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چكيده
یکی از فناوریهایی که در عصر کنونی ،برای نظارت بر اماکن و تأسیسات ،کنترل رفت

و ممتاها

و جلوگیری از ربوده شان اموال ،کاربرد بسیار گستردهای دارد دوربین مااربسته میباشا .اقتضتا
شرایط امروزی زناگی بشری چنان اس

که در بعضی اماکن تنها راه صیان

و حفاظ

از امتوال،

بهرهگیری از فناوری فوق میباشا .پرسش اساسی این مقاله این است کته میتا سترق از مکتان
مجهز به دوربین مااربسته ،واجا شرایط سرق از حرز به حساب میمیا یا خیر؟ پاست بته ایتن
سؤال ،متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری اس

و من اینکه ،مقوم مفهوم حرز چیس ؟ میا

اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صاق عنوان حرز کفای
در صورت اثبات حرزی

نظارت ،میا ادله به گونهای هس

میکنتا؟ یتا

که شامل نظتارت و پتایش از یریت

دوربین مااربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی ایتن گستتردگی
ادعایی اس ؟ نویسناگان با استناد به ادلهای که متن مقاله متکفل بیان من است بتا کتافی دانستتن
نظارت و روی

در صاق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصتااق ،امتروزه مکتان مجهتز بته

دوربین مااربسته را البته با تحق شرویی ،مصااق سرق

از مکان مَحروز مییابا.

واژگان کليدي :فقه ،حرز ،دوربین مااربسته ،نظارت.
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مقدمه

در مورد اینکه حرز یکی از شروط سرق
اینرو ایشان نه تنها به تبیین ماهی

حای اس

بین فقها اتفاقنظر وجود دارد؛ از

حرز پرداختهانا ،بلکه عنایت

مصادی من نیز داشتهانا که غالباً مورد ابتالی عصر بتوده است

ویت های بته بررستی
(ر.ک :نجفتی4141 ،ق،

ج ،14ص124؛ موسوی اردبیلی4121 ،ق ،ج ،3ص .)411یکی از فناوریهای نوینی کته
جه

حفظ اموال ،کاربرد بسیار گستردهای پیاا کرده و حرزی

دوربین مااربسته اس  .امروزه این سامانه جه

من محتل تأمتل است ،

نظارت بر اماکن پرخطر ،مهم و پرتردد

ماننا فروشگاهها ،موزهها ،ایستگاههای مترو ،مورد استفاده قرار میگیترد ،بته یتوریکته
بکارگیری سامانه مذکور منچنان اس

که در بعضی از اماکن بته عنتوان مزمته مینفت

نظارت بر اموال به شمار میمیا .سؤال اساسی این اس

که میا نظارت و پایش از یری
دوربتین مااربستته انتواع

دوربین مااربسته حرز محسوب میگردد؟ شایان ذکتر است

گوناگونی دارد از اینرو به شیوههای مختلفی مورد استفاده قرار میگیترد .متتااولتترین
است  ،نصتب دوربتین و

نوع من نصب دوربین مااربسته در مکانی و نظارت از نزدی

نظارت از دور و نیز نصب دوربین ضبطکنناه از اقسام دیگر دوربین مااربسته میباشتا
که هر کاام مورد بررسی قرار خواهنا گرف  .منچه بته عنتوان پیشتینه بحت

در کتالم

حرزیت

نظتارت

فقهای متقام و متأخر به شکل دیگری مورد بح
اس  .در این بح

واقع شتاه ،بحت

برخی از فقها با استناد به ادلهای؛ نظارت را حرز نمیداننا و برختی

دیگر در مقابل این گروه قرار گرفته و نظارت را حرز دانستهانا .بنابراین اثبات حرزیت
مکان مجهز به دوربین مااربسته ،متفرع بر احراز این مسئله اس
حرز محسوب میشود؟ در صورت اثبات حرزی

که میا نظارت و مراعتا

نظارت و روی  ،میا شامل نظتارت و

پایش از یری دوربین مااربسته نیز می شتود؟ یتا اینکته لستان ادلته از چنتین شتمولی
منصرف بوده و این مصااق مستحاثه را شامل نمیشود؟
 .1مفهوم حرز

با توجه به اینکه حرز از مفاهیم اساسی جستار پیشرو اس

از اینرو مزم است

مفهتوم

من مورد واکاوی قرار گیرد .در مورد مفهوم حرز بین فقها اختالفنظر وجتود دارد؛ لتذا
نظریههای متفاوتی را از حرز ارائه نمودهانا:
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نظریه اول :منظور از حرز جایی اس

که انسان باون اذن صاحبش ح ورود با منجتا

را ناارد (حلبی4143 ،ق ،ص144؛ یوسی4142 ،ق ،ص.)141
نظریه دوم :حرز عبارت از هر مکانی که سارق در من مکان احساس خطر کنا به ختایر
اینکه من مکان به صورت دائمی مالحظه میگردد یا قفل و یا بسته میباشا یا به خایر
(عالمه حلی4143 ،ق .الف ،ج ،3ص.)15

اینکه مال در من مافون اس

که اموال در من مکان به خایر قفل بودن یا بستته بتودن

نظریه سوم :حرز مکانی اس

یا مافون بودن از دستبرد دیگران محفوظ اس  ،البته بنابر تفصتیل در متافون بتودن
اشیا بین دفن کردن من در مبادی و غیرمبتادی (ابتن ادریت 4144 ،ق ،ج ،3ص183؛
محق حلی4148 ،ق ،ج ،1ص.)452
نظریه چهارم :حرز مکانی اس

که بتاون اذن مالت  ،دختول و تصترف در من جتایز

نباشا عالوه بر اینکه قفل شاه و بسته نیز باشا (ابنحمزه4148 ،ق ،ص.)148
جه

پی بردن به ماهی

عنوانی عرفی اس
عرف اس

صحیح حرز ،سؤالی که یرح میگردد این اس

کته حترز

و یا موضوعی شرعی؟ به عبارتی دیگر ،وضع و جعل من بته دست

یا بیان حاود و ثغورش در اختیار شارع؟ در پاس به پرسش مطروحه بایتا

بیان داش  :گروه زیادی از فقها در مورد حرز ،قائل به حقیق

عرفیه هستتنا (یوستی،

 ،4381ص22؛ عالمتتته حلتتتی4143 ،ق ،ج ،3ص154؛ حلتتتی4141 ،ق ،ج ،1ص71؛
فخرالمحققتین ،4381 ،ج ،1ص127؛ صتیمری4124 ،ق ،ج ،1ص311؛ فاضتل هنتای،
4145ق ،ج ،44ص171؛ اردبیلتتی4143 ،ق ،ج ،43ص215؛ موستتوی اردبیلتتی4121 ،ق،
ج ،3ص .)451حتی صاحب ریاض در مورد اینکه برای حترز حقیقت
ناارد ،ادعای اتفاق نموده اس

(یبایبتایی حتائری4148 ،ق ،ج ،45ص .)443بته نظتر

میرسا قول مذکور صحیح اس ؛ زیرا تعریفی که منعک کنناه ماهیت
روایات معصومین (
یا مربوط به حکم سرق

شترعیه وجتود
حترز باشتا در

) وجود ناارد؛ بلکه هر منچه از ایشان در مورد حرز وجود دارد
از حرز اس

و یتا مربتوط بته برختی مصتادی حترز است .

