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رود های حقوقي مالکیت آب در حوضـۀ زایندهتأملي بر چالش
 از منظر حقوق عمومي

 
 *اهلل نوروزیقدرت

 

 چکیده
ی حقوویی و  هوا چواشش ، بوه  رو نوهه یزااین پژوهش با اشارۀ کوتاه به مشکالت فنی کمبوو  ب   

أمین هرچه مشکالت فنی تو   ههیمنشان  هایبررس. پر از یمپیشینۀ تملک ب   ر این حوضه 
شهۀ پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به ماشکیت ب  بیشتر شو ، نظم نها ینه

را از انفوا   انتوته و    رو نوهه یزاشهه است. برخی ب   تریجهب  و نقش  وشت  ر مهیریت بن 
تا براساس تشخیص خو  با بن برخور  کنه. این پژوهش با تحلیل ابعوا     اننهیم وشت را مجاز 

حقویی ماشکیت ب   ر این حوضه و تأثیری که متائل ناشی از بن بر عهاشت  ر فراینوه توسوعه،   
بوا اسوتنا  بوه     خواهوه یمو ماشکیت اشخاص، نظم عموومی و حود  سترسوی بشور بوه ب   ار ،      

ی حقوق بشری ب ، یوانین  اخلی، منابع فقهی و تعریو  ماشکیوت عموومی و  وشتوی و     هاجنبه
بور ، اموا ماشکیوت    حتوا  بهب  را حد  وشت  کل بریخ بهایی، مهیریت تبیین جایگاه طومار ش

متعلد به حقابوه  رو خانهطبیعی و ب  اشحایی تونل او  کوهرنگ را بخشی از ب   رو نههیزاب  
 بران  انتته و بن را از  ایرۀ انفا  یا اموا   وشتی خارج کنه. اران و سهم
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 مقدمه
هوای  تورین یبو   ی  اخلی کشور است که حوضۀ ببریو  بن از مهوم  هاب از  رو نههیزارو خانۀ 

 اران . نظام تقتیم ب   ر ایون رو خانوه بوین حقابوه    هیبیم حتا بهجمعیتی و صنعتی کشور 
 یبرجوا از  وران پیشوین  ر ایون زمینوه     سابقۀ طوالنی  ار . اوشین سنه مکتو  و موهونی کوه  

حوضوۀ ببخوور    بور اران بهوره ، به طومار شیخ بهایی معروف است. این سنه که مور  یبوو   مانهه
 تواکنون  و هوه  بوران را توضویم موی   ی نحوۀ تقتیم ب  و حقووق حقابوه  خوببهاست،  رو نههیزا

ظ کنه. چون مفا  ایون سونه از   توانتته کاربر  خو  را  ر تثبیت حقوق این  سته از ماشکان حف
نیو  بوا    رو نههیزا اران( نفعان اوشیۀ )حقابهی حکایت  ار ، ذیاشههحتا ی موزون و بر اربهره

مختل  از جمله تأمین منابع ببی متعوه  و   لی ال به. با وجو  این، امروزه نگرنهیمتکریم به بن 
جهیه  ر موور  ماشکیوت ب     متائل، برخی رو نههیزای از رو خانۀ بر اربهرهتغییر ساختار اوشیۀ 

ایجا  شهه است. اشبته  ر  نیای کنونی که جهان بشکارا با بحران ب  مواجه اسوت   رو خانهاین 
منظور حد  سترسی هموۀ مور م بوه    ی تأمین ب  بهاشمللنیبی متعه ی  ر مجامع هایبعنامهو 

ر نبایوه بوا اتخواذ رویکور ی     ب  بشامیهنی با کیفیوت و میو ان کوافی صوا ر شوهه اسوت،  یگو       
یک کاالی خصوصی که ماشکیت بن متعلد بوه برخوی    عنوانبهرا تنها  رو نههیزافر گرایانه، ب  

از اشخاص جامعه است، محتو  کر ، بلکه بایه ضمن رعایت مصلحت عامه، بن را حقی بشوری  
 بور اران بهرهکت با مشار بخشاتیحبور ، تا امکان مهیریت صحیم و اصوشی این منبع  حتا به

عنصری حیواتی بورای زنوهگی جامعوه بشوری       رو نههیزابرای  وشت فراهم شو . با این نگاه ب  
 .شو یمتلقی 
ی اخیور و  هوا سوا  نا یهه انگاشت که متائل فنی و مهیریتی و بروز خشکتاشی  ر  توانینم

ب  رو خانوۀ  ی گذشوته  ر نحووۀ اسوتفا ه از    هوا سوا  تبعات ناشی از بن و تغییراتوی کوه طوی    
ی حقوویی مواجوه   هوا چواشش بمهه، موضوع ماشکیت ب  را  ر این حوضوه بوا    وجو به رو نههیزا

کر ه است. این پوژوهش بوا تأکیوه بور       وچنهانساخته و ش وم تغییر رویکر  کاالگونه به ب  را 
ا ی ذیل اسوت: بیو  هاپرسشپاسخ به   رصه رویکر  حقوق بشری و عبور از این نوع نگاه به ب ، 

 عهوهه  بور خصوصی است و  وشت صرفاً نقش حفاظت و حراست از بن را  رو نههیزاب  رو خانۀ 
بن را عمومی  انتت و از انفا  محتو  کر  تا به ایون ترتیو ،  وشوت بتوانوه      توانیم ار ؟ بیا 

بوا توجوه بوه     رو نوهه یزاگفت که ب   توانیمهمه گونه  خل و تصرفی  ر بن  اشته باشه؟ بیا 
جو   انفوا     توانهینم وشتی و   سازوکارمختلط بن و حقابۀ سنتی و اف ایش ب  از طرید   ماهیت

بن را مصهاق ماشکیت محض خصوصی  انتت؟ بوه ایون    توانینممحتو  شو  و  ر عین حا  
ترتی ، بیا نبایه بن را  ر چارچو  حقی بشری تحلیل کر  تا امکان سازگاری حد شهرونهان بر 

 بر ماشکیت خصوصی ب  فراهم باشه؟  ارانحقابهب  شر  با حد 
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ی کلی نظام و اِعما  حاکمیت حقوق عموومی بور عرصوۀ    هااستیساین پژوهش، با توجه به 
پیشگیری از برخی اتفایات ناگوار و بوا توجوه بوه حود مکتتوبۀ مور م  ر        منظوربهمنابع ب  و 

و نظوم عموومی از    ب  شور  سواشم   نیتأمها از یک سو و نقش اساسی  وشت  ر خصوص حقابه
 است. گفتهشیپی هاپرسشپاسخ به   رصه سوی  یگر 

 

عنـوان مـا    رود و چـالش اـازگاری آب بـه   طبیعت مختلط آب زاینده
 عنوان حقي بشریعنوان مصداقي از انفا  و آب بهخصوصي، آب به

از  ببوی  منوابع  ب  کشاورزی و ب  شر  از یک سو و تعیوین تکلیو  ماشکیوت    از منابع حفاظت
ی را  ر موضووع  اههیو چیپسوی  یگر و تعهه  وشت  ر خصوص این  و موضوع، وضعیت حقویی 

 توانوه یمجو کر  که ب  از یک جهت و.  شیل بن را بایه  ر این نکته جتتکنهیمایجا  « ب »
تر یوه ب   من شۀ یک حد بشری محتو  شو . بیبهیک ما  خصوصی و از جهت  یگر  عنوانبه

(. 13:1392)بشیری و همکواران،   هیبیم حتا بهیتی است و ج   حقوق عمومی یک امر حاکم
تبیوین ابعوا  حقوویی و سیاسوتگذاری  ر حووزۀ حود  سترسوی مور م بوه ب           به همین  شیل 

. فورو  ذیول،  رو و   شو یمحقوق عمومی و مهیریتی کشور یلمها   مهم از مباحثرو  زاینهه
 .ساز یمرا میتر  گفتهشیپتحلیل بهتر وضعیت پیچیهۀ 
از  و حراسوت  تعلد  اشته باشه، وشوی حفاظوت   شخص یک ب  به اش ( ممکن است ماشکیت

تا امکان توأمین نیازهوای    این وظیفه شناخته شو   ارعهههبن بر عههۀ ماشک نباشه، بلکه  وشت 
 ب  شر  فراهم شو ؛ خصوصاساسی مر م به

ب  متعلد بوه اشوخاص باشوه، وشوی ایون       کیتتأمین ب  شر ، ممکن است ماش لی شبه ( 
 ، نگر  ؛شو یمو اختیاری که اساساً از ماشکیت ناشی  ماشکیت موج  همه گونه حد

بن  اشوته   ماشکیوت   اشوتن  را بوهون  از ب  بور اری بهره ج( ممکن است شخصی صرفاً حد
ه ماشک چی ی است، نباشوه.  با ب  ماننه راببۀ شخصی ک بر اربهرهباشه، وشی بثار ناشی از راببۀ 

