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Abstract
There are special rules in Islamic jurisprudence for natural resources such as
grazing lands, pastures, and forests. To study about ownership of these Godgiven riches is one of the important jurisprudential issues about forests and
pastures, based on Imamiyyah and Hanafi jurisprudence. The main purposes
of this article are consolidation and explanation of the principles and ideas of
Imamiyyah and Hanafi jurists about foresaid subject. As a result, the reader
becomes familiar with the views and opinions of jurists of both religions and
their similar and different attitudes through a comparative study. To achieve
this goal, the ownership of pastures and forests have been discussed in regard to to the Imamiyyah school from the era of the Holy Prophet (PBUH)
and the Imams (AS), and also the era of absence. In addition to Imamiyyah
school, Hafani school of thought has been studied from the era of the Holy
Prophet (PBUH) until now. This research by a descriptive, analytical and
comparative method shows that in Imamiyyah jurisprudence, pastures and
forests are properties of Islamic ruler and governer and as a part of Anf 'al,
and in Hanafi jurisprudence it is considered as is public's property and who
possesses them firstly will be their owner.
Keywords: possession, Anfal, lawful, pastures and grazing lands, forests.
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چکیده
در فقه اسالمی ،احکام خاصی برای منابع طبیعی ،از جمله مراتع و جنگلها وضع شده

است که از مهمترین آن احکام ،بررسی مالکیت این ثروتهای خدادادی است .انسجامبخشی

و تبیین دیدگاه و مبانی فقهای امامیه و حنفیه پیرامون این موضوع ،هدف اصلی این تحقیق
قرار گرفته است که در نتیجه ،مخاطب با آرا و دیدگاههای فقیهان هر دو مذهب آشنا میشود

و به شباهتها و تفاوتهای هر دو مذهب دراینباره به شکل مقارنهای دست مییابد .برای

دستیابی به این هدف ،مالکیت مراتع و جنگلها طبق مذهب امامیه در زمان حضور پیامبر اکرم
پیامبر اکرم تاکنون کنکاش شده است .این جستار با روش توصیفی ،تحلیلی و مقارنهای
نشان میدهد که در فقه امامیه ،مراتع و جنگلها جزء انفال و ملک حاکم اسالمی بوده و در

فقه حنفیه نیز جزء مباحات عامه است که ملک شخص خاصی نیست و هرکس در دستیابی به
آنها نسبت به دیگران سبقت بگیرد ،مالک آنها میشود.

کلیدواژهها :مالکیت ،انفال ،مباحات ،مراتع ،جنگلها.
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بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

و معصومان و نیز در زمان غیبت ایشان ،بررسی شده و بر اساس مذهب حنفیه نیز از زمان

مقدمه
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پیش از پرداختن به بحث مالکیت مراتع و جنگلها ،الزم است اشاره مختصری به تعریف

عناوین و مصطلحات موضوع شود .ابنمنظور در تعریف لغوی مالکیت مینویسد« :مالکیت
بهمعنای تسلط بر شیء و قدرت بر استفاده انحصاری از آن است( ».ابنمنظور1414 ،ق:

)492/10

امامخمینی در تعریف اصطالحی مالکیت نوشته است« :أ ّن الملک فی جمیع الموارد

إضافة بین المالک و المملوک»؛ (خمینی1421 ،ق )43/1 :یعنی مالکیت همان رابطة خاص
میان مالک و مملوک است که امکان هرگونه تصرف مالک در ملک را نشان میدهد.
ٌ
ُ
ٌ َ
شیء
انسان و ٍ
یکی از صاحبنظران معاصر حنفی میگوید« :الملک هو اتصال شرعی بین ٍ
ً
ُ ً
غیره عنه» (قلعهجی ،بیتا( )1832/2 :مالکیت عبارت
لتصرف
حاجزا
و
فیه
ه
لتصرف
قا
طل
ِ
یکون م ِ
ِ
ِ
است از رابطة شرعی بین انسان و شیء ،بهطوری که آن رابطه ،مجوز مطلق تصرف شخص،
در آن شیء و مانع تصرف دیگران در آن باشد).

دیگر فقیهان و حقوقدانان نیز تعاریف مشابهی ،ذکر کردهاند( .یزدی53/1 :1370 ،؛

کاتوزیان)163 :1374 ،
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مراتع جمع مرتع 1بهمعنای سبزهزار ،چراگاه و گیاهان خودرویی است که در بیابانها

میروید( .ر.ک .دهخدا )182/12 ،1377 ،دربارة تعریف اصطالحی مرتع بین صاحبنظران
اختالفنظر است و اجماالً میتوان گفت که مرتع عبارت است از« :سرزمینی که مدتی از
طول سال ،از پوشش گیاهی خودرو برخوردار باشد و ممکن است از دو نوع مراتع مصنوعی

و طبیعی ،تشکیل شده باشد( ».شوکت فدایی و سندگل)19 :1378 ،

در تعریف لغوی واژة جنگل 2آمده است« :جنگل :زمین وسیعی پر از درختهای انبوه.

جای پردرخت و بیشه و وسعت زیادی از زمین مشجر .اجتماع درختهای زیاد در یک

محل بهطوری که بپوشانند زمین را و زمینی که پوشیده شده باشد از درخت و نی و علف».
(دهخدا)2286/2 :1377 ،

1. Rang
2. Forest

در اصطالح ،تعریفهای متعددی از جنگل شده است .در اینجا به نمونهای از تعاریف

جنگل اشاره میشود« :زمینی (اعم از خشکی و آبی) است که عمدتاً از درخت و درختچه
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همراه با سایر رستنیهای چوبی و علفی خودرو پوشیده شده باشد ،مشروط به آنکه مساحت

آن کمتر از نیم هکتار و تاج پوشش درختی آن بهطور طبیعی کمتر از پنجدرصد نباشد».
(سایت وزارت جهاد کشاورزی« ،دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی

برای طرحهای کشاورزی تولیدی»)1399/9/13 ،

 -1جایگاه بحث مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه
بیشک مالک واقعی همهچیز اوالً و بالذات ،خدای متعال است .اوست که مالک انسان

و همة اشیا و اموال ،با ملکیت حقیقی است .اوست که بهصورت تکوینی همهچیز را در اختیار
دارد و «احاطه قیومی» بر همهچیز دارد و جهان هستی ،ذاتاً به وی تعلق دارد .این است همان

حقیقت ملکیهای که بر اساس آن ،برای خدای متعال ،ملکیت حقیقی و اعتباری در نظر گرفته

میشود؛ امّا بحثی که وجود دارد این است که در طول مالکیت خداوند ،مالکیت اعتباری
مراتع و جنگلها متعلق به کیست؟

در اینجا الزم است ،قبل از پرداختن به بحث مالکیت ،اشاره مختصری به تعریف عناوینی

شود که در فقه امامیه و حنفیه ،مراتع و جنگلها زیرمجموعه آنها قرار میگیرد ،تا ماهیت
آنها در دو مذهب ،مقایسه و در نهایت حکم مالکیت آنها روشن شود.

در هنگام تعریف انفال ،آن را تعریف نکرده و فقط به ذکر مصداقهای آن بسنده کردهاند.

قدیمیترین تعریف در کتب فقهی موجود ،در آثار شیخ مفید به چشم میخورد که در آن
از روش تعریف به مثال ،بهره برده و به ذکر مصادیق آن از دیدگاه خود اکتفا کرده و هیچ

ضابطه و مالکی ارائه نداده است .ایشان در کتاب ارزنده المقنعه نوشته است:
َْ َ
کاب و األرضون الموات
«األنفال کل أرض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخی ٍل و ال ِر ٍ
و ترکات من ال وارث له من األهل و القرابات و اآلجام و البحار و المفاوز و المعادن و قطایع
الملوک( ».مفید1413 ،ق( )278 :انفال هر زمینی را گویند که بدون اینکه لشکری بر آن

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

در فقه امامیه ،مراتع و جنگلها زیرمجموعة عنوان انفال قرار میگیرد .فقهای قدیم شیعه

30

تاخته باشد ،فتح شده و نیز زمینهای موات و ارث بدون وارث ،جنگلها ،نیزارها ،دریاها،

بیابانها ،معادن و زمینهای ویژة پادشاهان است).

