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 چکیده
یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن، از 

مشهور فقهای امامیه در . جود داردمالکیت اراضی است، که در خصوص آن چند قول و
این مسئله، بین معادن واقع در امالک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا 

اند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را  تفصیل قائل شده عمومی 
هی و نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فق. اند پذیرفته

اند، که مالکیت معادن به طور مطلق  حقوقی صورت گرفته است به این نتیجه رسیده
ی اولیه و ثانویه  باشد؛ چون ادله اند، نمی هایی که در آن واقع شده تابع مالکیت زمین

توانند ثابت کنند، آنچه در درون زمین است، متعلق به صاحب زمین است،  مالکیت نمی
تردید، ثروت  شوند؛ اضافه بر آنکه، بی ی از زمین محسوب میگرچه از نظر طبیعی جزئ

شود؛ به همین دلیل احکام  معدنی از نظر مالی و اقتصادی جزئی از زمین محسوب نمی
مقتضای  ای است، به شرعی مترتبِ بر زمین به خاطر اینکه یک ثروت اقتصادی جداگانه

 .کند مناسبت حکم و موضوع به معدن تسری پیدا نمی
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 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٤٢٤

  مقدمهـ١
هایی که در درون آن وجود دارد، به   ثروت،کند  مالکیت زمین اقتضا می،در نگاه ابتدایی

ها از  آیند؛ و هیچ تفاوتی ندارد که این ثروت شمار عنوان جزیی از اموال صاحب ملک به
که   یا این،)مثل اجزاء و عناصر معدنی( شداجزاء ساختاری و ترکیبات اصلی خاک آن با

، که کسی آن را در دل )مثل گنج( های منفصل و مستقل پنهان در آن باشد از ثروت
 .زمین قرار داده یا بنا به دالئلی در زمین دفن شده است

از جمله مسائل مهم در نظام اقتصادی اسالم، مالکیت است که در این نظام، مالکیت 
شود؛ مالکیت حقیقی آن است که مالک بتواند در   و اعتباری تقسیم میبر دو نوع حقیقی

در این نوع مالکیت، .  تصرف کند،ملک خود، به هر نحوی که اراده کند و ممکن باشد
این مالکیت . همواره ملک، قائم به مالک است و بدون وجود مالک، معنا و تحقق ندارد

 که ،ت حقیقی، از آن خداوند متعال استی مالکی دارای درجاتی است که باالترین درجه
مملوک وی  ی عالم قائم به او و نسبت به همه مخلوقاتِ خود اختیار تام دارد و همه

مالکیت اعتباری آن است که وجود، . این نوع مالکیت قابل سلب از مالک نیست. است
شارع اعتبار  تصرفاتی را که عقال و ،تواند دوام و بقای آن به اعتبار عقالست و مالک می

با توجه به .  انتقال به دیگری است سلب و در ملک خود انجام دهد و قابل،اند کرده
 که مالکیت انسان نسبت به اشیاء و ،توان گفت تعاریف مالکیت حقیقی و اعتباری می

اعیان و اموال، مالکیت اعتباری است، طبعاً گستره توابع ذاتی و منفصل آن نیز شرعاً و 
  ].١٠ص ،٣٦[ حدود به حدود خاص خواهد بودعقالً امری م

 ، که این مسئله دراستمباحث مهم در باب مالکیت، مسئله مالکیت اراضی از یکی 
گاهی مالکیت زمین به . ]٤١٩ص ،٢٤ [تون اسالمی به چند شکل مطرح شده استم

انسان نسبت داده شده و گاهی تنها حق استفاده از آن به انسان تفویض گردیده است، 
به ، )١٢٨ /اعراف(» إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ«ه این نوع حق و اختصاص در طول مالکیت الهی ک

گاه با اختیارات   به همین دلیل است که حق اختصاص هیچرسمیت شناخته شده است؛
 و ی است اختصاص زمین به خدا، مفهوم تکوینیبدیه. باشد مالک حقیقی معارض نمی

 . استیطور اعتبار ی قانون و به  انسان در محدوده اختصاص آن بهی دارد، ولیحقیق
. شوند  و شخصی تقسیم میی، دولتی عمومیاراضی از نظر نوع مالکیت به اراض

های مسلمان و همه افراد جامعه  هایی هستند که متعلق به ملت ، زمینی عمومیاراض
با جنگ های که سپاه اسالم   زمینی یعن؛اراضی مفتوح العنوه:  است، مانندیاسالم
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گیرد و عواید آن در  ی قرار می در اختیار دولت اسالمی عمومیاراض .اند متصرف شده
 که شامل ی دولتیاراض. شود  مصرف میی عمومیتأمین مصالح اسالمی و نیازها

شود، در اختیار امام یعنی رئیس دولت اسالمی است و عواید آن در  یهای انفال م زمین
هایی است که  ، زمینی شخصیاراض. دشو ی مصرف میشئون توسعه امور دولت اسالم
  توان به ی را میاین اراض. ها به رسمیت شناخته شده است مالکیت اشخاص نسبت به آن

شده باشند؛ و » احیاء«وسیله افراد، آباد   که بهی مواتی اراض: نمودیبند صورت زیر دسته
یافته است؛ و کلیه   تقال دیگر به شخص انی که از طریق ارث یا اسباب قانونیا یاراض

 صلح که صاحبان ی؛ و اراضاند  به میل خود اسالم آورده،ها هایی که مالکان آن زمین
 در قرارداد صلح با مسلمین قید کرده ی خود را بر آن اراضیها مالکیت رسم آنیاصل

  ].٢٢٢ص ،٣،ج٢١[باشند 
مین، در پیشرفت های طبیعی موجود در ز عنوان بخشی از ثروت معادن به، تردید بی

ی رشد و توسعه صنعتی و   مثابه پایه اقتصادی جوامع بشری، نقش اساسی دارند و به
برداری و  تواند در تسهیل بهره روند و آشنایی با احکام مربوط به آن، می اقتصادی به شمار می

د که با هایی هستن معادن ثروت. سزایی داشته باشد به ی افراد، تأثیر جلوگیری از سوء استفاده
های مخصوص به خود و  اند و از دید عقال، چون ویژگی عواملی در زمین به وجود آمده

ای است که تبعیت و عدم تبعیت  وجودی جدا از زمین دارند، بنابراین، موضوع جداگانه
مالکیت آنها از مالکیت اراضی به دقت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ حال اگر معادنی در 

های دارای مالک خاص  های متعلق به تمام مسلمین یا در زمین یا در زمینهای دولتی  زمین
باشند یا خیر؟ آیا آنچه سبب مالکیت زمین  یافت شود، آیا در مالکیت، تابع این اراضی می

 گردد؟ گردد موجب مالکیت معدن به تبعیت از آن می می
 

  ضرورت و پیشینه بحثـ٢
کیت معادن است و آثار فقهی قابل توجهی دارد مسأله تابعیت از مسائل مهم در باب مال

