
 

 چکیده

یکی از ارکان مهم اقتصاد جهانی مال است؛ زیرا مال رکن  الن ی ا اساسنی سنرمای  را           

در عرلة حقنو   .  های اقتصادی استسازد ا ای  سرمای  در جای خود محور تمام فعالیتمی

هنای حقوقنی افنراد ا اصن ا             نیز مال از اهمیت خالی بر خوردار است؛ زیرا اکثر رابطن   

هنا را منال تنلکی              ها ا ب ش عمدة تعامالت تجاری ا تولیندی اننسان         مؤسسات ا صرکت

نظر ب  همة آنچ  تا کنون گفت  صد هم در فق  اسالمی ا هم در قانون مدنی راجن      .  دهدمی

های فقهنی خنود     فقهای اسالم در تمام کتاب .  ب  مال توضیحات نسبتاً خوبی ارائ  صده است

ب  ای  موضوع پرداخت  اند ا حقوقدانان نیز تالش کردند جوانب م ت ف امنوال را بن  بحن        

بنندی امنوال در       انند دسنت      یی ک  انجام داده   بگیرند ا در ای  گیرادار یکی از کارهای عمده

همچنان تبیی  ای  موضوع کن  آینا منناف  هنم از         .  ها ا اقسام م ت ف ا گوناگون است گون 

 .راد یا چیز دیگری غیر از مال استجم ة اموال ب  صمار می

 .      اموال خاصه، قابلیت تملک  مال، منفعت، اموال عامه، :گان کلیدیواژه

 های فقه و حقوق اهمیت مال و جایگاه آن در حوزه

 پوهندوی عبدالمجید صمیم: نویسنده



 

 مقدمه
تعریف اموال  تبیی  ا تلریح حقو  آن یکی از مهمتری  مباح  حقو  اعیان ا امنال      

هایی اطنال      هر حقوقدانی باید بداند ک  منظور از مال چیست ا ای  ااژه بر چ  پدیده .  است
 .رادهم از جم ة اموال ب  صمار نمیگردد ا چ  مواردی با اجود داصت  نام مالیت با آنمی

تمام مطالبی ک  در عرلة حقو  اعیان آمده بن  منظنور     .  مال فرادگاه حقو  عینی است
تنظیم رابطة انسان با مال است؛ رای ای  اساس معرفت ا صناخت ا داصت  تصویر حقوقنی      

هاینی  ای  مقال تالش خواهد کرد در ای  عرلن  گنام        .  درستی از اموال الزم ا ضراری است
 .بردارد

های مع وماتی برای خواننده اسنت تنا بتوانند           هدف از ای  مقال  تهی  ا ارائة پیش زمین 
مدار است ا اا باید بن        مند ا حقو  بهتر ا بیلتر بداند ک  رابطة اا با اموال یک رابطة ضابط 

های حقوقی احترام داصت  باصد  ب  خصو  آنگناه کن  امنوال از            ای  رابط  بر طبق فورمول
طریق داد ا ستدهای بازرگانی ا تجاری موجنب تعنامالت حقوقنی بین  افنراد ا اصن ا                          

 .صودمی
 معنای لغوی مال

عادت بر ای  است ک  هرگاه مصط حی را خواست  باصند تعریف کنند  ابتدا مفهوم لغنوی  
کنند؛ سپس مفهوم الطالحی آن  تا ثابت صود کن  بین  این  دا معننی         آن را است راج می

پیوند ا رابط  اجود دارد  ا اگر ای  رابط  ثابنت ننلود  ای بنسا کن  معننای النطالحی را                    
 .توان درست یا ال اق  دقیق دانستنمی

هنا         ع مای ع م لغت برای یافت  معنای لغنوی منال سنعی ا تنالش فنرااان کردنند  آن               
مننال هنر آن چنیزی اسنت کنن  در م ننک صنن   باصنند  جمنن  آن امننوال                                       »:  گویننندمنی 
  (8371: 5)« صودمی

های معاجم عربی است  ااژة مال ا م نک تقریبناً     بر بنیاد ای  معنی ک  بر گرفت  از کتاب
راد یا ن  بحثی ب   در ای  تعریف از مناف  اینک  از جم ة مال ب  صمار می.  مرادف همدیگر اند
 .میان نیامده است

