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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة َعلی  ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ یَن اْلَحْمُد ِللَّ یِبیَن الّطاِهِر ْهِل َبیِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلی أ  َسیِدَنا ُمَحمَّ

زیادی  هخاصییها هرچند روایاتی بندی ما از بحث قواعد مربوط به حریمجمع رسیید ها به پایان حریمبحث 
با توجه به روایات  ، اماحریم مسجد اربعون ذراعا استها بیان شده است که و مثًَل در آن آمده است بابدر این 

در نظر  باید حریمی یئیشو  برای هر ساختمانباید یعنی   ر مدار اضرار استدائشود که حریم اسیتااده می دیگر
آن گرفته شیود که این حریم مانع از ضیرر رسیاندن صیاحن این سیاختمان و ضیرر رسیاندن دیگران به صاحن 

 ساختمان باشد. این مَلک حریم است. 

 اً دتعب راها حداقلباید تعبد کنیم،  حمل بررا روایت آمده اسیییت متون هیایی که در حریمدار مقیاگر بخواهیم 
حریم ید رمافمیوقتی  مثَلً داند ضییرر میدائر مدار تواند گات با توجه به روایاتی که حریم را یعنی می  قبول کرد
]ممهن است در مواردی الزم  یعنی از این مقدار کمتر نشیود اما اینهه بیشیتر باشد اسیتاربعون ذراعا مسیجد 

 مسییجد مرک ی اسییت و زیرا]باید بیشییتر باشیید،م کاایت نهند  یمسییجد برایاگر اربعون ذراعا باشیید.م مثًَل 
 اگر چنین سپ .دارندمسییجد را ه اران نار عادت به رفتن به آن   خواهند از آن اسییتااده کنندجمعیت زیادی می

 باشد قاعدتًا این حریم از اربعون ذراعا هم تجاوز خواهد کرد. 

 عَلوه بر آنچه در روایات نسبت اماآمده است را باید رعایت کرد طور بهت اهایی که در روایاین حریم بنابراین
مال و ر صاحنمال یا اضراال چه اضیرار به صاحنرا هم رعایت کرد، ح عدم اضیرارباید حد به حد حریم آمده 

   باشد.محل به دیگران 

 عدم اضرار است   ،شود که مَلک در حریمروایات استااده می ازدر بحث قبل آوردیم که 

دٍ » ِبَ ُمَحمَّ
َ
ْیِن َقاَلَ َکَتْبُت ِ َلی أ ِد ْبِن اْلُحسیییَ ُد ْبُن َیْحَیی َعْن ُمَحمیَّ َیٍة  ُمَحمیَّ َرُجٌل َکاَنْت َلُه َقَناٌة ِفَ َقْر

َیٍة َلُه َکْم  ْخَری ِ َلی َقْر
ُ
ْن َیْحِاَر َقَناًة أ

َ
َراَد َرُجٌل أ

َ
ْرِض ِ َذا َکاَنْت  َیُهوُن  َفأ

َ
ْخَری ِفَ اْْل

ُ
ی اَل ُیِضرَّ ِباْْل َبْیَنُهَما ِفَ اْلُبْعِد َحتَّ

َع  ْو ِرْخَوًة َفَوقَّ
َ
ُه. َعَلی َحَسِن  ُصْلَبًة أ ْخَری ِ ْن َشاَء اللَّ

ُ
ْن اَل ُیِضرَّ ِ ْحَداُهَما ِباْْل

َ
   1«أ

 ، بنابراینفرماید آن حریمی که باید برای قنات رعایت کرد حریم عدم اضییرار اسییتحضییرت در جواب می
روایات و امثال آن  ینازاپسرعایت شیییود. آن را های حریم اسیییت که باید شیییود که این هم از مَلکمعلوم می

د. لذا اگر آن حد در دفع و منع از کررعایت  حدی که وارد شییده اسییت رااف ون بر آن  باید کنیم کهاده میاسییتا
دهد ای که دفع یا منع ضرر کند توسعه داد. بنابراین این نتیجه را میضیرر کاایت نهرد باید آن حد را در محدوده

وارد در روایات آمده است اما حداکثر حریم است که در این مشیود، مقداری که حداقل حریمی که باید رعایت 
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به آن  . این نسییبتیابددفع و منع ضییرر توسییعه  به مقداراگر این حریم برای دفع و منع ضییرر کاایت نهرد باید 
 مواردی است که حدی برای حریم ذکر شده است.

