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 سپاسگزاری: 

زندگی  که  را  خدای  منت   در سایهدر طول  داد که  قرار  راهم  بر سر  بزرگ  سار استادانی 

 زندگی کنم. علم و مشق  وجودشان  

دانم سپاس خود را نثار همه اساتید و کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی و بر خود فرض می

تاریخ علم و   بزرگوار دو گروه  اساتید  به ویژه  فلسفه علم پژوهشکده گروه  مطالعات فرهنگی 

 . ساختدلگرمم می  هادر این سال  هایشانشناسی کنم که مساعدتغرب

 ش بر دستان پر مهر با افتخار  باشم و  دکتر عمادی  دریغ  زحمات بی  داندانم قدرمیالزم  

مثال اخالص  با  که  زنم  و  بوسه  دکتری  دوره  در طول  رساله مراحل  زدنی  تدوین  و  طراحی 

 شاگرد را گرفتند. این  دست  

که کنم  میزاده  دکتر ربانی  و   آشتیانی دانشدکتر احمدیتقدیم  خود را    سپاس همینطور  

  بر غنا و کیفیت این رساله افزود.بزرگوار    دو  های راهنمایی
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 : به تقدیم

. قهرمانی آموختدرس زندگی  به من  بزرگ    یون معلمچ  که  جانبازم  پدرروح  

و منت  بی  که تا    همواره  زندگی  هاییدشوار  و  هاسختی  درمزد  ایستاد  کنارم  در 

را در آغوش کشم.  این مشق    شاهد موفقیت  پایان  از  به  اما پیش  باقی رخت    دیار 

 کشید.
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 ده: یچك

بر    ،هجری   یازدهم   تا   سوم   قرن   از  اسالمی   دوره   دانشمندان  نزد  « زلزله»  پدیده  تبیین   رساله

تبیین دیدگاه  و  بررسی  با  تا  بوده  ترین دستاورد نظری  مهم،  دورهاین  اندیشمندان    هایآن 

درباره پدیده زلزله  ها  آن نشان  را  نتایج تحقیق  نماید.  با    هاکه آن   دهد می معرفی  توانستند 

نظرات   زلزله   ، نوآورانهطرح  گامدانش  داشت،  باستانی  ریشه  که  را  برند.    یشناسی  پیش 

؛ اما از این فراتر  کردند یونانی آغاز  آثار  را با ترجمه  زلزله  ع  وهرچند مسلمانان پیگیری موض

ها یه این نظر   ،های جدید گذشتگان و ارائه دیدگاه   هاییه نقد و تکمیل نظر  ،رسی رفته و با بر

این پدیده   نقش ،  زلزله  مضرات  و   طبیعی، فواید   . تشریح ابعاد ردند در جهان اسالم بومی کرا  

یا تخریب  ،  هاچاه،  هاها، قنوات، رودخانه چشمه،  هاتغییر کوه   و  گیریشکل  در نمایان شدن 

،  لرزهزمین  وقوعو ساعات    مکان،  زمانفصول،    بینیپیش تالش برای  تشکیل فسیل،  ،  معادن

  و  آب  زمین، تحوالت روی بر بلندی و پستی ایجاد، هالرزه زمین اصوات، زمین خسف یا رانش

نباتات  هوایی و  حیوانات  بعضی  بر  زلزله  احتمالی  تأثیرات  این    و  جمله  . هاستنوآوری از 

دوره   تجزیه دانشمندان  با  زمین   تحلیل   و  اسالمی  برخی  داده لرزه ابعاد  نشان  در ها  که    اند 

مقلد    تبیین پدیده  مستدل   ضمن  هاآن.  اند نبوده   (1) ارسطواین  و    دیدگاه  نمودنتشریح 

 عرضه مباحث    تحلیل  در  هم  ایهای تازه خالقیت   آثار  این  نقد   با  موارد  بسیاری  در  ،گذشتگان

بینی اسالمی را در تبیین این پدیده زلزله، حکمای مسلمان جهان  فلسفه. در مبحث  اند کرده 

ها با اند. آن به نمایش گذاشته را  ؛ و وجه تمایز نظرات خود با یونانیان  نموده  به روشنی ارائه 

استمرار به  انتقادی  نظریات   هاینگرش   و  هااسطوره   نگاه  زلزله،  پدیده  قبال  در   عوامگرایانه 

 

1. Aristotle. 
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را    حِکْمی آیندگان  براخود  نظریه    مسلماناناست که    آن. گمان غالب  اند مکتوب ساخته ی 

 پندارند. امامی   عامل اصلی وقوع پدیده زلزله و آن را    ه؛ از ارسطو اخذ کردبخار تر و خشک را  

