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 54در اصل  «یعموم یهاثروت»مفهوم  یازشناسب
  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

1 خیراهلل پروین
 2 محمدصادق فراهانی ،

  رانیدانشگاه تهران، ا یاسیاستاد دانشکده حقوق و علوم س. 1
    رانیدانشگاه تهران، ا ،یحقوق عموم یدکتر یدانشجو. 2                      

   1/4/99 :رشیپذ خیتار          11/11/98 :افتیدر خیتار

  دهیچک

های عمومی جامعه مند به ثروتدر مقام احیای نگرش کالن و نظام قانون اساسی 44اصل 
های عمومی و مصادیق آن را در اختیار ثروت ،های فقهی مذهب امامیهو با تأکید بر آموزه

ای و اتخاذ کتابخانه مطالعات از گیریبهره با پیش رو ده است. پژوهشحکومت اسالمی قرار دا
ها به این نتیجه دست یافته مقام بازشناسی مفهوم این ثروت در ،توصیفی ـ رویکردی تحلیلی

و اموال نیست « انفال»صرفِ  ،«های عمومیثروت»منظور از  ،تصور رایج برخالفاست که 
قرار « محوراموال عمومی کاربری»و « مباحات»  ،«انفال»کلی  هموضوع این اصل در سه دست

حکومت با  هاموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابط  ،«انفال»گیرند. می
های آن است. صالحیت همالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیط هرابط ،هاآن
 و حقیقی اشخاص سایر یا ومتحک از اعم) شخصی اموال بالمالکی است که هر« مباحات»

 هرچند ،بپردازد هاآنبرداری از درآورد و به بهره خود تملک به را آن تواندمی( حقوقی
اموال عمومی »ها برخوردار است. برداریحکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره

اسالمی  ند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومتانیز اموالی« محورکاربری
این اموال  ادارهپذیر است. توسط اشخاص امکان هاآنتملک   ،قرار دارند و نه همچون مباحات

در اختیار حکومت اسالمی  ،اندافتهیصورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص بهکه 
 متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است. هاآناست و مالکیت 

حکومت  ،های عمومیثروت ،انفال ،محوراموال کاربری ،انون اساسیق 44اصل  کلیدی: واژگان
  مباحات. ،مالکیت ،اسالمی

                                                                                                                                                       
 Email: Khparvin@ut.ac.ir                                                                                 
 Email: Msfarahani72@ut.ac.ir                                                                            نویسنده مسئول 
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 مقدمه
خدمات مورد نیاز هر جامعه و تأمین منابع مالی  ههای عمومی در ارائنقش اموال و ثروت

ها بر کسی پوشیده نیست. با این حال گذار از دوران حکومت نبوی و علوی از یک حکومت
مانع  ،اموال عمومی در عصر غیبت از سوی دیگر همند و کالن به حوزدان نگرش نظامسو و فق

 44مند شده است. اصل تبیین نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی با نگاهی حکومتی و نظام
اموال عمومی و احیای نگاه  همحور به حوزلهئدر حقیقت پایانی بر نگرش مس قانون اساسی
های آموزه براساساست. مقنن اساسی با التفات به اهمیت این موضوع و  مند به آنکالن و نظام

 سازی مفاد این اصل پرداخته است.اسالمی به اساسی
بخش نخست به  :توان به سه بخش عمده تقسیم کردرا می قانون اساسی 44محتوای اصل 
دهد که میو به این پرسش محوری پاسخ پردازد میهای عمومی و اقسام آن شناسایی ثروت

ذیل این مفهوم  ،مشخص کدام دسته از اموالطور بهچیست و « های عمومیثروت»منظور از 
در بخش دوم مبنای تصرف حکومت اسالمی نسبت به اقسام مختلف  1گیرند.قرار می

و بخش پایانی نیز به بررسی اصول حاکم بر مصرف و  2شودمیبررسی های عمومی ثروت
 1پردازد.ها میثروتاز این  استفادهضوابط 

 44هدف از این نوشتار تبیین و واکاوی بخش نخست اصل  ،دیآیبرمچنانکه از عنوان مقاله نیز 
جا که دستیابی به این مهم جز با تبیین قواعد حاکم بر ازآن ،است. با این حال قانون اساسی

روری خواهد تحلیل و بررسی بخش دوم اصل نیز ض ،اقسام مختلف اموال عمومی میسر نیست
ها و معیارهای شناسایی منظور ابتدا و در بخش نخست مقاله با هدف استخراج مالکبدینبود. 

هریک شود شود تا مشخص هریک از مصادیق مذکور در اصل بررسی می ،های عمومیثروت
اند. در بخش دوم و آمده حساببهثروت عمومی  ،بر چه مبنایی و با چه مالکی هاآناز 

 ،آن تبعبههای عمومی و مختصات هریک از اقسام ثروت ،های بخش نخستافتهی براساس
 .شدارزیابی خواهد  هاآنقواعد حاکم بر هریک از 

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی مبتنی بر مبانی حقوقی جمهوری اسالمی ایران و 
نظر ای که بهابه است. مقولههای مشهای فقه امامیه وجه ممیز اصلی نوشتار حاضر با نوشتهآموزه

از نگاه تیزبین  تاکنون  ،اموال عمومی از نظام حقوقی فرانسه هقوانین حوز هسبب تأثر عمدبهرسد می
 اصطالح اساساً که برگردد تصور این به امر این هریش محققان این حوزه پوشیده مانده است. شاید

 لحاظ به هم آنکه حال اند؛نشده آن ضمتعر فقها و است فقهی هصبغ فاقد «عمومی هایثروت»
 خواهد تبیین فقها دیدگاه از عمومی هایثروت بر حاکم قواعد  ،نوشتار هادام در چنانکه – ماهوی

 دیس اهللآیت توسط العامه اموال فی فتاوی عنوان با کتابی چنانکه – شکلی لحاظ به هم و -شد
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 4.است فقه در تحلیلی هسابق واجد قولهم این -است یافته نگارش زمینه این در حائری کاظم

 

 های عمومی. مبانی شناسایی ثروت1
با  زیادیتفاوت  ،از جمله اصولی است که متن مصوب نهایی آن قانون اساسی 44اصل 
اعضای مجلس  هرسد ناشی از دغدغنظر میبهدارد. امری که  4نویس دولت موقتپیش

ظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی بوده سازی ندر اسالمی قانون اساسیبررسی نهایی 
نیز مؤیدی بر همین  6با روایتی از امام صادق )ع( ،باشد. شباهت چشمگیر متن اصل

اموال  هدر حوز قانون اساسیدرک صحیح از نظام حقوقی مطلوب  روازاینادعاست. 
ر مستلزم بررسی ضوابط حاکم بر شناسایی اقسام و ماهیت اموال عمومی در آثا  ،عمومی

را  44 اصل در مذکور مصادیق از تشخیص اینکه فقها هریک  ،فقهی است. بر همین اساس
اهمیت  ،اندشناخته« های عمومیثروت»عنوان مصداقی از بهمبتنی بر چه مالک و معیاری 

ذکر این نکته ضروری است   ،. پیش از آغازشدکه در ادامه ارزیابی خواهد  داردبسزایی 
 هایثروت از مستقلی قسم به «شودمی مسترد غاصبین از که میعمو اموال» که عبارت

 قرار حکومت اختیارِ تحت و استرداد لزوم از حاکی تنها عبارت این. ندارداشاره  عمومی
 .شد خواهد یا شده غصب که است عمومی اموال از دسته آن گرفتن

 

 های موات. مبانی شناسایی در زمین1-1
است. این اراضی « های مواتزمین» 44مومی مذکور در اصل های عنخستین مصداق از ثروت
 است. شدهتقسیم « زمین موات عارضی»و « زمین موات اصلی» هدر آثار فقهی به دو دست

 : ق1446 ،عمران و آبادانی نداشته باشد )محقق داماد هزمینی است که سابق« موات اصلی»
 ،(86 : 9ج ،ق1449 ،ام صادق )ع( )عاملیروایتی از ام براساسبسیاری از فقهای امامیه  .(241

فقها نبوده و  . در این باره اختالفی میانانددانستهها را جزء انفال و ملک امام این قسم از زمین
 ؛191 :12ج، ق1411 ،؛ شهید ثانی424 :1ج ،ق1441 ،دانند )طوسیبسیاری آن را اجماعی می

؛ 444 :تابی ،؛ سبزواری98 ق:1444 ،؛ حلی9 :1ج ،ق1414 ،؛ عاملی214 ق:1411 ،یحلب
 .(12 :4ج ،ق1414 ،؛ انصاری11-14 :18ج ،ق1444 ،نجفی

 سپس و بوده آباد ابتدا که هستند ییهانیزمنیز  (ریبا ای ی)موات عارض« رهاشده» یهانیمز
نمودار  .(191 :1114 ؛ معرفت،241ق: 1446محقق داماد، ) اندافتاده عمران از یلیدال به بنا

دهد ردهای ناظر بر وضعیت اراضی موات عارضی در آثار فقها را نشان میزیر رویک
 (.19: 1196)فراهانی، 
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جزئی از  ،44آمدن این اراضی در اصل  حساببه« ثروت عمومی»شود مبنای چنانکه مشاهده می
 ،ن دو حالتست. در غیر ایآنهااز  چشمگیریبودن بخش « المالکمجهول»یا اموال « انفال»

 .شودندمیاموال عمومی خارج  ۀو از دامناست اراضی مذکور تحت مالکیت خصوصی اشخاص 

 
 . مبانی شناسایی در معادن1-2

در است. به لحاظ فقهی « معادن» 44های عمومی مذکور در اصل دومین مصداق از ثروت
 : چهار دیدگاه متفاوت میان فقهای امامیه وجود دارد ،وضعیت معادن خصوص