در کنار ع مای ع م لغت  فقها نیز معانیِ را برای ک مة مال ذکنر نمنوده ا در منورد آن               
کنند ا   مال در لغت عبارت از هر آن چیزی است ک  انسان آن را بالفع  احراز می »:  گفت  اند
خواه عی  باصد؛ مانند طال  نقره  حیوان  نبات ا از ای  قبین  ینا بنا منفعنت         .  صودمالک می

باصد؛ مانند سنوار صندن در اسنای  نق ین   پوصنیدن لبناس  سنکونت گزیندن ا از این                                                 
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  (74: 9؛ 94: 7). «قبی 
صود هنم  صود  مفهوم لغوی مال هم صام  م ک میآنگون  ک  در ای  تعریف مالحظ  می

ها ب  دنبال ب  دسنت  صام  منفعت؛ بنا بر ای  هر آنچ  قاب یت م کیت را داصت  باصد ا انسان
 .آاردن آن باصند مال است  خواه عینی از اعیان باصد یا منفعتی از مناف 

 مال در اصطالح
همة ک مات با خود فقط مفهوم لغوی دارند؛ اما هرگاه این  ک من  از سنوی اهن  ع نوم              

. گنیرد م ت ف مورد استفاده قرار گیرد؛ از سوی ای  ع ما معنای الطالحی نیز ب  خنود منی     
 . صودصود ب  نام تعریف الطالحی صناخت  میتعریفی ک  از سوی ای  ع ما ارائ  می

ااژة مال نیز چنی  اضعیتی دارد؛ طنوری کن  عنالاه بنر مفهنوم لغنوی دارای مفهنوم                   
های حقوقی باید در دا عرلنة منورد      مفهوم الطالحی مال را در حوزه.  الطالحی نیز هست

ذیناًل بن  هنر دا منورد اصناره                    .  مطالع  قرار داد  ن ست  مفهوم فقهی ا دام  مفهوم قنانونی 
 .صودمی

 در اصطالح فقها -گفتار اول
در تعریف فقهی مال  فقهای کرام دارای دا اتجاه هستند  یکی اتجناه احنناف ا دیگنری       

 .گیریماینک تعریف مال را در نظرگاه هر دا اتجاه ب  بررسی می. اتجاه جمهور
  در نظر احناف: الف

چیزی اسنت کن  امکنان حینازت ا احنراز آن              هر آن »:  گوینداحناف در تعریف مال می 
 (94: 7). «موجود باصد ا عادتاً از آن نف  برده صود

 :صود ک  مالیت در چیزی مقتضی اجود دا عنصر استاز ای  تعریف چنی  برداصت می
ا بر ای  اساس هر آنچ  ک  امکنان حینازت آن موجنود          :  امکانیت حیازت ا احراز آن  -8

ا آنچ  امکانیت تس ط بنر  ...  ع م  صجاعت  لحت  صرف ا:  نباصد؛ مانند امور معنوی همچون
آن موجود نباصد؛ مانند هوای آزاد  حرارت خورصید  نور مهتاب ا از ای  قبی  مال ب  صنمار    

 .راد نمی
امکانیت انتفاع از آن  یا ب  معنای دیگر عادتاً قاب  انتفاع باصد ا بنر این  اسناس هنر          -2

اعینانی؛ ماننند خودمنرده  غنفای فاسند  غنفای             .  آنچ  از آن انتفاع گرفت  نلود مال نیست  
مسموم ا از ای  قبی  ا یا از آن انتفاع گرفت  صود؛ الی ارزش چندانی نداصت  باصند؛ ماننند       

  (94: 9؛ 94: 7). یک یا چند دانة معداد گندم  یک قطره یا چند قطره آب ا از ای  قبی 

احناف در ای  زمین  توضیح جالب دیگری نیز دارند ا آن اینک  مالینت بن  تمنول همنة         

 سال چهارم  03 های فق  ا حقو  اهمیت مال ا جایگاه آن در حوزه



 

بر ای  اساس اگر عینی از اعینان ننزد     .  صودها بر عینی از اعیان ثابت میمردم یا بعضی از آن
برخی از مردم مال بود ا نزد برخی دیگر مال نبنود؛ ماننند صنراب ا خنو  کن  ننزد غینر                 

همچننان  .  رادمس مانان مال است ا نزد مس مانان مال غیر متقوم  باز هم مال ب  صنمار منی   
های قدیم  کهن  ا فرسوده  لنفت      اگر برخی از مردم تمول مالی را تر  کردند  مانند لباس

