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 جرم انگاری عدم اقدام علیه تمامیت جسمانی تطبیقیبررسی 

 

 برزعلیپژمان ،  مصطفی فرزانجو،  جواد شایانفر

 

 

 دانشگاه سیستان و بلوچستانگروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ت علمی عضو هیأ

 دانشکده سما زاهدانعضو هیأت علمی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم

 

تالش شده است تا مبانی جرم انگاری عدم اقدام در در این مقاله  :چکیده

نگارنده به دنبال جرایم علیه تمامیت جسمانی مورد بررسی قرار بگیرد از این رو

دود و دامنه ح ؟حقیقت جرم انگاری عدم اقدام چیست ،بر آمد سؤالپاسخ این 

اینکه چه رهیافتی باید در تقنین نگاری عدم  و ؟آن چگونه قابل تفسیر است

و  سؤاالتر پاسخ به این د ،اقدام دنبال شود تا مشکالت جاری کمتر مطرح شود

 قانونی و عرفی دم اقدام تنها از جانب شخصی که هیچ مسئولیتع ،با فرض اینکه

توصیفی به -ا روش تحلیلیب ،اشخاص دیگر ندارد رخ داده باشددر قبال 

بانی جرم م ،مفهوم اقدام پیرامونالب پرداخته و با طرح مسائلی گردآوری مط

لزامات وارد بر جرم ا ،بنای جرم انگاری عدم اقدامم ،کیفری هاینظامانگاری در 

خود را شروع نموده که در ادامه و در شرح جرم عدم اقدام با  پژوهش ،انگاری

 هاینظاممطالعه تطبیقی با  صورت بهمعنوی  و ادیم ،بررسی عناصر قانونی

رانسه و افغانستان به این نتیجه رسیدیم که با ف ،نگلستانا ،حقوقی آلمان

اصل جرم  باب دربه ایرادات مطروحه  توانمینظریه پیکره منسجم  کارگیریبه

 اینانگاری عدم اقدام پاسخ شایسته داد و الزم است در کنار قوانینی که ناظر بر 

کیفری و چگونگی جرم انگاری عدم  هامعافیتدی همچون هستند موار مسئله

 اقدام اشخاص حقوقی مطرح شوند.

 طالعه تطبیقیم ،پیکره منسجم ،دم اقدامع ،رم انگاریج کلیدی: کلمات
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 مقدمه

فقدان مواد  که انه چ ؛برخورد حقوقی در تمام ملل به رسمیت شناخته شده است هایروش تریناصولیتقنین به عنوان یکی از 

رف ص ،نمایدمیمصرح قانونی در بسیاری از مواقع موجبات تفسیر به رای را ایجاد نموده و از رو ضرر های فراوانی برای جامعه ایجاد 

اید عرض کرد تنها اختالف موجود در حدود و ثغور ب! مخالفت با حکومت درباره جرم انگاری است بر ناظرنظر از دیدگاهی که 

که در این حوزه فراوان مورد  هاییبحثکی از ی. شودمیه توسط قانون گذار مورد رسیدگی و جرم انگاری واقع مواردی است ک

فرد نقش مستقیمی در ارتکاب آن ندارد بلکه تنها از وقوع  اصوالًاست که  رفتارهاییجرم انگاری  مسئله استاختالف واقع شده 

که هیچ نوع وظیفه ای برای اقدام وجود  زمانی مخصوصاًین عدم ورود به یک موضوع ا ،نیاورده عمل بهرخداد مورد نظر جلوگیری 

 مسئله یکآیا حکومت حق دارد عدم اقدام نسبت به  کندمیرا مطرح  سؤالاین  اساساًنکوهیده شده است و  شدت بهنداشته باشد 

 ؟شودمی تلقیظر قانون گذار عدم اقدام به چه معنایی ر ند ؟بنای جرم انگاری در این زمینه چیستم ؟را جرم انگاری بنماید یا خیر

اخالقی را مورد جرم انگاری قرار بدهد؟ عوامل رافع مسئولیت در مورد عدم  صرفاًا چه میزان قانون گذار محق است که رفتار های ت

پاسخ داده نشده است که در  مواردی است که همچنان در نظام حقوقی کیفری ایران به درستی هااین ؟اقدام تابع چه شرایطی است

 پاسخی شایسته داده شود. هاانبرای  شودمیاین مقاله به دنبال رفع این مصادیق هستیم و تالش 

 مسئله بیان

باالخص زمانی که نتیجه حاصله از آن عنوان و برچسب مجرمانه بگیرید افراد دارای یکی از  ،در مقابله و رویارویی با حوادث

اهی نیز فرد در هیچ یک از این گ ،یا معاونند و یا اینکه شریک شوندمیا مقصرند که مباشر جرم تلقی ی ،زیر هستند هایحالت

دیدن یک ، شودمیشاهد و گواه محسوب  عموماًکه در این صورت  گیردنمینیست زیرا در بطن جریان مجرمانه قرار  هابندیدسته 

نتیجه شاهد بودن حادثه وعدم ارتکاب رفتاری است که در جهت جلوگیری از نتایج ان حادثه ایجاد  قاعدتاًواقعه و عدم اقدام بر آن 

باید مجرم تلقی شود؟ در این صورت اگر  لزوماً ،آیا شخصی که به هر عنوان شاهد یک ماجراست واقعاًکه  آنجاست مسئله .شودمی

جرم تلقی خواهند شد؟ م ،ت رفع مخاطرات احتمالی انجام ندهندجمع کثیری تنها نظاره گر یک واقعه باشند و اقدامی در جه

یک فرد  خاطر بهگر مبنای حمایت فردی است چرا ا ؟عرفیاخالقی و  هاینظاممبنای حمایتی قانون گذار در اینجا فرد است یا 

اگر مالک  و ؟گیردنمیاینجا اصل عدالت مالک رفتار قانونی قرار  در راچ ؟شودمیمجازات جمع کثیری به رسمیت شناخته 

باید قواعد اخالقی جامعه را جرم انگاری کند تا  الزاماًقانون گذار آیا  واقعاًمطرح است که  سؤالین ا ،عرفی استاخالقی و  هایارزش

