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 وضعی در پیشگیری مسئولیت ی اصلی رفعضابطه رسانی؛هشدار

 جرم از خطرناک

 **راضیه صابری  *علی صفاری

 )22/8/49: پذیرش تاریخ  4/7/44: دریافت تاریخ(

 
 چکیده؛

یری تدابیر پیشگ اتخاذ های ضروریشرطعنوان یکی از پیشبه شرط ضرورت هشداررسانیی حاضر، مقالهدر 

 هشدارگیرد. ابتدا ضرورت می تبیین قرار عنوان کلی مورد رسانی تحت دوشرط هشدار شود.بررسی می وضعی

تیابی آن جهت دسشرایط شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم

عنوان هگیرد. بکاران مورد سنجش قرار میی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزهبه شیوه

ی عادی تجهیزات پیشگیرانه شده که شهروندانامروزه این مسئله رایج شد که خواهد  مطرح ی بحث،نتیجه

دولتی که برای تمام اقدامات  است یضرور دهند.میاستفاده قرار خطرناکی را برای حفاظت از امالکشان مورد 

شود  گذاریوننی قاوضعی نیز وارد عرصه ی تدابیر مربوط به پیشگیریبرا نموده،گذاری شهروندان اقدام به قانون

یکی از  نماید. مرزی را مشخص و از سوی شهروندان حد صورت گرفتهگونه اقدامات طریق برای اینو از این 

موجب این به افراد است و به« رسانیهشدار یا اطالع»اصل شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی 

مدنی  از مسئولیت معاف دهد،یات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار به عملاصل هرکس قبل از اقدام 

 پیشگیری وضعی است. در موردی اواحدهمادهجهت تنظیم  بندی مطالب نیز درجمعنهایت در بود.و کیفری خواهد 

 مسئولیت.رسانی، هشداررسانی مناسب، های هشدارشیوه وضعی خطرناک،پیشگیری  واژگان:کلید
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 ؛مقدمه

( 6141صابری،  و )صفاری «وضعی از جرم شناختی پیشگیریجرم-ضوابط حقوقی» یدر مقاله

نه و پیشگیرا عرفی بودن اعمال ابزارهای لزوم شرایطی چون ضرورت غیرقانونی بودن تجاوز،

تر لشد. توضیحات کامبحث پیشگیری خطرناک رسانی برای تعبیه ابزارهای ضرورت هشدار

ن خطرناک در ای وضعی تدابیر پیشگیری رسانی در صورت اتخاذپیرامون شرط ضرورت هشدار

 .گرددمیتقدیم مقاله 

برابر متجاوزان  در عادی پیشگیری وضعی توسط شهروندان تواند مجوزی برای اِعمالآنچه می

دیگر همین برقراری  سوی اجتماعی یا ترکیبی از این دو است. از نظم احتمالی باشد، اعمال حق،

شهروندان در مقابل  یپیشگیرانه کند که اقداماتمی اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب نظم

صورت، دفاع از حق یا اقدامات  این خاصی باشد. در غیر محدود به شرایط ،حقنا تعرضات

 ینهمچن .شد ناحق خواهد برای وقوع تعرضات یاحتمالی، مستمسک کارانپیشگیرانه در برابر بزه

ین در اطراف ا بحث گذار در باب پیشگیری وضعی و شرایط خاص آن،به سکوت قانون نظر

-ام عدالتی در نظنتیجه بیهای متفاوت و درامر باعث ایجاد رویه قضیه اختالفی است و همین

فقهی و گیری از اصول و قواعد شد که با بهره یشنهادپ اساس، همینبر گردد.یفری میعدالت ک

ط ی پیشگیری وضعی و سپس شناسایی شرایتوجه به اصول و فلسفه ضمن بشری،حقوق عد قوا

توان اران میکو برخی بزه متخصصان وضعی در نگاه مردم عادی،پیشگیری  فردمنحصربهخاص و 

 شد. تریفری نزدیکنظام کو به عدالت در  رفع کرداین نقیصه را 

یک  الزم و کافی برایی این شرط و کیفیات کنندهاست مبانی توجیه الزم به همین منظور،

دارای  الهمق ین،؛ بنابرایردقرار گرسانی مفید و مؤثر از لحاظ نظری و میدانی مورد بررسی اطالع

با بررسی  روش تحقیق است. ابتداگیری دو کارنظری و میدانی است که مستلزم به دو قسمت

پیمایشی کم و کیف  با روش سپس تحلیل شده، ون تبیی ی بحثنظر یمبان ،در کتابخانه منابع

و زنان  مردان شده،بررسی واقع مورد ،6142تابستان ی که در آمار یجامعه اند.ها ارزیابی شدهآن
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ها به رد یا قبول میزان تمایل آن تا اندشده ی انتخابطور تصادفبهتهران از مناطق شهر در یکی 

است که  نفر 612شامل نمونه  گروه .گردد یابیارزوضعی شده برای پیشگیری بینیشرایط پیش

ن هماهنگی با مسئولی چون باشند،ها محکومین به حبس در زندان مرکزی مشهد میتعدادی از آن

 نگردید.های تهران میسر نامه در یکی از زندانجهت پخش پرسش

 عدد 16نامه، پرسش 612مجموع  از ده،یک آمی شماره در جدول طور کههمانکلی طوربه

توسط محکومین به  عدد 16و وکالی دادگستری،  قضات از اساتید، متشکل توسط کارشناسان،

گردیده  یلتکم دیده بودند،مواردی بزهعادی که خود در توسط افراد  مورد 77و جرم سرقت 

شده  ساخته 1لیکرتمقیاس باشد که بر اساسساخته مینامه محققپرسش پژوهش، ابزار است.

 وتهیه  به اقدام نیاز،های مورد داده گردآوری برای میدانی،های بررسی در یقت،در حق است.

 ترینمهم همراه شد که مشاهدهو مصاحبه  با نظرآماری موردی بین جامعه در نامهپرسش تکمیل

گذاری آن بر نمرهی باشد که شیوهمی الؤس 22 یدارانامه پرسش است. میدانیمطالعات  بخش

 ام،تهیم نگرفتصم مخالفم؛شدت به ؛مخالفم ؛موافقم موافقم؛ شدتبه) یااساس مقیاس رتبه

-آزمون طریق از هانامهپرسش اعتبار باشد.یم مخالفم(، احتماالً ام،یم نگرفتهتصم موافقم؛ احتماالً

 612ی، جامعه آمار یاناز م 1کوکران فرمول بر اساس .به دست آمد درصد 89، 2کرونباخآلفای

                                                           

شود و می انجام نامهپرسشگیری در تحقیقاتی است که بر اساس های اندازهمقیاس ترینیکی از رایج لیکرتیاسمق. 6

 یخود، تعداد یقمحقق با توجه به موضوع تحق یفمقیاس یا ط شده است. در اینداع( اب6486-6471) لیکرترنسیس توسط

گرایش خود را مشخص کنند  یزانهای چندگانه، مها و پاسخدهد تا براساس گویهمی کنندگان قرارگویه را در اختیار شرکت

 (.46 -17: 6187سلیمی،)

پذیری و یا پایائی گیری اعتمادهای اندازهروش ینترمتداول از یکیده و شکرونباخ توسط کرونباخ ابداعآلفاییبضر .2

 یطو تحت شرا یلهسنجش با همان وسهای موردنامه این است که اگر صفتست. منظور از اعتبار یا پایایی پرسشا هانامهپرسش

اعتماد  یتقابل ین آزمون برای ارزیابیا .یکسان حاصل شود تقریباً یجگیری شوند، نتااندازه مختلف مجدداً یهامشابه و در زمان

 رودیم ، به کاراستای گزینههای آن چندشده و جوابصورت طیف لیکرت طراحیای که بهنامهپرسش یا پایایی

(www.azinpajoohesh.ir.) 

 ت: اس شرح ینبدها برای محاسبه حجم نمونه آماری است که فرمول آن ین روشپرکاربردترفرمول کوکران یکی از  .1

http://madsg.com/what-is-likert-scale/
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://www.azinpajoohesh.ir/
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 جلب و نمونهی جامعه انتخاب و نامهپرسش شدن یینها از پس .به دست آمد نمونه عنوانبه نفر

داده  پژوهش در یریگسوءعدم  و بیشتراطمینان  برای افراد به توضیحاتی نمونه،افراد  رضایت

 حاصله، اطالعات و هاداده نهایت،در  ید وگرد یلتکم افراد نام نوشتنها بدون نامهپرسش و شد

 .شد استخراج Excelافزار نرم از طریق فرضیات آزمون جهت

 
 انیگوپاسخ یفرد یهایژگیو -6 جدول

هایی دهندگان و نسبت آنان از حیث ویژگیپاسخ ( تعداد6شماره )های جدول هر یک از ستون

سال و یانم بندی سنی به جوان،یمتقس دهد.دیدگی را نشان میو تجربه بزه سن همچون جنسیت،

 است.گرفته باال صورت به سال 17و  17-47، سال 47-27 یسنهای پیر بر اساس رده

 ی از مردم،ترگسترده یفطنظرات یابی به منظور دستعادی به افراد مربوط بههای نامهپرسش

 در است.شده یل تکم کنند،میکشور در تهران تحصیل  ط مختلفنقادانشجویان که از  توسط

 نبود.پذیر نامه امکانیل بیش از این تعداد پرسشتکم ها،سبب ضیق وقت آنمورد کارشناسان به 

ها توسط نامهرغبت برای تکمیل تعداد بیشتری از این پرسشو  وجود میلبا مورد محکومان نیز، در

نامه یر برای مالقات با زندانیان و حتی تکمیل پرسشوپا گدستوجود مقررات  به سبب آنان،

                                                           

 
 http://isn.moe.gov.ir: واقع در سایت: 6142جعفریان و کرمی، ملک
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مشکالت  با ،تعداد ینهمنبود و حتی تکمیل های بیشتری میسور نامهیل پرسشتکم توسط آنان،

 داد.خود اختصاص زیادی را به  ید و وقتروبرو گردای عدیده

شده به دادههای اختصاص شود یکی از ستونمی یک مشاهدهطور که در جدول شماره همان

 ( نشان2شماره ) جدول در ادامه، لذا دیدگی است.بزهدیدگی یا عدم ی بزهبه سابقه مربوط آن،

اند چه تعداد با دستگیری یا دیدگی داشتهی بزهدهندگانی که تجربهیان پاسخاز مدهد که می

یشگیرانه پ تدابیر عدم اتخاذنفی پلیس و اتخاذ یا مثبت یا م واکنش کار یا عدم آن،مجازات بزه

 اند.بودهروبرو 
 

 
 ارتکاب از پس کارانبزه تیوضع: 2 جدول

 در (،6ره )شماجدول  بر اساسکاران دیدگی صفر بزهتوجه به درصد بزهنمود که با باید دقت 

 است.نشده کاران تعریف مخصوص بزه ستون (،2شماره )جدول 

راوانی ف یدادن ادله توجه به اینکه در خصوص چرایی و دلیل ضرورت هشدار مراتب و با بنابر

باشد  رطش یناتواند دلیلی بر ارزش و حجیت مفاد می ادلّهنمود که هرکدام از این  توان بیانرا می

دامات اق ددر موررسانی هشدار ادعا کردباشد تا بتوان است شرایطی فراهم یگر الزم د یسوو از 
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یت سئولعدم مشده و بر اساس آن حکم به  شکل صحیحی انجام مربوط به پیشگیری وضعی به

 جانبه به مبنا و چراییدقیق و همه ضمن تحلیل تا گردیده تالش مقاله ینا در داد،دهنده هشدار

 ذال شود. مناسب اشاره هشدار وضعی و همچنین فنون یکرسانی در پیشگیری شرط هشدار

 دادن در پیشگیریهشدار دادن و شرایط  هشدار عنوان بایستگی دو قسمت تحت در مطالب،

مبانی نظری مربوط و دالیل موافقین و مخالفین  قسمت هر در گردد.می خوانندگان وضعی تقدیم

ساخته های محققنامهشده و مستخرج از پرسشانجام تحقیقات بر اساسها و نیز ارزیابی هریک آن

صل اشود. نتیجه اینکه یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی بررسی می

رانه هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگی اصل یناموجب به افراد است. به« رسانیهشدار یا اطالع»

 بود.مدنی و کیفری خواهد از مسئولیت  معاف ،هشدار دهدسایرین خطرناک و مهلک به 

توان م میوضعی هی پیشگیری ی دقیق در زمینهواحدهیم یک مادهبا تنظبه اینکه  نظر ین،مچنه

فری یدستگاه کو هم عدالت را در  کرد یریجلوگها از تعارضات در صدور احکام توسط دادگاه

 است. شدهعنوان پیشنهاد ارائه ای بهواحدهگیری مادهانتهای نتیجه در تر ساخت،ناب

 دادن؛ هشدار بایستگی .1

-العهشدار یا اط»در قلمروی پیشگیری وضعی اصل  یمهم و کاربرد شک یکی از شروطبی

 ود،شتنها تأثیرگذاری اقدام پیشگیرانه تأمین و حتی بیشتر مینه شرط ینا است. بر اساس« رسانی

طرناک و خ از نوعیژه وپیشگیرانه به اقدام به عملیات هرکس قبل از حقوقی نیز ازلحاظ بلکه

بود. در خصوص  و کیفری خواهد یمدن یتمهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئول

ین کدام از انمود که هر توان بیانی فراوانی را می، ادلّهشرطاین  یشناسجرمحقوقی و  ضرورت

ل ه شرح ذیتوان برا می یلدال ینباشد. اهم ا شرط ینتواند دلیلی بر ارزش و حجیت اادله می

 داد.بررسی قرارمورد
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 های فقهی؛بایسته .1-1

ویژه هبآمدی آن را ایران و اهمیت و کار حقوقی آن در نظام یفقه و گستره ثیر قواعدأنقش و ت

، یحل مشکالت نظام حقوق یگرفت. برا یدهتوان نادنمیاساسی  قانون 617و  4اصول با توجه به 