؛ زیرا ای بسا   (54:  7)صود تا اینک  تمام مردم تمول آن را تر  کنند مالیت از آن بر داصت  نمی
آید؛ امنا ننزد دیگنران       اموال ک  نزد برخی از مردم کهن  ا فرسوده ا مستعم  ب  حساب می 

 .مورد استفاده ا استعمال است
 تعریف مال نزد جمهور علما: ب

جمهور ع ما  یعنی فقهای مفاهب مالکی  صافعی ا حنب ی در تبیی  مفهنوم النطالحی       
چیزی است کن  دارای قیمنت      مال عبارت از هر آن»:  گویندها میآن.  مال نظر دیگری دارند

صود این  فقهنا در تعرینف        ؛ طوری ک  مالحظ  می (54:  7)«  باصد ا ت ف کنندة آن تااان صود
 :اند مال دا معیار را ذکر کرده

هر آنچ  دارای قیمت ا ارزش    : گویندها میآن. اینک  آن عی  قیمت مادی داصت  باصد -
 آید ا اگر نباصد مال نیست؛مادی باصد مال ب  حساب می

اینک  آن صیئ تحت قاعدة ضمان در آید؛ ب  ای  معنی ک  اگر آن صیئ ت ف صود  اگنر     -
 . لاحبش خواستار تااان ا ضمان صد مال است ا اگر نلد مال نیست

 تعریف مال در قانون -گفتار دوم
مهمتری  قوانینی ک  در اینجا مد نظر ماست  قانون مدنی است  زیرا بح  منال معمنوالً     

یکی  مج   األحکام   :  قانون مدنی دارای دا منب  است.  گیرددر حوزة حقو  مدنی لورت می
 .ا دیگری  قانون مدنی

منال عبنارت    »:  گویند خود در تعریف مال چنی  منی  821مج   األحکام العدلی  در مادة 
چیزی است ک  طبیعت انسان ب  آن تمای  یابد ا ذخیره ساخت  آن تنا اقنت     است از هر آن

  (54: 3). «ضرارت استفاده ممک  باصد  خواه ای  صیئ منقول باصد یا غیر منقول
هنای معنراف    ای  تعریف مج   از مال  بر بنیاد فق  حنفی است؛ زیرا برگرفتن  از کتناب      

باصند  کن  هنر دا       اب  عابندی  منی    «  رد المحتار»اب  نجیم ا «  البحر الرائق»فقهی احناف 
با اجود ای   تعریف مج ن       .  های معتمد در مفهب حنفی استکتاب یاد صده از جم   کتاب

توانند رهنایی یابند       توان دقیق دانست؛ زیرا از نقدهایی ک  بر آن لورت گرفتن  نمنی   را نمی
 :چون
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صود؛ زیرا قاب  ادخار نیستند؛ چنون بن  سنرعت        جات ا سبزیجات را صام  نمی میوه  -8
البت  با ابنفار ا اسنای ی ماننند          .  ها مال است صوند  ای  در حالی است ک  تمام ای  فاسد می

جات در ال  ا طبیعت خنود بندان اسنای          توان ای  کار را کرد؛ الی چون میوهی چال می
ها را مال دانست؛ در     توان بر بنیاد تعریف مج   آنقاب  ذخیره سازی نیستند؛ بنا بر ای  نمی

 .جات اتفا  نظر دارند حالی ک  تمام فقها ا حقوقدانان بر مالیت میوه
ها تمای  ندارد؛ امنا بنا این        صود؛ زیرا طب  انسان ب  آنداا ا سموم را نیز صام  نمی -2

 .صودها میالف اطال  مال بر آن

طب  انسان ب  اصیای مباح؛ مانند صکار ا اصجار تمای  دارد  با ای  الف این  منوارد       -7
قب  از محرز صدن مال نیستند؛ اما قانون مدنی ک  ب  حی  قنانون منادر در عرلنة حقنو          

مال عبارت اسنت از     »:  گویدخویش راج  ب  مال چنی  می 932مدنی مطرح است  در مادة 
  (932/م: 1). «عی  ا یا حقی ک  نزد مردم قیمت مادی داصت  باصد

صود  قانون مدنی افغانستان در تعریف مال  اتجاه جمهور ع منا را      آنگون  ک  مالحظ  می
 .است  ن  بر اساس تعریف احناف  ها  مال را تعریف کردهپفیرفت  ا بر اساس تعریف آن