همچنین فقهای امامیه درمورد مصادیق انفال از جهاتی با هم اختالف دارند .یکی از

این جهات ،تعداد و مقدار انفال است .برخی انفال را پنج مورد( ،انصاری1415 ،ق347 :؛

حلی (محقق)1409 ،ق166/1 :؛ نجفی )116/16 :1362 ،برخی هفت مورد( ،خوئی ،بیتا:

 )356/15برخی  10مورد( ،حلی (عالمه)1413 ،ق364/1 :؛ مروارید1410 ،ق )434/5 :برخی
یازده مورد (نراقی1415 ،ق )139/10 :و برخی شمار آنها را پانزده مورد دانسته (طوسی،

1387ق )106/1 :و برخی نیز برای انفال مورد و مصداق قائل نیستند ،بلکه هرگونه مال
بیصاحب را جزء انفال و اموال حکومت اسالمی به شمار میآورند و مصادیق ذکرشده در
روایات را از باب نمونه میدانند؛ از جمله امامخمینی در کتاب البیع بر این اساس مشی کرده

است .ایشان در تعریف انفال مینویسد:
َّ
ً َ
ُ
َ
غیرها إذا لم یکن له ٌ
کان أو َ
رب فهو للوالی یض ُعه حیث شاء فی
«و هو أن کل شئ أرضا
َ
صالح المسلمین( ».خمینی1421 ،ق( )25/3 :انفال عبارت است از هر مالی ،چه زمین باشد
م ِ
و چه غیرزمین که هرگاه مالک و سرپرست خصوصی نداشته باشد ،از آ ِن رهبر جامعه است
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و او میتواند در هر جایی که صالح بداند آن را به مصرف برساند ).طبق این تعریف چون
معموالً و غالباً مراتع و جنگلها مالک خصوصی ندارد ،زیرمجموعة انفال قرار میگیرد و
احکام انفال بر آنها جاری میشود.

امّا در فقه حنفیه ،مراتع و جنگلها زیرمجموعة عنوان انفال قرار نمیگیرد؛ بلکه
زیرمجموعة مباحات است .مقصود از مباحات نیز ثروتهایی است که خودبهخود در عالم

وجود دارد و کسی آنها را ایجاد نکرده است( .قلعهجی ،بیتا )1832/2 :در کتاب فقه
اإلسالمی و أدلته که کتابی در فقه مقارن مذاهب اهلسنّت است آمده:
ُ
ّ
ُ
یدخل فی ملک شخص معین ،و لم َ
یوجد ٌ
مانع شرعی ِمن تملکه
«المباح :هو المال الذی لم
ِ
ٍ
ٍ
َ َ
َ َ
َ
صید البر و البحر( ».زحیلی1409 ،ق:
نبعه ،و الکأل و الحطب و الشجر فی البراری ،و ِ
کالماء فی م ِ

( )908 /4مباح مالی است که متعلق به شخص خاصی نیست و مانع شرعی از تملّک آن وجود
ندارد؛ مثل آب در منبعش ،علف و هیزم و درخت در بیابانها ،شکار در خشکی و دریا).

دلیل آن روایاتی است از رسول خدا که فرمودهاند:
َ
ُ
َ ُ ٌ
النار( ».سجستانی1430 ،ق)344/5 :
الماء ،و
الث :فی
الکأل ،و ِ
«الم ِ
سلمون شرکاء فی ث ٍ
ِ
ِ
ْ
َُ ْ
ْ
(مسلمانان در سه چیز شریکاند :آب ،گیاه و آتش ).و «ال ُم ْس ِل ُم أخو ال ُم ْس ِل ِمَ ،یس ُع ُه َما ال َم ُاء
َّ
َو الش َج ُر( ».سجستانی1430 ،ق( )678/4 :مسلمان ،برادر مسلمان است؛ آب و درختان برای
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آنها گشایش ایجاد میکند).

بنابراین طبق مذهب حنفیه ،مراتع و جنگلها در زمرة مباحات قرار میگیرد و احکام آن

را به دنبال خواهد داشت( .ر.ک .سرخسی1414 ،ق)166/23 :

بحث دیگری که در ارتباط با انفال ،از جمله مراتع و جنگلها مطرح است و تأثیر بسزایی

در اداره ،تملک و بهرهبرداری از آن دارد ،کیفیت بهرهبرداری و تملک آنها از طرف مردم
است؛ به این صورت که آیا حاکم اسالمی میتواند مراتع و جنگلها را در اختیار مردم قرار

دهد؛ بهعبارت دیگر ،آیا مردم میتوانند مالک مراتع و جنگلها شوند یا فقط حق تصرف در

آنها را خواهند داشت؟ اگر جواب مثبت است ،نحوة مالکیت یا بهرهبرداری چگونه خواهد

بود؟

مردم به دو روش عمده میتوانند از مراتع و جنگلها بهرهبرداری اختصاصی کنند :اول،

واگذاری مالکیت به آنها و دوم ،واگذاری منافع به آنها .انتقال مالکیت این منابع به بخش

خصوصی بر اساس مبنای مشهور فقها از راههای متعددی امکانپذیر است.

این ترتیب که هرکس زمین «موات باالصاله» ،یا زمینی که صاحب آن «اعراض» نموده و یا

از بین رفته ،بهطوری که اثری از خود او و اوالدش نیست را آباد سازد ،مالک آن میشود.
با توجه به اینکه پرداختن به این موضوع ،خروج از محل بحث است ،از پرداختن به آن

صرفنظر شده و به جای خود مح ّول میشود.

 -2مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه
مسئلة مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه ضمن چند بحث پیگیری میشود.

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

یکی از راههای مالکشدن که در احادیث و فتوای فقها ذکر شده ،احیاکردن است؛ به

 -1-2مالکیت مراتع و جنگلها در زمان حضور معصومان
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همان طور که اشاره شد ،مالک تمام هستی ،ذات اقدس ربوبی است و طبق مذهب

امامیه در طول ملکیت خداوند ،ملکیت برای پیامبر و امام در نظر گرفته میشود( .ر.ک.

منتظری1409 ،ق)428/7 :

گذشت که ادعای مذهب امامیه بر این است که مراتع و جنگلها از مصادیق انفال است؛

ازاینرو مالکیت انفال بهعنوان «کل» بررسی میشود .وقتی بحث از مالکیت انفال بهعنوان

کل ،مطرح شود و حکم آن به دست آید ،قطعاً شامل مراتع و جنگلها بهعنوان زیرمجموعة
آن نیز خواهد بود.

 -1-1-2مالکیت انفال در قرآن کریم

بر اساس آیة اول سورة انفال ،در دورة حیات پیامبر اکرم مالکیت انفال با ایشان بوده
ْ َُ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َ
ال ْن َف ُال ل َّله َو َّالر ُ
س
است :یسألونک عن النف ِال قل
ول( از تو دربارة انفال میپرسند ،بگو:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
انفال از آ ِن خدا و رسول اوست).
این آیه بعد از پیروزی مسلمانان بر کفار در جنگ بدر ،نازل شد و شأن نزول آن ،این

است که پس از شکست دشمنان ،در بین مسلمانان دربارة کیفیت تقسیم غنائم اختالف افتاد
دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

و این اختالف باعث شد که آیة مذکور نازل شود و خدای متعال انفال را ملک خویش و

رسولش بداند( .طوسی ،بیتا)73/5 :

اگرچه این آیه در زمینة غنائم جنگی وارد شده ،ولی مفهوم آن ،حکمی کلی و عمومی

است و تمام اموال اضافی ،یعنی آنچه مالک خصوصی ندارد را شامل میشود؛ چراکه

فوال ِم عهد و در کلمة دوم انفال برای جنس و یا برای
فوالم در کلمة اول انفال ،ال 
ال 
ُ ْ ََْ ُ
ّ
«استغراق» است .علت اینکه خدای متعال فرمود :قل النفال و نفرمود« :قل هی لله و
ِ
الرسول» ،اشاره به علت حکم از راه بیان موضوع اعم آن دارد؛ یعنی بهجای اینکه تعبیر به
«غنائم» کند ،تعبیر به «انفال» کرده است .گویا فرموده است :از تو مسئله غنائم را میپرسند؛
در جوابشان حکم مطلق زیادات و انفال را بیان کن و بگو :همة انفال ،نهتنها غنائم ،از آ ِن خدا
و رسول او است و «الزمة تضمنی» آن این است که غنیمت هم از آ ِن خدا و رسول است.

