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 :چکیده

 برهان، گوناگون های¬شیوه از خود هدایتی اهداف راستای در که است متعال خداوند سوی به بشر هدایت کتاب کریم قرآن

 دارد اشاره علمی مطالب به آیه هزار از بیش کتاب این در. است نموده استفاده علمی های¬ارهاش و نیکو روش به جدل موعظه،

 دارد وجود آن به مربوط مسائل و آب با رابطه در فرآوانی آیات رو این از آید؛¬می شمار به قرآن علمی اعجاز حد در برخی که

 هب توجه با و شمارد¬می بر حیات اصل و زندگی ی¬مایه را آب کریم قرآن واقع، در. باشد¬می موضوع این اهمیت از حاکی که

 همیتا بررسی به است، شده اشاره زیاد دفعات به بشر زندگی در ماده این اهمیت به نسبت کریم قرآن متعدد آیات در که¬این

 .ازیمپرد¬می کریم قرآن آیات از استفاده با آن از حفاظت لزوم نیز و دارد بشر زندگی در آن که نقشی و آب

 

 حیات آیات، زمین، انسان، کریم، قرآن حفاظت، آب،: کلیدی واژگان

 مقدمه

 حی شیء کل الماء من جعلنا و

 حیاتی بعمن یک آب اما است، شده تبدیل توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای از بسیاری در کمیاب منبع یک به آب چه اگر

(. 2003 مدیلو، ؛2009 همکاران، و هرلیمان)باشد¬می زنده موجودات یرسا و ها¬انسان زندگی برای مهم ی¬اولیه ی¬ماده و

 جهان در منبع ترین¬ارزش با آب گفت توان¬می که است دلیل همین به باشد، داشته جریان تواند¬نمی زندگی آب بدون

 صادیاقت های¬الیتفع و اکولوژیکی کارکردهای بشر، فرهنگ و زندگی بر مستقیم صورت به آب(. 2004 الول، و نورگیت)است

 اجتماعی و اقتصادی ی¬توسعه در را مهمی نقش خود، کیفی و کمی اثرات با و( 2009 همکاران، و هرلیمان) گذارد¬می تأثیر

 که جا¬آن تا است، محدود و متفاوت موجود، آب منابع به دسترسی امکان حال، این با(. 2001 همکاران، و موتی) کند¬می ایفا

 کارشناسان، ی¬گفته به(. 2013 درویسگلی، و کیلیک) هستند مواجه خاص های¬¬دوره در آب کمبودهای اب کشورها از بسیاری
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 21 قرن رد بشر که است محیطی زیست اساسی های¬چالش از یکی انسان مصرف برای آن پایین کیفیت و آب کمبود ی¬مسئله

 از درصد یک از مصرف قابل آب از موجود مقدار که ستا این دلیل(. 2003 همکاران، و وردیگو -کررال)است شده مواجه آن با

 از .است نشده توزیع زمین روی بر یکنواخت طور به آن که¬این تر¬مهم و کند¬نمی تجاوز سیاره، این روی بر آب کل مقدار

 تنزل کیفیت در و ثابت کمیت در موجود آب که حالی در است، افزایش حال در سرعت به آب جهانی نیازهای که جایی¬آن

 ای¬ویژه توجه که طوری به(. 2013 کریستیدو، و سمالتینی) است شده تبدیل اصلی ی¬دغدغه یک به آن از حفاظت یابد،¬می

 از را بشر قرآن، که است حالی در این(. 2008 همکاران، و وانگ) طلبد¬می آب منابع مدیران و گذاران¬سیاست سوی از را

 قرآن در. است داده توجه آن از حفاظت و ها¬انسان زندگی در آب همچون طبیعی منابع ارزش و اهمیت به پیش قرن چهارده

 ماءً ، الماء) لغوی مختلف های¬شکل به آماری نظر از که است( ماء) آب ی¬واژه همان آب، مفهوم بیان برای کلمه ترین¬متداول

 و( 1 جزء) بقره سوره 22 آیه در بار نخستین کلمه ینا(. 1391 همتیان، و هفتادر رضایی) است رفته کار به قرآن در بار 63( ماٍء ،

 6 آیه و طارق سوره به مربوط است شده برده کار به آن در لغت این که ای سوره آخرین و آمده( باران) آسمان از آب معنی به

 به سوره 41 در ،کریم قرآن سوره 114 مجموع از. باشد می جهنده آب از انسان آفرینش معنای در و است سوره این( 30 جزء)

 هسور سایر و باشد می تکرار بیشترین دارای بار چهار با هود سوره سوره، 41 این میان در و است شده مستقیم و صریح اشاره آب

 حداقل جزءها سایر در 28 و 10 ،4 ،3 جزءهای از غیر به لغت این قرآن جزء 30 بین در. باشند¬می تکرار 1 و 2 ،3 دارای ها

 مورد در. است تکرار 5 با 27 و 21 ،13 جزءهای به مربوط جزء، یک در تکرار حداکثر که است آمده بار 5 ثرحداک و بار یک

. است هشد اشاره آن به بار یک تنها آیات سایر در و شده برده کار به بار دو آنها در آب لغت که هستند آیه سه آیه، یک در تکرار

 این تعداد به توجه با و آمار این به توجه با. ملک سوره 30 آیه و محمد سوره 15 یهآ هود، سوره 44 آیه از عبارتند آیه سه این

 :باشند¬می زیر ترتیب به آیات این. است آمده کلمه این قرآن، از آیه 60 در مجموع در ،(بار 63) کلمه

 بقره

 کس آن(. 22) تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ أَنْداداً لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَال....  فَأَخْرَجَ ماءً سَّماءِال مِنَ أَنْزَلَ وَ بِناءً السَّماءَ وَ فِراشاً الْأَرْضَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذی»

 همتایانی داخ برای بنابراین،....  فرستاد فرو آبی آسمان از و داد قرار شما سر باالی سقفی همچون را آسمان و شما بستر را زمین که

 .«دانید می که حالی در ندهید، قرار

 یَخْرُجُفَ یَشَّقَّقُ لَما مِنْها إِنَّ وَ الْأَنْهارُ مِنْهُ یَتَفَجَّرُ لَما الْحِجارَۀِ مِنَ إِنَّ وَ قَسْوَۀً أَشَدُّ أَوْ کَالْحِجارَۀِ فَهِیَ ذلِکَ بَعْدِ مِنْ قُلُوبُکُمْ قَسَتْ ثمَّ »

 که چرا! تر سخت یا سنگ همچون شد سخت واقعه این از بعد شما دلهای سپس(. 74)تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغافِلٍ اللَّهُ مَا وَ...  الْماءُ مِنْهُ

 و...  کند می تراوش آن از آب و دارد می بر شکاف آنها از ای پاره و شود می جاری نهرها آن از و شکافد می سنگها از ای پاره

 .«نیست غافل شما اعمال از خداوند

 آبی و(. .... 164) یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ.....  دابَّۀٍ کُلِّ مِنْ فیها بَثَّ وَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیا ماءٍ مِنْ ماءِالسَّ مِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ ما وَ....  »

 است یهای نشانه ،.... گسترده آن در را جنبندگان انواع و نموده زنده مرگ از پس را زمین آن با و کرده نازل آسمان از خداوند که

 .«اندیشند می و دارند عقل که مردمی برای
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 نساء