لبته ا ؟وجدان جمعی هستند نیازمند حمایت قانونی هستند متأثرباید های اخالقی که  راستی هب ؟حمایت کند هاآناز این طریق از 

و نباید های کدام مکتب حقوقی است  بایدهابسته به اینکه بیان کننده  کندمی تتبعیناگفته نماند دیدگاهی که قانون گذار از ان 

 و استمطرح که در این زمینه  سؤالی هادهو  هاینا حال ایعلیشگرفی بر روند تقنین کیفری ایجاد کند ولی  تأثیر تواندمی

تالش نماید به مبانی جرم انگاری عدم اقدام  باره ایننویسنده با بررسی تطبیقی در  موجب شد تاموجود  هایابهامپاسخ به  ضرورت

 تواندمیکه توجه به آن  گردید در جرایم علیه تمامیت جسمانی بپردازد که در انتها منجر به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی

 .موجود در این زمینه را پوشش دهد هایضعف
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 مفهوم عدم اقدام

فعل به معنای  (۴۴۶۶،ص۷۷۱۱)دهخدا، ترک در لغت به معنای دست برداشتن، گذاشتن چیزی یا کسی را و رها کردن است

جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت  حقوق ترک فعل در اصطالح علم (۷۱۷۶۷)همان،صتحرکت مردم اس

  (۰۲۲،ص۷۷۶۶)ولیدی،.کندبرای افراد مشخص می قانوناست که  ایوظیفهاز انجام  خودداری

رف نظر از اینکه این وظیفه بر ص شود،مییاد  (۷۴۶،ص۷۷۶۱)نوربها، تحت عنوان ترک فعل دانانحقوقعدم اقدام که در اصطالح 

 یکحالتی را تصور کرد که فرد هیچ وظیفه ای نسبت به  توانمی ،قانونی برای وی لحاظ شده صورت بهکسی اطالق شود که 

 جزای چینین مورد که در حقوق ا. دندارد ولیکن در صورت عدم انجام اقدامات مورد توجه قانون گذار مورد مجازات واقع شو مسئله

در آن کشف  سببیتزمانی قابل تسری به حقوق جزا است که رابطه  شودمینامیده  ۷استانداردغیر تحت عنوان ترک فعل  اًعموم

 مقوله مجازات مطرح نخواهد شد. در غیر این صورت ورود به( Renmin,۰۲۷۱,p۷۱۱ ).شود

 جرم انگاری

که قانون گذار  فعلیترک  یا، جرم عبارتست از هر فعل کیفریدر حقوق  د؛کر تعریفجرم را  باید، ابتدا انگاریجرم  تبیین برای

جرم  برایترک فعل(  یارفتار )اعم از فعل  یکاست که  این تعریف ایندر مورد  اساسیکرده است. پرسش  تعیینآن مجازات  برای

و چه  چیستجرم  ماهیت که اینباشد و  هاییویژگیچه  دارای بایدقرار گرفتن مرتکب آن  کیفریشدن و موضوع برخورد  تلقی

   داند؟می ضروریمنع و برخورد با آن  برایرا  کیفری اجرایدارد که مقنن توسل به ضمانت  مجرمانه غیر رفتارهایبا  تفاوتی

و  شناساندهدر نوشتگان علوم جرم »  . بپردازیم( جرم حقوقی فرا) غیرحقوقی تعریفبه  باید سؤال اینبه پاسخ  رسیدن برای

 ؛کیفرینظام  رسمی صالحیتقرار گرفتن آن در  میزانکه صرف نظر از  رودمیبه کار  رفتاریاشاره به  برای، جرم اغلب اجتماعی

 چنین نیزگاه  ولیکه به شدت نامطلوب است  شودمیمحدود  رفتاریبه مفهوم گاه  ایننامطلوب در آن چارچوب دارد،  سرشتی

و  هاوابستگی، عالیقهنجار و ناهنجار بودن رفتارها با توجه به  یابودن « نامطلوب»و « مطلوب»است چون مفهوم  گفتی« نیست

 همینبر  باشدمی متغیرو  قطعی غیر نیزمختلف متفاوت است مفهوم جرم  هایمکانو  هازمانخاص افراد و جوامع، در  بینیجهان 

بودن و... در مورد  اجتماعی، ضد طبیعی، حقوق اجتماعی آسیببر قانون، اخالق،  مبتنی گوناگونی هایاستنباطو  هابرداشتمبنا 

 .(۷۷۳۰)پیام سمنان، مفهوم جرم وجود دارد

اساسی جامعه و  هایارزشبا در نظر گرفتن هنجارها و  گذارقانوناست که به موجب آن  فرایندی (۷۷۶۶،۷۷)آقابابایی، انگاری جرم

. بر این اساس کندمیوضع  کیفری اجرایآن ضمانت  برایفعلی را ممنوع و  ترکمورد قبول خود، فعل یا  نظریبا تکیه بر مبانی 

 .پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است امری انگاریجرم 

 

                                                           
Non standard omission 1 

http://www.google.com/search?as_qdr=all&q=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20site:lawwiki.ir
http://www.google.com/search?as_qdr=all&q=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20site:lawwiki.ir
http://www.google.com/search?as_qdr=all&q=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20site:lawwiki.ir/
http://www.google.com/search?as_qdr=all&q=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20site:lawwiki.ir/
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 کیفری  هاینظاممبانی جرم انگاری در 

و مداخله  کیفریاستفاده از حقوق  برایمعموالً  هادولت کلـیبه طـور  .داتّفاق نظر وجود ندار کیفریدر مورد قلمرو مداخله حقوق 

 :دهندمیمعیار زیر را برای جرم انگاری مالک قرار از سـه  یکـیدر رفتارها و امور افـراد جامعـه 

 (۳-۱،۷۷۱۱،،همان۷۷-۴،صص۷۷۱۱)عباسپور،۰راصل ضر -۷

 . ۶(۶۲۶-۷۶۶صص،۷۷۶۶)قربانیا،اصل اخالق گرایی حقوقی-۷ ۷اصل پدر ساالری حقوقی-۰ 

مطابق با اصل ضرر دخالت حقوق کیفری زمان پسندیده و پذیرفتنی است که مقصود از مداخله جلوگیری از آسیب و ضرر دیگران 

