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  چکیده
دانـش، علـم و    براي کاهش خطرپذیري ناشی از سوانح طبیعی، نیاز به اسـتفاده از 

ــی و       ــایق علم ــناخت حق ــا ش ــه ب ــومی آمیخت ــارکت عم ــا مش ــراه ب ــاوري؛ هم فن
باورهـاي   یرتـأث به . لذا با توجه یمو باورهاي دینی دار  طبیعی، فرهنگ هاي یتواقع

اسـالمی بـا رویکـرد     يهـا  هـا، سـعی شـده بـا بهـره از آمـوزه       دینی در رفتار انسان
جوامع مذهبی؛ بتوانیم مردم را خواهـان ایمنـی نمـوده     یژهو مردم به يساز فرهنگ

بـرداریم. در   يمـؤثر  يهـا  تا در جهت کاهش خطرپذیري و نیل به پیشـرفت قـدم  
و بیـان نظـرات دیـن اسـالم دربـاره سـوانح        يسـاز  این مقاله تالش شده با شـفاف 

گرفته در جامعه اصالح گردد. بـدین منظـور    طبیعی تصورات و مفاهیم غلط شکل
اصول علمی و راهبردي کـاهش خطرپـذیري سـوانح؛ نظـر اسـالم در مـورد        ابتدا

خـدا، زمـین، کـردار نیـک، رفتـار انسـانی و ایمنـی انسـان بـا           يهـا  سوانح، نعمت
مندي از قرآن و احادیث؛ و در نهایت ارتباط آنها ارائه شده؛ تا بـا انتشـار ایـن     بهره

غلـط و افـزایش    سـازي تصـورات   اسـالمی شـاهد پـاك    -دینی -نوع نگاه دانشی
قدرت درك صحیح مردم از سوانح باشیم. سوانح طبیعی باعث خرابـی و کشـتار   

 يهـا  ؛ بلکه عدم شناخت صحیح، رفتارهاي غیرعقلی، و استفادهشوند یها نم انسان
. شـود  را موجـب مـی   هـا  یرانـی وکـه  ها از طبیعـت اسـت    غلط و غیر منطقی انسان

رده و از مـا بـا هـدایت عقلـی خواسـته بـا       خداوند ما را از این نوع رفتارها منـع کـ  
الهـی،   پیروي از هدایت اسالم، درك و استفاده صحیح از طبیعت به عنوان نعمت

خـرد و دانـش، هـدایت و رهبـري دانایـان در مسـیر زنـدگی بهتـر و          یريکارگ به
  .ها، توسعه اجتماعی و حیات قرار گیریم تر، رفاه، حفظ جان و سرمایه انسان امن

 مـدیریت اسـالم، قـرآن، زلزلـه، سـوانح طبیعـی، ایمنـی،        :يکلیدکلمات 
  خطرپذیري، توسعه پایدار، پیشرفت

  

  مقدمه -1
 هگذشته، مردم بر این باور بودند که سوانح طبیعی نشانادوار در 

ترس از سوانحی چون طوفـان، سـیل،    است وقدرت مادر طبیعت 
زیاد بود  يقدر خشکسالی، زلزله، کسوف و سایر بالیاي طبیعی به

 ،ها در برابر این وقـایع  صحیح آنها نبودند. انسان دركکه قادر به 
خو و ادامه حیات در میان طبیعت درنده ندپذیر بودضعیف و آسیب

پنداشتند که آنها میکردند. تنها هدفی بود که در زندگی دنبال می
نیروهاي مطلـق و قدرتمنـدي مسـبب ایـن بالیـا هسـتند. بـه گفتـه         

 و راهی جز اعتقاد یافتناست بوده  اراده خدایان ،، سوانحانکشیش
ایمان آوردن به آنها وجود ندارد. مردم نیز بـراي جلـوگیري از   یا 

، بـراي خشـنود سـاختن    آنهـا وقوع دوبـاره ایـن سـوانح، بـه گفتـه      

مثال، مردم مایاي  عنوان حاضر به انجام هر کاري بودند. به ،خدایان
ــداي     ــد خ ــدایانی مانن ــن خ ــه از   طکه ــان، برگرفت ــان (هوراک وف

Hurricane(پیالن) خداي رعد و خداي خـدایان   ،)، خداي زلزله
داشتند. پیالن، با کمک پیروان ارواح شیطانی، باعث ایجاد زلزله و 

یونان، رم و مصر همگی  يها د. تمدننشومی یفشان انفجارات آتش
رسـاندند.  خدایانی داشـتند کـه مـردم نافرمـان را بـه هالکـت مـی       

برده شده است.   این خدایان نیز نام عنوان خشم همچنین از سوانح به
و فرمانروایـان   اهنانتاریخ در واقع آکنده از شواهدي است که ک

تحت عنوان خدا یـا خـدایان بـر آنهـا      ،از ترس مردمگیري با بهره
غلط  داشتند. بر این اساس، الزم است تا آنچه را که بهستم روا می
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با استفاده از همان  در مورد سوانح در میان جوامع سنتی رواج یافته
  سازي نمود.شفاف ،طریق ایجاد آن

امروزه، دانش وسیعی در خصوص سیاره زمین، قوانین فیزیکی 
چگونگی و علت وقوع رویـدادهاي طبیعـی وجـود     ،حاکم بر آن

کنترل  رویدادهاي طبیعی توسط بشر قابلوقوع دارد. با وجود این، 
یطـی چنانچـه از   محموارد نیروهـاي زیسـت  از و در بسیاري  یستن

بینـی شـده   ریزي و یا پیشپیش توسط متخصصین طراحی، برنامه
دانـش،   یريکـارگ  ، عـدم بـه  یـن کنند. عالوه بـر ا نمی بودند، عمل

منظور  هاي موجود بهها و نظریهنامهها، آیینتحقیقات، دستورالعمل
سو و تبدیل دانش  از یک پذیريایمنی در برابر آسیب سطحارتقاء 

 بپذیرند باشد تاباور  ودرك  مردم قابل براي که سطحی به مهندسی
سـت. در  مدعابر ایـن   يشاهد از سوي دیگر، و اقدام علمی کنند

تصـورات غلـط و خرافـات پیشـینیان، بسـیاري از مـردم       بـا   ،نتیجه
همچنان بر این باورند که پیشگیري از سوانح امري بعید است. در 

رتبط سـاختن  ـراي مـ رایش انسـان بـ  ـگذشته و حـال، گـ   يها زمان
شناسـی وجـود داشـته و    ها، دین و یـا روان طبیعی با افسانه سـوانح

قـدر کـافی قـادر بـه حفاظـت از       دارد. این باور محکم که علم بـه 
بـراي   دنبـال دالیـل دیگـري   ه بـ  باعث شده تا آنها یست،ها ن انسان

ینـد همـواره در میـان مـردم     آو این فر باشندحوادث طبیعی وقوع 
ــروزه   ؛دارد داشــته و رواج ــی ام ــا حت ــایر   هــم، آنه ــه و س از زلزل

جویند. این گرایش نامطلوب میرویدادهاي طبیعی به نام دین بهره 
وفـان  ط ،2004سـال  در  پس از سونامی اندونزي، سریالنکا و هند

هـاي ایـران و پاکسـتان    در آمریکـا و زلزلـه   2005کاترینا در سال 
ایـن، زمـانی کـه سـخن از      رخورد. عالوه بـ وضوح به چشم می به
آید، شواهد به میان می »چرایی وقوع چنین حوادثی«و » خشم خدا«

دالیل  شده ونادیده گرفته  یکل عنوان غفلت دینی به علمی اغلب به
لـذا بـراي    ؛دوشـ مـی عمده خسارات و تلفـات تلقـی   مذهبی علت 

و رعایـت  هشـیاري   ،آگاهی جلوگیري از این تفکرات نادرست،
  شود. و حیات بشرتواند باعث نجات جان می اصول عقلی
نیازمنـد  ناشـی از آن  خطر زلزله و تلفات انسانی وجود امروزه 

کــاهش و  آغــاز جدیــدي بــراي ایجــاد ارتبــاط بــا جوامــع ســنتی 
الزم است تا رویکرد جدیدي براي  ست وآنها ناشی ازخطرپذیري 

ده یا تغییر ذهنیت جوامع سنتی در خصوص تصوراتی مانند تلقی ارا
تصـورات نادرسـتی همچـون     شـود و خشم خدا از سـوانح اتخـاذ   

آنها با تقدیر و اراده خدا بر مرگ یـا بقـاي   مستقیم مرتبط دانستن 
مقدس  يها ها در برابر سوانح و یا پناه بردن به مساجد و مکان انسان
نظیر آنچه که در زلزله  ها، یبامن در برابر آس يها عنوان مکان را به

 انـدونزي در  2004و سونامی سـال   1999در سال  )ترکیه( ازمیت
یگـر، نبایـد      د عبـارت  توضـیح دهنـد. بـه    یروشـن  بـه  ،بیان شده بـود 

انگاري و اقدامات خطرآفرین خود را که باعث کشته شـدن  سهل
شود، مستقیماً به تقدیر خداوند متعال ارتبـاط داد و خداونـد را   می

قرآن آیات با مراجعه به ست. مسؤول خطاها، اشتباهات و بالیا دان
و بـه خشـم   اشاره شده است نه  کریم، بیشتر به بخشندگی خداوند

حدیث آیه یا هیچ  کنون بااست نویسنده تا ذکر یان. شاغضب الهی
اي از معتبري از پیامبر (ص) مبنی بر اینکه زلزله یا سایر سوانح نشانه

 احادیـث در آنکـه   ننمـوده اسـت. حـال    برخـورد خشم خداسـت،  
کیفیـت و  به اصول علمی و عقلـی، رعایـت   بسیاري به لزوم توجه 

استفاده از عقل و علم براي ایمنـی در   ن بنا،ساخت کارها، دقت در
  برابر سوانح و پیشگیري از وقوع آنها اشاره شده است.

