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دريافت 1394/1/4 :ـ پذيرش1394/6/11 :

چکيده
حقوق پناهندگي در اسالم با داشتن صبغة مثبـ ،ا مـان هاهليـ ،هممهـوم هـوارا حمـااتي حـداکثري و
نظاممند را به پناهندگان و پناههواان ارائه ميدهد .در اان مينه منـاب اسـالمي ا ـز ا تاـاآ ـرتن کـراز
رواااآ سيرة پيامبر و ائمة اطهار و خلماي اسالمي و نيز تراء فقهـا و حقوقدانـان بـر ااـن حمااـ ،بـا
حدا ل مستثنياآ تأکيد دارند .قد «استيمان اا امـان» پناهنـدگي بـه افـراد مسـلمان و سيرمسـلمان در صـر
سيب ،و حقوق و تکاليف پناهندگان و دول،هاي اسالمي در بال اکداگر ا همله موضو اآ بررسي شـده
اس .،با توهه به تااآ رواااآ و سيرة معصومان مشاهده ميشود که پناهندگان در حماا ،تحـاد هامعـة
اسالمي و دول ،اسالمي رار دارند مگر اانکه هدف فرار ا دال ،و انون باشد که در ااـن حالـ ،مشـابه
کنوانسيون ژنو حمااتي در کار نخواهد بود .با توهه به گسسته بـودن حماا،هـاي ارائهشـده تتـ ،حقـوق
بينالملل پناهندگي کنوني و دم کماا ،تنها دان مبين اسالم ميتوانـد بـه نوان منبـ حقـو ي اخال ـي و
بشري به ارتقا و توسعة بيش ا پيش حقوق بينالملل پناهندگي ااري رساند.
کليدواژهها :پناهنده اسالم فقه حقوق بينالملل پناهندگي قد استيمان امان.
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مقدمه

برخالف حقوق بينالملل که پناه دادن به فراراان را اک اصل اخال ي تلقي کـرده و دول،هـا را نسـب،
به پذارش اا نپذارفتن تنان ت اد گذاشته اس ،و تنها به توصيههااي در اان مينه اکتما نموده در شـراع،
اسالمي ا همان تسا پناه دادن به مظلومان به نوان اک وظيمة الهي و داني و بـه صـورآ اـک ا ـدة
حقو ي مطرح بوده و هيچگونه مسامته و سهلانگاري را در اان مينـه هـااز ندانسـته اسـ ،تاتنجاکـه
بيتوههي به مظلومان را ضعف اامان افراد مسلمان به حساب تورده و بـر همـين اسـا

در روااتـي ا

پيامبر نقل گرداده که «مَن سمِ َ مُناداا انادي اا للمسلمين فلز اجبه فليس بِمُسـلز» هحر ـاملي بيتـا

ج  11ص108ا؛ هر مسلماني که صداي انساني را بشنود که مسلمانان را به ااري خـواش فراميخوانـد
و به او پاسخ مثب ،ندهد مسلمان نيس .،اان روااـ ،هرچنـد منتصـراً در خصـوص پناهنـدگان وارد
نشده و شامل هر ستزدادهاي ا ز ا مسلمان و سيرمسلمان ميشود ولي روشن اس ،کـه پناهنـدگان و
توارگان ا وطن و کاشانة خواش ا بار تران مصاداق مظلومـان هسـتند و بـر هـر مسـلمان و بـهواژه
دول ،اسالمي ال م اس ،به تنها پناه دهد و ا همة امکاناآ خواش براي رف ظلز ا تنان اسـتماده کنـد.
بر اان اسا

مقرراآ و احکام اسالمي منابعي ار شمند براي حماا ،ا حقوق پناهندگان پناههواـان و

مهاهران بهشمار ميتاد هرهااي  2009ص5ا.
رد پاي ممهوم «پناهندگي» در دان اسالم را ميتوان در رتن کراز رواااآ و احاداث سيرة پيامبر

و ائمة معصومان و خلما و تراء فقها و حقوقدانان اسالمي دنبـال نمـود .همـين تأکيـد و حمااـ،
حداکثري موهب شده اس ،تا رواة حمااتي سطح باال و تقراباً پااداري در تمام دورانهاي گونـاگون
و هوام اسالمي وهود داشته باشد .رواة کنوني مل،ها و دول،هاي مسـلمان شـواهدي مخـتله بـه
دس ،ميدهد بهگونهايکه گاهي شاهد حماا ،حداکثري و مهماننوا ي کشور ميزبـان ا پناهنـدگان
هستيز و گاهي شاهد با گرداندن بيرون راندن و حماا ،نکردن ا پناههواان مسلمان و سيرمسـلمان.
در حال حاضر راب  8/7ميليون نمر پناهنده در کشورهاي ضو سا مان کنمـرانس اسـالمي نـدگي
ميکنند کـه ا ااـن ميـان  4ميليـون نمـر ا تنـان پناهنـدگان فلسـطيني ثبـ ،شـده توسـه سـا مان
هUNRWAا هستند .اکنون  2/2ميليون پناهندة را ـي در کشـورهاي ااـران اردن و سـوراه و سيـره
ساکنند که با توهه به امکاناآ موهود اان کشورها بهخوبي پذاراي تنها بودهاند .امـا گـاهي همنـون
اسکان دو سالة  2هزار پناهندة فلسطيني در اردوگاه «الوليد» در مر سوراه -راق و اسکان مو ـ27 ،
هزار تن ا مسلمانان ميانمار در اردوگاه کميسـارااي ـالي پناهنـدگان نشـاندهندة وخامـ ،اوضـا

حقوق پناهندگي در اسالم :منبعي براي توسعة حقوق بينالملل پناهندگي 41 

پناهندگان در کشورهاي اسالمي اسـ ،هتـر

 2008ص9ا .ااـن ـدم مطابقـ ،رواـههاي ملـي

دول،هاي اسالمي با هنجارهاي دان اسالم به تجزاة داراالسالم به تعداد اـادي دولـ ،اسـالمي در
معناي نوان و منمک ا هز نسب ،داده شده اس ،هالمدمد  2008ص62ا.
اان مقاله با بررسي وهوه گوناگون ممهوم «پناهندگي» به تعراف داارة شمول تن قـد «اسـتيمان» و
ملزوماآ تن استثناهاي مربوط به تن تماوآهاي تن در صر سيب ،و مان حضـور امـام معصـوم و در
نهاا ،امکان بهرهبرداري ا حقوق پناهندگي اسالمي بهمنظور توسعة حقوق بينالملل ميپـردا د .اـاري
هستن ا حماا،هاي حداکثري ارائهشده براي پناهندگان در داـن اسـالم بـراي توسـعة بـيش ا پـيش
حقوق بينالملل پناهندگي اکي ا رواکردهااي اس ،که در ساليان اخير مطمحنظر حقوقدانان مسـلمان
و سيرمسلمان رار گرفته اس ،هفالداوئر 1996؛ الـرحيز 2008؛ المدمـد 2008؛ تـر

2008؛ رهـااي

2009؛ منير 2011؛ سميه 2011؛ سي2013 ،ا.
بررسي مفاهيم و واژگان كليدي
الف .تعريف پناهندگي در حقوق بينالملل

