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  :چكيده

  وانداستناد كرده  سوره مباركه توبه6يه آ به  تنها پناهندگيباب مشروعيت اصلم در اعظفقهاي      
 روايات و قواعد فقهي ، از آياتوحال آنكه مي توان. انداختصاص داده حربي به كافرآن را
 در اين مقاله سعي شده .ه تناسب زمان مطرح نمودمباحث جديد رادر رابطه با پناهندگي بديگر 

با مراجعه به كتب فقهي و تفاسير معتبر موجود اصول مشروعيت پناهندگي استخراج و با هدف 
ترين قوانين داخلي و توسعه مفهوم پناهندگي، با ذكر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم

تر بين مسائل مستحدثه پناهندگي در دنياي امروز المللي در اين عرصه، به ايجاد ارتباط بيشبين
در اين . شودو مباني فقهي مرتبط پرداخت؛ امري كه در نوع خود كاري نوين محسوب مي

  ايناشاره و در پايان هر يك ازاصول مشروعيت پناهندگي ترين مقاله به دوازده  مورد از مهم
  .شودالمللي بيان ميه داخلي و بيناصول فقهي، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوع
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  مقدمه
انسان هميشه در طول تاريخ در مقابل برخي تهديـدات طبيعـي و غيرطبيعـي سـعي داشـته       

هر كس بنا به عللـي جـان يـا حقـوق            . دكن مناسب براي ادامه حيات خود تهيه        ياست پناهگاه 
 ديگر پناه برد؛ هر پناهنده عالوه بـر آنكـه طالـب    يود  را به مخاطره ببيند حق دارد به كشور خ

اش را مرتفـع سـازد؛ از ايـن رو    امنيت جاني است بايد بتواند احتياجات اوليه خـود و خـانواده     
اي زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن روياي هـر پناهنـده                  

پناهندگي حقي است كه به موجب آن هر كس كه به علل نژادي و مذهبي يـا مليتـي يـا                     . تاس
اش را در   هاي سياسي يا اجتماعي، جان و يا حقوق بنيادين خـود و خـانواده             گروه عضويت در 

پناهنـدگي از جملـه      .مند شده و به كشور ديگـر پناهنـده گـردد          تواند از آن بهره   خطر ببيند، مي  
 اسـت و    بـه رسـميت شـناخته شـده        )14مـاده ( ر اعالميه جهاني حقوق بشر    حقوقي است كه د   

تواننـد از آن    ژاد، مذهب، و يا سرزمين اصلي، مي        گونه تبعيض از لحاظ ن    تمامي افراد بدون هيچ   
 قـانون اساسـي آمـده اسـت كـه دولـت             يكـصدوپنجاه وپـنج   همچنين در اصل    . استفاده كنند 

كه  ني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد، مگر اين       تواند به كسا  جمهوري  اسالمي ايران مي    
المللـي،  تـرين قـوانين و مقـررات بـين    از عمده .طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند  

 .توان نام برد   نيويورك را مي   1967 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان و پروتكل         1951كنوانسيون
پناهنـدگي در فقـه   .  اسـت 1342گان ايران مصوب سال   نامه مربوط به امور پناهند    همچنين آئين 

آمده اسـت    اسالمي هم از جمله نهادها و عقودي است كه تحت عناوين استجاره، امان و زنهار              
استجاره و امان در واقـع       .انداين باره آورده   در  مفصل را  يو اكثر كتب فقهي در باب جهاد بحث       

ر اسـالمي اسـت كـه بـه موجـب آن دولـت              نوعي قرارداد مصونيت سياسي بيگانگان در كـشو       
  .اي كه قصد اقامت در كشور اسالمي را دارد امان بدهدتواند به بيگانهاسالمي مي

    گونه به انـواع پناهنـدگي دراسـالم و حقـوق         اي فهرست قبل از ورود به بحث اصلي اشاره      
ه در مـورد     مـصوب در حقـوق موضـوع       مقـررات رين قوانين و    تهمچنين بيان مهم   الملل و بين

  .رسدپناهندگي ضروري به نظر مي
  

  انواع پناهندگي 

  از ديدگاه اسالم) الف
هاي مختلف، تقسيماتي دارد و اين مسئله بيانگر اهميت پناهندگي در فقه اسالمي از جنبه

تقسيمات راجع . پناهان و صلح و آرامش جامعه انساني استدادن اسالم به مسئله پناه دادن بي
  :هندگي به شرح ذيل استبه انواع پنا
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منظور متقاضي پناهندگي از پناهنده شدن به سه صورت و : پناهندگي از نظر هدف) الف
          اقتصادي پناهندگي.2 پناهندگي سياسي.1 :تحت سه عنوان قابل طرح و بررسي است

  .)538ص ،1377شكوري،( پناهندگي نظامي. 3
 دهنده باشد يا يك مسلمان، بر دو نوع  امان از اين لحاظ كه حكومت اسالمي امان)ب
  .)415ص عالمه حلي،(  امان غيررسمي.2 امان رسمي. 1 :است
  :پناهندگي از جنبه كميت و تعداد پناهندگان به دو صورت وجود دارد)  ج
  .)350-351، ص1369 اشراق،(  امان عمومي.2  امان خصوصي.1
  

  المللاز ديدگاه حقوق بين) ب

 پناهندگي ، پناهندگي موقته عناويني از قبيل پناهندگي انبوه،الملل بحقوق بين در

هاي متفاوت ذكر بندي رغم وجود تقسيم علي. اشاره شده است پناهندگي ديپلماتيك،سياسي
 مشابه بوده الملل و فقه اماميه تقريباًشده در مورد انواع پناهندگي، مفهوم پناهنده در حقوق بين

الزم . شود ترس از ظلم و جور ديگران به دولت ديگر پناهنده ميو در هر دو پناهنده به خاطر
به تذكر است در حقوق موضوعه ايران راجع به انواع پناهندگي نظير آنچه در فقه اسالمي 

نصيري، ( گذشت مطلبي وجود ندارد و هيچ ماده و اصلي به مسئله انواع پناهندگي نپرداخته است

  .)341ص، 1372
  

   مربوط به پناهندگيقوانين ومقرراتاهم 

  المللحقوق بين )الف

ترين منبع حقوق پناهندگان در را اصلي توان آن بدون ترديد مي: ژنو1951كنوانسيون . 1
 ماده و در ضمن يك مقدمه، 46اين كنوانسيون مشتمل بر . الملل دانستچارچوب حقوق بين

اين كنوانسيون .  رسيد به تصويب1951 ژوئيه 28هفت فصل، يك الحاقيه و يك ضميمه در 
اين كنوانسيون . الملل وحتي حقوق ايران استترين مبناي حقوق پناهندگان در حقوق بينمهم

 مجمع عمومي تشكيل 7/429االختيار كه براساس قطعنامه در جريان كنفرانس نمايندگان تام
  .)346-347  ص1372نصيري، ( شده بود، به تصويب رسيد