 های دینی جایگاه مال در آموزه
ااژة .  ای بنرای منال ا سنرمای  قاین  صنده انند               قرآن کریم ا احادی  نبوی جایگاه ایژه

از .  فجنر   24کهنف ا     91بقره   293بقره   833چهار بار در قرآن ذکر صده  در آیة «  المال»
ا صنما منال را بنسیار        )  (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّااً   ):  جم ة در سورة مبارکة فجر فرموده است

ا در آیاتی دیگر از مال ا سرمای  با خیر ا فنض  ننیز تعبینر           {  24:الفجر}(  داریدداست می
 .گردیده است

مال ا ثرات پنا  ا حنالل بنرای اننسان           »  : فرمود صدر احادی  نبوی نیز  رسول اهلل 
  (757: 2). «نیکو کار ا لالح بسیار پسندیده است 

هنا  گی انسان ا رصد اقتصادی آن  ع مای اسالمی نیز همواره بر جایگاه مال در بهبود زنده
 .ها تولی  ا تأکید کردندا بهبود اضعیت دینی انسان

 مالیت منافع و اشیای غیر مادی
هر صنیئ منادی ا عیننی از اعینان از خنود               .  منظور از مناف  منفعت اصیای مادی است

منفعتی دارد ک  غیر مادی است؛ مثاًل منفعت خان  سکنی است یا منفعت موتنر انتقنال ینا           
دانند؛ اما ای    فقها ا حقوقدانان تمام مناف  را غیر مادی می .  منفعت غفا تغفی  ا از ای  قبی 

راد ینا نن د در     کنند ک  آیا مناف  ا اصیای غیر مادی هم مال ب  صمار میسوال را مطرح می

 سال چهارم  00 های فق  ا حقو  اهمیت مال ا جایگاه آن در حوزه



 

 : ای  خصو  دا نظر از سوی فقها ا حقوقدانان مطرح صده است
گنردد کن     در نظر احناف مال فقط بر اصیا ا اعیان مادیِ اطنال  منی     :نظر احناف:  الف

حقو  ا مناف  چون دارای بعد منادی ا جنسمی نینستند  از جم نة              . دارای محسوس باصد
 .راند؛ ب ک  از جم ة امال  انداموال ب  صمار نمی

بر خالف نظر فقهای احناف  جمهور فقها بر ای  نظرنند کن  منناف  ا         :جمهور فقها:  ب
ا .  حقو  هم در دایرة اموال داخ  اند؛ زیرا مقصود از هر مال منفعت آن اسنت نن  ذات آن           

باصند؛ پس حقو  ا مناف  هنم از جم نة         دیگر اینک  حقو  ا مناف  قاب  احراز ا حیازت می
 .رانداموال ب  صمار می

را پفیرفتن     رسد ا قانون مدنی هنم آن       از میان ای  رأی یاد صده  آنچ  راجح ب  نظر می
: 7)گیرد ا هم بر حقو  ا منناف    ای  نظر است ک  اطال  اموال هم بر اعیان مادی لورت می

؛ زیرا در داد ا ستدهای معالر ا تعامالت عرفی مردم  مناف  ا حقو  مرتبن  بنر آن       (99:  9؛ 58
صوند اگرچ  مادی نینستند؛ بن  عننوان          ارزش پولی ا مادی دارند ا حتی خرید ا فراش می

مثال کسی ک  در یک خان  ب  صک  اجاره سکونت دارد  یا با موتری از جایی ب  جایی دیگنر    
 .خرد نماید  منفعت سکنی ا انتقال را با پول از لاحب خان  ا لاحب موتر مینق  مکان می

ها ا اختالف نظرها در مورد مالیت حقو  ا مناف  از خنود آثناری بنر            ای  تفاات دیدگاه
 :صودها اصاره میگفارد ک  ب  عنوان نمون  ب  برخی از آنجای می

هرکس عینی را غصب کند ا در طول مدتی ک  نزد ااست از آن انتفاع بگنیرد؛ سنپس       -
اش باز گرداند  در نظر جمهور قیمت منفعتی را ک  گرفت  باید ب      آن عی  را ب  لاحب ال ی

لاحب عی  بپردازد ا در نزد احناف پرداخت چنی  قیمتی بنر اا الزم نینست؛ مگنر اینکن            
عی  موقوف باصد یا مم و  یتیم  یا آماده برای استغالل ک  در چنین  حناالتی ضنمان بنر         
غالب الزم است؛ چون ای  اعیان در صرایطی ک  قرار دارند نیاز ب  حفاظنت صندید ا دفن           

