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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة  ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ یَن  َعلیاْلَحْمُد ِللَّ ِبیَن الّطاِهِر یِّ ْهِل َبْیِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلی أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسیِّ

 له باید در فقه عمران شهری ا  نظر منابعاست  لی طصتادر مطلب هشتتم ا  مطالب مربط  به للیا  بحث 
س   ما بحث حریم را در هاها و ستاتتمانی  حریم در راهدینی و  فقهی رعای  شتطد  مطلب هشتتم لمور رعا

 هاصتتل لمور رعای  حریم استت   روایا   یادی دربار هدرباردر بخش اول بحث ما  ؛لنیممیچند بخش مطرح 
 ،حریم مؤمن ،م نما گمارحری ،هاچشتتمهو  هاچاهحریم  مستت،د،حریم  ،حریم تانهله  استت حریم وارد شتتده 

  در این مسائل روایا  هاستت آن ها  جمل چارپایان دارینگهحریم محل  و حریم راه ،حریم نهر ،حریم درت 
 یاءاشحریم  مسئلهبابی وجطد دارد و در فقه برای تح  این عنطان در وستائل الشیعه و  یادی وارد شتده است  

باب حد  :اس ا  ابطاب احیای مطا  وسائل الشیعه تح  این عنطان  11باب   داردمتعدد احکار تاصتی وجطد 

یک باب  ا  معصتتطریعنی   منؤمعدن و النا حه و النهر و المستت،د و المالو  الطریقو العین و  بئرالالتحریم 
در فقه ما مطرح شده و  و رعای  آن حریم همسئل ططرللیبهحریم این چیمها روای  آمده است   بنابراین  هدربار

    وارد شده اس حریم  هدربارروایا   یادی 

و حریم جطار بحث شتتد له  ؛معناستت قبًَل روایا  حریم مستت،د را مطرح لردیم له حریم مستت،د به چه 
یَم »مست،د  َراعًا ِمْن ُللِّ َناِحَی  َحِر ِِ ْرَبُعطَن 

َ
ِ،ِد أ مقصطد البته   چهل ِرع حریم مس،د اس  یعنی ؛اس  «اْلَمستْ

 و شطد چیمی باشدمس،دی له ساتته مینباید در دور    پساین اس  له این مقدار حداقل حریم مس،د اس 
،د و ای بین مسها به مس،د چسبیده باشد و هیچ فاصلهها و راهنباید ساتتمان ،حریم داشته باشدمس،د باید 

شطد حریم داشته متر میبیس  حدود  چهل ِراع له مست،د باید حداقل  باشتد نداشتتههای دیگر وجطد تانه
  باشد

دهیم تا ادامه بحث را در جای های حریم استتت   بحث این را ان،ار میلنیم این مَلکآنچه امرو  بحث می
ها معین شتده اس  مانند حریم له در شترع مقدار آن هاییحریمیک  ؛دو نطع است  هاحریمدیگر مطرح لنیم  

ْی »یا  ،آن آمده استت  هدربارِراعا  اربعطنمستت،د له  یَم اْلُمْؤِمِن ِفي الصتتَّ وقتی لنار مؤمن در له  «َباع َو َحِر
تقریبًا - ِرعنیما   بیشیعنی تقریبًا  باعبچسباند و حداقل باید یک او تطد را به لسی نشینند نباید تابستتان می

 خصطصًا در مساجد باید به ایننشتینند یا متابستتان لنار هم می   پس وقتی درفاصتله داشتته باشتد -وجبدو 
نه اینکه ]باشد وجطد داشته جای تالی  در صتطرتی اس  لهاند جای تالی را پر لنید گفته   اینکهشتکل باشتد

د ایستوقتی لسی به نما  می هرحالبه  یک وجب جای مؤمن است  له باید حف  شتطد همه به هم بچستبند  
 بر روی حریم شخصی له در م،لسحتی اشد  منظطر این اس  له ب برقرار بین او و دیگری ایفاصتله یکباید 



 

 هاهراتطاهید مستت،د بستتا ید باید حریم آن و این حرف وقتی مثًَل میپس طبق   دق  شتتطدباید هم نشتتیند می
ا جهمار نفر با حریم آن برای له  ه شطدططری ستاتت همار نفر است  بایدبرای حستاب شتطد و اگر مثًَل مست،د 

