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The importance of water has always been emphasized by the 

religion of Islam. The correct use of this existential element has 

been emphasized in several verses and hadiths. Given that the 

issue of water is the cause of many national and transnational 

conflicts today، so the issue of water management، especially in 

countries such as Iran، which are facing water stress، seems very 

necessary. The present study intends to explain the principles of 

jurisprudence and ethics in the plans and development plans 

related to water management. This paper intends to answer the 

following question: "what principles of jurisprudence and ethics 

would be considered in development plans and projects related to 

water management?" This research is a fundamental and 

developmental in terms of purpose and used descriptive-analytic 

method. Also، in order to collect data، the method of 

documentary-library studies is used. The research findings are 

first inferred by qualitative content analysis method and then 

using logical reasoning method. The results of the research show 

that if the principles and rules of Islamic jurisprudence and ethics 

are considered in the programs and laws related to water 

management in the country، many harms and challenges in the 

water sector can be overcome. This requires the development of a 

comprehensive plan with special considerations of jurisprudence 

and Islamic ethics related to water management and، of course، 

its strict implementation.  

 Keywords: Islamic Jurisprudence، Islamic Ethics، Water 

Management. 
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 1400 بهار، 1، شماره 3دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

تبیین ابعاد فقهی و اخالق اسالمی در آمایش 

  آب
 .Ph.Dموالیی  اصغر

 هنر شگاهدان ،معماری و شهرسازی دانشکده شهرسازی، گروه یاراستاد

 .ایران تبریز، اسالمي تبریز،

 .Ph.Dامین امینی کاشانی 
 پژوهشگر مقطع دکتری شهرسازی اسالمي، دانشکده معماری و

 .یرانا شرقي،شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمي تبریز، آذربایجان 

 

  دهیچک

ه ستفاداه و شدفراوان در دین مبین اسالم همواره بر اهمیت آب تاکید 
یات روا این عنصر هستي بخش مورد تاکید آیات و ازبه قدر کفایت 

ت ملي نازعاتز ایاری متعدد بوده است. با توجه به اینکه امروزه عامل بس
 هایيشورکله آب است، لذا بحث آمایش آب به ویژه در ئو فراملي مس

 ه نظری باز جمله ایران که با تنش آبي مواجه هستند، بسیار ضرور
نند ما رد از منظر قواعد فقه اسالميرسد. پژوهش حاضر قصد دامي

رج، نفي سبیل، حلیت، الح، تسلیط، اتالف، اهم و مهمالضرر، 
ق و قواعد اخال وجوب دفع ضرر محتملو  ، تزاحم مصلحتحدکفاف

بررسي  ،معنویتامنیت، خیرخواهي، اسالمي مانند عدالت، اعتدال، 
ی بایدهانو بایدها آباداني، و  ایهای توسعهمحیطي طرح اثرات زیست

 بآ آمایش اب مرتبط عمراني هایطرح و هارا در برنامه و اخالقي فقهي
 خراجاست حاضر پژوهش اصلي نماید. در واقع هدفتبیین تشریح و 

 عمراني هایبرنامه و هاپروژه در اخالقي و فقهي نبایدهای و بایدها
 که دده پاسخ پرسش این به دارد قصد و است آب آمایش با مرتبط

 هایطرح و هابرنامه در اخالقي و فقهي نبایدهای و بایدها چه"
ین ا "گیرند؟ قرار مدنظر بایستمي آب آمایش با مرتبط عمراني
 -صیفيتو روش با و بوده ایتوسعه و بنیادین هدف منظر از پژوهش
 از هاادهد گردآوری منظور به همچنین. است رسیده انجام به تحلیلي
 هایافتهی .است شده گرفته بهره ایکتابخانه -اسنادی مطالعات روش

 روش از هاستفاد با سپس و کیفي محتوای تحلیل روش با ابتدا پژوهش
شان ن. نتایج حاصل از تحقیق است شده استنتاج منطقي استدالل

ر دهد در صورتي که اصول و قواعد فقه و اخالق اسالمي دمي
توان د، ميیرگدنظر قرار ها و قوانین مرتبط با آمایش آب کشور مبرنامه

ین امد. فائق آدر بخش آب های موجود ها و چالشبر بسیاری از آسیب
الق اخ و امر نیازمند تدوین یک طرح جامع با مالحظات ویژه فقهي

 و البته اجرای دقیق آن است. آب آمایش با مرتبطاسالمي 

 ، آمایش آب.فقه اسالمي، اخالق اسالمي: کلمات کلیدی

 17/11/1400تاریخ دریافت: 

 16/01/1401تاریخ پذیرش:

 a.molaei@tabriziau.ac.irنویسنده مسئول: 
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 مقدمه

ها در جهت توزیع متوازن منابع و ترین برنامهیکي از مهم 

ن رزمیآمایش سریزی  ها، برنامهو فعالیت سازمان یابي انسان

و  ي بشرندگر حیاتي برای زئت. با توجه به کمبود منابع و ذخااس

این  ادلهای آینده، برنامه ریزی در جهت حفظ و توزیع متعنسل

 رزمینش سای برخوردار است. لذا بحث آمایمنابع از اهمیت ویژه

کي باشد. یهمواره در کشورهای مختلف مورد تاکید و توجه مي

عنوان ای قرن حاضر که بعد از هوا بههالشگترین چاز بزر

 یک است. آب "آب"شود ها از آن یاد ميترین نیاز انسانمهم

ش آب امروزه همگان بر نق. [58] منبع فراگیر و ضروری است

ان کند اذعدر شکل گیری جوامع و نقشي که در توسعه ایفا مي

شتن دا المللي از اهمیت آب در جهتدارند. امروزه جوامع بین

اند. در رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه گشته

ها صرف گذاریسطح ملي نیز سهم زیادی از سرمایه

شود يب مها و امور زیربنایي و بهبود مدیریت منابع آزیرساخت

ه بباید  .[14] که بیانگر اهمیت بخش آب در سطح ملي است

 ای مبذول گردد.این بخش توجه ویژه

رش مستمر مقیاس شهری، رشد سریع حجم کل با گست 

اقتصاد، گسترش چشمگیر جمعیت شهری و تغییرات آب و 

 ایشهوایي، نیاز عمومي به منابع آب به صورت تصاعدی افز

 ستای بوده ایافته و بسیار فراتر از منابع آب جاری منطقه

ی لگوهاتوزیع نابرابر منابع آب و بارش، خشکسالي و ا. [56]

ع نابمرف همراه با روند رشد صنعتي و کشاورزی، نامناسب مص

ت که اس آب شیرین را به کاالیي مهم و استراتژیک تبدیل کرده

 شترها، شهرها و جوامع مختلف برای دسترسي هر چه بیدولت

بسیار  ن. آب شیری[50] کنندبه منابع آب با یکدیگر رقابت مي

ی ي براینیگزتنها منبعي است که هیچ جا گرانبها است و احتماال

اهمیت  لذا مدیریت منابع آب شیرین از .[58] آن وجود ندارد

 ای برخوردار است.ویژه

آب شیرین مورد استفاده برای مصارف انساني، مقداری  

منابع درصد کل آب موجود کره زمین است.  3محدود و کمتر از 

طور صحیح مدیریت نشوند آب سطحي و غیرسطحي اگر به

شوند، که از تبعات اجتماعي، های آبي را موجب ميبحران

سیاسي و اقتصادی برخوردارند. توجه به مدیریت منابع آب در 

کشورهایي نظیر ایران که دارای اقتصاد متکي به کشاورزی 
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

درصدی آب در بخش  70هستند، با توجه به استفاده بیش از 

همچنین . [44] برخوردار است کشاورزی، از اهمیت زیادی

تغییر در سبک زندگي نیز باعث افزایش استفاده از منابع آبي 

شده است. در وضعیت کنوني با توجه به مسائلي همچون 

گرایش به شهرنشیني و تغییر سبک زندگي مردم، تمایل به 

تر به نیازهای استفاده حداکثری از منابع و لزوم دسترسي سریع

ویژه آب و نیز  و کاهش منابع انرژی به مصرفي، خطر اتالف

بیش از سازی الگوی مصرفي افراد جامعه دغدغه اصالح و بهینه

 .گذشته اهمیت یافته است

اساس تحقیقات سازمان ملل منابع قابل استفاده آب ایران بر 

تا  726میالدی به 1990از دو هزار میلیارد متر مکعب در سال 

کاهش خواهد یافت و از  2025میلیارد مترمکعب در سال  860

عنوان یکي از بزرگترین کشورهای درگیر بحران آب در ایران به

بنابراین توجه به آمایش آب در  .[14] شودآینده نام برده مي

ای ایران اهمیت ویژه و حیاتي های ملي و منطقهریزیبرنامه

دارد. یکي از مسائل مهم که در بخش مدیریت منابع و آمایش 

در سطوح مختلف غالبا مغفول مانده و منجر به بروز  آب کشور

های جبران ناپذیر به طبیعت و عدالتي، آسیبتعارضات مدني، بي

در  اسالمي و اخالق شود، عدم توجه به مسائل فقهي... مي

ها های عمراني است. این مسئله در برخي برنامهها و برنامهطرح

های آبرساني، پروژه های عمراني اعم از احداث سدها،و پروژه

های عمیق و نیمه عمیق، های انتقال آب، احداث چاهطرح

های کشاورزی یابي فعالیت مدیریت سیالب، بازیافت آب، مکان

انگیز بوده و اغلب این بر نایع آب بر و ... بسیار چالشو ص

های آینده ها موجب تضییع حقوق عامه، طبیعت و نسلطرح

 و حاضر سعي بر آن شده تا بایدهالذا در مقاله  .گردندمي

 هایبرنامه و هاپروژه در اخالق اسالمي و فقهي نبایدهای

 د.آب استخراج و تبیین گرد آمایش با مرتبط عمراني

 

 پیشینه پژوهش

در این بخش به مرور برخي مطالعات داخلي و خارجي صورت  

  ضوع مورد مطالعه پرداخته شده است.گرفته در ارتباط با مو

ای در مقاله (1391) يتوکل ینظرنتایج حاصل از تحقیق  

 و حفاظت هایبایستگي تبیین و زیستي اخالق"تحت عنوان 

 "زیست محیط فقه هایآموزه راستای آب در منابع از وریبهره

 اصل دو نرساني، ضرر و عدالت اصل دهد که دونشان مي

 از محیطي، زیست منابع از وریبر بهره حاکم زیستي اخالق

 درنظر منابع بدون این از استفاده هرگونه و است آبي منابع جمله

 خواهد حرام عملي زمان،هم و غیراخالقي کاری ها،آن گرفتن

 .بود

ای تحت ( در مقاله1396) نتایج حاصل از تحقیق کرمي 

 انگیزش ایجاد فقهي؛ احکام کارگیری به و آموزش"عنوان 

 مدد به "زیست محیط با اخالقي و تعامل مسئوالنه برای دیني

 چارچوب دو در زیست، محیط با مواجهه در آموزه فقهي چهار

 حرمت نقلي، و دالیل عقلي نیز فقهي الضرر و اتالف و قاعده

 گسترش و حفظ لزوم و محیط زیست موهبت از مراقبت عدم

 و تغییر از نهي: از عبارتند آموزه چهار دهد. اینمي را نشان آن

 نهي از اضرار؛ و اذیت و آزار از نهي خلقت؛ مظاهر دگرگوني در

 و اسراف و نهي از باالتر ترجیح بدون زیست محیط تخریب

 اخالقي که سیستم است باور این بر نگارنده. روی زیاده

 عناصر سامان این به مدد طبیعت از وریبهره در مسئوالنه

 این داشتن نظر در با شریعت، عامل به انسان هر و یابدمي

و  سود محاسبه با و بیاورد روی زیست محیط تواند بهمي عوامل

 با تعامل در های خودکنش دامنه حرام، و حالل براساس زیان،

 .کند مشخص کاربردی عیني و صورت به را زیست محیط

ای ( در مقاله1396) نتایج حاصل از تحقیق صادقي و آسایش 

نشان  "اسالمي اقتصاد دیدگاه از آب بازار تشکیل"تحت عنوان 

دهد بسیاری از مشکالت و مسائل مربوط به مدیریت آب از مي

 در آب غیریکنواخت توزیع دسترس، آب قابل جمله محدودیت

 منظر از زراعي محصوالت تولید شیوه و کشور، نوع سطح

 زیرزمیني، افت آب منابع از رویهبي برداشت اقلیم، با سازگاری

 منابع شدن آلوده و هاپساب زمین، افزایش نشست و هاآبخوان

 مشترک و مرزی هایآب به مربوط مسائل و همچنین آب

 الزمه که است آب برای مناسب ارزش وجود عدم حاکي از

باید  باشد ومي آب بازار آب، ایجاد برای مناسب ارزش ایجاد

 فقه قواعد از بسیاری مغایر آب فعلي مصرف که داشت توجه

 باشد، بازار دارای تواندفقهي، آب مي مباني به توجه با باشد.مي

 داشته باشد. وجود آن در تدابیر از یکسری باید که بازاری البته

( 1397) آرای و نادینتایج حاصل از تحقیق رجاییان، کشتي 

 فرهنگ بر ثرمو مضامین تحلیل"ای تحت عنوان در مقاله
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دهد که نشان مي "کیفي( )مطالعه اسالم دیدگاه از آب مصرف