 فَلَمْ...  طِالْغائِ مِنَ مِنْکُمْ أَحَدٌ جاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلی أَوْ مَرْضی کُنْتُمْ إِنْ وَ تَغْتَسِلُوا ... سُکاری أَنْتُمْ وَ الصَّالۀَ تَقْرَبُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

 نزدیک نماز به مستی حال در! اید¬آورده ایمان که کسانی ای(. 43) غَفُوراً عَفُوًّا کانَ اللَّهَ إِنَّ...  طَیِّباً صَعیداً مَّمُوافَتَیَ ماءً تَجِدُوا

 نیافتید، (غسل یا وضو برای)  آب حال، این در و....  اید¬کرده حاجت قضای یا و مسافر یا بیمارید اگر و. کنید غسل تا....  نشوید،

 .«است آمرزنده و بخشنده خداوند،...  کنید تیمّم پاکی خاک با

 مائده

 لِیَجْعَلَ اللَّهُ دُیُری ما مِنْهُ أَیْدیکُمْ وَ بِوُجُوهِکُمْ فَامْسَحُوا طَیِّباً صَعیداً فَتَیَمَّمُوا ماءً تَجِدُوا فَلَمْ.....  الصَّالۀِ إِلَی قُمْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

 نماز به که هنگامی! اید آورده ایمان که کسانی ای(. 6) تَشْکُرُونَ لَعَلَّکُمْ عَلَیْکُمْ نِعْمَتَهُ لِیُتِمَّ وَ لِیُطَهِّرَکُمْ یُریدُ لکِنْ وَ حَرَجٍ مِنْ یْکُمْعَلَ

 نمی اوندخد!  بکشید دستها و صورت بر آن از و! کنید تیمم پاکی خاک با نیابید،(  وضو یا غسل برای)  آب و....  ایستید می

 .«وریدآ بجا را او شکر شاید نماید تمام شما بر را نعمتش و سازد پاک را شما خواهد می بلکه کند ایجاد شما برای مشکلی خواهد

 انعام

(. 99) یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ ذلِکُمْ فی إِنَّ.....مِنْهُ خْرِجُنُ خَضِراً مِنْهُ فَأَخْرَجْنا ءٍشَیْ کُلِّ نَباتَ بِهِ فَأَخْرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ الَّذی هُوَ وَ»

 ایمان اب افراد برای هایی نشانه آن، در که.... رویاندیم گوناگون گیاهان آن، وسیله به و کرد نازل آبی آسمان، از که است کسی او

 .«است

 اعراف

 و(. 50)الْکافِرینَ عَلَى حَرَّمَهُما اللّهَ إِنَّ قالُوا اللّهُ رَزَقَکُمُ مِمّا أَوْ الْماءِ مِنَ عَلَیْنا أَفیضُوا أَنْ الْجَنَّۀِ أَصْحابَ النّارِ أَصْحابُ نادى وَ»

( اسخپ در) آنها. ببخشید ما به داده، روزى شما به خدا آنچه از یا آب مقدارى و کنید محبت که زنند مى صدا را بهشتیان دوزخیان،

 .«است کرده حرام کافران بر را هااین خداوند: گویند¬مى

 تَذَکَّرُونَ مْلَعَلَّکُ الْمَوْتی نُخْرِجُ کَذلِکَ الثَّمَراتِ کُلِّ مِنْ بِهِ فَأَخْرَجْنا الْماءَ بِهِ فَأَنْزَلْنا....  رَحْمَتِهِ یَدَیْ بَیْنَ بُشْراً الرِّیاحَ یُرْسِلُ الَّذی هُوَ وَ»

 ازلن را آب ها،¬آن ی¬وسیله به و....  فرستد می رحمتش( باران) پیشاپیش در دهنده شارتب را بادها که است کسی او(.  57)

 .«شوید متذکّر شاید کنیم، می زنده را مردگان گونه این آوریم می بیرون ای میوه گونه هر از آن با و کنیم می

 انفال

 یُثَبِّتَ وَ قُلُوبِکُمْ عَلی لِیَرْبِطَ وَ الشَّیْطانِ رِجْزَ عَنْکُمْ یُذْهِبَ وَ بِهِ لِیُطَهِّرَکُمْ ماءً السَّماءِ مِنَ عَلَیْکُمْ یُنَزِّلُ وَ مِنْهُ أَمَنَۀً النلعاسَ یُغَشِّیکُمُ إِذْ»

 آسمان از آبی و گرفت فرا را شما بود خدا سوی از آرامش مایه که سبکی خواب که را هنگامی( آورید یاد) و(. 11) الْأَقْدامَ بِهِ

 .«دارد استوار آن با را ها گام و محکم را دلهایتان و سازد دور شما از را شیطان پلیدی و کند پاک آن با را شما تا فرستاد برایتان

 یونس
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 وَ هازُخْرُفَ الْأَرْضُ أَخَذَتِ إِذا حَتَّی أَنْعامُالْ وَ النَّاسُ یَأْکُلُ مِمَّا الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ کَماءٍ الدُّنْیا الْحَیاۀِ مَثَلُ إِنَّما»

 لِقَوْمٍ الْآیاتِ نُفَصِّلُ کَذلِکَ بِالْأَمْسِ تَغْنَ لَمْ کَأَنْ حَصیداً فَجَعَلْناها نَهاراً أَوْ لَیْالً أَمْرُنا أَتاها عَلَیْها قادِرُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُها ظَنَّ وَ ازَّیَّنَتْ

 چهارپایان و مردم که -زمین گیاهان آن، پی در که ایم کرده نازل آسمان از که است آبی همانند دنیا، زندگی مثل(. 24) یَتَفَکَّرُونَ

 دتوانن می که شوند می مطمئن آن اهل و گردد، می آراسته و یافته را خود زیبایی زمین، که زمانی تا روید می -خورند می آن از

 که کنیم می درو را آن چنان آن و رسد می فرا(  آن نابودی برای) روز، در یا هنگام شب ما، انفرم( ناگهان) گردند، مند بهره آن از

 .«دهیم می شرح اندیشند، می که گروهی برای را خود آیات گونه، این! است نبوده( کشتزاری چنین)  هرگز دیروز گویی

 هود

 که است کسی او(. 7... ) عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّکُمْ لِیَبْلُوَکُمْ الْماءِ عَلَی عَرْشُهُ کانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّۀِ فی الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی هُوَ وَ»

 ! ......«.است بهتر عملتان کدامیک که بیازماید را شما تا داشت قرار آب بر او عرش و آفرید روز شش در را زمین و آسمانها

(. 43) الْمُغْرَقینَ مِنَ فَکانَ الْمَوْجُ بَیْنَهُمَا حالَ وَ رَحِمَ مَنْ إِالَّ اللَّهِ أَمْرِ مِنْ الْیَوْمَ عاصِمَ ال قالَ الْماءِ مِنَ یَعْصِمُنی جَبَلٍ إِلی سَآوی قالَ»

 آن گرم نیست خدا فرمان برابر در نگهداری هیچ امروز: گفت( نوح! )کند حفظ آب از مرا تا میبرم پناه کوهی به بزودی: گفت

 .«گرفت قرار شدگان غرق زمره در او و شد حایل دو آن میان در موج ، هنگام این در. کند رحم او که را کس

(. 44) الظَّالِمینَ لِلْقَوْمِ بُعْداً قیلَ وَ الْجُودِیِّ عَلَی اسْتَوَتْ وَ الْأَمْرُ قُضِیَ وَ الْماءُ غیضَ وَ أَقْلِعی سَماءُ یا وَ ماءَکِ ابْلَعی أَرْضُ یا قیلَ وَ»

