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 دهيچک

ثري و با داشتن صبغة مثبـ،  ا   مـان هاهليـ، هممهـوم هـوارا  حمـااتي حـداکحقوق پناهندگي در اسالم 
دهد. در اان  مينه  منـاب  اسـالمي  ا ـز ا  تاـاآ  ـرتن کـراز  هواان ارائه ميمند را به پناهندگان و پناهنظام

مااـ، بـا دانـان بـر ااـن حو خلماي اسالمي و نيز تراء فقهـا و حقوق و ائمة اطهار رواااآ  سيرة پيامبر

ر لمان در  صـ  پناهنـدگي بـه افـراد مسـلمان و سيرمسـ«استيمان اا امـان»حدا ل مستثنياآ تأکيد دارند.  قد 
هاي اسالمي در  بال اکداگر ا  همله موضو اآ بررسي شـده سيب،  و حقوق و تکاليف پناهندگان و دول،

ماا، تحـاد هامعـة حپناهندگان در شود که مشاهده مي اس،. با توهه به تااآ  رواااآ و سيرة معصومان

ابه حالـ،  مشـ اسالمي و دول، اسالمي  رار دارند  مگر اانکه هدف فرار ا   دال، و  انون باشد که در ااـن
شـده تتـ، حقـوق هـاي ارائهکنوانسيون ژنو  حمااتي در کار نخواهد بود. با توهه به گسسته بـودن حماا،

 نوان منبـ  حقـو ي  اخال ـي و توانـد بـهين اسالم ميتنها  دان مبالملل  پناهندگي کنوني و  دم کماا، بين

 اري رساند.االملل پناهندگي بشري به ارتقا و توسعة بيش ا  پيش حقوق بين

 .الملل پناهندگي   قد استيمان  امانپناهنده  اسالم  فقه  حقوق بين ها:کليدواژه
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 مقدمه

هـا را نسـب، ول،دکـرده و  يتلق يک اصل اخال اان را اارکه پناه دادن به فر  المللنيبرخالف حقوق ب

ع، اشـر ما نموده  درنه اکتين  مادر ا ايهاهيتنان ت اد گذاشته اس، و تنها به توص فتنراپذن اارش ابه پذ

 ةک  ا ـداـ و بـه صـورآ يناو د ياله ةادن به مظلومان به  نوان اک وظيمپناه د  ا  همان تسا  ياسالم

تنجاکـه تا  ز ندانسـته اسـ،انـه هـاين  مارا در ا يانگارگونه مسامته و سهلچيمطرح بوده و ه يحقو 

 ا  يتـاروا در اسـا  نيهمـ بـر و مان افراد مسلمان به حساب توردهابه مظلومان را ضعف ا يتوههيب
تـا  ي  بيهحر ـامل «بِمُسـلز سيفل جبها فلز نيللمسلم اا ينادا اامُناد سمِ َ مَن»که  دهاگرد نقل امبريپ

 خوانـديفرام شاخـو يارا به را اننامسلمکه  بشنود را يانسان يصدا که يمسلمان هر ؛ا108ص  11ج 

 ردوا پناهنـدگان خصـوص در منتصـراً هرچنـد ،اـروا ناا .س،ين مسلمان ندهد  مثب، پاسخ او به و

 و نـدگانپناه کـه اس، روشن يول شوديم  رمسلمانيس و مسلمان ا  ا ز ي ادهادستز هر شامل و نشده

 ژهاوهبـ و مسـلمان هـر بـر و هسـتند مظلومـان قامصاد نابار تر ا  ش اخو ةکاشان و وطن ا  توارگان

. کنـد اسـتماده تنان ا  ظلز رف  يبرا شاخو امکاناآ ةهم ا  و دهد پناه تنها به اس، ال م ي اسالم دول،
ان و اـهوناهپ، ا  حقوق پناهندگان  احما يار شمند برا يمنابع يمقرراآ و احکام اسالم  ن اسا ابر ا

 ا.5ص  2009  ايد هرهااتيم شمارمهاهران به

توان در  رتن کراز  رواااآ و احاداث  سيرة پيامبر در دان اسالم را مي« پناهندگي»رد پاي ممهوم 

تأکيـد و حمااـ،  دانان اسالمي دنبـال نمـود. همـينو خلما و تراء فقها و حقوق و ائمة معصومان

هاي گونـاگون حداکثري موهب شده اس، تا رواة حمااتي سطح باال و تقراباً پااداري در تمام دوران

هاي مسـلمان شـواهدي مخـتله بـه ها و دول،و هوام  اسالمي وهود داشته باشد. رواة کنوني مل،
ميزبـان ا  پناهنـدگان  نوا ي کشورکه گاهي شاهد حماا، حداکثري و مهمانايگونهدهد  بهدس، مي

هواان مسلمان و سيرمسـلمان. هستيز و گاهي شاهد با گرداندن  بيرون راندن و حماا، نکردن ا  پناه

ميليون نمر پناهنده در کشورهاي  ضو سا مان کنمـرانس اسـالمي  نـدگي  7/8در حال حاضر   راب 

ي ثبـ، شـده توسـه سـا مان ميليـون نمـر ا  تنـان پناهنـدگان فلسـطين 4کنند کـه ا  ااـن ميـان  مي

ميليون پناهندة  را ـي در کشـورهاي ااـران  اردن و سـوراه و سيـره  2/2ا هستند. اکنون UNRWAه

اند. امـا گـاهي همنـون خوبي پذاراي تنها بودهساکنند که با توهه به امکاناآ موهود  اان کشورها به
 27 راق و اسکان مو ـ، -ر مر  سوراهد« الوليد»هزار پناهندة فلسطيني در اردوگاه  2اسکان دو سالة 

دهندة وخامـ، اوضـا  هزار تن ا  مسلمانان ميانمار در اردوگاه کميسـارااي  ـالي پناهنـدگان  نشـان
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هاي  ملـي ا. ااـن  ـدم مطابقـ، رواـه9ص  2008پناهندگان در کشورهاي اسالمي اسـ، هتـر   

م به تعداد  اـادي دولـ، اسـالمي در هاي اسالمي با هنجارهاي دان اسالم  به تجزاة داراالسالدول،

 ا. 62ص  2008معناي نوان و منمک ا  هز نسب، داده شده اس، هالمدمد  
 و «مانياسـت»شمول تن   قـد  ةراف داابه تعر  «يپناهندگ»ممهوم  گوناگونوهوه  ين مقاله با بررساا

صـوم و در حضـور امـام معب، و  مان يتن در  صر س يها  تماوآبه تن مربوط هايملزوماآ تن  استثنا
 ياراـپـردا د. يالملل منيحقوق ب ةتوسع منظوربه ياسالم يا  حقوق پناهندگ يبردارامکان بهره  ،انها

ش ي  پـش ايبـ ةتوسـع بـراين اسـالم اـپناهندگان در د يشده براارائه يحداکثر يها،اهستن ا  حما
دانان مسـلمان حقوق نظرحمطم  ريان اخيلاس، که در سا ايکردهااا  رو يکا يالملل پناهندگنيحقوق ب
  اي؛ رهـا2008؛ تـر   2008؛ المدمـد  2008ز  ي؛ الـرح1996رمسلمان  رار گرفته اس، هفالداوئر  يو س
 ا.2013،  ي؛ س2011ه  ي؛  سم2011ر  ي؛ من2009

 كليدي م و واژگانيمفاه يبررس
 المللنيدر حقوق ب يف پناهندگيتعرالف. 

