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ناهید دهقان عفیفی

**

احمد باقری

***

سید ابوالقاسم نقیبی
چکیده

اسراف یکی از رذائل اخالقی در دین اسالم بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه ذحراردهانح .در ایحن
میان آب ب عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است ک در دسترس بشر قرار دارد اسراف زیاده روی و تجحاوز
از ان.ازه و ح.ود است و اتالف نیز ب معنای نابود کردن میباش .شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتالف در فهم
حرمت تکلیفی و وضعی ک در بردارن.ه ضمان است ،کمک شایانی خواه .نمحود آیحاق قحرآن بحا مفهحوم شحامل
حرمت اسراف است احادیث نیز ب دو دست تقسیم میشون .ک دربردارن.ه عباراتی در تقبیح اسراف آب میباشن.
برخی با مفهوم و برخی دیگر با منطوق و صراحت اسراف آب را حرام دانست ان .در این میان قواع .فقهحی محورد
استفاده در فق مانن .الضرر و الحرج و اتالف و تسبیب میتوان .ضمان را برای فرد مسحرف اببحاق نمایح .البتح
ایرادی ک در این میان میتوان .متوج دالئل فوق باش .اینک اتالف و تسبیب در مورد مال دیگران محیباشح .در
حالی ک شامل مال خصوصی نمیشود نوشت ای مستقل در زمین مستن.اق موجود مربوط ب حرمت و یا ضحمان
اسراف آن وجود ن.ارد بلک بیشتر احکامی کلی است ک در رسائل عملی دی.ه محیشحود نتیجح حاصحل از ایحن
نوشتار کوتاه ابباق حرمت تکلیفی و ضمان اسراف کنن.ه آب میباش .ب.ین بیان ک شهرون.ان ب بهان پرداخحت
بهای آب مصرفی حق زیاده روی ن.اشت و دولت میتوان .با استناد ب مستن.اق بیان ش.ه فحرد را ضحامن معرفحی
کن.
کلید واژهها :اسراف ،اتالف ،آب  ،قاع.ه اتالف ،تسبیب

 -تاریخ وصول1397/11/5 :

تاریخ پذیرش1398/03/03 :

*دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ایران
**استاد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول)bagheri@ut.ac.ir
*** دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه شهید مطهری ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
امروزه با ذسترش جمعیت و مه.ودیت منابع آب در کره زمین نیاز ب راهکارهای اساسی برای
کنترل مصرف ب خوبی حس میشود خصوصاً کشور ایران ک جزء مناطق کم آب میباش .مهتاج برنام -
ریزیهای دقیق و جامع برای کنترل مصرف میباش .از جمل راهکارها ایجاد زمین برای برخورد با
مفرطان و سوء مصرف کنن.ذان برای دفاع از حق همگانی در مصرف آب باش .اسراف و اتالف مال مفی.
عقالً و شرعاً از جمل امور نکوهی.ه میباش .و آیاق بسیاری از قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السالم در
نکوهش آن وارد ش.هان .شای .تاکنون بیشتر کتب است.الل ب دنبال ابباق حرمت تکلیفی این مسأل بوده-
ان .ولی با نگرشی ژرفتر میتوان ب این نتیج دست یافت ک برخی از نعماق الهی مانن .آب حقی
همکانی بوده و کمبود و یا فق.ان آن باعث زیانهای فراوان ب نوع بشر میباش .بنابراین بای .راهی باش .تا
بتوان ضمان مسرف آب را ابباق نمود قواع .فقهی معتبر در این زمین توانست ان .مورد استناد واقع ش.ه و
راهی برای ابباق ضمان بگشاین .قوانین و احکامی ک در زمین زیادهروی در مصرف آب وضع ش.هان.
عم.تاً ب.ون استناد ب دالئل شرعی میباشن .نوشتار حاضر ب دنبال بیان و بررسی دالئلی است ک می-
توانن .مستن .احکام تکلیفی و وضعی (ضمان) مربوط ب اسراف آب باشن.
 -2مفهوم شناسی اسراف
 -1-2لغت
اسراف از ریش «سرف» در میان اهل لغت ب دو معنا آم.ه است:
الف) ذروهی آن را تجاوز از ح .دانست ان .ب.ین بیان ک ذرران.ن از ح .در هر چیزی اسراف میباش.
(قرشی257 ،3 ، 1412 ،؛ ابن فارس153 ،3 ،1404 ،؛ راغب407 ،1412 ،؛ ابن منظور)148 ،1414،9 ،
ب) ذروهی نیز آن را ب معنای خالف و عکس اقتصاد و میان روی دانست ان( .جوهری،4 ،1410 ،
1373؛ صاحب بن عباد306 ،8 ،1414 ،؛ فراهی.ی244 ،7 ،1410 ،؛ مهمود عب.الرحمن ،بیتا)173 ،1 ،
ج) ذروهی نیز آن را تجاوز از میان روی و اقتصاد دانست ان( .فیومی ،بی تا)274 ،2 ،
د) ذروهی نیز اسراف را ب معنای تجاوز از ح .میدانن .در حالی ک اسراف در نفق را فق.ان میان روی
و اقتصاد دانست ان( .حمیری ) 5،3064 ،1420 ،بنابراین اسراف تع.ی از ح.ی است ک عقالً و عرفاً برای
یک چیز میتوان .وجود داشت باش .شای .تفریط برخالف این معنا باش .و تع.ی معنا ن.ه .زیرا کسانی ک
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اسراف را اقتصاد و میان روی معنا نمودهان .تفریط را نیز در نظر داشت ان .البت بنابر آنچ ذروه سوم از اهل
لغت ذفت ان ،.تجاوز از میان روی و اقتصاد ک نوعی افراط را ب ذهن متبادر میسازد ،بهترین معنایی باش.
