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: چكيده
و جامعهبه پاياپاي توجه اسالمي فقه از اصول  سودبه هريك نگرفتنو ناديده دو عنصر فرد

آن بهترينكه اصلي. است ديگري و مالكيت خصوصي حدود مالكيت را در تعيين نمود
به مشاهده توانمي عمومي ، است محترم در اسالم فردي مالكيتكه اندازه همان كرد؛ زيرا

به يكي توان نمي هيچگاه، بوده نيز محترم جمعي مالكيت ، هرچند گرفت ناديده خاطر ديگري را

. پيدا كند اولويت ديگري بر مراعات يكي حرمت، مراعات خاص در شرايط است ممكن

كه از گذرگاه وري بهره حق است عمومي مالكيت مصاديق ترين از مهم ها  هر شهروندي، هرچند

ن است آن مقاله در اين.شودهاآناز ديگران استفادهحق سلب باعث وري بهره بايد اين، اما  بر

آن شهروندان استفاده چگونگي، عمومي هاي گذرگاه حقوقي جايگاه تا با تبيين هستيم ها را از

آن استفاده هرگونه اسالمي از نظر حقوقكه دهيمو نشان داده توضيح آمدو ها بجز رفت از

. جايز نخواهد بود، نقليه يا وسائل عابران
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                                                                               Email: sntavakoli@um.ac.ir 8410416: فاكس∗



 1388 زمستان،4، شماره39فصلنامه حقوق، دوره 382

 پيشگفتار
، بـه) احيـاء مـوات( بيابـاني هـاي زمين آباد كردن آثار حقوقي بررسي هنگام فقهي در متون

و احكام، موا عمومي مالكيت بحث مناسبت  مـصاديق از جملـه. اسـت شـده ها نيز مطرحآن رد

ص2ج،)الـف(بـي تـا، حلـي عالمـه: نـك( اسـت) طريـق- شارع(ها، خيابان عمومي مالكيت ؛ شـهيد 405،

ص4ج،)ب(بي تـا،؛ نووي284،ص12ج،1413، ثاني به شهرداري قانون96 مادهاز6 در تبصره كه)359،  نيز

. است رفته اشاره آن

كه اين امـوال ها، نشان در توصيف گذرگاه» اموال عمومي« استفاده از اصطالح گر آن است

از قلمرو حقوق مدني خارج بوده، مالك خاص نداشته، استفاده از آن ها مطابق قوانين مربوطـه 

به اين نكته نيز توجه داشت كه اين اموا). قانون مدني23 ماده(است  ل از جملـه امـوال اما بايد

و مقررات اموال افراد دربـاره آن هـا اعمـال اختصاصي دولت كه در قلمرو مبادالت قرار گرفته

كه در مادهآن. رنديگمي شود، قرار نمي  از537 گونه  قانون مدني فرانسه آمـده اسـت، آن دسـته

به اموال عمومي كه از آن ها  قابـل انتقـال:شـود، داراي سـه ويژگـي هـستند ياد مي اموال ملي

به كار نمي و مشمول مرور زمان هم نمي نيستند، اماره تصرف در آن ها شـوند، چـه بـراي رود

چه مصروف يك خدمت عمومي معـين باشـند  استفاده عموم مردم در اختيار آن ها قرار گيرند

ص1380جعفري،( ،76-77(.

شكلبه) ابانخي(و آمد عمومي رفت براي محليبه زمين قطعهيك تبديل  صورت دو

آنكه اول در نوع.و با انگيزه انگيزه بدون: گيرد مي بر است گذشته بيشتر در جوامع نمود اثر،

 گرفتهميشكل يا خيابان راه، آرام، آرام يا موات صاحب بدون از زميني درپيپي ترددهاي

جوكه دوم؛ اما در نوع است ،يا حقوقي حقيقي شود، اشخاصمي ديده امروزي امع بيشتر در

به يا موات خصوصي با مالكيت، زميني دولت همچنين كنندمي تبديل يا راه خيابان را

ج1410، وئيخ( .)755، شماره162ـ161،ص2،

كه از آن كمح از استنباط، پيش استو محمول از موضوع مركب فقهي هر گزاره جا

به) محمول( . هستيمآن موضوع شناسايي، نيازمند

كه است با عرف بجز در موضوعات شرعي، موضوعو تشخيص تعريفكه نيست ترديدي

) مختلـف علـوم متخصصان( خاص يا عرف) مردم توده( عام مورد، عرف نوعبه تواند بسته مي

 فقـط كـه اسـت معبـري)رو پياده( پياده منظور از گذرگاه بر اين اساس، در زمان حاضر،.باشد

و مرور پياده براي  را بـه عمـومي گـذرگاه از يـك يا بخـشي، تمام شده طراحي روندگان عبور

و مـرور براي فقطكه است معبري)رو سواره( سوارهو گذرگاه اده استد خود اختصاص  عبور

. استشده طراحي نقليه وسايل
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ها گذرگاهكاربري
:ها وجود دارد گذرگاه كاربري درباره مختلف ديدگاهسه، فقهي در منابع

كه تواند هرگونهمي هركسكه است» عامه مباحات« از جمله خيابان: آزاد وريـ بهره1

آنكه افرادي ديدن آسيب او باعث استفادهكه اينبه كند، مشروط استفاده بخواهد از آن جا از

ص1421،؛ قمي254ص،1417، زهره ابن(كنند، نشود عبور مي ،311(.

كه بر اينو سني شيعه بيشتر فقهاي:ـ بيشتر تردد2 ،و خيابان جاده كاربرد اصلي باورند

،2ج، 1377،بينيشر( تصور است نيز قابل فرعي هايكاربري، هرچند براي آن شد استو آمد

تا؛ شرواني369ص ، استراحت براي آمد، از خيابانو بجز رفت توانمي رو، از اين.)216،ص6ج،، بي

ص7ج، 1398، شهيد ثاني( كرد نيز استفاده... دادوستد، تا،؛ نووي181، ص4ج،)ب(بي ج1418، انصاري؛359، ،1،

.)437ـ436ص

چهمي مشاهدهكه گونههمان كه مباحي اموال ها از جمله گذرگاه بگوييم شود، هر هستند

آن استفاده نوع چه ها جايز است از مي فرعيو اصلي كاربري داراي بگوييمو از توان هستند،

و مرور نيز استفاده كارهايي ها براي آن  ها مشروط وري بهره نوع كرد؛ اما جواز اين غير از عبور

و عدم عدم: است دو شرط به  ديدن آسيب ها باعث وري بهره بايد اينمي يعني1، تضييق اضرار

تا، حلي عالمه( عابران ج1412،؛ شهيد اول405ص،2ج،)الف(بي ج،؛ رافعي70،ص3، و از بين)307،ص10 بي تا،

و مرور واختالل كندي( گذرگاه اصلي كاربري رفتن ؛ 422ـ421ص بي تا،، مؤمن(نشود) در عبور

از مختلف هاي وري جواز بهره اثبات براي.)429ـ428ص،12ج، 1413،؛ شهيد ثاني76،5ص،38ج،1409، نجفي

تامؤمن( اصل عملي برائتبهتوانميها، گذرگاه ص، بي ، اتفاق نظر)119ص،43ج،1409،؛ نجفي242،

)437،ص1ج1418،؛ انصاري429ص،12ج، 1413، شهيدثاني( متمادي رونق شهرها در خالل ساكنان)اجماع(

ص38ج، 1409،نجفي(و سيره عملي مردم . استناد كرد)82-81و76،

و پياده تردد عابران تنها براي است رو مكاني پياده، احتمال بر اساس اين: تنها تردد-3

و مرور تنها براي است مكاني خيابان ص2ج، 1387،فخرالمحققين( نقليه وسائل عبور ؛235،

.)35،ص7ج، 1408،كركي

و بررسي » اجماع« ها از دو واژه وري جواز ساير بهره اثبات هرچند مشهور فقها براي: نقد

كه دليلي بر اعتبار است مردم عمليو روش سيرهمرادشان اند، ولي كرده استفاده» سيره«و

ب و  همچون مفاهيمير فرض اعتبار، سيره موجود در قرون گذشته با پيدايش وجود ندارد

كه تصور است هرچند ممكن.1 كه قيد استيكهب فقها ناظر در عبارت» تضييق«و» اضرار« دو عنوان شود  شـدن تنگ، چرا

مي رين عاب ديدن آسيب معموالً باعث خيابان كه بايد توجه شود، ولي نيز  ميان، نسبت بوده از يكديگر مستقل دو عنوان اين كرد

.)34،ص7،ج1408، كركي:ك.ر.( است وجهمن ها عموم آن
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و پاركينگ پياده،، آزاد راه راه، بزرگو فرعي اصلي، خيابان خيابان  حاضر ارزش زمان براي رو

. نخواهد داشت فقهي

مي راستي اما آيا به به كنيم استفاده بخواهيمكه هر گونه عمومي اموالاز توانيم ما  نظر؟

