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 اهميت و نقش آب در قرآن

 
 تهيه كننده: محمود توكليان اكبري

 مركز آموزش جهاد كشاورزي مشهد

 چكيده:

بر آمده است. در آيات زيادي از قرآن  مختلفاست، با عناوين » ماء«برابر عربى آن كه » آب«واژه 

ست. شمرده شده او هاي ا اساس اين آيات، آب از نعمتهاي الهي و نزول آب از آسمان از نشانه

در زمين از احياى زمين،  بهاى گوناگون آ نيز از نقش. داران به آب وابسته است حيات همه جان

ها با درختان مختلف و انواع  سرسبزى طبيعت، رويش گياهان رنگارنگ، پيدايش مراتع، مزارع و باغ

ها، از ديگر مسائل  كوهها، سخن رفته است. منابع و مخازن آب چون درياها، آسمان،  گوناگون ميوه

مربوط به آب است كه آيات قرآن به آن اشاره دارند. قرآن كريم در اين آيات، ذهن انسان را از توجه 

به علل و عوامل مادى تأمين آب منصرف ساخته و به عامل اصلى تأمين آن، يعنى خداوند سبحان، 

از آن  بيشترهاى دقيق شده؛ اما  نيز اشارهمعطوف داشته است؛ البتّه در اين آيات، گاه به مسائل علمى 

مربوط به آب در آيات فراواني  است.  شده تأكيد  است  هدايتى و  تربيتى  هدافا  داراى  كه امورى بر

 باشد. حاكي از اهميت و نقش آب در جهان مي  قرآن،

 كليد واژه: آب، باران، حيات، انسان.

 

 آب، نعمت الهى:

هاى آن در حيات موجودات  دهد كه از بين نقش نشان مىدر قرآن ى به آيات مربوط به آب نگاه

اين  است و سياق بخش فراوانى اززنده، بر منافع مستقيم و غيرمستقيم آب براى انسان تأكيد شده 

» السماء ماء فَأَنزَلنا منَ«) يا 27(مرسالت/ » كُماأَسقَين«) يا 60بقره/( »كُلواواشرَبوا«آيات نظير

http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/3.htm#f1
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/3.htm#f1


2 
 

هاى الهى است؛ اين بخش از آيات به طور صريح يا غير  ) درصدد برشمردن نعمت22(حجر/

فرقان با اشاره سوره  50تا  48ند. در آيات خوا صريح، بندگان خدا را به شكر اين نعمت بزرگ مى

ها و  هاى مرده و فراهم كردن آب مورد نياز دام به نزول آب طهور از آسمان و احياى سرزمين

ه بينَهم ليذّكّروا فَأَبى أَكثَرُ او لَقَد صرَّفن«كند:  الهى دعوت مى ها، مردم را به يادآورى اين نعمت انسان

گزارى از اين  اعراف همين بيان، با دعوت مردم به سپاسسوره  58و  57در آيات » ورا.النّاسِ إِالّ كُف

واقعه با دعوت سوره  70تا  68آيه » ت لقَوم يشكُرون.ايكَذلك نُصرِّف اآل«نعمت همراه شده است: 

ها از ابرقط خداوند آن آب گوارا را ف نكه ر در آب آشاميدنى و تأكيد بر اياز مخاطبان به تدب

فروفرستاده و قادر است با تغيير نظام حاكم بر نزول آب، آن را به آبى شور و تلخ تبديل كند، خدا را 

َأَفرَءيُتُم المـاَء « .گزارى دانسته و به شكر نعمت آب تشويق كرده است مستحق سپاس

الَّذى َتشَربوَن * َءَأنُتم َأنَزلُتموُه ِمَن الُمزِن َأم َنحُن 

 12درآيه .» ُه ُأجاجًا َفلوال َتشكُرونا* َلو َنشاُء َجَعلن الُمنِزلونَ 

از يادآورى اين نعمت ياد كرده و غرض  آنهافاطر نيز از دو درياى شور و شيرين و منافع آن سوره 

 است. دانسته مردم شكرگزارىرا

 

 الهى:از آيات  ارانب

نزول آب از آسمان و درپى آن إحياى زمين، رويش گياهان و  ه آب در قرآن،بدر آيات مربوط 

