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تلگرام 09128197782

اجتماعی

محسن طاهری استاد آیندهپژوهی در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد:

به درد جامعه نخوریم ،ما را پس میزنند
> امروز اگر احمقانه بر همین مس�یر تولی�د مقاله پیش برویم
فردا جامعه م�ا را پس میزند .اگر نتوانی�م ثابت کنیم که به
درد جامع�ه میخوریم ،ما را پس میزنند .برای همین اس�ت
من کارگاهها را دوس�ت دارم .چون ارتباط مستقیم با جامعه
اس�ت .چهارتا هواپیما سوار میش�وم ،چند ساعت تأخیر را
تحمل میکنم تا بروم در یکی از شهرهای دور کشور و کارگاه
برگزار کنم

عکس :آفتاب یزد

سبحانهادی خواه :سالم ،خسته
نباشید من سوالم اینه که روزنامه آفتاب
یزد اصولگرا هست یا اصالحطلب.
آفتاب ی�زد :روزنامه آفتاب یزد یک
روزنامه اصالحطلب است که پایبند
به اصول اس�ت و قرار نیست چشم
بس�ته حمایت از گروه ی�ا جریان یا
دول�ت اصالحطلب داش�ته باش�د.
در اصل س�عی داریم ی�ک روزنامه
مردمی مستقل باشیم.
سینا س�لگی :با عرض تاسف باید
گفت که روزنامه آفتاب یزد رسالت اصیل
خود را که همانا صداقت و اعتمادسازی
و حفظ حریم اخالق هس��ت را فراموش
کرده و ب��ه روزنامه مخالف دولت تبدیل
ش��ده است .بس��ان روزنامههای کیهان،
وطن امروز و غیره.
آفتاب یزد :ضمن تشکر از پیام شما،
روزنام�ه آفت�اب یزد ی�ک روزنامه
مردمی مستقل است.
چند روز است در صفحه اول روزنامه
آفتاب یزد برخالف گذشته ،شاهد چاپ
س��رمقاله ب��دون اس��م و ب��دون عکس
نویس��نده آن هس��تیم .نمیدانم گرانی
کاغذ و مش��کالت تهیه آن باعث شده و
مسئوالن روزنامه را بر آن داشته که برای
صرفه جویی چنین کاری انجام دهند یا
این که قصد دارد محافظه کاری کنند؟
البته بعید میدانم محافظه کاری باشد،
اگر موضوع صرفه جویی است تا مطالب
مخاطبان بیش��تر ش��انس چاپ داشته
باش��ند ،پیش��نهاد میکنم نویسندگان
گرامی به جای ارسال مطالب طوالنی و
پر حجم ،سعی کنند تا آنجایی که امکان
دارد ،کوتاه بنویس��ند تا ج��ا برایبقیه
نویسندگان هم وجود داشته باشد.
قطعا ه��دف وزیر محترم فرهنگ و
ارش��اد اس�لامی ،ترویج فرهنگ مطالعه
اس��ت .وقتی روزنامهه��ای خصوصی با
مش��کل نقدینگی و تهیه کاغذ و کمبود
آگه��ی ک��ه بخش��ی مهم��ی از درآمد
روزنامهه��ا را تأمین میکند ،نباش��د ،یا
ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
حمایت نشوند ،قطعا دچار ورشکستگی،
سرشکس��تگی و بیمهری خواهند شد.
لطفا تا دیر نش��ده به فکر پیش��گیری از
فروپاش��ی روزنامهه��ای غیردولتی هم
باشید!
تکدی گری موضوع جدیدی نیست.
در سالهای گذشته با این معضل به طور
جدی برخورد میشد و گدایانشناسایی
و افراد نیازمند س��اماندهی میش��دند،
اما مش��خص نیس��ت چرا یکی ،دو سال
اس��ت توجهی به این معضل نمیش��ود.
با ش��روع فصل سرما و زمستان و پدیده
کارتنخوابی که باعث میش��ود مردم با
عبور از مقابل آنها ،احس��اسخوبی به
این موضوع نداش��ته باشند ،این موضوع
هم هر سال به دلیل سهل انگاری برخی
مس��ئوالن ،س��وژه رس��انههامی شود.