 باید بنابراین ما در حقیقت .ها حد خاصیی ذکر نشیده اسیت عدم اضرار استآن مواردی که برای آنحد اما 
آمده و تعیین شده به صورت خاص حدی که در روایات اواًل و ابنیه مَلحظه کنیم   هاساختماندو حد در حریم 

حد  باید آن ،حد خاص ذکر شییده اسییتلذا در مواردی که د. شییورعایت  همباید حد عدم اضییرار  ثانیاً  اسییت و
بازهم ضیییرر اما کنیم حد را رعایت میاین نهرد و بااینهه ما  اگر آن حد خاص کاایت و را رعیاییت کرد خیاص

 .صورت گیردشود در این صورت باید بر آن حد اف ود تا دفع ضرر مترتن می

شییده اسییت رعایت کنیم  اگر آن حدی که در روایات مطلن اول اینهه ما باید آن حدی را که در روایات بیان
کنیم یعنی بااینهه ما این حد را رعایت می  کنیمد اضییرار را رعایت باید ح)مطلن دوم( آمده اسییت کاایت نهرد 

]حد   مطلن سوم اینهه آنجایی که اصًَل برای آن حدی بیان نشده است .کندمال یا دیگری ضرر میاما صیاحن
کند، حاال برای پارک ماشین حدی در روایات مثًَل کسیی ماشیین خود را پارک می حریم عدم اضیرار اسیتم.

 این منع کندخود  هاستااده از وسیله اسیت، اما اگر کسیی ماشین خود را طوری پارک کند که دیگری را از نیامد
ر نظر د محلیشییهنی اسییت که باید رعایت شییود. لذا اگر قرار اسییت یک پارکینگی را برای یک نوع حریمکار 

نباید تنها  داردواحد  بیستمثًَل برای یک ساختمانی که  باشد نظر مدبگیرند نباید تنها خود مساحت ماشین را 
ن خواست به ماشییک بلهه باید به حدی باشد که اگر  پارکینگ در نظر گرفت،ماشین  بیستبه مقدار مساحت 
روایات نیامده است  در است که هاییموارد حریمها ضیرری وارد نشیود. این کدام از ماشیینبیرون برود به هیچ

ْخَری»اندَ این مَلک را که بیان کردهها نبرای آامیا 
ُ
رَّ ِ ْحَداُهَما ِباْْل ْن اَل ُیضیییِ

َ
ِن أ مَلک  ینازاپس. «َعَلی َحسیییَ

 رعایت شود.هر شیئی باید حریم کنیم که استااده می

آنجا که حد این  حالآید که برای هر چی ی حریمی اسیییت، کلی به دسیییت می هبنیابراین از آن روایت قاعد
کاایت نهرد باید این حد برای دفع ضیییرر ا رعایت کرد اما آنجایی که همان مقدار رحریم مشیییخو شیییود باید 

حریمی وارد نشده در روایات  که هم عَلوه بر آن حدی که در روایات آمده اسیت را رعایت کرد. برای آن اشیایی
ت الضرر اس هقاعد دیگریهم یهی حاظ حریم و دلیل آنرعایت شود.  هاحریم آناست باید به مقدار دفع ضرر 

اشییییا کاایت  حریم داشیییتندر وجوب الضیییرر  هقاعدحتی اگر این مطلن هم نبود  اسیییت. پس یطورکلبهکه 
   کرد.می



 

حتی   حتی اشخاص هم حریم دارد که در آن ها بودقواعد مربوط به حریم شیدکه بحث  هشیتممطلن  پس
 باعیک د بایو در زمستان  باعنسیبت نمازگ اران در مسجد بیان شده است که فاصله دو نار باهم در تابستان دو 

 .را رعایت کرددهد که برای اشخاص هم باید حریم باشد و این نشان می

وط به ست  قواعد مربهاراه عمران شهری قواعد مربوط به قواعد مربوط بهاز مباحث مربوط به مطلن نهم 
ن باب روایات ای هدربارها را بیان کنیم ابتدا بحثی قواعد راه هدرباربحث  هزمینما برای اینهه  .ها ماصل استراه

د این روایات آن قواع همجموعکنیم و بعد از بحث می بندی کرده واول روایات باب را دستهدر گام کنیم  می نقل
 کنیم.ها را استنباط میکلی راه

د طری  و سها روایات مربوط به منع از سید طری  اسیت  در شرع اسَلم اول از روایات مربوط به راه هدسیت
سلوک مردم در راه معمولی شود ممنوع و شرعًا  و استطراقیعنی هر نوع عملی که مانع از  ،بندان ممنوع اسیتراه