ُهَو الَّذى َأنزَل «است: ، از آيات الهى دانسته شده اه درختان مختلف با انواع ميوه

السَّماِء ماًء َلُكم ِمنُه شَراٌب و ِمنُه شََجٌر فيِه ُتسيُموَن *   ِمنَ 

َب و ِمن اُينِبُت َلُكم ِبِه الزَّرَع و الزَّيتوَن و النَّخيَل و األَعن

) در اين 11-10(نحل/ .»َيًة ِلقوم َيتَفكَّرونت ِإنَّ ِفى ذِلكَ آلاُكلِّ الثَّمر

هاى ربوبيت مستمر الهى شناسانده شده كه چگونه  آيات، گاه نزول آب از آسمان از نشانهبخش از 

ريزد و با آن به زمين و  مرده مى قدير حكيمانه، به اندازه بر زمينخداى حكيم، آب را با تدبير و ت

 به عبارت ديگر اين آيات بيانگر مديريت خدا) 54-53ه/و ط 99بخشد. (انعام/ اهل آن حيات مى

نزول آب و در پى آن، افزون بر إحياى  ،بقرهسوره  164در آيه باشد.  بر نزوالت آسماني و باران مي
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ِإنَّ ِفى «هاى الهى شمرده شده است:  زمين، پراكنده شدن جنبندگان نيز از آيه

ِت واألَرِ.     و ما َأنَزَل اُّ ِمَن السَّماِء ِمن اواالسَّمـ  َخلقِ 

فيها ِمن ُكلِّ دابَّة  رَ. َبعَد َموِتها و َبثَّ ماء َفأحيا ِبِه األَ 

در آياتى ديگر، همين پديده، نشانه تحقّق معاد و قدرت .» ت ِلَقوم َيعِقلونايـ    آل

األَر.َ  ِه َأّنَك َترىتايآِمن  و«ردگان دانسته شده است: خداوند بر احياى دوباره م

هَتزَّت و َرَبت ِإنَّ اّلِذى إَفِإذا َأنَزلنا َعليَها الماَء ِشَعًة اخـ

َواُّ ) «39(فصلت/». َأحياها َلُمحِى الَموتى ِإنَُّه َعلى ُكلِّ شَىء َقدير

عَد َموِتها ِإنَّ ِفى األَرَ. بَ   َأنزل ِمَن السَّماِء ماًء َفأحيا ِبهِ 

) در آياتى ديگر، بدون تصريح به نشانه 24روم/ ،65/(نحل». يًة ِلقوم َيسَمعونَ ذلكَ آل

از زمين در پى نزول آب،  ها پس از مرگ به رويش گياهان سانبودن، بلكه با تشبيه احياى دوباره ان

َوالَِّذى َنزََّل «داند:  احياى زمين با آب را نشانه قدرت خداوند بر امكان و وقوع معاد مى

السَّماِء ماًء ِبَقَدر َفَأنشَرنا ِبِه َبلَدًة َميتًا َكذِلكَ   ِمنَ 

 )  57اعراف/ ،11(زخرف/ ».ُتخَرجون

 منشأ حيات: آب 

ُهو   وَ : «گويد و مي آغاز آفرينش انسان را از آب دانسته ،فرقانسوره  54قرآن كريم در آيه 

نور نه تنها انسان كه مبدأ آفرينش هر سوره  45و در آيه » َبشَراً الماِء   الَِّذى َخلَق ِمنَ 

سوره  30در آيه ». َواُّ َخلَق ُكلَّ دابَّة ِمن ماء«اى را آب معرّفى كرده است:  جنبنده

الماء  جعلنا من و«اى را از آب قرار داديم:  كند كه هرچيز زنده تر بيان مى انبياء به صورت عام و كلّى

در آيه، همان آب معروف » ماء«چيست؟ برخى برآنند كه » ماء«مراد از  كهدرباره اين». ىء حىكُلَّ شَ

» ماء«مقصود از  ،مفسران داران آب است؛ در مقابل، برخى ديگر از است؛ بنابراين مبدأ آفرينش جان

سلّم نيست؛ به ويژه داران با آبى جز نطفه م اند؛ شايد به اين دليل كه مبدأ آفرينش جان دانسته را نطفه

َن اِإّنا َخَلقنا اِإلنسـ«كه در چند آيه، مبدأ آفرينش انسان هم نطفه شناسانده شده: 

