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طی یک سال گذشته تحوالت گسرتده ای در زمینۀ تغییر ساختار 
در  آب  قانون  برای  الیحۀ جدید  یک  تدوین  نیز  و  آب  بخش 
وزارت نیرو اتفاق افتاده است. هدف از این تغییرات، رویارویی 
مناسب  بسرتی  آوردن  فراهم  و  موجود  چالش های  با  مناسب 
برای مدیریت منابع آب عنوان شده است. از مهمرتین تغییراتی 
که در جریان این تحوالت مشاهده می شود، می توان به طراحی 
یک سیستم مدیریت آب در مقیاس حوضه آبریز در کشور و 
سازمان های  حضور  با  حوضه ای  مدیریت  سازمان های  تشکیل 
البته  ساختاری،  تغییرات  این  کرد.  اشاره  ذی نفع  و  ذی مدخل 
قبل از تدوین الیحه قانون جدید آب تصویب شده و به مرحله 
اجرا درآمده بود، اما در منت الیحه جدید نیز تشکیالت مدیریت 
منابع آب تا حدودی با مشارکت ذی مدخالن و ذی نفعان و در 
جدید  قانون  یک  تدوین  است.  شده  پیشنهاد  مقیاس حوضه، 
ابزاری برای ایجاد یک تغییر اجتامعی است، به طوری که به 
منجر  یکدیگر  با  آنها  تعامل  نوع  و  کنشگران  رفتار  در  تغییر 
قانون جامع آب که در یک سال  شود. موضوع تدوین الیحه 
گذشته در دستور کار وزارت نیرو بوده است، می تواند بالقوه، 
به  که  باشد  ایران  آب  منابع  مدیریت  تاریخ  در  نقطه عطفی 
تغییرات اجتامعی جدی و عمیق در این حوزه بینجامد. البته 
و  الزامات  از  رعایت مجموعه ای  آرمانی مستلزم  تحقق چنین 
کلیات  به  نوشتار  این  در  مناسبت،  همین  به  پیش نیازهاست. 
مفهومی برای تدوین یک قانون جدید در حوزه مدیریت منابع 

آب پرداخته می شود.
جدید  قانون  یک  تدوین  و  موجود  قانون  یک  تغییر  برای 
مفاهیم و مالحظات مختلفی باید در نظر گرفته شوند. در این 
نوشتار این مفاهیم براساس سه سؤال »چرایی«، »چیستی« و 
»چگونگی« ساختاربندی و ارائه می شوند. در بحث »چرایی« 
و  خالءها  است:  دست  این  از  می شوند  مطرح  که  سؤاالتی 
نارسایی های قانون فعلی چیست؟ قانون جدید قرار است چه 
تفاوت ماهوی را نسبت به قوانین فعلی ایجاد کند؟ به عبارت 
دیگر به موجب قانون جدید چه کاری را می توان کرد که قبالً 
منی شد انجام داد یا قبالً مجبور به انجام چه کاری بودیم که با 
قانون جدید دیگر آن اجبار وجود نخواهد داشت؟ و نتیجه این 
اقدامات برای پایداری منابع آب و بهبود تعامل بین کنشگران 

در حوزه آب چه خواهد بود؟

تغییر قانون، هزینه های باالی اجتامعی به دنبال خواهد داشت. 
اجتامعی  هزینه های  تحمل  برای  باید  فوق  سؤاالت  به  پاسخ 
تغییر قانون، توجیه کافی را فراهم کند. گاهی اوقات یک رسی 
از تغییرات را در ظرفیت قوانین موجود هم می توان به وجود 
آورد، اما به دلیل عدم شناخت کافی از این ظرفیت ها، بحث 
آخرین  باید  قانون  تغییر  قاعدتاً  می شود.  مطرح  قانون  تغییر 
در  باشد.  آب  حوزه  در  اصالحی  اقدامات  سلسله  در  مرحله 
چرخه سیاست گذاری، بعد از شناخت مسائل و تعریف دستور 
سیستم  از  ارزیابی  یک  راهکارها،  طراحی  مرحلۀ  در  کار، 
قانونی موجود به عمل می آید و اگر برای اقدامات مورد نظر 
محدودیت های جدی قانونی وجود داشته باشد به فکر تغییر و 

اصالح قانون می افتند. 
آبی در  راستای اصالحات  را که در  اقداماتی  از  بعضاً، بخشی 
نظر داریم انجام دهیم نیاز به اصالح در مدل های ذهنی و نوع 
تفکر و نگرش به مسائل دارند تا تغییر در قوانین. به عبارت 
دیگر چه بسا اینکه چنانچه جهان بینی نسبت به شناخت مسائل 
تغییر نکند و مدل های ذهنی افراد تأثیرگذار بر مدیریت منابع 
آب بدون تغییر باقی مبانند، تغییر قانون نیز اثربخشی الزم را 

نداشته باشد و در حد یک سند روی کاغذ باقی مباند.
وزارت  توسط  که  آب  قانون جدید  الیحۀ  در  می رسد  نظر  به 
نیرو تهیه شده است، مهمرتین و عمده ترین تغییر ایجاد شده 
تشکیل کمیسیون ها و سازمان های حوضه آبریز در سطح حوضه 
اینجاست  و کارگروه های استانی در سطح استان هاست. نکته 
نرسیده  تصویب  به  قانون جدید  هنوز  که  در حال حارض  که 
تغییر در ساختار مدیریت آب کشور تصویب شده و در  این 
حال اعامل است؛ حتی مدیران حوضه ها نیز منصوب شده اند. 
تغییر  به  نیازی  ظاهراً  ساختاری،  تغییر  چنین  برای  بنابراین 

قانون نبود.
در مورد »چیستی« الزم است مشخص شود که در قانون جدید 
قرار است به چه موضوعات و چالش هایی در حوزه منابع آب 
و با چه سازوکارهایی پاسخ داده شود. از جمله اساسی ترین این 
موضوعات، مدل اداره منابع آب و مدیریت فرابخش آب است 
که در بسرتی فراتر از محدوده فقط وزارت نیرو اتفاق می افتد. 
در این بسرت که از آن با نام نظام حکمرانی آب یاد می شود، 
کنش گران حوزه آب )اعم از بخش دولتی و غیردولتی(، روابط 
اجرای  بر  نظارت  آن،  اجرای  و  تصمیم گیری  نظام  آن ها،  بین 
تصمیامت و رسیدگی به تخلفات به گونه ای باید تبیین شوند 
یابد.  تحقق  پایدار  به صورت  آبی کشور  امنیت  و  که عدالت 
عالوه بر خوِد بخش آب، الزم است اندرکنش این بخش با سایر 
زیرنظام ها مانند بخش انرژی، بخش اقتصاد، بخش مسکن و ... 

به شکل منسجم تنظیم شود.
در مورد نقش آب در فرآیندهای مدیریت و توسعه کشور، باید 

بایدها و نبایدهای قانون آب
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یک وحدت نظر حاصل شود. به عنوان مثال منی توان همزمان 
از امنیت غذایی صحبت به  از الگوی بهینه کشت و هم  هم 
میان آورد. از جملۀ این موارد، همچنین ارتباط آب با آمایش 
از  فلسفی  تبیین  یک  به  هنوز  مثال  عنوان  به  است.  رسزمین 
انتقال آب بین حوضه ای یا انتقال آب منک زدایی شده به مناطق 
مرکزی کشور نرسیده ایم. همچنین ماهیت منطقه ای مدیریت 
منابع آب یک مفهوم مهم است که باید در قانون مورد توجه 

قرار گیرد و امکانات الزم برای اعامل آن فراهم شود. 
به شورای  امور همچنان  از  قانون جدید آب خیلی  در الیحه 
عالی آب محول شده است. باید به این نکته توجه داشت که 
باال بردن سطح نهادهای مدیریت حوضه به سطح معاون رییس 
جمهور و وزیر و ... لزوماً به معنی این نخواهد بود که مسائل 
بهرت حل و فصل می شوند. اتفاقاً با باالتر رفنت سطح مدیریتی 
و تصمیم گیری، اطالع از جزییات و تخصص کاسته می شود. به 
این ترتیب بیم آن می رود که مسائل بدون توجه به مالحظات 
تخصصی و فقط براساس مالحظات سیاسی مورد تصمیم گیری 