 استدالل،   بسط،   و   شرح   با دانشمندان دروه اسالمی    های تحقیق حاکی از آن است که یافته 

ناتوانی    نظریه این    پذیرش   و   تبیین  از  با آگاهی  دهی به سؤاالت مقدر درباره  در پاسخ  آن و 

را   دیگر  نظریه  نوآورانه،.  اند داشته   عرضه   آن   کنار   در نیز  زلزله، شش  نظریات  این    از   طرح 

 . دارد حکایت زلزله  پدیده تبیین  در  دانشمندان مسلمان  فلسفی و  فکری   استقالل

 شناسیزلزله  خیعلوی، کائنات جو، تارشناسی، آثارزلزله لرزه، زلزله، زمین  ها:كلید واژه 
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 پیشگفتار 

اسالمی  دیدگاه  دوره  و حکمای  دانشمندان  نظرات  و  که کمتر  ها  است  موضوعاتی  از  زلزله  درباره 

چند دلیل این امر برای ما روشن  خود جلب کرده است. هر توجه پژوهشگران و محققان تاریخ علم را به

بررسی  اما  می نیست  نشان  ما  پژوهش  های  صورت  در  بکر  و  مغفول  موضوعات  قبیل  این  که  دهد 

تازه دریچه  دورههای  علوم  تاریخ  از  به   ای  را  بازاسالمی  چارچوب همین  کرد. درخواهد روی عالقمندان 

  سالمی از قرن سوم تا یازدهم هجری تبیین پدیده »زلزله« نزد دانشمندان دوره اتدوین رساله  

ت، ضرورت،  یق، اهمیتحق  اول ابتدا طرح   فصل به شرح ذیل تدوین کردیم. در فصل  4را تعریف و در  

فرضیه   اهداف، جنبه سؤاالت،  روش   و   د یجد   یهاها،  فنون   نوآورانه،  به  و  نموده  بررسی  را    و   پژوهش 

  مشکالت   نظری  مکانی، زمانی، موضوعی، چارچوب   پژوهش، قلمرو   اطالعات، قلمرو  ی گردآور   یابزارها

پژوهش    منابع  بررسی   و  نقد   و  تعاریف نیز اشاراتی داریم. در ادامه این فصل معرفیبعضی  و  تحقیق،  

رساله  از  علمیهااعم  مطالعات   ،تاریخی   منابع ،  فلسفی  -ی  با    تحقیقات  و   جغرافیایی،  مرتبط  و  جدید 

آورده را  زلزله  و  باستان  دوره  در  شناسیزلزله   نهیپیش  سسپ و    ؛بحث  مطالعات  و  اسالمی  دوره   ،

  یم.اه را به اختصار متذکر شد تحقیقات جدید 

ها متفاوت  پدیده را از سایر نگاهاین  از موضوعاتی است که نگاه دانشمندان مسلمان به    زلزله  فلسفه

نگاه  در  سازد.  می  تحقیقات خود  این  در  ما  و  بوده  منطقی  و  عقلی  کامالً  بحث  بر  ساختارهای حاکم 

  و   هاره اسطو  استمراراز  بحث    یرواین ایم. ازرا نقد کردههای غیرعلمی بعضی از آثار و رویکردها  جنبه 

را به ترتیب تاریخ آثار و نظرات برجای مانده مورد تجزیه و   حِکْمی  نظریاتتا   عوامگرایانه  هاینگرش 

های مختلف دانشمندان، مورخان و  نظرو اظهار هالرزه زمین  تاریخی مصادیق تحلیل ایم. تحلیل قرار داده 

زمینه  های فالسفی و علمی آنها به ویژه در  اندیشه های اسالمی بر افکار و  دانان از تأثیر آموزه جغرافی

منظر   این  از  دارد.  حکایت  زلزله  به     دوم   فصل پدیده  از  زلزله  فلسفه را  مباحثی  شامل    استمرار ، 
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  مثابه   به   زلزله زلزله،    مسبب  عنوان   به  انسانی  نفس  ،حِکْمی  نظریات ،  عوامگرایانه  هاینگرش   و  هااسطوره 

  نُه ها را در  و مصادیق این نگرش   هازلزله   تاریخی مصادیق ،ادبی  و تاریخی  هایداده   اهمیت  ،تاریخ  مبداء

.  3؛  کرمان ق300تا  290هایسال  نشده ثبت هایزلزله . 2؛ بغداد ق219 سال زلزله. 1  :زلزله مهم شامل

.  6؛  کردستان  ق529سال  زلزله .  5،سیراف  ق398  و   366  هایسال  زلزله .  4؛  مصر   ق425  سال  زلزله 