تعبير شده است: » ماء«) و در آياتى ديگر، از اين نطفه به 2(انسان/» ِمن ُنطَفة َأمشاج

) 20(مرسالت/» از آبى پست نيافريديم؟= آيا شما را َنخُلقُكم ِمن ماء َمهيِن َأَلم«
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= پس آدمى بايد بنگرد َفلَينُظِر اِإلنسُن ِممَّ ُخِلَق * ُخِلَق ِمن ماء داِفق«

 ُكلَّ «مفسران مقصود از  )6- 5(طارق/ ». كه از چه آفريده شده. از آبى جهنده آفريده شده

از آتش فخر رازى با استناد به آياتى كه آفرينش جن را  .اند را هر مخلوق زنده دانسته »شَىءَحىّ 

عيسى(عليه حضرت ) و چند پرنده كه 59عمران/ ) و آفرينش آدم را از خاك دانسته (آل27/(حجر

نور  ) و نيز با توجه به رواياتى كه آفرينش فرشتگان را از110ها را از گل ساخته (مائده/ السالم)آن

َواُّ «نين در ذيل آيه چ شود. وى هم دانسته، بر آن است كه اين موارد، از عموم آيه پيشين استثنا مى

مبدأ  در اين است كهظهور آيه معتقد است كه ) 45(نور/» َخلَق ُكلَّ دابَّة ِمن ماء

فقط جنبندگان ساكن بر روى زمين » ُكلَّ دابَّة«مقصود از  .آفرينش موجودات زنده آب است

اند يا بدون  آفريده شدهجا كه جنبندگان روى زمين يا از نطفه  اى و از آن است، نه هر موجود زنده

، 24 التفسير الكبير، ج. (تعبير كرده است» همه«ين اكثر به توانند زندگى كنند، آيه از ا آب نمى

اند؛ اما در  رامختص حيوانات دانسته» ُكلَّ شَىء َحىّ «افزون بر اين، برخى مفسران  )16 ص

اند؛ خواه  شد و نمو را مشمول آن دانستهمقابل، برخى با توجه به اطالق آن، هر موجود مادى داراى ر

اى  عده )164 ، ص22 ج ؛ التفسير الكبير، 82 ، ص7 البيان، ج مجمع(حيوان باشد يا گياه و درخت.

مبدأ آفرينش  كه بنابراين احتمال، آيه) 570، ص2ج الكشّاف،( اند گرفته» خلقنا«را به معناى » جعلنا«

باره با  داند؛ خواه آب به معناى نطفه يا به طور مطلق باشد. برخى در اين موجودات زنده را آب مى

كه اصل حيات ريشه در آب دارد  هايى كه علم جديد آن را مطرح كرده، مبنى بر اين استناد به فرضيه

آب و در دريا پديد آمده  و نخستين موجود يا موجودات زنده به صورت حيوان بسيط تك سلولى از

سيدقطب  )34و  33 ، ص 6 التمهيد، ج (اند كه آيه را بر اين نظريه تطبيق دهند. است، درصدد برآمده

حقيقتى بزرگ را » الماِء ُكلَّ شَىء َحىّ   َو َجَعلنا ِمنَ «گويد: آيه  در همين جهت مى

كنند و آن  براى علم قلمداد مىگ بزركند كه دانشمندان، فهم و اثبات آن را دستاوردى  اثبات مى

» حييناأ«را به معناى » جعلنا« رخى ديگرب )4 ظالل، ج ىف (كه نخستين بستر حيات، آب است. اين

بنابراين، ) 82 ، ص7 ، جالبيان جمع.(ماى با آب، حيات بخشيديم اند؛ يعنى ما به هر موجود زنده دانسته

ها. طبرسى اين نظر  آيه به تأثير آب در ادامه حيات موجودات ناظر است، نه فقط به اصل آفرينش آن

به صادق(عليه السالم)را نقل كرده كه حضرت در پاسخ  تر دانسته و روايت عياشى از امام را درست

البيان،  مجمع(ت است.: طعم آب، طعم حياندپرسشى درباره طعم آب، با استناد به همين آيه فرمود
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ترين عنصر تشكيل دهنده  كه مهم برخى نيز با استناد به كشفيات علمى، مبنى بر اين )82 ، ص7 ج