عدهای از گدایان با ظاهری نامناس��ب و
به نمایش گذاش��تن محل جراحت خود
قصد برانگیختن ترحم مردمرا دارند تا به
آنها کمک کنند .شیوه گدایی بر حسب
موقعیت و مکان توسط متکدیان حرفهای
انجام میشود و بهنظر میرسد به وسیله
تش��کلهای س��ازمان یافت��ه حمای��ت
میش��وند .نوع برخورد گداه��ا با مردم
متفاوت است .حتماًبرای بسیاری اتفاق
افتاده که افرادی ش��یک پ��وش به آنان
مراجعه و میگویند کیف پولشان سرقت
شده و برایپرداخت کرایه مشکل دارند
و تقاضای پول میکنند .اما بعد از آن که
مخاطب خود را توجیه کردند و پول هم
گرفتند ،دوباره و س��ه باره به سراغ افراد
دیگری میرون��د! برخی کودکان هم به
دنبال مردم میروند و با س��ماجتگریه
و اش��ک ریختن ،حس ترحم در مردم را
برای دریافت پول برانگیخته میکنند که
اتفاقاً روش موثری هم هس��ت!بعضی از
کودکان هم برای ف��روش فال حافظ به
مس��افران مترو یا در پارکها ،پافشاری
میکنند ت��ا بتوانند فالهای��یکه روی
دستشان مانده را به فروش برسانند! در
میان گدایان افرادی هم خود را نابینا یا
علیل جلوه میدهند تابتوانند از این راه
بدون هیچ زحمتی درآمد کس��ب کنند.
رس��انههای دی��داری و نوش��تاری تا به
حال درباره این معضلزش��ت اجتماعی
و ترفن��د گدایی به مردم اطالعرس��انی
کردهاند ،اما مش��خص نیست چرا مردم
به جای این که کمکهای انساندوستانه
یا صدقهشان را به صندوقهای صدقات
بیندازند ،به این گون��ه افراد میدهند و
این مسئله باعثتن پروری عدهای افراد
سالم که توانایی کار هم دارند ،میشود!
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

آفتاب یزد ـ گروه اجتماعی :گفتگوی ما با دکتر طاهری دمنه از «دامنه» آغاز میشود! او
میگوید« :دمنه همان واژه دامنه است که الف آن افتاده ،دامنه زادگاه من ،یک شهر کوچک و
زیبا در شهرستان فریدن از توابع استان اصفهان است و معروف به سردسیر بودن!
در ادامه و برای ورود به بحثهای اصلی ،دوران تحصیلی خود را این گونه تشریح میکند:
«آن موقعها که ما کنکور میدادیم تب و تاب فراگیر مهندسی بود .این بود که اصوال یا باید
مهندس بش��وی یا خنگی! و من که ما نمیخواستم جزء خنگها باشم مهندسی را انتخاب
کردم و س��ر از رش��ته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی ش��یراز در آوردم 4 .سال گذشت تا
فهمیدم اشتباه کردم! اینکه میگویند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو ،جمله درستی
نیس��ت و راه را بر ایدهها میبندد .بعد از چهار س��ال به وادی مدیریت هجرت کردم .به یزد
در علوم فنی ـ مهندس��ی و علوم انسانی ،نهضتی شکل
گرفت و آن روی آوردن به رش��تههای بینا رش��تهای است.
مثال فیزیک هس��تهای یا جامعهشناس��ی ادبی��ات در علوم
انس��انی .آیا آیندهپژوهی یک رش��ته بینارش��تهای است یا
فرآیند جدایی دارد؟
پاس��خ مفصل است .آیندهپژوهی در کش��ور ما چون از دانشگاه
شروع شد باید پیش��وندی به نام رشته داشته باشد ،اما واقعیت
امر این است آیندهپژوهی یا کسانی که دغدغه آن را دارند مانند
پروفس��ور ضیاء الدین سردار ،نه تنها قائل به رشته آیندهپژوهی
نیستند ،بلکه اصوال با رشتگی و رشته زدگی در خود محیطهای
دانشگاهی نیز مخالفاند .چون معتقدند رشته هم مسائل و هم
پاسخها را از دریچه خود میبیند.