بنابراین وقتی تعریفی از حرز در روایات وجود ناارد جه

یافتن مفهوم حرز بایتا بته

عرف رجوع کرد .در مورد معنای عرفی حرز بایا گف  :قطعتاً در عترف ،مفهتوم حترز
منحصر در مکانهای قفل شاه ،یا مکانی که مال در من دفن شاه نمیباشا بلکه مواردی
همچون نظارت و مراقب

از گوسفناان در بیابان و متتاع در خیابتان (همتانیتوری کته
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خواها مما) از نظر عرفی حرز محسوب میگردد؛ لذا تعاریف فوق به سبب اینکته تنهتا
به مصادی حرز توجه داشته و به ماهی

من نپرداختهانا از سوی برخی معاصرین متورد

مناقشه قرار گرفته و در تعریف حرز بیان داشتهانا :از نظر عرف حرز موضعی اس
مسروق در منجا مصون از أخذ و محفوظ از سرق

کته

بوده ،لذا اگتر ستارق اراده أختذ من

مال را داشته باشا احساس خطر کرده و بایا تالش زیادی کنا تا اینکه من مال را بربایا
(موسوی اردبیلی4121 ،ق ،ج ،3ص .)451منچه تعریف مذکور را تأییا متیکنتا اقتوال
لغویون اس ؛ برخی از لغویون در معنای حرز موردهانا :حرز؛ «هو من لحِ ظْنو ا ظ
لحنفِْو
ف
ظَ
يقال َح َر ظز ُته ا لح َ
فرز هو ،أى تِْو» (ابنفارس4141 ،ق ،ج ،2ص)38؛ لغتوی دیگتری نیتز
َ
ظ إ
ُ ظ
َ ظ
بیان داشتهانا« :أح َر ظزت لحشن ء أح فنر ُز فِحنرلزل فِ ل حْهفنه ا تن فه فِح نُ ا َُ ظنع َفه خن ل ن »
(ابنمنظور4141 ،ق ،ج ،1ص .)333همانیوری که مالحظه متیگتردد لغویتان حترز را
حفظ کردن و تحفظ نمودن دانستهانا و حتی بیان داشتهانا :اصلِ حرز ،حرس اس ؛ لذا
در تعریتتف حتترس گفتتتهانتتا :یَحْتَتترِس أی یحتتترز (فراهیتتای ،4144 ،ج ،3ص431؛
ابنمنظور ،4141 ،ج ،5ص .)18بنابر منچه گفته ممتا حترز ،حفتظ نمتودن متال جهت
جلوگیری از ربودن اس  .به عبارتی دیگر حرز را میتوان بته وضتعی

مناستب بترای
حترز مکتان

محافظ

و پاسااری از اشیا و امتوال تعریتف کترد .بنتابراین در ماهیت

ماخلی

ناارد لذا کلمات فقها در تعریف حرز به مکان مقفل ،خلط مفهوم بته مصتااق

و تعریف به مصااق غالب و شایع اس .
 .2ادله حرزیت نظارت و بررسی ميزان شموليت آن

اثبات حرزی

مکان مجهز به دوربین مااربسته ،متفرع بر احتراز مستئله دیگتری است ؛

پرسشی که قبل از هر چیزی بایا به من پرداخ

ایتن است

کته میتا نظتارت از یریت

دیاگان به صورت غیرمسلح حرز محسوب میگردد؟ در صتورت اثبتات حرزیت  ،میتا
ادله به گونهای هس

که شامل نظارت و پایش از یری دوربین مااربسته نیز بشود؟ یتا

اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی اس ؟
گروهی از فقها ،نظارت و مراعتا را حترز دانستتهانتا (یوستی ،4381 ،ج ،8ص23؛
یوستتی4141 ،ق ،ج ،1ص124؛ عالمتته حلتتی4143 ،ق ،ج ،3ص154؛ فختترالمحققین،
 ،4381ج ،1ص127؛ فاضل مقااد4141 ،ق ،ج ،1ص318؛ فتی

کاشتانی ،بتیتتا ،ج،2
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ص72؛ موسوی اردبیلی4121 ،ق ،ج ،3ص .)414در مقابل گروه دیگری از فقها قائل به
مراعتا هستتنا (ابتنادریت 4144 ،ق ،ج ،3ص142؛ شتهیا اول4144 ،ق،

عام حرزی

ص245؛ شهیا ثانی4144 ،ق ،ج ،7ص213-211؛ شهیا ثتانی4143 ،ق ،ج ،45ص171؛
نجفی4141 ،ق ،ج ،14ص144؛ خمینی ،بیتا ،ج ،2ص.)182
اثبات حرز بودن نظارت ،دو دلیل اقامه شاه اس  .4 :روایات؛  .2عرف.

جه

 .1-2روایات
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ُم ظسلم َش ظ إئا َق ظد َح َول ُ َا َأ ظح َر َزُ َف ُه َو َي َق ُع َخ َل ظ ه ظلس ُم ظ
لحس فار فق َا ُه َو فخ ظعد لحل فه َس فارق َا ح فك ظ َل ُيقط ُنع فَِل ففن
ف
فٍ
لحس ظرلق ف َ ا ُه َو َأ َق ُل م ظ ُر ُبع ي َيعار َ َ ظح َْ ظ َت َخ ظام َ َة ظلحعنام ُم َق ظطعن َ
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ف
ف
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ف
(کلینی4141 ،ق ،ج  ،1ص 222-224؛ یوسی4374 ،ق ،ج .)238 ،1محمتا بتن مستلم
میگویا« :از امام صادق (
حضرت فرمود :براى ی

ستارق قطتع مت شتود؟

) پرسیام :براى چه مقاارى دس

چهارم دینار .محما بن مسلم گویا :از امام پرسیام :بتراى دو

درهم؟ حضرت فرمود :براى ی

چهارم دینار ،به هر اناازه که دینار باشتا .محمتا بتن

مسلم گویا :از امام پرسیام :نظر شما چیس ؟ میا کس که کمتتر از یت
سرق

کرده ،در این سرق

نام سارق بر او صادق اس

چهتارم دینتار

و میتا او نتزد خااونتا در ایتن

صورت سارق محسوب م شود؟ حضرت فرمود :هر ک

که از مسلمان چیزى سرق

کنا که وى من را در «سلطه خویش دارد و حفظ کرده» نام سارق بر او صتادق است
او نزد خااونا سارق محسوب م شود ول دستش تنها براى ی
قطع م شود و اگر بنا باشا که دس
همه مردم را دس
روای

سارقان در کمتر از ی

و

چهارم دینار یا بیشتتر

چهارم دینتار قطتع شتود،

بریاه م یاب ».

مذکور از جه

سنا مشتکلی نتاارد ،از همتین رو فقهتای کثیتری از من بته

عنوان صحیحه یاد نمودهانا (عالمه حلی4143 ،ق ،ج ،7ص228؛ شتهیا ثتانی4143 ،ق،
ج ،41ص172؛ اردبیلی4143 ،ق ،ج ،43ص223؛ موسوی خویی ،بیتا ،ج ،1ص.)312
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شاهای که از این روای

اثبات حرزی

جه

نظارت استفاده متیشتود ،فقتره «قَتاْ

حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ» اس  .معنای حوی ،ألمأ است  .ألمتأ ،یعنتی تستلط داشتتن بتر چیتزی.
(جوهری4144 ،ق ،ج ،4ص14؛ واسطی4141 ،ق ،ج ،47ص .)311معنای احترز کته از
مشتقات حرز اس

نیز به معنای حفظ کردن اس  .بنابراین یب این فقره از روای

کسی مال خویش را تح

اگر

تسلط داشته یا من را به یرقتی حفتظ نمایتا من متال محترَز

محسوب میگردد .لذا بایا گف  :هیچ تردیای وجتود نتاارد متالی کته تحت

نظتارت

اس  ،در تسلط ناظر قرار داشته و من را أخذ مصون میدارد.
حال که استناد به روای
پذیرف

مزبور به عنوان مأخذ حرزی

که اگر کسی در محاودهای نزدی

نظارت نمایا ،در این حال

مال ،از یری دوربین مااربستته ،بتر امتوال

نیز مال در تح

تسلط کاربرِ ناظر میباشا و من متال را از

دستبرد محفوظ نگه میدارد .منظور ما از نزدیکی این اس
باشا که مال ،عرفا تح

تسلط و حفاظ

بودن نظارت را مشروط به نزدی

نظارت صحیح میباشا ،بایا

که ناظر بایا در محتاودهای

ایشان باشا .از ایتنرو برختی از فقهتا ،حترز

بودن نتاظر بته متال دانستتهانتا (موستوی اردبیلتی،

4121ق ،ج ،3ص .)414به عنوان مثال امروزه در فروشگاههای زنجیرهای تقریباً بتزر،،
مابین قفسهها ،غالباً از محاوده درب ورودی ،به وستیله دوربتین ،تحت
میگیرد و اهل عرف من اموال را تح