يك سلول، آب است كه در همه موجودات زنده از حيوان گرفته تا گياهان وجود دارد، آيه را به بيان 

نويسد: مسأله ارتباط  طباطبايى مى عالّمه ).206 الركام المزنى، ص(اند. حقيقت علمى ناظر دانسته اين

هاى علمى جديد روشن شده، معجزه ماندنى قرآن كريم  حيات با آب كه امروزه در ساير بررسى

. هر 1بنابراين به طور كلّى سه نظريه درباره آيه مطرح شده است:  )277 ، ص14 الميزان، ج.(است

امه حفظ و اد  .3اى از نطفه آفريده شده؛  نده. هر موجود ز2اى از آب آفريده شده؛  موجود زنده

 ست.ا  وابسته  آب  به  اى زنده حيات هر موجود

 

 

 تأمين غذاى انسان:

همواره، نقش و تأثير آب را و به همين دليل است  غذاوبه آب انسان براى ادامه زندگى خود، نيازمند 

، بخش است نگريستهكرده و به آب با ديده اهميت  در همه شؤون حيات خود به روشنى احساس مى

اعظم آيات مربوط به آب نيز نقش اصلى را در تأمين غذاى انسان به آب داده است. پيام اصلى اين 

هاى خداوند  آيات كه بدون استثنا فقط خداوند را تأمين كننده اين آب معرّفى كرده، برشمردن نعمت

در لحظه لحظه  هاى عالم و براى انسان و نشان دادن آيات الهى و قدرت خدا به وى در همه صحنه

هاى  اش كند و احياناً با برشمردن نعمت ، توحيد و معاد راهنمايىخدازندگى او است تا به ايمان به 

 ها فراخواند. خدا، انسان را به شكر اين نعمت

گويد: خدا با  ابراهيم پس از بيان نزول آب از آسمان مىسوره  32و  بقرهسوره  22در اين باره، آيه 

السَّماِء  َو َأنَزل ِمن«شما باشد:  ها را از زمين بيرون آورد تا رزق وهآن آب، انواع مي

انعام همين بيان سوره  99در آيه ». تِ ِرزقًا َلكماماًء َفَأخَرَج ِبِه ِمن الثَّمر

اى  گاه از آن گياه، جوانه شود: خداوند با آب هر نوع گياهى را روياند؛ آن تر ديده مى با تفصيل بيش

هايى بر روى هم چيده شده است و از شكوفه درختان نخل،  در آن جوانه، دانه خارج ساخت كه

هايى از انگور، زيتون و انار كه همانند هم يا چنين با آن آب، باغ مهايى نزديك به هم برآورد؛ ه خوشه

السَّماِء ماًء َفَأخرجنا  َو ُهو الَّذى َأنزَل ِمن«غير همانند است، ايجاد كرد: 
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لِّ شَىء َفأخَرجنا ِمنُه َخِضرًا ُنخِرُج ِمنُه َحّبًا ِبه َنباَت كُ 

ت من االنَّخِل ِمن َطلِعها ِقنواٌن داِنيٌة و َجنّ  ُمتراِكبًا و ِمن

همين ». ِبهاَأعناب والزَّيتوَن والرُّمَّـان ُمشَتبهًا و َغيَر ُمتش

الزَّرَع و ُينِبُت َلكم بِه «نحل با اين بيان آمده است: سوره  11مطلب در آيه 

 27؛ جز اين در آيه » تِ اَب و ِمن ُكلِّ الثَّمراالزَّيتوَن والنَّخيَل واألَعن

) و ُنهاات ُمخَتلفًا ألوافَأخَرجنا ِبه َثمرهاى رنگارنگ ( فاطر به ميوهسوره 

ُثمَّ ُيخرج به َزرعًا ُمخَتلفًا هاى رنگارنگ ( به زراعت ،زمرسوره  21در آيه 

، سوره عبس 32تا  25از آب آسمان است، توجه داده است. در آيات  ) كه رويش همهُنهاَألو

تواند  (دانه) ياد شده كه مى ها، از حب پس از بيان ريزش آب و پيش از ذكر گياهان و انواع ميوه

؛ 270 ، ص10 البيان، ج مجمع .(ها در تغذيه انسان باشد نشان دهنده اهميت نقش غالّت و دانه