اصطالح «پناهنده» «پناهندگان» و «پناهندگي» ا همله اصطالحاتي اس ،که در نظام حقـوق بشـر و بـه
معناي امتر حقوق بينالملل بسيار متداول بوده و مکرر ا تنها اسـتماده شـده اسـ .،بـا وهـود تنکـه
بسياري ا اصطالحاآ حقوق بشري در اسناد حقـوق بشـر تعراـف نشـده امـا اصـطالح «پناهنـده» و
«پناهندگان» داراي معنا و ممهوم مشخصي در اسناد ذيربه اس .،بهطورکلي «پناهنـده» بـه کسـي گمتـه
ميشود که به منظور مصون ماندن ا تعقيب و ت ار ا کشورش فرار کرده و به کشور داگري پنـاه تورده
باشد هکوندا  2004ص221ا .البته ا تنرو که موضو پناهنـدگي داراي سـابقة نسـبتاً طـوالني در نظـام
بينالملل بوده و پيشينه تن به پيش ا شکلگيري نظام نوان حقوق بينالملل در اواال ـرن بيسـتز و بـه
معاهدههاي دو و چندهانبه در ااـن مينـه بـا ميگردد تالشهـااي هـز بـراي ارائـة ممهـوم و معنـاي
اصطالحي تن صورآ گرفته اس ،هموسلي  1992ص3ا .اان تعاراف بيشتر مبتني بر ارائـة ممهـومي ا
اصطالح «پناهنده» براي تأمين اهداف معاهدهاي حقوق بينالملل بوده و اان شيوه در تدوان اسناد بعـدي
نيز مرا اآ شده اس .،اکي ا مهزتران و نسبتاً هام تران تعاراف مربـوط بـه ااـن اصـطالح در مـادة
اک «کنوانسيون مربوط به وضعي ،پناهندگان ه1951ا» ارائه شده اس.،
در مادة اول کنوانسيون  1951ژنو تمده اس ،که در کنوانسيون حاضر واژة «پناهنـده» بـه هـر کسـي
اطالق ميشود که بر حسب موافق،نامـههاي  12مـه  1962و  30ژوئـن  1928اـا کنوانسـيونهاي 28
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اکتبر  1933و  10فوراه  1938پروتکل  14سپتامبر  1939اا اسا نامة سـا مان بينالمللـي پناهنـدگان
«پناهنده» شناخته شده باشد اا در نتيجة حوادثي که پيش ا اول ژانواـه  1951اتمـاق افتـاده اسـ ،و بـه
سبب تر

موهه ا تعقيب و ت ار به خاطر نژاد مذهب ضوا ،در اک گروه اهتما ي اـا دارا بـودن

قيدة سياسي خاص در خارج ا کشور متل سکون ،ادي خود بـه سـر ميبـرد و بـه سـبب چنـين
ترسي ادر و اا ال همند به با گش ،به تن کشور نيس.،
به بارآ داگر بر اسا

تعراف اسا نامة کميسارااي الي پناهندگان و کنوانسـيون مـذکور هبنـد

الف  2ا ماده  1کنوانسيون 1951ا براي اانکه کسي ا لتاظ انوني پناهنده شـناخته شـود ال م اسـ،
ل ،ط رابطهاش با کشور متبو اا متل سکون ،تر

موهه ا تعقيب شدن باشد و ههاآ تعقيـب

هز نژاد مذهب ملي ،قيدة سياسي اا ضوا ،در دستة اهتما ي بخصوصي باشد مشروط بـه اانکـه
نتواند اا نخواهد ا حماا ،کشور متبو خود برخوردار شود و اا در صورآ نداشتن تابعي ،بـه سـبب
تر

موهه نخواهد به کشور متل سکون ،بـا گردد .البتـه موضـو اتي هـز بـه صـراح ،ا شـمول

پناهندگي مستثنا شده اس،؛ مثالً مجرماني که در دادگاه صالح با ضاوآ ادالنه با داشتن وکيل مـداف
متکوم شده و به خاطر فرار ا ندان کشورشان را تر کردهاند پناهنده متسوب نميشـوند .همننـين
افرادي که در هناااآ هنگي و وحشيگري هاي مومي نظير کشتار دستههمعي شرک ،داشـتهاند حـق
تقاضاي پناهندگي ندارند .البتـه هـر کشـوري حـق دارد در مـان هنـ

تابعـان خـود را بـه سـربا ي

فراخواند ولي تابعان بااد حق ا تراض داشته باشند .در موا عي که حق ا تراض نيس ،و اختالفـاآ بـه
تدراج حدود بينالمللي را به واهمه مياندا د فراراـاني کـه ا پيگـرد ـانوني ميترسـند نظيـر فعـاالن
سياسي حق پناهندگي دارند.
طبق بند  1ماده  14ا المية ههاني حقوق بشر هر کس حق دارد در برابـر تعقيـب شـکنجه و ت ار
تقاضاي پناهندگي کند و در کشورهاي داگر پناه اختيار نمااد .الوه بـر تصـراح مـادة مزبـور بـر حـق
پناهندگي و شناسااي تن اسناد منطقهاي همنون کنوانسيون منطقهاي سا مان وحـدآ تفراقـا ه1969ا و
کنمرانس نمااندگان دول،هاي تمراکاي التين و حقوقدانان برهسته هکارتاخناا ه1984ا و اسناد داخلـي
همنون ماده  1تايننامة پناهندگان مصوب  1342/9/25و اصل اکصد و پنجـاه و پـنجز ـانون اساسـي
همهوري اسالمي ااران در مقام تعراف و تتداـد ممهـوم «پناهنـده» ظـاهر شـدهاند .بـه نظـر ميرسـد
هام تران تعراف براي «پناهنده» که در حال حاضر در رصة ههاني و بينالمللـي نيـز ابليـ ،اسـتناد
داشته باشد و صرفاً متدود به منطقة خـاص اـا حقـوق داخلـي نباشـد تعراـف کنوانسـيون وضـعي،
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پناهندگان مصوب  1951اس ،که بنمااة تن تعدادي موافق،نامة بينالمللي ا همله اسـا نامة سـا مان
بينالمللي پناهندگان و نيز تر

موهه ا تعقيب و ت ار به لل نژادي مذهبي ضـوا ،در اـک گـروه

اهتما ي اا دارا بودن قيدة سياسي خاص اس .،اان کنوانسيون در ابتدا به پناهنـدگان اروپـااي پـس ا
هن

ههاني دوم متدود ميشد که با تصواب معاهـدة  1967متـدودا،هاي هغرافيـااي و مـاني تن

برداشته شد و متدودة فعالي،هاي کنوانسيون توسعه ااف.،
پروتکل  1967دربارة وضعي ،پناهندگان الوه بر حذف متدودا ،ماني مماد کنوانسـيون 1951
را نيز دربر ميگيرد .اان پروتکل متدودا،هاي ماني و هغرافيااي کنوانسيون  1951را برداشته امـا در
ين حال به کشورهاي ضو تن کنوانسيون اها ه داده اس ،که مختار به پـيروي ا معيارهـاي هداـد
باشند اا همان موارد کنوانسيون را مال

مـل ـرار دهنـد .منبـ داگـر ا الميـة پناهنـدگي سـر ميني

ه1967ا اس ،که بهدنبال پيشنواس ا الميهاي که در سال  1957توسـه نماانـدة فرانسـه بـه کميسـيون
حقوق بشر تسليز شده بود پس ا ده سال بتث و بررسي طي ط نامـة  2312مجمـ

مـومي تتـ،

نوان «ا الميه پناهندگي سر ميني» به تصواب رسيد .اسا نامة کميسارااي الي سا مان ملـل در امـور
پناهندگان هUNHCRا که در  1950به تصواب مجم