  هم مَلحظه شطددیگر تطاهد در مس،د بنشیند حریم شخص باشد و عَلوه بر جای شخصی له می

روایاتی له حد حریم را ا  نظر شتترعی معین لرده اس  ستری حریم دو نطع روای  وجطد دارد یک  بحثدر 
اس  یا  ها حریم معین نشتتدهوجطد دارد له در آندیگر یک ستری روایا   ومانند حریم مؤمن و حریم مست،د 

ه ب شیک روایتی آمده استت  له حریمدر یعنی  ؛آمده استت  هاآن برای حریم یمتعدد هایمقیاسباید گف  له 
 نستتتب  به حریم ترب  مثَلً   این مقدار استت  و در روای  دیگری آمده استتت  له حریم لمتر یا بیشتتتری دارد

و هم اار استحباب س،ده  شتتفاهم اار -دارد  یله این ترب  قبر ایشتان له آاار شترعیه متعدد ستیدالشتهدا
وارده شده اس  له مثًَل حریم قبر ایشان هفتاد ِراع اس  تا سه  ِراعاا  ستبعین  و روایا  متعدد است  -دارد

 شطد  باید رعای  آن چیم حریم  ،شرایط پس نسب  به  له آن هم روای  شده اس  مایل در سه مایل

وارد نشده حد تاصی اصًَل و در برتی دیگر الثری آمده اس  حد یا حداقل ومعین حد  در برتی ا  روایا 
ه اس  ل وارد شدهچیم در روایا  حریم  دوا دهطبق استقرای غیر تامی له بنده ان،ار دادر حداقل برای   است 

و حریم  ؛ ا  تانه و مستت،د و چاه و چشتتمه و نما گمار و نخل و نهر و حریم الحستتین باید رعای  شتتطد
صطص نیس  له ت چنیناینلنیم له ما ا  این تعدد حریم برای اشیاء استفاده میاواًل  ن م المعطالطریق و حری

رای یک شطد یا وضع باین مطارد حریم داشته باشد بلکه حریم برای هر شیئی اس  له یک منفعتی ا  او برده می
به یک  هرلدارراه  و مستت،د ،و ا  تانه دارد منفعتیهر شتتیئی یک  هرحالبه  تاصتتی شتتده استت  انتفاعنحط 

شطد له اواًل باید این ها اشتاره تطاهیم لرد استتفاده میا  روایا  دیگری له به آن  شتطدمی برداریبهره شتکل
  آن شیء ا شایسته هاستفادله امکان  -آن،ایی له حد معینی برای حریم نیامده اس -حریم ططری تنظیم شطد 

 فراهم شطد  

 : س مثًَل در روای  آمده ا

ُد » هِ  َرُسطُل  َقاَل : َقاَل  اْلُحَسْیِن  ْبِن  َعِليِّ ْبُن  ُمَحمَّ یُم  اللَّ ْخَل ِ  َحِر  1« َسَعِفَها َطْطُل  النَّ

  س وحریم ا هاندا یعنی برگ درت  ترما  ؛ع  آن نخل اس سحریم هر نخلی 

معلطر  پس  لنیماطَلق تصطصی  می ما ا  آناس  و  شکللنیم له مطلق درت  به این ا  این استفاده می
اگر در روای  آمده اس  له مثًَل  و حریم آن شتا  و برگ آن است   له هر درتتی به این شتکل است  شتطدمی

همستایه اس  هرل،ا این شا  و برگ رفته اس  حریم  هتاناست  و شتا  و برگ آن در  لستی هتاندرتتی در 
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ا و هرد درت و باغی در نظر گرفته شطد باید بُ  اگر تانهشطد له اس  و معلطر می شخص صاحل درت درت  
این حریم درت  ا  تطاند و درت  می نخلیعنی شتتخص دارای این  ؛شتتطد حستتابهای آن حریم باغ شتتاته

اگر باغی س پ شتتطدلنند له اگر این  مین را احیا لردی این  مین متعلق به تط میلند  وقتی بیان می برداریبهره
س   این تطاحیای حق  مشمطلرستد تا جایی له برگ درت  میو شتده است  تط در آن لاشتتی حال له ملک 

