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مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه
فقهای مذاهب چهارگانه اهلسنت
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(تاریخ دریافت ،1321/7/22 :تاریخ پذیرش)1321/12/13 :

چکیده
در باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختالف نظر وجود دارد؛ گروهی گفتهاند که
معادن مطلقاً ،جزئی از انفال محسوب میشوند .مهمترین دلیل مورد استناد آنها روایات
می باشد .گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند ،معادن را از
مباحات عامه میدانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن ،روایات خمس ،سیره و
اصل تمسک کردهاند .برخی از فقها قائل بهتفصیل و تبعیت معادن از اراضی شدهاند ،که
مهمترین دلیل آنها قاعده تبعیت است .و بعضی قائل بهتفصیل بین معادن ظاهری و باطنی
شدهاند و مهمترین دلیل آنها ،اجماع است .با توجه به رد ادله اقوال دیگر و تأیید ادله
قائلین به قول اول و پاسخ ایرادهای وارده بر ادله ایشان ،حق این است که معادن مطلقاً از
جمله انفال و ملک امام یا دولت اسالمی هستند .اقوال فقهای عامه نیز متفاوت است،
فقهای حنفی قائل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند .فقهای مالکی معدن را مطلقاً برای
امام یعنی حاکم یا نائب ایشان میدانند .فقهای حنبلی مالکیت معادن جامد را تابع مالکیت
زمین و معادن مایع را از مباحات محسوب میکنند .فقهای شافعی مالکیت معدن در
 .1دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو هیئت علمی دانشگاه ایالم (نویسنده
مسئول)kokhaii_k@yahoo.com /
 .2استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه بوعلی سیناgh.niazi@mailfa.com /
 .3استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه بوعلی سینا/
rezvanimofrad@yahoo.com
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اراضی خصوصی را به تبع ارض میدانند ،اما اگر معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد،
هیچ کس نمیتواند مالک آنها شود و جزو مشترکات عامه خواهد بود.
کلیدواژهها :معدن ،مالکیت معدن ،معدن در فقه امامیه ،معدن در فقه اهلسنت.

طرح مسئله
ثروتهای معدنی موجود در زمین ،یکی از ارزشمندترین سرمایههای طبیعی هستند که در
زندگی انسان نقش اساسی دارند؛ زیرا که مواد اولیه غالب کاالهای مـورد نیاز بشر در
معادن قرارداده شده است و همه صنایع مورد استفاده انسان ،به زمین و مواد معدنی آن
بستگی دارد .از این رو ،برای استفاده مناسب از آنها ضرورت دارد قوانین و مقررات دقیقی
در مورد بهرهبرداری از آنها وضع گردد و بیتوجهی به آن ،چه بسا مشکالت فراوانی از
قبیل تخریب محیط زیست ،تضییع حقوق نسلهای آینده و اختالف بین بهرهبرداران و غیره
را در پی داشته باشد .بیتردید وضع مقررات سودمند مستلزم شناختن مالک این منابع
است ،چرا که عدم شناخت نسبت به مالکیت معادن باعث برداشتهای بیرویه و غلط از
این منابع خواهد شد .از این رو ،سؤالی که مطرح میشود این است که مالک اصلی منابع
معدنی موجود در اراضی مختلف از دیدگاه فقهای امامیه و اهلسنت کیست؟ با عنایت به
ضرورت پرداختن به این مسئله و از آنجا که تا به حال تحقیق و پژوهشی مستقل در این
خصوص انجام نگرفته است ،بر آن شدیم که مالکیت معدن در فقه شیعه با رویکردی به
دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت را بررسی کنیم؛ لذا در همین راستا ابتدا مالکیت
معدن از دیدگاه فقهای امامیه را مطرح کرده و ادله هر یک از دیدگاهها را آورده و نقد و
ارزیابی میکنیم و قول راجح را ذکر میکنیم و در ادامه مقاله نگاهی به مالکیت معدن از
دیدگاه فقهای اهلسنت خواهیم داشت.

مالکیت معدن از دیدگاه فقهای امامیه
نظرات فقهای امامیه در خصوص مالکیت معادن متعدد میباشد ،از آنجا که برخی از این
نظرات به برخی دیگر بر میگردد ،از این رو ،در ادامه مهمترین این دیدگاهها را میآوریم.
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 .2معادن مطلقاً از انفال است
از محدثین شیخ کلینی (1041ق )835/1 ،و از فقهای متقدم ،ابنبراج (1041ق،)151/1 ،
سالر (1040ق ،)104 ،مرحوم طوسی در نهایه (1044ق ،)014 ،حلی در مختلف
(1013ق )335/3 ،و از متأخرین بحرانی (1048ق ،)014/12 ،سبزواری (بیتا،)224/1 ،
نراقی (1018ق ،)112/14 ،کاشف الغطاء (1022ق ،)210/0 ،انصاری (1018ق ،)311 ،
همدانی (1011ق  )285/10 ،و از معاصرین خمینی (1314ش ،)024/24 ،منتظری
(1044ق ،)10/0 ،مکارم شیرازی (1011ق ،)141 ،مؤمن قمی (1028ق )31/2 ،و
حسینی میالنی (1348ق ،)144 ،معدن را مطلقاً از انفال میدانند .و در اینکه معادن
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:
 .2-2روایات
روایت اول :موثقه اسحاق بن عمار از امام جعفر صادق :از حضرت در مورد انفال

سؤال میکند« :حضرت چنین میفرماید :انفال عبارتاند از :آبادیهایی که خراب شده و
ساکنانش رفتهاند و اینها از آن خداوند و پیامبر است و همچنین اموالی که تعلق به
پادشاهان داشته برای امام است و نیز زمین مخروبهای که بدون جنگ و لشکرکشی به
تصرف در آمده و تمام زمینهای بیصاحب و معادن از انفال هستند و هر شخص بیوارثی
که بمیرد ،مال او نیز از انفال خواهد بود» (حر عاملی1044 ،ق .)832/4 ،با توجه به اینکه
اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه به اعتبار و حجیت این روایت از نظر سند اعتراف