از آنچه گفته شد ،چنین نتیجه گرفته میشود که مفهوم اصلی انفال ،نهتنها غنائم جنگی،

بلکه همة اموالی که مالک خصوصی ندارد ،اعم از معادن ،زمینهای موات ،اموال ویژه

پادشاهان ،جنگلها و نیزارها ،دریاها ،قلة کوهها ،ارث بیوارث و امثال آنها را شامل میشود
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و تمام این اموال متعلق به خدا و پیامبر است و بهتعبیر دیگر ،متعلق به حکومت اسالمی

است و در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف میشود( .ر.ک .طباطبائی1393 ،ق)10/9 :

در هر صورت ،آیة مبارکه نشان میدهد که در زمان حیات رسول خدا ،انفال ملک

ایشان است؛ امّا در جواب به این سؤال که پس از پیامبر خدا انفال متعلق به کیست ،از

آیة مذکور حکمی به دست نمیآید؛ اما احادیث صحیح و معتبری نشان میدهد که پس از
رسول خدا ،این اموال در اختیار امامان معصوم قرار دارد و آنها هرطور که صالح
بدانند ،آن اموال را مصرف میکنند.

 -2-1-2مالکیت انفال در روایات و کلمات فقها

از احادیث متعددی به دست میآید که در زمان حضور رسول خدا و امامان معصوم

انفال ،ملک آنها بوده و آنان ،در هرجا که مصلحت میدیدند ،آن را به مصرف میرساندهاند
که به چند نمونه در اینجا اشاره میشود.

راه هدیه به دست آمده باشد و همچنین هر سرزمین خراب و عمق درهها که تمام اینها مال

پیامبر خدا و امام معصوم بعد از ایشان است که در هرجا مصلحت بدانند به مصرف
میرسانند).

این حدیث شامل محتوای آیة مبارکه است؛ با این فرق که این نکته را نیز واضح میکند

که هرچه ملک خدای متعال باشد ،در اختیار پیامبر خدا و امام بعد از ایشان قرار

میگیرد .از این جهت ،سهمی را که قرآن کریم از انفال برای خدای متعال ،معین کرده ،از
آ ِن پیامبر خدا و پس از ایشان ،ملک امام معصوم است؛ در آخر نیز مطلب جدیدی
اضافه میکند که پیامبر و امام ،هرطور صالح بدانند میتوانند در آن تصرف نمایند؛

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

الف -در صحیحة حفص بن بختری از امام صادق چنین نقل شده است:
ْ َ
َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َْ
«ال ْن َف ُال َما َل ْم َ
یوج ْف َع َلیه ب َخیل َو َل رکاب أو ق ْوم صالحوا أو ق ْوم أعط ْ
ض
ر
أ
کل
و
م
یه
ید
أ
ب
ا
و
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ٍ
ِِ ٍ
ُ ُ ْ َ
َ َُ ْ
ّ
َ
َ
َ ُُ َ ُ َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
خ ِر َب ٍة َو ُبطون ال ْو ِد ِیة ف ُه َو ِلرسول الله و هو ِل ِلم ِام ِمن بع ِد ِه یضعه حیث یشاء( ».حر عاملی،
1409ق( )364/6 :منظور از انفال سرزمینهایی است که بدون جهاد و یا با مصالحه و یا از
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این حدیث ،مضمون آیة شریفه را بهگونهای شفاف تفسیر کرده است.

ب -در موثقة زراره از امام صادق نقل شده است:
ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ
ُّ َْ
ال ْن َف ُال ل َّله َو َّالر ُسول قالَ :
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ُ
َ
َ
َّ
ول( ».حر
جل أهلها ِمن غ ِیر أن یحمل علیها بخ
کاب ف ِهی نفل ِلل ِه و ِللرس ِ
یل و ل ِرج ٍال و ل ِر ٍ
ِ ٍ
عاملی1409 ،ق( )364/6 :زراره میگوید :از امام صادق دربارة قول خدای متعال که «از

شما درباره انفال میپرسند ،بگو :انفال از آ ِن خدا و پیامبرش است ».سؤال کردم ،حضرت
فرمودند :هر سرزمینی که اهلش ،از آنجا کوچ کردهاند ،بدون آنکه جنگی با آنها صورت
گرفته باشد ،از انفال است که از آ ِن خداوند و رسولش است).

با دقت در این حدیث نیز روشن میشود که انفال ،ملک ویژة رسول اکرم و امامان

معصوم است و ایشان هرطور مصلحت بدانند میتوانند در آنها تصرف کنند.

غیر از این روایات ،روایات فراوان دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بهدلیل رعایت

اختصار از آوردن آنها صرفنظر میشود( .حر عاملی1409 ،ق ،364/6 :احادیث ،8 ،7 ،4

 29 ،28 ،22 ،17 ،12و )30
ج -فتوای فقها

دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

فقهای امامیه نیز فتوا دادهاند که انفال در زمان حضور ،ملک رسول خدا و ائمة پس از

ایشان است .آنان از این باب با هم اتفاقنظر دارند؛ بهعنوان نمونه شیخ طوسی دربارة مالکیت

انفال مینویسد:

ّ
«االنفال کانت لرسو ل الله خاصة فی حیاته ،و هی لمن قام مقامه بعده فی أمور المسلمین...

و لیس الحد أن یتصرف فیما یستحقه االمام من االنفال و االخماس إال بإذنه( ».طوسی1400 ،ق:

( )199انفال در زمان حیات رسول اکرم مخصوص ایشان است و بعد از رحلت حضرت

متعلق به کسی است که جانشین آن حضرت در امور مسلمانان است ...هیچکس حق ندارد

در اموالی که بهعنوان انفال و خمس ،حق امام است ،بدون اجازه ایشان تصرف کند).
محقق حلی هم در کتاب شرایع مینویسد:

«األنفال و هی ما یستحقه اإلمام من األموال علی جهة الخصوص کما کان للنبی( ».حلّی

(محقق)1409 ،ق( )166/1 :انفال عبارت است از اموالی که مخصوص امام است؛ همان طور

که قب ً
ال برای پیامبر بود).

دیگر فقیهان امامیه نیز دراینباره اتفاقنظر دارند( .طوسی142/4 :1364 ،؛ بحرانی ،بیتا:
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481/12؛ انصاری1415 ،ق347 :؛ نجفی116/16 :1362 ،؛ خویی ،بیتا356/15 :؛ حلی
(عالمه)1413 ،ق364/1 :؛ مروارید1410 ،ق434/5 :؛ نراقی1415 ،ق139/10 :؛ خمینی،

1434ق)387/1 :

هرچند آیة شریفة یادشده فقط داللت بر مالکیت خدا و پیامبر نسبت به انفال دارد ،اما با

مالحظة روایات معتبر و عبارات فقها روشن میشود که فقهای امامیه بر این مطلب اتفاقنظر
دارند که انفال ،مخصوص همة معصومان است؛ مخصوصاً در زمان حیات این بزرگواران

که کسی بدون اجازة آنها نمیتواند در این اموال تصرف نماید.
 -3-1-2انفال ،ملک شخصیت حقوقی معصومان

پس از اثبات ملکیت انفال ،این سؤال مطرح میشود که آیا انفال متعلق به منصب رسالت

و امامت پیامبر و امامان معصوم است ،یا اینکه ملک شخصی آنها است؛ بهعبارت دیگر،

انفال ملک شخصیت حقیقی پیامبر و امام است ،یا ملک شخصیت حقوقی آنها .این
سؤال خیلی اهمیت دارد و جواب دقیق به آن زمینهساز حکم شرعی انفال در عصر غیبت امام

زمان خواهد بود .برای پاسخ به این پرسش الزم است مالکیت انفال بهصورت دقیق معنا

شود.

در اینکه گفته میشود :انفال از آ ِن پیامبر و امام است ،در نظر اول ،سه احتمال،

تص ّور میشود:

احتمال ا ّول ،اینکه رسالت و امامت ،عنوان مشیر باشند .در این احتمال ،فرض این است

که منظور ،شخص امام باشد که ادارة امور جامعه را بر عهده دارد؛ مث ً
ال امام علی در
هنگام امامت خود ،مالک تمام انفال ،خمسها و «فیء» باشد و این بهدلیل شخص خودش

باشد ،نه بهدلیل امامتش و عنوان امامت برای اشاره به شخص وی باشد؛ مثل صاحب کاله
سفید که این عنوان ،اشاره به شخص دارد و هیچ مدخلیتی در موضوع ندارد.