 و تملک آن  مین اس  وشتتطد میمعنای حریم است  له وقتی من درتتی را لاشتتم اار احیای من بر  مین بار 
ه ی لعشعاشطد و آن ک میشتطد بلکه محل رویش مل تملکنیست  له تنها محل رویش این درت   چنیناین

اار  سا یساتتمان همسئلدر  مطضطع این وق آن  جمء تملیک اس م هبه آن تطاهد رستید این درت   هشتات
 را رعای  لنیم   هاحریمعمران شهری ما باید  همسئلدر دارد  پس 

 هر چیمی لهباید حریم لنیم له حریم اتتصتتاص به این اشتتیاء تاص ندارد و ما ا  این روای  استتتفاده می
  طدرعای  ش آن حریم اس  ا  هبر استفاداستتفاده تاصتی شده اس  و استفاده ا  آن شیء متطق  برای وضتع 

 ه مالاستفاده لند  پس تصرف در  مین هم درت   هسایحال اگر لستی بخطاهد ا  درت  استتفاده لند باید ا  
ت  ا  این در برداریبهرهشطد به دلیل اینکه انتفاع و می حریم این درت مقدار انتفاع ا  این درت  اس   این 

اند له لاش  درت  و احیای  مین مطجب ا  این محدوده است   اگر بیان لرده برداریبهرهانتفاع و بر متطق  
ه آن بلکه اس  شطد له آن درت  بر روی آن روییدمطجب تملک آن  مینی میتنها نهشتطد یعنی تملک  مین می

طه اس  یعنی یک ضاب ضابطه  این یک شطدمیدرت  را نیم شامل  برداری ا و بهره استتفاده تبابع و ملموما 
ن آ انتفاعتطق  بر م شتتیءای له استت  له انتفاعی ا  آن آن محدوده شتتیئی هربرای حریم این استت  له حریم 

  باشدحریم 

یا اگر دو  ؛دبمنآسیب به انتفاع دیگری ملک تطد اوست  نباید  ا آنچه لستی انتفاع این است  له دیگر هنکت
یک حریمی وجطد دارد  ملکلنند در این،ا برای هر یک ا  دو  برداریبهرهملتک تطد  ا  تطاهنتدمی برداربهره
لند باید حریم آن استتتفاده  تطدا  حریم یا چاه  تطاهدوقتی لستتی مییعنی  ؛حریم عدر اضتترار استت  همآنله 

مثًَل اربعطن یا تمسطن و تا همار ِراع هم  ؛حریم چاه هم در روایا  آمده است به دلیل اینکه  مشتخص باشتد 
ن در  میحریم چاه لند یعنی فرق می لبهتطه با ارض صتترلنیم له ارض   استتتفاده میاا  این روای  آمده استت 

حد عدر اضرار بیان شده  ،حد ا  روایا در برتی  و ها آمده است این ههم  لندمیبا یکدیگر فرق ستف   نرر و
نباید  بمندتطاهد چاه دیگری لسی دیگری له می لندیعنی اگر لسی چاهی  ده اس  و ا  آن استفاده می ؛اس 

حریم  لهای چاه بمند در محدودهنباید تطاهد چاه بمند اگر دیگری می پسحریم چاه اول باشتتتد   همحتدود در
  گیردرا می چاه  ده اس  اوله قبل ا   لسیآنمکان استفاده را ا  و ا رستاندضترر می یرا به آن  چاه اول باشتد

آمدند میلردند له در آن لردن گندر استفاده می یابآسها برای له در سابق بطده اس  و ا  آن هاآسیاب در حتی



 

باید ن ای،اد لند یابیآستطاس  می ی  حال اگر دیگرهم به همین شکل اس  ساتتندمی آسیابم،رای آب  در
 وارد شطد اول ضربه  آسیاب به

 : روای  اول در این باب به این شکل اس 

ِد ْبن» ِد ْبِن َیْحَیی َعْن ُمَحمتَّ ُد ْبُن َیْعُقطَب َعْن ُمَحمتَّ اَل: ُمَحمتَّ دٍ  قتَ ِبي ُمَحمَّ
َ
امار حستتتن ) َلَتْبُ  ِإَلی أ

