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انواع تجارت از نظر فقه اسالیم
تجـارت در لغـت بـه معنای نقل اشـیاء از محلـی به محل
دیگر اسـت و در اصطالح به داد و سـتد و مبادالتی گفته
مـی شـود که طی قـراردادی انجام می گیرد .اسلام برای
ایـن کـه روابـط اقتصادی میـان افراد با عدالـت ،صداقت و
رضایـت طرفیـن انجـام پذیرد و مصالح فـردی و اجتماعی
افراد نیز تامین شـود ،تا از هرگونه هرج و مرج و درگیری
جلوگیری شـود ،احکام و قوانینی درباره کسـب و تجارت،
معاملات و تعهـدات مقرر داشـته اسـت کـه یادگیری آن
هـا بـر تجار واجب اسـت .تا از ایـن طریق بتوانند معامالت
صحیح را از فاسـد بشناسـند و از معامالت حرام و ربادار و
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مضر جامعه دور کنند( .رسـانه نوین ،ج)2کسـب و تجارت
از نظر فقه اسلام به  5دسـته تقسـیم می شـوند:
واجـب :چنـان چه تجارت بـرای تامین مخارج شـخصی
فـرد و کسـانی کـه حـق نفقه بـر گـردن وی دارند ،باشـد
واجب اسـت.
مسـتحب :کسـب و کاری کـه بـرای جامعـه و خانـواده
فـرد مفید باشـد.
مکـروه :گاهـی ماحصـل تجـارت حـرام نیسـت امـا بـه
دالیلـی مکـروه می شـود مانند کفن فروشـی یـا معامله با
مردمـان پسـت یـا معامله بیـن اذان صبح تا طلـوع آفتاب

مبـاح :بعضی از مبادالت و تجـارت ها حالت خنثی دارند
یعنـی نـه بـرای جامعـه مفیـد هسـتند و نه موجـب زیان
بـرای فـرد و جامعـه مـی شـوند .حتـی در ایـن معامالت
هیـچ چیـز مـورد احتیاج نیـز مبادله نمی شـود.
حـرام :مانند خریـد و فروش مواد مضـر و ناپاک همچون
مواد مخدر ،مشـروبات الکلی (رسـانه نوین ،ج)2
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت
و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

با اولین قطعه ساز ایرانی آشنا شوید
بیشـتر افـراد وقتـی در شـرایط
سمیه محمدنیا حنایی
بـد بـه سـر مـی برنـد و تمـام
روزنامه نگار
درهـا را بـه روی شـان بسـته
ارزیابـی مـی کننـد دسـت
بـه تلاش بیشـتر مـی زننـد و بـا پشـتکار بـاور نکردنـی بـرای
رسـیدن بـه موفقیـت تلاش مـی کننـد .داسـتان زندگـی این
افـراد همیشـه از تلـخ تریـن روزها شـروع می شـود و با سـخت
تـر شـدن شـرایط بـه شـیرین تریـن روزهایـش مـی رسـد .در
ایـن پرونـده پـای صحبـت هـای یـک تولیـد کننـده قطعـات
خـودرو مـی نشـینیم کـه همه چیـزی را که امـروز دارد مرهون
جدایـی خـود خواسـته از خانـواده اش اسـت .آقـای گلسـتانی
گلـوردی تولیـد کننـده قطعـات خـودرو و صاحـب برنـد ماژین
از زندگـیاش مـی گویـد.
گلـوردی در یکـی از خانـواده هـای مذهبـی و عشـایری اسـتان
سـمنان بـه دنیـا آمـد .وضعیـت خانـواده گلـوردی بـه گونه ای
بـود کـه هـر گونـه بلنـد پـروازی و رویـا پـردازی را بـرای او که
در سـنین خردسـالی بـه سـر مـی بـرد ،بـی معنـا می کـرد .به
گفتـه خـودش تـا قبـل از ورود بـه مدرسـه حتـی زمانـی برای
بـازی کـردن نیز نداشـت .یـا باید به پـدر که مشـغول دامداری
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حرفهای
مردم
قیمت خودروها ترمز بریده است

