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چکیده
با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن ،تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های
متفاوت در این زمینه نیاز است .محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های
شخصی است .قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است :انفال بودن (در اصل
 51ق.ا) ،شخصی بودن (در ماده  565ق.م) ،و در تبصره  2ماده  22قانون معادن مصوّب  ،5911نظریه
تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ الشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی
زمین شخصی ،ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است .از آنجایی که
قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب
سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح
ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات ،نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد .آن چه در نهایت به
دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت ،تابع
زمین دانسته ،و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق
انفال ،یا مشترکات عمومی دانست.
کلیدواژه :معادن باطنی ،معادن ظاهری ،ملک شخصی ،انفال ،ملکیّت شخصی.
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 -1مقدّمه و طرح بحث
زمین با همه وجود ،بستری آرام را برای انسان فراهم آورده استت تتا بته آرامتش و
آسایش برسد .اراده الهی به آن تعلّق گرفته استت تتا زمتین و هتر آن چته در آن استت
مسخّر اراده آدمی قرار گیرد تا از مواهب آن نهایتت استتفاده را ببترد و آن را در مستیر
کمال خود بکار گیرد؛ خداوند متعال در قرآن می فرمایتد« :خلتق لکتم متا فتی االرض
جمیعاً» (بقره.)6 :
زمین سرشار از منابع و معادن گوناگون همچون طال ،مس ،گتاز ،نفتت و  ...استت.
معادن به عنوان مواد اولیه و پایه ثروت های طبیعی ،تتثثیر و اهمیتت فراوانتی در حیتات
فرد و جامعه دارد؛ از ثروتهای اساسی به شمار می آید و نقش ارزنده و تعیتین کننتده
ای در تولیدات اقتصادی و تتثمین نیازهتای گونتاگون دارد .حتتی متی تتوان گفتت در
حقیقتتت ،زمتین و ثتتروت هتتای نهفتتته در آن ،خمیرمایته اصتتلی کلیته صتتنایع بتتزرگ و
کوچک و پایه اقتصادی کشورها را شکل می دهد و دولت هتا نیتز بودجته ختود را بته
میزان استحصال آن تعیین می کنند.
انسان ها در طول حیات اجتماعی خود در مورد کشف و استخراج و تملّک معتادن
با هم در نزاع به سر می برده و تا کنون این نتزاع هتا گریبتان گیتر جوامتع بتوده استت؛
دولت ها نیز برای تثمین منابع مالی خود این گونه ثروت هتا را ملّتی معرفتی کترده و از
دسترس افراد دور نگهداشته اند؛ همچنین مجالس قانونگذاری در این خصوص ،مبتانی
متفاوتی را اساس قانونگذاری خویش قرار داده و هر کدام شتیوه ای را برگزیتده انتد و
بعضاً میان معادن کوچک و بزرگ ،یا در سطح زمین و اعماق آن و غیره تفاوت هتایی
را در نحوه تملّک قائل شده اند.
سؤالی که در این پژوهش متورد توجته قترار گرفتته آن استت کته اکنتون در نظتم
حقوقی ایران ،معادن واقع در زمین های شخصی از چه وضعیّتی برخوردار هستتند چته
آن که در خصوص وضعیّت معادن در نظام حقتوقی ایتران نظتر واحتدی وجتود نتدارد
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بلکه دیدگاه ها در این خصوص متفاوت اند؛ برخی قائل به مالکیّتت شخصتی و برختی
قائل به انفال و عده ای هم آن را از جمله مشترکات عمومی دانسته اند.
بهطور طبیعی برای رسیدن به پاسخی مناسب در این خصوص ،می بایستت بته ایتن
قبیل سؤاالت پاسخ داد که اساساً مفهوم معدن چیست مبانی حقوقی کیفیّت تعلّق حتقّ
بر معادن چگونه است آیا اینگونه ثروت ها به تَبَع زمین ملک صاحب آن هستت یتا
این کته از مصتادیق انفتال یتا مشتترکات عمتومی بتوده ،و امتر آن بته دستت حتاکم و
حکومت است
با توجه به ایتن کته احکتام معتادن و مقتررات متفتاوت آن در نظتام حقتوقی ایتران
برگرفته از فقه است بر این اساس ،پژوهش حاضر می تواند با نگاهی به رویکرد فقهتی،
ارزیابی جامعی را از نحوه اختصاص معادن به جامعه حقوقی عرضه کنتد .ستعی بتر آن
است تا آراء فقیهان و نظرات مشهور فقهی و نیز قواعد فقهتی  -حقتوقی مربوطته متورد
بررسی قرار گیرد.
خاطر نشان می شود که مسثله مالکیّت معادن در زمین های شخصتی در بستیاری از
مباحث استداللی فقهای امامیه نظیر شیخ طوستی (526/2 :5921؛ محقّتق حلّتی:5522 ،
229/9؛ عالمتته حلّتتی ،بتتی تتتا552/1 :؛ شتتهید اوّل62/9 :5551 ،؛ شتتهید ثتتانی:5552 ،
592/1؛ نجفتتی ،بتتی تتتا 25/56 :؛ شتتیخ انصتتاری95 :5551 ،؛ یتتزدی255/2 :5522 ،؛
بروجردی912 :5529 ،؛ حکیم569/9 :5556 ،؛ خمینی ،بی تا )222/2 :به صتورت غیتر
مستقلّ پرداخته شده است .این مسثله غالباً ذیل عنوان خمس ،احیاء ،حیتازت ،مباحتات
و مشترکات مطرح می شود .در برخی از نوشته ها به صورت فرعی و استطرادی بته آن
اشاره شده است .در مقاالت و پایان نامه ها نیز این عنتوان مستتقالً متورد پتژوهش قترار
نگرفته و در ضمن مباحث معادن به برخی از دیدگاه ها اشاره شتده استت ،ماننتد مقالته
« مالکیّت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیتدگاه امتام خمینتی ره» (نیتازی،
کوخایی زاده)562-551 :5996 ،؛ در این مقاله تنها به یک دیدگاه اشاره شده استت .و
نیز پایان نامه «بررسی وضعیّت مالکیّت معادن در حقوق ایران» (حستن نتژاد میتانرودی،
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 )5996در آن تنها به امکان تملّک بخش خصوصی پرداخته شده است و در حقیقت از
زاویه ای دیگر به مالکیّت مطلق معادن پرداخته شده و معادن واقع در اراضتی شخصتی
را اصالً مورد بحث قرار نداده است .در پژوهش حاضر با جمع آوری اقوال فقها ،تنقیح
اصول و مبانی فقهی ،نقد و تحلیل آراء و تبیتین قتول مختتار ،ارزیتابی جتامعی از نحتوه
مالکیّت معادن واقع در اراضی شخصی ،به جامعه حقوقی عرضه می شود.

 -1مفاهیم
برای احتراز از هرگونه اشکال در فرایند فهم موضوع پژوهش میبایست در درجه
نخست ،مراد از مفاهیم و اصطالحات پرکاربرد و اساسی در پژوهش را تبیین کرد تا از
مغالطه اشتراک لفظی در امان باشیم .در ذیل به چند واژه مهم و ضروری برای فهم
موضوع اشاره خواهد شد:
 -1-1وضعیّت
لغویان در لغت فارستی ،وضتعیّت ( )statusرا برگرفتته از زبتان عربتی متی داننتد
(دهختتدا )152/95 :5955 ،و بتته معتتانی گونتتاگونی همچتتون :جایگتتاه ،طتترز استتتقرار
(همتان) ،چگتتونگی ،کیفیّتت ،موقتتع و موقعیّتت (معتین ،)561/6 :5995،هیتثت ،شتتکل
(عمید )2562/9 :5969 ،و غیره آمده است.
