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علل وقوع زلزله از نگاه متقدمان دورۀ اسالمی
(اواخر قرن دوم تا یازدهم) و کیفیت توجه به مخاطرات آن


خلیلاله بیات

دانشجوی دکتری تاریخ علم دورة اسالمی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فخرالدین احمدی دانشآشتیانی
دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،عمران مهندسی زلزله

عبدالرسول عمادی
استاد مدعو تاریخ علم دورة اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
(تاریخ دریافت – 1677/11/97 :تاریخ پذیرش)1011/6/11 :

چکیده
گمان غالب بر آن است که مسلمانان نظریۀ «بخارِ تر و خشک» یا «اَبخَرِه و اَدخَنِه» را بهعنوان عاملل وقلو
زلزله از ارسطو اخذ کردهاند .این نظر خالی از حقیقت نیست ،اما آشکارا تالشهای دانشمندان دورة اسالمی
در تبیین زلزله را از طریق ارائۀ نظریههای جدید نادیده میگیرد .پژوهش پیش رو درصدد یافتن پاسخ ایلن
پرسش است که متقدمان دورة اسالمی در تبیین عوامل طبیعی وقو زلزله بهمثابلۀ مخلاطرة طبیعلی چله
نوآوریهایی داشتهاند؟ این تحقیق با روش پژوهش تاریخی به جستوجوی در آثار دانشمندان اواخلر قلرن
دوم تا قرن یازدهم هجری میپلردازد و بلا گلردآوری و توصلی دادههلای مکتلو آنهلا را طبقلهبنلدی و
تجزیهوتحلیل میکند .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که مسلمانان با شرح و بسط ،استدالل ،تبیلین و
پذیرش بخارِ تر و خشک و با آگاهی از ضع این نظریه در پاسخدهی به پرسلشهلای مقلدرِ خلود دربلارة
زلزللله ،شللش نظریللۀ دیگللر را هللم در کنللار آن عرضلله داشللتهانللد .ایللن نظری لههللا شللامل «آ ِ بللاران و
بیبارانی»«،ریزشِ غارها و گودالهای بزرگ زیرِ زمین»«،افتادن کوهها ،ریزش قلل و دماغۀ ارتفاعات»« ،بلاد
روی زمین یا فشار هوا»« ،نور (حرارت یا آتش)» و «سقوط شها سنگ» میشلود .طلرح ایلن نظریلههلای
نوآورانه ،از استقالل فکری و فلسفی دانشمندان مسلمان در تبیین پدیدة زلزله حکایت دارد.
واژه های کلیدی :تاریخ زلزله شناسی ،زلزله ،زمین لرزه ،عوامل وقلو زلزلله ،مخلاطرات طبیعلی زلزلله،
نظریههای دورة اسالمی.

