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چکیده
بــرای کاهــش خطرپذيــری -ريســك- ناشــی از ســوانح طبيعــی در کشــورهای در 
حــال توســعه، عــلاوه بــر نيــاز بــه اســتفاده از دانــش، علــم و فنــاوری؛ نيــاز بــه 
حداکثــر مشــارکت عمومی آميختــه بــا شــناخت حقايــق علمــی و واقعيت هــای 
طبيعــی، دانــش بومــی، فرهنــگ و ســنت های تاريخــی و باورهــای دينــی دارد. 
لــذا بــا توجــه بــه تأثيــر باورهــای دينــی در رفتــار انســان ها، ســعی شــده اســت 
ــگ  ــی و فرهن ــرد آموزش ــلامی با رويک ــی اس ــای غن ــدی از آموزه ه ــا بهره من ب
ــی  ــان ايمن ــردم را خواه ــم م ــی؛ بتواني ــع مذهب ــژه جوام ــه وي ــردم ب ــازی م س
نمــوده تــا در جهــت کاهــش مؤثــر خطرپذيــری قدم هــای موثــری برداريــم. در 
ايــن مقالــه تــلاش شــده اســت تــا بــا شــفاف ســازی و بيــان نقطــه نظــرات ديــن 
ــم  ــورات و مفاهي ــانی؛ تص ــی انس ــی و زندگ ــوانح طبيع ــا س ــه ب ــلام در رابط اس
ــه راصــلاح نمائيــم. بديــن منظــور  غلــط شــکل گرفتــه در ســطح عــوام از زلزل

اصــول راهبــردی کاهــش خطرپذيــری ناشــی از ســوانح  بــه خصــوص زلرلــه

٭ استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران.
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مبتنــی بــر نظــر اســلام بــا بهره منــدی از قــرآن و احاديــث در ارتبــاط بــا زلزلــه، 
ســوانح، نعمت هــای خــدا، زميــن، کــردار نيــك، رفتــار انســانی و ايمنــی انســان 

ارائــه شــده اســت.
کاهش خطرپذیری. کلید واژه ها: اسالم، قرآن، زلزله، سوانح طبیعی، ایمنی، 

مقدمه
کــه ســوانح طبیعــی نشــانه قــدرت مــادر طبیعــت  ر بودنــد  در ادوار گذشــته، مــردم بــر ایــن بــاو
کســوف و ســایر بالیــای  اســت و تــرس از ســوانحی چــون طوفــان، ســیل، خشکســالی، زلزلــه، 
کــه قــادر بــه درک صحیــح آن هــا نبودنــد. انســان ها در برابــر ایــن  یــاد بــود  طبیعــی بــه قــدری ز
وقایــع، ضعیــف و آســیب پذیر بودنــد و ادامــه حیــات در میــان طبیعــت درنده خــو تنهــا هدفــی 
کــه نیروهــای مطلــق و قدرت منــدی  کــه در زندگــی دنبــال می کردنــد. آن هــا می پنداشــتند  بــود 
کشیشــان، ســوانح، اراده خدایــان بــوده اســت و راهــی جــز  گفتــه  مســبب ایــن بالیــا هســتند. بــه 
ردن بــه آن هــا وجــود نــدارد. مــردم نیــز بــرای جلوگیــری از وقــوع دوبــاره  اعتقــاد یافتــن یــا ایمــان آو
کاری  گفتــه آن هــا، بــرای خشــنود ســاختن خدایــان، حاضــر بــه انجــام هــر  ایــن ســوانح، بــه 
بودنــد. بــه عنــوان مثــال، مــردم مایــای کهــن خدایانــی ماننــد خــدای طوفــان -هــوراکان، برگرفتــه 
از Hurricane-، خــدای زلزلــه -پیــالن-، خــدای رعــد و خــدای خدایــان داشــتند. پیــالن، بــا 

کمــك پیــروان ارواح شــیطانی، باعــث ایجــاد زلزلــه و انفجــارات آتشفشــانی می شــود.
کــت  ــه هال کــه مــردم نافرمــان را ب ــان، رم و مصــر همگــی خدایانــی داشــتند  تمدن هــای یون
ــت.  ــده اس ــرده ش ــام ب ــز ن ــان نی ــن خدای ــم ای ــوان خش ــه عن ــوانح ب ــن از س ــاندند. همچنی می رس
کشیشــان و فرمانروایــان بــا بهره گیــری از تــرس  کــه  کنــده از شــواهدی اســت  یــخ در واقــع آ تار
مــردم، تحــت عنــوان خــدا یــا خدایــان بــر آن هــا ســتم روا می داشــتند. بــر ایــن اســاس، الزم اســت 
کــه بــه غلــط در مــورد ســوانح در میــان جوامــع ســنتی رواج یافتــه بــا اســتفاده از همــان  تــا آنچــه را 

طریــق ایجــاد آن، شــفاف ســازی نمــود. 
آن،  بــر  کــم  حا فیزیکــی  قوانیــن  زمیــن،  ســیاره  خصــوص  در  وســیعی  دانــش  زه،  امــرو  
یدادهــای  یدادهــای طبیعــی وجــود دارد. بــا وجــود ایــن، وقــوع رو چگونگــی و علــت وقــوع رو
یســت محیطــی  کنتــرل نیســت و در بســیاری از مــوارد نیروهــای ز طبیعــی توســط بشــر قابــل 
یــزی و یــا پیشــبینی شــده بودنــد،  چنانچــه از پیــش توســط متخصصیــن طراحــی، برنامــه ر
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کارگیــری دانــش، تحقیقــات، دســتورالعمل ها، آییــن  عمــل نمی کننــد. عــالوه برایــن، عــدم بــه 
نامه هــا و نظریه هــای موجــود بــه منظــور ارتقــاء ســطح ایمنــی در برابــر آســیب پذیــری از یــك 
ر باشــد تــا بپذیرنــد  کــه بــرای مــردم قابــل درك و بــاو ســو و تبدیــل دانــش مهندســی بــه ســطحی 
اقــدام علمی کننــد از ســوی دیگــر، شــاهدی بــر ایــن مدعاســت. در نتیجــه بــا تصــورات غلــط و 
کــه پیشــگیری از ســوانح امــری  رنــد  خرافــات پیشــینیان، بســیاری از مــردم همچنــان بــر ایــن باو
ــوانح  ــرتبط ســاختن سـ ــرای مـ ــرایش انســان ب گـ گذشــته و حــال،  بعیــد اســت. در هــر دو زمــان 
کــه علــم  ر محکــم  ــاو ــا روانشناســی وجــود داشــته و دارد. ایــن ب ــا افســانه ها، دیــن و ی طبیعــی ب
ــل  ــه دنبــال دالی ــا آن هــا ب ــه حفاظــت از انســان ها نیســت، باعــث شــده ت ــادر ب ــی ق کاف ــدر  ــه ق ب
دیگــری بــرای وقــوع حــوادث طبیعــی باشــند و ایــن فرآینــد همــواره در میــان مــردم رواج داشــته و 
ینــد.  یدادهــای طبیعــی بــه نــام دیــن بهــره می جو زه هــم، آن هــا از زلزلــه و ســایر رو دارد؛ حتــی امــرو
گرایــش نامطلــوب پــس از ســونامی اندونزی، ســریالنکا و هنــد در ســال 2004، طوفــان  ایــن 
کســتان بــه وضــوح بــه چشــم می خــورد.  کاترینــا در ســال 2005 در آمریــکا و زلزله هــای ایــران و پا
کــه ســخن از »خشــم خــدا«، و »چرایــی وقــوع چنیــن حوادثــی« بــه میــان  عــالوه بــر ایــن، زمانــی 
ــل  گرفتــه شــده و دالی ــده  کلــی نادی ــه  ــه عنــوان غفلــت دینــی ب ــد، شــواهد علمی اغلــب ب می آی
مذهبــی علــت عمــده خســارات و تلفــات تلقــی می شــود؛ لــذا بــرای جلوگیــری از ایــن تفکــرات 
گاهــی، هشــیاری و رعایــت اصــول عقلــی می توانــد باعــث نجــات جــان و حیــات  نادرســت، آ

بشــر شــود.
زه وجــود خطــر زلزلــه و تلفــات انســانی ناشــی از آن نیازمنــد آغــاز جدیــدی بــرای ایجــاد  امــرو
یکــرد  کاهــش خطرپذیــری ناشــی از آنهاســت و الزم اســت تــا رو ارتبــاط بــا جوامــع ســنتی و 
جدیــدی بــرای تغییــر ذهنیــت جوامــع ســنتی در خصــوص تصوراتــی ماننــد تلقــی اراده یــا 
گــردد و تصــورات نادرســتی همچــون مرتبــط دانســتن مســتقیم  خشــم خــدا از ســوانح اتخــاذ 
آن هــا بــا تقدیــر و اراده خــدا بــر مــرگ یــا بقــای انســان ها در برابــر ســوانح و یــا پنــاه بــردن بــه مســاجد 
کــه در  آنچــه  برابــر آســیب ها، نظیــر  امــن در  بــه عنــوان مکان هــای  را  و مکان هــای مقــدس 
ــه  ــود، ب ــده ب ــان ش ــزی بی ــال 2004 در اندون ــال 1999 و سونامی س ــه- در س ــت -ترکی ــه ازمی زلزل
ــه عبــارت دیگــر، نبایــد ســهل انــگاری و اقدامــات خطرآفریــن خــود  روشــنی توضیــح دهنــد. ب
کشــته شــدن می شــود، مســتقیمًا بــه تقدیــر خداونــد متعــال ارتبــاط داد و خداونــد  کــه باعــث  را 
ــم، اشــارات،  کری ــرآن  ــات ق ــه آی ــا مراجعــه ب ــا دانســت. ب را مســؤول خطاهــا و اشــتباهات و بالی
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یســنده  بیشــتر بــه بخشــندگی خداونــد اســت نــه بــه خشــم و غضــب الهــی. شــایان ذکــر اســت نو
ــا ســایر ســوانح  ــه ی ــه زلزل ــر این ک ــث معتبــری از پیامبــر)ص( مبنــی ب ــا حدی ــه ی ــا هیــچ آی کنــون ب تا
نشــانه ای از خشــم خداســت، برخــورد ننمــوده اســت. حــال آن کــه در أحادیــث بســیاری بــه لــزوم 
کارهــا، ســاختن بنــا، اســتفاده از  کیفیــت و دقــت در  توجــه بــه اصــول علمــی و عقلــی، رعایــت 

