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 دیدگاه به رویکردی با امامیه فقه در معدن مالکیت
 سنتاهل چهارگانه مذاهب فقهای

 
 3فرداحمد رضوانی م 2اهلل نیازی،قدرت 1کریم کوخایی زاده،

 (13/12/1321ش: ، تاریخ پذیر22/7/1321تاریخ دریافت: )

 
 چکیده

که  اندگفتهدر باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختالف نظر وجود دارد؛ گروهی 
دلیل مورد استناد آنها روایات  نیمهمتر. شوندیممعادن مطلقاً، جزئی از انفال محسوب 

باشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از می
دانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن، روایات خمس، سیره و مباحات عامه می

اند، که و تبعیت معادن از اراضی شده لیتفصبه. برخی از فقها قائل اندکردهاصل تمسک 
بین معادن ظاهری و باطنی  لیتفصبهتبعیت است. و بعضی قائل  قاعده آنهادلیل  نیمهمتر
 ادلهدلیل آنها، اجماع است. با توجه به رد ادله اقوال دیگر و تأیید  نیمهمترو  اندشده

قائلین به قول اول و پاسخ ایرادهای وارده بر ادله ایشان، حق این است که معادن مطلقاً از 
اقوال فقهای عامه نیز متفاوت است،  انفال و ملک امام یا دولت اسالمی هستند. جمله

ادن به تبع ارض هستند. فقهای مالکی معدن را مطلقاً برای فقهای حنفی قائل به مالکیت مع
دانند. فقهای حنبلی مالکیت معادن جامد را تابع مالکیت امام یعنی حاکم یا نائب ایشان می

کنند. فقهای شافعی مالکیت معدن در زمین و معادن مایع را از مباحات محسوب می
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عدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، دانند، اما اگر ماراضی خصوصی را به تبع ارض می
 تواند مالک آنها شود و جزو مشترکات عامه خواهد بود.هیچ کس نمی

 .سنتمعدن، مالکیت معدن، معدن در فقه امامیه، معدن در فقه اهل :هاکلیدواژه
 

 طرح مسئله
 های طبیعی هستند که درثروتهای معدنی موجود در زمین، یکی از ارزشمندترین سرمایه

غالب کاالهای مـورد نیاز بشر در  زندگی انسان نقش اساسی دارند؛ زیرا که مواد اولیه
انسان، به زمین و مواد معدنی آن  صنایع مورد استفاده معادن قرارداده شده است و همه

بستگی دارد. از این رو، برای استفاده مناسب از آنها ضرورت دارد قوانین و مقررات دقیقی 
توجهی به آن، چه بسا مشکالت فراوانی از برداری از آنها وضع گردد و بیهدر مورد بهر

برداران و غیره های آینده و اختالف بین بهرهقبیل تخریب محیط زیست، تضییع حقوق نسل
تردید وضع مقررات سودمند مستلزم شناختن مالک این منابع را در پی داشته باشد. بی

رویه و غلط از های بیمالکیت معادن باعث برداشتاست، چرا که عدم شناخت نسبت به 
شود این است که مالک اصلی منابع این منابع خواهد شد. از این رو، سؤالی که مطرح می

سنت کیست؟ با عنایت به معدنی موجود در اراضی مختلف از دیدگاه فقهای امامیه و اهل
یق و پژوهشی مستقل در این ضرورت پرداختن به این مسئله و از آنجا که تا به حال تحق

 به رویکردی با شیعه فقه در معدن خصوص انجام نگرفته است، بر آن شدیم که مالکیت
سنت را بررسی کنیم؛ لذا در همین راستا ابتدا مالکیت اهل چهارگانه مذاهب فقهای دیدگاه

و نقد و  معدن از دیدگاه فقهای امامیه را مطرح کرده و ادله هر یک از دیدگاهها را آورده
کنیم و در ادامه مقاله نگاهی به مالکیت معدن از کنیم و قول راجح را ذکر میارزیابی می

 سنت خواهیم داشت.دیدگاه فقهای اهل
 

 مالکیت معدن از دیدگاه فقهای امامیه 
باشد، از آنجا که برخی از این نظرات فقهای امامیه در خصوص مالکیت معادن متعدد می

 آوریم.گردد، از این رو، در ادامه مهمترین این دیدگاهها را میدیگر بر مینظرات به برخی 
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 . معادن مطلقاً از انفال است2
(، 1/151ق، 1041) براجابن( و از فقهای متقدم، 1/835ق، 1041از محدثین شیخ کلینی )

(، حلی در مختلف 014ق، 1044در نهایه ) طوسی(، مرحوم 104ق، 1040) سالر
(، 1/224، تایب(، سبزواری )12/014ق، 1048( و از متأخرین بحرانی )3/335ق، 1013)

(، 311ق ، 1018(، انصاری )0/210ق، 1022(، کاشف الغطاء )14/112ق، 1018نراقی )
(، منتظری 24/024ش، 1314( و از معاصرین خمینی )10/285ق ، 1011همدانی )

( و 2/31ق، 1028قمی ) نمؤم(، 141ق، 1011شیرازی )(، مکارم 0/10ق، 1044)
. و در اینکه معادن دندانمطلقاً از انفال می ن رامعد(، 144ق، 1348میالنی ) حسینی

ظاهری باشند یا باطنی، در ملک شخصی باشند یا دولتی و یا عمومی، در این حکم 
 تفاوتی وجود ندارد.

 ادله و مستندات این قول از این قرار است:
 
 . روایات2-2

: از حضرت در مورد انفال موثقه اسحاق بن عمار از امام جعفر صادق روایت اول:
یی که خراب شده و هایآباداز:  اندعبارت: انفال دیفرمایمحضرت چنین : »کندیم سؤال

چنین اموالی که تعلق به از آن خداوند و پیامبر است و هم نهایاو  اندرفتهساکنانش 
ی که بدون جنگ و لشکرکشی به امخروبهزمین پادشاهان داشته برای امام است و نیز 

ی وارثیبو معادن از انفال هستند و هر شخص  صاحبیبی هانیزمتصرف در آمده و تمام 
با توجه به اینکه  (.4/832ق، 1044)حر عاملی، « که بمیرد، مال او نیز از انفال خواهد بود

ن روایت از نظر سند اعتراف اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه به اعتبار و حجیت ای
(. 11/124تا، بیرود )ر.ک: نجفی، ین مستند این عده از فقها به شمار میمهمتردارند، لذا 

به انفال « المعادن منها»وجه استدالل به این روایت به این صورت است که ضمیر در 
جمع محالی معادن جمع محالی به الف و الم است و  کلمهو با توجه به اینکه  گرددیمبر

ی معادن چه ظاهری و باطنی و همهکه  شودیم، نتیجه این کندیمعموم  افادهبه الف و الم 
چه در زمین موات یا مفتوح عنوه یا شخصی از انفال است، مگر اینکه دلیل خاصی وجود 