ایـن هفتـه دوبـاره قیمـت تمـام خودروهـا بـاال رفته اسـت .به
طـوری کـه پرایـد کـه از ایمنی چندانـی هم برخوردار نیسـت،
به نزدیک  60میلیون رسـیده اسـت .اگر بازار ارز مانند پارسـال
همچنـان پـر از نوسـان بـود ،ایـن افزایش قیمت منطقـی بود.
امـا زمانـی کـه بـازار دالر  18هـزار تومانـی را تجربه مـی کرد،
قیمـت پرایـد بـه این حد نرسـیده بود .دلیل چیسـت؟ اگر این
بـه ایـن معنی اسـت کـه خودروهای تولید شـده در سـال قبل
مربـوط بـه خریـد های قبل از گرانی ارز اسـت پـس چرا همان
موقـع هـم مـا بـا افزایـش قیمـت هـا رو بـه رو بودیـم؟ اگر هم
ایـن افزایـش بـه دلیـل گرانـی های اخیر اسـت ،چـرا باید حاال
کـه یـک آرامـش در بـازار ارز به وجود آمده ،بـه یک باره قیمت
هـا این همـه افزایش پیـدا کند؟

آرزوهای بر ابد رفته

مـن بـا هـزار و یـک امیـد و آرزو یک خودروی تیبـا تحویل 10
مـاه آینـده خریـداری کـردم .با یک حسـاب دو دو تایی که می
توانـم تـا آذرمـاه سـال آینـده چیزی حـدود  24میلیـون دیگر
پـس انـداز کنـم و بتوانم خودرو را بعد از تحویل اسـتفاده کنم.
حـاال بـا ایـن افزایـش یک شـبه و بی منطق خودروهـا من باید
سـال آینـده چیـزی نزدیـک به  32میلیـون تومان به شـرکت
سـایپا بدهـم تـا بتوانـم خودرویـم را تحویل بگیـرم .یعنی یک
شـبه بـه همین راحتی تمـام برنامه های مالی کـه ریخته بودم
بـر بـاد رفـت ...واقعا چرا کسـی فکری برای اقتصـاد نمی کند؟
مـا مـردم حقـوق بگیـر کـه زیـر قیمـت هـا لـه شـدیم و تمام
آرزوهایمـان نیـز بر باد رفته اسـت.

پرونده خودرویی اتن جالب بود

اگـر بـه جمعـه بـازار مجیدیـه برویـد و سـری بـه قسـمت
خودروهـای خارجـی بزنیـد ،می توانید انـواع خودروهایی را که
در پرونـده قبلـی بـه معرفـی آن هـا پرداختـه بودیـد ،ببینیـد.
تنهـا مشـکل ایـن خودروها این اسـت کـه بعـد از خرید تقریبا
مشـتری اول و آخـرش خودتـان هسـتید پـس اگـر صرفـا بـه
عنـوان یـک مصـرف کننده وفـادار به دنبال خودرو هسـتید به
آن هـا هـم فکر کنید .نکته دوم سـن باالی این خودروهاسـت
کـه حاکـی از سـر بـه گاراژ بـودن اکثر آن هـا دارد .معضلی که
در کنـار نبـود قطعـات آن هـا در بازار می توانـد تجربه تلخی از
خـودرو داری را بـرای تـان رقـم بزنـد .ای کاش به این مسـائل
هـم اشـاره مـی کردیـد و مثلا قیمـت یـک آینـه شکسـته یا
چـراغ جلـوی شکسـته آن را با پراید مقایسـه مـی کردید.از آن
جهـت پرایـد را مثـال بزنیـد کـه تقریبـا به عنوان شـاخص جا
افتـاده اسـت و مـی تواننـد براسـاس آن به خرج هایـی که این
خودروهـای قدیمـی روی دسـت شـان میگذارنـد ،پـی ببرند.