 در عین حال در مورد آن تحقیق ،باشد هایی از دولت و مردم می و مورد ابتالی بخش
رو، جهت تبیین حکم شرعی معادن تکون یافته در   ازاین.ای انجام نگرفته است ویژه
ین موضوع های مطرح شده، طرح و بررسی دقیق ا های یاد شده و پاسخ به پرسش زمین

 . آید ضروری به نظر می
مالکیت : مانند( ها و مقاالتی نامه با وجود اینکه در خصوص معادن و احکام آن پایان
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نظام حقوقی معادن در ایران با  ،محمد کلناتتوسط معادن در حقوق ایران و فقه امامیه 
ر فقه تأکید بر مواد معدنی جامد توسط حسین رهنما، بررسی تطبیقی احکام معادن د

 توسط دیدگاه فقه امامیه  مالکیت معادن از وامامیّه و شافعیّه توسط ابوالفضل کرمی
نگاشته شده است، ولی با بررسی به عمل آمده، در آنها صرفاً به ذکر ) محمد اعتمادی

اقسام معادن و احکام و مالکیت ابتدائی آنها در فقه و یا حقوق پرداخته شده است، و 
اگر . ت مالکیت معادن از مالکیت اراضی به عمل نیامده استبحثی در خصوص تبعی

شود، به جهت دیدگاهی است  گاهی بطور اجمالی در آن نوشتارها از تبعیت صحبت می
که ابن ادریس و دیگران در خصوص مالکیت معادن قائل هستند، که در این مقاله هم به 

ه به این مسئله پرداخته لکن این مقاله بصورت مستقل و جداگان. گردد آن اشاره می
شکل موضوع مورد ها و مقاالت به این  نامه کدام از آن پایان ای که در هیچ است، به گونه

 . استتوجه قرار نگرفته
 

  مالکیت معادن از دیدگاه فقهاـ٣
های مختلف به اقسام متعددی تقسیم شده است؛  در دانش فقه معادن به مالحظه مالک

ه معدن ظاهری و باطنی، منطبعه و غیرمنطبعه، معدن جامد، توان ب که از آن جمله می
فقها پس از ذکر اقسام معدن حکم هر قسم را به دقت بیان . مایع و گازها اشاره کرد

از جمله مباحثی که الزم است مورد توجه قرار داده شود، بیان اقسام معادن به . اند کرده
 .باشد ها می مالحظه مکان آن

آید که در باب مالکیت معادن، چهار   و کالم فقها بدست میاز بررسی متون فقهی
 :دیدگاه وجود دارد

 
 دیدگاه اول . ١ـ٣

با بررسی ظاهر روایات، آشکار : اند گفتهتعداد کثیری از فقهای متقدم، متأخر و معاصر 
باشند؛ و در این حکم فرقی میان معادن   می انفالی  جمله از دن مطلقاًامع که دشو یم

فقهایی  .های خصوصی، عمومی، انفال و معادن ظاهری و باطنی نیست ر زمینموجود د
، ]١٤٠ص ،٢٠[، سالر ]٢٧٨ص ،٣٤ [شیخ مفید، ]٥٣٨ص ،١ج ،٣٩[کلینی شیخ چون 

عالمه در مختلف  ،]٤١٩ص ،٢٩[ در نهایه  شیخ طوسی،]١٨٦ص ،١ج ،٢٧[براج  ابن
همدانی ، ]٣٦٦ص ،٥[، شیخ انصاری ]١٦٢ص ،١٠ج ،٤٩[، نراقی ]٣٣٨ص ،٣ج ،١٦[
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از طرفداران این نظریه  ]٤٢٠ ص،٢٠ج ،٤٤[و امام خمینی ] ٢٥٨ص ،١٤ج ،٥٣[
 .اند کردهاین دسته از فقها برای تأیید دیدگاه خود به ادله زیر تمسک  .هستند

 
 روایات . الف

ی انفال  درباره ابوعبدهللاز «: گوید  موثقه اسحاق بن عمار است که میروایت: روایت اول
این .  و اهلش رفته استشده  خرابیی است که ها هیقرانفال : در جواب فرمود. یدمپرس
 و رسد یمتنها به امام  ، ویژه خدا و رسول اوست و آنچه اختصاص به شاهان دارد،ها هیقر
ی بدون مالک و معادن و ها نیزم است و آمده دست بهیی که بدون جنگ مسلحانه ها نیزم

 این روایت معادن در]. ٥٣٢ص ،٩،ج ٩ [1»ی انفال است جمله زامال کسی که وارث ندارد، 
 از زمینی، در چه  شدهاز انفال محسوب شده و هیچ قیدی هم ذکر نشده که معدن واقع

عنوان یکی از مصادیق انفال ذکر شده است و اگر    بلکه مطلق معادن مستقالً به،انفال است
اس این استدالل مبتنی بر این است که  اسالبته. معادن از انفال باشد، ملک امام است

 .  خبر برای معادن باشد» منها«به انفال برگردد و »  مِنْهَا الْمَعَادِنُ«در » ها«ضمیر 
 انفال :گفتمست؛  ا مامالانفال : فرمود) ع(امام باقر«: گوید  میبصیرواب: روایت دوم
 است و هر زمینی که لکما یب  و زمیننیزارهامعادن، ی انفال،  جمله از: چیست؟ فرمود

هر چند این روایت از ]. ٥٣٣ص ،٩ج  ،٩ [» باشد، به ما اختصاص داردرفته  انیم ازاهلش 
نظر سند مرسل است، زیرا که عیاشی سند روایات را حذف کرده است؛ لیکن ضعف سند با 

و دو روایت بعدی، طبق این روایت . عمل مشهور به انضمام قرائن دیگر جبران شده است
 .  لذا معدن مطلقاً از انفال است؛اند ادن از انفال دانسته شده و مقید به قید خاصی هم نشدهمع

: انفال چیست؟ فرمود: گفتم) ع(عبدهللابه ابی« : گوید  میفرقد بن داوود: روایت سوم
 است آمده دست به، معادن و هر زمینی که بدون جنگ مسلحانه ها کوهها، نیزارها،  بیابان

 »مال نفیس پادشاهان) نیز( و اند رفته زمین را ترک کرده و آنجانی که اهل و هر زمی
این روایت نیز مانند روایت قبلی از نظر سند مرسل است، ولی چون ]. ٥٣٣،ص٩،ج٩[

 .باشد مورد عمل مشهور فقها قرار گرفته معتبر می
: فرمود) ع(امام باقر«: مرسله دیگری از ابو بصیر آمده استروایت در  :مروایت چهار

                                                                                                                                                                             
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِي تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَة بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ «. ١

 فَهِيَ لِلَّهِ وَ  ـ أَهْلُهَایتْ وَ انْجَلَ الَّتِي قَدْ خَرِبَی فَقَالَ هِيَ الْقُرَ ـعَنِ الْأَنْفَالِ) ع (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ: قَالَ
 وَ  ـ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ- وَ مَا کَانَ مَِن الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ ـلِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ
 .» فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِینْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلً وَ مَ ـکُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا
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 و زارها نیمعادن، ی انفال،  ازجمله:  انفال چیست؟ فرمود:به او گفتمست؛  ا مامالانفال 
 .]٢٩٥ص ،٧ج ،٥١[»  استمالک یب زمینهر 

