
  
  
  

  

  1فرینی فتوتیآکار

 جستاري پدیدارشناسانه در کارآفرینی بومی

  **محمدرضا میرزائی،    *کاوه فرهادي
 09/03/96:تاریخ پذیرش   25/10/95:تاریخ دریافت

  
  چکیده

در این نوشتار تالش شده تا با نگـاهی پدیدارشناسـانه بـه مقولـه کـارافرینی               
بی آن مورد واکاوي قـرار  گیري کارافرینی در معناي غر پرداخته و زمینه شکل

تا روشن گردد فردگرایی سود محور موجود در نگاه کارافرینانـه غربـی         ،  گیرد
این مفهوم در آن  است که  و فلسفیهاي  محیطی تا چه حد تحت تاثیر اندیشه

ساخته و پرداخته شده است ولذا بـا بیـان تـاثیر بوشـیدو بـر دانـش و تفکـر             
لفیق دانش روز بـا مفـاهیم سـنتی اشـاره           مدیریتی ژاپن امروز به نقش موثر ت      

میکنیم به عبارتی دانشی  که از یک کشور دیگـر وارد ژاپـن شـده را درونـی           
 هدف این نوشتار نیز     .کنند   می ٢کرده و با تلفیق مفاهیم سنتی ژاپنی، برساخت       

                                                
- ها ی فتوت مراجعه شود به فتوت نامهاین اصطالح اولین بار در این مقاله استفاده گردیده است براي بررس  
  info@kavehfarhadi.ir          ). نویسنده مسئول( عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور *

  mirzaiimohamadreza@yahoo.com            .  بازرگانی مدیریت رشته  دانشجوي**
2. Re-construction 
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 سرزمینی اسـت کـه      و مبانی فکري   میبیان تاثیر پذیري کارافرینی از محیط بو      
ه کار گرفته شود از ایـن رو در ادامـه بـه مـسئله فتـوت و                 قرار است در آن ب    

 و تلفیـق ایـن      و شیوه اسـتفاده    میروحیه جمع گرایی  در فرهنگ ایرانی اسال       
 در شود که از آن می  کارافرینی  پرداختهمفهوم با دانش و مفهوم دیگري به نام

ایـن مقالـه   امیـد اسـت   .  تحت عنوان کارافرینی فتوتی یـاد شـده اسـت     اینجا
ایرانی جهت  میخستین گام براي تحقق یافتن به کارگیري دانش و فرهنگ بو ن

تولید مدل و الگوهاي متناسب با زیست بوم این سرزمین در حوزه کارآفرینی           
  .باشد

، بـومی، جمـع گرایـی، فردگرایـی،      فتـوتی  کارافرینی:ي کلیديها  واژه
  بوشیدوفتوت، 

  
  مقدمه

ارزش سـود و  ، کـارآفرینی ، یی در واقعیت کار   ها   به تفاوت  ار در پی آن است      این نوشت 
  در جوامع غربی با اصطالحاتها  توجه کند چرا که ممکن است معانی این واژه        آفرینی  

 در شـرق و از آن  فلسفی و جامعـه شناسـانه    ،  تاریخی،  عاطفی،  مفهومی و بار    معادل آن 
 .فاوت باشـد شیعی عدالت طلب و دگر خواه مت و به ویژه ایران   میجمله در جوامع اسال   

فرینی در دو نظام با محوریت اصـلی فردگرایـی و           آپرسش اساسی این است که آیا کار      
 مترادف بوده و متضاد و یا متباین نباشد؟ و اگر چنین تواند میجامعه و نظام جمعگرایی 

دار اسـت تکلیـف      واحد در دو جامعه متفـاوت معنـی        یی در این پدیده ظاهراً    ها  تفاوت
  از چنین مفاهیم و راهکارهایی آیا نیازمند بازنگري است و یا نه؟سرمشق و الگوگیري 

تر و به قول ارسطو بهترین روش پژوهش بررسی چیزهـا در جریـان              به بیان ساده  
و شاید محیطی که موضـوع پـژوهش در آن       ) 2: 1358،  ارسطو (رشد آنها از آغاز است    

ي مختلف ها هیم در سرزمینامکان دارد برخی بر این باور باشند که مفا. رشد کرده است
  در مورد کار که اتفاقـاً مثالًي متفاوت معنایی یکسان و یکنواخت دارند       ها  و در فرهنگ  
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موضوعی اصلی در طرح این مقاله است احتمال دارد برخی اینگونه بیندیشند که مفهوم       
کار و شرایط و اطراف آن در همه جاي جهان یکسان است و فقط یک معنی و مفهـوم                 

  آیا واقعا چنین است؟دارد 
 "کـار "هر عملی را کـه درآمـد زا باشـد    ، برخی اقتصاد دانان و یا مراجع رسمی      

را تولید بـه شـمار       میي غیر تولیدي آد   ها  فعالیت و در نتیجه بسیاري از       کنند  میتعریف  
است که به اي  هکار به طور اخص در اقتصاد به معناي هر نوع خدمت ارزند         "آورند   می

  ) 72: 1372، مجتبوي نائینی (".گیرد مینسانی در تولید ثروت انجام وسیله عامل ا
با مفهوم آسیایی و از آن  میباید توجه داشت که مفهوم کار در فرهنگ یونانی و رو

چه پیش از ، جمله ایرانی آن متفاوت است در ادیان شرقی و از آن جمله در ادیان ایرانی
قـدس اسـت و بـا اخـالق و دیـن و عرفـان       کار شدیدا م میاسالم و چه در دوران اسال  

اجبار ، آمیخته بوده است در حالی که در یونان و روم مفهوم کار بدنی با نظام برده داري
 تعریف ارسطو از. رفته است میو ستم عجین بوده و غالبا عملی مادون انسانی به شمار         

ارسطو و « که "وپر پ"و این نقل از) 8 : 1358، ارسطو ( به عنوان ابزار جان دار"برده"
افالطون اتفاق نظر دارند که طبقات کارگر نباید حکومت کنند و طبقات حاکم نباید کار 

هر چند فرض بر این است که طبقـات اخیـر از     (کنند و حتی به پول دراوردن بپردازند      
 هـا  اعضاي طبقه حاکم صاحب زمینند اما نباید خود روي زمین         ) پول فراوان بهره مندند   

 شـکار و جنـگ و       شـود   مـی تنها چیزي که شایسته حاکمـان فئـودال شـمرده            کار کنند 
  ) 646 :1945، پوپر. (»ي مانند آن استها سرگرمی

یا تخصص به معناي طرد شدن از سـلک    اي    هدر نظر ارسطو هرگونه اشتغال حرف     
البتـه   (اعضاي کاست است او مصرانه بر این عقیده استوار است که یک آقازاده فئـودال   

: همـان  (بیش از حـد توجـه کنـد    میهرگز نباید به هیچ پیشه یا صناعت یا عل) اربرده د 
 حتی حـضرت مـسیح  . است میاین جمالت بازتاب خوبی از چنین اندیشه و نظا        ) 647

ي بـرده داري را در  ها با آن عظمت و مهربانی و انسان دوستی خود نتوانست ریشه         ) ع(
ه با جریان استعمار در غرب و به ویژه با        غرب از میان بردارد و این نظام توانست همرا        
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پس بیهوده نیست کـه در غـرب      . کشف آمریکا و نضج نظام مرکانتلیستی بازتولید شود       
، کار در اروپاي بعد از رنسانس نیـز .کار به عنوان تنبیه براي زندانیان مد نظر بوده است        

سته جمعـی بـا     جنبه اجباري داشته است و به همین دلیل شارل فوریه در آرزوي کار د             
این در حالی است   ) 137،  شارل ژید و شارل ریست     ( بوده است  "تعادلی روح بخش  "

و ) طریقتـی  (مـسلکی ، مـذهبی ،  هم به دالیـل دینـی  "کار"، که در فرهنگ سنتی ایران   
، آن) دسته جمعـی و تعـاونی   (تفکرات صنفی و هم به دالیل ماهیت و خصلت اجرایی       

ي بعد به این موضوع ها که در بخش) 1388، رهاديف (.معنا دار و روح بخش بوده است
 کند میاما آنچه اینجا بسیار عجیب مینماید و در ذهن ایجاد سوال            . پرداخته خواهد شد  

 که مکتبی شود میاین است که فرهنگی که اینگونه نگاه منفی نسبت به کار دارد چگونه 
در  (اید در ایجـاد کـار باشـد؟   به نام کارآفرینی را پایه گذاري نماید که به نظر بنیانش ب 

  ) بخش واژه شناسی توضیح داده خواهد شد
در ادامه از آنجا که ممکن است برخی گمان کننـد آنچـه دربـاره فالسـفه یونـان                  
باستان گفته شد مربوط به گذشته است و امروز دیگـر چنـین برداشـتی وجـود نـدارد                    

در آن شـکل  ) کـارآفرینی  (به بستري بپردازیم کـه ارزش آفرینـی   میناگزیر هستیم که ک 
  .گرفته است

پس از ارائه همه این اطالعات به بخـشی مهـم میرسـیم کـه غفلـت از آن سـبب            
 که همه آنچه گفته شد در حد اطالعاتی کلی باقی بماند بی آنکه حاصلی داشته   شود  می

بر این باشد که با شکست الگوهـاي سوسیالیـستی توسـعه و             اي    هباشد شاید اعتقاد عد   
ی شوروي راهی به جز الگو پذیري از غرب نیـست و هـر چنـد مـسیر توسـعه        فروپاش

ما در پاسخ به این بخش . غربی داراي ضعف است اما تنها راه رسیدن به توسعه میباشد   
قرار دادیم تا نمونـه  »ژاپن نمونه متفاوت«البته باز به صورت مختصر بخشی را با عنوان         

داخلی و بازتولید    می و شرایط بو   ها  ه بر سنت  عملی باشد از مسیر متفاوت توسعه با تکی       
ژاپن بی آنکه مقلـد غـرب   ). اینجا و اکنون (مفاهیم سنتی براي شرایط و امکانات امروز 

یا شرق باشد مسیر خویش را با بازتولید مفاهیم سنتی ژاپنی پیموده است که ما از میان              
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چـرا کـه معتقـدیم قرابـت     را برگزیدیم  »بوشیدو«کثیر این مفاهیم بازتولید شده در ژاپن      
دارد تا خاطر نشان سازیم که غرض ما در این کار یـک        » فتوت«چون   میزیادي با مفهو  

سنت گرایی جاهالنه نیست بلکه یک نسخه عملی آزمون شـده اسـت بـراي بازتولیـد                
  .که ریشه در بوم زیست این سرزمین دارند میمفاهی

 به طرح مقصود خود از ایـن  قرار دارد که در این بخش» فتوت«و در پایان بخش     
واژه کمتر دیده شده در تاریخ و فرهنگ ایرانیان پرداخته و سپس هم خوانی این مفهوم          

ي رایج گذشته مان مانند دگریاري و همیاري و به صورت ها را با سایر مفاهیم و ویژگی
تـا  یـم  ا هاز کارآفرینی فتوتی را بیان داشـت  اي    هو  نمون  ایم    هکلی جمع گرایی بررسی کرد    

  .آنچه در ذهن داریم به صورت مصداقی بیان شده باشد
  

  تحلیل داده
  واژه شناسی کارآفرینی در فرهنگ اروپایی آمریکایی

 بـه   entreprendreواژه کارآفرینی از کلمه فرانـسوي        :entrepreneur تعریف واژه 
 را معناي متعهد شدن نشات گرفته است واژه نامه  دانـشگاهی وبـستر واژه کـارآفرینی               

ي یـک   ها   مخاطره شود  میکارآفرین کسی است که متعهد      : اینگونه تعریف نموده است     
   .)2 :1391، احمدي (.سازمان اقتصادي را سازماندهی اداره و تقبل کند

را چنین معنـا کـرده    ) entrepreneur (آکسفورد آنتروپرونور  1لغت نامه کنسیس  
 و به امید رسیدن به سـود       دهد  میل  یی را تشکی  ها  کسی که بازرگانی یا بازرگانی    «است  

موسس یا مدیر  « لغت نامه حییم در معناي این کلمه آورده است ».کند میخطرهاي مالی 
 کسی که بـا  کند میاین واژه را چنین معنا  2 واژه نامه آکسفورد»مقاطعه کار ،  مجلس ساز 

یرش آورد بـه خـصوص اگـر اقـدام او مـستلزم پـذ        مـی راه انداختن بازرگانی پـول در       

                                                
1. concise 
2. oxford advanced learner s 
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در توضیح این واژه مینویـسد  1 واژه نامه آکسفورد آمریکا جدید  »ي مالی باشد  ها  ریسک
 و بـیش از حـد معمـول       دهـد   مـی  و سـازمان     کنـد   مییی را اداره    ها  کسی که بازرگانی  «

 میگوینـد ایـن اسـت کـه     هـا   به طور کلی آنچه ایـن لغـت نامـه   »کند میي مالی  ها  خطر
 بـراي فهـم بهتـر مـاجرا       کند  می بیشتر خطر مالی     آنتروپرونور کسی است که براي سود     

 که بر فرض صد نفـر در آن کـار          کند  میمثالی میزنیم آنتروپرونوري که صنعتی را اداره        
 منحل کنـد و بیـزنس       اگر حدس بزند چنانچه بیزنس خود را تغییر دهد یا کالً           کنند  می

 90 اخراج آن  نفر تشکیل دهد سود بیشتري حاصل خواهد شد تردیدي در10جدید با 
 .کنـد  میآفریند براي کسب سود خطر   میآنتروپرونور کار ن  . نفر به خود راه نخواهد داد     

  ) 1392، اباذري(
  

  :مفهوم کارآفرینی در زبان فارسی
ي فوق الذکر ها اما حال ببینیم ترجمان این واژه در زبان فارسی تا چه حد بیانگر ویژگی

 واژه کار آفرینی در زبان فارسی دست یـابیم          براي آنکه به تعریف صحیحی از     باشد   می
نیاز است ابتدا این کلمه مرکب را به صورت تفکیک شده مورد بررسی قرار داده معانی   

  . دهیم و مفاهیم مختلفشان بصورت منفرد مورد بررسی قرار می
  .همانگونه که مشخص است کارآفرینی خلق شده از دو واژه کار و آفرینش است

   :کار
آنچه از شخص یا چیزي صـادر     "امه دهخدا در تعریف کار آمده است        در لغت ن  

گردد و آنچه شخص خود را بدان مشغول سـازد و متـرادف اسـت بـا فعـل و عمـل و         
   .)107: رف ك، حلغت نامه دهخدا. (آنچه کرده و بجا آورده شود .کردار

  اسـت    هـستی    گوناگون  سطوح  در  جوهر طبیعت )  حرکت (کار میاما از نظر مفهو   
  .آورد  می  را فراهم و فراگشت)  فرگشت (  دگرگشت چرا که

                                                
1. new oxford American dictionary 
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   اسـت   کار هستی  همان  آن  عام  در معناي  و از منظر ما حرکت    است   چنین  حرکت
   .)1390، فرهادي (سازد  می  تغییر را فراهم  امکان  که  است  کار و کشاکش و همین

  ه همـ    اسـالمی    مقـدس    در آیین    و چه    از اسالم    در پیش    چه   ایرانی  در تفکر ادیان  
  .در کارند هستی 
   لفـظ   ایـن   مفهـوم  ترین  و وسیع  است  بسیار وسیع  دارد که  فلسفی   مفهوم  کار یک «

 و هـا  انـسان  ه دربار  هم،  کند   می    صدق   در مورد خداوند متعال      هم  یعنی،  رود  شمار می   به
، یـزدي  (" مـا یریـد    یفعـل   اهللا ان"کند    می خدا کار ...   طبیعی   موجودات ه دربار  حتی  هم

1372 .(  
 نیـز    ایرانـی   بـزرگ   در آثار شـعراي      آن   عام   معناي   کار به    معناي   یعنی   اندیشه  این

 در   و خورشید و فلک ابر و باد و مه «  در ایران  اندیشه   اهل  از دیدگاه ،    است  یافته  بازتاب
  .»کارند

  هــا و شــعراي  و متافیزیــسین  فالســفه  مخـتص  یــشه انده شــیو  ایــن  آنکــه جالـب 
   در میـان   و گـاه   غـرب ه فالسـف   برخـی   شد در میـان   اشاره  که  گونه همان،   نیست  شرقی

 نیـز     اقتـصاد جهـان      پدر علم  "  اسمیت  آدام" ه در اندیش    جمله   و از آن    غربی  دانشمندان
  .شود  می دیده

طبیعـت  «گوید  دهد و می  می  هر دو نسبت سان و ان    طبیعت   کار را به     اسمیت  آدام«
 اسـکاتلندي      اقتـصاددان   یـک ). 268: 1372،  مجتبـوي  (.»کـشد    می   زحمت   انسان  همراه  

