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Abstract 
One of the new-fangled phenomenon that has impaired the rights and 

health of women and consequently humanity and security of the society is the 
heinous act of acid throwing on the body and face of women and young girls. 
Acid violence, as a modern form of violence against women, is considered the 
reflection of gender inequality and discrimination in society. This act affects 
not only its victims, but also their family and society. Under Islamic 
jurisprudence, acid throwing falls under Hirabah in terms of type of the 
weapon and is regarded Corruption on Earth in the view of the act's repetition. 
Being a kind of gender-based discrimination and violence against women, and 
consequently breach of their fundamental human rights, this act is forbidden 
undoubtedly in accordance with International Human Rights Law (IHRL). 
Accordingly, states must exercise due diligence to prevent, investigate and 
punish the perpetrators of acid attacks against women. The present article, 
through a descriptive-analytic method and by means of content analysis, aims 
to illustrate the acid throwing under Islamic Law and IHRL. 
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 المللی حقوق بشراسیدپاشی رب روی زانن از منظر نظام حقوقی اسالم و نظام نیب
 1علی مشهدی
 2موسی کرمی
 3حسین حبیبی کُجیدی

 چكيده 
های نوظهوری که حقوق و سالمت زن و در نتیجه حریم انسانیت و هیکی از پدید
زنان و  یدار نموده، عمل شنیع اسیدپاشی بر بدن و چهرهرا خدشهامنیت جامعه 

خشونت اسیدی به عنوان شکلی نوین از خشونت علیه زنان، بازتاب  ت.دختران جوان اس
ین عمل، نه تنها خود قربانی، رود. انابرابری جنسیتی و تبعیض در جامعه به شمار می

اسیدپاشی در فقه اسالمی از نظر  .دهدیبلکه خانواده او و جامعه را تحت تأثیر قرار م
االرض محسوب گیرد و از لحاظ تکرار عمل، افساد فینوع سالح ذیل محاربه قرار می

المللی حقوق بشر نوعی تبعیض و خشونت مبتنی بر شود. این عمل در نظام بینمی
وع گمان ممنجنسیت علیه زنان و در نتیجه نقض حقوق بشری بنیادین آنان بوده و بی

ها باید در پیشگیری، تحقیق و مجازات مرتکبین اسیدپاشی، است. بر این اساس، دولت
لی و تحلی-ای توصیفیی فرارو، از رهگذر شیوهمساعی مقتضی را به کار گیرند. مقاله

با بکارگیری سبک تحلیل محتوا، بر آن است تا به تبیین اسیدپاشی از نظر حقوق اسالم 
 ق بشر بپردازد.المللی حقوو نظام بین

 
 

اسیدپاشی، حقوق اسالم، حقوق بشر، تبعیض مبتنی بر جنسیت،   :یدیواژگان کل
 .خشونت علیه زنان
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 مقدمه

های نوظهوری که حقوق و سالمت زن و در نتیجه حریم انسانیت و امنیت هپدیدیکی از 

بر بدن و چهره زنان و دختران جوان است.  1دار نموده، عمل شنیع اسیدپاشیجامعه را خدشه

ای با تأثیرات است. این عمل به معنای پاشیدن اسید یا ماده 2اسیدپاشی یک حمله اسیدی

ست که با قصد از شکل انداختن، نقص عضو، شکنجه یا قتل مشابه بر روی بدن دیگری ا

استفاده عامدانه از اسید برای  3(. خشونت اسیدیPatel, 2014: 2پذیرد )قربانی انجام می

کشد؛ در عوض حمله یک انسان دیگر است.این عمل غیر انسانی به ندرت قربانی را می

گردد اقتصادی و اجتماعی می ناپذیر فیزیکی، روانی،های شدید و جبرانموجب آسیب

(Patterson, 2010: 5-7 و نه تنها خود قربانی بلکه خانواده، دوستان و جامعه را از خود )

های مردم، موجبات ناامنی اجتماعی سازد و با پراکندن ترس و وحشت در میان تودهمتأثر می

نیز خدشه وارد  ( و به امنیت جامعهMenon and Vashishtha, 2013: 3را فراهم آورده )

 دهد.کند و حق بشری زنان بر مشارکت در زندگی عمومی را مورد تخطی قرار میمی

م شدن فرمدت اسید بر روی بدن قربانیان همچون سوختن و بیافزون بر عواقب کوتاه

آمیز بلندمدت آن همچون ناامیدی مطلق و کاهش شدید شدید صورت، پیآمدهای فاجعه

(. در علل توسل به Wabwire, 2006: 9توان از نظر دور داشت )امید به زندگی را نمی

های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و حمالت اسیدی، عوامل مختلفی همچون مؤلفه

توان گفت (؛ ولی در یک نگاه کلی میBegum, 2004: 322اند )شناسانه را بر شمردهزیست

پذیرد و از آنجایی که بیشینه یصورت م 4آمیزهای تبعیضعمل اسیدپاشی به علت نگرش

                                 
1 Acid Throwing 
2 Acid attack 
3 Acid Violence 
4 Discriminatory attitudes  
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 1نسیتتوان خشونتی مبتنی بر جدهند، این عمل را میقربانیانِ اسیدپاشی را زنان تشکیل می

 ای نیرومند در پذیرش اجتماعی آنان، ارتکابدانست که علیه زیبایی زنان، به مثابه مؤلفه

 (.Parrot et al, 2006: 38-39یابد )می

های احتمالی، هر یک به ظنّ خود الملل، جدای از ناسازواریحقوق اسالم و حقوق بین

کوشند. از این رو نگارندگان در شوند و در پاسداشت مقام زن مییار فرشته عدالت می

ا، با مداقه تحلیلی و سبک تحلیل محتو-نوشتار پیش رو ، برآنند تا از طریق روشی توصیفی

 المللی مربوطه، به بررسی عملوقیِ بیندر کتب و منابع اسالمی و اسناد و نوشتگان حق

 االرض واسیدپاشی از منظر حقوق اسالمی در چارچوب مفاهیمی چون محاربه و افساد فی

 تبعیض علیه زنان بپردازند.المللی حقوق بشر در قالب اصل منعانداز نظام بینچشم

 

