم آرم و ديبای رومی به هند و فوالد 

ز آن پس ترک تجارت کنم و به هند به حلب و آبگينه  حلبی به يمن و برد يمانی به پارس و ا
  .»الخ. دکانی نشينم

يا تقلب کردن چنان که امروز نيز در بازرگانی » بارکردن«در کاال و » ِغش و َدس«  
از آن جمله . ده و در ادبيات ما اشارتی بدانستايران متداول است در گذشته نيز مرسوم بو



 

در اين شعر خاقانی . ی کردندو را بار زعفران مگويا جگر سوخته را بار مشک و گوشت گا
  :بدين نکته اشاره شده است 

  هر جا که محرمی است خسی همرديف اوست   
  ن اآری ز گوشت گاو بود بار زعفر  

  
، خواه بر ضد عامالن خواه بر ضد خريداران» حيلت و صنعت کردن«و اصوال تقلب و 

عت به حيلت و صنراجع » تاريخ قم« در خراج دولتی رواج بسيار داشته و از آن جمله
که پايه تعيين خراج بود و شيوه های » مساحی و جبايت«اعراب مهاجر ساکن قم در امر 

  . رانه ای که در اين راه بلد بودند، حکايات شيرين ذکر شده استماه
درباره قيمت کاال و منشأ آن در اشعار شاعران ما قضاوت ها و احکام مختلفی آمده   

  . لب استاست که به هر صورت بسيارجا
 ث شود آن است که فراوانی متاع باعمهم ترين انديشه ای که در اين زمينه ديده می  

اينک امثله ای در اين باره کاتبی . و کم يابی و ندرت آن موجب نگرانیارزانی آن است 
  :گويد

  لب و دهان تو صد جان به هيچ نستاند  
  متاع در همه جا کم بها ز بسياری است   

  
  : می گويد» ه االسرار تحف« جامی در 

  نرخ متاعی که فراوان بود   
  گر به َمَثل جان بود ارزان بود   

قاآنی متوجه است که ارزانی ناشی از فراوانی می تواند به آن جا برسد که کاال به ضرر 
  : فروخته شود 

  کم شود قيمت کاال چو فراوان گردد  
  با فراوانی کاال ضرر آميخته اند   

  
  : ی می گويد ابو حنيفه اسکاف

  ز فر جود تو شد خوار در جهان زر و سيم   
  نه خوار گردد هر چيز کان بود بسيار؟  

  
  : سعدی می گويد 

  گر سنگ همه لعل بدخشان بودی  
  پس قيمت لعل و سنگ يکسان بودی  

  
  :همو می گويد 

  اگر ژاله هر قطره ای ُدر شدی   
  چو خر مهره بازار از او پر شدی  

  
  : و نيز می گويد

  آبگينه همه جا هست از آن قدرش نيست
  لعل، دشواربه دست آيد از آنست عزيز

  
  :سنايی می گويد

  آب تا يافته گران باشد   



 

  چون بيابند رايگان باشد   
  

انديشه ديگر آن است که برای تقويم عادالنه قيمت يک کاال مقوم کارشناس وارد و خريدار 
ی ذی قيمتی اگر خريدار مربوط را نيابد به اهل و صالح الزم است واال ممکن است که کاال

معرفت خريدار، نياز ( بهای اندک به فروش رود و به طور کلی اصل در اين جا عامل ذهنی
  .است نه فراوانی ياکمی کاال يا مختصات ذاتی آن ) او، آز او غيره 

خرچه داند « يا » ند بهای در ثمينشبه فروش چه دا« : به همين جهت می گفته اند  
سخن حافظ در همين » قدر گوهر گوهری قدر زر زرگر شناسد،« يا » قيمت نقل و نبات

  :زمينه است
  آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس  
  هر زمان خرمهره را با در برابر می کنند  

  
  :در همين معنی کمال الدين اسمعيل می گويد 

  حرص توست اين که همه چيز ترا   
  ردد آز کم کن تو که همه ارزان گ  

  
ناصر خسرو و برعکس ، حاال روحی و معرفت خريدار را در قيمت کاال موثر نمی داند و 

  : آن را امری مستقل از اين عامل ذهنی می شمرد و می گويد 
  قيمت و عزت کافور شکسته نشود   
  گر ز کافور به آيد به سوی موش پنير  

