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 فقه و حقوق معاصر یتخصص یفصلنامه علم

 534-522ص، 1401، تابستان 20هشتم، شماره  سال

 خمینی امام وآیت اهلل خویی دیدگاه  بر أکیدبا ت قانون مجازات اسالمی 304 فقهی ماده بررسی

 

 علیرضا شایانی1

 چکیده 

اختالف  ،موضوع اصلی مقالهاجمالی حاصل شود.  ، آشناییمفهومیحیث  تا ازارائه شده،  اصتعریفی از قص ابتدا،، مقالهاین  در

ضمن ذکر این ماده قانونی، ش. است. 1392ایران، مصوّب  قانون مجازات اسالمی 304 مادهمیان فقیهان اسالمی و مضمون 

. با وجود این اجماع. 3(؛ روایت. سنّت )2(؛ 45. کتاب )سوره مائده، آیه 1به دلیل های آن اشاره شده که عبارت است از: 

ه است. آن گاه دیدگاه آیت اهلل سیّدابوالقاسم خوئی آمده که معتقد به عدم قصاص شخص ، حکم شدشخص بالغ قصاصِادله، به 

بالغ اند. دیدگاه ایشان، لوازم، آثار و احکامی را در پی دارد که از جمله آن، سوء استفاده اشخاص، از کودکان و افراد نابالغ 

می  صحیحه ابی بصیر. عمده و تنها دلیل آیت اهلل خوئی، است؛ چه این که ضمانت اجرا از بین رفته و فاقد بازدارندگی است

به شخص موجود در روایت را  حکم ،وحدت مالک و تنقیح مناطاست، ولی با  مورد شخص مجنون ، درصحیحهاین  باشد که

معتقد شده اند، ولی با این تکمله  بالغ به قصاص شخصِ بیان شده که وی امام خمینیدر ادامه، دیدگاه  ، سرایت داده اند.نابالغ

 

. دارای مدرک سطح دو )کارشناسی(، رشته علوم حوزوی، محصّل مقطع سطح سه )کارشناسی ارشد(، رشته علوم حوزوی، و محصّل مقطع 1

استان قم، ایران، نویسنده سطح دو )کارشناسی(، رشته فقه و حقوق اسالمی، مرکز تخصّصی حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، قم، 

  مسؤول،

 alirezashayani123@gmail.com 
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که ولیِّ مقتول، با گرفتن دیه، مصالحه کند. نیز به دیدگاه برخی فقیهان معاصر اشاره شده که عموماً بر قصاصِ شخص بالغ 

 معتقد شده اند و در پایان از والیت شخص مقتول، سخن به میان آمده است. 

 ، ولیّ مقتول.روایت ابی بصیرم، قانون مجازات اسال 304ماده  قصاص،: کلیدواژه 

 مقدمه 

 نیشتریب، یالمللنیبهای  سازمان یآمارهاهستند، ولی طبق   یعطوفت و مهربان یایصداقت و در، پاک یئایدندارای کودکان  

مخلوق  نیباتریامروز بشر نشان داده که ز. نندیبیها را مانواع سوء استفاده .گرددیم لیتحمآنان  برو بی عدالتی ها،  هاظلم

تجارت  یایمخوف ماف ی. باندهاانگاردیم چیبه ه بازیچه ای و چون کندیمعتاد م فروشد،یم دزدد،یم کند،یم رهام را عالَ

 نیو در برابر چن کنندیم یکشو از کودکان بهره دهندیادامه م مجرمانه خود تیبه فعال یمانع چیهیاز مواقع ب یکودکان، بعض

 .دابییپناه م ،یو به ناپناه رندیگیآرام م یاشک بههم ندارد،  تیسر شکا یگاه حتّ یکودکان

غنچه  چیه میاکه نگذاشته دیبه خود بال توانیم ایآ ست؟یرها و سرگردان ن هاابانیدر خ یطفل چیمفتخر بود که ه توانیم ایآ

 یادهیاز اطفال مظلوم و دفاع از حقوق طفل بزه د تیحما کسب حرام آنها لهیگداصفت گردد و وس ادانیّش ریاس یانوشکفته

که در همه  یمعن نیدارد، بد یواحد یدئولوژیو ا یفلسف یاست، مبنا قرار گرفته یبزرگساالن مورد تعدّ هیکه به ناحق از ناح

بندگان  یو رستگار لخداوند متعا یو از موجبات خشنود یشرع فیاو از تکال حقوقاز تیحما ،در اسالم ژهیوبه ،یهاال انیاد

 در قرآن می خوانیم:  شمرده شده است.

