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(تاريخ دريافت3131/33/31 :؛ تاريخ پذيرش)3131/31/13 :

چکيده
«اسيد پاشي»؛ جرمي است که ممکن است با انگيزه ها و علل متفاوت انجام شود؛ معموالً شخص «اسخيد پخاش» بخا قصخد و آگخاهي از
عواقب عمل خويش و با انگيزه انتقام جويي ،ناموسي ،عشقي ،اخاذي ،اختالفات شصصي ،امنيتي و . . .دست به چنين عملي ميزند و فرد
يا افراد «مجني عليه» را از نعمت زيبايي؛ بينايي و . . .محروم ميسازد .اگر شصصي عمداً و با اختيار به ديگري «اسيد» بپاشد؛ در صورتي
که امکان «قصاص» از جهت کميت و کيفيت ممکن باشد؛ بايد «قصاص» او به همان نحوه جرم انجام شود و اگر «اسيد پاش» به قصد
ترساندن جامعه يا بصشي از جامعه اقدام به اين عمل مجرمانه نمايد؛ حکم به «محارب» بودن او ميشود؛ همچنين اگخر شخص «اسخيد
پاش» آگاهانه و با انگيزه ايجاد «فساد در جامعه» و برهم زدن نظم عمومي يا نا امن جلوه دادن مملکت اسخالمي اقخدام بخه ايخن عمخل
نمايد؛ «مفسد» شناخته ميشود.

کليدواژگان
اسيد ،اسيد پاشي ،قصاص ،محارب ،مفسد ،افساد.

 نویسنده مسئول :دانشجوي دکتري فقه و مباني حقوق و اندیشه امام خميني ،جامعه المصطفي العالميه ،قم ،ایران.
رایانامهsarfiamir@yahoo.com :

** استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران.
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مقدمه
یکي از جرائمي که اکنون در جامعه بسيار نمود پيدا کرده و نسبت به گذشته رو به افزاای

نازاده

است ،جرم «اسيد پاشي» ميباشد .متعاقب شيوع این جرم؛ هر انسان نوع دوسزتي کزه مزيدانزد بزه
فراخور سام خود ميتواند به نوعي وظيفه انساني و شرافتمندانه خود را به عنزوان نزوعي واکزن
انساني بروز دهد ،دست به قلم ميشود تا شاید کمي از سنگيني کوه غمي که متعاقب بزروز مکزرر
این عمل خبيثانه ،بر قلبااي بيدار جامعه احساس ميشود بکاهد.
در این جرم« ،اسيدپاش»؛ با قصد و آگاهي از عواقب عمل خوی

و با انگياههاي انتقام جویي،

ناموسي ،عشقي ،اخاذي ،اختالفات شخصي یا امنيتي دست به چنين عملي مزيزنزد و فزرد مجنزي
عليه را براي تمام عمر از نعمت بينایي؛ زیبایي چاره ،ازدواج و حتي شغل محروم ميکند.
با وجود روند رو به رشد «اسيد پاشي» در کشور ما الزم است ابعاد این جزرم از نرزر فقازي و
جاایي مورد بررسي قرار گيرد .به همين منرور در این نوشتار سعي شده است تا ابعاد این جزرم از
جاات قصاص ،محاربه و افساد ،مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مفهوم شناسي
پي

از این که به بررسي موضوع در ابعاد مختلز

آن برزردازیم؛ الزم اسزت مفزاهيم کليزدي ایزن

تحقيق ،به درستي تبيين شود.
اسيد

«اسيد» کلمهاي است فرانسوي که در اصل به معناي ترشي است و بر هر جسزم مرکبزي کزه  ...بزا
بازها ترکيب شود اطالق ميشود؛ { ...برخي ازانواع آن}تندبو و استنشاق آن خطرناک اسزت واگزر
یک قطره از آن بر پارچه یا چوب بریاد ،ميسوزاند (عميد؛ فرهنگ فارسي عميد؛ .)611/2 :6831
اسيدپاشي

پاشيدن عمدي اسيد یا هر نوع ترکيبات شيميایي دیگر بر روي بدن اشخاص را «اسيدپاشي» گویند.
(ایماني؛ فرهنگ اصطالحات حقوق کيفري ،تاران)16/6832 :
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انگيزههاي متفاوت در «اسيد پاشي»

