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محمد ایرانپور رفتارشـناس حیوانات:"حامیان سـگ و گربه در ایران 
بـه حـدی خشـن و بی رحمانه بـا هرگونـه اظهارنظر علمـی برخورد 
می کننـد کـه بسـیاری از متخصصـان محیط زیسـت مـورد آمـاج 
حمـالت سـازمان دهی شـده آن هـا قـرار گرفته انـد، ترویـج فرهنگ 
غذادهـی بـه سـگ ها و گربه هـا و اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی 
بـرای جمـع آوری پـول از داخل و خارج و حمایت برخی شـبکه های 

ماهـواره ای، باعـث تکثیـر شـدید این دو حیوان شـده اسـت."
 راهکارهای مدیریت جمعیت سگ های ولگرد چیست؟

www.imna.ir
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حامی یا نافی حقوق حیوانات؟
نگاه به تلقی از حقوق حیوانات در ایران

تفاوتـی نمـی کنـد در چه زمینـه ای صحبت کنیم 
سیاسـت باشـد یا اقتصاد، کشـاورزی باشـد یا حقوق 
حیوانـات! در همـه این مـوارد خـود را دانای کل می 
دانیـم و گمان می کنیم نظـرات مبتنی بر پندارمان، 
کامـال صحیـح اند. شـغل و رشـته خـود را تخصصی 
مـی دانیـم و اگر احـدی نظری بدهـد، مصلوبش می 
کنیـم امـا خود را محق مـی دانیـم در پیچیده ترین 
حرفـه ها چـون جراحـی هم کارشناسـی کنیـم! در 
ایـن بیـن اگر بنویسـیم و به متخصص ارجـاع دهیم 
بـا تهدیـد و ناسـزا مواجـه مـی شـویم! شـاهد مثال 
اظهـارات محمد ایرانپور اسـت که بخشـی از آن ارائه 
شـد. بـا این حـال آن بخشـی از شـهروندان که خود 
را حامـی تنـد و تیـز حیوانات باالخص سـگ ها می 
داننـد، خود نیز در نفی حقوق ایشـان دخل و تصرف 
دارنـد. به عبارت دقیق تر در حالی سـخن از حمایت 
از حقـوق حیوانات را مطرح می کنند که خود سـگ 
یـا گربـه ای در منـزل دارند! حامیانی که به درسـتی 
کشـتار سـگ هـا را محکـوم مـی کننـد اما خـود با 
نادیـده گرفتـن نظـم اکوسیسـتم، حیوانـی را منزل 
نگـه داری مـی کننـد. تناقضـی که در نوشـتار پیش 

رو بـه آن می پـردازم.

دانای کل نیستیم!
بسـیاری از مـا ایرانیان نظـرات خود را کارشناسـی و 
نافذ می دانیم. به عنوان مثال شـهروندی کارشـناس 
آزمایشـگاه اسـت تصـور مـی کند نـه فقـط در همه 

حـوزه هـای علوم پزشـکی کـه در همـه زمینه های 
علـوم اجتماعـی و مهندسـی هم صاحب نظر اسـت! 
نـه فقـط در بـازار مسـکن، نظر خـود را کارشناسـی! 
مـی دانـد که در والیبال و فوتبـال هم خود را صاحب 
نظـر مـی داند. ایـن همه چیـز دانی ما موجب شـده 
تـا زیـر تلی از هـرج و مـرج گرفتار شـویم. هیچ حد 
و حـدودی بـرای کار خـود و دیگران قائل نیسـتیم و 
بـه زمیـن و زمـان شـک داریم. مایـه حیرت بسـیار 
اسـت کـه حتـی متخصصیـن دانشـگاهی مـا بـه 
یکدیگـر اعتمـاد ندارند. ایـن رویکرد همـه چیزدانی 
موجـب شـده تـا در مـورد حقـوق حیوانات نیـز باور 
شـخصی را بسـیار نافـذ و درسـت بپنداریـم بی آنکه 
نظـرات کارشناسـان را مد نظر قرار دهیـم. به عنوان 
نمونـه چگونـه مـی تـوان هـم از حقـوق حیوانـات 
دفـاع کـرد هم بـدون توجـه بـه همان حقـوق حقه 
حیوانـات، آنـان را بـه بند کشـید؟ به عبارتی روشـن 
تـر هموطنانـی که سـگ و گربه خود را فرزندانشـان 
مـی داننـد، تا کنون از خود پرسـیده اند کـدام قانون 
اجـازه مـی دهـد کودکـی را از پـدر و مـادرش و هم 
نسـالنش جدا کنیم، سـترون کنیـم و نهایتا بگوییم 
ایشـان را غـذا و نـاز می دهیـم، پس محقیـم آزادی 
شـان را سـلب کنیـم؟! آزادی و رویـه عـادی زندگی 
یـک جانـدار را از او مـی گیریم و سـپس در برابر غذا 
و نـازدادن، تصـور شـهروند مـدرن بودن داریـم؟ این 
چه مسـئولیت پذیری اسـت که هر زمان خواسـتیم 
ببریمشـان بیـرون هـر زمـان خواسـتیم در خانـه 

کنیم؟ حبس شـان 

استحاله واژه »حمایت« حقوق حیوانات؟
 یـک بـام دو هـوای »اکثریـت« حامیـان! حقـوق 
حیوانـات بـه اینجـا ختـم نمـی شـود. ایشـان را که 
بـی گمـان بجـای حامـی مـی بایسـت نافـی حقوق 
حیوانـات نامیـد، بـا اسـتحاله مفهـوم »حمایـت«، 
خودخواهی انسـان را پشـت زرورق نازدادن حیوانات 

