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  دهيچك
 كه استي وناگونگ اتينظر بري مبتن حقوق، در آب منابع از يبردار بهره نظامي نظري بان      

 ةينظر و احراز ةينظر تقدم، حق ةينظر م،يحر ةينظر ،ياراض مالك مطلق تيمالك از تواند يم
 منابع يبردار بهره حقي مبان حقوق، خيتار طول در كه اتينظر نيا. رديبرگ در راي عموم امانت
 در. است بوده استناد مورد شيب و كم زين ماي حقوق وي فقه نظام در اند، آورده فراهم را آب
 ةينظر بري مبتن را آب يبردار بهره حق» ملك حاز من«ي فقهة قاعد به بنا هرچند هيامام فقه

هاي مباح حق برابر دارند و هر كس زودتر آن  مندي از آب همگان در بهره كه اند دانسته احراز
 ليذ آب هعادالن عيتوز قانون وي اساس قانون اما ،را حيازت كند داراي اولويت خواهد بود

 تيمالكي نسبي نف با كه اند كردهي رويپي ا هينظر ازي عموم مشتركات و اموال و انفال ميمفاه
 مصالح تيرعا با را آب منابع از يبردار بهره نظام بر نظارت و تيريمد ،يعموم وي خصوص

 در آب بعمنا از يبردار بهره نظامي مبنا توان يمرو  ازاين. است داده قرار دولت ارياخت در عامه
 .كردي ابيارز» يعموم امانت هينظر «به موسومي ا هينظر چارچوب در را رانيا
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  مقدمه .1
 و ياجتماع ،ياقتصاد يزندگ شئون تمام در آب تياهم. است يزندگ رونق و اتيح أمنش آب

 علت به خشك مهين و خشك مناطق در آب اعتبار و ارزش .است مشهود بشر يفرهنگ
 بر عالوه. است شتريب نقاط ريسا از آب ديتول عامل عنوان به بارش يمكان و يزمان يناهمگون

 در داريپا ةتوسع راه سر بر را ياساس مشكالتي آب، مصارف و منابع نيب توازن عدم آنكه
 فالت از يميعظ بخش در اتيح ةادام تا شده سبب تيواقع نيا. است آورده وجود هب كشور
 دري آب ديشد تنش وجود با شوربختانه. دشو رو هروب يا دهيعد مشكالت با شرق و يمركز
 در منابع نيا ةيرو يب يبردار بهره شاهد همچنان ،ينيرزميز آب منابع ديشد كاهش و كشور
 ضرورت رو نيازا. ميهست صرفه فاقد و بازده كم مصارف جهت رمجازيغ و مجازي ها چاه قالب
 با سبب نيبد و استي جد يضرورت آب منابع از يبردار بهره حقي نظري مبان دري بازنگر
 هيتوج و نييتب در آب حقوق خيتار طول در كهيي ها دگاهيد و اتينظر مجموعهي بررس

 دست اي هينظر به دشو يم كوشش است، رفته يم كار به آب منابع يبردار بهره حقي واگذار
 نيا ةدربار تاكنون. كند فراهم شيپ از شيب را آب منابع از حفاظت ةنيزم بتواند كه ميابي

 يمستقل پژوهش ماي حقوق سنت در آنهاي حقوق وي فقهي مبان در تدقيق با ژهيو به اتينظر
 ،هگرفت  انجام آب منابع تيمالك نظام ةدربار كهي قاتيتحق غالب در هرچند است، نگرفته صورت

 در احراز ريتأث ةمقال به توان يم جمله از كه است شده اشاره موضوعي حقوق اي يفقهي مبان به
- 266 :1399 ،فرزانه ويي رها( »معاصري ها تيواقع و حقوق به توجه با هيامام فقه نگاه از آب تيمالك
ي جعفر( »)كايآمر و فرانسه حقوق بهي نگاه با (آب تيمالك بر حاكمي حقوق نظام «ةمقال ،)235

 ةحوز در آب تيمالكي حقوقي ها چالش بري تأمل« ةمقال و )282-298 :1398 ، شاهينو ندوشن
  ها پرسشاين  به پاسخ اما. كرد اشاره ).867-886 :1397 ،ينوروز( »يعموم حقوق منظر از رود ندهيزا
 و استيي حق بهره برداري از منابع آب شكل گرفته مبنا چه بر ماي حقوق وي فقه نظام در كه

رياتي در تبيين مباني نظري اين حق برخورداري مطرح گرديده و النهايه براساس چه چه نظ
 را موضوع تا داشت آن بر را نگارندهرويكردي مي توان صيانت از منابع آب مدد رساند؟ 

ي نف با آب مقررات و نيقوان وي اساس قانون با متناسب تواند يم كه اي هينظر طرح منظور به
 دري نسل نيب امانت عنوان به را آب منابع از يبردار بهره ،يعموم و يخصوص اشخاص تيمالك
 نيقوان اصالح منظور به الزمي نظر ةنيزم و مبنا كه ديام بدان كند؛ مطالعه گذارد، دولت ارياخت

 به وي فيتوص وي ليتحل پژوهش براساس نخست منظور، نيبد. ديآ فراهم هينظر نيا با معارض
 پرسش نيا به گوييپاسخ براي مختلف،ي ها دگاهيد بررسي از پس و يا كتابخانه منابعي اتكا
 كدام انتخاب و ستيچ رانياي حقوق وي فقه نظام در آب منابع از يبردار بهره حقي مبنا كه
 اتينظر نيتدو به نخست ،نجامديب آب منابع از حفاظت و انتيص به تواند يمي نظري مبنا
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 ،است» يعموم امانت «مفهوم بري مبتن كهيي نها ةينظر در سپس و  شدهپرداخته گوناگون
 در آب منابع بحران و يطيمح ستيز طيشرا با متناسب كه ميهست اي هينظر طرح درصدد

    .باشد داشته كشوري آب نيقوان و ها استيس بر ريتأث تيقابل مقررات و نيقوان چارچوب
   

   ياراض مطلق تيمالك ةينظر .2
 تيمالك ،است نيزم مالك كس هر ،ينيرزميزي ها آب مورد دريي ابتدا ةينظر نيا براساس

 آن ازي تيمحدود گونه چيه بدون تواند يم و دارد زين نيزم آن ريزي آب منابع بري مطلق
 آب منابع بر مطلق تيمالك. ستين همي اراض آن در استفاده به محدود البته ،كند يبردار بهره
 آن همجواري آب منابع ديتحد و هيرو يب يربردا بهره موجبي اراض نامالك توسطي نيرزميز
ي ها آب امان يب يبردار بهره در رقابت به ،مجاوران منازعات به زدن دامن بر عالوه و دش يم
 جرح رو نيازا و دش يمي نيرزميز ريذخا نياي نابود و هدم موجب كه زد يم دامن زيني نيرزميز
ي اراض به محدود را آب از استفاده حق هك شدي اصالحات جيتدر به هينظر نيا در. شد ليتعد و

 تحتي اراض با متناسب ا يداد ينم گريدي اراض به را آن انتقال امكان و كرد يم تيمالك تحت
 ليتعد ةنيزمرو  ، ازاينكرد يم فراهمرا  همجواري اراض نامالك به برابر يبردار بهره ةنيزم شرب
 منابعي منطق و معقول ةاستفاد چون و ردآو ديپد راي نيرزميز آب منابع مطلق تيمالك ةينظر
ي آتي آبي ازهاين به جيتدر بهي حت كرد، يم فيتعر گرانيد مصارف به نسبت را مشتركي آب

  .گرفت قراري شتريب اقبال مورد جهينت در و داد يم نشان توجه
 شود، يم دانسته نيزم تيمالك بر فرع ينوع به آب تيمالك آن، ةيپا بر كه هينظر نيا مشابه

 نيسرزم در وسطا قروني فئودال نظام دري الديم 1600 تا 1066ي ها سال نيبي زمان ةباز در
 منبع مالك ن،يزم مالك كه بيترت نيبد. است بودهي آب منابع از يبردار بهرهي مبنا زين انگلستان

