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 یمیکر الله قیصد پوهنمل

 
 خالصه

سوء استفاده استفاده نادرست وم تا اواًل واژه ه این مقاله سعی نمودا در

ازم به بیان ازحق را ازنظر لغوی واصطالحی مفهوم شناسی نموده، سپس بپرد

م تا فرق بین این واژه را با ه اچنان کوشش نمود ق آن وهمیموارد ومصاد

که موضوع سوء  ینا از ؛توضیح دهمنظرفقهای کرام شرح و از تعدی وتجاوز

استفاده ازحق درشریعت اسالمی وقوانین وضعی خیلی وسیع وگسترده بوده ودامنه 

ق آن ی،خواستم تا موارد ومصادمی باشد ای بحث آن ازحوصله این مقاله باالتر

را تنها درحوزه خانواده به بحث وبررسی بگیرم، درحوزه خانواده هم موارد 

ین مقاله به بحث گرفته شده است که اارمورد آن درهآن زیاد بوده که تنها چ

 :عبارت اند از

 سوء استفاده ازحِق طالقالف: 

 سوء استفاده ازحِق شیردادن ونفقهب: 

 ازحِق تعدد ازواج سوء استفادهج: 

 .سوء استفاده ازحِق وصیتد: 

ی مدلل به اثبات رسانده شده که هریک ازآنها درشریعت  ین مقاله بگونها در

بوده که هرمسلمان باید  یقانون وغیر اسالمی وقوانین وضعی حرام، ناجایز

ها دست بردارشده و مراجع شرعی وقانونی باید درزمینه جلوگیری از  ازآن

 .م الزم نمایندآنها اقدا

 

، اطالق حق، تقید حق، تعدی، حق ، تخطی واستفاده نادرست  کلید واژه ها:

 وصیت وتعدد ازواج.

 

 مقدمه

متعال انسان را اشرف  وبعد: خداوند نحمده ونصلی علی رسوله الکریم.

مخلوقات آفرید وهمچنان بمنظورتشکیل وساختارجامعه انسانی اورا یک 

ولی  مام فعالیت های اجتماعی خلق نمود؛به ت موجود اجتماعی عیار

لکه بخلقت متصف به اوصاف کمال نبوده؛ نسبت اینکه هیچ انسانی ازبدوِ 

یر درزندگی اجتماعی ز، ناگمیباشدصرفًا بالقوه به این اوصاف متصف 

به یک سلسله قوانین ومقررات عملی وکاربردی نیازاست تا انسان 

های انسانی،ایمانی، اجتماعی  آنها تکالیف ومسؤلیت یِ بتواند درپرتو

چنان ازحقوق وامتیازات مادی ومعنوی  درک نموده وهم و...خود را

 در انسان کردن زندگی بهتر ورظمنه خداوند)ج( ب لذا خویش بهره ببرد؛

  که را زندگی قوانین بهترین زمین، روی

را درین زمینه  مشروع گردانیده واو کننده مصالح وی میباشد، تضمین

 .پوشانید او و تاج خالفت زمین را برسر خویش قرارداده جانشین

درنحوه زندگی خویش ازدستورات ورهنمودهای  تا زمانیکه انسان پس

یقینًا میتواند مقام شامخ ومنزلت واالی  خالق متعال پیروی نماید،

اما با تأسف  نموده وسعادت دارین را کسب نماید؛ انسانی را احراز

ها ازین حقوِق شرعی وقانونی خود استفاده  فراوان که برخی ازانسان

ین قبیل ناهنجاری ها ا از نادرست وبیجا نموده، با پخش ونشرِ 

ی  وناهمواریها فضاي جامعه وخانواده را تیره ساخته وحقوق حقه

دیگران را نادیده میگیرند؛ لذا درشریعت اسالمی هرحِق که برای انسان 

برای آن درنظرگرفته شده  نیزدرنظرگرفته شده محدوده وچارچوب معینی 

ی حق خویش خارج شده ودیگران را  است؛ تا هیچ کس نتواند ازدایره

اکثریت  اما بادریغ که به حکم )وقلیل من عبادی الشکور( متضررسازد؛

ازحقِ  انهاده وبعض قاطع انسانها ازجاده شریعت وقانون پا فراتر

راستای تحقق  ن درمشروعی که تامین کننده نیازهای مادی ومعنوی انسا

استفاده نادرست نموده ودرتعارض بامصالح  مصالح زندگی وی میباشد،

 ضًا این نوع تخطی ها درقالب سوءومقاصد شرع قرارمیگیرند که بع
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 استفاده ازحق صورت میگیرد.

 
زاهمیت فوق ا بحث مطروحۀ ذیلاهمیت موضوع: 

مخصوصًا اهمیت این  است، العادۀ برخوردار

اکثریت  آشکارمیگردد که بدانیمموضوع زمانی 

مطلق موارد سوء استفاده ازحق درحوزه 

افزون این  خانواده صورت میگیرد وگسترش روز

پایه های خانواده که یک  مرسبب می شود تاا

کانون گرم انسان سازی است، به سرعت متزلزل 

؛ لذا قطع شده ومواجه به سقوط گردد

 نظرازینکه این واژه ازکدام مقوله کم یا

کیف فقهی بوده وچه صبغه خانوادگی داشته 

وتکیف فقهی آن چیست؟ درذات خود یک موضوع 

نگرش  جدید قابل بحث است؛ زیرا روال وطرز

قرآن کریم به قضایای شرعی بگونه ای است که 

 ویژه ایهرگاه یک موضوع ازاهمیت 

 مکرری برخودارباشد، قرآن کریم بگونه 

تمام وتفصیلی پیرامون آن تماس گرفته و

ردیف این  آن را بازگومیکند که در تجزیا

نوع مسایل بلکه درسرخط آنها با این نوع 

نگاه قرآنی موضوع خانواده قراردارد؛ ولی 

باید خاطرنشان ساخت که حوزه مطالعه سوء 

استفاده ازحق خیلی وسیع وگسترده بوده که 

درحد یک مقاله ودومقاله نمیتوان ازعهده 

برامد، لذا خواستم  تحقیق وپژوهش آن بخوبی

وبررسی  فقط یک گوشه ای اندکِ آن را تحت غور

تخطی واستفاده که همانا  علمی قراردهم

ازحق درحوزه خانواده  (سوء استفادهنادرست )

 می باشد.

 

 اسباب اختیارموضوع: 

ابواب مختلف  ده ازحق درء استفاموضوع سو-1

قابل بحث است به ویژه درحوزه خانواده که 

مروزی دامنه ی آسیب بینی های درشرایط ا

این کانون گرم انسان سازی وسیع وگسترده 

حال گسترده شدن است، اشد  در شده و

 نیازمندی به تحقیق وپژوهش علمی و

 اکادمیک پیرامون آن برده میشود.

به بحث  ضرورت دیگری که بنده را وادار -2

 ین موضوع نموده ویکی ازا در وفحص بیشتر

موجبه به این تحقیق  اسباب و بواعث مهم

ست که دربسیاری ا این تلقی میشود،

ازاوقات این نوع تصرفات نادرست واستفاده 

های نامیمون ودرعین زمان درتضاد با 

دین صورت  آدرس از مصالح شرع شریف، بنام و

میگیرد که شدیدًا شریعت اسالمی را خدشه 

شود تا انسان های  دارنموده و سبب می

درواقع جاهل، برچسپ مغرضی درظاهرعالم و

های نادرستی را برشریعت اسالمی وارد 

 کنند.

انگیزه مهمی که بنده را واداشت تا این  -3

عینک تحقیق قرارداده وخبایا موضوع را زیرِ 

وزوایای آن را بگونه ی مدلل به توضیح 

عدم موجودیت یک تحقیق  وتحقیق بگیرم،

علمی پیرامون این موضوع به زبان های ملی 

 بود.

