
بهار؛ ادیبی آزادی خواه
نگاهی به زندگی و آرای ملک الشعرای بهار

 به مناسبت 18 آذر زادروز ایشان

  ماهنامه ی تحلیلی مسائل ایران/ سال چهارم/ آذر  1397 / 28  صفحه

سرند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران

سرند
باور به ساخنت

درباره ی ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین
 با نگاهی به زندگی سعیده قدس )بنیانگذار محک(

کارآفرینی و توسعه
نگاهی به کارکردهای کارآفرینی در جامعه

آنجی الو؛ راوی نارامور
مصاحبه ای با بانوی کارآفرین آنجی الو



آینه چون نقش تو بنمود راست   خود شکن، آینه  شکستن خطاست

ماهنامه ی تحلیلی مسائل ایران
سال چهارم/ شماره ی سی و هشتم / آذر ماه 97

مدیرمسئول و سردبیر: سپهر ساغری

منبع تصویر جلد:
 www.ucan.ir  سعیده قدس موسس محک؛ نگاهی به زندگی بانویی که دخرتش در 2 سالگی مبتال به رسطان شد  

همکاران این شماره:
مریم رساجی پور، مریم گلشن، فاطمه حدادی و نسیم داوی پناه

سرند رایگان است و رایگان خواهد ماند
نشانی سایت ماهنامه:                                

          www.sarandmonthly.com     
ماهنامه سرند را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید  

        Sarandmonthly

هب انم خداوند جان و رخد

سرند تالشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ی ایران

نظرات خود را عوض کن، به اصول خود پایبند 

مبان؛ برگ های خود را عوض کن، ریشه های خود 

را دست نخورده نگه دار.

ویکتور هوگو
نویسنده فرانسوی

1

  ماهناهم رسند

ل فروش
یرقاب

غ

https://www.facebook.com/sarandmonthly
http://t.me/sarandmonthly
https://instagram.com/sarandmonthly
https://plus.google.com/sarandmonthly
https://twitter.com/monthlysarand 


پیشنهاد
کارآفرینی چیست؟.............................................................16
معرفی کتاب کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها اثر دکرت محمود 

احمدپور داریانی

فرهنگ و هنر
بهار؛ ادیبی آزادی خواه......................................................17

نگاهی به زندگی و آرای ملک الشعرای بهار به مناسبت 18 آذر 
زادروز ایشان

دگران کاشتند و ما خوردیم......................................................22
به مناسبت  18 آذر  زادروز ملک الشعرای بهار

آگهی ها.......................................................................23

سخن آغازین
ایران، کوتاه ترین دیوار..................................................3

درباره ی مسئولیت گریزی و اصالحات در جامعه ی ایرانی

اقتصاد و کارآفرینی
باور به ساخنت.................................................................6

درباره ی ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین
 با نگاهی به زندگی سعیده قدس )بنیانگذار محک(

کار آفرینی و توسعه.....................................................10
نگاهی به کارکردهای کارآفرینی در جامعه

آنجی الو؛ راوی نارامور....................................................13
مصاحبه ای با بانوی کارآفرین آنجی الو

 آن چه در این شماره می خوانید:

2

سخن پایانی

آگهی

منبع تصویر:
چینی خانه اردبیل
Category Iran

www.wallpaperswide.com

ماهنامه سرند      شماره سی و هشتم، آذر 1397



3

من متوجه شده ام حتی افرادی که ادعا می کنند تقدیر همه چیز از پیش تعیین شده، و ما هیچ 
کاری برای تغییر آن منی توانیم انجام دهیم، قبل از عبور از خیابان اطراف را نگاه می کنند.

استیون هاوکینگ
فیزیکدان انگلیسی

سخن آغازین
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ایران کوتاه ترین دیوار
درباره ی مسئولیت گریزی و اصالحات در جامعه ی ایرانی

"این کشور درست شدنی نیست"، "لیاقت این ملت همینه"، 
" در ایران قانون نیست"، "این مملکت جای زندگی کردن 
نیست"، "اینجا ایرانه" و بسیاری عبارات مشابه دیگر نگرش 
بدنه ی جامعه ی ایرانی نسبت به وضعیت حاکم بر کشور 
را نشان می دهد. مطمئنا این عبارات بسیار قابل تفسیراند 
با این حال دو نکته بیشتر مورد توجه نویسنده قرار دارد. 
نخست ناامیدی موجود در این عبارات و دیگری ارتباط همه 
این تلقیات با کشورمان ایران. به بیانی روشن تر راقم این 
سطور می خواهد بداند که چرا عامل وضعیت حاکم را نه 
کارکرد و عقاید خود که موقعیتی جغرافیایی به نام ایران  می دانیم؟ 
آیا کشوری بدون مردمانش، توسعه یافته یا توسعه نیافته، 
خواهد شد؟ آیا جز این است که از بطن فرهنگی اهل کار، 
مسئولیت پذیر، وقت شناس و وظیفه شناس، معتقد به کار 
گروهی و ... توسعه یافتگی حاصل خواهد شد؟ بهتر نیست 
به عوض بد و بیراه گفتن به کشور، کاله خود را قاضی کنیم 

و ایرادات موجود در فرهنگ خود را جستجو نماییم؟ 

کشور چیست؟
کشور، رسزمینی است کامبیش وسیع که مردمانی در آن 
ساکنند و قدرتی مستقل آن را اداره می کند. مردمانی که 
در رسزمین زندگی می کنند ملت نامیده می شوند و قدرتی 
که بر آن فرمان می راند و آن را اداره می کند، دولت نام 
دارد. کشور، ملت و دولت سه مفهوم اند که یک واحد تام 
و کامل سیاسی را از نظر حقوق بین امللل پدید می آورند 
و وجود هر یک از آن ها وجود آن دو دیگر را دربر دارد. 
بنابراین، هر یک از این سه مفهوم جانشین آن دو دیگر  

می تواند بشود و بجای آن دو دیگر به کار رود.1

با این تفاسیر می توان انتظار داشت که کوه، دشت، دریا و ... 
عامل عقب ماندگی یا توسعه یافتگی اند؟ آیا درست تر نیست 
بگوییم این مردمان یک کشوراند که می تواند با تکیه بر 
منافع فردی و جناحی، و نه جمعی و فراجناحی، کوه خواری، 
دریاخواری، زمین خواری و ... پیشه کنند و تیشه به ریشه 

1- آشوری داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران، چاپ چهاردهم، 1386

منابع یک کشور بزنند؟ مگر نه این است که ژاپن یک کشور 
کوهستانی است که در مقایسه با کشورمان، منابع چندانی 
ندارد و در مقابل بسیار مستعد انواع بالیی طبیعی نیز است؟ 
با این حال چرا در چنین کشوری با تکیه بر خرد جمعی 
سازه های بلبرینگی ساخته می شود و در کشور ما زلزله 
محل رونق! کسب و کار فروشندگان کانکس، مواد غذایی 
و ... می شود؟ در چنین شرایطی باز می بایست به کشور 
دشنام داد؟ آیا نفت خوزستان یا کوه های زاگرس در احتکار 
و دزدی، دخل و تصرفی دارند؟ نمی بایست فرهنگ عمومی 
مردمان کنونی کشور محل توجه قرار گیرد؟ ما مردم هیچ 
عاملیتی در پدید آمدن وضع موجود کشور نداریم؟ از میان 
ما چه تعداد هنگام استخدام یا هرگونه همکاری تجاری از 
اهداف و چشم انداز آن نهاد یا سازمان می پرسیم؟ برای چه 
تعداد از ما آینده نگری اولویت دارد و نه منافع کوتاه مدت؟ 
آیا جز این است که فرهنگ عمومی منافع کوتاه مدت و 
گلیم خود از آب کشیدن را توجیه و تبلیغ می کند؟ آیا جز 
این است که حتی دزدی را به زرنگی تعبیر می کنیم؟ با این 