 
 سیره عقال . ب

ها،  که دریاها، بیاباناست، ها و جوامع بر این استوار  سیره عقال در اداره حکومت
ها بوده و تصرف  حکومت ، در اختیارهای عمومی روتعنوان ث ها و معادن به ها، کوه جنگل
 ؛ وگیرد کنند، صورت می ها تعیین می  با رعایت اجازه و ضوابطی که دولتدر آنها

این روش و سیره . شود ها می این موارد معموالً صرف مصالح عمومی و دولت درآمدهای
ای حاکم و امام جامعه عنوان رئیس عقال بر  بلکه شارع بهنشده، تنها در شریعت نفی   نه

لذا به استناد سیره عقال و عدم ردع آن توسط شارع، بلکه . را پذیرفته استاین اختیارات 
از انفال  به طور مطلق که معادنگفت توان   می،عمل شارع به این روش در محیط شرع

 .]١٢٤ص ،٢؛ ٧٤ص ،٤ج ،٤٠ [هستند
این امر توجه کرده است؛ قانون اساسی در اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم به 

ی عمومی ها ثروت مطلق از انفال و طور به معادن را ،این قانون در اصل چهل و پنجم
، تا بر طبق مصالح عامه نسبت به دهد یمدانسته و آن را در اختیار حکومت اسالمی قرار 

 . عمل کندها آن
از طبیعت کلیه معادن از آن جهت که ناشی « : در توضیح این مطلب باید گفت که

اند، شرعًا در ردیف انفال  خدادادی است و افراد انسانی در ایجاد آن نقشی نداشته
اصل چهل و . شوند و مالکیت خصوصی و یا تعاونی را در آن راهی نیست محسوب می

چهارم قانون اساسی، معادن بزرگ را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت 
های عمومی است، در اختیار  رغم آنکه در ردیف ثروت اما معادن کوچک، علی. داند می

حال اگر دولت را اخص از . گیرد دولت قرار ندارد و طبعاً به بخش خصوصی هم تعلق نمی
توان اختیار اداره معادن کوچک را در عهده مقام رهبری به عنوان  حکومت بدانیم، می

 .]٣٢٧ـ٣٢٦ص ،١ ، ج٥٤ [»ترین مقام حکومت اسالمی دانست عالی
 

 دیدگاه دوم. ٢ـ٣
  ودانند ی از مباحات اصلیه م مطلقاً را معدنمشهور فقها، معادن از مباحات عامه است؛

 اگر  هستند؛کسانها ی آن همه مردم نسبت به  نیست وکس چیهقائلند که معادن ملک 
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احیاء، حیازت :  مانند اسبابیگونه که مباحات با  قهراً همان،از مباحات اصلیه باشدمعدن 
 قول مختار  نظریه،این. باشد قابل تملک هستند، معادن نیز با این امور قابل تملک می

 ،٥ج ،١٤[، عالمه حلی در تذکره ]٦٤ص ،١ج ،١٢[مختصرنافع  حلی در محقق
، فاضل آبی ]٢٧١ص ،١ج ،٣٢[و دروس ] ٥٦ص ،٣٣[ در لمعه شهید اول، ]٤٣٩ص

، ٣ج ،٣٧[یض کاشانی و ف] ١٠٨ص ،٣٨ج ،٤٨[، صاحب جواهر ]٢٧١ص ،١ج ،٣٥[
 . باشد می ]٢٤ص

  :اند کردهاین دسته از فقها برای اثبات نظریه خود به ادله زیر تمسک 
، بر اشتراک عموم و اباحه )٢٩/هبقر (»خَلَقَ لَکُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعاً «ظاهر آیه: قرآن

ده معادن است؛ ی آنچه در زمین آفریده ش جمله ازاشیاء برای عموم مردم داللت دارد؛ و 
 .پس معادن ویژه عموم جامعه است نه ملک خصوصی امام

شهرت منقوله و محصله قائم است که معادن از مباحات اصلیه هستند و  :شهرت
 . ]١٠٨ص ،٣٨ج ،٤٨ [ استسانها یک نسبت مردم با آن

اذن  ی اعصار جواز تصرف و اخذ از معادن بی همه در سیره مستمر: مسلمین سیره
ائب او بوده است، چه معادن در زمین موات باشند یا در زمین مفتوح عنوه؛ اگر امام و ن

 در حالی که در همه اعصار این سیره ادامه ،، حتماً اذن الزم بودبود یممعدن از انفال 
 و معادن را ملک بردند یم نیاز خویش بهره اندازه بهداشته و مردم از معادن آشکار، 

این سیره، یک ؛ اند دانسته ینمی آن  دارنده زمین، ملک تبع به مسلمانان یا ملک امام و یا
 ،تنها ردع نشده باشد و نه  که متصل به زمان معصوم هم می،سیره قطعیه مسلّم است

 . ]١٠٨ص ،٣٨ج ،٤٨ [بسا ممکن است در بعضی موارد تأیید هم شده باشد بلکه چه
 ،٩: ـ کن[  است وجوب خمس معدن،اخباراین مفاد  :ناطالق اخبار خمس معد

 و ازآنجاکه خمس در ملک ثابت است و قول به ملکیت ؛]٤٩٤ص ،٩ج ،٩ ؛٤٩١ص ،٩ج
 ،گیریم  نتیجه می،ع نیستجمامام نسبت به معدن با وجوب خمس بر مستخرج قابل 

  بلکه از مباحات اصلیه بوده و هر کسی استخراج کرد، مالک،معادن هم ملک امام نباشد
 . ]١٠٣ص ،٢؛ ١٢٩ص ،١٦ج ،٤٨ [شود  او واجب می و خمس هم برگردد میآن 

 معادن، ملک خصوصی امام یا عموم مردم که نیا در صورت شک در :اباحهاصل 
 این است که در اختیار عموم باشد و تصرف همه مردم در ها ثروتاست، اصل اباحه در 

قائلین به ی  ادله. ها مانعی نداشته باشد؛ مگر اینکه دلیلی بر خالف آن اقامه شود آن
 ].٩٣ص ،٢[اینکه معادن از انفال و ملک امام است تمام نیستند 
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ی و استفاده از برخی بردار بهرهشدت نیاز مردم به : شدت نیاز مردمضرورت و 
 به حدی است که زندگی مردم بر آن توقف دارد؛ مانند آب ، مانند نفت و نمک،معادن

نفت و نمک و سایر معادن آشکار و مورد پس باید . ها به آن وابسته است که حیات انسان
 نه ملک امام و نه ملک خصوصی یا عمومی مسلمانان ،نیاز از مشترکات عمومی باشند

 ].١٠٩ص ،٣٨ج ،٤٨[
 

 دیدگاه سوم. ٣ـ٣
این دسته از . زمین و قائل به تبعیت هستندلکیت اتابع مرا لکیت معدن امبرخی از فقها 

