
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معادن از دیدگاه فقه و حقوق مالکیت
 )با اتکید رب فقه امامیه و حنفیه و حقوق اریان و افغانستان( 

 

  



 چکیده 

ل مطرح است. در بدو نظر با توجه به اص یعموم تیاست که بعنوان مالک یمهم لیاز مسا یکیمعادن  تیمالک

ا و آر ،لیاست. اما با شناخت دال یمتعلق به اشخاص، ملک شخص یکه وجود معادن در اراض دینمایم نیچن یاول

 یعموم تیمالک یاست. مقتضا یعموم تیمعادن از نوع مالک تیکه مالک شودیم دایدست پ جهینت نیبه ا تیّمالک یمبان

 و یمصالح جمع یو هم در راستا ردیصورت گ یآن است که تصرّفات در معادن هم با اذن و اجازه حکومت اسالم

 یو جعفر یقه حنفبر ف دیو قانون )با تأک یدر حوزه فقه اسالم عیوس یقیپژوهه با مطالعات تطب نیباشد. ا یمنافع اجتماع

و  یدر امالک شخص یمعادن حت تیکه مالک رسدیم جهینت نیو افغانستان( به ا رانیا یاسالم یهورجم نیو قوان

ررسی . آنگونه که به تفصیل مورد بله بر انفال بودن معادن استدا اتیاست. مستند ما روا یعموم تیاز مالک یخصوص

 وشود که معادن از اموال عمومی بوده و بعنوان مالکیت عمومی مطرح است میاستفاده  اتیاز رواقرار خواهد گرفت 

 و نظم جامعه یاز اختالل نظام اجتماع یریلوگاهم بر مهم، ج میاز جمله قاعده اهم و مهم و تقد یو حقوق یقواعد فقه

را  یعموم تیمالک ،در مقابل عوض مناسب یاستمالک امالک شخص ید بابا یحکومت اسالمکه  مساعد آن است

 کند.   تی( حمایمصالح اجتماع یداده و از حق جامعه )با استخراج معادن و استفاده آن در راستا حیترج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  « انفال»؛ «گنج»؛ «معادن تیمالک»؛ «معادن» ؛«تیّمالک» کلیدواژه: 



 مقدمه 

ترین ثروت طبیعی، نقش اساسی در زندگی جامعه انسانی داشته و خواهد داشت. بنا براین، معادن به عنوان بزرگ

شایی گگره»و « هاگردآوری دیدگاه»باید از دو ضرورت یا دو هدفِ افزون بر اهمیت مطالعة تطبیقی در مورد آن، می

  یند ایجاد تعادل و آشتی میان فرهنگ دینی و نیازهای زمانه پرده برداشت:در فرا« هادیدگاه

-هدیدگاگردآوری و دریافت های مذاهب فقهی در زمینة مالکیّت معادن؛ درست است که گردآوری دیدگاه -1

 پذیر است، ولی کنارهم نهادن نظریات و آرای مذاهب مختلف فقهی بر اساسهای فقهای مذاهب اسالمی امکان

 ترسازد و هم شناخت روشنالوصول میتر و سهلموضوع پژوهش در یک مجموعه، هم مطالعة نظریات آنان را آسان

ب های دیگران )و نظریات پیروان مذاهها در پرتو دیدگاهکند. زیرا آگاهیاز نظریة فقه برگزیدة خود شخص، ارائه می

 شوند. تر میتر و روشنتر، پسندیدنیدیگر( واقعی

ها در زمینة مالکیّت معادن به های مذاهب فقهی در زمینة مالکیّت معادن؛ گردآوری دیدگاهحلنمایانگری راه -2

اه پذیرد. هرگاز مسایل و مشکالت نظری )و احیاناً عملی( صورت می« هاگشاییگره»و « هایابیچاره»ضرورت و هدف 

 شود، وو به روی هم نهند، اشتراکات و افتراقات هویداتر میشان را پیرامون مالکیّت معادن رهایحلنظریات، راه

-گسترده «ترین گزینه برای فروشکنی مشکالت زمانهمناسب»و « ترین آموزة اسالمیدرست»آنگهی هم پهنای گزینشِ 

مة ه از نظریات« اصالح قوانین موجود»و « تصویب قوانین جدید»باید در گذاران مسلمان میگردد و هم قانونتر می

 کوشد مطالب مطلوب را در سه فصل ساختار دهد: پژوهش موجود می مذاهب اسالمی استفاده نمایند. بر همین اساس
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 مفاهیم و کلیات  -1

ک سلسله یاست تا برای ورود به گود تحقیق و ژرفای بحر بیکران پژوهش و بررسی پیرامون هر موضوعی، نیاز 

مفاهیم و مباحث کلی مربوط به آن، که از امور ضروری است، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. به همین دلیل در 

وع های اصلی، تبیین کلمات کلیدی و مباحث کلی مرتبط با موضاولین فصل این تحقیق به تعریف و توضیح مقوله

ین بحث چنترین حقوق و همترین و کاملکه از مهم« مالکیّت»های اصلی بحث مربوط به موضوع پردازیم تا روزنهمی

 برانگیز ترین مسایل است، معیّن، روشن و باز شود.  زیرا یکی ازترین و بحثکه از جنجالی« معادنمالکیّت »مربوط به 

دن بدون تردید اترین مسایل قانونی که ارتباط ناگسستنی با اقتصاد بشر دارد، موضوع مالکیّت است و مالکیّت معمهم

 شود. یکی از مصادیق بسیار موثّر و درآمدزای آن محسوب می

 ( مفاهیم 1-1

های کلیدی بحث از مباحث مهم، اساسی و بسیار روشن است که بحث، کنکاش و غور در مورد مفهوم واژه

، «جعفری فقه»از قبیل شود. زیرا هم دارای معانی لغوی متعدد است و هم در اصطالحات متفاوتی زیربنایی محسوب می

دارای اطالقات مختلف است. به همین جهت بعنوان یک ضرورت الزم « قانون افغانستان»و « قانون ایران»، «فقه حنفی»

ل الذکر، هرچند به اجماهای مختلف صاحب نظران و ارباب لغت، مذاهب و  مواد قانونی دو کشور فوقاست تا دیدگاه

ر که محور اساسی مباحث مربوط به این موضوع است، در این میان بصورت مبرهن مطرح گردیده و دیدگاه مورد نظ

  و مستدل تبیین شود.

 مفهوم لغوی مالکیّت ( 1-1-1

( در لغت مالک شدن و ملکیّت به کسر میم مصدر ملک یملک به معنی إحتوا و فرو property« )ملکیّت»واژه 

ی بطهیا تسلّط و چیره شدن بر چیزی است و آن صفتی است که از را گرفتن چیزی، یا استیالء و دست یافتن بر چیزی و

در فرهنگ فارسی راجع به معنی این  .شودکند، انتزاع میمالک و مملوک مثال؛ زید و مالی که در آن تصرّف می

ه نسبت بحقی است که انسان  -مالکیّت )لِ یَّ( ] ازع . [ )مص جع .( مالک بودن ، مالکی . ضح »کلمه آمده است؛ 

ی که ا رابطهبه نظر م«. شیئی دارد و می تواند هرگونه تصرّفی در آن بکند به جز آن چه که مورد استثنای قانون باشد

در ملکیّت یا مالکیّت میان مالک و مملوک وجود دارد، آن قدر مهم است که برای مالک زمینه هرگونه تصرّفات را 

مِلک به کسر، ضم و فتح میم، ملکة به فتح و ضم میم، ملکیّت به کسر : »گویدسازد.  یکی از اهل لغت میفراهم می

میم و مملکت در لغت، همه مصدر ملک یملک از باب ضرب به معنی مشتمل بودن بر چیزی، تسلّط و استیالء بر آن 

عام بیشتر  فشود که بر آن مستولی گردیده و مسلّط شود. مِلک به کسر میم در عرء زمانی گفته میاست. ملک الشی

شود. اسم فاعل آن مالک و صاحب بر مملوک اعم از أشیاء و اموال و ملک به ضم میم بر نفس استیالء اطالق می



( از کتب لغت در معنی ملکیّت گفته است: 11/192: 1111بعضی دیگر )ابن منظور، «. مملوک مَلِک و مالک است

 «. بر استبداد بر آن و تصرّف در آن است ملکیّت عبارت از فراگیری و احتوای چیزی و توانایی»

 مفهوم مالکیّت در فقه حنفی و حقوق افغانستان ( 1-1-2

به صورت مضاف الیه حق مطرح « حق مالکیّت»ی اهل سنت برخی این موضوع را تحت عنوان فقهادر اصطالح 

« مالکیّت تام»در تعریف  و سنهوری (ماده 1111لمعرفة احوال االنسان، در  وانیپاشا، محمد، مرشد الح یقدر)کرده 

المِلک التام عن شأنه أن یتصرّف به المالک تصرّفا مطلقا فیمایملکه عیناً و منفعةً و استغالالً، فینتفع بالعین » گوید؛می

ملکیّت » (4/14: 4591)السنهوری،  .«الجایزةو بغلّتها و ثمارها و نتاجها، و یتصرّف فی عینها بجمیع التصرّفات  المملوکة

از شأنیت و موقعیتی برخوردار است که مالک به وسیله آن، بتواند در عین، منفعت و حاصل مملوک تصرّف « تام

 جایز در عین مملوک را انجاممند شود و تمام انواع تصرّف نموده، از عین، منفعت، حاصل، میوه و نتیجه مملوک بهره

بارت اند در فقه اسالمی ع« مالکیّتحق»عناصر تشکیل دهنده  است،با توجه به تعریفی که سنهوری ارائه کرده دهد. 