و  سالمتی ،یبر آزاداین در حالی است که برابر با اصل پدر ساالری حقوقی منافع مردم . (۷۱۲-۷۶۳،صص۷۷۳۰)نجفی توانا،باشد

برای مردم جامعه خویش رویه  داندمیحکومت به مثابه یک پدر بر خود فرض  ترواضحعبارت  به ،شودمیترجیح داده  هاآنآسایش 

جبری باید پذیرای روند اتخاذ شده در شیوه اداره  صورت بهو لذا دیگران  بیندمیرا در آن  هاآنای را برگزیند که صالح و منافع 

نظم اخالقی به قانون به اجرا در آوردن  وظیفه ،آیدمیخالق گرایی حقوقی به میان حبت از اصل ا؛ اما وقتی ص)همان(جامعه باشند

دایی اخالق ج دیدگاهاین  در مقابلالبته  )همان(شودمیته خبه عنوان معیار شنا ،شود تأمینگونه ای که نظم عمومی بدون دردسر 

 اقامه شده است که خالی از قوت نیست. ۱و حقوق نیز توسط تومازیوس

برخی از  شودمیمورد توجه قانون گذاران واقع  غالباً رویکردهااما به هر صورت و با در نظر گرفتن این مطلب که باالخره یکی از این 

جرم انگاری باعث  مسئله درناشی از توجه به یک رویه این در حالی است که تورم کیفری  شوندمیمورد جرم انگاری واقع  رفتارها

مشخص وجود دارد و آن متنی است  مسئله یکبیاید، به هر روی  وجود بهمتفاوتی در هر مکتب حقوقی  هایگیریجبهه  شودمی

ا ب شود،مینامیده  ۴ین متن که بعد از تصویب قانونا ،حقوقی نمایندگان مردم در مجالس قانون گذری است هایبرداشتکه حاصل 

                                                           
الضرر و الضرار فی ;" "الضرر و ال ضراردر اسالم این اصل تحت حدیثی معروف به الضرر بحث می شود که عموما به سه نحو خوانده می شود:   2

،تیر و ۵( ،مشکوه النوز شماره 1در اینباره مراجعه شود به عباسپور مهناز،قاعده الضرر ) . جهت اطالع بیشترالضرر و ال ضرار علی مؤمن"،"االسالم

 "۹-۵ص  1۷۱۱و همان دی و بهمن  1۷-۶ص  1۷۱۱مرداد

Legal paternalism ۷ 

ن اخالق،فصلنامه نقد و نظر این اصل به شدت محل اختالف است، برای دیدن تحلیل های پیرامون این اصل  مراجعه شود به :قربانیا ناصر،حقوق،ترجما4

 .40۱-۷۱4صص1۷،1۷۱۱،شماره 

ین موضوع الزم به توضیح در این مقاله نگارنده در صدد نیست تا جرم انگاری عدم اقدام از نظر اخالقی را مورد بررسی قرار دهد.توضیحات پیرامون ا

دیدگاه های فقهی و نظام جمهوری اسالمی ایران تا حد زیادی متاثر -1بستگی تامی به دیدگاه برگزیده در رویه حقوقی و تقنینی دارد و با عنایت به اینکه 

ورود برخی از منابع قانون گذاری در جرم انگاری مانند  -۷عدم انسجام گزینش سبک های حقوقی یکسان در تنظیم و وضع مقررات قانونی -2روایی است 

 فتاوای معتبر شرعی ؛بحث در این مورد را در جایگاه دیگری ادامه خواهیم داد.

Tomasius ۵ 

Legem  ۶ 
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تغییر قرار دهد لذا نیاز است به این مقوله نیز پرداخته  خوشدستسرنوشت جامعه را  تواندمیتدوین شده که  هاییانگیزهتوجه به 

 شود.

 الزامات جرم انگاری

از برداشت کارکردی است که به ابزارهای جرم  متأثرزیادی تا حدود  باشدمیالزام اساسی در جرم انگاری چه  که سؤالپاسخ به این 

نیاز -۰ (۷۷۳۲)عالمه ،۱نیازهای جامعه برای مقابله با اضرار-۷:انددستهدو شاخه های آن  تریناصلیما ا شوند،میانگاری متوسل 

هداف ترسیم ا ،و داده های خاصی مانند لزوم شناخت جامعه هایافتههر یک از این دو نیز مبتنی بر انسان جامعه برای رشد و تعالی 

آنچه که از یافته های عملی و علمی مبتنی بر آیات و روایات قران رایط جغرافیایی و... است لکن ش ،بزارهای مورد استفادها ،شده آن

 قهف ؛در این باره عرضه داشت خارج از دو مقوله یاد شده نیست ولی با این تفاوت که خداوند بارک تعالی توانمی

تنها زمانی دایر اجتماعی افراد است  وفردی  را که مجموعه احکام شرعی مورد نیاز برای تنظیم روابط (۷۶۲،ص۷۶۷۴)مشکینی،

لبته چنین برداشت نشود اموری مانند ا ؛آوردمیوم افراد جامعه لطمه وارد مدار مجازات و قانون گذاری قرار داده که به حقوق عم

خاص خود را در جهان  هایعقوبتیرا این امور به طور مشخص ز ،باشد خیر جزا بالعموم واجبات یا ترک محرمات قرار است 

 هدف قرار بگیرد. ردوا به هاآنانگاری که جرم  شوندنمیاخروی دارد ولیکن الزمه بقای اجتماعی محسوب 

 جرم انگاری عدم اقدام

زیرا عدم توجه به  گیردمیمورد بحث و هدف ماست مورد بررسی قرار  که جایی تادر این بخش ابتدا شرایط احراز فعل مجرمانه 

 باب درغلط  هایبرداشتسبب  تواندمی ،شرایط احراز فعل مجرمانه که خود مقدمه ای بر قصد و فعل و عنصر قانونی در جرم است

 کارکرد جرم انگاری عدم اقدام شود؛بعد از آن نیز به تحلیل و نتیجه گیری در مورد موضوع مورد مطالعه خواهیم پرداخت.