  ماشین، تر  پست حیوانات،   انسانه وسیل  به  که  یا همکاري کوشش هر گونه«:  معتقد است
کـار  ،  باشـد   مطلوب  نتایج ر نوع ه  تحصیل   منظور آن    آید که   عمل   به     طبیعی  و یا عوامل  

  ).269: 1372، مجتبوي (».شود  می نامیده
  

  :آفرینش
 ،لغت نامه دهخـدا  (.فطرت، خلقت، ابداع، انشا، خلق، اسم مصدر و عمل آفریدن  
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134(.1   
ما آفرینش را در ادراکمـان از هـستی بـا ایـزد منـان میـشناسیم و          میاز منظر مفهو  

آورد در حالی که پـیش از آن نبـوده           مییزي را به وجود     آفریننده را کسی میدانیم که چ     
  . است

آید که کارآفرین شخصی اسـت   میپس از تلفیق این دو واژه این مفهوم به دست          
  ) چه آن را کشف و چه خلق نماید (آفریند میکه کاري را از نو 

 یـا ارزش  هیچ چیز مبنی بر سود و سودگراییتعاریف فوق   مشخص است که در     
 و آنچه به ذهـن خطـور   شود می دیده نباشد ه معادل دقیق تر واژه انگلیسی می    آفرینی ک 

 توانـد   مـی  نیز این است که آنچه صفتی مشترك میان انسان و پروردگار اسـت ن              کند  می
چون خطر کردن براي رسیدن به سـود بیـشتر باشـد بـه عبـارت دیگـر                   میحامل مفاهی 

نمـاد آفرینـی   " نـوعی  entrepreneurرسـد کـه در ترجمـه واژه          اینگونه به نظر می   
  .  صورت گرفته است"اجتماعی

ي زندگی  ها  نماد آفرینی اجتماعی یعنی از واژه نمادي براي بیان متنوع ترین جنبه           
در این معنا فعالیت جانشینی که در نبود نتایج پیش بینی شده . شود میاجتماعی استفاده 

توانـد   مـی  امـر نمـادي   شـود  می  نمادي نامیده کند  میرضایت جبرانی عرضه    ،  یا موعود 
تـضمین شـده    آن را، جایش را به دروغ و فریبکاري بدهد وقتی با غفلت از شرط اگـر      

ابهام میان امر خیالی و واقعی به ، وقتی با قصد قبلی. کند مینماد ما را گمراه ، پنداریم می
ن شرح داده  فرضی چناکامالً و امور شود می حفظ ها  یا افسانهها  روایت،  ها  کمک خطابه 

 کنند میو وقتی اعمال و یا مناسک ما را مجبور اي  هشوند که گویی آنجا حضور داشت می
نمـاد جـایش را بـه دروغ و    ، چنان رفتار کنیم که گویا وضـعیت موعـود واقعـی اسـت        

   .)712 :فرانسوا بریکو، ریمون بودون (.دهد میفریبکاري 
  و چه عمـداً این ترجمه چه سهواًبه عبارتی ساده تر شاید غفلت به عمل آمده در  

                                                
- » فردوسی  »از این پس بگو کافرینش چه بود/ حکیما چو کس نیست گفتن چه سود  
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 پیش از ورودش و تعریف خـودش بـا یـک نگـاه       entrepreneurموجب شده است که     
 مثبت در جامعه و اقشار مختلف مردم روبـرو شـود و زحمـت زیـادي در اثبـات        کامالً

خودش نداشته باشد و بنا بر آنچه در باال گفته شد شاید نوعی نمـاد سـازي اجتمـاعی            
  .شدصورت گرفته با

که تا بـه  اي  همشخص است که  در همین ابتدا با مشکلی جدي مواجه گشتیم واژ     
هیچ بنیانی در ، امروز در مکتوبات مختلف از آن با عنوان کارآفرینی یاد و بررسی میشد         

اندیشه ي خالقان غربی اش نداشت و آنچه آنها به دنبال آن میگشتند چیزي شبیه ارزش 
نه خالقانه و خیر خواهانه و این خود مشکلی ، محور داردآفرینی بود که دیدگاهی سود    

بسیار جدي است زیرا همانگونه که بیان شد کارآفرینی در ادبیات ما حامل وزنی مثبت        
و خیر خواهانه است و برطـرف کـردن ایـن غلـط مـصطلح در اذهـان عمـوم و حتـی                   

ا نیز توان چنین  که در وسع این مقاله نیست و م       1طلبد دانشگاهیان خود کاري عظیم می    
) کارآفرینی فتـوتی   (جدیداي    هرا نداریم لذا ما خود را ناگزیر از ساخت واژ          میکار عظی 

کنیم حال آنکـه    یافتیم که بتواند حامل هدفی باشد که ما آن را در این مقاله پیگیري می              
 ییها توانست بیانگر همه ویژگی اگر این خطا رخ نداده بود شایدخود واژه کارآفرینی می

چون روحیه جـوانمردي   میباشد که ما در پی آن هستیم چرا که این واژه در خود مفاهی   
آشنایی بیشتر براي در پایان این بخش  حال. گرایی و خیر خواهی را دارا میباشد و جمع

 جریان ارزش آفرینی در غرب و از بین رفتن ابهامات احتمـالی حـول تعریـف واژه    با

entrepreneur ه و فرآیند تشگاریف گوناگونی که از کارآفرینی مرسوم نیاز است تا تع
  .بیان شده براي آن را بررسی نماییم

  
  : تعریفات از کارآفرینی

کارآفرین فردي است   " :کند  می کارآفرینی را اینگونه تعریف      "رابرت هیستریج "

                                                
-  خواجه در بند نقش ایوان است/ خانه از پاي بست ویران است «:گلستان سعدي«  
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 از طریق ایجاد کسب و کاري منحصر به فرد توسط خود بـر آینـده               گیرد میکه تصمیم   
  ".اش تسلط داشته باشد کاري

کارآفرینی فرآیند خلق چیزي متفـاوت و بـا ارزش از طریـق اختـصاص زمـان و           
ي مالی روانی و اجتماعی و نیز ها تالش الزم براي آن است با فرض همراه بودن ریسک

  .ي مالی و رضایت فرديها دریافت پاداش
کیـت اسـت و      بیان میدارد که کارآفرینی حول مبحث تولید ثروت و مال          "بیرلی"

ي مختلفی همچون کـسب نماینـدگی راه انـدازي کـسب و کـار       ها  دستیابی به آن مسیر   
  ) 27 :ص  (.وجود دارداي  همخاطره آمیز تملک مدیریت شرکت و کسب و کار ارثی

گوید کارآفرین فردي است که ترکیبات جدیدي را در تولید ایجاد   می"شومپیتر"
، روشی جدید در فرآیند تولید، ضه کاالیی جدید و کارآفرینی عبارت است از عرکند می

و ایجاد هرگونه تشکیالت جدیـد در کـسب و   ، یافتن منابع جدید، ایجاد بازاري جدید 
   .)87، احمدپور (کار

  
  :فرآیند کارآفرینی

 تا کسب و کـار  گیرد میفردي است که به صورت آگاهانه تصمیم       : کارآفرین   - 1
 کلیدي ترین جز فرآیند کارآفرینی است، ن عنصر ای.مخاطره آمیز جدیدي را آغاز کند

ي زیادي در جامعه بـراي کـسب و کـار وجـود دارد ولـی                ها  فرصت: فرصت - 2
ي ها ظرفیتیی را که از ها فرصت، کارآفرین با تجزیه و تحلیل و شناسایی موقعیت بازار

 .انگیزند میبراي شروع کسب و کار خود بر، باالیی برخوردارند

 براي انجام کسب و کار خود باید مشخص سازد که در قالب کارآفرین: ساختار  -3
 .خواهد فعالیت خود را آغاز کند می) به صورت فردي یا مشارکتی(چه نوع ساختاري 

 .شود میمنابع مالی و انسانی شناسایی و حمایت سرمایه گذاران جلب : منابع - 4

ي هـا   رنامـه  و ب  هـا   استراتژي،  اهداف کلی : ي کسب و کار   ها  استراتژي و برنامه   - 5
  .)164-163 :1393، پور داریانی (شوند تفصیلی کسب و کار تعیین می
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  :عصررقابت و خاستگاه کارافرینی
جامعـه  ،  با معـانی یـاد شـده   entrepreneurبه طور خالصه میتوان گفت خاستگاه    

ستیزه و جنگ اصـل و  ، رقابت، که در آن سبقت جویی    اي    هجامع،  فردگراي غربی است  
 که به 1»گزل شافت «خاستگاهی در جامعه    . شده است  میایا محسوب   همکاري فرع قض  

آبراهامز جی  (»شود میتا حدودي به یک تاجر تبدیل ....هر انسان« "آدام اسمیت"قول  
   :"فردیناند تونیس"در گزل شافتی که به قول ) 345: 1369 ،اچ

هـر  .. .داساسا جـدا از یکـدیگر هـستن   ،   به رغم تمام عوامل متحد کننده      ها  انسان«
و بـر اعمـال   ،  که سود خودش را در برداشـته باشـد  کند میشخصی براي چیزي تالش    

که آن اعمال منافع او را تایید و تقویـت  ، دیگران تنها تا جایی و تا وقتی صحه میگذارد    
و همچنین قبـل از هـر قـول و قـرار     ، پیش از قرارداد و خارج از قرارداد،  بنابراین. کنند

نـوعی دشـمنی   ، توان رابطه همه را بـا یکـدیگر    می،  ه شمول آن  خاص و خارج از حیط    
کلیـه ترتیبـات مربـوط بـه     ، در برابر این شـرایط . بالقوه یا جنگ نهفته به تصور درآورد   

... .ي صـلح را دارد هـا   و پیمـان هـا   حکم انواع گونـاگون عهدنامـه    ها   و اراده  ها  خواست
ر به صورتی رابطه دارند که هـر   ي بیشمار خود با یکدیگ    ها  خریدار و فروشنده در سنخ    

کوشـد کـه تـا جـایی کـه       مایل است و می،  با ثروت اندکی که داشته باشدها  یک از آن  
که به معناي واقعی  میمرد. ممکن است مقدار بیشتري از ثروت دیگران را به چنگ آورد

 مانند دونـدگانی کـه    ،  ي بیشمار ها  بایکدیگر در میدان  . کالم تاجر و اهل کسب و کارند      
در اینجـا   .. .گذارنـد  مـسابقه مـی   ،  ي کوتاه و سریع اسـت     ها  رشته تخصصی آنها دویدن   

حسابی جدا از دیگـران دارد و شـرایطی در کـار            کند،    میهرکس براي خودش زندگی     
ي هـا  عرصـه .. .کنـد  مـی است که از وجود کشمکش بین او و همه آنهاي دیگر حکایت   

بـه طـوري کـه هـر کـس از        .  است فعالیت و قدرت افراد به طرز فاحشی تفکیک شده        

                                                
-  جتماعیا[گزل شافت شکل بروکراتیک تر و غیرشخصی تر سازماندهی و کنترل اجتماعیِ ناشی از قرارداد [

  ) .20:1364کازنو، (به پشتیبانی دولت است 
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تماس هر کس دیگر با عرصه خاص خودش جلوگیري و از پذیرفتن دیگـران در ایـن                
از ناحیـه دیگـران بـه    ،  حـریم عرصـه  ضبه عبارت دیگر نق. نماید میعرصه خودداري   

یک چنـین رفتـار منفـی در قبـال یکـدیگر بـه       . شود  میچشم اعمال خصمانه نگریسته     
نه کسی حاضر است چیزي را .. .یدآ می در... .ما موثر این افرادصورت رابطه عادي و دائ

چیزي به دیگري ، و نه رغبت دارد بدون اکراه، براي خاطر فرد دیگر عطا و یا تولید کند
براي عطا کردن در او اي  ه انگیزتواند میکه ، تنها به خاطر ما به ازایی بهتر است       .. .بدهد

   .)346، همان (به وجود آید
صاد سرمایه داري فرد و نیازهاي او باالترین و موثرترین نقش را در تعیـین        در اقت 

 و حس منفعت جویی در جهـت بـرآوردن    کند  میي اقتصادي ایفا    ها   و روش  ها  سیاست
که اي  هبه گون. آید مییگانه محرك این اقتصاد به شمار  ،  نیازها و منافع مادي و شخصی     

مبهم و غیر واقعی تلقـی  ، گریارانه و خیر خواهانهي دها به ویژه انگیزه ،  ي دیگر ها  انگیزه
  .شود می

چگونگی ، ي فردي در اقتصاد سرمایه داريها پس از محوریت یافتن فرد و انگیزه    
 کند میقوام جامعه و ارتباط افراد آن که هر یک همه همت خود را مصروف امور فردي 

 از اندیـشمندان    مـورد سـوال برخـی     ،  ي شخصی هستند  ها  و همگان فقط به دنبال سود     
ي زیـادي را بـه وجـود آورد تـا ایـن کـه       هـا  دغدغه، غرب قرار گرفت و در این رابطه      

چگونگی تبادل و ارتباط افراد را در عرصـه  ، سوال برانگیزاي  ه به گون "استوارت میل "
 بیـان  "اصـلح "  و بقـاي "تنـازع "ي اقتصادي در قالب اصطالحاتی همچون      ها  فعالیت

  :او معتقد است . کرد
نـه بـر همـاهنگی      ،  این اصل فردگرایی بر اصل تضاد منافع پی ریزي شده است          «

. هر کس نیاز دارد تا جایگاهش را به وسیله نزاع و جنگ پیدا کند، و در تحت آن، منافع
جوادي (» به این ترتیب که یا دیگران را عقب زند یا توسط دیگران به عقب رانده شود        

  .)225-224: 1381، آملی

ر در اقتصاد سرمایه داري هرگونه اعمال نظر از سوي دولت یـا هـر               از سوي دیگ  
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 هـا   ي اقتصادي افراد و شرکت    ها  فعالیتتعیین قیمتها و    ،  در نوع معامالت  ،  جایگاه دیگر 
تقریبا مردود است و خط و مشی آنها بر اساس بـازار آزاد و رقابـت بـی قیـد و شـرط          

رعایت موازنه نـسبی و توزیـع   ، خصبه سبب نبود متولی مش، از این رو . شود میتعیین  
  ) 225: 1381، جوادي آملی. ( نیز امري ناممکن استها متعادل سرمایه

نـه  کند،  می میگوید اقتصاد بر خالف آنچه نظریه اقتصادي حکم " کارل پوالنی "
پـوالنی در ایـن بـاره از    . مستقل بلکه تابع سیاست و مذهب و مناسبات اجتماعی است 

استفاده پـوالنی از ایـن اصـطالح بـر     . کند میخودتنظیم گر استفاده    اصطالح نظام بازار    
چیزي داللت دارد بیش از این ایده اکنون شناخته شده که معامالت بازاري به اعتمـاد و   

نظام بـازار خـودتنظیم گـر بـه جـاي      . درك متقابل و تنفیذ حقوقی قرارداد بستگی دارد 
از جامعـه در گـرو تابعیـت جامعـه از           الگوي از لحاظ اقتصادي معمول تابعیت اقتصاد        

دست آخر به همین دلیل است که کنترل نظام اقتصادي  « : وي مینویسد  استمنطق بازار   
این دقیقا یعنـی اداره  ، توسط بازار پیامد چشمگیري براي کلیت سازماندهی جامعه دارد  

مـاعی   نظام اقتصادي در مناسبات اجت     این که به جاي   . جامعه همچون ملحقه نظام بازار    
   .)21-20 :1940، پوالنی(» .شود حک شود، مناسبات اجتماعی در نظام اقتصادي حک می

، به زبانی قـدري فنـی تـر   . خود تنظیم گر از بازارهاست   مینظام بازار متضمن نظا   
را کـه   میچنـین نظـا  . شـود  میي بازار هدایت ها اقتصادي است که فقط و فقط با قیمت  

دون کمک یا مداخله بیرونی سازماندهی کند یقینا بـه           کل حیات اقتصادي را ب     تواند  می
ي سردسـتی بایـد کفایـت کنـد تـا      ها این سرنخ. شایستگی میتوان خودتنظیم گر خواند   

  . بی سابقه چنین کار مخاطره آمیزي در تاریخ بشر را نشان دهدکامالًسرشت 
 ها انسانکه  خودتنظیم گر در گرو این است کامالًبنابر استدالل پوالنی ایجاد بازار 

چیزي که هـم نـابودي جامعـه را    ، و محیط زیست طبیعی به کاالهاي ناب تبدیل شوند  
نظریه پردازان بازارهـاي  ، از نگاه او.  و هم نابودي محیط زیست طبیعی راکند  میتنظیم  

. دهنـد  خود تنظیم گر و متحدانشان همواره جوامع انسانی را به سوي لبه پرتگاه هل می    
   .)22: پوالنی(
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ي اقتـصادي غـرب را   ها بدیهی است نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داري پیشرفت     
 به سوي تواند میتاکید کنند که انسان وقتی ، ي فردگرایانه خود دانستهها حاصل سیاست

