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 پژوهی( شـناسـی و آینده ( )مخاطـره2چرا دانش مخاطرات؟)

 agavahi@yahoo.comدکتر عبدالرحیم گواهی، 
جمهووری اسویمی ایوران و     فرهنگستان علومنگری علم و فناوری  مشاور ریاست و سرپرست دفتر آینده

 ؛ استاد دانشگاه عیمه طباطباییعضو هیأت تحریریۀ مجلۀ دانش مخاطرات

 سخن عضو هیأت تحریریه 

آموختۀ رشته مدیریت بازرگانی از  جانب مهندس نفت از دانشکدة نفت آبادان و دانش هرچند این

مرکز مطالعات مدیریت ایوران کوه در گتشوته در محو      -هاروارد و شعبۀ ایران    مدرسۀ بازرگانی

نووان یوم مهنودس یوا     ع نیز هستم، سخنان امروزم نه به -فعلی دانشگاه امام صادق)ع( دایر بود

شناس دارای مدرک دکتوری ادیوان خوارجی )از     عنوان یم دین ، بلکه بیشتر بهMBAمتخصص 

رفتوه علووم    هم دانشگاه اوپساالی سوئد( و پژوهشگر حوزة دین و اخیق و عرفان و فلسفه و روی

ه ها کار و خدمت فرهنگوی  دیللماتیوم و سوفرهای زیواد بو      انسانی است؛ هرچند که سابقۀ سال

 نقاط مختلف عالم تا حدودی بنده را با اوضاع و احوال مخاطرات جهانی نیز آشنا ساخته است. 

نگوری فرهنگسوتان علووم     شش سال اخیر، سرپرستی دفتر مطالعات آینده   همچنین، در پنج

ام کوه بوه شورحی کوه خوواهم گفوت بوا موضووع          جمهوری اسیمی ایران را نیز برعهده داشوته 

 باط تنگاتنگی دارد.  شناسی ارت مخاطره

. چوه کسوی   باشود « شناسوی  تعریف، ماهیوت و للمورو مخواطره   »بحث  ، نکته ترین شاید مهم

شوناس؟ یوم    شناس؟ یم لووم  شناس؟ یم جامعه خواهد این تعریف را ارائه دهد؟ یم زمین می

تردید هر یم از ایون اصوناف برحسوب مقوموات و      شناس؟ بی حقولدان؟ یم فیلسوف؟ یم دین

دهنود.   هایی دارند و از زاویۀ دید و نگاه خود تعریفی ارائه می فرض ذهنی خویش پیشمفروضات 

بیند، دیگری در کمبوود و گرانوی، سوومی در فقور و      آبی و خشکسالی می یکی مخاطره را در بی

هوای   دینوی و الموتهبی، پنجموی در افوزایش طویق و ناهنجواری       اعتیاد، چهارمی در رشود بوی  

ف و فاصلۀ طبقاتی، هفتمی در زلزله و بییوای طبیعوی، هشوتمی در    اجتماعی، ششمی در اختی

اختیفات لومی و موتهبی، نهموی در حقووق مودنی و دموکراسوی، و بوایخره دیگوری در روا         

 گری و غیره.   پرستی و اباحی گری و سکوالریسم و اسلریتوالیسم و شیطان گرایی و مادی علم

دسوت بودهیم    بخواهیم تعریف خاصی از مخاطره بوه از آنکه   شود لب  ترتیب معلوم می بدین

/ بیگانه  کنیم: طبیعی/ غیرطبیعی؟ خودی باید ببینیم از کدام دسته یا نوع مخاطرات صحبت می
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از   / الهی؟ زمینی یوا بشوری   / آسمانی، یا بشری )استعمار، حملۀ نظامی، سلطه التصادی(؟ زمینی

وَمَونْ ََعْورَضَ   »از جونس:    و آسمانی یا الهوی  1«یُصْلِحُونَوَلَاالََّتِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْض  »جنس: 

الْقُرَى آمَنُواْ وَاتََّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْه م بَرَکَاتٍ مَِّنَ  وَلَوْ ََنََّ ََهْ َ»یا  2«فَإ نََّ لَهُ مَعِیشَۀً ضَنکًا عَن ذِکْر ی

م داد، تووان انجوا   های دیگری که در این زمینه موی  بندی و انواع و السام دسته  3«السََّمَاء وَایَرْض 

 / معنوی، و غیره. مث  مخاطرات جسمی / روحی و روانی، مادی

نظور بیشوتری صوورت      ، بحث و بررسوی و تبوادل  «شناسی ماهیت و تعریف مخاطره»دربارة 

 ،گورفتن از تعوابیر بلیور لورآن کوریم      با کموم  توان میعنوان پیشنهاد اولیه  خواهد گرفت، اما به

