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اساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختالفات مذکور تفاوت تأثیر سم بر
و کیفیت مجازات در آن شده است. به  سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل
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تحلیلی به بررسی  -دانند. مقاله حاضر با روش توصیفی شبه عمد و مستوجب دیه می

پردازد. حاصل استقراء و بررسی  حکم قتلِ با سم در فقه اسالمی به صورت مستدل می
ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و 

یر از سم برای اطمینان از عدم افراط در اجرای درخواست اولیای دم، با ابزاری غ
  باشد. مجازات می
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  ـ مقدمه  1
قتل از جرایمی است که حرمت آن در ادیان مختلف مورد تأکید قرار گرفته و در اسالم 

]، و حق 32/سان کشتن همه مردم قلمداد شده [مائده نیز کشتن یک نفر به ناحق، به
های  وقوع قتل که در  قصاص برای صیانت جان انسانها، تشریع شده است. یکی از روش

نظر وجود دارد، ارتکاب قتل با استفاده از  تعیین نوع آن و کیفیت مجازات قاتل اختالف
سموم طبیعی و شیمیایی است. سموم جزئی از عالم طبیعت بوده و در کنار مضرات، 

ستند. از دوران باستان، سم در کنار استفاده دارویی و ابزاری، به دارای منافعی نیز ه
کار رفته است. ارتکاب قتل با سم و تعیین  ها نیز به ای برای کشتن انسان عنوان وسیله

نوع قتل، سبب طرح این موضوع در میان فقهای مذاهب اسالمی گشته و در نتیجه در 
  د آمده است.وجو تحلیل و ارزیابی آن اختالفات متعددی به

موارد اختالف در تحلیل قتل با سم عبارتند از: الف) اختالف بر کشنده بودن سم با 
توجه به تنوع و تعدد سموم، ب) اختالف در شرایط مقتول در تعیین نوع قتل، ج) کیفیت 

  توان در سؤاالت زیر مطرح نمود. و نحوه قصاص قاتل. علل اختالفات مذکور را می
  

  ـ سؤاالت تحقیق2
 رود؟ شمار می یک از انواع قتل به قتل با سم جزو کدام  )1
 شرایط مقتول چه تأثیری بر تعیین نوع قتل دارد؟ ) 2
 شود؟  کیفیت قصاص قاتل با سم، به چه صورت اجراء می) 3

برای پاسخ به سواالت فوق، پس از بیان ماهیت سم، به بیان آراء و دالیل مذاهب 
  پرداخته خواهد شد.فقهی و تحلیل و ترجیح آنها 

  
  ـ پیشینه تحقیق3

بررسی احکام سم در البالی کتب فقهی امامیه و اهل سنت در باب جنایات و مبحث 
های انجام شده  مربوط به قتل و انواع آن به صورت مختصر ذکر شده است. با بررسی

دست نیامد، هرچند پژوهش  ای با این عنوان به درباره موضوع حاضر، تحقیق و مقاله
گرفته به بررسی  های صورت سابقه نیست؛ اما پژوهش درباره موضوع کلی سم خالی از

ماهیت، کارکرد و نحوه استفاده از سموم در علوم زیستی و کشاورزی اختصاص یافته و 
  پژوهش ویژه در باب استفاده از سم برای قتل از منظر فقهی نگاشته نشده است. 
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 ـ نوآوری تحقیق4
 صدد درتحلیلی از نوع تحلیل محتوا،  - فاده از روش توصیفیبا است حاضر  مقاله

سم و چگونگي آن در فقه مذاهب  قتل با بررسي احکام سؤاالت مربوط به به پاسخگویی
اصیل فقهی، و تطبیق آن با دستآوردهای جدید علوم  منابع در تتبع طریق از خمسه

، و از بیابد فوق سؤاالت ایبر تحلیلی و منطقی پاسخی راه این از تاپردازد،  تجربی می
های موجود و تحلیل ادله طرفین  آنجا که تا کنون پژوهشی مستقل که به تقریر دیدگاه

های موجود و ترجیح آراء فقهی در  ؛ بررسی و تحلیل دیدگاهبپردازد، نگاشته نشده است
  آید. شمار مي هاي نوآوري این تحقیق به از جنبه این حوزه،

  
 شناسی سم ـ مفهوم5
] 427، ص12، ج30در لغت به معناي سوراخ، سوراخ سوزن و ماده کشنده است. [» سم«اژه و

، 12، ج 7گفته شده [» مسام«شود،  به منافذ پوست که عرق و سایر مواد از آنها خارج می
ای که از طریق این منافذ به سیستم بدن وارد و فعالیت  ] و بر این اساس به ماده302ص

]، و به نوشیدنی 422، ص9، ج29اطالق شده [» سم«کند،  تالل میطبیعی بدن را دچار اخ
  ]    1123، ص1، ج34شود. [ گفته می» مسموم«یا » سمی«یا غذایی که در آن سم باشد، 

بار روي موجودات زنده  اي که اثرات زیان شناسی، به هر ماده در اصطالح علم سم
  صورت بالقوه سم هستند و ماده بهشود. بر این اساس، همه مواد  اطالق می 1»سم«،  دارد

، 20[ .شود غیرسمي وجود ندارد؛ بلکه میزان آن سبب سمي بودن یک ترکیب مي
اند، بلکه با تکیه بر مفهوم عرفی و  ه ارائه نکرد» سم«] منابع فقهی تعریف خاصی از 20ص

نده و که مصادیق بارز آن زهر حیوانات کش ،اند پرداخته» سم«لغوی تنها به بیان احکام 
  باشد. برخی از مواد شیمیایی مهلک می

 سموم گردد که مي بر حدود شش هزار سال قبل از میالد به سابقه استفاده ازسم،
، 15اند. [ برده کار به کشي آدم و قتل شکار، جنگ، منظور به را گیاهي هاي عصاره و حیواني

مجازات مجرمان ]، 25، ص26] از دیگر مصارف سم، استفاده پزشکی [47، ص 10؛ 74ص 
] بوده و حدود قرن ششم میالدی در دوران ساسانیان، استفاده از گیاه درمانی و 17، ص 13[

، 40برخی از گیاهان زهردار برای درمان بیماریها در پزشکی مورد مطالعه قرار گرفته است. [
] بدیهی است که با پیشرفت علوم و آشنایی بیشتر با ماهیت و 74، ص15؛ 85ص 

