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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم    عه 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

   تاثير رويكردهاي ديني در مخاطرات و حوادث غير مترقبه طبيعي
  و تحمل آسيب هاي بعد از حادثه

  1يداهللا سپهري

   مربي-عضو هيأت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -١

  
The effect of the religious approaches in the endangerments and the unwanted 

natural happenings and tolerance of the hurts after the event. 
 

 Yadollah Sepehri  
  : چكيده

بالياي طبيعي از قديمي ترين مسائلي است كه فكر بشر را به خود مشغول كرده و هيچ كس نمي تواند ابعاد چنين حادثه اي را به طور                   
 و 14 و عنكبوت آيـه  17 و 16  اعراف و در سبا آيه 73حج و ايه دقيق و قطعي تصور و يا پيش بيني نمايد، خداوند در آيه اول سوره       

بدون شك فاجعه اي كه بـر اثـر         .  بالياي طبيعي و چگونگي وقوع آن را تشريح كرده است          155 مزمل و بقره آيه      14سوره زلزله و آيه     
امل ناشي از آن در افراد مختلف به        بالياي طبيعي اتفاق مي افتد اثرات مخرب و تكان دهنده اي بر جاي خواهد گذاشت كه وحشت ك                 

خصوص كساني كه در محل حادثه يا اطراف آن زندگي مي كنند كامالً محسوس و مشهود است براساس پرسش نامـه هـا نتـايج ايـن                         
 درصد از دانشجويان عمل 47 درصد از دانشجويان وقوع حوادث طبيعي را مربوط به منشاء الهي و              59تحقيق نشان مي دهد كه حدود       

 درصد بر اين باور بودند عمل كردن به دستورات الهي باعث پيش            51كردن به دستورات الهي را دليل وقوع بالياي طبيعي مي دانند و             ن
و اينكه ايمان ديني تحمل ناگواريهاي ناشي از حوادث را اسـان و             . گيري از بالياي طبيعي و آرامش آسيب هاي بعد از حادثه مي شود            

  . م مي بخشدتالمات روحي را التيا
  . قرآن، بالياي طبيعي، نگاه ديني، آزمون الهي، آرامش رواني:واژگان كليدي

 
 

  مقدمه
همه آنچه در جهان روي مي دهد و همه امور عالم ظاهري دارند و باطني، به اقتضاي دانش آدميان به معناي ظاهر امور عـالم بـر آنـان                  

كه به اقتضاي بهره مندي از علم الهـي بـر           . امر غير محسوسي نيز پنهان است     در باور ديني در پس هر ظاهر محسوس         . آشكار مي شود  
آنچه در بالياي طبيعي    . »العلم نور يقذف اهللا في قلب من يشاء       « . انسان آشكار مي شود علمي كه در متون مقدس آن را نور خوانده اند             

پرسـش ايـن اسـت كـه چگونـه مـي تـوان ايـن              . بار گران ديده مي شود ويراني و مرگ است و اندوه بسيار و ناشكيبايي ازتحمل اين               
ناگواري ها را بر خود آسان كرد؟ آيا بيرون شدن از اين قهر طبيعت وجود دارد؟ و اصوالً واكنش آموزه هـاي دينـي نـسبت بـه باليـا                              

در قرآن كـريم    . مي توان ديد   ياچگونه است؟ در سايه و متون ديني و گفتار پيامبر و امامان و انديشه هاي عارفان ابعاد ديگري را از بال                    
يا ايها الـذين امنـوا اسـتعينوا بالـصبر و الـصلوه ان اهللا مـع       . ( به صراحت آمده است كه ما شما را مي آزماييم 155 و 153سوره بقره آيه    

  153.الصبرين
  .155و لنبكوتكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر الصبرين آيه 
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 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

چنانچه انسان در پس اين ويراني ها تنها قهر طبيعت را ننگرد داستان خداوند را نميز مشاهده كندو بي گمان آن رنج هـاي روح فرسـا                    
 سوره بقـره    156به ويژه آنكه خداوند اين ناگواريها را ازمايش ناميده است در ادامه اين آيه و در پس اين در آيه                     . سبك تر خواهد شد   