ها لورت گرفت     را نظر ب  ال  حفاظت در ای  اعیان ا تجاازی ک  بر آن عداان دارند؛ ازی 
الزم است غالب قیمت انتفاعی را ک  از ای  اعیان بر گرفت  ب  لاحب عی  بنپردازد؛ لیکن       

گیرد ک  چنی  حالتی در همة مناف  اجود دارد؛ پس بایند     ای  اعتراض بر احناف لورت می
صما از ای  نظر خود ک  بر غالب  تااان انتفاع نیست رجوع کنید ا فتوا دهید کن  در همنة      

 .حاالت باید قیمت انتفاع از سوی غالب برای لاحب عی  داده صود

یابد؛ زیرا اجاره یک نوع منفعت است ن   اجاره  در نزد احناف با مرگ مستأجر پایان می  -
صود؛ در حالی ک  نزد جمهور اجاره با منرگ منستأجر         یک نوع مال؛ ازینرا ب  ارث برده نمی
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یابد ا ارثة مستأجر این  منفعنت را بن        یابد؛ ب ک  تا پایان مدت خویش ادام  میخاتم  نمی
 .بردارث می

صود؛ ب  عنوان مثال حق خیار در معنامالت چن     در نزد احناف حقو  ب  ارث برده نمی  -
خیار صرط باصد یا خیار رؤیت چون ای  خیارات مال نیستند؛ اما نزد جمهور بن  ارث بنرده          

ا امنا     (52:  7)راند  صوند؛ زیرا ای  حقو  مناف  هستند ا مناف  هم جزء اموال ب  صمار می   می
نظر قانون در ای  خصو ؛ مج ة األحکام العدلیة در ای  زمین  از رأی ا نظر جمهور پنیرای    

م نک  »:  ای  مج   آمده اسنت    825در مادة .  نموده  مناف  را نیز از جم ة اموال دانست  است
چیزی ک  انسان آن را مالک گردیده باصد اعم از اینک  از جم ن  اعینان    عبارت است از هر آن

 (54: 3). «باصد یا مناف 
صود ک  ای  قانون نیز بنا نظنر جمهنور ع منا             از فحوای مواد قانون مدنی نیز دانست  می

 .صمارد موافق است ا مناف  را نیز از جم   اموال بر می

 اقسام مال 
در عرلة صناخت حقو  اعیان ا اموال  صناخت اقسام مال از جم نة ضنراریات منبرم ا        

هنایی ناصنی از آن       های حقوقی ا اجاینب ا مک فینت         اساسی است؛ زیرا برای تنظیم رابط 
 .های اموال الزم ا ضراری است معرفت انواع ا گون 

ب  لورت ک  در نظر فقها ا حقوقدانان  مال نظر ب  اعتبارات م ت ف دارای چهار تقسیم   
 :ذی  است

متقنوم ا غینر     :  ب  اعتبار اباحت انتفاع ا عدم اباحت ک  از ای  لحاظ بر دا قنسم اسنت    -
 .متقوم
: ب  اعتبار استقرار ا عدم استقرار در مح  خویش ک  از ای  لحناظ بنر دا قنسم اسنت         -

 .عقار ا منقول

مث نی ا   :  صودب  اعتبار تماث  ا عدم تماث  اجزا ک  از ای  لحاظ بر دا قسم تقسیم می     -
 .قیمی

ب  اعتبار بقا یا عدم بقای عی  با استعمال  ک  از ای  لحاظ هنم بنر دا قنسم تقنسیم                         -
 .استهالکی ا استعمالی: صودمی

 تقسیم مال به اعتبار متقوم و غیر متقوم
در تعریف مال متقوم ا غیر متقوم بی  فقها ا ع مای قانون اختالف نظر اجود دارد؛ زینرا   
در نظر فقها مال متقوم آنست ک  بالفع  محرز باصد ا در عی  حال صریعت اسنالمی انتفناع     
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هایی ک  چیده صده یا غفاهایی ک  آماده صنده ا ینا          از آن را مباح قرار داده باصد؛ مث  میوه
لباسی ک  داخت  صده است ا غیر متقوم آنست ک  بالفع  محرز نباصد ا از نظر صرع انتفناع   
از آن جز در موارد اضطرار مباح نباصد؛ مانند پرنده در هوا ا ماهی در آب ا معادن زیر زمی    

