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چکیده
این پژوهش با اشارۀ کوتاه به مشکالت فنی کمبوو ب زاینوههرو  ،بوه چواششهوای حقوویی و
پیشینۀ تملک ب ر این حوضه میپر از  .بررسیها نشان می هه هرچه مشکالت فنی توأمین
ب بیشتر شو  ،نظم نها ینهشهۀ پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به ماشکیت
ب و نقش وشت ر مهیریت بن جهیتر شهه است .برخی ب زاینوههرو را از انفوا انتوته و
وشت را مجاز می اننه تا براساس تشخیص خو با بن برخور کنه .این پژوهش با تحلیل ابعوا
حقویی ماشکیت ب ر این حوضه و تأثیری که متائل ناشی از بن بر عهاشت ر فراینوه توسوعه،
ماشکیت اشخاص ،نظم عموومی و حود سترسوی بشور بوه ب ار  ،مویخواهوه بوا اسوتنا بوه
جنبهها ی حقوق بشری ب  ،یوانین اخلی ،منابع فقهی و تعریو ماشکیوت عموومی و وشتوی و
تبیین جایگاه طومار شیخ بهایی ،مهیریت بر کل ب را حد وشت بهحتوا بور  ،اموا ماشکیوت
ب زاینههرو طبیعی و ب اشحایی تونل او کوهرنگ را بخشی از ب رو خانه متعلد به حقابوه
اران و سهمبران انتته و بن را از ایرۀ انفا یا اموا وشتی خارج کنه.
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مقدمه
رو خانۀ زاینههرو از ب ها ی اخلی کشور است که حوضۀ ببریو بن از مهومتورین یبو هوای
جمعیتی و صنعتی کشور بهحتا میبیه .نظام تقتیم ب ر ایون رو خانوه بوین حقابوه اران
سابقۀ طوالنی ار  .اوشین سنه مکتو و موهونی کوه از وران پیشوین ر ایون زمینوه برجوای
مانهه ،به طومار شیخ بهایی معروف است .این سنه که مور یبوو بهورهبور اران حوضوۀ ببخوور
زاینههرو است ،بهخوبی نحوۀ تقتیم ب و حقووق حقابوهبوران را توضویم موی هوه و تواکنون
توانتته کاربر خو را ر تثبیت حقوق این سته از ماشکان حفظ کنه .چون مفا ایون سونه از
بهرهبر اری موزون و حتا شههای حکایت ار  ،ذینفعان اوشیۀ (حقابه اران) زاینههرو نیو بوا
تکریم به بن مینگرنه .با وجو این ،امروزه به الیل مختل از جمله تأمین منابع ببی متعوه و
تغییر ساختار اوشیۀ بهرهبر اری از رو خانۀ زاینههرو  ،برخی متائل جهیه ر موور ماشکیوت ب
این رو خانه ایجا شهه است .اشبته ر نیای کنونی که جهان بشکارا با بحران ب مواجه اسوت
و یبعنامههای متعه ی ر مجامع بیناشمللی تأمین ب بهمنظور حد سترسی هموۀ مور م بوه
ب بشامیهنی با کیفیوت و میو ان کوافی صوا ر شوهه اسوت ،یگور نبایوه بوا اتخواذ رویکور ی
فر گرایانه ،ب زاینههرو را تنها بهعنوان یک کاالی خصوصی که ماشکیت بن متعلد بوه برخوی
از اشخاص جامعه است ،محتو کر  ،بلکه بایه ضمن رعایت مصلحت عامه ،بن را حقی بشوری
بهحتا بور  ،تا امکان مهیریت صحیم و اصوشی این منبع حیاتبخش با مشارکت بهرهبور اران
برای وشت فراهم شو  .با این نگاه ب زاینههرو عنصری حیواتی بورای زنوهگی جامعوه بشوری
تلقی میشو .
نمیتوان نا یهه انگاشت که متائل فنی و مهیریتی و بروز خشکتاشی ر سوا هوای اخیور و
تبعات ناشی از بن و تغییراتوی کوه طوی سوا هوای گذشوته ر نحووۀ اسوتفا ه از ب رو خانوۀ
زاینههرو بهوجو بمهه ،موضوع ماشکیت ب را ر این حوضوه بوا چواششهوای حقوویی مواجوه
ساخته و ش وم تغییر رویکر کاالگونه به ب را وچنهان کر ه است .این پوژوهش بوا تأکیوه بور
رویکر حقوق بشری و عبور از این نوع نگاه به ب  ،رصه پاسخ به پرسشهای ذیل اسوت :بیوا
ب رو خانۀ زاینههرو خصوصی است و وشت صرفاً نقش حفاظت و حراست از بن را بور عهوهه
ار ؟ بیا میتوان بن را عمومی انتت و از انفا محتو کر تا به ایون ترتیو  ،وشوت بتوانوه
همه گونه خل و تصرفی ر بن اشته باشه؟ بیا میتوان گفت که ب زاینوههرو بوا توجوه بوه
ماهیت مختلط بن و حقابۀ سنتی و اف ایش ب از طرید سازوکار وشتی و نمیتوانه جو انفوا
محتو شو و ر عین حا نمیتوان بن را مصهاق ماشکیت محض خصوصی انتت؟ بوه ایون
ترتی  ،بیا نبایه بن را ر چارچو حقی بشری تحلیل کر تا امکان سازگاری حد شهرونهان بر
ب شر با حد حقابه اران بر ماشکیت خصوصی ب فراهم باشه؟
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این پژوهش ،با توجه به سیاستهای کلی نظام و اِعما حاکمیت حقوق عموومی بور عرصوۀ
منابع ب و بهمنظور پیشگیری از برخی اتفایات ناگوار و بوا توجوه بوه حود مکتتوبۀ مور م ر
خصوص حقابهها از یک سو و نقش اساسی وشت ر تأمین ب شور سواشم و نظوم عموومی از
سوی یگر رصه پاسخ به پرسشهای پیشگفته است.

طبیعت مختلط آب زاینده رود و چـالش اـازگاری آب بـهعنـوان مـا
خصوصي ،آب بهعنوان مصداقي از انفا و آب بهعنوان حقي بشری
حفاظت از منابع ب کشاورزی و ب شر از یک سو و تعیوین تکلیو ماشکیوت منوابع ببوی از
سوی یگر و تعهه وشت ر خصوص این و موضوع ،وضعیت حقویی پیچیوههای را ر موضووع
«ب » ایجا میکنه .شیل بن را بایه ر این نکته جتتوجو کر که ب از یک جهت میتوانوه
بهعنوان یک ما خصوصی و از جهت یگر بهمن شۀ یک حد بشری محتو شو  .بیتر یوه ب
یک امر حاکمیتی است و ج حقوق عمومی بهحتا میبیه (بشیری و همکواران.)13:1392 ،
به همین شیل تبیوین ابعوا حقوویی و سیاسوتگذاری ر حووزۀ حود سترسوی مور م بوه ب
زاینههرو از مباحث مهم حقوق عمومی و مهیریتی کشور یلمها میشو  .فورو ذیول ،رو و
تحلیل بهتر وضعیت پیچیهۀ پیشگفته را میتر میساز .
اش ) ممکن است ماشکیت ب به یک شخص تعلد اشته باشه ،وشوی حفاظوت و حراسوت از
بن بر عههۀ ماشک نباشه ،بلکه وشت عههه ار این وظیفه شناخته شو تا امکان توأمین نیازهوای
اساسی مر م بهخصوص ب شر فراهم شو ؛
) به شیل تأمین ب شر  ،ممکن است ماشکیت ب متعلد بوه اشوخاص باشوه ،وشوی ایون
ماشکیت موج همه گونه حد و اختیاری که اساساً از ماشکیت ناشی میشو  ،نگر ؛
ج) ممکن است شخصی صرفاً حد بهرهبور اری از ب را بوهون اشوتن ماشکیوت بن اشوته
باشه ،وشی بثار ناشی از راببۀ بهرهبر ار با ب ماننه راببۀ شخصی که ماشک چی ی است ،نباشوه.