از رشتگی اگر بگذریم ،میتوانیم بگوییم آیندهپژوهی یک گفتمان
است در خدمت یک حوزه فکری خاص.
اما واقعیت این اس��ت اگر آیندهپژوهی بخواهد جهان را به جای
بهت��ری برای زیس��تن تبدیل کند و به رس��التش عمل کند ،نه
رش��ته و نه گفتمان بلکه یک جنبش و حرکت اجتماعی است.
نه رشتهای است که دنبال این باشیم عدهای تنها آموزش ببینند
و نه گفتمانی اس��ت که به طیفی خاص متعلق باشد ،بلکه یک
جنبش از جنس نقد و کنشگری است.
طرف حس��اب ما دانش��گاه اس��ت و ما باید با رفرنس
صحبت کنیم ،در هر رشتهای که میخواهیم باشیم .حتی اگر
ادعا کنیم طرحی نو در اندازیم باز با دانشگاه و چارچوب و
روش خودش مواجهایم بیس این مس��ئله بر چه حوزهای بنا
ش��ده اس��ت یا از هر زمینی یک تکه گرفته شده و به همه
اش��راف دارد یا س��اختمانها فضایی خالی را به شما نشان
میدهد ک��ه از پنجره رش��تهها ،رش��ته آیندهپژوهی دیده
میشود؟
ما  5رویکرد در رشته آیندهپژوهی داریم که در طول زمان تکامل
پیدا کرده اند .اولین رویکرد ،تجربه گرایی اس��ت .مانند وقتی که
علوم اجتماعی دنبال این بود که مقلد فیزیک باشد .گفتند چون
فیزیک نیوتنی میتواند به این خوبی حرکت اجرام را پیشبینی
کند لذا ما نیز اگر از همین روشها استفاده کنیم میتوانیم اجتماع
را پیشبین��ی کنیم .در آیندهپژوهی نیز رویکرد پیشبینی اولین
رویکرد به آینده اس��ت .بعد از خیر آن گذشتیم چون در اجتماع
همه چیز مث��ل دنیای فیزیکی پیش نمیرود .پ��س از خیر آن
گذشتیم و رفتیم سراغ رویکرد دوم یعنی رویکرد تفسیری .یعنی
تفسیر تصاویر آینده .که این تصاویر آینده یعنی قلب آیندهپژوهی.
یعنی آدمها آینده را چگونه میبینند .آیا نسبت به آن خوشبیناند
ی��ا بدبی��ن .در این رویک��رد این که این تصاویر چگونه س��اخته
میشوند و چه معنا و مفهومی دارند ،بسیار مهم است.
یعنی شما سمت نظریه پردازی میروید؟
بله میرویم ما به دنبال پیشگویی نیستیم .پیشبینی قسمتی از
فعالیتهای ماست و عمده دغدغه ما تصاویر آیندهاند.

آمدم ،مدیریت اجرایی خواندم و چه قدر از یزد مطلب آموختم .یزد خودش فرهنگی اس��ت
که میتوانی از آن یاد بگیری .یک بار س��عی کردم برای دکترای دانش��گاه تربیت مدرس در
رش��ته سیاس��تگذاری علم و فناوری درس بخوانم که نشد .بعد دانشگاه تهران برای دکترای
آیندهپژوهی اعالم ظرفیت کرد و من هم پروندهام را فرس��تادم و در آن جا پذیرش ش��دم .از
سال  89تا  ،94ده ترم را در دانشگاه تهران در مقطع دکترای آیندهپژوهی تحصیل کردم و
مهرماه س��ال  94از رساله دکتریام با موضوع بررسی تحلیلی تصاویر آینده در ذهن جوانان
دفاع کردم و باالخره مهرماه سال  95بهعنوان هیئت علمی این جا در دانشگاه زیبای اصفهان
مشغول به کار شدم.