جات بررسي دقيق جرم «اسيد پاشي»؛ ضرورتاً باید انگياه شخص از این عمزل؛ مشزخص گزردد؛
چرا که قصد شخص در تعيين و نوع مجازات موثر است .در یک تقسيم بندي کلي ميتوان «اسزيد
پاشي» را به دو نوع عمدي و ساوي تقسيم نمود:
 .1جرم عمدي

جنایت عمدي گاهي با مباشرت است؛ مانند خفه گردن و ذبح کردن و بعزِ اوقزات بزه تسزبيب
است مثالً زدن با شمشير ،کارد ،سنگ تيا و ( . . .خميني[امام]؛ تحریرالوسزيله6041 ،ه .ق)161/2 :
در «اسيد پاشي» نيا اگر شخص با قصد و توجه نسبت به پاشيدن اسيد اقدام نماید ،این عمل جزرم
عمدي محسوب مي گردد.
 .1جرم سهوي

ساو به دو قسم شبه عمد و خطاى محِ تقسيم مىشود.
شبه عمد مانند این که راننده به جات خوابآلزودگى ،سزرعت زیزاد ،رعایزت نکزردن قزوانين
رانندگى و مانند آن مقصّر شناخته شود ،امّا در خطاى محِ مانند آن کزه راننزده همزه جوانزب را
رعایت کرده ولى به دليل بریدن ترما و مانند آن تصادف رخ داده اسزت( .جمعزي از پووهشزگران
زیر نرر هاشمي شاهرودي؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت؛  6021ه ق)013/2 :
در «اسيد پاشي» نيا فرضاً اگر شخصي در یک کارگاه مسئول کنترل مزواد اسزيدي اسزت؛ لکزن
این کارگر در حين انجام کار دقت کافي را ننماید و باعث ریخته شدن اسيد به صورت و بدن یکي
از همکاران

شود؛ جرم او شبه عمد است.

اما اگر همين شخص تمامي مقررات ایمني را رعایت نماید؛ تزا اسزيد بزه همکزاران او آسزيب
نرساند؛ ولي ناگاان دستگاهي؛ خراب و باعث پاشيدن اسيد بر بدن دیگري شزود؛ جزرم او خطزاي
محِ است.
بدیاي است آن چه که در این تحقيق از آن بحث ميشود اسزيد پاشزي عمزدي اسزت و اسزيد
پاشي ساوي از موضوع بحث خارج است.
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«اسيد پاشي« و انجام «قصاص»
جات بررسي جرم «اسيد پاشي» و بيان «قصاص» در آن ابتدا به بررسي مفاهيم آن ميپردازیم:
«قصاص» در لغت

«قصاص» مقابله بزه مثزل در جنایزت عمزدي اسزت( .قرشزي؛ قزاموس قزرآن6062 :ق )62/1 :یزا
«قصاص» انجام دادن به مثل آن چه که انجام شده است؛ در قتل ،قطع ،ضزرب و مجزروس سزاختن
ميباشد( .ابن منرور؛ لسان العرب؛ 6060ق )71/7 :و «قصاص» را از آن جات «قصاص» گویند که
در تعقيب جنایت و در پى آن است( .فراهيدي؛ کتاب العين؛ 6064ق)64/1 :
«قصاص» در اصطالح

«قصاص» در اصطالس معاقبت جزاني بزه مثزل جنایزت مزيباشزد( .محمزود عبزدالرحمان ،معجزم
المصطلحات و األلفاظ الفقايه :بي تا)11/8 :
قصاص در اسالم
عدّهاى از قانون گذاران و نویسندگان قصاص را مخال

مصلحت و عاطفه دانسزته و آنزرا حکمزى

ناروا قلمداد کرده اند و به جاى آن زندان گذاشتهاند؛ ولي گویند از روزیکه زندان جاى قصزاص را
گرفته شمارۀ قتل در عالم رو به کثرت نااده است( .قرشي؛ قاموس قرآن؛ 6062ه .ق1 :؛ )60
در بحث زندان و مضرات آن نيا قابل مالحاظه است که نيروي کارآمد به جات تأمين زندانيان
و دستگاه قضائى و اجرائى معطل ميماند و دیگر این که زندان دردى را دوا نکزرده و بلکزه بزر آن
ميافااید .همچنين ملت چه تقصيرى دارد که تأمين این همه قاتالن و محزافرين آنازا را بزه عازده
بگيرد ،کوتاه سخن آن که قرآن در یک کلمه مطلب را تمام کرده و فرموده استَ « :و لَ ُكمْ ي للِامِ
َحيِةٌ اي أُوِل لْلَلبِب» (بقره )671 :2/و تصدیق آنرا به صاحبان عقل واگذاشته است.