عقــل و علــم بــرای ایمنــی در برابــر ســوانح و پیشــگیری از وقــوع آن هــا اشــاره شــده اســت. 
ران رشــد علــم، دانــش و دانایــی اســت، نبایــد نادانــی و اعمــال  کــه دو در عصــر حاضــر 
اســت  الزم  و  شــود  داده  نســبت  خداونــد  خشــم  بــه  انســان  فنــی  غیرعلمــی و  و  ناصحیــح 
کــه بــا درك اهمیــت  نگــرش ســنتی تقدیــر ســوانح طبیعــی تغییــر یابــد و زمــان آن رســیده اســت 
ری و عقــل ســلیم زندگــی انســان ها را نجــات داد. حفــظ جــان  شــناخت علــم، پژوهــش، فّنــاو
کــه خداونــد بــه مــا انســان ها و درك از قــرآن و  کارگیــری دانــش و خــردی  انســان ها بــدون بــه 
اســالم بخشــیده، امــکان پذیــر نیســت و بــه طــور کلــی بشــر نمی توانــد و توصیــه هــم نشــده اســت 

کنــد. راءالطبیعــه زندگــی  ــه مفاهیــم ماو ــکاء ب ــا ات کــه تنهــا ب
کــه نگارنــده اســالم شــناس نیســت؛ امــا اعتقــاد راســخ دارد  نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت 
کاهــش  ــرای  ــری ب ــزه و اراده قوی ت ــا اســتفاده از مفاهیــم و تعالیــم اســالمی، انگی ــوان ب کــه می ت
کشــورها و جوامــع اســالمی ایجاد نمــود. همچنیــن، بــر اســاس  خطرپذیــری لرزه هــا در میــان 
کــه بــه خــدای یکتــا معتقدنــد -مســیحیت، اســالم  یسنده از ادیــان ابـــراهیمی و ادیانــی  درك نـــو
ــرای تمامــی آن هــا نیــز باشــد. از آنجــا  ــل اســتفاده ب ــد قاب ــه شــده می توان ــره-، مفاهیــم ارائ و غیـ
گرفتــه شــده، ایــن مبحــث  کــه اهــداف مهمی بــرای ایمنــی بشــر، حیــات و پیشــرفت او در نظــر 
از ســایر جوانــب زندگــی نیــز قابــل بررســی اســت و می توانــد تنهــا بــه ســوانح طبیعــی و زلزلــه 
محــدود نشــود. بدیهــی اســت ایــن بحــث در آینــده بــا دانــش تخصصــی بیشــتر نیازمنــد بهبــود 

می باشــد. 

کاهش خطرپذیری زلزله  کلیدی در مدیریت  مفاهیم 
 بــرای درك بهتــر نگــرش اســالم بــر زلزلــه، ســوانح طبیعــی و ایمنــی انســان ها، الزم اســت 
کــه  کیــد بــر زلزله هــا،  کاهــش خطرپذیــری ســوانح بــا تأ کلیــدی در مدیریــت  کــه ابتــدا مفاهیــم 
ماننــد:  اســالمی در جهــان  کشــورهای  پرجمعیت تریــن  از  برخــی  در  منبــع خطــر  مهم تریــن 
کســتان و اندونــزی اســت، بیــان شــود. زلزله هــا بــه عنــوان  ایــران، ترکیــه، عــراق، افغانســتان، پا
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کنتــرل و خــارج  ــل  گســلش زمیــن غیــر قاب ــر و  ــع اجتناب ناپذی عامــل اصلــی خطرپذیــری، وقای
از اداره بشــرند و وقــوع آن هــا بــرای پایــداری ســاختار زمیــن الزم اســت و یکــی از نعمت هــای 
یــه زلزلــه شــامل ســونامی، خطرهــای ژئــو تکنیکــی ماننــد  خداونــد محســوب می شــود. آثــار ثانو
گرایــی نیــز بایــد بــه عنــوان حقایــق غیــر قابــل انــکار زمیــن و طبیعــت  زمیــن لغزش هــا و روان 

پذیرفتــه شــود. 
کــه انســان ها بــا آن مواجه انــد برحســب آســیب  یســك  پتانســیل و میــزان خطرپذیــری و ر
کــه بیــان کننــده میــزان احتمــال خرابــی در محیــط ســاخته شــده بشــری  پذیــری ناشــی از زلزلــه، 
اســت -مســتحدثات شــهری-، تعییــن می شــود. شــواهد علمــی و مشــاهدات تجربــی نشــان 
کــه ایــن آســیب پذیری ها بــه خصــوص در کشــور مــا، ناشــی از ضعــف یــا نامناســب  داده اســت 
یــزی، طراحــی، ســاخت و ســاز ســازه های ضعیــف و نامناســب  بــودن توســعه شــهرها، برنامه ر
بــا میــزان خطــر زلزلــه محتمــل اســت. موضــوع خســارات بــا تخریــب ســاختمان ها و تأسیســات 
و  اقتصــادی  و  انســانی  ســرمایه های  انبــوه  مســتحدثات،  ایــن  در  نمی شــود،  تمــام  شــهری 
کــه بــر اثــر آســیب پذیری مســتحدثات، آســیب می بیننــد. بــه عبارتــی  فرهنگــی وجــود دارد 
تلفــات انســانی و اقتصــادی ناشــی از زلزلــه، ناشــی از خرابــی و آســیب بــه مســتحدثات اســت. 
زه ارزش ســرمایه های انســانی و اقتصــادی انباشــت شــده در مســتحدثات شــهرها نســبت  امــرو
گذاری هــا رو بــه افزایــش اســت. خطرپذیــری  گذشــته بیشــتر و بــا رونــد توســعه و ســرمایه  بــه 
ــالمت  ــده س کنن ــن  ــه تعیی ک ــی،  ــادی- اجتماع ــانی، اقتص ــتم های انس ــوم سیس ــا مفه ــه ب زلزل
کنــش  وا تأثیــر  می شــود.  شــناخته  نیــز  اســت،  ســوانح  وقــوع  زمــان  در  مــردم  ســرمایه های  و 
کــه در میــزان ایمنــی انســان ها تأثیرگــذار  اضطــراری یکــی دیگــر از متغیرهــای مهمی اســت 
یاضــی خطرپذیــری زلزلــه بــا  یــر اســت. از نظــر ر اســت و وابســته بــه پارامتــر مدیریــت در رابطــه ز
کــه ایــن رابطــه نشـــان  رابطــه بــر هــم کنــش ســه پارامتــر خطــر، آســیب پذیــری و ســرمایه می باشــد. 
کنتـــرل اســت. دلیــل ایــن امــر، افزایــش  یــاد و غیـــرقابل  کــه خطـــرپذیری زلزلــه در ایــران ز می دهــد 
گذشــت زمــان، مدیریــت شــهری ضعیــف و شهرســازی نامناســب در  ســرمایه های انســانی بــا 

گذشــته بــوده اســت. 
خطرپذیــری ناشــی از پیامدهــای خطــر زلزلــه بــر ســاختار محیــط ســاخته شــده بشــری و 

مســائل اجتماعــی و انســانی اســت. 
یســك تنهــا دو راه کاهــش آســیب پذیــری   بــر اســاس توضیحــات ارائــه شــده، بــرای کاهــش ر
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کــم بــر کاهــش و کنتــرل خطرهــای ناشــی  و بهبــود مدیریــت وجــود دارد؛ لــذا اصــول راهبــردی حا
از زلزلــه را می تــوان بــه شــرح ذیــل خالصــه نمــود: 

ــه و این کــه  ــرزه خیــزی و خطــر زلزل گســل های فعــال، ل ــه قوانیــن طبیعــت و وجــود  ر ب ــاو 1. ب
کــه آمادگــی، ســاخت  بقــای انســان در برابــر ســوانح طبیعــی تنهــا در صورتــی امــکان پذیــر اســت 

و ســازهای ایمــن و متناســب بــا نیروهــا و خطرهــای طبیعــت وجــود داشــته باشــد. 
کاهــش خطرپذیــری، بــه انجــام اقدامــات مؤثــر و اســتفاده  2. بــرای دســتیابی و موفقیــت در 
گیر-جامعیــت- نیــاز اســت؛ لــذا نــگاه بــه زلزلــه بایــد از بررســی عوامــل  از شــیوه های جامــع و فرا
تأثیرگــذار بــر خطــر تــا آثــار ناشــی از آن بــه صــورت جامــع باشــد. نــگاه یــك جانبــه و تــك بعــدی بــه 

کاهــش خطرپذیــری و حفــظ جــان انســان ها نمی شــود.  زلزلــه باعــث 
ری بــرای موفقیــت برنامه هــای کاهش  کمیــت خــوب، امــری ضــرو 3. مدیریــت علمــی و حا
کاهــش خطرپذیــری بــدون دانــش و مدیریــت علمی امــکان پذیــر نیســت.  خطرپذیــری اســت. 
کنتــرل خطرپذیــری اقــدام عملــی  کاهــش و  مســؤوالن و مــردم بایــد بــا شــناخت در راســتای 
ر داشــته باشــند و بــا اســتفاده از دانــش  انجــام دهنــد. بایــد واقعیت هــای علمــی و عقلــی را بــاو

ــد.  گام بردارن موجــود و تبعیــت از راهنمایی هــا و توصیه هــای متخصصیــن 
پایــدار و حفــظ جــان انســان ها و ســرمایه های  کاهــش خطـــرپذیری، توســعه  4. هــدف 
گـــروهی متخصصــان، مســؤوالن و مــردم در همــه  کشـــور اســت. ایــن هــدف فقــط بــا تالش هــای 
ــت مطلــوب تحقــق پیــدا می کنــد.  ــا مدیری ــری و توســعه ای و ب ــا خطرپذی زمینه هــای مرتبــط ب
5. مدیریــت خطرپذیــری موفــق نیازمنــد بــه همــکاری، شــکیبایی و شــفافیت در رونــد 
فعالیت هاســت. کاهــش خطرپذیــری نیازمنــد فعالیت هــای بلندمــدت بــر پایــه سیاســت های 
یجــی و مرحلــه ای انجــام پذیــر اســت. همچنیــن  پایــدار و بــا شــکیبایی در انجــام اقدامــات تدر
ــزی شــده را برعهــده  ی کامــل انجــام اقدامــات برنامــه ر ــد مســؤولیت  ــت بای کمیــت و مدیری حا

گــو در برابــر اتفاقــات باشــد.  گرفتــه و پاســخ 
در ادامــه، چگونگــی بهــره بــردن و اســتفاده از تعالیــم اســالمی در تقویــت اجــرای ایــن اصــول 
گاهــی  راهبــردی پیشــنهاد شــده اســت و این کــه مــردم چگونــه می تواننــد از طریــق افزایــش آ
ــا ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی و پیشــگیری از آســیب ها  عمومــی، از خطــر ســوانح در امــان بماننــد و ب
یســك مطلــع شــوند و اقــدام مناســبی انجــام  کاهــش آســیب پذیــری و ر از نقــش خــود در فرآینــد 