  
  : می گويد و سعدی نيز قيمت را گاه ناشی از خاصيت شيئی می داند و 

  »قيمت شکر نه از نی است که از خاصيت وی است «   
  

  : نزديک به همين معنی سنايی می گويد 
  سفال از طاس زر کم نيست در کار   
  ولی گاه گرو گردد پديدار  

  
دانان قتصادمطلبی که حتی ا( قيمت را شاعران ما نمی توانستند حل کنند » راز« با آن که 

ولی اين مثل را ) داده اند و دچار سردرگمی شده اند عجز نشان بورژوا در درک آن غالبا
  .»هيچ گرانی بدون علت و هيچ ارزانی بدون حکمت نيست« رانجی بوده و هست که 

پيش از خاتمه اين مبحث دو بيت از ناصر خسرو در همين زمينه ذکر کنيم و يادآور   
ا در ديوان او نظايرش زياد که اتفاق(شويم که شاخص غالب اظهار نظرهای اقتصادی ناصر

  :عمق و ديد غير عادی اوست، از جمله به اين دو بيت توجه کنيد ) است
  چيزی به گران هيچ  خردمند نخرد   
  هرگاه که بيابد به از آن چيز به ارزان   

  : و نيز 
  خريدار ُدر ار چه باشد بسی   
  سفالينه را هم ستاند کسی   

  
» طراويس«بود که برخی موسمی و فصلی بود مانند بازارو اما محل فروش کاال در بازارها 

در بخارا که به قول نرشخی در تاريخ بخارا ده هزار بازرگان در آن شرکت می کردند و 
که آن ها نيز در بخارا بود » درخشه«و بازار بيست روزه » شرغ«بازار زمستانی ده روزه 



 

 های ميدان  بازارچه ها وو) سوق يا سوک( زرگو برخی دائمی از قبيل بازارهای ب
در » ماخ«، بازار ر منابع تاريخی از بازارهای بزرگد. بارفروشی و تيمچه ها و غيره

  .در ری ذکر می شود» روده «رقند و در سم» راس الطاق«بخارا و 
 بخش های  دکان داشتند بهبازارهای بزرگ دائمی موافق اصناف و رسته هايی که در آن

 ند رسته مسگران، رسته عطاران، رسته رسن بافان، رسته خزمختلف تقسيم می شد مان
درباره رسته ها و اصناف و ِحَرف از کتاب های تاريخ . فروشان، رسته پسته شکنان وغيره

اطالعات بسيار » شهرآشوب«و به ويژه درباره اصناف دوران صفوی در کتب موسوم به 
  ∇. وجيزه خارج استمی توان به دست آورد و بررسی اين مطلب از حوصله اين

ل متداو در اشعار کالسيک ما يک رشته اشاراتی است که برخی از قواعد مهم و  
  : از آن جمله . کسب و بازرگانی را روشن می کند

هر گونه گذشت و نرمش . »∗تعاشروا کاال خوان و تعاملو کاال جانب« موافق قاعده  -1
ينار، بخشش به حساب به د«: فتندبازرگانی ناپسند بود می گبر خالف قاعده سودورزی در 

  .»وصلت با خويش معاملت با بيگانه « : و می گفتند» خروار
  در سخاوت چنان که خواهی ده 

  ◊ليک اندر معاملت بسته 
  ستد و داد را مباش زبون

  مرده بهتر که زنده و مغبون
و » رت و ملک بی سياست را بقايی نيستعلم بی بحث، مال بی تجا«: می گفتند -2

.  پيشرفت در تجارت داشتن مايه و سرمايه است و تنها اعتبار و نام تاجر کافی نيست الزمه
  : گويد  فردوسی می