آنچه در پی میآید حاصل گفت و شنودی است با این استاد جوان در حوزه آیندهپژوهی:

ما تالش میکنیم صدای هیچ کسی ناشنیده نماند و سهم هیچ
کس��ی در آینده نادیده گرفته نشود پس تصاویر آینده را با نگاه
انتقادی بررسی میکنیم .بعد به رویکرد چهارم به نام یادگیری
حین عمل رسیدیم که در آن میگوییم آینده آنقدر پیچیده و
مبهم است که ما نس��بت به آن دانش نداریم ،نمیدانمهای ما
از آینده نسبت به دانستههای ما بسیار بسیار بیشتر است ،فلذا
ما فقط با یادگیری حین عمل و سعی و خطاست که میتوانیم
آینده را بهت��ر بفهمیم .یک قدم جلو میرویم یک چیزهایی از
آینده میفهمیم و بعد قدم بعد .در نهایت رویکرد پنجمی داریم
ک��ه به آن رویکرد آیندهپژوهی یکپارچ��ه میگویند .رویکردی
ک��ه ذهنیتها و عینیتها و فردیت و اجتماعات یک چارچوب
کل گرا را تش��کیل میدهند که د ر آنوقت��ی میخواهیم یک
چالش��ی را به یک مس��ئله فکری نظاممند تبدیل کنیم ،در آن
ذهن فرد و ذهن جمع و عینیت فرد و عینیت جمع را با هم در
نظر میگیریم .این پنج رویکرد در مقابل یکدیگر نیستند ،بلکه
مکمل یکدیگرند و در هر کدام از روشهایی استفاده میشود.
ش��ما با یک پیش زمینه فنی -مهندس��ی از رشته برق آمدهاید
تغییر رش��ته دادید و رفتهاید سمت مدیریت و سپس متخصص
آیندهپژوهی شدهاید .خیلیها در رشته شما این سرنوشت دارند
چرا؟ برای اینکه ما دبیرس��تان نداریم لیس��انس آن تازه فراگیر
میش��ود و یکی از عجایب این بود که از دانش��گاه شروع شد و
خود دانش��گاه ای��ن را بازتولید کرد .با دوس��تانی ک��ه در مورد
آیندهپژوه��ی کار کردهاند یا درس خواندهاند صحبت کردهایم با
یک دیدگاههای فلس��فی برخورد کردهایم که اینها نهایتا شاهد
مثالهایشان به سمت مکاتب فلسفی میرود.
مکاتب فلسفی یعنی چه؟
دیدگاههایی که در فلس��فه وجود دارد که کدام اندیش��مند و چه
میگوید .ما در مباحث علوم انس��انی رمانتیک این را داریم خیلی
اخت بود کس��ی به س��راغش نمیرفت چند تای��ی هم که رفتند
آنقدر انگ خوردند عدهای اصال آن را نفهمیدند و حتی کتاب هم
نوشتند ،وقتی میخوانیم میبینیم نقد عقاید فلسفی است و ربطی
به علم رمانتیک ندارد.آیا آیندهپژوهی هم وامدار فلسفه است ما در
آیندهپژوهی فلسفه را داریم وقتی در فلسفه در ابعاد باالتر نگاهشان
به آینده است اما در رشتههای دیگر این را نمیبینیم در مهندسی
برق با فرمول مواجهایم در آیندهپژوهی وجود ندارد ممکن اس��ت
دیدگاه تغییر کند .وامدار فلسفه در آیندهپژوهی هستیم؟
بیش��تر وامدار علوم اجتماعی هس��تیم تا فلسفه .از فلسفه برای
روشنتر شدن سواالتمان در مورد آینده کمک میگیریم .مثال
من گفتم آینده واقعی نیست ،اگر بخواهم این ادعا را ثابت کنم
باید بروم سراغ فلسفه .فلسفه به ما کمک میکند در مورد آینده
سواالت درستی بپرسیم.
بدیهی ترین مس��ئله در فلسفه س��وال است .در علوم
اجتماعی این گونه نیست؟
همچنین فلسفه کمک میکند تا درست سوال پرسیدن را تمرین
کنیم.

