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 خالصه

در قرآن و روایات از اهمیت بسیار زیادي  و شودمیرین ترکیباتی است که در طبیعت یافت تآب یکی از فراوان

هیچ  و باشدآب یک ضرورت براي تمام انواع موجودات زنده روي کره زمین می. همچنین برخوردار است

 جامعه بشري را در ،تامین آب و مدیریت مصرف در عصر جدید .جایگزینی براي این منبع محدود وجود ندارد

ثابت بودن حجم آب در چرخه حیات مشکالت را دو چندان می و خواهد داد سخت ترین بوته آزمایش قرار 

مشخص می گردد در کالم الهی نیز بدون شک پدیده شگرف و روح “قرآن “در یک نگرش اجمالی به  .نماید

باشد. اشارات موجود در قرآن به نقش آب بیشتري داشته و از جایگاه و منزلت ویژه اي برخوردار می “آب “افزاي 

شاخص این  در شریعت، تذکر به منابع آب و صفات و خصوصیات آن و موارد دیگري از این قبیل از جمله موارد

این در حالی است که بررسی آیه هاي قرآنی، روایات و احادیث نشان می دهد که صراحتاً به . موضوع می باشد 

این ماده حیاتی توصیه شده است. ولی با وجود این همه توصیه هاي روشن و متعدد، انسان در حفظ و نگهداري 

جاي بسی تعجب است که در کشورهاي اسالمی صرفه جویی در مصرف آب ارتقاء نیافته است. بنابراین الزم است 

 تعالیم اسالمی در مورد صرفه جویی آب در استراتژي هاي مدیریت کالن کشور گنجانده شود. 

 . مديريت مصرف، صرفه جويي ، قرآن، منزلت، آب ت کليدي :کلما
 

  مقدمه            

هیچ جایگزینی براي این منبع  .باشدآب یک ضرورت براي تمام انواع موجودات زنده روي کره زمین می     

محدود که بتواند جوامع انسانی را به طبیعت پیوند بدهد و به عنوان شاخص حیات اکوسیستم هاي کره زمین تلقی 

سخت ترین بوته آزمایش  جامعه بشري را در ،تامین آب و مدیریت مصرف در عصر جدید .وجود ندارد ،گردد

براساس  .ودن حجم آب در چرخه حیات مشکالت را دو چندان می نمایدثابت بو تاریخ پیدایش قرار خواهد داد 

برابر جنگ هاي اخیر برآورد گردیده  ۱۰هاي آلوده تحقیقات و گزارشات سازمان ملل تلفات ناشی از مصرف آب

  ( 1)  .میلیارد نفر در جهان از مصرف آب شرب بهداشتی محروم می باشند ۱/۱و در حال حاضر

بر اساس پیش بینی هاي بعمل آمده   آب را دلیل جنگ ها و مناقشات آینده بر می شمارند.کارشناسان کمبود 

  میلیارد نفر جمعیت جهان در کشورهایی که با کمبود آب مواجه ۳/۲قریب به  ۲۰۲۵در سال توسط مراجع ذیربط 

شري را با تنگناهاي جوامع ب ،محدودیت منابع طبیعی و دغدغه تامین مواد غذایی. زندگی خواهند کرد هستند 



 

مضاعف مواجه خواهد ساخت و در راستاي پیشگیري و رفع موانع برنامه ریزي و بهره برداري صحیح از منابع و 

از آنجا که ایران از نظر اقلیمی و جغرافیایی در منطقه اي  .مصرف بهینه آب از ضروریات نخستین خواهد بود

از این رو تعیین  .با محدودیت کلی روبرو هستند نیزکشور ما  منابع آب در ،خشک و نیمه خشک قرار گرفته است

 و  آب در ایران از اهمیت ویژه اي برخوردار استبهره برداري و مصرف  یک استراتژي منطقی در مدیریت توسعه،

در طول ده سال اخیر بارندگی ها  .سالهاست که بصدا درآمده است کشور ما نیززنگ خطر مشکل کم آبی در 

بشدت کاهش یافته و تغییر نوع بارش ها از برف به باران و عدم توزیع و پراکندگی زمانی و مکانی مناسب استان ما 

چنانچه روند کاهش و تبدیل شکل نزوالت جوي ادامه یابد درچند سال . را با چالش بزرگی درگیر نموده است

تعیین یک استراتژي منطقی بر همین اساس  .دچار مشکالت فراوانی خواهیم شد ،بآینده حتی براي تامین آب شر

ایران از اهمیت ویژه اي  درجه اول و مدیریت مصرف آب در درجه دوم در در مدیریت توسعه منابع آب در

اي بر( جهان در آب موجود وضع به نگاهیگزارش  ،وزارت نیروکارشناس  غالمعلی،/ معماري ) .برخوردار است

در  .باشدمهمترین مسئله تامین آب مورد نیاز اولیه و بهداشت و حفظ سالمت جامعه می ،کشورهاي درحال توسعه

ترین اي کهن دارد و یکی از تاریخیپیشینه ملت،به عنوان یک سرزمین و یک که از یک سو ایران کشور 

هاي توصیه ادین فکري )اصول دین یا عقاید(،باورهاي بنیو از سوي دیگر با داشتن  رودشمار میکشورهاي جهان به

دین مبین اسالم و قرآن، در آن از پشتوانه هاي محکم و استواري برخوردار می فرامین عملی و عبادي و اخالقی 

باشند انجام این امور مهم بایستی با استعانت از این پشتوانه ها مورد نظر کلیه مسئولین، دست انرکاران و کلیه آحاد 

 رار گیرد. مردم ق

آب در قرآن نیز اهمیتی بسیار دارد. خداوند در آیات متعدد انسان را به تفکر در آب و شکرگزاري این نعمت 

در مورد جایگاه آب در قرآن به صورت کلی این گونه است که آب (  68ـ  7۰بزرگ یادآور شده است. )  واقعه/ 

کند و بشر و زمین را پاکیزه می گرداند. ) ا حفظ میبه عنوان برکت خداوندي است که حیات می بخشد، حیات ر