فقـط در ایـن   . پیشرفت حرکت کند که تنها به فکر خود و کسب منفعت خویش باشـد     
ي موفقیـت را در زمینـه نیـل بـه           هـا   ه و پلـ   کنـد   مـی هنگام است که او تـالش واقعـی         

–ي دیگـر  هـا  در حالی که اگر انگیزه    . کند میي اقتصادي و رفاه محض طی       ها  پیشرفت

 براي او در نظر گرفته شود یا بداند که منافع او در بین دیگران -ي دینیها همانند انگیزه
   .شایسته مشغول کار و تالش نخواهد شداي  ههیچ گاه به گون، شود میتقسیم 

ي مـادي و  ها غرض آنکه اقتصاد سرمایه داري بر اساس فردگرایی و برآوردن نیاز        
بـه جهـت آنکـه اعمـال نظـر در         ،  شخصی فرد بنا شده است و نیز در اقتـصاد مـذکور           

بـر اسـاس   ،  و خط و مشی غالـب اقتـصاد        گیرد  می صورت ن  ها  چگونگی توزیع سرمایه  
پدیده انباشت ثروت در آن امري جدا  ،شود میرقابت بی قید و شرط و بازار آزاد تنظیم 

   .)226، جوادي آملی (شود میامري نامطلوب در نظر گرفته ن، ناپذیر است و دست کم
  .و به نظر این خود اثري عمیق بر سود محوري در کارافرینی غربی گذاشته است

شـرافتمندانه تـر از پـذیرش بخـشش و          ،  در حالی که در جوامع ابتدایی بخشیدن      
  : نویسد   به درستی می"لوي اشتراوس". ارتر از ستاندن استسزاو، دادن

، وقتی در عصر جدید انسان داد و ستد خود را بر اساس منفعت طلبی قرار داد... «
آن اصل اجتماعی واقعا ارزنده را که جزء الینفک وظیفه فرد بدوي در تقسیم و معاوضه 

تـر اسـت تـا       یدن خجـسته  بخـش « :گویـد  همان اصلی که می   . از دست داد  ،  خوراك بود 
   .)346: 1340، رآ.هیس ه (.»پذیرفتن

کـه شـکارچی اش   اي  هلذا تفاوت بسیار است بین جوامع صنعتی امـروز و جامعـ     
و ایـن   . کنـد   مـی براي قبیلـه شـکار      ،  اش شکار کند   بیش از آن که براي خود و خانواده       

امعـه دیـروز     ج :ماننـد ،  جامعه حتی بسیار متفاوت است از یک جامعه سنتی کشاورزي         
که کشاورزش در هنگام خرمن و قبل و بعد از آن ثابت میکرد که به شعاري کـه           ،  ایران

  .ایمان داردشود،  میدر شروع بذرافشانی بر زبانش جاري 
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اولین مشت بذر را به نیت پرندگان و     ،  کشاورزان ایرانی در بسیاري از نقاط ایران      
 نیت باشندگان و آخرین مـشت را  مشت بعدي را به نیت چرندگان و مشت سوم را به          

   .)250: 1388، فرهادي (افشاندند میبه نیت زن و فرزند بر خاك 
رسد که فرد گرایی و سود طلبی ریشه در فطرت آدمیان ندارد بلکه  پس به نظر می

بـه  . ریشه در نگاه جامعه و فرهنگ غرب به انسان یا بهتر بگوییم انسان اقتـصادي دارد         
ي نظام سوداگري اسـت کـه همـه چیـز را اقتـصادي و      ها ب و شیوهبیانی دیگر تنها غر   
ي دیگـر  ها و فرهنگ ها  خواهد و تالش دارد این نگاه را به تمام کشور          منفعت طلبانه می  

باشـد حـال    جهان تحمیل کند و با نگاهی تک خطی بگوید این تنها گذرگاه توسعه می        
ن از این رفتارهاي منفعـت  یی هستیم که با دوري جست   ها  آنکه ما در جهان شاهد کشور     

  میطلبانه و سود محور غربی و با تکیه بر رفتارهاي دگـر خواهانـه و جمـع گـراي بـو              
  :"اینازو نیتوبه"به قول . اند به توسعه دست یابند توانسته

و به همان گونه  اندیشد میخاص و با نظام ارزشی ویژه خود اي    ههر ملتی به گون   
در سرنوشـت   مـی وه فکر کردن هر ملت پیامـدهاي مه    شی. کند  میاندیشد زندگی    میکه  

 اگـر چـه   ها انسانطبیعت . آن دارد میسیاسی و فرهنگی و حتی نظا، اقتصادي،  اجتماعی
آنان را در ، و طرز تفکرشان گوناگون است که همین ویژگی ها اما فرهنگ، یکسان است

 توانـد  مـی کـر  لـذا فهـم ایـن گونـاگونی تف    . کنـد  میانتخاب راههاي متفاوت راهنمایی  
 ي اصالحات داخلی هماهنگ با تحوالت روز جهان و روش تعامل و رویارویی       ها  زمینه

 و  ها  با کشور ) روابط فرهنگی ،  طراحی استراتژي بلند مدت   ،   سیاسی –روابط اقتصادي   (
  .)5: 1388، نیتوبه (پوینده و سودمند سازد، جوامع دیگر را تکامل بخشیده

  
  اي متفاوت ژاپن نمونه

و ) بر ساخت (کند میهر نسلی آن را بازآفرینی    ،  شوند ي گذشته عینا تکرار نمی    ها سنت
 در مقایسه بـا گذشـته بـا         ها  امروز بازسازي سنت   .آورد میبه صورت فرهنگی زنده در      
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فرهنگ و سنت گذشته اگر در ابعاد آموزشی و فرهنگی          . شود  میسرعت بیشتري انجام    
با نـسل  اش  هرابط، نولوژي و علوم هماهنگ نکندنهادینه نشود و خود را با تحوالت تک       

تکنولوژي بیشتر باشـد دامنـه   -هرچه عقب ماندگی علمی   .شود  میجدید قطع و گسسته     
 از توانـد  مینه ،  به ویژه نسل جوانها فرهنگ و تفکرات ملت   . این گسست بیشتر است   

.  باشـد تواند به آینده و رونـد جهـانی تحـوالت بـی اعتنـا      میگذشته خود بگسلد و نه   
  .)7: 1388، اینازو، نیتوبه(

 توانستند در یک عمل هوشمندانه در مواجهـه بـا غـرب  مفـاهیم           ها  به نظر ژاپنی  
سنتی خویش را در زندگی و فرهنگ امروزه  زنده نگه دارند و هر چند که نام بسیاري            

ي جدیـدي در اخـالق   هـا  اما شیوه و روش آنها در شـکل ،  از آنها  کم رنگ شده است      
  . شده و توانسته در مسیر پیشرفت ژاپن را یاري کندگویی برساخت مردم

: کنـد  مـی ها را در این زمینه چنـین تحلیـل   در اثر خود ویژگی ژاپنی » هرمان کان «
بدین معنا که خـود را موجـوداتی      ،  ها مادتاً تصور بسیار روشنی از خویش دارند       ژاپنی«

البته این مانع از آن نشد . همتا بودن استژاپنی بودن به معناي یکتا و بی. داننداصیل می
را نخست از چینیان و «مفاهیم ، تکنولوژي،  فنون،  هاشیوه،  هاکه مردم ژاپن انواع اندیشه    

اي انتخـابی و  ها از آغاز با روحیه    اما ژاپنی . سپس از اروپائیان و آمریکائیان اقتباس کنند      
   .)84: 1378، جاوندور (»برگزیننده با این عناصر خارجی رو به رو شدند

ها بر حفظ هویـت فرهنگـی و ارج گـزاردن آنهـا بـر      ي ژاپنیوقتی سخن از تکیه 
و تکنولوژي و  میهاي چشمگیر علشان در کنار توجه به پیشرفتهاي اصیل جامعهسنت

م از یـک  سآید گروندگان به مارکسی   باالخره رشد عظیم اقتصادي این کشور به میان می        
داري غرب از سوي دیگر هر یک با معیارهاي خـاص      جهان سرمایه سو و پیروان افکار     

گاه . کوشند تا انجام چنین روندي را به زیر سوال ببرند و ناشدنی قلمداد کنند            خود می 
براي توجیه موضوع به برخی نمودها نظیر آن که تعدادي از زنان ژاپنی با انجام جراحی 

شان را به رنگ زنان  ی درآورند و موهايي خود را به شکل غربپالستیک برآنند تا چهره
 مردان به سبک   این که  و به مدهاي پاریسی توجه دارند و یا          کنند  میمغرب زمین رنگ    
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رود  و در بعضی شهرها معماري غربـی مـی  کنند  میپوشند و گلف بازي     غربی لباس می  
   .)80، همان (گردداشاره می... که به ناصواب براي خود جایی باز کنند و

 حالی که مقصود از تکیه بر فرهنگ و هویت ملی و بیگانه نگشتن از خـود در           در
 که عامل پیروزي این ملـت را بایـد در        شود  میي ژاپن به اصول بنیادینی مربوط       جامعه

تـري  همبستگی اجتماعی و سود خود را در تامین منافع گروه وسـیع           . آنها جستجو کرد  
و مشارکت صمیمانه در کار و سازندگی بر        دیدن و حرمت گذاردن بر قوانین اجتماعی        

... «. رود ژاپـن بـه شـمار مـی        هاي جامعه از ویژگی ،  کنار از دید تنگ نظرانه فردپرستی     
در حالی که غرب با تاکیـدي  . ها کماکان از مفهوم اتکاء متقابل متأثر است    زندگی ژاپنی 

در ژاپن . شود میاد به بر فردیت دارد بیشتر موجب پیدایش روحیه اتکاء به خود در افر          
همان تصوري است که آنان ) علی رغم بزرگی آن (ي تجاريتصور مردم از یک مؤسسه
ي هـاي متقابـل و وفـاداري کـه مشخـصه          با همان وابستگی  . نسبت به منزل خود دارند    

هایی کـه بتوانـد     ها به امر مشورت براي جستن راه حل       ژاپنی» .زندگی خانوادگی است  
هـاي روسـتایی   از جملـه در محـیط  . ي فراوان دارنـد  بگیرد عالقهسود همگان را در بر    

 و کننـد  مـی نشینند و مشکالت را طرح ها به نشست می   سرپرستان و نمایندگان خانواده   
زمانی که . کنند میسازند و هر یک به تفصیل نظر خود را مطرح        ها را عنوان می   راه حل 

اندازند و سـپس از   مدتی به تأخیر می گفت و شنود را برايگیرد میاختالف نظرها باال    
رسند که دست کم هفتاد درصـد بـا آن        گیرند تا این که سرانجام به راه حلی می        سر می 

گیرنـد صـمیمانه راه حـل گزیـده شـده را      افرادي که در اقلیت قرار مـی     ،  موافق هستند 
ها ژاپنیبه این ترتیب . کنند میپذیرند و بدون کوچکترین کارشکنی با بقیه همکاري     می

از یک سو با عالقه در یافتن بهترین راه حل براي پیشرفت جامعه و تأمین منـافع خـود       
 و از سوي دیگر خود را موظف به رعایت و اجراء نظر یـک  کنند میاحساس مسئولیت   

هاي فراوان حاصـل    اي که بر اساس مذاکره و بحث      اکثریت قوي ،  داننداکثریت قوي می  
هاي مسئله یا مسائل شکافته شده و هیچ دید و سلیقه و            نبهشده و در جریان آن همه ج      

در این جامعه سرپرستان خانواده و آنهایی که از مـن   . راه حلی از نظر دور نمانده است      
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 بیشتري برخوردارند و شناخت بیشتري نسبت به بار فرهنگی باالتر و در نتیجه از تجربه
هـاي  ضمن ایـن کـه اندیـشه     . ستندخاص برخوردار ه    میجامعه خویش دارند از احترا    

جوان نیز از فرصت الزم براي طرح نظریات خود با رعایت احترام بزرگترها برخوردار              
   .)80: 1378، ورجاوند (باشندمی

 شددر ادامه به عنوان نمونه به یک مفهوم سنتی ژاپنی به نام بوشیدو اشاره خواهد 
  .و طریقت بازسازي آن در ژاپن امروز

  
  بوشیدو

 کـه حـداقل قـدمت هـزار     شود مییدو به معناي عام به یک خصوصیت ژاپنی گفته  بوش
 به طور عام براي تعریـف       "هاگاکوره"ژاپنی مثل     میاین لغت در متون قدی    . ساله دارد 

 بوشیدو در کتـاب نیتوبـه مظهـر         اما اصطالحاً . خصوصیات فرد ژاپنی به کار رفته است      
  .روح سلحشوري و قهرمانی یک طبقه خاص است

خشک اي  هسلحشوري همچون شکوفه گیالس نماد سرزمین ژاپن است و نه نمون
سلحشوري هنوز در   . شده از فضیلتی کهن که در گلخانه تاریخ ما نگهداري شده است           

گرچـه تـصور شـود کـه صـورت و شـکل            . میان ملت ما است با قدرت وزیبایی زنده       
وي در بر دارد و نوید بخش آن از حال و هواي معناي  هاما حداقل رایح، ملموسی ندارد

   .)41 :1388، اینازو، نیتوبه. (است که ما هنوز تحت تاثیر افسون قدرتمند او هستیم
بدین معنی کـه    . شهسواري است  -ترجمه لغوي بوشیدو اصطالحا طریقت نظامی     

ي مبارز در زندگی روزانه و نیز بر حسب وظیفـه از نظـر         ها  طریقتی است که سامورایی   
پس بوشیدو قانونی است مربوط به اصول ) 44، همان. (عی باید رعایت کنندطبقه اجتما

.  تعلیم داده شده و آنان ملزم به حفاظت و رعایت آن بودنـد           ها  اخالقی که به سامورایی   
در نهایت مشتمل بر معدودي انـدرز و مثـال اسـت کـه     ،  ولی این قانون مکتوب نیست    

 و حکماي مـشهور جـاري شـده    ها موراییدهان به دهان گشته و از قلم تنی چند از سا         
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غالب مواقع قانونی است ناگفته و یا نانوشته که داراي ضمانت بیشتري نسبت به     . است
این قانون بـر    . قانونی است که بر لوح قلب انسانی حک شده است         . رفتار واقعی است  

خالقیت تفکري واحد استوار نیست و بر حیات شخصیتی هرچند توانا و مشهور اتکـا               
گـري کـشور    می زندگی نظاها  و قرن ها  ندارند بلکه ناشی از تبلور و رشد ارگانیک دهه        

  1.)44، همان (ماست
                                                

-     تعلیمـات پـنج گانـه کنفـسیوس در مـورد      . هـاي بوشـیدو بـوده انـد       تعالیم کنفسیوس بارور ترین سرچشمه
ارتباطات اخالقی ما بین خـادم و مخـدوم، پـدر و پـسر، شـوهر و همـسر، بـرادر بزرگتـر و بـرادر کـوچکتر و                   

هـاي کنفـسیوس از طریـق چـین       کـشور مـا وجـود داشـت کـه ورود نوشـته             بین دو دوست، در نظام اخالقـی      
ــا زد  ــر آنه ــدي ب ــر تایی ــی سیاســی   . تنهــا مه ــوي اصــول اخالق ــه دنی آرامــش لطــف و خــصوصیت خردمندان

نیتوبـه،  . (هـا کـه طبقـه حـاکم را تـشکیل مـی دادنـد، مطلـوب بـود                کنفسیوس، به خـصوص بـراي سـامورایی       
   .)53: 1388 ،اینازو

هــیچ چیــز بــراي او . درســتی و راســتی قدرتمنـدترین مفــاهیم در قــانون ســامورایی اسـت  : یراسـتی و درســت 
مفهـوم راسـتی ممکـن اسـت اشـتباهی گمــراه      . نفـرت انگیـز تـر از رفتـار مرموزانـه و تعهـد نادرســت نیـست       

آن را بـه صـورت   ) هاساشـی شـی هـی    بـه نـام  (هـاي معـروف    کننده یا نادرست باشـد، ولـی یکـی از بوشـیدو          
  :گیري تعریف کرده است  هامت در تصمیمقدرت و ش

اي از رفتـار اسـت کـه در همـاهنگی بـا عقـل و فاقـد تزلـزل          گیري بر نحـوه   درستی عبارت از قدرت تصمیم    "
   "مرگ زمانی که مردن الزم است، ضربه زدن به هنگام ضربه زدن . باشد

هـا   رفـت درمیـان فـضیلت    شجاعت اگر جز در امـر پرهیزکـاري بـه کـار مـی     :  شجاعت، روح شهامت و تحمل  
کمتـر قابــل مالحــضه بـود، کنفــسیوس در منتخبــات خـود شــجاعت را بــه روال معمـول خــود و بــا نفــی آن     