  شرایط احراز فعل مجرمانه-۱

. دقانون باش تعیینبه  بایدمجرمانه وصف  یعنی، قانونیعنصر  -۷ :عنصر الزم است ۷شود وجود  تلقیرفتار انسان جرم  آنکه برای

 معنویعنصر -۲ 

 .دباش جزائی تقصیر یامجرمانه  قصد باهمراه  باید مجرمانه رفتار که معنی بدین

 

                                                           
ع مانند افغانستان با توجه به ساختار رسمی حکومتی که در ان بسر می برند نیازی به جرم انگاری عدم اقدام را احساس نمی کنند لذا در برخی جوام۱ 

مه جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به :عالهمانطور که گفته شد امر جرم انگاری یک امر نسبی و با توجه به نیازهای جامعه و توسعه دانش حقوقی می باشد.

 .1۷۹0)مجموعه مقاالت(،نشر محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی)عرفان(، غالم حیدر،عدالت جزایی در افغانستان
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 مادیعنصر -۳  

 .هاز رفتار مجرمان حاکی خارجی عملیاتشامل تحقق 

  ،است الزامیجرائم  کلیهدر ها آندارند و وجود  عمومی( جنبه معنویو  مادی، قانونیجرم ) گانهسهعناصر 

 یکدیگرجرائم از  تشخیصو  تمایزموجب  کهوجود دارد  خصوصی شرایط، عناصر و عمومی عناصر برعالوه  جرمیدر هر  ولی

 .(۱۰،ص۷۷۶۱)گلدوزیان،شودمی

گاهی اسباب و حوادثی نیز در تشکیل  لکن ؛شودمیمجرم تلقی  ،وقتی هر سه عنصر در مورد یک عمل صادق باشد مرتکب قاعدتاً

 حامور در اصطال نای شوندمیمجازات مقرر درباره ان جرم شدن عنوان مجرمانه و یا  زایلاین رفتارها دخیل هستند که منجر به 

با سو گیری نسبت به قاعده  هاانهمه  هنسبت ب ر ادامهد. )شوندمینامیده  ۳و عوامل موجهه جرم ۶عوامل رافع مسئولیت کیفری

 .(شودمیانجام اقدام ارزیابی 

 عنصر قانونی-۷

ر جمهوری اسالمی ایران د شود،میمورد توجه واقع در هر جامعه ای به مقتضای احتیاجات خود قوانین مختلفی در مورد عدم اقدام 

به موجب این وضع شده است  باره ایندر  ۷۷۱۶/۷/۱مصوب  مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانیقانون 

بدون آنکه خود متحمل آسیبی  توانستمیماده واحده که الزام قانونی دارد هرکسی که شخصی را در وضعیت خطرناکی دید که 

و برای وی بشود نجات بدهد یا حداقل اطالع رسانی الزم را داشته باشد و از این عمل سرباز بزند مورد توبیخ قانون گذار واقع شده 

تحت مین مورد در قانون جزای فرانسه ه.۷۲یا پرداخت جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال در نظر گرفته شده است سال یکتا حبس 

که ذکر یک ماده از ان خالی از لطف  اشاره کرد ۰۰۷-۱-۰۰۷،۷-۰۰۷،۱-۴به مواد  توانمی جمله آن لقای مواد متعددی آمده از

 :باشدنمی

انع ارتکاب جنایت یا م ،اشخاص ثالث داشته باشدبدون آنکه خطری برای وی یا  اشفوری: هرکس بتواند با رفتار ۰۰۷-۴ماده 

 ۱۱۲۲۲حبس ساده و  سال ۱ مستوجبوی عمد خود داری کند جنحه ای علیه تمامیت جسمانی افراد گردد و از انجام این امر از ر

عمدی از کمک رسانی به شخصی که در معرض خطر است بدون آنکه خطری  طور بهمچنین هرکس ه. تیورو جزای نقدی اس

                                                           
Removal of criminal responsibility ۱ 

Factors modal mass ۹ 

می شوند مجازات مصرح در این قانون  که اشعار میدارد قوانین مغایر نسخ 1۷۹2قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱2۱در حال حاضر با توجه به ماده 10 

 توسط قوه قضاییه صادر شده است. 2۶/۵/1۷۹2که در تاریخ  ۹2-1/1۶۱-۶41 حبس تعزیری درجه هشت محسوب می شود.البته مطابق با نظریه مشورتی 
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 بهاز این امر خواه با اقدام شخص خواه با در خواست یاری از دیگران  توانستهمی که حالیر د ،برای وی یا اشخاص ثالث داشته باشد

 .(۷۶۴ص،۷۷۶۴)قوه قضاییه،عمدی خود داری نماید، مستوجب همین مجازات خواهد بود طور

که دیدیم در این دو کشور آنچه مورد توجه اصلی بوده است توجه به یکسری از مخاطرات جانی است که اقدام در ان  طورهمان

فراتر نهاده و مقرری که در ماده  را پاا این تفاوت که قانون گذار فرانسوی ب ،در بر ندارداقدام کننده  برای راهیچ مشکلی  الزاماًزمینه 

که توانایی انجام عملی در جهت جلوگیری از نتیجه ناگواری را دارند ولی  شودمیوارد کرده است شامل اشخاص حقوقی  ۰۰۷/۱/۷

قانون یاد  ۷۷۶ه ه عنوان مثال مادب گیرد؛میدیگری را در بر  هاتفاوت ظاهراًما این روند در قانون مجازات آلمان ا. کنندمیکوتاهی 

که ممانعت از نتیجه ولو با اطالع رسانی اگر محقق شود و از آن خود داری ورزیده شود مشمول  شده اختصاص به مواردی دارد

 کشورهااین در حالی است که برخی از  (۷۱۱-۷۱۶،صص۷۷۶۳)عباسی،باشدنمیسال بیشتر  ۱مجازات حبسی خواهد بود که از 

ر چنین مواردی اگر د (Onder,۰۲۷۷, p۷۴۰)دکنننمیرا حس  مسئله اینهیچ الزامی در قانون گذاری نسبت به نظیر افغانستان 

شخصی مرتکب رفتاری شد که عدم اقدام بر آن صدق کند ولو با هر انگیزه مجرمانه ای که باشد قابل پیگیری در مراجع قضایی 

در یافت فاصله های حقوقی زیادی از نظر ماهیتی در پس این مواد  توانمیگذرا به متن قوانین یاد شده  نگاهی با نخواهد بود.