( کوه هدامن) بر( کشتی) و یافت پایان کار و نشست فرو آب و! کن خودداری آسمان، ای و! بر فرو را آبت زمین، ای: شد گفته و

 ( «.خدا رحمت و نجات و سعادت از) ستمگر قوم باد دور: شد گفته هنگام این در و گرفت پهلو جودی،

 رعد

 عَلَى بَعْضَهَا نُفَضِّلُ وَ وَاحِدٍ بـِمَاءٍ یُسْقَى ٍصِنْوَان غَیْرُ وَ صِنْوَانٌ نَخِیلٌ وَ زَرْعٌ وَ َعْنَابٍأ مِنْ جَنَّاتٌ وَ ِرَاتٌمُتَجَاو قِطَعٌ ِاألَرْض فِی وَ»

 درختان و زراعت و انگورها زا هاییبوستان و هم کنار هاییپاره زمین، در و(. 4) یَعْقِلُونَ ٍلِقَوْم لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی ِنَّإ ُِکُلالْأ فِی ٍبَعْض

 برخی بر ها،میوه در را آنها از برخی حال این با و شوندمی سیراب آب یک با که داد قرار ایپایه یک غیر و ایپایه یک خرما،

 .«ورزندمی خرد که گروهی برای است هایینشانه ها آن در قطعاً دهیم؛می برتری دیگر

 فی إِالَّ افِرینَالْک دُعاءُ ما وَ بِبالِغِهِ هُوَ ما وَ فاهُ لِیَبْلُغَ الْماءِ إِلَی کَفَّیْهِ کَباسِطِ إِالَّ ءٍبِشَیْ لَهُمْ یَسْتَجیبُونَ ال دُونِهِ مِنْ یَدْعُونَ الَّذینَ وَ.... »

( تدس) کفهای که دهستن کسی همچون آنها! گویند نمی پاسخ آنها دعوت به خوانند می خدا از غیر که را کسانی و(. ... 14)ضَاللٍ

 .«نیست ضالل در جز کافران، دعای و! رسید نخواهد هرگز و برسد، دهانش به آب تا گشاید می آب سوی به را خود

 فِی ثُفَیَمْکُ النَّاسَ یَنْفَعُ ما أَمَّا وَ ءًجُفا فَیَذْهَبُ الزَّبَدُ فَأَمَّا....َ  رابِیاً زَبَداً السَّیْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِها أَوْدِیَۀٌ فَسالَتْ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ»

 شد جاری سیالبی آنها اندازه به ای رودخانه و درّه هر از و فرستاد آبی آسمان از خداوند(. 17) الْأَمْثالَ اللَّهُ یَضْرِبُ کَذلِکَ الْأَرْضِ

 رد( آب) رساند می سود مردم به آنچه ولی شوند، می پرتاب بیرون به ها کف امّا.....  کرد حمل کفی خود روی بر سیل سپس

 .«زند می مثال چنین این خداوند ماند¬می زمین
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 ابراهیم

 !«.شود می نوشانده متعفّنی بوی بد آب از و بود خواهد جهنم او دنبال به(. 16) صَدیدٍ ماءٍ مِنْ یُسْقی وَ جَهَنَّمُ وَرائِهِ مِنْ»

 که است کسی همان خداوند(. 32... ) لَکُمْ رِزْقاً الثَّمَراتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَجَ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ وَ لْأَرْضَا وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی اللَّهُ»

 ....«. آورد بیرون زمین از شما روزی برای را مختلف های¬میوه آن با و کرد نازل آبی آسمان، از و آفرید را زمین و ها آسمان

 حجر

 از و فرستادیم ساختن بارور برای را بادها ما(. 22) بِخازِنینَ لَهُ أَنْتُمْ ما وَ فَأَسْقَیْناکُمُوهُ ماءً السَّماءِ مِنَ فَأَنْزَلْنا لَواقِحَ الرِّیاحَ اأَرْسَلْنَ وَ»

 .«نداشتید را آن نگهداری و حفظ توانایی شما که حالی در ساختیم سیراب آن با را شما و کردیم نازل آبی آسمان

 نحل

 نوشیدن که فرستاد آبی آسمان، از که است کسی او(. 10) تُسیمُونَ فیهِ شَجَرٌ مِنْهُ وَ شَرابٌ مِنْهُ لَکُمْ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ الَّذی هُوَ »

 .«است آن از نیز ، برید می چرا به آن در را خود حیوانات که درختانی و گیاهان همچنین و است آن از شما

 زمین و فرستاد آبی آسمان، از خداوند(. 65) یَسْمَعُونَ لِقَوْمٍ لَآیَۀً ذلِکَ فی إِنَّ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ هُاللَّ وَ»

 «.دارند شنوا گوش که جمعیتی برای است روشنی نشانه این، در! بخشید حیات بود، مرده آنکه از پس را

 کهف

(. 29) رْتَفَقاًمُ ساءَتْ وَ الشَّرابُ بِئْسَ الْوُجُوهَ یَشْوِی کَالْمُهْلِ بِماءٍ یُغاثُوا یَسْتَغیثُوا إِنْ وَ سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ ناراً لِلظَّالِمینَ أَعْتَدْنا إِنَّا... »

 آنان ایبر آبی کنند، آب تقاضای اگر و! است دهکر احاطه سو هر از را آنان اش سراپرده که کردیم آماده آتشی ستمگران برای ما... 

 .«است اجتماعی محل بد چه و نوشیدنی بد چه! کند می بریان را صورتها گداخته فلز همچون که میآورند

 دست به را آن انینتو هرگز که گونه آن رود، فرو زمین اعمال در آن آب یا و(. 41) طَلَباً لَهُ تَسْتَطیعَ فَلَنْ غَوْراً ماؤُها یُصْبِحَ أَوْ»

 .«آوری

 کُلِّ لیعَ اللَّهُ کانَ وَ الرِّیاحُ تَذْرُوهُ هَشیماً فَأَصْبَحَ الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ کَماءٍ الدُّنْیا الْحَیاۀِ مَثَلَ لَهُمْ اضْرِبْ وَ»

 در زمین یاهانگ آن، بوسیله و فرستیم می فرو آسمان از که کن تشبیه آبی به آنان برای را دنیا زندگی! پیامبر ای(. 45) مُقْتَدِراً ءٍشَیْ

 .«تواناست چیز همه بر خداوند و کند می پراکنده سو هر به را آن بادها و خشکد می مدتی از بعد اما. رود¬می فرو هم

 طه

 انواع آن با که فرستاد آبی آسمان، از...  که خداوندی همان(. 53) شَتَّی نَباتٍ مِنْ اجاًأَزْو بِهِ فَأَخْرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ....  الَّذی»

 .«برآوردیم تیره خاک از  را گیاهان گوناگون
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 انبیاء

 ندیدند کافران آیا(. 30)یُؤْمِنُونَ أَفَال حَیٍّ ءٍشَیْ لَّکُ الْماءِ مِنَ جَعَلْنا وَ فَفَتَقْناهُما رَتْقاً کانَتا الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ أَنَّ کَفَرُوا الَّذینَ یَرَ أَوَلَمْ»

 مین ایمان آیا! دادیم؟ قرار آب از را ای زنده چیز هر و کردیم باز یکدیگر از را آنها ما و بودند پیوسته هم به زمین و آسمانها که

