
  ی اسالم هیمال هایدوفصلنامه پژوهش

   1393و زمستان  زیی، شماره چهارم، پادومسال 

 

Scientific Biannual Journal of Islamic Finance Research 

Vol.2, No.4, Automn & Winter 2014 

 

 

 

 

 

 ده:یکچ
معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم   تی مالز ینحوه نییتع دی بدون ترد
بر  نزه یقرار گرفته، ا  یمقاله مورد بررسممم   نی. آنچه در ا باشمممد یاثر م یدارا

ساس مواز  مال   ،یحقوق تیشخص   ایچه شخص و   ،یدر اقتصاد اسیم   نیا
به  وجود،م یمستنداپ شرع یراستا با بررس  نیدر ا گردد؟یمعادن محسوب م 
ستنباط حزم فقه  ست. نو     نیا یا شده ا سأله پرداخته  مقاله عیوه  نیا یآورم
در  نزهیپندار معروف است و آن ا   ینظران، نقد آراء صاح   لیبر نقد و تحل
با دقت، معلوم  یوجود دارد ول هیفقها سممه نظر انیدر م رسممدیابتدا به نظر م

قابل طرح است و آن عبارپ است از    نهیزم نیدر ا هینظر  یکه تنها  دیگرد
  یهاو با اسمممتفاده از داده یلیحاضمممر به روش تحل ی. مقاله تی تبع یهی نظر

 نوشته درآمده است. یبه رشته دیجد یزردیبا رو یاکتابخانه
 

 .یاسیم یهیمال ت،یمعادن، انفال، مشترکاپ، مالز :یدیلک یهاواژه
 JEL:یبندطبقه

 

 
 

Abstract: 

No doubt the mine property determine how on public 
property, the Government budget and income of all 
people has the effect and significance of this impact 
requires that this be serious about exploring the topic. 
What is in this paper studied the criteria and on the basis 
of the criteria of economy and Finance of the Islamic 
personality of the person or the owner of the mines will 
be considered? In this regard, in the research ahead with 
a visit to the Shi'ite religious books and documentation 
available to elicit a warrant based on this issue has been 
addressed. This article reviews the new addition to the 
technology and analysis of the ideas of the experts, the 
line is famous for its drag on the invalidation of the males 
in the field there and because it initially appears to be, 
there is a theory among faqihs, but three have been 
carefully it turns out that only one theory of what 
constitutes acceptable and posed in this field is emerge 
and it is simply abide by the theory. The present article is 
in the category of the analytical review in a mining 
property and using a library of data with the new approach 
to the field of entries accordingly. 
 
Keywords: Mines, Anfal, joint ownership, Islamic 
Finance 
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 مقدمه .1

نظر به اصمول چندی از قانون اسماسمی جمهوری اسمیمی     

مقرراپ  هیکلایران، مانند اصل دوم و چهارم و نیز قوانین عادی، 

شد؛ مقرراپ         سیم با شریعت مقدس ا شور باید برگرفته از  در ک

مالیه و اقتصاد نیز از این اصل مستثنی نیست و      حوزهمربوط به 

گذاری قابل توجه درآمد حاصل از معادن نیز با توجه به میزان اثر

اموال عمومی  زمرهدر بودجه دولت در صورپ احتساب معادن در 

صورپ عدم      و یا تأثیر آن در افزایش درآمد بخش خصوصی در 

احتسمماب معادن از اموال عمومی، الزم اسممت بر اسمماس منابع  

قانونگذاری در شریعت مقدس اسیم به بررسی نوع و چگونگی    

سائلی چون نوع مالزیت معادن،    مالزیت م شود. م عادن پرداخته 

ل  توسمممط بخش               بل تم قا قدار  لت، م یت دو مالز حدوده  م

 دهد.خصوصی، مطال  مورد بحث این مقاله را تشزیل می

بحث حاضممر از آن جهت دارای ضممرورپ اسممت که معادن  

سرمایه  های عظیم مادی برای هر دولت و ثروتی عظیم یزی از 

شخص می  شد. نگاهی گذرا به منابع بودجه و درآمد  ببرای هر  ا

کشممورهایی که از منابع به میزان قابل توجه برخوردارند، نشممان 

شخاص      دهنده ست و اگر به هر میزانی به ا سأله ا اهمیت این م

 تخصیص یابد قطعاً تأثیراپ قابل توجهی در پی خواهد داشت.
صل      امروزه تمرکز ستای ا صاد در را  ۴۴زدایی در بخش اقت

شود؛ ربط دنبال مینون اساسی به شدپ از سوی مسئولین ذی  قا

آن دارای  نهیزمسممازی در هایی که خصمموصممی یزی از بخش

اهمیت است بخش معادن است که چون بر اساس اصول دوم و     

قوانین و اقداماپ در کشممور بر  هیکلچهارم قانون اسمماسممی باید 

ضرو        شود لذا  شرعی تنظیم و اجرا  ساس موازین و احزام  رپ ا

بحث حاضممر که تعیین تزلیف مالزیت معادن از جهت شممرعی  

توان شود و اینزه در چه حد و میزانی می است بیشتر روشن می   

قانون اساسی اقدام    ۴۴در مورد مالزیت معادن در راستای اصل   

 زدایی و واگذاری به بخش خصوصی نمود.به تمرکز

پرسممش اصمملی این پژوهش عبارپ اسممت از اینزه مال    

ن موجود در سطح یا عمق زمین چه شخص و یا شخصیت     معاد

 باشد؟حقوقی می

ست         سش این ا صلی پژوهش در جواب از این پر ضیه ا فر

که مالزیت معدن، تابع زمینی اسممت که معدن در آن وجود دارد 

به این معنی که اگر معدن در سممطح زمین و یا عمق کم باشممد 

عدن در اعماق باشممد، ولی اگر ممال  زمین مال  معدن نیز می

باشممد زیرا که اعماق زمین جزء انفال زمین باشممد، جزء انفال می

اسمممت و معدن موجود در آن نیز به تبع، جزء انفال محسممموب     

 شود.می

 

 . مروری بر ادبیات تحقیق2

 . نگاهی تاریخی2-1

نابع اصممملی و دسمممت اولی که در مورد این مبحث،      در م

های زیر را نام   ن کتاب توامطالبی مورد اشممماره قرار گرفته، می  

 برد:

 :ق 1۴13های مرحوم شمممیخ مفید مانند مقنعه )مفید،کتاب 

و کتمماب حممدیثی مرحوم شمممیخ کلینی اشمممماره کرد              )۲۷۸

شیخ طوسی در کتاب فقه   ۵3۸ ،1ر  :ق 1۴0۷)کلینی، (. مرحوم 

اسممتداللی خود موسمموم به المبسمموط که به عنوان اولین کتاب  

اسممتداللی در فقه دارای جایگاه ویژه اسممت، این مبحث را مورد 

( و ۲3۷ص  1ق، ر  :13۸۷ بررسممی قرار داده اسممت )طوسممی، 

، )1۴0ق،  1۴0۴سیر،  (فقیهان بعد از ایشان مانند مرحوم سیر  

(، مرحوم ابن 1۸۶ ،1ر  :ق 1۴0۶بن برار )ابن برار،مرحوم ا

که در باال مورد اشاره قرار گرفت در   ییهامناسبت ادریس نیز به 

ر  :1۴10اند )ابن ادریس،بحث حاضمممر به طرح مطالبی پرداخته

( ۶۴، 1ر  ،(. از زمان محقق حلی )حلی، مختصمممر النافع۴۸3 ،1

اراپ پیشینیان خود  نیز فقیهان در این مبحث وارد شده و بر اظه 

در این بمماب مطممالبی افزودنممد؛ فقیهممانی چون شمممهیممد اول 

 و بیان،  ۲۶۴ ،1ر : 1۴1۷ و دروس، ۵۶ ،لمعه  :ق 1۴1۲)عاملی، 

شهید ثانی )عاملی، 3۵۲ :1۴1۲ (، مرحوم 139 ،1ر  :ق 1۴1۲ (، 

ح  جواهر )ن فی،   (، از 10۸-109 ،3۸ر : 1۴0۴ ن فی صممما

رانی چون مرحوم آیه توان به صمماح  نظفقیهان هم عصممر می

 ره()ینیخم( و امام3۶9 ،۲۵ر  :ق 1۴1۸اهلل خویی )خوئی، مستند، 

( اشممماره نمود و همچنین نظراپ 3۵۲ ،1)موسممموی خمینی، ر 

آقای محسن اراکی )اراکی، مالزیه المعادن فی الفقه االسیمی(   

 .باشندیمنیز از این جمله 

صاد     نهیزمهایی که در این مبحث اگرچه در برخی کتاب اقت

اسیمی به نگارش درآمده مطالبی مطرح شده ولی چون رویزرد 

ست و        مقاله ستداللی دالیل و مستنداپ فقهی ا سی ا ضر برر حا

این کار بر اسمماس متدلوژی مرسمموم و معمول در حقوق و فقه  

چندان  هاکتاباسممیمی صممورپ گرفته لذا مطال  این دسممت  

 شد.تواند در این زمینه خاص کاربردی بانمی

از مقاالتی که در این موضوع به نگارش درآمده است عبارپ 

اهلل جوادی آملی تیآباشد از مالزیت معادن ملی تألیف می
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(، بررسی فقهی مالزیت معادن با رویزردی 13۸9)جوادی آملی، 

ش(، بهره برداری از  1393بر قوانین موضوعه )علی محمدی، 

 .(13۸۵، فرد منابع طبیعی در اقتصاد اسیمی )فراهانی

ی حاضر نسبت به آنچه در این مبحث در نوآوری مقاله

ها در باال اشاره گردید ترین آنکه به برخی از مهم ییهاکتاب

ه و این است که تصور اختیف نظر میان فقیهان در این زمین

ی مورد بحث در سه دسته قرار دارد اینزه نظراپ ایشان در مسأله

 ماید.ندپ نظر در این باب را اثباپ را نادرست جلوه دهد و وح

 . مفاهیم پایه2-2

شترکات:   مشممترکاپ، اموالی هسممتند که همه مردم در م

ها، مسممماجد،   ها، گذرگاه   ها مشمممترکند، مثل راه   اسمممتفاده از آن 

های عمومی. این دسممته از اموال، مدارس، کاروانسممراها و پارک

ها حق آننسممبت به  شممود، بلزه همهکس مال  آنها نمیهیچ

ماد،     ند )محقق دا فاع دار فاع هر  ( و ان۲۶۶، 1ر  :ق ه 1۴0۶انت ت

ای باشممد که به دیگران ضممرری نرسمماند  شممخص باید به گونه

رکاپ ( بنابراین شخصی حق ندارد مشت۶00 :ق ه 1۴۲9)عاملی، 

ه اختصاصی را به تملی  دیگران درآورد و یا این که از آن استفاد

ستفروش، خیابان را محل ک ای نماید مثل اینزه عده س  خود  د

 ،1ر  :ق 1399قرار دهند و مانع رفت و آمد مردم شمموند )امامی،

3۶.) 

ه در کانفال در فقه امامیه، عبارپ از اموالی است انفال: 

ست. این اختیار پیامبر )ص( و پس از اودر اختیار امامان )ع( ا

به ورثه  ماموال متعلق به مقام امامت است و به همین جهت از اما

گردند. به عبارپ دیگر، اینگونه اموال مربوط به منتقل نمی

زمان  حاکمیت است. البته مشهور فقیهان بر این باورند که در

ه شیعیان بغیبت ائمه )ع(، اذن تصرف دراحیاء و حیازپ این اموال 

د که این داده شده است ولی قائلین به نظریه والیت فقیه معتقدن

حزومت شرعی است ولی در فرض وجود  والیت در فرض نبود

 ود.بحزومت اسیمی، اموال مزبور در اختیارحاکم شرع خواهد 

تعاریف گوناگونی برای معدن بیان شممده اسممت که  معدن:

 شود:ها اشاره میدر ذیل به آن
شممود و الف( معدن چیزی اسممت که از زمین اسممتخرار می

ست که باعث         صیتی ا صو ست ولی دارای خ صلش زمین ا زیاد ا

                                                      
1 . موضمموعاپ 1باشممد . توضممیح اینزه: موضمموعاپ احزام بر سممه قسممم می 
. ۲مخترعه: موضمموعاتی که خود شممارع آنها را اختراع نموده اسممت مثل نماز 
زن در موضوعاپ مستنبطه: موضوعاپ که شارع آنها را اختراع نزرده است ول

 (.100 ،3۸ر  :ق 1۴0۴شود )ن فی،شدن انتفاع از آن می

خاطر           به  ماهیت زمین و لو  با  ماهیتش  که  ب( هر چیزی 

ی  خصممموصمممیت زائد متفاوپ شمممده باشمممد، معدن اسمممت    

 (33 ،13ر  :ق 1۴0۵)بحرانی،

هایی اسممت که خداوند متعال آنها را برای ر( معادن جایگاه

 .داده است )همان(پدید آوردن اشیاء ارزشمند اختصاص 

شود و عرف آن را مصداق   د( آنچه که از زمین استخرار می 

داند چه از اعماق زمین اسمممتخرار شمممود یا از     عنوان معدن می 

سممطح ظاهر آن و چه جامد باشممد و یا مایع ولی در خصمموص   

ست مانند گچ و آه .       شزوک ا صدق عرفی م صادیق،  برخی م

 (1۸ ،1۴ر  :ق 1۴1۶)همدانی، 

ستفاده می از تعاری  صورتی که ماهیت    ف فوق ا شود که در 

شد  زمین عوض شده باشد و به ی  شیئ با ارزش تبدیل شده با    

ست ولی اگر ماهیت زمین بودن آن عوض    صدق معدن قطعی ا

دق صنشده باشد ولی ارزش آن از خاک بیشتر باشد مثل گچ در     

 معدن بر آن اختیف وجود دارد.