 از نظر زماني 1951از آنجا كه كنوانسيون : وضعيت پناهندگان در مورد 1967پروتكل . 2
 و از نظر جغرافيايي به اروپا محدود بود، اما پروتكل، 1951به رخدادهاي قبل از اول ژانويه 

دفتر كميسرياي عالي ملل متحد در مورد پناهندگان در . گيرد را در بر مي1951كنوانسيون 
 متخصص 13اين كنفرانس متشكل از .  كنفرانسي تشكيل داد در شهر بالجيو ايتاليا1965آوريل 
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نويس پروتكلي به منظور حذف حقوقي از كشورها و متخصصان حقوقي بود كه پيش
كميسر عالي گزارش اين كنفرانس را . دكرمحدوديت زماني اول ژانويه از كنوانسيون را تهيه 

ده و گزارش كرنوانسيون ارسال نويس به كميته اجرايي و كشورهاي عضو كبه همراه متن پيش
شوراي اقتصادي اجتماعي در . را با اصالحات چندي به شوراي اقتصادي اجتماعي فرستاد

مجمع عمومي در . اجالس پنجاه و يكم خود با تصويب پروتكل آن را به مجمع عمومي فرستاد
  .)248ص ،1369 مدني،(  ماده از تصويب گذراند14پروتكل را در 1966 دسامبر 16

 پس از 1948اعالميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر  .اعالميه جهاني حقوق بشر. 3
تصويب در كميسيون حقوق بشر به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و مشتمل 

اعالميه جهاني حقوق بشر بدون آنكه سند قانوني محسوب شود صرفاً به .  ماده است30بر 
  . حائز اهميت استشدهالمللي تأييد  مرجع بينترينعلت اينكه از جانب عالي

با وجود اينكه تنها بين مسلمانان ( ماده 25 اين اعالميه در. اعالميه اسالمي حقوق بشر .4
آيند از  معتبر است ولي از آنجا كه مسلمانان به عنوان بزرگترين اقليت در جهان به شمار مي

  ). ويژه برخودار استياهميت
  

  ان حقوق موضوعه اير) ب
   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران155اصل . 1

تواند به كساني كه دولت جمهوري اسالمي ايران مي«:  قانون اساسي155موجب اصل ه ب
كه طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته  مگر اين. پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد

به عبارت ديگر در قوانين ايران . رد خاص ندايپناهندگي سياسي در قوانين ايران تعريف. »شود
     و1951ولي با عنايت به كنوانسيون .  خاص از پناهندگي سياسي ارائه نشده استيتعريف
پناهنده «: گونه تعريف كردتوان پناهنده سياسي را اين مي25/9/42نامه پناهندگان مورخ آئين

از ترس جان و شكنجه ) اسياز قبيل داشتن عقايد سي(سياسي فردي است كه به علل سياسي 
  .»باشد به كشور ايران پناهنده شوداش كه تحت تكفل او ميخود و افراد خانواده

  
  25/9/42نامه پناهندگان مصوب آئين. 2

 وزارت 14/9/42م  -3685 بنابه پيشنهاد شماره 25/9/42هيئت وزيران در جلسه مورخ 
  حال كه  .يزده تبصره به تصويب رسانيدنامه پناهندگان را طي چهارده ماده و سكشور آئين

ديم و با اهم كرالملل مورد اشاره حقوق بين ترين تقسيمات پناهندگي را در فقه اسالم ومهم
ذكر موارد  به بررسي مباني پناهندگي در فقه و مقررات موجود در حقوق موضوعه آشنا شديم،

  .مشابه با حقوق موضوعه خواهيم پرداخت
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   آن در فقه مشروعيتاصول پناهندگي و
   كرامت  انساني-1

ولقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البـر و          «: فرمايدسوره اسراء مي   70 آيه   خصوصدر اين   
مـا فرزنـدان آدم را       ؛»البحر و رزقناهم من الطيبات و فضّلنا هم علي كثير ممـن خلقنـا تفـضيالً               

صـحرايي سـوار كـرديم و از هـر غـذاي      هاي آبي و داشتيم و آنان را بر مركب  بسيار گرامي مي  
  .!)آن هم چه برتريي( لذيذي روزيشان كرديم و بر بسياري از مخلوقات خود برتريشان داديم

شـود،  هاي خدادادي توسط خداوند شـمرده مـي       ها و فضل  اي از كرامت  در اين آيه خالصه   
هـاي  از كرامـت نظر صرف. شايد كه انسان بفهمد پروردگارش نسبت به وي عنايت زيادي دارد         

 مـراد از آيـه بيـان حـال          ،اي اختصاص داده اسـت    خاص و فضائل روحي و معنوي كه به عده        
  .)165، ص1402،يطباطبائ( جنس بشراست

هـا و از جملـه پناهنـدگان بهـره          آميز با تمام انـسان    توان در مورد رفتار تكريم    از اين آيه مي   
وع انسان را مورد تكريم و بزرگداشت قـرار        فرمايد ما ن  ، چه اينكه خداوند در اين آيه مي       فترگ

خداوند انسان را مورد تفضيل قرار داده و اين تفضيل را منحـصر بـه مـسلمان و مـؤمن                    . داديم
در مجموع از اين آيـه بـه دسـت          . نكرده و بلكه حتي مشركين و كفّار را مدنظر قرار داده است           

است و خداوند او را در مقابل ديگـر         آيد كه انسان از ديدگاه اسالم داراي كرامت و شرافت           مي
موجودات طبيعت اصالت بخشيده است و هيچ مرام و مكتب و آييني انسان را بـه نحـوي  كـه             

  .  )201، ص1353مكارم شيرازي، ( اسالم او را عزيز داشته تعظيم و تكريم نكرده است
 قـوم و    براساس همين قاعده است كه از ديدگاه اسالم تبعيض نژادي محكوم است و هـيچ              

قبيله و تبار و ملّتي بر اقوام و ملل و نژادهاي ديگر برتـري و فـضيلت فيزيكـي و اجتمـاعي و                       
مالك . كس به خاطر نژاد و رنگ پوستش افضل و پست تر از ديگران نيستحقوقي ندارد، هيچ  

 است انّ اكرمكم عنـد اهللا اتقـيكم ان اهللا        » تقوي«فضيلت انسان در اسالم عمل خود انسان يعني         
  .)49/12/حجرات (» يرعليم خب

 در اينجا به اين نكته دست مي يابيم كه چون پناهندگان نيز جزء جوامـع بـشري هـستند و                   
. مخلوق خداوند، در جريان اعطاي پناهندگي نبايـد آزادي و كرامـت آن هـا خدشـه دار شـود                   

ـ     رار گيـرد  انسان به صرف عنوان پناهندگي نبايد مورد بي مهري و كم توجهي دولت پذيرنـده ق
زيرا از نظر اسالم انسان موجود شريف و با كرامتي است كه جانشين و خليفه خدا روي زمـين                   