َراَد ریعستتک
َ
َیٍ  َفأ َیٍ  َلُه َلْم َیُکطُن َبْیَنُهَما ِفي اْلُبْعِد ( َرُجٌل َلاَنْ  َلُه َقَناٌة ِفي َقْر ْتَری ِإَلی َقْر

ُ
ْن َیْحِفَر َقَناًة أ

َ
َرُجٌل أ

ْو 
َ
ْلَبً  أ ا َلاَنْ  صتتُ َِ ْرِض ِإ

َ
ْتَری ِفي اْأ

ُ
رَّ ِإْحَداُهَما ِباْأ ی اَل ُتضتِ َع  َحتَّ رَّ ِإْحَداُهَما  ِرْتَطًة َفَطقَّ ْن اَل ُتضتتِ

َ
ِب أ َعَلی َحستتَ

ْتَر 
ُ
ُه ِباْأ  2«ی ِإْن َشاَء اللَّ

ده  دو  پس بکندتطاهد قناتی ای ا  او میبا فاصتتله و ده دیگریدر دیگر  فردی ،داردای قناتی لستتی در ده
حال در ارتکا  -تطاهد در ده تطد قنا  بکشد  است  له یکی قنا  به ده تطد لشتیده است  و دیگری هم می

رعای  د بایلند له چقدر فاصله را سؤال می -رعای  شطد  هاقنا بین این  هفاصلست  له باید ستائل این معنا
در  مین ستتف  چقدر و در  مین نرر    پس پرستتید:لنددر  مین ستتف  یا نرر فرق می :فرمایدمیلند؟ حضتتر  

 ال» هدقاعبه مقداری له ضرر به دیگری نمند  در این،ا تطبیقی برای  :فرمطدحضتر   ؟چقدر باید رعای  شتطد
ا  به در مطلق اشیایی له نی ال ضرر هقاعدشطد له در حقیق  این نطعی تطبیق اس  و استفاده میس   ا  «ضرر

یک د بلکه بایباید رعای  شطد  شیءا  تطد آن انتفاع مکان  تنهانه حریمپس در   حریم دارند باید رعای  شتطد
 نتفاعاعَلوه بر این باید به شکلی باشد له ضرر به   را میسر لند شیءحریمی گذاشته شطد له امکان استفاده ا  

 د  ننم هم س به اتتیار او ا آنچهدیگری 

استت   «حریم الطریق»متعدد آمده استت   صتتطر بهدر روایا  هم  ویکی ا  چیمهایی له باید رعای  شتتطد 
لافی  آنجایی له مستتیر راه مردر استت  فَلن مقدار برای تطاند بگطید له لستتی نمییعنی  ؛راه طریق داردیعنی 

هف  متر اس  اما این مسیری له مردر  مثَلً  آن مستیر ساتتمان بسا د  درس  اس  له این مسیر لناراست  و 
تطاهد حرل  لند اما بار بر    یرا ممکن است  گاهی شلطغ شطد یا لسی میداردروند یک لطا می راه میدر آن 

تطاهد ا  مماحم این شخصی اس  له می شطد این ساتتمان یسا ساتتمان راهاگر در مر  این دوش دارد حال 
تطد  یهایجنسآیند و له در راه می هاییفروشنده اینلار لذا   حریم باید رعای  شطدپس این راه استتفاده لند  

 گذارند مشروع نیس   را در راه می
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گذراند آن،ا می راجنس تطد  رفته وبنده در تاطر دارر له در قدیم متدینین در داتل مغا ه یک مقدار داتل 
بردند له اگر مشتتتتری آمد ناچار نباشتتتد برای بلکه داتل می گتذاشتتتتنتدنمی در بیرون ا  مغتا ه تنهتانتهیعنی 

    تطاهد ا  این مغا ه چیمی بخرندمماحم لسانی شطند له می تریدوفروش

در نظر ستتتاتتمان حریم برای باید  بستتتا ندو در لنار آن ستتتاتتمان  طراحی لنندد راه نتطاهوقتی میپس 
رای یک ب روپیادهستتاتته شتتطد   اینیعنی راه باید حریم داشتتته و ستتاتتمان با یک فاصتتله معتبری ا  بگیرند  