 از زمین است و اگر ملک امام ، مانند زمینانفال باشد زمین  معدن دراگر :گویند فقها می
  مفتوحیها نی از زمزمین شخصی باشد، معدن هم مالک شخصی دارد و اگر یها نیزم

.  یعنی ملکیت معدن تابع ملکیت ارض است؛مسلمین هستندهمه  مالکش ،باشده عنو
هید ، ش]٦٢١ص ،٢ج ،١١[، محقق حلی ]٤٩٧ص ،١ج ،١٨ [فقهایی چون ابن ادریس

 و از معاصرین محقق همدانی ]٢٩٨ص ،٤ج ،٣[، محقق اردبیلی ]٨٦ص ،٢ج ،٣٠[ثانی 
و ] ٥٦ص ،٢٥ج ،٤٥[، خویی ]٣٧٢ص ،٢ج ،٢٦ [، طباطبایی یزدی]٢٥٧ص ،١٤ج ،٥٣[

 .اند  به این قول شدهقائل] ٣٥٣،ص١ج ،٤٣[امام خمینی 
 به این قول ذارگ قانونشود، گرایش  با مراجعه و بررسی مواد قانون مدنی معلوم می

 .باشد  روشنگر این موضوع می١٦١ و ٣٨است؛ نگاهی به مواد 
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی «: دارد یم مقرر ٣٨ در ماده گذار قانون
 بالجمله مالک حق   تا هر کجا باال رود و همچنین است نسبت به زیر زمین،آن است

و . »چه را که قانون استثنا کرده باشد ر آن مگ، دارد راقرار گونه تصرف در هوا و همه
 ملک ،معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد«:  آورده است١٦١همچنین در ماده 

از نظر قانون مدنی . »صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود
ضی موات، ی دیگر اراها قسمتدر صورتی که معدن در اراضی موات و مباحه باشد، مانند 

 .شود یمهر کس آن را حیازت بنماید، از آن او شناخته 
 و استخراج آن... «: دیگو یم ١٦١نکته قابل توجه اینکه قانون مدنی در انتهای ماده 

 به این ،گذار قانون؛ آوردن این نکته توسط » تابع قوانین مخصوصه خواهد بود)معادن(
 ی ملی کشور هستند؛ ازها هیسرما  محدود و از،دلیل است که معادن در هر کشوری

 آزادانه به نظر مالکین و حیازت کنندگان قرار نداده ، استخراج آن راگذار قانونرو،  این 
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 که همان قوانین معدن در هر ،است و مقررات خاصی برای استخراج معادن وضع کرده
 .دینما یم؛ و این قوانین، اختیارات مالکین را محدود باشد یمزمان 
 
 ی این قول ادله
ی زمین است و  دارندهاین بوده که معدن، از آنِ   سیره عقال بر: سیره عقال اولدلیل

ی باالیی زمین را مالک است، طبقه پایین را نیز مالک  طبقه که چنانمالک زمین، هم 
 .است، چه دارای معادن باشد یا دارای سرداب، چاه و سنگ

 ملکیت زمین،ملکیت از زمین است و  معدن در نزد عرف، جزئی :دلیل دوم جزئیت
  لذا ملکیت؛شود  محسوب میزمیناجزاء  از هم هست و معدن هم زمیننسبت به اجزاء 

  .]٧٥و٧٤ص ،٤٠ ؛٥٧ص ،٢٥ج ،٤٥ :نکـ  [شود  شامل ملکیت معدن هم میزمین
ی  دهیفای نماء و  منزله به معدن در زمین مملوک :دلیل سوم معدن به منزله نماء

در ی آن را مالک است، معدنِ موجود  دهیفا مالک زمین، که چناناست، پس هم همان زمین 
 ].١٦٧و١٦٦ ص ،١ج ،٥٢؛ ١٣٧و ١٣٦ ص ،٢ :نکـ[زمین خویش را نیز مالک است 

 
 دیدگاه چهارم. ٤ـ٣

به این بیان که بین معادن ظاهری و . اند رفتهیپذتفصیل را   برخی از فقهای شیعه قول به
 و  دادهده و معادن ظاهری را در شمار مشترکات عمومی قرار معادن باطنی فرق نها

ی موات دانسته و به عنوان بخشی از انفال آن را ها نیزممعادن باطنی را تابع حکم 
در این ]. ١٧٧ص ،١ ج ،٥٢؛ ٦٩ص ،٤ ج ،٤٠ ؛١٨٧ص ،٣ ج ،٤٢ [دانند یممتعلق به امام 

به اشخاص واگذار کند و هم  آن را به صورت اقطاع تواند یمصورت حاکم اسالمی هم 
 هر کسی را که سبقت به احیای آن گرفت، مالک آن قرار دهد و دیگران تواند یم
  از شیخیبراساس عبارت.  در آنچه او احیاء کرده است، مدعی حقی شوندتوانند ینم

 ،١ج ،١٠[  مهذب البارع دری و ابن فهد حل]٢٧٤ ص ،٣ج ،٢٨ [ در مبسوططوسی
در حکم ، ی و معادن باطن هستندمشترك، ی معادن ظاهرمسلمانان در، ]٥٦٦ص
 و حاکم شود یمالک آن م، کس آن را احیا کند هری یعنهستند؛ موات یها نیزم
 معدن را تواند یم وقتی امام .د نمایواگذار،  از آن را به صورت مقاطعهیبردار  بهرهتواند یم

. یار و مالک معدن باشد که صاحب اخت،به صورت مقاطعه در اختیار دیگری قرار دهد
امام «: نویسد  و میکند یابراز تمایل م، به این قول،  قواعداحیاء مواتعالمه نیز در کتاب 
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 ؛دکن واگذاری را به کسیمثل معادن ظاهر، آنچه که احیا کردنش جایز نیست، حق ندارد
 ].٢٦٩ص  ،٢ ج ،١٥[» تاشکال اس، البته در این مورد

 
 ادله قول چهارم

، اند کردهینکه از بین علمای ما فقط شیخ طوسی و ابن فهد این نظریه را مطرح نظر به ا
در کالم ایشان دلیلی که برای این تفصیل به آن استناد نموده باشند، وارد نشده است؛ جز 

و یجوز للسلطان «: این عبارت که شیخ آن را در مبسوط برای معادن باطنی ذکر کرده است
؛ که این عبارت ظهور در ادعای اجماع بر ]٢٧٧ص ،٣ج ،٢٨[»  ...إقطاعه ألنه یملکه عندنا

یجوز «: و ابن فهد نیز چنین بیانی در مهذب دارد. ملکیت معادن باطنی برای امام دارد
آنچه که . ، ولی دلیلی برای قول خود ذکر نکرده است]٥٦٦ص  ،١ج ،١٠[» قطاعهاإللسلطان 

اما در خصوص شق . در مبسوط و مهذب بودگفته شد مربوط به شق دوم از تفصیل مختار 
 دلیلی که ها آن از ظاهر کالم  ـباشند یمکه معادن ظاهری از مباحات عامه ـ اول از تفصیل 

