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چكیده 
و  دارد  انسان  زندگی  برای  و حیاتی  اساسی  بسیار  نقش  آب 
و  باورها  است.  بشر  فرهنگی  شکوفایی  و  تمدن  اصلی  عنصر 
ارزش های دینی توصیه به برنامه ریزی صحیح برای مصرف آب 
دارد و آن را به حیات تشبیه کرده است. حفظ هر تمدنی منوط 
به حفظ منابع آبی آن سرزمین است. از این رو این احساس نیاز، 
به آموزه های وحیانی و  تا نگاهی مبسوط و جامع  الزم می دارد 
و ضرورت  اهمیت  قطع  به طور  شود.  ارائه  آب  اهمیت  و  نقش 
حفظ و نگهداری منابع آبی بر هیچ موجود زنده ای پوشیده نیست؛ 
نگاه به توصیه های قرآن این فهم را بوجود می آورد که چگونه و 
با چه راهکار ها و اندیشه هایی می توان در حفظ آن اقدام نمود. در 
این مقاله از روش کتابخانه ای و هم چنین استفاده از کتب و منابع 
معتبر دینی، از جمله آیات قرآن، معانی و تفاسیر معتبر و روایات 
اسالمی استفاده شده است. با بررسی آیات و روایات به این نتیجه 
می رسیم که حیات همه موجودات زنده به آب بستگی دارد آبی 
که مبدأ آن باران نازل شده، از آسمان است. در زمان حال و آینده 
هر کسی اگر منابع آبی بیش تری را دارا باشد و در مدیریت صحیح 
نگهداری و مصرف آب تالش کند و آن را به سمت بهره وری 
و  قدرت  روز  به  روز  که  باشد  داشته  امید  می تواند  دهد  سوق 
شوکت وی افزایش یابد. لهذا در این زمینه همه انسان ها به ویژه 
دانشمندان و دولتمردان باید برنامه ریزی کوتاه مّدت و بلندمّدت 
دقیقی برای این امر داشته باشند تا نسل های آینده از این نعمت 

الهی نیز بهرمند شوند.
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مقدمه 
آب ارزشمندترین منبعی است که در خصوص آن بیش ترین رقابت 
نیز وجود دارد ]14[. انسان بدون آب تنها تا چند روز می تواند زنده 
بماند. نیکوالیدز ]10[، آب تشکیل دهنده 75 درصد از وزن بدن در 
کودکان و 55 درصد از وزن بدن در افراد مسن است و در هموستاز 
سلولی و حیات نقش اساسی دارد. ویوتیچ و همکاران ]21[، هم چنین 
و  ذهنی  سالمت  با  آب  مثبت  رابطه  تحقیقات  نتایج  این،  از  پیش 

فیزیکی را تأیید کرده است.
بیسواس و ترتاجادا ]3[، افزایش جهانی جمعیت به شّدت تقاضا 
در بخش های مختلف هم چون کشاورزی، خانگی،  تمیز  برای آب 
دانکرز  داد.  خواهد  افزایش  را  کارخانه ها  مصارف  و  انرژی  تولید 
اقلیم که موجب  تغییر  و همکاران ]4[، وترنبرت و همکاران ]20[، 
سیل(  )خشکسالی،  هیدروکلیماتیک  رخدادهای  شّدت  و  افزایش 
فشرده سازی  افزایش  همراه  به   ،]13[ همکاران  و  سینها  است.  شده 
کشاورزی، گسترش صنایع، شهرها و استخراج آب موجب کاهش 

دسترسی به آب بویژه در کشورهای در حال توسعه شده است.
تحقیقات  نتایج  و  علمی  مطالعات  گذشته  قرن   در   ،]12[ سینگ 
این  کنار  در  کرده اند.  تأکید  آب  نقش  اهمیت  بر  متعددی  علمی 
نتایج، از ابتدای شکل گیری ادیان و در کتب و منابع دینی مختلف 
متون  در  مثال  به طور  است.  تأکید شده  آب  اهمیت  و  نقش  بر  نیز 
مقدس آیین هندو آورده شده است که انسان متشکل از پنج عنصر 
خاک، آب، آتش، آسمان و هوا است. هر یک از این عناصر به عنوان 
مظهر خداوند تلقی می شود و در نتیجه مورد ستایش قرار می گیرند. 
به منظور استفاده از هر یک از این عناصر در فعالیت های مذهبی یکی 
از اولین پیام ها حفظ این عناصر ارزشمند است. هم چنین در اسالم به 
نقش آب به طرق مختلفی در متون و کتب دینی اشاره شده است. از 
همین رو است که در اسالم بیان می شود، قرآن مقدس، سوره االنبیاء، 

الصنافی و اکبر ]2[، "... ما از آب همه چیز را آفریدیم...".
زمینه  در  بزرگی  نگرانی های  آب  کمبود   ،]11[ همکاران  و  ُرزا 
زیست بوم های  عملکردهای  از  حفاظت  و  بشریت  آینده  پایداری 
طبیعی مهم ایجاد کرده است. کتانی ]7[، از آن جایی که 24 درصد 
 80 تقریبی  طور  به  و   ،]9[ آمار  ملی  درگاه  زمین،  جمعیت  کل  از 
میلیون از جمعیت ایران را مسلمانان تشکیل داده اند. بنابراین تحقیق 
اسالم  وحیانی  آموزه های  در  آب  بایستگی  و  اهمیت  در خصوص 
در  ترویج حفاظت و صرفه جویی  مؤثر  از شیوه های  یکی  می تواند 

آب باشد.  
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مواد و روش ها
منابع  و  از کتب  کتابخانه ای و هم چنین  از روش  پیش رو  مقاله   
معتبر دینی، بخصوص آیات قرآن، معانی و تفاسیر معتبر و مشهور 
و  آیات  تمامی  کلی  به طور  است.  استفاده شده  اسالمی  روایات  و 
–رسانی  اطالع  پایگاه  اسالمی،  دانشنامه  سایت  از  آن  ترجمه های 
حوزه، هم چنین از کتاب های نهج البالغه، بحاراالنوار و قرآن کریم و 
بیش از 41 آیه قرآن به منظور استخراج داده ها و تحلیل آن ها استفاده 

شد.
در  آیات  این  که  است  شده  مشخص  قرآن  آیات  بررسی  با 
زمینه های موضوعی متفاوتی هستند؛ لذا تقسیم بندی صورت گرفته 
بر همین اساس و به صورت »آب منشأ حیات«، »آب نعمت الهی«، 
»تکیه  الهی«،  قدرت  »نشانه  باران«،  آب  »منابع  باران«،  نزول  »میزان 
عرش خدا بر آب«، »آب نشانه معاد و قدرت الهی« و »ویژگی های 

آب در قرآن« »و... انجام شده است.