و بـه   شـرب حقـوق نظام در که اس، ياصطالحات همله ا  «يپناهندگ» و «پناهندگان»  «پناهنده» اصطالح

 تنکـه وهـود بـا. اسـ، هشـد اسـتماده مکرر ا  تنها و بوده متداول اريالملل  بسنيحقوق ب  تر ام يمعنا
 و «پناهنـده» اصـطالح امـا  نشـده فاـتعر بشـر حقـوق اسناد در يبشر حقوق اصطالحاآ ا  ياريبس

 کسـي گمتـه هبـ «پناهنـده» ي طورکلبه .اس، ربهذي اسناد در يمشخص ممهوم و امعن يدارا «پناهندگان»

 تورده نـاهپ يگراد کشور به و کرده فرار کشورش ا   ت ار و بيتعق ا  ماندن مصون منظور به که شوديم

 نظـام در يطـوالن نسـبتاً ةسـابق يدارا يپناهنـدگ وضو م که روا تن البته ا.221ص  2004باشد هکوندا  

بـه  و سـتزيب  ـرن لااوا در المللنيب حقوق ننوا نظام يريگشکل ا  پيشنه تن به يشيپ و بوده المللنيب

 يمعنـا و ومممهـ ارائـة يبـرا هـز ايهـاتالش گردد يبـا م  مينـه ناـا در چندهانبه و دو يهامعاهده
 ا  يمممهـو ارائـة بر يمبتن شتريب فاتعار ناا ا.3ص  1992  يگرفته اس، هموسل صورآ تن ياصطالح

 يبعـد اسناد ناتدو در وهيش ناا و بوده المللنيب حقوق يامعاهده اهداف نيتأم يبرا «پناهنده» اصطالح

 ةمـاد رد  اصـطالح ناـا بـه مربـوط فاتعار ناترهام  نسبتاً و ناترمهز ا  يکا. اس، شده مرا اآ زين

 .اس، شده هارائا« 1951ه پناهندگان ،يوضع به مربوط ونيکنوانس» کا

 کسـي هـر بـه «پناهنـده» واژة  حاضر ونيکنوانس که در اس، تمده ژنو 1951 ونيکنوانس اول ةماد در

 28 يهاونيکنوانسـ ااـ  1928 ژوئـن 30 و 1962 مـه 12 يهانامـهموافق، حسب که بر شوديم اطالق
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 پناهنـدگان  يالمللـنيب سـا مان نامةاسا  اا  1939 سپتامبر 14 پروتکل  1938 هافور 10 و 1933 اکتبر

 بـه و اسـ، افتـاده اتمـاق 1951 هاـژانو اول ا  شيپ که يحوادثنتيجة  ا درا  باشد شده شناخته «پناهنده»

 بـودن دارا ااـ ياهتما  گروه کا در ،ا ضو مذهب  نژاد  خاطر به ت ار و بيتعق ا  هموه تر  سبب

 نيچنـ سـبب بـه و بـرديم سـر بـه خود ي اد سکون، متل کشور ا  خارج در خاص  ياسيس  قيدة

 . س،ين کشور تن به با گش، به مند ال ه اا و  ادر ي ترس
 بنـده رمـذکوون يکنوانسـ و پناهندگان ي ال يااساريکم ةناماسا  فاتعر اسا  بر داگر  به  بارآ

 اسـ، ال م  شـود شـناخته پناهنده ي انون لتاظ ا  کسي نکهاا يبرا  ا1951 ونيکنوانس 1 ماده ا  2 الف

 بيـتعق ههاآ و باشد شدن بيتعق ا  موهه تر   سکون، متل اا متبو  کشور با اشرابطه  ط   ل،

 نکـهاا بـه مشروط باشد  يبخصوص ياهتما  دستة در ،ا ضو اا ياسيس ةدي ق ، يمل مذهب  نژاد  هز

 سـبب بـه ، يتابع نداشتن صورآ در اا و شود برخوردار خود متبو  کشور ،احما ا  نخواهد اا نتواند

 شـمول ا   صـراح، بـه هـز موضـو اتي البتـه .بـا گردد ون،سک متل کشور به نخواهد  موهه تر 
 مـداف  ليوک شتندا با  ادالنه   ضاوآ با صالح دادگاه در که ينامجرم  مثالً ؛اس، شده امستثن يپناهندگ

ن يهمننـ. شـوندينم متسوب پناهنده اندکرده تر  را کشورشان  ندان  ا  فرار خاطر به و شده متکوم

 حـق ند اهداشـت شرک، يهمعدسته کشتار رينظ ي موم يها يگريوحش و يهنگ اآاهنا در که يافراد

 ي سـربا بـه را خـود ناتابعـ  هنـ   مـان در دارد حـق يکشـور البتـه هـر. ندارند يپناهندگ يتقاضا

 بـه تالفـاآاخ و س،ين ا تراض حق که يموا ع در. باشند داشته ا تراض حق دابا ناتابع يول  فراخواند

 فعـاالن ريـنظ ترسـند يم ي ـانون گـرديپ ا  کـه ياناـفرار اندا د يم واهمه به را يالمللنيب حدود تدراج
 . دارند يپناهندگ حق  ياسيس

 ت ار  و شـکنجه ب يـتعق برابـر در دارد حق کس هر  بشر حقوق يههان يةا الم 14 ماده 1 بند طبق

 حـق بـرة مزبـور مـاد حاتصـر بـر  الوه. دانما ارياخت پناه گراد يکشورها در و کند يپناهندگ يتقاضا

ا و 1969ه قـااتفر وحـدآ سا مان يامنطقه ونينون کنوانسهم ياتن  اسناد منطقه ايشناسا و يپناهندگ

 يا و اسناد داخلـ1984هدانان برهسته هکارتاخناا ن و حقوقيالت يکااتمر يهاندگان دول،اکنمرانس نما

 ي ـانون اساسـو اصل اکصد و پنجـاه و پـنجز  25/9/1342پناهندگان مصوب  ةنامنايت 1نون ماده هم
 رسـديم نظـر اند. بـهظـاهر شـده «پناهنـده»د ممهـوم اـف و تتدادر مقام تعر  راناا ياسالم يهمهور

 اسـتناد ،يـ ابل زيـن يالمللـنيب و يههان ة رص در حال حاضر در که  «پناهنده» يبرا فاتعر ناترهام 

 ،يوضـع ونيکنوانسـ فاـتعر نباشـد  يداخلـ حقـوق ااـ خـاص منطقة به متدود صرفاً و باشد داشته
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 سـا مان ةناما  همله اسـا  يالمللنيب نامةموافق، يتن تعداد مااةاس، که بن 1951 مصوب پناهندگان

 گـروه کاـ در ،ا ضـو  يمذهب  ينژاد  لل به ت ار و بيتعق ا  هوهم ز تر يپناهندگان و ن يالمللنيب

 ا  پـس اياروپـا پناهنـدگان به ابتدا در ونيکنوانس نا. ااس،خاص  ياسيس  قيدة بودن دارا اا ياهتما 

 تن ي مـان و ايايـهغراف يها،امتـدود 1967 ةمعاهـد باتصو با که شديم متدود دوم يههان هن 

 .اف،ا توسعه ونيکنوانس يها،يفعال ةمتدود و شد برداشته
 1951 ونيکنوانسـ مماد  ي مان ،امتدود حذف بر  الوه  پناهندگان ،يوضع ةدربار 1967 پروتکل

 در امـا  برداشته را 1951 ونيکنوانس ايايهغراف و ي مان يها،امتدود پروتکل ناا. رديگيم دربر زين را
 داـهد يارهـايمع ا  يرويپـ به مختار اس، که داده اها ه ونيکنوانس تن  ضو يکشورها به  حال ني 

 ينيسـر م يپناهنـدگ منبـ  داگـر  ا الميـة .دهنـد  ـرار  مـل مال  را ونيکنوانس موارد همان اا باشند
 ونيسـيکم بـه فرانسـه ةنـدانما توسـه 1957 سال که در ياهيا الم سانوشيپ دنبالها اس، که ب1967ه

 تتـ، يمجمـ   مـوم 2312 ةنامـ ط  يط يشده بود  پس ا  ده سال بتث و بررس زيتسل بشر حقوق
سا مان ملـل در امـور  ي ال يااساريکم نامةاسا . ديرس باتصو به «ينيسر م يپناهندگ هيا الم»  نوان

اسـ،  يگـرامنبـ  د  ديسا مان ملل رس يمجم   موم بابه تصو 1950که در   اUNHCRه پناهندگان
دار اسـ،. مجمـ   هـدهرا  داراپا يهاحلراه يهووا  پناهندگان و هس، يالمللنيب ،احما ةميوظ که
ا  مـردم  يمختلمـ يهاتا گروه دهيتوسعه بخش ااساريکم يها،يولئبه مس تدراج سا مان ملل به  ي موم

 «، شـکنجهيـممنو »ون يکنوانس د.کن ،احما ستنديو پروتکل پناهندگان ن ونيرا که تت، شمول کنوانس
 ةن منظر کـه شـکنجه و ا ـاداا  ا  ان نقش دارداهو، ا  پناهاز در حمايرمستقيز به صورآ سيا ن1984ه

 اده و يموهه پناهنـدگان مطـرح باشـد هموسـ يهاا  تر  يکا نوان تواند بهيم أبه کشور مبد ياهبار
 ا.18ص  1393  يزاکهر

 در اسالم «يپناهندگ»ف يتعر ب.