 

 پیشینه ی تحقیق: 

که درفقه اسالمی دانشمندان جهان  ینا از

اسالم به اندازه ی خدمات ارزنده وماندگاری 

را انجام داده وبه جامعه اسالمی تقدیم 

گاهی انسان ادعا کرده  نموده اند که هیچ

بحث اش کامالً  تواند که موضوع زیر نمی

لذا گفته  ازنظرتحقیق دست ناخورده باشد،

ها  که نفس سوء استفاده ازحق، بارتوانیم  می

توسط دانشمندان علوم اسالمی تحقیق وبررسی 

علمی شده است، ولی سوء استفاده ازحق 

 که در صورت منظم طوریه درحوزه خانواده ب

 ین مقاله مقال ومعقول شده است به ویژه درا

نگرفته  مورد بحث قرار زبان ملی تا هنوز

ه مقاالت ببلی درزبان عربی نوشته ها و است.

پیرامون برخی ازموضوعات  صورت غیرمنظم

 خانواده نگاشته شده است که بنده هم در

 ها استفاد نموده است. برخی موارد ازآن

 

 هدف تحقیق: 

استفاده ازحق درحوزه  ءبیان مفهوم سو -1

خانواده وتشخیص موارد آن 

 پیشرفت روز منظورجلوگیری از هب

 آن. افزون

رد تعدی با سوء بیان فرق بین برخی موا -2

 درحوزه خانواده استفاده ازحق

 
 : سواالت اصلی تحقیق

آیا انسان درنحوه استفاده ازحق خویش -1

 آزادی مطلق دارد ویا خیر؟

استفاده ازحق با تعدی فرق دارد  ءآیا سو -2

 ویاخیر؟

که حقی درمیان نباشد،  آیا ممکن است جای-3

 سوء استفاده ازحق تحقق پیدا کند؟

 

 رعی تحقیق:سواالت ف

آیا دراستفاده ازحق اگرآسیب غیرعمدی به -1

کسی وارد شود، میتوان آنرا سوء استفاده 

 ازحق نامید؟

ایا دراستفاده ی هرگونه حقی انسان مکلف  -2

است تا ضررش به کسی وارد نشود ویا کدام 

 معیارخاصی وجود دارد؟

آیا مردی میتواند وحق دارد با استفاده  -3

ازواج، وصیت و.....به زنی  ازحق طالق، تعدد

 ویا کسی دیگری ضرری را وارد کند؟

 

 روش تحقیق: 

روش استفاده شده درین مقاله با آنکه مجال 

تحقیق میدانی هم وجود داشت، بیشترکتابخانه 

ی است ودراستفاده ازآیات قرآن کریم ازمصحف 

مدینه ودرترجمه آیات ازترجمه خرم دل 

به احادیث  استفاده شده ودرجای که استناد

مبارکه صورت گرفته، کوشش شده تا درجه صحت 

وسقم آن بیان شده وتخریج گردد.وهمچنان سعی 

شده تا موضوع را ازبعد قانونی هم 

درروشنایی قوانین نافذه کشوربه بررسی 

 گرفته شود.

 

 تعریف سوء استفاده ازحق

سوء استفاده ازحق درزبان عربی بنام التعسف 

لی بایدعرض نمود که فی الحق یاد میشود، و

این یک اصطالح جدید دربین علمای قانون وضعی 

است که دربین علمای فقه اسالمی درسابق مروج 

نبوده، ولی هیچگاهی این به این معنی نیست 

که درفقه اسالمی محتوی چنین اصطالحی وجود 

نداشته باشد؛ بلکه درقرآن کریم، سنت 

ام پیامبرصلی الله علیه وسلم، فقه صحابه کر

ونظریات فقهای اسالمی چنانچه بعدًا معلوم 

خواهد شد،اشارات وحتی تصریحاتی وجود دارد 

که این موضوع را بازگومیکند. برخی 

ازدانشمندان اسالمی این موضوع را بشکل عام 

درذیل تعدی وبرخی دیگری ازآنان درباب ضمان 
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آن را به بحث وبرسی گرفته اند؛ اما حقیقت 

ده ازحق چنانچه درخالل اینست که سوء استفا

این بحث واضح خواهد شد،عین معنای تعدی را 

افاده نمیکند؛ بلکه فرقهای عمده ی بین این 

دواصطالح وجود دارد که بعدًا به توضیح 

وتبیین هریک میپردازیم. وشاید به نسبت 

اینکه یکی ازآثارمرتب برسوء استفاده ازحق، 

ب، جبران خساره وضمانت می باشد، طردًا للبا

درباب ضمانات مورد مطالعه قرارگرفته باشد؛ 

لذا دانشمندان وعلمای معاصرآن را بصورت 

سی روبر غور)نظریه التعسف( مستقل تحت عنوان

قرارداده اند. به هرصورت درابتدا الزم است 

تا قبل ازپرداختن به مباحث واحکام این 

موضوع، به حکم )الحکم علی الشی فرع عن 

ازحق را دراصطالح تعریف  تصوره( سوء استفاده

نمایم. برخی ازدانشمندان اسالمی درتعریف آن 

مناقضة قصد الشارع فی تصرف " گفته اند:

 (.45 :7)"ماذون فیه شرعًا بحسب االصل.

ده ازحق عبارت ازاینست که دریک ء استفاسو

تصرفی که دراصل واساس اش مشروع بوده؛ اما 

 بکارگیری نادرست وغیرقانونی آن با نسبت

مقصد شارع که همانا مصلحت عباد است 

 درتناقض واقع شود.

 

 با –: تناقض با مقصد شارع توضیح تعریف

 جلب شرعی هرحکم درماورای اینکه به توجه

ع مفاسدی نهفته است، هرنوع تناقض ودف مصالح

با این هدف بزرگ خالف شرع وغیرقانونی تلقی 

شده وباطل می باشد. چنانچه امام شاطبی 

كل من  ه درین مورد میفرماید:رحمه الل

في تكالیف الشریعة غیر ما شرعت له؛  ابتغى

ما ناقضها؛  فقد ناقض الشریعة، و ]كل[

فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في 

 التكالیف ما لم تشرع له؛ فعمله باطل.

أما أن العمل المناقض باطل؛ فظاهر، فإن 

المشروعات إنما وضعت لتحصیل المصالح ودرء 

لمفاسد، فإذا خولفت لم یكن في تلك األفعال ا

التي خولف بها جلب مصلحة وال درء 

  .(22 :15).مفسدة

یعنی هرکه درتکالیف شرعی غیِرآنچه را که 

شارع حکیم قصد دارد، طلب کند درحقیقت به 

شریعت خالف ورزی نموده وآن را نقض نموده 

است؛ اما اینکه امرمخالف شرع باطل است، یک 

کاراست؛ زیرا شریعت اسالمی حقیقت آش

بمنظوردفع مفاسد وجلب منافع انسانها آمده 

است، پس هرگاه اعمال وکردارانسان برخالف 

مصالح شرعی انجام شود،آنجا نه دفع مفسده ی 

 وجود دارد ونه جلب منفعتی.

برابراست این تناقض عمدی وقصدی باشد  

بگونه ی که شخص به ظاهربا استفاده 

ویش،ازبین بردن مصلحت شرعی ازبکاربردن حق خ

را درنیت خود مضمرداشته باشد.به عبارت 

دیگرهرگاه شخصی استعمال حق شرعی وقانونی 

را به منظورحرام قراردادن یا حالل گردانیدن 

شی یا زیان رساندن به کسی یا اسقاط آنچه 

به ذمه اش واجب است، ذریعه ووسیله 

بگرداند، سوء استفاده ازحق به وجود می 

،به طورمثال بیع مال توسط مالک یک آید

امرمشروع وحق شرعی وقانونی مالک است؛ اما 

اگراستعمال این حق را وسیله برای سود 

قرارداده وآن را بنام وصورت بیع عینه 

انجام دهد، یقینًا مصداق سوء استفاده ازحق 

قرارگرفته ونظربه صراحت حدیث پیامبرصلی 

یشود.ویا الله علیه وسلم درتحت ربوا داخل م

اینکه شخصی که زکات به ذمه اش فرض گردیده، 

درختم سال به بهانه ی هبه مال مورد زکات 

را بشکل حیله به کسی هبه نموده وبخواهد 

این فرض را ازذمه خویش ساقط گرداند.با 

وجودیکه هبه کردن مال توسط مالک یک 

امرشرعی وحق مسلم وی است؛ اما نیت سوء آن 

ین گونه افعال چه را حرام میگرداند.ا

بمنظورضرررساندن به دیگری باشد یا احقاق 

مصلحت غیرمشروعه باشد یا جزعبث هدفی دیگری 

درقبال نداشته باشد ویا هم منفعت جزیی 

واندکی مقصود بوده ودرعین زمان ضرری بزرگی 

به دیگری عاید گردد، همگی حرام بوده 

 وازموارد سوء استفاده ازحق می باشد.

