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چکیده

ذخایــر بیــن نســلی بــه مجموعهــا ی از منابــع مهــم گفتــه میشــود کــه زندگــی انســانها بــدان 
وابســته بــوده و بــدون آنهــا ســالمت جســم و روان، آســایش و آرامــش فــردی و اجتماعــی از 
بیــن میــرود. از مهمتریــن ایــن ذخایــر میتــوان بــه زمیــن، آب، هــوا و... اشــاره نمودبــا توجــه 
بــه تاکیــدات قرآنــی آب جایــگاه ویــژه ای مییابــد. بــا توجــه بــه رویــه ی نامتعــارف انســانها در 
اســتفاده از ایــن منابــع مهــم خطــر نابــودی ایــن منابــع بــرای نســلهای آینــده خطــری جــدی 
مینمایــد کــه علــوم مختلــف بایــد از ظرفیتهــای خــود در ایــن زمینــه اســتفاده نماینــد و بــرای 
هدایــت ایــن مســئله تدبیــر کننــد. یکــی مهمتریــن ایــن علــوم فقــه مــی باشــد، از ظرفیتهــای 
فقــه در ایــن زمینــه میتــوان بــه تاکیــد بــر عدالــت و پرهیــز از ظلــم در جهــت حفــظ ذخایــر 
ــی درصــدد پاســخگویی  ــه روش توصیفی-تحلیل ــن نســلی اشــاره نمــود. پژوهــش حاضــر ب بی
بــه ســواالتی از قبیــل؛ »راهکارهــای فقهــی در جهــت حفــظ ذخایــر بیــن نســلی چیســت؟«؛ 
ــت؟« و...  ــه اس ــلی چگون ــن نس ــر بی ــظ ذخای ــت حف ــه جه ــدگاه فق ــم در دی ــت و ظل »عدال
میباشــد. دربارهــی پیشــینهی پژوهــش بایــد گفــت پژوهشــهای پراکندهــای در ایــن بــاره انجــام 
شــده اســت امــا وجــه افتــراق پژوهــش حاضــر بــا آنهــا در ایــن اســت کــه موضــوع ذخایــر بیــن 
نســلی را بــا توجــه بــه ظرفیتهــای فقــه مــورد بررســی قــرار میدهــد و پاســخگویی بــه ایــن نیــاز 

را از طریــق مجــاری فقهــی دنبــال مــی کنــد.
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مقدمه

ــه روز علــوم مختلــف و فناوریهــای متفــاوت، دسترســی و بهــره  ــه گســترش روز ب ــا توجــه ب ب
ــر و  ــم تجدیدپذی ــع مه ــد از مناب ــف ســادهتر شــده و انســانها میتوانن ــع مختل ــرداری از مناب ب
تجدیدناپذیــر در هــر مــکان و زمانــی بهرهمنــد شــود. ایــن مهــم گرچــه زندگــی را آســان نموده 
و بــه خدمــت انســانها آمــده اســت امــا عــدم توجــه بــه نحوهــی مصــرف و افــراط و تفریــط در 
آن خطــرات جــدی را در پــی دارد و میتوانــد زندگــی انســانهایی را کــه در نســلهای آتــی میآیند 
در تمامــی جنبههــای مــادی و معنــوی مــورد مخاطــره قــرار دهــد کــه همیــن انســانها فرزنــدان 
مــا و فرزنــدان فرزنــدان مــا خواهنــد بــود کــه متضــرر میشــوند از ایــن رو عقــالی عالــم درصــدد 
برنامــه ریــزی و مدیریــت ایــن منابــع هســتند فلــذا علــوم مختلــف بایــد پــای کار بیاینــد و بــا 
ــوم،  اســتفاده از ظرفیتهــای مختلــف خــود ایــن مســئله را مرتفــع کننــد، از جملهــی ایــن عل
فقــه میباشــد کــه مهمتریــن آنهاســت چراکــه در تعییــن وظایــف تکلیفــی نقــش اساســی را 
ایفــا میکنــد. پژوهــش حاضــر بــه روش توصیفــی- تحلیلــی درصــدد پاســخگویی به پرسشــهایی 
ــن نســلی چیســت؟«؛  ــر بی ــظ ذخای ــی در جهــت حف ــای فقه ــا و راهکاره ــل، »ظرفیته از قبی
ــت؟« و...  ــه اس ــلی چگون ــن نس ــر بی ــظ ذخای ــت حف ــه جه ــدگاه فق ــم در دی ــت و ظل »عدال
میباشــد. دربارهــی پیشــینهی پژوهــش بایــد گفــت پژوهشــهای پراکندهــای در ایــن بــاره انجــام 
شــده اســت امــا وجــه افتــراق پژوهــش حاضــر بــا آنهــا در ایــن اســت کــه موضــوع ذخایــر بیــن 
نســلی را بــا توجــه بــه ظرفیتهــای فقــه مــورد بررســی قــرار میدهــد و پاســخگویی بــه ایــن نیــاز 

را از طریــق مجــاری فقهــی دنبــال مــی کنــد.

1(مفاهیم و کلیات

در ایــن قســمت بایــد مفاهیــم اصلــی چــون عدالــت و ظلــم تعریــف شــود تــا بتــوان بــا اســتفاده 
از آنهــا مســئله را مــورد بررســی قــرار داد.

1-1- عدالت

ــط  ــد و قس ــط نامیدهان ــت را قس ــی عدال ــت برخ ــای لغ ــت علم ــد گف ــت بای ــف عدال در تعری
ــد  ــودن میباش ــری را نم ــق دیگ ــات ح ــای مراع ــه معن ــاف ب ــت و انص ــاف اس ــای انص ــه معن ب
ــم و  ــه در حک ــت ک ــی اس ــت لفظ ــتهاند، »عدال ــز نوش ــی نی ــی، 1371، ج6، ص6(. برخ )قرش
ــورد  ــه مســاوات، در آن م ــودن معنــی عــدل ب ــك ب ــار نزدی ــه اعتب معنــی مســاوات اســت و ب
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هــم بــکار مــی رود« )راغــب اصفهانــی، 1374،ج 2، ص 562(. برخــی نیــز عدالــت را بــه معنــای 
ــتانی، 1375، ص 602(. در  ــد )بس ــا کردهان ــتقامت معن ــه، اس ــر میان ــاوات، ام ــداری، مس پای
تعریــف اصطالحــی عدالــت امــام علــی )ع( در حکمــت 437 نهــج البالغــه فرمودهانــد، »عدالــت 
هــر چیــزی را در جــای خــود مینهــد، در حالــی کــه بخشــش آن را از جــای خــود خــارج مــی 
ســازد. عدالــت تدبیــر عمومــی مــردم اســت، در حالــی کــه بخشــش گــروه خاّصــی را شــامل 

اســت، پــس عدالــت شــریفتر و برتــر اســت«.

