
  
 
 

  در تحقق مفهوم سرقت" نظارت مالک"حرز بودن 
 

 ٢نژاد ، سید مجتبی حسین١اکبر ایزدی فرد علی
  )30/1/95: ـ تاريخ پذيرش مقاله4/5/93: يافت مقالهتاريخ در(

 
 کیدهچ

با . حرز بودن مراعات و نظارت مالک است درباره سرقت، مسأله یکی از مسائل مهم
حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، 

در برابر، با حرز . خواهد بودسرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت 
به . نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود

نظر نویسندگان چون مالک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در 
 .آید صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می

 
 نظارت مالکسرقت، حرز، : واژگان کلیدی

                                                                                                                                                                             
 Email: ali85akbar@yahoo.com       ؛ استاد فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران. ١
  ؛)نویسنده مسئول (استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی موسسه آموزش عالی پارسا. ٢

Email: mojtaba@writeme.com 

ی  و ه  با ی وق    ال   سا
 ١٣٩٥ پاییز و زمستان، دومشمارۀ ، نهمسال چهل و 

  ١٧٧ـ١٨٧صص 
 

 
 
 
 
Fiqh va Mabani-ye Hoghugh-e Eslami 
Vol. 49, No. 2,  Autumn & Winter 2016/2017



 ١٣٩٥ پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ نهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٧٨

 پیشگفتار
ها با نظارت خود مالک  های نگهداری اموال، حفاظت مستقیم از آن ترین روش یکی از ساده

در این تحقیق بر آن هستیم تا پس از بررسی تفصیلی دالیل موافقان و مخالفان حرز . است
بع آن، سرقت بودن نظارت مالک، نظارت مالک را در بعضی از مراتب، حرز تلقی کرده و به ت

در حرز "فقها با وجود اجماع بر اعتبار . اموال از پیش روی مالک را مستوجب حد بدانیم
، ٥، ج٣٣؛ ٥٣٠، ص٢٨[  به عنوان یکی از شرایط اجرای حد سرقت"بودن مال مسروقه

 در ]٣٤٥، ص٤، ج٢٠؛ ٣٧٧، ص٤، ج٢٧[ و لزوم مراجعه به عرف، ]٤٣، ص٥؛ ٤١٨ص
 :اند  با یکدیگر اختالف نظر داشته، پنج نظریه ارائه کردهتبیین ماهیت و مصادیق حرز

حق  یا شخصی که مکان در تصرف اوست، ی که انسان بدون اذن صاحبیجا: اول
 ]٧١٤ص ،٣٥؛ ٤١١ ، ص٧[ .ورود به آن را ندارد

مکان به صورت دائمی ، چرا که مکانی که سارق در آن مکان احساس خطر کند: دوم
 ]٥٦٠، ص٣، ج١١[ .ستاشود یا بسته میکنترل 
ه اموال در آن مکان به خاطر قفل بودن یا بسته بودن یا مدفون بودن، کمکانی : سوم

 ]١٦٢، ص٤، ج١٥؛ ٤٨٣، ص٣، ج١٤[ .از دستبرد دیگران محفوظ است
که برای غیر مالک بدون اذن مالک، دخول و تصرف در آن جایز  مکانی: چهارم

 ]٤١٨، ص٣٦[ .استه که قفل شده یا بست بر اینافزون  یست،ن
 که اموال در آن مکان به خاطر قفل بودن یا بسته بودن یا مدفون  مکانی:پنجم

حفاظت آن اموال محل عرف در نظر مکانی که ، بودن، از دستبرد دیگران محفوظ است
 ]٢٣٩، ص١٣، ج٤٨؛ ٥٠٦، ص١٤، ج٣٩[ .آید به حساب می
-مکان به قضاوت عرفاست، عرف  رجوع به  به اجماع فقها، مالك در حرزاز آنجا که

بلکه  یست،نمنحصر  ،های قفل شده یا بسته شده یا مکانی که مال در آن دفن شده
مخفی کردن چیزی از دید مردم در زیر فرش یا کتاب یا مراقبت مالک از مواردی چون 
در   این مواردذکراز این رو، . دآین میبه حساب رز  حشتران در بیابان گوسفندان و

لَا یُقْطَُع إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ (چون روایت موثقه سکونی  هم دال بر اعتبار حرز،روایات
تنها از باب ] 277، ص28، ج4؛ 109، ص10، ج32؛ 243، ص4، ج31) [کَسَرَ قُفْلًا