نسبت به استدالل به این داشته باشد که برخی از معادن را از تحت این عموم بیرون کند. 
 آیند:یم، که همراه با نقد آنها در زیر اشکاالتی مطرح شده است روایت
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یعنی  ؛آمده است« فیها»کلمه ، «منها»کلمه نسخ این روایت به جای  برخی ازدر  -الف
ق، 1011)همدانی،  محقق همدانی این نسخه را نقل کرده است« هَافِیْ وَ الْمَعَادِنُ»

، قابل استدالل نیستبرای این قول روایت  این، باشد «فی». حال اگر کلمه (10/281
اطالق این روایت قابل استدالل ، از این رو، گرددبرمی« ارض»به « ها»چون ضمیر 

، این موثقه «فیها»بر اساس نسخه  .ندیآیمبه شمار از انفال  که بگوییم معادن مطلقاً، نیست
)محقق داماد،  دانندیمن تفصیل که معادن را از نظر ملکیت تابع زمی هینظردلیل است بر 

وارد است که کسی بپذیرد روایت به بر موثقه این اشکال در صورتی (. 341ق، 1015
ی متداول از کتاب وسائل و تفسیر هانسخه، آنچه در وارد شده« والمعادن فیها»صورت 

بنابراین آنچه . باشدیم« منها»نقل شده است وجود دارد، لفظ  آنهاقمی که این روایت در 
محقق همدانی نقل کرده صرفاً یک احتمال است که به اصل یا دلیلی مستند نشده است. و 

که در دو چاپى که از تفسیر )على بن ابراهیم( در دست است  کندیمیکی از محققین ادعا 
 (.0/10ق، 1044)منتظری، « فیها»آمده است نه « منها»کلمه 
 در آن «منها»کلمه از روایت که ه نسخ حتی با پذیرش آن دیگویمکننده اشکال -ب
 کلمه به« منها»چون ضمیر  ؛توان به اطالق این روایت استدالل کردده، باز هم نمیشذکر 

زمین بدون مالک و معدنی که در که،  بگوید خواهدمیحدیث یعنی  ؛گرددبرمی «ارض»
را به « امنه»در « ها»چرا شما ضمیر پس ؛ شودیممحسوب این ارض واقع شده از انفال 

گردد یم رب، زنید؟! در حالی که این ضمیر به قبلش یعنی ارضی که ال رب لها استانفال می
(. اما با مالحظه 11/134تا، )ر.ک: نجفی، بی و چنانچه بخواهد به انفال برگردد بعید است

که و به مالحظه جمله بعد از آن نه تنها استبعادی ندارد، « و المعادن منها»جمالت قبل از 
را به انفال بزنیم و منها را خبر برای معادن بدانیم، بلکه تناسب آن با « منها»ما ضمیر در 

به انفال برگردد و « ها»مجموع سیاق کالم بیشتر است. لذا این اشکال که بعید است ضمیر 
برگردد، قابل قبول نیست و ضعف این احتمال روشن است « کل ارض ال رب لها»باید به 

 (.311ق، 1018)انصاری، 
نزدیک است « ارض»به کلمه « منها»در « ها»از آنجا که ضمیر  اندگفتهبرخی  -ج

گردد و اگر بخواهیم آن را به انفال برگردانیم، الزم است واو را احتمال دارد به آن بر
استینافیه در نظر بگیریم که این امر خالف اصل، یعنی عاطفه بودن واو است )ر.ک: نجفی، 

تا ، خبر برای خصوص معادن نیست «منها»کلمه  مییگویم(. در پاسخ 11/134تا، بی
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و ما کان من االرض »خبر برای  بلکه ، واو استیناف باشد.«واو»مستلزم این باشد که 
و عطف به  بودهاین واو عطف بنابراین،  ؛شدبامی «الخربه و کل ارض ال رب لها و المعادن

اه صحیح، عاطفه گرفتن واو در این روایت است، زیرا تنها ر رسدیمبه نظر  کل ارض است.
و « و ما کان من االرض الخربه»در صورت استینافیه گرفتن آن، دو عبارت پیش یعنی 

ق، 1024)ر.ک: سبحانی،  ماندیمبدون خبر و ناتمام باقی « کل ارض ال رب لها »عبارت 
123.) 

انفال برای ماست؛ بعد »فرماید: که می از امام محمدباقربصیر روایت ابیروایت دوم: 
هر زمینی ، گوید: از امام سؤال کردم که انفال چیست؟ امام فرمود: معادن، آجامابی بصیر می

)حر عاملی،  «اند، از آنِ ماستهر زمینى که صاحبانش رهایش کردهکه صاحب ندارد و 
 (.4/833ق، 1044

انفال چیست؟ »گفتم:  صادقروایت شده که به امام  داوود بن فرقد از روایت سوم:
زارها، معادن و هر زمینى که بدون تاختن اسب و شتر ، نیهاکوه ها، قلهفرمود: عمق دره

اند و چیزهاى ارزشمند اى که صاحبانش آنجا را ترک کردهدست آمده و هر زمین مردهبه
 (.4/830)همان،  «پادشاهان

انفال از آنِ »که فرمود:  محمدباقراز امام بصیر ابیروایت چهارم: روایت دیگر از 
ها و جنگلها و هر ماست. گفت: به آن حضرت عرض کردم: انفال چیست؟ فرمود: معدن

صاحب، و نیز براى ماست هر زمینى که بدون تاختن اسب و شتر به دست آمده، و زمین بى
این  (. سه روایت فوق مرسله هستند؛ از1/248ق، 1045)نوری، « فدک از آن جمله است

مطلق است و  «المعادن» از نظر داللت باشند. امارو این روایات مبتال به اشکال سندی می
 شوند.شود. طبق این روایت همه معادن از انفال محسوب میشامل همه اقسام معادن می

به کمک روایت معتبر نخست و فتاوای فقهای  توانیمضعف سندی این سه روایت را، 
 د کردیم، جبران نمود.یا آنهابزرگی که از 

 
 سیره عقال . 2-1

سیره عقال در اداره حکومتها و جوامع بر این استوار بوده که بعضی از اموال از جمله 
تصرف در آنها بر ، های عمومیعنوان ثروتها، جنگلها، کوهها و معادن بهدریاها، بیابان

کنند، که دولتها تعیین میبا رعایت اجازه و ضوابطی  در آنهاعهده حکومتها بوده و تصرف 
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. شوداین موارد معموالً صرف مصالح عمومی و دولتها می درآمدهای ؛ وگیردصورت می
ن عمل شده به آ تنها در شریعت نفی نشده بلکه در محیط شرع هماین روش و سیره نه

است و شارع برای حاکم و امام جامعه همین شرایط را پذیرفته است. لذا به استناد سیره 
توانیم عقال و عدم ردع آن توسط شارع، بلکه عمل شارع به این روش در محیط شرع می

ق، 1024؛ سبحانی، 0/10ق، 1044)ر.ک: منتظری،  بگوییم که معادن از انفال هستند مطلقاً
120). 

