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 رد آب قوانین تصويب اجتماعی ابعاد بر تاريخی مروری

 ايران
 

  0، محمدسعید ذكايی*0سرايیمهشید طالبی صومعه

 3 و محمد فاضلی

 
 چکیده

شناسی حقوق ماکس وبر، در نظر این پژوهش با اشاره کوتاه به نظریه جامعه
های دورهدارد تا عوامل فراحقوقی که منجر به تدوین قوانین آب در ایران طی 

اند را بررسی کند. اگرچه عوامل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی، مختلف شده
توانند شناختی و اقتصادی در تصویب و تغییر قوانین و مقررات آب میجمعیت
له اصلی مقاله حاضر توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی شند، اما مسأدخیل با

ها نشان شده است. بررسی است که منجر به تصویب و تغییر در قوانین آب
ترین عامل تحول و تغییر قوانین آب در ایران بحث مالکیت آب دهد، مهممی

ای طوالنی قبل از اصالحات ارضی آب را جزو بوده است. چنانچه در دوره
ضی بعد از اصالحات ار دانستند. امابرداری خصوصی میمشترکات و قابل بهره

گرفت. اگرچه در دوران بعد از  ولت قرارآب در زمره انفال و تحت حفاظت د
انقالب اصل مشترکات آب جایگزین انفال شد، اما شرایط سیاسی و اهداف 

های مختلف، توسعه منابع آب را بدون در نظر گرفتن اصل مشترکات دولت
بران رقم زد. نتایج نشان داده است که در حقابه یو حقوق مالکیت خصوص

المللی در دوران پیش از انقالب و عوامل تصویب قوانین آب عوامل بین
ن تریاکولوژیک در دوران بعد از انقالب از مهم طلبی ضدسیاسی و عدالت

عوامل فراحقوقی بوده است که در تصویب قوانین آب تأثیرگذار بوده است. از 
س میزان و کیفیت منابع آب در دستر ا که تغییر در قوانین نه مبتنی برآنج

شرایط سیاسی و اجتماعی بوده است، لذا این تغییرات در قوانین بلکه برآمده از 
 منجر به پایداری در منابع آب نشده است.

 
حقوق آب، قوانین آب، مالکیت آب، اصالحات ارضی، قانون  :كلمات كلیدی

 توزیع عادالنه آب.
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اله )مقاله اخذ شده از رسطباطبایی عالمه ی دانشگاهشناسی سیاسدانشجوی دکتری جامعه -1

 . دکتری رشته جامعه شناسی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی است(

 . استاد گروه مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی -3
 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی. -2

 نویسنده مسئول -*

 امکانپذیر است. 1244در مورد این مقاله تا پایان تابستان  (Discussion)بحث و مناظره 

 

A Historical Review on the Social Dimensions 

of Water Law Adoption in Iran 
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Abstract 
This study, using Max Weber's sociological theory of law, 
intends to examine the trans-law factors that have led to the 

formulation of water laws in Iran over different periods. 

Therefore, the political and social factors that have caused 

changes in the water laws of the country have been studied. 
The results showed that the most important factor in changing 

water laws in Iran is water ownership. Prior to land reform, 

water was privately owned in Iran. But after land reform, water 

was managed and protected by the government. Although 
private ownership of water was re-enacted after the Islamic 

Revolution, the political conditions and goals of various 

governments led to the development of water resources 

without regard to private ownership. The results showed that 
in the formulation of water laws, international factors in the 

pre-revolutionary period, and political and anti-ecological 

justice in the post-revolutionary period, were the most 

important trans-law factors that influenced the formulation of 
water laws. Since the changes in the laws were not based on 

the quantity and quality of available water resources, but rather 

on the political and social conditions, these changes in laws did 

not lead to sustainability in water resources. 
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 مقدمه  -0

نمایان است، این « شناسی حقوق آبجامعه»تسمیه چنانچه از وجه
شناسی و مفهوم بر تبیین حقوق و قوانین آب از منظر جامعه

بر این ادعاست که  شناسی حقوقجامعههای آن متمرکز است. شاخص
قانونی  و بندهای علم حقوقرا نباید تنها در  تغییر قوانینو  تدوین، اجرا

ر بررسی تدوین و تغییر قوانین باید به شرایط د بلکه بررسی کرد،
فت توان گای که میگونهبه اجتماعی و سیاسی دوران نیز توجه داشت.

زیرا  .دگرگونی و تحول اجتماعی، تغییر نظام حقوقی را به دنبال دارد
 اجتماعی داشته و این هایخواستهبه  درخورپاسخی  بایدنظام حقوقی 

ازد سوقی را دستخوش تغییر و تحول میخود فرهنگ حق نوبهبهامر 
(Black, 1976ماکس وبر این جریان پژوهش در جامعه .) شناسی

عنوان شناخت عناصر فراحقوقی )عوامل اجتماعی و حقوق را تحت
اسی شنشود( دانسته و جامعهسیاسی که منجر به تدوین قوانین می

 (.Weber, 2019) دــدانن عوامل میــه بررسی ایــحقوق را منوط ب

 

بررسی عوامل فراحقوقی در تدوین و تغییر قوانین و حقوق آب در طی 
های تاریخی یکی از موضوعات تحقیقی مهم است که با شناخت دوره

توان سیر تحوالت در مدیریت منابع آب را نیز رصد کرد. چنانچه آن می
 تاکنون( بر 1217در ایران نیز تطورات زیادی در قوانین آب )از سال 

اساس تغییر گفتمان و بستر سیاسی و اجتماعی جامعه و حاکمیت ایجاد 
االجرا عنوان اسناد باالسری و الزمشده است. از آنجاکه قوانین به

اریخی های تهستند، لذا تصویب و تغییر قوانین و مقررات آب طی دوره
مدیریت منابع آب و لذا پایداری این گذاری در ایران، بر شکل قانون

 ع تأثیرگذار بوده است. مناب
 

در تصویب و تغییر قوانین عوامل مختلفی  که است ذکر شایان البته
 شنق و اهمیت پژوهش حاضر، تبیین تأثیرگذار خواهند بود و ادعای

 و آب یراتتغی جمله از تصویب قوانین آب بر تأثیرگذار متغیرهای دیگر
 مواردی و زندگی سبک تغییر جمعیت، افزایش خشکسالی، و هوا

 هاگرچ خاص، منظری از مندیلهمسأ اما. کندنمی انکار را اینچنینی
 موارد نسبت همان به اما نمایدمی برجسته را تحلیلی عناصر از تعدادی

 جرمال خود، لهمسأ نوع انتخاب با محقق. سازدمی ناپذیریترؤ را دیگر
 تبدیل لهمسأنا به را آن و شده امور برخی دیدن از زدن سرباز باعث

 لیتحلی نگاه موجود، هایمحدودیت همه با نیز تحقیق حاضر. کندمی
انین تصویب و تغییر قو که است داده قرار موضوع این تبیین بر را خود

های سیاسی و نظام اجتماعی آب در ایران برآمده از جریانات و گفتمان
 های مختلف است که به اختصار عوامل سیاسی و اجتماعی نامیدهدوران

بر اساس این رویکرد این مقاله تالش دارد تا به سؤاالت  شده است.
 زیر پاسخ دهد؛

سیاسی( در تدوین قوانین آب  -چه عوامل فراحقوقی )اجتماعی -
 تأثیرگذار بودند؟

توان تحول قوانین آب و چرایی آن را از منظر عوامل چگونه می -
 فراحقوقی بررسی کرد؟

 

 مفاهیم نظری  -0

تحمیل یک چارچوب نظری از پیش موجود »وهش کیفی اگرچه در پژ
دانند، زیرا این امر ممکن است محقق ها را مضر میبرای تحلیل داده

اما برای افزایش حساسیت  ؛(Flick, 2012) «را بسیار محدود سازد
نظری استفاده از مبانی نظری کارا است. لذا در این تحقیق برای 

اسی شنافزایش حساسیت نظری نسبت به برخی از مفاهیم در جامعه
 حقوق تمرکز بر رویکرد نظری ماکس وبر در این حوزه شده است. 

 
به  یاندیشمندان قدیمفالسفه و در آثار  اگرچه پیش از ماکس وبر نیز

گذاری اشاره شده بررسی نقش عوامل اجتماعی و سیاسی در قانون
فردگرایانه در تحلیل بر رد رویکردهای افالطون برای مثال  است.

و  (Field, 1969) تأکید داشتهها نهادها و قواعد حقوقی و کارکرد آن
. تر فرد را جدای از جامعه تصور نکرده استنگاه معتدلبا ارسطو 

تغیرهای م به نقش مستقیمنظام حقوقی سکیو در تحلیل همچنین مونت
شناسان دورکیم نیز از جمله جامعه (.Aron, 2017تأکید دارد )اجتماعی 

صور بنیادی حیات »با انتشار کتاب  14اواخر قرن در مهمی است که 
حقوق »شناسی حقوق پرداخت و از دو نوع به بررسی جامعه «دینی

ت صحب« قوق ترمیمی در جوامع مدرنح»و « تنبیهی در جامعه سنتی
  (.Durkheim, 2015) کرد

 
شناسان دیدگاه ماکس وبر در زمینه در میان متفکران و جامعه

مورد « اقتصاد و جامعه»شناسی حقوق که در کتاب او با نام جامعه
ناسی شبررسی قرار گرفته است دارای اهمیت زیادی است. نظریه جامعه

بندی کرد که در ادامه توان در سه حوزه تقسیممیحقوق ماکس وبر را 
 تشریح شده است؛

 

رین بحث ماکس وبر در ــتمهم الف( عقالنیت/ غیرعقالنیت:

شناسی حقوق، مرتبط بر محور عقالنیت و فرایند عقالنی زمینه جامعه
عقالنیت حقوق  دمــدن حقوق در طی تاریخ است. عقالنیت و عــش

 نی استبیابلیت پیشــامعیت و قــر جــب از منظر ماکس وبر مبتنی
(Weber, 2019.) دیگر چنانچه حکم و قاعده جامع و دقیق عبارتبه

وجود نداشته باشد و برای هر پرونده و در هر زمان بر اساس شرایط 
گیری شود، تنوع آرا و احکام فرد آن تصمیماختصاصی و منحصربه

ل راء و نظریات حقوقی را غیرقابصادره زیاد بوده و لذا تفاوت موقعیتی، آ
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ردادی گرا و قرابینی خواهد کرد. وبر حقوق عقالنی را جامع، کلیتپیش
داند که ویژگی بارز حقوق مدرن غرب است. اما در مقابل نظام می

ر گرا و مبتنی بر وضعیت است و بحقوقی غیرعقالنی غیرجامع، جزئیت
جادو و ایمان به قلمرو  مالحظات اخالقی، سیاسی و رازورمزگونه مانند

  (.Alizadeh, 2006) مافوق طبیعی مبتنی است
 

ماکس وبر دو فرایند اصلی را در حقوق ترسیم  ب( ماهوی/صوری:

هایی سازی مجموعه فعالیت. حقوق3یابیو حقوق 1سازیکند؛ حقوقمی
ار شود و کگذاری و تصویب قواعد حقوقی منجر میاست که به قانون

یابی اجرای حقوق و قوانین بوده و قوه مقننه است. حقوق گذار وقانون
توسط مجریان و دادرسان در عرصه اجتماعی عملیاتی و اجرایی 

قابل تبیین « ماهوی»و « صوری»شود. هر دو بعد حقوق در دو وجه می
هستند. تبیین صوری حقوق تنها به قوانین ثبت شده و احکام قضایی 

دانان و رد که در حیطه تخصصی حقوقبرآمده از آن قوانین توجه دا
وکال جای دارد. اما این تبیین ماهوی حقوق است که به عوامل 

پردازد که منجر به تدوین قانون و اجرای حکم قضایی فراحقوقی می
یابی از نظر وبر سازی و حقوقشود. لذا اگرچه هر دو بعد حقوقمی
اد جلد دوم کتاب اقتصتواند عقالنی یا غیرعقالنی باشد؛ اما وبر در می

وق عقالنیت حق و جامعه، معتقد است که برای شناخت عقالنیت و عدم
در یک جامعه، باید حقوق را از منظر ماهوی آن مورد بحث قرار داد. 
یعنی گستره وسیعی از معیارهای فراحقوقی مانند معیارهای اخالقی، 

ری گیسیاسی و مذهبی که ماهیت قوانین را شکل داده و در تصمیم
پردازی درباره مسائل حقوقی نقش اصلی های قضایی یا نظریهپرونده
 (.Weber, 2019) را دارد

 

میزان اعتبار و مشروعیت یک قانون )ثبت  ج( مشروعیت حقوقی:

به  .م وابسته استابه میزان باور و اعتقاد افراد آن نظو اجرا( از نظر وبر 
وقی، مشروعیت آن درجه تمایل افراد به یک نظام حق»ن دیگر سخ

در  (.Weber, 2019) «کندنظم و درجه مشروعیت آن را تعیین می
شناسی حقوق ماکس وبر، بندی کلی از نظریه جامعهیک تقسیم

 ، اشاره کرد.1توان به جدول می
 

شناسی حقوق ماکس وبر، با توجه به مفاهیم ارائه شده در جامعه
به  که آن مدلی دانستشناسی حقوق را آل جامعهتوان نوع ایدهمی

بررسی عوامل مؤثر در تدوین و تغییر قوانین حقوقی پرداخته، میزان 
عقالنیت و مشروعیت قوانین و چرایی آن را نیز بررسی کند. این نوع 

 ترسیم شده است. 1شکل آل در ایده
 

بر اساس مدل مطرح شده ضعف در عقالنیت، ماهیت و مشروعیت 
یابی )اجرا( خواهد سازی )ثبت( و حقوقعنوان مانع مهمی در حقوقبه

تقیم بین ای مسبایستی رابطهبود. بنابراین قاعدتاً بر اساس مدل وبر می
این عوامل و اثرگذاری آن در جامعه وجود داشته باشد. زیرا عقالنیت 
حقوق و ماهیت منسجم و کارا و مشروعیت آن در جامعه، موجب 

خواهد  ریزیی و ثبات در برنامهپذیربینیافزایش نظم و مقررات، پیش
نظام حقوقی آنچه تمام  معتقد است، وبر این زمینه شد. چنانچه در

تواند انجام دهد این است که زندگی اجتماعی را در یک حالت نسبتاً می
اختن و پذیر سبینینگه دارد و این کار را تا حد زیادی با پیش باثبات

ر مؤثگروه نخبه با ابزارهای  های حاکمیتهمچنین فراهم آوردن زمینه
 سازد.های آن عملی میتاعالم سیاس واجرا برای اعالم، 

 
شناسی حقوق، در زمینه حقوق آب بر اساس مدل مفهومی وبر از جامعه

توان سیر تحوالت قوانین آب را بر اساس سیر تغییرات در ایران نیز می
یت ام مدیربرای مثال نظ اجتماعی و گفتمان سیاسی غالب درک کرد.