  ای سم، تحلیل مباحث فقهی مرتبط بدان نیز باید از دقت بیشتری برخوردار باشند.کارکرده
 

                                                                                                                                                                        
1. Toxin 
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  ـ قتل با سم6
گردد.  وسیله آن روح از بدن خارج مي اصطالح عبارت است از فعلي که به در »قتل«

نمایند  شافعیه، حنابله و امامیه قتل را به سه دسته عمد، خطا و شبه عمد تقسیم مي
عمد،  را به پنج دسته عمد، شبه ]، و احناف آن231، ص4 ، ج19؛ 452، ص18، ج 41[

مالکیه نیز  ]787، ص3، ج 3[ .کنند بندي مي و قتل سببي تقسیم خطأشبه، خطا
ین صورت قتل معتقدند قتل یا عمد است یا خطا؛ زیرا قاتل یا قصد قتل را دارد، که در ا

  ]161، ص4، ج 28[ .ستل خطاصورت، قت ندارد، که در اینرا  عمد است و یا قصد قتل 
از عوامل تأثیرگذار در تعیین نوع قتل، ابزار مورد استفاده و گذشت، یکی چنانکه 

تواند برای کشتن فردی مهلک  رو؛ یک ابزار می باشد؛ از این میزان مهلک بودن آن می
 که همان ابزار، برای کشتن فرد دیگر غیر مهلک تلقی شود. تفاوت شمار آید، در حالی به

قدرت کشندگی سموم و نحوه تأثیر آن با توجه به شرایط فیزیولوژیک افراد، سبب 
شمار  به اعمد و خط را قتل شبه ؛ برخی آنسم شده است با اختالف فقها درباره حکم قتل

در ادامه به بررسی دیدگاه فقها و اند.  را جزو قتل عمد قرار داده ای دیگر آن  آورده و دسته
  ه خواهد شد.دالیل آنها پرداخت

  
  طرفداران شبه عمد و خطایي بودن قتل - 6- 1

و برخی از شافعیه معتقدند قتل با سم قتل عمد نیست؛ زیرا سم گروهي از فقهای حنفی 
همواره کشنده نبوده و عوامل متعددی همچون ترکیب آن، وضعیت جسمی مقتول، 

ن با قاطعیت حکم به توا و نمی مؤثرندزمانی و مکانی و غیره در مهلک بودن آن  شرایط
قتاله بودن سم داده و در این حالت تفاوتی ندارد که قتل با علم و اکراه صورت گرفته 

  ]7، ص4، ج 25؛ 384، ص5، ج 3[ .باشد یا بدون علم و اکراه
این گروه معتقدند ظاهر و کیفیت قتل با سم، اختالف چندانی در ماهیت عمل نداشته و 

آید و  شمار می وشیدنی یا هر شکل دیگر قتل غیرعمد بهصورت خوراکی، پ انجام قتل به
دلیل همراهی ظاهری مقتول در این نوع قتل و احتماالت متعددی که در تأثیر سم بر قتل  به

گیرد.  وجود دارد، قصاص جایز نبوده و دیه شبه عمد و در مواردی دیه قتلِ خطا تعلق می
ا سم نزد برخی از فقهای حنفی تا ] عمد نبودن قتل ب235، ص7، ج36؛ 242، ص7، ج21[

را  جایی مورد تأکید قرار گرفته که اگر مقتول بدون علم از مسموم بودن غذا یا نوشیدنی آن
از قاتل گرفته و بر اثر خوردن آن بمیرد، قاتل نه تنها قصاص نشده و ملزم به پرداخت دیه 
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م را در گلوی او بریزد، در شود؛ اما در صورتی که س گردد، بلکه تنها حبس یا تعزیز می نمی
] این گروه براي 235، ص7، ج36این حالت قتل شبه عمد و موجب دیه بر عاقله است. [

  اند: اثبات دیدگاه خود به دالیل زیر استناد کرده
که برای پیامبر(ص) آورده بود،  غذاییزنی یهودی در «مالک بن انس که: روایت  ـ1

غذا مطلع شدند و از آن زن در  بودن سمی ز ا ،وحی از طریقسم ریخت و پیامبر(ص) 
را  وی با وجود اعتراف زن به قصد کشتن، مورد علت کارش سوال پرسیدند. پیامبر(ص)

و اجازه » امکان ندارد خداوند تو را بر کشتن من چیره سازد«قصاص نکرده و فرمودند: 
 اخیر د به حدیثاین گروه با استنا ]294، ص4 ، ج9[ .قتل یا قصاص زن را صادر نکردند

چه کسي غذایي مسموم را به دیگری بدهد، قصاص بر او واجب نیست؛  چنان ،اند گفته
بن البراء را  یعني بشر ،که یکي از اصحابش رغم آن زیرا پیامبر(ص) آن فرد یهودي را علي

کشت، قصاص نکردند. بنابراین از آنجا که عقوبت قتل با سم و امور مشابه نزد 
ي نداشته، این امر داللت بر عدم قصاص در قتل با سم و امور مشابه را (ص) قصاصپیامبر
  . ]280، ص26 ، ج22؛ 328، ص9 ، ج4؛ 632، ص10 ، ج1[ .نماید مي

فرد با چاقو خود را  آن چاقویي را به فردي بدهد و اگر شخصیاز نظر عقلي ـ 2
غلبه مباشر بر  دلیل خواهد بود. در این حالت به، مقتول مباشر و شخص اول سبب بکشد

دلیل تسهیل جرم، گناهکار شناخته  گیرد، هر چند سبب به سبب، قصاص صورت نمی
شود و اختالفی در میان فقها در این باب وجود ندارد. با قیاس بر همین  شده و تعزیر می

گیرد؛  امر، چون قتل با سم در غالب حاالت با علم و اختیار مقتول مورد استفاده قرار می
ل مباشر بوده و سبب که دسترسی به سم را تسهیل نموده است، نقش کمتری لذا مقتو

، 18، ج 41[گیرد.  شمار نیامده و قصاص صورت نمی و قتل عمد به در تحقق قتل دارد
   ]153، ص26 ج ،22؛ 389ص

آن شخص اگر کسی غذاي فردي را مسموم کند و فرد غذا را بخورد و بمیرد، ـ 3
آن به  در لغت عرب نیز ،و عالوه بر این است قاتل حقیقت در ،سم است و قاتل مجازاً