قرار گیرند.
شایان ذکر است تغییرات این چنینی، چه در قالب فقط طرح 
تغییر ساختار باشد و چه در قالب قانون، نیازمند رصف زمان 
ظرفیت  توسعه  و  اجتامعی  و  سازمانی  یادگیری  برای  کافی 
نهادی است. برای این منظور پیشنهاد می شود اول کار از یک 
حوضه پایلوت رشوع شود و متناسب با درس های آموخته شده 
نیز استخراج شوند. در  مدل های مناسب برای سایر حوضه ها 
این رابطه به دو نکته باید توجه کرد: اول آن که لزوماً یک الگوی 
به همه حوضه های  به صورت رسارسی  ندارد که  واحد وجود 
کشور تعمیم داده شود. شاید الزم باشد برای هر حوضه یک 
مدل توسعه یابد که با ویژگی ها و امکانات و ظرفیت های آن 
تنها تجربۀ  اینکه  باشد. دوم  حوضه هامهنگی بیشرتی داشته 
مشابه در این زمینه شورای هامهنگی حوضه آبریز زاینده رود 
است که ساختار و ترکیب کمیسیون های حوضه آبریز پیشنهاد 
شده در الیحه قانون جدید آب هم خیلی مشابه همین مدل 
است. علی رغم دستاورهای این شورا، هنوز منی توان ادعا کرد 
که این الگو یک الگوی موفق حتی در هامن حوضۀ زاینده رود 
اینکه بخواهیم آن را به بقیه کشور  به  بوده است، چه برسد 
تعمیم بدهیم. قبل از هرچیز جا داشت عملکرد این شورا مورد 
برای  آن  درس آموخته های  از  و  می گرفت  قرار  وتحلیل  تجزیه 
تجویز یک ساختار  گرفته می شد.  بهره  طراحی ساختار جدید 
که قبالً تجربه نشده و امتحان خود را پس نداده، به صورت 
خود  نوع  در  می تواند  کشور،  کل  به  آن  تعمیم  و  رسارسی 

چالش های جدیدی را به چالش های موجود اضافه کند.
زمینه  موادی،  تعبیه  با  است  شده  تالش  جدید  قانون  در 
باید  شود.  فراهم  آبریز  حوضه های  مدیریت  کردن  مشارکتی 

توجه داشت به رصف پیشنهاد ایجاد کمیسیون حوضه آبریز و 
سازمان حوضه آبریز و کارگروه استانی، لزوماً دلیل بر مشارکتی 
کردن مدیریت آب منی شود. تقریباً فرآیندهای اصلی مدیریت 
منابع آب همچنان مثل سابق در نظر گرفته شده اند و همچنان 
مترکز در دست وزارت نیرو با محوریت پایتخت است. مضافاً 
اینکه در ساختار پیشنهادی کمیسیون حوضه، غلبه با گروداران 

دولتی است. 
اصل  بروکراتیک،  و  ساختاری  تغییرات  باالی  حجم  این  با 
نیروی  کدام  نیست  معلوم  است.  مانده  مغفول  ظرفیت سازی 
تغییرات  این  می تواند  سازمانی  پتانسیل  کدام  و  انسانی 
هامهنگی  شورای  تجربه  عالوه،  به  کند.  اجرا  را  بروکراتیک 
حوضه زاینده رود نشان داد، تشکیل چنین ساختارهایی بدون 
این  تصمیامت  عمالً  مالی،  تأمین  سازوکارهای  گرفنت  نظر  در 
کمیسیون های  جدید  ساختار  در  می کند.  بی اثر  را  شوراها 
حوضه نیز سازوکار تأمین مالی پیش بینی نشده است. دور از 
نباشد،  استان  نفع یک  به  این مصوبات  اگر  نیست که  انتظار 
بودجه  نداشنت  بهانه  به  آن  اجرای  از  برای خودداری  فرار  راه 

باز خواهد بود.
داشنت قوانین متنوع لزوماً به معنی تحقق اهداف پایداری در 
منابع آب نخواهد بود. فراتر از وضع قوانین مختلف آن است که 
مفاهیم پایداری مانند سازگاری همه بخش ها با رشایط محیطی، 
انطباق الگوی توسعه اقتصادی و توزیع نظام های سکونتگاهی 
در کشور با ظرفیت برد منابع آب، و متهید سازوکارهایی برای 
مهار پیرشان ها و سازوکارهای رشد که باعث افزایش تقاضا و 
تقویت مرصف آب می شوند، در برنامه ریزی ها، سیاستگذاری ها 
برای  شوند.   )Mainstreaming( جاری سازی  کشور  قوانین  و 
این منظور توصیه می شود قبل از ورود به انشای مواد قانون، 
در  آب  اداره  و  حکمرانی  نظام  مفهومی  مدل  مورد  در  ابتدا 
گیرد.  صورت  اجامع  آن  چالش های  با  مواجهه  نحوه  و  کشور 
مواردی که الزم است دراین مدل مفهومی مورد بحث و بررسی 

و بعد اجامع قرارگیرد عبارتند از:
 أ.  مسائل و چالش های پیش روی منابع آب در حال و آینده

مهار  و  آب  منابع  اداره  با  مواجهه  برای  الزم  فرآیندهای   ب. 
چالش های آن

 ج. سطوح پیاده سازی فرآیندها
 د. گروداران و کنشگرهای متناظر با فرآیندها در سطوح تعیین 

شده
 ه. منابع مورد نیاز )اعم از منابع سازمانی، نهادی، مالی، انسانی، 

فنی، رسمایه ای( برای پیاده سازی چنین مدلی
پرداخنت به موارد فهرست شده در باال در قالب سازوکارهایی 
در  می شوند.  تنظیم  قانونی  مواد  صورت  به  که  بود  خواهد 
طراحی این سازوکارها باید اثرات متقابل عوامل مختلف را بر 
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همدیگر )مانند »اثر مقیاس«، »اثر ازدحام« و »اثر بازگشتی«( 
شکست  یا  مشکالت  تشدید  یا  بروز  به  است  ممکن  که 
سیاست ها منجر شوند، به صورت هوشمندانه مورد توجه قرار 
اجرایی درکشور  واقعیات  به  قانون  داد. در طراحی مواد یک 
نیز باید نگاه شود. مثالً تجربیات موفق و ناموفق در طرح احیا 
به  اعتبار  تأمین  عدم  یا  زیرزمینی،  آب  منابع  تعادل بخشی  و 
موقع برای تعیین حد حریم و بسرت رودخانه ها و نیز مشکالت 
با  که  درمحدوده هایی  بخصوص  آنها،  پیاده سازی  در  فراوان 
درس آموخته هایی  می کنند،  پیدا  تعارض  قبلی  سکونتگاه های 