 متمـاوآ  شـده مطـرح يالمللنيب اسناد در تننه با يفقه منظر ا  «يپناهندگ» و «پناهنده» فاتعر و ممهوم

انـد. ا  نموده ايشناسـا پناهنـده يبـرا را يحقو   مشتر  طور به يالمللنيب و يفقه مناب  هرچند  اس،

اسـ، کـه  يحالت تن و شوديکننده اشاره مسالباً فقه به اک شرط مستثنا  ف پناهندهادر تعر  منظر اسالم

تنها ن صـورآ  نـهاـزد  که در ااب  انون و  دال، بگريتعق  ا  يبخواهد تت، پوشش پناهندگ يمجرم

  يههعمـر داتيهرم به حساب م اشخاصين يس،  بلکه پناه دادن به چنيقتاً پناهنده نيحق يشخصن يچن

 يأَوْ آوَمَـن  أَح ـدَ َ حَـدَثاً » :نـدنقل شده اس، که فرمود امبرين اسا   ا  پي. بر هما217ص  1370
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 ـ خـود ـکـس  هـر ؛ا40ص  1تـا  ج يب  يهبخـار «نَيأَه مَعِـ النََّاسوَالْماَلئِکةِ وَهِ لَعْنَةُ اللََّهِ يمُحْدِثاً فَعَلَ

البتـه  مردم بر او بـاد. ةخدا و فرشتگان و هم را پناه دهد لعن، يا ممسداگردد و  يمرتکب هرم و فساد

کشـورها مصـداق  يداخلـن ي ـوان ةطبق همـ زينژنو و  1951ون يبر اسا  کنوانس يحت  ين شخصيچن

  انون پناهنده برخوردار گردد. يااتواند ا  مزايو نم نيس، «پناهنده»

 يرو يگـرادبه کشور   ل،اس، که به هر  يافراد تمامناظر بر  «پناهنده»ف موس  ا  اتعر  نابنابرا
اشـد و ب يپناهنـدگ هاا افراد فا ـد شـرااشکن و تواند ا ز ا  ظالز  مظلوم  افراد  انونين مااند و اتورده

  ا ايف نهـااـتعر  کـه اشـاره شـد گونـهمزبور اس،. امـا همان شخصل اصرفاً ناظر بر خواس، و تما

ز يـزبـور را نه ماگر را دارند و شرااد يبه کشور ياس، که درخواس، پناهندگ يناظر بر افراد «پناهنده»

آ  بـار «نـدهپناه»ن منظـر  اـدد. ا  اتواند پناهنده متسـوب گـريظالز نم  مثال . برايندانمايبرتورده م

، يلوئکـه مسـ کسـانيا اـگـران و نجـاآ دادن خـود و اان ديفرار ا  ظلز و طغ يکه برا : کسياس، ا 

و  ياسـي، سيـتورده و درصـدد اسـ، ا  مو ع يرو يگـرا، ا  تنان را به  هده دارد  به کشور داحما
 هسـتند ،اـسزاوار حما ياشخاصن يچن رد.، ال م را به دس، تويتن کشور استماده کند و امن ياهتما 

 75اـة  مينه  خداوند در تن يم. در هکنند، اد ا  تنان حماابا  يدوستنو  ةزيها به حکز انگانسان ةو هم

عَوَاللَّههِ لِ يسَب يما لَکُز  ال تُقاتِلُونَ فوَ» د:افرماينساء م سورة الْوِلْهداِِ وَسهاِِ النِّوَلرِّجهاِِ نَ مِهنَ ايفالْمُسْتَضهْ

 لَهدُ ْکَ اجْعَهلْ لَنها مِهنْوَا يهکَ وَلِنا مِنْ لَهدُ ْاجْعَلْ لَوَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها يقُولُوَِ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْينَ يالَّذ

 کنيـدکـار نميپي ا   ن و مرد و کود  نارگانيو نجاآ ب چرا در راه خدا ؛شما را چه شده اس،؛ «راًينَص

 يـةحده و ا  ناکن و نجاآ بـ رونيب که مردمش همه ستمگرند  نيسر م ناما را ا  ا  بارالها :نداگويکه م
 ةهمـ  قـ،يدر حق ؟مـا روانـه کـن يبـرا يمـددکار ا  هانب خود اابمرس، و  يسرپرست ما يخود برا

 يناهنـدگپ خداوند متعال مسـلمانان را بـه دفـا  ا  تنـان فراخوانـده  در صـورآ  هات اان که در يکسان

ز يـظلـز ن ا ا  ظلـز ملـ،  واـباشـند و  يخواهند بود  خواه ا  ظلز دول، فـرار «پناهنده»مصداق بار  

 . يوانيو ح يالآ ماداا تمااو  ياسيا ساو  يا نژاداباشد و  يدتيبرخاسته ا  اختالف  ق

  تذکرة الفقهاذ در کتاب  حلّي  المهاند. دهکر «پناهنده»و  «يپناهندگ»ا   يماتعار فقها نيز مبادرآ به ارائة

 تنهـا درخواسـ، رفتناپـذ منظـور به کمار با متارکه  «امان  قد»: اس، کرده فاتعر گونهناا را «پناهندگى»
 و «يپناهنـدگ»  الدوليـ  العالقات و االسالم کتاب در .ا414ص  1تا  ج يب  ياس، هحل دادن مهل، بر يمبن

 را تن بـه وفاى خداوند که اس، يشر   قود ا  ي قد :ا   بارآ «امان»: اس، شده فاتعر گونهناا «امان»

 ااـ مستأمن طرف ا   بول و دهندهامان طرف ا  جاباا شود؛مى منعقد  بول و بجااا با و اس، داده دستور
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 امـان مکـه اهـل بـه مکه  فتح هنگام  ارا ؛شودمى دهيفهم اکرم رسول ةريس و فعل ا  مسئله ناا بعکس.

دانسـته   قـد را «امـان» و «يپناهندگ» لفمعةالفدمشهيهاشةح در زين يثان ديشه .ا319ص  1363  يميدادند ه م

 .ا396ص  2تا  ج ي املي  بمکي گردد همي منعقد اشارة  ابل فهمي اا کتاب اا و لمظ هر با که اس،

 در اسالم  يمنابع حقوق پناهندگ

 ةري  سـاآاـ ـرتن  روا :کـردز ي مـده تقسـ دسـتةتوان به چهـار در اسالم را مي يمناب  حقوق پناهندگ

د تـا شـوميل يـتلتن چهار منب  اا  . در ادامهيدانان اسالمو تراء فقها و حقوق  اطهار ةو ائم امبريپ
 و بعضاً اختالف نظراآ تبيين گردد: هاشده  شقوق تن  استثنا، ارائهاسطح حما

 ميقرآن کر .1

تااآ  ـرتن کـراز اسـ، کـه ااـن موضـو  را   ا  هر دليل داگر پيشپناهندگي و تعراف داارة شمول ادله 

 ةتاـ  در ااـن  مينـه تااآ تراناکي ا  پرارها ي واهب دانسته اس،. گاهکرده و پذارش پناهنده را   تشرا