دهنــد. 
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کلیدی اعتقادی اسالم مفاهیم 
کــه  ــرا و جامــع  گ ــع  کاملــی از جهــان هســتی اســت، مکتبــی واق ــر مفهــوم   اســالم مبتنــی ب
هــدف اصلــی آن پرداختــن و یــا پاســخ دادن بــه تمامی ســؤاالت مرتبــط بــا نیازهــای انســان اعــم 
از نیازهــای معنــوی، عقالنــی، عاطفــی، فــردی یــا اجتماعــی در رابطــه بــا ایــن جهــان و جهــان 
ز و فــردای  ز، امــرو ــرو گفتــه عالمــه امینــی اســالم پاســخگوی دی پــس از مــرگ اســت. براســاس 
کلیــدی در تعالیــم اســالمی را  جامعــه بشــریت در همــه امــور زندگــی اســت. برخــی از مفاهیــم 
کاهــش خطرپذیــری مــورد  کاهــش خطرپذیــری مرتبــط اســت می تــوان در جهــت  کــه بــا اصــول 

اســتفاده قــرار داد. مفاهیــم اصلــی اســالم عبارتنــد از: 
کــه خالــق جهــان هســتی »اهلل«  ردگار  ــر اراده و امــر پــرو کامــل در براب 1. اســالم یعنــی تســلیم 
گــون می تواننــد بــه نشــانه های دانــش و قــدرت خداونــد  گونا اســت. انســان ها از جنبه هــای 
کــه خداونــد متعــال در قــرآن مجیــد و  زی، اســالم رهنمــودی اســت  پــی ببرنــد. بــه معنــای امــرو
کــرم)ص( در بیــش از 14قــرن قبــل بــه بشــریت هدیــه نمــود و ایــن اصــول  از طریــق تعالیــم پیامبــر ا
ز قیامــت معتبــر خواهــد بــود. واژه »اســالم« در آموزه هــای قرآنــی بــه  بــرای تمــام اعصــار تــا رو
ــه و پیامبــران او،  یــرا اعتقــاد بــه خــدای یگان تمامی آیین هــای ابراهیمی نیــز اطــالق می شــود؛ ز

ر مشــترك آن هاســت. بــاو
ِإْبَراِهيــَم  ِإَلــى  ْنــِزَل 

ُ
أ َوَمــا  ِإَليَنــا  ْنــِزَل 

ُ
أ َوَمــا  ِبــاهَّلِل  ــا 

َ
آَمّن وُلــوا 

ُ
یــم می فرماید:>ق کر قــرآن  در  خداونــد 

ــْم ال  ِه ِبّ ــْن َر ِبيــوَن ِم
َ
وِتــى الّن

ُ
ــا أ وِتــى ُموَســى َوِعيَســى َوَم

ُ
ــا أ ــَباِط َوَم ــوَب َواألْس

ُ
 َويْعق

َ
ِإْســَحاق ــَماِعيَل َو ِإْس َو

کــه بــر  کــه مــا بــه خــدا و بــه آنچــه  َحــٍد ِمْنُهــْم َوَنْحــُن َلــُه ُمْســِلُمون<)البقرة، 36/2(؛ »بگوئیــد 
َ
 َبيــَن أ

ُ
ق ــِرّ

َ
ُنف

کــه بــه موســی و عیســی  ــر ابراهیــم، اســماعیل، اســحاق و یعقــوب و اقــوام آن هــا و آنچــه  مــا و ب
گونــه تمایــزی میــان  ردیــم و هیــچ  یافــت نمودنــد ایمــان آو یــش در و ســایر پیامبــران از خــدای خو

ــم«.  یی ــان او ــلیم فرم یم و تس ــو ــل نمی ش ــا قائ آن ه
ر و ایمــان باشــد تــا بــه انجــام اعمــال  2. تســلیم در برابــر امــر خــدا بایــد براســاس شــناخت، بــاو
گــردد. اعمــال و رفتــار انســان بایــد مبتنــی بــر ایمــان باشــد و  نیــك و حیــات ســالم در دنیــا منجــر 
ــِد 

َ
ق

َ
کامــل می شــود>َوَمْن يْســِلْم َوْجَهــُه ِإَلــى اهَّلِل َوُهــَو ُمْحِســٌن ف ایمــان او، بــا اعمــال نیــك و درســت 

کــس روی تســلیم و رضــا   األُمــور< )لقمــان، 22/31(؛ »و هــر 
ُ

ِإَلــى اهَّلِل َعاِقَبــة ــى َو
َ

ق
ْ
اْسَتْمَســَك ِباْلُعــْرَوِة اْلُوث

کــه بایــد پدیده هــای  گرفــت  بــه ســوی خــدا آرد و نکــوکار باشــد …«. از ایــن آیــات می تــوان درس 
کــرد و رفتــار و برخــوردی مناســب بــا آن هــا داشــت.  ر  طبیعــی و قوانیــن الهــی را بــاو
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کــه  ــه طــوری  ــی جامــع، چنــد منظــوره و تفســیرکننده چنــد بعــدی اســت؛ ب کتاب ــرآن  3. ق
بــرد دارد:  کار بــرای تمامی اعصــار معتبــر اســت و در همــه موضوعــات مرتبــط بــا زندگــی انســان، 
ــَك  ــا َعَلي ْلَن

َ
ــُؤالِء َوَنّز ــى َه ــِهيًدا َعَل

َ
ــَك ش ــا ِب ــِهْم َوِجْئَن ِس

ُ
ْنف

َ
ــْن أ ــْم ِم ــِهيًدا َعَليِه

َ
ــٍة ش ّمَ

ُ
ُكِلّ أ ــى   ِف

ُ
ــث ــْوَم َنْبَع >َوي

ــَری ِلْلُمْســِلِميَن< … )النحــل، 89/16(؛ »مــا بــر تــو ایــن قــرآن 
ْ

 َوُبش
ً

ــىٍء َوُهــًدی َوَرْحَمــة
َ

اْلِكَتــاَب ِتْبياًنــا ِلــُكِلّ ش
کالم ســاده و  ــه عبــارت دیگــر،  کنــد …«ب ــا حقیقــت هــر چیــزی را روشــن  عظیــم را فرســتادیم ت
گاهــی تمامی قشــرهای جامعــه از عــوام تــا خــواص قابــل اســتفاده  کــه بــرای آ دقیــق آیــات قــرآن 
ــه  ــی ارائ ــف مثال ــات مختل ــرای موضوع ــکار و ب ــه ای را آش ــی چندگان ــت معان ــادر اس ــت، ق اس
کــه بــرای مــردم بــا ســطوح مختلــف علمی قابــل فهــم باشــد و بــرای تکامــل زندگــی و رفتــار  کنــد 

کار بــرده شــود.  انســان از نظــر معنــوی و مــادی بــه 
کشف و شهود است.  4. اصول اسالم مبتنی بر شناخت، عقل، تجربه، 

ــی  ــد در زندگ ــاب« بای ــو األْلَب وُل
ُ
ــِر« و »أ ــى األْم وِل

ُ
ــا »أ ــد و دان ــده، خردمن ــه، برگزی ــری فرزان 5. رهب

ــِه   َرِبّ
َ

 َويْرُجــو َرْحَمــة
َ

ُر الِخــَرة
َ

اِئًمــا يْحــذ
َ

يــِل َســاِجًدا َوق
َ
اِنــٌت آَنــاَء الّل

َ
ــْن ُهــَو ق ّمَ

َ
انســان ها جــاری باشــد. > أ

وُلــو األْلَباب<)الزمــر،9/39(؛ »آیــا آنانکــه 
ُ
ــُر أ

َ
ّك

َ
َمــا يَتذ

َ
ِذيــَن ال يْعَلُمــوَن ِإّن

َ
ِذيــَن يْعَلُمــوَن َواّل

َ
ــْل َهــْل يْســَتِوی اّل

ُ
ق

ِطيُعــوا اهَّلَل 
َ
ِذيــَن آَمُنــوا أ

َ
يَهــا اّل

َ
اهــل علــم و دانش انــد بــا مــردم جاهــل نــادان یکســان اند؟« و>يــا أ

ُكْنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن  ُســوِل ِإْن  وُه ِإَلــى اهَّلِل َوالّرَ
ُ

ــُرّد
َ

ــىٍء ف
َ

ــِإْن َتَناَزْعُتــْم ِفــى ش
َ

وِلــى األْمــِر ِمْنُكــْم ف
ُ
ُســوَل َوأ ِطيُعــوا الّرَ

َ
َوأ

ِويا<)النســاء، 59/4(؛ »ای اهــل ایمــان، فرمــان خــدا و رســول 
ْ
ْحَســُن َتأ

َ
ِلــَك َخيــٌر َوأ

َ
ِبــاهَّلِل َواْليــْوِم الِخــِر ذ

کنیــد…« بنابرایــن انســان بایــد بــا  و فرمانــداران ]از طــرف خــدا و رســول، اولــی االمــر[ را اطاعــت 
کنــد. یکــی از اهــداف  شــناخت و دانــش تحــت امــر والیــت و رهبــری امــام زمــان خــود زندگــی 

اســالم تســلط عقــل و علــم بــر نادانــی و جهــل اســت. 
کارگروهــی و جمعــی، فعالیت هــای اجتماعــی، مســؤولیت های اجتماعــی،  6. در اســالم 
ــه  ــرار دادن هم ــه ق ــورد توج ــه م ــی و از جمل ــون زندگ گ گونا ــای  ــورت در جنبه ه ــکاری و مش هم
ــا  ــاة وأْمرهــْم شــوری بينهــْم ومّم ــتجابوا لرّبهــْم وأقامــوا الّص ــی دارد. >واّلذيــن اْس قشــرها ارزش واالی
کارشــان را  کردنــد… و  ناهــْم ينفقون<)الشــوری،38/42(؛ »آنانکــه امــر خــدا را اجابــت و اطاعــت 

ْ
رزق

بــه مشــورت یکدیگــر انجــام دادنــد«. 
کمــك خداونــد  گروهــی، از  کارهــای  کــه در  در حدیثــی از حضــرت محمــد)ص( آمــده اســت 
بــا  «؛ »دســت خــدا  ید. حضــرت علــی)ع( فرمودنــد: »یــداهلل مــع الجماعــهݑ بهــره منــد می شــو
کــه نمــادی از وحــدت اسالمی اســت،  جماعــت اســت«. در اســالم بــر برگــزاری نمــاز جماعــت 
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کیــد بســیاری شــده اســت.  تأ
کامــل بــرای رشــد و دســت یابــی  گنــاه و پــاك بــه دنیــا می آینــد و توانایــی  7. انســان ها بــری از 
بــه موفقیــت، ســالمت و تکامــل -ســعادت- را دارنــد. اســالم انســان ها را بــه حفــظ خلــوص-

یق نمــوده اســت. تمامی دســتورات خداونــد بــرای رشــد و  کــی- و رشــد توانایی هایشــان تشــو پا
تعالی انســان ســالم اســت. 