دارند ،لذا مهمترین مستند این عده از فقها به شمار میرود (ر.ک :نجفی ،بیتا.)124/11 ،
وجه استدالل به این روایت به این صورت است که ضمیر در «المعادن منها» به انفال
برمیگردد و با توجه به اینکه کلمه معادن جمع محالی به الف و الم است و جمع محالی
به الف و الم افاده عموم میکند ،نتیجه این میشود که همهی معادن چه ظاهری و باطنی و
چه در زمین موات یا مفتوح عنوه یا شخصی از انفال است ،مگر اینکه دلیل خاصی وجود
داشته باشد که برخی از معادن را از تحت این عموم بیرون کند .نسبت به استدالل به این
روایت اشکاالتی مطرح شده است ،که همراه با نقد آنها در زیر میآیند:
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الف -در برخی از نسخ این روایت به جای کلمه «منها» ،کلمه «فیها» آمده است؛ یعنی
«وَ الْمَعَادِنُ فِیْهَا» محقق همدانی این نسخه را نقل کرده است (همدانی1011 ،ق،
 .)281/10حال اگر کلمه «فی» باشد ،این روایت برای این قول قابل استدالل نیست،
چون ضمیر «ها» به «ارض» برمیگردد ،از این رو ،اطالق این روایت قابل استدالل
نیست ،که بگوییم معادن مطلقاً از انفال به شمار میآیند .بر اساس نسخه «فیها» ،این موثقه
دلیل است بر نظریه تفصیل که معادن را از نظر ملکیت تابع زمین میدانند (محقق داماد،
1015ق .)341 ،این اشکال در صورتی بر موثقه وارد است که کسی بپذیرد روایت به
صورت «والمعادن فیها» وارد شده ،آنچه در نسخههای متداول از کتاب وسائل و تفسیر
قمی که این روایت در آنها نقل شده است وجود دارد ،لفظ «منها» میباشد .بنابراین آنچه
محقق همدانی نقل کرده صرفاً یک احتمال است که به اصل یا دلیلی مستند نشده است .و
یکی از محققین ادعا میکند که در دو چاپى که از تفسیر (على بن ابراهیم) در دست است
کلمه «منها» آمده است نه «فیها» (منتظری1044 ،ق.)10/0 ،
ب -اشکالکننده میگوید حتی با پذیرش آن نسخه از روایت که کلمه «منها» در آن
ذکر شده ،باز هم نمیتوان به اطالق این روایت استدالل کرد؛ چون ضمیر «منها» به کلمه
«ارض» برمیگردد؛ یعنی حدیث میخواهد بگوید که ،زمین بدون مالک و معدنی که در
این ارض واقع شده از انفال محسوب میشود؛ پس چرا شما ضمیر «ها» در «منها» را به
انفال می زنید؟! در حالی که این ضمیر به قبلش یعنی ارضی که ال رب لها است ،بر میگردد
و چنانچه بخواهد به انفال برگردد بعید است (ر.ک :نجفی ،بیتا .)134/11 ،اما با مالحظه
جمالت قبل از «و المعادن منها» و به مالحظه جمله بعد از آن نه تنها استبعادی ندارد ،که
ما ضمیر در «منها» را به انفال بزنیم و منها را خبر برای معادن بدانیم ،بلکه تناسب آن با
مجموع سیاق کالم بیشتر است .لذا این اشکال که بعید است ضمیر «ها» به انفال برگردد و
باید به «کل ارض ال رب لها» برگردد ،قابل قبول نیست و ضعف این احتمال روشن است
(انصاری1018 ،ق.)311 ،
ج -برخی گفتهاند از آنجا که ضمیر «ها» در «منها» به کلمه «ارض» نزدیک است
احتمال دارد به آن بر گردد و اگر بخواهیم آن را به انفال برگردانیم ،الزم است واو را
استینافیه در نظر بگیریم که این امر خالف اصل ،یعنی عاطفه بودن واو است (ر.ک :نجفی،
بیتا .)134/11 ،در پاسخ میگوییم کلمه «منها» خبر برای خصوص معادن نیست ،تا
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مستلزم این باشد که «واو» ،واو استیناف باشد .بلکه خبر برای «و ما کان من االرض
الخربه و کل ارض ال رب لها و المعادن» میباشد؛ بنابراین ،این واو عطف بوده و عطف به
کل ارض است .به نظر میرسد تنها راه صحیح ،عاطفه گرفتن واو در این روایت است ،زیرا
در صورت استینافیه گرفتن آن ،دو عبارت پیش یعنی «و ما کان من االرض الخربه» و
عبارت « کل ارض ال رب لها» بدون خبر و ناتمام باقی میماند (ر.ک :سبحانی1024 ،ق،
.)123
روایت دوم :روایت ابیبصیر از امام محمدباقر که میفرماید« :انفال برای ماست؛ بعد
ابی بصیر میگوید :از امام سؤال کردم که انفال چیست؟ امام فرمود :معادن ،آجام ،هر زمینی
که صاحب ندارد و هر زمینى که صاحبانش رهایش کردهاند ،از آنِ ماست» (حر عاملی،
1044ق.)833/4 ،
روایت سوم :از داوود بن فرقد روایت شده که به امام صادق گفتم« :انفال چیست؟
فرمود :عمق درهها ،قله کوهها ،نیزارها ،معادن و هر زمینى که بدون تاختن اسب و شتر
بهدست آمده و هر زمین مرده اى که صاحبانش آنجا را ترک کردهاند و چیزهاى ارزشمند
پادشاهان» (همان.)830/4 ،
روایت چهارم :روایت دیگر از ابیبصیر از امام محمدباقر که فرمود« :انفال از آنِ
ماست .گفت :به آن حضرت عرض کردم :انفال چیست؟ فرمود :معدنها و جنگلها و هر
زمین بىصاحب ،و نیز براى ماست هر زمینى که بدون تاختن اسب و شتر به دست آمده ،و
فدک از آن جمله است» (نوری1045 ،ق .)248/1 ،سه روایت فوق مرسله هستند؛ از این
رو این روایات مبتال به اشکال سندی میباشند .اما از نظر داللت «المعادن» مطلق است و
شامل همه اقسام معادن میشود .طبق این روایت همه معادن از انفال محسوب میشوند.
ضعف سندی این سه روایت را ،میتوان به کمک روایت معتبر نخست و فتاوای فقهای
بزرگی که از آنها یاد کردیم ،جبران نمود.
 .1-2سیره عقال
سیره عقال در اداره حکومتها و جوامع بر این استوار بوده که بعضی از اموال از جمله

دریاها ،بیابانها ،جنگلها ،کوهها و معادن بهعنوان ثروتهای عمومی ،تصرف در آنها بر
عهده حکومتها بوده و تصرف در آنها با رعایت اجازه و ضوابطی که دولتها تعیین میکنند،
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صورت میگیرد؛ و درآمدهای این موارد معموالً صرف مصالح عمومی و دولتها میشود.