همچنان مانند صراب ا خنو  کن  ننزد       .  ک  عرفاً غیر متقوم است؛ چون بالفع  محرز نیست
؛ اما قانونندانان    (52:  7)ها را مباح نکرده است  مس مانان متقوم نیست؛ زیرا صریعت انتفاع از آن

بر ای  باارند ک  مال متقوم مالی است ک  نزد مردم قیمت داصت  باصد ا غیر متقنوم آننست     
ک  ب  لورت طبیعی یا ب  حکم قانون از تعامالت مردم بیران صود؛ اال  مث  هنوا ا صنعاع          

ها را برای خود محرز سنازد ا      تواند آنکس نمیها ک  هیچخورصید ا آب دریاها ا امثال ای 
دام؛ مث  اصیای خارج از تعام  مردم ب  حکم قانون مث  تجنارت بنا منواد م ندر ا منواد                 

خویش ب  این      935  – 932چنان ک  قانون مدنی هم در مواد  (57: 7)ها؛ منفجره ا امثال ای 
 . موضوع اصاره نموده است

مال عبنارت از عین  ا ینا حقنی            »:  راج  ب  قیمتدار بودن مال آمده است  932در مادة 
راج  ب  ثبوت حقو  مالنی      937ا در مادة  (1)«  است ک  نزد مردم قیمت مادی داصت  باصد

در اصیایی ک  ب  مقتضای طبیعت خود ا یا ب  حکم قانون مورد داد ا ستد قرارگیرد  چنین     
اصیایی ک  ب  مقتضای طبیعت ا یا ب  حکم قانون مورد داد ا سنتد قنرار گنیرد            »: گویدمی

 (1). «تواندحقو  مالی بر آن مرتب صده می
قانون مدنی راج  ب  اموالی ک  ب  لورت طبیعی قاب  حیازت نباصد چنی     939در مادة 
اصیایی ک  ب  مقتضای طبیعت مورد داد ا ستد قنرار گرفتن  نتوانند عبنارت از         »:  آمده است

 (1). «تواند حیازت آن را ب  خود اختصا  دهداصیایی است ک  هیچ ص صی نمی
قانون   935ا اما در مورد اموالی ک  ب  حکم قانون از تعامالت مردم بیران باصد  در مادة   

توانند  اصایی ک  ب  حکم قانون مورد داد ا ستد قنرار گرفتن  نمنی       »: مدنی چنی  آمده است
 (1). «تواندعبارت از اصیایی است ک  حقو  مالی بر آن قانوناً مرتب صده نمی

انند؛ امنا از       اگرچ  مواد متفکره ب  گونة لریح راج  ب  تقوم ا عدم تقنوم بینانی نکنرده         
گنردد کن  این       فحوای آن مواد ا تطبیق آن بر توضیحاتی ک  ارائ  صد ب  خوبی نمایان منی  
 .مواد بر اموال متقوم ا غیر متقومی ک  توضیح داده صد نیز مح  تطبیق دارد

 تقسیم مال به اعتبار منقول و غیر منقول
از نظر احناف منقول عبارت از اموالی است ک  امکان نق  ا انتقال آن از جایی بن  جاینی    
دیگر اجود دارد  خواه بر صک  ال ی خود باقی بماند یا نماند؛ اصیایی ماننند پنول  عنراض          
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 (59: 7). تجاری  انواع حیوانات  مکیالت ا موزانات
ا غیر منقول عبارت از اموالی است ک  امکانیت نق  ا انتقال آن از جایی ب  جنایی دیگنر    

 (59: 7). ها  داکان  خان   زمی  ا از ای  قبی ممک  نباصد؛ مانند آپارتمان
-ها عقار فقط بر زمی  اطنال  منی      گویند ا در نظر آناحناف ب  غیر منقول عقار هم می

 (59: 7). ها از جم ة عقار نیستصود ا آنچ  بر رای زمی  است از قبی  بنا  درخت ا کلت
عقار اصیایینست   »:  گویدخود راج  ب  عقار ا منقول چنی  می  931قانون مدنی در مادة 

ک  دارای ال  ثابت بوده ا حم  ا نق  آن بدان ت ف صدن غیر ممک  باصند  اصنیایی کن           
؛ اما قانون مدنی قسمت اخیر قول    (1)«  صودااجد ای  الف نباصد اصیای منقول صناخت  می
دانند ا آنچ  را ک  بر آن نیست از جم   عقنار    احناف را قبول ندارد ک  تنها زمی  را عقار می