پس یک جاهایی با جامعهشناسی و روان شناسی تالقی
آیندهپژوهی پیشگویی را به چالش میکشد؟
پیدا میکنید؟
اصال پیشگویی جایی در آیندهپژوهی ندارد .یک نکته را فراموش
بله با روانشناسی به ویژه روانشناسی اجتماعی .بعد از رویکرد
نکنیم که پیشبینی قس��متی از آیندهپژوهی است (هرچند به
تفس��یری گذش��تیم و وارد رویکرد انتقادی ش��دیم اینجا مهم
نظر من قس��مت کوچکی است) ،چون با احتمال رویداد یا ادامه
تفسیر تصاویر آینده نیست ،بلکه تصاویر چه کسانی مهم است.
روند سر و کار دارد ،اما پیشگویی
یعنی اگر این تصویر یک مدینه
چ��ون قطعیتج��و اس��ت ،در
فاضله مبتنی بر فناوری است،
ما در آیندهپژوهی زنده باد مرده باد نداریم ،تحلیل
آیندهپژوهی جایگاهی ندارد.
ای��ن تصویر به نفع چه کس��ی
داریم .بهترین فعالیته�ای آیندهپژوهانه به دنبال
اس��ت؟ مانن��د بحثهایی که
ارتب�اط حداکثری ب�ا جامعه برای پ�رورش تفکر و
م��ی خواه��م جه��ت
در مورد منش��أ قدرت میشود.
فعالیتهای میان و فرا رشتهای ،تفکر خالقانه برای
س��واالت را تغیی��ر بده��م در
یعن��ی اگ��ر من میگوی��م این
آفرینش بدیلها ،تفکر انتقادی در نقد فضای موجود
بخش سیاس��ی ب��ه خصوص
اتفاقات در آینده خوب است به
به نفع فضای مطلوب و همکاری با همه اقش�ار ذی
جامعهشناسی سیاسی که همه
نفع و زیان چه کس��انی است و
نفع برای ساخت هویت مقصد مشارکتی و جلوگیری
به نوعی درگیر آن هس��تند و
از استعمار آینده به نفع گروهی خاص است
تصاویر چه کسی از آینده است.

دین نمیکنید به جامعه اینکه نزدیک ش��وید و کارگاهی با آنها
برخورد کنید نه دانش��گاهی .جامعه امروز ما به نوعی دانشگاه را
پس میزند؟
امروز اگر احمقانه بر همین مس��یر تولید مقاله پیش برویم فردا
جامعه ما را پس میزند .اگر نتوانیم ثابت کنیم که به درد جامعه
میخوریم ،ما را پس میزنند .برای همین اس��ت من کارگاهها را
دوست دارم .چون ارتباط مستقیم با جامعه است .چهارتا هواپیما
سوار میشوم ،چند ساعت تأخیر را تحمل میکنم تا بروم در یکی
از شهرهای دور کشور و کارگاه برگزار کنم .برای اینکه به جامعه
هدفم کمک کنم بهتر به آینده فکر کنند .من هر ماه تقریبا یکی
دو کارگاه برگزار میکنم و به چشم میبینم که چقدر میتوانند
در آشتی دادن مردم با آینده موثر باشند.

همه عالم جامعهشناسی هستند و خودشان نمیدانند .شما به
کمک کدام علوم بیشتر میآیید و خودتان را نشان میدهید
حاال که بحث آیندهپژوهی اس��ت ،آینده آیندهپژوهی
و عرض اندام میکنید؟
چه میشود؟
وامدار
م��ا
چرا
کنم
تکمی��ل
را
قبل��ی
ابتدا من پاس��خ س��وال
خیلی بستگی به اقدامات خودمان دارد.
جامعهشناسی هس��تیم چون بزرگان این رش��ته از حوزه علوم
اجتماعی آمدهاند .یعنی دغدغه فالس��فه آینده نبوده یا اگر بوده
سوالم را سخت تر میکنم .ما به ازای این آیندهپژوهی
قسمتی از فعالیتهای فکریشان بوده است .افرادی به این حوزه
چیست که این آیندهپژوهی عاقبت خوشی داشته باشد .اینکه
ورود کرده و آن را رش��د دادهاند که دغدغههایی از جنس آینده
بگوییم آیندهاش چیست باید چه کرد؟ مثال سیاستمداران
جامعه داشتند.