  ر شووازم  اذن  ر شوی   که اذن عبارت  یگر،  ر این فر ، ممکن است به استنا  یاعهۀ فقهیبه
ی هرچوه  بور ار بهره حد ش وماً ببی، از منابع بر اریبهره حد است، نتوان مهعی شه با تحقد بن

 وی بیشتر بورای او محقود شوهه اسوت     ی ربمهزابیشتر ماشک از  ارایی تحت ماشکیت او با ههف 
و حراست از ماشکیت او بر ب ، حد حفاظت  لی شبهمهعی شو  که  توانهینمی چنین ماشکی حت

شوهه اسوت. فورو     به او منتقل  انحصاراًی از بن نی  بر اربهرهو مهیریت و سازمانههی  رو خانه
. بوه  ههیمی نشان خوببهرا  رو نههیزا، چاشش تبیین نوع نظام ماشکیتی حاکم بر ب  گفتهشیپ
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نتوبت بوه ب     3و  وشتوی  2، عموومی 1یعنی ماشکیت خصوصوی  ماشکیت عبارت  یگر، بحث انواع
یبو . شوو  یمو و حراسوت از ب ، مبور      ر ایجا  حفاظوت  هاتیماشکتأثیر این نوع  و رو نههیزا
 ر  ب  منوابع ماشکیوت   کوه یهنگام. برای مثا ، کنهیمیی را ایجا  هاپرسش، این چاشش، هیتر 

ماشکیوت و حقووق    تبوع به یرار  ار ، بیا ماشک یا حقویی خصوصی اعم از حقیقی اختیار اشخاص
امنیت و  نیتأمکنه یا برای از ب  و رو خانه پیها می و حراست ناشی از بن حقی به نام حفاظت
هوم   توانوه یمو ریت مشوارکتی  متعلد به  وشت است، یا مهی صرفاًحفظ نظم عمومی این وظیفه 

و عوهم   گفتوه شیپو عهاشت را بریرار کنه و هم نظم و امنیت را  ر پی  اشته باشه؟ رفع چواشش  
یی را  ر زمینوۀ رو خانوۀ   هوا پرسوش مشوکالت و   توانوه یمو ی ناشوی از بن،  هوا پرسشپاسخ به 

توزیوع عا النوۀ ب    یانون  استنا  بهو  5 ار ارای حقابه 4که براساس طومار شیخ بهایی رو نههیزا
با وجو  حقووق ماشکانوۀ حقابوه    رو نههیزااست، شو . بیا ب   7و حد اشتراکی 6بر ارای سهم ببه

                                                           
ماشکیت خصوصی یعنی اینکه هر انتان  ر حهو  یانون بتوانه ماشک اشیا، حتی اب ار توشیه باشه. ایشان ماشکیت . 1

 (.603: 1389 انه )جعفری شنگرو ی، خصوصی را ضه ماشکیت اشتراکی می

شخاص نیتوت، بلکوه متعلود بوه     ای، چی هایی وجو   ار  که متعلد به شخص یا اماشکیت عمومی:  ر هر جامعه .2
ای باشه که حتی  وشت هم نتوانوه بوه نماینوهگی از    گونههمۀ مر م است. تعلد این چی ها به همۀ مر م، اگر به

)هوا وی  را بفروشه و به اشخاص حقیقی یا حقویی واگذار کنه، ماشکیت عمومی نام  ار   طرف عموم مر م، بن
 .)134و  133تا، تهرانی، بی

ماشکیت  وشتی: اگر تعلد اموا  عمومی به همۀ مر م و کل جامعه چنان باشه که  وشت بتوانه برحت  اختیوارات   .3
 ر بنها تصرف کنه، بخور ، بفروشوه و   و وظایفی که  ر زمینۀ رعایت مصاشم عمومی  ار ، با رعایت این مصاشم، 

 (.174و  178: 2، ج 1375به مصرف برسانه، ماشکیت بنها را ماشکیت  وشتی گوینه )صهر، 

مانوهه از پیشوینیان   بور اری موهون برجوای   ترین نظام بهرهترین و کاملزعم نگارنهه این طومار  ر جایگاه جامعبه. 4
رو  و زاینوهه  بور اران حوضوۀ  بهره ت که مور  تأییه و پذیرش کلیۀبهایی  ر این اساهمیت طومار شیخ  است و

 .230 -232: 1393نفعان است. برای مباشعۀ بیشتر ر.و: ضیایی، ذی مور  اجماع همۀ
منببد با تعریو  طوموار شویخ بهوایی      1347یانون ب  و نحوۀ ملی شهن بن مصو   3 ار  ر ما ۀ تعری  حقابه .5

 ار : حقابه عبارت از حد مصرف ببی است که  ر  فاتر ج   جمع یا اسنا  ماشکیوت یوا   است. این ما ه مقرر می
 .یانون به نفع ماشک بن تعیین شهه باشه حکم  ا گاه یا مهارو یانونی  یگر یبل از تصوی  این

و احوهاث   رو گروهی بو نه که پیش از تصوی  یانون توزیع عا النۀ ب  و  ر پی احهاث سه زاینهه 1368تا سا  . 6
هوای ببیواری منشوع  از بن برخوور ار     رو  یا شوبکه بر اری از ب  زاینهههای نکوببا  و ببشار از حد بهرهشبکه
بوران هتوتنه.  ر یوانون توزیوع عا النوۀ ب  موالو       بران مشمو  تعریو  حقابوه  انه. این  سته از سهم ببهشهه

وی  یانون تعیین کور ه اسوت. بنوابراین  ر مقبوع     بر اری از ب  پیش از تصتشخیص بن را  ارا بو ن حد بهره
رو  تنها خوو  رو خانوه و تونول او  بوو ه     زمانی تصوی  یانون توزیع عا النۀ ب  که منبع ببی جاری  ر زاینهه

بوران توا سوا     . سوهم ببوه  2 اران طومار شویخ بهوایی،   . حقابه1انه از:  اران رسمی و یانونی عبارتاست، حقابه
. گروهی هوم تحوت عنووان حود     4محیبی تاال  گاوخونی و حقابۀ زیتت -3زیع عا النۀ ب ، تصوی  یانون تو
 رو  استفا ه کننه.توانتتنه از ب  زاینههاشتراکی می

رو  استفا ه کننوه. اینهوا   تواننه از ب  زاینههطور رسمی و یانونی می. این گروه نی  بخشی از کتانی هتتنه که به7

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1725/indexId/170905#book-footnot-3
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1725/indexId/170905#book-footnot-3
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اوشین سنه مکتوو  و موهون کوه از  وران     عنوانبه ییبهابران ناشی از طومار شیخ  اران و سهم
ایون رو خانوه یورار     بر اران حوضوۀ ببخوور  و مور  یبو  بهره مانهه برجایه زمینپیشین  ر این 

و مقوررات موجوو  و حود اشوتراکی بواز از انفوا         یووانین  ( و231: 1393گرفته است )ضیایی، 
، اما تحت مهیریت  وشت یا مهیریت مشترو هیبیم حتا بهیا اموا  شخصی  شو یممحتو  

 برای تأمین نیازهای اساسوی مور م از جملوه ب     توانهیم؟ بیا  وشت شو یمحفاظت و حراست 
بران، بن را تملوک کنوه. بوه    اران و سهمشر  با شحاظ شرایبی ماننه پر اخت مابه ازا به حقابه

  و فرضیۀ متفاوت را مبر  کر : توانیم رسهیمنظر 
طبیعوی از جملوه بخشوی از ب      یهوا ب  بور منوابع   خصوصی فرضیۀ او ، با وجو  ماشکیت

 خواهه بو . خصوصی ماشکیت عه عامیوا مشمو  هاب از این  حفاظت ،رو نههیزا
را  منابع این ، بایه ماشکیتتتینطبیعی  رو نههیزای جاری  ر هاب فرضیۀ  وم، چون همۀ 

و  ر صوورت نیواز،    بنهوا از  ، حفاظوت شرایط نگهوهاری، اسوتفا ه   صورت نیا ر  عمومی  انتت؛
 ضوابط  یگری خواهه بو . تملک بن توسط  وشت، مشمو 

 .و مشکالت بن بشناست قویی ب  ایران هر  و فرضیه را تجربه کر ه و با بثار اجرایینظام ح
 

تـا مصـداقي   « من حاز ملك»تحلیل تحوالت وضعیت حقوقي آب؛ از 
 از انفا 

گرفته  ر ماشکیت ب   ر نظام حقویی ایران، بایه به این نکتوه  پیش از پر اختن به تحو  صورت
نی  بوه حقووق ب  و تحوو  عمیقوی کوه  ر بن ایجوا  شوهه،         للاشمنیباشاره کر  که  ر حقوق 

مختلفوی از جملوه معاهوهۀ     یهوا ونیکنوانتو  به توانیمخته شهه است؛ برای مثا  پر ا  یتبه
ی اشمللو نیبو ی یابل کشتیرانی هاببراه، کنوانتیون و اساسنامۀ نظام 18151ژوئن  9عمومی وین 

ۀ بیش از یک کشور متأثرکننهتوسعۀ هیهروشیک  کنوانتیون مربوط به 1921،2بوریل  20مورخ 
 17یی زاابانیبو کنوانتیون مبارزه با  3 ر ژنو تصوی  شهه 1923 سامبر  9و پروتکل بن که  ر 

ی اشمللو نیبو ی هوا ببوراه ی رانیکشوت ی غیرهوا یکواربر و کنوانتیون حقووق   4پاریس 1994ژوئن 
(. هرچنوه ورو  بوه بحوث    98FAO, Rome: 19) 5اشواره کور    1997موی   21نیویورو مصوو   

                                                                                                                                        
 انه.بران با پر اخت پو  حقابه خریهاری کر هسهم اران و بعه از حقابه

1. General Treaty1Vienna, 9 June 1815 
2. Convention and Statute on the Regime of Navigable Waterways of InternationalConcern1Barcelona, 

20 April 1921. 

3. Convention relating to the Development of Hydraulic Power affecting more than one State and 

Protocol of Signature1Geneva, 9 December 1923. 
4. Convention to Combat Desertification1Paris, 17 June 1994. 

5. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses1New York, 21 

May 1997. 
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ی را بایه  ر جای  یگری پیگیری کور ،  ر ایون پوژوهش از    اشمللنیبتحلیلی حقوق ب   ر نظام 
اهمیوت   اشملول نیبو نتیجه گرفت که تحو   ر نظام حقوق ب  از  یه حقوق  توانیماین مقهمه 

کمبوو  ب ، بایوه    ی مربووط بوه  هوا چواشش بتیاری  ار . بنابراین نظام  اخلی نی  برای مقابله با 
 مهوم  جهت  ر اینجا از بن ب  ماشکیت سیر تحو همین حتاسیت را  اشته باشه. اشبته اهمیت 

حه  ر کشور  تا چه بخشاتیح منبع این تیماشک نوعساز  می ما محقد برای که است و حیاتی
 ر چوه وضوعیتی یورار  ار .     یبور ار بهره ، حفاظتی وایتصا ی مختل  و از جهات ما مؤثر است
 ،  عواوی هوا ب نتوبت بوه    ماشکیوت  از جهات  یگر ماننه بثار عام توانهیماین بررسی  همچنین
حقوویی ب ، موا را بوا     کلوی نظوام   طوور بهو  از این منابع بنها و یواعه نگههاری از ماشکیت ناشی
 خصوصی بهاشمللنیبا توجه به مقررات ی از ب  بشنا ساز . ببر اربهرهی موجو   ر راه هاچاشش

میثاق ایتصا ی، اجتماعی و فرهنگی و معاههات ناشی از ایون میثواق و تعهوهات ایجا شوهه  ر     
 هوا  وشوت  ر عمل متئوشیت سنگینی متوجوه   رسهیمنظر راستای حد  سترسی بشر به ب  به

ازمنه ایهامی فراتور از  ، چنین حقی نیکنهیمبیان 151شهه است. چنانکه نظریۀ تفتیری شمارۀ 
تأمین ب  شر ، ب  جهت محیط زیتت ساشم و بههاشتی یا برای رشه موا  غذایی اسوت. ایون   
حد همچنین شامل یابلیت  سترسی، مقرون به صرفه بو ن،  سترسی عا النه، عواری بوو ن از   

ت کوه  ی ببوی اسو  هوا بومتتیزو نظارت و امحای  زایماریبی هاکرو یمبشو گی به موا  مضر و 
)سولمان م.ا.سولمان و شویوان موک اینرنوی،       کنوه یمو عمل  هایماریبزیتتگاهی برای  عنوانبه

تعههات جهیهی را  تواننهینمنیتتنه و  بوراش ام نفتهیفنظریات تفتیری  هرچنه(. 1394:125
ه ی ایتصا ی، اجتماعی و فرهنگی اضافه کننه، از بنجا که  وشت ایوران بو  اشمللنیببه مفا  میثاق 

این میثاق پیوسته، پس  ر ارتباط با مفا  میثاق و تفاسیر ناشی از بن نیو  متوئوشیت سونگینی    
ی اگونوه بوه بایه با نگاهی جامع به همۀ ابعا  ب ، بحث ماشکیوت و موهیریت بن را    نیبنابرا ار . 
مختلو  بوا    لیو  ال بوه کر  تا امکان تحقد بن اههاف مهم فراهم شوو .  وشوت ایوران     وفصلحل
را تغییر  ا ه اسوت. اشبتوه نظوام     ی  یانون ب  و نحوۀ ملی شهن بن، نظام کلی ماشکیت ب تصو

حقویی ایران  ر تحو  ماشکیت ب  به همین جا بتنهه نکر ه، بلکوه بوا تصووی  یوانون اساسوی      
 شیل نیاز به این تحو  ا امه  ا ه و به 1361جمهوری اسالمی و یانون توزیع عا النۀ ب  مصو  

اشمللی بوه سویر تکواملی خوو      یاتی مر م به ب  شر  ساشم و تحت تأثیر مقررات بینفوری و ح
 ا امه خواهه  ا .

                                                           
نوامبر  29تا  11ونهم کمیتۀ حقوق ایتصا ی، اجتماعی و فرهنگی  ر ژنو، که از ین نظریه  ر نشتت بیتتا .1

 برگ ار شه، صا ر شهه است. 2002
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 . آب، مصداقي از مباحات1
رو   ر یهیم تابع یانون حاکم  ر طومار شیخ بهایی بوو  و  بر اری از ب  زاینهههرچنه نظام بهره

هه بو  و  ر اجرا نی  مشکلی بورای   شیل  یت  ر منهرجات بن با ایبا  عمومی مر م مواجه شبه
اشمللی ب  و تهوین یوانین جوامع  طور کلی تا پیش از مقررات بینبور ، بهبر اران پیش نمیبهره

و یوانون توزیوع عا النوۀ ب      1347 ر ایران از جمله یانون ب  و نحوۀ ملوی شوهن بن مصوو     
کور . مبوابد   تبعیت موی « لکمن حاز م»ها و اراضی از یاعهۀ فقهی ماشکیت ب  ،1361مصو  

کر نه، ماشوک بن  این یاعهه چنانچه هر یک از افرا  به یصه ماشکیت ایهام به حیازت مباحات می
یانون مهنی حیازت را به هر گونه وضع یه، تصرف یوا مهیوا کور ن     146شهنه. ما ۀ شناخته می

کوس نیتوت و   هیچ وسایل تصرف و استیال تعری  کر ه است. مباحات نی  امواشی است که ملک
شوو   را حیازت کنه، ماشک بن می گیری از بنها را حال   انتته و هر کس بتوانه بنخهاونه بهره

مقورر  اشوته    147(.  ر این خصوص یانون مهنی نیو   ر موا ۀ   1356:354)جعفری شنگرو ی، 
. پوس  شو است: هر کس ما  مباحی را با رعایت یوانین مربوط به بن حیازت کنه ماشک بن می

مر م یبل از حیازت اموا  نتبت به مباحات حد ماشکانه نهارنه، وشی پس از حیازت اموا ، ماشک 
بیه که حیوازت شوهه   شونه. به تعبیر  یگر از مباحات تنها به همان انهازه به تملک  رمیبنها می

بوه   شو . اشبته ایوهام وجه ج و مایملک اشخاص محتو  نمیهیچو بنچه حیازت نشهه است، به
طور اخص )حیازت میاه مباحه( تابع یاعهۀ فقهوی  ها بهطور کلی و حیازت ب حیازت مباحات به

الضرر و الضرار است که مبابد بن حه حیازت مقیه و منوط به بن است که موج  ضرر و زیان 
بوا  از اجماع فقهوا   به  یگران نشو . بیشتر موا  یانون مهنی با ایتباس از حقوق امامیه و بر اشت

شرع مقهس اسالم منببد است. بنابراین از زمان وضع یواعه اجتمواعی توسوط یانونگوذاران توا     
ها تابع شرایط و عمومات یانون مهنی بو ه اسوت.  ر ایون  وره   وضعیت ماشکیت ب  1347سا  

یوانون موهنی    149و  148اصل بر امکان تملک خصوصی تمام منابع ببی بو ه و براسواس مووا    
تتنه  ر زمین مبا  نهرها را تملک و ب  مبا  را حیازت کننه. به تعبیر  یگر، هور  توانمر م می
بور اری کنوه.   توانتت  ر اراضی مبا  از نهر یا رو خانوه جوویی منشوع  و از بن بهوره    کس می
 ا ، ماشکیت خصوصی ب  و نهر بورای وی متوتقر   رو همین که شخص این کار را انجام میازاین
: 1376ومت نظارت و ماشکیتی بر منابع ببی از هر یبیل نهاشت )کاتوزیوان،  شه و  وشت یا حکمی
مقرر  اشته است: هر ماشکی نتبت به مایملک خو  حد هر  30(. یانون مهنی  ر ما ۀ 74و  73