ک در میان اهل لغت وجود دارد
 -2-2اصطالح
اسراف در اصطالح ب معنای افراط و زیاده روی در استفاده از هر چیزی میباش .ارتباط معنای
اصطالحی و معنای لغوی بسیار ذسترده بوده و نمیتوان ب.ون تفاوق آنها را بیان نمود البت آنچ ذروه
دوم از اهل لغت ذفت ان ،.در معنای انفاق تجلی بهتری پی.ا میکن .ب.ین بیان ک اذر اسراف در اموری
مانن .انفاق استعمال شود ،ب معنای ض .میان روی و اقتصاد خواه .بود بر خالف جایی ک تجاوز از ح.
باش .این بیان را میتوان در عباراق برخی از اهل لغت مشاه.ه نمود (ابن منظور )148 ،9 ،1414 ،ذرچ
در صورتی ک اسراف در انفاق باش ،.ب تبریر نزدیک ش.ه و حتی همان را معنا خواه .داد (همان) اما بنابر
آنچ ک اهل لغت ذفت ان .معنای اسراف بر هر چیزی ک در آن افراط و زیاده روی و یا تجاوز از ح .باش،.
اطالق میشود
 -3اسراف در قرآن
در آیاق قرآن اسراف ب معنای تجاوز از ح( .اسراء( )33 ،17،غافر )43 ،40،و ب معنای تبریر و
اسراف در مال (ض .میان روی و اقتصاد) (فرقان )67 ،25 ،آم.ه است
تعریف دقیق اسراف ،زیاده روی و خروج از ح.ی است ک عرفاً برای یک چیز تعیین ش.ه است خواه
در انفاق یا هر عمل دیگری اتفاق افت .اسراف خواه .بود بنابر آنچ طبرسی فرموده است هر تجاوز از
ح.ی را اسراف میتوان نامی( .طبرسی)192 ،5 ،1372 ،
اسراف با توجّ ب موارد کاربرد آن در آیاق و روایاق اعم از تبریر است تبریر در خصوص مال
کاربرد دارد ،امّا اسراف هم در مال و هم در افعالى ک از انسان صادر مىشود اسراف در فعل مانن .این ک
ولىّ مقتول عالوه بر قاتل ،دیگرى را بکش.
عالوه بر آن ،اسراف در مال ،هزین کردن آن بیش از ح ّ.سزاوار است ،ولى تبریر ،صرف مال در
مسیرى است ک سزاوار نیست مانن .هزین کردن آن در راه معصیت؛ هر چن .واژۀ تبریر در مورد اسراف
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مالى نیز ب کار رفت است؛ زیرا تجاوز از ح ّ.مطلوب و معقول ک معناى اسراف است ،هزین کردن مال در
جایگاهى است ک سزاوار نیست از این رو ،برخى ب تفاوق نخست بسن.ه کردهان( .هاشمی
شاهرودی)478 ،1 ،1426،
 -4مفهوم شناسی اتالف
اهل لغت ب دو ذون تلف را معنا کردهان:.
الف) ذروهی آن را ب معنای هالک دانست ان( .طریهی 30 ،5 ،1416،و فیومی ،بی تا 76 ،2 ،و
جوهری)1333 ،4 ،1410 ،
ب) ذروهی آن را ب معنای ذهاب و رفتن (از میان رفتن) دانست ان(.حمیری 768 ،2 ،1420 ،و ابن
فارس)353 ،1 ،1404،
ج) ذروهی نیز آن را ب معنای ه.ر معنا کردهان(.ابن منظور)18 ،9 ،1414 ،
تلف در اصطالح ب معنای از بین رفتن عین یا منافع مال ،خود ب خود یا ب سبب حادب اى است
اتالف اذر ب صورق مطلق استعمال شود ،از آن تلف مال ب ذهن متبادر میشود
اذر چیزی منفعت خود را ب خاطر فعلی از افعال آدمی از دست ده ،.اتالف ذفت میشود فاس .کردن،
اعم از اتالف است هر دو واژه در امور حسی باهم جمع میشون .ولی افساد در تصرفاق قولی متفرد می-
باش(.مهمود عب.الرحمن ،بی تا)55 -1،54 ،
تلف از نظر موضوع آن ب تلف مال و تلف جان انسان یا عضوى از ب.ن او تقسیم مىشود تلف ناشى
از فعل انسان ،اتالف مهسوب مىذردد ک موضوع جریان قاع.ه اتالف است(هاشمی شاهرودی،2 ،1426،
)616
 -5دالئل حکم تکلیفی اسراف آب
 -1-5قرآن
آیاق ناهی از اسراف (عموم و اطالق)
(الَ تُسْرِفُوا إِنَّ ُ الَ یُهِبُّ الْمُسْرِفِینَ)(انعام)141 :
(أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْهَابُ النَّارِ)(غافر)43 :
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(وَ الَ تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ )(شعراء)151 :
(وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّ ُ لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ)(یونس)83 :
(إِنَّ اللّ َ ال یَهِْ.ی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَرّابٌ)(غافر)28 :
(کَرلِکَ یُضِلُّ اللّ ُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ)(غافر)34 :
(آتُوا حَقَّ ُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا)(انعام)141 :
(ال تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِ.اراً)(نساء)6 :
داللت آیاق فوق بر حرمت اسراف کامالً روشن است ذرچ آی ذیل نسبت ب موضوع داللت
آشکارتری دارد
(کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا)(اعراف)31 :
بخوری .و بیاشامی .و اسراف نکنی.
