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 نفتی در فقه اسالمی پذیري مالکیت منابع انعطاف
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 چکیده

در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسالمی به 
نظریه نسبت به مالکیت و  4شود. در فقه اسالمی این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث می

برداري از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتري میان بهره
فقهاي متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات 

کرد و مصرف درآمدهاي حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد یت منابع، نحوه هزینهمهمی چون روش مدیر
تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، 

 کرد و مصرف درآمدهاي حاصلهبردار و نحوه هزینهبرداري، مالکیت بهرهضابطه تشخیص، روش بهره
پرداخته شد و مشخص گردید اختالف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان 

برداري از منابع و غیبت حکومت اسالمی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره
دو مبنا که مستند به  توان با توجه به شهرت هررو میشود؛ از اینکرد درآمدهاي حاصله مینحوه هزینه

نظر به تامین پذیر دانسته و با امعانهاي قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطافادله قوي و استدالل
 منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود. 

 گاز. انفال، مشترکات عمومی، مالکیت، معادن، منابع نفت وواژگان کلیدي: 
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 مقدمه
اثیرگذاري بر اقتصاد از دالیل مختلف از جمله ت ی و به طور خاص منابع نفت و گاز بهمنابع طبیع
در کشوري همچون ایران با دارا بودن ذخایر نفتی سزایی در میان کشورها برخوردار است. اهمیت ب

توان تاریخ معاصر ایران قابل توجه، اهمیت حقوق مالکیت منابع نفتی به حدي است که حتی می
ر از تغییر و تحوالت حقوق مالکیت در این صنعت دانست. این نگرش به حقوق مالکیت، در را متاث

هاي آن بوده محور چالشله مالکیتأاش، مسگیريصنعت نفت ایران که از ابتداي تاریخ شکل
 گذاري ملی در صنعت نفت موثر باشد. هاي کالن و سیاستگیريبر تصمیم توانداست می

هاي دوره قاجار تا قوانین در بررسی قوانین مرتبط با معادن و نفت و گاز ایران، از امتیازنامه 
اخیرالتصویب، اختالف در نوع مالکیت این منابع و متعاقبا آثار مترتبه بر آن در وضع قوانین مشهود 

در تشتت آراي  به دلیل امتزاج بین قوانین ایران و فقه اسالمی، ریشه این اختالف را بایداست. 
   فقها در خصوص مالکیت معادن به عنوان محملی براي بحث درباره منابع نفت یافت.  

هاي اسالمی به دو گروه تقسیم فقها در تعیین ساختار مالکیت به اعتبار مالک با تکیه بر آموزه
 اند: شده

یاد » وصیخص مالکیت«و » عمومی مالکیت«از دو عنصر  فقط مالکیت در ترسیم برخی
 و دارد مشخص مالک که اموالی نخست«کنند: می تقسیم کلی گروه دو و اموال را بهاند کرده
 اموال این. نیست حقوقی و حقیقی از اعم بخصوصی شخص هیچ مالکیت تحت که اموالی دیگر
 و بوده مشترك جامعه اشخاص تمامی میان که نخست؛ اموالی: شودمی تقسیم گروه دو به خود

نداشته  مشخص مالک که است اموالی دوم دسته و شودمی خوانده »عمومی مشترکات« اصطالحا
 ).16: 1397(اسماعیلی، رحیمی، » گردد.و به انفال و مباحات تقسیم می

اند؛ یعنی در کنار مالکیت برخی دیگر در ترسیم مالکیت قائل به وجود سه مالکیت شده
دهند و به تبع (امام) را به عنوان قسم سوم مالکیت قرار میخصوصی و عمومی، مالکیت دولتی 

برند و اموال عمومی را شامل مباحات و میآن از سه نوع مال خصوصی، عمومی و دولتی نام 
 دانند. مشترکات عامه و اموال دولتی را مترادف با  انفال می

ع مالکیت بر معادن و قرار برانگیز در مباحث فقهی، نودر این میان، یکی از موضوعات مناقشه
هاي گرفتن این مال ذیل عناوین مختلف است. از آنجا که محمل بررسی منابع نفتی در کتاب

رو، بررسی و تبیین مالکیت منابع نفتی در گروي پاسخ به این فقهی، موضوع معادن است؛ از این
گیرد؟ و مباحات قرار می سوال است که معادن نفت و گاز ذیل کدام یک از عناوین انفال، مشترکات
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مطالعه و بررسی در اقوال فقها، گویاي آن است که تردید در خصوص مالکیت معادن بین مفاهیم 
 انفال و مشترکات عمومی دوران دارد. 

بنابراین، با توجه به تعدد نظرهاي فقها در موضوع مالکیت نفت که همگی مستنبط از ادله 
صر زمان و مکان در تفسیر احکام، همچنین نظر به آنکه شرعی است و با مد نظر قراردادن عن

االطالقی وجود ندارد و به تعبیر دیگر با دستور شارع احکام توقیفیه در این خصوص به صورت علی
توان هاي معین و ضابطه خاص در این خصوص جعل نگردیده است؛ میمقدس احکام با ویژگی

 نفتی بود.  پذیر بودن مالکیت بر منابعقائل به انعطاف
با توجه به تواتر و شهرت دو نظر انفال و مشترکات قلمداد نمودن معادن در میان فقهاي 
متقدم و متاخر، انتخاب هر یک از این دو نظر، منوط بر تامین مطلوب منافع ملی در این زمینه 

بردي قرار هاي راهتوان مبناي سیاستاست؛ با تذکر بر این نکته که منافع ملی را فقط زمانی می
 ها باشد و نه صرفا در یک بعد خاص. کننده برآیند منافع ملی در همه حوزهداد که منعکس

پذیري مالکیت منابع نفتی در فقه اسالمی به بر این اساس، این مقاله به دنبال اثبات انعطاف
است. براي  ها و متعاقبا قوانین کشورعنوان پایه و اساس تفسیر و به هنگام اقتضا، تغییر سیاست

دستیابی به این مقصود ابتدا باید هر یک از دو مفهوم انفال و مشترکات عمومی به طور صحیح 
شناسایی و آثار و تبعات پذیرش هر یک به تفصیل تبیین گردد. در این راستا، با استفاده از روش 

ن مصادیق، تشریح ها و نظریات فقهی به تعریف مفاهیم، بیااي و مراجعه مستقیم به کتابکتابخانه
کرد منابع ذیل دو سرفصل ضابطه تشخیص، مالک اموال، قابلیت تملیک، نحوه مدیریت و هزینه