مومي سا مان ملل رسيد منبـ داگـري اسـ،

که وظيمة حماا ،بينالمللي ا پناهندگان و هس،وهوي راهحلهاي پاادار را هـدهدار اسـ .،مجمـ
مومي سا مان ملل به تدراج به مسئولي،هاي کميساراا توسعه بخشيده تا گروههاي مختلمـي ا مـردم
را که تت ،شمول کنوانسيون و پروتکل پناهندگان نيستند حماا ،کند .کنوانسيون «ممنو يـ ،شـکنجه»
ه1984ا نيز به صورآ سيرمستقيز در حماا ،ا پناههواان نقش دارد ا اان منظر کـه شـکنجه و ا ـادة
اهباري به کشور مبدأ ميتواند به نوان اکي ا تر هاي موهه پناهنـدگان مطـرح باشـد هموسـي اده و
کهرازي  1393ص18ا.
ب .تعريف «پناهندگي» در اسالم

ممهوم و تعراف «پناهنده» و «پناهندگي» ا منظر فقهي با تننه در اسناد بينالمللي مطـرح شـده متمـاوآ
اس ،هرچند مناب فقهي و بينالمللي به طور مشتر

حقو ي را بـراي پناهنـده شناسـااي نمودهانـد .ا

منظر اسالم در تعراف پناهنده سالباً فقه به اک شرط مستثناکننده اشاره ميشود و تن حالتي اسـ ،کـه
مجرمي بخواهد تت ،پوشش پناهندگي ا تعقيب انون و دال ،بگرازد که در ااـن صـورآ نـهتنها
چنين شخصي حقيقتاً پناهنده نيس ،بلکه پناه دادن به چنين اشخاصي هرم به حساب ميتاد ههعمـري
 1370ص217ا .بر همين اسا

ا پيامبر نقل شده اس ،که فرمودنـد« :مَـن أَحـدَ َ حَـدَثاً أَوْ آوَي
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مُحْدِثاً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللََّهِ وَالْمَالئِکةِ وَالنََّاس أَهمَعِـينَ» هبخـاري بيتـا ج  1ص40ا؛ هـر کـس ـ خـود ـ
مرتکب هرم و فسادي گردد و اا ممسدي را پناه دهد لعن ،خدا و فرشتگان و همة مردم بر او بـاد .البتـه
چنين شخصي حتي بر اسا

کنوانسيون  1951ژنو و نيز طبق همـة ـوانين داخلـي کشـورها مصـداق

«پناهنده» نيس ،و نميتواند ا مزاااي انون پناهنده برخوردار گردد.
بنابراان تعراف موس ا «پناهنده» ناظر بر تمام افرادي اس ،که به هر ل ،به کشور داگـري روي
توردهاند و اان ميتواند ا ز ا ظالز مظلوم افراد انونشکن و اا افراد فا ـد شـرااه پناهنـدگي باشـد و
صرفاً ناظر بر خواس ،و تماال شخص مزبور اس .،امـا همانگونـه کـه اشـاره شـد تعراـف نهـااي ا
«پناهنده» ناظر بر افرادي اس ،که درخواس ،پناهندگي به کشوري داگر را دارند و شرااه مزبـور را نيـز
برتورده مينمااند .براي مثال ظالز نميتواند پناهنده متسـوب گـردد .ا ااـن منظـر «پناهنـده» بـارآ
اس ،ا  :کسي که براي فرار ا ظلز و طغيان داگـران و نجـاآ دادن خـود و اـا کسـاني کـه مسـئولي،
حماا ،ا تنان را به هده دارد به کشور داگـري روي تورده و درصـدد اسـ ،ا مو عيـ ،سياسـي و
اهتما ي تن کشور استماده کند و امني ،ال م را به دس ،تورد .چنين اشخاصي سزاوار حمااـ ،هسـتند
و همة انسانها به حکز انگيزة نو دوستي بااد ا تنان حماا ،کنند .در همين مينه خداوند در تاـة 75
َضهعَفينَ مِهنَ الرِّجهاِِ وَالنِّسهاِِ وَالْوِلْهداِِ
سورة نساء ميفرمااد« :وَما لَکُز ال تُقاتِلُونَ في سَبيلِ اللَّههِ وَالْمُسْت ْ
الَّذينَ يقُولُوَِ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَهدُ ْکَ وَلِيها وَاجْعَهلْ لَنها مِهنْ لَهدُ ْکَ
نَصيراً»؛ شما را چه شده اس،؛ چرا در راه خدا و نجاآ بينارگان ا ن و مرد و کود پيکـار نميکنيـد
که ميگواند :بارالها ما را ا اان سر مين که مردمش همه ستمگرند بيرون کن و نجاآ بـده و ا ناحيـة
خود براي ما سرپرستي بمرس ،و اا ا هانب خود مـددکاري بـراي مـا روانـه کـن؟ در حقيقـ ،همـة
کساني که در اان تاه خداوند متعال مسـلمانان را بـه دفـا ا تنـان فراخوانـده در صـورآ پناهنـدگي
مصداق بار «پناهنده» خواهند بود خواه ا ظلز دول ،فـراري باشـند و اـا ا ظلـز ملـ ،و ظلـز نيـز
برخاسته ا اختالف قيدتي باشد و اا نژادي و اا سياسي و اا تمااالآ مادي و حيواني.
فقها نيز مبادرآ به ارائة تعارامي ا «پناهندگي» و «پناهنده» کردهاند .المه حلّي در کتاب تذکرة الفقهاذ

«پناهندگى» را اانگونه تعراف کرده اس « :،قد امان» متارکه با کمار به منظـور پـذارفتن درخواسـ ،تنهـا
مبني بر مهل ،دادن اس ،هحلي بيتا ج  1ص414ا .در کتاب االسالم و العالقات الدوليـ «پناهنـدگي» و
«امان» اانگونه تعراف شده اس« :،امان» بارآ ا  :قدي ا قود شر ي اس ،که خداوند وفاى بـه تن را
دستور داده اس ،و با ااجاب و بول منعقد مىشود؛ ااجاب ا طرف اماندهنده و بول ا طرف مستأمن اـا
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بعکس .اان مسئله ا فعل و سيرة رسول اکرم فهميده مىشود؛ ارا هنگام فتح مکه بـه اهـل مکـه امـان
دادند ه ميمي  1363ص319ا .شهيد ثاني نيز در شةحالفمعةالفدمشهيه «پناهندگي» و «امـان» را قـد دانسـته
اس ،که با هر لمظ و اا کتاب اا اشارة ابل فهمي منعقد ميگردد همکي املي بيتا ج  2ص396ا.
منابع حقوق پناهندگي در اسالم

مناب حقوق پناهندگي در اسالم را ميتوان به چهـار دسـتة مـده تقسـيز کـرد :ـرتن روااـاآ سـيرة
پيامبر و ائمة اطهار و تراء فقها و حقوقدانان اسالمي .در ادامه اان چهار منب تتليـل ميشـود تـا

سطح حماا ،ارائهشده شقوق تن استثناها و بعضاً اختالف نظراآ تبيين گردد:
 .1قرآن کريم