2-1- ظلم

در تعریــف ظلــم نــزد علمــای لغــت آمــده اســت؛ »ظلــم ، بضــم )ظ( بــه معنــی ســتم اســت؛ 
اصــل آن بــه معنــی ناقــص کــردن حــق و یــا گذاشــتن شــی ء در غیــر موضــع خویــش اســت« 
ــه  ــم ب ــده اســت، »ظل ــم آم ــف ظل ــن در تعری )قرشــی، 1371،ج 4،ص 270(. در مجمعالبحری
ــه اســت؛ ظلمــی کــه بخشــیده نمیشــود،  ــم ســه گون معنــی تعــدی از حــدود خداســت و ظل
ظلمــی کــه رهــا و تــرک نمیگــردد و ظلمــی کــه بخشــیده میگــردد امــا ظلمــی کــه بخشــیده 
نمیشــود شــرک بــه خداونــد متعــال اســت، ظلمــی کــه رهــا و تــرک نمیگــردد ظلــم بعضــی 
از بنــدگان نســبت بــه بعضــی دیگــر اســت و ظلمــی کــه بخشــیده میشــود ظلمــی اســت کــه 
بنــده در بعضــی از گناهــان یعنــی گناهــان صغیــره مرتکــب میگــردد« )طریحــی، 1375، ص 
110(. برخــی نیــز گفتهانــد، »ظلــم بــه معنــای قــرار دادن چیــزی در غیــر موضــع آن اســت« 
)فیروزآبــادی، 1415ق،ج 4،ص 106(. بــه نظــر نگارنــده رابطهــی بیــن عدالــت و ظلــم رابطــه 
عــدم و ملکــه اســت بدیــن معناکــه در جایــی کــه عدالــت مطلــق جــاری شــود ظلــم وجــود 
نخواهــد داشــت و در صــورت وجــود ظلــم عدالــت مجــری نخواهــد بــود از طرفــی نســبت بیــن 
ــری  ــی، دیگ ــود یک ــه وج ــد ک ــد باش ــز میتوان ــض نی ــود متناق ــم نســبت دو وج ــت و ظل عدال
ــم، گرچــه  ــت محوکنندهــی ظل ــت اســت و عدال ــم ناقــض عدال ــن ترتیــب ظل را نقضکنــد بدی
ممکــن اســت درجایــی عدالــت و ظلــم در دو موضــوع متفــاوت حاکــم شــود ولــی در موضــوع 
واحــد، میانهــای بــرای عدالــت و ظلــم ثابــت نیســت و کســی نمیتوانــد ادعــا کنــد کــه در یــك 
عمــل واحــد بــرای یــك هــدف و یــك موضــوع و یــك شــخص هــم ظلــم وجــود دارد و هــم 
ــت را  ــا عدال ــد ت ــم اســت احــکام آن آمدهان ــی ظل ــت و ناف ــن اســالم حامــی عدال ــت، دی عدال
برقــرار و ظلــم را ناپایــدار، متزلــزل و محــو کننــد. زمانیکــه ســخن از عدالــت بــه میــان میآیــد 
منظــور عدالــت در تمامــی جنبههاســت چــه از نظــر عامــل کــه میتوانــد فــرد یــا اجتمــاع باشــد، 
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چــه از نظــر هــدف مــورد عمــل کــه میتوانــد از یــك وجــود یــا ممکــن الوجــود را شــامل شــده 
ــا  ــا معنــوی، دنیــوی ی ــا واجــب الوجــود و چــه حــاالت مختلــف امــور باشــد امــور مــادی ی ت
اخــروی بــه همیــن دلیــل بحــث و گســترهی عدالــت همهــی آن چیــزی را کــه مــا میخواهیــم 
ــع  ــا مناب ــورد ب ــالم در برخ ــه اس ــت ک ــخن در اینجاس ــان س ــرد. ج ــر میگی ــم در ب ــان کنی بی
ــز از  ــت و پرهی ــر عدال ــد ب ــر تاکی ــور دیگ ــد ام ــون؛ آب همانن ــتی همچ ــی و محیطزیس طبیع
ظلــم در بهرهمنــدی از آنهــا دارد و بــا توجــه بــه مفهــوم عدالــت، اســالم بــر ایــن نکتــه تاکیــد 
دارد کــه در جهــت حفــظ منابعطبیعــی و محیطزیســتی و باالخــص آب بــرای نســلهای دیگــر 
مقتضیــات عدالــت در نظــر گرفتــه شــده و ایــن منابــع در جهــت حفــظ ذخایــر بیــن نســلی 
ــرای  ــع ب ــن مناب ــت در مصــرف از ای ــا عدال ــد ت ــی بمان ــدگان باق ــرای آین ــده و ب ــوظ مان محف
ایشــان رعایــت شــده و ظلمــی در حــق آنهــا صــورت نپذیــرد. بــرای تحقــق چنیــن هدفــی بایــد 

برنامهریــزی نمــود و در اجــرای ایــن برنامــه کوشــا بــود. 

2( دیدگاههای کلی دربارهی عدالت بین نسلی

مالتــوس بــه عنــوان نخســتین شــخصی کــه در ایــن زمینــه ادعــای نظــر نمــوده در برخــورد 
بــا رشــد روزافــزون جمعیــت کــه خطــر افزایــش مصــرف در نســل حاضــر و کاهــش منابــع در 
نســلهای آتــی را در پــی دارد و همچنیــن گفتــه شــخصی بــه نــام گادویــن کــه نوشــته اســت، 
»زمیــن بــه انــدازه کافــي بخشــنده اســت و مي توانــد همــه فرزنــدان بشــر را در نــاز و نعمــت 
ســیر کنــد«، دیــدگاه عدالــت بیــن نســلی را مطــرح نمــوده اســت. ریــکاردو )1817( نیــز، نــوع 
دیگــري محدودیــت منابــع را طــرح کــرده و ادعــا کــرده افزایــش جمعیــت ســبب به کارگیــري 
ــز  ــاي حاصلخی ــت را در زمین ه ــدن ران ــده و پدیدآم ــر ش ــزي کمت ــاي داراي حاصلخی زمین ه
ــدون این کــه نشــانه  ــت ب ــه  دنبــال دارد وی برخــالف اســمیت و مالتــوس، معتقــد اســت ران ب
ســخاوت طبیعــت باشــد نتیجــه افزایــش جمعیــت و نــادر بــودن زمین هــاي نامرغــوب اســت. 
ــرده  ــداز را طــرح ک ــده مســأله پس ان ــت از نســل های آین ــز به منظــور حمای ــو )1929( نی پیگ
و بــا ایــن اســتدالل کــه چــون افــق دیــد انســان کوتــاه و عمــر او نیــز محــدود بــوده و نتیجــه 
ــه  ــد این گون ــد. پیام ــح مي ده ــده ترجی ــر آین ــي را ب ــع فعل ــد، مناف ــود را نمي بین ــداز خ پس ان
خودخواهــي بــه کاهــش پس انــداز، عــدم ســرمایه گذاري جدیــد و مصــرف موهبت هــای 
ــع و  ــل مناب ــه از دو عام ــد ک ــه باش ــه منصفان ــن نکت ــن ای ــاید گفت ــد. ش ــي مي انجام طبیع
ــر  ــته ها کمت ــلی در نوش ــن نس ــت بی ــوع عدال ــت، موض ــت و عدال ــای محیطزیس محدودیت ه
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مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. رمــزی )1928(، ســولو )1974( و دیگــران، موضــوع عدالــت 
بیــن نســلی را عدالــت بیــن اشــخاص دیگــر نامیده انــد. همچنیــن ایــن مطالعه هــا در بررســی 
ــندگان در  ــي از نویس ــن برخ ــت. همچنی ــده اس ــه آورده ش ــور خالص ــل به ط ــگوپتا و هی داس
چارچــوب روش تنزیلــی مطلوبیت گرایــی بــه  منظــور تعریــف مســیر انتخابــی در بــه  کارگیــری 
ــن روش  ــه ای ــزان خســارتی ک ــی می ــدادی از نویســندگان درباره ــد. تع ــع شــکل گرفته ان مناب
ــروم  ــد. کالم و ب ــه تعــادل متناســب بیــن حــال و آینــده وارد می کنــد اظهــار تردیــد کرده ان ب
)1992( در دفــاع از به کارگیــری نــرخ تنزیــل صفــر در وضعیــت افزایــش گرمــای کــره زمیــن 
ــر  ــت کلی ت ــن روش در وضعی ــی ای ــاد اخالق ــاره ابع ــارود درب ــزی و ه ــد و رم ــث کرده ان بح
ــت بین نســلي و وضعیــت  ــاره عدال ــه )1383( نیــز درب ــد. همچنیــن هوف انتقــاد شــدید کرده ان
فعلــي جهــان در موقعیــت فعلــي عقیــده دارد؛ طبیعــت از دیــدگاه اصولــي و بــه خاطــر ماهیــت 
ــق دارد. ســرمایه اي  ــدازه تعل ــك ان ــه ی ــه تمــام نســل ها ب ــه تمــام انســان ها و ب وجــودي اش ب
اســت کــه بایــد هــر نســلي بــدون دســت درازي بــه اصــل ســرمایه از آن برخــوردار شــود. هــر 
کســي کــه از ســرمایه هاي عمومــي اســتفاده اي مي بــرد وظیفــه دارد، دســت کم همــان مقــدار 
ســرمایه را برگردانــد. همان گونــه کــه پــدر و مــادر بــراي فرزنــدان خــود ارث باقــی می گذارنــد، 
ــه واگــذاري میراث هــاي ارزشــمند و از آن جملــه طبیعــت ســالم و  هــر نســلي هــم موظــف ب
زمیــن پربــار بــراي نســل بعــدي خویــش اســت. ... امــا حقیقــت ایــن اســت کــه مــا اکنــون در 
ــاره نســل هاي آینــده به طــور کامــل  ــه ســر مي بریــم چنیــن وضعــي درب ــه اي ب موقعیــت وارون