حال همه تقصیرات را به گردن کشور و غیر می اندازیم. 
در کلیت کارگران کشور جملگی زحمت کشند و دلسوز اما 
همین کارگر دلسوز نمی بایست از منابع مالی کارفرما مطلع 
باشد؟  آگاه  اثرات مخرب سدسازی  از  بایست  باشد؟ نمی 
هنگام استخدام فقط منافع فردی حایز اهمیت است؟ برای 
یک صاحب سرمایه یا کارآفرین، اولویت باید رفع نیازهای 
اجتماعی باشد یا خرید انواع و اقسام خودروهای لوکس و 
گران قیمت؟ مطمئنا این پرسش مطرح می شود که هر یک 
زندگی خود را دارند و مختاراند که از نیروی کار یا ثروت خود 
بهره ببرند. می گویم جز این نیست. اما نحوه بکارگیری این 
موارد حایز اهمیت است. نیروی کاری که صرفا ما به ازای دریافت 
وجه در اختیار کارفرما قرار می گیرد و آگاهانه یا ناآگاهانه عامل 
آسیب به جامعه می شود، نیروی کار متعهدی است؟ آیا این 
کارگر همان کارگر ژاپنی یا آلمانی است؟ سرمایه داری که 
خرید ماشین و ویال را به حضور در صحنه اجتماعی ترجیح 
می دهد، نمونه بارز یک شهروند مسئولیت پذیر است؟ آیا 
در سوئد و نروژ صاحبین سرمایه چنین نگرشی دارند؟ اگر 
رفتار ما چنین است دیگر چه انتظاری از پدید آمدن تغییر 
در شرایط کشور داریم؟ بیراه نیست بگوییم اکثریت دست 
روی دست گذاشته ایم تا کسی بیاید و امور را به سامان کند! 
نگرشی که هزینه آن را بارها پرداخت کرده ایم و با این حال 

محل توجه عمومی نیست.
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مسئولیت پذیری گام نخست اصالحات
نگرش ما نسبت به اصالحات عموما معطوف به غیر است 
و خود را بری از هرگونه خطا و لغزش می دانیم. اساسا ما 
ایرانیان با عذرخواهی بیگانه ایم و یا از آن نکوهیده تر برغم 
عذرخواهی باز خطای خود را تکرار می کنیم. گویی می شود 
همواره خطا کرد و با یک عذرخواهی ماجرا را ختم به خیر 
نمود. برای ما اصالحات در حدود هر دو سال به این یا آن 
فهرست رای دادن خالصه شده است. بی آنکه در طول 
سال خود را موظف و مکلف به اصالحات بدانیم. بی آنکه 
از خود بپرسیم تغییر و اصالحات صرفا یک مفهوم سیاسی 
است یا می تواند در دیگر عرصه ها نظیر اقتصاد، فرهنگ و 

... هم دخل و تصرف داشته باشد؟ اگر اصالحات به حیطه 
اندیشه ما ورود کند، باز هم یک مصلح آشتی ناپذیر هستیم 
که با عصبیت به اقدامات حکومت خرده می گیرد یا در 
نقطه مقابل تبدیل به شخصیتی می شویم که عقاید خود 

را بری از هرگونه خطا و لغزش می داند؟
از دوران قاجار و بویژه عصر ناصرالدین شاه به این سو با 
به  تا  وجود  این  با  ایم  شده  آشنا  صنعتی شدن  و  تجدد 
حال از خود پرسیده ایم که چگونه غرب به توسعه یافتگی 
دست یافت و ما همچنان سردرگم و پریشان احوالیم؟ از 
محصوالت و خدمات موجود در غرب و حتی ترکیه با غرور 
بسیار سخن می گوییم، اما از خود نمی پرسیم این خدمات 
گذاشتن  کنار  منزله  به  در غرب خود  نوین  و محصوالت 
خدمات و محصوالت از رده خارج است و این خود دقیقا به 
معنای تهدید منافع سنتی ها است. حال کسانی که کباده ی 
روشنفکری می کشند و مدام به حکومت بد و بیراه می گویند 
خود حاضرند به دور از انحصار و رانت، اجازه حضور نیروهای 
جوان و اندیشه های مدرن را بدهند؟ به یاد داشته باشیم که 
رشدیه با تاسیس مدرسه بازار مکتب داران را آشفته ساخته 
بود و همین امر موجب شد تا هزینه گزافی پرداخت کند. 
بر همین منوال یادمان باشد که استارتاپ هایی چون اسنپ 
یا آزمایش آنالین نه فقط با تظاهرات سنتی ها که حتی با 
هجوم ایشان به دفتر اسنپ در کرمان یا تعیین قرار بازداشت 

برای موسسین هم مواجه شدند. 
در حقیقت نیروهای سنتی نه تمایلی برای بروز شدن دارند 
و نه ظرفیتی برای پذیرش نیروهای جوان و مدرن. به بیانی 
دیگر در همه بخش های جامعه ی ایران ردی از کهن سالی 
و رخوت قابل مشاهده است که با اصل اصالحات مخالف 
است با این حال همچنان خود را مصلح می داند. در حقیقت        
بدنه ی جامعه ایران با تغییرات تا زمانی موافق است که منافع 
جناحی، صنفی و شغلی ایشان به خطر نیافتد! این تضاد 
حیرت انگیز به هنگام تهدید منافع ایشان عموا با توسل به 
خشونت سرباز می زند. مشکالتی که تقریبا همه نوآوران از 

دیرباز تا کنون برای تغییر پرداخت کرده اند.  

سپهر ساغری

سخن آغازین

ماهنامه سرند      شماره سی و هشتم، آذر 1397

ر:
وی

ص
ع ت

منب
ان

رم
و ک

م 
ر ق

پ د
سن

ن ا
الی

 آن
ی

س
اک

ت ت
رشک

ه 
ت ب

ضا
رتا

 اع
 و

له
حم

w
w

w.
fin

ds
.co

m
 



6

خیلی وقت ها مثال فکر می کنیم همین که روی پول کارگری که به خانه مان 
آمده مبلغی بگذاریم یا لباس نوی را به او بدهیم دیگر سهم مان را به 
دنیا پرداخته ایم اما واقعا کار اساسی این نیست. در واقع بیشرت این کارها 

را برای ارضای نفس خودمان انجام می دهیم تا برای کمک به دیگران.

سعیده قدس بنیانگذار محک که آلبوم خانوادگی اش پر از لبخند کودکان سرطانی ست
www.khabaronline.ir 

اقتصاد  و کارآفرینی
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فرانسوی  واژه  از   )Entrepreneurship( کارآفرینی  واژه 
گرفته  ریشه  “متعهد شدن”  معنای  به   Entreprendre
اسـت.  بنابـر تعریف واژه نامه دانشگـاهی وبستر، کارآفرین 
کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت 
اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. ژوزف شومپیتر 
تا 1۹۴۰  در سال های 1۹3۰  اتریشی،  اقتصاددان شهیر 
مطالعات گسترده ای در زمینه کارآفرینی انجام داد. وی در 
تعریفی از کارآفرینی می گوید: عصاره کارآفرینی در درک 
و بهره برداری از فرصت ها است. بر همین اساس در نوشتار 
پیش رو با اشاره به ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین، 
نگاهی خواهیم داشت به تالش های سعیده قدس بنیان 
گذار موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان، 
موسوم به محک. این بانوی کارآفرین در سال 2۰۰8 میالدی 
از طرف نشریه وال استریت ژورنال در شمار 5۰ زن برتر 

جهان معرفی شد. 