مردم رایج است؛ بر  اطالق قاتل به او فقط در بین عامه و شود گفته نمی »قاتل« شخص
آید و قصاص او جایز نبوده و قتل عمد نخواهد  شمار نمی این اساس فرد حقیقتا قاتل به

  ]28، ص11؛ و ج 632، ص10، ج1[ .بود
م این شبهه وجود دارد که احتماال مقتول خود، سم را خورده و در قتل با سـ 4

ادْرَؤوا الحدودَ عن المسلمین ما «: اجباري در کار نبوده و با استناد به احادیثی همچون
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ْخطىءُ في العفوِ خَیرٌ من أن  هَ، فإنَّ اإلمامَ إنْ یُ واَ سبیلَ اسَْتطعتُمْ، فإن کان له مخرَجٌ فخلّ
ْخطىءَ في ؛ ]102، ص2، ج23[» ادرؤوا الحدود بالشبهات«؛ و ]207،ص9،ج12[» العقوبة یُ

نظر در تجدیدهایی که امکان  شده که در صورت وجود شبهه، حدود و مجازات  توصیه
با استناد به دالیل آنها وجود ندارد، تخفیف یافته و قصاص یا قطع عضو صورت نگیرد. 

یدگاه قتل با سم را قتل عمد فوق و دیگر مستندات نقلی و عقلی، طرفداران این د
 شمار نیاورده و معتقد به قصاص قاتل نیستند. به

با سم، عدم اطمینان از تأثیر  علت اصلی مخالف دسته اخیر با عمدی بودن قتلِ
باشد؛ چون برخالف دیگر ابزارهای قتاله همچون:  مستقیم سم و مهلک بودن آن می

تأثیر کشندگی آنها مشهود است؛  شمشیر، نیزه، تفنگ و سایر سالحها که قدرت و
مهلک بودن سم به دلیل ماهیت ظاهری و تأثیر عوامل مختلف در نحوه و میزان تأثیر 

باشد و این تفاوت مانع پذیرش عمدی بودن قتل با سم از نظر این دسته  آن متفاوت می
نظران شده است. استدالل به عدم قصاص فردی که غذای پیامبر(ص) را  از صاحب
کرده بود، نیز صحیح نیست، چون ادامه ماجرا در روایات دیگر ذکر شده که  مسموم

بیانگر قصاص قاتل است و نفی قصاص ناظر به عدم مجازات به خاطر شروع به جرم 
احتمال علم و اختیار مقتول، خالف ظاهر  ،توان گفت است. در نقد استدالل دوم نیز می

توان،  از به بینه است و به صرف احتمال نمیو اصل است و برای اثبات امر خالف ظاهر نی
ظواهر را نادیده گرفت و در قتل با سم حمل بر ظاهر و پذیرش عدم علم و اختیار، 

ورت نوشیدنی ص خالف سایر ابزارهای قتاله، سم بهباشد؛ چون بر  بیشتر قابل پذیرش می
دهد.  کاهش میشود که احتمال اختیار یا علم به ماهیت سم را  و یا خوراکی مصرف می

توان گفت این احتمال در  در نقد استدالل به اطالق قاتل بر سم به معنای حقیقی، می
تواند مطرح شود و ضعف این استدالل  های دیگر نیز می مورد قتل با شمشیر و سالح

مشخص است. در نقد استدالل به احتمال اختیار مقتول، باید گفت احتمال مذکور 
اثبات امر خالف ظاهر، نیاز به بینه است و در صورت عدم دلیل خالف اصل بوده و برای 

  دهد. شبهه غیرمعتبر و احتمال ضعیف، امکان عدول از ظاهر را به قاضی  نمی
  

  طرفداران عمدی بودن قتل -2-6
بعضي از احناف، مالکیه، امامیه، قول  همچون: ،در مقابل دسته پیشین، گروه دیگر فقها

قتل با سم، قتل عمد  ،به حنابله و قولي از ظاهریه معتقدند ظاهر شافعیه و قول مفتي
که با اختیار و  است و تفاوتی ندارد که مقتول به خوردن سم اکراه شده باشد و یا آن
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بدون علم به مسموم بودن غذا یا لباس از آن استفاده و فوت کرده باشد. در همه حاالت 
همچون چاقو یا  ،عنوان آلت قتاله سم به، چون در این موارد تأثیر مذکور، قتل عمد است

کارگیری آن قطعی و  دیگر ابزارهای کشنده است که ترتب نتیجه و تحقق قتل با به
؛ 175، ص12، ج37؛ 643، ص7، ج5؛ 405، ص2، ج2؛ 542، ص6، ج 3. [باشد مسلم می

 ] الزم به ذکر است فقها معتقدند، در صورت علم مقتول به مسموم بودن440، ص9، ج 38
توان فرد نخست را صرفا به علت تسهیل  علیه خود قاتل بوده و می غذا یا لباس، مجنی

  ] 542، ص6، ج 3؛ 516، ص2، ج19دسترسی به سم و آلت قتاله تعزیر یا حبس نمود. [
شخصي به قصد قتل، سمي را که غالبا کشنده  چه چنان ،مذکورعالوه بر موارد 

د؛ اما اگر قصد قتل نداشته باشد، قصاص شو نیست به دیگری بدهد، قصاص واجب مي
کند مهدورالدم  چنین اگر طعامي مسموم را به فردي بدهد که تصور مي واجب نیست. هم

، قصاص واجب نیست و قتل شبه است؛ اما بعدا مشخص شود که مهدورالدم نبوده است
  ]517، ص2، ج 19[ .آید شمار می عمد به

  اند: این گروه به دالیل زیر استناد نموده
اصُ «فرماید:  سوره بقره که می 178عموم آیه ـ 1 کُمُ الْقِصَ لَیْ وا کُتِبَ عَ مَنُ هَا الَّذِینَ آَ یُّ ا أَ یَ

لَى بر اساس این آیه قصاص در قتل واجب است و قتل با سم یکی از مصادیق  .»فِي الْقَتْ
ی برای خروج گیرد و دلیل شمار آمده و ذیل حکم وجوبی آیه قرار می به» القتلی«لفظ عام 