  )465ص ،1377شكوري،( .است و هيچ وقت نبايد شرافت و عزت او لطمه بخورد
 بـه حـق زنـدگي و      1مـاده    اعالميه جهاني حقوق بشر به ترتيب در       در حقوق موضوعه نيز   
 3 به منع بردگي و داد وستد انسان به هر نحـو، درمـاده               2، در ماده    امنيت شخصي براي پناهنده   
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برداري از قانون بـدون     به حق بهره   7به حق برخورداري  از رفتار موافق شئون بشري ودر ماده            
  .كندگونه تبعيضي اشاره ميهيچ
  

   تعامل بشر دوستانه و عادالنه-2
شود ضابطه رفتـار    ي به آن پرداخته مي     ديگر مبناي فقهي پناهندگ    ،ضابطه بعدي كه به عنوان    
  : شوداي از قرآن اشاره ميبراي اين ضابطه به آيه .انسان دوستانه و عادالنه است

 ايها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط و ال يجر منّكم شنان قوم علي اال تعـدلوا    يا«
 هان اي مردمي كه ايمـان       .5/8/مائده »نعملوناعدلوا هو اقرب للتّقوي و اتقّواهللا انّ اهللا خبير بما           

بـه  ) كند تا به انگيزه دشمني، بناحق شهادت دهيـد        در آنجا كه هواي نفس وادارتان مي      ( آورديد
خاطر خدا قسط را بپا داريد و دشمني با اشخاص و اقوام شما را به انحراف نكـشاند، عـدالت                    

ايـن   .كنيد با خبراست   كه خدا از آنچه مي     ورزيد كه آن به تقوا نزديكتر است، و از خدا بترسيد          
آيه در صدد ترغيب رفتار انسان دوستانه با همه افراد بشر است خواه مـسلمان، ذمـي، و خـواه                    

توانيم آيه را بر پذيرش پناهندگي حمل كنيم و اين آيه را به نـوعي               با اين ضابطه مي   . كافر باشد 
رسيم كه حتـي    رسي اين آيه به اين نتيجه مي      با بر . از ديگر مباني فقهي پناهندگي محسوب كنيم      

اگر كافر حربي است و قصد پناهندگي به داراالسالم را دارد و در اين پناهندگي هدفي را دنبال                  
كند اعم از تجارت، در امان بودن از خطر تهديد كننده، شـنيدن پيـام حـق و يـا هـر هـدف                        مي

ه جامعه اسـالمي نباشـد و پـذيرش او     ديگري منوط بر اينكه در مقام تخريب و يا صدمه زدن ب           
اين آيه تأكيـد دارد كـه حـساب         . پذيرددولت اسالمي او را مي     به مصلحت جامعه اسالم باشد،    

    ها جداست و حتي اگر كافر حربي در مقـام مخاصـمه نباشـد بـه او پنـاه داده                   افراد و حكومت  
 عالمـه ( شـود ي به او داده مي    شود و حداقل حقوق و امتيازها را براي زندگي در جامعه اسالم           مي
  .)238ص ،1389 حلي،

         شاپناهنده شدن مسلماني كـه جـانش در كـشور اسـالمي           ذكر اين نكته ضروري است كه       
راند اعم از اينكه احكامش مطابق شـرع يـا مخـالف آن     جايي كه حكومت بنام اسالم حكم مي      (

حاكميـت غيرمـسلمانان، امكـان      اينكه در محل سكونتش بـه لحـاظ          در خطر است و يا    .) باشد
اشـكال اسـت بلكـه در       انجام تكاليف ديني نداشته باشد، به سرزمين اسالمي ديگر نه تنهـا بـي             

الزم به ذكـر اسـت كـه كنوانـسيون           .)154ص شلتوت، (رسد  ضروري بنظر مي   برخي شرايط الزم و   
گراتبـاع كـشور    بر حق برخورداري از رفتـاري عادالنـه و هماننـد دي   22و 7ژنو در مواد    1951

  . كندها براي پناهندگان تاكيد ميپذيرنده در همه زمينه
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  انديشي براي متضرر نشدن جامعه اسالمي در مسئله پناهندگي مصلحت-3
 بـه آن اشـاره كـرد متـضرر نـشدن            خـصوص توان در اين    هايي كه مي  يكي ديگر از ضابطه   

در واقع درسـت اسـت كـه        . ندگي است مسلمانان و جامعه اسالمي از دادن پناه به متقاضي پناه         
مسئله پناه دادن به افراد نيازمند به عنوان يك وظيفه اخالقي، انـساني و دينـي دولـت اسـالمي                     

 مصلحت مسلمانان و جامعه     ،اي كه بايد مدنظر قرار گيرد     ترين مسئله شود، اما مهم  محسوب مي 
  : د كه عبارتند ازتوان اشاره كردرباره اين ضابطه به چند مورد مي. اسالمي است

الملل بين اين اصل بر تمام روابط خارجي و : قاعده فقهي نفي سبيل كفّار بر مسلمين)الف
.  گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي و از جمله اعطاي پناهندگي حاكميت دارداموراسالم در 
ط كفّار بر  سياسي اقتصادي و از جمله پناهندگي به عنوان مقدمه و زمينه تسلّياگر قرارداد

. كندگذارد و آن قرارداد را باطل ميمسلمين تلقي شود، قاعده نفي سبيل پاي در ميان مي
  : سوره نساء قاعده نفي سبيل را مطرح كرده است141خداوند در آيه 

هرگز خداوند نه در گذشته و نه در  «؛»ولن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيالً... «
  .»دكرسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نگذاشته و باز نخواهد آينده براي كافرين ن

اين . باشدمي» حديث اعتال«مدرك و دليل ديگر قاعده فقهي نفي سبيل كفّار بر مسلمين 
 باب ميراث اهل الملل از 4جلد ) ره(حديث در كتاب من اليحضره الفقهيه شيخ صدوق 
اسالم » االسالم يعلوا و ال يعلي عليه«: پيغمبر اسالم روايت شده است و متن آن چنين است

علو . هميشه علو و برتري نسبت به ساير مكاتب و مللي دارد و هيچ چيزي بر آن برتري ندارد
موارد تطبيق . و شوكت اسالم مساوي با علو و شوكت پيروان اسالم و جامعه اسالمي مي باشد

توان به بط با مسئله پناهندگي مياين قاعده در صحنه عمل بسيار زياد است كه از موارد مرت
هاي مهم و حساس از قبيل نمايندگي، محدوديت و ممنوعيت پناهندگان از تصدي شغل

هايي بلندتر از مسلمانان كه در منابع فقهي ممنوعيت ساخت خانه. وزارت و قضاوت اشاره كرد
  . بر مسلمانان به هر نحو باشد آمده شايد كنايه از لزوم عدم برتري كفّار