 فرهنگ، یک شکل به آب از مطلوب استفاده ایران هنوز در

 هایآموزش بخش دراین نکرده است. پیدا را خود خاص جایگاه

 و اسراف از پرهیز قناعت، اعتدال، محوریت )با کاربردی اما ساده

 تواندمي شده مطرح اسالم دین طرف از که جویي( صرفه

 .سازد رهنمون آب مصرف الگوی بهینه به را مسلمانان

 منابع آینده مدیریت"ای تحت عنوان ( در مقاله2013) ابسر 

 آب اهمیت و مسلمانان دیني فلسفه "اسالم جهان در آب

 را آینده هایسیاست تواندمي که بالقوه محور یک عنوانبه

 از برخي به پاسخگویي به شروع و دهد قرار ثیرتا تحت

 با یکم و بیست قرن در کشورها این که آب تقاضای هایچالش

 هب توجه با .دهدمي قرار بررسي هستند نماید را مورد مواجه آن

 يسنت رویکردهای که مدیریتي ابزار اسالم، در آب اهمیت

 رویکردهای تا دهدمي گسترش را آب اقتصادی مدیریت

 تموفقی احتمال برگیرد، در را غیرسنتي معنوی و فرهنگي

 جستجوی مستلزم امر این .دارد اسالم جهان در بیشتری

 و بینيجهان تغییر و مراتب سلسله سطح از فراتر هایيحلراه

 المياس اصول گنجاندن طریق از آب مدیریت پیرامون استعاره

 .است عمومي آگاهي هایکمپین یا آب مدیریت هایسیاست در

آب در "( در تحقیقي تحت عنوان 2017) سیرج و طیب 

 علت ادیان همچون مسیحیت بهدارد که برخي بیان مي "اسالم

 دانند.يت را مجاز مانسان محور بودنشان، تسلط انسان بر طبیع

یر ا سابداشتن تفاوتي عمده دین اسالم به دلیل  در این میان

و از د شيوت نامورد توجه خاصي قرار گرفته است. این تفا ادیان

هان، کی رب حاکمکید قرآن بر قوانین منطقي امسئله است. اول، ت

 رسالت انسان به توجه و جانداران زندگي در موجود نظم

 جغرافیایي هایدوم، ویژگي. زمین روی بر خدا خلیفه عنوانبه

 نابعم از حفاظت بر دین این کیدموجب تا که اسالم ظهور محل

. است شده چهارپایان و میوه آب، درختان جمله از طبیعي

 دین عملي و اخالقي هایآموزه کیدتا که نتیجه گرفت توانمي

ثیر تا کاران اسراف نکوهش و آب صحیح مصرف اسالم بر

 .دارد افراد آب مصرف رفتار و نگرش در مثبتي

 در آب حفظ" عنوان تحت ایمقاله ( در2020) جنیفر دارگین 

 اسالمي قوانین طبق که داردمي بیان "اسالمي هایآموزه

 استفاده به نسبت که دارند مسئولیتي باالدستي مزارع ،(شریعت)

کنار  انحصار آب برای مزرعه. کنند توجه دستي پایین کنندگان

 برای آب معقول مقدار قطع از پس کشاورز. است نهر ممنوع

 بر عالوه. کند رها دست پایین در را بقیه باید خود، محصوالت

 نیاز کافي نباشد، مزارع آبیاری همه برای آب رودخانه اگر این

 برطرف جدید مزرعه آبیاری اجازه از قبل باید ترقدیمي مزارع

 آب از پایدار برداری بهره بر اسالم کیدتا دهنده نشان این. شود

 .است

 در آب" عنوان تحت ایمقاله در( 2020) جاه رحمانالعبد 

 و قهصد دیگران به دادن آب که داردمي بیان "اسالمي فرهنگ

 برای که است ایهدیه اسالم در آب. شودمي محسوب خیر

 همه بین عادالنه طوربه باید و گیردمي تعلق یکسان طوربه همه

 این رو، ینا از. شود توزیع گیاه و حیوان انسان، زنده، موجودات

 درجه رینباالت و احترام با باید کمیاب و گرانبها طبیعي منبع

 معيج هم و فردی صورت به هم عادالنه ایشیوه به مسئولیت،

 .شود اداره

 و آب آمایش موضوع به مرور پیشینه پژوهش، به توجه با 

 نشده اختهپرد پیشین مطالعات در آن اخالقي و فقهي ابعاد تبیین

 با قالهم این آن، اهمیت و موضوع بداعت به توجه لذا با. است

ر د اخالقي و هدف اصلي استخراج بایدها و نبایدهای فقهي

ته نگاشآب آمایش های عمراني مرتبط با ها و برنامهپروژه

و  دهاچه بای"و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که  گردیده

های عمراني ها و طرحو اخالقي در برنامه نبایدهای فقهي

 "بایست مدنظر قرار گیرند؟مرتبط با آمایش آب مي

 

 شناسی روش

 با و است ایتوسعه و بنیادین هدف منظر از حاضر پژوهش 

 به همچنین. است رسیده انجام به تحلیلي -توصیفي روش

 ایکتابخانه -اسنادی مطالعات روش از هاداده گردآوری منظور

 تحلیل روش با ابتدا پژوهش هاییافته. است شده گرفته بهره

 منطقي استدالل روش از استفاده با سپس و کیفي محتوای

 اهمیت و نقش تبیین به ابتدا پژوهش این در. است شده استنتاج

 پرداخته روایات و آیات نظیر دیني اول دست متون در "آب"

 با مرتبط اخالقي و و قواعد فقهي اصول سپس. است شده

 گردیده و در نهایت بایدها به تفکیک تشریح و ارائه آب آمایش

 عمراني هایطرح و هابرنامه که در اخالقي و فقهي نبایدهای و
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مرتبط با  بایست مورد توجه قرار گیرد،مي آب آمایش با مرتبط

 . هریک از قواعد احکام و اخالق اسالمي تبیین گردیده است

 

 شناسی واژه

 فعل ریشه از که است فارسي نوین کلمه واژه این: آمایش 

 رد رشته به آمیختن، آراستن، معني به «آمودن»و «آمادن»

 نزبا در Aménager واژه از که است کردن آماده و آوردن

 يمعن به همچنین واژه این .[9] است شده اقتباس فرانسه

 و آوردن در سلک به کردن، مستعد نشاندن، در کردن، درهم

 .[35] باشدمي نیز کردن آراسته

 است رفته کار به زیرکي و علم فهم، معنای به لغت در: فقه 

 یا عيشر جزیي احکام به علم معنای به نیز اصطالح در. [26]

 دلها و منابع از مکلف عملي وظیفه شناخت و آوردن دست به

 بلکه نیست، فهم مطلق لغت، در «فقه». [41] است شرعي

 به راینبناب. گویند «فقه» را دقیق فهم و ریزبیني و موشکافي

 و کرد استفاده توانمي «دقیق ادراک» از «دقیق فهم» جای

 آن ادراک و شي یک به علم مطلق لغت، در فقه که گفت

 در فقه اژهو. گویند «فقه» را دقیق ادراک و ریزبیني بلکه نیست،

 علم هب آن از پس ولي شد،مي علمي هر شامل و بود عام ابتدا

 صاحب از بعضي تعبیر به که راغب. یافت اختصاص شریعت

 ست،ا دقیق و اصلي معنای یافتن در چنگي تیز لغوی نظران،

 و تمعلوما از استنتاج با انسان که است آن فقه» :گویدمي

 هروی. «یازد دست مجهولي به موجود، و بالفعل قضایای

 یهفق و است گشودن و شکافتن فقه، حقیقي معنای»: گویدمي

 .[29]«شکافدمي را کالم که است کسي

 آن مفرد که است عربي ایواژه ،«اخالق» اصل در: اخالق 

 و سرشت» معنای به لغت در. باشدمي «خُلُق» و «خُلْق»

 و نیکو سرشتي و سجیّه اینکه از اعم است؛ رفته کاربه «سجیّه

 باشد ناپسند و زشت یا دلیری، و مردیجوان مانند باشد پسندیده

 به لغت در خُلق اساس براین. [42] بزدلي و فرومایگي مثل

 و دروني صورت معنای بـه و است طبع و خوی سرشت، معني

 صورت به خَلق مقابل، در و است انسان ناپیدای و باطني

 در. شودمي اطالق ،است رویت قابل چشم با کـه انسان ظاهری

 این با. اندریشه یک از واژه دو این که آمده نیز مفردات کتاب

 شود؛مي گفته دروني صفات و نفساني حاالت به خلق که تفاوت

 در واژه این. گویندمي را انسان بدني و جسمي جنبه خلق اما

 سرشت باطني، طبیعت ها،خوی مفاهیم» معني به همچنین لغت

 .[40] است «رفتاری خوش مروت، طبع، دروني،

 

 جایگاه آب در آیات قرآن و روایات شیعه

ها و همه جانداران اصل و اساس حیات و زندگي ما انسان 

روی زمین، آب است. این همان نکته مهمي است که در قرآن 

 60 در "الما" کلمه که طوریبهکریم بارها به آن اشاره شده، 

 در بار 63 شده، تکرار بار دو آیه سه در اینکه به توجه با و آیه

در این کره خاکي هر کجا . [53] است شده ذکر کریم قرآن

وم باشد، آب باشد، آباداني است و هر کجا از برکت آب محر

عنوان برکت خداوندی است که کویر و خشکي است. آب به

کیزه کند و بشر و زمین را پابخشد، حیات را حفظ ميحیات مي

العاده قائل شده است. گرداند. قرآن برای آب اهمیتي فوقمي

خداوند در آیات متعدد انسان را به تفکر درباره آب و شکرگزاری 

رسد در قرآن بر این نعمت بزرگ یادآور شده است. به نظر مي

این . [8] ترین آفریده خدا بعد از انسان هستآب با ارزش

ند بدان اشاره شده که در جدول حکمت و تدبیر الهي در آیاتي چ

 بخشي از آن ارائه شده است.  1
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 آیات مربوط به جایگاه آب در قرآن کریم :1جدول 

 ترجمه فارسی متن عربی مشخصات

رْضَ الْاأَحْیَا بِهِ اءٍ فَمَنْ مِ ... وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ 164سوره بقره، آیه 

مٍ آیَاتٍ لِقَوْلَةٍ ... ابَّدَ مِنْ کُلِّبَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِیهَا 

 یَعْقِلُونَ

 گ زندهمر و آبي که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از

دمي رای مربهایي است نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده ....، نشانه

 اندیشند.که عقل دارند و مي

ودشان ش خاندازه گنجایهایي به .. از آسمان آبي فروفرستاد، پس رودخانه .قَدَرِهَا ..یَةٌ بِوْدِأَتْ سَّمَاءِ مَاءً فَسَالَ... أَنْزَلَ مِنَ ال 17سوره رعد، آیه 

 .روان شدند

 .بدان سیراب کردیم...و از آسمان آبي نازل کردیم، پس شما را  وهُ...نَاکُمُ قَیْأَسْ... فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَ   22سوره حجر، آیه 

 آورند.اى را از آب آفریدیم، آیا ایمان نمى... و هرچیز زنده ا یُؤْمِنُونَ أَفَلَ يٍّ حَ ... وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيْءٍ 30سوره انبیاء، آیه 

مَوْتِهَا  أَرْضَ َبعْدَهِ الْبِیِي حْ... وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیُ 24سوره روم، آیه 

 ونَإِنَّ فِي ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُ

از  را پس مینزفرستد که به وسیله آن، ... و از آسمان به تدریج آبي فرو مي

طعا قکنند، گرداند. در این امر برای مردمي که تعقّل ميمرگش زنده مي

 هایي هست.نشانه

لَى بَلَدٍ سُقْنَاُه إِفَحَابًا  سَثِیرُالرِّیَاَح فَتُوَاللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ  9سوره فاطر، آیه 

 ُشورُ ذَلِکَ النُّهَا  کَوْتِ مَمَیِّتٍ فَأَحَْییْنَا بِهِ الَْأرْضَ بَعْدَ

ها را به ین ابرا اخداوند بادها را فرستاد تا ابرها را به حرکت درآورند. پس م

نده زنش از مردای راندیم و به وسیله آن، زمین را پس سوی سرزمین مرده

 کنیم، رستاخیز نیز همان گونه است.مي

نَابِیعَ فِي فَسَلَکَهُ یَ   مَاءً مَاءِسَّأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّه أَنْزَلَ مِنَ ال 21سوره زمر، آیه 

 الْأَرْضِ ...

ست، ازمین  هایي که در...]خدا[ از آسمان آبي فرود آورد، پس آن را به چشمه

 راه داد.

اتٍ وَحَبَّ نَا بِهِ جَنَّنْبَتْ فَأَ کًاوَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَ 9ه سوره ق، آی

 الْحَصِیدِ 

هایي را که انهها و دو از آسمان، آبي پر برکت فرود آوردیم و به وسیله آن باغ

 رویاندیم. ،کننددرو مي

 

 ب میت آاه در روایات و احادیث معتبر نیز بارها راجع به نقش و

 

 

 گردیدهبخشي از آن ارائه  2صحبت به میان آمده که در جدول 

است.

 جایگاه آب در روایات شیعه :2جدول 

 منبع ترجمه فارسی متن عربی 

 وءِ ا: في الم المسلمونَ شُرَکاءُ في ثالثٍ رسول اکرم)ص(

 الکَلَأِ و النارِ 

 تشآ: در آب و مرتع و مسلمانان در سه چیز شریکند

 )سوخت(

530، ص 5میزان الحکمه، ج   

 ه ُ فَضلَهُ اللّ هُعَمَن مَنَعَ فَضلَ ماءٍ أو کَلَأٍ مَنَ رسول اکرم)ص(

 یومَ القیامةِ 

ا رتع هرکه جلوی استفاده دیگران از زیادى آب یا مر

از و بمت فضل خود را از اخداوند در روز قیا ،بگیرد

 .داردمى

530، ص 5میزان الحکمه، ج   

56، ص 66بحاراالنوار، ج آب در دنیا و آخرت، برترین آشامیدني است.  ماءُلْسَیّدُ شَرابِ الدُّنیا و اآلِخرةِ ا رسول اکرم)ص(  

نَ وَ لبَدَارُ اِشرَبُوا ماءَ السَّماءِ فانّه یُطهِّ امام علی)ع(

 یَدفَعُ االسقامَ...