سپهر ساغریسپهر ساغری
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پنهـان کـرده انـد. آن هم نه هـر حیوانی کـه عموما 
ایـن حمایت اسـتحاله شـده به سـگ و گربه محدود 
مـی شـود. شـاهد مثـال آنکـه برخـی از هموطنـان 
سـگ ها را فرشـته می خوانند. کسـی نیست بپرسد 
مگـر آن گاو و گوسـفند یـا مرغـی کـه سـربردید و 
گوشـتش را به فرشـتگان دادیـد، دیو بودند؟ اساسـا 
خـوراک انسـان را بـه سـگ و گربـه دادن چـه معنـا 
مـی دهـد؟ جهـان مـا حـدود نیـم میلیـارد انسـان 
مبتـال بـه سـوء تغدیـه دارد.1 در ایران ما نیـز حدود 
70 درصـد جامعـه، کمتـر از حـد متوسـط پروتئین 
دریافـت مـی کنند و حـدود 4 میلیـون ایرانی مبتال 
بـه سـوء تغذیـه انـد!2 در توجیه غـذا دادن یا اساسـا 
نگهـداری حیوانـات بسـیار مطرح شـود که انسـان و 
حیـوان فرقـی ندارند! با چنین مفروضی آیا پرسـیده 
شـد اگر انسـان با حیـوان فـرق نـدارد در آن صورت 
جـدا کـردن فرزند انسـان از پـدر و مـادرش و فروش 
آن چـه حکمـی دارد؟ اگـر وقایعی چـون گندک رخ 
دهـد، ارزش پرداختـن دارد امـا رفتـار ما تـوده مردم 
1- www.who.int Malnutrition

2- گزارش فائو از وضعیت گرسنگی در ایران 
  www.khabaronline.ir

محـل نقـد نیسـت؟ چـرا فقـط نقـد مدیـران مهـم 
اسـت؟ محـل نقد نیسـت کـه از حیوانات بـه عنوان 
وسـیله درمانـی اختـالالت روانی اسـتفاده کنیم؟ آن 
هـم به صـرف آنکه موجب درمان »مای انسـان« می 
شـود؟ تاثیـر درمانی حیوانـات چه وجاهـت حقوقی 
یـا اخالقـی بـه مای انسـان برای سـترون کـردن و به 
بند کشـیدن ایشان می دهد؟ مگر نمی شـود با ساخت 
ربـات یا بکارگیـری واقعیت مجازی، پرینتر زیسـتی 
و ... روش درمانـی دیگـری ابـداع کرد؟ در اسـتداللی 
دیگـر مطـرح شـود سـگ و گربـه ای کـه در خانـه 
نگهـداری مـی شـوند در ناز و نعمت انـد و ابدا به بند 
کشـیده نشـده اند! می گویـم اگر برابـری حیوانات و 
انسـان ها مفـروض اسـت در آن صورت بایـد از خود 
بپرسـیم اگـر کسـی مـا را از پـدر و مادر و بسـتگان 
جـدا کند، سـترون کند، به میـل او گـردش برویم و 
بـه میـل او در خانه بمانیم، این نامش زندگی اسـت؟ 
باید خوشـحال باشـیم چون غـذا و نازمـان داده اند؟ 
ایـن قفس مطال را شـاید زنـان ما که در خانـواده ای 
برخـوردار و در عیـن حال سـنتی زیسـت کـرده اند، 
بهتـر درک کننـد. جایی که هیچ کمبودی احسـاس 
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 تاثیـر درمانـی حیوانـات چـه وجاهـت حقوقـی یـا اخالقی به مای انسـان برای سـترون کـردن و به بند 
کشـیدن ایشـان می دهد؟ مگر نمی شـود با سـاخت ربات یا بکارگیری واقعیت مجازی، پرینتر زیسـتی 

و ... روش درمانـی دیگـری ابداع کرد؟ 
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نمـی شـد جـز آزادی! از لبـاس پوشـیدن تـا بیـرون 
رفتـن از خانـه، از لبـاس پوشـیدن تـا غـذا خـوردن 
تحـت کنتـرل والدیـن و بویـژه پـدر بـود. بـا خـود 
صـادق باشـیم. چنین سـبک زندگی دلپذیر اسـت؟ 
در اسـتداللی دیگـر مطـرح می شـود که دسـت کم 
برخـی از حیوانـات خانگی توان مسـتقل زیسـتن را 
ندارنـد. مـی گویـم بلـه! چـون دیگرانـی بـر اسـاس 
تقاضـای بازار، حیواناتی را از دل جفتگیری ها انتخابی 
ما انسـان ها پدیـدآورده اند، که به جمیـع جهات توان 
زندگـی مسـتقل را ندارنـد. امـا تقصیـر ایـن مهم بر 
گـردن چه کسـی اسـت جـز همـان شـهروندانی که 
با خریدن این دسـت حیوانات، تکثیر بیشـتر ایشـان 
دارای توجیـه اقتصادی کـرده اند؟ از طرفی آیا امکان 
دارد در همه شـئون زندگـی حیوانات دخل و تصرف 
کنیـم بـه صـرف آنکه چرخـه زندگـی یا بـه زعم ما 
سرنوشـت تلخـی پیـش رو دارنـد؟ بـه عنـوان مثال 
عنکبـوت بیوه سـیاه پـس از جفتگیری همسـرش را 
مـی خـورد! هر بیننده بـی طرفی از خود می پرسـد 
عنکبـوت نـر دقیقا چـه گناهی مرتکب شـده بود که 
بایـد بـه چنین سرنوشـت شـومی دچار شـود؟ حال 
از مدعیـان حمایـت از حقـوق حیوانـات می پرسـم: 

"منطقـی یا اخالقی اسـت کـه مداخلـه کنیم؟"