بـه عقیـده وي انجـام نـدادن آنچـه کـه بـه صـورت درسـت درك میـشود، فقـدان شـجاعت                      . .کنـد  تعریف می 
اعت عبـارت اسـت از   شـج : آیـد   ایـن طنـز را اگـر در عبـارت اثبـاتی بگذاریـد، بـدین صـورت در مـی              . است

انجام کار درسـت، بـه اسـتقبال هرگونـه خطـر رفـتن، خـود را بـه مخـاطره انـداختن و بـه کـام مـرگ تـاختن                  
شـوند و در حرفـه نظـامی چنـین یورشـی در رفتـار بـه         است که اینهـا اغلـب بـه معنـاي دلیـري شـناخته مـی               

در آنجـا مـرگ بـراي امـري     . ولـیکن در ادراك مقـام سلحـشوري ایـن چنـین نیـست      . ناروایی تحسین شده اند  
ــام گرفتــه اســت امیــرزاده  اي از منطقــه مــی تــو  بــی ارزش مــردن بــراي آن چیــزي اســت کــه مــرگ ســگان ن

کنـد زیـرا ایـن کمتـرین بـی ادبـی در برابـر         تاختن بر قلب سپاه و کـشته شـدن در آن کفایـت مـی        ": گوید   می
  "تکلیف است

  :دهد وي بالفاصله ادامه می
کـه زنـدگی کنـی آنگـاه کـه زنـدگی کـردن درسـت اسـت و بمیـري هنگـامی کـه             شجاعت واقعی آن اسـت    "

  "مرگ شایسته است
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همـواره بـه   ) شـفقت (عـشق، بلنـد همتـی، محبـت بـه غیـر، همـدردي، تـرحم             : نیکخواهی احـساس پریـشانی    

مـا بـراي بیـان و احـساس     . انـد  عنوان فضایلی متعـالی یعنـی عـالی تـرین خـصایل روح انـسانی شـمرده شـده             
ـ   ات کـه تـرحم، پادشـاهی اسـت بـاالتر از تـاج و تخـت و خانـدانش نیـازي بـه شکـسپیر نداشـتیم،             این مکنون

خواسـتیم بیـان کنـد کـه ایـن خـصلت فـضیلتی لطیـف و             مـا هـم نظیـر بقیـه مـردم از او مـی              مگر اینکه شاید  
ا اگر راسـتگویی و عـدالت بـه طـرز غریبـی خـصوصیتی مردانـه دارد تـرحم داراي لطـایفی اسـتب             . مادرانه است 

شـود کـه از فـرط نیکوکـاري و نـوع دوسـتی بـی دریـغ بـی آنکـه بـه آن             به ما تذکر داده می. تدام و طبع زنانه   
  . چاشنی عدالت و درستی را اضافه کنیم پرهیز کنیم

 نیکخواهی هر آنچـه را کـه سـد قـدرت اسـت بـه زیـر مـی کـشد همچـون آبـی اسـت کـه                ": منسیوس گوید 
هـاي آتـش واگنـی پـر از      از قـدرت یـک پیالـه آب در فـرو نـشاندن شـعله           البتـه آنـان     . آتش را مهار  می کند     

 احـساس پریـشانی سرچـشمه نیکخـواهی اسـت لـذا مـرد خیـر         "گویـد    او همچنـین مـی     "هیزم تردید داشتند  
  "برند و در تنگدستی اند خواه همواره در فکر آنهایی است که رنج می

هـا جلـب    بـه عنـوان نـشانه خـصوصیت ژاپنـی      تواضع و آداب دانی توجـه هـر توریـست خـارجی را           ": ادب
ادب چنانچـه تنهـا نتیجـه تـرس ناشـی از تخطـی در برخـورد بـا امیـال دیگـران باشـد، فـضیلت                   . کرده اسـت  

شــود، در حــالی کــه ادب بایــستی نمــود عینــی از توجــه بــه همــدردي بــا احــساسات   حقیــري محــسوب مــی
رازنـدگی و شایــستگی اسـت، لــذا احترامــی   همچنـین ادب نــشانه توجـه الزم بــه ب  . دیگـران بــه حـساب بیایــد  

زیـرا مـوارد اخیـر هیچگونـه تشخـصی از نظـر قـدرت        . شـود  هـاي اجتمـاعی محـسوب مـی       بجا براي موقعیت  
  . توانگري در بر نداشته بلکه داراي تشخصی به جهت داشتن لیاقت واقعی است

صـیف آنـان کـه    معنـاي شـرف داللـت بـر شـعوري شـفاف از شـان و منزلـت شخـصی دارد کـه در تو             : شرف
ــد بــه خطــا نمــی شهــسوار زاده شــده و پــرورش یافتــه ــه مزیــت ان ــراي ارج نهــادن ب اي  هــاي حرفــه رونــد و ب

اي کـه امـروزه بـه طـور متـداول از لغـت شـرف اسـتنباط میـشود قبـل از ایـن بـه طـور                گرچه کلمـه  . آنهاست
ـ . شـد  نام نیـک بـه عنـوان امـري عـادي انگاشـته مـی        . معمول به کار نمی رفت     ه تخطـی در یکپـارچگی   هرگون

یکــی از اولــین مظــاهري ) احــساس شــرمندگی( شــین – کــی -رن. آن احــساسی از شــرمندگی در بــر داشــت
  .است که در تربیت دوره جوانی بایستی گرامی داشت

 بی آبرویـی مثـل زخمـی در درخـت اسـت کـه زمـان بـه جـاي آنکـه آن را پـاك               ": هاکوسکس میگوید   آرایی
   "ر شودکند که عمیق ت کند کمک می

ایـن خـصوصیت اخالقـی سـنگ بنـایی بـود کـه دیگـر فـضایل اخـالق فئـودالی بـر آن                  : تکلیف بـه وفـاداري    
بـه طـور کلـی دیگـر فـضایل و      . به طور کلی دیگر فـضایل و اخـالق فئـودالی بـر آن اسـتوار بـود                . استوار بود 

رنـد، امـا ابـراز وفـاداري     هاي اخالقی و سـایر طبقـات مـردم وجـوه مـشترك دا             اخالقیات فئودالی با سایر نظام    
آگـاهم از اینکـه صـفت وفـاداري شخـصی نـوعی       . به مافوق خـود وجهـی مـشخص در اخـالق فئـودالی دارد       

  .کند همبستگی و انسجام فردي مابین همه نوع افراد مختلف انسانی و در شرایط متفاوت ایجاد می
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  ؟آیا بوشیدو هنوز زنده است
 آنها را مطالعه کنـد     تواند  مینفوذ بوشیدو هنوز آنقدر محسوس است که هر کس          

ح تـرین و   فـصی "هـرن  "از . کند مینگاه مختصري به طرز زندگی ژاپنی آن را آشکار          
در این صورت خواهید دید که عملکرد آن        . درست ترین تفسیر تفکر ژاپنی را بخوانید      

  . است از تفکر به شیوه بوشیدواي  هنمون
بسیار مشهور است که ادب همگانی مردم ژاپن که میراثی از طریقـت شهـسواري        

که ژاپنـی   شکیبائی و شهامتی    ،  بردباري و استقامت بدنی   . است از نو تکرار خواهد شد     
  .داراست به اندازه کافی در جنگ ژاپن و چین نشان داده شد، کوچک

آیا ملتی در جهان آن چنان وفادار و وطن پرست وجود دارد ؟ سـوالی اسـت کـه      
 پاسخ افتخار آمیز آن مثبت اسـت مـا بایـستی از    این کهو از   . بسیاري آن را پرسیده اند    
  . بوشیدو سپاسگزار باشیم
مسئول حساسیت و زود رنجی بیش از حد ماست و چنانچه در احساس افتخار ما 

 تکبـري اسـت کـه    کننـد  می به داشتن آن ما را متهم        ها  ماتکبري وجود دارد که خارجی    
  .ناشی از خلقیات برآمده از بوشیدو است

با آنکه اثرات بوشیدو عمیقا ریشه گرفته است گفته ام که اثراتش ناخودآگاه و بی        
آنکه استدالل کنند به آنچه کـه بـه ارث رسـیدنی اسـت از دل         مردمان بدون   . صداست

  .واکنش نشان میدهند
 میکه تاکنون به حال تردید و غیر صـمی      اي    هلغت وفاداري همه احساسات نجیبان    

گروهـی از جوانـان دانـشجوي سـرکش کـه در اعتـصاب           . وجود داشته را بازمیگرداند    
با ،  با استادي در کالج درگیر بودندطوالنی مدت و مستمر دانشجویی به خاطر نارضایتی

آیـا اسـتاد شـما داراي    . سوال سادهاي که مدیر کالج مطرح کرد از هـم متفـرق شـدند             
شخصیتی نیرومند است؟ اگر این چنین است باید به او احترام بگزارید و در دانـشکده              
حفظش کنید و اگر ضعیف است از جوانمردي به دور است که مرد در حال سقوطی را      

  .ل بدهیدهو
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استاد که نقطه شروع مشکالت بود در مقایسه با نکته اخالقـی             میعدم توانایی عل  
با برانگیختن احساساتی که توسـط بوشـیدو   . که به آن اشاره شده بی اهمیت جلوه کرد      

-171: همان (.یی اخالقی با ابعادي وسیع قابل وصول استها پرورش یافته بود نوآوري
173(.  

   
  :در رفتار مدیران ژاپنیبازتولید بوشیدو 

 کننـد  میژاپنی مدیریت ها،    گردد توضیح این واقعیت است که ژاپنی       آنچه بیان می  
 هر چند ممکن است در برخی اصول از غرب و دیگـر           ها  بسیار متفاوت از دیگر کشور    

 منافع جمـع را بـه منـافع فـرد         کنند  می آموخته باشند اما در نهایت ژاپنی عمل         ها  کشور
رضایت کارکنان را بر رضایت سهامداران ارجح میدانند و یا حـداقل  ،  هندارجحیت مید 

این سرزمین است که یکی  میوهمه اینها بر آمده از فرهنگ بو. آنها را با هم برابر میبینند
  . آیین بوشیدو باشدتواند میي موثر بر این بینش ها از آیین

رسالت تولیدکننده غلبه " کند میماتسوشیتا رسالت تولید کننده را اینگونه تشریح        
هـدف از  . بر فقر و  آزاد کردن کل جامعه از چنگال آن و ایجاد رفـاه در جامعـه اسـت        

ي شرکت مورد نظـر    ها   یا کارخانه  ها  کسب و کار و تولید صرفا گسترش دادن فروشگاه        
ماتسوشیتا براي دستیابی به این رسالت هفت .نیست بلکه ثروتمند کردن کل جامعه است

  .ي خود تعریف کردها فعالیتبراي اصل را 
   روحیه خدمت رسانی از طریق صنعت– 1
   روحیه عدالت جویی– 2
   روحیه همانگی و همکاري– 3
   روحیه عشق به پیشرفت -4
   روحیه احترام گذاري و فروتنی -5
   روحیه سازگاري با قوانین طبیعت -6
   روحیه قدر شناسی -7
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عار اصلی براي کار روزانه هزاران عـضو   تا امروز ش   1933این هفت اصل از سال      
  ) 20: 1391، ماتسوشیتا. (شرکت الکتریکی ماتسوشیتا بوده است

 تـا  کننـد  مـی ها ایفا    نقشی است که شرکت   ،  حلقه مفقوده در فهم بهره وري ژاپنی      
احـساسی مـشترك و ملمـوس     ،  شان بتوانند نسبت به افزایش بهره وري تولیـد         کارگران

توان در ارتباط نزدیکی تعریف کرد   را می1ریت دلسوزانه و مادرانهاین مدی. داشته باشند
سـازند تـا در کارشـان     ایشان را فعال مـی ، که شرکتها با کمک آن و مراقبت از کارگران    

  .پیشرفت کنند
 در روش مـدیریت ژاپنـی کـه بطـور           "مادرانه" کلمه   شاید بسیاري با استفاده از    
امـا واقـع ایـن اسـت کـه      . موافق نباشـند ، ق کرد اطال2سنتی باید به آن مدیریت پدرانه  

گردد که یک لحظه از یـاد    کاربري این واژه در ارتباط با مهرو عاطفه مادري ارزیابی می          
بـزرگ بایـد درنظـر      اي    ههاي ژاپنی را به مثابه خانواد      شرکت .ماند میفرزندانش غافل ن  

است که کـارگران را  آورد که ایفاي نقش مدیریت به عهده انسانی دلسوز و خیراندیش    
بعبـارتی حـداعالي توجـه را    . همچون فرزندانش دوست دارد و آنها نیز تابع او هستند  

براي رسـاندن   "مدیریت مادرانه"تنها در عاطفه مادري میتوان ادراك کرد و لذا اطالق           
پـشتیبانی و اختیـار     ،  وفـاداري ،  ي اطمینان ها  از آنجا که این روش بر پایه      . آن معنا است  

ر است لذا مدیر ژاپنی با شناخت نیازهاي کارکنان خود و احتیاجات رو بـه رشـد      استوا
خانواده آنهـا و نیـز حمایـت از ایـشان در برابـر اخـراج و همچنـین افـزایش باقاعـده                

   .)39: 1371، افشین منش (کند مینقش خود را به کمال ایفاء ، حقوقشان
تلقی   میاي امروز اغلب قدی   هاي کارگري ژاپن در دنی     روش: گوید آکیو موریتا می  

کار در ژاپن نیز مثل بقیـه جاهـا بـه       میگویند که اخالق قدی    میو برخی مردم    ،  شود می
. و اجباري باشد  میکنم که این امر به صورت حت میاما من فکر ن، رود میتدریج از بین 

 کـه  چیزي غیر طبیعـی نیـست  ، میل به کار و انجام آن به خوبی، بینم میآن سان که من     

                                                
1. maternalistic 
2. paternalistic 
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مردم از آن محیط و نیز تکمیل کاري که آنان ، به نظر من. الزم باشد بر مردم تحمیل کرد
کـه بـه    میبه ویژه هنگا  ،  کنند میاظهار خشنودي و رضایت     ،  سازد میرا به فعالیت وادار     

. انگارند میمدیران خارجی ظاهراً این مسئله را نادیده        . کار و نقش آنان ارج نهاده شود      
قرار دارند که در آن کارگر نیروي کار خـود را بـه    میمردم در آمریکا در نظا     ،براي مثال 

، توانند بی آن سر کننـد      میچون مردم ن  ،  این خوب است  ،  از یک نظر  . فروشد میقیمتی  
دانند که مجبورند کار کنند تا امرار معاش نمایند وگرنه کـار خـود را از دسـت         میآنان  

کنند کمک  می آمریکاییها که فرزندان خود را مجبور کنم روش میمن نیز فکر  (.دهند می
در ژاپن ما اغلـب صـرفاً   ، فکر خوبی است، هزینه تحصیلی خود را به طریقی در آورند    

در ژاپن مـا  ) .دهیم بی آنکه چیزي در قبال آن از آنان بخواهیم       میبه فرزندان خود پول     
ه مجبوریم که آنان را مرتب آن گا، پذیریم میپیامدهاي احتمالی تضمین امنیت شغلی را 

اما من معتقدم این اشتباه بزرگی است که آدم فکر کنـد پـول تنهـا               . تشویق به کار کنیم   
   .)269 :1374، موریتا آکیو (وسیله پاداش در قبال کار شخص است

ایـن اسـت کـه آنـان     ایم  هآنچه ما در بخش صنعت در مورد نیروي انسانی آموخت    
، ایجـاد کنیـد  اي  هخواهید در آنان انگیـز  میکنند و اگر شما   میصرفاً به خاطر پول کار ن     

آنـان را عـضو     ،  خواهید در مردم انگیزه ایجاد کنید      میاگر  . پول مؤثرترین وسیله نیست   
ناً این امر در میان ئمطم. خانواده بدانید و با آنان به مثابه عضو محترم خانواده رفتار کنید   

: 1374، موریتـا آکیـو   (گیـرد  میده تر انجام این موضوع حتی سا، جمعیت تحصیل کرده 
202(.  