در عصر حاضر که دوران رشد علـم، دانـش و دانـایی اسـت،     
بـه خشـم    انسـان  نـی ناصحیح و غیرعلمـی و ف نادانی و اعمال  نباید

الزم است نگرش سنتی تقـدیر سـوانح    داده شود وخداوند نسبت 
تغییر یابـد و زمـان آن رسـیده اسـت کـه بـا درك اهمیـت        طبیعی 

هـا را   اوري و عقل سـلیم زنـدگی انسـان   فنّ ،شناخت علم، پژوهش
دانـش و خـردي    یريکارگ ها بدون به حفظ جان انسان .نجات داد

ــه   ــد ب ــانکــه خداون ــا و انس ــرآن و اســالم ه ــیده درك از ق  ،بخش
تواند و توصـیه هـم نشـده    بشر نمی یطورکل و به یستن یرپذ امکان

  است که تنها با اتکا به مفاهیم ماوراءالطبیعه زندگی کند.
یسـت؛ امـا   شـناس ن اسالم نگارنده،است که  این ذکر قابلنکته 

تعــالیم مفــاهیم و بــا اســتفاده از  تــواناعتقــاد راســخ دارد کــه مــی
اي براي کاهش خطرپذیري لرزه يترسالمی، انگیزه و اراده قويا

. همچنین، بر اساس ایجاد نموددر میان کشورها و جوامع اسالمی 
ادیـانی کـه بـه خـداي یکتـا      و  یراهیمـابـ ادیان ویسنده از ـدرك ن

 توانـد مـی شـده   ، مفـاهیم ارائـه  )رهـمسیحیت، اسالم و غی(معتقدند 
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باشـد. ازآنجاکـه اهـداف مهمـی      نیز نهاآاستفاده براي تمامی  قابل
براي ایمنی بشر، حیـات و پیشـرفت او در نظـر گرفتـه شـده، ایـن       

توانـد  مـی و  اسـت  یبررسـ  مبحث از سایر جوانب زندگی نیز قابل
در آینـده بـا    بحثشود. این نمحدود طبیعی و زلزله تنها به سوانح 

  .نیازمند بهبود استدانش تخصصی بیشتر 
  

  زلزله   پذیريکاهش خطرمدیریت کلیدي در  مفاهیم -2
براي درك بهتر نگرش اسالم بر زلزله، سوانح طبیعی و ایمنی 

ریت کـاهش  یمفاهیم کلیـدي در مـد  ابتدا ها، الزم است که  انسان
منبع خطر در  ینتر که مهم ،هاخطرپذیري سوانح با تأکید بر زلزله

، نند ایرانترین کشورهاي اسالمی در جهان مابرخی از پرجمعیت
، بیـان شـود. در   استو اندونزي  ، پاکستانعراق، افغانستان ترکیه،

عوامـل  ، خطرپـذیري زلزلـه  کلیات مدیریت ریسک یا  )1شکل (
ی و محیطـ  پـذیري خیـزي)، آسـیب  و لـرزه  هـا  گسـل آن (مؤثر بـر  

هاي شهري  ) و ساختها ساختمان( ها روساختمستحدثات شامل 
 تأسیسات زیربنـایی و صنایع) و آثــار هاي حیاتی شهري،  یانشر(
ناشـی از وقـوع زلزلـه و     یانسان و اجتماعی -اقتصادي خسارات و

داده شـده  نشـان  فرآیند کاهش و کنترل ریسـک و خطــرپذیري   
ــت ــهاس ــا . زلزل ــهه ــذیري،    ب ــلی خطرپ ــل اص ــوان عام ــایع عن      وق
و خـارج از اداره   کنتـرل  یرقابـل ناپـذیر و گسـلش زمـین غ   اجتناب

  ی ـیکپایداري ساختار زمین الزم است و  و وقوع آنها براي دنبشر
  

  
بـر سـاختار    هاي خطر زلزلهپیامد پذیري ناشی ازخطر ): رابطه1شکل ( 

  بشري و مسائل اجتماعی و انسانی شده محیط ساخته

شـامل   زلزلـه ثانویـه   . آثارشود خداوند محسوب می يها از نعمت
و روانگرایـی   هـا  لغزش ینژئوتکنیکی مانند زم هايسونامی، خطر

 زمین و طبیعت پذیرفته شود. انکار یرقابلغحقایق عنوان  باید بهنیز 
ها با آن مواجهنـد   که انسانو ریسک  پذیريخطرو میزان  پتانسیل

احتمال  کننده میزان یانبکه  ،زلزلهناشی از پذیري آسیب رحسبب
بشـري اسـت (مسـتحدثات شـهري)،      شده ساختهخرابی در محیط 

شود. شواهد علمی و مشاهدات تجربی نشـان داده اسـت    تعیین می
در کشور ما، ناشـی از ضـعف    خصوص بهها  پذیري یبآسکه این 

ریــزي، طراحـــی،  ، برنامــه هاتوســـعه شــهر یــا نامناســب بــودن    
بـا میـزان خطـر زلزلـۀ     هاي ضـعیف و نامناسـب   وساز سازه ساخت

ــ . محتمــل اســت  ــب  موضــوع خس ــا تخری ــاختمانارات ب ــا س و  ه
ــوه  تأسیســات شــهري تمــام نمــی  ــن مســتحدثات، انب شــود، در ای

هاي انسانی و اقتصادي و فرهنگی وجـود دارد کـه بـر اثـر     سرمایه
یگر، تلفـات  د عبارت بهبینند. پذیري مستحدثات، آسیب میآسیب

انسانی و اقتصـادي ناشـی از زلزلـه، ناشـی از خرابـی و آسـیب بـه        
هـاي انسـانی و اقتصـادي    است. امروزه ارزش سـرمایه مستحدثات 

انباشت شده در مستحدثات شـهرها نسـبت بـه گذشـته بیشـتر و بـا       
 پـذیري خطرگـذارها رو بـه افـزایش اسـت.     روند توسعه و سرمایه

کــه  ،اجتمـاعی  -اقتصـادي انســانی، هـاي  سیسـتم  بـا مفهــوم زلزلـه  
سـوانح  مـردم در زمـان وقـوع     هـاي و سـرمایه سالمت  کننده یینتع

از دیگـر  ثیر واکنش اضطراري یکی أشود. تمینیز شناخته  است،
ها تأثیرگذار است  در میزان ایمنی انسانمتغیرهاي مهمی است که 

 نظـر ریاضـی   از ) اسـت. 1و وابسته به پارامتر مـدیریت در رابطـه (  
ــارامتر خطــر،       خطر ــرهمکنش ســه پ ــا رابطــه ب ــذیري زلزلــه ب       پ

  :]1[ شودبیان می زیر صورت بهپذیري و سرمایه آسیب

  
بـه مطالـب مـذکور، نگـاهی بـه وضـعیت        توجهبا این رابطه،  

پذیري زیاد در برابر زلزله و روند کشور از بعد خطر زلزله، آسیب
گیـري کـرد کـه    تـوان نتیجـه  ی مـی سادگ بهو به افزایش سرمایه، ر

کنترل است. دلیل ایـن   یرقابلغخطـرپذیري زلزله در ایران زیاد و 
هاي انسانی با گذشت زمان، مدیریت شـهري  امر، افزایش سرمایه
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ضعیف، شهرسازي نامناسب و ضعف حاکمیت در اجراي قـانون  
  است.

براي کـاهش ریسـک تنهـا دو    شده،  ارائهتوضیحات  اساسبر 
اصـول  پذیري و بهبود مدیریت وجود دارد؛ لذا راه کاهش آسیب

     زلزلـه را   هـاي ناشـی از  خطرو کنتـرل  کـاهش  راهبردي حاکم بر 
  :]2د [خالصه نمو زیرتوان به شرح می

خیـزي و  ي فعـال، لـرزه  هـا  به قوانین طبیعت و وجود گسـل باور  -
طبیعـی تنهـا در   سـوانح  بقاي انسان در برابـر   اینکهو زلزله  خطر
ایمـن   يوسازها ساخت و آمادگی یر است کهپذ امکانی صورت

  وجود داشته باشد.طبیعت  هايو متناسب با نیروها و خطر
بــراي دســتیابی و موفقیــت در کــاهش خطرپــذیري، بــه انجــام    -

هاي جامع و فراگیر (جامعیـت)   اقدامات مؤثر و استفاده از شیوه
است؛ لذا نگاه به زلزله باید از بررسی عوامل تأثیرگذار بـر   نیاز

جانبـه   جامع باشد. نگاه یـک  صورت بهخطر تا آثار ناشی از آن 
بعدي به زلزله باعث کـاهش خطرپـذیري و حفـظ جـان     و تک
  شود.ها نمی انسان

براي موفقیت  حاکمیت خوب، امري ضروريو  مدیریت علمی -
بدون  پذیري. کاهش خطراستهاي کاهش خطرپذیري برنامه

باید مردم  ین ومسؤول. نیست یرپذ دانش و مدیریت علمی امکان
در راستاي کاهش و کنترل خطرپذیري اقدام عملـی   شناختبا 

هاي علمی و عقلی را باور داشته باشند و  یتواقعباید  انجام دهند.
هاي و توصیه ها ییدانش موجود و تبعیت از راهنما استفاده از با
  اقدام نمایند؛ خصصینمت

هـا   و حفظ جان انسانتوسعه پایدار پذیري، رـکاهش خطهدف  -
 يهـا  تـالش فقـط بـا    هـدف  ایـن هـاي کشــور اسـت.    و سرمایه

هــاي زمینــههمــه در ین و مــردم مســؤولمتخصصــان، روهی ـگــ
تحقـق  مـدیریت مطلـوب    اي و بامرتبط با خطرپذیري و توسعه

  .کندپیدا می
همکـاري، شـکیبایی و    بـه  نیازمنـد پذیري موفـق  مدیریت خطر -

ــد فعالیت ــذیري نیازمنــد   .هاســتشــفافیت در رون کــاهش خطرپ
بـا شـکیبایی   پایـدار و   هاي یاستبلندمدت بر پایه س هاي یتفعال
ــدریجی انجــام  در ــدامات ت ــهاق ــذیر اســت. اي انجــامو مرحل پ

همچنــین حاکمیــت و مــدیریت بایــد مســؤولیت کامــل انجــام   
شده را برعهده گرفته و پاسـخگو در برابـر    یزير مهبرنااقدامات 

  . اتفاقات باشد
 باو  1382 ماهياست که پس از وقوع زلزله بم در د ذکر یانشا
اصول  ، این1384سوانح پیشین در سال از  شده آموخته يها درس

طور  بههاي انسانی راهبردي در کاهش خطرپذیري و حفظ سرمایه
در و کالن نظام مدت بلند راهبرديهاي  یاستستدوین رسمی در 

که در طبیعی  هاي ناشی از سوانحکاهش خطرپیشگیري و «زمینه 
در نظـر   ،»به تصویب مقام معظم رهبري رسـیده اسـت   1385سال 

  .گرفته شده است
تعالیم اسـالمی در  چگونگی بهره بردن و استفاده از  ،ادامهدر 

اینکـه   و راهبـردي پیشـنهاد شـده اسـت    تقویت اجراي این اصول 
از خطـر  عمومی، از طریق افزایش آگاهی  توانندمی چگونه مردم

از ارتقـاء فرهنـگ ایمنـی و پیشـگیري      در امان بمانند و بـا  سوانح
و ریسـک  پذیري کاهش آسیبفرآیند از نقش خود در  ها یبآس

  و اقدام مناسبی انجام دهند.   شوندمطلع 
  

  اسالم اعتقادي کلیديمفاهیم  -3
   یمکتبـ  اسـت. اسالم مبتنی بر مفهوم کـاملی از جهـان هسـتی    

گرا و جامع که هـدف اصـلی آن پـرداختن و یـا پاسـخ دادن      واقع
االت مرتبط با نیازهاي انسان اعم از نیازهـاي معنـوي،   ؤس یتمام به

عقالنی، عاطفی، فردي یا اجتماعی در رابطه با این جهان و جهان 
فتـه عالمـه امینـی صـاحب     گ بر اساس .]4-3است [ پس از مرگ

، اسالم پاسـخگوي دیـروز، امـروز و فـرداي جامعـه      ]5، 3الغدیر [
در  کلیـدي  برخـی از مفـاهیم   بشریت در همه امور زندگی اسـت. 