 کشوری یاز طرفی کشوری مانند افغانستان دایر مدار ان است که تنها ترک فعل قانونی را مورد مجازات قرار دهد ا ،نهفته است

از دیگر سو  (۰۰۲-۰۲۷،ص۷۶۰۱)حسینی طهرانی،که جان آدمی را چگونه حفظ کند زندمیمانند ایران به این اندیشه محک 

 کندمیسنگینی را بر دوش دستگاه قضایی و جامعه آلمان بار  هایمجازاتر جرمی که ه ،نندآکشورهایی مانند آلمان دایر مدار 

ت که اگر سیرا اندیشه آن است که حقوق کیفری باید ضامن جامعه باشد و این طور نیز ؛جرم انگاری عدم اقدام قرار بدهدمورد 

لکه مجازات تنها صورتی ب! یرخ ،رسدمیشخصی به هر نحوی در جامعه مرتکب جرمی شد با مجازات آن شخص همه چیز به اتمام 

و لذا به همین  شودمیر واقع این جامعه است که متحمل ضرر د ،از نارضایتی جامعه نسبت به رفتار های ارتکابی توسط مجرم است

عل پول و اسناد ج ،۷۷ه خطر انداختن صلحب ،۷۰یانت به میهنخ ،۷۷دی همچون تدارک جنگ تجاوزکارانهدلیل است عدم گزارش موار

رقت و اخاذی س ،۰۲رایم علیه آزادیج ،۷۳رایم جنگیج ،۷۶رایم علیه بشریتج ،۷۱سل کشین ،۷۴تل سادهق ،۷۱ددمشتل ق ،۷۶اسناد ملی

                                                           
 قانون مجازات آلمان ۱0ماده 11 

 همان قانون  ۱۷تا۱1مواد 12 

 همان قانون ۹۶تا۹4مواد 1۷ 

 همان قانون 1۵2،1۵1،14۶مواد 14 

 همان قانون  211ماده 1۵ 

 همان قانون 212ماده 1۶ 

 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری  ۶ماده 1۱ 

 همان  ۱ماده 1۱ 

 همان  12،11،10،۹،۱مواد 1۹ 

 قانون مجازات آلمان 2۷۹،2۷4،2۷2مواد 20 
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که نمونه ای از عدم اقدام برای ، را ۰۰اندازدمیرایمی که عموم مردم را به مخاطره ج ،۰۷جسمی یاخاذی با کاربرد زور و تهدید جان

 اندگرفتهمیانه ای را در پیش  لبته برخی مانند حکومت فرانسه راها ؛جرم انگاری نموده ،جلوگیری از ارتکاب فعل مجرمانه است 

وضع ننموده است از آن حیث که شخص حقیقی هستند ،ولی برخالف قوانین یاد شده تنها حکم جزایی الزم را بر اشخاص جامعه 

و آن  کندمیرا دنبال  تریمهمحقوقی را نیز مورد جرم انگاری قرار داده است این عمل فایده کارکردی بسیار  هایشخصیتبلکه 

ه عنوان ب ،بیندازد خطر بهملی برای مقابله با هر نوع پدیده ای است که ممکن است افراد را  هایظرفیتایجاد قابلیت استفاده از 

مختلفی این ظرفیت را داشته  هایشرکتبیفتد و  خطر بهمثال اگر در جامعه ای در اثر یک مخاطره طبیعی جان افراد زیادی 

رابر قوانین ب ،در اختیار گذاشتن خودروهای خود جان افراد زیادی را نجات دهند و از این عمل خود داری کنند فرضاً باباشند تا 

ان شرکت برخورد قانونی و کیفری داشت حال آنکه اگر این اتفاق در کشور فرانسه رخ بدهد اوضاع صورت  با تواننمی کشورهاسایر 

 .دیگری خواهد داشت

ذکر شوند تا امکان  موضوعهدر قانون  حتماًدریافت نخست آنکه الزم است از نظر قانونی برخی مصادیق  توانمیگذشت  آنچهاز 

دامنه این مصادیق بیشتر در قانون ذکر شده باشد از  قدر هر آنکهوجود داشته باشد و دوم  مسئله اینورود حقوق کیفری به 

 .کندمیناخواسته جلوگیری  هایابهام

 عنصر مادی-۰

مجرمانه در  نیت این باید. کردجرم، مجازات  ارتکابرا به صرف قصد  کسی تواننمی کهاست  ایناز قواعد مسلّم حقوق جزا  یکی

از  کردنضرب و جرح، پرتاب  ایرادبا چاقو و گلوله،  کشتن نظیرافعال مثبت  مسلماً. کند پیدا عینیجرم، تحقق  مادی رکنقالب 

 آیا ولی؛ شودمیجرم قتل محسوب  مادی رکنقصد را دارد و  اینرساندن  فعلیتبه  صالحیت، و مسموم نمودن کردن، خفه بلندی

 ؟گیردجرم قرار  مادی رکن تواندمی خاصی شرایطترک فعل( در ) معدم اقدا

سببیت رابطه (الفاول نظریه نفی مطلق که این نظریه بر این استدالل استوار است که  ست:دو نظریه مطرح ا سؤالدر پاسخ به این 

 (۷۷۶۴،۰۴۲)میر محمد صادقی،مجرم بر شمرد تواننمیمجرمانه میان ترک فعل و نتیجه واقع شده وجود ندارد لذا تارک فعل را 

 که، بجاست اشکال ایننشده،  علیهمجنیمانع مرگ  کهصورت باشد  اینمجرمانه تنها به  نتیجهفعل در تحقق  تارکاگر نقش  لذا

از علت تامه  ضعیفگرفت و مرگ را به جزء  نادیدهاجزا را  بقیه تأثیر که نیستعلت تامه است؛ معقول  اجزایاز  جزئیعدم مانع 

گرفته  نادیدهاجزا  بقیه تأثیرو عرفا  گرددمیعلت تامه  جانشینسببْ اقوا از مباشر باشد، عدم مانع  که مواردیدر  ولینسبت داد؛ 

صورت،  ایننباشد. در  کیفری مسئولیت دارای، علم و بلوغ اختیارفقدان عقل، قدرت،  دلیل، مباشر جرم به ترواضح بیان. به شودمی