فقه  و اسالمی است که در متون ینشود. انصاف ا اسالمی مراجعه فقه متونمبانی و است به  الزم

 ی جاری نظامها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویهدارد که توجه به آن قواعدی وجود

نظام  درهای انباشته از حجم پروندهگشا بوده و حتی مشکلتواند یقضائی ایران، م -حقوقی

اط تواند فرا روی قاضی در استنبکه می قواعد کاربردیاز  یکیزمینه،  همین در .بکاهدیی قضا

 است.« تحذیری قاعده»مورد در دعاوی حقوقی یا کیفری باشد،  حکم قضیه حسب

هد، د سایرین هشدار عملیات خطرناک و مهلک به کس قبل از اقدام بهقاعده هر ینموجب ابه

 بود. ولیت مدنی و کیفری خواهدالزم معاف از مسئ در صورت وجود شرایط

آن،  و در یدهمعروفی است که از امام صادق )ع( نقل گرد تحذیر در فقه روایت یمبنای قاعده

داللت و  و است که ازنظر محتوا آمده« قد اَعذَرَ مَن حَذَّر» )ع( یعل عبارت معروف حضرت

؛ 488 :.قـ. ه 6424 )طباطبایی، ضعف است از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی همچنین از

 :.قـ.ه6477 طرابلسی، براج؛ ابن116 :.قـ. ه 6424 ،ینی؛ ابوجعفرکل14 :.ق ـ.ه 6474 عاملی، حرّ

 (.61: 6189 مشهدی، ؛ صباح969

با  مسئولیت رفعکه  آمدهین چن« حذرمن أعذر» یتفسیر قاعدهدر فقهی  برخی از کتب در

-نندهکایجاد مالک شخص خطرناک ناظر به فرضی است که خود ایجاد محیطصورت  تحذیر در

ر خطرناک نیازی به هشدار نیست و د محیط شخصی باشد، با ایجاد ی خطر نباشد و اال اگر ملک

 یعهده بر یدیده، ضمان شده و خسارت اذن به ملک وارد صورت نسبت به شخصی که بدون ینا

 :.ق ـ.ه6467 شاهرودی، هاشمی محمود نظر سید معی از نویسندگان زیر)ج یردگنمی مالک قرار

989.) 
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 رابطه با عدم صادق )ع( در فوق به حدیث معروف امام که مبنای نظر دهدمی نشان هابررسی

گونه نای یکی از فقها. گرددیمأذون بازم یرچاه در ملک خویش، نسبت به شخص غ ضمان حافرِ

شود و در چاه  اذن مالک در ملک وی وارد طور که اگر شخصی بدونهمان»اند، نموده استدالل

شود، در مورد حدیث مربوط به ضمان شده در ملک او سقوط کند، باعث ضمان مالک نمیحفر

داده و  تحذیر نیز، چنانچه مالک در ملک خود اقدام خطرناک را انجام یرامی در بیان قاعده

د، باش نگرفته شود و از جانب مالک نیز تحذیری صورت ملک او وارد به اذن دیگری بدون

مبنای حدیث امام  (. هرچند76 :.قـ. ه 6478 ،یکاشان ی)مدن «موجب مسئولیت مالک نیست

ای وارد بر آن، در مقاله نظر شده و توضیحات و ایرادات تفسیری صادق )ع( که دلیل صدور این

 و فاری)ص «فقهی و حقوقی وضعی در پرتو قواعد د حق پیشگیریتحدینقد عدم»تحت عنوان 

 دیدگاه، اما الزم به یادآوری است که در این زمینه شده داده ( توضیح669-668: 6142 صابری،

 با ید، بایاقدامات خطرناک ولو در ملک شخص یدگاه،د ینمطابق ا دارد.نیز وجود  مخالف

محض است  یقتلی واقع شود خطااگر صورت اینچه در غیر هشدار از جانب مالک انجام شود.

 ارد، درد مالک وجود یرمسئولیتی که برای غ همان یعنیگیرد؛ می عاقله قرار یو ضمان بر عهده

 :.ق ـ.ه 6474)صاحب جواهر(،  یشخصی خود نیز صادق است )نجف مورد مالک نسبت به ملک

14.) 

 قانون 114ی و جایگزینی آن با ماده6142مصوب یات اسالمقانون مجاز 978ی ماده یببا تصو

شخص  به مالک نسبت به اقدامات صورت گرفته در ملک خویش نسبت یمجازات سابق، حت

است که صدمه یا تلف به علت اغواء،  صورتی شود و آن در شناخته تواند مسئولمأذون می یرغ

متن  با استنباط از یحالت ینند به مالک باشد. در چنانگاری در اطالع دادن و مانند آن مستسهل

مان از ض رسانی کامل و صحیح، ازجمله ابزارهای مفید برای رفعیک این ماده، اطالعی تبصره

 شود.می مالک تلقی
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الم، ع عقالییرا ز ،هماهنگ استی نیز عقل یی تحذیر با مبناقاعده ی،شرع یمبناعالوه بر 

معرض آسیب از جانب  که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش که درای را دهندههشدار

 (.62: 6176 محقق داماد،؛ 99 :6189 شناسند )فلّاح،نمی هد ضامندمی اوست، هشدار

ادیقی گسترده و مص یاربس یی آن، قلمروقاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ینا

دید خطر و ته موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال ر هرکه دطوریبه دارد.احصا یرقابلغ

-هب در صورت یندارد؛ بنابرا باشد، کاربرد داشته برای سالمتی، جان یا مال انسان در آن وجود

از  وضعی برای حفاظت اما مشروع و قانونی که در قالب پیشگیری ،بردن وسایل خطرناککار

ی بر دادن مبن ی تحذیر و با هشدارشود، مالک بر اساس قاعدهمی جای دیگر استفادهمنازل یا هر

 ارد.دمسئولیت را از دوش خود بر تواند باریگونه تجهیزات خطرناک، مشدن این کار بردههب

استفتائات  در برخیرؤیت  قابلگیری تجهیزات محافظتی غیرکاردر هنگام به یرسانلزوم اطالع

به بحث ضمان  مربوط استفتا یناول شود.می ی آن عیناً نقلگرفته که دو نمونهتأکید قرارنیز مورد 

استفتا دوم  و به حفظ مال است ی مربوطبرابر تلف کردن حیوان به سبب اقدامات پیشگیرانه در

 .مربوط است در این مقاله بحث مورد یخاص به قضیه طوربه

 اول:ی استفتا

، برندمی چینند و از بینقریه زراعت را می خانگی اهل آن مرغانکند و می شخصی زراعت»

 میرند،خورند و میپاشد و مرغان میآلود میی زهرزراعت برای جلوگیری از مرغان، دانه صاحب

تاوان آن دسته از مرغان که با زهر از  یاکرده، آ خبرها را نیز از کار خود باصاحبان مرغ یبعض

 ؟«زراعت است ه گردن صاحبروند بمی بین

؛ 6178:287 )تبریزی، «نیست ندارد و ضامن باشد مانعی کرده ملک اعالماگر صاحب»پاسخ: 

 (.187: 6189 نژادی،یان؛ عل271: 6171 ،یصانع
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 استفتا دوم:

ی چون اعمال خویش از دستبرد سارقین به منظور حفظ اموالبه اینکه امروزه مردم به با توجه»

 اعدر قالب دف یاعمال ینچن یانمایند، آمی دار در اطراف دیوار منزل خود اقدامی سیم برقتعبیه

با اقدامات  نرفته یعنی یشج در دفاع پتدرّ یاساس قاعده گفت بر یدگیرد و لذا بامی مشروع قرار

رد چه ف کهیملک درصورت ترتیب صاحبتوانسته از مال خود دفاع کند و بدینکمتر هم می

ای هدیوار، به منزل او بیاید و در اثر گرفتار شدن به کابل اذن او از باالی سارق، بدونسارق یا غیر

ر اساس اینکه ب یانماید، مسئول و ضامن است؟  شده و فوت گرفتگیمتصل به برق، دچار برق

یری ضمانی در برابر غ دهد و هیچ اقدامی نسبت به ملک خود انجام است هرتسلیط مختاری قاعده

 ؟«ندارد؟ و یا شرایط خاص دیگری بر این قضیه حاکم است شده ل او واردزاذن به من که بدون

ضعی و شرط برای اقدامات مربوط به پیشگیری دو ییرندهدربرگ دتوانپاسخ این سؤال که می

 شرح است: ین، بدباشدنیز 

 و البته مالک نیز هشدار -2؛ملک نباشد از دفاعبرای جلوگیری از سرقت و  یدیگرراه  -6»اگر 

 «.ندارد تینیست و مسئولی در برابر سارق یا غیر او ضامن ،شوند ای که افراد مطلعگونهباشد به داده

 یترؤخطرناکی که قابل هنگام تقویت آماج با استفاده از تجهیزات رسانی درلزوم هشدار

برابر  حفاظت از مرزها در شود. امروزه جهتمی ز مشاهدهحفاظت از مرزها نی نیستند، در

ی ، در قالب توسعهتروریستیهای برابر گروهک مخدر و یا حفاظت در قاچاقچیان کاال و مواد

 ود و درشمی مین استفاده عنوان یکی از اشکال و انواع پیشگیری وضعی از میدانِمحافظت به

رسانی، حتماً عالمت خاصی که بیانگر احتمال خطر جهت اطالع بهبردن میدان مین، کارههنگام ب

 گردد.می مرگ افراد در هنگام ورود به مرز است نصب

شود. یم مسئولیت مشاهده تحذیر برای رفع یقاعده ای مشابهِانگلستان نیز قاعده در حقوق

 6484و  6497مصوب  «متصرفین قوانین مسئولیت»اساس  کشور، مالک بر ینموجب حقوق ابه

 شوند اعم از مأذون و یا متجاوز را برافرادی که وارد ملک او می به تمام ی مراقبت نسبتیفهوظ
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برابر  ی مراقبت دریفهوظ 6484 ینمتصرف مسئولیت یک قانونی ( ماده9موجب )بند عهده دارد. به

انند اخطار های منطقی؛ همبرداشتن گام گیرد، بامی ی ساکن قرارعهدهبه متجاوز که بر خطر نسبت

ماده ین ( ا1موجب )بند شود. به تواند از مالک برداشتهمرتبط می وجود خطر دادن به یا هشدار

 پذیرد و اقداممی به شخصی که خطرات را آگاهانه دادن، نسبت نیز، مالک باوجود هشدار

 (.Cooke, 2001: 173ندارد ) عهده تی بروظیفه و مسئولییچ دهد، همی خطرناک را انجام

علت مغازه به آن صاحب یکموجبشد که به مطرح 6447ای در سال راستا پروندههمیندر

ود حفاظت از ملک خ یبود، برا گرفته سرقت قرار بار مورد ی او طی دو سال، هشتاینکه مغازه

شدن  ه کشتهب تله منجر بردن اینکارهنمود. ببار ی مرگتله به گذاردن اسلحه به شکل یک اقدام

تل مالک به ق دادگاه، شخص حکمبود. به مغازه آمده سارق نوجوانی شد که برای سرقت به آن

 یاطراف که به تعبیه هایمغازه پس بود که صاحبانشد. ازآن عمد سارق نوجوان محکومغیر

رفع  بودند، جهت نموده برابر سارقان اقدام خود در های مرگباری برای حفاظت از ملکتله چنین

ی در های انفجارتله چنینن بردکارهبر ب یدهنده، مبناز خود به نصب عالئم هشدار یتمسئول

ود آگاه از وج تبع آن در صورت ورود خسارت جانی به سارقِ های خود پرداختند تا بهساختمان

 ,Gardner&Andersonایر خسارات بدنی نگردد )ها به قتل یا سخطر، موجب محکومیت آن

2009: 113.) 

 ؛وضعی پیشگیریهای بایسته .1-2

جامعه  یاز اقسام پیشگیری است که نه بر توسعه یکیعنوان ی خود بهنوبهوضعی به پیشگیری

 ینا است و از یهای ارتکاب جرم مبتنها و فرصتکاهش موقعیتو نهادهای آن، بلکه صرفاً بر

راف از جرم و انص از نسبت به سود احتمالی حاصل و خطر زحمت ،بردن تالش دنبال باالبه یقطر

 است. آن

ای بب رابطهساقدامات پیشگیری وضعی بر کاهش یا حتی متوقف نمودن ارتکاب جرم به یرتأث

(. 664: 6188 نژاد،انتخاب عقالنی وجود دارد )رحیمی یاست که بین پیشگیری وضعی و نظریه



 
 
 

 
 

 671 

 

 6931 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم

مبنا است  ر ایندهد بمی عقالنی پیوند ی انتخابی نزدیکی که پیشگیری وضعی را به نظریهرابطه

 تصمیمی احتمالموجود و سود هنگام ارتکاب جرم با محاسبه خطرات  کاران، بهبزه یا اکثر که همه

 انتخاب یک کار درواقع دست به ینبا ا و بدهند خود را ادامه یگیرند که طرح مجرمانهمی

همواره وجود  ی( انتخاب عقالن6 باید فرض کرد که: یناند؛ بنابراچند محدود زدهعقالنی هر

نشینی اقدام پیشگیری وضعی مؤثر، عقب یکبا  یرااست، ز غالباً آنی یانتخاب، انتخاب ین( ا2؛دارد

: 6182،ییع؛ شف174-179: 6187، ی؛ صفار168: 6171 )گسن، کامالً منطقی و محتمل است.

47.) 

