
 36-97/ ص 1011 بهار، 1، شمارة 8مخاطرات سابق(/ دورة  دانشت مخاطرات محیطی )مدیری

DOI: 10.22059/jhsci.2021.317526.622 

 اسالمی ۀدور انمتقدم نگاه از زلزله وقوع علل

 مخاطرات آن  و کیفیت توجه به (یازدهم تا دوم قرن اواخر)

  اله بیات خلیل
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،اسالمی ةدانشجوی دکتری تاریخ علم دور

 آشتیانی فخرالدین احمدی دانش

 عمران مهندسی زلزله ،سیرالدین طوییار دانشگاه خواجه نصدانش

 عبدالرسول عمادی

 اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ةدور ستاد مدعو تاریخ علما 

 (11/6/1011 :پذیرشتاریخ  – 97/11/1677تاریخ دریافت: )

 چکیده
 وقلو   عاملل  عنوان به را «هنِدخَاَ و هرِبخَاَ» یا «خشک و بخارِ تر» نظریۀ انمسلمان که است آن بر غالب گمان
اسالمی دورة دانشمندان  های تالشآشکارا اما ، خالی از حقیقت نیستظر ناین  .اند کرده اخذارسطو  از زلزله
یافتن پاسخ ایلن  صدد در رو  پیشپژوهش  گیرد. جدید نادیده می های نظریهارائۀ زلزله را از طریق تبیین در 

چله   طبیعلی  ةمخلاطر  بلۀ مثا بهله زلزعوامل طبیعی وقو  تبیین ر اسالمی د ةدور انمتقدمپرسش است که 
اواخلر قلرن   دانشمندان  در آثار یوجو به جستتاریخی این تحقیق با روش پژوهش  ؟اند داشتهی یها نوآوری
بنلدی و   آنهلا را طبقله   مکتلو   هلای  داده توصلی   و گلردآوری  بلا و  پلردازد  میهجری یازدهم قرن دوم تا 
 و تبیلین  استدالل، ،بسط و  شرح بامسلمانان  های تحقیق حاکی از آن است که یافته .کند میتحلیل  و زیهتج

دربلارة  خلود   مقلدرِ  یهلا  به پرسلش دهی  در پاسخه نظری اینبا آگاهی از ضع  و خشک و  بخارِ تر پذیرش
 و بللاران آ ِ»شللامل  هللا هنظریللایللن . انللد داشللته عرضلله آن کنللار در هللمدیگللر را  نظریللۀ شللش ،زلزللله
 بلاد » ،«ارتفاعات ۀدماغ و قلل ریزش ها، کوه افتادن»،«زمین زیرِ بزرگ های گودال و غارها شِریز»،«بارانی بی
 هلای  هنظریل طلرح ایلن    شلود.  می «سنگ شها  سقوط» و(« آتش یا حرارت) نور» ،«هوا فشار یا زمین روی
 .دارد حکایت زلزله پدیدة تبیین در دانشمندان مسلمان فلسفی و فکری استقالل از ،انهنوآور

 ، مخلاطرات طبیعلی زلزلله،   زلزلله  وقلو   عوامل لرزه، زمین زلزله، شناسی، زلزله تاریخ: های کلیدی واژه
  .اسالمی ةدورهای  نظریه

                                                           
 مسئول ةنویسند                Email: khalilbayat18@gmail.com       
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 مقدمه

هماننلد  دورة اسلالمی   متقلدمان  های تاریخی، دوره  لزله بهتبیین فراطبیعی ز نراه یافت وجود با

 اطلرا   طیمحل  یهلا  دهیل پد دیگلر   به آندادن   ربط با را لرزه زمین عتیطب کردند  یسع یونانیان

 ارسلطو  ازرا و خشلک   بخلارِ تلر  نظریلۀ   برای اولین بلار  دورة اسالمیدانشمندان  .دهند حیتوض

 متقلدمان هلای   دادن نلوآوری   نشلان  .پرداختنلد آن تکمیلل  ، توصلی  و  تشلریح   بله  و آموختند

 احیلای  شناسلی،  تاریخ زلزلله  ةحوزپژوهشگران  بین در یعلم تاریخ دن نگرشکر ، واردمسلمان

فقلر  جبران  نیزو  یعلو آثار طبیعیات، مانند مفاهیمی ۀپایشناسانه بر زلزله و شناسانه زمین نظام

ضلروریات و اهلدا  ایلن    یگلر  داز ، دورة اسلالمی  شناسی مخاطرهو  شناسی زلزلهتاریخ در  منابع

 از یکل یعنوان  به ایمالیه -آلپ کمربند یرو بر رانیافالت  تیموقع ،مضا  بر این پژوهش است.

اسلالمی، ضلرورت    هلای  و عبور این خلط از بسلیاری از سلرزمین    [69] جهان زیخ زلزله مناطق

 «ایلران مخلاطرات   نیتلر  مهلم » از یکلی با  همقابل برای پیشینیانای ه اندیشهشناسایی و مطالعه 

 ،یطل یمح مخلاطرات  بله   مربلوط  مباحل   در کنلد.  چنلدان ملی  را دو ی اسالمیکشورها[ و 60]

 املا  ،[7،،07]گرفتله  انجام  زلزله رینظ یعیطب مخاطرات ۀنیزم درزیادی  قاتیتحق و ها پژوهش

 وتلفیقلی   هلای  پلژوهش  ،مخاطرات دانش ةحوز در .است شده توجه کمتر آن ۀفلسف و تاریخ به 

 تلاریخ  در[. 30] شلود  ملی  ساساح آن خالی جایو  است شده گرفته نظر در کمتر یا رشته نیب

 در عللوم  و هسلتیم  علملی  هلای  اندیشه ابیی ریشه دنبال به گرایانه درون موضعی اتخاذ با که علم

 ربلط  جهلت  از هلم  شناسی زلزله های ریشه بازشناسی ،هستند معنایی تعامل در طولی نظام یک

. اسلت  اهمیلت  حلائز  بسیار بعدی دانشمندان بر آن تأثیر جهت از هم و خود پیش از علوم با آن

 ماهیللت تعریلل » دربللارة بحلل  نکتلله، تللرین مهللم شللاید شناسللی، مخللاطره و زلزللله بحلل  در

 بایلد ایفلا   در این زمینهدر اینجا رسالت تاریخ علم و نقشی که  .[7،] استآن  «شناسی مخاطره

. دیل گو یبلازم را  انینیشل یپ دیلدگاه  و موضلو   تلاریخی  اهمیلت کله  اسلت  ای  تلازه فسیر کند، ت

 هلای  دانش از گیری بهره با علم این. گرفت در نظر علوم دیگر از جدا توان نمی را شناسی رهمخاط

 میلان وضلعیت  . [39] سلازد  ملی  توانمنلد  را خلود  ... و علم تاریخ فلسفه، جغرافیا، جمله از دیگر

کله ملانع    دارد وجلود هلایی   گسسلت  دورة اسلالمی تلاریخ آن در  ویلژه   بله و امروز  شناسی زلزله

بله   ملا . آن شده اسلت مقابله با مخاطرات بع طبالشناخت و  واحد درو درک  گیری فرهنگ شکل

البته  .باشد علمی تاریخ است ممکن آن های ریشه که داریم نیاز [36] «مخاطره ادراک فرهنگ»

 و انگیخلت  میبر را دورة اسالمی متقدمان توجه کمترآن  با ثرؤم ۀمقابل و لرزه زمین از پیشگیری



 ،3 … اسالمی ةدور انمتقدم نگاه از زلزله وقو  علل

هلای   دریافلت مبنلای  برتنهلا   رو از ایلن و  یافتند میتوان بشر را خارج از   آنمقابله با آنان  بسا چه

   .پرداختند یمآن تبیین  به منطقی و عقلی 

 آثلار  مبحل   در عملدتا   ،«طبیعیلات » وضوعاتم از یکی عنوان به اسالمی ةدور در لرزه زمین