بهعبارت یگر ،ر این فر  ،ممکن است به استنا یاعهۀ فقهی که اذن ر شوی اذن ر شووازم
بن است ،نتوان مهعی شه با تحقد حد بهرهبر اری از منابع ببی ،ش وماً حد بهرهبور اری هرچوه
بیشتر ماشک از ارایی تحت ماشکیت او با ههف ربمهزایی بیشتر بورای او محقود شوهه اسوت و
حتی چنین ماشکی نمیتوانه مهعی شو که به شیل ماشکیت او بر ب  ،حد حفاظت و حراست از
رو خانه و مهیریت و سازمانههی بهرهبر اری از بن نی انحصاراً به او منتقل شوهه اسوت .فورو
پیشگفته ،چاشش تبیین نوع نظام ماشکیتی حاکم بر ب زاینههرو را بهخوبی نشان می هه .بوه
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عبارت یگر ،بحث انواع ماشکیت یعنی ماشکیت خصوصوی ،1عموومی 2و وشتوی 3نتوبت بوه ب
زاینههرو و تأثیر این نوع ماشکیتها ر ایجا حفاظوت و حراسوت از ب  ،مبور مویشوو  .بوی
تر یه ،این چاشش ،پرسشهایی را ایجا میکنه .برای مثا  ،هنگامیکوه ماشکیوت منوابع ب ر
اختیار اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقویی یرار ار  ،بیا ماشک بهتبوع ماشکیوت و حقووق
ناشی از بن حقی به نام حفاظت و حراست از ب و رو خانه پیها میکنه یا برای تأمین امنیت و
حفظ نظم عمومی این وظیفه صرفاً متعلد به وشت است ،یا مهیریت مشوارکتی مویتوانوه هوم
عهاشت را بریرار کنه و هم نظم و امنیت را ر پی اشته باشه؟ رفع چواشش پویشگفتوه و عوهم
پاسخ به پرسشهوای ناشوی از بن ،مویتوانوه مشوکالت و پرسوشهوایی را ر زمینوۀ رو خانوۀ
زاینههرو که براساس طومار شیخ بهایی 4ارای حقابه ار 5و به استنا یانون توزیوع عا النوۀ ب
ارای سهم ببهبر 6و حد اشتراکی 7است ،شو  .بیا ب زاینههرو با وجو حقووق ماشکانوۀ حقابوه
 .1ماشکیت خصوصی یعنی اینکه هر انتان ر حهو یانون بتوانه ماشک اشیا ،حتی اب ار توشیه باشه .ایشان ماشکیت
خصوصی را ضه ماشکیت اشتراکی می انه (جعفری شنگرو ی.)603 :1389 ،
 .2ماشکیت عمومی :ر هر جامعهای ،چی هایی وجو ار که متعلد به شخص یا اشخاص نیتوت ،بلکوه متعلود بوه
همۀ مر م است .تعلد این چی ها به همۀ مر م ،اگر بهگونهای باشه که حتی وشت هم نتوانوه بوه نماینوهگی از
طرف عموم مر م ،بن را بفروشه و به اشخاص حقیقی یا حقویی واگذار کنه ،ماشکیت عمومی نام ار (هوا وی
تهرانی ،بیتا 133 ،و .(134
 .3ماشکیت وشتی :اگر تعلد اموا عمومی به همۀ مر م و کل جامعه چنان باشه که وشت بتوانه برحت اختیوارات
و وظایفی که ر زمینۀ رعایت مصاشم عمومی ار  ،با رعایت این مصاشم ،ر بنها تصرف کنه ،بخور  ،بفروشوه و
به مصرف برسانه ،ماشکیت بنها را ماشکیت وشتی گوینه (صهر ،1375 ،ج  178 :2و .)174
 .4بهزعم نگارنهه این طومار ر جایگاه جامعترین و کاملترین نظام بهرهبور اری موهون برجوایمانوهه از پیشوینیان
است و اهمیت طومار شیخ بهایی ر این است که مور تأییه و پذیرش کلیۀ بهرهبور اران حوضوۀ زاینوههرو و
مور اجماع همۀ ذینفعان است .برای مباشعۀ بیشتر ر.و :ضیایی.230 -232 :1393 ،
 .5تعری حقابه ار ر ما ۀ  3یانون ب و نحوۀ ملی شهن بن مصو  1347منببد با تعریو طوموار شویخ بهوایی
است .این ما ه مقرر می ار  :حقابه عبارت از حد مصرف ببی است که ر فاتر ج جمع یا اسنا ماشکیوت یوا
حکم ا گاه یا مهارو یانونی یگر یبل از تصوی این یانون به نفع ماشک بن تعیین شهه باشه.
 .6تا سا  1368گروهی بو نه که پیش از تصوی یانون توزیع عا النۀ ب و ر پی احهاث سه زاینههرو و احوهاث
شبکههای نکوببا و ببشار از حد بهرهبر اری از ب زاینههرو یا شوبکههوای ببیواری منشوع از بن برخوور ار
شههانه .این سته از سهم ببهبران مشمو تعریو حقابوهبوران هتوتنه .ر یوانون توزیوع عا النوۀ ب موالو
تشخیص بن را ارا بو ن حد بهرهبر اری از ب پیش از تصوی یانون تعیین کور ه اسوت .بنوابراین ر مقبوع
زمانی تصوی یانون توزیع عا النۀ ب که منبع ببی جاری ر زاینههرو تنها خوو رو خانوه و تونول او بوو ه
است ،حقابه اران رسمی و یانونی عبارتانه از .1 :حقابه اران طومار شویخ بهوایی .2 ،سوهم ببوهبوران توا سوا
تصوی یانون توزیع عا النۀ ب  -3 ،حقابۀ زیتتمحیبی تاال گاوخونی و  .4گروهی هوم تحوت عنووان حود
اشتراکی میتوانتتنه از ب زاینههرو استفا ه کننه.
 .7این گروه نی بخشی از کتانی هتتنه که بهطور رسمی و یانونی میتواننه از ب زاینههرو استفا ه کننوه .اینهوا
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اران و سهمبران ناشی از طومار شیخ بهایی بهعنوان اوشین سنه مکتوو و موهون کوه از وران
پیشین ر این زمینه برجای مانهه و مور یبو بهرهبر اران حوضوۀ ببخوور ایون رو خانوه یورار
گرفته است (ضیایی )231 :1393 ،و یووانین و مقوررات موجوو و حود اشوتراکی بواز از انفوا
محتو میشو یا اموا شخصی بهحتا میبیه ،اما تحت مهیریت وشت یا مهیریت مشترو
حفاظت و حراست میشو ؟ بیا وشت میتوانه برای تأمین نیازهای اساسوی مور م از جملوه ب
شر با شحاظ شرایبی ماننه پر اخت مابه ازا به حقابه اران و سهمبران ،بن را تملوک کنوه .بوه
نظر میرسه میتوان و فرضیۀ متفاوت را مبر کر :
فرضیۀ او  ،با وجو ماشکیت خصوصی بور منوابع ب هوای طبیعوی از جملوه بخشوی از ب
زاینههرو  ،حفاظت از این ب ها مشمو یواعه عام ماشکیت خصوصی خواهه بو .
فرضیۀ وم ،چون همۀ ب های جاری ر زاینههرو طبیعی نیتت ،بایه ماشکیت این منابع را
عمومی انتت؛ ر این صورت شرایط نگهوهاری ،اسوتفا ه ،حفاظوت از بنهوا و ر صوورت نیواز،
تملک بن توسط وشت ،مشمو ضوابط یگری خواهه بو .
نظام حقویی ب ایران هر و فرضیه را تجربه کر ه و با بثار اجرایی و مشکالت بن بشناست.