  زلزله .  9؛ و  تبریز  ق 1050سال  زلزله .  8؛  مصر  ق 702سال  زلزله .  7؛(ناره  حرۀ)  مدینه   ق 654سال  زلزله 

 .ایمکرده بررسی ز منظر فلسفه و چرایی وقوع زلزله، ا الر ق 1012 سال

  پیامدهایزلزله اختصاص دارد.    با   مرتبط   هایپدیده در شناخت    هاییرهیافت رساله به    سوم  فصل

زلزله،  خسف از جمله  زلزله    طبیعی   و   پستی  ایجاد،  آب  هایچشمه   تخریب  یا  ایجاد زمین در هنگام 

  تشکیل ،  هاکوه   ریزش   و   تخریب   زمین   در   شکاف  ایجاد ،  کوهزایی یا    هاکوه   تشکیل،  زمین  روی   بر   بلندی

  اصوات  ،زمین  درون(  گازهای)  متعفن  بوهای  خروج  و  دما  تغییر ،  هادریاچه  و  هارودخانه   تخریب  و

  تشکیل ،  حیوانات  رفتار  تغییر،  زلزله  همراه  شدید   طوفان   و   باد ،صاعقه  و  برق  و  رعده ها،لرزه زمین

  لرزه زمین   بندیدرجه  و زمان  مدت ،کافور درخت   رشد   به   کمک معادن،   تخریب  یا   و  شدنمایان ، نفسیل

های ها و خالقیت لرزه از جمله موضوعاتی است که نوآوری زمین شدت تعیین در  میزانی  انسانی تلفات و

دوره   مورد  دانشمندان  را  زلزله  درباره  می اسالمی  قرار  ارزیابی  و  علمی  ا  دهد.بررسی  رویکردهای  ز 

ها و شهرهای امن  زمینخیز،  های زلزله درباره سرزمیندانشمندان دوره اسالمی درباره زلزله اظهارنظر  

است.   بوده  آن  چرایی  اسالم،    هالرزه زمین  جغرافیایی  توزیع  و   خیزیلرزه و  جهان    خیزی لرزه در 

مناطقی    خیزیزلزله  ،کوهستانی  هایسرزمین ،  خیززلزله   هایزمین   کیفیت ،خشک  بالد   و  هاسرزمین

خراسان، ارمنستان،  آذربایجان،  زاگرس   مانند  نظر    امن  شهرهایوضعیت    و،  خوزستان،  از  دوره  آن 

بررسی   دریایی  هایزلزله خیزی،  زلزله  و  تحلیل  سرزمین  12و  در  واقع  دریایی  از  زلزله  اسالمی  های 

  زلزله تا   ری ق346 لزله از ز ، های دریاییزلزله موضوعات فصل چهارم است. در همین چارچوب وضعیت 

،  سیرافهای  زلزله   .بر جای مانده مورد بررسی قرار گرفته استمکتوب  را بر مبنای آثار    گیالن  ق 1017

بر مبنای رویکرد   ؛اند اسالمبول نیز که در قرون مختلف روی داده  و  ن، شامات، مصر، قبرس فلسطی  رمله

 ،هالرزه زمین بینیپیش به    بعدی این فصل  بخشدر ادامه  شده است.    نویسان آوردهمورخان و جغرافی 

نجوم  ،لرزهزمین   با  خسوف  و  کسوف  رابطه،  لرزهزمین  وقوع  هایزمان   و  فصول   مصادیق ،  احکام 
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  قائن   ق 956زلزله .  3؛  ق582نشده  واقع   زلزله .  2  ؛ تبریز  ق343زلزله.  1از جمله      ؛هالرزه زمین  بینیپیش

و  الرستان  ق 1001زلزله.  4؛   هنگام   در   کواکب  اوضاع و همینطور    ق 1027  سال   نشده  واقع  زلزله  . 5؛ 

و    لرزهزمین   بندیدرجه   و  شدت،  زلزله  با  مقابله  و  پیشگیری  ،هالرزه پس  و  هالرزه پیش،  هالرزه زمین

  . اختصاص دارد انسانی تلفات

این هفت  ارائه شده است.    چهارمدر فصل   ، در قالب هفت نظریهزلزله   وقوع  طبیعی  عوامل  و  علل

زندانی،    باد  یا  زمین  زیرِ  در   محتبس  ریحیا    ادخنه   و  بخرهانظریه    ند:ین قرارعامل به ترتیب اهمیت بد 

  زیرِ   بزرگِ   هایِگودال   و  غارها  ریزیشِ  نظریه سالی،  خشک  و   ترسالی   یا  بارانیبی   و   باران )  بِآ  نظریه 