 طوربه( معادن را 419 ق:1449 ،ای از فقها با استناد به روایتی از امام صادق )ع( )عاملیعده
 ق:1411 ،اند )مفیدمطلق )اعم از ظاهری و باطنی( جزء انفال و از آن حکومت اسالمی دانسته

 ،؛ سبزواری144 :ق1444 ،؛ دیلمی186 :ق1446 ،؛ طرابلسی419 :ق1444 ،؛ طوسی218
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؛ 148 :ق1414 ،؛ سیستانی162 :ق1424 ،؛ نراقی214 :4ج ،ق1422 ،؛ نجفی464 :2ج ،ق1421
 .(646 :ق1416 ،شیرازی مکارم

توانند بدون احتیاج به اذن و افراد میهستند مباحات  ۀمعادن از جمل  ،ای دیگراز نظر عده
 ید؛ شه211 :1ج ،ق1411 ،؛ آبی222 :1ج ،ق1448 ،برداری کنند )حلیاز آن بهره ،حکومت

 .(441: 12ج ،ق1411 ،ثانی ؛ شهید41 :1ج ،ق1414 ،کرکی ؛ محقق142 :ق1412 ،اول
اگر  ،اساس نی. بر ادارد ارکه در آن قر دانندیم ینیزم تیرا تابع مالک معدن تیمالکسوم  گروه

 یاست و اگر واقع در اراض یملک حکومت اسالم  ،انفال قرار گرفته باشد یهانیمعدن در زم
؛ 491و  481 :1ج ،ق1414 ،ادریساست )ابن نیملک صاحب زم ،باشد یخصوصمالک  یدارا

؛ 194 ق:1418 ،داماد ؛ محقق112 :2ج ،ق1449 ،؛ یزدی424 :8ج ،ق1412 ،عالمه حلی
 ،؛ مشکینی114 :24ج ،ق1418 ،؛ خویی461 :9ج ،ق1416 ،؛ حکیم169 :1ج ق:1419 ،خمینی

 .(281: 2ج ،ق1416 ،؛ صافی94 :تابی
معدنی  اگر ،این اساس اند. برم نیز میان معادن ظاهری و معادن باطنی تفکیک کردهچهار گروه

است  اصلیه مباحات از ،باشد ظاهری اگر و خواهد بود انفال جزء ،باشد باطنی معادن هاز جمل
 .(61 :1ج ،ق1441 ،؛ حلی111و  148 :18ج ،ق1444 ،)نجفی

جزئی از  44آمدن معادن در اصل  شماربه« ثروت عمومی»شود علت چنانکه مشاهده می
 ست.هاآنای از بودن بخش گسترده« مباحات»یا « انفال»
 

 هادر آب. مبانی شناسایی 1-3
 در موردفقها اند. شمار آمدهبه 44های عمومی اصل ها مصداق سوم ثروتاقسام مختلف آب

 : داد یدسته جا سها در ر هاآن توانیم یکل طوربهاند که ارائه داده یمتفاوت یهاها نظرآب

عموم اشخاص ی از مباحات است و و باطن ظاهریاعم از  هاآب هکلی ،رویکرد نخست براساس
 ،ق1412 ،ثانی ؛ شهید64 :1ج ،ق1411 ،اول )شهید مالک آن خواهند شد ،ازتیدر صورت ح

؛ 211 :2ج ،ق1419 ،؛ خمینی441 ،تایب ،؛ سبزواری116 :18ج ،ق1444 ،؛ نجفی261: 2ج
 .(491-494 :ق1411 ،درص

از  یاما بخش ،دانندیرا اباحه م یو باطن یظاهر یهاآب هیدر کل هیاصل اول قائالن رویکرد دوم
 ،)مشکینی .آورندیم حساببه( را از انفال دانسته و مشمول حکم آن اهایدر اغلب) یمنابع آب

 ،؛ ابوصالح حلبی211: ق1411 ،؛ مفید189و  99 :4ج ،ق1449 ،یظر؛ منت449و  94 :تایب
 .(111-114: ق1441

 :ق1426 ،حائری داند )حسینیها را از انفال و در مالکیت حکومت میمطلق آب رویکرد سوم
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 .(141 :1ج ،ق1424 ،قمی ؛ مؤمن41 :تابی ،تبریزی ؛ موسوی84
یا  ؛عنوان یک ثروت عمومی از دو حال خارج نیستبهها شود وضعیت آبچنانکه مشاهده می

دانستن « ثروت عمومی»آیند. در حقیقت مبنای شمار میبه« مباحات»هستند یا از « نفالا»از 
 ست.هاآنبودن « مباح»یا « انفال» هاآن
 

 نیزارها و مراتع ،ها. مبانی شناسایی در جنگل1-5
 : دارد وجود هعمد کردیدو رو یفقه از نظر و نیزارها هاجنگل خصوص در
؛ 261 :1ج ،ق1181 ،؛ طوسی218 :ق1411 ،)مفید داندیم انفال زا را هاآن هیکل که یکردیرو

و  (16 :12ج ،ق1444 ،؛ بحرانی142 ،ق1412 ،اول ؛ شهید164 :1ج ،ق1411 ،عالمه حلی
 ،ثانی )شهید کند که در آن قرار دارندرویکردی که وضعیتشان را تابع وضعیت زمینی معرفی می

 .(416 :4ج ،ق1411 ،عاملی یموسو ؛491 :1ج ،ق1414 ،ادریسابن؛ 119 :1ج ،ق1412
مراتع را از مباحات  هرویکردی که کلی :مراتع نیز دو رویکرد فقهی وجود دارد در خصوص

و رویکردی که وضعیت مراتع  (14 :2ج ق:1448 ،؛ محقق حلی418 :ق1444 ،)طوسیداند می
 .(164 :1ج ،تابی ،)خویی کند که در آن قرار داردرا تابع وضعیت زمینی معرفی می

شوند اموال خصوصی خارج می هها زمانی از حوزاین دسته از ثروت  ،مطابق با هر دو رویکرد
 باشند.« مباحات»یا « انفال»که از 

 

 . مبانی شناسایی در ارث بدون وارث1-4
که  یاگونهبه ،(141 :1184 ،بر انفال بودن ارث بال وارث اجماع دارند )رحمانی ،فقهای شیعه

 ،ایای فقهی یاد شده است )خامنهقاعده عنوانبه« اإلمام وارث من ال وارث له»ت از عبار
 .(226 :ق1168

 : شودانفال می هارث بدون وارث از دو طریق وارد حوز
که ذکر گونههمانحالت نخست زمانی است که متوفی هیچ وارث نسبی و سببی نداشته باشد. 

ت دوم نیز زمانی است که متوفی هیچ وارثی جز شد این مورد میان فقها اجماعی است. حال
مشهور( و اگر متوفی  نظر به اگر متوفی مرد باشد )بنا  ،همسرش نداشته باشد. در این حالت

و نتیجتاً شود میمازاد ترکه در حکم میراث بالوارث تلقی  ،ای از فقها(زن باشد )بنا به نظر عده
 .(11-14 :1194 ،عسکری و مرقاتی ؛214 :1169 ،لنگردی جعفری) از انفال خواهد بود
بودن « انفال»های عمومی ثروت هدر زمر« ارث بدون وارث»علت ذکر  ،شودچنانکه مشاهده می

 آن است.
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 المالک. مبانی شناسایی در اموال مجهول1-6
اش معلوم مالک واقعی  ،این ثروت عمومی عبارت از مالی است که بدون اثبات اعراض از آن

امکان   ،در اثر وقوع اوضاع و احوالی ،عبارت دیگربه( 14 : 1191 ،فری لنگرودینباشد )جع
 .(449 :1188 ،شناخت و معلوم داشتنِ مالک آن از بین رفته است )انصاری و طاهری

 هاست که برخالف پنج دست 44المالک تنها ثروتی از مصادیق مذکور در اصل مال مجهول
 ،عالمه حلی)شمار نیاورده است به« مباحات»یا « انفال»یک از فقها آن را از هیچ ،پیشین
 ق:1411 ،؛ قمی216 :ق1422 ،نجفی ؛161 :4ج ،ق1411 ،ثانی شهید ؛214: 14ج ،ق1414
؛ 62-61 :14ج ،ق1444 ،؛ نجفی124 ق:1421 ،؛ مغنیه62-61 :14ج ،ق1444 ،نجفی ؛462

 ،؛ عمیدی16 :2ج ،ق1411 ،سیستانی ؛116 ق:1414 ،حکیم ؛14 :2ج ،ق1419 ،خمینی
بر  .(424 :6ج ،ق1449 ،منتظری ؛116و94 :ق1414 ،حلی ؛141 :تابی ،طبسی ؛426 :ق1416

« های عمومیثروت»و « انفال»دو عبارت   ،تصور رایج برخالفتوان گفت که همین اساس می
 ،شمول آن دو بر یکدیگر منطبق نیست هو دامنندارد بر معنای یکسانی داللت  ،44در متن اصل 

شمار نیاورده در میان مصادیق نامبرده موردی وجود دارد که هیچ فقیهی آن را از انفال به چراکه
قانون در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی  ،فقهی هبر سابقعالوهاست. این موضوع 

 نیز قابل مشاهده است. اساسی
های ثروت» و« انفال»کند عضوی که تصور می  ،44بررسی اصل  هتوضیح آنکه در جلس

« انفال»عطف بیان « های عمومیثروت»و دارند هر دو بر معنای واحدی داللت « عمومی
« المالک جزء انفال نیستاموال مجهول»گیرد که نویس ایراد میبه پیش ،رودشمار میبه