از جواز استفادهكه داليليرسدمي  از اطالق،كنندمي را اثبات1) مشتركات(باحاتم افراد

 كرد، ثابترا وري بهره جواز هرنوع،هاآنبه كمك برخوردار نيستند تا بتوانو احوالي افرادي

آن وري جواز بهرهو اصل عمومي مالكيت تشريع تنها در مقام بلكه به همين.ها هستند از

مي«: قانون مدني مقرر داشته است92جهت در ماده و نظامات هركس تواند با رعايت قوانين

به هر .»يك از مباحات، از آن ها استفاده نمايد راجع

آن) شارع( خيابان متبادر از لفظ، بر اين افزون كه است خاص مفهومي،ما در زمانو مانند

 سلب، از ساير كاربردها صحت شده متبادر حمل معناي بر همين، وجود بر فرض ادله اطالقات

كه، اين هر حالبه.دارد  استفاده، بخواهدكه هر گونه عمومي تواند از اموالمي هر فردي ادعا

كه كند، لوازمي .بند باشدايپآنبه فقيهي هيچ كنم نمي گمان دارد

آنرسدمي نظر به و راهنمايي نامه آئين1 از ماده47و12،22،28 در بندهايكه گونه،

كه نقليهو آمد وسائل رفت براي است، محلي شهري در محيط، خيابان است آمده رانندگي

 نيز هايي محدوديت، داراي)ينسنگ، سنگين، نيمه سبك( نقليه وسيله تنوعبه تواند بسته مي

كه براي است رو مكاني پيادهكه باشد؛ همچنان و مرور افراد از امنيتي حاشيهيكبا عبور

مي خيابان سطح  جايز در خيابان نقليه وسائلو آمد بجز رفت هر عملي در نتيجه. شود جدا

و افرا هر كاريكه، همچنان نيست  از ماده1بند.جايز نخواهد بود رو نيزد در پياده بجز عبور

به،و رانندگي راهنمايي نامه آئين144 از ماده12و1و بندهاي191 . است مطلب همين ناظر

و مرور وسائلكه داليلي، همان است نيز ضروري نكته اينبه توجه البته و نقليه عبور

ميو پيادهان خياب افراد را در سطح كه دو عمل اينو عادي عقلي داند، لوازم رو جايز  را

ميآنبه وابسته غير از تردد ولي تواند كاري مي ص38ج،1409، نجفي( داند باشد نيز جايز به.)78،

 ها، اندكيآن جسماني هايو تواناييسن رو، با مالحظه در پياده تردد عابران الزمه، مثال عنوان

نه؛ نيز هست استراحتو توقف آن اما و تفرجگاه افراد در پارككهو استراحتي توقف از ها ها

 
مـشتركات«ها، رايج اسـت؛ امـا مـراد از آن، براي توصيف گذرگاه» مباحات«هرچند در بيش تر منابع فقهي استفاده از واژه.1

 قانون مدني، مباحات اموالي هستند كه امكان تملك آن ها توسـط افـراد وجـود دارد، ولـي27است؛ زيرا مطابق ماده» موميع

اموالي هستند كه بر اساس) اموال عمومي(در برابر، مشتركات. هاي عمومي نظر نداده است هيچ فقيهي به امكان تملك گذرگاه

به عموم مردم بوده، مالك خاصي براي آن ها قابل تصور نيست، همچنان كـه اسـتفاده قانون مدني، متعلق26و25و24مواد 

به همين جهت در برخي از متون فقهي، بجاي مباحات از واژه منافع مشتركه استفاده شده. انحصاري از آن ها نيز ممكن نيست 

.)144-1384،140؛ صفايي، 795،ص4ج، 1409، حلي محقق:نكبراي اطالع بيش تر،(. است
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در سنگين هاي ماشين رو، حركت در پياده تردد موتور سيكلتبنابراين،.دهندمي انجام

و فروش خوابيدن، خيابان در سطح پياده، تردد عابرانكم با عرض فرعي هاي خيابان و خريد

آن،روها پياده افراد در سطح كه از  شده تعريف از منفعت درخارج عمومي از منافع استفاده جا

 عدم باشد، زيرا شرط نداشته ديگران براي اگر مزاحمتي، جايز نخواهد بود حتي ها است آن

بهآنء برايشيكه در منفعتينه معتبراست اشياء ذاتي از منفعت گيري در بهره مزاحمت

، متخلف سواران موتور سيكلت تشديد مجازات قانون واحده ماده اطالق. است وجود نيامده

. است مطلب همين ناظر به

كه اينپس و راه تواند از خيابانمي هركس« فتوا ، خوابيدن، نشستن براي عمومي هاي ها

و فروشدنخوان  ايجاد مزاحمتي عابران برايكه كند، مادامي ها استفادهو مانند اين نماز، خريد

و كسي به ندارد او را از اينحق نكند و و توقف گذاشتن برايكه مقداري كار باز بدارد  كاال

ص2ج، 1416، سيستاني؛753، شماره161،ص2ج، 1410،خوئي(» او شود نياز دارد مانع  درست)945، شماره268،

و اخذ تخلفاتبه رسيدگي نحوه قانون6 ماده ذيل مضمونكه همچنان.رسد نظر نمي به

آنزبوم شرطبه با عنايتكه30/3/1350 مصوب رانندگي جرائم  آوري، جمعر در صدر

، است دانسته يا انسداد راهآن خطرساز بودنبه روها را مشروط در پياده شده پارك نقليه وسائل

ميبه نادرست مي نظر به حذف قانون از اين»رو پياده« بايد كلمه رسد؛ در توقف تا تنها ناظر

كه انسداد راه موجب خطر ساز يا توقف هاي محل  حتيور در پياده ماشين توقف شود، چرا

دو نسداد راهاو باعث اگر خطر ساز نبوده و در هر ، صورت نيز نشود، مجاز نخواهد بود

در هرچند، همچنين. معبر هستند از سطحآن آوري جمعبه موظف تنها مجاز بلكهنه ماموران

و وسائل سواران تردد دوچرخه صراحتبهو رانندگي راهنمايي نامه آئين169و 149مواد

آنو مجاز نمير را در پياده نقليه  ساير افراد كارهايي خود براي ذيلدركه جهت دانند، اما از

و مرور را تلويحاً مجاز دانسته . هستند بازنگري اند، نيازمند غير از عبور

ها گذرگاه شناسي آسيب
و مرور وسائل تنها براي عمومي هاي گذرگاهكاربري چه چه افزون بر اين، عبور  باشد،

و مرور يا كندي عدم باعثكه رفتاري هر گونههاي جانبي هم داشته باشند، بريكار آن عبور

آنپس از اين شود كه مي» سد معبر« عنوانبه از ،1411، مكارم( خواهد بود حرام امري، كنيم ياد

ص2ج .)151ـ150،

كه عمومي هاي از گذرگاه اده استف هرگونهكه نيست ترديدي: خطرساز هاي وريـ بهره1

 افزون خواهد بود؛ حرام ها شود، كاريآنو سرنشينان نقليه، وسائل عابران ديدن آسيب باعث

به» شرعي ضمان« نيز از نظر حقوقيكه بر اين . خواهد داشت دنبال را
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 عمومي هاي در گذرگاهكه هايي وري از بهره دستهآن حرمت اثبات براي: تكليفي حكم

و آسيب منجر به بهمي ديگران ضرر به« حرمت كننده اثباتكه داليلي شود ، است» غير اضرار

. الضرر است ها قاعدهآن ترين مهم كه)446ـ444،ص18ج، 1412،روحاني:نك( استناد كرد توان مي

ص1ج،1417، مراغي( از ضرر نهي يعني قاعده،هاي چهارگانه در مفاد اين نظر از احتمالصرف ؛ 311،

ج، خراساني( موضوع نفي لسانبه حكم، نفي)28صبي تا،، اصفهاني  ضرريحكم، نفي)268،ص2 بي تا،

ميبه؛) همان( غير متدارك ضررو نفي)372ص،1375، انصاري شيخ( كه نظر  با خبر قاعده اين رسد

، 1392، امامي( ار استذگ ضرر نزد قانون بودن نا مطلوب بيان، در مقام در هستي ضرر از نبود دادن

ايراد جواز از عدم، حاكي است ضرريحكم جعل نافيكه، همچنان جهت همينو به)493ص

و ضرار در خارج تا، حلي عالمه( نيز هست ضرر از برخيكه بر اين افزون.)181،ص2ج،)الف(بي

به صدوق روايت همچون، روايات  ضار مسلماً فليسمن«: دارد داللت مطلب بر اين خوبي نيز

و لسنا منه وفي منّا تاحر عاملي( خرةاآل الدنيا .)1، شماره490ـ489،ص15ج،، بي

 باعث غيرعمدييا طور عمديبهكه عمومي هاي از گذرگاه استفاده هرگونه: وضعي حكم

به شود، ضمان نقليه يا وسائل عابران ديدگي آسيب  موظف زننده آسيب دارد، يعني دنبال را