 نویسندة مسئول

Email: khalilbayat18@gmail.com
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مقدمه
با وجود راه یافتن تبیین فراطبیعی زلزله به دورههای تاریخی ،متقلدمان دورة اسلالمی هماننلد
یونانیان سعی کردند طبیعت زمین لرزه را با ربط دادن آن به دیگلر پدیلدههلای محلیط اطلرا
توضیح دهند .دانشمندان دورة اسالمی برای اولین بلار نظریلۀ بخلارِ تلر و خشلک را از ارسلطو
آموختند و بله تشلریح ،توصلی و تکمیلل آن پرداختنلد .نشلان دادن نلوآوریهلای متقلدمان
مسلمان ،وارد کردن نگرش تاریخ علمی در بین پژوهشگران حوزة تاریخ زلزلله شناسلی ،احیلای
نظام زمین شناسانه و زلزله شناسانه برپایۀ مفاهیمی مانند طبیعیات ،آثار علوی و نیز جبران فقلر
منابع در تاریخ زلزلهشناسی و مخاطرهشناسی دورة اسلالمی ،از دیگلر ضلروریات و اهلدا ایلن
پژوهش است .مضا بر این ،موقعیت فالت ایران بر روی کمربند آلپ -هیمالیا بهعنوان یکلی از
مناطق زلزلهخیز جهان [ ]69و عبور این خلط از بسلیاری از سلرزمینهلای اسلالمی ،ضلرورت
مطالعه و شناسایی اندیشههای پیشینیان برای مقابله با یکلی از «مهلمتلرین مخلاطرات ایلران»
[ ]60و کشورهای اسالمی را دوچنلدان ملیکنلد .در مباحل مربلوط بله مخلاطرات محیطلی،
پژوهشها و تحقیقات زیادی در زمینۀ مخاطرات طبیعی نظیر زلزله انجام گرفتله [ ،]07،،7املا
به تاریخ و فلسفۀ آن کمتر توجه شده است .در حوزة دانش مخاطرات ،پلژوهشهلای تلفیقلی و
بینرشته ای کمتر در نظر گرفته شده است و جای خالی آن احساس ملی شلود [ .]30در تلاریخ
علم که با اتخاذ موضعی درون گرایانه بهدنبال ریشه یابی اندیشه هلای علملی هسلتیم و عللوم در
یک نظام طولی در تعامل معنایی هستند ،بازشناسی ریشه های زلزله شناسی هلم از جهلت ربلط
آن با علوم پیش از خود و هم از جهت تأثیر آن بر دانشمندان بعدی بسیار حلائز اهمیلت اسلت.
در بح ل زلزللله و مخللاطرهشناسللی ،شللاید مهللمتللرین نکتلله ،بح ل دربللارة «تعری ل ماهیللت
مخاطرهشناسی» آن است [ .]،7در اینجا رسالت تاریخ علم و نقشی که در این زمینه بایلد ایفلا
کند ،تفسیر تلازهای اسلت کله اهمیلت تلاریخی موضلو و دیلدگاه پیشلینیان را بلازمیگویلد.
مخاطرهشناسی را نمی توان جدا از دیگر علوم در نظر گرفت .این علم با بهره گیری از دانشهلای
دیگر از جمله جغرافیا ،فلسفه ،تاریخ علم و  ...خلود را توانمنلد ملیسلازد [ .]39میلان وضلعیت
زلزلهشناسی امروز و بلهویلژه تلاریخ آن در دورة اسلالمی گسسلتهلایی وجلود دارد کله ملانع
شکلگیری فرهنگ و درک واحد در شناخت و بالطبع مقابله با مخاطرات آن شده اسلت .ملا بله
«فرهنگ ادراک مخاطره» [ ]36نیاز داریم که ریشه های آن ممکن است تاریخ علمی باشد .البته
پیشگیری از زمین لرزه و مقابلۀ مؤثر با آن کمتر توجه متقدمان دورة اسالمی را برمیانگیخلت و
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چهبسا آنان مقابله با آن را خارج از توان بشر مییافتند و از ایلنرو تنهلا برمبنلای دریافلتهلای
عقلی و منطقی به تبیین آن میپرداختند.
زمین لرزه در دورة اسالمی بهعنوان یکی از موضوعات «طبیعیلات» ،عملدتا در مبحل آثلار
علوی طبقهبندی و از شاخههای نجوم دانسته شلده اسلت [ .]93رویکلرد یادشلده بله گفتملان
علمی آن روزگار و اعتقاد به عناصر«آ  ،آتش ،خاک و هوا» در تحت فلک قمر بلازمیگلردد .در
استخراج نظرها دربارة عوامل وقو زلزله با دو دسته از نویسندگان ملواجهیم .گلروه اول حکملا،
مورخان و جغرافی نویسان خردگرا و باورمند به تبیین طبیعی زلزله هستند .گروه دوم و اقلیت را
باید در میان بعضی فقیهان ،محدثان و حتی منجمان یافت .گروه اخیر با رویکرد حِکْملی اصلوال
میانه نداشتند و سخت با چنین تبیینهایی مخال بودند .بعضی از آنها شرح وقایع زلزلهها را در
آثار خود آوردهاند ،اما صریحا متعرض نظر حکما شدهاند و تبیین طبیعی زلزله را بلدعت و آنلان
را «جُهَال» خواندهاند [ .]91،63نکته اینکه ،نظر گروه اول هم بهدلیلل ناآشلنایی زلزللهشناسلان
غربی و مستشرقان با فضای ذهنی و تاریخی حاکم بر گفتمان علم دورة اسالمی بلا بلی اعتنلایی
روبهرو شده است .برمبنای برداشت اشتباه امبرسز و ملویلل« ،دریافلت نویسلندگان مسللمان از
پدیدة زمینلرزه از تفسلیر علملی و منطقلی [هرچنلد نادرسلت] تلا تعبیلر آن برپایلۀ نلادانی و
خرافهگرایی متغیر است» [ ]37و از اینرو از قلمرو بررسلی تلاریخ زلزللهشناسلی بیلرون اسلت!
پژوهشگران جهان اسالم هم احتماال به تبعیت از چنین نگاه های غیرکارشناسی ،به نظر قلدمای
مسلمان در تبیین عوامل وقو زمین لرزه عالقه ای نشان نداده اند .اثلر تحقیقلی دیگلر در تلاریخ
زلزله شناسی در جهان اسالم کتا سجل الزالزل العربی ،أحداث اللزالزل و آثارهلا فلیالمصلادر
العربیه به قلم الغنیم است که نادیده گرفتن تالش اندیشمندان مسلمان در تبیین پدیلدة زلزلله
از ایرادهای بزرگ آن است .نویسنده با این پیشفرض که مسلمانان بلا انتخلا دیلدگاه ارسلطو،
«تنها با اضافاتی به تشریح و غنابخشی به استداللهای دانشمندان یونانی مبلادرت ورزیلدهانلد»
[ ،]19منشأ زلزله را از نظر آنان ،تنها اَبخَرِه و اَدخَنِه ارزیابی کرده است .از دیگر تحقیقات ،مقالۀ
«انگارة باد زندانی ،یونانی است یا ایرانی؟» از بربریان اسلت کله وی در آن کوشلیده ثابلت کنلد
این«انگاره» از ایران باستان به یونان رفته است[ .]96برعکس ،برجیان در مقالۀ «زملینللرزه در
پندار و اندیشه ایرانی» نظریۀ باد زندانی را از آنِ یونانیان می داند که بله ایلران باسلتان هلم راه
یافته است [ .]90قلمرو زمانی ،محتوا و نتایج این دو اثر با مقالۀ حاضلر تفلاوت دارنلد .سلومین
مقالۀ عمومی مرتبط« ،زلزله و دالیل بهوقو پیوستن آن از دیدگاه بوعلی سینا» ،از انلیس مَطَلر
سوری است که برگردان فارسی آن در سه قسمت در نشریۀ لذت فیزیلک ،منتشلر شلده اسلت.
بنابه تصریح نویسنده ،هد وی تطبیق دیدگاه ابن سینا با علم روز است .املا تبیلین او بله ایلن
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برداشتِ گمراهکننده میانجامد که «وی علت [وقو زلزله] را فقط وجود بادها و توفانهلا اعلالم
میکند و نه چیز دیگر» [ !]،8شاید نزدیکترین نوشته به پژوهش حاضر ،مقاللۀ «تبیلین عللل
وقو زلزله در آثار ابنسلینا و تأثیرپلذیری قطلباللدین شلیرازی و شلیروانی از آن» باشلد کله
نویسندگان ضمن تأکید بر تأثیر ابنسینا بر این دو حکیم ،عامل وقو زلزلله را «بلاد یلا دملی»
ارزیابی میکنند که ابنسینا آن را متأثر از ارسطو ارائه کرده است .نویسندگان به «فلرو ریخلتن
کوه بهعنوان مسبب تکان خوردن زمین» [ ،]33اشاره کردهاند ،اما ابلنسلینا ایلن نلو تکلان را
زلزله نمیداند [ .]3از این رو قلمرو موضوعی و نتایج دو مقاللۀ یادشلده بلا یافتلههلای پلیش رو
تفاوت آشکار دارد.
روش تحقیق
مقالۀ پیش رو از نظر هد پژوهش از جمله تحقیقات بنیادی اسلت و دادههلای اولیله بلهروش
کتابخانهای گردآوری شدهاند و از نظر ماهیت نیز تاریخِ علمی است و روش تحقیق آن ،در زملرة
پژوهشهای توصیفی -تحلیلی قرار میگیرد .با نظر به اینکه ماهیت پلژوهش واجلد جنبلههلای
تاریخی فلسفی است ،عالوه بر گردآوری دیدگاه ها ،به طبقه بندی نظرها و استخراج تئلوری هلا و
تحلیل و نقادی و نتیجهگیری آنها ،حول محور منشأ زلزلله پرداختله شلده و در مجملو هفلت
تئوری احصا و معرفی شده است .در تبیین نظریههای هفتگانه به نظرهلای 01تلن از متقلدمان
مسلمان و ارجا به  67منبع فارسی 97 ،منبع عربی و  7منبع انگلیسی استناد شد.
در تلللدوین محتلللوای پلللژوهش بللله تبیلللین علملللی نیلللاز اسلللت .وقتلللی از مفلللاهیمی
چون«زلزلهشناسی»« ،تئوری»« ،تبیین»« ،مخاطرات طبیعی» و امثال آن استفاده میشود ،باید
اذعان کنیم که این مفاهیم و اصطالحات طی یکصلد سلال اخیلر ابلدا شلده و بلهکلار گرفتله
شده اند ،از اینرو بهکارگیری آنها در تبیین زلزله در دورة اسالمی با نوعی تسلامح هملراه اسلت.
قلمرو مکانی پژوهش «جهان اسالم» یا «ممالک اسالمی» است .از نظر قلملرو زملانی هلم ایلن
پژوهش از اواخر قرن دوم -با ترجمۀ آثار علوی ارسطو از سوی ابن بطریق و حنین بن اسحاق در
دورة خالفت مأمون عباسی آغاز می شلود و تلا قلرن یلازدهم هجلری و بلا مراجعله بله معلدود
رساله های خطی پایان می یابد .تحقیق پیش رو از نظر موضوعی و محتوایی نوآورانله اسلت و تلا
کنون هیچیک از پژوهشهای داخلی و خارجی به آن نپرداختهاند.