اعنـي   مشـرکان مکـه خصـوصحتـي در  - پناهنـدگي را ةلئمسـ که در تن   ـرتن توبه اس، ةششز سور
رِکينَ اسـتَجَارَ  وَ»فرمااد: مي  هشمرد متترم ـ انناو مسلم تران دشمنان اسالمسرسخ، إِن  أَحَدٌ مِّـنَ ال مُشـ 

چناننه کسي ا  مشـرکان ا  تـو پنـاه خواسـ، تـا بـا ا؛ 6هتوبه:  «فَأَهِر ه حَتَّي اسمَ َ کالَمَ اللّه ثُزَّ أَب لِغ ه مَأ مَنَه

اي وحي تگاه گردد  حتماً پناهنـدگي او را بپـذار و ا  متتو کنداسالم تتقيق  ةترامش و اطمينان خاطر دربار

 شـرامه  تاـة ااـن به توهه . بااو را با امني، کامل به اردوگاه خصز با گردان  پناهندگي ةو پس ا  پااان دور

انـد کـرده اسـتناد مزبـور تاـة به پناهندگي  تجواز براي شده و برخي ا  فقها وا   مقبول اسالم در پناهندگي

 .ا14ص  2تا  ج ؛ طوسي  بي92ص  21  ج 1362؛ نجمي  259ص  1تا  ج  املي  بيمکي ه
 پـس کـه دباش پناهنده بودن متترم و يپناهندگ رسز به ناظر توانديم هز نساء سوره 90 و 80 اآات

 هنـ  و يريدرگ ا  که دشمن افراد ا  يگروه با هن  ا  را مسلمانان دشمنان  با هن  فرمان صدور ا 

 أَو  ثَـاقٌيمِّ نَهزيـوَبَ نَکز يـبَ  َـو مٍ يإِلَ صِلُونَا نَاالَّذِ إاِلَّ» :دافرمايم  داشته معاف اند گرفته کناره مسلمانان با

 يگروهـ بـا ته باشندپيوند داش که يسانک مگر ؛« َو مَهز  قَاتِلُوا ا أَو  قَاتِلُوکز ا أَن صُدُورُهز  حَصِرَآ  هَآؤُوکز 

 بـا دنيـهنگ اا ماش با دنيهنگ ا  تنان ةنيس کهيدرحال نداايب شما نزد اا اس،  يمانيپ تنان و شما انيم که

 مالحظـه کـه گونـههمان. دهدينم را تنان با هن  ةاها  شما به خداوند که  باشد تمده تن  به خود  وم
 کـه يافـراد به پناهندگان لکهب هستند  امان در  انوناً مسلمانان به پناهندگانتنها نه  مهاشر اةت ناا در  شد

 .هستند معارضهر ابليس و متترم زين باشند مسلمانان مانيپهز
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 اتيروا .2

 کـه البتـه شـدهسـن، نقـل عه و اهليق شـاا  طر ياآ فراواناروا  يپناهندگ ةنيث  در  مااما ا  نظر حد

تعـدد و   ناود ادن. با وهم به پناه داو نه دال بر الزا اس، مدتاً ناظر بر احترام و الزام به تعهد به پناهنده 

 يوسـنـه ا  يمن  ا، تعهداآ در ااو الزام به ر ا ياآ بر متترم شمردن پناهندگان و پناهندگاد روايکأت

، شـده اوار اکرم امبري  پا اصول کافيا  همله در  اس،؛ن مقوله اا ي، باالياهم دهندةنشان  همگان

  ج 1369  ينـيکله« هز اَدنـاهزبِـذِمَّتِ يسعامَن سواهز و  يدٌ  لاهز وَتَتَکافَأُ دِمائُه  اخوه اَلمُؤمنونَ»اس،: 

 هيـ ل يماننـد دسـ، واحـد يند و همگـايگر مسـاواکدا با  يمؤمنان ا  نظر ار ش خونا؛ 404ص  1

 تور اس،. ن تنها الزاماترن تنان نسب، به معروفاترو تعهد گمنام هستنددشمن 

کسان امه هتعهد و امان مسلمانان  » :ندکه فرمود اس، شده، اروا صحيفة امير مؤمنانن ا  يهمنن

ده اـدرا نا يکـس تعهـد مسـلمان هـر .المرا اآ اس،ال م ين تنان ا  هانب همگاتراس، و تعهد گمنام

 يزاـراه گر د و خداوند ]نسب، بـه مجـا اآ اوامردمان گرفتار ت ةفرشتگان و همانگارد به لعن، خدا و 

 ا.26ص  3تا  ج ي  بيهبخار« رداپذيا  او نم يو[ بالگردان و بدل اس،  رار نداده

د: سـخن يا  امـام پرسـ يکـه شخصـ اسـ، تورده ا  امام صادق يتاروا در الشيع  وسائلصاحب 

را  يشـهر مسـلمانانا   ياگـر سـپاه دارد؟ امـام فرمودنـد: ايچه معنـا« بِذِمَّتِهز أَدناهز يسعا» امبريپ

د: بـه اـا  سـپاه دشـمن بگو يفراهز اس،[ کس يرو يه پان هنگام که شراامتاصره کرده باشند و ]در ا

کـه در سـپاه  ين فـرداترن حال  اگر گمنـاما؛ در اکنزشما مال اآ و بتث  ةد تا با فرمانديدهبمن امان 

ن اـسپاه[ ال م اسـ، بـه ا ةفرماندتران افراد ]و ا  همله تهبرهس ياسالم حضور دارد به او امان دهد  برا

کنـد کـه تن حضـرآ ي، ماـروا ز ا  امام صادقين .ا67ص  15ج  تا يب  يحر امله داتعهد  مل نما

مسـلمانان  ـرار  ةاي کـه در متاصـرافـراد  لعـه ةهمـ خصوصمسلماني را در  ةامان برد  لي: ندفرمود

  «اسـعي بِـذِمَّتِهز اَدنـاهز»اس، و به حکز  مسلمانانداش،  تنميذ فرمودند و ابرا  داشتند که اان برده نيز ا  

 .ا67ص  15ج   تاي  بيحر امله حقو ي اس، که براي مسلمان در نظر گرفته شده اس، ةواهد هم

صـره يان اسالم شـهري را متااگر سپاه :ندکه فرموداس،  شدهرواا،  نيز ا  امام صادق

 يان دشـمنکرده باشند و مردم شهر ا  تنان تقاضاي امان کنند و تنان پاسخ رد دهند  ولي سپاه

ود و تسليز شوند  در امـان خواهنـد بـ  تصور کنند که پاسخ مثب، بوده و بر اسا  اان گمان

گونـه حقـوق همه مزاحمتي براي تنـان فـراهز تورد و تنهـا داراي تواند کمترانکس نميهيچ

 .ا237ص  4  ج 1369هکليني   پناهندگي خواهند بود
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 امبريـ  پا ياسـتئمان و پناهنـدگ ةا  رواااآ بسياري اس، کـه در  مينـاند   ياتننه ذکر شد نمونه

ن يو هوا  چنـ انمسلمان مدتاً ناظر بر احترام به  رار و تعهد ده که انقل گرد و امامان معصوم اکرم

وا  و هـاآ فـوق داشـ، اـتوان ا  مجمو ـه روايکه م يحداکثر برداشت  نابنابرا هستند. ي رار و تعهد

سـ، و نـه ا مسـلمانانا   يکـاپس ا  انعقاد توسـه  ياستئمان و پناهندگ ياحترام به تعهداآ و  رارها

 يندشـم ةابقسـ مسلمانانکه با  يبودن پناه دادن به افراد ي، و  انونياآ  مشرو ان روااا  ا وهوب تن.
ن يهمننـ شـود.ياسـتماده م يق اولاشوند  به طريپناهنده م مسلماناننداشته و ا  تر  دشمنان خود به 

 فاـدر تعر يگـرا، دامتدود ـ فرار ا   انون و  دال، ـ بجز استثناي« پناهنده»ف فقها ا  امطابق تعار

 تورده نشده اس،. «پناهنده»