اسـت  مـرتبط   رپـذیري طکه با اصـول کـاهش خ  را تعالیم اسالمی 
قـرار داد. مفـاهیم    مورداسـتفاده توان براي کاهش خطرپذیري  می

  :اصلی اسالم عبارتند از
خالق که در برابر اراده و امر پروردگار  کامل تسلیم یعنیاسالم  -

ــان هســتی  ــان جه ــا  (اهللا) اســت. انس ــهه ــاگون  از جنب       هــاي گون
. بـه  پـی ببرنـد   خداونـد هـاي دانـش و قـدرت     نشانه توانند بهمی

متعـال در   خداونـد اسـت کـه    رهنمـودي معناي امروزي، اسالم 
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سـال   1436در ص) تعالیم پیامبر اکـرم ( قرآن مجید و از طریق 
تـا   اصـول بـراي تمـام اعصـار    به بشریت هدیه نمود و این پیش 

هـاي  در آمـوزه » اسـالم «. واژه ]6خواهد بـود [ معتبر روز قیامت 
زیـرا   ؛شـود مـی  القطـ ا نیـز  هاي ابراهیمیآیین یتمام به قرآنی

بـاور مشـترك آنهاسـت.     ،پیـامبران او اعتقاد به خـداي یگانـه و   
 أُنـزِلَ  و مـآ  بِاللّه آمنَّا قُولُواْ" :فرمایدخداوند در قرآن کریم می

و  و یعقُـوب  و إِسـحقَ  و إِسـماعیلَ  إِبـرَاهیم  إِلَى أُنزِلَ و ما إِلَینَا

اطبا األسم و یى أُوتوسى میسع ا وم و یونَالنَّ أُوتن بِیم هِمبالَ ر 

: لَه و نَحنُ منْهم أَحد بینَ نُفَرِّقُ ما به خـدا و  بگویید که  مسلمونَ
بر ما و بر ابراهیم، اسماعیل، اسـحاق و یعقـوب و اقـوام     آنچهبه 

موسی و عیسی و سایر پیامبران از خداي خویش به  آنچهآنها و 
گونـه تمـایزي میـان آنهـا     هـیچ  آوردیم ودریافت نمودند ایمان 

  .)136 :بقره( "یمیشویم و تسلیم فرمان اونمی قائل
باید بر اساس شناخت، باور و ایمان ر امر خدا ـرابـم در بـتسلی

. و حیات سالم در دنیا منجر شود اعمال نیکانجام باشد تا به 
با اعمال  ،و ایمان او باشد مبتنی بر ایمان بایداعمال و رفتار انسان 

 و هو اللَّه إِلَى وجهه یسلم من و" شود میکامل  نیک و درست

: عاقبۀُ اللَّه إِلَى و الْوثْقَى بِالْعرْوةِ استَمسک فَقَد محسنٌ هر  و الْأُمورِ

 "خدا آرد و نکوکار باشد ... يوـس  هـا بـرض و مـکس روي تسلی

هاي پدیده توان درس گرفت که بایدمییات آاز این . )22 :(لقمان
 مناسب با رفتار و برخورديو  کردباور طبیعی و قوانین الهی را 

  .آنها داشت
 ؛است يکتابی جامع، چندمنظوره و تفسیرکننده چندبعد ،قرآن -

و در همه موضوعات  استمعتبر  اعصار یبراي تمام که يطور به
 أُمـۀٍ  کُلِّ فی نَبعثُ و یوم" :مرتبط با زندگی انسان کاربرد دارد

ئْنَا أَنفُسهِم منْ علَیهِم شَهِیدا  و نَزَّلْنَـا  هــؤُالء  علَى شَهِیدا بِک و جِ

 ـکلَیع  تَـابانًـا  الْکیبلِّکُـلِّ  ت  ء ى  شَـیـده ـۀً  ومحر شْـرَى  وب و 

 :... فرستادیم تا حقیقت هر ما بر تو این قرآن عظیم را للْمسلمینَ
کالم ساده و  یگر،د عبارت . به)89 :(نحل "...چیزي را روشن کند

جامعه از عوام  رهايقشآگاهی تمامی ن که براي آدقیق آیات قر
را  اي قـادر اسـت معـانی چندگانـه    است،  استفاده قابلتا خواص 

بـراي  د کـه  کنـ ارائـه   مثـالی و براي موضوعات مختلف  آشکار

تکامـل   بـراي و  باشـد فهـم   قابـل  علمـی سطوح مختلف  بامردم 
  .شودبرده  کار به ماديزندگی و رفتار انسان از نظر معنوي و 

  .استشهود  و کشف ،اصول اسالم مبتنی بر شناخت، عقل، تجربه -
ر و ـاالمیـا (اولـد و دانـردمنـده، خـزیـرگـ، بهــرزانـفري ـرهب -

 هو أَمنْ". اشدـاري بـها ج انـدگی انسـباید در زن )ابـاولواأللب

 ربه رحمۀَ و یرْجو الْآخرَةَ یحذَر و قَائما ساجِدا اللَّیلِ آنَاء انتـقَ

 یتَذَکَّرُما إِنَّ ونَیعلَم لَا و الَّذینَ یعلَمونَ الَّذینَ وِيـیستَ لْـه لْـقُ

اند با مردم جاهل آنان که اهل علم و دانشا ـآیابِ: ـالْأَلْب واـأُولُ
طیع آمنُواْ نَـذیـالَّ أَیها یا" ).9 :رـ(زم "؟نادان یکسانند و  اللّه واْـأَ

طیعواْ  فَرُدوه شَیء فی تَنَازعتُم فَإِن منکُم األَمرِ و أُولی الرَّسولَ أَ

 ذَلک رِـاآلخ ومِـالْی و بِاللّه ونَـتُؤْمنُ کُنتُم إِن و الرَّسولِ اللّه إِلَى

اي اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و تَأْوِیالً:  و أَحسنُ خَیرٌ
االمر) را اطاعت یـول، اولـدا و رسـرف خـداران (از طـرمانـف

تحت بنابراین انسان باید با شناخت و دانش  ؛)59 :(نساء "...کنید
زندگی کند. یکی از ود ـان خـام زمـامري ـت و رهبـر والیـام

  .عقل و علم بر نادانی و جهل استاهداف اسالم تسلط 
ــدر اســالم  - ــت ک ــی، فعالی ــی و جمع ــاعی،  ار گروه ــاي اجتم ه

هـاي   همکـاري و مشـورت در جنبـه   اجتمـاعی،  هـاي  مسؤولیت
 قشـرها  قرار دادن همـه  توجه مورداز جمله گوناگون زندگی و 

و  الصـلَاةَ  و أَقَاموا لرَبهِم استَجابوا الَّذینَ و".واالیـی دارد ارزش 

مرُهى أَمشُور منَهیا بمم و مقْنَاهزر  : آنان که امر خـدا را  ینفقُونَ
اجابت و اطاعت کردند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام 

حـدیثی از حضـرت محمـد (ص) آمـده     در . )38 ا:(شـور  "دادند
   منــد از کمـک خداونــد بهـره   ،کارهــاي گروهـی اسـت کـه در   

ع) فرمودند: یداهللا مع الجماعه (دسـت  ( یعل. حضرت شویدمی
کـه  نماز جماعت برگزاري در اسالم بر خدا با جماعت است). 

  بسیاري شده است. کیدتأوحدت اسالمی است  ي ازنماد
 توانایی کامل براي آیند و به دنیا میپاك  و ري از گناهبها  انسان -

. را دارند (سعادت) رشد و دستیابی به موفقیت، سالمت و تکامل
 هایشان ییو رشد توانا )پاکی( را به حفظ خلوص ها انساناسالم 

تمامی دستورات خداوند براي رشد و تعالی  تشویق نموده است.
  انسان سالم است.  