آب منشأ حیات
قرآن کریم درآیه 54 فرقان، آغازآفرینش انسان را از آب دانسته:» 
بََشًرا « )فرقان/54(، او کسی است که از  الَْماءِ  الَِّذي َخَلَق مَِن  َوُهَو 

آب، انسانی را آفرید.
نه تنها انسان، که مبدأ آفرینش هر جنبنده ای را آب معرفی کرده 
ُ َخَلَق ُکَلّ َدابٍَّة مِْن َماءٍ« )نور/45( و خداوند هر جنبنده ای  است:» َوالَلّ
را از آبی آفرید. و هم چنین به صورت عام و کلی تر بیان می کند که 
الماء کل شیء  دادیم:» وجعلنا من  قرار  از آب  را  زنده ای  هر چیز 

حی«.
و  دقت  با  است.  آمده  درآیات الهی  بار   60 از  بیش تر  آب  واژه 
بررسی دراین آیات، بنا به تفسیری عرش خداوند بر روی آب نهاده 
شده و زندگی همه موجودات زنده به آب وابسته است و نیز از ثمره 
با درختان  باغ ها  پیدایش مزارع و  آن احیای زمین و سرسبزی آن، 
و  کوه ها  بر  آب  نزول  است.  شده  اشاره  میوه ها،  گوناگون  وانواع 
تأمین آب شیرین و گوارا، ایجاد نهرها و رودهای بزرگ و تسخیر 
آب دریاها برای انسان نیز ذکر گردیده است. منابع و مخازنی چون 
دریاها، آسمان، کوه ها، نهرها، چشمه ها و چاه ها، مربوط به آب است 
بعضی  است.  اشاره شده  آن  به  آسمانی  کتاب  نورانی  آیات  در  که 
الهی،  از نعمت های  آیات از وجود آب در بهشت به صورت یکی 
خبر داده است. قرآن کریم در همه این آیات، فکر واندیشه انسان 
داشته  معطوف  متعال،  خداوند  یعنی  آن،  خالق  اصلی  عامل  به  را 
تا  است  گذاشته  نمایش  به  را  خود  قدرت  آب  به وسیله  و  است؛ 
موجبات سعادت و هدایت انسان برای رسیدن به کمال فراهم گردد. 

که مهم ترین آن ها از این قرار است.

آب نعمت الهی
خالق تعالی آب را یکی از نعمت های الهی ذکر کرده است و آن را 
باعث زندگی و شادکامی انسان قرار داده و آب را یکی از ضروریات 

زندگی انسان برشمرده است.  و در سوره طه آیه 53 روی این مطلب 
تأکید می کند و می فرماید:

»الَِّذی َجَعَل لَُکُم اْلَْرَض َمْهداً َو َسَلَک لَُکْم فِیها ُسباًُل َو أَنَْزَل مَِن 
ماءِ ماًء َفَأْخَرْجنا بِِه أَْزواجًا مِْن نَباٍت َشتَّی«. السَّ

همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد؛ و 
راه هایی در آن ایجاد کرد؛ و از آسمان، آبی فرستاد!« که با آن، انواع 
گوناگون گیاهان را )از خاک تیره( برآوردیم. آب در بسیاری از آیات 

الهی آمده است؛
َوَجَعْلنَا فِیَها َرَواِسَي َشامَِخاٍت َوأَْسَقیْنَاُکْم َماًء ُفَراتًا )مرسالت/27(؛ 
بلندی قرار دادیم، و آبی گوارا به شما  و در آن کوه های استوار و 

نوشاندیم!
َماءِ َماًء َفَأْسَقیْنَاُکُموُه َوَما أَنْتُْم  یَاَح لََواقَِح َفَأنَْزلْنَا مَِن السَّ   َوأَْرَسْلنَا الرِّ

لَُه بَِخازِنِیَن )حجر/22(
و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم پس 

شما را بدان سیراب نمودیم و شما خزانه  دار آن نیستید.
این بخش از آیات  به طور صریح یا غیرصریح، بندگان خدا را به 
شکر این نعمت بزرگ می خواند. در آیات 48 و49 فرقان، َوُهَو الَِّذي 
َماءِ َماًء َطُهوًرا ﴿48﴾ یَاَح بُْشًرا بَیَْن یََدْي َرْحَمتِِه َوأَنَْزلْنَا مَِن الَسّ أَْرَسَل الِرّ

او کسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمتش فرستاد، و 
ا  از آسمان آبی پاک کننده نازل کردیم ...لِنُْحیَِي بِِه بَْلَدًة َمیْتًا َونُْسقِیَُه مَِمّ

َخَلْقنَا أَنَْعاًما َوأَنَاِسَيّ َکثِیًرا ﴿49﴾
تا بوسیله آن، سرزمین مرده ای را زنده کنیم؛ و آن را به مخلوقاتی 

که آفریده ایم -چهارپایان و انسان های بسیار- می نوشانیم.
زمین های  احیای  رحمت از آسمان و  باران  بارش  به  عنایت   با 
مرده و ایجاد کردن آب مورد نیاز انسان ها و دام ها، ما را به یادآوری 
ُروا َفَأبَی أَْکثَُر  َکّ فْنَاُه بَیْنَُهْم لِیََذّ این هدیه الهی دعوت می کند؛ َولََقْد َصَرّ

النَّاِس إاَِلّ ُکُفوًرا ﴿فرقان/50﴾
تا  کردیم  بیان  آنان  برای  گوناگون  بصورت های  را  آیات  این  ما 
متذّکر شوند، ولی بیش تر مردم از هر کاری جز انکار و کفر ابا دارند.

میزان نزول باران
َل  خداوند رحمان در سوره زخرف آیه 11 می فرماید: »َو الَِّذی نَزَّ
ماًء بَِقَدرٍ«؛ تعبیر قدر اشاره لطیفی است به نظام خاصی  ماءِ  مَِن السَّ
که بر نزول باران حکم فرماست. باران به اندازه ای می بارد که معین و 

ثمربخش است، نه زیانبار.

منافع آب باران
خداوند مهربان در آیاتی به منافع بی شمار باران اشاره می کند و 
ماءِ ماًء لَُکْم مِنُْه َشراٌب َو مِنُْه َشَجٌر  می فرماید: »ُهَو الَِّذی أَنَْزَل مَِن السَّ

فِیِه تُِسیُموَن«)سوره نحل/ 10(
یعنی: او کسی است که از آسمان، آبی فرستاد، که نوشیدن شما از 
آن است؛ و )هم چنین( گیاهان و درختانی که حیوانات خود را در آن 

به چرا می برید، نیز از آن است.
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َکِریٍم«.) سوره  َزْوٍج  ُکلِّ  مِْن  فِیها  َفَأنْبَتْنا  ماًء  ماءِ  السَّ مَِن  أَنَْزلْنا  »َو 
لقمان/ 10(. و از آسمان آبی نازل کردیم و بوسیله آن در روی زمین 

انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش رویاندیم.
َشیْ ءٍ«  ُکلِّ  نَباَت  بِِه  َفَأْخَرْجنا  ماًء  ماءِ  السَّ مَِن  أَنَْزَل  الَِّذی  ُهَو  »َو 
)سوره انعام/ 99(. او کسی است که از آسمان، آبی نازل کرد، و به 

وسیله آن، گیاهان گوناگون رویاندیم.
ماءِ ماًء َفَأنْبَتْنا  ماواِت َو اْلَْرَض َو أَنَْزَل لَُکْم مَِن السَّ »أَمَّْن َخَلَق السَّ