 وت سآب آسمان را بیاشامید که آن پاک کننده بدن ا

 گیرد.ها را ميجلوی بیماری

210، ص 17وسائل الشیعه، ج   

 لَا لُّ نَبَاتٍ وَ کُ تاًاوَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ عَمَلٍ نَبَ امام علی)ع(

ا َفةٌ، فَمَخْتَلِمُ اهُ غِنَى ِبهِ عَنِ الْمَاِء وَ الْمِیَ

تُُه، وَ مَرَ ثَتْ لَ طَابَ سَقْیُهُ طَابَ غَرْسُهُ وَ حَ

ْت مَرَّ أَوَ مَا خَبُثَ سَقْیُهُ خَبُثَ غَرُْسهُ

 ثَمَرَتُهُ.

ز ای اهر رویندهو آگاه باش هر عملي رویشي دارد، و 

س پها نیز گوناگون هستند. آب بي نیاز نیست و آب

و  شاخ اندازه و نیکو باشداش به هر درختي که آبیاری

اش اش شیرین است و آنچه آبیاریبرگش نیکو و میوه

 اش تلخ است.دار و میوهپاکیزه نباشد درختش عیب

154نهج البالغه، خطبه   

وَ کَانَ مِنِ اقْتِدَارِ جَبَرُوِتهِ وَ بَدِیعِ لَطَائِفِ  امام علی)ع(

لزَّاخِِر صَنْعَتِهِ أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ا

الْمُتَرَاکِمِ الْمُتَقَاصِفِ یَبَساً جَامِداً، ثُمَّ فَطََر 

هاى توانایى و عظمت خدا، و شگفتى از نشانه

هاى صنعت او آن است که از آب دریاى موج ظرافت

و به  ریدامواج فراوان شکننده، خشکى آفزننده، و 

211نهج البالغه، خطبه   
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

مِنْهُ أَطْبَاقاً ... وَ وَقَفَ الْجَارِی مِنْهُ 

 لِخَشْیَتِهِ.

 طبقاتى تقسیم کرد ... و آب روان از ترس او ایستاد.

185، ص 1تهذیب األحکام، ج  .آب مورد نیاز مردم را آلوده مکن ال تُفسِدْ عَلَى القَومِ ماَءهُم امام صادق)ع(  

99، ص 49األنوار، ج بحار  .، مزه زندگى استمزه آب طَعمُ الماءِ َطعمُ الحَیاةِ  امام رضا)ع(   

الماء المَغليُّ ینفَعُ من کلّ شيءٍ و ال یَضُرُّ  امام رضا)ع(

 من شيءٍ 

آب جوشیده از هر حیث سودمند است و به هیچ چیز 

 رساند.زیان نمي

451، ص 66بحاراالنوار، ج  

توان ات و روایات مطرح شده در ارتباط با آب، ميبا توجه به آی

به جایگاه و اهمیت این منبع مهم و حیاتي در مباني و قواعد 

 اسالمي و شیعي پي برد. 

 

 آمایش آب

عدم توجه به تعادل در منابع آب کشور موجب افزایش  

تعارضات اجتماعي و ناپایداری سرزمین و منطقه خواهد شد. 

ها، استفاده مستمر و ها، رودخانهتاالبها، خشک شدن دریاچه

های زیرزمیني، آلودگي محیط زیست، بدون مالحظه از منابع آب

کمبود منابع آب شرب و گسترش ریزگردها، جامعه را در 

بسیاری مناطق کشور با تهدید جدی مواجه کرده است. در این 

ست که هیچ توازن ا میان نبود طرح آمایش سرزمین به این معنا

تعادلي بین منابع و مصارف وجود ندارد. لذا تهیه سند آمایش و 

کند. آب ضمن توزیع عادالنه، از اسراف آن نیز جلوگیری مي

طرح آمایش آب محور، در واقع همان طرح آمایش است که در 

شود به ویژه در مناطقي که با تنش آن تاکید بیشتر بر آب مي

د یک ساختار منطقي آبي مواجه هستند. اجرای این طرح با ایجا

تواند به صیانت از منابع آبي مي بین تولیدکننده و مصرف کننده

کشور کمک کند. مدیریت درست و دقیق منابع آبي کشور 

ریزی و اجرای نیازمند تهیه سند آمایش آب است. لذا لزوم برنامه

طرح آمایش آب با توجه به رشد جمعیت، تغییرات اقلیمي، 

کاني صنایع، کاهش آب تجدیدپذیر و پایداری خاک، توزیع م

 رسد. امنیت غذایي ضروری به نظر مي

سال گذشته با کاهش بارش و افزایش درجه حرارت  15در  

پذیرکاهش یافته  درصد از منابع آب تجدید 30در کشور، حدود 

است. لذا عدم توجه به طرح آمایش با محوریت آب در سطوح 

ده، با توجه به افزایش ای در توسعه آینمختلف ملي و منطقه

تقاضا، کاهش منابع و سرانه آب تجدیدپذیر و افزایش تعارضات 

زماني، مکاني، کمي و کیفي موجب کاهش خدمات 

پذیری آنها خواهد شد. از طرفي  ها و افزایش آسیباکوسیستم

برای مدیریت مصرف باید اطالعات درستي از منابع، مصارف، 

ها و تصمیمات باشد تا برنامهها در دسترس ها و چالشهزینه

درست اتخاذ شود. آمایش آب محور و سرزمین سعي بر آن دارد 

های مختلف اقتصادی، اجتماعي و زیست محیطي تا همه بخش

اقتصادی مانند صنعت،  هایرا مدنظر قرار دهد. در بخش

ها با جمعیت، منابع کشاورزی و خدمات باید به رابطه این بخش

توان زیستي منطقه توجه کرد. توازن زیستي ها و و زیرساخت

تواند کند که چه فعالیتي تا کجا در هر منطقه ميمشخص مي

های بایست تمام فعالیتتداوم داشته باشد. طرح آمایش آب مي

اقتصادی و صنعتي در کشور را با منابع آبي متناسب کند. ایجاد 

های خشساختارهای منطقي بین تولید، انتقال و توزیع آب در ب

تواند تعادل متناسبي را کشاورزی، صنعتي و محیط زیست مي

 کنندگان آب برقرار کند. بین تولیدکنندگان و مصرف

بایست به آمایش بخش صنعت عنوان مثال در این طرح ميبه 

و کشاورزی به صورت توامان توجه شده و چگونگي تامین آب 

ورزی آسیب ه تا بخش کشاها مورد بررسي قرار گرفتاین بخش

بر در مناطق اساس سند آمایش آب، استقرار صنایع آبنبیند. بر

که  شوندکم آب ممنوع بوده و تنها صنایعي مجاز به فعالیت مي

عنوان مثال در استان اصفهان علي نیاز به آب زیادی ندارند. به

رغم وجود مشکل کمبود آب، بزرگترین صنایع فوالدی کشور 

در این شهر احداث  ؛هم هستند های بزرگيبره آبکه هم

خواهد به این اند که امری غلط است. در نتیجه این سند ميشده

پرسش پاسخ دهد که هر کدام از مناطق به اندازه منابع آبي که 

)نه به اندازه  ریزی برایشان تعیین شده یعني آب قابل برنامه

انجام  توانندهایي که ميهمه منابع آبي که دارند( بهترین فعالیت

دهند که منجر به پایداری سرزمین شود و متغیرهای مهم 

های اقتصادی، اجتماعي و زیست محیطي پایدار باقي حوزه

 ها هستند؟ بمانند، کدام فعالیت
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

های زیرزمیني برداری بیش از اندازه از سفرهبا توجه به بهره 

 اهشآب در کشور باید راهکارهای دیگر برای تامین آب و ک

گر ا ااین بخش مورد بررسي قرار گیرد. در این راست مشکالت

اعث د بآب به صورت تنظیم شده در اختیار کشاورزان قرار گیر

گردد که این ریزی از سوی آنان در مصرف مي اعمال برنامه

موضوع نیز سبب صرفه جویي در مصرف آب و حفظ و 

ع نگهداشت منابع آب زیرزمیني خواهد شد. در مورد موضو

، آبي شود که چه حجمنیز در این سند بررسي مي« ل آبانتقا»

وط خط برای کجا و با چه توزیع مکاني و زماني نیاز است که

 انتقال آب بر مبنای آنها طراحي شوند؟ 

ها و نهادهای مرتبط با در آمایش آب محور مشارکت سازمان 

نفوذ نفع و ذیاین حوزه ضروری است و همه ارکان ذی

های مختلف اید با در نظر گرفتن بخشمشارکت کننده ب

 داراقتصادی، اجتماعي و زیست محیطي به دنبال توسعه پای

، های اقتصادیباشند. لذا نقشه راه توسعه پایدار در حوزه

آب  اجتماعي و محیط زیست کشور نیازمند توجه به آمایش

محور و سرزمین و تدوین طرح جامع آب است. از نگاه 

 سند آمایش آب با محوریت تخصیص آبمتخصصان بهتر است 

شد ب نبایع آریزی تنها برای توز تهیه شود، بدان معنا که برنامه

گیری در خصوص تخصیص آب صورت بلکه قبل از آن تصمیم

 گیرد. 

 

 احکام اسالمی در آمایش آب

راه به دست آوردن احکام  قواعد فقهي، قواعدی است که در 

ط و تنبااین استفاده از باب اسشوند، ولي هي واقع ميشرعي ال

توان مي توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است. قواعد فقهي را

 ضرر،الال، قاعده سلطنت بر امو :)مانند به سه گروه قواعد مدني

 ودیه، دراء(  قواعد باب قصاص، :)مانند اتالف و...(، قواعد جزایي

ر بکم ابینه، اقرار، من ملک، والیت ح :)مانند قواعد قضایي

مایش آب آاحکام فقهي مرتبط با  .[23]ممتنع و...( تقسیم نمود

قهي عده فقا باشند. در ادامه به تبیین چنداز نوع قواعد مدني مي

 در این رابطه پرداخته شده است.

 

 

 

 قاعده الضرر -1

قاعده الضرر، یکي از مشهورترین قواعد فقهي است که  

ترین دلیل آید. مهمميمستند بسیاری از مسائل فقهي به شمار 

. برای نفي ضرر و ضرار، منبع چهارم فقه یعني عقل است

ابع در من« ضرار»و « ضرر»های بررسي موارد استفاده واژه

ها و دهد که ضرر، شامل تمام خسارتاسالمي، نشان مي

 ردیهای وارد بر دیگری است، ولي ضرار مربوط به موازیان

ق یا جواز شرعي، به است که شخص با استفاده از یک ح

اردی مو ح امروزی از چنیندیگری زیان وارد سازد که در اصطال

  .[23] شودتعبیر مي« استفاده از حق سو»به 

اند: ضرر امام خمیني)ره( فرموده« ضرار»و « ضرر»در معنای  

ن به جا و اضرار، بیشتر به معنای کاستي وارد کردن در مال و

ی در عناهای مترادف آن به ماژهکار برده شده است و ضرار و و

 تاس تنگنا قرار دادن و ایجاد ناراحتي و مشقت به دیگران

مي به موجب این قاعده، در یک نظام اسالمي هر حک. [22]

جرا ابل که اجرای آن مستلزم زیان رساندن به دیگران شود، قا

 وعنوی ا منخواهد بود. حال این زیان جاني باشد و یا مالي و ی

های . قاعده الضرر دارای ویژگي[15] کندي نميروحي فرق

متاز ا مای است که در بین سایر قواعد آن ربرجسته و درخشنده

 : [51]کند. برخي از این خصوصیات عبارتند ازمي

کي از ، ی«الحرج»و « عدالت»، چون قاعده «الضرر». قاعده 1

 عوامل سرمدیت و جاودانگي نظام حقوقي اسالم است.

ر ددار، ، مانند نگهباني هشیار و ناظری بی«الضرر». قاعده 2

ه اعدقکنار هر حکم یا دستور شرعي و قانوني ایستاده است. 

 قرراتممایه احکام و روح قوانین و ، جان«الضرر»و « عدالت»

 است.

ها و در ها و مکان. این قاعده، کلید اجتهاد، در زمان3

ی ال الهوربه گفته اقب« اجتهاد»های مختلف است و فرهنگ

 موتور محرکه نظام حقوقي اسالم است.

