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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

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

 ساکن وملزوم رعایت حریم ابنیه و  هدربار بحث به مطلب نهم از قواعد فقه عمران شهری رسید. مطلب نهم
لزوم رعایت حریم در فقه اساَلمی است. از  همسالل و در کلوساازها و حتی اشایاو و اشا ا  ساایر ساا ت

در نظر وسازی حریم مناسبی برای هر سا تباید شود که استفاده می روایات وارده از معصاومین همجموع
ان  واهیم کرد که اگر نظام ها بیحتی اشاا ا  باید حریم مناسااب داشااته باشااند. در بحث راهو شااود  گرفته

  .ی که در حال حاضر وجود دارد دیگر ن واهد بودشد این مشکَلتها رعایت میاسَلمی در راه

رع در شااکه در مواضااعی به بندی در رابطه با فقه حریم دساات دیدا کنیم ابتدا برای اینکه به یک جمعحال 
شده و ها توجه ایی که در فقه اسَلمی به آنهشویم؛ یعنی حریمها وارد شاده اسات متعرم می صاو  حریم

کلی در باب حریم داریم که بعدًا متعرم آن  واهیم شد که حریم هر  هقاعد ما یک. هساتندحکم  ا   دارای
هم منع ایراد ضرر و هم منع ورود ضرر  ؛ضرر کندورود منع طورمعمول و متعارف بهای است که شیو آن فاصله

هم را باب حریم   ا  هادلاگر  حتیهاسااات که حریم همساااللکلی بر  هقااعاد. این او حریم بردیگر از طرف 
به دلیل اینکه موارد متعددی از حریم در فقه  . اماشدیمال ضرر به این قاعده قائل می هقاعدنداشاتیم بر اساا  

ه بندی مربوط بمعبعد به ج تا دردازیمیم هاآنها ابتدا به اسااَلمی مطرش شااده اساات برای آشاانایی با این حریم
 دردازیم.شویم. لذا در چند مطلب به بحث حریم میحریم در فقه اسَلمی متعرم می

به آن اشاره  اجمالی به مواردی از حریم اسات که در فقه اسَلمی و روایات معصومین هاشاارمطلب اول 
 هایی به آن اشاره شده است. قبل هم به مناسبتبحث مورد اول حریم مساجد است که در  .شده است

 کند: در  صال به سند صحیح روایت می شیخ صدوق

ِد ْبِن َعِليِّ بْ » ِبي َعْن ُمَحمَّ
َ
َثِني أ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ یَس َرِضيَ اللَّ ْحَمَد ْبِن ِإْدِر

َ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن أ ِن َمْحُبوٍب َعْن َحدَّ

ِد ْبِن اْلُحَسیْ  ِبیِه ُعْقَبَة ْبِن َ اِلٍد َعْن ُمَحمَّ
َ
اٍل َعْن َعِليِّ ْبِن ُعْقَبَة ْبِن َ اِلٍد َعْن أ  ِن َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َفضَّ

َ
ِبي َعْبِد أ

هِ  ِبیِه َعْن آَباِئهِ  اللَّ
َ
  َعْن أ

َ
ْرَبُعوَن ِرَراعًا َو  ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن َقاَل َقاَل أ

َ
ِجِد أ یُم اْلَمسااْ ْرَبُعوَن َدارًا ِمْن  َحِر

َ
اْلِجَواِر أ

ْرَبَعِة َجَواِنِبَها.
َ
   1«أ

 واساتیم حدود یا کالبد شاهر را در فقه اسَلمی ترسیم کنیم به این روایات دردا تیم و ما در آن بحثی که می
یل غلط است به دل مصااَلکند. البته عبارت جمعه تعیین می هاقامبیان کردیم که مرکزیت هر شاهری را مساجد 

 یهف الذي یجتمع فیه النا  و یقام المساااجد الَجاِمع» نداریم بلکه مصاااَلی جمعهچیزی به نام  فقهدر اینکاه 
                                                           

 202،  : 5وسائل الشیعة، ج.  1



محل برقراری نماز جمعه یک مساجد مرکزی است.  و آمده اسات و باید برای آن مساجد تعیین شاود «الجمعة
در  است که مسااجد جامعو از جمعه مسااجد مرکزی نم هاقامبرای نماز جمعه باید مساجد تعیین شاود و محل 