شمسی به شکل محلی و بر  1291آبیاری در ایران تا قبل از دهه 
 شد. مراتبی از وظایف تنظیم میاساس سلسله

 

 
Table 1- Summary of Max Weber's Sociology of Law Theory 

 شناسی حقوق ماكس وبرخالصه نظريه جامعه -0جدول 
Weber's 

classification of the 

sociology of rights 
Formal substantive Rational / Irrational 

lawmaking Registered 

rules 
Reasons and factors 

behind the adoption of 

laws 

Comprehensiveness and generality of the law 

against taste laws (Depending on the political 

and discourse of states, ethical factors, etc.) 
lawfinding 

 
Judicial 

decisions 
The underlying factors 

for law enforcement 
The Comprehensiveness and Generality of 

Judgments Against Tastes (Depending on the 

Political and Discourse of Governments, 

Ethical Factors, etc.)  
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Fig. 1- The Ideal Type of Max Weber's Legal Sociology 

 شناسی حقوقی ماكس وبرآل جامعهنوع ايده -0 شکل 

 
نیز، مالحظات  1214حتی در زمان تدوین اولین قانون مدنی در سال 

دهه از  اما عرفی، شرعی و اجتماعی بر اولین قوانین آب تأثیرگذار بود.
شمسی تاکنون قوانین آب برحسب شرایط سیاسی داخلی و  91
های بعد اوج تغییر قوانین آب در سال المللی تغییرات زیادی داشت.بین

ی المللاتفاق افتاد. شرایط اجتماعی، سیاسی، بین 1257از انقالب 
گیری قوانین آب را به سمتی سوق داد که بر پایداری منابع آب جهت

 نی تأثیر گذاشت. سطحی و زیرزمی
 

لذا سیر تحول تاریخی قوانین آب در ایران بیانگر این است که بدون 
توجه به عوامل ماهوی و گفتمان اجتماعی و سیاسی حاکم بر قوانین 

وان تاند( نمیساز تصویب و اجرای قوانین آب شده)عواملی که زمینه
ن از گذشتعبارت دیگر بدون فرااین تغییر و تحوالت را درک کرد. به

گذاری در قوانین و وجه صوری قوانین، بسیاری از ابعاد سیاست
های آب مغفول مانده و تحلیل عمیقی از وضعیت ارائه نخواهد برنامه

( و سازی )ثبتشد. همچنین چنانچه بستر تأثیرگذار بر رویه قانون

یابی )اجرا( آب همراه با اعتماد اجتماعی نباشد منجر به فقدان قانون
گریزی در همه نشکنی و قانووعیت قوانین آب شده و قانونمشر

سطوح آشکار خواهد شد. این شرایط عالوه بر عدم مشروعیت اجتماعی 
 ود.ها نیز خواهد بگذاریریزی و سیاستقوانین آب، باعث ضعف برنامه

 
با توجه به مباحث نظری مطرح شده، در تحقیق حاضر در نظر داریم تا 

شناسی حقوق، سیر تحول حقوق آب در در جامعه بر اساس مدل وبر
گذاری )نه اجرای قانون( را ایران و چرایی این تحوالت در زمینه قانون

مورد تفحص قرار دهیم. الزم به توضیح است که در این تحقیق به 
دلیل دامنه وسیع عوامل تأثیرگذار بر تصویب و تغییر قوانین آب، عوامل 

در نظر گرفته شده است که در برگیرنده  اجتماعی در معنای وسیع آن
های سیاسی و سیاستی )داخلی و خارجی(، بسیاری از زیرمجموعه

طور خالصه آنچه فرهنگی و اجتماعی و مواردی این چنینی است. به
حقوق آب ایران شناسی حقوق آب، در بررسی عنوان تئوری جامعهبه

 شده است؛ نشان داده 3مورد توجه قرار خواهد گرفت در جدول 

 
Table 2- The conceptual framework used to explain the sociology of water rights in Iran 

 شناسی حقوق آب در ايرانچارچوب مفهومی مورد استفاده برای تبیین جامعه -0جدول 
Level of Analysis Dimensions Definitions 

Lawmaking of Water 

Rationality in Water 

Legislation Comprehensiveness and Stability of Water Laws 

Level of Analysis of 

Water Laws 

(Formal Analysis) 
water laws 

 
Analysis)  (Substantive 

Factors Adopting and Changing Water Laws  
The Legitimacy of Water 

Laws Social Acceptance and Trust in Water Rights 

Max Weber's ideal type of Sociology of Law 

3. Trusting into legislation and enforcement 

procedures 

1. Comprehensiveness and generality in 

implementation and legislation 

 2. Paying attention to the contextual 

factors of the enactment and enforcement 

of laws 

Rationality 

Substantive/ 

Formal 

Legitimacy 
  

The Ideal 

Type of Max 

Weber's 

Sociology of 

Low 
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سازی ، در این تحقیق با تمرکز بر حقوق3براساس اطالعات جدول 
ان های مختلف در ایرآب به تشریح بندهای قانونی قوانین آب طی دوره

 ها پرداخته خواهد شد. و چرایی تصویب آن
 

 شناسیروش -3

برای پاسخ به سؤاالت تحقیق، فرایند تاریخی تغییرات در قوانین آب 
با تمرکز بر فهم بستر اجتماعی و سیاسی مورد مطالعه قرار گرفت. 
جهت صحت بیشتر شناخت این فرایند تاریخی، رویکرد 

به موضوع مورد استفاده قرار گرفت که مبتنی بر  2نگریچندجانبه
است. بسیاری از  یکسان پدیده یک لعهمطا در هاروش ترکیب
پردازان این رویکرد استدالل خود را بر این انتخاب بر مبنای این نظریه

 یتنهایبه روشیتک هایداده تحلیل و آوریاند که جمعاصل قرار داده
 بتوانند ات شوند تلفیق هاروش از ایمجموعه با باید هاآن و نیست کافی

 رائها شانجداگانه کاربرد با مقایسه در را موضوع از تریکامل تصویر
   (.Iman and Aghapour, 2007) دهند

 
لذا در تحقیق حاضر اگرچه با روش تحلیل مضمون استقرایی به تحلیل 

ترومن و شرح مذاکرات  9متون و اسناد تاریخی همانند اسناد اصل 
 برای درک وجود های آب پرداخته شد، با اینمجلس و قوانین و برنامه

با مقوالت اخذ شده از تصویب و تغییر  برخی از ابعاد پنهان مرتبط
ددی ساختاریافته متعهای نیمهقوانین و چرایی این تغییرات، مصاحبه
 های مختلف اجرایی و مدیریتینیز با مسئوالن و کارشناسان در بخش
 کارگروه اعضای از نفر 5اند از انجام شد. نمونه مورد مصاحبه عبارت

 4 ای،منطقه آب کارشناسان از نفر 6 کشور، کشاورزی صنفی نظام آب
 و اصفهان هایاستان در پیشرو کشاورزان و بردارانبهره از نفر

 کشاورزی، کارشناسان و مدیران جهاد از نفر 9 بختیاری، و چهارمحال
 دجها وزارت برداریبهره هاینظام کارشناسان و مدیران دفتر از نفر 2
 فعاالن نفر 5 و آب هایانجمن و هاتشکل اعضای از نفر 2 شاورزی،ک
با توجه به تعدد قوانین آب در ایران، . بودند کشور آب بخش خبرگان و

ترین قوانین آب در شوندگان در رابطه با مهمدر مرحله اول از مصاحبه
تاریخ ایران سؤال شد. از خیل قوانین معرفی شده بیشترین تکرار مربوط 
به قوانین ذیل بوده است که در نهایت تحلیل تاریخی و میدانی نیز بر 

 روی این قوانین متمرکز شد؛

 بندهای قانونی آب در قانون مدنی  -

 قانون آب و نحوه ملی شدن آن -

 قانون توزیع عادالنه آب -

 درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق قانون -
 معین موارد در آن مصرف و دولت

 های غیرمجازن تعیین تکلیف چاهقانو -

 دقیقه 95 زمانی میانگین با تلفنی یا و حضوری صورتبه هامصاحبه
. شد امانج برفی گلوله روش به نمونه انتخاب نحوه .است گرفته انجام

 ق،تحقی از شرحی و مختلف مراکز در اصلی افراد و مدیران انتخاب با
 اول شخص طرف از دیگر افراد معرفی با و شده اعتمادسازی

 زا الزم اطالعات و شده شناسایی کارشناسان و خبرگان از ایمجموعه
 .شد اخذ هاآن
 

 مبتنی نلینک و گوبا چهارگانه معیارهای از اعتماد قابلیت معیار تعیین
 7پذیری، اطمینان6پذیریانتقال و 5تأییدپذیری ،9اعتبار یا باورپذیری بر

های اعتبار که مبتنی بر واقعی بودن توصیفات و یافته .شد استفاده
نگری و کسب اطالعات چندزاویه هایی چونپژوهش است، از روش

ل است قابل حصوو اعتبار تفسیری  ، بازبینی توسط تیم همکارموازی
ررسی مطالعه ــه بــا همکاری گروهی بــن مقاله نیز بــه در ایــک

د ــهای اکتشافی و تخصصی پرداخته شمصاحبهمختلف متون در کنار 
 ودـررسی شــا دالیل فراحقوقی تصویب و تغییر قوانین آب بـت
(Guba and Lincoln, 1989) . همچنین برای اعتبار تفسیری نتایج

استفاده شده است که عبارت  «2گر با استنباط پایینتوصیف»از طریق 
قول لننده از طریق نقکاست از توصیف کلمه به کلمه کلمات مشارکت

 (.Maxwell, 2004) مستقیم
 

 و اهحوزه به سایر نتایج تعمیم قابلیت معنای پذیری بهانتقال
هاست که در تحقیقات کیفی از آن تحت عنوان توصیف غنی یا زمینه

معتقد است  4آندریاس (.2004Bryman ,) شودحداکثری نام برده می
های ویژه کدگذاری در موارد ها و استفاده از رویهتوصیف غنی از داده

های پرتکرار برای رسیدن به مفاهیم کالن نظری از تاکتیک
   (.Andreas, 2003) پذیری استانتقال

 

 ژوهشپ در عینیت احراز شاخص جهت در کوشش معنایبه ییدپذیریتأ
 و اهداده دقت تحلیل قدرت معنای است که در تحقیقات کیفی به

پذیری نیز به درجه اطمینان (.Hariri, 2006) ستا هاآن ئیدتأ میزان
ها از سوی افراد مختلف اطالق پذیری و تکرارپذیری دادهبازیافت

در این تحقق برای افزایش (. Guba and Lincoln, 1989) شودمی
ر مورد بررسی قراهای مختلف ها، منابع متعدد و گروهاطمینان از یافته

 گرفتند.
 

شناسی مطرح شده، در ادامه با تفکیک تاریخ با توجه به روش
های مختلف، نقاط تغییر را شناسایی کرده و گذاری آب به دورهقانون

به بررسی عوامل فراحقوقی در چرایی تصویب و تغییر قوانین در هر 
خی تاری کننده اطالعاتهای تکمیلمقطع پرداخته خواهد شد. مصاحبه

 نیز در هر بخش ارائه شده است.
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 چالش حق مالکیت آب در حقوق ايران -3-0

ین مباحث مورد مناقشه در حقوق آب ایران که بسیار در ترمهمیکی از 
ها اشاره شد و در تحلیل اسناد نیز مشهود است، بحث مالکیت مصاحبه

در این مورد بارها باعث تغییر در قوانین  مناقشهکه ینحوبهآب است. 
آب و اجرای آن قوانین شده است. این بحث مبتنی بر پاسخ به این 

را دارد  11است و قابلیت حیازت 11سؤال است که آیا آب جزو مباحات
است؟ چنانچه آب جزو مباحات قابل حیازت در  13یا اینکه جزو انفال

 نت نظارت دولت، قابلیت اینظر گرفته شود، بدان معناست که آب تح
ده از شرع در ــرا دارد تا به تملک شخصی افراد درآید. این اصل برآم

و قانون توزیع عادالنه آب  1217دنی ـون قانون مــقوانین مختلفی چ
ران ـدنی ایـون مــدر حقیقت در قانرار گرفته است. ــورد استناد قــم
حت است، ت نی کشوروــه یکی از نخستین و مهمترین متون قانــک
ردن ا محترم شمــأثیر مستقیم فقه امامیه، در بحث مالکیت آب، بـت

 ه تبع آنــحق مالکیت خصوصی، تحت شرایطی امکان حیازت و ب
ده است ــرفته شـذیــع حیاتی پـایـن مــمالکیت خصوصی ای

(Jafari Nodooshan and Shahin, 2020.) 
 

و با رعایت قانون توزیع  شدهبه زعم رشیدی، آب جزء مال محسوب 
های مباح را تملک نمود و تملک آن از طریق توان آبعادالنه آب می

اما چنانچه آب جزو انفال  .(Rashidi, 2003) پذیر استحیازت امکان
برداری از آب را دارند اما در نظر گرفته شود یعنی افراد تنها حق بهره

نحوه ملی شوند. مالکیت آب در قانون آب و مالک آن محسوب نمی
تر است. چنانچه در بند اول این فال نزدیک( به حکم ان1297شدن آن )

وت عمومی در نظر ( آب در زمره ثر1217قانون )برخالف قانون مدنی 
گرفته شد. سرمد در جلد سوم کتاب حقوق آب، مالکیت آب را به استناد 
قانون ملی شدن آب، سرمایه ملّی و متعلق به عموم مردم دانسته؛ تا 

که درآمد حاصل از آن نیز باید طبق مقررات مالی و بودجه کشور جایی
عتقد است رشیدی نیز م .(Sarmad, 1973) به خزانه مملکت واریز شود

له تملک آب منتفی قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مسأ با تصویب
 1252قانون اساسی  95بعدها در اصل  .(Rashidi, 2003) شده است

ه ن به کار بردظ انفال برای آب و نحوه تملک بر آبه طور مشخص لف
 شد.

 
با وجود این تفاوت، قابلیت تملک خصوصی آب مبتنی بر قاعده شرعی 

در اسالم پذیرفته شده است. چنانچه مطابق قاعده « مباحاتحیازت »
مالکیت اقدام به حیازت از مباحات  قصدبه، هر یک از افراد مَنْ حازَ مَلِکَ

قهای ف شدند. بر این اساس است که اکثریتکند، مالک آن شناخته می
از د. آورنحساب میعنوان یکی از اسباب مالکیت بهبه امامیه حیازت را

شد، در بااعتبار طبیعت آنها مختلف میهکه حیازت اشیاء مباحه ب آنجا

آب رودخانه، وارد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی 
  (.Rashidi, 2003) شوداست، حیازت شناخته می

 
توان گفت اکثریت فقها آب را در زمره مباحات و بر بر این اساس می

 اند. برایقابل تملک خصوصی دانسته« مَنْ حازَ مَلِکَ»اساس قاعده 
کتاب خود با  22توان به باقر نجفی در جلد نمونه در این رابطه می

 یا شیخ طوسی در کتاب« االسالمشرائع شرح فی الکالمجواهر»عنوان 
اشاره کرد که آب را از مشترکات و مباحات عامه « المسائلالتهذیب»
از تحریرالوسیله امام خمینی به آب  39له رار داده است  یا در مسأق

مشترکات قابل حیازت اشاره شده است. اگرچه فقهایی چون  مثابهبه
که قابل  اندگرفته در نظراند که آب را جزو انفال شیخ کلینی نیز بوده

ه طور که گفته شد اکثریت فقها قائل بین همانا وجود باتملک نیست، 
عمدتاً این مالکیت . (Nowruzi, 2019) مالکیت خصوصی آب هستند
ه اق یا قباله در دفاتر شرعی به ثبت رسیددر سندهای دستی به نام بنچ

 است.
 