گونه تصرف و انتفاع را  ار ، مگر موار ی که یانون استثنا  کر ه باشه. پس هر کس با ایوهامات  
ع ببی  سترسی پیها کنه ماشوک بن خواهوه بوو  و از ایون طریود حود       مشخصی به یکی از مناب

 (.32 :1372بر اری از ماشکیت خو  را خواهه  اشت )ناصرزا ه، بهره
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 «ثروتي عمومي». آب، 2
اسوت. بوه    27/4/1347مصوو    بن شوهن  و نحووۀ ملوی   ب  گام او  تحو  ب   ر ایران، یانون

عم از منابع ب  سبحی و زیرزمینی، ثروت ملوی محتوو    ها ااین یانون کلیۀ ب  1موج  ما ۀ 
بر اری ایون ثوروت ملوی و احوهاث و ا ارۀ     شهه و متعلد به عموم است و متئوشیت حفظ و بهره

این یوانون   1رسه ما ۀ نظر میشو . بهتأسیتات توسعۀ منابع ب  به وزارت ب  و برق محو  می
هوا و چگوونگی   را تنهوا متوئو  حفاظوت از ب    ها را ج و انفا  تلقی کر ه و  وشوت  ماشکیت ب 

این یوانون  ر خصووص ثوروت     1حتا  بور ه است. بنابراین مقایتۀ ما ۀ بر اری از بنها بهبهره
هوا  بن مبنی بر متعلود بوه  وشوت  انتوتن بتوتر رو خانوه       2ها و ما ۀ ملی محتو  کر ن ب 
  و نحووۀ ملوی شوهن بن بورخالف     یانون ب 2طورکه اشاره شه،  ر ما ۀ اهمیت  ار ، زیرا همان

بتوتر انهوار و    که منابع ببی را ثروت ملی یعنی از انفا  و متعلد به عموم مر م  انتوته،  1ما ۀ 
؛  1393:2؛ ضویایی، 74]اشو ::  1376ها را متعلد به  وشت تلقی کر ه است )کاتوزیوان،  رو خانه

تعاری  ماشکیت ملی یا عمومی  (. بیان این عنوان ماشکانه به تفاوت76 :1356جعفری شنگرو ی، 
یوانون موهنی بن کشوور کوه      537گر  . حقویهانان فرانته براساس ما ۀ با ماشکیت  وشتی برمی
یانون مهنی ایران نی  است،  ر تعری  امووا  ملوی بنهوا را بوه  و  سوتۀ       23مبنای تنظیم ما ۀ 

 ارنوه.  ه را بیان موی کننه و برای اموا  عمومی سه خصیصاموا  عمومی و اختصاصی تقتیم می
 انه از:از  یه بنها اموا  عمومی عبارت

 ت و بیرون از یلمرو مبا الت است؛اش ( یابل انتقا  نیت
 رو ؛کار نمی ( امارۀ تصرف  ر مور  بنها به
 (.59 :1356شونه )جعفری شنگرو ی، ج( مشمو  مرور زمان نمی
موا   وشتی که  ر اختیوار ا ارات یورار   یانون مهنی ایران از ا 26این  ر حاشی است که ما ۀ 

 ار  سخن به میان بور ه است؛ یعنی امواشی که بوه یوک خوهمت عموومی اختصواص یافتوه یوا        
هوای عموومی   بهن و کتابخانهگیرنه؛ ماننه راهبر اری یرار میمتتقیماً  ر اختیار عموم برای بهره

ف  وشت یرار  ار  و یابول تملوک   عنوان مصاشم عمومی و منافع ملی تحت تصرکه ماشکیت بن به
(. بنابراین نبایه عبارت امووا  عموومی  ر کنوار    79 :1356خصوصی نیتت )جعفری شنگرو ی، 

 اموا   وشتی یرار گیر  تا موج  اشتباه شو .  
 ار وظیفوۀ  ، از  و جهت عههه1347بایه گفت  وشت با تصوی  یانون ملی شهن ب   ر سا  

ها. بوا ایون   منابع ب  و  ( ماشک بو ن بتتر انهار و رو خانه خبیری شهه است: اش ( ملی شهن
حتا  بور . اشبته  ر خصوص اینکه بیا ب  رو خانۀ ها را ج و اموا   وشتی بهتوان ب وص ، نمی

 شو  یا خیر،  ر ا امۀ بحث پاسخ الزم  ا ه خواهه شه.رو  ج و انفا  محتو  میزاینهه
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 . آب، مصداقي از مشترکات عمومي3

بوه   1361 ر گام  وم تحو   ر نظام حقویی ب   ر ایوران، یوانون توزیوع عا النوۀ ب   ر سوا       
هوا بوه   تصوی  رسیهه است. این یانون که پس از  رو  رست مشوکالت ناشوی از ماشکیوت ب    

ایون یوانون    52تصوی  رسیه،  ر وایع یانونی جامع و ناظر بر مقررات مربوط به ب  است. موا ۀ  
کلیۀ یوانین و مقرراتی که مغایر با این یانون باشه، از تاریخ تصوی  این یوانون  ر   ار : مقرر می

بن یتمت که مغایر است بالاثر است. طبد این ما ه، یانون توزیع عا النۀ ب  جایگ ین یانون ب  
شهه و  ر حا  حاضر یانون جاری و نافوذ  ر اموور ب     1347و نحوۀ ملی شهن بن مصو  سا  

بیه. از نظر چارچو  کلی و مبانی، یانون توزیع عا النۀ ب  با یانون ملی شهن می حتا کشور به
های موجو  پیش از احهاث تأسیتوات از  ب  موار  انبباق زیا ی  ار . براساس این یانون حقابه

نظر حجم و تعیین زمان مصرف همچون گذشته  ر اختیار وزارت نیرو یورار  ار  توا طبود ایون     
 (.23:1392 اران یرار گیر  )بشیری و همکاران، انین مربوط  ر اختیار حقابهیانون و سایر یو

هوای بن بوا یوانون مصوو       ر اینجا ضمن عبور از اشتراکات این  و یانون، صرفاً بوه تفواوت  
 شو .که مرتبط با موضوع ماشکیت منابع ب  است، اشاره می 1347

انوه،  حتوا  بموهه  ثوروت ملوی بوه   ، منابع ب  اعوم از سوبحی و زیرزمینوی    1347 ر یانون 
انوه.  محتوو  شوهه   1«مشوترکات »که  ر یانون توزیوع عا النوۀ ب ، منوابع ب  جو و      رصورتی

تر است مشترکات عمومی مج ا از ثروت ملی است، زیرا ثروت ملی  ر کالم ا بی به انفا  ن  یک
انون توزیع عا النوۀ  شو .  ر یتا مشترکات عمومی که  ر یانون مهنی به اموا  عمومی اطالق می

بر اری از منابع ب  به  وشت محو  شوهه اسوت.  ر   ب  متئوشیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره
عنوان نماینهۀ اجتماع، مرجعی است که هر کس بخواهه  ر تأسیتوات یوا   این خصوص  وشت به

غیرمجواز   منابع ببی  خاشت کنه، بایه از  وشت اجازه بگیر ، وگرنه ایهامات وی مشومو   خاشوت  
 شو  که متتوج  مجازات است.بو ه و نوعی تجاوز تلقی می

عمول بور ، اظهوارنظر کور :    شورای نگهبان ضمن یکی از ایرا ات ماهوی که به این یانون به
از »شوو  نوشوته شوو :    ها را از انفا  ذکر نمو ه شرعاً صحیم نیتت و پیشونها  موی  اینکه ب »

یوانون   45 رسوت اسوت کوه اصول     » ر ا امه بمهه اسوت:  «. مشترکات است و  ر اختیار  وشت
هوای عموومی   های عمومی را ج   انفا  و ثوروت ها و سایر ب ها، رو خانهاساسی  ریاها،  ریاچه
را اضافه کر ه است، بوا ایون حوا     « های عمومیثروت»عبارت « انفا »یلمها  نمو ه و  ر کنار 
متفاوت « های عمومیثروت»و « انفا »مفهوم  با  و« مشترکات عمومی»بایه  انتت که مفهوم 

(. هرچنه یانون توزیع عا النۀ ب ، منابع ب  را از مشوترکات  213-216 :1371)مهرپور، « است

                                                           
. مشترکات یا ماشکیت اشتراکی یعنی حد اختصاص ماشکانۀ اب ار توشیه، از بن جامعه باشه، وشی  وشوت، بوه ا عوای    1

 (.603: 1389ور راجع به بن کنه )جعفری شنگرو ی، نیابت موهوم از جامعه، تصهی ام
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من شوۀ نفوی حقووق    تووان بن را بوه  و  ر اختیار حکومت اسالمی  انتته است، به  الیل زیر نمی
 صاحبان حد بر منابع ب   انتت.