علل وقو زلزله از نگاه متقدمان دورة اسالمی…

39

دادهها و بحث
یافتههای این مقاله در چارچو ساختارهای شناختهشده در مطالعات تاریخِ علمی تدوین شلده
و اینگونه مقاالت در تدوین و نگارش ،متفاوت با مقاالت علمی محل هسلتند .در ایلن شلیوه،
دادههای تاریخی توصی  ،نقد و بررسی شده و بههمراه بحل یکجلا ،و بلهمثابلۀ «بدنلۀ مقالله»
آورده [ ]0،و سپس نتیجه گیری میشود .گمان غالب بر آن است که نظریۀ «بخارِ تر و خشک»
بهعنوان عامل اصلی وقو زلزله از ارسطو برجای مانده است .این گمان دور از واقلع نیسلت ،املا
یافتههای پژوهش نشان میدهد که این تنها بخشی از واقعیت است .برداشتها از ابعاد و فراینلد
این نظریه در میان مسلمانان جای بح داشته است ،زیرا پذیرش آن پاسخگوی همۀ پرسش ها
دربارة عوامل وقو زلزله پاسخ نبود .از اینرو آنها بهدنبال نظریههای دیگر هم رفته یا نظریههای
تازهای بدین شرح ابدا کردهاند:
نظر اول؛ بخارِ تر و خشک یا ابخره و ادخنه

