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 1چکيده

معادن یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر در شکوفایی و پایداری اقتصاد جامعه از جوانب مختلفی مانند تأمین مواد اولیه صنایع 
لحاظ حکمی در رجوع افراد جامعه به مختلف، تولید انرژی و اشتغال است. شناخت معادن هم به لحاظ موضوعی و هم به 

ر تحقیق دنیز بردای از معادن و تأثیر معادن در اقتصاد جامعه نقش بسزایی دارد. به همین دلیل فعالیت اقتصادی در معدن، بهره
 «ماهیت و ملکیت معدن در فقه امامیه»راستای شناخت موضوع و احکام معادن بسیار ضروری است. تحقیق حاضر با موضوع 

ای ـ کاربردی و با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ تطبیقی رای تحقق این امر مهم انجام شده است. این تحقیق با هدف توسعهب
ن در ماهیت معدن مؤثر های وجود در زمین، منفعت، مالیت و تکو  شاخصه :نتایج دست یافته است: اولا این انجام شده و به 

های عمومی برای همه مردم مباح است، ، معادن موجود در زمینهای انفال ملک اماممعادن موجود در زمین :است. ثانیاا 
اما  ،معادن موجود در امالک شخصی ملک صاحب زمین و معادن موجود در اعماق غیر متعارف برای همه مردم مباح است

 .باشدمی های انفال نیز ملک اماممعادن موجود در اعماق غیر متعارف زمین
 : معدن، ملکیت، انفال، مباحات.هاکلیدواژه
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 .(sh.ali.jafari123@gmail.com) ةیالعالم یجامعة المصطف یرشته فقه اسالم یدکترا .**
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 مقدمه
برداری از بهره .زندگی بشری دارد بیشتر نیازهایتولید مواد اولیه صنایع مختلف، نقش بسیار مهمی در تأمین  دلیلمعادن به 

نیز  معدنی وی بودن امکانات استخراج مواد یابتدا دلیلآنها در طول تاریخ همواره وجود داشته است. البته در گذشته به 
سختی ارتباط بین جوامع مختلف، نقش معدن در اقتصاد جامعه کمتر بوده است اما امروزه به مقتضای پیشرفت تکنولوژی 
و سهولت ارتباط بین جوامع و آسان شدن صادرات و واردات کالهای مختلف، نقش معدن در اقتصاد جامعه بسیار جلوه 

 کرده است.
عقالی عالم ملکیت را در این عرصه  تا بیعی و گستردگی نیاز انسان در جامعه موجب شدکمبود منابع ط عالوه بر آن،

 بپذیرند. دین مقدس اسالم هم ملکیت افراد در موضوعات مختلف از جمله معادن را پذیرفته و آن را امضا نموده است.
 میت و مردم در ملکیت معادننقش حاککه باید معلوم شود  و است یبر این اساس تعیین وضعیت حقوقی معادن ضرور

 شود.برداری از آن معلوم نمیبرداری از آنها چیست؛ زیرا بدون تعیین حد و مرز مالکیت معادن تکلیف بهرهو حق بهره

 های صدق معدنموضوع شناسی معدن یا شاخص

 . معنای معدن1
بن فارس، ا؛ 424/ 1: 1414؛ صاحب بن عباد، 2/42: 1410)فراهیدی،  معدن در لغت به معنای مکان، اصل و مبدأ هر چیزی

: 1377؛ دهخدا، 279/ 13: 1414)ابن منظور، و محل استخراج جواهر ( 553/ 1412؛ راغب اصفهانی، 4/248: 1404
دارای معنای « معدن»توان گفت: واژه ، می«معدن»پژوهان درباره استعمال شده است. با توجه به سخنان لغت(. 2138/ 14

استعمال شده « معدن»عام و خاص است. معنای عام آن محل اقامت یا اصل هر چیزی است؛ زیرا در تمام مواردی که کلمه 
است، معنای اقامت همراه با ثبات و دوام وجود دارد. معنای خاص آن محل استخراج جواهر است و دلیل آن وضع این کلمه 

عمومیت و شمول معنای سابق را ندارد؛ زیرا به اعتقاد اهل لغت  ،. معنای اخیرباشدمیر برای دللت بر محل استخراج جواه
 علت وضع کلمه معدن برای محل استخراج جواهر، اصل و مبدأ بودن آن محل برای جواهر است.

ات ینه مقومتفصیل در زم بهدر علم فقه اصطالح خاصی ندارد و به معنای عرفی آن به کار رفته است. اهل لغت « معدن»
شناسی معدن ذکر و مطالبی را در زمینه موضوع نمودهاند ولی فقها در این زمینه دقت بیشتری نکرده بحثهای آن و شاخصه

های بیان شده، تحلیل معنای عرفی معدن است؛ یعنی وقتی عرف لفظی را بر معنایی اند. البته باید توجه داشت که شاخصهکرده
آید. شاهد این امر گیرد که با تحقیق و بررسی به دست میهایی را در نظر میحدود و ویژگیکند، یک سری اطالق می

اجاره  (،15و  11/ 3: 1415؛ انصاری، 482/ 12: 1419)عاملی، های دیگری مانند مال، بیع های فقها در مورد واژهتحلیل
در حالی که بسیاری از آنها از واژه  است،و ...  (59/ 7: 1419؛ بجنوردی، 3: 1409؛ اصفهانی، 532/ 21: 1405)بحرانی، 

؛ 509: 1407)رشتی، مثال فقها در مورد مال؛ منفعت و در مقابل عوض قرار گرفتن در معامله  برایتر است. معدن روشن
 فقها ذهنیتاند. حال بیان این خصوصیات با صدق عرفی معنای مال تنافی ندارد؛ زیرا را مطرح نموده (440تا: خوانساری، بی

اند. لذا دلیل ایشان در اثبات تحلیل، خود عرف و اعتبارات عرف و پایه و اساس این اطالق در عرف را در تحلیل خود بیان نموده
های عرفی ماهیت معدن به عرف استدلل شده است؛ زیرا پایه و اساس عرفی است. در این تحقیق هم برای اثبات شاخصه