  .اوند مژده مي دهدبه ظاهر قهر خد
  . الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا هللا و انا اليه راجعون

خداوند صبر پيشه گان كه همه چيز را از خداوند مي دانند و به عبارت ديگر دست خدا را در اين رويدادها مي بينند مژده مي دهـد و                             
  . مي فرمايد اولئك عليهم صلوات و رحمه من ربهم

بنابراين در نگاه ديني آنچه صلوات خداوند را در پي داشته باشد بي گمان              . ز اين كه خداوند بر بنده اي درود فرستد        چه چيزي زيباتر ا   
شيرين و دوست داشتني است، حتي با نگاه عارفانه مي توان گفت مردان خدا جوياي بالياي هستند كه ايـن گونـه رحمـت را در پـي                            

  . داشته باشد
داوند و خير محض دانستن او، ايمان به آزمون هاي الهي، ايمان به قضا و قدر، و گذرا دانستن دنيا و عرصـه                       در نگاه ديني، ايمان به خ     

  . آزمايش دانستن آن، مومنان را از گرفتار شدن در غرقاب غم و ياس حاصل از ناگواري ها مي رهاند
  . ير مطرح شددر اين پژوهش پرسش نامه اي حاوي ده سوال كليدي بر مبناي دو پرسش اصلي ز

   آيا حوادث و بالياي طبيعي كه روي مي دهد ناشي از اراده الهي است؟-1
  آيا باورهاي ديني در تسكين تالمات ناشي از آن حوادث تاثيري دارد؟-2
 

 :مواد و روش ها
بيعي در جهان و ايران و تاثير در ابتدا براي بررسي انواع بالياي ط    . در اين پژوهش از دو روش ميداني و كتابخانه اي استفاده شده است            

آنها بر مردم و ميزان تاثير آنها بر گرايش ديني مردم جهان از تحقيقات و پژوهش هاي مربوط استفاده شد و سپس در گـام بعـدي كـه                             
 مناطق  نفر از دانشجويان400 سئوال طرح گرديد كه با توجه به آن سئوال ها           10پرسش نامه اي در قالب      . مرحله ميداني پژوهش است   

مختلف كشور مورد پرسش قرار گرفته و نظر آنها را در مورد منشأ بالياي طبيعي و ميزان تاثير اين باليا بر اعتقاد و دينـي مـردم و نيـز              
ميزان گرايش مردم پس از وقوع اين حوادث به باورهاي ديني و مذهبي جستجو كرديم كه نتايج به دسـت آمـده مـورد تحليـل دقيـق                            

 .ت و در بخش نتايج و بحث به آنها اشاره مي شودآماري قرار گرف

  
  نتايج و بحث

  ارتباط بالياي طبيعي با اعتقادات ديني ) الف
معنادار و جهت دار بودن پديده هـا و حـوادث غيـر مترقبـه               . از جمله مباحثي كه درباره بالياي طبيعي در اديان و مذاهب مطرح است            

به سبب آنچه كه دست هاي مردم فراهم آورده فـساد در            :  مي فرمايد  41ر سوره روم آيه     چنانكه خداوند در قرآن كريم د     . طبيعي است 
اين اعتقاد در اكثر اديان ها مخصوصاً در بين . خشكي و دريا پديد آمده تا سزاي بعضي از آنچه را كه مرتكب شده اند، به آنان بچشانند

و . يعي را به عنوان امتحان و ازمايش و نتيجه اعمال گناهان مي پندارند            مسلمانان حوادث و بالياي طب    . مسلمانان و مسيحيان رايج است    
  . معتقدند اعمال انسان و حوادثي كه رخ مي دهد ارتباط مستقيم وجود دارد چنانكه خداوند در قرآن كريم اشاره دارد