تالش برای احیای معنای حمایت
دوسـتی  حیـوان  منـزل  در  حیوانـات  نگهـداری 
نیسـت ایـن رویـه بیشـتر خودخواهی مطلق اسـت. 
عالقـه ای کـه معطـوف بـه معشـوق نباشـد عشـق 
نیسـت، عیـن خودخواهـی اسـت. چه کسـی بـه ما 
اجـازه داده حیوانـی را بگیریـم سـترون کنیـم و در 
خانـه نگـه داریـم؟ فلسـفه خلقـت حیوانات بـه بند 
کشـیده شـدن بوسـیله انسـان هاسـت؟ از طرفـی 
چطـور ممکن اسـت کـه مسـائل کالن را رهـا کرده 
و فقـط، تاکیـد مـی کنـم فقـط در ماجـرای کشـتار 
سـگ هـای ولگـرد و امثالهـم، به یـک باره کنشـگر 
شـد؟! آن هم چه کنشـی! سراسر فحاشـی و توهین! 
ایـن چـه طرز »حمایـت« از حقـوق حیوانات اسـت 
کـه بـه تحقیـر انسـان و حتی قطـع رابطه با ایشـان 

مـی انجامـد؟ مـن هـم به عنـوان یک حامـی حقوق 
حیوانـات معتقـدم ما انسـان هـا خودخواهیـم و باید 
برای گوشـتخواری و حتی گیاهخـواری نیز راهکاری 
بیاندیشـیم. محـل تردیـد نیسـت کـه روزی دانش و 
فنـاوری به مـدد خواهند آمد و کشـتارگاه هـا، موزه 
خواهنـد شـد با ایـن حـال کارنامه خونین ما انسـان 
هـا به تغذیـه از حیوانـات محدود نمی شـود. کفایت 
مـی کند در کمدمـان را باز کنیم تـا کیف و کمربند 
سـاخته شـده از پوسـت حیوانات را ببینیم. بسیاری 
از بانـوان مـا همان قدر کـه حامی حقوقـی حیوانات 
انـد، بـه آرایـش نیـز عالقـه دارنـد. آیـا عمـوم بانوان 
مـا مـی دانند که لـوازم آرایشـی ابتـدا روی حیوانات 
تسـت می شـود؟ مـی دانند در مراحل انجـام آن چه 
تعـداد حیـوان زجر کشـیده انـد؟ خودمان را پشـت 
محکومیـت گندک و امثال آن پنهان نکنیم. ماجرای 
محیـط زیسـت ایـران و مشـخصا دفـاع از حقـوق 
حیوانـات ابعاد گسـترده تری دارد که نمـی توانیم با 
نادیـده گرفتـن همـه ابعاد پیـدا و پنهـان آن و صرفا 
بسـنده کـردن بـه محکومیـت کشـتار سـگ هـای 
ولگـرد و امثـال آن، خـود را از مسـئولیت مبرا کنیم. 
ما حتی بسـیاری از تسـت های پزشـکی و دارویی را 
روی مـوش هـا انجـام می دهیـم. بهتر اسـت بگویم 
عامدانـه این جانـداران را بیمار و سـپس داروی مورد 
نظـر خـود را روی آن ها تسـت می کنیـم. به عنوان 
مثال بـرای ارزیابـی اثرگذاری داروی ضد سـوختگی 
ابتدا باید روی حیوان آزمایشـگاهی، سوختگی ایجاد 
کـرد! در ایـن صـورت بایـد پرسـید آزمایـش روی 
مـوش هـا اهمیتـی نـدارد؟ اهمیـت نـدارد از مـوش 
آزمایشـگاهی بـرای سـاخت انـدام های بدن انسـان 
اسـتفاده کنیـم؟ بهتر نیسـت فنـاوری چـون پرینتر 
زیسـتی را جایگزیـن زجر حیوانات بنام توسـعه علم 
و بـکام انسـان کنیـم؟ باید بجـای شـعاردادن ابتدا با 
حقیقت تلخ خودخواهی خود روبرو شـویم و سـپس 
بـا کمک فناوری بـه دنبال حل چالش هـای موجود 
باشـیم تـا هـم انسـان و هـم حیوانـات بـه معنـای 
حقیقـی کلمه و در همه شـئون از حقـوق حقه خود 

برخوردار باشـند.
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اقتصاد و کارآفرینی



کارآفرین معموال فردی مبتکر اسـت که همیشـه ایده 
های بسـیاری داشـته و کاالها، خدمات، کسـب و کار 
و یـا روش هـای جدیـدی در اختیـار دارد. کارآفرینان 
نقـش کلیدی در اقتصـاد دارنـد. این افراد با اسـتفاده 
از مهـارت هـا و ابتکاری کـه دارند، نیازهـا و ایده های 
جدیـدی را وارد بـازار مـی کننـد. کارآفرینـی که می 
توانـد بـا موفقیت ریسـک هـای ایجاد یک اسـتارتاپ 
موفـق را بپذیرد، در نهایت به سـود، شـهرت و فرصت 
هـای رشـد مـداوم دسـت خواهـد یافـت. در مقابـل 
کارآفرینـی کـه شکسـت می خـورد متحمـل زیان و 

شـهرت کمتـر در بازار می شـود.1

کارآفرینی چگونه است؟
اقتصاددانـان کارآفرینـی را یکـی از منابعـی الینفک 
تولیـد می داننـد، سـه منبع دیگـر تولید نیـز زمین/ 
منابـع طبیعـی، نیـروی کار و سـرمایه هسـتند. یک 
کارآفریـن بـرای تولیـد کاال یـا ارائـه خدمـت، سـه 
مـورد گفتـه شـده را بـا هـم ترکیـب می کنـد. این 
افـراد معمـوال یک طرح تجـاری ایجاد کـرده، نیروی 
کار اسـتخدام نمـوده، منابـع مالـی کسـب کـرده و 
ایـن کسـب و کار را رهبـری و مدیریـت مـی کننـد. 
کارآفرینـان معمـوال حیـن بنا نهادن شـرکت خود با 
موانـع زیـادی روبرو می شـوند. سـه مـورد از چالش 
برانگیزترین این مشـکالت ذکر به شـرح زیر هستند:

