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مقدمه
هنگام مطالعۀ محیط زندگی و سرگذشت جوامع و تجربۀ انساان از درک مخااطرات ،مشااهده
میکنیم که درک مخاطرات صرفاً قلمرو مفهومی تصور نمی شد ،بلکه توانایی بشر بارا تدادیل
فکر به عمل نیز در آن در نظر گرفته میشد [.]2
چگونگی تفسیر مخاطرات و اقدامات انجامگرفته در خصوص آن یا واکانش ماردم ،دولات و
حکومت به آن ،حکایت از کیفیت درک مخاطرات توسط هر یک دارد .این موضوع تا حد زیاد
در مرحلۀ اول به نوع مخاطره و در مرحلۀ دوم به روانشناسای فارد و اجتمااعی ،مؤلفاههاا
فرهنگی و اقتصاد و یادگیر و یاددهی بستگی دارد و لزوماً در هماۀ جواماع یکساان نیسات.
بعضی جوامع در زمینۀ نوع خاصی از مخاطرات ادراک بیشتر دارند و برا بعضی از مخاطرات
در بعضی جوامع هیچ ادراکی وجود ندارد .آیا شما جوامعی را میشناسید که از ایان دو ویگگای
برخوردار باشند؟ در این نوشتار پرسش این است که اجزا یاک جامعاه ،حکومات یاا دولات و
بهطور کلی یک ملت چه درکی از مخاطرات دارند؟ ملت ایران ،دولت ایران ،شهروندان و مدیران
چاه درکای از مخاااطرات دارناد؟ فرایناد ادراک ،فراینااد ریفای اسات .محاارکهاا خااارجی
دریافتشده توسط یک شخص بهمنظور شناختن و آگاهی از یک پدیده نیازمند سازمانیافتگی،
یادگیر و اقدام است .درک مخاطرات بهموجب برخی از سیستمها یادگیر مرتب قدلی کاه
ذهنسپار شده است و براساس آموزش وضع موجود ،مشااهدة موضاوعی و عماومی و تجرباۀ
عملی برا کاهش آن بهدست میآید .بهطور مثال ،ایمنساز در برابر آتش یا زلزله از دو بستر
آموزش و یادگیر از ابتداییترین سطح تا سطوح عالی (کاه وابساته باه قاوة مدرکاه اسات) و
مشارکت در اقدام مناسب (که وابسته به قوة محرکه اسات) بارا کااهش مخااطرات باهدسات
میآید .حاکمیت و مردم چه درکی از مخاطرات دارند و برا کاهش آن چه حرکات و واکنشای
از خود نشان میدهند؟ مطالعۀ تصور و ادراک افراد و جوامع ،منافع زیاد بارا سیاساتهاا
توسعه و زندگی مدتنی بر مخاطرات به ارمغان خواهد آورد [.]4
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کیفیت درک
برا کیفیت درک مخاطرات ،باید بحث زیاد انجام گیارد همنناین اسات درباارة مخااطرات و
نگرشها ،ایدهها و احساسات .بهطور خالصه ،ادراک فرایند ریا و انتخاابی و مقادم بار اقادام
است .روش فرد معمولی برا درک مخاطرات باید متفاوت با روش کارشناسی باشد که با اساتفاده
از شیوهها علمی به آن مایپاردازد [ .]3درک مخااطرات باهتادریج توساط تحقیقاات صادورانۀ
اندیشمندان متعدد در طول سالها گذشته رو به فزونی بوده است ،اما واکانش باه مخااطرات از
طریق اقدام عملی همسطح با ادراک رشد نیافته است .در ایران براساس رویکارد افراطایگار در
توسعۀ ساختوسازها ناپایدار ،بیهدفی در اقدام ،کورکورانه و تقلید عمل کردن ،بیاعتنایی باه
علم و تحقیقات بومی ،شهوت پولاندوز و پولدار  ،خادا انگاشاتن پاول (مااد گرایای محا و
اصالت را به ثروت کوتاهمدت دادن) ،از جمله شاخصها ادراکی ضاعی از مخااطرات اسات [.]5
این فقط یک درک از ایران است .چه باید کارد؟ مهامتارین راهدارد کااهش مخااطرات در ایاران
فراهمساز سازوکار سازمانی یا تجهیزاتی برا مدیریت بحران نیست! بلکه فراهمسااز و تقویات
ادراک مخاطره است .به یاد دارم روز که کمیتۀ برنامهریز علوم جغرافیاایی در ساال  1393در