 ( 49ـ  48فرقان/ 

باشد. از یک منظر آب، رزق الهی و رسد که در قرآن آب با ارزش ترین آفریده خداوند بعد از انسان میبه نظر می

ها به بر انسان کند. خداوندها و حیوانات را سیراب میپدید آورنده آب آشامیدنی خداست. اوست که با آب انسان

هاي خشک است و فرماید: خداوند انتقال دهنده آب به سرزمینسبب نازل کردن آب آشامیدنی منّت گذارده می

ایمان و تقوا و استغفار و توبه و پایداري در راه عقیده را از عوامل فراوانی و برکت آب معرفی کرده است. ) اشاره 

آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عََليْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ  أَهْلَ الْقُرى وَ لَوْ أَنَّ» سوره اعراف :  96به آیة 

 ( 2) (  «لكِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا يَكْسِبُونَ 
 

 واژة آب در قرآن ـ

تغییر شکل داده و پس از تعریب، یاء  است که در عربی “میا“و سریانی آن « مُیـ میم»اصل عبري آن « ماء»واژه      

همچنین اصل  ( 3) شده است. در معناي این واژه درخشش، نرمی و سریان نهفته است. “ماء “به همزه تبدیل شده و 

است موید ریشه آن می باشد. “میاه “و “امواه “می باشد که جمع مکسر آن که “موه “ریشه این کلمه در عرب از 

 ( 4) است. “مویه “گفتنی است که مصغر این کلمه نیز 

هاي مضاف، ولی وقتی به صورت است چه آب مطلق باشد یا آب“هر مایع غیر جامد “این لغت در اصل به معنی 

شود و در شود، منسوب به آب خالص است. آب در زبان عربی با لغت )الماء( شناخته میمطلق استفاده می“ماء “



 

 

 

هاي موجود این ماده حیاتی مانند قرآن نیز با همین لفظ از آب نام برده شده است. البته لفظ )الماء(  به تمام شکل

  ( 5)   شود. باران، برف و آب معمولی نیز اطالق می

بار در قرآن تکرار شده است. این کلمه نخستین بار در  6۳با مشتقات آن )الماء، ماءً، ماءٍ( “ماء “آماري لفظ  از نظر

( و به معنی آب از آسمان )باران( آمده و آخرین سوره اي نیز که این لغت در آن به کار ۱سوره بقره )جزء  ۲۲آیه 

است که در معناي آفرینش انسان از آب جهنده )نطفه  این سوره 6( و آیه ۳۰برده شده است، سوره طارق )جزء 

توان انسان( بیان گردیده است. با یک نگرش کلی به معناي لغوي این کلمه در آیاتی که به کار رفته است می

در قرآن کریم به جهت استعمال با کلمه دیگر و سیاق در آیات، در معناهاي مختلفی  “ماء “مالحظه نمود که کلمه 

 (1جدول ) فته است .به کار ر

شود مربوط به آب فرو شود مفهومی که از کلمه آب در قرآن استنباط میبا توجه به این تقسیم بندي مشخص می

همانگونه که در مضامین مطرح فرستاده شده از آسمان است که در اکثر آیات به آن اشاره شده است . همچنین 

باشد. این موضوع از منظر اشاره مستقیم به برخی خصوصیات د میشده در این ارتباط در قرآن نیز به وضوح مشهو

 (1جدول ) تواند روشنگر و بیان کننده یکی از جنبه هاي واالي اعجاز علمی قرآن باشد .آن است که به حق می

 

 ـ چگونگي ايجاد آب در قرآن

 48خداوند در آیه خداوند متعال در آیاتی از قرآن به چگونگی ایجاد آب اشاره نموده است. بعنوان نمونه        

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء کَيْفَ يَشَاء وَيَجْعَلُهُ کِسَفًا »: فرمایدمیسوره روم 

خدا آن کسی است  ؛رُجُ مِْن خِلَالِهِ َفإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَفَتَرَي الْوَدْقَ يَخْ

گونه که بخواهد ها را در پهنه آسمان آنفرستد تا ابرها را در آسمان به حرکت درآورد و سپس آنکه بادها را می

شود. پس آن را الي آن خارج میبینی که از البههاي باران را میرهآنگاه قط .سازدگستراند و بعد متراکم میمی

 «.     ها شادمان گردندرساند تا آن)به کشتزار( هر یک از بندگانش بخواهد می

 سوره فرقان:  48سوره فاطر و آیة  9و آیات 

 الِكَکَذَ بَلَدٍ مَّيِِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاوَاللَّـهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى »

سپس ما این ابرها را به سوي  ،خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند «النُّشُورُ

 (9 / )فاطر « ...کنیماي راندیم و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده میزمین مرده

و او خدایی است که  «.يَدَىْ رَحْمَتِهِ وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرَا بَينْ »

 (48/  )فرقان « آبی نازل کردیم بادها را براي بشارت پیشاپیش رحمت خود فرو فرستاد و از آسمان آبی براي شما

ها نبودند هرگز قطره قراوالن نزول رحمت الهى بر کسى پوشیده نیست چرا که اگر آننقش بادها به عنوان پیش

فرستد و بارید، درست است که تابش آفتاب، آب دریاها را تبخیر کرده به باال مىبارانى بر سرزمین خشکى نمى

دهد ولى اگر بادها این ابرهاى پر بار را از باالى زا مىتراکم این بخارها در قشر سرد باالى هوا تشکیل ابرهاى باران

ریزد. گردد و در همان دریا فرو مىاقیانوسها به سوى زمینهاي خشک نرانند، بار دیگر ابرها تبدیل به باران مى

خالصه وجود این مبشران رحمت که به طور دائم در سرتاسر زمین در حرکتند سبب آبیارى خشکیهاى روى زمین 

   ( 6) گردد. ها و چاههاى پر آب و پرورش انواع گیاهان مىول باران حیاتبخش و تشکیل رودها و چشمهو نز

ما بادها را براي  «.وَ أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاکُمُوهُ وَ مَا أَنتُمْ لَهُ بخََِازِنِينَ»