 عدن، عرف است.گیری ماهیت و معنای مشکل
 . موضوع شناسی معدن از نظر فقه2

اما تبیین معنای عرفی و لغوی برای شناخت معدن و ارائه تعریف مناسب  است، معدن در معنای عرفی و لغوی استعمال شده
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. کنیمهای معدن که در کالم تعدادی از فقها بیان شده را بررسی از آن لزم است. برای تحقق این امر باید شاخصه
هایی مانند: وجود در زمین، منفعت و مالیت داشتن، تکون طبیعی، خروج از حقیقت زمین، در تبیین ماهیت عرفی شاخصه

 معدن از کالم فقها قابل استخراج است.
 . وجود در زمینالف

های مختلف زمین کند معادن در سطح یا در لیهفرق نمی .های صدق ماهیت معدن استوجود در زمین یکی از ویژگی
باشند. این قید برای خروخ آنچه در زمین نیست، از تعریف معدن، لزم است. برخی از فقها مانند محقق  (ظاهری یا باطنی)

: 1407)محقق حلی، « شودمعادن تمام چیزهایی است که در زمین وجود دارد و از زمین استخراج می»نویسد: می حلی
)عالمه « گرددشود و از آن استخراج میمعادن هر چیزی است که در زمین خلق می»نویسد: می عالمه حلی .(619/ 2

معادن ... و هر زمینی دارای خصوصیتی است که انتفاع به آن را بزرگ »نویسد: می شهید اول (409/ 5: 1414حلی، 
شود ی است که از زمین استخراج میمعادن تمام چیزهای»نویسد: می شهید ثانی .(342: 1412)شهید اول، « کرده است

: 1419)عاملی،  سید جواد حسینی عاملی .(66/ 2: 1410، همو، 458/ 1: 1413)شهید ثانی، « و از خود زمین است
عبارتی  (212: 1421)بحرانی، و حسین بن محمد بحرانی  (147: 1422)کاشف الغطاء،  کاشف الغطاء (،129/ 19

 (،37/ 3تا: ی، بیی)خوآقای خوئی  (،100/ 38: 1404)نجفی،  نمایند. صاحب جواهررا بیان می شبیه به شهیدین
هر یک به نحوی به  (30/ 10: 1427)صافی گلپایگانی، و آقای صافی گلپایگانی  (62/ 3: 1409)منتظری، آقای منتطری 

اینکه  ظاهراا »نویسد: ند. آقای موسوی خلخالی میاگیری معدن در زمین یا استخراج مواد معدنی از زمین اشاره کردهشکل
های زمین نباشد، در قسمتی از زمین به صورت طبیعی دارای خصوصیتی باشد که مطلوبیت داشته باشد و در دیگر قسمت

 .(1/137: 1427)موسوی خلخالی، « صدق معنای معدن کافی است، گرچه حقیقتا با خود زمین مغایرتی نداشته باشد
اند. لذا آنچه در زمین نیست و یا از جنس ن از نظر فقهی زمین جنس برای معدن است و معادن در زمین به وجود آمدهبنابرای

 از ماهیت معادن خارج است. ،زمین خلق نشده است
در ماهیت معدن عرف است؛ زیرا از نظر عرف معدن در زمین است و یا زمینی است که به بودن زمین  دروندلیل تأثیر 

ویژگی خاص مورد استفاده فراوان است. به همین دلیل در زمان تصور معنای معدن، در زمین بودن آن به ذهن تبادر  دلیل
 کند.می

 . منفعت و مالیت مواد معدنیب
د. در این صورت نگیرند که برای بشر منفعت داشته باشمواد موجود در طبیعت زمانی در دائره صدق معنای معدن قرار می

گیرند. این امر منجر به مالیت جامعه به سوی مواد معدنی گرایش پیدا کرده و آنها را در زندگی خود به کار می عقال و عرف
مورد انتفاع باید محدودیت داشته باشد تا  یءشود؛ بلکه ششود. البته هر انتفاعی موجب مالیت نمیداشتن مواد معدنی می

 قائل به تأثیر منفعت و مالیت در معنای معدن هستند. انتفاع از آن موجب مالیت شود. بسیاری از فقها
نویسد: می شهید اول (409/ 5: 1414)حلی عالمه، « ... و دارای قیمت است معادن»نویسد: می عالمه حلی

شهید  .(342: 1412)شهید اول، « معادن ... هر زمینی که دارای خصوصیتی است که انتفاع به آن را بزرگ کرده است»
و  (129/ 19: 1419 ،)عاملی سید جواد حسینی عاملی (،66/ 2: 1410، همو؛ 458/ 1: 1413)شهید ثانی،  ثانی

صاحب جواهر  نمایند.را بیان می نیز عبارتی شبیه به عبارت شهید اول (147: 1422)کاشف الغطاء،  کاشف الغطاء
و آقای صافی  (62/ 3: 1409)منتظری، آقای منتطری  (،37/ 3تا: ی، بیی)خوی یخو محقق (،100/ 38: 1404)نجفی، 
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اشاره  آن خصوصیت دلیلهرکدام به نحوی به انتفاع از مواد معدنی به  (30/ 10: 1427)صافی گلپایگانی، گلپایگانی 
 اند.کرده

در هنگام عرف بر تأثیر منفعت و مالیت داشتن مواد معدنی در صدق اسم و عنوان معدن دللت دارد. به همین دلیل 
فایده موجود در طبیعت صحت کند و اسم معدن از مواد بیتصور معنا و ماهیت معدن، منفعت و مالیت آن به ذهن تبادر می

 گوید.فایده معدن نمیکس به مواد بیهیچ. بنابراین سلب دارد
  نقش تکون طبیعی در صدق معدن ج.