در . در روابط کارگري ژاپن نوعی برابري وجود دارد که در جاهاي دیگر نیـست             
و اگـر  . شـود  مـی کارخانه سونی میان کارگران ماهر و غیر ماهر تمایز انـدکی مـشاهده            
زیـرا  ، شویم مید مردي یا زنی به سمت رهبر اتحادیه ارتقا یابد ما نسبت به او عالقه من  

توانند دیگران را متقاعد کننـد و افـراد را وادار         میاین گونه اشخاص کسانی هستند که       
ي هـا   سازند که با آنان همکاري کنند و مـا در جـستجوي چنـین اشخاصـی بـراي رده                  

مـدیریت بـاالي شـرکت بایـد داراي         . دیکتـاتوري نیـست   ،  مـدیریت . مدیریتی هستیم 
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مـا مرتبـاً در جـستجوي       . آنـان را اداره کنـد     ،  ت کردن مردم  استعدادي باشد که با هدای    
یـا  ،  اشخاص مستعد با چنین کیفیتهایی هستیم و اغلب به دلیل نداشتن تحصیالت الزم            

ي مـا  هـا  در شرکت. دهیم میآنان را غیر قابل قبول تشخیص ، به دلیل کوتاه فکري شان    
 ایستادن امکـان نـدارد  روي دیگري  در روحیه تخاصم و تهاجم بسیار اندك است و رو 

   .)205-204 :1379، موریتا آکیو(
این است که ، توانیم روابط خوبی با کارمندان خود داشته باشیم میکه ما    دلیل این 

داد و سـتد بـا   ، در مـورد ژاپـن  . دانند که ما نـسبت بـه آنـان چـه احـساسی داریـم          می
ن به مثابه ابزار کار آغاز سازماندهی شرکت به وسیله صاحبان کار و با استفاده از کارگرا   

کند که نظـارت او را   میسرمایه گذار شرکتی را تأسیس و افرادي را استخدام    . شود مین
بایـد آنـان را بـه مثابـه        ،   کارمنـدانی را اسـتخدام کـرد       این که اما به محض    ،  درك کنند 

ده مدیریت باید بـاز . همکاران یا دستیاران خود تلقی کند و نه وسایلی براي ایجاد سود        
اما او باید کارمندان یا همکاران خود را نیـز   ،  خوبی را براي سرمایه گذار در نظر بگیرد       

در نظر داشته باشد که در فعال نگه داشتن شرکت به او باید کمک کنند و نیز در پاسخ             
گذار و کارمند در یک موقعیت قـرار   سرمایه. پاداش آنان را فراموش نکند، به این کمک 

چـون کارمنـد مـدت درازي در    ،  کارمند داراي اهمیت بیـشتري اسـت      اما گاهی ،  دارند
. شـود  مـی در حالی که سرمایه گذار صرفاً براي برداشت سود وارد کاري  ،  شرکت است 

او واقعاً . باشد میش یخود و زندگی کاري خو، مأموریت کارگران کمک به رفاه شرکت    
   .)208: همان (مورد نیاز است

 که شرکت به همان میزان که مربـوط بـه سـهامداران            کنیم میدر ژاپن ما احساس     
  .متعلق به کارگران نیز هست، است

خط تولید خـود را تغییـر       ،  هاي ژاپنی درافول یا سقوط صنایع      که شرکت   میهنگا
به کارگران پیشنهاد بازآموزي دادند و کارگران در اکثـر   ،  دادند یا چیزي به آنان افزودند     

بـه سـوي شـغل    اي  هاین امر گاهی نیاز به حرکت خانواد. دنقاط مشتاقانه آن را پذیرفتن  
  .ي ژاپنی عموماً مستعد این جابه جایی هستندها کند و خانواده میتازه را ایجاب 
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گرفتاري کار با کارگر یا کارمندي کـه عـادت کـرده صـرفاً     ، در سونی ما دریافتیم   
رود  میاز او انتظار کند که  میاین است که اغلب فراموش ، براي پرداخت حقوق کارکند

و این رفتار خـود محورانـه شـغلی او بـراي خـود و       ،  براي موجودیت گروهی کار کند    
رفتار سالم و مطلوبی ،  گیرد میکه اهداف همکاران خود و شرکت را نادیده         اش    هخانواد
  ).274: همان (نیست

 کارگر امروز دیگر برده ماشین آالت نیست که یک عمل مکـانیکی     ،  که مهمتر این 
 »عـصر جدیـد   «آن سان که چارلی چـاپلین در فـیلم          ،  ساده را به طور مرتب تکرار کند      

کنـد و    مـی کارگر دیگر ابزاري نیست که تحت قانون بـی محتـوایی کـار              . داد میانجام  
تواند جاي کار یـدي   میباالخره ماشین آالت یا کامپیوتر    . فروشد مینیروي کار خود را     

غزهاي برجسته دارد و کارکنان نیز باید به این امر توجه صنعت نوین نیاز به م    . را بگیرد 
توانند وظایف مغزهاي برتر را انجام    مینه ماشین آالت و نه حیوانات هیچ کدام ن        . کنند
که مدارهاي مرکب هنوز به وسیله دسـت تکمیـل     میهنگا، 1960 در اواخر دهه  1.دهند

هاي ایـاالت متحـده      ي شرکت انگشتان ماهر زنان آسیایی به شدت مورد تقاضا       ،  شد می
تـر   ماشین آالت نیز به نوبه خود پیچیده، ها پیچیده تر شد همین که طرح این روش . بود

بلکه مغزهاي ، نظیر دستگاههاي لیزري که دیگر به انگشتان ماهر احتیاج نداشت      ،  شدند
بنابراین ترفیع مهارت کارگران چیزي است کـه کـشورها    . تیز و روشن مورد نیاز بودند     

در عصر جدیـد هـیچ گونـه      میهاي قدی باید درباره آن تأمل کنند و اندیشه حفظ شغل    
آموزش و تربیت کارمندان جدید و بازآموزي کارمندان قبلـی          ،  در نتیجه . ندارد  میمفهو

   .)269، 268: همان (کند میهاي جدید ضرورت پیدا  براي چالش
مردم ژاپـن  . هاست آمریکایی متفاوت از موضع کامالًها نسبت به کار     موضع ژاپنی 

. کننـد  مـی داراي زمینه سازگاري بهتري با هر شغلی هستند و آن را شـرافتمندانه تلقـی         
شود و سـپس در شـغل دیگـري کـه      می سالگی بازنشسته 60 یا 55وقتی کسی در سن     

                                                
- هاي  هاي شما در زیر خاك است و گنج وید فرق ما و شما در این است که گنجگ یک ژاپنی به یک ایرانی می

  .ها اشاره به نفت ایران و مغز ژاپنی. ما کمی باالي خاك



   
  
  
  

 143  ...     کارآفرینی فتوتی؛ جستاري پدیدارشناسانه در

هیچ کس نسبت به او بـه دیـد تحقیـر    ، کند میاشتغال پیدا   ،  پایینتر از شغل قبلی اوست    
باید یاد آور شوم که مدیران عالیرتبه هیچ گونـه سـن بازنشـستگی اجبـاري                 ،نگرد مین

   .)267: همان (مانند می سالگی سر  کار باقی 80 و 70بسیاري از آنان تا  ندارند و
هـاي سـنتی    کارگران ژاپنی در انجام کارهاي گروهی بسیار مستعد بر حفظ ارزش 

ها نیـز بـا      در این حال شرکت   . رندهاي گروهی دا   خود در همکاري با یکدیگر و توافق      
اجراي نـصب شـعارها و همچنـین سـازماندهی          ،  ها نشان،  هاي متحدالشکل  ابداع لباس 

 پرورش و تقویت این روحیـه تعـاون دارنـد   ،  هاي ورزشی  ي آموزشی و رقابت   ها  برنامه
   .)52: 1371، افشین منش(

  
  ژاپن و غرب

ي زیـر تفـاوت دو   ها ه در محوربا جمع بندي متن تا اینجا میتوانیم به طور خالص       
البته تردیدي نیست کـه ایـن دو تفکـر         . را خالصه کنیم  ) آمریکایی (نگاه ژاپنی و غربی   

ي مشترك بسیاري نیز دارند اما از آنجا که موضوع بحـث مـا مـسیر متفـاوتی          ها  ویژگی
 لـذا مـا   کند میاست که ژاپن رقم زده است تبعا بحث از اشتراکات مسیر کمکی به ما ن          

  .ایم  را به طور اختصار در جدول زیر بیان کردهها ي موجود در این نگاهها زشار
  

  )آمریکایی(نگاه غربی   نگاه ژاپنی
  روحیه رقابت و تضاد منافع  روحیه همکاري و تعاون

  اولویت منافع فرد  اولویت منافع جمع
  کسب ثروت:دلیل عمل  حس افتخار:دلیل عمل

  رفتار عقالیی  رفتار سلحشوري
  منفعت محوري  اداري و میهن پرستیوف

  توسعه طلبی  عدالت طلبی
  رسالت تولید سود بیشتر  رسالت تولید غلبه بر فقر
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  اولویت رضایت سهامداران  اولویت رضایت کارکنان به سهامداران
  اتکا به خود در اعمال  اتکا متقابل بین افراد

  مهم و باال بودن حس رقابتاحترام به مشاغل   شرافتمندانه دانستن هر شغل و جایگاهی
  

نماید و پیشرفت ژاپن نیـز غیـر قابـل     میبه نظر تفاوت نگاه ژاپن با غرب واضح         
این جمله ، ي عمیقها انکار است شاید بهترین جمله براي پایان این بحث و بیان تفاوت

  :موریتا باشد
هـاي فرهنگـی فراتـر      هاي ژاپنـی و آمریکـایی از تفـاوت         هاي شرکت  اما تفاوت   

 »مهمترین مسئولیت شما چیست؟«اگر شما از یک مدیر عامل ژاپنی بپرسید که         . رود می
شک خواهد گفت که اشتغال دایم و بهبود سطح زندگی کارگران در رأس کارهـا               او بی 

کسب سود هرگز در رأس . شرکت باید سود داشته باشد، براي انجام این کار. قرار دارد
دانم اکثر مدیران تجـاري در آمریکـا بـا التـرین      میه من تا آنجا ک. گیرد میکارها قرار ن  

آنان داراي چنین مسئولیتی ، دهند میاولویت را به سود ساالنه یا در آمد سرمایه گذاران       
 این کهو براي ، چون این مسئولیت را سرمایه گذاران  بر عهده آنان گذاشته اند       ،  هستند

هیئت مدیره نماینـده    . راضی نگه دارند  سر کار خود بمانند مجبورند سرمایه گذاران را         
اگر مدیریت عالی نتواند براي سرمایه گذاران در آمد مورد نظرشان . گذاران است سرمایه

مجبور اسـت از کارخانـه و ماشـین آالت          ،  به همین دلیل  . شود میاخراج  ،  را ایجاد کند  
ایـن موضـوع   . به مثابه ابزار رسیدن به هدف خود اسـتفاده کنـد   ،  شرکت و نیز کارگران   

   .)261 -260: همان (تواند بسیار زیان آور باشد می
مـا بایـد واقـع بینانـه هـم بــه دور از تعـصب و بلنـد پـروازي و هـم بــه دور از          

هاي به بازشناسی واقعی خویشتن خویش بپردازیم و جنبه، خودباختگی و تسلیم محض
یم و خود را شایـسته  هاي واالي فرهنگ خود را دریابیم و بر آن تکیه کن          مثبت و ارزش  

نگاهی به راهـی  . پیمودن راهی بدانیم که سرانجام توان الزم را به ما باز خواهد گرداند          
 گویـایی  نمونه، که ژاپن از یک قرن پیش آغاز و طی کرده است و آنچه به دست اورده          
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کـه تـالش در راه   . هـا نیـست  است که علم و تکنولوژي تنها در انحصار مغرب زمینـی     
مساوي دور شدن از فرهنگ و سنن ملی و دیرپاي ، و تکیه بر صنعت  میي علاه فعالیت

آداب و رسوم ملی و     ،  امروز در حالی که بینادهاي فرهنگ سنتی      . یک ملت نخواهد بود   
، هاي ارزشی اخالق مـردم ژاپـن هنـوز از اسـتواري چـشمگیري برخـوردار اسـت          پایه
د کـشور توانمنـد دنیـا در زمینـه         شاهد آنیم که در عین حال این کشور از جمله چن          53

رود تا جایی کـه بـراي غـولی         و پیشرفتهاي تکنولوژیک به شمار می      میهاي عل پژوهش
هنـوز اسـاس مـستحکم خـانواده در ایـن      . آیـد چون آمریکا خطري جدي به شمار می      

سرزمین بر روال گذشته خود پابرجـا اسـت و زن ژاپنـی از همـان صـداقت و ایثـار و             
بـه    میهاي علژاپنی در بسیاري از رشته. وهر برخوردار است که بودگذشت در برابر ش 

ي ها هاي دیرپاي فرهنگی و آئیناي ویرانگر بر ارزشقله رسیده است ولی این امر لطمه  
: 1378، ورجاونـد  (او وارد نساخته است و او را از هویت ژاپنی خود دور نکرده اسـت   

57(.   
مـا در فرهنـگ   نه خروار مثالی بیـان داریـم        بگذارید در اینجا به عنوان مشتی نمو      

هـا از     ست یادگرفتیم به احترام آن    ها  سالمندي داریم که      چیزهاي ارزش ،   خودمان  سنتی
مـان   ها را در زندگی امروز اما اصال آن.. .اي سکوت کنیم و جا بلند شویم و گاهی دقیقه     

ترهـا    قـدیمی . اریممان را در هیچ حـالی کنـار نگـذ           به کار نگیریم و تجددطلبی افراطی     
هاي سرد را با کرسی و زغال یـا شـمعی یـا چراغـی کوچـک روشـن زیـر آن                    زمستان

.. .هـاي شـبانه و     نشستند و گپ و گفت و داسـتان         دور هم زیر کرسی می    . گذراندند  می
اما امروز اگر از آمار فجیع مصرف گاز سخن بگوییم         . کرد  محبتی که خانواده را معنا می     

هیچ ، هاي ماست  راه برون رفت از این اسراف ملی در سطح خانهو بگوییم کرسی سنتی
  .کار نیست گوشی بده

هاي سنتی و فرهنگی اختصاصی به ایران ندارد و         واقعیت این است که این خوبی     
است که چه قوم و  اما مهم آن. شود می شرق و حتی گاهی غرب سنتی یافت  در کل پهنه

شـاید کرسـی   . ا در زندگی امروزي خود حفظ کنـد     ها ر   تمدنی بتواند امتداد این خوبی    
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هاي عاقل کرسی را از شش قـرن پـیش          اساسا متعلق به ایران زمین بوده باشد اما ژاپنی        
هـاي گـزاف    آورنـد تـا هزینـه    سنت خود به درون زندگی امروزي و به ظاهر مدرن می          

 »کوتاتـسو «  خودشان هاي سنتی  ها به کرسی    ژاپنی. شان را تا نکند     انرژي کشورشان کمر  
و ما این وسیله با ارزش را کم کم به دست فراموشی میسپاریم و بجز یادي از .گویند  می

گذاریم حال آنکه در ژاپن کوتاتسو زنده مانده و امروزي شده اسـت و از                میآن باقی ن  
  .برند مزایاي آن بهره فراوان می

اسـت بـا مفـاهیم و    ي کوچکی از نوع برخورد ملتی به نام ژاپن ها اینها تنها نمونه 
ي سنتی خویش که به نظر سنت نه تنها مانعی بر سر راه توسعه آنها نبوده بلکه از ها ابزار

که از این دست دهها نمونه وجـود    . عوامل یاري دهنده آنها در مسیر توسعه بوده است        
دارد که در این مختصر مجال پرداختن به آنان وجود ندارد و به همین حد اکتفا میکنیم              

ا آنچه از پرداختن به ژاپن قصد اشاره به آن را داشتیم شباهتی بود که میان آیینـی بـه             ام
 با بوشیدو را ذکر کردیم ها نام بوشیدو و آیینی به نام فتوت وجود داشت برخورد ژاپنی         

و بیان شد که اگرچه نهاد مربوط به بوشیدو از میان رفت اما آن مفاهیم بازتولید شـد و              
 با کوتاتسو اما آنچه ما با آیین فتوت ها روز کرد مانند برخورد ژاپنیدر اشکال جدیدي ب

به نام کرسی نبود ما نه تنها وسـیله را      اي    هانجام دادیم بی شباهت با برخورد ما با وسیل        
را که در دل آن وجـود داشـت ماننـد صـرفه        میزنده نگه نداشتیم بلکه نتوانستیم مفاهی     

در مورد فتوت نیـز مـا نتوانـستیم از    .  بازتولید کنیمرا... جویی در انرژي جمع گرایی و 
در حـالی کـه     .ي این آیین براي پیشرفت و توسعه سـرزمینمان بهـره جـوییم           ها  ظرفیت

 فرهنگی جامعه   –توسعه هم پاي عصر و زمان فرآیند بلند مدتی است که مبانی فکري              
ان لوکوموتیـو نـرم   بـه عنـو  ) بنگـاه و خـانوار  ، نخبگان، اعم از هیئت حاکمه    (مورد نظر 

منابع الیتناهی طبیعی و یا حتی ، ي سخت افزاري یعنی سرمایهها افزاري آن قبل از واگن
ي مطرح شده در اقتـصاد توسـعه   ها  لذا مسائل نظري و تکنیک    . گیرد میتکنولوژي قرار   

