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عقیلملکیفر

موج چهارم: موج خاقیت
مـوج چهـارم، مـوج خالقیـت اسـت. اگـر به دنبال سـه مـوج الویـن تافلـر یعنی 
انقـالب کشـاورزی یـا یکجانشـینی، انقـالب صنعتـی یـا زندگـی کارخانـه ای و 
انقـالب ارتباطـات یـا زندگـی دیجیتالـی بخواهیـم از موجی سـخن بگوییم، آن 
مـوج همـان خالقیت اسـت یعنی اگـر در عصرفراصنعتـی یا ارتباطـات، دانش و 
دانایـی مطـرح بـود تا جایـی که به موج سـوم، مـوج دانایـی گفتنـد، در فردای 
جهـان )کـه نشـانه های ضعیـف آن همیـن امـروز هـم پیداسـت( چیـزی کـه 
قـدرت و ثـروت بیشـتر مـی آورد، خالقیـت اسـت. اگر زمانـی، کشـاورزی جای 
دامـداری و شـکارگری آمـد، سـپس صنایع کارخانه ای دسـت بـاال را در اقتصاد 
کشـورها و جهـان یافتنـد و آنـگاه تولیـد و انتقال دانـش بر مبنـای فناوری های 
اطالعاتـی و ارتباطـی، فنـاوری اصلـی خلـق ثروت و قـدرت بود، اینـک در حال 
حرکـت بـه سـمت جهانـی هسـتیم کـه خالقیـت در آن تعیین کننـده خواهـد 
بـود. از نظـر صنعتـی، صنایـع خـالق اعـم از صنایع فرهنگـی، هنـری و نوآورانه 
بـه مهم تریـن عامـل قـدرت و ثـروت افـراد و کشـورها بـدل می شـوند. سـهیل 
عنایـت اهلل، آینده پـژوه مشـهور نیـز بـه این عصـر، عصـر معنویت مـی گوید اما 
آنچـه از معنویـت مـراد می کنـد، بـه معنـای خالقیـت نزدیـک اسـت. بنابراین، 
قـدرت و ثـروت در فـردای جهـان، بیـش از هـر چیز بـا صنایع خالق به دسـت 

مـی آید. 

خاقیت: ارزش مسلط آینده
هـر مـوج، مهـر خـود را بـر همـه ی عرصه هـا می کوبـد. همان طـور کـه در موج 
دوم، خانواده هـای هسـته ای، شـهرهای صنعتـی و نیـروی کار صنعتـی )کارگر/

کارخانـه دار(، بـه جـای خانواده هـای گسـترده، زمیـن داران و رعیت هـا پدیـد 
آمدنـد و همـان گونـه کـه در موج سـوم، تجـارت و بـازار رقابت به واقـع جهانی 
ارتباطـی مجـازی جهانـی، جـای روزنامه هـای  شـد و کانال هـا و شـبکه های 
محلـی و رقابـت کسـب وکارهای محلـی را گرفـت، در انقـالب چهـارم صنعتـی، 
دیگـر بـا شـهرهای خالق، جامعـه ی خالق، آمـوزش خالق، شـرکت های خالق، 
کسـب و کارهای خـالق و نیـروی کار خـالق روبـه رو خواهیـم بود. این ها دسـت 
بـاال را در تولیـد ثـروت و قـدرت خواهنـد داشـت. بنابرایـن مـا باید پیشـاپیش 
بـه اسـتقبال چنیـن جهانـی برویـم. اگـر در مـوج نخسـت، روسـتاها و در موج 
دوم، مجتمع هـا و شـهرک های صنعتـی و در مـوج سـوم، مناطـق نـوآور ماننـد 
سـلیکون ولی موتـور پیشـرفت و انباشـت و تولیـد ثـروت و قـدرت بودنـد، در 
جهـان فـردا، شـهرها قلب تپنده ی اقتصاد کشـور هسـتند. باید شـهرهای خالق 
بـا برندهـای خـاص مثـل شـهر هنر، شـهر باسـتانی، شـهر اسـتارت آپی و مانند 
این هـا داشـته باشـیم. هـر شـهر باید بـه نام و نشـانی از خالقیت مشـهور شـود 
ت اارزش آفرینـی کنـد. شـهرها باید هویت داشـته باشـند تا نامی بر اسـاس آن 
هویـت در چشـم انداز شـهر عنـوان شـود و برای برندسـازی، تجلـی آن هویت و 
خالقیت و خاص بودن جهانی آن شـهر در آوازه ی آن، سیاسـت گذاری مناسـب 
و برنامه ریـزی صـورت گیـرد. امـا پیش زمینه هایـی الزم اسـت بـرای بازآفرینـی 
شـهرهای خـالق و در نتیجـه، خـالق سـاختن اقتصاد کشـور. نهادهـا و قوانینی 
هسـتند کـه بسـتر خالقیـت می شـوند و در هـر صـورت، افرادی خالق هسـتند 
کـه دانـش از رهگـذر آنـان پدیـد می آیـد. افراد خـالق، دانـش خـالق دارند اما 

