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 چکیده
متوسط جهاني ميزان بارندگي کمتر از ايران به عنوان يک از کشورهای منطقه خشک خاورميانه در مقايسه با 

يک سوم و پتانسيل تبخيری در بيش از متوسط جهاني است. اين امر سبب محدوديت آب قابل دسترس در 
کشور شده است. عالوه بر اين توزيع غيريکنواخت آب در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشيني، نوع و شيوه 

اقليم و عوامل ديگری با مشکل تامين آب در بسياری از مناطق توليد محصوالت زراعي از منظر سازگاری با 
مواجه شده و به تدريج بر ابعاد اين مشکل افزوده مي شود، به نحوی که طبق پيش بيني های انجام شده کشور 
با بحران آب مواجه خواهد شد يکي از راهکارهای جلوگيری از اين شرايط امکان تشکيل بازار آب  است که اين 

در اين تحقيق هم از بعد فني و هم از بعد اسالمي بررسي مي شود. که با توجه به عملکرد امروزه امکان  موضوع
تشکيل بازار محلي آب وجود دارد که بايد در اين بازار، قواعد و اصول فقه از قبيل الضرر، عدم اتالف و اسراف 

 رعايت گردد. ... نفي عسر و حرج و

 

 واعد و اصول فقهي آب، بحران، قواژگان کلیدي: 

  JEL:Q21, ,Q02, D40, Z18 ,M30طبقه بندي 

 

  

                                                                                                                   
 sadeghih@modares.ac.ir                        دانشگاه تربيت مدرس دانشيار .1

 hamid_asaiesh@yahoo.com               آيت اهلل العظمي بروجردی )ره(استاديار دانشگاه  .2
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 طرح مساله

برخوردار است زيرا مصرف اين کاال ارتباط  در ميان کاالها و خدمات عمومي، آب از اهميت حياتي

اقل سالمتي در حد جامعه دارد و به عنوان کااليي ضروری است که هر فرد برای تنگاتنگي با سالمتي

اين کاال تا حد زيادی به شرايط اقليمي و جوی منطقه  آن نياز دارد. از سوی ديگر، عرضهمعيشت به 

برنامه ريزی جامع برای مديريت  دارد که اين عوامل، لزومبارندگي و درجه حرارت بستگي  مانند ميزان

ب (. کمبود آ1390و همکاران، خوشبخت)حياتي را فراهم مي کند  مصرف بيش از نياز اين منبع آب

در دسترسي به مواد غذايي، سالمت انسان ، معيشت همچنين توسعه اقتصادی تاثيرگذار است )پژويان 

 بين الملي به خطر کمبود آب جهانى به عنوان يک محقق، بنگاه و نهادچندين ،  (1382و حسيني، 

 20 و،کونسيبر اساس گزارش  اشاره کرده اند. يبالقوه جدى اقتصادى، بهداشت، و حتي امنيت مشکل

 زين متناسب يمراعات اصول بهداشت یندارند و برا يدنيبه آب آشام يکاف يدسترس ايدرصد مردم دن

 یها یماريدر اثر ب نفر ونيليم 2.2ساالنه  ليدل نيوجود ندارد. به ا يدرصد آنها آب کاف 40 یبرا

طبق نظر سازمان ملل متّحد،  کامل است. یتراژد کيامر  نيکه ا سپارندي جان م ياز کم آب يناش

آب  رياند، ذخا مواجه در حال توسعه با آن یکه کشورها يمشکالت نيتريجدّ از يکيدر حال حاضر، 

آب در  به منابع مربوط البته ، مشکالت است. يبحران ينواح از یاريبس تيوضع که یاست؛ به گونه ا

ازمان )س است هيهر ناح ييآب و هوا طيو شرا يتوپوگراف ،ييايجغراف تيدر ارتباط با وضع ينواح نيا

 (.2014ملل، 

درصد جمعيت کره زمين از دستيابي  20ميليارد نفر معادل  1/2براساس آمارهای سازمان ملل، بيش از  

گرچه عوامل متعددی ، ميليارد نفر خواهند رسيد 3به بيش از  2025به آب کافي محروم هستند و تا سال 

گسترش شهرنشيني و توسعه  وهای بارندگي، افزايش جمعيت،لگعدم ثبات در امانند تغييرات جوی و 

اما در اين ميان فاکتورهای ديگری  ،کشاورزی و صنعتي منجر به افزايش سرانه مصرف شده است هایفعاليت

مديريت سنتي در بهره برداری و مصرف آب درکشاورزی و مصرف غيراقتصادی  مصرف بي رويه و همچون

يرزميني نيز تاثير قابل مالحظه ای داشته و باعث افت شديد سطح آبهای زيرزميني در قالب بهره منابع آب ز

 کم بحران به توجه (. با1379رحيمي و خالدی، شود )های نيمه عميق و عميق مي برداری بي رويه از چاه

نمايد.  رتدبي و مديريت نحو بهترين به را خود آبي منابع بايد مختلف کشورهای مشکل اين حل برای و آبي

هدر رفت آب در ايران بيش از ميانگين جهاني . عمدتاً گرم و خشک است ميبا اقل یکشور رانياهمچنين 

درحالي که اين مقدار  ،درصد است 30تا  28است براساس گزارشات موجود ميزان هدر رفت آب در کشور ما 

ور توجه است هزينه های خسارات زيست محيطي ، آنچه در خدرصد گزارش شده است 12تا  9اتالف در دنيا 

متوسط بارندگي در ايران حدود  (.1393)ببران و هنربخش،  آب در ايران براساس اعالم بانک جهاني مي باشد

ميليمتر است و با توجه به اينکه ميزان مذکور حدوداً يک سوم متوسط جهاني است. ايران جز مناطق  250
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ميليمتر متغير  1800تا  50د. بارندگي ، از نظر کميت، مکان و زمان ، بين کم باران دنيا به حساب مي آي

درصد  75درصد آن به  30درصد سطح کشور و  25درصد از ميزان بارندگي ساليانه به  70است. همچنين 

باقيمانه از سطح کشور اختصاص دارد. به لحاظ زماني نيز عمده بارندگي در زماني خارج از فصل کشاورزی رخ 

ي دهد. زماني که فعاليت کشاورزی در بهار و تابستان بيشترين نياز آبي را دارد ، ميزان بارندگي در حد پايين م

( ميليمتر است . به 2100ميليمتر و در ايران ) 700خود است. همچنين متوسط پتانسيل تبخير در جهان 

يک سوم متوسط جهاني است. متوسط  عبارت ديگر ، عالوه بر اين موضوع که ميزان بارندگي ايران، کمتر از

تبخير ساليانه ايران نيز سه برابر متوسط تبخير جهان است که اين مساله محدوديت و کمبود منابع آبي در 

ايران را نسبت به مقدار متوسط جهاني نشان مي دهد و دليل ديگری بر بحراني بودن وضعيت منابع آب در 

از  واقعي یه از بروز کمبود آب فراوان است. با اين حال، برآوردهايش بيني های آيندپدسترس در ايران است.

روند رشد جمعيت و  (.2003دشوار است )گليک، آينده بيني در دسترس بودن آب در مصرف آب و پيش

 مصرف آب مطابق نمودار زير حاکي از ايجاد تنش آبي در آينده مي باشد.