 . عمــل اسيـدپاشی در ترازوی فقــه1

ستلزم آن است که، با ابتنای بر فقه که سرچشمه اصلی پاسداشت جایگاه زن در اسالم، م

حقوق کشورمان است، با متجاسران به این مقام برخورد شود. در این بخش، چیستی عمل 

که  االرضاسیدپاشی بر اساس قواعد فقهی، و به طور خاص دو مفهوم محاربه و افساد فی

 خواهد آمد. اشتراکات فراوانی با ماهیت اسیدپاشی دارند، به بررسی در

 اسيد پاشی از منظر محاربه و افساد فی األرض در فقه اسالمی. 1-1

 در هم و اهللکالم در هم که هستند جرائمی جمله از األرضفی افساد و محاربه جرم دو

 رایب فلذا اند؛شده واقع اشاره ایشان مورد مطهر جانشینان و اسالم )ص( مکرم پیامبر سنت

ر آینه جرم محاربه د .پرداخت مربوطه روایات و آیات بررسی به باید شده، یاد جرائم تبیین

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ »سوره مائده شاهدی بر این مدعاست:  33آیات مورد توجه جدی بوده و آیه 

هِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ وا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِییُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُ

أن ش«. مِنْ خاِلَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

نزول آیه مورد نظر در مورد قبیله بنی ضبه بوده که اموال و شترهای زکوی را کشته و اقدام 

(. بنابراین آنچه آیه شریفه مد نظر داشته  241-242: 1321به قتل نگهبانان کرده بودند )کلینی، 

                                 
1 Gender-based violence 
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فعل ارتکابی و سلب امنیت و آرامش بوده  است که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد 

 شد.

 چيستی محاربه در فقه. 1-1-1

ه ز واژه سلم یعنی صلح استفادمحاربه از ریشه حَرَبَ گرفته شده که در برابر آن ا کلمه

 ( تعریف محاربه از لسان امام خمینی)ره( بدین شرح است:353: 1450شود )ابن منظور، می

دم نماید تا مرکند یا آن را تجهیز مىمحارب هر آن کسى است که سالحش را برهنه می»

خواهد در زمین افساد نماید، در خشکى باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در و مى را بترساند

غیر آن، شب باشد یا روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از اهل ریبه 

 «باشد، و مرد و زن در آن مساوى است. و در ثبوت آن است براى کسى با قصد مذکور

 (.492: 1420خمینى، )امام

آید عبارت چه که در گفتار فقها مشهور بوده و از لسان آیات و روایات هم بر میآن

درباره این جرم است؛ از جمله دالئل این قول مشهور روایت « تجرید السالح ألخافه الناس»

« من شهر سالح فی المصر»باشد که در آن عبارت محمد بن مسلم ازامام باقر علیه السالم می

 .1استدائر بر همین قول 

برای تحقق جرم محاربه ، وجود قصد بر هم زدن امنیت و آزادی مردم و ایجاد ارعاب 

نماید. بنابراین نباید ازنظر دور داشت که بر هم زدن امنیت محتاج به در مرتکب الزم می

شود.؛ همچنین نوع سالح به عنوان وسیله در نظر گرفته می 2«تجرید السالح»وسیله بوده که 

همواره مورد بحث فقهای متقدم و متأخر بوده وکم و بیش از سوی ایشان مورد  و مفهوم آن

چالش قرار گرفته است. در ادامه کوشش به عمل آمده که مفهومی  به نسبت جامع از سالح 

 های پیش رو اجتناب شود.به دست داده شده و از چالش

                                 
وَ  -دِلَاقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَ -مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ  1

وَ  -فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ -مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ )فِی مِصْرٍ مِنَ( الْأَمْصَارِوَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ
طَعَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْ -قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ -دَهُ وَ رِجْلَهُوَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَ -أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ

بَیْدَةَ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ عُ فَقَالَ لَهُ أَبُو -فَیُتْبِعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ قَالَ -ثُمَّ یَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ -یَدَهُ الْیُمْنَى بِالسَّرِقَةِ
فَقَالَ أَبُو  -لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ -کَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ -قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ -أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ

 أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ. -أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَةَ وَ یَدَعُونَهُ -ادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِعُبَیْدَةَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَ
 کشیدن سالح-برهنه کردن سالح 2
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 مفهوم سالح. 1-1-2

ها از نظر تأثیرگذاری دو حالت دارند؛  در مورد سالح ها آنچه مسلم است اینکه سالح

ای بر جسم فرد آسیب برساند و باعث حالت اول خود سالح بما هو سالح، بی هیچ واسطه

جرح و حتی کشته شدن وی گردد همچون سالح گرم کُلت. حالت دوم مربوط به زمانی 

 هاست که سالح به خودی خود آسیب زننده نیست، بلکه با یک واسطه به دیگری صدم

رساند تواند به دیگری آسیب برساند. برای مثال، سنگ در تیر وکمان به تنهایی نیز میمی

ند کتواند آسیب بزند بلکه با آن سنگ است که آسیب وارد میولی تیر و کمان به تنهایی نمی

 (. 352: 1412)فقعانی، 

 سالح بی واسطه. 1-1-1-2

الت جسم خارجی بر روی بدن های نوین این است که بدون دخمبنای اصلی سالح

(. 345: 1421اشخاص تأثیر بگذارد و آنها را از مهلکه برهاند و یا نهایتاً به قتل برساند )مغنیه، 

نقش عرف در تعیین یک ابزار به عنوان سالح اهمیت بسزایی دارد و در وهله دوم نوبت به 

، چیزی به عنوان رسد ؛ برای نمونه، در جنگ جهانی نخستموقعیت زمانی و مکانی می

سالح اتمی نبود ولی در جنگ جهانی دوم  به عنوان یک سالح شناخته و  به کار برده شد.در 

مان شود هویت جنگی بودن آن در زنتیجه آنچه که در لسان فقها به عنوان ابزار جنگی یاد می

: 1412ارتکاب عمل است که همان مفهوم عرفی و موقعیت زمانی و مکانی است )گلپایگانی، 

ی که دانند، ابزار(؛ البته به وسیله تعمیم حکم در روایات که ابزار جنگی را سالح می222

 توان به عنوان ابزار جنگ به حساب آورد.شود را نیز میمشابه آنها در جنگ استفاده می

ند و رود استفاده کها به کار میاگر فرد متهم به محاربه، از ابزاری شبیه آنچه در جنگ

نگی های جرسانی این سالح بدون واسطه باشد، باید این نوع ابزار را در جرگه سالحآسیب

 در جنگها از آنها استفاده شود و اوالًشود که به شمار آورد. در نتیجه ابزاری سالح تلقی می

گی است شود که هم شبیه به ابزار جنثانیاً اگر ابزاری که در تهدیدات و ترسانیدن استفاده می