بِِه َحدائَِق ذاَت بَْهَجٍة«) سوره نمل/ 60(.
)آیا بت هایی که معبود شما هستند بهترند( یا کسی که آسمان ها و 
زمین را آفریده؟! و برای شما از آسمان، آبی فرستاد که با آن، باغ هایی 

زیبا و سرورانگیز رویاندیم.
که  بنوشید  باران  »آب  فرمود:  که  است  نقل  )ع(  امیرمؤمنان  از 

بیماری ها را از شما برطرف و بدن را پاکیزه می سازد« ]6[
از ابن عباس نقل شده است که باران هیچ سالی کم تر از سال دیگر 

نیست ولی خداوند به هر جا که خواهد آن را ببارد.]8[ 

در آیات 57 و 58 اعراف 
أََقَلّْت  إَِذا  َحتَّی  َرْحَمتِِه   یََدْي  بَیَْن  بُْشًرا  یَاَح  الِرّ یُْرِسُل  الَِّذي  َوُهَو 
ُکِلّ  مِْن  بِِه  َفَأْخَرْجنَا  الَْماَء  بِِه  َفَأنَْزلْنَا  َمیٍِّت  لِبََلٍد  ُسْقنَاُه  ثَِقااًل  َسَحابًا 

ُروَن ﴿57﴾ الثََّمَراِت  َکَذلَِک نُْخِرُج الَْمْوتَی لََعَلُّکْم تََذَکّ
)باران(  پیشاپیش  در  دهنده  بشارت  را  بادها  که  است  کسی  او 
رحمتش می فرستد؛ تا ابرهای سنگین بار را )بر دوش( کشند؛ )سپس( 
ما آن ها را به سوی زمین های مرده می فرستیم؛ و به وسیله آن ها، آب 
)حیاتبخش( را نازل می کنیم؛ و با آن، از هرگونه میوه ای )از خاک 
تیره( بیرون می آوریم؛ این گونه )که زمین های مرده را زنده کردیم،( 
مردگان را )نیز در قیامت( زنده می کنیم، شاید )با توجه به این مثال( 

متذّکر شوید.
یُِّب یَْخُرُج نَبَاتُُه بِإِْذِن َربِِّه  َوالَِّذي َخبَُث اَل یَْخُرُج إاَِلّ نَِکًدا   َوالْبََلُد الَطّ

ُف اْلیَاِت لَِقْومٍ یَْشُکُروَن ﴿58﴾ َکَذالَک نَُصِرّ
سرزمین پاکیزه و شیرین، گیاهش به فرمان پروردگار می روید؛ اّما 
سرزمین های بد طینت )و شوره زار(، جز گیاه ناچیز و بی ارزش، از 
آن نمی روید؛ این گونه آیات )خود( را برای آن ها که شکرگزارند، 

بیان می کنیم!
نعمت  این  از  سپاس گزاری  به  مردم  دعوت  با  بیان،   همین 
ُف الیِت لَِقوم یشکرُون.« آیه 68 تا  نَُصِرّ همراه شده است: »کذلِک 
70 واقعه؛ أََفَرأَیْتُُم الَْماَء الَِّذي تَْشَربُوَن ﴿68﴾ ؛ آیا به آبی که می نوشید 

اندیشیده اید؟!.
أَأَنْتُْم أَنَْزلْتُُموُه مَِن الُْمْزِن أَْم نَْحُن الُْمنِْزلُوَن ﴿69﴾ ؛ آیا شما آن را از 

ابر نازل کرده اید یا ما نازل می کنیم؟!
لَْو نََشاُء َجَعْلنَاُه أَُجاًجا َفَلْواَل تَْشُکُروَن ﴿70﴾ ؛هرگاه بخواهیم، این 

آب گوارا را تلخ و شور قرار می دهیم؛ پس چرا شکر نمی کنید؟!
 باتوجه به سوال و گالیه خداوند بزرگ از بندگانش به عدم تدبّر 
است  قادر  که  اوست  فقط  این که  بر  تأکیدش  و  آب،  در  تفکر  و 

بندگانش شاکر و سپاس گزار  تا  ابرها فرو بفرستد،  از  آب گوارا را 
آفریدگارشان باشند .

در  شیرین  و  شور  آب های  به  اشاره  فاطر نیز  سوره   12 درآیه 
انسان  برای  منفعت  دارای سود و  آن ها  دارد، که هر دوی  دریا  دو 

می باشد؛ تا سپاس گزارش باشند.
َوَما یَْستَِوي الْبَْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ َشَرابُُه َوَهَذا مِْلٌح أَُجاٌج 
َومِْن ُکٍلّ تَْأُکُلوَن لَْحًما َطِریًّا َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْلیًَة تَْلبَُسونََها  َوتََری الُْفْلَک 

فِیِه َمَواِخَر لِتَبْتَُغوا مِْن َفْضلِِه َولََعَلُّکْم تَْشُکُروَن )فاطر/12(.
گوارا  آبش  که  است  دریایی  یکی  این  نیستند:  یکسان  دریا  دو 
و  تلخ  و  یکی شور  آن  و  است،  نوشیدنش خوشگوار  و  شیرین  و 
زینتی  وسایل  و  خورید  می  تازه  گوشتی  دو  هر  از  )اّما(  گلوگیر؛ 
را  را در آن می بینی که آن ها  استخراج کرده می پوشید؛ و کشتی ها 
خداوند  فضل  از  تا  می روند(  پیش  مقصد  سوی  به  )و  می شکافند 

بهره گیرید، و شاید شکر )نعمت های او را( بجا آورید.
دیده  آبی  آن  طبیعی  رنگ  شود،  رویت  فضا  از  زمین  کره  اگر 
می شود زمین کره ای است که بیش تر سطح آن را آب پوشانده است. 
یعنی بخش اعظم سطح زمین را، اقیانوس ها و دریاها فرا گرفته اند. 
خداوند رحمان در قرآن کریم اشکال متغیّر آب را بیان کرده است. 

از آن جمله در سوره نور، آیه 43 می فرماید:
َ یُْزِجی َسحاباً ثُمَّ یَُؤلُِّف بَیْنَُه ثُمَّ یَْجَعُلُه ُرکاماً َفتََری الَْوْدَق  »أَ لَْم تََر أَنَّ اللَّ
ماءِ مِْن ِجباٍل فِیها مِْن بََردٍ َفیُِصیُب بِهِ َمْن  ُل مَِن السَّ یَْخُرُج مِْن ِخاللِهِ َو یُنَزِّ

یَشاُء َو یَْصِرُفُه َعْن َمْن یَشاُء یَکاُد َسنا بَْرقِهِ یَْذَهُب بِاْلَبْصارِ«.
یعنی: آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی می راند، سپس 
میان آن ها پیوند می دهد، و بعد آن را متراکم می سازد؟! در این حال، 
دانه های باران را می بینی که از البه الی آن خارج می شود؛ و از آسمان 
انباشته  کوه ها  هم چون  که  ]ابرهایی  است  آن  در  که  کوه هایی  از 
شده اند[ دانه های تگرگ نازل می کند، و هر کس را بخواهد بوسیله 
آن زیان می رساند، و از هر کس بخواهد این زیان را برطرف می کند؛ 

نزدیک است درخشندگی برق آن )ابرها( چشمه ها را ببرد.