ی ر گیرد این است که واژهنظر قراآنچه باید در این جا مد

ای که از منابع معدن ی  اصطیح شرعی مثل نماز و یا واژه

شرعی استنباط شده باشد مثل غناء که برای تعریف آن مراجعه 

به منابع فقهی الزم باشد، نیست بلزه ی  موضوع عرفی است 

و هر چه را عرف  1که در تعریف آن باید به خود عرف رجوع کرد

اید احزام معدن را بر آن بار نمود و به همین معدن دانست، ب

تعریف آن را به خود عرف  ره() ینیخمجهت است که مرحوم امام 

( و از این 3۵۲ ،1موکول نموده است )موسوی خمینی، بی تا، ر 

رو باید گفت، عرف در صورتی که ماهیت زمین عوض هم نشده 

باشد ولی ارزش آن باالتر از زمین معمولی باشد باز صدق معدن 

 داند.را صحیح می

 . اقسام معدن2-3

ماپ           بل برای انقسممما قا باراپ مختلف  به اعت ی  مفهوم 

فاوپ می  ی معدن نیز تقسمممیماپ گوناگونی را     باشمممد؛ واژه مت

پذیرد. مانند تقسممیم از جهت جامد یا مایع، تقسممیم از جهت  یم

صممدق عنوان زمین )ارض( و عدم صممدق این عنوان که در این 

تقسممیم بندی بر طی و نقره، صممدق زمین منتفی اسممت ولی بر 

جوع به آنها قیودی را کم و یا زیاد نموده اسممت و این قیود را م تهد باید با ر
ستنباط نماید   شارع هیچ دخل و      3ادله ا ضوعاتی که  ضوعاپ عرفی: مو . مو

تصرفی در آنها نزرده است و با همان معنای عرفی موضوع حزم قرار گرفته     
 است مثل آب که موضوع برای حزم به مطهّر بودن، است.
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ست )خوئی،    صادق ا  1۴1۸ گچ، یاقوپ، عقیق و..، عنوان زمین 

چه که مربوط بندی، آن( ولی از میان انواع تقسممیم3۴، ۲۵ر  :ق

باشممد عبارپ اسممت از تقسممیم بندی از جهت  به این مبحث می

ظهور و عدم ظهور که از این نقطه نظر معادن بر دو قسممممند،        

معادن پنهان و برای هر ی  از این دو نوع، دو  معادن آشممزار و

 نحوه تعریف از سوی فقها مطرح شده است.

آن معادنی در تعریف برخی آمده است: مراد از معادن آشزار  

است که قابل رؤیت است و روی زمین قرار دارد و دسترسی به 

نیاز به حفاری ندارد مانند نم  و مراد از معادن پنهان  هاآن

معادنی است که در عمق زمین جا دارد و نیاز به کندن و استخرار 

(. برخی ۴0۴- ۴03 ،۲ر  :ق 1۴1۴دارد مانند طی و نقره. )حلی، 

مراد از معادن آشزار آن معادنی است که نیاز به اند: دیگر فرموده

خود خالص و تصفیه شده خودیکار و تصفیه نداشته باشد بلزه به

است اگر چه در عمق زمین قرار داشته باشد، و معادن پنهان 

که نیازمند کار و تصفیه باشد مانند طی و نقره و مس  هاستآن

ست و نیاز به که به صورپ تزوینی با خاک و سنو درآمیخته ا

حرارپ و ذوب و تصفیه دارد، اگر چه در روی زمین قرار گرفته 

 .(۲93 ،۲ر  :1۴13 باشد. )عاملی،

 

 . تحلیل3

رسد این است که در مورد   آنچه که در نگاه اولیه به نظر می

 مال  معادن سه نظریه وجود دارد:

باشمممند و همه معادن جزء مشمممترکاپ می اول: هینظر .3-1

شرایط می   شخاص با رعایت  توانند از آنها بهره برداری نموده و ا

توان از مرحوم به تمل  خود، درآورند. از قائلین به این نظریه می

 صاح  جواهر، شهید اول، شهید ثانی و محقق حلی را نام برد.

که  فرمایند: نظر مشهور این است  مرحوم صاح  جواهر می 

باشممند. همه مردم در اسممتفاده ازمعادن مشممترک و مسمماوی می

 (10۸-109 ،3۸ر  :1۴0۴)ن فی،

فرمایند: برخی از اصممحاب معادن را مرحوم محقق حلی می

فال دانسمممته   ند ولی حق این اسمممت که معادن متعلق به      از ان ا

 (۶۴ ،1ر  ،مسلمین است. )حلی، مختصر النافع

س، لمعه و بیان مردم را مرحوم شممهید اول در کتابهای درو

 ،لمعه :ق 1۴1۲دانند )عاملی،در اسممتفاده از معادن مسمماوی می 

 (3۵۲: 1۴1۲ و بیان، ۲۶۴، 1ر : 1۴1۷ و دروس، ۵۶

 دالیل قائلین به قول اول )اشتراک(

شش دلیل     صاح  جواهر برای اثباپ این نظریه به  مرحوم 

 (109 ،3۸ر  :1۴0۴اند )ن فی،تمس  نموده

 منقول و محصّل: شهرت .3-1-1

ست که هم خود        صّل این ا شهرپ منقول و مح منظور از 

اند که مشمممهور علما قائل به این ایشمممان تفحص کرده و یافته 

اند وهم شممهرپ این نظریه برای ایشممان نقل شممده  نظریه بوده

 است.

ست زیرا عده   شهرتی ثابت نی ی زیادی  نقد این دلیل: چنین 

شممیخ مفید، مرحوم سمملّار،  از علما مثل مرحوم شممیخ طوسممی،  

ی دیگری از فقها همانطور که خواهد آمد،      مرحوم کلینی و عده 

 باشند.مخالف این نظریه می

 عقال: رهیس .3-1-2

دومین دلیل اینزه سیره مستمره عقی در جمیع اعصار 

وامصار بر این امر منعقد است که مردم بدون اینزه از ائمه )ع( 

مه )ع( اعتراضی کرده باشند، از معادن اذن بگیرند و بدون اینزه ائ

اند پس مشخص است این اموال مشترک بین کردهاستفاده می

 همه مردم بوده است.

کند که معادن از    ای اثباپ نمی نقد این دلیل: چنین سمممیره  

باشد بلزه احتمال دارد که معادن جزء انفال بوده و مشترکاپ می

فاده مردم از این مع      به اسمممت مه )ع( هم  ند  ادن راضمممی بودهائ ا

اند و بنابر ( و به همین جهت اعتراضی نزرده۶0۴ :1۴1۶)مزارم،

این احتمال که معادن از انفال باشمممد، معادن مل  مقام امامت           

باشممد ولزن ایشممان راضممی به تصممرف مردم در این اموال   می

سیره زمانی می  می شند به عیوه اینزه  تواند مستند ی  حزم  با

شد و        صوم )ع( با شف از نظر مع این در شرعی قرار گیرد که کا

صورتی است که ما به صورپ قطعی بدانیم که تا عصر معصوم       

)ع( امتداد دارد و این روش برگرفته از شممارع مقدس اسممت نه  

شد و احتمال بدهیم که از       شن نبا ستی رو اینزه امتداد آن به در

 فتاوای فقها برگرفته شده باشد.

