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مشاور ریاست و سرپرست دفتر آینده نگری علم و فناوری فرهنگستان علوم جمهووری اسویمی ایوران و
عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ دانش مخاطرات؛ استاد دانشگاه عیمه طباطبایی

سخن عضو هیأت تحریریه
هرچند این جانب مهندس نفت از دانشکدة نفت آبادان و دانشآموختۀ رشته مدیریت بازرگانی از
مدرسۀ بازرگانی هاروارد و شعبۀ ایران -مرکز مطالعات مدیریت ایوران کوه در گتشوته در محو
فعلی دانشگاه امام صادق(ع) دایر بود -نیز هستم ،سخنان امروزم نه بهعنووان یوم مهنودس یوا
متخصص  ،MBAبلکه بیشتر بهعنوان یم دینشناس دارای مدرک دکتوری ادیوان خوارجی (از
دانشگاه اوپساالی سوئد) و پژوهشگر حوزة دین و اخیق و عرفان و فلسفه و رویهمرفتوه علووم
انسانی است؛ هرچند که سابقۀ سالها کار و خدمت فرهنگوی دیللماتیوم و سوفرهای زیواد بوه
نقاط مختلف عالم تا حدودی بنده را با اوضاع و احوال مخاطرات جهانی نیز آشنا ساخته است.
همچنین ،در پنج شش سال اخیر ،سرپرستی دفتر مطالعات آیندهنگوری فرهنگسوتان علووم
جمهوری اسیمی ایران را نیز برعهده داشوته ام کوه بوه شورحی کوه خوواهم گفوت بوا موضووع
مخاطرهشناسی ارتباط تنگاتنگی دارد.
شاید مهمترین نکته ،بحث «تعریف ،ماهیوت و للمورو مخواطرهشناسوی» باشود .چوه کسوی
می خواهد این تعریف را ارائه دهد؟ یم زمینشناس؟ یم جامعهشناس؟ یم لوومشوناس؟ یوم
حقولدان؟ یم فیلسوف؟ یم دینشناس؟ بیتردید هر یم از ایون اصوناف برحسوب مقوموات و
مفروضات ذهنی خویش پیشفرضهایی دارند و از زاویۀ دید و نگاه خود تعریفی ارائه میدهنود.
یکی مخاطره را در بیآبی و خشکسالی می بیند ،دیگری در کمبوود و گرانوی ،سوومی در فقور و
اعتیاد ،چهارمی در رشود بویدینوی و الموتهبی ،پنجموی در افوزایش طویق و ناهنجواریهوای
اجتماعی ،ششمی در اختیف و فاصلۀ طبقاتی ،هفتمی در زلزله و بییوای طبیعوی ،هشوتمی در
اختیفات لومی و موتهبی ،نهموی در حقووق مودنی و دموکراسوی ،و بوایخره دیگوری در روا
علمگرایی و مادیگری و سکوالریسم و اسلریتوالیسم و شیطانپرستی و اباحیگری و غیره.
بدینترتیب معلوم میشود لب از آنکه بخواهیم تعریف خاصی از مخاطره بوهدسوت بودهیم
باید ببینیم از کدام دسته یا نوع مخاطرات صحبت میکنیم :طبیعی /غیرطبیعی؟ خودی /بیگانه
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(استعمار ،حملۀ نظامی ،سلطه التصادی)؟ زمینی /آسمانی ،یا بشری /الهی؟ زمینی یوا بشوری از

جنس« :الََّتِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْض وَلَایُصْلِحُونَ» 1و آسمانی یا الهوی از جونس« :وَمَونْ ََعْورَضَ
عَن ذِکْری فَإنََّ لَهُ مَعِیشَۀً ضَنکًا» 2یا «وَلَوْ ََنََّ ََهْ َ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتََّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهم بَرَکَاتٍ مَِّنَ
السََّمَاء وَایَرْض» 3و انواع و السام دستهبندیهای دیگری که در این زمینه مویتووان انجوام داد،
مث مخاطرات جسمی  /روحی و روانی ،مادی /معنوی ،و غیره.