 محسن غفوري آشتیانی                                                                                                                                                                                   

1394سال دوم، شماره دوم، تابستان       68  
  

اراده خداوند (تقـدیر و سـنت الهـی) مبتنـی بـر اعمـال و رفتـار         -
کوشـی و ایمـان    سـخت نیکـی،  انسان است. انسان بدون تالش، 

  یابد. تواند به کمال و خشنودي خداوند دست راسخ نمی
خداوند در تمامی جوانب زندگی به انسان اختیار تـام و قـدرت    -

 .)8شـمس:   ،و تَقویهـا فاَلهمها فجورها (َ تمیز خوب و بد را داده است
ــاب     ــدرت انتخ ــان ق ــه انس ــین ب ــورداو همچن ــه  در م ــه ک          آنچ

گرایـی  جبراز  و اینکه چگونـه  ، داده استخواهد انجام دهدمی
توانـد   هر فردي میانجام کارها اجتناب کند.  و مجبور بودن در

خطـري را بـراي    با انجام اعمال مناسب و صحیح مسیر امن و بی
  .ابعاد زندگی انتخاب کندخود در تمام 

حقی براي آزار رساندن به خود و دیگران را نـدارد.   انسان هیچ -
 ؛آزار و یا آسیب رساندن به دیگران گنـاهی نابخشـودنی اسـت   

  .]7د [دیده طلب بخشش نمایمگر اینکه از فرد آسیب
واجب است احترام گذاشتن به حقوق دیگران رعایت کردن و  -

النّـاس در اسـالم بسـیار    و به رعایـت حـق  زیادي دارد اهمیت  و
  . ]7[ تأکید شده است

و از آنهـا   ردگـذا بد بـه قـوانین احتـرام    یـ باانسان در اعمال خود  -
ایـن جهـان و یـا جهـان      همرتبط ب خواه این اعمالپیروي نماید؛ 
فتـواي   .باشـد  ردي یـا جمعـی  ـفـ اعمـالی   یا خواهپس از مرگ 

ه قـــوانین اجتمــاعی، حضــرت امــام (ره) در لــزوم رعایــت کلیــ
  واقعیت است. اي بارز از ایننمونه

شـوند.  مـی  به انجام اعمال نیک فرا خوانـده مردم امر به معروف، در  -
کنـد.  آنها را از انجام عمل ناصالح منـع مـی   ،برعکس، نهی از منکر

 عنِ و ینْهونَ بِالْمعرُوف و یأْمرُونَ الْخَیرِ إِلَى یدعونَ أُمۀٌ منکُم ولْتَکُن"

و باید از شما مسلمانان برخی خلق الْمفْلحونَ:  هم و أُولَـئک الْمنکَرِ
را به خیر و صالح دعوت کنند و مـردم را بـه نیکوکـاري امـر و از     
بدکاري نهی کنند و اینان که به حقیقت واسطه هدایت خلق هستند 

  .)104 :عمران (آل "و رستگاري خواهند بود یبخت یروزفدر کمال 
تـوجهی بـه قـوانین و عـدم     بی ،سرپیچی از فرمان خداوند ،گناه -

 اسـت.  در امـور دنیـوي و اخـروي    معرفت و دانش یريکارگ به
ي طبیعـی و  هـا  نعمـت ي خداونـد و  ها نعمتاستفاده ناصحیح از 

 تخریب طبیعت، گناه است.

روشن است که بسـیاري از مفـاهیم    با عنایت به موارد مذکور،
 هـاي ناشـی از  کـاهش خطر  راهبـردي در اسالم از اصـول   کلیدي

کنـد. در   حمایـت مـی  طبیعـی  زلزله و پیشـگیري از وقـوع سـوانح    
مسائل مـرتبط بـا زلزلـه در     هاجمالی ب رشیبخش بعدي پس از نگ

و ارتبـاط آن  طبیعـی  ن، مفاهیم نادرست در خصـوص سـوانح   آقر
  .ه استتوضیح داده شد یروشن دا بهبا گناه و خشم خ

  

  زلزله بر قرآن نگرش -4
الم و معانی چنـد  اس در مذهبی اندیشه اصلی منبع کریم قرآن

وانـب زنـدگی   ج همـه  در انسـان  هـدایت  اصـلی  مرجع آن، بعدي
ات و در همه اعصار موضوع همه با جامع و طور کاملبه کهاست 

تـوان بـا ییانـات    یمـ  را قـرآن  آیـات  معنی. است سازگار ومنطبق 
ت نیز تفسیر نمود اس معتبر اندازه همان به و قرآن مکمل کهپیامبر 

گـاه نگـاه مطلـق     یچهـ شـده،   یـان بمفاهیم  و به روشنی توضیح داد.
  .]7[ نیست و نفی مفاهیم معنوي و غیبی را ندارد

 تصورات و تعابیر از اجتناب و نگرش این بهتر دركمنظور  به
 قرآنی مرتبط آیات مقاله از بخش این دراسالمی،  جامعه در غلط

 هـاي یـت فعال بـا  آنهـا  میـان  ارتبـاط  ایجـاد  و مزبور اصول زلزله، با
  .بررسی شده است زلزله خطرپذیري کاهش براي مورد نیاز
 مستقیم غیر طوربه زلزال و سوره در مستقیم طوربه» زلزله« واژه

)، 171 و 155، 91، 78هاي مختلفی مانند اعراف (آیات ورهس در
 سـبأ  )،37 عنکبوت (آیـه  )،68 و 37 اسراء (آیات )،26 آیه(نحل 
 ایـن  در. اسـت  شده ذکر )5 حاقه (آیه و )16 ملک (آیه )،9 (آیه
 زلزله طبیعی رویداد و قیامت روز دنیا، این پایان مفاهیم به هاسوره

 هـدف  عنـوان به تـواننیز می را مفاهیم این معنی. است اشاره شده
  .نمود ذکر مقاله این اصلی

  

  زلزله به مستقیم اشاره -4-1
 اشـاره  مستقیم طوربه زلزله پدیده و زمین به آنها در که آیاتی

  : ]3[ از عبارتند است شده
ع األَرضِ و فی" -1  و مجاور قطعاتی زمین در و...:  متَجاوِرات قطَ

 چـون  به مفـاهیمی  قرآن در این آیه. )4 رعد:( "است ... متصل
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ات تکتــونیکی و تحـول زمــین، کـه توســط دانشــمندان   صـفح 
 سـال  1400 از بـیش  شـده،  شـناخته علوم زمین در قرون اخیـر  

  .کرده است اشاره پیش
2- "مفَۀُ فَأَخَذَتْهواْ الرَّجحبص :  دارِهم فی فَأَ  ايزلزله پسجاثمینَ

 .آمدنـد  در پـاي  از خود خانه در همه آنکه تا آغاز شد آنها بر
 بــه آیــه . ایــن)91 و 78 بــا دو بــار تکــرار در آیــات اعـراف، (

   .دارد اشاره زلزله یژهو به سوانح، ناگهانی وقوع مفهوم
   :سوره زلزال -3

  مهربان بخشنده خداوند نام بهالرّحیم:  الرّحمن اهللا بسم

 تـرین سـخت  بـه  زمـین  کـه  یهنگامزِلْزَالَها:  الْأَرض زلْزِلَت إِذَا
  )1بلرزد ( خود به زلزله

ــت أَخْرَج و ضــأَر ــا:  الْ درون اســرار ســنگین بارهــاي وأَثْقَالَه 
  )2افکند ( بیرون دل از را همه خویش

 را زمـین : گوید آدمی محشر روز آن درلَها:  ما الْإِنسانُ و قَالَ
  )3آمد ( پیش چه

ذئ موثُ ی دا:  تُحهارحـوادث  بـه  را مـردم  زمـین  هنگام آنأَخْب 
  )4سازد (می آگاه خویش بزرگ

  )5کند ( الهام چنین او به خدا کهلَها:  أَوحى ربک بِأَنَّ

ذئ موی ردص ی ا أَشْتَاتًا النَّاسرَولِّی   : مـالَهماز مـردم  آن روز درأَع 
  )6ببینند ( را خود اعمال نتیجه تا آیند بیرون پراکنده قبرها

:  خَیرًا ذَرةٍ مثْقَالَ یعملْ فَمن رَهکار ايذرهقدر  به کس هر وی 
  )7دید ( خواهد آن را کرده، نیک

ا ذَرةٍ مثْقَالَ یعملْ و من شَر  : رَهکـار  ايذرهقدر  به کس هر وی 
  ).8رسید ( خواهد کیفرش بههم  آن شده مرتکب زشتی

 اي زلزلـه  ایـ  و قیامـت  روز به را سوره این اسالمی دانشمندان اکثر
 و سـاده  معنی وجود این، با. دانندمی مرتبط دنیاست این پایان مبین که

 داده توضـیح  یسـادگ  بـه  را زلزله نیز رویداد سوره این اول آیه روشن
 نتیجـه  انسـان  کـه  دارد شرایطی اشـاره  به )6( آیه نگرش، این با. است
 داده انجـام وساز  ساخت درآنچه  را در هر عملی از جمله خود اعمال
را رعایـت  وسـاز   سـاخت قـوانین   کـه  کسـانی  کند.می مشاهده است،
 کـه  آنهـایی  نتایج خوب آن را که ایمنی است خواهند دیـد و  کردند

و دچـار خطـا شـدند،     انـد نکـرده  تبعیـت وساز  ساخت ایمنی اصول از

 ) نیـز 8 و 7آیـات (  .کرد خواهند مشاهده را ناخوشایند و ویرانی نتایج
اي کار صحیح در رابطـه بـا ایمنـی    ن امر اشاره دارد که حتی ذرهای به

 منجـر  مثبـت  نتـایج  بـه  ایمـن  توسـعه  ووسـاز   سـاخت  و زلزلهدر برابر 
   ایمنـی،  گـرفتن  نادیـده  ایـ  خطـا  ايذره یگـر، د عبـارت  . بـه شد خواهد

تـوان  ) مـی 8ایج آشکاري را به همراه خواهد داشت. در تفسیر آیه (نت
 را جامعه نیاز ایمن، ساختمان کی حتی ساختن ان کرد کهگونه بیاین
 گونـه  . آنداد خواهـد  سریع در زمان بحران کاهش واکنش سیستم به
 ایـن  بـه  نیـاز  زمینـه،  ایـن  در خطـا  عمـل  ایـ  نـاامن وساز  ساخت هر که

 را بـراي  بیشـتري  يهـا  تـالش  نتیجـه  در دهـد و را افزایش مـی  سیستم
  .طلبدمی زلزله از پس عمران

 :اسـت  آمـده گونه  ینبد نیز قصص سوره در مفهوم این مشابه
ئَۀِ جاء و من منْها خَیرٌ فَلَه بِالْحسنَۀِ جاء من " یزَى فَلَا بِالسجینَ یالَّذ 

َئات عملُوا یا إِلَّا السکَانُوا م  :  پـاداش  آرد نیـک  عمل که هریعملُونَ
 بـد  اعمـال  همـان  بـه  جـز  کنـد  بد عمل کس هر و ابدی آن از بهتر

  .)84 :قصص( "نشود مجازات
 بـا  قـرآن  زلزلـه،  از پـس  مثبت نتایج کسب براي که است روشن

 عملکـرد  لـزوم  و سـوانح  ناگهـانی  وقـوع  شناسـی، زمـین  مفـاهیم  ارائه
 مسـیر  ایـن  در را نـاچیز، انسـان   خطـاي  هرگونـه  از اجتنـاب  و صحیح
  .است کرده هدایت

  