مقتضای احتمال مذکور این است که آنچه برای امام علی از انفال و خمسها و...

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

الف -معنای مالکیت پیامبر و امام نسبت به انفال
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در هنگام حیات آن بزرگوار بوده ،بعد از فوت ایشان به وارثان او طبق سهمشان انتقال پیدا

میکند؛ همان طور که مث ً
ال اموال آقای زید به وارثانش منتقل میشود ،که طبق این احتمال
میتوان گفت :همة زمینهای موات ،دریاها ،کوهها ،جنگلها ،معادن ،صحراها و مانند آن با

فوت آن حضرت به وارثان ایشان منتقل شده و برای امام بعد از ایشان چیزی بهعنوان سهم

امام باقی نمیماند( .ر.ک .منتظری1409 ،ق)311/7:

با بررسی عبارات فقها روشن میشود که آنها کالم شفاف و صریحی دراینباره ندارند.

بیشتر فقهای امامیه فقط به این نکته بسنده کردهاند که انفال از آ ِن خدای متعال ،پیامبر اکرم

و ائمة معصوم است؛ اما کیفیت ملکیت آنها را مشخص نکردهاند .البته از ظاهر عبارت

بعضی از فقیهان این برداشت میشود که انفال ملک شخصی معصومان است؛ چراکه در
آیة شریفه و احادیث ،معموالً حرف «الم» استعمال شده که ظهورش در ملکیت شخصی

است؛ بهعنوان نمونه محقق حلی در شرایع بعد از اینکه خمس را به  6قسمت تقسیم میکند،

مینویسد« :ما کان قبضه النبی أو اإلمام ینتقل إلی وارثه( ».حلّی (محقق)1409 ،ق)164/1 :
(هرآنچه رسول خدا و یا امام آن را به دست آوردهاند به وارثانشان منتقل میشود).

با تأمل در عبارت شرایع ،در بدو امر ،این نکته به ذهن متبادر میشود که سهمی که از

دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

خمس ،متعلق به رسول خدا و امام است ،متعلق به شخص ایشان بوده و پس از وفات
آنها به وارثانشان منتقل میشود؛ البته هرچند عبارت شرایع مربوط به تقسیم خمس است،
ولی از آنجا که خمس و انفال بر یک مبنا استوار هستند و حکم هر دو در ملکیت یکسان
است ،بنابراین همین مبحث دربارة تقسیم انفال هم جاری میشود.

امّا با مالحظه عبارات قبل و بعد در شرایع و نیز با دقت در عبارتهای شارحان آن ،روشن

میشود که مراد محقق حلی از سهامی که به ورثه منتقل میشود ،سهامی است که آنها آن
را دریافت نموده و مانند سایر اموالشان ،جزء اموال شخصی شده است؛ نه سهامی که هنوز

نگرفتهاند و مربوط بهجایگاه و منصب رسالت و امامت است( .ر.ک .نجفی87/16 :1362 ،؛
عاملی1411 ،ق)397/5 :

احتمال د ّوم ،اینکه رسالت و امامت «حیثیت تعلیله» داشته باشند؛ مثل رئیس دانشگاه که از

جهت ریاست او بر دانشگاه ،برای او حقوق سالیانه و ماهیانه در نظر گرفتهاند .طبق این احتمال

همة انفال و خمسها از آ ِن شخص پیامبر و امام است؛ اما بهعنوان اجرت رسالت
و امامت قرار داده شده که علت واسطه در ثبوت حکم است؛ (ر.ک .منتظری1409 ،ق:
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 )311/7چون این احتمال ،در واقع ب ه احتمال ا ّول برمیگردد ،بنابراین مطالبی که در احتمال
ا ّول بیان شد در اینجا هم جریان پیدا میکند.

احتمال س ّوم ،اینکه رسالت و امامت «حیثیت تقییدیه» داشته باشند .در این احتمال ،فرض

این است که در واقع موضوع حکم ،همین علت است و انفال از آ ِن منصب رسالت و امامت

است ،نه ملک شخص پیامبر و امام .در این احتمال عنوان رسالت و امامت واسطة
ثبوت حکم برای شخص است و در واقع ،حکم برای خود واسطه ثابت شده است .از طرف

دیگر ملکیت ،امری اعتباری است که آن را برای مقام و منصب نیز میتوان اعتبار کرد؛

چنانکه بسیاری از داراییها و اموال ،ملک حکومت و دولت به حساب میآید .همچنین

میتوان آن را برای مکانها هم اعتبار کرد؛ همان طور که بعضی از داراییها و اموال ،ملک

حسینیه ،یا مسجد ،یا بیمارستان و یا امثال آن به شمار میآیند.

مقتضای احتمال س ّوم آن است که هرآنچه برای منصب رسالت و امامت باشد ،به امام

بعدی انتقال پیدا میکند؛ همان طور که والیت و رهبری جامعه هم دستبهدست میشود.
(ر.ک .منتظری1409 ،ق)311/7:

آنچه از این سه احتمال ،صحیح به نظر میرسد ،همین احتمال سوم است؛ چراکه والیت

مردم دارند؛ چنانکه انسان بر نفس و اموال خویش والیت دارد؛ بلکه ایشان «اولی به تصرف»
َ
ْ
َُ
در امور مؤمنان هستندَّ  .الن ِبی أ ْولی ِبال ُم ْؤ ِم ِن َین ِم ْن أ ْنف ِس ِه ْم( احزاب)6 ،
تدبیر و اداره امور جامعه ،چه حق باشد و چه باطل ،به نظام مالی نیاز دارد .آنچه در تمام
عصرها و کشورها معمول است ،این است که اموال و منابع عمومی را که متعلق به افراد و

اشخاص نیست ،بلکه متعلق به تمام جامعه و عموم مردم است ،در اختیار رئیس و رهبر جامعه
قرار میدهند؛ چون ایشان نماینده عموم مردم و حافظ حقوق و منافع آنهاست( .ر.ک.

منتظری1409 ،ق)311/7:

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

و امامت در نظام اسالمی و بافت اسالم تنیده شده و ایشان والیت تصرف در نفوس و اموال
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ب -ادلة مالکیت حقوقی امام نسبت به انفال

از آیات و احادیثی که دربارة خمس ،فیء و انفال رسیده ،نیز برداشت میشود که انفال

ملک منصب امامت و رهبری پیامبر و امام است ،نه ملک شخصی آنها که در ادامه
به مواردی از آنها اشاره میکنیم.
 .1روایات:

در روایت صحیحی از امام هادی دربارة اموالی که از پدرشان به ارث مانده ،به نقل

از علی بن راشد آمده که از ایشان پرسید :گاهی اموالی را برای ما میآورند و میگویند این

اموال ،مال ابوجعفر است که پیش ماست؛ ما در برابر این اموال چه وظیفهای داریم؟ حضرت
ٌ
َ َ َ
َ
َ
َ َ
کان ألبی ب َ
مامة ف َهو ِلیَ ،و ما کان غ ُیر ذ ِلک ف َهو ِمیراث َعلی
بب ِاال
س
در جواب فرمودند« :ما
ِ ِ
ّ َ ُ َّ َ
بیه( ».حر عاملی1409 ،ق( )374/6 :مالی که بهعنوان مقام امامت پیش پدرم
کتاب الل ِه و سن ِة ن ِ
ِ
بوده است ،مال من است؛ اما مالی که بهعنوان امامت پیش پدرم نبوده[ ،اموال شخصی آن
حضرت بوده است] طبق قانون قرآن کریم و سنت پیامبر بین ورثه تقسیم میشود).

این حدیث بهصراحت داللت دارد که قسمتی از اموال ،متعلق به مقام و جایگاه امامت

است که نزد امام معصوم قرار داشته و فقط به امام بعدی منتقل میشود و دیگر وارثان
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سهمی در آن ندارند؛ برخالف اموال شخصی امام که بین همة ورثه طبق قانون ارث

تقسیم میشود.