میگویند مردم باید همراهی و تحمل کنند وقتی میپرسند
پژوهی
ه
آیند
در
ک��ه
اس��ت
این
پژوهی
ه
آیند
در
مهم
ی��ک نکته
ش��ما چه باید بکنید میگویند ما باید حکومت کنیم .ما به
علوم
بقیه
که
جایی
آن
هس��تند.
مهم
نتایج
از
بیش��تر
عاقبتها
ازای آنچ��ه در خودتان به وجود
اند،
ه
شد
متمرکز
نتایج
روی
بیای��د ک��ه آین��ده آیندهپژوهی
بهترین فعالیته�ای آیندهپژوهانه به دنبال ارتباط
عاقبت
گوید
ی
م
پژوهی
ه
آیند
روشن باشد تا در میان این همه
حداکثری با جامعه برای پرورش تفکر و فعالیتهای
عاقبت
ش��د.
خواه��د
چ��ه
علم بتواند ب��ه زندگیاش ادامه
میان و فرا رش�تهای ،تفکر خالقان�ه برای آفرینش
اندیش��ی ع�لاوه ب��ر دیدن
دهد .علم به راحتی علوم جدید
بدیله�ا ،تفکر انتقادی در نقد فضای موجود به نفع
آیندهه��ای دور ،الجرم تفکر
را نمیپذیرند از س��خره گرفتن
فض�ای مطلوب و هم�کاری با همه اقش�ار ذی نفع
غیرخط��ی و دیدگاهه��ای
تا س��نگ انداختن هست .شمای
برای س�اخت هویت مقصد مش�ارکتی و جلوگیری
فرارشتهای میخواهد .یعنی
آیندهپژوه چه نظری دارید.
از اس�تعمار آینده به نفع گروهی خاص اس�ت .این
همان مهارتهایی که ما در
من به این چالش ش��ما خیلی فکر
چهار رک�ن ،یعنی توانایی ایج�اد ارتباط ،خالقیت،
آیندهپژوهی دنبال توس��عه
کردهام .دغدغه من ماندن یا نماندن
تفکر انتقادی و هم�کاری با دیگران ،همان بهترین
آنها در دانشجویان این رشته
رش��ته دانش��گاهی آیندهپژوه��ی
مهارتها برای زیستن در آیندهاند
هستیم.
نیست .من میخواهم جامعه من و
حتی در دیدگاهی بزرگتر ،انسانها
یعنی در علم آیندهپژوهی حکم صادر نمیکنید؟
با آینده آش��تی کنند .میخواهم نوجوانان کش��ورم ش��بها با
ما به عواقب میاندیشیم .اجازه بدهید مثالی بزنم .در آیندهپژوهی
رویاهایی از جنس ساخت آینده به خواب بروند ،میخواهم زنان
روشی داریم به اسم چرخ آینده .آیندهای را تصور میکنیم و بعد
و مردان س��رزمینم به سهمشان در ساخت آینده فکر کنند .اگر
نتایج رس��یدن به آن را دور تا دور آن ترس��یم میکنیم .دوباره
اینها اهداف آیندهپژوهی است پس حرف اول را هنر میزند .اگر
هرنتیجه ،نتیجه دیگری دارد و به همین ترتیب پیش میرویم.
هنر نباشد نمیتوان این جنبش را مردمی کرد.
در کارگاههای آینده از این روش استفاده میکنیم .یک وقتایی
چیزی که فکر میکردیم خوب اس��ت در نهایت عاقبت خوشی
ما در مشرق زمین زندگی میکنیم اینها عادت کردهاند
ندارد یا بالعک��س .ما در آموزش و پرورش کارگاهی داش��تیم،
یا مرده باد یا زنده باد .ما حد وسطی نداریم یعنی یا تصدیق
آم��وزش و پرورش کارآمد (در ن��گاه اول کارآمدی جنبه مثبت
ی��ا تکذیب میکنی��م ،تحلی��ل نداریم .جای��گاه تحلیل در
دارد) ،آینده قابل تصور ما شد و شروع به ترسیم دایرهها کردیم
آیندهپژوهی کجاست؟!