 گفتملان  بله   یادشلده  رویکلرد  .[93] اسلت  شلده  دانسته نجوم های شاخه از بندی و طبقه یعلو

 در گلردد.  بلازمی  قمر فلک تحت در «هوا و خاک ،آتش ،آ »عناصر به  اعتقاد و روزگار  آن علمی

 ،حکملا  اول گلروه  یم.ملواجه  نویسندگان از دسته دو باو  زلزله عوامل وق دربارة هانظر استخراج

را  اقلیتو  دوم گروه. هستند زلزله طبیعی تبیین به  باورمند و خردگرا نویسان جغرافی و مورخان

 اصلوال   حِکْملی  رویکرد با اخیر گروه. یافتو حتی منجمان  محدثان، فقیهان بعضی میان در باید

 در را ها زلزله وقایعشرح  آنها از بعضی. بودند  مخال  هایی تبیین چنین با سخت و ندشتندا انهیم

 انآنل  و بلدعت  را زلزله طبیعی نییتب و اند شده حکما نظر متعرض صریحا  اما اند، آورده خود آثار

شناسلان   آشلنایی زلزلله  نا دلیلل  به هم اولگروه  نظر ،نکته اینکه [.63،91]اند  خوانده «الهَجُ» را 

 اعتنلایی  بلی  بلا  دورة اسالمی علم گفتمان بر حاکم تاریخی و ذهنی فضای بان امستشرق و غربی

 از مسللمان  نویسلندگان  دریافلت » ،ملویلل امبرسز و  اشتباه برداشت برمبنای. است شده رو هروب

 و نلادانی  ۀیل پابر آن تعبیلر  تلا  [نادرسلت  هرچنلد ] یقل منط و علملی  تفسلیر  از لرزه ینزم ةپدید

 !اسلت  بیلرون  شناسلی  زلزلله  تلاریخ  بررسلی  قلمرواز  رو از این و [37] «است تغیرم یگرای خرافه

 قلدمای  نظر به  ،کارشناسیغیر های نگاه چنین از تبعیت به  احتماال  هم اسالم جهان پژوهشگران

در تلاریخ  دیگلر   تحقیقلی  اثلر . اند نداده نشان یا عالقه لرزه زمین وقو  عوامل تبیین در مسلمان

 المصلادر  یفل  آثارهلا  و اللزالزل  أحداث ،یالعرب الزالزل سجلشناسی در جهان اسالم کتا   زلزله
 زلزلله  ةپدیلد  تبیین در مسلمان اندیشمندان تالش دیده گرفتننا که استقلم الغنیم  به  هیالعرب

، ارسلطو  دیلدگاه  انتخلا   بلا  مسلمانان کهفرض ا این پیشب نویسنده. استآن بزرگ  هایایراداز 

 «انلد  ورزیلده  مبلادرت  یونانی اندانشمند های استدالل به  غنابخشی و تشریح به اضافاتی  تنها با»

 ۀمقالتحقیقات،  دیگراز  ست.ا کردهه ارزیابی نِخَده و اَرِبخَاَتنها  آنان،زلزله را از نظر منشأ  ،[19]

 کنلد  ثابلت  وشلیده کدر آن اسلت کله وی    بربریان از «ایرانی؟ یا است یونانی زندانی، باد ةانگار»

 در للرزه  زملین »ۀ مقال برجیان در ،برعکس [.96است] رفته یونان به باستان  ایران از «انگاره»این

 راه هلم  باسلتان  ایلران  بله   که داند می انیونانی از آنِ را زندانی باد نظریۀ «ایرانی اندیشه و پندار

ین سلوم  .تفلاوت دارنلد  حاضلر  مقالۀ با  دو اثراین  نتایج و امحتو زمانی، قلمرو [.90] است یافته

 رطَل مَ نلیس ااز  ،«سینا  بوعلی دیدگاه از آن پیوستن وقو  هب دالیل و زلزله»مرتبط،  عمومی ۀمقال

 منتشلر شلده اسلت.    ،فیزیلک  لذت ۀنشریاست که برگردان فارسی آن در سه قسمت در  سوری

ایلن   بله   اواملا تبیلین    .است روز علم با سینا ابن گاهتطبیق دید وی هد  ،نویسنده تصریح به بنا
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 اعلالم  هلا  وفانت و بادها وجود فقط را [وقو  زلزله] لتعوی »انجامد که  میکننده  گمراه برداشتِ

 عللل  تبیلین » ۀمقالل  ،حاضر پژوهش به نوشته ترین  شاید نزدیک ![8،] «دیگر چیز نه و کند می

کله   باشلد  «آن از شلیروانی  و شلیرازی  اللدین  قطلب  رپلذیری تأثی و سلینا  ابن آثار در زلزله وقو 

« بلاد یلا دملی   » را عامل وقو  زلزلله ، این دو حکیمسینا بر  ابن کید بر تأثیرأضمن تنویسندگان 

ریخلتن   فلرو »به  نویسندگاناست.  کرده رائهارسطو ا متأثر ازسینا آن را  که ابن دکنن میارزیابی 

ایلن نلو  تکلان را     سلینا  ابلن اما  ،اند اشاره کرده ،[33] «خوردن زمین  سبب تکانمعنوان  به کوه

 رو  پلیش  هلای  ا یافتله بل  یادشلده  ۀمقالل و نتایج دو  یموضوعقلمرو  رو نیا از .[3] ددان زلزله نمی

 .آشکار دارد تفاوت

   تحقیق روش

 روش بله  اولیله  هلای  دادهو  اسلت  بنیادی حقیقاتاز جمله ت پژوهش هد  نظر از رو  پیش ۀمقال

 زملرة  در ،آن تحقیق روش و استعلمی  تاریخِ نیز ماهیت نظر از و اند شده گردآوری ای کتابخانه

 هلای  جنبله  واجلد  پلژوهش  ماهیتاینکه  به نظر  با .گیرد می قرار حلیلیت - توصیفی های پژوهش

 وهلا   تئلوری  استخراج و هانظر بندی طبقه به ،ها دیدگاه گردآوری بر عالوه ت،سا یفلسف یخیتار

 هفلت  مجملو  در  و هشلد  پرداختله  زلزلله  أمنش گیری آنها، حول محور و نقادی و نتیجه لیتحل 

 متقلدمان تلن از   01هلای نظر به گانه هفت های نظریهتبیین . در ستا  معرفی شده و احصا تئوری

   .استناد شد لیسیانگمنبع  7عربی و منبع  97ارسی، منبع ف 67به ارجا  و  مسلمان

 مفلللاهیمی از وقتلللی. اسلللت نیلللاز علملللی تبیلللین بللله  پلللژوهشمحتلللوای در تلللدوین 

 باید ،شود می استفادهامثال آن و « مخاطرات طبیعی» ،«یینتب» ،«تئوری»، «شناسی زلزله»چون

 گرفتله  کلار  بله  وشلده   ابلدا   اخیلر  سلال  یکصلد  طی اصطالحات ومفاهیم  این که کنیم ذعانا

. اسلت  هملراه  تسلامح  نوعی با اسالمیدورة در  زلزله تبیین درآنها  کارگیری هب رو از این ،اند شده

 یلن ا هلم  زملانی  قلملرو  نظر از. است «اسالمی ممالک» یا «اسالم جهان»پژوهش  مکانیقلمرو 

 در اسحاق  بن  و حنین بطریق ابن سوی از ارسطو علوی آثار ۀترجم با -دوم اواخر قرن از پژوهش

 معلدود  بله   مراجعله  بلا  و هجلری  یلازدهم  قلرن  تلا  وشلود   می آغاز عباسی مونأم خالفت ةدور

 تلا  و اسلت  محتوایی نوآورانله  و موضوعی نظر از رو  پیش تحقیق .یابد می پایان خطی های رساله