 

 و مصرف آب تیروند رشد جمع .1نمودار

 
 

 2003( ، برمبنای اطالعات ثبت شده از سال 2013همچنين بنابر نتايج مطالعه ووس و همکاران ) 

توسط ماهواره های گراس، عنوان شده که منابع آب شيرين در بخش های سوريه؛ عراق و ايران در 

امتداد حوزه رودخانه های دجله و فرات، به علت ضعف مديريت ، افزايش تقاضا برای منابع آب 

) کاهش ذخاير برف کوه ها  2007رزميني )هزاران چاه حفر شده در عراق( و آثار خشکسالي سال زي
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روند و پیش بینی رشد جمعیت روند  کاهش سرانه آب تجدید پذیر

با  مواجه 

 تنش آبی
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کيلومتر مکعب از مجموع آب شيرين ذخيره شده خود را از دست  144و خشک شدن خاک( حدود 

داده که دومين کاهش سريع ذخيره آب زيرزميني پس از هند محسوب مي شود و اين ميزان آب 

رفته، به اندازه حجم آب دريای مرده است. با عنايت به اين شرايط بحران آب يک شيرين از دست 

مساله جدی است که نياز به مديريت و تدبير منابع آب را آشکار مي نمايد. موضوع مديريت آب و 

تهديدهای ناشي از ناپايداری های محيط زيست و اثرات آن بر فضای کسب و کار طي سال های اخير 

يد است. روند خشک شدن درياچه اروميه ، تهديد اغلب تاالب های داخلي و مهم و رشد و رو به تزا

فزاينده مدت و پوشش طوفان های گرد و غبار ، بروز تعارضات اجتماعي و بعضاً سياسي ناشي از کم 

از آنجا که بحران آب در ايران جدی آبي در بعضي حوضه ها نشان از وقوع بحران آبي است. بنابراين 

ت، تشکيل بازار آب اهميت مي يابد که امکان تشکيل بازار هم از بعد اسالمي و هم از بعد فني اس

بررسي مي شود و همچنين در تشکيل بازار توجه به نظرات اسالم درخصوص امکان تشکيل بازار و 

ر آن بنابراين اين پژوهش ب مي تواند تلنگری تاثيرگذار برای جلوگيری از بحران آب باشد.تدبير آب 

 حدود و ثغور بازار آب را مشخص نمايد.  است تا با توجه به اصول اسالمي،

. 

 امکان سنجي تشکیل بازار آب از نظر فقهي :

 ثمرات و دنيا و آبها و درياها و أنهار از بارها و آمده( ماءه )کلم بار 63 قرآن در اآليات کشف گواهي به

 اهميّت اسالمي، آب، با متون در کلّي بطور و فقه و حديث و قرآن در است شده ياد بشر برای آنها

به  ارو فهرست اسالمي آثار و اسالم از شده اقتباس مسائل رئوس به صرفاً اينجا در شده، تلقّي فراوان

 . کنيم مي اشاره (1شرح جدول )

 

 اسالمي آثار آب از شده اقتباس مسائل .1 جدول
 آيه و روايت تعابير

 ( حي شي کل الماء من جعلنا و)  حيات مايه

 الماء( علي عرشه الماء ()وکان اهلل خلق ما )اوّل مخلوق اوّلين

 يعتستط فال غوراً مأوها يصبح أز()معينٍ بماءٍ يأتيکم فمن غوراً ماؤکم اصبح إن أرءيتم قل) بشر آسايش و رفاهه مآي

 جعلناه اءلونش()فرتاً ماء هم وأسقينا()غدقاً ءً ما ألسقيناهم الطّريقة علي ألّواستقاموا و( )طلباً له

 (.تشکرون فلوال أجاجاً

 ( .بقدرٍ ماءً السّماء من نزّل والْذی()األرض في فأسکنّاه بقدرٍ ماءً السّماء من انزلنا )و  است معيّن باران آب قدر

 

 زج و ندارد تعلق خاص گروه بهّ  فقه، ديدگاه از. است شده مشخص آب مالکيت اسالمي نظام در 

 ،آب روايات در. دارد وجود زمين عمق در که هايي آب و ظاهری های آب از اعم است، عامه مباحات

 بر (النّار و الکالء و الماء سواءٌ شرعٌ فيها النّاس ثالثةٌ)معروف حديث که چنان.است مشترکاته جمل از
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 شودمي استفاده شده نازل آسمان آب،از نزول مورد در که آياتي از گويدمي مجلسيه عالم. دارد داللت آن

 حق آبي هر در انساني هر است،و اباحه آن در اصل و شوند منتفع آن به توانند مي مردمه هم که

 رسيده)ثالثة عديده طرق به که است روايتي آن مؤيد باشد، شده خارج دليل به آنچه دارد، مگر انتفاع

 آن از منع که است اين سازد مي مأنوس ذهن به را مطلب اين آنچه سابق،و حديث آخر تا( أشياءٍ

 از دهاستفا کيفيّت مورد در امامان،ما از که رسيده سفر،رواياتي در بخصوص است عظيم حرج مستلزم

 هک است نگفته و فرموده تجويز را آن از استفاده امام اند،و پرسيده کاروان، راه سر دهاب زمين و آب

 . دکردننمي احتراز کار اين از که دانيممي پيشينيان عادات و سيره از و بگيرند اذن ده صاحبان از

 دان گفته که اين نيز است و شده منع( نهرهاه )اضاف آب فروش از که است آن گفتار اين مؤيد

 وسعت اين با غالباً فقها ولي. ببخشد کسي به را آبها و معادن تواند نمي( دولت يعني)سلطان، و امير

 از اند داده اختصاص همگاني های چشمه و چاه ها و بزرگ نهرهای به را روايات آن و اند نداده فتوا

 : است اساس همين بر شود مي نقل ذيالً که محقّق فتاوی جمله

 همه اوست. مردم آن از کند استخراج را آبي کس ، هر"من استخرج ماء فهي له"بر اساس قاعده 

 منبع و حوض در يا برداشت آن از ظرف با کس هر و برابرند هم با باران و هاچاه و هاچشمه آب در

 . کرد تصرف توان نمي اذنش بدون کسي آب مجرای و قنات در. شود مي آن مالک کرد حيازت را آب

 .کند حيازت را آن تواند نمي ديگری و آنهاست تابع ملکيّت، چشمه،در و آب چاه و آب راه حريم

 در که را نهری حريم کسي اگر است،و آن طرف دو از عبور محل و ريز خاک قدر به آب راه حريم

 شتران که چاهي حريم. است ترديد اين در و اوست آن از خوردن قسم از بکند،پس ادّعا اوست ملک

 حريم. است ذراع شصت کشندمي آب آن از شتر با که چاهي ذراع،و چهل دهند مي آب آن از را

 آن حدّ که اين بر است قولي و. است ذراع پانصد سخت زمين در و ذراع هزار سست زمين در چشمه

 حيازت و تحجير و احيا در است مشهورتر اوّل قول نرساند،ولي اولي به ضرر دوّمي که است مقداری به

 ناي به نيز و دادن سر آن بر آب و درختکاری همچنين نمايد،و کفايت آن در کشيدن آب جوی زمين

 آن تبديل و نمکزار در چاه احداث. سازد آماده زراعت برای را آن و کند قطع نيزار از را زيادی آب که

 ،چاهتملّک قصد مباح،به زمين در يا خود ملک در کسي هر. شود مي آن ملکيّت باعث زراعتي زمين به

 شودو مي مالک را آب و چاه رسيد آب به که اين محض به و يابد اختصاص وی به چاه آن نمايد حفر

 انتفاع عنوان به تملّک، بلکه قصد به نه را چاه کسي اگر نمايد،و تخطّي وی حق به که نرسد را کسي

 آب ايدب که اند گفته و دارد اولويّت ديگران از آن به نسبت وی نگفته ترک را آن که کند،مادامي حفر

 تهگف اگر و. اند گفته نهر و چشمه آب مورد در نيز طور همين کند،و بذل ديگران به را حاجت بر زايد

( کرد اعراض)برداشت دست چاه آن از که همين ولي است خوبي قول نيست واجب آب بذل که شود

 است. آن از بردن بهره به حق همواره بگيرد، سبقت بدان کس هر
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 نآ مالک را زمين صاحب طوسي شيخ ديگری زمين به کسي نهر از آب فيضان و ريز سر مورد در

 هرن صاحب تنها بلکه. شود نمي آن مالک افتد کسي زمين در سيل اگر که طور همان. داند نمي آب

 رد نحوی به يا باشد کافي همه برای آب اگر باشند شريک نهری در تن چند اگر. دارد اولويت آن به

 آب بخش زمين، مساحت نسبت به صورت اين غير در نيست سخني کنند حاصل تراضي خود ميان

 هرگاه .است خوبي سخن شود مي تقسيم نهر از کدام هر سهم نسبت به آب بگوييم چنانچه و شودمي

 آن رسيد آب منبع به چون و کنند مي پيدا اولويّت آن به نسبت حفر مجرد به بکنند نهری ای عدّه