 ةويش به تا بود برخوردار حق نيا از مطلق صورت به و شد يم قلمداد نيزم آن در واقعي آب
 از البته .)Scott & Coustalin 1995: 837( ببرد آب از را خواهد يم كهي ا استفاده نوع هر خواهدل

 نيب و دش ليتعد آب منبع بر نيزم مالكي انحصار و مطلق تيمالك ،يالديم 1215 سال
ي ها آب دري ريگيماه حق انگلستان پادشاهي و شد كيتفكي عموم وي خصوصي ها رودخانه

 مردم عموم به - بود افرادي خصوص تيمالك در آب منبع كهي موارد ردي حت -  رايعموم
 يبردار بهره نظام رييتغ ةنيزم جيتدر به بعدها و) Scott & Coustalin 1995: 847( دكر اعطا
 فراهمي بعدي ها سده در ال كامن نظام در آب از 2محور استفاده يبردار بهره نظام به ،1محور نيزم
    .)Scott & Coustalin, 1995: 848( دش

                                                            
1. Land-based water rights 
2. Use-based water rights 
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 با قصد، اقدام به حفر چاه يا قنات ين فقها مشهور است كه اگر فرديدر حقوق اسالم نيز ب
 مالك آب ،اگر چاه به آب برسد. دشو يمدر ملك خود يا در زمين موات كند، مالك آن چاه 

تحت عنوان  يكي از قواعد فقهي عنوان بهمالكيت بر قرار زمين . )116: ق1404، ينجف( شود يمهم 
ترتيب  بدين. )125: ق1419عاملي، (فقها قرار گرفته است  ةاشارمورد » من ملك شيء ملك قراره«

تواند در ملك خود چاه حفر كند و مالكيتش بر آب حاصله نيز ناشي از مالكيت زمين  مالك مي
 آب چاه دارد و تيملك به ي تفسيريشيخ طوس. شود ج آن محسوب ميياست و از نتا

هر جا از ملكيت چاه سخن گفتيم منظور اين است كه مالك در مصارف گوناگون «: سدينو يم
اگر آب چاه . نسبت به آب چاه بر ديگران سزاوارتر است) ي و صنعتي، آشاميدنيكشاورز(

.  به نيازمندان آن ببخشديبيش از مصرف مالك باشد، واجب است آن را بدون دريافت چيز
بر اين . )282: ق1387، يطوس(» اجب نيست، بلكه مستحب است كشت و زرع ويالبته بخشش برا

كجا  گويد مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن تا هر  قانون مدني مي38 ةاساس ماد
واقع در  ةچشم«: دارد  قانون مدني كه اشعار مي96 ةماد همچنين .زمين است كه باال رود يا زير

. توان با اين نظريه قابل تطبيق دانست را مي»  استزمين كسي محكوم به مالكيت صاحب زمين
برداري از منابع   بهرهر قانون اساسي و قوانين و مقررات ناظر ب45بديهي است با عنايت اصل 

آب، امكان توسل به اين نظريه و مستندات فقهي و حقوقي آن ميسر نيست و بايد در 
  . جوي نظريات ديگر بودو جست
  

  تقدم حق ةينظر .3
 و تيمالك حق مبنا نيا بر و استي آب منبع از استفاده در تقدم حق بري مبتن هينظر نيا 

 مجاورت الزاماً نه و آن يبردار بهره و كشف زمان بيترت بهي سطح آب منبع از يبردار بهره
 كهي كس د،يآ يم ديپد آب منابع از استفاده دري تيمحدود كه يزمانرو  ازاين. شود يم ينيتع بدان

 دست از را خود حق همه از زودتر است، شده آب از استفاده ةچرخ وارد همه زا رتريد
 همه از زودتر كهي كسان تيرضا كامل شدن برآورده تا روند نيا و شود يم خارج و دهد مي
 جاديا دري اراض تيمالك ن،يشيپ ةينظر برخالف نجايا در. يابد يم ادامه ند،ا شده چرخه وارد
  .)14: 1399 رو،ين وزارتي آبفا و آب كالن يزير برنامه دفتر( ندارد يريتأث يبردار بهره حق

 است، وابسته همجوار نيزم تيمالك به آب، حق كهي همجوار ستميس برخالف ن،يبنابرا
 كار به مصرفي برا و كرده منشعب زودتر را آب كه دارد تعلقي كس به حق دوم، ةينظر در

 هستند، آب همجوار نيزم مالك كه يزمان تا رانهمجوا كه يدرحال ن،يا وجود با. است گرفته
 صيتخص در كنند، جادياي ديجد مصارف توانند يم و دهند ينم دست از را آب حق گاه چيه

 و هينظر نيا. برد يم نيب از را برداشت حق ،رها كردن و نكردن استفاده تقدم، حق براساس
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 در و روند يم كار بهي سطحي ها آب تيريمد و تيمالك هيتوج در اصوالًي همجوار ةينظر
 بهرهي نسب ا يمطلق تيمالك بري مبتن اتينظر از شتريبي نيرزميزي ها آب تيمالك تبيين

  .رنديگ يم
  آب در استفاده تقدم ،يالديم 1850 تا 1600ي ها سال نيب فاصل حد در انگلستان، در

 ا ييبردار بهره در دمتق كه معنا نيبد ؛1شد يم شناخته آب منابع از يبردار بهره نظامي مبنا
 در اختالل جاديا صورت در كه داد يم را حق نيا كننده استفاده ا يبردار بهره به آب از استفاده
 درخواست دادگاه از راي و مزاحمت رفع گر،يد شخص توسط آب از استفاده ا ييبردار بهره
ي رأ ،داشت خود تصرف در را آب كهي كس نفع بهي موارد نيچن در زين ها دادگاه و دكن
ي الديم نوزدهم سدة اواسط از ب،يترت نيهم به. )Scott & Coustalin, 1995: 853-854( دادند يم
 آن در. دش مطرح Prior-appropriation ةينظر عنوان تحتي ا هينظر زين كايآمر ةمتحد االتيا در

 توجه با هستند، خشكيي وهوا آبي دارا كه كايآمري غرب جنوب وي غربي ها التيا در زمان،
 حق ةينظر داشت، وجود مناطق آن در آب ازي بردار بهره ةنيزم در عمالً كهيي ها تيمحدود به

 رايز داشت،يي كايآمر معدنكاران عرف در شهير هينظر اين. شد مطرح آب اختصاص در تقدم
 محل در نيريسا از زودتر كه گرفت يم تعلقي كس به حقوق نيبهتر ،يمعدنكار عرف در

ي تسر زين آب كنندگان استفاده ريسا و كشاورزان به عرف نيا جيتدر به ،دش يم رمستق معدن
 آالسكا، جمله از كايآمر االتياي برخ در هينظر نيا رشيپذ سبب ال كامن نظام انعطاف و افتي
 نيا ن،يا بر عالوه. دش نگيوميوا و وتا يكو،يومكزين نوادا، مونتانا، داهو،يآ كلورادو، زونا،يآر
ي داكوتا نبراسكا، ،يپ يس يس يم كانزاس، ا،يفرنيكال همچون كايآمر االتياي برخ رد ستميس

 حقوق ةّينظر كنار در زين واشنگتن و تگزاس ،يجنوبي داكتوا اورگون، اوكالهما، ،يشمال
 هينظر نيا در آب حقوق عيتوز سازوكار. دش يم اعمال همزمان ،2ميحر نامالك خاصه

 از استفاده به نسبت را شخص تياولو نخست تصاحب، خيتاري مبنا بر كه است صورت نيبد
 در نيريسا به نسبت كننده استفاده نيتر يميقد حقوق اساس، نيا بر و نندك يم مشخص آب
 نباشد،ي كاف اشخاصي تمام ةاستفادي برا موجود آب مقدار كه همي صورت در. است تياولو
 و كرد خواهد تصاحب را آب آن تمام است، نيريسا بر مقدم او تصاحب خيتار كهي كس
 ،باشد نينخست كننده تصاحب ةاستفاد بر مازاد است ممكن كهرا  آب از مقدار آن صرفاً نيريسا