 هريس .3

 يمثبتـ ةپيشين يدگپناهن ةنيز در  ميش ا  ظهور اسالم ني ربستان پ ةراهزذکر اس، که مردمان شبه  ابلابتدا 
و  يالـهي ب يهانامـها  نظام يمـيق طاـطر امـانا ا  ايمعنـهمعادل و هز «هوار»ند و ممهوم و سا وکار داشت
ن اـا  ا. پـس ا  اسـالم49ص  1972  يلـيده بـود ههماـنه گردانهاد ربستان  ةراهزدر سطح شبه ياخال 
گـزاردن  احتـرام دهندةنشـان کـه هااينمونـه. ا  اافـ، يشـتريد و نظام باگرد، اد و تقوأايمثب، ت ةنيشيپ

 لرسـو دختـر نـب ا  سـابقش همسـر بـه ابوالعـاص يپناهندگ اس،  ياسيس يپناهندگ اصل به مسلمانان
 راه نيبـ در د بـو رفته شام به تجارآ يبرا مکه مردم اموال با که يهنگام مکه  فتح ا  شيپ که اس، خدا
. کـرد رارفـ خـود ابوالعـاص و کردنـد ضـبه را او سـرمااة زيـن تنان و کرد برخورد مسلمانان ا  يگروه با

 نـاهپ سـابقش همسـر  نبا  به و شد نهامد وارد شبانه زين ابوالعاص و توردند نهامد به را او اموال مسلمانان
 ا  نـبا   نـدودب رفته مسجد به بامداد نما  يبرا خدا رسول که يهنگام .رديگ پس با  را خود مال تا برد
 ااـت: نـدفرمود مـردم بـه نما  ا  پس امبريپ. دادم پناه را  يرب بنابوالعاص من  مردم يا : د ادافر  نان انيم

 ا  شيپـ زيـن من  سوگند خدا به: ندفرمود خدا امبريپ. يتر: گمتند د؟اديشن زين شما دميشن من که را تننه
 نـبا  خانـه به امبريپ سپس. دهد پناه يکس به مسلمانان طرف ا  توانديم يمسلمان هر اما بودم  خبريب ناا
 مشـر  بـا لمانمسـ ا دواج که بدان اما مکن  يکوتاه شاخو ةپناهند ا  ايرااپذ در  دخترم: ندگمت و ندرفت
 ا.280ص  1353  يتاس، هتين مباح

ا   يگـراد ةدر فـتح مکـه  نمونـ ياُمّ هـانبه  هياميربن ابي هو  هشامبن حار داستان پناهنده شدن 

  نـدافتااطـال   يهـان امّا  پناهنده شـدن تن دو بـه  امبريکه پ يخ اسالم اس،. هنگامادر تار يپناهندگ

تـن   دو يخواهر امام  ل  يهانـ اُمّ  ماهراي مزبوردر  «. َد اَهَرنا مَن أَهَرآِ و اَمَّنّا مَن أمَّن،ِ» :ندفرمود
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بن يپنـاه تورده بودنـد  پنـاه داد.  لـ ة اوخـانــ بـهو  ـخـتــهاشـوهرش گـر شاناخو ا را  که  مذکور

و  بسـ،را  خانـهدر  يهان امّکشز؛ اما را مي نانارف، و گم،: به خدا  سز که ا يو ةخانبه  طالبياب

 بـرايحضـرآ رسـاند و را به اطال  تن  انارف،  هر سپس نزد رسول خدا وي مان  کشتن تنها شد.

 يما هز به هـر کسـ»: ندو فرمود ندرفتارا پذ يهان امّدر خواس،  زين تن دو امان خواس،. رسول خدا

 ا.54ص  4ج تا  ي  بهشامابنه «اس، اندر ام ياو هر کس را امان داده زاپناه داد  ياکه تو پناه داده
  يماسـال ةو  مـل بـدان در هامعـ يپناهنـدگرش اصل اشود که پذيم گرفته جهيا  تننه گمته شد  نت
شـده و يمبـه تن  مـل  امبريـا  وفـاآ پ پساآ و چه يتوهه بوده و چه در ح متل طعاً ا  همان تسا  
سـ،  بلکـه د او نبوده اايمشروط به تأ يو حت يمخصوص حاکز اسالم ياسالم ةهامع ز دريحق پناه دادن ن

ا اـگانـه يب توانسـ،ي  مار برخوردار بوديا  استقالل  قل و اخت کهدرصورتيهر مسلمان  ا ز ا  ت اد و برده 
 شـدند.يدار مبرخـور يو مـال ي، هـانيا افراد ا  مصـونان صورآ  تن فرد او در ا  را پناه دهند يگانگانيب

ن داده اه تنـان امـبـنکـه از اگانگان به توهّيب يگاه يتا تنجا بود که حت يپناهندگ وضو به م مسلماناناهتمام 
؛ ودنـدبباه کـرده در کار نبود و تنها اشـت ين امانيچن  در وا   يشدند  ولين اسالم مي  وارد سر ماس، شده
حـق  يچ مسـلمانيو ه شدندميبرخوردار  يو هان ي، ماليشد و ا  مصونيبا تنان همانند پناهنده رفتار م اما

ت، مصـل ياسـالم ةتنـان را در هامعـضـور ح يحـاکز اسـالم کهدرصورتيو   تعرض به تنان را نداش،
 .کنندن خودشان بدر ه يکرد که تنان را به سالم، تا سر ميرا مأمور م يدانس،  افرادينم

 دانان مسلمان آراء فقها و حقوق .4

ژه اوهان و بـو لزوم دفـا  ا  پناهنـدگ يبودن پناهندگ ي، و  انونيدانان مسلمان در مشرو فقها و حقوق

  ان اصـل اـبـودن ا يبـه  ـانون يو همگ کردندنمي دان را نداشتند  تردانابا مسلم يشمند ةبقتنان که سا

ه اه هرگونـ  ريپناهنـدگ بـارةح درااآ متعـدد و صـرااآ و رواانکه تادگاه اسالم ا تراف دارند؛ چه ااد

ه ااآ شـرايـهزئ خصـوص در ياختالفـات  ناـ. امـا بـا وهـود ااسـ، کردهک را بر متققان سد يتشک

 دو ربـارة  دن  سـم،اـشمندان مسلمان وهـود دارد. در ااان انديف پناهنده ميو حقوق و تکال يپناهندگ

 شود:ميبتث  «دگاه اسالماف پناهندگان ا  ديحقوق و تکال»و  «ماني قد است»مهز  وضو م
   ج1362  ينجمـشـود هيمر يتعب« امان»و  «استجاره»در فقه به   يپناهندگ ةمسئلمان: يالف. عقد است

 «معاهـد»و  «مستأمن»و امان دادن اس،.  يا پناهندگاخواستن  يپناهندگ «امان»و  «استجاره» .ا92ص  21

وارد شـده  ين اسـالميبه سـر م يگشود که به خاطر پناهنديگمته م يهستند و به کس اک معناهر دو به 

 داده شـودامـان  به کسيهرگاه   اسالم نظر ا. ا 158ص  1374  يدفاطميهس يماا ام، دا ياس،  نه برا
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کـه ا   کننـداهتنـاب  يه موظمند ا  هر نو  تعرض به هان و مال واپامقام و دونيا ز ا   ال  مسلمانان

اگـر   «امـان» ةا. به موهب تا350ص  1360  اشراقه ردکاد ا« ، ا  تعرضيمصون»به  نوان  توانيمتن 

 او و سـپس ا را بشـنوديهمعارف اسالم ياله المککه  يد تا  مانينکبه او ا طا  کردامان  يتقاضا يمشرک

 «مسـتأمن»  اصطالح در شود يداده م يکه به او امان و پناهندگ کسي .ا6 :هتوبه يدبرسان امنش متل به را

و  امبريـسن، پ  ا  خود  رتن  استجاره و امان در اصل ي انون فقه .شوديده مينام ـ بر و ن مستقبل ـ
  اخذ شده اس،. ة اطهارائم