 شود خطر ارتکاب جرم از دیدمی اینکه در اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی سعی لحاظ با

 کاربزه یداشود، ب عقالنی از ارتکاب جرم منصرف یمحاسبه ییجهرود تا درنت احتمالی باال کاربزه

ارتکاب  تالش و زحمت خطر، بردن پیشگیرانه که در جهت باال گونه تدابیراحتمالی از وجود این

صورت، چنانچه اقداماتی که برای حفاظت از اموال اینغیریابد. دری گردیده، آگاه جرم اتخاذ

نتواند  راحتیهب یکار احتمالای باشد که بزهگونهگیرد، بهمی در قالب پیشگیری وضعی صورت

 حتملمغیرو پیشگیری  نداشتهای فایده یابد؛ عمالً آگاهی هاآنو از وجود  ودهنم ها را مشاهدهآن

احتمالی  ارکمطلع شدن بزه ،خطر عنوان یکبهپیشگیری وضعی ی اقتضای محاسبه یرا؛ زشودمی

 .محاسبه گردد دهدمی ی عقالنی که انجامتدابیر و تجهیزات است تا در محاسبه از وجود این

ک رسانی نیز از طرف مالنیست و اطالع مشاهدهقابلراحتی های که بانجام اقدامات پیشگیرانه

م حاصل از ارتکاب جر ی عقالنی خود سودکار در محاسبهشود بزهمی گیرد، سببنمی صورت

 پوشاند.ی عمل بخود در ارتکاب جرم جامه یمکرده و لذا به تصم یآن فراوان تلق به خطر را نسبت

رسانی از به اطالعنیپیشگیری ات و تدابیر خطرناک برای سخن اینکه استفاده از تجهیزی گزیده

 تی واردکار خساربه بزهرفته و حتی تا احتمال وقوع باال گردد می سببی رسانعدم اطالع دارد و

ی برای گسترکار یا دامگاه خسارت زدن به بزههدف در پیشگیری وضعی هیچ کهیشود. درحال

 ی مسیر ارتکاب جرم است و برای رسیدن به اینتن او از ادامهاو نبوده بلکه هدف صرفاً بازداش
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اطالع  هاکاران احتمالی از وجود آننصب گردد که بزه یاگونهحفاظتی به مهم باید تجهیزات

 .یابند

( که CPTED) یطیمح یطراح یقاز طربرای پیشگیری رسانی در رابطه با لزوم اطالعتحقیقات 

طر در خ نصب عالئمبا  داد که دهد، نشانوضعی را تشکیل می خود یکی از مبانی پیشگیری

ناسب م عالئم و تابلوهای و رفته باال هامکان امنیت این میزان مسکونیی هاورودی مکان قسمت

 ،یمی؛ ابراه67: 6189 در محله کمک کند )هون،از امنیت مثبت  تواند در ایجاد تصویرو خبری می

6184 :14.) 

پردازد که از هایی میکه به شرح تالش« OL»ای تحت عنوان برنامه حاصل از اجراینتایج 

د نیز مفی کنند گذاریعنوان راهی برای محافظت، اموال خود را عالمتخواهد تا بهشهروندان می

-هشود، بمی خواسته از شهروندان برنامهاین  . درکندمی رسانی را تأییداطالع بودن و ضرورت

 دهند که به قرار شانیها و مکان زندگی روانی تابلوهایی را روی پنجرهنوان عامل بازدارندهع

به ین بنگرید (. همچن214: 6184دهند )خلعتبری،  ی وجود این برنامه هشدارسارقین بالقوه درباره

ر آمریکا دکاهش مهاجرت قاچاقی که  ینحوه ناظر به یپروژه دررسانی بر پیشگیری اطالع یرتأث

 (.277: 6188 )کالرک، است شدهانجام

 رانه، نقش یکتجهیزات پیشگی کاربرداحتمالی مبنی بر  کارانِرسانی به بزهاطالعکه ایننتیجه 

- ثیرأکار تعقالنی بزه یگیری و محاسبهکند که در تصمیممی روانی را ایفا یعامل بازدارنده

 ی مسیر ارتکاب جرم شود.تواند باعث بازداشتن او از ادامهگذاشته و این امر است که می

 ی؛بشر حقوق هایبایسته .1-3

ی یشگیرانهپ ابزارهای کاربردمورد  رسانی درضرورت اطالع یکنندهدیگر از مبانی توجیه یکی

کلی لزوم رعایت طور، قواعد مربوط به رعایت انصاف و عدالت و بهزاخطرناک و خسارت

 بشری است. موازین حقوق
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 ه فکرآوردن آنچ دستهب یگیرد، برا چه روابط بین افراد بر مبنای عدالت و انصاف شکلهر

کی از بهترین یاگرچه  ینشوند؛ بنابرامی متوسل یکنند استحقاق آن را دارند، به خشونت کمترمی

شر ب حقوق رعایت موازینساز است ولی با ابزارهای خطر یشگیریپ یت،امن ینهای تأمشیوه

 گردد.میآن شدن تر عادالنهتر و معقولموجب 

ضد یا  لتیعداامنیت و پیشگیری، احساس بی که اقدامات راجع به تأمین یزمان یبترت ینبد

گذاشت؛ زیرا این نوع از اقدامات ممکن است  عکس خواهدکم یا  یرانگیزد، تأثرا بر یبشر

 نشعادالنه، سرزکند. ضمن اینکه رفتار غیر شورش تحریک امنی شده و افرادی را بهموجب نا

 (.19: 6178 دارد )ابراهیمی، دنبالاخالقی دیگران را نیز به

است.  آمده صراحتبه نیز مختلف پیشگیری جرم در اسناد از بشر در پیشگیری رعایت حقوق

 جرم و کیفیت از با موضوع پیشگیری «کارانجرم و اصالح بزه از پیشگیری یکنگره ینششم»در 

 یلکاراکاس، تشک ، در شهر6487توسعه، در سال درحال کشورِ بار در یک ینزندگی که برای اول

 نیهشتم»شد.  کاری توصیهمبارزه علیه بزه ملل در ها و رهنمودهای سازمانرمنُ یتگردید، رعا

- نیز در ارتباط با جرائم «اصالح مجرمین مورد پیشگیری از جرم و ملل در سازمان یکنگره

منیت ا تدابیری در جهت بهبود ها به اتخاذدولتکه در آن  کرد یبای تصوقطعنامه ،انفورماتیک

 های بنیادین دعوتبشر و آزادی حقوق یت، رعایخصوص یماز حر یت، حمایشگیریپایدار، پ

 (.92: 6147)الف(، یمیشدند )ابراه

رچند ه ؛اندنموده یگذاراجرا درواقع نوعی قانونهنجاری و قابل تدوین قواعد ها، باکنگره ینا

 یراد غاسن»شده هایی که توسط نهادهای مختلف سازمان ملل تصویبو قطعنامه اسناد اکثریت

فاده و عرفی است المللیندر معاهدات و نیز حقوق ب ازپیشیشوجود، باینبا یاست؛ ول« آورالزام

 یکنوان عتواند بهیسال فعالیت است، م پنجاه یاسناد که نتیجه ینشود. امی فتهکار گرهب

 ادداشته، قلمد مورد آن وجود حداکثری در هایی که امکان توافقکامل از حوزه« ینقوان همجموع»

 )ابراهیمی، یستها به پیشگیری مطلق ناسناد این است که تعهد دولت ینمشترک ایام گردد. پ



 
 
 
 

 

 674 

 

 ی اصلی رفع مسئولیت در ...هشداررسانی؛ ضابطه 

کند.  های حقوقی تبعیتبرخی محدودیت پیشگیری باید از های(؛ یعنی سیاست174-199: 6184

باید رسیدن به آن هدف ن یقیمتی حاصل شود؛ برا به هر یستپیشگیری ممکن ن واقع، هدفِدر

 ای را توصیهوسیله هر ،هدف هرچند عادالنه باشد یراکرد؛ ز را توصیه یوسیله و هر اقدام هر

 نیست. در چارچوب حقوق بشر پیشگیری مطلق از خشونت لزوماً مطلوب .کندنمی

باید که نجمله آنشخص یا گروه در مقابل جامعه دارای تکالیفی است از ها، هرعالوه بر دولت

اساسی  هایبشر و آزادی آن مخدوش ساختن حقوق یورزد که هدف یا نتیجه به فعالیتی مبادرت

نکته اساسی با عبارتی مشابه در  جهانی حقوق بشر(. اینی اعالمیه 17و  24دیگران است )مواد 

اروپایی  کنوانسیون 24و  27( و مواد 6411مدنی و سیاسی ) المللی حقوقپنج میثاق بینی ماده

 نقض بشریرقابلخصوص در ارتباط با حقوق غاست. این مسئله به شده بشر نیز تصریح حقوق

 (.694: 6147براهیمی )ب(،شود )امی مطرح

از  برخورداری یاست و زمینه یحقوق که جزء الینفک حق زندگی و کرامت انسان برخی از

 المللی حقوقبین یثاقم 1 ینقض نیست )مادهشرایطی قابل سازد، در هیچمی حقوق را فراهم یرسا

باشد،  دهش المللی حمایتبین کنوانسیون حقوق صراحتاً توسط یک ینمدنی و سیاسی(. خواه ا

 حقوق» صراحت اینمدنی و سیاسی، به المللی حقوقبین عرفی باشد. میثاق خواه ناشی از حقوق

شمارد؛ مانند حق مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا میرا بر« نقضغیرقابل

شدن قوانین سبقمابهممنوعیت عطف (،8)ماده  ی(، حق عدم بردگ7نگرفتن )ماده  ترذیلی قرار

 (.69کیفری )ماده 

کیفرها، رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا -توان برای توجیه شکنجه و سایرکه نمیهمچنان

نوع  ی یا هرثباتی داخلواحوال استثنایی مانند جنگ، تهدیدات امنیت، بیتحقیرکننده، به اوضاع

نوان عاین اقدامات خالف کرامت انسانی محسوب شده و باید بهشد؛ زیرا  العاده متوسلحالت فوق

ی های مندرج در اعالمیهبشر و آزادی یکی از موارد نقض و انکار اهداف منشور، نقض حقوق
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: 6178 ،گردد )ابراهیمی حقوق بشر محکوم یالمللی در زمینهبشر و سایر اسناد بین جهانی حقوق

 گفته باشد.نباید ناقض حقوق پیشولی یشگیری نیز (. پ681

به لزوم رعایت موازین حقوق بشر، اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی چه از  بنابراین با توجه

یابد که انصاف و عدالت و موازین  ای تحققگونهعادی باید به افراد یطرف دولت و چه از سو

ود، شمی نقض محسوبرقابلها حق بر حیات است و جزء حقوق غیترین آنحقوق بشر که مهم

است، چنانچه اعمال ابزارهای پیشگیرانه همچون  قواعد الزم گردد. برای رعایت این رعایت

از  است، مالکی که یتهای برق ازلحاظ عرف محلی تنها راه چاره برای حفظ امنی کابلتعبیه

داقل ت دیگری ححیا سیستمی برای حفاظت از ملک خود استفاده کرده به لحاظ حفظ چنین

افتادن خطراحتمالی از به کارنماید تا بزه در مورد اتخاذ چنین تدابیری اقدام یرسانبه اطالع نسبت

 و یابد. اگر باوجود اطالع ارتکاب جرم نمودن آگاهی ندگی خود در صورت اقدام بهزحیات و 

ی باشد بر اساس قاعده داشته جرم اصرار امر بازهم در تصمیم خود برای ارتکاب از این یآگاه

شری ب قدم برداشته و دیگری را که رعایت تمامی جوانب و قواعد حقوقضرر خویش  اقدام، به

 دانست. توان مسئولرا نموده نمی

بعد  ر قسمتد ید.گرد یینتبرسانی در پیشگیری وضعی نظری ضرورت اطالعاینجا مبانی تا 

ل قرار تحلیواز سه گروه افراد درگیر با موضوع مورد تجزیه سنجیرسانی با نظرشرایط اطالع

 (،آمده یلذکه در نمودار )ی جدول و است با ارائه بحث دیگر الزم قبل از ورود به البته گیرد.می

ا این مخالفت بمختصر علل  به شکلو  داده یشنمارسانی موافقان و مخالفان شرط هشدار درصد

 شود. دادهامکان پاسخ  تا حدآمده ذکر و دستوندگان بهششرط که از سوی پرسش
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 رسانیموافقان و مخالفان شرط ضرورت هشدار -4و  1جدول 

 
 (1جدول )

 
 (4)جدول 

انی رساندکی با شرط ضرورت هشدار که تعداد دهدمینشان  مقاله ینای آمار یجامعه ارزیابی

 در بینمخالفین  شده درصدداده ( نشان6شماره ) طور که در نموداراند. همانمخالفت نموده

درصد است. تعداد  49درصد و  4 درصد، 61 یبکاران به ترتکارشناسان، افراد عادی و بزه

کاران بزه ،مقابل در ؛اندک است به موافقین بسیار کارشناسان و افراد عادی نسبت ینبدر مخالفان 

شان نگروه دیگر  بیشتری نسبت به دودادن مخالفت  ارتناسب مشابه با لزوم هشد با یکهرچند 

 .تعجب دارد یجاکه  اندداده
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 رسانیموافقان و مخالفان شرط ضرورت هشدار (:1نمودار شمار )
 

 
 ،دیگر پیشگیری وضعی در شرط درا بای رسانیکاران با هشداربزه علت مخالفت سو،یک از

-671: 6141صابری، و صفاریوجو کرد )ابزارهای پیشگیرانه جستعرفی اعمال  ضرورت یعنی

نفر موافق شرط  64نفر مخالف و  62کار، حدود نفر بزه 16 یاناز مآمد که  مقاله ینا در .(611

اصل ها این مسئله حنامهپیشگیرانه بودند. با بررسی در پرسش عرفی اعمال ابزارهای ضرورت

 مراجعه شود(، 1)به جدول شماره  یرسانالف شرط ضرورت هشدارنفر مخ 64 یانکه از م یدگرد

 د و تنها دواننموده عرفی نیز مخالفت ها دقیقاً همان کسانی هستند که با شرط ضرورتنفر آن 62

 رسانی اعالمخویش را با شرط هشدار عرفی، مخالفت رغم موافقت با شرط ضرورتنفر علی

ازآنجاکه  عرفی امر باشد که مخالفین شرط ضرورت تواند نشانگر اینفوق می یاند. مسئلهکرده

حیات  ای نزدیک حتیبردن ابزارهای پیشگیرانه مهلک که ممکن است در آیندهکارهاساساً با ب

ستفاده رسانی ابه شرط بعدی که ناظر به اطالع یگراند، دبوده اندازد، مخالف خود آنان را به خطر