شرط مهمی چون قاعده فقهی اگرچه حیازت مباحات دارای پیش
است که مطابق با آن حد حیازت مقید و منوط به « الضرر و الضرار»

کنندگان حیازت ازجملهآن است که موجب ضرر و زیان به دیگران 
قبلی نشود. در همین رابطه بر اساس شرع تصرف مال مباحی که توسط 

 افراد حیازت شده باشد جایز نیست.
 

توان چنین گفت که در قوانین آب ایران، اصل انفال بودن یا لذا می
برانگیز بوده است. چنانچه تا قبل از قابل حیازت بودن همواره چالش

مَنْ »، بر اساس قاعده فقهی 1217مدنی اصالحات ارضی و در قانون 
از  بود. اما بعد گذارقانونی آب مدنظر خصوصاصل مالکیت « حازَ مَلِکَ

( 1297اصالحات ارضی و در قانون آب و نحوه ملی شدن آن )
اصل انفال بودن آب را مطرح کرد. در نظر گرفتن آب به  گذارقانون

نیز مطرح گردیده  1252قانون اساسی سال  95مثابه انفال، در اصل 
 قبیل از عمومی هایثروت و انفال»است. منطبق با این اصل 

 سایر و هارودخانه ها،دریاچه دریاها، ،معادن ،رهاشده یا موات هایزمین
 ،طبیعی هایبیشه نیزارها، ها،جنگل ها،دره ها،کوه ،عمومی هایآب

 و المالکمجهول اموال و وارث بدون ارث ،نیست حریم که مراتعی
 میاسال حکومت اختیار در شود،می مسترد غاصبین از که عمومی اموال
 ترتیب و تفصیل نماید، عمل آنها به نسبت عامه مصالح برطبق تا است

 .«کندمی معین قانون را یک هر از استفاده
 

منطبق با این اصل در طرح پیشنهادی قانون توزیع عادالنه آب در سال 
، شورای نگهبان منطبق با قواعد فقهی بر اصل انفال بودن آب 1261
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را قرار داده و مالکیت « مشترکات»ایراد گرفت و به جای لفظ انفال، 
وجود نحوه اجرای  این داران را به رسمیت شناخت. باخصوصی حقابه

های بعدی و همچنین لوایح و تک وسعه منابع آب در دورههای تطرح
های شده قانون آب بیانگر این است که حقابهیبتصوهای ماده

های حیازت شده مورد توجه قرار گرفته نشده است. خصوصی بر آب
یگر قوانین اصلی آب مبتنی بر رسمیت شناختن حقوق دعبارتبه

ها بر اساس اجرای طرح خصوصی و مشترکات، اما بندهای الحاقی و
حکم انفال آب )بدون مالکیت خصوصی( بوده است. الزمه فهم این 

زعم وبر فهم عوامل فراحقوقی و بستر اجتماعی و گذاری بهرویه قانون
دهنده به قوانین است که در ادامه به تفکیک قوانین اصلی سیاسی شکل

  آب کشور بدان پرداخته شده است.
 
یران از ر اع دوانین جامقتا پیش از تصویب  گفتتوان ی میطورکلبه

انون توزیع ق و 1297ب مصو آنن شد ملی ٔەب و نحوآانون قجمله 
 قاعدهاز در ایران ها و اراضی بآکیت لما، 1261ب مصوآب  هالندعا

این اصل  .(Nowruzi, 2019) دکرتبعیت می« مَنْ حازَ مَلِکَ»فقهی 
ایران نیز مبنای نظام اجتماعی مدیریت که تا قبل از تدوین قوانین در 

، مصوب شد. در ادامه به تشریح آن 1217آب بود در قانون مدنی 
 پرداخته شده است.

 

؛ آب مصداقی از 0311عوامل فراحقوقی قانون مدنی  -3-0

 مباحات قابل حیازت 

جزء اهداف ها پیش از سالایران  در قوانیناندیشه تصویب 
حتی قبل از انقالب مشروطه نیز  تاجایی که .خواهان بودمشروطه

 سر و سامانی« عدلیه»اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای 
ها کافی نبوده و بعد از آشوب و ولی این تالش .بود شدهبینییشپ

سیاسی و امنیتی که منتهی به تغییر حکومت از  هاییختگیرهمبه
در دستور کار حکومت جدید  قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که

تر از همه قانون مدنی بود. قرار گرفت تصویب قوانین ضروری و مهم
« قضاوت کنسولی» علت اهمیت این موضوع مربوط به لغو

مدنی  آن داشتن قانون هتوسط پهلوی اول بود که الزم )کاپیتوالسیون(
اردیبهشت ر دبود که به استناد بدان بتوان کاپیتوالسیون را رد کرد. لذا 

کاپیتوالسیون فرمانی خطاب به  لغورضاشاه برای ، شمسی 1216سال 
دمات مقبرای لغو کاپیتوالسیون صادر کرد تا « الممالکیمستوف»

سرانجام بعد از . را ظرف یک سال فراهم کندتدوین قانون مدنی 
 تیأه 1216 ماهیشنبه دهم داریخ سهــگذاری عدلیه جدید در تبنیان

 درــه کار کــد و شروع بــون مدنی منصوب شـانـتصویب ق
(Shaygan, 2018.) 

اکبر داور )وزیر وقت عدلیه( در ابتدا قصد داشت تا از طریق یعل
کارگیری مشاوران خارجی قانون مدنی ایران را تدوین کند اما به

هجدهم، بیست و پنجم، طی روزهای  در مجلسسخنرانی دکتر مصدق 
و افراد دیگری چون صدراالشراف  1216و بیست و هشتم خرداد سال 

باعث شد تا داور از روی آوردن به مشاوران خارجی در تدوین قانون 
نتخاب ا تییأسرانجام برای تصویب قانون مدنی همدنی اجتناب کند. 

 تمتبحر و دانشمندان واجد صالحی فقهایشدند که بیشتر ایشان از 
د. منبع اصلی تدوین حقوق مدنی، کتب مشهور فقهی چون شرایع، بودن

وان تشرح لمعه و جواهرالکالم و دیگر منابع مهم فقهی بوده است. می
ای از آشتی میان فقه، سنت و حقوق اذعان کرد که قانون مدنی نمونه

لذا در این قانون،  (.School of Water Tact, 2014) زمانه خود است
 نیز بر مبنای موازین شرعی و عرفی تدوین شد. حقوق آب

 
های مربوط به آب بر این اساس آنچه در زمینه عوامل فراحقوقی ماده

توان لحاظ داشت، این بود که در ثبت قانون می 1217در قانون مدنی 
، این موضوع کمبود آب نبود که منجر به تدوین قانون برای 1217

حکومت  گیری سیاسیاصل بر موضعبهبود وضعیت منابع آب شد، بلکه 
برای لغو کاپیتوالسیون و لزوم ثبت قوانین جامع برای آن بود که قوانین 
مربوط به آب را نیز در این قانون لحاظ کرد. بر این اساس سیستم 
مدیریت آبیاری بر همان رویه سابق که مبتنی بر مدیریت آب بر اساس 

ی قانونی آب در هامادهعرف محلی و شرعی بود برقرار شد. لذا در 
، مالکیت خصوصی آب بر مبنای قاعده فقهی و 1217قانون مدنی 

شرعی حیازت مباحات، حقوق و تعهدات، ارث و حق شفعه به رسمیت 
 شناخته شد. 

 
با توجه اینکه قابلیت تملک خصوصی و حیازت از منابع آب در قانون 

 ای دولت وبه رسمیت شناخته شده و جایگاه قانونی بر 1217مدنی 
در نظر گرفته نشده بود،  حاکمیت در امر نظارت و مدیریت منابع آب

لذا نظام اجتماعی مدیریت منابع آب مبتنی بر حفاظت و مدیریت محلی 
داران بود. لذا آنچه مبنای قابلیت تملک خصوصی آب و بر عهده حقابه

 را رقم زد برآمده از گفتمان حاکم بر دوران )مدیریت محلی آب( در
نشان داده  3شکل تدوین قانون مذکور بود. وضعیت تشریح شده در 

 شده است. 
 

با توجه به مبنای تدوین قانون مدنی شرعیات و عرف حاکم بر جامعه 
قانون مدنی هرکس  197بود، لذا بر مبنای اصل حیازت بر اساس ماده 

مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند، مالک آن 
شود. لذا بر اساس این بند کلی، اصل بر امکان تملک خصوصی و می

 آب با رعایت قاعده الضرر و الضرار بود.  حیازت از منابع
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Fig. 2- Legal factors affecting the adoption of water management laws in civil law (1928) 

 0311عوامل فراحقوقی مؤثر در تدوين بندهای آب در قانون مدنی  -0شکل  

 
قانون  194و  192خاص در رابطه با آب در ماده  طوربهاین قانون 

باح توانستند در زمین ممبنی بر این بند مردم می مدنی نیز مطرح شد.
 192نهرها را تملک و آب مباح را حیازت کنند. چنانچه طبق ماده 

ه ند و متصل کند به رودخانقانون مدنی هر کس در زمین مباح نهری بک
 194شود. همچنین در ماده احیاء کرده و مالک آن نهر می آن نهر را

حیازت مباحی نهر یا مجرای آبی احداث کند آب  قصدبههرگاه کسی 
که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجرا است  مباحی

مشروب  توان از آن نهری جدا کرد یا زمینیو بدون اذن مالک نمی
که شخص حیازت را بر منابع آبی انجام دهد، مالکیت ینهمنمود. لذا 

شد و دولت یا حکومت نظارت خصوصی آب و نهر برای وی مستقر می
  (.Katouzian, 1997) و مالکیتی بر منابع آبی از هر قبیل نداشتند

 
عالوه بر این در قانون مذکور بر اساس قاعده فقهی الضرر و الضرار، 

ست برداری از آن ااولویت بر مالکیت آب مبتنی بر اولویت زمانی بهره
این قانون  154نه نزدیکی به منبع و سرچشمه آب. چنانچه در ماده 

چنین مطرح شده است که هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف 
حیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی رودخانه ا

تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب سابقه تضییقی نباشد می
کند، واال حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او باالتر از سایر اراضی باشد. 

قانون مدنی نیز بیان شده است که هرگاه  152در همین رابطه در ماده 
ء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن تاریخ احیا

ه در احیاء؛ اگرچ متأخرشود بر زمین مقدم بوده است در آب نیز مقدم می

عبارت دیگر برداشت متأخر نباید منجر به ضرر تر از آن باشد. بهیینپا
 کننده متقدم باشد.حیازت

 
د که گیرار میتقدم مکانی بر سرچشمه تنها در جایی مورد استناد قر

برداری از منابع آبی مشخص نباشد. چنانچه طبق ماده تقدم زمانی بهره
این قانون، هرگاه آب نهری کافی نباشد که تمام اراضی اطراف  156

آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختالف شود 
مینی زیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر یچهو 

تر ییناپحاجت حق تقدم بر زمین  قدربهتر است که به منبع آب نزدیک
 خواهد داشت. 

 
پس باوجود توجه به اصل حیازت مباحات در مالکیت منابع آب که در 
قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است، بر همان اساس قنوات و 

 عنوانهایی که مورد استفاده عموم هستند دارای مالکیت عمومی چاه
شده اما مالکیت تأسیسات آبی در قانون مدنی جزو اموال خصوصی در 

قانونی مکمل قانون مدنی  1214نظر گرفته شده است. چنانچه در سال 
ماده بود. ازآنجاکه قنوات  4در رابطه قنوات نگاشته شد که مشتمل بر 

کنند، در این متعلق به شخص یا اشخاصی است که آن را احداث می
 برداری از منابع یاها در بهرهفادی برای تنظیم روابط میان آنقانون م

مخارج حفظ و الیروبی قنات و بر اساس میزان مشارکت در 
 گذاری وضع شد.سرمایه
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، عقود و 1217قواعد قانون مدنی  موجببهعالوه بر حیازت مباحات 
ه مثابتعهدات و ارث نیز از دیگر احکام و قوانینی است که آب را به

ان با توکند. چنانچه بر اساس این اصل میموال خصوصی تعریف میا
در اختیار داشتن عقل، بلوغ، اراده به خرید یا فروش مال پرداخت. 

مالکیت اشخاص بر منابع آب بر اساس شرع و قانون حیازت  ازآنجاکه
تثبیت گردید و مالک آن دارای تمام حقوق منتج از مالکیت به ملک 

وان در چارچوب قرارداد حقوقی آب تملک شده را تخود شد، لذا می
 مورد معامله قرار دهد.

 
انون این قماده اول قانون قنوات نیز با اتکا به اصل الضرر و الضرار در 

واد کند. در مبرداری را بر اساس حیازت مباحات تعیین میاولویت بهره
ب از یت آبه جدایی مالک قائلصراحتاً  گذارقانونقانون قنوات،  2تا  1

زمین شده است و حق حریم آبی را برای زمین مملوکه قائل شده و 
حدود مالکیت را برای مالک زمین و مالک منابع آب زیرزمینی تعیین 
کرده است. همچنین در ماده اضافه شده به قانون قنوات در تاریخ 

قانون قنوات است به توسعه  11نیز که معروف به ماده  12/6/1212
و سطح زیر کشت با لحاظ اصل الضرر و الضرار اشاره شده منابع آبی 

است. لذا با توجه به اینکه بر اساس اصل فقهی حیازت مباحات در 
قانون مدنی مالکیت خصوصی افراد بر منابع آب محترم شناخته شد، 

 نامه اجرایی آن را درقانون ثبت قنات و منابع آبی و آئین گذارقانون
 م به ثبت و صدور سند برای قنوات کشور کرد.تأیید و اقدا 1217سال 

 
های قانونی آن در و ماده 1217در مجموع آنچه از قانون مدنی سال 

برداری آب مشهود است، اصل بر مالکیت زمینه مدیریت و بهره
خصوصی و قابلیت حیازت بر منابع آب است که برگرفته از اصول فقه 

نیز معیار نظام اجتماعی و شرعیات بوده و تا قبل از تصویب قانون 
آبیاری بود. در حقیقت مطابق با نظم اجتماعی موجود در مدیریت محلی 
آب در قانون تصویب شده در این دوران، دولت نه در مدیریت و نه در 

د. باشحفاظت از منابع آب در قانون مذکور دارای جایگاه قانونی نمی
ب و نحوه ملی این رویه تا زمان اصالحات ارضی و تدوین قانون آ

 پابرجا بود. 1297شدن آن در سال 
 

شوندگان نظام حقوقی مبتنی بر اصل حیازت بسیاری از مصاحبه
مباحات را که تا قبل از اصالحات ارضی در ایران پابرجا بود، یکی از 

منابع  دانستند که پایداریهای مدیریت منابع آب میترین سیستمموفق
های مونه یکی از اعضای دفتر نظامآب را ایجاد کرده بود. برای ن

تا قبل از »برداری جهاد کشاورزی در این رابطه بیان داشت بهره
اصالحات ارضی مدیریت آب غیردولتی بود و افراد بر اساس روابط 
رودررو، نظام پیچیده مدیریت آب داشتند. سیستم مدیریت مشارکتی 

ای آب بدون نظارت همتا بود و قطرهایرانیان در قنات در همان زمان بی
شد. اما دولت با ورود خودش وضعیت رو خراب کرد. برداری نمیبهره

در حقیقت «. االن هم قصد داره به همون دوره برگرده اما خیلی سخته
چار المللی ایجاد شد، حقوق آب نیز دبا تغییراتی که در سطح ملی و بین

یت دولتی دیرتطور و تغییرات اساسی گشت و از مدیریت مشارکتی به م
تبع آن دچار تغییرات زیادی شد که در ادامه درآمده و حقوق آب نیز به

 مورد بررسی قرار گرفته است.
 