ــرد، 1386، ص 5(. ــی ف ــد )فراهان ــه عمــل مي کن غیرمســؤوالنه و ناعادالن

3( اهمیت عدالت بین نسلی در فقه

ــا  ــد چنانکــه آمــده اســت، »َوأَنَْزلَْن ــه ایــن موضــوع اشــاره دارن آیــات قــرآن در خطابــی عــام ب
َ َقــِويٌّ  ُ َمــْن یَْنُصــُرُه َوُرُســلَُه بِالَْغْیــِب إِنَّ اللَّ الَْحِدیــَد فِیــِه بـَـْأٌس َشــِدیٌد َوَمَنافـِـُع لِلنَّــاِس َولَِیْعلـَـَم اللَّ
ــردم خطــری ســخت و ســودهایی اســت  ــرای م ــد، 25(؛ و آهــن را کــه در آن ب ــٌز« )حدی َعِزی
پدیــد آوردیــم تــا خــدا معلــوم بــدارد چــه کســی در نهــان او و پیامبرانــش را یــاری می کنــد 
آری خــدا نیرومنــد شکســتناپذیر اســت. خداونــد در ایــن آیــه خلقــت آهــن و دسترســی بــه آن 
را بــرای همهــی مــردم قــرار داده و همهــی مــردم در بهرهمنــدی از آهــن شــریکاند بــه همیــن 
دلیــل گــروه خاصــی بــه دلیــل توانایــی در بهرهبــرداری نمیتوانــد بــه دلیــل اینکــه قــدرت بــر 
ــه گونهــای اســتفاده نمایــد  ــا ب اســتخراج دارد گــروه دیگــر را از ایــن موهبــت منــع کنــد و ی
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کــه آن نعمــت نابــود شــده و بــرای دیگــران نمانــد. کلمــه نــاس در آیــه بــه دلیــل عــام بودنــش 
مــردم در زمانهــای مختلــف را در بــر میگیــرد بــه همیــن دلیــل بــرای اینکــه ایــن موهبــت در 
اختیــار مــردم در همهــی زمانهــا باشــد بایــد عدالــت در مصــرف و بهرهــوری رعایــت شــود و 
از ایــن عدالــت میتــوان عدالــت بیــن نســلی را برداشــت نمــود. خداونــد در آیــات دیگــری نیــز 
بــه ایــن مهــم اشــاره نمــوده اســت. از جملــه ایــن آیــات میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود،

ــَماِء َمــاًء َفَأْخــَرَج بـِـِه ِمــَن الثََّمــَراِت ِرْزًقــا  ْــَزَل ِمــَن السَّ ــَماَواِت َوالْْرَض َوأَن ي َخلَــقَ السَّ َّــذِ ُ ال »اللَّ
ــم،32(؛  ــاَر« )ابراهی ــُم الْنَْه َر لَُک ــخَّ ــِرِه َوَس ــِر بَِأْم ــي الَْبْح ــِرَي فِ ــَك لَِتْج ــُم الُْفلْ َر لَُک ــخَّ ــْم َوَس لَُک
خداســت کــه آســمانها و زمیــن را آفریــد و از آســمان آبــی فرســتاد و بــه وســیله آن از میوههــا 
بــرای شــما روزی بیــرون آورد و کشــتی را بــرای شــما رام گردانیــد تــا بــه فرمــان او در دریــا 

روان شــود و رودهــا را بــرای شــما مســخر کــرد.

ــَماَواِت َوَمــا فـِـي الْْرِض َوأَْســَبَغ َعلَْیُکــْم نَِعَمــُه َظاِهــَرًة  َر لَُکــْم َمــا فـِـي السَّ َ َســخَّ »أَلـَـْم تـَـَرْوا أَنَّ اللَّ
ــاٍب ُمِنیــٍر« )لقمــان،  ــًدی َواَل ِکَت ــٍم َواَل ُه ــِر ِعلْ ِ بَِغْی ــي اللَّ ــاِدُل فِ ــْن یَُج ــاِس َم ــَن النَّ ــًة َوِم َوبَاِطَن
20(؛ آیــا ندانســتهاید کــه خــدا آنچــه را کــه در آســمانها و آنچــه را کــه در زمیــن اســت مســخر 
شــما ســاخته و نعمتهــای ظاهــر و باطــن خــود را بــر شــما تمــام کــرده اســت و برخــی از مــردم 
در بــاره خــدا بی]آنکــه[ دانــش و رهنمــود و کتابــی روشــن ]داشــته باشــند[ بــه مجادلــه بــر 

میخیزنــد.

»َو الْْرَض َوَضَعَهــا لِلْنـَـاِم« )الرحمــن، 10(؛ و زمیــن را بــرای مــردم نهــاد. در تفســیر ایــن آیــه 
بایــد گفــت، »کلمــه انــام بــه معنــای کلمــه مــردم اســت. ولــی بعضــی  گفته انــد؛ بــه معنــای 
جــن و انــس اســت. بعضــی  دیگــر گفته انــد؛ بــه معنــای هــر جنبنــده ای اســت کــه روی زمیــن 
راه بــرود و اگــر از خلقــت زمیــن تعبیــر کــرده بــه وضــع، بــرای ایــن بــود کــه دربــاره آســمان 
تعبیــر کــرده  بــود بــه رفــع، خواســت تــا بفهمانــد زمیــن پاییــن و آســمان بــاال اســت، چــون 
ــت«  ــر اس ــی در تعبی ــود لطافت ــن خ ــد و ای ــع می گوین ــت را وضی ــاده و پس ــر افت ــرب ه در ع
)طباطبایــی، 1374، ج 19، ص 163(. در روایتــی از امــام صــادق)ع(  دربارهــی زمین هــاي عــراق 
ــلمانان  ــام مس ــراي تم ــا ب ــن زمین ه ــد، »ای ــخ مي فرمای ــام )ع( در پاس ــود، ام ــش مي ش پرس
ــز  ــد مســلمان مي شــوند و نی ــاي بع ــا روزه ــروز مســلمانند و ی ــه ام ــم از کســاني ک اســت، اع
ــاورزان  ــا را از کش ــن زمین ه ــوان ای ــد مي ت ــش ش ــوند. پرس ــد مي ش ــد متول ــه بع ــاني ک کس
خریــد؟ فرمودنــد، جایــز نیســت مگــر بــه ضــرورت این کــه ملــك مســلمین باشــد، خریــداري 
ــر  ــد اگ ــیده ش ــرد؛ پرس ــا را بگی ــد آن ه ــد مي توان ــر بخواه ــر ولي ام ــورت اگ ــود؛ در این ص ش
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ــز در  ــع زمیــن نی ــده و مناف ــه وی برگردان ــال او را ب ــد، در این صــورت م چنیــن کنــد؟ فرمودن
ــام  ــا، ص 17(. در روایتــی از ام ــي، بیت ــرار مي گیــرد« )حرعامل ــل کاري کــه انجــام داده ق مقاب
کاظــم)ع( نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد، »زمین هایــی کــه بــا جنــگ فتــح شــده اند، موقوفــه 
بــوده و در دســت کســانی کــه آن هــا را آبــاد می کننــد باقــی می مانــد و اختیــار ایــن زمین هــا 
در دســت والــی وقــت اســت کــه از کســاني کــه بــر روي آن هــا کار مي کننــد بــه انــدازه تــوان 
آن هــا خــراج بگیــرد« )حرعاملــي، بیتــا، ص 15(، امــام خمینــی در ذیــل ایــن روایــت نوشــته اند، 
»منظــور از وقــف، معنــای لغــوی آن اســت یعنــی ایــن زمین هــا ملــك کســی نیســت بلکــه آزاد 
بــوده و در مصالــح مســلمانان مصــرف می شــوند« )خمینــی، 1379، ج 3، ص 68(. از مجمــوع 
ایــن آیــات و روایــات برداشــت میشــود کــه منابــع طبیعــی و مواهــب خــدادادی و مهمتریــن 
آنهــا یعنــی آب در اختیــار همهــی مــردم اســت و منظــور از مــردم، مــردم تمــام زمانهــا میباشــد 
ــود و  ــق نمــوده ناب ــردم خل ــرای عامهــی م ــد ب ــه خداون ــزی را ک ــدارد آن چی و کســی حــق ن
تضییــع نمایــد بــرای جلوگیــری از ایــن تضییــع نیــاز بــه اجــرای عدالــت اســت و مهمتریــن نوع 

عدالــت در اینجــا عدالــت بیــن نســلی بــه منظــور حفــظ ذخایــر مــی باشــد.

4( راههای عملی فقهی برای تحقق عدالت بین نسلی

راههای عملی برای تحقق عدالت بین نسلی به دو دسته تقسیم میشود؛ 

الــف( راههــای اختیــاری کــه میتوانــد توســط تکتــك افــراد جامعــه و یــا بــا مشــارکت اجتماعــی 
افــراد و مســئوالن حکومتــی و دولتــی صــورت پذیــرد هماننــد؛ وقــف، ارث، وصیــت و....

ب( راههــای اجبــاری کــه عــالوه بــر وقــوع، ضمانــت اجرایــی داشــته و بــا قــوه قهریــه صــورت 
میپذیــرد.

1-4-راههای عملی اختیاری

این راهها شامل وقف، ارث و وصیت میشود.