پرداخته شده است و در آخر، مالکیت منابع نفت و گاز با » برداريمدیریت و بهره«و » مالکیت«
 گردد. رویکردهاي ذکر شده بررسی می
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 انفال -1
ابن و زیاده بر استحقاق، هبه ( 2و به معناي زاید بر اصل 1یا نَفَل انفال به لحاظ لغوي جمع نَفل

) است؛ اما به لحاظ 850: 1414؛ فیومی، 325: 1409فراهیدي، ( 4و غنیمت 3) 671: 1414منظور، 
اند و تا زمان محقق حلی، تعریفی از آن در فقه صورت اصطالحی، فقها به ذکر مصادیق اکتفا کرده

انفال مالی است که به امام تعلق دارد به جهت خاص،  «گفته شده: ف انفال نگرفته است. در تعری
)؛ به خصوص آنکه همواره میان فقهاي 136: 1408محقق حلی، . (5»کماآنکه به پیامبر تعلق داشت

شیعه در مصادیق انفال اختالف بوده است. به عنوان نمونه، محقق حلی، شیخ انصاري و محقق 
:  3ج  1376؛  همدانی ،347: 1415؛ شیخ انصاري، 136 :1408، یحلمحقق مورد ( 5همدانی 

 7)، شیخ طوسی در مبسوط و محقق خویی 596، 9: ج 1409یزدي، (  مورد 6)، سید یزدي 151
)، عالمه حلی در قواعد و محقق 356: 1364/ خویی،  263: 1ق، ج  1387شیخ طوسی، مورد (
 11)، محقق نراقی 55:  3: ج 1414محقق کرکی، /  364: 1413عالمه حلی، مورد ( 10کرکی 
) و شیخ 155ه: 1412شیخ حر عاملی، مورد ( 12)، شیخ حر عاملی 139-164: 1415نراقی، مورد (

اند که ) را مصادیق انفال دانسته290ق:  1387شیخ طوسی، مورد ( 15طوسی در الجمل و العقود 
 اهم آنها عبارتند از: 

المالک، ارث بالوارث، ساحل دریا، قله معادن، اموال مجهول اراضی موات یا بدون صاحب،
کوه و دره،  نیزار و جنگل طبیعی، اراضی فتح شده از کفار بدون جنگ، غنایم جنگی بدون اذن 
امام، اموال اختصاصی پادشاه اهل حرب، اموال برگزیده شده توسط امام قبل از تقسیم غنایم، دریا 

 و رودخانه و... . 

                                                                                                                             
بعضی میان نفل به فتح فاء و سکون فاء تفاوت قائل شده وآنها را به ترتیب به معناي غنیمت و زیادت دانسته است  .1

). برخی نیز میان ثالثی مجرد و مزید آن تفاوت گذاشته و به ترتیب، آنها را به معناي نفی و 99: 1367(ابن اثیر، 
 ).409:  1385اند (خوزي، غنیمت گرفته

 ) .210 :1385اند (مصطفوي،برخی اصل ماده نفل را به معناي متفرع شدن چیزي بر اصل آن دانسته .2
تقد است اگر چیزي با جنگ و پیروزي حاصل شود؛ غنیمت و اگر بخشش شود و معراغب اصفهانی تفصیل قائل می  .3

 ).820ه:1412باشد، نفل است (راغب اصفهانی، 
(او هر سه معناي فوق را ذکر کرده است)، دلیل این معنا را نیز حرام بودن غنیمت بر  828: 1373معلوف لوییس،   .4

دهنده مزیدات و تفضیل مسلمانان نسبت به سایر اند که نشانامم پیش از اسالم و حالل شدن آن بر مسلمانان دانسته
 ).747ه: 1414امم است (ازهري به نقل از زبیدي، 

 . بخش آخر تعریف براي خارج کردن خمس است که امام با دیگران شریک است.5
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صادیق گرچه خود روشی براي ارائه تعریف است؛ اما عدم ارائه معیار مشخص برشمردن م
گیري درخصوص موارد مستحدثه براي تشخیص انفال از سایر عناوین مشابه، شناسایی و تصمیم

 کند. و نوظهور را با مشکل مواجه می
ی و امضایی در این میان، امام خمینی موارد مذکور در روایات را تمثیلی دانسته و با عقالی

دانستن حکم انفال، مالکی را از روایات اصطیاد کرده است. طبق این مالك، به اموالی که مالک 
شود و والی، آن را در راه مصالح مسلمانان مصرف مشخصی نداشته (ال ربّ لها) انفال اطالق می

 )368ه: 1390(خمینی، نماید. می
کیتی است، اصل بر بدون مالک بودن اموال مستنبط از این تحلیل که مبتنی بر نظام دو مال

است؛ مگر آنکه بنا بر ادله، مالکیت شخصی احراز گردد؛ اما براي تفکیک بین اموال بدون مالک 
 اي مقرر نشده است. (انفال، مشترکات و مباحات) ضابطه

اللت اي که دالبته اصل در نظام سه مالکیتی، انفال قلمداد نمودن اموال است، مستند به ادله
هاي طبیعی این حالت اولیه کلیه ثروت«اطهار دارد؛ به عبارتی دیگر، بر تعلق کل زمین به ائمه

آیند؛ سپس وضعیت ثانوي زمین یا هر ثروت طبیعی دیگر به سبب شمار میاست که از انفال به
و، ر )؛  از این277: 1393(عراقی، محسن، » گردد.عامل ثانوي اقتصادي یا سیاسی مشخص می

 در مقام تردید در خصوص مصادیق نوظهور، اصل را باید بر مالکیت دولتی (انفال) گذارد. 

 مالکیت  -1-1
دانند و آن را بر اساس آیه اول سوره انفال، فقها انفال را ملک پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) می

اما )؛ 315: 1389، المعارف فقه اسالمیموسسه دایره(اند. مسلم و جزو ضروریات مذهب تلقی کرده
توان اقوال فقها را در ایـن بـاب در می اختالفاتی در خصوص نحوه تعلق بین آنها وجود دارد که

 )1393 داماد، : (محققسه دسته آورد
شود انفال ملک اي امام را عنوانی مشیر دانسته و بر این باورند که اگر گفته میهعد: نخست

 امـام اسـت؛ مقصـود شـخص حقیقـی امـام معصوم است. 
در ثبوت و ترتب حکم بر موضوع  را حیثیت تعلیلی و واسطه» امام«اي از فقها عنوان پاره: دوم
مالک می» امامت«حقیقی به واسطه و به علت اند و بدین جهت بر این باورنـد که شخص دانسته
 شود. 