ویژگی های شخصیتی کارآفرین 
پیش از پرداختن به زندگی و کارنامه سعیده قدس، بررسی 
ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین خالی از لطف نیست. 
گرچه نباید از نظر دور داشت که بین صاحب نظران حوزه 
کارآفرینی تفاوت دیدگاه هایی نسبت به این ویژگی ها وجود 
دارد و طبعا نویسنده قصد ندارد تا کلیشه ای ارایه کند. با این 
حال اشاره به برخی از ویژگی های یک کارآفرین می تواند در 
فهم ابعاد مختلف این مهم، موثر باشد. دکتر نادر سید امیری 
و مرتضی هندیجانی فرد در کتاب »راه اندازی کسب و کار 
در ایران« ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین را چنین 

برشمرده اند:

آغاز  که  مخاطراتی  قبال  در  کارآفرینان  مسئولیت پذیری: 

ترجیح  آن ها  دارند.  مسئولیت شخصی  احساس  کرده اند، 
می دهند خود کنترل منابعشان را داشته باشند و منابع را 
جهت دستیابی به اهداف مشخص، مورد استفاده قرار دهند.
ریسک پذیری متعادل: کارآفرینان اهل ریسک پرخطر نیستند، 

فعالیت های  نتایج  هستند.  شده  حساب  ریسک  اهل  اما 
آن ها ممکن است در بلندمدت مشخص شود یا اهداف آن 
ها ممکن است در نگاه دیگران غیرممکن به نظر بیاید اما 
کارآفرینان، موقعیت ها را از یک دیدگاه متفاوت می بینند و 
باور دارند که اهداف آن ها واقع بینانه و دست یافتنی است. 
کار کارآفرین، برنامه ریزی و محاسبه ریسک بر پایه دانش 
بازار است. دستیابی به منابع برای اهداف از پیش تعیین 
شده، از شروط الزم برای موفقیت است. به عبارت دیگر، 

کارآفرینان موفق، هیچ گاه بی محابا خطر نمی کنند. 
اعتامد به موفقیت: کارآفرینان به موفقیت خود ایمان دارند. 

آن ها نسبت به موفقیت خود، خوش بین هستند. این سطح 
از  برخی  چرا  که  دهد  نشان  می تواند  بینی  از خوش  باال 
موفق ترین کارآفرینان، قبل از موفقیت نهایی، غالبا بیش از 

یک بار شکست خورده اند. 
انرژی باال: کارآفرینان دارای انرژی بیش تری نسبت به افراد 

معمولی هستند. این انرژی، می تواند یک عامل حیاتی باشد 
برای  کارآفرین  سوی  از  شگفت انگیزی  تالش  سبب  که 
راه اندازی کسب و کار مستقل خود می شود. ساعات طوالنی 

کار و تالش خستگی ناپذیر، برای آن ها یک قانون است.  
آینده نگری: کارآفرینان احساس و تعریفی درست از جستجوی 

فرصت ها دارند. آن ها پیش رو را نگاه می کنند و کم تر نگران 
آنچه دیروز انجام داده اند، هستند. آن ها مایل به بازگشت 
به گذشته و خوشحالی به سبب موفقیت هایشان نیستند. 
کارآفرینان واقعی بر آینده تمرکز می کنند. کارآفرینان، جایی 
که بیش تر مردم فقط مشکالت و غیرممکن ها را می بینند، 
به  تبدیل  افکارشان  سرانجام،  و  می بینند  را  پتانسیل ها 
موفقیت های بزرگ برای آن ها می شود. در حالی که مدیران 
درباره منابع در دسترس نگران هستند، کارآفرینان، عالقه مند 

به کشف و سرمایه گذاری در فرصت ها هستند. 
مهارت در سازماندهی: کارآفرینان می دانند که چطور افراد را 

جهت انجام فعالیت ها کنار هم قرار دهند. ترکیب اثربخش 
افراد و مشاغل، کارآفرینان را قادر می سازد که چشم اندازشان 

را به واقعیت تبدیل کنند. 

باور به ساخنت
درباره ی ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین

 با نگاهی به زندگی سعیده قدس )بنیانگذار محک(
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بررسی این صفات نشان می دهد کارآفرینی یک راز نیست، 
یک انضباط عملی است. کارآفرینی یک موهبت ژنتیکی 
نیست، بلکه مهارتی است که اغلب مردم می توانند بیاموزند. 
در نتیجه لزومی ندارد که شما یک شخص اسطوره ای باشید.1 
با این حال ضروری است که نگاه عمومی جامعه نسبت به 
مسئولیت  اجتماعی،  زندگی  اقتصادی،  امر  کار،  مفهوم 
بنیادین  تحول  ... دچار  و  فردی، خالقیت  پذیری، هویت 
گردد. در جامعه ایران نگاه عمومی بر نقش آفرینی دولت 
متکی است و معتقد است دولت یا نظام سیاسی می بایست 
به مانند پدری دلسوز همه مشکالت اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و ... را مرتفع کند. همین نگرش عمومی به پدید 
آمدن دولت های فراگیر در کشورمان انجامیده است. به این 
ترتیب تسلط دولت یا دستگاه قدرت بر همه امور جامعه، 
خالقیت و رقابت را از سطح جامعه ربوده است. جامعه کمتر 
در خود نیاز به رقابت می بیند و بیشتر دانشجویان و فارغ 
التحصیالن جامعه تنها به دنبال یافتن یک کار ثابت و بدون 
دردسر در سازمانی دولتی یا مانند آن هستند. با این حال 
معدود کسانی مخاطره تغییر اجتماعی را بر عافیت طلبی و 
محافظه کاری کارمندی، آن هم برای دولت، ترجیح داده و 
گام به میدان پر دست انداز و مخاطره کارآفرینی می گذارند. 
یکی از برجسته ترین و شناخته شده ترین این افراد سعیده 

قدس بنیان گذار محک است.

سعیده قدس از کودکی تا تاسیس محک
وی در سال 133۰ در منطقه شمیران واقع در شهر تهران به 
دنیا آمد. سعیده قدس دارای ۴ خواهر و برادر است. پدرش 
مدیر مدرسه و مادر ایشان خانه دار بودند. وی در دانشگاه 
تهران در رشته ی کارشناسی جغرافیا با گرایش سیاسی قبول 
شد و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، در اداره دخانیات 
به عنوان کارشناس برنامه و بودجه شروع به فعالیت کرد. در 
این زمان در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته می شود و در 
رشته جامعه شناسی شهری در سازمان برنامه و بودجه ادامه 

1- سیدامیری نادر، هندیجانی فرد مرتضی، راه اندازی کسب و کار در ایران، 13۹۴، تهران، نشر 
ترمه، صص 7 و 8.
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تحصیل می دهد. پس از گذشت چند سال در وزارت صنایع 
و معادن به عنوان کارشناس روابط بین الملل مشغول به 
کار می شود. سعیده قدس به واسطه شغل همسرش مدتی 
در پاکستان و آلمان اقامت داشت. به دلیل تنهایی و اصرار 
پسر کوچکش مهباد، صاحب فرزند دیگری شدند. تولد کیانا 
موجب شد که از کارش استعفا دهد، زیرا احساس می کرد 
با وجود دو فرزند نمی تواند هم در شغلش باقی بماند و هم 
به خوبی به تربیت و رسیدگی به فرزندانش بپردازد. استعفا 
و کناره گیری از شغل و مناصب اجتماعی اش گواهی بر این 
مدعا است که همواره کودکان اولویت زندگی وی بوده اند. 
در آستانه تولد دو سالگی دخترش کیانا، آرامش زندگی وی 
دچار تالطم عظیمی گشت. کودکش یک تومور سرطانی در 
کلیه داشت. طوالنی بودن روند درمان، او را در بیمارستان ها 
سرگردان می کند. در این زمان با خانواده هایی آشنا می شود که 
عالوه بر درد و رنج کودکشان، بار مالی درمان را هم تحمل 

می کنند و از این بابت بسیار در مضیقه اند.