تحلیل تحوالت وضعیت حقوقي آب؛ از «من حاز ملك» تـا مصـداقي
از انفا
پیش از پر اختن به تحو صورتگرفته ر ماشکیت ب ر نظام حقویی ایران ،بایه به این نکتوه
اشاره کر که ر حقوق بیناشملل نی بوه حقووق ب و تحوو عمیقوی کوه ر بن ایجوا شوهه،
به یت پر اخته شهه است؛ برای مثا میتوان به کنوانتویونهوای مختلفوی از جملوه معاهوهۀ
عمومی وین  9ژوئن  ،11815کنوانتیون و اساسنامۀ نظام ببراههای یابل کشتیرانی بویناشمللوی
مورخ  20بوریل  2،1921کنوانتیون مربوط به توسعۀ هیهروشیک متأثرکننهۀ بیش از یک کشور
و پروتکل بن که ر  9سامبر  1923ر ژنو تصوی شهه 3و کنوانتیون مبارزه با بیابانزایی 17
ژوئن  1994پاریس 4و کنوانتیون حقووق کواربریهوای غیرکشوتیرانی ببوراههوای بویناشمللوی
نیویورو مصوو  21موی  1997اشواره کور  .)FAO, Rome: 1998( 5هرچنوه ورو بوه بحوث
بعه از حقابه اران و سهمبران با پر اخت پو حقابه خریهاری کر هانه.
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.

 872فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،4زمستان 1397

تحلیلی حقوق ب ر نظام بیناشمللی را بایه ر جای یگری پیگیری کور  ،ر ایون پوژوهش از
این مقهمه میتوان نتیجه گرفت که تحو ر نظام حقوق ب از یه حقوق بویناشملول اهمیوت
بتیاری ار  .بنابراین نظام اخلی نی برای مقابله با چواششهوای مربووط بوه کمبوو ب  ،بایوه
همین حتاسیت را اشته باشه .اشبته اهمیت سیر تحو ماشکیت ب ر اینجا از بن جهت مهوم
و حیاتی است که برای ما محقد میساز نوع ماشکیت این منبع حیاتبخش تا چه حه ر کشور
ما مؤثر است و از جهات مختل ایتصا ی ،حفاظتی و بهرهبور اری ر چوه وضوعیتی یورار ار .
همچنین این بررسی میتوانه از جهات یگر ماننه بثار عام ماشکیوت نتوبت بوه ب هوا ،عواوی
ناشی از ماشکیت بنها و یواعه نگههاری از این منابع و بهطوور کلوی نظوام حقوویی ب  ،موا را بوا
چاششهای موجو ر راه بهرهبر اری از ب بشنا ساز  .با توجه به مقررات بیناشمللی بهخصوص
میثاق ایتصا ی ،اجتماعی و فرهنگی و معاههات ناشی از ایون میثواق و تعهوهات ایجا شوهه ر
راستای حد سترسی بشر به ب بهنظر میرسه ر عمل متئوشیت سنگینی متوجوه وشوتهوا
شهه است .چنانکه نظریۀ تفتیری شمارۀ 115بیان میکنه ،چنین حقی نیازمنه ایهامی فراتور از
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
بشو گی به موا مضر و میکرو های بیماریزا و نظارت و امحای زیتتبومهوای ببوی اسوت کوه
بهعنوان زیتتگاهی برای بیماریها عمل مویکنوه (سولمان م.ا.سولمان و شویوان موک اینرنوی،
 .)125:1394هرچنه نظریات تفتیری فینفته اش امبور نیتتنه و نمیتواننه تعههات جهیهی را
به مفا میثاق بیناشملل ی ایتصا ی ،اجتماعی و فرهنگی اضافه کننه ،از بنجا که وشت ایوران بوه
این میثاق پیوسته ،پس ر ارتباط با مفا میثاق و تفاسیر ناشی از بن نیو متوئوشیت سونگینی
ار  .بنابراین بایه با نگاهی جامع به همۀ ابعا ب  ،بحث ماشکیوت و موهیریت بن را بوهگونوهای
حلوفصل کر تا امکان تحقد بن اههاف مهم فراهم شوو  .وشوت ایوران بوه الیول مختلو بوا
تصوی یانون ب و نحوۀ ملی شهن بن ،نظام کلی ماشکیت ب را تغییر ا ه اسوت .اشبتوه نظوام
حقویی ایران ر تحو ماشکیت ب به همین جا بتنهه نکر ه ،بلکوه بوا تصووی یوانون اساسوی
جمهوری اسالمی و یانون توزیع عا النۀ ب مصو  1361به این تحو ا امه ا ه و به شیل نیاز
فوری و حیاتی مر م به ب شر ساشم و تحت تأثیر مقررات بیناشمللی بوه سویر تکواملی خوو
ا امه خواهه ا .

 .1این نظریه ر نشتت بیتت ونهم کمیتۀ حقوق ایتصا ی ،اجتماعی و فرهنگی ر ژنو ،که از  11تا  29نوامبر
 2002برگ ار شه ،صا ر شهه است.
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 .1آب ،مصداقي از مباحات
هرچنه نظام بهره بر اری از ب زاینهه رو ر یهیم تابع یانون حاکم ر طومار شیخ بهایی بوو و
به شیل یت ر منهرجات بن با ایبا عمومی مر م مواجه شهه بو و ر اجرا نی مشکلی بورای
بهرهبر اران پیش نمیبور  ،بهطور کلی تا پیش از مقررات بیناشمللی ب و تهوین یوانین جوامع
ر ایران از جمله یانون ب و نحوۀ ملوی شوهن بن مصوو  1347و یوانون توزیوع عا النوۀ ب
مصو  ،1361ماشکیت ب ها و اراضی از یاعهۀ فقهی «من حاز ملک» تبعیت مویکور  .مبوابد
این یاعهه چنانچه هر یک از افرا به یصه ماشکیت ایهام به حیازت مباحات میکر نه ،ماشوک بن
شناخته میشهنه .ما ۀ  146یانون مهنی حیازت را به هر گونه وضع یه ،تصرف یوا مهیوا کور ن
وسایل تصرف و استیال تعری کر ه است .مباحات نی امواشی است که ملک هیچکوس نیتوت و
خهاونه بهرهگیری از بنها را حال انتته و هر کس بتوانه بن را حیازت کنه ،ماشک بن میشوو
(جعفری شنگرو ی .)354:1356 ،ر این خصوص یانون مهنی نیو ر موا ۀ  147مقورر اشوته
است :هر کس ما مباحی را با رعایت یوانین مربوط به بن حیازت کنه ماشک بن میشو  .پوس
مر م یبل از حیازت اموا نتبت به مباحات حد ماشکانه نهارنه ،وشی پس از حیازت اموا  ،ماشک
بنها می شونه .به تعبیر یگر از مباحات تنها به همان انهازه به تملک رمیبیه که حیوازت شوهه
و بنچه حیازت نشهه است ،بههیچ وجه ج و مایملک اشخاص محتو نمیشو  .اشبته ایوهام بوه
حیازت مباحات بهطور کلی و حیازت ب ها بهطور اخص (حیازت میاه مباحه) تابع یاعهۀ فقهوی
الضرر و الضرار است که مبابد بن حه حیازت مقیه و منوط به بن است که موج ضرر و زیان
به یگران نشو  .بیشتر موا یانون مهنی با ایتباس از حقوق امامیه و بر اشت از اجماع فقهوا بوا
شرع مقهس اسالم منببد است .بنابراین از زمان وضع یواعه اجتمواعی توسوط یانونگوذاران توا
سا  1347وضعیت ماشکیت ب ها تابع شرایط و عمومات یانون مهنی بو ه اسوت .ر ایون وره
اصل بر امکان تملک خصوصی تمام منابع ببی بو ه و براسواس مووا  148و  149یوانون موهنی
مر م میتوان تتنه ر زمین مبا نهرها را تملک و ب مبا را حیازت کننه .به تعبیر یگر ،هور
کس می توانتت ر اراضی مبا از نهر یا رو خانوه جوویی منشوع و از بن بهورهبور اری کنوه.