منحصر به این موارد از باب تعبد که حرز  نه این؛ هیچ خصوصیتی ندارندبوده، مثال 
 بنابراین، حرز عبارت ]٥٣٤ـ٥٣٣، ص٤٣ ؛٢٣٩، ص١٣، ج٤٨ ؛٥٠٦ص، ١٤، ج٣٩[ .باشد

 که اموال در آن مکان به خاطر قفل بودن یا بسته بودن یا مدفون هر مکانی است از



  ١٧٩   در تحقق مفهوم سرقت"نظارت مالک"حرز بودن 

؛ یعنی جایی که در نظر عرف محل نگهداری بودن، از دستبرد دیگران محفوظ است
 . شوداشیاء تلقی می

 
 ام آنو اقس" مراعات و نظارت مالک"مفهوم . ١

، ١٤، ج٣٩[خود است  مالک به اموال ریستن، نگ" مالک و نظارتمراعات"منظور از 
نگاه (مراعات گاهی دائمی این ]. ٥٦٢ـ٥٦١، ص٣، ج١١؛ ٣٦ و ٢٤ـ٢٣، ص٨، ج٣٤؛ ٤٩٦ص

از نظر عرف و عادت، مالک مراقب مال خود (؛ گاهی عرفی است )دائمی مالک به اموال خود
 .)٤٩٦، ص١٤، ج٣٩:  ـکن(شود  ز عنوان نظارت اطالق نمیو گاهی از نظر عرف نی) است

 
 "مراعات مالک"اقوال فقها در حرز بودن . ٢

گذار در مقام تعیین حرزیت یا عدم حرزیت مراعات مالک بحثی را به میان نیاورده  قانون
 : قانون مجازات اسالمی در تبیین حرز آورده است٢٦٩و تنها در ضمن ماده

. »ماند  متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میحرز عبارت از مکان«
 قانون ١٦٧به اصل که با توجه . انداما فقها این مسئله را به صورت دقیق بررسی کرده

 . ضروری است مورد توجه قرار گیرداساسی
، ٥، ج٣٣[شیخ طوسی ،]٢١٥، ص٩، ج١٢[ نیدجفقها از جمله ابن از گروهی :اول

، فخرالمحققین ]٥٣٨، ص٢، ج٣٠[براج  قاضی ابن،]٤٥ و ٢٥ـ٢٣ ص،٨، ج٣٤؛ ٤٢٠ص
 ،٤٨[ اردبیلی ، محقق]٣٧٨، ص٤، ج٢٧[ مقداد ، فاضل] ٥٣١ و ٥٢٩، ص٤، ج١٣[
آیت هللا  و از فقهای معاصر نیز ]٩٢، ص٢، ج٤٦[  محقق کاشانی،] ٢٤٠ـ٢٣٩، ص١٣ج

ائل به حرز بودن  ق]١٠٧، ص٨٨، ج٦[ و آیت هللا شیرازی] ٢٢٣، ص٤٢ [مرعشی نجفی
 .هستندمراعات مالک 

شیخ طوسی در مبسوط پس از حرز دانستن مراعات و نظارت مالک در مقام تقسیم 
 خوابيده ياشتري كه نشسته  ( و شتر بارکه)كند ميي كه در بيابان چرا رشت (کردن شتران به شتر راعیه

 ،اگر شتر راعیه باشد «:نویسدمی ،)استشتري كه به صورت كارواني در حال حركت (  و شتر مقطره)است
 در یک مکان بلند ایستاده یا زمین چوپاناگر پس  .چوپان ناظر باشد  است کهآنحرزش 
 زیرا مردم از .بواسطه مراعات مالک در حرز خواهند بود تمام آن شتران هموار باشد، صاف و

ظر نیست یا نگاه نمی اگر چوپان نااما  .کنند محافظت میگونه ها اینشتران خود در چراگاه
 پشت یک تپه بلند یا کوهی ایستاده است یا در جای پستی قرار گرفته که که ثل این م،کند
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به تنها چوپان در صورتی که  . در حرز نخواهد بودهاشتر، یا خوابش برده بیندگله را نمی
 مطلب همین] ٢٣، ص٨، ج٣٤ [.»در حرز خواهند بود تعدادهمان  ، نگاه کندشترهااز برخی 