در اصطالح حقوق مدنی ،وضتعیّت در مبحتث اشتخاص بته معنتای وضتع حقتوقی
شخص و موقع او نسبت به حقوقی که متیتوانتد در جامعته داشتته باشتد بکتار متیرود
(صفائی)52 :5911 ،؛ پرواضح است که آن چه در این مکتوب متوردنظر استت معنتای
لغوی کلمه در زبان فارسی است و آن به معنای حالت ،کیفیّتت ،چگتونگی و موقعیّتت
است؛ بنابراین معنای مراد ،موقعیّت و وضع حقوقی معادن واقع در ملک شخصی است؛
و معنای اصطالحی حقوق بین الملل خصوصی نیز مدّنظر نمی باشد.
 -1-1معدن
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معدن از ریشه عَدَن در لغت به معنای مکان ،استقرار (جزری ،بیتا )592/9 :و اصتل
و ریشه (ابن منظور )219/59 :5555 ،است؛ از اینرو به مکان هایی که دارای جتواهرات
و حاوی مواد پرارزش هستند ،معدن اطالق می شود ،زیرا آن مکان ها محلّ استتقرار و
ریشه و اصل آن مواد می باشد؛ و با اضافه کلمه معدن با نوع متواد متوردنظر ،تمییتز در
انواع آن صورت می گیرد نظیر معدن طال ،معدن نقره و ...؛ به نظر برختی صتاحبنظران،
معدن را از آن جهت که انسان ها به دلیل اقامتی کته بترای استتخراج متواد معتدنی متی
گزینند ،معدن گویند (مشکینی ،بی تا )121 :اما به نظر می رسد مکان های حاوی متواد
قیمتی را با چشم پوشی از استقرار و عدم استقرار انسان ها معدن گویند و بتر مرکتز هتر
چیزی معدن آن شیء اطالق می شود و قید استقرار در آن موضوعیّت ندارد.
در اصطالح نیز معدن ،موافق معنای لغوی آن آمده و بر مکان هایی اطالق می شود
که مرکز و حاوی مواد دارای خصوصیّت و ارزش اقتصادی باشد (همان.)121 :
به نظر برخی از فقها ،معدن فقط بر مُستخرَج (مواد استخراجشده) اطالق متی شتود:
«ظاهر الفقهاء أو صریحهم أنّ المراد بالمعدن الحالّ ال المحلّ» (همان )121 :امتا بته نظتر
برخی دیگر ،هم بر محلّ و هم بر مواد مستخرج ،اطالق معدن صحیح هستت (ستعدی،
 .)959/9 :5522عالمه بحرانی می نویسد« :برخی از فقها بر مواد مستخرج ،معتدن گفتته
اند و برخی دیگر بر زمینی که دارای ویژگی مالی باشد و بتوان نفع قابل تتوجهی از آن
برد نیز معدن اطالق کرده اند» (بحرانی .)921/52 :5521 ،شاید بتتوان گفتت کته دلیتل
اطالق عنوان معدن بر مواد خارج شده از زمین ،بدان جهت است کته در فقته ،غترض،
بیان حکم شترعی متواد مستتخرج از زمتین استت ،لتذا غالبتاً اصتطالح معتدن بتر متاده
استخراجی اطالق شده است (مشکینی ،بی تا.)121 :
اما حقّ آن است که در بیان فقیهان ،بر زمینتی کته دارای انتفتاع عظتیم باشتد معتدن
اطالق شده است هرچند اطالق معدن در حقیقت ،به ختاطر وجتود آن ماهیّتت و متواد
باارزش اقتصادی است اما با این وجود ،بر خود محلّ و زمین نیز معدن اطالق میشتود.
در ادامه باید گفت که این کلمه در فقه بر هر دو معنا و مصداق استعمال می شتود و بته
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دلیل تعلّق حکم شرعی به مستخرَج ،بیشتر نگاهشان به آن است؛ لذا باید قائتل شتد کته
در صورت اطالق ،این کلمه به متعلّق حکم ،یعنی همان مواد مستخرج انصراف دارد.
در قانون معادن ،این اصطالح به موادی معدنی ای اطالق شده کته بهتره بترداری از
آن مقرون به صرفه باشد (قانون معادن.)5911 :
 -1-3زمین شخصي
مالکیّت ،عبارت از رابطه اعتباری (محقّق داماد )526/2 :5526 ،و حقوقی است که بتین
شخص و عین خارجی است که به او اجازه می دهد هرگونته تصترّفی را در متال ختود
بنماید (امامی ،بی تا)526/5 :؛ بنابراین مالکیّت ،حقّی است مطلتق ،انحصتاری و دائمتی
که شخص نسبت به مالی داشته و می تواند از تمام منافع اقتصادی آن بهتره منتد گتردد
(طاهری .)596/5 :5552 ،کارشناسان ،اموال را به لحاظ نوع مالکیّت به دو قستم تقستیم
می کنند :خاصّ و عامّ (مظفّر )55 :5992 ،و عامّ را به دو قسم :دولتی و عمومی (جمعی
از پژوهشگران)659/5 :5526 ،؛ از ملکیّتت خصوصتی بته ملکیّتت مطلتق کته بتاالترین
مراتب ملکیّت است (خلخالی )299/9 :5521 ،تعبیر می شود؛ از آنجا که زمین یکی از
مصادیق مال شمرده شده ،به خاصّ و عامّ تقسیم میشود و زمینی را که در ملکیّت فترد
یا افراد محدود باشد زمین شخصی یا همان خاصّ گویند.

 -3دیدگاه های فقهي پیرامون چگونگي تعلّق حقّ به معادن
در این بخش ،به نحوه تعلّق حقّ به معدنِ واقع در زمین های شخصی پرداخته متی شتود
و سه دیدگاه عمده در این مسثله مورد بررسی قرار خواهتد گرفتت :ملکیّتت شخصتی،
ملکیّت اشتراکی و انفال بودن.
 -3-1ملکیّت شخصي معادن
عدّه ای از فقها (محقّق حلّی229/9 :5522 ،؛ عالمه حلّی ،بی تا552/1 :؛ شهید اوّل،
62/9 :5551؛ شهید ثانی592/1 :5552 ،؛ نجفی ،بی تتا25/56 :؛ شتیخ انصتاری:5551 ،
95؛ یتتزدی255/2 :5522 ،؛ اصتتفهانی951 :5522 ،؛ بروجتتردی912 :5529 ،؛ حکتتیم،
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 )569/9 :5556در خصوص معادنی که در زمتین هتای شخصتی کشتف متی شتوند بته
مالکیّت مالک قائل شده اند .این گروه برای اثبتات متدّعای ختود بته ادلّته زیتر استتناد
کردهاند:
الف :قاعده «من ملک شیئاً ،ملک قراره إلتی تختوم اضرض»(5نجفتی ،بتی تتا255/26 :؛
نراقی612 :5521 ،؛ خوئی.)29/21 :5552 ،
ب :قاعده «من أحیی أرضاً فهی له» (کلینی219/1 :5521 ،؛ عاملی.)552/59 :5559 ،
ج« :اصل تابعیّت نماء و منفعت از عین»(2اشتتهاردی212/29 :5551 ،؛ کاشتف الغطتاء،
592/5 :5919؛ حائری.)159 :5552 ،
د :وجود روایت های متعدّد دالّ بر ملکیّت شخصی معتادن؛ نظیتر روایتت ستعید اعترج
(حرّ عاملی.)552/21 :5529 ،
ه :ملکیّت زمین ،مستلزم ملکیّت اجزای آن است(9کاشف الغطاء ،بی تا521/5 :؛ نجفی،
بی تا555/29 :؛ همدانی29/55 :5556 ،؛ میالنی.)91 :5991 ،
و :قاعده و اصل تبعیّت(5محقّق حلّی229/9 :5522 ،؛ عالمه حلّی ،بی تتا552/1:؛ شتهید
اول62/9 :5551 ،؛ شهید ثانی.)592/1 :5552 ،

 -5مفاد قاعده :اگر فردی زمینی را مالک شد به تبع آن زمین ،باالی آن تا هر اندازه باال رود و زیر و اعماق آن تا
هر اندازه پائین رود را مالک می شود .قانونگذار نیز در وضع قانون ،قاعده مذکور را مورد توجه قرار داده و در
ماده  92قانون مدنى آن را منعکس کرده است.