 . است مشترک اندشده متحّمل که مخارجي نسبت به ايشان ميان و شوند مي مالک را

 نهر آب و کرده حفر را آن که است کسي آن از چاه آب نيست، جايز حيازت از پيش آب، فروش

ليکن حفر چاه، بايد براساس قواعد و اصول فقه . است کرده حفر و کشيده را نهر آن که آن، آن از

 ردک اکتفا حداقل به بايد ضروری موارد ، در"تقدرها تتقدر الضرورات"صورت پذيرد ، مطابق قاعده 

ذا بر ل .گيرد بايد صورت است مطلبي زمين از آب مالکيت تفکيک اسالمي(. مجازات قانون 55 ماده)

بازار خريد  -2بازار امتياز استفاده از آب،  -1توان شکل گيرد: مبنای قواعد فقه دو بازار برای آب مي

 .و فروش آب بهره برداری شده

 

 امکان سنجي تشکیل بازار آب از نظراقتصادي

طور مستمر در هر زمان و مکان به آن نياز  آب يک منبع طبيعي ، کمياب و حياتي است که انسان به

دارد. يک کاالی با ارزش و غيرقابل جايگزين در توسعه اقتصادی و اجتماعي کشورهاست و عالوه بر 

ای، يکي از مولفه های مهم در حفظ، های توسعهنقش محوری آن در امايش سرزمين و زيرساخت

د. منابع آب تجديد شونده در قلمروی جغزافيايي باشها و محيط زيست ميتعادل و پايداری اکوسيستم

هر کشوری صرف نظر از تغييرات بين سالي تقريباً مقدار ثابتي است، اين در حالي است که نياز و 

ادی، های اقتصتقاضا برای آب متغير بوده و حسب افزايش جمعيت و ارتقای سطح رفاه جوامع و فعاليت

يش مي باشد. که نشان از دارای ارزش بودن آب است که اين توليدی و خدماتي همواره در حال افزا

موضوع با ارزش منطق فقه اسالمي در خصوص آب تناقض ندارد. با عنايت به اهميت آب، آب کاال و 

نهاده اقتصادی که دارای بازار با شرايط خاص است مي باشد. که برای شرايط آن بايد به قواعد و اصول 

 روند چنانچه است، مواجه آب بحران کشور آب، عمران امور مديريت ارشگز فقه توجه نمود. براساس

 شورک آب منابع برای پرخطری آينده يابد، ادامه کنوني وضع با مطابق آب مصرف و تامين مديريت

 بيمناس وضعيت از کشور آبي های اکوسيستم شرايط که آنجايي از همچنين. شودمي بيني پيش

آب دارای ارزش پيدا کند که  ، ها آن نجات برای آتي هایسال در است ضروری نيستند، برخوردار

ای هآب کااليي چند وجهي است که ارزش آن از جنبه ی اين موضوع، تشکيل بازار برای آب است.الزمه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             6 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-321-fa.html


 77                                       1395 تابستان، پانزدهمترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

های اقتصادی، اجتماعي و سياسي قابل بررسي است. کيفيت منابع آب ايران هم با توجه به برداشت

هايي که از نظر منابع آب توجيه ندارد، ساخته کند. برخي صنايع در مکانطي مي رويه، روند نزوليبي

 شد اما امروز آب قيمت يافتهبه دليل ارزاني آب از کانال برای آبرساني به مزارع استفاده مي ،شوندمي

  گيرد.کشي انجام های کشاورزی هم لولهبرای زمين نياز استو 

های جوی مي باشد کشور ايران با منشا داخلي ناشي از ريزش عمده منابع آب تجديد شونده با

ميلي ليتر در مقايسه با آسيا و مجموعه خشکي های جهان که متوسط  247متوسط بارندگي ساالنه 

 70ميلي ليتر مي باشد جز کشورهای کم آب به شمار مي آيد.  831و  732بارندگي آنها به ترتيب 

تبخير و تعرق دوباره از دسترس خارج مي شود. کشور با بحران درصد از ريزش های سطحي به صورت 

آب مواجه است عوامل اصلي پديد آورنده بحران آب در ايران ، کاهش منابع تجديد شونده ناشي از 

تغييرات اقليم ) افزايش نسبي درجه حرارت، تغيير الگوی بارش، تبديل برف به باران، ذوب شدن 

و الگو بارش(، افزايش مصرف و عدم بهره وری مناسب. نسبت  يخچال های طبيعي و تغيير شدت

 79.8و  1380درصد سال  74.9به  1342درصد سال  33.6برداشت آب به کل منابع تجديد پذير از 

های شهری و صنعتي و کشاورزی در اين دوره  رسيده است در حاليکه ميزان پساب 1390درصد سال 

 برابر شده است.  100بيش از 

ساله به شرح  40روند تغييرات تعداد و ميزان برداشت از منابع آب های زيرزميني طي دوره 

 است: (2جدول )
 

 ساله  برداشت از منابع آب هاي زيرزمیني 40روند تغییرات  .2 جدول
 ميزان تغييرات انتهای دهه نود 50انتهای دهه  شرح

 درصد افزايش 1400 هزار حلقه 650 هزار حلقه 47 تعداد چاه های مورد بهره برداری
 درصد افزايش 544 ميليارد متر مکعب 58 ميليارد متر مکعب 9 ميزان برداشت ساالنه از منابع آب های زيرزميني
 درصد کاهش 65 هزار متر مکعب 70 هزار متر مکعب 200 متوسط ظرفيت متوسط آبدهي ساالنه هر چاه

 درصد افزايش 1100 دشت 291 دشت 25 تعداد دشت های ممنوعه کشور
 - ميليارد متر مکعب 9 ميليون متر مکعب 250 مقدار کسری ساالنه مخزن سفره ها

 

 شونده تجديد آب منابع از مترمکعب ميليارد 120 از مکعب متر ميليارد 96 ساالنه حاضر حال در

 شوند تجديد های آب از درصد 60 تا 40 ديگر کشورها در که حالي در شودمي مصرف کشور در

شده است. برداشت آب برای  کشورمان ديده شهر 500 در آب کمبود که حالي در. شود مي مصرف

شود امروزه اين سهم مصارف مختلف به سرعت به مرزهای منابع آب تجديد شونده کشور نزديک مي

های پايداری درصد را با رعايت شاخص 40درصد است در حاليکه توصيه های بين المللي شاخص  80

زيست محيطي و اکولوژيکي توصيه مي نمايد. در آينده نزديک وضعيت بحراني کميت آب و مشکل  و

 اتکا به مديريت عرضه کامالً مشخص خواهد بود.
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برای پيدا کردن نياز به بازار بايد به تقاضای مختلف آب و عرضه آب توجه نمود که برای هريک 

 در تعادل برقراری تواندمي بازار اين دارد. اهدافاز تقاضا ها عرضه کننده محلي خاص خود وجود 

 باشد. قيمت نظام و آب تقاضای و عرضه

 

 شهري و صنعتي تقاضا و عرضه آب -1

بطور کلي، مصرف سرانه آب در قصول مختلف سال نسبت به شرايط اقليمي و منطقه زندگي متغير 

به طور معمول وضع مالي و است. حتي مصرف آب متناسب با شرايط و استاندارد سطح زندگي و 

 ليتر 150 دنيا در و ليتر 200 ايران در منزل در آب متوسط اقتصادی افراد متفاوت است. مصرف

مصرف سرانه آب در بعضي از شهرهای ايران در مقايسه با شهر های و  (3)اساس جدول  بر .باشدمي

 اند:متوسط کشورهای جهان تشريح گرديده

 

 مصرف سرانه آب در بعضي از شهره و کشورها .3 جدول
 مصرف سرانه ) ليتر در روز( کشور شهر مصرف سرانه ) ليتر در روز( کشور شهر

 87 عربستان ظهران 155 ايران شيراز

 87 اندونزی - 166 ايران قم

 90 مالزی - 178 ايران خرم آباد

 100 مکزيک - 234 ايران اهواز

 108 بلژيک - 188 ايران اصفهان

 128 يونان آتن 200 ايران تنکابن

 131 عربستان رياض 50 يمن صنعا

 133 قبرس نيکوزيا 70 الجزاير الجزيره

 150 مجارستان - 80 عمان عمان

 177 هلند آمستردام 80 تونس تونس

 263 انگلستان لندن 184 کويت کويت

 