و دارای خصوصیتی هستند شوند محسوب میجزء زمین  وهستند  معادن مواد موجود در طبیعت در ظاهر یا در اعماق زمین
بودن خود  یدهد، صورت زمیندر اثر فعل و انفعالتی که در اعماق زمین رخ می ؛ چهکه موجب انتفاع انسان از آنها است

های ساختمانی هنوز قالب زمین بودن مانند طال و نقره و سایر فلزات یا نه مثل شن، ماسه و سنگباشد، را از دست داده 
 به آنها زمین بگویند.و خود را حفظ کرده 

ابن ادریس  (،177/ 1: 1406)طرابلسی، قاضی ابن براج  (،197: 1400)طوسی، متقدمین از فقها مانند شیخ طوسی 
اند و در این نکردهتعریف خاصی برای معدن بیان  (136: 1408)طوسی، ابن حمزه  و (486 - 485: 1410)حلی، حلی 

 درون معادن تمام چیزهای»نویسد: می اند. از میان ایشان محقق حلیهایی از معادن اکتفا نمودهموضوع تنها به ذکر مثال
  .(619/ 2: 1407)محقق حلی، « شودزمین است و از آن استخراج می

اند. عالمه خصوصیات مواد معدنی را ذکر کردهخرین از فقها معنای عرفی معادن را شرح داده و در آن أبرخی از مت
صاحب جواهر  (،409/ 5: 1414)عالمه حلی، « شودمعادن همه چیزهایی است که در زمین خلق می»نویسد: می حلی

معادن در دل زمین »نویسد: می ییخو محققو  (100/ 38: 1404)نجفی، « زمین اصل برای معدن است»نویسد: می
عالوه همه این فقها در عبارات خودشان زمین را محل استخراج معادن ه ب .(37/ 3تا: ، بییی)خو« آیندوجود میه ب

)بحرانی، « رویاندخداوند متعال جوهر معدنی را در معدن می»کند: تصریح می اند. در این میان محدث بحرانیدانسته
1405 :12 /327.) 

، خلق «معدن»دهیم، توجه به معنای عرفی را به عبارات فقها ارجاع می بنابراین وقتی بحث طبیعی بودن ماده معدنی
معادن در زمین، استخراج مواد معدنی از زمین، روییدن جوهر معدنی به دست خداوند متعال و استقرار طبیعی در بخشی 

بنابراین از نظر فقهی  ها بیانگر این مطلب است که معادن باید طبیعی باشند.آید. همه این یافتهاز زمین به دست می
طبیعی در ماهیت معدن دخالت دارد و در صورت عدم وجود این وصف اسم معدن بر ماده مورد بحث صدق  گیریشکل
 کند.نمی

یل اعتبار طبیعی بودن مواد معدنی تبادر است. لن طبیعی و تأثیر آن در ماهیت معدن دللت دارد. دعرف بر اعتبار تکو  
 مصنوعی صحت سلب دارد. لذا اسم معدن از مواد

 خروج از حقیقت زمین د.
را وصف  اینولی برخی دیگر  ،اندبرخی از فقها در شرح معنای عرفی معدن وصف خروج از حقیقت زمین را مؤثر دانسته

 . بنابراین در این مسئله دو قول وجود دارد: دانندمعتبر نمی
 خروج معدن از حقیقت زمین یکم.

در این زمینه با ایشان نیز برخی دیگر از فقها  .مطرح شد زمین اولین بار در کالم عالمه حلیخروج معادن از حقیقت 
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 .(521/ 8: 1412)عالمه حلی، « معدن چیزهایی در زمین از غیر جنس آن است»نویسد: می موافق هستند. عالمه حلی
 .(409/ 5: 1414)حلی، ...« معادن هر چیزی است ... از غیر جنس زمین خلق شده است »کند: همچنین تصریح می

در زمینه خروج معدن از حقیقت زمین بودن منجر به شک و توقف  به نظریه عالمه حلی گرایش محمد بن علی عاملی
 .(364/ 5: 1411)عاملی، وی در صدق اسم معدن بر مثل ِگل سرخ و امثال آن شده است 

 نویسد: می آقای حائری
معدن چیزی است که از زمین خارج شده، قیمت دارد و دیگر زمین نیست. حال اگر معدن تمام چیزهایی باشد که دارای 

شو، آنچه از وهای زمین ممتاز هستند، هر آینه سنگ آسیا، خاک سرخ، گچ، نوره، ِگل شستقیمت هستند و از سایر خاک
ری ئکند )حااز جمله معادن خواهد بود و عرف چنین چیزی را یاری نمی و تربت امام حسین شودآن ظرف ساخته می

 :( 1418یزدی، 
 (.327/ 12: 1405)بحرانی،  نیز از طرفداران این قول است محدث بحرانی

ه حال توج زمین جنس برای همه عناصر است و چیزی که از جنس زمین نباشد در کره زمین وجود ندارد؛ با ایناشکال: 
 در عرف به طال، .به حالت فعلی معادن، برخی از فقها را به این نتیجه رسانده است که معادن چیزی غیر از زمین هستند

عرف جوامع بشری گویند؛ زیرا این معادن با زمین متفاوت است. در حالی که نقره، آهن و بسیاری از معادن دیگر، زمین نمی
داند. بلکه در نظر عرف معدن بر تمام مواد طبیعی موجود در ر ماهیت معدن مؤثر نمیوصف خروج از حقیقت زمین را د

کند. بنابراین نظریه عالمه صدق میـ مانند خاک رس، شن و ماسه  ـ باشد چشمگیریزمین که دارای منفعت و مالیت 
 و نظریه خروج معدن از حقیقت زمین با اشکال مواجه است. حلی

 عدم لزوم خروج از حقیقت زمین دوم.
یتی خصوص دلیلدر نظر بسیاری از فقها خروج از حقیقت زمین در ماهیت معدن تأثیری ندارد بلکه اگر قطعه زمینی به 

 گیرد. ره معادن قرار مییدارای منفعت مورد اعتنایی باشد، در دا
معادن ... و سنگ آسیاب به آن ملحق شده است و هر زمینی که دارای خصوصیتی »نویسد: درباره معادن می شهید اول

نمک، گچ ... و  شهید ثانی .(342: 1412)شهید اول، « است که انتفاع به آن را بزرگ کرده است؛ مانند نوره و ِگل سرخ
داند اصل معدن را از زمین می صاحب جواهر .(458/ 1: 1413)شهید ثانی، نماید ِگل سرخ را از جمله معادن معرفی می

 (.100/ 38: 1404)نجفی، 
 نویسد: آقای موسوی خلخالی می

ای از زمین است که مشتمل بر نوعی خصوصیت طبیعی ممتاز نسبت به نوع زمین مطلق ولو در معنای معدن در لغت قطعه
از ماهیت زمین به نحو تباین مانند معدن طال، نقره، نفت و مثل اینها خارج  کند که حقیقتاا نظر عرف است. حال فرق نمی

های ممتاز و امثال آنها از حقیقت زمین بودن خارج نباشد و در حقیقت از مصادیق زمین باشد. باشد یا مانند معادن سنگ
 .(137/ 1: 1427)موسوی خلخالی، در نتیجه میان معدن و زمین نسبت عموم و خصوص من وجه است 

 و ادله آن  دیدگاه مختار سوم.
اه برای اثبات دیدگ قول برگزیده در این تحقیق عدم تأثیر خروج از وصف و عنوان زمین بودن در صدق معنای معدن است.