این نظریه که از آن به ریح محتبس /باد زیرِ زمین و یا بهتعبیری باد زندانی یاد شده ،اوللین بلار
با ترجمه متئورولوگیای ارسطو بهدست ابنبطریق با اشتباهات بسیار [ ]،9،،6از زبان سریانی و
عربی بهجهان اسالم راه یافت [ .]6،19ترجمۀ آثار عُللوی تئوفراسلتوس از شلاگردان ارسلطو در
انتقال این مفهوم بی تأثیر نبود .اولین کسی که در جهان اسالم آن را مسبب زلزله قلمداد کلرد،
جابر بن حیان بود [ .]98،97بعد از وی کِندی رسلالۀ مسلتقلی در زلزللهشناسلی بلهنلام «عللم
حدوثالریاح فی باطن األرض المحدثه کثیلر اللزالزل» نوشلت و ایلن نظریله را پلذیرفت [.]11
قضاوت دربارة جزئیات نظر وی بهدلیل از میلان رفلتن رسلاله اش دشلوار اسلت ،املا از نلام اثلر
پیداست که نظریه اش بر مسئولیت بخارات درون زمین بهعنوان مسبب زلزلله اسلتوار اسلت .از
محتوای رسالۀ دیگر او با عنوان «أحداث الجو و هو الموسوم بالعُلوی» پیداسلت کله بلا اندیشلۀ
یونانیان دربارة زلزله آشلنا بلوده و موضلوعات منلدرج در رسلالۀ ارسلطو را احصلا کلرده اسلت
[ .]11،19در قرن چهارم نویسندگان رسائل اخوانالصفا در رسالۀ هجدهم ،از تبخیر آ های زیرِ
زمین سخن رانده و آن را عامل زلزله قلمداد کردهاند [.]1،،13،10
ابن سینا ظاهرا اثر مستقلی دربارة زلزله ننوشته ،اما دیدگاه هلایش در معرفلی عواملل وقلو
زلزله در کتا شفا چشمگیر است .تردیدی نیست که اندیشلههلای زلزللهشناسلی وی متلأثر از
ارسطو است .او از تئوفراستوس شاگرد ارسطو نام نبرده ،اما دیلدگاههلای او را گلاه رد و گلاه بلا
نظرهای ارسطو تلفیق کرده است [ .]،9،،6لتینک معتقد است او از تئوفراستوس تأثیر پذیرفته
و از شرح المپیودورس نیز اسلتفاده کلرده اسلت [ .]99ایلن ترجمله گویلا کامللتلر از ترجملۀ
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ابنبطریق از آثار علوی ارسطو بوده و در دورة اسالمی نیز مورد توجه بوده اسلت [ .]9،بررسلی
بخش آثار علوی شفا نشان می دهد که وی عالوهبر کتلا ارسلطو ،از منلابع دیگلر نیلز آگلاهی
داشته است .بهغیر از این در النجاة و عیونالحکمه هم این نظریه را میپذیرد ،اما دیگر علتهای
محتمل را نادیده نمی گیرد [ .]3،8،9این نظریه با تغییرات جزئلی از سلوی شلاگردش بهمنیلار
بازتولید شد [ .]9،اسفزاری ( .بین ،13-،1،ق)[ ]18هم از رسائل اخوانالصفا و شفا بهره برد
[ ]18،،1و نظریۀ یادشده را به فارسی خالصه کرد .برخی مانند ابی الخیر رازی نوشتههلای او را
در کتا خود آوردهاند ،اما اشارهای به این برداشت نکردهاند [.]61
در قرن ششم نویسندگان دو رساله در آثار علوی نیز کمتر از نیم صفحه از رسلالۀ خلود را بله
زلزله اختصاص دادند و خیلی خالصه علت را در بخاری میدانستند که در زمین تولیلد ،املا سلرد
نشده است [ .]،،،3از میان منابع عمومی یک دانشلنامه نلویس هلم در تبیلین زلزلله بله دیلدگاه
گذشتگان نظر دارد [ .]99نویسندة جامِ گیتینما هم از جمله کسانی است که بلهصلورت پراکنلده
مطالب التقاطی و آمیخته و گاه نادقیق از زلزله و عامل آن از حکملای پلیش از خلود ،بلدون ذکلر
منبع آورده است [ .]38ابن رشد نیز به تأسی از ارسطو و احیانا ابن سینا نظریۀ یادشلده را پلذیرفت
[ .]0علت وقو زلزله از نظر زکریای قزوینی ،همان دیدگاه غالب دانشلمندان مسللمان در مسلئول
دانستن بخارات درون زمین است [ .]03،09ابنکمونله [ ]7و هلمروزگلار او شلهرزوری بلهنقلل از
ابن سینا بر همین نظرند [ .]68نظریۀ یادشده به مثنوی معنوی نیز راه یافته و عاملل اصللی وقلو
زلزله به بخارات نهفته در زیر زمین نسبت داده شلده اسلت [ .]3،صلاحب درهالتلاج بلا تعریل و
توصیفی که از تحرکات زمین ارائه کرده ،برخال ابن سینا که بر بخار دودی در ایجاد زلزلله تأکیلد
دارد ،دو بخارِ تر و خشک را همزمان عامل زلزلله برملی شلمارد [ .]08بعضلی از فقهلای شلیعی و
دانشوران قرن هشتم هم در معرفی عامل زلزله مطالب شفا را تکرار کردهانلد [.]09،01،69،01،،1
رویکرد یادشده دربارة صاحبان معدود نسخ خطی برجای مانلده از قلرن دهلم ،ماننلد رسلالۀ الری
[ ]،،و برخی رسائل قرن یازدهم نیز صادق است .البته بعضلی از آنهلا چلون شلیروانی بلهصلورت
محدود برخی دیدگاههای حاشیهای ابنسینا ،مانند تأثیر کسو بر وقو زلزله را نیز نقد ملیکننلد
[ .]67اما از آن فراتر نمیروند .حاکمیت این نظریله در اروپلا نیلز تلا قلرن هفلدهم ادامله داشلت.
درحالی که شیروانی و حتی دو سه قرن بعد از وی دانشوران مسلمان رسالههای آثار علوی خلود را
براساس آموزههای پیشینیان مینوشتند .آتاناسیوس کیرشر از نویسندگان اوایل عصر روشنگری بلا
رد نظر ارسطو استدالل کرد که زلزله ناشی از حرکت آتش در کانال های درون زمین است .مارتین
لیستر انگلیسی و نیکالس لمری فرانسوی هم عنوان کردند که«منشأ زلزله انفجارهای درون زملین
است» [ .]99،91جان بویس و جان میچل بعدها پاسخهای تازهتری دربارة چرایی وقو زلزله ارائله
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کردند [ .]91،96به همین دلیل میچل را از پلدران دانلش للرزه شناسلی ملی داننلد [ .]90برخلی
زلزلهشناسان یافتههای تجربی و علمی پیش از زلزله 19،،م لیسبون را «ناچیز» ارزیابی کلردهانلد
[ .]66پس از این رخداد کانت مدعی شد که «جابهجا شلدن غارهلای زیرزمینلی کله بلا گازهلای
آتشین پر شدهاند» عامل وقو زلزلهاند .بعدا مشخص شد که این نظریه هم درست نبود .اما با ایلن
تالشها ،علم نوین زلزلهشناسی در غر متولد شد [.]91،66
نظر دوم؛ آبِ باران و بیبارانی