بی واسطه،آسیب زننده بوده و باعث سلب امنیت  بشود،آن را نیز باید سالح دانست و  هم 

سالح قالوا أیضا: ال»دهد: (. البته قولی دیگر معنای عام سالح را پیشنهاد می20: 1391)هاشمی، 

در بعضی امکنه و  بنابراین (.220:  993)اردبیلی، « أعمّ من المحدد و غیره، فیدخل فیه العصا
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واسطه تفاوت عرفیِ ظریفی دارند که تشخیص آن باید به اهل های با واسطه و بیسالح ازمنه،

ها به درستی تشخیص داده شوند. افزون بر آن، هنگامی که عرف فن سپرده شود و سالح

پندارد و وقتی خشابی هر چند خالی سالحی را با آرایش کامل ببیند آن را سالح آماده می

 پندارد و با این سخن استباز عرف آن را سالح آماده به شلیک می ای باشد،بر روی اسلحه

 شود.که جزئیت گلوله در اسلحه گرم ثابت می

 سالح با واسطه.1-1-2-2

هایی گذارند و به تننوع دیگری از ابزارها به کمک ابزاری دیگر  و با واسطه تأثیر می

د، تیر گیرنمورد استفاده قرار میرعب آور نیستند. از جمله مواردی که سالح های با واسطه 

ند اهایی قرار داده که آسیب رسان بودهها ،سنگهایی بوده که در پوستینها و منجنیقو کمان

(. نکته دیگر اینکه این 13: 1454که البته در کتب لغت به آن اشاره شده است )ابن فارس ، 

ها با آن شکل اسلحه در گلولههای باواسطه هستند و چون این ها جزو سالحنوع از گلوله

جزو  شده، پسها مورد استفاده واقع میها و در گیریعرف غالباً ترساننده هستند  و در جنگ

 ها به شکل سالح نباشند به تنهایی اثر جراحتآمده است. اگر  این گلولهسالح به حساب می

 (.145: 1394ندارند زیرا باید با سرعت زیاد پرتاب شوند )حبیبی، 

توان آورد تعمیم سالح و مفهوم آن در مصادیق مشابه آنچه در تکمیل بحث سالح می

است؛بدیهی است نوع استفاده و کارکرد این ابزارها در شناسایی هویت بسیار دخیل است؛ 

 نویسد:مال احمد نراقی در این باره می

ر اد المورد غی، و صدقهما على جمیع أفر«المرماة»و « السالح»بعضها مشتملة على لفظ »

 (.314-310: 1240)نراقی، « معلوم

در قول نراقی حاکی از تفاوت معنای سالح در اندازه تفاوت زمانی و « معلوم»تفسیر لفظ 

مکانی است؛ بنابراین نوع وضع در لفظ سالح به طور تعیّنی است و بسته به نوع سالح، واضع، 

د کثرت استعمال باعث ایجاد معنای جدیلفظ متناسب با ابزار مورد استفاده را وضع کرده و 

، در صورت شک در سالح بودن یک وسیله، شباهت در استعمال و ظاهر با در نتیجهاست. 

واسطه  و باوسائل جنگی، ایجاد ظن معتبر در شناخت آن وسیله به عنوان سالح خواهد کرد 

 د.آینمیبودن و بی واسطه بودن دو مفهومی هستندکه در این بررسی به کمک محقق 
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 چيستی افساد فی األرض در فقه. 1-1-3

در معنای فاسد و نابود شدن آمده است )زبیدی، « فسد الشیء»فساد نقیض صالح بوده و 

 (. همچنین معانی مختلفی عالوه بر آنچه ذکر شد در تفاسیر آمده که عبارتست از:402تا، بی

:  1459راهزنی ):طوسی، ( و195: 1412مردم را از راه حق و دین بازداشتن )طبرسی، 

ای داشته هنماید این است که با تعابیر فوق، افساد معنای بسیار گسترد(.آنچه که مهم می121

شود،که منظور از اعتدال آرامش که شامل هر عملی که زمین را از حد اعتدال خارج کند می

ی آن رویکرد دودهدانان نسبت به معنای إفساد و محو امنیت در زندگی است. اما حقوق

ر اند که همان افساد ذکر شده دهمتفاوتی داشته و از معنای فساد معنای خاص آنرا لحاظ کرد

ند ا(. ایشان به قول عالمه طباطبایی استناد کرده01: 1391آیه محاربه است )حائری و موسوی،

 نویسد:که می

و أنما »پس از جمله « فساداًو یسعون فی األرض »سوره مائده آمدن جمله  33در آیه »

بیانگر آن است که مراد از فساد، فساد در زمین از طریق اخالل در امنیت و « جزاء الذین....

 (.322تا: )طباطبایی، بی« آسایش مردم است

نماید عدم گستردگی معنای إفساد بوده و آن را آنچه که در نظر حقوقدانان مسلم می

إال »مثالً در مورد ضمنی بودن إفساد فی األرض به قید ؛ کنندضمن جرم محاربه تعریف می

نمایند که آن را تنها مربوط به جرم سوره مائده اشاره می 33در آیه « الذین تابو من قبل و....

(. همچنین با استناد 01: 1391محاربه دانسته که نباید آن را به عمل إفساد تعمیم داد )حائری، 

ح عقاب بال بیان و... تعیین مجازات جرم محاربه را برای إفساد به قواعدی همچون قاعده قب

 کنند.ناممکن دانسته و برای مجازات افساد آن را به بخش تعزیرات موکول می

باشد این است که اوالً مرحوم فاضل لنکرانی و برخی اشکالی که به این رویکرد وارد می

سته و مجازات اعدام را که شبیه به مستقل دانرا جرمی از فقهای دیگر إفساد فی األرض

(. بنابراین به اجماع 239: 1421کنند )فاضل لنکرانی، مجازات محاربه است بر آن بار می

مورد ادعا خدشه وارد است وثانیاً جاری مجرای قواعد مذکور مثل قاعده درء، عدم وقوع 

 ک عمل است، در حالیجرم یا اثبات آن و قاعده قبح عقاب بال بیان ، عدم  مجرمانه بودن ی

که در جرائم إفساد فی األرض هم روایات در مقام بیان یک عمل مجرمانه مثل تکرار قتل 
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ود؛ شکافر ذمی بوده و هم شبهات راجع به اثبات وقوع جرم و تعیین مجازات با آنها دفع می

ألرض به اباشد. بر این اساس، جرم إفساد فیبنابراین مجرای دو قاعده فوق الذکر منتفی می

. بررسی روایات نشان داده که تکرار عنوان جرمی مستقل دارای ارکان منحصر به فرد است

عمل مجرمانه باعث ایجاد فساد شده و همین علت باعث تعیین مجازات اعدام شده است. در 

امام صادق )ع( نسبت به کشتن کافر ذمی در وهله اول و در حالت  روایت اسماعیل بن فضل،

 »عمل مجازات متفاوتی را برای مرتکب تعیین کرده است. در بخشی از روایت آمده تکرار 

با این وصف که اگر مسلمانی کافر ذمی را بکشد در « إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ

ادت داشته عشود و تنها دیه ثابت است ولی اگر مسلمان به قتل کافر ذمی برابر او قصاص نمی

 باشد بعد از رد  فاضل دیه به وی کشته خواهد شد.