خالصه این دیدگاه چنین است که همه مردم . آید  نمیبه دستبه آن استناد نموده باشند، 
توانند به  یذان از حاکم میدر مورد معادن ظاهری با هم برابر هستند و بدون نیاز به است

مند گردند؛ ولی اختیار معادن باطنی در دست حاکم است و مردم  اندازه نیاز خود از آن بهره
 .توانند به حیازت و تمک آن اقدام نمایند با اذن او می

 
  بررسی و ارزیابی اقوالـ٤

ها به  های موجود در مسأله و ذکر مبانی و دالیل هر یک از آن پس از بیان دیدگاه
چون قول اول قول مختار نویسندگان مقاله . پردازیم ها می اختصار به نقد و بررسی آن

 . در پایان بحث به تشیید مبانی و توضیح کامل آن خواهیم پرداخت.باشد می
 

 نقد و  بررسی قول دوم
متکون  (ین عقیده بودند که معادن مطلقاًاران قول دوم بر ا ، طرفدطور که ذکر شد همان

از مباحات اصلیه محسوب ) ر اراضی شخصی و عمومی و دولتی، ظاهری و باطنید
آنان برای اثبات نظر خود به . ها مساوی هستند شود و همه مردم در استفاده از آن می

 .شش دلیل استناد کرده بودند
ناتمام است؛ زیرا آفریده شدن زمین و به تبع آن ) ٢٩/ بقره(استدالل به ظاهر آیه 
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جود برای انسان، منافاتی ندارد با این که اختیار و مدیریت آن به دست امام معادن مو
 . یعنی حاکم مسلمانان یا در تملک مسلمان یا مالک خصوصی باشد

استدالل به شهرت نیز صحیح نیست؛ زیرا با وجود مخالفت افرادی مانند شیخ مفید 
متأخرین جایگاهی و شیخ طوسی و دیگران که قولشان نقل شد، ادعای شهرت توسط 

کند؛ به اضافه  اما در مورد سیره، در ردع از آن روایات دال بر قول اول کفایت می. ندارد
آگاهی آنان از حق امام یا ترس  که ممکن است عدم استیذان مردم از ائمه به دلیل نا این

 . و تقیه از حکام جور باشد
کال است؛ به این بیان که از اما استدالل به روایات وجوب خمس در معادن نیز محل اش

آید، و این معنا  می  پس از استخراج به تملک افراد درشود، معادن این روایات استفاده می
منافات ندارد با این که معادن از انفال باشد، و پس از استخراج آن با اذن امام، ملک افراد 

 به اصل تمسک کرد توان شود، در صورتی می در مورد تمسک به اصل اباحه گفته می. شود
تمسک . که اماره وجود نداشته باشد، در حالی که در مورد بحث روایات متعددی وجود دارد

به شدت نیاز مردم هم محل اشکال است؛ به این بیان که چه مانعی دارد که معادن مانند 
 . ها از انفال باشد و مردم با اذن امام نیازهای خود را از آنها برطرف نمایند زمین
 

 نقد و بررسی قول سوم
 معادن از نظر مالکیت مطلقا تابع زمین هستند و برای ،صاحبان این قول عقیده دارند

در رد  .اند رأی خود به سیره، جزء زمین بودن معدن و نماء زمین بودن استدالل کرده
 به وسیله اخبار دال بر دیدگاه اول ردع ،فرض ثبوت سیره بر: توان گفت این قول می

با توجه به این که سیره دلیل غیر لفظی است و عموم و اطالق ندارد در . تشده اس
 باید به قدر متیقن آن که معادن قریب به سطح زمین در اراضی شخصی ،فرض اعتبار

تواند دلیل بر تبعیت مطلق باشد و معادن واقع در عمق   نمیبنابراین،.  اکتفا شود،است
شود   خوئی گرایش به این قول استفاده می از عبارات محقق.زمین را هم شامل شود

 ].٥٨ و ٥٥ ص ،٢٥ج ،٤٥[
ارض نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق بر معادن . اما جزء زمین بودن معادن، دلیلی ندارد

استدالل به ثمره زمین بودن معادن نیز فاقد وجاهت است، زیرا صرف . قابل تطبیق نیست
که ثمره آن باشد و در  کند بر این ده باشد، داللت نمیکه معدن در درون زمین بوجود آم این

 .باشد مالکیت از آن تبعیت کند، مانند میوه که ثمره درخت است و در ملکیت تابع آن می
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قابل ذکر است که برخی از فقها بین معادن موجود در اراضی شخصی و اراضی 
موده و در دو قسم اند و در قسم اول حکم به تبعیت ن عمومی یا حکومتی فرق گذاشته

شود اکثر فقهای ما قائل به  با بررسی متون فقهی معلوم می. اند دیگر تبعیت را نپذیرفته
سید یزدی در عروه در تقسیم اراضی که معادن در آنها قرار دارند، . این تفصیل هستند

و اگر معدن ... ست اگر معدن در زمین مملوکه باشد، معدن برای مالک آن ا«: فرماید می
» شود ی آباد باشد، و یکی از مسلمین آن را خارج کند مالک آن می  عنوهدر زمین مفتوح

در وجوب دادن خمس «: الوسیله امام خمینی آمده استدر تحریر ].٣٧٢ص ،٢ج ،٢٦[
 ی، اگر چه اوّلکند یمعدن بین اینکه در زمین مباح باشد یا در زمین مملوك، فرق نم

 صاحب زمین است، اگر چه ی برایست که آن را استخراج نموده و دوم ای کسیبرا
 آن را خارج ساخته باشد و در این صورت اگر بدستور مالک زمین بوده، خمس یدیگر

، و اگر به دستور او نبوده آنچه خارج شده مال صاحب ... مخارج آن یآن بعد از استثنا
]. ٣٥٣ص ،١ج ،٤٣[» واجب است مخارج بر او، یزمین است و خمس آن بدون استثنا

این سخن که خمس بر عهده مالک زمین است زمانی صحیح خواهد بود، که قائل به 
و اگر معدن  «:فرماید ایشان در ادامه می. تابعیت معدن از زمین باشد و اال صحیح نیست

 باشد که هنگام فتح مسلمین، آن زمین آباد یباشد پس اگر زمین» مفتوح عنوه«در زمین 
 معدن یها از چنین زمین  از مسلمانیباشد و چنانچه یک یده که مال مسلمین مبو

 باشد که در حال فتح، موات ی، و اگر معدن در زمین...شود  ی مالک آن م،استخراج نماید
شود و خمس بر او واجب است  ی که آن را بیرون آورده، مالک آن میبوده است، آن کس

 ]. ٣٥٣ص ،١ج ،٤٣[» و لو اینکه کافر باشد
و  «: فرماید حکیم در مستمسک عروه در مورد معدن استخراج شده از اراضی عمومی می

شود که این حیازت و استخراج، احیای مملَّک  ها در کتاب احیاء موات آشکار می از کلمات آن
نظر دارند،  شیعه و سنی اتفاق«ای اشاره شده و آن این که  در مفتاح الکرامه نیز به نکته. است