 گذار از مالکیت خصوصی آب به انفال در قوانین -3-3

طور که گفته شد قابلیت حیازت و تملک از آب که در قانون مدنی همان
طوالنی در تاریخ به رسمیت شناخته شد، دارای قدمت  1217سال 

 وجود با تغییر مناسبات جهانی و این حکمرانی آب کشور بوده است. با
ی های کمونیستداخلی در مسیر رسیدن به توسعه، مبارزه با انقالب

دهقانی از طریق اصالحات ارضی و توسعه ابزارهای پیشرفته 
 برداری از منابع آب، نظام مدیریت اجتماعی آب با اختالل مواجهبهره

شمسی در ایران بوده  1291زمان با آغاز دهه شد. در این دوران که هم
است، گام اول تحول مدیریت آب در کشور برداشته شد. این تغییرات 

به  37/9/1297با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در تاریخ 
اوج خود رسید. چنانچه با ملی شدن آب در قانون مذکور، تحوالت 

که مبتنی بر مالکیت خصوصی « من حاز ملک»ده حقوقی آب از قاع
 مثابه انفال تغییر یافت. از این تاریخ به بعد،آب بود به مالکیت آب به

آب نه ازجمله مشترکات که قابل حیازت شدن و مالکیت توسط 
برداران خصوصی است بلکه در زمره ثروت عمومی قرار گرفت که بهره

آن بر عهده دولت است. در ادامه متعلق به همه مردم بوده و حفاظت از 
گیری حقوق آب در عوامل فراحقوقی شرح داده شده است که در شکل

 این دوران نقش داشته است. 

 

 سال آن شدن ملی نحوه و عوامل فراحقوقی قانون آب -3-2

 ؛ آب مصداقی از انفال0321

اگرچه از اواسط دوره قاجار و انقالب مشروطه تالش برای قرار گرفتن 
ریزی برای توسعه ایران در مدار توسعه آشکار شده بود، اما اوج برنامه

قوت گرفت. در  1221طور ویژه از دهه بعد از جنگ جهانی دوم و به
حقیقت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم بازتعریف شد. چنانچه بعد 

 در را بلوک شرق و غرب دو جهان سروری سر بر از این جنگ، رقابت
 اتنه نه جهانی وقایع  داد. این قرار هم رودرروی لوژیکیایدئو عرصه
 جهان هب رسیدن شوق با را سوم جهان کشورهای از بسیاری بلکه ایران

 قرار غرب و شرق بلوک ایده گزینش بین رقابتی در یافتهتوسعه موعود
 .بود داده
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نفوذ کمونیسم در این رقابت جهانی ایدئولوژیک تا جایی بود که تا قلب 
 یونان در مکمونیس نفوذ یافتن شدت با انگلیس اروپا رخنه کرد. چنانچه

 اطالع و کرد کمک تقاضای( 1235 اسفند) 1497 فوریه در آمریکا از
 وگیریجل یونان در هاکمونیست فعالیت از تواندنمی دیگر دولتش داد
، لذا به دنبال این جریان .گیرند دوش به را هاجنگ این مالی بار و کند

 دوم دور جمهور آمریکا، نطق معروف خود را درترومن رئیس
شمسی در ایران بیان داشت  1232 سال با مصادف اشجمهوریریاست

ن ــکه بند چهارم برنامه منتج از آن به اصل چهار ترومن معروف شد. ای
ه کشورهای کمتر ــود را کمک اقتصادی بــاصل مبنای خ

 یزیویس پل گفته هــیافته و جهان سوم قرار داده بود. اگرچه بهوسعــت
 گمان هــک طورآن نه ترومن، 9 اصل برنامه اول و اصلی دفــه

 حفظ ، بلکهدهــمان عقب کشورهای هــب کمک دــشمی
 تاس سرد بوده جنگ دوران در کمونیست اــب مبارزه و داریهــسرمای

(Rafieerad and Mohammadi, 2017.)  
 

از آنجاکه اقتصاد کشاورزی مبنای اصلی بسیاری از کشورهای جهان 
های کمونیستی نیز عمدتاً انقالبات دهقانی بود؛ لذا سوم بوده و انقالب

 کشاورزی و کشاورزان محور اصل چهار ترومن قرار گرفتند. بر این مبنا
 توسعه برای عظیم هایگذاریسرمایه که دیدگاه این امریکا در

یسم کمون به روستاییان جذب موانع ترینمهم از ایی و کشاورزیروست
رد گذاری در دوران جنگ ساست، اساس سیاست و انقالبات کمونیستی

ظیم های عپروژه در همین دوران بود که به گفته مولینگا، نمایش .شد
 رگبز پروژه اندازیراه مانند)آسا از توسعه منابع آب و کشاورزی و غول

 رد به مکزیک آالسکا از آب انتقال آسایغول پروژه و شوروی در ولتا
های همچنین دستگاه (.Mollinga, 2010) رونق گرفت( آمریکا

ترومن وارد کشورهای جهان سوم چون ایران  9حفاری چاه با اصل 
های عظیم انتقال منابع آب شد و الگوی ساخت سدهای بزرگ و پروژه

 شد. یافتگی دانستهی محور توسعهبا الگوگیری از دو ابرقدرت جهان
 

له اصالحات ترومن بر مسأ 9شمسی، اصل  1221هه از همان ابتدا در د
واسطه حذف نابرابری طبقاتی در روستا مانع ارضی تأکید داشت؛ تا به

ها و مراکز علمی نیز به کمک این امر از انقالبات مذکور شود. دانشگاه
ا فراهم کردند. چنانچه طی آمده و پشتوانه کارشناسی این طرح ر

 رایشو» عنوان مشاور ارشد کندی که ریاستهای بعد، روستو بهسال
 اتحاد» سازمان ریاست و آمریکا خارجه وزارت «سیاسی ریزیبرنامه
 و کشاورزی اقتصاد هایکه هدف مطالعه چگونگی رفورم «ترقی برای

ود معتقد بداشت،  عهده به سوم را جهان مناطق توسعه برای روستایی
 توسعه و رشد با سومی جهان کشور یک کلی توسعه و رشد که

 جمعیت از درصد 75 از دارد. زیرا بیش خاص رابطه کشاورزی

 رد و کنندمی زندگی روستایی مناطق در توسعه حال در کشورهای
وی وظیفه دولت برای رسیدن به این  هستند فعال کشاورزی بخش

با  بینی بود کهدانست. لذا قابل پیشمیامر را انجام اصالحات ارضی 
 توبیمحب روستایی توسعه و آبیاری مهندسی ، رشته9ورود برنامه اصل 

  .12کند داپی ایرانی سیاستمداران و آمریکایی مستشاران بین در زیادی
 

در ایران مطرح شده  1221لذا تالش برای اصالحات ارضی که از دهه 
 شارجمهور وقت آمریکا فکندی رئیسبود، یک دهه بعد به بار نشست و 

 اصالحات الخصوصعلی اجتماعی اصالحات انجام برای شاه روی بر
تشدید کرده و مساعدت مالی خود را منوط به انجام این امر  را ارضی

 آمریکا شمسی، 91در نهایت در اوایل دهه  (.Fayaz, 2016) دانست
 و التین آمریکای کشورهای یهمه برای که را اصالحاتی ینسخه
 هما این نسخه چند و داد ایران تحویل به بود کرده تهیه سوم جهان

 عموم 1291 بهمن 6 تاریخ در اجرایی شد و سفید عنوان انقالب با بعد
 . ادندد مثبت آن رأی به و کرده شرکت سراسری پرسیهمه در نیز مردم

 
مهمی اصل ملی کردن آب، اصل دهم انقالب سفید است که تحول 

در حکمرانی و مدیریت آب ایجاد کرد. عالوه بر این پیش از این اصل 
 عمیق، تعادل منابع هایچاه های حفاری و فندلیل ورود دستگاهنیز به

 کردن یدولت که زمینه آبیاری مستقل بنگاه خورده وهمآب زیرزمینی به
 اشکل گرفته بود. لذ کشاورزی وزارت نظرکرد، تحترا فراهم می آب

این امر با اصالحات ارضی و حذف مالکیت خوانین بر روی زمین و 
ها چون قنوات تشدید شد. زیرا در نبود اربابان حفاظت و اموال آن

بر بوده و نظام اجتماعی خاصی را قنوات که بسیار هزینه نگهداری از 
 نیازمند بود مخدوش شد. 

 
 1292 تا 1291 لسا از آمریکا که سیاسی کمیسر نیوبری چنانچه الیور

 افراد» که داشت اشاره نکته این به نیز برد،می سر به ایران در
 قشن ایران ارضی اصالحات برنامه طراحی در که ایرانی کردهتحصیل

 قنات هاآن عمده نگرانی. دارند ابا دهقانان به زمین واگذاری از دارند،
 از قنات ارضی اصالحات اجرای با که اندعقیده این بر گروه این. است
 هنتیج در و شودمی خارج بلدند را آن مدیریت که مرفهی افراد دست
. گذار (Rafieerad and Mohammadi, 2017) «شد خواهد ویران

گرایانه مدیریت قنوات به فرهنگ فردگرایانه مدیریت از فرهنگ جمع
ها مطرح شد؛ در همین رابطه یکی از آب چاه در بسیاری از مصاحبه

ز قبل ا»اعضای کارگروه آب در نظام صنفی کشاورزی بیان داشت؛ 
اصالحات ارضی اصالً تو مناطق مرکزی فقط قنات بود و مدیریت 

یری باعث رونق کشت و زرع بود. اما قانون که مشارکتی مردم کو
تر و صاحب شد. بعد هم چاه اومد که خیلی راحتعوض شد قنات بی
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اش دردسرتر از قنات بود و هر کی تو دل کویر چاه زد و این نتیجهبی
 «.شد
 

بری و مدیریت همچنین برهم خوردن تعادل در نظام اجتماعی حقابه
 نظیر عمرانی برای توسعه آب عظیم هایگذاریسرمایه آب قدیم با

 حکمرانی و سوم عمرانی تشدید شد. در این دوران دوم برنامه در سدها
مواجه شده بود که در کنار  بردارانبهره از ایتازه گروه آب در ایران با

به  دندبو کنندگانحیازت یا آبهحق صاحبان که آب برداران قبلیبهره
 اجتماعات کوتاهی، مدت در چنانچه. ختندبرداری از منابع آب پردابهره

 تفادهاس آب منابع از جاافتاده نظمی و هماهنگی با که شهری و روستایی
 بدیلت گراخشونت بعضاً و پرمنازعه و ریختههمبه جوامعی به کردندمی

ای در این زمینه گفت؛ شدند. یکی از کارشناسان شرکت آب منطقه
وقتی دولت ورود کرد در مدیریت آب، نه تنها آب حفاظت نشد بلکه »

اختالفات اجتماعی هم از همون موقع شروع شد. دولت توان نظارت 
ها و روستاها رو نداشته و نداره برای همین مدیریت محلی به همه دشت

رده و خودش هم نتونسته درست مدیریت کنه و قبلی رو از بین ب
 «. مشکالت رو زیاد کرده

 
توان گفت قوانین مصوب، قانون مدنی، عرف اجتماعی بر این اساس می

 برای ونیقان و احکام شرعی دیگر کارایی نداشتند، بر این اساس تجهیز
بود که در  الزم آب منابع مدیریت در جدید هایپدیده این با مواجهه

ت مدیریت دولتی آب را با اعالم قانون ملی آب در قالب اصل دهم نهای
 انقالب سفید رقم زد.

 
اصل دهم انقالب سفید با تصویب نهایی قانون آب و نحوه ملی شدن 

به اوج خود رسید و نقطه ثقلی در نظام مدیریت  1297آن در سال 
ار درباره ای برای اولین بماده 66منابع آب ایران ایجاد کرد. این قانون 
ین( بدیلی را به دولت )در نبود خوانمدیریت و مالکیت منابع آب نقش بی

کل  شوضعیت تشریح شده در برای حفاظت و مدیریت منابع آب داد. 
 نشان داده شده است. 2
 

های مختلف این مدل قابل دریافت است، تداخلی از آنچه از بخش
ه منابع آب ک برداری ازبهرهمناسبات سیاسی و تغییرات فنّاورانه در 

، 1297منجر به ملی شدن آب شده است. ملی شدن آب در قانون آب 
نقطه ثقل مهمی در نظام مدیریت و حکمرانی آب است. در حقیقت از 

طور رسمی، مالکیت آب از زمره مشترکات خارج و طریق این قانون به
ثروت به مبحث انفال نزدیک شد )آب در قانون مذکور تحت عنوان 

 کنندگان قبلی آباگرچه مالکان و حیازت عمومی دانسته شده است(.
ا نیز هدر این قانون به رسمیت شناخته شدند، اما نه تنها برداشت آن

 کنندگان بعدی نیز بدونتحت نظارت دولت قرار گرفت بلکه حیازت
برداری کسب مجوز دولتی و صالحدید وزارت آب و برق قادر به بهره

 آب نبودند.از منابع 

 

 
Fig. 3- Trans-legal factors affecting water law adoption in year 1968 

 0321عوامل فراحقوقی مؤثر در تدوين قانون آب و نحوه ملی شدن آن  -3شکل 
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قانون در ماده یک مطرح شده  اصل اساسی مدیریت دولتی آب در این
ها اعم از منابع آب سطحی و است. بر اساس این ماده قانونی کلیه آب

زیرزمینی، ثروت ملی محسوب شده و متعلق به عموم است و مسئولیت 
برداری از این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات و حفظ و بهره

د چنانچه گفته ش شود.توسعه منابع آب به وزارت برق و نیرو محول می
مطرح شده است که « ثروت ملی»در این ماده برای اولین بار مفهوم 

 تا قبل از آن در حقوق مرسوم نبوده است.
 