قض عمدی نباشد؛ بلکه مخالف اصل واگراین تنا

عمومی معتبردرشریعت اسالمی باشد،بدون آنکه 

قصد عمل ضاررا داشته باشد، بازهم نادرست 

بوده وازموارد سوء استفاده ازحق 

. طورمثال شخصی عملی را انجام بشمارمیرود

دهد که به ظاهرمباح ومشروع بوده؛ اما 

نظربه نا سازگاری با شرایط زمان مخالف 

لح عمومی قرارگیرد؛ زیرا تمام احکام مصا

شریعت اسالمی برمبنای درء مفاسد وجلب منافع 

 وضع ومشروع گریده است.

 

تصرف ماذون درشرع گاهی تصرف مأذون فیه: 

بصورت ایجابی میباشد وگاهی هم بصورت سلبی 

وهریک میتواند قولی باشد ویا فعلی مثال 

 تصرف شرعی ایجابی قولی مانند فروختن اسلحه

موجب که  دروقت فتنه وبیع حاضربرای بادی

ء استفاده سو هریک ازموارد،شودضررعامه 

ازحق شمرده میشود،درهردومثال نفس فروختن 

اسلحله وامتعه تجارتی حق شخص بوده ویک 

امرمجازمی باشد؛ اما به نسبت ضرروارده به 

جامعه ممنوع قرارگرفته است.مثال تصرف شرعی 

زعرضه نمودن مواد سلبی مانند امتناع تاجرا

خوراکه دروقت ضرورت واحتکارکردن آن که نفس 

نگهداری وذخیره کردن مال حق مسلم مالک 

است؛ اما به نسبت متضررشدن جامعه این نوع 

تصرف نوعًا سوء استفاده ازحق بوده وحرام می 

باشد.اما مثال تصرف ایجابی فعلی مانند 

استعمال شخص زمین خود را به مقصد 

به همسایه که درین صورت استفاده ضرررساندن 

مشروع وقانونی است؛ برای مالک، کار اززمین 

اما نیت اضراربه غیرآن را حرام 

میگرداند.مثال تصرف شرعی سلبی فعلی مانند 

امتناع مالک ازمنهدم کردن دیواری که مایل 

به افتیدن بوده ومردم شهادت داده باشند که 

حیوانی اگرمنهدم نگردد، سبب هالکت شخص یا 

میگردد، که درین صورت هم نفس امتناع 

ازمنهدم کردن دیوارحق مالک است؛ اما آنچه 

خطرجان ومال عامه  ،اورا غیرمجازگردانده

است لذا این امتناع هم ازجمله سوءاستفاده 

 (.11 :7ازحق بشمارمیرود.)

درواقع سوء استفاده ازحق همان حیله وتحایل 

مه الله باطل است. چنانچه امام شاطبی رح

همین تحایل را درعین معنای سوء استفاده 

ازحق بنام تصرف غیرصحیح تعبیرمیکند. 

چنانچه میفرماید: ما ثبت أن األحكام شرعت 

لمصالح العباد كانت األعمال معتبرة بذلك؛ 

ألنه مقصود الشارع فیها كما تبین، فإذا كان 

األمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعیة؛ 

إن كان الظاهر موافقا والمصلحة فال إشكال، و

مخالفة؛ فالفعل غیر صحیح وغیر مشروع؛ ألن 

 :2األعمال الشرعیة لیست مقصودة ]ألنفسها[ )

121.) 
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آنچه ازگذشته ثابت میشود اینست که احکام 

شرعی برای مصلحت بندگان مشروع شده 

 است.واعمال بندگان هم به اساس همین مصلحت

هرگاه کاری  مداراعتبارقرارگرفته است.پس

درظاهروباطنش بروفق مصلحت صورت گیرد 

اشکالی ندارد؛ اما اگردرظاهرموافق و 

درباطن مخالف مصلحت باشد، چنین عملی 

نادرست وغیرمشروع می باشد؛ زیرا اعمال 

 شرعی مقصود لذاته نیست.

 

 استفاده ازحقء معیارسو

با توجه به آنچه درتوضیح وشرح تعریف فوق 

میتوانیم که برای سوء بیان کردیم، گفته 

استفاده ازحق دومعیاراساسی قرارذیل وجود 

 دارد.

وآن عبارت ازانجام کاری توًام معیارذاتی: -1

با نیت اضراربه غیرکه ازآن به تناقض 

 عمدی تعبیرکردیم.

وآن اینست که درانجام معیارموضوعی:  -2

درمیان نبوده ولی  ءعملی نیت وقصدی سو

  شد.با مصالح شرع تضاد داشته با

 

 ءاکنون به حیث مدخل مناسب درمبحِث سو

استفاده ازحق، الزم است تا به طرح سوالی 

پرداخته شود که اصل چیستی سوء استفاده 

ازحق را مطرح میکند.وآن سوال اینست که آیا 

انسان دراستعمال حق خویش بصورت مطلق آزادی 

دارد ویا درین زمینه قیوداتی هم وجود 

یا حق مطلق است ویا دارد؟ به عباره دیگرآ

مقید؟ قبل ازپرداختن به پاسخ اصلی این 

سوال باید محدوده ودایره استفاده ازحق را 

 به بررسی بگیریم.

 

قابل ذکراست که هم دایره اطالق حق: 

ازنطرشریعت اسالمی وهم درقوانین وضعی 

کشور،ازجمله قانون اساسی وقانون مدنی، 

خویش هرانسان دراستفاده وبهره گیری ازمال 

آزاد بوده،هیچ قانونی وهیچ دستگاهی 

نمیتواند حق اورا طرد کند؛ لذا گفته 

میتوانیم که اصِل پذیرفته شده درفقه اسالمی 

این است که جزدرموارد استثنایی حق مطلق 

است وکسی دراجرای حق خود مسؤل شمرده 

نمیشود؛ اما این حمایت شرعی وقانونی درحدی 

ضرروزیانی به  است که درنحوه استفاده ازحق

دیگری وارد نشده واستفاده درحد معمول آن 

: 5باشد، درغیرآن حق مقید است نه مطلق. )

(. درین مورد درفقه اسالمی قاعده عام 313

وکلی وجود دارد که ادعای فوق را به اثبات 

میرساند.چنانچه درمجلة االحکام العدلیة 

وشرح آن آمده است: "الجواز الشرعي ینافي 

ثال: لو حفر إنسان في ملكه بئرا الضمان م

فوقع فیه حیوان رجل وهلك ال یضمن حافر 

البئر شیئا؛ ألن تصرف المرء بملكه غیر مقید 

 (.12: 11بشرط السالمة " )

اجازه قانون )شرع( با ضمان منافات 

دارد.مثالً اگرانسانی درملک خود چاهی حفرکند 

وحیوانی کسی دران بیفتند وبمیرد حفرکننده 

امن چیزی نیست؛ زیرا تصرف انسان چاه ض

 درملکیتش مقید به شرط سالمت نمی باشد.

یه امام ابن حزم )رحمه الله( درپیروی ازنظر

اطالق حق درذیل حدیث "الضرروالضرار" گفته 

است: "وال ضرر أعظم من أن یمنع المرء من 

التصرف في مال نفسه مراعاة لنفع غیره فهذا 

ضرری (. هیچ 24 :2هو الضرر حقا".)

بزرگترازین نیست که انسانی برای مراعات 

منفعت دیگری ازتصرف درمالش ممنوع 

 شود.ضررحقیقی همین است.