 یننابرااند؛ بتوجهی نکرده و پاسخ منفی خود را ابراز داشتهیچ ی مهلکی است، هاز چنین ابزارها

وده و رسانی بواقعی مخالف شرط هشدار طورکاران بهمذکور، تنها دو نفر از بزه با لحاظ اوصاف

 نمودند. شرط اعالم یننفر، موافقت خود را با ا 67 یعنیدر مقابل اکثر آنان، 
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در دو گروه  رسانیبا ضرورت هشدار سوی مخالفین شده ازا دلیل ارائهتنه دیگر،سوی از 

 گیری مهاجم و ضرورت مؤثر و مفیدجهت اصل غافل عادی این بود که در کارشناسان و افراد

؛ یردورت پذبالقوه نباید ص کارِرسانی به بزهاطالعیچ داشتن اقدامات پیشگیرانه، ه بودن و کارایی

بردن تجهیزاتی چون ابزارهای پیشگیرانه مهلک باعث آگاهی و کارهنی مبنی بر برساهشدار یراز

ای مقابله هکار بالقوه از تجهیزات شده و سپس وی به دنبال فراگیری راهاطالع کامل و جامع بزه

 شد. نخواهد پیشگیری از جرمی حادث هیچ یجهرود و درنتبا آن می

است که از سوی مخالفین رویکرد پیشگیری وضعی ارائه فوق یکی از انتقادات کلی  ایراد

یشگیری از چندانی در پیر گروه معتقدند اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی تأث یناست. ا یدهگرد

ن ی ارتکاب آن، از بیاصلی جرم یا انگیزه یاقدامات ریشه با انجام این یراداشت؛ ز جرم نخواهد

است؛ لذا وقوع آن در زمان و جای  شده کان خاصی، ممتنعنرفته بلکه وقوع آن در زمان و م

-Heal & Laycock,1998:236کک )دیگر ممتنع نیست. مثالً هیل و لی دیگری و یا به طریق

، «هانتخاب معقول یا حسابگران»وضعی مبتنی بر  مفقوده در رویکرد یدارند که حلقهمییان ( ب245

 ی، وقتردیگیانبی انگیزه مرتکبین است. بهاند، مسئلهطور که کرنیش و کالرک مدّعیآن

نظرش نمی گیرد، محافظت هدف موردارتکاب جرمی می ای قوی تصمیم بهشخصی با انگیزه

ینی حل جانشدنبال راه ، بهیادزاحتمالتواند او را از ارتکاب جرم منظور، منصرف سازد بلکه به

 گونه مسائل چنین استداللطرح این در پاسخ به( Clark, 1992: 68خواهد رفت. کالرک )

که شود؛ چرایم ارزیابی یزهموضعی باانگ هایاست که میزان تأثیر روش کند که اشتباه در اینمی

فته، به ارتکاب آن گر یممواردی که مرتکب، تصم جرمی حتی در آمیز در هری موفقیتنتیجه

 آن و حتی طبیعت آن دارد. صت یا روش انجامبودن فر تنگاتنگی با موجودی رابطه

ایراد  ( در پاسخ به اینCornish & Clark, 1986:1995) یشدیگر، کالرک و کرنسویاز

 یدات فرودرونی فرد )مثل نظری های جبری از رفتار انسانی مبتنی بر نیازهایگویند: در برداشتمی

زیستی و ارثی یا مبتنی بر یادگیری در دوران صغر، جرم،  مبتنی بر مسائل یا( 6411و لرنز  6447
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لذا  ،(91: 6188 نیا،ی؛ ک48: 6181 است )نوربها،درونی و بیرونی  اجتناب عواملقابلمحصول غیر

ایی جرم جبه، جایانتخاب عقالن یوجود، در نظریهاینناپذیر خواهد بود. باجایی جرم اجتناببهجا

او با اراده و نیّت خود، سود و زیان جرائم  یراشود؛ زمی مرتکب فرضمحصول تصمیم آگاهانه 

، به محاسبه جایی در مواردی که اینبهنتیجه جا سنجید. در جانشین یا اهداف جانشین را خواهد

ماً موارد حت دهد و در سایر سود مجرم باشد، ممکن است )فقط ممکن است و حتمی نیست( رخ

 شد. خواهد چنین

گیری توان پیشمواردی رخ دهد، باز می جایی در چنینبهنمود که حتی اگر جا است اضافه الزم

یک وتأخیر، امکان بروز هزار این یافتد و دراثنامی تأخیر ارتکاب جرم به یرارا موفق دانست؛ ز

در  اپیشگیری یتواند یجایی، مبهجا یها جز پدیدهیک از آنهر یجهیاتفاق وجود دارد که نت

تواند ازنظر اجرایی برای مجریان یک منطقه )پلیس(، تأخیر می صرف ینحکم آن باشد. همچن

قل نیست و یا حدا که با اعمال رویکردهای دیگر قابل حصول یزیمحسوب گردد؛ چ یتموفق

تحلیل پیشگیری  -؛ گزارش خبری616: 6147،یی؛ بابا694: 6146 )صفاری، یستن محاسبهقابل

 (.66: 6147های اجتماعی،ز جرم و آسیبا

ن تبع آدهد و به جایی هم که ممکن است رخبهنمود که میزان اندک جا نهایت باید اشارهدر

ذف براندازی و ح یهیچ فرد یا تئوری، مدّع یراناپذیر است؛ زانکار یتیجرم حادث گردد، واقع

است که  ینحصول، ا ادّعاست و قابل موردباشد. آنچه  تواندکامل جرم از جامعه نبوده و نمی

و یا میزان خسارت ناشی از  جرائم را کاهش یزانتر، مهای بهینه و عملیتوان با اعمال روشمی

تصور نیست و بهـ. ق.ول دورکهایم، اگر جرم، قابل ای بدونهیچ جامعه یراداد؛ ز آن را تقلیل

دد که با پیونمی ها نیز خطاهایی، به وقوعآنبیندر یبگیریم، حت نظر ای از قدّیسین را درجامعه

جرم با معیارهای  ی بدونشود. لذا جامعهمی معیارهای حاکم بر جمع آنان، تخلف و جرم محسوب

 یابیدستابلپذیر و قتر، امکانای با جرم کمتر و جرائم خفیفنیست ولی جامعه تصوردنیوی قابل

 (.612: 6146است )صفاری،
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 ؛دادن ط هشدارشرای .2

شدار ه ازآنجاکه رسانی در پیشگیری وضعی،ی با هشدارجزئهای نظر از برخی مخالفتصرف

انونی قمسئولیت حقوقی نیز رفع  ازنظرهای تحقیق الزم و مفید اعالم شده و نظر اکثر سوژهدر 

مالی و جانی به متجاوزین به اموال خویش  کاربران ابزارهای پیشگیری وضعی از ایراد صدمات

شرایط الزم برای اینکه هشدار در عمل نیز ضمان را از عهده کاربران  لذا در گروی آن است،

 گیرند:میبررسی قرار شده بردارد به شرح ذیل موردذکر

 ؛رفتار یتمشروع .2-1

 یمنظور از واژه .رفتار شامل مشروعیت عمل یا ترک عمل در مکان مباح است یتمشروع

رط هشدار ترین شرفتار اساسی شود شرط مشروعیت اگر گفته وبودن است  یقانون« مشروعیت»

 د تا درباش داشته قانونی رفتار وجود است مجوز ابتدا الزم یراگزاف نیست، زاست سخنی به

-(. به614 -647: 6174گرفته شود )ادریس، یجهمسئولیت نت شرایط، رفع صورت حصول سایر

آور است ضمان گردد خسارت یا صدمه به منجرنحو که هردیگر، عمل حرام بهعبارت

 (.628: 6147)قیاسی،

کاربردن ابزارهای هشرط ضرورت عرفی بو رسانی ضرورت اطالعبه شرط مربوط بین این

عرفی  ضرورتبیان شرط  ( ارتباط وجود دارد. در647-689: 6141صابری، و صفاری) یشگیرانهپ

باید بتدا اگیرد می شد اقداماتی که در این قالب صورت بردن ابزارهای پیشگیرانه اشاره کاره ب

 یخصوص قاعدههو ب قانونی متعارف و خالف اصول یابد که خارج از حد ای تحققگونهبه

سانی رزمانی هشدار و اطالع یعنیرسد؛ رسانی میشرط ضرورت اطالعبه نوبت الضرر نباشد. پس

د که اقدامات ش عبارتی موجب رفع مسئولیت اعم از کیفری یا مدنی از فرد خواهدو بهکننده تعیین

 متعارف باشد. مشروع و در حد ناظر به پیشگیری وضعی به شکل

موردنظر، در باب موافقت یا  یآمار یی حاصل از مطالعه بر روی سه گروه جامعهنتیجه

است که  یرسانی مناسب به شرحعنوان یکی از اصول هشداررفتار، به فت با شرط مشروعیتمخال
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کنندگان قسمت داشت که تکمیل توجه یدشود. بامی داده یش( نما1( و )9جداول شماره ) در

قت بودند که ابتدائاً مواف ینامه، کسانرسانی مناسب در پرسشبه شرایط و اصول هشدار مربوط

ی رسانکرده و سپس در رابطه با شرایط اطالع رسانی اعالمبا شرط ضرورت اطالع خویش را

 رسانیموافقان شرط ضرورت هشدار تعداد و درصدی اند )برای مشاهدهنموده مناسب اظهارنظر

 ( را ببینید(.6( و نمودار شماره )4( و )1ترتیب، جدول شماره )به

 امه، بانبودن پرسش یرسانی مناسب، به سبب طوالنهمچنین، سؤاالت مربوط به اصول هشدار

 های کوتاه و مختصر جهتنامهبر ترجیح پرسش یتهران، مبن هایزندان اداره آموزش سازمان نظر

و تنها سؤاالت اصلی مرتبط با شرایط  یدکاران، حذف گردبزه یدهی مناسب از سوپاسخ

 آماری مورد یجامعه پسینرفت؛ لذا ازاگ پرسش قرار کاران موردپیشگیری وضعی از بزه

 .گرددمی عادی و کارشناسان محدود مطالعه، به دو گروه افراد

 رسانی مناسبرفتار برای هشدار موافقان و مخالفان شرط مشروعیت -6 و 5 جدول

 
 (5)جدول 

 

 
 (6)جدول 
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ها با نظر کارشناسان و ( و مقایسه آن2( و نمودار شماره )1( و )9با نگاهی گذرا به جداول )

صفاری و پیشگیرانه بودند ) عرفی اعمال ابزارهای مخالف شرط ضرورتکه  افراد عادی

از  یعنوان یکرفتار به روعیتکه شرط مشآید دست می( این نتیجه به647-689: 6141صابری،

انه پیشگیرنوعی نشانگر شرط ضرورت عرفی اعمال ابزارهای رسانی مناسب، بهاصول اطالع

 رسانی زمانیرفتار دال بر آن است که بر هشدار مشروعیت یژگیکه وشود. چرامی محسوب

 د متعارفح مشروع و در شکل شود که اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی بهمی اثر دادهترتیب

 .باشد

 
 رسانی مناسبموافقان و مخالفان شروط هشدار (:2) نمودار

 عرفی رغم مشترک بودن دو مفهوم ضرورتیگردد، علمی طور که مشاهده، همانینباوجودا

شرط  ن دومخالفین ای مورد میزان رفتار، تفاوت فاحشی در اعمال ابزارهای پیشگیرانه و مشروعیت

شود. لذا خود این امر، دال بر آن است می عادی و کارشناسان مشاهده در مورد دو گروه افراد

- عرف در تشخیص اعمال ابزارهای دانستن نقش م و کارشناسان، با ضروریمرد که مخالفت

نمودن اطالق مالکیت آنان نبوده است؛ بلکه مخالفت  دیگر، محدود پیشگیرانه مهلک و به زبان
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 اهمیت حفظ جانبشری و  آنان به سبب مهلک بودن نفس این ابزارها، به جهت مسائل حقوق

 .است

به  بوطکنندگان قسمت مرشد تکمیل نماید که گفته ظریف ایراد شاید همین ابتدا شخصی

بودند که ابتدائاً موافقت خویش را با شرط ضرورت  یرسانی مناسب، اشخاصشرایط هشدار

-ارنسبت مخالفین شرط هشداست که به یعی، کامالً طبیناند؛ بنابرانموده رسانی اعالمهشدار

دهی به شرایط عادی، در هنگام پاسخ کارشناسان و افراد یآمار یرسانی، از میزان کل جامعه

ر، فرض شود دیگعبارتبه کرده است. ییرتبع آمار نیز، تغشده و به رسانی مناسب کاستههشدار

 عرفی ضرورت مورد شرط درصد، در 677طور عادی، به کارشناسان و افراد یآمار یتتمام جمع

رت شرط ضرودهی بهتعداد در هنگام پاسخین اند. همنموده ظهارنظرپیشگیرانه ا ابزارهای اعمال

کلی مخالف طوربه درصد، 17شود حدود  تعداد فرض اند. از اینداشته رسانی نیز شرکتهشدار

انی رسدهی به شرایط هشداری پاسختعداد مخالفین در مرحله یناند. ارسانی بودهشرط هشدار

بسا هاند و چنشده شود، واردمی های بارز آن محسوبرفتار از ویژگی مناسب که شرط مشروعیت

-در اند وعرفی نیز مخالفت نموده اند که با شرط ضرورتبوده یجمله کساندرصد از 17 ینهم

با  گیری در رابطهرسانی وارد مرحله تصمیمورزیدن با شرط هشدار حال به سبب مخالفتعین

 مشابه شرط ضرورت مناسب و مفهومی ن یکی از اصول هشداررسانیعنوارفتار، به مشروعیت

با لحاظ  نیاند؛ بنابراگردیده تبع از اعداد آمار خارجعرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه نشده و به

 نمود. حاصل فوق اطمینان گیریتوان کامالً بر نتیجهنمی یگرسخنان، د این

با دقت  رسد.است ولی به نظر وارد نمیظاهر صحیح اگرچه بهفوق یراد گفت، ا پاسخ باید در