)حجر « .. فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم و شما را با آن آب سیراب ساختیم. (ا و گیاهانبارور ساختن )ابره

 /۲۲) 



 

ریزد. این نیز در مباحث اشاره به باران است که از ابرها فرو مى «فَأَنْزَْلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناکُمُوهُ» جمله

اند، بر خالف هایى جمع شده که از آسمان فرو ریختهین از بارانعلمى ا صل مسلم است که آب موجود در کره زم

اى است ناقص که بیشتر سطح کره زمین را پوشانده و خودیکى از عناصر قدماء که معتقد بودند آب، خود کره

مساله  «وهُفَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً َفأَسْقَيْناکُمُ» چهارگانه است. آیه مورد بحث با قسمت دومش یعنى جمله

 ( 7) . پیدایش آب را از باران اثبات نموده است

 

 ـ  نقش آب در زندگي بشر از منظر قرآن 

بی شک اهمیت و نقش آب در زندگی بشري براي مصارف مختلف مانند آشامیدن، نظافت، کشاورزي و       

بدون آب زندگی خود را توان روزي را تصور کرد که در آن انسان نمی صنعت بر هیچ کس پوشیده نیست و

سوره انعام( نقش و اهمیت آب را در زندگی بشر  99بگذارند. خداوند باري تعالی در آیات مختلفی مانند )آیه 

 سوره اعراف( از آب به عنوان آبادانی یاد شده است ۵7متذکر شده است. به طوري که در آیه )

 حَبًّا مِنْهُ نخَُّْرِجُ  خَضِرًا مِنْهُ فَأَخْرَجْنَا ءٍشىَ کلُ  نَبَاتَ بِهِ  رَجْنَافَأَخْ مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ أَنزَلَ  الَّذِى هُوَ  وَ»

 مُشْتَبِهًا الرُّمَّانَ وَ الزَّيْتُونَ وَ  أَعْنَابٍ مِّنْ جَنَّاتٍ وَ وَ دَانِيَةٌ  دَانِيَةٌ قِنْوَانٌ طَلْعِهَا مِن النَّخْلِ مِنَ وَ مُّترَََاکِبًا

/ او کسى است يُؤْمِنُونَ  لِّقَوْمٍ  الَََيَاتٍ  ذَالِكُمْ فىِ إِنَّ   يَنْعِهِ  وَ أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ  إِلىَ انظُرُواْ  مُتَشَابِهٍ غَيرََْ وَ

هاى سبز، خارج ها و شاخهکه از آسمان، آبى نازل کرد و به وسیله آن، گیاهان گوناگون رویاندیم و از آن، ساقه

هاى باریک بیرون فرستادیم و باغهایى از هایى با رشتههاى متراکم  و از شکوفه نخل، شکوفهنهها داساختیم  و از آن

شباهت. هنگامى که میوه مى دهد، به میوه آن و طرز انواع انگور و زیتون و انار  )گاه( شبیه به یکدیگر و )گاه( بى

 سوره انعام( 99ا ایمان است. )آیه هایى )از عظمت خدا( براى افراد برسیدنش بنگرید که در آن، نشانه

إِنَّ فِى خَلِْق السَّمَاوَاتِ وَ »سوره بقره( آب به نشانه احیاء و زنده کردن اشاره شده است  ۱64همچنین در آیه )

مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَِن  الْأَرْضِ وَ اخْتِلَاِف الَّيْلِ َو النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتىِ تجََْرِى فىِ اْلبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاَس وَ

دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّيَحِ وَ السَّحَابِ  السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهََِا وَ بَثَّ فِيهَا مِن کُلِّ 

 «. الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ الَََيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
سوره   ۱۱سوره بقره( و نیز  ) ۲۲۲خداوند به نقش بهداشتی آب نیز توجه دارد و از این روست که آیاتی چون )

ِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَکُم بِهِ وَ يُذْهِبَ »انفال(  رِجْزَ  عَنكمُ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنزََِّ

کند و به نقش آب در بهداشت و نظافت اشاره می «قُلُوبِكُمْ وَ ُيثَبَِّت بِهِ الْأَقْدَامَ  انِ وَ لِيرََْبِطَ عَلىَالشَّيْطَ

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 

و  4۳و نسا آیه  48حال، قرآن آب را مایه طهارت ظاهري )فرقان آیه بهداشت و نظافت تشویق و ترغیب کند. به هر 

 (.۱۱آیات دیگر( و طهارت معنوي و دوري مؤمنان از پلیدي شیطان می شمارد )انفال آیه  

أَ لَمْ يَرَوْاْ کَمْ أَهْلَكْنَا مِن »سوره انعام(  6آب مایه قدرت و افزایش آن است. از این روست که قرآن در آیه )

هارَ وَ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيهَِْم مِّدْرَارًا وَ جَعَْلنَا الْآن لِهِم مِّن قَرٍْن مَّكَّنَّاهُمْ فىِ الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكمُقَبْ

سوره   ۵۲ز آیه )و نی«   تجََْرِى مِن تحََْتهَِِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبهَِِمْ وَ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ

هود( به آب به عنوان عامل قدرت و تمکین اشاره شده است. بر این اساس اگر هر کسی آب بیشتري را دارا باشد و 

تواند امید داشته باشد که داراي ثروت و در مدیریت آب تالش کند و آن را به سمت بهره وري سوق دهد، می

 یابد.  قدرت شده و روز به روز قدرت و شوکت وي افزایش



 

 

 

 : فهرست کلي موارد کاربرد واژه ماء )آب( در قرآن (1جدول )