                                                            
 ذكر انيشا). Scott & Coustalin, 1995: 850 (اند دهينام The prior-used period of water rights را دوره نيا .1

 ةينظر عنوان تحتي گريد ةينظر ت،يجمع و صنعت شدر ليدل به بعد، بهي الديم 1851 سال ازي عن يدوره، نيا از پس كه است
Reasonable-use آب، از متعارف ةاستفاد لزوم بر هيتك با كه شد مطرح آب منابع از يبردار بهرهي برا انگلستان حقوق در 

 & Scott: ك.ر نهيزم نيا در شتريب ةمطالعي برا. كرد جمع آب از كنندگان استفاده و نيزم نامالك حقوق نيبي نوع به

Coustalin, 1995: 871 et s.. 
2. The doctrine of riparianism 



  
  1400، زمستان 4، شمارة 51ة ور د، خصوصيحقوقمطالعات                                       فصلنامه 678 

 جمله از .).Hodgson, 2006: 12 et s.; Scott & Coustalin, 1995: 901 et s( دكر خواهند تصاحب
 موارد نيا به مبنا نيا بري آب بعمن از يبردار بهره حقي برا شده برشمردهي ها يژگيو نيتر مهم
 به مبادرت صرف به آب انيجر انشعاب ا يآب از استفاده حق ليتحص: دكر اشاره توان يم

 ةرابطي نوع وجود آب؛ از يبردار بهرهي برا نيزم تيمالك لزوم عدم انشعاب؛ ا ياستفاده
 بردار بهره حق تقدم آب؛ از استفاده آغاز در بردار بهره ةسابق بيترت به برداران بهره نيب تيارشد
 استفاده عدم صورت در يبردار بهره حق سلب آب؛ كمبود صورت در نيريسا حق به ارشد

  . )Scott & Coustalin, 1995: 944-945( آب از يبردار بهره حق انتقال و نقل تيقابل آب؛ از ديمف
 كهيي رودها و رنه و چشمه چوني آب منابع از يبردار بهره در زين رانياي حقوق نظام در
ي نبو مشهور تيرواي مبنا بر فقها رد،يگ قرار نزاع مورد است ممكن آنها از همزمان ةاستفاد

ي برا كه اند جسته توسل» سبق« ةقاعد به» به احق فهو مسلم هيال سبقهيال ماي ال سبق من«
 هآنچ هكبل ،جانبه همه و مطلق ينيع حق نه يول است، ملحوظ يحق اجماالً متسابق شخص
 مزاحمت جاديا به مجاز سك چيه است، مشغول شيخو ارك به آنجا در او هك مادام است، مسلم
 حسب حق سلب آثار رهگذر، نيا از و ردهك حق سلب ند،ك مزاحمت اگر و ستين او يبرا

 رفع يبرا تواند يم يتعد مورد شخص .)14: 1393 ،يرازيش ارمكم( بود خواهد مترتب مورد
 جز يزيچ هك يحق نيچن يول ند،ك تظلم ييقضا مراجع به سابق حالت به بازگشت و مزاحمت

 .)289: ق1403 داماد، محقق( رديگ قرار انتقال و نقل و معامله مورد تواند ينم ،ستين خاصه تياولو
 سبقت. رديگ يم شكل سبقت از پس ازتيح و ،است» اياح «از ريغ» سبق «كه است ذكرشايان 

 يبردار بهره در تقدم و تياولو حق و رديگ مي شكل ازتيح و اياح الزام مقدمات قالب در
 .آورد يم وجود به

  
   ميحرة ينظر .4
 حق اچه،يدر ا يرودخانه مانندي سطحي آب منبع ك ياطرافي اراض مالك ه،ينظر نياي مبنا بر

 تيمالك تابع آب بر تيمالك اساس، نيا بر. دارد راي آب منابع نيا از يبردار بهره و تيمالك
 هينظر نيا. ندارد وجود آب تيمالك انتقالي آب منبع همجواري اراض از مستقل و استي ضارا

 تا استي آب منابع همان در آب بازچرخش از نانياطم و زيآبر ضةحو در آب استفاده براساس
 و حفظ واقع، در. )Geteches, 1997: 56( دشو فراهمي آب منبع همجوارانة دوبار ةاستفاد امكان
ي ريگ شكل موجب استفاده موردي آب منابع مجدد ةيتغذ وي اراض همان در ها آب زه يبردار بهره

 تعارض كه مجاوران ةيرو يب ةاستفاد ا يآبي ورود كاهش صورت در كهاست  شده هينظر نيا
 توسطي منطق و معقولي بند رهيج به تواند يم كند، يم ديتشد را يبردار بهرهي ها رقابت و منافع
 را منابع هدم و مجاوران تنازع كهي آب منبع يبردار بهره ديتشد صورت در و امدنجيب آبران خود
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 مقامات نظارت و كنترل تحت را يبردار بهرهي عموم قدرت اعمال با توان يم ،آورد يم ديپد
 زين مجاوران مشتركي آب منابع اتيح از ،يعموم نظم از انتيص ضمن كه داد قراري عموم
   .كنند تيحما
 صدوري پ در انيسالي ط و جيتدر به آب منابع ازي بردار بهره بر حاكم ظامن گونه نيا
 تحتي الديم نوزدهم سدة در كايآمري شرق االتيا و انگلستاني ها دادگاهي سو ازي ماتيتصم
 در تياولو براساس كه شدي ا هينظر نيگزيجا و افت يتوسعه Riparianism ةينظر عنوان
 حق ه،ينظر نيا براساس. دكر يم نييتع راي آب منابع از برداران بهره حق ،يآب منبع از استفاده
 ميحر نامالك و دارد قرار آب انيجر مجاورت در كه است يملك  صاحب به متعلق يبردار بهره
 سبب» متعارف «ديق. ببرندي جاري ها آب از را متعارف ةاستفاد تا برخوردارند حق نيا از
 مصرفي برا آب از استفاده وي خانگ مصارف به ودمحد ها آب نيا از استفاده كه دشو يم
 نامالك ه،ينظر نيا موجب به نيهمچن. شود يم محسوب انتفاعي نوع كه دشوي اهل واناتيح
 ةاستفاد كه آب ةاستفاد رياخ نوع. كنند استفاده را آب زين گريد مصارفي برا توانند يم ميحر

 دست نييپا ا يباالدست نامالك ريسا حقوق به است آن بر مشروط شود، يم خوانده نامتعارف
 مجدداً ،ودش مي استفاده قيطر نيبد كهي آب زانيم آن و باشد معقولي زانيم به ند،نك واردي خلل
 بر حاكم نظام از نوع نياي برا كهيي ها يژگيوي كل طور به). Hodgson, 2006: 11( شودي ابيباز
 بهي آب منبع از يبردار بهره حق اختصاص: از اند عبارت اند، برشمردهي آب منابع از يبردار بهره

 در آب از يبردار بهره امكان ،يآب منبع ازي ربردا بهرهي برا مالك حق نقصان عدم لزوم مالك،
 ن،امالك ريسا حقوق به خدشه ورود عدم به مشروط زان،يم هر به و بيترت هر به زمان، هر

 عدم مالك، هر تيمالك تحت نيزم زانيم از نظر صرف ن،امالك فيتكال و حقوق نيبي تساو
 ,Scott & Coustalin( نيزم تيمالك انتقال قيطر از جزي آب منبع از يبردار بهره حق انتقال امكان

1995: 824-825(.   
 موارد نيا در زين فقها يبعض شود؛ يم دهيد دگاهيد نيا ازي آثار زين رانياي حقوق نظام در

 بر باشد، تر كينزد آب نهر به كس هر كه اند نهاده نيا بر را مبنا فاألقرب األقرب ةقاعد با
 نهر به نيزم نيتر كينزد از بيترت به آب از يزراع ةاستفاد در رو ازاين. است مقدم گرانيد