همان افراد ستمدیده  نمی کنید، پیکار ،تضعیف شده اند به دست ستمگران که ی»چرا در راه خدا و در راه زنان و مردان و کودکان

 (.75)نساء:  فرما«. نمعیّیاوری  و سوی خود یار خدایا ما را از :ای که می گویند
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باید مراعات  مقابل ظالمان یک اصل است که جمله کودکان ستمدیده در مظلومان از این آیه استفاده می شود حمایت از از

 معلوم می شود اختصاص به زمانی خاص و شرطی نیست، آیه قید و طرفی چون در از به جهاد منتهی شود و حتی اگر شود،

 بودن، یا دور نزدیک و این خصوص در حمایت شود و ،کجا که باشند هر کودکان مظلوم در بلکه باید از نقطه ای معین ندارد،

  تفاوت نمی کند. یا خارج کشور داخل و

 مجازات اسالمی قانون در حق قصاص وجود دارد یا خیر؟ ولیّ کودک، آیا برای توسط شخص بالغ، تل کودکان،ق فرض در

، و این در حالی است که برخی فقیهان امامیّه، مانند آیت برای شخص نابالغ شده است ش. قائل به حق قصاص1392مصوّب 

، دارای دیدگاهی برخالف قانون مجازات اسالمی اند. بنابراین، الزم است این دو دیدگاه، یعنی دیدگاه قانون مجازات یاهلل خوئ

نیز در این مقاله، به دیدگاه برخی فقیهان دیگر مانند امام خمینی اشاره خواهد یین گردد. اسالمی و دیدگاه آیت اهلل خوئی، تب

 شد.

 ماده لی فقهی برمّأت»از جمله آن این مقاله است:  ارائه داده که، مقاله قریب به این موضوع برخی لحاظ پیشینه ی تاریخی، از

د هادی قبولی محمّدسیّ«؛ به قلم: عمدی نسبت به نابالغ مورد جنایات درش. 1392ب قانون مجازات اسالمی مصوَّ 304

   ایی.صالحه رضرافشان و دُ

 مفهوم شناسی قصاص .1

تالفی کردن و در اصطالح به این معناست که هرگاه جانی، مرتکب جنایتی شده باشد، شخص قصاص  قصاس در لغت به معنای

 فعل را انجام می دهد. وی، آن  و مانندکرده  تفعل جانی را تبعیّکننده، 

 قانون مجازات و بیان دیدگاه آیت اهلل خوئی و امام خمینی 304ماده  .2

 «.موجب قصاص است جنایت عمدی نسبت به نابالغ،»ه: قانون مجازات اسالمی چنین آمد 304در ماده 
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 آیت اهلل سیّدابوالقاسم خوئی در این باره می گوید: 

می  مشهور نظر این بله قصاص می شود و گفته شده است، قصاص می شود؟ کشته و انجام قتل صبی، با آیا شخص بالغ،»

استدالل  تحصیلی می باشد. و صورت نقلی و ه شهرت ب می شود. واین نظر رد  مشهور اشکال وارد می شود و اما به نظر باشد.

)علیه  فضال از بعضی از اصحاب امام کاظم رسله ابنمُ و )دلیل قصاص عام می باشد( مشهور به عموم ادله قصاص می باشد

ص می شود«. شخص قاتل قصا اینجا، ،به قتل برساند کس یک انسان بزرگ یا کوچک را تعمداً هرنقل می کند:  السالم(

 2(.80مسأله ق.، 1410)خوئی، 

 از نظر آیت اهلل خوئی، استدالل فوق صحیح نیست. وی می گوید: 

را دارند. اما مرسله  واسطه صحیحه ابی بصیره ت تخصیص خوردن بقابلیّ عمومات ادله قصاص،منع این است که اما دلیل »

 جهت ارسال اال اینکه سندش از ،مطلوب را ندارد اللتش برد هیچ شبهه ای در مشهور است و فضال مطلوب برای نظر ابن

  3«. )همان(.بودن ضعیف می باشد

 امام خمینی معتقد است:  

 بنابرآنچه که شبیه به فتوا  ،قصاص می شود ،شخص بالغ ،بچه ای را به قتل برساند شخص بالغ، »اگر

 