 توان به برخی روایات و عرف، استدلل نمود.مختار می
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 سنت دلیل اول:

بر عدم تأثیر وصف خروج از حقیقت زمین در ماهیت معدن دللت دارد. ما در اینجا  بیتاهل روایاتظاهر برخی از 
 : کنیماستدلل می به روایت زراره از امام باقر

اِد ْبِن ِعیَسی َعْن َحرِ  اِس ْبِن َمْعُروٍف َعْن َحمَّ ِد ْبِن َعِلی ْبِن َمْحُبوٍب َعِن اْلَعبَّ ِبی یٍز َعْن َو ِبِإْسَناِدهِ َعْن ُمَحمَّ
َ
ُزَراَرَة َعْن أ

ْلُتُه َعِن اْلَمَعاِدِن َما ِفیَها َجْعَفرٍ 
َ
ا َفِفیِه مَ  -َو َقاَل َما َعاَلْجَتُه ِبَماِلَك  -َفَقاَل ُکلُّ َما َکاَن ِرَکازًا َفِفیِه اْلُخُمُس  -َقاَل: َسأ

ُه ُسْبَحاَنُه ِمْنهُ  ْخَرَج اللَّ
َ
ی اْلُخُمُس  -أ سؤال کردم در  از امام باقر ؛(492/ 9: 1409عاملی، )حر  ِمْن ِحَجاَرِتِه ُمَصفًّ

معادن چیست؟ حضرت فرمود: در تمام اموالی که در زمین مدفون است خمس وجود دارد و نیز فرمود: در چیزهایی که 
وجود کنی خمس آوری و آن را تصفیه میخداوند متعال خلق کرده است و تو با مال خودت زمینه استحصال آن را فراهم می

 دارد.
 بررسی سندی 

در سند این روایت محمد بن علی بن محبوب، عباس بن معروف، حماد بن عیسی، حریز بن عبد الله سجستانی و زراره 
 وجود دارد.

و شیخ ( 281)همان/  او(. 349: 1407)نجاشی،  نجاشی محمد بن علی بن محبوب اشعری قمی را توثیق نموده است
. کشی حماد بن عیسی جهنی بصری را از اندعباس بن معروف أبوالفضل را توثیق کرده (361/ 1420)شیخ طوسی، طوسی 

)شیخ طوسی،  شیخ طوسی (،142: 1407)نجاشی، نجاشی  .(375/ 1409)کشی، نماید اصحاب اجماع معرفی می
 (102: 1342)حلی، داود  اند. شیخ طوسی و ابننیز او را توثیق کرده (56: 1422)عالمه حلی،  و عالمه حلی (61تا: بی

/ 1409)کشی، اصحاب اجماع قرار داده است.  جزءبن اعین را  ةاند. کشی زرارحریز بن عبدالله سجستانی را توثیق کرده
/ 10: 1417)شیخ طوسی،  به محمد بن علی بن محبوب صحیح است لزم به ذکر است که سند شیخ طوسی (238
 است. سند این روایت معتبربنابراین . (387

 کیفیت استدالل 

فرماید: در تمام آنچه از نماید و سپس میدر جواب سؤال از وظیفه موجود در معادن، خمس را بیان می در این روایت امام
کنی، خمس وجود کنی و آنها را از سنگ استخراج میمخلوقات خداوند متعال که با مال خود زمینه استفاده از آنها را فراهم می

قطعاا مصداق معالجه مواد طبیعی با مال است ـ مانند سنگ گرانیت و مرمر ـ های ساختمانی حال استخراج و تراش سنگ .دارد
اند و از آنجا که جهت صدور روایت احکام و این دو مورد و بسیاری از مواد معدنی دیگر از حقیقت زمین بودن خارج نشده

این روایت  ،ظاهر روایت بر عدم تأثیر خروج از وصف زمین بودن در معنای معدن دللت دارد. بله ،مرتبط با معدن است
شود. حال سرایت حکم موجود در این روایت به سایر معادن با الغای مربوط به معادنی است که از سنگ استخراج می

ه عالوه ظاهر روایاتی که در آنها از وظیفه . بیابدمیخصوصیت و قول به عدم فصل بین این دسته از معادن و سایر معادن تحقق 
معدن به  دلیلین به هم .(491/ 9: 1409)حر عاملی،  استبه وجوب خمس پاسخ  موجود در معادن سؤال شده و امام

 عنه بوده است.و راویان احادیث در آن زمان مفروغ معنای عرفی خودش مراد بوده است و این قضیه برای امام
 عرفدلیل دوم: 

دهد؛ زیرا در نظر اهل عرف خاک رس، شن عرف وصف خروج از حقیقت زمین را در ماهیت و معنای معدن دخالت نمی
معدن هستند و از نظر معدن بودن با هم فرقی  ،و ماسه و انواع معادن مربوط به مصالح ساختمانی نیز مانند نفت و گاز
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اند، صادق است و صحت سلب ندارد. بنابراین ز حقیقت زمین بودن خارج نشدهندارند. لذا عنوان معدن بر معادنی که ا
وصف خروج از حقیقت زمین در ماهیت معدن تأثیری ندارد. به عالوه سیره عقالی عالم که عرف عام است نیز بر همین 

ک صالح ساختمانی از قبیل خاامر استقرار پیدا کرده است؛ زیرا در تمام عالم همه عقال در اینکه منابع طبیعی مربوط به م
 رس، گچ، سنگ مرمر و ... جزء معادن هستند با هم اختالف ندارند.