رهاي شما  تعالي از تاثير بسياري از كاآنچه مصيبت كه به شما مي رسد به خاطر كارهايي است كه به دست خود كرده ايد، البته خداي«
  ).13سوره رعد آيه  (-)1358مجلسي،(» جلوگيري مي كند
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 خـود را تغييـر مـي        به درستي كه خداوند نعمت هيچ قومي را سلب نمي كند و وضع آنها را تغيير نمي دهد مگر اينكه خودشان وضع                     
  )1368لويزهي، . (دهند

» را تغييـر داده باشـند   را تغيير دهد و به عذاب مبدل سازد مگر وقتي كه آنـان وضـع خـود    خداوند هرگز چنين نبوده كه نعمت قومي   «
  )11سوره رعد آيه ()1380طباطبايي، (

از اين آيات چنين استنباط مي شود كه ميان اعمال انسان و حوادث غير مترقبه طبيعي تا حد زيادي ارتباط است و هر اتفاقي كه بـراي                           
  . جه اعمال خود اوستانسان بوجود مي آيد نتي

اگر اهل بالد، ايمان مي آورند و تقوا پيشه كردند، ما بركتهايي از آسمان و زمين بر انها مي                   :  مي فرمايد  96خداوند در سوره اعراف آيه      
 و گشايم، و ليكن تكذيب كردند دست آوردشان را از آنان گرفتيم بنابراين اگـر انـسان از راه عبوديـت و بنـدگي خـدا منحـرف شـود                  

ضاللت و فساد را دنبال كند و مرتكب اعمال زشت و ناپسند گردد بايد منتظر ظهور فساد در خـشكي و دريـا، هالكـت امتهـا، سـلب                             
امنيت، شيوع ظلم، بروز جنگها و ساير بالياي طبيعي و حوادثي مانند سيل، زلزله، صاعقه و طوفان باشد كه خداي سبحان در قرآن بـه                         

  . ت انگيزي حوادث و بالياي طبيعي مختلفي را كه بر اقوام گوناگون نازل كرده بيان مي كندعنوان نمونه و براي عبر
هر يك از امت هاي گذشته را به جرم گناهاني كه داشتند به عذابي گرفتار كرديم، بر سـر                   :  مي فرمايد  4خداوند در سوره عنكبوت آيه      

قوم ثمـود يـا قـوم       (و گروهي از آنان را گرفتار فريادي مرگبار كرديم          )  عاد قوم لوط و  (بعضي از انان بادي همراه با شن فرو فرستاديم          
خداوند در اين آيات عاقبت و      ) قوم نوح، فرعون  ( و بعضي از آنان را در زمين فرو برديم و گروهي را در آب غرقشان كرديم                 ) شعيب

تال كرد، ظلم و گناهان خود آنها بود، نه ظلم خداونـد كـه              آنچه اين اقوام را مب    : فرجام امت هاي نامبرده را شرح مي دهد، و مي فرمايد          
خداوند هرگز به آنان ظلم نمي كند و ليكن اين خودشان بودند كه به خود ظلم كردند و خداوند آن باليا را به عنوان مجازات بر آنـان                            

  . نازل كرد
ي برخوردار است، پديد امدن حوادث هم امري است         درجهان بيني اسالمي جهان هستي و ساختار آن بسيار منظم و دقيق و از نظم كاف               

و هيچگاه بيهوده نبوده است، زيرا مدير و مدبر اين جهان به دست خالق توانا و حكيم است و كار او خالي از حكمت نيست اين دنيـا                            
مدن اين حوادث شـده انـد و   و علت خيلي از اين حوادث ناگوار كردار انسان هاست و آنها سبب پديد آ. منزلگاه ابتالء و امتحان است    

  )1385مطهري، (. در مقابل خيلي از اين حوادث بدون دخالت انسان و به خاطر حفظ كل جهان از جانب خالق دانا رخ مي دهد
.. .طوفان، سيل، صـاعقه،  : در همه اديان به رابطه ميان بالياي طبيعي با اعمال انسان اشاره شده است و معتقدند كه بالياي آسماني مانند   

به دليل نافرماني انسانها از دستورات خداوند و خطاها و گناهان ايجاد شده اين بالها تذكر عميقي است براي آناني كه گـوش شـنيدن                         
نداشتند تا بيدار گردند و در معارف اهل بيت هديه و نردبان ترقي براي مومن و كفاره و عامـل پاكـسازي بـراي گنهكـاران، و كيفـري                          