هستند که باید به آنها توجه کرد. 
سومین محور در مبحث تدوین قانون به »چگونگی« انجام این 
اینکه طراحی  از  قبل  آب  در حوزه  قانون  یک  می پردازد.  کار 
نهادی،  مالحظات  و  فنی  منظر  از  باید  باشد،  داشته  حقوقی 
بر  عالوه  ترتیب  این  به  شود.  طراحی  اقتصادی  و  اجتامعی 
خصوصیات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی مرتتب بر منابع آب، 
قواعد و شیوه های بهره برداری و محافظت از آن و نیز منافع 
حاصل از استفاده از آب و چگونگی توزیع این منافع، موضوع 
بحث قرار می گیرد. یکی از روش هایی که می تواند مالحظات 
گروه های مختلف گرودار را در موضوع بهره برداری و صیانت 
مختلف  گروه های  دادن  مشارکت  بگیرد،  بر  در  آب  منابع  از 
تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از قانون در حیطه های مختلف مرتبط 
با آب مانند بهره برداری و حفاظت از منابع است. بدون شک 
مشارکت دادن دستگاه هایی که به آب مربوط می شوند و نیز 
مدیریت  در  است،  وابسته  آب  به  آنها  منافع  که  گروه هایی 
منابع، کار پسندیده ای است و در نظام مدیریت منابع آب، یک 
گام رو به جلو محسوب می شود. اما نکته مهم این است که اگر 
مفهوم مشارکت به درستی درک نشده باشد و فرآیندهای آن به 
صورت صحیح طراحی نشوند، نه تنها امر مشارکت گروداران در 
مدیریت منابع آب محقق نخواهد شد، بلکه این تجربه به ضد 
خودش تبدیل خواهد شد. اصوالً امر مشارکت از آن جا رضورت 
نظر سیاست گذار  اقدامات مورد  و  پیدا می کند که تصمیامت 
از  گزینه ها  این  بلکه  ندارند،  فنی  ماهیت  فقط  قانون گذار  یا 
نظر جامعۀ تحت تأثیر، با بار ارزشی نیز همراه است. این بار 
اقتصادی،  فرهنگی،  اخالقی،  ارزش های  شامل  می تواند  ارزشی 
زیست محیطی، سیاسی، امنیتی )به معنی عام امنیت انسانی( 
ابعاد مختلف ارزشی گزینه ها و نیز اهمیت  ... باشد. درک  و 
متفاوت  اجتامعی،  گروه های مختلف  نظر  از  آن ها  اولویت  و 
خواهد بود. فرآیند مشارکت در واقع از منظر حفظ ارزش یا 
ارزش آفرینی برای گروه های مختلف اجتامعی که از سیاست یا 
تأثیر قرار خواهند گرفت، اهمیت و  مداخله مورد نظر تحت 

رضورت پیدا می کند.
مختلف  گروه های  مشارکت  بر  اگر  قانون  تدوین  فرآیند  در 

تأکید می شود، الزم است اعتامدسازی کافی صورت بگیرد. یک 
عامل خیلی مهم در این رابطه این است که کمیته تدوین کننده 
که  دهند  نشان  نظردهندگان  و  مشارکت کنندگان  به  قانون 
نظرات آنها با چه سازوکاری و به چه صورت مورد پردازش قرار 
می گیرند و چگونه در منت قانون اعامل می شوند؛ و اگر نظرات 
اعامل نشده اند، توجیه آن چه بوده است. این کار باید در خالل 
فرآیند تهیه منت قانون صورت بگیرد و محول کردن آن به بعد 

می تواند به فرآیند مشارکت، لطمه وارد کند. 
نظرات گروه های مختلف  از مشارکت فقط جمع آوری  هدف 
گروداران  بین  اجامع سازی  منظور  به  است  الزم  بلکه  نیست. 
مختلف و تسهیل در فرآیند یادگیری اجتامعی، امکان گفتگوی 
بین آنها در موضوع قانون آب فراهم شود تا دیدگاه ها هرچه 
بیشرت به هم نزدیک شوند. در همین راستا الزم است قبل از 
اخذ نظرات روی مواد قانون، اجامع سازی روی مدل مفهومی کل 
قانون صورت بگیرد. منت قانون یک منت تخصصی با زبان حقوق 
است که ممکن است درک آن برای همۀ گروه های گرودار در 
اتفاق نیفتد، ولی بحث بر رس مدل مفهومی نظام  یک سطح 
بین  غیرتخصصی  زبان  با  می تواند  آب  مدیریت  و  حکمرانی 

گروداران مختلف انجام شود. 
فرآیند مشارکت زمینه را برای مرشوعیت بخشیدن به سیاست ها 
قبل  از  فراهم می کند.  اجتامعی  تغییرات  پذیرش  نتیجه  در  و 
خودشان  را  خود  مطلوب  آینده  گروداران  مشارکت،  فرآیند 
خودشان  نیز  را  آن  به  دستیابی  گزینه های  و  می کنند  تصویر 
یک  از  که  مستقیمی  خروجی های  از  غیر  می دهند.  توسعه 
که  مهم  دستاورد  یک  کرد،  دریافت  می توان  مشارکت  فرآیند 
به صورت غیرمستقیم محقق می شود، توسعه ظرفیت در بین 
گروداران است که این امر از طریق فرآیند یادگیری اجتامعی 
به وقوع می پیوندد. نتیجه چنین دستاوردی حصول به اجامع 
افزایش ظرفیت سازگاری و تاب آوری آنها  در بین گروداران و 
در برابر تغییرات و تهدیدات محیطی و در نهایت ارتقای رفاه 
از  را  پشتیبانی جامعه  فرآیند،  این  بود.  جامعۀ هدف خواهد 
افزایش  به  خود  که  داشت  خواهد  دنبال  به  سیاست  اجرای 
انسجام ملی و کاهش هزینه های اجتامعی برای اعامل قانون و 

نظارت بر حسن اجرای آن خواهد انجامید.
اقدام اخیر وزارت نیرو در تدوین الیحه قانون جدید آب و به 
مشارکت طلبیدن گروه های مختلف در فرآیند مزبور، هرچند با 
رشایط مطلوب فاصله دارد و قابل نقد است، ولی در نوع خود 
یک حرکت جدید در روال تهیه قانون در بخش آب محسوب 
می شود. خوب است از این فرصت در جهت یادگیری اجتامعی 
و توسعه ظرفیت در بین گروداران آب و فراهم آوردن فضایی 
برای گفتگوی اثربخش، هم افزایی و انسجام اجتامعی، استفادۀ 

مفید شود. 
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آب، مایۀ حیات همۀ موجودات از جمله انسان هاست. همه ادیان و 
فرهنگ ها در منظومه های فکری وفرهنگی خود از آب به عنوان مناد 
بسیاری از زیبایی ها یاد می کنند، چنانچه در سال های اخیر به یکی از 
منادهای عدالت اجتامعی نیز تبدیل شده است. بحران آب در جهان 
کنونی عمدتاً به دلیل کمبود مطلق آن نیست؛ بلکه بیشرت به توزیع و 
مرصف و منابع آن ارتباط دارد. برای مواجهۀ منطقی با هر یک از علل 
و عوامل بحران آب الزم است از ظرفیت دانش های حقوق واخالق 
بهرۀ بیشرتی برد. اصول اخالقی مشرتک بین همه فرهنگ ها که قابلیت 
اِعامل در همه مناطق جغرافیایی و در متام مراحل توسعه اقتصادی 
جوامع و برای همه زمان ها را دارا هستند، همواره راه گشا می باشند. 
در اجرای اصول اخالقی مزبور، سیاستگذاری ها و روش های متفاوت 

متناسب با رشایط مختلف هر منطقه و کشور، قابل شناسایی است.
بدون  و معیشت  زندگی  است.  و معیشت  زندگی  کنرتل  کنرتل آب، 
اخالق، ثبات و آرامش ندارد. با درک این مهم، در دهه های اخیر چندین 
کنفرانس بین املللی مانند کنفرانس دوبلین در مورد آب و محیط زیست 
به مسأله تعهدات اخالقی برای تأمین نیازهای اساسِی آب برای جامعه 
برش پرداخته اند. ارتباط بین سیاست گذاری آب و حقوق و اخالق در 
رسارس جهان در حال افزایش است. در برخی قوانین اساسی کشورها 
مانند آفریقای جنوبی ترصیح شده که عدم دسرتسی به آب و خدمات 
بهداشتی با حیثیت و حق حیات مردم ارتباط مستقیم دارد و دسرتسی 