نشانه قدرت الهی
قدرت  نشانه  باران،  توسط  مرده  زمین های  احیای  درآیاتی، 

خداوند بر زنده کردن دوباره مردگان دانسته شده است: 
ْت  َومِْن آیَاتِِه أَنََّک تََری اْلَْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا أَنَْزلْنَا َعَلیَْها الَْماَء اْهتََزّ
َقِدیٌر ﴿ َشْيءٍ  ُکِلّ  َعَلی  إِنَُّه  الَْمْوتَی  لَُمْحیِي  أَْحیَاَها  الَِّذي  إَِنّ  َوَربَْت 

فصلت/39(
و از آیات او این است که زمین را خشک )و بی جان( می بینی، اّما 
هنگامی که آب )باران( بر آن می فرستیم به جنبش در می آید و نمّو 
می کند؛ همان کسی که آن را زنده کرد، مردگان را نیز زنده می کند؛ 

او بر هر چیز تواناست!
َماءِ َماًء َفَأْحیَا بِِه اْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إَِنّ فِي َذلَِک  ُ أَنَْزَل مَِن الَسّ َوالَلّ

َلیًَة لَِقْومٍ یَْسَمُعوَن ﴿نحل/65﴾
خداوند از آسمان آبی فرستاد؛ و زمین را پس از آنکه مرده بود، 
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حیات بخشید! در این نشانه روشنی است برای جمعیّتی که گوش 
شنوا دارند!

تکیه عرش خدا بر آب
بنا برتفسیری از آیات و روایات عرش خدا بر آب بنا نهاده شده 
َخَلَق  الَّذی  ُهَو  »َو  می دهد:  خبر  آب  خدا بر  بودن عرش  از  است. 
مـاوِت و اَلرَض فِی ِستَِّة أَیام و کاَن َعرُشُه َعَلی الْماءِ«، و او کسی  السَّ
است که آسمان ها و زمین را در شش مرحله آفرید و عرش او بر 

آب بود«. 
نزول آب از آسمان و به دنبال آن، زنده شدن زمین، رویش مجدد 
گیاهان ودرختان مختلف با اقسام گوناگون و میوه های آن که فهم آن 
از آفریننده  الهی نشان  امکان پذیرمی باشد، در آیات  افراد بشر  برای 

حکیم آن دارد.
فِیِه  َشَجٌر  َومِنُْه  َشَراٌب  نُْه  مِّ لَُّکم  َماًء  َماءِ  السَّ مَِن  أَنَزَل  الَِّذي  »ُهَو 
تُِسیُموَن؛  او کسی است که از آسمان آبی فرستاد که شرب شما از آن 
است، و گیاهان و درختان که حیوانات خود را در آن به چرا می برید 

نیز از آن است« ) النحل/ 10(.
او کسی است که از آسمان، آبی فرستاد، که نوشیدن شما از آن 
است؛ و )هم چنین( گیاهان و درختانی که حیوانات خود را در آن به 

چرا می برید، نیز از آن است.

رشد و نمو و وابستگی گیاهان به آب
مخلوقات  آفرینش  در  که  را  شگفتی هایی  تمام  آیات  این  در 
مختلف هست و رشد و نمو تمامی این موجودات را به نزول آب 
وابسته دانسته است و این خود از شگفتی های بزرگ جهان خلقت و 
از آیات الهی است و در آیه دیگر نیز این امر را شاهد هستیم: »الَّذي 
ماءِ ماًء  َجَعَل لَُکُم اْلَْرَض َمْهداً َو َسَلَک لَُکْم فیها ُسباًُل َو أَنَْزَل مَِن السَّ
َفَأْخَرْجنا بِِه أَْزواجًا مِْن نَباٍت َشتَّی )طه/53(؛ همان خداوندی که زمین 
را برای شما محل آسایش قرار داد؛ و راه هایی در آن ایجاد کرد؛ و 
از آسمان، آبی فرستاد!« که با آن، انواع گوناگون گیاهان را )از خاک 

تیره( برآوردیم.
النُّهی)طه/54(؛  ِلُولِي  َلیاٍت  إِنَّ في  ذلَِک  أَنْعاَمُکْم  اْرَعْوا  َو  ُکُلوا   
که  بچرانید،  هم  را  چهارپایانتان  و  کنید  تناول  نعمت ها  آن  از  شما 

همانا در این کار آیاتی )از ربوبیت( برای خردمندان پدیدار است.
افزون بر احیای زمین، پراکنده  در قرآن نزول آب و در پی آن، 
فِی  »إِنَّ  است:  شده  شمرده  الهی  آیه  های  از  نیز  جنبندگان  شدن 
ماءِ مِن ماءٍ َفأحیا بِِه  موِت والَرِض ... و ما أَنَزَل الّلُ مَِن السَّ َخلقِ السَّ
اَلرَض بَعَد َموتِها و بَثَّ فیها مِن ُکّل دابٍَّة ... َلَیٍت لَِقومٍ یَعقِلون«) آیه 

164 بقره(
محققان در خلقت آسمان ها و زمین ... و بارانی که خدا از باال فرو 
فرستاد تا به آن آب، زمین را بعد از مردن زنده کرد و سبز و خّرم 
گردانید، و در پراکندن انواع حیوانات در زمین، ... در همه این امور 

ادلّه ای واضح برای عاقالن است.

آب نشانه تحّقق معاد و قدرت خداوند
و  تبارک  به عنوان قدرت خداوند  پدیده،  این  از  مشابه  آیاتی  در 
تعالی بر زنده شدن دوباره ی مردگان یاد می کند تا انسان ها معاد و 

روز رستاخیز را درک و باور کنند.
ت   »و مِن َءایتِِه أَنَّک تَری اَلرَض خِشَعًة َفإِذا أَنَزلنا َعلیَها الماَء اهتَزَّ
َقدیر«؛  َشی ءٍ  ُکّل  َعلی   إِنَُّه  الَموتی   لَُمحِی  أَحیاها  الِّذی  إِنَّ  َربَت  و 
بنگری  را  زمین  آنکه  الهی  قدرت  آیات  جمله  از  و  )فصلت/39( 
خشک و پژمرده که چون ما بر آن آب باران فرود آریم بردمد و گیاه 
برآورد و اهتزاز و نشاط و خّرمی یابد. باری، آنکس که زمین را زنده 

کند مردگان را هم زنده گرداند که او بر هر چیز قادر است .
در آیاتی دیگر، رویش مجدد گیاهان بعد از فرود  آمدن باران الهی 
را شبیه زنده شدن انسان ها بعد از مرگ می داند؛ و آن را نشانه قدرت 

خداوند بر امکان معاد ذکر کرده است.
َکَذلَِک  َمیْتًا   بَْلَدًة  بِِه  َفَأنَْشْرنَا  بَِقَدرٍ  َماًء  َماءِ  الَسّ مَِن  َل  نََزّ َوالَِّذي 