استفاده سوء و نادرست از نعماق الهی میتوان .با اسراف و زیاده روی همراه بوده و باعث تضییع آنها
شود طبرسی آی «ال تسرفوا» را ع.م تجاوز از ح.ی دانست است ک زن.ذی آدمی ب.ان استوار میذردد
همو بسیار خوردن ،برل بی شمار و استفاده از مال در راه معاصی خ.اون .متعال را از مصادیق اسراف میدان.
(طبرسی ،همان ) 364 ،7 ،البت برخی دیگر از مفسرین مقصود آی از اسراف را زیاده روی در هر چیزی
دانست ان( .دمشقی )189 ،2 ،1412 ،مهقق اردبیلی از جمل کسانی است ک اسراف آب در وضوء را با
همین ادل حرام برشمرده است (اردبیلی )116 ،1 ،1403 ،برخی از مفسرین تجاوز از ح( .طباطبائی،1402 ،
 )232 ،14و انفاق در عصیان پروردذار را اسراف میدانن(.همان )247 ،15 ،نزد برخی دیگر از مفسرین
تجاوز از ح .با تعابیر دیگری نیز بیان ش.ه است (طبری )160 ،4 ،1415،چنانک تجاوز از میان روی و
اعت.ال در خوردن حاللها نیز اسراف شمرده ش.ه است (طریهی ،بیتا )393 ،برخی نیز هزین نمودن
سودمن .و حق هرچن .بسیار باش .اسراف ن.انست و ولی ان.ک هزین نمودن در امری بیفائ.ه را اسراف
دانست ان( .قرطبی)13،73 ،1405 ،
شرب آب یک نیاز طبیعی و حیاتی برای جان.اران است اذر مصرف بیش از ان.ازه آن اسراف و حرام
مهسوب شود ،استفاده بیش از ان.ازه در امور دیگر نیز ب طریق اولی مهکوم ب حرمت خواهن .بود در
مقابل برخی آیاق داللت بر اباح مصرف تمامی نعماق الهی دارن:.
(یَا أَیُّهَا الَّرِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبَاقِ مَا رَزَقْنَاکُمْ) (البقره)172 ،
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(یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَالَالً طَیِّباً) (البقره)168 ،
(هُوَ الَّرِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً) (البقره)29 ،
آیاق فوق با اینک داللت بر اباح تمام نعماق دارن .ولی این اطالق و عموم توسط برخی ادل دیگر
مقیّ .خواهن .ش .چنانک در آیاق دست اول بیان ش .خوردن و آشامی.ن مقیّ .ب ع.م اسراف ش.ه است
بنابراین نمی توان ب صورق مطلق حکم ب اباح نموده و ذفت هر نوع مصرف و ب هر ان.ازه جائز است
 -2-5سنت
روایاق در این زمین ب دو دست کلی تقسیم میشون.
 1.2.5برخی از لهاظ منطوق داللت آشکاری بر حرمت اسراف داشت و صرفاً اسراف آب را حرام اعالم
نمودهان.؛
این دست از روایاق خود ب دو ذروه تقسیم میشون:.
الف) روایاتی ک مربوط ب وضوء میباشن:.
صهیه زراره:
عن أبی جعفر (علی السالم) « :کان رسول اللّ (صلّى اللّ علی و آل ) یتوضّأ بم ،ّ.و یغتسل بصاع و
الم :ّ.رطل و نصف ،و الصاع ستة أرطال» (طوسی ،136 ،1 ،1407 ،ح.یث )379
زراره از امام باقر علی السالم نقل میکن .ک فرمود :رسول خ.ا صلی اهلل علی و آل با یک م ّ.وضوء
میذرفت و با یک صاع غسل مینمود و هر م ّ.یک رطل و نیم است و هر صاع شش رطل
این روایت از طریق شیخ طوسی مهم .بن حسن نقل ذردی.ه است؛ همو از مهم .بن مهم .بن
نعمان معروف ب شیخ مفی .نقل نموده ک از اکابر شیع میباش(.طوسی ،بی تا )238 ،شیخ مفی .از جعفر
بن مهم .بن قولوی ک از بقاق امامی است (همان )109 ،و او از پ.رش مهم .بن قولوی بق امامی (حلی،
 ) 164 ،1381و او از مهم .بن علی بن بابوی معروف ب ص.وق بق امامی (نجاشی )389 ،1365،از پ.رش
علی بن بابوی ک از بقاق امامی است(همان )261 ،و او از سع .بن عب.اهلل اشعری بق امامی (حلی ،همان،
 )78از حسین بن سعی .اهوازی از بزرذان بق امامی مرهب (ابن داود )124 ،1342 ،از حماد بن عیسی بق
امامی (ابن داود ،همان )132 ،از حریز بن عب.اهلل سجستانی امامی مرهب بق (ابن داود ،همان )102،از
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زراره بن اعین ک از بقاق و بزرذان شیع میباش( .نجاشی ،همان )175 ،نقل کرده است بنابراین روایت
صهیه است زیرا سن .آن شامل رواتی است ک همگی ع.ل (بق ) امامی مرهب و متصل میباش.