من چون آملان زندگی کردم خیلی وقت ها برای تکمیل آزمایش 
ها به آملان می رفتیم و در آملان بود که با انجمنی آشنا شدم که 
برای حامیت از پدر و مادرهایی که بچه های مبتال به رسطان 
دارند تشکیل شده و به نظرم کامال جای چنین انجمنی در ایران 
خالی بود. آن موقع 10 سال از تاسیس این انجمن می گذشت. 
اتفاقا افراد آن انجمن سال گذشته برای بازدید از محک آمده 
بودند که اصال باورشان منی شد یک چنین مجموعه ای شکل 
گرفته باشد. آن ها در حد هامن انجمن مانده اند چون نیازی 
ندارند بزرگرت شوند. بیامرستان های آملان از لحاظ امکانات 
بسیار پیرشفته اند و چنین خالء بزرگی که در اینجا احساس 
می شد، در آن جا وجود ندارد.در ایران به خاطر تفاوت های 
فرهنگی و زبان و قومیت های مختلفی که وجود دارد، برای 
انجام چنین ایده هایی باید با انواع و اقسام مشکالت روبرو 
شد و هزینه و وقت و انرژی بیشرتی می طلبد اما در آملان 
روش زندگی در اقصی نقاطش تفاوت چندانی با هم ندارد.
آن جا نیازشان این بود که از مشکالتشان حرف بزنند و تبادل 
اطالعات کنند اما اینجا بیشرت دغدغه هایشان مالی است. این 
که کرایه برگشتشان به شهر یا روستا را از کجا تامین کنند؟ یا 
می خواستند مطمنئ شوند که رسمایه گذاری که کردند برای 
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درمان فرزندشان جواب می دهد یا نه؟ یا این که یکی از کادر 
پزشکی با آن ها حرف بزند و خاطر جمع شان کند. دغدغه 
هایشان کامال فرق می کرد. این بود که با صحبت هایی که با 
پزشک معالج کیانا داشتم و با افراد دیگری که دست اندر کار 
این ماجرا بودند به این نتیجه رسیدم که این قضیه ابعادش در 
ایران فرق می کند و هزینه های درمان حرف اول را می زند و 
باید به فکر تاسیس یک کار زیربنایی بود که به نوعی خیّرین 

را درگیر کند.2

ی  زمینه  فرزندش،  درمان  دوره  طی  از  پس  عوامل  این 
تاسیس موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
با نام اختصاری محک در سال 137۰ شد. این موسسه یک 
سازمان مردم نهاد غیردولتی است که تمامی بودجه آن از 
بدو تاسیس به وسیله مردم عادی و خیرین فراهم گشته 
است. برگزاری بازارها، توزیع قلک و عضویت در جمع یاوران 
محک از روش های جلب کمک های مردمی در این موسسه 
بوده است. محک در طول این سال ها 18 هزاران کودک 
سرطانی را تحت پوشش خود قرار داده است.3 امروزه محک 
تنها یک موسسه خیریه داخلی نیست، بلکه یک نهاد بین 
المللی است. که عالوه بر عضویت در سازما ن های بین المللی، 
توانسته است به مقام مشورتی شورای اقتصادی_اجتماعی و 
فرهنگی سازمان ملل متحد دست یابد.  در حالی که بسیاری 
از مردم و به تبع آن شرکت ها و نهادهای برآمده از فرهنگ 
عمومی، عدم همیاری دولتی و مشکالت مالی را مهم ترین 
مشکل خود نام می برند، سعیده قدس در اولین قدم دولت 

را کنار می گذارد:

“به دولت غر نزنیم و منتظر نباشیم به در خانه بیاورند. این 
فرهنگ خواست جمعی است. اولین قدم درک این حقیقت 
است که برای فرد منفرد در متام جوامع همیشه محدودیت  
هست، حضور در جمع است که می تواند راهگشا باشد. اینکه 
هر فرد می تواند برای کمک به دیگران و بازکردن گره از کار 
آن ها دستی باشد و برای تعداد زیادی مفید واقع شود. ما با 
این فرهنگ که منتظر اقدامی از سوی دیگران نباشیم، رشوع 

کردیم.”

2- با سعیده قدس بنیانگذار محک که آلبوم خانوادگی اش پر از لبخند کودکان سرطانی ست 
www.khabaronline.ir

www. mahak-charity.org 3- مصاحبه فاینانشیال تایمز با بنیانگذار محک
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برای چه زندگی می کنیم، اگر قرار نیست زندگی 
را برای همدیگر کمرت دشوار کنیم؟

جرج الیوت
نویسنده انگلیسی

اقتصاد  و کارآفرینی
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کار آفرینی نقش تأثیرگذاری در رشد اقتصادی و استاندارد 
زندگی یک کشور دارد. ممکن است فکر کنید شما به عنوان 
کار  و  کسب  یک  صاحب  یا  آپ  استارت  یک  بنیان گذار 
کوچک سخت کار می کنید تا کسب و کار خودتان را توسعه 
دهید و زندگی خانواده خود را تأمین کنید؛ اما شما در واقع 
کاری فراتر از آن برای جامعه محلی، منطقه و کشور خود 
انجام می دهید. در اینجا به 7 نقش مهمی که کار آفرینی در 

توسعه اقتصادی یک کشور ایفا می کند اشاره می شود.

1- ایجاد ثروت و توزیع آن:  با ایجاد کسب و کار، کارآفرینان بر 

روی منابع خود سرمایه گذاری می کنند و جذب سرمایه از 
سرمایه گذاران، وام دهندگان و عموم مردم صورت خواهد 
گرفت )در قالب وام، سهام و غیره(. این امر ثروت عمومی 
را به گردش در می آورد و به افراد اجازه می دهد از مزایای 
حاصل از موفقیت کار آفرینی و رشد کسب و کار بهره مند 
شوند. این نوع سرمایه گذاری مشترک که منجر به ایجاد 
ثروت و توزیع آن می شود یکی از الزامات و اهداف اساسی 

اقتصادی است.

2- ایجاد شغل:  کار آفرینان بنا به تعریف این واژه ایجاد کنندگان 

شغل هستند1 که در مقابل جویندگان شغل قرار دارند. به 
عبارت ساده تر وقتی شما یک کار افرین می شوید یک جوینده 
کار کمتر در اقتصاد وجود دارد و شما امکان استخدام برای 
چند کارجوی دیگر فراهم می کنید. این نوع از ایجاد شغل به 
وسیله کسب و کار های جدید یا موجود، یکی از اهداف اصلی 
توسعه اقتصادی است. به همین دلیل است که دولت هند 
ابتکاراتی مانند StartupIndia راه اندازی کرده است تا از 

* متن حاضر ترجمه ای است از
Roles of Entrepreneurship in Economic Development of a Country  
www.evoma.com
1- البته رسالت کارآفرینی نه ایجاد اشتغال که بهبود وضع موجود است با این حال کارآفرینی می تواند 

منجر به اشتغال زایی هم شود

استارت آپ های چدید حمایت کند و موارد دیگری مانند 
که شرکت ها و سرمایه گذار های   Make in the India
خارجی را جذب اقتصاد هند می کند. تمامی این موارد به 
در  و  می کند  ایجاد  بسیاری  فرصت های شغلی  نوبه خود 
تقویت استاندارد ها تا رسیدن به سطح جهانی کمک می کند.

3- توسعه منطقه ای متعادل: کارآفرینان، کسب و کار ها و واحد های 

صنعتی جدیدی راه اندازی می کنند که از طریق قرار گرفتن 
در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم به توسعه منطقه ای 
کمک می کنند. رشد صنایع و مشاغل در این مناطق منجر به 
بهبود زیرساخت ها از جمله جاده ها، ارتباط ریلی، فرودگاه ها، 
تأمین برق و آب پایدار، مدارس، بیمارستان ها مراکز خرید 
و سایر خدمات عمومی و خصوصی می شوند که در غیر این 
صورت در دسترس نخواهند بود. هر کسب و کار جدیدی که 
در مناطق کمتر توسعه یافته قرار می گیرد به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم مشاغلی ایجاد می کند که از طرق مختلف 
به رشد اقتصاد منطقه ای کمک می کند. در هند دولت های 
مرکزی و ایالتی این نوع از توسعه منطقه ای را با ایجاد کسب 
و کار های ثبت شده در وزارت شرکت های کوچک و متوسط 

)MSME( ارتقاء می دهند.