 از؛ 

 انتفاع و سودبری از عین مملوکه.  (1

 بهره برداری از غلّه )حاصل و خرمن(، میوه و نتیجه )برّه و بچّه( مملوک که همان استغالل است. (2

 مجاز در عین مملوکه.   تصرّف  (3

رار ی است میان انسان و مال که مورد تأیید شرع قت و ملک رابطهملکیّ»نویسد؛ زحیلی نیز در تعریف ملکیّت می

واند هر نوع تی که هرگاه موانع تصرّف وجود نداشته باشد، میگرفته و مال را مخصوص انسان ساخته است، به گونه

تعریف  ر ازبنا براین منظو«. شودتصرّف انجام دهد. هم به این رابطه و هم به چیزی که مملوک است، ملک گفته می

  (44: 4951)المجلة،  «الْمِلْکُ مَا مَلَکَهُ الْإِنْسَانُ سَوَاءٌ کَانَ أَعْیَانًا أَوْ مَنَافِعَ»نویسد؛ المجله که می 121ملک در ماده 

ق( از دانشمندان  ه 1121ارائه گردید. الزرقاء )متوفی ( 1/15: 1111الزحیلی، )همان تعریفی است که از قول زحیلی 

قی حق ملکیّت از منظر فقهاء ح»نویسد: حنفی در زمره حقوق عینی از حق ملکیّت نام برده و در تعریف آن می معاصر

ند به او ککند و عطا میبخشاید و برای او والیت و قدرت مطلقه جعل میاست که به صاحب حق، سلطه بر چیزی می

 ایی که مستلزم ضرر به دیگران نباشد. بنابراین آزادی مالکبرداری و استهالک را تا جدر آن، تمام انواع استفاده، بهره

در این تعریف ملکیّت ( 3/33تا: )الزرقاء، بی «.مقیّد است به آنچه که مقتضی صیانت و نگهداری حق دیگران است

مد مح سنت است. ابو مظفر اسعد بنمتأثر از فقهای دیگر اهل« حق ملکیّت»الیه حق قرار گرفته و تعبیر به مضاف

ملکیّت عبارت است از مسلّط بودن بر تمامی انواع »نویسد: ق( در کتاب الفروق میه 115نیشابوری کرابیسی )متوفی 



ق(  ه 511قاضی محمد بن محمد بن نوح قابسی غزنوی )متوفی حدود  (2/596: تایالنیسابوری الکرابیسی، ب. )«تصرّف

ملکیّت ( 111تا: )القدسی، بی .«عبارة عن االختصاص الحاجزوالملک »گوید: در کتاب خود الحاوی القدسی می

عبارت از اختصاص مانع است. یعنی جواز تصرّف و اختصاص مالکیّت به مالک و منع از تصرّف دیگران. غزنوی 

و « إحالل»آید. یکی از راه برداری است و آن از دو طریق به دست میحلّیت عبارت از آزادی در بهره»افزاید؛ می

 تر و رساتر است. زیرا مالکیّت قاطع شرکت استشود گویاو آنچه از راه مالکیّت حاصل می« مالکیّت»کی از طریق ی

( 1/99تا: )المرغینانی، بی «فیه تصرّفملکه فملک ال» در کتاب هدایه ذکر شده است: ولی إحالل قاطع شرکت نیست.

شرح »ق( در کتاب  ه 511عبیداهلل بن مسعود )متوفی چون مالک است، مالک تصرّف در آن است. صدر الشریعه 

ملکیّت اتصال و ارتباط شرعی میان انسان و چیزی است که »گوید: در تعریف ملکیّت می «الوقایة فی مسایل الهدایة

( 2/195تا: بیصدر الشریعة، ) «.موجب آزادی تصرّف مالک در مملوک گردیده و مانع از تصرّف غیر مالک باشد

 ق( تعریف صدر الشریعه را با اندک اختالف در تعبیر پذیرفته است. ه 615لی بن محمد جرجانی )متوفی شریف ع

ملکیّت توانایی است که »گوید: می« ابن همام»کمال الدین محمد بن عبدالواحد معروف به ( 211تا: )الجرجانی، بی

علمای دیگری از ( 1/51: 1111)الشوکانی،  .«کندشارع بعنوان آغازین گام بر تصرّف آن را محقَّق و ثابت می

)القاضی  «دستور العلماء»دانشمندان حنفی از جمله قاضی عبدالنبی عبدالرسول احمد نکری در جامع العلوم معروف به 

قَدِیرِ: قَالَ فِی فَتْحِ الْ» و ابن نجیم «النفری علی التلویح حاشیة»و  «النقابةشرح »المکارم در ابی( 3/1: 1951النکری، 

و دیگران، ( 4/113: 4111)ابن نجیم،  «یُثْبِتُهَا الشَّارِعُ ابْتِدَاءً عَلَى التصرّف، فَخَرَجَ نَحْوُ الْوَکِیلِ )انْتَهَى( قُدْرَةٌ الْمِلْکُ 

 اند. مشابه تعاریف فوق الذکر را ارائه کرده

مفاهیم است و نه تعریف جامع افراد و مانع اغیار )تعریف تام و  البته تعاریفی از این قبیل شرح االسم و توضیح

دور از انتظار است و نه طرح اشکاالت و ایرادات ندان با توجه به سالیق مختلف، کامل(. بنابراین نه اختالف دانشم

یدگاه ا از دهاند که برترین آنقرین انصاف است. فقهای دیگری از اهل سنت نیز در مورد ملکیّت تعاریفی ذکر کرده

ال لمانع فیه ابتداء ا تصرّفالملک؛ اختصاص بالشئ یمنع الغیر منه و یمکن صاحبه من ال»زحیلی این تعریف است؛ 

ما در این  کنیم.ما به خاطر اجتناب از اطناب در کالم، از ذکر آنها خود داری می( 1/95: 4119)الزحیلی،  «شرعی

  مورد دیدگاه خاص خود را داریم که در آینده مطرح خواهیم کرد. 

 ایران    مفهوم مالکیّت در فقه جعفری و حقوق ( 1-1-3

در اصطالح فقهاء یک امر اعتباری قابل انشاء با لفظ و غیر لفظ است که با دقت در « ملکیّت»و « مالکیّت»، «ملک»

اعتبار تسلّط و چیرگی بر چیزی به منزله قدرت تکوینی بر آن و وجه اول: شود: میکلمات فقهاء بر چند وجه اعتبار 



ه جواز تصرّف از ک« اتومبیل را به شما تملیک کردم»و « اتومبیل را مالک شدم»تصرّف در آن چیز مثل اینکه بگویید: 

ک همسان ابوّت و زوجیت از شئونات این اعتبار است. وجه دوم: اعتبار نسبت و رابطه میان مالک و مملوک تا مل

مقوله اضافه و دارای دو طرف باشد. وجه سوم: اعتبار مشتمل بودن و فراگیری و محیط بودن بر چیزی؛ در این صورت 

نتقال ی احاطه دارد که با اده خواهد بود و معنی ملکیّت آن است که جسمی به جسم دیگر به گونهملکیّت از مقوله جِ

تقل ی محیط است که با انتقال او مال نیز من. به ادعای اینکه گویا مالک به مال خود به گونهمحیط، محاط انتقال یابد

ید: گودر اصطالح فقهای امامیه تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. صاحب جواهر می( 111تا: بیمشکینى، )شود.می

توان در سه تعریف گرد آوری کرد. این سه و تعاریفی را که از مجموع کلمات فقهای امامیه قابل استخراج است، می

مانع  تا تعریف غیرجامع و پردازیمتعریف را با توجه به مستندات و شواهد مطرح نموده و سپس به بررسی و غور می

 )تعریفی که شامل همه افراد نبوده و غیر مصادیق را خارج نکند(  مورد نقد و اشکال قرار گیرد. 