مرسل ص.وق:
قال رسول اللّ (صلّى اللّ علی و آل )« :للوضوء م ،ّ.و للغسل صاع و سیأتی أقوام یستقلّون ذلک،
فأولئک على خالف سنتی ،و الثابت على سنتی معی فی حظیرۀ الق.س»(ص.وق ،34 ،1 ،1413 ،ح.یث
)70
از رسول خ.ا صلی اهلل علی و آل نقل ش.ه است ک فرمود :وضوء با یک م ّ.و غسل با یک صاع انجام
میشود زمانی میآی .ک برخی این ان.ازه را ان.ک میپن.ارن .آنان بر خالف سنت من عمل میکنن ،.هر
کس بر سنت من پای.ار بمان .در فردوس با من خواه .بود
این روایت ب دلیل فق.ان نقل سن .توسط شیخ ص.وق ،مرسل بوده و همین باعث ضعف آن است
ولی پریرش و نقل آن توسط فقهای بزرگ شیع میتوان .مجبر ضعف سن .باش( .شهی .اول)95 ،1372 ،
در هر صورق داللت احادیث فوق بر لزوم استفاده از یک مُ .در وضوء و یک صاع در غسل ،واضح است
البت برخی آن را دلیل بر استهباب دانست ان .ولی تأکی.ی ک در عبارق رسول خ.ا صلی اهلل علی و آل
دی.ه می شود ،نشان از اهمیت این موضوع دارد
در کل داللت احادیث فوق بر لزوم استفاده از یک مُ .در وضوء و یک صاع در غسل ،واضح است
البت برخی آن را دلیل بر استهباب دانست ان .ولی تأکی.ی ک در عبارق رسول خ.ا صلی اهلل علی و آل
دی.ه میشود ،نشان از اهمیت این موضوع دارد
روایت حریز:
عن أبی عب .اللّ (علی السالم) ،قال« :إنّ للّ ملکا یکتب سرف الوضوء کما یکتب ع.وان »(کلینی،
 ،22 ،3 ،1407ح.یث )9
حریز از امام صادق علی السالم فرمود :خ.اون .متعال فرشت ای دارد ک اسراف آب را ببت میکن.
همانگون ک دشمنان خویش را ببت میکن.
کلینی روایت فوق را از علی بن مهم .بن ابراهیم از بزرذان امامی و بق (نجاشی،همان )260 ،و او
از سهل بن زیاد آدمی تضعیف ش.ه (نجاشی،همان )185 ،و او از مهم .بن حسن شمون غالی مرهب (ابن
داود ،همان )502 ،و او از حماد بن عیسی بق امامی (ابن داود ،همان )124 ،و او از حریز بن عب.اهلل
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سجستانی امامی بق (ابن داود ،همان )102،روایت را نقل نموده است این روایت ب دلیل وجود سهل بن
زیاد آدمی و مهم .بن حسن بم شمون در سلسل سن .ضعیف شمرده میشود
اسراف در وضوء ک یکی از مطهراق است ،و مأمور ب خوان.ه ش.ه است ،امری مرموم و ممنوع
شمرده ش.ه است؛ حال در غیر آن چگون میتوان ب جواز آن حکم نمود ببت اسراف کنن.ذان در وضوء و
هم رتب قرار دادن آنها با دشمنان خ.ا ،نشان دهن.ه ممنوعیت این عمل است
ب) روایاتی ک مطلقاً دور ریختن آب اضافی را مص.اق اسراف آب دانست ان:.
مرفوع مهم .بن احم .بن یهیی:
عن أبی عب .اهلل علی السالم قال« :السرف فی بالث :ابترالک بوب صونک ،و إلقاؤک النوى یمیناً و
شمالًا ،و إهراقک فضلة الماء -و قال :-لیس فی الطعام سرف» (حر عاملی ،52 ،1409،5 ،ح.یث )7
از امام صادق علی السالم نقل ش.ه است ک فرمود :اسراف در س چیز است :ابترال در لباس
ذرانقیمت و ان.اختن هست میوه ب اطراف و دور ریختن آب اضافی؛ و همچنین فرمود :در خوراک اسراف
نیست
احم .بن ادریس از جمل راویان این ح.یث است ک جزء بزرذان امامی و بق است (نجاشی،همان،
 )92از مهم .بن احم .بن یهیی بق امامی (نجاشی ،همان )348 ،نقل کرده است ولی ب دلیل فق.ان
اتصال آن ب معصوم علی السالم مرفوع خوان.ه ش.ه است زیرا مهم .بن احم .زمان امام صادق علی
السالم را درک ننموده است دور ریختن آب اضافی اسراف دانست ش.ه است با قرین آیاق و روایاتی ک
اسراف را امری حرام و غیر مجاز دانست ان ،.می توان حکم ب حرمت را از این روایاق استفاده نمود
موبق اسهاق بن عمار:
قال سألت أبا عب .اللّ علی السالم عن أدنى اإلسراف ،قال« :بوب صونک فتبرل  ،و فضل اإلناء
تهریق  ،و قرفک النوى هکرا و هکرا»(ص.وق ،167 ،3 ،1413 ،ح.یث )3626
اسهاق بن عمار از امام صادق علی السالم در مورد کمترین ان.ازه اسراف سوال نمود؛ حضرق فرمود:
لباس زینتت را مبترل نمائی[در جائی استفاده نمائی ک مخصوص آنجا نیست] و دور ریختن آب اضافی و
دور ان.اختن هست میوه ب این طرف و آن طرف
کلینی این روایت را از سهل بن زیاد آدمی تضعیف ش.ه (نجاشی ،همان )185 ،و او از جامورانی ک از
رواق غیر بق میباش( .ابن داود )498 ،و او از حسن بن ابی حمزه بطائنی فطهی مرهب بق (نجاشی،
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همان )36 ،و او از سیف بن عمیره امامی مرهب بق (نجاشی،همان )189 ،و او از اسهاق بن عمار فطهی
مرهب بق نقل روایت کرده است (طوسی ،بیتا )39 ،روایت مرکور ب دلیل وجود اسهاق بن عمار و حسن
بن ابی حمزه در سلسل سن .موبق خوان.ه ش.ه است این دو توسط رجالیون توبیق ش.ه و در عین حال از
بزرذان فطهی میباشن(.طوسی ،بی تا )15 ،روایت سلیمان بن صالح :قال قلت ألبی عب .اللّ ع أدنى ما
یجیء من ح .اإلسراف فقال ابترالک بوب صونک و إهراقک فضل إنائک و أکلک التمر و رمیک بالنواۀ
هاهنا و هاهنا»(کلینی ،56 ،4 ،1407 ،ح.یث )10
سلیمان بن صالح ذوی :.ب امام صادق علی السالم ذفتم :کمترین ح .اسراف چیست؟ حضرق فرمود:
مبترل نمودن لباس زینت و دور ریختن آب اضافی و اینک خرمائی را بخوری و هست آن را ب این طرف و
آن طرف بین.ازی
کلینی این روایت را از طریق مهم .بن یهیی عطار قمی ک از بزرذان امامی مرهب و بق است (حلی،
 )157 ،1381و او از مهم .بن حسین بن ابی الخطاب بق امامی (طوسی ،بی تا )400 ،و او از مهم .بن
اسماعیل بن بزیع بق امامی (نجاشی،همان )330 ،او از صالح بن عقب ک فردی ضعیف میباش( .ابن
الغضائری )69 ،1364 ،او از سلیمان بن صالح جصاص بق امامی (نجاشی ،همان )184،این روایت را نقل
نموده است بنابراین روایت ب دلیل وجود صالح بن عقب ضعیف میباش.