 شماره آيات نام سوره موضوع شماره آيات نام سوره موضوع

 به معناي باران

 7 هود به معناي بستر و عرش خداوندي 164و  22 بقره

 99 انعام
 به معناي آب وضو

 43 نسا

 6 مائده 57و  50 اعراف

 44و  43 هود معناي طوفان و سيل سهمگينبه  11 انفال

 4 رعد به معناي مطلق آب 24 يونس

 17 رعد
 به معناي منشاء خلقت

 30 انبيا

 45 نور 32 ابراهيم

 22 حجر

 به معناي نطفه در خلقت انسان

 6 طارق

 20 مرسالت 65و  10 نحل

 8 سجده 45 کهف

 54 فرقان 53 طه

 39 نور سراببه معناي  63و  5 حج

 18 مؤمنون
 به معناي چشمه سارها

 31و  30 نازعات

 12 قمر 48 فرقان

 60 نمل
 به معناي آب آشاميدني در جهنم

 16 ابراهيم

 15 محمد 63 عنكبوت

 24 روم

 به معناي چاه آب

 23 قصص

 28و  27 قمر 10 لقمان

 30 ملك 27 فاطر

 41 کهف 21 زمر

 15 محمد معناي آب در بهشتبه  39 فصلت

    11 زخرف

    9 ق

    11 قمر

    14 نباء

    35 عبس

 

 

 



 

لذا با توجه به مطالب فوق، آب در زندگی بشري از اهمیت ویژه اي برخوردار است، بنابراین دولت هاي اسالمی می باید 

با توجه به این بینش و نگرش، مدیریت صحیح و بهینه آب را )که موجب دستیابی به تمدن و قدرت و افزایش آن است( 

ور ایران که در گروه کشورهاي خشک و نیمه خشک قرار دارد، توجه ویژه اي کنند. با توجه به محدودیت آب در کش

مدیریت منابع آب یک امر ضروري است. دستیابی به این هدف میسر نخواهد شد، مگر با برنامه ریزي صحیح در زمینه 

وم در منابع آب، ایجاد فرهنگ سازي در بین مردم، استفاده از سیستم هاي تکنولوژي به روز و همچنین مشارکت سایر عل

این زمینه است. مدیریت آب در آیات قرآنی و در زندگی بشر به ویژه در حوزه تمدن و شکوفایی و دستیابی به مکنت و 

 قدرت و آسایش و آرامش عمومی مهم و اساسی دانسته شده است . 

مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ  لَقَدْ کاَنَ لِسَبَإٍ فىِ مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَ شِمَالٍ کلَُُواْ»

أُکُلٍ خَمْطٍ وَ  ذَوَاتىَ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيهَِْمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَاهُم بجََِنَّتَيهَِْمْ جَنَّتَينْ  /  وَ رَبٌّ غَفُورٌ 

دو باغ )بزرگ و  :بود (هاى )از قدرت الهىدر محل سکونتشان نشآن«  سبا »قوم  براى/ ءٍ مِّن سِدْرٍ َقلِيلٍأَثْلٍ وَ شىَ

از روزى پروردگارتان بخورید و شکر او  :(ها گفتیمهاى فراوان و به آناز راست و چپ )رودخانه عظیم با میوه (گسترده

گردان شدند و ما سیل روى (خداها )از امّا آن / شهرى است پاك و پاکیزه و پروردگارى آمرزنده   را بجا آورید

هاى تلخ و درختان شوره گز و با میوه (ارزششان را به دو باغ )بى (و دو باغ )پربرکت  ویرانگر را بر آنان فرستادیم

 (. ۱۵ـ ۱6)سوره سباء آیات « اندکى درخت سدر مبدّل ساختیم

ن محیط و بوم زیست، افزایش گیاهان و مدیریت آب به معناي تغییر در محیط زیست و افزایش اکسیژن و خنک کرد

( است. خداوند همچنین ۳۰و انبیا آیه  4۵و نور آیه  ۱64جانوران و تغییرات آب و هوا به سمت اعتدال است )بقره آیات 

هِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِ» سوره یونس(  ۲4در آیات )

ُمْ قَدِرُونَ عَ يَأْکلُ لَيهََْا أَتَئهَا النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ حَتىَّ إِذَا َأخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُهَا أَنهََّ

 ۱۰و ) «بِالْأَمْسِ کَذَالِكَ نُفَصِّلُ االََْيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمْرُنَا لَيْالً أَوْ نهَََارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا کَأَن لَّمْ تَغَْن 

أَ وَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلىَ الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ »  سوره سجده( ۲7سوره طه و  ) ۵4و  ۵۳سوره نحل و 

به نقش آب در دامداري توجه می دهد تا مردمان را براي افزایش « زَرْعًا تَأْکُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَ أَنفُسُهُمْ أَ فَلَا يُبْصِرُونَ 

 ق و ترغیب کند .دام و ثروت به حفظ و مدیریت آب تشوی

 

 ـ  قرآن و مديريت مصرف )مصرف بهينه(

ها مسئله چگونگی مصرف یا مصرف بهینه آن در آموزه هاي دستوري قرآن مطرح شده است و خداوند از انسان      

به طوري که هر گونه مصرف نابجا و  ،خواسته تا در مصرف بهینه و به دور از هر گونه اسراف و تبذیر آب بکوشند

( شناخته شده ۳۱آیه/  یا اسراف و زیاده روي )اعراف (6۰آیه / بقره) به معناي عمل فاسد  ،رست آب گوارا و شیرینناد

هایی که خداوند آنان را دوست نمی کنند به عنوان مفسدان در زمین و انسانو کسانی که از مصرف بهینه تجاوز می

  .شوندمعرفی می ،دارد

لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ  فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا  قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ  مُوسىَ  وَ إِذِ اْستَسْقَى»

 / بقره( 6۰). «مَّشْرَبَهُمْ  کُلُواْ وَ اشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَ لَا تَعْثَوْاْ فىِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

گاه را که موسى براى قوم خود آب خواست. گفتیم: عصایت را بر آن سنگ بزن. پس دوازده چشمه  و به یاد آرید آن

از آن بگشاد. هر گروهى آبشخور خود را بدانست. از روزى خدا بخورید و بیاشامید و در روى زمین به فساد سرکشى 

  .مکنید



 

 

 

 ۳۱) «وَ کُلُواْ وَ اشرََْبُواْ وَ لَا تُسرَِْفُواْ  إِنَّهُ لَا يحَُِبُّ الْمُسرَِْفِينَمَسْجِدٍ  عِندَ کلُ  يَابَنىِ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكمُ »

 / اعراف(

که خدا اسرافکاران  ،به هنگام هر عبادت لباس خود بپوشید. و نیز بخورید و بیاشامید ولى اسراف مکنید ،اى فرزندان آدم

  .داردرا دوست نمى

آب به ویژه در جاهایی که کمبود آب و مدیریت مصرف گزارش هاي قرآنی بر این معنا تأکید دارد که مصرف بهینه 

مصرف بهینه آب باید به گونه اي صورت گیرد که کمبود آب آسیبی به محیط  .امري الزم و ضروري است ،وجود دارد

سوره قمر به دست می آید که انسان الزم  (۲8و  ۲7)و سوره شعراء  (۱۵۵) از آیه .زیست گیاهی و جانوري وارد نسازد

این که خداوند براي  .است به گونه اي آب را مصرف و سهمیه بندي کند تا جانوران و گیاهان نیز از آن بهره مند شوند

ها نسانا .به معناي حق ثابتی براي جانوران و گیاهان از آب شیرین مصرفی است ،ناقه صالح سهمیه اي از آب قرار داده

آب رودها و آب چشمه ها که در دسترس آسان بشر و شیرین و گوارا و  ،هاي سطحی چون آب بارانمی بایست به آب

 .  توجه ویژه داشته باشند و اجازه ندهند تا به هر شکلی آلوده یا اسراف شود و به درستی مصرف نشود ،پاك است

 (شعراء/  ۱۵۵) «.شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لهَََّا شِرْبٌ وَ لَكمُ »

  .یک روز آب خوردن حق او باشد و یک روز حق شما .این ماده شترِ من است :گفت

 «.شِرْبٍ محَُّْتَضَرٌ وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةُ  بَيْنهََُمْ  کلُ  / إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِْتنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبهَُْمْ وَ اصْطَبرَِْ»
 ها بگوى که آبو به آن .فرستیم پس مراقبشان باش و صبر کنما آن ماده شتر را براى آزمایششان مى( ؛ قمر ۲8و   ۲7)

   «.رودنوبت هر که باشد او به سر آب مى .میانشان تقسیم شده

ن میان آب شیرین به ویژه براي انسان و آب مایه حیات و تداوم زندگی بشر و دیگر جانوران است و در ای ،به هر حال 

چرا که بقاي اینان به آب شیرین به دور از تلخی و شوري است و   گیاهان و موجودات خشکی بسیار مهم و حیاتی است

 ،بنابراین الزم است تا جهت بقاي گیاهان و جانوران (۱۲ آیه / )فاطر .باشدآب شیرین مطلوب می ،براي بسیاري از آنان

نقش آبادسازي و ربوبیت خود را به درستی  ،در مصرف و مدیریت آب تالش کنیم و به عنوان خلیفه الهی در زمین

الزم است تا همگان بسیج شوند  ،بویژه شیرین آن باتوجه به ارزشمندي و جایگاه ویژه و اختصاصی آب،. لذا انجام دهیم

جانوري و انسانی به  ،ریت نمایند تا همه بخشهاي گیاهیو در مصرف درست و بهینه آب بکوشند و مصرف آن را مدی

  .از آب مطلوب و گوارا بهره مند شوند ،درستی و متناسب به نیاز

ها خواسته شده تا ضمن حفاظت بر منابع آبی و پرهیز از تأکید دارند و از انسان آببر مدیریت صحیح  ،آیات قرآنی

اشند و لذا از هرگونه اسراف و تبذیر آب پرهیز داده شده است و در مصرف درست و بهینه آب کوشا ب ،آلودگی آن

کنند و یا مصرف نادرست و اسراف گونه اي را در پیش می گیرند به عنوان کسانی که به آلوده سازي آب اقدام می

می هاي مبغوض قرار هاي محبوب خداوند خارج شده و جزو انسانهاي فاسد شناسایی شده و از جرگه انسانانسان

 ،این که شخص به عنوان فاسد بلکه مفسد در زمین شناخته شود و مورد خشم و غضب خداوند قرار گیرد ( 8)  .گیرند

به معناي آن است که گامی بر خالف فلسفه و اهداف آفرینش برداشته و فرصتهاي بسیاري از دیگران سلب کرده و می 

براي این که  (۳۱آیه  / اعراف و  6۰آیه  /  )بقره .مجازات شود ،بایست به سبب این ظلم و ستم بزرگ به خود و دیگران

الزم است تا انسان به حکم وظیفه  ،ها از آب به مقدار موردنیاز بهره مند شوندهمگان از گیاهان و جانوران و انسان

در شرایط عادي  (۳۰آیه  / )بقره  و نیز به حکم خالفت الهی بر موجودات جهان  (6 آیه  / )هود آبادانی و عمران زمین

همچنین در شرایط غیرطبیعی  .در مصرف به جا و درست آن بکوشد و در آبها افساد و فساد نکرده و آن را آلوده نسازد

از  .همه موجودات را از دسترسی به آب سالم و گوارا بهره مند سازد ،و دوره کمبودها و خشکسالی ها با سهمیه بندي



 

سهمیه بندي از سوي انسان به عنوان ظلم شناخته و تفسیر شده و به طور طبیعی مجازاتی در دنیا این رو هرگونه تجاوز به 

  (6۰آیه  / بقره)  .و آخرت بر این گونه رفتارهاي ستمگرانه تعیین شده است

ست مسئله سهمیه بندي آب به ویژه در خشکسالی و مناطقی ا ،نکته اي که خداوند در مدیریت آب به آن توجه می دهد

در سهمیه بندي آب می بایست به گونه اي عمل شود تا همه موجودات از  .که همواره با کمبود آب مواجه هستند

 ،بنابراین( ۲8و  ۲7/  قمر و  ۱۵۵ / )شعراء .گیاهان و جانوران و انسان به مقدار مناسب و مورد نیاز از آب بهره مند شوند

بلکه سهمیه بندي به مقدار مورد نیاز  ،اري و حفظ آن مطرح نیستنگهد ،در مدیریت آب تنها اموري چون گردآوري