برخي از مناطق کشور در مترمکعب است که در  1700مرزهای تنش آبي برای هرنفر در سال 

متر مکعب  500حد تنش شديد و بعضاً کمبود شديد قرار داريم مثالً سرانه آب در استان قم کمتر از 

باشد. با توجه به روند مصرف ايران متر مکعب در سال مي 300ها کمتر از در سال و بعضي از استان

 به بحران و کمبود آب منجر مي شود.  1420در سال 

ب شهری هستند که در آها شرکت های به تاسيسات آبي عرضه کننده آب در اين بخشبا توجه 

دو مرحله آب را عرضه مي کنند. مرحله اول عرضه کنتورهای آب که در اين حوزه به ازای هر واحد 

يک کنتور بيشتر عرضه نمي شود. در مرحله دوم عرضه آب از طريق کنتورهای عرضه شده که در 
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ونه محدوديتي در مصرف آب  اعمال نگرديده است. بگونه ای که براساس مطالعات اين مرحله هيچ گ

معاونت فناوری های صنعتي مرکز همکاری های فناوری و نوآوری رياست جمهوری  چالش های آب 

در اين بخش ها به شرح ذيل حاکي از مصرف بيش از حد آب مي باشد که جهت تعادل در اين مصرف 

 عادلي در آب شکل بگيرد.بايد بازار و قيمت ت

تشديد آلودگي های منابع آب به مفهوم خارج شدن بخشي از منابع آب تجديد شوند از مدار  -

 مصرف و بروز خطرات جدی برای سالمت جامعه مصرف کننده از اين منابع آلوده

 فقدان نظام ارزيابي کمي و کيفي منابع آب و شبکه های پايش -

ا هزيرزمين و سطحي در بسياری از شهرها ) تغيير نوع آلودگيافت کمي و کيفي منابع آب  -

 های مختلف صنعتي و انسانياز مواد معدني به مواد آلي( ناشي از عملکرد بخش

ها و همچنين فرسوده بودن بخش های فرسودگي سازه های آبي و عدم کارايي مناسب آن -

 قابل توجهي از تاسيسات توزيع آب شهرها 

 ه و بخش های متقاضي آن عدم تعادل در عرض -
 ميليارد متر مکعب اضافه برداشت ساالنه از ذخاير استاتيکي آب های زيرزميني  9 -

 وجود انبوه طرح های نيمه تمام در بخش های آب و آبفا -

فرسودگي بخش های مهم از سبکه های آبرساني شهر به ويژه در شهرهای بزرگ که نياز به 

 سرمايه گذاری جديد دارند.

 

 اضا و عرضه آب کشاورزيتق -2

 نياز مورد آب باشند کهها ميچشمه و ها، قنات عالوه بر رودخانه آب تأمين اصلي و اوليه منابع

 واقع اراضي در عميق نيمه و عميق های حفر چاه با اخير هایدهه طي. کنندمي تأمين را کشاورزی

که برای بخش . شود مي تأمين ها اين چاه توسط کشاورزان نياز مورد آب از بخشي ها، دشت در

 91.4فراواني از چاه ها نه مجوز وجود دارد و نه حقاله پرداخت مي گردد. بخش کشاورزی مصرف 

درصد( را به خود اختصاص داده است که آن را به بزرگترين مصرف  91ميليارد متر مکعب در سال )

س گزارشات وزارت جهادکشاورزی کننده آب در کشور مبدل ساخته است. ميزان راندمان آبياری براسا

درصد بوده که نسبت به مقدار متوسط جهاني و حتي از برخي از کشورهای منطقه  40تا  35حدود 

نيز پايين تر مي باشد . طبق برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده بود که بهره وری در بخش کشاورزی 

گرم  830توسط از هر متر مکعب آب درصد افزايش يابد طي دوره اجرای برنامه چهارم به طور م 25

کيلو گرم به ازای مصرف  2محصول کشاورزی توليد شده است. اين شاخص در سطح جهاني نزديک به 

ميليارد متر مکعب از منابع آبهای  46رسد. به طور کلي در مجموع نزديک هر متر مکعب آب مي
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حصوالت )به دليل حساسيت زيرزميني تخليه شده است که اين موضوع منجر به کاهش عملکرد م

بحران آبي ناشي از کاهش منابع شوری(، کاهش سظح زير کشت و نشست زمين مي شود. بطور کلي 

ها و مناسب، افزايش ميزان پساب وریآب تجديد شونده ناشي از تغيير اقليم، افزايش مصرف و عدم بهره

 بودن ... بوجود آمده است. پايينهای منابع آب، اجرای طرح های مديريت آب در منطقه و آالينده

 اييه ايجاد چالش باعث و کند مي تضعيف آن از اقتصادی استفاده و حفاظت برای را انگيزه آب قيمت

 اشاره آبياری پايين بودن کارايي به توان مي موارد اين ترين مهم جمله از شود مي آب صنعت در

 راندمان که شود مي مصرف کشاورزی بخش در کشور در آمده بدست آب درصد 92 نزديک به. کرد

 جويي صرفه برای تالشي هرگونه بنابراين است؛ شده گزارش صد در 37 حدود متوسط در طور به آن

 که است مبادله نهاد يک بازار کلي طور به .باشد حياتي ما برای تواند مي اين بخش در آب مصرف در

 و دهش مطرح نيازهای به مربوط اطالعات قيمت، تعيين وسيله به و را تنظيم اقتصادی های فعاليت

 در اگر. دکنمي منتقل بهينه های انتخاب برای توليدکنندگان و مصرف کنندگان به را موجود امکانات

 اجازه توان مي باشد، متفاوت آن از بردارانبهره برای آب افزوده يا ارزش نهايي توليد ارزش جامعه يک

 و ابدي انتقال باالتر افزوده ارزش با برداران ه بهر به تر پايين ارزش افزوده با بردارانبهره از آب که داد

ای هبراساس مطالعات معاونت فناوری های صنعتي مرکز همکاری .کند پيدا افزايش آب مصرف کارايي

سازد، مي نهای آب در اين حوزه که نياز به ايجاد بازار را روشفناوری و نوآوری رياست جمهوری چالش

 اند:به شرح ذيل

تشديد آلودگي های منابع آب به مفهوم خارج شدن بخشي از منابع آب تجديد شوند از مدار  -

 مصرف و بروز خطرات جدی برای سالمت جامعه مصرف کننده از اين منابع آلوده

تشديد شدت مدت و تناوب بحران های طبيعي ناشي از آب ) سيالب ها، خشکسالي ها و  -

 تغييرات اقليمي(

 قدان نظام ارزيابي کمي و  کيفي منابع آب و شبکه های پايشف -

ها ها )تغيير نوع آلودگيافت کمي و کيفي منابع آب زيرزمين و سطحي در بسياری از دشت -

 از مواد معدني به مواد آلي( ناشي از عملکرد بخش کشاورزی 

غيرمتعارف،  عدم گسترش فناوری های نوين در بخش کشاورزی به ويژه استفاده از آب های -

 استفاده مجدد و بازچرخای آب

های فرسودگي سازه های آبي و عدم کارايي مناسب آن ها و همچنين فرسوده بودن بخش -

 قابل توجهي از تاسيسات توزيع آب  کشاورزی و روستايي

استفاده غير کارآمد از آب تامين شده که مانع از افزايش بهره وری توليد به ازای هر متر  -

 آب و کارايي آب در تخصيص آب به توليدات با ارزش است. مکعب مصرف
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نبود تعرفه مناسب و قابل اجرا با مدنظر قرار دادن ارزش اقتصادی آب شامل ارزش ذاتي و ارزش  -

 صورت گرفته در زمينه تامين، انتقال، توزيع و بازيافت آب هایگذاریسرمايه

های کشاورزی و مشکالت تامين منابع برای هزينههای تامين آب ها در طرحازيافت ناچيز هزينهب -

 بردارینگهداری و بهره

 های آب و آبفاوجود انبوه طرح های نيمه تمام در بخش -

 

 جمع بندي امکان سنجي تشکیل آب

 ايران، اسالمي جمهوری مدني قانون 155 و اساسي قانون 45 اصل براساس چالش های فوق ، طبق