منفعت و مالیتی که دارد از زمین استخراج  دلیلبنابر آنچه بیان شد، معدن مواد طبیعی موجود در زمین است که به 
 شود.می

 ملکیت معدن

  ملکیت معدن قبل از حیازت و احیا. 1
های بسیار مهم در موضوع معادن است و در نحوه توزیع معادن قبل از تأثیر انسان بر معدن از بحث بحث از ملکیت

عالوه میزان استخراج مواد معدنی از معادن را نیز به شدت ه های طبیعی در میان افراد جامعه نقش بسیار مهمی دارد. بثروت
اند. فقها در این بحث با به این بحث داشته فراوانیدانان اهتمام دهد. به همین دلیل هم فقها و هم حقوقتحت تأثیر قرار می

 ای که چندین قول در این زمینه در میان آنان شکل گرفته است.گونهه هم اختالف زیادی دارند؛ ب
  اقوال و ادله فقها درباره ملکیت معادن قبل از حیازت و احیاالف. 

 ن فقها وجود دارد: درباره ملکیت معادن به طور کلی سه قول در بی
 ، عالمه حلی(64/ 1: 1418)محقق حلی، محقق حلی  (،271/ 1: 1417)فاضل آبی،  برخی از فقها مانند فاضل آبی. 1

: 1414)کرکی، محقق کرکی  (،264/ 1: 1417، همو؛ 252: 1412)شهید اول، شهید اول  (،400: 1388)عالمه حلی، 
در نظر این  .قائل به مباح بودن معادن برای همه مردم هستند (441/ 12: 1413)شهید ثانی،  و شهید ثانی (43 - 41/ 7

در آن مساوی  ـ مسلمان و غیر مسلمان ـ لذا همه مردم .گروه ار فقها معادن ملک کسی نیست و از مباحات عامه است
 .ندحکم را دار هستند و در این زمینه فرقی بین اقسام مختلف آن نیست؛ یعنی همه معادن به طور مطلق همین

)طوسی، شیخ طوسی  (،278: 1413)شیخ مفید، شیخ مفید  (،538/ 1: 1407)کلینی، برخی از فقها مانند؛ کلینی . 2
کاشف الغطاء  (،186/ 1: 1406)طرابلسی، قاضی ابن براج  (،140: 1404)دیلمی، سالر دیلمی  (،132/ 4: 1407

 (366: 1415)انصاری، و شیخ انصاری  (162/ 10: 1415)نراقی، مال احمد نراقی  (،214/ 4: 1422)کاشف الغطاء، 
 اختصاص دارد. معتقدند که معادن به طور مطلق از جمله انفال است و به امام

  :اندگروهی از فقها در بحث ملکیت معادن قائل به تفصیل شده. 3
که در این تفصیل، ملکیت معادن توضیح این .ملک مسلمانانیا و  ملک امام یا معادن واقع در ملک شخصی :اول

است، با تبعیت ملکیت  تابع ملکیت زمینی است که معدن در آن قرار دارد؛ یعنی اگر معدن در زمین اختصاصی امام
اختصاص دارد و اگر معدن در اراضی عمومی مسلمانان قرار دارد، ملک همه مسلمانان  معدن از ملکیت زمین، به امام

 )حلی،است و اگر معدن در شخصی قرار داشته باشد، ملک صاحب آن زمین است. گروهی از فقها مانند ابن ادریس حلی 
)طباطبایی سید یزدی  (،139/ 1: 1410)عاملی،  شهید ثانی (،573/ 8: 1412)عالمه حلی، عالمه حلی (، 1/497: 1410

از  (463/ 9: 1416)حکیم،  و آقای حکیم (395 - 394: 1418)محقق داماد، محقق داماد  (،373/ 2: 1409یزدی، 
 طرفداران این نظریه هستند.

های مشترک مسلمانان و معادن واقع در ملک شخصی تابع عرفی زمین و غیر تابع عرفی، معادن واقع در زمین :دوم
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. توضیح اینکه اگر معدنی در ملک شخصی فردی در سطح زمین یا در عمقی از تفاوت داردهای انفال معادن واقع در زمین
ولی معادن موجود در  ،زمین باشد که در نظر عرف و عقال تابع و جزء آن زمین محسوب شود، ملک مالک آن زمین است

های مشترک بین احات اصلی است. معادن موجود در زمینعمق غیر متعارف، در ملکیت تابع زمین نیست و جزء مب
قائل به این تفصیل است  ییخو محققهای انفال، جزء انفال است. مسمانان، مباح اصلی است و معادن موجود در زمین

ن تأمل در قیام سیره عقال و همچنین سیره متشرعه در داخل بود»نماید: ایشان تصریح می .(370/ 25: 1418، یی)خو
اما در  .(59تا: ی، بیی)خو« معادن موجود در زمین در ملکیت صاحب زمین به تبع اینکه مالک زمین است، سزاوار نیست

 نویسد: مورد حدود تبعیت در این استدلل می
ارد آن مواما این سیره عقال در تبعیت طبقات زیر زمین و آنچه در آن است از سطح زمین در ملکیت اطالق ندارد و متیقن از 

آیند؛ مانند زیر زمین، چاه و آنچه عمق آن نزدیک به این از توابع و ملحقات زمین به حساب می چیزهایی است که عرفاا 
کند. لذا آنچه در این محدوده باشد و استخراج شود، ملک مالک مقادیر است و از حدود صدق عرفی تبعیت تجاوز نمی

 .)همان(زمین است 
 قول مختار ب. 

رسد که در موضوع ملکیت معادن قول به هایی که در راستای تحقیق در مورد ملکیت معادن انجام شد، به نظر میبررسیبا 
 :تر استتفصیل بین چهار گروه معادن زیر به واقع نزدیک

معادن موجود در اعماق . 3؛ های در ملک مسلمانانمعادن موجود در زمین. 2؛ معادن موجود در ملک امام. 1
 .معادن موجود در اعماق غیر متعارف زمین. 4؛ عارف امالک شخصیمت

های عموم مسلمانان، است، معادن موجود در زمین های انفال، ملک امامتوضیح قول مختار: معادن موجود در زمین
برای همه مردم مباح است، معادن موجود در عمق متعارف ملک خصوصی، ملک صاحب زمین است و معادن موجود در 

های انفال ملحق به اعماق غیر متعارف زمین، برای همه مردم مباح است. البته معادن موجود در اعماق غیر متعارف زمین
 هاست.معادن موجود در اعماق متعارف این زمین