این روش و سیره نهتنها در شریعت نفی نشده بلکه در محیط شرع هم به آن عمل شده
است و شارع برای حاکم و امام جامعه همین شرایط را پذیرفته است .لذا به استناد سیره
عقال و عدم ردع آن توسط شارع ،بلکه عمل شارع به این روش در محیط شرع میتوانیم
بگوییم که معادن از انفال هستند مطلقاً (ر.ک :منتظری1044 ،ق10/0 ،؛ سبحانی1024 ،ق،
.)120
 .1معادن مطلقاً از مباحات اصلیه است
گروهی از فقها معادن را از مباحات عامه میدانند و میگویند که همه مردم در استفاده از
آنها یکسانند و همه میتوانند بهاندازه نیازشان از آنها بهرهبرداری کنند و به همان اسبابی
که مباحات به ملکیت شخص در میآیند ،معدن هم تملک میشود ،یعنی از طریق حیازت
و احیاء (ر.ک :محقق حلی1015 ،ق10/1 ،؛ محقق حلی1045 ،ق111/1 ،؛ حلی ،بیتا،
034/8؛ حلی ،قواعد االحکام1013 ،ق310/1 ،؛ شهید اول1014 ،ق81 ،؛ شهید اول،
1011ق210/1 ،؛ شهید ثانی1013 ،ق001/12 ،؛ فاضل آبی1011 ،ق211/1 ،؛ نجفی،
بیتا145/35 ،؛ صدر1011 ،ق.)841 ،
این دسته از فقها برای اثبات قول خود به شش دلیل استناد کردهاند ،که در زیر به ذکر
برخی از آن ادله و نقد آنها میپردازیم.
 .2-1شهرت
منظور از شهرت در اینجا یعنی اشتراک عمومی در معادن ظاهری از آرای مشهور است.

شهید اول در کتاب دروس ،این رأی را به مشهور نسبت داده (1011ق )210/1 ،و حتی
صاحب جواهر فرموده است« :شهرت نقلی و تحصیلی بر این است که در معادن آشکار و
باطنی ،همه مردم حقوق برابر دارند و از مباحات اصلیه هستند و نسبت مردم با آنها یکی
است» (نجفی ،بیتا .)145/35 ،بنابراین شهرت دیدگاه دوم را تأیید میکند .البته با وجود
مخالفتهای بسیاری از بزرگان مخصوصاً مشهور قدما ،ادعای شهرت به وسیله متأخرین
محل اشکال است؛ یعنی ادعای شهرت منقوله و محصله در ما نحن فیه با وجود نظر
مخالف مشهور قدما قابل پذیرش نیست و قطعاً باطل است.
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 .1-1سیره مستمره
سیره مستمر در بین مسلمانان در همه اعصار جواز أخذ از معادن و مالکیت آنها بیاذن

امام یا نائب او بو ده است ،چه معادن در زمین موات باشند و چه در زمین غیر موات .اگر
معادن از انفال و ملک امام میبود ،حداقل پیروان ائمه باید از ائمه به عنوان صاحبان و
مالکان واقعی معادن اجازه میگرفتند ،اما گزارشی در این باره وارد نشده که کسی از ائمه
اجازه گرفته باشد و در همه عصرها این سیره ادامه داشته و مردم از معادن به اندازه نیاز
خویش بهره میبردند و معادن را ملک مسلمانان یا ملک امام و یا به تبع زمین ،ملک
دارنده آن نمیدانستهاند و طبعاً چنین سیرهی مستمری ،شهرت ادعا شده را تقویت میکند.
این سیره ،یک سیره قطعیه مسلّم است که متصل به زمان معصوم هم میباشد و نه تنها ردع
نشده بلکه چه بسا ممکن است در بعضی موارد تأیید هم شده باشد .صاحب جواهر در این
خصوص میفرماید« :که این سیره معاضد آن شهرت است و به شهرت کمک میکند»
(همان .)14/35 ،استدالل به این سیره به نوعی محل اشکال است؛ اول اینکه این سیره بر
فرض تحقق آن رد شده است و در رد آن آنچه پیشتر به آن اشاره کردیم از ادلهای که دال
بر انفال بودن معادن میکردند ،کفایت میکند .دوم اینکه ،شما در مورد معادن ادعا میکنید،
که از مباحات اصلیه هستند ،پس چرا در مورد موات چنین ادعایی را ندارید .کسانی که قائل
به این سیره در باب معادن هستند ،میگویند سیره قطعیه بر این بوده که مسلمین در معادن
بدون اذن امام تصرف میکردند ،این ادعا در حالی است که در اراضی موات هم نحوه تصرف
به همین صورت بوده است؛ با این وصف پس چرا آنجا ادعا نمیشود که اراضی موات از
مباحات اصلیه هستند؟ از این رو ،وجهی برای تفصیل و تفکیک بین معادن و اراضی موات
نیست؛ و اراضی موات هم از انفال بودند و در اراضی موات هم احیاء و حیازت صورت
میگرفته و بهواسطه این احیاء و حیازت افراد مالک میشدند (منتظری1044 ،ق.)11/0 ،
سوم اینکه ،شاید اذن نگرفتن پیروان ائمه به واسطه غلبه حکومتهای جائر در زمان ایشان
بوده و یا به این دلیل بوده که اکثر مردم به حقوق ائمه آشنا نبودهاند و آنها هم که آشنا
بودند ،در حصر به سر میبردند یا آن که تعداد آنها به قدری کم بوده است که استیذان آنها
به صورت عمومی مطرح نشده است و چه بسا استیذان هم میکردند ،اما ائمه برای آنها
در آن زمان اجازه میدادند و این کار را میکردند؛ یا حتی ممکن است کسی بگوید ائمه
اذن کلی دادهاند و اخبار تحلیل داللت بر این معنا میکند (همان11/0 ،؛ ر.ک :اراکی،
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1030ق144 ،؛ فیاض1041 ،ق .)384 ،با توجه به جهات سهگانهای که مطرح نمودیم
معلوم میگردد که این دلیل هم قابل اعتماد نمیباشد.