و ضمان اثبات براي. كند جبران موردشبه را بسته ديده فرد آسيب مالي هاي خسارت است

شيكل«: حلبي دو روايتبه خسارت پرداخت لزوم ٌ لما ضامن فصاحبه المسلمين بطريق يضرّّ

 المسلمين طريقمن اضرّ بشيمن«: كنانيو روايت)2، شماره350ـ349،ص7ج، 1388،كليني(» يصيبه

كه. استناد كرد توان مي)3 همو، شماره( ضامن فهو له  دارنده اما اين ضمان هنگامي قابل طرح است

 مطلب اين اثبات براي. نكنند خود حركت شده تعيين از گذرگاه يا عابر پياده نقليه وسيله

في معشر الفرسانيا: قائمنا قال ذا قامإ«: سويد استناد كردبن علي روايتبه توان مي  سيروا

 الطريق جنبي اخذ علي فايما فارس، الطريق جنبي سيروا علي، يا معشر الرجالة الطريق وسط

و الدية الزمناه رجالً عيبابفاص في ايما رجل، له فال دية عيب صابهأف الطريق وسط اخذ

.)1169، شماره314،ص10ج، 1406، طوسي(

،»رو پياده«و» نقليه وسائل رانندگان«با» الطريق جنبي«و» فرسان« دو واژه دانستن با مترادف

كه اين مفاد حديث و مرور در گذرگاهع خواهد شد روو پياده، خيابان از راه ها اعم بور

بنابر. كند خود حركت قانوني از جايگاه در خارج زننده آسيبكه است ضمان موجب هنگامي

كند، برخوردو با عابري رو شده وارد پياده قانوني مالحظات بدوناي نقليه، اگر وسيله اين

ب ضامن بهو،رو پياده يعني، خود قانوني از گذرگاه با خروج ود؛ اما اگر عابر پياده خواهد  ورود

، ديده تصادف از اينكه خسارتي تواند بابت كند، نمي تصادفاي نقليه با وسيله خيابان حوزه

و اخذ تخلفاتبه رسيدگي نحوه قانون8 ماده. كند درخواست پولي نقليه وسيله از راننده

به نيز30/3/1350 مصوب رانندگي جرائم . است مطلب همين ناظر
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و مرور است براي محلي گذرگاه همچنين  برايرو يا پياده از خيابان اگر كسي، حال عبور

م با استفاده، چنانچه بنابر اين. خواهد بود كند، ضامن استفاده غير از اين كاري  عمومي عابر از

 مسؤول كننده شود، استفاده دچار آسيب كسي...و، پاركينگو زباله فاضالب تخليه براي

 توانمي نيز سكوني را از روايت مطلب اين. خواهد بود، ضامن بودهوي خسارت جبران

في دابة ميزاباً او كنيفاً او اوتد وتداً او اوثق اخرجمن«: آورد بدست  طريق او حفر بئراً

له شيئاً فعطب فاصاب المسلمين .)5343، شماره154،ص4ج، 1404،صدوق(ٌ، ضامن، فهو

و سكونيبن علي در دو روايت دقت كه مطلبي خوبيبه سويد  توضيح از اين پيش را

مي داديم ع توان نمي دو روايت اين كند، زيرا بر اساس تاييد  چند هايي را مكان مومي معابر

و مرور وسائل مكان اين كاربري كرد؛ بلكه تلقي منظوره . است پيادهو عابران نقليه ها تنها عبور

و غير از رفت كاري براي عمومي هاي از گذرگاهكه كساني:ساز اختالل هاي وري بهره-2

و شد مردم مجاز نيستند با استفاده،كنندمي آمد استفاده  عالمه( ايجاد كنند اخالل خود در آمد

ج، رافعي؛2،270،ج1413، حلي ج 1404،؛ بحراني308،ص10بي تا، ص4، در عابران حقوقبه احترام.)140،

و نماز در سطح با خواندن اگر فرد يا گروهيكه است اندازه ها تا بدان گذرگاه  معابر، عبور

،3ج،1410،؛ موسوي175،ص1ج،1413، شهيدثاني( خواهد بود باطل كنند، نمازشانل را مخت مرور مردم

.)234ص

،، قواعد فقهي قرآني آياتبه توانمي،و آمد در رفت» تضييق« جواز عدم اثبات براي

: استناد كرد عصمت خاندان از احاديث برخي همچنين

و مرزهايكه كسانيم كري قرآن:ـ تجاوز از حدود الهي  حرمتو را شكسته الهي حدود

مي نمي ها را رعايت آن كه).229، آيه)2( بقره( داند كنند، ستمگر حق گذشتن،» تعدي« از آن جا  است از

و است گرفته صورت شود، تجاوزي زير پا نهاده حقي هرگاه؛)425،ص4جو144،ص2،ج1409، طوسي(

كه آن مي تجاو ها ، عمومي اموال از اين ديگران در استفاده اگر كسي بنابراين،.ستمگرند، كنندز

حق خللي .بود، ستمكار خواهد كرده ها را تضييعآن ايجاد كند،

كهنآاز حكايت قاعده اين: حرج نفيـ قاعده  حرج،ار اسالمذگقانون از نظر دارد

 مكلفان الهي احكامنهكه معناست اينبه وجود حرج نفي.رد ندا ضرر وجود خارجي همچون

مي) تضييق(را در تنگنا نه قرار و با مردم دهند  يكديگر را در تنگنا،رفتار خود مجاز هستند

نك الحرج قاعده فقهي از مباني اطالع براي(قرار دهند ص1ج، 1411،مكارم:، .)200ـ173ص، 1408،؛ نراقي207ـ159،

 استفاده شهرها موجود در سطح هاي مجاز هستند از گذرگاه، هرچند شهروندان بنابراين

كه باعث كسي كنند، اما نبايد استفاده از وري بهره فرصت ديگران شود در داده دست خود را  يا

گو شوند؛ در نتيجهو مشقت دچار سختي عمومي از اماكن وري بهره سد معبر در معابرنه هر



 1388 زمستان،4، شماره39فصلنامه حقوق، دوره 388

 ماده2 از بند1 تبصرهدركه روها، همچنانو پياده-و فرعي اصلي-ها از خيابان اعم عمومي

. خواهد بود، ممنوع است ها آمده شهرداري قانون55

به تبصره اين ذكر استبه الزم  قرار سد معبر را مورد توجه مساله وضوح هرچند

آن استفاده« عبارت، اما بكار رفتن است داده  مواجه را با ابهام ماده، صدر اين»ها غير مجاز از

كه اينآن، زيرا مفهوم است كرده آن استفاده خواهد بود  اين، حال جايز است اماكن مجاز از

و مرور، رند، يعنيداكه ذاتي غير از كاربري، اماكن اين آيا برايكه است مطرح پرسش  عبور

،و رانندگي راهنمايي نامه آئين187 در ماده همچنين وجود دارد؟هم مجاز ديگري وري بهره

به اسميكهآن بدون به ميان از سد معبر كندمي سد معبر ايجادكه از كارهايي نمونهسه آيد

راآن انجام، اما جواز است رفته اشاره  در جايكه كرده از پليس اجازه گرفتنبه موكولها

نه وري در بهرهنه پليس اجازه، زيرا است تامل خود قابل و در غير مجاز از معابر تاثير دارد

.هاآن موقت مسدود كردن

و مرور، با سد معبركه با كساني همكاري هر گونهبراين اساس، از يك سو، و عبور  افراد

با وسائل آنمي مواجه مشكل نقليه را  شود، حراممي محسوب بر ظلم تعاونكه جهت كنند، از

و مرور در سطح موانع بردن از بين براي تالش هر گونهكه همچنان.)2، آيه)5( مائده( است  عبور

 الطريق تضيق شجرةنتكا«؛ستا اخروي پاداش، متضمن بوده بر نيكي همكاري ها، گذرگاه

عن فقطعها رجل له الطريق فعزلها  از سوي ديگر،.)6424 شماره،309،ص11ج، 1404،ابويعلي(»، فغفر

كه كار ستمكاراني اين، مرتكبان آمده حساببه ايجاد سد معبر جرم به واسطهبه هستند  تجاوز

.)42، آيه)42(شورا( دارند مجازات، استحقاق عمومي حقوق

 غير مجاز هاي وري بهره
چه در منابع فقهي آمده است،:و سازـ ساخت1  غيرو سازهاي ساختبر اساس آن

از ها عبارت مجاز در گذرگاه :اند

، اما بعيد است شده استفاده» دكه« از عنوان فقهي هرچند در منابع: دكهساختـ1ـ1

كهو كانتينر نيز تعميم، كانكس، چادر، كيوسك غرفهبهرا عنوان اين بتوان نيست در داد، چرا

به، موارد اين همه پب در بندهايكه تعريفي بنا ت،  اصالح قانون اجرايي نامه آئين1 مادهو