باليا و آزمايشات الهي باعث ثبات عزم و اراده و قوت راي مي گردد و موجب مي شود انسان هنگام  . ديگران است هشدار دهنده براي    
رسيدن به حوادث غير مترقبه و بالياي طبيعي متزلزل نشود و با صبر و اراده قوي قدم بردارد و براي رهايي از ايـن باليـا بـا كارهـاي                              

و خشم الهي و بالياي طبيعي را از خود و با توبه و استغفار سبب نزول رحمت خداونـد و           . مايدموثر و پيشگيرانه در ايجاد آن تالش ن       
  )1382امام خميني، (. منصرف شدن عذاب ها و بالياي طبيعي را فراهم سازند

  ارتباط باورهاي ديني در تحمل آسيب هاي بالياي طبيعي) ب
 احاديث معصومين استفاده مي شود كه معموالً بالياي طبيعي و حـوادث غيـر   چنانكه در قسمت اول مقاله اشاره شد از روايات قرآن و          

مترقبه معلول اعمال نامطلوب و گناهان انسانهاست و با اين اعتقاد جهت گيرهاي ديني بر كاهش آسيب هاي وارد آمده بر انسانها تاثير                       
ديده از بالياي طبيعي بدست آمد كه تعـاملي سـازنده بـين             بسزايي دارد، كه از طريق پرسش نامه از دانشجويان متعلق به مناطق آسيب              
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و بسياري از آنها معتقد بودند كه اين حادثه ها انتقال پيامي از طرف            . جهت گيري هاي مذهبي شرايط بازماندگان حوادث وجود داشت        
از كارآمدترين مداخالت روانـي در      يكي  . خداوند به آنهاست و گروهي ديگر آن را تنبيهي از طرف خداوند براي گناهان اشاره داشتند               

سازگاري مردمان با اضطراب و افسردگي حاصل از مصائب را بكارگيري شعائر مذهبي مي دانـستند رويكردهـاي دينـي بازمانـدگان و        
انجام مراسم هدفمند، عزاداري و بسوگ نشستن و نوشتن نامه و صحبت با افراد خسارت ديده و خواندن دعـا و صـوت قـرآن و آيـه                           

ي قيامت با هدف كاهش گناه و ناتواني باعث مي شود تا كارآمدي افـراد را بـراي كنـار آمـدن بـا نـاراحتي هـاي روان شـناختي و                                ها
 :كه به بعضي از راههاي موثر تحمل اين آسيب ها اشاره مي شود. سازگاري بيشتر آنها افزايش يابد

  ان  توجه به معنويت، به عنوان منبع قدرت و خالقيت، قدرت ايم-1
براي رسيدن بـه آرامـش تنهـا بـا هـدف هـاي ذهنـي و                 . مواجه مي شوند  ) اضطراب، افسردگي (اغلب افراد و حتي با فشارهاي رواني        

قدرت معنويت منبعي در وجود بشر اسـت كـه    . جسمي مشغول مي شوند و هدف هاي روحي و معنوي را مورد توجه قرار نمي دهند               
در حقيقت انسان با توكل و ارتباط با خدا مـي توانـد بـه ايـن سـخن                   . شتري را تجربه خواهد كرد    اگر بتواند آن را بيدار كند آرامش بي       

  ).37سوره آل عمران آيه. (تنها ياد خداست كه دلها را آرامش مي بخشد» اال بذكر اهللا تطمئن القلوب«خداوند پي برد كه مي فرمايد 
عبـادت  . وند باز گردد و خداوند با مهرباني از بازگشت انسان استقبال مي كندخداوند كلماتي به انسانها آموخت تا با آنها به سوي خدا        

در ارتباط معنوي با خدا مي تواند استرس و فشارهاي رواني و حاالت ناخوشايند را در انـسان كـاهش دهـد و بـه زنـدگي او كيفيـت          
وند پيروي كند الزم نيست كه از چيزي هراسان و           مي خوانيم هر كس از راهنمايي هاي خدا        38در سوره آل عمران آيه      . بهتري ببخشد 
  . غمگين باشد