خصوصِ  استُدِلَّ علیه بعمومِ أدلةِ القصاصِ، و و نقالً و تحصیالً. .عَنِبل مُ ،اشکالٌ فیهِ و هو المشهورُ و عم،نَ :قیلَ الصبی؟ قتلِبِ غُالبالِ لُقتُهل یُ. »2

 .کلّ مَن قُتِلَ شَیئاً صغیراً أو کبیراً بعدَ أن یَتَعَمَّدَ فَعَلیهِ القودُ« قال:، السالم(  )علیه عن أبی عبداهللِ أصحابِه،مرسلةِ اِبنِ فضّالِ، عن بعضِ 

نداً من جهةِ إن کانَ ال بأسَ بداللتِه إال أنّه ضعیفٌ س أما المُرسِلُ فهو و و هوأنّ العموماتِ قابلةٌ للتخصیصِ بصحیحةِ أبی بصیرِ اآلتیه. . »وجهُهُ:3

 .اإلرسال«
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 )خمینی، «.مصالحه کند )خونبها( دیه قصاص نکند و با آن برقاتل را  مقتول، هرچند احتیاط این است که ولیّ می باشد و

 4(.5مسأله  ،557ص  کتاب القصاص، ،2جش. 1392

 قانون مجازات اسالمی و دلیل قول آیت اهلل خوئی و امام خمینی 304ماده  یا مستندات مبانی .3

 قانون مجازات اسالمی و دو دیدگاه فقیهان ذکر شده می باشیم. 304درصدد بیان مبنای فقهی ماده  اکنون

 بود:  آمدهش. 1370 بقانون مجازات اسالمی مصوَّ 223 ماده وش. 1361 بمصوَّ قصاص قانون حدود و 19 ماده در

  . «قصاص می شود ،شدنابالغی را بکُ گاه بالغ، هر»

واقع شده بود و این که کالم قانونگذار در این ماده  ها حقوقدانمورد انتقاد  ،بود شتنکُدر مورد  صرفاً بحث چون مذکور ماده در

 نیست: مانع جامع وقانونی، 

نمی شود؛ چه این که عنصر معنوی یعنی قتل و جنایت بر  را شامل عضونسبت به جنایات عمدی جامع نیست از این جهت که 

 و از روی عمد می باشد؛عضو، هر کدام یکی بوده 

؛ حال آن که برای قتل غیرعمد، قصاص وجود ندارد، بلکه به قتل غیرعمدی را نیز شامل می شودمانع نیست از این جهت که 

 . می شود ، دیه پرداختمقتول اولیایِ

 ازش. 1392قانون مجازات اسالمی مصوَّب  304شاید به دلیل اشکال فوق، قانونگذار، ماده قانونی را حذف کرد و در ماده 

نیز شامل گردد و قتل  عضو را جنایات عمدی برشود و ماده قانونی،  برطرف رت دیگری استفاده نمود که اشکال قبلیعبا

  گردد. خارج غیرعمد،

 قانون مجازات اسالمی اشاره می شود:  304دات ماده در ادامه به برخی مستن

 قانون مجازات اسالمی 304دلیل قرآنی ماده  .1-3

 

 «.قَتلَه بَل یُصَالِحُ عَنهُ بِالِدیةِ ولیُ المَقتولِ إن کَانَ اإلحتیاطُ أن الیَختَار لو قَتَلَ اَلبالِغُ الصَبِیَّ قُتِلَ بِه عَلی األشبَهِ، و». 4
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 تَصَدَّقَ فَمَنْالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ وَ»

 (؛45، )مائده: لَهُ کَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ

ر کردیم که )در قصاص( جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش ایشان مقرّ و در آن )تورات( بر

)نیز به همان ترتیب و اندازه( قصاص است. پس هر که آن را ها را  ى زخمدر برابر گوش و دندان در برابر دندان باشد و همه

 «.ى گناهانش محسوب شودصدقه دهد، کفّاره

 (؛33، )اِسراء: اسُلْطَانً لِوَلِیِّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قُتِلَ مَنْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  وَ»

شته شود، قطعاً براى ولىّ او تسلّط )و هر کس مظلوم کُ شید، مگر به حقّ. وخداوند، )قتل او را( حرام کرده است نکُ کسى را که و

 «. ایماختیار دیه یا قصاص( قرار داده

 قانون مجازات اسالمی 304دلیل روائی ماده  .2-3

 (؛ 162، ص 10، )طوسی، تهذیب االَحکام، جیَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُکُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ »

 قصاص می شود«. ،کی را عامدانه به قتل برساندکس شخص بزرگ یا کوچ هر

 قانون مجازات اسالمی 304ماده در اثبات دلیل اجماع  .3-3

 (. 439 – 443ص، 2جش.، 1394، ادّعای اجماع شده است. )زراعت، بر مسأله مورد نظر

نتیجه آن که قانونگذار، با مالحظه حداقل سه دلیل که در باال بدان اشاره شد، بر ثبوت قصاص برای شخص بالغ معتقد شده است. 