تُْخَرُجوَن ﴿زخرف/11﴾
همان کسی که از آسمان آبی فرستاد بمقدار معیّن، و بوسیله آن 
سرزمین مرده را حیات بخشیدیم؛ همین گونه )در قیامت از قبرها( 
ِل بَْل ُهْم فِي لَبٍْس  شما را خارج می سازند و نیز؛ أََفَعیِینَا بِالَْخْلِق اْلََوّ

مِْن َخْلٍق َجِدیٍد ﴿ق/15﴾
آفرینش  بر  قادر  )که  ماندیم  عاجز  نخستین  آفرینش  از  ما  آیا 
در  باز  روشن(  دالیل  همه  این  )با  آن ها  ولی  نباشیم(؟!  رستاخیز 

آفرینش جدید تردید دارند! 
یَاَح َفتُثِیُر َسَحابًا َفُسْقنَاُه إِلَی بََلٍد َمیٍِّت َفَأْحیَیْنَا بِِه  ُ الَِّذي أَْرَسَل الرِّ َواللَّ

اْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َکَذلَِک النُُّشوُر ﴿فاطر/9﴾
ابرهایی را به حرکت  خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا 
درآورند؛ سپس ما این ابرها را به سوی زمین مرده ای راندیم و به 
وسیله آن، زمین را پس از مردنش زنده می کنیم؛ رستاخیز نیز همین 

گونه است.
با نگاهی کوتاه و مختصر به آیات فوق نقش این مایه حیاتی و 
ضروری حیات آفرینش را مشاهده می کنیم که رشد و نمو و حیات 
همه چیز به آب بسته است و این امر آن چنان واضح است که خدای 
در  مجدد  احیاء  و  برگشتن  زندگی  دوباره به  فهماندن  برای  متعال 
محشر از زنده گرداندن موجودات و زمین توسط آب استفاده کرده 

است ]5[.

ویژگی های آب در قرآن
آب هم چنان که مایه حیات و عنصر اصلی تمدن و شکوفایی آن 
است هم چنین مایه درمان و شفابخش بشر از بیماری نیز می باشد. 
آب سرد و شیرین درمانگری بیش تری دارد و نوشیدن آن مایه شفای 
درون و شستن با آن مایه شفای بدن و پوست و گوشت آدمی است. 

)سوره ص آیه 41 (
َفنَاَداَها مِْن تَْحتَِها أاََلّ تَْحَزنِي َقْد َجَعَل َربُِّک تَْحتَِک َسِریًّا ﴿مریم/24﴾

مباش!  »غمگین  که:  زد  را صدا  او  پایش  پایین  از طرف  ناگهان 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B4_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B4_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
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پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی )گوارا( قرار داده است.
خویش  بزرگ  آیات  از  یکی  به عنوان  را  آب  تنها  نه  خداوند 
و  آفریدگاری  به  می تواند  آن  در  تفکر  با  انسان  که  می شناساند 
پروردگاری خداوند پی ببرد بلکه خداوند در آیاتی بر انسان منت 

می گذارد که وی را با آب گوارا سیراب می کند.
هرچند که مطلق آب به عنوان آیه ای درخور توجه مطرح می شود 
و درآیه 12سوره فاطر توجه به منافع آب های تلخ و شیرین مورد 
تأکید است ولی آب شیرین و خنک به عنوان مهم ترین عنصر مورد 

توجه است و شکر خاص می طلبد.
َماءِ َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت ُمْختَلًِفا أَلَْوانَُها  َ أَنَْزَل مَِن الَسّ أَلَْم تََر أََنّ الَلّ
ُسوٌد ﴿ َوَغَرابِیُب  أَلَْوانَُها  ُمْختَلٌِف  َوُحْمٌر  بِیٌض  ُجَدٌد  الِْجبَاِل  َومَِن   ۚ

فاطر/27﴾
انواع  باران را از آسمان فرود آورد، و به آن  آیا ندیدی که خدا 
میوه های گوناگون و رنگارنگ پدید آوردیم؟ و )در زمین( از کوه ها 
طرق زیاد و اصناف و رنگ های مختلف سفید و سرخ و سیاه هست 

)که خدا خلقت فرمود(.
آیه 11 سوره انفال افزون بر آسایش که در آیات پیش بیان شده 
به آرامش دهی آب توجه می دهد. این آرامش می تواند هم به معنای 
آن باشد که انسان ها با استفاده از آب به آرامش دست می یابند؛ زیرا 
آب شفا و درمانگر است، هم چنین آب می تواند موجبات دلگرمی 
 بشر در برخی از موارد را فراهم آورد و آرامش از دست رفته را به 

وی بازگرداند.
َرُکْم  َماءِ َماًء لِیَُطهِّ ُل َعَلیُْکْم مَِن الَسّ یُکُم النَُّعاَس أََمنًَة مِنُْه َویُنَِزّ إِْذ یَُغِشّ
بِِه  َویُثَبَِّت  ُقُلوبُِکْم  َعَلی  َولِیَْربَِط  یَْطاِن  الَشّ رِْجَز  َعنُْکْم  َویُْذِهَب  بِِه 
اْلَقَْداَم ﴿انفال/11﴾ و )یاد آورید( هنگامی که خواب سبکی که مایه 
آرامش از سوی خدا بود، شما را فراگرفت؛ و آبی از آسمان برایتان 
دور  از شما  را  شیطان  پلیدی  و  کند؛  پاک  آن  با  را  تا شما  فرستاد 
سازد؛ و دل هایتان را محکم و گام ها را با آن استوار دارد؛ این آرامش 
که در آیه 11 سوره انفال بیان شده است مرتبط به آرامشی است که 
در صحنه های جنگی به سبب ریزش باران به دست می آید؛ زیرا در 
برخی از موارد، موقعیت نیروها به گونه ای است که باران می تواند 
یا  و  پایدار  را  سست  زمین های  و  شود  موقعیت  تحکیم  موجبات 

زمین ها را به شکلی در آورد که دشمن درآن گیر افتد.
آیه 42 سوره ص به نقش آب در بهداشت و نظافت اشاره می کند،  

اْرُکْض بِِرْجلَِک  َهَذا ُمْغتََسٌل بَارٌِد َوَشَراٌب ﴿ص/42﴾
)به او گفتیم:( پای خود را بر زمین بکوب! این چشمه آبی خنک 

برای شستشو و نوشیدن است.
و مردمان را با این شیوه هم به اهمیت و ارزش آب توجه می دهد 
و هم می کوشد تا ایشان را به استفاده از آب در بهداشت و نظافت 

تشویق و ترغیب نماید.
به هر حال، قرآن آب را مایه طهارت ظاهری؛

اَلَة َوأَنْتُْم ُسَکاَری َحتَّی تَْعَلُموا َما  یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اَل تَْقَربُوا الَصّ
تَُقولُوَن َواَل ُجنُبًا إاَِلّ َعابِِري َسبِیٍل َحتَّی تَْغتَِسُلوا َوإِْن ُکنْتُْم َمْرَضی أَْو 