، رسند مییی بیش به نظر نها یی هستند که بدون لوکوموتیو نرم افزاري زائدهها تنها واگن
  . چند که به ظاهري فریبنده با ریاضیات عالی و پیشرفته آراسته باشندهر
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مبانی کـه همانـا   .  فرهنگی توسعه بر شرایط مادي آن اولویت دارد   –مبانی فکري   
. تکنولوژي و رقابـت در عـصر صـنعتی اسـت    ،  ساخت ماده ،  چگونگی نگرش به تولید   

وکوموتیـوي اسـت کـه      بلکه ل ،  ي خوش ساخت و ترکیب هم نیستند      ها  قصه و یا واگن   
 را بـه دنبـال   ها ي پر طمطراق نظریهها سازد و واگن میگذشته را به حال و آینده متصل    

ي هـم پـاي   ها در هر ایستگاهی بخشی از آن تخلیه و بارگیري نوینی از نظریه      . کشد می
کند و پایـانی بـر آن متـصور نیـست و      میگیرد و دوباره حرکت      میعصر و زمان انجام     

آیـد   مـی بـه نظـر   لـذا      .)35: 1388،  نقی زاده  (م به نام مقصد وجود ندارد     ایستگاهی ه 
مانند فتوت و تلفیق آن با مفاهیم نوینی مانند کارآفرینی که در باال به   میبازآفرینی مفاهی

 باشد تا با سـاختار سـازي مجـدد    ماتواند کمک بزرگی براي کشور  میآن اشاره رفت     
  .یمد گام بردار در مسیر توسعه بوم آوریمبتوان

  
  فتوتیکارافرینی 

  فتوت 
رسد اشتباهی سهوي یا عمدي در ترجمه یک واژه سبب احیـا یـک           میحال که به نظر     

باید تالش کنیم که اطراف و اکنافش را ، مفهوم عمیق تحت عنوان کارآفرینی شده است      
مـدلی  ، و فرهنگی میي بوها به درستی شناخته و با بررسی برخی تعاریف غربی و آموزه  

مدیریتی و بوم گرایانه ارائه دهیم تا عالوه بر این که واژه حامـل مفهـوم حقیقـی خـود          
. نیز باشـد  ،  ي فرهنگی سرزمینی که در آن به کار گرفته خواهد شد          ها  باشد حامل آموزه  

 توانستند با   ها  ي قبل با اشاره به آیین بوشیدو این نکته بیان گردید که ژاپنی            ها  در بخش 
با ، مثبت براي سبک زندگی و مدیریتی بسیار متفاوت میقد، ین آیین سنتی احیا مفاهیم ا  

و فرهنگی خویش   میي بوها ما نیز تالش داریم تا با بهره گیري از آیین    . غرب بیافرینند 
از این فرصت دست داده در حد اشارتی استفاده نموده مفهوم جدیدي بسازیم که هـم                

 باشـد و هـم بیـانگر سیـستم و فرهنگـی کـه          ي ذاتـی واژه کـارآفرینی     ها  بیانگر ویژگی 
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خـود ودل خـوش   راضی کردن ، منظور ما از ذکر این مسائل.خواهد آن را به کار برد  می
به دلیل این . منظور از بیان تاریخ پند آموزي است، کردن خواننده  به گذشته دور نیست

ي هـا  وبا ایـن افـسوس کـه مـا چلچـراغ     ، است که گذشته چراغ راهی براي آینده است 
بسیاري از گذشته را در تهاجم فرهنگی غرب به یکباره بر سنگ جهـل و خودبـاختگی      

، فرهـادي  (شکستیم و امروزه کور مال کورمال کارمان از چاله به چاه افتادن شده اسـت   
اند اما  شویم که بسیاري از واژگان اگر چه از یاد رفته          این نکته را نیز یادآور می      .)1373

و آنچه ما قصد ، ر زندگی و شیوه رفتاري مردم بر جاي مانده استمفهومشان همچنان د
در ادامه به ایـن     .پرداختن به آن را داریم یعنی کارآفرینی فتوتی نیز از همین گونه است            

گردد که این واژه فتوت نیز خود ریـشه عمیقـی در بـاور     مسئله پرداخته شده و بیان می  
تر اگر این آیین پذیرفته شده به این دلیل   سادهیاریگرانه مردم سرزمین ما دارد به عبارتی

ي دینی و فرهنگی ما سازگاري بسیاري داشته است و یکی از دالیل ها است که با آموزه
  .ما براي انتخاب این مفهوم نیز همین مسئله بوده است

فتوت یا جوانمردي به صورت یک اصطالح دینی و صوفیانه و اجتمـاعی عنـوان            
رواج   میدر کشورهاي اسالاي  هپس از تصوف بیش از هر طریقمسلکی خاص است که 

تـر کـرد و تـصوف        این مسلک جنبه اخالقی دین مبـین اسـالم را نمایـان           . داشته است 
بـراي کمـک بـه    اي  هرا فعالتر و غنی تر ساخت و از جنبه اجتماعی نیـز وسـیل               میاسال

  .درماندگان و موجب استیصال جابران و ستمگران گشت
 فتوت انسان باشد از آن جهت که مباشر و مرتکب افعـال جمیلـه و                موضوع علم 

فتـوت  ... صفات حمیده گردد و تارك و رداع اعمال قبیحه و اخالق رذیله شود به اراده       
دوم صفا که سینه را از  . را سه مرتبه است اول سخا که هرچه دارد از هیچ کس واندارد            

... .است که هم خلق نگهدارد و هم با خداکبر و کینه پاك و پاکیزه سازد و مرتبه آخر وف
: 1389، ریاض (است از علم تصوف و توحیداي  هشریف است و شعب  میعلم فتوت عل

15(.   
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  :خوانیم میو باز 
یکـی نفـع بـه دوسـتان رسـانیدن و آن            : جوانمردي منحصر در دو صفت اسـت        

عت وجـود  سخاوت حاصل شود و دوم ضرر دشمنان از ایشان باز داشتن و آن به شجا             
لک از صفات خود فانی نشود به صـفات دوسـت   ا تا س–گیرد فاي فتوت دلیل فناست  

 واو فتوت دلیـل وفـا اسـت یعنـی نگـه      - تاي اول دلیل تجرید است   –باقی نتواند شد    
  .1داشتن آداب ظاهر و باطن و تاي دوم دلیل ترك ما سوي اهللا است 

  :نویسد میهمین مصنف در جایی دیگر 
بـه قـدر    ،  وسته دست به سخاوت و مروت و ایثـار گـشاده دارد           صاحب فتوت پی  

 صـاحب  و تکلف نکند و هیچ چیز دریغ ندارد و مادام سفره گـشاده دارد          ،  دسترس او 
بـه  اي  هنـصیب ، باید که به قلیل و کثیر به قدر وسعه طاقت از آنچه دسترس باشـد  فتوت  

   .)18: همان (خلق خدا برساند
  

                                                
- بند کردن شهوت : کند  شیخ شهاب الدین سهروردي در فتوت نامه خود دوازده رکن فتوت را اینگونه یاد می

، بند کردن سمع و بصر، بند کردن دست و قدم، بند کردن حرص و جنسی، بند کردن شهوت شکم، بند کردن زبان
شیخ هر یک از ارکان . امل، سخاوت، کرم، تواضع، عفو، نیستی و هوشیاري در مقام وصلت و قربت و مجاهدت

  :نویسد مزبور را توضیح داده و در فتوت نامه دیگر خود نیز می
ه هر کاري که خواهد کردن، و به هر شغل و عمل که فتوت را از فتوي گرفته اند و معنی آن فتوي است ک«

مشغول خواه شدن، اگر مردد بود که آیا این کار توان کردن و بدین مهمات توان مشغول شدن، و آیا مصلحت 
 چون در کار –هست یا نه و بیند که بعضی گویند مصلحت هست بکن و بعضی گویند مصلحت نیست مکن 

داد رود یا نزد دانشمند فاضل یا نزد مفتی با فتوي که به کمال علم و ادب و عمل عاجز ماند، نزد قاضی با عدل و 
رسیده باشد و یا نزد صاحب فتوتی که به انواع علم و حکمت آراسته بود، پس مشورت کند و بگوید که مرا 

دارم که ام و یا کاري و مهمی چنین و چنان در پیش  چنین و چنین مشکلی افتاده است، و یا سوگندي خورده
 شریعت چه دستوري می دهد شاید کرد یا نه اگر آن کارها و –پرسم  شوند، اکنون به فتوي می جماعتی مانع می

 پس معلوم شد که فتوي کارپسندیده است –مهمات صالح و پسندیده بود، فتوي بنویسند و گرنه گویند که نشاید 
الجرم فتوي و فتوت را معنی یکی است، و آن . زیرا که چون مفتی فتوي نوشت، هیچ کس اعتراض نتواند کرد

   .)17همان ص(» .کس که اهل فتوت است، باید که همچنان پسندیده بود با عدل و انصاف و داد
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  فتوت اجتماعی
 عبارت است از کارهایی که فتیان براي بهبود و رفاه عامه مـردم و   فتوت اجتماعی 

. اند داده انجام می، در مقابل ستمکاران و جابران، کمک و دستگیري مظلومان و بی نوایان
کردنـد در کوفـه بـه     میگویند اولین گروه فتیان که بدین روش به صورت منظم کار         می

ي حجـاج بـن یوسـف ثقفـی     هـا  و ستم کاريوجود آمد و آن گروه براي مقابله با ظلم      
 هـا  بعـضی . اجتماع کرده بود سپس این روش جوانمردانه مورد تقلید و تتبع قرار گرفت 

 ولی کنند میي دوره جاهلی و تشکیالت آنان جستجو ها این نوع جوانمردي را در عرب
صحیح آن است که این روش جوانمردانه اگر چه کم و بیش در هر دوره وجود داشـته            

ي ممالک غیرعرب و خـصوصا ایـران در تـشکیل ایـن نـوع فتـوت                 ها  اما امتزاج تمدن  
نامیـده  »شـطاران «و »عیـاران «این نـوع فتیـان    میدر دوره اسال . به سزا داشته است    میسه
جستند و به کارهائی براي بهبود رفـاه         میایشان در کارهاي اجتماعی شرکت      . شدند می

 دادنـد  عت و تا حدي پنهانی انجام مـی       ررا به س  پرداختند و اعمال خوب      عامه مردم می  
   .)72: 1389، ریاض(

اري به جامعه و افراد انـسانی  ذبه طور خالصه فتوت شکلی بوده است از خدمتگ        
تاثیر آن بر اخالق ، با وجود از میان رفتن تشکیالت فتوت     . با مراسم و آداب مخصوص    

ز بـاقی اسـت و تحـت تـاثیر          و فرهنگ بسیاري از مردم جهان و به ویژه مسلمانان هنو          
هـا یـا    مفاهیم و اهداف آن است که بسیاري از اعمال خیـر بـه وسـیله افـراد یـا گـروه               

   .)122-124: همان (.گیرد میي مختلف اجتماعی انجام ها سازمان
، اخـالق ، دیـن ، هنـر ،  به شکل روانشناسانه و شگفت آوري بین کار       ها  فتوت نامه 

ي عمیق ایجـاد کـرده و       ها  پیوند  میناخودآگاه قو تاریخ و تخیل و     ،  احساسات،  عواطف
مخاطبان را در جهت کار و تالش و احترام به فـضایل اخالقـی و مردمـان و بنـی نـوع        

با عبور از ظاهر به باطن و از اعمال ساده و ، ي خاصها آنها با شگرد. سازند میدگرگون 
نـشانه پـردازي و   بـا نمـاد سـازي و     ،  ي عینی و امور در دسـترس و قابـل دیـد           ها  ابزار

مخاطبـان را از  ، فلـسفی و اخالقـی  ، ي دینیها ي خالقه با اصول و مبانی و باور ها  پیوند
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افعال و اشیا و کلمات بـه معـانی عمیـق و پـر ژرفـا کـشانده و چنـان بـا         ،  سطح عادي 
، هنرمندي و روانشناسانه بین این دو سطح پیوند زده اند که براي کار و تولید اقتصادي               

از امور معنوي و کیفی فراهم آورده و هر گونه خطر از خود          میي معنایی عظی  ها  پشتوانه
خستگی تـن  ، بیگانگی را از فضاي کار و کوشش دور ساخته و با پاالیش ذهن و روان             

گونه تصور منفی از کار آنچنـان کـه در فرهنـگ             اند و بدین   را نیز حتی المقدور زدوده    
 ساسـانی و عـرب متجلـی شـده بـود را      – برده داري یونان و روم و اشرافیت سـلوکی  

 جامـه  "کار دل انگیز" درباره "شارل فوریه" قبل به آرزوي ها دگرگون کرده و از قرن   
حتی ساده ترین و یکنواخت ترین ، و با نماد سازي و رازمند آمیزي کار      ،  عمل بپوشانند 

 و اجبـاري دور  و کار را از معناي گناه اولـین ، پیچیده و جذاب نمودند  ،  آنها را معنا دار   
و آنها را به نردبانی براي آفرینندگی و تالشی خود خواسته بـراي برشـدن مبـدل      ،  کرده

   .)18: 1390، فرهادي (ساختند
ي صنفی ارزش بخـشی بـه کـار و مبـارزه          ها  اولین تعلیم اهل فتوت و فتوت نامه      

ی پـیش از  آنها بـه درسـت  . باشد  هر نوع کار مفید و مباحی می      "خوار دانستن "جانانه با   
 ها دانشمندان جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی دریافته بودند که پایه بسیاري از ستمکاري

اساس ظلـم و از  "این است که عده ایی بدون کار کردن بتوانند به راحتی زندگی کنند         
   .)407: 1357، راوندي ("بیکار بودن است، حد در گذشتن

ترین آنها به شکلی نمـادین و        ساده هر شغل و کاري حتی       ها  گفتیم در فتوت نامه   
ـ ها  شود که از اصل زیستی و عینی خود بسیار فراتر رفته و چنان در    میراز آمیز    از اي  هل

شوند که  میي کار بدنی سرشار از معانی اخالقی و انسانی       ها  تقدس قرار گرفته و قالب    
ا کرده و به غبطه هر خواننده اهل دل و اندیشه را به تفکر وا داشته و مشتاق چنان کاره      

  .دارد میوا 
ما ، است که به قول روانشناساناي  هي جوانمردان به گونها شیوه کار در این رساله

ـ      ،  کشاند می "اندریافت موضوع "را به    اسـت کـه    اي    هشیوه کار این نویسندگان به گون
  . جالب و گاه شگفت آور باشدتواند میشناسان هم  براي اصحاب هرمنوتیک و نشانه
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نـه تنهـا شـامل کـار و     ، رمزگزاري و راز پردازي و تاویالت تصعیدي رازمند   این  
که حتی شامل اشـیا کـار و اسـما آنهـا نیـز       ) کارورزان و استادکاران   (عامل و کننده کار   

و بر خالف روزگار ما و عصر سوداگري که به قول دورکـیم روزگـار تقـدس    ،  گردد می
. ائل در عرصه اقتـصاد غیرمقـدس اسـت   زدایی از همه چیز و همه جا و راندن همه مس    

مکتب جوانمردان در عصر خود در پی آن بوده است که جوهر و کـانون اقتـصاد را بـه     
 :1390،  فرهادي (فضایی قدسی تبدیل نماید و از کار و کوشندگی نردبان نجات بسازد           

19(.   
 در آیـین ، از آمیزش ضروریات و تجربیات فرهنگی چند هزار ساله ایران و اسالم       

، مکتبی جامع به وجود آمده است که از نظر ارج نهادن به کار            ،  فتوت پیشه وران ایرانی   
قابل مقایسه با هیچ مکتب و مسلکی در زمینه ، نوع دوستی و طبیعت دوستی و همکاري

مکتبی که به کار تنهـا از منظـر   ، یش نیستها کار و تقدم منافع جمع بر فرد و دلخواسته     
بلکه به دنبال اقتصاد اجتماعی و اقتصاد روانی و        . کند  مینگاه ن اقتصاد و اقتصاد سیاسی     

   .)11، همان (زیباشناسی و اخالق و تبلور دینداري در کار نیز هست
  

  هاي یاریگر در ایران مفهوم یاریگري و سازمان
است که از دیرباز در متن زندگی مردمان سرزمین ما شکل گرفته بوده   مییاریگري مفهو

اریگري به طور کلی از دیدگاه اغلب جامعه شناسان بـه عنـوان یکـی از         اگرچه ی . است
هاي مهم در بسیاري از تعاریف گروه و حتی جامعـه وارد شـده اسـت امـا در         مشخصه

  . جامعه بشري هنوز به موضوع یاریگري توجه درخور نشده است
 آشکارترین بازتاب فرهنگ نوع دوسـتی ، ي خیریه و دگریار   ها  کم و کیف سازمان   

امـا  . باشـند   مـی هـا  البته همه جوامع جهانی داراي چنین سـازمان . و ایثار در ایران است   
  .وسعت و شدت این عواطف در ایران بیش از حد معمول بوده و هنوز نیز هست