 .9-1آیه  13سوره مبارکه بقره
در این آیه آمده است که خداوند زمین و آنچه در زمین هست را برای انسان خلق کرده

است و همه مردم نسبت به بیابانها ،دریاها ،معادن و آنچه که در زمین است ،یکسان
میباشند؛ یعنی هیچ یک مالک ندارند و همگی آنها برای شما انسانهاست و این امر دال بر
آن است که اینها از مباحات اصلیه میباشند .وقتی گفته شده است« :خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ جَميعاً :آنچه در زمین است برای شما آفریده است» و قرآن موافقت خود را با
شهرت و سیره اعالم میکند .حاال اینکه اگر کسی چیزی از معادن را استخراج کرد ،مالک
میشود از ادله دیگر استفاده میگردد؛ لکن اباحه اصلیه از این آیه قابل استفاده است
(ر.ک :نجفی ،بیتا144/35 ،؛ خویی1015 ،ق .)14/28 ،البته تمسک به این آیه دلیل را
فراتر از مدعا میکن د؛ چون معادن اگر از انفال یا ملک عمومی یا خصوصی باشند نیز برای
بشر آفریده شدهاند ،پس اشتراک ویژه را اثبات نمیکند و اینکه در آیه آمده است که
خداوند زمین و آنچه در آن است را برای شما خلق کرده ،هیچ منافاتی ندارد که زمام امر
همه آنچه در زمین وجود دارد به دست یک رهبر باشد و نباید ملکیت امام نسبت به انفال
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
اینکه ملک شخص امام باشد .یعنی گویی برای اینکه هرج و مرج پیش نیاید و همچنین
برای اینکه این اموال توسط یک عدهای که قدرت و توانایی بیشتری دارند ،به تصرف
انحصاری در نیاید ،یعنی برای اقامه عدل و جلوگیری از تبعیض و نیز به جهت تأمین منابع
مالی برای امام و حاکم جامعه اسالمی ،اختیار آن به امام سپرده شده است .آن وقت امام با
توجه به مصالحی که در نظر میگیرد این زمینها را در اختیار دیگران میگذارد و دیگران
هم میتوانند با اذن و اجازه امام ،در اراضی موات یا انفال با حیازت یا احیاء یا استخراج
ملکیت پیدا کنند .از این رو ،نه تنها این آیه با سپردن زمام آنچه در زمین است ،به امام
منافات ندارد بلکه این کار بایستی انجام گیرد .پس معنای آیه سلب اختیار از امام و حاکم
نیست ،بلکه باید همان چیزی را که خداوند خلق کرده در یک چارچوبی بتواند در اختیار
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مردم قرار بگیرد و اینکه می گوییم این ملک امام است در واقع به همان معنایی است که
بیان کردیم (منتظری1044 ،ق.)11/0 ،
 .4-1اطالق اخبار خمس معدن
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،
دلیل است بر اینکه معادن ،ملک همه است و باید استخراج کننده ،مقدار استخراج شده آن
را تخمیس کند؛ اگر قائل شویم معادن و آنچه از معدن استخراج میشود از انفال و متعلق
به امام است ،قطعاً خمس نداشتند .چون نمیشود مالی متعلق به امام باشد و خمس آن بر
دیگری واجب باشد ،چرا که وجوب خمس در طول ملک است .بنابراین نفس وجوب
خمس بر کسی که از معدن استخراج میکند ،دالّ بر این است که او مالک معدن میباشد و
قبل از آن ملک امام نبوده است (ر.ک :نجفی ،بیتا .)124/11 ،اساساً وجوب خمس
مربوط به بعد از استخراج معادن میباشد ،در حالی که بحث ما مربوط به ملکیت اصل
معادن و مربوط به قبل از استخراج است .بنابراین منافاتی ندارد که معدن ملک امام باشد و
سپس با حیازت و احیاء ملک دیگری شود و خمس بر او واجب باشد .یکی از فقها در
خصوص این مطلب بیان میکند که« :جعل خمس در معادن منافاتی در انفال بودن آن
ندارد ،زیرا خمس عوض از انتفاع است» .روایات خمس بر نظریه اباحه داللت نمیکنند؛
زیرا ادای خمس همانطوری که اگر معادن از مباحات باشند در آنها متصور است ،هم-
چنین اگر معادن از انفال باشند نیز خمس در آنها متصور است و پرداخت خمس در مقابل
تصرف در انفال است .پس روایات دال بر وجوب خمس در معادن منافاتی با انفال بودن
معادن ندارند ،زیرا وجوب خمس در آنها در واقع به عنوان یک عوضی است در برابر اذنی
که امام در تصرف در آنها به افراد داده شده است (نراقی1018 ،ق113/14 ،؛ کلینی،
1041ق835/1 ،؛ سالر1040 ،ق.)104 ،
 .5-1اصل اباحه
در صورت شک در اینکه معادن ،ملک خصوصی امام است یا ملک عموم مردم ،اصاله

االباحه جاری میشود .اصل در ثروتها این است که در اختیار عموم باشد و اصل ،عدم
ملکیت افراد بر معادن است؛ و معادن جزئی از اجزاء زمین نیست تا ملک دولت باشد،
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بلکه چیزی است که در زمین ساخته میشود؛ اگر فرضاً معادن ،جزئی از اجزای زمین
بیمالک باشد و مشمول حکم انفال گردد ،این دلیلها معادن را از ملک دولت خارج کرده،
از اموال عمومی بهحساب میآورند و از این رو با حیازت ،تنها به مقدار نیاز عادی داخل
در ملک شخصی میشود نه همه معادن و این اصل در اینجا جاری است مگر اینکه دلیلی
برخالف آن اقامه گردد و ادلهای که قائلین به انفال بودن معادن به آنها استناد کردهاند ،تام
نیستند؛ بنابراین حاال که دلیلی بر انفال بودن معادن وجود ندارد ،معادن بر اباحه اصلیه
باقی میمانند (ر.ک :شهید ثانی1013 ،ق001/12 ،؛ سبحانی1024 ،ق .)114 ،میدانیم که
اصل در صورتی جاری است که دلیلی بر منع نداشته باشیم؛ ولی روایت موثق داریم که
معادن از انفالاند و مشترک نیستند (نوری1045 ،ق ،)110/11 ،ولی این موضوع هیچ
دلیلی ندارد .اگر از اصل اباحه ،اصاله اباحه تصرف برای اثبات ملزوم یعنی ملکیت اراده
شود با این ادعا که بین اباحه تصرف و ملکیت مالزمه وجود دارد ،در این گفته اشکال
وجود دارد زیرا که مالزمهای بین اباحه تصرف و ملکیت نه عقالً و نه شرعاً وجود ندارد و