 .اند نپرداختهآن  به خارجی و داخلی های پژوهش از یک هیچ کنون
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 ها و بحث داده

تدوین شلده   علمی تاریخِ مطالعاتدر  شده شناختهساختارهای  چارچو  درمقاله این های  یافته

 ،در ایلن شلیوه   .هسلتند  محل   علمی مقاالتبا متفاوت  ،ین و نگارشتدودر  مقاالت گونه اینو 

 «مقالله  ۀبدنل » ۀمثابل  بله و  یکجلا،  بحل  همراه  به و شدهنقد و بررسی  ،تاریخی توصی های  داده

 «خشک و خارِ ترب» ۀنظری که است آن بر غالب گمان .شود می گیری و سپس نتیجه [،0] آورده

 املا  نیسلت،  واقلع  از دور گمان اینجای مانده است. ارسطو بر از زلزله وقو  اصلیعامل  عنوان به

 فراینلد  و ابعاد از ها برداشت. است واقعیت از بخشی تنهااین که  دهد مینشان  ی پژوهشها یافته

 ها پرسش ۀهمپاسخگوی  نآ پذیرش زیرا ،ه استداشت بح  جای مسلمانان میان در نظریه این

 های هنظرییا  هدیگر هم رفت های نظریهدنبال  به هاآن رو نیا از .بودن پاسخ زلزله وقو  عوامل دربارة

   :ندا هابدا  کردشرح دین ای ب تازه

 ادخنه و ابخره خشک یا و بخارِ تر ؛اول نظر

 بلار   اوللین  شده، یاد زندانی باد تعبیری بهیا  و زمین زیرِ ادب /محتبس ریح به  آن از که نظریه این

 و سریانی زبان از[ 9،،6،] با اشتباهات بسیار بطریق ابن دست به ارسطو متئورولوگیای ترجمه با

 در ارسلطو  رداناز شلاگ  تئوفراسلتوس  یعُللو  آثار ۀترجم .[6،19] جهان اسالم راه یافت به عربی

 ،کلرد  قلمداد زلزله مسبب را آن اسالم جهان در که کسی اولین. نبود تأثیر بی مفهوم این انتقال

 عللم » نلام  بله  شناسلی  زلزلله  در مسلتقلی  ۀرسلال  ندیکِ وی از بعد [.97،98] بود حیان  بن جابر

[. 11] پلذیرفت  راایلن نظریله    و تنوشل  «اللزالزل  ریل کثه المحدث  األرض  باطن فی الریاح حدوث

 اثلر  نلام  از املا  ،اسلت  دشلوار  اش رسلاله  رفلتن  میلان  از دلیل بهوی  نظر جزئیات دربارة قضاوت

از  .اسلت  اسلتوار  زلزلله  مسبب عنوان به زمین درون بخارات مسئولیت بر اش نظریه که پیداست

 ۀشل یاند بلا کله   پیداسلت  «بالعُلوی الموسوم هو و الجو أحداث» عنوان با اودیگر  ۀرسال محتوای

 اسلت   کلرده  احصلا  را ارسلطو  ۀرسلال در  منلدرج  موضلوعات و  هبلود  آشلنا  زلزله دربارة یونانیان

 زیرِ های آ  تبخیر از جدهم،ه ۀرسالدر  الصفا اخوان رسائل نویسندگاندر قرن چهارم [. 19،11]

 [.  ،10،13،1] اند کرده قلمداد زلزله عامل را آن و رانده سخن ینزم

وقلو    عواملل  معرفلی  در شهلای  دیدگاه اما ،ننوشته زلزله دربارة مستقلی اثر ظاهرا  سینا ابن

 از متلأثر  وی شناسلی  زلزلله  هلای  اندیشله  که نیست تردیدی. است چشمگیر شفاکتا   در زلزله

 بلا  گلاه  و رد گلاه  را او هلای  دیلدگاه اما نبرده،  نامشاگرد ارسطو  تئوفراستوس از او .تاس ارسطو

 پذیرفته ریتأث تئوفراستوس از او است معتقد لتینک .[9،،6،] است کرده تلفیق ارسطو هاینظر

ترجملۀ   تلر از  رجمله گویلا کاملل   . ایلن ت [99] نیز اسلتفاده کلرده اسلت    از شرح المپیودورسو 
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 بررسلی  .[،9] نیز مورد توجه بوده اسلت  دورة اسالمیو در  ارسطو بوده یعلو آثاربطریق از  ابن

 آگلاهی  نیلز  دیگلر  منلابع  از ارسلطو،  کتلا   بر عالوه وی که دهد می  نشان شفا علوی آثاربخش 

 های علت دیگر اما ،پذیرد این نظریه را میهم  الحکمه عیونو  النجاةر این د از غیر به. است داشته

 ش بهمنیلار شلاگرد از سلوی   یئل جز تغییراتبا  هینظراین . [3،8،9] گیرد نمی نادیده را محتمل

 برد بهره شفا و الصفا اخوان رسائل ازهم  [18](ق13،-،1، نیب. ) یاسفزار [.،9]شد  بازتولید

 رااو هلای   نوشتهالخیر رازی  مانند ابی برخی .کرد خالصه فارسی  به رایادشده  ۀنظری و [1،،18]

 .[61]اند  نکرده برداشت این  به ای اشاره اما ،اند آورده خود کتا  در

 بله  راخلود  رسلالۀ  از صفحه  نیمکمتر از  نیز یعلو آثار در رساله دو نویسندگان ششم قرن در

 سلرد  املا  تولیلد،  زمین در که دانستند می بخاری در را علت خالصه خیلی و ندداد اختصاص لزلهز 

 دگاهیل بله د  زلزلله  تبیلین  در هلم  نلویس  دانشلنامه  یک عمومی منابع میان از. [،،3،] است نشده

 پراکنلده  صلورت  بله  که است کسانی جمله ازهم  نما یتیگ جامِ ةنویسند [.99] دارد نظر گذشتگان

 ذکلر  بلدون  خلود،  از پلیش  حکملای  از آن عامل و زلزلهاز  نادقیق گاه و آمیخته و التقاطی مطالب

 رفترا پلذی  یادشلده  ۀنظری سینا ابن احیانا  و ارسطو از تأسی  به نیز رشد ابن [.38] است منبع آورده

 مسلئول  در مسللمان  دانشلمندان  غالب دیدگاه همان ،قزوینی یایزکر نظر از زلزله وقو علت [. 0]

 از  نقلل  بله  شلهرزوری روزگلار او   [ و هلم 7] کمونله  ابن [.09،03] است زمین درون بخارات دانستن

وقلو    اصللی  عاملل  و یافته راه نیز معنوی مثنوی  به یادشده ۀنظری[. 68] ندبر همین نظر سینا ابن

 و تعریل   بلا  التلاج  درهصلاحب  . [،3] اسلت زمین نسبت داده شلده  در زیر  نهفته بخارات  به زلزله

 کیلد أت زلزلله  ایجاد در دودی بخار بر که سینا ابن برخال  ،کرده ارائه زمین تحرکات از که توصیفی

و  شلیعی  فقهلای  از بعضلی  [.08] دشلمار  ملی بر زلزلله  عامل همزمان را خشک و بخارِ تر دو دارد،

 .[1،01،69،09،01،] انلد  دهکر تکرار را شفا مطالبدر معرفی عامل زلزله  هم هشتم قرندانشوران 

 الریرسلالۀ  قلرن دهلم، ماننلد     از مانلده  برجای خطی نسخ معدود صاحبان دربارة یادشده رویکرد

صلورت   شلیروانی بله   چلون  هلا آنبعضلی از  البته  است. صادق نیزقرن یازدهم و برخی رسائل [ ،،]

 دنل کن ملی  نقد نیز راتأثیر کسو  بر وقو  زلزله مانند  ،سینا ابن ای های حاشیه دیدگاه رخیبمحدود 