 مصوب ميوه توزيعو غرفهو ميادين عمومي اماكن واگذاري نحوه قانون واحده ماده

مي مسقف، مكاني گذرگاه از زمين بخشي، با تصرف است آمده5/10/1358 .شود ايجاد

 مختلف، نظرات معابر عموميو سازها در سطح ساخت گونه در مورد اين فقهي در متون

بهآن توانميكه است شده مطرح : كرد تقسيم كلي دو گروه ها را



 389ي هاي عموممباني فقهي مسؤوليت مدني ناشي از استفاده از گذرگاه

و مرورخي از فقها جواز ساخت دكه را به تنگ نشدنبر:، جواز مشروط اول و مسير عبور

تا، رافعي( اندكرده ديگران ديدنن آسيب ص10ج،بي  گروهي هم جواز را مشروط به وسيع؛)308،

ع و)429،ص12،ج1413، شهيد ثاني( اندئانسته عابران ديدننآسيبو) موسع( معبررضبودن

.)81،ص38ج، 1409،نجفي(اند دانسته عابران آسيب نديدنبهرا تنها مشروطاي جواز سرانجام، عده

 در اموالو جواز تصرف آراء، اباحه اين شود، محور اصليمي مالحظهكه گونههمان اما

 ديگرانبههم، آسيبي نشدههاآن اصلي كاربري رفتن از بين باعثكه مادامي، است عمومي

آنوار ، معابر در سطح دكه، اگر ساخت شويممي نيز يادآور از اينپسكه گونهد نسازد؛ اما

و اضرار اخالل از جهت عمل شود، اين عابران ديدن وآمد يا آسيب در امر رفت اخالل باعث

به حرمت دليل خواهد بود؛ ولي حرام  اگر، بلكه نيست بيروني دو مانع بروز اين تنها منحصر

به دو مشكل از اينيك هيچ، معبر سطح بودن پهن علتبه كنيم فرض  وجود نيايند، بازهم نيز

آن عمل اين  جايز نخواهد ها استآنو تغيير در كاربري عمومي در اموال تصرفكه جهت از

.بود

كهب از فقهاء بر اين برخي: جواز مطلق، عدم دوم  معابر جايز در سطح دكه ساخت اورند

آن اگر عرض حتي، نيست را، ايجاد دكهكه) موسع( قدر زياد باشد معبر و مرور  مسير عبور

آن نكرده تنگ تا، حلي عالمه( افراد نيز نشود ديدن آسيب موجب، وجود  زيرا،.)182،ص2ج،)الف(بي

آن استفادهحق اندازهيكبه مردم همه، نداشتهي خصوص، مالك عمومي هاي گذرگاه را از ها

و چون مييكبهآنو اختصاص مشترك مال تملك باعث دكه ساخت دارند شود، جايز نفر

آن مردم استفادهحقكه بر اين نخواهد بود؛ افزون آن رفت را براي قسمت از هاو آمد از

تا، حلي؛ عالمه29،ص5ج الكبير، الشرح، قدامهبنلرحمن عبدا(گيرد مي .)182،ص2ج،)الف(بي

و در زميني يا پياده خيابان از حريم در خارج دكه نظر ما، ساخت به  با مالكيت رو

 عالمه( جايز خواهد بود، كاري مربوط قوانينو با رعايت يا حقوقي از حقيقي اعم خصوصي

تاب، حلي و پياده خيابان در حريم ديگري سرپوشيده يا هر مكان دكه؛ اما ساخت)134،ص2ج،)ب(ي

بهكه جهت رو، از آن  در غير از كاربري معابر از سطحو استفاده عمومي مالكيت حريم تجاوز

، 1387، فخر المحققين؛405،ص2ج،)الف(تابيهمو،(، جايز نخواهد بود هاستآن براي شده تعريف

 عرضو يا محدود شدن عابرانبه زدن آسيبكهآن؛ بدون)184ص،7،ج1398،؛ شهيد ثاني236،ص2ج

تا،؛ نووي276،ص3،ج1387، طوسي( هستندآن مدعي نوويو ابن طوسي شيخكه گونه معبر آن  بي

 ابي روايت مضمون.)119،ص7،ج1416، حطاب(د باش داشته تاثيريحكم در اين)225،ص15ج،)الف(

لمشي يؤخذ منههل الواسع الطريق«: است مدعي شاهد بر اين بهترين البقباق العباس  يضرء اذا

).556، شماره129،ص7،ج1406، طوسي(»ال:؟ قال بالطريق
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حكم: مسجد ساختـ1ـ2 مع) ضمان( وضعي فقها بيشتر موردراابر ساخت مسجد در

به گفتگو قرار داده و حرمت( تكليفيحكم بررسي، كمتر كه پرداختهآن) جواز تواندمي اند

. باشد فقهي مبانيبه با توجهآن بودن از روشن ناشي

بهآن ذاتي را در غير از كاربري عمومي از اموال استفاده اگر كسي به اخالل عدم شرط ها

معابر مسجد در سطح ساخت صورت افراد جايز بداند، در اين نديدن آسيبو همچنين آن

كه هنگامي آن معبر زياد بوده عرض جايز خواهد بود  در امر اخاللو كندي بناء باعث، وجود

آن از سطح، عبور كنندگانو آمد نشده رفت احمد( نبينند آسيب معبر نيز از وجود

 كاربري را تنها در راستاي عمومي از اماكن استفاده اگر كسي همچنين.)481،ص3ج، 1400،تضيالمر

و ديگر در سطح مذهبي مسجد يا هر بناي جايز بداند، ساختهاآن شده تعريف  معابر

به، عمومي هاي گذرگاه نكر معبر، اخاللي بودن خاطر پهن هرچند و شد ايجاد ،ده در امر آمد

. نباشد، جايز نخواهد بودهم خطر ساز وجود آن

به اقدام،آنو يا بدون) امام( مجوز از مراكز دولتي با كسب، اگر كسي در هر دو صورت

كس كرده مسجد در معابر عمومي ساخت آن ديگريو آن از وجود  ببيند، آسيب مكان بناء در

در اگر كسيكه باور است بر اين حلّي عالمه؟ او است خسارت جبران مسؤول كسي چه

و اين مسجدي گذرگاه  مسجد ضامن شود، سازنده فرد يا افرادي ديدن آسيب كار باعث بسازد

ص3،ج1413، حلي عالمه( است و پهن بودن پهن دو صورت، شامل داشته فتوا اطالق؛ اين)655،

ج1405، هندي فاضل(شودمي گذرگاه عرضنبودن در ساخت با فرض شهيد ثاني.)487،ص2،  مسجد

آن كسي طور عاديبهكه مكاني  طور اتفاقيبه اگر كسي بيند، معتقد است نمي آسيب از وجود

آن ضمان عدم: تصور دارد دو احتمال،شد آسيب مسجد دچار از ساخت مكان در همين  از

به در تحققشككه جهت آنو ضمان داريم عمومي حريم تجاوز  بنا اين ساختكه جهت از

ج1413، شهيد ثاني( است بوده ضمانبه جواز، مشروط بر فرض  اهل از فقهاي نووي.)363ص،15،

در اين ساخت، عادي اگر در شرايط است مدعي سنت  ران ديگ آسيب باعث گذرگاه مسجد

از اگر با كسب،مسجد فرد، سازندهيك احتمالي ديدن آسيب شود، در صورت نمي  مجوز

) ضمان(او خسارت جبران مسؤول، است كردهآن ساختبه اقدام) امام( دولتي هاي دستگاه

تا، نووي( نيست .)21،ص19ج،)الف(بي

از مسجد با كسب نظر ما اگر ساخت به  متوجه، ضمان است بوده مراكز مسؤول مجوز

 ساختبه اقدام، مجوز كسب بدونفرد يا افراديچهو چنان مجوز است مراكز صادر كننده

 مسؤول يا سازندگان، سازندهنندك معابر عمومي در سطحي ديگر مذهبي مسجد يا هر مكان

.اند ديده فرد يا افراد آسيب خسارت جبران
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 عمومي هاي در گذرگاه بان سايه نوعسهساختاز فقهي در منابع: بان سايهساختـ1ـ3

دوكه خيابان در امتداد عرض ثابت است باني سايه:» ساباط«1: است شده بحث) نافذ طريق(

باا پيادهي خيابان در امتداد عرض است باني سايه:» جناح«دهد؛مي را پوششآن سوي رو

يا خيابان در امتداد عرض است باني سايه:» روشن«؛ گذرگاه در سطح ثابت هاي پايه داشتن

2. گذرگاه در سطح ثابت هاي پايه رو بدون پياده

: است شده مطرح مطلقو حرمت جواز مشروط دو نظريهدر متون فقهي: تكليفي حكم

مش اول نظريه يكي اثبات براي نظريه طرفدار اين فقهاي: روط، جواز را از دو شرط جواز،

:اند معتبر دانسته

 جايز گذرگاه در سطح بان سايه نصب از فقها هنگامي از نظر برخي: ضرر، فقدان اول

تا، نووي( نشود ديگران ديدن آسيب كار باعث اينكه است تا، حلي؛ عالمه396،ص13ج،)الف(بي بي