در رابطه با فعل مسلمان در روایت فوق توجه به سازُکار تکرار عمل حائز اهمیت است. 

دلیل نظر آنکه یکی از شرائط قصاص  1شود.تکرار عمل را متذکر می ،در روایت« معتاداً»لفظ 

 م است؛ بنابراین هیچگاه یک مسلمان در برابر کافربرابری بین قاتل و مقتول از لحاظ اسال

ده ؛ مگر آنکه ایجاد رعب و ترس کرهرچند تعدادی از آنها را به قتل برساند ،شودکشته نمی

رائن گردد. قبه ذهن متبادر می«  معتاداً»و باعث ایجاد فساد شود و این تکرار فعل از لفظ 

تنها در مقام بیان مجازات برای کشتن   ه امام )ع(دارد کموجود در روایت مذکور اشعار می

کافر ذمی نبوده بلکه وقتی تکرار عمل را مبنای حکم قرار داده یعنی نتیجه این تکرار فعل مد 

ئله مذکور شود که در مستر ایجاد مینظر است و با تکرار یک عمل، اثراتی به مراتب گسترده

عَلَى »ه که إستثنائی بر جمل« أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً»به عالوه جمله  ؛ایجاد ناامنی با تکرار عمل است

بوده، در صدد بیان حکم تساوی قتل سه یا چهار کافر ذمی با یک مسلمان « ءٌمَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ

 نیست بلکه هدف آوردن آن بیان اثر محیطی این رفتار است.

                                 
الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ 1

غَشُّوا  إِذَا -ءٌوَ النَّصَارَى هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ -بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ
وَ أَهْلِ  -قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ -قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ -وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْالْمُسْلِمِینَ 

 فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ. -یَدَعُ قَتْلَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا -الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا
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اد مخدر و یا دائر کردن مراکز پر واضح است که جرم انگاری مواردی مثل توزیع مو

گیرد و این فعل مادیست که حالت روانی فساد و فحشا از همین تکرار فعل مادی نشأت می

سازد. آنچه که به حالت روانی مجرم اطالق شده و موضوع و درونی مرتکب را  متجلی می

اد نسبت به آن فرای که نوعاً اگیرد، آگاهی فرد نسبت به فعل ارتکابی و نتیجهحکم قرار می

شود؛ امام )ع( در سخن خود گردد که از آن به سوء نیت تعبیر میاشراف دارند را شامل می

یْهِمْ هَلْ عَلَ»بعد از عبارت « قَالَ لَا » ها برآمده که دلیل آن آمدن عبارت در مقام بیان این حالت

وده ولی لمان از فعل مذکور تنها کشتن باست با این تعبیر که قصد مس« ءٌوَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ

که  فاعل « داًمُتَعَوِّ»خاص پس از عام بوده و کلمه « اِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ»ی جمله إستثنائیه

دارد که  تکرار یک عمل، اثرات محیطی عمل را آشکار ساخته آن مسلمان باشد ، بیان می

می شود، عادت به قتل در یک محیط اجتماعی ، اختالل در که از مقدمات حکمت فهمیده 

 عبور و مرور و به تبع آن رعب را به همراه داشته و هر فردی بر اثر آن آگاهی دارد.

ود شاید با شاألرض که به وضع تعیّنی استعمال میتوان گفت جرم إفساد فیدر نتیجه می

ز توان ااحوال و قرائن حالیه و مقالیه میاین عنوان در روایات نیامده باشد ولی از اوضاع و 

البالی روایات کشف کرد که بعضی از ائمه هدی علیهم السالم در بیان برخی اعمال مجرمانه 

به تبعات مخرب این اعمال بر آسایش و امنیت مردم توجه داشته و در مقام تعیین مجازات ، 

یه قدر متیقن اکتفا کرد که چون در آاند. بنابراین نباید به این امنیت جامعه را لحاظ کرده

محاربه از لفظ فساد استفاده شده و به محاربین مقید گشته باید از تعمیم حکم فساد به مواردی 

غیر از محاربه خودداری کرد؛ و این در حالی است که علل حکم در برخی روایات مثل 

األرض انگاری افساد فی توان دالئلی را برای جرمالذکر پوشیده نیست. فلذا میروایت فوق

. روایت از دو قسم 1به عنوان جرمی مستقل در آینه روایت ذکر شده آورد که عبارتند از: 

تشکیل شده یکی عدم قصاص مسلمان در برابر کشتن کافر ذمی و دوم قصاص مسلمان در 

ذهن، اثرات سوئی  معنای متبادر به« مُتَعَوِّداً». از واژه 2برابر کافر ذمی به علت اعتیاد به قتل؛ 

. اگر در جرمی با تکرار عمل اثرات بیشتری 3شود؛ است که با تکرار عمل، به محیط وارد می

 از تبعات جرم وارد محیط شود فساد ایجاد خواهد شد.
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 محاربه مثابه به اسيدپاشی.1-1-4

ز اهای جدید و مختلفی برای انجام و ارتکاب این عمل امروزه عاملین اسیدپاشی از شیوه

 کنند و اینهای پرتاب گلوله های اسیدی و ... استفاده میهای اسیدی، سالحجمله المپ

آغاز ارتباط اسید پاشی و جرمی چون محاربه است.در ادامه، با توجه به ارکان مادی و معنوی 

األرض، پیوند اسیدپاشی را با این دو مفهوم به مداقه و بحث محاربه و نیز شرایط افساد فی

گذاریم.پیش تر در مورد تعمیم یک حکم به مورد مشابه که از راه تنقیح مناط صورت می

فت تر در مواردی از سوی فقها بوده که صگیرد به اختصار مطالبی ذکر شد؛ به معنای دقیقمی