  : شكر گزار پروردگار بودن-2
نعمتها را شكر و » دنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديدو اذ تاذن ربكم لئن شكرتم الزي  «:  مي فرمايد  7خداوند در قرآن سوره ابراهيم آيه       

  . و اگر ناسپاسي كنيد قطعاً عذاب شديد است. سپاس گوييد تا آنها را براي شما زياد كنم
در حقيقت شكرگزاري هم نـوعي      . شكر گزار بودن به انسان احساس بودن و داشتن مي دهد كه باعث افزايش اعتماد به نفس مي شود                  

انسانها بايد در بدترين شرايط هم امكاناتي را كه         . است و هم نوعي توجه به تكرار و هم نوعي رضايت خاطر و پذيرش             تلقين به نفس    
در اختيار دارند به خاطر آورند و از خداوندتشكر كنند، زيرا همين امكانات كوچك هم مي تواند مقدمه اي براي رهـايي از مـشكالت                         

  . باشد
  :  اعتماد به نفس داشتن-3
. براي سعي و تالش بيشتر آماده شود و از شكست نترسـد . تماد به نفس داشتن باعث مي شود كه او به احساس خوبي از خود برسد    اع

اعتماد به نفس در حقيقت به اين معنا است كه هر كاري را مي توان به نحو احسن انجام داد و اعالم آمادگي جهت يـادگيري بيـشتر و                     
هيچ چيز بيش از نيروي دروني و بيش از اعتماد به نفس شخصي را قوي و نيرومند نگه    . د ديگران است  گوش دادن به نظرات و پيشنها     

خداونـد در قـرآن   . وقتي اين نيروي باطني متزلزل شود يكباره قواي بدني شخصي فرو مي ريـزد و او را از پـا در مـي آورد             . نمي دارد 
هر كس مرا ياري كند من شما را ياري مـي           »  انتصرو اهللا ينصروكم و يثبت اقدامكم      يا ايها الذين ءامنوا   « :  مي فرمايد  7سوره محمد آيه    

كنم و قدم هايتان را استوار مي گردانم وقتي خداوند پشتوانه انسان باشد اعتماد به نفس بشر باال رفته و احساس آرامش بيـشتري مـي                           
  )1374غباري، (. كند
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم    عه 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  : گذشته ها را به عنوان تجربه نگريستن-4
هرگز بر آنچه از دست رفته است تاسف نخوريد و به آنچه به شما رسد نيز غرور پيدا نكنيد چه هـر دو  « : ند در قرآن مي فرمايد    خداو

متاسفانه اغلب افراد با داشتن آرزوهاي بلنـد هميـشه در غـم             » زود گذر است و خداوند افراد خودخواه و متكبر را دوست نمي شمارد            
فـردي كـه انـدوه آينـده را     . ه سر مي برند در حالي كه غم گذشته را خوردن گره اي از كار ما نمي گشايد     گذشته و يا اضطراب آينده ب     

دارد و روي اين اصل نشاط زمان حال را از دست مي دهد بيشتر افرادي موفق بوده اند كه خودشان محيط را براي پيشرفت و موفقيت                
 مرارت خود و پيشرفت و امكانات ديگران خود دامن همت بر كمر بـسته               خود مساعد ساخته و بدون حسرت خوردن براي گذشته پر         

انسان بايد به . جوانان نيز اگر اين گونه عمل كنند هيچگاه دچار افسردگي نمي شوند. و در راه هدف مورد عالقه خود كوشش كرده اند
آن استفاده بهينه كند نه آنكه هر چيزي را خـودش           گذشته خويش به چشم سرمايه عظيم بنگرد و آن را تجربه اي بداند كه مي تواند از                  

  )1380دشتي، (. حفظ و به كارگيري تجربه رمز پيروزي است: مي فرمايد) ع(حضرت علي . تجربه كند
  :نتيجه گيري