  کسی را که نام است دينار نيست 
  به بازارگانی کسش يار نيست 

  
  : سعدی می گويد کسی که مايه را بر باد دهد ، حق ندارد به سود اميدوار شود 

  به مايه توان ای پسر سود کرد 
  ه سود افتد آن را که سرمايه خورد چ
  
، لزوم اندازه گيری  او در امور اقتصادی اشاره کرديمناصر خسرو که ما به دقت -3

 :دقيق در داد و ستد را متذکر می شود و می گويد
  جز سخته و پيموده نخر چيز، که نيکوست 

  کردن ستد و داد به پيمانه و ميزان 
  
 از طرف مقامات و اشخاص گوناگون سخت از آن جا که دزدی به اشکال مختلف و -4

ناصر خسرو می . معمول بود مواظبت نسبت به دزد و دزدی از شرايط مهم بازرگانی است 
  : گويد 

  در اين بازارگاه پر ز طرار
  همه کس دزد دان کاال نگه دار 

                                                 
انن              ∇ دارد م نام برخی حرفه ها در گذشته با آنچه که امروز در فارسی متداول است فرق داشت يا  حرفه هايی بود که امروز وجود ن

وزه گر    ( کالل اُزر    ) ک ده   ( ، جواله  ) رخت شوی     ( ، گ رای    ) بافن لمانی   ( ، گ ز    ) س را     ( ، روشنگر    ) دالک(، ُمغِم ای  ) صيقل ک ، پ
اف اف  (ب ه ب ر    ) گي ل گ ا گ ار ي ل ک ا ( ،گ اط( درزی ) بن ر) خي ار( درودگ انگر) نج دنچی ( ک دار ) مع رک ( بن أمور گم ت ) م لعب
ره و  ) کسی که با حنا در کف دست نقش و نگار می گذاشت              ( نقش بند   ) های مومی سازنده مجسمه   ( نخل بند   ) عروسکباز(باز و غي

  غيره 
  چون برادران آميزش کنيد و چون بيگانگان داد و ستد نماييد ∗
 يعنی مقاومت کن  ◊



 

  
  :شاعرديگری می گويد 

  چو خواهی که چيزت ندزدند کس    
  جهان را همه دزد پندار و بس    

  
ز آن جا که دزدی و طراری و راه زنی و دريا زنی رواج داشت، بازرگانی کاری ا -5

بود خطرناک و چون قيمت ها تابع عوامل متعدد بود، خطر ورشکست و ضرر کردن بسيار، 
لذا بازرگانان بايست جسارت و هوشمندی را با هم همراه داشته باشند و در ادبيات ما به 

  : از جمله .  بازرگانان اشارات زيادی هستيا ريسک کردن» خطر کردن«ضرورت 
  از خطر خيزد خطر زيرا که سود ده چهل 

  بر نبندد گر، ترسد از خطر بازرگان 
  : يا 

  خواهی که ران گور خوری راه شير رو  
  !خواهی که گنج زر سپری ُدنِب مارگير  

  : در همين زمينه مولوی می گويد 
  تاجر ترسنده طبع شيشه جان   
  ود دارد نه زيان در خطر نی س  

  
خود امر بازرگانی هنگامی موفقيت آميز است که بازرگان بداند در هر معامله ای و  -6

که روزی به «  نگاه دارد »هر چه در نظر خوار آيد «مثال . مرحله ای چگونه رفتار کند
بايد کوشيد تا گران نخريد زيرا . » داشته آيد به کار ور که بود زهر مار« زيرا » کار آيد

به گزاف « : می گفتند. ايه کساد بازرگانی استگران خريدن گران تر فروختن است و اين م
، انبان ارزان خری« رزان نبايد رفت زيرا و نيز به دنبال ا» نخر تا به گزاف نبايد فروخت

نبايد داد يعنی از مغبون شدن در معامله بايد پرهيز » گل به گوهر و خر به خيار«و » خری
  :به ويژه به قول غزالی در کيميای سعادت» سزای گران فروش نخريدن است «داشت زيرا 

  .»از توانگر کاال به غبن خريدن نه مزد بود و نه سپاس و ضايع کردن مال بود « 
  : در قابوس نامه توصيف می شود