 
 است از مباحات اصلیه دن مطلقاًامع. 1

در استفاده از  همه مردم که گوینددانند و میگروهی از فقها معادن را از مباحات عامه می
به همان اسبابی  ی کنند وبرداربهرهنیازشان از آنها  اندازهبه توانندیم همهو  کسانندی هاآن

حیازت ، یعنی از طریق شودمی تملکآیند، معدن هم که مباحات به ملکیت شخص در می
، تایبلی، ؛ ح1/111ق، 1045؛ محقق حلی، 1/10ق، 1015حلی،  )ر.ک: محقق و احیاء

؛ شهید اول، 81ق، 1014اول، ؛ شهید 1/310ق، 1013؛ حلی، قواعد االحکام، 8/034
؛ نجفی، 1/211ق، 1011؛ فاضل آبی، 12/001ق، 1013ثانی، ؛ شهید 1/210ق، 1011

 (.841ق، 1011؛ صدر، 35/145تا، بی
که در زیر به ذکر ، اندکردهاستناد شش دلیل  این دسته از فقها برای اثبات قول خود به

 .میپردازیم آنهابرخی از آن ادله و نقد 

 
 . شهرت1-2

منظور از شهرت در اینجا یعنی اشتراک عمومی در معادن ظاهری از آرای مشهور است. 
( و حتی 1/210ق، 1011ی را به مشهور نسبت داده )رأشهید اول در کتاب دروس، این 

لی بر این است که در معادن آشکار و شهرت نقلی و تحصی»صاحب جواهر فرموده است: 
از مباحات اصلیه هستند و نسبت مردم با آنها یکی مردم حقوق برابر دارند و  همهباطنی، 

با وجود  . البتهکندیم(. بنابراین شهرت دیدگاه دوم را تأیید 35/145تا، )نجفی، بی« است
متأخرین  لهیبه وس ادعای شهرت، مخالفتهای بسیاری از بزرگان مخصوصاً مشهور قدما

نحن فیه با وجود نظر  یعنی ادعای شهرت منقوله و محصله در ما است؛محل اشکال 
 .و قطعاً باطل است مخالف مشهور قدما قابل پذیرش نیست
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 سیره مستمره. 1-1
اذن بی آنهااعصار جواز أخذ از معادن و مالکیت  همهسیره مستمر در بین مسلمانان در 

اگر  ده است، چه معادن در زمین موات باشند و چه در زمین غیر موات.امام یا نائب او بو
به عنوان صاحبان و  بود، حداقل پیروان ائمه باید از ائمهمیملک امام از انفال و معادن 

وارد نشده که کسی از ائمه  بارهاما گزارشی در این ، گرفتندمالکان واقعی معادن اجازه می
نیاز  اندازه بهعصرها این سیره ادامه داشته و مردم از معادن  همهو در  اجازه گرفته باشد

زمین، ملک  تبع بهو معادن را ملک مسلمانان یا ملک امام و یا  بردندیمخویش بهره 
 .کندیمی مستمری، شهرت ادعا شده را تقویت رهیسو طبعاً چنین  انددانستهینمآن  دارنده

باشد و نه تنها ردع که متصل به زمان معصوم هم میاین سیره، یک سیره قطعیه مسلّم است 
در این صاحب جواهر  نشده بلکه چه بسا ممکن است در بعضی موارد تأیید هم شده باشد.

« کندکه این سیره معاضد آن شهرت است و به شهرت کمک می» :فرمایدمیخصوص 
ینکه این سیره بر ؛ اول ابه نوعی محل اشکال استاستدالل به این سیره  (.35/14)همان، 

ی که دال اادلهبه آن اشاره کردیم از  شتریپفرض تحقق آن رد شده است و در رد آن آنچه 
، کنیدادعا می شما در مورد معادندوم اینکه، . کندیم، کفایت کردندیمبر انفال بودن معادن 

قائل انی که کسرا ندارید.  ییین ادعاچنچرا در مورد موات  ، پساز مباحات اصلیه هستند که
در معادن مسلمین گویند سیره قطعیه بر این بوده که میهستند،  به این سیره در باب معادن

نحوه تصرف که در اراضی موات هم است در حالی ، این ادعا کردندتصرف میامام بدون اذن 
شود که اراضی موات از چرا آنجا ادعا نمیبا این وصف پس ؛ ه استبود صورتهمین به 

بین معادن و اراضی موات و تفکیک برای تفصیل  از این رو، وجهی؟ هستندت اصلیه مباحا
اراضی موات هم از انفال بودند و در اراضی موات هم احیاء و حیازت صورت ؛ و نیست

. (0/11ق، 1044)منتظری،  شدندمالک میواسطه این احیاء و حیازت افراد بهگرفته و می
در زمان ایشان جائر  یهابه واسطه غلبه حکومت پیروان ائمهسوم اینکه، شاید اذن نگرفتن 

اند و آنها هم که آشنا بوده که اکثر مردم به حقوق ائمه آشنا نبوده دلیلیا به این بوده و 
که استیذان آنها  ه استکم بود یقدربه  آنهاکه تعداد بردند یا آن به سر میحصر در ند، بود

برای آنها  ائمه ، اماکردندچه بسا استیذان هم میو است به صورت عمومی مطرح نشده 
یا حتی ممکن است کسی بگوید ائمه  ؛کردنددادند و این کار را میدر آن زمان اجازه می

؛ ر.ک: اراکی، 0/11)همان،  کنداند و اخبار تحلیل داللت بر این معنا میاذن کلی داده
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ی که مطرح نمودیم اگانهسه جهات توجه به. با (384ق، 1041؛ فیاض، 144ق، 1030
 .باشدیاین دلیل هم قابل اعتماد نمکه  گرددیممعلوم 

 
 سوره مبارکه بقره 13آیه . 1-9

انسان خلق کرده برای  در این آیه آمده است که خداوند زمین و آنچه در زمین هست را
یکسان ، است در زمینآنچه که  ، دریاها، معادن وهابیابان بهو همه مردم نسبت  است

دال بر امر انسانهاست و این  آنها برای شما یعنی هیچ یک مالک ندارند و همگی ؛باشندمی
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي : »گفته شده استباشند. وقتی از مباحات اصلیه می نهایآن است که ا
و قرآن موافقت خود را با « برای شما آفریده است است آنچه در زمین :الْأَرْضِ جَميعاً

استخراج کرد، مالک چیزی از معادن را کسی که اگر . حاال اینکندیمو سیره اعالم  شهرت
 اباحه اصلیه از این آیه قابل استفاده است لکن ؛گرددیشود از ادله دیگر استفاده ممی