 !«.آورند؟

 حج

 می مرده و خشک را زمین و(. .... 5) بَهیجٍ زَوْجٍ کُلِّ مِنْ أَنْبَتَتْ وَ رَبَتْ وَ اهْتَزَّتْ الْماءَ اعَلَیْهَ أَنْزَلْنا فَِإِذا هامِدَۀً الْأَرْضَ تَرَی وَ.... »

 .«رویاند می زیبا گیاهان نوع هر از و روید می و آید می در حرکت به فرستیم می فرو آن بر باران آب که هنگامی اما بینی

 و فرستاد آبی آسمان، از خداوند ندیدی آیا(. 63) خَبیرٌ لَطیفٌ اللَّهَ إِنَّ مُخْضَرَّۀً الْأَرْضُ فَتُصْبِحُ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ»

 .«است آگاه و لطیف خداوند و! گردد؟ می خرّم و سرسبز( آن اثر بر) زمین

 مومنون

 و کردیم نازل معیّن اندازه به آبی آسمان، از و(. 18) لَقادِرُونَ بِهِ ذَهابٍ عَلی إِنَّا وَ الْأَرْضِ فِی فَأَسْکَنَّاهُ بِقَدَرٍ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ »

 .«قادریم کاملًا آن بردن بین از بر ما و نمودیم ساکن زمین در را آن

 نور

 سَریعُ هُاللَّ وَ حِسابَهُ فَوَفَّاهُ عِنْدَهُ اللَّهَ وَجَدَ وَ شَیْئاً یَجِدْهُ لَمْ جاءَهُ إِذا تَّیحَ ماءً الظَّمْآنُ یَحْسَبُهُ بِقیعَۀٍ کَسَرابٍ أَعْمالُهُمْ کَفَرُوا الَّذینَ وَ»

 ماا پندارد می آب را آن دور از تشنه انسان که کویر یک در است سرابی مانند اعمالشان شدند، کافر که کسانی(. 39) الْحِسابِ

 سریع خداوند و دهد می کامل بطور را او حساب که یابد می آن نزد را خدا و یابد ینم چیزی آید می آن سراغ به که هنگامی

 .«است الحساب

...  آفرید آبی از را ای جنبنده هر خداوند و(. 45) قَدیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلی اللَّهَ إِنَّ یَشاءُ ما اللَّهُ یَخْلُقُ...  ماءٍ مِنْ دَابَّۀٍ کُلَّ خَلَقَ اللَّهُ وَ »

 .«تواناست چیز همه بر خدا زیرا ، آفریند می بخواهد را چه هر اوندخد

 فرقان

 پیش گرانی بشارت را بادها که است کسی او(. 48) طَهُوراً ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ رَحْمَتِهِ یَدَیْ بَیْنَ بُشْراً الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذی هُوَ وَ »

 .«کردیم نازل کننده پاک آبی آسمان از و فرستاد رحمتش از

 او سپس آفرید را انسانی آب، از که است کسی او(. 54) قَدیراً رَبُّکَ کانَ وَ صِهْراً وَ نَسَباً فَجَعَلَهُ بَشَراً الْماءِ مِنَ خَلَقَ الَّذی هُوَ وَ »

 .«است بوده توانا همواره تو پروردگار و داد قرار سبب و نسب را

 نمل
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 و(. ... 60)یَعْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بَلْ اللَّهِ مَعَ إِلهٌ أَ شَجَرَها تُنْبِتُوا أَنْ لَکُمْ کانَ ما بَهْجَۀٍ ذاتَ حَدائِقَ بِهِ فَأَنْبَتْنا ماءً السَّماءِ مِنَ کُمْلَ أَنْزَلَ وَ... »

 آیا! رویانیدب را آن درختان داشتیدن قدرت هرگز شما. رویاندیم سرورانگیز و زیبا باغهایی آن با که فرستاد آبی آسمان از شما برای

 .«دهند می قرار همطراز که هستند گروهی آنها بلکه نه،! خداست؟ با دیگری معبود

 قصص

 دِرَیُصْ حَتَّی نَسْقی ال قالَتا کُماخَطْبُ ما قالَ تَذُودانِ امْرَأَتَیْنِ دُونِهِمُ مِنْ وَجَدَ وَ یَسْقُونَ النَّاسِ مِنَ أُمَّۀً عَلَیْهِ وَجَدَ مَدْیَنَ ماءَ وَرَدَ لَمَّا وَ »

 خود چهارپایان که دید آنجا در را مردم از گروهی رسید، مدین آب(  چاه)  به که هنگامی و(. 23 قصص،)کَبیرٌ شَیْخٌ أَبُونا وَ الرِّعاءُ

: فتندگ چیست؟ شما کار: »تگف دو آن به( موسی. )خویشند گوسفندان مراقب که دید را زن دو آنان کنار در و کنند می سیراب را

 .«نیست کارها این بر قادر و است کهنسالی پیرمرد ما پدر و شوند خارج همگی ها چوپان تا دهیم نمی آب را آنها ما

 عنکبوت

 از اگر و(. 63)یَعْقِلُونَ ال أَکْثَرُهُمْ بَلْ لِلَّهِ الْحَمْدُ قُلِ هُاللَّ لَیَقُولُنَّ مَوْتِها بَعْدِ مِنْ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیا ماءً السَّماءِ مِنَ نَزَّلَ مَنْ سَأَلْتَهُمْ لَئِنْ وَ»

 ستایش و دحم: بگو. خداوند: گویند می کرد؟ زنده مردنش از پس را زمین آن بوسیله و فرستاد آبی آسمان از کسی چه بپرسی آنان

 .«دانند نمی آنها بیشتر اما!  خداست مخصوص

 روم

 این او هاینشانه از و(. 24) یَعْقِلُونَ ٍلِقَوْم لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی ِنَّإ مَوْتِهَا بَعْدَ األرْضَ بـِهِ فَیُحْیـِی مَاءً السَّمَاءِ مِنَ یُنَزِّلُ.....  آیاتهِ مِن وَ »

 ستا هایینشانه( ها)آن در قطعاً، گرداند؛می زنده آن وسیله به مردنش، از پس را زمین و فرستدمی فرو آبی آسمان از...  که است

 .«ورزندمی خرد که گروهی برای

 لقمان

 انواع زمین روی در آن بوسیله و کردیم نازل آبی آسمان از و(. 10) کَریمٍ زَوْجٍ کُلِّ مِنْ فیها فَأَنْبَتْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ.... »

 .«رویاندیم ارزش پر گیاهان جفتهای از گوناگونی

 سجده

 .«آفرید قدر بی و ناچیز آب از ای عصاره از را او نسل سپس(. 8) مَهینٍ ماءٍ مِنْ سُاللَۀٍ مِنْ نَسْلَهُ عَلَجَ ثُمَّ »

 را آب ما که ندیدند آیا(. 27)ونَیُبْصِرُ أَفَال أَنْفُسُهُمْ وَ أَنْعامُهُمْ مِنْهُ تَأْکُلُ زَرْعاً بِهِ فَنُخْرِجُ الْجُرُزِ الْأَرْضِ إِلَی الْماءَ نَسُوقُ أَنَّا یَرَوْا أَوَلَمْ»

 هتغذی خودشان هم و خورند می آن از چهارپایانشان هم که رویانیم می زراعتهایی آن بوسیله و رانیم می خشک زمینهای بسوی