عنوان (شود برخی دیگر از فقها را باور بر این است که نه شخص حقیقی امام مالک می: سوم
 . ؛ بلکه منصب امامت موضوع مالکیت است)حیـث تعلیلی(و نـه امـام بـه عنـوان امـام  )مشـیر
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توان در مورد مالکیت انفال در زمان غیبت نیز میان فقها اختالف وجود دارد که این اقوال را می
 به چهار دسته تقسیم کرد: 

و  215ب: 1413؛ عالمه حلی، 174: 1403حلبی ممنوعیت مطلق مالکیت انفال براي عموم: (
استفاده ماندن این اموال بی) به دلیل مشکالت فراوانی که در این دیدگاه وجود دارد؛ از جمله 216

 و عدم رفع نیاز مردم، از جانب سایر فقها کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. 
: فقهاء صریحا تحلیل انفال براي شیعیان در زمان عدم 1اباحه مطلق مالکیت انفال براي عموم

 ).66 :1378، کریمیاند (امکان کسب اجازه از محضر امام (ع) را مورد تذکر قرار داده
اباحه مالکیت انفال براي برخی مصارف خاص: با توجه به عموماتی که انفال را متعلق به امام 

داند و بعضی روایات که تنها مصادیق خاصی را به صورت معلّل براي تحلیل و اباحه مطرح (ع) می
 اند. ادهاند و آن را به مورد روایات اختصاص داند؛ برخی فقها اباحه مطلق را نپذیرفتهکرده

 در یچندان سابقه انفال به نسبت که دگاهید نیا دراز امام معصوم (ع):  به نیابت هیفق مالکیت
(ع)  امام فهیوظ آن به یدگیرس و است نیمسلم به مربوط که يامور ه، دریفق شخص ؛ندارد فقه
 دهد اذن شانیا يجا به دیبا و است(ع)  امام شود، نائبیم محسوب مسلمانان سیرئ عنوان به
 نیطبق ا). 7ه: 1420؛ سبحانی جعفر، 643و  642(معادن) و  608-610: 1374مکارم شیرازي، (

مردم بدون اذن  یخصوص تیمالک ایوجوب حفظ و عدم مصرف  ایمطلق  لیتحل يبرا ییجا ،نظر
  ٢).352: 1386منتظري، ( ماندینم یامر باق یاز ول

 مدیریت و بهره برداري از انفال  -1-2
و من سبق الیها، «فرماید: و می استفاده از این منابع را به اندازه حاجت محدود کرده است فقیهی

به ادعاي محقق ایراد گرفته و بیان اما برخی از معاصران ؛ )3: 1402(محقق حلی،  »فله اخذ حاجته
ن نینجامد. : دلیلی براي چنین قیدي وجود ندارد تا وقتی که استفاده شخص به ضرر دیگرادارندمی

و محدودیت منبع، هر  ]انفال[ برداران از معدندر هر صورت، با فرض تزاحم و زیاد شدن بهره
ورى س هرگاه بهره؛ پتواند مقدارى از این ثروت استفاده کند که باعث زیان دیگران نشودفردى مى

امر براى برگرداندن ثروت به ناگزیر ولىّ  ؛فردى از معدن سبب شود که حقوق دیگران تلف شود

                                                                                                                             
 419: 1425/ عاملی،  475: 1، ج 1413/ شهید ثانی،  264: 1، ج 1417/ شهید اول،  140:  1414سالر دیلمی ،  .1
 . 374-376: 1415/ شیخ انصاري  481: 1405/ بحرانی،  220: 1381سبزواري، /
... و احوط من ذلک ان بهیزمن الغ یف عهیاالنفال للش عیالظاهر اباحه جم«: دیگویم زین یابوالحسن اصفهان دیآقا س .2

  .)317 : 1352ی، (اصفهان »بهینائب الغ یال صالهیا ياقو کنیلم 
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صورتى که رفع محرومیت از دیگر مسلمانان شود، طور یکسان و بهصاحبان (عموم مسلمانان) به
 ).333: 1413(آصفی،  کنداقدام مى

هاي روشاما  ،در نظر گرفته شده امام/حکومت اسالمیاین که مالکیت انفال براي  با وجود
تواند تصدي دولت، استفاده از که می شده است این اموال مقرراري از بردبهره جهت متعددي

تواند از طریق واگذاري مالکیت شامل گردد. این واگذاري می مشارکت مردم و واگذاري منابع را 
 و یا واگذاري منافع تحقق یابد. 

صالحدید  بردار، دولت در صورتمشهور فقیهان نسبت به انتقال مالکیت به بهره قولبر اساس 
تواند از طریق روش قراردادي همچون: نماید. این واگذاي می منتقل غیرقادر است این منابع را به 

اي از فقها که بیع، اجاره به شرط تملیک، جعاله و هبه باشد و یا به واسطه احیاء بنا بر نظر عده
 عین و یا اقطاع ممکن است. دانند. واگذاري منافع نیز از طریق اجاره براي مدت ماحیاء را مملک می

در خصوص مالکیت بهره بردار، مبتنی بر نظر مختار در مورد مالکیت منصب امامت (حکومت 
تبع آن، امکان واگذاري و تملیک این اموال از طریق هبه، بیع و..... که اسالمی) بر انفال و به

ین اموال از طریق اقطاع صورت برداري در انماید. از آنجا که بهرهبردار را مالک انفال میبهره
باشد؛ الزم است در این قسمت به احکام احیاء اي جهت احیاء میگیرد و اقطاع به عنوان مقدمهمی

 باشد؟ پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که احیاء موجد چه حقی براي محیی می
 هاي موات در میان فقها مطرح است: دو دیدگاه درخصوص آثار مترتب بر احیاي زمین

از  هیتم یاراضاء، یاز آن است که در اثر اح یحاک١هانیاز فق ياریبس نظراحیا موجب مالکیت: 
. شودیمالک آنها م قتیکننده در حقاءیقرار گرفته و اح یدولت خارج و جزو امالك خصوص تیمالک

). از جمله دالیل 150 ه: 1410الخوئی، ( داند.، احیاء را مملک می707منهاج الصالحین در مساله 
فهی له، است که ظهور در مالکیت  در روایت من احی االرض مواتا» الم«این فقها، داللت حرف 

 دارد. 
احیاء  اتیشکل مالکیت، با عمل«دارد: باره ابراز میاحیا موجب حق اولویت: شهید صدر در این

 ؛ بنابراین،ماندیم یباق يا دستگاه زمامداریهمچنان در تملک امام،  یاراض کند وینم رییتغ
و  دینما يبرداررهبلکه فقط اجازه دارد در آن کار به ؛گرددینم نیزم ه، مالک رقباءیبا اح چکسیه

او ممانعت کند و  يهاتیاز فعال ستیمجاز ن ی، کسدهدیادامه م يو بهره بردار دیبه تول یتا وقت