. داشلت  ادامله  فلدهم ه تلا قلرن   نیلز  اروپلا  درحاکمیت این نظریله   روند. اما از آن فراتر نمی [.67]

علوی خلود را   آثارهای  رسالهدانشوران مسلمان  از وی دو سه قرن بعدحتی شیروانی و حالی که در

بلا   روشنگری عصر اوایل نویسندگاناز  رکیرش  آتاناسیوس .نوشتند مینیان یهای پیش براساس آموزه

 مارتین .است زمین درون های کانال در آتش حرکت از ناشی زلزله که کرد لاستدال نظر ارسطو رد

انفجارهای درون زملین  زلزله  أمنش»عنوان کردند کههم فرانسوی  لمری  انگلیسی و نیکالس لیستر 

 ارائله  زلزله وقو  چرایی دربارةتری  های تازه پاسخبعدها  میچل  جان و بویس  جان. [91،99] «است
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برخلی   .[90] داننلد  ملی  شناسلی  للرزه  دانلش  پلدران  از رامیچل  دلیل همین  به .[96،91] کردند

 انلد  کلرده  ارزیابی «ناچیز» را لیسبون م،،19 زلزله از پیش علمی و تجربی های یافتهشناسان  زلزله

غارهلای زیرزمینلی کله بلا گازهلای       شلدن  جا جابه» کهشد   مدعیکانت  رخدادپس از این  .[66]

با ایلن  اما  .نبوددرست هم  یهمشخص شد که این نظر بعدا  .اند عامل وقو  زلزله «اند آتشین پر شده

   [.66،91] متولد شدشناسی در غر   علم نوین زلزله، ها تالش

 بارانی بی و باران آبِ ؛دوم نظر

 ۀسلابق  زلزلله  مسلبب  عنلوان  بله  سلالی خشک و ترسالی عبارتی به یاو  بارانی بی یا باران آ ِ نقش

 فرعلی  عامل عنوان به گاه علت اصلی محسو  شده و گاه که دارد شناسی زلزله تاریخ در طوالنی

 را آن نقلش  سلالی خشک قاللب  در نبود بلاران  هم گاهی. شود می ظاهر ترسالی در باران قالب در

 زلزلله  بلا  آن غیرمستقیم و مستقیم ارتباط و اربعه عناصر از یکی عنوان به آ . سازد می برجسته

بله   زلزلله  وقلو   عامل عنوان به «آ »معرفیدلیل  به تالس. دارد سقراطیان یشپ در فلسفۀ ریشه

 غارهلای  داخلل  هلای  آ  تحریلک دلیل  به نیز را هواهرچند او  .این عنصر اهمیت خاص بخشید

 ،بلاران  نقلش  ارةدربل  دیگلر  بعضلی و  لتینلک  [.99] دانست می دخیل زلزله ایجاد در زیرزمینی،

 ،قلرن چهلارم   دانیجغراف مقدسی .[99،0،6،99] اند داده نسبت توسیدموکر  به را موضو  عمدتا 

 ارسلطو  از تبعیلت   بله و  پذیرفت را نظریه ایننیز  سینا ابن .[31] ستدان مقدم بر بخار میرا آ  

 سلینا  ابلن املا  . دانسلت  ملی  زلزلله  وقلو   عاملل آ  را  تنها وی زیرا ،کرد س را ردکیماراا دگاهید

و ا دانلد.  عامل وقو  زلزله ملی  ،[3،19] کنند می پیدا سَیَالن ،تدریج بهو نه  ناگاه به هایی را که آ 

 و هلا  کلوه  ریختن فرو فرایند تأیید و باران آ ِ ۀنظری دو ،بخواهد اینکه بدون احتماال  این نقد در

 .گذرد می آن شرح مقاله بعدی های بخش در که سازد میرا مطرح  باران اثر بر قلل ۀدماغ

 زلزلله  اوقلات  یبعضل » :شلد  گرفته  پینیز و هروی  [00]رازی فخر سوی از باران آ ِ ۀنظری

 هرچنلد  نیلز  ایجلی  [.39] «شلود  یمل  دایپ [باران] مَطَر شدت سبب به جبال قلل سقوط بسب به

 اامل  ،رفتیپذ زلزله وقو  در را کوهستانی نواحی در شدید و متواتر شبار تأثیر جرجانی از  نقل به

 و باران آ ِ نقش ،یادشده مباح  به توجه با [.01] کرد ارزیابی می «کم ها را زلزله چنین وقو »

 ةدر دور فرعلی  ۀنظریل  یک عنوان به زمین زیرِ در آ  سیالنو  ها کوه سقوط تسهیل در بارانی بی

 اسلالمی  دورة دانشلمندان  از آنِ راایلن نظریله    تلوان  ملی  نیبنابرا. یافت نسبی رشیپذاسالمی 

 .دانست
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 زمین زیر بزرگ های گودال و اغاره ریزش ؛سوم نظر

در  املا  .[93] اسلت  های تئوفراستوس بر آن تصریح شده و در نوشته داردکهن سابقۀ این نظریه 

 را آن و کلرده  اظهلارنظر  در ایلن زمینله   تفصلیل  بله  کهاست  کسی اولین سینا ابناسالمی  ةدور

 قلرن در  .[8]کلرده اسلت    یلاد  «قلرار  انهدام» عنوان به آن از و دانسته زلزلهوقو   عامل سومین

 تحلیلل  هملان  وی جملالت  [.،] ساوی تکرار شلد  توسطبا ادبیات دیگری  نظریهاین  نیز ششم

 کله اسلت   ایلن سلینا   ابن ابتکارات از. است فارسی زبان  بهاینکه  جزندارد،  تازگی و سیناست ابن

 زیرِ از بخار فرار روند توان می زیاد های اتقن و ها چاه حفر با کرده پیشنهاد ادشدهی مدل براساس

ای مبنلی   اسالمی گزاره ةدورمنابع در  البته .[3گرفت] را زلزله وقو  جلوِ وکرد  تسهیل را زمین

ثنائات نگلاه  از اسلت این ایلده  اما یافت نشد، حفر کرده باشند، ین منظور دب یقناتیا چاه بر اینکه 

 .استاسالمی  ةدر دورمقابله با زلزله ة شیو تاریخی 

 ناشی ها زلزله اکثر» که است باور این بر رازی فخر مانندو  پذیرفته نیز بغدادیرا  نظریهاین 

 ایلن  با کوهستانی نواحی در زلزله قلت وقو  ادعای یادشده تبیین در [.00،16] «اند عامل این از

زیلرا بعضلی از   . اسلت  بلودن آن  روز بله  سلوم  ۀنظریل  اهمیلت  اما [.16] است شده توجیه هنظری

 وقلو   وشلوند   ملی  حلادث  هلا  گسل امتداد در سنگ عظیم یها توده لرزش سبب به ها لرزه نیزم

 نلو   ایلن  [.9،] شلود  ملی  داده نسبت بزرگ ینیزمریز یغارها سق  زشیر  به ها زلزله از بعضی

 و هلا  حفلره  ،للرزه  زملین  نلو   ایلن  در .گویند می 1سقوطییا  فروریختی اصطالحدر  را لرزه زمین

 انلد،  شلده  ایجلاد  زملین  ۀتپوسل  پذیر انحالل های سنگ در ینیرزمیز های آ  توسط که ییغارها

 ها زلزلهبعضی  از یامروز نییتب  بهی حدود تا یادشده ۀینظر [.31] شوند یم قلمداد رخداد منشأ

[. 61] انلد  گرفتله  در نظلر  سلینا  ابلن  یبرا یعلم یافتخار راآن که برخی   طوری هب ،شده کینزد

 لشیبه تفصتوجه  بااما  ،بوده دورة اسالمی طبیعیات در منبع چندین بح  محل یادشده نظریۀ