َعَلی َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد مِنُْکْم مَِن الَْغائِِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء َفَلْم تَِجُدوا 
ا  َ َکاَن َعُفًوّ ُموا َصعِیًدا َطیِّبًا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُکْم َوأَیِْدیُکْم إَِنّ الَلّ َماًء َفتَیََمّ

َغُفوًرا ﴿نسا/43﴾
نزدیک  نماز  به  مستی  حال  در  آورده اید!  ایمان  که  کسانی  ای 
نشوید، تا بدانید چه می گویید! و هم چنین هنگامی که جنب هستید 
-مگر اینکه مسافر باشید- تا غسل کنید. و اگر بیمارید، یا مسافر، و یا 
»قضای حاجت« کرده اید، و یا با زنان آمیزش جنسی داشته اید، و در 
این حال، آب )برای وضو یا غسل( نیافتید، با خاک پاکی تیّمم کنید! 
نمایید.  آن مسح  با  را  این طریق که( صورت ها و دست هایتان  )به 

خداوند، بخشنده و آمرزنده است.
آب در کشاورزی و دامداری نیز نقش مهم و اساسی دارد؛ زیرا 
بدون آب هیچ گیاهی پدیدار نمی شود تا از حبوبات و سبزی برای 
خوردن استفاده کرد و یا به دام ها داد تا از گوشت و پوست و شیر 
آن ها استفاده نمود. بنابراین هم آب در تغذیه مستقیم و غیرمستقیم 
آیات  از  می توان  را  مطلب  این  که  چنان  دارد؛  اساسی  نقش  بشر 

بسیاری چون بقره آیه 22 و انعام آیه 99 و مانند آن به دست آورد.
َماءِ َماًء  َماَء بِنَاًء َوأَنَْزَل مَِن الَسّ الَِّذي َجَعَل لَُکُم اْلَْرَض فَِراًشا َوالَسّ
ِ أَنَْداًدا َوأَنْتُْم تَْعَلُموَن ﴿ َفَأْخَرَج بِِه مَِن الثََّمَراِت رِْزقًا لَُکْم َفاَل تَْجَعُلوا لِلَّ

بقره/22﴾
بستری گسترده و آسمان  برای شما  را  پروردگاری که زمین  آن 
باران[  را سقفی برافراشته قرار داد و از آسمان، آبی ]مانند برف و 
نازل کرد و به وسیله آن از میوه های گوناگون، رزق و روزی برای 
شما بیرون آورد؛ پس برای خدا شریکان و همتایانی قرار ندهید در 
و  شریک  دادن،  روزی  و  آفریدن  در  خدا  برای  دانید  می  حالی که 

همتایی وجود ندارد. 
آب مایه قدرت و افزایش آن است. از این روست که قرآن در آیه 

6 سوره انعام،
لَْم  َما  اْلَْرِض  نَّاُهْم فِي  َمَکّ َقْرٍن  َقبْلِهِْم مِْن  أَْهَلْکنَا مِْن  َکْم  یََرْوا  أَلَْم 
مِْن  تَْجِري  اْلَنَْهاَر  َوَجَعْلنَا  مِْدَراًرا  َعَلیْهِْم  َماَء  الَسّ َوأَْرَسْلنَا  لَُکْم  ْن  نَُمِکّ
تَْحتِهِْم َفَأْهَلْکنَاُهْم بُِذنُوبِهِْم َوأَنَْشْأنَا مِْن بَْعِدِهْم َقْرنًا آَخِریَن ﴿انعام/ 6﴾

آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هالک کردیم؟ اقوامی که )از 
شما نیرومندتر بودند؛ و( قدرت هایی به آن ها داده بودیم که به شما 
ندادیم؛ باران های پی درپی برای آن ها فرستادیم؛ و از زیر )آبادی های( 
طغیان  و  سرکشی  که  هنگامی  )اما  ساختیم؛  جاری  را  نهرها  آن ها، 
نابود کردیم؛ و جمعیت دیگری  گناهانشان  بخاطر  را  آنان  کردند،( 

بعد از آنان پدید آوردیم.
 و نیز آیه 52 سوره هود به آب به عنوان عامل مکنت و ازدیاد قوت 

و قدرت اشاره می کند. 
َماَء َعَلیُْکْم مِْدَراًرا  َویَا َقْومِ اْستَْغفُِروا َربَُّکْم ثَُمّ تُوبُوا إِلَیِْه یُْرِسِل الَسّ

تُِکْم َواَل تَتََولَّْوا ُمْجِرمِیَن ﴿هود/52﴾ ًة إِلَی ُقَوّ َویَِزْدُکْم ُقَوّ
و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی 
او بازگردید، تا )باران( آسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی 

بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه، روی )از حق( بر نتابید.
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بر این اساس هر کسی آب بیش تری را دارا باشد و در مدیریت 
آب تالش کند و آن را به سمت بهره وری سوق دهد می تواند امید 
داشته باشد که دارای ثروت و قدرت شده و روز به روز قدرت و 
شوکت وی افزایش یابد. می بایست با توجه به این بینش و نگرش 
قرآن همواره بر مدیریت آب تاکید کرد؛ زیرا مدیریت صحیح و بهینه 
آب به معنا و مفهوم دستیابی به تمدن و شکوفایی تمدنی و نیز قدرت 

و افزایش آن است.
مدیریت آب در آیات قرآنی آن چنان مهم و اساسی در زندگی 
بشر بویژه در حوزه تمدنی و شکوفایی و دستیابی به مکنت و قدرت 
ترغیب  بر  افزون  آرامش عمومی دانسته شده است که  و آسایش و 
بشر به سدسازی برای مهار آب های سطحی، بیان می دارد که چگونه 
شکسته شدن سد مارب در سرزمین سبا و دولت پرقدرت یمنی آن 
موجب شده است که تمدن بزرگ و با اهمیتی به سرعت نابود و از 

صحنه روزگار بیرون رود.
لََقْد َکاَن لَِسبَإٍ فِي َمْسَکنِهِْم آیٌَة  َجنَّتَاِن َعْن یَِمیٍن َوِشَماٍل ُکُلوا مِْن 

رِْزِق َربُِّکْم َواْشُکُروا لَُه  بَْلَدٌة َطیِّبٌَة َوَرٌبّ َغُفوٌر ﴿  سبا/15﴾
الهی(  قدرت  )از  نشانه ای  سکونتشان  محل  در  »سبا«  قوم  برای 
بود: دو باغ )بزرگ و گسترده( از راست و چپ )رودخانه عظیم با 
میوه های فراوان؛ و به آن ها گفتیم:( از روزی پروردگارتان بخورید 
و شکر او را بجا آورید؛ شهری است پاک و پاکیزه، و پروردگاری 

آمرزنده )و مهربان(.
لْنَاُهْم بَِجنَّتَیْهِْم َجنَّتَیِْن َذَواتَْي  َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلنَا َعَلیْهِْم َسیَْل الَْعِرمِ َوبََدّ