دکتوروهبه زحیلی درمورد چگونگی اطالق حق 

بعد ازتحلیل وبررسی همه جانبه، خالصه تمام 

مذاهب اهل سنت را چنین نقل میکند: 

 والخالصة: أن االتجاه األقوى في الفقه اإلسالمي

یجیز للمالك أن یتصرف في ملكه بما ال ضرر 

فیه على الجار، أما ما بان ضرره الفاحش، 

(. 5822: 1أو أشكل فیه الحال، فإنه ممنوع.)

وخالصه اینکه دیدگاه قویتردرفقه اسالمی 

اینست که برای مالک جوازدارد تا درملکیت 

تصرف نماید که برای همسایه اش ی خود بگونه 

اه ضررفاحش درصدد وقوع ضرروارد نشود وهرگ

باشد ویا هم شک دروقوع آن باشد پس چنین 

 تصرف ممنوع است.

درقانون مدنی افغانستان راجع به حمایت 

قانونی حق وملکیت چنین تصریح میدارد: 

ملکیت هیچ شخص ازدست اوکشیده شده نمی 

( 1113: ماده 2تواند مگربه موجب قانون.)

نستان باید تذکرداد که درقانون مدنی افغا

نظریه اطالق حق مورد پزیرش قرارنگرفته است؛ 

بلکه درین زمینه قیوداتی را وضع نموده است 

که درحقیقت همان استثنای نظریه اطالق حق می 

باشد.چنانچه درباب قیودات ملکیت چنین آمده 

است: مالک میتواند درملکیت خود درحدود 

(.درماده 1115:ماده 2قانون تصرف نماید. )

ین آمده است: هرگاه بملک حق دیگری چن

غیرتعلق بگیرد،مالک نمیتواند درآن طوری 

تصرف نماید که موجب ضررغیرگردد.مگربه 

 .(1114:ماده 2اجازه صاحب حق.)

 

با آنکه استفاده ازحق:  ءفرق بین تعدی وسو

سوء استفاده ازحق وتعدی درنفس حرمت 

وغیرقانونی بودن باهم مشترک اند؛ ولی 

عنی بین آنها یک سلسله فرق ازلحاظ ماهیت وم

 های وجود دارد که ذیالً بیان میگردد.

تعدی براساس یک عملی صورت میگرد که -1

دراصل واساسش حرام باشد، درحالیکه سوء 

استفاده ازحق درجای واقع میشود که یک 

عمل دراصل مجازبوده؛اما انحراف ازمقصد 

شرع ونیت ضرررساندن به غیرآنرا حرام 

درکل میتوان گفت که تعدی گردانیده است،

برمحورامرغیرمجازمیچرخد؛ درحالیکه مجال 

سوء استفاده ازحق امرماذون فیه درشرع 

بوده وفقط انحراف ازنحوه درست استعمال 

 واستفاده ازحق آن را غیرمشروع میسازد.

تعدی بصورت مطلق با تمام مصادقش حرام  -2

وناجایزاست؛ درحالیکه سوءاستفاده ازحق 

وارد نسبت داشتن حسن نیت ویا دربرخی م

سوء آن دربین علما ودانشمندان مورد 

 اختالف قرارگرفته است.

 

 استفاده ازحق درحوزه خانواده  ءموارد سو

استفاده ازحق  ءگرچه بیشترین مصادق سو

درحقوق جواروهمسایگی وحقوق عینی به مشاهده 

میرسد؛ اما موارد زیادی را درحوزه خانواده 

ثبات رساند که ازمصادق سوء نیزمیتوان به ا

استفاده ازحق بشمارمیروند.به طورمثال چند 

مورد مهم آن را درین مقاله به بررسی 

 میگیریم.

 

شریعت اسالمی به استفاده ازحِق طالق:  ءسو-1

اساس یک سلسله حکمت ها ومصلحت های شرعی که 
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جای تفصیل آن نیست، حق طالق را برای مردان 

به جزموارد تفویض  داده است، ودرهیچ صورت

مستقل برای زنان داده ی طالق، حق طالق بگونه 

درصورت میتوانند  ؛ لذا تنها مرداننشده است

ازجمله ابغض مباحات است طالق ضرورت با آنکه 

ازین حق استفاده نموده وفضای خانواده را 

ازنزاع های غیرقابل اصالح وروحیه ناسازگاری 

ن این حق نجات دهند؛ اما به هیچ صورت داشت

به این معنی نیست که مردان این حق شرعی را 

وسیله ضرررسانی به زنها قرارده وباالی آنها 

تا آخرین رمق حیات ظلم نمایند؛ لذا شریعت 

به عنوان اسالمی حق طالق را برای مردان 

مشروط به آخرین راه حل ُبن بست خانوادگی، 

ضرورت وتحقق مصلحت جانبین اعطا کرده است 

ت مطلق.چنانچه درزمان جاهلیت مردم نه بصور

با استفاده ازهمین حق باالی زنها بگونه ی 

شرم آورظلم میکردند که خداوند متعال این 

راه ظلم وستم خانوادگی را برای همیش مسدود 

ساخته ودست ظالمین را قطع نمود.چنانچه 

َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَّسَاء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ میفرماید: 

َأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو سَرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َوالَ فَ 

ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لََّتْعَتُدوْا َوَمن َیْفَعْل َذِلَك َفَقْد 

: (:}1َظَلَم َنْفسَُه َواَل َتتَّخُِذَوْا آَیاِت الّلِه ُهُزواً 

 (231بقره:

ترجمه: و هنگامي كه زنان را طالق دادید ، و 

ین روزهاي ( عّده خود رسیدند ، یا به ) آخر

به طرز صحیح و عادالنه اي آنان را نگاه 

دارید ) و با ایشان آشتي كنید ( یا آنان 

را به طرز پسندیده و دادگرانه اي رها 

سازید ، و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و 

تعّدي كردن بر ایشان ، هیچ گاه ) با آنان 

دارید ، و آشتي نكنید و ( ایشان را نگاه ن

كسي كه چنین كند ، بي گمان به خویشتن ستم 

كرده است ، و ) با این گونه اعمال و 

سوءاستفاده كردن از قوانین ( آیه هاي ) 

احكام و حدود ( خدا را به باد استهزاء 

 نگیرید.

 

: ابن جریرطبری رحمه الله شان نزول آیه

درتفسیراین آیت مینویسد: درزمان جاهلیت 

ود که مردی خانم خودرا طالق عادت براین ب

میکرد وسپس با اوبدون کدام میل ورغبتی 

رجوع میکرد وبازطالق میکرد بازقبل ازسپری 

شدن عدت رجوع میکرد ودرین کارجزتطویل عدت 

واضراربه زوجه هدفی دیگری نداشت وبه این 

ترتیب زنها مورد ظلم قرارمیگرفتند، پس 

 .(2 :11خداوند ج این آیت را نازل کرد.)

 

: ازین آیت مبارکه دانسته میشود وجه داللت

که هنگامیکه طالق رجعی صورت گیرد، مرد حق 

دارد ومیتواند درجریان عدت با حسن نیت وبه 

منظورادامه حیات زوجی با خانم خود رجوع 

کند ویا با طریقه نیکو اورا یکسره رها کند 

واین یک حق مسَلم ومشروعی مختص به مرد است 

واخبارزوجه به رجوع ازجانب  که حتی اعالم

زوج یک امراستحبابی است نه الزامی.چنانچه 

درمحیط البرهانی آمده است: فكان الزوج 

بالرجعة متصّرفًا من خالص حّقه، وتصّرف اإلنسان 

في خالص حّقه ال یتوقف على علم الغیر، ولكن 

استحب اإلعالم كیال تقع في المعصیة، فإّنها 

عّدتها بناًء على ربما تتزّوج إذا انقضت 

 (.523 :3زعمها فتقع في المعصیة.)