شهر  جد جامِع مس که در نظام ساا ت مساجد باید این قانون رعایت شودبیان شاد که لذا  .روایات آمده اسات
مسجد سوق  ومحل  مسجدبعد  .مرکز شهر قرار بگیرد درباید بیان شاد که این مساجد مساجد جمعه اسات و 

 که از مسجد محله به مسجد قبیله هم تعبیر شده است.  است

همین روایات که تا چهل  انه از هر سمت جار این  هقرینمساجد محل هم باید در مرکز محله قرار بگیرد به 
ْن » هقاعدجار این مسجد یعنی آن  ،شودمساجد حساب می

َ
َیُکوَن َلُه  اَل َصََلَة ِلَجاِر اْلَمْسِجِد ِإالَّ ِفي اْلَمْسِجِد ِإالَّ أ

ة ْو ِبِه ِعلَّ
َ
این مسجد است. در یعنی جای نماز واندن این چهل  انه  ؛شوداین چهل  انه بار می ههمبر  «ُعْذٌر أ

درساات  واهد شااد دیگر  هدر یک محلمسااجد دیگری  واز این چهل  انه که عبور کنیم بازهم یک چهل  انه 
ت و این روای که تبیین شااده اسااتکامًَل ر در فقه اسااَلمی های یک شااهکه بیان کردیم به این شااکل نظام محله

 روایات دیگری که در همین سیاق آمده است اشاره به همین مطلب دارد. 

ْرَبُعوَن ِرَراعًا ِمْن ُکلِّ َناِحَیة»حال شاااهد بحث 
َ
ِجِد أ یَم اْلَمسااْ نَّ َحِر

َ
از در زبان عربی هم  رراع ه. اندازاساات «أ

 .  شودمتر میاست که تقریبًا نیمفق سرانگشت وسط تا آغاز مر

 . روایت به این شکل است:است «منالمؤحریم »حریم دومی که در روایات آمده است 

ُدوُق  َقاَل » نَّ  ُرِوَي  َو  الصاَّ
َ
یَم  أ ْرَبُعوَن  اْلَمْسِجدِ  َحِر

َ
یَم  َو  َناِحَیةٍ  ُکلِّ  ِمْن  ِرَراعاً  أ ْیِف  ِفي اْلُمْؤِمِن  َحِر  َباعٌ  الصَّ

َراِع  َعْظُم  ُرِوَي  َو   2«.الذِّ

شوند وقتی مؤمنین جمع میاینکه مراد از حریم مؤمن یعنی حریم او در مجلس یا در محل صَلة در مسجد. 
باید بین یک مؤمن و مؤمن دیگر مثًَل در نماز  ؛هم بچسابند درسات نیستبه  واهند در کنار هم بنشاینند و می
اهم فرق ن بآ حریم الصیف با غیر . حتیباید حریم داشته باشند  )تابساتان م صاوصاًا در صایف  باشاد حدی

ْیِف َباع» :فرمایدمی حضارت صادق تکند. در روایمی یَم اْلُمْؤِمِن ِفي الصَّ َراع َو َحِر حریم  «َو ُرِوَي َعْظُم الذِّ
د یک د باینایسااتمی همد و یا در نماز کنار ننشااینمی دیگریدر کنار  ینیعنی وقتی مؤمن ؛اساات یک باعمؤمن 

ل تا از او -وقتی دو کف را باز کنید-فاصااله بین دو کف  ؛وجب اساات دو باع هاندازد. نای را رعایت کنفاصااله
 بود.حریم حریم مؤمن که نوع دوم  هم گویند. اینمی باعانتها را یک 
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گر به همدیو نباید باید حریم داشته باشند  شاودیمای که ساا ته ه انه ؛ یعنیحریم  انه اسات ،نوع ساوم
ت. ند مطلوب شرع نیسیده باشها به همدیگر چسااباینکه  انه اجماالً  کنیم کهبچسابند. از روایت اساتفاده می

  کند:روایت می از امام صادقکلینی به سند صحیحی شیخ مرحوم 

َکا َرُجٌل » هِ  ِمَن  شااَ وِل اللَّ اِر ِإَلی َرسااُ ْنصااَ
َ
نَّ  اْْل

َ
ِبيُّ  أ وَر َقِد اْکَتَنَفْتُه َفَقاَل النَّ ْوَتَ  َما  الدُّ اْرَفْع صااَ

َع َعَلْیَ . ْن ُیَوسِّ
َ
َه أ     3«اْسَتَطْعَت َو َسِل اللَّ

با صدای  :فرمودبه او حضرت  .اندها او را احاطه کرده انهشاکایت کرد که  مردی از انصاار به دیامبر
  دا به تو توسعه دهد.  تابلند دعا کن 