دربارة «ماهیت و تعریف مخاطرهشناسی» ،بحث و بررسوی و تبوادل نظور بیشوتری صوورت
خواهد گرفت ،اما بهعنوان پیشنهاد اولیه میتوان با کمومگورفتن از تعوابیر بلیور لورآن کوریم،
«مخاطره» را هر چیزی دانست که به نحو بالقوه ،عالمانه و عامدانوه «جسوم و جوان و محصوول
تیش انسانها را بهخطر میاندازد» «یُهْلِمَ الْحَرْثَ وَ النَّسْ َ» 4که از جمله شام فساد و افسواد
در زمین خدا و خونریزی بهناحق نیز میشود «مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِمُ الدَِّمَاءَ» .5بودیهی اسوت
که مقدمۀ این گونه مخاطرهآمیزی از ناحیۀ انسانها چیزی جز خورو از بنودگی و عبودیوت یوا
طغیانورزی اوالد آدم« :اذْهَبْ إلَی فِرْعَوْنَ إنََّهُ طَغَی» ،6اسوتبداد رَی و خوودبرتربینی بعضویاز
رهبران مستبد و ناآگاه جوامع بشری« :لَالَ فِرْعَوْنُ مَا َُریکُمْ إلَّا مَا ََرَی» ،7کژفهمی دین خودا و
خرابکردن دنیای مردم بهبهانۀ ساختن آخرت از طریق حرام اعیمکردن لتتهوا و شوادیهوا و
زینتهای صواب دنیوی« :لُ ْ مَنْ حَرََّمَ زینَۀَ اللََّهِ الََّتی ََخْرَ َ لِعِبوادِهِ» ،8افوراط در دنیواگروی و
سرمستی از لتات دنیوی« :وَنَوتَرُهُمْ فِوی طُغْیَوانِهمْ یَعْمَهُوونَ» 9و بوایخره خورو از اعتودال و
میانهروی و پیشگرفتن راه افراط و تفریط« :لالُوا یا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرََّطْنا فیها» 10و اسوراف و
تبتیر«فِرْعَوْنَ إنََّهُ کانَ عَالِیاً مَِّنَ الْمُسرفِینَ» 11نیست.
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از این امور انسانی و نفسانی و روحانی که بگتریم یوم سلسوله مخواطرات پویشروی بشور
مربوط به دستاوردهای عجیب و غریب علم و فنواوری اسوت؛ از مخواطرات فنواوریهوای نووین
اطیعات 12گرفته تا پیشرفتهای محیرالعقول اتمی و شبیهسازی 13و اخیراً هم علوم شناختی
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که بشر را لادر به خواندن مغز و افکار دیگران و بلکه هدایت مغز آنان میسازد .بیجهت نیسوت
که کنراد لورنتس دانشمند اتریشی بنیانگتار علم اتولوژی (رفتارشناسی) جدید حدود نویم لورن
پیش کتاب کوچم و به یادماندنی هشتگناه بوزر انسوان متمودن ] [3را نوشوت و نسوبتبوه
اینلبی مخاطرات پیشرفت افسارگسیختۀ علم بهشودت هشودار داد .پوساز وی نیوز نوبوت بوه
هشدار نسبت به مکاتب فکری بشری رسید و شاهد ظهور کتابهوایی چوون سویطرة کمیتوت و
عیئم آخر زمان رنه گنون] ،[5ظهور و سقوط لیبرالیسم غربوی آنتوونی آربیسوتر ] [2یوا آینودة
سرمایهداری لِسترتارو ] [4و نظایر اینها بودیم.
میگویند آیندهپژوهی علم پیشبینی آیندههای محتم و ممکون و برناموهریوزی در جهوت
نی به آیندهای «مطلوب» و اجتناب از آینده یا آیندههایی نامطلوب ( مخاطرهآمیز) است .شواید
هم بتوان گفت آیندهپژوهی ،که این روزها اینلدر بر سر زبانها افتاده است و کشورهای بوزر
و پیشرفتۀ عالم بیش از نیم لرن است که در این راه گام نهادهاند ،بوه یوم معنوا ،هموان «علوم
مخاطرهشناسی» است .اگر چنین باشد ،شیوهها و روشهای آیندهپژوهی را کموبیش باید هموان
شیوهها و روشهای مخاطرهشناسی دانست و برعکس .در ایران متأسفانه هنوز در هر دو حوزه یا
رشته در ابتدای راهیم؛ درحالیکه مل رالیۀ عالم در این زمینه دسوت بوه ابوداعات و ابتکوارات
فراوان زده اند که از آن جمله تأسیس دانشگاه مخاطرات یا فجایع طبیعوی
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بوهعنووان یکویاز

انواع دانشگاههای آینده 16در ژاپن است.