شود. این قاعده ضرر رساندن به طبیعت را نیز شامل مي 

قاعده الضرر به مثابه مبنای فقهي استواری برای چارچوب 

بندی فقهي مسئله حفظ طبیعت و جلوگیری از آسیب رساندن 

به آن است؛ زیرا تخریب محیط زیست ارتباط مستقیمي با 

طور کلي آلودگي شود. بهن و ضرر و آسیب به او ميسازندگي ان

زیست محیطي از جمله آب ناشي از نقض تعهدات فقهي در 
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ست که در بسیاری از موارد موجب ضمان و مسئولیت ا برابر آنها

مدني خواهد بود. از دیدگاه اسالم آلودگي و تخریب محیط 

شود و فساد، مفهومي مي زیست حرام است؛ چرا که سبب فساد

مضرات از  هبر در بر گرفتن گناهان مشهور، هماست که افزون 

گیرد؛ جمله کارهای مضر نسبت به محیط زیست را در بر مي

ي در دریا و تباهي و خراب»چنان که خداوند در سوره روم فرمود: 

اند. خداوند ردم انجام دادهکارهایي است که م هخشکي نتیج

اند را بدیشان رخي از کارهایي که انجام دادهد بناخوشاین هنتیج

 (. 41)روم، «چشاند...مي

است. در روایات امامیه، روایات قاعده الضرر در حد تواتر  

 ضرر در دو عبارت، مرتبط با آب چنین بیان شده استقاعده ال

[31]: 

رسول خدا درباره آب »)ع( فرمودند:  امام صادق. 1 

ه چنین حکم فرمود که نباید اضافه ها، میان مردم مدیننخلستان

چیزى را از دیگران منع کرد و در میان بادیه نشینان چنین حکم 

)استفاده دیگران( از زیادى مرتع نباید  فرمود که براى جلوگیرى

صلى اهلل )جلوی استفاده آنها را از زیادى آب گرفت و فرمود 

 «.: زیان رساندن به یکدیگر ممنوع است(علیه و آله

)ص( در  رسول خدا»امام صادق)ع( همچنین فرمودند: . 2 

ها قضاوت نمود بین اهل مدینه در خصوص آبیاری کردن نخل

شود؛ یعني به این که از نفع رساندن به دیگران خودداری نمي

آب  هن را آبیاری کردید، از باقي مانداین که وقتي درختان خودتا

برای آبیاری درختان دیگران ممانعت نکنید و در بین اهل بادیه 

کند تا قضاوت نمود به این که کسي زیادی آبش را منع نمي

لَا ضَرَرَ وَ لَا »  دیگری از پر گیاه شدن زمینش منع شود و فرمود:

 «.ضِرَارَ

یده شده است. مدلول ترین دلیل قاعده الضرر، عقل ناممهم 

است که عبارتند از اموری که « مستقالت عقلیه» این قاعده جز

رسد. در تقریر عقلي گفته ها ميبدون حکم شرع، عقل به آن

طور بدیهي حکم : عقل و منطق زندگاني اجتماعي بهشده است

کند که اگر از اضرار به غیر و ضرر به خویشتن جلوگیری مي

ه ننماید، زندگاني دسته جمعي نه تنها دشوار خواهد شد بلک

. بنابراین براساس قاعده فقهي [33] امکان ناپذیر خواهد گشت

طور مستقیم باید از هر اقدام یا عملي که به الضرر در بحث آب،

به و یا غیر مستقیم سالمت انسان و محیط زیست را تضعیف و 

عنوان مثال ورود فاضالب به خطر بیندازد، جلوگیری کرد. به

ها که موجب آلودگي و از بین طبیعت پیرامون شهرها و رودخانه

های زیستي خواهد شد. همچنین باغ ویال سازی، رفتن گونه

های سدسازی اگر بدون مطالعه و در های متعدد و پروژهحفر چاه

نظر گرفتن مالحظات در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعي و 

تواند موجب آسیب و ضرر زیست محیطي صورت پذیرد، مي

 و طبیعت گردد.  رساندن به حقوق عامه

 

 قاعده اتالف -2

 "من اَتلَف مالَ الغیرِ فَهو و لَه ضامن"مفاد این قاعده در  

مندرج است؛ یعني هر کس مال دیگری را بدون اذن او تلف 

اتالف . [31] کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن است

بر دو قسم است: اتالف حقیقي که شخص مال دیگری را به 

اش را ن ببرد، مثال لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانهکلي از بی

رود، بلکه با خراب کند و اتالف حکمي که نفس مال از بین نمي

شود. مثال شخصي وسایل بقای اصل مال، مالیت آن نابود مي

سرمایش متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکاني مخفي 

اتالف، وجود اعتباری کند و در زمستان آن را اظهار نماید. در 

گیرد و تلف کننده باید از شود، بر ذمه قرار ميمالي که تلف مي

عهده این ذمه برآید. واژه مال در منابع، شامل منافع و چیزهایي 

طور مستقیم و یا غیر ه انسان بدان نیازمند است و بهگردد کمي

مستقیم در سالمت، رشد و تمامیت جسماني او تاثیرگزار است و 

به  برای مثال اگر اقدام نکردن .[30] برداری داردابلیت بهرهق

های زیست سبب خسارت موقع اشخاص یا نهادهای مسئول

محیطي شود، به حکم این قاعده، مسئولیت جبران خسارت بر 

)ع(  منانو. در این ارتباط امیرم[48] عهده سبب خواهد بود

 فرمودند:

کند، کسي که بیهوده حیواني را بکشد، درختي را قطع » 

ای را خراب کند و یا چاه و جویباری گیاهي را از بین ببرد، خانه

را کور کند، باید معادل قیمت آنچه را که از بین برده یا فاسد 

کرده بپردازد و چند ضربه شالق تعزیری نیز بخورد. اما اگر این 

صورت غیر عمدی انجام داده باشد، اعمال را از روی اشتباه و به 

. [31] «تنها غرامت بپردازد و دیگر زندان و توبیخ الزم نیست

ها که منبع حیات بسیاری از موجودات هستند از لذا آلودگي آب

های بارز های خانگي و صنعتي در آب نمونهطریق ریختن زباله
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 مذکور امام خمیني هاتالف هستند. با توجه به دو قاعدضرر و 

 زیاده»روی در مصرف آب چنین فرمودند:  )ره( درباره زیاده

روی به نحو غیرمتعارف حرام است و چنانچه موجب اتالف و 

  .[31] «ضرر باشد موجب ضمان است

ها و مقام معظم رهبری نیز قائل به حرمت آلوده ساختن آب 

ای ماندهپس دریا بوده و در پاسخ به این سوال که ریختن زباله و

اگر »فرمایند:د شیمیایي و نفتي به دریا اشکال دارد؟ ميموا

کاری انجام بدهیم که آرامش محیط زیست دیگران برهم 

ار دچ بخورد یا حتي شرایط زیستي حیوانات و گیاهان بي جهت

مخصوصا  ین کار جایز نیست.مشکل بشود و آنها آزار ببینند، ا

دات وجواز مله درباره دریاها که محیط زندگي بسیاری ئاین مس

ز ابزیان امروزه یکي کند، آو مخلوقات الهي است صدق مي

ه باگر  اینها هستند و بنابرمین مواد غذایي انسانامنابع مهم ت

زند، ه بای وارد شود و همچنین به آبزیان هم لطمدریاها لطمه

 .[21] «این کار حرام است

نه آب قانون توزیع عادال 44با توجه به قاعده اتالف، در ماده  

ه آورده شد 1361کشور مصوب مجلس شورای اسالمي در سال 

و  تيعهای عمراني و صناست: در صورتي که در اثر اجرای طرح

 یجهسیسات مربوطه یا در نتاتوسعه کشاورزی و سدسازی و ت

ا یهای سطحي و زیرزمیني در ناحیه آب استفاده از منابع

ی از برداریسات بهرهساها و یا هر نوع تای قنوات و چاهمنطقه

شود  آن وارد منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتي بر

ها و های مذکور آب قنوات و چاهو یا در اثر اجرای طرح

 ي وهای متعلق به اشخاص حقیقي یا حقوقها و چشمهرودخانه

رای یر بزیافته و یا خشک شوند، به ترتیب حقابه بر آن نقصان 

 خواهد شد. جبران خسارت عمل

در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران  -الف 

پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت کسری آب امکان

 آب خواهد بود.موظف به جبران کمبود 

در مواردی که خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و  -ب 

ت پذیر نباشد خسارت وارده در صورجبران کسری آب امکان

خت رداپی دادگاه صالحه امالکین طبق رتوافق با مالک یا عدم

 خواهد شد.

در مواردی که خسارت وارده ناشي از خشک شدن یا  -ج 

مین اها بوده و تها و چشمهوات و چاهالمنفعه شدن قن مسلوب

پذیر باشد، مالک یا از طرق دیگر امکانالذکر سیسات فوقاآب ت

ادله آب خود و یا به میزان آن، توانند قیمت عمالکین مذکور مي

آب و قیمت بقیه آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول 

آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت 

سیسات االمنفعه شدن ت خسارت ناشي از خشک شدن یا مسلوب

 باشد.مذکور مي

 

 قاعده اهم و مهم -3

تر فقهي به معنای تقدم حکم مهماهم و مهم در اصطالح  

 ق یاتر( اعم از ح)مهم و مهم است در جایي که بین دو حکم

هم و اده تکلیف در مقام عمل مزاحمت دو جانبه وجود دارد. قاع

ر ر همهم به دلیل ماهیت عقلي خود، گستره وسیعي دارد و د

 تهبه کار گرف ،موردی که دو حکم متزاحم و رودررو گردند

و  احم دو حکم ممکن است در حقوق متقابل مردمشود. تزمي

بل حکومت ایجاد شود، همچنان که ممکن است در حقوق متقا

 ثالمد. امور عمومي ظهور پیدا کن افراد یا دو حکم مربوط به

ال مو  هرگاه بین حفظ اسالم و واجب دیگر و یا بین حفظ جان

ن شخصي، تزاحم شود باید به تقدیم حفظ اصل اسالم و جا

انجام  شود.مي راد داوری کرد و این داوری به عقل نسبت دادهاف

 از امر مهم تر گاهي ناشي از الزام است و گاهي هم ناشي

یک نار ترجیح یا تخییر؛ مانند تقدیم یک کار نیک نسبت به ک

این  تواندیگر که از سر ترجیح یا تخییر است. در یک جمله مي

ها تولویاساس این اکه برهایي دانست توجه به اولویتقاعده را 

قره: )ب گیرد. آیات متعددی از قرآن کریمرفتار خارجي شکل مي

داللت  ( بر این نکته6طالق:  /223بقره:  /180مائده:  /190

وجب مها نباید دارند که اعمال و بهره مندی از حقوق و آزادی

ل تعدی به حقوق دیگران گردد و الزم است به نحوی اعما

 دامنجاها به قسط و عدالت بیند اجرای حقوقگردند که برآی

[10]. 

توان گفت که بین عنوان مثال ميدر بحث آمایش آب به 

له ئو مناطق مرکزی و کم آب کشور و مسانتقال آب به شهرها 

عنوان اهم در یط زیست و منابع طبیعي کدامیک بهحفظ مح

ا های کشور باید لحاظ گردد تریزیها و برنامهگذاریسیاست

های آینده دچار تهدید نگردد. در نتیجه اینگونه بقای نسل

های سدسازی توان به اجرای پروژهها ميریزیاقدامات و برنامه
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های کشور اشاره نمود. لذا در شدن تاالب و به موجب آن خشک

مواردی که موجب تعدی به حقوق عامه و طبیعت گردد 

های حیاتي جریان بایست از انتقال یا مسدودسازی منابع ومي

 همچون آب پرهیز نمود.

 

 قاعده تسلیط -4

قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهي است و به علت  

ترین اش از دیرباز از اساسيکاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعي

های شیعه ههای فقه در اسالم بوده است. در دوره اخیر، فققاعده

انّ الناسَ مسلَّطون » قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی

اند. این قاعده تثبیت گذاری و مطرح کردهنام« علي اموالِهِم

علت جایگاه خاص اموال و هکننده ارکان مالکیت است و ب

مالکیت در زندگي روزمره بشر اهمیت و برجستگي خاص در 

بین سایر موضوعات دارد. این قاعده مبتني بر دالیل کتاب، 

اشد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب بسنت، اجماع و عقل مي

های غیر الهي یک اصل اساسي و مسلم، الهي و حتي در نظام

برای تنظیم روابط اجتماعي و اقتصادی افراد جامعه است. 

مال » «حُرمةُ مالِ الُمسلِم کَحُرمَةِ دَمِهِ» )ص(: حدیث نبوی

به خوبي بر اهمیت مال « مسلمان همانند خونش محترم است

ها این که باید در اقدامات و برنامه [33] ن حکایت داردمسلما

 امر مورد توجه قرار گیرد.

به موجب این قاعده، اصل بر آن است که  به عبارت دیگر 

همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آنکه به موجب 

توان فقیهي را یافت که دلیل شرعي خالف آن ثابت گردد. نمي

به سلطنت مالک بدون هیچ قید و شرطي قائل باشد، مگر اینکه 

در  .[30] مزاحمت و فوت مال الزمه طبیعي تصرف باشد

باید گفت منابع آب که در لت قاعده بر مالکیت آب خصوص دال

تواند به هر نحو از آن تصرف و تسلط کسي باشد، مي ،اختیار

تواند مانع تسلط او شود، مگر استفاده نماید و کسي هم نمي

ای باشد که موجب تضرر اینکه تسلط او به اموالش به گونه

لذا حق دیگران شود یا مقررات قانوني استثنایي قائل شود. 

های بایست اعمال گردد که باعث تخریبمالکیت تا جایي مي

به منافع عمومي نگردد. همچنین محیطي یا تجاوز زیست

ها و اقدامات سدسازی و آبرساني عنوان مثال در اجرای پروژهبه

های مالکان بایست از تملک اجباری امالک و زمیننیز مي

بران نیز از حقابه خودداری گردد. همچنین حفظ حقوق قانوني

 بایست مدنظر قرار گیرد. های سطحي و زیرزمیني ميآب

 

 قاعده نفی سبیل -5

المللي در اسالم، یکي از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین 

قاعده نفي سبیل است. سبیل در لغت به معنای راه و حجت و از 

عال حکمي نظر فقهي مراد از نفي سبیل این است که خداوند مت

برای کفار، برتری بر مسلمانان ثابت  عل نکرده که بر اثر آنج

. مفهوم قاعده نفي سبیل این است که خداوند در [32] کند

 قوانین و شریعت اسالم هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفار بر

گونه راه تسلط کافران بر مسلمین را باز نگذارده است و هر

ر بر کفامسلمانان بسته است. پس در هیچ شرایطي تسلط 

وَلَن یَجْعَلَ اهللُ لِلْکَافِرِینَ »اساس آیه مسلمانان جایز نیست. لذا بر

( خداوند هرگز کافران را بر 141)نساء:  «عَلَي الْمُؤْمِنِینَ سَبِیال

منان تسلطي نداده است. این اصل یکي از اصول مهم حاکم وم

 ست که سابقه تاریخي نیزا بر مناسبات اسالمي با دیگر کشورها

دارد، از جمله در فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و 

)ره(، به قاعده نفي  نفي قانون کاپیتوالسیون توسط امام خمیني

)ره( در تحریرالوسیله  سبیل استناد شده است. لذا حضرت امام

های اسالمي و اگر روابط سیاسي که بین دولت»دارند: بیان مي

گردد موجب تسلط کفار بر قرار ميشود و بردول بیگانه بسته مي

نفوس و بالد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسي 

هایي که بسته ها گردد، برقراری روابط حرام است و پیماناین

 .[16] «شود، باطل استمي

های اصلي قاعده نفي سبیل در قراردادهای یکي از شاخص 

مهندسي، تولیدی و  المللي، حداکثر استفاده از توان فني وبین

صنعتي و اجرایي کشور است تا از این رهگذار ضمن ایجاد 

های اشتغال و افزایش پتانسیل توسعه، زمینه برای نفوذ و فرصت

. بنابراین در روابط و [32] سلطه بیگانگان کاهش یابد

بایست از تسلط بیگانگان به هر طریق بر های سیاسي ميپیمان

منابع ارزشمند آب ممانعت به عمل  منابع طبیعي کشور اعم از

های مرزی های رودخانهآید. همچنین تعیین تکلیف و اخذ حقابه

 کشور از کشورهای همسایه نیز الزم و ضروری است.