ين ضابطه عدم خسران مسلمانان و جامعه اسالمي و مصلحت ي دومين موردي كه در تب)ب
         : فرمايد سوره مباركه ممتحنه است كه مي10انديشي در مسئله پناهندگي قابل طرح است آيه 

ي كساني ا »...يا ايها الذين امنوا اذا جاء كم المومنات مهاجرات فامتحنوهن ّاهللا اعلم بايمانهنّ و«
كنند نزد شما بيايند در آن حال كه مهاجر ايد هرگاه زناني كه ادعاي ايمان ميكه ايمان آورده

  ....باشند پس ايشان را بيازمائيد و
 پذيرش پناهندگي افراد متقاضي پناهنده شدن به دولت خصوصتوان در از اين آيه مي

هدف از . دكرشان از پناهندگي استفاده  هدفبارهاسالمي و آزمايش و امتحان و تحقيق از آنها در
اين امتحان و تحقيق پي بردن به هدف آنهاست تا در نهايت مشخص شود كه آيا اعطاي 
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 پناهندگي به اين فرد متقاضي با مصالح جامعه اسالمي و مسلمين در تعارض است يا خير؟
  .)37، ص1353مكارم شيرازي، (

 براي جامعه اسالمي هم بايد چنين  پذيرش پناهندگي و بي خطر بودن آنخصوصدر 
از قبيل تجارت، تحت ظلم قرار گرفتن و ترس از (تحقيقي صورت گيرد و داليل موجهي 

كردن استعدادهاي  جان، عدم امكان فرائض ديني، تحصيل علم و تكامل پيشرفت و شكوفا
ت كشور ميزبان و ناگفته پيداست امكانا. انگيزه پناهجو از پناهندگي به داراالسالم باشد) دروني

   كندمصلحت جامعه اسالمي نقش به سزايي در پناهندگي از طرف دولت اسالمي ايفا مي

  .)354ص ،1361خليليان،(

انديشي جامعه اسالمي و مسلمانان  مورد بعدي كه در رابطه با عدم خسران و مصلحت)ج
ده از قواعد معروف بين توان به آن اشاره كرد قاعده فقهي الضرر است اين قاعدر پناهندگي مي

مفاد آن نفي حكم ضرري است و آثار مهمي در اكثر فروعات فقهي بر . فقهاي بزرگوار است
 مورد است كه در كتب 8احاديثي كه در آن ذكري از قاعده الضرر آمده است  .آن مترتّب است

اين  اديث،بنابراين اح. شيعه و سني آمده است، سه مورد از آن ها در كتب اماميه آمده است
  : اندهكردچهار نظر ابراز  درباره مفاد اين حديث فقها. قاعده رافع تمام احكام ضرري است

 نهي ايجاد ضرر به ديگري و يا حتي به صورت مطلق يعني نهي از ايجاد ضرري به -1
  .خود
 نفي حكم به لسان نفي موضوع باشد مانند الشك لكثير الشك به اين معنا كه اين -2

به عنوان ( كه به عناوين اوليه بر آنها حكمي مترتب است هر گاه كه ضرري شوند موضوعات
اين قاعده بر تمام ادله اوليه . شودآن حكم از آن موضوع برداشته مي) ضرري معنون شوند

  .حكومت دارد
كه مفاد آن نفي حكم ضرري باشد به اين معني كه هر حكمي كه از شارع صادر   اين-3

، رفع )خواه اين ضرر برخود مكلّف يا بر ديگري باشد(ضرر بر بندگان باشد شود اگر مستلزم 
مانند وجوب وضوي ضرري در اين معنا ال نفي جنس خواهد بود و شكي نيست . شده است

  كه رفع حكم ضرري از جانب شارع حقيقي است نه ادعايي
غير قابل جبران  مفاد آن نفي ضرر غير قابل جبران است به اين معني كه شارع از ضرر -4

  . كند و ظاهراً اين نفي ضرر غير قابل جبران در عالم تشريع استنهي مي
در ) ص(معتقد است، پيامبر ) ره(طور كه شيخ انصاري از مجموع آنچه كه بيان شده همان

پس رفع در حديث . مقام تشريع است و در اينجا حكم تشريع شده در مقام حكم امتناني است
زيرا مناسب مقام تشريع آن است كه  .زيرا انشاء رفع تكويني بي معني استرفع تشريعي است 
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موسوي (رفع و وضع تشريعي انجام دهد و نه تكويني زيرا رفع تكويني از وظايف شارع نيست 

  .)228، ص1395بجنوردي، 
اين امر موجب خسارتي به مسلمانان ديگر يا به مصالح  در مورد اعطاي پناهندگي اگر

معتقد باشيم كه اعطاي پناهندگي به عنوان حكم اوليه وظيفه اگر مي باشد حتّي جامعه اسال
باشد، مانند ديگر احكام اوليه اگر معنون به عنوان ضرري جامعه اسالمي است و واجب مي
اين قاعده امتناني بر تمامي احكام اوليه حكومت  گردد؛ زيراگردد اعطاي پناهندگي رفع مي

  .دارد
 ، وظيفه رسيدگي،)1342مصوب( نامه پناهندگان ايرانآئين 3  در ماده نيزخصوصدر اين 
مستقر در ( آوري اطالعات در مورد امور پناهندگان به كميته دائمي پناهندگان،جمع تحقيق و

  .سپرده شده است )وزارت كشور
  

   حمايت از ستمديدگان و مستضعفين-4
 حمايت از مظلومين و مستضعفين   پناهندگي مطرح استبارههايي كه دراز ديگر ضابطه 
  . است

و مالكم ال تقاتلون في سبيل اهللا و «: فرمايد ميباره سوره نساء در اين 75آيه در  )الف
المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم 

  ،چه عذري داريد كه در راه خدا.»اًاهلها و اجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصير
پروردگارا ما را از اين قريه كه : گويندكه مي آناني. جنگيد زنان و كودكان ناتوان نمي،مردان

  .  ياري كننده قرار بدهياهلش ستمكارند خارج گردان و براي ما از پيش خود سرپرست
فان و مظلومين بشتابند و در كند كه به ياري مستضعاين آيه در واقع مسلمانان را ترغيب مي

. مواقع لزوم براي كمك به آنها و آزادسازي آنها از دست ايادي ظلم به مبارزه و جهاد بپردازند
ويژه ه باشد ببا اين تقريب اعطاي پناهندگي از مصاديق حمايت از مظلومين و مستضعفان مي

ت او شده است يعني مبارزه و آن كه در آيه اشاره به باالترين حد ايثار در قبال مظلوم و نجا
پس اعطاي پناهندگي به افراد متقاضي نيازمند . جهاد كه امكان شهيد شدن در آن نيز كم نيست