                                                                                                                             
 112: 2، ج 1415، شیخ انصاري، 1316:  1362؛ صاحب جواهر،227: 1410؛ شهید اول، 7: ج 1414محقق کرکی، .1

 . 196ه: 1390و خمینی، 
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اي براي . حال سوال مهم آن است که آیا در فقه، ضابطهرا از تصرفش خارج بسازد نیزم ای
فقها غالبا با این استدالل که این اموال به امام  وجود دارد؟کرد این اموال تشخیص و نحوه هزینه

تعلق دارد و امام معصوم جز در مصلحت مردم، امري را انجام نخواهد داد؛ به طور دقیق به بیان 
 مصلحت حفظ را امامت منصب به انفالعلت تعلق اند و به اجمال اي نپرداختههاي هزینهسیاست
ر روایات بیانگر آن است که امامان، انفال را متعلق به خود و مصرف . تامل دکنندیم ذکر یعموم

حیث «، »حیث یحبّ«، »حیث شاء«دانستند. عباراتی چون آن را وابسته به اراده و مشیت خود می
). برخی فقها نیز مستنبط از روایات معتقد 409: 1378کلینی، اند (نشانگر همین موضوع» احب

: 1408حمزه طوسی، تواند در اراضی انفال تصرف کند (ابنهد میهستند. امام هر طوري بخوا
133(. 

 مشترکات عمومی -2
راهها، بازارها،  مانند: مشترکند؛ آنها از استفاده در مردم همه که است اموالی عمومی مشترکات

 است ممکن که عمومی اموال سایر و عمومی پارکهاي و گذرگاهها، مساجد، مدارس، کاروانسراها
 . باشد متفاوت مختلف زمانی مقاطع در آن مصادیق

بندي شهید اول در الدروس الشرعیه، مشترکات سه قسم است که شامل آبها، طبق تقسیم
 ؛)65: 3، ج1417شهید اول، شود (معادن و منافع می

: ج 1362(صاحب جواهر، بندي، اقسام و مصادیق ذیل است اما مراد از منافع در این تقسیم
38 :76(: 

منفعت راهها، راه «: دیفرمامی ریدر تحر عالمه) 181: 7 ج،1385،  الثانی شهیدها: (راه -1
 .)134: 2، ج 1420عالمه حلی، (» .و برابرند گریکدیرفتن در آن است و مردم در آن همانند 

و  گریکدیو مردم در انتفاع از مسجد مانند «  )،170: 7 ج، 1385،  الثانی شهیدمساجد: ( -2
امام خمینی، (» نموده است یو شارع از آن نه ستیمسجد ن ستهیکه شا یبرابرند مگر در انتفاع

1390 :214( 
  )178: 7 ج ،1385 ، الثانی شهید: (مدارس -3
  )178: 7 ،ج1385 ، الثانی شهید( هاپارك و زائرسراها کاروانسراها، -4
وضوح و ظاهر آن است که از باب اتکال به اندنکرده از مشترکات ارائه یفیتعرعظام  يفقها«
 ایمحل  ای نیمراد از مشترکات هر زم که است نیآنان اظاهر از کلمات  ؛ ولیبوده است یمعن
نداشته باشد و  یرا داشته باشد و اختصاص به شخص خاص یانتفاء عموم تیکه قابل ستین ینیع
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از اماکن  يتعداد ،بلکه مراد از آن١؛ردیگدربرمی زیوگرنه انفال را ن ؛نباشد نیعم يملک فرد با افراد
کاروانسرا،  :همچون ياز عطف موارد. خاص مانند راهها، مساجد، مدارس، کاروانسراها و... است

مشترك بودن،  ازمراد  شود کهیاز فقها آشکار م یکالم جمع در گریکدیبه ... مدرسه، مسجد و
 .)180: 1391(بیاتی،  ».به آن است یو دسترس يبرداردر حق بهره نیمسلم یا اشتراك عموم مردم

 مالکیت  -2-1
مالک  ،مالکیت عمومی در این اراضی، به معنـاي ایـن نیـست کـه عموم مردم به صورت مشاع

کنند؛ ها را حیازت آنهمـه مردم بتوانند  ،یا این که ماننـد مباحـات اصـلیه ؛این اراضی هستند
هـر گونـه خریـد و فـروش  ،ترتیببدین است؛ بلکه ماننـد مالکیت فقیران بر زکات یا مال موقوفه

ها را نگهداري کرده، و نقـل و انتقال این اموال حتی از جانب امام صحیح نیست؛ بلکه امام باید آن
 )17: 1385، فراهانی فرد( در مصالح عموم قرار دهد

رو، امکان واگذاري ام یا حاکم جامعه اسالمی قرار ندارد؛ از اینمشترکات عامه تحت تملک ام
مکان و هاها، خیابانراه تواندنمی امام «باره گفته شده:  مالکیت آن به مردم وجود ندارد. در این

 متعلق و نداشته را خاصی شخص تملک قابلیت هامکان این که نماید؛ چرا اقطاع را عمومی هاي
 ).294: 1375،  ابن زهرة( »است. مردم عموم به

 مدیریت و بهره برداري از مشترکات عمومی  -2-2
اغلب فقیهان عقیده دارند که باید با اجازه امام یا ولی فقیه  اموال،چگونگی استفاده از این  ةدربار

. صورت گیرد و در مقابل، وجهی نیز به دولت پرداخته شود تا در مصالح مسلمانان مصرف شود
 اند. هـا را براي شیعیان صادر کردهجـواز تـصرف در آن ،اساس ادله تحلیل و احیا، گروهی نیز بر

 در توانندمی تنها ، افرادبدون ایجاد انحصار و تملک .دازه نیاز استاستفاده از مشترکات به ان
در جامع الشرایع و نمایند.  استفاده مشترکات از متعارف امکانات و وسایل از استفاده با متعارف حد

 »شوداگر کسی به برداشت بیش از نیاز خود اقدام کند، جلوي او گرفته می«ایضاح آمده است: 
 ).237 :1487 ،2ج ، فخرالمحققین؛ 375ه: 1405لی، (ح

بردار بهره براي تملک حق ایجاد و امکان بدون برداريبهره قابلیت داراي اموال از دسته این
در  .)403: 1400حلّى، (عالّمهشود  واقع »سبق« قاعده موضوع توانندمی تنها و است
تواند انتفاع ها قابل تملّک نیست و فقط یک فرد مىکه عین آن عامّه مشترکات بردارى ازبهره

                                                                                                                             
 نماید.تقسیم میبر اساس نظامی که مالکیت را به مالکیت عمومی و خصوصی  .1
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سبقت در قالب مقدمات الزم احیا . هر کسى بر دیگرى سبقت گیرد، حق اولویّت و تقدّم دارد ؛ببرد
: 1381، رجایى( آوردبردارى را به وجود مىگیرد و حق اولوّیت و تقدّم در بهرهو حیازت شکل مى