همچنین علی بن حسین مرتضی در رسالة محکم و متشابه ،با نقل از تفسیر نعمانی به

سند خود از امام علی ،بعد از اینکه خمس را بیان نموده که نصف آن حق امام است،

میفرماید:
ُ
ْ
َّ
ُ ْ
َّ
ّ َ َ َّ
َ َ
َّ ْ َ
َ ْ
کانت ِلرسول الله .قال الل ُه َع َّز َو َجل
ور ال ُم ْس ِل ِم َین َب ْعد ذ ِلک النفال ال ِتی
ِ«إن ِللق ِائ ِم ِبأم
ِ
ْ َُ َ َ ْ َ
ََ
َُ ْ
ُْ ُ َ َُ
ال ْن ُ ْ َ ْ ُ ّ َ َّ ُ
یسئلونک عن
وها ِل ْنف ِس ِه ْم فأ َج َاب ُه ُم
ولَ و ِإ َّن َما َسألوا النفال ِلیأخذ
فال ق ِل النفال ِلل ِه و الرس ِ
ِ
ِ
َّ
َ َّ
ُ
ُ
الل ُه ِب َما َتقد َم ِذکره( ».حر عاملی1409 ،ق( )370/6 :همانا برای قائم به امور مسلمانان ،انفالی
است که برای رسول خدا بود .خدای متعال در قرآن کریم فرموده است« :از شما دربارة
انفال میپرسند؛ بگو :انفال ملک خدا و پیامبرش است ».آنها انفال را طلب کردند تا برای
خودشان قرار دهند و خدای متعال با این آیة مبارکه جواب آنها را داد).

این روایت داللت دارد بر اینکه انفال بعد از رسول اکرم متعلق به کسی است که

زعامت و هدایت جامعة اسالمی را به عهده دارد و ایشان امام معصومی است که خدای متعال
این جایگاه را به او واگذار کرده است .در بعضی از احادیث معتبر ،واژة «امام» به کار برده
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شده و در این حدیث بهجای آن ،عبارت «القائم بامور المسلمین» آمده است و این داللت
دارد بر آنکه منظور از امام ،مقام و جایگاه امامت است که سکان و قوام امور مسلمانان را
به عهده دارد .در واقع انفال ،ملک مقام و منصب امامت است و باید در جهت پیشبرد مصالح

عمومی مسلمانان به کار گرفته شود.

روایات بیشتری نیز در این زمینه آمده است( .کلینی1407 ،ق539/1 :؛ کلینی1407 ،ق:

513/3؛ حر عاملی1409 ،ق 93/19 ،547/17 ،120/11 ،365/6 :و 109؛ مجلسی1404 ،ق:

)26/16

 .2سیرة عقال:

سیره و روش عقال این مبنا را ثابت میکند که اموال عمومی و انفال ،ملک شخصی رهبر و

حاکم جامعه نیست؛ بلکه متعلق بهجایگاه و منصب حاکمیتی آنهاست؛ چون سیره و سلوک
عقال نسبت به این اموال این است که اینها ،قیم و سرپرست ندارند ،دولتها و حکومتها

سرپرست و ولی آنها هستند و باید آنها را طبق مصالح مردمشان به مصرف برسانند .دین
اسالم در این رابطه نظریة نوینی مطرح نکرده که با روش مرسوم میان حکومتها منافات

داشته باشد؛ در حقیقت دین اسالم این سیرة عقال را پذیرفته و امضا کرده است.

«متفاهم از تمامی روایات باب انفال این است که آنچه برای امام

است ،عنوان واحدی است که بر موارد زیادی منطبق میشود و مالک

در تمام آنها یکی است و آن عبارت است از هرچیزی ،چه زمین و چه
غیرزمین ،زمانی که صاحبی نداشته باشد؛ پس آن ملک امام است و او هرجا

مصالح مسلمانان اقتضا کند ،آن را هزینه میکند .این روش در میان دولتها
[غیرمسلمان] نیز رایج است ...اگر خواستی بگو :اینها اموال ملی هستند و

دولتها سرپرست ادارة آنها برای مصالح مردم میباشند و اسالم دراینباره

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

امامخمینی در کتاب البیع در این رابطه نوشته است:

روش جدیدی که با روش رایج میان دولتها مغایر باشد ،ابداع نکرده است».
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(خمینی1421 ،ق)41/3 :

 .3شواهد و قراین:

عالوه بر دالیل گذشته ،شواهد و قراین دیگری داللت دارند که انفال ،ملک شخصی

امام نیست؛ بلکه ملک حقوقی ایشان است .در اینجا به اقوال برخی از فقها دراینباره اشاره

میشود:

مرحوم ابنادریس در سرائر بعد از آنکه والیت رهبری (والء االمامة) را نسبت به اموال
میت بیوارث بیان میکند ،مینویسد« :فإذا مات االمام انتقل الی االمام الذی یقوم بأمر األمة
مقامه ،دون ورثته الذین یرثون ترکته( ».حلی (ابنادریس)1410 ،ق( )266/3 :زمانی که امام

فوت کرد ،اموال ایشان به امام بعدی که در ادارة امور امت ،جانشین وی شده ،منتقل میشود؛

نه به ورثة امام).

از آنجا که مرحوم ابنادریس حلی اموال امام ،از جمله اموال میت بیوارث را بعد

از فوت ایشان ،از آ ِن امام بعدی میداند ،نه از آ ِن بقیة ورثة امام ،روشن میشود که از

نظر ایشان ،ارث میت بیوارث ،که از مصادیق انفال است ،برای شخص امام نیست؛ بلکه
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متعلق به منصب و جایگاه امامت است.

امامخمینی نیز در تحریرالوسیله آورده است« :ظاهر آن است که انفال ،مثل خمس ،ملک

شخص پیامبر خدا و امامان معصوم نیست؛ بلکه آنها مالک تصرف در انفال هستند».
(خمینی)336/1 :1392 ،

این ادله و مؤیّدها بیانگر آن است که اموال عمومی و انفال و از جمله ،جنگلها و مراتع،

متعلق به رسول خدا و ائمه معصوم است؛ از این جهت که آنها زعیم و رهبر امت اسالمی

هستند .بهعبارت دیگر ،جنگلها و مراتع ،ملک رسول خدا و امام بهمعنای «صاحب
مقام رسالت و امامت» ،یعنی همان «والی و حاکم» است .در نتیجه این اموال ملک شخصیت

حقیقی آنها نیست؛ بلکه ملک شخصیت حقوقی آنهاست.
 -2-2مالکیت جنگلها و مراتع در زمان غیبت

حکم مراتع و جنگلها که از مصادیق انفال است ،در زمان حضور معصومان تا

حدودی حکم آن را در زمان غیبت ایشان روشن میکند؛ چون بر اساس ادله و قراین مذکور،
انفال ملک رهبر و حاکم حکومت اسالمی است و ایشان آنها را طبق مصالح نظام اسالمی
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و در راه اجرای عدالت اجتماعی مورداستفاده قرار میدهد .با مراجعه به آثار فقهای امامیه

مشخص میشود که آنها دربارة حکم انفال در عصر غیبت اختالف دیدگاه دارند .گروهی
از فقیهان امامیه معتقدند که تصرف در انفال و از جمله ،مراتع و جنگلها در زمان حضور

و غیبت بر عموم شیعیان مباح است و آنان هرگاه بخواهند میتوانند در آنها تصرف کنند.

فقها طبق روایاتی (حر عاملی1403 ،ق 383-381/6 :و  )385بر این باورند که از سوی

ائمه« اذن عام» در تصرف رسیده و هرکس میتواند بر اساس آن اذن که از روایات مطلقة
احیا و اخبار تحلیل استفاده میشود ،در انفال که متعلق به امام است ،تصرف کند؛ بدون اینکه

نیازی به اجازة مخصوص باشد.

اگرچه از این روایات استفاده میشود که ائمه استفاده از حقوقشان ،از جمله انفال را

برای شیعیان حالل کردهاند؛ امّا سؤال این است که آیا این ،حکمی تبلیغی و شرعی دائمی
است ،یا اینکه آن حضرات حکم مصلحتی و حکومتی را بیان فرمودهاند.