  رعايت مصالح و با( كنندكه به جامعه اسالمي مراجعه كرده و از ما درخواست پناه مي
ز ديدگاه حقوق ا. به داللت اولويت بر دولت اسالمي الزم است) هاي جامعه اسالميظرفيت
هر كسي حق « :دارد اعالميه جهاني حقوق بشر كه مقرر مي14 الملل نيز با توجه به مادهبين

شكنجه و آزار پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار  دارد در برابر تعقيب،
وان چنين تمي ،)منع اخراج توسط كشور ميزبان(  كنوانسيون33و 32همچنين مفاد مواد  و» كند
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حقي براي او و تكليفي براي كشور مورد درخواست  استنباط كرد كه اصل پذيرش پناهنده،
  .است
  

   تأكيد بر هر رفتار شايسته و خداپسندانه-5
 شودگذاشته نمي بحث و بررسي به مسئله پناهندگي خصوصهايي كه در ديگر ضابطه  از

  .حمايت از انجام هر كار نيك و خداپسندانه است
  :توان به چند آيه از قرآن كريم اشاره كرد ميباره اين در

  : فرمايد سوره مائده است كه مي2آيه . گيرد آيه اول كه در اينجا مورد بحث قرار مي:الف
از آنجا كه اعطاي پناهندگي به . بر نيكي و تقوي كمك كنيد» ...تعاونوا علي البرّ و التقّوي و... «

امر خداوند متعال نيز در اين آيه داللت بر  آيد وه شمار ميمتقاضيان آن مصاديق نيكي ب
كند شايد بتوان تكليف بودن پذيرش پناهندگي از طرف دولت اسالمي را وجوب و تكليف مي

با در نظر گرفتن مصالح عمومي مسلمانان و جامعه اسالمي و امكانات جامعه اسالمي استفاده 
  .كرد

  :فرمايديم سوره نحل كه 9 آيه ديگري كه در اين مورد قابل بررسي است آيه :ب
از اين  .دهدو خداوند فرمان به عدل و احسان مي» ...انّ اهللا يامركم بالعدل و االحسان و«

 استفاده برد زيرا فرمان خداوند به ،توان در محل بحث كه همان پناهندگي استآيه نيز مي
ن به افراد نيازمند و متقاضي با رعايت عدالت به طور كلي در همه امور احسان شامل پناه داد

 ،توان به رعايت عدالت در احوال پناهندگان ولو اگر مسلمان نباشنداست كه از جمله آن مي
در حقوق و تكاليفي كه كشور ميزبان براي آنها در نظر گرفته بايد رعايت عدالت . اشاره كرد

 مصالح جامعه به مخاطره نيفتد مانند ديگر شهروندان با آنها برخورد انجام گيرد و تا آنجا كه
   .)674ص ،1402طباطبايي،( شود
وان احد المشركين «: فرمايد سوره توبه است كه مي6 آيه بارهآيه ديگر در اين  :ج

اگر يكي از  .»استجارك فاجره حتّي يسمع كالم اهللا ثم ابلغه مأمنه ذالكم بأنّهم قوم اليعلمون
مشركان از تو امان بخواهد به او امان بده تا كالم خدا را بشنود پس او را به محل امن خود 

اين آيه در زمينه پناهندگي بيش از ضوابط و مباني ديگر پناهندگي، . برسان كه آنها قومي نادانند
فقها  ديگر كه ةكه در كتب فقهي كمتر به آيبراي تجويز آن مورد توجه فقها بوده است به طوري

به همين دليل است كه فقها با توجه . خوريم بر مي،در مورد پناهندگي از آن استفاده كرده باشند
اين آيه هم يكي از مواردي است كه . اندبه اين آيه پناهندگي را فقط مختص به كفّار دانسته
ن آيه كه اي شود به خصوص اينآن ديده مي ضابطه حمايت از نيكي و هر رفتار خداپسندانه در

از اين مشركان به عنوان محقّق در مقام يافتن ) قوم اليعلمون( با توجه به كلمات آخر آن 
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به داراالسالم وارد ) محتواي دين اسالم(حقيقت ياد كرده است و به دليل شنيدن كالم خداوند 
 ،1401شيخ طوسي،( در واقع در زمره اعمال نيك و خداپسندانه قرار دارد) فاجره(شده و دستور 

نامه پناهندگان ايران، آنها، مشمول مساعدترين رفتار معمول  آيين1به موجب ماده . )322ص
  .باشندنسبت به اتباع يك دولت خارجي مي

  

   احترام حريم خصوصي پناهنده-6
     .مسئله پناهندگي، احوال شخصيه پناهنده از مسائل بسيار مهم و تأثيرگذار است در
در .  بحث احوال شخصيه است،شوده در باب حقوق پناهنده مطرح مياي كترين مسالهابتدائي

فقه اماميه مسائل مربوط به حريم خصوصي پناهنده از قبيل ازدواج و طالق، ارث، نوع تربيت 
ها تا جائي كه با مصالح عمومي جامعه اسالمي در تضاد نباشد به  ها، پوشيدني ديني، خوردني

هدف از اين كار راحتي و آسايش . دين او قرار داده شده استوابسته به  عهده خود پناهنده و
اي  منظور از حريم خصوصي در اينجا تا اندازه، در واقع.استبيشتر پناهنده در جامعه اسالمي 

 مشهور كه اين ضابطه و ةاز قواعد فقهي. است كه با مصالح جامعه اسالمي تزاحمي ايجاد نكند
» الزام المخاصمين بما الزموا به انفسهم«.  نام داردقاعده الزام شود،مبناي فقهي از آن مستناد مي

به همان قواعد و قوانيني كه خود بر طبق دين ) غير مسلمانان را در احوال شخصيه(مخالفين 
اگرچه اين قاعده فقهي در لسان فقها بيشتر در .  باقي بگذاريد،خودشان به آنها ملزم هستند
 شيعه اماميه واهل تسنن است، ولي اگر هر دو طرف مسائل رابطه با مسائل پيش آمده بين

مربوط به احوال شخصيه از يك دين يا مذهب پيروي كنند مثالً هر دو طرف مسيحي يا سني 
توانند طبق شريعت خود عمل مي) در فرض ما كه پناهندگي است به كشور اسالمي(باشند 

شود به  هنده در دولت اسالمي مطرح ميكنند و از اين جهت اين قاعده براي راحتي افراد پنا
توانند در مسائل شخصيه ما بين خودشان تا حدي كه مغاير با مصلحت و كه آنها مي طوري

نظم عمومي جامعه اسالمي و اخالق حسنه نباشد مطابق شريعت خود رفتار كنند و با استفاده 
احترام ) الق، ازدواج و فوتاز قبيل ط(از اين قاعده به قوانين حاكم بر احوال شخصيه آنها 

  . گذاشته شود و موجب امتنان آنها فراهم گردد
يا در  )مرتبط با نظم عمومي جامعه اسالمي( مسائل غير احوال شخصيه خصوصاما در 