 ]٢٣، ص٨، ج٣٤[ .جاری استدر شتر بارکه و مقطره نیز 
مثل ترازویی  (اگر مالی بین دو دست شخصی باشد«: نویسد مییشیخ در جای دیگر

شخص به آن و آن  )استفروش ای که میان دستان پارچهکه بین دو دست نانوا و پارچه
در نتیجه آید؛  ه حساب میبمال نگاه کند، این نگاه کردن به عنوان حرز برای آن مال 

اگر شخص از نگاه کردن به  شود ومیحد قطع بر وی اجرا اگر فردی آن مال را بدزدد، 
 ، سرقت از آنبوده،آن مال غافل باشد یا خوابش ببرد، در این صورت آن مال در حرز ن

 ]٢٤، ص٨، ج٣٤[ .» نخواهد بوداجرای حد قطعموجب 
، ٤، ج١٥[ محقق حلی ،]٥٠٢، ص٣، ج١٤[ ادریسابن، ]٢٥٨، ص٢٦[ سالر:دوم

، ٩، ج١٢؛ ٣٦٠، ص٥ ، ج٩؛ ١٨٣، ص٢، ج٨[ حلیعالمه  ،]٢٢٤، ص١، ج١٦؛ ١٧٥ص
؛ ٢٥٣، ص٤، ج٣٧[ ، شهید ثانی]٢٦١، ص٤١؛ ٢٥٣، ص٤ ، ج٤٠[ ، شهید اول]٢١٦ص
 صاحب ،]٥٩٥، ص١٠، ج٤٥[ ، فاضل هندی]٤٩٦، ص١٤، ج٣٩؛ ٢٤٣، ص٩، ج٣٨

 و بسیاری از ]٥٠٣ـ٥٠١، ص٤١، ج٥٢[ جواهرصاحب  ،]١٠٣، ص١٦، ج٢٩[ ریاض
بوده، قائل به حرز نبودن مراعات مالک ، ]٤٨٦، ص٢، ج٤٩؛ ٥٣٧، ص٤٣[ فقهای معاصر

ابن ادریس حلی نظریه شیخ طوسی را مبنی بر حرزیت مراعات و نظارت مالک را از 
 .تخریجات و استحسانات عامه دانسته است

یست؛ قابل جمع ن رزحسوم از تعریف لک با قول به حرز بودن مراعات مابه هرحال، 
راشد   و]٤٨٣، ص٣، ج١٤[  ابن ادریسهمچون زیرا ظاهر کالم این گروه از فقها 

. استمنحصر کردن حرز به موارد مقفل و مغلق و مدفون ] ٣٤٥، ص٤، ج٢٠[ صیمری
شیخ طوسی  خوددیدگاه که تعریف اول ا بمراعات مالک بودن همچنین قول به حرز 

، ٣٨. [باشد قابل جمع نمی ، سازگاری نداشته و]٧١٤ص ،٣٥؛ ٢٢، ص٨، ج٣٤[ است
 وی از این اشکال بر شیخ طوسی وارد است که با تعریفبه همین جهت، ] ٢٤٤، ص٩ج

توان قائل به نمی ،)جا را ندارد  که انسان بدون اذن صاحبش حق ورود به آنمکانی (حرز
به واسطه گله و محل بیابان اشخاص به  د  وروبهزیرا اذن ؛  مراعات مالک شد بودنحرز

تعریف  مراعات مالک با  بودنقول به حرز. استمکان عمومی بودن یا موات بودن آن 
  حرزوم ساول وتعریف جمع   این تعریف حاصلزیرا ؛  نیز سازگاری نداردچهارم حرز

 ]١٠٥، ص١٦، ج٢٩[ .است
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، ٩، ج٣٨[ است؛ابل جمع  قتعریف دومقول به حرز بودن مراعات مالک با چند  هر
با تعریف تنها قول این  بنابراین، .، این تعریف صحیح نیستچه گذشت نچنااما ] ٢٤٤ص

 از سوی  حرز بودن مراعات مالکبه همین جهت، طرح نظریه.  حرز سازگار خواهد بودپنجم
دیق مصا تنها بیانی از )اولتعریف ( که تعریف شیخ از حرز بر ایناست  ای  قرینهشیخ طوسی،

 با توجه به  نیز طوسیشیخ آن باشد؛ پس که حرز منحصر در نه ایناست، حرز  غالبی
 .آید  به حساب می پنجم تعریف از جمله طرفدارانپذیرش حرز بودن مراعات مالک،