همین مقدار که در مفتاح الکرامه بیان شد، . »آیند ه معادن با احیاء، به ملکیت در میک
در ـ ی مستمره در سایر اعصار و امصار  ی آنچه در جواهر آمده، که ادعای سیره ضمیمه به

 بر اخذ از معادن بدون اذن، حتی در  ـاند و زمانی که حکومت نداشته) ع(زمان حکومت ائمه 
است و در زمین های مفتوح العنوه که مالکیت ) علیم السالم(ت که برای ائمه های موا زمین

یعنی (کند  آن برای تمام مسلمین است، برای جواز خروج از قاعده تبعیت کفایت می
خصوصاً که روایتی در مورد منع از استخراج معادن ). ها استخراج معادن و مالک شدن آن
 ]. ٤٦٤ و ٤٦٣ص ،٩ج ،٢٥[» بدون اذن حاکم شرع وجود ندارد



  ٤٣٥  بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه

ظاهر این عبارات آن است که در تبعیت معادن از زمین، بین زمین مملوک به مالکیت 
خاصه و مملوک به ملکیت عامه تفصیل داده شده است و اکثر فقها بر این قول هستند؛ و 

: نکـ  و ٥٦٦ص ،٢ج ،٢٣[است  محقق سبزواری نیز این قول را به مشهور فقها نسبت داده
بینیم که ایشان برای اثبات  با بررسی اقوال قائلین به این نظریه می]. ١٤٩ص، ١٩ج ،٨

گویند معدن،  که میـ ی عقال  تبعیت در امالک شخصی به دالئلی چون قاعده تبعیت و سیره
ی باالیی زمین را مالک است،  که طبقه ی زمین است و مالک زمین، هم چنان از آن دارنده

 و نیز  ـ است، چه دارای معادن باشد یا دارای سرداب یا چاه و سنگطبقه پایین را نیز مالک
 ].٢٧٣و٢٧٢ص ،٢٣ج ،٤[اند  ظهور اتفاق فقها تمسک کرده

 
 نقد و بررسی قول چهارم

این قول که به شیخ طوسی در مبسوط و ابن فهد در المهذب البارع نسبت داده شده، معتقد 
تواند به اندازه نیاز خود از آن استفاده   میبود مردم در معادن ظاهر مساوی هستند و هرکس

اشکال این قول این . باشد شود و در اختیار امام می کند؛ ولی معادن باطن از انفال محسوب می
 . باشد اند؛ ولی شق دوم آن صحیح می است که برای شق اول هیچ دلیلی اقامه نکرده

 

 بررسی و تأیید قول اول
کلینی، مفید، ابن براج، : م، متأخر و معاصر مانندگفته شد که جمعی از فقهای متقد

قدس (سالر، شیخ طوسی در نهایه، نراقی، فقیه همدانی، شیخ انصاری و امام خمینی 
. ها به طور مطلق هستند معتقد به عدم تبعیت معادن از اراضی موجود در آن) سرهم

 . اند آنان به روایات و سیره مسلمانان استدالل کرده
ین مقاله پس از بررسی دالیل اقوال مختلف موجود در مسأله این قول را نویسندگان ا

 .اند انتخاب کرده و به تشیید مبانی و توضیح دالیل آن پرداخته
 که تحت تأثیر ،آیند های مهم طبیعی به شمار می دانیم که معادن، یکی از ثروت می

، همواره ظرف با مظروف اند و در نزد عرف و عقال عوامل مختلفی در زمین به وجود آمده
های مخصوص  یک ویژگی مغایرت دارد و معدن نیز با زمین تفاوت اساسی دارد؛ چون هر

ای است و در حکم، پیرو  به خود و وجودی جداگانه دارد؛ بنابراین، معدن موضوع جداگانه
 . زمین نیست و اثبات تبعیت نیازمند دلیل است
لکیت زمین نسبت به معدن موجود در آن یکی از دالیل موضوع، عدم شمول ادله ما

 دقت در ادله مالکیت شخصی، گواه است که دالیل مالکیت زمین، از شمولِ .باشد می
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و » احیاء«معدنِ نهفته در آن قاصر است؛ زیرا مالکیت خصوصی زمین، جز از دو راه 
، کند ی خصوصی ایشان را بر زمین ایجاب می که ادامه سلطه» مسلمان شدن سکنه آن«

شود و تنها نسبت به اصل زمین صادق  میسر نیست و این دو سبب، شامل معدن نمی
روشن . شده است  است؛ چون احیاء به ایجاد شرایط قابلیت زمین برای استفاده تعریف

است که ایجاد شرایط، با زمین رابطه دارد؛ یعنی زمین، پس از احیاء، قابلیت انواع 
 ، اراضی یا به سبب اختیاریطورکلی به  .آن ن موجود درکند نه معاد استفاده را پیدا می

  این که مانند ارث قابل تملک هستند؛ مثل،یا به سبب غیر اختیاریو مثل بیع و هبه 
 را هبه کند و به  خوددهد و یا کسی زمینع مالک زمین شود یا زمین را نقل کسی با بی

 ،ر اختیاری تملک زمین استدیگری منتقل کند و یا به سبب ارث که یکی از اسباب غی
انواع عقود ، بیشتر اسباب عرضی و فرعی ملکیت متعدد هستند. این زمین منتقل شود

 زمین شود و تملک  و انتقال نقلتواند موجب   مینوعی به  ،که در باب معامالت ذکر شده
 که سبب اصلیو  ریشه ، شودیابی ریشهها  اما اگر این تملک؛ کند دنسبت به زمین را ایجا

مقتضای نص شرعی . باشد ها می  آن احیاء، خارج شونداصلیموجب شده اراضی از اباحه 
هایی که  برای احیاء این است که اثر آن تنها مالکیت زمین است، نه غیر زمین از ثروت

 ،شود  ثابت میدلیل چیزی که با این نهایت  زمین وجود دارند وی جداگانه در به گونه
ا أَرْضاً مَوَاتاً مَنْ أَحْیَ«ها؛ یعنی معنای نص   آناضی است نه باطن ظواهر این ارمالکیت
ی  ی زمین، عالقه و رابطه ، این است که احیاء کننده]٤١٢ص ،٢٥ ج ،٩[ »فَهِيَ لَهُ

کند و معدن، وجودی جداگانه در برابر زمین است و زمین  زمین پیدا میای با  ویژه
  بنابراین.گیرد  این نص، معدن را در بر نمیمثابه ظرف و معدن مظروف آن است؛ پس به

 چون ادله دال بر ؛ ملکیت نسبت به ظواهر اراضی است،شود  از ادله استفاده میآنچه
فقط بر ملکیت ظواهر ) کند  خارج میاصلیکه زمین را از اباحه (ملکیت به سبب احیاء 

 در مواردی مسئلهین مخصوصاً ا.  اراضی نداردباطناراضی داللت دارد و داللت بر ملکیت 
 ،جنس ارضاگر  مثالً ؛تر است که جنس آن معدن با جنس ارض متفاوت است واضح