تدریز نشست ساالنۀ خود را برگزار میکرد ،فرصتی فراهم شد تا با بعضی از اعضا محترم شاورا
شهر تدریز و شهردار محترم تدریز به اتفاق معاون محترم پگوهشی دانشگاه تدریز و اعضاا محتارم
انجمن مخاطرهشناسی ایران نشستی داشته باشیم .در آن نشست بیان شد که تدریز در مادیریت و
توسعۀ شهر از تهران تقلید نکند و خود اتاق فکر برا توسعه و ساختوسااز مدتنای بار کااهش
مخاطرات فراهم آورد .ساختوساز در کوچهها باریکتر از دوازده متر را متوق کند ،با توجاه باه
لرزهخیز تدریز و ساختار ژئومورفیک زمین تدریز ،بلندپرواز در بلندمرتدهساز را متوق کناد،
و مقاومساز  ،مناسبساز و پایدارساز را اصل قرار دهاد .ایان فقاط یاک ادراک کیفای بارا
کاهش مخاطرات شهر تدریز است ،اما نیازمند اقدام است .آیا اقادامی در ایان زمیناه وجاود دارد؟
دوساتان دانشامند مان در تدریاز بفرمایناد چاه اقادامی وجاود دارد؟ در شاهر تهاران در کوچاه
پسکوچهها چهار و شش متر مطول مجوز ساخت ساختمانها چندین طدقه داده شده! اگار
بازدید از مناطقی همنون دروازه دوالب تهران ،شوش ،مولو  ،ناز آباد ،آذر و بهویاگه منطقاۀ
ده شهردار و نظامآباد و امام حسین داشته باشید ،باهخاوبی آثاار تصامیمسااز چنادین دهاه از
شهرساز و مدیریت شهر در تهران را خواهید یافت .بلندمرتداهسااز هاا فشارده ،متاراکم و
متداخل امامزاده هاشم تجریش را خوب است مالحظه کنید .خواهید یافت که چگونه چشاماناداز
زیدا پایدار طدیعی برا حداقل  100سال آینده به پهنهها ناپایدار متراکم شهر تددیل شاده

سخن عضو هیأت تحریریه  /چرا دانش مخاطرات (دیدگاهی جدید برا درک مخاطرات)؟

193

است .همننین در شمال و غرب تهران .تصمیمساازان خلاق چناین پدیادههاایی چاه ادراکای از
مخاطرات داشته و دارند؟ براساس کدام نظام مهندسای شاهر  ،شهرسااز  ،مادیریت و خادمات
شهر چنین تصمیماتی اتخاذ شده است؟ آیا این به نفع مالکان است؟ آیا به نفاع توساعۀ شاهر
است؟ آیا به پایدارساز شهر کمک میکند؟ وقتی در جامعها انفاس امارة مدیران ،تصمیمساازان
و سیاستگذاران آن بر انفاس لوامه و مطمئنه برتر مییابد ،نتیجها جز افزایش مخااطرات نادارد
و نشاندهندة این است که از کیفیت ادراکی مناسب و مطلاوب از مخااطرات بایبهارهایام .مناابع
طدیعی و انسانی را هدر میدهیم و جامعه و افراد را بهسمت پرداخت هزیناۀ بیشاتر بارا زنادگی
سوق میدهیم .راه حل چیست؟
جستوجو نظم و قاعدة گستردة درک مخاطره ،این واقعیت را نشان میدهد که هماۀ ماا
دارا پسزمینه و پیشینۀ منحصربهفرد هستیم ،اما تمایلی به واکنش نشاان دادن باه آن باه
شیوهها مشابه وجود ندارد و باه محارکهاا خااص نیااز دارد [ .]6باا ایانحاال ،شناساایی
ویگگیها افراد کاه باه تعیاین کیفیات ادراک از مخااطرات و اقادام باه کااهش آن کماک
میکنند ،ممکن است کار بسیار پینیدها باشد.
اینها ممکن است شامل تحصیالت ،وضعیت اجتماعی و اقتصاد  ،خاانواده ،وضاعیت تأهال،
وضعیت شغلی و اشتغال ،مذهب ،زمیناههاا فرهنگای و قاومی ،تجرباۀ گذشاته از مخااطرات
طدیعی و انسانی ،یا فناورانه یا شیمیایی ،و درجاۀ ثداات روانای و جهاانبینای فارد و جامعاه و
کارورز پیرامون نفس مطمئنه باشند .باا ایانحاال ،ادراک عماومی از مخااطرات تاا حادود
وابسته به متغیرها اجتماعی ،اقتصاد و سیاسی است.