عنوووان مشووترکات، عبووارت: یانونگووذار پووس از اعووالم منووابع ب  بووه ،1 شیوول او :  ر مووا ۀ 
را بور ه است؛ « شو بر اری از بنها به  وشت محو  میمتئوشیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره»

روشونی مشوخص   عنوان مشوترکات را بوه   ر وایع این عبارت مرا  یانونگذار از اعالم منابع ب  به
بور اری از منوابع ب  سوبحی و    حفظ و اجازه و نظارت بر بهره کنه که  وشت تنها متئوشیتمی

 زیرزمینی را  ار .
روشونی ایون اسوتنباط را    بن به 1یانون توزیع عا النۀ ب  با ما ۀ  2 شیل  وم: مقایتۀ ما ۀ 

هوا را  ر اختیوار حکوموت اسوالمی  انتوته و از      بتتر و حریم رو خانه 2کنه.  ر ما ۀ اثبات می
میان نیاور ه، بلکه به  وشت اجوازۀ یلوع متوتحهثات وایوع  ر     اری از بنها سخنی بهبر اجازۀ بهره

 بتتر  ر یبا  پر اخت ختارت را  ا ه است.
بور تملوک  وشوت بور حوریم و بتوتر       یانون توزیوع عا النوۀ ب  عوالوه    2 شیل سوم:  ر ما ۀ 

حلی و اراضی متتحهثه که ها، تملک  وشت بر اراضی ساها و باتالقها و  ریاها و  ریاچهرو خانه
ها پهیوه بموهه   ها و باتالقها یا خشک شهن مر ا  ر اثر پایین رفتن سبم ب   ریاها و  ریاچه

 باشه،  ر صورت عهم احیا یبل از تصوی  یانون نحوۀ احیای اراضی تأکیه شهه است.
 2  ر موا ۀ «  ر صورت عهم احیا  یبل از تصوی  یوانون نحووۀ احیوای اراضوی    »ذکر عبارت 

بیانگر اذعان یانونگذار به وایعیت حقویی ماشکیت افرا  بر اراضی احیاشهۀ ساحلی توسط بنها پس 
روشنی استنباط انفا  از موضووع منوابع ب  و اراضوی    از پایین رفتن سبم ب  است. این ییه به

 کنه. علت این امر بن است که از نظر فقهی تا پیش از تصوی  یانون نحوۀساحلی را مشخص می
خصوص یبل از نظام جمهوری اسالمی، احیای این  سوته از اراضوی براسواس    احیای اراضی و به

شه و پس از این یانون، جمهوری موج  ماشکیت می« من احیی ارضا میته فهی شه»حکم فقهی 
منه ساخته است و به همین سب  اگرچه، چنوین تملکواتی   اسالمی تملک اراضی موات را یاعهه

اکم  ر زمان تملک صورت گرفته، وشی چون منببد با این  یهگاه فقهی بوو ه  برخالف یوانین ح
 یانون به چنین تملکاتی وجهۀ یانونی  ا ه و به رسمیت شناخته شهه است. 2است،  ر ما ۀ 

 

رود؛ مالکیــت خصوصــي آب و تحلیــل وضــعیت حقــوقي آب زاینــده
 اازگاری آن با برداشت حقوق بشری از آب

ایی که ممکن است  ر استقرار ماشکیت اشخاص حقیقوی و حقوویی بور    هرفع شبهات و تشکیک
شو ، بهون تحلیل وضعیت حقویی این ب  ممکن نیتت.  ر نگاه او  و با رو  وار  میزاینهه ب 

رو  را بایه مصهایی از انفا  تلقوی کور .   رسه ب  زاینههنظر مییانون اساسی، به 45استنا  اصل 
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هوای  انفا  پر اخته اسوت. مقصوو  از انفوا   ر ایون اصول، ثوروت       این اصل، به متئلۀ مصا ید
ای که  ر این اصل بور ه شوهه،  گانهماشک است. مصا ید پان  هعمومى و به تعبیر  یگر اموا  بی

های طبیعی هایی از اموا  عمومى است. تصریم یانونگذار مبنی بر استفا ه از ثروت ر وایع نمونه
صلحت عمومی است. مصواشم عموومی نیو   ایورۀ وسویعی از مالحظوات       کار بر ن بن  ر راه مبه

گیور . هرچنوه بحوث انفوا  و ماشکیوت      اجتماعی، سیاسی، ایتصا ی و فرهنگوی را  ر نظور موی   
شو ، شایتته است تا ارتباط این اصل اشخاص از  یه فقهی  ر بخش  یگر این مقاشه بررسی می

ه  ر اوشین مواجهه با واژۀ انفا   ر یوانون اساسوی   با یربن و فقه  ر اینجا مشخص شو ، زیرا بنچ
یتاشونک عون االنفوا  یول االنفوا        »چی ی است که  ر یربن بمهه است:  رسه، بننظر میبه

(. از روایات متعوه   1)انفا : « واشرسو  فاتقوا  واصلحوا ذات بینکم واطیعواا  ان کنتم مومنین
پیوامبر )ص( و ائموه )ع( انفوا  از بن پیوامبر و اماموان      بیه که  ر زموان حضوور    ست مینی  به

 (.1381:144کر نه )حتینی، انه صرف می انتتهمعصوم بو ه و بنان بن را هر کجا می
یانون اساسی ذکر شهه، سرمایۀ اسالم اسوت   45از نظر فقهی انفا  از جمله ب  که  ر اصل 

شوو . بوا ایون وصو  برخوی اشوخاص از       و بایه تنها  ر راه مصاشم اسالم و عموم جامعه مصورف  
شوهه بوه مور م بر اشوت غلبوی  اشوته و       های فروختهها و ب مفهوم انفا   ر راببه با رو خانه

شوو  ایون بر اشوت از پشوتوانۀ      اننه. براساس  الیلی کوه بور ه موی  رو  را ج و انفا  میزاینهه
ایون وصو  تعلود ماشکیوت ب       شوو  و بوا  یانونی و فقهی الزم برخور ار نیتت، مر و  اعالم می

رو  به اشخاص حقیقی و حقویی تعارضی با یانون اساسی نوهار  و بوه اسوتنا  ایون اصول      زاینهه
عهوهۀ   که ماشکیت بن مشخص و مهیریت و حفاظت و حراست بن بور  رو  راتوان ب  زاینههنمی

اشکیوت اشوخاص   حتا  بور .  الیل حقویی و فقهی این ا عوا و اثبوات م   وشت است، از انفا  به
 شو :رو ،  ر  و بنه ذیل مباشعه مینتبت به ب  زاینهه

 

 رود. دالیل حقوقي خصوصي بودن آب زاینده1
یانون و استفا ه از تفتیر شفظی و کمک از برخی مووا  یوانون    ر این بخش با بررسی ما ه به ما ۀ 

وسویلۀ بن  فتویر اسوت و بوه   هوای ت توزیع عا النۀ ب  برای فهم موا   یگر بن که از بهترین شویوه 
(. کوشوش  1377:16های یانونگذار فهمیه )کاتوزیوان،  توان معنای  رست یانون را از سایر اعالممی
عنوان مشترکات های سبحی و زیرزمینی بهشو  به این پرسش پاسخ  ا ه شو  که بیا اعالم ب می

 حتا  بور ؟بر منابع ب  بهمن شۀ نفی حقوق افرا   ر اختیار حکومت اسالمی است را بایه به
 ر پاسخ به این پرسش بایه گفت  ر مجموع یانون توزیع عا النۀ ب  بر حقوق صاحبان حد 

از « انفوا  »های سبحی و زیرزمینی  الشت  ار  و حتی با اسوتنباط مفهووم فقهوی    بر منابع ب 
های سبحی و ب بران بر بن یانون، حقوق شرعی و یانونی حقابه 1 ر ما ۀ « مشترکات»عبارت 

 زیرزمینی همچنان به شحاظ یانونی پابرجاست.  الیل این ا عا بهین شر  است:
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هوای سوبحی و زیرزمینوی از    یانون توزیع عا النوۀ ب  بوا اعوالم اینکوه ب      1اش (  ر ما ۀ 
عنوان ماشوک  مشترکات و  ر اختیار حکومت اسالمی است، بالفاصله جایگاه یانونی  وشت را نه به

بر اری از منابع ب  مشخص کر ه است. عنوان متئو  حفظ و نظارت و اجازۀ بهرهبلکه بهها، ب 
شو . ایون موتن عبوارت    متن عبارت به انهازۀ کافی گویا و رساست و ابهامی  ر بن مشاههه نمی

مبابد « شو به  وشت محو  می هابر اری از ب متئوشیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره»است از: 
ها را ها، یانونگذار این اختیار  وشت بر ب صریم یانون، بالفاصله پس از اعالم اختیار  وشت بر ب 