نقش آ ِ باران یا بی بارانی و یا بهعبارتی ترسالی و خشکسلالی بلهعنلوان مسلبب زلزلله سلابقۀ
طوالنی در تاریخ زلزله شناسی دارد که گاه علت اصلی محسو شده و گاه بهعنوان عامل فرعلی
در قالب باران در ترسالی ظاهر می شود .گاهی هم نبود بلاران در قاللب خشکسلالی نقلش آن را
برجسته می سازد .آ بهعنوان یکی از عناصر اربعه و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم آن بلا زلزلله
ریشه در فلسفۀ پیشسقراطیان دارد .تالس بهدلیل معرفی«آ » بهعنوان عامل وقلو زلزلله بله
این عنصر اهمیت خاص بخشید .هرچند او هوا را نیز بهدلیل تحریلک آ هلای داخلل غارهلای
زیرزمینی ،در ایجاد زلزله دخیل می دانست [ .]99لتینلک و بعضلی دیگلر دربلارة نقلش بلاران،
عمدتا موضو را به دموکریتوس نسبت دادهاند [ .]99،0،6،99مقدسی جغرافیدان قلرن چهلارم،
آ را مقدم بر بخار میدانست [ .]31ابنسینا نیز این نظریه را پذیرفت و بله تبعیلت از ارسلطو
دیدگاه اراکیماس را رد کرد ،زیرا وی تنها آ را عاملل وقلو زلزلله ملیدانسلت .املا ابلنسلینا
آ هایی را که بهناگاه و نه بهتدریج ،سَیَالن پیدا میکنند [ ،]3،19عامل وقو زلزله ملیدانلد .او
در این نقد احتماال بدون اینکه بخواهد ،دو نظریۀ آ ِ باران و تأیید فرایند فرو ریختن کلوه هلا و
دماغۀ قلل بر اثر باران را مطرح میسازد که در بخشهای بعدی مقاله شرح آن میگذرد.
نظریۀ آ ِ باران از سوی فخر رازی[ ]00و هروی نیز پی گرفته شلد« :بعضلی اوقلات زلزلله
بهسبب سقوط قلل جبال بهسبب شدت مَطَر [باران] پیدا ملیشلود» [ .]39ایجلی نیلز هرچنلد
بهنقل از جرجانی تأثیر بارش متواتر و شدید در نواحی کوهستانی را در وقو زلزله پذیرفت ،املا
«وقو چنین زلزله ها را کم» ارزیابی می کرد [ .]01با توجه به مباح یادشده ،نقش آ ِ باران و
بیبارانی در تسهیل سقوط کوهها و سیالن آ در زیرِ زمین بهعنوان یک نظریلۀ فرعلی در دورة
اسالمی پذیرش نسبی یافت .بنابراین ملی تلوان ایلن نظریله را از آنِ دانشلمندان دورة اسلالمی
دانست.
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نظر سوم؛ ریزش غارها و گودالهای بزرگ زیر زمین