م ا  نظـر اسال يافقه ين احکام  رتن و اسالم اس،  ولاهوا  پناه دادن به مظلومان ا  بار تر  نابنابرا
ک اـ، که هرسين يداترد .نظر دارنداختالف  افراد مسلمان ةهم يامان و حق پناه دادن برا ةراوسع، دا

 انيمنان و سـپاهدشـ يو حتـ گانگانيا  ب يا افراداحق دارد به فرد  ربهذياآ اا  مسلمانان به حکز روا
توانـد بـه صـورآ فرمانـده لشـکر مي ةخصز پناه دهد  ولي اختالف اس، کـه هـر مسـلمان بـدون اهـا 

نهـا هد و اـا تن امان و پناه داناساکنان مناطق درگير هن  با مسلم ةهمعي به همگي سپاه دشمن و همدسته
راتـر شخصاً اان اختالف و سطح حماا، بسيار فم پناهندگي سياسي دهد. تواند به افراد معدودي ا  تنانمي

 الملل کنوني و اا اهرا شده در کشورهاي مسلمان اس،.شده تت، حقوق بينهاي ارائها  حماا،
دم ل بـه  ـاـمتما يحلّـ متقّقسد: مرحوم انويم  نظرن اختالفاپس ا  نقل ا الكالم جواهرصاحب 

« هزبـذمتهز أدنـا يسـعا»ث ااطـالق حـد ي،  ولـن اسانا  ا  هانب تحاد مسلميهوا  امان دادن همع
 حضـرآ ، منقـول ا اـز روايـسـ، و نين يو همع يدر امان دادن به صورآ فرد يرساند که تماوتيم
 ؛سـ،د تن ااـذ فرمـوده  مؤيگانگان تنميهم  ب خصوصمسلمان را در  ةامان برد که تن حضرآ ي ل
  ن مطلـب را ااـز ايـن  مـراستدالل شـده اسـ، و « ناهزاَدبِذِمَّتِهز  يسعا» ة،  به هملان رواارا در اا 

ذ يـتنم يسـاکنان شـهر خصوصمسلمان را در  ة  امان بردسببن يتموخته بود و به هم ي ل حضرآ
بـه  و مربـوط يمـورداسـ،  ينکه حکمـاتوان به  نوان ايرا نم ي ل حضرآ ،ان  رواانمود. بنابرا
سـد: انويم االُمدر کتـاب  يشافع .ا92ص  21   ج1362  ينجمه خاص   ابل استدالل ندانس، ياوا عه

مـان گانگـان ايب ا همـ اـتواند به فرد يرر منده ميا ساا  ن ر منده ا ا ل  ا ز ا  مرد  و هر مسلمان بالغ
هز و مَـن سـوا ي ل دٌاهز وَ زتَتَکافَأُ دِمائُه اخوة المُسلِمونَ»اس،:  يث نبوا موم حد يدهد و مستند و

سـد: انويمز يـن  ناابـن  ابـد  يه معروف حنميفق .ا404ص  1  ج 1369  ينيهکل« بِذِمَّتِهز اَدناهز يسعا
 ااـ حصـار کاـ مـردم همـة اا و کمار ا  يهما ت اا يفرد به -مرد اا  ن –ا  مسلمانان ت اد  اکيهرگاه 
 د هنـ  شـودتنـان وارس، بـا يز ناسلمانان هام ا  کاچيه يبرا و بوده معتبر او امان دهد  امان يشهر
 ا.134ص  4  ج 1357  نا ابدابنه
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 يگروهـ .نظـر دارنـدگانگـان اختالفيب يدانان مسلمان نسب، به  مـان پناهنـدگن فقها و حقوقيهمنن

 ا111ص  4 ج  1369  يهشـافع مدآ چهار ماه منعقد گـردد يتواند برايمعتقدند که  رارداد امان حداکثر م

  2تـا  ج ي  بيهطوسـ اندز تـا ده سـال مجـا  دانسـتهيـن يک سـال و بعضـامدآ  قد امان را تا  يو بعض

 ااـاشـد و مسـلمانان در برداشـته ب يبـرا يمصـلتت کـه يا  فقها  رارداد را تا  مـان يگروه ي؛ ولا512ص

 يا بـرار ياند و  مـان متـدودز دانسـتهانبوده باشد  ها ياسالم ةبر اثر  رار داد امان متوهه هامع ياممسده
  کنـدينـه ذکـر مين  ماـانظـر فقهـا را در پـس ا  تنکـه اختالف الكالم جواهراند. صاحب تن ال م ندانسته

نظـر  اـن متـدودا، بـها يبرا يليدل ياند  ولز دانستهاک سال هااا  فقها  مان امان را تا  يسد: بعضانويم

ک اـ يضرورآ ههاد  سـال .ا103ص  2   ج1362  ينجمه ن باب مطلق اس،امربوط به ا ةرسد و ادلينم

نکـه ااهد بـود بـر انخو يليه را به مدآ ده سال متدود نمودند  دليبامان صلح حديپ امبرينکه پاا ااو   بار

 ؛مطلـق اسـ، مانين پاا خصوصه در شداآ واردارا تا  ؛باشد ين  مانيد متدود به چناهر  رارداد امان با

 توبه. ةسور 6 اةهمانند ت
ال م نيسـ، حتمـاً نمعـي بـراي   ننواسد: در  قد امـامي تذکرهدر  ي المه حلّدر باب نم  و ضرر نيز 

عتبـر اشته باشـد  ماسالمي دربر ند ةضرري براي هامع کهدرصورتيمسلمانان مطرح باشد  بلکه  رارداد امان 

 اداممـ –اد داگـر افر ااا ز ا  رهال سياسي و سيرسياسي  با رگانان  -ناحضور مستأمن  بنابراان خواهد بود.

 ـرارداد امـان بـا دولـ،  کهدرصـورتي  اي به دنبال نداشـته باشـدسالمي ممسدها هامعة در حضورشان که

 .ا399ص  12تا  ج همتقق کرکي  بي بالمان  خواهد بود  اسالمي و اا افراد مسلمان امضا کرده باشند

شـود؛ يمن نامتدود بـه مـورد مسـتأمن  يپناهنده ا  نظر فقه اسالمف پناهندگان: يتكالحقوق و  ب.
توبـه  ةورسـ رب مطـرح بـوده و در  ةاس، که در هامع« هوار»مان  نوان معادل ه «پناهنده»را  نوان ا 

. واضـح ا6 :هتوبـه «کاَلَمَ اللّه سمَ َا يتَّاستَجَارَ َ فَأَهِر ه حَ نَيإِن  أَحَدٌ مِّنَ ال مُش رِکِوَ»تن تمده اس،:  بارةدر

ن مطـرح اکه در احکام مسـتأمن  دهنده  منتصر به  دم تعرض پناهالعربةريجزاس، که حقوق هوار در 

 .نـددفا  ک يرش  در برابر هر خطاده که ا  هوار خواديده نبوده  بلکه هواردهنده خود را متعهد ماگرد

ان   ا  پناهنـدگ رب به دفا ةانگر اهتمام هامعيب« ر الجراديمن مج ياحم»مانند  ايهاالمثلضرب نيهمنن

 ش بوده اس،.اخو
 ين اصـل انسـاناـو ا تراف اسالم به ا يا تبار حق پناهندگ ة  ا  همله ادل« قد استئمان»صتّ،  ةادل

ف اهـل ذمـه و اوظـا ين و حتـاف مسـتأمناف پناهنـدگان  همـان وظـااف و وظاين  تکالا. بنابرااس،

پناهنـده  يگران بـه دولـ، اسـالمااس، که ا  تر  ظلز د کسي «پناهنده»را ا  ؛ز نخواهد بوديها ن،يا ل



  51 يالملل پناهندگنيحقوق ب هندگي در اسالم: منبعي براي توسعةحقوق پنا

 يمـاا امـ، دا يسـالما کشـور در معمـوالً کـه –اس، که اهل ذمه  ياژهاشده و  هراً مستتق حقوق و

 ستند.يسزاوار تن ن –اند ار کردهياخت

ه و اهـل ذمـ بـارةشـده درمطرح يمقـرراآ اسـالمد ا  مجمو ـه اـف پناهندگان را بااوظا  نابنابرا