 تخمیس معادن: وجوب .3-1-3

مدعا مطرح گردید اینزه سومین دلیلی که برای اثباپ این   

عد از اخرار        عادن ب که م عادن اقتضممماء دارد  وجوب خمس در م

خمس برای مسمممتخرر مباح باشمممد و اال معنائی برای وجوب     

ستخرر وجود ندارد؛ به بیان دیگر تعلق حزم خمس   خمس بر م

ست که       شف از این ا ست، کا با توجه به اینزه از توابع ملزیت ا

توانند  و پرداخت خمس، می  افراد در صمممورپ رعایت شمممرایط  

هت عموم مردم         ند و در این ج ل  خود درآور به تم عادن را  م

 باشند.مشترک می
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نقد این دلیل: این دلیل داللت ندارد که معادن از مشترکاپ   

شد ولی ائمه )ع( به    می شد بلزه احتمال دارد معادن از انفال با با

صلحتی در آن خمس را واج  کرده  دیگر یا اند؛ به بیان جهت م

خت خمس، فرع بر    می زه وجوب پردا گوییم دلیلی مبنی بر این

مالزیت است وجود ندارد و یا در صورپ پذیرش چنین دلیلی در   

 توان قائل به تخصیص و استثنا بودن شد.این باب، می

 احتیاج مردم به معادن: شدت .3-1-4

ست که  توضیح این دلیل اینزه برخی از معادن به گونه  ای ا

باشممد و بدون در اختیار داشممتن  مردم متوقف بر آنها میمعاش 

مه   ها ادا با حرر و       آن ی زندگی یا غیر ممزن اسمممت و یا اینزه 

دشواری فراوان همراه است و این شدپ احتیار باعث شده است 

 که همه مردم در آن مشترک باشند.

نقد این دلیل: اوالً این دلیل به اصمممطیح اخص از مدعای       

ست چراکه   سبت به همه بحث ا شدید  مردم ن ی معادن احتیار 

گردد. ثانیاً ندارند و لذا دلیل مزبور تنها شامل برخی از معادن می 

شمممدپ احتیار داللت بر اشمممتراک همه مردم در معادن ندارد       

همانگونه که همه مردم احتیار شممدید به گندم دارند ولی در آن 

برطرف مسمماوی نیسممتند بلزه با خرید و فروش احتیار خود را  

کنند؛ به بیان دیگر راه منحصمممر برای رفع احتیار عموم این می

نیست که مالزیت آنها را به صورپ مشترک بدانیم بلزه احتیار    

 های دیگر قابل برطرف شدن است.مزبور به صورپ

 . دالیل عام حلیت اشیاء3-1-5

ی مبارکه قرآن کریم  پن مین دلیل عبارپ اسممت از این آیه

ما فی » عاً  خلق لزم  خدای    ۲9)بقره:« االرض جمی مه: ) ( ترج

ی آنچه که در زمین قرار دارد را برای شمممما آفریده متعال( همه

دارند که خداوند اسممت. ایشممان در خصمموص این دلیل اظهار می

صوص       ست و در خ شیاء را برای همه مردم حیل کرده ا همه ا

 یمعادن، دلیلی مبنی بر تخصیص نرسیده و لذا بر طبق این آیه  

 مبارکه، باید راه مالزیت را برای عموم مردم باز دانست

نقد این دلیل: هر چند که از این آیه شمممریفه اصمممل حلیت 

اشیاء فهمیده شود لزن این آیه ی  دلیل عام است و در صورتی 

شته     ست که در مقابل آن دلیل خاص مخالفی وجود ندا ح ت ا

شد ولزن در ادامه  صی می با ردازیم که پی مباحث، به دالیل خا

به            با توجه  به تخصمممیص نمود و  ید حزم  با ها  بر اسممماس آن

 ی مبارکه قابل استناد نیست.مخصّصاپ مزبور، عموم آیه

ی مبارکه جا برای این البته در خصوص استدالل به این آیه

شود که آنچه مناقشه هم وجود دارد که تنها از این آیه معلوم می

ی سممت اما اینزه نحوهدر زمین اسممت برای اسممتفاده انسممانها  

مشروع و م از استفاده از آن به چه صورتی است، قابل اثباپ از     

 باشد و این کریمه از این جهت داللتی ندارد.این آیه نمی

 . اصل عملی حلیت:3-1-6

صل این  شد که وقتی مردم در حلیت  گونه میتقری  این ا با

به  استفاده از معادن ش  کردند مقتضای اصل عملی با تمسّ      

 باشد.اصل برائت حلیت تصرف در آن می

صحیح          صورتی  صل عملی در  س  به ا نقد این دلیل: تم

شته باشد ولی همان      است که دلیل اجتهادی در مسأله وجود ندا

طور که در ادامه خواهد آمد در این مسممأله دلیل اجتهادی وجود 

دارد و با وجود اماره یا دلیل اجتهادی، اصممل عملی قابل جریان 

 (.۶0۴: 1۴1۶ باشد )مزارم،ینم

 باشند.معادن به طور مطلق جزء انفال میدوم:  هینظر .3-2

 . نظرات مرتبط3-2-1

ای از فقیهان معادن را به صممورپ مطلق در هر مزانی عده

اند. از قائلین به که باشند، جزو انفال و اموال امام محسوب کرده  

سیر، و مرحوم  توان به مرحوم شیخ مفید، مرحوم  این نظریه می

کلینی اشممماره کرد که در ذیل عبارپ برخی از ایشمممان آورده     

 شود:می

باشمممد و از  مرحوم سمممیر: انفال متعلق به مقام امامت می     

ی انفال، هر زمینی اسمممت که بدون جنو و درگیری به       جمله 

ست ...و معادن نیز از انفال می    ست آمده ا سیر،   د شد )  1۴0۴ با

 (1۴0 :ق

در زمان حیاپ پیامبر متعلق به ایشمممان   شمممیخ مفید: انفال  

و  باشد و بعد از ایشان متعلق به امام بعد از ایشان خواهد بود   می

ی انفال، هر زمینی اسممت که بدون جنو و درگیری به از جمله

ست و معادن نیز جزء انفال می    ست آمده ا شد )مفید، د  1۴13 با

 (۲۷۸ :ق

شمار انفال     صول کافی در  سد: و  میمرحوم کلینی در ا نوی

ها که ویژه امام اسمممت.    ها و معادن و دریاها و بیابان      نیز جنگل 

 (۵3۸ ،1ر : ق، 1۴0۷ )کلینی،

نویسد:  ها میشیخ طوسی )ره( در نهایه در بیان اقسام زمین   

های انفال اسممت، و آن هر زمینی اسممت که و یزی از آنها زمین

اپ و قلّه های مواند و زمیناهل آن از آن بدون جنو کوچ کرده

شی   ها و جنگلکوه شز شاهان و همه ها و معادن و پی ی های پاد

کند، و اینها ویژه امام است که به هر که خواسته باشد واگذار می

شد یا به هر به هر که خواهد می شد  گونه که بخواهد میبخ فرو
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 (۴19 :ق 1۴00)طوسی، نهایه،