این نظریه سابقۀ کهن دارد و در نوشتههای تئوفراستوس بر آن تصریح شده اسلت [ .]93املا در
دورة اسالمی ابنسینا اولین کسی است که بلهتفصلیل در ایلن زمینله اظهلارنظر کلرده و آن را
سومین عامل وقو زلزله دانسته و از آن بهعنوان «انهدام قلرار» یلاد کلرده اسلت [ .]8در قلرن
ششم نیز این نظریه با ادبیات دیگری توسط ساوی تکرار شلد [ .]،جملالت وی هملان تحلیلل
ابنسیناست و تازگی ندارد ،جز اینکه به زبان فارسی است .از ابتکارات ابنسلینا ایلن اسلت کله
براساس مدل یادشده پیشنهاد کرده با حفر چاه ها و قناتهای زیاد می توان روند فرار بخار از زیرِ
زمین را تسهیل کرد و جلوِ وقو زلزله را گرفت[ .]3البته در منابع دورة اسالمی گزاره ای مبنلی
بر اینکه چاه یا قناتی بدین منظور حفر کرده باشند ،یافت نشد ،اما این ایلده از اسلتثنائات نگلاه
تاریخی شیوة مقابله با زلزله در دورة اسالمی است.
این نظریه را بغدادی نیز پذیرفته و مانند فخر رازی بر این باور است که «اکثر زلزله ها ناشی
از این عامل اند» [ .]16،00در تبیین یادشده ادعای قلت وقو زلزله در نواحی کوهستانی با ایلن
نظریه توجیه شده است [ .]16اما اهمیلت نظریلۀ سلوم بلهروز بلودن آن اسلت .زیلرا بعضلی از
زمین لرزه ها بهسبب لرزش توده های عظیم سنگ در امتداد گسلهلا حلادث ملیشلوند و وقلو
بعضی از زلزلهها به ریزش سق غارهای زیرزمینی بزرگ نسبت داده ملیشلود [ .]،9ایلن نلو
زمین لرزه را در اصطالح فروریختی یا سقوطی 1میگویند .در ایلن نلو زملینللرزه ،حفلرههلا و
غارهایی که توسط آ های زیرزمینی در سنگ های انحاللپذیر پوسلتۀ زملین ایجلاد شلده انلد،
منشأ رخداد قلمداد میشوند [ .]31نظریۀ یادشده تا حدودی به تبیین امروزی از بعضی زلزله ها
نزدیک شده ،بهطوری که برخی آن را افتخاری علمی برای ابلنسلینا در نظلر گرفتلهانلد [.]61
نظریۀ یادشده محل بح چندین منبع در طبیعیات دورة اسالمی بوده ،اما با توجه به تفصیلش
در شفا ،آن را باید به ابنسینا نسبت داد.
نظر چهارم؛ افتادن کوهها ،ریزش قلل و دماغۀ ارتفاعات

براساس نقد ابن سینا بر اراکیماس در شفا ،پیاملدهای فروافتلادن کلوه هلا و رأس قللل بلزرگ و
مرتفع کوه ها بر اثر عوامل «فوق االرضی» چون «عاملی بیرونی داشته و ابخره و ادخنه نقشلی در
آن ندارند ،مستحق عنوان زلزله نیستند» [ .]3بعضی از پیلروان فکلری ابلن سلینا بلرخال وی
ترجیح دادهاند که ریزش و لرزة ناشلی از آن را بلهعنلوان یلک نظریلۀ فرعلی در وقلو بعضلی
زمین لرزهها بپذیرند [ .]00آنها استدالل میکنند کله ایلن اتفلاق ممکلن اسلت در یلک ناحیلۀ
1. Collapse Earthquakes
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کوهستانی روی دهد و زلزله آن در سرزمین دیگری رخ نماید [ .]7،00،01،،1یک نتیجهگیلری
در ادامۀ این رویکرد دیده می شود و آن این است که زلزله در بیابان کمتر رخ می دهلد ،چراکله
آنجا کوهی نیست تا ریزشکند و موجب زلزله شود ،لذا «اندک باشد کی زلزله در بیابان حلادث
شوذ» [ .]08هروی هم در تبیین خود دو عامل«انشقاق ارض از ملادة دخلانی و وجلود وهلدات
[گودال ها] در موضع انشقاق و افتادن مافوق ارض در آن وهلدات» و «شلدت مَطَلر [بلاران]» را
برای این ریزش برمی شمارد [ .]39لرزش های ناشی از ریزش قلل که از آنهلا بله فروریختلی یلا
سقوطی یاد شد ،در اثر افتادن سنگ های بسیار بزرگ از کناره کوه ها به وجود می آیند .بله بلاور
بعضی از زلزله شناسان این نو زمین لرزه ها «شعا عمل نلاچیز و کلانونی کلم عملق دارنلد ،املا
ممکن است خیلی مخر باشند» [ .]31مستندات پیش گفته بیانگر آن اسلت کله ریلزش کلوه
یکی از عوامل ایجاد زلزله به شمار میآمد و برخال ابنسینا ،بعضی دیگر ماننلد بغلدادی ،فخلر
رازی ،ایجی و کاشانی لرزش ناشی از آن را نیز زلزله ملیشلمردند .پلس نظریلۀ چهلارم را بایلد
نظریهای مستقل و همسو با تبیین عامل یکی از انوا زمینلرزه در دورة اسالمی ارزیابی کرد.
نظر پنجم؛ هوا ،باد روی زمین یا فشار هوا