• غلبه بر بوروکراسی	
• استخدام افراد مستعد	
• جذب سرمایه	

1- نوشته حاضر ترجمه و تلخیصی است از: 
 www.investopedia.com  Entrepreneur

اقتصاددانـان تاکنون تعریـف واحـدی از "کارآفرین" 
یـا "کارآفرینـی" نداشـته انـد. کلمـه "کارآفریـن" 
معنـای  بـه   entreprendre فرانسـوی  فعـل  از 
"متعهـد شـدن" گرفته شـده اسـت. اگرچـه مفهوم 
کارآفرینـی بـرای قرن هـا وجـود داشـت و شـناخته 
شـده بود، اما اقتصاددانان کالسـیک و نئوکالسـیک، 
کارآفرینـان را در مدل هـای رسـمی خـود قـرار نمی 
دادنـد: آن هـا اینطـور فـرض مـی کردنـد کـه افراد 
کامـال منطقی، اطالعـات کاملی دارند کـه باعث می 
شـود جایی بـرای ریسـک پذیری یا کشـف چیزهای 
جدیـد نداشـته باشـند. در اواسـط قـرن بیسـتم بود 
کـه اقتصاددانـان بـه طـور جـدی تـالش کردنـد تـا 
کارآفرینـی را در مـدل هـای خـود بگنجاننـد. سـه 
متفکـر اصلی در شـناخت کارآفرینان نقش اساسـی 
داشـتند: جـوزف شـومپیتر2، فرانک نایـت3 و ایزرائل 
کرزنـر4. شـومپیتر پیشـنهاد داد کـه کارآفرینان - نه 
فقـط شـرکت هـا - در جسـتجوی سـود، چیزهـای 
جدیـدی تولیـد مـی کننـد. نایت بـه عـدم قطعیت 
کارآفرینـان معتقـد بـود و مـی گفـت کـه آن هـا 
مسـئول ریسـک در بازارهـای مالـی هسـتند. کرزنر 
کارآفرینـی را فرآینـدی تعریـف مـی کرد که سـبب 

کشـف چیزهـای جدیـد می شـود.

چگونه یک کارآفرین شویم؟
اگرچه افراد خودسـاخته همیشـه چهـره ای محبوب 
در جامعـه آمریـکا بـوده انـد، اما کارآفرینـی در چند 
دهـه اخیر بسـیار آرمان گرایانه شـده اسـت. در قرن 
بیسـت و یک، برخـی از شـرکت های اینترنتی مانند 
آلفابـت )کـه قبال نـام آن گـوگل بـود )GOOG(، و 
متـا کـه قبـال فیسـبوک نامیده مـی شـد )FB(، که 
باعـث شـدند بنیانگذارانشـان بـه شـدت ثروتمنـد 
شـوند، سـبب شـده اند که مردم شـیفته کارآفرینی 
شـوند. برخـالف حرفه های سـنتی )که اغلب مسـیر 

Schumpeter Joseph 2- اقتصاددان اتریشی
Knight Frank 3- اقتصاددان آمریکایی
Kirzner Israel 4- اقتصاددان آمریکایی

اقتصاد و کارآفرینی
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کارآفرین کیست؟
نگاهی به کیستی کارآفرین

)قسمت اول(

هدی فهیمهدی فهیم
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مشـخصی را دنبـال مـی کننـد(، مسـیر کارآفرینـی 
بـرای بسـیاری از افراد مبهم اسـت. چیـزی که برای 
یـک کارآفریـن جـواب می دهـد ممکن اسـت برای 
کارآفریـن دیگـر جـواب ندهـد و بالعکـس. بـا ایـن 
اوصـاف، اغلـب کارآفرینـان موفق هفـت مرحله کلی 

را دنبـال کـرده اند:

اطمینان از ثبات مالی
ایـن اولیـن مرحله، یـک گام الزامی نیسـت اما قطعا 
توصیـه مـی شـود. اگرچـه  برخـی از کارآفرینـان با 
وجـود نقدینگـی پایین  توانسـته اند کسـب وکارهای 
موفقـی ایجـاد کننـد )ماننـد فیس بوک کـه االن نام 
آن متا شـده اسـت و بنیانگـذار آن مـارک زاکربرگ، 
یـک دانشـجوی کالـج بود(، بنـا نهادن یک کسـب و 
کار بـا منابع مالی کافی و اطمینان از سـرمایه گذاری 
مـداوم، می توانـد بـه یـک کارآفریـن مشـتاق کمک 
کرده تا مسـیر هموارتری پیش رو داشـته و به جای 
اینکـه نگران کسـب درآمد سـریع باشـند، بـه آن ها 
زمـان بیشـتری می دهد تـا یک کسـب و کار موفق 

ایجـاد کنند.