بر اری مشوخص کور ه اسوت. ایون     نه از نوع ماشکیت بلکه از نوع حفظ و اجازه و نظارت بر بهره
هوای   وشوت ایوران نتوبت بوه میثواق      توانه  ر راستای اجرای تعههاتیتمت از یانون  ییقاً می

کمیتووۀ حقوووق ایتصووا ی، اجتموواعی و فرهنگووی و  15اشمللووی و نظریووۀ تفتوویری شوومارۀ بووین
 1980نوامبر  10که  ر  18/35های بعهی مجمع عمومی سازمان ملل از جمله یبعنامۀ یبعنامه

 1ار گیر . ربارۀ تأمین ب  بشامیهنی و فاضال  بههاشتی صا ر شهه است، یر 55 ر اجالس 
هوا و  ریاهوا را  ر   یانون توزیع عا النۀ ب  که اراضی حریم و بتتر رو خانه 2 ( متن ما ۀ 

 هوه، بوا مبوانی     انه و اختیار یلع متتحهثات م احم را به  وشت میاختیار حکومت اسالمی می
خووبی  ، بوه  انهبر اری از منابع ب  میکه  وشت را متئو  حفظ و اجازه و نظارت بر بهره 1ما ۀ 

هوا و  ریاهوا بوا    گویای تفاوتی است که یانونگذار بین ماشکیت حکومت بر حریم و بتتر رو خانوه 
 بر اری از منابع ب  یائل شهه است.متئوشیت  وشت  ر حفظ و اجازه و نظارت بر بهره

مثابوۀ حقوی یوانونی تأییوه و سوازوکار تعیوین بن را       ج( یانون توزیع عا النۀ ب  حقابه را به
حقابه عبارت از »یانون توزیع عا النۀ ب   18خوبی معین کر ه است. مبابد تبصرۀ ذیل ما ۀ هب

حد مصرف ببی است که  ر  فاتر ج   جمع یهیم یا اسنا  ماشکیت یا حکوم  ا گواه یوا موهارو     
ایون تعریو    «. یانونی  یگر یبل از تصوی  این یانون برای ملک یا ماشک بن تعیین شوهه باشوه  

حقوق اشخاص حقیقی و حقویی بر منابع ب  را به رسمیت شوناخته اسوت.  ر موا ۀ    صراحت به
 ار یائل شهه است که  ر صورت اعترا  به مقوهار  همین یانون حتی این حد را برای حقابه 19

 نفره که یانون تعیین کر ه است، ایامۀ  عوا کنه.های پنجشهه  ر هیأتحقابۀ تعیین
شهه یبول از تصووی  یوانون نحووۀ احیوای اراضوی  ر حکوموت        استثنا کر ن اراضی احیا ( 

هوا و  ریاهوا و از   اسالمی از یک سو  شیل بر استنباط ماشکیت  وشت بر حوریم و بتوتر رو خانوه   
سوی  یگر یائل بو ن یانونگذار به ماشکیت ایقاعی ایجا شهه  ر اثر یاعهۀ فقهی حیوازت اراضوی   

 موات تا پیش از ملی شهن بنهاست.

یانون توزیع عا النۀ ب   وشت مکل  بوه پر اخوت ختوارت بوه بن  سوته از       44ما ۀ  ر  و(
اشخاص حقیقی و حقویی شهه است که  ر اثر ایهامات  وشت منابع ب  متعلد بوه بنهوا نقصوان    

 یافته یا خشک شهه باشه.

                                                           
1. see Report of the United Nation Water Conference, supra n. 14, Resolution II (A),at66. 
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روشنی ماشکیت یانونی و یبعی اشخاص حقیقی و حقویی بر منابع ب  سبحی و این ما ه به
صورت چگونه ممکن است یانونگذار به  وشت  ستور  کنه، زیرا  ر غیر اینمینی را اثبات میزیرز

هوایی را کوه   اشمنفعوه شوهن ب   پر اخت ختارت ناشی از نقصان ب  یا خشک شهن یا متولو  
 ستور یانونگذار به  وشت  بو ،متعلد به  وشت است، بههه. چنانچه این منابع متعلد به  وشت می

ن ختارات وار ه به اشخاص حقیقی و حقویی که  ر اثر ایهامات  وشت  چوار نقصوان   برای جبرا
بو  و پر اخت ختارت بابت نقصان ماشی که متعلد بوه  وشوت   معنا و شغو انه، سخنی بیب  شهه
 (.1394:232شه )ضیایی، اساس تلقی میاست، بی

 

 روددالیل فقهي انفا  نبودن آب زاینده. 2
 هنوهۀ مفهووم انفوا  را نهاشوتن ماشوک      مالو اصلی و عنصر اساسی تشوکیل امام خمینی )ره( 

ای ویژه  ار . وی مالو و محور انواع انفا  را ماشوک   انه. ایشان  ربارۀ انفا  نظریهخصوصی می
 انه. بنابراین از  یهگاه ایشان هر ماشی که ماشک خصوصوی نهاشوته باشوه،    خصوصی نهاشتن می

ها و... از ها و چه از ته  رههای ببا  طبیعی، چه از کوهه و چه از زمینهای موات باشچه از زمین
از مجمووع  »فرمایوه:  ذیول بوا  خموس موی     اشبیوع انفا  خواهه بو . امام خمینی )ره(  ر کتا  

شو  امواشی که از امام است )و از انفا (  ارای یک عنوان است و بن عنوان بر روایات فهمیهه می
ها یکتان اسوت  شو  و شیکن مالو  ر همۀ این موار  و مصهاقتببید میهای متعه ی مصهاق

و بن اینکه هر ماشی چه زمین باشه و چه غیر زمین هر گاه ماشک و سرپرست خصوصی نهاشوته  
توانه  ر هر جایی صال  بهانه بن را ه ینه کنه. این روشی باشه از بن رهبر جامعه است و او می

اشتالم است، شیکن نه با است... )مصا ید انفا ( همه از بن امام علیهها شایع است که میان  وشت
اشتالم است و های متعه ، بلکه همۀ بنها با یک مالو از بن امام علیههای مختل  و مالوعنوان

مووات بوو ن، ببوا      هایی از یبیل جنگول، بن اینکه این اموا  ماشک خصوصی نهار .... پس عنوان
ها یرار  اشتن و...  ر انفوا  بوو ن مووار  یا شوهه     ها و یعر  رهرۀ متیر کوه ر زم طبیعی بو ن،

 خاشت نهار ، بلکه همۀ موضوع انفا  بو ن یوک چیو  نهاشوتن ماشوک خصوصوی اسوت و ایون        
توان گفت که هور مواشی یوا    صورت یک یاعهۀ کلی میهای بن است ... پس بهها از مصهاقعنوان

اشتوالم و  ر فور    او  ما  از بن خو  ماشک و نه از بن امام علیه ماشک  ار  و یا نهار .  ر فر 
اشتالم است ... هر گاه به روایات زیوا ی کوه  ر ایون بواره نقول شوهه اسوت         وم از بن امام علیه

مراجعه کنی به این نکته  ست خواهی یافت که بن چه گفتیم هم مبابد فهم عرف است و هوم  
)خمینوی،  « هوا نیو  اسوتوار اسوت    هموین روش میوان  وشوت    ویژه بن کهمنببد بر روایات و به

به بعه(. مبابد تصریم امام خمینی )ره( تعلد امووا  بوه افورا  و  اشوتن ماشوک       643 :ق1421
عنوان یک یاعوهه،  کنه. شهیه ثانی نی  اصوالً انفا  را بهخصوصی بن را از شمو  انفا  خارج می

هم بهون اشواره بوه سوخن     اشمتائلریا صاح   انه که ماشک خصوصی نهاشته باشه. ماشی می
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به بعه(. برخی انفا  را پان  ه نوع  254 :ق1418پذیر  )طباطبایی، شهیه ثانی همین نظر را می
(. بعضی فقها نیو   ر پاسوخ   290: 1387ها از جملۀ بنهاست )طوسی،  اننه که بتتر رو خانهمی

ای نظرهای سایر فقهای مور  اشاره ابهاموات  شهه  ر راست هایی که  ربارۀ انفا  مبر به پرسش
هوا و معوا ن و  ریاهوا همگوی از     ها و مراتع و جنگلانه. اراضی موات و کوهرا چنین تبیین کر ه

انه که متعلد به شخص خاص نیتتنه، چون  ر بنها نقشوی  انفا  هتتنه، یعنی از اموا  عمومی
ق: 1408ر امام متلمین خواهه بو  )منتظوری،  باشنه و  ر اختیااصبال  ملی میانه؛ و بهنهاشته
و امام خمینی و فقهای  یگر کوه   اشمتائلریا (. بنابراین بین  یهگاه شهیه ثانی و صاح  470