برخی از فالسفۀ مسلمان ،بادهای روی زمین یا فشار هوای بیرونی را یکی از عوامل وقلو زلزلله
ذکر کردهاند .پیش از ارسطو ،آناکساگوراس دربارة اثیر یا اتر یا فشار هوا بلهعنلوان عاملل وقلو
زلزله نظریهای پرداخته بود که ارسطو و بعدها ابنسینا آن را رد کردند [ ]19،3و کسلی هلم آن
را پی نگرفت .اما ردیۀ ابنسینا در دفا از نظریۀ بخارِ تر و خشک ،نظریۀ تازهای را به وجود آورد
که احتماال صاحب شفا حاضر به پذیرش آن بلهعنلوان عاملل مسلتقل در بلروز زلزلله نبلود .او
ناخواسته پای باد روی زمین را در پیوند با زلزله به میان کشید ،بلهویلژه اگلر ایلن بادهلا ملانع
جریان یکدیگر شوند؛ «لکن این فرض اکثریت ندارد» [ .]3به نظر می رسد ،این نظریله بلهدلیلل
نبود تفکیک مفاهیمی مانند «هوا»« ،باد روی زمین» یا «فشلار هلوا» از یکلدیگر و نیلز دخیلل
بودن اثیر بهعنوان عامل وقلو زلزلله در فلسلفۀ آناکسلاگوراس ،در دورة اسلالمی بلا ابهاملات و
آمیختگی هایی همراه شده است که شاید به همین دلیل طرفدار چندانی نداشت .بحل ارتبلاط
ابرها و باد روی زمین و پیوند آن با زلزله از آموزه های ارسطو است .بوعلی سینا و بغدادی هم که
به این مطلب اشاره کرده اند ،ابعاد آن را بهخوبی روشن نکلرده انلد [ .]16،19فخلر رازی نیلز در
جملهای بر ابهامات دربارة نقش بادها و نبود آن در روی زمین افزوده است« :اکثر زلزلهها ناشلی
از فقدان بادهاست» [ .]00وارد کردن این عامل در بح زلزله نشاندهندة آن است کله نظریلۀ
باد زندانی بهتنهایی پاسخگو نبود و باد روی زمین هم به کمک گرفته میشد.
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نظر ششم؛ نور (حرارت یا آتش)

نور یا بهتعبیر دیگر ،حرارت و آتش بهعنوان عامل وقو زلزله در نوشته های سهروردی و بعضلی
از پیروان فکری او آمده است .در این نظریه عامل بخلارِ تلر و خشلک ،نقلش ثلانوی دارد .او در
حکمتاالشراق در تبیین مصادیق پدیدههای طبیعی که از نور حاصلل ملیشلوند ،از زلزلله نیلز
سخن به میلان آورده و تصلریح ملی کنلد کله منشلأ آن « نلور و حلرارت اسلت» [ .]39،6،در
کالننظریۀ سهروردی در تبیین هستی ،نور و بهتبع آن حرارت و آتش تبیینگر هملۀ تحلوالت
زمینی و آسمانی است ،بنابراین مقدم بر همۀ تغییرات و تحوالت ناشی از پدیدههلای طبیعلی از
جمله زلزله است .بعضی از فالسفه پیرو وی در تأیید نظریۀ نور از نگاه سهروردی ،بر این نتیجله
تأکید میکنند که «زلزلهها و...علّت اولیۀ[ ،آنها] حرارت است» [ .]08،06با توجه به تبیینهلای
امروزیتر از زلزله که این نقش تا حدود زیادی بله گرملای درون زملین نسلبت داده ملیشلود،
نظریۀ شیخ اشراق را باید یکی از رویکردهای نوآورانه دربارة سرشت زلزله ارزیابی کرد.
نظر هفتم؛ سقوط شهابسنگ