  قرآن در صالح عمل و ایمان -4-2
 و ایمــن طراحـی  خطرپـذیري،  کــاهش در کلیـدي  مفهـوم  یـک 
وقـوع خطـر (سـطح مـورد      احتمـال  میـزان  بـه  توجه با هاسازه متناسب

 ایـن . مطلـوب اسـت   کیفیـت  بـا  وسـاز  ساختهمراه با  انتظار از خطر)
      کننــد کــه شــود و مــردم بــه آن عمـل مــی  مفهـوم، زمــانی محقــق مـی  

ــه را حتمــی   ــد وقــوع زلزل ــوانین،  بداننــد و بــاور کننــد و بپذیرن کــه ق
الزمـه   مقـاوم وسـاز   سـاخت  و هاي طراحـی نامهها و آییندستورالعمل

یگـر، ایمـان و انجـام عمـل     د عبارت بهایمن بودن در برابر زلزله است. 
صالح را کـه در همـه مسـائل زنـدگی کـاربرد دارد و الزمـه رشـد و        

سـوانح طبیعـی و غیرمترقبـه    موفقیت است، رعایت نمایند تـا در برابـر   
 و» ایمـان « تکمیلی مفهوم دو قالب در قرآن در مسأله این. ایمن باشند

 و مـذاهب  همـه  واقـع  در و اسـالم  اي پایه اصول عنوان به» صالح عمل«
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  . است قرار گرفته خطاب مورد خطرپذیري کاهش راهبردي اصل نیز
 خصــوص ایـن  در مـرتبط قـرآن   آیــات و هـا سـوره  از برخـی 

  :]3[ از عبارتند
 بعـدي  چنـد  معـانی  العصر: از این سوره با توجـه بـه  ي و سوره -1

 جلـوگیري از خسـارات کـاهش   در خصـوص  تـوان  مـی  قرآن
. نیز اسـتفاده نمـود   زلزله مانند طبیعی حوادث در انسانی تلفات
  :است شرح این به سوره این آیات
  مهربان بخشنده خداوند نام بهالرّحیم:  الرّحمن اهللا بسم

  : صرِ الْع1عصر و زمان ( به قسمو(  
:  لَفی الْإِنسانَ إِنَّ   )2است ( زیان و خسارت در انسان کهخُسرٍ
 و تَواصـوا  بِالْحقِّ و تَواصوا الصالحات و عملُوا آمنُوا الَّذینَ إِلَّا

 :  و شـدند  نیکوکـار  و آوردنـد  ایمـان  خـدا  بـه  آنـان کـه   مگـر بِالصبرِ
  .)3کردند ( سفارش را کدیگری دین در پایداري و راستی ی،درست به

تـوان در مـورد   یی کـه مـی  ها درسو  سوره این اساسی تعالیم
  :از زلزله گرفت عبارتند

را  او هـدایت  حکمت و خدا، که الزم است» ایمان« لحاظ از
ــوانین زنــدگی همــه موجــودات و از جملــه  جوانــب تمــامی در  ق

 و ایمـان  شـناخت  طبیعـی  ايپدیـده  عنوان به زلزله وجود و طبیعت
 صحیح اعمال در انجام اصلی انگیزه عنوان به او رحمت به و آورد
 پایــه بـر  کـه  صـالح  اعمـال  اعتقـاد داشــت.  حیـات  و ایمنـی  بـراي 

موجب  شود؛ زیرا واقع تشویق مورد است، و عقل دانش شناخت،
 معنـی  بـه  توجـه  صبر (بـا  شود.می تلفات از پیشگیري در موفقیت

و تشـویق در انجـام    انگیـزه  ایجـاد  موجـب  قـرآن)،  در صبر مثبت
 و پرهیـز از عمـل ناصـحیح و گنـاه بـراي      صـحیح و صـالح   اعمال

ي هـا  تـالش امیـد و تـداوم    صـبر، . شودمی یروم مرگ از پیشگیري
 .اسـت  خطرپـذیري  و تلفـات  کـاهش  در اساسـی  عوامل مثبت از

صـالح و خـوب، گسـترش    رعایت چهار اصل ایمان، انجام عمـل  
ــدگی    ــراي توفیــق و ســعادت در زن حــق و درســتی و شــکیبایی ب
دنیوي، اجتمـاعی و اخـروي بـه مسـلمانان توصـیه شـده تـا دچـار         
     خســران در ایــن دنیــا و آخــرت نشــوند. یــک مصــداق ایــن آیــه  

تواند در مورد عمل صالح بـراي ایمـن بـودن در برابـر سـوانح      می
  ها و توسعه شود. باشد تا باعث حفظ جان انسان

 مـن  تَجـرِي  جنَّـات  سنُدخلُهم الصالحات و عملُواْ آمنُواْ و الَّذینَ" -2

 اللّـه  منَ أَصدقُ و منْ حقا اللّه وعد أَبدا فیها خَالدینَ األَنْهار تَحتها

) خلق و خود( صالح به کارها و گرویدند خدا به که را آنانقیالً: 
  ).122 نساء:( "...آوریممی در بهشتی به را آنها يزود به کردند

:   جنَّـات  لَهم الصالحات و عملُوا آمنُوا الَّذینَ إِنَّ" -3  آنـان النَّعـیمِ
 يهـا  بـاغ  پرداختنـد  نیکـو  اعمال به و آوردند ایمان خدا به که

  ).8 لقمان:( "آنهاست مخصوص پرنعمت
 الَّذینَ الْمؤْمنینَ و یبشِّرُ أَقْوم هی للَّتی یِهدي الْقُرْآنَ هـذَا إِنَّ" -4

 را خلـق  قرآن این هماناکَبِیرًا:  أَجرًا لَهم أَنَّ الصالحات یعملُونَ
 کـه  را ایمـان  اهـل  و کنـد مـی  هـدایت  طریقـه  اسـتوارترین  به

  ).9 اسرا:( "دهدمی بشارت عظیم ثواب و اجر به باشند نیکوکار
ضیع لَا إِنَّا الصالحات و عملُوا آمنُوا الَّذینَ إِنَّ" -5  أَحسنَ منْ أَجرَ نُ

 هـم  مـا  شـدند  نیکوکـار  و آوردند ایمان خدا بهکه  آنان عملًا:
  ).30 کهف:( "گذاشت نخواهیم ضایع را نیکوکاران اجر

 و أَحسنُواْ التَّهلُکَۀِ إِلَى بِأَیدیکُم تُلْقُواْ و الَ اللّه سبِیلِ فی و أَنفقُواْ" -6

ب اللّه إِنَّ حینَ ینسحو کنید انفاق خدا راه در خود مال از: الْم 
ــود ــه را خ ــه ب ــد مهلک ــویی و نیفکنی ــد؛ نیک ــرا کنی ــدا زی  خ

  ).195 بقره:( "داردمی دوست را نیکوکاران
 عنـوان  به ایمان آیات مختلفی ازدر  که قرآن شودمی مشاهده

 بـه  دسـتیابی  خواهـان  کـه  کسـانی  براي صالح عمل انجام ي الزمه
 طبیعـی  سـوانح  برابـر  در تـا  کنـد مـی  ادی هستند، پاداش و موفقیت

 بـا  کارهـایی  و نیـک  اعمالی باید آنان اعمال بنابراین بمانند؛ ایمن
   :گرفت نتیجه توانمی پس. باشد مطلوب کیفیت

. است زندگی بهترین عملکرد انسانی و در جهت خالق هدایت -
شـود   تشـویق مـی   خـود  دانـش  و آگاهی اختیار، و اراده با انسان
 زنـدگی  جوانـب  همـه  یرندهدربرگ که جامع، هدایت این از که

  پیروي کند؛ است،
 از پیـروي  گذاشتن و احتـرام پذیرش، ،ها مهارت قوانین، عقـل، -

ــوانین ــررات و ق ـــوي، مق ـــردي، معن ــاعی ف  تخصصــی و اجتم
  سرلوحه اعمال قرار گیرد؛

 کـه  اعمـالی  شـود.  انجـام  رفتـار  و اعمال بهترین هر موقعیتی در -
  باشد؛ صحیح شناخت و ایمان پایه مبتنی بر
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 و ي پروردگـار هـا  نعمـت  از خـرد،  و دانش از صحیح استفاده با -
  صحیح گرفته شود؛ بهره طبیعت

ال صحیح در رابطه با زلزله به معناي تبعیت از متخصصـین،  اعم -
ــا متناســب توســعه و ریــزيبرنامــه از اطمینــانحصــول   خطــر، ب
 و ســاختمانی مقـررات  و هــانامـه آیــینوسـاز بــر اسـاس    سـاخت 
 . است زلزله برابر در ایمن يها ساختمان ساخت

 تمامی در اصول این از جامعه متن در ایفرد  عنوان به انسان اگر
 بـه  طبیعـی  سـوانح  کنـد،  تبعیـت  خـویش  روزانـه  زنـدگی  جوانب
 ناپـذیر تفکیـک  ایمنی، بخش و نخواهد شد اسفناك منجر سوانح

  .بود خواهد ملت و امتی هر توسعه روند از
  

  معروف و نهی از منکر (نظارت عمومی) به امر -4-3
 در مـؤثر  اقـدامات  الزمـه  مناسـب،  و حاکمیت خوب و مدیریت

 نقـض  جهت در کامل، نپذیرفتن خالف اجراي و خطرپذیري کاهش
نیـاز   و جـامعی   معـروف گسـترده   بـه  امـر  مسأله بـه  این. است مقررات

بـدون   اي کننـده  تعیین بخصوص مردم، نقش و مسؤولین توسط و دارد
 تشـویق  بـراي . کندمی افته ایفای توسعه کشورهاي زیاد در هزینه صرف

 مفـاهیم  از تـوان مـی  نظـارت  اجـراي  در جامعه و عمومی به مشارکت
 از دعــوت « معنـی  بـه  این. نمود استفاده منکـر از نهی و معروف به امر

ــردم ــویق و م ــا تش ــام  آنه ــراي انج ــال ب ــی و نیــک اعم ــال از نه  اعم
 تـوان  مـی  که اسالم است در اساسی مفاهیم از دو این. است» نادرست

 حصـول  و خطرپـذیري  کـاهش  هـاي  برنامـه  مـؤثر  اجـراي  در آنهـا  از
 عنـوان  . بـه نمـود  اسـتفاده  ها دستورالعمل و مقررات رعایت از اطمینان