 فروش و از سود کردن عيب مدار که گفته اند بيايد °هر چه فروشی در وقت روايی«   
  .»واهی خريد  ار بخ∗چميد 

  
  : و نيز قابوسنامه می گويد 

  »  راستی و ديانت شناختن دان♦َسِر بازرگانی «  
منتها واقعيت نشان می دهد که اين سر بازرگانی ابدا از جانب بازرگانان مراعات نمی 

واله هروی شعری دارد حاکی از آن که تاجری به محض آن که خطش بر آمد و ريشش .شد
 و ادعای زهد و دين داری و توسل به رياکاری، کاال را گران تر از دميد، به اتکاء ريش
  :سابق فروختن گرفت 

  خطش بر آمد و کاال در کسادی زد   
  »ريش فروشد متاع مردم را « : که گفت   

  

                                                 
 رواج °
 يک معنای چميدن يعنی سود بردن  ∗
 يعنی اصل عمده بازرگانی ♦



 

يکی ديگر از قواعد مهم داد و ستد و بازرگانی احتراز از نسيه فروشی و ترجيح  -7
از « : می گفتند. »خيرالُبيوع ناِجزا به ناجز« :  است موافق قاعدهمسلم و قاطع نقد بر نسيه

  :و در قابوسانه آمده است» شک آيد سودای نقد بوی ُم
  »، به که طاووس به نسيه گنجشکی به نقد« 
  

  :خواجه رشيد الدين فضل اله در نهی نسيه فروشی می گويد 
  »موجود را به مفقود و يافته را به نايافته نفروش«   

  :اصر خسرو می گويدن
  به نسيه مده نقد اگر چند نيز  
  به خرما بود وعده و نقد خار  
در . » پسادست«و به نسيه» دستادست«يا » پيشادست« در فارسی به نقد می گويند   

  : اين زمينه شاعری می گويد 
  ستد و داد جز به پيشادست   
  داوری باشد و زيان وشکست   

  
  : و ابوشکور بلخی می گويد 

  تد و داد مکن هرگز جز دستادست س  
  که پسادست خالف آرد و الفت ببرد  

  
صيه شده است احتراز سرانجام نکته مهم ديگری که در امر بازرگانی و داد و ستد تو -8

 می گذاشته اند  سر همکار خود کاله پيداست که شرکاء و انبازان چندان بر! از شراکت است
ی شد و می گفتند دست که زياد باشد برکت کم که صالح در ترک انبازی و شراکت ديده م

  :بيهقی می گويد. اگر شريک خود بود خدا هم می گرفتاست و 
  »ديگ به همبازان بسيار به جوش نيابد « 
  

  :در زمينه همين حکم شعر زيرين را می توان نقل کرد 
  نه يک کس تواند که سازد دو کار   
  که آن را پسندند ارباب و هوش  
  ر يک عمل ضايعند دو کس نيز د  
  که ديگ شراکت نيايد به جوش  

  
با اين حال سنايی بر آن است که اگر ياری شراکت در کيسه باشد اين نشانه برادری صادقانه 

روشن است که پند سنايی خطاب به . باشد» عم جدا و کيسه جدا « ت که است و به جا نيس
در  آن جا که متضمن نکته ايست بازرگانان نيست بلکه در حق خويشان، ولی به هر حال از

  : ستايش انبازی، آن را می آوريم
  به دل آن گه برادران باشيد   
  که زر و سيم يار بر پاشيد  
  هيچ نايد تغيری پيدا   
  تا بود عم جدا و کيسه جدا   

  
در پايان اين مبحث بی فايده نيست بخشی از باب چهل و سيم قابوسنامه را درباره قواعد 

يشه وری که در آن بسياری از قواعد متداول بازرگانی عصر ذکر شده است نقل بازرگانی و پ
  : کيکاوس بن اسکندر نويسنده قابوسنامه می نويسد . کنيم 



 

اگر پيشه ور باشی از پيشه وران بازار، از هر پيشه ای که باشی زودکار و استوده کار « 
از آن کن که هم پيشگان تو کنند و به  بسيار باشند و به وقت کار، کار به ∗ تا حريفانت ♦باش 