هر گونه روش هاي علمی که بتواند مصرف را مدیریت نماید و به مقدار  ،بر این اساس .نیز مورد توجه قرار می گیرد

چنین  ،بهداشت و آشامیدن قرارگیرد ،دامداري ،مورد نیاز براساس سهمیه مناسب در اختیار هر بخش از کشاورزي

 .مدیریتی مطلوب خواهد بود

 

 مصرف درديدگاه قرآن درباره صرفه جويي ـ  

این مساله براي ایجاد تعادل میان درآمد و  .صرفه جویی به مفهوم مصرف چیزي به شکل درست و مناسب آن است      

با این همه صرفه  .تواند تاثیرگذار و سرنوشت ساز باشدهزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز می

ز به قرآن نی .جویی عالوه بر اینکه در حوزه اقتصاد شخصی معنا و مفهوم می یابد در حوزه اقتصاد عمومی نیز معنا دارد

این مساله از ابعاد مختلف پرداخته است زیرا قرآن کتاب هدایت و راهنمایی آدمی به سوي کمال است و به مساله 

توجه داشته و براي این که انسان در مسیر کمالی حرکت  ، اقتصادي که ارتباط تنگاتنگی با مساله آسایش و آرامش دارد

 ( 9) . کسب درآمد و هزینه هاي آن نیز پرداخته استکند به مساله اقتصاد و روش هاي مناسب و درست 

به  .کندرا بیان می واژه عربی صرف که به معناي تغییر و تحویل آمده است در علوم مختلف معانی و مفاهیم گوناگونی

باشد که در ادبیات عربی معروف می عنوان نمونه در علم صرف و نحو به معناي ساختن صیغه هاي مختلف از یک اصل

  .مشهور است و

 .در علوم قرآنی صرفه به معناي بازداشتن شخص از آوردن آیه و یا سوره اي است که در مقام تحدي انجام می گیرد

در علم اقتصاد چون  .صرفه به معناي بازداشتن شخص به شکل تکوینی از آوردن سوره و یا آیه نیز به کار رفته است

صرفه جویی به معناي مصرف درست و مناسب چیزي است که در اختیار سخن از تولید و توزیع و مصرف است واژه 

بنابراین صرفه جویی در ارتباط با مصرف چیزي  .شخص قرار دارد و در ازاي آن کار و یا هزینه اي پرداخت شده است

  .باشد و انسان در قبال آن کار و یا هزینه اي پرداخته و یا می پردازدیت میکاست که داراي مال

تواند اقتصادي باشد رسد این معنا نمیاي صرفه جویی را به معناي کم مصرف کردن معنا کرده اند ولی به نظر میعده

مصرف آن است و مصرف چیزي زمانی به وقوع می پیوندد که آدمی به آن نیاز  ،زیرا هدف از تولید یک شی اقتصادي

بنابراین شخص الزم است تا در حد نیاز و برآورد  .شودآورده میداشته باشد و با مصرف آن چیز نیازي از نیازهاي وي بر

مگر آن که در مساله نیاز به نیازهاي  ،تواند نیاز وي را برآورده سازدچیزي را مصرف نماید و کم مصرف کردن نمی ،آن

گفت که مصرف  تواندر این صورت می .اساسی و نیازهاي غیر اساسی و یا نیازهاي الزم و غیر الزم توجه داده شود

  .چیزي می بایست در حد برآورد نیازهاي اساسی و الزم باشد

زیرا می  کم مصرف کردن نیست ،اقتصاددانان درباره نحوه مصرف به این نکته توجه می دهند که مراد از صرفه جویی

بنابراین شخص  .کرد بایست در هر چیزي که بخشی از نیاز آدمی را برطرف می سازد به مقدار موردنیاز از آن استفاده

 می بایست در حد نیاز طبیعی خود از هر چیز اقتصادي



 

 

 

 ( 10) . استفاده کند

توزیع و یا  هاي اقتصادي و کاهشتنها مسأله اي که اقتصاددانان آن را مطرح می سازند این است که در زمان بحرآن

روري از آن استفاده نمود تا فرصت بیش می بایست به حد اقل بسنده کرد و درحد رفع حاجت و نیاز ض ،تولید چیزي

در حقیقت در زمان بحران سخن از مصرف درحد ضرورت و رفع نیاز است ولی این بدان معنا  .تري به دیگران داده شود

به سخن دیگر صرفه جویی در همه حال و هر زمانی چه بحران و چه  .نیست که شخص آن چیز را کم مصرف کند

رست کاالي اقتصادي همانند آب و برق است ولی در زمان بحران تنها برآورد نیازها درحد غیربحران به معناي مصرف د

 (11) . شود که تحمیلی از سوي بحران استضرورت به معناي صرفه جویی است که نوعی محدودیت را نیز سبب می

که خداوند  ات و وسایلی استاصوال نگاه قرآن به مسئله اقتصادي نگاهی در راستاي بهره وري مناسب و درست از امکان

از این رو از مردم می خواهد که هر چیزي را درست و  .در اختیار بشر به طور مستقیم و یا با تولید و کار قرار داده است

از این رو بنیاد  .راف و تبذیر و عدم بهره مندي از آن خودداري ورزندسبه شکل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از ا

هرگونه رفتارهاي بیرون از این  .حوزه تولید و توزیع و مصرف کاال در بینش و نگرش قرآنی میانه روي استامور در 

همان گونه که زیاده روي و  .شودچارچوب از نظر قرآن نه تنها نادرست و نابهنجار بلکه گناه و گاه جرم قانونی تلقی می

مرده شده است همینطور عدم استفاده از نعمت هاي حالل اتراف و اسراف و تبذیر امري مردود و نادرست و گناه ش

امري مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص مورد  ،خداوند و عدم بهره مندي از آن در راستاي آسایش و آرامش و کمال

 ( 12)  شود؟ها بهره مند نمینکوهش و توبیخ قرار گرفته است که چرا حالل خدا را بر خود حرام می سازد و از آن

از مردم می خواهد که از اسراف و تبذیر دوري ورزیده و هزینه هاي خویش را  انعام( / ۱4۱)خداوند در آیاتی چون آیه 