 -2از لوازم ملکیّت ،ملکیّت منافع است و علی االصول در صورت مالک شدن فرد از طُرُق مشروع این مالکیّت،
مقتضی ملکیّت تمام منافع و مزایا و آن چه موجود و معلوم و چه نا معلوم از زمین خواهد بود و علم به آن
مدخلیّتی در ملکیّت ندارد.
 -9زمین از اجزای متفاوتی نظیر سنگ ،خاک ،آهک ،آهن و غیره تشکیل شده و معدن نیز از جمله اجزاء و
ماهیّت و حقیقت زمین است.
 -5زمین دارای توابع و لواحقی است که عرفاً آنها را خارج از عنوان زمین نمی دانند و معدن نیز از جمله توابع به
شمار می آید ،پس اگر زمینی یافت شود که در آن معدن وجود دارد به تبع زمین ،ملک مالک می باشد.

وضعیّت فقهي حقوقي معادن واقع در أراضي شخصي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 121

ز :وجوب خمس بر معدن( 5صدر129 :5551 ،؛ نراقی.)569/52 :5551 ،
ح :سیره عقال و متشرّعه( 2خوئی ،بی تا.)12 :
در این میان ،گتروه دیگتری (طباطبتائی )55 :5559 ،قائتل بته تفصتیل شتده و میتان
معادن تفاوت گذاشته اند و برخی از معادن را تتابع زمتین و برختی دیگتر را تتابع نمتی
دانند؛ ازجمله این فقیهان امام خمینی (ره) هستند که معتادن ظتاهری را از مشتترکات و
معادن باطنی را در صورتی که زمین در ملکیّت باشد ،ملکیت آن را به تبع ملک مالتک
می داند (خمینی ،بی تا)222/2 :؛ عدّهای دیگر تنها معادنی را که عرفاً به تبع زمین باشد
 مثل معادن ظاهری -ملک مالک دانسته ،اما معادن باطنی را تتابع نمتی داننتد ،زیترا ازمنظر عرف ،اطالق زمین بر معادن واقع در اعماق زمین ،صحیح نیست (بحرانی:5559 ،
.)296/1
با این حال ،آن دستته از فقهتایی کته نظرشتان بته تفصتیل بتود بترای تفصتیل ختود
مالکاتی را بیان کرده اند که این مالکات ،ناظر به انتواع و اقستام معتادن استت؛ برختی
(طوسی )521/2 :5921 ،مایع و جامد بودن ،گروهی (یتزدی )255/2 :5522 ،کوچتک
و بزرگ بودن ،عدّه ای (نجفی ،بی تا )555/29:همجنس زمین یتا مغتایر بتا آن بتودن و
دسته ای (یزدی )255/2 :5522 ،ظاهر و باطن بتودن را متالک تفصتیل قترار داده انتد.
خاطرنشان میشود ردّ پایی از این تفاوت ها که مالک قول بته تفصتیل را تشتکیل متی
دهد در کتاب و سنّت وجود ندارد و فهم و برداشت کارشناسان است؛ شاید هتم بتتوان
گفت که به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان فقه عامّه و خاصّه ،مالک های مذکور در قرون

 -5خمس به اموری تعلّق می گیرد که در ملکیّت فرد باشد؛ یعنی در مرتبه اوّل باید مملوک بودن محقّق شود و
در مرتبه دوم بعد از تحقق ملکیّت ،خمس بر مالک واجب می شود ،پس از آنجایی که خمس به معدن تعلّق
گرفته ،مشخص می شود که معدن در ملک شخص است ،زیرا خمس به موردی تعلّق می گیرد که آن چیز
ملک فرد باشد.
 -2سیره عقالء و متشرّعه بر این اصل مبتنی است که مالک زمین را مالک آن چه در آن است ،می دانند.
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گذشته ،از فقه عامّه وارد فقه خاصّه شده است؛ چراکه ادلّته و مبتانی ایتن تقستیمات در
کتب فقهی آنان وجود دارد.
نقد و بررسي :برای نقد این نظریه باید سراغ ادلّه رفت و در ردّ قاعده ابتدا باید گفت
اوالً ،این قاعده از مشهوراتی است که هیچ پایه و اساستی در منتابع از آن وجتود نتدارد
(شاهرودی)561/5 :5521 ،؛ ثانیاً ،مسثله ملکیّت و تابعیّتت منتافع ،یتک مستثله اعتبتاری
است که عقال جعل کرده اند و شارع آن را امضا نموده است و عقال حدّ متعارفی بترای
آن از پائین  -تا زیر زمین و سرداب -و از باال -طبقات فوقانی متعارف  -قائل هستتند و
بیش از آن را در حیطه ملکیّت مالک نمی دانند.
در خصوص قاعده دوم نیز باید گفت که قاعده احیاء نمی تواند مدّعای ایتن گتروه
را اثبات کند ،زیرا آن چه در ادلّه به عنوان مبدأ ملکیّت به شمار آمتده ،عملیتات احیتاء
است و به مقتضای ادلّه ،آن چه احیاء کننده ،مالک می شود خود زمین استت و معتادن
و منابع طبیعی در زمین را مالک نمی شود ،زیرا این عناوین ،عنتاوینی مستتقلّ و جتدای
از عنوان أرض هستند و احیای زمین ،مالزم با احیای معدن و نظیتر آن نیستت؛ بنتابراین
معادن و منابع موجود در زمین ،عناوین قائم به خود و مقابل عنوان زمین هستند و نسبت
میان آن دو ،نسبت ظرف و مظروف است؛ لذا نمی توان نصوص احیای زمین را شتامل
این عناوین شمرد (فیّاض ،بی تا.)95/1 :
در نقد قاعده سوم گفته شده ،دلیلی بر این نیستت کته معتدن ،فایتده و نمتای زمتین
باشد بلکه مالی در ضمن مال دیگر است و نسبت میان آن دو ظرف و مظتروف استت؛
ملکیّت ظرف هم مستلزم ملکیّت مظروف نیست؛ پس همانند درخت و میوه نیست کته
گفته شود میوه در ملکیّت ،تابع درخت است (صدر.)152 :5551 ،
در نقد استدالل به روایات بایتد گفتت کته جتواز بیتع متذکور در روایتت ،اعتمّ از
ملکیّت است؛ چون انسان می تواند حقّ اولویت خود را نیتز بفروشتد و مشتتری بتا ایتن
خرید ،حقّ اولویت در انتفاع را به دست میآورد و اگر روایات باب جواز بیتع قنتات و
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چشمه را تمام شده بدانیم میگوئیم بیش از حقّ اولویت را داللتت نمتی کننتد (صتدر،
.)159 :5551
در مورد اجزای زمین شمردن معدن باید گفت که این مطلب را نمی توان بتر تمتام
معادن صادق بدانیم و باید میان انواع معادن تفاوت قائل شد؛ لذا عدّه ای از فقیهان ایتن
مطلب را به طور مطلق نپذیرفته و میان معادن تفاوت قائل شده اند و معادنی نظیر نفتت،
قیر و فلزات را که عرفاً از جنس زمین نمی باشند از مفهوم زمتین ختارج متی داننتد ،بتر
خالف موادی نظیر سنگ ،گچ ،آهک و مانند آن که حقیقتاً از جتنس زمتین هستتند و
اطالق عنوان أرض بر آنها صحیح استت؛ لتذا متی تتوان استم زمتین را بتر منتاطقی کته
سرشار از این مواد باشد نهاد و این اطالق عرفاً صحیح است؛ بنابراین بایتد میتان معتادن
تفصیل قائل شد (همدانی)29/55 :5556 ،؛ و در خصتوص موضتوعاتی کته در صتحّت
اطالق زمین بر آنها شکّ وجود دارد اصل عدم جاری می شود؛ پتس منتاط و متالک،
صدق عرفی است.