ادله و تعراف داارة شمول پناهندگي پيش ا هر دليل داگر تااآ ـرتن کـراز اسـ ،کـه ااـن موضـو را
تشرا کرده و پذارش پناهنده را گاهي واهب دانسته اس .،اکي ا پرارها تران تااآ در ااـن مينـه تاـة
ششز سورة توبه اس ،که در تن ـرتن مسـئلة پناهنـدگي را  -حتـي در خصـوص مشـرکان مکـه اعنـي
سرسخ،تران دشمنان اسالم و مسلمانان ـ متترم شمرده ميفرمااد« :وَإِن أَحَدٌ مِّـنَ المُشـرِکينَ اسـتَجَارَ
فَأَهِره حَتَّي اسمَ َ کالَمَ اللّه ثُزَّ أَبلِغه مَأمَنَه» هتوبه6 :ا؛ چناننه کسي ا مشـرکان ا تـو پنـاه خواسـ ،تـا بـا
ترامش و اطمينان خاطر دربارة اسالم تتقيق کند و ا متتواي وحي تگاه گردد حتماً پناهنـدگي او را بپـذار
و پس ا پااان دورة پناهندگي او را با امني ،کامل به اردوگاه خصز با گردان .با توهه به ااـن تاـة شـرامه
پناهندگي در اسالم مقبول وا شده و برخي ا فقها براي تجواز پناهندگي به تاـة مزبـور اسـتناد کـردهانـد
همکي املي بيتا ج  1ص259؛ نجمي  1362ج  21ص92؛ طوسي بيتا ج  2ص14ا.
تااآ  80و  90سوره نساء هز ميتواند ناظر به رسز پناهندگي و متترم بودن پناهنده باشد کـه پـس
ا صدور فرمان هن

با دشمنان مسلمانان را ا هن

با گروهي ا افراد دشمن که ا درگيري و هنـ

با مسلمانان کناره گرفتهاند معاف داشته ميفرمااد« :إِالَّ الَّذِانَ اصِلُونَ إِلَي َـومٍ بَيـنَکز وَبَيـنَهز مِّيثَـاقٌ أَو
هَآؤُوکز حَصِرَآ صُدُورُهز أَن اقَاتِلُوکز أَو اقَاتِلُوا َومَهز»؛ مگر کساني که پيوند داشته باشند بـا گروهـي
که ميان شما و تنان پيماني اس ،اا نزد شما بيااند درحاليکه سينة تنان ا هنگيدن با شما اا هنگيـدن بـا
وم خود به تن

تمده باشد که خداوند به شما اها ة هن

با تنان را نميدهد .همانگونـه کـه مالحظـه

شد در اان تاة شرامه نهتنها پناهندگان به مسلمانان انوناً در امان هستند بلکه پناهندگان به افـرادي کـه
هزپيمان مسلمانان باشند نيز متترم و سير ابلمعارضه هستند.
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 .2روايات

اما ا نظر حداث در مينة پناهندگي رواااآ فراواني ا طراق شـيعه و اهلسـن ،نقـل شـده کـه البتـه
مدتاً ناظر بر احترام و الزام به تعهد به پناهنده اس ،و نه دال بر الزام به پناه دادن .با وهود اان تعـدد و
تأکيد رواااآ بر متترم شمردن پناهندگان و پناهندگي و الزام به ر اا ،تعهداآ در اان مينـه ا سـوي

همگان نشاندهندة اهمي ،باالي اان مقوله اس،؛ ا همله در اصول کافي ا پيامبر اکرم رواا ،شـده
اس« :،اَلمُؤمنونَ اخوه تَتَکافَأُ دِمائُه وَهز ادٌ لي مَن سواهز و اسعي بِـذِمَّتِهز اَدنـاهز» هکلينـي  1369ج

 1ص404ا؛ مؤمنان ا نظر ار ش خوني با اکداگر مسـاوياند و همگـي ماننـد دسـ ،واحـدي ليـه
دشمن هستند و تعهد گمنامتران تنان نسب ،به معروفتران تنها الزامتور اس.،

همننين ا صحيفة امير مؤمنان رواا ،شده اس ،که فرمودند« :تعهد و امان مسلمانان همه اکسان

اس ،و تعهد گمنامتران تنان ا هانب همگي ال مالمرا اآ اس .،هـر کـس تعهـد مسـلماني را ناداـده
انگارد به لعن ،خدا و فرشتگان و همة مردمان گرفتار تاد و خداوند [نسب ،بـه مجـا اآ او راه گراـزي
رار نداده اس ،و] بالگردان و بدلي ا او نميپذارد» هبخاري بيتا ج  3ص26ا.

صاحب وسائل الشيع در روااتي ا امام صادق تورده اسـ ،کـه شخصـي ا امـام پرسـيد :سـخن

پيامبر« اسعي بِذِمَّتِهز أَدناهز» چه معنـااي دارد؟ امـام فرمودنـد :اگـر سـپاهي ا مسـلمانان شـهري را
متاصره کرده باشند و [در اان هنگام که شرااه پيرو ي فراهز اس ]،کسي ا سـپاه دشـمن بگواـد :بـه
من امان بدهيد تا با فرماندة شما مال اآ و بتث کنز؛ در اان حال اگر گمنـامتران فـردي کـه در سـپاه
اسالم حضور دارد به او امان دهد براي برهستهتران افراد [و ا همله فرماندة سپاه] ال م اسـ ،بـه ااـن

تعهد مل نمااد هحر املي بيتا ج  15ص67ا .نيز ا امام صادق روااـ ،ميکنـد کـه تن حضـرآ

فرمودند :لي امان بردة مسلماني را در خصوص همـة افـراد لعـهاي کـه در متاصـرة مسـلمانان ـرار
داش ،تنميذ فرمودند و ابرا داشتند که اان برده نيز ا مسلمانان اس ،و به حکز «اسـعي بِـذِمَّتِهز اَدنـاهز»
واهد همة حقو ي اس ،که براي مسلمان در نظر گرفته شده اس ،هحر املي بيتا ج  15ص67ا.

نيز ا امام صادق رواا ،شده اس ،که فرمودند :اگر سپاه يان اسالم شـهري را متاصـره

کرده باشند و مردم شهر ا تنان تقاضاي امان کنند و تنان پاسخ رد دهند ولي سپاهيان دشـمن
تصور کنند که پاسخ مثب ،بوده و بر اسا

اان گمان تسليز شوند در امـان خواهنـد بـود و

هيچ کس نمي تواند کمتران مزاحمتي براي تنـان فـراهز تورد و تنهـا داراي همه گونـه حقـوق
پناهندگي خواهند بود هکليني  1369ج  4ص237ا.
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تننه ذکر شد نمونهاي اند ا رواااآ بسياري اس ،کـه در مينـة اسـتئمان و پناهنـدگي ا پيـامبر

اکرم و امامان معصوم نقل گرداده که مدتاً ناظر بر احترام به رار و تعهد مسلمانان و هوا چنـين
رار و تعهدي هستند .بنابراان حداکثر برداشتي که ميتوان ا مجمو ـه روااـاآ فـوق داشـ ،هـوا و
احترام به تعهداآ و رارهاي استئمان و پناهندگي پس ا انعقاد توسـه اکـي ا مسـلمانان اسـ ،و نـه
وهوب تن .ا اان رواااآ مشرو ي ،و انوني بودن پناه دادن به افرادي که با مسلمانان سـابقة دشـمني
نداشته و ا تر

دشمنان خود به مسلمانان پناهنده ميشوند به طراق اولي اسـتماده ميشـود .همننـين

مطابق تعاراف فقها ا «پناهنده» ـ بجز استثناي فرار ا انون و دال ،ـ متدودا ،داگـري در تعراـف
«پناهنده» تورده نشده اس.،
 .3سيره