 

 قاعده حلیت -6
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به معنای روا بودن و متضاد حرمت « حِلّ»حلیت از مصدر  

ن ر آاست و گاه هر آن چیزی که در آن گناه باشد حرمت و ه

ي زی که در آن گناه نباشد و هیچگونه سرزنش و نکوهشچی

طالح گویند. در اصمي« حِلّ»متوجه انجام آن نباشد به آن 

ه ت کقاعده حلیت، به معنای جواز تصرف در اشیای خارجي اس

ل یا الهرگاه در ح :ت آنها تردید شده است؛ برای مثالدر حلی

ه بحرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، 

  .[28] شودحالل بودن آن حکم داده مي

هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِي »برای اثبات این اصل به آیه  

چه در زمین  او است کسي که آن-( 29)بقره:  «الْاَرْضِ جَمِیعاً

ه، شود. مضمون آیتدالل مياس -هست همه را برای شما آفرید

ه کهای الهي برای بندگان است، مگر این حالل بودن نعمت

 مورد موضوع با ارتباط در. [6] برخالف آن دلیل اقامه گردد

 در بآ از غیرمجاز استفاده از اجتناب بر قاعده این مطالعه

. دارد داللت صنعتي و خدماتي کشاورزی، خانگي، مصارف

 آب مصرف آب، کنتور نصب عدم یا دستکاری مثال عنوانبه

 باغ آبیاری آب، فروش و خرید شده، تعیین سرانه حد از بیش

 عمیق نیمه و عمیق هایچاه از برداریبهره آب، تانکر با ویالها

 آب از هاکارواش برخي استفاده اند،شده احداث غیرمجاز که

 سبب که مشابه مصادیق و خودروها شستن برای شده تصفیه

 حلیت قاعده مشمول گردند،مي طبیعت و عامه حقوق تضییع

 . خواهند شد

 

 قاعده عسر و حرج -7

معناى عسر عبارت از صعوبت، مشقت و شدت است که در  

شود. حرج نیز در فارسى از آن به دشوارى و سختى تعبیر مي

. [16] لغت به معناى ضیق، تنگى، تنگنا، گناه و حرام است

وَالَ یُرِیُد "( 185)سوره بقره، آیه  حالت یسرهشریعت اسالمي، بر 

)سوره  و نفي حرج "خواهدبِکُمُ الْعُسْرَ، براى شما دشوارى نمي

وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ ِفي الدِّینِ مِنْ حََرجٍ، در دین "( در 78حج، آیه 

اراده  مبتني است. براین اساس "داده استبر شما سختى قرار ن

زندگي انساني، علي االصول راحت و بي خداوند بر آن است که 

گویند. لذا مشکل باشد. به این مسئله قاعده نفي عسر و حرج مي

جسماني و  و مشقت بایست از تحمیل سختيانسان نیز مي

غیرجسماني بر خود و دیگران پرهیز کرده و توجه به مسئله 

امنیت و فراهم آوردن رفاه و آسایش و تحقق گشایش و آرامش 

 خویشتن را در اولویت قرار دهد. برای 

در مواردی که اعمال قاعده نفي حرج موجب ضرری برای  

 ج وطرف دیگر شود و یا بر عکس، بین قاعده نفي عسر و حر

 ردی کهآید. مانند موقاعده الضرر، در ظاهر تعارض به وجود مي

ه برر تصرف مالکي در ملک خود مانند کندن چاه سبب ایراد ض

ز و اد و از سوی دیگر، منع تصرفات مالکانه ااش شوهمسایه

شود  آن سوی همسایه مجاور نیز به استناد قاعده الضرر، موجب

 ت اهللآی که مالک در حرج و مشقت واقع شود. در این موارد نظر

 ینکهااین دو قاعده از جهت »فاضل لنکراني بدین شرح است: 

 وحت هیچ یک بر دیگری حکومت ندارند و هر دو دارای مصل

ورت ر صمالکند، باید در صورت امکان به هر دو عمل نمود و د

و را توان هر دعدم امکان باید به قدر امکان عمل نمود و نمي

ر ه و هردکایسه ها و ضررها را مقرها کرد. بنابراین بایستي حرج

رها  ی راقوی بود آن را رعایت نموده و دیگرکدام از آنها که 

د، ه نشمساوی بودند و یا تشخیص دادنمود و اگر دارای مالک 

ده شدر این صورت باید به قرعه که برای رفع مشکل تشریع 

 .[24] «است رجوع کرده و یکي از آنها را تعیین نمود

ها و اقدامات ریزی، طراحي و مدیریت پروژه در فرایند برنامه 

و  ندیبایست از تضییع حقوق شهرومرتبط با آمایش آب نیز مي

 ج و مشقت جسمي و روحي در ابعاد مختلف برایایجاد حر

ا ببط های عمراني مرتسایرین پرهیز نمود. همچنین در پروژه

 وقت آمایش آب اعم از انتقال آب یا سدسازی نیز نباید مش

و  سختي بر عرصه طبیعت تحمیل گردد، که بر اثر آن حیات

 . های گیاهي و جانوری مورد تهدید قرار گیردبقای گونه

 

 قاعده حد کفاف -8

های اسالمي تحت عنوان حد کفاف حد رفاه مطلوب در آموزه 

آمده است. کفاف، حالتي از زندگي است که سطح برخورداری 

انسان برای رفع نیازهای متعارف او کافي باشد و باعث قوام و 

پایداری زندگي گردد، اما مصرف او از آن فراتر نرود و به حد 

تر نیز نباشد؛ ر از آن حد پاییناسراف نرسد و از سوی دیگ

محدوده مصرف انسان مسلمان در میان دو کرانه پایین و باال 

یعني حد کفاف و حد اسراف محصور است. رفع احتیاج، اساس 

سقف مجاز مصرف،  مصرف است. در نظام اقتصادی اسالم
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سطح زندگي عمومي بوده و مصرف بیش از آن اسراف شمرده 

در سه سطح کمتر از  توانمي مصارف را .[11] شودمي

راف طبقه بندی کرد. سطح دوم مصرف در سو ا حدکفاف، کفاف

شود که ت. کفاف به سطحي از مصرف گفته ميحد کفاف اس

مین کند و نیازی به درخواست از دیگران انیازهای انسان را ت

. مصرف در سطح دوم مورد [52] برای تامین نیازها نباشد

 ست.تاکید آیات و روایات ا

دهد سطح کفاف ها و اقوال فقیهان نشان ميبررسي روایت 

اختصاص به ضروریات ندارد؛ بلکه شامل هر نیاز متعارف انسان 

شود. به عبارت دیگر، این سطح از مصرف به نوعي متضمن مي

رفاه مصرف کننده است. منظور از سطح زندگي عمومي، همین 

وسعت در زندگي ها، کفاف مترادف سطح است. در بعضي روایت

اند. منظور از کفاف، کار رفته و در مواردی به جای یکدیگر به

مین نیازها در حد سطح زندگي عمومي است. گرچه تعیین حد ات

صورت واضح بیان کفاف و اسراف در کلمات فقیهان بهو مرز 

طور نشده است، اما آیت اهلل مکارم شیرازی در این باره این

های مشروع، اسراف است؛ جزائد بر احتیا هر هزینه»اند: فرموده

ن افراد، متفاوت بوده و برای تشخیص مصداق آن باید االبته ش

محدوده مصرف انسان مسلمان «. به عرف متدینین مراجعه شود

در میان دو کرانه پایین و باال؛ یعني حد کفاف و حد اسراف 

طبق این قاعده باید مصرف انسان  .[12]است محصور 

 ر حدکفاف باشد.مسلمان د

باید دسترسي تمام اساس این قاعده در بحث آمایش آّب بر 

طور برابر به آب کافي و مناسب برای انواع اقشار جامعه به

های خانگي، صنعتي و کشاورزی به حد کفاف فراهم فعالیت

باشد. لذا رعایت اصل عدالت در توزیع و مصرف آب بر مبنای 

بایست از سد. همچنین ميرقاعده مذکور ضروری به نظر مي

مصرف بیش از اندازه و خارج از حد متعارف منابع آب که 

آورد، پرهیز ميطبیعت را فراهم  موجبات تضییع حقوق عامه و

ها نیز نمود. قاعده حدکفاف به نوعي به سبک زندگي انسان

عنوان مثال به واسطه توانایي در پرداخت آب مرتبط است. به

خارج از عرف از آب صورت گیرد. لذا نباید  بها، نباید استفاده

های اخالقي و بایست جنبهصرفا نگاه مادی به آب نموده و مي

 معنوی در استفاده از این عنصر گرانبها مدنظر قرار گیرد.

 

 قاعده تزاحم مصلحت -9

مصلحت در لغت به ضد، نقیض و مخالف مفسده و فساد معنا  

 سیر گردیده است.نیز تف« خیر»شده است، چنان که به 

مصلحتي است  ؛مصلحتي که از دیدگاه فقه اسالمي معتبر است

که در راستای رسیدن انسان به هدف نهایي خلقت و همچنین 

اهداف انبیا باشد و از هوی و هوس و نفسانیات و شهوات و 

های تمدن غربي که بر مبنای انسان محوری مصلحت سنجي

بایست همه براساس این قاعده مي .[23] است به دور باشد

تصرفات در اموال عمومي با رعایت مصلحت باشد، زیرا در 

مواردی ممکن است تصرفي و قراردادی منجر به سلطه کفار 

نشود ولي خالف مصالح ملي باشد. البته شناخت مصلحت، کار 

 .[32] باشدای ميبسیار دقیق و پیچیده

جاری است. « و مهم اهم»در هنگام تزاحم مصالح، قانون  

یعني باید مصلحت اهم را بر مصلحت مهم ترجیح داد. ممکن 

است در یک مقطعي مصلحت جامعه حکم به استفاده بیشتر از 

منابع دارد، مانند زماني که بین کشور اسالمي و کشوری دیگر 

ی الزم از آب زهجنگ شده است. اگر در آن زمان به اندا

رود و ت اسالمي از بین ميطور کل حکومبرداشت نشود، به

شود. در جهت تر ميهای آینده نیز سختشرایط برای نسل

های پیشرفت علمي کشور، ایجاد بستر مناسب و زیرساخت

شود، در همین راستا قرار های آینده هم منتفع ميکشور که نسل

دارد. در این صورت حاکم باید میزان این حرکت علمي یا 

از  صورت نیاز مبرم به منابع مثال درزیرساختي را تشخیص و 

ریزی و گذاری و برنامه. در فرایند قانون[16] آب استفاده کند

ش آب همواره باید مصلحت عمومي ها در حوزه آمایاجرای طرح

نظر قرار گیرد. مصلحت عمومي شامل مصالح مادی و معنوی مد

عنوان شود. بهزیست و سایر جانداران ميعموم مردم، محیط 

ل صنایع آب بر نباید در مناطقي که دچار تنش آبي هستند، مثا

مستقر شود. استقرار این صنایع با توجه به منافع فردی و 

گروهي که دارند اما به منافع عمومي لطمه وارد کرده و 

خشکسالي را در مناطق دچار کم آبي تشدید خواهند کرد که با 

ن صنایع توجه به قاعده تزاحم مصلحت باید از استقرار ای

 جلوگیری نمود.

 

 قاعده وجوب دفع ضرر محتمل -10
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

قاعده دفع ضرر محتمل، از قواعد عقلي است که مضمون آن  

گر ن احکم عقل به دفع ضرر محتمل و یا مظنون است؛ بنابرای

ن آفع انسان درباره چیزی احتمال ضرر بدهد، از نظر عقل، د

ضرر وجوب دفع »ضرر محتمل واجب است. موضوع قاعده 

به  جایي است که احتمال ضرر باشد، یعني جایي که« محتمل

ال حتملحاظ دنیوی احتمال ضرر و خطر و یا به لحاظ اخروی ا

و  تاس کیفر و عقاب باشد، عقل حکم به دفع این احتمال داده

قاب عمال آن احتمال ضرر دنیوی و یا احت الزام بر فعلي که در

ن ضرر محتمل را داند و دفع آاخروی هست عقل قبیح مي

 . [34] داندواجب مي

به استناد این قاعده، حاکمیت در مسائل زیست محیطي،  

مکن مدر کلیه مواردی که بایست اقدامات پیشگیرانه کند و 

های زیست محیطي شود، موظف است به آسیب است منجر

ت عنوان مثال اقدامابه .[48] مبادرت به دفع آن نماید

های بآبرداری بیش از اندازه از هرهپیشگیرانه حاکمیت در ب

ا ییق های عمیق و نیمه عمزیرزمیني و ممانعت از احداث چاه

 آبي یابي صنایع آب بر در مناطق دارای مشکل کم عدم مکان

  اشد.تواند باز مصادیق استناد به این قاعده در موضوع آب مي

قانون توزیع عادالنه آب مصوب مجلس شورای  4در ماده  

در مناطقي که به " آورده شده است: 1361اسالمي در سال 

های برداری از منابع آب تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره

 هایزیرزمیني بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقي که طرح

دولتي ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایي 

عمیق و یا قنات و یا هر گونه  مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه

منابع آب منطقه را برای مدت معین  برداری از افزایش در بهره

. یکي دیگر از اقدامات پیشگیرانه به استناد این "ممنوع سازد

های مرتبط با قاعده به کارگیری نیروی متخصص در مدیریت

اسي باید گفت که از دهه شن از دیدگاه آسیب موضوع آب است.