جسوم و جوان و محصوول    »عالمانه و عامدانوه   ،و بالقوهکه به نح دانسترا هر چیزی « مخاطره»

جمله شام  فساد و افسواد   که از 4«یُهْلِمَ الْحَرْثَ وَ النَّسْ َ« »اندازد میخطر  ها را به تیش انسان

بودیهی اسوت   . 5«یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِمُ الدَِّمَاءَ مَن» شود میناحق نیز  در زمین خدا و خونریزی به

ها چیزی جز خورو  از بنودگی و عبودیوت یوا      از ناحیۀ انسان  آمیزی گونه مخاطره  این ۀکه مقدم

از  اسوتبداد رَی و خوودبرتربینی بعضوی   ، 6«اذْهَبْ إ لَی فِرْعَوْنَ إ نََّهُ طَغَی»ورزی اوالد آدم:  طغیان

کژفهمی دین خودا و   ،7«یلَالَ فِرْعَوْنُ مَا َُر یکُمْ إ لَّا مَا ََرَ»رهبران مستبد و ناآگاه جوامع بشری: 

هوا و   هوا و شوادی   کردن لتت طریق حرام اعیم ساختن آخرت از ۀبهان کردن دنیای مردم به خراب

افوراط در دنیواگروی و    ،8«ََخْرَ َ لِعِبوادِهِ   لُ ْ مَنْ حَرََّمَ زینَۀَ اللََّهِ الََّتی»های صواب دنیوی:  زینت

و بوایخره خورو  از اعتودال و     9«یَوانِه مْ یَعْمَهُوونَ  وَنَوتَرُهُمْ فِوی طُغْ  »: سرمستی از لتات دنیوی

و   و اسوراف  10«ما فَرََّطْنا فیها  لالُوا یا حَسْرَتَنا عَلى» :گرفتن راه افراط و تفریط روی و پیش میانه

 نیست. 11«کانَ عَالِیاً مَِّنَ الْمُسر فِینَ إ نََّهُ فِرْعَوْنَ»تبتیر

                                                           
   48 :نم ؛ 152 :. شعراء 1
 124طه: . 2
 96اعراف: . 3
 205بقره: . 4
 30بقره: . 5
 17نازعات: . 6
 29غافر: . 7
 32اعراف: . 8
 110انعام: . 9
 31انعام: . 10
 31دخان: . 11

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Findex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D2576&ei=olXmUri5D4uKhQf3hIHABw&usg=AFQjCNGobNehIFm56XUBEnfeJe9hn2ccuQ&bvm=bv.59930103,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Findex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D2576&ei=olXmUri5D4uKhQf3hIHABw&usg=AFQjCNGobNehIFm56XUBEnfeJe9hn2ccuQ&bvm=bv.59930103,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Findex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D2576&ei=olXmUri5D4uKhQf3hIHABw&usg=AFQjCNGobNehIFm56XUBEnfeJe9hn2ccuQ&bvm=bv.59930103,d.bGE


 129 پژوهی( شوناسوی و آینده چرا دانش مخاطرات؟ )مخاطوره/  سخن عضو هیأت تحریریه

 

روی بشور   ه مخواطرات پویش  لکه بگتریم یوم سلسو  از این امور انسانی و نفسانی و روحانی 

هوای نووین    از مخواطرات فنواوری   ؛اسوت  فنواوری به دستاوردهای عجیب و غریب علم و   مربوط

 14شناختی  و اخیراً هم علوم  13سازی های محیرالعقول اتمی و شبیه گرفته تا پیشرفت 12اطیعات

جهت نیسوت    سازد. بی که بشر را لادر به خواندن مغز و افکار دیگران و بلکه هدایت مغز آنان می

)رفتارشناسی( جدید حدود نویم لورن   علم اتولوژی که کنراد لورنتس دانشمند اتریشی بنیانگتار 

بوه   را نوشوت و نسوبت   ]3[ گناه بوزر  انسوان متمودن    هشتی نیادماند  پیش کتاب کوچم و به

از وی نیوز نوبوت بوه     شودت هشودار داد. پوس    علم به ۀگسیخت بی  مخاطرات پیشرفت افسارل این

سویطرة کمیتوت و   هوایی چوون    به مکاتب فکری بشری رسید و شاهد ظهور کتاب  هشدار نسبت
  آینودة یوا   ]2[آنتوونی آربیسوتر    ظهور و سقوط لیبرالیسم غربوی  ، ]5[رنه گنونزمان   عیئم آخر
 و نظایر اینها بودیم.   ]4 [تارولِستر داری  سرمایه

جهوت   ریوزی در  های محتم  و ممکون و برناموه   بینی  آینده پژوهی علم پیش گویند آینده  می

. شواید  استآمیز(  مخاطره هایی نامطلوب ) ز آینده یا آیندها  و اجتناب« مطلوب»ای  نی  به آینده