 ]257 ، ص3، ج4[ .آن از حکم آیه وجود ندارد
اصِ حَیَاةٌ«قصد شارع از قصاص در آیه ـ 2 ي الْقِصَ مْ فِ لَکُ ، حفظ جان ]179بقره/[» وَ

و این هدف در قتل با سم و هر ماده  بیان شدهمردم و جلوگیري از تعرض به جان آنها 
خارج کردن سم از این هدف بدون استناد  ،رو گردد؛ از این یا ابزار کشنده دیگر محقق می

 ]385، ص18 ، ج41[ .باشد بوده و جایز نمی
لْطَانًا«اساس آیه ـ بر3 هِ سُ نَا لِوَلِیِّ لْ عَ دْ جَ ومًا فَقَ لُ نْ قُتِلَ مَظْ مَ ، حق قصاص ]33أسراء/[» وَ

باشد؛  های ظالمانه می که قتل با سم، جزو قتل دلیل آن یا دیه به اولیاء دم اعطاء شده و به
به اولیاء مقتول اجازه داده شده تا با درخواست قصاص از دادگاه حق مقتول خویش را 

دهنده امکان وقوع قتل عمدی  جواز درخواست قصاص برای قتل با سم، نشان .بازستانند
   ]177، ص2 ، ج27[ است.با استفاده از سم و مواد مشابه آن 

برای که گوشت مسموم  است زن یهودی آن قصاصـ دلیل دیگر این گروه 4
 بشر بن براءیکی از صحابه به نام،  1اساس روایت ابوهریره،پیامبر(ص) فرستاده بود و بر

                                                                                                                                                                        
  اند. . الزم به ذکر است که این روایت را مالک بن انس و ابوهریره با الفاظ مختلف و به دو صورت روایت نموده1
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، 9[ .قصاص نمودنداز آن گوشت خورده بود، وفات یافت و پیامبر(ص) نیز آن زن را  که
که اگر از آنجا که عادت مردم بر این است  ] طرفداران دیدگاه اخیر معتقدند296، ص4ج

ست که او را مجبور به ا پس مثل این خورد غذایی را جلوي فردي قرار دهند، از آن می
انند ا را به مقتول داده، همذقصاص بر شخصی که غ بنابراین ؛خوردن غذا کرده باشند

، 2 ، ج27؛ 385، ص18 ، ج41[ .واجب است به تناول آن نماید،مجبور  زمانی که او را
  ]257 ، ص3، ج4؛ 177ص

فقه از دیگر دالیل طرفداران عمدی  اصول اد به سد ذریعه از ادله معتبرِاستن ـ5
از نظر عقلي با توجه به آنکه سم غالبا کشنده است، از باب باشد.  بودن قتل با سم می

و عدم قصاص در  سد ذرائع و جلوگیري از ازدیاد قتل، قصاص در این حالت واجب است
ا افزایش داده و موجب سلب آسایش و امنیت قتل با سم زمینه ارتکاب با این شیوه ر

  ]322، ص9 ، ج4[ گردد. می
استناد به ظاهر از دیگر دالیل طرفداران عمدی بودن قتل با سم است. از آنجا که  ـ6

اي را به دیگري تعارف  است که کسي که غذایي یا نوشیدني آنعرف و عادت مردم 
اصل بر سالم بودن غذا یا نوشیدنی است  کند، نماید، یا او را دعوت به خوردن غذا مي مي

شخص عادتاً دعوت را اجابت و از آن  شود؛ لذا حرمتی می و امتناع از آن، حمل بر بی
شود که فرد مجبور به  که اکراه و اجبار برای فرد است و چنین تصور می خورد مي

 خصشود همانند زماني که ش قصاص واجب مي ،بنابراین خوردن یا آشامیدن شده است؛
  ]257، ص3، ج 4؛ 177، ص2 ، ج27[ شده باشد.اکراه به خوردن سم  به صورت حقیقی

های  قائالن به قصاص، عالو بر بیان استدالل برای اثبات دیدگاه خویش، در رد استدالل
روایت گوشت مسموم که مورد استناد مخالفان قرار گرفته، در اند:  مخالفان قصاص گفته

ن نیامده، بنابراین تا زماني که شخصي، فرد دیگري را با سم ذکری از فوت صحابی به میا
یهودي  زن ،صحابیقبل از مردن  (ص)پیامبررسد  نظر می شود و به  نکشد قصاص واجب نمي

 ؛ بلکه بعد از شنیدن خبر فوت آن صحابی در اثر خوردن سم، او را را قصاص نکرده باشد
ا با هم جمع نمود. الزم به ذکر است، از توان احادیث ر ه باشد و بدین شیوه میقصاص کرد

پیامبر(ص) را داشته نه یکی از صحابه را، بنابراین باز هم  یهودي قصد کشتنآنجا که آن فرد 
قیاس قتل با  ] از سوی دیگر،322، ص9، ج 5. [شود مينعمدي بودن قتل اشکال وارد بر 

سبت به نفع و ضرر آن آگاه الفارق است؛ زیرا در چاقو شخص ن سم با قتل با چاقو قیاس مع
است؛ اما در قتل با سم، شخص از ماهیت کشنده بودن آن اطالعي ندارد و بدون علم از سم 

  ]329و ص 322، ص9، ج 5[کند.  استفاده مي
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 ـ ضوابط وقوع قتل با سم    7
قتل با سم را در شرایط زیر قتل عمد عدوانی و موجب  طرفداران قصاص،برخی از 

  :دان قصاص دانسته
[به تنهایي] کشنده باشد؛ چون بسیاری از مواد در صورت  به کار رفتهالف) سم 

  رود. ترکیب بر همدیگر اثر گذاشته و احتمال کشنده بودن قطعی آن از بین می
دیگري سبب قتل شود؛ چون بسیاری از سموم با رنگ   ب) سم با اختالط آن با ماده

تالط آن با غذا، نوشیدنی یا لباس موجب یا بو یا طعم اولیه قابل تشخیص بوده و اخ
  گردد. التباس بر مقتول می

  کار رفته برای کشتن مقتول کفایت کند. میزان سم بهج) 
د) شرایط آب و هوایی و محیطی برای تأثیرگذاری سم متناسب باشد؛ چون ساختار 

ها  اریهای مختلف، متفاوت بوده که این امر در مورد بیم شیمیایی بدن در فصول و محیط
که قتل با شرایط مذکور همراه باشد، بیانگر علم و قصد تام  نیز صادق است. در صورتی