4- تولید ناخالص داخلی و درآمد رسانه: وزارت شرکت های کوچک 

و متوسط هند از 36 میلیون واحد تشکیل شده است که  
امکان استخدام بیش از 8۰ میلیون نفر را فراهم می کند و 
عامل بیش از 37% تولید ناخالص داخلی کشور است. هر 
واحد جدیدی که به این 36 میلیون واحد اضافه می شود  
امکان استفاده از منابع بیشتری مثل زمین، آزمایشگاه و 
سرمایه برای توسعه محصوالت و خدمات را فراهم می کند 
که در نتیجه به درآمد ملی، محصول ملی و درآمد سرانه 
کشور اضافه می شود. این رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد 

سرانه یکی از اهداف ضروری توسعه اقتصادی است.

5-استاندارد های زندگی: افزایش استاندارد  زندگی مردم درجامعه 

هنوز یکی از اهداف کلیدی توسعه اقتصادی است. کارآفرینان 
نقش کلیدی در افزایش استاندارد زندگی در جامعه دارند. آن 
ها این کار را نه فقط به دلیل ایجاد شغل بلکه با توسعه و اتخاذ 
نو آوری هایی که منجر به بهبود در کیفیت زندگی کارمندان، 
مشتریان و سایر سهامداران در جامعه خود می شوند، انجام 
را  تولید  هزینه های  که  اتوماسیونی  مثال  برای  می دهند. 
کاهش می دهد و تولید سریع تر را امکان پذیر می کند، یک 

هفت نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی یک کشور
نگاهی به کارکردهای کارآفرینی در جامعه
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واحد کسب و کار را مولد تر می سازد، در حالی 
که مشتریانش همان کاال را با هزینه کمتری 

دریافت می کنند.

6-صادرات: هر کسب و کار در حال رشد می خواهد 

کار خود را با صادارات و توسعه کسب و کار خود 
در بازار های خارجی آغاز کند. این بخش مهمی 
اقتصادی است؛ چراکه دسترسی به  از توسعه 
موجب  می کند،  فراهم  را  بزرگ تری  بازار های 
ورود ارز و دسترسی به آخرین فناوری های روز 
و فرایند های مورد استفاده در بازار های خارجی 
توسعه یافته می شود.  یکی از مزایای مهم دیگر 
آن است که این توسعه منجر به کسب درآمد 
پایدار تر طی رکود اقتصادی در اقتصاد محلی 

می شود.

به  منجر  همیشه  اقتصادی  توسعه  7-توسعه: 

توسعه جامعه نمی شود. توسعه جامعه نیازمند 
و  پرورش، سالمت  و  آموزش  برای  زیرساخت 
سایر خدمات عمومی است. برای مثال شما نیاز 
به کارکنان تحصیل کرده و ماهر جهت جذب 
موسسات  اگر  دارید.  جدید  کار های  و  کسب 
آموزشی، مدارس فنی و فرصت های کارآموزی 
از  مجموعه ای  ایجاد  به  باشد،  داشته  وجود 
کارکنان آموزش دیده و ماهر کمک خواهد کرد.

بنابراین کارآفرینی نقش مهمی در آغاز جرقه 
توسعه اقتصادی از طریق شروع کسب و کار های 
بهبود  در  شدن  سهیم  و  شغل  ایجاد  جدید، 
ناخالص  تولید  مانند  مختلف  کلیدی  اهداف 
توسعه  زندگی،  استاندارد  صادرات،  داخلی، 

مهارت ها و جامعه دارد.

12
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آنجی الو1، یک خربنگار موفق است که تالش دارد 
بکارگیری  و  تجربیات خود  از  بهینه  استفاده  با 
تکنولوژی، به محیط کسب و کار برای ارتباط موثر 

و صادقانه تر کمک کند.

متن حاضر ترجمه ای است از 
 Angie Lau, Chief Narrator of Narramur

www.asianentrepreneur.org   

 1-Angie Lau

اقتصاد  و کارآفرینی
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داستان شام چیست؟

بعد از بیست سال خبرنگاری، به دنبال عالقه درونی ام به 
کارآفرینی رفتم و اجازه دادم تا مسیر زندگی ام را تعیین 
کند. در دسامبر 2۰17 حرفه خود به عنوان مجری را در 
تلویزیون بلومبرگ در هنگ کنگ رها کردم تا در سال 2۰18 
به بنیاد "لی کا شینگ"1 و "هورایزن ونچرز"2 بپیوندم. در 
آنجا فهمیدم که یک عشق تازه دارم؛ چگونه برای کمک به 
شرکت ها و استارتاپ هایی که می خواهند دنیا را متحول 
کنند، کسب و کار را با ارتباطات پیوند دهم. بنابراین شرکت 
مشاور ارتباطات خود، به نام نارامور3 را تاسیس کردم. این 
نام از ریشه التین "روایت" می آید. این کلمه یک کلمه 
باستانی است که به فراموشی سپرده شده است اما تاکنون، 
اساس هر چیزی است که ما را به هم متصل نگه می دارد: به 
اشتراک گذاشتن داستان هایمان. هدف ما در نارامور کمک به 
مدیران اجرا یی و بنیان گذاران شرکت ها است تا پیام واقعی 
خودشان و کسب و کارشان را بیابند. در ادامه و بر اساس آن 

پیام، همه تصمیم ها گرفته می شود. 

در زمینه فعالیتتان چه چیز بیش از همه شام را تهییج می کند؟

تکنولوژی، ارتباطات را تغییر خواهد داد. موج اول زمانی آمد 
که اینترنت مدل های اصلی درآمدزایی رسانه های بزرگ 
را تضعیف کرد. صنعت رسانه متوجه تاثیرات اینترنت نبود. 
رسانه های آنالین نوظهور سودآوری رسانه های دیگر را کم 
و کمتر کردند. موج بعدی در حال آمدن است و من پیوسته 
ساختن  برای  می تواند  چگونه  تکنولوژی  که  می اندیشم 
ارتباطات شفاف تر، سریع تر، تاثیرگذارتر، کارآمدتر و آسان تر 
1-Li Ka Shing Foundation

Horizons Ventures  2- یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در هنگ کنگ
3- Narramur

به کار گرفته شود. به همین دلیل است که به طور خاص به 
تکنولوزی زنجیره بلوکی )بالک چین(۴ عالقه مند شده ام.

شام چه نسبتی با آسیا دارید؟
هنگ کنگ محل تولد من است. آسیا یک سرزمین غنی 
در  دورتر  بسیار  من   اما  است.  فرهنگ  و  مردم  تاریخ،  از 
حومه تورنتو در کانادا بزرگ شده ام. آنچه از فرهنگ خودم 
می دانم از داستان های پدر و مادرم، کالس های زبان شنبه و 
تلویزیون است. همه این دانسته ها هفت سال پیش لحظه ای 
که اینجا آمدیم تغییر کرد. بسیار غنی تر شده است. این یک 

ماجراجویی باورنکردنی است!

شهر محبوب شام برای کسب و کار در آسیا کدام است و چرا؟

دیگر  ارتباط  یک  سبب  جدید  ارتباط  هر  کنگ.  هنگ 
می شود. مردم صمیمی، انرژی، ایده ها و شبکه های زیاد؛ 
همیشه یک رویدادی، کنفرانسی، مراسم شام، قهوه، کوکتل 
و یا نوشیدنی وجود دارد. همه چیز ممکن است. زمانی که 
می خواهید سرحال شوید تنها کاری که باید انجام دهید این 
است که مدت کوتاهی را برای تمرکز به ساحل بروید و بعد 
از آن بسیار سرحال خواهید بود! یکی از پاتق های مورد 
عالقه من کافه گری5 در هتل آپر هوس6 است. اصال بعضی 
وقت ها مثل دفتر دوم من است. یک تجربه متفاوتی است 
وقتی از طبقه ۴۹ام به بندر ویکتوریا که با آسمان خراش ها و 
ساختمان ها احاطه شده است، نگاه می کنید و انرژی زیادی 

از همه این فضا به دست می آورید.