ر د يدولـ، اسـالم :تـوان گمـ،يو م استنباط نمود، خاص پناهندگان يوضع ةن  ضمن مالحظامستأمن

، يتناسـب مـوارد و شخصـ بـهح و ررا مطـ يژه مقرراتـاـتواند بـه صـورآ ويپناهندگان م خصوص
مـان يپ يمدول، اسال که با يکسان بارةفقها در  نهنمو براي تنان وض  کند. يبرا يميپناهندگان   انوناً تکال

 .اندانسـتهد «هاـهز»تت،  نـوان  ياتير ابل اسماض را پرداخ، ماليه ساا  شرا يکاکنند  يذمه منعقد م

 يسـالمگـران  بـه دولـ، ااکه به خاطر تتقق  ـدال، و رفـ  ظلـز د يا  افراد ياتين مالياخذ چن يول

 .اس،رمعقول ياند  سپناهنده شده

 ا  احکـام يرويـاهل ذمه مطرح اس، تعهد تنان بـر لـزوم پ خصوصکه در  يه  موماا  شرا يکا

ن ينـچد بـه اـرسـد پناهنـدگان نبايکه بـه نظـر ميدرحال  اس، ايو هزا ياسيو س ياسالم  ا ز ا  مدن
مطـرح  ين التزاميان  چنشيالمللني، بي  به حکز مصونياسيرهال س بارةدر کهچنان ؛ملزم باشند يتعهد

انـد  اوردهين ين دو شرط را به صورآ  مـومان  اامستأمن بارةدر ياسالم  حت ينکه فقهااهالب ا س،.ين

 و –ها اند که مستأمن بخواهد سـالن دانستهااآ را مشروط بر ايمستأمن  پرداخ، مال خصوصبلکه در 

و  ياسـيسز اکب هـرامستأمن مرت کهدرصورتين اسالم بماند و يسر م در –سال  کا ا  شيب کزدس،

 کـرد خـراج ا ياو را ا  کشـور اسـالم داـبا :نداگويستند  بلکه مين يل به مجا اآ واگردد   ا ياهتما 

 .ا113ص  1388  ايخو يهموسو با او شده باشد ين شرطيچن  نکه در اصل انعقاد  قد امانامگر ا
ر اسـ، کـه د يطاهمـان شـراه اسـالم در برابـر پناهنـدگان مشـابه اشـرا :توان گمـ،يم  نابنابرا

 ـرف  و قـال  ةريوض  مقرراآ  س ي  مبناچنين شرااطيده اس،؛ چراکه در اون ژنو مطرح گرديکنوانس

کـه تتـ،  نـوان  يرمسـلمانيتجـار س يخ اسالم تمده اس، کـه بـراادر تار رو ا ااناس، و  يالمللنيب

 يهـاشـد کـه دول،يدر نظـر گرفتـه م ياتيـزان ماليتمدند  مين اسالم ميتجارآ به سر م يمستأمن برا

 گرفتند.يرمسلمان ا  تجار مسلمان ميس

اآ گمـر  ا  يزان ماليم ةدوم دربار ةميکه ا  خل يسد: هنگامانويم الخراجدر کتاب  وسفاابو ي اض
شـان از ا  تجـار ايـستانند  شـما نيکه تنان ا  تجار مسلمان م يزانيسؤال شد  پاسخ داد: به م يکمار حرب

 ريـچه ا  اهل کتـاب باشـند و چـه ا  س  را پناهندگانا ا؛ 135ص  1370  يبغدادد هکاتب ارياآ بگيمال

ارِکز  أَن اـخ رِهُـوکز مِّـن دِانِ وَلَـز  االدِّ يقَاتِلُوکز  فِانَ لَز  االلَّه  َنِ الَّذِ ن هاکزُالَا » ةااهل کتاب  به حکز ت
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ز ابـه تنـان هـا يهر نو  کمـک و خـدمت ا 8: هممتتنه «نَيتِبُّ ال مُق سطِاهز  إِنَّ اللَّه يتَبَرُّوهز  وَتُق سطُوا إِلَ

 –مـان هدنـه اسـ، يو پ ذمـه مـانيپ ا  ا ـز که –ن اه در مورد مستأمنشد اآ واردااآ و روااو ت اس،

ا مو ـ، در اـز اـخواهنـد بـه صـورآ داي  م«يپناهنـدگ»اس، که خارج ا   نـوان  يسانک مخصوص

 حضور داشته باشند.  ياسالم نيسر م

و    ـرارداد مو ـ،« هدنـه»سد: امان بر دو  سز اسـ،: هدنـه و ذمـه. انويم مبسوطدر  يخ طوسيش
توانـد بـدون يتواند در برابر پرداخ،  ـوض منعقـد شـود و ميم «هدنه»ز اس،.  قد ا رارداد دا« ذمه»

 يکـاشـود: يمدو شـرط در نظـر گرفتـه  ناـالزاماً ا  «ذمه»در  قد  ياآ باشد. ولي وض و پرداخ، مال

کـه  تمده اسـ، زادر  رتن کر  اران اسالم؛ يز در برابر احکام و  وانيتسل يگراو د  اآ ذمهيپرداخ، مال

سـد: انويسـپس م را باشـند.اه را بپردا ند و احکام اسالم را پـذاگاه که هزد  تا تنياهل ذمه هنگ باد ابا

 زانيـه ماـزهاآ يـمال يه معافنـد و بـرااـاآ هزيکودکان ا  پرداخ، مالران و ا کارافتادگان و  نان و يپ

تنـان   يوضـ  مـال ةمالحظاس، که با  ياراآ حاکز اسالمين مقدار تن ا  اختييذکر نشده و تع يمشخص
 . ا50 - 36ص  2 تا  جيب  يهطوس اآ را مشخص خواهد کرديمقدار مال

خواهـد بـه صـورآ يسـ، کـه ما کسـي –که طرف  رارداد هدنه اس،  يسک يعنا –و اما معاهد 

ن ير مسـک سـال در اـش ا  يب کهدرصورتيز ين فرد ناحضور داشته باشد. ا ين اسالميمو ، در سر م

 يخ طوسـيشـ يولـ .داند  بپردا ديکه امام مصلت، م يه را به مقدارااآ هزياسالم بماند  ال م اس، مال
کـه  يهـداتش  به ذکر تعاسخن خو ةوي در ادام اآ ذکر نکرده اس،.ين مالالزوم پرداخ، ا يبرا يليدل

 سـز  اآ بـر دوه و تعهدان شرااسد: اانويم  داشته باشند  پرداخته يه در برابر دول، اسالمد اهل ذمابا
تن را  شـوندياس، که متعهـد م يگر اموراد تن را انجام دهند و دااس، که با يطاک دسته شراااس،: 

احکـام  ز در برابـريتسـل يگـراه و دااآ هزيپرداخ، مال يکا . تننه التزام بدان واهب اس،کنندتر  

 ند بر سه  سز اس،:کند تن را تر  ابا تننه رااما  .اسالم اس،

 .موري که با  قد امان منافاآ دارد. ا1

 . نديان ماکه به مسلمانان   ي. امور2

 اس،.دگاه اسالم مصداق منکراآ و ا مال  ش، اکه ا  د ي. امور3
 سـز اول  وبا دشمنان اسالم را مصداق   يپردا د و همکارين ا سام مان اييبه تب يخ طوسيشگاه تن

ر اسـا ود شراب را مصداق  سز دوم  و ارتکاب  نـا و  تـل يجاد مراکز  بادآ و پرورش خو  و تولاا

 .ا50 - 36ص  2 تا  جيب  يسهطو سوم دانسته اس،منکراآ را مصداق  سز 
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ه شـود  پناهندگان بـه کـار گرفتـ ةهم خصوصد در ابا مزبوره ا  تننه ا  شرايبر اسا  فقه اسالم

د اـه باکـه اهـل ذمـ يامـور يعنا  يرا به  نوان امور  دم هاتن يخ طوسيشگانه اس، که ن امور سهيهم