موجود در یک روایت را مختص به همان مورد در روایت ندانسته و آن را به موارد دیگر 

مدعا در مسئله غرری بودن بیع است که امام خمینی )ره( در بررسی  دهند. شاهدتعمیم می

خود آن را به مواردی همچون اجاره و سایر معامالت تعمیم داده و علتی برای اختصاص غرر 

 فرمایند:به بیع نمی بینند؛ ایشان در این باره می

ا به عقد ی رذکر بیع در روایت از باب مثال است بنابراین باالغاء خصوصیت ازبیع نه»

 (.192: 1421)امام خمینی،« دهیماجاره و سایر معامالتی که غرر در آنها راه دارد، تعمیم می

بنابراین در تعمیم حکم بین دو مورد خصوصاً دو جرم فوق باید ابتدا معلوم شود که آیا 

ای اسیدی هتواند به عنوان سالح مورد استفاده قرار بگیرد و آیا جرائم جدید با سالحاسید می

همراه بوده و با احراز دیگر شرائط، جرم را با عنوان محاربه شناسایی و مرتکب آن را مستحق 

تحمل مجازات محارب دانست یا خیر؟ مضاف بر این ارکان جرم در اسیدپاشی در آینه 

 محاربه در صورت احراز شرائط تفاوت چندانی با محاربه نخواهد کرد.

، هایی وجود داشته باشدو جرم محاربه و اسیدپاشی شباهتزمانی که در مقام عمل بین د

سوره مائده به عنوان  33ی توان به این قطع رسیدکه ارکان قانونی جرم محاربه مثل آیهمی

رکن قانونی اسیدپاشی نمایان گردد. از دیگر ارکان جرائم رکن مادیست؛ آنچه که به عنوان 

مثبت )پاشیدن اسید(، ایراد جراحت و ارعاب نماید فعل رکن مادی جرم اسیدپاشی مهم می

(. به 422: 1421و ترسی است که عمل مرتکب در محیط ایجاد کرده است )عمید زنجانی، 

حل های معالوه، اوضاع و احوال محیطی جرم اسیدپاشی شامل فعل، قصد مرتکب و ویژگی

د. امل می شوهایی چون کشیدن سالح و ترس آور بودن آن را شوقوع جرم است که ویژگی
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بنابراین اگر شرائطی چون کشیدن سالح، ایجاد رعب و وحشت عمومی با ارتکاب اسیدپاشی 

و احراز قصد نوعی با جرم مذکور ایجاد شود جرم اسیپاشی در این رکن با جرم محاربه هم 

واسطه تنها در نوع استعمال و های با واسطه و بیتراز خواهد بود. مضاف بر این، سالح

طه و بی های با واسذاری با یکدیگر تفاوت دارند؛ بنابراین هر آن مرتکب از سالحتأثیرگ

-های اسیدی)بیهای اسیدی)با واسطه( و یا المپی اسیدی مثل سالح حاوی گلولهواسطه

واسطه( استفاده نماید که نتیجه آن سلب امنیت و آرامش باشد، رکن مادی اسیدپاشی در 

 نقاب محاربه محقق گشته است.

  شود. بدیهی استقصد مرتکب در جرم اسیدپاشی نیز شامل سوء نیت عام و خاص می

افی کدر احراز شروع به جرم صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه 

 تسمجرمیت اشرط که است. به عالوه الزم است در این جرم سوء نیت خاص )قصد نتیجه( 

 هست و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصلنی افیو صرف سوء نیت عام ک واقع گشته

(. در جرم اسیدپاشی، توجه به اوضاع و 221: 1453را قصد کرده یا نکرده باشد) اردبیلی ، 

احوال محیطی و نحوه به کارگیری اسید توسط مرتکب در احراز قصد نقش اولیه دارند؛ به 

بی که نتیجه عمل وی باشد می تواند عالوه زمانی که مجرم عمل خود را آغاز کرده، ارعا

قصد نوعی وی را آشکار سازد و باید گفت اسیدپاشی آن دسته از جرائم به نتیجه )دلخواه( 

نیست بلکه از نوع جرم به وسیله است.  بنابراین چنین ادعایی که اگر جرم اسیدپاشی در 

آن  قلم گذشت، درارکان مادی و معنوی مطابق جرم محاربه بوده که پیشتر توضیح آن از 

 صورت مرتکب اسیدپاشی محارب بوده و  مستحق مجازات آن جرم  است.

 فی األرض افساد مثابه به اسيدپاشی.1-1-5

انگاری مستق آن در آینه روایات بررسی شد و  گفته األرض و علل جرمپیش تر افساد فی

اید گفت مسلمان است. بانگاری آن تکرار کشتن کافر ذمی به وسیله آمد که علت اصلی جر

که تعمیم حکم به جای سرایت وضع در این جرم انگاری به موارد مشابه دارای مصداق 

خواهد بود و آن جایی است که همین تکرار عمل علت اصلی جرائم دیگر قرار گیرد و 

رار شود. علت حکم )تکبدیهی است که تکرار قتل باعت مفسد شناخته شدن مسلمان می

یق اسیدپاشی وجود داشته که با تعدد در ارتکاب  باعث از بین رفتن آسایش عمل( در مصاد
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( و این در حالی است که تمامیت 334:  1453و امنیت شده، هرچند با سالح نباشد )اردبیلی، 

ل و باشد و این اصالً قیاس به معنای تمثیجسمانی مسلمان  بسیار باالتر از خون کافر ذمی می

هل تسنن است نیست، بلکه تعمیم حکم و علت حکم است که با تنقیح یا آنچه نزد علمای ا

 ( و در این جا کاربرد دارد.92: 1422مناط قابل کشف است )طوسی، 

همانطور که در بخش پیشین در مورد اثرات تکرار عمل بر روی محیط گفته شد، جرم 

ه و این ئی داشتاسیدپاشی نیز از جمله جرائمی است که بر عوامل محیطی اثرات بسیار سو

انگاری لحاظ گردد؛ این مهم در جایی نمود پیدا کرده که اگر مرتکب به رابطه باید در جرم

کرّار از ماده اسیدی برای ارتکاب جرم استفاده کرده، عالوه بر جنایت جسمی و روحی بر 

 مجنی علیه، باعث سلب امنیت و آسایش آن  محیط گشته است؛ در نظر گرفتن این امر خالی

ه ها زودتر بای شبانه قتلی رخ دهد، در نتیجه آن مردم شباز وجه نیست که اگر در محله

ند؛ در افتهای متعدد رخ داده باشد اکثراً  به فکر ترک محل میروند ولی اگر قتلخانه می