بهرتین توصیه ای که تاکنون شنیده اید؟
"قبل از اینکه یک پیشنهاد شغلی را قبول کنید در مورد 
آن شرکت طوری تحقیق کنید که انگار تصمیم به سرمایه 
گذاری در آن شرکت را دارید" اگر سرمایه گذاری  مناسبی 
4-Blockchain
5- Gray
6- Upper House

آنجی الو؛ راوی نارامور
مصاحبه ای با بانوی کارآفرین آنجی الو
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به نظر نمی رسید پس  احتماال محل مناسبی برای آینده 
شغلی شما هم نخواهد بود، حتی اگر درآمد مناسبی هم 
داشته باشد. این توصیه ای بود که وارن بافت به من یاد 
داد )گرچه او شخصا این را به من نگفته و از جایی خواندم( 
در هر حال این توصیه در ذهن من ماندگار شد و همیشه 
راهنمایی است برای کارهایی که انجام می دهم.  این توصیه ای 

بوده است که در طول زندگی حرفه ای ام به کار گرفته ام.

چه کسی الهام بخش شام است؟
پسر هجده ماهه ام. او به من انگیزه می دهد که شجاع باشم. 
او من را تشویق می کند که تغییر کنم و چیزهای جدید را 
بپذیرم. من می خواهم  که در آینده اش تاثیر گذار و همراه 
باشم و از آن دسته مادرانی باشم که با نمونه بودن، آموزش 
می دهند و راهنمایی می کنند. بنابراین به جای ساکن ماندن، 

پیش می روم و تالش می کنم.

چه چیزی جدیدا یاد گرفتید که خیلی متعجبتان کرد؟
این قانون چهل درصد یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا است: 
زمانی که فکر می کنید در اوج خستگی ذهنی، عاطفی 
و فیزیکی هستید تنها چهل درصد از ذخیره انرژی تان را 
استفاده کرده اید. این حقیقت زندگی من را کامال تغییر 
از  بعد  روزهای  و سخت ترین  تاریک ترین  در  من  به  داد. 
زایمانم کمک کرد. تصور کنید شما تازه از یک فشار فیزیکی 
وحشتناک بیرون آمده اید و اکنون باید هر دو ساعت یک 
بار بدون خواب و استراحت نوزادتان را شیر دهید. غیرممکن 
و خارج از توان به نظرم می رسید. در آن موقع بود که قانون 
چهل درصد را خواندم. من را نجات داد و اکنون این قانون را 

در هرکاری که انجام می دهم به کار می برم. 

15

اگر به عقب برگردید چه کاری را متفاوت انجام می دهید؟
قدر زمان را بیشتر می دانستم.

برای تفریح چه می کنید؟
به ساحل می روم، روی شن ها می نشینم. تمرکز می کنم. 
برای اینکه از لحظات لذت زندگی لذت ببرید... انجام ندادن 

هیچ کاری، بزرگترین لذت است.

برای اسرتاحت در آسیا کجا را ترجیح می دهید؟ 
مکان  یک  هستیم.  الئوس  در  پرابانگ  لوانگ  عاشق  ما 
جادویی است! جایی که در آن زمان فراموش می شود! جایی 
که چرخیدن در آن خودش یک ماجراجویی است. ما این 
پاییز همراه پسر کوچکمان، پدربزرگ و مادربزرگش دوباره 
انجا می رویم، سه نسل در یک مقطع منحصر به فرد زندگی 

مان.

کتابی که هر کس که در کسب و کار باید این آن را بخواند؟ 
"هفت عادت مردمان موثر".

اگر مطلبی هست که بیانش به کسب و کارتان کمک می کند و 
می خواهید بگویید ، لطفا خجالت نکشید!

هیچ خجالتی برای درخواست کمک وجود ندارد. کسانی را 
بیابید که هم تراز شما هستند. ما به دنبال مشتری نیستیم. 
ما به دنبال شریک و همکار هستیم تا با یکدیگر رشد کنیم.  
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پیشن

گرچه کارآفرینی از پیشینه طوالنی برخوردار است با 
این حال در چند سده اخیر مورد توجه بیشتر و دقیق تر 
شخصیت های دانشگاهی قرار گرفته است. این رویکرد 
علمی به مقوله کارآفرینی از یک طرف موجب بررسی 
دور از احساس این مهم و از سوی دیگر موجب ارایه 
تعاریف مختلف و متفاوتی از کارآفرینی گردید. با این 
تفاسیر می توان گفت که نقصی بر کارآفرینی وارد است 
ارایه  که حتی متخصصین امر قادر به جمع بندی و 
تعریفی واحد از آن نیستند؟ در پاسخ به این پرسش 
باید گفت که حدود و جامعیت مقوله ی کارآفرینی مانع 
از یک تعریف کلیشه ای و چارچوب مدار شده است. در 
حقیقت ارایه تعاریف متفاوت از کارآفرینی خود نشانگر 

چند وجهی بودن آن است.
کارشناسان  زمره  از  داریانی1  احمدپور  محمود  دکتر 
ایرانی است که در کتاب "کارآفرینی: تعاریف، نظریات، 
الگوها" به بررسی علمی چیستی کارآفرینی پرداخته 
است. اهمیت این اثر بیشتر از آن جهت است که جدا 
کارآفرینی،  به  نسبت  مختلف  های  نگرش  بررسی  از 
مخاطب را با حدود و مفهوم کارآفرینی آشنا می کند. 
ضرورتی که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. 
بویژه از آن جهت که بدفهمی از مقوله های مختلف 
علوم انسانی، که عمدتا وارداتی نیز بوده اند، تا به اینجای 
امر برای جامعه ی ایرانی پرهزینه بوده است. از این رو 
ضروری است که دست کم در زمینه ی کارآفرینی تا 
حد امکان مانع بازتکرار چنین بدفهمی یا کج فهمی از 

آن شد. 
به عنوان نمونه طرح بحث اشتغال زایی و نقد این مهم 
که کارآفرینی موجب بیکاری است. در حالی که ماهیت 
و رسالت کارآفرینی با ایجاد تغییرات گره خورده است. 
به بیانی روشن تر کارآفرینی نه لزوما اشتغال زایی که 
این  از  داند.  می  محور خود  را  آفرینی  ارزش  ضرورتا 
مدارس  تاسیس  با  رشدیه  خان  حسن  میرزا  رهگذر 

1- دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نوین، فعالیت مکتب داران را با مخاطره روبرو کرد یا 
حتی توسعه حمام های خانگی از رونق گرمابه های 
عمومی به شدت کاست. بر همین منوال تاکسی ها که 
زمانی گاری چیان را از صحنه خارج کرده بودند خود 

بوسیله ی اسنپ و تپسی به چالش کشیده شده اند.

***

دکتر  اثر  الگوها  نظریات،  تعاریف،  کارآفرینی:  کتاب 
محمود احمدپور داریانی بوسیله انتشارات ساکو در 278 
صفحه و با قیمت 1۴ هزار تومان به چاپ رسیده است. 

کارآفرینی چیست؟
معرفی کتاب کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها

 اثر دکرت محمود احمدپور داریانی

16
ماهنامه سرند      شماره سی و هشتم، آذر 1397



17

ر:
وی

ص
ع ت

منب
هار

ی ب
تق

مد
مح

w
w

w.
w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

فرهنگ و هنر

"ملک الشعرای بهار ستایشگر آزادی است و از شاعران بزرگ ایران 
هیچ کس به خوبی او از آزادی سخن نگفته است."