 .نسبت دادسینا  ابنباید به آن را  ،شفادر 

 اعاتارتف ۀدماغ و قلل ریزش ها، کوه افتادن ؛چهارم نظر

 و بلزرگ  قللل  رأس و هلا  کلوه  فروافتلادن  پیاملدهای  ،شفادر  راکیماسا بر سینا ابن نقد براساس

 در نقشلی  ادخنه و ابخره و داشته بیرونی عاملی» چون «االرضی فوق» عوامل اثر بر ها کوه مرتفع

خال  وی بلر  سلینا  ابلن  یفکلر پیلروان   از عضیب. [3] «نیستند زلزله عنوان مستحق ندارند، آن

 وقلو  بعضلی  در  فرعلی  نظریلۀ  یلک عنلوان   بله را آن از ناشلی   ة لرزریزش و که  اند داده ترجیح

 ۀناحیل  یلک  در اسلت  ممکلن  اتفلاق  ایلن  کله  کنند می استدالل هاآن [.00] بپذیرند ها لرزه نیزم

                                                           
1  . Collapse Earthquakes 
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 گیلری  نتیجه [. یک1،01،00،7،] نماید  رخ دیگری سرزمین در آن زلزله و دهد  روی کوهستانی

 کله چرا دهلد،  می  رخ کمتر ابانیب در زلزله کهاست  این آن و شود می دیده این رویکرد ۀادام در

 حلادث  ابانیب در زلزله یک باشد اندک» لذا ،شود زلزله موجب و کند ریزش تا نیست کوهی آنجا

 وهلدات  وجلود  و یدخلان  دةملا  از ارض انشقاق»عامل خود دو تبیین در هم ویهر. [08] «شوذ

 را «]بلاران[  مَطَلر  شلدت » و «وهلدات  آن در ارض مافوق افتادن و انشقاق موضع در [ها گودال]

 یلا  فروریختلی  بله  آنهلا  از که های ناشی از ریزش قلل لرزش [.39] شمارد برمی ریزش این برای

 بلاور   بله . آیند می به وجود ها کوه کناره از بزرگ بسیار های سنگ افتادن اثر در شد، یاد سقوطی

 املا  دارنلد،  عملق  کلم  کلانونی  و نلاچیز  عمل شعا »ها  لرزه زمین نو  این شناسان زلزله از بعضی

 کلوه  ریلزش  کله  سلت گر آن اانبیگفته  پیش مستندات .[31] «باشند مخر  خیلی ممکن است

 فخلر ، ماننلد بغلدادی  بعضی دیگر  ،سینا خال  ابنبر و آمد به شمار می زلزله ایجاد املوع ی ازیک

بایلد   را چهلارم  ۀنظریل  پلس . شلمردند  ملی  زلزله نیز را آن از ناشی لرزش ایجی و کاشانی ،رازی

  .کرد ارزیابیاسالمی  دورةدر   لرزه زمین انوا  از یکی عامل تبیین همسو با و مستقل ای نظریه

 هوا فشار یا زمین روی باد هوا، ؛پنجم نظر

 زلزلله  وقلو   عوامل از یکی را بیرونی هوای فشار یا زمین روی بادهای فالسفۀ مسلمان، از برخی

 وقلو   عاملل  عنلوان  بله  هوا فشار یا اتر یا اثیر دربارة آناکساگوراس ،ارسطوپیش از  .اند ذکر کرده

 آنهلم   کسلی و  [3،19] ندکرد رد را آنسینا  و بعدها ابن ارسطو که بود پرداخته ای نظریه زلزله

 آورد وجود  به را ای تازه ۀنظری ،و خشک بخارِ تر نظریۀ از دفا سینا در  ابن ردیۀ اما .نگرفت  پی را

 او. نبلود  زلزلله  بلروز  در مسلتقل  املل ع عنلوان  بله  آن پذیرش به حاضر شفا صاحب احتماال  که

 ملانع  بادهلا  ایلن  اگلر  ویلژه  بله  ،کشید میان به زلزله با پیوند در را زمین روی باد پای ناخواسته

دلیلل   بله  این نظریله  رسد، می نظر  به .[3] «ندارد تیاکثر فرض نیا لکن» ؛شوند گریکدی انیجر

  دخیلل نیلز  و از یکلدیگر   «هلوا  فشلار » یا «زمین روی باد» ،«هوا»تفکیک مفاهیمی مانند نبود 

ابهاملات و  بلا  اسلالمی  دورة در  ،آناکسلاگوراس فلسلفۀ  در عنوان عامل وقلو  زلزلله    بهبودن اثیر 

 ارتبلاط  بحل  . نداشت چندانی طرفدار لیدل همین  به شاید که استهمراه شده  هایی آمیختگی

هم که و بغدادی  سینا بوعلی .است ارسطو های آموزه از زلزله با آن پیوند و زمین روی باد و ابرها

در نیلز   رازی فخلر  [.19،16] دنل ا کلرده ن روشن خوبی به را آن ابعاد اند، کردهاشاره  مطلب این هب

 ناشلی  ها زلزله اکثر» :است افزوده زمین رویآن در نبود  و بادها نقش دربارة ابهامات بر ای جمله

 نظریلۀ  کله  است آن دهندة نشانزلزله بح   در عامل این کردن وارد [.00] «بادهاست فقدان از

 .  شد می گرفته کمک  به هم زمین روی باد و نبود پاسخگو هاییتن بهزندانی  باد
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 (آتش یا حرارت) نور ؛ششم نظر

 بعضلی  و سهروردی های نوشته در زلزلهوقو   عامل عنوان به آتش و حرارت ،دیگر تعبیر به یا نور

 در او. ددار ثلانوی  نقلش  خشلک،  و بخلارِ تلر   عامل نظریه این در. آمده است او  فکری پیروان از

نیلز   زلزلله  از شلوند،  ملی  حاصلل  نور از که طبیعی های پدیده مصادیق تبیین در االشراق حکمت

 در [.39،،6] «اسلت  حلرارت و  نلور  »آن  منشلأ  کله  کنلد  ملی  تصلریح  و آورده میلان  به سخن

 تحلوالت  ۀهمل  گر تبیین آتش و حرارت آن عتب به و نور هستی، تبیین در سهروردی نظریۀ کالن

 از طبیعلی  هلای  پدیده از ناشی تحوالت و تغییرات ۀهم بر مقدماین بنابر ،استو آسمانی  زمینی

 نتیجله  این بر ،سهروردی نگاه از نور ۀنظری تأیید درپیرو وی  فالسفهاز  بعضی. است زلزله جمله

 هلای  تبیین به  توجه با[. 06،08] «است حرارت ]آنها[ ،اولیۀ علّت...و ها زلزله» که کنند می کیدأت

 ،شلود  ملی  داده نسلبت  زملین  درون گرملای   بله  زیادی حدود تا نقش این که زلزلهتر از  امروزی

 . کرد ارزیابی زلزله سرشت دربارة نوآورانه رویکردهای از یکی باید را اشراق  شیخ نظریۀ

 سنگ شهاب وطسق ؛هفتم نظر

 للرزه  نیزمل  وقلو   املل ع عنوان به آسمانی کوکب یا دار دنباله ةستار سنگ، شها  ک،نیازَ سقوط

 یمنی نگاران قایعو ،رویدادسه در  کم دست اما. است نبودهمسلمان  و دانشوران حکما توجه مورد

 براسلاس . اند شده ایجاد نیازک سقوط اثر بر یچندان شدید های نه لرزه زمین که اند کرده تصریح

 صَلالحَفِه  در آسلمانی  سلنگ  سقوط اثر بر ق07،در سال  ،محلی از سه مورخ مجزا گزارشسه 

 کله  دیگلر مجلزای   گلزارش دو  .[1،9،17] پیوسته وقو  به ای زلزله یمن (جَبَله ذی شهر نزدیک)

( سرخ دریای ساحل) یمنزبید  در ،کند می تقویت میدورة اسالدر  را سنگ شها سقوط  ۀنظری