داران قدیم با طور که ذکر شد در این قانون حقابهوجود همان این با

برداری از منابع آب بودند. این اصل در ماده نظارت دولت قادر به بهره
ه و بیان داشته که تمام مستندات مالکیت آب قبل از ثبت اشاره شد 2

طور که این قانون به رسمیت شناخته خواهد شد. با این وجود همان
این قانون قدرتی را در اختیار دولت قرار داده است که  5ماده  ذکر شد،

آبه هایی که مجموع حقدر رودخانه» توانداز طریق آن دولت می
ها باشد و رودخانهی میزان واقعی و عادکنندگان بیش از مصرف

وسیله هر ناحیه بهر د، های موجود به مصرف مفید نرسدآبهحق
به  توجه بااین قانون  2و  7طبق مواد  نفریپنجو  نفریسه هایتهیأ

تقسیم و مصرف و معمول ت مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفی
 نظریه وکند  تجدیدنظرن کنندگاآبه مصرفمحل در تعیین میزان حق

 رامورداجوزارت آب و برق به  وسیلهبهمزبور پس از قطعیت  هایتهیأ
د. همچنین از تاریخ مذکور به بعد حق اجازه مصرف از شومیه گذارد

 یاشخاص حقیقی یا حقوق بهمصرف  طریق دولت و با صدور پروانه
 د. شوواگذار می

 
ه داران به رسمیت شناختآبهه حقدر حقیقت طبق این ماده قانونی اگرچ

ها به عهده دولت بوده و متناسب اند، اما میزان مصرف معقول آنشده
لذا پروانه ها پروانه مصرف صادر خواهد کرد. با آن میزان برای آن

را  های قدیمیآبههای دولتی جای حقمصرف مفید به تشخیص هیئت
مصرف مفید آب منحصراً صدور پروانه این قانون  4گرفت و طبق ماده 

 آبهو برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقب با وزارت آ
همچنین از تاریخ تصویب این قانون به بعد افراد خود  اعالم شد.ممنوع 

توانست تنها بر اساس قاعده الضرر و الضرار از منابع آب بدون نمی
تنها با اجازه صاحب حیازت کنند و آن را تحت تملک درآورد، بلکه 

دولت و وزارت آب و برق این امر ممکن بود. نقش حفاظتی دولت بر 
 31است که حتی طبق ماده  جایی منابع آب در غیاب میرابان سنتی تا

تواند برای حفاظت از منابع آب و عدم اجازه حیازت این قانون دولت می
د نجدید بر آب طبق شرع، از استقرار سازمان پلیس مسلح استفاده ک

 که دارای اختیارات ضابطین دادگستری هستند.

در  بها راالزم به ذکر است که صدور پروانه مصرف برای اولین بار آب
 52سیستم مدیریت منابع آب کشور تعریف کرد. چنانچه بر اساس ماده 

های عمرانی یا قانون آب و برق در مناطقی که طرح این قانون، وزارت
شده آب را درآمده است نرخ متوسطه تمام آب به مرحله اجران ملی شد

با توجه  باریککنندگان پنج سال برای کلیه مصرف مترمکعببر حسب 
طبق این قانون همچنین . و اعالم داردن های جاری تعییهزینهه ب

کشاورزی برای محصول واحد در ب تدریجاً نرخ آچنین تعیین شد که 
یت اقتدار دولت در مدیر دامنه شود.تمام کشور یکسان تعیین و وصول 

و حفاظت آب طبق این قانون تا جایی در نظر گرفته شده است که 
برداری پرداخت بر و صاحب پروانه بهرهآبهبهای حقحتی چنانچه آب

 .شودکننده قطع میمصرفنشود، آب 
 

های دولتی آب این قانون از اجازه تأسیس شرکت 33همچنین در ماده 
ت که ایجاد آن در ید دولت است. در تبصره ای صحبت شده اسمنطقه

 این موجببهکلیه وجوه دریافتی چنین مقرر شد که  52چهار ماده 
های آب که مسئول اداره و سازمانا هطبق اساسنامه شرکت قانون

جاری و ا هآب است به مصرف هزینه ها و سایر منابعرودخانه
سات و کمک برداری و نگهداری و استهالک و تکمیل تأسیبهره

این ماده خواهد  1 ضرر دهنده موضوع تبصرهی هااحتمالی به شرکت
 د.رسی
 

نقش حاکمیتی در مدیریت منابع آب در این قانون بسیار پررنگ بود. 
بع یخ مدیریت مناکه برخالف رویه اجتماعی و عرف قالب در تارتا جایی

ر دهای تشخیص هیچ جایی برای معتمدین محلی تآب ایران، در هیأ
این قانون  2های تشخیص در ماده نظر گرفته نشده بود. اعضای هیئت

مرکب خواهند بود  نفریسه هایتهیأاعضاء اند؛ این افراد عنوان شده
وزارت آب و برق و یک نفر کارشناس ب از دو نفر کارشناس به انتخا

ز ا اندعبارت نفریپنج هایتهیأکشاورزی و اعضاء  به انتخاب وزارت
ازمان سمدیرعامل تان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و دادس

ای نماینده وزارت سازمان آب منطقه ای و در صورت نبودنآب منطقه
اصالحات ارضی استان یا فرمانداری  کلرئیسیا  و مدیرکلآب و برق 

 فرمانداری کل و یک یا استانکشاورزی ل ک رئیسیا  مدیرکلکل و 
 ق.نفر کارشناس به انتخاب وزیر آب و بر

 
حفر  تمرکز دارد، های زیرزمینیآبدر فصل سوم این قانون نیز که بر 

وزارت آب ت اجازه و موافق هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور با
ها داند. برای اولین بار طبق این قانون برخی از دشتممکن میو برق 

خورده و از چرخه تعادل همها بهیزان تولید و مصرف آب در آنکه م
ها غیرقانونی خارج شده بودند، ممنوعه اعالم شدند و احداث چاه در آن
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اعالم شد و از این طریق قانون مذکور نقش نظارتی و حفاظتی برای 
این  32گذار در ماده وزارت آب و برق قائل شد. بر همین اساس قانون

برداران نظور پایش میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی، بهرهمقانون به
 را ملزم به گرفتن مجوز از اداره آب و برق کرده است.

 
توان درک کرد که بعد از با توجه به موارد مطروحه در این قانون، می

اصالحات ارضی در تاریخ ایران که اربابان جایگاه خود را از دست دادند 
برداری از آب وجود نداشت، بهره تقیم بر حفاظت وو نظارت محلی و مس

واسطه قانون آب و نحوه ملی شدن آن برای اولین بار حاکمیت به
 برداری از منابع آب نقش ایفا کرد.عنوان متولی اصلی حفاظت و بهرهبه

سازی )تصویب قوانین(، عوامل سیاستی برآمده از در این رویه از حقوق
ی گذار به اصالحات ارضی در کنار نبود نظارت المللی برافشارهای بین

برداری منابع آب منجر به برآمدن بسیاری از مشکالت اجتماعی در بهره
برداران و همچنین افت منابع آب سطح آب زیرزمینی و محلی بین بهره

های توسعه منابع آب نیز شد. لذا از این تاریخ به بعد در روند برنامه
، 1257. این رویه تا زمان انقالب اسالمی تر شدنقش حاکمیت پررنگ

، 1257رویه اصلی و ثابت مدیریت منابع آب کشور بود. اما با انقالب 
در  1217مبنای شرعی و اسالمی در قانون همچون قانون مدنی 

اولویت قرار داده شد و از قانون آب تفسیری جدید ارائه گردید. بر مبنای 
 تغییر قرار گرفت و گذار از انفال تفسیر جدید مجدداً مالکیت در معرض

به مشترکات در مالکیت آب حادث شد. در ادامه این تغییر رویه و عوامل 
 فراحقوقی مؤثر در آن شرح داده شده است.

 

گذار از انفال به مشتركات در قوانین مالکیت آب بعد از  -3-1

 0311انقالب 

آب نیز بود. ، انقالب در قوانین 1257انقالب اسالمی ایران در سال 
چنانچه برخالف قوانین قبل از انقالب چون قانون آب و نحوه ملی 

( که مالکیت حقوقی آب را بر مبنای انفال معنا کرده 1297شدن آن )
موضع اصلی بر مبنای  1261بود، در قانون توزیع عادالنه آب در سال 

شرع و فقه گرفته شده و مبتنی بر مشروعیت مالکیت خصوصی و در 
مثابه مشترکات است. لذا چرخش مجدد به رفتن مالکیت آب بهنظر گ

اصل مشترکات و نفی انفال بودن آب در دوران بعد از انقالب مشهود 
 . 19است

 
های دیگر اگرچه قانون توزیع عادالنه آب در بسیاری از بخشعبارتبه

است، اما بر مبنای برخی  1297قانونی اقتباس شده از قانون آب سال 
ر هایی نیز با آن دارد. عالوه باز ایرادات شرعی به قانون پیشین، تفاوت

توزیع »و « 1297آب و نحوه ملی شدن آن در سال »این هر دو قانون 
برآیندی از انقالب هستند. با این وجود « 1261دالنه آب در سال عا

قانون اول در انقالبی اصالحی و خودخواسته توسط رژیم حاکم برای 
گذار به توسعه پیشنهادی آمریکا و با ارائه طرح انقالب سفید توسط 

های آمریکایی چون روستو تصویب شد. اما قانون دوم برآمده تئوریسین
ز گستری و استقالل ایاسی است که با محوریت عدالتاز انقالبی س

اتفاق افتاد. خواسته  1257های جهانی چون امریکا در سال قدرت
نمایندگان مجلس برای تأیید طرح توزیع عادالنه آب، ایجاد عدالت و 
رفع ظلم به کشاورزان و مستضعفان عنوان شده است )نگاه کنید به 

جلس شورای اسالمی(. لذا اول م هدور 61شرح مذاکرات جلسه 
های این دو قانون را باید برآمده از بستر اجتماعی و سیاسی تفاوت

عبارت دیگر عوامل فراحقوقی آن در نظر گرفت. با ها و بهتدوین آن
شرح  1297توجه به اینکه عوامل فراحقوقی در تدوین قانون آب سال 

یع عادالنه آب داده شد، در ادامه این عوامل در رابطه با قانون توز
 تشریح خواهد شد.

 

؛ آب 0380عوامل فراحقوقی قانون توزيع عادالنه آب  -3-8

 مصداقی از مشتركات

، غلبه دولت هم از 1252در اولین قانون اساسی بعد از انقالب مصوب 
های مهم اقتصادی کشور بعد اختیارات و هم از بعد وظایف در بخش
های تجمیع تمامی فعالیتمشهود و سلب اختیار از بخش خصوصی و 

این قانون نمایان  95و  99، 92، 21بندهای عمده اقتصادی در قالب 
بود. اما آنچه در این قانون بر مدیریت و نوع حکمرانی آب در ایران 

قانون اساسی آن بود که بر حکم انفال  95تأثیر زیادی گذاشت، اصل 
ال انون آب سبودن منابع طبیعی چون آب تأکید داشت که همسو با ق

و البته ناقض احکام شرعی پیش از خود مبتنی بر مشروعیت  1297
وجود بعدها با دخالت شورای نگهبان و احکام  این اصل حیازت بود. با

نه شرعی فقها، اصل انفال بودن در طرح پیشنهادی قانون توزیع عادال
دیل تب« انفال به مشترکات»ین قانون آب اصالح شده و در بند اول ا

 شد که در جای خود بررسی شده است. 
 

ترین قانون مصوب پس از انقالب اسالمی ایران در زمینه آب، اما مهم
تدوین شد. طرح  1261قانون توزیع عادالنه آب است که در سال 

اول مجلس شورای اسالمی  هدور 61پیشنهادی این قانون در جلسه 
نمایندگان وقت با ادعایی مبنی بر اینکه توزیع آب در  توسط برخی از

کشور تاکنون عادالنه صورت نگرفته ارائه گردید. چنانچه در شرح 
مذاکرات مجلس در این تاریخ آقای حسین هراتی در بررسی طرح 

عادالنه  چنینما تاکنون طرحی این»توزیع عادالنه آب بیان داشتند که؛ 
ه در بین ککه بتواند پاسخگوی اختالفاتی ایم و نسبتاً جامع نداشته

واند در تآمده باشد؛ و این طرح میله آب پیشروستاییان ما بر سر مسأ
های زیرزمینی که جزو هایی که ما داریم مخصوصاً آباین زمینه آب
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طه به هایی که در این رابانفال هستند یک تقسیم عادالنه بکند و ستم
اند عده با پول مختصری که داشته برادران روستایی شده است و یک

های زیرزمینی که متعلق به همه اند و این آبچند حلقه چاه عمیق زده
ه )مراجعه شود ب« اند حل شودملت بوده است در اختیار خودشان گرفته

(. در همین جلسه 1261، سال 61شرح مذاکرات اول مجلس، جلسه 
لخالی یکی دیگر از در دفاع از طرح توزیع عادالنه آب نیز محمد خ

نمایندگان مجلس وقت نیز در رابطه با شرایط کرمان از افرادی صحبت 
کند که بیش از صد حلقه چاه داشته و درآمد روزانه یک تا دو میلیون می

 کند اما بسیاریگذرانی میهای اروپا و آمریکا خرج خوشآن را در کاباره
د )مراجعه شود به شرح اناز اقشار ضعیف جامعه روستایی از آن محروم

 (. 1261، سال 61اول مجلس، جلسه  رهمذاکرات دو
 

چنانچه از شرح مذاکرات مجلس در این دوران مشهود است، در گفتمان 
زوم شده و لنظر گرفته ارز با مستمندان درانقالب اسالمی کشاورز هم

های انقالب برای این قشر در رفع طلبی و اجرایی کردن آرمانعدالت
نع برای توسعه آب و کشاورزی معنا یافت. لذا بسیاری از رفتارهای موا

برداری از منابع آب در قوانین قبلی در قانون جدید مورد مجرمانه بهره
عنوان مثال اگرچه برداشت زدایی شد. بهاغماض قرار گرفت و جرم

غیرمجاز و احداث چاه در مناطق ممنوعه در قانون آب و نحوه ملی 
 ماده ذیل تبصره»( غیرقانونی اعالم شده بود، اما در 1297شدن آن )

، این ممنوعیت مورد 1261در سال  15« آب عادالنه توزیع قانون 2
 های غیرمجاز پروانهبازنگری قرار گرفته و با لحاظ شرایطی برای چاه

 برداری صادر شد.بهره
 

ا ب عالوه بر قوه مقننه، در دستگاه اجرایی کشور نیز دولت دفاع مقدس
سازی وزیری میرحسین موسوی، تمرکز خود را بر نفی خصوصینخست

و حمایت دولتی از اقشار ضعیف قرار داده بود. چنانچه فضای حاکم در 
ی طلبگرایی و عدالتدوران بعد از انقالب و جنگ با مرکزیت دولتی

بود. لذا همسویی بین دو قوه مجریه و مقننه در تدوین و اجرای قوانین 
طلبانه وجود داشت. قانون توزیع عادالنه آب نیز زاییده این عدالت

للی و المفضاست. همچنین با توجه به شرایط تحریم اقتصادی بین
تجارب افزایش قیمت جهانی گندم و سایر محصوالت غذایی وارداتی 
در دوران قبل از انقالب، اصل بر خودکفایی محصوالت اصلی 

یت دولتی وسیعی از کشاورزی و حما سازکشاورزی چون گندم، زمینه
 برداری از منابع آب شد. بهره

 
وجود اگرچه در شرح مذاکرات مجلس در دوره ارائه طرح توزیع  این با

عادالنه آب، بر عدم عادالنه بودن قوانین آب پیش از این دوره و نقد 
آن قوانین در مدیریت منابع آب تمرکز زیادی وجود داشت، اما بخش 

دهای پیشنهادی در قانون اخیر، اقتباس و کپی از قانون آب زیادی از بن
بود که البته با ایرادات شرعی  1297و نحوه ملی شدن آن در سال 

 شورای نگهبان مواجه شد و برخی از آنان تغییرات اساسی کرد. 
 