شرایط قصاص
فقياان از مجموع آیات و روایات شرایط مشترکِ تسزاوي در حریزت و رقيّزت ،تسزاوي در دیزن،
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منتفي بودن پدر بودن ،عقل ،بلوغ و محقوق الدم بودن (خميني[امام]؛ تحریزر الوسزيله؛ 6041ه .ق:
 )161/2را جات قصاص نفس و عضو بيان نموده اند که براي بيان احکام فقازي و جاایزي «اسزيد
پاشي» باید به این شرایط توجه داشت.
شرایط اجراي «قصاص» در اعضا و جراحات

شرایط قصاص در اعضا و جراحات به شرس زیر است:
الف) عمديبودن

جات اجراي قصاص در عضو شرط است که عمداً بر آن جنایت وارد شده باشد به نحوي که غالباً
باعث تل
تل

مىشود ،یا آن که جاني قصد تل

عضو را داشته باشد هزر چنزد آن فعزل غالبزاً سزبب

نباشد (مجلسي؛ حدود و قصاص و دیات؛ بي تا)648 :

ب) تساوي در سالمتي عضو

بایستي عضوي که قصاص ميشود با عضوي که جنایت بر آن انجام شده اسزت در سزالمت بزودن
یکسان باشند؛ یا عضو مقطوع باتر باشد( .همان )640 :پس دست سالم مثال بزه جزاي دسزت فلز
قطع نمىشود و لو اینکه جانى آن را بذل نماید .ولي دسزت فلز بزه جزاي سزالم قطزع مزىشزود.
(خميني[امام]؛ همان)641/2 :
ج) تساوي در محل

دست راست به جاي راست و دست چپ به جاي چپ قطع مىشود .و اگر دست راسزت نداشزته
باشد ،دست چر

قطع مىشود و اگر جاني اصالً دست نداشته باشد بنابر روایتى کزه مزورد عمزل

است و اشکالى در آن نيست پای

قطع مىشود( .همان)641/2 :

د) مساوي بودن از جهت طول و عرض در جراحات

قصاص در جراحتها ،مساوى بودن در طول ،عرض و عمق شرط مىباشد .همچنين الغر از چزاق
قصاص مىگيرد و عمق در این مورد مطرس نمي باشد( .خميني[امام]؛ همان)
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ه) عدم بيم هالک یا سرایت

«قصاص» در جایى رواست که بيم هالک یزا سزرایت نباشزد ،اگزر در «قصزاص» احتمزال افزاای
جراحت اصلى باشد یا این که بيم خطر باشد ،قصاص روا نيست .مانند آن که :جراحت به پوسزت
مغا سر یا درون شکم و سينه یا جاى دیگر که خطرناک باشد سرایت نماید .هم چنزين «قصزاص»
در شکستن استخوان روا نيست ،زیرا که نمىتوان چنان شکست که بزه انزدازه جنایزت اول باشزد.
(شعراني؛ تبصرۀ المتعلمين في أحکام الدین6061ق)777/2 :
انجام «قصاص» در «اسيد پاشي»
اگر شخصي عمداً بر روي دیگري «اسيد» براشد؛ با امعان نرر نسبت به نکات ذیل «قصاص» انجزام
مي شود:
 .6اگر پاشيدن «اسيد» باعث مرگ دیگري شود؛ بر اساس موازین «قصاص» ثابت ميشود؛
 .2اگر با پا شيدن «اسيد» ،بينایي یا شنوایي فزرد از بزين رود ،در مرحلزه اول «قصزاص» ثابزت
است؛ امام در تحریر الوسيله مي نویسد« :قصاص در چشم ثابت است و بزا مسزاوى بزودن
محل ،قصاص انجام مىگيرد؛  . . .و اگر یک چشمى ،چشم سزالم اعزور را در بيزاورد از او
قصاص گرفته مىشود( » .خميني [امام]؛ همان)663/2 :
 .8اگر پاشيدن «اسيد» باعث از بين رفتن نور چشم شده باشد؛ نه حدقه؛ باید به پاشکان حاذق
مراجعه نمود تا نسبت به نحوه «قصاص» راهنمایي نمایند .تحریر الوسيله مي نویسزد« :پنبزه
مرطوبى روى پلک هاى او انداخته مىشود ،سرس آئينه گرم مىشود و مقابل خورشيد قزرار
داده مىشود آن گاه چشم او باز مىشود و مجبور مىشود تا به آئينه نگاه کند تزا دیزدش از
بين برود و حدقهاش باقى بماند( .خميني[امام]؛ همان)
 .0اگر جنایت «اسيد پاشي» بر روي صورت یا سایر اعضاي بدن باشد و باعزث از بزين رفزتن
زیبایي باشد؛ در صورتي که «قصاص» از جات کميّزت و کيفيّزت ممکزن باشزد «قصزاص»
انجام ميشود( .منتررى نج آبادى؛ رساله استفتاءات؛ بي تزا )210/6 :و اگزر «قصزاص» از
جات کميّت و کيفيّت ممکن نباشد؛ در صورتي که به مقدار کمتر از جنایت ممکزن اسزت؛
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مجنىّ عليه مى تواند به قصاص جراحت کمتر از مورد جنایت رضزایت دهزد و نسزبت بزه
باقى مانده دیه دریافت کند( .جمعي از پووهشگران زیر نرر هاشمي؛ همان)11/8 :
 .1در صورتي که قصد انجام «قصاص» باشد؛ اما بيم سرایت و یا تل