  نظریه ،  هوا  فشار  یا   زمین  روی   باد  هوا،   نظریه ارتفاعات،    دماغه  و   قلل   ریزش   ها،کوه   افتادن  نظریه زمین،  

 آسمانی. سنگ  سقوط  نظریهآتش( و    یا نور)حرارت

شناسی در ادامه این فصل  تحقیقاتی درباره تاریخ زلزله   بندی و ارائه راهکارهایگیری و جمع نتیجه  

  مآخذ   و   منابع ،  فارسی  مقاالت ،  جدید   مطالعات  و   مآخذ ،  اصلی  منابع ،  مآخذ   و   منابع   فهرست آمده است.

به مثابه درآمدی بر   روپیش پژوهش نتایج  ن رساله است. به این امید کهنیز آخرین ترتیبات ای انگلیسی

افکنده و  این مقوله از دانش بشری  چند اندک بر  روشنایی هر،  در دوره اسالمی  شناسیتاریخ علم زلزله 

 گشوده باشد.  بعدی را برای تحقیقات و مطالعات راه
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 پیشینهنقد منابع و   ،اتیفصل اول: كل

 ق یتحق طرح بخش اول:

 مقدمه

  مورخان و    حکما،  اندیشمندان  توسط   که   زلزله،   زمینه   در  تاریخی   هایواقعیت   به رو  پیش تحقیق  

های  طبیعیات و کتاب فلسفی، کتب    منابع   به  رجوع   با  عبارتیبه  .  پردازدمی  شده،   مطرح دوره اسالمی  

می   توضیحمسلمان    اندیشمندان  آثار  در  زلزله  ابعاد  سیر  تاریخی   که   گردد می   مشخص  و   ؛شودداده 

نظریه   دانش در  اندیشمندان  هایو  یازدهم هجری  تا  سوم  آثار    اینکه  با  زلزله  زمینه  قرون  ترجمه  با 

ایم که  در این رساله نشان داده .  اندیشیدند ها مقلد صرف نبوده و مستقالنه میارسطو اخذ شده اما آن

زلزله  زمینه  در  اسالمی  دوره  و  دانشمندان  برده  پیش  یونانیان  از  فراتر  را  آن  دانشی  مرزهای  شناسی 

ااند که تاای را عرضه کرده های تازه یافته  در این پژوهش با مساعدت و مشاورت  .  ند کنون دیده نشده 

طوری  ، به داده خواهد شد   توضیح   و   بیان  اندیشمندان  های مختلف اینو دیدگاه   اساتید رساله ابعاد آثار

میزان  دوره اسالمی    اندیشمندان  نگاه   شود،می   که مشخص  یونانی چه  اندیشمندان  با    انطباق   با  دارد. 

اند اما و با ترجمه این بحث را آغاز کرده اند  شناسی نبودهرشته از دانش زمین   اینمبدع  اینکه مسلمان  

میآثار   نشان  مانده  که  برجای  آن  دیدگاه باید  دهد  ملت های  دیگر  از  شود.    هامستقل  ارزیابی 

نویسندگان  دیدگاه  و  مورخان  دانشمندان،  اسالمی  های  زلزله دوره  و  درباره  مناطق  از  بعضی  خیزی 

شهرها   از  بعضی  بودن  دور  بر  مبنی  آنها  تاکید  همینطور  و  زلزله  شهرها  آسیب  از  مناطق  با  و 

  علم   تاریخ  همانند   اسالمی   دوره   شناسیزلزله   تاریخ  که   است  بدیهی های بعدی سازگاری دارد؟  ت واقعی
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  جمله   از  شناسیزلزله   درحوزه  متعددی   هایرویکرد   و  دارد  ایرشتهبین   ماهیتی  اسالمی   دوره

 . نمود لحاظ  آن  در  باید  را  ...و  الهیاتی و  کالمی ادبی،  جغرافیایی،تاریخی،  فلسفی،   ،علمی هایرویکرد 

و    ( موضوع  نیا  درباره   پژوهش  ییچرا)  :پژوهش  انجام   ضرورت  و  تیاهم ذیل  موارد  به  عنایت  با 

  پژوهش  شناسی برای تاریخ علم دوره اسالمی و مغفول ماندن آن تا به امروز، انجاماهمیت موضوع زلزله 

 :استضروری   حاضر

  اغلب   در  اما  استشده  انجام   اسالم  جهان  به   یونانی   علوم   انتقال   زمینه   در   متعددی  هایپژوهش   .1

  یا   و  مانده  مغفول  بعضاً  یا،  است  مربوط   شناسیزلزله   ویژه   به  و   زمین  علوم   جزئیات  به   آنچه،  هاآن