ترین ایرادات شورای نگهبان به طرح پیشنهادی قانون توزیع از مهم
شرعی به حکم انفال بودن آب بود. شورای  (، ایراد1261عادالنه آب )

نگهبان در ایراد به طرح پیشنهادی این قانون )که همسو با قانون آب 
ال دانسته بود(، با استناد به آب را انف 1252و قانون اساسی  1291

از بخش مشترکات کتاب تحریرالوسیله امام خمینی بیان  39له مسأ
حیازت و مالکیت شخصی را  داشت که آب جزء مباحات بوده و قابلیت

اتفاق افتاد  1291دارد. در حقیقت بازگشت به قبل از قانون آب سال 
 1217که مدیریت و قوانین آب بر مبنای شرعیات بود و در قوانین سال 

)قانون تکمیل  1212)قانون راجع به قنوات(،  1214)قانون مدنی(، 
نون اجازه تأسیس )قا 1233)قانون ثبت( و قانون  1211قانون قنوات(، 

 بنگاه آبیاری( مطرح شده بود.
 

ها، در مشروح نقد انفال بودن آب و توجه به مالکیت خصوصی آب
از سوی یکی از نمایندگان  215اول مجلس جلسه  همذاکرات دور

متأسفانه یک »)موحدی کرمانی( نیز به وضوح مطرح شده است؛ 
گوید: کلیه می 95تحریف خیلی روشن شده و آن اینکه به اتکای اصل 

جور تعبیری نیست این 95در ماده  های سطحی و زیرزمینی. اصالًآب
های سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت است. آنچه در که کلیه آب

های عمومی ها و سایر آبها و رودخانهاست دریاها و دریاچه 95اصل 
های خصوصی که یک آدم در زمین ملکی خودش است که شامل آب

 یک چاه زده و مثالً این چاه آبش را ظاهر کرده یا قناتی را احداث مثالً
اول دوره )مراجعه شود به شرح مذاکرات « شودکرده شامل این نمی

(. در همان جلسه آقای حسینی یکی 1261، سال 215مجلس، جلسه 
ری وجه دولت جمهوهیچبه»دیگر از نمایندگان نیز چنین مطرح کرد که 

)مراجعه شود « های شخصی و خصوصی نداردآب اسالمی نظر روی
 (.1261، سال 61اول مجلس، جلسه دوره به شرح مذاکرات 

 
در بخشی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به عدم توجه به حق قانونی 

پیشنهادی توزیع  7مالکیت خصوصی آب، شورای نگهبان به ماده 
ره ماده رفته از تبصعادالنه آب نیز ایراد گرفت. این ماده پیشنهادی برگ

بوده و بر اجازه  1297قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال  32
وزارت نیرو برای مصرف مازاد آب چاه خصوصی اشاره داشت. اما این 

د. باششورا بیان کرد که ملزم کردن مالک آب به فروش شرعی نمی
خت االزام و ضرورت اجتماعی و پرد»لذا این بند پیشنهادی را محدود به 
 کرد. « قیمت عادالنه آب به صاحب چاه
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که  است یاهمیت توجه به مالکیت خصوصی آب در فقه و شرع تا جای
طرح پیشنهادی قانون توزیع عادالنه آب  99شورای نگهبان به ماده 

ها و نحوه جبران این خسارات در رابطه با خسارت وارد شدن به حقابه
ی، جبران خسارت واردشده ایراداتی جدی وارد دانست. طرح پیشنهاد

های های خصوصی و تأسیسات آبی افراد از طریق طرحبه حقابه
 در نظر گرفته« تا میزان معقول»ای توسط دولت را عمرانی و توسعه

جبران به میزان معقول کافی »بود. اما شورای نگهبان بیان داشت، 
الک م نیست بلکه باید جبران کمبود آب تا میزانی که صاحب آب شرعاً

 «.بوده منظور شود
 

سرانجام با رفع ایرادات و بعد از اصالحات صورت گرفته بر اساس نظر 
شورای نگهبان، قانون توزیع عادالنه آب در جلسه علنی روز دوشنبه 

ماده و  53مجلس شورای اسالمی، مشتمل بر  1261اسفند  16مورخ 
لکیت در پنج فصل )ما 33/13/1261تبصره تصویب و در تاریخ  34

های سطحی، وظایف و های زیرزمینی، آبعمومی و ملی آب، آب
بها/عوارض و دیون اختیارات )صدور پروانه مصرف معقول(، وصول آب

و درنهایت جبران خسارت، تخلفات و جرائم( به تأیید شورای نگهبان 
زعم بسیاری از متخصصین نقطه ثقلی در نظام رسید. این قانون به
 یران بود. مدیریت منابع آب ا

 
وجود همه تغییرات ایجاد شده در طرح پیشنهادی توزیع عادالنه آب  با

که ناشی از ایرادات شورای نگهبان مبتنی بر مغایرت شرعی و قانون 
طرح پیشنهادی بود، اما کماکان بخش اعظم این قانون برگرفته از 

 است.  1297قانون آب و نحوه ملی کردن آن در سال 
 

در مدیریت و  موارد مشابه در هر دو قانون نقش دولتترین از مهم
های قانونی مطرح شده را حفاظت از منابع آب بود )برای مثال ماده

قانون  1قانون آب و نحوه ملی شدن آن با ماده  1مقایسه کنید: ماده 
 39قانون آب و نحوه ملی شدن آن با ماده  12توزیع عادالنه آب/ ماده 

قانون آب و نحوه ملی شدن آن با  32آب/ ماده قانون توزیع عادالنه 
قانون آب و نحوه ملی شدن  39قانون توزیع عادالنه آب/ ماده  2ماده 

. اگرچه بندهای مشابه در دو قانون توزیع عادالنه آب( 9آن با ماده 
ترین مسائل مورد اختالف در قانون توزیع مهم قانون زیاد است، اما

در سه اصل اساسی خالصه شده  1297 عادالنه آب با قانون آب سال
است؛ اول اصل تفکیک قوا و محدود کردن دست دولت )وزارت نیرو( 
در اجرای احکام حقوقی و مالکیتی. دوم به رسمیت شناختن مالکیت 
خصوصی آب در قانون توزیع عادالنه در برابر انفال بودن آب در قانون 

 مورد مجادله قرار. سومین اصل که تاکنون نیز بسیار 1297آب سال 

گرفته است، به رسمیت شناختن متخلفان برداشت آب و مجاز کردن 
 غیرمجازها در قانون اخیر است.

 
صراحتاً در قانون توزیع عادالنه آب بر نقش حفاظتی  الواقع اگرچهفی

 2داران اشاره شده است، در تبصره ماده آبهبرداری و حقدولت در بهره
ب که مناقشه زیادی را در میان کارشناسان و قانون توزیع عادالنه آ

ران داآبهنظران ایجاد کرده است، متخلفین و متجاوزین به حقصاحب
ه قانونی ها وجو منابع آب نه تنها مورد عفو قرار گرفتند بلکه تخلفات آن

أیید گذار با تبرداری شدند. لذا قانونپیدا کرد و قادر به اخذ پروانه بهره
جاز پیشین، سبب نادیده گرفتن حق تقدم زمانی در های غیرمچاه

 توانحیازت منابع آب زیرزمینی حتی در مناطق ممنوعه شد. لذا می
این حکم قانون را حتی نافی شرع اسالم و قاعده الضرر و الضرار 
دانست. همچنین ازآنجاکه بازه زمانی در این قانون برای اخذ مجوز 

های متمادی هر سبب شد تا سال های غیرمجاز تعیین نشده بود،چاه
توانست چاهی غیرقانونی حفر کرده و آن را منسوب به قبل از کس می

 های غیرمجاز شد. این در حالیکند که باعث افزایش چاه 1261سال 
قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال  32ماده  3ست که در تبصره ا

)که برخی  1293 هایی که بعد از تاریخ مهر، درباره کلیه چاه1297
ها از طرف وزارت آب و برق ممنوعه اعالم شد( بدون مناطق و دشت

مجوز وزارت آب و برق حفر شده بودند غیر مجاز اعالم کرده و بدون 
 د.ها داده شگونه خسارت دولتی حکم به مسلوب شدن آنپرداخت هیچ

 
ان گفت تودر حقیقت با توجه به عوامل فراحقوقی در تدوین قوانین، می

لبی و طقانون توزیع عادالنه آن به دلیل اینکه برآمده از فضای عدالت
برابری به نفع ضعیفان و عامه مردم بوده است، دارای بسیاری از 

برداری هر چه بندهایی است که بر باز گذاشتن دست افراد در بهره
منابع آب تمرکز دارد. با توجه به مطالب مطرح شده، عوامل  بیشتر از

شرح داده  9شکل فراحقوقی در تدوین قانون توزیع عادالنه آب در 
 شده است.

 
طور که گفته شد آنچه در قانون مذکور بسیار مورد انتقاد قرار همان

های غیرمجاز برداری به چاهو دادن پروانه بهره 2گرفت، تبصره ماده 
امری که برآمده از جریانات سیاسی بعد از دوران انقالب و رمان بود. 

 با د.شده بو طلبی غیراکولوژیک را منجرجنگ تحمیلی بوده و عدالت
شوندگان اعضای نظام صنفی و کشاورزان وجود در میان مصاحبه این

 ه با دردانستند کترین قوانین آب کشور میاین قانون را یکی از کامل
ها و جبران خسارت مخدوش کردن آن، تنها به دولت ابهنظر گرفت حق

 نقش حفاظتی داده است نه نقش مالکیتی.
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Fig. 4- Trans-legal factors affecting the adoption of Fair Water Distribution Low in 1982 

 0380توزيع عادالنه آب عوامل فراحقوقی مؤثر در تدوين قانون  -2شکل 

 
ها دولت و مخصوصاً زعم آنها در اجرای این قانون بود که بهنقد آن

وزارت نیرو به بندها این قانون در توسعه منابع آب پایبند نبوده است. 
نیرو  وزارت»برای مثال در همین رابطه رئیس نظام صنفی بیان داشت؛ 

تخلف اصلیه و هیچ کدوم از بندهای قانون آب رو مورد توجه خودش م
دار اشاره داره که نادیده به جبران خسارت حقابه 99و  19قرار نداده. بند 

های توسعه اعتنایی بوده در طرحقانون هم مورد بی 2و  7گرفته ماده 
 «.که تعریف کردن

 
و  صنفی در مقابل کارشناسان وزارت نیرو، نقش جامعه محلی، نظام

نمایندگان مجلس را در تدوین قوانینی که منجر به تخریب منابع آب 
دانستند. برای نمونه یکی از مدیران شرکت آب شده است، پررنگ می

ما فقط دنبال رضایت مقطعی »ای در این رابطه بیان داشت؛ منطقه
سب طلبی اونا کها و زیادهکشاورزان بودیم و مشروعیتمون رو از خواسته

دیم. برای همین همه منابع رو مفت در اختیارشون قرار دادیم و مدام کر
لذا آنچه در رابطه با عوامل «. جرایمشون رو قانونی اعالم کردیم

فراقانونی این دور از قوانین حاکم است، التزام شرعی به مالکیت 
 طلبانه در دوره دفاع مقدس بوده است.خصوصی و تسلط گفتمان عدالت

 

ه مثابقوانین و اجرا در مديريت آب؛ قوانین بهتناقض  -3-8

 مثابه انفالمشتركات و اجرا به

طور که گفته شد، قوانین آب در دوران بعد از انقالب بر مبنای همان
شرع بازتعریف شد. چنانچه بر مبنای اصل حیازت مباحات در شرع 
مجدداً همانند قوانین قبل از دوران اصالحات ارضی، مالکیت خصوصی 

کنندگان آب به شکل قانونی به رسمیت شناخته شد. با توجه به یازتح

بند اول قانون توزیع عادالنه آب، این توقع وجود داشت که دولت 
رایم دهنده جها، سامانکننده اصلی از منابع آب و حقابهعنوان حفاظتبه

و  وجود تحلیل قوانین این برداری از منابع آب باشد. باو تخلفات بهره
های مختلف بیانگر این است که های بعدی و دولتصوبات در دههم

 هایای بعدی و همچنین برنامهمادهدر تدوین قوانین الحاقی و تک
توسعه بدون در نظر گرفتن حقابه و اصل مشترکات قانونی آب بوده 
است. در حقیقت مدیریت آب بدون درنظر گرفتن اصل مالکیت 

ه دیریت بر مبنای اصل انفال است ککنندگان قبلی، مخصوصی حیازت
در قوانین بعد از انقالب مورد تجدیدنظر نظر قرار گرفت. در ادامه به 

در این نوع از قوانین پرداخته شده  تشریح عوامل فراحقوقی تأثیرگذار
 است؛ 

 

نقض اصل قانونی مشتركات آب با تبديل مديريت  -3-1

 ای آب به مديريت استانیحوضه

عنوان دولت کارگزار (، کار خود را به1229-1276هشتم )دولت هفتم و 
. برگرفته از رویکرد (Salehi Amiri, 2009) ساالر شروع کردو مردم

فرااقتصادی دولت خاتمی به توسعه، در این دوران برخالف دولت قبل، 
جانبه و پایدار جایگزین توسعه اقتصادی شد. این توسعه متوازن، همه
 رایب ر توسعه منابع آب نیز مشهود بود. چنانچهرویکرد به توسعه، د

 قانون 117 ماده تبصره در دارانآبهحق اسناد صدور و تهیه بار اولین
 کار توردس برنامه سوم توسعه که در این دولت تدوین و تصویب شد در

 از اکار برداریبهره در همین برنامه برای آن کنار در. است گرفته قرار
 زیادی یدتأک آب منابع مشارکتی مدیریت و هاتشکل نقش بر آب منابع
 از د بند 3 تبصره ،117 ماده ،114 ماده ه بند در چنانچه. است شده
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 .شد اشاره آب منابع در پایداری برای موضوع این اهمیت به 11 ماده
 انقالب اسالمی از بعد بار اولین برای سرزمین آمایش همچنین بحث

 . شد مطرح برنامه این در نیز،
 

های دولت خاتمی در قالب دولت کارگزار، سیاست نیترمهمیکی از 
تمرکززدایی از قدرت حاکم و توسعه مدیریت مشارکتی بود. این موضوع 

الخصوص در زمینه مدیریت منابع آب پررنگ بود. بر این اساس علی
 فوظای قانون برنامه سوم توسعه، بر واگذاری 122در بند الف و ب ماده 

نیرو و متقابالً به واگذاری مالکیت  وزارت به هاشرکت حاکمیتی
ن بر اساس ای ها اشاره شده است.تأسیسات آب و فاضالب به شرکت