ص4ج،1387،؛ فخر المحققين265،ص2ج،)ب( نه صورت؛ در غير اين)664،  كار جايز نيست تنها اين،

تا، نووي( ص3ج،)ب(بي مي ساخت در صورت، بلكه)438-439،  نيز اقدامآن تخريببه بايد نسبت،

كه اينبر نظريه اين طرفداران.)474ج،ص3، 1418،بهوتي(كرد  معابر جزء اموال تنها سطح باورند

جزآن از استفاده، مانعي نداشته مالك اماكن اين هوايي آيند، فضايمي حساببه عمومي ها،

تا، حلي؛ عالمه118،ص21،ج1404، بحراني( نيست) تضرر مارة( عابران آسيب و با)182،ص2ج،)الف(بي

 اگر حتي،ها جايز خواهد بود گذرگاه هوايي در فضاي، تصرف مقتضيوجودو مانع فقدان

.)307ص،1405 سعيد،بن يحيي( كنند مخالفت كاري با چنين،يا ساير افراد همسايگان

و معارض، فقدان دوم  نصب بان سايه توانمي هنگاميبرخي از فقها نيز معتقدند:. ضرر

؛ 291،ص2،ج1387طوسي،( نباشد مخالفآن با نصب يا عابران از همسايگانيكهيچكه كرد

ص 1421،قمي كهمي حساببه عمومي اماكن ها از جمله گذرگاه زيرا.)311،  بطور يكسان همه آيند

آن وري بهره حق شودمي، باعث ديگران نفر از استفادهيك حتي رضايت ها را دارند؛ عدم از

؛ ابن295،ص3،ج1407، طوسي(باشد، حرام شده تلقي) غصب( ديگري در مال ها، تصرفآن استفاده

.)254ص،1417، زهره

 باشد، هرچندكه هر شكليبه بان سايه نصب بر اين اساس،: مطلق، حرمت دوم نظريه

 بنايي چنين، جايز نخواهد بود؛ زيرا احداث نيز نباشد عابرانيا نقليه وسائل ديدن آسيب باعث

آن عمومي هاي گذرگاهبه بحثدنكردايپ اختصاص.1  همچـون بـست بـن هـاي خيابـان، از نظـر فقهـا كـه اسـت جهت از

آن آمـدگي پـيش، احـداث بـاز نبـوده هاي خيابان : نـك بيـشتر، اطـالع بـراي(، اسـت مالكـان همـه اجـازه بـه منـوط،هـا در

.)474،ص19ج،1412، روحاني

ها نيزآنو ساز بر روي ساخت بحث موارد، اين بودن بان سايه بر جنبه، افزون فقهي از منابع در برخيكه ذكر است شايان.2

،1413، شـهيد ثـاني(خواهـد بـود) رواق( مـسقف رو روهـاي پيـاده، بحـث، موضـوع صـورت در ايـن كـه است شده مطرح

ص7ج،1416،؛ حطاب275،ص4ج ،146.(
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به عمومي هاي گذرگاه در سطح  تلقي ديگران در ملك، ايجاد سازه بوده عمومي حريم، تجاوز

ص5ج،، المغني قدامه ابن(شود مي ،33(.

و بررسي به شخصي از ملك خروج، هر گونه گذشته توضيحاتبه با توجه: نقد و ورود

 جايز نخواهد بود،آنو ساز بر رويو ساخت بان سايه، نصب جايز نبوده عمومي حريم

و شد وسائل هاآنبههم، آسيبي ايجاد نكرده اخاللي پيادهو عابران نقليه هرچند در امر آمد

و عدم  معابر، همچوني عموم هاي مكان هوايي از فضاي وري جواز بهره وارد نسازد؛ زيرا جواز

و عدم تابع ؛ ابن295،ص3،ج1407، طوسي( ها استآن) قرار( زميني از سطح جواز استفاده جواز

ص1417، زهره تا،؛ نووي254، و اختصاص بناء در سطح احداثو چون.)398،ص13ج،)الف( بي  معابر

آن وري بهره دادن به از ني هيچكس براي، خود ها  از فضاي در استفاده حقي چنين،ست جايز

. وجود نخواهد داشت هيچكس معابر نيز براي هوايي

و ساخت هوايي از فضاي شخصي استفاده حرمت با پذيرش آن سازه معابر ، ديگر در

 انجام اجازه) عوارض( وجهو پرداخت يا حقوقي با افراد حقيقي مصالحه از طريق توان نمي

تا، حلي؛ عالمه307ص،1405 سعيد،بن يحيي( آورد را بدست كاري چنين 7،8مواد.)195،ص2ج،)الف(بي

به1318 در گذرها مصوب ساختماني هاي پيشامدگي نامه آئين9و . است مطلب همين ناظر

بهكه نظر از اينصرف: وضعي حكم آنو ايجاد سازه عمومي حريم ورود  جايز باشد در

آن يا بخشي تمام وجود يا تخريبچه يا نباشد، چنان  ديدن آسيب باعث سازه از

و زيان جبران مسؤول سازهآن شود، سازنده از معابر عمومي كنندگان استفاده به ضرر آن وارد

ص3ج،1407، طوسي(خواهد بود افراد ص1408، حمزه؛ ابن295، ص 1421،قمي؛ 426، تا، حلي؛ عالمه311، ،)ب(بي

ص2ج ،265(.

به يا پنجره درب گر گشودنا مشهور، بنا بر مبناي: معابر سطحبه درب باز كردن-2

و مرور وسائل اختالل باعث معابر عمومي سوي  يا موجب پيادهو عابران نقليه در عبور

ص3ج، 1421،شهيد اول(اهد بود ها شود، جايز نخوآن ديدن آسيب كه اين در نتيجه.)339،  ادعا

به بخواهد از ملككه هر گونهبه تواندمي هركس به باز كند نمي درب خيابان سوي خود  تواند

تا رافعي( باشد درست خود اطالق ص10ج،،بي تا،؛ نووي308، ص3ج،)ب(بي ،439(.

و مرور اختالل باعثكه در صورتي حتي يا پنجره دربن نظر ما، باز كرد اما به  در عبور

تجاوزهك جايز است ها نيز نشود، هنگاميآن ديدن آسيب يا موجب پيادهو عابران نقليه وسائل

و استفاده حريم به آن اختصاصي معابر به از  هاي پيشامدگي نامه آئين6 ماده. نيايد حساب ها

به1318 در گذرها مصوب ساختماني . است مطلب همين ناظر

 غير، تصرف شخصي هاي انگيزهبا معابر عمومي در سطح حفاري: در معابر حفاري-3

تا، حلي عالمه(، جايز نخواهد بود بوده عمومي مجاز در اموال و در صورت)195،ص2ج،)الف(بي
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چه عمومي هاي با انگيزهاما حفاري. است ديده فرد خسارت خسارتانجام، ضامن ، چنان

كه جايز نخواهد بود؛ زيرا آسيبي، باشد عابران ايمني يا مراعات مناسب يابي مكان بدون

آن شهروندان مي از ايجاد مي دنبالبهكه بينند، از سودي ها با. تواند بيشتر باشد دارند اما اگر

از كاري معابر شود، چنين در سطح حفاريبه اقدام ايمني نكاتو مراعات مناسب يابي مكان

. جايز خواهد بود نظر فقهي

و عدم هرچند از نظر حقوقي هاآن اجراي شرايطبه ها بسته حفاري اين جواز انجام جواز

د تفاوت نيز همين) ضمان(، اما آيا در مسؤوليت است متفاوت ز فقها بر اينا برخي ارد؟ وجود

به معابر حتي در سطح حفاري هر گونه مسؤوليت باورند كه به رساني منظور خدمت اگر

به اقدامكه است كسي، برعهده) عامه مصالح( نيز باشد راه وضعيت يا بهسازي شهروندان

ص 1408، حمزه ابن(كندمي كاري چنين تا،ليح؛ عالمه426، ص2ج،)الف(بي  در برابر، محقق.)195،

در حفاري متصدي باشد، عمومي خدمات ها در راستاي حفاري اگر اين معتقد است اردبيلي

،14ج، 1403،اردبيلي( نيست، ضامن نداشته ساير افراد مسؤوليتي احتمالي هاي ديدگي آسيب برابر

.)258ص

در حفاري از نظر او، اگر اين. است شده مطرح نووي ابن نيز از سوي سومي احتمال  ها

 شده انجام) امام( مرتبط دولتي هاي از دستگاه اجازهو با كسب مردمبه رساني خدمت راستاي

تا، نووي( ساير افراد ندارد ديدگي در برابر آسيب مسؤوليتي حفاري باشد، متصدي ،)الف( بي