خورشیدی تاکنون بیش از نود درصد وزیران آب و برق یا  30

نیرو و حتي شهرداران کشور دارای تخصص مهندسي عمران 

اند. در شرایطي که برای کشور ایران که دارای بیش از سه بوده

هزاره تاریخ آب و آبیاری است و نظام حقوقي و اجتماعي آب در 

اره کالس درس بزرگي در متن تمدن بشری سرزمین ایران همو

زدگي در مدیریت آب هرگز  بوده است، این نگاه سطحي

افزاری، لذا با یک چرخش و تغییر نگاه نرم پذیرفتني نیست.

تواند به مدیراني از جنس حقوق، ساالری دولتي ميقدرت دیوان

 اقتصاد، منابع طبیعي و علوم اجتماعي که با دیدگاه سخت

)نه شعاری و صوری(  و مهندسي عمران در عرصه عمل افزاری

 مخالف باشند، سپرده شود.

 

 آب آمایش در اسالمی اخالق

 هستي مبنای سه دارای اخالق اسالم، اخالقي نظام براساس 

 و پایه که است شناختي معرفت و شناختي انسان شناختي،

 و گیرندمي قرار اخالقي اصول توجیه و تبیین برای اساسي

 کنندمي فراهم اخالقي اصول پذیرش و تعیین برای را دالیلي

 اصول از ایمجموعه عنوانبه توانمي را اخالقي اصول .[17]

 لاصو. نامید کند،مي ایجاد تمایز غلط و درست مابین که

 چه فرد کندمي تجویز که است هایيهنجاری رشته یک اخالقي

 ورزد تناباج باید کارهایي چه از و دهد انجام باید را کارهایي

 در قياخال نیروی از استفاده در باید حکمرانان مهارت .[49]

 اعدهق اعمال از پرهیز و آنها با حقوقي قواعد هماهنگي جهت

 یزیچ عبارتي به. باشد جامعه حسنه اخالق با مغایر حقوقي

 در. [51] ببرد بین از را اخالق که نیست قانوني از ترخطرناک

 سيبرر مورد آب آمایش با مرتبط اخالقي اصل چند بخش این

 .گیردمي قرار

 

 عدالت اصل -1

. است عدالت حقوق اصلي مبنای حکیمان، از بسیاری نظر به 

 عدالت. [51] کند پیروی عدالت قواعد از باید قانونگذار یعني

 و شودمي شامل را آفرینش نظام تمامي که است عام قانون

 که چنان موجودی، هر حق که است این عدالت مفهوم

 جامع تعریف یک عدالت از تعریف این شود ادا اوست یشایسته

 به اشیای حتي و گیاهان حیوانات، ها،انسان شامل که است

 .[27] شودمي نیز خاک و سنگ آب، مانند جان، بي ظاهر

 جمله از عدالت اسالم، مبین دین هایآموزه براساس

. است انسان رفتار و طبیعت نظام بر حاکم اصول ترینبنیادی

 یاد نیز تکویني عدالت به آن از که طبیعت در عدالت از منظور

 ایگونه به است طبیعت ضابطه و نظم دارای آفرینش شود،مي

 زدن برهم لذا. شودنمي مشاهده آن در نقصاني و نقص هیچ که

 طبیعت شدن تهي زمینه آوردن فراهم و طبیعت اکولوژیک نظام
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 رویهبي مصرف نتیجه در انسان، توسط آن منابع و رذخائ از

 عدالت با زده هم بر را طبیعت تعادل هاآن از وی( اسراف)

  .[46] است ناسازگار خداوند تکویني

 سبب سو، یک از که نیز آن منابع و طبیعت سازی آلوده 

 تخریب زمینه دیگر، سوی از و شده طبیعت در هاآالینده انباشت

 فراهم را آن رذخائ و منابع رفتن بین از و طبیعت تدریجي

 بر افزون. است طبیعت تکویني عدالت زننده هم بر کند،مي

 نظام با تکوین نظام پیوستگي به عنایت با تکویني عدالت

 از خداوند اسالم، مبین دین تکلیفي و حقوقي نظام در تشریع

 را شود موجودات به ستم موجب که قانوني هیچ خود سو، یک

 تا نداده اجازه نیز هاانسان به دیگر، سوی از است؛ نکرده وضع

 موجودات سایر به نسبت همچنین خود، همنوعان به نسبت

 افزون ؛(دیگران به ستم حرمت) باشند داشته ستمگرانه رفتاری

 رفتار به نسبت را هاانسان بازدارنده، قوانین وضع با این بر

 کیفر هم رفتارهایي چنین برای شناخته ولمسئ خود ستمکارانه

 اساس، این بر. است گرفته درنظر دنیوی مجازات هم و اخروی

 روزمیني هایآب رذخائ جمله از طبیعي، منابع از رویهبي استفاده

 واسطه به آن دهنده انجام که است مسرفانه عملي زیرزمیني، و

 جهان در هم الهي هاینعمت پاسداشت عدم و اسراف حرمت

 مختلف، شرایط به بسته هم شد، خواهد عذاب گرفتار آخرت،

 . [46] شودمي مسلمان انسان هایعبادت بطالن سبب

 هایبحث کانون در "نسليبین عدالت" مفهوم امروز جهان در

 هایموهبت" اینکه به اعتقاد. است گرفته قرار توسعه به مربوط

 درباره را حاضر نسل "دارد تعلق هانسل همه بـه طبیعي

 نگاه در. است ساخته محتاط منابع از برداریبهره چگونگي

 هیچ نسل یک درون در گوناگون افراد که همانطور اسالم،

 مورد عدالت براساس ثروت توزیع و ندارند یکدیگر بر ترجیحي

 گوناگون هاینسل افراد همچنین است گرفته قرار شارع امضای

 یا و سبقت و برخوردارند یکسان هایفرصت از لهمسئ این در نیز

 محرومیت یا و بیشتر مندیبهره سبب دیگر نسل بر نسلي تاخر

 رَسُولِهِ  عَلَى اللَّهُ أَفَآءَ مَآ» آیه در کریم قرآن در. شد نخواهد آن

 وَالَْمسَاکِینِ  وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى َولِذِى وَلِلرَّسُولِ َفلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ

( 7 آیه حشر،) «مِنکُم الْأَغْنِیَآءِ بَیْنَ دُولَةً یَکُونَ لَا کَىْ السَّبِیلِ وَابْنِ

 آوردن پدید طبیعي، منابع برای دولتي مالکیت تشریع فلسفه

. است شده مطرح خاص گروه نزد در دولت تمرکز عدم و عدالت

 در است ناپسند نسل یک افراد بین در که گونههمان تمرکز این

 والْأَرض» آیه درباره یا. است چنین نیز گوناگون هاینسل

 این: نویسدمي طباطبایي عالمه( 10 آیه الرحمن،) «ِللْأَنَامِ وضَعها

 در مقررات از بسیاری اساس و پایه که است قرآني حقیقت یک

 قرار آن چارچوب در چیز همه که ثابتي اصل. است اسالم

 مصلحت و است همه برای اموال جمیع که است این گیردمي

 مخالفت آن با عامه مصالح که شودمي رعایت حدی تا افراد

 منابع از برداری بهره در بایستمي بنابراین. [25] باشد نداشته

 بین و نسلي درون عدالت اصل رعایت آب همچون طبیعي

 . گیرد قرار ویژه توجه و تاکید مورد نسلي

 از ناشي مشکالت با ایران مناطق از بسیاری مردم امروزه 

 نرم پنجه و دست و هازیرساخت و امکانات متوازن توزیع عدم

 اجتماعي و اقتصادی محیطي، زیست هایبحران انواع با کردن

 آب اندازه از بیش مصرف کشور مناطق برخي در. برندمي رنج

 و اندمواجه آب زیاد بسیار تلفات با مناطق این که است حدی به

 برای آب حتي کشور مناطق از دیگر برخي در مقابل در

 آب روستاها از بسیاری در. شودمي یافت سختي به نیز آشامیدن

 مشقت با همراه مردم زندگي و شده توزیع آبرساني تانکرهای با

 از ناشي دیگر مسائل بسیاری و موارد این. دارد جریان سختي و

 آب و انرژی منابع مدیریت نظام در عدالت اصل به توجهي بي

 منابع یکپارچه مدیریت و آب آمایش ریزی برنامه با. است کشور

 سطح در هایيتبعیض و عدالتي بي چنین بروز از توانمي آبي

 فائق کمبودها و مشکالت از بسیاری بر تدریج به و کاسته کشور

 . آمد

 

 رویمیانه و اعتدال اصل -2

 که است فضیلت اخالق نظریات انواع از یکي اعتدال نظریه 

 باستان یونان در آن اصلي پردازان نظریه ارسطو و افالطون

 نزد اسالم، دین متون با سازگاری دلیل به نظریه این. بودند

 هسته. یافت زیادی رواج اسالمي اخالق علمای و فیلسوفان

 فضیلت آن براساس که است اعتدال قاعده اعتدال، نظریه اصلي

 به اخالقي لفضائ همه و تعریف روی میانه و اعتدال به اخالقي

 گرفته نظر در تفریط و افراط رذیلت دو مابین وجودی لحاظ

 همه در اعتدال رعایت نظریه این عملي توصیه لذا. شوندمي

 قبیح فعلي اسالمي، سنت در اسراف .[4] است اعمال و عواطف
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 مسرفین که است کرده اعالم صراحت به خداوند و است منکر و

 و بخورید» :فرمود اعراف سوره در که چنان دارد؛نمي دوست را

 رسدمي نظر به(. 31اعراف،) «.نکنید روی زیاده ولي بیاشامید،

 دنبال به را طبیعت چرخه در تعادل مصرف، در تعادل حفظ که

 میانه حد و وسط حد کردن رعایت معنای به اعتدال. [31] دارد

 . است تفریط و افراط یا کندروی و تندروی مقابل در و است

 از پرهیز اعتدال. نیست کوتاهي معنای به هرگز اعتدال، اصل 

 دو هر ط،تفری چه و باشد افراط نوع از انحراف چه است، انحراف

 ضررهای مسبب است ممکن که هستند جدی هایيآسیب

 هک است شده ثابت همگان بر امروزه. شوند ناپذیری جبران

 لهجم از زمین در موجود الهي مواهب و محیطي زیست منابع

 از يبرخ حد از بیش استفاده و است محدود آب، حیاتي منابع

 این دیگر ینکته. شودمي دیگران محرومیت موجب ها،انسان

 مسئول هانعمت از مندی بهره چگونگي خصوص در انسان که

 روزی چنین در سپس «النعیم عن یومئذ لتسئلن ثم»: است

 کاثر،الت) شد خواهد پرسش شما از پروردگار هاینعمت درباره

 یا برداری بهره عدم معنای به زیست محیط از حفاظت(. 8 آیه

 از رادم بلکه نیست طبیعت امکانات از کردن استفاده کمتر حتي

 ابراینبن. [27] است طبیعت از عاقالنه و بهینه یاستفاده آن

 نهمچو محیطي زیست عناصر و منابع ساختن آلوده و تخریب

 لمسا زیست محیط داشتن و حیات حق به تجاوز واقع در آب،

 زا خداوند که شودمي محسوب اسراف مصادیق از خود و بوده

 صرفم میزان و افراد زندگي سبک. [48] است فرموده نهي آن

 زا زندگي مختلف هایبخش در گرایي مصرف از پرهیز و آنها

 عصر رد حیاتي منابع این مدیریت منظوربه انرژی، منابع جمله

 بازگشت و سازی فرهنگ با بایستمي و بوده مهم بسیار کنوني

 ینا رفت هدر از اسالمي ایراني اصیل هایسنت و فرهنگ به

 این. دنمو جلوگیری ممکن حد تا مردم روزمره زندگي در منابع

 ترویج یقطر از خانوارها در مصرف الگوی اصالح با تواندمي امر

 عصومینم و انبیا سیره از پیروی و اسالمي ایراني زندگي سبک

 . بپیوندد وقوع به

 

 امنیت اصل -3

 فقدان آرامش، و آزادی معنای هب فارسي فرهنگ در امنیت 

 علوم فرهنگ در و شده بیان دیگران هجوم عدم و ترس

 ارضای آن در که است حالتي شامل واژه این نیز رفتاری

 عنوانبه امنیت. شود انجام شخصي هایخواسته و احتیاجات

 اجتماعات و شهرها در انسان اساسي نیازهای ترینمهم از یکي

 استقرار اهداف از یکي را امنیت قرآن. است مطرح انساني

 امامت طرح و صالحان جانشیني و خالفت و خداوند حاکمیت

 محیط در مهمي بسیار نقش امنیت همچنین .[30] داندمي

( ع) علي امام. دارد اجتماعي محیط و مصنوعي محیط طبیعي،

 سایه در را زندگي معنوی و مادی پیشرفت و آسایش و رفاه

 .[27] داندمي امنیت وجود

 بسیار زیست محیط و طبیعي منابع از استفاده در امنیت اصل 

 یک که است وضعیتي محیطي زیست امنیت لذا. است مهم

 از پایدار استفاده و توانمند مدیریت طریق از منطقه یک یا کشور

 ثبات مسیر در ثریمو هایگام آب، همچون طبیعي منابع

. دبردار جمعیت رفاه تضمین و سیاسي و اجتماعي اقتصادی،

 و طبیعي محیط از پاسداری معنای به محیطي زیست امنیت

 هدیداتت و خارجي و داخلي ثیراتتا از شهروندان حیاتي منافع

 و تيزیس تنوع انسان، سالمت که است توسعه فرآیند طي منفي

 بر. کندمي تهدید را بشر نوع بقای و بوم زیست پایدار عملکرد

 ملي امنیت ناپذیر جدایي بخش محیطي زیست امنیت پایه، این

 زیست امنیت از مهمي بخش .[19] شودمي محسوب نیز

 مروزا که است آب منابع از استفاده امنیت به مربوط محیطي

 هستند، آبيکم دچار که کشور مختلف هایبخش مناقشه مورد

 برنامه ،شایسته مدیریت طریق از بایستمي بنابراین. دارد قرار

 این از پایدار استفاده و عادالنه توزیع منظوربه دقیقي ریزی

 با بشر نوع بقای تا گیرد صورت ارزشمند و بخش حیات عنصر

 .نگردد تهدید دچار آب کمبود

 