 2.2.5برخی دیگر از احادیث اسراف را ب صورق کلی حرام دانست و نسبت ب آب عمومیت دارن.
صهیه ابن ابی یعفور :قاال :قال أبو عب .اهلل علی السالم« :إن مع اإلسراف قلة البرکة»(همان،55،
ح.یث )3
ابن ابی یعفور و یوسف بن عماره از امام صادق علی السالم نقل کردن .ک فرمود :علت کمبود برکت
اسراف است
کلینی روایت فوق را از احم .بن مهم .بن عیسی ک از بزرذان امامی و بق است (حلی ،همان )14 ،و
او از حسن بن مهبوب بق امامی (ابن داود ،همان )116 ،و او از علی بن رئاب بق امامی مرهب (ابن داود،
همان )244،و او از ابن ابی یعفور بق امامی (ابن داود ،همان )197،نقل کرده است سن .ب دلیل اتصال و
بق امامی بودن رواق آن مهکوم ب صهت است
روایت عمار بن ابی عاصم :قال قال أبو عب .اهلل علی السالم أربعة ال یستجاب لهم ،أح.هم کان ل
مال فأفس.ه فیقول یا رب ارزقنی فیقول اهلل عز و جل :أ لم آمرک باالقتصاد»( همان ،56 ،ح.یث )11
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عمار بن ابی عاصم ذوی :.از امام صادق علی السالم نقل میکن .ک دعای چهار ذروه از مردم
مستجاب نمیشود یک ذروه کسانی هستن .ک مالی دارن .و آن را تباه میسازن .زمانی ک میذوی .خ.ایا
ب من روزی عطا فرما! خ.اون .عزوجل میفرمای :.آیا تو را امر ب اقتصاد و میان روی ننمودم؟
کلینی این روایت را نیز از مهم .بن یهیی عطار بق امامی مرهب (حلی ،همان )157 ،و او از احم .بن
مهم .بن عیسی اشعری شیع مرهب و بق (حلی ،همان )14 ،و او از علی بن حکم بق امامی (طوسی،بی
تا )263 ،و او از عمار بن ابی عاصم مجهول نقل کرده است(مجلسی )188 ،16 ،1404،بنابراین روایت
ضعیف خواه .بود
روایت دواد الرقی :عن أبی عب .اهلل علی السالم قال إن القص .أمر یهب اهلل عز و جل و إن السرف أمر
یبغض اهلل حتى طرحک النواۀ فإنها تصلح للشیء و حتى صبک فضل شرابک»(همان ،52 ،ح.یث )2
داود رقی از امام صادق علی السالم نقل کرد ک فرمود :میان روی چیزی است ک خ.ای عزوجل
دوست میدارد و اسراف چیزی است ک آن را دوست ن.ارد [اسراف] میتوان .با دور ان.اختن هست ای باش.
زیرا ب کار میآی .حتی دور ریختن اضافی آب نیز اسراف است
کلینی این روایت را نیز از علی بن ابراهیم بن هاشم از بزرذان امامی و بق (نجاشی ،همان )260،و
او از صالح بن سن.ی مجهول (مجسلی )183 ،1404 ،و او از جعفر بن بشیر بق امامی (نجاشی ،همان)119،
و او از داود رقی بق شیع مرهب (حلی ،همان )68 ،نقل نموده است داللت این احادیث نیز ب صورق
عموم است ب.ین صورق ک دور ریختن و یا زیاده روی در مصرف آب (سوء مصرف) مشمول ادل اسراف
است اسراف حرام است؛ دورریختن آب اضافی اسراف مهسوب میشود؛ پس دور ریختن آب ب هر نهو
اضافی حرام است
داللت این احادیث نیز ب صورق عموم است ب.ین صورق ک دور ریختن و یا زیاده روی در مصرف
آب (سوء مصرف) مشمول ادل اسراف است اسراف حرام است؛ دور ریختن آب اضافی اسراف مهسوب
میشود؛ پس دور ریختن آب ب هر نهو اضافی حرام است
در مورد روایاتی ک در مورد آب وضوء وارد ش.هان .بای .ذفت استهباب استفاده ب ان.ازه یک م .یا
صاع مقی .ب ع.م رسی.ن ب مق.ار اسراف میباش .ب عبارق دیگر تعیین این مق.ار برای جلوذیری از
اسراف میباش( .شهی .اول )105 ،1272 ،مؤی .این مطلب روایت حریز است (هن.ی اصفهانی،2 ،1416 ،
)25
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اسراف در احادیث چنین معنا ش.ه است ک ذاه برای فرد اسراف کنن.ه نشان هایی بیان ش.ه (ص.وق،
همان ،167 ،3 ،ح.یث  )3624و ذاه با بیان معیار در ص.د شناسان.ن اسراف میباشن .ب.ین ترتیب ک هر
آنچ موجب تباه ش.ن مال و زیان رسان.ن ب ب.ن شود ،اسراف است(کلینی ،همان ،53 ،4 ،ح.یث)10
هزین نمودن مال خواه ان.ک و یا بسیار در راه عصیان پروردذار از دی .برخی از بزرذان اسراف خوان.ه
ش.ه است (مجلسی )304 ،72 ،1403 ،داللت روایاق اخیر بر حرمت توسط فقها نیز پریرفت ش.ه
است(سبزواری ،بیتا )113 ،با این هم فتوا ب حرمت اسراف در عباراق فقها بسیار دی.ه میشود (ابن
ادریس حلی 440 ،1 ،1411 ،و شهی .اول )310 ،3 ،1414 ،ب صورتی ک اتفاق بر حرمت آن مسلم
انگاشت ش.ه است (نراقی)216 ،1408 ،
 -6دالئل حکم وضعی اسراف (ضمان)
 -1-6الضرر
از جمل قواع .فقهی ک میتوان .مبنای حرمت اسراف آب قرار ذیرد ،قاع.ه ال ضرر است مفهوم
قاع.ه مرکور شامل هر عملی می شود ک دارای ضرر و زیان باش .اسالم دینی است ک در آن احکام دائر
م.ار ضرر نیستن .هر امری ک دارای زیان باش ،.میتوان .مص.اق آن و مجرای قاع.ه ال ضرر باش.