کسب مجموعه ای از مهارت های متنوع 
پـس از اینکـه فرد پشـتوانه مالی قوی پیدا کـرد، باید 
مجموعـه ای از مهـارت هـای مختلف را کسـب کرده 
و سـپس آن مهـارت هـا را در دنیـای واقعـی بـه کار 
گیـرد. خوبـی مرحله دوم این اسـت که می تـوان آن 
را همزمـان با مرحله یـک نیز انجـام داد. مهارت های 
مختلـف را می توان از طریق یادگیری و تسـت کردن 
کارهـای جدیـد در دنیـای واقعـی بـه دسـت آورد. به 
عنـوان مثـال، اگر یـک کارآفرین در زمینـه امور مالی 
سـابقه داشـته باشـد، می تواند در شـرکت فعلی خود 
روی بخـش فـروش تمرکز کـرده و مهارت هـای الزم 
در ایـن زمینـه را برای موفقیت بیامـوزد. هنگامی  که 
مجموعـه ای از مهارت هـای متنوع کسـب  شـود، به 

اقتصاد و کارآفرینی
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کارآفریـن ایـن توانایـی را مـی دهـد تـا در هنـگام 
اجتناب ناپذیـر  سـخت  موقعیت هـای  بـا  مواجهـه 
بـه آن هـا تکیـه کنـد. بحـث هـای زیـادی در مورد 
اینکـه آیـا رفتـن به دانشـگاه بـرای تبدیل شـدن به 
یـک کارآفریـن موفق ضـروری اسـت یا خیـر وجود 
دارد. برخـی از کارآفرینـان مشـهور به دلیـل اینکه از 
دانشـگاه انصـراف داده انـد مشـهور شـده انـد کـه از 
جملـه آن ها می توان اسـتیو جابز، مـارک زاکربرگ 
و لـری الیسـون را نـام بـرد. اگرچه رفتن به دانشـگاه 
بـرای ایجاد یک کسـب و کار موفق ضروری نیسـت، 
امـا مـی توانـد به جـوان ها مـوارد زیـادی را در مورد 
جهـان آموزش دهـد. این چند تـن از کارآفرین های 
مشـهور که از دانشـگاه انصـراف داده انـد صرفا چند 
اسـتثنا هسـتند. ممکن اسـت دانشـگاه رفتـن برای 
همـه مناسـب نباشـد، در حقیقـت این یـک انتخاب 
شـخصی اسـت و بـه خصـوص بـا توجـه بـه قیمت 
بـاالی تحصیالت دانشـگاهی در ایـاالت متحده باید 
بـه خوبـی راجع بـه آن فکر کرد و تصمیـم گرفت. از 
طرفـی اینکـه برای شـروع یـک کسـب و کار نیاز به 
تحصیـل در رشـته کارآفرینی اسـت، گفته درسـتی 
نیسـت. افـرادی کـه کسـب وکارهای موفـق ایجـاد 
کرده انـد، در رشـته های مختلفی تحصیـل کرده اند. 
تحصیـل در ایـن رشـته هـا می تواند طرز تفکر شـما 

را بـاز کـرده و به کسـب وکار شـما کمـک کند.

تولید محتوا در کانال های مختلف
بـه همـان انـدازه کـه کسـب مجموعـه ای از مهـارت 
هـای مختلف مهم اسـت، تولید محتـوا در کانال های 
مختلـف نیـز اهمیـت دارد. ایـن محتـوا مـی تواند به 
صـورت پادکسـت، کتـاب، مقاله یا سـخنرانی باشـد. 
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه  صـرف نظـر از کانالی که 
محتـوا در آن منتشـر می شـود، باید از نظـر ظاهر به 
شـکل های مختلف باشـد. یک کارآفرین مشتاق باید 

همیشـه با دنیای اطراف خود آشـنا باشـد تـا بتواند با 
دیـدی تـازه و باز به صنعت نگاه کرده و بتواند کسـب 

و کاری را در یـک بخـش خـاص ایجـاد کند.

مشکل را پیدا کرده و آن را حل کنید
یـک کارآفرین مشـتاق با تولیـد محتوا در کانـال های 
مختلف می تواند مشـکالت مختلف را شناسایی کرده 
و آن هـا را حـل کنـد. یـک ضـرب المثـل در حـوزه 
کسـب و کار وجـود دارد کـه مـی گویـد: "محصـول یا 
خدمـت یـک شـرکت باید مشـکل خاص یک کسـب 
و کار یـا گروهـی از مصـرف کننـدگان را حـل کنـد." 
یـک کارآفرین مشـتاق با شناسـایی مشـکل می تواند 
کسـب وکار خود را پیرامون حل آن مشـکل ایجاد کند.

اقتصاد و کارآفرینی
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ممکـن اسـت دانشـگاه رفتـن بـرای همـه 
مناسـب نباشد، در حقیقت این یک انتخاب 
شـخصی اسـت و بـه خصـوص با توجـه به 
در  دانشـگاهی  تحصیـالت  بـاالی  قیمـت 
ایـاالت متحـده بایـد بـه خوبـی راجـع بـه 
آن فکـر کـرد و تصمیـم گرفـت. از طرفـی 
اینکـه برای شـروع یک کسـب و کار نیاز به 
تحصیـل در رشـته کارآفرینی اسـت، گفته 
درستی نیسـت. افرادی که کسـب وکارهای 
هـای  رشـته  در  کرده انـد،  ایجـاد  موفـق 
مختلفـی تحصیل کرده انـد. تحصیل در این 
رشـته هـا می توانـد طـرز تفکـر شـما را باز 

کـرده و بـه کسـب وکار شـما کمـک کند.

ماهنامه سرند      شماره هشتاد و مرداد، مرداد 1401
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اقتصاد و کارآفرینی



قدرت بازار چیست؟
درباره مفهوم قدرت بازار

زهرا ناگهیزهرا ناگهی

قـدرت بـازار1 بـه معنـی توانایـی نسـبی شـرکت در 
تأثیرگـذاری بـر قیمـت کاال در بازار اسـت. این مهم 
بـا دخالت در میـزان عرضه و تقاضا یا هـر دو صورت 
می گیـرد. به عنـوان مثال شـرکتی را تصور کنید که 
بیشـترین قـدرت بـازار را دارد. این شـرکت با چنین 
ویژگـی، توانایـی دخالـت در قیمت گـذاری بـازار را 
خواهد داشـت. در نتیجه حاشـیه سود خود را کنترل 
می کنـد و احتماال قابلیـت افزایش موانع بـرای ورود 
رقبـا به بـازار را دارد. شـرکت هایی که از قـدرت بازار 
برخوردارند اغلب به عنوان "قیمت سـازان" شـناخته 
می شـوند، زیـرا می توانند بـدون واگذاری سـهم بازار 
خـود بـه رقبا، قیمـت محصـول در بـازار را تعیین یا 
تنظیـم کننـد. قـدرت قیمت گـذاری عنـوان دیگری 
بـرای قـدرت بـازار اسـت. بـا ایـن حـال قدرت بـازار 
در بـازاری کـه تولیدکنندگان متعـددی در آن وجود 
دارد و همگـی برای به فروش رسـاندن یک محصول 
مشـترک بـا یکدیگر رقابـت می کنند، اعـم از غالت، 

روغن و ... ، بسـیار محدود اسـت. 