خوانیم. روایت اولی که مورد بحث می ها راحرام است. در این باب روایات زیادی واردشده است که برخی از آن
 ج ء ثقات هستند.  آنیان واه رهمقوی و بدون اشهال است و  ،تامآن سند  این روایت است کهگیرد قرار می

 روایت به این شهل استَ

ْا » اِر َعْن صیَ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ یَس َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ِ ْدِر
َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن أ َواَن ْبِن َیْحَیی َعْن َعاِصِم ْبِن ُمَحمَّ

هِ ُحَم  ِبَ َعْبِد اللَّ
َ
ْیِن َقاَلَ َقاَل َرُج  ْیٍد َعْن أ ِقَ ٌل ِلَعِلَِّ ْبِن اْلُحسیَ  اْلُغَرَباُء َقاَل َیتَّ

ُ
أ ْیَن َیَتَوضَّ

َ
ْنَهاِر َو  أ

َ
ُشُطوَط اْْل

ْعِن  ْیَن َمَواِضُع اللَّ
َ
ْعِن َفِقیَل َلُه َو أ ْشَجاِر اْلُمْثِمَرِة َو َمَواِضَع اللَّ

َ
اِفَذَة َو َتْحَت اْْل ُرَق النَّ وِر. الطُّ ْبَواُب الدُّ

َ
  2«َقاَل أ

و  نیست مورد بحثمعلوم است که صرف وضو -، ؟تواند وضیو بگیردمیغرین در چه جایی مردی پرسییدَ 
ْنَهارِ  -مقدمات آن هم مَلک اسیت

َ
ُطوَط اْْل  هاییافذه یعنی راهن ،(شط یعنی حاشیه) شهرها هحاشییدر یعنی  شیُ

ْعِن )بسیت که بن این کار را انجام دهد در آنجا منظور جاهایی است که اگر نیسیت، زیر درخت میوه و َمَواِضَع اللَّ
مردم. شاهد  هخاندرب  فرمودَمواضیع لعن کجاسیت؟ حضرت در ادامه پرسییدَ  (شیود.میمشیمول لعن مردم 

اِفَذةَ »بحث ما  ُرَق النَّ ، وآمد افراد شودکه م احم رفت نباید کاری کرد ،یعنی در راهی که مسیر مردم است  «َو الطُّ
 روایات در اسناد دیگر هم بیان شده است. این کار منع شده است. البته این زیرا

 کندَ صدوق روایت میمرحوم شیخ روایت دیگر روایت چهارم همین باب است که 
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ْودِ »
َ
ْیِن ْبِن َعْبِد اْلَمِلِ  اْْل َبْیِر َعِن اْلُحسییَ ِد ْبِن ال ُّ ْحَمَد ْبِن ُعْبُدوٍن َعْن َعِلَِّ ْبِن ُمَحمَّ

َ
يِّ َعِن اْلَحَسِن َو َعْن أ

هِ  ْبِن  ِد اللیَّ ِبَ َعبیْ
َ
اٍد اْلَهْرِخَِّ َعْن أ ییَ ِبَ ِز

َ
هِ  َمْحُبوٍب َعْن ِ ْبَراِهیَم ْبِن أ وُل اللَّ اَلَ َقاَل َرسیییُ َثََلٌث َمْلُعوٌن َمْن  قیَ

اِل َو اْلَماِنُع اْلَماَء اْلُمْنَتاَب  ُط ِفَ ِظلِّ النُّ َّ یِ  اْلَمْس  َفَعَلُهنَّ اْلُمَتَغوِّ ِر  3«ُلوِك.َو َسادُّ الطَّ

ها را انجام دهد مشیمول لعن خدا خواهد شید  کسی که درجایی که سایبان سیه کار اسیت که اگر کسیی آن
ان مثًَل درختی سایبان دارد یا یک سایب) توقف کندکنند مردم از این سیایبان برای نشیسیتن استااده می و اسیت

یاید بکسی آبی است که برای استااده مردم روان است حال اگر  .(طبیعی اسیت که محل اسیتراحت مردم اسیت
ُلوِك ». هم مورد لعن اسییت و آب را آلوده کند کردهدر کنار این آب توقف  یِ  اْلَمسییْ ِر ادُّ الطَّ شییاهد ما این -« َو سییَ

   است. مسهوکراهی که راه  هو سد کنند -مقطع است

 ودهب خانهراهی است که فقط متعل  به یک نافذه   استآمده  همسیهوک و در روایت قبل نافذ در این روایت
ت یهی از کارهایی اساست زیرا شرعًا ممنوع  طری  مسهوک را سد کند این کار اوکسی که پس و عام نیسیت. 