پس شوهربا قصد رجوع به همسرخویش درحقیقت  

تصرف کننده درحق مشروع وخالص خود است 

وتصرف انسان درحق خالص خود موقوف به 

دانستن غیرنمی باشد؛لکن با آن هم 

اخبارازجانب زوج مستحب است تا زن درمعصیت 

به فکراینکه شاید واقع نشود؛ زیرا گاهی زن 

طالق شده وازملکیت شوهراول برامده است، با 

 کسی دیگری ازواج کند.

ألن "  دربدایع الصنایع چنین آمده است:

الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة فیملك إبطال حق 

( .زیرا حرمت 214: 12نفسه باإلذن بالخروج")

درآن جا بخاطرحق خالص زوج است واومیتواند 

خود زوجه را اجازه به با منصرف شدن ازحق 

خروج دهد.ازمجموع عبارات فقهی فوق دانسته 

میشود که حق رجوع درجریان عدت طالق رجعی حق 

مسلم ومشروع شوهراست؛ اما اگربخواهد با 

استفاده ازین حق خویش با تطویل ودرازا 

کشانیدن عدت،زن را سرگردان 

ومتضررسازد،چنین تصرف سوء برایش مجازنبوده 

نوعی ازظلم خانوادگی محسوب بلکه حرام و

ومن یفعل ذالک فقد ظلم میشود.چنانچه آیه 

  بیان گرهمین معناست. نفسه

آیه  شیخ شعراوی رحمه الله درذیل 

ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لَِّتْعَتُدواْ وال  مینویسد: ومعنى

الضرار أنك تصنع شیئا في ظاهره أنك ترید 

أطلق  الخیر وفي الباطن ترید الشر. ولذلك

فظاهر بنائه أنه « مسجد الضرار»اللفظ على 

مسجد بني للصالة فیه، وفي الباطن كان الهدف 

منه هو الكفر والتفریق بین المؤمنین. 

اج؛ یقول الرجل أنا ال وكذلك الضرار في الزو

أرید طالقها وسأعیدها لبیتها، یقول ذلك 

وُیبیت في نفسه أن یعیدها لیذلها وینتقم 

منها، وذلك ال یقره اإلسالم؛ بل وینهى 

(. معنای ضرارممنوعه درآیت 1111: 14عنه.)

اینست که کاری را انجام دهی که به ظاهرش 

چنین معلوم شود که نیت خیرداری؛ اما 

کاری زشتی را پالن کرده باشی،ازهمین  درباطن

جهت است که درقران کریم،اسم ضرارباالی 

که ازظاهرش معلوم میشود  مسجدی گذاشته شده

برای خواندن نمازتاسیس شده باشد؛ اما 

درباطن به منظورکفرونفاق افگنی بین مسلمین 

درازواج  تاسیس.شده بود. این چنین است ضرار

اهرحال میگوید بگونه ای که مرد به زبان وظ

من اراده طالق وی را ندارم ومیخواهم اورا 

به خانه اش بازگردانم؛ اما درضمیرش چنین 

پالن دارد که اورا با این کارذلیل گردانیده 

وازوی انتقام بگیرد، ولی هیچگاهی اسالم 

چنین کاری را تاید نکرده بلکه ازاونهی 

 میکند.

یکی ازدالیل دیگری که حرمت سوء استفاده 

زحق را درین زمینه بیان میکند، آیتی است ا

درسوره بقره آمده است چنانچه الله  که

َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي تعالی میفرماید: 

.( 222: بقره : 1)َذِلَك ِإْن َأَراُدوْا ِإْصالَحاً 

ترجمه: و شوهران آنان براي برگرداندنشان ) 

آن ( در به زندگي زناشوئي و از سرگرفتن 

این ) مّدت عّده ، از دیگران ( سزاوارترند ، 

در صورتي كه ) شوهران به راستي ( خواهان 

اصالح باشند.درتفسیرشعراوی درذیل همین آیت 

آمده است: إن من حق الزوج أن یرد زوجته 

ردًا شرعیًا للعفة من اإلحصان ولغرض الزوجیة 

ال لشيء آخر، أما غیر ذلك كاإلضرار بها 

قام منها فال یجیز له الدین واالنت

ذلك.ازجمله حقوق زوج درجریان عدت اینست که 

خانم خودرا بمنظورپاکدامنی واهداف 

خانوادگی مطابق شریعت بازگرداند،نه به 
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اشکال دیگر؛اما اگراین بازگردانی به اهداف 

چون ضرررسانی وانتقام جوی باشد،پس شریعت 

 برایش اجازه نمیدهد.

بصراحت این را میرساند  بلی این آیت مبارکه

که وقتی شوهر درجریان عدت ازعمق قلب 

خواهان ازسرگیری زندگی خانوادگی با 

همسرمطلقه رجعی خویش باشد،بدون شک نسبت به 

دیگران سزاوارتروحق دارتراست؛ ولی مشروط 

به اینکه نیت اصالح را داشته باشد؛ اما 

اگرنیتش چیزی دیگری باشد، وبخواهد با 

ین حق شرعی خود به جانب مقابل استفاده از

ضرری وارد کند، برایش جوازنداشته بلکه سوء 

استفاده ازحق بوده وحرام می باشد؛ زیرا 

سزاواربودن شوهربه نسبت دیگران را درین 

صورت مشروط به این شرط دانسته که }ان 

ارادواصالحًا{پس مفهوم مخالفش این است 

اگرنیت اصالح را نداشته 

ازدیگران نبوده بلکه اصرارش باشند،سزاوارتر

به رجوع نوعی سوء استفاده ازحق درین زمینه 

 می باشد.

 

خداوند  استفاده ازحِق شیردادن ونفقه:ءسو-2

متعال با درنظرداشت حکمت بالغه خویش 

وچگونگی ظرفیت های متفاوت روحی، عقلی فردی 

واجتماعی مرد وزن،وظایف ومکلفیت های 

ایشان تقسیم  بگونه ای دربین خانوادگی را

وهریک را درسهم گیری مسؤلیت های 

خطیرخانوادگی بشکل توظیف نموده است که 

هرانسان عاقل وبالغ میتواند منطق این 

گزینش را بخوبی درک کند.به همین ترتیب 

وظیفه تامین معیشت ونفقه را نسبت داشتن 

ظرفیت قوی تر،بدوش مرد ووظیفه مهم واساسی 

را نسبت داشتن  شیردهی، تربیت ونوازش طفل

عاطفه باال وسلیقه زیبا برای زنان سپرده 

است که هرگزیکی وظیفه دیگری را به وجه 

 احسن انجام داده نمی تواند.

ولی گاهی مرد وزن ازین حق مسلم ومنحصربه 

نوع خویش، سوء استفاده نموده ودرحق 

یگدیگرظلم وستمی را روا میدارند که 

که اجحاف هرگزدرشریعت اسالمی مجازنبوده بل

 وظلم خانمانسوزدرحق خانواده میباشد.

 خداوند متعال درین زمینه میفرماید:

َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوالََدُهنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن 

َأَراَد َأن ُیِتمَّ الرََّضاَعَة َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه 

ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ِرْزُقُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف اَل 

ُوسَْعَها اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد لَُّه 

 (.233:بقره: 1:)ِبَوَلِدهِ 

مادران ) اعم از مطّلقه و غیرمطّلقه  ترجمه:

( دو سال تمام فرزندان خود را شیر مي دهند 

، هرگاه یكي از والدین یا هر دوي ایشان 

ان شیرخوارگي شوند ، بر خواستار تكمیل دور

آن كس كه فرزند براي او متوّلد شده ) یعني 

پدر ( الزم است خوراك و پوشاك مادران را ) 

در آن مّدت به اندازه توانائي ( به گونه 

شایسته بپردازد . هیچ كس موّظف به بیش از 

مقدار توانائي خود نیست ، نه مادر به خاطر 

ش باید فرزندش ، و نه پدر به سبب بّچه ا

 زیان ببیند.