  پس از مرگ مـشخص بـه طایفـه بـاز    ها  مهمترین مالکیتغالباًاي   هدر جوامع قبیل  
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ي ایران گـزارش  ها  مین اواخر در میان ترکمن    حتی تا ه  اي    هاین مالکیت طایف   1.گردد می
  ... .شده است

ي بـسیار  هـا   ي خیریه و موقوفات در ایران نشان دهنده آمادگی        ها  بازتولید سازمان 
ي تبلـور یافتـه در   هـا  شدت خیر خـواهی  . در این زمینه است     می اسال –فرهنگ ایرانی   

هـات آن از آدمیـان   به حدي بوده که گـاه شـمول توج       میایران و دیگر کشورهاي اسال    
  .از جانوران را نیز در بر گرفته استاي  هفراتر رفته و پار

ي هـا   موضوع و موارد مصرف درآمـد و مـداخل و موقوفـات در ایـران و کـشور                 
در ایـن   . نماینـد  بسیار متنوع بوده و پس از گذشت صدها سال شگفت آور می             میاسال

ین نیازهاي روانی او مـد نظـر بـوده    تا ظریف تر   میي آد ها  ترین نیاز  از حیاتی ،  فهرست
  .است

به مراتـب از  ، شد برداري می  از این سرمایه عظیم اقتصاد تعاونی اگر بدرستی بهره        
خانم لمتون درباره اوقاف در     . تر و مفیدتر بود    مهم  میاقتصاد نفتی براي کشورهاي اسال    

  :ایران مینویسد
کمتر از آن است ...  اگرچهي وقفی امروزها وسعت امالك موقوفه و تعداد سازمان«

توان از بحـث دربـاره    با این همه به هیچ وجه نمی. که در بعضی ادوار سابق بوده است      
امالك موقوفه و خالصه هر دو از صدر اسالم تاکنون انواع مهم امالك را . آنها غافل ماند

   .)412 :1345، لمپتون اس (» وقف از مختصات اسالم استاند و اصوالً تشکیل داده
انیان و زرتشتیان پیش از اسالم نیز اهتمام زیادي رآید که ای  میاز شواهد موجود بر   

   .)477 :1388، فرهادي (اند در امور وقف داشته
  .در ایران باستان وقف مال براي کارهاي عام المنفعه وجود داشته است

 ا هـر در ی، بخشی از مال رسیده به خود را به نام پدر یا مادر  ،  گاه بود که فرزندان   
آوردند تا همواره در راهی      میبند  ،  براي انجام کارهاي سودرسان به مردم     ،  گذشته دیگر 

                                                
-  235-221صص - 1368مرتضی فرهادي، واره، تهران شرکت سهامی انتشار :مراجعه کنید به  
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 دیگدان، کاروانسرا، نگاهبانی پل، همچون نگهداري آب انبار همگانی، که خواسته بودند
نگاهبانی باغ یا درختی چـون درخـت گـردو کـه میـوه آن بـه           ). تنور (و بریزن ) اجاق(

خواندند که  می »ایستاندن مال«و یا » بند«این کار را در فرهنگ ایران ... رسید همگان می 
   .)478 :1388، فرهادي (پس از اسالم به نام وقف پایدار ماند

  .کنند میهنوز نیز هموطنان زرتشتی ما به این شیوه مرضیه عمل 
در مریاباد یزد پیرانگاهی موسوم به پیر کوشک یا کوشکی سوز است و بر سـنگ        

  :شود می آن چنین خوانده دیواره
شت مظفرالدین شاه .. .به نام یزدان آمرزشگر در فرخنده روزگار خسرو دادگر: هو

اسفندیار و بهمن براي آبادي این خجسته جـاي و       ،  قاجار که سلطان دخت انوشه روان     
نماینـد   امید است هرکس آمد و رفت مـی . آرامش همکیشان خویش آراسته و انجام داد  

ن را به نیکی یاد کرده و آمرزش روان ایشان را از دادار آمرزشگر خواستار    آن انوشه روا  
   .)131 :1374، افشار (آیند

، طباطبائی ( در پیرسبز نیز گزارش شده است    ها  ي دیگر از اینگونه وقفنامه    ها  نمونه
1381 :317-318(.1  

شده براي ي وقفی ساخته ها پردازیم که سازمان و در پایان به نقلی از شاردن می ...
  :کند میمسافران را وصف 

در تمام جهان کشوري مانند ایران براي سیاحت و جهانگردي وجود ندارد خـواه      
که مواظبت دقیقـی در ایـن مـورد بـه عمـل      ، از نظر قلت خطرات از لحاظ امنیت طرق 

 میمخـارج کـه معلـول کثـرت تعـداد عمـارات عمـو               مـی و خواه از جهـت ک     ،  آید می
در این عمـارات بـه   . در بالد و بیابان است، سرتاسر امپراطوريمخصوص مسافرین در     

ي هـا   و جـاده هـا   به عالوه در نقاط صـعب العبـور پـل         . کنند  میرایگان سکونت اختیار    
اند   و کلیه کسانی که براي کسب نفع در حرکت         ها  مسطحی وجود دارد که براي کاروان     

                                                
- رهاديبراي مطالعه بیشتر مراجعه شود به آثار دکتر مرتضی ف  
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   .)117 :1345، شاردن (تعبیه شده است
 فوق وجه مشترکی که به چشم میخورد رفتارهاي دگرخواهانه در      موارد  میدر تما 

  .فرهنگ ایران است
  

  :تعاون در اسالم
به طور کلی و آیات قرآن به طور خاص مکـررا ارزش تعـاون و             میتعلیمات اسال 

تعاون در کارهاي نیک یک دستور الهـی اسـت کـه در       . کند  میکارهاي جمعی را تایید     
تعاون بین مسلمانان را به عنـوان بنیـاد         ) ص (یامبر اسالم پ. قرآن کریم صادر شده است    

ي هـا  فعالیـت در همه امـور روحـانی امـور اقتـصادي یـا      ،  و رمز کار آن     میجامعه اسال 
   .)1361، قحف. (کند میاجتماعی تاکید 

وبایـد  ...  ( از سوره مائده است2مشهورترین آیه درباره تعاون در قرآن کریم آیه   
همچنـین در  ) نه بر گنـاه و سـتمگري  ، نیکوکاري و تقوا کمک کنید شما به یکدیگر در     

 نیز به این معنا یعنی جهت و سویه تعـاون اشـاره و تاکیـد گردیـده          73سوره انفال آیه    
  ) ...آنان که کافر شدند نیز بعضی دوستدار و مددکار یکدیگرند (:است 

دوستدار یکدیگر  مردان و زنان مومن همه یاور و        ،  71همچنین در سوره توبه آیه      
  .اند قلمداد شده

. کند میافزون بر واژه تعاون که قصد دوسویه و متقابل و معوض را به ذهن متبادر 
در قرآن کریم از مددکاري و کمک یکسویه نیز سخن بسیار رفته است که بـا واژگـانی            

  1.اند نظیر صدقه و احسان و انفاق بیان شده
وکاري بـدان نیـست کـه روي بـه جانـب      نیک«:  سوره بقره آمده است  177در آیه   

                                                
- و 15هاي   و سوره آل عمران آیه114و 36هاي   و سوره نسا آیه263 و 262و 261و 83هاي  در سوره بقره آیه 

 و 15 و 14 و 13 و سوره بلد آیات 18و17هاي   و سوره فجر آیه24 و سوره معارج آیه 32 و سوره مائده آیه 17
   .)1388:فرهادي   (44 و سوره مدثر آیه 19  و18هاي   و سوره لیل آیه3 و2هاي   و سوره ماعون آیه16
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دارایـی  ... اما نیکوکار کسی است کـه     . مشرق یا مغرب کنید چه این کار بی اثري است         
خود را در راه دوستی خدا و به خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران و گدایان بدهد       

   .)42 : 1372، مطهري (»...و هم در آزاد کردن بندگان صرف کند
 به کمک  ها   و رایزنی  ها  گیري ر دینی و عینی که مسلمانان در تصمیم       نه تنها در امو   

 نـام دارد  "الشوري"و سوره چهل و دوم قرآن کریم ، اند فکري با یکدیگر تشویق شده 
انجـام کارهاشـان بـا    «ي مسلمانان در کنار نمـاز انفـاق   ها  این سوره از نشانه    36در آیه   

   .)1388، فرهادي ( ذکر شده است»مشورت با یکدیگر
ي قبل ها گیري مشارکت در تصمیم، ي جدید مشارکت  ها  جالب است که در نظریه    

  .اند شرط اساسی مشارکت ناب و فعاالنه دانسته، از اجرا را
 میپیامبر اسالم نیز سخن مشهوري در این زمینه دارند که غالب نویسندگان اسـال     

قابل چون یک بدن واحـد  کمک و محبت مت   ،  مومنان را از نظر عشق    «اند   آن را یاد کرده    
خواهی یافت که اگر قسمتی از آن در رنج باشد تمام بـدن بـه بیقـراري و تـب دچـار                   

   .)1361، فحف(» شود می
مثل مردم با ایمان آنان که زنده به ایماننـد مثـل مـومنین در همـدلی در دوسـت        «

 مندي به سرنوشت یکدیگر مثـل پیکـر    داشتن یکدیگر در همدردي نسبت به هم عالقه       
 »کننـد  مـی زنده است که اگر عضوي از آن بدرد آید سایر اعضا با این عضو همـدردي             

   .)82 :1366، مطهري(
. در اسالم ترغیب به کارهاي دسته جمعی و جماعت نیز در همـین راسـتا اسـت                

  .»الجماعه الرحمه« و یا »یداهللا مع الجماعه«همچون احادیث 
از انصار خواسـت کـه هـر        ) ص (اکرمپیامبر  .. .در زمان مهاجرت مکیان به مدینه     

چنـین طرحـی از   .. .کدام یک خانواده از مهاجران را در زندگی خـود شـریک گردانـد             
همچنـین برپـایی اردوگـاه      . ي متداول امروزي ترجیح داشـت     ها  جهات متعدد بر روش   

توانست انـس و الفـت بـین مهـاجران و       گذشته از این زندگی جداگانه نمی     .. .مهاجران
تـوان بـه    ولی مشارکت در زندگی امتیازاتی داشت که از آن جمله می ... کند انصار ایجاد 
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مـشارکت آنـان در کـار و    ، تضمین زندگی مهاجران  ،  احیا روح مسئولیت در آحاد مردم     
شاید بتوان گفت یکی از عوامـل وحـدت آفـرین و زنـده کننـده روح ایثـار و                 ... تولید

همین مساعدت و یاري انصار بود که  میي ناسیونالیستی و قوها گذشت و شکننده بینش
توانست این دو جامعه را در هم ادغام نماید و از آنها یک جامعه مؤتلـف و مهربـان و               

   .)1388، فرهادي (پرگذشت و ایثار ایجاد کند
آن چیزي که در مباحث اخیر بـه خـوبی مـشخص اسـت تفـاوت آشـکار بـستر                

ینی در ایـن بـستر چگونـه        فرآفرهنگی ایران با غرب است حـال بایـد گفـت کـه کـار              
  .یی داردها ویژگی

اما صالح جامعه و کند،  میهمانگونه که مالحضه شد اسالم نفع شخصی را نفی ن        
منفعت جامعه را نسبت به نفع فردي داراي اولویت میداند و در واقع جامعه نسبت بـه                 
فرد ارجحیت دارد در حوزه اقتـصاد نیـز کـه یکـی دیگـر از بـسترهاي مهـم فرهنگـی             

گیرند نظـرات اسـالم در       یی مانند کارافرینی در آن شکل می      ها  تماعی است که مقوله   اج
  .راستاي منفعت جامعه است نه منفعت شخصی

  
  :اسالم و اقتصاد

اهتمام به حس منفعت جویی تعـدیل شـده   ، ي مهم اقتصاد از منظر اسالم ها  در شاخص 
براي ترغیب مردم به اسالم از یک سو سرکوب این حس را ناروا و وجود آن را             . است

 - و لوازم آن را کند  میمثبت ارزیابی   ،  آنان به کار و تالش بیشتر      میزندگی مادي و دلگر   
توجه همه جانبـه بـه      ،  از سوي دیگر  .  محترم میشمارد  -همانند اصل مالکیت خصوصی   

حس منفعت جویی را اشتباه دیگري میداند که بر اثر نگرش افراطی و مـادي جهـان و                 
آید و روح تنازع و درگیري عمیق آن را در بین آحاد جامعـه ایجـاد               مید  انسان به وجو  

   .)241-240 :1381، جوادي آملی (کند می
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  کارآفرینی فتوتی
 کـه حاضـر اسـت بـا     اسـت اي  هعاشق پیـش ، مقصود ما به طور کلی از کارآفرین فتوتی 

ادي و تاب   ي بسیار و از آن جمله فداکاري مالی و تحمل زیان و ضرر اقتص             ها  فداکاري
ي هـا  همچون پیـشبرد نیـت  ، ي بسیار گسترده تر از نفع شخصی    ها  تحمل شداید و نیت   

خیر خواهانه وطن پرستانه و مذهبی و مسلکی به ایجاد کار و شغل و رونق اقتصادي و        
  این تصور در فرهنگ ایرانی صرفا آرمان گرایانه نیـست .درآمد زایی جمعی دست بزند 

فرهنگ مشارکتی ایرانیان بـستر  ). تر در مورد وقف بیان شد  همانگونه که در سطور باال    (
ي اجتماعی و تاریخی و حتی جغرافیایی ایران سـبب شـده            ها  الزم فرهنگی و ضرورت   

است که تاریخ ما شاهد چنین تجربیاتی در قرون گذشته و هم اکنون باشد و این روحیه 
 ایران در قـرون اولیـه   جمع گرایی و جوانمردي را در اصناف شهري و روستایی و ایلی      

ي صنفی خود پذیرفته    ها   و مرام نامه   ها  اساس نامه  (ي صنفی آنان  ها  و فتوت نامه   میاسال
   .)2: 1390، مرتضی، فرهادي (توان مشاهده کرد می) و خود تضمین کننده

  
  هاي کارآفرین فتوتی ویژگی

  فتوت  کارآفرینی
  ایثار کردن  خلق و کشف فرصت

  دگر خواهی  خالقیت
  سخاوت  غال زاییاشت

  خدمت به خلق  اهداف خیر خواهانه
  مقدس شمردن کار  محترم شمردن کار
  مقدم شمردن منافع جمع بر منافع فرد  کار براي جامعه

  در راستاي حفظ و اعتالي زیست بوم  نوآوري
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در پایان به دلیل نبود فرصت کافی به یک نمونه از هزاران نمونه کارافرینی فتوتی     

یی هـا  ن صورت گرفته خواهیم پرداخت و به امید خدا در آینده و در نگاشـته که در ایرا  
  .دیگر به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت

 خـانواده صـنعتی زاده کرمـانی اسـت        فتـوي نمونه مشهور یک خانواده کارافرین      
 که پرورشگاه صنعتی زاده کرمان را بنیاد گذارد که هنوز برقرار اسـت           "اکبر شیخ علی "
 براي یتیمان کرمان کارخانه آدم سازي و کـاراموزي و اینـده سـازي بـوده اسـت و                     که
ي خوش زیادي براي کارافرینی و ها همایون صنعتی زاده که در عمر خود خواباش  هنو

کار درست کردن در ایران انجام داده است و کارخانه گالب زهرا امروزه در برخی نقاط 
 و زیبایی آفـرین و بـراي کـشاورزان کرمـانی            کرمان کم آب تبدیل به محصول درخور      

   .)82-106 :1388، مرقع همایون (کارساز و درآمدساز شده است
در بحبوحه شروع جنگ بین المللی ) م1916 (ش. ه1295داراالیتام کرمان در سال 

اول تاسیس شده است با بودجه محدود کمک دیگران و همـت کـم نظیـر حـاج اکبـر                 
  .صنعتی معروف به کر

 الفبا و کار شالی بـافی و قـالی بـافی و    ها اکبر خود در داراالیتام خود به بچهحاج  
 هم کفاشی و مکانیکی و آهنگـري و  ها  بعضی...آموخت میرنگریزي و نقشه کشی قالی      

  .آموختند میخیاطی و نساجی 
مثل سید علی اکبر صنعتی نقـاش و مجـسمه سـاز چیـره دسـت در همـین              میآد

اکبر در تمام حرکات اجتماعی کرمان پیـشرو وصـاحب     حاج. ..پرورشگاه پرورش یافت  
او یک پراگماتیسم بود و عقیده داشت که همه نظریات فلـسفی و اجتمـاعی          .. .نظر بود 

حاج اکبر گفته بود برو . یک روز نابینایی از او کمک خواسته بود. باید منجر به کار شود
حاجی دسـت او را  .  که چشم ندارمتوانم کار کنم نابینا گفته بود من چطور می   . کار کن 