با رجوع ب م.ارک قاع.ه مرکور دی.ه میشود ک شامل مهل بهث میشود ب.یهی است اسراف و
ه.ر دادن آب با فق.ان منابع کافی در کره زمین آسیب های ج.ی ب زن.ذی آدمی وارد میآورد آب شیرین
ب عنوان مادهای حیاتی برای بشر ب آسانی ب.ست نمیآی .و مصرف آن ب صورق غیر اصولی زیانی است
ک جبران ناپریر می باش .قاع.ه مرکور عام بوده و نسبت ب این زیان نیز عمومیت دارد (طباطبائی یزدی،
22 ،1415؛ تبریزی ،بیتا 228 ،22 ،و منتظری ،بیتا )49 ،3،ضررهائی ک فقها در آنها ب استناد این
قاع.ه ،فتوا ب اجتناب نمودهان .بسیار خفیف تر میباشن .اجبار مهتکر بر فروش کاالهای احتکار ش.ه(نجم
ال.ین حلی )1،272 ،1428،فسخ عق .بیع در صورق تعرر طوالنی م.ق(فاضل مق.اد )2،148 ،1404 ،فسخ
عق .نکاح ب دلیل بروز جنون در مرد(جمال ال.ین حلی )366 ،3 ،1407 ،است.الل ب عموم قاع.ه مرکور در
مورد ع.م تهریم مطلق سماع ص.ای اجنبی توسط مرد نابینا (شهی .بانی)7،56 ،1413 ،
بسیاری دیگر از فتاوای فقها دربردارن.ه استناد ب این قاع.ه است ولی زیان ناشی از موضوعاق مورد
بهث ب مراتب کمتر و خفیفتر از زیانی است ک مصرف بیهوده آب در بر دارد
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 -2-6اتالف و تسبیب
تلف کردن مال اذر ب صورق مستقیم و ب.ون واسط رخ ده ،.ب.ان اتالف ذفت میشود و در
صورتی ک ب واسط مباشر و غیر مستقیم اتفاق افت .ب آن تسبیب ذوین .ب.ین بیان ک اذر از بین بردن
مال مانن .خوردن ،آشامی.ن و پوشی.ن و در کل مصرف نمودن باش ،.و توسط فرد ب صورق مستقیم و بی
واسط انجام شود ،اتالف خواه .بود خواه فرد اراده این کار را داشت باش .یا ن
تسبیب نیز عبارتست از هر فعلی ک باعث نابودی مال شود ب عنوان مثال اذر کسی چاهی را بر سر
راهی حفر نمای ،.و چیزی در آن سقوط کن ،.فرد حفرکنن.ه سبب ،تلف و یا از بین رفتن مال است این هر
دو موجب ضمانت میباشن .فقهای امامی ب اتفاق این دو را موجب ضمان دانست ان( .عالم حلی،1388،
374؛ نجفی)37،46 ،1404 ،
طریق استناد ب این دو قاع.ه فقهی بر ضمان اسراف آب ،چنین است ک آب ب عنوان منبعی مه.ود
در دسترس شهرون.ان و اهالی قرار میذیرد طبیعی است استفاده بی ان.ازه و بیهوده موجب ضمانی است
ک م.لول این دو قاع.ه میباش .آبهای جاری ،راک ،.شهری و در کل آبهای شیرین ک استفادههای
مختلفی برای انسان دارن ،.منبعی حیاتی ب شمار میرون .و هم مردم در آن سهم دارن .از میان بردن آن
با هر شکل عالوه بر اینک مشمول احکام تکلیفی مانن .حرمت است ،مشمول قاع.ههای فوق بوده و احکام
وضعی را دربر دارد (امام خمینی622 ،2 ،1422 ،؛ بهجت167 ،1 ،1428 ،؛ مکارم شیرازی )32 ،1428 ،ب
بیان دیگر آب شرب جزء اموال عمومی بوده و اختیار آن در دست حاکم اسالمی است اصل چهل و پنج
قانون اساسی بیان کنن.ه این مهم است بنابراین اسراف در آن اتالف مال عمومی بوده و ضمان را در بر
خواه .داشت سببش.ن بر اتالف نیز همین حکم را داراست آب جزء نیازهای اولی بشر برای میباش .هر
نوع اختالل در آب سالم و به.اشتی ک موجب از میان رفتن این ویژذی یعنی سالمت آب شود میتوان.