8. اراده خداونــد -تقدیــر و ســنت الهــی- مبتنــی بــر اعمــال و رفتــار انســان اســت. انســان 
کمــال و خشــنودی خداونــد  بــدون تــالش، نیکــی، سخت کوشــی و ایمــان راســخ نمی توانــد بــه 

دســت یابــد. 
ــد را  ــام و قــدرت تمیــز خــوب و ب ــه انســان اختیــار ت ــد در تمامی جوانــب زندگــی ب 9. خداون
َواَها<)الشــمس، 8/91(. او همچنیــن بــه انســان قــدرت انتخــاب 

ْ
ُجوَرَهــا َوَتق

ُ
ْلَهَمَهــا ف

َ
أ

َ
داده اســت >ف

کــه می خواهــد انجــام دهــد، داده اســت و این کــه چگونــه از جبرگرایــی و مجبــور  در مــورد آنچــه 
کنــد. هــر فــردی می توانــد بــا انجــام اعمــال مناســب و صحیــح  کارهــا اجتنــاب  بــودن در انجــام 

کنــد.  مســیر امــن و بی خطــری را بــرای خــود در تمــام ابعــاد زندگــی انتخــاب 
10. انســان هیــچ حقــی بــرای آزار رســاندن بــه خــود و دیگران را ندارد. آزار و یا آســیب رســاندن 

بــه دیگــران گناهــی نابخشــودنی اســت؛ مگــر این کــه از فرد آســیب دیــده طلب بخشــش نماید. 
ــادی  ی ــه حقــوق دیگــران از واجبــات و از اهمیــت ز گذاشــتن ب کــردن و احتــرام  11. رعایــت 

کیــد شــده اســت.  برخــوردار اســت و بــه رعایــت حــق النــاس در اســالم بســیار تأ
12. انســان در اعمــال خــود بایــد بــه قوانیــن احتــرام بگــذارد و از آن هــا پیــروی نمایــد؛ خــواه 
ایــن اعمــال مرتبــط بــه ایــن جهــان و یــا جهــان پــس از مــرگ یــا خــواه اعمالــی فـــردی یــا جمعــی 
کلیــه قـــوانین اجتماعــی، نمونــه ای بــارز از ایــن  باشــد. فتــوای حضــرت امــام)ره( در لــزوم رعایــت 

واقعیــت اســت.
13. در امر به معروف، مردم به انجام اعمال نیك فرا خوانده می شوند. برعکس، نهی

 يْدُعــوَن ِإَلــى 
ٌ

ــة ّمَ
ُ
از منکــر، آن هــا را از انجــام عمــل ناصالــح منــع می کنــد. >َوْلَتُكــْن ِمْنُكــْم أ

ِلُحــون<)آل عمــران، 104/3(؛ »و بایــد 
ْ

وَلِئــَك ُهــُم اْلُمف
ُ
ُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َويْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َوأ

ْ
اْلَخيــِر َويأ

کننــد و مــردم را بــه نیکــوکاری امــر  از شــما مســلمانان برخــی خلــق را بــه خیــر و صــالح دعــوت 
کمــال  کــه بــه حقیقــت واســطه هدایــت خلــق هســتند در  کننــد و اینــان  و از بــدکاری نهــی 

زبختــی و رســتگاری خواهنــد بــود«.  فیرو
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14. گنــاه، ســرپیچی از فرمــان خداونــد، بــی توجهــی بــه قوانیــن و عــدم بــه کارگیــری معرفــت 
و  خداونــد  نعمت هــای  از  ناصحیــح  اســتفاده  اســت.  اخــروی  و  دنیــوی  امــور  در  دانــش  و 

گنــاه اســت.  نعمت هــای طبیعــی و تخریــب طبیعــت، 
کلیــدی در اســالم از  کــه بســیاری از مفاهیــم  بــا عنایــت بــه مــوارد مذکــور، روشــن اســت 
طبیعــی  ســوانح  وقــوع  از  پیشــگیری  و  زلزلــه  از  ناشــی  خطرهــای  کاهــش  راهبــردی  اصــول 
حمایــت می کنــد. در بخــش بعــدی پــس از نگرشــی اجمالــی بــه مســائل مرتبــط بــا زلزلــه در 
ــه  گنــاه و خشــم خــدا ب ــا  ــرآن، مفاهیــم نادرســت در خصــوص ســوانح طبیعــی و ارتبــاط آن ب ق

روشــنی توضیــح داده شــده اســت. 

نگرش قرآن بر زلزله
یــم منبــع اصلــی اندیشــه مذهبــی در اســالم و معانــی چنــد بعــدی آن، مرجــع اصلــی   قــرآن کر
کامــل و جامــع بــا همــه موضوعــات  کــه بــه طــور  هدایــت انســان در همــه جوانــب زندگــی اســت 
و در همــه اعصــار منطبــق و ســازگار اســت. معنــای آیــات قــرآن را می تــوان بــا بیانــات پیامبــر)ص( 

کــه مکمــل قــرآن و بــه همــان انــدازه معتبــر اســت نیــز تفســیر نمــود و بــه روشــنی توضیــح داد. 
بــه منظــور درك بهتــر ایــن نگــرش و اجتنــاب از تعابیــر و تصــورات غلــط در جامعــه اســالمی، 
در ایــن بخــش از مقالــه آیــات قرآنــی مرتبــط بــا زلزلــه، اصــول مزبــور و ایجــاد ارتبــاط میــان آن هــا بــا 

فعالیت هــای مــورد نیــاز بــرای کاهــش خطرپذیــری زلزلــه بررســی شــده اســت. 
واژه «زلزلــه» بــه طــور مســتقیم در ســوره زلــزال و بــه طــور غیــر مســتقیم در ســوره های مختلفــی 
ماننــد: )األعــراف، 78/7، 91، 155، 171(؛ )النحــل، 26/16(؛ )األســراء، 37/17، 68(؛ )العنکبــوت، 29/37(؛ )ســبا، 
9/34(؛ )الملــك، 67/16(؛ )الحاقــة، 5/69( ذکــر شــده اســت. در ایــن ســوره ها بــه مفاهیــم پایــان ایــن 

یــداد طبیعــی زلزلــه اشــاره شــده اســت. معنــای ایــن مفاهیــم را  ز قیامــت و نیــز رو دنیــا و رو
ــه ذکــر نمــود.  ــه عنــوان هــدف اصلــی ایــن مقال ــوان ب می ت

کــه در آن هــا بــه زمیــن و پدیــده زلزلــه بــه طــور مســتقیم  1. اشــاره مســتقیم بــه زلزلــه: آیاتــی 
اشــاره شــده اســت عبارتنــد از: 

ر و متصــل  ــٌع ُمَتَجــاِوَراٌت …<)الرعــد، 4/13(؛ »و در زمیــن قطعاتــی مجــاو اول: >َوِفــى األْرِض ِقَط
اســت…«.

کــه بــه مفاهیمی چــون صفحــات تکتونیکــی زمیــن و  ایــن آیــه نشــان دهنــده آن اســت 
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کــه توســط دانشــمندان علــوم زمیــن در قــرون اخیــر شــناخته شــده، بیــش از 1400  تحــول زمیــن 
ســال پیــش در قــرآن اشــاره شــده اســت.

ــر  ــه ای ب ــس زلزل ــراف، 78/7، 91(؛ »پ ــْم َجاِثِميَن<)األع ــي َداره ــوا ِف ْصَبُح
َ
أ

َ
ــة ف

َ
ْجف ــْم الَرّ ْتُه

َ
َخذ

َ
أ

َ
دّوم: >ف

ــه خــود از پــای در آمدنــد«.  ــا آن کــه همــه در خان ــد ت گردی آن هــا آغــاز 
یژه زلزله اشاره دارد.  گهانی سوانح، به و  این آیه به مفهوم وقوع نا

ْخَرَجــِت األْرُض 
َ
ا ُزْلِزَلــِت األْرُض زلزال ها*َوأ

َ
ِحيــِم * ِإذ ْحَمــِن الّرَ ســّوم: ســورۀ زلــزال: >ِبْســِم اهَّلِل الّرَ

ــَتاًتا 
ْ

ش
َ
ــاُس أ

َ
ْوَحــى َلَها*يْوَمِئــٍذ يْصــُدُر الّن

َ
ــَك أ  َرّبَ

َ
ّن

َ
ْخَباَرَها*ِبــأ

َ
 أ

ُ
ث ــاَل الْنَســاُن َمــا َلَها*يْوَمِئــٍذ ُتَحــِدّ

َ
اَلَها*َوق

َ
ق

ْ
ث

َ
أ

ا يــَره< )الزلزلــة«،1/99-8(؛  ــّرً
َ

ٍة ش ّرَ
َ

ــاَل ذ
َ

ق
ْ
ٍة َخيــًرا يَرُه*َوَمــْن يْعَمــْل ِمث ّرَ

َ
ــاَل ذ

َ
ق

ْ
َمــْن يْعَمــْل ِمث

َ
ْعَماَلُهــْم *ف

َ
ِليــَرْوا أ

یــد* و  »بــه نــام خداونــد بخشــنده مهربــان* هنگامی کــه زمیــن بــه ســخت ترین زلزلــه بــه خــود لرز
یــد:  ز محشــر آدمی گو یــش همــه را از دل بیــرون افکنــد*در آن رو بارهــای ســنگین اســرار درون خو
گاه می ســازد*که  یــش آ زمیــن را چــه پیــش آمــد * آن هنــگام زمیــن مــردم را بــه حــوادث بــزرگ خو
ــا نتیجــه اعمــال  کنــده بیــرون آینــد ت ز مــردم از قبرهــا پرا کنــد* در آن رو خــدا بــه او چنیــن الهــام 
کــس بــه قــدر  کــرده، آن را خواهــد دیــد*و هــر  کار نیــك  کــس بــه قــدر ذره ای  خــود را ببیننــد* و هــر 

کیفــرش خواهــد رســید«.  کار زشــتی مرتکــب شــده آن هــم بــه  ذره ای 
ــان ایــن  کــه مبیــن پای ــه ای  ــا زلزل ز قیامــت و ی ــه رو کثــر دانشــمندان اســالمی این ســوره را ب  ا
ــداد  ی ــه اول ایــن ســوره رو ــا وجــود ایــن، معنــای ســاده و روشــن آی دنیاســت مرتبــط می داننــد. ب
کــه  زلزلــه را بــه ســادگی توضیــح داده اســت. بــا ایــن نگــرش، آیــه ششــم بــه شــرایطی اشــاره دارد 
کــه در ســاخت و ســاز انجــام داده  انســان نتیجــه اعمــال خــود را در هــر عملــی از جملــه آنچــه 
کــه ســاخت و ســاز صحیــح انجــام داده نتایــج خــوب  کســانی  اســت، مشــاهده می کنــد. 
کــه از اصــول ایمنــی ســاخت و ســاز تبعیــت  ــد و آن هایــی  کــه ایمنــی اســت خواهنــد دی آن را 
ــات  کــرد. آی ــی را مشــاهده خواهنــد  یران ــد و دچــار خطــا شــدند، نتایــج ناخوشــایند و و نکرده ان
هفتــم و هشــتم نیــز بــه ایــن امــر اشــاره دارد کــه حتــی ذره ای کار صحیــح در رابطــه بــا ایمنــی زلزلــه 