ارائله   (آفریقا شاخ در واقع سرخ دریای ساحل) زیلَعق در 711طور سال همین و ق819در سال 

 ق919سلال  در آن وقو  مدعی که الغنیم دیگری ۀزلزلو  رویداد، سه اینبا  [.91،17] استشده 

دورة  شناسلی  زلزلله  در جدیلدی  یلۀ نظربنیلاد   ،[19]غلر  شلده  در م سنگ شها  سقوط اثر بر

 والقاسم  ابن الدَیْبَع، ابن خزرجی،بلکه  ،پرداز نه حکمای نظریه صاحبانش که گرفت شکل اسالمی

 دوره آن در سلنگ  شلها   سلقوط  کله  کنلد  ملی ثابلت  های آنان  نوشته .هستندمورخ  عَیْدَرُوسی

 . است بوده مطرح ها زلزله از بعضی عامل عنوان هب

   گیری نتیجه

 نظریلۀ  به این نتیجه رسیدند کهمذکور  نظریۀ هفت بررسیاستخراج و نویسندگان مقاله پس از 

 انمسللمان املا   ،شلد  اسالمیدورة  طبیعیات وارد یونانی آثار بعضی ۀترجم با «و خشک بخارِ تر»
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چلون   یو دانشلوران  دانشلمندان . ساختند برایش استداللی چارچو  و ندداد بسط و  شرح را آن

 ،قزوینلی  ،هملدانی  ،اصلفهانی  حسلینی  ،یملروز  یمسلعود  ،ساوی ،الخیر ابی شهمردان ،بهمنیار

 مینله در ایلن ز روانی یو شل  هلروی  ،کاشلانی  ،آمللی  ،ایجی ،حلی ،یرازیش ،شهرزوری ،کمونه ابن

 درعنوان عامل وقو  زلزله  به «بارانی باران و یا بی آ »نظریۀ . اند داشته نظرسینا  ابنبه  شیوب کم

 ایجلاد  در «در درون زملین ناگهلانی آ   سَلیَالن  »صلورت   منتقدانی داشت، اما بله  دورة اسالمی

هلروی،   ،ایجلی  ،رازی فخر دانشورانی چون ،نظریهاین  تبیین در. شد مؤثر دانسته می ،لرزه زمین

 غارها ریزیشِ»ۀ نظریاند.  ارجا  دادهسینا  جمله ابن ازخود  پیش منابع به نیز دیگران و شیروانی

 اهل  هللرز  ملین ز بعضلی  وقلو   عامل را آن شناسان زلزله امروزه که «زمین زیرِ بزرگِ های گودال و

 کلرد را تشلریح  آن  کله  کسلی  اوللین  و داشت طرفدارانی نیز دورة اسالمی در کنند، ارزیابی می

 بعضلی  وقلو   بلرای  علاملی  را آن نیلز ...  و رازی فخلر  بغلدادی،  ساوی، وی از پس .بود سینا ابن

 قطعلات  و هلا  سلنگ  ریزش و قلل های دماغه و ها کوه فروریختن»نظریۀ  .اند کرده قلمداد ها زلزله

 اوللین . شلد  متوللد  بلاران،   آ ِنظریلۀ   دلاز  ها زلزله بعضی مسبب عنوان به «ارتفاعات ةدشدخر

. بلود  سینا ابن کرد، تشریح را آن مختل  ابعاد و کرد توجه نظریه این به انتقادی نگاه با که کسی

 چنلین  هلروی  ایجلی و  کمونله،  ابلن  شلیرازی،  ،یراز فخلر  چون خود اخال  برخال ِ او هرچند

 «اهلو  فشلار یلا   زملین  روی باد»طرفدار  کم ۀنظری. ستدان نمی زلزله عنوان مستحق را هایی لرزه

 للرزه  زملین  مسلبب  عنلوان  بله  را آن التقلاطی  صورت بهو بغدادی سینا  ابنو  است ابهاماتی واجد

 ۀنظریل و  اسلت  سهروردی نوآورانه از آنِ ای نظریه «(آتش یا حرارت) نور» ۀنظری .اند شده یادآور

 اند. مطرح کرده پژوهشگر یک و مورخ چهار کم دسترا نیز  سنگ شها  سقوط

 هلای  هنظریل  ،حسا  آوریم و فلسفی بهعلمی  هر مکتب را اساس پردازی اگر ما نظریه آخر؛ کالم و

هلای   بح   مندان به هعالقاسالمی برای دورة علم میراث عنوان  بهو دارند  ارزش فکری یادشده نۀهفتگا

 از ،انلد  مطلرح شلده   دورة اسلالمی  عللم  گفتمان قالب درکه  ها هنظریاین  .ندمفیدشناسی  تاریخ زلزله

د کله  کنل  ملی  ثابلت  هلا  وجلود ایلن نظریله   . دارنلد حکایلت   زلزلله  طبیعت شناخت در شهیاند پویایی

ایلن   از بعضلی . اندیشلیدند  ملی  مبتکرانله  و نلد نبودو ارسلط  مقلد زلزله تبیین در مسلمان نشمنداندا

 ،آنهلا  صلاحبان و  بود بح  محل همچنانطبیعی محیط یکی از مخاطرات  سرشت ۀواسط به ها نظریه

   .دارند گفتن برای هایی حر  اسالمیدورة تاریخ  دل ازخصوص   این در
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 منابع

األمللانی فللی  غایللت ،(م1738) محمللد بللن بللن القاسللم الحسللین بللن القاسللم، یحیللی [. ابللن1]
 .618،ص1، جه(: القاهر9و1) سعید عاشور، تحقیق یمانیأخبارالقطرال

 محمدبن، تحقیق بأخبارالیمن المیمونالعیون  قره .(م1799) علی الدیبع، عبدالرحمن بن [. ابن9]

 .639ص ،1، جهعلی األکو ، المطبۀ السلفیۀ، القاهر

 ریمیکاز کوشش به ،ارسطو یکایمتئورولوگ ترجمه ،هیاآلثارالعلو . (م1739) ییحی ،قیبطر ابن[. 6]

 .90، صروتیب ،تسیپترا

 تعلیللق، و تصللحیح و ، مقدمللهالعُلویلله اآلثلار  رسللاله. (م1770) احمللد محمللدبنرشللد، ابلن [. 0]
 .199، 30دارالفکر اول، ص اول، بیروت: چ ،جهامی جیرار و العجم رفیق

 الکائنلات  یفل  هیالسلنجر  الرسلاله  یعللو  آثار .(ش1669) عمر نیالد نیز ،یساو سهالن [. ابن،]
 انتشلارات : تهلران پلژوه،   دانش یتق محمد کوششه ب یحواش و حیتصح و باچهید ،هیالعنصر

 .00، 06، صنیزم رانیا فرهنگ

 اهلل هیل آ مکتبۀو...، قم:  دیزا دیسع قیتحق، 9ج، ج6(، اتیعیالطب) الشفاء، (ق1010) سینا [. ابن3]

 .13،19،18،17،،1، صیالنجف یالمرعش

 .96: انتشارات بیدار، صقم(، سینا  )رسائل ابن الحکمۀ ونیع .(ق1011) سینا [. ابن9]

انتشارات و چاپ،  ۀسسؤمپژوه، تهران:  النجاة، مصحح محمدتقی دانش .(ش1697)سینا  [. ابن8]

 .610-616ص

 اصفهانی، ناجی محقق، ،(الحکمۀ یف دیالجد)الکاش   .ش(1698) منصور سعدبنکمونه،  [. ابن7]

 .908،909 ، صرانیا فلسفه و حکمت پژوهشی ۀمؤسس: تهران

 یوسل   تعلیق، و شرح ،الفهرست .(م1791)اسحاق یعقو  ابی محمدبن الفرج ابی ندیم،[. ابن11]