عبارت  یگور،  نظر وجو   ار . بهشو ،  ر این موضوع اتفاق ر اینجا از ذکر نام بنها خو  اری می
شته باشوه، جو و انفوا  بوو ه و اموواشی کوه  ارای       از نگاه همۀ بنها امواشی که ماشک خصوصی نها
ای  یگر بر این باورنه که بنابر ظاهر گیر . اشبته عههماشک خصوصی است، خارج از انفا  یرار می

هوا  روایات، بلکه صریم بتیاری از بنها، انفا  شامل تمام منافع روی زمین است.  ر خصووص ب  
تفواوت  ار ،  « انفوا  »زیع عا النۀ ب  بوا مفهووم   مذکور  ر یانون تو« مشترکات»اگرچه مفهوم 

موذکور  ر یوانون، براسواس نظریوۀ     « مشوترکات »ها از عبوارت  حتی با استنباط انفا  بو ن ب 
حضرت امام )ره( صرف  اشتن ماشکیت خصوصی بن را از شمو  انفا  و از شمو  ماشکیت اموام  

 ر روایت صوحیم   تهذی  اشمتائلکنه. شیخ طوسی  ر اشتالم و حکومت اسالمی خارج میعلیه
بور اری  هر کس از زمین زو تر بهوره »از امام صا ق )ع( به نقل از پیامبر اکرم )ص( بور ه است: 

(. از نظور  135 :ق1401)شویخ طوسوی،   « کر  و بن را ببا  ساخت بن زمین متعلود بوه اوسوت   
نهاشوته اسوت.    فقهای اسالمی زمین کشاورزی احیاشهه بهون ملحقوات بن از جملوه ب ، معنوا   

معتقه است اصوالً تحقد احیا و ببا ی زراعوی   االسالمشرایعمحقد حلی فقیه برجتتۀ شیعه  ر 
به بعه(. روایت 127 :تاکنه )محقد حلی، بی نبا  جاری ساختن ب  بر بن زمین معنا پیها میبه

بنکوه   بیوا »پرسونه:  زمینه است که از امام صوا ق )ع( موی   صحیم اشتنه شیخ صهوق  ر همین
اتاق ساخته و نخل و  رخت کاشته اسوت ماشوک   زمینی را ببا  کر ه و  ر بن زمین نهر کشیهه، 

(. 346 :ق1409)شیخ صوهوق،  « بلی، همه را ماشک است»فرماینه: ، امام می«شو ؟همۀ بنها می
 که سل  ماشکیوت زموین از صواح  بن ممکون نیتوت،     گونهبا توجه به ا شۀ شرعی مذکور همان

 اشکیت حقوق اشحایی زمین مثل ب  و راه هم از احیاکننهه جای  نیتت.سل  م
 

 رود، حقي بشریآب زاینده .3
توانه حد  سترسوی مور م بوه ب  شور  را     رو  نمیاثبات ماشکیت اشخاص نتبت به ب  زاینهه
رو  با حد  سترسی مر م به ب   و بحث جهاگانه است سل  کنه، زیرا بحث ماشکیت ب  زاینهه

توان این حد بشری را که مقهم بر ماشکیوت ب  اسوت، نا یوهه انگاشوت.     هیچ شرایبی نمی و  ر
تورین مصوا ید نتول او     تر یه، حد ماشکیت خصوصی نی  حقی بشری است؛ یکوی از مهوم  بی
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حقوق بشر همین حد ماشکیت خصوصی است. نتول او  حقووق بشور بویش از بنکوه مفهووم و       
ماهیتی متافی یکی  اشته، ذات و یوام فر  به بن بتوتگی  ار .  گرایانه  اشته باشه، ماهیتی وایع

میان بور . این نتل برعکس نتل او  با تأکیوه  اما امروزه، بایه سخن از نتل سوم حقوق بشر به
عبوارت  بر تحو  اجتماعی فر  و توسعۀ اجتماعی، کمتر از رویکر های فر گرایانه متأثر است. بوه 

تجلی مفهوم شهرونه اسوت. حود بور     مفهوم فر  نیتت، بلکه  یگر، نتل سوم حقوق بشر تجلی
عنووان  توسعه از مصا ید نتل سوم حقوق بشر است و حد بر ب ، زیرمجموعۀ حد بر توسعه به

شو . امروزه نبایه  ر تقهم شهرونه بور فور  تر یوه  اشوت )جاویوه،      حد شهرونهی محتو  می
خصوصوی اسوت و سوازگاری چنوهانی بوا      (؛ چراکه فر گرایی مبتنی بر منفعت 68و  67: 1392

بر بن  ر  نیای کنونی حقوق بشر بنچنان به هم وابتوته و پیوسوته   توسعۀ اجتماعی نهار . عالوه
توان تحقد یکی را بهون توجه به سایر حقوق عملی  انتت. برای مثوا  حود   شهه است که نمی

ترین حد بشری اسوت و   سترسی بشر به ب ، شرط الزم برای تحقد حد حیات اوشین و بنیا ی
های اخیر اهمیت متئلۀ ب  و ارتباط بن با شو .  ر سا برای توسعه امری ضروری محتو  می

ای شهه اسوت.  های توسعهترین متائل جهانی و بحثحقوق بشر تا بنجا پیش رفته که ج و مهم
توسوعه  کنفرانس  وبلین ایرشنه  ر خصوص ب  و توسعه و اجالس ریو  ر مور  محیط زیتت و 

، کنفورانس ب   1993و کنفرانس جهانی حقوق بشور  ر ویون اتوریش  ر سوا       1992 ر سا  
الهوه و   2000موراکش و   21997و مجوامع جهوانی    1977 ر سوا    1مار   پالتا  ر برژانتوین 

عنووان یوک نیواز اساسوی و     کیوتو بر وابتتگی و پیوستگی حقوق بشر و اهمیوت ب  بوه   2003
بور  فع فقر و پیشگیری از نقض کرامت انتانی تأکیوه  ارنوه. اشبتوه عوالوه    ارتباط بن با توسعه و ر

 15اشمللی حقوق بشر )اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثایین(، نظریۀ تفتیری شمارۀ منشور بین
از طرف سازمان ملل تأییه  2002کمیتۀ ایتصا ی، اجتماعی و فرهنگی که  ر سا   1989سا  
ب  و حقوق بشر را بیان و حد  سترسی بشر به ب  را شناسایی صراحت ارتباط متتقیم شه، به

هوای موور  اشوارۀ یبلوی کوه ب  را کواالیی اساسوی        کر ه و نتبت به رویکور   وگانوۀ اعالمیوه   
 انتتنه، تعیین تکلی  کر ه است. پس  ر  نیای کنونی که ب  از یک سوو عنصور ضوروری    می

حقوق بشر ایهۀ زمان ما »است و از سوی  یگر، برای زنهگی بشر و راهکار زیربنایی برای توسعه 
بایه به ب  نگاهی متفاوت  اشته باشویم توا یبول از هور چیو       (، Henkin,1981:64« )شهه است

موج  محرومیت افرا  از حد  سترسی به بن نشو . اتخاذ هر سیاستی که بوه ایون محرومیوت    
 2050شوهه توا سوا     بینوی  بیه. پویش حتا  میمنجر شو ،  ر وایع انکار حد حیات بشری به

کنوه کوه تحوت توأثیر کمبوو  مو من و       حهایل از هر چهار نفر یک نفر  ر کشوری زنوهگی موی  

                                                           
1. see Report of The United Nations Water Conference, Mar del Plata, March 14-25, 1977,U.N. 

Publication, Sales No. E.77.II.A.12 (1977). 

2. see Report of The United Nations Water Conference, SUPRA N. Resolution II(a), at 66. 
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بلنهمهت ب  ساشم است. این  ر حاشی است که  ر طو  یرن گذشته جمعیت جهان بیش از سه 
 برابر شهه، وشی مصرف ب  برای مقاصه انتانی شش برابر شهه اسوت و از بنجوا کوه شهرنشوینی    

(، پس بایه ضومن حفوظ   William&Frank,2000:157عامل تخری  سریع محیط زیتت است )
بران( حد  سترسی مر م بوه ب  شور     اران و سهمرو  )حقابهنفعان رو خانۀ زاینههحقوق ذی

های ذکرشهه حیات بشری را به خبور نینوهاز . هموین    ساشم  ر اوشویت او  یرار گیر  تا بحران
گیوری  رو  و یانونگذاری منبقی و تصمیماخلۀ  وشت  ر موضوع ب  زاینههموضوع علت اصلی مه

 وایعی و تهریجی برای صاحبان بن است.