و ســاخت و ســاز و توســعه ایمــن بــه نتایــج مثبــت منجــر خواهــد شــد.
گرفتــن ایمنــی، نتایــج آشــکاری را بــه همــراه  بــه عبــارت دیگــر، ذره ای خطــا یــا نادیــده 
کــه ســاختن حتــی یــك  کــرد  گونــه بیــان  خواهــد داشــت. در تفســیر آیــه هشــتم می تــوان ایــن 
کاهــش خواهــد  ــه سیســتم واکنــش ســریع در زمــان بحــران  ســاختمان ایمــن، نیــاز جامعــه را ب
داد. هــم چنانکــه هــر ســاخت و ســاز ناامــن یــا عمــل خطــا در ایــن زمینــه، نیــاز بــه ایــن سیســتم 
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را افزایــش و در نتیجــه تالش هــای بیشــتری را بــرای عمــران پــس از زلزلــه می طلبــد. 
َلــُه َخْيٌر 

َ
مشــابه ایــن مفهــوم در ســورۀ قصــص نیــز بدیــن گونــه آمــده اســت: >َمــْن جــاَء ِباْلَحَســَنِة ف

 مــا كاُنــوا َيْعَمُلوَن<)القصــص، 84/28(؛ »هر 
َ

ئاِت ِإاّل ــّيِ ذيــَن َعِمُلــوا الّسَ
َ
ــا ُيْجــَزي اّل

َ
َئِة ف ــّيِ ِمْنهــا َو َمــْن جــاَء ِبالّسَ

کنــد جــز بــه همــان اعمــال بــد  کــس عمــل بــد  کــه عمــل نیــك آرد پــاداش بهتــر از آن یابــد و هــر 
مجــازات نشــود«. 

کســب نتایــج مثبــت پــس از زلزلــه، قــرآن بــا ارائــه مفاهیــم زمیــن  کــه بــرای  روشــن اســت 
گهانــی ســوانح و لــزوم عملکــرد صحیــح و اجتنــاب از هرگونــه خطــای ناچیــز  شناســی، وقــوع نا

کــرده اســت.  مــا را در ایــن مســیر هدایــت 
ــی  ــری، طراح ــش خطرپذی کاه ــدی در  کلی ــوم  ــك مفه ــرآن: ی ــح در ق ــل صال ــان و عم 2. ایم
ایمــن و متناســب ســازه ها بــا توجــه بــه میــزان احتمــال وقــوع خطر -ســطح مــورد انتظــار از خطر- 
کیفیــت مطلــوب اســت. ایــن مفهــوم زمانــی محقــق می شــود و  همــراه بــا ســاخت و ســاز بــا 
کــه قوانیــن،  کننــد و بپذیرنــد  ر  کــه وقــوع زلزلــه را حتمی بداننــد و بــاو مــردم بــه آن عمــل می کننــد 
ــر  ــودن در براب دســتورالعمل ها و آییــن نامه هــای طراحــی و ســاخت و ســاز مقــاوم الزمــه ایمــن ب

زلزله اســت.
ــرد دارد  ب کار کــه در همــه مســائل زندگــی  بــه عبــارت دیگــر، ایمــان و انجــام عمــل صالــح را 
و الزمــه رشــد و موفقیــت اســت، رعایــت نماینــد تــا در برابــر ســوانح طبیعــی و غیرمترقبــه ایمــن 
باشــند. ایــن مســأله در قــرآن در قالــب دو مفهــوم تکمیلــی »ایمــان« و »عمــل صالــح« بــه عنــوان 
کاهــش خطرپذیــری مــورد  اصــول پایــه ای اســالم و در واقــع همــه مذاهــب و نیــز اصــل راهبــردی 

گرفتــه اســت.  خطــاب قــرار 
برخی از سوره ها و آیات مرتبط قرآن در این خصوص عبارت اند از:

اّول: ســورۀ »العصــر«: از ایــن ســوره بــا توجــه بــه معانــی چنــد بعــدی قرآن می تــوان درخصوص 
کاهــش تلفــات انســانی در حــوادث طبیعــی ماننــد زلزلــه نیــز اســتفاده  جلوگیــری از خســارات 

نمــود. آیــات ایــن ســوره بــه ایــن شــرح اســت: 
اِلَحــاِت  ِذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الّصَ

َ
 الْنَســاَن َلِفــى ُخْســٍر *ِإال اّل

َ
ِحيــِم *َواْلَعْصــر*ِإّن ْحَمــِن الّرَ >ِبْســِم اهَّلِل الّرَ

ْبِر<)والعصر،1/103-3(؛»نــام خداونــد بخشــنده مهربان*قســم بــه عصــر  َوَتَواَصــْوا ِباْلَحــِقّ َوَتَواَصــْوا ِبالّصَ
ــوکار  ــد و نیک ردن ــان آو ــدا ایم ــه خ ــه ب ک ــان  ــت*مگر آن ــان اس ی ــارت و ز ــان در خس ــه انس و زمان*ک

ــد«.  کردن ــداری در دیــن یکدیگــر را ســفارش  شــدند و به درســتی، راســتی و پای



شمارۀ 90-89نگرش اسالمی و سوانح طبیعی 237

گرفت عبارت اند از:  که می توان در مورد زلزله   تعالیم اساسی این سوره و درس هایی 
کــه خــدا، حکمــت و هدایــت او را در تمامی جوانــب زندگــی   از لحــاظ »ایمــان« الزم اســت 
پدیــده ای طبیعــی  بــه عنــوان  زلزلــه  و وجــود  قوانیــن طبیعــت  از جملــه  و  همــه موجــودات 
رد و بــه رحمــت او بــه عنــوان انگیــزه اصلــی در انجــام اعمــال صحیــح بــرای  شــناخت و ایمــان آو
کــه بــر پایــه شــناخت، دانــش و عقــل اســت،  ایمنــی و حیــات اعتقــاد داشــت. اعمــال صالــح 
یــرا موجــب موفقیــت در پیشــگیری از تلفــات می شــود. صبر-بــا  یق واقــع شــود؛ ز مــورد تشــو
ــال  ــام اعم یق در انج ــو ــزه و تش ــاد انگی ــب ایج ــرآن-، موج ــر در ق ــت صب ــای مثب ــه معن ــه ب توج
گنــاه بــرای پیشــگیری از مــرگ و میــر می شــود.  صحیــح و صالــح و پرهیــز از عمــل ناصحیــح و 
ــری  ــات و خطرپذی ــش تلف کاه ــی در  ــل اساس ــت از عوام ــای مثب ــداوم تالش ه ــد و ت ــر، امی صب
گســترش حــق و درســتی  ــح و خــوب،  اســت. رعایــت چهــار اصــل ایمــان، انجــام عمــل صال
و شــکیبایی بــرای توفیــق و ســعادت در زندگــی دنیــوی، اجتماعــی و اخــروی بــه مســلمانان 
ــه می توانــد  ــا دچــار خســران در ایــن دنیــا و آخــرت نشــوند. یــك مصــداق ایــن آی توصیــه شــده ت
در مــورد عمــل صالــح بــرای ایمــن بــودن در برابــر ســوانح باشــد تــا باعــث حفــظ جــان انســان ها 

گــردد.  و توســعه 
ــاٍت َتْجــِری ِمــْن َتْحِتَهــا األْنَهــاُر َخاِلِديــَن فى هــا 

َ
اِلَحــاِت َســُنْدِخُلُهْم َجّن ِذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الّصَ

َ
دّوم: >َواّل

کارهــا  یدنــد و  گرو کــه بــه خــدا   ِمــَن اهَّلِل ِقيا<)النســاء، 122/4(؛ »آنــان را 
ُ

ْصــَدق
َ
ــا َوَمــْن أ

ًّ
َبــًدا َوْعــَد اهَّلِل َحق

َ
أ

یــم…«.  ر کردنــد بــزودی آن هــا را بــه بهشــتی در می آو بــه صــالح ]خــود و خلــق[ 
ِعيِم<)لقمــان، 8/31(؛ »آنانکــه بــه خــدا 

َ
ــاُت الّن

َ
اِلَحــاِت َلُهــْم َجّن ِذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الّصَ

َ
 اّل

َ
ســّوم: >ِإّن

ردنــد و بــه اعمــال نیکــو پرداختنــد باغ هــای پرنعمــت مخصــوص آن هــا اســت«.  ایمــان آو
 

َ
ّن

َ
اِلَحــاِت أ ــوَن الّصَ ِذيــَن يْعَمُل

َ
ــُر اْلُمْؤِمِنيــَن اّل

ّ
ــَوُم َويَبِش

ْ
ق

َ
ِتــى ِهــى أ

َ
ــْرآَن يْهــِدی ِلّل

ُ
ا اْلق

َ
 َهــذ

َ
چهــارم: >ِإّن

َكِبيًرا<)األســراء، 9/17(؛ »همانــا ایــن قــرآن خلــق را بــه اســتوارترین طریقــه هدایــت می کنــد و  ْجــًرا 
َ
َلُهــْم أ

کــه نیکــوکار باشــند بــه اجــر و ثــواب عظیــم بشــارت می دهــد«.  اهــل ایمــان را 
ْحَســَن عمًا<)الکهــف، 30/18(؛ 

َ
ْجــَر َمــْن أ

َ
ــا ال ُنِضيــُع أ

َ
اِلَحــاِت ِإّن ِذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الّصَ

َ
 اّل

َ
پنجــم: >ِإّن

ردنــد و نیکــوکار شــدند مــا هــم اجــر نیکــوکاران را ضایــع نخواهیــم  »آنانکــه بــه خــدا ایمــان آو
گذاشــت«. 

