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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

ها راه ستتتعه دال بر مطلوبیتروایات  ،ها را بحث کردیم که آخرین دستتتتهچند دسته از روایات مربوط به راه
ی هاراه خصوصباالها شود که در اسَلم سعه راهکه از روایات استفاده می بود؛ بیان شدهای اصلی خصوص راه

 .اصلی در شهرها مطلوبیت دارد

 راه سواره ازجداسازی  این دسته مربوط به ؛ستهااز روایات مربوط به راه بعدیدر دسته  این قستمتبحث 
جدا  پیاده راه کنیم که در شتر  مطلوب استت که راه سواره ازروایات استتفاده میاز برخی از پیاده استت. یعنی 

 باشد. 

 کند: نقل می مرحوم شیخ طوسی به سندش

ِبِّ اْلَحَسِن ُموَسی»
َ
ْیٍد َعْن أ ْیٍد َعْن َعِلِِّّ ْبِن ُسَو َة ْبِن َز َِ ٍٍ َعْن َحْم ی ِِ َماِعیَل ْبِن َب ُد ْبُن ِإستْ َقاَل: ِإَذا  ُمَحمَّ

َیَما  َقاَم َقاِئُمَنا
َ
یِ  َيي ِر َجاِل ِسیُروا َعَلی َجْنَبِِّ الطَّ یِ  َیا َمْعَشَر الرِّ ِر اِن ِسیُروا ِيِّ َوَسِ  الطَّ َر اْلُفْرستَ اِر ٍٍ يَ َیا َمْعشتَ

َیَم 
َ
َیَة َو أ ْمَناُه الدِّ َِ ْل

َ
َصاَب َرُجَلا َعْیٌب أ

َ
یِ  َيي ِر َخَذ َعَلی َجْنَبِِّ الطَّ

َ
َصاَبُه َعْیٌب َيََل ِدَیَة أ

َ
یِ  َيي ِر َخَذ ِيِّ َوَسِ  الطَّ

َ
ا َرُجٍل أ

   1«َلُه.

يرستتان )روها ای ستتواره کند کهاعَلم میکند، قیام می عصتترقائم ما حضتترت ولی وقتیيرمود حضترت 
از  (رو استپیادههم به معنای )رجاله  ای رجاال. حرکت کنیدوس  راه از  (.است ستواره به معنای جمٍ يار ٍ

م ن است که ایشان حاکم است وقتی حاکآگوید چنین و چنان کنید به دلیل کناره راه طی مقصتد کنید. اینهه می
یک راه  شود کهیعنی چنین می .شودگوید چنین کنید یعنی این کار قانون استت و دستتور میاستت و وقتی می

د و دو طرف دهنمیها ت، میانه راه را اختصاص به سوارهمخصتوص راه ستواره خواهد بود که همان میانه راه اس
گر ا پس شتتود که ستتواره باید از آن راه میانه برود. به دلیل اینهه قانون میستتتروهاخصتتوص پیادهمراه اصتتلی 

ه به شخصی اصابت کرد و عیبی ب رساند مثَلا رو ريت و در نتیجه این خَلف به شتخصی ررر ستواره از راه پیاده
ا یای بیاید در راه ستتتواره حرکت کند و عیبی به او وارد شتتتود و را بدهد. اما اگر پیادهاو کنتد بتایتد دیه او وارد 

 تصادف کند در اینجا دیه ندارد. 

اگر  ه کنیم؛هم استفادقوانین مربوط به دیات در شرای  کنونی نستبت به از این روایت حتی توانیم میالبته ما 
در آن راه حرکت کرد و او را زیر گريتن و ررری به او  روییو پیاده داردص پیدا روها اختصایک راهی به ستواره

. از این روایت مطالب زیادی استتتت کردهخَلف قانون حرکت  زیراندارد را ه دیوارد شتتتد در اینجا ح  مطالبه 
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یبی جه آن آسدر نتیکه شتود که اگر کستی تخلر رانندگی انجام دهد هم استتفاده می نیاشتود حتی استتفاده می
 به دلیل اینهه او تخلر کرده است.  ؛دیه ندارد همطالبح   ببیند

روایت از لحاظ شواهد ينی سند واجد شرای  صحت نیست اما با توجه به اینهه اوالا مضمون روایات مواي  
رعی قوانین شتتاا با گوید و قاعده او هم همین استتت. نانیاعتبار عقلی استتت یعنی اعتبار عقلی هم همین را می با

این کار موجب ريٍ  قاعدةا را در معرض آسیب قرار دهد  ، خودبه دست خودیعنی وقتی کسی  ؛هم سازگار است
دیگر  که در این صتتورت اندازدخود را جلوی ماشتتین بی يردیرود و یک ماشتتینی راه میمثَلا شتتود. رتتمان می