تسلط و محافظ

نظتارت قترار

کاربرِ ناظر ،قلمتااد متیکننتا؛

بنابراین اگر در مکانی دوربتین مااربستته نصتب شتود و از دور بتر من مکتان نظتارت
صورت گیرد ت به عنوان مثال برخی مالکان ،ویالهای خود را از دور به وسیله دوربتین،
نظارت میکننا ت چنین حالتی نمیتوانا سبب حرزی

مکان مجهز به دوربین مااربستته

شود؛ زیرا هر چنا شایا این نوع از نظارت تا حاودی بازدارناه باشا لیکن عرفاً ،متالی
که از دور تح
تقوی

نظارت قرار میگیرد تح

میکنا این اس

تسلط ناظر قترار نتاارد .منچته ایتن نظتر را

که در عرف امروز ،اگرچه مالکان با نصب دوربین ایتن امکتان

را برای خود فراهم می نماینا تا از دور ناظر مالشان باشنا ،لیکن باون بستن درب ،منجا
را ترک نمیکننا .بنابر منچه گفته مما نوع دیگری از دوربتین مااربستته یعنتی دوربتین
صرفاً ضبطکنناه باون حضور ناظر در نزدی

مکان مجهتز بته دوربتین مااربستته ،نیتز

نمیتوانا حرز محسوب گردد.
شایا چنین اشکال شود که تمس

به عموم یا ایتالق نصتوص شترعی نستب

بته
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مصادی مستحاثه در زمان ما صحیح نیس  .در پاس بایا گف  :شک نیس
احکام شرعیه که به صورت ی

که غالب

قضیه مطرح شاه ،اعمّ از اینکه در قالب قضتیه خبریته

باشا ،یا انشاییه و امثال من ،تمام اینها به صتورت قضتایاى حقیقیته است  ،نته قضتایاى
خارجیّه؛ بنابراین ،مصادی من منحصر به منچه در زمتان صتاور حکتم ،در عصتر ائمته
) موجود بوده نم شود ،بلکه شامل تمام مصادیق که بتراى من یافت

ایهار (

در یول زمانها و مکانها خواها شا ،مگر نسب
استثناى من اقامه گردد .از اینرو در بح

شتود

به موارد خاصّ که دلیل معتبر بتراى

حاضر نیز قا حواه و احترزه صترفاً مصتادی

سنتی را شامل نمیشود بلکه مصای نوظهور حفتظ کتردن را نیتز در بتر متیگیترد .در
توضیح بیشتر بایا گف  :قضیه بر دو قسم اس  :قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه؛ قضایاى
خارجیه به قضایای گفته م شود که حکم نسب

به افراد موجود در خارج ثاب

به عنوان مثال هنگام که گفته م شود « بته هتر دانشتجوی یت
باهیا» منظور دانشجویان اس

است .

کتتاب درست هایته

که به هنگام اهااى هتاایا وجتود ختارج دارنتا .امتا

قضایاى حقیقیه اختصاص به منچه فعالً موجود اس  ،ناارد؛ بلکه حکم تابع موضوع من
اس  ،چه اکنون موجود باشا ،و چه قبالً وجود داشته و چه در میناه به وجتود خواهتا
مما .بلکه گاه اصالً در زمان حاضر مصااق خارج ناارد ،اما حکتم صتحیح و درست
اس  ،مثالً قض ۀ حق ق ّ ۀ « ّلحعار ّ
حارة؛ متش گرم اس » شامل متتشهتاى گذشتته و حتال و
میناه همه م شود و این مضمون صحیح و صادق اس  ،هر چنتا بته هنگتام گفتتن من
هیچ متش هم روشن نبوده باشا.
نتیجه اینکه احکام شرع غالباً به شتکل قضتایاى حقیقیته است
قضایاى خارجیه بود ،اختصاص به مصادی موجود در عصر پیامبر (
) داش

(

و هیچی

از مصادی پ

و اگتر بته صتورت
) یا ائمه ایهتار

از من عصر را شامل نم شا .بنابراین با توجته

به این مطلب م توان بسیارى از مسائل مستحاثه را حل کرد .بته تعبیتر دیگتر ،مشتکل
مسائل مستحاثه با توجه به اینکه احکام شرع به شتکل قضتایاى حقیقیته است
تمس

و بتا

به ایالقات و عمومات حل م شتود؛ البتت ه تتا زمتان کته دلیلت بتر تقییتا یتا

تخصیص من وجود نااشته باشا و این قاعاه در اصتول فقته قاعتاه ثابت شتا عتام و
فراگیرى اس

(مکارم شیرازی4121 ،ق ،ص.)111

افزون بر اشکال فوق ممکن اس

گفته شتود :تمست

بته عمومتات و ایالقتات در
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شبهات مصااقیه جایز نیس ؛ در پاس به اشکال مطروحه میتوان بیان داشت  :اومً بته
نظر میرسا حتی اگر شبههای وجود داشته باشا این شبهه بیش از منکه مربوط به بح
اصولی تمس

به عام در شبهات مصااقیه باشا به بحت

بته عتام در شتبهات

تمست

مفهومیه دائر میان اقل (قار متیقن :مکان متناسب) و اکثر (مورد شتبهه :مکتان مراعتا بته
دوربین و )...مرتبط اس  .ثانیاً :اصل اشکال وارد نیس
شاه اس

نویسناگان حرز را به وضعی

چرا که همانیور کته مالحظته

مناسب برای محافظ

و پاسااری از اشتیا و

اموال تعریف کردهانا که مکان در من ماخلیتی نااشته از اینرو در ماهیت

من تردیتای

وجود نااشته و همچنین در مصادی من نیز به خایر تبیین مفهتوم من شتبههای متصتور
نیس ؛ زیرا در عرف کنونی ،محافظ

و پاسااری از اموال به وستیله نظتارت از یریت

دوربین مااربسته در برخی مکانها از جمله در فروشگاههتای زنجیترهای شتکی وجتود
ناارد؛ چرا که همانیور که در ادامه به تفصیل خواها مما در موضوعات عرفتی جهت
تشخیص دقی و صحیح مصادی من بایا تسلیم عرف بود .بنابراین شبههای در حرزی
نظارت از یری دوربین مااربسته وجود نااشته لذا اشکال تمس