 اهَّلَل يِحّبُ اْلُمْحِســِنيَن< 
َ

ْحِســُنوا ِإّن
َ
ْهُلَكــِة َوأ

َ
يِديُكــْم ِإَلــى الّت

َ
ــوا ِبأ

ُ
ــوا ِفــى َســِبيِل اهَّلِل َوال ُتْلق

ُ
ْنِفق

َ
ششــم: >َوأ

یــی  کنیــد و خــود را بــه مهلکــه نیفکنیــد و نیکو )البقــرة، 195/2(؛ »از مــال خــود در راه خــدا انفــاق 
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یــرا خــدا نیکــوکاران را دوســت مــی دارد«.  کنیــد؛ ز
 مشــاهده می شــود کــه قــرآن در آیــات مختلفــی از ایمــان بــه عنــوان الزمــه انجــام عمــل صالــح 
ــر  ــا در براب ــد ت ــاد می کن ــتند، ی ــاداش هس ــت و پ ــه موفقی ــتیابی ب ــان دس ــه خواه ک ــانی  کس ــرای  ب
کیفیــت  کارهایــی بــا  ســوانح طبیعــی ایمــن بماننــد؛ بنابرایــن اعمــال آنــان بایــد اعمالــی نیــك و 

کــه:  گرفــت  مطلــوب باشــد. پــس می تــوان نتیجــه 
أ: هدایــت خالــق در جهــت بهتریــن عملکــرد انســانی و زندگــی اســت. انســان بــا اراده و 
کــه در برگیرنــده  کــه از ایــن هدایــت جامــع،  یق می شــود  گاهــی و دانــش خــود تشــو اختیــار، آ

کنــد؛  همــه جوانــب زندگــی اســت، پیــروی 
گذاشــتن و پیــروی از قوانیــن و مقــررات  ــرام  ــل، قوانیــن، مهارت هــا، پذیــرش، احتـ ب: عقـ

گیــرد؛  معنـــوی، فـــردی، اجتماعــی و تخصصــی ســرلوحه اعمــال قــرار 
کــه مبتنــی بــر پایــه ایمــان  ج: در هــر موقعیتــی بهتریــن اعمــال و رفتــار انجــام شــود. اعمالــی 

و شــناخت صحیــح باشــد؛ 
ردگار و طبیعــت بهــره صحیــح  د: بــا اســتفاده صحیــح از دانــش و خــرد، از نعمت هــای پــرو

گرفتــه شــود؛ 
هـــ: اعمــال صحیــح در رابطــه بــا زلزلــه بــه معنای تبعیــت از متخصصین، حصــول اطمینان 
یــزی و توســعه متناســب بــا خطــر، ســاخت و ســاز بــر اســاس آیین نامه هــا و مقــررات  از برنامه ر

ســاختمانی و ســاخت ســاختمان های ایمــن در برابــر زلزلــه اســت. 
ــه  زان ــا در متــن جامعــه از ایــن اصــول در تمامی جوانــب زندگیرو ــه عنــوان فــرد ی گــر انســان ب ا
کنــد، ســوانح طبیعــی بــه ســوانح اســفبار منجــر نخواهــد شــد و ایمنــی، بخــش  یــش تبعیــت  خو

تفکیــك ناپذیــر از رونــد توســعه هــر ملــت و امتــی خواهــد بــود. 
کمیــت خــوب و  3. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر »نظــارت عمومــی«: مدیریــت و حا
کامــل، نپذیرفتــن خــالف در  کاهــش خطرپذیــری و اجــرای  مناســب، الزمــه اقدامــات مؤثــر در 
ــاز دارد و  ــی نی ــترده و جامع گس ــروف  ــه مع ــر ب ــه ام ــأله ب ــن مس ــت. ای ــررات اس ــض مق ــت نق جه
ــاد در  ی ــه ز ــرف هزین ــدون ص ــده ای ب ــش تعیین کنن ــردم، نق ــوص م ــه خص ــؤولین و ب ــط مس توس
یق بــه مشــارکت عمومــی و جامعــه در اجــرای  کشــورهای توســعه یافته ایفــا می کنــد. بــرای تشــو
ــای؛  ــه معن ــن ب ــود. ای ــتفاده نم ــر اس ــی از منکـ ــروف و نه ــه مع ــر ب ــم ام ــوان از مفاهی ــارت می ت نظ
ــرای انجــام اعمــال نیــك و نهــی از اعمــال نادرســت اســت.  یق آن هــا ب ــوت از مــردم و تشــو دعـ



شمارۀ 90-89نگرش اسالمی و سوانح طبیعی 239

ــای  ــر برنامه ه ــرای مؤث ــا در اج ــوان از آن ه ــه می ت ک ــت  ــالم اس ــی در اس ــم اساس ــن دو از مفاهی ای
کاهــش خطرپذیــری و حصــول اطمینــان از رعایــت مقــررات و دســتورالعمل ها اســتفاده نمــود.
ٍة  ّمَ

ُ
بــه عنــوان مثــال، آیــات 104و 110 ســورۀ آل عمــران بــه ایــن مفهــوم اشــاره دارنــد: >ُكْنُتــْم َخْيــَر أ

ــَكاَن  ْهــُل اْلِكَتــِب َل
َ
ــْو َءاَمــَن أ ــاهَّلِل َوَل ُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َوَتْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َوُتْؤِمُنــوَن ِب

ْ
ــاِس َتأ

َ
ْخِرَجــْت ِللّن

ُ
أ

وَن <)آل عمــران، 110/3(؛ »و بایــد از شــما مســلمانان برخــی 
ُ

ِســق
َ

ُرُهــُم اْلف
َ
ْكث

َ
ْنُهــُم اْلُمْؤِمُنــوَن َوأ ُهــم ّمِ

َ
َخْيــرًا ّل

کننــد  ــه نیکــوکاری امــر و از بــدکاری نهــی  کننــد و مــردم را ب ــه خیــر و صــالح دعــوت  خلــق را ب
زبختــی و رســتگاری  کمــال فیرو کــه بــه حقیقــت واســطه هدایــت خلــق هســتند در  و اینــان 

خواهنــد بــود«. 
ُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َوَتْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َوُتْؤِمُنــوَن ِبــاهَّلِل َوَلــْو َءاَمــَن 

ْ
ــاِس َتأ

َ
ْخِرَجــْت ِللّن

ُ
ــٍة أ ّمَ

ُ
>ُكْنُتــْم َخْيــَر أ

وَن<)آل عمران، 110/3(؛ »شــما مســلمانان 
ُ

ِســق
َ

ُرُهــُم اْلف
َ
ْكث

َ
ْنُهــُم اْلُمْؤِمُنــوَن َوأ ُهــم ّمِ

َ
ْهــُل اْلِكَتــِب َلــَكاَن َخْيــرًا ّل

َ
أ

ــد و از  کنن یق  ــو ــوکاری تش ــه نیک ــردم را ب ــه م ک ــد  کردن ــام  ــر آن قی ــه ب ک ــتید  ــی هس ــن امت نیکوتری
ــان در  ــر آن ــد ب رن کتــاب همــه ایمــان می آو گــر اهــل  ــد و ا رن ــه خــدا آو ــد و ایمــان ب ــاز دارن بــدکاری ب

عالــم چیــزی بهتــر از آن نبــود؛ لیکــن برخــی از آن هــا بــا ایمــان و بیشــتر فاســق و بدکارنــد«. 
و  زمیــن  از  نامناســب  اســتفاده  و  دســتورالعمل ها  و  مقــررات  رعایــت  عــدم  کــه  آنجــا  از 
کشــورهای در حــال توســعه امــری رایــج اســت و از موانــع اساســی در موفقیــت  طبیعــت در 
کلیــدی در  کاهــش خطرپذیــری زلزلــه نیــز بــه شــمار می آیــد، اســتفاده از ایــن مفهــوم  برنامه هــای 
کــه ایــن امــر می توانــد وســیله ای  جوامــع اسالمی مشــارکت و نظــارت جامعــه را افزایــش می دهــد 

ــی باشــد.  ــرای جلوگیــری از نقــض مقــررات خصوصــًا توســط ســازندگان غیرقانون ب
بــدان اشــاره شــده  کــه در تمامی ادیــان و اعتقــادات  کلیــدی دیگــری  مفهــوم  گنــاه:   .4
گنــاه مــردم  گذشــته، در بســیاری از جوامــع ســنتی، وقــوع ســوانح را نتیجــه  گنــاه اســت. در 
گنــاه در اســالم و نیــز بــا  می دانســتند. ایــن نگــرش را می تــوان بــا نــگاه دقیق تــر بــه معنــا و مفهــوم 

گنــاه باعــث ســوانح می شــود، توضیــح داد. کــه چگونــه  بررســی ایــن مســأله 
کــه در نتیجــه غفلــت، نداشــتن  گنــاه در اســالم، عــدم پیــروی از دســتورات الهــی اســت 
کــه بــه طــور جزئی تــر بــه صــورت  ایمــان و انجــام اعمــال خــالف نــدای وجــدان صــورت می گیــرد 

یــر خالصــه می شــود:  ز
کــه همــان توانایــی انســان، عقــل، اراده  أّول: ســوء اســتفاده از بهتریــن نعمت هــای خداونــد 
کــه بــه انجــام عملــی منجــر  و اختیــار اســت و یــا اســتفاده از توانایــی انســان در جهــت نادرســت 
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کــه باعــث آســیب یــا ســانحه می شــود.  می گــردد 
کــه خداونــد همــراه بــا اختیــار و اراده بــه انســان  دوم: عــدم اســتفاده از دانــش و خــردی 

کــه آســیب بــه خــود یــا دیگــران منجــر می گــردد.  بخشــیده و انجــام اعمــال نادرســتی 
کــه بــه  ســوم: اســتفاده نادرســت از طبیعــت، بــه عنــوان مثــال، توســعه و ســاخت و ســازی 

یســت و طبیعــت آســیب برســاند.  محیــط ز
گنــاه اســت. ایــن آســیب می توانــد مرتبــط بــا  چهــارم: آســیب و ضــرر رســاندن بــه خــود 

باشــد. یســت  ز و محیــط  فــرد  دارایی هــای  و  ایمنــی  ســالمت، 
کــه از  پنجــم: عــدم رعایــت حقــوق فــردی و قوانیــن اجتماعــی و پایمــال نمــودن حّق النــاس 

بــزرگ تریــن گناهــان اســت. 
کــه در میــان جامعــه و مــردم بــی اعتمــادی و انحــراف -فســاد-  ششــم: انجــام اعمالــی 
کــه باعــث بــی  ایجــاد نمایــد. ماننــد عمــل ناصحیــح بعضــی از مهندســان در ســاخت و ســاز 

اعتمــادی مــردم بــه جامعــه مهندســی می گــردد. 
ــه  ــا اعمــال مــردم، ب کریــم، در ســورۀ )العنکبــوت، 29/40( و )النســاء، 78/4، 79(، در ارتبــاط ب قــرآن 
کــه پــاداش و جــزا از  کیــد نمــوده اســت  گناهــان و اعمــال نادرســت یــا همــان »خیــر و شــر« تأ
جانــب خداســت و هیــچ رنجــی بــه انســان وارد نمی شــود مگــر آن کــه نتیجــه خطــا یــا جــزای 
َلَها…<)األســراء، 7/17(.