اتالف باش .خواه این اتالف با ریختن فاضالب ها ،زبال ها و پسآب ها باش .و یا اتالف ب واسط اسراف و
دورریختن ،همگی منجر ب نابودی این ماده ارزشمن .خواه .بود از طرفی آب جزء موادی است ک در میان
عقال و عرف مالیت داشت و قابل خری .و فروش است پس تضییع آن ب هر نهو می توان .مشمول ادل
حرمت تضییع مال مفی .باش .مواردی در فق وجود دارن .ک فقها ب استناد حرمت از میان بردن و اتالف
مال مفی .حکم ب حرمت نمودهان( .عالم حلی17 ،2 ،1414،؛ شهی .بانی503 ،8 ،1413 ،؛ نجفی،1404 ،
)397 ،31

مبانی فقهی مشروعیت قوانین

105

 -7قاعده الحرج
از دیگر قواع.ی ک میتوان در این زمین ب.ان استناد نمود قاع.ه الحرج است ب.ین ترتیب ک این
قاع.ه در ص.د رفع حکمی است ک باعث مشقت و سختی میشود اذر حکمی در اسالم منتهی ب سختی
باش .طبعاً ب واسط این قاع.ه و دالئل آن رفع ش.ه و حکم آن اباح خواه .بود برعکس اذر مقتضای
حکم ب اباح موجب مشقت و رنج شود با استناد ب این قاع.ه میتوان حکم ب ممنوعیت و یا وجوب ترک
نمود(انصاری )18 ،1 ،1415 ،این قاع.ه با قاع.ه الضرر در مساق باهم مشترکن( .بروجردی،1 ،1419 ،
 )237اسراف آب نیز اذر منجر ب حرج و مشقت برای دیگران شود میتوان .ب حکم قاع.ه مرکور مهکوم
ب ممنوعیت باش .و یا ب عبارق دیگر میتوان .ذفت حکم ب اباح اسراف آب موجب مشقت و سختی
برای افراد انسان خواه .بود در واقع با توج ب این قاع.ه حکمی ک موجب حرج و مشقت باش .در اسالم
جعل نش.ه(نراقی ،همان )61 ،و همین دلیل بر غیر مشروع بودن اسراف آب است
البت بای .این نکت را نیز در نظر داشت ک تشخیص حرج در این مورد با مکلف بوده و یا کسی ک
بهتر از او بتوان .حرج را تشخیص ده(.مصطفوی )297 ،1417 ،الزم ب ذکر است ابباق حکم وضعی با این
قاع.ه دچار اشکال است زیرا تنها حکم اباح و رفع تکلیف از آن برداشت میشود
 -8نقد دالئل مربوط به ضمان
ایرادی ک نسبت ب دالئل فوق میتوان مطرح کرد ب.ین ترتیب است ک قاع.ه اتالف و تسبیب
تنها در صورتی میتوان .مستن .ضمان قرار ذیرد ک مال تلف ش.ه مربوط ب دیگران باش .در حالی ک در
آبهایی ک تهت سلط مالکیت خصوصی است نمیتوان ب استناد این دو قاع.ه شخص را ضامن معرفی
نمود ب تعبیر بهتر ضمان مربوط ب غیر بوده و تلف دیگری و یا مال دیگران باعث ضمان خواه .بود
همچنین تسبیب ،علیت بر اتالف دیگری یا مال دیگران میباش .در حالی ک اتالف ملک خود ،یا حتی
سببیت نسبت ب آن نمیتوان .ضمان آور باش .ب بیان دیگر در صورق ضامن دانستن فرد مسرِف ،وی
ضامن پرداخت مثل یا قیمت ب خود خواه .بود در حالی ک چنین چیزی عقالً پریرفت نیست چنانچ
خواه .آم .این نق .ایرادهایی را داراست
پاسخ
در رابط با اشکال فوق ب دو جهت نقلی و عقلی میتوان متمسک ش:.