آموزش بورس جالب بود

پرونـده ای کـه بـا عنـوان آمـوزش بـرای ورود بـه بـورس تهیه
کـرده بودیـد خیلـی جالب بود .امیـدوارم اطالعات بیشـتری از
ایـن تـاالر شیشـه ای امـا کاملا مرموز به دسـت بیـاورم .لطفا
روی شـیوه هـای درآمـد زایـی از بـورس بیشـتر تمرکز کنید و
ریسـک هایـی را کـه باعـث ورشکسـتگی مـی شـوند بـا مثال
عینـی بـرای همـه توضیـح دهید .با تشـکر

بـود کمـک مـی رسـاند یـا کارهـای مردانه تـر مـادر را در خانه
انجـام مـی داد .باالخـره آغـاز تحصیـل گلـوردی ،بـه گونـه ای
آغـاز فراغـت بیشـتر او از کار شـد .ایـن وضعیـت زمانـی کـه
گلـوردی بـه تهـران بـرای ادامـه تحصیـل رفت حتی بهتر شـد.
عالقـه او بـه تحصیـل و البتـه پیشـرفتش باعـث شـده بودکـه
در دبیرسـتان دارالفنـون تهـران بـه تحصیـل بپـردازد .پله های
موفقیت های او در حوزه تحصیل با قبول شـدنش در دانشـگاه
ملـی و در رشـته مدیریـت اقتصـاد کامل تر شـد .امـا در همین
دوران بـود کـه گلـوردی بـا یکـی از اعضـای خانـواده اش دچار
اختلاف سـلیقه و تفاهـم جـدی شـد ،کـه باعـث شـد او بـرای
مدتـی قیـد خانـواده اش را بزنـد .بـه گفتـه خـودش زمانـی که
از خانـوادهاش قهـر کـرد فقـط ده تومـان در جیبـش داشـت،
بنابرایـن میبایسـت بـه سـرعت کاری را بـرای خـودش دسـت
و پـا میکـرد .اولیـن تجربـه کاری او نگهبانـی شـبانه در یـک
کشـتارگاه بـود ،شـغلی کـه فقـط یـک شـب دوام آورد .فـردای
آن شـب گلـوردی توانسـت یـک شـغل دفتری بگیـرد و هر روز
از سـاعت  8:30صبـح تـا  6عصـر در آن جـا مشـغول شـد.
گلـوردی بعـد از فـارغ التحصیلـی نیـاز داشـت که بـه بازارهای
جـدی تـری وارد شـود .در آن زمـان ظـروف اسـتیل در میـان

مـردم داشـت جـای خـود را باز مـی کـرد .بنابراین گلـوردی با
مبلغی که پس انداز کرده بود توانسـت نیمی از سـهام شـرکت
تـازه تاسـیس آسـان اسـتیل را خریـداری کند .اما گلـوردی به
چیـزی بیشـتر از یـک سـهامدار فکـر مـی کـرد بنابرایـن وارد
آمـوزش بحـث هـای فنـی در ایـن صنعت شـد .همیـن موضوع
باعـث شـد کـه گلـوردی بـه بحـث تولیـد اسـتیل عالقه نشـان
دهـد و دو کارخانـه بـه صورت همزمان در کرمانشـاه راه اندازی
کند .
در همیـن دوران یعنـی در سـال  ،1361گلسـتانی بـرای ادامـه
تحصیـل در رشـته مهندسـی اقتصـادی بـه آمریـکا رفـت .در
همیـن سـال هـا در نمایشـگاهی در میلان ایتالیا شـرکت کرد
و توانسـت در ازای  10هـزار دالر طـرح اولیـه بخارپـز ماژیـن
را خریـداری کنـد .او ایـن طـرح را بـه ایـران آورد .درسـت در
شـرایطی کـه ایـران بـا جنـگ تحمیلی دسـت و پنجـه نرم می
کـرد ،سـعی کـرد که به شـیوه مهندسـی معکوس جـزء به جزء
ایـن بخارپـز را بازسـازی کنـد .بخارپزهای ماژین کـم کم راهی
ژاپـن و دبی شـدند.
امـا مسـیر پیشـرفت گلسـتانی با پایـان تحصیل او بـا کمی افت
رو بـه رو شـد .او در بازگشـت بـه ایـران بـه دنبـال طـرح هـای