 . دالیل قائلین به قول دوم )انفال(3-2-2

توان به روایاپ متعددی تمسمم  پ این نظریه میبرای اثبا

 شود:کرد که در ذیل به آنها اشاره می

ضالة بن ایوب عن ابان    » سیره عن ف علی بن ابراهیم فی تف

بن عثمان عن اسممحاق بن عمارقال: سممألت اباعبداهلل )ع( عن   

ها فهی هلل  االنفال فقال: هی القری آلتی قد خربت وان لی اهل     

ن للملوک فهو لیمام )ع( وما کان من االرض و للرسول و ما کا 

ال زیة لم یوجف علیه بخیل وال رکاب و کل ارض الربّ لها و       

 (۵3۲ ،9ر  :ق 1۴09عاملی،«)منها المعادن

سحاق بن عمار می  صادق )ع( درباره  ترجمه: ا گوید: از امام 

های اسممت که انفال سممؤال کردم حضممرپ فرمود: انفال آبادی 

اند پس آن اموال در  ل آن کوچ کردهخراب شمممده اسمممت و اه  

هر آنچه   مالزیت خدای )متعال( و پیامبر مزرم )ص( اسمممت. و     

ای که هر زمین جزیه مال پادشممماهان بوده مل  امام اسمممت. و

صاح  ندارد جزء       ست و هر زمینی که  شده ا بدون جنو فتح 

 باشد.از آن جمله، معادن می باشد وانفال می

شئ ف   » سعود العیا سیره عن ابی جعفر )ع(  محمد بن م ی تف

 1۴09)عاملی،« قال: لنا االنفال قلت ما االنفال؟ قال منهاالمعادن

 (۵3۲ ،9ر  :ق

ترجمه: امام صمممادق فرمود: انفال ازآن ماسمممت راوی گوید 

 پرسیدم انفال چیست؟ فرمود: معادن از جمله آنهاست.

سیره عن داود بن فرقد      » شی فی تف سعود العیا محمد بن م

ب  قال:          عن ابی ع فال؟  مااالن لت: و  قال ق یث  حد د اهلل )ع( فی 

بطون االودیة ورؤس ال بال واآلجام و المعادن و کل ارض لم       

 (۵3۴ ،9ر  :1۴09 )عاملی،«. یوجف علیه بخیل والرکاب

ترجمه: داود بن فرقد گوید: از امام صادق )ع( پرسیدم انفال   

معادن و  زارها،ها و نیها، باالی کوهچیسمممت؟ فرمود: داخل دره

 هر زمینی که بدون جنو فتح شده است.

کتاب عاصممم بن حمید الحناط عن ابی بصممیر عن ابی »-۴

جعفر )ع( انه قال: لنا االنفال قلت له و مااالنفال؟ قال: المعادن              

 (۲9۸ ،۷ر  :1۴0۸)نوری،«. منها

ترجمه: ابی بصممیر گوید: از امام صممادق )ع( پرسممیدم انفال  

 مله آنهاست.چیست؟ فرمود معادن از ج

 استدالل به روایات: نقد .3-2-2

ضممعیف اسممت وهمه علماء هم به ضممعف  ۴و  3و  ۲روایت 

صریح کرده  سله می این روایاپ ت شند و  اند زیرا این روایاپ مر با

ست؛ به عیوه         همه شده ا سند ذکر ن سله  سل ی ناقین آنها در 

سله     سل شزال وجود دارد که   این که در مورد روایت چهارم این ا

توان به آنها سممند به کتاب عاصممم ثابت نشممده اسممت و لذا نمی

ستدالل به       ست ولی در ا س  کرد و فقط روایت اول معتبر ا تم

 آن روایت دو اشزال مطرح است:

در پایین روایت « منها»ی الف( اشزال اول: ضمیر در واژه

« منها»و « انفال»برمی گردد نه به « کل ارض ال رب لها»به 

« کل ارض الرب لها»از برای این فراز است:  صفت و یا حال

های ولذا این روایت فقط داللت دارد بر اینزه معادنی که در زمین

چند مؤید برای  که صاح  ندارند واقع شده، جزء انفال است و

کل ارض الرب »به « منها»این که ثابت کنیم ضمیر در واژه 

 گذرد:از نظر میگردد وجود دارد که ذییً این مؤیداپ بر می« لها

مؤید این است که « االقرب مقدّم علی االبعد»قاعده  -1

گردد و این برمی« کل ارض ال رب لها»به « منها»ضمیر در 

ترین مرجع، بدان معناست که ضمیر باید به اقرب مراجع یا نزدی 

 برگردانده شود.

ی واژه« منها»ی ها به جای واژهدر بعضممی از نسممخه  -۲

است که ظهور و بلزه صراحت در رجوع ضمیر به   آمده« هافی»

« هافی»دارد زیرا در صمممورتی که لفظ « کل ارض ال رب لها»

صحیحی        ضمیر به انفال برگردد، روایت معنای  شد و  صحیح با

 نخواهد داشت

« واو»مسممتأنفه بودن « انفال»الزمه رجوع ضمممیر به  -3

صل در حرف      ست که ا ست و این درحالی ا ودن بعاطفه« واو»ا

 آن است

ضمیر به واژه  -۴ شت دیگر نیاز به  بر می« انفال»ی اگر  گ

نبود زیرا حضممرپ، در مقام برشمممردن مصممادیق انفال  « منها»

کردند و هیچ نیازی به آوردن لفظ    بودند و معادن را نیز ذکر می  

 (۲۵۷-۲۵۸ ،۵ر  :1۴1۸ نبود. )حائری،« منها»

که ضمیر در  ب( اشزال دوم: حداقل این احتمال وجود دارد

برگردد و با وجود چنین احتمال « کل ارض ال رب لها»به « منها»

قابل توجهی، روایت با مشزل اجمال رو به رو خواهد شد و وقتی 

مشخص شود که روایت برای اثباپ حزم مورد نظر با اجمال 

توان به آن، برای اثباپ اینزه مطلق معادن همراه است دیگر نمی

 نمود.جزء انفال است تمس  

 معدن تابع زمین است. سوم: هینظر .3-3

 . نظرات مرتبط3-3-1

قائلین این نظریه بر این باورند که معادن در مالزیت، تابع 
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باشد یعنی زمین هر حزمی از جهت انواع مالزیت زمین می

مالزیت داشت، معدن موجود در آن هم همان حزم را دارد 

 باشد وجزو انفال می بنابراین معادنی که در اراضی انفال است،

معادنی که در اراضی مفتوحة العنوة است، از جهت حزم، تابع 

معادنی که در اراضی شخصی است مل   همان زمین است و

 شخص خواهد بود.
از قائلین به این نظریه، فقیهانی چون مرحوم حلبی، مرحوم 

شهید ثانی، مرحوم محقق در شرائع و در میان فقیهان معاصر 

(، 3۶9 ،۲۵ر  :ق 1۴1۸ اهلل خوئی )خوئی، مستند، مرحوم آیه

 مرحوم امام )ره( و مر حوم آیه اهلل به ت قرار دارند.