 نتیجهجرم محسوب شده و مسئول  ارتکاب معنوی، مباشر نکرده جلوگیریع جرم از وقو تواناییبا وجود  که شخصی یعنیسبب 

 .(۷۷۶۱)کریمی،باشدمیمحرمانه 

                                                           
 همان 2۵۵و 2۵1تا24۹مواد 21 

 همان  ۷1۶،۷1۵،۷0۹،۷0۱،۷0۱،۷0۶مواد 22 
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 ءالشیفعل  ترکمجرمانه واقع شود. در واقع،  نتیجه یعنی وجودیسبب امر  تواندنمیاست و  عدمیفعل و امتناعْ امر  ترک( ب

است و هرگز از  وجودی پدیده یکرا ندارد. مثالً، قتل  وجودیامر  ایجاد قابلیتاست،  ءالشیآن عدم و  حقیقت که چیزیاست و 

 وجودی پدیده کهاست و مرگ نوزاد  عدمیامر  یکدادن به نوزادش،  شیرمادر از  خودداری، بنابراین. شودنمی ناشی عدمیامر 

 .(۷۷۶حسنی،بی تا،صنجیب ؛۴،ص۷۶۰۰خویی،؛۷۶۱)کامل ،بی تا،مستند به آن باشد تواندنمیاست، 

 نظریه اثبات مطلق

، اما با وجود شدمی علیهمجنی، مانع مرگ کردمیاگر اقدام  که چرافعل در همه موارد مسئول است؛  تارکمطابق با این دیدگاه فرد 

مجرمانه، هرچند به  نتیجه، در بنابرایناست.  ورزیده خوددارینجات او  برای، از اقدامات الزم مالیو  جانیو عدم خطر  توانایی

 .)کریمی،پیشین(، دخالت داردغیرمستقیمصورت 

نیست  داده رخو یا توجه به نتیجه به ابراز رابطه سببیت  نیازی الزاماًر اساس این نظریه ب.۰۷دنگارنده عقیده دیگری دار باره ایندر 

 نیست. اعتنااست که در نظام جمعی باید انجام شود و تخلف از ان به هیچ رویکردی قابل  رفتارهاییبلکه الزمه آن درک کلیت 

 نظریه پیکره منسجم

نگارنده با پذیرش نظریه  (۷۷۳۰،)شیرازیوحدت و کثرت وجود دارد مسئله پیرامونو منطقی زیادی رفانی ع ،فلسفی هایبحث

از این  یگر بخشا ،که کارکردی منسجم دارد به منزله یک پیکر استجامعه  هوجود بر این باور است ک ۰۶(۷۷۶۶نوبخت،) وحدت

 ۷۰ین همان تعبیری است که موید آیه ا ،شودمیپیکره دچار نقصان شود بالطبع درد و الم ناشی از ان نصیب تمام اعضای جامعه 

بود و هیچ منع و حرجی بر  الوقوعمحتمل، مطابق با این دیدگاه اگر فعلی انجامش ۰۱(۷۰،آیه۶)قرآن،باشدمیسوره مبارکه نساء 

این  افراد جامعه برای انجام ان وجود نداشت پس الزم است اقدام الزم را انجام دهند و در صورت ترک فعل الیق مجازات هستند.

وان مثال اگر حرفی نیست که نگارنده تنها از طریق فهم عقلی بدان دست یافته باشد بلکه رویه ای است مبتنی بر سنت الهی! به عن

اعراف نگاه کنید خواهید دید حضرت باری تعالی اصحاب  سوره ۷۴۱ لغایت ۷۴۷ آیات ونساء  سوره ۶۱ یهآ ،سوره بقره ۴۱آیات به 

ذیل ۷۷۶۱)قرائتی،سب را به عذابی شدید کیفر داد حال آنکه تنها برخی از این افراد مرتکب صید غیر قانونی ماهی شده بودند

ین امر حاکی از آن است که خداوند از کسانی که حتی امر به معروف و نهی از منکر نکردند و مانع از ا ، نساء( مبارکه تفسیر سوره

سبب نزول عذاب  مسئله اینانتظار اقدام داشته است و لذا عدم توجه مردم به  اندنشدهدر اینجا همان صید ماهی( ) هنتیجه مجرمان

ر اساس این دیدگاه که مورد تایید نگارنده است اگر عرف بپذیرد که عملی در مقطع زمانی خاص باید از جانب ب. تگش هاآنبر همه 

)مانند زمانی که عضوی در تا یک نتیجه مجرمانه شکل نگیرد و ان شخص از انجام این عمل سرباز زد  پیوستمیشخصی به وقوع 

                                                           
 از این لحظه تا انتهای متن تحت عنوان نظریه پیکره منسجم مورد بحث و بررسی واقع می شود. این نظریه2۷ 

 1۷۱4،بهار 14برای مشاهده نظر مخالف مراجعه شود به :نوبخت بیژن،وحدت و کثرت وجود در فلسفه ابن سینا،اندیشه دینی،شماره 24 

وَ   اهَا فَکَأَنََّمَا أَحْیَا النََّاسَ جَمِیعًالَ أَنََّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَاً بِغَیرِْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فىِ الْأَرْضِ فَکَأَنََّمَا قَتَلَ النََّاسَ جَمِیعًا وَ مَنْ أَحْیَبَنىِ إِسرَْ ءِی مِنْ أَجْلِ ذَالِکَ کَتَبْنَا عَلى2۵َ 

 لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیَِّنَاتِ ثُمََّ إِنََّ کَثِیرًا مَِّنْهُم بَعْدَ ذَالِکَ فىِ الْأَرْضِ لَمُسرِْفُونَ
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عضو بدن خود ننماید(، در این صورت این فرد الیق درد و عذابی است که حال قطع شدن باشد و فرد هیچ اقدامی برای نجات ان 

رخ دادن نتیجه مجرمانه اعم از سلب حیات و ...( خواهد بود و لذا مجازات وی خالی از اشکال منظور ) ردر اثر جدا شدن عضو مذبو

 است.