های مربوط به اسیدپاشی همین اثرات محیطی ناشی از تکرار عمل نمود داشته و سلب پرونده

 (.152: 1394ای غیر قابل انکار و قابل کشف است )حبیبی، رامش نتیجهامنیت و آ

بدیهی می نماید که جرم اسیدپاشی در مواقع تکرار عمل تشابه فراوانی با جرم افساد 

انگاری باید این قرابت در مصداق را رعایت کرد اما األرض در فقه داشته و در مقام جرمفی

ترم شمرده  و مجازات افساد را با مجازات محاربه یکی اگر بخواهیم قول حقوقدانان را مح

های تعزیری و به تعبیر فقهای متقدم تعزیر دون الحد را جاری سازیم، ندانسته و  مجازات

(. دلیل این امر 212: 1321تر با این گونه جرائم برخورد نمود )محقق داماد، توان منطقیمی

باشد و اگر جرم اسیدپاشی محاربه نبوده حدی مینیز این است که اعدام تنها برای جرائم 

شود؛ زیرا دلیلی در دست نیست که افساد بلکه افساد باشد از دایره جرائم حدی خارج می

 (.132: 1323جرم حدی باشد )مکارم شیرازی، 

 گیری باید گفت راجع به ماهیت جرمگفته و نتیجهبندی مطالب پیشبه عنوان جمع

های توان برداشتفقه اسالمی، در اوضاع و احوال مختلف میاسیدپاشی در چارچوب 

مختلفی نمود. اگر اسیدپاشی به شکل سالح باشد باید عمل فرد را حمل بر محاربه کرد و 

و  اگر جرم اسیدپاشی به شکل سالح نباشد بلکه  مجازات محارب را بر مرتکب بار نمود 
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 دپاشی باعث ایجاد ناامنی و سلب آسایشتکرار عمل مد نظر باشد و فرد با تکرار عمل اسی

ا االرض بشود و متناسب با مجازات مفسد فیاالرض میشود، عمل وی حمل بر افساد فی

 وی برخورد خواهد شد.

 

 المـللی حقـوق بشـرانـداز نظـام بيـن. اسيـدپاشی از چـشم2

ابی و ونی قابل ارزیالمللی حقوق بشر این اقدام از ابعاد و جهات گوناگاز منظر نظام بین

ترین آنها  می توان به خشونت علیه زنان اشاره نمود که در ادامه به بررسی است. که شاخص

 بررسی آن خواهیم پرداخت.

 خشونت اسيدی به مثابه خشونتی عليه زنان. 2-1

تند. برپایی گستر هسهایی جهانحقوق بشر با هیچ فرهنگی بیگانه نیست. این حقوق، حق

ار از احترام به کرامت بشری و عدالت اجتماعی وظیفه و مسئولیتی همگانی است جهانی سرش

(. کرامت انسانی تنها ارزش شایسته حمایت مطلق است که مشمول هیچ 129: 1322)دهقانی، 

-(. شاخه حقوقی عهده40: 1393شود )عبداللهی و عبداللهی، گونه استثناء و محدودیتی نمی

ای از نام دارد؛ شاخه 1الملل حقوق بشری حقوق بشر،نظام بیندار پرداختن به موضوع حیات

: 1395های بشری است )مهرپور، المللی از حقالملل که هدف آن حمایت بینحقوق بین

قوق الملل ح(.در این بخش، برآنیم تا چیستی عمل اسیدپاشی را در چارچوب نظام بین19

لملل اقابله با آن را از دیدگاه حقوق بینها در مبشر به بحث بگذاریم و تعهدات اصلی دولت

 بیان نماییم.

است.  2تشود، خشوننخستین مفهومی که پس از شنیدن نام اسیدپاشی متبادر به ذهن می

تر گفتیم که بیشینه موارد عمل اسیدپاشی، علیه زنان و دختران جوان ارتکاب یافته و پیش

 :Watts, 2002).شود محسوب می خشونت اسیدی یکی از موارد شایع خشونت علیه زنان

                                 
1 International Human Rights Law 
2 Violence  
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از این رو، برای پی بردن به ماهیت این پدیده در نظام حقوق بشر، باید به تتبع (1232-1237

الملل حقوق بشر در رابطه با حمایت از زنان پرداخت.کنوانسیون امحاء در موازین نظام بین

آور در امور زنان، صیِ الزام، به عنوان تنها سندِ حقوقیِ تخص1تمامی اَشکال تبعیض علیه زنان

تعریفی از خشونت علیه زنان ارائه نداده است. این خأل را اعالمیه ملل متحد در خصوص 

 در تعریف خشونت علیه زنان رفع است:2حذف خشونت علیه زنان

آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی هر گونه عمل خشونت»

هایی وجود داشته باشد از ها و رنجد یا احتمال بروز چنین آسیبیا روانی برای زنان گرد

جمله  شامل تهدید به انجام چنین اقداماتی، وقوع اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی چه 

 (.DEVAW, 1993: art. 1« )در زندگی خصوصی و چه در زندگی عمومی

نماید: خشونت مبتنی بر جنسیت را چنین تعریف می 3کمیته منع تبعیض علیه زنان

متأثر  4خشونت هدایت شده علیه یک زن به خاطر زن بودن وی که او را به طرز نامتناسبی»

 (.CEDAW, 29 January 1992: para. 6« )سازدمی

خشونت اسیدی خشونتی مبتنی بر جنسیت است که نابرابری زنان در جامعه را همیشگی 

ها باید به منظور قلع و قمع الملل ممنوع است و دولتاین رو طبق حقوق بیننماید از می

ای آن که همانا نابرابری و تبعیض علیه زنان است را نشانه روند کردن این پدیده، علل ریشه

(CEDAW, 29 January 1992: para. 1منع .)نهای بنیادین نظام بیتبعیض و برابری مؤلفه-

های بشری ضروری هستند مندی از حقو برای اِعمال و بهرهالملل حقوق بشر بوده 

(CESCRs, 2 July, 2009: para. 2 .)منع تبعیض و برابری را حقوق بشر المللیندر نظام ب ،

، دارد. 2ی ایجابیو دیگری جنبه 0ی سلبیتوان دو روی یک سکه دانست که یکی جنبهمی

                                 
1 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEAFDAW)  
2 UN Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993) (DEVAW) 
3 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 
4 Disproportionately  
5 negative  
6 positive  



نیب
ظام 

ن م و 
سال قی ا حقو ظام 

ن منظر  ن از 
ی زان

رب رو
شی  سیدپا ا

لملل  ا
بشر وق 

حق ی 
 

 