 خارج اصلی از اباحه باطنلذا .  باشد نقره یا طال یا نفت، معدن باشد وخاک و سنگ
و معدن در موضع  ؛شود  کرده نمیاحیاء  زمین راد و داخل ملک کسی کهگرد نمی

که سیره البته روشن است . پذیر نیست ت یا احیاء، ملکیتطبیعی خود، از راه تبعی
 دارد، بر این قائم شده که تا عقالئیه که بازگشت به سیره متشرعه و سیره عقالئیه

 آن الکیت زمین میت از یعنی به تبع؛شود  میظاهر آن به  ملحق باطن زمیناز مقداری 



  ٤٣٧  بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه

 طور بهیا سرداب و امثال آن  مانند چاه آب ؛شود  میزمینهم داخل در ملک صاحب قسمت 
 مثالً دویست متر .که عمق زیادی دارد داللت ندارد  زمینعقال بر الحاق باطن بنای  اما؛متعارف

تواند  می البته این الحاق فقط از ناحیه حیازت .باشد زمین نمیچاه یا بیشتر از آن مال صاحب 
 چون سیره عقال هرحال به. از جهت احیاء این الحاق شاید ثابت نشودوگرنه  باشد،درست 

داند و سیره یک دلیل لبی است و اطالق ندارد، لذا قدر   میزمینمقداری از باطن را ملحق به 
آورد و   می حساب بهمتیقن از این دلیل لبی همان مقداری است که عرف آن را از توابع ارض 

 ٥٦ص ،٢٥ج ،٤٥ [نیست   دیگر مشمول ملکیت،هر چه از محدوده صدق عرفی خارج شود
 ].٤٧؛ ٤١؛ ١٨٣ص ،٣ج ،٤٢؛ ٣٥٣ص ،٣٨؛ ١٩: نکـ ؛ و  ٥٧و

جزئی کم درآمد و بسیار ضعیف که ممکن سطحی  های معدنظاهر این است که جز 
 کند؛ می نصوص باب خمس این معنا را تثبیت که چنانـ  تابع زمین و ملک باشد ،است

 تخمیس، چهار پنجم  که پس ازشود می خمس معدن معلوم ت زیرا از امر به پرداخ
معادن سرشار و پردرآمد، دارای ـ  ]٤٩٥ و ٤٩١ ص ،٩ج ،٩[ت معدن از آن مالک اس

 شخصی یا ملی و مردمی پدید آید در حکم، مستقل های زمین گرچه در ،استقالل است
 ].٤٨ص ،٦ [است، نه تابع آن زمین شخصی یا ملی و مردمی

شود؛ زیرا قاعده  ز شامل معدن نمیی مالکیت خصوصی از راه اسالم آوردن نی ادامه
کسی اسالم آورد، اموالی را که پیش از مسلمان شدن به دست آورده،  این است که هر

ی زمین اعتبار دارد نه معدن؛ چون پیش از  هم چنان مالک است و این قاعده تنها درباره
ش منظور مسلمان شدن، از معدن اطالع نداشته و مالکِ معدن نبوده تا اکنون حقی برای

ها،  ی مالکیت خصوصی زمین و متفرعات آن های دوگانه بر این اساس، سبب. شود
ها، شامل معدن نیست و تنها نسبت به اصل زمین،  همانند ارث و هبه و غیر از این

حکم اصل خود که اشتراک عمومی  سببیت دارند و معادن موجود در ملک خصوصی به
. شود ه سیره و عرف، معادن مملوک شخصی نمیباشند؛ و با استدالل ب است، باقی می

موجب آن،  توان یافت که به  در حقوق اسالمی، نصی را نمی قابل ذکر آن است کهمطلب
 ،٧؛ ٤٨٣ص ،٢٤[های موجود در آن باشد  ی ثروت مالکیت زمین، مستلزم مالکیت همه

شوند،  های مملوک به ملکیت خصوصی پیدا می ؛ بنابراین معادنی که در زمین]٧١٣ص
برداری که مستلزم تصرفاتی در   هرچند هنگام بهره،ی زمین نیستند در تملک دارنده

معادن نسبت به زمین، مانند طبقه . ی زمین را رعایت کرد زمین است، باید حقوق دارنده
پایین و باال، اصل و فرع، نما و سود، نتیجه و جزء زمین نیستند و موضوع جداگانه، در 

 . خواهد داگانه میحکمِ خود، دلیل ج



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٤٣٨

برای اثبات استقالل معدن از زمین و عدم تابعیت مالکیت معادن از مالکیت زمین 
 معدن یا در صورت نوعیه خود از تحت صدق صورت زیر نیز استدالل نمود؛ توان به می

بنابر تقدیر اول، در عدم جزئیت . شود شود یا خارج نمی اسم زمین بر آن عرفاً خارج می
کند و معدن از  زمین بحثی وجود ندارد؛ زیرا اسم زمین بر آن صدق نمیمعدن برای 

بر تقدیر دوم، حکم شرعی  اما بنا.  واسطه دگرگونی صورت، خارج است حقیقت زمین به
ثابت ) نه از حیث دیگری(د شو که برای زمین، به جهت اینکه عرفاً زمین محسوب می

آید؛ زیرا موضوع حکم  حساب می ن به، شامل معدن نیز بوده و معدن جزئی از زمیاست
اما اگر . دشو باشد، که شامل معدن نیز می شرعی، زمین بدون هیچ قید و خصوصیتی می

واسطه حیثیت و شرایط خاصی باشد نه فقط  حکم شرعی که برای زمین ثابت است، به 
به جهت اینکه زمین است، در این صورت باید مالحظه کنیم که زمین با این حیثیت 

واسطه یک حیثیت  اگر زمین به : یمیگو شود یا خیر؟ در جواب می عدن را شامل میم
گردد؛ معنی این عبارت این است که  خاصی دارای حکمی شده باشد، شامل معدن نمی

گویی معدن در زمینی که موضوع برای حکم شرعی قرار گرفته لحاظ نشده است، پس 
 آن ، احکام شرعی مالی برای زمین، ازبنابراین. معدن در این حکم تابع زمین نیست

جهت که زمین یک ثروت اقتصادی است که   آن جهت که مال است ثابت است؛ یعنی از 
 . باشد رود، احکام شرعی مالی برای آن ثابت می از آن منفعت اقتصادی معینی انتظار می

ست؛ تردید معدن دارای حیثیت مالی مستقلی نسبت به سایر اجزاء عادی زمین ا بی
آید؛ پس،  حساب نمی  به،جهت که مال است  آن و در نظر عرف معدن جزئی از زمین از

آید، جزئی از زمین  جهت که مال مستقلی به شمار می  آن بر تقدیر دوم نیز معدن، از بنا
 آن باشد، از اگرچه معدن در مسمای عرفی لغوی، جزئی از زمین می. شود محسوب نمی

اعده تبعیت در ملکیت بر معدن موجود در زمین مطابقت جهت که زمین است؛ پس ق 
جهت که مال است، ثابت شده است، و معدن   آن ندارد؛ زیرا مالکیت برای زمین، صرفاً از