 به سلطنت « ملکیّت»( تعریف 1-1-3-1

رابطه میان مالک و عتباری بودن به ا ، در تفاوت میان حق و حکم با ملکیّت. ق( ه 1113)متوفی محقّق خویی 

 ی بزرگی مانند؛ شیخفقهاءداند. ئی میامضاقایل گردیده و آن را از احکام « ملکیّت»یا « مالکیّت»نام مملوک به 

و روح اهلل موسوی خمینی . ق( ه 1326 - 1215. ق(، سید محمد کاظم یزدی )ه 1261 - 1211مرتضی انصاری )

ه مرحوم است ک« مالکیّت»یا « ملکیّت»اعتباری  را پذیرفته اند. بنا براین یکی از امور سخن. ق( این ه 1119)متوفی  

لملکیة إنما ا فحقیقةاعتبار إحاطة المالک بالمملوك ... و علیه  الملکیةو معنى » نویسد؛خویی در تعریف آن، چنین می

تسلّط و احاطه مالک عبارت است از اعتبار « مالکیّت»یا « ملکیّت»( 9/11تا: )خویی، بی «.اإلحاطةو  السلطنةهی 

 تسلّط داشتن است.همان سلطنت، احاطه، و « مالکیّت»یا « ملکیّت»پس حقیقت نسبت به مملوک ... 

ذات سلطنت است، « ملکیّت»(، باور دارند: 1/13: 1115خمینی،  موسوی(، 4/95: 4143)طباطبایی، سید یزدی 

همان سلطنت است و سلطنت در اثر  ملکیّتزبور در هر دو تعریف مبه نظر ما، نه ارتباطی که ملزوم آن است. 

عقالء و در وجود و هم در بقاء به اعتبار خردمندان که هم  اعتبار رابطه میان شخص و مال به وجود آمده است

نظیر؛ إحیاء و حیازت و موارد دیگر از اسباب حقیقی نبوده، بلکه علت و سبب « ملکیّت»استوار است. بنا براین اسباب 

 گیرد. چیزی است که موضوع اعتبار اهل خرد قرار می

 به دارایی « ملکیّت»( تعریف 1-1-3-2

: 1113)غروی، . ق(، ه 1326 - 1255یینی )؛ میرزا محمد حسین نایینی معروف به محقق نااز قبیلفقهای بزرگی 

شیخ (، 113: 1119)خراسانی، . ق( ه 1329 - 1211ملّا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی )(، 1/125



: 1116)کمپانی اصفهانی، . ق( ه 1351 - 1216محمد حسین بن محمد حسن اصفهانی معروف به محقق اصفهانی )

دانند. میعبارت از واجدیت، دارا بودن و دارایی داشتن را « مالکیّت»(؛ 61تا:  رشتی )رشتی، بی( و میرزا حبیب اهلل1/15

اعتباری منافات ندارد. آخوند به اشتراک قایل است و از « ملکیّت»ده است که با این واجد بودن خارجی از مقوله جِ

آن « لکیّتم»ما به همان معنی دوم است و حقیقت شود که مالکیّت و ملکیّت مورد بحث ظهور کالم ایشان استفاده می

 است که زمام اختیار مال در دست مالک باشد. 

 رابطه میان مالک و مملوک  تعریف ملکیّت به -1-1-3-3

به رابطه و نسبت خاص میان مالک و مملوک قایل شده است. « مالکیّت»برخی از دانشمندان و فقهاء در تعریف 

شود تا بر اساس دیدگاه عرف و به مخصوص میان متموّل و مال یا مالک و مملوک موجب میبدان معنی که رابطه 

بین  نسبةفإنّها »نویسد؛ . ق( میه 1261 - 1211شیخ انصاری )لک  مستقالً در مملوک تصرّف کند. حکم تبادر، ما

: 1111)انصاری،  .«لمملوك علیهالمالک و المملوك، و ال یحتاج إلى من یملک علیه حتى یستحیل اتّحاد المالک و ا

و « مالک»ندارد، تا اتحاد « علیهمملوک»ملکیّت نسبتی میان مالک و مملوک است و نیازمند طرف ثالث به نام  (3/9

مطرح شده و در مورد « مِلک»و « حق»الزم آمده و به محال منجر شود. در عبارت شیخ انصاری دو واژه « علیهمملوک»

و کسی که حق « دهحق»و کسی که حق برای او است، « دارحق)»ت فعلی و دارای دو طرف گوید؛ حق قدراول می

کند که دو شخص در خارج موجود باشد و باشد و بدیهی است که در صورتی وجود خارجی پیدا میبر او است( می

« ملکیّت»گوید؛ باشد. در مورد دوم می« من علیه الحق»و هم ، «له الحقمن »در غیر آن محال است فرد واحد هم 

نسبتی میان مالک و مملوک است که در تحقّق وجود خارجی به دو عنصر مالک و مملوک وابسته است. به این معنی 

 نکسی که مِلک علیه او باشد( نیاز نیست، تا تصورش با یک شخص ممکن نباشد. رابطه میا« )= من یملک علیه»که به 

ی نزدیک است که در حدّ تساوی قابل تصوّر است هر چند این رابطه از باب تالزم و نه تساوی مال و مالک به اندازه

 است. به همین جهت اموال را بر دو نوع تقسیم کرده اند. 

  یکم: اموال خصوصی؛ منظور از اموال خصوصی هر مالی است که در اثر اسباب تملّک شرعی یا کسب حق

 وص افراد باشد. خاص، مخص

 شود دوم: اموال عمومی؛ اموال عمومی از قبیل؛ خمس، زکات، خراج، انفال و جز اینها، به اموالی گفته می

 که در راستای مصلحت عمومی مورد استفاده قرار گیرد. 



 ی مفهوم مالکیّت در حقوق ایران افغانستان     ( مقایسه1-1-4

این قانون،  39الی ماده   31و ماده «« مالکیّت»در   –فصل اول »آمده است؛  در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران

ها و عناصر است. هر چند در مواد مختلف به صورت جسته و گریخته به برخی از ویژگی« مالکیّت»مربوط به موضوع 

اشاره شده است، اما تعریف مشخصی در مورد آن ارائه نگردیده که به نظر ما یکی از نقاط « مالکیّت»تشکیل دهنده 

رود. نه تنها تعریفی ارائه نشده است بلکه حتی با یک رنفرنس ارجاعی به جای دیگر این فی این قانون به شمار میمن

متن این قانون را با اندک اختالف به عنوان تعریف  31دانان به استناد ماده کار صورت نگرفته است. برخی از حقوق

است که  مالکیّت حقى»رد. در تعریفی که گفته شد آمده است؛ مالکیّت ارائه کرده که به نظر ما توجیه وجیهی ندا

تواند همه گونه تصرّف در آن بنماید و هر گونه انتفاع از آن ببرد، مگر آنکه شخص نسبت به عین خارجى دارد و می

گردیده است؛ قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران مقرّر   31در ماده ( 1/31تا: )امامی، بی «.قانون استثناء نموده باشد

. «گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردى که قانون استثناء کرده باشدهر مالکى نسبت به مایملک خود حق همه»

شود. البته إعمال حق تصرّف ناشی از مالکیّت، مشروط به آن این قانون به هیچ صورتی تعریف مالکیّت شمرده نمی

کسى »قانون مدنی ایران مطرح گردیده است:  132این قید در ماده است که منجر به زیان و ضرر دیگری نشود. 