در فرض دوم ،نمیتوانیم این روایات را مستند استنباط حکم شرعی قرار داده و از آن

قوانین الهی را به دست آوریم .بهاحتمال بسیار قوی این روایات از نوع دوم است؛ بدینسان

که ائمه در روزگاری زندگی میکردند که حکومت امویان و عباسیان بر سرکار بودند،
دیگر انواع بیتالمال تصرف میکردند و مؤمنان و شیعیان بر اثر رفتوآمد و معاشرت با
کارگزاران حکومتهای اموی و عباسی ،با آنان دادوستد و همزیستی داشتند و طبعاً از اموال

حکومت و کارگزاران آنان ،به دست مردم ،از جمله شیعیان میرسید .ائمه نیز مصلحت
را در آن دیدند که تصرف در انفال و خمس را در «مناکح»« ،مساکن» و «متاجر» و یا تنها در

مناکح برای شیعیان حالل کنند ،تا آنان بهراحتی بتوانند به زندگی خود ادامه دهند و از این
زاویه دچار مشکل نشوند؛ چون در غیر این صورت آنان گاه مجبور میشدند در این اموال

تصرف کنند و این تصرف در واقع ،تصرف در مال حرام و غاصبانه بود.

بهعبارت دیگر ،بعید نیست که از روایات تحلیل ،استفاده شود که هرگاه حکومت

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

حکومتهایی که غیرمشروع بودند و حق تصرف در انفال را نداشتند؛ اما آنان در انفال و
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غیراسالمی در جامعه استقرار یابد ،از آنجا که مشروع نیست و حق تصرف در انفال را

ندارد ،انفال برای شیعیان مباح باشد؛ اما هرگاه حکومت اسالمی استقرار یابد ،الزم است در

چهارچوب قوانین حکومت در آنها تصرف شود و کسی حق ندارد بدون اجازه مسئوالن و
فراتر از قانون در انفال تصرف کند.

اما قول قویتر و منتخب در این رابطه آن است که انفال در زمان غیبت ،ملک ولیفقیه

عادل بوده که در ادامه اشارة مختصری به این نظریه میشود.

طبق مذهب امامیه که در جای خودش ثابت شده 1،بین اختیارات رسول خدا و ائمه

معصوم در زمان حضور و اختیارات فقیه عادل در عصر غیبت ،برای ادارة حکومت
اسالمی و اجرای قوانین و دستورات اسالمی ،هیچ تفاوتی وجود ندارد و در حقیقت والیت

ولیفقیه ادامة همان والیت پیامبر اکرم و امامان معصوم است.

بنابراین اگر در عصر غیبت ،دولتی اسالمی با رهبری ولیفقیه جامعالشرایط تشکیل شود،

اموال عمومی و انفال و از جمله ،مراتع و جنگلها در اختیار او قرار خواهد گرفت؛ زیرا او
والی و رهبر است و این اموال برای رسول خدا و امامان معصوم در عصر حضور ،از این

جهت قرار داده شده که آنها امام و هدایتگر جامعهاند .در نتیجه اگر کسی این ویژگی را
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داشته باشد ،اگرچه بقیة ویژگیهای معصومان را دارا نباشد ،این منابع ،در اختیار او قرار
خواهد گرفت.

دلیل دیگری که داللت بر ملکیت ولیفقیه بر انفال دارد ،این است که قب ً
ال ثابت شد
که انفال ،ملک منصب امامت و رهبری پیامبر و ائمه است و در واقع ِ
ملک شخصیت

حقوقی آنهاست ،نه شخصیت حقیقی .با توجه به این مطلب هرگاه ولیفقیه بهعنوان نایب

عام امام سکان جامعه اسالمی را در زمان غیبت بر عهده گیرد ،برای ادارة جامعه اسالمی
و برقراری عدالت اجتماعی ،تمام انفال و از جمله مراتع و جنگلها ،ملک ایشان خواهد بود.

 .1ر.ک .نراقــی1408 ،ق187 :؛ خمینــی1421 ،ق 41/3 ،467/2 :و 42؛ خمینــی 51 :1379 ،و 59؛ خامنهای،
13 :1388؛ جوادی آملی188 :1368 ،؛ مصباح یزدی107 :1391 ،؛ منتظری1409 ،ق 214/2 :و.31/3

نتیجه آنکه طبق نظر اکثر فقهای امامیه 1،ولیفقیه در زمان غیبت ،مالک تمام انفال ،از

جمله مراتع و جنگلها خواهد بود و طبق مصلحت جامعه اسالمی در آن تصرف میکند.
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 -3مالکیت مراتع و جنگلها در فقه حنفیه
در مذهب حنفیه مراتع و جنگلها زیرمجموعة عنوان مباحات قرار میگیرد .فقهای حنفیه

برای مباحات مصادیق گوناگونی در کتابهای فقهی نام بردهاند که در اینجا به تعدادی

از آنها از باب نمونه اشاره میشود :علفهای مراتع ،درختان جنگل ،زمینهای موات،

زمینهای بیمالک ،معادن ،آبها ،حیوانات خشکی و دریایی ،فضا و( . ...سرخسی1414 ،ق:

 161/23و 164؛ زحیلی1409 ،ق 911/4 :و )562/6

همان طور که ذکر شد از مصادیق مباحات ،علفهای خودرو در مراتع و درختان خودرو

در جنگلها است که از آنها تعبیر به «کالء» و «آجام» شده است .همچنین در تعریف «کالء»
گفته شده :عبارت است از علفها و گیاهانی که در زمین ،بهصورت خودرو و بدون ِکشت،
برای استفاده و چرای چهارپایان میروید ،اعم از اینکه خشک شده باشد یا اینکه تازه باشد.

(قلعهجی ،بیتا )1653/2 :در تعریف «آجام» نیز گفته شده :درختان انبوه و متراکم در جنگلها

یا زمینهای بیمالک را گویند( .ابویوسف ،بیتا117 :؛ کاسانی1406 ،ق193/6 :؛ زحیلی،

1409ق)909/4 :

بعد از آنکه ثابت شد علفهای روییده در مراتع و درختان در جنگلها از مصادیق

مراتع و جنگلها میشود یا خیر .در پاسخ باید گفت :بحث ما دربارة اصل مرتع و جنگل،
یعنی اصل زمین است ،همراه با آنچه در داخل آنها از علفها ،هیزمها ،چوبها ،درختان

و ...است؛ در حالی که تعبیرهای مذکور فقط شامل علفها و درختان بدون عرصه و زمین

میشود؛ بنابراین همان طور که در تعریف مباح ذکر شد ،مباح دو نوع مصداق دارد :منقول
و غیرمنقول و کالء و آجام از مصادیق منقول است ،ولی خود مراتع و جنگلها از مصادیق

 .1البته بعضی از فقهای امامیه مثل صاحب جواهر در خصوص مالکیت بعضی از اراضی ،مثل زمینهای آباد
طبیعــی ،قائلاند که اینها زیرمجموعة انفال قرار نمیگیرد؛ بلکه جزء مباحات اصلی اســت( .ر.ک .نجفی،
)120/16 :1362

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

مباحات است ،اکنون سؤال این است که آیا این تعبیر کالء و آجام شامل محل بحث ،یعنی
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غیرمنقول است .در نتیجه بحث مراتع و جنگلها شامل کالء و آجام نمیشود.

در ادامه به بررسی مالکیت مباحات و در نتیجه مالکیت مراتع و جنگلها در فقه حنفیه

پرداخته میشود.

 -1-3مالکیت مباحات
مباحات که ثروتهای خدادادی است ،به تمامی مسلمانان بلکه به تمام مردم تعلق دارد و

استفاده و بهرهبرداری از آنها برای تمام مردم ،مشاع است .اکنون سؤالی که مطرح میشود
این است که مالک این مباحات کیست؟ در پاسخ باید گفت :مباحات در ابتدا ملک کسی

نیست و همه در استفاده آن مساوی هستند؛ امّا اگر کسی بر آن تسلّط و استیال پیدا کند مالک

آن میشود.