 هاکشور و ها حکومت بين در اما ناپذيرند تملک و ملي مشترکات از جزئيبزرگ  هایرودخانه و درياها

 برداشت در تقدم حق موضوع توانمي هاجوی و هاچشمه مورد در .اندشده جغرافيايي بندی تقسيم

 صرف با آب، مشترک مخزن يک از چاه حفر يا کانال احداث شخصي با اگر طرفي از. شد قائل را آب

 حيازت آب مقدار آن بر کند هدايت خود مصرف برای و را برداشت آب مقداری گذاری سرمايه و هزينه

 شده شناخته رسميت به کشور مدني قانون 152 ماده بر اساس آن فروش و خريد که کند مي پيدا

 106 مواد در. است مربوطه قوانين در دقيق نيازمند بازنگری ايران در آب بازار گيری شکل .است

 توسعه پنجم برنامه قانون 142 وماده چهارم توسعه برنامه قانون 17 و توسعه سوم برنامه قانون

 شده يدتأک آب بازار تشکيل جهت در تشويق افراد و منابع تخصيص و آب اقتصادی ارزش بر اقتصادی

 برداری بهره ممنوعيت اعمال حفر، آب اجازه عادالنه توزيع قانون دوم فصل 4 و 3 موارد در نيز و است؛

 آب بازارهای وجود صورت در که واگذار شده(  نيرو وزارت) دولت به آب منابع از برداشت گونه هر و

 ويتتق با بنابراين کرد؛ واگذار و مردمي محلي نهادهای به را مسئوليت اين توان مي دولت نظارت با

وعات که اين موض.کرد کمک کشور در آب بازار ايجاد به توان مي  قوانين، ديگر اصالح و موارد گونه اين

 اند.در مطالعات زير نيز تاييد گرديده

 دهد پاسخ هاچالش به تواند مي نحو چه به آب بازار" عنوان تحت ای مقاله در(  2001) لندری

 ردهک تأکيد آب مصارف در ها محدوديت برداشتن بر و کند مي اشاره بازار در آب تخصيص به ويژگي"

 ایمجموعه وضع دولت مستقيم های دخالت حذف و آب قوانين پويايي دانستن ضروری با است، وی

 بازار يک تشکيل الزمه را باشند آب حقوق صاحبان آن اجرای متولي که هاو دستورالعمل قوانين از

 .داندمي کارا آب

رات تغيي و اصالحات گزينه سه است الزم آب کميابي وضعيت در معتقدند( 2000) ايستر و دوسي

 سازی خصوصي هاآن. شوند پيگيری بايد هم همراه و زمان هم سازی خصوصي و آب بازار آب، نهادی

 خصوصي بخش مشارکت برای را آن و پذير امکان آب بازار نهاد تشکيل صورت در آب صنعت را در
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 حقوق و قوانين شدن شفاف از و دانسته ضروری آب منابع از حفاظت و نظارت حتي و آب در تأمين

 به آيد، مي وجود به بازار نيروهای تقويت با که منطقه هر در آب مبادله های قيمت تعيينو  آب

 .اندبرده نام آب اداره در خصوصي بخش و مردم مشارکت تشويق عامل کليدی عنوان

 

 اصول و قواعد فقهي حاکم بر بازار آب

وجود بازار برای آب نقض بطور کلي برای بازار آب قواعد فقهي وجود دارد که امروز به دليل عدم 

 شود برخي از اين اصول به شرح ذيل اند:مي

 

 اصل قوام در بهره برداري

برداری برداری از منابع و اموال عمومي، بهرهبر اساس شريعت اسالم معيار اصلي در استخراج و بهره

 فرمايد:سوره نساء مي 5عاقالنه در موضع قوام آنهاست. خداوند در آيه 

 «قِيَامًا لَکُمْ اللَّـهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالَکُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا»

زندگي شما قرار داده است را به دست « برپايي و استواری»اموالتان را که خداوند سبب قوام 

 خردان و نااهالن نسپاريد.کم

ی و سبب پايداری، استوار باشد، يعني آنچه که مايه ايستادگي ومي« مايقوم به الشي»قوام به معني 

 فرمايد:يابي است. امام صادق ميسامان

دانند مايه بقای مسلمانان و بقای اسالم اين است که اموال و ثروت نزد کساني باشد که حق را مي»

دهند، و مايه فنای اسالم و از ميان رفتن مسلمانان، اين است که ثروت در و کار درست را انجام مي

 «.1برندشناسند و آن را در جهت درست به کار نميار گيرد که حق را نميدستان کساني قر

های پردازد. بنابراين، آب به نسلاند مياين قاعده به بيان اصالت حق آن مسلماناني که هنوز به ميان نيامده

 مختلف تعلق دارد و زماني اين امانت حفظ خواهد شد که قوام در بهره برداری مد نظر قرار گيرد.
 

 قاعده مصلحت و ضرورت

است و ضد آن را مفسده ميگويند. برخي از لغويين آن را به معنای خير و « صلح»مصلحت از ماده 

سي اند. با بررکند، دانستهکار نيک )ضد فساد(، و برخي ديگر آن را عملي که نفعي عايد انسان مي

که موجب صالح، آسايش و سود توان گفت که مصلحت به کارهايي مفهوم اين واژه در کتب لغت مي

                                                                                                                   
ان ما بقاء المسلمين و بقا االسالم ان تصير االموال عند من يعرف فيها الحق و يضع المعروف، و ان من فناء » 1.

 ،لشيعها ، وسايل«عروفاالسالم و فناء المسلمين ان تصير االموال في ايدی من اليعرف فيها الحق و اليصنع فيها الم

 .62ص ،2ج ،وافي ،521ص. 11ج
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 گويند.مي« مصالح» شود، اطالق ميگردد و جمع آن را افراد مي

ممکن است در يک مقطعي مصلحت جامعه حکم به استفاده بيشتر از منابع دارد، مانند زماني که 

ی الزم از آب برداشت بين کشور اسالمي و کشوری ديگر جنگ شده است. اگر در آن زمان به اندازه

ود. شتر ميرود و شرايط برای نسل های آينده نيز سختميشود، به طور کل حکومت اسالمي از بين ن

ع های آينده هم منتفکشور که نسل هایدر جهت پيشرفت علمي کشور، ايجاد بستر مناسب و زيرساخت

ساختي را شود، در همين راستا قرار دارد. در اين صورت حاکم بايد ميزان اين حرکت علمي يا زيرمي

 صلحتم تشخيص ضوابط از تشخيص و در صورت نياز مبرم به منابع مثالً از آب استفاده کند. يکي

 (.1386نوحي،) باشدمي «مهم و اهم»قاعده  رعايت آنها تريناساسي بلکه

همچنين اضطرار در لغت به معنای احتياج به چيزی است همچنان که ضرورت به پناه بردن و 

اند و اضطرار که در شده است. اين منظور ضرورت را اسم مصدر اضطرار دانسته نياز و حاجت معنا

پناه بردن به چيزی، در حالي که انسان در تنگنا قرار »آيات و احاديث نبوی وارد شده است،  که به 

 ، معنا کرده است.«گرفته باشد

 در ضرورت و اضطرارمعنای اصطالحي ضرورت و اضطرار با معنای لغوی آن تفاوت چنداني ندارد. 

 یرو از خود باطني ميل رغم به و خارجي اجبار و تهديد بدون انسان که حالتي از عبارتست اصطالح

 در تعريف اين واژه چند عنصر وجود دارد: .شودمي عملي انجام به مجبور رضايت و قصد

 وجود وضعيتي خاص که بدون برنامه قبلي به وجود آمده است. (1

ای جز انجام بدون اينکه فرد يا قدرت خارجي وی را مجبور کند چاره اجبار دروني؛ انسان (2

 عمل مزبور را ندارد.