درک قدرت بازار
همـان طـور کـه گفتـه شـد قـدرت بـازار را می توان 
تعییـن  در  شـرکت  یـک  تأثیرگـذاری  میـزان 
قیمـت بـازار تعریـف کـرد؛ تفاوتـی نـدارد کـه ایـن 
قیمت گـذاری بـرای یـک محصـول خـاص باشـد یا 
کل محصـوالت یک صنعت را شـامل شـود. شـرکت 
اپـل نمونـه ای از قـدرت بـازار در بـازار تلفن هـای 

1- متن حاضر ترجمه ای است از: 
www.investopedia.com Market Power

هوشـمند اسـت. اگرچـه ایـن شـرکت بـه تنهایـی 
نمی توانـد بـازار را تحـت کنترل خـود دربیـاورد، اما 
محصـوالت آن )نظیـر آیفون( میـزان قابل توجهی از 
سـهم بـازار و وفاداری مشـتریان را به خود اختصاص 
داده اسـت. از ایـن رو توانایـی تأثیرگـذاری بر قیمت  
کلـی بـازار گوشـی های هوشـمند را دارد. در ایـن 
بیـن اهمیـت مفهـوم دیگـری بیشـتر خود را نشـان 
مـی دهـد؛ شـرایط مطلـوب بـازار. منظور از شـرایط 
مطلـوب بـازار، وضعیـت رقابـت کامل اسـت کـه در 
محصوالتـی  تولیـد  بـه  متعـددی  شـرکت های  آن 
می پردازنـد کـه در بـازار قابلیت رقابت بـا یکدیگر را 
دارنـد و در عین حال هیچ شـرکتی قـدرت بازار قابل 
توجهی نـدارد. تولیدکننـدگان در بازارهایی با رقابت 
کامـل یا تقریبـا کامل، قـدرت قیمت گـذاری اندکی 
دارنـد و اکثـرا قیمت پذیـر هسـتند. البته ایـن صرفا 
یـک نقطـه  نظر علمی اسـت که بـه نـدرت در عمل 
مشـاهده می شـود. بسـیاری از کشـورها قوانیـن ضد 
تراسـت یا قوانین مشـابهی تنظیم کرده انـد که برای 
محـدود کـردن قـدرت انحصاری بـازار یک شـرکت 
اسـت. قـدرت بـازار اغلـب عاملی اسـت کـه دولت ها 
در تأییـد ادغـام شـرکت در نظر می گیرنـد. ادغام در 
صورتـی تأییـد نمی شـود کـه بـاور بـر این باشـد که 
شـرکت حاصـل از ادغام منجر به یـک انحصارطلبی 
یـا تبدیـل بـه شـرکتی بـا قـدرت بـازار نابسـامان 
خـام  می توانـد  مـواد  یـا  منابـع  کمبـود  می شـود. 
نقـش قابـل توجهی در قـدرت قیمت گذاری داشـته 
باشـد، حتی میزان این تأثیرگذاری بیشـتر از حضور 
تولیدکننـدگان رقیـب یـک محصـول اسـت. بـرای 
مثـال تهدیدهـای گوناگونـی، ماننـد مخاطراتـی که 
عرضـه نفـت را به خطر می انـدازد، منجر بـه افزایش 
قیمـت نفـت از سـوی شـرکت های نفتـی می شـود، 
هرچنـد کـه عرضه کننـدگان رقیـب حضـور دارند و 
در بـازار رقابـت می کننـد. محدودیـت در دسترسـی 
بـه نفـت همراه بـا اتکا گسـترده به منابـع در صنایع 
مختلـف، بـه این معنی اسـت که شـرکت های نفتی 
قـدرت بیـش از اندازه  خـود در قیمت گـذاری بر این 