 در جرم شرکت

در جرم است به این معنا که شخصی یک نفر را مورد  شرکتفرض بر  شودمییکی از مقوالت دیگری که در باب عدم اقدام مطرح 

و شخص ثالثی که حاضر و ناظر بر این وضعیت است با علم به اینکه در صورت عدم اقدام این فرد هالک  دهدمیهجوم قرار 

این فرد را به عنوان  توانمی در این صورت آیا نمایدمیاز هر نوع کمکی به این مجروح خود داری  مسئله اینرای تحقق ب ،شودمی

 در جرم مورد شناسایی کیفری قرار داد؟شریک 

از شرکا است  یک هرشرط اصلی در مشارکت در جرم استناد عمل به رفتار  ۷۷۳۰قانون مجازات اسالمی مصوب  ۷۰۱برابر با ماده 

 دبه وقوع پیوسته یک امر غیر عمدی بوده باش ر فرض اخیر حتی اگر حادثهد. دخواه این عمل کافی باشد برای ارتکاب جرم یا نباش

کن از حیث میزان ل (۷۴۱-۷۴۴،صص۷۷۳۷)چتر دانش،ر این صورت نیز بنظرمساله مشارکت صادق استد ،مانند تصادف()

 توانیم ۰۴شر انتقال یافته تقارن و در حقوق انگلیس با اتکا بر نظریه اندکی وجود خواهد داشت. هایتفاوتمسئولیت جزایی 

اگر فردی به هر نحوی در شرایط مرگباری قرار گرفت و در این حالت شخص دیگری بدون آنکه  ،درا ارزیابی کر مسئله این طوراین

در این صورت ذهنیت مجرمانه ای که نتیجه حاضر را  بیاید از کمک و یاری به او خود داری نماید، وجود بههیچ مشکلی برای وی 

لذا عدم اقدام در این مورد به منزله ان است که از ابتدا وی قصد کشتن این شخص  شودمیه فرد ناظر منتقل ب ،آورد وجود به

 .(۴۱-۷۷۶۰،۴۷)رمضانی،مجروح را داشته است

قانون  ۷۷۳ماده این در حالی است در حقوق آلمان علی رقم اینکه مصادیق زیادی برای عدم اقدام جرم انگاری شده است در 

قائل به مشارکت در جرم نیستند  هاانین بدان معنی نیست که ا ،داندمیتحت شرایطی فرد را مبری از مسئولیت  مجازات خود

لذا نوعی اغماض و  زنندمیبلکه از فحوای کالم مشخص است بر مشارکت در صورت اطالع یافتن از ماهیت عمل مجرمانه مهر تایید 

صورتی که موارد منطبق با مفاد  در (۷:خوانیممیدر این ماده  که علت آن محل بحث این مقاله نیست. کنندمیچشم پوشی را ارائه 

 ادگاه حکم به عدم مسئولیت صادر خواهد نمود.د ،رم ارتکاب نیابدج ،۷۷۶ماده 

 ... دگردنمیاعتراف  هاآنوی نزد را نباید وادار به گزارش موارد محرمانه نمود که به دلیل مقام آنان به عنوان مشاور معن هاکشیش (۰

در صورتی که فردی حتی اطالع یابد که فالن شخص از جرمی اطالع دارد و گزارش نداده یا اینکه  دهدمیصورت این ماده نشان 

این شخص به مقامات محلی یا قضایی  و ،به عنوان یک سر اعتراف نموده است هاآنخود وی مبادرت به جرمی کرده است و نزد 

 قانون مذبور خواهد بود. ۷۷۶اطالع رسانی ننماید شریک در جرم بوده و مستحق مجازات مقرر در ماده 

                                                           
Coincidence and transferred malice 2۶ 
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 عنصر معنوی

 نتیجهامتناع ورزد و هم قصد  بخشنجاتاز انجام فعل  عمداً، هم تارکباشد. اگر  عمدی غیر یا عمدی تواندمیفعل  ترکجرم  

به قصد قتل از نجات شاگرد در شرف غرق  و عمداًشنا  مربی اینکهاست؛ مثل  عمدیصورت، امتناع  اینمجرمانه را داشته باشد، در 

نزند، جرم  بخشنجاتدست به انجام فعل  انگاریسهلبه خاطر اهمال و  بلکهعمد،  روینه از  تارکاگر  ولی، کند خودداریخود 

 .(۶۷۲؛العوجی،بی تا،ص۶۱۷بک،بی تا،ص؛۷۶۳)زکی،بی تا،صکندمی پیداتحقق  عمدی غیرفعل  ترک

به اثبات  راآن توانیممیاست که ما آیا  مسئله اینعدم اقدام دائر مدار  جرم مخصوصاًعنصر معنوی در بسیاری از جرایم  مسئلهالبته 

یک عنوان مجرمانه به شخصی الصاق شود الزم است عنصر معنوی وی احراز شود  آنکهبرای  الزاماًبرخی معتقدند  برسانیم یا خیر؟

لذا دادستان مکلف است به هر نحو به این مهم دست پیدا  در جرایمی مانند قتل که بار مجازات کیفری ان بسیار زیادست مخصوصاً

دست یابی عنصر  دنبال بهقانون گذار فی حد ذاته از دیگر سو عده ای نیز عقیده بر آن دارند که  .)رمضانی و همکاران،پیشین(کند

به مجازات اصلی آن جرم  بایستمیعدم اقدام نیست زیرا اگر این امر قرار بود اثبات شود که مرتکب ترک فعل  مسئله درمعنوی 

و اصل مجازات تابعی از انگیزه  شودمیمحسوب  ۰۱ذا این جرم از جرایم مطلقل ؛محکوم شود و نه به مجازات مقرر برای عدم اقدام

عدم عنصر معنوی را از علل رافع مسئولیت اثبات  ایمداشتهاشاره  بدان قبالًکه  طورهمانلبته قانون گذار آلمانی ا. دشونمیمحسوب 

 رچند شقوق مختلفی را بر آن بار کرده است.ه ،کیفری دانسته است

 یجه گیرینت

که  مسئله اینکل با  طور بهده ای ع ،تسری مجرمانه همواره محل بحث و اختالف جدی است عدم اقدام به عنوان یکی از صور قابل

و از دیگر  ورزندمیو محکومیت قرار دهیم به شدت مخالفت  مؤاخذهفردی را به دلیل عدم اقدام نسبت به یک نتیجه مجرمانه مورد 