پس .  قناعت کن که تا به يک بار ده بار بازده کنی، دو بار ده نيم توان کردن°کم مايه سود 
 و لجاج بسيار تا در پيشه وری مرزوق باشی و مردم بيش تر حريف را مگريزان به ُمکاس

» جان برادر«و به » ستدو« تا چيزی همی فروشی با خريدار به . د و داد با تو کنندست
 گفتن و تواضع نمودن تقصير کن تا از تلطف تو خريدار از ُمکاس کردن شرم ∇»بارخدای«و

  ∠»دارد 
  هر که او در َمکَسبی پا می نهد   
  ياری ياران ديگر می دهد   
  زان که جمله کسب نايد از کسی  
  •هم دروگر، هم سقا ، هم حايکی  
  چون به انبازی است عالم بر قرار  
  °هر کسی کاری را گزيند زافتقار  
   در ميانه شرط نيست∇طبل خواری   
  راه سنت، راه مکسب کردنی است   

  
ابو سعيد ابوالخير در يک رباعی زيبا نشان می دهد که پيش از کشيدن يک کمان، چه اندازه 
ر کار بايد انجام گيرد و  چگونه زندگی اجتماعی انسانی بدون چنين تعاون و تقسيم کاری غي

  :ممکن است 
  پی در گاو است ، گاو در کهسار است  
  ماهی سريشمين به دريا بار است   
  ُبز در َکَمر است و ُتوز در بلغار است   
  زه کردن انی کمان بسی دشوار است   

  
همين انديشه مهم انسانی را آخرين شاعر کالسيک ما اديب پيشاوری بدين نحو بيان   
  : ميکند 

  يدی ز نهصد فزون کارگر با  
  که تا خواجه رانان به دست آيدی  

  
اين شعر ناصر . يکی از سنن دمکراتيک ادبيات ما ستايش پيشه و پيشه وری است   

  :خسرو معروف است 
  به از صانع به گيتی مقبلی نيست   
  ز کسب دست ديگر حاصلی نيست  
  به روز اندر پی سامان خويش است   
  خال... چو شب در خانه شد سلطان خويش است   

                                                 
 نجام بده يعنی کارت را سريع و با کيفيت خوب ا ♦
 مشتريانت  ∗
 يعنی سود مختصر °

  چانه زدن  
 بار خدای در اين جا يعنی حضرت آقا ∇
 !مشتری را رودربايستی بيانداز تا چانه نزند: می گويد  ∠
  بافنده  •
 از روی احتياط °
 مفت خوار و پر خوار ∇



 

  
  :و نيز 

  بهمين َصناِع عالم ديهقان است   
  الخ... که وحش و ِطير را راحت رسان است   

  
  :اوحدی در ستايش پيشه می گويد

  بهتر از پيشه نيست گردانند
  پيشه کاران راست ، مردانند

  ُخُنک آن پيشه کار حاجت مند 
  به کم و بيش اين جهان خرسند 

  گشته قانع به رزق و روزی خويش
  الخ...کار کرده و سراندر پيش دست در 
    

فردوسی مابين زن رخت شوی و شوهرش گفت و گويی ترتيب داده، زن بر آن است که آن 
ها ديگر متمول شده اند و احتياج نيست که پيشه ادامه يابد ، مرد ادامه پيشه را به سبب 

  :فضيلت ذاتی آن ضرر می داند 
    

  ِزن گازر از چيز شد رهنمای
  روز با کد خدایچنين گفت يک   
  که ما بی نيازيم از اين کارکرد  
  توانگر شدی، ِگرد پيشه مگرد  
  چنين داد پاسخ بدو کدخدای  
  که ای جفت پاکيزه رهنمای  
  همين پيشه خوانی ز پيشه چه بيش؟  
  هميشه ز هر کار پيشه است پيش  

  
 بد و محقر با همه ستايش پيشه و پيشه وری ، وضع زحمتکشان در جامع سنتی مافوق العاده

شی ها و قساوت ها قرار داشته و فقيرانه بوده و خود آنان در معرض انواع ستم ها و حق ک
توصيفی درباره زندگی دهقانان آورده که » جام و جم « شاعر نکته سنج اوحدی در  .اند