محصـول را حفـظ می کننـد.  
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مثالی از قدرت بازار 
شـرکت اپـل زمانـی کـه بـرای اولیـن بـار آیفـون را 
معرفـی کرد از قدرت بازار چشـمگیری برخوردار بود 
چون در آن زمان گوشـی های هوشـمند و برنامه های 
کاربـردی آن بـا عرضـه محصـول تعریف می شـد. به 
ایـن معنـی که اپـل مـدت کوتاهی انحصـار بـازار را 
در دسـت داشـت. در آن زمـان، هزینـه  خرید آیفون 
بـاال بـود و بـه دلیـل کمبـود دسـتگاه های رقیـب، 
می توانسـت همینطـور گـران باقـی بمانـد. بنابراین، 
قیمـت آیفـون در ابتدا بوسـیله شـرکت اپـل تعیین 
می شـد و بـازار هیچ گونـه دخالتـی در آن نداشـت. 
آیفـون حتی با پیدایش اولین گوشـی های هوشـمند 
بوسـیله دیگـر رقبـا،  همچنـان بیشـترین قیمـت و 
باالتریـن کیفیـت را در بـازار داشـت. اما قـدرت بازار 
اپـل با سـبقت گرفتـن سـایر شـرکت ها در خدمات، 
کیفیـت و در دسـترس بودن برنامه هـا کاهش یافت. 
آیفـون بـا افزایش تعداد رقیبـان و ورود آن ها به بازار 
از بـازار حـذف نشـد. این شـرکت اقدام بـه معرفی و 
ارائـه  مدل های جدیـد و متنوعی از آیفون کرد. از این 
رو مدل هـای کم هزینـه ای را بـرای مصرف کنندگانی 
کـه اقتصادی تـر فکـر می کردنـد، معرفـی کـرد. از 
منظر قدرت بازار سـه شـرط اساسـی در بـازار وجود 
دارد کـه بـه طـور کلـی یا بـرای اقتصاد یا بـرای یک 
کاالی خـاص اعمـال می شـود. اولیـن مـورد، حضور 
شـرایط مطلـوب بـرای رقابـت کامل اسـت کـه قبال 
مختصـری از آن گفتـه شـد. بـا وجـود رقابـت کامل 
هیـچ مانعـی بـرای ورود شـرکت های جدید بـه بازار 
از جانـب شـرکت هایی کـه یـک محصـول مشـابه 
تولیـد می کننـد، وجـود نخواهـد داشـت. معمـوال 
بازارهـای کشـاورزی به عنـوان نمونـه ای از بازارهایی 
معرفـی می شـوند کـه تقریبـا رقابـت کامـل دارنـد، 
زیـرا در دسـت داشـتن میزان قابل توجهـی از قدرت 
بـازار بـرای یک کشـاورز یـا تولیدکننـده محصوالت 
کشـاورزی غیرممکـن اسـت. نقطـه مقابـل شـرایط 
رقابـت کامـل، انحصارطلبی اسـت به ایـن معنی که 
شـرکت کنتـرل کامل بـازار یـک کاال یـا خدمتی را 

در دسـت دارد و می تواند قیمت گـذاری آن محصول 
)اعـم از کاال یـا خدمـت( را بـه میـل خـود انجـام 
دهـد. اغلـب شـرکت های خدماتـی مجاز هسـتند تا 
انحصارطلبـی محـدودی در بـازار داشـته باشـند، اما 
بـرای افزایـش قیمت بـا محدودیت های ایجادشـده 
بوسـیله مقامات دولتی مواجه اند. انحصار چندقطبی 
فـروش بـه بـازاری اشـاره می کنـد که تحت تسـلط 
تعـداد مشـخصی از شـرکت ها اسـت و در عین حال 
موانـع سـختی بـرای ورود شـرکت های تـازه کار بـه 
بـازار وجـود دارد. قـدرت بازار در شـرکت هایی که به 
طـور کلی انحصار چندقطبی فـروش محصولی را در 
اختیـار دارنـد، بـه صـورت ترکیبی اسـت و هیچ گاه 
یـک شـرکت به صـورت فـردی قـدرت را در دسـت 
نـدارد. بـازار خدمـات تلفن همـراه مثالـی از انحصار 
چندقطبـی فـروش اسـت که تعـداد اندکی شـرکت  
آن را اداره می کننـد و موانـع سـفت و سـختی بـرای 

شـرکت های جدیـد وجـود دارد. 
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قـدرت بـازار اپـل بـا سـبقت گرفتـن سـایر 
شـرکت ها در خدمات، کیفیت و در دسـترس 
بـا  آیفـون  یافـت.  برنامه هـا کاهـش  بـودن 
افزایـش تعـداد رقیبـان و ورود آن ها بـه بازار 
از بـازار حـذف نشـد. ایـن شـرکت اقـدام بـه 
معرفـی و ارائـه  مدل های جدیـد و متنوعی از 
آیفـون کـرد. از این رو مدل هـای کم هزینه ای 
را بـرای مصرف کنندگانـی کـه اقتصادی تـر 

فکـر می کردنـد، معرفـی کرد.
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منبع تصویر:
ف آلبر کامو
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پیشنهاد

"همه چراغ ها و حتی زنبوری ها روشـن بود و کاروانسـرا از دور به دهکده ای در مه شـبیه بود. سـمت راسـت داالن 

در حجـره »خشـکبار معتبـر« دو مـرد به گرمای چـراغ زنبوری روی میز دل داده بودند. ایاز پاسـبان پنجشـنبه ها به 
حجـره مـی آمـد، روی صندلی بزرگی می نشسـت و پاهایش را می گذاشـت روی چهار پایه کوچـک. ایاز گفت: مثل 
شـیر پشـت سـرت ایسـتاده ام. اورهـان نمـی دانسـت چه کنـد. مردد بـود. گفت: تف سـر باال نباشـد؟ ایـاز گفت: تو 
مـرا یـاد پـدرت مـی انـدازی. آدم هیزرگی بود. اورهـان صورتش را به چـراغ زنبوری نزدیک کرد و گفـت: من هیزرگ 

نیسـتم. مـن توانایـی هـر کاری را دارم. ایاز گفـت: پس هر چه زودتـر کلک این مردکـه را باید کند."