فرمایند: معادنی که در غیر از زمینی مرحوم شممهید ثانی می

صحیح    ست، وجود دارد بنابر  ترین قول، همه که متعلق به امام ا

ست         صاص ا صل بر عدم اخت ستند چون ا شری  ه مردم در آن 

زمینی است که متعلق به امام است آن معدن،    ما معادنی که درا

ست   متعلق به امام می شد و همه این احزام در غیر از معادنی ا با

ست زیرا این       شده ا شخص به تبع زمین و یا با احیاء مال   که 

شخص می  شد )عاملی، معادن مختص به آن   ،1ر  :ق 1۴1۲ با

139). 

صی زمینی را احیا     فرمایند: اگرمرحوم محقق حلی می شخ

کند و معدنی در آن یافت شود به تبع آن زمین، مال  معدن نیز  

 (۲۲۲ ،3ر  :ق 1۴0۸ شود )حلی، شرائع،می

فرمایند: بعید نیسمممت که بگوییم      مرحوم آیه اهلل خوئی می 

ضی انفال می  ست ولی زمینی    زمینی که در ارا شد جزء انفال ا با

 انفال نیست. )خوئی، مستند،  باشد از  که در غیر اراضی انفال می 

 (3۶9 ،۲۵ر  :ق 1۴1۸

فرمایند: معدن در صورتی که به تبع زمین مرحوم امام هم می

باشد و یا با احیاء، مل  شخص خاصی نباشد جزء انفال می

 .(3۶9 ،1)موسوی خمینی، بی تا، ر 

هار می     یه اهلل به ت اظ تابع زمین     مرحوم آ عادن  ند: م دار

شند و این تبعیت می ست و هم     با ضعیِ، ملزیت ا هم در حزم و

 .(۵۲۴ ،۲در حزم تزلیفیِ، اباحه )به ت، جامع المسائل، ر 

 . دالیل قائلین به قول سوم )تبعیت(3-3-2

فقها تمسمم  به سممیره عقیئیه  ترین دلیل این گروه ازمهم

اسممت به این بیان که سممیره عقی براین اسممت که هر شممخص 

باشد بنابراین هر شخص ز میمال  چیزی شد مال  توابع آن نی

باشممد زیرا مال  زمینی باشممد مال  معدن موجود در آن هم می

 شود.معدن موجود در زمین از توابع زمین محسوب می

نقد این دلیل: این دلیل نسبت به معادن آشزار صحیح است 

باشممد زیرا شممخص با ولی نسممبت به معادن پنهان صممحیح نمی

شممود ولی متعارف آن زمین میمال  شممدن زمین، مال  توابعِ 

معادن باطنه که برای تحصممیل آنها در برخی موارد الزم اسممت 

به      عارف زمین  ند صمممد متر زمین را حفر کرد، جزء توابع مت چ

آید بنابراین شممخص با مال  شممدن زمین مال   حسمماب نمی

 شود.معادن باطنه یا معادن پنهان در دل زمین نمی

اند هر چند سیره فرموده جواب: برخی در جواب این اشزال

کند ولی داللت بر مالزیت شخص نسبت به معادن باطنه نمی

کند وآن روایت این روایتی وجود دارد که این مطل  را ثابت می

من خان جاره شبرا من االرض »است که حضرپ رسول فرمود: 

جعله اهلل طوقا فی عنقه من تخوم االرض السابعه حتی یلقی اهلل 

 ،۲۵ر  :ق 1۴1۲)عاملی،«. مطوقا اال ان یتوب و یرجعیوم القیامة 

3۸۶) 

اش خیانت ترجمه: هر کس به اندازه ی  وج  به همسممایه

ی هفتم آن به صمممورپ  کند خداوند آن را از زیر زمین تا طبقه     

به گردنش می   ند  مت       طوق و گردنب یا که در روز ق تا این  ندازد  ا

 رگردد.خداوند را میقاپ کند مگر این که توبه کند وب

تقری  استدالل به روایت نبوی )ص(: ظاهر روایت فوق این 

است که با توجه به لزوم مناسبت میان جرم و گناه ان ام شده و 

م ازاپ وضع شده، این است که م موع زمین اعم از ظاهر و 

باطن آن مورد غص  واقع شده است واال وجهی برای تعبیر به 

ی زیر آن بر گردن بقهطوق قرار دادن زمین مغصوب تا هفت ط

شود که غاص ، وجود ندارد و لذا از این روایت مشخص می

ترین نقاط زمین از جهت حزم با سطح زمین مساوی است پایین

 .(۲۷۲ ،۲3ر  :ق 1۴1۷)اشتهاردی،

نقد اسمممتدالل به روایت نبوی )ص(: احتمال دارد که این        

شد  عذاب از جهت تعیین شدیدترین نوع م ازاپ برای غاص  با  

کند و و داللتی بر مالزیت شممخص نسممبت به اعماق زمین نمی

توان از این روایت به این نتی ه رسممید که سممطح زمین با  نمی

صورپ می  شد و میان  طبقاپ زیرین، در حزم مالزیت به ی   با

 همه طبقاپ از جهت مالزیت اشتراک وجود دارد.

 . نظریه موجّه در مورد معادن باطنه3-4

مالزیت در مورد معادن باطنه یا همان معادن  به منظور تعیین

ای که مرحوم آیه اهلل خوئی متذکر پنهان ابتدا الزم است به نزته

آن این است که هر چند دو راه برای تملّ   اند، اشاره کنیم وشده

زمین وجود دارد و آن دو راه عبارتند از: سب  اختیاری مثل خریدن 
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خره این دو سیدن ولی باألو دیگری غیراختیاری مثل به ارث ر

گردد وآن احیاء زمین راه، در مورد زمین به ی  سب  واحد بر می

پس سب  « من احیا ارضا فهی له»است که امام )ع( فرمود: 

سایر تملّزاپ بعدی و از  اصیل برای مالزیت همان احیاء است و

گردد و واضح است که این پی آن، از متفرعاپ احیا محسوب می

شود و حیازپ، موج  ملزیت می ه مقدار احیاء وسب  فقط ب

ی احیاء اشخاص ظواهر زمین است نه بواطن و محدوده

های پنهان آن؛ مخصوصاً اگر باطن آنقدر عمیق باشد که قسمت

جزو زمین محسوب نشود مثل طی و نقره و نفت پس وقتی این 

اند مل  کسی نیست بواطن به واسطه احیاء زمین، مملوک نشده

مانند و چون هر زمین مواتی جزء ر مواپ بودن خود باقی میو ب

باشد و لذا در این موارد نیز حزم به انفال و مل  امام )ع( می

 همین صورپ خواهد بود.