(. البته تمسک به این آیه دلیل را 28/14ق، 1015؛ خویی، 35/144تا، )ر.ک: نجفی، بی
د؛ چون معادن اگر از انفال یا ملک عمومی یا خصوصی باشند نیز برای کنیمفراتر از مدعا 
کند و اینکه در آیه آمده است که ینم، پس اشتراک ویژه را اثبات اندشدهبشر آفریده 

را برای شما خلق کرده، هیچ منافاتی ندارد که زمام امر  آنچه در آن استخداوند زمین و 
نباید ملکیت امام نسبت به انفال  ویک رهبر باشد  همه آنچه در زمین وجود دارد به دست

با ملکیت اشخاص نسبت به اموالشان مقایسه شود. ملکیت امام تفاوت اساسی با ملکیت 
اشخاص دارد؛ ملکیت امام به این معنا است که اختیار امر این اموال به دست امام است نه 

چنین مرج پیش نیاید و هم برای اینکه هرج و گوییاینکه ملک شخص امام باشد. یعنی 
به تصرف ، ای که قدرت و توانایی بیشتری دارندبرای اینکه این اموال توسط یک عده

یعنی برای اقامه عدل و جلوگیری از تبعیض و نیز به جهت تأمین منابع ، انحصاری در نیاید
قت امام با اختیار آن به امام سپرده شده است. آن و، مالی برای امام و حاکم جامعه اسالمی

دیگران و  گذاردرا در اختیار دیگران می نهایگیرد این زمتوجه به مصالحی که در نظر می
توانند با اذن و اجازه امام، در اراضی موات یا انفال با حیازت یا احیاء یا استخراج هم می

ه امام بآنچه در زمین است، با سپردن زمام  این آیهنه تنها از این رو،  .ملکیت پیدا کنند
امام و حاکم از سلب اختیار  معنای آیه. پس گیردانجام  بایستیمنافات ندارد بلکه این کار 

در یک چارچوبی بتواند در اختیار  بلکه باید همان چیزی را که خداوند خلق کرده، نیست
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گوییم این ملک امام است در واقع به همان معنایی است که مردم قرار بگیرد و اینکه می
 (.0/11ق، 1044ردیم )منتظری، بیان ک

 
 اطالق اخبار خمس معدن. 1-4

روایات زیادی در این باب وجود دارد که معادن یکی از موارد وجوب خمس است و 
ظاهر این اخبار داللت دارد که معادن استخراج شده، مطلقاً باید تخمیس شود و این ظاهر، 

آن  شدهراج کننده، مقدار استخراج دلیل است بر اینکه معادن، ملک همه است و باید استخ
متعلق از انفال و شود اگر قائل شویم معادن و آنچه از معدن استخراج می را تخمیس کند؛

شود مالی متعلق به امام باشد و خمس آن بر چون نمی، قطعاً خمس نداشتند. به امام است
جوب نفس و بنابراینوجوب خمس در طول ملک است.  که ا، چرواجب باشد دیگری

 و باشدیدالّ بر این است که او مالک معدن م، کندخمس بر کسی که از معدن استخراج می
. اساساً وجوب خمس (11/124تا، )ر.ک: نجفی، بی قبل از آن ملک امام نبوده است

 اصلبحث ما مربوط به ملکیت  ، در حالی کهباشدیممعادن استخراج از مربوط به بعد 
استخراج است. بنابراین منافاتی ندارد که معدن ملک امام باشد و  از معادن و مربوط به قبل

یکی از فقها در سپس با حیازت و احیاء ملک دیگری شود و خمس بر او واجب باشد. 
جعل خمس در معادن منافاتی در انفال بودن آن »که:  کندیمخصوص این مطلب بیان 

؛ کنندینمنظریه اباحه داللت  روایات خمس بر«. ندارد، زیرا خمس عوض از انتفاع است
-متصور است، هم آنهای که اگر معادن از مباحات باشند در طورهمانزیرا ادای خمس 

متصور است و پرداخت خمس در مقابل  آنهاچنین اگر معادن از انفال باشند نیز خمس در 
ن تصرف در انفال است. پس روایات دال بر وجوب خمس در معادن منافاتی با انفال بود

واقع به عنوان یک عوضی است در برابر اذنی در  آنهامعادن ندارند، زیرا وجوب خمس در 
؛ کلینی، 14/113ق، 1018)نراقی،  داده شده است افرادبه  آنهاامام در تصرف در که 

 (.104ق، 1040؛ سالر، 1/835ق، 1041
 
 . اصل اباحه1-5

ملک عموم مردم، اصاله  در صورت شک در اینکه معادن، ملک خصوصی امام است یا
این است که در اختیار عموم باشد و اصل، عدم  ثروتهاشود. اصل در االباحه جاری می

ملکیت افراد بر معادن است؛ و معادن جزئی از اجزاء زمین نیست تا ملک دولت باشد، 
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؛ اگر فرضاً معادن، جزئی از اجزای زمین شودیمبلکه چیزی است که در زمین ساخته 
معادن را از ملک دولت خارج کرده،  لهایدلباشد و مشمول حکم انفال گردد، این  کمالیب

و از این رو با حیازت، تنها به مقدار نیاز عادی داخل  آورندیم حساببهاز اموال عمومی 
معادن و این اصل در اینجا جاری است مگر اینکه دلیلی  همهنه  شودیمدر ملک شخصی 

، تام اندکردهاستناد  آنهاای که قائلین به انفال بودن معادن به ادله برخالف آن اقامه گردد و
نیستند؛ بنابراین حاال که دلیلی بر انفال بودن معادن وجود ندارد، معادن بر اباحه اصلیه 

دانیم که (. می114ق، 1024؛ سبحانی، 12/001ق، 1013مانند )ر.ک: شهید ثانی، باقی می
دلیلی بر منع نداشته باشیم؛ ولی روایت موثق داریم که  اصل در صورتی جاری است که

(، ولی این موضوع هیچ 11/110ق، 1045و مشترک نیستند )نوری،  اندانفالمعادن از 
تصرف برای اثبات ملزوم یعنی ملکیت اراده  اباحهدلیلی ندارد. اگر از اصل اباحه، اصاله 

ه وجود دارد، در این گفته اشکال تصرف و ملکیت مالزم اباحهشود با این ادعا که بین 
ی بین اباحه تصرف و ملکیت نه عقالً و نه شرعاً وجود ندارد و امالزمهوجود دارد زیرا که 

تصرف،  اباحهمانع عقلی و شرعی وجود ندارد، که تصرف در مالی مباح باشد و با وجود 
 (.48-41ق، 1030متصرف مالک آن نشود )اراکی، 