ازاینرو همین که شخص این کار را انجام می ا  ،ماشکیت خصوصی ب و نهر بورای وی متوتقر
میشه و وشت یا حکومت نظارت و ماشکیتی بر منابع ببی از هر یبیل نهاشت (کاتوزیوان:1376 ،
 73و  .)74یانون مهنی ر ما ۀ  30مقرر اشته است :هر ماشکی نتبت به مایملک خو حد هر
گونه تصرف و انتفاع را ار  ،مگر موار ی که یانون استثنا کر ه باشه .پس هر کس با ایوهامات
مشخصی به یکی از منابع ببی سترسی پیها کنه ماشوک بن خواهوه بوو و از ایون طریود حود
بهرهبر اری از ماشکیت خو را خواهه اشت (ناصرزا ه.)32 :1372 ،
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 .2آب« ،ثروتي عمومي»
گام او تحو ب ر ایران ،یانون ب و نحووۀ ملوی شوهن بن مصوو  1347/4/27اسوت .بوه
موج ما ۀ  1این یانون کلیۀ ب ها اعم از منابع ب سبحی و زیرزمینی ،ثروت ملوی محتوو
شهه و متعلد به عموم است و متئوشیت حفظ و بهرهبر اری ایون ثوروت ملوی و احوهاث و ا ارۀ
تأسیتات توسعۀ منابع ب به وزارت ب و برق محو میشو  .بهنظر میرسه ما ۀ  1این یوانون
ماشکیت ب ها را ج و انفا تلقی کر ه و وشوت را تنهوا متوئو حفاظوت از ب هوا و چگوونگی
بهرهبر اری از بنها به حتا بور ه است .بنابراین مقایتۀ ما ۀ  1این یوانون ر خصووص ثوروت
ملی محتو کر ن ب ها و ما ۀ  2بن مبنی بر متعلود بوه وشوت انتوتن بتوتر رو خانوههوا
اهمیت ار  ،زیرا همانطورکه اشاره شه ،ر ما ۀ  2یانون ب و نحووۀ ملوی شوهن بن بورخالف
ما ۀ  1که منابع ببی را ثروت ملی یعنی از انفا و متعلد به عموم مر م انتوته ،بتوتر انهوار و
رو خانه ها را متعلد به وشت تلقی کر ه است (کاتوزیوان[1376 ،اشو 74 ::؛ ضویایی 2:1393،؛
جعفری شنگرو ی .)76 :1356 ،بیان این عنوان ماشکانه به تفاوت تعاری ماشکیت ملی یا عمومی
با ماشکیت وشتی برمی گر  .حقویهانان فرانته براساس ما ۀ  537یوانون موهنی بن کشوور کوه
مبنای تنظیم ما ۀ  23یانون مهنی ایران نی است ،ر تعری امووا ملوی بنهوا را بوه و سوتۀ
اموا عمومی و اختصاصی تقتیم میکننه و برای اموا عمومی سه خصیصه را بیان موی ارنوه.
از یه بنها اموا عمومی عبارتانه از:
اش ) یابل انتقا نیتت و بیرون از یلمرو مبا الت است؛
) امارۀ تصرف ر مور بنها بهکار نمیرو ؛
ج) مشمو مرور زمان نمیشونه (جعفری شنگرو ی.)59 :1356 ،
این ر حاشی است که ما ۀ  26یانون مهنی ایران از اموا وشتی که ر اختیوار ا ارات یورار
ار سخن به میان بور ه است؛ یعنی امواشی که بوه یوک خوهمت عموومی اختصواص یافتوه یوا
متتقیماً ر اختیار عموم برای بهرهبر اری یرار میگیرنه؛ ماننه راهبهن و کتابخانههوای عموومی
که ماشکیت بن بهعنوان مصاشم عمومی و منافع ملی تحت تصرف وشت یرار ار و یابول تملوک
خصوصی نیتت (جعفری شنگرو ی .)79 :1356 ،بنابراین نبایه عبارت امووا عموومی ر کنوار
اموا وشتی یرار گیر تا موج اشتباه شو .
بایه گفت وشت با تصوی یانون ملی شهن ب ر سا  ،1347از و جهت عههه ار وظیفوۀ
خبیری شهه است :اش ) ملی شهن منابع ب و ) ماشک بو ن بتتر انهار و رو خانهها .بوا ایون
وص  ،نمیتوان ب ها را ج و اموا وشتی بهحتا بور  .اشبته ر خصوص اینکه بیا ب رو خانۀ
زاینههرو ج و انفا محتو میشو یا خیر ،ر ا امۀ بحث پاسخ الزم ا ه خواهه شه.
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 .3آب ،مصداقي از مشترکات عمومي
ر گام وم تحو ر نظام حقویی ب ر ایوران ،یوانون توزیوع عا النوۀ ب ر سوا  1361بوه
تصوی رسیهه است .این یانون که پس از رو رست مشوکالت ناشوی از ماشکیوت ب هوا بوه
تصوی رسیه ،ر وایع یانونی جامع و ناظر بر مقررات مربوط به ب است .موا ۀ  52ایون یوانون
مقرر می ار  :کلیۀ یوانین و مقرراتی که مغایر با این یانون باشه ،از تاریخ تصوی این یوانون ر
بن یتمت که مغایر است بالاثر است .طبد این ما ه ،یانون توزیع عا النۀ ب جایگ ین یانون ب
و نحوۀ ملی شهن بن مصو سا  1347شهه و ر حا حاضر یانون جاری و نافوذ ر اموور ب
کشور بهحتا میبیه .از نظر چارچو کلی و مبانی ،یانون توزیع عا النۀ ب با یانون ملی شهن
ب موار انبباق زیا ی ار  .براساس این یانون حقابههای موجو پیش از احهاث تأسیتوات از
نظر حجم و تعیین زمان مصرف همچون گذشته ر اختیار وزارت نیرو یورار ار توا طبود ایون
یانون و سایر یوانین مربوط ر اختیار حقابه اران یرار گیر (بشیری و همکاران.)23:1392 ،
ر اینجا ضمن عبور از اشتراکات این و یانون ،صرفاً بوه تفواوتهوای بن بوا یوانون مصوو
 1347که مرتبط با موضوع ماشکیت منابع ب است ،اشاره میشو .
ر یانون  ،1347منابع ب اعوم از سوبحی و زیرزمینوی ثوروت ملوی بوهحتوا بموههانوه،
رصورتی که ر یانون توزیوع عا النوۀ ب  ،منوابع ب جو و «مشوترکات» 1محتوو شوههانوه.
مشترکات عمومی مج ا از ثروت ملی است ،زیرا ثروت ملی ر کالم ا بی به انفا ن یکتر است
تا مشترکات عمومی که ر یانون مهنی به اموا عمومی اطالق میشو  .ر یانون توزیع عا النوۀ
ب متئوشیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبر اری از منابع ب به وشت محو شوهه اسوت .ر
این خصوص وشت به عنوان نماینهۀ اجتماع ،مرجعی است که هر کس بخواهه ر تأسیتوات یوا
منابع ببی خاشت کنه ،بایه از وشت اجازه بگیر  ،وگرنه ایهامات وی مشومو خاشوت غیرمجواز
بو ه و نوعی تجاوز تلقی میشو که متتوج مجازات است.
شورای نگهبان ضمن یکی از ایرا ات ماهوی که به این یانون بهعمول بور  ،اظهوارنظر کور :
«اینکه ب ها را از انفا ذکر نمو ه شرعاً صحیم نیتت و پیشونها مویشوو نوشوته شوو « :از
مشترکات است و ر اختیار وشت» .ر ا امه بمهه اسوت « :رسوت اسوت کوه اصول  45یوانون
اساسی ریاها ،ریاچهها ،رو خانهها و سایر ب های عمومی را ج انفا و ثوروتهوای عموومی
یلمها نمو ه و ر کنار «انفا » عبارت «ثروتهای عمومی» را اضافه کر ه است ،بوا ایون حوا
بایه انتت که مفهوم «مشترکات عمومی» با و مفهوم «انفا » و «ثروتهای عمومی» متفاوت
است» (مهرپور .)213-216 :1371 ،هرچنه یانون توزیع عا النۀ ب  ،منابع ب را از مشوترکات
 . 1مشترکات یا ماشکیت اشتراکی یعنی حد اختصاص ماشکانۀ اب ار توشیه ،از بن جامعه باشه ،وشی وشوت ،بوه ا عوای
نیابت موهوم از جامعه ،تصهی امور راجع به بن کنه (جعفری شنگرو ی.)603 :1389 ،
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و ر اختیار حکومت اسالمی انتته است ،به الیل زیر نمیتووان بن را بوهمن شوۀ نفوی حقووق
صاحبان حد بر منابع ب انتت.