بته عتام در شتبهات

مصااقیه منتفی اس .
ظ
َ ُ ظ ُ ظ َ َ َ ظ َ َ ظ َ ُ َ ظ َ ظ َ ظ َ ظ َ َ ِ َ ظ َ ظَ
ند لحل فنه
روایت دوم :خ فل ب ِبر فله م خ أب فه خ لب أب خ ر خ ح ٍاي خ لحِلب خ أب خب ف
َ َ َ َ ظ ُ ُ َ ظ ُ َ ظ ف ُ ُ ِ ظ َ ظف َ ُ ُ َ ف ظ َ ظ ُ ف ُ ُ ف َ َ َ ظٍ َ ظ َ َ ظ َ ُ َ ف ظ َ َ َ ف ُ ظ َ ف إ ظ
ظ
َ
قال :سأحفه خ لحرجل يأ لحلّص يرفعه أا يفركه فقال فِّن َْولّن ب أم  َة كاّن مضط فجعا فف لح س فج فد
ظلح َِ َرلم َف َو َت َع ف ر َي َلء ُ َ فا َ َر َج ُي َهر ُيق ظلح َ َاء َف َو َج َد ر َي َلء ُ َق ظد ُسر َق ح َ َر َج َع ِ َح ظ ه َف َق َال َم ظ َ َه َ
نَ فب فر َي فلئن
ف ف
ف ف
ف
ف
ف
ف
َف َ َه ََ َي ظط ُل ُب ُه َف َأ َ َ ََاح َب ُه َف َر َف َع ُه ِ َحى ظلحعب ِ ص َف َق َال ظلحعب ُ ص ظلق َط ُعول َي َد ُ َف َق َال ََ ظْ َو ُلّن َأ َت ظق َط ُنع َي َند ُ
ظ َ ظ َ َ َ ُ َ ف ظ َ َ َ ف َ ظ َ َ ف َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ فَ َ ُ ُ ظ
لحله ص َف َه ظَّل َك َاّن َه َ ل َق ظب َل َأ ظّن َت ظر َف َعنهُ
م أجل ري فلئ يا رسول لحله قال نعم قال فأنا أهبه حه فقال رسول
ف َ ظ ُ ظ ُف ف َ ظ َ ُ َ ظ َ َ ف ُ َ َ ظ َ َ َ َ ظ َ َ َ َ َ ظ ُ ُ َ ظ َ ظ ف َ ظ َ َ ظ َ ظ َ َ َ ظ َ َ َ َ
فِح قلت ف فاْلمام فب ع فزح فف فه فِ ل ر ففع فِح فه قال نعم قال ا سأحفه خ لحعْ فو قبل أّن يعف فهن فِحنى فلْلم فنام فقنال
ف
َ
ح َس ٌ (یوسی4141 ،ق ،ج ،44ص423؛ یوستی ،4374 ،ج214 :1؛ حرعتاملی4147 ،ق،
ج ،28ص .)37روای
میکنا :از امام صادق (

دیگری که مرتبط به این بح

اس

روای

حلبی اس

که بیتان

) در مورد کس که دزد را م گیرد پرسیام« :پیش حاکم ببترد

یا رهایش کنا؟ فرمودنا :صفوان بن اب امیه در مسجاالحرام خوابیاه بود .ستپ

رداى

خود را نهاده و براى مبریز رفته بود .وقت برگش  ،دیا ردایش را دزدیاهانا .گف  :چه
کس ردایم را برده اس ؟ صفوان به تعقیب دزد رف
(

و او را گرف

و ختام

پیغمبتر

) به مرافعه برد .پیامبر فرمودنا :دستش را قطع کنیا .صفوان پرسیا :به خایر رداى
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من دستش را م برى؟ فرمودنا :مرى .گف  :ردایم را به او بخشیام .فرمودنا :چرا قبتل
از مرافعه نبخشیاى؟ پرسیام« :مگر امام (حاکم) به منزله رستول اللهته است
خامتش اقامه دعوى م شود؟ فرمودنا :بل  .سپ

وقتت کته

از عفو قبل از اقامه دعوا نتزد حتاکم

پرسیام؛ امام فرمودنا :نیکوس ».
قائالن حرزی
در این روای

نظارت و مراقب

پیامبر (

) دس

فوقالذکر بیان داشتتهانتا:

در مقام استناد به روای

سارق ردا صفوان را قطتع کترد در حتالی کته ردا

صفوان ،جز بواسطه مراعات خود صفوان ،محترز نبتوده است

(محقت حلتی4148 ،ق،

ج ،1ص452؛ فاضل مبی4141 ،ق ،ج ،2ص111؛ شهیا ثانی4143 ،ق ،ج ،41ص.)171
سنا روای

فوقالذکر صحیح اس  ،زیرا یری شی در تهذیب و استبصار بته علتی

بن ابراهیم به عل

(عالمته حلتی،

قرار گرفتن راویان ثقه در ایتن میتان صتحیح است

رجال ،4384 ،ص211؛ مجلسی4145 ،ق ،ج ،1ص274؛ عاملی4147 ،ق ،ج ،3ص315؛
موسوی خویی ،بیتا ،ج ،44ص .)471همچنین علی بن ابراهیم قمتی امتامی ثقته است
(نجاشی ،4351 ،ص 254و عالمه حلی ،4384 ،ص .)444ابراهیم بن هاشم قمی نیز ثقه
معرفی شاهانا (موسوی خویی ،بیتا ،ج ،4ص .)274اما از حی

دمل

روایت

متذکور

مورد مناقشه قرار گرفته اس ؛ یکی از فقهای معاصتر اگرچته ختود از قتایالن حرزیت
نظارت و مراقب

بوده لیکن در رد استناد به روای

حلبی موردهانا :روای

صتفوان بته

صورت کامل به ما نرسیاه اس ؛ افزون بر این روایتی که با یری معتبتر بته متا رستیاه
حسنه حلبی اس  ،حسنه مذکور صتراح
مسجا خارج شاه بود ،وقتی برگش

دارد در اینکته صتفوان در زمتان سترق
رف

عبایش به سرق

از

بنتابراین صتفوان نتاظر و

مراقب مالش نبود (موستوی اردبیلتی4121 ،ق ،ج ،3ص .)412برختی دیگتر از فقهتای
معاصر ،حکم مذکور در روایت

صتفوان را حکتم اختصاصتی مستجاالحرام دانستته و

موردهانا :زیرا خااونا منجا را مکانی امن قترار داده است
مطلب را تأییا میکنا از جمله صتحیحهای از امتام رضتا (

و چنتاین روایت

نیتز ایتن

) کته متیفرمایتا :بته من

حضرت گفتم :هرگاه قائم شما ظهور و قیام کنا با چه چیزی مغاز میکنا؟ فرمودنتا :از
قبیله بنیشیبه شروع میکنا و دستان منها را قطتع متیکنتا زیترا منهتا از ستارقین خانته
خااونا متعال هستنا .به این اعتبار که امام زمان (
سرق

بر منها قطع نکرده اس

زیرا شرایط قطع دس

) دستان منها را به جه

اقامه حتا

در منها وجود ناارد بلکه منهتا از
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این حکم اختصاص بته خانته ختاا دارد نته غیتر من

خائنین به خانه خاا میباشنا پ

(موسوی خویی4122 ،ق ،ج ،14ص .)311با توجه به اینکته استتناد بته روایت
جه

اثبات حرزی

نظارت رد شاه اس  ،بنابراین بایهی اس

که بحت

حلبتی

از شتمولی

من نیز نمیتوانا مطرح باشا.
 .2-2عرف

دلیل دومی که قائالن حرزی
عرف را مستنا حرزی

نظارت به من استناد جستهانا عرف میباشا .فقهتایی کته

نظارت دانستهانا ،استاملشان این اس

اموال از یری نظتارت ،متورد محافظت

که در عترف ،برختی از

قترار متیگیترد (یوستی ،4381 ،ج ،8ص23؛

موسوی اردبیلی4121 ،ق ،ج ،3ص .)457به عنوان مثال گله گوستفنا ،موقتع چترا زیتر
نظر چوپان در حرز هستنا و فروشناهای که اسباب و اثاث خود را در بازار پهن کترده،
نمودن در حترز هستتنا (یبایبتایی حتائری4148 ،ق ،ج،45

اموال و متاعش با مراقب
ص.)441

به نظر میرسا استناد به عرف جه

اثبات حرزی

نظارت و مراقب

صحیح اس ؛

زیرا همانیور که در صار مقاله متعترض من شتایم حترز موضتوعی عرفتی است  ،از
اینرو جه

تشخیص مفهوم و مصااق من بایا به عرف رجوع نمود .بته قتول مرحتوم

کاشفالغطا ،فقیه به هر درجهای از فقاه

هم که رسیاه باشا باز هم چارهای نیس

که

در تشخیص موضوع به عرف مراجعه کنتا (مرعشتی4121 ،ق ،ص .)223امتام خمینتی
( ) نیز بیان داشتهانا :میزان در تشخیص موضوعات عرفیه و مصادی من ،عترف است
و حتی اگر بین مجتها و مقلا اختالف باشا بایا از عترف نظرختواهی کننتا (خمینتی،
 ،4314ج ،41ص .)345زیرا اگر شارع معنای خاصی را اراده کترده و من را بیتان نمایتا
بایا ه مان معنای شرعی را مورد توجه قرار داد و در این صورت معنای شرعی واژه بتر
معنای عرفی و لغوی من مقام اس
این صورت در شریع