  :دارند اشاره مفهوم این بهعمران  آل سوره 110و  104 آیات ،مثال 
و  بِـالْمعرُوف  و یـأْمرُونَ  الْخَیـرِ  إِلَـى  یـدعونَ  أُمۀٌ منکُم و لْتَکُن "

 مسـلمانان  شـما  از بایـد  : والْمفْلحـونَ  هم أُولَـئکو  الْمنکَرِ عنِ ینْهونَ
 نیکوکـاري  بـه  را مـردم  و کنند دعوت صالح و خیر به را خلق برخی

 خلـق  هدایت واسطه حقیقت به که اینان و کنند نهی بدکاري از و امر
  .)104 :عمران آل( "بود خواهند رستگاري و فیروزبختی کمال در هستند
"رَ کُنتُمۀٍ خَیأُم تلنَّاسِ أُخْرِجرُونَ لتَأْم رُوفعنَ بِالْموتَنْه نِ وع 

 مـنْهم  لَّهم خَیرًا لَکَانَ الْکتَابِ أَهلُ آمنَ و لَو بِاللّه و تُؤْمنُونَ الْمنکَرِ

:  و أَکَْثرُهم الْمؤْمنُونَ  هستید امتی نیکوترین مسلمانان شماالْفَاسقُونَ

 از و کننـد  تشـویق  نیکوکاري به را مردم که کردند قیام آن بر که
 همـه  کتـاب  اهـل  اگـر  و آورند خدا به ایمان و دارند باز بدکاري

 برخی نبود؛ لیکن آن از بهتر چیزي عالم در آنان بر آورندمی ایمان
  .)110 :عمران (آل "بدکارند و بیشتر فاسق و ایمان با آنها از

هـا و اسـتفاده   مقـررات و دسـتورالعمل  ازآنجاکه عدم رعایـت  
امـري    توسـعه  در کشـورهاي درحـال  و طبیعـت  از زمـین   نامناسب

هــاي کــاهش موفقیــت برنامــهدر و از موانــع اساســی  اســترایــج 
آیـد، اسـتفاده از ایـن مفهـوم     خطرپذیري زلزله نیـز بـه شـمار مـی    

کلیدي در جوامع اسالمی مشارکت و نظـارت جامعـه را افـزایش    
اي بـراي جلـوگیري از نقـض    تواند وسـیله می  امردهد که این می

  مقررات خصوصاً توسط سازندگان غیرقانونی باشد.
  

  گناه -4-4
مفهوم کلیدي دیگري که در تمامی ادیـان و اعتقـادات بـدان    
اشاره شده گناه اسـت. در گذشـته، در بسـیاري از جوامـع سـنتی،      

توان . این نگرش را میدانستندسوانح را نتیجه گناه مردم میوقوع 
ایـن  بررسی  با تر به معنی و مفهوم گناه در اسالم و نیزبا نگاه دقیق

توضیح داد. گناه در شود،  مسأله که چگونه گناه باعث سوانح می
نتیجـه غفلـت،   اسالم، عدم پیروي از دستورات الهی است کـه در  

گیرد نداشتن ایمان و انجام اعمال خالف نداي وجدان صورت می
  شود:صورت زیر خالصه می تر بهیئطور جزهکه ب

توانـایی  خداونـد کـه همـان     يهـا  سوءاستفاده از بهترین نعمـت  -
انسـان  و یا اسـتفاده از توانـایی    استاراده و اختیار ، عقلانسان، 

  شود. منجر میآسیب یا سانحه  نادرست که به در جهت
اختیـار و  عدم استفاده از دانش و خردي که خداونـد همـراه بـا     -

آسیب بـه  به ه انسان بخشیده و انجام اعمال نادرستی که ب اراده
  د.شومیمنجر  دیگرانیا خود 

ــه   - ــت، بـ ــت از طبیعـ ــتفاده نادرسـ ــوان اسـ ــال عنـ ــعه و  ،مثـ توسـ
  آسیب برساند.و طبیعت  زیست یطسازي که به مح و ساخت

توانـد   خود گناه است. ایـن آسـیب مـی   آسیب و ضرر رساندن به  -
  باشد. زیست یطفرد و مح هاي ییسالمت، ایمنی و دارا مرتبط با

  و پایمـال نمـودن    عدم رعایت حقوق فردي و قـوانین اجتمـاعی   -
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  .]7[ ین گناهان استتر بزرگالناس که از حق
 اعتمـادي و انحـراف  بـی  مـردم و  جامعـه انجام اعمالی کـه در میـان    -

ماننـد عمـل ناصـحیح بعضـی از مهندسـان در      ایجـاد نمایـد؛    (فساد)
  شود.می اعتمادي مردم به جامعه مهندسیکه باعث بی وساز ساخت
 )،79و  78(و سوره نساء  )40(، در سوره عنکبوت کریم قرآن

خیر «گناهان و اعمال نادرست یا همان به در ارتباط با اعمال مردم، 
و هیچ  ستخدااست که پاداش و جزا از جانب  تأکید نموده» و شر

شود مگر آنکه نتیجه خطا یا جزاي عمل رنجی به انسان وارد نمی
ـ ن اَا( اشتباه خود او باشد ـ م اَنتُحس ـ نتُحس ـ نفُ اَم ل کُسـ ن اَم و ا م تُأس

، تمــامی وقــایع و ســوانح بــد و یگــرد عبــارت بــه .)6 (اســراء:هــا...لَفَ
گناه از جانب فردي است که مرتکب آن  ۀنتیج و بالیا، ناخوشایند

آورد. بـا  خطا شده و خدا هرگز رنج و ناراحتی به انسان وارد نمی
    یـا کـار خـالف عقـل و دانـش      گنـاه ارتکاب  توجه به این تفسیر،

و تلفات انسـانی در   خساراتتواند به سوانح منجر شود. اغلب می
کـه در   و دانش، استفاده نامطلوب از طبیعت، علمها به دلیل زلزله

  :عبارتند ازافتد. این آیات  اتفاق میاسالم گناه است، 
 أَخَذَتْه منْ و منْهم حاصبا علَیه أَرسلْنَا منْ فَمنْهم بِذَنبِه أَخَذْنَا فَکُلا "

 اللَّـه  کَـانَ  و مـا  أَغْرَقْنَا منْ و منْهم الْأَرض بِه خَسفْنَا منْ و منْهم الصیحۀُ

مهمظْلین للَک کَانُوا و مهونَ:  أَنفُسمظْلرا بـه کیفـر گنـاهش     یفـه هر طای
فروباریدیم و برخـی را   مؤاخذه کردیم که بعضی را بر سرشان سنگ

برخـی را بـه زلزلـه و گروهـی دیگـر را بـه        ،صیحه عذاب آسمانیه ب
 ؛آنـان هـیچ سـتم نکـرد     دریا به هالکت رسـاندیم و خـدا بـه    در غرق

  .)40 :(عنکبوت "لیکن آنها خود در حق خویش ستم کردند
" ... إِن و مهبنَۀٌ تُصسقُولُواْ حی هذ نْ هـم  نـدع  إِن اللّـه و  مهـبتُص 

ذه یقُولُواْ سیئَۀٌ نْ هـم  : ...كنداگـر خوشـی و نعمتـی فـرا رسـد      ع ...
گویند این از جانب خداست و اگر زحمتی پـیش آیـد بـه تـو نسـبت      

  .)78 :(نساءدهند... 
صابک ماَ" صابک و ما اللّه فَمنَ حسنَۀٍ منْ أَ ئَۀٍ  مـن  أَ ـیـن  سفَم 

کنَّفْس لْنَاكسأَر لنَّاسِ ووالً لسکَفَى ر و ا:  بِاللّههرچه از انواع شَهِید
نیکویی به تو رسد از جانـب خداسـت و هـر بـدي رسـد از نفـس       
توســت (اي پیــامبر) مــا تــو را بــه رســالت بــراي راهنمــایی مــردم  

  .)79: (نساء "فرستادیم و تنها گواهی خدا کافیست

وسـاز   در رونـد توسـعه و سـاخت    (انحراف) نقص و یا آسیب
ناامن و خسارت و سـانحه در بـر    بناياي جز نیز همانند گناه نتیجه

  فرماید:نخواهد داشت. قرآن در این مورد می
غِ ولَا.. " تَب ادی الْفَسضِ فإِنَّ الْأَر لَـا  اللَّه  ـبحی   : ... الْمفْسـدینَ

دا مفسـدان را ابـداً   ـکه خـ  مکنرگز در روي زمین فتنه و فساد ـه
  .)77 :(قصص "داردنمی دوست

ن، ان، مالکـ ا، مهندسـ بناهـا  عنـوان سـازندگان   بهها  وقتی انسان
و علمی را عمومی طبیعت قوانین  گذاران، یاستگذاران یا س قانون

کنند و از دانش موجود در اصـول مهندسـی و ایمنـی    رعایت نمی
و یـا مقـررات سـاختمانی را بـا اراده و      نمایندنمیاستفاده صحیح 

هـا را بـا انجـام     و حقوق دیگر انسـان  کننداختیار خویش نقض می
کنند، تمـامی ایـن اعمـال، در    آمیز خود رعایت نمیرفتار مخاطره

ن فســاد، ضــرر، آســیب و    ــی ــاه نگــاه اســالم مب ــه  اســت؛ کــهگن ب
  شود.می منجرو تلفات انسانی و اقتصادي پذیري، خسارت  آسیب

  

  اکرم (ص) از پیامبر یاحادیث -4-5
معتبـــر و  عمرجـــ یـــتشب اهـــلث و ســـخنان پیـــامبر و یـــاحاد

. اسـت  کـریم  هـاي اسـالمی و مکمـل قـرآن    ارزشمندي از آموزه
تـوان بـا لـزوم انجـام عمـل صـالح و       برخی از این احادیث را مـی 

  دانست:  زلزله مسائل مرتبط با
   و کامـل انجـام    یدرسـت  خداوند کسانی را کـه کـار خـود را بـه     -

  ؛گرایی)دارد (کمالمیدهند دوست می
  ؛داشته باشند اشتیاق وافريمردم باید براي انجام اعمال نیک  -
اي و نتیجه پسندیده استاعمال و رفتاري که با نیت خیر همراه  -

صـحیح   وسـاز  ساخت. شود، پرستش خداوند محسوب میدارد
مسکن و بنا را که علمی و فنی باشد و با نیت خیر انجـام شـود،   