 عدم تمايل دروني و باطني فرد بر انجام عمل (3

عنوان ضرورت يا اضطرار از عناوين احکام ثانويه است، که با عدم امکان عمل به احکام اوليه، عمل 

قاعده ضرورت اين است که يک نسل ممکن است در  کند. علت انتخاببه احکام ثانويه را مجاز مي

شرايطي از لحاظ اقتصادی يا سياسي يا اجتماعي قرار بگيرد که نياز به استفاده بيشتر از آب را داشته 

تواند از آب برداشت کند، و اما در اينجا باشد. اين نسل تا جايي که بتواند ضرورت را برطرف کند، مي

 باشد و فقط در حد رفع ضرورت جايز است. از منبع آب جايز نمي نيز استفاده بيش از اندازه

 
 قاعده ال ضرر 

 داللاست عقلي، و روايي قرآني، ادله به قاعده اين اثبات برای حکم ضرری در اسالم وضع نشده است .

 :گردد مي اشاره ها آن از بعضي به که شده

 فرزندانشان به رساندن ضرر از را پدران و مادران ،"بولده له المولود و بولدها والدة تضار ال": آيه

 رزندشان،ف واسطه به ديگری، به زدن ضرر از را والدين از يک هر آيه، ديگر تفسير بر بنا است؛ کرده نهي
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 انارو و ممنوع ديگری، به کسي هر زدن ضرر که شود مي فهميده آيه از اين، بنابر. است نموده نهي

 .است

 "جندب بن سمرة" داستان شده، استدالل آن به که حديثي ترين معروفدر خصوص الضرر ، 

 ابن" از کافي اصول کتاب در "کليني". است آمده "ضرار ال و ضرر ال" عبارت آن ذيل در که است

 :است فرموده(  ع)  باقر امام که، کند مي نقل "زراره" از او و "مسکان

 درخت انصار، از فردی خانه جوار در جندب بن سمرة نام به شخصي ،(ص) خدا رسول زمان در"

 رسيدگي برای جندب بن سمرة. بود انصاری مرد آن زمين درون از وی رفت و آمد که داشت خرمايي

 ايجاد ترتيب اين به و رفت مي انصاری مرد زمين به سرزده و دفعات به کارهايش و درخت آن به

 ايجاد و آييمي امخانه به اذن بدون و خبر بي تو: گفت سمرة به خانه صاحب که اين تا کردمي مزاحمت

 یانصار مرد. کنم نمي چنين: گفت سمره. بگير اجازه شد و آمد هنگام اين، از پس کني، مي مزاحمت

 ت،نپذيرف سمره. بگير اذن پس، اين از: فرمود سمره به حضرت. برد شکايت(  ص)  رسول حضرت به

 ديگر جای در اوصاف همان با درختي آن، برابر در من و کن نظر صرف درخت اين از: فرمود حضرت

. نکرد قبول هم باز دهم، مي آن مقابل در درخت ده: فرمود حضرت نپذيرفت، سمره. دهم مي تو به

 :فرمود حضرت که اين تا نپذيرفت، هم باز سمره. دهم مي تو به بهشت در درختي: فرمود

 و هستي رساني آسيب و گير سخت مرد تو يعني "مؤمن علي ضرار ال و ضرر ال و مضار رجل انک"

 .ندانداخت سمرة جلوی و کندند ريشه از را درخت آن داد دستور آن از بعد بزند، ضرر کسي به نبايد مؤمن

: که هگون اين به. است شده نقل کافي اصول در اختالف اندکي با مضمون همين به ديگری روايات

 آن برو يعني "ضرار ال و ضرر ال فانه وجهه بها ارم و فاقلعها اذهب ": فرمود انصاری مرد آن به حضرت

 .نيست ضرار و ضرر زيرا بيانداز، او نزد و بکن را

 :است شده بيان عبارت، سه به ضرر ال قاعده اماميه، روايات در. است تواتر حد در الضرر قاعده روايات

 ضرار؛ ال و ضرر ال ـ1

 مؤمن؛ علي ضرار ال و ضرر ال ـ2

 . االسالم في ضرار ال و ضرر ال ـ3

 

 سبیل قاعده نفي

 به ياصطالح درمعنای اما. است راه معني به لغت در سبيل:اسالمي عزت بر تاکيد و سبيل نفي قاعده

 سالما شريعت و قوانين در خداوند که است اين سبيل نفي قاعده مفهوم. است شريعت و قانون معني

 مسلمانان رب کافران تسلط راه گونه هر و است نگذارده باز را مسلمين بر کفار تسلط و نفوذ راه هيچگونه

 .نيست جايز مسلمانان بر کفار تسلط شرايطي هيچ در پس. است بسته
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 نيز يتاريخ سابقه که کشورهاست ديگر با اسالمي مناسبات بر حاکم مهم اصول از يکي اصل اين

 امام وسطت کاپيتوالسيون قانون نفي و شيرازی ميرزای توسط تنباکو تحريم فتوای در جمله از دارد،

 صلا اين نيز فقها اجماع و احاديث قرآني، آيات.است شده استناد سبيل نفي قاعده به ،(ره) خميني

 .کند مي ثابت را

 هر ماسال شريعت و قوانين در خداوند قاعده اين اساس بر:مسلمين بر کافرين سبيل نفي قاعده

 هرگز بيالً؛س المؤمنين علي للکافرين اهلل يجعل لن و. »است بسته را مسلمين بر کفار تسلط و نفوذ راه

 اين اساس بر 1«نمود نخواهد باز و نگذاشته باز را تسلط راه ايمان اهل به نسبت کافران برای خداوند

 :دارند مي بيان تحريرالوسيله در( ره)امام حضرت اصل

 مسلمانان تمام بر روابط اين ترک شود اسالم حوزه بر ترس موجب کفار با تجاری روابط اگر»

 اگر. ندارد وجود دشمن معنوی و فرهنگي يا سياسي استيالء ميان فرقي اينجا در. شود مي واجب

 سلطت موجب گردد مي برقرار و شود مي بسته بيگانه دول و اسالمي دولتهای بين که سياسي روابط

 رامح روابط برقراری گردد، اينها سياسي اسارت باعث يا شود مسلمانان اموال و بالد و نفوس بر کفار

 را زمامداران که است واجب مسلمين همه بر و است باطل شود مي بسته که پيمانهايي و است

 نفيم مبارزه وسيله به چند هر چناني اين سياسي روابط ترک بر نمايند وادارشان و کنند راهنمايي

 ..«باشد

 

 قاعده نفي عسر و حرج 

 شدن سخت و سخت مشکل، بدخو، دشوار، تنگ، صعب، معناى در و است «يسر» متضاد «عسر» واژة

: است فرموده خداوند که چنان است، معنا همين به کريم، قرآن در واژه اين .رود مى کار به روزگار

 عوبت،ص از عبارت عسر معناى ترتيب، بدين .«يُسْراً عُسْرٍ بَعْدَ اللّهُ سَيَجْعَلُ» ، يا«يُسْراً الْعُسْرِ مَعَ فَإِنَّ»

 .شودمى تعبير سختى و دشوارى به آن از فارسى در که است شدت و مشقت

 عناىم به اصل در حرج اندگفته. است حرام و گناه تنگنا، تنگى، ضيق، معناى به لغت در نيز «حرج»

 .شود اشيا آن ميان تنگى و ضيق تصور حصول موجب که اى گونه به است، ءشى انبوهى و اجتماع

: فرمايدمى خداوند که چنان است، رفته کار به سختى تنگى، ضيق، معناى به حرج واژه نيز قرآن در

 گناتن در را شما خواهدنمى ؛خداوند...« لِيُطَهِّرَکُمْ يُرِيدُ لکِنْ وَ حَرَجٍ مِنْ عَلَيْکُمْ لِيَجْعَلَ اللّهُ يُرِيدُ ما»... 