در پایان باید گفت جدا از فجایع و مخاطرات طبیعی ،زیستبومی و غیره ،هم جهان صنعتی
غرب و هم جهان ما کشورهای درحال توسعه و جهان سومی و از جملوه کشوورهای اسویمی ،و
سرانجام ایران ،در معرض مخاطرات مختلف لرار دارند که اگر از هماکنوون بورای آنهوا چوارهای
اندیشیده نشود شاید در آینده نتوان کاری انجام داد ..جهوان صونعتی و پیشورفتۀ غورب بعود از
رنسانس و رشد مفرط علمگرایی و تجربهگرایی و نگاه افراطی موادی و پوزتیویسوتی بوه عوالم و
آدم ،دچار نوعی تمبعدی (طبیعی) دیدن امور و غفلت از مابعدالطبیعه و نشاندن علوم بوهجوای
12. I.T
13. cloning
14. cognitive
15. disaster university
16. future universities
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خدا و بهتدریج خداگریزی و خداستیزی شده است که نتایج آن را هم در افول اخیق و فرهنگ
و معنویت و سستشدن بنیانهای ملکات اخیلی و فضای انسانی و تعالیم انبیوای عظوام الهوی
میبینیم .درحالیکه خدای خالق انسان و جهان در تورات و انجی و لرآن یم پیوام واحود دارد
که« :لَا إلَهَ إلََّا ََنَا فَاعْبُدْنِی وَََلِم الصََّلَاةَ لِتِکْری» ]طه.[14 :
اما کشورهای جهان سوم ،غالب و بلکه عموم کشورهای اسیمی و بوهویوژه ایوران ،عویوهبور
عقبماندگی های صنعتی ،کشاورزی ،تولیدی ،علمی و فنوی ،متأسوفانه در خیلوی از حووزههوای
التصادی ،اجتماعی ،حقوق بشری ،زیستمحیطی ،و حتی تدبیر حکمرانی و اسوتفادة صوحی از
ذخایر و منابع و نیروی انسانی و غیره با مشکیت و مخاطرات جدی مواجهاند که آثار زیانبوار آن
را در رفتار اجتماعی شهروندان ،یأس و بیکواری ،اعتیواد و طویق ،ناهنجواریهوای اجتمواعی و
لانونگریزی ،ابهامات دینی ،فقدان شور و شوق اجتماعی و  ...میبینیم؛ مسائ و مخاطراتی کوه
مواجهه با آنها و ح آنها شاید بهمراتب مشک تر ،دلیقتر ،بلندمدتتر و سوختتور از مصوائب و
مخاطرات طبیعی است ،زیرا بیشتر با روح و روان انسانها سروکار دارد ،نه جسم و جان آنها.
ربنا وفقنا لما تُحب و ترضی
منابع
[ .]1لرآن مجید.
[ .]2آربیستر ،آنتونی ( .)1367ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب ،ترجمۀ عباس مخبر ،چوا اول،
تهران ،نشر مرکز.
[ .]3لورنتس ،کنراد ( .)1358هشت گناه بزر انسان متمدن ،ترجموۀ محموود بهوزاد و فرامورز
بهزاد ،تهران ،انتشارات زمان.
[ .]4لستر ،تارو ( .)1376آیندة سرمایهداری :تغییر و تحوول سواختاری در نظوام سورمایهداری
جهان ،ترجمۀ عزیز کیاوند ،چا اول ،نشر دیدار.
[ .]5رنه گنون ( .)1389سیطرة کمیت و عیئم آخر زمان ،ترجموۀ علویمحمود کواردان ،چوا
چهارم ،مرکز نشر دانشگاهی.