 
  مراعات مالک بودنرز دالیل فقهی ح.٣

 :طرفداران نظریه اول عبارت است ازمستند 
 حاکم نزدگیرد، بکسی دزد را اگر پرسیدم ) ع(از امام صادق  .صحیحه حلبی: یک

 صفوان ابن ابی امیه در مسجد الحرام :فرمودند) ع(ببرد یا رهایش کنند؟ امام صادق 
 خود را داخل مسجد گذاشت و یکه از خواب بیدار شد، ردا خوابیده بود و بعد از این

 چه :گفت! ش دزیده شدهی وقتی که برگشت دید ردا؛برای تجدید وضو به بیرون رفت
حضرت نزد را  و او  دزد را پیدا کرد، من را برداشته است؟ دنبال آن دزد رفتیکسی ردا

دستش را قطع کنید، : حضرت فرمود. است من را دزدیده ی این شخص ردا:برد و گفت
خواهید  می: شخص را قطع کنند، گفتآنخواهند دست صفوان یک دفعه دید که می

  آقا من بخشیدم،:بله، گفت: حضرت فرمود! طع کنید؟ من قیدستش را به خاطر ردا
 آیا :گویدکه او را پیش من بیاورید، نبخشیدی؟ راوی می چرا قبل از این: حضرت فرمود

که مجرم   اگر قبل از این:گوید  راوی می.بله: دفرموحضرت  امام هم به منزله نبی است؟
، ٢٨، ج٤[. نیکو است:فرمودرا پیش امام ببرند، او را ببخشد چه حکمی دارد؟ حضرت 

 ]٢٥١، ص٧، ج٤٧؛ ١٢٣، ص١٠، ج٣٢؛ ٢٥١، ص٤، ج٣١؛ ٣٩ص
 یکه ردا  در حالی، صفوان را قطع کردی دست سارق ردااماماین روایت بر اساس 
 ]٤٩٦، ص١٤، ج٣٩[ .حرز نبوده استدر واسطه مراعات خود صفوان، ه صفوان جز ب

عن علي بن إبراهیم عن  ن یعقوبمحمد ب «کافی عبارت است از سند این روایت در
 در تهذیب و و» )ع(أبیه عن ابن أبي عمیر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد هللا

عن أبیه  عن علي بن إبراهیم محمد بن الحسن بن علی الطوسی «عبارت است از استبصار
 سهبنابر هر این سند . »)ع(عن ابن أبي عمیر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد هللا 

 . صحیح است در طریق آن،ویان ثقه جلیلاخاطر قرار گرفتن رق بهطری
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 مراعات و نظر مالککه در ی از اموال بسیارعرف  از نظر .قضاوت عرفی: دو
 ]. ١٠٣، ص١٦، ج٢٩؛ ٥٩٥، ص١٠، ج٤٥ ؛٢٤٣، ص٩، ج٣٨[ .در حرز قرار دارند، هستند
 ن ابن ادریس سخنقلمختلف پس از کتاب در حلی عالمه نظریه دوم؛  مستنداما 

 آن را قول ،واسطه مراعات مالکه حرز نبودن اموال بدر مبنی بر ] ٤٨٤، ص٣، ج١٤[
، 31) [لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا(دلیل آن را روایت سکونی دانسته،  تر قوی
 ]٢١٦، ص٩، ج١٢[.کند یاد می] 277، ص28، ج4؛ 109، ص10، ج32؛ 243، ص4ج

 
 نقد و بررسی. ٤

،  خصوصیتیالغابا  استبرای حرز بیان مثال در مقام  از آن جهت که روایت سکونی
تواند به عنوان مستند میاز این رو، ن داللت بر انحصار به موارد موجود در روایت ندارد؛

شهید ثانی در مسالک که چنان  هم.برای قول به حرز نبودن مراعات مالک به حساب آید
از فقیهی مثل عالمه حلی، بعید آن را  ،کونیسوردن استدالل عالمه به روایت پس از آ

داند؛ زیرا تمام فقها بر عدم انحصار حرز بر موارد موجود در این روایت اتفاق نظر می
 ]٥٠٦، ص١٤، ج٣٩[ .دارند

که استدالل به روایت سکونی را  پس از اینو حاشی ارشاد   شرح لمعهشهیدثانی در
در مقام اشکال بر حرز  شمرد،میضعیف آن، ر گرفتن سکونی در طریق به جهت قرا