َأّنا َصَببنا الماَء َصّبًا * ُثمَّ شَققَنا األَر.َ «) .209 ص، 20 الميزان، ج

شَّقًا * َفَأنَبتنا ِفيها َحّبًا * و ِعَنبًا و َقْضبًا * و َزيتونًا 

ِكَهًة و َأّبًا * َمتعًا َلكم و او َنخال * و َحداِئَق ُغلبًا * و ف

 ».ِمُكماِالنعـ

 و از اين رو كرده خود را از طريق دام تأمين مىهمواره بخشى از نيازهاى غذايى  بشراز سوي ديگر، 

نياز انسان، يعنى پرورش دام نيز تأكيد كرده و آن را از اين قرآن كريم، بر نقش و تأثير آب بر 

رويش گياهان را ، يونسسوره  24هاى الهى به انسان برشمرده است. در همين جهت، آيه  نعمت

آن در كنار غذاى انسان، خوراك دام شمرده است: معلول آبِ نازل شده از آسمان دانسته و از 

السَّماِء َفاخَتلَط ِبه َنباُت األَرِ. ِمّما  ُه ِمناَكماء َأنزلن«

كه گياهان زمين، خوراك انسان و دام (انعام) است  تصريح به اين». مُ االّناسُ واألَنع  َيأُكلُ 

دهد كه اين آيه، در مقام بيان  نشان مىكنند،  كه حيوانات بسيارى از آن تغذيه مى نه حيوانات، با اين

تأثير مستقيم و غير مستقيم آب در تأمين غذاى انسان است. اين معنا در آيات ديگر نيز مورد توجه 

ها دام خود را  بخشى از آبِ آسمان را عامل پيدايش گياهانى دانسته كه انسان نحل 10است. در آيه 

ذى َأنزَل ِمن السَّماِء ماًء َلكم ِمنه ُهوالَّ «برند:  براى چريدن به ميان آن مى

از آسمان، آبى  و گويد: قرآن در آيات ديگري مي» شَراٌب و ِمنُه شَجٌر فيه ُتسيمون
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هايتان را  هاى گوناگون جفت جفت بيرون آورديم. بخوريد و دام فرود آورد و به وسيله آن، رستنى

السَّماِء  َأنزَل من و«هايى است:  هها براى خردمندان نشان بچرانيد كه به طور قطع در اين

جًا ِمن َنبات شَّتى * ُكلوا وارَعْوا اماًء َفأخَرجنا ِبه َأزو

). تأكيد بر نقش 54- 53(طه/.» ت ألُوِلى النُّهىايفى ذلكَ آلَمُكم ِإنَّ اأنع

نيز به چشم  سجدهسوره  27و  نازعاتسوره  33و  31آب در تأمين خوراك دام در آيات 

 خورد. مى

 

 :رفع تشنگى

كه برخى برآنند » َجَعلنا ِمن الماء ُكلَّ شَىء َحىّ  و«كه در تفسير آيه  گفته شد

كند. خداوند  بخشى از اين نياز را با نوشيدن آن برطرف مى وحيات انسان به آب بستگى دارد 

ُكلوا َواشَربوا «سبحان در مقام امتنان، آشاميدن آب را بر بندگان مباح اعالم كرده است: 

. آياتى از قرآن كريم، ضمن اشاره به اين نياز انسان، )31اعراف/ ،60(بقره/». ِمن ِرزِه اّ 

السَّماِء  َفَأنزلنا من«يدنى براى انسان معرّفى كرده است: كننده آب آشام خداوند را تأمين

» طهور«آب با وصف ، فرقانسوره  49 -48) در آيه 22/(حجر». ُكموهاماًء َفَأسَقينـ

ها مهيا شده است:  آمده و در كنار انسان از دام نيز ياد شده كه اين آب طهور براى آشاميدن آن

رًا *     و ُنسِقَيه ِمّما َأنَزلنا ِمن السَّماء مـاًء َطهو و«

كه همه حيوانات از  در اين آيات نيز با اين». مًا و َأناِسّى َكِثيراً اَخَلقنا َأنعـ

كنند، فقط از انسان و دام ياد شده و اين شايد از آن جهت است كه  آب براى آشاميدن استفاده مى

، مرسالتسوره  27 ر آيههاى خاص خداوند به انسان است. د آيات گذشته در مقام شمارش نعمت