تواند در ملک خود تصرّفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرّفی که به قدر متعارف و براى رفع حاجت نمی

شده  یک ماده ذکرجا و در این ماده و ماده قبلی )مطلق و مقید( در قانون افغانستان یکاما . «یا رفع ضرر از خود باشد

ی جمهوری اسالمی افغانستان قابل گذارقانوندر دو منبع اساسی « مالکیّت»مفهوم  شود.است که بعدا یادآوری می

در قوانین جمهوری اسالمی ایران «  مالکیّت»بررسی است. متأسفانه اشکالی که در مورد عدم وجود تعریف برای 

 الکیّتم. به این معنی که در قوانین افغانستان نیز ما به تعریف مدوّنی برای مطرح شد، در قوانین کشور ما نیز وارد است

ترین سند حقوقی کشور که در زمان دست پیدا نکردیم.  قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان عالی

آذر ماه( الی قوس ) 22حکومت حامد کرزی رئیس جمهوری انتقالی دولت جمهوری اسالمی افغانستان و در تاریخ 

به تصویب رسید،  ماده از طرف لویه جرگه )مجلس کالن( 152فصل و  12شمسی در  1362ماه( سال جدی )دی 11

 یّتملکمعادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی »داند؛ معدن را از آن دولت می« مالکیّت»این قانون  9در ماده 

ط قانون توس عامهت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر امالک دولت می باشند. حفاظت و اداره امالک دول

بر اساس همین ماده قانونی است که وزارت معادن جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان وزارت «.  گرددتنظیم می

فعالیت ها ها و هایدروکاربنهای تفحص، اکتشاف، انکشاف، استخراج و پروسس منرالکلیدی و سکتوری در عرصه

، حمل و نقل و بازاریابی منابع طبیعی را مطابق به قانون مالکیّتنماید و همچنان وزارت معادن مسئولیت حراست از می

 11/11/1311ها به عهده دارد. در کتاب سوم قانون مدنی افغانستان )حقوق عینی( که مورّخ ها و هایدروکاربنمنرال



« مجموعه قوانین افغانستان»شمسی تحت عنوان  1366رسیده و در سال به چاپ  313شمسی در جریده رسمی شماره 

و هم ساحه )= حدّ(  مالکیّتتوسط وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان گردآوری و طبع شده است، هم اصل 

. گیردمی رارق شخص  تسلّط و اراده تحت شیئ آن مقتضای به که است حقی ،ملکیّت»آن به وضوح تعریف شده است: 

. هر «بپردازد آن در مالکانه تصرّف نوع هر و برداری بهره استعمال، به قانون احکام حدود در  تواندمی مالک تنها و

عریف سازد اما اصل تچند تعریف مزبور بعضی از قیودات تعریف را نادیده گرفته که آن را با چالش جدّی مواجه می

از یک آموزه حقوقی، در قانون امر خردمندانه و قابل قبول است. مشکل این تعریف آن است که به جامع و مانع بودن 

   است.آن توجه صورت نگرفته 

 ها و نقدهای مفهوم مالکیّت در حقوق ایران و افغانستان     لیل( تح1-1-5

توان مالکیّت را مضاف الیه حق قرار داد. زیرا حق نوعی از ملکیّت و مرتبه نازله آن است. دلیل ما اوال؛ نمیظر به ن

ه خود های مخصوص بحوزهالیه حق باشد این است که در مواردی که ملک و حق در ما بر اینکه مالکیّت نباید مضاف

دیگر و در حوزه شود و از دایره بحث ما خارج است، مشکلی وجود ندارد. اما هرگاه این دو واژه قرین هماستعمال می

  (1/15: 1115. )ر.ک: طباطبائی، مشترک )امور مربوط به مالکیّت( اطالق شوند، حق یک نوع از انواع ملکیّت است

اص آید. با توجه به این که معنی ملکیّت یک نوع اضافه خاضافه شئ به نفس شیء الزم میو از اضافه حق به مالکیّت، 

« یّارةالس»است، داللت دارد که  «السیّارة للحسن»میان مالک و مملوک است و این اضافه خاص که الم ملک در مثل 

ت. الیه )مملوک( بر دو قسم اساضافه شده و در مالکیّت حسن است. در اضافه ملکیّت به  مملوک، مضاف « حسن»به 

مملوک یا عین است و یا معنی و عرض است. هر یکی از دو قسم خود دارای اقسامی است که از مجموع آنها شش 

اشد؛ ب؛ مملوک عین ملک است که خود بر سه نوع میقسم تصوّر خواهد شد. تفصیل این سخن آن است که: اوالً

به ذات خود است. ب( عین ذمّی یا عین در ذمّه مثل مبیع در بیع سلم و ثمن که قایم « سیّاره»الف( عین خارجی مثل 

الذمه( است مثل حق جنایت و حق زکات. این دو قسم اخیر قایم به غیراند. در بیع نسیه. ج( نه عین است و نه دین )مافی

اش کارگر اجیر که در ذمّه ؛ مملوک عرض و معنی است که این نوع نیز بر سه قسم است؛ یا ذمّی است مثل عملثانیاً

مملوک مستأجر است. یا یک امر قایم به غیر است و آن بر دو قسم است؛ الف( اموری از قبیل؛ منافع اعیان که اعتبار 

آنها متوقف بر اضافه به مالک نیست. ب( اموری از قبیل؛ حق خیار قایم به عقد، حق رهن قایم به عین مرهونه، حق 

 ق قصاص قایم به جانی و حق شفعه قایم به مبیع که بر اضافه به غیر متوقف است. تحجیر قایم به زمین، ح

یّت ی است که جز در فرض اعتبار ملکاز آنجایی که حق خواه عین یا معنی باشد، به غیر خود تعلّق دارد و به گونه

مّه )عین، منافع عین، عین در ذبرای مالکش، قابل اعتبار نیست، دو قسم اخیر هر دو نوع حق است. اما چهار نوع دیگر 



توا الذکر را احگانه فوقو معنی در ذمّه( از دایره تعریف حق خارج است، با اینکه تعریف ملکیّت تمام موارد شش

ت و استغالل منفع ،کند. اضافه بر اشکال مذکور این دیدگاه در تبیین مصادیق ملکیّت تنها به سه مصداق )عینمی

ز موارد دیگر )مملوک ذمّی، معنی و حق( غفلت کرده است. بنا براین، تعریف جامع افراد )نماء( اشاره کرده و ا

ما در تحلیل و بررسی واژه حق در فقه و حقوق به دو معنی کاربردی حق؛ یکی اشکال سوم این است که نخواهد بود. 

در تحلیل معنی  و قایل هستیمامتیاز، حق به معنی توانستن یا مجاز بودن از لحاظ شرعی یا قانونی و دیگری حق به معنی 

شود، مانند حق مالکیّت یا حق به کلمه بعد از خود اضافه می« حق»در این صورت واژه : »دیدگاه ما این است کهدوم 

ندارد،  «توانستن»در این کاربرد اوالً معنای « حق»تحجیر و مقصود از آن، نوعی امتیاز است، بر خالف معنای اول. واژه 

الیه یک چیز به کلمه بعدش بیانی است و مضاف و مضاف« حق»متعلق آن از قبل در خارج وجود دارد، ثالثاً اضافه  ثانیاً

به معنای حق مالک شدن نیست، بلکه به معنای امتیازی است که شرع یا قانون برای « حق مالکیّت»هستند. به طور مثال 

به معنای دوم، موضوع حق به معنای اول است و به تعبیر « قح»اشخاص وضع کرده و به رسمیت شناخته است، رابعاً 

شود. به طور مثال از حق مالکیّت، حق انتفاع مادی دیگر از حق به معنای دوم، یک یا چند حق به معنای اول ناشی می

ا امتیاز به ی گردد. در زبان فقهی و حقوقی از این تواناییو حق انتقال عین و منفعت یا حق اعراض و امثال آن ناشی می

افه بنابر این اگر حق به معنای امتیاز باشد و اضافه آن به مالکیّت از باب اض «.شودتعبیر می« نسبت»یا « اضافه»، «رابطه»

بیانیه باشد، ما را یارای اشکال نبوده و چنین چیزی مورد پذیرش ما نیز خواهد بود. زیرا یکی از این دو واژه برای تبیین 

 کند. البته ما ملتزم شدیم که حق رتبه نازله ملکت و در فرجام از عینیت و یگانگی حکایت میمفهوم دیگری اس

اشکال ما بر تعریف مالکیّت به سلطنت آن است که مالکیّت جز در مورد خالق هستی که مالک حقیقی است  است. 

 و مالکیّت تکوینیه دارد، سلطنت نیست. بلکه صرف یک رابطه اعتباری است. 

؛ شودیم، به نظر ما تعریف قابل قبول همان تعریفی است که از کالم سید یزدی استفاده مالکیّتوجه به عناصر با ت

د توانیمی است اعتباری میان شخص )خواه حقیقی یا حقوقی( و میان مملوک که بر اساس آن، مالک رابطه مالکیّت

 معقولی را که مایل باشد انجام دهد.  تصرّفهر نوع 

 ( مفاهیم مرتبط با موضوع 1-1-6

 

مالکیّت معادن از دیدگاه فقه و حقوق )با تأکید بر فقه امامیه و حنفیه، حقوق ایران و »عنوان تحقیق حاضر 

 گیرد. در این موضوع بیشترین کاربرد را دارد، مورد بررسی قرار می است. واژگانی که « افغانستان(



 ( مفهوم معادن 1-1-6-1

أمین ها را تهای مهم منابع مالی جامعه است که نیاز انسانبر معادن یکی از منابع مهم و زیرساختاراضی مشتمل 

و جمع آن معادن است. « عدن»( معادل مفعل مصدر میمی، اسم زمان و مکان، سه حرفی از باب Mineمعدن ) .کندمی

، «کانه»، «کان»( در قانون بر معدن 23رعد،/) است.« توقف طوالنی»به معنى « عدن»ها و به معنى باغ« جنات»در قرآن  

که در قانون معادن پیشنهادی افغانستان « )= منرال»که در قانون معادن ایران آمده است( و « )= مواد معدنی»و « کانی»

برداری و به دست آوردن آمده است(، اطالق شده است. در فارسی معادن همان جایگاه استخراج و محل بهره

اشیای گران قیمت از قبیل؛ نفت، گاز، طال، نقره، مس، آهن، اورانیوم، ذغال سنگ، سرب، روى، یاقوت، جواهرات و 

زبرجد، فیروزه، عقیق، جیوه، گوگرد، قیر، نمک و امثال آن است. در اصطالح فقهای اهل سنّت اختالف وجود دارد. 