جايي كه دعوا بين يك فرد مسلمان و مسلمان است، قانون و دادگاه دولت اسالمي حكم 
 كنوانسيون احوال شخصيه پناهنده را تابع قوانين 12ده ما. )241ص ،1395موسوي بجنوردي،( فرماست

چنانچه فاقد محلّ اقامت باشدتابع قوانين كشور محل  كشوري كه در آنجا اقامت دارد و
  .داندسكونت مي

  



  

   1387ن بستا تا، 2شمارة ، 38 دوره ،  فصلنامه حقوق                                                            374 

  محترم شمردن دين و مقدسات پناهنده -7 
دين، عقائد هايي كه اسالم براي پناهندگي تعيين كرده است، احترام به يكي ديگر از ضابطه
 سوره بقره است 256كند آيه اي كه اين ضابطه را تأييد قرار ميآيه. و مقدسات پناهنده است

اكراه در اين دين نيست راه » ...ال اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي و«: فرمايدكه مي
ن در توااين آيه به طور كلي بيان شده است و مي. هدايت از گمراهي روشن شده است

الاكراه في «در جمله .  مقدسات و دين پناهنده از اين آيه استفاده كرد،خصوص احترام به عقايد
دين اجباري نفي شده است، چون دين عبارت است از يك سلسله معارف علمي كه » الدين

معارف عملي را به دنبال دارد و جامع همه آن معارف يك كلمه است و آن عبارت از 
ت اعتقاد و ايمان هم از امور قلبي است كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد، چون ، اس»اعتقادات«

كاربرد اكراه تنها در اعمال ظاهري است، اما اعتقاد قلبي براي خود علل و اسباب ديگري از 
شود كه چون به عبارت ديگر اين آيه شريفه اين طور تحليل مي. سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد

خواهد و به همين دليل از اين آيه  بنابراين قبوالندن حق روشن، اكراه نميحق روشن است،
 طبق اين آيه فرد . آزادي ديني غيرمسلمانان پناهنده به دولت اسالمي استفاده شده استايبر
 يرا در انتخاب اسالم يا ادامه تدين به دين خود آزاد گذاشته زيرا دين يك اعتقاد) پناهنده(

، 1402طباطبائي،  (توان آن را با اكراه و تهديد ايجاد كردكه نمي) دوست داشتنمانند (قلبي است 

  .)362ص
 دول متعاهد در سرزمين   «: دارد نيز در اين زمينه مقرر مي      1951 كنوانسيون پناهندگان    4ماده  

خود نسبت به آزادي پناهنده در اجري امور دينـي ودادن تعليمـات مـذهبي بـه كودكـان خـود            
  .» در حد رفتاري كه نسبت به اتباع خود دارند اتخاذ خواهند نمودرفتاري الاقل

  

   همبستگي فرا مرزي مسلمانان-8
مسلمانان ) وفرا مرزي(هاي مهم در پناهندگي پيوند ايدئولوژيك از ديگر مباني و ضابطه

 وطن واقعي انسان آن سرزميني است كه مصونيت ايدئولوژيك براي پرستش ،در اسالم. است
برادر  مسلمانان امت واحده و . خداوند، عمل به فرامين و دستورات الهي داشته باشدخالصانه

 به اين معني كه همه 49/10/ حجرات »...هانّما المومنون اخو« شونديكديگر محسوب مي
مسلمانان بايد نسبت به هم احساس مسئوليت كنند و در مواقع ضروري بايد از هم حمايت 

ايد باعث به خطر افتادن مصالح عمومي و نظم عمومي و ضرر زدن به  اما اين حمايت نب.كنند
مثالً درمواقعي پناه دادن به مسلماني از كشوري ممكن است . (جامعه اسالمي و مسلمانان شود

صورت پناه دادن به آن فرد شود كه در اينباعث به خطر افتادن منافع كلي دولت اسالمي مي
توجه داشت كه تقسيم بندي جهان از ديدگاه فقهي به دو منطقه  بايد به اين نكته ). جايز نيست
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هاي داراالسالم و دارالكفر بدين معني نيست كه كفّار يا مسلمانان حق مسافرت به سرزمين
طور كه در دنياي امروز شاهد هستيم مسافرت مسلمين به يكديگر را نداشته باشند زيرا همان

بلكه بعضي اوقات كه نياز . لت مشروع ديگر منعي ندارديا هر ع  به عنوان تجارت و،دارالكفر
  .)155-6، ص 1377شكوري، (شود  واجب نيز مي،مسلمين به آن باشد

  

  )بين دولت پذيرنده و پناهنده( پايبندي به تعهدات دوجانبه -9
توان به چند مورد اشاره كرد كه  اين ضابطه ميبارهتوان به دردر مورد اين ضابطه مي

  :زعبارتند ا
؛ هان »...يا ايها الذين آمنوا افوا بالعقود«: فرمايد سوره مائده كه مي1 قسمتي از آيه )الف 

 بارهتوان دراز اين آيه عام مي .كنيد ايد به قراردادها و تعهدات وفااي كساني كه ايمان آورده
كلمه عقود . دقراردادها و شروطي كه بين پناهنده و كشور پذيرنده منعقد شده است، استفاده كر

بستن به نوعي كه . جمع عقد است و عقد به معناي گره زدن و بستن چيزي است به چيز ديگر
چون اثري كه در گره زدن هست در اينها نيز وجود  به خودي خود از يكديگر جدا نشوند،

) كه همان عهد است(  از لزوم آن پيمان و التزام در آن و چون عقداستداشت و آن اثر عبارت 
هاي الهي و ديني كه خدا از بندگانش گرفته و نيز شامل اركان دين و اجزاي امل همه پيمانش

هايي كه  همچنين ساير اعمال تشريعي و امضايي و از آن جمله شامل عقد پيمان.شودآن مي
 ،چون لفظ العقود جمع محلي به الف و الم است. شود مي شاملاندها با هم منعقد كردهانسان
تر آن است كه كلمه عقود در آيه را بر هر چيزي تر و صحيحكند، الجرم مناسبموم ميافاده ع

ظاهر اين دستور عمومي است كه شامل همه . كنيمكه عنوان عقد بر آن صادق است حمل مي
شود و هر چيزي كه در عرف پيمان شمرده شود و تناسبي با وفا داشته باشد را در مصاديق مي

    .)18، ص 1383،گرجي( گيردبر مي
 سوره مباركه اسراء است كه 34شود آيه  آيه دومي كه در تأييد اين ضابطه بررسي مي)ب
به عهد و پيمان خود وفا كنيد چرا كه شما » اوفوا بالعهد انّ العهد كان مسئوالً«: فرمايدمي

ست و اين اين دستور وفاي به عهد از هر نظر الزم اجرا. مسئول عهد و پيمان خود خواهيد بود
چه عهد و « جمله مورد بحث مانند آيه اول به نحوي عموميت دارد كه شامل هر نوع پيماني،