و بعد در الیه س��وم به عاقبتهایی رس��یدیم که متوجه شدیم
م��ا در آیندهپژوه��ی زنده باد م��رده باد نداری��م ،تحلیل داریم.
نباید با عن��وان کارآمد پیش برویم ،یا حداق��ل این تصور ما از
بهترین فعالیته��ای آیندهپژوهانه به دنبال ارتباط حداکثری با
کارآم��دی در آموزش و پرورش در نهایت و در بلندمدت چیزی
جامعه ب��رای پرورش تفکر و فعالیتهای میان و فرا رش��تهای،
نیست که ما بخواهیم ،چون میتواند در بلندمدت عاقبت خوبی
تفکر خالقانه برای آفرینش بدیلها ،تفکر انتقادی در نقد فضای
نداشته باشد.
موجود به نفع فضای مطلوب و همکاری با همه اقش��ار ذی نفع
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ه
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آینده به نفع گروهی خاص اس��ت .این چهار رکن ،یعنی توانایی
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ه
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ایجاد ارتباط ،خالقیت ،تفکر انتقادی و همکاری با دیگران ،همان
عمدا همگنی و یکدس��ت بودن را نمیپذیرد ،برای اینکه فکر
بهترین مهارتها برای زیستن در آیندهاند.
میکنیم اگر کسی از جایگاه فکری غریبهای سر میز ما بنشیند
اف��کاری دارد که کل فرم ذهنی م��ا را به هم میریزد و این را
بهعنوان یک معلم آیندهپژوهی فکر میکنید بزرگترین
چالش این رشته چیست؟
ما میپس��ندیم .ما خوشبین بودیم اما فردی میآید دغدغهای
جدا کردن شارالتانیسم از آن.
مط��رح میکند و کل ذهنیت را بر هم میزند یا بالعکس .پس
نسبت به رش��تههای دیگر هم کالن نگرتر و هم دوراندیشتر
این س��وال م��ن را کامال خودخواهانه ج��واب دهید .با
اس��ت .آنها اگر همگنی را دوست دارند ما ناهمگنی را دوست
آیندهپژوهی ،علم خأل خود را پیدا کرد؟ من جایی برخورد
داریم .آنها اگر مدنظرشان پنجساله آینده است ،برای ما آینده
کردم که گفتند پر کرده است.
فضای بازی اس��ت ک��ه میتواند تا م��رز آیندههای غیرمعقول
پاس��خ به این سوال را من در س��ال  ۱۳۹۳در وب سایت خودم،
پیش برود.
یادداش��تهای یک آیندهپژوه ،نوشتم :آیندهپژوهی نه آن ملکه
یک چیز دیگر اینکه در آیندهپژوه بودن خوش��بینی ناخواس��ته
علوم اس��ت که بیآن مابقی علوم مردگان گور باش��ند و نه آن
قس��متی از وجود ما میش��ود .آیندهپژوه خوشبین است چون
رش��ته اژدهاکش��ی که من و مایی ساخته باش��یم برای اسم و
میداند که آینده یک قطار با ایستگاههای از قبل مشخص شده
رسمی .آیندهپژوهی نه میتواند مانند علوم دقیقه سفت و سخت
نیست ،بلکه ساحلی است با بیشمار مسیر قابل انتخاب.
و جهانشمول باشد که فقط ما مانند جوجه پرندهای ضعیف آن
را از ده��ان دیگران بگیریم و بیهیچ خط و ایدهای قورت دهیم،
قب��ل از اینکه بحث آیندهپژوهی اینقدر فراگیر ش��ده
نه میتواند مانند ش��عار ،هر روز بر زبانی جاری شود و هیچ پایه
که همه به دنبالش هس��تند که بدانند چیست مدل برخورد
و اساس و صاحبنظری نداشته باشد .این مقوله نیاز به شناخت
کارگاهی با این رشته را تائید میکنید؟
دارد تا جایگاه فراخور خود را به دس��ت آورد و این مهم میس��ر
بله! زیاد .کارگاههای آینده حلقه اتصال ما با آحاد جامعهاند .جایی
نخواهد شد ،مگر به نشر ایدههای درست در این زمینه.
برای اثبات کارکردهای کنشگرانه آیندهپژوهی یک جور احساس