کشـت و صنعتـی بـود و
طـرح هایـی چون تولیـد بـادام کالیفرنیایـی ،گندم
و خرگـوش را در سـر مـی پرورانـد کـه همگـی با مشـکالتی رو
بـه رو شـدند و در نهایـت شکسـت خوردنـد.
ایـن شکسـت هـا باعـث شـد کـه گلسـتانی دوبـاره بـه سـمت
همـان صنعتـی بـرود کـه از سـال  61آن را راه انـدازی کـرده
بـود .بنابرایـن او در سـال  1377توانسـت قـراردادی با شـرکت
ایـران خـودرو بـرای تولیـد قطعات پیـکان ،آردی و پـژو ببندد.
در همـان روزهـای آغازیـن اجـرای قـرارداد ،گلسـتانی متوجـه
شـد کـه خریـد ماشـین آالت مناسـب بـرای تولیـد قطعـات از
ژاپـن خیلـی گـران در مـی آید بنابرایـن با خرید ماشـین آالت
روسـی و بهینـه کـردن آن هـا توانسـت آن هـا را به اسـتاندارد
ژاپـن برسـاند و بـه تولیـد قطعـات خودروهـا نایـل آید.

بررسی نحوه ورود به شغل ویراستاری

یک رسوگردن ابالتر از نویسنده

واقعـ ًا نمیدانیـم کـه چـرا بعضـی کسـبوکارها در ایـران برعکـس تعریف میشـود؟ اگر برعکس هم تعریف نشـود ،بـه هرحال تصور اشـتباهی از همـان اول روی آن وجود خواهد داشـت .یکی
میالد قارونی
از همیـن کسـبوکارها ویراسـتاری اسـت .تـا اسـم ویراسـتاری میآیـد ،همـه ناخـودآگاه به سـمت اصلاح مـکان واژهها یا چگونگی نوشـتن آن میرونـد .این که آیـا ویرگول و نقطـه در مکان
روزنامه نگار
درسـت قـرار گرفتـه یـا جملـه فعـل دارد یـا خیـر؟ متأسـفانه ایـن دید اشـتباه در بسـیاری از دانشـجویان ادبیـات هم دیده میشـود که به هـر حال بایـد اصالح شـود.این روزها بـه لطف تولید
محتوای وبسـایت ،شـاهد اسـتخدام ویراسـتارهای فنی هسـتیم .البته که فعالیت ویرایشـی در وب نسـبت به نشـر راحتتر بوده و سـختگیریهای آن را ندارد؛ اما سـایتهایی هسـتند که به درسـت نویسـی در مطالب
خـود اهمیـت مـی دهنـد .همیـن آگهیهـا باعـث شـده تـا بسـیاری از دانشـجویان ادبیـات درصـدد تبدیـل خود به ویراسـتار باشـند؛ اما آیا بـه همین راحتی اسـت؟ خیر .مـا برای این کـه با چمو خم این دنیا آشـنا شـویم،
این بار به سـراغ خانم سـحر شموسـی رفتیم .خانم شموسـی فارغالتحصیل دارای مدرک کارشناسـی ادبیات انگلیسـی و کارشناسـی ارشـد زبانشناسـی از دانشـگاه الزهراسـت .چندین سـال اسـت که در حوزه ویراسـتاری
بـا نشـریات مختلـف فعالیـت میکنـد و بـه خوبـی میداند که ویراسـتار در حـوزه کاری خود بـه چه چیزی نیـاز دارد.