 خیرخواهی اصل -4

 اخوت اصل اسالم، در اخالق و احکام هایزیرساخت از یکي 

 خیرخواهي و نصیحت آن، عملي و مهم نمودهای از و است

 بود در مومن برای خیرخواهي»: فرمایدمي( ع) صادق امام. است

 است معني این به خیرخواهي. [3] «است ضروری نبودش، و

 برای مادی و معنوی سعادت و خوبي و خیر از چه هر انسان که

 باره این در. باشد طالب نیز دیگران برای خواهدمي خویش

 برادر به نسبت شما از هرکدام باید»: اندفرموده( ص) پیامبراکرم
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 خودش به نسبت که اندازه همان به باشد خیرخواه خود منمو

 مردم ترینمقام بلند ایشان نگاه در همچنین. «است خیرخواه

 ایشان. است دیگران به نسبت آنها ترینخیرخواه خداوند، نزد

 و نموده محسوب عبادت را مردم به نسبت خیرخواهي همچنین

 صادق امام. اندبرشمرده ایشان ترینخیرخواه را مردم عابدترین

 الگوی گانه هفت اساسي اصول از یکي را خیرخواهي نیز( ع)

 و تعامل اصول و»: اندفرموده بیان یکدیگر با هاانسان روابط

 و فروتني و گذشت و بردباری: است چیز هفت مردم با رفتار

 از لذا. «انصاف و عدالت و خیرخواهي و مهرباني و سخاوتمندی

 خدادادی و فطری امری دوستي نوع و خیرخواهي اسالم منظر

 ساختار در ریشه که است اخالقي رفتاری و گرایش یعني است؛

 یا و هاضرورت از برخاسته تلقیني امر و دارد هاانسان وجودی

 بنابراین نیست، آنها امثال و اجتماعي قراردادهای و هاتوافق

 شمولي جهان و اطالق ثبات، از دیگر اخالقي احکام همه مانند

 .[18] است برخوردار

 به دیگران منافع از باید خیرخواهي، اصل به توجه با بنابراین 

 خواهان تنها نه انسان اینکه و و نمود دفاع خویش منافع اندازه

 فزوني و نعمت بقای خواهان بلکه نباشد دیگران از نعمت زوال

 و خوبي و خیر از آنچه هر خالصه و باشد همگان برای آن

 توجه با. بخواهد نیز دیگران برای خواهد،مي خود برای سعادت

 هایبرنامه و هاطرح در که گفت توانمي شده مطرح مطالب به

 مصلحت بر ارجح عمومي مصلحت بایستمي آب با مرتبط

 اساس این بر لذا. شود گرفته نظر در خاص گروهي یا فردی

 بر تعدی آب، منابع مصرف و توزیع هایپروژه اجرای نباید

 استقرار مثال عنوانبه. گردند موجب را طبیعت و عامه حقوق

 آبي کم دچار که مناطقي در کشاورزی توسعه و بر آب صنایع

 به که است طبیعت و جامعه خیرخواهي عدم مصادیق از هستند

 .شد خواهد مناطق آن زیستي حیات زوال موجب مرور

 

 معنویت اصل -5

 معنویت. است انسان فطری نیاز معنویت وجودی، ابعاد در 

 و اجتماعي و فردی هایفعالیت و هاحرکت همه دهنده جهت

 هستي، جهان مادیات از استفاده در بشر. است جامعه اصلي نیاز

 تفریط و افراط و گمراهي دچار معنویت از وریبهره بدون

. آیدمي پیش محرومیت و مظلومیت و ستم و ظلم و گردیده

 عمل، در اخالص کردن، پیدا شناخت نتیجه اسالم در معنویت

 دستاورد و است تعهد و ایثار گرفتن، قرار مستقیم صراط در

 ستا تقوا با و امین صالح، شایسته، هایيانسان معنویتي چنین

 به را بشر سعادت مسلما عدالت برقراری در هاآن حاکمیت که

 دست به را معنویات که کساني لذا. داشت خواهد همراه

 اعتقاد حیات ادامه برای دیگری جهان به و اندسپرده فراموشي

 ارضای برای پیوسته و نداشته دیگری هدف مادیات جز ندارند،

 در. کنندمي تالش خود مادی هایخواسته به رسیدن و غرایز

 مشکالت حالل و بخشدمي معنا انسان زندگي به معنویت واقع

. است اجتماع و خانواده نظام در هانارسایي کننده برطرف و

 به رجوع از ناگزیر خود فراروی مشکالت حل برای بشر بنابراین

 بر گفتماني نظام یک بنیانگذاری و گرایي معنویت و معني

 .[45] است آن هایشاخص و معنویت مبنای

 از بیرون و) گاهنیایش پیش در روزگار دیرین از زمین ایران در 

 و نیایشگر که کردندمي فراهم شو و شست برای جایي( آن

 خود از را هاپلیدی درآید، گاهنیایش به که آن از پیش نمازگزار

 بستن و پاکیزه جامه پوشیدن و سروتن و اندام شستن با و بزداید

 و آب تقدیس هاینشانه جمله از. [5] شود نیایش آماده پنام

 ایران در خصوص به و اسالمي دوران در معنویت به سوق

 حسیني تاسوعای و عاشورا مراسم در امروز که ستا سقانقارها

 توسل آن به کربال دشت سقای یاد به هازادهامام و تکایا در

 عالوه بوده آناهیتا هایگاهنیایش همان که سقانقارها. جویندمي

 کشاورزی فصول در و محصول برداشت هنگام به محرم، ایام بر

 توسل مورد هاامامزاده و تکایا در فراواني و برکت طلب برای نیز

 در معنوی تاثیرگذار عوامل دیگر از. [7] شوندمي واقع نیایش و

 چنان که است( ع) حسین امام کامانه تشنه شهادت آب، بحث

 و چشمه و نهر هر دیدن با که نهاده دلها بر سنگینى غم و داغ

 حضرت آن عطشان هاىلب از گوارا، شربت و آب هر نوشیدن با

 یکي مختلف هایبهانه به( ع) حسین امام یاد این و شودمي یاد

 .ستا هاانسان معنوی رشد در ثرمو بسیار راهکارهای از

 

 هایطرح محیطی زیست اثرات بررسی اصل -6

 ایتوسعه

 ابزار و روش یک عنوانبه کشور توسعه هایبرنامه در ارزیابي 

 هایپروژه احتمالي اثرات شناسایي جهت محیطي زیست
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 1401 پاییز، 4، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 اجرای پیامدهای و احتمالي نتایج تحلیل و تجزیه پیشنهادی،

 اجرای از یافتن اطمینان محیطي، زیست عناصر بر پروژه یک

 و کاهش راهکارهای ارائه نهایت در و پروژه صحیح و مناسب

 این .[39] است شده شناخته زیست محیط بر سو اثرات تقلیل

 پیامدهای مورد در خصوص به ایتوسعه هایبرنامه در ارزیابي

 مهم بسیار اخالقي اصل یک عنوانبه هاطرح محیطي زیست

 .گیرد قرار توجه مورد دقیق صورت به آن اجرای باید و است

 آنکهبي ارزیابي، طرح از برخورداری بدون ایتوسعه هرگونه 

 بنا ود،ر سوال زیر توسعه امور اندرکاران دست خیرخواهانه نیت

 با اریسازگ تنها نه که باشد فعالیتي تواندمي خود ماهیت به

 و باشد آن تخریب جهت در بلکه ندارد محیطي زیست شرایط

 محیط تخریب گستره به توجه. کشاند نابودی به را آن نهایت در

 غلبا در عمران لوای تحت رویه،بي توسعه روند اثر در زیست

 رو، این از. باشد ادعا این بر شاهدی تواندمي جهان کشورهای

 سازی،خانه صنعت، کشاورزی، هایزمینه در مهم هایپروژه

 و شهری جامد دزائ مواد و خطرناک و سمي دزائ مواد دفع

 عهتوس معادن، استخراج و جنگلداری شیالت، شهری، فاضالب

 هایوژهپر نیرو، انتقال و تولید پتروشیمي، و گاز نفت، صنعت

 باشنديم توسعه محیطي زیست بررسي نیازمند غیره و بنایي زیر

[27]. 

 هایطرح باید که است این بر عقیده امروزه صنعت بخش در 

 به محیطي زیست اثرات ارزیابي مطالعه نتایج براساس صنعتي

 را آن آسیب چگونگي نیز و محیطي زیست پیامدهای که نحوی

 کند، بیني پیش مجاور هایتوسعه سایر یا اطراف و محل بر

 بیني پیش از پس زیست محیط مدیریت ابزار این. گردد استوار

 هاآن رساندن حداقل به جهت در را اقداماتي بالقوه، پیامدهای

 زیست محیط برای را هافعالیت بهبود راهکارهای و کرده معرفي

 از یکي آب، منابع محدودیت به توجه با. کندمي مشخص

 آب آلودگي صنایع، فعالیت محیطي زیست پیامدهای ترینمهم

 جهان مختلف کشورهای در صنعتي توسعه موازات به. باشدمي

 است، شده افزوده نیز صنعتي واحدهای در آب مصرف میزان بر

 از پس صنعت بخش آب، کاربردهای سایر با مقایسه در ایران در

 شمار به کشور در آب کننده مصرف ترینعمده کشاورزی بخش

 نشده تصفیه فاضالب مترمکعب هر که جا آن از. رودمي

 زمینه در اگر سازد، آلوده را آب مترمکعب 50 حدود تواندمي

 منابع نگیرد، صورت اساسي اقدامي صنعتي هایفاضالب کنترل

 خواهد قرار آلودگي خطر معرض در جدی طوربه کشور آبي

 از بیش استفاده نیز کشاورزی بخش در همچنین. [43] گرفت

 هایآب آلودگي باعث است ممکن شیمیایي کودهای از اندازه

 هایگونه سایر و انسان سالمت و شده زیرزمیني و سطحي

 .بیندازد خطر به را جانوری و گیاهي

 طرحي و پروژه هر آبي، منابع محدودیت به توجه با بنابراین 

 مورد بایستمي اجرا حین در و قبل آب انتقال و تامین با مرتبط

 طبیعت و نانسا زندگي بر آن اجرای اثرات تا گیرد قرار ارزیابي

 و سدسازی هایپروژه مثال عنوانبه. گردد بررسي دقیق طوربه

 به یریناپذ جبران محیطي زیست تبعات توانندمي که آب انتقال

 اجرا از پیش خصوصا دقیق ارزیابي نیازمند باشند، داشته دنبال

 . هستند

 

 آبادانی اصل -7

 مسئولیت او به متعال خداوند که است موجودی انسان 

 آباداني مسئولیت و آفرید را شما که اوست. داد را زمین آبادگری

 از را انسان خداوند دیگر ایآیه در. (61 هود،) داد شما به را آن

 آن ویراني و طبیعت یافته انسجام نظام زدن برهم و تخریب

 در کریم قرآن دیگر، سوی از(. 56 اعراف،) داردمي برحذر

 آن عناصر و طبیعت مطالعه به را هاانسان آیات، از بسیاری

 منفي و مثبت جنبه دو به فوق آیات. [19]است  فراخوانده

 و آبادگری که آنجایي از. دارد اشاره زمین در انسان فعالیت

 هایخواسته و نیازها مینتا منظور به ویرانگری نوع هر از پرهیز

 پایداری توسعه طرح همان این حقیقت در پس است، انسان

 قرار محیطي زیست اندیشمندان توجه مورد امروزه که است

 نسل هاینیازمندی برآوردن جهت در تالش یعني. است گرفته

 آینده هاینسل هایتوانمندی و امکانات به که آن بدون حاضر،

 تخریب بدون( مثبت) آباداني دیگر، عبارتبه. رساند آسیب

 و آیات از بسیاری در .[27] گردد میسر انسان تکامل تا( منفي)

 برای ایوسیله و بخش حیات عنصری عنوانبه "آب" از روایات

 از یکي عنوانبه آب از استفاده لذا. است شده یاد زمین آباداني

 که باشد ایگونهبه باید بشر حیاتي و محیطي زیست مهم منابع

 سرسبزی و آباداني به کمک و حاضر نسل نیاز تامین بر عالوه

 آینده نسل بقای و طبیعت چرخه در اختالل به منجر زمین،
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 هایآب از اندازه از بیش برداری بهره مثال عنوانبه. نگردد

 در زمین سرسبزی و آباداني منظوربه زیرزمیني و سطحي

 .گیرد صورت نباید هستند، مواجه آبي کم مشکل با که مناطقي

 

 نتیجه گیری

 جانداران همه و هاانسان ما زندگي و حیات اساس و اصل 

 اول دست متون در "آب" اهمیت و نقش. است آب زمین، روی

 همچنین با. است شده بیان وضوح به روایات و آیات نظیر دیني

 آب آمایش بحث در اخالقي فقهي و قواعد بررسي به توجه

 شود، نگاه آب موضوع به که منظری و بعد هر از گفت توانمي

 اهمیت بر گواهي شیعي و اسالمي معتبر اصول و قواعد تمام

 تبیین با و خود جایگاه در کدام هر و داده بخش هستي منبع این

 به. دارند تاکید آب از شایسته و صحیح استفاده بر اصولي،

 سند تهیه سرزمین، هر آبي منابع دقیق و درست مدیریت منظور

 توسعه راه نقشه واقع در. رسدمي نظر به ضروری آب آمایش

 نیازمند زیست محیط و اجتماعي اقتصادی، هایحوزه در پایدار

 .است سرزمین و محور آب آمایش به توجه

 آمایش با مرتبط اخالقي فقهي و نبایدهای و بایدها براساس 

 خود، خداوند، حقوق به ضرررساني به منجر که اقدامي هر آب

 لذا. نیست جایز ،گردد طبیعت اکولوژیک نظام زدن برهم و عامه

 همچون طبیعي منابع از پایدار استفاده و حفظ بر تاکید همواره

 امانت این حفظ راستای در منابع تضییع یا اتالف از تا شده آب

 از پرهیز منظور بدین. گردد جلوگیری آینده هاینسل برای

 آب، همچون حیاتي هایجریان و منابع مسدودسازی یا انتقال

 آبي، منابع توزیع و تخصیص و ریزیبرنامه در عدالت رعایت

 حفظ و زیست محیط لهمسئ به توجه اولویت مصرف، در اعتدال

 همچنین و هاریزیبرنامه و هاگذاریسیاست در طبیعي منابع

 جلوگیری منظور به ایتوسعه هایطرح و هاپروژه دقیق ارزیابي

 و جانوری و گیاهي انساني، حیات بر آنها اجرای منفي اثرات از

 . رسدمي نظر به ضروری... 