  داند.پیامبر پرستش خدا و خدمت به خلق می
» ایمان نـدارد.  اش از آزار او در امان نباشدشخصی که همسایه« -

اي باشـد کـه   گونـه هنباید بـ در همسایگی وساز  ساخت و توسعه
 براي همسایگان ایجاد مزاحمت، آسیب و یا خسارت مالی کند

  الناس).(لزوم رعایت حق
کننـد  مـی  کسانی که قوانین را نقض و حقوق مـردم را پایمـال  « -
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 مسـیر اي دینـی و اخالقـی در   این سخن توصیه» مسلمان نیستند.
» عدم پذیرش خطـا در راسـتاي آسـتانه تحمـل    «اجراي سیاست 

  ست؛هابراي هرگونه عدم رعایت مقررات و دستورالعمل
 دیگـر،  یـان ب بـه  »غفلت، اساس تمامی مشـکالت و خطاهاسـت.  « -

یري کــارگ بـه بـا  و  سـند شنابزلزلــه را پدیـده  مسـلمانان موظفنـد   
خـود را در برابـر آن    ،جوانب زنـدگی  یدانش موجود در تمام

  زند؛آماده و ایمن سا
ــاه « - ــال کوتـ ــدتاعمـ ــی  ،مـ ــدگار نمـ ــوند.مانـ ــاي  »شـ   راهکارهـ

بـه  بلکه این امـر   ؛مدت براي کاهش خطر سوانح مؤثر نیستندکوتاه
  .نیاز داردمدت همراه با صبر و استقامت بلند يها تالش

  

  از امام علی (ع)حدیثی  -4-6
دانش  یريکارگ ن بهوجزء آن دسته از مردم نباشید که بد«

 »خود و انجام اعمال نیک در انتظار نتایج خیر هستند.

این احادیث و سخنان از بهترین ارشادات بـراي مسـلمانان در   
اي بـراي جلـوگیري از   وساز ایمن و وسیله جهت توسعه و ساخت

در سـوانح طبیعـی ماننـد    غفلـت و اجتنـاب از تلفـات    ، تـوجهی بی
  .استزلزله 

راهبـردي   اسـالم و اصـول   هاي یتارتباط میان هدا -5
 زلزله از ناشی هاي یبآس و خطرها کاهش و پیشگیري

  اده شدهن، نشان دآبا توجه به معانی چندبعدي قربخش،  این در
 پـذیري کـاهش خطر راهبـردي  تـوان بـا اصـول    که تعالیم اسالم را می

 پـذیري خطر کـاهش  افزایش انگیزه یا مبنا عنوان به آن از و منطبق سوانح
. ]8[ استفاده نمـود  ،اسالمی کشورهاي یژهو به ،در میان جوامع مذهبی

هـدایت،   ،خداونـد بـه انسـان    يهـا  نعمـت  ینتر توان گفت که مهم می
، عقل و دانشی است که بـراي انجـام اعمـال صـالح در اختیـار      توانایی

ثیر رفتارهـاي  أتـ  که مبتنی بر دانـش و شـناخت اسـت و   وي قرار داده 
تـوان  را می زیست یطوساز، جامعه و مح ساخت صحیح و نادرست در

  د.نموخالصه  )2(شکل فرآیند نشان داده در همانند 
که مبتنی بـر  » حنیک و صحیاعمال « اساس این نگرش، پاداش بر
ایمنـی و   به توسعه پایدار، است،و با باور انسان همراه  پروردگارتعالیم 
شـده   دادهنشـان   )3( شـکل در شود. در جوامع بشري منجر می حیات
 تواند با پیروي از قـوانین و اصـول اسـالمی،    که انسان چگونه میاست 

 اییـغـ  دفـه عنوان شت بهـبه به ،ان مذهبی آنـو به بی خود را بشناسد
   دگیـک زنـی ايـت به معنـهان بهشـن جـای در ابد.ـی تـدس ودـخ

  

  
  : رابطه میان اعمال انسان و حفاظت در برابر سوانح)2(شکل 

  

  
  : مراحل دستیابی به ایمنی، پیشرفت، حیات و سرانجام بهشت با پیروي از دستورات الهی)3(شکل 
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م با آرامش است. بر این اسـاس،  أایمن، سالم، شاد و تو پرنعمت،
    توان به شرح ذیل تفسیر نمود:را می »انجام اعمال نیک« و» باور«

اعتقاد بـه اینکـه هـدایت خـالق بـراي زنـدگی و عملکـرد         :ایمان
هـدایت   بـه اراده، آگاهی و دانش  یلهوس . انسان بهبهترین است ها انسان

 اسـت، تمامی جوانب زندگی  و شاملخالق خویش که هدایتی جامع 
، احتـرام  شپـذیر  ،هـا  مهـارت ، حقایق ،به عقل اعتقاد شود. می تشویق

ــوانین و مقــررات مــذهبی  ، فــردي، )معنــوي( گذاشــتن و تبعیــت از ق
کـه  نمایـد   بنابراین، اسالم مردم را ترغیـب مـی   ؛یصاجتماعی و تخص

عنوان یک پدیـده طبیعـی و قـانون زمـین بـاور نمـوده و بـر         زلزله را به
  نماید.آنها را به انجام رفتار و عمل نیک تشویق می ،اساس این باور

ترین باورهـا و  رفتار صحیح بر پایه صحیح :انجام اعمال نیک
با زلزله و ایمنـی بـه معنـاي     ارتباط. این امر در استبهترین دانش 

هـاي   نامـه ، تبعیـت از آیـین  هامتناسب با خطر  عهسو تو ریزي برنامه
وساز، پیروي از متخصصین، بـه کـار بـردن سـاختار ایمـن       ساخت

دانش و مهارت در استفاده بهینه از  یريکارگ اي و باالخره به لرزه
  .استبخشندگی خداوند و طبیعت 

در مواردي که مردم اعمال نادرست انجام داده یا مسیر صحیح 
)، مجازات آنها خسارت و تلفات است 3کنند (شکل  نمی را دنبال

اعمـال   یگـر، د عبـارت  بـه  ).4گیرد (شـکل  که از سوانح نشأت می
و عدم اسـتفاده از منطـق    توجهی و غفلت انسان نادرستی که از بی

 ؛شـود نامیـده مـی  » گنـاه «شـود در زبـان الهیـات     ناشی مـی  مناسب
و اعمـال   از رفتارهاي نادرست بنابراین، خسارات و سوانح عمدتاً

اي از مفـاهیم و  ن توضـیح سـاده  یـ شـود. ا  نامناسب انسان ناشی می
کنند. جهنم، که نتیجـه  بیاناتی است که بالیا را نتیجه گناه بیان می

رنـج، خسـارت، عـدم    یـا   گناه است، به زندگی همـراه بـا عـذاب   
دا و خشم خ ،بنابراین، سوانح ؛شودپیشرفت جامعه و ... اطالق می
بلکه نتیجه اعمال نادرسـت و عـدم    ؛یا عصبانیت او از انسان نیست

  .ما استپیروي از دستورات الهی در تمامی جوانب زندگی 
  
 سوانح برابر در ایمن ساختاز  نمونه بارزي ،نوح کشتی -6

 او بــا ســانحه رویــاروییداســتان حضــرت نــوح (ع) و تجربــه 
آموزش در هر آیینی اسـت.  ها براي  یکی از بهترین نمونه طوفان،

ما وحی کردیم که در حضور ما و «فرماید:  می ستادر این را نآقر
کـه فرمـان مـا     به وحی و دستور ما به ساختن کشتی پرداز تا آنگاه

آمد و آب از تنور فوران کرد... به شفاعت ستمکاران با من سخن 
  .)27 :منونؤ(م »مگو که البته آنها باید همه غرق شوند

  عبارتند از: شود، آموخته میکه از داستان نوح  ییها درس
در برابـر  فرمود: براي ایمن ماندن خداوند به پیامبر خود (نوح)  −

کشـتی بـا نظـارت دقیــق و     ،سـیل و طوفـان دریـایی ســهمگین   
 .مطابق دستور خداوند بسازد

  

  
سوانح، تلفات و رسیدن به دوزخ با سرپیچی از فرامین الهی وقوع :)4(شکل 
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در برابـــر  ،حتـــی ،شـــرط داشـــتن آمـــادگی ایمنـــی تنهـــا بـــه −
 آید. سوانح به دست می ینتر خطرناك

حفاظت خدا از پیامبر خود نیز با احترام به قـوانین طبیعـت کـه     −
انـد بـه دسـت     انسـان بـوده   هـاي  ییمبتنی بر عقل، دانش و توانا

لذا باید براي نجات از سیل کشتی سـاخته شـود تـا جـان      ؛آمد
  پیامبر و یارانش حفظ شود.

هـاي مشـابهی از ایـن قبیـل وجـود       ها و نمونه اسالم داستان در
بـا سـوانح و    رویـارویی مشـابهی در زمینـه    يهـا  دارد که آمـوزش 

تـا بـا کـاربرد     داده آموزشبرابر آن را  داشتن عملکرد صحیح در
  .یابدکاهش یر وم گخسارات و مر آنها

  

هـاي متعـالی در   جوامع اسالمی با این آمـوزه چرا  -7
  پذیرند؟برابر سوانح بسیار آسیب

کـه چـرا کشـورهاي اسـالمی بـا      سؤال بسیار مهمی است این 
 چنـین  وجود داشتن هـدایت و دانـش فطـري غنـی در مواجهـه بـا      

و ندارنـد  کـاهش خطـر زلزلـه     دربخشـی   رضایت نتایج، یسوانح
سـفانه اکثـر   أترین پاسخ این است کـه مت  . سادهندپذیر آسیب بسیار

کننـد.  طور کامل از اسالم و تعالیم اسالمی پیروي نمی مسلمانان به
دانشمند اسـالمی اوایـل قـرن بیسـتم،      ،اسدآبادي ینالد جمال یدس

در «پس از سفر به برخی از کشـورهاي غربـی، چنـین بیـان کـرد:      
و در کشورهاي اسـالمی   لمان نهاما مس ؛شدغرب، اسالم دیده می

منظـور از سـخن وي ایـن اسـت     ». مسلمان هست؛ اما اسالم نیست
، احتـرام بـه   و درسـت  عمال صحیحنجام اکه کشورهاي غربی با ا

کوشی براي دستیابی به توسـعه   کار بردن دانش و سخته قانون، ب
سـفانه در آن زمـان اغلـب    أکننـد. مت از تعالیم اسـالمی تبعیـت مـی   

 هـاي  یریتو مـد  کفایتبیکشورهاي اسالمی توسط فرمانروایان 
از دانشـی   ،به روند توسـعه  توجهیبا بی ند ودش نادرست اداره می

اي در نتیجـه توسـعه   کردند.استفاده نمی ،ه بودهعگذار توسکه پایه
  ناپایدار در برابر سوانح طبیعی به وجود آمد.