تفاوت تعریف در ایران و خارج

شـاید جالـب باشـد کـه بدانیـد ویراسـتاری در ایران و خـارج تعریف
هـای متفاوتـی دارد .در خـارج نویسـنده و ویراسـتار همـگام بـا هـم
پیـش میرونـد؛ امـا در ایران برعکس اسـت .در ایران نویسـنده وقتی
کارش تمـام شـد ،آن را بـه ویراسـتار تحویـل میدهـد و او بر اسـاس
دانـش و تجربیـات خودش شـروع بـه ویرایش متن میکند .مسـئله
از همینجا شـروع میشـود .هر ویراسـتاری باید در حوزه مشـخصی
کار کند .کار ویراسـتاری فقط تصحیح رسـمالخطی نیست .بلکه باید
بتوانـد از نظـر محتوایـی ،دانشـی و غیـره هـم متـن را مـورد بازبینی
قـرار دهد.متأسـفانه بـه دالیـل مختلفـی از جملـه ندانسـتن اهمیت
جایگاه ویرایشـی در ایران ،بسـیاری از شـرکتها متنهای خود را به
کسـی میدهند که فقط دسـتورات نگارشـی آن را اصالح کند .برای
همین اسـت که همیشـه شـاهد غلطهـای عجیبوغریبـی حتی در
بسـیاری از روزنامهها هسـتیم.

ویراستاری و درست نوییس

بله .هدف اولیه ویراسـتاری درسـت نویسـی مطلب اسـت .در مدرسه
در درس زبـان فارسـی شـما خواندهایـد کـه ویرایـش چندیـن نـوع
دارد .یک ویراسـتار خود باید همه اینها را داشـته باشـد .کسـی هم
میتوانـد بـه همـه اینهـا مسـلط باشـد کـه در یک حـوزه تخصصی
کار کنـد .چنیـن فـردی موفـق بـوده و خیلی خوب میتوانـد در این
حوزه پیشـرفت کند.
البته الزم اسـت که تولیدکننده محتوا یا نویسـنده به اصول درسـت
نویسـی هـم آشـنا باشـند .هرچنـد آشـنا بـودن کافی نیسـت ،بلکه
تعهـد هـم الزم اسـت .بـه هـر حال هـر دو بایـد در کار خـود متعهد
باشـند کـه تمـام تلاش شـان را برای اصلاح متن انجـامدهند و به
زبـان فارسـی وفـادار باشـند .هرچه اصول درسـت نویسـی در همان
اول بهتـر رعایـت شـود ،کار ویراسـتار در اصالح رسـمالخط راحتتر
بـوده و بیشـتر میتوانـد به بررسـی دیگر بخشها بپـردازد .پس الزم
اسـت کـه در کار خـود اصولـی را به نویسـنده آمـوزش دهد.

نیازمند کسبو کارهای کلمهای است

هـر کسـبو کاری کـه چیـزی برای نوشـتن دارد ،بایـد حداقل یک
ویراسـتار داشـته باشـد .در حوزههای نشـر بحث ویراسـتار بیشتر به
چشـم میخـورد؛ امـا در حوزههای اینترنت و سـایت ،به دلیل تفاوت
نـگارش ،در خیلـی از مـوارد ً
اصلا چنیـن لزومی وجود نـدارد .همان
مقـدار اصـول نوشـتاری کـه تولیدکننـده محتـوا میدانـد ،کفایـت
میکنـد .بـه هرحـال ،هر کسـبوکاری کـه در آن کلمـهای رد و بدل
و نوشـته میشـود ،بهتـر اسـت کـه در کنـار خـود یک نفـر ویرایش
کننده اسـتخدام کند.

تحصیالت؟

تحصیالت آن چنان مهم نیسـت ،بلکه سـابقه و سـیر مطالعاتی است
کـه بایـد مـورد توجه قـرار بگیرد .خیلی از ویراسـتاران خوب کشـور،
تحصیلات دانشـگاهی غیـر از ادبیـات دارند .مهم دانش و شـم زبانی
قـوی و تمریـن در خصـوص آن اسـت .همچنیـن بایـد همیشـه یک
کتـاب درسـت نویسـی مرجـع در کنـار دسـت خود داشـته باشـند.
ایـن کتـاب منبع ویراسـتار اسـت و نبایـد لحظهای از آن غافل شـود.