برداري دارند، قرار تواند این اراضی را در اختیار افرادي که قدرت بهرهمیترتیب؛ دولت ). بدین8
صدر، ( دهد و مبلغی به عنوان عوض انتفاع مزبور به جامعه که صاحب اصلی ثروت است، بپردازد

1357 :75.( 
هیچ کس با احیا  را] ظاهري[ این معادن«: بردار نیز گفته شده استدر خصوص مالکیت بهره

: 1400عالمه حلی، (» باشد. 1هرچند هدف او از این احیا و عمارت، نیل ؛گرددالک نمیو عمارت م
)؛ اما درخصوص منافع و ثمرات این اموال، ازآنجا که مالک شدن، متوقف بر اسباب مالکیت 403

دارد و بدون انجام عملی در » کار«است؛ یکی از احکام مشترکات آن است که این تملک نیاز به 
 ).47: 1392گردد (فیاضی، منافع مشترکات عامه، مالکیت محقق نمی جهت حیازت

اما از آنجا که حق استفاده از مشترکات عمومی متعلق به عموم مردم است که نسل حاضر 
هاي عمومی تنها صرف این نسل شود توان اجازه داد که منابع و ثروتتنها بخشی از مالکانند؛ نمی

بنابراین الزم است مخارج جاري و استهالکی عمومی جامعه از  هاي آتی را محروم ساخت؛و نسل
هاي عمومی تامین گردد. (فیاضی، هاي دیگر چون مالیات و ایجاد ارزش افزوده بر ثروتروش
هاي عمومی به مصارف جمعی و عمومی ملت از قبیل درآمد اراضی و ثروت«) و 195: 1392

هاي عمومی را جز در موارد ه برسد؛ بنابراین، ثروتالمنفعها و سایر امور عامتاسیس بیمارستان
 ).89: 1357(صدر، » اي اختصاص دادتوان براي تامین منافع گروه ویژهاستثنائی نمی

  

                                                                                                                             
 ولو ندارد؛ را معادن آن تملک اجازه شخص یعنی است؛ معدن محتوي که است زمین از ايطبقه ،»نیل« از مراد .1
 .برسد نفت چاههاي به تا نماید حفاري قدر آن
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 جدول: آثار مترتب بر پذیرش انفال و مشترکات عمومی

 اداره کننده مالک مبنا
 روش 

 بهره برداري
 حق ایجاد شده

نحوه هزینه 
 کرد

قابلیت 
 تملک

 مشترکات
عموم 
 مردم

امام/ حکومت 
 اسالمی

 قاعده سبق
حق انتفاع، 

سبق، 
 اختصاص

مصارف 
جمعی و 
 عمومی

 ندارد

 انفال
امام/ 

حکومت 
 اسالمی

امام/ حکومت 
 اسالمی

عقود/اقطاع/ 
 احیاء

حق اختصاص/ 
 مالکیت

بنابه 
صالحدید 

امام/ 
 حکومت

 دارد

 برداري از منابع نفتیمالکیت و نظام بهره -3
چنانچه به تفصیل بیان گردید، در موضوع مالکیت منابع نفتی، کبراي مساله مشخص گردید؛ 

نحو که: مالکیت انفال و حق اداره آن با حکومت اسالمی است و در مشترکات، مالکیت با بدین
عموم مردم و حق اداره با حکومت اسالمی است. حال باید صغراي مساله تبیین گردد که منابع 

 گیرد.  ذیل کدام یک از عناوین انفال و مشترکات قرار می نفت و گاز
هاي گذشته، این موضوع  به طور مستقل مورد توجه با توجه به کاربرد محدود نفت در زمان

 یاختالف رغمعلیکه  بحث شده است یفقه کتبمعادن در  ذیل موضوع  فقها قرار نگرفته و عمدتا
واضح  قیدر عصر حاضر از مصاد ینفت منابعکه  ستیشک ن يجا، معادن موضوع اصل بودن

 ). 46: 1381(فاضل لنکرانی،  شودیم محسوبمعادن 

 معدن  -3-1
و فقها از باب اطالق اسم محل به حالّ، آن را اسم حاّل  معدن را اسم مکان دانسته دانان، لغت
معدن را  از فقها نیز یکییعنـی آن چـه کـه از زمین استخراج شده و داراي ارزش است. ؛ دانندمی

 ؛دارد هنگامی که مشمول خمس گرددبه معناي محـل رویـش جـواهر گرفتـه؛ منتها اعالم می
 ).55:  1364خویی، ن (شود و نه مخزن آمقصود آن چیزي است که از زمین استخراج می
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 ١: کرد میتقس دسته چهاربه  توانیفقها در خصوص معادن را م اقوال
برخی با استناد به اطالق روایات وارده اعتقاد دارند معادن مطلقاً : ٢جزو انفال استمعادن مطلقاً 

مطابق این دیدگاه، معادن چه در زمین شخصی و چه در زمین عمومی شوند. از انفال شمرده می
 باشد، از انفال خواهد بود. 

نـه از مباحـات، نـه مطابق این قول، معـادن نـه از انفـال، : ٣معادن مطلقاً از مشترکات است
خلق لکم ما فی «این دسته از فقها به عموم آیه شریفه . مالکیتهاي عمومی، بلکه از مشترکاتند از 

 .)43: 1414(محقق کرکی،  اند، روایات خمس، سیره و اصل تمسک کرده»االرض جمیعاً
به تفکیک معادن : برخی از فقها با استناد به اجماع، قائل ٤تفصیل میان معادن ظاهري و باطنی

 دانند.  می انفال از ی راباطن معادن اما ،مشترکات از ي راظاهر معادنو  ٥اندبه ظاهري و باطنی
: در این دیدگاه به اعتبار قاعده تبعیت، معادنی که در زمین انفال باشد، ٦تابعیت معادن از زمین

 نیست.  شود؛ اما اگر در زمین دیگري باشد، جزو انفالاز انفال محسوب می
از بین نظریات فوق، انفال و یا مشترکات دانستن معادن و به تبع آن، منابع نفتی از شهرت 

نظر پیرامون این دو عنوان بیشتري در میان فقهاي متقدم و متاخر برخوردار است و عمده اختالف

                                                                                                                             
 )145-160:  1396زاده، جهت مطالعه دالیل استنادي هر یک از اقوال رك: (نیازي، کوخایی .1
/  140: 1414/ سالر دیلمی ،  419:  1342/ شیخ طوسی، 278: 1410/ شیخ مفید،  538: 1387شیخ کلینی،  .2