تی آن وققطعًا مطلوب شارع نیست. به دلیل اینکه  «کناف الدور»اسات که این وضعیت  آن هدهندنشااناین 

کنی و شااکایت او را  ود شااکایت میبر شااکایت او ردی نزد و نفرمود بی شااکایت کرد رسااول اکرم مرد
دعا کن که  داوند  :حضااارت فرمود نداشاااتمتعارفی وجود  حلراهبه دلیل اینکه در آن شااارایط  اما. دذیرفت

َع َعَلْیَ  »بر ی این عبارت گشایشی برای تو ایجاد کند.  ْن ُیَوسِّ
َ
َه أ به شکل  را «اْرَفْع َصْوَتَ  َما اْسَتَطْعَت َو َسِل اللَّ

ْوَتَ  َما اْسَتَطْعَت َو َسِل » اند اما به نظر ما ایندیگری تفسایر کرده َع َعَلْیَ  اْرَفْع صاَ ْن ُیَوسِّ
َ
َه أ ر الله به همان س «اللَّ

 یعنی با صدای بلند دعا کن.   ورد؛می

کلی حریم  هقاعدهمان  هوسااایلبه را انجام دهیمها اگر نتوانیم از ادلاه اساااتفااده حد حریم معینی برای  انه
وقتی رحال هبه کنیم.سک میتم ای که مانع ضارر متعارف باشادحریم به اندازه لزوم تعیین ،مبتنی بر نفع ضارر

دیگر  هواد اننسبت  استالبًا موجبات سلب آسایش یک  انواده که در این  انه قدو  انه به یکدیگر بچسابند 
وآمد موجب سلب آسایش است و هر فعالیتی که ب واهند انجام دهند به یک ساروصادا و رفت ؛شاودایجاد می

ای هسلب آسایش متعارف در رفتارها و تَلشجلوی  کهاین. برای ها  واهد شدآنشاکلی موجب سلب آسایش 
م . حال ممکن است که اگر ما ب واهیدر نظر گرفته شاود متعارف در زندگی گرفته شاود باید یک حریم متعارفی

کنیم بیان  ؛شویمها تنوع عرفی قائل مینسابت به  انه تعیین کنیم و های عرفییک حریمی را بر مبنای مقیا 
د که این کار بساااتگی به کار نرا باید داشاااته باشااا حریمجمعیت فَلن فَلن مسااااحت و فَلن های با کاه  انه

معین شود و  عرفیضرر کارشناسان معیار  هوسیلبهکارشاناسی دارد که اگر ما یک معیار معین داشته باشیم باید 
 .مقدار حریم بر اسا  نفی ضرر عرفی تعیین شود

رق که به ط وجود دارداستفاده کرد. روایاتی ها برای  انهیک حداقل حریمی را از بر ی روایات ان شاید بتو
  :؛ مانند این روایتصحیح وارد شده است
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هِ » ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السااَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
هِ  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ وَل اللَّ نَّ َرسااُ

َ
َقاَل: َما  أ

اِض  اِضِح ِإَلی ِبْلِر النَّ ْرَبُعوَن ِرَراعًا َو َما َبْیَن ِبْلِر النَّ
َ
وَن ِرَراعًا َو َما َبیْ َبْیَن ِبْلِر اْلَمْعِطِن ِإَلی ِبْلِر اْلَمْعِطِن أ َن اْلَعْیِن ِإَلی ِح ِستُّ

یُق َیتَ  ِر ْهُلهُ  َشاشُّ َعَلْیهِ اْلَعْیِن َیْعِني اْلَقَناَة َ ْمُسِماَئِة ِرَراٍع َو الطَّ
َ
ْرُرٍع  أ

َ
ُه َسْبَعُة أ   4«.َفَحدُّ

 آن هم صحیح است:  باره وارد شده است کهحدیث دیگری هم دراین

هِ » ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اِ  اْلَبْقَباِق َعْن أ ِبي اْلَعبَّ

َ
اٍد َعْن أ ِن ْبِن َحمَّ اَش : ِإَرا َعْنُه َعْن َجْعَفٍر َو اْلِمیَثِميِّ َو اْلَحسااَ  َتشااَ