در خصوص قاعده تبعیت نیز باید گفت کته استتدالل آنهتا را نمتی تتوان در مطلتق
معادن پذیرفت زیرا تبعیت ،یک مفهوم اعتباری است که دارای حدّ و حتدود متعتارف
است و در معادن همجنس با زمین و معادن ظاهری ،قابل تصتوّر و صتادق استت امتا در
معادن باطنی و غیر همجنس قابلاثبات نیست و عرفاً نیز از توابع زمین به شمار نمیآید؛
پس به طورقطع نمی توان این قاعده را در تمام انواع معادن جاری دانست.
نقد دلیل دیگر آنها بدین توضیح است که اوالً ،ادعتای وجتوب خمتس بتر معتدن،
دلیل بر ملکیّت شخصی رقبه و چشمه معدن نیست ،چون بر انفال یا مشترکات که مورد
انتفاع واقع می شوند نیز خمس تعلّق میگیرد ،در حالی که منتفع ،مالک عتین انفتال یتا
مشترک نیست؛ پس صِرف وجوب خمس نمتی توانتد دلیلتی بتر ملکیّتت معتدن باشتد
(نراقی )569/52 :5551 ،و اذن امام در استفاده از انفال هیچ مالزمه ای بر مالتک شتدن
مثذون آن ،نسبت به عین انفال ندارد .ثانیاً ،اخبار وجوب خمس در معدن ،در مقام بیتان
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حکم معدن نیستند تا بتوان به اطالق آنها در موارد شکّ ،تمسّک کرد ،بلکه ایتن دستته
از روایات در مقام بیان اثبات خمس بر کسی است که معدن را مالک متی باشتد؛ پتس
نمی توان در حالت شکّ در ملکیّت ،حدوثاً و بقائاً ،به این اخبار تمسّک کترد (صتدر،
.)129:5551
در مورد سیره متشرّعه باید گفت که سیره ،اطالق نتدارد و قتدر متتیقّن متواردی را
تابع زمین می داند که عرفتاً تتابع بتودن بتر آن صتادق باشتد (ختوئی ،بتی تتا )12:و در
خصوص معدن این سیره ،مشکوک است؛ مضاف بر ایتن کته ،ستیره بته ختودی ختود
حجّت نیست مگر با امضای شارع؛ و امضای شارع کشف نمی شود مگر با عدم ردع او
و در اینجا هرچند ردع صریح و صحیحی در بین نیست امتا روایتات ضتعیف ،احتمتالی
هرچند ضعیف می سازند که حاکی از ردع شارع است ،در حتالی کته در اعتبتار ستیره
باید قطع به عدم ردع وجود داشته باشد تا بتوان به ستیره استتناد کترد؛ بنتابراین هرچنتد
احتمال ردع ،ضعیف است اما با ایتن وجتود ،متانع از حجیّتت ستیره متی شتود (صتدر،
.)122 :5551
با توجه به مخدوش بودن تمام مستندات نظریّته ملکیّتت شخصتی ،بایتد گفتت کته
نمیتوان این قول را پذیرفت و تنها بر تفصیل میان معادن داللت دارند.
 -3-1مشترک بودن معادن
دومین دیدگاه ،معادن را از جمله مصادیق مشترکات برشمرده و بر ایتن متدّعا پتای
می فشارد که در جوامع بشری سرمایه هایی وجود دارد که میان تمام انسان ها مشترک
می باشند و تمام افراد می تواننتد طبتق متوازین و قواعتد حتاکم بتر هتر سترزمین از آن
سرمایه ها استفاده کنند؛ از جمله میتوان به آب ،زمین ،هوا و غیتر آن اشتاره کترد کته
در فقه امامیه از اینگونه سرمایه ها به «مشترکات» تعبیر شتده استت و معتادن را بایتد از
جمله مصادیق آنها به شمار آورد کته همته متردم در انتفتاع از آنهتا مستاوی هستتند؛ از
جمله احکام مشترکات ،حقّ اولویّت در انتفاع با سبقت است که با انتفاع به مقتدار نیتاز
صورت می گیرد و مابقی آن بر عنتوان اوّلتی ختود یعنتی مشتترک بتاقی خواهتد مانتد
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(بحرانی ،بی تا)512/55 :؛ اما عده ای در مسثله قائل به تفصیل شده و میان معتادن ظهتر
اضرضی و معادن باطنی تفاوت گذاشتته و اوّلتی را جتزو مشتترکات ،و دوّمتی را جتزو
«انفال» معرفی کرده اند .باید خاطرنشان کرد که مشترک بتودن یتک چیتز ،بتدین معنتا
نیست که همه مالک بوده و حقّ تصرف داشته باشند و هیچ نوع رابطه ای میان مشترک
با هیچ فردی وجود نتدارد و در همته مباحتات اصتلیّه ستخن ایتن گونته استت (فیتاض،
.)966 :5525
دیدگاه نخست بر آن است که معادن به طور مطلق از مشترکات است .مهتم تترین
ادلّه و مستندات ایشان برخی از آیات قرآن و اصول عملیّه است؛ آیاتی همچتون «خَلَتقَ
لَکمْ ما فِی الْثرْضِ جَمِیعاً» (بقره )29 :و «وَ الْثَرْضَ وضعها لِلْثَنَامِ» (رحمن )52 :کته لستان
آنها داللت دارد بر این که خداوند متعال زمین و هر آن چه در آن هست را برای انتفاع
و استفاده بشر به طور عام  -به دلیل الف و الم عموم  -آفریده است؛ همچنین ظاهر این
ادلّه ،جواز استفاده و انتفاع از تمامی اشیاء و مخلوقات واقع شده در زمین را می رستاند
مگر این که دلیل معتبری بتر عتدم جتواز صتادر شتده باشتد (راونتدی265/2 :5521 ،؛
سیوری ،بی تا)196/2 :؛ پس مادامی که دلیلتی بتر منتع (فخترالمحقّقین295/2 :5921 ،؛
تمستک بته
مازندرانی ،بی تا )91/5 :یافت نشود بر اصل اوّلی یعنی اباحه باقی است و با ّ
عموم آیه ،معادن را نیز شامل می شود .همچنین ایشان به اصول عملیّه ای همچون اصل
اباحه5و اصل برائت( 2قمی )55/2 :5521 ،تمسّک جستته و قائتل بته اشتتراک آن میتان
ابناء بشر شده و احکام مشترکات را بر آن جاری کرده اند.