به دیگر سممخن، مشممروعیت مالزیت منوط اسممت به وجود  

سمممب  و چون از ی  طرف تنها سمممب  مالزیت زمین، عبارپ 

های پنهان مادام که این قسمتاست از حیازپ و از طرف دیگر، 

توان حزم به مالزیت سممب  در مورد آن تحقق پیدا نزرده، نمی

آن نمود در حالی که شخصی تنها نسبت به حیازپ ظاهر زمین،    

اقدام نموده اسمممت؛ در نتی ه باید گفت به دلیل فقدان سمممب ، 

 مالزیت شخصی در مورد آنها منتفی است.

گفت که در صورتی هم که البته در خصوص سیره عقی باید 

ی مزبور بر ملزیت چند طبقه پائین و باالی زمین را مورد سیره

پذیرش قرار دهیم ولی این سیره، آنقدر داللت ندارد که تا بتوان 

بر اساس آن اثباپ ملزیت تا عمق زیاد زمین را نمود. 

 (۵۸ ،3ر  :ق 1۴1۲)خوئی،

ست که قائل به تبعیت  نتی ه: نظریه صحیح این ا شویم   ی 

به این نحو که زمین هر حزمی داشممته باشممد، معدن موجود در 

فال        عدن در زمین ان نابراین اگر م مان حزم را دارد ب آن نیز ه

باشد در این صورپ، معدن هم جزء انفال خواهد بود و اگر معدن 

در ظاهر زمین یا مقداری پایین باشمممد که سمممیره عقیئی بر        

صورپ،    شخص وجود دارد در این  شخص مال  زمین   ملزیت 

شد    مال  معدن هم می شود ولی اگر معدن آنقدر داخل زمین با

که سیره بر مالزیت نسبت به آن مقدار نداشته باشیم معدن جزء     

 باشد.انفال است چراکه زمینی که معدن در آن است از انفال می

 . اثبات وحدت نظر فقیهان بر نظریه تبعیت3-5

ی مورد بحث با دقت و بررسی اقوال فقیهان در مسأله

ی اول و دوم قابل توان به این نتی ه رسید که دو نظریهمی

باشد؛ به این ی سوم یعنی به نظریه تبعیت میبرگشت به نظریه

معنی که مراد کسانی که معادن را جزء مشترکاپ و یا انفال 

که خود آن زمین  اند معدنی است که در زمینی وجود دارددانسته

جزء مشترکاپ و یا انفال است و بر این مطل  شواهدی وجود 

دارد که به منظور رعایت اختصار در پایین فقط به برخی از آنها 

 گردد:اشاره می

ترین مرحوم شممهید اول در کتاب دروس که یزی از معروف

های فقهی اسممت، نظریه کسممانی که معادن را جزء انفال  کتاب

ای مورد پذیرش قرار نداده است و در خصوص نظریه   دانند رامی

پذیرش می    عادن جزء     باشمممد، می  که مورد قبول و  ید: م ما فر

فرماید: باشد ولی در جائی دیگر از همین کتاب می مشترکاپ می 

اگر کسممی معدنی را در زمین مملوکی بیابد، معدن موجود در آن 

 1۴1۲ ی،زمین در مالزیت صاح  زمین قرار خواهد گرفت )عامل

 (3۴3 :ق

شاهد دیگر اینزه مرحوم شهید ثانی به این تفصیل تصریح     

صوص می    شان در این خ فرمایند: معادنی که در غیر از دارند؛ ای

ترین قول، زمینی که متعلق به امام است وجود دارد بنابر صحیح  

همه مردم در آن شری  هستند چون اصل عدم اختصاص است  

س  ت که متعلق به امام است آن معدن،  اما معادنی که در زمینی ا

ست   متعلق به امام می شد و همه این احزام در غیر از معادنی ا با

ست زیرا این       شده ا شخص به تبع زمین و یا با احیاء مال   که 

باشممد. ظاهر قسمممت آخر این معادن مختص به آن شممخص می

عبارپ این اسممت که اگر معدن در زمینی باشممد که در ملزیت  

رار دارد مسلّم و پذیرفته شده است که مختص    شخص خاصی ق  

قل قول   به خود آن شمممخص می  ها  باشمممد و از این اقوال و ن

شممود که آنچه که در میان فقیهان مورد اختیف مشممخص می

ست از معدنی که در غیر از زمین مورد تملّ     می شد عبارپ ا با

های شخصی،   شخصی قرار داشته باشد و اال در خصوص زمین      

صاح  نظران عبارپ    ی پنظریه شده در میان فقیهان و  ذیرفته 

ست از نظریه تبعیت و به این ترتی  معلوم می  گردد که در این ا

 خصوص اختیف نظری میان فقها وجود ندارد.

 

 گیریبندی و نتیجه. جمع۴

نظر به نقش قابل توجهی که درآمد حاصل از معادن در 

طرف دیگر با  بودجه عمومی کشور و درآمد اشخاص دارد و از

توجه به لزوم بررسی امزان خصوصی سازی در این بخش و با 

توجه به اینزه بر اساس اصل دوم و چهارم قانون اساسی، 
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مشروعیت قوانین و اقداماپ اجرایی مبتنی است بر انطباق آنها با 

ای در مورد موازین شرعی؛ ای اب نمود تا در پژوهش شایسته

ن و حدود خصوصی سازی در این مالزیت معادن به بررسی امزا

بخش پرداخته شود و نیز بررسی اینزه امزان رسیدن به ی  

دانان اسیمی در مبحث فوق، وحدپ نظر در میان فقها و حقوق

ای است. این مقاله بر اساس دالیل و تا چه میزان و اندازه

مستنداپ شرعی به بحث از مالزیت معادن پرداخته که طی آن 

ی فقه و حقوق اسیمی اح  نظران در عرصهابتدا دیدگاه ص

مطرح گردید؛ در این زمینه تصور ابتدایی و معروف این است که 

در مسأله مالزیت معادن سه نظریه وجود دارد که عبارتند از: 