مانع عقلی و شرعی وجود ندارد ،که تصرف در مالی مباح باشد و با وجود اباحه تصرف،
متصرف مالک آن نشود (اراکی1030 ،ق.)48-41 ،
 .9قول به تفصیل
برخی از فقها ،در این مسئله ،بین معادنى که در زمینهای انفال ـ مانند زمینهای موات ـ
واقع شدهاند و معادنى که در زمینهای عمومی و خصوصی یافت میشوند ،تفاوت قائل
شدهاند .این دسته از فقها ،تنها قسم نخست را از انفال و ملک امام دانستهاند ،ولی مالکیت
معادن دیگر را تابع مالکیت زمینی دانستهاند که در آن به وجود آمدهاند .با توجه به این
دیدگاه ،معدنى که در سرزمینهای مفتوح عنوه ،یافت میشود ،از آنجا که این زمینها متعلق
به همه مسلمین است ،معادن موجود در آنها نیز ،ملک همه مسلمانان خواهد بود و
اختصاص به امام و حاکم اسالمى ندارد .اما معدنى که در زمینهای متعلق به اشخاص یافت
میشود ،از آن مالک آن زمینها میباشد .همانطوری که گفته شد معادنی که در اراضی
انفال واقع شدهاند ،از انفال و ملک امام محسوب میشوند .در نتیجه این دیدگاه ،با دیدگاه
اول در معادن موجود در زمینی که امام مالک آنها میباشد ،متفق هستند؛ همچنین با
دیدگاه دوم نسبت به معادنی که در ملکیت امام نیستند یا در ملکیت افراد خاص نیستند،
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مشترک هستند و نتایج این قول با این دو دیدگاه ،نسبت به معادنی که در زمینهایی که
دارای مالک خاص هستند ،تفاوت دارد؛ چرا که در زمینهای با مالکیت شخصی ،به تبعیت
از زمین ،حکم به مالکیت آن افراد خاص میگردد .ابنادریس حلی (1014ق )041/1 ،و
سبزوارى (1201ق )054/2 ،این قول را اختیار کردهاند .محقق حلى در کتاب معتبر ،این
قول را ممکن دانسته (1041ق ،)130/2 ،گرچه در کتاب شرایع و مختصر ،قول دوم را
برگزیده است .البته این نظریه را میتوان از کالم شهید ثانی در روضه (1014ق )58/2 ،و
مقدس اردبیلی (1043ق )245/0 ،به دست آورد .خوانسارى عموم فقهاى پسین را
طرفدار این دیدگاه دانسته و بدون آنکه از فقیهى نام ببرد ،فرموده است« :هو مذهب
جمهور المتأخرین» (1048ق .)133/2 ،از میان معاصرین ،طباطبایی یزدی (1044ق،
 ،)312/2مرحوم خویی (1015ق ،)81/28 ،حکیم (1011ق ،)143/4 ،امام خمینی
(بیتا )383-314/1 ،و فیاض (1041ق )384 ،به این قول ،تمایل نشان دادهاند.
ادله و مستندات قول سوم و نقد آنها از این قرار است:
 .2-9سیره عقال
سیره عقالی عالم این بوده که معدن ،از آ ِن دارنده زمین است و مالک زمین ،همچنانکه

طبقه باالیی زمین را مالک است ،طبقه پایین را نیز مالک است ،چه دارای معادن باشد یا
دارای سرداب ،چاه و سنگ .دلیل این قول ظاهراً این است که کسی که مالک زمین باشد
بر اساس این مطلب که جمعی به آن تصریح کردهاند «من تخوم االرض الی عنان السماء»
متعلق به او است (ر.ک :کاشف الغطاء1022 ،ق148/1 ،؛ خویی1015 ،ق81/28 ،؛
هاشمی شاهرودی1028 ،ق111/1 ،؛ مکارم شیرازی1011 ،ق .)121 ،این مبنا که کسی
که مالک زمین باشد مالک من تخوم االرض الی عنان السماء است محل اشکال میباشد و
این تبعیت پذیرفتنی نیست؛ چون اگر به عرف و سیره عقال مراجعه نماییم ،میبینیم که برای
ارض تا یک حدی در عمق زمین و باالتر از سطح زمین ،تبعیت را میپذیرد ،اما نسبت به
مازاد بر آن این تبعیت وجود ندارد و سیره یک دلیل لبی است و اطالق ندارد ،لذا قدر
مت یقن از این دلیل لبی همان مقداری است که عرف آن را از توابع ارض به حساب میآورد
و هر چه از محدوده صدق عرفی خارج شود ،دیگر مشمول ملکیت نیست .شاهد بر این
مطلب این کالم فقها میباشد که اصالً چنین چیزی از دید عقال ثابت نشده که فضای باالی
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زمین تا آسمان مال مالک باشد؛ چرا که اگر قرار بود این فضا تا آسمان مال مالک باشد،
هر هواپیمایی که میخواست از باالی آن رد شود ،بایستی از صاحب آن اجازه میگرفت
در حالی که اینچنین نیست؛ لذا هر کسی این معدن را حیازت و استخراج کند ،ملک او
محسوب میشود (خویی1015 ،ق81/28 ،؛ ر.ک :منتظری1044 ،ق18-10 ،؛ مکارم
شیرازی1011 ،ق.)121 ،
 .1-9عرف
معدن در نزد عرف ،جزئی از زمین است و ملکیت زمین ،ملکیت نسبت به اجزاء زمین هم

هست و لذا مالکیت زمین شامل مالکیت معدن هم میشود (محقق حلی1045 ،ق،
222/3؛ حسینی عاملی1014 ،ق104/14 ،؛ شاهرودی1028 ،ق.)111/1 ،
 .9-9معدن در زمین مملوک بهمنزله نما و فایده همان زمین است
پس همچنانکه مالک زمین ،منافع متصل و منفصل آن را مالک است ،معد ِن موجود در

زمین خویش را نیز مالک است (هاشمی شاهرودی1028 ،ق .)111/1 ،در جواب این دو
دلیل میگو ییم ،تردیدی نیست که معادن چه در اعماق زمین باشند چه در سطح آن ،در
مقابل زمین موجودات دیگری به شمار میآیند که دارای ویژگیها و وجود مستقلی هستند
و در نزد عرف ،از شؤون و توابع زمین محسوب نمیشوند ،نسبت بین معدن و زمین نسبت
نماء به اصل نیست؛ چرا که معدن ثروت دیگری غیر از زمین است ،و آن از قبیل ثروتی
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
طبیعی برای درخت است درحالیکه معدن وجودی مستقل در برابر زمین است که در آن
تکوّن پیدا کرده است ،از این رو مالکیت ظرف باعث مالکیت مظروف نمیشود؛ و با این
اوصاف ،قطعاً عرف ،معدن را از نمائات ارض محسوب نمیکند بلکه برای آن ملکیت
مستقلی قائل است (فیاض1041 ،ق304 ،؛ اراکی1030 ،ق131-131 ،؛ هاشمی
شاهرودی1028 ،ق.)111-111/1 ،
با توجه به آنچه گفته شد ادله این قول ناتمام بوده و این قول نیز باطل است.