 بدین معنا که هرگاه شخص بالغ، نسبت به غیربالغ، مرتکب جنایت عمدی )اعم از قتل یا جرح( گردد، قصاص خواهد شد.

 دم قصاصمستندات دیدگاه آیت اهلل خوئی در ع .4

در این مسأله، معتقد به عدم قصاص است. برخی شاگردان این فقیه عالی مقام نیز، به این دیدگاه  آیت اهلل سیّدابوالقاسم خوئی

  (.159  - 158ص  ش.،1378معتقد شده اند، مانند آیت میرزا جواد تبریزی. )تبریزی، 

حکم خواهد شد. بر اساس دیدگاه این دو فقیه، در قتل کودک توسط شخص بالغ، قصاص ثابت نیست و فقط به پرداخت دیه 

 در ضمن حدیثی فرمودند:  باقر)علیه السالم( ماما. ابوبصیر می گوید: صحیح ابوبصیراست روایتدلیل اصلی این دیدگاه، 
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بْنِ  یِّعَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِ عاًیجَمِ ادٍیَوَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ هِیعَنْ أَبِ مَیبْنِ إِبْرَاهِ  یِّعَنْ عَلِ عْقُوبَیَحَمَّدُ بْنُ مُ »

عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ  (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  یَّالْمُرَادِ یعْنِیَ رٍیبَصِ یرِئَابٍ عَنْ أَبِ

الْمَجْنُونُ  کُونَیَأَنْ  رِیْقَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَ نَیمَالِ الْمُسْلِمِ تِیْمِنْ بَ تَهُیَوَرَثَتُهُ دِ یعْطَیُوَ  ةٍیَمِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِ هِیْءَ عَلَ یْفَلَا شَ نَفْسِهِ 

، )حرّ عاملی، هِیْإِلَ تُوبُیَ اللَّهَ وَ سْتَغْفِرُیَوَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ  یإِلَ دْفَعُهَایَمَالِهِ ی فِ ةَیَقَاتِلِهِ الدِّ یأَنَّ عَلَ یمِنْهُ وَ أَرَ قَادُیُأَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا 

 (؛ دفاعاً المجنونَ قتلُیَ العاقلِ کمُباب حُ :28، باب 79، ص 21جق.، 1412

را  مجنون قصد او اگر حضرت فرمود: کشته بود. ال کردم که مرد مجنونی راباره مردی سؤ در )ع( امام باقر از :می گوید ابوبصیر

بیت المال  ازمجنون  دیه نیست ودیه  او قصاص و بر را به قتل رسانده، او ،خود از دفاع مقام در او به او حمله کرده و داشته و

 کسی که بر زیرا قصاص نمی شود؛ را نداشته وی را کشته است، قصد او حالی که مجنون، در اگر و پرداخت می شود؛ به ورثه او

خدای  از خود به ورثه مجنون بدهد و مال دیه را از می بینیم که باید قاتل، و قصاص نیست؛ نیز برای او ،قصاص نیست او

 به سوی خدا توبه کند«. طلب بخشش نماید و سبحان،

 شخصِ که قاتلِ علت این )علیه السالم( این روایت امام در می باشد. لِمَن الیُقادُ مِنه« »فَال قَوَدَ استناد به حدیث ابی بصیر به فقره 

 هر در ،منصوص دیدگاه معتقدند این علتِطرفداران این  فرموده است. قصاص نمی شود را عدم قصاص مجنون اعالم ،مجنون

تطبیق یک ، »فَال قَوَدَ لِمَن الیُقادُ مِنه«: )علیه السالم( فرموده امام عبارت دیگر به به دنبال آن خواهد آمد. حکم نیز کجا باشد،

صورت  ن غیربالغ درچو: می توان گفت غیربالغ نیز شخصِ مورد قاتلِ در ،بنابراین. باشد خاص می فرد کبری کلی بر قاعده و