کذب بر جعل آن وجود داشته  ینیست که داع مضمون روایت چیِی ،تواند تقارتای دیه کند. عَلوه بر ایننمی
ی را نقل مطلب یایک گروه دیگر تيیید  یهعلوقت مضمون روایت موروعی است و مثَلا یک گروهی را باشد. یک

 د داردوجوگونه مضامین در اینای دیگر است که در این صورت احتمال کذب کند که به نفٍ عده یا علیه عدهمی
ن مضتتامینی نیستتت که کستتی بگوید دروو استتت و برای انبات همبنین مطلبی جعل اما یک مضتتمونی که از آ

بر کذب داشته باشد لذا با توجه به این قرائن و قرائن  یحدیث کند. این مضتمون حدیث مضمونی نیست که داع
یت از ااینهه سند این رو رغمیعلتوانیم به صتحت مضتمون اطمینان پیدا کنیم و به روایت عمل کنیم دیگر ما می

 لحاظ ينی واجد شرای  صحت نیست.

. به دلیل ددارها رستتانی در میان راهای استتت که تيکید بر ایجاد مراکِ خدماتدستتته دیگر از روایات دستتته
ب  طخواهیم بر روایات این باب چند روایت دیگر را ارتتايه کنیم. اینهه یک روایت در این باب خوانده شتتد می

 ها شدیداا مورد تيکید شار  قرار گريته است.رسانی به عابران در بین راهخدمتهر نو  مرکِ این روایات 

ِبِِّّ » ِِ َعِن النَّ ی َم ِيِّ ِعَیاَدِة اْلَمِر ْعَماِل ِبَسَنٍد َتَقدَّ
َ
ْیِن ِيِّ ِعَقاِب اْأ ُد ْبُن َعِلِِّّ ْبِن اْلُحستَ َقاَل: َو  ُمَحمَّ

یٍ   َمْن  َوی عَ  َبَنی َعَلی َظْهِر َطِر
ْ
ِبیٍل َبَعَثهُ َمي ُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلی َنِجیٍب ِمْن ُدرٍّ َو َجْوَهٍر َو َوْجُهُه ُیِضِّ اِبِر ستَ  اللَّ

َ
ْهِل ُء ِأ

ٌٌ ِمَن  ٍِ َهَذا َمَل ْهُل اْلَجْم
َ
ِتِه َيَیُقوُل أ ْحَمِن ِيِّ ُقبَّ اِحَم ِإْبَراِهیَم َخِلیتَل الرَّ َِ ی ُی ٍِ ُنوراا َحتَّ  ِة َلْم َنَر ِمْثَلُه َقَ  َو اْلَمََلِئهَ  اْلَجْم

ِخیه
َ
ٍَ ِأ َف ْلِر َرُجٍل َو َمْن شتتَ

َ
ْلَر أ

َ
ْرَبُعوَن أ

َ
َة أ َفاَعِتِه اْلَجنَّ ِه  َدَخَل ِيِّ شتَ ُه ِإَلْیِه َيَهاَن َحّقاا َعَلی اللَّ َفاَعةا َطَلَبَها َنَرَر اللَّ شتتَ

ِخیِه شتتَ 
َ
ٍَ ِأ َف َبداا َيِإْن ُهَو شتتَ

َ
َبُه أ ْن اَل ُیَعذِّ

َ
راا ِلْلَماِء أ ًْ ِهیداا َو َمْن َحَفَر ِب ْبِعیَن شتتَ ْجُر ستتَ

َ
ْن َیْطُلَبَها َکاَن َلُه أ

َ
َفاَعةا ِمْن َغْیِر أ

ی َو َکاَن َلُه بِ  لَّ  ِمْنَها َو صتَ
َ
ي ْجِر َمْن َتَورتَّ

َ
ِلِمیَن َکاَن َلُه َکي َتْنَبَ  َماَءَها َيَبَذَلَها ِلْلُمستْ ی استْ  َمْن َشِرَب َعَدِد ُکلِّ َشْعَرٍة لِ َحتَّ

ْلِر َرَقَبٍة َو َوَرَد َیْوَم اْلِقَیاَمِة َو َدَخَل 
َ
ْو َطْیٍر ِعْتُ  أ

َ
ٍٍ أ ُب

ْو ستَ
َ
ْو َبِهیَمٍة أ

َ
اٍن أ ِيِّ َشَفاَعِتِه َعَدُد الَنُجوِم َحْوَض ِمْنَها ِمْن ِإْنستَ

ِه َو َما َحْوُض اْلُقْد ٍِ َقاَل َحْوِرِّ اٍت. اْلُقْد ٍِ َيُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَّ    2«َحْوِرِّ َحْوِرِّ َنََلَث َمرَّ
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دارد و خداوند متعال در روز قیامت زیادی برای اگر کستتتی در بین راه متيوا و پنتاهگتاهی ایجتاد کند نواب 
 .  دهدمیبه او ای ویژه جایگاهی