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 .4تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی
برخی از فقها بین معادن ظاهری و معادن باطنی فرق نهاده و معادن ظاهری را در شمار
مشترکات عمومی مسلمین قرار دادهاند ،ولی معادن باطنی را تابع حکم زمینهای موات دانسته
و به عنوان بخشی از انفال آن را متعلق به امام میدانند (موسوی خلخالی1021 ،ق151/3 ،؛
منتظری1044 ،ق14/0 ،؛ هاشمی شاهرودی1028 ،ق .)111/1 ،در این صورت حاکم
اسالمی هم میتواند آن را به صورت اقطاع به اشخاص واگذار کند و هم میتواند هر کسی را
که سبقت به احیای آن گرفت ،مالک آن قرار دهد و دیگران نمیتوانند در آنچه او احیاء کرده
است ،مدعی حقی شوند .بر اساس عبارتى از مرحوم طوسی در مبسوط و ابنفهد در مهذب
البارع ،مسلمانان در معادن ظاهرى ،مشترک و مساویاند؛ و معادن باطنى ،در حکم زمینهای
موات هستند؛ یعنى هر کس آن را احیا کند ،مالک آن میشود و حاکم میتواند بهرهبرداری از
آن را به صورت مقاطعه ،واگذار نماید و وقتی امام میتواند معدن را به صورت مقاطعه در
اختیار دیگری قرار دهد که ایشان مالک آن معدن باشد .مرحوم حلی نیز در کتاب قواعد،
متمایل به این قول است (1013ق.)214/2 ،
با بررسی کالم طوسی و ابنفهد میبینیم که دلیلی بر این تفصیل ذکر نکردهاند ،جز این
عبارت که شیخ آن را در مبسوط برای معادن باطنی ذکر کرده است« :و یجوز للسلطان
إقطاعه ألنه یملکه عندنا ( »...طوسی1351 ،ق)211/3 ،؛ که این عبارت ظهور در ادعای
اجماع بر ملکیت معادن باطنی برای امام دارد .و ابنفهد نیز میگوید« :یجوزُ للسلطانِ
إقطاعها» (1041ق )811/1 ،و دلیلی برای قول خود ذکر نکرده است .آنچه گفته شد
مربوط به شق دوم از تفصیل مختار در مبسوط و مهذب بود .اما در خصوص شق اول از
تفصیل – که معادن ظاهری از مباحات عامه میباشند -از ظاهر کالم آنها دلیلی که به آن
استناد نموده باشند ،به دست نمیآید .در خصوص ادعای اجماع بر اینکه معادن باطنی
ملک امام است باید بگوئیم که ،مستندی بر این ادعا وجود ندارد جز اینکه گروهی از قدما
قائلاند بر اینکه معادن مطلقاً در ملکیت امام هستند و این اجماع با رأی خود شیخ در
مبسوط که قائل است که معادن ظاهری ملک همه مردم است ،نقض میگردد؛ و بر فرض
صحت اجماع ،بعد از اینکه معلوم گردید که اجماع مربوط به مطلق معادن بوده نه خصوص
معادن باطنی ،بر حسب آنچه در این تفصیل آمده است ،آوردن اجماع به عنوان دلیل برای
این رأی فایدها ی ندارد .با توجه به تام بودن ادله قول به انفال بودن معادن و رد تمامی
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ایرادهایی که به ادله این قول شده بود و نیز نقد و رد ادله سایر اقوال ،نظریه راجح در این
مقاله پذیرش مالکیت معدن به عنوان یکی از انفال برای امام یا حاکم اسالمی می باشد.

مالکیت معدن از دیدگاه فقهای چهارگانه اهلسنت
فقهای اهلسنت در دو جا از کتب فقهی خود در مورد معدن بحث میکنند ،یکی در ذیل
بحث معادن و رکاز در باب زکات و دیگری در باب احیای موات میباشد .با بررسی متون
فقهی علمای اهلسنت میبینیم که اقوال مختلفی در خصوص مالکیت معدن دارند که در
زیر به آنها میپردازیم.
 .2مذهب حنفی
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
قرار داده است و رکاز مالی است که انسانی آن را در زمین دفن نموده است .بنابر عقیده
این مذهب معادن بر سه نوع است :یکی معادن جامدی که ذوب میشوند و با آتش شکل
میگیرند (چکش خور هستند) همانند نقدین (طال و نقره) ،آهن ،مس ،سرب و جیوه هم به
این موارد ملحق میشود .دوم معادن جامدی که ذوب نمیشوند و با آتش شکل نمیگیرند
(چکش خور نیستند) همانند گچ ،نوره ،سرمه و سایر سنگها مانند یاقوت و نمک .سوم
معادنی که جامد نیستند به عبارت دیگر مایع هستند ،همانند قیر و نفت (زحیلی2445 ،م،
141/2؛ جزیری ،بیتا220/3 ،؛ سرخسی1010 ،ق212/2 ،؛ سمرقندی1010 ،ق،
324/1؛ بابرتی ،بیتا .)233/2 ،آنچه از بررسی کالم فقهای حنفی میتوان بهدست آورد
این است که ایشان قائل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند؛ یعنی بر حسب مورد و نوع
زمینی که معادن در آنها موجود میباشند ،مالکیت آنها متفاوت است؛ اگر این معادن در
اراضی مفتوح عنوه قرار گرفته باشند برای دولت یا امام و اگر در اراضی صلح قرار داشته
باشند برای اهل آن است و اگر در اراضی دارای مالکیت خاص یافت شوند برای صاحبان
آنها خواهد بود (کاسانی1041 ،ق11/2 ،؛ سمرقندی1010 ،ق334-332/1 ،؛ ابنعابدین،
1012ق.)314/2 ،
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 .1مذهب مالکی
معدن از نظر فقهای مالکی غ یر از رکاز است و معدن عبارتست از آنچه خداوند در زمین
از طال یا نقره یا غیر این دو مانند مس و سرب و کبریت خلق کرده است و اخراج آنها از
زمین نیازمند به کار و تصفیه میباشد .در این مذهب معادن بر سه نوع تقسیم شدهاند :یکی
معادنی که در اراضی غیرمملوک هستند که مالکیت آنها را از آن امام یا دولت دانستهاند.