 .دانندنمی
اصیای منقولی ک  مالک بنرای اسنتفاده از       »:  گویدقانون مدنی در ای  باره می 934مادة 

؛ پس بر ای  اساس آنچن  از منقنوالت کن        (1)«  صوددهد عقار پنداصت  می عقار ت صی  می
مالک برای استفادة زمی  خود اختصا  داده از جم ة منقنوالت نن   ب کن  از جم نة عقنار                

 .صودپنداصت  می
 تقسیم مال به اعتبار تماثل و عدم تماثل

در نظر فقها مال مث ی مالی است ک  در بازار مثی  ا نظنیر دارد  مثی نی کن  هیچگونن          
 .البت  تفاات اندکی ک  ب  صمار نیاید مد نظر نیست. تفااتی در اجزای خود با آن دیگر ندارد
 :باصداموال مث ی صام  چهار نوع مال می

البتن  در   .  مکیالت یا اصیایی ک  ب  کی  ا پیمان  قاب  سنجش است؛ مانند گندم ا جو    -
 .اند حال حاضر در بسیاری از مناطق گندم ا جو هم از جم ة موزانات صده

 .صوند؛ مانند پنب  ا آه موزانات یا اصیایی ک  ازن می -

 .اند؛ مانند جوز ا ت م مرغ برخی عددیاتی ک  در حجم ب  هم نزدیک -

صوند ا اجنزای آن بنا هنم منساای            هایی ک  ب  متر ا ذرع سنجش می برخی از پدیده  -
ها متفناات بنود    ها؛ الی اگر اجزای آنیی ا حریری ا امثال ای  های پنب هستند؛ مانند لباس

 (53: 7). در چنی  حالتی آن اموال قیمی خواهد بود ن  مث ی

ا اما مال قیمی  ا آن در نظر فقها مالی است ک  مثی  ا نظیر نندارد  ینا مثن  ا نظینر             
گفارد؛ مانند حیوانات   هایی اجود دارد ک  در قیمت آن اثر می ها تفاات الی در بی  آن ؛دارد

البتن  در قیمنی برخنی از          (53:  7).  هاها ا احجار کریم  ا امثال ای    ا درختان ا انواع قالینچ 
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 .هاهنداان  ا انار ا امثال ای : عددیاتی ک  در قیمت خود متفااتند نیز صام  است؛ مانند
در مورد قیمی ا مث ی ای  امکان اجود دارد ک  اموال مث ی قیمی ا قیمی مث نی صنوند      

 :گیردچنی  کاری در چهار حالت لورت می
طوری ک  هرگاه مث ی در بنازار نایناب صند  تبندی  بن  قیمنی             .  نایاب صدن در بازار  -8
 .صود می

اینک  دا مال مث ی از دا جنس م ت ف باهم خ ط صوند؛ مث  خ نط صندن گنندم ا         -2
 .صوندجو  در چنی  حالتی آن دا تبدی  ب  قیمی می

هرگاه مث ی در معرض خطری قرار گیرد ک  بر اا آسیب برساند؛ مثناًل دچنار حرینق         -7
 .گرددصود قیمی میدر چنی  حالتی چون در ارزش آن تفاات اارد می. صود

کنند  عیبنا  صدن مال مث ی ک  در چنی  حالتی چون در قیمت آن تفاات براز می     -9
صود ک  مث ی صود؛ مثناًل در حنالتی کن  در بنازار                البت  مال قیمتی هم می. گرددقیمی می

 .امثال آن بعد از آنک  نایاب بود زیاد صود

ای  نکت  را نیز باید تفکر داد ک  متقوم با قیمی متفاات است  زینرا متقنوم هنم صنام            
 (51: 7). صود ا هم صام  مث یقیمی می

اصنیای    -8»:  گویند راج  ب  اموال مث ی ا قیمنی چنین  منی        931قانون مدنی در مادة 
عنوض      مث ی آنست ک  افراد ا یا اجزای آن با هم یکسان بوده  بندان فنر  قابن  مالحظن           

اصیای قیمتی آنست ک  افنراد آن بناهم متفناات بنوده ا                -2یکدیگر استعمال صده بتواند؛ 
 (1). «عوض یکدیگر استعمال صده نتواند