ابتدا ابل ذکر اس ،که مردمان شبههزارة ربستان پيش ا ظهور اسالم نيز در مينة پناهندگي پيشينة مثبتـي
داشتند و ممهوم و سا وکار «هوار» همعادل و هزمعنـاي امـانا ا طراـق طيمـي ا نظامنامـههاي بيلـهاي و
اخال ي در سطح شبههزارة ربستان نهادانه گرداـده بـود ههميلـي  1972ص49ا .پـس ا اسـالم ااـن
پيشينة مثب ،تأايد و تقوا ،گرداد و نظام بيشـتري اافـ .،ا نمونـههااي کـه نشـاندهندة احتـرام گـزاردن
مسلمانان به اصل پناهندگي سياسي اس ،پناهندگي ابوالعـاص بـه همسـر سـابقش انـب دختـر رسـول
خدا اس ،که پيش ا فتح مکه هنگامي که با اموال مردم مکه براي تجارآ به شام رفته بـود در بـين راه

با گروهي ا مسلمانان برخورد کرد و تنان نيـز سـرمااة او را ضـبه کردنـد و ابوالعـاص خـود فـرار کـرد.
مسلمانان اموال او را به مدانه توردند و ابوالعاص نيز شبانه وارد مدانه شد و به انب همسـر سـابقش پنـاه
برد تا مال خود را با پس گيرد .هنگامي که رسول خدا براي نما بامداد به مسجد رفته بودنـد انـب ا

ميان نان فرااد د :اي مردم من ابوالعاصبن ربي را پناه دادم .پيامبر پس ا نما بـه مـردم فرمودنـد :تاـا
تننه را که من شنيدم شما نيز شنيداد؟ گمتند :تري .پيامبر خدا فرمودند :به خدا سوگند من نيـز پـيش ا

اان بيخبر بودم اما هر مسلماني ميتواند ا طرف مسلمانان به کسي پناه دهد .سپس پيامبر به خانـه انـب
رفتند و گمتند :دخترم در پذارااي ا پناهندة خواش کوتاهي مکن اما بدان که ا دواج مسـلمان بـا مشـر
مباح نيس ،هتاتي  1353ص280ا.
داستان پناهنده شدن حار بن هشام و هيربن ابياميه به اُمّ هـاني در فـتح مکـه نمونـة داگـري ا

پناهندگي در تاراخ اسالم اس .،هنگامي که پيامبر ا پناهنده شـدن تن دو بـه امّ هـاني اطـال اافتنـد

فرمودندَ « :د اَهَرنا مَن أَهَرآِ و اَمَّنّا مَن أمَّن .»ِ،در ماهراي مزبور اُمّ هانـي خواهر امام لي دو تـن
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مذکور را که ا خواشان شـوهرش گـراـخـتــه و بـه خـانــة او پنـاه تورده بودنـد پنـاه داد .لـيبن

ابيطالب به خانة وي رف ،و گم :،به خدا سز که اانان را ميکشز؛ اما امّ هاني در خانـه را بسـ ،و

مان کشتن تنها شد .وي سپس نزد رسول خدا رف ،هراان را به اطال تن حضـرآ رسـاند و بـراي
تن دو امان خواس .،رسول خدا نيز در خواس ،امّ هاني را پذارفتند و فرمودند« :ما هز به هـر کسـي

که تو پناه دادهاي پناه داداز و هر کس را امان دادهاي در امان اس »،هابنهشام بيتا ج  4ص54ا.
ا تننه گمته شد نتيجه گرفته ميشود که پذارش اصل پناهنـدگي و مـل بـدان در هامعـة اسـالمي

طعاً ا همان تسا متل توهه بوده و چه در حياآ و چه پس ا وفـاآ پيـامبر بـه تن مـل ميشـده و
حق پناه دادن نيز در هامعة اسالمي مخصوص حاکز اسالمي و حتي مشروط به تأايد او نبوده اسـ ،بلکـه
هر مسلمان ا ز ا ت اد و برده درصورتيکه ا استقالل قل و اختيار برخوردار بود ميتوانسـ ،بيگانـه اـا
بيگانگاني را پناه دهند و در اان صورآ تن فرد اا افراد ا مصـوني ،هـاني و مـالي برخـوردار ميشـدند.
اهتمام مسلمانان به موضو پناهندگي تا تنجا بود که حتي گاهي بيگانگان به توهّز اانکـه بـه تنـان امـان داده
شده اس ،وارد سر مين اسالم ميشدند ولي در وا

چنين اماني در کار نبود و تنها اشـتباه کـرده بودنـد؛

اما با تنان همانند پناهنده رفتار ميشد و ا مصوني ،مالي و هاني برخوردار ميشدند و هيچ مسـلماني حـق
تعرض به تنان را نداش ،و درصورتيکه حـاکز اسـالمي حضـور تنـان را در هامعـة اسـالمي مصـلت،
نميدانس ،افرادي را مأمور ميکرد که تنان را به سالم ،تا سر مين خودشان بدر ه کنند.
 .4آراء فقها و حقوقدانان مسلمان

فقها و حقوقدانان مسلمان در مشرو ي ،و انوني بودن پناهندگي و لزوم دفـا ا پناهنـدگان و بـهواژه
تنان که سابقة دشمني با مسلمانان را نداشتند ترداد نميکردند و همگي بـه ـانوني بـودن ااـن اصـل ا
دادگاه اسالم ا تراف دارند؛ چه اانکه تااآ و رواااآ متعـدد و صـراح دربـارة پناهنـدگي راه هرگونـه
تشکيک را بر متققان سد کرده اسـ .،امـا بـا وهـود ااـن اختالفـاتي در خصـوص هزئيـاآ شـرااه
پناهندگي و حقوق و تکاليف پناهنده ميان انداشمندان مسلمان وهـود دارد .در ااـن سـم ،دربـارة دو
موضو مهز « قد استيمان» و «حقوق و تکاليف پناهندگان ا دادگاه اسالم» بتث ميشود:
الف .عقد استيمان :مسئلة پناهندگي در فقه به «استجاره» و «امان» تعبير ميشـود هنجمـي  1362ج
 21ص92ا« .استجاره» و «امان» پناهندگي خواستن اا پناهندگي و امان دادن اس« .،مستأمن» و «معاهـد»
هر دو به اک معنا هستند و به کسي گمته ميشود که به خاطر پناهندگي به سـر مين اسـالمي وارد شـده
اس ،نه براي ا ام ،داامي هسيدفاطمي  1374ص158ا .ا نظر اسالم هرگاه به کسي امـان داده شـود
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مسلمانان ا ز ا اليمقام و دونپااه موظمند ا هر نو تعرض به هان و مال وي اهتنـاب کننـد کـه ا
تن ميتوان به نوان «مصوني ،ا تعرض» ااد کرد هاشراق  1360ص350ا .به موهب تاة «امـان» اگـر
مشرکي تقاضاي امان کرد به او ا طا کنيد تا ماني که کالم الهي همعارف اسالميا را بشـنود و سـپس او
را به متل امنش برسانيد هتوبه6 :ا .کسي که به او امان و پناهندگي داده ميشود در اصطالح «مسـتأمن»
ـ بر و ن مستقبل ـ ناميده ميشود .انون فقهي استجاره و امان در اصل ا خود رتن سن ،پيـامبر و
ائمة اطهار اخذ شده اس.،