 .«بینند؟ نمی آیا کنند می

 فاطر
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 سُودٌ غَرابیبُ وَ أَلْوانُها مُخْتَلِفٌ حُمْرٌ وَ بیضٌ جُدَدٌ الْجِبالِ مِنَ وَ أَلْوانُها مُخْتَلِفاً ثَمَراتٍ بِهِ فَأَخْرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ»

 اییه جاده نیز ها کوه از و ساختیم خارج رنگارنگ هایی میوه آن بوسیله که فرستاد فرو آبی آسمان از خداوند ندیدی آیا(. 27)

 .«سیاه کاملًا رنگ به گاه و تلفمخ رنگهای به و سرخ و سفید شده آفریده

 زمر

 حُطاماً یَجْعَلُهُ مَّثُ مُصْفَرًّا فَتَراهُ یَهیجُ ثُمَّ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفاً زَرْعاً بِهِ یُخْرِجُ ثُمَّ الْأَرْضِ فِی یَنابیعَ فَسَلَکَهُ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ»

 وارد زمین در هایی چشمه بصورت را آن و فرستاد آبی آسمان از خداوند که ندیدی آیا(. 21) الْأَلْبابِ لِأُولِی ریلَذِکْ ذلِکَ فی إِنَّ

 یب و زرد را آن که ای بگونه شود، می خشک گیاه آن بعد دارد مختلف رنگهای که سازد می خارج را زراعتی آن با سپس نمود،

 .«خردمندان برای است تذکری مثال این در کند می خرد و شکند می هم در را آن سپس بینی می روح

 فصلت

 رٌقَدی ءٍشَیْ کُلِّ عَلی إِنَّهُ الْمَوْتی لَمُحْیِ أَحْیاها الَّذی إِنَّ رَبَتْ وَ اهْتَزَّتْ الْماءَ عَلَیْهَا أَنْزَلْنا فَِإِذا خاشِعَۀً الْأَرْضَ تَرَی أَنَّکَ آیاتِهِ مِنْ وَ»

 و آید می در جنبش به فرستیم می آن بر( باران)  آب که هنگامی اما بینی، می خشک را زمین که است این وا آیات از و(. 39)

 .«تواناست چیز هر بر او کند، می زنده نیز را مردگان کرد، زنده را آن که کسی همان میکند نمو

 زخرف

 و معین بمقدار فرستاد آبی آسمان از که کسی همان(. 11) تُخْرَجُونَ کَذلِکَ مَیْتاً لْدَۀًبَ بِهِ فَأَنْشَرْنا بِقَدَرٍ ماءً السَّماءِ مِنَ نَزَّلَ الَّذی وَ»

 .«سازند می خارج را شما(  قبرها از قیامت در)  گونه همین بخشیدیم حیات را مرده سرزمین آن بوسیله

 محمد

 از نهرهایی( بهشت)آن در(. .... 15) هُمْ أَمْعاءَ فَقَطَّعَ حَمیماً ماءً سُقُوا وَ النَّارِ فِی خالِدٌ هُوَ کَمَنْ....  آسِنٍ غَیْرِ ماءٍ مِنْ أَنْهارٌ فیها.... »

 جوشان آب از و دوزخند آتش در همیشه که هستند کسانی همانند اینها آیا....  ،(دارد وجود)نشده بدبو که خالص و صاف آب

 .«کند می متالشی هم از را اندرونشان که شوند می نوشانده

 ق

 دانه و باغها آن بوسیله و کردیم نازل برکت پر آبی آسمان، از و(. 9) الْحَصیدِ حَبَّ وَ جَنَّاتٍ بِهِ فَأَنْبَتْنا مُبارَکاً ماءً السَّماءِ مِنَ نَزَّلْنا وَ»

 .«رویاندیم کند، می درو که را هایی

 قمر

 .«گشودیم پی در پی و فراوان آبی با را آسمان درهای هنگام این در(. 11ٍ) مُنْهَمِر بِماءٍ السَّماءِ أَبْوابَ فَفَتَحْنا »
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 آب دو این و فرستادیم بیرون زیادی های چشمه و شکافتیم را زمین و(. 12) قُدِرَ قَدْ أَمْرٍ عَلی الْماءُ فَالْتَقَی عُیُوناً الْأَرْضَ فَجَّرْنَا وَ »

 .«شد وحشتناکی دریای و درآمیختند هم با مقدّر اندازه به

 سیمتق میانشان در باید آب که ده خبر( خود قوم) آنها به و(  گفتیم صالح به(. )28) مُحْتَضَرٌ شِرْبٍ کُلل بَیْنَهُمْ قِسْمَۀٌ الْماءَ أَنَّ نَبِّئْهُمْ وَ»

 .«شوند حاضر باید خود نوبت در یک هر و شود

 واقعه

 («.دارند قرار) آبشارها نارک در( یمین اصحاب) ها¬آن و(. 31 واقعه،)مَسْکُوبٍ ماءٍ وَ»

 .«اید؟ اندیشیده نوشید می که آبی به آیا(. 68 واقعه،)تَشْرَبُونَ الَّذی الْماءَ أَفَرَأَیْتُمُ »

 ملک

 فرو زمین در شما(  سرزمین)  آبهای اگر دهید خبر من به: بگو(. 30) مَعینٍ بِماءٍ یَأْتیکُمْ فَمَنْ غَوْراً ماؤُکُمْ أَصْبَحَ إِنْ أَرَأَیْتُمْ قُلْ »

 .«دهد قرار شما دسترس در گوارا و جاری آب تواند می کسی چه رود،

 حاقه

 .«کردیم سوار کشتی به را شما سرگذشت، از آب که وقتی ما(. 11) الْجارِیَۀِ فِی حَمَلْناکُمْ الْماءُ طَغَی لَمَّا إِنَّا »

  جن

 فراوان آب با ورزند، استقامت(  ایمان)  راه در آنها اگر که¬این و(. 16) غَدَقاً ماءً یْناهُمْلَأَسْقَ الطَّریقَۀِ عَلَی اسْتَقامُوا لَوِ أَنْ وَ »

 .«کنیم می سیرابشان

 مرسالت

 .«نیافریدیم؟ ناچیز و پست آبی از را شما آیا(. 20) مَهینٍ ماءٍ مِنْ نَخْلُقْکُمْ أَلَمْ»

 شما به گوارا آبی و دادیم قرار بلندی و استوار های کوه آن در و(. 27) فُراتاً ماءً مْأَسْقَیْناکُ وَ شامِخاتٍ رَواسِیَ فیها جَعَلْنا وَ»

 .«نوشاندیم

 نباء

 .«کردیم نازل فراوان آبی زا باران ابرهای از و(. 14) ثَجَّاجاً ماءً الْمُعْصِراتِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ »

 نازعات

 .«آورد بیرون را چراگاهش و آب( زمین)نآ از و(. 31) مَرْعاها وَ ماءَها مِنْها أَخْرَجَ »
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 عبس

 .«ریختیم فرو آسمان از فراوان آب ما(. 25) صَبًّا الْماءَ صَبَبْنَا أَنَّا»

 طارق

 .«است شده آفریده جهنده آب یک از(. 6) دافِقٍ ماءٍ مِنْ خُلِقَ»

 ها¬روش و مواد

 .است شده آوری جمع کریم قرآن آیات از استفاده با نیز و اینترنتی های¬سایت مقاالت، از استفاده با مطالعه این