 

311 

 
ارد که عیض نباشد و هنگامی تبعیض وجود دشود که تببدین معنا که برابری وقتی حاصل می

تبعیض مستلزم آن است که (.رعایت اصل منع121: 1390برابری نباشد ) فضائلی و کرمی، 

ه بیشتر ای شود؛ ناگفته پیداست کها توجه ویژهپذیر و افراد وابسته به آنهای آسیببه گروه

 (.Banning et al, 2004: 91باشند )های جامعه میترین گروهقربانیان تبعیض، ضعیف

مندی زنان از حقوق بشر در سرتاسر گیتی عمیقاً ریشه در فقر، تاریخ، نابرابری در بهره

(. بیش از دو دهه است که از Equitas, 2008: 4ساختارهای اجتماعی و فرهنگ دارد )

-یو نقض حقوق بشر زنان یاد م1خشونت علیه زنان به عنوان نوعی تبعیض مبتنی بر جنسیت

آمد نابرابری (. خشونت علیه زنان، هم علت و هم پیUNDAWDESA, 2010: 13شود)

گستر و فراگیر حقوق بشر و نیز مانعی بزرگ در مقابل تساوی جنسیتی است و نقض جهان

(.اصل منع تبعیض یکی از سه اصل اساسی در گفتمان UNODC, 2014: 7باشد )جنسیتی می

رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  1919.کنوانسیون (450: 1321حقوق بشر است )موحد، 

 ماید:ندر ماده نخست خویش و در چارچوب اهداف کنوانسیون، تبعیض را چنین تعریف می

هر گونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر مبنای جنسیت که اثر یا هدف آن ایراد خدشه »

ای ههای اساسی در عرصهآزادی مندی یا اِعمال حقوق بشر واثر کردن شناسایی، بهرهیا بی

ت ها توسط زنان، فارغ از وضعیسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا دیگر زمینه

 (.CEAFDAW, 1979: art. 1« )تأهل آنان و با ابتنای بر برابری زن و مرد، است

رام حتها و اکنوانسیون در مقدمه خود اشعار دارد که تبعیض علیه زنان اصل برابری حق

ترین مطلبی (. مهمCEAFDAW, 1979: Introductionکند )به کرامت بشری را نقض می

توان یافت، همانا اهداف و مقاصد آن است )فضائلی، که در مقدمه یک سند حقوقی می

توان گفت که منع تبعیض علیه زنان در حقیقت پاسداشت کرامت (. بنابراین می12: 1320

در این عرصه، حیثیت و جایگاه بشر، به عنوان جانشین خدا بر بشریت در کل است و ناکامی 

                                 
1 Gender-based discrimination 
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تی توان اسیدپاشی را خشونبرد. با توجه به آنچه گفته شد، میروی زمین، را زیر سؤال می

شأت آمیز نسبت به این گروه و ساختار اجتماعی نابرابر نتبعیض علیه زنان دانست که از نگرش

صف از الوع است؛ چرا که بر اساس تعریف اعالمیه فوقالملل ممنوگیرد و در حقوق بینمی

خشونت مبتنی بر جنسیت، اسیدپاشی خشونتی علیه زنان به خاطر زن بودن آنان است که این 

 دهد. در ادامه تعهدات اصلیدسته از افراد جامعه را به طرز نامتناسبی تحت تأثیر قرار می

 نماییم.لملل را بیان میاها در مقابله با این عمل طبق حقوق بیندولت

 ها در قبال خشونت اسيدی عليه زنان. تعهدات اصلی دولت2-2

-همانگونه که بیان شد، تمامی اَشکال خشونت علیه زنان، ناقض موازین حقوق بشر می

علیه زنان را، حمایت و  توان گفت یکی از طرق کارآمد رفع خشونتباشد. از این رو، می

ها، حمایت و تضمین حقوق و ترین وظایف دولت. یکی از مهمتضمین حقوق ایشان دانست

ه المللی حقوق بشر شناسایی و به رسمیت شناختهای اساسی بشر است که در اسناد بینآزادی

-ها در قبال حقوق بشر بر سه دسته(. تعهدات دولت44: 1393اند )عبداللهی و عبداللهی، شده

ها در تعهد به احترام موظفند که . دولت1تعهد به اجرا اند: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و

-های بشری خودداری نمایند. در تعهد به حمایت، دولتمندی افراد از حقاز دخالت در بهره

ها باید از نقض حقوق بشر افراد توسط اشخاص ثالث جلوگیری کنند. تعهد به اجرا )تسهیل 

اقدامات و تمهیدات مقتضی تقنینی، اداری، سازد ها را ملزم مییا فراهم ساختن( دولت

ای، قضایی و از این دست را برای شناسایی و به رسمیت شناختن کامل حقوق بشر بودجه

 (.Stamatopoulou, 2007: 151اشخاص اتخاذ نمایند )

به طور رسمی و قاطع اعالم نمود که تمامی  2(1993کنفرانس جهانی حقوق بشر وین )

را  3ها متعهدند که مساعی مقتضیاند و دولتهای بشرینان ناقض حقاَشکال خشونت علیه ز

                                 
1 Obligations to respect, protect and fulfill 
2 1993 Vienna World Conference on Human Rights  
3 Due diligence  
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رتکبین دیدگان، مجازات مهایی اینچنینی، حمایت از بزهبه منظور پیشگیری از وقوع خشونت

(.گزارشگر ویژه پیشین ملل متحد Kalantry et al, 2011: Forewordو ... به انجام رسانند )

ها در مبارزه با خشونت مبتنی بر یین تعهدات دولتدر خصوص خشونت علیه زنان در تب

مله های بشری از جها باید به منظور پیشگیری از نقض حقجنسیت عنوان داشت که دولت

 .Erturk, 2006: paraتوسط بازیگران غیردولتی، مطابق با اصل مساعی مقتضی عمل کنند )

ها ئولیت و پاسخگویی دولتالملل حاکی از لزوم مس(. اصل مساعی مقتضی در حقوق بین6

در قبال حقوق بشر اتباع خویش است. بر اساس گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد، تعهد 

ها در قبال خشونت علیه زنان شامل پیشگیری، حمایت، تحقیق، تعقیب، مساعی مقتضی دولت

امی (.کمیته رفع تمErturk,2006: para. 35مجازات و پرداخت غرامت به قربانیان آن است )

گیری از ها بر بکارگیری مساعی مقتضی برای پیشاشکال تبعیض علیه زنان نیز بر تعهد دولت