 کند: نقل میلب اللباب  در روایت دیگر را مرحوم قطب راوندی

ِه » وِل اللَّ ُه  َعْن َرستُ نَّ
َ
َماِء َو َکاَن َلُه  َقاَل: َمْن أ ْت َعَلْیِه َمََلِئَهُة السَّ ْو َحْوراا ِيِّ َصْحَراَء َصلَّ

َ
راا أ ًْ َحَفَر ِب

ْلُر َرَقَبٍة ِمْن ُو 
َ
َلٍة َو أ ْلُر َحَسَنٍة ُمَتَقبَّ

َ
ْو َبِهیَمٍة أ

َ
ْو َطْیٍر أ

َ
ِرَب ِمْنُه ِمْن ِإْنَساٍن أ  ِبُهلِّ َمْن شتَ

َ
ْلُر َبَدَنٍة َو َکاَن ْلِد ِإْسَماِعیَل َو أ

ْن ُیْسِهَنُه َحِریَرَة اْلُقْد ٍ
َ
ِه أ    3«َحّقاا َعَلی اللَّ

ن آوستتتیله يراهم کردن  به ایجاد کند راه درعابران  برای استتتتفادهکستتتی که یک چاه یا یک حورتتتبه آبی 
از آن  و پرندگانيرستند. هرکسی که از آب او بنوشد حتی اگر بهایم يرشتتگان آسمان به او رحمت می حورتبه

ِار حسنه مقبوله برای او نبت می یدرازااستفاده کنند  ِار بردهکمانند  ،کندآن خداوند متعال ه از  سی است که ه

ِار شتر را در راه خدا قربانی کرده باشدباشتد و مانند کسی است که را آزاد کرده  اوالد استماعیل  وندخدا .ه
 ترین منازل بهشتی است جای دهد. عالی ه ازکقد ٍ ال حریرة او را در جایگاه

 از مصادف که پیشهار حضرت صادقروایت ستوم روایتی استت که مرحوم شتیخ کلینی به ستند صحی  
   :کندنقل میبوده است 

ٍد َعْن َعِلِِّّ ْبِن َحِدیٍد َعْن ُمَراِزٍم َعْن ُمَصاِدٍف َقاَل: » ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ِبِّ َعْبِد ُمَحمَّ

َ
ٍَ أ ُکْنُت َم

هِ  ْلَقی ِبَنْفِسِه َيَقاَل ِمْل ِبَنا ِإلَ  اللَّ
َ
َجَرٍة َو َقْد أ ِل شتَ صتْ

َ
َة َو اْلَمِدیَنِة َيَمَرْرَنا َعَلی َرُجٍل ِيِّ أ َِّبْیَن َمهَّ ُجِل َيِإنِّ  ی َهَذا الرَّ

ٌٌ َيِمْلَنا َيِإَذا َرُجٌل مِ  اَبُه َعَط صتَ
َ
ْن َیُهوَن َقْد أ

َ
َخاُف أ

َ
ْنَت َيَقاَل َنَعْم َيَقاَل أ

َ
 َعْطَشاُن أ

َ
َلُه أ

َ
ْعِر َيَسي یُل الشَّ َن اْلَفَراِسیَن َطِو

ْلُت َو َسَقْیُتُه ُنمَّ َرِکْبُت َو ِسْرَنا َيُقْلُت َهَذا َنْصَراِنِّ  َيَتَتَصدَّ  َِ اِدُف َياْسِقِه َيَن ْل َیا ُمصتَ ِِ ا  َيَقاَل َنَعْم ِإذَ ُق َعَلی َنْصَراِنٍِِّّلِّ اْن
   4«َکاُنوا ِيِّ ِمْثِل َهَذا اْلَحاِل.