 
 . قول به تفصیل9

موات ـ  ینهایانفال ـ مانند زم ینهایمعادنى که در زم ، بینلهئدر این مساز فقها، برخی 
، تفاوت قائل شوندییافت م ی عمومی و خصوصینهایاند و معادنى که در زمشدهواقع 
مالکیت  لیو، انددانستهو ملک امام تنها قسم نخست را از انفال از فقها،  اند. این دستهشده

. با توجه به این اندآمدهبه وجود اند که در آن دانسته یمالکیت زمینع تابمعادن دیگر را 
متعلق  نهایزم، از آنجا که این شودیم ، یافتمفتوح عنوهی هانیمعدنى که در سرزمدیدگاه، 

و  خواهد بودملک همه مسلمانان نیز،  هاآنبه همه مسلمین است، معادن موجود در 
یافت ی متعلق به اشخاص نهایمعدنى که در زم اما .دارداختصاص به امام و حاکم اسالمى ن

معادنی که در اراضی ی که گفته شد طورهمان .باشدیم نهایاز آن مالک آن زم، شودیم
. در نتیجه این دیدگاه، با دیدگاه شوندمحسوب می و ملک امام اند، از انفالانفال واقع شده

چنین با ، متفق هستند؛ همباشدیم نهاآاول در معادن موجود در زمینی که امام مالک 
دیدگاه دوم نسبت به معادنی که در ملکیت امام نیستند یا در ملکیت افراد خاص نیستند، 
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یی که نهایزممشترک هستند و نتایج این قول با این دو دیدگاه، نسبت به معادنی که در 
شخصی، به تبعیت  ی با مالکیتنهایزمدارای مالک خاص هستند، تفاوت دارد؛ چرا که در 

 ( و1/041ق، 1014) حلی ادریسابن. گرددیماز زمین، حکم به مالکیت آن افراد خاص 
این ، اند. محقق حلى در کتاب معتبراین قول را اختیار کرده( 2/054ق، 1201) سبزوارى

قول دوم را ، مختصر گرچه در کتاب شرایع و(، 2/130ق، 1041) قول را ممکن دانسته
( و 2/58ق، 1014از کالم شهید ثانی در روضه ) توانیمالبته این نظریه را  است.برگزیده 

عموم فقهاى پسین را  خوانسارىآورد.  به دست( 0/245ق، 1043مقدس اردبیلی )
هو مذهب »است:  ، فرمودهآنکه از فقیهى نام ببرد دونب دانسته واین دیدگاه طرفدار 

ق، 1044معاصرین، طباطبایی یزدی )میان  . از(2/133ق، 1048« )جمهور المتأخرین
(، امام خمینی 4/143ق، 1011(، حکیم )28/81ق، 1015(، مرحوم خویی )2/312
 اند.تمایل نشان داده، به این قول( 384ق، 1041( و فیاض )383-1/314، تایب)

 ادله و مستندات قول سوم و نقد آنها از این قرار است:
 
 . سیره عقال9-2

 کهچنانزمین است و مالک زمین، هم دارندهم این بوده که معدن، از آنِ سیره عقالی عال
باالیی زمین را مالک است، طبقه پایین را نیز مالک است، چه دارای معادن باشد یا  طبقه

باشد  زمیندلیل این قول ظاهراً این است که کسی که مالک  دارای سرداب، چاه و سنگ.
 «من تخوم االرض الی عنان السماء»اند تصریح کردهآن  به مطلب که جمعی اینبر اساس 

؛ 28/81ق، 1015؛ خویی، 1/148ق، 1022کاشف الغطاء،  )ر.ک: متعلق به او است
این مبنا که کسی  (.121ق، 1011؛ مکارم شیرازی، 1/111ق، 1028هاشمی شاهرودی، 

و  باشدیل مکه مالک زمین باشد مالک من تخوم االرض الی عنان السماء است محل اشکا
برای که  مینیبیمو سیره عقال مراجعه نماییم،  عرفاگر به چون  ؛این تبعیت پذیرفتنی نیست

اما نسبت به ، پذیردارض تا یک حدی در عمق زمین و باالتر از سطح زمین، تبعیت را می
آن این تبعیت وجود ندارد و سیره یک دلیل لبی است و اطالق ندارد، لذا قدر  مازاد بر

آورد یقن از این دلیل لبی همان مقداری است که عرف آن را از توابع ارض به حساب میمت
بر این  دیگر مشمول ملکیت نیست. شاهد، و هر چه از محدوده صدق عرفی خارج شود

ثابت نشده که فضای باالی  اصالً چنین چیزی از دید عقال که باشدیممطلب این کالم فقها 
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، داشمال مالک ب تا آسماناگر قرار بود این فضا  چرا که ؛اشدمال مالک ب زمین تا آسمان
گرفت از صاحب آن اجازه می ستیبای، خواست از باالی آن رد شودهر هواپیمایی که می

لذا هر کسی این معدن را حیازت و استخراج کند، ملک او  ؛نیست نیچننیدر حالی که ا
؛ مکارم 18-10ق، 1044؛ ر.ک: منتظری، 28/81ق، 1015)خویی،  شودمحسوب می

 .(121ق، 1011شیرازی، 
 
 . عرف9-1

هم  زمینملکیت نسبت به اجزاء زمین، ملکیت معدن در نزد عرف، جزئی از زمین است و 
ق، 1045)محقق حلی،  شودلکیت معدن هم میاشامل م زمین لکیتاهست و لذا م

 .(1/111ق، 1028؛ شاهرودی، 14/104 ق،1014؛ حسینی عاملی، 3/222
 
 همان زمین است دهیفانما و  منزلهبه. معدن در زمین مملوک 9-9

مالک زمین، منافع متصل و منفصل آن را مالک است، معدنِ موجود در  کهچنانهمپس 
(. در جواب این دو 1/111ق، 1028زمین خویش را نیز مالک است )هاشمی شاهرودی، 

ییم، تردیدی نیست که معادن چه در اعماق زمین باشند چه در سطح آن، در گومیدلیل 
و وجود مستقلی هستند  هایژگیودارای  که ندیآیممقابل زمین موجودات دیگری به شمار 

شوند، نسبت بین معدن و زمین نسبت و توابع زمین محسوب نمی شؤونو در نزد عرف، از 
دیگری غیر از زمین است، و آن از قبیل ثروتی نماء به اصل نیست؛ چرا که معدن ثروت 

در دل ثروت دیگر و یا مالی در ضمن مال دیگر است نه از قبیل نماء و اصل. و نسبت 
معدن به زمین، نسبت مظروف به ظرف است نه نسبت ثمره به درخت، زیرا ثمره، نماء 

که در آن  که معدن وجودی مستقل در برابر زمین استطبیعی برای درخت است درحالی
شود؛ و با این تکوّن پیدا کرده است، از این رو مالکیت ظرف باعث مالکیت مظروف نمی