 

 گیریبحث و نتیجه
رو  طبیعی گرفته مشخص شه که حهایل ماشکیت ب  زاینهههای حقویی صورتبا توجه به بحث

ت  وشوت یورار  ار ، بلکوه  ر    و ب  اشحایی تونل او  کوهرنگ نه ج و انفا  است و نه  ر ماشکیو 
برنوه. اموا ماشکیوت ایون     شرایط عا ی حد کتانی است که یا  ر این حوضه حقابه  ارنه یا سهم

تووجهی بوه   های فنی و کمبو  ب   ستخوش خبرهایی شهه که بی شیل چاششماشکان امروزه به
شکیوت ب  و  توانه از شحاظ حقووق اجتمواعی و ایتصوا ی توأثیر مهموی  ر سرنوشوت ما      بنها می

یانون اساسوی ایتصوا     44ذکر است براساس اصل  تضعی  حقوق ماشکانۀ بنها ایجا  کنه. شایان
این اصل اموواشی   1سه بخش  وشتی، تعاونی و خصوصی تقتیم شهه است. براساس بنه  به ایران

 تووان از ایون اصول    ار . پس نمی صورت عمومی  ر اختیار  وشت یرارکه نام بر ه شهه است، به
بر اشت ماشکیت  وشتی نتبت به اموا  مور  اشاره کر ؛ زیرا این امووا   ر اختیوار  وشوت یورار     

کنه. ایون  سوته از امووا ، عموومی      ار  و  وشت بهون  اشتن ماشکیت، فقط بنها را مهیریت می
 گونه اموا  متعلود عبارت  یگر، اینتوانه نتبت به بنها خریه یا فروش کنه. بهاست و  وشت نمی

عنوان نماینهۀ مر م  ر بنهوا تصورف   به مر م  ر ماشکیت عمومی یرار  ار  و  وشت مجاز است به
بیوه. بنوابراین  وشوت  ر بخشوی از حوضوۀ      حتا  نموی کنه. اما این متصرف صاح  و ماشک به

بور اری از منوابع ب    رو  ماشک نیتت، بلکه متئوشیت حفوظ و اجوازه و نظوارت بور بهوره     زاینهه
ای نیتت؛ زیرا از  یرباز حوضوۀ  را بر عههه  ار . اما اعما  این متئوشیت نی  کار سا ه رو زاینهه
هوای  های  ور یعنی  وران صفوی تاکنون توالش رو بو ه و از گذشتهرو  با کمبو  ب  روبهزاینهه

 هارو  شهه است. اما فعاشیتزیا ی برای انتقا  ب  از حوضۀ مجاور یعنی کارون به حوضۀ زاینهه
بار  ر سا  رو  نختتینبرای انتقا  بخشی از ب  مازا  بر مصارف حوضۀ مجاور به حوضۀ زاینهه

 2بور اری از تونول   بر اری از تونل او  کوهرنوگ بوه بوار نشتوت. بعوهها بوا بهوره       با بهره 1332
بر اری از تونل چشمۀ شنگان حجوم ب  انتقواشی بوه    و پس از بن با بهره 1364کوهرنگ  ر سا  

میلیون متر مکع   ر سا  رسیهه است. شایان ذکر اسوت کوه حجوم     700رو  به زاینهه حوضۀ
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میلیوون متور    1800های  ز و کارون( باشغ بر ب  خروجی از استان اصفهان )ورو ی به سرشاخه
هوای فنوی  ر راه حقووق ماشکیوت مور م      (. اما چاشش1394:233مکع   ر سا  است )ضیایی، 

هوا  های حقویی بن نهار ، زیرا طوی ایون سوا       ست کمی از چاششرو  نینتبت به ب  زاینهه
ویژه  ر باال ست بنچنان بوو ه کوه حجوم    های غیراصوشی از ب  بهرشه جمعیت و رشه بر اشت

رو  را جبران کنوه و هموین موضووع م یوه بور      ب  انتقاشی نتوانتته کمبو  ب   ر حوضۀ زاینهه
   ر نظم ایتصا ی بن شهه و اگر با جوهیت ایون   مشکالت حقویی مربوط به ماشکیت ب  و اخال

متئله پیگیری نشو ، مشکالت از مرز ایتصا ی و حقویی عبور کر ه و به متائل مهوم سیاسوی   
های سازمان ملل متحه برای ارزیوابی  امنیتی تبهیل خواهه شه. شایان ذکر است یکی از شاخص

تجهیهپذیر  ر سا  اسوت. مبوابد    های ببری  کشورها و مناطد، سرانۀ ب وضعیت ب   ر حوضه
متر مکع  ب   ر سا ، بستانۀ ورو  به کمبو  ب  است. ویتوی   1200معیار سازمان ملل سرانه 

و بوا شواخص    1395تا سوا    1310رو  از سا  تغییرات سرانۀ ب  یابل تأمین  ر حوضۀ زاینهه
 (.9 :1393ی،  هه )نوروزای را نشان میکننههسازمان ملل مقایته شو  وضعیت نگران

و تونول  وم کوهرنوگ  ر سوا      1332با وجو  وار  مهار شهن تونل او  کوهرنگ  ر سوا   
، سرانۀ ب  تجهیهپذیر حوضه همچنان رونه کاهشی 1385و تونل چشمۀ شنگان  ر سا   1364

متر مکع   700به کمتر از  1333متر مکع   ر سا  به ازای هر نفر  ر سا   4428 اشته و از 
به ازای هر نفر  ر حا  حاضر رسیهه است. ایون کواهش سورانۀ منوابع ب  تجهیهپوذیر       ر سا  

طورکه گفته شه، این بحران رو  را  ر بحران ب  فرو بر ه و همانبنچنان است که حوضۀ زاینهه
رو  را فرا محیبی و ایتصا ی و سیاسی و امنیتی  ر حوضۀ زاینهه  تمامی ابعا  اجتماعی و زیتت 

ای مویوت و  رو  پهیوهه (. بحوران ب   ر حوضوۀ زاینوهه   203-205 :1394یایی، گرفته است )ض
های اخیر نیتت، بلکه بحرانی  ائمی ناشی از عهم توازن منابع ب  گذرا ناشی از خشکتاشی سا 

حوضه با نیازهاست. بمارهای مور  اشواره براسواس تغییورات سورانۀ ب  تجهیهپوذیر  ر حوضوۀ       
ما  بارش و ببههی است. اصوالً وضعیت منابع ب   ر هر حوضوه یوا   رو  با فر  شرایط نرزاینهه

هوای خشوک   شوو ، زیورا  وره  منبقه بر مبنای منابع ب  تجهیهپذیر  ر سا  نرما  ارزیابی موی 
هوای  تر یه  ر  ورههای بلنهمهت یرار گیرنه. بیری یمویت و گذرا هتتنه و نبایه مبنای برنامه

(. با توجه بوه  1393:9تر است )نوروزی، بنچه گفته شه، وخیمبحران ب   ر حوضه از خشکتاشی
 ست بموه و تفتویری کوه از یووانین مربووط و      های حقویی و فنی ب  بهشناختی که از چاشش

خصووص بحوث حود    اشمللوی بوه  مبانی فقهی  ر زمینۀ انفا  صورت گرفوت و بور مقوررات بوین    
، بایه این نکته را اضافه کور  کوه توا    طور متاوی تأکیه  اشت سترسی بشر به ب  برای همه به

ماشکیت  1361و یانون توزیع عا النۀ ب  سا   1347پیش از تصوی  یانون ملی شهن ب  سا  
ها تابع یانون مهنی بو ه که  ر بن منابع ب  اعوم از سوبحی و زیرزمینوی از مباحوات تلقوی      ب 

الضرر بو ه است. اشبته از نظور   شهه و تابع یاعهۀ فقهی حیازت میاه مباحه با رعایت یاعهۀ فقهی
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های سبحی و زیرزمینی را از مشوترکات تلقوی کور ه و  ر    حقویی یانون توزیع عا النۀ ب ، ب 
ها را یک راببۀ ماشکانوه بیوان   اختیار حکومت اسالمی  انتته، وشی این متئله راببۀ  وشت با ب 

های سوبحی  بر اری از ب بهره حفاظت و اجازه و نظارت بر نکر ه است؛ بلکه برای  وشت وظیفۀ
تووان بوه ایون نکتوه اشواره کور  کوه        و زیرزمینی را تعیین کر ه است. برای اثبات این ا عا موی 

براساس یانون،  وشت مکل  است ختارت اشخاص حقیقی و حقویی را که  ر اثر ایهامات  وشت 
ن ختوارت ناشوی از   انه، جبران کنوه. جبورا  رو شههبا نقصان ب ، یا خشک شهن منابع ب  روبه
بران و بثار ناشی از ماشکیت بنهاسوت،   اران و سهمایهامات  وشت تأکیهی بر حقوق ماشکانۀ حقابه

زیرا ممکن است  وشت  ر راستای حد مر م بر ب  شر  ساشم، ایهام به واگذاری حود انشوعا    
ت وظیفوۀ  ببی که ماشکیت بن متعلد به  یگران است کر ه باشه، وشی  ر این وضوعیت کوه  وشو   

ای ختارت وار ه و خلل ایجا شهه  ر ماشکیوت ناشوی   گونهتأمین ب  شر  ساشم را  ار ، بایه به
 از مهاخالت  وشت برای تأمین مصاشم اجتماعی را جبران کنه.
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