نظيرش در ادبيات ما کم تر ديده می شود و تابلوی روشن و دقيقی است از گذران غم بار 
   :رنجبران

  
  گوشت دهقان به هر دو ماه خورد 

  مرغ بريان چريک شاه خورد
  دست دهقان چو چرم گشته ز کار

  !آر:  دست نرم برده که ∇دهخدا 
  چو خوری تو ز دستواره او 

   او °نظری کن به دست باره 
  دو سه درويش رفته در دره 

  پی گوساله و بز و بره 

                                                 
 مالک  ∇
 پينه دست  °



 

  شب فغانی که گرگ ميش ِبُبرد
  خيش ببرروز آهی که دزد 

   پر از باده کرده پشم ُبُروت ∗تو
  ♦که کی آرد شبان پنير و ُقوروت 

  چند در قهر ديگران کوشی؟
  بهر خود شير ديگران نوشی؟

  
نمونه های متعددی از رفتار فوق العاده خشن » دستورالکاتب«هندوشاه نخجوانی در   

  :ز آن را می آوريممالکان و مأموران دولتی با دهقانان  ذکر ميکند و ما نمونه ای ا
 در عزيمت شکار يا در ∇ و متغلبان ° و ايناقان ∗چون بعضی از امرای حضرت«   

 به ديه ها می رسند، رعايا را به انواع، تشديد و تعنيف می کنند و گوسفند و •اثنای اسفار
 بيرون مال و متوجهات به زور و تعدی می طلبند و آن بی  ◊ و شراب و ساير مؤونات ♦تغار
رگان از بيم جان و خوف چوب و شکنجه می دهند و مال وتجمل رعايا، متغلبان می برند چا

  .»و رعايا عاجز و مسکين و درويش می مانند و استعداد عمارت و زراعت نمی ماند
» َمَجرگ«طبيعی است که بيگاری، که در آثار کهن ما گاه آن را با واژه های   

ای دهقانان و ديگر زحمتکشان در دستگاه زورگويان  برنيز بيان می کرده اند » رايگان«و
زمانه امری عادی بود، ولی مزد گرفتن در مقابل کار انجام يافته نيز تداول کامل داشت، 

  :ناصر خسرو گويد
  اگر کاری کنی، مزدی ستانی  
  چو بی کاری ، يقين بی مزد مانی   

  : اثيرالدين اخسيکتی می گويد 
  نه  است ؟خدمت ناکرده را مزد کسی خو  
  آنچه نکرده است کس قاعده نتوان نهاد  

 سنايی درباره اين افزايش مزد نتيجه باال بودن کيفيت کار است و کار آموخته به ناچار از 
بيانی دارد که سخت » حديقه الحقيقه « کار ساده مزد بيش تری دارد در منظومه معروف خود

  : وی می گويد . جالب است 
  آن ستاند مهندس دانا  
  به يکی مه، که پنج مه بنا   
  وان کند در دو ماه بنا ِگرد  
  که نبيند به سال ها شاگرد  
  باز شاگرد آن َچَند به سرور  

                                                 
 تو اين جا اشاره به مالک است  ∗
 کشک  ♦
 بسته به شاه اميران وا ∗
 نديمان  °
 آدم های زورگو و قدرتمند ∇
 سفرها •
 ظرف گندم ♦
 محصوالت  ◊

  :ابوشکور بلخی گويد 
  چنين گفت هارون مرا روز مرگ   
  مفرمای هيچ آدمی را مجرگ  

  :ابوالحسن شهيد بلخی گويد 
  اگر بگروی تو به روزحساب  
 مفرمای درويش را رايگان  



 

  کاين نيابد به سال ها مزدور  
  مزد اين کم ز مزد آن زانست   
  کاين به تن کرد، آن به جان دانست  

  
ه کار توجه دارد و آن را به مولوی در مثنوی به نقش مزد و اصوال در آمد مادی در تشويق ب