داند، )الموصلی الحنفی، ن خمس را واجب میحنفیه که معدن، رکاز و کنز را دارای مفهوم واحد دانسته و در معاد

هر مالی است که زیر زمین دفن شده باشد، خواه آنچه زیر زمین مدفون است، »گوید: : ../..( در تعریف معدن می2111

از روزی باشد که زمین آفریده شده است یا از زمانی باشد که مردم دفن کرده است. اما رکاز هم معدن و هم کنز را 

دیده است اما آن را موجب « کنز»و « معدن»( ایشان در عین اینکه تفاوتی میان 1/53: 1961)الزحیلی، «. تشامل اس

و کشور گذار دداند. ، قانوندو حقیقت متفاوت باشند، نمی« کنز»و « معدن»امتیاز دو کلمه مذکور، تا حدّی که دو واژه 

صل چهل و پنجم و ماده نهم )به صورت لفّ و نشر مرتب( جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان در ا

معدن: »گذاری پرداخته است. در مورد معدن به قانون  3ماده  1ش در بند 1/3/1392و قانون معادن افغانستان مصوّب 

رد. گیهای مرتبط در آن صورت میهای منرالی یا سایر فعالیتها در آن تثبیت گردیده و فعالیتمحلی است که منرال

ح و طبقات ها در سطها و تجهیزاتی که به منظور استخراج، پروسس و آماده سازی منرالها، تأسیسات، دستگاهساختمان

در تعریف مزبور معدن را اسم مکان تلقی کرده و به مکان و جای معدن «.  باشدتحتانی زمین قرار دارد، شامل آن می

نبوده بلکه زمینی است که معادن درآن جا قرارگرفته است. به همین  معنی کرده است. در حالی که مکان معدن، معدن

دلیل نیاز به تعریف پدیده دوم )آنچه در این محل وجود دارد( پیدا کرده و ظاهراً کسانی که این قانون را تدوین کرده 

به غربی )= غیر از آموزه اطالع بوده و در اثر ناآگاهی ناچار گردیده تا از کلمات مشاهای قانون اسالمی بیاز آموزه

« منرال»های حقوق اسالمی( استفاده نماید. بنابراین آنچه را به عنوان ذخیره نهفته در زمین یا در سطح آن است، به 

(Mineral،که کلمه انگلیسی و به معنی ماده معدنی، کانی، معدنی، آب معدنی و معدن است )  تعبیر کرده است. به

قانون  1اده م« ت»ن افغانستان ذکر شده عاری از دقت علمی است. اما قانونگذار ایران در بند نظر ما تعریفی که در قانو

برداری از آن مقرون به صرفه معدن: ذخیره معدنی است که بهره»معادن ایران، معدن را چنین تعریف کرده است: 

ست. اغلب فقهای امامیه در تعریف معدن در فقه امامیه کلمات فقهاء متفاوت و اختالف رأی میان آنها مشهود ا«. باشد



)حایری، د. گرداند: معدن چیز با ارزشی آفریده شده در زمین است که از آن خارج میدو نوع تعبیر دارد؛ بعضی گفته

نویسد: این تعریف به همه علمای امامیه آقای حکیم می( 9/115: 4141؛ حلّی، 4191:4/111؛ حلّی، 4145:9/195

نویسد: از نهایه ابن اثیر، منتهی، تذکره و تحریر ( صاحب جواهر می9/111: 1111نسبت داده شده است.)حکیم، 

حکایت شده است که معدن چیزى است دارای ویژگی موجب ازدیاد منافع، که اصل آن از زمین بوده و از آن 

شود. )محقق حلّی، اند: معادن از زمین استخراج میبرخی دیگر گفته( 5/149: 4554)النجفی، د. گرداستخراج مى

کلمه استخراج یکی از فصول تعریف معدن است که نقش به نظر ما ( 1/116: 1113؛ عاملی شهید ثانی، 2/519: 1115

و اموال با ارزشی است که از سنخ زمین  درست این است که مراد از معدن ذخایرو  اساسی در تبیین مراد از معدن دارد

نباشد. در روایات وارده از طریق امامیه و حنفیه نیز دالیلی برا ی اطالق معادن به ذخایر و اموال معدنی وجود 

با توجه به اینکه متعلق خمس اموال است و نه مکان آنها و در روایت معادن و کنوز ( 1/331: 1991.)السمرقندی، دارد

شود که مراد از معادن اموال ( نیز معلوم می2/11: 1113؛ صدوق، 1/122: 1115قرار گرفته )الطوسی، متعلق خمس 

 مرکوز در زمین است.

 ( مفهوم گنج 1-1-6-2

« معدن»( با کلمه Treasureو گنج )« کنز»( و کلمه Buried treasureو دفینه )« رکاز»در مورد اینکه آیا کلمه 

است یا نسبت میان آنها تباین نیست بلکه تساوی و یا عام و خاص است؟ از دیدگاه جمهور سه مفهوم متفاوت و متباین 

این دو واژه متفاوت بوده و دارای دو حقیقت مختلف است. ابوحنیفه باور دارد که؛ نسبت میان این دو کلمه عام و 

( 1/113: 2111موصلی الحنفی، اخص است. )ال« معدن»اعم و کلمه « رکاز»وجه است. به این معنی که کلمه خاص من

به نظر ما کنز یا گنج واژه مستقلی است که در مقابل معدن و عِدل آن است. در صحیحه ابن ابی عمیر )حرّعاملی، 

ها، معادن، غوص، غنیمت است و پنجمی را ابن ابی عمیر ( نقل شده است: خمس بر پنج چیز؛ بر گنج9/191: 1119

شود دارای گوید: مالی که از زمین استخراج می( می3/115تا: ه )الرومی البابرتی، بیفراموش کرده است. در فقه حنفی

اند و سه قسم است؛ کنز )گنج و رکاز )آنچه در زمین مرکوز است(. کنز اسم أشیائی است که اوالد آدم دفن کرده

است و رکاز اسم برای گنج  زمان با آفرینش زمین، در زمین آفریدهمعدن اسم آن چیزی است که خداوند متعال هم

و معدن هر دو است. با تأسّی به محقق داماد به نظر ما نیز معادن، عنوان مستقل است و روایات از جمله روایت صحیحه 

، )موسوی خویی ( نیز داللت دارد. محقق خویی از این روایت به صحیحه تعبیر کرده است:9/191)حرّ عاملی، همان: 

« غیر واحد»( زیرا تعبیر به 119: 1116له تعبیر کرده که مورد نقد ایشان است. )محقق داماد، دیگران به مرس( 21/51: 

کند که )مروی عنه( چند نفر معروف و مشهوری است که به خاطر وضوح نیازی به نام مطابق ظهور عرفی کشف می



که متعلق خمس را بیان کرده  ( بنابر این، روایت صحیحی21/116بردن از آنها نبوده است. )موسوی خویی، همان، 

است، داللت دارد که؛ معدن، گنج، غوص، غنیمت و چیزی که ابن ابی عمیر فراموش کرده )در بعضی روایات به 

 عنوان مال مخلوط به حرام مشخص شده است(؛ هر کدام به عنوان مستقل از متعلقات خمس است. 