 د راه مردم است.ساین روایت مربوط به مقدمات وضویی بود که منشأ . شودلعنت می مرتهن آنکه 

زیرا  که در رابطه با نمازخواندن در محلی اسییت که موجن سیید راه مردم شییودروایات زیادی هم وجود دارد 
این کار درسیت نیست و روایات زیادی داریم که درجایی که خوانند گاهی برخی هسیتند که در راه مردم نماز می

 توان نماز خواندَ که معبر مردم است نمی

دِ » ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِلَِّ ْبِن ُمَحمَّ ْن  ُمَحمَّ ِه ْبِن اْلَاْضِل َعمَّ ِبیِه َعْن َعْبِد اللَّ
َ
ِه َعِن اْبِن اْلَبْرِقَِّ َعْن أ ْبِن َعْبِد اللَّ

هِ  ِبَ َعْبِد اللَّ
َ
َثُه َعْن أ ی َحدَّ َع اَل ُیَصلَّ َرُة َمَواضیِ امُ  َقاَلَ َعشیَ یُن َو اْلَماُء َو اْلَحمَّ ُر  ِفیَها الطِّ َو  ِق َو اْلُقُبوُر َو َمَسانُّ الطُّ

ْلُج. َبُخ َو الثَّ ِبِل َو َمْجَری اْلَماِء َو السَّ ْمِل َو َمَعاِطُن اْْلِ    4«ُقَری النَّ

است که جای نمازخواندن نیست  جایی که گل است، جایی که آب است، در حمام، در بین مقبره،  محل ده
یی که محل نگهداری شتران محل اجتماع مورچگان، جا (،مسنه یعنی میانه راه  وسیط راه )این شاهد ما است

 بر روی برف.  است وهایی که نمه ار است، مجرای عبور آب، دشت

ُرِق » بحثشییاهد  انُّ الطُّ از ممنوع اسییت و این  باشییدنمازخواندن درجایی که معبر مردم اسییت یعنی « َمسییَ
   5د طری  است.سمصادی  
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ِه َعْن »سند صحیح این روایت موجود است  چند سند وجود دارد که یهی از اسناد این استَ .  5 ِبیه َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ

َ
عن الصدوق فی الخصال عن أ

ِه اْلَبْرِقَ ِبَ َعْبِد اللَّ
َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ْن َرَواه»فرمایدَ در جای دیگر هم می« أ ِبَ ُعَمْیٍر َعمَّ

َ
ِد ْبِن أ ت توان این روایکه به اعتبار ابن ابی عمیر می« َعْنُه َعْن ُمَحمَّ



 

 کندَ شیخ نقل میمرحوم روایت دیگر روایتی است که 

ُد »   ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَلَ َسأ یٍ  َعْن ُمَحمَّ اٍد َعْن َحِر ْلُت ْبُن اْلَحَسِن ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن َحمَّ

ََلِة ِفَ ِه علیه السَلم َعِن الصَّ َبا َعْبِد اللَّ
َ
ِة َو اْعَتِ ْل َعَلی َجا أ َاِر َفَقاَل اَل ُتَصلِّ َعَلی اْلَجادَّ  «  ِنَبْیَها.السَّ

 راه و راه نماز بخوان هکناردر  وجا نماز بخوانم  حضرت فرمودَ وسط راه نماز نخوان کدر سار در  کردمسؤال 
 2جلد  ،411از ابواب احهام المصلی، صاحه  41از باب  2مردم و عابران را نبند. این روایت هم روایت شیماره 
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 که مرفوعه استَ  وارد شدهروایت دیگری هم 

ِد ْبن» ِبیِه َعْن ُمَحمَّ
َ
ْیِن ِفَ اْلِخَصاِل َعْن أ ُد ْبُن َعِلَِّ ْبِن اْلُحسیَ ِد  ُمَحمَّ ْحَمَد َعْن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن أ َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ

هِ  َناِدِه َرَفَعُه ِ َلی َرُسوِل اللَّ ْیِن ِبِإسیْ ُه َقاَلَ َثََلَثٌة اَل  ْبِن اْلُحسیَ نَّ
َ
ُه َلُهْم ِباْلِحْاِظ َرُجٌل َنَ َل ِفَ َبْیٍت َخِرٍب أ ُل اللَّ َیَتَقبَّ

ْرَسَل َراِحَلَتُه َو َلْم َیْسَتْوِثْ  ِمْنَها.
َ
یِ  َو َرُجٌل أ ِر ی َعَلی َقاِرَعِة الطَّ    6«َو َرُجٌل َصلَّ