و ذکر آن در این  (1414 :1ج ،1164 ،قانون اساسی نهایی بررسی مجلس مذاکرات )مشروح
موات بر دو قسم » :کنداست. عضو دیگری نیز مبتنی بر همین برداشت اضافه میاصل بالوجه 

 )مشروح «موات اصلی و موات عارضی. از این بین تنها موات اصلی جزء انفال است :است
 .(1414 :1ج ،1164 ،قانون اساسی نهایی بررسی مجلس مذاکرات
عمومی عطف شد به انفال و آن های ثروت»دهد که گونه پاسخ میاین رئیسنایب ،در مقابل

عطف «[ های عمومیثروت»جزء انفال نیست ... ]و  ،المالکهایی که مثل مال مجهولقسمت
 .«بیان نیست

دقیقاً کدام دسته از اموال را در « المالکمثل مال مجهول»کند که هرچند ایشان اشاره نمی
اما قدر متیقن   ،از انفال وجود دارد شناسایی اموال عمومیِ غیرمنظور بهو چه مالکی  گیردبرمی

نبوده و بر  «انفال» محدود به قانون اساسی 44 اصل شمول هسخن ایشان آن است که دامن
« های عمومیثروت»تنها بخشی از « انفال» ،عبارت دیگربه .تر از آن داللت داردمفهومی گسترده
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و شود میمقبول اعضا واقع   ،گیری نهایی اصلآن. همین برداشت نیز در رأی هاست نه هم
توان گفت که عطف بر همین اساس می 1رسد.بدون مخالف به تصویب می ،44اصل 

عموم »آن دو از نوع  هبوده و رابط« عطف عام بر خاص»از باب « انفال»به « های عمومیثروت»
 است.« و خصوص مطلق

را در خصوص شناسایی  سه مبنای مجزا قانون اساسی 44اصل ، های بخش نخستیافته براساس
 : قرار گرفتن آن به رسمیت شناخته است« در اختیار حکومت»و « ثروت عمومی»عنوان بهیک مال 
 ،آن براساسمبنایی که  ،و سوم« از مباحات بودن آن» ،دوم« انفال بودن یک مال» ،نخست

 ،شونداحات میگیرند و نه مشمول تعریف مبای از اموال که نه ذیل تعریف انفال قرار میدسته
 آیند.می حساببهشود و جزء ثروت عمومی اطالق می هاآنبر « عمومی»وصف 
چه مختصاتی دارند و مذکور  هگانوبت آن است تا مشخص شود هریک از اقسام سهحال ن

چه زمانی ثروتی عمومی ذیل  ،عبارت دیگربهچگونه است.  هاآنقواعد حاکم بر هریک از 
آید و در چه شرایطی جزء می حساببه« مباحات»چه زمانی جزئی از  ،گیردقرار می« انفال»

 شود.سوم محسوب می هدست
 

 های عمومی. مختصات ثروت2
که شد مشخص خواهد « های عمومیثروت»شناسی هریک از سه قسم در این بخش با مفهوم

 چگونه است. هاآنها و قواعد حاکم بر هریک از مختصات هریک از این ثروت
 

 . انفال2-1
 شناسی. مفهوم2-1-1
هبه  ،غنیمت معنای شناسان آن را بهاست که لغت« نَفَل»و جمع « ل-ف-ن» ریشه از انفال 
صدقه  ،(249 :1184 ،اصل )مصطفوی بر چیزی شدنمتفرع  ،(611 ق:1448 ،منظورابن)

)راغب  سود و زیادت ،(484 :6ج ،1114 ،فرایض )طریحی بر مازاد ،(126 :ق1444 ،)فراهیدی
 اند.( دانسته824 :ق1412 ،اصفهانی
شناسان در معنای لغوی میان لغت زیادی نظراختالف»اساس معتقدند که  ای بر اینعده هرچند

کاربرد اصطالحی این لفظ و به فراموشی سپرده شدن معنای  هانفال وجود دارد و علت آن غلب
اما  ،(94 :1194 ،)بهادروند« های نخستین ظهور اسالم استاش پس از گذشت ساللغوی

 ،داد )زبیدی ارجاع بدان را معانی بقیه و دانست این کلمه اصلی معنای را «زیادت» توانمی
  .(142 :1114 ،؛ عاملیان144 :1111
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اکتفای بسیاری   ،خورداما آنچه بیش از هر چیز در بررسی معنای اصطالحی انفال به چشم می
تردید چنین بی .تعریفی جامع و مانع از آن است هجای ارائبهاز فقها به ذکر مصادیق انفال 

که به فراخور  8انفال است خصوص)ع( در  ائمهگرفته از روایات صادره از نشأترویکردی 
 ،در پاسخ به چیستی انفال ،کننده و عواملی از این دستمنظور سؤال  ،شرایط زمان و مکان

تعریف ناظر به »ها این رویکرد در آثار فقها تغییر کرد و اند. البته بعدمصادیقی از آن را نام برده
ابتدا دیدگاه فقهای  هدر ادام روازاینداد. « تعریف ناظر به مالک»جای خود را به « مصداق

به  نسبت (مالک بر ناظر تعریف)سپس دیدگاه فقهای متأخر  ،مصداق(بر متقدم )تعریف ناظر 
 رد.انفال را بررسی خواهیم ک مفهوم اصطالحی

 الف( تعریف ناظر به مصداق
 آثار گرفته شده است. بسیاری از فقها در کاربهدر ادوار مختلف فقهی  ،این نوع تعریف از انفال

و از این طریق به کرده اکتفا  مصادیقی از انفال ذکر به ،هرگونه مالک یا ضابطه هخود بدون ارائ
؛ 249 ق:1449 ،؛ حلی284 ق:1114 ،؛ طوسی219 ق:1411 ،مفید) اندمعرفی آن پرداخته

؛ 144 ق:1414 ،حلبی ؛241 ق:1448 ،طوسی ؛241 ق:1411 ،حلبی ؛186 ق:1446 ،طرابلسی
 .(141 ق:1414 ،؛ انصاری81 :ق1414 ،؛ عاملی122 :ق1412 ،؛ عاملی126 ق:1448 ،حلی

 : شاید بتوان گفت مصادیق نامبرده از انفال در آثار ایشان خارج از موارد ذیل نیست
 دست آورده باشد؛بهاز کفار  ،اموالی که سپاه اسالم بدون استفاده از سالح هکلی (1
 دست آمده است؛به( غنایم جنگی که بدون حضور یا اذن امام از کفار 2
عنوان غنیمت به دست بهاند و ( اموال مخصوصی که پادشاهان و سالطین در اختیار داشته1

 الملوک(؛مسلمانان افتاده است )صوافی
 باشند؛ کرده ترک را آن اهلش که ( زمینی4
 ( هدایای مردم به مقام امامت؛4
 ( میراث کسی که وارثی نداشته باشد؛6
 ( اراضی موات؛1
 ها؛ها و دره( کوه8
 ( معادن؛9

 ها و مراتع؛بیشه ،نیزارها ،هاجنگل( 14
 ها و نهرها؛( رودخانه11
 ها؛ها و مردابتاالب ،هادریاچه ،( دریاها12
 ( سواحل دریاها و کنار رودها؛11
 .( جزایر طبیعی14
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 روایات در ذکرشده مصادیق در محصور را ایراد اصلی این شیوه از تعریف آن است که انفال
آن  هدهد تا به وسیلارائه نمی را برای تشخیص معنای انفال مالک مشخصی و و ضابطهداند می

کرد. فضای ماورای زمین که امروزه در  را معین داینوپ مصادیق مشتبه یا بتوان وضعیت
برخوردار است یا طیف فرکانسی  توجهی شایان اقتصادی ارزش هوایی کشورها از ونقلحمل
 این مصادیق نوپیداست.  هاز جمل ،وجود آمدن آن نقشی نداردکه انسان در به ،کشور

 مالکبر ب( تعریف ناظر 
 است بر این عقیده ،روایات در ذکرشده ادیقمص از مستنبط مالک بر تکیه با خمینی )ره( امام

 تحلیل نیز را نوپیدا مصادیق  ،آن هوسیلبه و دست یافت «مالک بر ناظر تعریفی» به توانکه می
 که داندمی ییعقال حکم را انفال هآمدن یک مال در زمر حساببهمبنای  وی .کرد ارزیابی و

 ،خمینی) است نکرده تأسیس زمینه نای را در خاصی روش و کرده امضا را آن صرفاً شرع
 و داندمی( لها ربّ ال) «بودن صاحب بدون» وصف را بودن انفال وی مالک .(21 :1ج ،1118
 عداد در را هاآن و کرد مشخص را نوپیدا مصادیق تکلیف توانمی مالک این با که است معتقد
 .(24 :1ج ،1118 ،خمینی) آورد حساببه انفال

در « تعلق داشتن انفال به امام» هتبیین معنای گزار ،توجه به آن ضروری است آنچه ،با این حال
با اشاره به  9انفال هاول سور هو ذیل شرح آی البیع کالم ایشان است. امام خمینی )ره( در کتاب

پیامبر و ائمه نسبت به انفال را منتفی دانسته و « مالکیت»صراحت به  ،عطف مندرج در آیه« و»
 : نویسدمی

ظاهر آن است که انفال نیز ملک پیامبر )ص( و ائمه )ع( نباشد... شکی نیست که »
نه مالکیتی مانند مالکیت زید بر   ،والیت دارد  ،خداوند نسبت به تصرف انفال
پیامبر هم دارای مالکیت نسبت به آن   ،عطف« و»لباسش. همچنین به مقتضای 

منظور این است  ،ال متعلق به ماستآنچه در روایات آمده که انف  ،نیست. بنابراین
این اموال به  هکه خداوند مالک رقبگونههمانکه ایشان اولیاء در تصرف هستند... 