مستقیم به آب را الزمۀ کرامت انسانی دانسته اند.
را  برش  ذهن  بی شامری  پرسش های  آب  حوزۀ  در  کنونی  جهان  در 
درگیر کرده است؛ از جمله اینکه چگونه می توانیم مطمنئ باشیم منبع 
کافی آب متیز سامل برای مردمان امروز و نسل های آینده وجود دارد؟ 
دسرتسی به آب تا چه میزان عادالنه است و خواهد بود؟ آب چگونه 
باید مدیریت شود و چه کسانی آن را اداره کنند؟ تغییرات اقلیمی 
چه تأثیری بر کیفیت و کمیّت آب شیرین خواهد گذاشت؟ آیا آب 
سامل در قرن ۲۱، هامنند نفت در قرن ۲۰ به منبع قدرت ژئوپلیتیک و 
منازعات تبدیل شده است؟ آیا نوآوری های فناوری یا تحوالت فرهنگی 
یا ترکیبی از آن دو، به تغییرات اجتامعی درخصوص نحوه بهره برداری 
از آب منتهی شده است؟ پاسخ به این پرسش ها و موارد مشابه دیگر 
بدون شک با اخالق و اصول حقوقی برخاسته از هنجارها و ارزش های 

اخالقی ارتباطی وثیق دارد. 
اخالق به معنای قواعد تشخیص دهنده نیک و بد، ریشه در نهاد انسان 
برخی  نیست  بی جهت  است.  الزام آور  دولت  دخالت  بدون  و  دارد 
محققان، قواعد حقوقی را رسوب تاریخی اخالق اجتامعی برشمرده اند. 
قواعد حقوقی که ریشه در اخالق داشته و یا با اخالق سازگار باشند، در 
هر جامعه به آسانی اجرا می شوند و مورد قبول جامعه قرار می گیرند. 

قانون ناسازگار با اخالق عمومی به دشواری اجرا می شود. حکمرانی 
خوب در هر جامعه، وابسته به استفاده از ظرفیت اخالق است.

وجود  نظریه  دو  قانون  و  اخالق  رابطۀ  مورد  در  فلسفۀ حقوق  در 
دارد: طرفداران نظریه حقوق طبیعی، اخالق یا قانون طبیعی را جزئی 
آنان  نظر  از  می کنند.  قلمداد  قانون موضوعه  یا رسشت  تعریف  از 
هنجارهای اخالقی به عنوان الزامات برتر و مستقل از قانون موضوعه 
موجودیت دارند. فلذا قانونیّت یا اعتبار مقررات در گرو سازگاری آن ها 
با اخالق است. قانون مخالف با هنجارهای اخالقی به معنای واقعی 
کلمه، قانون نیست. در مقابل دیدگاه مذکور، اثبات گرایان، قانون را 
پدیده ای وضعی و قراردادی می دانند. فلذا هیچ رابطۀ رضوری میان 
قانون و اخالق قائل نیستند. به نظر آنان اخالق نه در رسشت قانون 

نقشی دارد و نه در اعتبار آن. 
بررسی عینی نظام های حقوقی مختلف جهان نشان می دهد که اخالق 
اعم از آن که ریشه در مذهب یا عقل یا رسوم اجتامعی داشته باشد، 
می کند.  ایفا  مهمی  نقش  قوانین  اجرای  و  تفسیر  وضع،  مرحلۀ  در 
بسیاری از محتواهای مقررات الزم االجرا که صورت قانون دارند، پیش 
از ورود به جهان حقوق، هنجارهای اخالقی بوده اند. حال این پرسش 
مطرح است که هنجارهای اخالقی چگونه فرآیند استانداردسازی را طی 
کرده و وارد عرصه حقوق می شوند؟ چگونه مفاهیم کلی و انتزاعی به 
مفاهیم عینی بدل می شوند؟ پاسخ این است که هنجارها و ارزش های 
اخالقی به صورت مستقیم به قاعده حقوقی و قانون تبدیل منی شوند. 
این هنجارها عمدتاً از مجرای "اصول کلی حقوق" و به عنوان یکی از 
منابع قواعد حقوقی به جهان حقوق وارد می شوند. اصول کلی حقوقی 
نقش انتقال دهندۀ هنجارهای ارزشی نظام حقوقی را ایفا می کنند. به 
عبارت دیگر، مجرایی برای ورود امور ارزشی و قضاوت های ارزش بنیاد 
و رضورت های اجتامعی و فراحقوقی به عرصۀ حقوق هستند. اصول 
کلی حقوق، تغییر شکل دهنده های نیازهای فراقانونی اعم از اخالقی یا 
اجتامعی در یک نظام حقوقی هستند. خالصه آنکه اصول کلی حقوق 
یا  انتزاع و عینیت را توأمان دارند، به عنوان واسطه  از  که درجه ای 
مبنا عمل می کنند و هنجار بنیان هستند. اصول کلی حقوقی مبتنی 
 contra( تصحیحی  کلی  اصول  دارند:  کارکرد  و  اخالق سه جلوه  بر 
legem( اصول کلی برخوردار از این توانایی که در قضایای معین قانون 
ایجاد کنند، اصول کلی تکمیلی )preater legem( در قضایایی که هیچ 
قاعده حقوقی وجود ندارد یا آنکه قواعد موجود کافی نیست، این 
اصول می توانند خأل های قانونی را پر کنند. به بیانی دیگر، در این وجه، 
اصول کلی در مقام ترمیم خألهای اجتامعی در قوانین نیستند، بلکه 
به دنبال جربان نواقص حقوقی و پرکردن خألها ونارسایی های منطقی 
برمی آیند. وجه سوم اینکه هر قاعده حقوقی در مرحلۀ اجرا نیازمند 
تفسیر است. مطابق اصول کلی تعدیلی )infra legem( مجری قانون 
اعم از قاضی، داور و مقام اداری می تواند به هنگام اِعامل قاعده کلی 
در قضیه خاص با هدف کاهش سختی قاعده آن را تفسیر کند. اصول 
کلی در وجه اخیر بدون آنکه از مرز قانون عبور کنند این امکان را 
فراهم می کنند که یک قاعده حقوقی با توجه به تحوالت آن در سیر 
زمان و اوضاع و احوال ویژه آن قضیه به گونه ای تفسیر شود که به 
عدالت نزدیک تر شود. همچنان که مجری قانون در زمان اجرای قواعد 
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حقوقی می تواند به کمک اصول کلی، اجرای نص و ُمر قانون را تلطیف 
کند و اجرای قواعد حقوقی را در عمل آسان سازد.

کلی  اصول  گوناگون  جلوه های  به  مختلف  جوامع  اهتامم  فرض  با 
حقوق به عنوان یکی از منابع هر نظام حقوقی و با توجه به پیوند 
اخالقی،  ارزش ها وهنجارهای  با  کلی حقوق  اصول  تفکیک  غیرقابل 
متخصصان در حوزۀ آب، اصول کلی حقوقی متعددی را که ریشه در 
تأثیر اخالق  هنجارهای اخالقی دارند، بیان کرده اند. برای درک بهرت 
در سیاستگذاری ها و قواعد قانونی حاکم بر حقوق آب، الزم است 
مصادیق این اصول شناسایی و تجزیه و تحلیل شود تا روشن گردد که 
به چه میزان این اصول کلی حقوقی در مقررات بین املللی و قوانین 
داخلی وحتی برنامه های فرهنگ سازی عمومی وترویجی اثرگذار بوده 
و مورد توجه قرار گرفته اند. برخی از مهم ترین اصول ذیربط عبارتند از: 
یک( اصل منزلت انسان و حق بر آب: یکی از پایه های بنیادین حقوق 
کرامت  تحقق  الزمه  که  است  انسانی  کرامت  و  منزلت  اصل  برش، 
انسانی آن است که حق بر حیات و حق سالمت انسان تأمین شود. 
از  دارد،  ارتباط  انسان  و سالمت  حیات  با  که  آب  به  دسرتسی  حق 
لوازم تحقق منزلت و کرامت انسانی است. هرگونه سیاست گذاری، 
قانون گذاری و مدیریت آب باید بر مبنای رعایت کرامت انسانی باشد. 
در سلسله مراتب ذی نفعان آب، رعایت کرامت انسانی در باالترین 