بنابراان هوا پناه دادن به مظلومان ا بار تران احکام رتن و اسالم اس ،ولي فقهاي اسالم ا نظـر
وسع ،داارة امان و حق پناه دادن براي همة افراد مسلمان اختالفنظر دارند .تردادي نيس ،که هراـک
ا مسلمانان به حکز رواااآ ذيربه حق دارد به فرد اا افرادي ا بيگانگان و حتـي دشـمنان و سـپاهيان
خصز پناه دهد ولي اختالف اس ،کـه هـر مسـلمان بـدون اهـا ة فرمانـده لشـکر ميتوانـد بـه صـورآ
دستههمعي به همگي سپاه دشمن و همة ساکنان مناطق درگير هن

با مسلمانان امان و پناه دهد و اـا تنهـا

ميتواند به افراد معدودي ا تنان پناهندگي سياسي دهد .مشخصاً اان اختالف و سطح حماا ،بسيار فراتـر
ا حماا،هاي ارائهشده تت ،حقوق بينالملل کنوني و اا اهرا شده در کشورهاي مسلمان اس.،
صاحب جواهر الكالم پس ا نقل اان اختالفنظر مينواسد :مرحوم متقّق حلّـي متمااـل بـه ـدم
هوا امان دادن همعي ا هانب تحاد مسلمانان اس ،ولـي اطـالق حـداث «اسـعي بـذمتهز أدنـاهز»
ميرساند که تماوتي در امان دادن به صورآ فردي و همعي نيسـ ،و نيـز روااـ ،منقـول ا حضـرآ
لي که تن حضرآ امان بردة مسلمان را در خصوص هم بيگانگان تنميذ فرمـوده مؤاـد تن اسـ،؛

ارا در اان رواا ،به هملة «اسعي بِذِمَّتِهز اَدناهز» استدالل شـده اسـ ،و مـر نيـز ااـن مطلـب را ا

حضرآ لي تموخته بود و به همين سبب امان بردة مسلمان را در خصوص سـاکنان شـهري تنميـذ

نمود .بنابراان رواا ،حضرآ لي را نميتوان به نوان اانکه حکمـي اسـ ،مـوردي و مربـوط بـه
وا عهاي خاص ابل استدالل ندانس ،هنجمي  1362ج  21ص92ا .شافعي در کتـاب االُم مينواسـد:
هر مسلمان بالغ و ا ل ا ز ا مرد اا ن ر منده اا سيرر منده ميتواند به فرد اـا همـ بيگانگـان امـان
دهد و مستند وي موم حداث نبوي اس« :،المُسلِمونَ اخوة تَتَکافَأُ دِمائُهز وَهز ادٌ لي مَـن سـواهز و
اسعي بِذِمَّتِهز اَدناهز» هکليني  1369ج  1ص404ا .فقيه معروف حنمي ابـن ابـدان نيـز مينواسـد:

هرگاه اکي ا مسلمانان ت اد – ن اا مرد -به فردي اا هما تي ا کمار و اا همـة مـردم اـک حصـار اـا
شهري امان دهد امان او معتبر بوده و براي هيچاک ا مسلمانان هااز نيس ،بـا تنـان وارد هنـ
هابن ابدان  1357ج  4ص134ا.

شـود
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همننين فقها و حقوقدانان مسلمان نسب ،به مـان پناهنـدگي بيگانگـان اختالفنظـر دارنـد .گروهـي
معتقدند که رارداد امان حداکثر ميتواند براي مدآ چهار ماه منعقد گـردد هشـافعي  1369ج  4ص111ا
و بعضي مدآ قد امان را تا اک سـال و بعضـي نيـز تـا ده سـال مجـا دانسـتهاند هطوسـي بيتـا ج 2
ص512ا؛ ولي گروهي ا فقها رارداد را تا مـاني کـه مصـلتتي بـراي مسـلمانان در برداشـته باشـد و اـا
ممسدهاي بر اثر رار داد امان متوهه هامعة اسالمي نبوده باشد هااز دانسـتهاند و مـان متـدودي را بـراي
تن ال م ندانستهاند .صاحب جواهر الكالم پـس ا تنکـه اختالفنظـر فقهـا را در ااـن مينـه ذکـر ميکنـد
مينواسد :بعضي ا فقها مان امان را تا اک سال هااز دانستهاند ولي دليلي براي ااـن متـدودا ،بـه نظـر
نميرسد و ادلة مربوط به اان باب مطلق اس ،هنجمي  1362ج  2ص103ا .ضرورآ ههاد سـالي اـک

بار و اا اانکه پيامبر پيمان صلح حدابيه را به مدآ ده سال متدود نمودند دليلي نخواهد بـود بـر اانکـه

هر رارداد امان بااد متدود به چنين ماني باشد؛ ارا تااآ واردشده در خصوص اان پيمان مطلـق اسـ،؛
همانند تاة  6سورة توبه.
در باب نم و ضرر نيز المه حلّي در تذکره مينواسد :در قد امـان ال م نيسـ ،حتمـاً نمعـي بـراي
مسلمانان مطرح باشد بلکه رارداد امان درصورتيکه ضرري براي هامعة اسالمي دربر نداشته باشـد معتبـر
خواهد بود .بنابراان حضور مستأمنان -ا ز ا رهال سياسي و سيرسياسي با رگانان اا افراد داگـر – مـادام
که حضورشان در هامعة اسالمي ممسدهاي به دنبال نداشـته باشـد درصـورتيکه ـرارداد امـان بـا دولـ،
اسالمي و اا افراد مسلمان امضا کرده باشند بالمان خواهد بود همتقق کرکي بيتا ج  12ص399ا.
ب .حقوق و تكاليف پناهندگان :پناهنده ا نظر فقه اسالمي متدود بـه مـورد مسـتأمنان نميشـود؛
ارا نوان «پناهنده» معادل همان نوان «هوار» اس ،که در هامعة رب مطـرح بـوده و در سـورة توبـه
دربارة تن تمده اس« :،وَإِن أَحَدٌ مِّنَ المُشرِکِينَ استَجَارَ َ فَأَهِره حَتَّي اسمَ َ کَالَمَ اللّه» هتوبـه6 :ا .واضـح
اس ،که حقوق هوار در جزيرةالعرب منتصر به دم تعرض پناهدهنده که در احکام مسـتأمنان مطـرح
گرداده نبوده بلکه هواردهنده خود را متعهد ميداده که ا هوار خواش در برابر هر خطري دفا کنـد.
همننين ضربالمثلهااي مانند «احمي من مجير الجراد» بيانگر اهتمام هامعة رب به دفا ا پناهنـدگان
خواش بوده اس.،
ادلة صتّ « ،قد استئمان» ا همله ادلة ا تبار حق پناهندگي و ا تراف اسالم به ااـن اصـل انسـاني
اس .،بنابراان تکاليف و وظااف پناهنـدگان همـان وظـااف مسـتأمنان و حتـي وظـااف اهـل ذمـه و
ا لي،ها نيز نخواهد بود؛ ارا «پناهنده» کسي اس ،که ا تر