اواًل ازین آیت مبارکه این موضوع  :وجه داللت

دانسته میشود که وظیفه تهیه نمودن نفقه 

ولباس بدوش پدرووظیفه شیردادن طفل بدوش 

مادراست.دومین مسله که ازین آیت دانسته 

میشود ومنظورما هم است، اینست که درین 

باره نباید هیچ یک ازپدرومادر ازحق خود 

بل یکدیگرسوء استفاده نموده وطرف درمقا

مقابل را متضررکند. عالمه شعراوی رحمه الله 

درذیل آیه }اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد 

مینویسد: والزال الحق ُیذكُر األب  {لَُّه ِبَوَلِدهِ 

بأن المولود له هو، وعلیه أال یضر والدة 

أال یتركها الطفل بمنع اإلنفاق على ابنه، و

تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته، وفي 

الوقت نفسه ُیَذكُر األم: ال تجعلي رضیعك مصدر 

إضرار ألبیه بكثرة اإللحاح في طلب الرزق 

(. خداوند متعال همیشه 1118 :14والكسوة." )

پدررا یاد دهانی میکند که فرزند درواقع 

ازوست وبروی الزم است تا مادرطفل را با عدم 

ق برفرزندش متضررومجبورنسازد تا انفا

بمنظورتهیه نفقه ولباس فرزندش ازمردم سوال 

کند.وهمچنان مادرطفل را نیزتوصیه میکند تا 

فرزندش را وسیله طلب واصراربی مورد نفقه 

ولباس درمقابل شوهرش 

قرارندهد.ازتفسیروتحلیل عالمه شعراوی بخوبی 

حرمت وغیرشرعی بودن سوء استفاده ازحق 

 مادروانفاق پدردانسته میشود. شیردهی

درقانون مدنی آمده است:هرگاه شخصی مکلف به 

پرداخت اجرت حضانت، معسربوده ویکی ازمحارم 

حضانت را بدون اجرت به عهده گیرد، حاضنه 

مخیراست که حضانت را بدون اجرت بعهده 

گرفته ویا او را به متبرع واگذارشود. 

دانسته (. ازصراحت این ماده هم 258:ماده 2)

میشود که مادرنمیتواند درچنین حالت 

ازاعسارهمسرسوء استفاده نموده واصراربه 

 اخذ اجرت نماید.

 

درشریعت استفاده ازحِق تعدد ازواج:  سوء-3

به منظور تامین نیازهای  اسالمی برای یک مرد

انسانی درصورت ضرورت تا چهارزن دریک وقت 

واحد اجازه داده شده است که بیان حکمت 

لسفه آن ازحوصله این مقاله باال تراست، وف

به هرصورت قطع نظرازاینکه آیا اصل درازواج 

برتعدد است ویا تک همسری وعدم تعدد؟ بحث 

ما اینست که آیا به فرض اصل برتعدد بودن، 

اکثریت قاطع ازواج ها درصورت تعدد، مطابق 

شرایط پیشبینی شده درشریعت اسالمی صورت 

ن راستا ازین حق شرعی میگیرد ویا اینکه دری

مشروط به شرط، بیشتراستفاده ابزاری میشود، 

اینست که متاسفانه  بلی پاسخ دقیق این سوال

اکثریت کسانی که ازحق تعدد استفاده 

میکنند، تمام موازین شرعی واخالقی وحتی 

اجتماعی وخانوادگی را زیرسوال برده ،مصداق 

ومخاطب توًام با عتاب آیه مبارکه } وال 

روها کالمعلقة { قرارمیگیرند.پس الزم است تذ

تا این موضوع بصورت درست مورد کاوش علمی 

قرارگرفته وفلسفه وجودی این حق را بصورت 

علمی بازتاب داده شود، تا احکام شرعی بدست 

هرانسان لج بازوهوا پرست به بازی گرفته 

درقرآن کریم همین  نشود، وازهمین جاست که

ادگی را به استهزا سوء استفاده های خانو

وتمسخربه دین تعبیرکرده است چنانچه درمورد 

کسانی که ازحق طالق استفاده ی نادرست 

َا َتتَّخُِذَوْا آَیاتِ وال میکنند، چنین میفرماید: 

ترجمه : آیه هاي ) احكام و حدود  الّلِه ُهُزوا

 ( خدا را به باد استهزاء نگیرید.

 خداوند متعال درمورد تعدد ازواج 

َوِإْن خِْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوْا ِفي اْلَیَتاَمى میفرماید: 

َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَِّن النِّسَاء َمْثَنى َوُثالََث 

َوُرَباَع َفِإْن خِْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواحَِدًة َأْو َما 

: (1َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلواْ 

 (.3 نساء:
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ترجمه: و اگر ترسیدید كه درباره یتیمان 

نتوانید دادگري كنید ) و دچار گناه بزرگ 

شوید ، از این هم بترسید كه نتوانید میان 

زنان متعّدد خود دادگري كنید و از این بابت 

هم دچار گناه بزرگ شوید.ولي وقتي كه به 

خود اطمینان داشتید كه مي توانید میان 

و شرائط و ظروف خاصّ تعّدد زنان دادگري كنید 

ازواج مهّیا بود ( با زنان دیگري كه براي 

شما حاللند و دوست دارید ، با دو یا سه یا 

چهار تا ازواج كنید . اگر هم مي ترسید كه 

نتوانید میان زنان دادگري را مراعات دارید 

، به یك زن اكتفاء كنید یا با كنیزان خود 

بكتري دارند ( ) كه هزینه كمتري و تكّلفات س

ازواج نمائید . این ) كار ، یعني اكتفاء 

به یك زن ، یا ازواج با كنیزان ( سبب مي 

شود كه كمتر دچار كجروي و ستم شوید و 

  فرزندان كمتري داشته باشید.

ازین آیت مبارک بخوبی معلوم میشود که 

اگرازواج با بیشترازیک زن مطابق شرایط 

نباشد، یقینًا پیشبینی شده درشریعت اسالمی 

انحراف وکجروی دردین بوده ومستقیمًا معنای 

 سوء استفاده ازحق را میرساند.

ابن حجررحمه الله درتفسیرعدالت بین زوجات 

المراد بالعدل: التسویة بینهن " میگوید: 

بما یلیق بكل منهن، فإذا وفى لكل واحدة 

منهن كسوتها ونفقتها واإلیواء إلیها، لم 

ذلك من میل قلب، أو تبرع یضره ما زاد على 

( . منظورازعدالت دربین 112 :13)" بتحفة

زوجات برابری میان آنها به آنچه مناسب 

هریکی ازآنها است می باشد، هرگاه مایحتاج 

زندگی هریک را ازلباس ونفقه ودید وادید 

وغیره را به وجه احسن انجام دهد، مازاد 

برآن ازمیالن قلبی وبخشش بگونه ای تحفه به 

یکی بدون دیگرضررواشکالی ندارد. ابن قدامه 

رحمه الله درمغنی آورده است: "ولیس علیه 

التسویة بین نسائه في النفقة والكسوة إذا 

(. 32 :3).قام بالواجب لكل واحدة منهن

وبرابری درنفقه ولباس بین زوجات باالی 

 شوهرالزم نیست مشروط براینکه ضروریات اولی

 د.هریک را تامین کرده باش

سوال مهم درین جا اینست که چرا بیشترآیاتِ 

متعلق به موضوع تعدد ازواج ازسوی مغرضین 

ومنکرین مورد نقد وکنکاش بیجا قرارمیگیرد؟ 

آیا علتش درعدم اتقان احکام شرعی وِتهی 

بودن آنها ازمنطق،مقاصد ومصالح زندگی 

انسان است؟ ویا اینکه علت اساسی اش همان 

ات سوء مسلمانانی است انحراف، کجروی وتصرف

که اعمال،اقوال وتصرفات خود را برِوفق 

شریعت اسالمی برابرنمی سازند، وازهمین مجرا 

زمینه اعتراض ویاوه سرای برای دشمنان دین 

مساعد میگردد.بلی دقیقًا همین ناهمواری ها 

وناهنجاری های مسلماناِن نامسلمان است که 

دین  ارزشهای دینی رامورد تاخت وتازدشمنان

 قرارمیدهد.

 

تعدد ازواج درشریعت شروط تعدد ازواج: 

اسالمی قسمیکه قباًل عرض شد درصورت ضرورت یک 

امرمباح بوده ومقید به یک سلسله شروطی می 

 باشد که ذیالً بیان میگردد.