َجَعلنا  و«دهد:  مى گيرند، خبر ها سرچشمه مى از تأمين آب آشاميدنى گوارا براى انسان كه از كوه

وى ديگر از س». كم مـاء ُفراتاً ات و َأسَقينـامخـاِسىَ شـافيها َرو

بقره سوره  60اعراف و سوره  160جو و طلب انسان از آب را در آيه اى از جست توان نمونه مى

َأوَحينا ِإلى  و«طلبند:  نشان داد. در آيه نخست، قوم موسى از وى آب آشاميدنى مى

و در آيه دوم، موسى از خداوند براى قوم خود آب » ُه َقوُمهاُموسى ِإِذ اسَتسقــ

http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/3.htm#f7
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كه با وحى خداوند، عصاى خود را بر سنگ » ِإِذ اسَتسقى ُموسى ِلقوِمه و«طلبد:  مى

شود. در اين آيات  اسرائيل تأمين مى بنى آشاميدنى اسباط دوازده چشمه، آبزند و با ظاهر شدن  ىم

هاى خداوند براى انسان جهت دعوت او به توحيد و  نيز تأكيد و غرض اصلى، شمردن برخى نعمت

كه چه  اش و اين ، به تدبر در آب آشاميدنى 70-68بندگى است؛ چنان كه انسان در سوره واقعه/ 

به دليل ناسپاسى  فرستد، دعوت و به شكرگزارى آن تشويق يا بار فرو مى اى گرانكسى آن را از ابره

 از آن توبيخ شده است.

 

 :احياى زمين

برد،  انسان از منافع مستقيم و غيرمستقيم آن بهره مىيكى از آثار مهم و گسترده آب در زمين كه 

گويد: خداوند از  يم نحلسوره  65بر آن تأكيد شده است. آيه  اتياحياى زمين است كه در آي

َواُّ َأنزَل ِمن «آسمان آب فرود آورد و در پى آن، زمين را پس از مرگ احيا كرد: 

. 164بقره/ ، 9نيز فاطر/» . وِتهاالسَّماِء مـاًء َفأحيا ِبِه األَرَ. َبعَد مَ 

از آب آسمان به  جاثيهسوره  5آمده است. در آيه  63آيه همين معنا با بيانى ديگر در سوره عنكبوت

مـا َأنَزل اُّ ِمن  و«كند:  گاه به احياى زمين با آن رزق اشاره مى تعبير شده؛ آن» رزق«

سوره  49 - 48آيه » . َموِتهاالسَّماء ِمن ِرزه فَأحيا ِبه األَرَ. بعَد 

َأنزلنـا ِمن  و«هدف از نزول باران را احياى سرزمين مرده دانسته است: ،  فرقان

عموم مفسران برآنند كه ». السَّماِء ماًء َطهورًا * َلُنحيِى ِبه َبلَدًة َميتاً 

؛  301 ، ص7 البيان، ج مجمع.(مقصود از احيا در اين آيات، روييدن گياهان و آبادانى زمين است

ها، روزى انسان را  ها و خوردنى كه از يك طرف با روييدن انواع ميوه )227 ، ص15 الميزان، ج

ها و همه جنبندگان را فراهم  ها، حيوان ها، زمينه ادامه حيات دام كند و با ايجاد چراگاه تأمين مى

زمين زيبايى و طراوت  به ،ى گوناگونها با رويش انواع گياهان با رنگ سازد و از سوى ديگر، مى

احياى زمين كه همواره با سرسبزى و زيبايى ) 224 - 223 ، ص4 لتفسير الكبير، جا(بخشد. مى

حج آمده سوره  63طبيعت همراه است، مورد تأكيد آياتى ديگر قرار گرفته؛ به طور مثال در آيه 

األر.ُ َألم َتَر َأنَّ اَّ َأنزَل ِمن السَّماء مـاًء َفُتصِبُح «است: 

http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/3.htm#f8
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َأنزَل ِمن  و«كند:  و نيز از پيدايش انواع گوناگون گياهان با آب باران ياد مى» ُمخَضرَّةً 