از مردم می خواهد که از نعمت هاي خداوند استفاده کرده و از  اعراف( / ۳۱) در آیه  .در چارچوب اعتدالی قرار دهند

اسراف امري ناپسند در نزد خداوند است و خداوند اهل اسراف را دوست  آن بخورند و بیاشامند ولی اسراف نکنند زیرا

به مسئله اعتدال در مصرف اشاره دارد که همان معناي صرفه جویی و بهینه سازي مصرف در اقتصاد این آیه  .نمی دارد

هزینه کرد اموال  خداوند در این آیه اعتدال در مصرف و دوري از اسراف و تبذیر را اصلی مهم در .امروز جهان است

  .برآن تأکید می ورزد فرقان( /  67) همچنین اسراء( / ۲6) اقتصادي برشمرده و در آیه

 (فرقان/  67) «.ذَالِكَ قَوَامًا وَ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَ لَمْ يَقْترَُُواْ وَ کَانَ بَينْ»

  .گیرندراه اعتدال را مى ،ورزند بلکه میان این دوو خِسّت نمى کنندکنند اسراف نمىو آنان که چون هزینه مى

اصلی  ،اعتدال در مصرف و میانه روي و صرفه جویی به معناي مصرف درست و متناسب ،نظر اسالم و قرآن درحقیقت از

باشد که مؤمنان براي دست یابی به کمال شخصی و جمعی و امت اسالمی اساسی و از اصول نخستین اقتصاد اسالمی می

 ( 13) . براي رسیدن به جامعه نمونه و برتر می بایست آن را در نظام اقتصادي خویش درنظر گیرند

برنامه ها و نظام اقتصادي آن نیز  ،ی و کمال استاز آن جایی که قرآن کتاب هدایت آدمی و جامعه بشري به سوي تعال

و براین اساس می بایست همگان از شخص و جامعه و دولت در مسیر اقتصاد سازنده و مثبت  باشددر همین چارچوب می

بنابراین  .حرکت کنند تا فرصت هاي برابر براي همگان جهت دست یابی به همه ابزارهاي رشد و تکامل فراهم آید

راف و تبذیر بخشی از ابزارهاي رشدي و کمالی را از میان ببرد می بایست پاسخ گوي سبا مصرف زیاد و ا هرکسی که

 .خدا و جامعه انسانی باشد

اگر جامعه اي دچار بحران در یک  .کندصرفه جویی در زمان بحران معنا و مفهوم تازه اي پیدا میاین در حالی است که 

در این زمان است که صرفه جویی گاه به  .ست همگان چنان تالش کنند تا از آن برهندیا چند کاالي اقتصادي شد می بای

قرآن  .معناي کم مصرف در حد اعتدال و میانه است که تنها نیازهاي اساسی و اصلی شخص و یا جامعه پاسخ داده شود



 

همان  48و  47) و در آیاتکند هاي اقتصادي اشاره میبه ضرورت صرفه جویی در زمان بحرآن یوسف(/  47) در آیه

 .ها تأکید می ورزدبحرآناین بر لزوم برنامه ریزي ازسوي دولت مردان براي مقابله و یا حل سوره( 

بَعْدِ يَأْتِى مِن  ثمُ/   فَذَرُوهُ فىِ سُنبُلِهِ إِلَّا قَِليلًا مِّمَّا َتأْکلَُُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبَْع ِسنِيَن دَأَبًا فَمَا حَصَدتمُ»

 (یوسف/   48و  47). «سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْکلَُْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لهََُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تحَُْصِنُونَ  ذَالِكَ

از آن پس هفت  .خورید، با خوشه انبار کنیدجز اندکى که مى ،درویدهفت سال پى در پى بکارید و هر چه مى : گفت

 .داریدمى اید بخورند مگر اندکى که نگهو در آن هفت سال آنچه برایشان اندوخته  آیدسال سخت مى

توان اینگونه بیان نمود که قرآن کریم دو عبارت و موضع گیري صریح راجع به صرفه جویی آب و بصورت کلی می

 مدیریت تقاضا دارد:

کند لذا  بایستی در آبی به قدر و اندازه نازل میاوال: اینکه منابع آب ثابت )معین( است و آن خداست که از آسمان  ـ 

وَ الَّذِى نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا کَذَالِكَ  *مصرف آن مدیریت منسجمی حاکم باشد. 

مرده را حیات بخشیدیم همین  /  همان کسى که از آسمان آبى فرستاد بمقدار معیّن و بوسیله آن سرزمینتخَُْرَجُونَ 

 /  زخرف(  ۱۱سازند. )گونه )در قیامت از قبرها( شما را خارج مى

مسرفان را ثانیاً : در مصرف آن نباید اسراف شود . از نعمت هاي خدا بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا   ـ

 يحَُِبُِّ لَا إِنَّهُ  تُسرَِْفُواْ  لَا وَ اشرََْبُواْ  وَ کُلُواْ  وَ  مَسْجِدٍ  کلُ  عِندَ زِينَتَكمُ خُذُواْ ءَادَمَ  يَابَنىِ »دوست ندارد: 

/  اى فرزندان آدم زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید و )از نعمتهاى الهى( بخورید و  الْمُسرَِْفِينَ 

 /  اعراف(   ۳۱دارد.  )بیاشامید، ولى اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمى

نُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ کَاَن إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ کاَ»همچنین مسرفین و مبذرین، برادران شیاطین معرفی شده اند: 

 ۲7/ چرا که تبذیرکنندگان، برادران شیاطینند  و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود. ) الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ کَفُورًا

 /  اسراء(  

 

 ـ روش هاي آموزشي و بهبود فرهنگ مصرف

خانواده ها، پخش فیلم و پیام در صدا و سیما، خبرهاي مربوط  الف( آموزش بهینه سازي مصرف آب در مدارس و      

 ها، نصب پوستر و عکس در سطح شهر، برگزاري همایش و کنفرانس ها.به وضعیت آب در کشور، استان و شهرستان