 )خوئی، به پرداخت دیه الزام می شود. فقط ،کودک نتیجه قاتلِ در. نیست حق قصاص برای او قصاص نمی شود، ،ارتکاب قتل

 (. 86ص ،42ج تکملة المنهاج،موسوعة االمام الخوئی،  ق.،1410

 اشکال به استدالل آیت اهلل خوئی در استناد به صحیحه ابی بصیر .1-4

مجازات  این در. اجتماعی است نظرموقعیت فردی و تفاوت قاتل و مقتول از گرفته است، روایت مورد توجه قراراین  آنچه در

مسئول جرایم ارتکابی  کسی اگر باشند. هم برابر با مجازات باید کامالً جرم و همان گونه که از مفهوم قصاص استفاده می شود،

قصاص نفس به دلیل عدم  نیست و با جان یک انسان مسئول برابر ان جان اوبی گم را مجازات کرد، نمی توان او خود نیست و

 ادله حکم قصاص را تخصیص می زند. اطالقات فقهی این روایت عموم و به تعبیر ثابت نیست و ،این گونه موارد تساوی در

 کالم امام در »مَن« است که بپذیریم لفظصورتی صحیح  اثبات مدّعا در برابرمی توان گفت که استدالل به این روایت بر لیکن در

 در کودک نیز می گردد تا هرکسی که قصاص نمی شود، شامل اطالق دارد و «نهُقاد مِن الیُمَلِ دَوَالقَ»فَکه فرمودک  )علیه السالم(
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 وض است وآن مفر جزای شرطی است که مجنون در ،این جمله زیرا صورتی که این چنین نیست، در ی وارد شود،این حکم کلّ

نمی تواند کودک  بین می رود و اطالق از ،با این احتمال وجود دارد و باشد، آن اختصاص به مجنون داشته احتمال اینکه حکم در

 (.https://fa.wikifeqh.ir)ویکی فقه، مقاله: »قتل کودک«، به آدرس:  را شامل باشد.

منزله  صورتی صحیح است که آن را به روایت در ی ازاستفاده حکم کلّ فرماید:این باره می  فاضل لنکرانی درمحمّد آیت اهلل 

ت نمی توان علّ گونه می باشد، به عنوان جزای شرط مفروض باشد، چنان که روایت مورد بحث این ولی اگر ه بدانیم،ت تامّعلّ

. )فاضل لنکرانی، محمّد، نیست انکار قابل حکم است،د یّمؤ شعروالبته به این معنی که روایت مُ تعمیم داد. آن استفاده کرد و را از

 (.173ص ق.، 1421

 لَتَن قَمَ لَّکُ» می فرماید: )ع( روایت از صدوق با سند صحیح وارد شده است که امام صادقمی گوید:  خویی در ادامهآیت اهلل 

 ر صفت برای بَو کِ رغَصِ که تداللبا این اس ؛داللتش ضعیف می باشد ،این روایتگوید: ی می ئخو آیت اهللاما «. رٍبَکِ او رٍغَصِ شیءِبِ

 اجنبی، باشد یا کبیر صغیر ،مقتولبحث مورد نظر، که پس این روایت نسبت به  واسطه آن همان اتفاق می افتد.ه چیزی که قتل ب

، حال آن که می باشد قصاص می شود، پس این صحیح ،اینکه شخص بالغ اگر اجماع بود بر ،که بیان شد این مساله دراست. 

قول اصح می  بنا بر ،شخص بالغ قصاصِ که طور که صاحب شرایع در کتاب شرایع بیان فرموده همان؛ غیرتام می باشد ،اجماع

 بیان و مخالفت کرده، در حکم به قصاص، لهأاین مس ایشان درشده است و  به حلبی دادهخالف  نسبتدیگر،  طرف از باشد و

  5(.384ص ق.، 1403 )حلبی،قصاص نمی شود.  ،که شخص بالغ شتهدا

باب  اما از ،می باشد رابطه با مجنون در مضمون صحیحه ابی بصیر، هرچندمعتقد است که  یاست که آیت اهلل خوئ شایان ذکر

 ، صحیحه بر عدم قصاص در شخص صغیر داللت می کند. صغری تطبیق کبری بر

 تبیین دیدگاه امام خمینی در قصاص جانی .5

 به واسطه آن کشته می شود، اگرچه احتیاط )فتوای شبیه به حق(، شبهاَ بنا بر شد،بچه را بکُ بالغ، اگرامام خمینی معتقد است که   