.)21،ص19ج

و بررسي  نفعبه معابر عمومي مجاز نيستند در سطح از شهروندانيك نظر ما هيچبه: نقد

 نيز نباشد عابران ديدن آسيب كار باعث كنند، هرچند اين حفاريبه اقدام خود يا مردم

؛)936 شماره،266،ص2ج، 1416،سيستاني؛748 شماره،160،ص2ج،1410، وئيخ؛957 شماره،276،ص2ج، 1413،گلپايگاني(

به مستلزم،هر دو صورت زيرا در از وري بهرهحقو داشتن است عمومي اموال حريم تجاوز

به سطح آن متعارف كاربري معابر تنها ناظر مجاز هم هرچند دولتي هاي دستگاه1. ها است از

 مسؤوليت، رافع جوازاين اما نمايند، اريك چنينبه اقدام عمومي مصالحبه هستند بسته

 اين اثبات رايب. بينند نيستمي كار آسيب از اينكه افرادي خسارت ها در تامينآن حقوقي

،350-349،ص7ج، 1388،كليني(و سكونيه، زرار سماعه روايتسه مضمون اطالقبه توانمي مطلب

 در گذرها ساختماني هاي پيشامدگي نامه آئين15 مادهكه همچنان. كرد استناد)8و7و1 شماره

به1318 مصوب . است مطلب همين نيز ناظر

 بـاقي ارتفـاق حـق استناد داشـتنبه معابرعمومي در سطح) بالوعه( جواز حفر چاهبه حكم براي ديگر جايي توضيح با اين.1

.)209،ص2ج، 1390،مينيخ:نك(ماند؛ نمي
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و فروش-4 و فروش در در متون فقهي،: در معابر خريد و»شارع«موضوع خريد

بامي»هرا«و» خيابان« كلماتهاآن معادلكه استقرار گرفته مورد بررسي» طريق« باشد، اما

و سواره دو معبر پياده تفكيك توجه به بحث اين،ما رو در زمان رو  خيابان سطح تنها

. است روها نيز جاري، در مورد پياده نداشته اختصاص

و بوده معبر وسيع اگر سطح: اند، همچونداده مشابهو بيشكم هاي پاسخفقها در اين باره

و فروش نمي عابرينبههم آسيبي ؛ اگر سطح)181،ص7،ج1398، شهيد ثاني( جايز است رسد، خريد

و فروش معبر وسيع و اگر كار دستفروشان؛)270،ص2،ج1413، حلي عالمه( جايزاست باشد، خريد

د نسازد، خريد وار آسيبي،كنندمي استفاده گذرگاه از سطحكه افرادي سايربه از عابران برخي

 اما در اين ميان، نظر مشهور، همان نظر دوم.)411،ص2ج،)الف(بي تا همو،( جايز استو فروش

و فروش براي توقفكه) ضيق(كم در معابر با عرضاست كه بر اساس آن،  باعث خريد

مي كندي و مرور ن فروشبهو اقدام بساط كردن شود، پهن عبور ، 1413، شهيد ثاني( يست كاال جايز

تا؛ مؤمن430،ص12ج ص ،بي .)151،ص2،ج1411،؛ مكارم242،

به است نيامده ميانبه) ضرر عدم( نزدن از آسيب مشهور سخني هرچند در فتواي نظر، اما

آن رسد عدم مي آن عدم بواسطه ذكر آن بودن مسلّم، بلكه است نبوده اعتبار  عدم باعث اعتبار

كه است بوده ذكرش حكم شرط، چرا ، ضرر استهاآن موضوعكه بجز احكامي تكليفي هر

به ضرر بوده عدم  همچنين. است شده تلقي احكام بر ادله الضرر حاكم قاعده دليل همينو

در، تضييق بوده صطالحيا مفهومبه» ضرر«از اعم، سوم در نظريه» ضرر« عنوانكه بعيد نيست

و مرور را مي عبور .گيرد نيز در بر

 دو نظر ديگر جامع نخست، فتواي بپذيريمو سوم دوم نظريه را درباره دو توجيه اگر اين

آن بوده ، گفتيم عمومي هاي در گذرگاه غير غالب از منافع وري بهره درباره از اين پيشچه، با

كه مطابقت  چند هاي ها مكان از نظر بيشتر فقها گذرگاه داديم توضيح از اين پيش دارد؛ چرا

كه منظوره و مرور است كاربرد غالب هستند ، ساير امور از آنها برايو استفاده آنها عبور

و شد است اختالل عدمو همچنين عابرانبه نزدن آسيببه مشروط . در امر آمد

ميكه گونههمان:و بررسينقد  براي از معابر عمومي جواز استفادهبهكه رود كساني انتظار

و فروش  قرون كار در طول اين بودن مرسومبه ديدگاه اين اثبات براي، معتقد هستند خريد

،2ج،1411،؛ مكارم242صتا،بي، مؤمن؛430،ص12،ج1413،؛ شهيد ثاني270،ص2،ج1413، حلي عالمه() عادت( گذشته

 استناد)411،ص2ج،)الف(تابي، حلي عالمه( ديگرانبه نسبت ارتفاقحق پيدا كردن همچنين؛)151ص

به.اند كرده و عابران نقليه تردد وسائل هستند براي هايي مكان عمومي هاي نظر ما، گذرگاه اما

و مرور جايز نيست ها در غيرآناز استفادهو هرگونه پياده كه از عبور  معبر سطح، هرچند

به، اخاللي بوده وسيع و مرور و آسيبي در عبور  وارد نقليه افراد وسائلبههم وجود نيايد
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آن بنابراين.نشود كهچه، آن شهيد ثاني را مي نظريه عنوانبه از  منع(كند غير مشهور ياد

به درست،)430،ص12،ج1413، شهيد ثاني()مطلقاً مي تر  هاي پيشامدگي نامه آئين14 ماده.رسد نظر

به1318 در گذرها مصوب ساختماني . است مطلب همين نيز ناظر

 امري چنينكه كار نخواهد بود، زيرا بر فرض بر اين نيز مجوزيو عرف عادت استناد به

هاآن تردد، سرعت نقليهط امروز در وسائكه باشد، با تحولي بوده مرسوم گذشته هاي در زمان

آن است گرفته رو صورت از پياده خيابان تفكيكو همچنين  خود موضوعيتو سيره عادت،

حق ادعايكه همچنان. استناد نخواهد بود، قابل داده را از دست  ران ديگبه نسبت ارتفاق ايجاد

تك هايي مكان عمومي هاي گذرگاه، زيرا نيست نيز پذيرفتني  وريو با بهره منظوره هستند

حق خاص نه تصور است قابلي كاربر همين در راستاي تنها ارتفاقو  هايي كاربربه نسبت،

. جانبي

 كاالهاي فروشبهام اقد عمومي هاي در گذرگاهكه خريد كاال از كساني صورت در اين

 صحيح شده انجام، هرچند معامله)163،ص6ج،، المغني قدامه ابن(كنند جايز نخواهد بود خود مي

. نيست، باطل بوده

 در معـابر كـردنو اتراق نشستنكه باورند از فقها بر اين برخي: در معابر كردن اتراق-5

 شـود، انجـام كـهاي، با هـر انگيـزه)مضر نباشد( ايجاد نكندي مزاحمت عابران اگر براي عمومي

ا.)84،ص38ج، 1409،نجفـي(جايز خواهد بود و مـرور نشـستن گر اين بر اين اساس،  در رونـد عبـور

 گـرفتن در مقابل مجاز نيستهم) امام(، دولت، ديگر جايز نبوده)مضرباشد( ايجاد كند اخالل

حقآن دونو ياب) عوارض( پول بهاي استفاده چنين، ، قدامـه ابـن() تمكـين( افراد واگذار كنـد را

ج المغني تا قدامهبنعبدالرحمن؛ 163،ص6،بي تا، .)172،ص6ج الكبير،، الشرح، بي

؛ عالمـه36،ص7ج، 1408،كركـي(كرد خود بلند را از جايتوان آن فرد، ديگر نمي فرضي در چنين

تا، حلي تا؛ مؤمن 405،ص2ج،)الف( بي ص ،بي ع)242، كه آن كـه محلـياز تند مجاز نيس ان نيز ابر؛ همچنان

كن است فرد نشسته كهن، عبور بهآن هر دوي د، چرا  از معـابرعمومي وري بهرهحق اندازهيك ها

.)181،ص7ج،1398،؛ شهيد ثاني3،70ج، 1412،شهيد اول(را دارند

و بررسي كها: نقد و مرور هستند تنها براي ها مكاني گذرگاهگر بپذيريم  نقليـهطوسائ عبور

آن استفاده هر گونه نتيجهدر.آن يا عادي عقليو لوازم پيادهو عابران و از ها در غيـر از عبـور

 بايـد، اسـاس بـر ايـن. ايجاد نكند مزاحمتي ديگران هرچند براي است، حرام مرور جايز نبوده 