یک مسئلۀ دیگر ادراک مخاطره ،ماهیت دوگانۀ آن است .نهتنها ادراک اشخاص ،بلکه ادراک
محققانی که آنها را تجزیهوتحلیل میکنند ،برا نشان دادن آننه در افازایش مخااطرات نقاش
دارد ،کافی نیست .ما ممکن است به تفاوت اساسای عقایاد در ماورد اهمیات مخااطرات توجاه
نداشته باشیم .یعنای هایچوقات در ماورد آن اندیشاه نکنایم و آنهاا را "تهااجم شایطانی" در
ساختمان صلح آمیز زندگی روزمرة خود بدانیم [ ]2یعنی گمان کنیم که پرداختن به مخاطرات
مانع پیشرفت و توسعه است .اما باید عاقدتاندیش و در پی عاقدتبهخیر باشیم .هار توساعه و
پیشرفتی را نمیتوان عاقدتبهخیر دانست .عاقدت افراد و جوامعی که سازمانیافتاه و قاانونی یاا
غیرسازمانیافته و غیرقانونی بهسمت توسعه و رشد توأم با افزایش مخاطرات پیش میرود خاتم
به خیر نمیشود .عاقدت آنها ماهیت شیطانی دارد .انفاس اماره همان شیطان است که ماا را باه
توسعۀ شتابان ،کور ،بیهدف و تقلید سوق میدهد .میخواهیم اینگوناه نداشاد .آیاا ناپایادار
کردن زمین و ساختوسازها ،مخدوش کردن چشمانداز طدیعی ،افزایش دیاوار بایاعتمااد در
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شهروندان ،افزایش آالیندهها در شهر ،افزایش آسیبها اجتماعی و در کل خلق شهروندانی باا
چندین بیمار فلجکننده ،نتیجۀ انفاس مطمئنه است؟
در وضعیت ایدهآل ،فرد یا جامعه در مواجهه با مخاطرات ،خطر را ارزیاابی مایکناد ،دامناۀ
وسیعی از اقدامات کاهشدهندة جایگزین را مطالعه میکند ،پیامدها هار یاک از گزیناههاا
خاص را ارزیابی مایکناد و اقادام یاا اقاداماتی را کاه بهتارین تناساب را باا ایان شارایط دارد
برمیگزیند .اینها نیازمند درک مخاطرات و اقدام برا کاهش آن است .آیا مدیران کشاور ماا
در سطوح مختل چنین وضعیت ایدهآلی دارند؟ آیا شهردار یک شهر چنین وضاعیت ایادهآلای
دارد؟ اگر ندارد ،درکی از مخاطره ندارد؟ یا درک دارد ،اما اقدامی ندارد؟ تصور کنیاد کسای کاه
ادراکی از مخاطرة خزندها مثل مار یا عقرب را ندارد .اقدامی هام بارا رفاع مخااطره نادارد.
ازاینرو هیچ اقدام سلدی و ثدوتی برا کاهش مخاطرة مار از چناین شخصای دیاده نمایشاود.
تقویت ادراک و رصد آن تا اقدام برا کاهش مخاطرات ،نتایج مطلوبی خواهد داشت .ایان یاک
راهدرد مطلوب و علمی برا کاهش مخاطرات است.
در واقع این امر ،نوعی راهدرد بیش از حد دشوار برا اکثر مردم و مسئوالن نیاز اسات کاه در
جهانی زندگی میکنند که در آن عقالنیت توسط محدودیتها ادراک فرد و اجتماعی و قدرت
استدالل ضعی و در کل دور از علم مدتنی بر عقالنیت و انحصار محدود میشود .مردم باهطاور
معمول هزینۀ مخاطرات را بهتدریج پرداخت میکنند ،نه همزمان و دفعی ،که ممکن است تواناایی
آنها را برا پرداخت این هزینه محدود کند .مردمی که در معرض آلودگی صاوتی و غداار ناشای از
ساختوساز کنترلنشده و نظارتنشده یا آلودگی هوا قرار دارند ،بهتدریج هزینه را میپردازند.