جایگاه قرار دارد و بر همۀ مصارف دیگر آب، تقدم می یابد. 
دو( اصل پایداری و الزامات زیست بوم و محیط سامل: در درجه اول 
طبیعت و زیست بوم ها حق دارند که به طور پیوسته امروز و فرداها 
وجود داشته، تکامل یافته و توسعه یابند. اما چگونه می توانیم بین 
نیاز انسان به آب و نیاز طبیعت آشتی و تعادل برقرار کنیم؟ حقوق 
برش و زیست بوم ها آغاز نگاه اخالقی به مسأله آب است. از دیدگاه 
ندارد  اولویت  نیاز سایر موجودات  بر  انسان  نیاز  زیست بوم، محور 
و انسان جزئی از طبیعت است. انسان به عنوان عالی ترین موجود 
تکامل یافته در طبیعت، نباید در برابر طبیعت بایستد و بدون توجه 
به سایر موجودات و فقط برای بقاء خویش از طبیعت بهره بربد. میان 
محیط زیست سامل و بقاء انسان مالزمۀ وجودی برقرار است و انسان 
منی تواند بدون محیط زیست سامل به حیات خود ادامه دهد و ناچار 

است به لوازم پایداری محیط زیست سامل، وفادار مباند. 
سه( اصل بهره برداری منصفانه و متعارف: آب مانند همه رسمایه های 
فلذا  نیست.  بی انتها  و  دارد  محدودی  ظرفیت  عامل  این  در  موجود 
قابل قبول  انصاف و معیارهای متعارف و  با رعایت  بهره برداری آن 
قبول  مورد  معیارهای  و  انصاف  است.  یک رضورت  انسان ها،  همۀ 
همگان، تجلیات وجدانی و اخالقی برآمده از ارزیابی های صحیح و 

بین االذهانی جوامع برشی است.
یا  قاعده گذاری  در  نباید  اینکه  رضر:  و  آسیب  منع  اصل  چهار( 
بهره برداری از هر امکانی یا حقی به گونه ای عمل کرد که به دیگری 
معیارهای  شناخته ترین  از  یکی  شود،  وارد  وآسیب  رضر  یا  صدمه 
اخالقی مورد توافق همه فرهنگهاست که از دیرباز تاکنون در قالب 
اصل حقوقی نیز منشاء بسیاری از قواعد و معیارها واقع شده است 

ودر حوزۀ آب نیز محوریت دارد.
پنج( اصل پذیرش تاوان رضررسانی یا آلوده سازی: این اصل مبتنی بر 

این اندیشه اخالقی است که هر کس باید بار گناه و تقصیر خویش را 
برعهده داشته باشد. این اصل حتی کاربرد پیشگیرانه نیز دارد؛ چرا که 
وقتی مسئولیت بی توجهی به موازین اخالقی وحقوقی مد نظر قرار گیرد، 

می تواند خود موجب جلوگیری از عملکرد خالف در حوزه آب شود.
شش( اصل مشارکت عمومی: در مدیریت منابع آب باید به منافع 
همۀ گروه ها به ویژه گروه های آسیب پذیر و کسانی که کمرت صدای 
آنها شنیده می شود و در قدرت سیاسی کمرت حضور دارند، توجه شود. 
همۀ افراد و گروه ها می توانند از طریق آموزش انتشار آزاد داده های 
آب، جلسات حضوری و مجازی، گفتگوها و سایر روش ها در استفاده 
و مدیریت فرآیندهای آب مشارکت کنند و نیازها و نگرانی های خود را 
مطرح کنند. این اصل یکی از جلوه های شناسایی برابری ارزش انسانی 

و نیز انصاف است که خود ریشه در اخالق دارد. 
هفت( اصل هزینه در برابر منفعت: اشخاصی که از آب استفاده می کنند، 
باید هزینه های وارد بر طبیعت و تحمیل شده بر دیگر اشخاص را جربان 
کنند. طبیعت منبع محدود است و به شخص خاصی تعلق ندارد. بلکه 
متعلق به عموم، دولت و جامعه است. انسان ها باید برای استفاده از 
منابع طبیعی حق امتیاز یا هزینه بپردازند و اگر شخصی از منابع محلی 
دیگری استفاده می کند، باید خسارات وارد بر مردمان آن منطقه را جربان 
کند. همچنین دولت باید سیاست قیمت گذاری مناسب آب را اعامل کند. 
در  افراِد  که  معناست  بدین  اصل  این  رصفه جویی:  اصل  هشت( 
مجاورت آب، نباید بیش از نیاز واقعی خود از آن استفاده کنند. شخص 
باید برای نیازهای اولیه زندگی و آسایش و حفظ زیست بوم محلی از 
آب بهره برداری کند و آب مازاد یا به نقاط فاقد آب منتقل شود یا برای 

نسل های آینده، نگهداری شود. 
نه( اصل معامله سامل و داد و ستد: این اصل بدین معناست که آب 
ذخیره شده و مازاد از مقدار تخصیص یافته، می تواند به عنوان یک 
و  انتقال  و  مبادله  مورد  آب،  بانک های  طریق  از  آب  بازار  در  کاال 

معامله قرار گیرد. 
ده( اصل استفاده چندگانه و مفید از آب: به جز وابستگی بیولوژیکی 
انسان به آب، دیگر کاربردهای آب امتیاز ویژه ای ندارند و باید برابر 
در نظر گرفته شوند. بنابراین برای استفاده مفید از آب، می توان از آنها 
در بخش های مختلف استفاده های متعدد کرد. مثالً ایجاد نیروگاه آبی 

برای استفاده آبیاری و تولید برق.
یازده( اصل مجاورت: چون توزیع منابع آب شیرین از نظر مکانی و 
فصلی برابر نیست و این امر دسرتسی فیزیکی به منابع آب شیرین را 
با مشکل مواجه می کند و همچنین در بسیاری موارد زمین باالدست 
در مالکیت خصوصی یا تحت صالحیت کشور دیگری است که مانع 
از آب  قانونی برای دسرتسی به آب وجود دارد، حق تقدم استفاده 
مطرح می شود. اصل مجاورت به این معناست که در صورت نیاز به 
آب، اولین انتخاب، استفاده از منابع آب نزدیک است و افراد مجاور 
اولویت  افرادی که دورتر زندگی می کنند،  بر  از آن  آب در استفاده 
دلیل وضعیت  به  فقط  بلکه  نیست،  امتیاز  یک  اولویت  این  دارند. 
مطلوب آنهاست. البته استفاده از آب باید به نحوی باشد که بر منافع 
مرشوع سایر کاربران تأثیر نگذارد. فلذا آلودگی آب و تخریب جریان 

طبیعی آب، هم غیراخالقی و هم خالف موازین حقوقی است.
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»هنگامی که پدری از فیلسوفی خواست که او را درباره بهرتین راه 
تربیت پرس خود در زمینۀ مسائل اخالق گرایانه پند دهد، چنین پاسخ 

داد: او را تبعه دولتی بساز که قوانین خوب دارد.«۱ 
دولت ها  سیاسی  نیروی  از  ظاهر،  به  حقوقی،  مقررات  و  قواعد 
رسچشمه می گیرند. لیکن، دولت ها در ایجاد این مقررات آزاد نیستند 
و در کنار نفوذ عوامل اقتصادی و سیاسی در امر قانون گذاری، رعایت 
قواعد اخالقی برای استقرار عدالت و تأمین نظم، الزامی است۲. قانونی 
که از رسچشمه اخالق سیراب شود با دو پشتوانۀ تضمین های دولتی و 
وجدانی، الزم  االجرا می شود. برخی متفکران ریشۀ متام قواعد حقوقی 
را در اخالق جستجو می کنند. بی جهت نیست که کتاب »قواعد اخالقی 
در تعهدات مدنی« اثر ژرژ ریپر، یکی از حقوقدانان بزرگ قرن بیستم، 