ثاب

(شریف مرتضتی ،4353 ،ج ،4ص .)45-41در غیتر

شاه که لفظی که وضع شرعی ناارد به عرف ارجتاع داده

میشود (اردبیلی4143 ،ق ،ج ،8ص .)341زیرا اگر شتارع از لفظتی ،معنتایی جتز منچته
عرف میفهما اراده کرده میبایس

من را برای مردم بیان کنا و نیز با توجته بته اینکته

شارع ،حتی در بیان جزئیات یعنی مکروهات و مستحبات ،اهتمام کتاملی دارد و منهتا را
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برای مردم بیان می کنا ،لذا مهمل گذاردن و رها کردن بیان مقصود در مورد معنای الفاظ
از سوی شارع جایز نیس ؛ زیرا بیان نکردن من باع

افکنان مکلفان در جهل میشتود

که چنین چیزی ار ناحیه شارع مقتاس محتال است

(ستبحانی تبریتزی4121 ،ق ،ج،3

ص.)281
با حفظ این مطلب و با توجه به اینکه حرز به معنای محافظ
جلوگیری از سرق

دانسته شاه ،بایا بیان داش  :شکی نیس

اموال به وسیله نظارت ،تح
محافظ

تح

محافظ

کردن از متال جهت
که در عترف ،برختی از

قرار میگیرنا؛ لذا مالکی که مال را بتا نظتارت،

قرار داده من مال را در معرض تلف و سترق

قترار نتااده ،بنتابراین از

سوی اهل عرف سرزنش نمیشود .به عنوان مثال اگر انسانی اسباب و وستایل ختود را
در محل عام قرار دها و جه

جلوگیری از سرق  ،نگهبانی را بگمارد در ایتن فترض

این انسان میگویا :احرزتُ مالی ،همانیوری که اگر به درب مغتازه یتا خانتهای قفتل
بزنا چنین (احرزتُ مالی) میگویا (حسینی شیرازی ،بیتا ،ج ،88ص.)441
بنابراین با پذیرش عرف به عنوان مأخذ و مستنا حرزی

نظارت بایتا اذعتان نمتود

که امروزه نظارت از یری دوربین مااربسته نیز عرفی

پیاا کرده اس  .در مقتام تأییتا

نظر مطروحه بایا بیان داش  :موضوعات عرفی تح

تتأثیر زمتان ،مصادیقشتان دچتار

تغییر و تحول میشونا (مکتارم شتیرازی4121 ،ق ،ص211؛ ستبحانی تبریتزی،4388 ،
ج ،2ص .)228-225زیرا جوامع بشتری در ستیر تکتاملی ختود دائمت ًا در امتور عرفتی
تغییراتی ایجاد کرده و قادر به من است

کته اشتکال من را تغییتر دهتا (مغنیته ،بتیتتا،

ص .)222منظور ما از زمان مفهوم لغوی ،علمتی و فلستفی من نیست ؛ بلکته منظتور از
زمان ،وی گیهاى هر عصر و هر محیط اس

که م توانا روى موضتوعات احکتام اثتر

بگذارد یا به صورت قرینه حالیّه بر مفاهیم نصوص تأثیرگتذار باشتا (مکتارم شتیرازی،
4121ق ،ص .)257یا به عبارتی دیگر منظور از زمتان تحتولی است
زمان تح

تأثیر عواملی در فقه راه یافته یا مییابا و اثر چشمگیری به جای گتذارده یتا

می گذارد و انگیزه اصلی من دگرگونی و پویایی ،این اس
خود را دریاف
بنبس

کته در مقطعتی از

دارد ،مشکلی حل گردد ،نیازی بریرف شتود ،راه پیشترف

نیفتا و در نتیجه فقه غنی و گرانبار همچنان یت

پیش تاز ،نب

کته پرسشتی پاست مناستب

جامعه را در دس

جامعته بته

قتانون ایتائال ،مینتاهنگتر و

داشته باشا و من را به سوی تمانی که شتابان به پیش
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میتازد راهنمایی کنا (فی

 ،بیتا ،ص.)421

بنابراین زمان یا همان تغییرات و تحومتی که به سبب عواملی همچون پیشرف های
تکنولوژی

و ...به وجود میمیا ،میتوانا موضوع حکم ،متعلت حکتم و در بعضتی از

موارد مالک حکم را تغییر دها .در مورد حفظ اموال جهت
تغییرات و تحومتی که به سبب پیشرف های تکنولوژی
یعنی حرز را تح

جلتوگیری از سترق

نیتز

به وجود مماه موضوع حکتم

تأثیر قرار داده و مصااقی بر مصادی من افزوده اس ؛ زیرا در عرف

امروز ،مردم در بعضی از مکانها ،مال خود را اینگونه یعنی به وسیله دوربین مااربسته
حفظ میکننا؛ بنابراین منان سرزنش نمیشونا که چرا مالتان را در معترض تلتف قترار
دادهایا؛ زیرا همانیور که نظارت مستقیم از یری دیاگان بازدارنتاگی داشتته و ستبب
حفظ مال میشود ،نظارت از یری دوربین مااربسته نیتز بازدارنتاگی مزم را داشتته و
سبب حفظ مال از سرق

میگردد .زیرا یکتی از مهمتترین مزایتای دوربتین مااربستته

ترسانان مجرمین از انجام جرم اس  ،زیرا دوربتین مااربستتهای کته در محتل مناستب
نصب شاه باشا ،مجرم احتمتالی را بتر من متیدارد تتا از انجتام جترم دست
همچنین ممارها و تحقیقات صورت گرفته نیز نشان میدها میزان سرق
فاقا دوربینهای مااربسته هستنا به یور معناداری نسب
دوربینهای مااربسته هستنا بیشتر اس .
حتی میتوان گف

4

بتر دارد.

در امتاکنی کته

به مکانهتایی کته مجهتز بته

بازدارناگی نظارت از یری دوربین مااربسته البته اگر از نزدی

باشا بسیار بیشتر اس ؛ چرا که تصاویر ربودن مال توستط ستارق ،بته وستیله دوربتین

مااربسته ضبط شاه و با توجه به اینکه مبتادی قریتب بته حت ( 2میرمحمتا صتادقی،
 ،4372ص )117جز ادله اثبات محسوب میگردد ،میتوانا اثبات جرم صورت گرفته را
نزد قاضی تسهیل کنا در حالیکه اثبات سرقتی که صرفاً با چشم مشاهاه شاه ،نیتاز بته
دو شاها مرد دارد .افزون بر استاملهای بیان شتاه ،بایتا دانست

امتروزه مکتانهتا و

دستگاههایی وجود دارنا که کنترل بصری منها توسط انسان خطرمفرین میباشا؛ لذا تنها
راه نظارت منجا ،از یری دوربین امکانپذیر اس
تنهتتا از یری ت دوربتتین قابتتل نظتتارت اس ت

بنابراین بایا مکانهای ایتنگونته کته
را نیتتز حتترز بتته شتتمار مورد .همچنتتین

فروشگاههای بزر ،زنجیرهای که دارای قفسههای متعادی هستنا تنها راه حفظ متال از

تأملي فقهي در حرزیت مکانهای مجهز به دوربين مداربسته 31

سرق  ،نصب دوربین اس ؛ زیرا عقالیی نیس

در اینگونه از فروشگاهها که مثالً 444

قفسه وجود دارد  444مراقب و ناظر بهکار گرفته شونا؛ بنابراین تنهتا را حفتظ متال در
اینگونه مکانها نیز استفاده از دوربین مااربسته اس .
بنابر منچه گذش
تح

بایا گف  :مکانهایی که از نزدی

نظارت و مراقب

میگردد لذا سرق

به وستیله دوربتین مااربستته

قرار میگیرد و امروزه بستیار پرکتاربرد است

از من مکان با وجود شرایط دیگر ،سرق

حترز محستوب

حای به شمار میمیا.