 -5مفادّ این قاعده در مورد شکّ در حل ّیت تصرّف از جهت شکّ در حکم از حیث شبهه مفهومیّه به دلیل
ص به باب خاصی از ابواب نیست
اجمال دلیل ،یا شبهه مصداقیّه به دلیل اشتباه در مصادیق است و این قاعده مخت ّ
و در تمام ابواب جاری است (مازندرانی ،بی تا.)29:5 ،
ک در آن ،فقدان یا اجمال دلیل و یا تعارض ادلّه باشد
 -2علمای اصول در شبهات حکم ّیه تحریم ّیه که منشث ش ّ
(سبحانی )91/2 :5922 ،قائل به برائت از تکلیف زاید می شوند .حال در این که عموم افراد می توانند در آن
تصرّف کنند و انتفاع الزم از آن را داشته باشند با اجرای اصل برائت از تکلیف ،جواز آن ثابت می گردد.
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نقد و بررسي :در نقد این دیتدگاه بایتد گفتت کته ایتن استتدالل در متورد مباحتات
اصلی ،زمانی درست است که بر عنوان اوّلی خود یعنی مباحات ،باقی مانده باشتند .امتا
فرض بحث در خصوص زمینی استت کته از عنتوان مباحتات اصتلیّه ختارج شتده و بته
نحوی به ملکیّت رسیده است؛ پس باید گفت که این مورد ،تخصّصاً از محلّ استدالل،
خارج و سالبه به انتفاء موضوع است؛ زیرا مفروض آن استت کته مباحتات بتا احیتاء یتا
حیازت یا هر مملّک مشروع دیگری همچون بیع ،ارث و مانند آن از عنوان اوّلی خارج
شده و عنوان دیگری به خود گرفته است؛ بنابراین مشمول این آیات نمتی شتود و بایتد
گفت که احکام ،خود موضوع ساز نیستند؛ پس معادن واقع در زمتین هتای شخصتی را
باید استثناء کرد؛ زیرا با احیاء که سرچشمه تملّک است از دایره مباحات خارج شتده و
عنوان مملوک و شخصی به خود گرفته و اطالق مباح بر آن نادرست است.
بر این اساس ،دیگر استدالل ها نیز چون روی عنوان مباحات رفته است بایتد گفتت
که به دلیل تبدّل عنوان ،درست نمی باشند.
در ردّ دلیل دوم (اصول عملیّه) گفته متی شتود متوارد اجترای اصتول عملیّته ،عتدم
الدلیل است (خلخالی )952:5521 ،و در معتادن ادلّته ای وجتود دارد هرچنتد بتا انتقتاد
روبرو هستند اما نمی توان از آنها با تمتام اشتکاالت و انتقتادات وارده ،دستت کشتید و
بگوئیم در این مورد دلیلی یافتت نشتد ،زیترا دورنمتایی از حکتم را روشتن متی کنتد؛
بنابراین علی القاعده نوبت به اجرای اصول عملیّه نمی رسد.
بر این اساس ،نمتی تتوان معتادن را از مصتادیق مشتترکات عمتومی برشتمرد؛ زیترا
هرکدام از ادلّه ،قابل نقد بوده و در مدلول هرکدام مناقشه صورت گرفت.
 -3-3انفال بودن معادن
برخی از فقها بر این باورند که معادن به طور مطلق ،جزو انفال بته شتمار متی آینتد.
شیخ طوسی و شیخ مفید (عالمه حلّی )119/2 :5552 ،و همچنین شیخ کلینی و علی بتن
ابراهیم قمّی و سلّار را می توان از قائلین به این دیدگاه برشمرد (محقّتق ستبزواری ،بتی
تا .)165/2 :پیروان این نظریّه به دو دسته از ادلّه تمسّک کرده اند:
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 -3-3-1ادلّه نقلي
تمستک کترد
تنها ادلّه نقلی آنها روایات هستند و در صورتی می توان به ایتن ادلته ّ
که از حیث سندی ،معتبر و از جهت داللی ،تامّ باشند؛ اما در صورتیکته بته هتر جهتت
ناتمام باشند نمی توان آنها را اخذ نمود.
در اینباره به دو دسته از روایات تمسّک شتده استت :در دستته ای از روایتات لفت
معدن به صراحت آمده و دسته دیگتر بالمالزمته بتر معتدن داللتت متی کننتد .ذیتالً بته
بررسی هر دو دسته می پردازیم:
الف :روایات دسته اول
روایت اسحاق بن عمّار که می گوید« :سَثَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الْثَنْفَتالِ فَقَتالَ هِتی
الْقُرَی الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَی أَهْلُهَا ،فَهِی لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کانَ لِلْمُلُوک فَهُوَ لِلْإِمَتامِ ،وَ
مَا کانَ مِنَ الْثَرْضِ الْخَرِبَهِ ،لَمْ یوجَفْ عَلَیهِ بِخَیلٍ وَ لَا رِکابٍ ،وَ کتلُّ أَرْضٍ لَتا رَبَّ لَهَتا وَ
الْمَعَادِنُ مِنْهَا (فیها) ،وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُتهُ مِتنَ الْثَنْفَتالِ» (حترّ عتاملی:5529 ،
 .)195/9و روایت أبوبصتیر از امتام بتاقر(ع)« :لَنَتا الْثَنْفَتالُ قُلْتتُ وَ مَتا الْثَنْفَتالُ قَتالَ مِنْهَتا
الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ کلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ کلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا» (همان.)199/9 :
و روایت داود ابن فرقد از امام صادق(ع)« :قُلْتُ وَ مَا الْثَنْفَالُ قَتالَ(ع) :بُطُتونُ الْثَوْدِیتهِ َو
رُئُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ کلُّ أَرْضٍ لَمْ یوجَفْ عَلَیهَا بِخَیلٍ وَ لَا رِکتابٍ وَ کتلُّ
أَرْضٍ مَیتَهٍ قَدْجَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوک» (همان.)195/9 :
در خصوص سند روایت اسحاق بن عمّار گفتته انتد کته ایتن روایتت ،مستند و صتحیح
است (گلپایگانی)951/52 :5521 ،؛ و روایت ابوبصیر و داود بتن فرقتد را از جهتت آن
که مرفوعه هستند ضعیف به شمار آورده اند (شیرازی.)552 :5556 ،
از نظر داللی ،این دسته از روایات دو متدلول را ایفتا متی کننتد؛ بنتابراین در دو بختش
مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
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در خصوص روایت ابوبصیر و داود بن فرقد نیز ایتن دو روایتت اطتالق دارنتد و شتامل
تمام معادن می شوند؛ پس این دو روایت از حیث داللت تامّ بتوده و داللتت دارنتد بتر
این که تمامی معادن ،جزو انفال هستند (شاهرودی.)511/5 :5521 ،
در ردّ این ادعتا گفتته متی شتود امکتان ادّعتای انصتراف از معتادن واقتع در ملتک
شخصی ،متصوّر است؛ زیترا ستیاق ایتن دو روایتت ،بته قرینته اودیته و آجتام و روؤس
جبال ،معادنی است که در بیابان ،صحرا و کتوه هتا باشتند و ایتن امتور شتامل متواردی
هستند که معموالً ملک شخصی نیستند (شیرازی.)552 :5556 ،
در مورد روایت اسحاق بن عمّار ابتدا خاطر نشان متی شتود کته ایتن روایتت ،اختتالف
نسخه دارد و نمی دانیم صحیح روایت عمار «المعادن منها» است یا «المعادن فیها» ! اگر