 نيدورتر به نوبت باشد،ي باقي آب اگر تينها در و يبعد نيزم آن از پس وشود  مي شروع
هر گاه آب نهر «: آمده است يقانون مدن 156 ةماد در اساس نيهم بر. )282 :1387 ،يطوس( رسد يم

 در تقدم و تأخر ي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي نباشد كه تمام اراضيكاف
 نتواند حق تقدم را ثابت كند، با رعايت ترتيب، هر زمين كه به منبع كي چيهاختالف شود و 

  .» خواهد داشتتر نييپا است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمين تر كينزدآب 
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هاي  اين ديدگاه امروزه از سوي سازمان مانندهاي سنتي  ذكر است كه ديدگاه شايان
به داليلي همچون عدم ) فائو(سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل متحد  مانندالمللي  بين

د بين  از آب در مقاطع زماني مختلف، بروز منازعات متعديبردار بهرهامكان كنترل ميزان 
 يطيمح ستيزهاي آبي و مالحظات   آب، عدم امكان جلوگيري از افت سطح سفرهبرداران بهره

 . )Hodgson, 2006: 22-23(مردود دانسته شده است 
 

  احراز ةينظر .5
 ازتيح و موات اياح باب ليذاغلب  فقه در كه استي مباحث جمله از آب تيريمد و تيمالك

 بزرگي نهرها و رودها آب از استفاده در مردمي تمام ساس،ا نيا بر. است دهش مطرح مباحات
 سرچشمه ها برف و ها ليس ،ها چشمه از كهي كوچكي رودها ل،ين و فرات دجله، همچون
 آب تينهادر  و اند دهيجوش موات يها نيزم و ها كوه دل از كه ييها چشمه نيهمچن .اند گرفته
 مالك ،دكن ازتيح را آنها ازي مقدار كس هر كه  استشده عنوان و اند شده دانسته برابر باران،

 قصد با ا يخود ملك در شخص كه ييها قنات و چاه چشمه، آب ن،يا بر افزون. شود يم آن
  . )217 :تا يب ،ينيخم( اند شده دانسته كننده ازتيح شخص ملك ،كند يم حفري موات نيزم در تملك
 آثار از كه او ةاراد و فكر و جوارح با نانسا تيفعال و كار ةجينت در آنچه كه مبنا نيا بر
 آن تيمالك موجب ،باشد مباحاتي رو كار محصول چنانچه شود، يم حاصل ند،ياوي وجود

 زين مباحي ها آب از آبي عرفي ساز رهيذخ و برداشتي عن يآب احرازرو  ازاين. گردد يم
 دگاهيد نيا. كرد ادي توان يم هم احراز ةينظر عنوان تحت آن از كه دشو يم آن كيتمل موجب
  . است افته يانعكاسي مدن قانون148 و 96 ،155 در مواد
ي طوس خيشي سو از كه يبند ميتقس در. است دهيگرد ارائه آب از ييها يبند ميتقس فقه در
 آب) 2 مباح؛ آب) 1: است شده ميتقس قسم سه به آن تيمالك اعتبار به آب شده، انجام

 دجله، مثل بزرگي نهرها و ايدر آب مباح آب )282 :1387 ،يطوس( هيف مختلف آب) 3 مملوك؛
 كه باشد يم ،اند دهيجوش موات يها نيزم در كه ييها چشمه نيهمچن و رهيغ و لين فرات،
 ابن تيروا نيا زين حكم نيا علت. كند استفاده ها آن از بخواهد كه نحو هر به تواند يم هركس
 به بنا 1.»چراگاه و آب آتش،: اند كيشر زيچ سه در مردم «:كه است) ص (امبريپ از عباس

 :1408 ،يحل( است شده دييتأ زيني حل محقق همانند فقها ازي برخي سو از كه خيش ي دهيعق
 شوند، جمع آن در و وارد اشخاص ملك به ها آب گونه نيا شدن، اديز ليدل به اگر 2،)223

                                                            
 .الكالء و الماء و النار ثالث في شركاء الناس. 1

 و ندارد وجود خيش با حكم نيا باب دري موافق چيه كه دارد ي مانيب نيچن خيش سخن نيا نقل ضمن جواهر صاحب البته. 2
 .126 :38 ج ق،1404نجفي : است شده نقلي قول نيچن سنت اهل ازي بعض از صرفاً
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 شود يم جمع ملكشان در كهي برف ا يباران آب مالك چنانكه ،شوند ينم آن مالك اشخاص
 در جهينت در. كند ازتيح را آنها كه نديآ يدرمي كس تيملك به صرفاً ها آب نيا رايز ،گردند ينم
 حقي نوع صرفاً ملكش در شده داخل آب به نسبت تصرفش ليدل به ملك صاحبي فرض نيچن

   1.دارد آن به نسبت تقدم
وسط اشخاص از طريق جمع كردن  دوم آب مملوك است و آن آب مباحي است كه تةدست

بعضي فقها اجماع را دليل مالكيت . اند شدهآن در منبع، مخزن، بركه، چاه و امثال آن حيازت 
 در نتيجه، )157: ق1419حسيني عاملي،  (اند دانسته كننده ازتيحچنين آبي از سوي شخص 

 باقي كه يصورتدر آب را از مالكش غصب كند، بايد عين آن را گونه نيا كسي كه يدرصورت
  . غاضب ضامن مثل آن است، رد كند و اگر تلف شده باشد،باشد

فيه است و آن آبي را گويند كه در مملوك بودن يا نبودن آن  مختلفقسم سوم هم آب 
 آنان جوشيده باشد كه در ةچشماختالف است؛ همانند آبي كه در ملك اشخاص يا چاه يا 

شمار  به مملوك يها آب را جزء ها آبروه از شيخ طوسي اين گ .ملكيت آن اختالف است
 در حكم نماء ملك شخص هستند و دليلي مبني بر مباح ها آب، چراكه به نظر وي اين آورد يم

  .)282 :1387طوسي، ( وجود ندارد آنهابودن 
 به آب رفته،يپذ صورت االحكام قواعد دري حل عالمهي سو از كهي گريد يبند ميتقس در
 ظرف، در شخصي سو از كه استي آب آن و محرز آب .1: است هشد ميتقس قسم هفت

 ا يشخص ملك در كهي چاه آب .2 است؛ درآمده او تيملك به و شده جمع آن امثال و حوض
 آب .3 است؛ شده آن مالك حفركننده شخص و شده حفر تملك قصد بهي مباح نيزم

 كه است شده حفري مباح نيزم در تملك قصد بدون كهي چاه آب و باران و ها چشمه
 همانند بزرگي رودها آب .4 ؛اند كيشر آن در مردم و نداردي خاص شخص به اختصاص

 شخص تيملك به ،شوند ازتيح كه زانيم هر به و (اند كيشر آنها در مردم كه فرات و دجله
 كهي شخص و ستنديني كس تيملك در كه كوچك يها رودخانه آب .5 ؛)نديآ يدرم كننده ازتيح
ي جار آب .6 ؛آنهاست از استفاده در تقدم حقي دارا باشد گرانيد بر مقدم آنها به وصول در
 كند حفر را يا رودخانه شخصي عن ي؛رديگ يم سرچشمهي مباح آب از كهي مملوك رودخانه در
 آب .7 شود؛ رودخانه دري جار آب مالك و دينما متصلي مباح بزرگ ةرودخان به را آن و

  .)بعد به 273: ق1413 ،يحل( رديگ سرچشمهي مملوك آب از كهي مملوك ةرودخان دري جار
 كه است، دهش ارائه فقها از گريدي كي يسو از زيني گريد ميتقس ،مذكور مورد دو بر افزون
 به آن بودن) مكنوزه (پنهان اي) مكشوفه (آشكار اعتبار به را آب مذكور، نظر دو برخالف