از طرفی محافظهکار ها ذاتی و مقاومت در برابر ایدهها جدید ،ممکن است سدب شاود
بسیار از مسئوالن شواهد جدید در مورد ادراک عمق و ریشۀ مخاطرات را تحری کنند .بارا
مثال تفسیر وقایع بهطور عمده توسط بخت و اقدال از آن جمله است.
یکی از بدترین شرایط ادراک مخاطرات ،حالت "درماندگی عالمانه" است ،که در آن ،داناش از
خطر بهقدر کافی موجود است ،اما بهنظر میرسد هیچ مقادار از آن در کااهش مخااطرات ساهم
نخواهد داشت و بنابراین ماردم دسات از تاالش برمایدارناد .بخاش زیااد از محتاوا ادراک از
مخاطرات و اقدام به کاهش آن در بستر علوم انسانی باید واکاو شاود .در اینجاا پرساش اساسای
این است که آیا علوم انسانی سهم خود را در تقویت ادراک و اقدام به کااهش آن داشاته اسات یاا
مخاطره را به فراموشی سپرده است؟ تمام علاوم در ادراک مخااطره و اقادام باه کااهش آن ساهم
دارند اما در تعجدم کشور که در تولید علم مقام ششم جهان را دارد چرا در رتداهبناد کااهش
مخاطرات همتراز رتدۀ علمی نیست و فاصلۀ زیاد دارد .حالت دیگر "تناق شناختی" اسات کاه
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در آن ،یک فرد یا یک شهردار میداند که محیط زیسات او خطرنااک اسات ،اماا همنناان در آن
زندگی میکند و رفتار مخاطرهآمیز در پیش میگیرد .این ممکن است به انکار صریح خطار منجار
شود .محققان ادراک زلزله بارها از تراکمفروشی ،متراکمساز و غیرمقاومسااز در تهاران هشادار
دادهاند ،اما شهرساز و شهردار توجهی به آن ندارند .این ناوعی تنااق شاناختی اسات درک
عالم و عامل با یکدیگر تفاوت دارد .نتیجۀ این تناق تولید ساختوسازها آسایبپاذیر در برابار
زلزله است .وقتی مسئولی در کشور ابراز میدارد که  80درصد ساختمانها در تهران مقاومات الزم
در برابر زلزله را ندارند ،کافی نیست که بگوییم چنین نتیجها محصول چه نوع ادراکی از مخاطره
است؟ تناق شناختی در ساختوسازها و استفاده از منابع و نتایج آن برا مردم و محیط خاود را
نشان میدهد .وقتی نتایج نشاندهندة افزایش مخاطره است معنایش این اسات کاه سیاساتگذار و
عامل درکی از مخاطره ندارد .الزم است ادراک مخاطره بهصورت تراز تعاادلی در تماام فراینادها
توسعۀ سیاسی ،اقتصاد  ،فنی و اجتماعی و فرهنگی با عالِم و عامل همراه باشد .تنااق شاناختی
در این است که عالم که در فراز تشخیص است مورد توجه عامل نیست .عامال خاود را باینیااز از
عالِم میداند .تا جایی که بیان میشود ما مثل استاد دانشگاه نیستیم که نظریاهپارداز کنایم ،ماا
باید عمل کنیم [ .]1میپرسیم آیا آننه کردهاید به کاهش مخاطرات در تهران منجر شاده اسات؟
این تناق شناختی را چگونه باید برطرف کرد؟
برداشتهاا ضاعی و نادرسات از عادم تحلیال یاا درک اطالعاات خطار و از تمایال باه
مفروضات نادرست در مورد خطرها ناشی میشود .در نهایات ،افاراد ممکان اسات باه اقادامات
احتیاطی عقیده داشته باشند که بعید است بهخوبی عمل کنند .از طرفی ،بهنظر میرسد گااهی
جندهها منفی ادراک خطر و مخاطرات ،شایان توجهتر از جندهها مثدت اسات .بسایار باه
درک مخاطرات عالقه ندارند آنان خود و جامعه را در معرض بسیار از مخاطرات قرار میدهند
و تمسک به کاهش مخاطرات و ادراک آن را مانع اقدامات خود میدانند .در مدیریت مناابع آب
و خاک ایران اگر درکی متناسب از مخاطرات کمآبی وجود داشت ،دریاچۀ ارومیه نمیخشاکید،
تاالب گاوخونی نمیخشکید .دریاچۀ پریشان نمیخشکید ،ریزگردها خوزستان را نمایبلعیدناد.