دومی صحیح باشد مختتصّ معتادن موجتود در زمتین هتای متوات استت و اگتر اوّلتی
صحیح باشد به انفال بر میگردد (آملتی)229/55 :5922 ،؛ هرچنتد احتمتال رجتوع بته
أرض نیز می رود و این احتمال از جهت قرب أرض به ضمیر ،بیشتر استت و بته زمینتی
که «الربّ لها» بر میگردد؛ اصل در واو عطف است و اگر آن را به انفال ارجاع دادیتم
از جهت آن که در مقام بیان مصادیق انفال است این واو استینافیه خواهتد بتود و نیتازی
به کلمه (منها) نبود (کاشانی ،بتی تتا)591 :؛ و یتا ایتن کته معتادن در انفتال متراد باشتد
(آملی )229/55 :5922 ،که در این صورت ،مطلق معتادن را شتامل نمتی شتود .محقّتق
سبزواری در اینباره می نویسد« :این روایت ،سالم از معارض است و متورد عمتل قتدما
بوده ... ،لکن اشتکال آن در متورد مصتداق معتادن متذکور در روایتت استت» (محقّتق
سبزواری ،بی تا.)165/2 :
نتیجه بررسي روایات دسته اول :به جهت اشکاالت سندی و داللی ایتن دستته از
ادلّه باید گفت که نمتی تتوان آنهتا را مستمستکی بترای اثبتات ایتن دیتدگاه پتذیرفت؛
هرچند ممکن است گفته شود این ضعف سند با عمل اصتحاب جبتران متی شتود و آن
روایتی که از جهت داللت مشکل دارد به وسیله دیگر روایاتی که از حیث داللتت تتامّ
بودند قابل جبران است ،همان گونه که برخی با استتناد بته مجمتوع روایتات متذکور و

وضعیّت فقهي حقوقي معادن واقع در أراضي شخصي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 112

مؤید آوردن قائلین به انفتال همچتون مرحتوم کلینتی ،قمتی ،شتیخین ،قاضتی ،دیلمتی،
فاضل ،بحرانی و ابن أبی عمیر ،انفال بودن را أظهر و ضعف برخی روایتات را بتا عمتل
اصحاب قابل جبران دانسته اند (نراقی)569/52 :5551 ،؛ همچنین می تتوان اتفتاق نظتر
فقها در مورد انفال بودن معادن را پشتوانه این دو روایت قرار داد و از این جهت به آنها
اعتبار بخشید و ضعف آنها را از حیث سند جبران کرد و در نهایت ،با هدف اثبات ایتن
دیدگاه به آنها تمسّک کرد (گلپایگانی.)951/52 :5521 ،
اما در جواب باید گفت که دو روایت ابوبصیر و داود بتن فرقتد بته جهتت احتمتال
انصراف به فرد غالب ،از داللت میافتنتد لتذا نمتی تتوان بترای جبتران داللتت روایتت
اسحاق از آنها کمک گرفت؛ و هنگامیکه بدانیم مستند عمل اصتحاب ایتن مستتندات
باشد اعتبار الزم را نخواهند داشت؛ همچنین باید گفت که اتفتاق نظتر و تستالمی میتان
فقها وجود ندارد و همان گونه که پیشتر گذشت دیدگاه فقیهان در مورد معتادن کتامالً
متفاوت است  -زیرا برخی تصریح به مشترک بودن و عدّه ای ملتک شخصتی بتودن و
برخی تفصیل اختیار کردهاند  -پس تسالم و اتفاق نظری در ایتن بتین وجتود نتدارد تتا
بتوان به آن استناد کرد و ضعف موجود را جبران ساخت (آملی.)229/55 :5922 ،
ب :روایات دسته دوم
روایت اول :معتبره ابی سیار ،از امام صتادق(ع)« :یتا أَبَا َستیارٍ الْتثَرْضُ کلُّهَتا لَنَتا ،فَمَتا
أَخْرج اهلل مِنْهَا مِنْ شَیءٍ فَهُوَ لَنَا» (حرّ عاملی.)152/9 :5529 ،
روایت دوم :محمد بن عبداهلل« :الدُّنْیا وَ مَا فِیهَا لِلَّهِ تَبَتارَک وَ تَعَتالَی وَ لِر َُستولِهِ وَ لَنَتا»
(کلینی.)522/5 :5521 ،
در این دسته از روایات نیز از دو جهتت بحتث متیشتود :جهتت اول اعتبتار ستند و
جهت دیگر مفهوم و داللت.
در خصوص بررسی سندی ،دیدگاه کارشناسان در خصوص اعتبار روایتت اول ،مثبتت
است و آن را صحیح دانسته انتد (اردبیلتی522/1 :5529 ،؛ شتاهرودی-522/5 :5521 ،
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 )592و روایت دوم بته جهتت مرستل بتودن (نراقتی )569/52 :5551 ،و مضتمر بتودن،
ضعیف شمرده شده است (مجلسی دوم951/5 :5525 ،؛ نجفی ،بی تا.)9/56 :
تمستک شتده و
از نظر بررسی داللی نیز از حیث مفهوم به اطالق این دستته از روایتات ّ
معادن را از جمله مصادیق انفال به شمار آورده اند.
در ردّ این مطلب گفته می شود این برداشت اوّلی و ظتاهری ،قابتل پتذیرش نیستت
زیرا مخالف با ملکیّت خصوصی است که در شرع به آن اذعان شتده و محتترم شتمرده
شده است.
همچنین گفته می شود مراد از ملکیّت در این دو روایت ،ملکیّت عرفتانی ،اخالقتی
و فلسفی است و نه ملکیّتت اعتبتاری ،وضتعی و فقهتی؛ بته دلیتل وجتود ملکیّتت هتای
خصوصی که در آیات و روایات به آن اشاره رفته و اینگونه ملکیّت ها معتبتر شتناخته
شده و بر آنها ترتیب اثر گذاشته شده و می شود .سیره عملی اهتل بیتت (ع) و متشترّعه
نیز بر اعتبار این نوع ملکیّت داللت می کند .به بیان دیگر ،وقتتی در روایتات ،بحتث از
ملکیّت امام می شود مراد از ملکیّت ،آن ملکیّتتی نیستت کته در عترض ملکیّتت متردم
باشد ،بلکه مراد ملکیّتی است کته در طتول ملکیّتت آنهاستت (کاشتف الغطتاء:5925 ،
522/5؛ منتظری ،بی تا )59 :که در این صورت قابل جمع هستند مانند مالکیّت خداونتد
متعال بر همه مخلوقات و موجودات که با مالکیّت اعتباری مردم جمع شده است.
در نهایت باید گفت که ادلّه نقلی انفال بودن معتادن از اراضتی و امتالک شخصتی
تمستک
انصراف دارند و نمی توان در مورد معادن واقع در زمین های شخصی به آنهتا ّ
کرد؛ و تمسّک به آنها از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه است (محقّق سبزواری،
بیتا.)592/55 :
 -3-3-1ادلّه عقلي
الف :سیره
اموری همچون دریا ها و صحرا ها و بیابتان هتا و کتوه هتا و دشتت هتا از مصتادیق
اموال عمومی است و همیشه در دستت حکومتت هتا و دولتت هتا بتوده و در راه منتافع
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عمومی به کار گرفته می شوند و معادن را نیز می توان با درنظر گرفتن جنبه و شاخصته
اساسی آن  -یعنی سرمایه ای بودن ،که همیشه حکومت ها در پی آن بوده اند تتا منتافع
آنها را در مصارف جاری جامعه به کار گیرند  -به شمار آورد؛ در شریعت نیز اینگونته
اموال در اختیار امام به عنوان رهبر و اداره کننده جامعه قترار داده شتده استت (فتّتاحی،
)95 :5992؛ به عبارت دیگر ،این امتوال بایتد در اختیتار دولتت قترار بگیترد (منتظتری،
 )926/1 :5529تا در راه سازندگی قرار داده شود.