 مسئله اینومی و گاه به دلیل تسری اخالق در حقوق قائل بر سو عده ای بر اساس نظریه پدر ساالری و به دلیل رفاه و آسایش عم

نگارنده بر این باور است که جرم انگاری عدم اقدام به خودی خود محل  هستند که عدم اقدام باید مورد جرم انگاری واقع شود

د فقط مشکل اصلی که در به درستی تبیین نمو راآنلزوم جرم انگاری  توانمیاشکال نیست و مبتنی بر نظریه پیکره منسجم 

مچنین به ه ،حوادثی است که عاملیت انسانی در آن نقشی نداردقوله عدم تعیین تکلیف برای م ،بسیاری از قوانین مشهود است

که قانون  طورهمانین در حالی است که ا ،درستی مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی مورد توجه قانون گذاران قرار نگرفته است

رسالت واقعی قانون یعنی آسایش عمومی بیشتر راه های معافیت کیفری نیز باید هموار باشد تا  شودمیبرای کیفر نیاز محسوب 

به شدت محل تردید واقع است و لذا  پیونددنمیمچنین اینکه برخی معتقدند مشارکت در جرم عدم اقدام به وقوع ه. دتوسعه یاب

ظر بر واقعه ای بودند که حاصل آن نتیجه مجرمانه ای را در بر دارد بر قانون گذار فرض است که با همه ان اگر حتی جمع کثیری نا

  آیات قران نیز بر این امر رجحان دارد.افراد برخورد قاطع نماید زیرا اطالق 

                                                           
Absolute crime 2۱ 
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 پیشنهادات:

نگارنده معتقد است الزم است ماده ای در قانون مجازات اسالمی ایران وارد شود که مسئولیت کیفری مشخص برای عدم اقدام -۷

 را به رسمیت بشناسد.اشخاص حقوقی 

انگاری همچنین الزم است عدم اقدام نه در حیطه اخالق بلکه به منزله نیاز جامعه و متکی بر ضرری که ممکن است از عدم جرم -۰

عدم اقدام در باره حجاب و عفاف که امروزه در  مسئله درمعه وارد شود مورد تقنین واقع شود از این منظر جرم انگاری اان بر ج

 دبه دلیل ایرادات فاحشی که بر جرم انگاری نظام اخالقی وجود دار بدواً وخدشه است مورد  شدت بهمحافل حقوقی مطرح است 

 .شودمیتعریف دقیقی از اخالق هرگز ارائه نشده( امری مذموم و ناکارآمد تلقی یا توجه به اینکه هیچ )

در صورتی که  و ،تنها در حالتی مورد جرم انگاری قرار بگیرد که فرد هیچ وظیفه ای برای اقدام نداردبایسته است عدم اقدام -۷

 خورد شود.مطابق مقررات موجود در آن زمینه با وی بر شودمیوظیفه ای بر شخصی فرض 

اشخاص حقوقی که  حتماً افتد،میدر مورد حوادث و بالیای طبیعی که به یکباره جان افراد زیادی به خطر  شودمیپیشنهاد -۶

 باشیم. تریسالمقانونی واقع شوند تا از این طریق شاهد جامعه  هایاشارتوار برداری و...هستند مورد آ سازی،پاکتوانمند در زمینه 

 منابع

 کریم.قرآن 

انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت، مجله فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و  آقابابایی، حسین، گفتمان فقهی و جرم

 .۷۷،ص ۷۷۶۶، تابستان ۱اندیشه اسالمی، سال دوم، شماره 

 ۷۶۰۱دوم، حسینی طهرانی ،سید محمد حسین،والیت فقیه در حکومت اسالم،عالمه طباطبایی،مشهد،ج چهارم،چاپ

 ۴۴۶۶، چ دوم، ج پنجم، ص ۷۷۱۱دهخدا، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا، تهران، نشر روزنه، 

  ۷۱۷۶۷، ج یازدهم، ص -----------------------------------------------

 .۴۱-۴۷،صص۷۷۶۰بهنامی،تهران، رمضانی محمود،صیقل یزدان،سلیمی مهدی،حقوق جزای انگلستان )متن اصلی با ترجمه(،

  .۷۷۳۰روزنامه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و اقتصادی پیک سمنان،بدون شماره،نقل در سایت رسمی،

 .م ۷۳۶۷شیرازی صدرالدین،االسفار االربعه،مترجم خواجوی محمد،داراالحیاء االتراث،بیروت،

  .۷۷۳۰، مولی،چاپ هفتم  --------------------------------------------------------
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 .۷۴۶،چ اول ،۷۷۶۱ر بها رضا،زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، گنج دانش،تهران،نو

 .۳-۱ص  ۷۷۱۱و همان دی و بهمن  ۷۷-۴ص  ۷۷۱۱،تیر و مرداد۱( ،مشکوه النوز شماره ۷عباسپور مهناز،قاعده الضرر )

 .۷۱۱-۷۱۶،صص۷۷۶۳عباسی اصلی،ترجمه قانون مجازات آلمان ،مجد،چاپ اول ،

 .۷۷۳۲حیدر،عدالت جزایی در افغانستان )مجموعه مقاالت(،نشر محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی)عرفان(،عالمه غالم 

 .۷۷۶۱، تهران ،جلد اول ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن :قرائتی محسن،تفسیر نور،

 .۶۲۶-۷۶۶صص۷۷،۷۷۶۶قربانیا ناصر،حقوق،ترجمان اخالق،فصلنامه نقد و نظر ،شماره 

،ص ۷۷۶۴قوه قضاییه )مرکز مطالعات توسعه قضایی(،مترجم گودرزی بروجردی محمد رضا،مقدادی لیال،سلسبیل ،چاپ اول ،بهار 

۷۶۴. 

 .۷۷۶،۷۷۶۱کریمی عبدالوهاب،ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه، نشریه معرفت،شماره 

 .۱۰ص ۷۷۶۱(،میزان،چاپ سیزدهم،۷-۰-۷گلدوزیان ایرج،بایسته های حقوق جزای عمومی )
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 . ۴، ص ۶۰، ج ق ه۷۶۰۰مبانى تکملة المنهاج،  خوئى سید ابوالقاسم ،
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