 ها چاه آب مثلي عمق يها آب وي عيطب يها چشمه و رودها اها،يدر همانندي سطح يها آب
                                                            

 .228 – 229 ،ق1410 ،يعامل: ك.ر دهد يم ملك صاحبي براي آب نيچن تيمالك به حكم كه مخالف نظر ةمالحظي برا. 1
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 مردم نيبي عموم مشتركات جزوي سطح يها آبي عن يها آب از اول قسم. است  كردهميتقس
ي عيطبي رودها ا ياهايدر مالكي اختصاص صورت به تواند ينم كس چيه نيبنابرا ؛اند شده دانسته
 عموم تيملك دري سطحي عيطب يها آب رو ازاين شوند، منتفع آن از توانند يم مردم ةهم و شود
: ق1417 صدر،( شود يم مقدار آن مالك كند، ازتيح را آنها ازي مقداري كس كه يدرصورت و است

496  - 495(.  
 افتهين دست آنها بهي شخص كه يزمان تا) ينيرزميز(ي عمق يها آبي عن يدوم قسم اما و
 دست آنها به حفر قيرط ازي كس كه يدرصورت و ندارند اختصاصي خاص شخص به است،

 آن مالك ،آورد دست به كه را آن آب از زانيم هر به و دارد را آنها از استفاده حق افت،ي
 و اصل مالك حفركننده شخص البته. اند ممنوع اوي برا مزاحمت جاديا از گرانيد و شود يم

 آن آب از زانيم همان مالك كرد، استخراج كه را آب از زانيم هر به صرفاً و شود ينم چاه ةماد
 او بر كرد، برداشت چاه آن آب از ازشين زانيم به كه يدرصورت ليدل نيهم به و شود يم چاه

 همچنان چاه اصل رايز ،دكن بذل گرانيد به عوض افتيدر بدون را آن بر مازاد كه است واجب
ي مبنا بر د،شو يم مالحظه چنانكه .)496 - 497: ق1417 صدر،( استي عموم مشتركات جزو
 از ها آب ازي ا عمده بخش تملك تيقابل به ،يفقه دگاهيد از آب از آمده عمل بهي ها يبند ميتقس
 و آب بحران توجه با نظرند نيا بري ا عده ذلك مع. است شده داده حكم ازتيح باب

 دهد؛ ينم را احرازشده آب حد از شيب ةاستفاد ةاجاز عرف جامعه، در موجودي خشكسال
 احكام باب از لذا و نشود گرانيد انيز و ضرر موجب كه باشد حدي به ديبا آب احراز ن،يبنابرا
 چون ،كرد محدود را آن زانيم ا يو احراز توان يم طيالشرا جامع حاكم حكم براساس ا يهيثانو
 ).253 :1398 ، فرزانهويي رها (رديپذ يم انيپ تملك ا يانتفاع امام، منع با عامه مباحات در

  
  يمومع امانت ةينظر  .6

 كار بهي نيرزميز وي سطح آب منابع تيريمد و تيمالكي مبان نييتب در كهي اتينظريي نارسا
ي گريدي ها دگاهيد طرح ةنيزم جيتدر به تا شد موجب ،يعموم منافع نيتأم در ژهيوبه ،رفتند مي
 نياي مبنا بر. دشو فراهم بود، مشتركيي دارا عنوان به آب منابع از تيحما به معطوف كه
 يبردار بهره و تملك قابل و است مردم عموم به متعلق ستيز طيمح وي عيطب منابع ات،يظرن

 تا دارند ارياخت در را آني امان صورت به مردم ازي ندگينما به ها دولت و ستيني خصوص
 به را دگاهيد نيا ةسابق. دهند قرار مردم ارياخت دري عموم منافع تيرعا با و ازين حسب
 و آب هوا، مانند منابعي برخي الديم 528 سال در كه دهند يم نسبت استانب روم يامپراتور
 مفهوم نياي سيانگلي عرف نيقوان بعدها كه بود رفتهيپذ مشترك منابع عنوان به را ايدر ساحل
ي تمام منافع حفظ و امانت رسم به پادشاه توسط كهي مشتركي ها ييدارا به را مشترك منابع
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 و دولت ه،ينظر نيا براساس .)79: 1389،  كيسو شيلتون (كردند ليتبد ،دكر يمي نگهدار شهروندان
 اشخاص يمند بهره ةنيزم ،يعموم منافع تياولو با ديبا آب امانتدار وي متول عنوان به تيحاكم
 و باشد پاسخگو خود ماتيتصم به نسبت و كند فراهم آب منابع از راي خصوص وي عموم
 از داريپا حفاظت در كند، يم صادر را انيمتقاضي منطق و ولمعق يبردار بهره مجوز آنكه ضمن

 موجب آب منابعي نابود ميب وي مياقل راتييتغ و ديتزا به رو مصرف. بكوشد زين منابع نيا
 دري شتريب موجبات كه دهش آب منابع انواع تمامي براي عموم امانت ةينظر بهي شتريب اقبال

 نياي نظري مبان نخست اساس نيا بر .)80: 1389 ،يس كو شيلتون( كند يم فراهم آب از حفاظت
 حق«ي اعطا قالب در مقررات و نيقوان بر كرديرو نيا از استفاده اثر سپس و هينظر
  .شود يم انيب كنندگان استفاده و بران آب به» يبردار بهره

  
 يطيمح ستيزي مبان .6. 1

 اموال. دش يم حسوبم مشترك اموال جزو كه ،يعموم اموال جزو نه آب روم حقوق در
 اختصاص رقابليغ تشانيماه ةواسط به كه شد يم اطالقي اموال بهي حقوق نظام نيا در 1مشترك

 نسبت شهروندان عموم حقوق اعمالي راستا در 2يعموم اموال كه يدرحال بودند، اشخاص به
 كاال ك ينوانع به آب به آنكه با ،يحقوق نظام نيا در 3.بودند برخوردار تيقابل نيا از آنها به

 در آنهاي اساس حق از اشخاص مناسبي برخوردار و آبي ژگيو نيا انيم اما شد، يم ستهينگر
 تيقابل از نيزم ازي جزئ عنوان به آب منبع آنكه با بيترت نيبد ؛شده بود جمع يخوب به آن قبال

 يخصوص تملك رقابليغي جاري ها آب اما بود، برخورداري خصوص وي عموم از اعم تملك
 Lucarelli( 4دندش يم قلمداد مشترك اموال ةزمر در ايدر و هوا همانند و بودند اشخاص توسط

,2010L: 89(، به يطيمح ستيز اتينظر ريتأث تحتيي اروپاي كشورها ر،ياخي ها دهه در اما 
 ژهيو به ،كردند اقدامي عموم راثيم به تملك قابلي كاال از آب منابعي حقوق گاهيجا يارتقا
 بهي الديم 1968 سال در اروپاي شورا توسط كه بود 5آبيي اروپا منشور بيتصو از پس
 اعالم مشتركي راثيم عنوان به صراحت به آب آن، 10 اصل در و ديرس بيتصو به آرا تياكثر
 ةاستفاد و ييجو صرفه به مكلف كس هر و شود شناسانده همگان به ديبا آن ارزش كه شد

 موضع نيا بري ا مقررهي ط اروپا ةياتحاد ،يالديم 2000 سال در بعدها. است آن از محتاطانه

                                                            
1. res communes 
2. res publicae 
3. Foures-Diop Anne-Sophie. Les choses communes (Première partie), Revue juridique de 
l'Ouest, 2011-1, 73. 