توجه به مشيت و حكمت برتر خداوندي است كه به همـه عوامـل و آشـكار آگـاه                   . آنچه در كاهش تحمل درد و رنج باليا موثر است         
ت و مجموعه امور را مي بيند مديريت مي كند و حمايتگر هميشگي است و ياد او نيز مي توان قوت و آرامش گرفت و از افكـار و                  اس

سيل، زلزله، طوفان و بسياري از حوادث را مصيبت مـي خوانـد و در مقابـل آن                  : خياالت منفي دور شد قرآن كريم بالياي طبيعي مانند        
ا مشيت الهي مي داند و فكر مزمن را از آشفتگي و انديشه هاي منفي دور و قلب او را آرامش و تسكين       رويكردي حمايتي دارد و آن ر     

قرآن كريم همواره توصيه مي كند كه در متن حوادث حكمت و عبرتي نهفته است و مومن بايد آن را كشف كند و با نگـاهي             . مي دهد 
  . ي بشر بداند و با صبوري به حل ان بپردازدآموزنده از حوادث آن را بخشي از زندگي طبيعي و هميشگ

در حوادث غير مترقبه هميشه حمايت هاي ديني وجود دارد در بررسي هاي بعمل آمده در مناطق آسيب ديده برنامـه هـايي از مراسـم            
و عبادت كه بيشتر حضور روحانيون در اين مناطق براي انجام سوگواري و تدفين     . ديني براي كاهش افكار منفي و افسردگي ايجاد شد        

) ع(بصورت خود جوش عمل شد تجربيات سودمندي بدست آمد برنامه ريزي از طريق آموزش دعا و ياري طلبي از ائمـه معـصومين    
و با ايجاد تقويت ذهني و فلسفي مردم با ايـن           . از موثرترين تكنيك ديني براي مقابله با مشكالت فوري خانواده هاي مصيبت ديده بود             

 كه حوادث بخشي از آزمايش بشري در دنياست و وظيفه ديني هر فرد پذيرش و مقابله مثبت و موثر بـا مـشكالت پـيش              مفهوم قرآني 
آمده است كمك كرد تا افراد معتقد عقالني تر با مصيبت بهتر كنار بيايد و به خداوند دلبسته و اميدوار بمانند در قرآن كريم بارهـا مـي                    

  .  ها آساني به وجود مي آيدفرمايد كه بعد از اين گونه سختي
تقويت نگرش مردم كه بتوانند آزمايش الهي را تحمل كنند و ايمان خود را قوي كند تا حدودي نگـرش هـاي خرافـي ميـان مـردم را                             

به طور كلي مي توانيم بگوييم كـه  . كاهش داده و مردم را به پذيرش وضعيت موجود و بازگشت به حالت عادي زندگي كمك مي كرد                
 هاي انجام شده نشان مي دهد كه مداخالت مذهبي در كاهش آسيب ها به خصوصي تحمل فشار دروني رابطه مـستقيم دارد و                    بررسي

آرامش روحي و رواني در افراد آسيب ديده ايجاد كرده و با پيوندي استوار و محكم با پروردگار خويش هرگز در برابر تندباد حـوادث   
 نمي دهند در حالي كه گروه ديگر با ايمان و اعتقاد ضـعيف تـر خيلـي زود دچـار مـشكل و                        آرامش روحي و رواني خود را از دست       

آسيب رواني مي شوند بنابراين آن زماني كه دل از ياد خدا غافل مي شود مستعدترين زمان براي از بين رفتن آرامـش انـسان و ايجـاد                            
ت ديني با پناه بردن به خدا و انجام فرائض و عبادت و صوت قـرآن     انواع گوناگون بيماري هاي رواني است در حالي كه فرد با اعتقادا           

  . و آيه هاي قيامت و آيه هايي كه مربوط به ناپايداري جهان داللت مي كند و كالم عرفان بر مشكالت فائق آمده و اضطراب ندارد
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم    عه 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  
  

 يتأثيرگذاري باورهاي ديني در تحمل آسيبهاي بالياي طبيعميزان آزمون 

  
 مونهآمار ن 

 