که امام به هر کسی از مسلمین که بخواهد میتواند واگذار نماید؛ یا اینکه این معادن را از
بیتالمال قرار داده تا از منافع آن استفاده شود .دوم ،معادنی که در زمینی که دارای مالکیت
معین میباشد ،قرار دارد که این معادن نیز برای امام است و به صاحب آن زمین اختصاص
ندارد .هر چند برخی از فقها گفتهاند برای صاحب آن میباشد .سوم ،آن دسته از معادنی که
در زمینهایی همانند اراضی مفتوح عنوه و زمینهای صلح قرار دارند ،معادنی که در زمینهای
مفتوح عنوه هستند برای امام است و معادنی که در اراضی صلح قرار دارد برای صاحبان
آن است .البته زمانی که صاحبان این اراضی اسالم بیاورند این معادن نیز از آن امام خواهد
بود (زحیلی2445 ،م144/2 ،؛ مالک بن انس1028 ،ق115-155/2 ،؛ جزیری ،بیتا،
 .) 228/3با توجه به آنچه گفته شد معادن مطلقاً برای امام یعنی حاکم یا نائب ایشان
میشود به جز در اراضی صلح تا زمانی که اهل آن کافر هستند (دمیری1024 ،ق113/1 ،؛
تنوخی1025 ،ق584/2 ،؛ جندی1021 ،ق85/1 ،؛ ابنطاهر1025 ،ق85/2 ،؛ ابن-
حاجب1021 ،ق.)183/1 ،
 .9مذهب حنبلی
از نظر این دسته از فقها ،معدن غیر از رکاز است و معدن عبارت است از آنچه از زمین به-
دست می آید از چیزهایی که خداوند متعال آنها را خلق کرده و از غیر جنس زمین است،
فرقی هم نمیکند جامد باشند یا مایع .فقهای این مذهب قائل هستند که معادن به دو
صورت وجود دارند که با بیان این دو صورت حکم مالکیت معادن را نیز بیان میکنند:
الف -معادنی که به صورت جامد هستند ،همانند طال ،نقره و مس که مالکیت آنها تابع
مالکیت زمین است؛ یعنی کسی که مالک زمین میباشد مالک آن منابع نیز هست ،چون
این معادن جزیی از اجزای زمین میباشند؛ از این رو ،آنها همانند خاک و سنگ های ثابت
هستند .بنابراین اگر شخصی معدنی را در ملکی یا در زمین مواتی پیدا کند ،او نسبت به آن
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
معدن دست بر دارد دیگری میتواند روی آن کار کند؛ و اگر آن معدن را در زمینی که
مالک آن معلوم است پیدا کند ،آن معدن برای مالک آن زمین خواهد بود (زحیلی،
2445م143/2 ،؛ ابنقدامه1011 ،ق124/2 ،؛ خلوتى1032 ،ق231/1 ،؛ کلوذانی،
1028ق.)231/1 ،
ب -اما اگر معادن به صورت مایع باشند همانند نفت و زرنیخ و گاز و قیر و همانند این
موارد ،در همه حال این معادن از مباحات محسوب میشوند؛ البته اگر این معادن در ملک
فرد خاصی باشند ،ورود در آنها مکروه است مگر اینکه صاحب آن اذن بدهد و گفته شده
که معدن بهواسطه مالکیت زمینی که در آن وجود دارد ،به ملکیت در میآید زیرا معدن از
نماهای زمین و توابع آن میباشد ،بنابراین برای صاحب زمین خواهد بود همانند شاخه-
های درخت و ثمرات آن (زحیلی2445 ،م143/2 ،؛ ابنقدامه1011 ،ق121/2 ،؛ خلوتی،
1032ق231/1 ،؛ مرداوی ،بیتا.)244/0 ،
 .4مذهب شافعی
از نظر فقهای شافعی معدن غیر از رکاز است؛ معادن جمع معدن است که اسم مکان
می باشد و عبارت است از جایی که خداوند در آنجا جواهر گرانبها اعم از طال ،نقره ،آهن،
مس و امثال آن را آفریده است و از آن جهت معادن نامیده شدهاند ،چون در جایی اقامت
کرده و ماندهاند ،که خداوند در آنجا ثابتشان کرده است .چون «عدن فی المکان» به معنی
در مکان اقامت کرد ،میباشد .در فقه شافعیه از اشیاء معدنی تنها در طال و نقره زکات
واجب می باشد و در غیر این دو زکاتی وجود ندارد ،همانند یاقوت ،زبرجد ،سرب و آهن.
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
استخراج کننده نیز از اهل زکات باشد ،پس بر عبد استخراجکننده معادن زکات واجب
نیست ،چون او و مالش از آن اربابش میباشند و کافر را از استخراج معادن و رکاز و
گنجینهها و دفینههای زمین در ممالک اسالمی منع میکنند ،همانگونه که به وی اجازه
داده نمی شود که زمینهای موات اسالمی را احیاء و آباد کند و کسی که باید او را منع کند
حاکم است و غیر او چنین حقی را ندارد .پس اگر پیش از منع کردن چیزی را استخراج
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کرد مالک آن میشود همان گونه که اگر هیزم جمع کرد مال او است .هنگامی زکات معادن
واجب میشود که به دست استخراجکننده حاصل گردد ،و وقتی باید آن را پرداخت کند که
آن را از خاک و امثال آن تصفیه و خالص گردانده باشد (شربینی1018 ،ق144-141/2 ،؛
عمرانی1021 ،ق333-330/3 ،؛ ماوردی1014 ،ق333/3 ،؛ زحیلی2445 ،م142/2 ،؛
جزیری ،بیتا .)221/3 ،آنچه از کالم فقهای شافعی در خصوص مالکیت معادن میتوان
بهدست آورد این است که اگر معدن در اراضی خصوصی قرار گرفته باشد بهتبع ارض و
چون از اجزای زمین میباشد ،برای مالک زمین خواهد بود و نیز میتوان گفت اینکه فقها
گفتهاند ک ه اگر کسی معدنی در ملک دیگری پیدا کند برای مالک آن خواهد بود و باید
زکات آن را بدهد دال بر این است که مالکیت این معادن برای صاحب زمین است؛ اما اگر
معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد ،هیچ کس نمیتواند مالک آنها شود و جزو
مشترکات عامه خواهد بود؛ که البته در خصوص مالکیت و اقطاع معادن ظاهری و باطنی
در این اراضی اختالفنظر است که فقها به اجماع معادن ظاهری را از مشترکات عامه
دانسته و در خصوص معادن باطنی اختالفنظر وجود دارد و بنابر اقوال برخی از فقها
معادن باطنی از آن سلطان یا دولت اسالمی میباشند و میتواند آن را اقطاع نماید (شافعی،
1014ق03-01/0 ،؛ مزنی1014 ،ق232-231/5 ،؛ ماوردی1014 ،ق041-841/1 ،؛
عمرانی1021 ،ق051-041/1 ،؛ نووی1012 ،ق.)344-342/8 ،
همانطوری که از عبارات گذشته بهدست میآید ،مهمترین دلیل مذهب حنفی و شافعی
برای اثبات تبعیت مالکیت معدن از زمین جزئیت معدن برای زمین میباشد .در رد این
نظریه ـ همانگونه که در بررسی اقوال امامیه ذکر شد ـ گفته میشود :هرچند معدن از
زمین و اجزای زمین تکون پیدا کرده است ،ولی بعداً صورت نوعیه جدیدی پیدا کرده و
عنوان زمین بر آن صادق نیست .و جزئی از زمین محسوب نمیگردد .معادن چه باطنی و
چه ظاهری ،در مقابل زمین دارای ویژگیها و وجود مستقلی هستند و عرفاً از توابع زمین
محسوب نمیشوند ،چون که معدن ثروت دیگری غیر از زمین است .همچنین در فتوای
فقهای حنبلی به نظر میرسد معدن جامد را جزو زمین میدانند و محکوم به حکم آن ،ولی
معادن مایع چون جزو زمین محسوب نمیشود در حکم آن نمیباشد .جواب این ادعا
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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معدن به زمین ،نسبت مظروف به ظرف است نه نسبت ثمره به درخت ،در حالی که ادعای
این دسته از فقها این است؛ زیرا ثمره ،نماء طبیعی برای درخت است ،درحالیکه معدن
وجودی مستقل در برابر زمین است که در آن تکوّن پیدا کرده است ،از این رو مالکیت
ظرف باعث مالکیت مظروف نمیشود.