 ها¬یافته

 اگر. است شده ذکر بار 63 شده، تکرار بار دو آیه سه در اینکه به توجه با و آیه 60 در الماء کلمه شد، ذکر نیز قبالُ که همانطور

. نمود بندی تقسیم کلی مفهومی حوزه 7 در را آن توان می بگیریم نظر در است رفته کار به که آیاتی در را کلمه این لغوی معنی

 آب -4 مورد، 3 زمین درون از آب -3 مورد، 18 معمولی آب -2 مورد، 29( … و باران) آسمان از آب -1: از عبارتند حوزه 7 این

 توجه با. مورد 1 ناشناخته آب -7 مورد، 3 جهنمی آب -6 مورد، 3 بهشتی آب -5 مورد، 6 موجودات سایر و انسان نطفه عنوان به

 شده فرستاده فرو آب به مربوط شود می استنباط قرآن در آب کلمه از که مفهومی بیشترین شود می مشخص بندی تقسیم این به

 از را انسانها برای باران فرستادن فرو آیه 2 در خداوند است، ذکر شایان. است شده اشاره آن به آیات اکثر در که است آسمان از

 را آن و کرده یاد اهلل رحمت تعبیر به باران از نیز آیه 2 در همچنین و داند می خود بخش هستی وجود تآیا و دالیل و ها نشانه

 مورد 4 است، رفته کار به موجودات ی¬نطفه عنوان به آب که موردی 6 از همچنین،. داند می انسانها برای خویش الهی بخشایش

 مرسالت سجده، فرقان، های سوره 6 و 20 ،8 ،54 آیات در جهنده و ستپ ناچیز، صفات با آبی از انسان نسلهای خلقت به مختص

 دو. است رفته کار به قرآن در الماء کلمه که است باری آخرین طارق سوره 6 آیه شد ذکر قبالً که همانطور و باشد می طارق و

 که است انبیاء سوره 30 آیه به مربوط دیگری و نور سوره 45 آیه در آب از جنبندگان تمام خلقت به مربوط یکی دیگر مورد

 از یکی که است «حی شی کل الماء من جعلنا و»  معروف آیه آیه، این. داند می آب از را چیزی هر بودن زنده آن در خداوند

 کی با که آخر مفهومی حوزه مورد در. است نموده بیان آب مورد در قرآن در خداوند که است هایی¬توصیف ترین مهم و بهترین

 آیات جزء را آیه این پژوهان قرآن و محققان که باشد می هود سوره 7 آیه به مربوط است شده ذکر ناشناخته عنوان با و مورد

 هک است کسی او و: » فرماید می آیه این در خداوند. اند نکرده بیان آن از مشخصی کامالً مفهوم و معنی هنوز و شمرده متشابه

 هم قرآنی علوم محققان و دانشمندان که....« بیازماید را شما تا داشت قرار آب بر او عرش و آفرید روز 6 در را زمین و آسمانها

 یگوناگون های تفسیر و داشته نظر اختالف چیست آیه این در آب کلمه از منظور که موضوع این بر هم و( روز 6) کلمه روی بر

 داده قرار آب روی بر را خود عرش آغاز، در خداوند که است این است مسلم باره این در چه¬آن حال، این با. اند نموده مطرح

 . دارد آن آسمانی موجودیت و قرآن در آب اهمیت از نشان این و است
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 مکرر ورتص به کریم قرآن مقدس آیات و ننموده فروگذار بشر زندگی مسائل کوچکترین از اسالم مقدس دین که این به توجه با

 ررسیب را آب به متعال خداوند اشارات کریم قرآن آیات به اجمالی نگاه با نموده، اشاره بشر دگیزن در ماده این اهمیت به نسبت

 . نماییممی

 خداوند کریم قرآن از آیه 33 در که است موضوع این خورد می چشم به آیات این بررسی در که مهم و توجه قابل ی¬نکته اولین

 منشأ و حیات ی¬مایه را آب و نماید زنده را مرده زمین تا فرستادیم فرو را بآ ما زمین و هاآسمان خلقت از بعد: فرماید¬می

 انبی خبری و پرسشی صورت دو به آب در تفکر ضرورت آیات، این در. داند¬می هستی ی¬مایه و حیوانات و گیاهان تمامی

 ی¬حوهن مورد در اندیشه ضرورت به دارد نیز تأکیدی ی¬جنبه تر¬بیش و شده بیان سوالی صورت به که آیه 12 در. است شده

 هب ها¬تمدن انحطاط نیز و موجودات خلقت باران، تشکیل ی¬نحوه ساران، چشمه ایجاد شرب، آب آسمان، از آب فرستادن فرو

 آیا: »فرماید¬می خداوند آیه این در که نمود اشاره واقعه ی¬سوره 68 ی¬آیه به توان¬می نمونه برای. پردازد-می آب ی¬وسیله

 ایجاد در آب نقش و اهمیت به خبری جمالتی بیان با نیز آیه 11 در خداوند همچنین،«.  اید؟¬اندیشیده نوشید،¬می که بیآّ به

 صاحبان و خردمندان ایمان، اهل ها،¬زمینه تمام در و پرداخته کشاورزی و شرب آب نیز و ارتزاق رودها، ایجاد ها،¬رستنی

 روم ی¬سوره 24 ی¬آیه به توان¬می آیات این ی¬جمله از. است نموده دعوت مذکور موضوعات در تفکر به را ها¬اندیشه

 رداند؛گمی زنده آن وسیله به مردنش، از پس را زمین و فرستدمی فرو آبی آسمان از...  که است این او هاینشانه از و: » نمود اشاره

 .«ورزندمی خرد که گروهی برای است هایینشانه( ها)آن در قطعاً،

 یا زنده چیز هر و: » .... فرماید¬می متعال خداوند. دارد زایایی و آفرینندگی نقش و است فرد به منحصر های¬ویژگی دارای آب

 تمامی حیات پیدایش منشأ آب که اند¬کرده تفسیر چنین را آیه از بخش این مفسران عموم(. 30 انبیاء،)«دادیم قرار آب از را

 یزانم تفسیر در طباطبایی عالمه: شود¬می اشاره آن از هایی¬نمونه به که است زمین در انسان و حیوان گیاه، جمله از موجودات

 همین که همچنان دارد، زنده موجودات هستی در تامی دخالت آب، که آید¬می بر سیاق ظاهر از: نویسد¬می آیه این ی¬درباره

 آب از انسان آفرینش(. 45 نور،......«)آفرید آبی از را ای جنبنده هر خداوند و»  است فرموده و آورده دیگر جای در را مضمون

 که چنان است، آب از گیاهان خلقت(. 54 فرقان،)«آفرید را انسانی آب، از که است کسی او:» فرماید¬می قرآن که چنان است،

 (.99 انعام،....«) یمرویاند گوناگون گیاهان آن، وسیله به و کرد نازل آبی آسمان، از که است کسی او:» فرماید¬می قرآن

 است کسی همان خداوند: »است شده بیان انسان به خدمت آب، آفرینش از هدف که است قدری به آب اهمیت کریم، قرآن در

 و آورد بیرون زمین از شما روزی برای را مختلف های میوه آن، با و کرد نازل آبی آسمان، از و آفرید را زمین و ها¬آسمان که

 از(. 32 ابراهیم،) «نمود شما مسخّر نیز را نهرها و کنند حرکت او فرمان به دریا ی¬صفحه بر تا گردانید، شما مسخر را ها کشتی