 دلیل تفصیل مختار
معادن به چهار گروه تقسیم شده است که هر کدام حکم خاص خود را دارند. اثبات حکم اختصاصی  ،قول مختار بر اساس

ملکیت برای هر گروه از معادن محتاج دلیل خاص است. در این قسمت از تحقیق دلیل حکم ملکیت هر کدام از این چهار 
 نماییم.گروه معادن را بیان می

  های انفالبر معادن موجود در زمین دلیل ملکیت امام -
َباِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن ِإْسَحاَق بْ 

َ
یوَب َعْن أ

َ
ِبیِه َعْن َفَضاَلَة ْبِن أ

َ
 َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم ِفی َتْفِسیِرهِ َعْن أ

َ
ْلُت أ

َ
اٍر َقاَل َسأ َبا َعْبِد ِن َعمَّ

هِ  ْنَفاِل  اللَّ
َ
ِتی -َعِن اْْل ْهُلَها َفَقاَل ِهی اْلُقَری الَّ

َ
َبْت َو اْنَجَلی أ ُسوِل  -َقْد َخِر ِه َو ِللرَّ َو َما َکاَن ِلْلُمُلوِك َفُهَو  َفِهی ِللَّ

َماِم  َبِة  -ِلْْلِ ْرِض اْلَخِر
َ
ْرٍض ََل َربَّ َلَها َو اْلَمَعاِدُن ِمْنَها -َلْم یوَجْف َعَلیِه ِبَخیٍل َو ََل ِرَکاٍب  -َو َما َکاَن ِمَن اْْل

َ
َو  -َو ُکلُّ أ

ْنَفاِل 
َ
گوید: از امام صادق اسحاق بن عمار می؛ (532/ 9: 1409)حر عاملی، « َمْن َماَت َو َلیَس َلُه َمْوًلی َفَماُلُه ِمَن اْْل

 اند و اهالی آنها آن روستاها ار ترک درباره انفال سؤال کردم. حضرت فرمودند: انفال روستاهایی است که خراب شده
است و آنچه از  است و آنچه مال حاکمان است، مال امام مال خداوند متعال و رسول خدااند؛ این روستاها کرده

زمین که خراب است و سپاهی یا اسبی بر آنها راه نرفته است و نیز هر زمینی که صاحب ندارد و معادن از انفال است و کسی 
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 بمیرد و وارثی نداشته باشد، مالش از انفال است.
 بررسی سندی روایت 

در سند این روایت علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم، فضاله بن ایوب، ابان بن عثمان و اسحاق بن عمار وجود دارند. 
 :است به شرح ذیلوضعیت رجالی این افراد 

در مورد ابراهیم بن هاشم  شیخ طوسی .(260: 1407)نجاشی، علی بن ابراهیم را توثیق کرده است  نجاشی
گویند: او م بن هاشم ابو اسحاق قمی در اصل اهل کوفه است که به قم نقل مکان کرد و اصحاب ما میابراهی»نویسد: می

نویسد: درباره وی می عالمه حلی .(4تا: )طوسی، بی« اولین نفری است که حدیث و روایات اهل کوفه را در قم نشر داد
از کسی از اصحاب ما در مورد او قدح یا تعدیل صریحی پیدا نکردم. روایات از او زیاد است و قبول کردن قول او رحجان »

نویسد: شک در وثاقت ابراهیم بن هاشم سزاوار نیست و چند امر بر می خوئی محقق .(5: 1422)عالمه حلی، « دارد
 کند: آن دللت می

ل در حالی که در او ،روایت کرده است فراوان. علی بن ابراهیم پسر ابراهیم بن هاشم در کتاب تفسیری خود از پدر 1
 کند به واسطه ثقات به او رسیده است.کتاب خود ملتزم شده به اینکه آنچه در تفسیر ذکر می

کند که در او روایتی از امالی صدوق نقل میکند؛ زیرا . سید بن طاووس ادعای اتفاق بر وثاقت ابراهیم بن هاشم می2
 گوید: این حدیث را بالتفاق ثقات روایت کرده است.سند آن روایت ابراهیم بن هاشم است و می

. ابراهیم بن هاشم اولین نفری است که حدیث اهل کوفه را در قم نشر داده است و اهل قم به روایات او اعتماد کردند. 3
گیر بود و اگر اشکالی در کار ابراهیم بن هاشم وجود داشت اهل قم بر اخذ روایت امر حدیث سختدر حالی که ایشان در 

 (.291/ 1تا: ی، بیی)خوکردند از او تسالم نمی
)کشی، کشی  اند.فضاله بن ایوب را توثیق کرده (342: 1420)طوسی، و شیخ طوسی ( 311: 1407)نجاشی، نجاشی 

)نجاشی، اند. نجاشی ابان بن عثمان را در شمار اصحاب اجماع دانسته (6: 1342)ابن داود، ابن داود و  (375: 1409
کنند. البته شیخ او را فطحی دانسته اسحاق بن عمار ساباطی را توثیق می (15تا: )طوسی، بیشیخ طوسی و  (71: 1407

 .(همان) است
 کیفیت استدالل

َبا َعْبِد »... به موثقه اسحاق بن عمار  ،هستندی که قائل به انفال بودن همه معادن یفقها
َ
ْلُت أ

َ
اٍر َقاَل َسأ َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ

هِ  ْنَفاِل  اللَّ
َ
ْهُلَها -َعِن اْْل

َ
َبْت َو اْنَجَلی أ ِتی َقْد َخِر ُسوِل َو َما َکاَن ِلْلُمُلوِك َفُهَو  -َفَقاَل ِهی اْلُقَری الَّ ِه َو ِللرَّ َفِهی ِللَّ

َما َبِة  -ِم ِلْْلِ ْرِض اْلَخِر
َ
ْرٍض ََل َربَّ َلَها َو اْلَمَعاِدُن ِمْنَها -َلْم یوَجْف َعَلیِه ِبَخیٍل َو ََل ِرَکاٍب  -َو َما َکاَن ِمَن اْْل

َ
َو  -َو ُکلُّ أ

ْنَفاِل 
َ
دو روایت مرسل ابی  و سه روایت دیگر؛ یعنی (9/532: 1409حر عاملی،  «َمْن َماَت َو َلیَس َلُه َمْوًلی َفَماُلُه ِمَن اْْل