 ،2ج ،1118 ،)خمینی« باشدپیامبر هم مالک نمی  ،صورت مالکیت متداول نیست
662-661). 

 : ندکاضافه می ،پیامبر و ائمه نسبت به انفال« مالکیت اعتباری»وی پس از نفی 
وجود انفال هیچ اشکالی به هدر آی« الم»از « اولویت در تصرف»معنای  هاراد»

آورد و خداوند به این معنا در انفال اولی به تصرف است و وقتی اولویت برای نمی
پس برای رسول خدا )ص( و امام )ع( نیز همان اولویت ثابت  ،خداوند باشد

رد رسول )ص( و امام )ع( بر مالکیت در مو« الم»عالوه اینکه اگر گردد. بهمی
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شده و این مطلب خالف ظاهر « الم»اعتباری حمل شود موجب تفکیک در معنای 
 .(664-648 :2ج ،1118 ،)خمینی« آیه است.

را که از مصادیق بارز « منافع مشترکه»و « مباحات»اتخاذ همین معناست که در آثار خود  هبر پای
احکامی غیر از  ،نیاورده و در ابوابی جداگانه حساببه« انفال»از  ،آیندشمار میبه« ال ربّ لها»

« اولویت در تصرف» هاآناز  کیچیهزیرا امام در  ؛14نسبت داده است هاآناحکام انفال را به 
انفال پوشیده مانده و آنان هرچند  هاز دید برخی محققان حوز ،ندارد. البته توجه به این نکته

دیدگاه ایشان  برخالفاما  ،اندامام خمینی )ره( استوار ساخته هنظری هخود را بر پای هنظری
 11اند.شمار آوردهبهرا نیز قسمی از انفال « مباحات»

و بدون صاحبی « ال ربّ لها»عبارت است از هر مال « انفال»نتیجه آنکه از نظر امام خمینی )ره( 
 هاآنمندی از والی که اشخاص در بهرهکلی ام طوربهیا « منافع مشترکه» ،«مباحات» هکه در زمر

  قرار نگرفته باشد؛ نه مطلق اموال عمومی.  ،با یکدیگر برابرند
 انفال» معتقدند و نموده دنبال را مالک به ناظر تعریف رویکرد نیز معاصر اندیشمندان غالب

 از است عبارت ،انفال مالک»( یا 216 :1161 ،)مطهری ...«است یفرد مملوکات مقابل هنقط
؛ 99 ق:1448 ،یمنتظر) «است نداشته ینقش آن ساختن در بشر دست که اموال بودن عمومی
های مثال راهبرای با این حال تعاریف ایشان خالی از اشکال نیست.  .(4 :1181 ،حسینی

انفال یا مشمول  هاز فقها آن را در زمر کیچیهلکن  ،نیست« مملوکات فردی»عمومی جزء 
 از یکی ،شد خواهد اشاره طورکههمان ،نیاورده است. از سوی دیگر حساببهقواعد آن 

 وجودبه بشر دست به موارد از بسیاری در که است «بالوارث ارث» ،انفال اجماعی مصادیق
 .آید و تعریف دوم نیز از این جهت محل ایراد استمی

 ج( تعریف مختار
مالکی است که امام  ربرداشت ناظر ب ،ترین تعریف از انفال در آثار فقهارسد صحیحنظر میبه

نه « تعلق انفال به امام»خمینی )ره( از این مفهوم ارائه داده است. با این تفاوت که مبنای 
نسبت این اموال است. در « مالکیت شخصیت حقوقی حکومت»که  ،«اولویت در تصرف»

« مالکیت»امری جز  ،نسبت به انفال 44مندرج در متن اصل « در اختیار»حقیقت معنای عبارت 
 به تبیین این مهم خواهیم پرداخت. هنیست. در ادام

 

 . قواعد حاکم2-1-2
 حکومت هرابط ماهیت تعیین به منوط چیز هر از بیش عمومی هایثروت بر حاکم قواعد تعیین

 رو متکفل تبیین این مهم است.بخش پیش .هاستاین ثروت با اسالمی



 

 
 82/ شماره  یعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

22 

 ،نجفی)امری اجماعی است « امام»مامیه اختصاص انفال به هرچند در فقه ا ،چنانکه اشاره شد
میان آن دو بین فقها  هتعلق این اموال به ایشان و ماهیت رابط هاما نحو ،(111 :16ج ،ق1444

توان در سه حکومت اسالمی و انفال را می هرویکرد فقها در تعیین ماهیت رابط اختالفی است.
 : دسته قرار داد

 قیقی امامالف( مالکیت شخصیت ح
مالکیت  ،اندحکم به ممنوعیت تصرف در انفال داده 12مطلق طوربهآن دسته از فقها که 

؛ 114 ق:1441 ،اند. از نظر ایشان )حلبیشخصیت حقیقی امام نسبت به این اموال را پذیرفته
 پس. است عصر همان هزند امام ،عصری هر در انفال اختیار ( صاحب141 :1ج ،ق1411 ،حلی
شده و داللت بر  صادر پیشین هائم سوی از که اخباری با استناد به غیبت دوران در انتونمی

 دوران در زیرا کرد؛ صادر را انفال در تصرف جواز حکم ،تحلیل انفال برای اشخاص دارد
 سوی از باید تصرف جواز و است( عج)رعص امام به متعلق ،اموال این در تصرف حق ،غیبت

 که اندکرده پیدا دیگری مالک ،غیبت هدور در اموال این ،دیگر عبارتهب. شود صادر خود ایشان
 اکنونهم که - (عج)عصر امام اذن ،پیشین هائم سوی از تحلیل هادل و روایات پذیرش با حتی
 .(42-41 :1191، فرد و مشکانیخواهد بود )امین الزم -است اموال این مالک
غیبت برای عموم  عصر در تصرف در انفال ،دیدگاهشود مطابق با این طورکه مشاهده میهمان

 عصر همان هزند امام ،عصری هر در انفال اختیار اوالً صاحب چراکه ،اشخاص ممنوع است
شود که  صادر امام زمان )عج( سوی از باید تصرف جواز است و از همین رو در دوران غیبت

با به  ،صیت حقیقی هر امام استثانیاً چون این اموال متعلق به شخ ؛صادر نشده است تاکنون
مالکیت این اموال به وراث او از جمله شخصیت حقیقی او انتقال  ،امامت رسیدن امام بعدی

موجب جواز تصرف در  ،پیشین هتحلیل از جانب ائم هیابد و به همین دلیل است که ادلمی
 شود.انفال در زمان امام بعدی نمی

چندان مقبول فقها  ،داردداللت به شخصیت حقیقی امام  این رویکرد که بر تعلق اموال حکومتی
تصور ملکیت شخصی امام بر این  چراکه ،نیفتاد و از جهات مختلفی مورد انتقاد قرار گرفت

قدر گسترده انفال آن هاموال با مذاق شارع و روح فقه اسالمی هماهنگ نیست. در حقیقت دایر
لک شخصی فردی موجب تجمع ثروت در دست عنوان ماین اموال به هاست که قرار دادن هم

 دُولَةً یَکُونَ ال کَیْ» :داردگردد و این امر با روح قرآن منافات دارد که بیان میافراد معدودی می
 11«نگردد دست به دست شما ثروتمندان میان در( عظیم اموال این) ؛ تامِنْکُمْ الْأَغْنِیاءِ بَیْنَ

 طوربه انفال در تصرف ممنوعیتعالوه اینکه به .(64 :1111 ،؛ کریمی111 :1161 ،)منتظری
 چون توالی فاسدی هم و شودمی انفال مورد در الهی حکم تعطیلی موجب عمالً هم ق:مطل
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 نیازهای و مشکالت کردن برطرف راه در آن از استفاده عدم ،انفال عظیم ثروت ماندن معطل
 حکومت کردن محروم اموال و این در دیگران درازیدست و تعدی زمینه ایجاد ،مسلمین

 .(42: 1191 ،مشکانی و فردامین)در پیش دارد  عظیم الهی ثروت این از مؤمنین و صالح
 ب( اولویت در تصرف امام

که اساساً  جاازآن ،آوردنمی حساببهانفال را ملک شخصیت حقیقی امام  اگرچهاین دیدگاه 
شخصیت حقوقی حکومت و مالکیت آن را منحصر در شخصیت حقیقی دانسته و « شخصیت»

اموال حکومتی برای امام « اولویت در تصرف»معتقد است که تنها  ،شناسدرا به رسمیت نمی
 ه( وحدت سیاق در آی661-662 : 2ج ،1118 ،)خمینیقرار داده شده است. از دیدگاه ایشان 

به انفال مقتضی آن است که اختصاص مذکور برای خداوند و رسول )ص( نسبت  14انفال
است. پس هر  یمعنای واحد ،مذکور در آیه برای خدا و رسول )ص(« الم»یکسان باشد. ظاهر 

در مورد رسول )ص( نیز اراده شده  ،اختصاص در مورد خداوند اراده شده« الم»معنایی که از 
اند. از جمله آنکه نظر ایشان مطرح کرده در خصوص البته فقهای معاصر ایراداتی رااست. 