 به ادرق تعالی باری ذات جز کس هیچ بنابراین،. آفرید خدا را زمین و ها¬آسمان که شود¬می استنباط گونه این شریفه ی¬آیه

 آسمان از. است آب بقاء اصل مقاله، این نظر مورد بحث در و ماده بقاء مسلم لاص همان این. نیست زمین و آسمان آوردن وجود

 ارزشمند اربسی و مقدس خداوندی، آفریدگار این و نیست تعالی خدای جز احدی ی¬وسیله به تولید قابل آب یعنی فرستاد؛ آبی

 ردانید؛گ رام شما برای را کشتی. داشت میگرا را آن بسیار باید پس. است شده فرستاده ما برای که اوست سوی از ای¬تحفه و
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 نییع گردانید؛ شما مسخر را رودها همچنین،. ببرد خدا آفریدگار از ای¬بهره خداوند اذن با تواند¬می بشر که است آن بر ناظر

 .نماید معاش آن با و دهد انتقال را کشتی و آب و دهد تغییر را رودها تواند¬می انسان

 پاره از که نماید¬می اشاره آب جوشش به ها¬انسان از گروهی دل قساوت به راجع متعال خداوند 74 ی¬آیه بقره، ی¬سوره در

 علمی ی¬نکته یک فوق ی¬آیه از. است تر¬سخت سنگ از ها¬انسان از بعضی دل ولی جوشد¬می( ها¬چشمه)نهرها ها،-سنگ

 افزایش شدن جامد اثر در آب حجم دانیم¬می که گونه¬همان: علمی ی¬نکته( الف: شود¬می استنباط اخالقی ی¬نکته یک و

 ای¬گوه مانند آب خاصیت، این بودن دارا با(. ماند¬می شناور آب روی یخ)کند¬می پیدا کاهش آن مخصوص وزن و یابد¬می

 شفرسای به شبیه عملی و کرده جدا زدن یخ و نفوذ اثر در را ها¬صخره و ها¬سنگ از بزرگی و کوچک قطعات که کند¬می عمل

. نمایند حل را رسوبی های¬سنگ جمله از خود مسیر در موجود عناصر که قادرند زیرزمینی های¬آب همچنین،. دهد¬می امانج

 فوق ی¬آیه در لذا و گردد ها¬صخره و ها¬سنگ میان از آب ظهور و جوشش سبب نقاط از ای¬پاره در است ممکن فوق اعمال

 کند¬می اشاره معصیت و گناه آثار به احتماأل: اخالقی ی¬نکته( ب. است شده اشاره آب ی¬ویژه قدرت این به رسد¬می نظر به

 دهش آن از تر¬سخت یا و سنگ چون دلهایتان فرماید¬می فوق ی¬آیه در خداوند لذا و گردد ها¬انسان قلب قساوت به منتج که

 .کند¬می بیان را خداوند نافرمانی عواقب ی¬نتیجه و ها-انسان به مهم بسیار هشدار این و است

 سطح از درصد 70 از بیش که چرا دید، خواهد آب از پر و رنگ آبی ی¬سیاره یک را آن کند، نگاه زمین به فضا از کسی اگر

 معادل ارتفاعی شود، تقسیم زمین ی¬کره معادل ای¬کره سطح بر دریاها آب کل حجم اگر. است پوشانده آب را زمین ی¬کره

 ود،ش¬نمی نمایان خشکی از ای¬نقطه هیچ تنها نه یعنی شد؛ خواهد آب از پر ما خاکی ی¬کره سرتاسر در کیلومتر 7/2 از بیش

 ی¬سوره آیات ی¬متوجه را انسان خوبی به موضوع این. داشت خواهند خود باالی آب متر 2700 حداقل ها¬خشکی تمام بلکه

 یچه امروز: گفت( نوح! )کند حفظ آب از رام تا میبرم پناه کوهی به بزودی: گفت:» نماید¬می نوح طوفان وقوع ی¬درباره هود

 زمره در او و شد حایل دو آن میان در موج ، هنگام این در. کند رحم او که را کس آن مگر نیست خدا فرمان برابر در نگهداری

 افتی انپای کار و نشست فرو آب و! کن خودداری آسمان، ای و! بر فرو را آبت زمین، ای: شد گفته و. گرفت قرار شدگان غرق

( داخ رحمت و نجات و سعادت از) ستمگر قوم باد دور: شد گفته هنگام این در و گرفت پهلو جودی،( کوه دامنه) بر( کشتی) و

 این .دارد رخداد امکان نیز کیلومتر یک از بیش ارتفاع به امواج عمقی، چنین ر د آبی، امواج تئوری اساس بر(. 43 و 44 هود،«)

 خود ،«بایست باریدن از آسمان ای.» آورند وجود به دوباره را ها¬خشکی و نموده حمل دریا بستر از را رسوبات قادرند امواج

 جاموا این. است یافتنی انجام خداوند علم با اعمال این یعنی آورد؛¬می روی شکم به گره از که است موج جالب ی¬پدیده یک

 .گردند¬می بندی دسته کانودیال امواج ی¬دسته در

 آب ی¬چرخه آیه، این در. گردد¬می اشاره زمین روی بر پایدار و باقی نعمت یک عنوان به آب از رعد ی¬سوره 17 ی¬آیه در

 نام به دارد وجود ای¬جاودانه ی¬چرخه طبیعت در که اند¬کرده ثابت هیدرولوژی علم دانشمندان. شود¬می بازگو جهان در

 ددگر¬می باز زمین به برف و باران صورت به و شود¬می تبخیر ها¬وساقیان و دریاها سطح از آب آن اثر در که آب ی¬چرخه

 کیهانی فضای به شدن وارد و زمین جو از آب بخار شدن خارج برای دلیلی هیچ دهد¬می نشان امروزه دانش که جا¬آن تا و
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 حجم ترتیب بدین و شد¬می زمین ی¬کره در آب و هوا ی¬ذخیره کاهش باعث داد¬می رخ ای¬پدیده چنین اگر و ندارد وجود

 .است شده اشاره جالب ی¬نکته این به فوق ی¬آیه در زیبا چه و است ثابت زمین ی¬کره در آب کل

 متنع این از بهشتیان و گردانیدیم حرام دوزخیان برای را گوارا آب که نماید¬می اشاره آب قداست و اهمیت به خداوند آیه 5 در

 ،29¬ آیه کهف ،68 ی¬آیه واقعه ،16 ی¬آیه ابراهیم ،50 ی¬آیه اعراف های¬سوره زا عبارتند فوق آیات. نمایند¬می استفاده

 های¬پاداش از یکی نیز آخرت در که نماید¬می اشاره خداوندی نعمت این واالی ارزش به مذکور آیات در. 15 ی¬آیه محمد

 هشتب در که آبی مفهوم در آب کلمه تعداد کریم، قرآن در که است ذکر قابل. باشد¬می گوارا آب خوردن بهشتی و جاودانه انسان

 .است رفته کار به مساوی تعداد به شود، می خورانده بدکاران به جهنم در که آبی و نوشند می آن از نیکوکاران

 و برکت ی¬مایه و آسمان از فرستاده نعمتی را آب خداوند ،16 ی¬آیه جن ،99 ی¬آیه انعام ،22 ی¬آیه بقره، های¬سوره در

 ار آب منشاء همچنان بشر زیرزمینی، هایآب برداشت مختلف هایروش به توجه با امروزه. نماید¬می معرفی بشر زیرو منشأ