گرفته و آورده بود در پرورشگاه و سپرده بود به معمار و گفته بود زنبیل آجر و گـل را                 
که دو نفر باید ببرند جلو آن را یک کارگر بینا بگیرد و طرف عقب آن را این نابینا مزد                   
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) هی زیـادتر  یعنی ده شـا    (کارگر یک قران بود گفته بود به این روزي سه شاهی بدهند           
این تبعیض حاجی باعث شد که چندین نفر گداي نابینا      : یک معمار به من گفت       ها  بعد

   .)نقل به اختصار 698-645 :1388، باستانی پاریزي (به کار مشغول شوند
همسرش یک طرح اقتصادي بـزرگ در   میهمایون صنعتی زاده به پیشنهاد و همقد 

 مخارج داراالیتام باشـد کـشت گـل سـرخ           کرمان پدید آورد که سود آن سرمایه اصلی       
ي بی امان خانم شهین سرلتی همسر همایون است  ها حاصل برداري از آن نتیجه کوشش

پشت وانـت مینشـست و      ...زنی که هزاران هکتار زمین بایر را زیر کشت گل سرخ برد           
حـه   به بار بنشیند تـا بـه جـاي عطـر تریاکرای    ها نهال و کود ومصالح برد و آورد تا بوته       

او و همایون یک پیـشنهاد   .. .مست کننده گل سرخ و عطر گالب در فضاي شناور شود          
ي تریـاك  ها مهم به سازمان ملل داده بودند که حاضرند طرحی اجرا کنند که تمام زمین        

  .کار افغانستان تبدیل به گل سرخ محمدي شوند
ن اگر تاریخ این مملکت دیده شـود حتـی در ایـن یـک صـده اخیـر مـا در ایـرا             

کارافرینانی راستین را خواهیم دید که اگر به دنبال پول و سود هم هستند سـود هـدف           
  .ابزاري آنهاست براي ایجاد کار شرافتمندانه و توسعه پایدار و تولید فتوتی

 کارده " کار و کار و کار "منوچهر ستوده درباره وي نوشت زندگی همایون یعنی
، صنعتی، ستوده (بیامرزد و قرین رحمت گرداندمدیر مدبر را یک تنه انجام داد خدایش 

   .)642 :همان
ستوده درباره صنعتی زاده همان سخنی را گفته است کـه پـادولف بـراي تعریـف       

  :نبوغ استفاده کرده است
  "نبوغ چیزي نیست جز کار و کار و کار"

  :نویسد  باالخره هرمز همایون پور درباره وي می
. دهنـد  خیلی اهمیت می  ) entrepreneurs (فرینآارجوامع پیشرفته امروز به افراد ک     

به واقع  هم انقالب صنعتی عمدتا نتیجه سرمایه گـذاري و فعالیـت گـاه شـبانه روزي                   
دانیم و شاهدیم که از جمله همین افراد  و اکنون هم می، فرینان پیشگام در اروپا بود  آکار
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اند و هستند مـن آشـنایی    هموتور اصلی انقالب اطالعاتی و ارتباطی در دنیاي امروز بود  
  .مستقیم چندانی با آقاي صنعتی زاده نداشتم

. به هر حال مردي سـالخورده بـود  ) 1374سال  (آقاي صنعتی زاده در آن زمان در     
در هر سرزمین ، فرینانآتوانست راحت و باطل بنشیند ویژگی بارز کار میولی او هرگز ن

  ...آفرید میکار و فعالیت . و در هر کجا که بود
فرینی است صفاتی آو کار، نومید نشدن، سخت کوشی، آنچه از او به یادگار مانده   

فرین آنماد یک کار«هرمز همایون پور (.که باید آرزو کرد در میان هموطنان ما دائم شود      
   1.) نقل به اختصار651-645: همان منبع» واقعی

اختن کامل به تمام در پایان  الزم به توضیح است که نگارندگان آگاه بودند که پرد
این موضوعات در حد یک مقاله کاري بس دشوار و شاید غیر ممکن است اما از آنجـا      
که حذف یکی از این موضوعات به جامعیت کار آسیب میرساند خود را ناگزیر یـافتیم        

ي آتـی بتـوانیم در   هـا  که مطالب را به اختصار ارائه کنیم و امید داریـم کـه در فرصـت           
  ت دیگري بیشتر و جامع تر به این موضوع بپردازیم و مقاالها کتاب

  
  گیري نتیجه

باید آن را از لحضه پدید آمدنش مورد بررسی قـرار       اي    هبراي شناخت درست هر پدید    
دهیم تا بتوانیم حدود و شرایط آن را به درستی درك کرده و براي به کارگیري آن راهی 

ما در ،  ف یاري کنند در مورد کارآفرینی     درخور بیابیم که ما را در مسیر دستیابی به اهدا         
اي   هبدو تولد این پدیده در سرزمینمان دچـار اشـتباهی بـزرگ شـدیم و لـذا بـا پدیـد                    
اي  هناشناخته مواجه شدیم که هویتش با ظاهرش تفاوتی آشکار داشت طبعا چنین پدید        

درباره در مسیر رشدش نیز توفیق چندانی نخواهد یافت مگر با بازسازي نگاه و اندیشه 
                                                

-  جالب است اشاره شود همایون صنعتی زاده حتی به فکر کاري و خدمتی در دنیاي باقی و حتی در جهنم نیز
مهدخت (برآمد خدمت و کاري ز دستم / چرا ترسم ز دوزخ شاید آنجا "بوده است او در غزل واره اي میگوید 

   .)643 :صنعتی زاده، همان منبع
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ما میتوانیم بنا بر اصل تبدیل کردن تهدید به فرصت از ظرفیت یک مکتب کمرنـگ       . آن
و   میشده و پیوندش با کارآفرینی در معناي حقیقی آن مسیري بسازیم که با شرایط بـو         

فرهنگ ایرانی سازگار باشد و در واقع یک مسیر ایرانیزه شده بـراي خودمـان بـسازیم                 
ي توسعه در دوران میجی و حتی پـیش از آن در مواجهـه        ها  سالکاري که ژاپن درهمه     

که از غرب میگرفت انجام میداد لذا امروز به اذعان بیشتر ناظرین ژاپـن            اي    هبا هر پدید  
اش را به شدت حفظ کرده و حتی بیش از  کشوري توسعه یافته است که باورهاي سنتی

 بـه بوشـیدو اشـاره داشـتیم در      براي توسعه استفاده کرده است که مـا   ها  آن از این باور   
و بـه معنـایی    "شـود  میسبز اش  هدرخت روي ریش"حقیقت ژاپن نشان داده است که   

 که سنت و صنعت نه تنها در مقابل هم نیستند بلکه مکمل یکـدیگر            کند  میدقیقتر بیان   
 الزم به توضیح است که سخن ما این نیست که محور تقلید را از غرب بـه  1.نیز هستند 

خواهیم بگوییم ما باید ایرانی مسیر توسعه را بسازیم از غرب    ییر دهیم بلکه می   شرق تغ 
و شرق بیاموزیم اما از ایشان تقلید نکنیم لذا ما با واکـاوي یـک مکتـب سـنتی ایرانـی              

به نام فتوت و پیوند آن با کارآفرینی قصد داشتیم که برداشـت ایرانـی شـده از        میاسال
امـا بـا     2.ن است از مفهوم غربی آن بسیار متفـاوت باشـد          کارآفرینی را بسازیم که ممک    

ایـران حـاوي     میما براي توسعه سازگارتر است این مفاهیم در فرهنگ بو    میشرایط بو 
چون دگرخواهی اشتغال زایی خالقیت و مقدم شمردن منافع جمـع بـر منـافع       میمفاهی

در یـک مقالـه کـاري    ي کـارآفرینی فتـوتی      ها  پرداختن به همه جنبه   . فرد متفاوتی است  
غیرممکن است اما ما تالش کردیم در حد بضاعت منظور خود را از ایـن مفهـوم بیـان           

تـر بـه بیـان     تر و جامع ي دیگر فصیحها کنیم و البته که در آینده نیز در مقاالت و نوشته          
  .ي نظري و عملی این موضوع خواهیم پرداختها بحث

  
                                                

- اثر دکتر مرتضی فرهادي"صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن" براي مطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله .  

- اي آن را ژاپنیزه کرده بودند که ناظران معتقدند تفاوت ماهوي بین آیین  ژاپن در مواجهه با آیین بودا به گونه
  بودا وشینتو وجود ندارد 
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  منابع 
 قرآن کریم. 

 انتشارات اساطیر :تهران، فتوت نامه، )1389. (محمد، ریاض. 

 انتشار  میشرکت سها :تهران، بوشیدو، )1388. (اینازو، نیتوبه. 

 نشر ثالث :تهران، انسانشناسی یاریگري، )1388. (مرتضی، فرهادي.  

 پـردیس   :نهـران  ،محمـد مـالجو   : ترجمه،  دگرگونی بزرگ ،  )1391. (کارل،  پوالنی
  .دانش

 7شماره ، دوره جدید، ماهنامه تعاون، تعاون در اسالم، )1361. (نذرقحف م. 

کارآفرینی 
 فتوتی

 اشتغال زایی محترم شمردن کار

دگر 
  خواهی

 خالقیت
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 صدرا :تهران، انسان کامل، )1372. (مطهري مرتضی.  

 صدرا :تهران، حق و باطل ،)1366. (مطهري مرتضی.  

 نشر دانشگاهی: تهران، فرهنگ یاریگري در ایران، )1373. (فرهادي مرتضی.  

 هنر رینیِکارآف«، )1394 (.ششجوانی حمیدرضا«.  

 نشر علم: تهران، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، )1391. (کاوه، فرهادي.  

 گیري مکتب اتریش  سخنرانی تاریخ اقتصاد شکل.غنی نژاد. 

     زهـره حـسین    ؛ سـیهل سـمی  :ترجمـه ، فرهنگ واقتـصاد ، )1390. (د یونگ  لگـه
 .نشر ققنوس: تهران ،زادگان

 نشر ، مرتضی نصرت و حسین راغفر: ترجمه،فلسفه و اقتصاد، )1375 (.مینی. پیرو 
        .فرهنگ، علمی

 نشر دانژه،اکبر فرهنگی  علی:ترجمه، اقتصاد فرهنگی، )1393 (.تاور روث .    
 ــه ــایی طالتپ ــاقر و همکــاران ، باب ــارافرینی در ، )1394 (.محمــد ب ــدیریت و ک م

  .پویا اندیش :مشهد، هاي اسالمی ارزش

  ـ  ،)1393. (فرهادي مرتضی مجلـه  ،  ه صـنعت بـر فـراز سـنت یـا در برابـر آن              مقال
   .تهران، 1 شماره ،ایران  میهاي بو دانش

  شـماره   ،  فصلنامه کتاب نقـد    ،اي  فردگرایی و نظام سرمایه   ،  )1379 (.جهانیان ناصر
11. 

 داري درباره انـسان اقتـصادي       نقدي بر دیدگاه سرمایه   ،  )1378. (سیدرضا،  حسینی ،
   .11شماره  ،فصلنامه کتاب نقد

  آثار اقتصادي جایگزینی نظام مشارکت به جاي نظـام بهـره  « .موسویان سیدعباس«، 
  .شماره پنج ، سال دوم،میفصلنامه تخصصی اقتصاد اسال

 31 شماره ،مهرنامه، بنیادگرایی بازار، )1392. (یوسف، اباذري. 
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 ترجمـه ،میمبـاحثی در اقتـصاد خـرد نگـرش اسـال         ،  )1374. (حسین،  صادقی  :
  . چاپ اول، مدرسدانشگاه تربیت

  قائـد . م:ترجمـه ،  ایـدئولوژي و روش در اقتـصاد      ،  )1374 (.کاتوزیان محمدعلی ،
 .چاپ سعدي چاپ اول

  تهـران ،   عزت اهللا فوالدوند   : ترجمه ،جامعه باز و دشمنان آن    ،  )1380. (پوپر کارل: 
 . میانتشارات خوارز  میشرکت سها

     کریم سـنجابی   : ترجمه ،تاریخ عقاید اقتصادي  ،  )1370. (شارل ژید و شارل ژیت ، 
  .اپ سوم چ:تهران

  جهـانگیر افکـاري    : ترجمـه  ،هاي اقتصادي   مکتب،  )1367( .ك  ژوزف  .الژوژي ر ، 
   .چاپ اول  ،میسازمان انتشارات انقالب اسال

   شـرکت  ، بایزیـد مردوخـی  : ترجمـه ،فلـسفه اقتـصادي  ، )1358 (.رابینسون چـون 
   . چاپ دوم،ي جیبیها کتاب میسها

 چاپ اول،ثروت ملل آدام اسمیت و. علی محمد،کاتوزیان . 

 چاپ هشتم: دانشگاه تهران،سیر اندیشه اقتصادي.  باقر،قدیري اصل .   
  پایـان  ،  می نگرشی بر الگوي مصرف در جوامع اسـال    . محمدحسن ،مشرف جوادي

 . دانشگاه تربیت مدرس،نامه

 یران انتشارات دانشگاه ملی ا،تاریخ عقاید اقتصادي، )1356 (.تفضلی فریدون.  

 انتشارات صدرا،انسان و ایمان .مطهري مرتضی . 

  نقدي بر دیدگاه سرمایه داري درباره انـسان اقتـصادي         ،  )1378 (.حسینی سیدرضا ، 
  .11شماره  ،فصلنامه کتاب نقد

 بیمه، بانک، ربا .مطهري مرتضی.  
 اقتصاد صدر اسالم . سید کاظم،صدر. 

 جلد دوم،اقتصاد ما . سید محمدباقر،صدر .  
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 3 جلد ،میمجموعه مقاالت سمینار اقتصاد اسال .تی سید علی اصغرهدای. 

  آثار اقتصادي جایگزینی نظام مشارکت به جـاي نظـام بهـره            .موسویان سیدعباس ، 
 .5 شماره ، سال دوم،میفصلنامه تخصصی اقتصاد اسال

 مطالعات نظري در بانکداري اسالمی .مسعود خان.  
 ن سمینار بانکداري اسالممجموعه مقاالت چهارمی .توتونچیان ایرج. 

   در اقتـصاد اسـالمی     گـذاري  پس انـداز و سـرمایه     ،  )1376 (.موسویان سید عباس، 
  .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 پول و بانکداري اسالمی .توتونچیان ایرج.  
 مهرداد میر دامادي   :ترجمه،  متفکران بزرگ جامعه شناسی   ،  )1383 (.راب،  استونز  ،

 .نشر مرکز: تهران

 منـوچهر   :ترجمـه ،  هاي بنیادي در جامعه شناسـی       اندیشه،  )1378 (.پیتر،  ویستوکی 
 .نشر نی: تهران، صبوري

 نشر فرزان روز: تهران، علوم اجتماعی و سیر تکوین آن، )1385 (.احسان، نراقی.   
 هاي فلسفی اقتصاد فرهنگی بنیان .مرادي محمدعلی. 

  یوسـف نراقـی   : ترجمـه  ،تساخت ژاپن مدیریت و موفقی    ،  )1392 (.موریتا آکیو، 
 .انتشار میشرکت سها :تهران

 73-72 شماره ،بخارا،  لیال کافی:ترجمه، راز گل محمدي، )1388 (.گرفین مایکل. 

 نــسبت دیــن و دنیــا بررســی و نقــد نظریــه ، )1381 (.عبــداهللا، جــوادي آملــی
  . مرکز نشر اسرا:قم، سکوالریسم

  طریقتـی   –ي صـنفی    هـا   مرام نامه  (ها  کار در فتوت نامه    ،)1390 (.فرهادي مرتضی
ریـزي رفـاه و       فصلنامه برنامـه   ،ذیرفته پیشه وران ایرانی   پخود انگیخته و خود     

   .8 ش ،توسعه اجتماعی
  



   
  
  
  

 167  ...     کارآفرینی فتوتی؛ جستاري پدیدارشناسانه در

ي بی دریغ استاد ارجمندمان دکتر مرتـضی        ها  با سپاس ویژه از الطاف و راهنمایی      
د اتیاسـ   از انیهمچنـین قـدرد   ،  ام دکتر علی اصغر مـصلح      فرهادي و استاد متقدم فلسفه    

، دکتر کمال سخدري، دکتر حسام زندحسامی،  الیاسی قنبر محمديدکتر: انآقای رگرانقد
دکتـر سـید احمـد    ، دکتر مرتـضی رضـایی زاده  ، دکتر علی بدیع زاده  ،  دکتر علی داوري  

خانم دکتر پورانـدخت نیرومنـد و نیـز بـرادران     ، و دکتر مرتضی موسی خانی     مرتضوي
  .و سید حامد حیدري  میکرامیر هوشنگ : فرهیخته
  