  رعای  شتتطدهم باید حریم  روپیادههم راه استت  و برای  روپیادهشتتطد به دلیل اینکه تیابان حریم حستتاب نمی
ند لاین شهر چقدر آدر دارد و ا  این راه چقدر انسان عبطر می ؛شتطد برآوردهاواًل تیابان باید به میمان نیا  مردر 

طد  ش رعای ططر له این بحث قبًَل مطرح شد باید سعه طریق رعای  شتطد  همانحریم آن باید  تناستببهپس 
 روستتطارهراه استت  و حریم  همآنی آن را مشتتخص لردیم روپیادهاستت  و ما هم  روستتطارهال اگر این راه راه ح

هم  یک حریمیباید رعای  شتتطد عَلوه بر این  روو ستتطاره روپیادهبین  هفاصتتلیکشتتطد بلکه باید حستتاب نمی
لنیم مخصتتطصتتًا این روایاتی له می ما ا  م،مطع روایا  این استتتفاده را  ها رعای  شتتطدنستتب  به ستتاتتمان

 حصر شده اس   «ال تضر» وسیلهبه

 :  اس روای  دیگری در این باب آمده 

هِ » ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُکطِنيِّ َعْن أ ْطَفِليِّ َعِن الستتَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
طَل  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ نَّ َرستتُ

َ
هِ  أ َقاَل: َما  اللَّ

ْرَبُعطَن 
َ
َراعًا َو َما َبْیَن اْلَعْیِن ِإَلی  َبْیَن ِبْئِر اْلَمْعِطِن ِإَلی ِبْئِر اْلَمْعِطِن أ ِِ طَن  اِضِح ِستُّ اِضِح ِإَلی ِبْئِر النَّ َراعًا َو َما َبْیَن ِبْئِر النَّ ِِ

یُق یَ  ِر َراٍع َو الطَّ ِِ ُرٍع اْلَعْیِن َیْعِني اْلَقَناَة َتْمُسِماَئِ   ِْ ُه َسْبَعُ  أَ ْهُلُه َفَحدُّ
َ
  3«َتَشاحُّ َعَلْیِه أ

این مطضطع را بعدًا تطضیح تطاهیم داد له -  باشدچهل ِراع فاصله باید و چاه دیگر حداقل  معطنبین چاه 
یک بین همچنین  -چاه برای نگهداری آب حیطانا  ،اه  مین لشتتاور ی، چچاه تانه ؛هستتتندمتفاو   هاچاه

ْهُلُه »شاهد بحث این قسم  اس : باید پانصد ِرع رعای  شطد   دیگر هچشمچشمه و 
َ
یُق َیَتَشاحُّ َعَلْیِه أ ِر َو الطَّ

ُرٍع  ِْ ْبَعُ  أَ ُه ستتَ نماع دارند حداقل باید هف  ِراع باشتتد له این حداقل راه  آنراهی له اهل این راه بر ستتر  «َفَحدُّ
    در نظر گرف لمتر هف  ِرع را تطان لطچه نمی ای اس  یعنیاس   منظطر ا  طریق هم راه لطچه

و در روایاتی له حد نیامده اس  به این دو  لنیممیدر این روایا  له حد معین شتده اس  ما به حد آن عمل 
ا  آن شتتیئی له باید حریم داشتتته باشتتد و دیگری عدر  برداریبهرهو  انتفاعیکی امکان  ؛شتتطدضتتابطه عمل می

آن چیمی استت  له باید در  ههم  این لند برداریبهرهاستتفاده تطد  او هم باید ا  محِل اضترار شتخص دیگر له 
 وارد شده اس  را در جلسه بعدی بیان تطاهیم لرد  در این  مینه تفاسیریالبته   شطدبحث  هاین  مین
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هر  له شتتطیممیمتطجه ، هاعنطانله در حد آمده استت  عدر تصتتطصتتی  برای این  عناوینیتعدد  ینا اپس
 رعای  شطد  آن حریم باید حریمی دارد هدایرباشد اگر استفاده او  استفادهقابلشیئی له 

 صلی الله علی محمد و آله و سلمو 

 