جایزه کتاب سال فرانسه را دریافت کرده بود. 
مشهور است که می گویند رشافت قانون به عادالنه بودن قانون است. 
عدالت  با  آن  انطباق  حکم،  یک  رشعی بودن  معیار  که  هامنگونه 
است، مطابق تئوری »زاید بودن عدالت« فضیلت عدالت فضیلتی 
برتر یا جدا از دیگر فضایل نیست، بلکه عین فضایل اخالقی است. 
فضیلت،  آن  و  نیست  بیش  فضیلت  یک  مرشوح  بیان  اخالق  علم 
روابط  و  کردار  گفتار،  خلقیات،  بر  را  خود  سایه  که  است  عدالت 

فردی و جمعی افکنده است3. 
هریک از حقوق و اخالق برای ادامه حیات خود نیاز به وجود حداقلی 
از دیگری در جامعه دارد. زیرا از یک سو الزمۀ بقاء یک نظام حقوقی، 
تأمین حداقل عدالت است و تأمین حداقل عدالت با احرتام به اراده 
فرد محقق می شود و با فراهم بودن ارادۀ آزاد افراد است که می توان از 
اخالقی بودن اَعامل سخن گفت. از سوی دیگر تا وقتی اکرثیت اعضای 
جامعه از حداقلی از فضایل اخالقی، به ویژه فضیلت عدالت خواهی، 
بتواند  حقوقی  نظام  یک  که  داشت  انتظار  نباید  نباشند،  برخوردار 
حداقلی از عدالت را تأمین کند. بر این مبناست که حقوق و اخالق را، 

به لحاظ وجودی، الزم و ملزوم یکدیگر شناخته اند4.  
اخالق هنجارهای آرمانی هستند که نوعاً جنبۀ انتزاعی دارند و برای 
باید  بپوشند  لباس قانون الزم االجرا را  بیابند و  بتوانند عینیت  آن که 
را  این اصول کلی حقوقی  از مجرای اصول کلی حقوقی عبور کند. 
قانون اصلی  بین املللی و دو  می توان در مقررات و کنوانسیون های 
حاکم بر حقوق آب، یعنی»قانون آب و نحوه ملی شدن آن« مصوب 
سال ۱34۷ و »قانون توزیع عادالنه آب« مصوب ۱3۶۱ مشاهده کرد. 
»کنوانسیون مربوط به حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراهه های 
بین املللی« مصوب ۲۱ می ۱۹۹۷ )کنوانسیون نیویورک( تعدادی از 
کرده  بیان  را  بین املللی  آبراهه های  از  استفاده  بر  کلی حاکم  اصول 
است که ریشه های این اصول در هنجارهای اخالقی یافت می شود. 

برای نشان دادن تأثیر اخالق بر قوانین حاکم بر آب، الزم است برخی 
مصادیق مهم اصول کلی حقوقی برخاسته از اخالق و تأثیر آن را در 

مقررات داخلی و بین املللی، بررسی کنیم.
الف( اصل منزلت انسان و حق بر آب: انسان ذاتاً از کرامت و منزلت 
برخوردار است و تعبیر قرآنی» َولََقْد كَرَّْمَنا بَِنی آَدَم « یک هنجار اخالقی 
است که در آموزش های دینی بر آن تأکید شده است. مادۀ 3 اعالمیۀ 
جهانی حقوق برش و اخالق زیستی در ذیل عنوان »کرامت انسانی 
و حقوق برش« مقرر می دارد: »یک- کرامت انسانی، حقوق برش و 
آزادی های اساسی باید به طور کامل رعایت شود. دو- منافع و رفاه افراد 
باید بر منافع دانش یا جامعه اولویت داشته باشد.« همچنین، ماده ۱4 
این اعالمیه با عنوان »مسئولیت اجتامعی و سالمت« اعالم کرده است 
که »یک- ارتقا سالمت و توسعه اجتامعی مردم در قسمت هایی که 
همه جامعه در آن مشرتک هستند، هدف اصلی دولت هاست. دو- با 
توجه به اینکه برخورداری از باالترین سطح دستیابی به سالمت، بدون 
تفاوت نژادی، مذهبی، عقاید سیاسی و رشایط اقتصادی و اجتامعی، 
یکی از حقوق اساسی هر انسانی هست، پیرشفت علم و فناوری باید 
به دسرتسی به آب و غذای کافی بیانجامد«. پس، حق بر آب، یک حق 
اساسی برش است که توسط هیچ کس و هیچ قدرتی منی توان آن را 
سلب کرد و مطابق این حق هر کس حق دارد به اندازه تأمین نیازهای 
اولیه اش به راحتی آب در اختیار داشته باشد. مطابق ماده ۱۷ قواعد 
برلین، حق بر آب مستلزم دسرتسی به آب کافی، ایمن، قابل دسرتسی از 
حیث فیزیکی و مقرون به رصفه جهت تأمین نیازهای حیاتی شخصی 

انسانی است و زنان و مردان به طور مساوی از آن برخوردارند. 
به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، »مردم 
ایران، از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و 
رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد«. همچنین، 
یکسان  مرد،  و  زن  از  اعم  ملت،  افراد  »همه  بیستم  اصل  حسب 
سیاسی،  انسانی،  حقوق  همۀ  از  و  دارند  قرار  قانون  حامیت  در 
اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند«. 
مطابق اصل چهل و هشتم، در بهره برداری از منابع طبیعی... باید 

تبعیض در کار نباشد...« 
قانون توزیع عادالنه آب با اینکه از عنوان زیباپسند »توزیع عادالنه 
آب« سخن گفته است و همۀ آب ها را از مشرتکات دانسته که طبق 
می رسد  نظر  به  لیکن،  شود؛  بهره برداری  آنها  از  باید  عموم  مصالح 
عدالت توزیعی تحقق نیافته؛ چون، از یک سو، حقابه های موجود را 
به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، صدور پروانه مرصف، با رعایت 
حق تقدم، صادر می شود )ماده ۲۲ قانون توزیع عادالنه آب(. بنابراین، 
از  قلیلی  بسیار  عده ای  می شود،  مشاهده  عمل  در  که  هامن گونه 
شهروندان فرصت استفاده از منابع آب کشور را پیدا می کنند و این 
امتیاز ویژه، به عنوان یک حق مالی و به تبع اراضی، به نسل های 

بعدی آنان منتقل می شود. 
اخالق ورود رضر  ب- اصل منع ارضار به غیر و لزوم تدارک زیان: 
به دیگری را منع و رسزنش می کند و تدارک زیان وارد شده را الزم 
می داند. اصل الرضر که در حدیث نبوی »الرضر و الرضار فی االسالم« 
تبلور یافته، همزاد اصل آزادی انسان ها بوده است. این اصل در ماده 
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۷ کنوانسیون نیویورک نیز مورد توجه قرار گرفته و حسب بند یک آن، 
دولت های آبراهی باید در هنگام بهره برداری از یک آبراه بین املللی در 
رسزمین خود متام اقدامات مقتضی را جهت پیشگیری از ورود زیان 
قابل توجه به سایر دولت های آبراهی اتخاذ کند. این بند ریشه در این 
اصل اخالقی برخاسته از عقل عملی دارد که پیشگیری بهرت از درمان 
است. به موجب بند دو، در صورت ورود زیان ناشی از استفاده از 
یک آبراهه بین املللی، دولِت واردکنندۀ زیان، مکلف به اتخاذ اقدامات 

مقتضی برای کاهش خسارت و پرداخت غرامت می باشد. 
مادۀ 3۵ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، در مقام بیان اصل جربان 
خسارت و شیوه تدارک زیان است. مطابق آن در صورتی که در اثر حفر 
چاه یا قنات جدید، آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، 
حسب مورد، مالک چاه یا قناِت مترضر، می تواند با رشکت در هزینۀ 
بهره برداری در استفاده از چاه یا قنات جدید رشیک شود و یا اینکه 
صاحب چاه یا قنات جدید، خسارات فرد مترضر را جربان کند. مفاد این 