شیوول او  :ر مووا ۀ  ،1یانونگووذار پووس از اعووالم منووابع ب بووهعنوووان مشووترکات ،عبووارت:
«متئوشیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبر اری از بنها به وشت محو میشو » را بور ه است؛
ر وایع این عبارت مرا یانونگذار از اعالم منابع ب بهعنوان مشوترکات را بوهروشونی مشوخص
میکنه که وشت تنها متئوشیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبور اری از منوابع ب سوبحی و
زیرزمینی را ار .
شیل وم :مقایتۀ ما ۀ  2یانون توزیع عا النۀ ب با ما ۀ  1بن بهروشونی ایون اسوتنباط را
اثبات میکنه .ر ما ۀ  2بتتر و حریم رو خانههوا را ر اختیوار حکوموت اسوالمی انتوته و از
اجازۀ بهرهبر اری از بنها سخنی بهمیان نیاور ه ،بلکه به وشت اجوازۀ یلوع متوتحهثات وایوع ر
بتتر ر یبا پر اخت ختارت را ا ه است.
شیل سوم :ر ما ۀ  2یانون توزیوع عا النوۀ ب عوالوهبور تملوک وشوت بور حوریم و بتوتر
رو خانهها و ریاها و ریاچهها و باتالقها ،تملک وشت بر اراضی ساحلی و اراضی متتحهثه که
ر اثر پایین رفتن سبم ب ریاها و ریاچهها یا خشک شهن مر ا ها و باتالقها پهیوه بموهه
باشه ،ر صورت عهم احیا یبل از تصوی یانون نحوۀ احیای اراضی تأکیه شهه است.
ذکر عبارت « ر صورت عهم احیا یبل از تصوی یوانون نحووۀ احیوای اراضوی» ر موا ۀ 2
بیانگر اذعان یانونگذار به وایعیت حقویی ماشکیت افرا بر اراضی احیاشهۀ ساحلی توسط بنها پس
از پایین رفتن سبم ب است .این ییه به روشنی استنباط انفا از موضووع منوابع ب و اراضوی
ساحلی را مشخص میکنه .علت این امر بن است که از نظر فقهی تا پیش از تصوی یانون نحوۀ
احیای اراضی و به خصوص یبل از نظام جمهوری اسالمی ،احیای این سوته از اراضوی براسواس
حکم فقهی «من احیی ارضا میته فهی شه» موج ماشکیت میشه و پس از این یانون ،جمهوری
اسالمی تملک اراضی موات را یاعهه منه ساخته است و به همین سب اگرچه ،چنوین تملکواتی
برخالف یوانین حاکم ر زمان تملک صورت گرفته ،وشی چون منببد با این یهگاه فقهی بوو ه
است ،ر ما ۀ  2یانون به چنین تملکاتی وجهۀ یانونی ا ه و به رسمیت شناخته شهه است.

تحلیــل وضــعیت حقــوقي آب زاینــدهرود؛ مالکیــت خصوصــي آب و
اازگاری آن با برداشت حقوق بشری از آب
رفع شبهات و تشکیکهایی که ممکن است ر استقرار ماشکیت اشخاص حقیقوی و حقوویی بور
ب زاینههرو وار می شو  ،بهون تحلیل وضعیت حقویی این ب ممکن نیتت .ر نگاه او و با
استنا اصل  45یانون اساسی ،بهنظر میرسه ب زاینههرو را بایه مصهایی از انفا تلقوی کور .
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این اصل ،به متئلۀ مصا ید انفا پر اخته اسوت .مقصوو از انفوا ر ایون اصول ،ثوروتهوای
عمومى و به تعبیر یگر اموا بیماشک است .مصا ید پان هگانهای که ر این اصل بور ه شوهه،
ر وایع نمونه هایی از اموا عمومى است .تصریم یانونگذار مبنی بر استفا ه از ثروتهای طبیعی
بهکار بر ن بن ر راه مصلحت عمومی است .مصواشم عموومی نیو ایورۀ وسویعی از مالحظوات
اجتماعی ،سیاسی ،ایتصا ی و فرهنگوی را ر نظور مویگیور  .هرچنوه بحوث انفوا و ماشکیوت
اشخاص از یه فقهی ر بخش یگر این مقاشه بررسی میشو  ،شایتته است تا ارتباط این اصل
با یربن و فقه ر اینجا مشخص شو  ،زیرا بنچه ر اوشین مواجهه با واژۀ انفا ر یوانون اساسوی
بهنظر میرسه ،بن چی ی است که ر یربن بمهه است« :یتاشونک عون االنفوا یول االنفوا
واشرسو فاتقوا واصلحوا ذات بینکم واطیعواا ان کنتم مومنین» (انفا  .)1 :از روایات متعوه
نی به ست میبیه که ر زموان حضوور پیوامبر (ص) و ائموه (ع) انفوا از بن پیوامبر و اماموان
معصوم بو ه و بنان بن را هر کجا می انتتهانه صرف میکر نه (حتینی.)144:1381 ،
از نظر فقهی انفا از جمله ب که ر اصل  45یانون اساسی ذکر شهه ،سرمایۀ اسالم اسوت
و بایه تنها ر راه مصاشم اسالم و عموم جامعه مصورف شوو  .بوا ایون وصو برخوی اشوخاص از
مفهوم انفا ر راببه با رو خانهها و ب های فروختهشوهه بوه مور م بر اشوت غلبوی اشوته و
زاینههرو را ج و انفا می اننه .براساس الیلی کوه بور ه مویشوو ایون بر اشوت از پشوتوانۀ
یانونی و فقهی الزم برخور ار نیتت ،مر و اعالم میشوو و بوا ایون وصو تعلود ماشکیوت ب
زاینهه رو به اشخاص حقیقی و حقویی تعارضی با یانون اساسی نوهار و بوه اسوتنا ایون اصول
نمیتوان ب زاینههرو را که ماشکیت بن مشخص و مهیریت و حفاظت و حراست بن بور عهوهۀ
وشت است ،از انفا به حتا بور  .الیل حقویی و فقهی این ا عوا و اثبوات ماشکیوت اشوخاص
نتبت به ب زاینههرو  ،ر و بنه ذیل مباشعه میشو :

 .1دالیل حقوقي خصوصي بودن آب زایندهرود
ر این بخش با بررسی ما ه به ما ۀ یانون و استفا ه از تفتیر شفظی و کمک از برخی مووا یوانون
توزیع عا النۀ ب برای فهم موا یگر بن که از بهترین شویوههوای تفتویر اسوت و بوهوسویلۀ بن
میتوان معنای رست یانون را از سایر اعالمهای یانونگذار فهمیه (کاتوزیوان .)16:1377 ،کوشوش
میشو به این پرسش پاسخ ا ه شو که بیا اعالم ب های سبحی و زیرزمینی بهعنوان مشترکات
ر اختیار حکومت اسالمی است را بایه بهمن شۀ نفی حقوق افرا بر منابع ب بهحتا بور ؟
ر پاسخ به این پرسش بایه گفت ر مجموع یانون توزیع عا النۀ ب بر حقوق صاحبان حد
بر منابع ب های سبحی و زیرزمینی الشت ار و حتی با اسوتنباط مفهووم فقهوی «انفوا » از
عبارت «مشترکات» ر ما ۀ  1بن یانون ،حقوق شرعی و یانونی حقابهبران بر ب های سبحی و
زیرزمینی همچنان به شحاظ یانونی پابرجاست .الیل این ا عا بهین شر است:
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اش ) ر ما ۀ  1یانون توزیع عا النوۀ ب بوا اعوالم اینکوه ب هوای سوبحی و زیرزمینوی از
مشترکات و ر اختیار حکومت اسالمی است ،بالفاصله جایگاه یانونی وشت را نه بهعنوان ماشوک
ب ها ،بلکه بهعنوان متئو حفظ و نظارت و اجازۀ بهرهبر اری از منابع ب مشخص کر ه است.