  دوره   دانشمندان  دیدگاه  و   زلزله   پدیده  بررسی  لذا.  است  شده  هابدان   منسجمغیر   و  غیرعلمی  اشاراتی

  حیث   این  از  ما  پژوهش  اهمیت.  استنشده    آن  انجام   به  اهتمامی  تاکنون  که  است  پژوهشی  اسالمی

به   اسالمی   دوره   دانشمندان  هایدیدگاه  از   روشنی   تصویر   که   است زلزله  نشان    و ؛  داده  دست  درباره 

اند.  های مستقلی از دانشمندان یونانی داشته دیدگاه شناسی  در بسیاری از موضوعات زلزله از آنها  بسیاری    یم ده 

در مجموع نظریات مختلف دانشمندان مسلمان دوره اسالمی به تفکیک درباره ابعاد مختلف زلزله مورد بحث  

 شود. مشخص می   طبیعیات و بررسی قرار گرفته؛ و سهم هریک در پیشرفت این بخش از دانش  

  های زلزله   یختار  یا  و   شناسیزلزله   مباحث   در   احیاناً  که   پژوهشگرانی   بین  در   تاریخی  نگرش   فقدان   .2

  و   تولید   را  آثاری   و   پرداخته؛  پژوهش  و  تحقیق  به(  ایران   فالت  در  عمدتاً)  اسالم  جهان  بزرگ

  علت   و  دیگریک  بر  جریانات  تأثر  و  تأثیر  باید   علمی  تاریخ  نگرش   در.  است  آشکار،  اند کرده   عرصه

  وقوع   چرایی  و   علمی   تبیین  درباره   ویژه   به   خاص   نظریه   یک   به   دانشمند   یک   توجه   و   گرایش

  ارسطو   دیدگاه  از  هاییبخشمسلمان    دانشمندانبعضی از    چرا  مثالً  اینکه.  شود  بررسی  زلزله 

 اهتمام  مورد   کمتر ،  اند داده   نشان   توجه  آن   از   هاییبخش   به   تنها  و   وانهاده   را  زلزله   زمینه  در

 این توجه به ویژه در ارائه نظرات جدید آنها در تبیین زلزله ضروری است. است. شده واقع 

  و   علوی آثار ،  طبیعیات،  مانند   مفاهیمی   پایه   بر   که   شناسانهزلزله   و   شناسانه زمین   نظامی   احیای   .3

  علم   این  تاریخ  در  جدید   هایافق   گشودن  در  بابی  فتح  تواند می ،  استشده  ریزیپایه   لرزه زمین  پدیده

  و   آثار  و  زمین  هایتکانه   و  هاجنبش   از  ناشی  طبیعی  هایپدیده   با  پیشینیان  مواجهه  نحوه  و؛  باشد 

صورت  را  آن   از  بعد   پیامدهای و    چهگر .  دهد   نشان  ما  به  ند مم نظا  به    در ،  یلمستق  یرساله کتاب 
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به    یا   و  (2)   نشده  ف یتأل  دوره این    فالسفه   و   دانشمندان   از   کدام  هیچ  توسط دوره اسالمی    شناسیزلزله 

ا نرسیده  ما    یک ،  است  منسوب  سیناابن   به  که  « آن  فلسفه  و  زلزله   حدوث »  یرساله  اما؛  ستدست 

است. درباره تاریخ    شده   واکاوی در همین رساله    نسبت   این   سقم  و   صحت   که   شود؛ محسوب می   استثناء

می زلزله  دیده  وضعیت  این  هم  کشف ها  رساله  مورد،  یک  تنها  و  الزلزله  وصف  عن  ة الصلصلشود 

به تفصیل نقد و بررسی و  اس عبدالرحمان سیوطی   زلزله ت که  واقع  استفاده  ها مورد  در تحلیل وقوع 

 است.شده 

این  .  است  واقع   جهان  خیزی زلزله   کمربند   روی   بر   که   استهاییسرزمین  جمله   از   ایران   فالت   .4

درباره   زیادی  حدود  تا  از  موضوع  صادق  سرزمین بسیاری  نیز  اسالمی  ایناستهای  بالی    پدیده  .  و 

  به   که   نیست  ایساده   موضوع  این .  گرددمی   روستاها  و  شهرها  تخریب   موجب   چندی  از   هر  طبیعی

ه  ب   فرهنگی  مطالعات  و   انسانیعلوم   پژوهشگاه،  استشایسته    رو ازاین.  گذشت  آن   کنار   از  بتوان   راحتی