أُُکٍل َخْمٍط َوأَثٍْل َوَشْيءٍ مِْن ِسْدرٍ َقلِیٍل ﴿ سبا/16﴾
بر  را  ویرانگر  سیل  ما  و  شدند،  روی گردان  خدا(  )از  آن ها  اّما 
)بی ارزش(  باغ  دو  به  را  شان  )پربرکت(  باغ  دو  و  فرستادیم،  آنان 
مبّدل  سدر  درخت  اندکی  و  گز  شوره  درختان  و  تلخ  میوه های  با 

ساختیم.
بیان می کند که چگونه سد مارب موجب  این آیات  خداوند در 
شده بود تا آب ها در پشت آن جمع شود و کشاورزی و دامداری 
مردمان سبا رشد و شکوفایی یابد و تمدنی عظیم در کنار آن پدید 
آید ولی از آن جایی که آنان راه گناه و بی تقوایی را در پیش گرفتند و 
به جان هم افتادند گرفتار سیل و باران های سهمگین و مخربی شده 
و سد ایشان به آب عظیم فرو ریخت و تمدن ایشان با از میان رفتن 
سد از بین رفت و در سرزمین ایشان جز گیاهان تلخ و کمی سدر 
مدیریت  و  بهره گیری  با  که  بود  حالی  در  این  نیافت.  نمو  و  رشد 
بودند  توانسته  سد  پشت  شده  گردآوری  سطحی  آب های  درست 
بهشتی در کناره آن ایجاد کنند و باغ ها و بوستان های عظیم بیافرینند 

که موجبات رشد تمدن آنان را فراهم آورده بود.
َوالُْفْلِک  َوالنََّهارِ  الَلّیِْل  َواْختاَِلِف  َواْلَْرِض  َماَواِت  الَسّ َخْلِق  فِي  إَِنّ 
مِْن  َماءِ  الَسّ مَِن   ُ الَلّ أَنَْزَل  َوَما  النَّاَس  یَنَْفُع  بَِما  الْبَْحِر  فِي  تَْجِري  الَّتِي 
َوتَْصِریِف  َدابٍَّة  ُکِلّ  مِْن  فِیَها  َوبََثّ  َمْوتَِها  بَْعَد  اْلَْرَض  بِِه  َفَأْحیَا  َماءٍ 
َماءِ َواْلَْرِض َلیَاٍت لَِقْومٍ یَْعقُِلوَن ﴿  ِر بَیَْن الَسّ َحاِب الُْمَسَخّ یَاِح َوالَسّ الِرّ

بقره/164﴾

و  روز،  و  شب  شد  و  آمد  و  زمین،  و  آسمان ها  آفرینش  در 
کشتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند، و آبی که خداوند 
از آسمان نازل کرده، و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و 
انواع جنبندگان را در آن گسترده، و )هم چنین( در تغییر مسیر بادها 
و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند، نشانه هایی است )از ذات 

پاک خدا و یگانگی او( برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند!
زیرا هر جنبنده ای از آب پدید می آید سوره نور آیه 45

ُ َخَلَق ُکَلّ َدابٍَّة مِْن َماءٍ َفِمنُْهْم َمْن یَْمِشي َعَلی بَْطنِِه َومِنُْهْم َمْن  َوالَلّ
ُ َما یََشاُء  إَِنّ  یَْمِشي َعَلی رِْجَلیِْن َومِنُْهْم َمْن یَْمِشي َعَلی أَْربٍَع یَْخُلُق الَلّ

َ َعَلی ُکِلّ َشْيءٍ َقِدیٌر ﴿ نور/45﴾ الَلّ
و خداوند هر جنبنده ای را از آبی آفرید؛ گروهی از آن ها بر شکم 
خود راه می روند، و گروهی بر دو پای خود، و گروهی بر چهار پا 
راه می روند؛ خداوند هر چه را بخواهد می آفریند، زیرا خدا بر همه 

چیز تواناست.
و زنده شدن موجودات از آب است،

َفَفتَْقنَاُهَما   َرتًْقا  َکانَتَا  َواْلَْرَض  َماَواِت  الَسّ أََنّ  َکَفُروا  الَِّذیَن  یََر  أََولَْم 
َوَجَعْلنَا مَِن الَْماءِ ُکَلّ َشْيءٍ َحٍيّ  أََفاَل یُْؤمِنُوَن ﴿ انبیا/30﴾

و  بودند،  پیوسته  هم  به  زمین  و  آسمان ها  که  ندیدند  کافران  آیا 
ما آن ها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر چیز زنده ای را از آب قرار 

دادیم؟آیا ایمان نمی آورند؟
و اگر آب در جایی فراهم آید به ویژه آب شیرین باران که دارای 
افزایش  گیاه است، هم  دام و  پرورش  به  ویژه در  بسیاری  خواص 

گیاهان را سبب می شود و هم تعدیل آب و هوا را موجب می شود.
و  گلستان  به  را  کویری  بودند  توانسته  آب  مدیریت  با  سبا  قوم 
سیل های  و  رفت  میان  از  سد  که  همین  ولی  کنند  تبدیل  بوستانی 
به  را  پیرامونش  های  انسان  و  جانداران  و  گیاهان  و  سد  خروشان 
هالکت کشاند پس از آن هرگز آن سرزمین رنگ آبادی و آبادانی و 

تمدن پیشین را ندید و تجربه دوباره ای نکرد.
خداوند در آیات 24 سوره یونس 

نَبَاُت  بِِه  َفاْختََلَط  َماءِ  الَسّ مَِن  أَنَْزلْنَاُه  َکَماءٍ  نْیَا  الُدّ الَْحیَاةِ  َمثَُل  إِنََّما 
ُزْخُرَفَها  اْلَْرُض  أََخَذِت  إَِذا  َحتَّی  َواْلَنَْعاُم  النَّاُس  یَْأُکُل  ا  مَِمّ اْلَْرِض 
نََهاًرا  أَْو  لَیاًْل  أَْمُرنَا  أَتَاَها  َعَلیَْها  َقادُِروَن  أَنَُّهْم  أَْهُلَها  َوَظَنّ  یَّنَْت  َواَزّ
لَِقْومٍ  اْلیَاِت  ُل  نَُفِصّ َکَذلَِک  بِاْلَْمِس   تَْغَن  لَْم  َکَأْن  َحِصیًدا  َفَجَعْلنَاَها 

ُروَن ﴿ یونس/24﴾ یَتََفَکّ
آسمان  از  که  است  آبی  همانند  دنیا،  زندگی  مثل  حقیقت،  در 
نازل کرده ایم؛ که در پی آن، گیاهان )گوناگون( زمین -که مردم و 
چهارپایان از آن می خورند- می روید؛ تا زمانی که زمین، زیبایی خود 
را یافته و آراسته می گردد، و اهل آن مطمئن می شوند که می توانند از 
آن بهره مند گردند، )ناگهان( فرمان ما، شب هنگام یا در روز، )برای 
نابودی آن( فرامی رسد؛ )سرما یا صاعقه ای را بر آن مسّلط می سازیم؛( 
و آن چنان آن را درو می کنیم که گویی دیروز هرگز )چنین کشتزاری( 
برای گروهی که می اندیشند،  را  آیات خود  این گونه،  نبوده است! 
شرح می دهیم؛ در آیه 54 سوره طه؛ ُکُلوا َواْرَعْوا أَنَْعاَمُکْم  إَِنّ فِي َذلَِک 
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َلیَاٍت ِلُولِي النَُّهی ﴿طه/54﴾
برید!  به چرا  آن  در  را  بخورید؛ و هم چهارپایانتان  هم خودتان 