به معنای آن است که ایشان حق  ،ویتی که برای رسول خدا )ص( و امام )ع( ثابت شدهاول
به مصرف برسانند و این  ،و در هر مصلحتی که مناسب دیدندکنند دارند در این اموال تصرف 

 ،معقول و پذیرفتنی نیست ،معنا از اولویت همانند مالکیت اعتباری خداوند بر اموال مذکور
معنای  کهدرحالیکند. یک از این اموال تصرف نمیصورت مباشر در هیچخداوند به چراکه

اولویت در تصرف این اموال را  ،صورت مباشربهوالیت امر در این اموال آن است که ولیّ 
در لزوم تفکیک در « مالکیت اعتباری»و « اولویت در تصرف»داشته باشد. بنابراین هر دو معنای 

 .(14 :1188 ،قمی منمؤ)اند مشترک« الم»معنای 
 ج( مالکیت حکومتی به معنای مالکیت شخصیت حقوقی حکومت

مالکیت شخصیت حقیقی امام نسبت به انفال را  ،دیدگاه نخست برخالفقائالن به این دیدگاه 
همچنین در نظری مغایر با دیدگاه دوم حق حکومت نسبت به این اموال را از  ،دانندمنتفی می

مانند خمس و  ذکرشدهمسلم است که اموال  ،آورند. از نظر ایشانمی شماربه« مالکیت»جنس 
شخص حقیقی رسول خدا )ص(  هاآنولی مالک  ،شمرده شده است« ملک» ،در شریعت ،انفال

و  هاستآناند که مقام امامت و حکومت مالک اموالی عمومی هانیابلکه  ،و امام )ع( نیست
موظف است آن را در مصالح عموم مردم صرف  ،باشدمی قائم به امور جامعه ،که امام جاازآن
 «امام» لفظ یول ،است حضرت آن حق امامت ،)ع( معصوم امام حضور صورت شک دربی. کند

مطابق با روایات  .ستین هم آنان به ریمش عنوان یحت و ندارد( ع) گانهدوازده هائم اختصاص به
 او یشخص اموال زین انفال و ،است شیخو زمان در طیشرا واجد حاکم همان «امام» از مراد
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حکومت « شخصیت حقوقی»یعنی ملک  ؛است امامت و حکومت منصب یبرا بلکه ،ستین
 و مقام یبرا را آن توانیم و است یاعتبار امر کی «تیمالک»دیگر آنکه  هآید. نکتمی حساببه
 شماربه حکومت و دولت ملک اموال از یاریبس امروزه کهگونههمان ،کرد اعتبار زین تیثیح
 .(126-149 :1ج ،ق1449 ،)منتظری دیآیم

قانون  44در تصویب نهایی اصل  ،مبتنی بر مالکیت حکومت اسالمی نسبت به انفال رویکرد
مفهومی غیر از  همتبادرکنند ،نویس که در ظاهرپیش هنیز به کرسی نشست. متن اولی اساسی

 : ورت تنظیم شده بودصبدین ،مالکیت حکومت نسبت به انفال بود
های عمومی از قبیل... در اختیار حکومت اسالمی است که در راه مصالح عامه انفال و ثروت»

 ...«شودبرداری میبهره هاآناز 
به این صورت مورد اشکال مرحوم منتظری قرار گرفت و در نهایت نیز پس از  ق:عبارت فو

 : یدایشان به تصویب نهایی رس مدنظراعمال اصالحات 
طور است که آید این است که این عبارت نارساست... ظاهرش ایناشکالی که به ذهنم می»

. پیشنهاد من و هیچ درآمد و تملیکی هم از آن استفاده نکندحکومت ]صرفاً[ باید اجازه بدهد 
 هاآنتا بر طبق مصالح عامه نسبت به »طور نوشت که این است که این عبارت را بایستی این

 14««کند.را قانون معین می هاآننماید. تفصیل و ترتیب استفاده از عمل 
و مقاالت  هاباکت ،های فقهی و حقوقیامروزه نیز همین نظریه مقبول افتاده و در عرصه

حکومت را  ،اندمنابع مالی حکومت اسالمی قرار داده هبسیاری ضمن اینکه انفال را در زمر
در راستای انجام وظایف و  هاآنگیری نسبت به مدارای اختیار مطلق در خصوص تصمی

بارزی از این اختیار  هبررسی قوانین مربوط به واگذاری اراضی نمون 16اند.تکالیفش دانسته
انفال تأمین  هوسیلبه حکومتای از منابع مالی عملی نیز بخش عمده هدر عرص 11مطلق است.

 ،شودیاد می« ایهای سرمایهواگذاری دارایی»که از آن به  ،شود. چه از طریق واگذاری عینمی
درآمدهای حاصل از »ای از چه از طریق واگذاری منافع یا حق انتفاع انفال که بخش عمده

توان به وابستگی بیش از شصت درصدی مثال می برایدهد. را تشکیل می« مالکیت دولت
 ،اشاره کرد )رستمی ،آیندیشمار مبهکشور به منابع نفت و گاز که از مصادیق انفال  هبودج
 22/1/1194 نفت مصوب قانون الحاقی 14 ماده موجب بر همین اساس به .(44-41 :1194

 قانون چهارچوب در یگاز عاناتیم و یعیطب گاز ،خام نفت فروش از حاصل یدرآمدها هیکل»
 بانک نزد کشور کل یدارخزانه به میمستق طوربه ،متقابل عیب یهاپرداخت کسر از پس برنامه
 .«شودیم زیوار یمرکز

همانند مالکیت یک شخصیت حقوقی با   ،حکومت با انفال هحال که مشخص شد ماهیت رابط
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 ،ای را در پی داردها و وظایف آن است و آثار چنین رابطهصالحیت هاموال خویش در حیط
در این  حکومت با سایر اموال عمومی که هنوبت به شناسایی مفهوم و بررسی ماهیت رابط

 18رسد.می ،اندحیطه قرار نگرفته
 

 . مباحات 2-2
برای  هاآنمباحات عبارت از اموالی است که در تملک هیچ شخصی نبوده و تصرف و تملک 

این قسم از اموال  .(1684 : 1ج ،1188 ،طاهری انصاری و) هریک از اشخاص آزاد است
 کسی تملک هسابق که(« باالصاله) اصلی مباح» نخست :گیرندمی قرار دسته دو در عمومی
 محرز اشخاص توسط آن تملک هسابق که «بالعرض مباح» دوم و نیست محرز آن به نسبت
: 4ج ،1194 ،لنگرودی جعفری)است  درآمده مباح صورتبه ،با اعراض مالک از آن اما است
 مندی مردم از این دسته از اموال به صورت مستقیم و بالواسطه است.بهره .(1119

 ییاشیا) غوص ،(جانوران) صید و شکار ،دفینه ،داشدهیپ اشیای ،معادن ،مراتع ،هادر کالم فقها آب
 اند.شمار آمدهبهمباحات  هاز مصادیق برجست ،شدهاعراضو اموال  (دارند وجود دریا درون که

 هزمرهم در  ،معادن و مراتع ،هابرخی از اموال عمومی مانند آب ،شودطورکه مشاهده میهمان
اند. علت این امر اختالف فقها در آمده حساببه« مباحات»هم در عداد  ،اندقرار گرفته« انفال»

 ق:بر اختالف روایات در تعیین مصادیعالوهتعیین مصادیق انفال و مباحات است. در حقیقت 
نیز در مورد هردوی انفال و مباحات صادق است و این امر بر دشواری « ال ربّ لها»مالک 

 تعیین مصادیق هریک افزوده است.
بیان  لیتفصبهگونه بیان کرد که چنانکه را این« مباحات»و « انفال»توان فرق اصلی با این حال می

 ،مورد نخست بخشی از دارایی و ملک شخصیت حقوقی حکومت است و بر همین اساس ،شد
برداری هت هرگونه بهرهاصل بر عدم اذن حکومت در تصرف و تملک انفال بوده و کسب اذن آن ج

اعم از حکومت  -از اشخاص کیچیهاز انفال الزامی است. اما مباحات اموالی است که در مالکیت 
 مانعی چراکه ،تواند به حیازت و تملک آن بپردازدنبوده و هریک از ایشان میـ  و سایر اشخاص

  ،مگر آنکه حکومت تملک ،ندارد برداری از این دسته از اموال وجودبهره برای تملک یا شرعی
 .(64 :1191 ،علیزاده) را محدود سازد هاآنبرداری از تصرف یا بهره

 : نویسدمیزمینه یکی از فقهای معاصر در این 
برخی از اساتید ما تفکیک انفال و مباحات را فاقد اثر عملی دانسته و آن  هرچند»

 ین تفکیک آن است کهاصلی ا هاما ثمر ،19آورندشمار میرا بحث نظری صرف به
 به متعلق ،اسالمی حکومت تشکیل زمان در ،آوریم حساببه «انفال» از مالی را اگر
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و  ممنوع به حکم اولی ،حکومت اذن بدون ،آن در تصرف هرگونه و بوده حکومت
 در تصرف ،شمار آوریمبه «مباحات» از مال را همان اگر اما. باشدموجب ضمان می

 ثانوی حکم بنابر حکومت مگر  ،نیست اسالمی ومتحک مستلزم کسب اذن آن
 .(648 ق:1416 ،شیرازی مکارم) «.تصرف در آن را منع کند

اصل بر جواز تصرف بوده و لغو آن نیاز به  ،شایان ذکر آنکه چون در مباحات هدیگر نکت
احراز مثال اگر رای . بکردبه قدر متیقن اکتفا « لغو جواز تصرف»در تفسیرِ  دبای ،تصریح دارد

سپس حکومت بنابر  ،مانعی ندارد هاآنبرداری از و بهره است ها از مباحاتکردیم که آب
مباحات  هها و...( را از حکم اولیچاه ،های باطنی )قنواتمانند آب هاآنمصالحی قسمتی از 

 هاآنشود و تصرف در ها نمیها همچون رودخانهاین اخراج شامل مابقی آب ،خارج کرد
 بدون محدودیت باقی خواهد ماند. همچنان

تأثیر بسزایی در تعیین « مباحات»یا « انفال»بنابراین قرار گرفتن یک ثروت عمومی ذیل مفهوم 
 قواعد حاکم بر آن خواهد داشت.

 

 . دسته سوم2-3
ند که همچون مال اهای عمومی اموالیسوم از ثروت هدست ،چنانکه در بخش نخست اشاره شد

کند. صدق می هاآنبر « مباحات»گیرند نه تعبیر قرار می« انفال»ذیل تعریف  المالک نهمجهول
 دارند قرار اسالمی حکومت حقوقی شخصیت مالکیت در «انفال» مانند در حقیقت این اموال نه

خصوصی نسبت به  هاشخاص و برقراری سلط توسط هاآن تملک ،«مباحات» همچون نه و
توان کند و میصدق می هاآنبر « عمومی»ال همچنان وصف با این ح. است پذیرامکان هاآن
 نام نهاد. « ثروت عمومی»را  هاآن
 «عمومی» هاولی و نخستین متیقن قدر اگر ،های عمومیمنظور تشخیص این قسم از ثروتبه
آوریم و برای  حساببه آن «نبودن خصوصی اشخاص مالکیت در» مال را یک آمدن حساببه

در میان اموال غیرخصوصی به فحص و  ،میِ غیر از انفال و مباحاتتعیین اموال عمو
 ،«منافع مشترکه» :رو خواهیم شدهحداقل با چهار دسته از اموال روب ،وجو بپردازیمجست

 .«العنوهمفتوح اراضی»و « المالکاموال مجهول» ،«عامه موقوفات»
منظور بهند که ااموالی ،نامیممی« اموال عمومی با کاربری خدمات عمومی»نخست که آن را  هدست

اند و عموم مردم به برآورده ساختن یک هدف و کاربری مشخص اختصاص یافته هاستفاد
 ،سراهاکاروان ،عمومی هایموزه مدارس و ،هاکتابخانه :شوندمصادیق متعددی را شامل می

میادین  و هاخیابان ،هاهای )بزرگرادریایی و جاده ،هوایی ،های ریلیراه ،هاگورستان ،بازارها
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های ستون ق:تیر چراغ بر ،های عمومیدرختان راه ،)جوی فاضالب هاآنملحقات  ،شهرها(
وسایل راهنمایی و رانندگی و...( و وسایلی که برای امنیت و تسهیل  ،هادکل ،هاتیرک ،تبلیغاتی

اند که ها( از آن جملهفرودگاه ها وآهنراه ،های بنادرایجاد شده است )ساختمان هاآناستفاده از 
 ،نیاز به آموزش ،ونقلحملنحوی در برآورده ساختن نیازهای عمومی همچون نیاز به بههریک 

 کنند.نیاز به سعادت و... ایفای نقش می
تأمین منفعتی عام و  هاآناموالی که قصد واقف در  ؛نام دارند« موقوفات عامه»دوم  هدست

تأمین  ،وجودی این قسم از موقوفات هفلسف هرچندتوجه آنکه  شایان ههمگانی است. نکت
از کتب حقوقی  کیچیهاما در  ،مندی ایشان از منافع این اموال استمردم و بهره هنیازهای عام

  24اند!عنوان قسم مستقلی از اموال عمومی معرفی نشدهبه ،موجود
نام دارند که در بخش نخست با « المالکاموال مجهول» ،سوم از این اموال غیرخصوصی هدست

و  21مصرح در قرآن کریم هگانتصدق در مصارف هشت ،آن آشنا شدیم و مسیر مصرف آن
 .(186 :6ج ،ق1449 ،احتیاجات نیازمندان جامعه دانسته شده است )منتظری

 سپاه هغلب و قهر با که سرزمینی هر از است عبارت ،نام دارد «العنوهمفتوح زمین» آخر که هدست
 یا مأذون» مالک سه به توجه با اراضی از دسته این. باشد شده گرفته غنیمت به کفار از و فتح مسلمانان
 به العنوهمفتوح اراضی» و «انفال» هدست دو در «آبادانی عامل» و «آبادانی وضعیت» ،«فتح بودن غیرمأذون

 یا ،گیرد صورت جامعه امام اذن بدون اراضی این فتح اگر آنکه توضیح. گیرندمی قرار «خاص معنای
 دخالت بدون هاآن آبادانی ،آبادانی و عمران صورت در یا و باشند آبادانی و عمران فاقد ،فتح هنگامبه

 به کهدرصورتی لکن. بود خواهند «انفال» هزمر در ،باشد شده حاصل طبیعی صورتبه و انسانی عامل
 فتح مسلمانان دست به گیردمی صورت امام اذن با که نبردی در و بوده آباد بشر دست به ،فتح هنگام
 بر حاکم قواعد مشمول و گرفت خواهند قرار «خاص معنای به العنوهمفتوح اراضی» عنوان ذیل ،شوند

 اراضی» عبارت یریکارگبه از مقصود .(88 :1191 ،صدر ؛144 :1194 ،قمی مؤمن) باشندمی آن
 گنجد.می های عمومیقسم سوم از ثروت ذیل که است آن خاص معنای ،قسمت این در «العنوهمفتوح

ای جداگانه از سوی که در مقاله هاآنتحلیل و ارزیابی تفصیلی این چهار دسته و قواعد حاکم بر 
اختصاص  ،سازد که وجه مشترک میان تمامی این اموالمشخص می ،22نگارنده صورت گرفته است

بری عام یا غیرمحصور است و بر همین اساس یک هدف و کار برآورده ساختنشان به دائمی
را ذیل مفهوم  هاآناز فقها  کیچیهاموالی که  .نام نهاد« محوراموال عمومی کاربری»را  هاآنتوان می

« مالکیت»را نه  هاآنحکومت با  هاند و ماهیت رابطقرار نداده« مباحات»یا « انفال»و قواعد حاکم بر 
 ،«مالکیت جهت» هاند و جهت اثبات رویکرد خود از سه نظریدانسته« یاداره و نگهدار»که از نوع 

 اند.برده بهره« مالکیت شخصیت حقوقی اموال»و « مالکیت عنوان»
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 گیرینتیجه
 ،قانون اساسی 44آن اصل  تبعبههای نوشتار حاضر مشخص شد که فقه امامیه و یافته براساس

 هگانرا قرار گرفتن آن ذیل یکی از مفاهیم سه آمدن یک مال حساببه« عمومی»مالک و معیار 
با وجود اند. در حقیقت آورده حساببه« محوراموال عمومی کاربری»و « مباحات» ،«انفال»

 هاآنآمدن  حساببه« عمومی»مبنای  ،های عمومینظر فقها نسبت به مصادیق ثروتاختالف
هم مصادیقی از انفال به چشم  ،نبوده است. چنانکه در متن اصلیادشده خارج از موارد 

هایی از هایی از مباحات )بخشهم نمونه ،های موات و ارث بدون وارث(خورد )زمینمی
 المالک(.محور )مال مجهولها و معادن( و هم مصداقی از اموال عمومی کاربریآب

 قرار« انفال»چه زمانی ثروتی عمومی ذیل که پرسش در بخش دوم با هدف پاسخ به این  
آید و در چه شرایطی جزء اموال عمومی می حساببه« مباحات»چه زمانی جزئی از  ،گیردمی

 حقوقی شخصیت به متعلق اموال ،«انفال»مشخص شد که  ،شودمحور محسوب میکاربری
 اموال با حقوقی شخصیت یک مالکیت هرابط ،هاآن با حکومت هرابط ماهیت که است حکومت

 از اعم) شخصی هر که است بالمالکی اموال «مباحات. »است آن هایصالحیت هحیط در خود
 به و درآورد خود تملک به را آن تواندمی( حقوقی و حقیقی اشخاص سایر یا حکومت

 هابرداریبهره در محدودیت اعمال اختیار از حکومت هرچند ،بپردازد هاآن از برداریبهره
 مالکیت در انفال مانند نه که ندااموالی نیز «محورکاربری عمومی اموال. »است برخوردار
 توسط هاآن تملک ،مباحات همچون نه و دارند قرار اسالمی حکومت حقوقی شخصیت
 غیرمحصور یا عام هدفی به دائمی صورتبه که اموال این هادار. است پذیرامکان اشخاص

دو  ،ور رایجتص برخالفاست. نتیجه آنکه  اسالمی حکومت اختیار در ،اندافتهی اختصاص
 هو دامنندارد بر معنای یکسانی داللت  ،44در متن اصل « های عمومیثروت»و « انفال»عبارت 

 شمول آن دو بر یکدیگر منطبق نیست.
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 هایادداشت
 ریسا و هارودخانه ،هااچهیدر، اهایدر، معادن، رهاشده ای موات یهانیزم لیقب از یعموم یهاثروت و انفال. »1

 و، وارث بدون ارث ،ستین میحر که یمراتعی، عیطب یهاشهیب، زارهاین ،هاجنگل، هادره، هاکوهی، عموم یهاآب
 ...«شودیم مسترد نیغاصب از که یعموم اموال و المالکمجهول اموال

 ...«است  یاسالم حکومت اریاخت در. »... 2
 «.کندیم نیمع قانون را کیهر از استفاده بیرتت و لیتفص، دینما عمل آنها به نسبت عامه مصالح طبق بر تا. »... 3
های ثروت»( و لفظ 124: ق1412 ،)محقق حلی النهایهنکتبار محقق حلی در را نخستین« اموال عمومی». لفظ  4