پيمان تكويني و چه عهد و پيمان تشريعي، چه عهد و پيمان با خالق و چه عهد و پيمان با 
شود و كلمه اوفوا امر و مفيد وجوب است و پس مخالفت با آن مي »در اينجا پناهنده« »مخلوق

فا نكردن به عهد و پيمان و خيانت در پيمان ترك واجب و حرام خواهد بود و مسئوليت آن و
    .)25،ص1383گرجي، (شكندمتوجه آن كسي است كه عهد و پيمان خود را مي
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 از ديگر مواردي كه در اين ضابطه از اهميت برخوردار است، قاعده فقهي نفي عسر و )ج
 .»ماجعل عليكم في الدين من الحرج«: فرمايدن باره مي سوره حج در اي78حرج است كه، آيه 

اين آيه مبناي اين قاعده فقهي قرار گرفته . خداوند در دين براي شما حرجي قرار نداده است
با كه  درست است ،اما غرض از آوردن اين قاعده در اينجا اين بود كه متذكر شويم. است

هايش الزام شده است و وفاي به ي به عهد و پيمان انسان بر وفا،ور در باالزبتوجه به ضوابط م
عهد واجب است، ولي بايد توجه داشت اين الزام به وفاي به عهد نسبت به پناهنده تا زماني 
موضوعيت دارد كه عسر و حرج براي دولت پذيرنده پيش نيايد و ضرري متوجه جامعه 

انائي و همچنين مصالح جامعه دولت اسالمي با توجه به امكانات و حدود تو. اسالمي نباشد
. كنداسالمي و نظم عمومي جامعه اقدام به پذيرش پناهنده و دادن پناه و امكانات زندگي مي

منظور از .  قوانين اسالم است و اختصاص به برخي احكام ويژه نداردتماماين قاعده ناظر بر 
) ر اينجا دولت اسالميد(آيه اين است كه اگر در اثر عمل به احكام و الزامات شرعي مكلف 

 ،1381محقق داماد،( .شوددر عسر و حرج واقع شود اين احكام و الزامات از عهده او برداشته مي

  .)82ص
ها به انجام ن دولتكردجهت پايبند  المللي دررغم تمامي مصوبات بينمتاسفانه علي

ن زمينه، در عمل به دليل فقدان ضمانت اجراي مناسب دراي تعهداتشان در قبال پناهندگان،
  .توفيق چنداني حاصل نشده است

  

   احترام به جان و مال و عرض و حقوق افراد تحت  لواي حكومت اسالمي- 10
هايي كه در پناهندگي وجود دارد حرمت جان و مال عرض و حقوق تمام از ديگر ضابطه

 وجه نه تنها اسالم به بهترين. افراد تحت نظر حكومت اسالمي و از جمله آن پناهندگان است
  ها چه در آن زمان كه دولت. ها بلكه حقوق بيگانگان را تأمين نموده استحقوق اقليت

هاي ديني و چه غيرديني براي بيگانگان كمترين حقي، جز از سر ضرورت و اجبار قائل دولت
 مال و عرض افراد تحت ، مسئله حرمت جانوجهنبودند، نظام حقوقي اسالم به نيكوترين 

ه است و تمام آنچه را كه حداقل حقوق انساني براي بيگانگان شتاد نظر رد  خود راتكفل
براي نمونه . معروف شده است براي بيگانگان تحت لواي حكومت اسالم به رسميت شناخت

  :توان اشاره كردمي) ص(به اين سخنان از پيامبر گرامي اسالم 
 هر كه فرد ذمي را اذيت كند مرا اذيت )253 ص،1401 حرعاملي،( .»من آذي ذمياً فقد آذني «-1

  .كرده است
 ، محمدباقر،مجلسي( .»ومن آذي ذمياً فانا خصمه و من كنت خصمه، خصمته يوم القيامه «-2

  )16ص ، 1403
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هر كس ذمي را اذيت كند من دشمن او هستم و هر كس من دشمنش باشم در روز قيامت 
    يت ها حتي نسبت به بيگانگان نيز مشاهده ها و حمااين توصيه. با او دشمني خواهم كرد

  .شودمي
   ،1403، محمد باقر،مجلسي( من ظلم معاهداً و كلفّه فوق طاقته فانا خصمه في يوم القيامه -3
تر از توانايي و طاقت اوست هر كس به معاهدي ظلم كند و او را به كاري كه سخت. )14ص

 اعالميه اسالمي حقوق بشر در اين زمينه 18ه ماد. مكلف كند من در روز قيامت دشمنش هستم
ناموس خويش به آسودگي زندگي  هر انساني حق دارد نسبت به جان و مال و« :داردبيان مي

  .»كند
  

   مهاجرت- 11
گاهي اوقات شاهد هستيم كه شرايط براي رشد .  هجرت است،يكي از مصاديق پناهندگي

در داراالسالم فراهم نيست و اين مسئله ممكن و بالندگي و فعليت بخشيدن به استعدادها حتي 
 ظلم قرار در معرض گوناگون سرچشمه بگيرد از جمله خفقان سياسي و ياست از عوامل

گرفتن در كشور محل سكونت به نحوي كه مسلمان نتواند عقيده خود را آزادانه بيان كند يا 
در  . پائين قرار دارديجامعه از لحاظ شرايط و امكانات زندگي، تحصيل يا تجارت در سطح

كند كه اگر شرايط زندگي برايشان ناگوار  اسالم در بعضي شرايط مسلمانان را ترغيب مي،واقع
 ،كه اگر در آن جا بمانند شود يا ايننمي است به نحوي كه حقوقشان به طور كامل استيفا

 بوآزار،(. جام دهندمجبورند قوانين ديني و اخالقي و روح شريعت را زير پا گذارند، مهاجرت ان

  .)189ص ،1369
  : توان به موارد ذيل اشاره كرد وجود دارد  از جمله آنها ميخصوصوابطي در اين ض

ان الّذين توفّيهم المألئكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم «: فرمايد مي97سوره نساء آيه : الف
هاجروا فيها فاولئك مأواهم قالوا كنّا مستضعفين في االرض قالوا لم تكن ارض اهللا واسعه فت

كه به خويشتن ظلم آنان كه هنگام مرگ و قبض روح بميرند درحالي ؛»جهنّم و سائت مصيرا
چرا اعمال (فرشتگان از آنها باز پرسند كه در چه كار بوديد ) انديعني ظلم پذير بوده(اند كرده

ناتواني كشيده شده پاسخ دهند كه روي زمين مردماني به ضعف و ) ايدخوب انجام نداده
فرشتگان گويند آيا زمين خدا پهناور ) واسير ظلم حكام جاهل و كافر بوديم(مستضعف بوديم 

از محيط كفر و ظلم به سرزمين علم و ايمان و آزادي (نبود كه در آن كوچ و هجرت كنيد 
 بسيار و جايگاه آنان جهنم است و بازگشت آنها به جاي) پذيردبشتابيد؟ و عذر آنها را نمي