 (.CEDAW, 1992: para. 9های بشری زنان تأکید دارد. )نقض حق

های بشر، بکارگیری ابزار کیفری از ترین سازُکارها برای تضمین حقوق و آزادیاز مهم

ها و مجازات ناقضان این حقوق است. حقوق ه آنانگاری رفتارهای تهدیدکنندطریق جرم

هی و دهد )عبداللکیفری عنصر ضروری هر گونه سیاست جامع حقوق بشر را تشکیل می

ها برای ایفای تعهد خود در پیشگیری از نقض حقوق بشر باید (. دولت44: 1393عبداللهی، 

 آورد و آزادی زنان رابه تصویب قوانینی که از زنان در برابر خشونت حمایت به عمل می

ای (.کمیته در پروندهCEDAW, 1992 : paras. 9 and 24کند، مبادرت نمایند )تضمین می

که یکی از اتباع مجارستان علیه آن کشور شکایت کرده بود، بر لزوم تصویب قوانین 

(.از CEDAW, 2005: para. 9.3فشارد )تخصصی برای مبارزه با خشونت علیه زنان پای می

امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان موظفند تا از  1919رو، کشورهای عضو کنوانسیون  این

جرا ای را در این خصوص به منصه اتصویب قوانین کیفری عام فراتر رفته و مصوبات ویژه
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درآورند و در این حین، علل بنیادین بروز خشونت علیه زنان را مطمح نظر قرار دهند 

(Erturk, 2006: paras. 38, 16.) 

وع بیشتر های شیدسترسی سریع و آسان و همگانی به اسید و بهای ناچیز آن، یکی از علت

ها در این زمینه قوانین الزم را از تصویب گذرانده و اسیدپاشی است. مقتضی است دولت

امکان دستیابی به اسید را محدود و باتولیدکنندگان و فروشندگان برخورد قاطع نمایند. شاید 

تر از تصویب یک قانون، اجرایی کردن درست و کارآمد آن است. قانون ن گفت، مهمبتوا

گردد. هر چقدر هم که متعالی باشد، تا در عمل اجرا نشود، سودی عاید جامعه و مردم نمی

ها مکلفند که قوانین مصوب مختص به خشونت علیه زنان و از جمله به همین خاطر، دولت

 ACHR)ی اجرا نمایند و وظایف خود در این زمینه از جمله تحقیقاسیدپاشی را به نحو مطلوب

 :CEDAW, 2007)(، تعقیب و مجازات متهم و حمایت و حفاظت از قربانیان 137 :2003

و جبران خسارات مادی و معنوی آنان را به انجام  (CEDAW 2007: 12.1.6(؛ )12.1.4

 رسانند.

 

 گـيرینتيـجـه

زار کوبد و هر اباستقرار امنیت در جامعه تنها بر یک در نمیهیچ مجری خردمندی برای 

معقول، انسانی و کارسازی را برای مقابله با تجاسر به کرامت بشری و حفظ امنیت اجتماعی 

ا توان برای پیشگیری و مبارزه بگیرد. در این راستا، میو عمومی کشور خویش به کار می

دختران جوان، هم به موازین حقوق اسالم توسل ی شوم اسیدپاشی بر صورت زنان و پدیده

المللی حقوق بشر بهره برد. در نظام حقوقی اسالم، راجع به جست و هم از قواعد نظام بین

توان ماهیت جرم اسیدپاشی در چارچوب فقه اسالمی، در اوضاع و احوال مختلف می

مل بر مل فرد را حهای مختلفی نمود. اگر اسیدپاشی به شکل سالح باشد باید عبرداشت

و  اگر جرم اسیدپاشی به شکل سالح  محاربه کرد و مجازات محارب را بر مرتکب بار نمود 
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نبوده بلکه تکرار عمل مد نظر باشد و فرد با تکرار عمل اسیدپاشی باعث ایجاد ناامنی و سلب 

 یگردد و متناسب با مجازات مفسد فاالرض میآسایش شود، عمل وی حمل بر افساد فی

 االرض با وی برخورد خواهد شد.

المللی حقوق بشر نوعی خشونت و تبعیض مبتنی عمل اسیدپاشی در چارچوب نظام بین

بر جنسیت بوده که هم علت و هم معلول نابرابری و تبعیض علیه زنان است و در حقوق 

ای ، گونهنالمللی حقوق بشر، خشونت علیه زناباشد. وفق موازین نظام بینالملل ممنوع میبین

از  ها موظفند برای پیشگیریرود و دولتها و نقض حقوق بشر به شمار میتبعیض علیه آن

د. دیدگان، اقدامات مقتضی را به عمل آورناین قبیل اَعمال، پیگرد مرتکبین و حمایت از بزه

های اساسی بشر است ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادیترین وظایف دولتیکی از مهم

ا باید در هدولتاند. المللی حقوق بشر شناسایی و به رسمیت شناخته شدهر اسناد بینکه د

الملل در قبال حقوق زنان و مقابله با راستای ایفای تعهدات خود بر اساس حقوق بین

 تصویب قوانینی که مرتکبین حمالت اسیدیاسیدپاشی، اقدامات حمایتی مقتضی همچون 

اسید را محدود نماید، اجرا و ایفا کردن این قوانین و جبران  را مجازات و دسترسی آسان به

 های درمان و ... را اتخاذ نمایند.دیدگان از جمله پرداخت هزینهخسارت بزه

پاشی های ساختاری در جامعه با اسیدآمیز علیه زنان و نیز نابرابریهای تبعیضمیان نگرش

رداشتن معلول این رابطه، یعنی خشونت رابطه علت و معلولی وجود دارد. برای از میان ب

د ی اسیدپاشی هر چنها را حذف نمود. اقدام واکنشی در قبال مقولهبایست علتاسیدی، می

از اهمیت شایانی برخوردار است، ولی اتخاذی رویکردی کنشی در قبال این پدیده و 

ی ابزارهای حقوق باشد. در این راستا،پیشگیری از وقوع آن امری مرجح و دارای اولویت می

اسی و ...  را شنبایستی دیگر علوم همچون علم اخالق، جامعهبه تنهایی کارگشا نیستند و می

خاذ ها به کار گرفت و با اتنیز برای شناسایی دقیقِ علل اسیدپاشی و زدودنِ حداکثریِ آن
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ل غیر عم ای، در راستایِ حذف و کاهشِ میزانِ ارتکاب اینرویکردی چندجانبه و بین رشته

 انسانی گام برداشت.
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