1-1-4( وقف

در اینباره باید مفهوم واضحی از وقف ارائه و به سیرهی معصومین )ع( نیز اشاره نمود.

الف(مفهوم لغوی وقف 
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الف-1(در زبان فارسی؛

ــای آنچــه در  ــه معن ــد و در اصطــالح ب ــدن و آرام گرفتــن گوین ــت ایســتاده مان ــه حال ــف ب وق
ملــك کســی نباشــد و بــه راه خــدا آن را گذاشــتن و در بعضــی مــوارد بــه معنــی مطلــق عطــا 
اســتعمال میشــود )دهخــدا،1377، ص 22(. وقــف اســم مصــدر اســت و جمــع آن اوقــاف و بــه 
معنــای حبــس عیــن ملــك یــا مالــی و مصــرف کــردن منافــع آن در امــوری کــه واقــف معیــن 

ــد،1363، ص 33(. ــد )عمی ــد، میباش می کن

الف-2(در زبان عربی؛

ــادری اســت کــه هــر  ــِرُب و از افعــال ن ــَرَب، یَض ــاب َض ــی مجــرد از ب وقــف مصــدر فعــل ثالث
ــدر آن  ــوس و مص ــر جل ــای الزم آن در براب ــه و معن ــه کار رفت ــدی آن ب ــکل الزم و متع دو ش
ــه معنــای ایســتادن اســت )اســماعیلصینی،1414ق، ص 105؛مطــرزی،1979،ج 2،  وقــوف و ب
ص 366؛ راغباصفهانــی، 1374، ص  479؛ حیــدری،1381، ص 839؛زمخشــری،1386، ص 
ــت  ــع اس ــس و من ــای حب ــه معن ــدی آن ب ــکل متع ــیده،1421،ج 6، ص 577( و ش 109؛ابنس
ــه موقوفــه نیــز گفتــه مــی شــود کــه جمــع آن اوقــاف اســت  ــه مصــدر ب ــاب تســمیه ب و از ب

)طریحــی،1375، ص 129؛مشــکینی،بیتا، ص566(. 

ب( مفهوم اصطالحی وقف 

مفهوم اصطالحی وقف را باید نزد فقهایی یافت که احکام شرعی را استنباط مینمایند.

ب-1( فقهای شیعه

ــن و مصــرف  ــردن عی ــس ک ــای حب ــه معن ــیعه ب ــای ش ــزد فقه ــف در اصطــالح ن ــوم وق  مفه
منفعــت آن در راه خــدا میباشــد بــه عبــارت دیگــر وقــف، عقــد بــا شــرایط خــاص اســت کــه در 

آن اصــل حبــس شــده و منافــع تســبیل میشــود )طوســی،1387،ج 3، ص 286(. 

ب-2( فقهای اهل سنت

مفهــوم وقــف را میتــوان در مذاهــب فقهــی ایشــان یعنــی مذهــب شــافعی، مالکــی، حنبلــی و 
حنفــی یافــت.
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1( فقهای شافعی

وقــف در اصطــالح فقهــای شــافعی بــه معنــای حبــس عیــن قابــل انتفــاع بــا بقــا عیــن و قطــع 
تصــرف مالــك و تســبیل آن برایمصــارف مبــاح میباشد)عمرانیشــافعی،1421، ص 22(.

2( فقهای مالکی

وقــف در اصطــالح فقهــای مالکــی بــه معنــای حبــس و حبــس بــه معنــای منــع عیــن از بیــع 
تــا ابــد می-باشــد)قرافی،1994، ص 301(.

3( فقهای حنبلی

وقــف در اصطــالح فقهــای حنبلــی بــه معنــای حبــس عیــن و تســبیل ثمــره آن و یــا حبــس 
مــال توســط مالــك از تصــرف در آن و منفعتــش و انتفــاع از مــال بــا بقــا عیــن آن در راه خیــر 

میباشــند)ابنعثیمین،1429، ص 5(.

4( فقهای حنفی

وقــف در اصطــالح فقهــای حنفــی بــه معنــای حبــس عیــن و تصــدق منفعــت بــه منزلــه عاریــه 
میباشد)کاساني-الحنفي،1406، ص 219(.

در مــورد تاثیــر وقــف در عدالــت بیــن نســلی در بهرهمنــدی از آب و منابــع طبیعــی میتــوان 
بــه ســیرهی امــام علــی)ع( در ایــن بــاره اشــاره نمــود گرچــه متعلــق وقــف می توانــد زمیــن، 
ــه بخــش  ــال ب ــی از اســباب انتق ــه جهت ــه ب ــی ک ــع طبیع ــر مناب ــا دیگ ــر، چــاه ی چشــمه، نه
ــی  ــز قنات های ــا شــده و نی ــه احی ــی ک ــای موات ــرد. زمین ه ــرار گی ــل شــده ق خصوصــی منتق
ــای وقف شــده  ــرات چاه ه ــاب اســت. اث ــن ب ــرای عمــوم شــده از ای ــف ب ــر شــده و وق ــه حف ک
ــی )ع( در  ــات حضــرت عل ــی اســت. از مجمــوع موقوف ــوز باق ــی )ع( هن به وســیله حضــرت عل

ــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود، زمینــه آب و بهرهمنــدی از آب چشــمه و چــاه میتــوان ب

چشمه های موقوفه حضرت علی )ع( در ینُبع عبارت بود از،

1( الُبَغیِبغــات )بَُغیبغــه(، اولیــن چشــمه ای کــه امــام علــی )ع( احیــاء کردنــد چشــمه ای اســت 
نزدیــك »َرشــاء« در اطــراف مدینــه کــه عمــق آن بــه اندازهــی یــك قــد یــا در همیــن حــدود 

اســت کــه بــه آن »بغیبغــات« گوینــد )ابن شــبه،1410، ص223(. 
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ــه شــرح  ــا موجــود اســت ب ــم چشــمه ه ــر بگویی ــا بهت ــن چشــمه ی ــاره ای ــی کــه درب اطالعات
ــای  ــه نام ه ــود ب ــر ب ــمة دیگ ــن چش ــر چندی ــتمل ب ــود مش ــمه، خ ــن چش ــد، ای ــل میباش ذی
ــه  ِخیــف الَراک، ِخیــف لَیلــی و ِخیــف بَســطاس )ســمهودی، 1403،ج 3، ص 277( امــروزه ب
ــتان  ــرای تهیدس ــی)ع( ب ــات عل ــد و آن از موقوف ــع الَنخــل« گوین ــه«، »ینُب ــی » بَُغیِبَغ مزرعه
ــه در زمــان  اســت )حّرعاملــی، بیتــا، ج 19، ص 196(. در نقلــی آمــده اســت میوه هــای بَُغیِبَغ
ــام  ــات ام ــات از موقوف ــه هــزار وســق رســید )ســمهودی، 1403ق، 2، 263(. بَُغیِبغ ــی)ع( ب عل
علــی )ع( بــرای تهیدســتان و فقــرای مدینــه بــود تــا زمانیکــه امــام حســین)ع( بــرای جلوگیــری 
از ازدواج دختــر عبــدالل بــن جعفــر بــن ابی طالــب بــا یزید)علیــه لعنــه( ایــن موقوفــات را بــه 
ــا ایشــان از محصــوالت  ــد داد ت ــا یزی ــه شــرط عــدم تزویــج دختــرش ب ــن جعفــر ب عبــدالل ب
ایــن موقوفــات مصــرف نمــوده و بدهیهــای خــود را از محــل درآمــد آن بپــردازد ولیکــن جعفــر 
ایــن موقوفــات را بــه معاویــه ابــن ابــی ســفیان فروخــت. ایــن چشــمه هــا همچنــان در اختیــار 
ــّفاح،  ــاس س ــا ابوالعّب ــی چشــمه ها ب ــن حســن درباره ــن حســن ب ــدالل ب ــا عب ــود ت ایشــان ب
خلیفــة عباســی، گفت وگــو کــرد و خلیفــه آن هــا را بــه اوقــاف یــا همــان صدقــه بــه علــی بــن 
ابی طالــب)ع( برگردانــد تــا آنکــه ابوجعفــر منصــور دوانیقــی در دوران خالفــت خــود، آن هــا را 
تصــرف کــرد. هنگامــی کــه مهــدی عّباســی بــه خالفــت رســید حســن بــن زیــد در این بــاره 
بــا او گفت وگــو کــرد و تاریــخ ایــن اوقــاف را بــرای او بازگــو نمــود. مهــدی خلیفــة عباســی نیــز 
بــه ُزَفــر بــِن عاصــم هاللــی، کــه کارگــزار او در مدینــه بــود، نامــه نوشــت و وی ایــن چشــمه ها 
ــفانه از  ــبَّه،1410، ج 1، ص 221( متأس ــد )ابن َش ــی)ع( برگردانی ــاف عل ــر اوق ــراه دیگ را هم
ســرانجام ایــن موقوفــه پــس از آن اطالعــی در دســت نیســت )خوشــندودی، 1393، ص 227-

.)248

2( الِعیُن أبی نَیَزر، »چشمة معروف دیگری در ینُبع »عین أبی نَیَزر« نام دارد که حضرت این 
چشمه را به نام »أَبی نَیَزر« که از بردگان آزاد شدة ایشان است، نامیدند« )سمهودی، 1403، ج 

1، ص 127(. 