 انحراف معيار ميانگين تعداد  

ــار  ــاي معيـ خطـ
 ميانگين 

ارتباط باورهاي ديني درميزان تحمـل آسـيبهاي باليـاي          
 طبيعي

400 3.355 .77512 .07751 

 
 ازمون نمونه 

 

  
  

ــدار  مقــــ
 آزمون

  
 درجه آزادي

  

ســـطح معنـــي داري ***
 آزمون

  
ارتباط باورهـاي دينـي درميـزان تحمـل آسـيبهاي           

 000. 399 11.030  بيعيبالياي ط

  
، نـشان   )در واقـع تقريبـا صـفر اسـت        (درصـد اسـت   % 5در جدول فوق سطح معني داري آزمون كه كمتـر از            ***

  .ميدهدكه باورهاي ديني در ميزان تحمل آسيبهاي بالياي طبيعي تأثير بسيار بااليي دارند
ت كه هرچه به سـمت راسـت نمـودار پـيش            اين واقعيت را از نمودار زير بوضوح ميتوان مشاهده كرد؛ به اين صور            

ميرويم ارتفاع ستونها افزايش مي يابد، به عبارت روشنتر هر چه باورهاي دينـي فزونـي پيـدا ميكنـد ميـزان تحمـل                        
 .آسيبهاي بالياي طبيعي زياد ميگردد
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  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.003.503.002.502.001.501.00

 آسيبهای باليای طبيعی
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0

درصد تحمل

3.355 = ميانگين
0.77512 = انحراف معيار

٤00 = تعداد
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم    عه 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  

  يدات دينهمبستگي و ارتباط بالياي طبيعي با اعتقاآزمون 
  

 

 
 

ميزان همبستگي بين بالياي طبيعي و اعتقادات ديني را نشان ميدهد كه نسبتا شديد است، اين واقعيت را سـطوح          **
  .ثابت مي نمايد) در حقيقت معادل صفرند(درصدند% 5معني داري آزمون كه كمتر از 

 
  نتيجه گيري كلي

 گلستان و دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان از           نفر از دانشجويان دانشگاه   400در امار گيري كه بر روي       
  . طريق پرسشنامه صورت گرفت، نتايجي بدست امد كه در قالب نمودار دايره اي وجدول فراواني تهيه شده است  

 درصـد از  47 درصـد از دانـشجويان وقـوع حـوادث طبيعـي را مربـوط بـه منـشاء الهـي  و                59به طوري كه حدود     
با توجه به اين امار ها مي توان        . ل نكردن به دستورات  الهي را دليل وقوع  حوادث طبيعي مي دانند             دانشجويان  عم  

با توجه به احاديث وروايات  و اتفاقـاتي كـه   .گفت كه نمونه دانشجويي ما از بنيه مذهبي  قوي بر خوردار مي باشد   
ه ي نزديكي  بااعمال ورفتار وكردار مـا  دارنـد         در اطراف ما رخ مي دهند  مي توان اثبات كرد كه اين حوادث  رابط               

 درصد  براين باور بودند  كـه عمـل كـردن بـه               51و از طرف ديگر حدود      ....خواه انان را قبول داشته باشيم و خواه         
اين امارها اين مطلب را بيان مي كند كه بيشتر ما بـه             .دستورات الهي  باعث پيشگيري از وقوع اين حوادث  مي شود           

اما چرا بااين اعتقـادات  قـوي هـر          . معتقديم كه حوادثي كه براي ما رخ مي دهد ناشي از خود ما مي باشد                 اين اصل 

  
  item 1 item 8 item 9 item 10 

item 1  711. (**)829. (**)623.   1             ضريب همبستگي(**) 
 000. 000. 000.   سطح معني داري آزمون  
 100 100 100 100 تعداد  

item 8  883. (**)754. 1 (**)623. ضريب همبستگي(**) 
 000. 000.   000. سطح معني داري آزمون  
 100 100 100 100 تعداد  

item 9  738. 1 (**)754. (**)829. ضريب همبستگي(**) 
 000.   000. 000. سطح معني داري آزمون  
 100 100 100 100 تعداد  

item 
10 

 1 (**)738. (**)883. (**)711. ضريب همبستگي 

   000. 000. 000. سطح معني داري آزمون  
 100 100 100 100 تعداد  
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم    عه 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