ای که مانع اجرای حد باشد، وجود نخواهد داشت.  شخص در کشتن مقتول بوده و شبهه
آید و به اولیای  شمار نمی الزم به ذکر است زمانی که شرایط فوق محقق نگردد؛ قتل، عمد به

کان قصاص داده نخواهد شد، بلکه قتل شبه عمد و مستوجب دیه خواهد بود. دم اجازه و ام
چه سم در غیر موارد مذکور، استفاده و سبب قتل گردد، قتل مذکور خطایی  همچنین چنان

  ]177- 175، ص 12، ج37و در نتیجه موجب پرداخت دیه خواهد بود. [
  

  ـ تأثیر شرایط مقتول در نوع قتل با سم8
الوه بر موارد مذکور شرایط مقتول نیز در تعیین نوع و مجازات قتل مؤثر فقها معتقدند ع

  است و دارای حاالت زیر است:
چه خورنده سم (مقتول)  مقتول مجنون یا صبي ممیز یا غیر ممیز باشد. چنان - 8- 1

مجنون یا صبي ممیز یا غیرممیز و قاتل عالم به کشنده بودن سم باشد، قصاص واجب است 
دلیل  لت آگاه کردن مقتول نسبت به سمی بودن آن تأثیری در حکم نداشته و بهو در این حا

گیرد. علت قصاص قاتل در  عدم یا نقصان عقل و اختیار، تغییری در حکم قصاص صورت نمی
این حالت، عدم آشنایی مجنون یا صبی با مواد و سموم، و همچنین عدم توانایی تشخیص 

   ع مجنون یا صبی، تأثیر در تغییر نوع جرم ندارد.مصالح است؛ لذا اطالع یا عدم اطال
عاقل و بالغ باشد، در این حالت با توجه به عالِم بودن مقتول  مقتول -2-8

  احتماالت زیر وجود دارد:
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ـ اگر قاتل به مقتول اطالع دهد که ماده مورد نظر سمي است، در چنین شرایطی، 1
گردد. در این حالت اشاره  نیز نمي  داخت دیهشود، بلکه ملزم به پر قاتل نه تنها قصاص نمي

کند و تصریح به کشنده بودن سم ضرورتی  شخص به سمی بودن غذا یا نوشیدنی کفایت می
، 7، ج5[کار رود، منظور سم قاتل است.  صورت مطلق به به» سم«ندارد؛ چون زماني که 

  ]213، ص8، ج 6؛ 389، ص18، ج 41؛ 429، ص5، ج 18؛ 241، ص6، ج 16؛ 643ص
اگر قاتل، مقتول را از سمی بودن ماده مورد نظر مطلع ننماید، فقها در حکم این ـ 2

  مسأله دو دیدگاه دارند:
شود؛ زیرا در دادن سم به فرد مقتول نقش مستقیم ایفاء کرده  قاتل قصاص مي - 1-2

از فقها این رأی را  رود. بسیاری شمار می رسانی وی سبب اصلی وقوع قتل به و عدم اطالع
  ]517، ص2، ج 19؛ 508، ص5، ج 11؛ 358، ص18 ، ج41[ .اند صحیح دانسته

، 26 ، ج22؛ 328، ص9 ، ج4؛ 632، ص10، ج1[ ؛شود قاتل قصاص نمي - 2-2
را  دیگریاگر کسي غذاي زیرا  ]429، ص5 ، ج18؛ 389، ص18 ، ج41؛ 280ص

اما در حقیقت آن ؛ گویند ه او قاتل ميمسموم کند و فرد غذا را بخورد و بمیرد، مجازا ب
گویند و تنها در  به او قاتل نمي در لغت عرب نیزو  است بلکه سم قاتل فرد قاتل نیست.

. طرفداران دیدگاه اخیر که ]632، ص10، ج1[ رایج استقاتل  لفظ  بین عامه مردم این
نیز  و عدم آن دیهو وجوب معتقد به عدم قصاص قاتل هستند، در مورد ثبوت 

 .]389، ص18 ، ج41[دارند  نظر اختالف
هعاقل ،اگر مقتول بالغ - 3-2 ، فقها در حکم این باشد عالم به ماهیت سم و ، مکرَ

 مسأله دو دیدگاه دارند:
قاتل واجب   معتقدند در حاالت مذکور قصاص منتفی و دیه بر عاقله احنافالف) 

ن با خوردن اه شده که نتیجه آشود؛ زیرا مقتول، خود سم را خورده و به چیزی اکر مي
سبب ایجاد شبهه در انتساب قتل به مکرِه گردیده و  این امر د وسم در یک حد قرار دار

گیرد و قتل  دلیل وجود شبهه فراهم ساخته؛ لذا قصاص صورت نمی امکان درء حد را به
  ].235، ص7، ج 36؛ 153، ص26 ، ج22[آید  شمار می خطاي عمد به

معتقدند چنانچه ماده سمی کشنده باشد  احنافه و برخي دیگر از ب) شافعیه، امامی
که  ای باشد و مقدار سمی که فرد را مجبور به نوشیدن یا خوردن آن نماید، به اندازه

 .]45 ، ص7، ج31؛ 175 ، ص12، ج37[شود  سبب مرگ مقتول شود؛ مکرِه قصاص مي
اعمال است و در صورتی بناي طرفداران دیدگاه اخیر، پذیرش اختیار در انتساب م
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را انجام داده  را به شخصی نسبت داد که با علم و رضایت و اختیار، آن توان عملی می
باشد و اکراه فرد به خوردن سم، ظهور در امتناع مقتول از خوردن داشته و عامل اصلی و 

آن صورت مکرِه بوده که با انتساب حقیقی فعل به او، آثار و تبعات  فاعل حقیقی در این
  شود. نیز به او نسبت داده می

  
  تأثیر کیفیت استفاده از سم در مجازات  -9

عالوه بر شرایط مقتول، کیفیت استفاده از سم نیز از دیگر مواردی است که در تحلیل 
بندی مصادیق متعدد در منابع فقهی، سه شیوه غالب  با جمعباشد.  نوع قتل مؤثر می

   آید. می ار گرفته است که در ادامه به اختصاراستفاده از سم مورد بررسی فقها قر
  ؛ که دارای دو حالت کلی است:قتل با استفاده از ریختن سم در غذا  -9- 1