  تا   آورد   فراهم  ایزمینه ،  علمتاریخ   و  انسانی  علوم   حوزه  در  تحقیقاتی   و  پژوهشی  مرکز  بزرگترین  عنوان

  فقر   همینطور  و   این پژوهشگاه   رسالت  به   توجه  با .  بپردازند   تحقیقاتی   سوژه  این   به  پژوهشگران  و  اساتید 

است که  متصور  تحقیق   این   نتایج  از  روشنی   اندازچشم ،  اسالمی  دوره  شناسیزلزله   تاریخ  حوزه   در منابع

 گیرد. برای اولین بار در اختیار عالقمندان و پژوهشگران تاریخ علم قرار می 

 پژوهش  اهداف

پدیده  زمینه  در   اسالمی   دوره  دانشمندان  هاینظریه   تشریح  و  بیان  .1 مختلف    و   زلزله   ابعاد 

 اسالمی.  دوره  منابع  در  زمین  علوم  از ایشاخه  عنوان  به علم  این جایگاه شناخت و شناسیزلزله 

  فلسفی   و   علمی  تبیین   شیوه   و   زلزله   مبحث  در   اسالمی   دوره   دانشمندان  هاینوآوری   دادن   نشان .2

 هایاندیشه   میان  متقابل  اتتأثیر  همینطور  و  زمین  حرکات  و  هالرزش   از  ناشی  طبیعی  بالیای

تحقیق پیش   یکدیگر  بر  هاآن  شناسانهزلزله  اهداف    تبیین   زمینه  در  مسلمانان  که  هاییایده  .روستاز 

  در . گردد مشخص  یونانی  علم   با  آن   نسبت   که  طوری   به ؛  دهش   بندیدسته   اند داشته   زلزله  فلسفی،  علمی
 

هررا در تیرران طوریکه هیج اثررم تقررتاز  از ایررن د ره. البته این ادعا درباره پیشینیان پیش از اسالم هم صادق است، به 2

زتینه زلزله نوشته نشرر ه   دانشررنن ان یونرران  باسررتان هررم در ایررن برراره اثررم تقررتاز    از  ررود بم ررا  ها در  تزت 

 ان .نگذاشته
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 هایدیدگاه   و   مانده  برجای   مکتوب  آثار  مختلف  ابعاد،  رساله  اساتید   مشاورت  و  مساعدت  با   پژوهش  این

  میزان   چه ،  شد   مشخص  پایان  در  که   بطوری،  شده است  داده   توضیح  و   بیان  اندیشمندان  این   مختلف

  طرفین   هایدیدگاه  افتراق   نقاط   و ؛  دارد  انطباق  یونانی   اندیشمندان  با   اسالمی  دوره   اندیشمندان  نگاه

  نویسندگان   و  مورخان،  دانشمندان  نظرات   که  شد   بررسی   ادامه   در   همینطور .  گردید   تبیین   و   روشن

  از  بعضی دوربودن بر مبنی آنها تاکید  همینطور و شهرها و مناطق از بعضی خیزی زلزله درباره مسلمان

  زلزله   هاینگاریوقایع   حوزه   در   ویژهبه   شده  ثبت  هایواقعیت   با  آیا  زلزله  آسیب  از  مناطق  و  شهرها

  شامل  هم   و   داشته  علمی  جنبه   هم   رویکرد   این  است   بدیهی؟  خیر  یا  دارد   سازگاری   مناطق  این   درباره 

 . شودآنها هم می ادعاهای سقمو  صحت میزان   ،منجمین  از برخی  نجومی  احکام هایبینیپیش

،  آن  مضرات   و   فواید ،  زلزله  طبیعی  ابعاد   درباره  اسالمی  اندیشمندان  هایدیدگاه   حاضر  تحقیق   در  

  شدن   خشک،  هارودخانه   تشکیل،  هاچشمه  ایجاد،  هاکوه   تغییر  و  گیریشکل   در  هالرزه زمین  نقش

  از   پس  و  از  پیش  صداهای،  زمین  رانش، زلزله  وقوع مکان  و زمان  بینیپیش،  معادن گیری  شکل،  هاچاه

...    و   آسمان  شرایط   و   نجومی  تغییرات ،  هاآتشفشان،  هوایی  و   آب   تغییرات ،  حیوانات  واکنش،  زلزله  وقوع

  نقل   به   عنوان  هیچ  به  زلزله  تبیین   در  مسلمانان  کهیم  داد   نشان  و ؛  گرفت  قرار   تحلیل  و  تجزیه  مورد

  در   ،یونانی  دانشمندان  سایر  و  وی  دیدگاهاستداللی    توضیح  ضمن،  نکرده  بسنده  ارسطو  آثار  از  صرف