ــن دو چشــمه  ــات ای ــرار داشــته اســت و صیغــة صدق ــه ق ــزر در نزدیکــی بَُغیبغ چشــمه ابی نی
بــا هــم توســط حضــرت علــی)ع( خوانــده شــده و بــرای فقیــران اهــل مدینــه و در راه مانــدگان 
ــن چشــمه کار می کــرده،  ــزر در زمیــن و مزرعه هــای ای ــف شــده اســت. از آن رو کــه ابی نی وق
ــام گرفتــه اســت؛ چــه اینکــه در وقف نامــه حضــرت هــم تصریــح شــده  »چشــمه ابی نیــزر« ن
اســت کــه ابی نیــزر در آنجــا پنــج ســال کار کنــد و از درآمــد آن، زندگــی خــود و خانــواده اش 

را تأمیــن نمایــد )خوشــندودی، 1393، ص 248-227(.
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ــام "عیــن الُبَحیــر" از امــوال علــی  ــه ن 3( الِعیــُن الُبَحیــر، ابن َشــبه می نویســد، »چشــمه ای ب
ــبه ، 1410، ج 1، ص 222(. ــت« )ابن ش ــع اس )ع( در یَنُب

4( العیــن نــُوالَ، از موقوفــات علــی)ع( در یَنُبــع چشــمه ای دیگــر اســت بــه نــام »عیــن نــوال«، 
کــه امــروز آن را »َعــَدر« می گوینــد و همــان اســت کــه گفته انــد، »علــی)ع( بــا دســتان خــود، 
در آن کار می کــرد. در جــوار همیــن چشــمه و در همیــن محلــه، مســجدی اســت کــه رســول 
ــا کاروان قریــش عــازم آنجــا  ــرای رویارویــی ب خــدا )ص( در راه ذی العشــیره و هنگامــی کــه ب

ــبه ، 1410، ج 1، ص 222(. ــد« )ابن ش ــاز گزاردن ــد در آن نم بودن

ــات  ــع و از موقوف ــمههای ینب ــوع چش ــمهای از مجم ــدث چش ــن الح ــَدث، »عی ــُن الَح 5( الِعی
علــی)ع( اســت« )ابن شــبه ، 1410، ج1، ص 222(.

ــه« داشــت کــه شــامل  ــام »الُعَصیِب ــه ن ــع چشــمه ای ب ــی )ع( در یَنُب ــه، »عل ــُن الُعَصیِب 6( الِعی
باریکه هایــی از اراضــی مــوات بــود« )ابن شــبه ، 1410، ج 1، ص 222(.

ــوده و  ــاره نم ــع اش ــده در ینُب ــف ش ــمه های وق ــاه و چش ــه چ ــود، ب ــه خ ــرت در وقف نام حض
ــام مــن شــناخته می شــود و  ــه ن ــع داشــتم و ب می فرماینــد، »چــاه و چشــمه هایی کــه در یَنُب
همچنیــن اراضــی اطــراف، همــه صدقه انــد و غالمانــی کــه در ایــن اراضــی کار می کننــد همــه 
ــان  ــر آن ــد. کســی ب ــان آزادن ــر« کــه این ــَزر« و »جبی ــاح« و »ابی نَی ــر از »رب وقــف هســتند غی
حقــی نــدارد و آنــان وابســتگان مــن هســتند و پنــج ســال در ایــن چــاه و مزرعــه کار می کننــد 
و خرجــی و روزی خــود و روزی کسانشــان از عایــدات همیــن امــالک داده شــود« )کلینیــرازی، 

1365، ج 7، ص 49 (.

ــد، »از آب  ــع می نویس ــده در یَنُب ــف ش ــمه های وق ــا و چش ــرانجام چاه ه ــارة س ــبه درب ابن َش
ــزاران  ــد کارگ ــی مدعی ان ــت و برخ ــوام اس ــی اق ــت برخ ــرب هایی در دس ــمه ها، ش ــن چش ای
اوقــاف آن هــا را بــه ایشــان داده انــد. کســانی هــم کــه ایــن حــق شــرب ها را در اختیــار دارنــد 
ــوال« در شــمار خالصه هاســت،  مدعــی مالکیــت آن هــا هســتند. در ایــن میــان، تنهــا »عیــن ن
مگــر چنــد نخلــی در همیــن عیــن نــوال کــه در دســت زنــی بــه نــام »بنــت یعلــی« وابســتة 
ــه  ــه آنچ ــت ک ــر اس ــه ذک ــبه،1410، ص 220( الزم ب ــت« )ابن ش ــب)ع( اس ــن ابی طال ــی ب عل
ــود  ــات خ ــان حی ــه زم ــوط ب ــرده مرب ــر ک ــرت ذک ــات حض ــرانجام موقوف ــارة س ــبه درب ابن ش
ــوده )173- 263ق( و پــس از او در هیــچ کتابــی از ســرانجام و عاقبــت موقوفــات آن  مؤلــف ب

ــان نیامــده اســت )خوشــندودی، 1393، ص 248-227( . ــه می حضــرت، ســخنی ب
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ــتان های  ــه نخلس ــت ک ــادی اس ــهر آب ــر و ش ــع خیب ــری« از تواب ــَری، »»وادی الق 7( وادیُ الُق
ــاس  ــر اس ــوی، 1399، 6، 348(. ب ــوت حم ــراوان دارد« )یاق ــمه های ف ــا و چش ــیار و باغ ه بس
ــر  ــابه خیب ــی مش ــه طریق ــری ب ــم هج ــال هفت ــری در س ــة وادی الق ــات، منطق ــی روای برخ
ــرار گرفــت و در زمــان عمــر، بیــن  ــان ق ــراداد مشــابهی در دســت یهودی ــا ق ــد و ب فتــح گردی
فاتحــان آن تقســیم گردیــد و ســهمی از آنجــا بــه امــام علــی )ع( تعلـّـق گرفــت. حضــرت علــی 
ــد  ــن وادی بودن ــای ای ــمه ها و مزرعه ه ــی چش ــك برخ ــرم )ص( مال ــر اک ــان پیامب )ع( در زم

)ســمهودی،1403، ج 1، ص 327(. 

8( الِعیــُن الَمــواَت، »علــی )ع( در وادی القــری چشــمه ای بــه نــام »مــوات« داشــت. بــه روزگار 
ــر  ــه نام هــای مصــدر کبی ــن ب ــار دو ت ــن چشــمه در اختی ــن حســن، ای ــاس ب ــی عّب فرمان روای
)وابســتة حســن بــن حســن( و مــروان بــن عبدالملــك بــن خارســت بــود، حمــزة بــن حســن 
ــد و در  ــه ســود حمــزه حکــم کردن ــرد. ب ــوی ک ــة دع ــن دو اقام ــك برضــد ای ــن مل ــارة ای درب

ــت« )ابن شــبه، 1410، ص 224(. ــرار گرف ــاف ق ــز در شــمار اوق ــك نی ــن مل نتیجــه، ای

9( الِعیــُن الناََقــه، »یکــی دیگــر از اوقــاف و صدقــات حضــرت علــی)ع( اســت کــه در وادی القری 
واقــع شــده اســت. ایــن ملــك را »العیــن الحســن« هــم می گوینــد و در »بیــره«، از ســرزمین 
»ُعــال« قــرار دارد. در روزگاران اخیــر )بــه نقــل از ابن شــّبه( ایــن ملــك در دســت عبدالرحمــان 
بــن یعقــوب بــن ابراهیــم بــن محّمــد بــن طلحــه تیمــی بــود و حمــزة بــن حســن بــن عبیــدالل 
بــن عّبــاس بــن علــی بــه روزگار فرمان روایــی بــرادرش عّبــاس بــن حســن بــر ضــّد او اقامــة 
دعــوی کــرد و مدعــی وقــف بــودن آن شــد. در این بــاره، بــه نفــع حمــزه حکــم کردنــد و ایــن 

امــالک درردیــف اوقــاف قرارگرفــت « )خوشــندودی، 1393، ص 248-227(.