اصل در مادۀ ۱4 قانون توزیع عادالنه آب تکرار شده است. 
کنوانسیون  متعارف:  و  منصفانه  و مشارکت  بهره برداری  اصل  پ- 
نیویورک در مواد ۵ و ۶ از این اصل و معیارهای موثر در بهره برداری 
 ،۵ مادۀ  یک  بند  حسب  است.  گفته  سخن  متعارف،  و  منصفانه 
شیوه ای  به  بین املللی  آبراه  یک  از  خود  در رسزمین  باید  دولت ها 
منصفانه و متعارف بهره برداری کنند و به موجب بند دو، دولت های 
آبراهی باید در استفاده، توسعه و محافظت از یک آبراه بین املللی 
به شیوۀ منصفانه و متعارف، مشارکت کنند. این بند یادآور یک اصل 
اخالقی است که »من له الغنم، فعلیه الغرم« یعنی هر کس منافع 
بیان  برلین  قواعد   ۱4 مادۀ  کند.  پرداخت  باید  را  بربد، هزینه ها  را 
می دارد، در تعیین استفاده منصفانه و متعارف دولت ها باید ابتدائا 
نیازهای حیاتی برش تخصیص دهند. مطابق  تأمین  برای  را  آب  ها 
از  استفاده ای  هیچ  قاعدتاً  نیویورک،  کنوانسیون   ۱۰ ماده  یک  بند 
یک آبراهۀ بین املللی بر سایر استفاده ها رجحان ذاتی ندارد، لیکن 
حسب بند دو آن، در صورت بروز اختالف بین استفاده های انجام 
گرفته از یک آبراهۀ بین املللی، این اختالف باید با عنایت ویژه به 

الزامات نیازهای حیاتی انسانی، حل و فصل شود.  
ماده 4 قانون آب و نحوه ملی شدن آن که صدور پروانۀ مرصف آب 
را مقید به استفاده مفید و معقول منوده و ماده ۵ آن قانون که مقرر 
داشته در صورتی که حقابه های موجود به مرصف مفید نرسد، دولت 

می تواند در تعیین میزان حقابه های مرصف کنندگان تجدیدنظر کند و 
نیز ماده ۲۵ قانون توزیع عادالنه آب که مرصف و اتالف غیرمعقول 
اصل  بیانگر حاکمیت  است، همگی  کرده  منع  را  آب  )غیرمتعارف( 

بهره برداری منصفانه و متعارف بر آب است.  
تکلیف  آلوده کننده:  توسط  پرداخت  و  آب  آلودگی  منع  اصل  ت- 
اخالقی خودداری از آلودگی آب که در اخالق مذهبی نیز مورد تأکید 
قرار گرفته و با تعبیر شاعرانه »آب را گل نکنیم« در زبان فارسی معارص 
شهرت یافته است، در کنوانسیون نیویورک مورد توجه قرار گرفته و 
در  و  منفرداً  باید  آبراهی  دولت های  آن،   ۲۱ ماده  دوم  بند  حسب 
صورت لزوم مشرتکاً از آلودگی یک آبراه بین املللی که به محیط زیست 
و در صورت وقوع  کند، خودداری  وارد  زیان  ایمنی برش  و سالمت 

آلودگی، آن را کاهش داده و کنرتل کنند. 
به موجب اصل پنجاهم در جمهوری اسالمی، »حفاظت محیط زیست 
روبه  اجتامعی  حیات  آن  در  باید  بعد  نسل های  و  امروز  نسل  که 
رو  این  از  می گردد،  تلقی  عمومی  وظیفه  باشند،  داشته  رشدی 
فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 
غیرقابل جربان آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.« همچنین، ماده ۲۷ 
قانون آب و نحوه ملی شدن آن در مقام بیان اصل منع آلودگی آب، 
بهداشتی  را موظف ساخته که طبق مقررات  پروانه چاه  دارندگان 
عمل کنند و برای جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه مسئول هستند. 
این قانون و مواد 4۶ و 4۷ قانون توزیع عادالنه  بعالوه، ماده ۵۵ 
آب، ضمن بیان این اصل، مقرر کرده »موسسات متولی بهره برداری 
مرصف شهری یا صنعتی یا معدنی آب، موظفند طرح تصفیه آب و 

دفع فاضالب را اجرا کنند.« 

پی نوشت:
۱- هگل، گ. ۱3۷8. عنارص فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی طلب، 

تهران، نرش قطره.
۲- کاتوزیان، ن ۱38۰. فلسفه حقوق، جلد اول )تعریف و ماهیت 

حقوق(، چاپ دوم، رشکت سهامی انتشار. ص۵8۷.
3- رسوش، ع. ۱38۹. اخالق خدایان. نارش طرح نو. ص ۷.

4- هارت، هربرت. ترجمه محمد راسخ. ۱388. آزادی، اخالق، قانون 
نو.  انتشارات طرح  و عمومی(.  کیفری  فلسفه حقوق  بر  )درآمدی 

چاپ دوم.
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بر جهان، مقتضیاتی داشته و ویژگی هایی  سیطره گفتامن مدرنیه 
را تحمیل منوده است. علم نوین، با رویکرد پوزیتویستی به ویژه 
در حوزه علوم تجربی، یکی از بارزترین پیرشان های گفتامن مدرن 
در  نوین  دانش  درونی  سیر  دارد.  جهان شمولی  به  میل  که  است 
دوران پسارنسانس به گونه ای پیش رفته که به تخصص گرایی مفرط 
و واگرایی ساحت های مختلف علم انجامیده است. تخصص  گرایی 
هرچند موتور محرکه  بسیار قدرمتندی برای دانش نوین بوده، اما 
جداسازی  موجب  آن  دستاوردهای  از  بسیاری  بودن  تک ساحتی 
از دانش گردیده که رسشتی پیوسته و همبسته دارند  بخش هایی 
نادیدنی میان طیف دانسته های برشی استوار کرده  و دیوارهایی 
این وضعیت،  آورده است.  پدید  دانش،  از  و جزیره هایی منفصل 
از  سیستمی  و  جامع  شناخت  و  همه جانبه نگر  هستی شناسی 

پدیده های چند ساحتی را دشوار ساخته است.
سمت  به  اصالح گرایانه  رویکرد  اخیر  دهۀ  چند  در  که  پیداست 
ارزشمند  دانش های  ظهور  منجربه  علم،  شاخه های  همگرایی 
میان رشته ای و فرارشته ای گشته و پاره ای گسست های خودساخته 
سهولت  را  بافتار  تنیدگی  شناخت  به  رویکرد  و  داده  التیام  را 
بخشیده است. با  این حال میراثی که برجای مانده و روش شناسی 
 ،)Reductionism( فروکاست گرایی  بر  مبتنی  نوین  دانش  غالب 

همچنان دست اندرکار و سخت پابرجا است.
به عنوان یکی از عواقب چنین رویکردی، می توان به »اخالق زدایی« 
از بسیاری از ساحت های علوم تجربی اشاره منود. زدودن تدریجی 
اخالق از بسیاری از گفتامن های علوم تجربی، گاه محصول جانبی 
روش شناسی بسیار پرقدرت فرکاست گرایانه و گاهی نیز به صورت 