 12 یب)به ترت یعاد کارشناسان و افرادظرات ی آن با نو مقایسه (2( و )6نمودار شماره ) در

 فاریص) اندعرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه بوده مخالف شرط ضرورت( که درصد 21درصد و 

شرط  ین(، مخالف6طبق نمودار شماره ) گردد.یجه حاصل میین نت( ا647-689: 6141 صابری، و

درصد است. اگر  4درصد و  61 یبمیان کارشناسان و افراد به ترت رسانی درضرورت هشدار
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-رسانی بوده، همهشدارکه مخالف شرط ضرورت  یشود(، تمام کسان شود )و تنها فرض فرض

 اند، با تفریق مخالفین این دواعالم نمودهخویش را  عرفی نیز مخالفت زمان با شرط ضرورت

 مطالعه )کارشناسان و افراد عادی(، مشاهده آماری موردی شرط در هریک از دو گروه جامعه

سانی رسبب موافقت با شرط هشدارعرفی، به شد که بسیاری از مخالفین شرط ضرورت خواهد

مله جرسانی مناسب و ازباب شرایط هشدارنظر در نامه و اظهاربعدی تکمیل پرسش یدر مرحله

فتار به ر واقعی مخالفین مشروعیت این، باز هم تعدادوجوداند. باداشته رفتار حضور مشروعیت

 یش( نما2جدول شماره ) عادی که در از کارشناسان و افراد یبدرصد، به ترت 4درصد و  7 یزانم

درصد در مورد کارشناسان  64نسبت  عرفی با رتاست، از تعداد مخالفین شرط ضرو شده داده

 یندرصد مخالف 61عرفی اعمال ابزارهای پیشگیرانه از  شرط ضرورت یندرصد مخالف 12)با کسر 

 درصد مخالفین شرط ضرورت 21)با کسر  یعاد درصد در مورد افراد 67رسانی( و شرط هشدار

فوق و  نلحاظ سخنا با ینکمتراست؛ بنابرا یاررسانی( بسشرط هشدار یندرصد مخالف 4عرفی از 

ائه فوق ار تناسب در نمودارهاینظر در بطن درصدهای مخالفین شروط مختلف که بهدقت با

 .است رد راحتی قابلایراد نیز به ین، ایدهگرد

 ؛بودن هشدار مؤثر .2-2

 مؤثر ی( برا916 :.ق ـ.ه 6427 عاملی،ینی؛ ترح914 :.ق ـ.ه 6427حلی،تقریباً تمامی فقها )اسدی

اربرد هشدار و چگونگی ک اند ولی به انواعکرده بودن هشدار، به لزوم شنیدن هشدارگیرنده اشاره

صراحت، ( به617 :.ق .ـه 6148 سبزواری،از فقها )موسوی یکیاند. فقط نکرده ها توجهیآن

 ،رهرحالاست. د کردهصادر« لیقولی یا کتبی یا عم»هشدار را با کلمات  جواز کاربرد تمامی انواع

-بسته به موقعیت زمانی و مکانی، متفاوت است )صباح بودن هشدار داشت که مؤثر هجتوید با

اید بیعنی دارد؛  مورد اولویت ، حسبیقانون یارکلی، مع فرمول با یک ی( ول47: 6186 مشهدی،

رفی ع یارداده شود. مع تشخیصمؤثر  مناسب و مربوط ابزارمراجعه به قانون  مورد خاص با در هر

دارد معیار قانونی  ها رواجورسوم و سنتدارد و در مواردی که آداب موارد اهمیت بعضی هم در
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قضائی با استفاده از این  مرجع وجود،ایندهد. بامی و شخصی کارایی خود را با عرف تطبیق

ف متعار علم از طرق یدرأی، با بهتر در صدورعبارت بود. به معیارها آخرین تمیزدهنده خواهد

 (.611: 6174 بجنوردی، شود )موسوی حاصل

-اطالع عنوان یکی از اصولمیزان موافقت یا مخالفت با مؤثر بودن هشدار به یعنی، ینهزم یندر ا

( 2شماره )نمودار در است که نتیجه  بحث، پرسش شده مورد یآمار یرسانی مناسب، از جامعه

کارشناسان و افراد  دو گروهنمودار درصد بسیاری از افراد در هر این  مطابق شود.می شاهدهم

 اند.نمودهابراز  شرط یناخود را با  درصد موافقت 49درصد و  41نسبت یب با به ترتعادی 

 از: نداهشدار عبارت انواع

 یمعن به« حذار» یآوردن واژه ی تحذیر باقاعده مذکور در شنیداری: در روایت هشدارالف( 

 است. هشدار شنیداری کرده شنیداری را بیان هشدار« شو دور» یا« باش آگاه» یا« باش مواظب»

ضروری مصوب  مسلح در موارد نیروهای کارگیری سالح توسط مأمورانهدر قانون ب

 17/4/6186ن مصوب قانو ین( ا1( ماده )9ی اجرائی تبصره بند )نامهو آئین 68/67/6171

 (.641: 6189 زاده،کاربرد را دارد )حاجی یشترینب

 یدادن عالمت یا نوشته دید قرار معرض دادن و در نوع هشدار با نشان یندیداری: ا هشدار (ب

قت نمونه عالمت سب رانندگی و برایوعالئم راهنماییبتوان  یدگیرد. شامی هشداری صورت

عبارات روی کاالهای مضر برای  است برخیکرد و همچنین ها یاد نمونهرا از این  ممنوع

 دخانی. سالمتی مثل مواد

دهنده دارهش یویژه است عالمت موارد بهتر بعضی دیداری در دیگر اینکه برای هشدار ینکته

کنار  در مثالی گردد. برا کافی برای مخاطبان حاصلباشد تا تأثیر آن همراه مختص عبارات با

انسان  یچهره و اسکلت سر بر درج شوند که عالوهمی نصب یی، تابلوهایفشارقو برق هایدکل

ست ا شده ذکر« گرفتگیبرق خطر»آن عبارت  یلضربدر روی آن، ذ صورتاستخوان به و دو

شود الزم می استفادهعالئم خاص  دهنده بدونچنانچه از عبارت هشدار یا( 174: 6188 )منصور،
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 هرود. ب کارهقرمز ب توجه مانند رنگهای جالبرنگ نگارش متن عبارات، است حداقل برای

 هشداری و اعالم وصف رانندگی که واجدوموضوع در تابلوهای راهنمایی لحاظ اهمیت همین

 شود.یم استفاده است خطر ینشانهرنگ قرمز که و پر نماشب هایخطر هستند از شبرنگ و رنگ

ان برای مک که باید بهترینطوریزیادی دارد به دیداری اهمیت مکانی هشدار همچنین موقعیت

 خطر» یمثال نصب تابلو یاخباری انتخاب گردد. برا راحت عالمت یا عبارات و سریع یمشاهده

- عمخاطب و وقو یآگاه، باعث عدم یهای برق فشارقودر ارتفاع باالی دکل« گرفتگیبرق

 (.671: 6189 زاده،شود )حاجیگرفتگی میبرق یحادثه

ی هشداری و اشیا دهنده با عالئمعمل هشدار ، انجامی: منظور از هشدار عملیهشدار عملپ( 

مثال، نوانعمستقیم توسط شخص یا اشخاص است. به صورت بازدارندگیبازدارنده ولی نه به

ادن که با قرار د یها، افرادها و بزرگراهها، جادهیابانری یا ترمیم معابر، خدر انجام عملیات حفا

ر روز هشداردهنده د یقرمز یا سفید یا زردرنگ یا تابلو اشیاء بازدارنده و با تکان دادن پرچم

 رشوند از هشدامی ی خطر را متذکرمسیر و دور شدن از منطقه ییرو انعکاس نور در شب، تغ

شنیداری نیز استفاده کنند. درهرصورت  کنند و حتی ممکن است از هشدارمی ادهعملی استف

که اگر هشداردهنده بخواهد طورییابد بهمی عملی غالباً با عالئم هشداردهنده مصداق هشدار

 هیچ بدهد و از عملیاتی یا قبل از آن و تکان دادن دست، تذکری با ایستادن در مدخل منطقه

 (.649شود )همان: نمی مؤثر تلقی نکند هشدار توجه استفادهرنگ جالبعالمت و 

نوان یک عدادن به انگلستان نیز، بعد از اشاره به هشدار بودن هشدار در حقوق رابطه با مؤثر در

گیرد یم نکته مورداشاره قرار ینبه افراد مأذون و متجاوز، ا عامل رافع مسئولیت از مالک، نسبت

و  به هشدارها توجه و آگاهی افراد نسبتمنطقی برای جلب هایدر مسیر هشدار باید گامکه 

 ها و هشدارهای مزبور باید صریح و فاقدشود و محتوای اخطاریه های مذکور برداشتهاخطاریه

 (.691: 6188 )برمینگهام، یدکافی منشأ خطر را مشخص نماطورای که بهگونهابهام باشد به

ی دسته سه از نظررسانی اطالع هایگونهازاینهریک گذاری ارزش یا تأثیر (،1) ودار شمارهدر نم

 اند:گردیده ارزیابیی آماری جامعه
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 مناسب یرساناطالع یهاروش(: 1) شماره نمودار
 

انی رسهای اطالعکه با هریک از شیوه یتیشود، اکثرمی فوق مشاهده که در نمودارطورهمان

 یاست. برا مطالعه متفاوت مورد آماریِی گروه جامعه اند، در مورد هریک از سهنموده موافقت

-درصد، موافقت خویش را با هشدارهای دیداری و عملی به 21 یزانکارشناسان با م مثال، اکثر

ه عبارت اهمراند. در مقابل، هشدار دیداری بهکرده مناسب اعالم رسانیهای هشدارعنوان شیوه

عادی به خود اختصاص داده است.  سهم را در بین افراد یشتریندرصد، ب 14 یزانمختص آن، با م

شنیداری را بهترین نوع هشدار، ر درصد، هشدا 92 یزانکاران با ماست که اکثر بزه یدر حال ینا

ن و ناسااند. لذا براساس اعتقاد کارشآورده شمارخویش در ارتکاب جرم به یجهت بازدارندگ

و کیفری ناشی از خسارات وارده به  یمدن یتبرای رفع مسئول یدارید یعادی، هشدارها افراد

 یهشدار ،اراناین، بزهکوجودی ابزارهای پیشگیرانه مهلک مناسب است. بامتجاوز، به سبب تعبیه

اری ددانند که شنیمی خویش در صورت اعمال ابزارهای پیشگیرانه مناسب یرا جهت بازدارندگ
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 مختص آن، در دیداری ولو با عبارت بردن عالئمکارصرف به لیخطر و یرهایباشد، مانند آژ

 امی ارتکاب جرم تملحظه کاران درکه بزهباشد. چرا کارایی داشته تواند چنداننمینظر آنان 

ان زمهمشده و ی طراحیمجرمانه، پیگیری نقشه توجه خویش را، به انجام درست و دقیق عمل

 مورد ترین زمان به هدفکنند تا بتوانند در کوتاهمی جرم، جلب سریع به هدف و آماج دستیابی

دیداری است،  هشداری نصب عالئم شوند. لذا معموالً اطراف خود را که محل نظر خویش نائل

 دهند.نمی توجه قرار کانون

 اری هشدناسان و مردم که با گزینهها با برخی از کارشنامهتکمیل پرسش همچنین ضمن

 رسانی مناسبعنوان اطالعآن و به همراه هشدار شنیداری، به عبارت مختصی اضافهبه دیداری

دار بودند که هش ی آنان باالتفاق، بر این عقیدهای صورت گرفت. همهند، مصاحبهدبو موافق

داشت  دقت یدی مناسبی است؛ اما بایوهشمختص آن باشد،  همراه عبارتویژه اگر بهدیداری، به

شاهده نتوانند این عالئم را م یدمناسبی که دارند، شابینایی نا که برخی از افراد به سبب قدرت

نخواهد  القوه از ارتکاب جرمب ثیری در بازدارندگی بزهکارانأعدم مشاهده عمالً ت ین؛ بنابرایندنما

ن رسانی، مطلع نمودی ابزارهای پیشگیرانه و هشداریهنظر در تعبکه هدف موردحالیداشت. در

 شود. بالقوه است تا او از ارتکاب جرم منصرف کاربزه

 شنیداری جمع آن، اگر با هشدار مختص همراه عبارتدیداری به که هشدار رسدمینظر به

-هشدار یشیوه ینگردد، بهتر خطر نیز نصب یردیداری، آژ اگر ضمن تعبیه عالئم یعنیشود، 

 ییدهه عق، بسویککه از شود. چرامی مهلک محسوب تدابیر پیشگیرانه رسانی در صورت اتخاذ

ی یهوارده، به سبب تعب مسئولیت ناشی از خسارات مردم و کارشناسان، هشدار دیداری جهت رفع

- شداراران، هکدیگر، مطابق دیدگاه بزهسویکند. ازمی ابزارهای پیشگیرانه مهلک کفایت

 ینی دارد و ارسانبیشتری نسبت به سایر شگردهای هشدار شنیداری، در بازدارندگی آنان تأثیر

کلی هر یک از شگردهای طورهدف اصلی اعمال ابزارهای پیشگیرانه مهلک و بهبا  حالت

 رسد.مینظر تر بههماهنگ بالقوه است کاربازدارندگی بزه که پیشگیری وضعی
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 یصختشمناسب سوی کارشناسان  دیداری از ملی نیز اگرچه با درصدی برابر هشدارهشدار ع

یح گونه که در توضاین تجهیزات، آن یکاربرنده؛ اما به جهت نیاز به حضور شخص بهشده داده

 رسد.نمی مناسبی به نظر ییوهشده، ش عملی اشاره هشدار

 ؛خطر هشدار با محل بودن متناسب .2-3

خطر و  یطتحذیر آن است که هشدار با خطر، مح یشرایط مهم برای اعمال قاعدهیکی از 

 خطر در نظر منظور الزم است مکان، زمان و موضوع ینا یباشد. برا خطرناک متناسب یوسیله

تخریب با هشدار در  هشدار در شب با هشدار در روز، هشدار در عملیات یراشود؛ ز گرفته

ساده و  مرگ با خطرات به است. هشدار در خصوص خطرات منجر متفاوتورزشی  عملیات

ای خاص و حرفه ینعوام متفاوت از مخاطب هشدار برای مخاطبین یفیتکند. کمی اهمیت فرقکم

خطر، شدت آن  ، موضوعیمکانی، زمان شود که در آن عواملمی مؤثر محسوب یاست. هشدار

 مشهدی،)صباح یردگ شده و متناسب با آن عوامل صورت گرفتهرنظ و همچنین نوع مخاطبین در

6186 :47.) 