 .3اشكاالت حرزیت نظارت

اشکامتی به محروز بودن نظارت مطرح بتوده ،در ایتن قستم

شایان ذکر اس

ستعی

میشود به منها پاس داده شود.
 .1-3اشكال اول و پاسخ آن

روای

قوی سکونی «م یقطع ام من نقب بیتا و کستر قفتال» دملت

نظارت دارد؛ زیرا در این روای

فقط بی

بتر عتام حرزیت

مغل و مقفل منحصراً حرز به شمار مماهانتا

(عالمه حلی4143 ،ق ،ج ،7ص.)245
در پاس به اشکال مطروحه بایا گف  :استناد به این روای
حرزی

نظارت و مراقب

حتی از سوی مختالفین

مورد مناقشه قرار گرفته اس ؛ شهیا ثانی استامل به روایت

فوق را نه تنها از باب سنا صتحیح ناانستته بلکته از حیت

دملت

نیتز من را ضتعیف

دانستهانا (شهیا ثانی4144 ،ق ،ج ،7ص .)213البته به نظتر متیرستا هتر چنتا از نظتر
دمل

روای

سکونی قابل مناقشه اس

مواجه نیس ؛ زیرا در بح

فوق ،به عل

ولی از حی

متذکور بتا مشتکلی

سنا روایت

عمل اکثر فقها به روایت

ستکونی و نبتودن

روایاتی برخالف من ،ضعف سنا جبران میشود؛ زیرا بنابر ادعای شی یوسی با وجتود
عمل یائفه به روای

سکونی مبنی بر اینکه روایات یا حتی فتاوی فقها بتر ختالف وی

نباشا (یوسی4141 ،ق ،ج ،4ص ،)414-417میتوان به روای
از حی

دمل

روای

سکونی عمل کرد.

مذکور از سوی برخی فقها مورد مناقشه قترار گرفتته و بیتان

داشتهانا :استامل به این روای

از فقیهی مثتل عالمته کته از فحتول فقهاست

اس ؛ زیرا تمامی فقها بر عام انحصار حرز بر موارد مذکور در ایتن روایت

عجیتب
اتفتاقنظتر
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دارنا (شهیا ثانی4143 ،ق ،ج ،41ص.)145
به نظر نویسناگان موارد مذکور در روای
قفل ،خصوصی

یعنی ستورا نمتودن دیتوار و شکستتن

ناارد بلکه از باب مثال اس  ،لذا میتوان از منها الغا خصوصی

به عنوان مثال اگر دیواری با ارتفاع سه متر ساخته شود و سپ

نمود؛

من را سیمکشی کترده و

متصل به برق نماینا ،حال اگر سارقی باون سورا کتردن دیتوار و یتا بتاون شکستتن
قفل ،به وسیله جرثقیل از روی دیوار به داخل مکان موصوف رفته و مالی را سرق
تردیای وجود ناارد که سرق

کنا

صورت گرفته در صورت وجود بقیته شتروط ،سترق

حای خواها بود اگرچه نه دیواری سورا شاه و نه قفلی شکسته شاه اس ؛ از اینرو
میتوان گف  :امام (
اس  .بنابراین روای

) با توجه به مقتضیات زمان در مقام بیان مصتادی غالتب حترز
سکونی نمیتوانا خاشهای به حرزی

نظارت دوربتین مااربستته

وارد نمایا.
 .2-3اشكال دوم و پاسخ آن

صاحب جواهر در مقام اشکال به حرزی

نظارت و مراقب

کردن عرفاً حرز محسوب نمیشود؛ زیرا مراقبت
اس  ،نه حرز برای من و ماقل از ش
قطع اس

میگویا :نظارت و مراقبت

و مثتل من تنهتا حراست

در تحق شرطِ قطع به وسیله من ،اصل بتر عتام

(نجفی4141 ،ق ،ج ،14ص.)144

در پاس به اشکال مطروحه بایا بیان داش  :همانیوری که در بح
حراس

و مراقب
مراقب

قبلی بیان شتا

کردن عرفاً حرز محسوب میگردد؛ زیرا با توجه بته تعریتف عرفتی

حرز ،که موضعی مصون از أخذ و محفوظ از سرق
که تح

بترای شتی

دانسته شاه ،شکی نیس

قرار گرفته مصون از أختذ و محفتوظ از سترق

که متالی

است  .اینکته متردم

چگونه اموال خویش را از دستبرد حفظ میکننا بایتا بته عترف مراجعته نمتود ،چتون
درباره چگونگی حفظ اموال هیچ نصی وجود ناارد؛ از ایتنرو شتی یوستی در متورد
چگونگی حفظ شترها در حال چِرا بنابر مقتضای عرف زمان خودشتان بیتان داشتتهانتا:
حرز منها به این صورت اس

که شتربان منها را زیر نظر داشته باشا اگر منها در یکجتا

چرا میکننا یا در زمین مسطح پراکناه هستنا وقتی شتربان همه منها را میبینتا و زیتر
نظر دارد منها در حرز هستنا؛ چون متردم حیواناتشتان را در موقتع چترا ،ایتن چنتین
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میکننا .همچنین اگر شتران خوابیاهانا و شتربان بامی سرشتان نیست

محافظ

شرط منها در حرز هستنا .4 :پای شترها بسته بتوده .2 .شتتربان منجاست
و چه بیاار؛ چون محافظ ِ شتر خوابیاه به ایتن صتورت است

اس

بتا دو

چته ختواب

(یوستی،4381 ،

ج ،8ص.)23
که فینفسه مماده شتاه بترای

اینکه صاحب جواهر اظهار داشتهانا حرز چیزی اس

حفظ شی (نجفی4141 ،ق ،ج ،14ص )144به نظر میرستا نظتر کتاملی نیست ؛ زیترا
همانیوری که در قسم

پیشین متعرض من شایم ،از منظر عرف ،حرز دو نوع است :

نوع اول :مکانی که اختصاصاً برای حفظ مال ایجاد شاه اس ؛ ماننا گاوصتناوق بترای
حفظ پول؛ نوع دوم :یا اینکه اگر مکانی اختصاصاً برای حفظ متال مهیتا نشتاه ،در ایتن
صورت بایا نگهبانی به عنوان حافظ مال ،منجا را تح
تا مال مصون از أخذ باشا؛ زیرا در این حال
سرق
روی

مال

نظارت و اشتراف داشتته باشتا
مال خویش را در معترض تلتف و

قرار نااده اس  .افزون بر این ،برخی از فقها جهت
بیان داشتهانا :مواردی اس

اثبتات حرزیت

که تنها راه محرز بودن ،من اس

نظتارت و

که از متال مراقبت

صورت گیرد؛ به عنوان مثال محرز بودن شتر و گوسفنا در بیابان و صتحرا بتاینگونته
اس

که کسی منها را با زیرنظر داشتن حفظ کنتا و اگتر مراقبت

مزمهاش این اس

از منهتا حترز نباشتا

که من شخص در صورتی که من حیوانات نزدش امان

باشا ت ماننا

مستعیر و ودعی ت در هر صورت ضامن باشنا که این حکم بر خالف نظریه تمامی فقها
میباشا (اردبیلی4143 ،ق ،ج ،43ص .)213-212همچنین بایا گفت  :حفتظ امتوال از
یری ِ نظارت کردن ،قارتِ حفظ بامتری را در پی دارد؛ چراکه سارق ،با وجود نگهبتان
هوشیار و ناظر ،خطر دستگیر شان را بیشتر در ذهن تااعی میکنا.
 .3-3اشكال سوم و پاسخ آن