ویژیگ یک ویراستار خوب
ویراسـتار خـوب بایـد از نویسـنده یـا مترجم جلوتر باشـد؛ امـا از چه
لحـاظ؟ همانطـور کـه نوشـتیم ،ویراسـتار بایـد شـم زبانـی قـوی
داشـته باشـد .بایـد دسـتور خـط و زبـان فارسـی را به خوبـی بداند و
کتابهـای مرجـع از جمله فرهنگ ادبیات فارسـی و فرهنگ امالیی
زبان فارسـی مطالعه کند و به عنوان منبع همیشـه به همراه داشـته
باشـد .باید بر اصول نگارش و درسـت نویسـی مسـلط باشـد؛ اما فقط
اینها نیسـت.
ویراسـتار کسـی اسـت کـه بایـد همیشـه از نظـر دانـش و فـن از
نویسـنده جلوتـر باشـد .دانـش او فقـط نگارشـی نیسـت .بلکـه باید
بتوانـد اشـکاالت محتوایـی را نیز برطرف کند .شـاید نویسـنده بنابر
دالیلـی از جملـه اشـتباه تایپـی کلمـهای را جابهجا بنویسـد .او باید
بتوانـد منظـور نویسـنده را متوجـه شـود و آن را اصلاح کنـد .نکته
بعـدی ایـن کـه همـه متنهـا نوشتهشـده یـا تألیفی نیسـتند ،بلکه
ترجمـه هـم وجـود دارد .پس باید دسـتور زبان مبـدأ را هم به خوبی
بدانـد .تـا در مواقعـی کـه مترجـم نتوانـد بـه خوبـی متـن را ترجمه
کنـد یـا منظـور را بـه اشـتباه برسـاند  ،ویراسـتار وارد عمـل شـود و
متـن را اصلاح کند.
بنابرایـن ویراسـتار همیشـه بایـد در حال مطالعه باشـد .حاال به غیر
از مطالعـه منابـع تخصصی کار خـود ،کتابهای مختلفی بخواند و به

دنبـال افزایـش دانش تخصصی در حوزه خود باشـد.

این کسب و کار
نیازمند محل کار
اداری نیست .بیشتر
فعاالن این حوزه
به صورت دورکار
هستند .و اغلب
در منزل اقدام
به ویرایش متن
میکنند .مهمترین
هزینهای که باید در
این حوزه انجام داد،
خرید کتاب است

آیا هزینه الزم است؟

این کسـب و کار نیازمند محل کار اداری نیسـت .بیشـتر فعاالن این
حـوزه بـه صـورت دورکار هسـتند .و اغلب در منزل اقـدام به ویرایش
متـن میکننـد .مهمتریـن هزینهای کـه باید در این حـوزه انجام داد،
خریـد کتـاب اسـت .آن هـم نه هـر کتابی ،بلکه کتابهـای منبع که
در بـازار وجـود دارنـد .کالسهـای زیـادی وجـود دارد کـه اقـدام بـه
آمـوزش ویراسـتاری میکننـد؛ امـا در ایـن کالسهـا چیز بیشـتری
نسـبت بـه کتابهـا گفتـه نخواهـد شـد .پـس تـا میتوانیـد هزینه
خـود را صـرف خریـد کتابهای درسـت نویسـی کنیـد .اولویت اول
شـما صـرف بودجـه برای خرید چنیـن نمونههایی باشـد .مطالعه در
ایـن جا کار زیـادی دارد.

سخن آخر

صحبـت از ویراسـتاری نیـاز به زمان بیشـتری دارد .بـه هر حال برای
ایـن کـه بتوانیـد در این حـوزه ثابت قدم پیش بروید و موفق باشـید،
بایـد اول از همـه یـک حـوزه را مشـخص کنید و دوم ایـن که خود را
از هـر لحـاظ ،چـه نگارشـی و چه دانشـی ،قوی کنید .آن وقت اسـت
کـه همـه به دنبال شـما برای همـکاری خواهند آمد.