فرد جاني پزي

بيایزد؛

نميتوان جاني را «قصاص» نمود و باید از او دیه گرفت.
«اسيد پاشي» و « محاربه»
یکي از مواردي که در جرم «اسيد پاشي» مي توان نسبت به آن بحث و بررسي نمود ،محارب بودن
فرد اسيد پاش مي باشد.
«محارب» در لغت

کلمۀ «محاربه» از ماده «حرب» گرفته شده و نقيِ کلمه «سِلْم» (صزلح) اسزت( .فراهيزدي؛ کتزاب
العين؛ 6064ه .ق :ج« )268/8محاربه» در اصل به معناى «سلب» و گرفتن اسزت و «حُزرب الرجزل
مالَه» به معناى «سُلِب الرجل مالزه» اسزت ،یعنزى «مزال آن مزرد را از او گرفتنزد» .چنزين کسزى را
«محروب» و «حریب» مىگویند .اطالق واژۀ «حرب» بزر کسزى کزه بزراى جنگيزدن یزا ترسزانيدن
دیگران سالس کشيده باشد ،به این اعتبار است که او مى خواهد جان یزا مزال یزا قزدرت یزا ملزک
دیگرى را از او بگيرد.
«محارب» در اصطالح

«محارب» در اصطالس به کسى خطاب مي شود که شمشزيرش را برهنزه مزىکنزد یزا آن را تجايزا
مىنماید تا مردم را بترساند؛ و مىخواهد در زمين افساد نمایزد ،در خشزکى باشزد یزا در دریزا ،در
شار باشد یا در غير آن ،شب باشد یا روز( .خميني[امام]؛ همان)860/2 :
قدر متيقن که مورد توافق و فتواى فقاا نيا مىباشد این است که مالک محارب ،تشاير «سالس»
به قصد اخافه است و صدق و تحقق آن ،به صرف اخافه ،بدون اسلحه کشيدن ،یا اسلحه کشزيدن،
بدون قصد اخافه ،مشکل اسزت .بلزى اسزلحه اى کزه در مزالک محزارب بزودن ،موضزوعيت دارد
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اختصاص به اسلحۀ گرم ندارد و شامل هر سالحى کزه ترسزاندن و کشزتن مزردم بزا آن ممکزن و
متعارف باشد ،مىشود -از قبيل کارد ،چاقو ،چوب ،سنگ ،بناین بزراى بزه آتز

کشزيدن و مزواد

منفجره و امثال ایناا ( .فاضل لنکراني؛ جامع المسایل؛ بي تا)008/2 :
«محاربه» در اسيدپاشي