10( وادی تُرعــه، »»تُرعــه« نــام دره ای اســت کــه از طــرف قبلــه بــه »وادی إضــم« می پیونــدد 
و برخــی آن  را دنبالــة إضــم می داننــد« )ســمهودی، 1403، ج 4، ص 1161(. ابن شــبه 
ــك وادی  ــی، ی ــرقی و غرب ــره« ش ــان دو »ح ــدک و می ــة ف ــی )ع( در ناحی ــد، »عل می نویس
ــه در جــوی  ــود ک ــه ای از آب ب ــد و باریک ــی چن ــه در آن نخل های ــه« داشــت ک ــام »تُرع ــه ن ب
ــبه، 1410، ج 1، ص  ــای دارد« )ابن ش ــاف او ج ــمار اوق ــت و در ش ــان می یاف ــی جری کوچک
ــه در  ــد، »آنچ ــرده و فرموده ان ــام ب ــن وادی ن ــود، از ای ــة خ ــن وقف نام ــرت در مت 225(. حض
وادی تُرعــه داشــته ام و نیــز کســان ایــن وادی وقــف و صدقه انــد و البتــه بــرای زریــق همــان 
حــق و پیمانــی اســت کــه بــرای دیگــر دوســتانش نوشــته ام« )کلینیــرازی، 1365،ج 7،ص 49 (.

موقوفات حضرت علی)ع( در وادی تُرعه عبارت بود از،
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1( االَْســَحن، ابن شــبه می نویســد، »بــرای علــی، در وادی تُرعــه در منطقــة فــدک، دره ای اســت 
ــزاره  ــة بنی ف ــت و قبیل ــان اس ــات ایش ــزو موقوف ــود و ج ــه می ش ــَحن« گفت ــه آن »الَس ــه ب ک
ــان  نســبت بــه آنجــا ادعــای ملکیــت و اقامــت می کردنــد و امــروزه آن ملــك در دســت متولّی

ــات اســت« )ابن شــبه، 1410، ج 1، ص 225(. وقــف و جــزو موقوف

ــی  ــروم و حوال ــن دســت وادی ال ــر و پایی ــه و خیب ــن مدین ــام دره ای اســت بی ــه، »ن 2( الُقَصیَب
آن« )یاقــوت حمــوی، 1399، ص 1220(. ابن شــبه در کتــاب خــود می نویســد، »باغــی اســت 
ــزو  ــود و ج ــه می ش ــه« گفت ــه آن »الُقَصیَب ــه ب ــاَلء« ک ــّره َرج ــاالی »َح ــدک در ب ــدود ف در ح
موقوفــات علــی اســت. عبــدالل بــن حســن بــن حســن ایــن ملــك را بــه بنی عمیــر ـ هم پیمــان 
عبــدالل بــن جعفــر ـ واگــذار کــرد، مشــروط بــه اینکــه هــرگاه محصــول آن بــه 30 صــاع ـ بــه 
ــر  ــراض بنی عمی ــس از انق ــد و پ ــه باش ــث آن صدق ــك ثل ــت، ی ــغ گش ــم ـ بال ــای قدی صاع ه
بــه موقوفــات برگــردد. ایــن ملــك امــروزه بــر همیــن حــال، در دســت متولّیــان وقــف اســت« 

)ابن شــبه، 1410،ج 1، ص 225(.

ــوی،  ــوت حم ــت« )یاق ــه اس ــراف مدین ــه« در اط ــای »َقَبلی ــی از وادی ه ــام یک ــه، »ن 3( اَُذیَن
ــة حضــرت  ــان کــه در متــن وقف نام ــد؛ چن ــردگان آنجــا صدقه ان 1399،ص 320(. امــالک و ب
این گونــه آمــده اســت، »آنچــه در "اَُذیَنــه" داشــته ام و نیــز کســانش وقــف و صدقه انــد« )ابــن 
ــوع امــالک، تعــداد و چگونگــی و ســرانجام ایــن موقوفــه در  شــبه، 1410،ج 1، ص 225(. از ن

کتــب تاریخــی چیــزی ذکــر نگردیــده اســت )خوشــندودی، 1393، ص 248-227(.

ــا را  ــه آن ه ــه ک ــه نزدیکــی مدین ــی اســت در عالی ــر« اســم دو مکان ــن(، »فقی ــر )َفْقَری 4( َفقی
»فقریــن« می نامنــد و پیامبــر اکــرم)ص( بــه امیرالمؤمنیــن)ع( بخشــیدند )ابن شــبه، 1410،ج 
ــام  1، ص 226( و جــزو موقوفــات امــام علــی)ع( اســت و حضــرت در وقف نامــة خــود، از آن ن
بــرده و فرمودنــد، »َفقیــر ـ هم چنــان کــه می دانیــد ـ از آن مــن بــوده و وقــف در راه خداســت« 
)کلینیــرازی، 1365،ج 7، ص 49(. ایــن زمیــن حاصل خیــز در عصــر مــا نیــز معــروف اســت و 

ــی »الُفَقیــر« نامیــده می شــود )نجمــی، 1380، ص 232( بــه زبــان محلّ

ــه  جــالء ب ــرُة الرَّ 11( ذاُت َکمــات، ابن شــبه می نویســد، »ذاُت کمــات چهــار چــاه اســت در َح
ــات  ــه موقوف ــاً از جمل ــه مجموع ــوان« ک ــد« و »رع ــن«، »معی ــای »ذوات العشــراء«، »قعی نام ه

ــبه،1410، ص 222(. ــت« )ابن ش ــی)ع( اس عل

12( االحمــر، »در حــرُة الَرجــالء از ناحیــة شــعب زیــد یــك وادی بــه نــام »الَحَمــر« کــه یــك 
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بخــش آن موقوفــه اســت و یــك بخــش آن هــم بــا بخشــش علــی )ع( بــه آل منــاع از طایفــة 
ــق یافتــه اســت و همــة ایــن ملــك در دســت آن هــا بــود تــا اینکــه حمــزة بــن  بنی عــدی تعلّ

ــت« )ابن شــبه،1410،ج 1، ص 224(. ــرد و نصــف آن را گرف ــا مخاصمــه ک ــا آن ه حســن ب

ــادان«  ــی)ع( در »ُعّب ــح شــده کــه حضــرت عل ــت ابن شهر آشــوب تصری ــادان، »در روای 13( ُعّب
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــر، ق ــن دو نه ــره بی ــه در جزی ــره، ک ــمال بص ــه و ش ــی دجل ــمت غرب در س
ــن  ــد و ای ــف نمودن ــرده و ســپس وق ــر ک ــوت حمــوی، 1399،ج 1، ص 166(، چاهــی حف )یاق
ــود« )ابن شهرآشــوب، 1376، ج 2،  ــا مدت هــا وجــود داشــت و محــل مراجعــة مــردم ب چــاه ت
ــر  ــزی ذک ــی چی ــب تاریخ ــه در کت ــن موقوف ــرانجام ای ــی و س ــت و چگونگ ص 132(. از کیفی

ــندودی، 1393، ص 248-227(. ــت )خوش ــده اس نش

ــر  ــام »بْئ ــه ن ــی ب ــی)ع( از چاه ــرت عل ــات حض ــر موقوف ــبه از دیگ ــك، ابن ش ــر الَمل 14( بِْئ
الَملــك« در وادی قنــاة در شــمال مدینــه نــام بــرده اســت )ابن شــبه، 1410، ج 1،ص 222(. از 
کیفیــت و چگونگــی و ســرانجام ایــن موقوفــه در کتــب تاریخــی چیــزی ذکــر نگردیــده اســت 

ــندودی، 1393، ص 248-227(. )خوش

15(َعقیــُق االَکَبــر، »معروف تریــن وادی مدینــه، »وادی عقیــق« اســت کــه گاه آب آن در برخــی 
فصــول بســیار فــراوان اســت و آب مــزارع غــرب مدینــه بــه ســمت جنــوب را تأمیــن می کنــد. 
ــت  ــه آن عنای ــرا رســول خــدا)ص( نســبت ب ــد؛ زی ــز می نامن ــارک« نی ــن وادی را »وادی مب ای
ویــژه داشــتند. یاقــوت حمــوی وادی عقیــق را بــه ســه ناحیــه، »صغیــر«، »کبیــر« و »اکبــر« 
ــا »بئــر علــی« معرفــی می کنــد و مــکان آن را در بطــن  تقســیم نمــوده و »عقیــق اکبــر« را ب
ذی الَحلیفــه می دانــد« )یاقــوت حمــوی، 1399، ج 4، ص 139(. ســمهودی نیــز در ذکــر حــدود 
وادی عقیــق، بــه نقــل از مطــری یــك حــد وادی عقیــق را بئــر علــی علیــاـ  معروف بــه »خلیقه« 
ـ و یــك حــد دیگــر آن را بئــر علــی در »ذوالحلیفــه محــّرم« معرفــی نمــوده اســت )ســمهودی، 
ــور  ــای مزب ــت، »چاه ه ــوان گف ــن، می ت ــن قرائ ــة ای ــه مجموع ــه ب ــا توج 1403، ص 1041(. ب
در همیــن مکانــی کــه اکنــون بــه »آبــار علــی« معــروف اســت و در کنــار مســجد شــجره واقــع 
ــن منطقــه را 23 حلقــه ذکــر  ــام در ای ــود. برخــی تعــداد چاه هــای ام ــده ب اســت، حفــر گردی
کرده انــد« )قائــدان، 1374، ص 403( از ســرانجام ایــن موقوفــه در کتــب تاریخــی چیــزی ذکــر 

نگردیــده اســت )خوشــندودی، 1393، ص 248-227(.