ای سمی  ریختن سم در غذای خود: اگر فردی در غذا یا آشامیدنی خود ماده الف)
تنها  و بمیرد، در این حالت صاحب غذا نهرا بخورد  آنبریزد و دیگری بدون کسب اجازه، 

بلکه ملزم به پرداخت دیه نیز نخواهد بود؛ زیرا ظاهرا تفریط و افراطی  ،شود قصاص نمی
؛ 509، ص5 ، ج11؛ 175 ، ص12، ج37[ ندارد.ای هم  از جانب او صورت نگرفته و کفاره

علت عدم الزام به پرداخت کفاره و دیه، آن است  ]39، ص42،ج 39؛ 322، ص9 ، ج5
ت مرتکب افراط و تفریط نشده است و مقتول با تعدی و که صاحب غذا در این حال

تصرف در اموال غیر و بدون اذن، خود را به هالکت انداخته است؛ لذا مقصر بوده و 
   باشد. خونش هدر می

اگر شخص مورد نظر در غذای خویش سم ریخته و به مقتول اجازه خوردن غذا را 
ن حالت واجب است؛ اما در مورد جواز بدهد؛ فقها به اتفاق معتقدند پرداخت دیه در ای

اجازه مالک به خوردن غذا وجود دارد. موافقان قصاص معتقدند  نظر اختالفقصاص قاتل، 
مقتول برای اثبات قصاص کفایت  رسانی به علم به سمی بودن آن و عدم اطالع با وجود

مبادرت بود، مقتول به خوردن غذا  کند؛ چون اگر اجازه مالک به خوردن غذا نمی می
کرد. در مقابل مخالفان معتقدند خودداری قاتل از بیان واقعیت و اجازه برای خوردن  نمی

،  یت خویش به خوردن غذا اقدام کردهغذا، موجب سلب اختیار نگشته و مقتول با رضا
که در . بدیهی است دشو بنابراین، قصاص منتفی بوده و قاتل به پرداخت دیه ملزم می

ه مقتول نسبت به سمی بودن غذا، مسئولیتی متوجه صاحب غذا صورت اطالع دادن ب
] در مسأله اخیر، 322، ص9 ، ج5؛ 176 ، ص12، ج37؛ 46، ص7، ج31[ .شود نمی
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رسد؛ چون اذن صاحب طعام به منزله تأیید  تر به نظر می دیدگاه موافقان قصاص صحیح
وردن طعام اقدام بوده و اذن مالک، ظهور در آن دارد که مقتول بدون اذن وی به خ

  باشد.  تأیید و پذیرش آثار و عواقب آن مینکرده و نیز اذن مالک نوعا داللت بر 
دیگری سم بریزد و فرد ریختن سم در غذای شخص دیگر: اگر شخصي در غذاي  ب)

 نظر اختالفبدون اطالع از سمي بودن؛ از آن بخورد و بمیرد؛ در مجازات قاتل  فردآن 
 ، ص12، ج37[استناد به نقش تام قاتل، معتقد به قصاص هستند  وجود دارد. گروهی با

دلیل عدم دخالت مستقیم، و وجود شبهه  برخی نیز معتقدند به .]46، ص7، ج31؛ 176
گروه سوم نیز  ]176 ، ص12، ج37[ .دشو قصاص جایز نیست و فقط دیه ثابت می

اده از غذای خود استف گیرد؛ زیرا مقتول با اختیار خویش معتقدند مجازاتی صورتی نمی
؛ لذا قصاص و دیه واجب کرده و شخص خاطی فقط به فاسدکردن غذای او اقدام کرده

الزم به ذکر است اگر فردی به مسموم کردن غذای حیوان  ]390 ، ص42[ .شود نمی
که  مگر آن ،اقدام کند و صاحب حیوان از آن بخورد، در این حالت فرد ضامن نخواهد بود

صورت  از غذا علم داشته باشد که در اینده به استفاده صاحب حیوان شخص مسموم کنن
  ]514، ص2 ، ج19[ .شود قصاص یا دیه واجب می

دیدگاه موافقان قصاص، در این حالت به صواب نزدیکتر است؛ چون تعدی از جانب 
قاتل دراین حالت متصور است و صورت مسأله داللت بر آن دارد که مقتول با اطمینان از 

مت طعام به خوردن آن اقدام کرده و عدم اطالع از مسموم بودن و خوردن غذا با سال
  اطمینان، داللت بر پذیرش آثار سم ندارد.

هاي قتل با سم؛ استفاده از  از دیگر راهقتل با استفاده از حیوانات سمی:  -2-9
هاي  گاهحیوانات و جانوران سمي است که فقها درباره این موضوع و نوع قتل آن نیز دید

وسیله حیوانات سمی است.  متفاوتي دارند. نخستین اختالف در بررسی ماهیت قتل به
برخی از فقها شرایط جغرافیایی و تنوع زیستی حیوانات سمی را در تشخیص نوع قتل 

های  با مارها و عقرب ،آن مانندای کویری یا  مؤثر دانسته و معتقدند اگر قتل در منطقه
شود اما اگر قتل در مناطقی با  الت قتل عمد و قاتل قصاص می، باشد، در این حسمی

دلیل غیرقتاله بودن  ، در این حالت، بهاتفاق افتدحیوانات غیرسمی یا با سم غیرکشنده 
الزم به ذکر است که برخی از فقها با  .شود عمد و فقط دیه ثابت می ابزار قتل، قتل شبه

حمل بر اکثریت، معتقدند در هر صورت تأکید بر کشنده بودن غالب حیوانات سمی و 
، 3 ، ج4[ .شود و شرایط جغرافیایی تأثیری در تخفیف مجازات ندارد قاتل قصاص می

 ]44 ، ص7، ج31؛ 43، ص6، ج24؛ 257ص
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الزم به ذکر است طرفداران قصاصِ قاتل، شرایطی را برای وجوب قصاص در نظر 
راهی برای فرار نداشته باشند. بر این  که مقتول و یا حیوان سمی اند. از جمله این گرفته

اساس اگر فردی حیوانی سمی را به سوی دیگری پرتاب کند و فرد یا حیوان امکان فرار 
گیرد اما اگر  داشته باشند، امکان مذکور سبب ایجاد شبهه شده و قصاص صورت نمی