اگر درک مناسدی از مخاطرات وجود داشت سد نمکی گتوند ساخته نمایشاد .خساارات رو باه
افزایش سیالبها رودخانها و شهر نشان میدهد کاه ادراک مناسادی از مخااطرات بارا
عامالن وجود ندارد .در صورتی که جندهها مثدت ادراک مخاطرات باید برجسته شود و توسعه
یابد ،باید دانست که ادراک عالمانه و عامالنه بهعناوان راهدارد بارا کااهش مخااطرات یاک
ضرورت است.
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ادراک مخاطره را میتوان در قالب سه عامل در نظر گرفت :ترس ،شاناخت ،و قارار گارفتن
در معرض آن .سطوح پایین قرار گرفتن در معرض خطر ،توجه به خطر را کاهش میدهد .بهنظر
نمیرسد روسها چندان نگران زلزله باشند ،زیرا در مقیاس بسیار کاوچکی در معارض آن قارار
دارند اگرچه سطوح بسیار باال نیز ممکن است همینگونه باشد .ایران و ترکیه هر سال چنادین
زلزلۀ مخرب دارند .بهنظر میرسد فراوانی زلزله در کرمان و ازمیر یا سایالب در ساند پاکساتان
توجه به خطر آن را کاهش داده است .این نتیجه از خسارات ناشی از زلزله و سایالب باه ماردم
حاصل می شود ،درحالی که تجربۀ مکرر مخاطره میتواند سطح داناش و حساسایت را افازایش
دهد .زمینه یا نوع مخاطره ،فرهنگ ،اقتصاد (برخوردار ) ،سیاست (مشارکت واقعای) و فنااور
پنج عامل مهم در درک مراحل سهگانۀ یادشده است .مشاهدة ادراک مخااطرات بادون در نظار
گرفتن تقاضاها متضاد مورد توجه مردم و مسئوالن اشتداه است .مقیاس و دقات ادراک خطار
ممکن است به میزان تداوم تقاضاها و منابع در معرض خطر و زمینۀ بروز مشکالت اجتماعی یاا
سیاسی در جامعه بستگی داشته باشد .اگر ماردم متقاضای آن باشاند ،مسائوالن باه آن توجاه
خواهند کرد .تجربۀ شخصی مردم (مثالً وقتی که یک مخاطره را تجربه کرده باشند) و آماوزش
دیادار و رسااانها  ،و آماوزش دانشااگاهی در ساطوح مختلا باه مااردم مایتوانااد در ادراک
مخاطرات و در نتیجه تقاضا کاهش مخاطرات مؤثر باشد.
به همین ترت یب ،ادراک خطر باید در بساتر فرهنگای آن مشااهده شاود .رواباط اجتمااعی
ترکیدی از چند عامل یا پدیدة فیزیکی و حیاتی است که نفوذ فرهنگ و تاریخ را به عماق روح و
روان فرد و گروهی که او به آن تعلق دارد گسترش میدهد .بنابراین ،ادراک و اقادام جمعای در
مورد مخاطرات نهتنها از مجماوع برداشاتهاا و اقادامات ،و از محایط اجتمااعی حااکم ناشای
میشود ،بلکه از حوادث در تاریخ که سایۀ فرهنگی بلند و پایدار را بر حال و آینده مایانادازد
نیز ناشی میشود .شعر معروف «خشت اول چون نهد معمار کج  /تا ثریا مایرود دیاوار کاج» از
همین رهرو حاصل شده است.
سادهترین مخاطرات در فرهنگها محلی تحلیل مایشاوند و باه تفاسایر و واکانشهاا
پیشبینیپذیر میانجامند .بنابراین ،ما به یک "فرهنگ ادراک مخاطره" نیز نیاز داریم ،که یاک
مدل از عمل و واکنش فرد و جمعی در زمیناۀ مخااطره اسات .ریشاههاا آن ممکان اسات
مذهدی ،سیاسی ،اجتماعی یا حتی علمای باشاد ،و آن نشااندهنادة شاکلی از اجمااع بار سار
مخاطره در جامعه است .با اینحال ،ازآنجا که جوامع نهادها یکنواخت نیستند ،ما ممکن است
"خردهفرهنگ مخاطره" را بهعنوان گروههایی تعری کنیم که دیادگاههاا مشاترک را اتخااذ
میکنند ،اما لزوماً در عمل همگن نیستند.
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