شدند  هاي جاري هم به دو قسم خصوصي و عمومي تقسيم مي در مقابل، برخي ديگر بر اين نظرند كه در حقوق روم آب .4
)Boissière,1881, 10.( 

5. La Charte Européenne de l'Eau  
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ي راثيم بلكه ست،ين كاالها ريسا همانندي تجاريي كاال آب كهكرد  عنوان و ديورز ديتأك خود
  1.شود محافظت يدرست به ديبا كه است

ي آب منابع از مطلوب يبردار بهره نظام زين آب مدرن حقوق در دگاه،يد نيهم با همسو
 قيطر از ا يدهد قرار كلمه عامي معنا به دولت تيمالك در را آب كه است شده دانسته ينظام

ي سطح از اعم آب منابع از يبردار بهره تا دهد قرار دولت ارياخت در را آب كنترل ،يقانونگذار
 صورت جواز ا ييبردار بهره پروانه مجوز،ي اعطا مانندي نظارتي ابزارها ةيپا بري نيرزميز و
  ).Hodgson, 2006: 98( رديپذ

  
  ي حقوق –ي فقهي مبان .6. 2
 و» يعموم يها ثروت« ميمفاه با رانيا آب حقوق نظام در هينظر نياي مباني جوو جست در
 آب عادالنه عيتوز قانون 1 ةماد در» مشتركات «مفهوم وي اساس قانون 45اصل در» انفال«

 ظاهراً و  شده استفاده زين» يعموم مشتركات و اموال «بيترك باي گاه كه ميهست رو هروب
 به توجه با .)65 :1382 ان،يكاتوز. (اند نشده قائل» يعموم مشتركات «و» يعموم اموال «نيبي زيتما

 توان يم رسد يم نظر به ،دارند» يعموم امانت «مفهوم با اصطالحات نيا كهي مفهوم اشتراك
 مفهوم خصوص در الزمي حقوق- يفقه يمبان به آنها بر حاكم قواعد و ميمفاه نياي بررس ليذ

 . يافت دست است،» يعموم امانت « به موسوم كه مشابهشان
 
  يعموم اموال و مشتركات .6. 2. 1
 مردم عموم ةاستفاد مورد و نداردي خاص مالك آنچهي معنا به: اند آورده 2»مشتركات «فيتعر در

 هستندي عيطب يها ثروت مشتركات«: اند گفته زين فقهاي بعض و )491 :تا يب ،ينيمشك (رديگ يم قرار
 شرط به توانند يم صرفاً اشخاص و دهد ينم را آنها تملك ةاجازي خاص فرد چيه به اسالم كه

 شامل را مشتركات فقها ربيشت .)495:ق1417 صدر،(» كنند استفاده اموال نيا از آنها اصل حفظ
ي نيحس ؛209 ،تا يب ،ينيخم( دانند يم انسراهاكارو و مدارس مساجد، ،ها ابانيخ ،ها راه معادن، ،ها آب
 جزو آب فقها اتفاق به بيقر تياكثر نظر از. )185: ق1428 ،يخراسان ديوح ؛297 :ق1417 ،يستانيس

                                                            
1. Directive n° 2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau. 

 اساسي قانون 45 اصل براساس«: ديگو يم باره نيا در قانونگذار نظر نيآخر عنوان به آب ةعادالن عيتوز قانون 1 ةماد. 2
 از ماع ديگر  طبيعي مسير هر و ها دره و طبيعي انهار و رودها در جاري هاي آب و درياها هاي آب ايران، اسالمي جمهوري
 هاي آب و سارها چشمه و طبيعي هاي بركه و ها مرداب و ها درياچه و ها آب زه و ها فاضالب و ها سيالب و زيرزميني و سطحي
 برداري بهره آنها از عامه مصالح طبق و است اسالمي اختيارحكومت در و بوده مشتركات از زيرزميني  هاي آب منابع و معدني

 ).است نگارنده از تأكيد (»شود مي محول دولت به آنها از برداري بهره  به نظارت و اجازه و حفظ مسئوليت. شود مي
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 كاروانسراها، مدارس، مساجد، كنار در را مباح يها آب اول ديشه مثال، رايب 1.است مشتركات
 جزو را آب زيني حل عالمه. )228 :ق1410 ،يملعا( است دانسته مشتركات جزو ها راه و معادن

 با ثيحد دو به استناد با را آب جواهر صاحب). 481:ق1420 ،يحل (است برشمرده مشتركات
 مشتركات جزو) ع (كاظم امام و) ص (امبريپ از مراتع و آتش و آب در مردم مشاركت مضمون

 ،ينجف( است دانسته مجرا آن رب را ملك احكام عيجم و برشمرده تملك قابل ازتيح قيطر از و
  .)209: تا يب ،ينيخم( است شده شمارش مشتركات جزء آب نيز لهيالوس ريتحر در. )116: ق1404

 مالك كه اند دانستهي اموال از دسته آن راي عموم مشتركات خود آثار در زين حقوقدانان
 حفظ سبب به يعموم مؤسسات و دولت و رديگ يم قرار عموم ةاستفاد مورد و ردندا خاص
ي عموم مشتركات نيب گريدي بعض هرچند ).64: 1382 ان،يكاتوز (كنند يم اداره را آنها عموم حقوق

 با و اند دانسته» المال تيب «معادل راي عموم اموال و  كرده كيتفكي عموم اموال ا يها ثروت و
 كه اند دانستهي امكانات و ها ثروت را آنها صدر، ديشهي سو از شده ارائه فيتعر به توجه
 را آنها تيمالك ةاجاز كس چيه به اسالم و است كسان يمردم ةهمي برا آن منافع از يمند بهره
ي اموال زين را المال تيب اي يعموم اموالي ول ،)منافع و معادن ،ها آب همانند (است نداده
 تعلق رانيفق و مردم مانندي كل نيعناو به بلكه ست،ين متعلقي خاص شخص به كه اند دانسته
 يها نيزم همانند (اند شده گرفته نظر در مشخصي مصارف وي عمومي مصالحي برا و دارد

 غنائم و المالك مجهول اموال عامه، موقوفات زكات، خمس، ازي مين خراج، عنوه،ال مفتوح
 مزبور ميمفاه نيب هيف مانحن در رسد يم نظر به اما .)105 - 109 و 43 -  45 :1392 ،ياضيف() يجنگ

 مشتركات چه ميبداني عموم اموال و المال تيب چه را آب منابع و ستيني چندان تفاوت
 و تيريمد ضرورت وي خصوص وي عموم اشخاص تيمالك عدم در مجموع در ،يعموم

 وي فقهي مبان از لذا و است برقراري مفهوم اشتراك مذكور ميمفاه نيب آن بر دولت نظارت
 نيچن بري مبتن كه راي عموم امانت ةينظر رشيپذ ةنيزم نتوا يم ميمفاه نيا بر حاكمي حقوق
  . آورد فراهم ،استي مشترك مفهوم
  

   انفال .6. 2. 2
 آب منابع از يبردار بهره حقي حقوق تيماه نييتب مقام دري اساس قانون 45 اصل در كه آنجا از
 را آن نسبت و دوشي ا مداقه هم انفال ةدربار ستين نابجا م،يخور يبرم هم» انفال «اصطالح به

                                                            
 بگوييم است الزم باره  نيا در. اند شده دانسته انفال جزوي فقه هاي باكتي بعض در ها انوسياق و اهايدر كه است ذكرشايان . 1
 آنان البته ،رنديگ يم قرار رسته نيا در معاصري فقهاي برخ و ديمف خيش همانند متقدمي فقها ژهيو به فقها ازي معدود صرفاً كه
 ).470: تا يب ،يآباد نجفي منتظر ؛95: تا يب ،ينيمشك (اند دانسته انفال جزء را اهايدر فقط بلكه ،ها آب مطلق نه زين
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 را هينظر نياي پاي جا بتوان ديشا تا شد افتيدر» يعموم اموال «اي» يعموم امانت «مفهوم با
  .ديبخشي شتريب استحكام رانياي حقوق نظام در

 ازي زيچ شدن متفرع ،)671 :ق1407 منظور، ابن( هبه مت،يغني معنا بهي لغو لحاظ از» انفال«
 اصطالحدر  و )9 :تا يب ،ييطباطبا( استي زيچ هري اديزي معنا به و )209 :1385 ،يمصطفو( اصل
 به نيمسلم امامي برا را آنها خداوند كه نديگو راي رمنقوليغ و منقول اموال و انياع ازي بخش
 شامل اموال نيا. است داده قرار اجتماع بر حكومتش و استير و مردم بر او تيوال اعتبار
ي ول و شده داشتهي ارزان او عيمط امت و اوي ول به داوندخي سو از كه استيي ايمزا و غنائم
 ،بداند صالح كه نحو هر به مسلمانان مصالح و اسالم تيتقو جهت در را آنها تواند يم نيمسلم