دلیل آن روایات زیادی از پیامبر اکرم است که در این رابطه بیان شده و بهعنوان نمونه

به مواردی اشاره میشود.
َ َ
ْ َ
َ
َ
الف) َ«م ْن َس َب َق ِإلی َما ل ْم ْیس ِبق ُه ِإل ِیه ُم ْس ِل ٌم ،ف ُه َو ل ُه( ».سجستانی1430 ،ق( )679/4 :هرکس
در دستیابی به چیزی از دیگر مسلمانان سبقت و پیشی بگرید ،مالک آن میشود).
ً
ب) «من أحیا أرضا میتة فهی له( ».ترمذی1395 ،ق655/3 :؛ بخاری1422 ،ق)106/3 :

دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

(هرکس زمین مردهای را احیا کند مالک آن میشود).
ً
ج) «من عمر أرضا لیست ألحد ،فهو أحق بها( ».بخاری1422 ،ق( )106/3 :هرکس زمینی
که ملک کسی نیست را آباد کند از دیگران نسبت به آن اولویت دارد).
ُ ُ َ
النار( ».سجستانی1430 ،ق)344/5 :
و
،
الماء
و
،
الکأل
فی
:
الث
ث
د) «المسلمون شرکاء فی
ِ
ٍ
ِ
ِ
(مسلمانان [مردم] در سه چیز شریکاند :آب ،گیاه و آتش).
سرخسی از فقهای حنفیه در توضیح و تفسیر حدیث آخر که حدیث مشهوری از پیامبر

اکرم است ،مینویسد :استفاده و بهرهبرداری از سه عنوانی که در روایت آمده ،مثل
استفاده از نور خورشید و فضا است .همة مسلمانان و غیرمسلمانان در بهرهبرداری از آن

مساویاند و کسی حق ندارد دیگران را از استفاده از آن منع کند؛ این مثل استفاده از معابر و
راههای عمومی است .ایشان در ادامه میافزاید :منظور از لفظ «شرکة» که در روایت آمده بیان
اصل مباحبودن و مساویبودن مردم در بهرهبرداری از آن است؛ نه اینکه مردم مالک آنها

باشند( .ر.ک .سرخسی1414 ،ق)164/23 :

عالوه بر احادیث پیامبر ،در منابع عامه از جمله حنفیه عباراتی آمده که مطلب مذکور
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را تأیید میکند؛ چنانکه یکی از اسباب مالکیت را استیال و مسلّطشدن بر مباحات دانستهاند:
ّ
«إن أسباب أو مصادر الملکیة التامة فی الشریعة أربعة و هی :االستیالء علی المباح ...و فی القانون
المدنی هی ستة :االستیالء علی ما لیس له مالک من منقول أو عقار( ».زحیلی ،بیتا)562/6 :

برای ترجمة عبارت ،ابتدا باید دانست که در تفسیر «االستیالء علی المباح» گفته شده:

«االستیالء علی المباح :السبق إلی وضع الید علی مال ال مالک له»( .قلعهجی1408 ،ق)67 :
(استیال بهمعنای سبقتگرفتن در مسلّطشدن بر مال بیمالک است).

بنابراین معنای عبارت یادشده ،اینطور است :اسباب مالکیت تام (مالکیت خود شیء و

منفعتش) در شریعت ،چهار مورد است :مسلّطشدن بر مباحات ...و در قانون مدنی شش مورد

است :مسلّطشدن بر چیزی که مالک ندارد ،چه منقول باشد و چه غیرمنقول.

در مجله عدلیه که توسط جمعی از نویسندگان حنفی نوشته شده ،با اقتباس از روایات

پیامبر بر این مطلب تأکید شده و آمده« :برای هرکسی جایز است از مباحات استفاده

کند ،البته بهشرط اینکه به مردم آسیب نرساند( ».جمعی از نویسندگان ،بیتا )241 :همچنین
آمده است« :کسی حق ندارد دیگران را از دستیابی و استفاده از مباحات منع کند( ».جمعی

از نویسندگان ،بیتا)241 :

که قانونی مبنی بر عدم جواز تصرف یا محدودشدن تصرف وضع نشده باشد .چنانکه در

مادة  832و  835قانون مدنی سوری و مادة  874قانون مدنی مصری و بقیة قوانین مدنی،

محدودیتهایی در این زمینه قرار داده شده است:

ماده  .1 :832زمینهای غیرزراعی که مالک خصوصی ندارد ،ملک دولت است؛ .2

تصرف آنها بدون مجوز قانونی برابر با مقررات ،جایز نیست.
تملّک این زمینها و یا ّ

ماده  :835درخواست تصاحب و تملّک هریک از حقوق حقیقی درمورد امالک

ثبتشده در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و همچنین درمورد جنگلها و امالک
متروکه ،متصل یا محافظتشده ،مجاز نیست( .سایت نادی المحامی السوری)2019/10/ 3 ،

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

البته باید یادآوری کرد که جواز تصرف همة مردم در مباحات مشروط به این است
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بنابراین مراتع و جنگلها که از مباحات است ،در ابتدا ملک کسی نیست و هرکس

زودتر از دیگران نسبت به تسلط بر آنها اقدام کند ،مالک آنها میشود؛ بهشرط آنکه قوانین

موجود از آن ممانعت نکند؛ امّا با توجه به قوانین موضوعه ،این اموال در حال حاضر جزء
اموال عمومی دولت محسوب میشود و بدون مجوز قانونی ،حق دخل و تصرف در این

اموال داده نشده است.

 -4تفاوت نظر امامیه و حنفیه در مالکیت مراتع و جنگلها
همان طور که فقهای امامیه ،مراتع و جنگلها را ملک دولت اسالمی میدانند ،فقهای

حنفیه نیز آنها را ملک دولت اسالمی میدانند؛ اما با این تفاوت که امامیه آنها را جزء انفال
و حنفیه جزء مباحات میدانند .فرق دیگری که وجود دارد اینکه رئیس دولت از نظر امامیه

در عصر حضور ،رسول خدا و ائمه هدی و در عصر غیبت ،فقیه جامعالشرایط است،
ولی از نظر مذهب حنفیه در عصر حضور ،رسول خدا و پس از او خلفای اربعه و پس از

خلفای اربعه ،دولتهای حاکم بر شهرهای مسلماناناند.

یکی از معایبی که میتوان برای نظریه فقه حنفیه برشمرد این است که تمام ثروتهای

دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

خدادادی ،از جمله مراتع و جنگلها در اختیار دولت حاکم بر کشور اسالمی قرار میگیرد،

اگرچه ایشان فاسق باشد؛ بنابراین ،معلوم نیست که چنین حاکمی چه بالیی بر سر این

سرمایههای ملی درمیآورد؛ برخالف فقه امامیه که یکی از شرایط ولیفقیه را عدالت

میداند؛ (ر.ک .خمینی1434 ،ق )50 :در نتیجه چنین حاکمی نهایت تالش خود را در توزیع
و صرف این اموال در جهت عدالت اجتماعی معطوف میکند.

ثمرة عملی که برای مالکیت مراتع و جنگلها در این دو نظام فقهی میتوان بیان نمود

این است که طبق فقه حنفیه ،پادشاه و امثال ایشان که بهعنوان حاکم اسالمی بر امت اسالمی

حکومت میکنند ،از ثروتها و سرمایههای ملی به نفع شخصی خود سوءاستفاده میکنند
و هر روز ثروتمندتر میشوند ،در مقابل مردم و بهویژه افراد کمدرآمد ،هر روز فقیرتر و

فاصله طبقاتی بین حاکم و امت هر روز بیشتر میشود؛ برخالف نظام فقهی امامیه که در
شرایط ولیفقیه ،عدالت (خمینی1434 ،ق )50 :و زهد در دنیا (ر.ک .منتظری1409 ،ق:

 )91/2را قرار دادهاند و طبق این شرایط است که ولیفقیه مانند افراد متوسط جامعه ،بلکه
افراد کمدرآمد جامعه زندگی میکند.
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تفاوت دیگری که بین مالکیت در فقه امامیه با حنفیه وجود دارد ،این است که در فقه

حنفیه ،دولت ،مالک واقعی نیست؛ بلکه مالک آن ،عموم مسلمانان هستند و حاکم اسالمی
بهعنوان نمایندة مردم حق تصرف در آن را دارد؛ برخالف امامیه که دولت و بهعبارت
صحیحتر ،حاکم اسالمی ،مالک واقعی آن است.

شیخ طوسی از فقهای امامیه در کتاب خالف که کتابی در زمینة فقه مقارن است،
ت المال (یکون للمسلمین) عند الفقهاء ،و عندنا لإلمام،
مینویسد« :کل موضع وجب المال لبی 
دلیلنا :اجماع الفرقة و أخبارهم( ».طوسی1407 ،ق( )23/4 :در هرجا که مالی برای بیتالمال

دانسته شده است ،نزد فقهای اهلسنت برای مسلمانان است و نزد ما برای امام است ...دلیل ما
اجماع فرقة امامیه و روایات آنان است).