«سالس» اسم جامعي است براي هر آلتي که در جنگ و قتال استعمال؛ و عرفاً و غالباً به کزار بزردن
آن موجب ترس و وحشت مردم ميشود .بنابراین اگر وسيله اي که شخص با آن مردم را ترسزانده
باشد ،چياي است که غالباً موجب ترس و هراس نگردد؛ محاربه بر این عمل صدق نميکند.
در عرف امروز «سالس» به سه دسته «سرد»« ،گرم» و «شيميایي» تقسزيم مزيشزود ( .گلدوسزت
جویباري؛ جرائم عليه امنيت کشور؛  )84 :6837اسيد نيا چون مي تواند جات ترسزاندن مزردم بزه
کار گرفته شود اسلحه نوع سوم است.
جات تشخيص صدق «محاربه» بر عمل «اسيد پاشي» باید به قصد فرد از انجام این عمل نگزاه
بياندازیم:
عمل سهوي

اگر «اسيد پاش» قصد پاشيدن «اسيد» بر روي زمين؛ یا جاي دیگر را دارد امّا بدون قصد؛ بر روي
انساني ریخته ميشود؛ در این صورت قطعاً محارب نيست؛
عمدي و شخصي

اگر «اسيد پاش» با قصد قبلي و به جات آسيب رساندن به یک انسزان «اسزيد» را تايّزه کنزد؛ ولزي
قصد او کامالً شخصي باشد؛ مثالً به دليل این که دختري به درخواسزت ازدواج او جزواب ردّ داده
است؛ به صورت دختر «اسيد» براشد؛ یا به دليل خصومت شخصي «اسيد» را بر روي دیگري بریاد
که در این صورت نيا چون قصد «اخافه عموم» را ندارد؛ این عمل «محاربه» نيست.
عمدي و با «قصد اخافه»

«اسيد پاش» اگر به قصد ترساندن جامعه یا گروهي از آنان «اسيد» را تايّه و بر روي افرادي براشزد؛
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«محارب» است؛ مثالً اگر قصد او از این عمل ترساندن مردم یک محل یا دختران یک شزار باشزد؛
به او «محارب» گفته مي شود.
«اسيد پاشي» و «افساد في االرض»
قبل از بيان و بررسي صدق «مفسد» بر «اسيد پاش»؛ به تعری

و بيان «مفسد» مي پردازیم:

«فساد» در لغت

«فساد» نقيِ صالس ميباشد( .فراهيدي؛ العين؛ 6064ه .ق )286/7 :و «فساد» خروج شي از اعتدال
ميباشد و فرقي نميکند که این خروج از اعتدال کم باشد یزا زیزاد و فسزاد ضزدص صزالس اسزت» .
(اصفااني؛ مفردات الفاظ قرآن؛ 6062ه .ق)181 :
شرایط صدق «افساد» در زمين

صدق «افساد» در زمين متوق

بر موارد ذیل است:

الف) اخالل در امنيت

اینکه جرم انجام شده ،اخالل در صفت به خصوصى باشزد کزه زمزين دارد و آن عبزارت اسزت از
«محل سکونت و استقرار و آسای

انسان بودن» ،نه اخالل در صفتى از صفات مربوط به انسان یزا

جامعه .مثلًا تروی عقاید باطل یا مجبور کردن مردم به پذیرفتن این عقاید ،به خودى خود ،مصداق
«افساد» در زمين نيست .اگر چه مصداق فسادِ انسان وجوامع انسانى باشد.
ب) از روي تجاوز و ظلم

اینکه اخالل در خصوصيت یاد شده ناشى از ظلم و تجاوز به دیگران باشد ،نه اینکزه انسزانهزا بزه
اختيار و ميل خود کارهایى انجام دهند که موجب اخالل در زندگى و استقرارشان در زمزين شزود.
مثالً اگر مرتکب کارهایى شوند که به تدری موجب ضع

و نابودیشان گردد ،ایزن گونزه کارهزا،

مصداق افساد در زمين نيست ،هر چند نتيجه آنها با افساد یکى است .بزر ایزن اسزاس ،در مفازوم
«فساد» ،وجود ظلم و تجاوز اخذ شده است (شاهرودي؛ همان. )204 :
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ج) عمومي بودن جرم