َ
ُتْم ف

ْ
َســأ

َ
ِإْن أ ِســُكْم َو

ُ
نف

َ
ْحَســنُتْم أِل

َ
ْحَســنُتْم أ

َ
عمــل اشــتباه خــود او باشــد>ِإْن أ

ــت و  ــاه اس گن ــه  ــا، نتیج ــایند و بالی ــد و ناخوش ــوانح ب ــع و س ــر، تمامی وقای ــارت دیگ ــه عب ب
کــه مرتکــب آن خطــا شــده و خــدا هرگــز رنــج و ناراحتــی بــه انســان وارد  از جانــب فــردی اســت 
رد. بــا توجــه بــه ایــن تفســیر، انجــام گنــاه یــا کار خــالف عقــل و دانــش می توانــد بــه ســوانح  نمــی آو
منجــر شــود. اغلــب خســارات و تلفــات انســانی در زلزله هــا بــه دلیــل اســتفاده نامطلــوب از 
گنــاه اســت، اتفــاق مــی افتــد. ایــن آیــات عبارتنــد از:  کــه در اســالم  طبیعــت، علــم و دانــش، 
َنا 

ْ
 َوِمْنُهــْم َمْن َخَســف

ُ
يَحــة ْتــُه الّصَ

َ
َخذ

َ
ْرَســْلَنا َعَليــِه َحاِصًبــا َوِمْنُهــْم َمــْن أ

َ
ِمْنُهــْم َمــْن أ

َ
ْنِبــِه ف

َ
َنــا ِبذ

ْ
َخذ

َ
ــُكا أ

َ
>ف

َســُهْم يْظِلُموَن<)العنکبــوت، 40/29(؛ 
ُ

ْنف
َ
َكاُنــوا أ َكاَن اهَّلُل ِليْظِلَمُهــْم َوَلِكــْن  َنــا َوَمــا 

ْ
َرق

ْ
غ

َ
ِبــِه األْرَض َوِمْنُهــْم َمــْن أ

یدیــم و  کــه بعضــی را بــر سرشــان ســنگ فروبار کردیــم  گناهــش مؤاخــذه  کیفــر  »هــر طائفــه را بــه 
ــا بــه  ی گروهــی دیگــر را بــه غــرق در در برخــی را بــه صیحــه عــذاب آســمانی، برخــی را بــه زلزلــه و 
یــش ســتم  کــت رســاندیم و خــدا بــه آنــان هیــچ ســتم نکــرد؛ لیکــن آن هــا خــود در حــق خو هال

کردنــد«. 
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وُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك. . <)النســاء، 
ُ

 يق
ٌ

ِإْن ُتِصْبُهــْم َســيَئة وُلــوا َهــِذِه ِمــْن ِعْنــِد اهَّلِل َو
ُ

 يق
ٌ

>. . ِإْن ُتِصْبُهــْم َحَســَنة

گــر زحمتــی پیــش  ینــد ایــن از جانــب خداســت و ا گو گــر خوشــی و نعمتــی فــرا رســد  4/78(؛ »… ا

آیــد بــه تــو نســبت دهنــد …«. 
ــى 

َ
ــاِس َرُســوال َوَكف

َ
ْرَســْلَناَك ِللّن

َ
ِســَك َوأ

ْ
ِمــْن َنف

َ
َصاَبــَك ِمــْن َســيَئٍة ف

َ
ِمــَن اهَّلِل َوَمــا أ

َ
َصاَبــَك ِمــْن َحَســَنٍة ف

َ
>َمــا أ

یــی بــه تــو رســد از جانــب خداســت و هــر بــدی  ِهيًدا<)النســاء، 79/4(؛ »هرچــه از انــواع نیکو
َ

ِبــاهَّلِل ش
رســد از نفــس توســت ]ای پیامبــر[ مــا تــو را بــه رســالت بــرای راهنمایــی مــردم فرســتادیم و تنهــا 

کافیســت«.  گواهــی خــدا 
نقــص و یــا آســیب -انحــراف- در رونــد توســعه و ســاخت و ســاز نیز همانند گنــاه نتیجه ای 

جــز بنــای ناامــن و خســارت و ســانحه در بــر نخواهــد داشــت. قــرآن در این مــورد می فرماید: 
ِســِديَن<)القصص، 77/28(؛ »… هـــرگز در روی 

ْ
 اهَّلَلَّ اَل ُيِحــُبّ اْلُمف

ّ
ْرِض ِإَن

َ
َســاَد ِفــي اأْل

َ
>. . َواَل َتْبــِغ اْلف

کــه خـــدا مفســدان را ابــدًا دوســت نمــی دارد«. زمیــن فتنــه و فســاد مکــن 
یــا  گــذاران  قانــون  مالکیــن،  مهندســین،  بناهــا،  ســازندگان  عنــوان  بــه  انســان ها  وقتــی 
گــذاران، قوانیــن عمومی طبیعــت و علمــی را رعایــت نمی کننــد و از دانــش موجــود  سیاســت 
در اصــول مهندســی و ایمنــی اســتفاده صحیــح نمی نماینــد و یــا مقــررات ســاختمانی را بــا اراده 
یــش نقــض می کننــد و حقــوق دیگــر انســان ها را بــا انجــام رفتــار مخاطــره آمیــز خــود  و اختیــار خو
گنــاه  رعایــت نمی کننــد، تمامی ایــن اعمــال، در نــگاه اســالم مبیــن فســاد، ضــرر، آســیب و 

ــه آســیب پذیــری، خســارت و تلفــات انســانی و اقتصــادی منجــر می شــود.  کــه ب اســت؛ 
کــرم)ص(: أحادیــث و ســخنان پیامبــر)ص( و أهــل بیتــش)ع( مرجــع معتبــر  5. أحادیثــی از پیامبــر ا
یــم اســت. برخــی از ایــن احادیــث را  کر و ارزشــمندی از آموزه هــای اســالمی و مکمــل قــرآن 

می تــوان بــا لــزوم انجــام عمــل صالــح و مســائل مرتبــط بــا زلزلــه دانســت: 
اّول: خداونــد کســانی را کــه کار خــود را بــه درســتی و کامــل انجــام می دهنــد دوســت مــی دارد 

گرایی-.  -کمــال 
دّوم: مردم باید برای انجام اعمال نیك اشتیاق وافری داشته باشند.

کــه بــا نیــت خیــر همــراه اســت و نتیجــه پســندیده ای دارد، پرســتش  ســّوم: اعمــال و رفتــاری 
کــه علمــی و فنــی باشــد  خداونــد محســوب می شــود. ســاخت و ســاز صحیــح مســکن و بنــا را 

و بــا نیــت خیــر انجــام شــود، پیامبــر)ص( پرســتش خــدا و خدمــت بــه خلــق می دانــد. 
کــه همســایه اش از آزار او در امــان نباشــد ایمــان نــدارد؛ توســعه و ســاخت  چهــارم: شــخصی 
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کــه بــرای همســایگان ایجــاد مزاحمــت، آســیب و  گونــه ای باشــد  و ســاز در همســایگی نبایــد بــه 
کنــد »لــزوم رعایــت حــّق النــاس«.  یــا خســارت مالــی 

کــه قوانیــن را نقــض و حقــوق مــردم را پایمــال می کننــد مســلمان نیســتند؛  کســانی  پنجــم: 
ایــن ســخن توصیــه ای دینــی و اخالقــی در مســیر اجــرای سیاســت« عــدم پذیــرش خطــا در 

راســتای آســتانه تحمــل» بــرای هرگونــه عــدم رعایــت مقــررات و دستورالعمل هاســت. 
دیگــر، مســلمانان  بیــان  بــه  و خطاهاســت؛  تمامی مشــکالت  اســاس  ششــم: غفلــت، 
کارگیــری دانــش موجــود در تمامی جوانــب زندگــی،  موظفنــد پدیــده زلزلــه را بشناســند و بــا بــه 

ــازند. ــن س ــاده و ایم ــر آن آم ــود را در براب خ
کاهــش  ــرای  ــاه مــدت ب کوت کارهــای  ــاه مــدت، مانــدگار نمی شــوند؛ راه  کوت هفتــم: اعمــال 

ــر نیســتند؛ بلکــه ایــن امــر بــه تالش هــای بلندمــدت همــراه بــا صبــر  خطــر ســوانح مؤث
و استقامت نیاز دارد. 

کــه بــدون بــه کارگیــری دانــش خــود  حدیثــی از امــام علــی)ع(: »جــزء آن دســته از مــردم نباشــید 
و انجــام اعمــال نیــك در انتظــار نتایــج خیــر هســتند«.

ایــن أحادیــث و ســخنان از بهتریــن ارشــادات بــرای مســلمانان در جهــت توســعه و ســاخت 
و ســاز ایمــن و وســیله ای بــرای جلوگیــری از بــی توجهــی، غفلــت و اجتنــاب از تلفــات در 

ســوانح طبیعــی ماننــد زلزلــه اســت.
 

و  خطرهــا  کاهــش  و  پیشــگیری  راهبــردی  اصــول  و  اســالم  هدایت هــای  میــان  ارتبــاط 
زلزلــه از  ناشــی  آســیب های 

کــه تعالیــم اســالم را   در ایــن بخــش، باتوجــه بــه معانــی چندبعــدی قــرآن، نشــان داده شــده 
می تــوان بــا اصــول راهبــردی کاهــش خطرپذیــری ســوانح منطبــق و از آن بــه عنوان مبنا یــا انگیزه 
کشــورهای اسالمی اســتفاده  یــژه  کاهــش خطرپذیــری در میــان جوامــع مذهبــی، بــه و افزایــش 
ــه انســان هدایــت، توانایــی، عقــل  ــد ب کــه مهم تریــن نعمت هــای خداون گفــت  ــوان  نمــود. می ت
کــه مبتنــی بــر دانــش و  کــه بــرای انجــام اعمــال صالــح در اختیــار وی قــرار داده  و دانشــی اســت 
شــناخت اســت و تأثیــر رفتارهــای صحیــح و نادرســت در ســاخت و ســاز، جامعــه و محیــط 

یســت را می تــوان خالصــه نمــود.  ز
ردگار و بــا  کــه مبتنــی بــر تعالیــم پــرو براســاس ایــن نگــرش، پــاداش »اعمــال نیــك و صحیــح« 
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ر انســان همــراه اســت، بــه توســعه پایــدار، ایمنــی و حیــات در جوامــع بشــری منجــر می شــود.  بــاو
کــه انســان چگونــه می توانــد بــا پیــروی از قوانیــن و اصــول اســالمی، خــود را بشناســد  گفتــه شــده 
ــه عنــوان هــدف غایــی خــود دســت یابــد. در ایــن جهــان  ــه بهشــت ب ــه بیــان مذهبــی آن، ب و ب
بهشــت بــه معنــای یــك زندگــی پرنعمــت، ایمــن، ســالم، شــاد و تــوأم بــا آرامــش اســت. بــر ایــن 