کند بلکه برای آن ملکیت را از نمائات ارض محسوب نمی ، معدنقطعاً عرفاوصاف، 
؛ هاشمی 131-131ق، 1030؛ اراکی، 304ق، 1041)فیاض،  مستقلی قائل است

 .(111-1/111ق، 1028شاهرودی، 
 این قول ناتمام بوده و این قول نیز باطل است. ادلهبا توجه به آنچه گفته شد 
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 . تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی4
برخی از فقها بین معادن ظاهری و معادن باطنی فرق نهاده و معادن ظاهری را در شمار 

ی موات دانسته نهایزم، ولی معادن باطنی را تابع حکم انددادهمشترکات عمومی مسلمین قرار 
؛ 3/151ق، 1021)موسوی خلخالی،  دانندیمو به عنوان بخشی از انفال آن را متعلق به امام 

(. در این صورت حاکم 1/111ق، 1028؛ هاشمی شاهرودی، 0/14ق، 1044منتظری، 
 هر کسی را تواندیمآن را به صورت اقطاع به اشخاص واگذار کند و هم  تواندیماسالمی هم 

در آنچه او احیاء کرده  توانندینمکه سبقت به احیای آن گرفت، مالک آن قرار دهد و دیگران 
مهذب  در فهددر مبسوط و ابن مرحوم طوسیاساس عبارتى از  براست، مدعی حقی شوند. 

 ینهایدر حکم زم، و معادن باطنى ؛اندیمشترک و مساو، مسلمانان در معادن ظاهرى، البارع
از  یبرداربهره تواندیو حاکم م شودیمالک آن م، یعنى هر کس آن را احیا کند هستند؛موات 

معدن را به صورت مقاطعه در  تواندیمو وقتی امام  دنمای واگذار، آن را به صورت مقاطعه
، نیز در کتاب قواعد مرحوم حلیاختیار دیگری قرار دهد که ایشان مالک آن معدن باشد. 

 (.2/214ق، 1013)است  به این قولمتمایل 
اند، جز این بینیم که دلیلی بر این تفصیل ذکر نکردهفهد میبا بررسی کالم طوسی و ابن

و یجوز للسلطان »عبارت که شیخ آن را در مبسوط برای معادن باطنی ذکر کرده است: 
(؛ که این عبارت ظهور در ادعای 3/211ق، 1351)طوسی، ...« إقطاعه ألنه یملکه عندنا 

 للسلطانِ یجوزُ»گوید: فهد نیز میاع بر ملکیت معادن باطنی برای امام دارد. و ابناجم
( و دلیلی برای قول خود ذکر نکرده است. آنچه گفته شد 1/811ق، 1041« )قطاعهاإ

مربوط به شق دوم از تفصیل مختار در مبسوط و مهذب بود. اما در خصوص شق اول از 
دلیلی که به آن  آنهااز ظاهر کالم  -باشندیمات عامه که معادن ظاهری از مباح –تفصیل 

. در خصوص ادعای اجماع بر اینکه معادن باطنی دیآینم به دستاستناد نموده باشند، 
ملک امام است باید بگوئیم که، مستندی بر این ادعا وجود ندارد جز اینکه گروهی از قدما 

ستند و این اجماع با رأی خود شیخ در بر اینکه معادن مطلقاً در ملکیت امام ه اندقائل
؛ و بر فرض گرددیممبسوط که قائل است که معادن ظاهری ملک همه مردم است، نقض 

صحت اجماع، بعد از اینکه معلوم گردید که اجماع مربوط به مطلق معادن بوده نه خصوص 
لیل برای معادن باطنی، بر حسب آنچه در این تفصیل آمده است، آوردن اجماع به عنوان د

ی ندارد. با توجه به تام بودن ادله قول به انفال بودن معادن و رد تمامی ادهیفااین رأی 
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ایرادهایی که به ادله این قول شده بود و نیز نقد و رد ادله سایر اقوال، نظریه راجح در این 
 شد.مقاله پذیرش مالکیت معدن به عنوان یکی از انفال برای امام یا حاکم اسالمی می با

 
 سنتمالکیت معدن از دیدگاه فقهای چهارگانه اهل

کنند، یکی در ذیل سنت در دو جا از کتب فقهی خود در مورد معدن بحث میفقهای اهل
باشد. با بررسی متون بحث معادن و رکاز در باب زکات و دیگری در باب احیای موات می

مالکیت معدن دارند که در بینیم که اقوال مختلفی در خصوص سنت میفقهی علمای اهل
 پردازیم.زیر به آنها می

 
 . مذهب حنفی2

از نظر فقهای حنفی معدن و رکاز دارای معنای واحدی هستند و آن عبارت است از هر 
مالی که در زیر زمین مدفون است، جز اینکه معدن چیزی است که خداوند آن را در زمین 

ن را در زمین دفن نموده است. بنابر عقیده قرار داده است و رکاز مالی است که انسانی آ
شوند و با آتش شکل این مذهب معادن بر سه نوع است: یکی معادن جامدی که ذوب می

خور هستند( همانند نقدین )طال و نقره(، آهن، مس، سرب و جیوه هم به گیرند )چکشمی
گیرند شکل نمیشوند و با آتش شود. دوم معادن جامدی که ذوب نمیاین موارد ملحق می

خور نیستند( همانند گچ، نوره، سرمه و سایر سنگها مانند یاقوت و نمک. سوم )چکش
م، 2445معادنی که جامد نیستند به عبارت دیگر مایع هستند، همانند قیر و نفت )زحیلی، 

ق، 1010؛ سمرقندی، 2/212ق، 1010؛ سرخسی، 3/220تا، ؛ جزیری، بی2/141
دست آورد توان به(. آنچه از بررسی کالم فقهای حنفی می2/233ا، ت؛ بابرتی، بی1/324

این است که ایشان قائل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند؛ یعنی بر حسب مورد و نوع 
باشند، مالکیت آنها متفاوت است؛ اگر این معادن در زمینی که معادن در آنها موجود می

ای دولت یا امام و اگر در اراضی صلح قرار داشته اراضی مفتوح عنوه قرار گرفته باشند بر
صاحبان  باشند برای اهل آن است و اگر در اراضی دارای مالکیت خاص یافت شوند برای

عابدین، ؛ ابن334-1/332ق، 1010؛ سمرقندی، 2/11ق، 1041آنها خواهد بود )کاسانی، 
 (.2/314ق، 1012
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 . مذهب مالکی1
یر از رکاز است و معدن عبارتست از آنچه خداوند در زمین معدن از نظر فقهای مالکی غ

از طال یا نقره یا غیر این دو مانند مس و سرب و کبریت خلق کرده است و اخراج آنها از 
اند: یکی باشد. در این مذهب معادن بر سه نوع تقسیم شدهزمین نیازمند به کار و تصفیه می