ایــن گوشــه ی کوچکــی از موقوفــات بزرگتریــن مــرد تاریــخ بشــر، مجــری و مثبــت عدالــت امام 
پرهیــزکاران علــی )ع( بــود. بــا بررســی مــواردی چنــد از موقوفــات امــام )ع( و اهــداف ایشــان 
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از ایــن موقوفــات میتــوان از نتایــج مــادی ایــن موقوفــات بــه اســتقرار عدالــت بیــن نســلی در 
مصــرف ذخایــر طبیعــی در بیــن فقــرا و ثروتمنــدان، نســلهای حاضــر و آتــی و عــدم ظلــم بــه 

اقشــار مختلــف اشــاره نمــود.

2-1-4( ارث

از نظــر لغــوی ارث بــه معنــای آن چیــزی اســت کــه شــرعاً بــرای وراث باقــی میمانــد و حقــی 
ــا نســب  ــت ی ــه قراب ــرای مســتحقین ب ــرگ ب ــس از م ــه داشــته و پ ــت تجزی ــه قابلی اســت ک
ثابــت میشــود )اَبوجیــب، 1408، ص 377(. اإلْرث - ]ورث [، »ارثیــه، آنچــه را کــه مــرده بــرای 

ــتانی، 1375، ص 41(. ــذارد« )بس ــش می گ بازماندگان

خداوند در قرآن دربارهی ارث فرموده است،

َکــِر ِمْثــُل َحــظِّ اْلُنَْثَیْیــِن َفــإِْن ُکــنَّ نَِســاًء َفــْوَق اثَْنَتْیــِن َفلَُهــنَّ  ُ فـِـي أَْواَلِدُکــْم لِلذَّ »یُوِصیُکــُم اللَّ
ــا  ــُدُس ِممَّ ــا السُّ ــٍد ِمْنُهَم ــُکلِّ َواِح ِ ــِه ل ــُف َوِلَبََویْ ــا النِّْص ــَدًة َفلََه ــْت َواِح َ ــَرَک َوإِْن َکان ــا تَ ــا َم ثُُلَث
ــِه الثُُّلــُث َفــإِْن َکاَن لـَـُه إِْخــَوٌة  تـَـَرَک إِْن َکاَن لـَـُه َولـَـٌد َفــإِْن لـَـْم یَُکــْن لـَـُه َولـَـٌد َوَوِرثـَـُه أَبـَـَواُه َفِلُمِّ
ُُّهــْم أَْقــَرُب  ــُدُس ِمــْن بَْعــِد َوِصیَّــٍة یُوِصــي بَِهــا أَْو َدیـْـٍن آبَاُؤُکــْم َوأَبَْناُؤُکــْم اَل تـَـْدُروَن أَی َفِلُمِّــهِ السُّ
َ َکاَن َعلِیًمــا َحِکیًمــا« )نســاء،11(؛ خداونــد بــه شــما دربــاره  ِ إِنَّ اللَّ لَُکــْم نَْفًعــا َفِریَضــًة ِمــَن اللَّ
فرزندانتــان ســفارش میکنــد ســهم پســر چــون ســهم دو دختــر اســت و اگــر ]همــه ورثــه[ 
دختــر ]و[ از دو تــن بیشــتر باشــند ســهم آنــان دو ســوم ماتــرک اســت و اگــر ]دختــری کــه 
ارث مــی  بــرد[ یکــی باشــد نیمــی از میــراث از آن اوســت و بــرای هــر یــك از پــدر و مــادر وی 
]متوفــی[ یــك ششــم از ماتــرک ]مقــرر شــده[ اســت ایــن در صورتــی اســت کــه ]متوفــی[ 
فرزنــدی داشــته باشــد ولــی اگــر فرزنــدی نداشــته باشــد و ]تنهــا[ پــدر و مــادرش از او ارث 
ــرد[ و اگــر او برادرانــی داشــته  ــرای مــادرش یــك ســوم اســت ]و بقیــه را پــدر مــی  ب ــد ب برن
باشــد مــادرش یــك ششــم می بــرد ]البتــه همــه اینهــا[ پــس از انجــام وصیتــی اســت کــه او 
بــدان ســفارش کــرده یــا دینــی ]کــه بایــد اســتثنا شــود[ شــما نمیدانیــد پــدران و فرزندانتــان 
کــدام یــك بــرای شــما ســودمندترند ]ایــن[ فرضــی اســت از جانــب خــدا زیــرا خداونــد دانــای 

حکیــم اســت.

آن چیــزی کــه مســلماً از آیــه ی قــرآن برداشــت میشــود ایــن اســت کــه ارث توجــه خاصــی 
بــه نســلهای بعــد از شــخص موصــی داشــته و بــه جهــت رعایــت عدالــت بیــن نســلی و توزیــع 
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عادالنــه ثــروت و هــم از ایــن جهــت کــه پویایــی جامعــه گرفتــه نشــود و امــوال اشــخاص بــه 
مالکیــت عمومــی در نیایــد و عدهــای بــه دلیــل اینکــه ارث افــراد بــه امــوال عمومــی ملحــق 
ــرد و از  ــراد شــوند، رکــود را از جامعــه مــی گی مــی شــود از کار بایســتند و منتظــر مــرگ اف
جنبــه ی دیگــر اینکــه گاهــی امــوال عمومــی مــورد ارث قــرار مــی گیرنــد نــه ارث بــه معنــای 
ارثــی کــه شــرعی اســت، بلکــه ارث بــه مفهــوم منطقــی آن بــه عنــوان مثــال منابــع طبیعــی 
کــه در نســل حاضــر مــورد بهــره بــرداری قــرار میگیرنــد اگــر بــه عدالــت و بــا توجــه بــه مبانــی 
ارث بــا آنهــا رفتــار شــود نســلهای آتــی نیــز از ایــن منابــع بهــره خواهنــد بــرد و حــق ایشــان 

نیــز ادا مــی شــود. 

3-1-4( وصیت

ــه معنــی ســفارش و دســتور اســت. وصّیــت اســم اســت از ایصــاء و گاهــی  ایصــاء و توصیــه ب
بــه چیــز وصّیــت شــده اطــالق میشــود. بــه قولــی وصّیــت  را از آن جهــت وصّیــت  گوینــد کــه 
ــرگ را  ــل از م ــای قب ــی کاره ــه قول ــد و ب ــای وصــّی متصــل میکن ــه کاره موصــی کارش را ب
بــه کارهــای بعــد از مــرگ متصــل میکنــد ولــی ایــن راجــع بــه وصّیــت مّیــت اســت و گرنــه 
طبرســی فرمــوده، وصــی، ایصــاء، امــر و عهــد همــه بــه یــك معنی انــد )قرشــی، 1371، ج 7، 
ص 223(. وصیــت از عهدهــای قدیمــی خداونــد اســت چنانکــه خداونــد در قــرآن میفرمایــد، 
ــْم  ــِه لََعلَُّک ِ ــْم ب اُک ــْم َوصَّ ــا« )شــوری، 13( و »َذلُِک ــِه نُوًح ِ ــی ب ــا َوصَّ ــِن َم ی ــَن الدِّ ــْم ِم ــَرَع لَُک »َش

ــام، 151(.  ــوَن« )انع تَْعِقُل

بشــر میتوانــد بــه وســیله وصیــت بــرای تاثیــر اموالــش بــرای بعــد از مرگــش تصمیــم بگیــرد 
ــرای بعــد از مــرگ خــود  ــد ب چراکــه وصیــت آخریــن عهــدی اســت کــه هــر شــخصی میتوان
بگــذارد. امــا چگونگــی تاثیــر وصیــت در ثبــوت عدالــت بیــن نســلی مســئلهای اســت کــه بــه 

دلیــل محدودهــی کوچــك آن میتوانــد مــورد پرســش قــرار گیــرد. 