 یا بچه یا مریض یا ترسو بر اگر و ننماید، بلکه به دیه با او مصالحه نماید. اختیاررا  قتل او ،مقتول آن است که ولیّ )استحبابی(

 صورتی که با پس در .اینکه ثابت شود که مستند به آن نمی باشد مگر ،دیه ثابت است ظاهراً ،پس بمیرد ،شدصیحه بکِ غافل

 

 «.إن کان المقتول صغیرا أو مجنونا فعلى القاتل الدیة دون القود »و. 5
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غافل  قتل( )ترتب آن یا از ،آن مترتب نمی شود برمرگ  صورتی که نوعاً وگرنه در ،قصد قتل داشته باشد، این عمد است ،فعلش

 ،شدمانند کسی که شمشیرش را به روی انسانی بکِ مستند به آن شود، ،فعلی که قتل این باب است هر از و شبه عمد است. ،باشد

پس قتل اتفاق  بزند،دیب ه عنوان تأب اگر اسباب ترساندن. و اینها از را بترساند وغیر پس او بفرستد، یا سگش را به سوی او

 مالش می باشد. اینجا در ضمان در م بچه ها. ویا معلّ ،ولی یا وصیِّ، بچه یا ولیّ ،زوج باشد خواه ضارب، ضامن است، او ،بیفتد

 (. 599، ص 2ج ش.،1392)خمینی، 

 در مسأله تبیین دیدگاه فقیهان متقدّم .6

سالمی و بیان دیدگاه آیت اهلل خوئی و امام خمینی، در ادامه، دیدگاه قانون مجازات ا 304دیدگاه قانونگذار در ماده  پس از بیان

 بررسی می شود.  نقل کرده و نظر استنباطی آنان یهانفقتن  چند

قصاص می  ،بالغ آن شخصِ ترین قول، بنابرصحیح، شخص صغیر را به قتل برساند اگر شخص بالغی،معتقد است: ی عالمه حلّ

 (.250، ص 2، جش.1379)حلّی،  باشد. صورت عمده اگر قتل ب؛ البته زغیرممیّ باشد یا صغیرز ممیّ، این صغیر؛ خواه شود

باید  ،مرتکب قتل شود ،خطاصورت  به اگر و قصاص می شود، ،به قتل رساند کسی کودکی را عمداً اگرگوید:  شیخ طوسی می

 (. 760، ص ق.1400)طوسی،  را بپردازد. دیه او ،عاقله وی

شامل شخص  ،ادله قصاص؛ چون آن بالغ قصاص می شود، را به قتل برساند صغیر شخص بالغی، که اگر معتقد است نیزشهید ثانی 

 (. 133، ص 15ج ،ق.1423)عاملی، شهید ثانی،  بالغ می شود.

، ش.1362)نجفی،  شته می شود.کُ ،آن شخص بالغ، شخص صغیری را به قتل برساند شخص بالغی، اگرصاحب جواهر می گوید: 

شامل  ،عموم ادله قصاصایشان این است که  دلیل صاحب جواهر با نظر مشهور موافقت کرده است. (. بنابراین،103، ص 32ج 

 )همان(.  با عموم ادله قصاص منافات دارد. ،اگر قصاص نشود بالغ می شود و شخصِ

است  ماع فقهااج نیز روایات و عموم آیات و به جهت قتل غیربالغ، ،قصاص شخص بالغ دلیل جوازمقدّس اردبیلی معتقد است:  

از  ،کودک که قاتلِ این عقل یا نقل بر از روشنی هیچ دلیل صریح و باید قصاص نمود و مقابل قتل مقتول، این که قاتل را در بر

 (.10 ص ،14ج ،ق.1403)مقدّس اردبیلی،  وجود ندارد. ،این حکم خارج شده

 دیدگاه فقیهان معاصر در مسأله  .7
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لپایگانی، )گچند لحظه اول والدتش باشد.  هر ،را دارد حکم کبیر صغیر این حق، درآیت اهلل محمّدرضا گلپایگانی می گوید: 

 (.291، ص 3، ج ق.1409

جهت  بلوغ غیر ازؤ کافبا ت ،قصاص می شود از روی عمد، ،صبی را به قتل رسانید بالغ، اگرآیت اهلل محمّدتقی بهجت می گوید: 