احـوال  ريـدر س ياسـالم يهـاامـا تـن دادن بـه مجا اآ  ملتزم به  دم ارتکاب تن باشـند  تورده اسـ،

 راد مسـتأمنال م دانسـته کـه افـ يز تنها در صـورتيه را نااآ هزيو پرداخ، مال را ال م ندانسته شخصي

و در  اصـطالح در پناهنـدگان چـونو  ک سال حضور داشـته باشـند.انخواهند در  لمرو اسالم کمتر ا  

ه کـ ير  امـورتهز  يطاس، به شرايند   هراً ال م ناتيشمار نمد شده بهااک ا  افراد اچيوا   امر  ا  ه

 ياريبسـه اس، کـ ال م به ذکر اس،  ملتزم باشند. يا فساد اهتما او  يانتراف اخال  ان، ويمصداق خ

اد همـه افـر يه  براااآ هزين اسالم را به شرط پرداخ، ماليدر سر م يمادا يمان ذمه و  ندگيپا  فقها 

 اند.ز دانستهااهل کتاب ها ريرمسلمان  ا ز ا  اهل کتاب و سيس

تند و سـيسـالم نن اياهل کتاب  تاب   ـوان ريچه ا  اهل کتاب باشند و چه ا  س  نکه پناهندگاناا جهينت

 ن را بـه حکـزليـاآ  اگـر تنـااما نسب، به پرداخـ، ما .گردديشان اهرا مبارهخود تنان در مقبولن ي وان

ا امـ،  يسـالمک سال در  لمرو دولـ، ااش ا  يبخواهند ب کهدرصورتيز  يبدان يمار حربن ا  کامستأمن

نـدگان  پناهداآ گر تعهااما د .اآ بپردا نديداند ماليصالح م يکه حاکز اسالم يزاني  ال م اس، به مکنند

 ينـدگکه بخواهـد در  لمـرو تنـان   کسيا  هر   يعيملل ههان به طور طب ةچيزي نيس، هز تننه هم

ا اـنـد و کن ياسوسزبان هيه دول، ميگران   لاتوانند به نم  دين  پناهندگان نمابنابرا .کند  متو   هستند

ور کشـ يکـه موهـب اخـتالف در نظـام  مـوم يا ا مالاداشته باشند و  ين کشور همکارابا دشمنان ا

 . کند ن خود اخراجيرا ا  سر م هاتواند تنيم يمن صورآ  دول، اسالاا ريدر س .دناس،  انجام ده

 يريگجهينت

 و يو اهبـار ياريـان و پناهنـدگان اختاـهونه بـه پناهيشـي، باـحما   با ارائةدر اسالم يحقوق پناهندگ

ه بـشمار برود. با توهـه هب يالملل پناهندگنيحقوق ب ةتوسع هه،در  يبخشتواند منب  الهامين مامهاهر

و  عصـومم ةو ائمـ امبريـا  پ ياآ متعـدداـتوبه  روا ةسور 6 اةا  همله ت  زا رتن کراآ متعدد ات

 ي ان  شاهد نـواهو، ا  حقوق پناهندگان و پناهادر حما ياسالم يخلما ةريز سيتن بزرگواران و ن ةريس

ن ودبـ ي، و  ـانونيمشـرو خصـوص در  هستيز دانان مسلماننظر در تراء فقها و حقوقانسجام و اتماق

  اندشـتهن را ندااانو  داوآ با مسـلم يدشمن ةواژه تنان که سابقهو لزوم دفا  ا  پناهندگان و ب يپناهندگ

 شود. يز مشاهده مين ياآ اختالفاتيهرچند در باب هزئ
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 «هجـرآ»و   «هوار»  «امان»  «ماني قد است»نون هم ايهادواژهيدر اسالم تت، کل يحقوق پناهندگ
 ةه هامعـدر صورآ  دم اضـرار بـبلکه   س،يوهود منمع، نه ب يالزام « قد امان»در د. شويم ايشناسا
مـاه   بر چهـار ناظر ي  ا وال مختلمي قد پناهندگ ي مان ةن ا  لتاظ با ي. همننمعتبر خواهد بود ياسالم
بـا توهـه بـه  رسـدمي نظره که ب توسه فقها ذکر شده ي،  ماناا  دم وهود متدوداک سال  ده سال ا
ن مـاهـوا  ا انا امکـا  دم ي اختالف نکاآگر اد ةدارد. ا  همل ير ا تبار باالتري ول اخ  اآ و سنناروا

 وران حکومـ،افراد مسلمان در د يپناهندگنکه ا. با توهه به ان اس،انادادن همعي ا  هانب تحاد مسلم
، دارد يموضـو  بـ، امـاميوران سدر د يپناهندگ  دارد يمه اهلل و امام معصوم  کمتر فرض خارهيخل

درآ  ـبه صورآ مشـرو  بـه  ياس، که حاکز اسالم يطاا در شراا :س،يا  دو حال خارج ن زيکه تن ن
ه دسـ، بحکوم، را  ـ ق  ور و سلبهاا  طر براي مثال  ـ رمشرو يا به صورآ ساافته و ادس،  ياسيس

ا منـ  ادستور وهوب  ي ماسال مصلت، هامعةتواند بنا به المي ميحاکز اس  در حال، اول گرفته اس،.
کـه  يواردمـبجز در وهود ندارد  يمنع  د. در حال، دومکنصادر  يا فردا يهمعصورآ دستهه تن را ب
ورآ صـدر  شد و اـا پناهنـدهمسلمانان با يو خوار يرمسلمان  موهب سرافکندگيبه دول، س يپناهندگ
  ي ا اهتمـااـو  ي  ا ـز ا  واهبـاآ فـردينـاض داو  مـل بـه فـرا يمذهب ينتواند ا  ت اد يپناهندگ

 د.دگريتعارض مصالح و مماسد مطرح م مسئلةن صورآ  ابرخوردار گردد که در ا
اکسـان هـا ن و حتي وظااف اهل ذمه و ا لي،اوظااف مستأمن باتکاليف و وظااف پناهندگان همننين 
 هـراً  وولـ، اسـالمي پناهنـده شـده اس، که ا  تر  ظلـز داگـران بـه د کسي ارا پناهنده  ؛نخواهد بود

توانـد بـه دولـ، اسـالمي ميدر ااـن  مينـه  يسـتند. اي اس، که اهل ذمه سزاوار تن نمستتق حقوق واژه
اـا  تناسـب مـوارد و شخصـي، پناهنـدگان   انونـاً تکـاليف بـهو  کنـدح رمقرراتـي را مطـ  صورآ واژه
وانـااي ه سبب نداشـتن تمالياآ ههزاها ا  پناهندگان ب؛ مثالً   دم درااف، براي تنان وض  کند هاايمعافي،
انسـيون ااطي اس، کـه در کنوشرااه اسالم در برابر پناهندگان مشابه همان شر :توان گم،مي  بنابراان .مالي

 .المللي اس، قال و  رف بين ةگونه موارد  مبناي وض  مقرراآ  سيردر اان  اراژنو مطرح گرداده اس،؛ 
هواـان و کثـرآ شـده دال بـر حمااـ، بيشـينه ا  پناهنـدگان و پناه  مباحـث مطرحبا توهه به هميـ
بخشـي و ارتقـاي حقـوق تـوان حقـوق پناهنـدگي اسـالمي را سـکواي بـراي الهامپناهندگان مسلمان  مي

هاي بـه وهـود تمـده بـر اثـر الملل پناهندگي کنوني  رار داد. اان رواکرد هنجاري و منسجز به شکافبين
ها را تضـمين سستة حقوق پناهندگي خاتمه خواهد داد و حدا ل حقوق بشري اان گروه ا  انسـانتوسعة گ

اد  کـه ها و تحاد هامعه به پناهندگي فرد اا گروهـي ا  افـرخواهد کرد. مباحثي نظير تمکين و احترام دول،
  هندگي اس،.ني پناالملل کنواند  بسيار فراتر ا  حقوق بينتوسه اکي ا  ا ضاي هامعه امان داده شده
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