 .091العلیمه، ص بیروت: دارالکتا  ،طویل علی

 کمیلۀ  فی الکندی رسالۀ» الفلسفیۀ الکندی رسائل (.م17،1) عبدالهادی محمد، [. ابوریده11] 
 .638القاهرة، ص ،«الفلسفۀ تحصیل فی ها یال یحتاج ما و طالیسأرسطو کتب

 ویت: الجمعیۀ الجغرافیلۀ ، الک1، طبعسجل الزالزل العربی (م9119) یوس  [. الغنیم، عبداهلل19] 

 .6،1، 91-99، موسسه الکویت للتقدم، صالکویتیۀ

چللاپ دوم، اصللفهان: 6و9ج، ج6، الحکمللۀ یفللالمعتبللر  (ش1696) بغللدادی، ابوالبرکللات [.16]

 .999-991، صاصفهاندانشگاه 
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، (الصلفا  خلوان ا رسلائل  از کهلن  ای گونله  ترجمله ) الحکمۀ مجمل (.ش1689) الصفا [. اخوان10]
فرهنگلی،   مطالعلات  و انسلانی  عللوم  پلژوه، تهلران: پژوهشلگاه    دانلش  یمحملدتق  کوشش به

 .191-139ص

 نیتکلو  انیل ب یفل  اتیل عیالطب اتیالجسلمان  ملن  الخامسۀ الرسالۀ .(ق1019) الصفا [. اخوان،1]
 .71ص اول، بیروت، چاپ ،9ج ،(18رساله ) المعادن

 چلاپ اول، بیلروت:  ، 6جج، 0،الرسالۀ التاسعۀ و الثالثون من رسائل (.ق1019) الصفا [. اخوان13]

 .،69ص ،ۀیالداراإلسالم

 اول، تهران:انتشلارات  چلاپ  سلعادت،  لیاسلماع  متلرجم  ،یعللو  آثار (.ش1688 ) [. ارسطو19]

 بعد. به11،108،1،9 -7صهرمس، 

 هیتحشل  و حیتصلح  بله  ،یعلو آثار (.ش9،63)لیاسماع مظفربن ابوحاتم خواجه ،یاسفزار[. 18]

 .16-19، صرانیا فرهنگ ادیبن انتشاراتتهران:  ،یرضو مدرس یمحمدتق

المللوک   اللیمن ملن   یولل مسلبوک فلیمن   العسلجد ال  (.م1781)الحسن بن [. الخزرجی، علی17]

 .611-161،611،ص9، جدارالفکرمصورة(، دمشق: 9)ط

 مقدملۀ ، اللزالزل  هلول  ملن  المنلازل  تحصلین  (م1709)محملد  بن علی ابوالحسن، [. الجزار91]

 .101،106-167، صۀیإسالم ات یحول مجلۀ القاهرة: ،طاهر انور مصطفی المحقق

، بیلروت:  النورالمسلافر  خیتار (.م،178) عبداهلل بن شیخ الدین عبدالقادربن یدروسی، محی[. الع91]

 .1،العلمیه، ص دارالکتب

 و ، تحقیلق جهان ۀدانشنام (.ش1676)علی بن علی الدین غیاث اصفهانی، حسینی [. امیران99]

اسلالمی،   شلورای  مجلس اسناد و موزه ۀکتابخاناول، تهران:  چاپ، زاده،ایوبی نیکی تصحیح

 .91ص

، شناسلی  ایلران  ،«ایرانلی؟  یلا  اسلت  یونانی زندانی، باد انگاره» (.ش1637)مانوئل [. بربریان،96]

 .860ص ،0ش ،9سال

 ۀناملل ،«ایرانللی اندیشلله و پنللدار در لللرزه زمللین»(. ش،168)زمسللتان [. برجیان،حبیللب،90]

 .90-8، ص69،ش فرهنگستان،

 و انتشارات ۀمؤسس تهران: مرتضی. مطهری،: مصحح ،التحصیل (.،169)مرزبان اربنیبهمن[. ،9]

 .918-919تهران، ص چاپ دانشگاه

 هملائی،  اللدین  جلالل  چلاپ  ،التنجیم صناعۀ الوائل التفهیم (.ش1639)ابوریحان [. بیرونی،93]

 .10،ص تهران،
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 اللنفس  یفل  هملراه  لوقا، بنقسطا  ترجمۀ ،ۀیعیاآلراءالطب. (م17،0) وطرخسفل/ [. پلوتارک99]

 .1،9-1،1، صتیکو/روتیب ،یبدو عبدالرحمان کوشش به ارسطو،

 .73، صونیبلیب، پاریس: دار رسائل (.م9117)انیح جابربن[. 98]

، ۀیل عیوالطب والفللک  ریواإلکسل  اءیل میالک یفثالثون کتابا  و رسالۀ   (.م1791) انیح جابربن[. 97]
 .971إعداد، احمد فرید المزیدی، بیروت: دارالکتب العلمیه،ص

، متلرجم رضلا محملدزاده،    کیزیف ریمشاه (.ش1689)احمد ، شوقیو  ؛عبداهلل [. دَفّا ، علی61]

 .163تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص

جهلانپور،   فرهنلگ  تصلحیح  ،عالیلی  نامله  نزهت (.ش1639) الخیر ابی بن شهمردان [. رازی،61]

 .،00-000فرهنگی، ص تحقیقات و مطالعات موسسه تهران:

 و للرزه  نیزمل  خطلر  لیتحل .ش(1670 )بهاراحمد  ،یهاشم و ؛ایرؤ ،یحمانر ؛، مهدی[. زار 69]

 ةشمار ،یعیطب طیمح مخاطرات خارک، رهیجز محدوده در شتا  یبند پهنه یها نقشه هیته

 .1-9 ص ،،

به این . ید ، شنبه پنج، 6319شمارةشرق،  ، روزنامهعلم یک تولد(. 1678) مهدی ،[. زار 66]

 نشانی:
 https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/255715 

 دانلش ) محیطلی  مخاطرات مدیرت مخاطرات؟، دانش چرا. (،167)تابستان  مهدی زار ،[. 60]

 .79- 71ص ، 9 شمارة ،6 دوره ،سابق( تمخاطرا

، 9االشراق، در مجمو  مصنفات شلیخ اشلراق، ج   . حکمت(1696)[. سهروردی، شیخ اشراق ،6]

 .،17صتصحیح هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

زلزللۀ، تحقیلق   کش  الصلصلۀ علن وصل  ال  (. م1789)الدین عبدالرحمن  [. سیوطی، جالل63]

 .163-،16الکتب. ص الدین عزالدین، قاهره: عالم محمد کمال

مصلحح   ،ونیالع عرائس یفالفنون  نفائس (.ش1681) محمود محمدبن ،الدین آملی شمس[. 69] 

 .01،، صاسالمیه تهران: ،9جابوالحسن شعرانی و ابراهیم میانجی، 

 الشلجرة ) ۀیعیالطب العلوم یف رسالۀ (.ش1686)محمود  محمدبن ینالد شهرزوری، شمس[. 68]

، رانیل ا فلسفه و حکمت پژوهشی ، تهران: مؤسسه9ج، ج6حبیبی،  نجفقلی: مصحح ،(اإللهیۀ

 .979-973، 07ص

 ، نسلخه خطلی فارسلی   جلو  کائنات-یآثارعلو. (ق1178-1166)حسن محمدبن[. شیروانی، 67]

 .1769.   شمارة ملی، شورای مجلس تهران،کتابخانه

https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/255715
https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/255715
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 شللارح، ،المواقلل  شللرح (.م1719 -ق،169) احمللد بللن عبللدالرحمان ایجللی، [. عضللدالدین01]

 سلللیالکوتی،:محشلللی محملللد، حلبلللی، نعسلللانی: مصلللحح،محمد بلللن عللللی جرجلللانی،