 . «بلوغ

پس اگر  .نیست شامل قتل صغیر ت ومورد قتل مجنون اس در ،نهُمِ قادَن الیُمَلِ دَوَقَ الآیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی می گوید: 

 جنون قیاس نمود.متوان صغیر را به نمی  قصاص می شود و ،به قتل برساند صغیر را عمداً بالغ،ص شخ

دم   یهرچند احتیاط این است که اولیا ،قصاص می شود،مورد صغیر در ظاهر این است که کبیرمی گوید:  فاضل محمّد آیت اهلل

 دیه مصالحه کنند.  بر

 جاری نمی شود.، مورد صغیر در ت ندارد وکلیّ ،این قاعدهشیرازی معتقد است که  آیت اهلل مکارم

دیه  صغیر، مقتولِ است که ولیّ ولی بهتر ،قصاص می شود ،شود صغیر مرتکب قتلِ بالغ اگرمی گوید:  اردبیلیعبدالکریم آیت اهلل 

 قصاص را انتخاب نکند.  بگیرد و

 بررسی وجوب کفّاره در قتل شخص نابالغ .8

بررسی  نابالغ نیز شخصِ قتلِ اره دروجوب کفّباره در  شایسته استقصاص یا عدم آن،  از بیان دیدگاه ها و دلیل های جوازِ پس

 صورت گیرد.

مقتول  صورتی که اولیای در ،پرداخت دیه عالوه بر ،قاتل بر روی عمد به قتل برساند، اگر کسی مسلمانی را از یهان،به اتفاق فق

 اه پی درم دو  و یعنی باید یک بنده را آزاد نمایدواجب می شود؛  اره جمع نیزکفّ به جای قصاص رضایت دهند، ،به گرفتن دیه

می  یعنی اگر واجب می گردد، )به ترتیب( اره مرتبهکفّ ،یقتل خطائ همچنین در شصت مسکین را غذا بدهد. پی روزه بگیرد و

شصت  توانایی ندارند، اگر ند وبگیر پی روزه پی در شصت روز انجام آن نیست، توانایی بر اگر تواند باید یک بنده آزاد نماید و

 دهد.مسکین را طعام 

 ،موجب قصاص شود ،کودک مواردی که جنایت عمد بر دریهان به اتفاق فقباید گفت:  اخذ دیه قصاص ودر موضوع والیت بر 

مواردی که جنایت عمدی  همچنین در موجب دیه گردد، ،خطای محض یا شبه عمد به عنوان ،وی جوارحِ اعضا و یا جنایت بر
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شرعی  ولیِّ ،موارداین تمام  در موجب دیه گردد، ،کودک دلیل جنایت بر یا به هر و موجب دیه شود، شرایط به دلیل فقد بعضی از

 یا عاقله وی و ط جانیتوسّ ،دیهکه  این اعم از قصاص یا گرفتن دیه والیت دارد، در حاکم شرع( جد پدری، )پدر، کودک

  .پرداخت شود

 است ویهان له مورد توافق فقأاین مس. زمان بلوغ او نگهداری شود برای کودک تا ،می شود مالی که به عنوان دیه اخذ البته باید

 قاتل دیه بگیرد یا با کودک می تواند از ولیِّ به اقتضای مصلحت،گوید:  ی میآیت اهلل خوئ آن دیده نشده است. اختالفی در

، 42ج ق.، موسوعه امام خوئی، 1410)خوئی،  این موارد ثابت است. در والیت ولیّ زیرا گرفتن چیزی با وی مصالحه نماید،

 (. 163ص 

 داللت دارد، از این قرار است:قصاص  اخذ دیه و در والیت ولیّ ی که بردلیل هائ

 مال کودک دارد. بر والیت ولی، اطالقاتی که داللت بر عموم و .1

 او، ولیِّ حق خود را ندارد، استیفایتوانایی  است و که محجور فرض این با گرفتن دیه یا قصاص حق کودک است و .2

 استیفاء نماید. باید حق وی را

ضمن  نقل می کند که در الم()علیه السّ قرامام با مانند این که محمد بن مسلم از خاص، روایات به طور اطالق بعضی .3

ی متولّ ،پدر کودک فرموده است: ،از طرف کودک خردسال )بخشش( قبول هبه درارتباط با والیت  حدیث صحیح در

حق می  نفس و شامل مال، است و مطلق )ع( کودک در کالم امام امر ،به هرحال روایات دیگر. و 6وی می باشد. امور

 باشد.