به نظر میرسد اختالف دیدگاههای فقهای عامه ،شبیه اختالفاتی است که بین فقهای
امامیه وجود دارد ،هر چند خاستگاه و مبانی آنها متفاوت میباشد .فقهای حنفی قائل
مالکیت معادن به تبعیت از مالکیت اراضی هستند که با قول قلیلی از فقهای شیعه مطابق
میباشد و فقهای حنبلی و شافعی هر کدام به شکلی قائل به تفصیل شدهاند؛ فقهای حنبلی
در قسمتی از دیدگاه خود با قائلین به تبعیت مالکیت معادن از اراضی همعقیده هستند و
در قسمتی از دیدگاه خود با کسانی که قائلاند که معادن از مباحات عامه هستند ،همنظر
هستند .فقهای شافعیه نیز با تفصیلی که بیان کردهاند ،تا حدودی با تفصیل برخی از علمای
شیعه که بین معادن ظاهری و باطنی تفاوت قائل شدهاند ،نزدیکتر هستند .لکن با دقت در
کالم فقهای حنبلی و شافعی ،به نظر میرسد با وجود این تفاصیل قول به مشترک عامه
بودن معادن از کالم ایشان قابل برداشت باشد .اما در خصوص دیدگاه فقهای مذهب مالکی
باید بگوییم که اکثر فقهای این مذهب قولی که برگزیدهاند ،با رعایت شرایط و قیودی ،به
قول راجح در این مقاله نزدیکتر است .با قطع نظر از ادله ای که طرفداران هر قولی برای
رأی خود اقامه نمودهاند که در این مقاله فیالجمله به نقد و بررسی آنها پرداخته شد ،به
نظر میرسد قول به جزو انفال بودن معادن ،با دیدگاه ضرورت تشکیل حکومت اسالمی بر
مبنای فقه و نظارت حاکم مشروع دینی بر بخشهای مختلف جامعه بهویژه منابع مالی ،از
نظر اعتبار عقالیی نیز سازگارتر باشد.

نتیجه
در خصوص مالکیت معادن در فقه امامیه چهار نظریه وجود دارد؛ گروهی گفتهاند که
معادن مطلقاً از انفال محسوب میشود و متعلق به امام میباشد و مهمترین دلیل مورد
استناد آنها روایات میباشد .گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها
هستند ،معادن را از مباحات عامه میدانند؛ که این گروه به عمومات قرآن ،روایات خمس،
سیره و اصل تمسک کردهاند .برخی از فقها قائل بهتفصیل و تبعیت معادن از اراضی
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شدهاند ،که مهمترین دلیل آنها قاعدهی تبعیت است .و بعضی قائل بهتفصیل بین معادن
ظاهری و باطنی شدهاند و مهمترین دلیل آنها ،اجماع بود .با توجه به رد ادله اقوال سهگانه
و بطالن آنها و تأیید ادله قائلین به قول اول ،حق این است که معادن مطلقاً از جمله انفال و
در اختیار امام یا دولت اسالمی هستند؛ لذا هر نوع تصرف و استخراج معادن باید به اذن
امام صورت بگیرد و امام به هر نحوی که صالح بداند میتواند تعیین کند ،که معادن در
اختیار چه کسانی قرار بگیرد و منافعی هم که از این راه بهدست میآید ،در اختیار او
میباشد ،که صرف مصالح عمومی اسالم و مسلمین گردد .فقهای حنفی قائل به مالکیت
معادن به تبع ارض هستند؛ یعنی بر حسب مورد و نوع زمینی که معادن در آنها موجود
میباشند ،مالکیت آنها متفاوت است .فقهای مالکی معدن را مطلقاً برای امام یعنی حاکم یا
نائب ایشان میدانند ،بجز در اراضی صلح تا زمانی که اهل آن کافر هستند .فقهای حنبلی
بین معادن جامد و مایع تفصیل قائلاند؛ معادنی که به صورت جامد هستند ،مالکیت آنها
تابع مالکیت زمین است و معادنی که به صورت مایع میباشند از مباحات محسوب
می شوند .فقهای شافعی مالکیت معدن در اراضی خصوصی را به تبع ارض میدانند ،اما اگر
معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد ،هیچ کس نمیتواند مالک آنها شود و جزو
مشترکات عامه خواهد بود.
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 محقق حلى ،جعفر بن حسن ،المختصر النافع في فقه اإلماميه ،قم ،مؤسسه المطبوعات الدینیه،1015ق.
 همو ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم ،اسماعیلیان1045 ،ق. محقق داماد ،سید محمد ،کتاب الخمس ،قم ،داراإلسراء1015 ،ق. مرداوی ،علی بن سلیمان ،اإلنصاف في معرفه الراجح من الخالف ،بیروت ،دارإحیاء التراثالعربی ،بیتا.
 مزنی ،اسماعیل بن یحیى ،مختصر المزني ،بیروت ،دارالمعرفه1014 ،ق. مقدس اردبیلى ،احمد بن محمد ،مجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد األذهان ،قم ،دفترانتشارات اسالمى1043 ،ق.
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 منتظری ،حسینعلى ،دراسات في والیه الفقيه و فقه الدوله اإلسالميه ،قم ،تفکر1044 ،ق. موسوى خلخالى ،سید محمدمهدى ،فقه الشيعه ـ کتاب الخمس و األنفال ،قم ،دارالبشیر،1021ق.
 مؤمن قمى ،محمد ،الوالیه اإللهيه اإلسالميه أو الحكومه اإلسالميه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى،1028ق.
 نجفى ،محمدحسن ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی،بیتا.
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 نراقى ،احمد بن محمدمهدى ،مستند الشيعه في أحكام الشریعه ،قم ،مؤسسه آل البیت الحیاءالتراث1018 ،ق.
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