ها افتاده است و کشورهای بوزر    بانز سر بر لدر  پژوهی، که این روزها این هم بتوان گفت آینده

علوم  »یوم معنوا، هموان      بوه ، اند نهاده  لرن است که در این راه گام  از نیم بیشعالم  ۀو پیشرفت

وبیش باید هموان   پژوهی را کم های آینده ها و روش است. اگر چنین باشد، شیوه« شناسی مخاطره

دو حوزه یا  هریران متأسفانه هنوز در . در ابرعکسشناسی دانست و  های مخاطره ها و روش شیوه

عالم در این زمینه دسوت بوه ابوداعات و ابتکوارات      ۀکه مل  رالی حالیدر راهیم؛رشته در ابتدای 

از  عنووان یکوی   بوه   15جمله تأسیس دانشگاه مخاطرات یا فجایع طبیعوی  اند که از آن   فراوان زده

16های آینده انواع دانشگاه
 . استدر ژاپن  

بومی و غیره، هم جهان صنعتی  از فجایع و مخاطرات طبیعی، زیست جدا باید گفت پایاندر 

جملوه کشوورهای اسویمی، و     غرب و هم جهان ما کشورهای درحال توسعه و جهان سومی و از

ای  اکنوون بورای آنهوا چواره     در معرض مخاطرات مختلف لرار دارند که اگر از هم ،سرانجام ایران

. جهوان صونعتی و پیشورفتۀ غورب بعود از      نتوان کاری انجام داد.ینده آدر اندیشیده نشود شاید 

گرایی و نگاه افراطی  موادی و پوزتیویسوتی بوه عوالم و      گرایی و تجربه رنسانس و رشد مفرط علم

جوای   بعدی )طبیعی( دیدن امور و غفلت از مابعدالطبیعه و نشاندن علوم بوه   دچار نوعی تم ،آدم

                                                           
12  . I.T 
13. cloning 
14. cognitive 
15. disaster university 
16. future universities 
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داستیزی شده است که نتایج آن را هم در افول اخیق و فرهنگ تدریج خداگریزی و خ خدا و به

های ملکات اخیلی و فضای  انسانی و تعالیم انبیوای عظوام الهوی     شدن بنیان و معنویت و سست

که خدای خالق انسان و جهان در تورات و انجی  و لرآن یم پیوام واحود دارد    بینیم. درحالی می

 .] 14 :طه[« عْبُدْنِی وَََلِم  الصََّلَاةَ لِتِکْر یلَا إ لَهَ إ لََّا ََنَا فَا»که: 

بور   ایوران، عویوه   ویوژه  بوه اما کشورهای جهان سوم، غالب و بلکه عموم کشورهای اسیمی و 

هوای   های صنعتی، کشاورزی، تولیدی، علمی و فنوی، متأسوفانه در خیلوی از حووزه     ماندگی عقب

صوحی  از   ةتی تدبیر حکمرانی و اسوتفاد محیطی، و ح التصادی، اجتماعی، حقوق بشری، زیست

که آثار زیانبوار آن   اند مواجهذخایر و منابع و نیروی انسانی و غیره با مشکیت و مخاطرات جدی 

هوای اجتمواعی و    هنجواری و طویق، نا را در رفتار اجتماعی شهروندان، یأس و بیکواری، اعتیواد   

مسائ  و مخاطراتی کوه   ؛بینیم می و ... دینی، فقدان شور و شوق اجتماعیگریزی، ابهامات  لانون

تور از مصوائب و    تر و سوخت  تر، بلندمدت  تر، دلیق مراتب مشک  مواجهه با آنها و ح  آنها شاید به

 نه جسم و جان آنها. ،ها سروکار دارد بیشتر با روح و روان انسان زیرامخاطرات طبیعی است، 

 ربنا وفقنا لما تُحب و ترضی

 منابع 

 مجید. لرآن [.1]

عباس مخبر، چوا  اول،   ۀ، ترجمظهور و سقوط لیبرالیسم غرب(. 1367) آربیستر، آنتونی [.2]

 مرکز.تهران، نشر 

مورز  محموود بهوزاد و فرا   ۀ، ترجمو هشت گناه بزر  انسان متمدن(. 1358)لورنتس، کنراد  [.3]

 .بهزاد، تهران، انتشارات زمان

داری  ختاری در نظوام سورمایه  داری: تغییر و تحوول سوا   آیندة سرمایه(. 1376 ) لستر، تارو   [.4]
 عزیز کیاوند، چا  اول، نشر دیدار. ۀ، ترجمجهان

، چوا   محمود کواردان   علوی  ۀ، ترجمو سیطرة کمیت و عیئم آخر زمان (. 1389گنون )رنه  [.5]

 چهارم، مرکز نشر دانشگاهی.
 