اند. الکیت آنها را از آن امام یا دولت دانستهمعادنی که در اراضی غیرمملوک هستند که م
تواند واگذار نماید؛ یا اینکه این معادن را از که امام به هر کسی از مسلمین که بخواهد می

المال قرار داده تا از منافع آن استفاده شود. دوم، معادنی که در زمینی که دارای مالکیت بیت
نیز برای امام است و به صاحب آن زمین اختصاص باشد، قرار دارد که این معادن معین می

باشد. سوم، آن دسته از معادنی که اند برای صاحب آن میندارد. هر چند برخی از فقها گفته
در زمینهایی همانند اراضی مفتوح عنوه و زمینهای صلح قرار دارند، معادنی که در زمینهای 

اراضی صلح قرار دارد برای صاحبان مفتوح عنوه هستند برای امام است و معادنی که در 
آن است. البته زمانی که صاحبان این اراضی اسالم بیاورند این معادن نیز از آن امام خواهد 

تا، ؛ جزیری، بی115-2/155ق، 1028؛ مالک بن انس، 2/144م، 2445بود )زحیلی، 
نائب ایشان  (. با توجه به آنچه گفته شد معادن مطلقاً برای امام یعنی حاکم یا3/228

 ؛1/113ق، 1024، یردمیجز در اراضی صلح تا زمانی که اهل آن کافر هستند )شود بهمی
-؛ ابن2/85ق، 1025طاهر، ؛ ابن1/85ق، 1021؛ جندی، 2/584ق، 1025، تنوخی

 (.1/183ق، 1021حاجب، 
 
 . مذهب حنبلی9

-است از آنچه از زمین بهاز نظر این دسته از فقها، معدن غیر از رکاز است و معدن عبارت 

آید از چیزهایی که خداوند متعال آنها را خلق کرده و از غیر جنس زمین است، دست می
کند جامد باشند یا مایع. فقهای این مذهب قائل هستند که معادن به دو فرقی هم نمی

 کنند:صورت وجود دارند که با بیان این دو صورت حکم مالکیت معادن را نیز بیان می
معادنی که به صورت جامد هستند، همانند طال، نقره و مس که مالکیت آنها تابع  -لفا

باشد مالک آن منابع نیز هست، چون مالکیت زمین است؛ یعنی کسی که مالک زمین می
باشند؛ از این رو، آنها همانند خاک و سنگ های ثابت این معادن جزیی از اجزای زمین می

معدنی را در ملکی یا در زمین مواتی پیدا کند، او نسبت به آن هستند. بنابراین اگر شخصی 
سزاوار است؛ و اگر دو نفر به معدنی در زمین موات سبقت بگیرند کسی که جلوتر به آن 
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دست یافت نسبت به آن اولویت دارد، البته تا زمانی که روی آن کار کند، پس اگر از آن 
ار کند؛ و اگر آن معدن را در زمینی که تواند روی آن کمعدن دست بر دارد دیگری می

مالک آن معلوم است پیدا کند، آن معدن برای مالک آن زمین خواهد بود )زحیلی، 
، کلوذانی ؛1/231ق، 1032، وتىخل ؛2/124ق، 1011قدامه، ؛ ابن2/143م، 2445
 (.1/231ق، 1028
ز و قیر و همانند این اما اگر معادن به صورت مایع باشند همانند نفت و زرنیخ و گا -ب

شوند؛ البته اگر این معادن در ملک موارد، در همه حال این معادن از مباحات محسوب می
فرد خاصی باشند، ورود در آنها مکروه است مگر اینکه صاحب آن اذن بدهد و گفته شده 

از  آید زیرا معدنواسطه مالکیت زمینی که در آن وجود دارد، به ملکیت در میکه معدن به
-باشد، بنابراین برای صاحب زمین خواهد بود همانند شاخهنماهای زمین و توابع آن می

؛ خلوتی، 2/121ق، 1011قدامه، ؛ ابن2/143م، 2445های درخت و ثمرات آن )زحیلی، 
 (.0/244تا، ؛ مرداوی، بی1/231ق، 1032

 
 . مذهب شافعی4

دن جمع معدن است که اسم مکان از نظر فقهای شافعی معدن غیر از رکاز است؛ معا
باشد و عبارت است از جایی که خداوند در آنجا جواهر گرانبها اعم از طال، نقره، آهن، می

اند، چون در جایی اقامت مس و امثال آن را آفریده است و از آن جهت معادن نامیده شده
به معنی  «المکان عدن فی»اند، که خداوند در آنجا ثابتشان کرده است. چون کرده و مانده

باشد. در فقه شافعیه از اشیاء معدنی تنها در طال و نقره زکات در مکان اقامت کرد، می
باشد و در غیر این دو زکاتی وجود ندارد، همانند یاقوت، زبرجد، سرب و آهن. واجب می

 و در معدن فرقی بین معادن جامد و مایع و منطبع و غیر منطبع نیست و شرط است که باید
آن معادن از زمینی استخراج گردد که مباح یا ملک استخراج کننده باشد و شخص 

کننده معادن زکات واجب استخراج کننده نیز از اهل زکات باشد، پس بر عبد استخراج
باشند و کافر را از استخراج معادن و رکاز و نیست، چون او و مالش از آن اربابش می

گونه که به وی اجازه کنند، همانممالک اسالمی منع میهای زمین در ها و دفینهگنجینه
شود که زمینهای موات اسالمی را احیاء و آباد کند و کسی که باید او را منع کند داده نمی

حاکم  است و غیر او چنین حقی را ندارد. پس اگر پیش از منع کردن چیزی را استخراج 
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ع کرد مال او است. هنگامی زکات معادن شود همان گونه که اگر هیزم جمکرد مالک آن می
کننده حاصل گردد، و وقتی باید آن را پرداخت کند که شود که به دست استخراجواجب می

؛ 144-2/141ق، 1018)شربینی، آن را از خاک و امثال آن تصفیه و خالص گردانده باشد 
؛ 2/142، م2445؛ زحیلی، 3/333ق، 1014؛ ماوردی، 333-3/330ق، 1021عمرانی، 

توان آنچه از کالم فقهای شافعی در خصوص مالکیت معادن می(. 3/221تا، جزیری، بی
تبع ارض و دست آورد این است که اگر معدن در اراضی خصوصی قرار گرفته باشد بهبه

توان گفت اینکه فقها باشد، برای مالک زمین خواهد بود و نیز میچون از اجزای زمین می
ه اگر کسی معدنی در ملک دیگری پیدا کند برای مالک آن خواهد بود و باید اند کگفته

زکات آن را بدهد دال بر این است که مالکیت این معادن برای صاحب زمین است؛ اما اگر 
تواند مالک آنها شود و جزو معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، هیچ کس نمی