ها در نامهتکمیل پرسش و نظر و تهیه مورد یآمار یحاصل از مطالعه بر روی جامعه ینتیجه

( 2شماره )در نمودار مناسب  یرسانعنوان یکی از اصول اطالعخصوص متناسب بودن هشدار به

درصد( و  677باال از کارشناسان ) بسیار یتعداد ،نمودار این. مطابق است شده داده یشنما

هشدار، به جهت معقول و  درصد(، موافقت خویش را با شرط متناسب بودن 44) یعاد افراد

 اند.داشته بودن آن ابراز یمنطق

 ؛هشدار به مخاطبین وصول .2-4

-خطرناک و موقعیت حادثه یتهدف اصلی از هشدار آن است که مخاطب یا مخاطبین، وضع

یا  آسیبدهد و هم به هم پیشگیری رخ ساز را دریافته و در پی دوری و گریز از آن باشند تا 

تکالیف  طور کامل بهکه هشداردهنده بهصورتیخاطر در یننگردد. به هممنجر خسارت 
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 متوجهدلیل ر به هاما مخاطب یا مخاطبین  ،اش عمل نمودهرسانیهشداردهندگی خود و اطالع

 نشده و مانند آن است که اصالً هشداری صورت اصلی حاصل باشند، غرض هشدار نگردیده

ه صورت تابلوهای هشداردهندو به یداریاگر هشدار، د ینبود. همچن خواهد ینگرفته و ضمان باق

 یندبشوند، بها ها را دیده و متوجه مضمون آنو عالئم اخطاری باشد، مخاطبین باید بتوانند آن

 یراباشد؛ ز خوبی درک کرده و خطر را فهمیدهمعنا که پیام و محتوای عالمت هشداردهنده را به

الزم  شرط ها نیزمعنا و مفهوم آن به مقصود نیست بلکه درک شنیدن یا دیدن عالئم کافی صرف

 .ـه 6467نی(،)شهید ثا ی؛ عامل68: 618مشهدی، مسئولیت هشداردهنده است )صباح برای رفع

 (.278: .ق ـ.ه 6468 طباطبایی،ی؛ حائر627:.ق

 مراجعه 2)به نمودار شماره  درصد 47عادی حدود  درصد و از بین افراد 677از میان کارشناسان 

د. رونمی شماررسانی مناسب بهعنوان یکی از اصول اطالعهشدار به شود(، موافق شرط وصول

نظر خود دال بر آن  مورد یآمار یرط در میان هردو گروه از جامعهش ینباالی موافقت با ا یزانم

القوه، کار بهشدار به بزه دیگر وصول زبان رسانی، مطلع شدن و بهاست که هدف اصلی از هشدار

ای هگیری کلی تکنیکمنظور، جهتی ارتکاب بزه است تا به اینجهت بازداشتن وی از ادامه

 گردد.جلوگیری از ارتکاب جرم، محققپیشگیری وضعی در راستای 

 ؛حادثه وقوع از هشدار قبل دادن .2-5

 وصول ود.شبرسد یا توسط آنان دیده  مخاطبان حادثه به شک نیست که هشدار باید قبل از وقوع

(؛ 619: 6174 بجنوردی،بود )موسوی وجود هشدار خواهد ی عدمبه مثابه یا مشاهده پس از حادثه

 یهشود معادلمی یسع پیشگیرانه، اقداماتبالقوه از وجود  کارنمودن بزه مطلع طریق از یراز

از  و دنمای تر جلوهمضرات حاصل از جرم در دید او سنگین یکفهو  خوردهکار برهمعقالنی بزه

نوع  یچجرم ه حادثه و تحقق رسانی بعد از وقوعکه با اطالعحالیشود. در بزه بازداشته ارتکاب

گردد می ( مشاهده2گونه که در نمودار شماره )سبب، همان ینشود. به همنمی پیشگیری حاصل
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عادی،  از میان کارشناسان و افراد یبدرصد به ترت 49درصد و  677 یباکثریتی بسیار باال، قر

 اند.نموده شرط اظهار ینموافقت خویش را با ا

 ضرر؛ در ایراد هشداردهنده نبودن مداع .2-6

صدمه و خسارت باشد  ایراد هشدار اوالً هشداردهنده نباید قاصد و عامد بهی در قاعده

 یاًباشد، ثان ( هرچند که ابتدائاً هشدار الزم را داده292هـ. ق.: 6461 هندی،فاضل)اصفهانی

د از عماقدام او ناشی  اعم از اینکه این ،هشدار خود را وارد معرکه نماید رغمعلیکننده دریافت

توسط دو گروه  شدهارائه هایپاسخ اساس (. بر677: 6181-84 مهدی،)سید و یا تسامح باشد

یک از موافقت یا مخالفت هر یزانمطالعه، م مورد یآمار یکارشناسان و افراد عادی در جامعه

در ر مؤث رسانیعنوان یکی از اصول اطالعدهنده بهنبودن اقدام هشدار ها با شرط عمدیگروه ینا

نبودن اقدام  نمودار، تعداد موافقان شرط عمدیاین چه طبق اگراست.  ( آمده2شماره )نمودار 

درصد( و افراد  74کارشناسان ) یعنیمطالعه،  مورد یآمار یهشداردهنده در هردو گروه جامعه

است؛ یشتر درصد ب 29درصد و  69نسبت با یبمیزان مخالفین به ترت به درصد(، نسبت 14عادی )

شد، تعداد  ارهاش ینجارسانی که تا به اشروط مقرر برای هشدار شرط نسبت به سایر اما مخالفین این

شخاص نمود که ا جووامر جست است. علت را شاید بتوان در این داده خود اختصاصبیشتری را به

نموده  ستفادهمهلک ا پیشگیرانه ابزارهایکار بالقوه از که در برابر متجاوز و بزهیمعتقدند، هنگام

رسانی مبنی بر  نمودن و بازداشتن وی از ارتکاب جرم، اقدام به هشدار مقابل جهت آگاه و در

ولیت از مسئ نمایند دیگر به نظر تمامی اقدامات الزم را جهت رفعاستفاده از چنین ابزارهایی می

 توان در راستای استفاده از ابزارهایداده؛ حال می مکار بالقوه انجانمودن بزه خویش و آگاه

م آن است نمود. مه بالقوه اقدام کارخسارت به بزه قصد ایرادپیشگیرانه مهلک کامالً عامدانه و به

به  خسارت پیشگیرانه مهلک، ولو با قصد و هدف ایراد هایتکنیککه در ضمن استفاده از 

 داد. آگاه نمودن وی انجامالزم را جهت  متجاوز، اقدامات
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 های پیشگیری وضعی و ازتکنیک ینمود که هدف کلیه توان اشارهفوق می در نقد سخن

 ینکار بالقوه از ارتکاب جرم است. امهلک، بازداشتن بزهی ابزارهای پیشگیرانه یجمله تعبیه

حاظ ل پیشگیری وضعی موردهای اصلی فرد در اعمال تمامی تکنیک عنوان قصدبه یدهدف، با

هلک می بردن ابزارهای پیشگیرانهکارصورت و چنانچه هدف فرد از بهاینگیرد. در غیر قرار

 بب قصدس خسارت به جانی باشد، بهیراد عنوان یکی از اقسام شگردهای پیشگیری وضعی، ابه

( تناد بند )الف(، )ب( و )تخسارت دارد، به اس یرادبرنده در اکارای که شخص بهفعل و نتیجه

-شد )میر خواهد عمدی محکوم ، به جنایت6142اسالمی مصوب  مجازات قانون 247ماده 

 (.4هـ. ق.:  6141 خویی،ی؛ موسو674هـ. ق.:  6427 شوشتری،ی؛ مرعش41: 6181محمدصادقی، 

 ؛گیرندهاز خطر برای هشدار زیگر امکان .2-7

 6461 حلی،ی؛ اسد89 هـ. ق.: 6421 الغطاء،کاشفاز فقها )نجفی یاریمسئولیت، بس برای رفع

گریز  ( امکان76 هـ. ق.: 6478 کاشانی، ی؛ مدن491 هـ. ق.: 6464( )شهیداول ی؛ عامل192 هـ. ق.:

 یهمراه شنیدن هشدار توسط وی یا مؤثر بودن هشدار، ضرورگیرنده را بهراز خطر برای هشدا

 کان متمکناً من حفظ»، «کان متمکناً من العدول و لم یعدل»عباراتی مانند دانند و با آوردن می

نی اشترطوا سماع الحذار للمج»، «کان متمکناً من العدول»، «لم یعدل مع إمکانه»، «نفسه فلم یفعل

« یرندهگگریز از خطر توسط هشدار امکان»و نظایر آن به ضرورت « علیه فی وقت یتمکن منها

 .اندکردهیدتأک

شرط نکات زیر را برای این یت(، رعا241-244 هـ. ق.: 6476 یزدی،دامادیکی از فقها )محقق

 :داندمی الزم

 باشد. خطر را داشته یکافی جهت گریز از صحنه مخاطب زمان( الف»

 باشد. داشته را شدن از صحنه توانایی و قدرت جسمی الزم را برای دور( ب

 «.دور شدن را به وی بدهند یاحوال صحنه اجازهوشرایط محیط و اوضاع( ج
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چنانچه  یعنیاست؛  یفوق ضمان جانی همچنان باق یک از شرایط لذا در صورت فقدان هر

 رزمان الزم برای دودارنده و عمل او مثالً ده ثانیه باشد و لکن مدتزمانی هشدار بر حذری فاصله

آید  اردعلیه وای بر مجنیی جانی صدمهاز ناحیه لحاظ ثانیه باشد و بدین شدن از صحنه بیست

طر خ مخاطب توانایی جسمی الزم را برای فرار حتی پس از شنیدن اعالم اینکه فرد یاضامن است. 

زحمت به کهیونحباشد یا پایش شکسته و در گچ به فردی فلج باشد. چنانچه مخاطب مثالً نداشته

که اگر موانع موجود بر  ار ندارد جانی ضامن است. همچنانفر باز چون امکان ؛کندمی حرکت

که هشداردهنده، هشدار خود را داده و به سمع مخاطب فرار او باشد ولو آن سر راه مخاطب مانع

فرار برای وی نیست جانی ضامن است. چنانچه مثالً  اینکه امکان یلباشد به دل هم رسیده

دارد، لکن از  گوید و مخاطب او قصد فراریم« حذار» هشداردهنده قصد پرتاب تیری دارد و

بزرگ و پرآبی  او نهر دیگرِ فرار اوست و طرف کردن مانعای با پارسطرف سگ درندهیک

فرار دیگری برای او نیست و  راه است و هیچ حرکت حالزیاد در است که آب با شتاب

 ندارد. یشوپمعروف راه پسقولبه

-یوی م یبرا« گریز از خطرامکان»از شرط  یهم جزئ« بودن هشدارگیرنده عاقل بالغ و»لزوم 

هد گریز از دنمی علت نرسیدن به سن بلوغ یا جنون، هشدار را تشخیصمخاطبی که به یراباشد؛ ز

 همینندارد و شاید بهو عقالً امکان آن برایش وجود شتهندای خطر هم برای او مفهوم یمنطقه

 (.292هـ. ق.:  6461 هندی،فاضلاست )اصفهانی شده موارد اشاره کشف اللثام به ایندلیل در 

 جواهر، هندی کسانی مانند صاحبفاضل یرازغبودن هشدارگیرنده به در مورد شرط بالغ

حل م ممیز خودش و نه به همراه کسی بهدارند؛ اگر کودک غیریده کرده، عق یحموضوع را تشر

 یبر عهده یهصورت، داینغیر شود و درمی ید در صورت علم تیرانداز قصاصتیراندازی بیا

د؛ کننمی زیرا کودک غیرممیز هشدار را درک ؛باشد داده حتی اگر هشدار ،باشداش میعاقله

وجود اطالق در کالم  خصوص باهکند و بمی باشد هشدار را درک که کودک ممیزاما هنگامی
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هـ.  6467 عاملی،ینی؛ حس14-77 :6474 ،]صاحب جواهر[ یشود )نجفمی وبهمانند بالغ محس

 (.989هـ. ق.:  6467 شاهرودی،هاشمیمحموداز نویسندگان زیر نظر سید ی؛ جمع281 ق.:

شده رحمسأله مطین انگلستان نیز بعد از اشاره به هشدار دادن برای رفع مسئولیت، ا در حقوق

خطر  درک مشکل وجود دارد و آن این است که کودکان یا امکان یککه در رابطه با کودکان 

متجاوز  کودک بینی وجود یکخواندن را ندارند. حال اگر ساکن دلیلی برای پیش و یا توانایی

 فتهعلت است که گین نشود. به هم خطر ایجاد مانع باعث کند که خودِ دارد باید مانعی را نصب

دی که موار شود، خصوصاً در به بزرگسال داده کودک نسبت اید به یکشود هشداری که بمی

 (.Cooke, 2001: 173باشد ) خطر دارای جذابیت ظاهری است، متفاوت منشأ

ه، کرد هندی که به این شرط اشارهجز فاضلهبودن هشدارگیرنده، ب خصوص شرط عاقل در

 یتها، وضعفق اند و اکثرکرده تأیید و تشریح شرط را شیرازی اینمعدود فقهایی مانند حسینی

ستدالل شیرازی با احسینی یاند. آقانشده دیوانه را در قاعده مانند کودک غیرممیز، متذکر شخص

 یر قرارت معرض ای که خودش را درحکم دیوانه ،ظاهرگرفته، بنا به هندی نتیجهاز مطالب فاضل

 هشدار است چه ییز است و مسئولیت تیرانداز به قوت خود باقممدهد مانند حکم کودک غیرمی

رسد می وصف به نظر (. با این662هـ. ق.:  6477 شیرازی،ندهد )حسینی بدهد و چه هشدار

 تر باشد.تر و جامعشیرازی صحیححسینی محمودهندی و سیدی آقایان فاضلعقیده

با این  هااند دلیل بر مخالفت آننظر نکرده ردانست سایر فقهایی که در این موارد اظها باید

بودن  هییبد یلبسا به دلدارند، چه اشاره را قبول شرایط نیست و تحقیقاً کلیات مباحث مورد

 اده،زاند )حاجیعمومی، از بیان آن اجتناب کرده موضوع و تطبیق بسیاری از مطالب با قواعد

6189 :269.) 