متن عبارت به انهازۀ کافی گویا و رساست و ابهامی ر بن مشاههه نمیشو  .ایون موتن عبوارت
است از« :متئوشیت حفظ ،اجازه و نظارت بر بهرهبر اری از ب ها به وشت محو میشو » مبابد
صریم یانون ،بالفاصله پس از اعالم اختیار وشت بر ب ها ،یانونگذار این اختیار وشت بر ب ها را
نه از نوع ماشکیت بلکه از نوع حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبر اری مشوخص کور ه اسوت .ایون
یتمت از یانون ییقاً میتوانه ر راستای اجرای تعههات وشوت ایوران نتوبت بوه میثواقهوای
بوویناشمللووی و نظریووۀ تفتوویری شوومارۀ  15کمیتووۀ حقوووق ایتصووا ی ،اجتموواعی و فرهنگووی و
یبعنامههای بعهی مجمع عمومی سازمان ملل از جمله یبعنامۀ  35/18که ر  10نوامبر 1980
ر اجالس  55ربارۀ تأمین ب بشامیهنی و فاضال بههاشتی صا ر شهه است ،یرار گیر 1.
) متن ما ۀ  2یانون توزیع عا النۀ ب که اراضی حریم و بتتر رو خانههوا و ریاهوا را ر
اختیار حکومت اسالمی می انه و اختیار یلع متتحهثات م احم را به وشت می هوه ،بوا مبوانی
ما ۀ  1که وشت را متئو حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبر اری از منابع ب می انه ،بوهخووبی
گویای تفاوتی است که یانونگذار بین ماشکیت حکومت بر حریم و بتتر رو خانوههوا و ریاهوا بوا
متئوشیت وشت ر حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبر اری از منابع ب یائل شهه است.
ج) یانون توزیع عا النۀ ب حقابه را بهمثابوۀ حقوی یوانونی تأییوه و سوازوکار تعیوین بن را
به خوبی معین کر ه است .مبابد تبصرۀ ذیل ما ۀ  18یانون توزیع عا النۀ ب «حقابه عبارت از
حد مصرف ببی است که ر فاتر ج جمع یهیم یا اسنا ماشکیت یا حکوم ا گواه یوا موهارو
یانونی یگر یبل از تصوی این یانون برای ملک یا ماشک بن تعیین شوهه باشوه» .ایون تعریو
بهصراحت حقوق اشخاص حقیقی و حقویی بر منابع ب را به رسمیت شوناخته اسوت .ر موا ۀ
 19همین یانون حتی این حد را برای حقابه ار یائل شهه است که ر صورت اعترا به مقوهار
حقابۀ تعیینشهه ر هیأتهای پنجنفره که یانون تعیین کر ه است ،ایامۀ عوا کنه.
) استثنا کر ن اراضی احیا شهه یبول از تصووی یوانون نحووۀ احیوای اراضوی ر حکوموت
اسالمی از یک سو شیل بر استنباط ماشکیت وشت بر حوریم و بتوتر رو خانوههوا و ریاهوا و از
سوی یگر یائل بو ن یانونگذار به ماشکیت ایقاعی ایجا شهه ر اثر یاعهۀ فقهی حیوازت اراضوی
موات تا پیش از ملی شهن بنهاست.
و) ر ما ۀ  44یانون توزیع عا النۀ ب وشت مکل بوه پر اخوت ختوارت بوه بن سوته از
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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این ما ه به روشنی ماشکیت یانونی و یبعی اشخاص حقیقی و حقویی بر منابع ب سبحی و
زیرزمینی را اثبات میکنه ،زیرا ر غیر این صورت چگونه ممکن است یانونگذار به وشت ستور
پر اخت ختارت ناشی از نقصان ب یا خشک شهن یا متولو اشمنفعوه شوهن ب هوایی را کوه
متعلد به وشت است ،بههه .چنانچه این منابع متعلد به وشت میبو  ،ستور یانونگذار به وشت
برای جبرا ن ختارات وار ه به اشخاص حقیقی و حقویی که ر اثر ایهامات وشت چوار نقصوان
ب شههانه ،سخنی بیمعنا و شغو بو و پر اخت ختارت بابت نقصان ماشی که متعلد بوه وشوت
است ،بیاساس تلقی میشه (ضیایی.)232:1394 ،

 .2دالیل فقهي انفا نبودن آب زایندهرود
امام خمینی (ره) مالو اصلی و عنصر اساسی تشوکیل هنوهۀ مفهووم انفوا را نهاشوتن ماشوک
خصوصی می انه .ایشان ربارۀ انفا نظریه ای ویژه ار  .وی مالو و محور انواع انفا را ماشوک
خصوصی نهاشتن می انه .بنابراین از یهگاه ایشان هر ماشی که ماشک خصوصوی نهاشوته باشوه،
چه از زمینهای موات باشه و چه از زمینهای ببا طبیعی ،چه از کوهها و چه از ته رهها و ...از
انفا خواهه بو  .امام خمینی (ره) ر کتا اشبیوع ذیول بوا خموس مویفرمایوه« :از مجمووع
روایات فهمیهه می شو امواشی که از امام است (و از انفا ) ارای یک عنوان است و بن عنوان بر
مصهاقهای متعه ی تببید می شو و شیکن مالو ر همۀ این موار و مصهاقها یکتان اسوت
و بن اینکه هر ماشی چه زمین باشه و چه غیر زمین هر گاه ماشک و سرپرست خصوصی نهاشوته
باشه از بن رهبر جامعه است و او می توانه ر هر جایی صال بهانه بن را ه ینه کنه .این روشی
است که میان وشتها شایع است( ...مصا ید انفا ) همه از بن امام علیهاشتالم است ،شیکن نه با
عنوانهای مختل و مالوهای متعه  ،بلکه همۀ بنها با یک مالو از بن امام علیهاشتالم است و
بن اینکه این اموا ماشک خصوصی نهار  ....پس عنوانهایی از یبیل جنگول ،مووات بوو ن ،ببوا
طبیعی بو ن ،ر زمرۀ متیر کوهها و یعر رهها یرار اشتن و ...ر انفوا بوو ن مووار یا شوهه
خاشت نهار  ،بلکه همۀ موضوع انفا بو ن یوک چیو نهاشوتن ماشوک خصوصوی اسوت و ایون
عنوانها از مصهاقهای بن است  ...پس بهصورت یک یاعهۀ کلی میتوان گفت که هور مواشی یوا
ماشک ار و یا نهار  .ر فر او ما از بن خو ماشک و نه از بن امام علیهاشتوالم و ر فور
وم از بن امام علیه اشتالم است  ...هر گاه به روایات زیوا ی کوه ر ایون بواره نقول شوهه اسوت
مراجعه کنی به این نکته ست خواهی یافت که بن چه گفتیم هم مبابد فهم عرف است و هوم
منببد بر روایات و بهویژه بن که هموین روش میوان وشوتهوا نیو اسوتوار اسوت» (خمینوی،
1421ق 643 :به بعه) .مبابد تصریم امام خمینی (ره) تعلد امووا بوه افورا و اشوتن ماشوک
خصوصی بن را از شمو انفا خارج می کنه .شهیه ثانی نی اصوالً انفا را بهعنوان یک یاعوهه،
ماشی می انه که ماشک خصوصی نهاشته باشه .صاح ریا اشمتائل هم بهون اشواره بوه سوخن
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شهیه ثانی همین نظر را میپذیر (طباطبایی1418 ،ق 254 :به بعه) .برخی انفا را پان ه نوع
می اننه که بتتر رو خانهها از جملۀ بنهاست (طوسی .)290 :1387 ،بعضی فقها نیو ر پاسوخ
به پرسشهایی که ربارۀ انفا مبر شهه ر راستای نظرهای سایر فقهای مور اشاره ابهاموات
را چنین تبیین کر هانه .اراضی موات و کوهها و مراتع و جنگلهوا و معوا ن و ریاهوا همگوی از
انفا هتتنه ،یعنی از اموا عمومی انه که متعلد به شخص خاص نیتتنه ،چون ر بنها نقشوی
نهاشتهانه؛ و بهاصبال ملی میباشنه و ر اختیار امام متلمین خواهه بو (منتظوری1408 ،ق:
 .)470بنابراین بین یهگاه شهیه ثانی و صاح ریا اشمتائل و امام خمینی و فقهای یگر کوه
ر اینجا از ذکر نام بنها خو اری می شو  ،ر این موضوع اتفاقنظر وجو ار  .بهعبارت یگور،
از نگاه همۀ بنها امواشی که ماشک خصوصی نهاشته باشوه ،جو و انفوا بوو ه و اموواشی کوه ارای
ماشک خصوصی است ،خارج از انفا یرار میگیر  .اشبته عههای یگر بر این باورنه که بنابر ظاهر
روایات ،بلکه صریم بتیاری از بنها ،انفا شامل تمام منافع روی زمین است .ر خصووص ب هوا
اگرچه مفهوم «مشترکات» مذکور ر یانون توزیع عا النۀ ب بوا مفهووم «انفوا » تفواوت ار ،
حتی با استنباط انفا بو ن ب ها از عبوارت «مشوترکات» موذکور ر یوانون ،براسواس نظریوۀ
حضرت امام (ره) صرف اشتن ماشکیت خصوصی بن را از شمو انفا و از شمو ماشکیت اموام
علیه اشتالم و حکومت اسالمی خارج میکنه .شیخ طوسی ر تهذی اشمتائل ر روایت صوحیم
از امام صا ق (ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) بور ه است« :هر کس از زمین زو تر بهورهبور اری
کر و بن را ببا ساخت بن زمین متعلود بوه اوسوت» (شویخ طوسوی1401 ،ق .)135 :از نظور
فقهای اسالمی زمین کشاورزی احیاشهه بهون ملحقوات بن از جملوه ب  ،معنوا نهاشوته اسوت.