 آیات در و باشدمی فوق هدف راستای در انسان تالش از اینمونه مصنوعی باران ایجاد و داندمی جوی اینزوالتمنطقه هر در

 .نمایدمی اشاره را جو طریق از آب کسب و نانسا جستجوی لزوم مستقیم غیر صورت به موصوف

 خدوند. است آن کنندگی پاک خاصیت آن که است نیز دیگری مهم بسیار ویژگی یک دارای بخشی، حیات خاصیت بر عالوه آب

 شدن آماده و شدن تطهیر و طهارت برای که نماید¬می سفارش مائده ی¬سوره 6 ی¬آیه و نساء ی¬سوره 43 ی¬آیه در متعال

-سوره 11 ی¬آیه در. است داده قرار طهارت اصلی ابزار و عامل را آب خداوند یعنی. نماییم استفاده آب از خداوند، عبادت برای

. «سازد ورد شما از را شیطان پلیدی و کند پاک آن با را شما تا شد فرستاده برایتان آسمان از آبی و:» فرماید¬می خداوند انفال، ی

 قرآن باشد،¬می نیز زیبایی ی¬وسیله آب همچنین،. است شده اشاره تأکید با توأم آب بخشی طهارت و پاکیزگی نقش آیه این در

 در و(. 60 نمل،...«) رویاندیم سرورانگیز و زیبا باغهایی آن با که فرستاد آبی آسمان از شما برای و:» فرماید¬می باره این در کریم

 آید¬رمید حرکت به فرستیم می فرو آن بر باران آب که هنگامی اما بینی می دهمر و راخشک زمین و:» ..... فرماید¬می دیگر جایی

 آیا:» فرماید¬می کریم قرآن حج ی¬سوره 63 ی¬آیه در همچنین و(. 5 حج،.)«رویاند می زیبا گیاهان نوع هر از و روید¬می و

 ....«..گردد می خرّم و سرسبز( آن اثر بر) زمین و فرستاد آبی آسمان، از خداوند ندیدی

 آن طراوت و لطافت حال عین در و آن بودن ملموس و ها¬انسان برای آن عینی مفهوم و سویی از قرآن در آب جایگاه و اهمیت

 دلیل به قرآن رد. شود استفاده تمثیل و تشبیه قالب در عالی مفاهیم بیان برای از کریم قرآن در تا است شده موجب دیگر سویی از

 دهش تشبیه آسمان از گشته نازل آب به زندگی و ها¬انسان حیات مورد چندین در حیات و زندگی و آب ی¬العاده¬فوق تقرب

 موجب و آید¬می فرود آسمان از که نموده تشبیه آبی به را آدمیان زندگی و حیات خداوند کهف ی¬سوره 45 ی¬آیه در. است

 اصل آیه ینا در زیبا بسیار ی¬نکته. رسد¬می پایان و جامان به آن نباتی حیات کوتاه دوران سپس و گردد¬می نباتات نمو و رشد

 در آب محوری نقش. است حیات آب همین برکات از نیز رشد و رویش. است حیات آب، و است آب حیات، که است تشبیه

 یهتشب آب به نوعی به را خداخوانی ی¬نحوه و خویش خواندن سبحان خداوند که است گردیده موجب بشریت زندگی و حیات
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 ی¬شنهت لبان به را آن از قدری تا کنند¬می دراز دست آب سوی به که سازد تشبیه کسانی به را گمراهان و جویان باطل و نمایند

 .است شده اشاره موضوع این به رعد ¬سوره 14 ی¬آیه در. گردد¬نمی سیراب هرگزکامشان اما رسانند، خویش

 :دارد¬می بیان را روشنی و صریح آیات نیز تقاضا یتمدیر و آب از بهینه ی¬استفاده به راجع کریم قرآن

 رب ما و نمودیم ساکن زمین در را آن و کردیم نازل معیّن اندازه به آبی آسمان، از و:» فرماید¬می کریم قرآن در خداوند مثال، برای

 و معین بمقدار فرستاد آبی انآسم از که کسی همان »فرماید¬می دیگر جایی در و( 18 مومنون،)«قادریم کاملًا آن بردن بین از

 نازل اندازه و قدر به آب که دهند¬می گواهی شریفه آیات این(. 11 زخرف،......«) بخشیدیم حیات را مرده سرزمین آن بوسیله

 هب کریم قرآن در که دهد¬می نشان آیات این تفسیر. است آمده شده گیری اندازه یعنی «بقدر »ی¬واژه آیه دو این در. شود-می

. تاس برده پی موضوع این به اخیرأ جدید علوم که است حالی در این. است شده اشاره وضوح به آب ی¬اندازه و جرم بقاء لاص

 سهم روز کی) شود، تقسیم میانشان در باید( قریه)  آب که ده خبر آنها به و( گفتیم صالح به: » )فرماید¬می دیگر جایی در یا و

 تقسیم بر تأکید آیه، این در مطرح نکات از یکی(. 28 قمر،)«شوند حاضر باید خود نوبت در یک هر و(  آنها برای روز یک و ناقه

 زندگی در آن حیاتی نقش و آبادانی و عمران و توسعه در آب ی¬العاده فوق اهمیت آن دلیل ظاهر به که است آب ی¬عادالنه

 تأسیسات فقدان از جهان جمعیت از نیمی و سالم آب به دسترسی از انسان میلیارد 1,4 حاضر، حال در.  است بشر

 سهمیه نبنابرای. نیست پاسخگو جمعیت، رشد به رو روند با جدید تأسیسات ی¬توسعه و هستند رنج در( فاضالب)بهداشتی

 نکات دیگر از همچنین. است گردیده اشاره آن به متعددی موارد در کریم قرآن در که چنان است، ضروری مواقعی در آب بندی

 .ندارد مشکلی هیچ کریم قرآن نظر از که نمود اشاره آب بندی جیره ی¬مسئله به توان¬می آیه نای

 گیری نتیجه

 با سان،ان از بعد آب و گرفته قرار توجه مورد ادیان دیگر به نسبت تری¬کامل طور به بشری حیات در آب نقش کریم قرآن در

 مظهر و حیات ی¬نشانه کریم قرآن در آب واقع، در. است شده داده ننشا کریم قرآن در متعال خداوند ی¬آفریده ترین¬ارزش

 ادگی،س و صافی بردباری، و حلم روشنایی، و نور معرفت، و علم صداقت، و پاکی از ای¬استعاره همواره آب. است مطلق حقیقت

 و تخدم بساط دلیل و مناجات و قرب مفتاح احتشام، و بزرگی برکت، و فزونی حرکت، و روانی سرزندگی، و بخشی حیات

 تواند¬می بآ پس. نمود پیدا الهوت بلکه و ملکوت عالم به توجه توان¬می آن به التفات با و بوده حضور بساط به وصول مفتاح

 .باشد حیات تضمین موجبات و فرآوان ی¬سازنده های¬پیام دارای

 ضمینت را موجودات روزی متعال، خداوند که دهند¬می نشان کریم قرآن آیات. است پذیر تجدید آبی منابع به نیازمند نسل ازدیاد

 ازب چرخه به مصرف از پس که باشد¬می پذیر تجدید منبع یک آب اما است، ثابت جهان در آب مقدار چه اگر زیرا است؛ نموده

 .است پذیر مکانا قرآنی های¬آموزه از استفاده با امر این و است الزم آب از صحیح ی¬استفاده و تدبیر رو این از. گردد¬می

 منابع فهرست

 .کریم قرآن
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