ظلز داگران بـه دولـ ،اسـالمي پناهنـده
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شده و هراً مستتق حقوق واژهاي اس ،که اهل ذمه – کـه معمـوالً در کشـور اسـالمي ا امـ ،داامـي
اختيار کردهاند – سزاوار تن نيستند.
بنابراان وظااف پناهندگان را بااـد ا مجمو ـه مقـرراآ اسـالمي مطرحشـده دربـارة اهـل ذمـه و
مستأمنان ضمن مالحظة وضعي ،خاص پناهندگان استنباط نمود و ميتـوان گمـ :،دولـ ،اسـالمي در
خصوص پناهندگان ميتواند بـه صـورآ واـژه مقرراتـي را مطـرح و بـه تناسـب مـوارد و شخصـي،
پناهندگان انوناً تکاليمي براي تنان وض کند .براي نمونه فقها دربارة کساني که با دول ،اسالمي پيمـان
ذمه منعقد ميکنند اکي ا شرااه سير ابل اسماض را پرداخ ،مالياتي تت ،نـوان «هزاـه» دانسـتهاند.
ولي اخذ چنين مالياتي ا افرادي که به خاطر تتقق ـدال ،و رفـ ظلـز داگـران بـه دولـ ،اسـالمي
پناهنده شدهاند سيرمعقول اس.،
اکي ا شرااه مومي که در خصوص اهل ذمه مطرح اس ،تعهد تنان بـر لـزوم پيـروي ا احکـام
اسالم ا ز ا مدني و سياسي و هزااي اس ،درحاليکه بـه نظـر ميرسـد پناهنـدگان نبااـد بـه چنـين
تعهدي ملزم باشند؛ چنانکه دربارة رهال سياسي به حکز مصوني ،بينالملليشان چنين التزامي مطـرح
نيس .،هالب اانکه فقهاي اسالم حتي دربارة مستأمنان اان دو شرط را به صورآ مـومي نياوردهانـد
بلکه در خصوص مستأمن پرداخ ،مالياآ را مشروط بر اان دانستهاند که مستأمن بخواهد سـالها – و
دس،کز بيش ا اک سال – در سر مين اسالم بماند و درصورتيکه مستأمن مرتکب هـرااز سياسـي و
اهتما ي گردد اال به مجا اآ وي نيستند بلکه ميگواند :بااـد او را ا کشـور اسـالمي اخـراج کـرد
مگر اانکه در اصل انعقاد قد امان چنين شرطي با او شده باشد هموسوي خواي  1388ص113ا.
بنابراان ميتوان گمـ :،شـرااه اسـالم در برابـر پناهنـدگان مشـابه همـان شـرااطي اسـ ،کـه در
کنوانسيون ژنو مطرح گرداده اس،؛ چراکه در چنين شرااطي مبناي وض مقرراآ سيرة قـال و ـرف
بينالمللي اس ،و ا اانرو در تاراخ اسالم تمده اس ،کـه بـراي تجـار سيرمسـلماني کـه تتـ ،نـوان
مستأمن براي تجارآ به سر مين اسالم ميتمدند ميزان ماليـاتي در نظـر گرفتـه ميشـد کـه دول،هـاي
سيرمسلمان ا تجار مسلمان ميگرفتند.
اضي ابواوسف در کتاب الخراج مينواسد :هنگامي که ا خليمة دوم دربارة ميزان مالياآ گمـر ا
کمار حربي سؤال شد پاسخ داد :به ميزاني که تنان ا تجار مسلمان ميستانند شـما نيـز ا تجـار ااشـان
مالياآ بگيراد هکاتب بغدادي  1370ص135ا؛ ارا پناهندگان چه ا اهل کتـاب باشـند و چـه ا سيـر
اهل کتاب به حکز تاة «لَا انهاکزُ اللَّه َنِ الَّذِانَ لَز اقَاتِلُوکز فِي الدِّانِ وَلَـز اخرِهُـوکز مِّـن دِاـارِکز أَن
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تَبَرُّوهز وَتُقسطُوا إِلَيهز إِنَّ اللَّه اتِبُّ المُقسطِينَ» هممتتنه8 :ا هر نو کمـک و خـدمتي بـه تنـان هـااز
اس ،و تااآ و رواااآ وارد شده در مورد مستأمنان – که ا ـز ا پيمـان ذمـه و پيمـان هدنـه اسـ– ،
مخصوص کساني اس ،که خارج ا نـوان «پناهنـدگي» ميخواهنـد بـه صـورآ دااـز اـا مو ـ ،در
سر مين اسالمي حضور داشته باشند.
شيخ طوسي در مبسوط مينواسد :امان بر دو سز اسـ :،هدنـه و ذمـه« .هدنـه» ـرارداد مو ـ ،و
«ذمه» رارداد دااز اس .،قد «هدنه» ميتواند در برابر پرداخ ،ـوض منعقـد شـود و ميتوانـد بـدون
وض و پرداخ ،مالياآ باشد .ولي در قد «ذمه» الزاماً ااـن دو شـرط در نظـر گرفتـه ميشـود :اکـي
پرداخ ،مالياآ ذمه و داگري تسليز در برابر احکام و وانين اسالم؛ ارا در رتن کراز تمده اسـ ،کـه
بااد با اهل ذمه هنگيد تا تنگاه که هزاه را بپردا ند و احکام اسالم را پـذارا باشـند .سـپس مينواسـد:
پيران و ا کارافتادگان و نان و کودکان ا پرداخ ،مالياآ هزاـه معافنـد و بـراي ماليـاآ هزاـه ميـزان
مشخصي ذکر نشده و تعيين مقدار تن ا اختياراآ حاکز اسالمي اس ،که با مالحظة وضـ مـالي تنـان
مقدار مالياآ را مشخص خواهد کرد هطوسي بيتا ج  2ص50 - 36ا.
و اما معاهد – اعني کسي که طرف رارداد هدنه اس – ،کسـي اسـ ،کـه ميخواهـد بـه صـورآ
مو  ،در سر مين اسالمي حضور داشته باشد .اان فرد نيز درصورتيکه بيش ا اـک سـال در سـر مين

اسالم بماند ال م اس ،مالياآ هزاه را به مقداري که امام مصلت ،ميداند بپردا د .ولـي شـيخ طوسـي
دليلي براي لزوم پرداخ ،اان مالياآ ذکر نکرده اس .،وي در ادامة سخن خواش به ذکر تعهـداتي کـه
بااد اهل ذمه در برابر دول ،اسالمي داشته باشند پرداخته مينواسد :اان شرااه و تعهداآ بـر دو سـز
اس :،اک دسته شرااطي اس ،که بااد تن را انجام دهند و داگر اموري اس ،که متعهـد ميشـوند تن را
تر کنند .تننه التزام بدان واهب اس ،اکي پرداخ ،مالياآ هزاه و داگـري تسـليز در برابـر احکـام
اسالم اس .،اما تننه را بااد تن را تر کنند بر سه سز اس:،
 .1اموري که با قد امان منافاآ دارد.
 .2اموري که به مسلمانان اان مي ند.
 .3اموري که ا دادگاه اسالم مصداق منکراآ و ا مال ش ،اس.،
تنگاه شيخ طوسي به تبيين اان ا سام ميپردا د و همکاري با دشمنان اسالم را مصداق سـز اول و
ااجاد مراکز بادآ و پرورش خو و توليد شراب را مصداق سز دوم و ارتکاب نـا و تـل و سـاار
منکراآ را مصداق سز سوم دانسته اس ،هطوسي بيتا ج  2ص50 - 36ا.
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بر اسا