: 1405/ بحرانی،  490تا: بی – 220: 1381/ سبزواري،  210ب: 1413/ عالمه حلی،  186: 1406قاضی ابن براج، 
: 1415/ شیخ انصاري، 131-129، 16:ج 1362/ صاحب جواهر،  162: 1415/ نراقی،  214: 1420/ کاشف الغطاء،  479
  199: 1355/ میالنی،  258و  257:  1376) / همدانی 366

 43: 7، ج 1414، محقق کرکی، 212و  46اللمعه الدمشقیه:  - 222: 1371/ شهید اول،  64: 1418محقق حلی ،  .3
 .441: 12ه، ج 1413شهید ثانی،  /
فهد حلی، / ابن 237: 1487/ فخر المحققین،  272و  271: 1413لی، / عالمه ح 274:  3ق ،ج 1387شیخ طوسی،  .4

 .216: 1393/ صانعی،  101: 38:ج 1362/ صاحب جواهر،  567و  566: 1407
 هاي تفکیک معادن ظاهري و باطنی از منظر فقها:مالك .5

، نیازي به استخراج، شود؛ معدن ظاهري برعکس معدن باطنیمالك اول: در این نظر که دیدگاه مشهور محسوب می
 حفاري، عمل اضافی، هزینه و تالش ندارد. 

داند که براي دستیابی به مالك دوم: این دیدگاه، معدن ظاهري را خالص و معدن باطنی را همراه با ناخالصی می
  سازي است.جوهر آن نیازمند تصفیه و خالص

/ شهید  491: 4، ج 573 – 1420: 1412ه حلی،/ عالم 634: 1407/ محقق حلی ، 497 :1410ابن ادریس حلی ، .6
، 242،  4،ج 1409/ یزدي،  257: 1418/ طباطبایی،  413: 1425/ عاملی،  490تا: / سبزواري، بی 85: 1385ثانی ،

/ خمینی،  395: 1418/ محقق داماد ، 464و  463ه:  1391/ حکیم ، 352-354:  1423/ بروجردي ، 9و  8مسأله 
 . 369ه: 1390
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دو  گردد. بر این اساس به ادامه بحث درخصوص مالکیت منابع نفتی با توجه به اینمطرح می
 پردازیم: نظریه می

 مالکیت  -3-2
چنانچه پیش از این به تفصیل بیان شد؛ اگر منابع نفتی را تابع نظام انفال بدانیم؛ مالکیت منابع 

، حقوق مالکیت خود »الناس مسلطون علی اموالهم«نفتی با حکومت اسالمی است که پیرو قاعده 
نماید و چنانچه نظام مشترکات عمومی را حاکم بر معادن نفت و گاز را بر منابع مزبور اعمال می

و در نتیجه بیع، هبه و انتقال آن ممکن  هـا اسـتعنوان عمـوم مـسلمانان مالـک آنبدانیم؛ 
 نیست. 

 برداري مدیریت و بهره -3-3
ما منشا این حق گرچه در هر دو عنوان: انفال و مشترکات، حاکم نقش اداره این اموال را داراست؛ ا

متفاوت است. در انفال، حق مدیریت و تصرف در اموال به موجب حق مالکیتی است که حاکم 
دارد و یکی از شئون مالکیت، حق تصرف و ادراه اموال است؛ ولی در مشترکات، این حق ناشی از 

لحت مالکیت حاکم نیست؛ بلکه این تکلیف حاکم به عنوان مدیر جامعه است که جهت رعایت مص
 باید به نحو مطلوب این اموال را مدیریت نماید. 

 ؛اختیاراتى دارد؛ کننده استت، مدیر، سرپرست و ادارهلدو مشترکات عامه؛ه طور اختصار، در ب«
دولت نیز مانند هر  ؛ملک دولت است ]انفال[موال دولتىاولى اختیارات او در حدّ مالک نیست. 

دار دولت عهده .تواند مالک شودمى ؛شخص حقوقى دیگرى، براى انجام وظایفى که بر عهده دارد
عامّه،  یعنى تصرف او در مباحات ؛ها باشدکه مالک ایننه این ؛است عامّه مشترکات اداره مباحات و

برخالف مصرف  ؛باشدمى او محدود به اراده الحیتمدیر است و ص ،تصرف مالکانه نیست. دولت
 ). 6: 1381، رجائى( ».او در اموال دولتى که تصرف مالکانه است

ها در واگذاري این قبیل منابع با دو راهکار مواجه هستند؛ یک شیوه انتقال مالکیت اصوال دولت
 منابع مذکور و روش دیگر، واگذاري منافع بدون انتقال مالکیت است.  

اما نهادهاي فراوانی باشد؛ می حکومت در اختیاراین که مالکیت  باوجوددر نظام حقوقی، انفال 
اسالمی را در  حکومت ،در نظر گرفته شده است و این نکتهبرداري عموم و بهرهاستفاده براي 

برداري چون: احیاء، هاي بهرهرو تمامی روشاز این ؛سازدترین روش قادر میبرگزیدن مناسب
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ادي شامل: عقود معین و غیر معین، در خصوص این اموال قابل اعمال هاي قرارداقطاع و روش
 است. 

حکومت اسالمی واسطه حق استفاده مشترك و عمومی همه مردم، البته در مشترکات، به
برداري از آن را به شخص خاصی اعطاء امتیاز استفاده و بهره یعنی ؛تواند آن را به اقطاع دهدنمی
 کنددیگران را از آن محروم می ،اند و دادن امتیاز به کسیت به آن مساويزیرا همه افراد نسب ؛کند

)؛ همچنین مشترکات عامه قابل تحجیر و احیاء نیز نیست؛ بلکه ضمن 74: 1395(مرادي، رنجبر، 
ها زیر نظر امام/ حکومت اسالمی در چرخه حفظ اصل و رقبه این اموال، الزم است این ثروت

مند گردند. افرادي که از این اموال استفاده رار گیرد تا همگان از آنها بهرهتولید و بهره برداري ق
کنند باید مبلغی را به عنوان اجاره یا خراج بپردازند تا در راستاي مصالح عمومی مردم هزینه می

 ).194: 1392شود (فیاضی، 

 مالکیت بهره بردار  -3-4
موضوع مواجه هستیم: مخازن نفت به عنوان درخصوص متعلق حق مالکیت در معادن نفتی با دو 

 چاه است.  گردد که در فرض ما، نفت سررقبه معدن و آنچه از معدن استخراج می
آید؛ بنابراین، اصل به تملک در نمیمعادن با احیا و عمارت در نظام حقوقی مشترکات عامه، 