 سمفونی مردگان، عباس معروفی، نشر ققنوس، چاپ چهل و چهارم، 1399 تهران، صفحه 9
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علی تیموریعلی تیموری

برادرکشی، تبعیض و عشق
نگاهی به رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی 

پیشنهادپیشنهاد

برادرکشـی یکی از اولین و قدیمـی ترین موضوعاتی 
اسـت که در ارتباط با آن داسـتان هایی از شـخصیت 
هـای تاریخـی و اسـطوره ای کـه مربـوط بـه آغـاز 
آفرینـش و بعـد آن می شـوند، شـنیده ایم. داسـتان 
هایـی نظیـر کشـته شـدن هابیل بـه دسـت قابیل، 
تصمیـم بـه قتل یوسـف بوسـیله برادرانش، کشـتن 
رموس بوسـیله رمولوس در داسـتان های اسـاطیری 
رومـی و همچنیـن روایـت هـای دیگـری کـه در 
داسـتان های ژاپنـی، یونانی و مصری نیز مشـابه آن 
یافـت می شـود. اگر بخواهیم دالیل وقـوع این اتفاق 
را مـورد بررسـی قـرار دهیـم مـی توانیم به مـواردی 
چـون توجـه بیشـتر اعضـای خانـواده به یک بـرادر، 
رقابت، حسـادت ناشـی از ثروت و موقعیت اجتماعی 
بهتـر بـرادر دیگر اشـاره کرد کـه ایـن عوامل ممکن 
اسـت انسـان را به مرحله ای برسـاندن که برادر خود 
را مانعـی بر سـر راه ببیند و سـعی کنـد به هر طریق 
او را از میـان بـردارد کـه البته معمـوال در انتها، برادر 
قاتـل از کار خود پشـیمان می شـود. داسـتان کتاب 
سـمفونی مردگان از جایی آغاز می شـود که اورهان 
در حجـره آجیل فروشـی بـه ارث رسـیده از پدرش، 
بـه فکـر این اسـت که بـرادر بزرگترش آیدیـن را که 
مدتـی از او خبری نیسـت، پیدا کند و او را بکشـد تا 
دیگـر فردی نباشـد که بتوانـد حجره و خانـه را از او 
بگیـرد؛ ارثـی که تمـام و کمال حق خود مـی داند و 
نمی خواهد که آن را با کسـی تقسـیم کند. داسـتان 
بـا تغییـرات متعـدد زمانـی و مکانـی پیش مـی رود 

و دارای چنـد راوی اسـت کـه هـر کـدام داسـتان را 
از زاویـه دیـد خـود روایـت مـی کننـد. در اصـل اما 
داسـتان حـول زندگـی خانواده شـش نفـره اورخانی 
کـه در زمـان جنـگ جهانـی دوم سـاکن اردبیـل 
هسـتند، می گـذرد که هـر یـک از اعضـای خانواده 
و شـخصیت هـای داسـتان نمـادی از یـک گـروه از 
جامعـه انـد و البته کـه رقابت میان آیدیـن و اورهان 
کـه یکی مـورد محبت مـادر و دیگری مـورد محبت 
پـدر اسـت، بخش عمده داسـتان را در بـر می گیرد. 
پـدر خانـواده که فردی سـنت گرا و مذهبی  اسـت و 
جنبـه های مختلف یک خانواده پدر سـاالر را نشـان 
مـی دهـد، یک حجره آجیل فروشـی در بـازار دارد و 
دوسـت دارد کـه فرزندانـش نیـز راه او را دنبال کنند 
و پس از او کسـب و کار آجیل فروشـی را گسـترش 
دهنـد؛ امـا همیـن طـرز فکـر سـبب درگیـری بـا 
پسـرش آیدیـن کـه اهل کتاب اسـت و شـاعری نوپا 
و درواقـع نماد نسـل جدید جامعه، می شـود و بارها 
کتـاب ها و نوشـته های او را می سـوزاند تا مخالفت 
خـود را بـا افـکار پسـرش به این شـکل نشـان دهد. 
امـا اورهـان کـه کوچکتریـن فرزنـد خانـواده اسـت، 
وارث تفکـرات سـنتی و مذهبـی پدر اسـت و پس از 
سـوادآموزی به نزد پدر می رود و در حجره مشـغول 
مـی شـود. از دیگـر اعضـای خانـواده، فرزند اولشـان 
یوسـف اسـت که در کودکـی در تقلید از چتـر بازان 
جنگـی از ارتفـاع مـی پـرد و تـا انتهـای داسـتان به 
علـت ناتوانـی در هـر کاری بـه تکـه گوشـتی با یک 
زندگـی فلـک زده تشـبیه مـی شـود و دیگـری آیدا 
خواهـر دو قلـو آیدیـن اسـت کـه از کودکـی فـردی 

سـرزنده و بـا نشـاط اما مظلـوم در خانواده اسـت. 
"محیـط خانه همیشـه یکنواخت و سـاکت بـود. آدم 
احسـاس خسـتگی مـی کـرد و انـگار کـه گـم کرده 
داشـت. نـه کسـی مـی آمـد، نـه جنجالـی بـود، نـه 
جشـنی، نه عزایـی. فقط گاه گاهی صـدای کالغی از 
ال به الی شـاخه های کاج در حیاط می پیچید. پدر 
کسـی را بـه حریم خانـه راه نمـی داد. اگـر رفقایش 
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مـی آمدنـد، در همـان حجره یک بشـقاب تخمه می گذاشـت جلوشـان و یا یـک چای از دکه کاروانسـرا 
برایشـان مـی آورد. حتـی عمـو صابـر هـم به خانـه نمی آمـد. آن هـا هم نمـی رفتند."1

سـمفونی مردگان یکی از رمان های برجسـته فارسـی چند سـال اخیر اسـت که مورد تحسـین و توجه 
زیادی قرارگرفته اسـت. همچنین برنده جایزه از طرف بنیاد انتشـارات ادبی فلسـفی سـورکامپ در سـال 
2001 شـود. نـوع روایـت، موضوع داسـتان و شـخصیت پردازی از علـل جذابیت و پر مخاطـب بودن این 
کتـاب اسـت. سـمفونی مـردگان همچنیـن به زبـان هـای مختلفی ماننـد آلمانـی، انگلیسـی و ایتالیایی 

ترجمه شـده است.

1 - سمفونی مردگان، عباس معروفی، نشر ققنوس، چاپ چهل و چهارم، 1399 تهران، صفحه 166
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