سقوط نیازَک ،شها سنگ ،ستارة دنباله دار یا کوکب آسمانی بهعنوان عاملل وقلو زملین للرزه
مورد توجه حکما و دانشوران مسلمان نبوده است .اما دستکم در سه رویداد ،وقایعنگاران یمنی
تصریح کرده اند که زمین لرزه های نهچندان شدیدی بر اثر سقوط نیازک ایجاد شده اند .براسلاس
سه گزارش مجزا از سه مورخ محلی ،در سال ،07ق بر اثر سقوط سلنگ آسلمانی در صَلالحَفِه
(نزدیک شهر ذی جَبَله) یمن زلزله ای بهوقو پیوسته [ .]1،9،17دو گلزارش مجلزای دیگلر کله
نظریۀ سقوط شها سنگ را در دورة اسالمی تقویت میکند ،در زبید یمن (ساحل دریای سرخ)
در سال 819ق و همینطور سال711ق در زیلَع (ساحل دریای سرخ واقع در شاخ آفریقا) ارائله
شده است [ .]91،17با این سه رویداد ،و زلزلۀ دیگری که الغنیم مدعی وقو آن در سلال919ق
بر اثر سقوط شها سنگ در مغلر شلده[ ،]19بنیلاد نظریلۀ جدیلدی در زلزللهشناسلی دورة
اسالمی شکل گرفت که صاحبانش نه حکمای نظریه پرداز ،بلکه خزرجی ،ابن الدَیْبَع ،ابن القاسم و
عَیْدَرُوسی مورخ هستند .نوشتههای آنان ثابلت ملیکنلد کله سلقوط شلها سلنگ در آن دوره
بهعنوان عامل بعضی از زلزلهها مطرح بوده است.
نتیجهگیری
نویسندگان مقاله پس از استخراج و بررسی هفت نظریۀ مذکور به این نتیجه رسیدند که نظریلۀ
«بخارِ تر و خشک» با ترجمۀ بعضی آثار یونانی وارد طبیعیات دورة اسالمی شلد ،املا مسللمانان
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آن را شرح و بسط دادند و چارچو استداللی برایش ساختند .دانشلمندان و دانشلورانی چلون
بهمنیار ،شهمردان ابی الخیر ،ساوی ،مسلعودی ملروزی ،حسلینی اصلفهانی ،هملدانی ،قزوینلی،
ابنکمونه ،شهرزوری ،شیرازی ،حلی ،ایجی ،آمللی ،کاشلانی ،هلروی و شلیروانی در ایلن زمینله
کموبیش به ابنسینا نظر داشتهاند .نظریۀ «آ باران و یا بیبارانی» بهعنوان عامل وقو زلزله در
دورة اسالمی منتقدانی داشت ،اما بلهصلورت «سَلیَالن ناگهلانی آ در درون زملین» در ایجلاد
زمینلرزه ،مؤثر دانسته میشد .در تبیین این نظریه ،دانشورانی چون فخر رازی ،ایجلی ،هلروی،
شیروانی و دیگران نیز به منابع پیش خود از جمله ابن سینا ارجا داده اند .نظریۀ «ریزیشِ غارها
و گودال های بزرگِ زیرِ زمین» که امروزه زلزله شناسان آن را عامل وقلو بعضلی زملین للرزههلا
ارزیابی می کنند ،در دورة اسالمی نیز طرفدارانی داشت و اوللین کسلی کله آن را تشلریح کلرد
ابن سینا بود .پس از وی ساوی ،بغلدادی ،فخلر رازی و  ...نیلز آن را علاملی بلرای وقلو بعضلی
زلزلهها قلمداد کردهاند .نظریۀ «فروریختن کوهها و دماغههای قلل و ریزش سلنگهلا و قطعلات
خردشدة ارتفاعات» بهعنوان مسبب بعضی زلزله ها از دل نظریلۀ آ ِ بلاران ،متوللد شلد .اوللین
کسی که با نگاه انتقادی به این نظریه توجه کرد و ابعاد مختل آن را تشریح کرد ،ابن سینا بلود.
هرچند او برخال ِ اخال خود چون فخلر رازی ،شلیرازی ،ابلن کمونله ،ایجلی و هلروی چنلین
لرزههایی را مستحق عنوان زلزله نمیدانست .نظریۀ کمطرفدار «باد روی زملین یلا فشلار هلوا»
واجد ابهاماتی است و ابنسینا و بغدادی بهصورت التقلاطی آن را بلهعنلوان مسلبب زملینللرزه
یادآور شده اند .نظریۀ «نور (حرارت یا آتش)» نظریه ای نوآورانه از آنِ سهروردی اسلت و نظریلۀ
سقوط شها سنگ را نیز دستکم چهار مورخ و یک پژوهشگر مطرح کردهاند.
و کالم آخر؛ اگر ما نظریهپردازی را اساس هر مکتب علمی و فلسفی بهحسا آوریم ،نظریلههلای
هفتگانۀ یادشده ارزش فکری دارند و بهعنوان میراث علم دورة اسالمی برای عالقهمندان به بح هلای
تاریخ زلزلهشناسی مفیدند .این نظریهها که در قالب گفتمان عللم دورة اسلالمی مطلرح شلدهانلد ،از
پویایی اندیشه در شناخت طبیعت زلزلله حکایلت دارنلد .وجلود ایلن نظریلههلا ثابلت ملیکنلد کله
دانشمندان مسلمان در تبیین زلزله مقلد ارسلطو نبودنلد و مبتکرانله ملی اندیشلیدند .بعضلی از ایلن
نظریهها بهواسطۀ سرشت یکی از مخاطرات محیط طبیعی همچنان محل بح بود و صلاحبان آنهلا،
در این خصوص از دل تاریخ دورة اسالمی حر هایی برای گفتن دارند.
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