یم حرز با مراعات مالک محقق یممکن است بگو «:نویسد بودن مراعات مالک می
سرقت که در این صورت، که مراقب به آن شی چشم بدوزد زمانی مگر ،شود نمی
یط سرقت  زیرا یکی از شرا؛کندتحقق پیدا نمی )سرقت مستوجب حد( الحیطاص

آن است که عمل سرقت به صورت پنهانی و دور از اطالع دیگران واقع ، مستوجب حد
رسد که اگر  روشن به نظر میو انجام شود  آنانکه با غفلت و عدم توجه ای  ه گونهشود ب

همین زمان صدق نسبت به  ،برای یک لحظه باشدهرچند  ،دکنمراقب از آن شی غفلت 
 ،مراقب نبودکه  آن نیست و وقتی قبتوجه بوده و مرابه شی مورد نظر بیکند که  می

سرقت با پس . کندنمیپیدا سرقت اصطالحی نیز تحقق در نتیجه،  و یستحرز صادق ن
، ٩، ج٣٨[ .بدانیمنیز آن را از مصادیق حرز هرچند  ،شودمراعات مالک محقق نمی

 ]٢٥٣، ص٤، ج٤٠؛ ٢٤٤ـ٢٤٣ص
 مدعی است  حرز بودن مراعات مالک،هیز در مقام اشکال بشهید ثانی در مسالک ن

ی مراعات مالک، نگاه کردن مالک به ازیرا معنروایت صفوان درست نیست، استدالل به 
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اگر مالک بخوابد یا نسبت به آن غافل یا غائب شود، حرزیت پس  خود است،اموال 
مراعات با حرز بودن اموال در  حکم به ،بنابراین. روداموال از بین میآن مراعات نیز برای 

 ]٤٩٧ـ٤٩٥، ص١٤، ج٣٩ [.نیست قابل جمع اومالک با غائب بودن 
، ن به حرز نبودن مراعات مالک از قائالرخی نیز پس از آوردن اسامی بفاضل هندی

، یا مختلساست سارق داریم که بردارنده مال، در این موارد شک کم دست: مدعی است
 ]٥٩٦، ص١٠، ج٤٥[ .شودمیساقط از او حد در نتیجه، 

اشکال شهید   پس از نقلدانسته، سکونی موثقهدلیل دیگر این گروه را روایت  صاحب ریاض
 ]١٠٧و ١٠٤ـ١٠٣، ص١٦، ج٢٩ [.داند مسالک را موجه میدر ثانی در روضه، اشکال شهید ثانی

 از اشیاء فاقد حرز معتقد است برخی ، اشکاالت گذشته برافزونصاحب جواهر نیز 
 زیرا حرز ؛شودعرف حرز تلقی نمیدر نظر حراست است و حراست از آن،  مراقبت بوده،

مراقبت مالک از نظر عرف، حالی که  شده باشد درآماده برای حفظ شی،  چیزی است که
 ]٥٠٣ـ٥٠١، ص٤١، ج٥٢ [.حراست استتنها 
 

 ر برگزیدهنظ. ٥
د و نه همیشه، حرز به از نظر نویسندگان، مراعات و نظارت مالک در برخی از موار

آید؛ زیرا روایت سکونی هرچند به واسطه عمل فقها به آن موثوق الصدور  حساب می
؛ اما ]٢٣؛ ٦١ـ٦٠، ص٢١:ـ کن [است و همین مقدار نیز برای حجیت آن کافی است

که مراعات  از اینطوسی  شیخ منظوررسد، چرا که  همچنان قول دوم نادرست به نظر می
 شهید ثانی و فقهای دیگر بر نقد حالی که است، درفهم عرفی ز در  حرمالک حرز است،

سخن شیخ ؛ ، صدق عرفی است بودناز آنجا که معیار در حرز. استعقلی نقد  ،قول شیخ
به . بسته به نوع مال متفاوت استمرتبه مراعات هم خواهد بود؛ هرچند طوسی صحیح 
صورتی مراعات مالک در   در]٥٦١، ص٣، ج١١[ در قواعدحلی عالمه همین خاطر، 

 ، مالک خواب یا چرت نزند ـ١ :طیشرااین داند که دارای حرز می را مسجد خیابان و
ازدحام و شلوغی جمعیت مانع از نظارت مالک بر مال ـ ٣،  نکندکاالمالک پشت به ـ ٢