 ار گردد. بردتواند موجد حق اختصاص و انتفاع براي بهرهمعادن نفتی صرفا می
 ؛کار استخراج این معادن را بر عهده گیرند، هاي حفاري و اکتشافحتی در صورتی که پروژه

؛ از توانند معدن را تملک نمایند و آن را از حیطه مالکیت عمومی خارج نمایندصاحبان آن نمی
ك مورد ). با توجه به مال63: 1391(بیاتی، گردد هیچ کس با احیا و عمارت مالک نمی رو،این

گیري از ثمره معدن به اندازه رفع نیازهاي فردي و نظر به منتفی بودن این اشاره درخصوص بهره
بردار بر اصل مخازن نفتی و نفت توان مالکیت بهرهامر در عرف کنونی صنعت نفت و گاز، می

 سرچاهی را فرض بدون واقعیت دانست. 
استفاده از عقود تملیکی چون: بیع، هبه و اجاره  تواند باو اما در نظام حقوقی انفال، حکومت می

به شرط تملیک، منابع مذکور را منتقل نماید؛ ولی درخصوص روش اقطاع و احیاء و حقوق مترتب 
 است زمین ملکیت احیا ادله نظر وجود دارد؛ در واقع سوال اصلی آن است که مفادبر آنها، اختالف

 شویم؟ میاستخراجی فت مالک ن ء،احیاتصرف؟ و آیا با  اباحه یا
اي که درخصوص مالکیت زمین و یا حق اولویت در آن، دو نظر در میان فقها رواج دارد: عده

دانند و گروهی مستند احیاء را سبب مالکیت می» من احیی ارضاً مواتاً فهی له«با تمسک به روایت 
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اند که با حق اولویت دانسته داند؛ احیاء را صرفا موجدبه روایاتی که کل زمین را ملک ائمه می
رسد این نظر توجه به شهرت نظر دوم و سازگاري بیشتر با شرایط کنونی صنعت، به نظر می

 تر باشد. مقبول
مقتضاي روایات «فرماید: توان به نظر یکی از فقها اشاره کرد که میدر پاسخ به سوال دوم می

ملک طلق  ،گردد و آنچه احیا کردهین میصحیح آن است که احیاکننده، مالک حیثیت احیایی زم
باشد که در آن زیرا او مالک دستاورد و نتیجه فعالیت و کوشش خود و نیرویی می ؛شودنمی او

صرف کرده است. لذا اگرچه ظاهرا زمین متعلق حق وي گردیده، ولی این تعلق تبعی است و 
 ؛قابل بیع و انتقال است ،جهتینبد، جز به تبع آثار ؛پس مالک رقبه زمین نیست ؛اصالت ندارد

ولی این بیع و انتقال به متعلق حق وي تعلق یافته که همان آثار به وجود آمده در زمین است، 
 ).374: 1386منتظري، (» .گرچه ظاهرا به خود زمین تعلق یافته باشد

 باشد و نهبر اساس آنچه نقل شد، محیی مالک دستاورد و نتیجه فعالیت و کوشش خود می
بردار وجود آمده در زمین است؛ بنابراین، بهرهرقبه زمین، و حق بیع و انتقال در خصوص آثار به
تواند باره از حق اولویت برخوردار است؛ اما میمالک چاه و مخازن نفتی نخواهد شد و صرفا در این

موجب فعالیت همالک دستاورد و نتیجه کوشش و کار خود باشد؛ یعنی چنانچه نفتی استخراج گردد ب
 گیرد. بردار در مالکیت وي قرار میبهره» کار«و 

توان چنین حکمی را داد؟ محل حال سوال این است که آیا در معادن نیز مانند زمین موات می
نهفته است. چنانچه معدن را به معناي محل استقرار و رویش و بنا به » معدن«تردید در تعریف 

توان قائل به عدم تملک انیم؛ از باب مشابهت به اراضی موات میبد» اسم مکان«تعبیر لغویون، 
رقبه معدن و قابلیت تملک مواد مستخرجه (نفت) بود؛ اما چنانچه مبتنی بر تعبیر فقها، معدن را 

گردد، تعریف نماییم؛ درخصوص مطابقت آن با اسم حال و به معناي آنچه از زمین استخراج می
رسد مادامی که نفت در زیرزمین و در بیشتري نمود. به نظر می احکام اراضی موات باید تامل

توان آن را در حکم اراضی موات دانسته و احکام آن را بار نمود و آنگاه که نفت مخازن است می
  .نمود برخورد آن با معدن اي مستقل ازیابد به عنوان مادهاز زمین استخراج شده و عینیت می

به چه معنا است؟ آیا استخراج نفت از چاه و آوردن آن به سطح دوم آنکه، کار مسبب تملک 
تواند زمین بدون تغییر در ماهیت مواد مستخرجه و عدم انجام فعالیت خاص بر روي این مواد می
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توان به مشابه قاعده حیازت، در هر نوعی از اموال و یا آنکه می1مصداق کار مسبب مالکیت گردد؟
توان عمل حیازت را تعریف نمود؟ در تطابق با بحث مورد نظر، آیا میبا توجه به ویژگی آن مال، 

اي ارزشمند که در ذیل زمین بردار در آوردن نفت به سطح زمین را از این جهت که مادهاقدام بهره
محبوس است و صرفا ارزش مادي بالقوه دارد را به مال بالفعل تبدیل و ارزش افزوده ایجاد 

سبب تملیک دانست؟ و چنین حکم داد که گرچه با احیاء، رقبه زمین به نماید، مصداق کار ممی
بردار بر محصول استخراجی از زمین به موجب آید؛ اما حق مالکیت بهرهبردار درنمیملکیت بهره

باشد؟ و یا باید ارزش افزوده ایجاد شده را کار مسبب تملیک است که خود از اسباب تملک می
فا موجد حق دانست؟ و به عبارت دیگر، آیا این حق، یک حق عینی موجب تملک ندانسته و صر
بردار را مستحق دریافت کند و یا یک حق دینی است که صرفا بهرهاست که ایجاد مالکیت می

 داند؟ الزحمه میحق
کار مولد، منشاء مالکیت است. در توضیح «توان به نظر شهید بهشتی اشاره نمود: در پاسخ می

آورد و بر حجم و کمیت وجود مید گفت کاري است که یک ارزش مصرفی جدید را بهکار مولد بای
افزاید. به تعبیر دیگر، نیروي کار شما به یک ارزش مصرفی جدید هاي مصرفی موجود میارزش

گیري کرد کار مولد از نظر منطق فطري، منشاء مالکیت شناخته توان نتیجهتبدیل شد؛ در اینجا می
 ).66:  1360، بهشتی( »شود.می