محقد حلی فقیه برجتتۀ شیعه ر شرایعاالسالم معتقه است اصوالً تحقد احیا و ببا ی زراعوی
به نبا جاری ساختن ب بر بن زمین معنا پیها میکنه (محقد حلی ،بیتا127 :به بعه) .روایت
صحیم اشتنه شیخ صهوق ر همین زمینه است که از امام صوا ق (ع) مویپرسونه« :بیوا بنکوه
زمینی را ببا کر ه و ر بن زمین نهر کشیهه ،اتاق ساخته و نخل و رخت کاشته اسوت ماشوک
همۀ بنها میشو ؟» ،امام میفرماینه« :بلی ،همه را ماشک است» (شیخ صوهوق1409 ،ق.)346 :
با توجه به ا شۀ شرعی مذکور همانگونهکه سل ماشکیوت زموین از صواح بن ممکون نیتوت،
سل ماشکیت حقوق اشحایی زمین مثل ب و راه هم از احیاکننهه جای نیتت.

 .3آب زایندهرود ،حقي بشری
اثبات ماشکیت اشخاص نتبت به ب زاینههرو نمیتوانه حد سترسوی مور م بوه ب شور را
سل کنه ،زیرا بحث ماشکیت ب زاینهه رو با حد سترسی مر م به ب و بحث جهاگانه است
و ر هیچ شرایبی نمیتوان این حد بشری را که مقهم بر ماشکیوت ب اسوت ،نا یوهه انگاشوت.
بی تر یه ،حد ماشکیت خصوصی نی حقی بشری است؛ یکوی از مهومتورین مصوا ید نتول او
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حقوق بشر همین حد ماشکیت خصوصی است .نتول او حقووق بشور بویش از بنکوه مفهووم و
ماهیتی وایعگرایانه اشته باشه ،ماهیتی متافی یکی اشته ،ذات و یوام فر به بن بتوتگی ار .
اما امروزه ،بایه سخن از نتل سوم حقوق بشر بهمیان بور  .این نتل برعکس نتل او با تأکیوه
بر تحو اجتماعی فر و توسعۀ اجتماعی ،کمتر از رویکر های فر گرایانه متأثر است .بوهعبوارت
یگر ،نتل سوم حقوق بشر تجلی مفهوم فر نیتت ،بلکه تجلی مفهوم شهرونه اسوت .حود بور
توسعه از مصا ید نتل سوم حقوق بشر است و حد بر ب  ،زیرمجموعۀ حد بر توسعه بهعنووان
حد شهرونهی محتو میشو  .امروزه نبایه ر تقهم شهرونه بور فور تر یوه اشوت (جاویوه،
 67 :1392و )68؛ چراکه فر گرایی مبتنی بر منفعت خصوصوی اسوت و سوازگاری چنوهانی بوا
توسعۀ اجتماعی نهار  .عالوهبر بن ر نیای کنونی حقوق بشر بنچنان به هم وابتوته و پیوسوته
شهه است که نمیتوان تحقد یکی را بهون توجه به سایر حقوق عملی انتت .برای مثوا حود
سترسی بشر به ب  ،شرط الزم برای تحقد حد حیات اوشین و بنیا یترین حد بشری اسوت و
برای توسعه امری ضروری محتو میشو  .ر سا های اخیر اهمیت متئلۀ ب و ارتباط بن با
حقوق بشر تا بنجا پیش رفته که ج و مهمترین متائل جهانی و بحثهای توسعهای شهه اسوت.
کنفرانس وبلین ایرشنه ر خصوص ب و توسعه و اجالس ریو ر مور محیط زیتت و توسوعه
ر سا  1992و کنفرانس جهانی حقوق بشور ر ویون اتوریش ر سوا  ،1993کنفورانس ب
مار پالتا ر برژانتوین 1ر سوا  1977و مجوامع جهوانی  19972موراکش و  2000الهوه و
 2003کیوتو بر وابتتگی و پیوستگی حقوق بشر و اهمیوت ب بوهعنووان یوک نیواز اساسوی و
ارتباط بن با توسعه و رفع فقر و پیشگیری از نقض کرامت انتانی تأکیوه ارنوه .اشبتوه عوالوهبور
منشور بین اشمللی حقوق بشر (اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثایین) ،نظریۀ تفتیری شمارۀ 15
سا  1989کمیتۀ ایتصا ی ،اجتماعی و فرهنگی که ر سا  2002از طرف سازمان ملل تأییه
شه ،بهصراحت ارتباط متتقیم ب و حقوق بشر را بیان و حد سترسی بشر به ب را شناسایی
کر ه و نتبت به رویکور وگانوۀ اعالمیوه هوای موور اشوارۀ یبلوی کوه ب را کواالیی اساسوی
می انتتنه ،تعیین تکلی کر ه است .پس ر نیای کنونی که ب از یک سوو عنصور ضوروری
برای زنهگی بشر و راهکار زیربنایی برای توسعه است و از سوی یگر« ،حقوق بشر ایهۀ زمان ما
شهه است» ( ،)Henkin,1981:64بایه به ب نگاهی متفاوت اشته باشویم توا یبول از هور چیو
موج محرومیت افرا از حد سترسی به بن نشو  .اتخاذ هر سیاستی که بوه ایون محرومیوت
منجر شو  ،ر وایع انکار حد حیات بشری بهحتا میبیه .پویشبینوی شوهه توا سوا 2050
حهایل از هر چهار نفر یک نفر ر کشوری زنوهگی مویکنوه کوه تحوت توأثیر کمبوو مو من و

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
عامل تخری سریع محیط زیتت است ( ،)William&Frank,2000:157پس بایه ضومن حفوظ
حقوق ذینفعان رو خانۀ زاینههرو (حقابه اران و سهمبران) حد سترسی مر م بوه ب شور
ساشم ر اوشویت او یرار گیر تا بحران های ذکرشهه حیات بشری را به خبور نینوهاز  .هموین
موضوع علت اصلی مهاخلۀ وشت ر موضوع ب زاینههرو و یانونگذاری منبقی و تصمیمگیوری
وایعی و تهریجی برای صاحبان بن است.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به بحثهای حقویی صورتگرفته مشخص شه که حهایل ماشکیت ب زاینههرو طبیعی
و ب اشحایی تونل او کوهرنگ نه ج و انفا است و نه ر ماشکیوت وشوت یورار ار  ،بلکوه ر
شرایط عا ی حد کتانی است که یا ر این حوضه حقابه ارنه یا سهمبرنوه .اموا ماشکیوت ایون
ماشکان امروزه به شیل چاششهای فنی و کمبو ب ستخوش خبرهایی شهه که بیتووجهی بوه
بنها می توانه از شحاظ حقووق اجتمواعی و ایتصوا ی توأثیر مهموی ر سرنوشوت ماشکیوت ب و
تضعی حقوق ماشکانۀ بنها ایجا کنه .شایان ذکر است براساس اصل  44یانون اساسوی ایتصوا
ایران به سه بخش وشتی ،تعاونی و خصوصی تقتیم شهه است .براساس بنه  1این اصل اموواشی
که نام بر ه شهه است ،بهصورت عمومی ر اختیار وشت یرار ار  .پس نمیتووان از ایون اصول
بر اشت ماشکیت وشتی نتبت به اموا مور اشاره کر ؛ زیرا این امووا ر اختیوار وشوت یورار
ار و وشت بهون اشتن ماشکیت ،فقط بنها را مهیریت میکنه .ایون سوته از امووا  ،عموومی