برخی از مخالفین حرزی
و حراس
اس

چنین اشکال وارد نمودهانا که اگر مراقبت

نظارت و مراقب

کردن حرز باشا ،شرط دیگر سرق

که سرق

به وجود نیامتاه است ؛ من شترط ایتن

بایا به صورت سری و مخفیانه صورت گیرد .همچنین اگتر حتارس و

مراقب کنناه غافل باشا ،مراقب

و حراس

ج ،7ص .)211منظور شهیا ثانی این اس

اتفاق نیفتاده است

(شتهیا ثتانی4144 ،ق،

که زمانی که حافظ مال در حال نگتاه کتردن
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اس

سرق

این اس

مخفیانه صورت نگرفته اس

در حالی که یکتی از شتروط سترق

که بایا مخفیانه باشا بنابراین سترق

بته همتراه مراعتات مالت

نمیباشا .همچنین زمانی که حافظ مال غافتل بتوده ،اگرچته سترق

حتای

قابتل جمتع

مخفیانته صتورت

گرفته ولی چون در حال نگاه کردن نبوده حرز منتفی اس .
بایا سری باشا ،بستگی دارد بته

در رد اشکال اول بایا گف  :در موردِ اینکه سرق

اینکه منظور از سری بودن چیس ؟ باون تردیا نم توان گف

منظتور از ستری بتودن،

پنهان بودن عمل سرق  ،از نظر عموم مردم اس  ،به گونهاى که هتیچ کستی ستارق را
نبینا؛ زیرا یک از ادله اثبات جرمِ سرق  ،شتهادت و گتواهی دادن مت باشتا؛ بنتابراین
چگونه م توان گف  ،هنگامی پنهان بودن صاق م کنا که هیچ شخصی عمتل ستارق
را نایاه باشا؟ اگر چنین باشا ،نبایا از سوی شارع ،بیّنه به عنوان یکتی از ادلته اثبتاتِ
جرمِ سرق

ذکر میگردیا.

برخی از فقها ،شرط مخفیانه بودن را پنهان بودن از یرف مال

دانستتهانتا (شتهیا

ثانی4144 ،ق ،ج ،7ص .)224در رد این نظر میتوان گف  :اگر پنهتان از یترف مالت
باشا ،پ

هیچ مالکی نمیتوانا یرح دعوای جزمیِ سرق

حتای در دادگتاه را داشتته

باشا در صورتی که هیچ دلیل فقهی ،برای عتام یترح دعتوای سترق
توسط مال

حتای جزمتی

وجود ناارد .افزون بر این اگتر مالت ِ متال از تترس جتانش در گوشتهای

بیصاا نظارهگر سرق

مالش با شا ،اگتر ایتن عمتل صتورت گرفتته را سترق

برخالف عرف اس ؛ زیرا از نظر عرف ،عمل چنتین شخصتی سترق

نتاانیم

تلقتی متیشتود

(میرمحماصادقی ،4372 ،ص.)342
به نظر میرسا با توجه به اینکه نصی جهت

تبیتین مفهتوم مخفیانته وجتود نتاارد

مجرم بایا به عرف رجوع نمود .از نظر عرف منظور از مخفیانه توستل بته پنهتانکتاری
اس

شایا بتوان گف

در اصطالح عامیانه و عرفی ،کسی که «یواشکی» اقاام به ربتودن

میکنا عملش سری محسوب میگردد .بنابراین عمل کسی که دلِ تاری
ارتکاب جرم خود برگزیاه و تمامی تمهیاات مزم را انایشیاه است

شب را بترای
تتا کستی شتاها

جرم وی نباشا مخفیانه تلقی میگردد ،هر چنا صاحبخانه یا همسایگان اتفاقاً بیاار شاه
و ناظر جریان سرق

قرار گیرنا ولی از روی ترس ،دست

سوی دیگر ،حمله مسلحانه را در هنگام روز به ی

بان

بته هتیچ اقتاامی نزننتا .از
نمتیتتوان مخفیانته و پنهتانی
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تلقی کرد ،هتر چنتا اتفاقتاً هتیچکت

در محتل ارتکتاب جترم حضتور نااشتته باشتا

(میرمحماصادقی ،4372 ،ص .)342البته منظورمان از تالش ستارق بترای پنهتانکتاری،
تالش جه

پنهان مانان عمل ربایش اس

نه پنهان مانان هوی

سارق ،بنابراین عمتل

سارق نقابداری که در روز روشن و در مقابل چشم از بانکی سترق

عمتل

کنتا یت

مخفیانه یا پنهانی تلقی نمیشود هر چنا که این شخص با گذاشتن نقاب سعی در پنهان
داشتن هوی

ختود کترده است

(حبیتبزاده ،بتیتتا ،ص248؛ دهقتان ،4317 ،ص11؛

میرمحماصادقی ،4372 ،ص .)487بنابر منچه گذش

ناظر بودن چته بته صتورت غیتر

مسلح و چه از یری دوربین مااربسته منافاتی با شرط مخفیانه بودن ناارد.
اشکال دوم شهیا این بود که زمانی که حافظِ مال غافل بوده ،اگرچته سترق

مخفیانته

صورت گرفته ولی چون در حال نگاه کردن نبوده حترز منتفتی است  .در پاست بته ایتن
اشکال بایا گف  :با توجه به اینکه نظارت از مفاهیم عرفتی است  ،لتذا معنتای عرفتی من
مانظر اس

نه معنای دقی عقلتی من یعنتی نظتارت دائمتی؛ زیترا لحظتهای غفلت

مثتل

سربرگردانان و یا لحظهای با کسی سخن گفتن از نظر عرف لطمهای به من وارد نمتیکنتا
(موسوی اردبیلی4121 ،ق ،ج ،3ص .)412بنابر عقیاه امام خمینی ( ) مشتنایی بتا معتانی
رایج میان مردم و تمیز من از معانی دقی عقلی یکی از مقامات و مبتادی اجتهتاد است

و

برای فهم من نبایا به معنای دقی عقلی و فلسفی که تنها گروه انتاکی از من ایتالع دارنتا
توجه کرد (خمینی4144 ،ق ،ج ،2ص .)75بنتابراین از منظتر عترف ،نظتارت بایتا دارای
شرایط ذیل باشا .4 :ناظر خواب نباشا یا چرت نزنا .2 .نتاظر پشت
ازدحام و شلوغی جمعی

بته متتاع نکنتا.3 .

مانع از نظارت بر مال نباشتا .1 .نتاظر دارای دیتاگان ضتعیف

ماننا اینکه نابینا یا دارای بینایی ضعیف و یا اینکه صتبی و مجنتون نباشتا (عالمته حلتی،
4143ق ،ج ،3ص .)154مزم به ذکر اس

شرایط مطروحه ،مقتضتای عترف است  ،زیترا

عرف در مقام قضاوت میگویا :اگر کسی اموالش را به اشخاصی کته فاقتا شترایط فتوق
اس

بسپارد ،اموالش را ضایع کرده اس

(فاضل هنای4145 ،ق ،ج ،44ص.)544

نتيجهگيري

پرسش اساسی این بود که میا نظارت و پایش از یری دوربین مااربسته حرز محستوب
میگردد؟ با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،اگر مکان مجهز به دوربین مااربستته از
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نزدی  ،تح

نظارت و رویت

قترار گیترد ،حترز محستوب متیگتردد؛ زیترا اومً ،در

صحیحه محما بن مسلم تعبیر حواه و احرزه مماه اس

که معنای این فقتره از حتای ،

شامل نظارت از یری دوربین مااربسته نیز میگردد؛ چرا که «حوی» بته معنتای تستلط
داشتن اس
نزدی

و احترز به معنای حفظ کردن میباشا؛ بنابر مفهوم فقره مزبور اگر کسی در

مال ،از یری دوربین مااربسته ،بر اموال نظارت و اشراف داشته باشتا ،در ایتن
ط کتارب ِر نتاظر قترار داشتته و من را از دستتبرد محفتوظ نگته
تسل ِ

حال  ،مال در تح

میدارد .البته کاربر ناظر بنابر مقتضای عرف بایا شرایط ذیتل را داشتته باشتا .4 :کتاربر
ناظر نبایا بخوابا یا چرت بزنا؛  .2وی نبایا پش
جمعی

به متاع بنمایا؛  .3ازدحام و شتلوغی

نبایا مانع از نظارت وی شود؛  .1ناظر نبایا دیاگان ضعیفی داشته باشا و نبایا

صبی یا مجنون باشا؛  .1ناظر نبایا فاصله زیتادی از متال داشتته باشتا .بنتابراین انتواع
دیگری از دوربین مااربسته ،ماننا مکانی که از دور تح

نظارت قترار متیگیترد یتا در
منجا را نظارت و

مکانی که صرفاً دوربین ضبطکنناه نصب شاه ،لیکن ناظری از نزدی
کنترل نمیکنا نمیتوانا حرز به شمار میا.