  طوریکه ه ب  .اند   نموده  ارائه  زلزله  موضوع  تحلیل  در   هم   ایتازه   ابتکارات  آثار  این  نقد   با  موارد  بسیاری

  امروزین   علمی  هایتبیین   به  و  گرفته  فاصله  « تر و خشک  بخار»  مدل  تبیین  از   موارد   در  آنها  از  برخی

  و   توجه   مورد   تاکنون  فوق   موارد   از   یک   هر  تفسیر   و   هادیدگاه   تفاوت   این   هرروبه .  اند شده   نزدیک 

  همه   معرفی ،  روشمند   گردآوری   تحقیق   این  اولیه   و   اصلی  مسئله   بنابراین  بود.  نگرفته   قرار   کنکاش 

  آثار   در  تاریخی  و  فلسفی ،  علمی  مختلف  زوایای  از  زلزله   مبحث  تبیین  کلی   طور  به   و   تفسیر،  جانبه

 بود.  خواهد در قالب گفتمان علم دوره اسالمی  اسالمی  میراث  گوناگون 

 پژوهش  سؤاالت

 کجاست؟شناسی در منظومه علمی دوره اسالمی و طبقه بندی علوم  .جایگاه زلزله و زلزله 1

نظریه 2 میان  تمایز  وجه  و  آن؛  پیامدهای  و  وقوع  دالیل  و  زلزله  پدیده  مفهوم  تبیین  های . 

نظریه  با  اسالمی  دوره  آوری دانشمندان  نوع  و  یونانی(  ویژه  )به  باستان  دوره  ویژگی های  و  های های 
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 شود؟ یخاص اندیشمندان اسالمی از تبیین زلزله و ابعاد آن در این دوره شامل چه مواردی م 

صحت 3 میزان  پیش و.  زلزله بینیسقم  درباره  آثار  ها  در  مناطق  و  شهرها  بودن  امن  و  خیزی 

 شود؟های زلزله چگونه ارزیابی می اندیشمندان مسلمان به ویژه مورخان و وقایع نگاری 

 پژوهش  هایفرضیه

 :ساخت مطرح توان می  را  زیر  فرضیه دو ، تحقیق سوال  سه به  پاسخ در

  و   قواعد   مبنای  بر   اسالمی   دوره   در   طبیعی  علوم   هایشاخه   از   یکی  عنوان   به   زلزله   مفهوم  .1

  و   قواعد   چنین،  اساس   همین  بر .  است  یافته  طرح  مجال  دوره  آن   شده  پذیرفته   علمی  هایچارچوب

  مانند   هاییشاخه  و   طبیعیات  در  مختلف  رساالت  و   کتب   در   اول  درجه  در   بایستی  را  هاچارچوب

  حتی   و   هانامهعجایب،  هادانشنامه ،  جغرافیایی،  تاریخی  کتب   دوم  درجه   در  و  جوکائنات  و   علویآثار

 .قرارداد  تحلیل  و  تجزیه  و  ارزیابی مورد  سپس و  استخراج کالمی_فلسفی رسایل برخی

  بر   زلزله   اتتأثیر و  هانشانه ،  عالیم،  چرایی، فلسفهباره  دردوره اسالمی   دانشمندان  آثار  و  هادیدگاه  .2

  پیش   حتی   و   باستان  یونان   های   اندیشه   از   متأثر،  پدیده  این   وقوع   مکان  و  زمان   بینیپیش   ، زمین  ظاهر

  عنصر   کردن  وارد  در  هاآن   حرکت  و  اسالمی  دوره   فکری  و  علمی  هاینگرش   به  توجه  با  اما  .است  آن  از

  را   هاآن   تمایز  وجه  توانمی   و   شده   ارزیابی  مستقل   هاآن   رویکردهای،  هارهیافت  این   در   اصالح   و  نقد   و

  در   طبیعی   مختلف  عوامل   معرفی   در   تمایز   این.  شناختباز   زیادی   حدود  تا   باستان   دوره   هاینظریه   با

  به   خشک  و   تر   بخار  دو   نسبی   پذیرش   کنار  در مسلمان  دانشمندان. دارد  خاصی  نمود ،  زلزله  وقوع   زمینه 

  این .  اند یا آنها را ابداع کرده   داده   نشان  توجه   نیز  دیگر  عوامل   به ،  زلزله  پدیده  وقوع   اصلی   عامل   عنوان

  ا ی  غارها  فروریختن،  نیزم  شده   خرده  قطعات  یناگهان  ی زیفرور(،  هوا)اتر  یا  اثیر ،  آب:  از  اند عبارت  عوامل