 توان گفت که تدویندر نهایت با توجه به نتایج تحقیق مي 

 به اسالمي اخالق وفقهي  ویژه مالحظات با جامع یک برنامه

 آب، مینتا هایطرح هماهنگ اجرای و تناسب رعایت منظور

 داری،آبخوان و آبخیزداری شرب، آب میناتأ سدسازی،

 اراضي، تسطیح و تجهیز زهکشي، و آبیاری هایشبکه

 بازچرخاني کشاورزی، هایزهاب و فاضالب تصفیه و آوریجمع

 منابع بهینه کنترل برای غیرمتعارف هایآب از استفاده و آب

 که صورتي رسد. همچنین دربه نظر مي ضروری کشور در آبي

 مرتبط قوانین و هابرنامه در اسالمي اخالق و فقه قواعد و اصول

 از بسیاری بر توانمي گیرد، قرار مدنظر کشور آب آمایش با

 امر این. آمد در بخش آب فائق موجود هایچالش و هاآسیب

 با آب آمایش با مرتبط جامع قانون و طرح یک تدوین نیازمند

 آن دقیق اجرای البته و اسالمي اخالق فقهي و ویژه مالحظات

 .است

 

موردی توسط نویسنده گزارش نشده تشکر و قدردانی:  

 است.

موردی توسط ی اخالقی، تعارض منافع: هاهیداییت 

 نویسنده گزارش نشده است.

موردی ها: سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت 

  توسط نویسنده گزارش نشده است.

 

 منابع
 .قرآن کریم .1

 نهج البالغه .2

(. اصول 1393ف. ) ،و تالشان ، ريمیزاده جو يمیابراه .3

. ثیقرآن و احاد دگاهیاز د عیتوز هدر عرص یاقتصاد ياخالق

 .149-125 ،17شماره  ،يپژوهشنامه معارف قرآن

نظریه  ي(. نقد و ارزیاب1393م. ) ،يو خوشدل روحان ، حاترک .4
 ،معرفت هفلسفه و کالم اسالمي آین هفصلنام اعتدال در اخالق.

123-153. 

 رانیا ياسالم یبا معمار یي(. آشنا1390م. ) ،ایرنیپ .5
سروش انتشارات . "یو برون شهر یدرون شهر یهاساختمان"

 دانش.

اصول  يف هی(. الواف1383م. ) ،یریکشم یو رضو ، فيتون .6
 .يمجمع الفکر االسالمانتشارات الفقه. 

آب و » يباستان تیروا ي(. بازخوان1392ش. ) ،یجواد .7
هنر و تمدن شرق، فصلنامه . رانیا يدر دوران اسالم« درخت
 .50-43 ،1شماره 

آب در  گاهی(. جا1398ف. ) ،یو فخر ، سریجهانگ ينیحس .8
سال  ،يو بالغ يادب یهافرهنگ و ادب عامه. فصلنامه پژوهش

 .102-90 ،هفتم
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و  نیسرزم شیبر مفهوم آما ی(. درآمد1389ح. ) ،فریخن .9
 .26-5 ،نیسرزم شیآمافصلنامه . رانیآن در ا یکاربردها

مهم و  و(. قاعده اهم 1399آ. ) ،مراد يلیو جل ، ايلمید .10
م، سال هفده ،يحقوق اسالمفصلنامه آن.  يحقوق یکارکردها

 .26-7 ،66شماره 

(. رفاه 1399ع. ) ،و دهقان پور ، صيرزاق ؛، هعارف يربان .11
ری کدادر اسالم. فصلنامه علمي اقتصاد و بان یگر يو اشراف

 .146-123 ،اسالمي، شماره سي و دوم

اسراف.  يفقه ارهایی(. مع1391م. ) ،يبیو خط ، میيرجا .12
-55 ،سال دوازدهم ،ياقتصاد اسالم يپژوهش يفصلنامه علم

76. 

 لی(. تحل1397م. ) ،یو ناد ، نیآرا يکشت ، ن،انییرجا .13
ه لعاسالم )مطا دگاهیثر بر فرهنگ مصرف آب از دوم نیمضام

 .106-89 ،41شماره  ،يفرهنگ تیری(. مجله مديفیک

(. 1395پ. ) ،و سفاهن ، کیيمهد ینادر ، ا،سفاهن .14
عه وستبر  دیبا تاک رانیمنابع آب در ا تیریمد تیوضع يبررس

اه شگدان ،رانیا يو زهکش یاریآب يکنگره مل نی. دومداریپا
 اصفهان. يصنعت

آن در اصول  تیضرر و رعا(. قاعده ال1377م. ) ،انیفیس .15
 ،3ره شما با،یز یهنرهافصلنامه . ياسالم یو شهرساز یمعمار

73-77. 

بازار آب از  لی(. تشک1395ح. ) ،شیو آسا ، حيصادق .16
و  فصلنامه علمي ترویجي اقتصاد. ياقتصاد اسالم دگاهید

 .92-71 ،بانکداری اسالمي، شماره پانزدهم

 ،يو مرعش ، مپاک سرشت ، ب،يرحمان ، م،مقدم یيصفا .17
م با : ارتباط معليو اصول اخالق اسالم ي(. مبان1395س. )

، 6 الس ت،یو ترب میتعل يدانش آموزان. مجله پژوهشنامه مبان
 .45-23 ،1شماره 

 ياصل سودرسان ي(. بررس1392م. ) ،يو عباس ، سیيصفا .18
، ومسسال  ،ي. فصلنامه اخالق زیستيپزشک ستیاز منظر فقه ز

 .86-53 ،شماره هفتم

 ي(. بررس1399ع. ) ،یيایم. و ک ،يورک یالبرز ، م،یطاهر .19
. ينفت یدر قراردادها يطیمح ستیز يو حقوق ياصول اخالق

 .182-159 ،ياخالق یهاپژوهشفصلنامه 

. انتشارات نور 1االحکام، جلد  بی(. تهذ1386م. ) ،يطوس .20
 .يوح

 يهمگان تیمسئول يفقه ي(. مبان1392م. ) ،انیعرفان .21
هلل ا تیآ یهاشهیبر اند دیکابا ت ستیز طیانسان در قبال مح

سال  ،يپژوهشنامه فقه يتخصص -ي. فصلنامه علمیاخامنه
 .124-101 ،دوم، شماره اول

(. ضرورت 1389م. ) ،یطغرالجرد يو هاشم ، میآباد يعل .22
 يملات) ياسالم یو مقررات معمار نیقوان نینو در تدو یکردیرو

 یربص میبر مواد مربوط به حر« ضررال» يقاعده فقه ریثابر: ت
 يمانجمن عل يپژوهش -ي(. نشریه علمرانیا يدر قانون مدن

 .76-67 ،ایران یو شهرساز یمعمار

اصول و قواعد  نییو تب ي(. بررس1397ح. ) ،بیعندل .23
 نامه علمى اختصاصى. فصلياز منظر فقه اسالم یشهرساز

 .26-5 ،معارف فقه علوى، سال چهارم، شماره ششم

عسر و حرج از منظر  ي(. قاعده نف1396ع. ) ،فاضل مهر .24
 ت،یریلي تحقیقات علمي جهان در مدفقه و قانون. کنفرانس م
 شیراز.حقوق و علوم اجتماعي. 

(. عدالت بین نسلي در بهره 1386س. ) ،فرد يفراهان .25
د برداری از منابع طبیعي. فصلنامه علمي پژوهشي اقتصا

 .156-125 ،اسالمي، سال هفتم

 هسسو: مرانیا ،. قمنی(. کتاب الع1409، خ. )دىیفراه .26
 .هدارالهجر

اخالقي محیط زیست از (. اصول 1388مغربي، ح. )فغفور .27
 .44-11منظر اسالم. فصلنامه اخالق پزشکي، 

 تی(. اصل اباحه و اصل حل1399ع. ) ،یدریو ح ط ،يقدرت .28
-7 ،4ره شما ن،یفقه و حقوق نوفصلنامه . رانیدر فقه و حقوق ا

13. 

 ثیفقه در لغت، قرآن و حد ي(. واژه شناس1384ا. ) ،يقدس .29
ل ، سايحکمت و فلسفه اسالم پژوهشنامه .نیقیاز نگاه فر

 .120-99 ،14و13چهارم، شماره 

(. کاربرد 1395م. ) ،بینا و حقیقت ،قلندریان گل خطمي .30
ه مارفقه در تحقق منظر شهری امن. فصلنامه شیعه شناسي، ش

55، 69-98. 

 جادیا ؛ياحکام فقه یریکارگ(. آموزش و ب1396ر. ) ،يکرم .31
. تسیز طیبا مح يتعامل مسئوالنه و اخالق یبرا ينید زشیانگ

 .240-229 ،46شماره  ،یشهر تیریمدفصلنامه 

 ياصول فقه نیی(. تب1397ا. ) ،یو مهدو ر ،نژادهوشکهن .32
 وفت ن يدر صنعت باالدست یگذار هیسرما یحاکم بر قراردادها

-95 ،22ه شمار ،ياسالم ی. فصلنامه اقتصاد و بانکداررانیگاز ا
114. 

سلب  حقوقي -يفقه ي(. مبان1395م. ) ،يو ثقف ز ،يگواه .33
اقتصاد و  يترویج -فصلنامه علميتوسط دولت.  تیمالک

 .45-23 ،شماره پانزدهم ،ياسالم یبانکدار

(. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد 1391ا. ) ،يلطف .34
ق های حقودگاهی. فصلنامه ديمدن يدادرس نیآن در قانون آئ

 .234-205 ،59شماره  ،یيقضا
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(. مروری بر ضرورت و اهداف برنامه 1391غ. ) ،يفیلط .35
رفاه و  یآمایش سرزمین در ایران و فرانسه. فصلنامه برنامه ریز

 .70-41 ،يتوسعه اجتماع

الکتب دار ،66(. بحاراالنوار، جلد 1383م. ) ،يمجلس .36
 .هیاالسالم

 يکتابفروش ،49(. بحاراالنوار، جلد 1388م. ) ،يمجلس .37
 .هیاسالم

 زانی(. م1391ح. ) ،و فرزانگان م ،یشهر یر یمحمد .38
 يموسسه فرهنگ ،يخیش درضای، ترجمه حم5الحکمه، جلد 

 .ثیالحددار
 ستیاثرات ز يابی(. ارز1398ب. ) ،يو رمضان ع ،یمراد .39
. يدر منطقه آزاد انزل یتوسعه گردشگر یهاطرح يطیمح

 .66-55 ،32شماره  ،يطیو مطالعات مح ایجغراف

واژه اخالق  ي(. معناشناس1390س. ) ،يو ساک س ،يمروت .40
 .60-27 ،ثی. مجله پژوهش نامه قرآن و حدمیدر قرآن کر

. قم: يو اصول ي(. اصطالحات فقه1416ع. ) ،ينیمشک .41
 .یالهاد

و  ي(. فلسفه اخالق. موسسه آموزش1394. )یزدیمصباح  .42
 )ره(، چاپ سوم. ينیامام خم يپژوهش

 ،یطار ،ر ویصمد س؛ ،یارجمند م؛ ،يملماس ؛س ،یمنور .43
(. بررسي اثرات زیست محیطي توسعه صنعتي در 1387ز. )

 ،2شهرستان شهریار. علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 
64-74. 

ابعاد و مسائل طرح انتقال  ي(. بازشناس1397ا. ) ،يموالئ .44
شهر  يپژوهش -يعلم هیخزر به منطقه سمنان. نشر یایآب در

 .1شماره  ،2دوره  ،منیا
 گاهی(. نقش جا1398ع. ) ،یریو بص ر ،انیجالل ،م ،انینجات .45

. فصلنامه دانش ياسالم يدر سبک زندگ تیاخالق و معنو
 .56-41 ،33، شماره 9سمنان، دوره  يانتظام

(. اخالق زیستي و تبیین 1391س. ) ،يتوکل ینظر .46
وری از منابع آب در راستای های حفاظت و بهرهبایستگي

 .100-77 ،يستیهای فقه محیط زیست. فصلنامه اخالق زآموزه

و  عهی(. وسائل الش1389م. ) ،يو حرعامل م ،ینور .47
بقم المشرفه، موسسه النشر  نیمستدرکها. الجماعه المدرس

 .ياالسالم

(. 1396ه. ) ،یو سرور م ،پوریيرجا ،ح ،یاحمر ،م ،اروفاد .48
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