فقه اسالمي تننه ا شرااه مزبور بااد در خصوص همة پناهندگان بـه کـار گرفتـه شـود

همين امور سهگانه اس ،که شيخ طوسي تنها را به نوان امور دمي اعني امـوري کـه اهـل ذمـه بااـد
ملتزم به دم ارتکاب تن باشـند تورده اسـ ،امـا تـن دادن بـه مجا اآهـاي اسـالمي در سيـر احـوال
شخصي را ال م ندانسته و پرداخ ،مالياآ هزاه را نيز تنها در صـورتي ال م دانسـته کـه افـراد مسـتأمن
نخواهند در لمرو اسالم کمتر ا اک سال حضور داشـته باشـند .و چـون پناهنـدگان در اصـطالح و در
وا امر ا هيچاک ا افراد ااد شده بهشمار نميتاند هراً ال م نيس ،به شرااطي هز تر امـوري کـه
مصداق خيان ،و انتراف اخال ي و اا فساد اهتما ي اس ،ملتزم باشند .ال م به ذکر اس ،کـه بسـياري
ا فقها پيمان ذمه و ندگي داامي در سر مين اسالم را به شرط پرداخ ،مالياآ هزاه براي همـه افـراد
سيرمسلمان ا ز ا اهل کتاب و سير اهل کتاب هااز دانستهاند.
نتيجه اانکه پناهندگان چه ا اهل کتاب باشند و چه ا سير اهل کتاب تاب ـوانين اسـالم نيسـتند و
وانين مقبول خود تنان دربارهشان اهرا ميگردد .اما نسب ،به پرداخـ ،ماليـاآ اگـر تنـان را بـه حکـز
مستأمنان ا کمار حربي بدانيز درصورتيکه بخواهند بيش ا اک سال در لمرو دولـ ،اسـالمي ا امـ،
کنند ال م اس ،به ميزاني که حاکز اسالمي صالح ميداند مالياآ بپردا ند .اما داگر تعهداآ پناهنـدگان
چيزي نيس ،هز تننه همة ملل ههان به طور طبيعي ا هر کسي که بخواهـد در لمـرو تنـان نـدگي
کند متو هستند .بنابراان پناهندگان نميتوانند به نم داگران ليه دول ،ميزبان هاسوسي کننـد و اـا
با دشمنان اان کشور همکاري داشته باشند و اا ا مالي کـه موهـب اخـتالف در نظـام مـومي کشـور
اس ،انجام دهند .در سير اان صورآ دول ،اسالمي ميتواند تنها را ا سر مين خود اخراج کند.
نتيجهگيري

حقوق پناهندگي در اسالم با ارائة حمااـ ،بيشـينه بـه پناههواـان و پناهنـدگان اختيـاري و اهبـاري و
مهاهران ميتواند منب الهامبخشي در هه ،توسعة حقوق بينالملل پناهندگي بهشمار برود .با توهـه بـه
تااآ متعدد رتن کراز ا همله تاة  6سورة توبه روااـاآ متعـددي ا پيـامبر و ائمـة معصـوم و

سيرة تن بزرگواران و نيز سيرة خلماي اسالمي در حماا ،ا حقوق پناهندگان و پناههواان شاهد نـو ي
انسجام و اتماقنظر در تراء فقها و حقوقدانان مسلمان هستيز در خصـوص مشـرو ي ،و ـانوني بـودن
پناهندگي و لزوم دفا ا پناهندگان و بهواژه تنان که سابقة دشمني و داوآ با مسـلمانان را نداشـتهاند
هرچند در باب هزئياآ اختالفاتي نيز مشاهده ميشود.
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حقوق پناهندگي در اسالم تت ،کليدواژههااي همنون « قد استيمان» «امان» «هوار» و «هجـرآ»
شناسااي ميشود .در « قد امان» الزامي به وهود منمع ،نيس ،بلکه در صورآ دم اضـرار بـه هامعـة
اسالمي معتبر خواهد بود .همننين ا لتاظ با ة ماني قد پناهندگي ا وال مختلمي ناظر بر چهـار مـاه
اک سال ده سال اا دم وهود متدودا ،ماني توسه فقها ذکر شده که به نظر ميرسـد بـا توهـه بـه
رواااآ و سنن ول اخير ا تبار باالتري دارد .ا هملة داگر نکاآ اختالفي دم اا امکـان هـوا امـان
دادن همعي ا هانب تحاد مسلمانان اس .،با توهه به اانکه پناهندگي افراد مسلمان در دوران حکومـ،
خليمه اهلل و امام معصوم کمتر فرض خارهي دارد پناهندگي در دوران سيبـ ،امـام موضـو ي ،دارد

که تن نيز ا دو حال خارج نيس :،اا در شرااطي اس ،که حاکز اسالمي به صورآ مشـرو بـه ـدرآ
سياسي دس ،اافته و اا به صورآ سيرمشرو ـ براي مثال ا طراق ور و سلبه ـ حکوم ،را به دسـ،
گرفته اس .،در حال ،اول حاکز اسالمي ميتواند بنا به مصلت ،هامعة اسالمي دستور وهوب اا منـ
تن را به صورآ دستههمعي اا فردي صادر کند .در حال ،دوم منعي وهود ندارد بجز در مـواردي کـه
پناهندگي به دول ،سيرمسلمان موهب سرافکندگي و خواري مسلمانان باشد و اـا پناهنـده در صـورآ
پناهندگي نتواند ا ت ادي مذهبي و مـل بـه فـرااض دانـي ا ـز ا واهبـاآ فـردي و اـا اهتمـا ي
برخوردار گردد که در اان صورآ مسئلة تعارض مصالح و مماسد مطرح ميگردد.
همننين تکاليف و وظااف پناهندگان با وظااف مستأمنان و حتي وظااف اهل ذمه و ا لي،هـا اکسـان
نخواهد بود؛ ارا پناهنده کسي اس ،که ا تر

ظلـز داگـران بـه دولـ ،اسـالمي پناهنـده شـده و هـراً

مستتق حقوق واژهاي اس ،که اهل ذمه سزاوار تن نيسـتند .در ااـن مينـه دولـ ،اسـالمي ميتوانـد بـه
صورآ واژه مقرراتـي را مطـرح کنـد و بـه تناسـب مـوارد و شخصـي ،پناهنـدگان انونـاً تکـاليف اـا
معافي،هااي براي تنان وض کند؛ مثالً دم درااف ،مالياآ ههزاها ا پناهندگان به سبب نداشـتن توانـااي
مالي .بنابراان ميتوان گم :،شرااه اسالم در برابر پناهندگان مشابه همان شرااطي اس ،کـه در کنوانسـيون
ژنو مطرح گرداده اس،؛ ارا در اانگونه موارد مبناي وض مقرراآ سيرة قال و رف بينالمللي اس.،
با توهه به هميـ مباحـث مطرحشـده دال بـر حمااـ ،بيشـينه ا پناهنـدگان و پناههواـان و کثـرآ
پناهندگان مسلمان ميتـوان حقـوق پناهنـدگي اسـالمي را سـکواي بـراي الهامبخشـي و ارتقـاي حقـوق
بينالملل پناهندگي کنوني رار داد .اان رواکرد هنجاري و منسجز به شکافهاي بـه وهـود تمـده بـر اثـر
توسعة گسستة حقوق پناهندگي خاتمه خواهد داد و حدا ل حقوق بشري اان گروه ا انسـانها را تضـمين
خواهد کرد .مباحثي نظير تمکين و احترام دول،ها و تحاد هامعه به پناهندگي فرد اا گروهـي ا افـراد کـه
توسه اکي ا ا ضاي هامعه امان داده شدهاند بسيار فراتر ا حقوق بينالملل کنوني پناهندگي اس.،
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