اختصاص داشتن معناى «فساد» به مواردى که تجاوز و قتل و غارت ،آشکار و مشاور و گسزترده و
شایع ميان مردم باشد ،نادرست است ،بلکه تجاوز به حقوق یک نفر نيا اگر بزه گونزهاى باشزد کزه
موجب اخالل در امنيّت محل شود ،مصداق «فساد در زمزين» خواهزد بزود .آرى در صزدق عنزوان
«فساد در زمين» شرط است که تجاوز جنبۀ شخصى نداشته باشد و متوجه شخصى معيّن و از روى
دشمنى شخصى با او نباشد ،بلکه تجاوز باید متوجّه همه ساکنان یک محل بوده اگزر چزه فقزط در
مورد یک نفر عملى شده باشد (شاهرودي؛ همان.)204 :
د) وجود قصد «افساد»

یکي دیگر از شرایط احراز «افساد» ،این است که شخص قصد این عمل را داشته باشد؛ در مواردى
که بدانيم یا احتمال دهيم که عمل شخص ناشى از انگياههاى اقتصادى و یا فقزر فرهنگزى بزوده و
تصميم او بر افسادِ جامعه و ضربه زدن بر حيثيت عمومى و کيان اسزالم و مسزلمين محزرز نباشزد
صدق عنوان «مفسد» معلوم نيست( .منترري نج

آبادي؛ رساله استفتائات؛ بي تا)611/6 :

تفاوت «مفسد» و «محارب»

بعضي «مفسد» و «محارب» را یکي مي دانند امّا واضح است که «مفسزد» و «محزارب» دو موضزوع
است( .خميني[امام]؛ استفتائات؛ 6022ه .ق )11/8 :و نسبت منطقي بين «محارب» و «مفسد»؛ عموم
و خصوص است؛ به این معني که «محارب» قطعاً «مفسد في االرض» هست و «محزارب» مصزداق
بارز «مفسد» است؛ امّا همه «مفسدین في االرض» «محارب» نيستند( .گلرایگانى؛ الدر المنضزود فزي
أحکام الحدود؛ 6062ه .ق)861/8 :
تطابق «اسيد پاشي» بر «افساد»
پس از ذکر شرایط صِدق «افساد» ،اکنون به بررسي جرم «اسيد پاشي» و تطابق آن با جزرم «افسزاد»
ميپردازیم:
ال ) اگر «اسيد پاش» به صورت غير عمد این عمل را انجام داد؛ یقيناً «مفسد» نميباشد؛
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ب) «اسيد پاش»؛ در صورتي که به قصد خصومت شخصي مرتکب این جرم گزردد« ،مفسزد»
نميباشد؛
ج .اگر شخصي با «اسيد پاشي»؛ قصد شوخي و نرير آن را داشته باشزد و هزدف او «اِفسزاد در
زمين» نباشد؛ «مفسد» نميباشد؛
د .در صورتي که شخص با انجام این عمل؛ قصد شخصي نداشته باشد؛ (مجني عليه را نشناسد
یا اگر او را مي شناسد برای

با دیگري فرقي نکند) ؛ و هدف او از این جزرم انگيزاههزاي

مادّي؛ شوخي و . . .نباشد و با هدفِ ایجادِ «فساد» در زمين مرتکب جرم شود؛ و ناایتزاً بزا
این جرم در نرم و امنيت عمومي اخالل ایجاد شزود؛ شزخص «اسزيد پزاش»« ،مفسزد فزي
االرض» است.
نتيجه
این مقاله به بررسي احکام جاایي «اسيد پاشي» از سه منرزر «قصزاص»« ،محاربزه» و « افسزاد فزي
االرض» نمود؛ که ما حصل آن به شرس ذیل ميباشد:
 اگر شخصي عمداً و با اختيار به دیگري «اسيد» براشد؛ حکزم «قصزاص» ثابزت اسزت و درصورتي که امکان «قصاص» از جات کميت و کيفيت ممکن نباشد؛ «قصزاص» بزه کمتزر از
جنایت ثابت است و اگر «قصاص» ولو به نقصان قابل اجرا نباشزد یزا بزيم سزرایت باشزد؛
«قصاص» منتفي و دیه گرفته ميشود.
 «اسيد» نوعي اسلحه ميباشد و اگر «اسيد پاش» با قصد ترساندن جامعه یا بخشي از جامعزهاقدام به این عمل نماید؛ «محارب» است.
 در صورتي که «اسيد پاش» با انگياه ایجاد فساد در جامعه و برهم زدن نرم عمومي یا نااَمنجلوه دادن مملکت اسالمي اقدام به این عمل نماید؛ «مفسد في االرض» است.
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