) و اين 53(طه/» السَّماَء مـاًء َفَأخرجنـا ِبه َأزوجًا ِمن َنبات شَّتى

السَّماِء  ُه ِمناَكماء َأنَزلنـ«شود:  همه، سبب زيبايى و آراستگى زمين مى

األَرِ.     َحّتى ِإذا َأخَذتِ األَر.ُ ُزخُرَفها و َفاخَتلَط به َنباُت 

َأنزَل َلُكم مَن  و«آورد:  ) و براى انسان، بهجت و شادابى به همراه مى24(يونس/» ازَّيََّنت

 ) 60/(نمل.» السَّماِء مـاًء َفَأنبتنـا ِبه َحداِئَق ذاَت َبهجة

 طهارت و بهداشت:

ِبين و اِإنَّ اَّ ُيحبُّ التَّوّ «اند:  محبوب خدا شمرده شده پاكيزگان ،در قرآن كريم

اين بدان جهت است كه طهارت و پاكيزگى  و )108توبه/، 222/(بقره». ُيحبُّ الُمَتطهِِّرين

 مدثر 4 ، مائدهسوره   6 اتآيرو از يك سو در آيات بسيارى مانند  نزد خدا محبوبيت دارد؛ از اين

اى آفريده كه به پاكيزگى  گونه كه خداوند انسان را به سفارش شده است؛ چنان حج به طهارت 26و

اى براى اين طهارت و تأمين بهداشت معرّفى شده  آب وسيله)  از سوى ديگر، 6 -  5ميل دارد (مائده/

ُينزُِّل َعليُكم من السَّماِء َماًء  و« كه خداوند آن را در اختيار بشر قرار داده است:

آب با وصف طهور آمده است:  ،فرقانسوره  48) در آيه 11 (انفال/.» ِلُيطهِّرُكم ِبه

واژه طهور در اين آيه، نگرش  به كارگيري ،»السَّماِء َماًء َطُهوراً   َأنَزلنا منَ  و«

هاى خدا بر انسان است، نشان  تأثير آب را در پاكيزگى محيط زندگى كه از نعمت به نقش و  قرآن

دهد. برداشت نسبتاً مشهور از طهور، صيغه مبالغه بودن آن است و بر طاهر بودن آب تأكيد و  مى

اند  گونه شرح داده برخى، مبالغه موجود در واژه را اين )115 ص،   8 البحرالمحيط، ج(كند. مبالغه مى

ى طهارتش به هر چيزى كه با شود مطهر اشياى ديگر هم بشود؛ يعن كه طهارت بسيار آب، سبب مى

، 3 ج العربى، القرآن، ابن ؛ احكام437، ص3 القرآن، جصاص، ج احكام. (خورد، سرايت كند يآن برم

كه طهور، به معناى وسيله و  ندمعتقدو برخي ديگر ا زمخشرى ام )39 ، ص13 ؛ قرطبى، ج435 ص

 )39 ، ص13 ؛ قرطبى، ج 95 ، ص3 ، جالكشّاف (ابزار طهارت است.

غرض از نزول آب طهور را احياى سرزمين مرده و فراهم ساختن آب  ،فرقانسوره  49ادامه آيه 

َبلَدًة َميتًا و ُنسِقَيُه ِلُنحيِى ِبه «كند:  ها معرّفى مى آشاميدنى چارپايان و انسان
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و مناسبت ميان پاكيزگى آب و » ًما و َأَناِسىَّ َكِثيراً اِممَّا َخَلقنا أنعـ

كند  ها و آشاميدن حيوان و انسان، نقشى فراتر از بهداشت فردى را براى آب ثابت مى احياى سرزمين

نوع آلودگى مضر به و از يك سو شامل بهداشت اجتماعى و تطهير طبيعت و پيرايش محيط از هر 

اند: آبى كه بر  پژوهان براى نشان دادن سازگارى آيات قرآن با علم گفته شود. برخى قرآن آن نيز مى

ريزد و  هاى پراكنده در هوا را نيز فرو مى بارد، افزون بر جال دادن برگ درختان، ميكروب زمين مى

ها، درياها يا به داخل  ه رودخانههاى روى زمين را با خود ب همين كه در زمين جارى شد، كثافت

هاى موجود در آن  بينى بسيارى است كه آلودگى ات ذرهموجودچنين آب، حامل  هم .برد زمين فرو مى

پردازند، هر قدر آب از  برد. اين موجودات كه با استفاده از اكسيژن، به تصفيه آب مى را از ميان مى

توانند نقش  براى جذب اكسيژن داشته، بهتر مىترى  ترى برخوردار باشد، قدرت بيش صفاى بيش

ترى براى  از سوى ديگر، آيات قرآن، گستره بيش )22  -25ص مطهرات در اسالم،(خود را ايفا كنند.