ثانیاً ،با توجه به اینکه حرز موضوعی عرفی بوده ،در بستتر زمتان ،مصتادی من دچتار
تغییر و تحول شاه اس  ،در زمینه حفتظ امتوال از دستتبرد نیتز تحتومتی کته بته ستبب
پیشرف های تکنولوژی

به وجود مماه ،موضوع حکم یعنی حرز را تح

تأثیر قترار داده

و مصااقی بر مصادی من افزوده اس ؛ زیرا در عرف امروز ،مردم در بعضتی از مکتانهتا،
مال خود را اینگونه یعنی به وسیله نظارت از یری دوربین مااربسته حفظ میکننا.
می توان به عنوان نتیجته بیتان داشت

کته نظتارت از یریت دوربتین

بنابر منچه گذش

مااربسته ،فیالجمله حرز محسوب میگردد؛ لذا سرق

از من مکتان در صتوت وجتود

بقیه شرایط ،سرق

حای میباشا.

یادداشتها
1. http://news.police.ir

 .2مبادی قریب به ح مثل این است
صادقی ،4372 ،ص .)117

کته قاضتی فتیلم دیگتری را در حتال ارتکتاب جترم مشتاهاه کنتا
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عالمه حلی ،حسن بن یوسف (4144ق) ،تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ،تهران :مؤسسه چتاپ و نشتر
وابسته به وزارت فرهنا و ارشاد اسالم .
عالمه حلی ،حسن بن یوسف (4144ق) ،إرراد األذهان إلى أحكام اإليمان ،قتم :دفتتر انتشتارات استالم
وابسته به جامعه مارسین حوزه علمیه قم ،جلا .2

عالمه حلی ،حسن بن یوسف (4143ق .الف) ،قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،محقت  :گتروه پت وهش
دفتر انتشارات اسالم  ،قم :دفتر انتشارات اسالم وابسته به جامعه مارسین حوزه علمیه قم ،جلا .3

عالمه حلی ،حسن بن یوسف (4143ق .ب) ،مختلف الشيعة في أحكام الشيريعة ،محقت  :گتروه پت وهش
دفتر انتشارات اسالم  ،قم :دفتر انتشارات اسالم وابسته به جامعه مارسین حوزه علمیه قم ،چاپ
دوم ،جلا .7
عالمه حلی ،حسن بن یوسف (4124ق) ،تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلماميية ،قتم :مؤسسته امتام
صادق ( ) ،جلا .1
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ( ،)4384رجال العالمة الحلي ي خالصة األقوال في معرفة أحوال الرجال ،نجتف
اشرف :منشورات المطبعه الحیاریه.
فاضل مبی ،حسن بن اب یالب ( ،)4141کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ،محق  :عل پناه اشتهاردى ت مقتا
حسین یزدى ،قم :دفتر انتشارات اسالم وابسته به جامعه مارسین حوزه علمیه قم ،چاپ سوم ،جلا .2
فاضل مقااد ،سیوری (4141ق) ،التنقیح الرائتع لمختصتر الشترائع ،محقت  :ستیا عبتااللطیف حستین
کوهکمرى ،قم :انتشارات کتابخانه می اهلل مرعش نجف  ،جلا .1
فاضل هناى ،محما بن حسن (4145ق) ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعا األحکام ،قم ،دفتر انتشتارات
اسالم وابسته به جامعه مارسین حوزه علمیه قم ،جلا .44
فخرالمحققین ،محما بن حسن ( ،)4381إیضاح الفوائا فی شرح مشکالت القواعا ،محق  :سیا حسین
موسوى کرمان  ،قم :مؤسسه اسماعیلیان ،جلا .1
فراهیاى ،خلیل بن احما (4144ق) ،کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم ،جلا .3
فی کاشان  ،محما بن شاه مرتض (بیتا) ،مفاتیح الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانه می اهلل مرعش نجف .
فی

 ،علیرضا (بیتا) ،مبادی فقه و اصول ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

کش  ،محما بن عمر (بیتا) ،رجال الکشی ،مشها :مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی.
کلین  ،محما بن یعقوب ( ،)4141الکافی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه ،ایران ،چاپ چهارم.

کیارى ،قطبالاین (4145ق) ،إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ،قم :مؤسسه امام صادق ( ).
لنکران  ،محما فاضل موحاى (4122ق) ،تفصيل الشريعة في ررح تحرير الوسيلة ي الحدود ،قم :مرکز فقه
ائمه ایهار (

).

مجلس  ،محماباقر (4145ق) ،مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،محق  :ستیا مهتاى رجتائ  ،قتم:
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انتشارات کتابخانه می اهلل مرعش نجف  ،جلا .1
محق حلی ،جعفر بن حسن (4148ق) ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،محق  :عباالحسین
محما عل بقال ،قم :مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم ،جلا .1
محق حلی ،جعفر بن حسن (4142ق) ،نكت النهاية  ،قتم :دفتتر انتشتارات استالم وابستته بته جامعته
مارسین حوزه علمیه قم.

محق حلی ،جعفر بن حسن (4148ق) ،المختصر الناف في فقه اإلمامية ،قم :مؤسسه المطبوعتات الاینیته،
چاپ ششم ،جلا .2
مرعش نجف  ،سیا شهابالاین (4121ق) ،السرقة على ضوء القرآن و السنة ،مقرر :سیا عادل علتوى ،قتم:
انتشارات کتابخانه و چاپخانه می اهلل مرعش نجف .
مغنیه ،محماجواد (بیتا) ،علم اصول الفقه فی ثوبه الجایاه ،بیجا ،بینا.
مفیا ،محما بن محما (4143ق) ،المقنعة ،قم :کنگره جهان هزاره شی مفیا.
مکارم شیرازى ،ناصر (4121ق) ،دائرة المعارف فقه مقارن ،محق  :جمع از اساتیا و محققان حوزه ،قتم:
انتشارات مارسه امام عل بن اب یالب ( ) ،جلا .3
موسوى اردبیل  ،سیا عباالکریم (4121ق) ،فقه الحاود و التعزیرات ، ،قم :مؤسس َة لحعشر حجامعن َة لح ْ ند،
چاپ دوم.
موسوى خوی  ،سیاابوالقاسم (4122ق) ،مباني تكملة المنهاج ،قم :مؤسسه إحیا مثار اإلمام الخوئی ،جلا .14

موسوى خوی  ،سیاابوالقاسم (بیتا) ،معجم رجال الحای

و تفصیل یبقات الرجال ،بیجا :بینا ،جلتا

 4و .44
میرمحماصادقی ،حسین ( ،)4372جرایم علیه اموال و مالکی  ،تهران :نشر میزان ،چاپ سی و پنجم.

نجاشی ،احما بن عل ( ،)4351رجال النجاشی ،قتم :مؤسسته النشتر امستالمی التابعته حجامعن َة المارستین بقتم
المشرفه.
نجف  ،محما حسن (4141ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،محق  :عبتاس قوچتان و علت
مخوناى ،بیروت :دار إحیا التراث العربی ،چاپ هفتم ،جلا .14
واسط  ،محبالاین (4141ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دار الفکر حلطباخن َة و النشتر و
التوزیع ،چاپ اول ،جلا .47