 خيش اند؛ دانسته امامان و امبريپ تيملك در را انفال فقهاي ا پاره .)94 :تا يب ،ينيمشك( دكن مصرف
 آنها و دارد اختصاص) ع (ائمه و) ص (امبريپ به كهي اموال«: است آورده آن فيتعر دري انصار

 كرده اعطا آنها بهي شخص اموال از تر ادهيز و تفضل سر از خداوند كه اند دهينام انفال رو ازآن را
 و بوده او آن از) ص (امبريپ زمان در انفال«: است آورده ديمف خيش اي) 347 :1385 ،يانصار(» است
 بر زيني حل محقق و )136 :1368 د،يمف(» دارد تعلق ند،ينش يم او يجا به كهي امام به شانيا از پس
 تيمالك به انفال كه نظرند نيا بر گريدي فقهاي برخ اما .)136: 1386 ،يحل محقق( است نظر نيهم
 ةيآ شرح در لذا و رديگ يم قرار آنها ارياخت در ايشان سمت ةواسط به بلكه ،ديآ يدرنم آنها
 كه است آن ظاهر«: سندينو يم )1: انفال(» الرَّسولِ و للَّه الْأَنْفالُ قُلِ الْأَنْفالِ عنِ يسئَلُونَك «ةمبارك
 انفال، تصرف به نسبت خداوند كه ستيني شك... نباشد) ع (ائمه و) ص (امبريپ ملك زين انفال
 هم امبريپ عطف،» و«ي قتضام به نيهمچن. لباسش بر ديز تيمالك مانندي تيمالك نه دارد، تيوال
 ماست، به متعلق انفال كه آمده اتيروا در آنچه ن،يبنابرا. ستين آن به نسبت تيمالكي دارا

 اموال نيا رقبه مالك خداوند كه گونه همان... هستند تصرف در اياول شانيا كه است نيا منظور
 دگاهيد نيا .)663: 2 ج ،1378 ،ينيخم(» باشد ينم مالك هم امبريپ ست،ين متداول تيمالك صورت به
 اتفاق مورد كه انفال روشن قيمصاد ازي يك عنوان به نيمسلم ةشد فتحي اراض ةدربار را

 تحت العنوه مفتوحي ها نيزم كه است آني اقو دگاهيد «اند؛ آورده عيالب كتاب در زين فقهاست
ي مومع مصالح جهت در نيمسلم المال تيب همچون بلكه ،ستيني شخص چيه تيمالك

 نيا با ندارندي اراض نيا منافع و نيع بري تيمالك گونه چيه شانيا و شده داده قرار مسلمانان
 ج ،1378 ،ينيخم(» شود صرف مسلماناني عموم مصالحي راستا دري ستيباي اراض نيا منافع حال

ي ها نيزم همچون و نداردي مالك چيه شانيا نظر در شده فتحي اراض نيا اساس، نيا بر .)68: 3
 حساب به مسلمانان مشاع ملك نيهمچن. است شده داده قرار عامه مصالح جهت در موقوفه

 و كننده اداره ةرابط اموال، نيا به نسبت آن اركان وي اسالم حكومت ةرابط انيم نيا در. ديآ ينم
 مصالحي راستا در دهد، يم صيتشخ كه گونه آن و كرده اخذ را آنها منافع كه استي ناظر
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 اموال با را امام اموال ا يانفال زين گريدي فقهاي برخ مبنا نيهم بر 1.ندك يم صرف نيمسلم
 دشو يم مصرفي عموم مصالح مطابقي اسالم حكومت نظر تحت كه دانند يم كساني يعموم

  . )207 :1367 ،يمنتظر(
 آنها در و شده نقل) ع(ي عل امام از كهي اتيروا اعتبار به زين نامحققي برخ زمينه نيهم در
 انفال معتقدند ،)البالغه نهج 22 ةخطب مثال طور به (اند كرده ريتعب اهللا مال به المال تيب از مكرراً
 رسد يم ائمه و امبريپ به سپس و خداست آن از بالذات و اوالً انفال ةسور 1 ةيآ براساس كه هم
 استي شتركاتم وي عموم اموال حاضر حال در المال تيب كه استي هيبد و است المال تيب و
 نيبنابرا .)145: 1399 ،يسعد( رسد يم عموم مصرف به حكومت نظارت تحت و ارياخت در كه
 ديتمه در ،يعموم امانت و هيامام فقه در انفال نهاد نيبي مفهوم مجانست نيچن با توان يم

   .جست بهره رانياي حقوق وي فقه نظام دري عموم امانت ةينظري فقهي مبان
  

    يعموم امانت از يبردار بهره حق .6.  3
 رعايت منظور  تملك كه دولت بهرقابليغيعني كاالي عمومي و » امانت عمومي «ةمثاب بهآب 

گونه استحصال و استفاده از منابع آب  ، هراساس اين مفهوم بر.مصالح عامه، امانتدار آن است
 از كي چيه تبع بهود و ميسر خواهد ب» يبردار بهرهحق «  موقت در قالبطور بهدولت و  ةاجازبا 

از حيث ماهيت حقوقي حداكثر رو   ازاين.اوصاف و آثار حق مالكيت بر اين حق استوار نيست
آب، در  ةعادالنقانون توزيع  1ة ماد آن را نوعي حق انتفاع تلقي كرد كه با توجه به توان يم

ه ميزان و مدت معين، برداري ب بهره ةپروان پس از صدور برداران بهرهاختيار دولت است و براي 
د و شو  است، فراهم مي»يبردار بهرهحق « از منابع آب كه موسوم به ي حق انتفاعصورت به

در راستاي منافع عمومي ...  ويطيمح ستيز با تغيير شرايط و اوضاع و احوال تواند يمالبته 
  .شوداصالح و تعديل 

  
 يعموم امانت ةينظر آثار. 6. 4 

ي خصوص تملك تيقابل بري مدن قانون در قانونگذاري سو از ذشدهاتخا كرديرو كه آنجا از
 كه داده نشان و تجربه است استواري خصوص تيمالك نيا از تيحما و آب به نسبت اشخاص

 سر بر همي اديز يها نزاع بلكه ،شود ينم برآورده كشوري آبي ازهاين تنها نهي قانون نظام نيا با
 نيهمچن ويي ناكارا نيا ريتأث تحت هرچند ،)165 :1382 ان،يزكاتو( رديگ يم در آب ميتقس و تملك

                                                            
ي خصوص تيمالك قابل ار آنها آوردند، انيم بهي اراض نيا در مسلمانان تيمالك از سخن كهي هانيفقي حتزمينه  نيهم در. 1
 و اساس نيهم بر شان،يا كيكا ينه است آنان مجموع تيمالكي معنا به العنوه مفتوحي اراض بر مسلمانان تيمالك« :شناسند ينم
 .)17 :38 ج ق،1404 ،ينجف(» ندارد وجودي اراض اين بري خصوص تيمالك وضع امكان ات،يروا نصوص و اجماع ةيپا بر
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 وي مل ةيسرما ةمثاب به آب به نگرش لزوم رامونيپ جادشدهيا يالملل نيب يها شيگرا از متأثر
 نيقوان در آب منابعي خصوص تيمالك تيحما از رانيا قانونگذار نده،يآ يها نسل به متعلق
 تيمحور باي عموم تيمالك دگاهيد ينوع به شيگرا اما ،است درگذشته بر آب ناظر متأخر
ي اجرا به آب الرقاب مالك ةمثاب به را دولت آب، ةعادالن عيتوز قانون در مثال طور به كه دولت
 را آن مالكانه،ي رفتارها اعمال با دولت و خواند يم فرا آب از يبردار بهره دري عيتوز عدالت
 يها پروانه صدور با و سازد يم خودي اعاجتم وي اقتصاد يها استيس ةالمصالح وجه
 آب منابع ةيرو يب يبردار بهره به عمالًي نيرزميز آب يها سفره تيظرف از شيب يبردار بهره
 امانت ةينظري حقوق وي فقه و يطيمح ستيزي مبان براساس توان يم رو  ازاين.زند يم دامن
 مواد ژهيو به آب منابع تيريمد و تيمالك رب ناظر مقررات و نيقوان دري بازنگر ةنيزم ،يعموم
 فراهم ، است كردهيتلق خصوصي تملك قابل و اموال مباح آب را  كهيقانون مدن 160 تا149
  .كرد