که در قالب پیشگیری وضعی برای محافظت از منازل یا  یاقدامات شده،ذکر با توجه به مطالب

یرممیز ای باشد که اشخاص غگونهشود و البته خطرناک نیز هستند، نباید بهمی امالک استفاده

 وطدانستن تدابیر مرب برای موجه یراخطر قرار دهد؛ زمعرضهمچون صغیر غیرممیز یا مجنون را در



 
 
 

 
 

 277 

 

 6931 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم

مؤثر  سانیرباشند، لزوم هشدار متعارف باید اقدامات ینکهبر ا عالوهاز سخطربه پیشگیری وضعی 

اشد. طبق باز شرایط الزم برای پیشگیری وضعی می یگرد یکیهشدار به مخاطب نیز  و وصول

که مدنظر است،  یگیرد؛ هشدارنمی پذیرش قرار نوع هشداری نیز مورد فوق هر هایگفته

کنند و با دریافت مفهوم این  مفاهیم این هشدارها را درک یحتمالکار ااست که بزه یهشدار

 عقالنی که نزد خود انجام یبه مزایای آن در یک محاسبه هشدارها، خطر ارتکاب جرم را نسبت

 شوند. دیده و سپس از رفتن به سمت ارتکاب جرم بازداشته دهند، باالترمی

که  است خوراکی است و از این امر نیز مطلع مواد یبرای مثال شخصی که صاحب یک مغازه

اینکه  ینمایند برای او اقدام به ربودن یک سری از تنقالت میکودکانی از قسمت ورودی مغازه

-نقالت میت ورودی، در کنار این برق در قسمت کابل ییهجلوی کودکان را بگیرد اقدام به تعب

 یباشد، ول گرفته باشد و هشدار نیز از جانب او صورت اقدامی متعارف اینکه چنین نماید. برفرض

ا هویژه کودکان غیرممیز هستند و هشدار برای آنچون معموالً ربایندگان این کاالها کودکان و به

هشدار به مخاطبین در  مؤثر و وصول هشدار دیگر یعنی دادن مفهومی ندارد، لذا شرایط و معنا

 یرد.گنمی پذیرش قرار پیشگیری وضعی مورد ی مشروعیتانهو بهنگردیده  امر محقق واقع

از  زییعنی میزان موافقت و مخالفت با شرط امکان گر ؛نظری موردحال در رابطه با مسئلههربه

مطالعه،  مورد یآمار یگیرنده، در گروه کارشناسان و افراد عادی از جامعهخطر برای هشدار

 است. ( آمده2شماره ) نمودارها در پاسخ آنی نتیجه پرسش صورت گرفت که

تفاوت میان درصد مخالفین، در بین دو گروه کارشناسان و افراد عادی، در ارتباط  ینکهباوجودا

 مناسب تا به این قسمت بسیار اندک و ناچیز بوده؛ اما این رسانیِشده برای هشداربا شروط مقرر

ر طور که دکند. هماننمی گیرنده، صدقاز خطر برای هشدار یزمسئله در مورد شرط امکان گر

 شرط، در میان دو گروه مورد شود، تفاوت درصد مخالفین اینمی ( مشاهده2نمودار شماره )

و  درصد 4نسبت ترتیب باکارشناسان و افراد عادی به یعنینظر،  آماری مورد یمطالعه از جامعه

رست از د برداشت و فهم تفاوت فاحش را عدم بتوان علت این دیاست. شا یادز یاردرصد، بس 11
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ان دهندگاسخپ یعنوان یکی از اصول هشداررسانی مناسب از سواز خطر، به یزشرط امکان گر

 نمود. تلقی

صورت  اند که دربوده یهقض یننامه، متوجه ا، کارشناسان در هنگام تکمیل پرسشیقتدر حق

فرار از  امکان یدرسانی بر وجود چنین ابزارهایی، بامهلک و اطالع یهاتخاذ ابزارهای پیشگیران

صورت و اینداشته باشد. در غیر بالقوه وجود کاربزهبرای مرگبار  هایشدن در دام تله گرفتار

انی و باشند که باوجود هشداررس شدهای تعبیهگونههای پیشگیرانه مهلک بهچنانچه تکنیک

 مکانایچ نمودن، ه ابزارهای مهلک و سپس قصد او برای فرار بالقوه از وجود اینکار آگاهی بزه

 هدف یرابود؛ ز نخواهد ضمانموجب رفع رسانی نباشد، درواقع هشدار گریزی برای وی موجود

مهلک و سپس  یبالقوه از وجود ابزارهای پیشگیرانه کارِنمودن بزه رسانی، مطلع از هشدار

 های مرگبار شده و به هالکتاز ارتکاب جرم است، نه اینکه او عمداً گرفتار دام بازداشتن وی

درصد( از کارشناسان، مخالفت  4) یاندک گردد، تنها نسبت بسیارمی سبب مشاهدهین د. به همسبر

 اند.داشته گریز از خطر ابراز خویش را با شرط امکانِ

اند. علت امر فوق مخالفت نموده درصد( با شرط 11) یزیادی از اشخاص عاد در مقابل، تعداد

 یطهیهای پیشگیری وضعی در حی تکنیکگانهرسد، فهم اشتباه و نادرست از اثر دومی به نظر

علم  یطهیهای پیشگیری وضعی در حیابی باشد. اثر موردنظر تکنیکشناسی و جرمعلم جرم

موانع  جرم است که از طریق ایجاد اجو حفاظت از آم یتآن، حما یشناسی و هدف اصلجرم

سانی ان موانع هم موانع ینشود. ای ارتکاب جرم میدیده، باعث کاهش انگیزهکار و بزهمیان بزه

دیگر، عبارتشود. بهمی مداربسته، شامل ینمادی را، مانند دورب امنیتی و هم موانع عوامل یررا، نظ

ی زحمت و خطر برا دیده و افزایشموضوع جرم یا بزههای دستیابی مرتکب به با بستن راه

های پیشگیری دیگر، تکنیکسوی(. از248: 6187 شود )صفاری،می مرتکب، از جرم پیشگیری

شوند یم خدمت گرفتهیابی و از حیث کشف و دستگیری مرتکبان نیز بهوضعی در علم جرم

 (.246: 6184 واجارگاه و آقا بابایی، پور)خانعلی
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ظارت ن هایتوان یکی از روشبسته را میمدار هایحاضر، استفاده از دوربینحالمثال، در برای

زا جرم هایها و موقعیتها کاهش فرصتآن کاربرددر پیشگیری وضعی دانست که هدف از 

های مداربسته از دوربین ی(. از طرفی، وقت644: 6188 مقدم،برای ارتکاب جرم است )قاسمی

ران نیز کابزه توان جهت شناسایی و دستگیرییآن را، م یشدهیرههای ذخشود، دادهاده میاستف

 (.27: 6187 بست )نوروزی، کاربه

تصور  سبببه یداند، شانموده گریز مخالفت عادی که با شرط امکان حال بسیاری از اشخاص

 یعنی ؛مسئلهن ییابی باشد. اعلم جرمهای پیشگیری وضعی در مورد کارایی تکنیک اشتباه آنان در

اران، کهای پیشگیری وضعی در شناسایی و دستگیری بزهتأثیر جانبی و مثبت برخی از تکنیک

ی از شروط عنوان یکگریز که به ناپذیر است؛ اما باید توجه داشت منظور از امکانحقیقتی انکار

یشگیری وسایل پ کارگیریبهبی ناشی از تأثیر جان گردیده، به این رسانی مناسب ارائههشدار

سته، در ابتدا بپیشگیری وضعی، همانند دوربین مدار هاییکحقیقت، تکن . درگرددیوضعی بازنم

خویش یعنی جلوگیری از ارتکاب جرم هستند؛ اما اگر به هر  یبه دنبال اجرای اثر و هدف اصل

 ویش منصرفنظر خنه از ارتکاب جرم موردتأثیر این وسایل پیشگیراکار بالقوه تحت، بزهیلیدل

 تفادهتوان اسمجرم می نشد و آن را مرتکب شد، از این وسایل در راستای شناسایی و دستگیری

 نمود.

 برآمد؛

اصطالح هبوده و بقانونی و عرفی هماهنگ که اصل اقدامات پیشگیرانه با اصول و قواعد صورتیدر

-هشدار یا اطالع»اصل یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی آن  باشد،داشته مشروعیت 

اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و  موجب این به افراد است. به« رسانی

نا و مب در خصوص بود.مدنی و کیفری خواهد  از مسئولیت معاف دهد، مهلک به سایرین هشدار

در « رتحذی یقاعده»بر اساس شد مالک  اشاره نخست ید.طرح گردی ی فراوانادلّهدلیل این اصل 

در قالب پیشگیری وضعی برای  که بردن وسایل خطرناک اما مشروع و قانونیکاربه صورت
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گر ید رسانی است.به هشدار و اطالع موظف شود،می جای دیگر استفادهحفاظت از منازل یا هر

اصول و راهکارهای پیشگیری  بر اساس« رسانیطالعضرورت ا»شرط ی کنندهمبنای توجیه

ر و احتمالی از وجود تدابیکار شدن بزه وضعی مطلعیرا هدف اصلی پیشگیری ؛ زوضعی است

ی اسطهودهد خطر ارتکاب جرم بهمیعقالنی که انجام ی تجهیزات حفاظتی است تا در محاسبه

 آید و در مسیر ارتکاب جرم حرکتحاصل از جرم در دید او بیشتر به سود این تدابیر نسبت 

گیرد عمالً ن حفاظتی صورت گونه تجهیزاتینازا مورداستفادهرسانی در چنانچه اطالع لذا نکند،

رسانی طالعبشر نیز احقوق قواعد  اساس بر رود.می وضعی زیر سؤالفایده و علت اصلی پیشگیری 

 یرا زمانی که اقدامات راجعز مهلک الزم و ضروری است؛ی پیشگیرانهابیر تداتخاذ  در صورت

 تأثیر انگیزد،عدالتی را بربشر باشد و احساس بیاصول حقوق  خالف یت و پیشگیری،امن ینتأمبه 

 گذاشت. عکس خواهد

شکل  به پیشگیری وضعی به رسانی در مورد اقدامات مربوطکه بتوان پذیرفت اطالعبرای آن

 در اشد.بشروطی فراهم  الزم است دهنده مسئولیتی ندارد،نتیجه هشدار شده و درصحیحی انجام 

ار قبل هشد دادن خطر، بودن هشدار با محل متناسب رفتار، راستا به شروطی چون مشروعیت این

 شد.گیرنده اشاره گریز از خطر برای هشدار امکان حادثه واز وقوع 

لت و است دو پیشگیرانه ضروریکارگیری انواع اقدامات دلیل رواج به ساس و بهاین بر هم

 رد آورند.عمل الزم را جهت روشن شدن تکلیف شهروندان بهزمینه اقدام گذاران در این قانون

 قرار گیرد. مورداستفادهای عنوان نمونهتواند بهی ذیل میواحدهماده راستا،همین 

ه خویش ب جرم نسبتاز منظور پیشگیری به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، هر -واحدهماده

رعایت  اب عقالیی یا عرفی،منقول خویش در برابر هرگونه خطر های منقول یا غیرو اموال یا دارایی

مادی و یری یا غضرر مادکه  کند یرفتاردیگری اقدام یا مراتب پیشگیری مباشرتاً یا توسط 

یفری تعقیب حقوقی یا کنماید با جمع شرایط زیر قابلمتعرض وارد انی حتی مرگ به صدمات ج

 نیست:
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ذیرش توجیه و پعرفاً قابل الوقوع اقدامات پیشگیرانه برای دفع تجاوز یا خطر محتمل -الف

 باشد.

 ذیرد.پ رسانی مناسب صورت، هشدارخطرناک یوسایل پیشگیرانه یدر صورت تعبیه -ب

 خطرو متناسب با محل عرفاً هشدار  دارد که نوع رسانی مناسب ضرورتدر هشدار -6تبصره 

قوه و بال متجاوزوصول آن به  حادثه صورت گرفته و امکان از وقوع شود، هشدار قبل انتخاب

 باشد. هداشت گیرنده، وجودپیشگیرانه برای هشدار گریز از خطر ناشی از وسایل سپس امکانِ

اندازی امکانات و لوازم پیشگیرانه برای دیگران اعم از اینکه با اجرت یا نصب و راه -2تبصره 

ده کننشخص یا به درخواست وی صورت گیرد و نیز در مواردی که اقدامآن ولی با اذن  بدون

 است.مانع گفته بالوجود شرایط پیش باشد با مورد تکلیفی داشتهقانوناً در این 

اثبات رعایت شرایط پیشگیری  رعایت شرایط، قوی بر عدم ورت وجود دلیلصدر  -1تبصره 

 پیشگیرانه است. ی تجهیزاتبرندهکاری بهعهدهرسانی مناسب و مؤثر بروضعی و هشدار

 ست.امالی و دیه ثابت ضمان  صرفاً رعایت برخی شرایط نشده باشد، که یموارد در -4تبصره 

 ری از جرم،ی پیشگیبهانهضرر یا جنایت به اشخاص حتی به منظور ایرادگذاری بهتله -9تبصره 

 فوق مستثنی است.موارد  از کننده،قصدِ اقداماثبات  در صورت
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 ؛منابع

  ،و  دهادستاور :کیفری عدالتجرم و  از پیشگیری سالهپنج هایکنگره» (،6184) شهرام،ابراهیمی

 .199-147: صص 92-91 شماره دادگستری، حقوقی مجله ،«دورنماها

 کیفری: جرم و عدالت از کنگره پیشگیری دوازدهمین( 6147) شهرام، )الف(، ابراهیمی 

 .6 شمارهپیش شناسی پیشگیری،جرم جهانی، هایراهبردهای جهانی برای مقابله با چالش

 ،ی تهدکتری رش رساله بشر، حقوقچالش با موازین  جرم در از پیشگیری(، 6178) شهرام، ابراهیمی
 .تهران سیاسی دانشگاه حقوق و علوم دانشکده ،شناسیجرم و جزا حقوق

  ،ی شناسی و گسترههای جرمدر نظریه پیشگیری» (،6184) ،ابراهیمو رجبی،  شهرامابراهیمی

 .647-672 صص: 61 شمارهحقوقی، هایآموزهمجله، «آن هایمحدودیت

 انتشارات  تهران: اول،چاپ ، جلد اول، پیشگیری شناسیجرم (،6147) ،شهرام)ب(،  ابراهیمی

 میزان.