باشند و نظریه دوم: نظریه اول: همه معادن جزء مشترکاپ می

تابع زمینی  باشند و نظریه سوم: معادنمعادن مطلقاً جزء انفال می

 شوند.هستند که در آن یافت می

شتر می  ضر به ی  وحدپ    ولی با دقت بی سأله حا توان در م

نظر در میان فقیهان دسمممت یافت؛ چراکه بر اسممماس تحقیقاپ 

ی فقها صمممورپ گرفته در این مقاله مشمممخص گردید که همه

اجماع دارند بر این که معدن در مالزیت، تابع مزانی اسمممت که   

ع اسممت به این معنا که مال  مزانی که معدن در آن در آن واق

ست، مال  معدن نیز می    شده ا شد و در حزم به تبعیت  واقع  با

اختیفی در میان ایشمممان وجود ندارد و این نتی ه گیری حائز      

اهمیت است از آن جهت که اگر مشروعیت ی  نظریه را به این 

اشممد، فقیهان ب همهصممورپ بدانیم که آن نظریه مورد پذیرش 

ست به عیوه اینزه وقتی   نظریه تبعیت از این ویژگی برخوردار ا

فقها مورد پذیرش  همهای از سوی مشخص شود که ی  نظریه

تری برخوردار خواهد  قرار گرفته اسمممت، از اعتبار کافی و کامل      

ساس آن به نتی ه  دلیلی که می نیترمهمبود. آنگاه به  توان بر ا

فوق رسممید پرداخته شممد که دلیل عمده براین که مال  زمین  

باشممد و عقی می مسممتمرهباشممد، سممیره مال  توابع آن نیز می

توان به این دلیل اسممتناد نمود نیز مشممخص ای که میمحدوده

ساس آن معلوم گردید که بر طبق نظریه  ی تبعیت، گردید و بر ا

 ای تابع مالزیت اصل زمین است.لزیت معادن در چه محدودهما

ی  جمع  ندی و نتی ه   در  یت    ب مالز گیری کلی در مورد 

سیم و بنابر وحدپ نظری که در میان     شریعت ا معادن از منظر 

فقیهان در این مقاله به اثباپ رسید، باید گفت که هر نوع معدنی 

شزار  که در روی زمین  اعم از اینزه جزو معادن ظاهره )معادن آ

قرار دارد( باشممد و یا از معادن باطنه )معادنی که در اعماق زمین 

ست که در آن یافت می  می شد(، در مالزیت، تابع مزانی ا شود  با

ولی باید به این نزته توجه داشممت که معادنی که دراعماق زیاد 

باشد بلزه جزء انفال است و   زمین قرار دارد، مل  اشخاص نمی 

های  باشمممد و این تبعیت در مورد مالزیت    را دارا می حزم انفال 

شخصی، در خصوص معادنی است که در عمق زیاد نباشد و لذا      

معادنی مانند نفت هر چند که در مل  شمممخصمممی باشمممد، در   

ی انفال قرار  مالزیت، تابع مالزیت زمین نیسمممت بلزه در زمره       

ین دارد و تبعیت تنها در مورد معادنی اسممت که یا در سممطح زم 

 باشند و یا در عمق کم، وجود داشته باشند.

 

 منابع

 قرآن
 .المعادن( هی)مالز یاراک

دار االسوة للطباعة   .ق(. مدارک العروه 1۴1۷پناه ) یعل ،یاشتهارد
 .تهران: اول ;و النشر

سف ی ،یبحران سیم   . حدائق ق(. 1۴0۵) و شاراپ ا قم:  ;یدفتر انت
 .اول
فصلنامه اقتصاد   .معادن تیش(. مالز 13۸9عبداهلل ) ،یآمل یجواد

 .3شماره  ،یاسیم
سسه   ؤم. نیالسالز  اضیق(. ر 1۴1۸محمد )بن  یعل دیس  ،یحائر

 .قم: اول ،تیآل الب
سن ) محمد بن  ،یعامل حر ش    1۴09ح سائل ال سه    ؤم. عهیق(. و س

 قم: اول ;تیآل الب

سرائر  1۴10) سیادرابن  ،یحل سیم    .ق(.  شاراپ ا قم:  ،یدفتر انت
 .دوم
.  ق(. مممخممتصممممر الممنممافممع  1۴10) نیممالممد نمم ممم ،یحمملمم
 .قم: ششم ،هینیالدالمطبوعاپسسهؤم
سم  دیس  ،ییخو سو ابوالقا ستند ف  یب) یمو شرح العروه    یتا(. الم

 .جا ینا: ب یب .یالوثق
سوعه االمام     ،یخوئ سم. مو سه اح   ؤق(. م 1۴1۸) یخوئابوالقا  ایس

 قم: اول ،یآثار االمام خوئ
سم العلو ق(.  1۴0۴) زیالعزحمزة بن عبد  سیر،  شوراپ    .هیمرا من

 .قم: اول ،نیالحرم
س  ض  ابن ،یطرابل شاراپ    1۴0۶) زیعبدالعز یبرار و قا ق(. دفترانت
 .قم: اول، قم هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس یاسیم
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دار . یم رد الفقه و الفتو  یف هی ق(. نها  1۴00جعفر )ابو ،یطوسممم
 .: دومروپیب ،یالزتاب العرب

زتبه  الم .هیفقه اإلمام یق(. المبسمموط ف 13۸۷ابوجعفر ) ،یطوسمم
 .تهران: سوم، هیاءاآلثارال عفریإلح هیالمرتضو

فتر  انتشممماراپ د .هی الروضمممة البه .ق( 1۴1۲) نیالد  نیز ،یعامل 
 .قم: اول، یاسیم غاپیتبل
، هیاالسیم المعارفسسه  ؤم .ق(. مسال   1۴13) نیالد نیز ،یعامل

 .قم: اول
 قم: اول، محقق .انیق(. الب 1۴1۲محمد )محمد بن  ،یعامل

شرع  1۴1۷) ----- س    .هیق(. دروس ال شاراپ ا قم:  ،ییمدفتر انت
 .دوم
 یاسیم  دفترانتشاراپ  .ی(. جامع عباس ق 1۴۲9) نیبهاءالد ،یعامل

 .قم: اول ،قم هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس
معادن با  تیمالز یفقه یش(. بررسمم 1393طاهر ) یمحمد یعل

عه   نیبر قوان یزردیرو قاالپ کنگره ب  ،موضمممو   یالمللنیم
 .ینید شهیفرهنو و اند

 نظام رد یعیاز منابع طب یبهره بردار. (13۸۵)دیسممعفرد،  یفراهان
، ۲1ره شما، ۶دوره  ،یفصلنامه اقتصاد اسیم  ، یاقتصاد اسیم  

1-30. 

تهران: ، هیدار الزت  االسمممیم .یق(. کاف 1۴0۷جعفر )ابو  ،ینیکل
 .چهارم

سائل جامع(. ق 1۴۲۶)به ت یمحمدتق ،یفومن ،یینیگ دفتر   ..الم
 .دوم ،قم ،لهمعظم
سسه ؤم. ق(. مستدرک الوسائل 1۴0۸) نیحس رزایم ،ینور محدث
 .: اولروپیب ،تیآل الب
سمممسمممه  ؤم .االحزامق(. شمممرائع 1۴0۸) نیالدن م ،یحل محقق

 .قم: دوم ،انیلیاسماع
عه  1۴13محمد ) محمد بن   د،ی مف هان  .ق(. مقن هزاره  یکنگره ج

 .قم: اول ،دیمف خیش
سممسممه مطبوعاپ   ؤم .;لهیالوسممریتا(. تحر یباهلل )روح ،یموسممو

 .ش یقم: ب ،دارالعلم
التراث  اءی دار اح .ق(. جواهر الزیم 1۴0۴حسمممن )محمد   ،ین ف

 .هفتم روپ،یب ،یالعرب
  هیال عفرسممسممهؤم ،هیق(. مصممباح الفق 1۴1۶رضمما ) آقا ،یهمدان
 .قم، اول ،االتراثیالح

مرکز   .(. قواعد فقهق 1۴0۶داماد ) ،و محقق یمصطف  دیس  ،یزدی
 .دوازدهم ،تهران ینشر علوم اسیم