 .گرداند پاکيزه را شما خواهد مى ولى افکند

 جْعَلْيَ يُضِلَّهُ أَنْ يُرِدْ مَنْ وَ لِلْإِسْالمِ صَدْرَهُ يَشْرَحْ يَهْدِيَهُ أَنْ اللّهُ يُرِدِ فَمَنْ: »است آمده ديگرى آيه در

 به آيه، دو هر در حرج که ،...« حَرَجٍ مِنْ الدِّينِ فِي عَلَيْکُمْ جَعَلَ ما: »... يا و ...«. حَرَجاً ضَيِّقاً صَدْرَهُ

                                                                                                                   
 141 آيه نساء، سوره .1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            15 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-321-fa.html


 شيتشکیل بازار آب از ديدگاه اقتصاد اسالمي / حسین صادقي و حمید آسا                                                       86

 .است سختى و تنگنا معناى

: ستا فرموده خداوند که چنان است، رفته کار به «گناه» معناى به حرج نيز آيات اىپاره در البته،

 و ناتوانان بر ؛...« حَرَجٌ يُنْفِقُونَ ما يَجِدُونَ ال الَّذِينَ عَلَى ال وَ الْمَرْضى عَلَى ال وَ الضُّعَفاءِ عَلَى لَيْسَ»

 و خداوند خيرخواه چون يابندنمى( جهاد راهيان و راه به) بخشيدن براى چيزى که آنان و بيماران

 بر و نابينا بر ؛ ...« حَرَجٌ الْأَعْرَجِ عَلَى ال وَ حَرَجٌ الْأَعْمى عَلَى لَيْسَ: »يا. نيست گناهى باشند پيامبرش

 .نيست گناهى...  بر و بيمار بر و لنگ

 آنان داليل از برخي. اند کرده استفاده روايات و قرآن آيات از حرج، و عسر نفي قاعده برای فقها

 :است زير موارد

 .نشد داده قرار شما بر سختى و سنگين کار( اسالم) دين در و: فرمايدمي خداوند. 1

 خواهد،مى آسانى شما براى ؛خداوند«الْعُسْر بِکُمُ يُريدُ ال وَ الْيُسْرَ بِکُمُ اللَّهُ يُريدُ: »فرمايدمي باز. 2

 .خواهدنمى دشوارى برايتان و

 .دش برداشته نيست، امتم توان در که اموری( تکليف يا مؤاخذه: )فرمود( ص) اسالم پيامبر. 3

 الْحَنِيفِيَّةِبِ بَعَثَنِي لَکِنْ وَ بِالرَّهْبَانِيَّةِ تَعَالَى اللَّهُ يُرْسِلْنِي لَمْ: »...فرمود ديگر جايي در حضرتش. 4 

 .شدم انگيخته بر آسان شريعتي با من...  ؛...«السَّمْحَة السَّهْلَةِ

 سخت حرجي، احکام تفضل، و لطف روی از خداوند که شود مي استفاده روايات و آيات مجموع از

 گويند. مي حرج و عسر نفي قاعده مسئله اين به. است برداشته اسالم امت از را بار مشقت و

 که دارد وجود بسياری احکام اسالم دين در که رسد مي نظر به ضروری نکته اين تذکر پايان در

 بديهي... و تابستان درجة 50 گرم هوای در روزه گرفتن نبرد، و جهاد مانند است؛ دشوار آنها انجام

 برداشتن که االهي تفضل و لطف مقتضای که چرا شد؛ نخواهد اجرا آنها مورد در قاعده اين که است

 بيان به. دارد را مذکور قاعده اجرای عدم اقتضای امتنان و لطف همان موارد اين در بود، حرج و عسر

 جهاد اقتضای اسالمي جامعة مصلحت. بود خواهد ميان در مهم و اهم جريان موارد اين در تر، روشن

 جاری مزبور قاعده مواردی چنين در يقين به دارد، را اسالمي امت ناموس و اسالم کيان از دفاع و

 ينچن با خاصي عده بلکه نگيرند، قرار حرج و عسر در مکلفين کل حکمي جعل با اگر. شد نخواهد

 به اداستن با که است طبيعي -باشد حرجي نفر چند يا يک بر روزه يا وضو مثالً - شوند روبرو مشکلي

 .شود مي برداشته آنها از وجوب قاعده اين

 

 اصل عدم رانت

ای باشد که ايجاد های حاصل از آب نبايد به گونهآمدی مصرف درهای عمومي در زمينهتدبير مالکيت

های بسياری کسب نموده و بقيه بي نصيب باشند. کنز و ای داراييی آن، عدهرانت کند و در نتيجه
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های حاصل از دآورند. لذا نوع مصرف درآمتکاثر از جمله مواردی هستند که چنين توزيعي بوجود مي

تواند گويای تدبير اقتصادی در های عمومي محل بحث و تأمل است و اصول اسالمي ميآب و مالکيت

 اين زمينه نيز باشد.

مساله کنز است. در رابطه با « تحديد حقوق مالکيت در اسالم»يکي از مباحث مهم پيرامون 

الکنز کل مال مذخور »فرمايد: ميمعنای کنز محقق صاحب شرايع که از علمای بزرگ اسالم است، 

را  کنز هر مالي« تحت االرض و المتبادر منه اراده کونه عن قصد فال يتناول المال باالرض ال عن قصد

. شودگويند. اما شامل مالي که بدون قصد زير زمين است نميکه زير زمين ذخيره شده باشد، مي

 ختدر يا ديوار، يا کوه، يا زمين در ایشده ذخيره کنز مال که: »نويسدکنز مي تعريف در عروه صاحب

 غير اي مسکوک نقرة يا و طال جنس کنز از که کندنمي فرق است، کنز عرف صدق در مالک باشد،مي

 .«باشد جواهرات ساير جنس از يا باشد، مسکوک

و  دعلت انتخاب قاعده عدم کنز اين است که کنز باعث مي شود منابع از جريان توليد خارج شو

با پس انداز امروزی در بانک کمي تفاوت دارد. منظور از کنز و مخفي کردن اموال در زمين اين است 

شود و يک فرصت سرمايه گذاری بزرگ برای توليد و افزايش رفاه که منابع بدون استفاده ذخيره مي

 شود.مردم گرفته مي

رقابت کردن است. همچنين تکاثر همچنين تکاثر به معني مکاثره و هم به معنای تفاخر کردن و 

به معني مسابقه و رقابت )چشم و هم چشمي( در افزايش ثروت و عزت است. قران با نکوهش ثروت 

گيری مردم به کار اندازد و از دهد که اموال خود را در راه خدا و بهرهاندوزی به مسلمانان دستور مي

بي و ؛ افزون طل«الهاکم التکاثر»فرمايد؛ تکاثر مياندوختن و ذخيره کردن آنها بپرهيزد. آيه اول سوره 

 تفاخر شما را به خود مشغول داشته است.

قاعده تکاثر موازی قاعده کنز است. در قاعده کنز نبايد منابع را از چرخه توليد خارج کرد و باعث 

 و به شکلبرداری غير اصولي از منابع صورت گيرد رکود در جامعه شد. در قاعده تکاثر نبايد بهره

افزون طلبي تبديل شود. شايد توليد هم اتفاق بيافتد، اما افزون طلبي و در نتيجه توليد مازاد بر 

 شود.ظرفيت، باعث استهالک غير ضروری و نابودی منابع مي

 

 اصل عدم انحصار 

های طبيعت بوده است و يک يک اصل ممنوعه برای انسان، سلطه جويي و تملک انحصاری نعمت

ها و طبقات متخاصم ها و تقسيم جامعه به گروهساسي در بروز عداوت و دشمني بين انسانعامل ا

 راها های خدادادی طبيعي از جانب انسانجويي در تملک زمين و ديگر منابع و نعمت نفي سلطه است.