كه فردي  بـر وظيفـه خود بلند كرد؛ اما ايـن، از جاي است كرده رو اتراق يا پياده كنار خيابان را

 ندارنـد در معـابر از افـراد حـق يـك هيچ بنابراين. افرادتكتكنه است دولتي نهادهاي عهده

و يكديگر ايجاد مزاحمت براي عمومي  ديگـري عمـداً بـه كـه، هر كدام انجام در صورت كنند

. خواهد بود وارد كند ضامن خسارت
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شـد، مطـرح در معابر عمـومي نشستن در خصوص تاكنونكه حقوقي نظر از مباحث صرف

در دليـل حـضور بـدون آيد، چـرا كـه نمي حساببه ستودهي نيز كار از نظر اخالقي عمل اين

. كند ها را فراهم از ناهنجاري برخي پيدايش برايسب منايتواند بستر معابر مي

اكمإ«: است شده نقل چنين باره در اين اسالم از پيامبر گرامي الطرقـات فـيو الجلـوسيـ ،

من اللّه يا رسول:قالوا فـاعطوا،الّ المجلـسإ ذا ابيـتمإفـ: فيهـا، قـال مجالسنا نتحدث، ما لنا بد 

كفغض:؟ قالو ما حقّه:؛ قالواقهح الطريق و وو االمـر بـالمعروفو رد السالمّ االذيّ البصر

.)103،ص3،ج1401، بخاري(» المنكرعن النهي

كه سطح كردن لغزنده: در معابر ايجاد لغزندگي-6 يا نقليهط وسائ تواند برايمي معابر

 انجام قابل مختلفي هايشكلبه رچند ايجاد لغزندگيه. خطر ساز باشد، جايز نيست عابران

به فقهي، اما در متون است آنيكي تنها  مطرح پرسش فقهاء اين براي. است رفته ها اشاره از

 پياده يا عابران نقليهط وسائ مسير حركت معابر، بر سطحآب با پاشيدن اگر كسيكه است بوده

 افراد خسارت خسارت جبران، ضامن داشته، مسؤوليتي عمل كند، آيا در برابر اين را لغزنده

؟ است ديده

كه تا آن ؛ است شده مطرح مختلفي نظرات مساله دهد در اينمي ما نشان هاي بررسي جا

و مصلحت برايكه در صورتي:ب)7،ص27،ج1406، سرخسي( دارد مسؤوليت: الف  شخصي سود

به كند، مسؤوليت خود چنين به عمومي مصالح جهت دارد، اما اگر و  حد نياز نيز اكتفا باشد

 اگر عابر عمداً در مسير لغزنده:ج)87،ص4،ج1377، شربيني( نخواهد داشت باشد، مسؤوليت كرده

.)همو( ندارد، مسؤوليت كرده معبر را لغزندهكه كند، كسي حركت

كه جهت همين با مالحظهشايد  ريزشو) ميزاب( ناودان نصب بحث فقهي در منابع باشد

آن ناشي، خسارت سكونيو در روايت معبر مطرح در سطحآن آب  دانسته كسي را متوجه از

، شيئاً فعطب صابفا المسلمين طريقفي... ميزاباً اخرجمن«؛ است كردهآن انجامبه اقدام كه

.)5343، شماره154،ص4،ج1404، صدوق(»ٌ ضامن فهو له

 از حد مقابل بيش پاشيآب، همچون شخصي منافع براي ايجاد لغزندگيرسدمي نظر به

 دهنده انجام وارد بر افراد متوجه خسارت مسؤوليته،، جايز نبود...و، مدرسه، منزل دكان درب

، شهرداري معابر توسط شستشوي، همچون عمومي مصالح كار براي اين اما انجام. است آن

، مگر نيستآناز ناشيو ضمان مسؤوليت برنده، از بينآن، اما جواز انجام هرچند جايز است

و بدون از روي نقليه يا وسائل پياده عابرانكه در جايي باياخطارهابه توجه عمد  موجود،

كه، خسارت سطوح اين عبور از روي  ها بر عهدهآن هاي خسارت جبران صورت در اين ببينند

. نيست كسي



 397ي هاي عموممباني فقهي مسؤوليت مدني ناشي از استفاده از گذرگاه

آن، اما منحصر بـه معابر است در سطح ايجاد لغزندگي هاي از راه يكيآب هرچند پاشيدن

 تخليهكه نيست ترديدي. دانستآن هاي مونهن را نيز از جمله زباله تخليه شايد بتوان. شود نمي

ف الباب خلف التراب، التؤوا است كار نادرستي معابر از نظر بهداشتي در سطح زباله ويأمـنّهإ،

آنو زبالـه تخليـه، چـون بر ايـن؛ افزون)6، شماره 531،ص6،ج1388، كليني( الشيطان  همچـون، نظـاير

كهمي اني در معابر باعث ساختم هاي نخاله ، حركـت در هنگـام پيادهو عابران نقليهط وسائ شود

و فرد ببينند، حرام، آسيب داده خود را از دست تعادل  بكننـد، چنـين كـه يا افرادي خواهد بود

.)111،ص9،ج1418، نجيم ابن( هستند ديدگان آسيب خسارت جبران مسؤول

آنمي عمل اينكه است نيز الزمتهنك اينبه توجه  شـده سد معبر باعثكه جهت تواند از

مي اخاللو آمد مردمو در رفت آن ايجاد  عمومي غير مجاز از معابر استفادهكه جهت كند يا از

و ماده ساختماني هاي پيشامدگي نامه از آئين13 ماده. باشد نيز حرام است  آئين 184 در گذرها

به بيشتر با اطالقو رانندگي راهنمايي نامه . هستند مطلب همين ناظر

 نتايج
 اينبه داديم عمومي هاي گذرگاه كاربري درباره از اين پيشكه توضيحاتيبه با توجه

: رسيد توانمي نتايج

از مجاز نيستند براي پياده عابران-1 و مرور ؛ كنند استفاده خيابان سطح عبور

؛ رو مجاز نيست ديگر در پياده نقليهو هر وسيله، دوچرخه عبور موتور سيكلت-2

؛ رو جايز نيست در پياده نقليه وسيله هر نوع پارك-3

آن، عوارض جريمه با گرفتن مجاز نيست شهرداري-4 از اجازه شهروندانبهو مانند  دهد

و مرور استفاده كاري براي عموميمعابر ؛ كنند غير از عبور

؛ جايز نيست در معابر عمومي كردن اتراق-5

به كرد بساط پهن-6 ؛ كاال جايز نيست منظور فروش در معابر

مي فروشبه اقدام در معابر عموميكه خريد از فروشندگاني  كنند جايز نيست كاال

؛ جايز نيست در معابر عمومي، كيوسك دكه يا نصب ساخت-7

:ها مجاز نيستند مغازه صاحبان-8

و صندليـ با گذاشتن به پياده از فضاي ميز سد كنند، هرچند باعث سود خود استفاده رو

به معبر نشده  وارد نشود آسيبهم كسيو

 كنند نگهداري معابر در سطح مشتريبه عرضه خود را جهتـ كاالهاي

 معابر بگذارند خود را در داخل از ويترين يا بخشيـ تمام

 معابر تجاوز كنند هوايي حريمبه بان سايهـ با نصب
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:ها مجاز نيستند خانه مالكان-9

 كنند رو را اشغال پياده هوايي از فضاي يا بخشي تمامـ با ايجاد پيشامدگي

ف، بارانـ برف به خانه اضالبو . دهند انتقال معابر عمومي سطح خود را

؛ كنند يا انباشت ريخته خود را در معابر عمومي ساختماني هايو نخالهـ زباله

: از معابر عمومي يا بخشي تمام مسدود كردن-10

آن وسيلهـ به و مانند  نيستجايز...،، شير، شربت چاي منظور توزيعبه چادر

بهـ با برپايي  در آنها جايز نيست يا جمعي فردي صورت نماز

آن مذهبي مراسمـ با برگزاري ؛ ها جايز نيست در

ميها استفاده در تمامي مواردي كه از گذرگاه-11 و مرور شود، استفاده كننده اي بجز عبور

كه عابران  ن) وسايل نقليه- افراد(ضامن خسارتي است مياز .شونداحيه عمل او متحمل

و مأخذ  منابع
 كريم قرآن.1

بن حمزهبنا.2 قم اول، چاپ محمد الحسون، تحقيق الفضيلة نيل الي الوسيلة،)1408/1988( علي، محمد اهللا آية كتابخانه،،

. مرعشي

 مؤسسه:قم، اول، چاپ بهادري ابراهيم، تحقيقوعو الفر االصول علمي الي النّزوع غنية،)1417/1996( حلي زهرهناب.3

. صادق امام

تا( احمدبن، عبداهللا قدامه ابن.4 . العربي، دار الكتاب، بيروت جلدي12، المغني،)بي

، چـاپ جلـدي9،ت زكريا عميـرا، تحقيق كنز الدقائق شرح البحر الرائق،)1418( ابراهيمبن الدين، زين المصري نجيمبنا.5