ــ   ــن س ــه ای ــخ ب ــا  اؤپاس ــین ب ــريژرفل همچن ــاریخ  نگ در ت
در فرآیند نشـان داده  کشورهاي اسالمی از پیش از اسالم تاکنون 

  شود:نیز میسر است که به شرح ذیل خالصه می) 5( شکلدر 

  

  
  روند شماتیک توسعه در کشورهاي اسالمی ):5( شکل

  

 غفلـت و نـادانی و جاهلیـت در   در ایـن دوره   :پیش از اسـالم 
  فرما بود. حکم ،کشورهاي اسالمی امروزه

توسعه تدریجی و گسترش دانش مبتنـی   :اسالم شروع پس از
  کـه اوج تمـدن    16و  15ن وتـا قـر   شروع شـد و  بر تعالیم اسالمی

، 20تا اواسـط قـرن    16ادامه داشت. از قرن  ،بود یایران -اسالمی 
    بالیدنـد کـه ایـن امـر بـه      برجسـته خـود مـی    دسـتاوردهاي مردم به 

اسـالم و آمیختـه   حقیقـی  شـکل تعـالیم    ییرو تغ ، غفلتتوجهیبی
د. تحت ایـن شـرایط،   شبا فرهنگ خرافات منجر  این تعالیمشدن 

بنـابراین   گردیـد؛ تلقـی  » اراده خدا«و ایمنی، » خشم خدا«سوانح، 
و  از دسـت دادنـد  شـدن بـا بالیـاي طبیعـی را      مردم توانایی مواجه

متناسـب بـا   اکثـر ایـن کشـورها    بیسـتم  نـوزده و  قرن  هاي فتیشرپ
طبیعـی نبـود و خطـر سـوانح بـا توسـعه شـهري و         هايسطح خطر

  یافت. روستایی به میزان زیادي افزایش
یـژه پـس از انقــالب   و بـه  ،هـاي اخیــر اسـالم در دهـه   :امـروزه 

ت. سـ خـود بازگشـته ا   یبه تعالیم حقیقـ ه، دوباره احیا شداسالمی 
  توان دوره رنسانس اسالم نامید.را میاین دوره 

  

  گیرينتیجه -8
بالیـا و چگـونگی   سـوانح و   هنگرش اسـالم بـ  بر در این مقاله 

 سـوانح  هاي ناشی ازایجاد انگیزه مذهبی براي جدي گرفتن خطر
درك شـناخت،  کار از طریق  شد که این تأکیددر میان مسلمانان 

صــحیح در راســتاي  اعمــالانجــام  ،و اســتفاده از دانــش موجــود 
 زلزلـه  پـذیري ثر در زمینـه کـاهش خطر  ؤو اقـدامات مـ   ها یاستس

  :عبارتند ازپذیر خواهد بود. خالصه این مبحث انجام
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متناسـب بـا    بایـد  هـا خطر آگاه نمـودن مـردم از  اشاعه دانش و  −
که آموزش و  است معتقد نگارندهباشد.  آنهاباورها و فرهنگ 

بــراي ارتقـاء ایمنــی در  ثري ؤطریقــه مـ  ،توسـعه دانــش سـوانح  
 است. یکشورهاي اسالم

صحیح  اعمالو توسعه پایدار از طریق ایمان، دانش و » حیات« −
عقـل و دانشـی کـه    از خواهـد بـود. اگـر     یـافتنی  ر و دسـت میس

اســتفاده نشــود،  ،قــرار داده ناانســ خداونــد بخشــنده در اختیــار
ــابســوانح  وقــوع ــاه،  و تبعــات آن اجتن ــذیر و ناشــی از گن      ناپ

 خردي و جهالت است.بی

امید است در این دوران بتوان با توجه مجدد به خرد و دانـش  
و استفاده صحیح از طبیعت، شاهد کـاهش خطرپـذیري و توسـعه    

  پایدار کشور با وجود سوانح طبیعی بود. 
  

  قدردانی
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This paper by presenting the guiding principle of disaster risk reduction, the key concepts of Islamic teaching, 
and the views of Islam on disaster and earthquake in particular; intends to correlate between them with the objective 
of developing an effective disaster risk awareness and preparedness, especially among a religious community, 
toward risk reduction and safety. The paper also tries to clear the existing misconception of assuming that disasters 
are due to God’s anger, etc. in order to increase people's understanding of and knowledge about disaster-related 
issues; as a necessary step in the process of disaster risk reduction and improving safety and development.  

In ancient times when science was in its infancy, people believed that disasters, especially earthquakes, 
represented the power of Mother Nature and humans’ vulnerability and were dominated by the need to survive amid 
the ferocity of nature. Today, a new approach is needed in order to change the mentality of traditional communities 
regarding the concepts that disasters are God’s will or expressions of His wrath. It is necessary to clarify 
misconceptions such as those relating to fatalism and God’s will about whether individuals will be saved or 
sacrificed to disaster, and that mosques and holy places are immune to damage, as was believed during the past  
earthquakes.   

Disaster Risk Reduction (DRR) is defined as a combination of hazard, vulnerability of the built environment, 
and human socio-economic and cultural impacts, as well as in terms of a country’s level of governance, capacity, 
preparedness and response to catastrophic events when they occur. The "guiding principles" of DRR can be 
outlined as: 1) Belief in the facts of nature and existence of natural hazard of the earth; Comprehensiveness; 2) 
Expert leadership and good governance is essential to the success of DRR programs; 3) Risk reduction should have 
the objective of sustainable development, but this can only be achieved effectively through collaborative efforts 
devoted to promoting good management; and 4) Risk reduction requires long-term actions based on consistent 
policies and backed by tolerance of the slow pace of the implementation.  

Key Concepts of Islam which relate to the principles of risk reduction can be outlined as: 1) Submission to the 
will and guidance of Allah (God) based on cognition, wisdom, belief, faith and revelation, resulting in “good deeds”, 
vitality and happiness; 2) Human deeds and behavior should be based on belief, and belief should be complemented 
with good deeds; 3) Leadership of wise, elite, and intellect; 4) High value is attributed to group work, social 
activities, social responsibilities, co-operation and consultation in various aspects of life; 5) God’s will (Taghdir and 
Sonnat Elahi) is based on human deeds and behavior; 6) Human beings do not have any right to harm themselves or 
others and highest importance is given to respecting and observing the “Human Rights”;  7) Public Supervision 
(Amr-bil-Maruf); and 8) Sin means violating God’s guidance by ignoring facts and knowledge, being negligent or 
failing to use knowledge; etc. It can easily be seen that many of the key concepts in Islam support the guiding 
principles of DRR. These concepts are among the best guidance for Muslims towards good quality and safe 
construction and developments and as a means of stopping negligence in order to avoid seismic losses and 
earthquake disasters.  

The Holy Qur'an as the principal source of religious thought in Islam with its multi-dimensional meanings, is 
also the principal source of guidance on all aspects of life and can comprehensively be adapted to all times and 
matters. The term “Earthquake” is mentioned directly in Chapter 99 of the Qur'an; and indirectly in various verses 
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such as: 7:78, 7:91, 7:155, 7:171, 16:26, 17:37, 17:68, 29:37, 34:9, 67:16, 69:5, etc. Chapter 101, “Asr” (The Time) 
has special address to Belief and Good Deeds, an action required if people desire to reach success and be rewarded 
by being safe during natural events.  

It should be noted that no statement by the Prophet Mohammad (PBUH) ever mentioned that earthquakes or 
other disasters are expressions of the wrath of God or the result of disobedience or infidelity. Instead, there are many 
statements that show the need to prepare for disasters and prevent them from happening.  

Correlation between Islamic teaching and risk reduction principles: The Papers shows that people by 
following God’s guidance, can realize themselves and in religious terms, as an ultimate goal, reach heaven. In this 
world, 'heaven' can be interpreted a productive, safe, healthy, happy and peaceful life. According to this, “belief” 
and “doing good deeds” can be interpreted in most as follows: 1) Belief: believing that our Creator’s guidance is for 
the best of human performance and better living. People are encouraged by being given free will, awareness and 
knowledge to follow God’s guidance, which is comprehensive and covers all aspects of life. Believing in wisdom, 
facts and expertise; as well as accepting, respecting and following spiritual, individual, social and technical laws, 
rules and regulations. Thus, Islam and Abrahamic religion in general, encourages people to believe in earthquakes as 
natural phenomena and facts of the Earth and, based on this belief, encourages them to do good deeds; 2) Doing 
good deeds: doing the best acts possible, based on the most correct beliefs and best knowledge. In relation to 
earthquakes and safety, this means planning and development that are compatible with hazards; obedience to 
building codes and regulations; following the leadership of experts; using seismically safe construction; and, finally, 
using knowledge and wisdom to make the most correct use of God’s bounty and nature. 

In the case that people perform bad deeds and do not follow the path their punishment is destruction and loss of 
life, which will result in disaster. In other words, bad deeds that are carried out on the basis of ignorance or 
negligence and without using appropriate logic, in theological language are called 'Sin'. Thus, losses and disasters 
mainly result from people's bad, incorrect and inappropriate deeds. This is the simple explanation on the concepts 
and statements that disasters are resulted from sin. Hell, which is the result of sin, refers to a life with misery, 
destruction, lack of community development, and so on. Thus, disaster is not God’s wrath or his anger with regard 
to humanity; it is simply the result of people's bad deeds and failure to follow God’s guidance in all aspects of our 
lives. 

The discussion of the paper can be summarized as: 1) Risk communication and knowledge dissemination should 
be compatible with people's beliefs and cultures. I believe that the use of religious teaching and knowledge of 
disaster and development can be an effective way of promoting safety; and 2) Sustainable development and 
“Vitality” can be achieved through faith, knowledge and the conduct of good deeds. If we reject or ignore wisdom 
and refuse to use the know-how that God has given us as his bounty, we will do sin and face “disaster”. 
 
Keywords: Islam; Quran; Earthquake; Natural Disasters; Safety; Risk Management; Sustainable Development; 
Progress 
 