 . نباشدف یا کودکمالک دارای دیدگان ضعی ـ٤، نشود
 ]٦٠١، ص١٠، ج٤٥ [.داندرفی میرا مقتضای ع  دلیل این قیودفاضل هندی

همچنین از میان فقهای معاصر آیت هللا سید محمد شیرازی پس از حرز دانستن 
اگر انسانی  «:نویسدمراعات مالک به خاطر مقتضای عرف در تبیین مقتضای عرفی می
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ناظر بر  کسی را به عنوان نگهبان وبگذارد و  مومی عمکانل خود را در یاسباب و وسا
 ،"احرزت مالی": گوید این انسان می، مراقبت کندها که از آن رار دهد تا ایناموال ق
 ]١٠٧، ص٨٨، ج٦[ .گوید  مین چنی،ای قفل بزند که اگر به درب مغازه یا خانهگونه  همان

، ]١٣٨، ص٣، ج٢٢؛ ٢٢٣، ص٤٢ [باشد عرف ،ضوعتشخیص مو مالک اگر ،بنابراین
خود شهید ثانی  افزون بر این، .شودز تلقی میحرالزم آن، ط یشراوجود  اراعات مالک بم

مکانی که سارق در آن "معتقد است که اگر حرز را مطابق با تفسیر بعضی از فقها به 
، تفسیر کنیم، در "کند مکان به خاطر نظارت دایمی یا عرفی مالک، احساس خطر می

که قابل جمع با ای  توانیم مراعات و نظارت مالک را حرز بدانیم به گونهاین صورت می
در حرز بودن مراعات و نظارت مالک، مراعات به نحو دائمی شرط زیرا سرقت باشد؛ 

کند و مراعات عرفی نیز قابل جمع با غفلت  نیست، بلکه متعارف از آن نیز کفایت می
] ٤٩٧، ص١٤، ج٣٩[ .ای که امکان سرقت از مالک وجود داشته باشد مالک بوده، به گونه

 به  اموالربودن ( و سرقتاستربودن پنهانی  اعات عرفی قابل جمع بامربر این اساس، 
 ]٤٨٨، ص١٨ :ـ کن[ .قابل جمع با مراعات عرفی است، نیز )نحو پنهانی
آگاهی "مرحوم شهید ثانی در روضه مراد از پنهانی بودن عمل سرقت را ، بر اینافزون 

، ٩، ج٣٨[ .داند می)  بهسرّاً من غیرشعور المالک( "نداشتن مالک نسبت به بردن مال
، پنهانی بودن از "پنهانی بودن عمل سرقت"اگر مراد از ؛ اما باید توجه داشت که ]٢٢١ص

نظر مالک باشد در این صورت اگر سارق دست و پای صاحب مال را ببندد و اموالش را برباید 
حساب آید به عمل نباید سرقت این  مال خود باشد، ایشگر رب نظاره،یا صاحب مال از ترس

به همین خاطر، برخی معیار در مخفیانه بودن عمل . چنین نیستعرف با این که در نظر 
 ] ٢؛ ٣٣٧، ص١[ .دانند نه مالک سرقت را پنهانی بودن از دیدگان عموم می

باخته   این نیست که مال"مخفیانه بودن عمل سرقت"مراد از رسد  به هر حال، به نظر می
 توسل سارق به پنهان کاری عرفی در ، بلکه منظور،باشندآن ند یا دیگران به هیچ وجه شاه

؛ ٧٧، ص١٩؛ ٢٠٨، ص٣[ . استسارقخود  نه پنهان ماندن هویت وانجام عملیات ربودن 
 .نظر شیخ طوسی وارد نخواهد بودشهید ثانی بر بنابراین، اشکال ] ١٨٩، ص٥٠

رت چوپان نسبت به سخن عالمه مبنی بر حرز نبودن نظادر مقام نقد محقق اردبیلی 
ما هیچ راهی برای حفظ شتران و گوسفندان در بیابان و صحرا جز «: نویسد  میگله

اصطبل قفل دار ندارند تا  ها، خانه وچراگاه  زیرا اشخاص در بیابان و.داریمننظارت مالک 
نظارت مالک به عنوان حرز   اگر مراعات و.در حرز نگه دارندآن واسطه ه اینکه گله را ب
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ضامن است و  ،مستعیر ودعی و بر اموال، همچون که امینمدعی شد  باید ،قی نشودتل
 ]٢٤٣ـ٢٤٢، ص١٣، ج٤٨[ .اند حال آن فقها چنین نگفته