 اند. کار برده( به144: ق1411، )صدراقتصادنا  را شهید صدر در« عمومی
 هاوجنگل معادن و ییدریا و زیرزمینی منابع»: دولت موقتشده توسط نویس قانون اساسی تهیهپیش  46. اصل 5
 و اداره نحوه و است عمومی اموال از مراتع و موات اراضی و دیگر عمومی هایآب و هارودخانه و هابیشه و

 «.شودمی معین قوانین وسیلهبه آنها از برداریبهره
 لَا وَ لٍیْبِخَ هَایْعَلَ وجَفْیُ لَمْ أَرْضٍکُلُّ  وَ الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ الْجِبَالِ رُءُوسُ وَ ةِیَالْأَوْدِ بُطُونُ قَالَ الْأَنْفَالُ؟ مَا وَ قُلْتُ .6

 .(414: 9جق، 1449، )عاملی الْمُلُوکِ. قَطَائِعُ وَ أَهْلُهَا جَلَا قَدْ تَةٍیْمَ أَرْضٍکُلُّ  وَرِکَابٍ 
حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی  هعد»: صل به این شرح استآمده در خصوص این اعملاخذ رأی به هنتیج .7

آرای ممتنع پنج ، آرای مخالف هیچ،وهفت رأیآرای موافق پنجاه، ودو رأیتعداد کل آرا شصت، ودو نفرشصت
 .(1416: 1ج ،1164، اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات )مشروح« رأی
 : اندگونه مصادیق انفال معرفی شدهنمثال در روایتی از امام صادق )ع( ای برای .8
 وَ الْآجَامُ وَ الْجِبَالِ رُءُوسُ وَ ةِیَالْأَوْدِ بُطُونُ قَالَ -الْأَنْفَالُ مَا وَ قُلْتُ: قَالَ ثٍیحَدِ یفِ ع اللَّهِ عَبْدِ یأَبِ عَنْ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ»

 ،)عاملی« الْمُلُوکِ. قَطَائِعُ وَ أَهْلُهَا جَلَا قَدْ تَةٍیْمَ أَرْضٍکُلُّ  وَرِکَابٍ  لَا وَ لٍیْبِخَ هَایْعَلَ وجَفْیُ لَمْ أَرْضٍکُلُّ  وَ الْمَعَادِنُ
 .(414: 9جق: 1449

 (.1: )أنفال« عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ سْئَلُونَکَیَ. »9
 کون بعدی ال»: دکرتوان در عبارت زیر مشاهده و مباحات را میهای تفکیک میان دو مفهوم انفال . یکی از نمونه11
« المباحات من أنّها األقرب کان إن و ،لإلمام کالوحوشالبرّ  یف ما و ، ، رهمایغ و المرجان و کالسمک البحر یف ما

آن را ، ندک( یا با اینکه وقف را سبب فک ملک و موقوفه را از اموال بالمالک معرفی می42: 1ج، 1118، )خمینی
 و ۀیّالملک هیف عقلی ال ممّا أقسامه بعض کان لوذلک:  یفعل»: آوردحساب نمیاز انفال و مشمول قواعد آن به

( یا حتی در آثار 124: 1ج ،1118، )خمینی« کاًیتمل سیل هو بما الوقف أنّ منه نستکشف، المتقدّمۀ کاألمثلۀ ۀیّالمالک
 الکبار األنهار و الشطوط اهیم بها المراد و، اهیالم المشترکات من و»: آوردشمار میها را از مباحات بهمتعددی آب

 .(614 :ق1422 ،؛ اصفهانی211 :2ج ،ق1419، )خمینی« لیالن و الفرات و کدجلۀ
 .42-44: 1188 ،سعدی: آن ر.ک همشاهد برای. 11
 نباشد. چنیناین اینکه یا باشد داشته وجود الیدمبسوط عادل فقیه کهزمانی از . اعم12
 .49: . حشر13
 (.1: )أنفال« عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ سْئَلُونَکَیَ. »14
، 1164، ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح: در منتظری آقای سخنان .15
 .1414: 1ج
 .21: 1191آبادی،؛ آقانظری و گیلک حکیم1: 1164؛ بیات، 6: 1194؛ بهادروند، 616: 1114. برای نمونه ر.ک: سبحانی، 16

فروش اراضی ملی و ، وری بخش کشاورزیو تصویب قانون افزایش بهره 1189. توضیح آنکه تا پیش از سال 17
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 دولت تیمالک یقطع انتقال، آن 9ماده  2به موجب تبصره ، منابع طبیعی مجاز بود. تا اینکه با تصویب این قانون
 هپروند لیتشک به شروع بعد به قانون نیا ابالغ خیتار از که یانیمتقاض به موات و یدولتی، مل یاراض یواگذار در

با تصویب قانون رفع موانع تولید  لغو شد. اما پس از آن ریمغا نیقوان و ممنوع ندینمایم یاراض درخواست
 2مجدداً واگذاری این اراضی را در مواردی تجویز کرد. بند  1194پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب رقابت
 و یکشاورزی، صنعت یهاشهرک احداث یبرا یدولت و یمل یاراض یواگذار»: دارداین قانون مقرر می 44ماده 

 ستیز مقررات تیرعا بای، دولت یواگذار قابل یهاطرح و مصوب یاقتصاد ژهیو مناطق و یگردشگر خدمات
 «.شودیم یمستثن یعیطب منابع و یکشاورز بخش یوربهره شیافزا قانون 9 ماده 2 تبصره ولشم ازی، طیمح

 . 141 -118و  41 - 41 :1191 ،کرمی: مشاهده دیدگاه مقابل ر.ک برای. 18
 .161: تابی، خویی: . ر.ک19
حقوقی  نظام از فلتغ و فرانسه حقوقی نظام قواعد حاکم بر اموال عمومی در صرف به توجه رسدنظر میبه .21

 .باشد نبوده تأثیربی رویکردی چنین تحقق در، عمومی اموال به مربوط مطالعات در اسالم
 ابْنِ وَ اللَّهِ لِیسَبِ یفِ وَ نَیالْغَارِمِ وَ الرِّقَابِ یفِ وَ قُلُوبُهُمْ الْمُؤَلَّفَةِ وَ هَایْعَلَ نَیالْعَامِلِ وَ نِیالْمَسَاکِ وَ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا. » 21

( آوریجمع) برای که است کارکنانی و مساکین و فقرا مخصوص ها؛ زکاتمٌیحَکِ مٌیعَلِ اللَّهُ وَ اللَّهِ مِنَ ضَةًیفَرِ لِیالسَّبِ
( دَین ادای) و بردگان( آزادی) برای و، شودمی اقدام محبتشان جلب برای که کسانی و کشندمی زحمت آن

 و دانا خداوند و است؛ الهی( مهم) فریضه یک، این راه؛ در واماندگان و، خدا( آیین تقویت) راه رد و بدهکاران
 .(64 :)توبه« .است حکیم
 .99-14: 1191، فراهانی: . ر.ک22
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: قم، ژرفا حسینی ابوالقاسم سید ترجمه، ما اقتصاد، (1191) محمدباقر سیدصدر،  .14
 .دارالصدر()انتشارات صدر دیشه یتخصص یعلم پژوهشگاه
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 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون بررسی مجلس مذاکرات مشروح صورت .15
 .1ج ،اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره ،(9934)

 موسوی محمدباقر ترجمه، القرآن تفسیر فی المیزان، (1182) محمدحسین سیدطباطبایی،  .16
 .9ج ،قم هیعلم حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قمهمدانی، 

 به نگاهیبا  همراه فقها ازدیدگاه معدن استخراج ومالکیت(، 1114مهدی ) سیدعاملیان، . 11
 )ع(.صادق امام، تهران: دانشگاه اقتصاد و اسالمی معارف ارشدکارشناسی  رساله، ایرانمعادن 

 .14ج، اسالم جهان دانشنامه ،«مباحات ازتیح»(، 1191) عیسیعلیزاده، . 18
 اموال و حکومت رابطه حقوقی ماهیت تطبیقیمطالعه »(، 1191) محمدصادقفراهانی، . 19

 .21 ش، یعموم حقوقدانش  فصلنامه، «فرانسهحقوق  و امامیه فقهدر  محوریکاربری عموم

 در محلی عمومی اموال از حفاظتحقوقی  راهکارهای(، 1196) ---------------. 24
 تهران. دانشگاه: تهرانعمومی، حقوق ارشدکارشناسی رساله، ایرانحقوق 

 .انتشار یسهام ، تهران: شرکت)اموال عمومی( اموال یادار حقوق، (1191) کرمی، حامد .21

، سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله، «انفال از یبرداررهبه»(، 1111) عباسکریمی، . 22
 .41 ش

 .1ج، اسالمی علوم نشر مرکز: تهران ،فقه قواعد ،ق(1446) مصطفی سیدداماد، محقق .23

 .مجد: تهران، ارث مسائل و قواعد، (1194) رعباسیامعسکری، ؛ طه دیسمرقاتی،  .24

اجتماعی  هایپژوهش، «اسالمی منابع در زمینمالکیت »(، 1114) محمدهادیمعرفت، . 24
 .2 ش، اسالمی

 )ع(بیت اهل فقه مجله، («1ی)عموم اموالمالکیت  وامر ولی»(، 1188) محمد، قمیمؤمن  .26
 .64 شی(، فارس)

 .1و6جکیهان،  مؤسسه: قم ،اسالمی حکومت فقهی مبانی، ق(1449) حسینعلیمنتظری،  .27

 

  
 عربی ب:
 .11و4ج، یالعرب تراث داراحیاء :بیروت ،العربلسان، ق(1448) رمکمبندمحممنظور، ابن .1