  :شيوه خود با تمثيلی بيان می دارد و می گويد 
  می رود کودک به مکتب پيچ پيچ  
  چون نديد از مزد کار خويش هيچ  

  چون که از کيسه است دانگی دستمزد   
  وانگهی بی خواب گردد همچو دزد   

  
يابد با معنای شعر آن است که کودک چون از درس خواندن در مکتب مزد نمی   

، ولی در دکان که از کيسه استاد  حتی به اراحتی و به زور به مدرسه می رودسختی و ن
 دست مزد می يابد ، آن وقت حاضر است مانند دزدان که شب زنده داری ∗اندازه يک دانگ

  .می کنند، تا صبح بيدار بماند
که تعيين وحشی بافقی بر آن است که کارهنری و استادانه به قدری گران بهاست   

بهای آن به زرکاری دشوار و عملی بی هنرانه است و در اين کارها حتی سفالی که ساخته 
  :دست هنرمند است به گوهری ارزد

  به زر نرخ هنر هست از هنر دور  
  :چه نيکو گفت آن استاد مشهور  
  هر آن صنعت که برسنجی به مالی  
  بهای گوهری باشد سفالی  

  
  و دخلاقتصاد خانگی و روابط خرج 

درباره تدبير منزل چنان که گفتيم دانشی خاص وجود داشت، ولی در ادبيات ما درباره 
يعنی لياقت برای اداره اقتصاديات منزل آنچه که در روسی ( »کدخداسری«
و قواعد کدبانويی مطالب )  می گويندHauswirstschaftو در آلمانی » دوماخازويايستوو«

. يا هزينه بود» خرج«و » دخل« بين در اقتصاد حفظ ارتباطمهم ترين مسئله . فراوانی است 
در قابوسنامه آمده . اده روی در خرج حرام شمرده می شدو زي» اسراف « در اين زمينه 

  :است که
  »هرآفتی را سببی است        و سبب درويشی اسراف«   
    
ت به يعنی سخت گيری و بخال» فشردن « يعنی اسراف در خرج و » فشاندن«سی فردو

  :خرج دادن، هر دو را مذموم می داند و می گويد 
  چو داری به دست اندرون خواسته   
  زر و سيم و اسبان آراسته   
  هزينه چنان کن که بايدت کرد   
  نبايد فشاند و نبايد َفَشرد   
  ميانه گزينی، بمانی به جای  
  نباشد جز از نيکيت رهنمای  

  
                                                 

 پول سياه  ∗



 

  :سعدی می گويد 
  »رج، آسيای گردان، آب روان است و خدخل«  

  : و اين مثال بليغ را می آورد 
  چو دخلت نيست خر آهسته تر نکن   
  که می خوانند مالحان سرودی  
  اگر باران به کوهستان نبارد   
  به سالی دجله گردد خشک رودی  

  
  :و نيز می گويد 

  بر آن کدخدا زار بايد گريست  
  که دخلش بود نوزده خرج بيست  

  
  :نظامی می گويد 

  ن ، تا َدر نبارد ، بر نياردزمي  
  درآمد مرد را بخشنده دارد   

  
  : صائب می گويد 

  شادی هر که فزونست ز غم کامل نيست  
  هر که را خرج ز دخل است فزون عاقل نيست   

  
و از آن جا که زن کدبانو رشته مخارج خانه را معموال در دست داشت ، برای استقرار تعادل 

در اين . ورد تصريح و تأکيد قرار می دادند مسئوليت زن را مطاليی ما بين درآمد و هزينه
  :زمينه امير خسرو دهلوی می نويسد 

  مرد اگر يک قراضه کار کند   
  زن به کدبانويی چهار کند   
  گر ز شو ، خرج زن فزون باشد   
  حال سامان خانه چون باشد ؟  

  
  :و در قابوسنامه چنين آمده است 

کدخدا رود باشد و کدبانو « : اکدبانو بگريز که گويندو از دست زن نا دوست و ن«   
 .»ذارد که تو بر چيز خود مالک باشی در دست گيرد و نگ∠اما نه چنان که چيز تو را . »َبند
 

                                                 
 ثروت تو را  ∠