قریب به «توان بیان داشت: میاینکه مراد از احیاء اراضی موات چیست؟ همچنین درخصوص 
و هر یک به تناسب فهم  هاي موات ارجـاع دادهرا به فهم عرف از احیاي زمینآن  ها،اتفاق فق

احیاي زمـین در عـرف زمـان  ،در نتیجه ؛انداحیاي موات، آن را تعریف کردهعرف زمان خویش از 
کشاورزي، دامداري، باغداري و حتی تأسیس  سـازي زمـین بـرايتـوان آمـادهمعاصـر را مـی

 عنوان غرضی عقالیـی در جهـتو خالصه هر آنچه که به هـاي گونـاگونصـنایع و کارخانـه
 )؛ بنابراین،13: 1389، ییرضا، بکنظر موحدي، مقدم مصباحی(  »یرد، دانستگآبادانی زمین قرار می

توان هاي نفتی میبر شرکتبا توجه به عرف صنعت نفت در زمان کنونی و اقدامات پیچیده و هزینه
ها را به عنوان احیاء قلمداد نمود که نسبت به اصل مخازن نفتی حق مجموعه اقدامات این شرکت

 تواند موجد حق مالکیت باشد. به نفت سرچاهی میاولویت و نسبت 
  

                                                                                                                             
تاثیر این موضوع مستقیم بر انتخاب نوع قرارداد است. قرارداد مشارکت در تولید صرف استخراج نفت و باال آوردن   .1

 داند.  بردار را مالک میآن از درون چاه را ارزش افزوده قلمداد کرده و بهره
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 کرد درآمدها روش هزینه -3-5
با توجه به فلسفه انفال، این اموال به عنوان منبع سرمایه براي حکومت است که با ضوابطی چون 
رعایت مصلحت و عدالت بین نسلی باید در راستاي اداره حکومت هزینه شود؛ بنابراین، نحوه 

تواند مالکیت آن را واگذار نماید، اقطاع کند و از درآمد مدیریت آن با حاکم است؛ میمصرف و 
 هاي جاري و یا عمرانی استفاده نماید. حاصله براي هزینه

البته در مشترکات از آنجا که متعلق به همگان است و همگان حق بر این اموال دارند و مالک 
 تأمین درآمد حاصله را براي توانبرسد و نمی ملتآنند؛ صرفا باید به مصارف جمعی و عمومی 

 داد.  اختصاص ايویژه گروه منافع
گرچه در هر دو نوع از اموال، رعایت مصلحت از ضروریات است؛ اما در انفال، حوزه فراتري 
براي مدیریت با قید مصلحت در اختیار حاکم است؛ به این معنا که حاکم محدودیتی جهت 

تواند از این اد خاص و یا هدف خاص ندارد و در هرکجا که الزم بداند، میکرد براي افرهزینه
سرمایه بهره ببرد؛ اما رعایت مصلحت در مشترکات باید در راستاي هدفی مشخص باشد که همانا 

 منافع عمومی و مصارف جمعی است. 

 گیرينتیجه
رساند؛ ول به صاحب آن میاز آنجا که هر شکل مالکیت، یک منبع استراتژیک منفعت را در وهله ا

بنابراین، تشخیص دقیق مبناي مالکیت منابع نفتی بر موضوعات مهمی چون نحوه مدیریت و 
کرد و مصرف درآمدهاي حاصله و انتخاب نوع قرارداد تاثیرگذار برداري از منابع، نحوه هزینهبهره

 است. 
آرا درخصوص معادن اند. تشتتدادهچنانچه بیان شد، فقها نظرهاي مختلفی در این زمینه ارائه 

 گر شده است: الخصوص معادن نفت و گاز در موضوعات زیر جلوهو علی
دانند و مراد از معدن را مواد تعریف معدن: برخی معدن را اسم مکان و برخی اسم حالت می

 پندارند. مستخرجه از آن می
تفکیک بین معادن ظاهري و  نظریات مالکیت معادن: انفال، مشترکات، تابعیت از زمین و

 باطنی از این جمله است. 
 شود. مالکیت در معادن ظاهري و باطنی و معیارهاي تشخیص آنها نیز دو نظریه را شامل می

 دانند. اي منصب امامت را مالک میو عده را امام مالک انفال: گروهی شخص
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از ممنوعیت مطلق تصرف تا  تصرف انفال در زمان غیبت نیز از جمله موارد اختالفی است که
گیرد و درخصوص اباحه تصرف براي مصرف خاص و نیابت فقیه از امام نیز اباحه مطلق را دربرمی

 بحث شده است. 
برداري از این اموال نیز میان تملیکی بودن اقطاع و یا اذن در اباحه نظریات در روش بهره

 مختلفی ارائه شده است. 
ایجاد شده از احیاء است که گروهی احیاء را موجد مالکیت و برخی  از دیگر موارد اختالفی، حق

 پندارند. دیگر آن را صرفا اباحه تصرف بدون حق مالکیت می
گیري انتخاب هر یک از این نظریات به عنوان نظر مختار، آثاري دارد که بر نحوه تصمیم

منابع نفتی از انفال دانسته شود؛ سزایی دارد. در این راستا، چنانچه درخصوص منابع نفتی تاثیر به
بدین معناست که حاکم اسالمی، مالک منابع بوده و به جهت این حق، اختیار انتقال مالکیت خود 

گیري درخصوص نحوه مدیریت و مصرف درآمد حاصله نیز (با رعایت مصلحت) را داراست و تصمیم
اند؛ امکان انتقال مالکیت نابعبر عهده وي است؛ اما طبق نظام مشترکات که عموم مردم مالک م

جایی که دولت به نمایندگی از عموم مردم حقی جز حق و از آناساسا منتفی است؛ بدین معنا که 
تواند دارا تواند بیش از آنچه را که مینیز تکلیف اداره مشترکات عامه و اموال عمومی را ندارد؛ نمی

کرد درآمد حاصله نیز دیریت منابع و هزینهگردد، به اشخاص دیگر اعطا نماید؛ همچنین نحوه م
 بدان اشاره شده است.  44لزوما باید در راستاي مصالح و منافع عامه باشد؛ موضوعی که ذیل اصل 

تشتت موجود در آراي فقها و تعدد نظرات که همگی مبتنی بر استدالل و مستند لذا با توجه به 
هر دو نظر در خصوص مالکیت (انفال یا مشترکات به ادله قوي فقهی است و خصوصا شهرت 

 مالکیت که نمود مطرح را ادعا این توانمیدانستن منابع نفتی) در میان فقهاي متقدم و متاخر، 
و امکان انتخاب هر یک از این دو مبنا مبتنی بر تامین  است پذیرانعطاف نظام فقهی، در نفتی منابع

 ذاري در راستاي آن میسر است. منافع ملی در شرایط کنونی و قانونگ
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