شرط اول اینست که تعداد ازواج -1 .1

 ازچهارباال نباشد.

شرط دوم اینست که استطاعت وتوانمندی -2 .2

 نفقه تمام زوجات را داشته باشد.پرداخت 

سومین شرط اینست که امکاِن درحد توان -3 .3

تامین عدالت بین زوجات را داشته 

 (. 238 :13باشد.)

 

ازالبالی شروط یاد شده معلوم میشود که 

مخالفت شرط اول تعدی وتجاوزبه احکام شریعت 

اسالمی وخالف ورزی ازدوشرط اخیرالذکرسوء 

 اج می باشد.استفاده ازحق تعدد ازو

عالمه شعراوی رحمه الله درذیل تفسیرهمین 

آیت مینویسد: ولكن إذا أخذت الحكم، فخذ 

الحكم من كل جوانبه، فال تأخذ الحكم، 

بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، 

وإال سینشأ الفساد في األرض، وأول هذا 

الفساد أن یتشكك الناس في حكم الله. ولکن 

گرفته وبرآن عمل کردی،باید هرگاه حکمی را 

به تمام جوانب آن عمل کنی نه اینکه مثالً به 

؛ اما عمل به عدالت را عمل کنی تعدد ازواج

کنارگذاری درغیرآن، این کارسبب ایجاد فساد 

درروی زمین میگردد، واولین فساد اینست که 

درعقیده مردم راجع به احکام خداوند)ج( شک 

یگری میفرماید: وتردید ایجاد میشود.درجای د

ألن أي انحراف في فرد من أفراد األمة 

اإلسالمیة یصیب المجموع بضرر" زیرا هرنوع 

انحرافی که ازیک فرد مسلمان سرمیزند، زیان 

وضررش به تمام امت اسالمی میرسد. درجای 

دیگری خیلی زیبا تعبیرکرده است که میگوید: 

فكل إنسان مسلم على ثغرة من ثغرات دین 

لى فعلیه أن یصون أقواله وأفعاله الله تعا

وحركاته وسكناته من أي انحراف أو شطط؛ ألن 

كل مسلم بحركته وبتصرفه یقف على ثغرة من 

منهج الله، وال تظنوا أن الثغرات فقط هي 

الشيء الذي یدخل منه أعداء الله على األرض 

كالثغور، ال، الثغرة هي الفجوة حتى في 

لینال من  القیم یدخل منها خصم اإلسالم

 (.2115-2112 :14اإلسالم.)

ازمرزهای اسالم ی پس هرانسان مسلمان دریک

قراردارد وبرَوی الزم است تا تمام 

اقوال،افعال،حرکات وسکنات خودرا ازهرنوع 

کجروی وخالف ورزی کنترول نماید؛زیرا 

هرانساِن مسلمان با حرکات وتصرفات خود 

درمرِزازمرزهای منهج وقانون خدا 

د.گمان نکنید که تنها مرزوبندراسالم قراردار

همان چیزی ظاهری است که دشمن ازطریق آن 

وارد سرزمین اسالمی میگردد؛ بلکه مرِزواقعی 

که با لوسیله آن دشمن اسالم وارد خاک 

وسرزمین اسالمی شده وآن را هدف قرارداده 

وتاراج میکند،همانا شگاف وخالی درارزشهای 

 دینی است.

انستان راجع به اینکه درقانون مدنی افغ

درکدام صورت وتحت کدام شرایط تعدد ازواج 

جوازدارد چنین تصریح شده است: ازواج به 

بیش ازیک زن بعد ازتحقق حاالت آتی صورت 

 گرفته می تواند

درحالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات  .1

 موجود نباشد.

درحالتی که شخص کفایت مالی برای تامین  .2

مسکن ا،لباس،نفقه زوجات ازقبیل غذ

 وتداوی مناسب را دارا باشد.

درحالتی که مصلحت مشروع،مانند عقیم  .3

بودن زوجه اولی ویا مصاب بودن وی به 

: ماده 2امراض صعب العالج، موجود باشد.)

28.) 

بنابران تعدد ازواج درشریعت اسالمی 

وقانون مدنی یک امرمباح بوده که مقید 
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 به شروط یاد شده می باشد.وهرگاه شخصی

برخالف شروط یاد شده ازواج کند،درموردش 

 ماده بعدی چنین فیصله نموده است.

: زنی که شوهر وی برخالف حکم 22ماده 

( این قانون ازواج نموده 28ماده )

باشد،میتواند مطابق به احکام مندرج 

( این قانون، براساس تفریق به 123ماده )

 سبب ضررازمحکمه مطالبه طالق نماید.

بدون شک خداوند  ازحِق وصیت:استفاده  ءسو .5

متعال مصالح زندگی انسان را بگونه ای 

درنظرگرفته ومشروع گردانیده است که هم 

درجریان حیات وهم درآخرین لحظات زندگی، 

به بهترین وجه ازآن  بتواندانسان 

مستفید شود. یکی ازین موارد هم موضوع 

وصیت است که انسان حق دارد تا 

های مسولیت های  ییبمنظورتالفی ازنا رسا

عبادی خود درگذشته وهمچنان برای اطمنان 

ازخطرات مواجه شدن به فقروتنگدستی 

آینده خویش، وبرای سد حاجات فقرا 

ومساکین وبرقرای وتحقق صله رحم دربین 

خویشاوندان، دست به یک سلسله تصرفاتی 

منسوب به بعد ازمرگ خویش بزند که 

د دراصطالح فقه اسالمی بنام وصیت یا

 (.7553 : 1).میشود

 

ولی گاهی برخی ازانسانها عمدًا ویا ازروی 

جهالت ازین حِق شرعی وقانونی خود استفاده 

نادرست کرده ودرمخالفت با مقاصد ومصالح 

شرع قرارگرفته وبدین وسیله حقوق دیگران را 

 پایمال نموده ونادیده میگیرند.

ِمن َبْعِد خداوند متعال درین مورد میفرماید: 

ِصیٍَّة ُیوَصى ِبَها َأْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضآرٍّ َوِصیًَّة مَِّن وَ 

 (12: نساء: 1)الّلِه َوالّلُه َعِلیٌم َحِلیمٌ 

ترجمه: البّته این هم ( پس از انجام وصّیتي 

است كه بدان توصیه شده است و یا پرداخت 

وصّیت و  وامي است كه بر عهده مرده است .

زیان نرساند )  وامي كه ) به بازماندگان (

یعني وصّیت از بیش از یك سوم نباشد و مرده 

از روي غرض اقرار به وامي نكند كه بر عهده 

او نیست ، و یا صرف نظر از وامي نكند كه 

بر دیگران دارد . و . . . ( . این سفارش 

خدا است و خدا دانا ) به آن چیزي است كه 

به نفع شما است و آگاه از نّیات وصّیت 

ان مي باشد ( و شكیبا است ) و شتابي كنندگ

در عقاب شما ندارد ؛ چرا كه چه بسا پشیمان 

 شوید و به سویش برگردید (.