. العلمية دار الكتب: بيروت، اول

بن موصلي ابويعلي.6 . للتراث دار المامون: چاپ اول، دمشق اسد، سليم حسين، تحقيق يعلي مسند ابي)1404( علي، احمد

. غمضان:، صنعاء جلدي4، االزهار شرح)1400(احمد المرتضي.7

قم جلدي14، اشتهاردي، تحقيق ارشاد االذهان شرحفيو البرهان الفائدة مجمع)1403/1983(، مال احمد اردبيلي.8  جامعه:،

.مدرسين

تا( الشريعة، شيخ اصفهاني.9 . نشر اسالمي مؤسسه:قم، الضرر قاعدة،)بي

في،)1392( محمد، شيخ امامي. 10 .، افست الفرائد حاشية تسديد القواعد

. العلمية دار الكتب: بيروت، اول، چاپ جلدي2، الطالب منهج بشرح الوهاب فتح،)1418( محمدبن، زكريا انصاري. 11

قم جلدي20، ايرواني محمد تقي، تحقيق الطاهرة العترة احكامفي الناضرة الحدائق،)1404/1984(، يوسف بحراني. 12 ،:

. نشر اسالمي مؤسسه

بن بخاري. 13 .دار الفكر: بيروت، بخاري صحيح،)1401( اسماعيل، محمد

بن بهوتي. 14 . العلمية دار الكتب: بيروت، اول، چاپ جلدي6، القناع كشاف،)1418( يونس، منصور

.كتابخانه گنج بخش:، چاپ پنجم، تهرانحقوق اموال،)1380(جعفري لنگرودي، محمد جعفر. 15

تا(، محمد حسن حر عاملي. 16  دار احياء: بيروت، جلدي20، رباني، تحقيق الشريعة مسائل تحصيل الي الشيعة وسائل،)بي

. العربي التراث
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، دار الكتب اول، چاپ جلدي8، زكريا عميرات، تحقيق مختصر خليل بشرح الجليل مواهب،)1416( رعيني حطاب. 17

.العلمية

تا(، محمد كاظم خراساني. 18 . اسالميه علميه انتشارات: تهران، جلدي2، االُصول كفاية،)بي

. آداب مطبعه: نجف، دوم، چاپ جلدي2، تحرير الوسيلة،)1390(اهللا، روح خميني. 19

. العلم مدينة:قم،و هشتم بيست، چاپ جلدي2، الصالحين منهاج،)1410(، ابوالقاسم خوئي. 20

تا( محمدبن، عبدالكريم افعير. 21 في، فتح)بي .، دار الفكر جلدي12، الوجيز شرح العزيز

قم سوم، چاپ جلدي26، التّبصرة شرحفي الصادق فقه،)1412/1991(، سيد محمد صادق روحاني. 22 . دارالكتاب مؤسسه:،

. دار المعرفة: يروتب، جلدي30، المبسوط،)1406( الدين، شمس سرخسي. 23

. السيستانياهللا آية مكتبة:قم، اول، چاپ جلدي3، الصالحين منهاج،)1416(، سيدعلي سيستاني. 24

. العربي، دار احياء التراث جلدي4، المنهاج الفاظ معاني معرفة الي المحتاج مغني،)1377/1958(، محمد شربيني. 25

تا(ميد، عبدالح شرواني. 26 . العربي دار احياء التراث: بيروت، جلدي10، الشرواني حواشي،)بي

بن شهيد اول. 27 . نشراسالمي مؤسسه:قم، اول، چاپ جلدي3، االمامية الفقهفي الشرعية الدروس،)1412( مكي، محمد

 مؤسسه: ،قم اول، چاپ جلدي15، االسالم شرائع تنقيح الي االفهام مسالك،)1413/1993( عليبن الدين، زين شهيد ثاني. 28

. االسالمية المعارف

قم دوم، چاپ جلدي10، الدمشقية اللّمعة شرحفي البهية الرّوضة،)1398/1978(همو. 29 . داوري انتشارات:،

.اطالعات انتشارات: تبريز، المكاسب كتاب،)1375(، مرتضي انصاري شيخ. 30

بن صدوق. 31 قم دوم، چاپ جلدي4، اكبر غفاري علي، تصحيح الفقيه اليحضرهمن،)1404/1984( علي، محمد  جامعه:،

. مدرسين

.نشر ميزان:، چاپ چهارم، تهراندوره مقدماتي حقوق مدني،)1384(صفايي، سيدحسين. 32

بن طوسي. 33 ، اول ،چاپ جلدي10، قيصر العاملي احمد حبيب، تحقيق تفسير القرآنفي يانالتّب،)1409/1989( حسن، محمد

. العربي دار احياء التّراث: بيروت

. المرتضوية المكتبة: تهران، جلدي8، كشفي محمد تقي، تحقيق االمامية فقهفي المبسوط،)1387/1967(همو. 34

 دار الكتب: تهران، چهارم، چاپ جلدي10، آخوندي، تصحيح المقنعة شرحفي االحكام تهذيب،)1406/1968(همو. 35

.االءسالمية

قم اول، چاپ جلدي6، الخراساني سيد علي، تحقيق الخالف كتاب،)1407/1987(همو. 36 . نشراسالمي مؤسسه:،

.، بيروت العربي، دار الكتب جلدي12، الكبير الشرح، قدامهبنعبدالرحمن. 37

:قم، اول، چاپ جلدي3،و الحرام الحالل معرفةفي قواعد االحكام،)1413/1992( يوسفبن، حسن حلي عالمه. 38

. نشر اسالمي مؤسسه

تا(همو. 39 (بي اآل الرضوية، مكتبة جلدي2، الفقهاء تذكرة،) الف) . ثار الجعفرية الحياء

تا(همو. 40 . سنگي، چاپ البيتآل مؤسسه:، مشهد جلدي2، تحرير االحكام،)ب() بي

بن هندي فاضل. 41 قم جلدي2، اللّثام كشف،)1405/1984( حسن، محمد . مرعشياهللا آية كتابخانه:،

بن فخر المحققين. 42 في ايضاح،)1387/1967( حسن، محمد :قم، اول، چاپ جلدي4، القواعد اشكاالت شرح الفوائد

. علمية انتشارات

و العراق ائمةو بين االمامية بينو الوفاق الخالف جامع،)1421/2001( محمدبن، علي قمي. 43  حسين، تحقيق الحجاز

قم اول، چاپ بيرجندي حسيني . عصر ظهور امام سازان زمينه:،

في جامع،)1408/1987( حسينبن، علي كركي. 44 قم اول، چاپ جلدي13، القواعد شرح المقاصد . البيتآل مؤسسه:،

بن كليني. 45 . االسالمية دار الكتب: تهران، سوم، چاپ جلدي8، اكبر غفاري علي، تحقيق الكافي،)1388/1968( يعقوب، محمد

.دار القرآن:قم، اول، چاپ جلدي2، العباد هداية،)1413(، سيد محمد رضا گلپايگاني. 46
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تا(، محمد باقر سبزواري مؤمن. 47 . سنگي، چاپ صدر نبوي مدرسه:، اصفهان االحكام كفاية،)بي

بن حلي محقق. 48 : تهران، دوم، چاپ جلدي4،و الحرام الحالل مسائلفي االءسالم شرائع،)1409/1988( حسن، جعفر

. استقالل انتشارات

قم اول، چاپ جلدي2، الفقهية العناوين،)1417/1997(، مير عبد الفتاح مراغي. 49 . نشر اسالمي مؤسسه:،

. امير المؤمنين مدرسه:قم، سوم، چاپ جلدي2، القواعد الفقهية،)1411(، ناصر شيرازي مكارم. 50

و شهرداريو مقررات قوانين مجموعه،)1384(منصور، جهانگير. 51 .نشر ديدار: تهران، شهر

بن موسوي. 52 . البيتآل مؤسسة:قم، اول، چاپ جلدي8، االسالم شرائع شرحفي االحكام مدارك،)1410( علي، محمد

، چاپ جلدي43، چانيقو عباس شيخ، تحقيق االءسالم شرائع شرحفي جواهر الكالم،)1409/1988(، محمد حسن نجفي. 53

. االءسالمية، دار الكتب سوم

قم سوم، چاپو الحرام الحالل مسائلو مهمات قواعد االحكام بيانفي عوائد االيام،)1408/1987(، احمد نراقي. 54 ،:

. بصيرتي مكتبه

تا( شرفبن الدين، محيي نووي. 55 (بي بي جلدي20،ذّب المه شرحفي المجموع،)الف) . جا، دار الفكر،

تا( شرفبن، يحيي نووي. 56 (بي  دارالكتب:، بيروت جلدي8 احمد عبد الموجود، عادل، تحقيق الطالبين روضة،)ب)

. العلميه

قم للشرائع الجامع،)1405/1985( سعيدبن يحيي. 57 . سيد الشهداء مؤسسه:،