 مؤسسه: قم، (الخمینی اإلمام یحواشمع) وسیلةالنجاة، ق(1422) ابوالحسن سیداصفهانی،  .2
 .(ره) ینیخم امام آثار نشر و میتنظ
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 اراتیخال و عیالب و المحرمة المکاسب کتاب، ق(1414) نیمحمدام بنمرتضیانصاری،  .1
 .یانصار اعظم خیش بزرگداشت یجهان کنگره: قم، 4، ج(ثةیالحد-ط)

: قم ،النافع مختصر شرح فی الرموز کشف ،ق(1411) آبی()فاضل ابیطالب ابن حسنآبی،  .4
 .1ج، قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم انتشارات دفتر

 دفتر: قم ،الطاهرة العترة أحکامفی رةالناض الحدائق ،ق(1444) احمدبنیوسفبحرانی،  .4
 .22و12،21ج، قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته اسالمی انتشارات

 اهللآیت حضرت دفتر: قم، العامة األموالفی فتاوی، ق(1426) کاظم سیدحائری،  حسینی .6
 .یحائر

 .9ج، تفسیردارال همؤسس: قم، الوثقی العروة مستمسک، ق(1416) محسن سیدحکیم،  .1

، للمطبوعات دارالتعارف :بیروت ،(یالمحشّ) الصالحینمنهاج، ق(1414) ___________ .8
 .2ج

 امام یعموم کتابخانه :اصفهان، الفقه فی الکافی ،ق(1441) )ابوصالح( الدینتقیحلبی،  .9
 .)ع( امیرالمؤمنین

 و األصول یعلم إلی وعالنز غنیة ،ق(1411) زهره()ابن حسینی علی بنحمزهحلبی،  .14
 )ع(. صادق امام مؤسسه: قم، الفروع

 شرح فی البارع المهذب ،ق(1441) اسدی محمد احمدبن العباسابی الدینجمالحلی،  .11
 .1ج، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قم، النافع المختصر

، (ثةیالحد-ط)الفقهاءتذکرة ق(،1414) (حلی مهعال) اسدی مطهربن یوسفبنحسنحلی،  .12
 .16و1،2،4،14ج ،)ع( البیتآل مؤسسه: قم

 فی المطلبمنتهی، ق(1412) __________________________________  .11
 .14و12و8ج، اإلسالمیۀالبحوثمجمع :مشهد،  المذهب تحقیق

، الفتاوی لتحریر الحاوی ائرالسر، ق(1414) ادریس()ابن احمد منصوربن محمدبنحلی،  .14
 .1ج، قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قم

: قم، الشرائع لمختصر الرائع التنقیح، ق(1444) مقداد( )فاضل عبداهلل مقدادبنحلی،  .14
 .4ج، )ره(ینجف یمرعش اهللآیۀ کتابخانه

 مسائل فی اإلسالم شرائع، ق(1448) (لیح )محقق حسن جعفربن الدیننجمحلی،  .16
 .1-1ج ،اسماعیلیان مؤسسه: قم، الحرام و الحالل
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 یاسالم انتشارات ، قم: دفترالنهایهنکت، ق(1412) ______________________ .11
 .1ج، قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته

 آستان انتشارات، مشهد، ةالفقهی القواعد علی لمحات، ق(1168) محمد سیدای، خامنه .18
 .رضوی قدس

 .1-1ج، دارالعلم مطبوعات مؤسسه: قم، تحریرالوسیلۀ، ق(1419) اهللروح سیدخمینی،  .19

، ینیمخ امام ارآث رنش و میتنظ هسسؤم: تهران، عیبال کتاب، (1118) ____________ .24
 .1و2ج

 .)الخمس( 1ج، نابی، الوثقی العروة شرح فی المستند، تا()بی ابوالقاسم سیدخویی،  .21

 اإلمام آثار إحیاءه مؤسس: قم، الخوئی اإلمام موسوعة، ق(1418) _____________ .22
 .24ج، (ره)الخوئی

 فی النبویة األحکام و العلویة المراسم ،ق(1444) )سالّر( عبدالعزیز بن حمزةدیلمی،  .21
 .الحرمینمنشورات: قم، اإلمامی الفقه

 :بیروت، القرآن غریب فی المفردات، ق(1412) محمد بن حسین، اصفهانی راغب .24
 .1ج، دارالعلم

 .24ج، دارالفکر :بیروت، العروستاج، (1111) محمد محمدبنزبیدی،  .24

 .المنار مؤسسه: قم، الشرعیة األحکام جامع، تا()بی عبداالعلی سیدسبزواری،  .26

 وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قم، األحکامکفایة، ق(1421) ق()محق محمدباقرسبزواری،  .21
 .2و1ج، قم علمیه حوزه نیمدرس جامعه به

 .2و1ج، دارالبذره، بغداد، الصالحینمنهاج، ق(1414) علی سیدسیستانی،  .28

 .الکریمدارالقرآن: قم، العبادهدایة، ق(1416) اهلللطفصافی،  .29

 ق.1411، اسالمی تبلیغات دفتر: قم، اقتصادنا، ق(1411) محمدباقر سیدصدر،  .14

 .نابی: قم، اللحیة و الشارب حکم فی المنیة، تا()بی محمدرضاطبسی،  .11

 به وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قم، المهذب، ق(1446) براج()ابن عبدالعزیزطرابلسی،  .12
 .2و1ج، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

 به وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قم، الخالف، ق(1441) طوسی( )شیخ ابوجعفر، طوسی .11
 .1و2ج، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

، اإلمامیة فقه فی المبسوط، ق(1181) ______________________________ .14
 .1-1ج، الجعفریۀ اآلثار إلحیاء المرتضویۀ المکتبۀ: تهران
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 و الفقه مجرد فی النهایة ،ق(1444) ___________________________   .14
 .ق1444، العربیدارالکتاب :بیروت، الفتاوی

 :شارح، الدمشقیة اللمعة شرح فی البهیة الروضة(، یثان دیشه) الدینزینعاملی،  .16
 .2و1ج، اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات: قم، العلماسلطان

 تنقیح إلی األفهام مسالک، ق(1411) ______________________________ .11
 .12و4ج، اإلسالمیۀ المعارف همؤسس: قم ،اإلسالمشرائع

 البیتآل مؤسسه: قم، القواعدشرحفی المقاصدجامع، ق(1414) کرکی( )محققعلیعاملی،  .18
 .14و9و1ج، )ع(

 .24و9،11،19ج ،)ع( بیتالآل مؤسسه: قم، الشیعةوسائل، ق(1449) محمدعاملی،  .19

 .محقق نشر: قم، البیان، ق(1412) (اول )شهید محمدعاملی،  .44

 انتشارات دفتر: قم، الشرعیةالدروس، ق(1411) _____________________   .41
 .1و1ج، قم هیعلم حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی

 دفتر: قم ،القواعد مشکالت حل فی الفوائد کنز، ق(1416) نیدالدیعم سیدعمیدی،  .42
 .1ج، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات

 .8ج ،رههجدارال: قم ،عینال، ق(1444) لیلخفراهیدی،  .41

 .2ج، کیهان مؤسسه: تهران ،السؤاالت أجوبةفی الشتاتجامع، ق(1411) ابوالقاسمقمی،  .44

 .للنشر اإلسراء دار: قم، الخمس کتاب، ق(1418) محمد سید، داماد محقق .44

 .نابی، جابی، الفقهمصطلحات، تا()بی میرزاعلیمشکینی،  .46

 ارآث رنش زرکم: تهران ،میرکال رآنقال اتملک فی قیقحتال، (1184) سنح، یوطفصم .41
 .12، جیوطفصمال هالمعال

 .4جانصاریان،  سسهؤم: قم ،)ع( الصادق اإلمام فقه، ق(1421) محمدجوادمغنیه،  .48

 .مفید شیخ هزاره یجهان کنگره: قم، المقنعة، ق(1411) محمّدمفید،  .49

 انتشارات: قم، األنفال و الخمس کتاب-الفقاهة أنوار ،ق(1416) ناصرشیرازی،  مکارم .44
 .)ع( طالبأبی بنعلی اإلمام مدرسۀ

: تفکر، قم ،ةیاإلسالم الدولة فقه و الفقیه والیة فی دراسات، ق(1449) لیسینعح، یظرمنت .41
 .4و1ج

 به وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قم، األنفال و الخمس کتاب، (1161) __________ .42
 .قم هیعلم حوزه مدرسین جامعه
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، الماإلس شرائع عبادات شرح فی األحکام مدارک ،ق(1411) محمد، عاملی موسوی .41
 .4ج، )ع( تیالبآل مؤسسه :بیروت

، قم: )بالعربیه(تیب اهل فقهمجله ، «هاملکیت واالنفال »تا(، ی، محسن )بیزیتبر. موسوی 44
 .24ی، ش اسالم فقهالمعارف دائرة مؤسسه

 دفتر: قم ،اإلسالمیة الحکومة أو اإلسالمیة اإللهیة الوالیة ،ق(1424) محمد، قمی مؤمن .44
 .1ج، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات

 دفتر انتشارات: قم، الغراء الشریعة مبهمات عن الغطاءکشف، ق(1422) جعفرنجفی،  .46
 .4ج، قم هیعلم حوزه اسالمی تبلیغات

 دارإحیاء :بیروت ،اإلسالمشرائع شرح فی جواهرالکالم، ق(1444) نجفی، محمدحسن .41
 .18و16،28،14ج ،العربی التراث

 به وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قم، البهیة الروضةیعل الحاشیة، ق(1424) نراقی، احمد .48
 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

ه مؤسس :، بیروتیالبلو به تعم مایف یالوثق العروة، ق(1449) محمدکاظم یزدی، سید .49
 .2ج ،للمطبوعات یاألعلم


