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آب درﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ :ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺘﻮن
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ﻣﺒﯿﻨﺎ رﻣﻀﺎﻧﯽ ،1دﮐﺘﺮ اﮐﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ  ،دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ﺟﻮﯾﺒﺎري

1

ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﯿﺎت را از آب آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ي آن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎﮐﯽ
و ﺑﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﻣﺤﺮم ﺷﺪن و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﮐﻤﺎل اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﺑﻪ آب ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ آب

ﻣﺎﯾﻪ ي ﺣﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ي ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ و در ﺑﯿﺶ از  40ﺳﻮره ي ﻗﺮآن ﻧﺎم آب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺪف :ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ارزش درﻣﺎﻧﯽ آب از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮاد و روش :از ﻣﺮور ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﻗﺮآ ﻧﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﺎرﺳﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي "آب ،اﺳﻼم ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺧﻮاص آب" ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺳﻮره ﻫﻮد در آﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ"و ﮐﺎن ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺎء" و ﻋﺮش ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آب

اﺳﺖ و ﯾﺎ " ﺷﺮاﺑﺎ ﻃﻬﻮرا" آب در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻫﺮ آﻟﻮدﮔﯽ را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ "آب ﺳﺮد ﺣﺮارت ﺑﺪن را ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺻﻔﺮا را آرام و ﻏﺬا را در ﻣﻌﺪه ﮔﻮارش ﻣﯽ دﻫـﺪ و ﺗـﺐ

راﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺣﻤﺎم ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ درد ﺳﺮ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" .اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ )ع(

ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ "ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ آب اﺳﺖ".

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي :آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ و اﺣﺎدﯾﺖ ﻫﻤﮕﯽ دال ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯽ آب در زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻟـﺬا ﺿـﺮوري
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﮐﻪ اﺛﺮ آب را در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :آب ،ﻗﺮآن ،ﺣﺪﯾﺚ
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