دانـش خالق چگونه دانشـی اسـت؟
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دانش خاق
دانـش اگـر شـرایطی همچون اجتمـاع، سـنت و ارتباطـات علمی فراهم باشـد، 
سـرانجام از رهگـذر افـراد خـالق بیـان می شـود. بـه هـر حـال تفکـر خالقانـه 
بـرای تولیـد دانـش نیـاز اسـت. دانـش تولیدشـده را گروهـی عمومـی می کنند 
یعنـی اگـر اندیشـه ای اجتماعـی، سیاسـی، حقوقی و ماننـد این ها باشـد ترویج 
می کننـد و در روابـط اجتماعی، در نهادهای سیاسـی، در متـون حقوقی و مانند 
این هـا منـدرج می سـازند. طبیعـی اسـت کـه ایـن مرحلـه نیـز ماننـد مرحله ی 
پیشـین و مراحـل بعـدی، بسـتری اجتماعی دارد امـا باز هم افرادی باید باشـند 
کـه از رهگـذر کنـش و عملکـرد آنـان، توسـعه ی دانـش یـا در مـواردی کـه بـا 
ایده هـای اقتصـادی و صنعتـی سـر و کار داریـم، تجاری سـازی دانـش صـورت 
گیـرد و اختـراع بـه شـکلی نوآورانـه در آیـد و در جامعـه مـورد اسـتفاده قـرار 

گیـرد و بـازار پیـدا کند. 
امـا هـر کشـف، ابـداع، اختـراع یـا هـر نـوع دانـش تولیدشـده ی دیگـری کـه 
بـه شـکلی نوآورانـه در جامعـه توسـعه یافتـه باشـد، بـه هـر حـال کاربرانـی 
می خواهـد و مـردم بایـد از آن اسـتفاده کننـد و بـه ایـن ترتیب می تـوان گفت 
کـه محصـوالت نـوآوری )در معنای اعم، شـامل کاالها و خدمـات و نوآوری های 
اسـتفاده،  می خواهنـد.  اسـتفاده کنندگانی  یـا  مصرف کننـدگان  اجتماعـی(، 
مصـرف یـا کاربـری نیز گونه ای از دانش اسـت. سـرانجام، آخریـن گونه ی دانش 
در ایـن دسـته بندی، دانـش بهبـود یـا اصالح اسـت کـه با بـه کار بـردن دانش 
تولیـد، عمومـی و اسـتفاده شـده، به آن تخصیـص می زنـد، آن را تأیید می کند، 
تعمیـم می دهـد و یـا حتـی رد می کنـد و پیشـنهاد دانشـی جدیـد را مطـرح 
می سـازد. بخشـی از دانـش انتقـادی در این گونه قـرار می گیرد. دانـش انتقادی 
ممکـن اسـت چندان خالق نباشـد کـه به راه حل منجر شـود اما دانش پیشـین 
را نفـی کنـد. بـه هـر حـال، ایـن نـوع دانـش نیـز در چرخـه ی دانایـی جامعـه 
تـا رسـیدن دوبـاره بـه گونـه ی خالقانـه ی دانـش، نیاز اسـت. آشـکار اسـت که 
این هـا، نمونه هـای نوعـی و ایـده آل دانـش هسـتند و ممکـن اسـت هـر گونه ی 
دانـش در جهـان واقعـی، ترکیبـی از این هـا باشـد. خالصـه ی بحـث چهـار نوع 
دانـش و چرخـه ی تولیـد دانـش در جامعـه را می تـوان بـه شـکل زیـر تجسـم 

: نمود

سناریوهایی برای آینده
یکـی از مشـکالت جـدی مـا در ایـران، ضعـف در تولیـد دانـش خالق اسـت. با 
توضیـح گفته شـده، اغلـب مقـاالت علمی و اختراعـات متداول در کشـور، دانش 
خـالق محسـوب نمی شـوند. بایـد روشـن نمـود کـه ایـن سـخن بـه آن معنـا 
نیسـت کـه اصـال دانشـمندان خـالق نداریم یـا دانش خـالق تولیـد نمی کنیم. 
کافـی اسـت افتخـارات فعلـی کشـور گفتـه شـود تـا معلـوم شـود کـه بـه طور 
نسـبی چـه جایگاهـی در جهـان داریـم. مـا بـه شـکلی تصاعـدی در دو دهه ی 
اخیـر، مقـاالت علمـی بین المللـی تولیـد کرده ایـم و بـر ایـن مبنـا، سـریعترین 
رشـد علمـی را داشـته ایم کـه 11 برابـر میانگیـن جهانـی اسـت. از ده کشـور 
برنـده ی المپیادهـای علمـی بوده ایـم. در جهـان، از 15 کشـور دارای توانایـی 