عبدلحسین زرین کوب 

زرین کوب عبدالحسین، با کاروان ُحله، انتشارت علمی، چاپ هشتم، 1373.  
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گفتم که مگر به نیروی قانون/ آزادی را به تخت بنشانم

وامروز چنان شدم که بر کاغذ/ آزاد نهاد خانه نتوانم

ای آزادی ، خجسته آزادی !/ از وصل تو روی برنگردانم

تا آنکه مرا به نزد خود خوانی/ یا آنکه  ترا به نزد خود خوانم
محمد تقی ملک الشعرای بهار، دیوان اشعار به کوشش چهرزاده بهار، قصیده بث 

الشکوی، ویرایش دوم، انتشارات طوس، جلد، 138۰، جلد یکم، صفحه 327

بنیاد  به  اعتقادش  و  ایران  استقالل  به  بهار  »دلبستگی 
حکومت مقتدر مرکزی تا آن اندازه بود که با همه ی نهضت هایی 
که به شکلی رنگ و بوی تجزیه طلبی داشتند یا مایه ی 
تضعیف دولت مرکزی می شدند، مثل نهضت جنگل در 
گیالن، نهضت خیابانی در آذربایجان و نهضت کلنل محمد 
تقی پسیان در خراسان، به صراحت به مخالفت پرداخت و با 
سرودن قصیده ای بلند در نکوهش جنگلی ها از کابینه ی 
وثوق الدوله و اقدامات او علیه نهضت جنگل حمایت کرد«1 
»بهار در سال 1334 با ایجاد جمعیتی به نام دانشکده، شعرا 
و نویسندگان جوان را پیرامون خود گرد آورد و راه و رسم 
نویسندگی و شاعری، راهی که خود آموخته بود را به آنان 
آموخت و به قول خود مکتب تازه ای از نظم و نرث ایجاد منود 
و خالصه مجله دانشکده را که نارش افکار او و اعضای انجمن 
بود، دایر کرد.«2 بهار شاعر مقتضیات زمانه اش بود به طوری 
که اگر پنجاه سال پیشتر یا بعدتر به دنیا می آمد، محتویات 
و مضامین شعری اش به کلی متفاوت می شد. او پس از 
جنگ، قدم به قدم پیش آمده و به اسلوب های نوین روی 

آورد و اشعارش از حیث مضمون و شکل پخته تر گشت.

ویژگی های شعر ملک الشعرای بهار
بهار بیش از همه، شاعری قصیده سرا است و از ویژگی ها و 
صفات شعری او می توان به نگرانی از آینده اشاره کرد که در 
اغلب قصایدش مشهود است. دانش های نوین که از جهان 
غرب به ایران وارد می شد، در دل نقش پذیر وی اثر می 
گذاشت. همچنین اطالعاتی که از ایران باستان و زبان های 
قدیم ایران در ذهن او ذخیره می شد، بر قدرت بیان، ژرفای 

1- عظیمی میالد، من زبان وطن خویشم )نقد و تحلیل و گزیده ی اشعار ملک الشعرای بهار(، 
انتشارات سخن، 1387، ص ۴17

2- محمدی حسن علی، شعر معاصر ایران، جلد اول، انتشارات ارغنون، 1375، ص 117

بهار؛ ادیبی آزادی خواه
نگاهی به زندگی و آرای ملک الشعرای بهار

 به مناسبت 18 آذر زادروز ایشان

18

فرهنگ و هنر

میرزا تقی خان معروف به »بهار« شاعر، روزنامه نگار، نماینده 
مجلس، وزیر، استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان ایران در 18 
آذر 1265خ در مشهد به دنیا آمد. وی ادبیات را نخست نزد 
پدرش آموخت و از هفت سالگی شعر سرود. برای تکمیل 
بهره  نیشابوری  ادیب  محضر  از  عربی  و  فارسی  معلومات 
جست و برای مدتی صاحب منصب ملک الشعرایی آستان 
مشروطه  به  جوانی  عنفوان  در  بهار  گشت.  رضوی  قدس 
خواهان دل بست و به سلک ایشان درآمد و در ادامه ی این 
مسیر، روزنامه "نو بهار" با نگرشی مدرن را منتشر کرد. این 
روزنامه به دلیل رویکرد جسورانه و حمالت شدید خود علیه 
روس ها و دخالت آنان در امور داخلی کشور، اهمیت ویژه 
ای یافت. ملک الشعرای بهار شاعری بود که آمال و آالم مردم 
ایران را در بخشی حساس از تاریخ، بازنمایاند و به گونه ای 
نماینده ی رویارویی مدرنیسم با سنت در ایران قرن بیستم 

به شمار می آید.

ملک الشعرای بهار، قانون و آزادی
ارتباط قانون و آزادی در دید بهار، ارتباطی بنیادین و اصولی 
است. با قانون است که آزادی استقرار و استمرار می یابد. 
همین مفهوم را در قصیده ای در سال 12۹7 در دوره ی 
کابینه ی مستوفی الممالک و در اعتراض به توقیف مجله نو 

بهار به نظم درآورده است:

عمری به هوای وصلت قانون/ از چرخ برین گذشت افغانم

در عرصه ی گیر و دار آزادی/ فرسود به تن درشت خفتانم

ماهنامه سرند      شماره سی و هشتم، آذر 1397
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اندیشه و عمق فکر او می افزود. به طوری که آثار نخستین 
وی با آنچه در بیست سال پایانی عمرش سروده قابل مقایسه 
نیست. بهار به آموختن زبان پهلوی اکتفا نکرد و شماری از 
متون آن زبان را به نظم و نثر به زبان فارسی برگرداند و به 
مطالعات تطبیقی زبان های فارسی میانه و نو نیز پرداخت. 
»بهار از تاریخ ایران مایه گرفته بود و از روی وطن دوستی به 

آن عشق می ورزید. در آثار خود نیز از فراز و نشیب رسگذشت 
ملت خود بسیار سخن گفته است. اصوال نسل بهار بر خالف 
پیشینیانشان، دوست دار تاریخ و آگاه از آن بوده اند. از این رو 
عالقه شان به وطن هوشیارانه بود و با استعدادها و نیازهای 
مقتضیات مملکت خویش به خوبی آشنایی داشتند.«3 بهار هم 
مهارت داشت هم شجاعت در ادب و نوآوری. در شعر اموری 
انجام داده که دیگران جسارتش را نداشتند. در شاعری زبانی 
پر مایه و متین داشت. در وزن و قافیه آسان و دشوار، طبع 
ها صحنه  »طبایع، سرشت  بود.  کرده  آوری  نو  و  آزمایی 
های حیات و احوال و کیفیات فضای سیاسی و اجتماعی را 
استادانه وصف کرده است. محیط زهر آلود بد گمانی را به 
گردش قلم به تصویر کشیده است. فساد جامعه را ماهرانه و 
به زبانی طنز آمیز آماج تیر انتقاد می سازد. عاقبت حکومت 

3- یوسفی، غالم حسین، چشمه روشن، انتشارات علمی، 1373، ص ۴53

فساد، رشوه، تزویر، دروغ و چاپلوسی را آگاهانه پیش بینی 
می کند.«۴ »دیوان بهار متنوع ترین دیوان فارسی در عصر 
مشروطیت است. این مسئله ی مقایسه تنوع اقالیم شعری 
بهار را می توان از عصر مشروطه به قدما نیز تسری داد و 
گفت در دیوان هیچ قصیده سرایی با همه ی عظمت و بی 
کرانه گی شعر سنایی و استادی ساخت و انسجام فکری 
ناصر خسرو و تصاویر بدیع خاقانی، به اندازه ی دیوان بهار 
تنوع اغراض وجود ندارد و این یکی از سعادت های بهار بوده 
است که قصیده را در روزگاری به خدمت خویش درآورده 
که تاریخ اجتماعی ایران و جهان هر روز گونه و رنگ تازه ای 
به خود گرفته و او تجارب شعری قدما را به خدمت اندیشه 
های خویش در ارتباط با حوادث عصر در آورده است. بهار 
واپسین تجلی یکی از ارجمندترین صورت های شعر فارسی 
است. صورتی که از رودکی آغاز می شود و به بهار ختم می 
گردد.«5 بهار با فکر روشن خود زود دریافت که  در کارهای 
ادبی باید روشی تازه و استوار پیدا کرد. وی نه تنها به لزوم 
این تجدد معتقد بود، بلکه در هر زمینه آثاری نیز عرضه کرد 
که حاصل تجارب او و نمونه و سرمشقی برای دیگران بود. از 