 قانون 45 از اصل ثرأ نيز كه مت1361 مصوب آبة  عادالنعيتوز قانون 1 ةمادبر همين مبنا 
 ةپاييت زيادي دارد كه بر  گذشت قابلچنانكه ،اساسي مقوم نوعي ديدگاه مالكيت عمومي است

 از صراحت به آب به رويكرد امانتدارانه تحول يابد و ة امانت عمومي از تلقي مالكانةنظري
 در حفاظت از منابع يمؤثرتر و ضوابط ها استيس تا به مفهوم امانت در متن قانون بهره گيرد

صرف اين منبع مشترك امان در م رقابت بي و از  از آن بينجامديبردار بهرهآب و صدور مجوز 
 . رويه و كاهش فاحش حجم مخازن آبي كشور جلوگيري كند و برداشت بي

  
  جهينت  .7
 از منابع آب از سر يبردار بهرهمباني نظري حق  تطوري كه امروزه در پي سير تكامل و 

 منظور بههاي آب زيرزميني  بخشي سفره تعادلگذرانده است، ضرورت صيانت از منابع آب و 
 رقابتي موجب شده تا يبردار بهره مبتني بر تكنولوژي حفاري و ةروي بي ةاستفاداز جلوگيري 

 منابع آب از نظرياتي كه بر مبناي حق يبردار بهره قوانين و مقررات ناظر بر حق جيتدر به
ي اراض مطلق تيمالك ازي ناشي تبع حق و يبردار بهره تقدم حق ا يآب منابع بهي همجوار

 است معتقد كه نجامديبي اتينظر به ،كرد يم قرابتي فقهي ها دگاهيدي ا پاره با و بود افته ينيتدو
 صورت به مردم ازي ندگينما به ها دولت و ستيني خصوص يبردار بهره و تملك قابل آب منابع
  .دهند قرار مردم ارياخت دري عموم منافع تيرعا با و ازين حسب تا دارند ارياخت در را آني امان

 قابليت تملك رو نيازا فقها بر اين نظرند كه آب از مشتركات است و شتريبكه  آنجا از
ي اين منبع هاياند نيز بنا به نظر انفال آورده ةزمرخصوصي و عمومي ندارد و آناني كه آن را در 
اند تا براساس مصالح عمومي مديريت و نظارت  خدادادي را در اختيار حكومت اسالمي دانسته
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توان منابع آب را  امانت عمومي مي ةنظري از اين اختالف عناوين، بر مبناي كند، بنابراين فارغ
 آن بدون قابليت تملك براساس مصالح عمومي از طرف يبردار بهره شناخت كه حق يمشتركات

 رو نيازا. شود و متناسب با مقتضيات قابل اصالح و تعديل است دولت به اشخاص داده مي
آب بر مبناي ماهيت  ةعادالنقانون توزيع  1 ةمادمدني و  قانون 160 تا 149 مواد اصالح

 با يدولت ةمالكان ضمن جلوگيري از تصميمات تواند يماماني آب در اختيار دولت، 
  . از اين مايه حياتي بينجامديمؤثرتربه حفاظت ، منابع آب
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Abstract 
Due to its predominantly arid and water-deficient climate, Iran faces the 
challenge of dehydration. The rate of exploitation and consumption of water 
resources plays some role. Iranian civil law, which is the first law governing 
the processes of water resources exploitation, inspired by Shi’i  law, has 
based its relevant rules on theories such as absolute ownership of land, 
priority, privacy, and acquisition. The theoretical bases of the legal system 
of water resources management is thus based on private property, which 
along with the development of new technologies of drilling and exploitation 
has led to uncontrolled consumption of water resources. Therefore, the 
revision of these theoretical foundations is necessary in order to limit and 
regulate the exploitation of water resources. 
 The first theory listed above, absolute ownership of land,  crystallized in 
Article 96 of the Civil Code, holds that whoever owns a piece of land has the 
absolute ownership of the water resources under it and can use them 
however he wishes without any restrictions. Apart from giving rise to 
disputes among, A second theory, the right of precedence, regulates the use 
of  water resources based on the date of first discovery and exploitation, 
which is an implication of the precedence rule in Shi’i law according to 
which prearrangements for reclamation of resources is a basis for priority in 
possession. . A third theory, territory of land (harim), is another basis
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  granting the owner of a piece of land  surrounding a surface water source 
such as a river or lake the right to own and exploit these water resources. 
Accordingly, the ownership of water is a function of the land ownership, and 
there is no right to transfer the ownership of water, independent of the 
adjacent lands. Some jurists in these cases have relied on the rule ‘Al-Aqrab 
fa al-Aqrab’ (‘Who is closer takes priority’), based on the fact that whoever  

is closer to the water stream, is superior to others, and Article 156 of the 
Civil Code has been influenced by this theory. But the theory of attainment,  
which has more supporters in Shi’i law, is based on the possession of water., 
According to this everyone owns any amount of water that he or she 
obtained through the possession and branching of surface water or digging 
wells and aqueducts. Article 149 of the Civil Code regarding the possibility 
of acquiring surface water and Article 160 of the same Code governing the 
digging and acquisition of wells and aqueducts have been taken from this 
theory. 
  These theories, which have led to the private ownership and management 
of water resources, have led to the development of mechanized methods of 
exploitation and, in turn, to the destruction of water resources. Articles of 
civil law and other regulations that are influenced by the aforementioned 
theories, on the one hand, and a tendency towards a state-centered view of 
public ownership, on the other, as in the Law of Equitable Distribution of 
Water, which recognizes the government as the owner of water, by applying 
proprietary behaviors, makes it an instrument for its economic and social 
policies, has permitted the unwarranted exploitation and has exacerbated the 
water crisis. Therefore, based on the environmental needs and the 
international trends viewing water as a national asset belonging to future 
generations, this article seeks  a theory that can be based on environmental, 
jurisprudential and legal principles and provides grounds for  revising laws 
and regulations governing the ownership and management of water 
resources, in particular Articles 149 to 160 of the Civil Code, which make 
water a common property that is open to free acquisition and private 
ownership. 
  Accordingly, Article 1 of the Law of Equitable Distribution of Water, 
enacted in 1982, which is influenced by Article 45 of the Iranian 
Constitution, has a great potential to change the approach to the ownership 
of water, based on the concept of public trust, private ownership to one 
based on the concept of trust. The article relies on the explicit use of the 
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word trust in the Law to lead to more effective policies and regulations in the 
protection of water resources and in the issuance of licenses for its 
exploitation, and to prevent unrelenting competition in the consumption of 
this common resource and uncontrolled harvesting and drastic reduction of  
the country's water reservoirs. This article uses an analytical and descriptive 
research. Relying on library resources it studies different perspectives in 
order to answer the question what is the basis of the right to use water 
resources in the jurisprudential and  
legal system of Iran and which theoretical bases can be selected for it. to 
ensure protection and preservation of water resources. It first suggests and 
examines various theories, and then seeks to formulate, under the final 
theory which is based on the concept of public trust, a view in accordance 
with environmental conditions and water resources crisis based on Islamic 
legal principles. By amending existing laws and regulations, water can be 
used as a trust in the hands of the government in the public interest. 
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