 نتیجه 

یا عدم قصاص، فرد بالغ که مرتکب قتل کودک شده است، دیدگاه ها متفاوت است. برخی به جواز قصاص و  حکم قصاص در

پس نمی توان براحت نتیجه دارای دلیل های نقل و لبّی می باشد،  دو دیدگاه طرفی چون هر ازبرخی به عدم آن معتقد شده اند. 

تأمل و دقّت در مسأله ضروری است. با این حال، و با مالحظه  پس  .ترجیح دادی دیگر دو دیدگاه را بر گیری کرد و یکی از این

قاتل معتقدند. عالوه بر دلیل های بیان شده برای به قصاص دلیل های هر دو گروه، می توان دیدگاه نخست را ترجیح داد که 

 

 هوالذی یلی امره. ألن والده 6
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برای قتل  فتح البابنشود، این مسأله دیدگاه نخست، می توان این دلیل را هم اضافه کرد که اگر به قصاص شخص بالغ حکم 

شده و طبیعی است که خسران و بی عدالتی نسبت به حقوق کودکان و نابالغان روی خواهد داد و مجرائی برای شیّادان  کودکان

که از حکم به عدم قصاص سوء استفاده خواهند کرد. بهترین ضمانت اجرا، در این مسأله، قصاص است نه عدم قصاص. در این 

 لت، بهتر می توان به رعایت نظم عمومی در جامعه مطمئن شد.حا

 منابع 

 قرآن کریم .1

 ش.1403 ،مؤسسة النشر اإلسالمیقم،  ،برهانال و ةمجمع الفائداردبیلی، احمد )مقدّس اردبیلی(،  .2

 ش.1378، اهلل میرزا جواد تبریزیمکتب آیهتبریزی، میرزا جواد، کتاب القصاص، تهران،  .3

 ق.1412 (،علیهم السالم)سسه آل البیت قم، مؤة، وسائل الشیعحرّ عاملی،  .4

 ق.1403 ،مکتبة اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم حلبی، ابوالصالح، الکافی فی القفه، اصفهان،  .5

 ش.1379قم، مؤسسه امام صادق )ع(،  ،على مذهب اإلمامیةة حکام الشرعیاالَ تحریرحسن بن یوسف، حلّی،  .6

 ق.1410، خوئیالاالمام  آثار ةقم، موسس، خوئیالمام االموسوعة خوئی، سیّدابوالقاسم،  .7

 ق.1410قم، مدینة العلم، خوئی، سیّدابوالقاسم، تکملة المنهاج،  .8

 ش.1393خوئی، سیّدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، تهران، خرسندی،  .9

 ش.1392، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیالوسیلة، تهران،  سیّدروح اهلل، تحریرخمینی،  .10

  ش.1394تهران، جاودانه، جنگل،  ،شرح مبسوط قانون مجازات اسالمی بخش قصاصزراعت، عبّاس،  .11

 ق.1400 ،الکتاب العربیدار، بیروت، فی مجرد الفقه و الفتاوی طوسی، محمّدبن حسن، النهایة .12

https://www.gisoom.com/book/11038497/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/


 ..مجازات اسالمی قانون  304هی ماده بررسی فق/1401 تابستان ،20 شماره هشتم، سال/معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه 534/

 
 

 

 ق.1421)ع(،  االطهار فقه االئمة مرکز قم،، القصاصمحمّد، تفصیل الشریعة: کتاب  فاضل لنکرانی، .13

 ش.1361قانون مجازات اسالمی، مصوّب  .14

 ش.1370قانون مجازات اسالمی، مصوّب  .15

 ش.1392مجازات اسالمی، مصوّب قانون  .16

 ق.1409، دار القرآن الکریمقم،  محمّدرضا، مجمع المسائل،سیّدگلپایگانی،  .17

  ق.1402، کتابخانه امام خمینیعاملی، محمدبن مکّی )شهید اوّل(، اللمعة الدمشقیة، قم،  .18

 ق.1423المعارف االسالمیة،  قم، مؤسسة فهام،مسالک االَ ،(شهید ثانیزین الدین )عاملی،  .19

 ش.1362 ،دار إحیاء التراث العربی، بیروت، فی شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمّدحسن، جواهر الکالم .20

 .https://fa.wikifeqh.irویکی فقه، مقاله: »قتل کودک«، به آدرس:  .21

 

 

https://fa.wikifeqh.ir/