درتفسیرهمین آیت آمده است: "وعندما یقول: 

}َغْیَر ُمَضآرٍّ{ البد أن نعرف جیدا أن شرع الله 

لن یضر أحدا، وما المقصود بذلك؟ المقصود 

یكون المورث به الموصي، ففي بعض األحیان 

كارها لبعض المستحقین لحقهم في میراثه، 

فیأتي لیوصي بمنع توریثهم أو تقلیل 

األنصباء، أو یأتي لواحد بعید یرید أن 

یعطیه شیئا من المیراث وال یعطي لمن یكرهه 

من أهله وأقاربه المستحقین في میراثه، 

فیقر لذلك اإلنسان بدین، فإذا ما أقر له 

ستغرقا للتركة كلها، بدین حتى وإن كان م

فهو یأخذ الدین وبذلك یترك الورثة بال 

 (2133: 14)".میراث 

غَیَْر  ودرهنگامیکه خداوند)ج( میفرماید:

باید بهتربدانیم که شریعت اللهی  ُمضَآر  

نیامده تا به کسی ضرربرساند، پس منظورازآن 

چیست؟ بلی مقصود ازان شخص وصیت کننده 

میخواهد وخوش ندارد است،دربعِض مواقع مورث ن

برخی ازمستحقین وخویشاوندان ازوی چیزی را 

به میراث برند، پس میخواهد با استفاده 

ازحق وصیت سهم ورثه را به دیگران وصیت کند 

ویا سهم آنها را کم کند، ویا با ادعای غلط 

چنان وانمود میسازد که ازفالن کس مدیون است 

دین وباید مال را به وی تسلیم دهد حتی اگر

ترتیب  دربرگیرد.که به این تمام ترکه راهم

درحق ورثه خیانت وظلم کرده ایشان را 

ازمیراث محروم میکند.پس وصیت هم یکی 

ازموارد کثیرالوقوعی است که مردم گاه 

وناگاه با سوء استفاده ازآن حقوق دیگران 

را ضایع میسازند.ودرین مورد احادیث زیادی 

است که ازحقوق آمده  ازپیامبرصلی الله علیه

ورثه حمایت نموده وموصی را ازاضراردروصیت 

منع میکند، ازجمله احادیث ذیل قابل 

 استشهاد است.

َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َأنَُّه َحدََّثُه، َعْن َرسُوِل اللِه  -1

َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوسَلََّم َقاَل: ِإنَّ الرَُّجَل َلَیْعَمُل 

للِه ِستِّیَن سََنًة ُثمَّ َیْحُضُرُهَما َوالَمْرَأُة ِبَطاَعِة ا

اْلَمْوُت َفُیَضارَّاِن ِفي الَوِصیَِّة َفَتجُِب َلُهَما النَّاُر، 

ُثمَّ َقَرَأ َعَليَّ َأُبو ُهَرْیَرَة: }ِمْن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوَصى 

ِبَها َأْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضارٍّ َوِصیًَّة ِمَن اللَِّه{، ِإَلى 

(. 412: 18).َك الَفْوُز الَعِظیُم{َقْوِلِه، }َذلِ 

ترجمه: ازابوهریرة رضی الله عنه روایت است 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

را سصت سال پرستش  مرد وزنی خداوند )ج(

میکنند، سپس هنگامیکه دروقتیک مرگ به 

سراغشات بیاید، دروصیت خویش به ورثه 

روی شان ضررمیرسانند، ودروازه های جهنم ب

بازمیشود.سپس ابوهریره آیت مبارکه}من بعد 

ذالک الفوزالعظیم {  وصیة الخ ( را تا قسمت

 به غرض استشهاد تالوت کردند.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، " -2

قال: جاء النبي صلى الله علیه وسلم یعودني 

وأنا بمكة، وهو یكره أن یموت باألرض التي 

، «الله ابن عفراء یرحم»هاجر منها، قال: 

قلت: یا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: 

، قلت: الثلث، «ال»، قلت: فالشطر، قال: «ال»

فالثلث، والثلث كثیر، إنك أن تدع »قال: 

ورثتك أغنیاء خیر من أن تدعهم عالة 

یتكففون الناس في أیدیهم، وإنك مهما أنفقت 

من نفقة، فإنها صدقة، حتى اللقمة التي 

إلى في امرأتك، وعسى الله أن  ترفعها

، ولم «یرفعك، فینتفع بك ناس ویضر بك آخرون

 یكن له یومئذ إال ابنة"

ترجمه: ازسعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه 

روایت است که میگوید: پیامبرصلی الله علیه 

وسلم درزمانی که درمکه بودم به عیادت من 

تشریف آوردند،وایشان نمی پسندیدند که کسی 

ینکه هجرت نموده) مکه ( درآنجا وفات اززم

کند،سپس فرمودند:خداوند ابن عفرا را 

بیامرزد، گفتنم یا رسول الله آیا میتوانم 

تمام دارای ام را وصیت کنم؟ فرمودند: نخیر 

گفتم آیا نصف آن را ؟ فرمود: نخیر، گفتم 

آن را چطور؟ فرمودند: بلی یک  پس یک برسه

است؛ ازینکه  برسه را وهمین یکی برسه زیاد

ورثه خود را درحالی وداع کنی که خود کفا 

وغنی باشند، بهتراست ازینکه ایشان را 

درحال فقروتنگدستی ترک کنی که دست به 

گدایی زده وازمردم سوال کنند.وتو به 

هراندازه که به خانواده خود انفاق کنی، 

همه ای آن درحکم صدقه است؛ حتی لقمه نانی 

یگذاری هم خالی را که دردهن همسرت م

ازاجرنیست وشاید خداوند)ج( تو را 
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بمیراند،پس کسانی ازتومستفید شده وکسانی 

 هم متضررگردند.

 نتیجه گیری

ازالبالی بحث وتحقیق پیرامون موضوع مطروحه 

به یک سلسله نتایجی ارزنده ومهمی دست 

یافتم که خوب است درذیل به برخی ازآنها 

 اشاره کنم.

با آنکه به این نام  استفاده ازحق ءسو-1 .1

بظاهریک موضوع جدید معلوم میشود؛ اما 

قسمیکه بیان کردیم،درقرآن کریم، سنت 

پیامبرصلی الله علیه وسلم ونظریات 

دانشمندان اسالمی همواره درذیل وضمن 

عناویِن چون تعدی، تجاوز، حیله، ضرر، 

ظلم واستبداد، حرام وغیره مورد نکوهش 

 شدید وجدی قرارگرفته است.

 ءگرچه بیشترین مصادق وموارد سو .2

استفاده ازحق درحقوق جواروهمسایگی به 

مشاهده میرسد؛ اما درموارد بیشماری 

ازجمله حوزه خانواده هم، میتوان این 

 موضوع را متبلورکرده ومکشوف ساخت.

استفاده ازحق را  سوءگرچه درسابق  .3

ازینکه درذیل بحث تعدی وتجاوزمطالعه 

یدانستند؛ ولی میکردند،با تعدی یکی م

تحقیق دانشمندان معاصرنشان میدهد که 

این دو درموارد زیادی ازیکدیگرفرق 

ازجمله اینکه تعدی درجای واقع  دارند.

میشود که یک فعل اساسًا غیرمشروع باشد؛ 

اما سوء استفاده ازحق درجای واقع میشود 

بوده ولی نسبت  که یک کاری دراصل مجاز

مقصد شرع،  تصرف خالف قانون وانحراف از

 تلقی میشود. ناجایز حرام و

که قباًل هم اشاره نمودیم، سوء  قسمی .5

درحوزه حقوق  استفاده ازحق اکثرًا وبیشتر

اما درحوزه  عینی، مصداق پیدا میکند؛

حقوق فامیل وخانواده هم، موارد زیادی 

وجود دارد که مورد تصرفات سوء ازجانب 

 غیره قرارمیگیرد. و پدر، مادر زوجین،

استفاده ازحق دومعیاراساسی  ءبرای سو-4 .4

وجود دارد که یکی معیارذاتی ودیگری 

 معیارموضوعی می باشد.

گرچه شاید درحوزه حقوق فامیل وخانواده  .8

هم موارد بیشماری وجود داشته باشد که 

ممکن درآن ها سوء استفاده ازحق صورت 

گیرد؛ اما موارد مهم آن که درین مقاله 

فقط چهارمورد مورد پژوهش قرارگرفته 

استفاده  ءمیباشد که عبارت اند ازسو

ازحِق طالق، سوء استفاده ازحِق شیردادن 

ونفقه، سوء استفاده ازحِق تعدد ازواج 

 وسوء استفاده ازحِق وصیت.

همیشه سواالت واعتراضاتی که ازآدرس های  .7

مختلف به اسالم وارد میشود،علتش بازیچه 

د قراردادن ارزشهای دینی توسط یک تعدا

 انسان های هوس بازوقانون شکن می باشد.

یکی ازموارد مهم واساسی که هم موضوع  .2

مالی وهم موضوع خانوادگی است، موضوع 
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