 
 گیری جهنتی

حرز : در مورد حرز بودن مراعات و نظارت مالک دو نظریه میان فقها مطرح است
ست نیست، زیرا گرچه دیدگاه دوم در. بودن مراعات و نظارت مالک و حرز نبودن آن

آید، اما برخی مراتب آن از نظر عرف  همیشه مراعات و نظارت مالک حرز به حساب نمی
حرز بوده، در نتیجه، سرقت از چنین اموالی که تحت مراقبت و نظارت مالک هستند، 

  .شودموجب اجرای کیفر حد قطع بر سارق می
 
 ابعمن
 .دفتر آیت هللا تبریزی قم، ،دود و التعزیراتأسس الح). ق١٤١٧(جواد بن علی تبریزی، ].١[
 .سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی: ، مقرر فقه الحدودخارج درس،  ----------].٢[
 .انتشارات دادگستر تهران، ،سرقت در حقوق کیفری ایران). ؟(جعفرمحمد زاده،حبیب ].٣[
 ).ع(البیت موسسه آل م،  ق،٢٨ ج،وسائل الشیعة).  ق١٤٠٩(محمد بن حسن، حّر عاملی ].٤[
  ).ع(صادق موسسه امام  قم،،غنیة النزوع). ق١٤١٧(ابن زهرهمعروف به حمزة بن علی  حسینی،].٥[
 .بی نا، ٨٨ ج،الفقه). ؟(سید محمد حسینی شیرازی،].٦[
 .نابیجا،   بی،الکافی فی الفقه). ق١٤٠٣(حلبی، ابوصالح تقی الدین].٧[
دفتر ، قم، ٢ ج،ارشاد االذهان). ق١٤١٠( حلیعلّامهمعروف به  حسن بن یوسف مطهّر حلّی،].٨[

 .انتشارات اسالمی
 .انبی بی جا، ،تحریراالحکام). ؟ (----------]. ٩[
 .المطبعة الحیدریة، نجف، الخالصه). ق١٣٨١ (----------]. ١٠[
 .دفتر انتشارات اسالمی، قم، ٣ ج،قواعد االحکام). ق١٤١٣ (----------]. ١١[
 . اسالمیانتشارات دفتر، قم، ٩ ج،مختلف الشیعة). ؟  (---------- ].١٢[
، قم، ٤ج، ایضاح الفوائد ،)ش١٣٨٧(فخرالمحقّقین، محمد بن حسن بن یوسف مطهّر حلّی،].١٣[

 .موسسه اسماعیلیان
 .دفتر انتشارات اسالمی، قم، ٣ ج،السرائر). ق١٤٠٦(ابن ادریس، بن منصور محمد حلّی،].١٤[
 .موسسه اسماعیلیان، قم، ٤ ج،شرائع االسالم). ق١٤٠٨(محقق اول، الدین جعفر بن حسننجم حلّی،].١٥[
 .موسسة المطبوعات الدینیه، قم، ١ ج،المختصرالنافع). ق١٤١٨ (-----------].١٦[
 .بی نا، قم، ١ ج،المعتبر في شرح المختصر). ق١٤٠٧( ----------- ].١٧[
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قم، ،  الروضة البهیةیالتعلیقات عل). ؟(بن آقا حسین آقا جمال الدین محمد  ،یخوانسار].١٨[
 .منشورات المدرسة الرضویة

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی قم، ،بررسی قانون سرقت). ق١٣٧٩( حمید دهقان، ].١٩[
، ٤ ج،غایة المرام فی شرح شرائع االسالم). ق١٤٢٠( مفلح بن حسن راشد صیمری، ].٢٠[

 .دارالهادیبیروت، 
 .موسسه نشر اسالمی قم، ،اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة). ؟(جعفر ،سبحانی ].٢١[
 ،)»ره«تقریرات درس خارج اصول امام خمینی( تهذیب األصول). ش١٣٦٧ (----------]. ٢٢[

 .دار الفکر، قم، ٣ج
 .نژاد، نسخه خطی سید مجتبی حسین: ، مقرر اصولدرس خارج . ----------]. ٢٣[
 .دفتر آیت هللا سبزواری، قم، ٢٧ ج،مهذب االحکام). ق١٤١٣(سید عبداالعلی اری،سبزو ].٢٤[
دفتر انتشارات ، قم، ٢ ج،کفایة االحکام). ق١٤٢٣( باقر بن محمدمحمد سبزواری، ].٢٥[