ِبی َجْعَفٍر »یکی از تفسیر عیاشی  ،بصیر از امام باقر
َ
ِبی َبِصیٍر َعْن أ

َ
ُد ْبُن َمْسُعوٍد اْلَعیاِشی ِفی َتْفِسیِرهِ َعْن أ  ُمَحمَّ

ْنَفاُل 
َ
ْنَفاُل  :ُقْلُت  .َقاَل َلَنا اْْل

َ
ْرٍض ََل َربَّ َلَهاَو کُ  - ِمْنَها اْلَمَعاِدُن َو اْلَْجاُم  :َقاَل  – َو َما اْْل

َ
ْهُلَها َفُهَو  - لُّ أ

َ
ْرٍض َباَد أ

َ
َو ُکلُّ أ

ِبی َبِصیٍر َعْن »و دیگری از کتاب عاصم بن حمید الحناط  (533/ 9: )همان «َلَنا
َ
اِط، َعْن أ ِکَتاُب َعاِصِم ْبِن ُحَمیٍد اْلَحنَّ

ِبی َجْعَفٍر 
َ
ْنَفاُل َقاَل اْلَمَعاِدُن ِمْنَها َو اْلَْجاُم َو ُکلُّ  أ

َ
ْنَفاُل َقاَل ُقْلُت َلُه َو َما اْْل

َ
ُه َقاَل: ... َو َلَنا اْْل نَّ

َ
ْرٍض ََل َربَّ َلَها َو أ

َ
 أ

و روایت داود بن فرقد از امام  (295/ 7: 1408نوری، ) «َلَنا َما َلْم یوَجْف َعَلیِه ِبَخیٍل َو ََل ِرَکاٍب َو َکاَنْت َفَدُك ِمْن َذِلَك 
ِه » صادق ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ْنَفاُل  َو َعْن َداُوَد ْبِن َفْرَقٍد َعْن أ

َ
ْوِدیِة  -ِفی َحِدیٍث َقاَل: ُقْلُت َو َما اْْل

َ
َو ُرُءوُس  -َقاَل ُبُطوُن اْْل
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ْرٍض َلْم یوَجْف َعلَ  -اْلِجَباِل َو اْْلَجاُم َو اْلَمَعاِدُن 
َ
ْهُلَها َو َقَطاِئُع  -یَها ِبَخیٍل َو ََل ِرَکاٍب َو ُکلُّ أ

َ
ْرٍض َمیَتٍة َقْد َجََل أ

َ
َو ُکلُّ أ

 اند. از تفسیر عیاشی استدلل کرده .(534 همان:حر عاملی، « اْلُمُلوِك 
سه روایت اخیر از نظر دللت اشکالی ندارند ولی از نظر سند ضعیف هستند. بنابراین دلیل اصلی ایشان موثقه اسحاق 

از  «و المعادن منها»در فراز « منها». ایشان برای اثبات قول خودشان ضمیر باشدمیبن عمار است که از نظر سندی معتبر 
در این صورت موثقه  .باشد «و معادن از جمله انفال است»این فراز از روایت، دهند تا معنای روایت را به انفال ارجاع می

این احتمال وجود دارد  :بر انفال بودن همه معادن دللت دارد. اما این استدلل از دو جهت با اشکال مواجه است؛ زیرا اولا 
در این صورت  (،348: 1401ابلی، )فیاض کباشد « کل ارض ل رب لها»در فراز « ارض»کلمه « منها»که مرجع ضمیر 

نسخه دیگری از این روایت در کالم فقها وارد شده که  :ها دللت دارد. ثانیاا موثقه بر انفال بودن معادن موجود در این زمین
 تر استقوی« ارض»وارد شده است. در این نسخه احتمال ارجاع ضمیر به کلمه « منها»به جای تعبیر « فیها»در آن تعبیر 

 .)همان(بنابراین دو احتمال، دللت موثقه بر انفال بودن همه معادن با اشکال مواجه است  .(397: 1418حقق داماد، )م
« منها»های بدون صاحب است؛ چه مرجع ضمیر معادن موجود در زمین که هماناما دللت این موثقه قدر متیقن دارد 

طبق دللت این موثقه معادن موجود در  ،«فیها»نسخه  و چهصحیح باشد « منها»چه نسخه  ؛«ارض»کلمه  چهانفال باشد 
انفال و ملک )این حکم مورد نظر ما در مورد این گروه از معادن  پسهای بدون صاحب، جزء انفال خواهد بود. زمین
« ال»مار وارد شده، جمع و محلی به رسد. باید توجه داشت که لفظ معادن که در موثقه اسحاق بن عبه اثبات می (امام

ها جزء انفال است. بنابراین دللت این موثقه شامل است و بر عموم دللت دارد؛ یعنی تمام معادن موجود در این زمین
 .شودمیها نیز معادن موجود در اعماق غیر متعارف این زمین

 های مسلمانانمعادن موجود در زمیندلیل مباح بودن  -

 کتابیک. 
ْرِض َجمیعا»فرماید: میخداوند متعال 

َ
ذی َخَلَق َلُکْم ما ِفی اْْل اوست که هر چه در زمین است برای شما خلق  ؛«ُهَو الَّ

 .(29)بقره: کرد 
ها و های طبیعی موجود در آسماناین آیه شریفه و نیز آیات متعدد دیگری از قرآن کریم بر مباح بودن اموال و ثروت

توان تحت عنوان اصل لفظی اباحه منابع معادن دللت دارند. نتیجه دللت مجموع این آیات را میزمین و از جمله 
از این قرار است  انهای عمومی مسلمانطبیعی نیز بیان نمود. تطبیق دللت این آیات بر مباح بودن معادن موجود در زمین

های انفال و معادن موجود در زمین ،اما دلیل خاص معتبر شود،میکه دللت این آیات اطالق دارد و شامل همه معادن 
ره یهای عمومی مسلمانان در داولی معادن موجود در زمین ،امالک خصوصی را از شمول اطالق آن خارج کرده است