نماز  راهکه در وسط ، کسی من ل کند خرابه هخانکند  کسیی که در یک خداوند متعال این افراد را حاظ نمی
ت کند. این روایتضمین نمیگونه موارد در اینخداوند متعال حاظ را  زیرا بخواند، کسیی مرکن خود را رها کند

 .رساندرا می در منع ندارد اما حداقل کراهت زیادی ظهور

   بسیار قوی است هم لحاظ سند  ازو  بودهشتم از همین باب است که صحیحه روایت دیگر روایت ه

یٍن عَ » ِبیِه َعْن َصْاَواَن َعِن اْلَعََلِء ْبِن َرِز
َ
ِن َعْن أ ِد ْبِن َخاِلٍد اْلَبْرِقَُّ ِفَ اْلَمَحاسیِ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن أ ْن ُمَحمَّ

َحِدِهَما
َ
ِلٍم َعْن أ لِّ َعَلی ُمسییْ یِ  َفَقاَل اَل ُتصییَ ِر ََلِة َعَلی َظْهِر الطَّ ْلُتُه َعِن الصییَّ

َ
أ لِّ َعَلی  َقاَلَ سییَ ِة َو صییَ اْلَجادَّ

   7«َجاِنَبْیَها.

 شد که حضرت چنین جواب فرمودند.نماز خواند در راه و جاده سؤال  هدرباراز حضرت 

 روایت نهم هم به همین شهل استَ 

ی ْبِن ُخَنْیٍس َقاَلَ» ِبَ ُعْثَماَن َعْن ُمَعلَّ
َ
هِ  َعْنُه َعْن َصْاَواَن َعْن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ََلِة َعَلی َظْهِر  َسأ َعِن الصَّ

ِری  یِ  َفَقاَل اَل اْجَتِنُبوا الطَّ ِر    8«الطَّ

                                                           
فرمایدَ عن ابی  یعنی این روایت سییند دیگری هم میدر یک «. عمن حدثه»را هم معتبر دانسییت. عبدالله بن فضییل نوفلی که در آنجا گاته اسییت 

 شود اما در روایت دوم تبدیل به مسند شده است و دارای عبارت معتبر است.مرسله نیست، گرچه در سند اول ارسال فهمیده می
 قسمتی از متن
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 ها داللت دارد.ن در راهبرنهی نماز خواند که روشن است

 روایت دهم از همین بابَ 

یْ ع» اِلٍح َعِن اْلُاضییَ ِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َجِمیِل ْبِن صییَ ِبَ َعْبِد ِن اْلَحسییَ
َ
اٍر َعْن أ هِ ِل ْبِن َیسییَ ِفَ َحِدیٍث  اللَّ

.    9«َقاَلَ اَل ُتَصلِّ َعَلی اْلَجَوادِّ

به معنای ، اگر بدون تشدید باشد ستهاجادهمشیدد است که به معنای  «جواد» هکلمدال در در این روایت، 
پس یعنی   ستهابه معنای جاده اما اینجا -جواد به معنای اسن است–این اسیت که بر روی اسین نماز نخوان 

 ها نماز نخوان.بر روی جاده

مده آ به این شییهلطری  را روشیین کند. البته روایت دیگری هم سیید منع از  تااین مقدار روایات کافی اسیت 
 َاست

َناِدِه َیْعِنَ َعْن » ُهوِنَِّ ِبِإسییْ َناِدِه َعِن السییَّ ْیِن ِبِإسییْ ُد ْبُن َعِلَِّ ْبِن اْلُحسییَ ٍد َعْن آَباِئهِ ُمَحمَّ  َجْعَاِر ْبِن ُمَحمَّ

هِ  وُل اللَّ اَلَ َقاَل َرسیییُ یَس  قیَ ْعِر اُکْم َو التَّ َها َمَداِرُج السیییِّ  ِ یَّ ْوِدَیِة َفِإنَّ
َ
یِ  َو ُبُطوِن اْْل ِر َوی َعَلی َظْهِر الطَّ

ْ
َباِع َو َمأ

اِت.    10«اْلَحیَّ

ر د روایت دیگریدر زبان عرب یعنی اتراق کردن. تعریس در راه آمده اسیییت. تعریسنهی از  این رواییتدر 
به همین مضمون  نی دیگری روایات  .همین مضمون را داردوسیائل شییعه آمده اسیت که  431 هصیاح 52جلد 

 گذریم. میها وارد شده است که از آن

 صلی الله علی محمد و آله و سلم و

                                                           
 42. همان  9
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