باصند کن     آنچ  در قانون مدنی راج  ب  مث ی ا قیمی قاب  مالحظ  است  ای  نکت  منی    
ها ب  حدی باصد کن  لنالحیت آن را         معیار در تل ی  مث ی ا قیمی اینست ک  تماث  آن

داصت  باصد تا عوض یکدیگر استفاده صوند ک  اگر چنی  امکنانی اجنود داصنت  آن اعینان         
 . باصندمث ی ارن  قیمی می

 بقا یا عدم بقای عین با استعمال
 :صونداموال ب  لحاظ بقا یا عدم بقایش با استعمال بر دا قسم تقسیم می

در نظر فقها اموال استهالکی عبارت از اموالی است ک  امکان انتفناع از    :  استهالکی:  الف
ها جز از طریق استهال  عی  آن میسر نیست؛ مانند انواع طعام ا صراب ا هیزم ا نفت ا  آن

 (12: 7). از ای  قبی 
ا آن اموالی است ک  امکان انتفاع از آن توأم با بقنای عین  اجنود دارد؛        : استعمالی: ب
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البت  معینار در تنل ی  اسنتعمالی ا         (12:  7).  ها ا از ای  قبی ها  کتابها  لباسمانند زمی 
استهالکی در ای  است ک  اگر در همان اه ة اال از بی  رفنت اسنتهالکی اسنت ا اگنر در             
همان اه ة اال از بی  نرفت؛ ب ک  امکان انتفناع متکنرر از آن عین  ممکن  بنود  آن منال                  

. اگرچ  آنهم در نهایت ب  سبب کثرت استعمال استهال  صود ا از بی  براد .  استعمالی است
(7 :12) 

اصنیای    -8»:  گویند خود راج  ب  اموال استهالکی چنی  منی      933قانون مدنی در مادة 
اصیای اسنتعمالی آننست      -2استهالکی آنست ک  انتفاع از آن بدان استهال  ممک  نباصد؛ 

 (1). «ک  با انتفاع مکرر عی  آن باقی بماند
 تقسیم مال به لحاظ قبول ملکیت یا عدم قبول ملکیت

 :صودب  لحاظ قبول یا عدم قبول م کیت  مال بر س  قسم تقسیم می
پفیرد؛ منظور از ای  اموال  اموالی اسنت کن  بنرای       اموالی ک  تم یک ا تم ک را نمی  -8

های عام   خط آه   مکاتب ا غیره؛ النی هرگناه       مناف  عام  اختصا  یافت  است؛ مانند راه
گردد ا م یکینت    لفت عمومیت از ای  اموال برچیده صود  داباره ب  حالت ال ی خود بر می

 (19: 7). صوندپفیر می
ها اموالی هنستند  ای :  باصند؛ مگر ب  موجب صرع یا قانوناموالی ک  قاب  تم یک نمی  -2

ها ب  ای  ننوع امنوال        در الطالح قانونی . اند ا یا در م کیت دالت قرار دارند ک  یا اقف صده

آیند؛ مگر بن     در مورد ای  اموال باید گفت ک  تحت م کیت در نمی.  گویند اموال آزاد هم می

 (19: 7). موجب صرع ا یا حکم دالت ا آن هم در لورتی ک  ب  آن نیاز باصد

ب  استثنای اموال یاد صده سایر امنوال قاب ینت     :  پفیرنداموالی ک  تم یک ا تم ک می  -7

 (15: 7). تم یک ا تم ک را دارند

امنوال  .  توان ب  نحوة دیگری هم انجام داد ا آن اینک  گفت  صنود   ای  تقسیم بندی را می

 (99: 9؛ 19: 7). اموال خصولی  اموال عمومی  اموال دالتی: بر س  قسم اند

طبیعی است اموال خصو  مربوط ب  اص ا  حقیقی یا حقوقنی اسنت ا امنوال عامن            

مربوط ب  تمام مردم ساک  در یک کلور ا اموال دالتی اموالی است ک  مربنوط بن  دالنت           

 .باصدیک کلور می
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 .انتشارات سعید: کابل. حقوق عینی(. 0931. )عبداهلل، نظام الدین.4
مؤسقسة انتقشارات    :  تهران.  فرهنگ فارسی عمید  (.  ش0930. )عمید، حسن.5

 .امیر کبیر
 .وزارت عدلیه: کابل(. ب ت. )قانون مدنی.6
 .مجله األحکام العدلیه.7

1394، ت2ش 33 (پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     