غنی سـازی اورانیـوم، 5 کشـور تولیدکننـده ی بیشـترین مهنـدس، رتبـه ی14 
تولیـد زیسـت فناوری، 5 کشـور نخسـت تولیـد علـم ژنتیـک هسـتیم و از 20 
کشـور  نخسـتین  و  تایمـز  رتبه بنـدی  در  معتبـر  دانشـگاه های  دارای  کشـور 
تولیدکننـده ی دارو در خاورمیانـه به شـمار می رویـم. بنابرایـن، موضوعی که در 
اینجـا مطـرح می کنیـم بـه معنـای مشـکل داشـتن در تولیـد علم نیسـت بلکه 

چنـان کـه گفتـه شـد، بـه علم خـالق بـا توضیـح پیش گفتـه ارجـاع دارد.
در تمـام جوامـع، افـراد اندکی بـه تولید دانش خالق مشـغولند اما در کشـور ما 
بـه علـل مختلـف کـه بازگویـی آن مجالـی دیگـر می طلبد، بـه مراتـب کمتر از 
کشـورهای پیشـرفته ی علمی، به شـکلی خالقانه اندیشـیده می شـود. بسـیاری 
کـه تولیـد خـالق فکـری دارنـد نیـز بـه کشـورهایی دیگـر مهاجـرت می کنند. 
در واقـع، نهـاد علـم و فضـای دانشـگاه ها در کشـور مـا بـه علـم خـالق در حال 
حاضـر چنـدان بهایـی نمی دهـد و در حـال ایجاد ویتریـن افتخـارات تولید علم 
توسـعه ای و مصرفی اسـت. بـه رغم ژسـت های مختلف، دانش انتقـادی و بهبود 
نیـز وضـع چنـدان مناسـبی نـدارد در حالی کـه می دانیـم جهان آینـده، جهان 
خالقیـت اسـت. جهانـی کـه در آن، بسـیاری از شـغل ها خـودکار می شـوند و 
هـوش مصنوعـی بسـیاری از کارهـا را بـدون نیـاز به دخالـت نیروی انسـانی به 
عهـده می گیـرد. در آن جهـان کـه در مرزهـای خوشـبینی و بدبینـی میان 10 
تـا 30 سـال آینـده چیـره خواهـد شـد، امـوری کـه دو ویژگـی روتین بـودن و 
درآمـدزا بـودن را داشـته باشـند، یکـی پـس از دیگری توسـط ربات هـا و هوش 

مصنوعـی انجام می شـوند. 
بـرای نزدیک شـدن بـه ذهـن، خودپردازهـا را بـه عنـوان جایگزیـن کارمنـدان 
بانـک در نظـر بگیریـد کـه همـه ی مـا مراجعه بـه اولی را اغلب بیشـتر دوسـت 
مصرف هـا  و  می شـوند  بیشـتر  مصرف کننـدگان  جهانـی،  چنـان  در  داریـم. 
فرهنگی تـر و هنری تـر می شـود و افـراد خـالق، الگوریتم هـای حـل مشـکل را 
بـه شـکلی خالقانـه می آفرینند. نه هـوش مصنوعی کـه نویسـندگان و طراحان 
جهـان خالقیـت،  بـود.  خواهنـد  ثـروت  و  قـدرت  صاحـب  مصنوعـی  هـوش 
همچـون سـیالبی در حـال نزدیک شـدن بـه ماسـت و اگـر سـد نـزده باشـیم، 
بـه جـای آبیـاری مـزارع، طعمـه ی آن خواهیم شـد و بـه در اسـتثمار جدیدی 
کـه بـر خواهـد آمـد، در هـم خواهیم شکسـت اما اگر پیشـاپیش به اسـتقبالش 
رفتـه باشـیم و سـناریوهایی آمـاده داشـته باشـیم، می توانیـم بـه جـای تهدید 
نابرابـری فزاینـده، از آن بـرای ایجاد ارزش هـای پایدار و متنوع و برابری بیشـتر 
گروه هـای مختلـف جامعـه بهـره ببریـم. بـرای ایـن کار، همیـن امروز هـم دیر 
اسـت. بایـد فضـای خالقیـت و ایجاد انسـان های خـالق را با سـاختن جامعه ای 

خـالق ممکن سـاخت.
در ایـن مجـال کوتـاه، نـه می توانیـم و نـه می خواهیـم کـه از راه حل ها سـخن 
بگوییـم امـا دو سـناریوی کلـی را می توانیـم طـرح کنیـم. اگـر بـه هـر دلیـل 
نتوانیـم در ایـن نـوع دانـش موفـق باشـیم، از بازنـدگان جهـان آینـده خواهیم 
بـود و نمی توانیـم دارایی هـای مـادی و معنـوی موجـود را بـه ثروت و سـرانجام 
ارزشـی پایـدار تبدیـل کنیـم امـا اگـر در عرصـه ی تولیـد دانـش خـالق موفق 

شـویم، امـکان حرکتـی شـتابان به سمت وسـوی پیشـرفت را خواهیم داشـت.

تفکر مخترعانه یا اکتشافی

تفکر بهبود یا بازسازیتفکر تجاری سازی یا عمومی سازی 

تفکر کاربردی یا استفاده و مصرف

خلق دانش جدید 

به کارگیری دانش 
موجود 

اصالح دانش 
موجود توسعه دانش 

موجود
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