ْرُرٍع  َقْومٌ 
َ
ْرَبُع أ

َ
ْرُرٍع َو َقاَل َبْعُضُهْم أ

َ
یٍق َفَقاَل َبْعُضُهْم َسْبُع أ هِ  ِفي َطِر ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ْرُرٍع. َفَقاَل أ

َ
  5«اَل َبْل َ ْمُس أ

وجه جمع بین این دو روایت دانست ررع. اواًل باید أروایت اول فرمود سابع و روایت دوم فرمود  مس دس 
اصل اینکه این دو روایت مربوط به بحث حریم ؟ شود یا  یرست و ثانیًا آیا این دو روایت مدلول بحث ما مییچ

اینکه مربوط به طریق  هقریناما طریق اسااات نه حریم. ب راجع به لمطیعنی  ؛ای داردشاااود قرینهها می ااناه
 «لتشاااش اه»این اساات که فرم روایت  باشاادحریمی طریقی اساات که طور مطلق نیساات بلکه مربوط به به

 تیسن کسیمتعلق به مشاش کرد زیرا توان نمی راطریق عام  ؛قابل فرم نیست. مشاش اهل بر طریق عام اسات
حق ندارد به آن طریق تجاوز کند و کسی  مجاز نیسات؛ یعنی کسایتجاوز به طریق عام ها ندارد. و ربطی به آن

اینکه در فقه اسااَلمی تجاوز به با توجه به بنابراین  .کند انه  ود  ویا جزهم حق ندارد آن طریق را بفروشااد و 
بحث است که هفت متر این مساالله سات زیرا بر روی بحث ما هدس تشااش بر طریق نشاان طریق ممنوع اسات

نی است یک زمی ؛ترتیب استاینبه طریق به مشااشدس باید آن را  ارج از طریق بساازند.  شاد یا دن  متر کهبا
گیرند که در این زمین  انه بسازند و حال تصمیم می ، ردکه نصاف آن را یک ش   و نصف آن را دیگری می

از ملک  ود برای طریق  الی چقدر که هرکدام  بحث مشااااش اساااتدر بین آن طریقی قرار دهند که در اینجا 
وز به تجااست واال  مشاشجای مسالله این  باشاد؟ یا بیشاتر بشاوداز هرکدام دو متر  که مثًَل چهار متر ؟بگذارد

ت آن مفروم اسراه بودن طریقی که  در اصل طریق عام و یاطریق یا ا ذ طریق یا اضاافه کردن طریق به ملک 
ش صی مردم  واهد از ملک که می ی اساتطریقمشااش از  فرم مشااش از طریق،س د .شارعًا ممنوع اسات

حال راه بین این دو  انه مورد بحث است  دن انه بسازدو آن  دراهد  ویک زمینی اسات که می احداث شاود؛
 شود. می تشاشموجب  که
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ه ارتباط ب ندارد زیراظاهرًا جای بحث  و ددارحریم  همسااللاین یک مطلب که اصاال این دو روایت ارتباط به 
و نه طریق عام. دس این طریق طریقی است که حریم است و نه  اسات دارد طریق دو  انهکه این نوع از طریق 

 هر طریقی. 

 در نگاه اول با هم تعارم دارند؛ در ؟ زیراچه شااکلی بفهمیم باید بهمطلب دوم هم اینکه ما این دو روایت را 
ُه » :روایت اول فرمود ْرُرٍع  َ مُس َفَحدُّ

َ
در ورایت  -تکه به همین مضامون در روایت اهل سانت هم آمده اس-« أ

ْرُرع»دوم هم فرمود: 
َ
ُه َسْبَعُة أ از  ررع مستفیض است اگر متواتر نباشد.أ ةتوان گفت روایت سبعتقریبًا می «.َفَحدُّ

ْرُرع»طرف دیگر هم روایت 
َ
   6.است ایصحیحهروایت « َ ْمُس أ

؟ ظاهرًا اگر در فهمیدجمع بین دو روایت را  باید چگونه دس هرحال هر دو روایت در اینجا موثقه هساااتندبه
روایت سکونی ظاهرًا در فرم  ؛توان یافتها مین آنبیبین این دو روایت تأمل کنیم یک عموم و  صاوصای در 

. لذا ررع استأ ةاولیه سبع هکه در آن قاعد دارین استالطریق بین الدارین یا مساافت و حریم بین  هاولی هقاعد
ْهُلهُ  َعَلْیهِ  َیَتَشاشُّ »فرمود: 