در توضیــح ایــن مســئله بایــد ضمــن مثالــی بیــان کــرد بــه عنــوان مثــال اگــر شــخصی چــاه، 
ــه  ــارف عامالمنفع ــرای مص ــود آن را ب ــت خ ــد و در وصی ــته باش ــمه و... داش ــا چش ــات و ی قن

وصیــت کنــد بایــد بــه ایــن وصیــت عمــل کــرد.

 امــا تفــاوت اینگونــه وصیــت بــا وقــف در ایــن اســت کــه برخــی قائالنــد تــا زمانــی کــه زنــده 
هســتند بهرهبــرداری و مــورد مصــرف منافــع اموالشــان خودشــان باشــند و پــس از مــرگ ایــن 



فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره سوم، زمستان 1398 18

ــده  ــی آم ــون مدن ــه در قان ــا وصیــت تملیکــی ک ــن مســئله ب ــرای دیگــران باشــد. ای ــع ب مناف
مطابقــت دارد. در مــاده 826 ق. م در تعریــف وصیــت تملیکــی آمــده اســت، »وصیــت تملیکــی 
عبــارت اســت از اینکــه کســی عیــن یــا منفعتــی را از مــال خــود بــرای زمــان بعــد از فوتــش 

بــه دیگــری مجانــاً تملیــك کنــد«.

2-4( راههای عملی اجباری

شامل حاکمیت دولت و قواعد بازدارنده میشود که مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2-4( حاکمیت دولت

دولــت بــر اســاس اصــل حاکمیــت )اصــل 3 و2 ق.ا.( و نیــز اصل هــای مصلحــت )اصــل 9ق.ا.( 
ــت  ــف اس ــه موظ ــد و بلک ــل14ق.ا.(، می توان ــت )اص ــل عدال ــل 9ق.ا.(، اص ــام )اص ــظ نظ و حف
ــع آبــی نظــارت داشــته و در مصــرف، توزیــع و مدیریــت آنهــا اعمــال قــدرت نمایــد.  ــر مناب ب
ــی  ــع عموم ــا مناف ــی ب ــش خصوص ــت بخ ــه فعالی ــواردی ک ــد در م ــن می توان ــت همچنی دول
تزاحــم داشــته باشــد، آزادی بخــش خصوصــی را محــدود کــرده و راهکارهایــی را جهــت تحّقــق 
هدف هــای عالــی نظــام اقتصــادی اســالم و از جملــه عدالــت در همــه بُعدهــای آن اتخــاذ کنــد.

ــت اســالمي  ــع، دول ــرداري از مناب ــت در بهره ب ــای عدال ــق هدف ه ــه  منظــور تحّق ــن ب  همچنی
ــا  ــر اســاس اصــل منطقــة الفــراغ ی ــد در محــدودة شــرع مقــررات خــاص جعــل و ب مــي توان
ــد  ــن کن ــر تعیی ــي متغی ــای حکومت ــه، قانون ه ــت مطلق ــا والی ــي ی ــت عموم ــت مصلح رعای

)رضایــي، 1382، ص 79 و80(.

2-2-4( قواعد بازدارنده

در دیــن اســالم قاعــده الضــرر و قاعــده اتــالف بدیــن منظــور اشــاره دارنــد و از جملــه قواعــد 
بازدارنــده محســوب میشــوند. طبــق ایــن دو قاعــده ورود ضــرر بــر منابــع آبــی ممنــوع اســت و 
کســی کــه ســبب ضــرر و یــا اتــالف آن شــود مســئول اســت و بایــد خســارت ناشــی از عمــل 
خــود را بــه عهــده بگیــرد. ایــن دو قاعــده بــا لــزوم نفــی ضــرر بــر ایــن نکتــه اشــاره دارنــد کــه 
ــرای نســلهای بعــد  ــع آبــی ســبب از بیــن رفتــن آن و منافعــش ب اگــر مصــرف نادرســت مناب
اســت ورود ایــن ضــرر ممنــوع بلکــه اقــدام بــه ضــرر نیــز حــرام اســت بدیــن ترتیــب در احیــاء 
عدالــت بیــن نســلی در مصــرف منابــع آبــی دخالــت مســتقیمی دارنــد. اصــل 48 قانون اساســی 
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بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد و تبعیــض در بهرهــوری از منابــع طبیعــی را ممنــوع اعــالم نمــوده 
اســت و از طــرف دیگــر در اصــل 50 قانــون اساســی بــر حفــظ محیــط زیســت بــرای نســلهای 
ــط زیســت  ــه محی ــب ب ــا تخری ــد شــده و آســیب ی ــردم تاکی ــوم م ــی توســط عم ــروز و آت ام
ممنــوع اعــالم شــده اســت در ایــن اصــل چنیــن آمــده کــه، »در جمهــوری اســالمی، حفاظــت 
ــه رشــدی  ــات اجتماعــی روب ــد در آن حی ــد بای ــروز و نســلهای بع محیطزیســت کــه نســل ام
داشــته باشــند وظیفــه عمومــی تلقــی میشــود از ایــن رو فعالیتهــای اقتصــادی و غیــر آن کــه بــا 
آلودگــی محیــط زیســت یــا تخریــب غیرقابــل جبــران آن مالزمــه پیــدا کنــد، ممنــوع اســت«. 
ــد و موظــف اســت در جهــت تحقــق اصــل 48 و 50  ــن ترتیــب حکومــت اســالمی میتوان بدی
قانــون اساســی تحــت عناویــن مســئولیتی قــوای مجریــه، مقننــه و قضائیــه بــر تصویــب قانــون 
و قواعــد بازدارنــده و اجــرای آن در جهــت حفــظ محیــط زیســت باالخــص آب و جلوگیــری از 

تخریــب آن همــت بگمــارد.

نتیجه

فقــه علــم تکلیــف ســاز در زمینهــی حفــظ ذخایــر بیــن نســلی بــا ظرفیتهــای مختلــف خــود 
بــا ارائــه دادن دو مســیر بــا احتــرام بــه ابعــاد شــخصیتی انســانها مســیر اختیــاری و اجبــاری 
قــدم در راه حفــظ ذخایــر بیــن نســلی مینهــد از مســیرهای اختیــاری میتــوان بــه مســیرهای 
اختیــاری از جملــه ظرفیتهایــی همچــون وقــف بــا توجــه بــه آموزههــای اصیــل قــرآن کریــم، 
دیــن اســالم و معصومیــن)ع( و نتایــج دنیــوی و اخــروی آن در ایــن بعــد، ارث بــه عنــوان یــك 
عمــل اختیــاری دارای نتایــج مثبــت در جهــت حفــظ ذخایــر بیــن نســلی، وصیــت و توجــه بــه 
آخریــن عهــد اشــخاص در حیــات دنیــوی و بازنگــری ابعــاد اخــروی آن بــا توجــه بــه تأثیــر بــر 
حفــظ ذخایــر بیــن نســلی اشــاره نمــود و در نهایــت ارائــه مســیر اجبــاری، حاکمیــت دولــت 
اســالمی و قواعــد بازدارنــده نظــری جامــع دربارهــی حفــظ ذخایــر بیــن نســلی دارد تــا عــالوه 
بــر مســیرهای اختیــاری و فرهنگســازی افــراد را ترغیــب بــه خودســازی و جامعهســازی در ایــن 
زمینــه نمایــد و در مقابــل در برابــر افــراد ســرکش و بــی مهابــا و کســانی کــه ارزشــها برایشــان 
معنــی نــدارد دســت حاکمیــت دولــت بــر منابــع را در جهــت مدیریــت، کنتــرل و حفــظ ذخایــر 
ــر  ــن ذخای ــودی ای ــا ناب ــه ب ــه مقابل ــده ب ــد بازدارن ــا وضــع قواع ــاز گذاشــته و ب ــن نســلی ب بی
میــرود و افــراد مختلــف جامعــه را هشــدار و تنبیهــی میدهــد تــا تکلیــف شــرعی و قانونــی خــود 
ــرات مــادی از جوانــب معنــوی آن نیــز بهــره منــد  ــر اث ــا عــالوه ب را در ایــن زمینــه بداننــد ت
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شــوند تمــام ایــن عوامــل بــا توجــه بــه دیــد وســیع فقــه بــه مفهــوم عدالــت و تاکیــد بــر آن در 
جنبــه هــای مختلــف از جملــه حفــظ ذخایــر بــرای نســلهای آتــی و فعلــی و پرهیــز و نهــی از 
ظلــم در جهــت جلوگیــری از تضییــع حقــوق دیگــران و افــراط و تفریــط در منابــع مذکــور اســت. 
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