در ان مقتول حبس شود و حیوان سمی را وادار به نیش زدن نمایند، در این حالت حیو
، 6 ، ج24[ .(آلت قتاله) بوده و قتل عمدی و موجب قصاص خواهد بودحکم ابزار 

  ]257، ص3، ج4؛ 44 ، ص7، ج31؛44ص
در قتل با استفاده از حیوانات سمی و یا وحشی، اصل آن است که حیوان همچون 
ابزار در نظر گرفته شود؛ چون حیوان به دلیل فقدان یا قلت درک و طبع غریزی، برای 

وسیله حیوانات  جات و فرار از خطر تالش کرده و این امر، پذیرش عمدی بودن قتل بهن
که مقتول در نجات جان خویش یا فرار از  کند، مگر آن سمی و وحشی را تقویت می

  دست حیوان تفریط و کوتاهی کرده باشد.
  دلیل تداوی با سم قتل به - 9- 3

ه کرده و فوت نماید، فقها در چنانچه شخص مجروحی به هدف مداوا از سم استفاد
تعیین میزان نقش جارح و مجروح یا پزشک در قتل، با در نظر گرفتن میزان تأثیر آن 

  اند: در افراد حاالت زیر را بیان نموده
الف) اگر جارح زخم مهلکی بر مجروح وارد سازد که با استفاده از سم یا غیر آن، 

وا تأثیری در حکم قتل نداشته و جارح زخم موجب قتل شود؛ استفاده از سم برای مدا
اما  ]22- 20، ص7ج، 31؛ 47، ص12 ، ج37؛ 341- 340، ص9 ، ج38[ ؛شود قصاص می

دلیل گذشت زمان و عدم رسیدگی یا اهمال در مداوا و یا  اگر زخم مهلک نباشد و به
صورت جارح تنها به قصاص  استفاده نامناسب از سموم و داروها سبب مرگ شود، در این

  شود. احت یا دیه محکوم میجر
ب) اگر مجروح در درمان زخم از سم کشنده استفاده کند و بالفاصله یا با گذشت 

که غالبا سم کشنده در زمان اندک موجب هالک  دلیل آن زمانی اندک فوت کند؛ به
شود؛ لذا انتساب قتل به جارح صحیح نبوده و جارح تنها به قصاص جراحت یا دیه  می

شود؛ اما اگر در صورت استفاده از سم با گذشت زمان موجب فوت مجروح  آن محکوم می
و قصاص  وجود دارد. برخی حکم به قتل عمد نظر اختالفگردد، در این حالت میان فقها 

و برخی دیگر معتقد به پرداخت  ]563، ص4،ج17؛ 371، ص18 ، ج41[ اند؛ داده جارح
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، 5؛22، ص7 ، ج31؛ 47، ص12 ، ج37[ نصف دیه و سقوط قصاص از جارح هستند.
  ].382، ص9ج

ج) اگر مجروح در درمان زخم از سم غیرکشنده استفاده کند، غالب فقها قصاص را 
دلیل استفاده از ماده سمی در قتل شریک بوده و  و معتقدند مجروح نیز بهجایز ندانسته 

ی باشد، و در صورت فوت مجروح، قتل شبه عمد یا خطا قتل، حاصلِ فعل هر دو می
شود. همچنین استفاده غیرصحیح از دارو  محض است و جارح به نصف دیه محکوم مي

 ، ج41[ .شود توسط مجروح نیز مسقط قصاص و دیه بوده و تنها دیه جراحت ثابت می
   ]382، ص9، ج5؛ 23ص ، 7، ج31؛ 71، ص18

  
 ـ کیفیت قصاصِ قاتل10

ق اقرار، بینه یا شهادت شاهدان؛ در صورت وقوع قتل با استفاده از سم و اثبات آن از طری
فقها درباره کیفیت قصاص قاتل دو  با درخواست اولیاء دم، اجازه قصاص صادر شده و

  دارند: دیدگاه
غالب فقها معتقدند با توجه به تفاوت متابولسیم و وضعیت جسمی افراد  - 10- 1

ان سم برای قصاص با سم جایز نیست؛ زیرا احتمال دارد در صورت استفاده از همان میز
قصاصِ قاتل، قصاص واقع نشده و تجدید خوراندن سم به قاتل ظلم در حق او بوده و 

باشد. از سوی دیگر، در صورت قصاص با سم امکان سرایت سم، در  مخالف عدالت می
دلیل تماس زیاد افراد با جسم مقتول، وجود دارد و  زمان غسل، تکفین و دفن وی، به

م از سرایت سم، در کیفیت تدفین وی تأثیرگذار باشد؛ لذا عالوه بر آن ممکن است بی
، 9، ج33[ باشد.طرفداران دیدگاه اخیر معتقدند در هر صورت قصاص باید با شمشیر 

  ]535، ص2 ، ج19؛ 140، ص12 ، ج37؛ 87ص
معتقدند با توجه به لزوم مماثلت ظاهری در قصاص، قاتل باید با  گروه دوم  - 2-10

 احادیثی تکب قتل شده است، قصاص شود. طرفداران این دیدگاه بهمر با آنابزاری که 
اند که در آنها پیامبر(ص) دستور دادند تا فردی را که با کوبیدن سنگ بر  استناد کرده

دند تقسر مقتول مرتکب قتل شده بود، را به همان صورت قصاص کنند. همچنین مع
؛ 62، ص16، ج35[ .قتل دارد رعایت مماثلت در قصاص، بازدارندگی بیشتر در ارتکاب

که اختالف مذکور در جواز  الزم به ذکر است ]234، ص15 ، ج32؛ 140، ص12 ، ج37
شود. با این تفاوت که در صورت سرایت  قصاص عضو با استفاده از سم، نیز مشاهده می
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دلیل استفاده از ابزار یا ماده سمی در ثبوت قصاص یا دیه  سم و کشته شدن جارح به
که  برخی از فقها معتقدند در صورت قصاص  صورت به ایندم اختالف وجود دارد.  اولیای

رسد دیدگاه مخالفان  نظر می باید قصاص شود؛ اما بهعضو با سم و فوت جارح، ولی دم 
قصاص با سم، در این زمینه با احتیاط بیشتری همراه است و در صورت اتالف عضو 