بند قانونی و نگاه تمرکززدایانه دولت و تفویض اختیارات از مرکز به 
 آب امور کل ادارات تبدیل ها و سایر واحدهای محلی، الیحهاستان
 آب هایشرکت و تبدیل استان ایمنطقه آب هایشرکت به هااستان
 سوی از» استانی ایمنطقه آب شرکت به ،استان یک از بیش ایمنطقه
 شورای مجلس به 4/2/1222 مورخ 39425/21199 شماره به «دولت

ای که بر مدیریت یکپارچه منابع آب در تقدیم شد. الیحه اسالمی
آبریز تأثیرات سویی بر جای گذاشته و بسیاری از تعارضات های حوضه

 دست را رقم زد. های پایینآبهاستانی در رابطه با حق
 

 Report of) های مجلسدر گزارش ارائه شده در مرکز پژوهش

Parliament Research Center. Report No: 8464)  در رابطه با
های ها به شرکتناتبدیل ادارات کل امور آب است»قانون  علت تدوین
به برخی مشکالتی در ساختار مدیریتی آب کشور اشاره « ایآب منطقه

مشکالت ارائه شده در این گزارش عبارت بود از؛  برخیشده است. 
ناقض ت ،قانونمند نبودن تشکیل ادارات کل امور آب و تبعات و آثار آن

ها و ساختار ادارات کل دود اختیارات، مسئولیتهایی در حو ناهمسویی
ود نب ،ها و نهادهای مستقر در استانامور آب استان با سایر دستگاه

مند و قانونمند نبودن وظایف و تأمین منابع مالی مطمئن، نظام
های مدیریت آب در واحدهای استانی، برخوردار نبودن مسئولیت

های الزم برای انجام ولیتواحدهای آب استانی از اختیارات و مسئ
 .وظایف

 
در راستای هزینه شدن و لذا با هدف بهبود مسائل و مشکالت موجود 

ت تر نسبدرآمد هر استان در همان استان و رفع تبعیض استان بزرگ
 یحهاین التر در مدیریت چند استانی های زیرمجموعه کوچکنابه است

 اصالحاتی با 1222اخر سال او در و تقدیم اسالمی شورای مجلس به
 رسید. نگهبان شورای تأیید به و تصویب

 
  یغیرحاکمیت وظایف واگذاری طریق از تا بود درصدد قانون اگرچه این

 برای اضافی مالی بار ایجاد و نشده تشکیالت گسترش موجب مربوط
ای ای و بین حوضهاختالفات درون حوضهاما در عمل  ننماید، دولت

دامن زد که ناشی از شکاف بین در حوضه آبریز مشترک را بسیاری 
در هر استان بود. لذا از آب مشترک برداری حداکثری اهداف بهره

، «برداری برآمده از این قانونتعارضات استانی ناشی از اهداف بهره»
ر د از آن وجود نداشت.بسیاری مسائل اجتماعی را دامن زد که پیش 

همین رابطه یکی اعضای نظام صنفی کشاورزی اصفهان بیان داشت؛ 
ی در حق اصفهان ظلم شد. توی دولت آقای نوعبهها در همه دولت»

و  ای شد استانیخاتمی قانونی رو تصویب کردن که مدیریت حوضه
اختالف ما با شهرکرد شروع شد. به پشتوانه اون قانون هم آب 

 تبدیل «.دارای اصفهان رو فرستاد یزد و تخلف بزرگی کردحقابه
در حالی افتاد که حدوداً یک سال پیش  ای به استانیمدیریت حوضه

راهبردهای بلندمدت توسعه »در مورد  رانیوزتأیاز آن، در مصوبه ه
در  طور چهار سال پیش از آن( و همین1223) «منابع آب کشور

ابالغی از سوی مقام معظم ، (1274) «های کلی منابع آبسیاست»
 Mirnezami and) ای تأکید شده بودرهبری، بر مدیریت حوضه

Bagheri, 2018.)  از سوی دیگر تبدیل قانون ادارات به شرکت، منطق
ها توسعه دارد که توسعه منابع آب را برای کسب درآمد برای شرکت

تعارضات منطقی بین اهداف توسعه منابع آب و حفاظت از آب ایجاد 
با توجه به مطالب مطرح شده، عوامل فراحقوقی در تدوین خواهد کرد. 

 شرح داده شده است. 5 شکلقانون توزیع عادالنه آب در 
 

های ه لزوم توجه به تبیینــن است کــبیانگر ای 5نتایج مدل 
ها و خواهانه و مشارکتی بدون در نظر گرفتن زیرساختدموکراسی

الزامات نتایج مطلوبی را در بر نخواهد داشت. چنانچه دولت خاتمی با 
کم ادرنظر گرفتن توسعه مدیریت مشارکتی و تمرکززدایی از قدرت ح

و توسعه مدیریت محلی، طرح پیشنهادی الیحه تبدیل ادارات را به 
مجلس ارائه داد. اما در عمل یکی از مشکالت مهم مدیریتی در منابع 

 به مدیریت استانی حوضه آبریز ایآب را رقم زد. تبدیل مدیریت حوضه
ز ضه آبریمناقشات اجتماعی را ایجاد کرده که در برخی مناطق چون حو

 ای امنیتی نیز شده است.لهرود تبدیل به مسأزاینده
 

 زدايی قانونی ازنقض اصل قانونی مشتركات آب با جرم -3-8

 های غیرمجاز آببرداشت

 گفتمان استقرار ( و1229-1243دولت نهم و دهم ) آمدن کار روی با
 تمانگف بازتولید کشور، اجتماعی و سیاسی عرصه بر وی محورعدالت
 چون دوران جنگ تحمیلی، با مجدد گراییاصول ظهور و انقالب

  و یانـــرسخدمت مهرورزی، زیستی،ساده طلبی،عدالت مفاهیم اصلی
هایذاریگسیاست تمام و شناخته شد معنوی و مادی تعالی و پیشرفت
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Fig. 5- Trans-legal Factors Affecting the Approval of the Bill to Convert Provincial Water Departments to 

Regional Water Companies 

 ایهای آب منطقهها به شركتاليحه تبديل ادارات كل امور آب استان تصويبعوامل فراحقوقی مؤثر در  -1شکل 

 
 .دادمی قرار الشعاعتحت را دولت

 
ها توسط دولت اجرایی شد. با وجود با این رویکرد طرح هدفمندی یارانه

این طرح و توجه به اصل توسعه پایدار در برنامه توسعه پنجم ارائه شده 
 ماهتیر ها اما در عمل درتوسط دولت و تأکید بر اصل هدفمندی یارانه

 عالی شورای کشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان بر عالوه ،1226
 دغاما زیربنایی امور کمیسیون در و منحل نیز زیستمحیط حفاظت

ای که گونهشده و طرح آمایش سرزمین نیز توسط دولت ملغی شد. به
توان گفت عدالت در گفتمان این دولت دربرگیرنده عدالت می

، 1261است. لذا در این دوره نیز همانند دهه  محیطی نبودهزیست
حمایت از اقشار ضعیف در دستور کار دولت قرار گرفت. چنانکه صدور 

( توسط 191برداری برای این اقشار )بندهای الف و ب ماده سند بهره
های فاقد دولت مطرح شده و منجر به مجوز دادن به بسیاری از چاه

 برداری شد.پروانه بهره
 

در گزارش از  1249تیر  12ن رابطه روزنامه آرمان در تاریخ در همی
محمود کند که نژاد به فیروزکوه نقل میسفر محدود احمدی

 رحبوده و طنژاد، تاکید داشت منابع آبی کشور قابل برداشت احمدی
فته چه کسی گ» :بخشی منابع آب زیرزمینی را مورد نقد قرار دادتعادل

در این منطقه و کشور منفی است؟ هرکس  ای آبیهاست بیالن سفره
 زیرزمینیهای آبی که الزم داشت را از چاه حجم هرتواند بخواهد می
 «مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است پمپاژ کند.

(Arman Today Newspaper, Issue 2798: 8.)  

ه باعث عقانونی ذکر شده در برنامه پنجم توس این رویکرد در کنار ماده
ق نژاد، طبمحور احمدیبا چراغ سبز گفتمان عدالت مجلسشده بود تا 

 و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق» قانون
های آب کشاورزی فعال فاقد چاهبرای « معین موارد در آن مصرف

حفر گردیده و توسط وزارت نیرو یا  1225پروانه که قبل از پایان سال 
در  صادر کند. این قانون مجوز های تابعه شناسایی شده باشنددستگاه

هزار و سیصد و یک جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه
 33/9/1229هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

ول ی اهاالواقع مجدداً همچون سالتأیید شورای نگهبان رسید. فی به
کنندگان برداشتبه  ، به جای حفاظت از منابع آبز انقالببعد ا

د. قوانین و مواد و را قانونمند کر اهآب مشروعیت داد و آن غیرمجاز
چنینی در این دوره منجر به بحران بیش از پیش در هایی اینتبصره

ترین یکی از مهم «ای قوانیننقض دوره»منابع آب شد. در حقیقت این 
قوق آب کشور موجب حکمرانی ناپایدار آب مسائلی است که در نظام ح

 . شده است
 

 درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق در بخشی از قانون
« ایالحاق یک ماده»معین که به قانون  موارد در آن مصرف و دولت

 هایچاه است موظف نیرو وزارت»معروف است، عنوان شده است که 
 وزیعت تصویب قانون از قبل ممنوعه مناطق در شده حفر پروانه بدون

 تا پایان را الذکرفوق قانون( 2) ماده ذیل تبصره موضوع آب عادالنه
 ذیل تبصره مهلت این انقضاء اــب .نماید تکلیف تعیین 1229سال

 لغو 16/13/1261مصوب  آب توزیع عادالنه قانون( 2) ادهــم



 

 

 

 

 0366، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR) 

143 

 

وزیع ــانون تــق 2ن تبصره از ماده ــه لغو ایـرچـاگ .«گرددمی
 اه غیرمجاز سلب کردــه آب، حق وزارت نیرو را در انسداد چـعادالن

(School of Water Tact, 2014.)  با این وجود چنانچه نحوه نظارت
های فاقد پروانه )بدون شد تمام چاهبر حفر چاه غیرمجاز دقیق انجام می

و  از بودهاخذ نیاز به نظر کارشناسانه وزارت نیرو( مشمول چاه غیرمج
عادالنه آب، مالکان آن مجرم شناخته  توزیع قانون 95 مطابق با ماده

جاز های غیرمشدند. اما در عمل به دلیل نبود نظارت کافی تعداد چاهمی
 حاقال قانون»کماکان رو به افزایش بوده و در نهایت منجر به تدوین 

 قوقح با هدف احقاق 1229 سال در «دولت درآمدهای از برخی وصول
در دور قبلی شد. به بیان دیگر با لغو  شده تعیین مهلت از جاماندگان

 از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق قانون» ، در 2تبصره ماده 
، حق 1229در سال « معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای

برداری به اعمال دخالت وزارت نیرو برای ممانعت از دادن پروانه بهره
غیرمجاز )درصورت مضر بودن برای مصالح عمومی(  نیز سلب شد چاه 

های غیرمجاز )چه مضر و چه غیرمضر( قادر به اخذ پروانه و تمام چاه
 1261به بیان دیگر لغو تبصره مذکور از قانون سال   برداری شدند.بهره

قدرت سلب انسداد چاه غیرمجاز را از وزارت نیرو گرفته است و با لغو 
های غیرمجاز به وجود آمد که از طریق ن نسل جدیدی از چاهاین قانو

 .گاه قابل انسداد نبودندوزارت نیرو هیچ
 
خوردن بیش از وجود مجوز دادن به چاه غیرمجاز که منجر به برهم با

 برانآبههای زیرزمینی شده و حقوق بسیاری از حقپیش تعادل آب
ه ینی شدیدی مواجقانونی نیز ضایع گشت و با افت سطح آب زیرزم

سال بعد از تصویب قانون الحاق یک  5شدند، اما مجدداً در کمتر از 
گذاری دیگری که منجر به ، مجدداً قانون1229ای در سال ماده

عنوان ناپایداری بیشتر منابع آب شد، اتفاق افتاد و مصوبه جدیدی تحت
 69 طتوس« برداریهای آب فاقد پروانه بهرهطرح تعیین تکلیف چاه»

پیشنهاد  6/11/1222تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تاریخ 
شد و با قید یک فوریت به کمیسیون آب و منابع طبیعی مجلس ارجاع 

پس از دوبار برگشت از طرف شورای نگهبان  37/9/1224و در تاریخ 
در مرتبه سوم در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره به تأیید آن نهاد 

 است موظف نیرو وزارت واحده تصویب شد. طبق این مادهرسید و 
 سپ تمام سال دو طی نفعان،ذی به مؤثر و فراگیر رسانیاطالع ضمن

 فاقد فعال» کشاورزی آب هایچاه کلیه برای قانون، این ابالغ از
 1225 سال پایان از قبل که کشور هایدشت کلیه در واقع «پروانه

 یاستان تابعه هایدستگاه و نیرو وزارت توسط و حفر شمسی هجری
 .نماید صادر برداریبهره پروانه باشند شده شناسایی

 

دوره هشتم در تاریخ  125در شرح مذاکرات مجلس در جلسه 
دهنده این طرح، هدف خود را احقاق ، نمایندگان ارائه15/1/1224

قانون الحاق وصول برخی »حقوق جاماندگان از مهلت تعیین شده در 
ست که ا بیان کردند )این در حالی 1229در سال « مدهای دولتاز درآ

 1261های حفر شده قبل از سال شمولیت قانون الحاق درباره چاه
ها ها در جلسه مجلس، عدم اطالع دارندگان چاهاست(. به گفته آن

 ها وجود داشته باشند که تعیین تکلیفباعث شد که هنوز تعدادی از چاه
 اند.برداری اخذ نکردهنشده و پروانه بهره

 
تصویب این قوانین نه تنها باعث شد کلیه تخلفات در رابطه با حفر چاه 

مشمول رأفت قرار گرفته و مجاز اعالم شوند،  1225غیرمجاز تا سال 
 الس از قبل تا غیرمجاز هایبلکه دادن مهلت دو ساله به صاحبان چاه

 صوری هایسازیپرونده و گریالبی به منجر ،پروانه اخذ برای 1225
 از تا گشت تاریخ این از بعد غیرمجاز هایچاه صاحبان توسط زیادی

قلمداد کنند و بتوانند  1225ر تاریخ قبل از د را خود چاه حفر طریق این
طور که پیش از این و پروانه مجاز برای چاه اخذ کنند. همچنین همان
 نه آب در رابطه به اصلدر ایرادات شورای نگهبان به قانون توزیع عادال

تفکیک قوا مطرح شد، قضاوت درباره تخلف و رفتار مجرمانه برای 
گری و سلب مالکیت باید بر عهده مسند قضا باشد تا شائبه حمایت

ها و نهادهای دولت برای اعمال سلیقه در گری بین دستگاهالبی
به  این قانون، بدون توجه از 2ها کاهش یابد. اما در تبصره مجازات
 هایقبلی شورای نگهبان مبنی بر اصل تفکیک قوا، شرکت ایرادات

سال یکبار  2مرجع قضاوت درباره تخلفات در بازه هر  ایمنطقه آب
تواند در صورت نبود تخلفات، شدند. طبق این اختیار این شرکت می

لذا این ابزار فراقانونی به  .کنند مالکان را تمدید یا مالک چاه پروانه
النظاره و ای در عمل باعث اقدام به وصول حقای آب منطقههشرکت

های مجاز یا اجازه اعمال سالیق نظیر کاهش میزان برداشت پروانه
ی ابرداشت و حفر چاه به افراد غیرمشمول گردید. چنانچه نقض دوره

زمینه  های غیرمجاز،متخلفین و برداشتدر برخورد با قوانین 
بردار را نسبت به پیروی از قانون و بهرهه گریزی را تسهیل کردقانون

با توجه به شرح وضعیت . انگیزه کرده استو حفاظت از منابع آب بی
 6کل شفراقانونی تصویب قوانین آب در دوران مذکور، این فرایند در 

 نمایش داده شده است.
 