 ( مفهوم انفال 1-1-6-3

قانون اساسی جمهوری  11ی اراضی جزء انفال بوده و در مالکیّت دولت اسالمی است. در اصل بخش عمده

مورد و مصداق اشاره  15های عمومی در اختیار دولت اسالمی است، به اسالمی ایران که اذعان گردیده انفال و ثروت

از  اطالق شده که اعم« در اختیار»بلکه کلمه کرده است. این اصل از مالکیّت دولت اسالمی سخن به میان نیاورده 

ر کند. زیرا بدون تردید انفال دمالکیّت است. این یکی از اشکاالتی است که در بدو نظر توجه انسان را جلب می

مالکیّت دولت است و قانون نباید از کلمات دارای اجمال استفاده نماید. اما ممکن است این اشکال را به دو دلیل 

ز گذار در صدد بیان مسأله فقهی حقوقی نبوده بلکه در راستای تعیین تکلیف استفاده اد. یکی اینکه قانونبرطرف کر

اموال مزبور قانون وضع کرده است. و دیگر اینکه: در اصل مزبور دو عنوان مباحات عامه و انفال ذکر شده که 

در اختیار حکومت اسالمی »ن قانون آمده است: های فقهی در مورد آنها مختلف است. به این دو دلیل در متدیدگاه

ی( از های خصوصبرداری مستقیم دولت یا با واگذاری به بخشتا مطابق مصالح عمومی )چه به صورت بهره« است

آنها استفاده شود. در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ماده نهم با وضاحت بیشتر به مالکیّت دولت نسبت به 

نی انفال عبارت است از زمی»نویسد: له معادن تصریح کرده است. مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه میاموالی از جم

های میتی که از میان بستگان و های موات، ترکهکه بدون تاخت و تاز اسب و شتر فتح گردیده است، زمین

( ما 256)مفید، :« یزهای ارزشمند شاهانها، معادن و چها و نیزارها، دریاها، بیابانخویشاوندانش وارث ندارد،  جنگل

( قریب به ه 113مفید )کنیم که در مسایل علمی قابل پذیرش نیست، لیکن تعبیر کسانی که مثل شیخاز شیخ تقلید نمی

ی دقّت و غور عمیق است. از روایات نظیر موثّقه عصر ائمه)ع( است، در تفسیر روایات و تصحیح متون آنها شایسته

پس  شود که انفال اموالی است کهبصیر، روایت داود بن فرقد و دالیل عقلی استفاده میمّار، روایت ابیاسحاق بن ع

 از نبی)ص( در مالکیّت امام)ع( و حاکم عدل اسالمی بوده و مخصوص منصب امامت و حکومت )ریاست الهیه( است.  

 ( کلیات 2-1

راین، و تنقیح موضوع بحث نقش موثّر و اساسی دارد. بنا ب شود که برای تبییندر این فصل به مباحثی پرداخته می

 بصورت موجز به یکی دو مورد بسنده خواهد شد. 



 ( پیشینه تاریخی مالکیت معادن  1-2-1

زمان حقوقی و اشباه و نظایر آن، از قبیل؛ زوجیت، نه تنها هم –های فقهی پیشینه تحقیق در مالکیّت معادن از مقوله

ها زمان با خلقت بشر پا به زندگی اوالد آدم گذاشته و با انسانس اسالم بلکه پیش از اسالم و حتی همبا ظهور دین مقد

چنینی وجود ندارد. به همین دلیل در مورد مالکیت همراه و همنوا بوده است. اما در مورد مالکیت معادن قدمت این

ی از امتیازات یکبه چند عنوان رساله و مقاله است.  تر تخقیق صورت گرفته و تحقیقات در این مسأله محدودمعادن کم

گانه ملتزم است بر خالف نظام اقتصادی کاپیتالیزم و مکتب اقتصادی اسالم آن است که به مالکیّت دو یا چند

دی بیند و علیرغم سیستم اقتصاداری غرب که خویشتن را در حصار مالکیّت خصوصی و فردی منحصر میسرمایه

م اشتراکی شرق که خود را اسیر مالکیّت اشتراکی کرده است. در نظام اقتصادی اسالم سه نوع مالکیّت کمونیسم و نظا

گاه یکی اصل و دیگری استثنای متأثر از شرایط و مقتضیات زمانه نیست. و این سه نوع ملکیّت مطرح است که هیچ

هر کدام دارای حدود و ثغور که ولتی، مالکیّت د -2مالکیّت عمومی  -2مالکیّت خصوصی  -1که عبارت است از؛ 

 مخصوص به خود است که تفصیل آن، در مباحث مربوط به بحث اقتصاد اسالمی پیگیری شود. 

 ( انواع مالکیت 1-2-2

وکیّت و ممل« مالکیّت»رابطه عمیق میان مال و مالک بعنوان ملکیّت وجود دارد. این رابطه سرچشمه اعبار عناوین 

اموال متعلق به ملکیّت افراد، اموال »مقرّر کرده است:  161مدنی جمهوری اسالمی افغانستان در ماده شده است. قانون 

خصوصى و اموالی که متعلق به ملکیّت افراد نبوده و برای منافع و مصالح عامه تخصیص یافته باشد، اموال عامه پنداشته 

اقسام اموال را مطرح  11نیز در ماده  1315ماه یبهشتارد 16قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران، مصوّب «. شود.می

کرده و فصل سوم را به اموالى که مالک خاص ندارد، اختصاص داده است.  یکی از تقسیماتی که غالب نویسندگان 

تر که بولتقسیم مق»نویسند؛ حقوق موضوعه، تقسیم حقوق مالی به: حقوق عمومی و حقوق خصوصی را پذیرفته، می

)رنجبری «یمات آکادمیک نیز هست تقسیم حقوق به دو رشته اصلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی استپایه تقس

(  Private ownership ; Private propertyمالکیّت شخصی یا مالکیّت خصوصی )  (11: 1365و بادامچی، 

ص یا اشخاص ( است، عبارت است از اینکه مملوک مرتبط با شخPrivate estateکه متعلق آن ملک خصوصی )

 Public( که به ملک عمومی )property ownership ; Public titleمعیّنی باشد. مالکیّت عمومی )

propertyگیرد، عبارت است از اینکه: مملوک و ثروت مرتبط به عموم مسلمانان )= نه شخص و اشخاص ( تعلّق می

( مربوط است، Government propertyولتی )( که به ملک دTitle of the stateمعیّن( باشد. مالکیّت دولتی )

ی، چیزهایى هست که متعلق به شخص یا عبارت است از اینکه ملک به دولت اسالمی تعلق داشته باشد. در هر جامعه

اشخاص نیست، بلکه متعلق به همه است. برخی از وجوه تمایز این چیزها که اموال عمومی و مالکیّت مربوط به آنها 



متعلق این نوع ملکیّت ملک عمومی و ثرواتی است که به عموم اند از اینکه؛ شود، عبارتخوانده میمالکیّت عمومی 

شود. مسلمین مربوط است، اموال عمومی در راستای مصالح عمومی و منافع عامه قرار گرفته و مورد استفاده واقع می

صالح عمومی مصرف گردد. اموال عمومی گردیده و در راستای م «عام المنفعة»اموال عمومی باید صرف کارهای 

ه دولت ای تعلّق داشته باشد کاگر اموال عمومى به همه مردم و کل جامعه به گونهگیرد. متعلق حق هیچ کسی قرار نمی

بتواند مطابق اختیارات و وظایف خود در راستای مصالح عمومى و با رعایت آن مصالح، با خریدن و فروختن در آنها 

وال تواند اممالکیّت آنها، از آن دولت است و دولت میالکیّت آن اموال را مالکیّت دولتى مینامند. تصرّف کند، م

 دولتی را در هر جا مصلحت داشته باشد، مصرف کند.

 ها در مالکیّت معادن دیدگاه (2

 
 ( 1-2جدول شماره )

ترین پرسش این است که؛ آیا حق ملکیّت و مالکیّت نسبت به معادن از قبیل ترین سوال و اساسییکی از مبنایی

گیرد یا از قبیل مالکیّت عمومی است؟ به عبارت دیگر؛ آیا معدن به صورت مالکیّت فردی است و به اشخاص تعلق می

وده بلکه تنها در مواردی که در اراضی متعلق به امام کل و مطلقا جزء انفال است؟ یا به طور مطلق جزء انفال نب

ش به شود؟ در پاسخ این پرسالسالم و یا حاکم اسالمی از قبیل زمین موات استکشاف شود، از انفال محسوب میعلیه

ه، فقه امامی پرداخته و به تبیین نظریات و آرای فقه« مالکیّت معادن»ها و آرای فقهی و حقوقی راجع به بررسی دیدگاه

نظریه ( 3)
یمالکیت دولت

نظریه ( 2)
مالکیت عمومی

نظریه مالکیت ( 1)
خصوصی

دیدگاه ها 
و نظریات 



چنین حنفیه، قوانین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان بسنده خواهد شد. فقهای امامیه و حنفیه و هم

گیرد. در هر حال معادن های دارند که در این مبحث مورد بررسی قرار میدانان در مورد ملکیّت معادن دیدگاهحقوق

یا در مالکیّت عمومی است که خود بر دو نوع است. یا ملکیّت امت است یا در ملکیّت خصوصی و فردی انسان است، 

 یا ملکیّت دولت است.  