پای در که خورد بودیم که در بین راه مهه و مدینه، گذر ما به یک مردی  مهه خدمت امام صادق ستفردر 

شتتتاید او دچار کن يرمود: راه خود را به ستتتمت این مرد ک   امام صتتتادق بود.خود را انداخته  درختیتک 
که راه را به سمت او ک  کردیم مشاهده کردیم که مردی است ايتاده است. وقتیتشتنگی شده که در کنار درخت 

ت از او ی بلند نشسته بود. حضرهابا موکه  -استرائیل استت.ستین یک تیره از بنییير-از يراستین یا يریستین
ن. پیاده کپرستید آیا تشتنه هستتیف گفت بله؛ حضرت به من يرمود پیاده شو و به این مرد آب بده و او را سیراب 

رض کردم که او مسلمان نبود، شما این صدقه را در ح  عبه راه ايتادیم. به حضترت بعد و به او آب دادم.  شتدم
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ر چنین حالی داشته باشد اگکسی آیا این کار درستت استتف حضرت يرمود: بله؛ اگر  ،یک نصترانی انجام دادید
   5نصرانی هم باشد باید به او کمک کرد.

راه را به سمت او ک  و بیند در بین راه یک تشنه غیر مسلمی را می استت که امام صادقشتاهد مثال این 
. عابران طری  است بهرسانی این کار داللت بر استحباب مؤکد آب ؛دهد که به او آب دهندکند و دستتور میمی

و برای ه کرد غذارسانی رسانی وآبايرادی باشتند که شتوند کستانی که در بین راه تشتنه و گرستنه میباید برای 
دارد. ما از این روایت  هارستتانی بین راهکنند. این روایت هم داللت بر استتتحباب مؤکد خدمات ها ميوا تيمینآن

رای  شتت یستتازها انجام دهند يراهمها باید نستتبت به راهترین کارهایی که دولتکنیم که یهی از مهماستتتفاده می
کمبود محل استراحت در بین  دهدروی میها هایی که در بین راهتصتادف رستانی استت. یهی از دالیلخدمات

محِ احسا ٍ خستگی در آنجا  اگر این رانندگان در بین راه محل استتراحت کايی داشته باشند به ؛هاستتراه
 کند.استراحت و ريٍ خستگی می

 هایی زیادیام دهیم شتتللاگر همین یک کار را در کشتتور انج ؛حتی این کار یک منبعی برای اشتتتلال استتت
 خواهد بلهه یک مقدار حمایت نیاز دارد.نمیایجاد خواهند شد. سرمایه زیادی هم 

های ها باید خدماتی ایجاد کرد و ایستگاههرحال این کار در موازین شترعی ما تيکید شتده است که بین راهبه
 خدماتی به وجود آورد.

بینیم از این که ب رسدمیا را بررسی کردیم و از این به بعد نوبت به آن ههای روایاتی مربوط به راهتقریباا دستته
 از این روایات به دست آورد. توانمیها چه قوانین و احهامی دسته

استت که هرکسی در  «طری ال ح »و  «تطراقستح  ال» هقاعدشتود همین ای که استتفاده میاولین قاعده
 ]که سر راه خانه تو قرارتواند بیان کند که این زمین کسی نمی و جایی ملهی دارد راه به آن ملک هم ح  اوستت

گذارم به زمین خود بروی. ح  استطراق حقی است که هرکسی باید برای زمین متعل  به من استت و نمیدارد[ 
یعنی در عرف يعلی ما راه به زمین و خانه باید راه  ؛ق استخود داشتته باشتد. این ح  متناستب با نو  استتطرا
 یطور عريد. این راه متناسب با آن نو  طریقی است که بهنستواره هم داشتته باشد و بتواند با ماشین به خانه برو

ای دازهان هم راهی که بهداشتته باشد. آن را هم به راحتیراه به آن زمین باید هرکستی زمینی دارد  لذانیاز استت. 
باشتتد که ستتواره هم بتواند از آن عبور کند و این مقدار از راه ح  هر انستتانی استتت. نتای  زیادی بر این کار بار 

ای بیست خانه وجود دارد، راهی که در یک محلهاگر شود این است که حال شتود. یهی از نتایجی که بار میمی
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روزانه  طور متعارفین بیست خانه باشد. این بیست خانه بهشتود باید متناسب به همه ابرای این محله ایجاد می
اه يق  یک رآن نباید به شتتهلی باشتتد که کندف طریقی عبور می این محلهچقدر تردد دارند و چقدر ماشتتین از 

اسب کسانی که تن د بلهه معنای طری  این است که بهنخود را به خانه برسان ندبتوان باشد که ايراد تنهاای باریهه
ِاحمت برای همدیگر ایجاد نهنند. وجود داشتتته ای ستتهنا دارند باید یک راه مناستتبی یک محله در باشتتد که م

این راه تعریِ شده و عرض داشته باشد باید این راه  های مسهونی و یا غیر آنها و محلتناسب آن خانه باید به
 داشته باشد.کامل را برای پذیرایی این تعداد آمادگی 

 له علی محمد و آله و سلمصلی ال و