طلبانه ضد رویکرد عدالتمشهود است، وجود  6آنچه در مدل 
ود طلب وجهای عدالتاکولوژیکی است که در گفتمان سیاسی دولت

دارد.



 

 

 

 

 0366، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR) 

142 

 

 
Fig. 6- Trans-legal Factors Affecting the Legal decriminalization of unauthorized withdrawals of water 

 آبزدايی قانونی از برداشت غیرمجاز عوامل فراحقوقی مؤثر در جرم -8شکل 

 
هایی چون دولت میرحسین موسوی و محمود در حقیقت در دولت

ها و نژاد که عدالت یک اصل اساسی در تدوین سیاستاحمدی
 زدایانه از تخلفات تدوینهای دولت بوده است، قوانین جرمدستورالعمل
 شده است.

 

 ارزيابی عوامل فراحقوقی در تدوين قوانین آب  -3-6

گذاری آب در ایران، تطورات و تغییرات با نگاهی به تاریخ قانون
چندگانه در این سیستم نمایان شد. چنانچه شرح داده شد، بحث 

های ترین متغیر در قوانین بوده است که در طی دورهمالکیت آب مهم
ه ای تأثیر پذیرفتسیاسی چندگانه گذاری از عوامل اجتماعی وقانون

است. ازآنجاکه مالکیت آب در قوانین ایران، ریشه در شرعیات و اصول 
ترین عوامل اجتماعی شناخته عنوان یکی از مهمفقه دارد، لذا مذهب به

شده است که بر تحوالت و مصوبات قوانین آب در کشور طی چندین 
 هایکیت طی سالدهه تأثیر چشمگیری داشته است. این حق مال

دهنده نظام اجتماعی مدیریت منابع آب بود؛ تا طوالنی در ایران شکل
برداری آنجاکه، متغیر اجتماعی مذهب و عرف اجتماعی در نظام بهره

از منابع آب، از مهمترین عوامل اجتماعی تأثیرگذار در تصویب و 
 شناخته شد. 1217تصویب بندهای آب در قانون 

 
های قوقی مهم دیگر در تصویب قوانین، رویههمچنین عامل فراح

المللی )در بین گذاری ناشی از گفتمان حاکم بر جامعهسیاست
سازی اصالحات ارضی و تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن پیاده

بیش از  1297( بوده است. این رویه در قانون آب سال 1297در سال 

انی برای ایجاد اصالحات هر چیز متأثر از مداخالت آمریکا و بانک جه
ارضی و پیشگیری از انقالبات اجتماعی و کمونیست دهقانی در 
کشورهای جهان سوم چون ایران بود. وجهی که در نهایت با بر هم 

رعیتی زمینه ملی شدن آب را در ایران فراهم کرد. -خوردن نظام ارباب
نون ا تاکهای حفاظت از آب از ابتددر این قانون بیشترین بندها و ماده

رای جلوگیری از برداشت غیرمجاز ـده است. چنانچه بــتصویب ش
 ها اعالم شد. ممنوعیت در برخی دشت

 
ل از های قبهای بعد از انقالب با طرد گفتمان رقیب و سیاستدر سال

انقالب، وجود عوامل اجتماعی مذهب )اصول شرعی و فقه( و گفتمان 
ذار حول قوانین آب بسیار تأثیرگوقت در  ت طلبانه سیاسی دولتعدالت

 1297اگرچه اقتباس از قانون سال  1261بود. چنانچه قانون آب سال 
های بود اما بر اساس شرع در مالکیت آب تحول ایجاد شد. در دوره

بعدی نیز لوایح و قوانین آب مورد بررسی بیانگر این بودند که گفتمان 
ونگذاری در آب را ها خط سیر تحوالت قانسیاسی موجود در دولت

 تعیین کرده است.
 

ر ها تطور قوانین آب دها و ارزیابیبر اساس این رویکرد نتایج تحلیل
که گذاری کشور در آب بیش از آنایران نشان داد که سیستم قانون

متأثر از وضعیت بالقوه و بالفعل کمیّت و کیفیت منابع آب باشد، متأثر 
های مختلف بوده است. لذا بعضاً انها و دوراز موقعیت گفتمانی دولت

گرایانه تدوین شده است. چنانچه نگاهی قوانینی ضداکولوژیک اما مردم
های توسعه در دوران قبل و بعد از انقالب نیز بیانگر به اسناد و برنامه



 

 

 

 

 0366، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR) 

149 

 

دار بوده و با مسائل له آب در ایران مزمن و ریشهاین است که مسأ
تسهیل »و قوانین تنها برای مشابهی در طی تاریخ مواجه بوده 

تدوین شده است )مانند قوانین و « های زودبازدهگذاریسیاست
های های تسهیلگر اخذ مجوز برای چاه غیرمجاز طی دورهتبصره

 متوالی(. 
 

ی طلبمداری در تدوین قوانین ضداکولوژیک در کنار قدرتاین مردم
ارنده به قوانین بازدنهادی وزارت نیرو برای توسعه منابع آب بدون توجه 

طور قانون توزیع عادالنه آب(، نه تنها به 99و  19)برای مثال ماده 
داری بوده است بلکه برای این نقض به شکل عمده ناقض قوانین حقابه

متوالی قوانین و لوایح دیگر نیز مصوب شده است که چرخه تخریب 
 است. لذا منابع سطحی و زیرزمینی آب را رو به بحران و وخامت برده

چنانچه در این مقاله شرح داده شد، عدم توجه به قوانین بازدارنده و 
ب در برداری از منابع آکننده در برداشت و بهرهتصویب قوانین تسهیل

های بعد از انقالب، ریشه در شناخت عوامل فراحقوقی دارد که سال
 برخی از آنها در این مقاله مورد تفحص قرار گرفت. 

 
اکتشافی تحقیق مبنی بر این است که آنچه منجر به تصویب  لذا فرضیه

یر در که برآمده از تغیشده است، بیش از آن و تغییر قوانین آب در ایران
میزان و کیفیت منابع آب در دسترس بوده باشد، برآمده از فضای 

که حتی با وجود این های مختلف بوده است.اعی در دورهسیاسی و اجتم
نده کندر دوران قبل و بعد از انقالب بر نقش حفاظت قانون آب ایران

 هایدولت و وزارت نیرو از منابع آب تأکید شده است، اما مرور برنامه
های آب نشان از این دارد که توسعه، قوانین و بندهای الحاقی و طرح

نقش حفاظتی دولت از آب در قوانین جنبه صوری دارد و شکاف بین 
ها برداری از منابع مشهود است. حتی تناقضهرهحفاظت از منابع آب و ب

قرار  بازنگری های توسعه نیز نه تنها موردو معایب در قوانین و برنامه
قانون توزیع عادالنه  2نگرفت، بلکه با تدوین قوانینی چون تبصره ماده 

های فاقد پروانه و مواردی از این دست، آب، قانون تعیین تکلیف چاه
 نابع آب تشدید شد.برداری از مبهره

 
در انتها در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق که عوامل فراحقوقی آب در 

اند، تدوین حقوق و قوانین آب چه تأثیری در پایداری منابع آب داشته
باید گفت شرایط فراحقوقی در تهیه و تصویب حقوق آب وضعیت 

 ابیمطلوبی را در حفاظت و پایداری از منابع آب رقم نزده است. ارزی
ز مدت بیش اهای حمایتی از منافع مقطعی و کوتاهدهد، رویهنشان می

ی عنوان نکته آخر بررسمنافع پایدار و بلندمدت است. در این رابطه به
مذاکرات در تدوین قوانین آب و استدالل نمایندگان قوه مقننه در 

ایی کننده دالیل چرتواند تبیینپیشنهاد و تصویب قوانین آب می

 در جلسم مذاکرات شرح گفتمان تحلیل قوانین آب باشد. زیرا تصویب
 تحقیقی کار نیازمند خود قانون هر حسب بر تفکیکی طوربه آب قوانین
تواند طور مجزا و مبسوط میست، لذا این بررسی بها ایجداگانه و وسیع

گفتمان موجود در مجلس شورای اسالمی و ملی را در تدوین قوانین 
و نقش آن را در پایداری یا ناپایداری منابع نمایان  آب آشکار کرده

 سازد.
 

 بندیجمع -2

وقی شناسی حقدر این مقاله سعی گردید تا با استفاده از نظریه جامعه
ذاری گماکس وبر به بررسی عوامل فراحقوقی که در طی تاریخ قانون

ز ااند پرداخته شود. هدف ایران منجر به تدوین قوانین و لوایح آب شده
بررسی این امر رسیدن به پاسخی برای این سؤال است که چگونه 

 ساز تصویب و تغییر قوانینیبستر اجتماعی و سیاسی موجود زمینه
خواهد شد که بر مدیریت منابع آب تأثیرگذار باشد. در همین راستا 
عالوه بر بررسی متن اسناد و قوانین و تحلیل تاریخی از شرایط 

های دوره، به مصاحبه تخصصی با افراد و گروه گفتمانی موجود در هر
مختلف برای شناسایی دقیق وضعیت پرداخته شد که در متن اشاره 

 ها شد. کوتاهی به برخی از مصاحبه
 

طور که در مروری بر مفاهیم نظری نشان داده شد، از دیدگاه همان
م )ه ترین دالیل عقالنی حقوقبینی از مهموبر، جامعیت و قابلیت پیش

 اءبر آر موقعیتی، تفاوت در ثبت و هم در اجرا( است. چنانچه از نظر او
 تأثیر گذاشته و روند تحوالت در قوانین را غیرقابل حقوقی نظریات و

سازد، ضعف عقالنیت حقوقی مشهود خواهد شد. نتایج  بینیپیش
تحقیق نیز در این مقاله گویای این است که آنچه بیش از شرایط  

و وضعیت منابع آب و تصویب و تغییر قوانین آب تأثیرگذار هیدرولوژیک 
المللی بوده است، تفاوت موقعیتی برحسب گفتمان سیاست داخلی و بین

بوده است که بر میزان تأثیر مذهب در تعریف مالکیت آب اثر گذاشته 
 است.

 

 هانوشتپی

  سازیحقوق -1

 یابی حقوق -3

 چندجانبه نگری -2

 باورپذیری -9

 تأییدپذیری -5

 پذیریانتقال -6

 پذیریاطمینان -7

 گر با استنباط پایینتوصیف -2
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 آندریاس -4

مباحات اموالی است که ملک هیچ کس نیست و خداوند مباحات:  -11
گیری از آن را حالل دانسته است و مطابق قاعده من حاز ملک، بهره

چنانچه هر یک از افراد به قصد مالکیت اقدام به حیازت از مباحات کند 
شدند. مطابق اصل قانون مدنی، چنانچه هر یک میمالک آن شناخته 

افراد به قصد مالکیت اقدام به حیازت از مباحات کنند مالک خصوصی 
آن شناخته میشوند. لذا تا قبل از حیازت، افراد نسبت به مباحات حق 

 مالکانه ندارند.

به دست »و به معنای  »حاز یحوز»از نظر لغوی، مصدر باب حیازت  -11
در اصطالح، حیازت به معنای ت. اما اس« کردنکسب »و « آوردن

 (.Feyz, 2005) نسبت به شیء مباح است یالتصرّف و وضع ید و است
یری گکس نیست و خداوند بهرهیچهمباحات نیز اموالی است که ملک 

 از آن را حالل دانسته است.

منظور از انفال عبارت از کلیه اموالی است که مالک شخصی برای آن  -13
: های طبیعی از قبیلیک مفهوم وسیع، یعنی تمام ثروت نیست و در

ها و حتی معادن بنابر قولی و کلیه اراضی آزاد، مانند ها و بیشهجنگل
ها و ساحل دریاها و اموال ها و قعر درههای کوههای موات و قلهزمین

های بازمانده از منقول و غیرمنقولی که مالک ندارد، مانند دارایی
ندارد و اموالی که مالکان آن را به هر دلیل رها کرده  شخصی که وارث

و  های فتح شدهو رفته باشند و کلیه اموال پادشاهان کفر در سرزمین
همتا و شاهانه، نفیس و قیمتی که در میان غنائم باشد اشیاء بی

(Tabatabai, 1983.) 

 در ترومن 9 اصل اجرایی نمایندگان از یکی وارن ویلیام برای مثال -12
 ئیسر هریس فرانکلین. بود کشاورزی و آبیاری التحصیلفارغ ایران،
 وتای دانشگاه کشاورزی دانشکده رئیس نیز، ایران در ترومن 9 اصل

 ارک کشاورزی و آبیاری توسعه با رابطه در ایران در ماه ده و بود آمریکا
 پایان تا 1231 سال از هریس جانشینان از که وینسر همچنین. کرد

 بیرمنگهام آب مهندسی رشته در بود، ایران در دوم جهانی جنگ
 چون افرادی نیز ایرانی سیاستمداران میان بود. در شده التحصیلفارغ

 ترومن 9 اصل از بعد کشاورزی ترویج ایرانی سرپرست طالقانی خلیل
 آمریکا یوتا دانشگاه کشاورزی دانشکده در زاهدی اردشیر همراه به

 عنوانبه نیز آموزگار جمشید. بودند خوانده کشاورزی و آبیاری مهندسی
 رشدا کارشناسی آموختهدانش ترومن چهار اصل اجرایی متولیان از یکی

 .بود واشنگتن دانشگاه از هیدرولیک

 مثابه انفال در نظر گرفته، آب به1252وجود در قانون اساسی سال با این -19
عادالنه آب نیز بر اساس شده بود که در طرح پیشنهادی قانون توزیع 

اصل قانون اساسی انفال بودن آب دربند اول بیان شد. اما در ایراد 
شرعی شورای نگهبان بر این اصل، طرح پیشنهادی اصالح شده و آب 

 مثابه مشترکات دانسته شد.به

دون هایی که در گذشته باز تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه -15
 برداریده باشد اعم از این که چاه مورد بهرهاجازه وزارت نیرو حفر ش

شود به قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می
برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره

ها را الاقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به این چاه هر یک از
گونه خسارتی چاه بدون پرداخت هیچمصالح عمومی تشخیص دهد 

برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق بهره شود ومسدود می
این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو  95ماده 
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