در پایان ،نگارنده الزم میداند که با اقتباس از تعریف امامخمینی از انفال که بهنظر تعریف

جامعی نسبت به سایر تعریفها است ،به پیشنهاد مادهای قانونی بپردازد که عبارت است از:
«هر نوع مالی ،چه منقول و چه غیرمنقول ،هرگاه مالک و سرپرست خصوصی نداشته باشد،

از آ ِن حکومت اسالمی است».؛ بنابراین مواردی که تعریف اصطالحی مرتع و جنگل بر آن

صدق نمیکند ،با توجه به داشتن پوشش گیاهی و درختی غیرمتعارف و با توجه به این قاعدة

نتیجهگیری
بر اساس آنچه گذشت و مبتنی بر آیات ،روایات ،اقوال فقها و تحلیل صحیح آنها ،نتایج

زیر به دست میآید:

 .1در فقه امامیه ،مراتع و جنگلها جزء انفال و انفال ،ملک حاکم اسالمی است که برای

اثبات این حکم به آیات قرآن ،روایات معصومان و کلمات فقها استناد شده است .حاکم

اسالمی در زمان رسول اکرم و بعد از ایشان ،در زمان حضور سایر معصومان ،خود
این بزرگواران و در زمان غیبت هم ولیفقیه جامعالشرایط است و طبق فقه امامیه حاکم

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگلها در فقه امامیه و حنفیه

کلی ،زیرمجموعة انفال قرار گرفته و احکام انفال بر آنها جاری میشود.
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اسالمی هرطور صالح بداند در آنها تصرف میکند.

 .2در مالکیت امام و حاکم اسالمی نسبت به انفال ،سه احتمال متصور است :اول ،عنوا ِن

مشیربودن رسالت و امامت؛ دوم ،حیثیت تعلیله داشتن؛ س ّوم ،حیثیت تقییدیه داشتن .با توجه
به رد احتمال اول و دوم ،احتمال سوم ثابت میشود که داللت بر این دارد که انفال ملک

شخصیت حقوقی امام و حاکم اسالمی است ،نه شخصیت حقیقی آنها و مستند این احتمال،
روایات اهلبیت ،سیرة عقال و مؤیدات و قراین است.

 .3در فقه حنفیه ،مراتع و جنگلها جزء مباحات اولیه است که از ثروتهای خدادادی

به حساب میآید .مهمترین مستند این حکم ،روایت معروفی از پیامبر اکرم است که
مسلمانان یا همة مردم را در سه چیز شریک میدانند :آب ،گیاه و آتش .طبق مبنای حنفیه،

مباحات در ابتدا ملک کسی نیست و هرکس نسبت به دیگران بر آنها سبقت بگیرد ،مالک

آنها میشود .البته در عصر کنونی ،حکومت اسالمی بهعنوان نمایندة مردم ،مسئولیت صیانت
و نگهداری از آنها را به عهده دارد و در واقع به نمایندگی از مردم ،مالک آنها محسوب

میشود؛ بنابراین برای حفظ و بقای ثروتهای عمومی و نیز رعایت عدالت و مصلحت
عمومی ،حتی برای آیندگان ،دولت از تصرف بیرویه و قطع درختان و تغییر پوششهای

دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

گیاهی جلوگیری به عمل میآورد.

 .4تفاوت اساسی که بین مالکیت در فقه امامیه با حنفیه وجود دارد ،این است که در فقه

حنفیه ،دولت ،مالک واقعی نیست؛ بلکه مالک آن ،عموم مسلمانان هستند و حاکم اسالمی
بهعنوان نمایندة مردم حق تصرف در آن را دارد؛ برخالف امامیه که دولت و بهعبارت
صحیحتر ،حاکم اسالمی ،مالک واقعی آن است.

فهرست منابع
* قرآن کریم.
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	12.حلی ،محمد بن احمد بن ادریس1410 ،ق ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،چ ،2قم:
مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین.
	13.خامنهای ،علی ،1388 ،اجوبة االستفتائات (فارسی) ،تهران :هدی.
	14.خمینی ،روحاهلل1421 ،ق ،کتاب البیع ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی.
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	 ،1392 ،-------------15.تحریر الوسیله ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امامخمینی.

	1434 ،-------------16.ق ،والیت فقیه (حکومت اسالمی) ،تهران :مؤسسه تنظیم
و نشر آثار امامخمینی.

	17.خوئی ،أبوالقاسم ،بیتا ،المستند فی شرح العروة الوثقی ،تحقیق مرتضی بروجردی،
قم :مؤسسه احیای آثار امام خوئی.

	18.دهخدا ،علیاکبر ،1377 ،لغتنامه دهخدا ،چ ،2تهران :دانشگاه تهران.
	19.زحیلی ،وهبة1409 ،ق ،الفقه اإلسالمی و أدلته ،دمشق :دارالفکر.
	20.کاتوزیان ،ناصر ،1388 ،اموال و مالکیت ،چ ،29تهران :میزان.
	21.سجستانی ،أبوداود1430 ،ق ،سنن أبیداود ،تحقیق ش َعیب األرنؤوط ،بیجا :دارالرسالة
العالمیة.

	22.سرخسی ،محمد بن أحمد1414 ،ق ،المبسوط ،بیروت :دارالمعرفة.
	23.شوکت فدایی ،محسن و عباسعلی سندگل ،1378 ،مقدمهای بر دام و مرتع ،تهران:
دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

دفتر طرح و برنامهریزی و هماهنگی امور پژوهشی.

	24.طباطبائی ،محمدحسین1393 ،ق ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چ ،2قم :اسماعیلیان.
	25.طوسی ،محمد بن حسن ،1364 ،تهذیب االحکام ،چ ،4تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
	1400 ،----------------26.ق ،النهایة ،چ ،2بیروت :دارالکتاب العربی.
	1407 ،----------------27.ق ،الخالف ،قم :اسالمی.
	 ،----------------28.بیتا ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی.

	1387 ،----------------29.ق ،الجمل و العقود فی العبادات ،مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

	30.عاملی ،محمد1411 ،ق ،مدارک األحکام ،بیروت :مؤسسه آلالبیت.
	31.قلعهجی ،محمدرواس ،بیتا ،الموسوعة الفقهیة المیسرة ،بیروت :دارالنفایس.

	1408 ،---------------32.ق ،معجم لغة الفقهاء ،بیجا :دارالنفایس.
	33.کاسانی ،أبوبکر بن مسعود1406 ،ق ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،چ ،2بیجا:
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دارالکتب العلمیة.
	34.کلینی ،محمد بن یعقوب1407 ،ق ،الکافی ،چ ،4تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
	35.مجلسی ،محمدباقر1404 ،ق ،مرآة العقول ،چ ،2تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
	36.مروارید ،علیأصغر1410 ،ق ،الینابیع الفقهیة ،بیروت :دارالتراث  -الداراإلسالمیة.
	37.مصباح یزدی ،محمدتقی ،1391 ،مردمساالری دینی و نظریه والیت فقیه ،بیجا:
مؤسسة امامخمینی.

	38.مفید ،محمد بن محمد بن ن ُعمان1413 ،ق ،المقنعة ،قم :کنگرة جهانی هزاره شیخ
مفید.

	39.منتظری ،حسینعلی1409 ،ق ،مبانی فقهی حکومت اسالمی ،قم :مؤسسة کیهان.
	40.نجفی ،محمدحسن ،1362 ،جواهرالکالم ،چ ،7بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
	41.نراقی ،احمد بن محمدمهدی1415 ،ق ،مستند الشیعة ،قم :مؤسسه آلالبیت.
	42.یزدی ،محمدکاظم ،1370 ،حاشیه مکاسب ،چ ،4قم :اسماعیلیان.
منابع اینترنتی:

	43.سایت نادی المحامی السوری« ،2019/10/ 3 ،استشارات و أسئلة و أجوبة فی القوانین
	44.سایت وزارت جهاد کشاورزی« ،1385/10/4 ،دستورالعمل ضوابط واگذاری
اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی»:

https://maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolseinstruction&lang=1&s
ub=0&PageID=31103&PageIDF=0&tempname=Main.
	45.وبالگ منابع حقوقی دکتر احمد بیگی« ،1392/9/25 ،قانون مدنی مصر»:
http://beygi-ahmad.blogfa.com/post/40.
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