در جواب این ادّعا می توان گفت که سیره متشرّعه اینگونه بوده که افراد بدون این
که از دولت اجازه بگیرند از معادن انتفاع می بترده ،و بتا منعتی مواجته نمتی شتده انتد؛
همچنین سیره به خودی ختود حجّتت نیستت مگتر بتا امضتای شتارع؛ و امضتای شتارع
کشف نمی شود مگر با عدم ردع او؛ و در اینجا هرچند ردع صتریح و صتحیح در بتین
نیست اما وجود روایات ضعیف ،احتمالی هرچند ضعیف درست می کنند که حاکی از
ردع شارع است و حال این که در اعتبار سیره باید قطع به عدم صدور ردع داشته باشیم
تا بتوان به سیره استناد کرد ،در حتالی کته احتمتال ردع وجتود دارد و متانع از حجیّتت
سیره می شود (صدر.)122 :5551 ،
ب :اطالقات ادلّه احیاء
از دیگر ادلّه این دیدگاه ،اطالقات ادلّه احیاء است .ایتن ادلّته ،موضتوع احیتاء را بتا
تمام متعلّقات آن ،مِلک محیی دانسته است و از آن حیث که معتدن از متعلّقتات زمتین
است در نتیجه ،با احیاء أرض به ملکیّت می رسد.
در پاسخ گفته می شود که موضوع احیاء در این ادلّه ،ختود زمتین استت و بتیش از
آن را شامل نمی شود و عرفاً عملیات احیاء ،ظاهر زمین و موارد مشابه آن را در بتر متی
گیرد؛ همچنین ملکیّت زمین مالزم با ملکیّت تمام محتویات آن نیست ،زیرا هیچ دلیلتی
بر ملکیّت این امور بهتبع ملکیّت زمین وجود نداشته و از اطالقات ادلّه احیتاء ،انصتراف
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دارند ،مگر این کته ختود ایتن عنتاوین (معتادن ،چشتمه هتای زیرزمینتی و  )...مستتقالً
موضوع احیاء واقع شوند.
ج :انفال بودن ،خالف مقتضای ملکیّت خصوصي
مقتضای اطالق ملکیّت در زمین ،ملکیّت ملحقات و منافع را در پی دارد و همچنین
مقتضای اطالق انفال بودن معادن ،معادن واقع در امالک شخصی را نیز شامل می شود،
اما اطالق در ملکیّت ،مانع از انعقاد اطالق در انفال می شود؛ زیرا در صورتیکه اطتالق
در جانب انفال را مقدّم بداریم موجب می گردد ملکیّت تحت الشعاع آن واقع شتده ،و
آن را محدود سازد و در اصل مطلق بودن ملکیّت ،خدشه وارد گردد؛ پس باید اطتالق
در ملکیّت که یک اصل مسلّم است محفوظ بماند تا بر خالف مقتضای ملکیّتت منجترّ
نشود.
اوالً ،اطالق ملکیّت در زمین ،تابع حدّ و حدود متعارف است و عقال ملکیّتت یتک
خانه را بیش از حیاط و ساختمان و زمین که بترای ستاخت و ستاز متورد استتفاده قترار
گرفته نمی دانند؛ بنابراین نباید معدن هایی که در عمق زمین قرار گرفتته و نیتز فضتایی
که خارج از حدّ متعارف و توابع عرفی است را از زمین بدانیم .البتته ،معتادن ظتاهری و
سطحی و نیز چشمه های کوچک چه بسا مانند گیاهان و درختان عرفتاً از توابتع ملتک
محسوب گردد و اطالق ملکیّت ،شامل آنها شود اما بیش از آن را نمی توان اثبات و از
اجزای مملوک قلمداد کرد.
ثانیاً ،اساس و مالک در مالکیّت شخصی ،کار و تالش افراد است و نهایت ملکیّتتی
که از احیاء به دست می آید بیش از قلمرو عمل محیی نیست و آن چته از آبتاد کننتده
صادر شده ،حیثیّت احیاء و آبادانی اوست؛ بنابراین محیی چیزی جز این حیثیّت و توابع
عرفی آن را مالک نمی شود؛ بر این اساس ،وجهتی نتدارد کته گفتته شتود وی مالتک
معدنی است که در اعماق زمین است بدون آن که بترای آن فعالیّتت و یتا حتتی نستبت
بدان آگاهی داشته باشد ،لذا احیای زمین ،احیای معدن در اعماق آن به شمار نمی آید
(منتظری.)921/1 :5529 ،

وضعیّت فقهي حقوقي معادن واقع در أراضي شخصي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 112

نتیجه گیری
 -5هیچ یک از ادلّه قائلین به ملکیّت شخصی مطلق معادن ،در مطلتوب تتامّ و تمتام
نبوده و در صورت اثبات صحّت آنها می توان قدر متیقّن را در ملکیّت معتادن ظتاهری
یا ظهر اضرض پذیرفت ،زیرا در بیشتر از آن را داللت ندارند؛ بنتابراین نمتی تتوان ادلّته
اقامه شده در بیش از این مقدار را قبول کرد .تفصیل در ملکیّت معادن هم بر ایتن مبنتا،
از آنجایی که دارای پشتوانه ادلّه معتبر نبوده ،موردپذیرش واقع نمی شتوند؛ چراکته بتر
اساس اجتهادات شخصی و با توجه به شرایط زمان و مکان و نحوه اداره جامعه آن روز
پیشنهاد شده اند؛ پس نباید بیش از این مقدار به آنها اعتبار بخشید.
 -2دیدگاه دوم که معادن را از مصادیق مشترکات عمومی برشمرد  -و ادلّه قرآنتی
و اصول عملیّه و سیره را برای اثبات دیدگاه خود اقامه کترد و بتا اصتل تعمتیم و ستیره
عقال بر عمومی بودن سرمایه ها داللت داشت -نسبت به قتول بته ملکیّتت شخصتی ،بته
حقّ أقرب است اما باید گفت اوالً ،در داللت هرکدام از آنها تردید جدّی وجتود دارد
و ثانیاً ،ادلّه قرآنی را نیز می توان موافق دیدگاه سوم یعنی انفال بتودن دانستت و صترفاً
موافق مشترک بودن نیستند تا بتوان گفت مدلول آنها مشترک بودن معادن است .بترای
تثیید این دیدگاه به اصول عملیّه نیز تمسّک شده بود کته گفتتیم متوارد اجترای اصتول
عملیّه ،عدم الدلیل است در حالی که در خصوص معادن ،ادلّه ای نظیتر روایتات انفتال،
خمس و مانند آن وجود دارد؛ هرچند با انتقتاد روبترو هستتند امتا بتا تمتام اشتکاالت و
انتقادات وارده نمی توان از آنها دست کشیده و بگوئیم در این بتین دلیلتی یافتت نشتد،
چراکه دورنمایی از حکم را نشان می دهند؛ لذا نوبت به اجرای اصتول عملیّته نخواهتد
رسید .در خصوص سیره هم باید گفت که به خودی خود ،سیره حجّت نیستت مگتر بتا
امضای شارع؛ اما روایات منتافی ،مبتیّن احتمتال هرچنتد ضتعیف ردع شتارع استت؛ در
حالی که برای اعتبار سیره ،باید قطع به عدم صتدور ردع داشتته باشتیم تتا بتتوان بته آن
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استناد کرد و هرچند این احتمال ردع ،به استناد ادلّه ضعیف ،ضتعیف استت امتا بتا ایتن
وجود ،مانع از حجیّت سیره می شود.