 نظریه مالکیّت خصوصی معادن( 1-2

گونه ملکیّت شایع است و آن این است که ملک یا در ملکیّت مخصوص فرد است یا در ملکیّت در اکثر موارد این

یّت مالک اصلی این نوع مالک« سلطنت»یا « تسلّط». در هر صورت عنصر چند نفر به صورت اشاعه و اشتراک قرار دارد

است. مالکیّت خصوصی از امور فطری است و دین اسالم بر همین اساس مالکیّت فردی را استوار نموده و انواع 

ت و بر وفق اسدین مقدس اسالم دین فطرت »نویسد: تصرّفات مالکانه را بر آن بنا نهاده است.  یکی از فقهای زمانه می

فطرت، دستاورد هرکس را از آن خود او دانسته و بدین وسیله شور و عشق کار را در او تشدید نموده و در نتیجه 

(. هر چند این دیدگاه از زاویه 23: 1121احمدی میانجی،«)نمایداستعدادهاى نهفتة او را وادار به فعالیت و ابتکار مى

تی توان به مالکیّت خصوصی به عنوان مالکیّجه کرده، ولی از منظر حقوق میاقتصادی و جنبه اقتصادی مالکیّت تو

برخواسته از نهاد ودرون ذات انسان عطف توجه نمود. زیرا خاستگاه اصلی مالکیّت اعتباری و قرارادادی در درون 

ز شعار م آموخته نیذات و دل هستی انسان ریشه دارد. به همین دلیل طفلی که هنوز اهلیت تصرّف ندارد و تازه تکل

را بر زبان دارد. منظور از مالکیّت خصوصی مالکیّتی است که موجب اختصاص اموال، منافع و اشیاء « مال من است»

به شخص یا اشخاص معیّن گردد. در قرآن و روایات )منابع اصلی حقوق اسالمی( این نوع مالکیّت به وفور مورد توجه 

 ن برخوردار است. قرار گرفته و از جایگاه مهم و روش

 نظریه مالکیّت دولتی معادن ( 2-2

کند. ملکیّت دولتی سلطنت شرعی است که برای دولت حق هیمنت بر جامعه و حق اقامه نظام عادالنه ایجاد می

روند. معادن اموالی از قبیل: غنایم، خمس و انفال در ملکیّت دولتی داخل بوده و از مصادیق مالکیّت دولتی به شمار می

خواه جامد و خواه مایع باشد، براساس آنچه در مذهب مالکیه مشهور است، جزء مالکیّت دولتی است. دلیل این مدّعا 

نظمی شود و اگر معادن در مالکیّت امام نباشد، به فتنه و بیآن است که گاهی معادن توسط مردم شریر کشف می

طرح دیدگاه مالکیه در دایره موضوع بحث وارد نیست. ( هرچند 5/1512: 1111)هرج( منتهی خواهد شد. )الزحیلی، 

ولی با توجه به استداللی که صورت گرفته است، این دیدگاه الزم است مورد توجه قرار گیرد. دلیلی که فقه مالکیه 

یی ابر دولتی بودن مالکیّت معادن اقامه کرده حکایت دارد که دولتی بودن مالکیّت بر مبنای حکم ثانوی بوده و از آنج



د، باید این گردنظمی و هرج و مرج منتهی میکه استکشاف معادن در فرض عدم مالکیّت امام توسط افراد شریر به بی

 دیدگاه را پذیرفت که مالکیّت معادن مالکیّت دولتی است. 

 ( دیدگاه مالکیت عمومی معادن 3-2

کیّت معادن عمومی بوده و در اختیار حاکم آنچه مورد نظر این پژوهه است، اینکه؛ معادن از انفال است. پس مال

 اسالمی است. 

 ( مبانی و دالیل مالکیت عمومی معادن 3

مبنای رأی فقه حنفیه قاعده تبعیت در ملکیّت است. بدان معنی که هرکس مالک اصل باشد، مالک فروعات نیز 

( زیرا 3/26: 1111است. لذا با ملکیّت زمینی که معدن در آن است، معادن نیز قابل تملّک خواهد شد. )ابن قدامه، 

کیّت دارد. بنابراین، هرگاه در ملک شخص باشد، موقعی که زمین وصف مملوکیّت پیدا کرد، با تمام اجزایش مملو

مملوک او بوده و زمانی که در زمینی که برای دولت است باشد، در مالکیّت دولت خواهد بود. و اگر در زمین غیر 

را کشف و پیدا کرده است. زیرا در این صورت معادن به تبعیت زمین مباح مملوک باشد، ملک کسی است که آن

( این 11: 1133)الشیبانی،« االصل»(، در کتاب ه169(  محمد بن حسن شیبانی )5/1155: 1111یلی، باشد. )الزحمی

ق علیه گوید: امام صاد« عقبة بن خالد»دیدگاه را تأیید نموده و روایتی قریب به مضمون این روایت نقل کرده است: 

نندة کهنه که حفرکفرموده آن است که معدن و چاه السّالم فرمود: از جمله احکامى که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله

معلومى ندارد، و عجماء: )حیوانات زبان بسته و رها شده که صاحبى ندارند( جبار اند، )اگر موجب قتل کسى شدند، 

خون بر باد رفته و هدر است و کسى ضامن نیست و مراد به عجماء چهارپایان اهلى هستند، و جبار به معنى هدر است 

( به نظر ما اگر دلیلی بر مالکیت عمومی معادن حتی به 2/359: 1131السیوری، «)کشد(.غرامت آن را نمىسىکه ک

اطالق وجود داشته باشد، اصول و قواعدی از این قبیل یارای مقاومت در برابر دلیل ندارد. در مباحث آتیه مورد بررسی 

م کرسی تدریس مضمون شریعت اسالمی را 1911ل سنت که در سافکران اهلقرار خواهد گرفت. یکی از روشن

 الفارق است. زیرا مقایسه میان زمین و آسمان، بشرقیاس شریعت اسالمی با قوانین وضعی مع»نویسد: دار است میعهده

تا: )عوده، بی« و خالق بشر است. چگونه قیاس زمین با آسمان و مردم با خالق مردم امر عقالیی و خردمندانه باشد؟

( این دیدگاه حکایت از تفاوت مبنایی حقوق موضوعه و حقوق اسالمی دارد. بدان معنی که مبنای حقوق اسالمی 1/29

 اراده خالق مردم است. 



 ( مبانی مالکیت عمومی معادن 1-3

؛ صافی، 2/221: 1119؛ خمینی، 3/121: 1393دانند، )اصفهانی، ی از فقهاء با اینکه معادن را از مشترکات میعده

احب منفعت، مال ص»نویسد: اند. شیخ می( مبنای مالکیّت معادن را بر اساس مالکیّت تبعی استوار نموده351: 1115

منافع تابع عین است. و عین هر گاه مملوک کسى »نویسد: ( سید می255: 1111انصاری، «.)عین است به تبعیّت عین

مبناى مالکیّت »نویسد: ( برخی دیگر از فقیهان می319: 1111طباطبائی، «.)باشد، به مقتضاى قاعده، مالک منافع است

شرعى انسان نسبت به کار و محصول کار و صنایع، مالکیّت تکوینى اوست نسبت به عقل، فکر، اراده، عضالت و افعال 

د، ر( یعنی بر همان اساسی که به لحاظ تکوین عقل، فکر و اندیشه خود را در اختیار دا2/123: 1131منتظری، «)خود

 نسبت به کار، محصوالت کار و صنایع خود بر همان اساس مالکیّت دارد.    