ر« و انجــام اعمــال نیــك را می تــوان بــه شــرح ذیــل تفســیر نمــود:  اســاس، »بــاو
ایمــان: اعتقــاد بــه این کــه هدایــت خالــق بــرای زندگــی و عملکــرد انســان ها بهتریــن اســت. 
کــه هدایتــی جامــع و شــامل  یــش  گاهــی و دانــش بــه هدایــت خالــق خو انســان بــه وســیله اراده، آ
مهارت هــا  و  حقایــق  عقــل،  بــه  اعتقــاد  می شــود.  یق  تشــو اســت،  زندگــی  تمامی جوانــب 
گذاشــتن و تبعیــت از قوانیــن و مقــررات مذهبــی -معنــوی-،  همچنیــن پذیــرش، احتــرام 
کــه زلزلــه را بــه  فــردی، اجتماعــی و تخصصــی؛ بنابرایــن، اســالم مــردم را ترغیــب می نمایــد 
ر، آن هــا را بــه انجــام  ر نمــوده و براســاس ایــن بــاو عنــوان یــك پدیــده طبیعــی و قانــون زمیــن بــاو

یق می نمایــد.  رفتــار و عمــل نیــك تشــو
رهــا و بهتریــن دانــش اســت.  ــر پایــه صحیح تریــن باو انجــام اعمــال نیــك: رفتــار صحیــح ب
ــا،  ــا خطره ــب ب ــعه متناس ــزی و توس ی ــای برنامه ر ــه معن ــی ب ــه و ایمن ــا زلزل ــاط ب ــر در ارتب ــن ام ای
تبعیــت از آییــن نامه هــای ســاخت و ســاز، پیــروی از متخصصیــن، بــه کار بــردن ســاختار ایمــن 
کارگیــری دانــش و مهــارت در اســتفاده بهینــه از بخشــندگی خداونــد و  لــرزه ای و باالخــره بــه 

طبیعــت اســت. 
ــا مســیر صحیــح را دنبــال نمی کننــد،  کــه مــردم اعمــال نادرســت انجــام داده ی در مــواردی 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــأت می گی ــوانح نش ــه از س ک ــت  ــات اس ــارت و تلف ــا خس ــازات آن ه مج
کــه از بی توجهــی و غفلــت انســان و عــدم اســتفاده از منطــق مناســب ناشــی  اعمــال نادرســتی 
می شــود در زبــان الهیــات »گنــاه« نامیــده می شــود؛ بنابرایــن، خســارات و ســوانح عمدتــًا از 
از  ایــن توضیــح ســاده ای  رفتارهــای نادرســت و اعمــال نامناســب انســان ناشــی می شــود. 
گنــاه  کــه نتیجــه  گنــاه بیــان می کننــد. جهنــم،  کــه بالیــا را نتیجــه  مفاهیــم و بیاناتــی اســت 
اســت، بــه زندگــی همــراه بــا عــذاب یــا رنــج، خســارت، عــدم پیشــرفت جامعــه و …. . اطــالق 
می شــود؛ بنابرایــن، ســوانح، خشــم خــدا و یــا عصبانیــت او از انســان نیســت؛ بلکــه نتیجــه 

ــت.  ــا اس ــی م ــب زندگ ــی در تمامی جوان ــتورات اله ــروی از دس ــدم پی ــت و ع ــال نادرس اعم
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کشتی نوح، نمونه بارزی از ساخت ایمن در برابر سوانح
یــی او بــا ســانحه طوفــان، یکــی از بهتریــن نمونه هــا  یارو  داســتان حضــرت نــوح)ع( و تجربــه رو

بــرای آمــوزش در هــر آیینی اســت.
کــه در حضــور مــا و بــه وحــی و دســتور مــا  کردیــم  قــرآن در ایــن راســتا می فرمایــد: »مــا وحــی 
ــه شــفاعت  کــرد … ب کــه فرمــان مــا آمــد و آب از تنــور فــوران  ــا آنــگاه  کشــتی پــرداز ت ــه ســاختن  ب

کــه البتــه آن هــا بایــد همــه غــرق شــوند« )المؤمنــون، 27/23(. ــا مــن ســخن مگــو  ســتمکاران ب
که از داستان نوح)ع( آموخته می شود، عبارتند از:  درس هایی 

یایی  1. خداونــد بــه پیامبــر خــود ]نــوح[ فرمــود: جهــت ایمــن مانــدن در برابــر ســیل و طوفــان در
ســهمگین، کشــتی بــا نظــارت دقیــق و مطابــق دســتور خداوند بســازد.

ک تریــن ســوانح بــه دســت  2. ایمنــی تنهــا بــه شــرط داشــتن آمادگــی، حتــی، در برابــر خطرنا
می آیــد. 

ــر عقــل،  کــه مبتنــی ب ــه قوانیــن طبیعــت  ــا احتــرام ب 3. حفاظــت خــدا از پیامبــر خــود نیــز ب
کشــتی  ــرای نجــات از ســیل  ــد ب ــذا بای ــه دســت آمــد؛ ل ــد ب ــش و توانایی هــای انســان بوده ان دان

ــا جــان پیامبــر و یارانــش حفــظ شــود.  ســاخته شــود ت
کــه آموزش هــای  ایــن قبیــل وجــود دارد  از   در اســالم داســتان ها و نمونه هــای مشــابهی 
یــی بــا ســوانح و داشــتن عملکــرد صحیــح در برابــر آن را آمــوزش داده  یارو مشــابهی در زمینــه رو

کاهــش یابــد.  ــرد آن هــا خســارات و مــرگ و میــر  ب کار ــا  ــا ب ت

چرا جوامع اسالمی با این آموزه های متعالی در برابر سوانح بسیار آسیب پذیرند؟
کشــورهای اســالمی با وجــود داشــتن هدایــت  کــه چــرا   ایــن ســؤال بســیار مهمی اســت 
کاهــش  نتایــج رضایت بخشــی در  بــا چنیــن ســوانحی،  و دانــش فطــری غنــی در مواجهــه 
ــر  کث ــفانه ا ــه متأس ک ــت  ــن اس ــخ ای ــاده ترین پاس ــیب پذیرند. س ــیار آس ــد و بس ــه ندارن ــر زلزل خط

کامــل از اســالم و تعالیــم اســالمی پیروی نمی کننــد. مســلمانان بــه طــور 
ســیدجمال الدیــن اســدآبادی، دانشــمند اســالمی اوایل قــرن بیســتم، پــس از ســفر بــه برخــی 
کــرد: در غــرب، اســالم دیــده می شــد؛ امــا مســلمان نــه و در  کشــورهای غربــی، چنیــن بیــان  از 

کشــورهای اسالمی مســلمان هســت؛ امــا اســالم نیســت.
کــه کشــورهای غربــی بــا انجــام اعمــال صحیــح و درســت،  منظــور از ســخن وی ایــن اســت 
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بــردن دانــش و سخت کوشــی بــرای دســت یابــی بــه توســعه از تعالیــم  کار احتــرام بــه قانــون، بــه 
اسالمی توســط  کشــورهای  اغلــب  زمــان  آن  در  متأســفانه  می کننــد.  اســالمی تبعیت 
کفایــت و مدیریت هــای نادرســت اداره می شــدند و بــا بــی توجهــی بــه رونــد  فرمانروایــان بــی 
گــذار توســعه بــوده، اســتفاده نمی کردنــد. در نتیجــه توســعه ای  کــه پایــه  توســعه، از دانشــی 

ــه وجــود آمــد. ــر ســوانح طبیعــی ب ــدار در براب ناپای
کشــورهای اســالمی از پیــش از  یــخ  پاســخ بــه ایــن ســؤال همچنیــن بــا ژرف نگــری در تار

کنــون بــه شــرح ذیــل خالصــه می شــود:  اســالم تا
زه،  کشــورهای اســالمی امرو ره غفلــت و نادانــی و جاهلیــت در  پیــش از اســالم: در ایــن دو

حکــم فرمــا بــود. 
گســترش دانــش مبتنــی بــر تعالیــم اسالمی شــروع  یجــی و  پــس از شــروع اســالم: توســعه تدر
کــه اوج تمــدن اســالمی- ایرانــی بــود، ادامــه داشــت. از قــرن 16 تــا  گردیــد و تــا قــرون 15 و 16 
ردهــای برجســته خــود می بالیدنــد کــه ایــن امر به بــی توجهی،  اواســط قــرن 20، مــردم بــه دســت آو
غفلــت و تغییرشــکل تعالیــم حقیقــی اســالم و آمیختــه شــدن ایــن تعالیــم بــا فرهنــگ خرافــات 
گردیــد؛  منجــر شــد. تحــت ایــن شــرایط، ســوانح، »خشــم خــدا« و ایمنــی، »اراده خــدا« تلقــی 
بنابرایــن مــردم توانایــی مواجــه شــدن بــا بالیــای طبیعــی را از دســت دادنــد و پیشــرفت های قــرن 
کشــورها متناســب بــا ســطح خطرهــای طبیعــی نبــود و خطــر ســوانح  کثــر ایــن  نــوزده و بیســتم ا

یــادی افزایــش یافــت.  بــا توســعه شــهری و روســتایی بــه میــزان ز
یــژه پــس از انقــالب اســالمی دوباره احیــا شــده و بــه  زه: اســالم در دهه هــای اخیــر بــه و امــرو

ره رنســانس اســالم نامیــد.  ره را می تــوان دو تعالیــم حقیقــی خــود بازگشــته اســت. ایــن دو
ــح از  ــتفاده صحی ــش و اس ــرد و دان ــه خ ــدد ب ــه مج ــا توج ــوان ب ران بت ــن دو ــت در ای ــد اس امی
ــود.  ــا وجــود ســوانح طبیعــی ب کشــور ب ــدار  ــری و توســعه پای کاهــش خطرپذی طبیعــت، شــاهد 

گیری نتیجه 
 در ایــن مقالــه بــر نگــرش اســالم بــه ســوانح و بالیــا و چگونگــی ایجــاد انگیــزه مذهبــی بــرای 
کار از طریــق  کــه ایــن  کیــد شــد  گرفتــن خطرهــای ناشــی از ســوانح در میــان مســلمانان تأ جــدی 
شــناخت، درك و اســتفاده از دانــش موجــود، انجــام اعمــال صحیــح در راســتای سیاســت ها 
ــن  ــه ای ــود. خالص ــد ب ــر خواه ــام پذی ــه انج ــری زلزل ــش خطرپذی کاه ــه  ــر در زمین ــات مؤث و اقدام
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مبحــث عبارتنــد از: 
رهــا و فرهنــگ آن هــا  ــا باو گاه نمــودن مــردم از خطرهــا بایــد متناســب ب 1. اشــاعه دانــش و آ
کــه آمــوزش و توســعه دانــش ســوانح، طریقــه مؤثــری بــرای ارتقــاء  باشــد. نگارنــده معتقــد اســت 

کشــورهای اسالمی اســت.  ایمنــی در 
2. »حیــات« و توســعه پایــدار از طریــق ایمــان، دانــش و اعمــال صحیــح میّســر و دســت 
کــه خداونــد بخشــنده در اختیــار انســان قــرار داده،  گــر از عقــل و دانشــی  یافتنــی خواهــد بــود. ا
گنــاه، بــی خــردی و  اســتفاده نشــود، وقــوع ســوانح و تبعــات آن اجتنــاب ناپذیــر و ناشــی از 

جهالــت اســت. 