خصوص مالکیت و اقطاع معادن ظاهری و باطنی مشترکات عامه خواهد بود؛ که البته در 
نظر است که فقها به اجماع معادن ظاهری را از مشترکات عامه در این اراضی اختالف

نظر وجود دارد و بنابر اقوال برخی از فقها دانسته و در خصوص معادن باطنی اختالف
ا اقطاع نماید )شافعی، تواند آن رباشند و میمعادن باطنی از آن سلطان یا دولت اسالمی می

؛ 041-1/841ق، 1014؛ ماوردی، 232-5/231ق، 1014؛ مزنی، 03-0/01ق، 1014
 (.344-8/342ق، 1012؛ نووی، 051-1/041ق، 1021عمرانی، 
آید، مهمترین دلیل مذهب حنفی و شافعی دست میطوری که از عبارات گذشته بههمان

باشد. در رد این ت معدن برای زمین میبرای اثبات تبعیت مالکیت معدن از زمین جزئی
شود: هرچند معدن از گفته میـ  که در بررسی اقوال امامیه ذکر شدگونه همانـ نظریه 

زمین و اجزای زمین تکون پیدا کرده است، ولی بعداً صورت نوعیه جدیدی پیدا کرده و 
چه باطنی و  گردد. معادنعنوان زمین بر آن صادق نیست. و جزئی از زمین محسوب نمی

و وجود مستقلی هستند و عرفاً از توابع زمین  هایژگیوچه ظاهری، در مقابل زمین دارای 
چنین در فتوای شوند، چون که معدن ثروت دیگری غیر از زمین است. هممحسوب نمی

دانند و محکوم به حکم آن، ولی رسد معدن جامد را جزو زمین میفقهای حنبلی به نظر می
باشد. جواب این ادعا شود در حکم آن نمیچون جزو زمین محسوب نمیمعادن مایع 

همان است که در جواب دلیل قول مذاهب قبلی، ذکر شد و آن اینکه معدن از قبیل ثروتی 
در دل ثروت دیگر و یا مالی در ضمن مال دیگر است نه از قبیل نماء و اصل. و نسبت 
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بت ثمره به درخت، در حالی که ادعای معدن به زمین، نسبت مظروف به ظرف است نه نس
که معدن این دسته از فقها این است؛ زیرا ثمره، نماء طبیعی برای درخت است، درحالی

وجودی مستقل در برابر زمین است که در آن تکوّن پیدا کرده است، از این رو مالکیت 
 شود.ظرف باعث مالکیت مظروف نمی

ی عامه، شبیه اختالفاتی است که بین فقهای های فقهارسد اختالف دیدگاهبه نظر می
باشد. فقهای حنفی قائل امامیه وجود دارد، هر چند خاستگاه و مبانی آنها متفاوت می

مالکیت معادن به تبعیت از مالکیت اراضی هستند که با قول قلیلی از فقهای شیعه مطابق 
اند؛ فقهای حنبلی ل شدهباشد و فقهای حنبلی و شافعی هر کدام به شکلی قائل به تفصیمی

عقیده هستند و در قسمتی از دیدگاه خود با قائلین به تبعیت مالکیت معادن از اراضی هم
نظر اند که معادن از مباحات عامه هستند، همدر قسمتی از دیدگاه خود با کسانی که قائل

برخی از علمای اند، تا حدودی با تفصیل هستند. فقهای شافعیه نیز با تفصیلی که بیان کرده
اند، نزدیکتر هستند. لکن با دقت در شیعه که بین معادن ظاهری و باطنی تفاوت قائل شده

رسد با وجود این تفاصیل قول به مشترک عامه کالم فقهای حنبلی و شافعی، به نظر می
بودن معادن از کالم ایشان قابل برداشت باشد. اما در خصوص دیدگاه فقهای مذهب مالکی 

اند، با رعایت شرایط و قیودی، به بگوییم که اکثر فقهای این مذهب قولی که برگزیدهباید 
قول راجح در این مقاله نزدیکتر است. با قطع نظر از ادله ای که طرفداران هر قولی برای 

الجمله به نقد و بررسی آنها پرداخته شد، به اند که در این مقاله فیرأی خود اقامه نموده
قول به جزو انفال بودن معادن، با دیدگاه ضرورت تشکیل حکومت اسالمی بر رسد نظر می

ویژه منابع مالی، از مبنای فقه و نظارت حاکم مشروع دینی بر بخشهای مختلف جامعه به
 نظر اعتبار عقالیی نیز سازگارتر باشد.  

 
 نتیجه

که  اندفتهگدر خصوص مالکیت معادن در فقه امامیه چهار نظریه وجود دارد؛ گروهی 
دلیل مورد  نیمهمترباشد و و متعلق به امام می شودیممعادن مطلقاً از انفال محسوب 

باشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها استناد آنها روایات می
دانند؛ که این گروه به عمومات قرآن، روایات خمس، هستند، معادن را از مباحات عامه می

و تبعیت معادن از اراضی  لیتفصبه. برخی از فقها قائل اندکردهصل تمسک سیره و ا
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بین معادن  لیتفصبهی تبعیت است. و بعضی قائل قاعده آنهادلیل  نیمهمتراند، که شده
گانه دلیل آنها، اجماع بود. با توجه به رد ادله اقوال سه نیمهمترو  اندشدهظاهری و باطنی 

انفال و  جملهقائلین به قول اول، حق این است که معادن مطلقاً از  ادلهو بطالن آنها و تأیید 
به اذن  باید استخراج معادن و لذا هر نوع تصرفدر اختیار امام یا دولت اسالمی هستند؛ 

که معادن در ، تواند تعیین کندامام صورت بگیرد و امام به هر نحوی که صالح بداند می
در اختیار او ، آیددست میو منافعی هم که از این راه بهبگیرد  قرار اختیار چه کسانی

فقهای حنفی قائل به مالکیت . گرددکه صرف مصالح عمومی اسالم و مسلمین ، باشدیم
معادن به تبع ارض هستند؛ یعنی بر حسب مورد و نوع زمینی که معادن در آنها موجود 

را مطلقاً برای امام یعنی حاکم یا باشند، مالکیت آنها متفاوت است. فقهای مالکی معدن می
بجز در اراضی صلح تا زمانی که اهل آن کافر هستند. فقهای حنبلی دانند، نائب ایشان می

اند؛ معادنی که به صورت جامد هستند، مالکیت آنها بین معادن جامد و مایع تفصیل قائل
ات محسوب باشند از مباحتابع مالکیت زمین است و معادنی که به صورت مایع می

دانند، اما اگر شوند. فقهای شافعی مالکیت معدن در اراضی خصوصی را به تبع ارض میمی
جزو تواند مالک آنها شود و معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، هیچ کس نمی

 .مشترکات عامه خواهد بود
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