4- عظیمی میالد، من زبان وطن خویشم )نقد و تحلیل و گزیده ی اشعار ملک الشعرای بهار(، 
انتشارات سخن، 1387، ص 5۰

5- شفیعی کدکنی، مجله آینده، دی و بهمن 63: صفحات 6۴2 تا 655
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فرهنگ و هنر
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فرهنگ و هنر

بهار هم مهارت داشت هم شجاعت در ادب و نوآوری. در شعر اموری انجام داده 
که دیگران جسارتش را نداشتند. در شاعری زبانی پر مایه و متین داشت. در وزن 
و قافیه آسان و دشوار، طبع آزمایی و نو آوری کرده بود. »طبایع، رسشت ها صحنه 
های حیات و احوال و کیفیات فضای سیاسی و اجتامعی را استادانه وصف کرده 
است. محیط زهر آلود بد گامنی را به گردش قلم به تصویر کشیده است. فساد 
جامعه را ماهرانه و به زبانی طنز آمیز آماج تیر انتقاد می سازد. عاقبت حکومت 

فساد، رشوه، تزویر، دروغ و چاپلوسی را آگاهانه پیش بینی می کند.
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فغان ز مرغ جنگ و مرغ وای او/ که تا ابد بریده باد نای او

بریده باد نای او و تا ابد/ گسسته و شکسته پر و پای او

ز من بریده یار آشنای من/ کزو بریده باد آشنای او

چه باشد از بالی جنگ صعب تر/ که کس امان نیابد از بالی او

رشاب او ز خون مرد رنجرب/ وز استخوان کارگر غذای او

همی زند صالی مرگ و نیست کس/ که جان برد ز صدمت بالی او

همی تند چو دیو پای در جهان/ به هر طرف کشیده تارهای او

به هر زمین که باد جنگ بروزد/ به حلق ها گره شود هوای او

جهان شود چو آسیاب و دم به دم/ به خون تازه گردد آسیای او

آن جمله است برخی از مقاالت در زمینه ی تحقیقات ادبی 
و تاریخی، دستور، لغت، نقد و تصحیح متون و غیره. اگر گفته 
شود بهار مبتکر و مروج سبک شناسی در ایران بود، سخنی 
گزاف نیست. افزون بر این  بهار از نخستین کسانی است که 
ادبیات را از حوزه ی ادب خواص به فرهنگ عامه و لهجه 
های محلی آثار ادبی آنها و آداب و رسوم قومی و نکاتی از 
این قبیل گسترش داده اند. بهار با فراخ نگری در به کارگیری 
الفاظ بیگانه در سبک کهن شعر فارسی می خواست به هم 
عصران خود نشان دهد که می توان دایره ی استعمال لغات 
شعری را با حفظ معیارهای سبک کهن از آنچه بود فراتر برد 
و لغات به عاریت گرفته و نوپردازانه ی زمان را نیز در سیاق 
سخن به گونه ای جا داد که در مقام قیاس با دیگر کلمات 
تابستان  در  نرسد.  نظر  به  ناهنجار  و  ناهمگون  ترکیبات، 
132۹، بهار که در بستر بیماری در یکی از باغات نیاوران آخرین 
مراحل زندگی را می گذراند، به خواهش دوستان صلح طلبش 
واپسین قصیده ی خویش »جغد جنگ« را سرود که در زیر 

ابیاتی از آن آورده می شود:

فغان ز مرغ جنگ و مرغ وای او/ که تا ابد بریده باد نای او

بریده باد نای او و تا ابد/ گسسته و شکسته پر و پای او

ز من بریده یار آشنای من/ کزو بریده باد آشنای او

چه باشد از بالی جنگ صعب تر/ که کس امان نیابد از بالی او

رشاب او ز خون مرد رنجرب/ وز استخوان کارگر غذای او

همی زند صالی مرگ و نیست کس/ که جان برد ز صدمت بالی او

همی تند چو دیو پای در جهان/ به هر طرف کشیده تارهای او

به هر زمین که باد جنگ بروزد/ به حلق ها گره شود هوای او

جهان شود چو آسیاب و دم به دم/ به خون تازه گردد آسیای او

رونده تانک همچو کوه آتشین/ هزار گوش کر کند صدای او

چو پر بگسرتد عقاب آهنین/ شکار اوست شهر و روستای او

هزار بیضه هر دمی فروهلد/ عجل دوان چو جوجه در قفای او

به هر کرانه دستگاهی آتشین/ جهیمی آفریده در فضای او

به هر زمین که بگذرد بگسرتد/ نهیب درد و مرگ ویل و وای او

بقای غولجنگ هست درد ما/ فنای جنگ بارگان دوای او

ز غول جنگ و جنگ بارگی برت/ رسشت جنگ باره و بقای او

20
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نبینی آنکه ساخته اند از اتم/ متام تر سلیحه از کیای او؟

تف سموم او به دشت و در کند/ ز جانور تفیده تا گیای او

مناند هیچ جانور به جای بر/ نه کاخ و کوخ و مردم و رسای او

به ژاپن اندرون یکی دو مبب از آن/ فتاد و گشت باژگون بنای او

رفاه و ایمنی طلب مدار هان/ ز کشوری که گشت مبتالی او

به نان ارزنت بساز و کن حذر/ ز گندم و جو و مس و طالی او

نه دوستیش خواهم و نه دشمنیش/ نرتسم از غرور و کربیای او

همه فریب و حیلت و است ره زنی/ مخور فریب جاه و اعتالی او

عطاش را نخواهم و لقاش را/ که شوم تر عطایش از لقای او

کجاست روزگار صلح و ایمنی/ شکفته مرز و باغ و دلگشای او

کجاست دور یاری و برابری/ حیات جاودانی و صفای او

فنای جنگ خواهم از خدای که شد/ بقای خلق در فنای او

زهی کبوتر سپید آشتی/ که دل بربد رسود جان فزای او

رسید وقت آن که جغد جنگ را/ جدا کنند رس به پیش پای او

بهار طبع من شکفته شد چو من/ مدیح صلح گفتم و سنای او

منابع:

محمدی حسن علی، شعر معارص ایران، جلد اول، انتشارات ارغنون، 1375.

یوسفی، غالم حسین، چشمه روشن، انتشارات علمی، 1373.

عظیمی میالد، من زبان وطن خویشم )نقد و تحلیل و گزیده ی اشعار ملک الشعرای 
بهار(، انتشارات سخن، 1387.

محمد تقی، ملک الشعرای بهار، دیوان اشعار به کوشش چهرزاده بهار، ویرایش دوم، 
انتشارات طوس، دو جلد، 1380.

عبدالحسین زرین کوب، با کاروان ُحله، علمی چاپ هشتم، 1373.  
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کار   شاه انوشیروان هب موسم دی / رفت بیرون ز شهر بهر ش
رد رس راه دید زمرهع ای / هک رد آن بود رمدم بسیار

اندر آن دشت ریپرمدی دید / هک گذشته است عمر او ز نود
داهن جوز رد زمین می کاشت / هک هب فصل بهار سبز شود

گفت کسری هب ریپرمد رحیص / هک: »رچا رحص می زنی چندین؟

اپی اهی تو رب لب گور است / تو کنون جوز می کنی هب زمین
جوز ده سال عمر می خواهد / هک قوی رگدد و هب بار آید

تو هک بعد از دو روز خواهی رمد / رگدکان کشتنت هچ کار آید؟«

رمد دهقان هب شاه کسری گفت: / »رمدم از کاشتن زیان نبرند
کاریم و دیگران بخورند« درگان کاشتند و ما خوردیم / ما ب

محمد تقی ملک الشعرای بهار، دیوان اشعار به کوشش چهرزاده بهار، چاپ دوم، انتشارات طوس، دو جلد، 138۰

ایانی
ن پ

سخ درگان کاشتند و ما خوردیم 
هب مناسبت  18 آرذ  زاردوزملک الشعرای بهار
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