 .918، صیالرض  یالشر:قم ،9ج ج،8محمد، بن و حسن یچلب و نیالد شمس بن میعبدالحک

 عملر  بن علی قزوینی، سایر پدیدآورندگان کاتبی ،إیضاح المقاصد (.ش1669) حلی [. عالمه01]

 .6،3تهران، ص تهران: نشردانشگاه نقی. علی منزوی، مصحح،

 تبلیغلات  دفتلر : پدیدآورنلدگان العللوم العقلیلۀ،    یفل األسرار الخفیۀ  .(1689) حلی [. عالمه09]

 اسلالمی، قلم:   آثلار  احیای مرکز. اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه. قم علمیه حوزه اسالمی

 .6،7ص ،بوستان کتا 

 انجملن  :تهلران ، اول چ ،اشراق خیش آثار اصطالحات فرهنگ (.1681) محمدخالد [. غفاری،06]

 .1،9ص ،یفرهنگ مفاخر و آثار

، داریل ب دوم، قلم: انتشلارات   چ ،9ج، ۀیالمشلرق  مباحل   (.1691) عمر محمدبن، یراز فخر[. 00]

 . 919-،91ص

ویراسلت هفلدهم،    ،چلاپ اول  مرجلع پلژوهش،   (.1677)لفینؤقاسمی، حمید و گلروه مل   [.،0]

 .611-617ص  ه آرا،اندیش

 سبوحی، نصراهلل مقابله و تصحیح المخلوقات )فارسی(، عجایب (.ش1601) زکریا [. قزوینی،03]

 .1،0ناصرخسرو، ص مرکزی چاپخانه و تهران: کتابخانه

 االوللی  ۀالطبعل  سلعد،  فلارق  المخلوقات )عربی(، تصلحیح  عجائب .(م1796) زکریا [. قزوینی،09]

 .178ه، صالجدید بیروت: داراالفاق

، مشلکوة  دمحمدیسل  حیتصح ،التاج درة (.ش1637) مسعود محمودبن ،یرازیش نیالد قطب[. 08]

 .916-919ص ،6ج، 119، ،،3،3،3،ص0حکمت، ج  تهران: ،0و6چ سوم، ج

 از اسلتفاده  ضلرورت ) طرتمخلا  دانلش  چلرا » .(ش،167 زمسلتان [. قهرودی تالی، منیژه )07]

 ،0 ةشلمار  ،6 ةدور، محیطلی  مخلاطرات  مدیرت، «؟مخاطرات( یابیرد در ژئوفرکتال دیدگاه

 .178 ص

 حیتصلح  و مقدمه ،مصنفات و رسائل مجموعه (.ش1681) عبدالرزاق نیالد کمال [. کاشانی،1،]

 .976چ دوم، تهران: میراث مکتو ، ص ،زاده یهاد دیمج قیتعل و

دورة  یآثلارعلو خمار در سلنت   و ابن یاسفزار ابوحاتم گاهیجا(. ش1689) یونس [. کرامتی،1،]

 .119-111 ، ص3 شمارة، علم خیتار، اسالمی

 کتلا   ،«عللوی  آثار زمینه در ایرانیان آثار بر مروری»ش(. 1671)شهریور یونس متی،[. کرا9،]
 .98و 90 ص ،، شمارة پنجم، سال دوم، ةدور ،وفنون علوم ماه



 1011 بهار، 1، شمارة 8/ دورة  مخاطرات سابق( دانشمدیریت مخاطرات محیطی )  98

 نظریلات  تلأثیر  و عللوی  آثلار  دربلارة  ایرانلی  دانشلمندان  آثار(. ش1698) یونس [. کرامتی،6،]
 محملد  وشلش ک به ،ایرانی دانشمندان نقش و اسالم در علم تاریخ آنها، بر یونانی دانان طبیعی

 .901-998 و 991-911ص ، تهران حیدرنیا، محسن و شعاعی علی

 و شناسلی  ، مخلاطره (9مخلاطرات؟  دانلش  چلرا ) .(ش1676زمسلتان [. گواهی، عبدالرحیم )0،]

 .199 ص،  9 شمارة ،1 دوره ،مخاطرات دانش پژوهی، آینده

: تهلران  خطلی،  نسلخه  قوشلچی،  هیلأت  بلر  حاشلیه (. 11قرن) الدین مصلح حمدم [. الری،،،]

 .1،1، ص9093ش سپهساالر، مدرسه

 دانلش  یتقل  محملد  کوشش به ،یآثارعلو رساله (.ش1699) الدین مروزی، شر  سعودیم [.3،]

 .118زمین، ص ایران فرهنگ انتشارات تهران: پژوه،

 شلرکت  و ریل رکبیامتهلران:    ،1ج ،یفارسل  المعار  رةیدا (.ش1686)نیغالمحسمصاحب،  [.9،]

 .1193، صیبیج یها کتا  یسهام

 از آن پیوسلتن  بوقلو   دالیل و زلزله»(. 1673 تیرماه ،،167 اسفند ،،167 دیماهمطر، أنیس )[. 8،]

 .0، ص06و 09 و 01 شمارة فیزیک، لذت نشریه ،هبارکم إسراء مترجم ،«سینا بوعلی دیدگاه

 مخلاطرات  بله  پلرداختن  ضلرورت ) مخلاطرات؟  دانلش  چرا (.1673ا) حسن لنگرودی، [. مطیعی7،]

 .1 ص ، 9 شمارة 0 دوره( سابق مخاطرات دانش) محیطی، مخاطرات مدیریت(. بیکاری انسانی؛

تللهران،   دانللشگاه  : انتشلارات دوم چ .عملومی  شناسلی  زملین  (.ش1639)معتمد، احمد  [.31]

 .619ص

، پلاریس،  9 ج هلوار،  کلملان  کوشلش  به ،خیالتار والبدء  (.م1711)طاهر مطهربن مقدسی، [.31]

 .69-63ص

 طللریف امللری شناسللی مخللاطره) مخللاطرات دانللش چللرا» .(ش1673) ابللراهیم [. مقیمللی،39]

 .1 ص ،1 شمارة 0 دوره ،محیطی مخاطرات مدیریت ،«؟(است

 کدر بللرای جدیللد دیللدگاهی) مخللاطرات دانللش چللرا» .(ش،167) ابللراهیم [. مقیمللی،36]

 .173 ص ،6 شمارة ،6 ةدور ،محیطی مخاطرات مدیریت ،«؟(خاطراتم

 و پللژوهش لللزوم بللر کیللدیأت) مخللاطرات؟، دانللش چللرا» .(ش،167) علللی منصللوریان،[. 30]

ملدیریت مخلاطرات    ،«(توسلعه  و مخلاطرات  بهتلر  شلناخت  برای ای رشته بین های همکاری
 .1 ص ،1 شمارة ،6 ةدور ،محیطی

رینوللد اللین   کوشلش و اهتملام    ، بله نویمثنوی مع (.ش1693) الدین بلخی [. موالنا، جالل،3]

 .370-376 طلو ، صنیکلسون، چ پنجم، تهران: 
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تبیین عللل وقلو  زلزلله    » (.ش1677تابستان)آرش  ،موسویو  ؛حمیدهاشمی لشنلو، میر .[33]

، تلاریخ فلسلفه  نشلریۀ  ، «الدین شیرازی و شیروانی از آن بسینا و تأثیرپذیری قط در آثار ابن

 .73، ص اول شمارةسال یازدهم، 

االشراق  حکمت)ترجمه و شرح  هیانوار (.ش1636) احمد نیالد نظام  یشر[. هروی، محمد 39]
 .110-،11، 119ص ،ریکب ریام، چ دوم، تهران: یائیض نیحس ۀمقدم، (یسهرورد

، الموجلودات  غرائلب  و المخلوقلات  بیعجا (.ش،169) دمحمو محمدبنطوسی(، ) یهمدان[. 38]

 .136مرکز، ص چ اول، تهران: نشر صادقی، مدرس جعفر ویراستار
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