 دفتر قم: اول،چاپ دوم،  جلد، المهذب هـ. ق.(، 6477) العزیز،عبد قاضیطرابلسی،  براجابن 

 .قمه علمی سین حوزهرمد به جامعه اسالمی وابسته انتشارات

 الحدیثدار نشر قم: اول، چاپ، 64 جلد، الکافی هـ. ق.( 6424) یعقوب، بنمحمدکلینی، جعفرابو 

 .النشر و للطباعه

  ،تهران: سازماناول، چاپ ، جلد دومفیض،  علیرضا ترجمه، دیه (،6174) احمد،عوضادریس 

 .تهراناسالمی،  فرهنگ و ارشاد چاپ و انتشارات وزارت

 جلد ، الحرام و الحالل معرفه األحکام فیقواعد  (،هـ. ق.6461) یوسف،بنحسن عالمهحلی، اسدی

 قم. علمیه حوزهمدرسین  جامعه اسالمی وابسته به انتشارات قم: دفتراول، چاپ سوم، 

 جلد ، اإلمامیه مذهب علی الشریعه األحکامتحریر هـ. ق.(،  6427)یوسف، بنحسنحلی، اسدی

 .)ع( صادقمؤسسه امام  قم: نشراول، چاپ ، پنجم



 
 
 

 
 

 271 

 

 6931 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم

 االحکام قواعد االبهام عن اللثام وکشف ، هـ. ق.( 6461، )حسنبنمحمدهندی، فاضل اصفهانی ،

 .علمیه قم مدرسین حوزه اسالمی وابسته به جامعه انتشارات دفتر قم: اول، چاپ، 66 جلد

  ،حقوقی مجله، «جرمازوضعیهای پیشگیری چالش» (،6179) ،علینجیبیان،  ؛علیمحمدبابایی -

 . 647-672 صص: 79 سال، 79 شمارهدادگستری، 

  ،مهدیسید ترجمه، انگلستان مدنی در حقوق جرم و مسئولیتشبه (،6188) ،ورابرمینگهام -

 .میزان انتشارات تهران: اول، چاپموسوی، 

  ،سرور. قم: انتشارات، اول چاپ، جدید استفتائات، (6178، )جوادمیرزا شیخحاج تبریزی 

 چاپ ، 4جلد ، الدمشقیهاللمعهشرحالفقهیه فیالزبده، هـ. ق.( 6427، )حسینمحمدعاملی، ترحینی

 .النشر و للطباعه الفقهدار نشر قم: چهارم،

 الجواهر فقه معجم، هـ. ق.( 6467شاهرودی، ) هاشمی محمود نظر سید جمعی از نویسندگان زیر ،

 .التوزیع و النشر و للطباعه یردالغ انتشارات بیروت: ،اول چاپ، دوم جلد

 اول چاپ، کیفری مسئولیتی تحذیر و نقش آن در رفع قاعده، (6189، )رضاحمیدزاده، حاجی، 

 .سوم خط انتشارات تهران:

 انتشاراتقم: اول، چاپ ، 61 جلد، المسائلریاض، هـ. ق.( 6468، )محمدبنعلی طباطبایی،حائری 

 .السالم علیهم البیتآلموسسه

 ّنشر قم: اول،چاپ ، 24 جلد، الشریعه الوسائلتفصیل ، هـ. ق.( 6474، )حسینبنمحمدعاملی، حر 

 .السالم علیهم البیتمؤسسه آل

 دارالعلوم بیروت: انتشاراتششم،  چاپ، 47جلد ، الفقه، (هـ. ق. 6477محمد، )شیرازی، حسینی ،

 بیروت.

 جلد دهم، هالعالم قواعد شرحفی هالکرام مفتاح، (هـ. ق. 6467، )محمدبنجواد سیدعاملی، حسینی ،

 .العرب التراث إحیاء دار انتشارات بیروت: اول،چاپ 
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 شناختی خطر جرم از منظر جرم مدیریت»، (6184حسین، )بابایی، آقاسکینه؛ واجارگاه،  پورخانعلی

-294صص : دومشماره دوازدهم،  انتظامی، سال دانشفصلنامه ، «ارتباطات اطالعات و فناوری

226. 

  ،بهمسلحانه و  هایسرقت، (6184، )رضااحمداحمدی،  ؛زاد، رضاخوش ؛الحسینعبدخلعتبری 
 س.تندی رایسکتاب تهران:، شناسی و حقوقیآگاهی از دیدگاه جرمکار-رویکرد پلیسی با، عنف

 فروزشانتشارات  تبریز:، شناسیجرم، (6188اسماعیل، )نژاد، رحیمی. 

 ،ی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در طراح»(، 6187) ید،مج سلیمی

 .47-16 صص: 87 شماره ،26 دوره مدیریت، دانش مجله ،«مدیریت

 و هفق ارشد کارشناسی نامهپایان، تحذیریفقهی قاعدهبررسی، (6181-6184زهرا، )مهدی،  سید 

 هرانت اسالمی واحد انسانی دانشگاه آزاد علوم وادبیات الهیات، دانشکده اسالمی،  مبانی حقوق

 .مرکز

  ،مجموعه مقاالت پیشگیریدر ، «جرم موقعیتی عقالنی و تفسیرانتخاب »، (6182محمد، )شفیعی 

 .جرم وقوع از اجتماعی و پیشگیریمعاونت  مطبوعات و انتشارات مرکز تهران:از جرم، 

  ،میثمانتشارات  قم: یازدهم،چاپ دوم، جلد ، المسائلمجمع، (6171، )یوسف شیخحاج صانعی 

 .تمّار

 سال ، 17شماره دادرسی، ماهنامه ، «تحذیر یین قاعدهیو تب بررسی» (،6189) ،حمیدمشهدی، صباح

  .61-64صص  :دهم

 ینیخم امام نظراتتحذیر با رویکردی به  حقوقی قاعده –فقهی بررسی، حمیدمشهدی، حصبا 
نی و خمی امام پژوهشکدهاسالمی،  مبانی حقوق و ه فقهتارشد در رش کارشناسینامهپایان، )ره(

 .6186 اسفنداسالمی،  انقالب

  ،ی، حقوق تحقیقاتمجله ، «جرم وقوع نظری پیشگیری وضعی از مبانی»، (6187علی، )صفاری

 .217-122 صص: 11-14 شماره
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  ،فرشناسی و کیدر جرم مقاالتی در، «وارده بر پیشگیری وضعیانتقادات »، (6146علی )صفاری-

 .641-211 صص: جنگل انتشاراتصفاری، علی مترجم:  ومؤلف شناسی، 

  ،قواعدپرتو  پیشگیری وضعی در تحدید حق عدم نقد»، (6142راضیه، )صابری،  علی؛صفاری 

 .671-617 صص: هیجدهم ، سال14 شمارهقضایی،  حقوق هایدیدگاه ، فصلنامه«حقوقی فقهی و

  ،مجر از شناختی پیشگیری وضعیجرم-حقوقیضوابط» ،(6141راضیه، )صابری،  علی؛صفاری» ،

 .649-687 صص: 8شماره کیفری،  حقوق هایآموزه مجله

  ،تهران: انتشارات اول، چاپ ، 16 جلد، الشیعهأحادیثجامع، (ق.هـ. 6424، )حسینآقاطباطبایی

 .سبز فرهنگ

 جلد چهارم، اإلرشاد نکت شرح المراد فیغایه ، هـ. ق.( 6464، )مکیبنمحمد(، اول شهید) عاملی ،

 .علمیه قم حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات قم:

 د جل، هالدمشقیه شرح اللمع فی هالبهیالروضه ، (.هـ. ق 6467، )علیبنالدینزین)شهید ثانی(،  عاملی

 . فروشی داورکتاب انتشارات قم:، اول

 مکارم العظمی آیه حضرت قدرعالی جدید مرجعاستفتائات ، (6189ابوالقاسم، )نژادی، علیان -
 .بن ابی طالباالمام علیمدرسه : انتشاراتقمدوم، چاپ ، جلد سوم، شیرازی

  ،671 شمارهمعرفت، نشریه ، «فقهی و حقوقی تحذیر در رویکردقاعده »، (6189مهدی، )فلّاح :

 .47-94صص 

 ریپیشگی: درجرم،  تکرار از خطر در پیشگیری مدیریت رویکرد»، (6188حسن، )مقدم، قاسمی 

 دفتر: هرانتجرم،  از همایش ملی پیشگیری مقاالت نخستین مجموعه ،«دیدگیجرم و بزه از تکرار

 .687-267 صص: ناجا پیشگیری پلیس کاربردی تحقیقات

  ،جنگلتهران: انتشارات ، کیفری قوانیندر  تسبیب، (6147، )الدینجاللقیاسی. 

 رویه و راهکار برای پیشگیری 17) پیشگیری شناسیجرم، (6188جان، )اک، ؛ ویرونالدالرک، ک 
 .زرد انتشارات :تهرانزاده، مهدی مقیمی و مهدیه تقی ترجمه، جرم( از

 6188 تهران، دانشگاهانتشارات نهم،  چاپ، شناسیجرم مبانی، مهدینیا، کی. 
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 ماهدادمرسوم، شماره اول، سال ، اجتماعی هایجرم و آسیب از پیشگیری یتحلیل-گزارش خبری 

6147. 

  ،ابرند یحسین نجفعلی ترجمه، «بزهکاری میان پیشگیری وضعی و کنترل روابط»، رمونگسن-

 .71 زپایی تا بهاربهشتی،  ، انتشارات دانشگاه شهید64-27 شمارهحقوقی،  تحقیقاتمجله آبادی، 

  ،عالمه : چاپخانهتهراننیا، مهدی کی ترجمه، شناسیای بر جرممقدمه، (6177ریموند، )گسن 

 .طباطبایی

 حقوقیمجله ، «مسئولیت هشدار در رفع تحذیر نقش قاعده»، (6176مصطفی، )، داماد محقق -

 .9-24 صص: 9شماره دادگستری، 

 تهران: دوازدهم،  چاپ دوم،جلد ، فقهقواعد ، هـ. ق.( 6476مصطفی، )یزدی، داماد  محقق

 .اسالمی علوم نشر مرکز انتشارات

 اسالمی وابسته به انتشارات قم: دفتر، الدیاتکتاب ، هـ. ق.( 6478) رضاآقاحاجکاشانی، مدنی 

 م.ق علمیه مدرسین حوزه جامعه

 دوم،چاپ اول، جلد ، های نو در حقوقدیدگاه، هـ. ق.( 6427، )حسنمحمد، شوشتری مرعشی 

 .میزان انتشارات تهران:

 6142 ماهبهمن ،پژوهشی مطالعات نمونه در حجم برآورد راضیه، ملیحه؛ کرمی، جعفریان،ملک: 

 (-http://isn.moe.gov.ir سایتدر دسترس )قابل 

  ،دورانتهران: نشر چهارم، چاپ ، شهرداری مقررات وانین ومجموعه ق، (6188جهانگیر، )منصور. 

 نشر عروج،  و چاپ تهران: مؤسسهسوم، چاپ ، فقهقواعد ، محمد، (6174بجنوردی، ) موسوی

 تهران.

 قم: دوم،  چاپموسوعه،  42 جلد، المنهاجتکملهمبانی، هـ. ق.( 6141ابوالقاسم، )، خویی موسوی

 .قمعلمیه  حوزه انتشارات

 24جلد ، الحرام و بیان الحالل االحکام فیمهذب ، عبداالعلی، هـ. ق.( 6148سبزواری، ) موسوی ،

 : انتشارات دار التفسیر.اشرفنجف اول، چاپ 
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 میزانتهران: نشر اول، چاپ ، اشخاص علیهجرایم ، (6181حسین، )، محمدصادقی میر. 

 جلد، االسالم شرح شرایع الکالم فیجواهر، هـ. ق.( 6474، )حسنمحمد(، جواهر صاحب) نجفی 

 .العربی التراث اإلحیاءدار : انتشاراتبیروتهفتم،  چاپ، 41

 الهدی و النجاه و مشکاهسفینه، هـ. ق.( 6421، )رضامحمدبنعلیبناحمدالغطاء، کاشفنجفی
 .کاشف الغطاء موسسهانتشارات  نجف اشرف: ،جلد سوم، السعاداتمصباح

  ،دانش گنج تهران: انتشاراتسوم، چاپ شناسی، جرم زمینه، (6181رضا، )نوربها. 

  ،رسالت مهروزنا، «جرایم و کاهش پیشگیری، تکنولوژی»، (6187دی  1حمید، )نوروزی. 

  ،لنامه فصسلطانی، علی ترجمه، «محیطی طراحی طریق جرم از ازپیشگیری »، (6189، )کینتنهون

 .144-191 صص: 6 شماره فصلنامهجرم،  از پیشگیری مطالعات
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