 هاي آب منطقه اي به مردم.ب( معرفی روش هاي بهینه مصرف آب توسط سازمآن

 فرهنگی جامعه مانند استادهاي دانشگاه، معلمان و مدیران.ج( گسترش فرهنگ مصرف از طریق اقشار 

د( اهمیت به نقش زنان در تحقق اصالح الگوي مصرف: آموزش و توانمند سازي، موجبات ارتقاي رشد فرهنگی و 

نه و شود تا زنان تحت تأثیر عادت و تبلیغات قرار نگیرند و با مدیریت مدبّرااجتماعی بانوان را فراهم کرده و باعث می

شوند. چون مادر یک عاقالنه خود سبب رشد شاخص هاي زندگی، کاهش هزینه ها و توسعه عدالت و رفاه عمومی

هاست، این مادران هستند که باید صرفه جویی را خانواده نقش الگویی در خانواده دارد و تربیت فرزندان نیز بر عهده آن

 از کودکی به فرزندان خود آموزش دهند.

 بیشتر دستورات، راهنمایی ها و تعالیم اسالمی در رابطه با صرفه جویی، شیوه مصرف و مدیریت آن.هـ( ترویج 

 و(  ترویج زندگی پیامبران و امامان.

 ز(  بیان نحوه زندگی و مدیریت مصرف افراد شناخته شده و برجسته در جوامع امروزي.

 رایی در رسانه هاي جمعی و گروهی.ح(  نظارت بر تبلیغات بازرگانی و جلوگیري از تبلیغ تجمل گ



 

 

 

ط( توجه بیش از پیش مسئوالن به پرهیز از زندگی تجمالتی به دلیل تأثیر باال بر جامعه، همچنین الزام مدیران رده اول 

 مملکتی به رعایت الگوي ساده زیستی در زندگی عادي خویش.

: متأسفانه هنوز در داخل کشور مناطقی وجود دارند که براي  ي( آموزش و مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب

 جلوگیري از این کار مستلزم آموزش و توجیه الزم به کشاورز است.محدودیتی براي مصرف آب نیست کشت و کار، 

 

 بندي و نتيجه گيريـ  جمع

مصرف  با توجه به این نکته کهرسد اند ولی به نظر میجویی را به معناي کم مصرف کردن معنا کردهاي صرفهعده       

 .می پیوندد که آدمی به آن نیاز داشته باشد و با مصرف آن نیازي از نیازهاي وي برآورده شود  چیزي زمانی به وقوع

تواند نیاز وي را چیزي را مصرف نماید و کم مصرف کردن نمی ،بنابراین شخص الزم است تا در حد نیاز و برآورد آن

می بایست در حد برآورد نیازهاي اساسی و الزم   چیزيهر توان گفت که مصرف در این صورت می .برآورده سازد

 .باشد

این ماده همچنین بررسی آیه هاي قرآنی، روایات و احادیث نشان می دهد که صراحتاً به انسان در حفظ و نگهداري 

جاي بسی تعجب است که در کشورهاي  حیاتی توصیه شده است. ولی با وجود این همه توصیه هاي روشن و متعدد،

اسالمی در مورد صرفه جویی در مصرف آب ارتقاء نیافته است. بنابراین الزم است تعالیم اسالمی در مورد صرفه جویی 

تواند با برنامه هاي تعلیمی از طریق مساجد یا آب در استراتژي هاي مدیریت کالن کشور گنجانده شود. این امر می

 انجام شود.  رسانه هاي عمومی

البته باید توجه شود که سیستم آموزش باید سراسري شود و فقط به مدارس و مساجد ختم نشود، بلکه برنامه ها باید با 

همکاري مشترك وزارتخانه هاي نیرو، فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش تهیه شود. در مجموع، عوامل فرهنگی 

حالت عادي خارج و به سمت اسراف و مصرف متعادل توانند نقش مهمی بر الگوي مصرف بگذارد و مصرف را از می

توان به مواردي از جمله تبیین الگوي بهینه مصرف براي جامعه، سوق دهند. از میان عوامل فرهنگی مؤثر بر مصرف می

تقویت فرهنگی عمومی مصرف و لزوم تدوین برنامه جامع براي آموزش همگانی به خصوص براي نونهاالن و نوجوانان، 

براي اصالح الگوي مصرف زنان جامعه به دلیل نقش باالي ایشان در ساماندهی فرهنگ مصرف و مدیریت تمرکز 

 ( 14) اقتصادي خانوار، ترویج اخالق صحیح اسالمی در شیوه مصرف و توجه به مصرف از منظر و غیره اشاره کرد. 

که  ناسب و درست از امکانات و وسایلی استنگاه قرآن به مسئله اقتصادي نگاهی در راستاي بهره وري م از آنجائی که

می خواهد که هر چیزي را   از این رو از مردم .خداوند به طور مستقیم و یا با تولید و کار در اختیار بشر قرار داده است

 .راف و تبذیر و عدم بهره مندي از آن خودداري ورزندسدرست و به شکل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از ا

اصلی  ،اعتدال در مصرف و میانه روي و صرفه جویی به معناي مصرف درست و متناسب ،قیقت ازنظر اسالم و قرآندرح

باشد که مؤمنان براي دست یابی به کمال شخصی و جمعی و امت اسالمی اساسی و از اصول نخستین اقتصاد اسالمی می

مسئله چگونگی مصرف لذا  . اقتصادي خویش درنظر گیرندمی بایست آن را در نظام  براي رسیدن به جامعه نمونه و برتر

مصرف بهینه و به  ها خواسته تا در در آموزه هاي دستوري قرآن مطرح شده است و خداوند از انسان بیا مصرف بهینه آ

به  ،به طوري که هر گونه مصرف نابجا و نادرست آب گوارا و شیرین ،دور از هر گونه اسراف و تبذیر آب بکوشند

کنند به عنوان مفسدان در شناخته شده و کسانی که از مصرف بهینه تجاوز می عناي عمل فاسد یا اسراف و زیاده رويم

 ( 15) . شوندمعرفی می ،هایی که خداوند آنان را دوست نمی داردزمین و انسان
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