که امکان قصاص را های مطمئن  با استفاده از شیوهدلیل استفاده از سم یا وقوع قتل،  به
رو بسیاری از  سازد، استفاده کرد. از این بدون خوف ظلم در حق قاتل یا جارح، فراهم می

  .اند فقها، لزوم قطع عضو با شمشیر را تنها راه جایز برای قصاص دانسته
  
  و پیشنهادهانتایج  -11
وع قتل با سم، امکان و جواز پذیرش عمد اختالف اصلی در تحلیل ماهیت و تعیین نـ 1

ترین علت  رسد اصلی نظر می بندی دالیل مخالفان به د. با جمعباش بودن قتل با سم می
مخالفت آنها در پذیرش عمدی بودن قتل، تشکیک در قتاله بودن سم با توجه به تنوع 

و عدم انضباط  سموم و تفاوت آشکار تأثیر انواع آن در افراد مختلف است. تفاوت کارکرد
سبب شده که برخی از فقها، در مجازات قتل با سم، قصاص را جایز ندانسته و قاتل را 

اند. در طرف مقابل، موافقان عمدی بودن  محکوم به پرداخت دیه شبه عمد یا خطا نموده
قتل، معتقدند بقیه ابزارهای قتل نیز احتمال دارد در مواردی منجر به قتل نشده و این 

رو دالیل مخالفان عمدی بودن قتل با سم  شود. از این پذیرش شبهه نمیسبب احتمال 
توان  باشد و با توجه به مقاصد شریعت در تحریم قتل و تشریع قصاص، می معتبر نمی

گفت پذیرش قصاص در قتل با سم، مجال سوء استفاده برای افرادی که قصد کشتن 
از عدم قصاص هستند، را محدود افراد را داشته و در عین حال خواهان اطمینان 

 رسد. تر با مقاصد شریعت به نظر می کند. با این تحلیل دیدگاه اخیر موافق می
ـ قائالن جواز قصاص در قتل با سم، توجه به شرایط مقتول را ضروری دانسته و اظهار 2
قتول شود؛ بنابراین اگر م اند اگر مقتول علم و اختیار نداشته باشد، قاتل قصاص می داشته

توانند درخواست قصاص نمایند.  صبی (ممیز یا غیر ممیز) یا مجنون باشد؛ اولیاءدم می
اطالع باشد نیز قصاص جایز است.  همچنین اگر مقتول بالغ و عاقل باشد اما از وجود سم بی

شمار  را تناول کند، قتل عمد به که مقتول از وجود سم آگاه گردد؛ با این وصف آن در صورتی
. درباره جواز قصاص مکرِه هم اختالف وجود دارد. با توجه به امکان تحقق اکراه در آید نمی

ها، غالب فقها قائل به جواز قصاص مکره هستند؛ هر چند  قتل با سم همچون سایر قتل
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دلیل وجود شبهه و اراده حداقلی مقتول در نوشیدن یا استفاده از سم،  فقهای حنفی به
 اند. شمار آورده را قتل شبه عمد به قصاص را جایز ندانسته و آن

در کنار شرایط مقتول، کیفیت ارتکاب قتل با سم نیز در تعیین نوع قتل مؤثر ـ 3
ترین اشکال قتل با سم، خوراندن مواد سمی و قتل با استفاده از حیوانات  است. از رایج

خورد، اجازه از آن ب ذای خود را مسموم کند و مقتول بیسمی است. حال اگر شخصی غ
شود، اما اگر  دلیل تعدی مقصر شناخته می شود و مقتول به صاحب غذا مجازات نمی

فردی غذای مسموم را در اختیار دیگری گذاشته یا سم را در غذای مقتول ریخته، تا از 
آن غذا یا نوشیدنی بخورد، در هر دو صورت، جمهور معتقد به جواز قصاص هستند. در 

یل وجود شبهه و وجود اراده مقتول در خوردن و نوشیدن دل طرف مقابل، مخالفان به
باشند. در صورت  را قتل عمد ندانسته و معتقد به عدم جواز قصاص می غذای مسموم، آن

قتل با استفاده از حیوانات سمی نیز اگر امکان فرار مقتول یا حیوان وجود داشته باشد، 
ات خویش کوتاهی کرده و باشد؛ چون در این حالت، مقتول در نج قصاص جایز نمی

کنند؛ لذا تحقق قتل حتمی نبوده و  حیوانات سمی نیز به صورت غریزی از خطر فرار می
باشد. در حالت دیگر، اگر مقتول امکان فرار نداشته نباشد، قتل عمد بوده و  شبه عمد می

قصاص جایز است. هر چند برخی از فقها با استناد به طبیعت حیوانات سمی، در هر دو 
 دانند. حالت قصاص را جایز می

شهادت قابل اثبات است و در صورت و جرم قتل با سم از طرقی چون اقرار، بیّنه، ـ 4
گیرد؛ اما برخی با  عمد بودن قتل با سم، جمهور معتقدند قصاص با غیر سم صورت می

فاوت تأکید بر لزوم مماثلت مجازات با جرم، قائل به استفاده از سم هستند. با توجه به ت
قدرت سموم بر افراد مختلف، در صورت قصاص با سم، امکان دارد که قاتل با نوشاندن 
همان مقدار سم به قتل نرسد و الزام به خوراندن مجدد سم بیشتر نیز، اجحاف در حق 

شود در چنین مواردی، برای انجام قصاص از ابزارها و طرق  قاتل است؛ لذا پیشنهاد می
 ود تا در حق قاتل و نحوه قصاص ظلم و تعدی صورت نگیرد.اطمینان بخش استفاده ش

های علوم جدید در بیان احکام  از خصایص فقه اسالم، اعتماد و استناد به یافتهـ 5
ترین عامل اختالف فقها در تعیین نوع قتل با سم،  که گذشت، اصلی فقهی است. چنان

باشد. بدیهی است که در  یاختالف و ابهام انواع سموم و تفاوت در قدرت کشندگی آن م
های سم شناسی در تعیین نوع سموم  های علوم شیمی و دیدگاه صورت استفاده از یافته

ارزیابی کرد و با ها را  توان نوع قتل و قدرت کشندگی آنها، با اطمینان خاطر بیشتری می
  د شد.خواه علوم مرتبط غالب اختالفات مذکور حل و فصل های تکیه بر گزارش
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