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الف) نقل
در بهث های مربوط ب آب با برخی احادیث مواج میشویم ک آب را تهت سلط شخص خاصی
نمی دانن .بلک آن را مربوط ب هم مردم دانست و ملکیتی خصوصی برای آن قائل نیستن .مانن .روایاق
ذیل:
عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل صلی اهلل علی و آل « :المسلمون شرکاء فی بالث :فی الماء و
الکالء و النار؛ و بمن حرام»(ابن ماج  ،بیتا ،2،826 ،ح.یث )2472
ابن عباس از رسول اهلل صلی اهلل علی و آل نقل میکن .ک فرمود :مسلمانان در س چیز باهم شریک
هستن :.در آب ،ذیاهان و آتش و پول [ک در قبال آن ذرفت میشود] حرام است
البت در بهث های فقهی در مورد مالکیت خصوصی نسبت ب برخی آب ها فتاوائی میان فقهای امامی
دی.ه میشود
مانن .کسی ک بع .از حفر چاه مالک آن میشود و میتوان .مق.ار آبی ک از آن استهصال مینمای ،.ب
فروش برسان .برخی فتوا ب وجوب اعطای آب اضافی داده (شیخ طوسی )3،281 ،1387 ،و ذروهی دیگر
استهباب اعطا را پریرفت ان( .عالم حلی )6،203 ،1413 ،ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی کمتر کسی ب
فکر حفر چاه برای استخراج آب میافت .ذرچ طبق اصل  45قانون اساسی آبهای دریاها و آبهای جاری در
رودها و انهار طبیعی و درهها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از زیرسطهی سطهی و سیالبها و فاضالبها و
زه آبها و دریاچ ها و مردابها و برک های طبیعی و چشم سارها و آبهای مع.نی و منابع آب های زیرزمینی
از مشترکاق بوده و در اختیار حکومت اسالمی است و طبق مصالح عام از آنها بهره برداری میشود همین
اصل در قانون توزیع عادالن آب مصوب  1361/1/26مطرح ش.ه است البت ماده  3قانون مرکور استفاده از
منابع آبهای زیرزمینی بای .با اجازه وزارق نیرو باش .البت مطابق ماده  5قانون فوق حفر چاه در مناطق
غیر ممنوع با شرایطی مجاز شمرده ش.ه است این امر نشان دهن.ه مالکیت عمومی (دولتی) بر آبهاست
بنابراین اسراف و زیاده روی در این آب ها و حتی آب مصرفی شهری نیز مشمول ضمان خواه .بود از
طرف دیگر حکومت متولی تنظیم چنین اموری است چنانک در ماده  1قانون حفظ و حراست آبهای
زیرزمینی کشور مصوب  1345/3/1حفظ و حراست منابع و ذخایر آبهای زیرزمینی و نظارق در کلی امور
مربوط ب آن ب وزارق آبو برق مهول میذردد زیرا ایجاد نظم برای استفاده بهین و ب.ون دور ریز ،از
وظایف حکومت است شای .زمانی حفر چاه برای رسی.ن ب آب امری معمول بود ولی اکنون استفاده از
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سفره های زیر زمینی خطراتی مهیب برای مهیط زیست و آدمی دارد؛ با در نظر ذرفتن این آسیبها
پریرفتن جواز و اباح استخراج آب از سفره های زیرزمینی ب.ون نظارق کارشناسان و اجازه مراجع ذی
صالح ن تنها بر خالف قانون بلک امری خطرناک مهسوب میشود
ب) عقل
علوم تجربی بر این مطلب صه میذرارد ک آب از منابعی مه.ود ب دست میآی .پس نمیتوان ه.ر
رفت آن را قبول نمود(منتظری )4،325 ،1409 ،آبی ک امروزه درون شبک های شهری جریان دارد ،ب.ون
اینک شهرون.ان در ایجاد و تهی آن دست داشت باشن ،.در دسترس همگان قرار دارد پس سرمای ای
همگانی است حفظ این سرمای وظیف ای ملی است زیرا مصرف بیش از ان.ازه و معمول حق دیگران را
شایع مینمای.

 -9نتیجه گیری
از ذرشت تا امروز یکی از مهمترین دغ.غ های آدمی رسی.ن ب آب برای استفادههای مختلف
همانن .شرب ،به.اشت ،کشاورزی و غیره بوده و هیچ تردی.ی در حیاتی بودن این عنصر ن.اشت است
بهران مناطق مختلفی از دنیا مربوط ب همین ماده حیاتی است کشور ما نیز از این قاع.ه مستثنا نبوده و
مشاه.ه میشود ک منابع آب ن تنها مه.ود بلک بسیار کمتر از دیگر کشورهاست بنابراین الزم است تا با
پیشگیری از این بهران قبل از عمیقتر ش.ن آن از آسیبهای ج.ی جلوذیری نمود اسراف و اتالف مال
مفی .ک در اینجا مص.اق بارز آن آب شرب است از دی.ذاه دالئل معتبر شرعی امری نکوهی.ه و حرام
مهسوب ش.ه و حتی ضمان مسرف را در پی دارد در کتب است.اللی ب صورق مستقل در زمین دالئل
حکم تکلیفی و وضعی اسراف آب سخن ذفت نش.ه است این نوشتار کوتاه در پی بررسی ادل حکم تکلیفی
و وضعی زیاده روی در مصرف آب بوده است
آنچ بیان ش .ذوش ای از مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسالم در مورد استفاده از آب بود این احکام
میتوان .مورد استناد قرار ذرفت و ضمانت اسراف کنن.ذان را در پی داشت باش.
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 44مهمود عب .الرحمان( ،بیتا) ،معجم المصطلهاق و األلفاظ الفقهی
 45قزوینی ،مهم .بن یزی( ،.بیتا) ،السنن ،دار الفکر ،بیروق
 46کلینى ،ابو جعفر ،مهم .بن یعقوب ،)1407( ،الکافی ،دار الکتب اإلسالمی  ،تهران
 47مجلسی اصفهانی ،مهم .باقر ،)1404( ،مرآۀ العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،دار الکتب اإلسالمی  ،تهران
 48مجلسی اصفهانی ،مهم.باقر ،)1403( ،بهار االنوار ،موسسة الوفاء ،بیروق ،لبنان
 49مصطفوی ،سی .مهم.کاظم ،)1417( ،مئ قاع.ه فقهی  ،مؤسس نشر اسالمی ،قم
 50مکارم شیرازی ،ناصر ،احکام بانوان ،)1428(،انتشاراق م.رس امام على بن ابى طالب علی السالم ،قم
 51منتظری نجف آبادی ،حسین علی( ،بیتا) ،رسال استفتائاق ،قم
 52نجاشى ،ابوالهسن ،احم .بن على ،)1407( ،رجال النجاشی ،دفتر انتشاراق اسالمى وابست ب جامع م.رسین
حوزه علمی قم ،قم
 53نجفى ،مهم.حسن ،)1404( ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروق
 54نراقی ،احم ،)1408( ،.عوائ .االیام ،مکتب بصیرتی ،قم
 55هن.ی اصفهانی ،مهم .بن حسن ،)1416( ،کشف اللثام ،موسسة النشر االسالمی ،قم