جهت که مال است جزئی از زمین نیست؛ پس در مالکیت تابعی برای زمین نیست   آن از
 . ]١٨٤ص ،٣ ج ،٤٢؛ ١٦٧ و١٦٦ ص ،١ ج ،٥٢؛ ١٣٧و١٣٦ص ،٢[

معادن چه در اعماق زمین باشند، چه در سطح آن، در مقابل زمین موجودات دیگری 
آیند و دارای وجود مستقلی هستند؛ و در نزد عرف، از شئون و توابع زمین  به شمار می

شوند؛ و نسبت معدن به زمین، نسبت مظروف به ظرف است نه نسبت  محسوب نمی
که معدن وجودی  حالی ی درخت است، درثمره به درخت؛ زیرا ثمره، نماء طبیعی برا

مستقل در برابر زمین است، که در آن تکون پیدا کرده است و اینکه مالکیت ظرف باعث 
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 را از نمائات ارض محسوب معدن ،قطعاً عرفو . ]٣٤٩ص ،٣٨[شود  یت مظروف نمیمالک
 . بلکه برای آن ملکیت مستقلی قائل است،کند  نمی

 با زمینی که معدن است، شده  واقعکه معدنی در آن زمینی  ، شودسؤالممکن است 
دهد معدن ارزش مستقل   حقیقتاً قیمتشان فرق دارد و این نشان می،در آن نیست

د قیمت زمین دارای معدن ند و بگوینممکن است این را دلیل بر تبعیت بگیر؛ که ندارد
 ،لیل بر این است پس این د،کند  کامالً فرق می،با قیمت زمینی که معدن در آن نیست

به  .شود که این معدن جزئی از زمین است و تابع آن است و از شئون زمین محسوب می
 چون اگر زمینی که معدن در آن ؛ هم برای تبعیت کافی نیست بیان اینکه رسد نظر می

 برای این است که خودش یک ثروت مستقل محسوب ، قیمت بیشتری داردشده واقع
  دیگرقیمتیمعدن و ت یک قیمین است که بگوییم که زمین همانند ا یعنی ؛شود می
 لحاظ ،اند شده ضمیمه که به هم ،  دو ثروت و دو مالعنوان دو بهچون این رو،  ؛ ازایندارد
 بر اساس آنچه گفته شد فرقی در عدم .]٥٠:نکـ  [دنکن شوند، قیمت بیشتری پیدا می می

لکیت زمین، مالکیت خصوصی باشد یا تبعیت معدن برای زمین در مالکیت بین اینکه ما
زیرا که معدن در همه این شرایط و احوال، . مالکیت دولت یا مالکیت مسلمین نیست

جهت  شود دارد، و عرفاً جزئی از زمین ازآن مالیت مستقلی از زمینی که در آن یافت می
ند آید؛ البته ممکن است معادنی که نزدیک سطح زمین هست حساب نمی که مال است به

  .عرفاَ جزء زمین محسوب شوند و حکم آن را پیدا کنند
 

 نتیجه 
. در مورد مالکیت معادن چهار قول عمده وجود دارد که،دست آمد از مطالب گفته شده به

شود و اختیار آن   که معادن مطلقا از انفال محسوب می،گروهی براین عقیده هستند
  که هر،ز مباحات اصلیه محسوب شدهدر قول دوم معادن مطلقا ا. باشد بدست حاکم می

 ، قول سوم عقیده دارد.مند شوند توانند به اندازه نیاز خود از آن بهره مسلمانان می یک از
 و قول چهارم در مورد معادن .اند معادن مطلقا تابع زمینی هستند که در آن بوجود آمده

 .انسته استظاهر قایل به مباح اصلی بودن و معادن باطن را تابع حکم زمین د
ها، ضمن پذیرفتن قول اول به  نویسندگان مقاله پس از بررسی اقوال و ادله آن

براساس این نظریه مردم بدون اذن حاکم شرع . اند تفصیل و توضیح دالیل آن پرداخته
رعایت   هرچند در ملک شخصی آنان باشد و هرکسی با،حق تصرف در معادن را ندارند

  . آورد  در آنها تصرف نموده و آن را به تملک خود در،دتوانمقررات و اذن حاکم می
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 . ائمه اطهار علیهم السالمیقم، مرکز فقه. األنفال
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 . جلد سوم، قم، دار البشیر.  کتاب الخمس و األنفالـفقه الشیعة ). ١٤٢٧ (یمهد، سیدمحمدی خلخالیموسو. ]٤٢[
جلـد یـک، قـم، مؤسـسه مطبوعـات دار العلـم،             . تحریر الوسیلة ). ؟(اللّه   ، سیدروح ی خمین یموسو. ]٤٣[

 . ٣٥٣ص
 .، تهران، انتشارات سروشصحیفه نور، )١٣٦٩ (ـــــــــــــ. ]٤٤[
جلد بیست و پنجم، قـم، مؤسـسة   . موسوعة اإلمام الخوئي). ١٤١٨(، سید ابو القاسم   یموسوی خوی . ]٤٥[

 .إحیاء آثار اإلمام الخوئي
 جلـد  .مدارك األحکام في شـرح عبـادات شـرائع اإلسـالم    ). ١٤١١ (ی، محمد بن علی عامل یموسو. ]٤٦[

 .السالم البیت علیهم پنجم، بیروت، مؤسسه آل
جلـد دوم، قـم، دفتـر       . الوالیة اإللهیة اإلسالمیة أو الحکومة اإلسالمیة     ). ١٤٢٥(مؤمن قمی، محمد    . ]٤٧[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیانتشارات اسالم
 چـاپ هفـتم، جلـد سـی وهـشتم،           .جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم     ). ؟(، محمد حسن    ینجف. ]٤٨[

 . بیروت، دار إحیاء التراث العربي
جلد دهم، قم، مؤسـسه     . مستند الشیعة في أحکام الشریعة    ). ١٤١٥ (ی، احمد بن محمد مهد    ینراق. ]٤٩[

 .آل البیت علیهم السالم
 . قم، سال پنجم، جلسه سی و نهم.  کتاب خمس ـدرس خارج فقه). ١٣٩٣(نورمفیدی، سید مجتبی . ]٥٠[
تم، بیـروت، مؤسـسه     جلد هفـ  . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل    ). ١٤٠٨(حسین  ، میرزا ینور. ]٥١[

 .السالم البیت علیهم آل
چاپ دوم، جلد اول، قـم، مؤسـسه دائـرة     . کتاب الخمس ). ١٤٢٥(، سید محمود    ی شاهرود یهاشم. ]٥٢[

 .  بر مذهب اهل بیت علیهم السالمیالمعارف فقه اسالم
جلد چهاردهم، قـم، مؤسـسة الجعفریـة        . مصباح الفقیه ). ١٤١٦ (ی، آقا رضا بن محمد هاد     یانهمد. ]٥٣[

 . إلحیاء التراث و مؤسسة النشر اإلسالمي
جلد اول، تهـران، دانـشگاه      . حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران    ). ١٣٧٤. ( هاشمی، سید محمد   .]٥٤ [

 .شهید بهشتی