 .اسالمی
 .منشورات الحرمین قم، ،المراسم العلویة). ق١٤٠٤( حمزة بن عبدالعزیز دیلمی سالر، ].٢٦[
کتابخانه آیت ، قم، ٤ ج،التنقیح الرائع). ق١٤٠٤ (الدین مقداد بن عبدهللا مالج سیوری، ].٢٧[

 .هللا مرعشی نجفی
 .دفتر انتشارات اسالمی قم، ،االنتصار). ق١٤١٣ (علی بن حسین موسوی مرتضی،  شریف].٢٨[
 ).ع(البیتموسسه آل ، قم، ١٦ ج،ریاض المسائل). ق١٤١٨(سید علی بن محمد طباطبایی،].٢٩[
 .انتشارات اسالمی دفتر، قم، ٢ ج،المهذّب). ق١٤٠٦(قاضی ابن براج، عبدالعزیز طرابلسی،].٣٠[
 .دارالکتب االسالمیه، تهران، ٤ ج،االستبصار). ق١٣٩٠(ابوجعفر محمد بن حسن طوسی،].٣١[
 .دارالکتب االسالمیه، تهران، ١٠ ج،تهذیب االحکام). ق١٤٠٧ (----------]. ٣٢[
 .دفتر انتشارات اسالمی، قم، ٥ ج،الخالف). ق١٤١٣ (----------]. ٣٣[
 .المکتبة المرتضویة، تهران، ٨ ج،المبسوط). ش١٣٨٧  (----------]. ٣٤[
 .دار الکتاب العربي بیروت، ،النهایة ).ق١٤٠٠( ----------]. ٣٥[
 .ی نجفیکتابخانه آیة هللا مرعش قم، ،الوسیلة). ق١٤٠٨( بن حمزهیمحمد بن عل ،یطوس].٣٦[
 .دفتر تبلیغات اسالمی، قم، ٤ ج،حاشیة االرشاد). ؟(یشهید ثان، يالدین بن عل زین ،یعامل ].٣٧[
 .دفتر تبلیغات اسالمى، قم، ٩، جالروضة البهیة). ق١٤١٢ (----------]. ٣٨[
 .موسسة المعارف االسالمیه، قم، ١٤و٩ ج،مسالک االفهام). ق١٤١٣ (----------]. ٣٩[
 .دفتر تبلیغات اسالمی، قم، ٤ ج،غایة المراد). ق١٤١٤(شهید اول، کیمحمد بن م عاملی، ].٤٠[
 .تدارالترا بیروت، ،الدمشقیة اللمعة). ق١٤١٠ (----------]. ٤١[
تقریرات درس خارج آیت هللا ( احکام السرقة علی ضوءالقرآن والسنّة). ؟(سید عادل علوی، ].٤٢[

 . قم، کتابخانه آیت هللا مرشی،)مرعشی نجفی
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 قم، ،)الحدود(تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله). ق١٤٢٢( محمد فاضل لنکرانی، .]٤٣[
 ).ع(مرکز فقهی ائمه اطهار

 .سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی: ، مقرر فقه الحدودخارج درس ----------]. ٤٤[
 .دفتر انتشارات اسالمی، قم، ١٠ جکشف اللثام،). ق١٤١٦(محمد بن حسن فاضل هندی، ].٤٥[
 .بی نا، بی جا، ٢ ج،الشرایع مفاتیح). ؟(محمد محسن بن شاه فیض کاشانی، ].٤٦[
 .دار الکتب االسالمیه، بی جا، ٧ ج،الکافی). ق١٤٠٧(ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی، ].٤٧[
دفتر ، قم، ١٣ ج،البرهان مجمع الفائدة و). ق١٤٠٣(احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ].٤٨[

 .انتشارات اسالمی
 .موسسه دارالعلم، قم، ٢ ج،الوسیله تحریر). ؟(سید روح اللّه موسوی خمینی، ].٤٩[
 .نشر میزان تهران، ،جرایم علیه اموال و مالکیت). ش١٣٧٤(حسین میرمحمد صادقی، ].٥٠[
 .یدفتر انتشارات اسالم قم، ، النجاشیرجال). ق١٤٠٧(أبی العبّاس أحمد بن علي نجاشي، ].٥١[
 .داراحیاء التراث العربی، بیروت، ٤١ ج،جواهرالکالم). ؟( حسن بن باقرمحمد نجفی، ].٥٢[





 