ودن بلذا به مقتضای این آیات این معادن برای همه مباح هستند. از آنجا که دللت ادله انفال  .این اطالق باقی هستند
 ادعای عدم بیان شرایط عالوه بر آن، .همه معادن با اشکال سندی یا دللتی مواجه است، توان تعارض با این آیات را ندارد

 شود.اصل اباحه در استفاده از منابع طبیعی با لزوم فحص از شرایط بر طرف می
 مدلول التزامی ادله وجود خمس. دو

را بر عهده عامل در معادن واجب کرده است. این امر مدلول مطابقی این اخبار  اخبار وجوب خمس در معادن، پرداخت خمس
که بل ،اما باید توجه داشت که دللت این اخبار محدود به همین مدلول مطابقی و صرف وجوب پرداخت خمس نیست ،است

امل در معادن است؛ زیرا ظاهر اخبار بر اینکه مواد استخراج شده از معادن ملک عکنند دللت میاین اخبار با دللت التزامی 
او است نه اینکه پرداخت خمس مال شخص دیگری بر عهده کسی عهده وجوب خمس، پرداخت خمس ملک شخص بر 
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این اخبار با دللت التزامی بر ملک عامل بودن مواد استخراج شده دللت دارند و تنها پرداخت  پس. باشدمالک آن اموال  غیر از
و آقای فیاض  (129/ 16: 1404)نجفی،  کنند. این امر حقیقتی است که در کالم صاحب جواهرجب میخمس را بر او وا

 .شده استبه آن اشاره  (351: 1401)فیاض کابلی، کابلی 
 سیره عقال و متشرعهسه. 

بر این امر استقرار یافته  ها حتی در زمان حضور و مبسوط الید بودن امام معصومسیره عقال در تمام عالم و در همه زمان
اجازه  کردند و از امام معصومکردند و آنها را با حیازت و احیاء تملک میاست که همه مردم در معادن تصرف می

های این سیره بر مباح بودن معادن موجود در زمین پساز این سیره وارد نشده است. هم گرفتند. در حالی که هیچ ردعی نمی
 ،(532: همان)حر عاملی، مسلمانان برای همه مردم، دللت دارد. در این میان دلیل خاص مانند موثقه اسحاق بن عمار 

های دارای ملکیت خصوصی را از دایره شمول این های انفال و قاعده تبعیت معادن موجود در زمینمعادن موجود در زمین
بر مباح  باقی هستند. سیره متشرعه نیز دتضای دللت این سیره بر اباحه اصلی خوسیره خارج کرده است اما بقیه معادن به مق

 بودن این دسته از معادن دللت دارد.
 دلیل ملکیت مالک خاص بر معادن موجود در امالک خصوصی -

 سیره عقال و سیره متشرعهیک. 
 ناپذیرکنند و این قضیه امری انکارنمیعقالی عالم در معادن موجود در امالک خصوصی بدون اجازه مالک زمین تصرف 

کنند. این بنابراین در نظر عقالی عالم این دسته از معادن ملک مالک زمین است که در آن بدون اجازه تصرف نمی .است
: 1413)عالمه حلی،  امر در میان مسلمانان از احترام بیشتری برخوردار است و در فقه شیعه نیز مورد توجه قرار گرفته است

 بنابراین سیره عقال و سیره مسلمین بر مالکیت مالک زمین بر معادن موجود در امالک خصوصی دللت دارد. .(273/ 2
 مضمون روایات خمسدو. 

ندارد که  انماید؛ زیرا معنحکم ملکیت معادن موجود در امالک خصوصی را نیز بیان می ،مضمون دللت التزامی روایات خمس
نباشد؛ بلکه ملکیت مالک بر  آنولی او مالک  ،پرداخت خمس معدن بر عامل مالک زمین در این دسته از معادن واجب باشد

 این دسته از معادن اولویت دارد؛ زیرا معدن در زمین شخصی او واقع شده است و مالکیت او نسبت به دیگران اولویت دارد.
 معادن موجود در اعماق غیر متعارف دلیل مساوی بودن همه مردم در -

  عرفیک. 
دهد کند و این تبعیت را به معادنی اختصاص میعرف محدوده تبعیت معدن از ملکیت زمین در قانون تبعیت را مشخص می

که در اعماق متعارف قرار دارند؛ زیرا جواب عرف به سؤال از تبعیت معادن موجود در اعماق غیر متعارف از زمین منفی 
 ییخو محققماند. این حقیقتی است که در کالم باقی می (اباحه اصلی)لذا بقیه معادن بر همان حالت قبلی خود  .است

 .(56- 57/ 25: 1418ی، ی)خوبیان شده است 
 اصلدو. 

حکم  ،اصل لفظی اباحه مستفاد از عمومات کتاب در زمانی که قانون تبعیت در مورد گروهی از معادن دللت نداشته باشد
 نماید.اباحه را برای آن دسته از معادن اثبات می

نماید؛ زیرا زمانی که اصل عدم اختصاص یعنی استصحاب عدم ازلی نیز راه را در مورد این معادن آشکار می عالوه بر آن،
شک در معدن با ادله خاص به کسی اختصاص نیابد، بر اباحه اصلی و عدم اختصاص خود باقی خواهد بود و در زمان 

های انفال دللت موثقه اسحاق بن عمار معادن موجود در زمین ،کنیم. بلههمان عدم اختصاص را استصحاب می ،اختصاص
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اما این دسته از معادن در محدوده دللت این دو اصل قرار  ،ره دللت اصل لفظی و نیز اصل عملی خارج کرده استیرا از دا
 مردم مباح است. دارند. بنابراین این معادن برای همه

 نتیجه 
ن طبیعی در ماهیت معدن مؤثر است و در های وجود در زمین، منفعت و مالیت داشتن و تکو  . از نظر فقهی شاخصه1

 این زمینه خروج از حقیقت زمین بودن تأثیری ندارد.
عموم مسلمانان،  هایاست، معادن موجود در زمین های انفال، ملک امام. از نظر فقهی معادن موجود در زمین2

معادن موجود در عمق متعارف ملک خصوصی، ملک صاحب زمین است و معادن موجود در  و برای همه مردم مباح است
های انفال ملحق به اعماق غیر متعارف زمین، برای همه مردم مباح است. البته معادن موجود در اعماق غیر متعارف زمین

 هاست.نمعادن موجود در اعماق متعارف این زمی
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