 -9قول به انفال بتودن مطلتق معتادن ،دارای ادلّته نقلتی معتبتری استت و مشتکالت
سندی و داللی به دلیل تضافر ادلّه مرتفع می شوند و از همدیگر پشتیبانی کرده و قاعده
محکمی را در این زمینه می سازند با این که هر کدام مشکالت سندی یا داللی داشتتند
لیکن از آنجایی که این قتول ،موافتق بتا اصتل تعمتیم سترمایه هاستت متی تتوان آن را
بدینجهت اخذ کرد و دسته ای از روایات که مشکل داللی داشت را موافق ایتن اصتل
به تثویل برد؛ بنابراین قول به انفال نسبت به دو دیدگاه دیگر ترجیح دارد ،با این وجتود
نمی توان مطلق معادن را از مصادیق انفال دانست؛ بر این اساس ،نمی توان مطلق معادن
را از مصادیق انفال برشمرد چراکه معتادن واقتع در اراضتی شخصتی تخصّصتاً از انفتال
خارج هستند و لسان ادلّه شامل آنها نمی شود؛ در نهایت باید گفتت معتادنی را کته بته
نحوی با اراضی شخصتی در ارتبتاط هستتند متی تتوان در دو دستته فترض کترد :اول-
معادن ظاهری یا ظهر االرض؛ که اینگونه معادن در صورتی که در زمین شخصی یافت
شوند بهتبع زمتین ،ملتک مالتک هستتند؛ دوم -معتادن بستته یتا معتادن بتاطنی و تحتت
االرض؛ که عرفاً از توابع زمین نیستند کته متادامیکته علقته ملکیّتت و نظیتر آن احتراز
نگردد ذیل عموم عامّ باقی مانده و احکام انفال را باید در این خصوص حاکم دانست.
در نهایت باید گفت :با بیتان و شترح دیتدگاه هتای متفتاوت و مطترح کتردن ادلّته
هرکتتدام و نقتتد هتتای وارده در خصتتوص معتتادن ،قتتول بهتفص تیل ،از ادلّ ته قتتوی تتتری
برخوردار است؛ بر این استاس ،معتادن ظتاهری یتا ظهتر اضرض و کوچتک را بایتد در
ملکیّت ،تابع زمین به شمار آورد و دولت متی توانتد نقتش نظتارتی بتر اینگونته معتادن
داشته باشد و مالک را به پرداخت خمس ،بنا بر ادلّه نقلی به عنوان مالیات اسالمی ملتزم
کند؛ و معادن بزرگ و باطنی یا تحت اضرض که عرفاً تابع زمین به شتمار نمتیآینتد از
باب انفال ،مِلک دولت اسالمی خواهند بود.
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 -صدر ،سید محمدباقر (5551ق) ،اقتصادنا ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی خراسان.
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 صفائی ،سیدحسین؛ قاسم زاده ،سید مرتضی ( ،)5921اشخاص و محجورین :تهران :سمت. طاهری ،حبیب اهلل (5552ق) ،حقوق مدني ،ج ،5قم :مؤسسه النشر االسالمی. طباطبائی قمی ،سیدتقی (5559ق) ،الغایه القصوی في التعلیق علي العروه الوثقي(کتابالخمس) ،قم :محالتی.
 طباطبائی یزدی ،سید محمدکاظم (5522ق) ،العروه الوثقي مع التعلیقات ،ج ،2قم :مدرسه امامعلی بن ابی طالب(ع).
 طوسی(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (5921ق) ،المبسوط في فقه اإلمامیه ،ج ،2تهران :المکتبهالمرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه.
 عاملی(شهید اول) ،محمد بن مکّی (5551ق) ،الدروس الشرعیه في فقه اإلمامیه ،ج ،9قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 عاملی ،سید جواد (5559ق) ،مفتاح الکرامه في شرح قواعد العالمه ،ج ،59قم :مرسسه النشراالسالمی.
 عمید ،حسن ( ،)5969فرهنگ عمید ،ج ،9تهران :امیر کبیر. فتّاحی ،سیدمحسن ( ،)5992دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه ،مطالعاتفقه و حقوق اسالمی.522-21 ،9 ،
 فیاض ،محمداسحاق کابلی (5525ق) ،األراضي(مجموعه دراسات و بحوث فقهیه إسالمیه)،قم :دار الکتاب.
 فیاض ،محمداسحاق کابلی (بی تا) ،تعالیق مبسوطه علي العروه الوثقي ،ج ،1قم :محالتی. کاشانی ،ملّا حبیب اهلل شریف (5529ق) ،منتقد المنافع في شرح المختصر النافع(کتابالخمس) ،قم :مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.
 کاشف الغطاء  ،aمحمدحسین بن علی (5919ق) ،تحریر المجله ،ج ،5نجف اشرف :المکتبهالمرتضویه.
 کاشف الغطاء ،علی بن محمدرضا نجفی (5925ق) ،النور الساطع في الفقه النافع ،ج ،5نجفاشرف :مطبعه اآلداب.
 کاشف الغطاء ،مهدی نجفی (بی تا) ،مورد األنام في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،5نجف اشرف:مؤسسه کاشف الغطاء.
 -کلینی ،محمد بن یعقوب (5521ق) ،الکافي ،ج5و 1تهران :دار الکتب اإلسالمیه.

 118ــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  11ـ شماره  11ـ پاییز و زمستان 89

 گلپایگانی ،علی صافی (5521ق) ،ذخیره العقبي في شرح العروه الوثقي ،ج ،52قم :گنجعرفان.
 مجلسی(عالمه) ،محمدباقر (5525ق) ،مرآه العقول في شرح أخبار آل الرسول ،ج ،5تهران:دار الکتب اإلسالمیه.
 محقّق داماد ،سید مصطفی (5526ق) ،قواعد فقه ،ج ،2چ ،52تهران :مرکز نشر علوم اسالمی. محقّق سبزواری ،محمدباقر (بی تا) ،کفایه األحکام ،ج2و 52اصفهان :مهدوی. مشکینی ،علی ( ،)5926مصطلحات الفقه ،قم :الهادی. معین ،محمد ( ،)5995فرهنگ فارسي(معین) ،ج ،6تهران :امیرکبیر. مکارم شیرازی ،ناصر (5556ق) ،أنوار الفقاهه(کتاب الخمس و األنفال) ،قم :مدرسه اإلمامعلی بن أبی طالب(ع).
 مظفّر ،محمود بن محمدحسن (5992ق) ،إحیاء األراضي الموات ،مصر :المطبعه العالمیه. منتظری نجف آبادی ،حسینعلی (5529ق) ،مباني فقهي حکومت اسالمي ،ج ،1قم :کیهان. منتظری نجفآبادی ،حسینعلی (5552ق) ،کتاب الخمس و األنفال ،قم :دار الفکر. میالنی ،سید محمدهادی حسینی (5991ق) ،محاضرات في فقه اإلمامیه(کتاب الخمس)،مشهد :دانشگاه فردوسی.
 نجفی(صاحب جواهر) ،محمدحسن (بی تا) ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،چ،1ج55و56و29و ،26بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 نراقی ،ملّا احمد (5551ق) ،مستند الشیعه في أحکام الشریعه ،ج ،52قم :مؤسسه آل البیت(ع). نراقی ،ملّا احمد (5521ق) ،الحاشیه علي الروضه البهیه ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. نیازی ،قدرت اهلل؛ کوخایی زاده ،کریم ( ،)5996مالکیّت معدن از منظر فقهای امامیه بارویکردی بر دیدگاه امام خمیني (ره) ،فصلنامه متین.562-551 ،16 ،
 هاشمی شاهرودی ،سید محمود (5521ق) ،کتاب الخمس ،ج ،5قم :مؤسسه دائره المعارف فقهاسالمی بر مذهب اهل بیت(ع).
 همدانی ،آقارضا (5556ق) ،مصباح الفقیه ،ج ،55قم :المؤسسه الجعفریه إلحیاء التراث و مؤسسهالنشر اإلسالمی.
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