آگاهانه و هدفمند بوده است.
و  سیالن  جامعه،  و  رسزمین  رکن  هر  در  که  است  پدیده ای  آب، 
جریان دارد و روشن است که در این مقوله، اخالق، جایگاهی کهن 
و ریشه دار دارد. اما علم تجربی در طول سالیان، عمدتاً آب را به 
حوزه های خاصی فروکاسته، آن را بیشرت فنی منوده و تا حد زیادی 
اخالق زدایی کرده است. گرچه این تقلیل، به متامی نیست و در باب 
آب از هر جنبه ای سخن گفته می شود و می توان نشان آن را جست؛ 
اما یک مرور اجاملی به سادگی آشکار می سازد که پرداخنت به آب 
گرچه  است.  یافته  غلبه  بر سایر جنبه ها  تا چه حد  فنی  منظر  از 
)هیدرولوژی(  »آب شناسی«  به  با هویت مستقل  علم  از  شاخه ای 
ذیل  در  که  روشی  و  دانش  بیشرتین  واقع  در  اما  یافته،  اختصاص 
و  اجتامعی  مباحث  است.  فنی  می گیرد،  قرار  علمی  شاخۀ  این 
حتی  هستند.  کم وزن تر  و  کمرنگ تر  بسیاری،  اختالف  با  فرهنگی 
پیش  از  بیش  اجتامعی  مباحث  که  آب  به  اخیر  رویکردهای  در 

برکشیده شده )ناشی از اضطراری که از بحران های آبی روی منوده 
نظام های  بر  فنی  مباحث  سایۀ  معناداری  طور  به  بازهم  است(، 

تصمیم گیری، مدیریتی و اجرایی حوزۀ آب سنگینی می کند.
در  آب  حوزه ی  در  موثر  اجرایی  نهادهای  که  می رود  انتظار 
چارچوب قانون و شیوه نامه ها به ایفای وظایف بپردازند. از این رو 
در  تا  باشند  اخالقی  باید  ما  قانون های  که  است  پنداشت درستی 
در  ولی  شود.  باز  اخالق  برای  جایی  نیز  ما  مدیریتی  فرآیندهای 
عمل کمرت می توان نشانی از این امر دید. نگاهی به »قانون توزیع 
عادالنه آب« می تواند گویای موضوعاتی باشد. نام این قانون خود 
چنین  محتوا،  ولی  می دهد.  خرب  عدالت،  یعنی  اخالقی  امری  از 
اجازه می دهد  نیرو  به وزارت  قانون  این  برای منونه  القا منی کند. 
برای هر آبی که »بدون مرصف مانده« یا »آب های زاید بر مرصف 
که  آبهایی  حتی  یا  می ریزند«  انهار  و  دریاها  دریاچه ها،  به  که 
مرصف  به  پروانه  دارندۀ  وسیله  به  پروانه  در  مندرج  مدت  »در 
نرسیده اند« )بطور کلی هر آبی که هنوز توسط انسان به مرصف 
نرسیده است(، مجوز بهره برداری صادر مناید. این گزاره به روشنی 
از اخالق تهی است و آشکارا نگاهی متامیت خواهانه و سوداگرانه 
به آب دارد. در این دیدگاه اصوالً آبی مفید است که به مرصفی 
وارد  و  آورد  به همراه  مادی  انسان سودی  برای  عبارتی  به  برسد 
کالن  پس  از  اقتصادی،  وجه  سوای  گردد.  تبادلی  ارزش  چرخۀ 
روایت این گزاره، انسان محوری )اومانیسم( آشکاری منایان است. 
هر آبی که از چنگال مرصف انسان خارج است، گویی زاید است 
و هدر می رود و باید هرچه زودتر مرصفی برای آن تعریف منود. 
این روایتی متامیت خواهانه از اومانیسم حریص و مرصف گرا است 
دیگری  جاندار  هیچ  برای  است.  شده  تهی  اخالق  از  یکرسه  که 
ارزشی  و  نشده  فرض  آب  از  استفاده  برای  جایگاهی  انسان  جز 
رسارس  نگاهی  نیست.  متصور  کاالشدگی  طریق  از  جز  آب  برای 
منی اندیشد.  بهره برداری  و  بهره  به  جز  که  سخت افزاری  و  فنی 
اجرایی  و  مدیریتی  نهادهای  غالب  گذشته،  دهه  چند  طول  در 
ما در این مسیر جهدی بلیغ داشته اند تا مبادا قطره آبی »هدر« 
برود و هر کاربری آب محوری را تا حد امکان گسرتانده اند. نگاهی 
پیرامون  یا  منت  درباره  مسئوالن  اظهارنظرهای  و  گفتگوها  به 
به خوبی  را  اجرایی  و  این سپهر فکری  توسعه کشور،  برنامه های 

نشان می دهد. 
تاالب ها  و  رودها  خشکاندن  اجازه  که  اندیشه هایی  پس  در 
رشیان های  و  داده  را  آب  انتقال  یا  عظیم  سازه های  احداث  با 
توسعه کاشت آب بَرترین  یا زمینۀ  را مسدود ساخته  حیات کشور 
محصوالت )نظیر برنج( در خشک ترین نقاط کشور را فراهم منوده 
و  رسزمین  برای  حرمتی  که  می کشد  رسک  بی اخالقی  چهرۀ  نیز، 

ویژگی های ذاتی آن و توسعه پایدار قائل نیست.
در نتیجه چنین رویکردی، تهی سازی منابع آبی کشور تا جایی پیش 
بُعدی  چند  پیچیده،  عیار،  متام  فاجعه ای  رودرروی  را  ما  که  رفته 
و تا حدی برگشت ناپذیر قرار داده و کشورمان را به درس عربتی 
بین املللی بدل ساخته است. پیداست که هیچ قید اخالقی در کار 
نبوده تا توسعه را مقید سازد. امروزه می دانیم )و این دانسنت به 
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اگر فن ساالری را مقید  رنج و هزینۀ گران حاصل شده است( که 
نسازیم، تالشش برای بلعیدن منابع و هرچه بزرگ تر شدن، پایانی 
ندارد. آزادسازی فن ساالری از قید اخالق )که گاه نام  توسعه بر آن 
می نهیم(، توانسته و می تواند ما را به لبۀ پرتگاه سقوط برساند. 

الزم است اخالق بهره برداری را به درستی تعریف مناییم. آب را نه 
به عنوان منبعی برای مرصف، بلکه به عنوان دارایی متام باشندگان 
رسزمین )نه رصفاً انسان( به رسمیت بشناسیم و اندیشۀ سوداگرانه 
را از آن دور مناییم. اخالق استفاده از آب نیز ما را از هر کاربری 
قالب  در  می تواند  آب  اخالق  می دارد.  باز  بی پروا  و  ارساف گرانه 
قانون های  در  و  شود  پدیدار  توسعه،  اخالق  و  حرفه ای  اخالق 

مربوطه نیز جایگاه درخور خویش را بیابد. 
آنگاه  که  است  اخالقی  امری  رسزمین،  و  آب  به  نهادن  حرمت 
توسعه  پارادایم  که  آنچه  قامت  در  می کند  پدیداری  قصد  که 

توسعه   ارکان  از  یکی  می گردد.  جلوه گر  می شود،  خوانده  پایدار 
پایدار، تالش هرچه بیشرت برای »سازگاری« به جای تغییر و حفظ 
اخالقِی  امر  هامن  تجلی  اینها  است.  تولید  جای  به  »پایداری« 
قانون  قالب  در  می تواند  که  است  رسزمین  به  نهادن  حرمت 
پدیدار شود. مدرنیته مجهز به فن آوری ما را به رسکشی در برابر 
طبیعت و تالش برای استیالی بر آن و تغییر هر آنچه منی پسندد 
می بینیم  روشنی  به  امروز  که  می خواند  می شمرد،  محدودیت  و 
حاصلی جز تباهی ندارد. لذا امر اخالقی رضورت می یابد تا ما را 
به فضیلت فروتنی و تأمل و درنگ بخواند و بر حرص و آزمندی 
دارند  باور  که  فرهیختگانی  نیستند  کم  زند.  مهار  برش  بی پایان 
معضالت حوزۀ آب و محیط زیست در نهایت امری اخالقی است و 
تنها با قانون های اخالق مدار است که شاید بتوانیم این غول چراغ 

جادو را به جای اولش بازگردانیم.