مسّلمًا در اینها نشانه های روشنی برای خردمندان است. 
الَْماَء  نَُسوُق  أَنَّا  یََرْوا  أََولَْم  سجده؛  سوره   27 آیه  در  هم چنین  و 
أََفاَل  َوأَنُْفُسُهْم  أَنَْعاُمُهْم  مِنُْه  تَْأُکُل  َزْرًعا  بِِه  َفنُْخِرُج  الُْجُرزِ  اْلَْرِض  إِلَی 
یُبِْصُروَن ﴿سجده/27﴾ آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین های خشک 
می رانیم و بوسیله آن زراعت هایی می رویانیم که هم چهارپایانشان از 

آن می خورند و هم خودشان تغذیه می کنند؛ آیا نمی بینند؟
به نقش آب در دامداری توجه می دهد تا مردمان را برای افزایش 
دام و ثروت به حفظ و مدیریت آب تشویق و ترغیب نماید. اصوالً 
از نظر قرآن زیبایی طبیعت به سبب رویش گیاهان متنوع است که از 
آب باران و جاری به دست می آید. تأکید بر آب باران از آن روست 
که باران نقش فزاینده در تولید و رشد و پرورش گیاهان متنوع دارد. 
از این روست که قرآن در پرورش گیاهان متنوع هماره به آب باران 

توجه می دهد.
آری! باران نه آن قدر زیاد می بارد که زمین ها را در خود غرق کند 
و نه آن قدر کم که تشنه کامان در جهان اعم ازگیاهان و حیوانات و 

انسان ها سیراب نشوند. 

نتیجه گیری
و  انسان  حیات  در  آب  نقش  به  مطالعه  این  در  که  هم چنان   
هفشجانی  عالی پور  شد،  تأکید  وحیانی  آموزه های  در  آن  بایستگی 
نقش  درباره  قرآن  دیدگاه  علمی  بررسی  در  نیز   ،]1[ همکاران  و 
سالمتی بخش آب در زندگی بشر تأکید کردن که وجود آب در جهان 
هستی ضروری است و زندگی بدون آن تصورشدنی نیست. حیات 
همه موجودات زنده اعم از گیاهان و حیوانات به آب بستگی دارد 
آبی که مبدأ آن باران نازل شده، از آسمان است. دانشمندان معتقدند 
پیدا شده است به همین  نخستین جوانه ی حیات در اعماق دریاها 
آفرینش  قرآن  اگر  می دانند.  آب  از  را  زندگی  و  حیات  آغاز  دلیل 
انسان را از خاک می شمرد مراد از خاک همان طین )گل( است که 
ترکیبی از آب و خاک است. این موضوع نیز سزاوار توجه است که 
طبق تحقیقات دانشمندان نیکوالیدز ]10[، قسمت عمده بدن انسان 
و بسیاری از حیوانات در حدود 70 درصد را آب تشکیل می دهد. 
آب در کشاورزی و دامداری نیز نقش مهم و اساسی دارد؛ زیرا بی 
آب هیچ گیاهی پدیدار نمی شود تا ازحبوبات و سبزی برای خوردن 
آن ها  از گوشت و پوست و شیر  تا  داد  دام ها  به  یا  و  استفاده کرد 
بنابراین هم آب در تغذیه مستقیم و غیرمستقیم بشر  استفاده نمود. 

نقش اساسی دارد.
آب دخالت تامی در هستی موجودات زنده دارد و برای استفاده 
بشر به امرالهی از زمین می جوشد و جریان پیدا می کند؛ آب باران 
را خداوند تبارک و تعالی طهور و مبارک نامیده است. )ماء طهور( 
به معنای نهایت درجه پاکی است که هم خودش طاهر است و هم 
طاهرکننده غیرخودش می باشد، چرک ها و آلودگی ها و نجاسات را 

از بین می برد. ماء مبارک نامیده شده است، زیرا خیرات و برکات آن 
به زمین و ساکنان آن می رسد و آن چه که در زمین به عنوان زندگی 
و حیات وجود دارد از خیرات و برکات باران است. و در آموزهای 
وحیانی برای انکار و تعجب کافران از موضوع معاد جسمانی استدالل 
برای اثبات معاد از طریق توجه به نظام آفرینش و مخصوصا احیای 

زمین های مرده با نزول باران استفاده نموده است.
در 17 آیه از قرآن کریم کلمه الماء، 35 آیه کلمه ماء و 1 آیه کلمه 

ماؤکم واین کلمات درنزدیک به 36 سوره آمده است.
خداوند متعال در این آیات مارا به تفکر و تأمل در ساختار آب 
قوم  یک  بر  یکسره  را  باران  آب  می فرماید:  و  است  نموده  توصیه 
تا  بگرداندیم  مختلف  سرزمین های  و  اقوام  میان  در  بلکه  نباراندیم 
هر قومی به مقداری که مصلحت است بگیرد و از آن بهرمند شود 
و اال موجب هالکت و نابودی انسان می شود. در زمان حال و آینده 
هر کسی اگرمنابع آبی بیش تری را دارا باشد و در مدیریت صحیح 
نگهداری و مصرف آب تالش کند و آن را به سمت بهره وری سوق 
دهد می تواند امید داشته باشد که دارای ثروت و قدرت شده و روز 

به روز قدرت و شوکت وی افزایش یابد.
لهذا حفظ و مراقبت و استفاده صحیح از منابع آبی برای حفظ و 
ادامه حیات همه موجودات بویژه انسان امری کامال عقالیی، واجب 
و ضروری می باشد. و در این زمینه همه ی انسان ها بویژه دانشمندان 
و دولتمردان باید برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت دقیقی برای این 
امر داشته باشند تا همه نسل های آینده از این نعمت الهی نیز بهره مند 

شوند.
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Water has a very fundamental and vital role for human life and is the main element of human civilization 

and cultural flourishing. Religious beliefs and values advise proper planning for water consumption and 
liken it to life. The preservation of any civilization depends on the preservation of the water resources of 
that land. Hence, this sense of need necessitates a comprehensive and comprehensive look at the revelatory 
teachings and the role and importance of water. Certainly the importance and necessity of preserving water 
resources is not hidden from any living thing, looking at the advice of the Qur'an creates an understanding 
of how and with what strategies and ideas can be done to preserve it. In this article, the library method 
is used as well as the use of authentic religious books and sources, including Quranic verses, authentic 
meanings and interpretations, and Islamic traditions. Examining the verses and hadiths, we come to the 
conclusion that the life of all living beings depends on water, the source of which is rain from the sky. At 
present and in the future, anyone can hope that his power and glory will increase day by day if he has more 
water resources and strives in the proper management of water conservation and consumption and leads it 
to productivity. Therefore, in this regard, all human beings, especially scientists and statesmen, must have 
careful short-term and long-term planning for this so that future generations will also benefit from this 
divine blessing.
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