دهد؛ به طور مثال در تشريع برخى عبادات چون نماز،  طهارت معنوى و بهداشت فردى ارائه مى

نونمند شرط شده است. در اين طهارت كه بايد با نوعى بهداشت و طهارت با آب به شكلى ويژه و قا

هاى خود را  به خدا انجام شود، الزم است هر مسلمان هنگام اداى نماز، صورت و دست تقرّبقصد 

 - 5 كند. (مائده/ هايى ويژه غسل در حالت گى مسح، وتا آرنج بشويد و سر خود و نيز پاها را تا برآمد

) و تطهير خود 4(مدثر/» ِثَياَبكَ َفطهِّر و«طهارت لباس:  ، مؤمنان، بهيات) بر اساس برخى آ6

ِفيه ِرجاٌل ُيحِبُّوَن َأن َيتطهَّروا واُّ ُيحِبُّ «پس از قضاى حاجت: 

اند. اين آيه ابتدا در ستايش اهل قُبا كه به شستن خود  ) دستور داده شده108(توبه/» الُمطَّهِِّرين

؛ الدر  43ـ 40 ، ص11 البيان، ج جامع.(زيدند نازل شدور يبا آب پس از قضاى حاجت اهتمام م

ولى شيوه برتر را براى همه مسلمانان معرّفى كرد. مجموع اين آيات، بر تأثير ) 278 ، ص3المنثور، ج

معنوى و روحانى تطهير در كنار تأثير ظاهرى تأكيد كرده است. برخى از روايات تاريخى مرتبط با 

گرفتن در موقعيت  دهد كه ياران پيامبر در جنگ بدر به دليل قرار خبرمىانفال سوره  11نزول آيه 

به چاهاى بدر، به وساوس شيطانى مبتال شدند و خداوند با نزول  يعدم دسترس و تر جنگىِ ضعيف

، 4؛ مجمع البيان، ج304، ص2ابن كثير، ج( هاى آنان شد. ها، موجب تطهير و آرامش دل باران برآن

 )41 ، ص1العرفان، ج؛ كنز  438ص
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. وجود داردآيات زيادي در قرآن كريم در باره آب شود كه  گيري مي براساس آنچه گفته شد نتيجه

حيات شمرده است. برهاي خدا  اين آيات، آب را از نعمتهاي الهي و نزول آب از آسمان را از نشانه

 احياى زمينجمله زمين از در  بهاى گوناگون آ نيز از نقش. داران به آب وابسته است همه جان

اشاره دارند. قرآن كريم در  منابع تأمين آب نيزسرسبزى طبيعت، سخن رفته است. آيات قرآن به و

، يعنى خداوند در جهان تأمين آنمديريت و عامل اصلى به ، ذهن انسان را مرتبط به آب آيات

 داراى كه  امورى بر بيشترهاى دقيق شده؛ اما  معطوف داشته است؛ به مسائل علمى نيز اشاره سبحان

حاكي از   مربوط به آب در قرآن،آيات فراواني  است.  شده تأكيد است   هدايتى و  تربيتى  هدافا 

 باشد. ميو در چرخه هستي آب در جهان گوناگون  هاي  اهميت و نقش

 

 منابع:

العربى؛ احكام القرآن، جصاص؛ البحرالمحيط؛ تفسيرالقرآن العظيم،  القرآن، ابن احكامالقرآن الكريم؛ 

؛ ، طبريالقرآن البيان عن تأويل آى القرآن؛ جامع ؛ التمهيد فى علوم، فخر رازيكثير؛ التفسيرالكبير ابن

لركام المزنى و الظواهرالجويه؛ التفسير بالمأثور؛ ا الجامع ألحكام القرآن، قرطبى؛ الدرالمنثور فى

؛ مطهرات در اسالم؛ الميزان فى ، طبرسيالبيان فى تفسير القرآن ؛ كنزالعرفان؛ مجمع، زمخشريالكشّاف

 .، عالمه طباطبائيتفسير القرآن
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