نموده و خلق  ها را برای همهتوان دريافت. خداوند اين نعمتبي هيچ ترديدی از آيات قرآن کريم، مي
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ی داند. به طور ويژه در بحث مربوط به منابع آب که جزء دستهی انحصاری از آن را جايز نمياستفاده

 شود.تر ميانفال است و ملکيت عمومي دارد، اين موضوع برجسته

بنابر اين در مديريت منابع آب هيچ گاه نبايد اجازه داده شود که منابع به طور انحصاری در عهده 

 هاست. فرد خاصي قرار گرفته شود. يعني عالوه بر اينکه آب متعلق به همه مسلمانگروه و 

 

 قاعده نفي سبیل

خداوند برای کافران هيچ گونه راهي بر مومنان قرار نداده است. «: لن يجعل اهلل للکافرين عالي المومنين سبيال»

ارد. ر مومنين و مسلمين باشد، وجود نددر عالم تشريع هيچ گونه حکمي که موجب سبيل و علو و سلطنت کافر ب

ی باب عبادات يا باب معامالت و يا سياسات نيست و بنابر اين هر گونه حکمي که از ناحيه آن اين حکم ويژه

باشد. در واقع هر حکمي، هر عقدی ، هر حکم، موجبات علو و سلطنت کافر بر مسلمان فراهم شود، ممنوع مي

 اردادی و هر چيزی که سبب علو کافر و استيالی کافر بر مسلم شود منتفي است.ای، هر پيماني، هر قرمعامله

در مديريت آب هيچ گاه نبايد اجازه داده شود که منابع به هر شکلي يا به صورت قراردادی يا به 

ای در اختيارشان قرار بگيرد که باعث تسلط آنان بر آب شود. چون صورت مشارکت بيگانگان، به گونه

های کشور و از دست آب باعث ايجاد قدرت استراتژيک شده و امکان از بين رفتن سرمايه تسلط بر

 شود.دادن فرصت پيشرفت فراهم مي

 

 قاعده عدم اتالف

يعني از بين بردن که بيشتر در باب اموال، به ويژه در « تلف»اتالف، مصدر باب افعال است از کلمه 

هر »شود و به عنوان قاعده و به سبب آن حکم به ضمان ميرود معامالت و انواع امانات، به کار مي

 گردد. تبيين مي« کس مال ديگری را اتالف يا تضييع کند ضامن است

رود. يکي از اماناتي که همانطور که ذکر شد يکي از کاربردهای قاعده اتالف در امانات به کار مي

ق مالکيت دارند، پس اين حق نزد اکنون وجود دارد بحث آب  است. چون آيندگان نسبت به آب ح

 عليج لم ثالث» فرمايد:نسل حاضر امانت است و بايد امانت آنها حفظ شود. امام باقر در اين باره مي

؛ در سه چيز خداوند، برای هيچ کس «1... الفاجر  و البر الي االمانة اداء: رخصة فيهن الحد عزوجل اهلل

نيکوکار و بدکار، و ... . در صورتيکه اتالفي در آب صورت رخصت تخلف نداده است؛ ادای امانت به 

بپذيرد نسلي که باعث اتالف آب است ضامن است که به اندازه اتالفي که صورت داده است ان را 

 نيز در همين راستا آيات و روايات متعددی دارد.« ی عدم اسرافقاعده»جبران کند. الزم به ذکر است 
 

                                                                                                                   
 .56 ص ،74 ج بحاراالنوار، .1
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 گیريبندي و نتیجهجمع

يک منبع طبيعي، کمياب و حياتي است که انسان بطور مستمر در هر زمان و مکان بدان نياز دارد. آب  آب

يک کاالی با ارزش و غيرقابل جايگزين در توسعه اقتصادی و اجتماعي کشور هاست در ايران محدوديت آب 

گاهي و  راکز سکونتقابل دسترس، توزيع غيريکنواخت آن در سطح کشور، و الگوی نامناسب شهرنشيني و م

نوع و شيوه توليد محصوالت زراعي از منظر سازگاری با اقليم ، تامين آب مورد نياز را دربسياری از مناطق 

کشور مشکل ساخته و به تدريج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفي بروز خشک سالي پي در پي در سال های 

ده است به طوری که تامين آب قابل دسترس و مطمئن اخير دسترسي به آب را با بحران شديدتری مواجه نمو

برای مصارف مختلف يکي از چالش های مهم محسوب مي شود.  برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني و 

ميليارد متر مکعب از اين منابع و کاهش تغذيه ، افت آبخوان ها و نشست زمين از  9اضافه برداشت ساالنه 

آب مي باشد. از طرف ديگر  افزايش پساب ها و آلوده شدن منابع آب و ديگر مسائل و مشکالت بخش 

همچنين مسائل مربوط به آب های مرزی و مشترک  از مشکالت مديريت آب است. که تمام اين موارد حاکي 

از عدم وجود ارزش مناسب برای آب دارد که الزمه ايجاد ارزش مناسب برای آب ايجاد بازار آب مي باشد بايد 

داشت که مصرف فعلي آب مغاير برخي از قواعد فقه مي باشد، با توجه به مباني فقهي بيان شده آب  توجه

تواند دارای بازار باشد البته بازاری که بايد يکسری از تدابير در آن وجود داشته باشد که با توجه به چالش مي

های تدبير آب بايد اين شاخص گردد، برایبيان مي( 4به شرح جدول ) اصول و قواعد فقه نقض شده ،ها

 مرتبط مد نظر قرار گيرد.

 

 چالش هاي آب و اصول و قواعد فقه نقض شده   .4 جدول
 راهکار چالش قاعده و اصل فقهي نقض شده

 برداری، قاعده بهره در قوام اصل
 انصاف، قاعده و وعدل مساوات
 رعايت ضرورت، اصل و مصلحت

 نفي ضرر، قاعده ال وری، قاعدهبهره
حرج،  و عسر نفي سبيل، قاعده

، سبيل نفي رانت،  قاعده عدم اصل
 اتالف قاعده

افزايش استانداردهای زيست محيطي به  تشديد آلودگي های منابع آب 
 تشديد بحران های طبيعي ناشي از آب  همراه نطارت جدی تر

 افت کمي و کيفي منابع آب زيرزمين و سطحي 
برخورداری درصد جمعيت روستايي پايين بودن شاخص 

 از آب آشاميدني و بهداشتي
 توجه به نوآوری و توسعه فناوری های نوين فرسودگي سازه های آبي و عدم کارايي مناسب 

ميليارد متر مکعب اضافه برداشت ساالنه از ذخاير  9
 استاتيکي آب های زيرزميني 

مديريت مصرف و تقاضا به جای مديريت 
 تامين

درصد کل منابع آب مورد مصرف به منابع آبي  10
 مشترک و خارج از کشور وابسته است. 

افزايش بهره وری و بهبود عملکرد  استفاده غيرکارآمد از منابع مالي و انساني 
 استفاده غير کارآمد از آب تامين شده  اقتصادی آب

 نبود تعرفه مناسب و قابل اجرا 
 بازيافت ناچيز هزينه ها در طرح های تامين آب 

 وجود انبوه طرح های نيمه تمام در بخش های آب و آبفا
 

 با توجه به نقض اصول فقهي راهکارهای الزم برای صنعت برق به شرح ذيل پيشنهاد مي گردند:

جهت مديريت يکپارچه منابع آب يکپارچه سازی سياست منابع آب  و سياست گذاری کاربر اراضي با در  -
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 نظر گرفتن اثرات آبي در پايين دست و خسارات و منفعت هايي که از آن بر سيستم طبيعي آبي تحميل مي شود.

ه توج جهت مديريت مصرف و تقاضا به جای مديريت تامين، اعمال مديريت تخصيص مجدد و -

ويژه  به منابع آب هايي از قبيل منابع حاصل از تجارت مجازی آب، منابع حاصل از بازچرخاني آب و 

 منابع حاصل از شيرين سازی آب های شور شود.

افزايش بهره وری و بهبود عملکرد اقتصادی آب با هماهنگي سياست های کالن اقتصادی  -

کارايي اقتصادی آب و تغيير نطام تخصص مبتني )سياست های قيمتي و غيرقيمتي( با هدف افزايش 

 بر اصول اقتصادی که هدف آن به دست آوردن حداکثر ارزش اقتصادی از منابع آب باشد.

های اصالح معيارهای تشويق زارعين و انتخاب کشاورزان نمونه با در نظر گرفتن اصالح روش -

 ی هر متر مکعب آب به جای عملکرد در هکتار.آبياری و افزايش کارايي استفاده از آب، ميزان محصولبه ازا

ترويج و اگاه نمودن افراد جامعه اعم از روستايي و شهری تا به آ به عنوان يک کاال بنگرند که  -

 هر چند تجديد شدني است اما دارای ارزش فزاينده ای است.

 ه تاسيساتاني توان اوليريزی جهت توسعه شبکه پايش کمي و کيفي منابع آب و مهندسي مجدد و بازتوبرنامه  -

ها و شيرين سازی ها، استفاده مجدد از پسابها با هدف کاهش آاليندهتصفيه آب فاضالب -

 های شور با هدف تامين بخشي از آب مصرفي در بخش های شرب، کشاورزی و صنعتآب

باشد و از مي ای برای آب در تمام کشور که از نظر فقهي بالمانعو در نهايت کلي ايجاد بازاهای منطقه

  نظر اقتصادی الزم است. 
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