است و وشت نمی توانه نتبت به بنها خریه یا فروش کنه .بهعبارت یگر ،اینگونه اموا متعلود
به مر م ر ماشکیت عمومی یرار ار و وشت مجاز است بهعنوان نماینهۀ مر م ر بنهوا تصورف
کنه .اما این متصرف صاح و ماشک بهحتا نموی بیوه .بنوابراین وشوت ر بخشوی از حوضوۀ
زاینهه رو ماشک نیتت ،بلکه متئوشیت حفوظ و اجوازه و نظوارت بور بهورهبور اری از منوابع ب
زاینههرو را بر عههه ار  .اما اعما این متئوشیت نی کار سا های نیتت؛ زیرا از یرباز حوضوۀ
زاینههرو با کمبو ب روبهرو بو ه و از گذشتههای ور یعنی وران صفوی تاکنون توالشهوای
زیا ی برای انتقا ب از حوضۀ مجاور یعنی کارون به حوضۀ زاینههرو شهه است .اما فعاشیتها
برای انتقا بخشی از ب مازا بر مصارف حوضۀ مجاور به حوضۀ زاینههرو نختتینبار ر سا
 1332با بهره بر اری از تونل او کوهرنوگ بوه بوار نشتوت .بعوهها بوا بهورهبور اری از تونول 2
کوهرنگ ر سا  1364و پس از بن با بهرهبر اری از تونل چشمۀ شنگان حجوم ب انتقواشی بوه
حوضۀ زاینههرو به  700میلیون متر مکع ر سا رسیهه است .شایان ذکر اسوت کوه حجوم
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ب خروجی از استان اصفهان (ورو ی به سرشاخههای ز و کارون) باشغ بر  1800میلیوون متور
مکع ر سا است (ضیایی .)233:1394 ،اما چاششهوای فنوی ر راه حقووق ماشکیوت مور م
نتبت به ب زاینههرو نی ست کمی از چاشش های حقویی بن نهار  ،زیرا طوی ایون سوا هوا
رشه جمعیت و رشه بر اشتهای غیراصوشی از ب به ویژه ر باال ست بنچنان بوو ه کوه حجوم
ب انتقاشی نتوانتته کمبو ب ر حوضۀ زاینههرو را جبران کنوه و هموین موضووع م یوه بور
مشکالت حقویی مربوط به ماشکیت ب و اخال ر نظم ایتصا ی بن شهه و اگر با جوهیت ایون
متئله پیگیری نشو  ،مشکالت از مرز ایتصا ی و حقویی عبور کر ه و به متائل مهوم سیاسوی
امنیتی تبهیل خواهه شه .شایان ذکر است یکی از شاخصهای سازمان ملل متحه برای ارزیوابی
وضعیت ب ر حوضههای ببری کشورها و مناطد ،سرانۀ ب تجهیهپذیر ر سا اسوت .مبوابد
معیار سازمان ملل سرانه  1200متر مکع ب ر سا  ،بستانۀ ورو به کمبو ب است .ویتوی
تغییرات سرانۀ ب یابل تأمین ر حوضۀ زاینههرو از سا  1310تا سوا  1395و بوا شواخص
سازمان ملل مقایته شو وضعیت نگرانکننههای را نشان می هه (نوروزی.)9 :1393 ،
با وجو وار مهار شهن تونل او کوهرنگ ر سوا  1332و تونول وم کوهرنوگ ر سوا
 1364و تونل چشمۀ شنگان ر سا  ،1385سرانۀ ب تجهیهپذیر حوضه همچنان رونه کاهشی
اشته و از  4428متر مکع ر سا به ازای هر نفر ر سا  1333به کمتر از  700متر مکع
ر سا به ازای هر نفر ر حا حاضر رسیهه است .ایون کواهش سورانۀ منوابع ب تجهیهپوذیر
بنچنان است که حوضۀ زاینهه رو را ر بحران ب فرو بر ه و همانطورکه گفته شه ،این بحران
تمامی ابعا اجتماعی و زیتت محیبی و ایتصا ی و سیاسی و امنیتی ر حوضۀ زاینههرو را فرا
گرفته است (ضیایی .)203-205 :1394 ،بحوران ب ر حوضوۀ زاینوههرو پهیوههای مویوت و
گذرا ناشی از خشکتاشی سا های اخیر نیتت ،بلکه بحرانی ائمی ناشی از عهم توازن منابع ب
حوضه با نیازهاست .بمارهای مور اشواره براسواس تغییورات سورانۀ ب تجهیهپوذیر ر حوضوۀ
زاینههرو با فر شرایط نرما بارش و ببههی است .اصوالً وضعیت منابع ب ر هر حوضوه یوا
منبقه بر مبنای منابع ب تجهیهپذیر ر سا نرما ارزیابی مویشوو  ،زیورا ورههوای خشوک
مویت و گذرا هتتنه و نبایه مبنای برنامهری یهای بلنهمهت یرار گیرنه .بیتر یه ر ورههوای
خشکتاشی بحران ب ر حوضه ازبنچه گفته شه ،وخیمتر است (نوروزی .)9:1393 ،با توجه بوه
شناختی که از چاششهای حقویی و فنی ب به ست بموه و تفتویری کوه از یووانین مربووط و
مبانی فقهی ر زمینۀ انفا صورت گرفوت و بور مقوررات بویناشمللوی بوهخصووص بحوث حود
سترسی بشر به ب برای همه بهطور متاوی تأکیه اشت ،بایه این نکته را اضافه کور کوه توا
پیش از تصوی یانون ملی شهن ب سا  1347و یانون توزیع عا النۀ ب سا  1361ماشکیت
ب ها تابع یانون مهنی بو ه که ر بن منابع ب اعوم از سوبحی و زیرزمینوی از مباحوات تلقوی
شهه و تابع یاعهۀ فقهی حیازت میاه مباحه با رعایت یاعهۀ فقهی الضرر بو ه است .اشبته از نظور
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حقویی یانون توزیع عا النۀ ب  ،ب های سبحی و زیرزمینی را از مشوترکات تلقوی کور ه و ر
اختیار حکومت اسالمی انتته ،وشی این متئله راببۀ وشت با ب ها را یک راببۀ ماشکانوه بیوان
نکر ه است؛ بلکه برای وشت وظیفۀ حفاظت و اجازه و نظارت بر بهرهبر اری از ب های سوبحی
و زیرزمینی را تعیین کر ه است .برای اثبات این ا عا موی تووان بوه ایون نکتوه اشواره کور کوه
براساس یانون ،وشت مکل است ختارت اشخاص حقیقی و حقویی را که ر اثر ایهامات وشت
با نقصان ب  ،یا خشک شهن منابع ب روبهرو شههانه ،جبران کنوه .جبوران ختوارت ناشوی از
ایهامات وشت تأکیهی بر حقوق ماشکانۀ حقابه اران و سهمبران و بثار ناشی از ماشکیت بنهاسوت،
زیرا ممکن است وشت ر راستای حد مر م بر ب شر ساشم ،ایهام به واگذاری حود انشوعا
ببی که ماشکیت بن متعلد به یگران است کر ه باشه ،وشی ر این وضوعیت کوه وشوت وظیفوۀ
تأمین ب شر ساشم را ار  ،بایه بهگونهای ختارت وار ه و خلل ایجا شهه ر ماشکیوت ناشوی
از مهاخالت وشت برای تأمین مصاشم اجتماعی را جبران کنه.
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