 ( و سقوط شهاب سنگ.  حرارت، آتشنور ) ، مرتفع  قلل  و  هاکوه  ریزش ، زمین درون  هایگودال 

  آثار   در  مناطق  و  شهرها  بودن  امن  و  خیزیزلزله   درباره  هابینی پیش  سقم وصحت   میزان   درباره .3

  در   ایگریخته جسته   مطالبو شعرا    ادبا  حتی  و  دانانجغرافی   و  مورخان  ویژه   به  مسلمان  اندیشمندان

  و   تجزیه   و   گردآوری  تاکنون  موضوعات   این  اما .  شودمی   دیده   آن   ادبی   نوع   از  ویژه   به   مختلف   منابع

  دست   به گزارشی    مناطق   این  در   زلزله  وقوع  از  هادوره   این   طول  دربا توجه به اینکه  .  اند شده ن  تحلیل



10 

گفت  می ،  د نیام   این   ویژه   طوره ب.  است  بوده  صحت  به   مقرون   زیادی  حدود   تا  هابینیپیش  این توان 

 هابینی پیش  این  مبنای  بر.  است  شده  مطرح   خیزی زلزله   نظر   از   آن  بودن  امن   و   اصفهان  درباره  موضوع 

  دیده   ،باشد   کرده  تخریب  و  داده   قرار  تأثیر  تحت  را  شهر  ،دوره  این  در  که   ایزلزله ،  رسد می   نظر  به

  تحقیق  این  در. د نگیر قرار دقیق ارزیابی  مورد، باره این در  منابع  همه است بایسته روی  هر به . شودنمی

  نیز   نجوم   احکام  در   رساالت  صاحبان  و   منجمان  هایپیشگویی   دیگر  عبارت  به   یا   و  هابینیپیش   موضوع 

است.گرفت  قرار   بررسی   مورد  میکه    آمده   تواریخی   منابع  و   کتب   در   مواردی   ه  عده نشان    به ای  دهد 

ادعاها در  این  .  اند کرده   تعیینرا    هالرزه زمین  از  بعضی  مکان  و  زمان  و  شده  ماجرا  وارد  عملی  صورت

اجازه می  منابع  که  مورد راستحدی  قرار گرفت.  داد    با   چندان،  دستاین   از  مواردی   چند   هرآزمایی 

  چون .  به دست نیامد مورد    خاص  ایزلزله   وقوع  بر   مبنی  میحکم  دلیل  و  نشانه   یا  و   ؛نشد   همراه  صحت

  علمی   موازین  و  اصول  بای  هایدیدگاه   ینچن  هم  دورهآن    در  و؛  نداشته  دانشی  سنجه  موارد  گونه  این

 .ه استبود ن سازگار

 پژوهشانه نوآورهای جنبه

  اسالمی دوره شناسیزلزله  تاریخ  از وقتی بنابراین . داریم نیاز علمی تبیین  یک به پژوهش این در ما 

  و  Science   ،Scientific Method، Explanationهمچون   مفاهیمی  از   و؛  گوییممی   سخن

  طی   علمی  اصطالحات  و  هاواژه ،  مفاهیم  این  که  کنیم  اذعان  باید ،  کنیممی   استفاده  آنها  هایمعادل 

  تبیین   در  مفاهیم  این   از  ما   استفاده   ی روازاین،  شوند می   گرفته  کار  به  و   ابداع   اخیر  سال  یکصد 

تبیین هم  کاربرد  .  است  همراه  تسامح  نوعی  با   اسالمی  دوره  شناسیزلزله  و  نظریه  مانند  با  مفاهیمی 

باید دیده شود.   انتقال معانی و مفاهیم بوده؛ و در این راستا    تبیین »  عنوان  با  روپیش   پژوهش هدف 

  انجام   بار  اولین  برای  « هجری  یازدهم  تا  سوم  قرن  از  اسالمی  دوره  دانشمندان  نزد  «زلزله»  پدیده

  جدید   کامالً (  هاداده  بررسی   و   تحلیل ،  آوریجمع )محتوایی  و  موضوعی   نظر  از   پژوهش   این  لذا .  شودمی 

  و   موضوعی   دامنه   نظر   از   مبحث   این   به   خارجی  و  داخلی   هایپژوهش   از  یک   هیچ   و   است؛   نوآورانه  و

  به   کمتر  و؛  است  طبیعی  دانش  مباحث  از  بخشی  اسالمی  دوره  در  زلزله   موضوع   .اند نپرداخته   محتوایی

  صورت   به  نیز  اسالمی  دوره  دانشمندان  آثار  در  لذا.  است  بوده   توجه  مورد   مستقل   سرفصل  یک  عنوان