لحظه در يك نقطه حوادثي رخ مي دهد ؟ اري با توجه به مطالب قبل كه ذكر شد خداوند  قوم غفلت  زده را مورد                          
 اين حـوادث را باعـث مـي شـود، يعنـي بايـد             اري اين غفلت  ماست كه     . عذاب خود قرار ميدهد نه قوم نا اگاه را          

و تنهـا راه بـراي جلـوگيري از ايـن            )ان االنسان لفي الخـسر    (حوادثي رخ دهد تا از اين خواب غفلت خارج شويم           
  . حوادث  تمسك جستن به اعتقادات ديني و عمل كردن به معناي واقعي به انها مي باشد

دريافت كه آنچه  از حوادث در اطراف ما اتفاق مي افتد نتيجه اعمـال               بنابراين با توجه به مطالب بيان شده مي توان          
هر عملي كه از آدمي سر مـي زنـد و از درون او   .و رفتار خود ما مي باشد و رابطه اي عميق ميان اين دو وجود دارد           

 نگـرش مـا در      ازهمه مهم تر ذكر اين مطلب الزم مي باشد كه بينش و نوع            .اداره مي شود بازتابي درعالم خارج دارد      
به گونه اي كه فرد بهرمند از بينش و معرفت اصيل  دينـي آن               . برخورد با اين حوادث اين رويداد ها را معنا مي كند          

امـا  .را موهبتي از جانب خداوند و فرصتي غنيمت مي داند و ازآن در جهت اصالح شخصيت خود استفاده مي كنـد                    
 مي داند به بي راه كشيده شده اعتقـاد خـود را در معـرض آسـيبي                  آن كسي كه خود را محكوم به مجازاتي ناعادالنه        

جبران ناپذير قرار مي دهد و اين همان بزرگترين خسارت از اين حادثه و چنـين شخـصي از قربانيـان واقعـي ايـن                         
بـه قـول خواجـه      .آن كس كه خدا را به رحمت  شناخته هر اتفاقي را به خواست رحماني او بايد بداند                 . حادثه است 

  : فظ شيرازي حا
  پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد 

چرا كه ساخت اين جهان با حكمت عادالنه اي مي باشد و .آن چه از باليا ما مي شناسيم در حقيقت بال نمي باشد
 حضرت احديت هر اتفاقي  از روي مصلحتي است اگر ما اين مصالح را تشخيص نمي دهيم دليل بر بي عدالتي

  .وقوع چنين حوادثي مي تواند منشاء اثرخيلي از تصميماتي باشد كه افراد و آينده آن ها را جهت مي دهد.نيست
اگر اين تصميمات در چارچوب انگيزه هاي ديني باشد غفلت زدا است ومي تواند موجبات رستگاري را فراهم 
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  منابع 
   قرآن كريم _1
) ره (موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ) ره(، عدل الهي از ديدگاه امام خميني 1382، ) ره( امام خميني _2

  97، تهران ، ص
   488، ص241، نهج البالغه ، قم ، مشرقين ، حكمت 1380 دشتي، علي، _3
   254ترجمه فارسي ، قم ، ص ، الميزان ، 1380 عالمه طباطبائي ، _4
، باقر ، باورهاي مذهبي واثرات آن در بهداشت و روان ، فصلنامه انديشه و رفتار سال اول 1374 غباري ،_5

   48-55 بهار  ص 4شماره 
   55 ، مكتب االسالميه ، تهران ، ص 15، محمد باقر، بحار االنوار ، ج 1358 مجلسي _6
  179هي ، صدرا ، قم ، ص، مرتضي ، عدل ال1385 مطهري ، _7
  76، شفاي زندگي ، ترجمه گيتي خوشدل ،ص 1368 لويزهي ، _8
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