ند كه چرا زير بار ظلم باقي مانده و ك خداوند مسلمانان را سرزنش مي،در اين آيه. بدي است
  .)98 ص ،548طبرسي، ( اندبه سرزمين ديگر هجرت نكرده
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اسالم با نفي نظام طبقاتي علم .ديگر دليلي كه براي مهاجرت بيان شده طلب علم است :ب
ته و همگان را به تحصيل علم و دانش تشويق و  خاص ندانسيو دانش را در انحصار گروه

طلب دانش تكليفي  .»طلب العلم فريضه من فرائض اهللا«: فرمود) ع(د امام صادق كننترغيب مي
 اعالميه اسالمي حقوق بشر نيز طلب علم را 9ماده  .)172 ص،1403، يمجلس(از تكاليف خداست 

  .ا و وسائل آن وظيفه دولت استن راههكرديك فريضه دانسته و مقرر داشته كه فراهم 
  

   التزام پناهنده به رعايت مقررات كشور پذيرنده- 12
 تعهد به رعايت قوانين جامعه اسالمي ،آخرين ضابطه مربوط به پناهندگي در اين مقاله

   :فرمايد سوره ممتحنه اشاره كرد كه مي12توان به آيه ميباره توسط پناهنده است كه در اين 
نبي اذا جاءك المومنات يبايعنك علي ان اليشركن باهللا شيئا و اليسرقن و اليزنين و ال يا ايها ال«

يقتلن اوالدهن و ال ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن ار جلهن و ال يعصينك في معروف فبايهن 
ند و با تو ؛ اي پيامبر هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آي»و استغفرلهن اهللا انّ اهللا غفور و رحيم

 آلوده زنا نشوند، فرزندان خود را ،بيعت كنند كه چيزي را شريك خدا قرار ندهند، دزدي نكنند
پاي خود نياورند، در هيچ كار شايسته مخالفت فرمان تو  نكشند، تهمت و افترايي پيش دست و

د آمرزنده را نكنند با آنها بيعت كن، و براي آنها از درگاه خداوند طلب آمرزش نما كه خداون
از زنان مهاجر كه قصد پناهندگي ) ص(اين آيه ضمن اشاره به بيعت گرفتن رسول خدا . است

به اسالم را داشتند به بيان تعهداتي به عنوان تكليف براي پناهندگي اشاره شده كه اين ضابطه 
  . استدر واقع قرار دادن شروط و تكاليفي براي پناهندگان 

وق شش تكليف براي پذيرش پناهندگي آنها به اسالم ذكر شده قابل توجه اين كه در آيه ف
  :است
  . ترك هر گونه شرك و بت پرستي؛ اين شرط اساس اسالم و ايمان است-1
شايد بيشتر ناظر به اموال شوهر باشد چرا كه رفع وضع بد مالي آن زمان ( ترك سرقت؛ -2

ان از اموال همسران خود شد كه زنو سختگيري مردان، پائين بودن سطح فرهنگ، سبب مي
  ).سرقت كنند

  ، ترك آلودگي به زنا-3
  . عدم قتل اوالد اعم از سقط جنين و گاه به صورت زنده به گور كردن دختران و پسران-4
        داشتند و مدعي  زيرا آنها فرزندان ديگران را از سر راه بر مي، ترك بهتان و افترا-5
     هاي طوالني شوهر بيشتراين امر در غيبت( است شدند كه اين فرزند از همسرشانمي

اشاره به همان ) پيش دست و پاهايشان) (بين ايديهن و ارجلهن(و تعبير .) پذير بودامكان
  . فرزندان سر راهي است كه به هنگام شيردادن در دامان آنها و پيش پا و دست آنها بود



  

 379                               اصول مشروعيت پناهندگي و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه                

 گسترده دارد و يكه اين امر هم مفهوم) ص( نافرماني در برابر دستورات سازنده پيامبر -6
تواند به اعمال زنان در جاهليت مانند  هر چند مي.شودرا شامل مي) ص(هاي پيامبر تمام فرمان

نوحه گري با صداي بلند و پاره كردن گريبان و خراشيدن صورت باشد ولي مختص به آنها 
 تكاليف ذكر شده منحصر به موارد فوق البته الزم به ذكر است .)45، ص1353مكارم شيرازي،( نيست

توان تكاليف ديگري براي پناهنده متصور  نيست بلكه به طور كلّي با استفاده از تنقيح مناط مي
  .شد

طور كه اسالم با توجه به مصالح عمومي و امكانات جامعه اسالمي براي  همان،در واقع
اعطاي آن حقوق در ضمن پناهندگي پناهنده حقوقي را قائل شده و با نتيجه خود را مكلف به 

او را به رعايت قوانين جامعه  به پناهنده كرده است، در مقابل از پناهنده نيز توقعاتي دارد و
  .كنداسالمي ملزم مي

 وظايف كلّي پناهده در قبـال كـشور پذيدنـده           خصوصنيز در    1951 كنوانسيون   2ماده   در
برد داراي وظايفي است  كه به موجـب         سر مي هر پناهنده در كشوري كه به       « :چنين آمده است  

 حفـظ   اسمقررات آن كشور و اقداماتي كه براس       باشد خود را با قوانين و      ملزم مي  اً  آن مخصوص 
  .»تطبيق دهد آيد،نظم عمومي به عمل مي

  

   نتيجه
 برگرفته از قرآن كريم، احاديث  فقه، پناهندگي دراصول مشروعيتدر اين مقاله به اهم 

 و قواعد فقهي و موارد حقوقي مشابه آنها كه برگرفته از حقوق موضوعه داخلي ومعصومين 
اشاره شد تا شايد از اين طريق گامي درجهت توسعه مفهوم پناهندگي از  ،استالمللي بين

اگرچه بايد  .ين نقاط اشتراك آن با موارد مطروحه درحقوق موضوعه برداريميتب ديدگاه اسالم و
هاي فقهاي بزرگوار همچنان در برخي از جه به منابع غني فقه اماميه و تالشد كه با توكراذعان 
 مسئله پناهندگي با خصوصشود، از جمله در هاي فقهي نياز به تحقيق بيشتر احساس ميزمينه

 سوره 6توجه به اين مطلب كه فقهاي معظّم در مورد مبناي فقهي جواز پناهندگي تنها به آيه 
همين امر باعث محدود شدن پناهندگي به كفّار در كتب فقهي شده  و دندتوبه استناد كرده بو

  .است
 در واقع ايجاد تطابق و تعامل بيشتر اصول پناهندگي ،گانهدوازدههدف از بيان اين ضوابط 

جهان امروز  قوانين موجود در حقوق موضوعه و مسائل مستحدثه مطروح در از نظر اسالم با
قاله ضمن انجام كاري نوين، قدمي هر چند بسيار ناچيز در انجام اميد است اين م. بوده است

  .اين امر مهم برداشته باشد
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