بر مبنای قاعده تبعیت؛ )یعنی آنچه در زمین است از زمین است(، اگر معدن در زمینی قرار گرفته باشد که در 

این  باشد. درمالکیّت دولت است، بدیهی است که معدن به تبع زمینی که در آن واقع شده در مالکیّت دولت می

صورت تنها دولت است که حق هرنوع تصرّف در معادن را داشته و به جز دولت، بدون اذن دولت حق تصرّف در 

معادن را ندارد. در صورتی که معادن کشف شده در زمینی باشد که نه در ملک دولت است و نه در ملک شخص، 

دن در زمین مباحی بوده که شخص یا دولت نسبت هرکسی آنها را استخراج کند، ملک همان شخص است. زیرا مع

به آن حق مالکیّت نداشته و معدن بر اساس قاعده تبعیت از زمین، مباح خواهد بود. به همین لحاظ هرکس از آن 

برداری کند، مالک آن خواهد شد. در فرض دوم بعنوان حکم ثانوی و برای جلوگیری از هرج و مرج باید دولت بهره

ی برخورداری از آن را مدیریت کند. در نتیجه بسیاری از مصادیق معادن یا موال عمومی بوده و نحوهتنظیم کننده ا

قانون  11مطابق ماده نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان در مالکیّت دولت اسالمی است یا مطابق اصل 

قوق دولت درباره اراضى مورد بحث، اساسی جمهوری اسالمی ایران در اختیار دولت اسالمی است. در هر صورت ح

رانى قابل تصور است که بر اساس فتوای شرعی قاعده احترام اموال قابل تطبیق تنها به صورت یک حق سیاسى و حکم

در وجوب مراعات احترام مال دیگرى و حرمت تصرّف در آن بدون اذن »گوید: است. حاکم اسالمی در مقام فتوا می

( اما به نظر ما مبنای حقوق اراده 161: 1321ی، حسینی خامنه«.)اص و اموال دولت نیستاو، فرقى بین امالک اشخ

 شود )قواعد تأسیسی( یا قواعدیخالق هستی است و متعلق این اراده یا چیزی است که به قواعد حقوقی منتهی می

 ورد مالکیت معادن مورد دقتاست که در میان بشر مرسوم است )قواعد امضائی(. بنابراین، باید دیدگاه قرآن در م

 قرار گیرد. 



 ی مالکیت عمومی معادن دلّه( ا2-3

ی مالکیّت معادن در دو محور سلبی و ایجابی متصور است. زیرا برای اثبات مدعای مورد نظر باید بررسی ادله

موافق و مخالف  یتبیین ادلهی مخالف آن را پاسخ گفته و برای اثبات فرضیه مورد ادّعا دلیل اقامه کرد. اما پیش از ادله

 شود. به مودّای اصل اولی نیز اشاره می

 ( اصل اولی در مالکیّت معادن 3-2-1

چیست؟ آیا مورد از موارد شبهه وجوبیه اذن حاکم اسالمی است، یا « مالکیّت معادن»در اینکه اصل اولی راجع به 

از موارد شبهه تحریمیه تصرّف در ملک غیر بدون اذن مالک است، یا از موارد شبهه موضوعی مالکیّت است؟ با توجه 

تفاوتی مطرح کرد. بنابراین، اگر رسیدن به حق در مورد های مبه تعدّد موارد احتماالت شبهه، ممکن است دیدگاه

ها و اشکاالت جدّی مواجه شد و ما نتوانستیم مالکیّت از طریق دلیل امکان وصول نداشت یا با چالش« مالکیّت معادن»

 دولتی را ثابت کنیم که در صورت اثبات آن، استخراج معادن موکول به اذن امام و حاکم اسالمی خواهد شد. یا

نتوانستیم مالکیّت عمومی را به اثبات برسانیم که در فرض اثبات آن، هر کسی برای إحیا یا تحجیر آن سبقت گرفت 

کند، آیا اصل اولی در مسأله وجود دارد؟ یعنی اگر ادلّه شرعی ایجابی و سلبی قابل ارائه مالکیّت یا اولویت پیدا می

ورد بحث مستوفائی نداشته و معموال بحث معادن را در کتاب نبود، مقتضای اصل چیست؟ فقهای گذشته در این م

راما إک الزکاةو هو من الفرائض و قد جعلها اهلل تعالى لمحمد)ص( و ذریته عوضا عن »گویند: خمس مطرح کرده و می

ه ب( خمس از فرایض است که خداوند بعنوان تکریم برای پیامبر و اوالدش 2/355: 1119)طباطبایی یزدی، «... لهم

 جای زکات مقرّر کرده است.  

 اصل عدم مالکیّت ( 3-2-1-1

ملکیّت و مالیّت و الفاظ مشابه آنها از معانی ذات اضافه است که بر اساس نظریه عرف و به حکم تبادر ذهن 

مند( بستگی دارد و آن عبارت است از اختصاص ها، وجود و تحقّق آنها به مالک و متموّل )دارنده مال و ثروتانسان

ردیده و بر تصرّف آن بدون دخالت دیگری ی مخصوص میان مالک و مملوک که باعث سلطه مالک گو رابطه

( بنا براین درک و فهم معنی ملکیّت و مالیّت نه به شرع و نه به دلیل شرعی، 113: 1115کند.)نراقی، توانایی پیدا می

ود به ی است که در تحقّق خبلکه به عرف مربوط است. دیدگاه ما در این مورد این است که ملکیّت از احکام وضعیه

اجتماعی وابسته است. بدان معنی که اثبات آن به دلیل قابل قبول، حجّت معتبر و تحقّق وضع بستگی دارد. باید  قرارداد

زمند را اعتبار و وضع کرده است و اثبات این حقیقت نیا« احمد»با دلیل قابل قبول ثابت شود که عرف، مالیّت مال برای 

ما؛ اینکه آیا معادن مال امام و حاکم اسالمی یا مال عمومی و  دلیل قابل پذیرش و حجّت مقبول است. در مورد بحث



یا مال شخصی اشخاص حقیقی است، نیازمند دلیلی است )ولو قاعده ید و تصرّف که اماره مالکیّت است( تا مالکیّت 

بت به ستردید و شک پیدا شد )که مساوی تردید در مالکیّت کسی ن« ملکیّت معادن»او را اثبات نماید. پس اگر در 

أنّ األصل فی »گوید: معادن است( اصل در أشیاء عدم ملکیّت است. مرحوم نراقی در موارد تردید در ملکیّت می

اصل در همه چیز این است که ملک کسی نیست. دلیل این مدعا بنای فقهاء است ( 441همان؛ «.)الملکیةاألشیاء عدم 

نند. در نتیجه کو آن اینکه در تمامی مباحات عامه تا موقعی که سبب ملکیّت تحقّق نیافته، اصل عدم تملّک جاری می

 راج آن مبادرت کنند.  توانند به استخاستخراج معادن و تصرّف در آن، نیازمند اذن حاکم نخواهد بود و مردم می

 اصل برائت از تکلیف واجب ( 3-2-1-2

مقصود از برائت، تبرئه فرد از تکلیف است. بدان معنی که هرگاه در موردی از موارد تکلیف مردّد )اعم از شبهه 

وجوبی یا تحریمی( برائت جاری شود، عهده شخص از آن تکلیف، مبرّا و عاری است. و روش دانشمندان متخصص 

دارند. احتمال دارد از این جهت اصل اولی علم اصول آن است که اصل برائت را بر اصول عملیّه دیگر مقدّم میدر 

توانند جاری گردد که در مورد مالکیّت معادن تردید حاصل شده که آیا مالکیّت عمومی است و اشخاص حقیقی می

راج آنها اقدام کنند؟. زیرا از اموال عمومی است و بدون اذن حاکم اسالمی با احیاء در آن تصرّف نموده و به استخ

تصرّف در اموال عمومی بدون اذن حاکم اسالمی جایز بوده و ما تردید داریم که آیا اذن حاکم اسالمی واجب است 

یا خیر؟ و یا از اموال دولتی و مربوط به حاکم اسالمی است، برای استخراج، إحیاء و تصرّف معادن واجب است از 

ه شود. و نتیجاسالمی اذن بگیرند؟ چون مورد از موارد شبهه وجوبیه اذن حاکم است، اصل برائت جاری میحاکم 

توانند بدون اذن کسی به اصل برائت آن است که اذن حاکم شرع الزم نیست و به حسب اصل اولی اشخاص می

 استخراج معادن اقدام کنند یا با حیازت و إحیاء در آن تصرّف نمایند. 

 اصل برائت از تکلیف حرام ( 3-2-1-3

ت ممکن است از نوع مالکیّ« مالکیّت معادن»احتمال دارد شبهه را از بُعد و زاویه دیگر مطرح کرد و آن اینکه چون 

شود. دولتی و مربوط به حاکم اسالمی باشد، تردید در حرمت و عدم حرمت استخراج معادن و تصرّف در آنها پیدا می

تحریمیه نیز جای اجرای اصل برائت است و اصل برائت داللت دارد که استخراج معادن بدون یهحکمدر موارد شبهه

اذن حاکم اسالمی حرام نبوده و جایز است. در هر صورت چه دیدگاه اول و دوم را بپذیریم و یا این دیدگاه را قبول 

ست، ما از مبرهن ساختن آراء و نظریات کنیم، نتیجه در هر سه صورت جواز استخراج معادن بدون اذن دولت اسالمی ا

مربوط به اصل اولی و نقد و نظر آنها که جز ثمره علمی نداشته و از ثمره عملی عاری است، غضّ بصر کرده و به این 

کنیم. الزم به ذکر است که اصل برائت در قوانین نیز مورد توجّه صورت از اطاله و اطناب در سخن جلوگیری می
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