َ
ْرُرٍع  أ

َ
ُه َسْبَعُة أ عنوان یعنی وقتی ا َلف کردند قاعده این است که هفت ررع را به« َفَحدُّ

 ة أررعسبع کنند. حال اگر یکی از دو طرف به این مقدار راضای نشد و اصرار بر کمتر از مقرربین دو دار  هفاصال
ررع أ ةاز مقدار ساابع رعایتعدم  اساارار یک طرف برم فرم این اساات که در روایات دوروایت ظاهر زیرا –کرد 

اَش »؛ باشااد ْرُرٍع  َقْومٌ  ِإَرا َتشااَ
َ
ْرَبُع أ

َ
ُهْم أ ْرُرٍع َو َقاَل َبْعضااُ

َ
ْبُع أ ُهْم سااَ یٍق َفَقاَل َبْعضااُ هِ  ِفي َطِر ُبو َعْبِد اللَّ

َ
اَل َبْل  َفَقاَل أ

ْرُرٍع 
َ
 . «َ ْمُس أ

ر ببه مقدار الزم نشااینی در مورد عدم رضااایت یکی از دو طرف به عقب دوماگر چنین فرم کنیم که روایت 
ا روایت اول ریعنی گویا  ؛شوددیدا میدر مسلله یک عموم و  صاوصای  باشاد در این صاورتمبنای هفت ررع 

ا این بطرفین اگر  اما دارین هفت ررع اساااتال و حریم بین فاصااالهاولیه در  هقاعدکه  کردچنین مطرش اینباید 
ر ررع کمتأدیگر از  مس در این صورت باشد  از این مقدار ها بر کمترو اصارار یکی از آن موافقت نکردنددار مق

 ن واهد بود. 

یعنی نتیجه  ؛ واهد شااادزیادتر از  مس أررع در  تعارم ،اگر این وجاه جمع را نیابیم بازهم تعارم حتی
از  اند اما در اصاال اینکه نبایدررع متعارمأ ةروایت ازنظر مضاامون در ساابعدو . یعنی این اسااتررع أ مس 

تساااقط هم تساااقط در مازاد از  مس أررع  برفرمو لذا  نیساات هاآنکمتر باشااد تعارضاای بین   مس أررع

                                                           
 -هبه اصطَلش عَلم–دانیم و قائل به فرق بین موثقه و صحیحه البته منظور ما از صحیحه علی مبنای ماست؛ زیرا ما موثقه را همان صحیحه می.  6

ا در دانیم گرچه شاید در بحث حدیث ثمره علمی داشته باشد امنیساتیم، یعنی تقسایم رباعی عَلمه را در تبویب حدیث تقسیم مفیدی برای فقه نمی
 فقه ثمره ندارد. 

 قسمتی از متن



ر داگر مقدار تعارم شاااویم که قائل مییعنی  ؛هساااتیم قائل موارد تعارم به تبعیض داللت واهد بود. ما در 
س بحث ما این . دنآ ههمد نه در نکنمیبعض مدلول تسااااقط در آن  فقطبود  بر ی از مدلول دو روایات دربین 

توان حداقل حریم بین دو  انه را برداشاات کرد. وقتی حریم بین دو  انه این مقدار اساات که از این روایت می
 رراع است. باید دن ها دهد که حداقل فاصله بین آناست دس این معنا را می

هرکسی که یک ملکی  ؛وساز واجب است و حق الطریق از مسلمات فقه ماستسا تدس اصلی طریق در 
لذا هر چیزی باید طریقی داشته  .داشته باشد راهآن ن ل به دارد حتی اگر یک ن ل ملک او باشاد حق دارد که 

 باشد. 

نَّ » منظور از
َ
وَر  أ اساات که این اند و مانند دهها به هم چساابینیساات بلکه  انه واجبطریق « اْکَتَنَفْته َقدِ  الدُّ

ای اساات که باید حریم تنفس داشااته یک موجود زندههم کش ندارد. گویا  انه کند  انه او نفساحسااا  می
رعایت  واهد که در آن محیط این لوازم و توابع یک محیطی می دارد ولوازمی وسازی سا ت هر َلصه . باشد

شود. اگر این حریم حفظ نشود همسایه ش   یا مالک دیگر وسااز منشأ ضرر به آن ساا تاین شاود و نباید 
ضاارری که در این بحث مطرش اساات ضاارر ناشاای از جوار دس  از بین  واهد رفت. افراد های متعارفآسااایش

 است که باید برای آن فکری کرد.

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم


