بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و كنوانسیون  1951ژنو
بابك سيفي
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تاریخ دریافت1399/09/05:

تاریخ پذیرش1399/09/26:

چکیده
موضوع پناهندگي از زمانهاي دور وجود داشته و امروزه در قرن بيست و یکم نيز همچنان یکي از
مهمترین مشکالت جامعه جهاني به حساب ميآید .قدمت پناهندگي به اندازه زندگي اجتماعي بشري بوده و
در هر تاریخ و جامعهاي مطابق با سنتها و فرهنگ آن جامعه راه حلي براي آن ارائه شده است .انسان
هميشه در طول تاریخ در مقابل تهدیدات طبيعى و غيرطبيعى سعى داشته پناهگاه مناسبى براى ادامه حيات
خود تهيه نماید .هرانساني بنا به هر دالیلي حقوق خود را به مخاطره ببيند حق دارد به كشور دیگرى پناه برد.
وجود احکام و مقرّرات كامل راجع به پناهندگى در فقه ،اشاره صریح آیات قرآني ،روایات اسالمى و آراء
فقها به حق پناهندگى و اهميت و تبيين حقوق پناهنده ،از جمله دالیل بررسي تطبيقي آن با كنوانسيون 1951
ژنو ميباشد .همچنين در حقوق بينالملل نيز نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأكيد شده است .پناهندگى
در فقه اسالم هم از جمله نهادها و حقوقى است كه تحت عنوان «استجاره و امان» آمده است .علمرغم وجود
تأكيدات و تشکيل كنوانسيونها و اتخاذ تدابير گوناگون در مورد پناهندگي ،به دليل نبود ضمانت اجرایى در
این خصوص دولتهاى پذیرنده پناهنده ،خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمىبينند .این مقاله ،با رویکرد
تحليلي-توصيفي ،به بررسى تطبيقي حقوق پناهندگى در فقه و كنوانسيون  1951ژنو ،پرداخته است.

واژگان کلیدی :پناهندگي ،فقه اماميه ،كنوانسيون ژنو ،امان.

-1كارشناس ارشد علوم سياسي ،مدرس دانشگاهbabakseifi70@gmail.com ،
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مقدمه
به طور كلي «پناهنده» به شخصي اطالق ميشود كه به منظور در امان ماندن از تعقيب و آزار از كشور
خود فرار كرده و به كشور دیگري پناه آورده باشد .اما به دليل آنکه پناهندگي داراي سابقه نسبتاً طوالني در
نظام بينالملل مي باشد و حتي مدتها پيشتر از شکلگيري نظام مدرن حقوق بشري در اوایل قرن بيستم و
همگام با پيدایش جامعه ملل این مسأله مورد توجه قرار گرفته بود و معاهدههاي دو و چند جانبهاي در این
راستا منعقد گردیده بود ،تالشهایي نيز براي ارایه مفهوم و معناي آن نيز صورت گرفته است .هر چند ميان
پناهندگي و مهاجرت وجوه اشتراكي مثل ترك دیارخود و سکني گزیدن در سرزميني بيگانه وجود دارد ولي
وجه افتراق عمده ميان این دو مفهوم اجتماعي و حقوقي ،اجبار در پناهندگي و اختيار و انتخاب در مهاجرت
است .بنابراین افرادي را كه به دنبال یافتن شغل یا موقعيت زندگي مساعدتر ،كشور خود را ترك و در كشور
دیگر اقامت ميكنند ،نميتوان عنوان پناهنده بر آنها نهاد(رباني بيدروني .)1399:487 ،از جمله مباحث مهمي
كه فقه اماميه و حقوق بين الملل به آن اهتمام ورزیده ،مسئله پناهندگي است .وجود احکام و مقرّرات مفصل
راجع به پناهندگي در فقه و اشاره صریح قرآن كریم به حق پناهندگي و اهميت آن ،از جمله دالیل این اهتمام
در اسالم است .در حقوق بينالملل نيز نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأكيد شده است .در ميان اعراب
قبل از اسالم نيز سنت پناهندگي معمول بوده و كسانيکه به حرم كعبه پناهنده ميشدند جان و جسم آنها در
امان بوده است( ارفع نيا.)86: 1373 ،
تعریف پناهندگی در فقه اسالمی
از دیدگاه اسالم پناهندگي نوعي عقد است عقدي كه براي انعقاد آن اهليت طرف پذیرنده الزامي مي-
باشد .تحقق امان منوط به درخواست بيگانه و قبول آن از سوي حکومت اسالمي و یا فرد مسلمان
است(ضيایي بيگدلي .)87 :1395 ،در اصطالح فقهي نيز پناهنده به فرد ،افراد یا گروهي گفته ميشود كه به
دالیل مختلف مجبور به ترك كشور خود ميشوند و به جایگاه دیگر پناه ميبرند(مکارمشيرازي.)1379:152 ،
تعریف پناهندگی در حقوق بینالملل
اصطالح «پناهنده» ،و «پناهندگي» از جمله اصطالحاتي است كه در نظام حقوق بشر بسيار متداول بوده و
به تکرار مورد استفاده قرار گرفته است .پناهنده از نظر منابع بينالمللى بيگانهاى است در كشور پذیرنده كه به
دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان و مال و آزادى خود به كشور دیگرى پناه ميآورد .عنصر اساسى در
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علت پناهندگى ترس موجه از تعقيب و آزار است كه تشخيص و احراز آن با كشور پذیرنده است و آن
كشور با بررسى همهجانبه در مورد دالیل درخواست پناهندگى یا این دالیل را مىپذیرد یا رد
مىكند(اميرارجمند.)454 :1381 ،
واژة پناهنده غالباً به فردي اطالق ميشود كه به كسي و یا به چيزي پناه برده باشد( اسمعيلي:1396 ،
 .)90اما در اصطالح حقوقي پناهنده به شخصي اطالق ميشود كه به علت ترس از اینکه به دالیل مربوط به
نژاد ،مذهب ،مليت ،عضویت در بعضي گروههاي اجتماعي یا داشتن عقاید سياسي تحت تعقيب ،شکنجه،
اذیت و آزار قرار گيرد ،در خارج از كشور محل سکونت عادي خود به سر ميبرد و نميتواند و یا به علت
ترس مذكور نميخواهد خود را تحت حمایت آن كشور قرار گيرد یا در صورتي كه فاقد تابعيت است و پس
از چنين حوادثي در خارج از كشور محل سکونت دائمي خود به سر ميبرده ،نميتواند و یا نميخواهد به آن
كشور برگردد( موسي زاده و آذرپندار.)17 :1397 ،
تاریخچه پناهندگی در اسالم
اعطاي پناهندگي در ميان اعراب حتي قبل از ظهور اســالم نيز شــکل مذهبي داشته است بدین صورت
كه در قلب بيابان مکانهاي مقدس حکم پناهگاه را داشت و بعضي از آنها مانند حکم زیارتگاه بوده است.
كعبه در بين این مکانها ارزش و مقام عاليتري داشته است و شاید هدف از بناي كعبه توسط حضرت
ابراهيم ،تأمين مامن براي پناهندگان به خدا بوده است .و حضرت ابراهيم از جور نمرود به آنجا پناه برد و
پس از ساختن كعبه و سکونت در آنجا حضرت ابراهيم(ع) به خداوند ميفرماید« :رَبَّنَا إِنّي أَسْکَنْتُ منْ ذُرِّیَّتي
بِوَادٍ غَيْرِ ذي زَرْعٍ عنْدَ بَيْتكَ الْمُحَرَّمِ(»...قرآن كریم ،ســوره ابراهيم ،آیه.)37
(پروردگارا همانا جاي دادم در دره بي گياه نزد خانه محترم تو )...مدت امان یك سال است كه مال و
جان پناهنده تحت حمایت خواهد بود .كه به امان و زمام نيز گفته ميشود .براي تحقق امان ميتوان از
عبارات«امان دادم تو را -تو در ذمه اسالم هستي» و هر لفظي كه به طور صریح بر این معنا داللت دارد
استفاده كرد( بایرامي فرد و همکاران.)35 :1396 ،
تاریخچه پناهندگی در حقوق بینالملل
مسألهي پناهندگي داراي سابقهي نسبتاً طوالني در نظام بينالملل بوده و حتي مدتها پيشتر از شکل گيري
نظام مدرن حقوق بشري در اوایل قرن بيستم و همگام با پيدایش جامعهي ملل این مسأله مورد توجه قرار
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گرفته بود و معاهدههاي دو و چند جانبهاي در این راستا منعقد گردید ،بنابراین تالشهایي هم براي ارایهي
مفهوم و معناي اصطالحي آن نيز صورت گرفت.
پيشينه تدوین و انعقاد توافق نامه هاي بينالمللي درباره پناهندگي را م توان از زمان تشکيل كنگرهها و
كنفرانسها و رواج انعقاد معاهدات دو و چند جانبه در پایان قرن نوزدهم دانست .با توجه به سير تاریخي
این مبحث در اسناد بينالمللي حقوق بشري مورد تأكيد قرار گرفته است كه اهم آن عبارتند از:
كنوانسيون  1951ژنو :در مورد وضعيت پناهندگان را بدون تردید ميتوان اصليترین منبع حقوقي
پناهندگان در چارچوب حقوق بينالملل دانست( كریمى.)42 :1389 ،
اعالميه جهاني حقوق بشر :اعالميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر  1948پس از تصویب در
كميسيون حقوق بشر به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و مشتمل بر  30ماده است .اعالميه
جهاني حقوق بشر بدون آن كه سند قانوني محسوب شود صرفاً به علت این كه از جانب عاليترین مرجع
بيناللملي تایيد شده حائز اهميت است(اخوان.)33 :1395 ،
پناهندگی در حقوق اسالم
در حقوق اسالم از پناهندگي بيشتر تحت عنوان امان كه نوعي عقد ميباشد بين دولت اسالمي یا فرد
مسلمان با شخص خواستار پناه منعقد ميشود یاد شده است و به فرد متقاضي پناه مستأمن ميگویند .امان و
استيمان داراي دو مفهوم عام و خاص است ،مفهوم عام آن شامل هر نوع قرارداد دولت اسالمي با شخص
بيگانه یا دولت متبوع او ميشود و حتي گاهي عقد ذمه را نيز در بر ميگيرد اما مفهوم خاص آن تنها یك نوع
قرارداد ویژه را حکایت ميكند .در متون اسال مي و عبارات فقها و حقوقدانان مسلمان از این قرارداد ویژه و
درخواست انعقاد آن و طرف خارجي درخواست كننده بيشتر تحت عنوان امان ،استيمان و مستأمن شده
است(دانش پژوه.)231 -230: 1381 ،
انواع پناهندگی در فقه
در فقه عنوانى به نام " پناهندگى "وجود ندارد و به جاى آن از عباراتى نظير امان ،زنهار و معاهد استفاده
شده است .برخى از حقوقدانان و فقها امان و پناهندگى را به صورت زیرتعریف نمودهاند :دادن تأمين جانى و
مالى به دشمن به طور موقت یا مطلق یا دایم به موجب پيمانهاي مخصوص ذكر شده در منابع فقهي(
كریمى)41 :1389 ،
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در فقه اماميه همانگونه كه امام و حاكم حق پناه دادن به غير مسلمانان را دارد همه افراد مسلمان نيز
چنين حقي دارند بنابراین پناهندگي را ميتوان به دو نوع تقسيم نمود:
الف) پناهندگی رسمی :كه در آن حاكم مسلمين به فرد یا گروهي از غيرمسلمانان پناهندگي اعطا مي
كند.
ب) پناهندگی غیررسمی :پناهي كه فرد مسلمان به غير مسلمان ميدهد .البته فرد مسلمان نميتواند به
تعداد زیادي از غير مسلمانان و یا شهري از آنان و یا اصوالً پناهندگي به نحو عام اعالم كند .فرد مسلمان
حتي فردي كه داراي پایينترین موقعيت اجتماعي است ميتواند به غير مسلمانان پناهندگي اعطا نماید .البته
حداكثر تعدادي را كه یك فرد ميتواند به آنها پناهندگي اعطا كند را تا  10نفر عنوان نمودهاند(دانش پژوه و
قدیر.)242 :1381 ،
انواع عقد امان
أمان موقت خاص اماني است كه به یك غير مسلمان حربي یا ده نفر و یا یك قافله داده ميشود و هر
مسلمان حق دادن چنين اماني را دارا مي باشد.
امان موقت عام :اماني است كه امام مسلمين به تمام غير مسلمانان حربي و یا تعداد نامعيّن از آنها
اعطال مي نماید.
امان بالموادعه موادعه :نوعي از امان موقت است با غير مسلمانان براي ترك جنگ و به آن معاهده و
مسالمه و مهادنه نيز گفته ميشود(علي پور و معصومي.)4 :1394 ،
برخي از فقهاي اسالمي استيمان را به دو نوع خاص عام تقسيم كردهاند:
استيمان عام :امان عام عبارت از تعهدي است كه از طرف امام یا نماینده او به همه افراد دشمن و یا
گروهي از آنان داده مي شود .در این صورت هرگونه تخلف و نقض قرارداد توسط فرد یا گروهي از
مسلمانان جایز نيست؛ زیرا والیت عامه امام ایجاب مي كند كه كليه آحاد امت نسبت به تعهدات وي ملتزم
باشند.
استيمان خاص :امان خاص اماني است كه به یك یا چند تن از افراد دشمن داده مي شود .این نوع امان
در صالحيت عموم مسلمانان است و حدیث نبوي المسلمون تتکافا دماؤهم و یسعي بذمتهم ادناهم" بر
مشروعيت آن داللت دارد(عميد زنجاني.)59 :1388 ،
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منابع حقوق پناهندگی در اسالم را میتوان به سه دسته عمده تقسیم کرد :قرآن ،روایات ،آراء فقها
قرآن کریم
ادله و تعریف دایره شمول پناهندگي پيش از هر دليل دیگر ،آیات قرآن كریم است كه این موضوع را
تشریع كرده و پذیرش پناهنده را گاهي واجب دانسته است .یکي از پر ارجاعترین آیات در این زمينه ،آیه
ششم سوره توبه است كه در آن ،قرآن مسئله پناهندگي را  -حتي در خصوص مشركان مکه ،یعني سرسخت
ترین دشمنان اسالم و مسلمانان به محترم شمرده ،ميفرماید« :وَ إِنْ أَحَدٌ منَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّي
یَسْمَعَ كَالمَ اللَّه ثُمَّ أَبْلغْهُ مَأْمَنَهُ ذلكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال یَعْلَمُونَ»(توبه)6:؛ چنانچه كسي از مشركان از تو پناه خواست
تا با آرامش و ا طمينان خاطر درباره اسالم تحقيق كند و از محتواي وحي آگاه گردد ،حتما پناهندگي او را
بپذیر و پس از پایان دوره پناهندگي ،او را با امنيت كامل به اردوگاه خصم باز گردان .با توجه به این آیه
شریفه ،پناهندگي در اسالم مقبول واقع شده و برخي از فقها براي تجویز پناهندگي ،به آیه مزبور استناد كرده
اند .آیات  80و  90سوره نساء هم مي تواند ناظر به رسم پناهندگي و محترم بودن پناهنده باشد كه پس از
صدور فرمان جنگ با دشمنان ،مسلمانان را از جنگ با گروهي از افراد دشمن كه از درگيري و جنگ با
مسلمانان كناره گرفته اند ،معاف داشته ،ميفرماید« :إِلَّا الَّذینَ یَصلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ
حَصرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ یُقَاتلُوكُمْ أَوْ یُقَاتلُوا قَوْمَهُمْ »؛ مگر كساني كه پيوند داشته باشند با گروهي كه ميان شما و
آنان پيماني است ،یا نزد شما بياین د در حالي كه سينه آنان از جنگيدن با شما یا جنگيدن با قوم خود به تنگ
آمده باشد ،كه خداوند به شما اجازه جنگ با آنان را نميدهد(موسي زاده ،كهریزي .)45 :1394 ،بهطور كلي
جایگاه پناهندگان و حقوق آنان از منظر قرآن عبارت است از اینكه اگر هر فرد یا گروهي از افراد به كشور
اسالمي پناهنده شوند ،تا زماني كه در كشور اسالمي حضور دادند ،در صورت رعایت قوانين اسالم در امان
حکومت اسالمي خواهند بود و مسلمانان باید جان و مال پناهندگان را محترم بشمارند و از هرگونه تعدي و
تجاوز به پناهندگان خودداري نمایند .حقوق پناهنده در قرآن از چنين جایگاهي برخوردار است كه خداوند
به پيامبر اسالم دستور ميدهد كه حتي اگر یکي از افراد مشركين كه با آنان در حال جنگ و نبرد ميباشيد از
شما پناهندگي بخواهد باید به او پناه داده شود تا كالم خدا را بشنود و از هرگونه تعدي به او خودداري
نمایيد و اگر تصميم به برگشت گرفت آن را به مکان امن منتقل نمایيد تا به سرزمين و محل زندگي اصلي
خود باز گردد(نجفي خميني.)109: 1398 ،
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روایات
اما از نظر حدیث ،در زمينه پناهندگي ،روایات فراواني از طریق شيعه و اهل سنت نقل شده كه البته
عمدتا ناظر بر احترام و الزام به تعهد به پناهنده است و نه دال بر الزام به پناه دادن .با وجود این ،تعدد و تأكيد
روایات بر محترم شمردن پناهندگان و پناهندگي و الزام به رعایت تعهدات در این زمينه از سوي همگان،
نشان دهنده اهميت باالي این مقوله است؛ از جمله در اصول كافي از پيامبر اكرم روایت شده است:
«المؤمنونَ تکافَأُ دماؤُهمْ ،وهُم یدٌ على مَن سواهمْ ،ویسعى بذمَّتهِم أدناهُم»(كليني .)204: 1389 ،مؤمنان از نظر
ارزش خوني ،با یکدیگر مساوياند و همگي مانند دست واحدي عليه دشمن هستند و تعهد گمنام ترین آنان
نسبت به معروف ترین آنها الزام آور است.
همچنين از صحيفه امير مؤمنان روایت شده است كه فرمودند« :تعهد و امان مسلمانان ،همه یکسان است
و تعهد گمنامترین آنان از جانب همگي الزم المراعات است .هر كس تعهد مسلماني را نادیده انگارد به لعنت
خدا و فرشتگان و همه مردمان گرفتار آید و خداوند نسبت به مجازات او راه گریزي قرار نداده است و
بالگردان و بدلي از او نميپذیرد»
آراء فقها و حقوقدانان
مسلمان فقها و حقوقدانان مسلمان در مشروعيت و قانوني بودن پناهندگي و لزوم دفاع از پناهندگان و
به ویژه آنان كه سابقه دشمني با مسلمانان را نداشتند ،تردید نميكردند و همگي به قانوني بودن این اصل از
دیدگاه اسالم اعتراف دارند ؛ چه اینکه آیات و روایات متعدد و صریح درباره پناهندگي ،راه هرگونه تشکيك
را بر محققان سد كرده است .اما با وجود این ،اختالفاتي در خصوص جزئيات شرایط پناهندگي و حقوق و
تکاليف پناهنده ميان اندیشمندان مسلمان وجود دارد .در این قسمت ،درباره دو موضوع مهم «عقد استيمان» و
«حقوق و تکاليف پناهندگان از دیدگاه اسالم» بحث ميشود.
الف .عقد استيمان :مسئله پناهندگي ،در فقه به «استجاره» و «امان» تعبير ميشود« .استجاره» و «امان»
پناهندگي خواستن یا پناهندگي و امان دادن است« .مستأمن» و «معاهد» هر دو به یك معنا هستند و به كسي
گفته مي شود كه به خاطر پناهندگي به سرزمين اسالمي وارد شده است ،نه براي اقامت دایمي(موسي زاده،
كهریزي.)48 :1394 ،
بنابراین ،مي توان گفت :شرایط اسالم در برابر پناهندگان مشابه همان شرایطي است كه در كنوانسيون ژنو
مطرح گردیده است؛ چرا كه در چنين شرایطي ،مبناي وضع مقررات ،سيره عقال و عرف بينالمللي است و از
این رو ،در تاریخ اسالم آمده است كه براي تجار غير مسلماني كه تحت عنوان مستأمن براي تجارت به
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سرزمين اسالم ميآمدند ،ميزان مالياتي در نظر گرفته ميشد كه دولتهاي غير مسلمان از تجار مسلمان مي
گرفتند( همان.)51 :
منابع حقوق پناهندگی در حقوق بینالملل
كنوانسيون 1951ژنو در مورد وضعيت پناهندگي
این كنوانسيون پایه و اساس حقوق بينالملل پناهندگان را تشکيل ميدهد كه حاوي تعریف پناهنده و
حداقل معيار رفتار با پناهندگان است كه شامل افرادي كه قبل از اول ژانویه  1951در نتيجه حوادثي كه در
اروپا یا جاهاي دیگر رخ داد ،در خارج از كشور خود به سر ميبردند ،ميشد .اما با وقوع بحران تازه
پناهندگي در اواخر دهه  50و اوایل دهه  ،60نياز به توسعه قلمرو زماني و مکاني این كنوانسيون احساس
گردید كه منجر به طراحي و تصویب یك پروتکل براي انضمام به این كنوانسيون گردید( ناصرزاده:1372 ،
.)124
ماده  12اعالمیه حقوق بشر اسالمى
هر انساني بر طبق شریعت ،حق انتقال و انتخاب مکان براي اقامت در داخل یا خارج كشورش را دارد و
در صورت مورد ظلم بودن ،مي تواند به كشور دیگري پناهنده شود ،و بر آن كشور پناه دهنده واجب است
كه با او مدارا كند ،تا این كه پناهگاهي برایش فراهم شود ،با این شرط كه علت پناهندگي به خاطر ارتکاب
جرم طبق نظر شرع نباشد(اسالمي)85 :1391 ،
اعالمیه جهانی حقوق بشر
در این اعالميه بندي از مفاد آن در خصوص پناهندگي ميباشد كه چنين بيان ميدارد :هركس حق دارد
در برابر آزار ،پناهندگي را در كشورهاي دیگر جستجو نماید و از آن بهره مند گردد(مهرپور.)434 :1387 ،
بند ب مادهي  13اعالميهي جهاني حقوق بشر تصریح ميكند كه هر كس ميتواند هر كشوري را كه
بخواهد ،من جمله كشور خود را ترك كند و هر كجا بخواهد اقامت گزیند.
بند الف مادهي  14اعالميهي جهاني حقوق بشر تصریح ميكند كه هر كس حق دارد براي گریز از
هرگونه شکنجه و فشار به جایي پناهنده شود .همچنين ميتواند در سایر كشورها از پناهندگي استفاده كند.
بند ب مادهي  14اعالميهي جهاني حقوق بشر تصریح ميكند كه در جرایم غير سياسي یا اموري كه
مخالف با اصول و هدفهاي ملل متحد نميتوان از حق پناهندگي استفاده كرد.

72

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه

فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی

و كنوانسیون  1951ژنو

سال سوم ،شماره دهم ،پایيز 1399

صفحات  65تا 76

بند الف مادهي  15اعالميهي جهاني حقوق بشر بيان ميكند كه هر كس ميتواند هر مليتي را بخواهد،
بپذیرد.
بند ب مادهي  15اعالميهي جهاني حقوق بشر بيان ميكند كه هيچ كس را نميتوان خودسرانه از ملت
او محروم ساخت یا حق تغيير مليت از او را سلب نمود .شد ،نميتوان از حق پناهندگي استفاده
كرد(اسمعيلي.)94 :1396 ،
کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ ()1949
این كنوانسيون نيز مشتمل بر مادهاي است كه در وضعيتي كه مخاصمات مسلحانه داخلي یا بينالمللي
رخ داده ميتواند از پناهندگان حمایت كند .این ماده چنين بيان ميدارد« :دولت بازداشت كننده در موقع اخذ
تصميمات نظارتي ،پناهندگاني را كه عمالً از حمایت هيچ دولتي بهره مند نيستند صرفاً به اعتبار اینکه از نظر
حقوقي به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجيان دشمن قرار نخواهد داد .كنوانسيونهاي
چهارگانه ژنو 1949به انضمام دو پروتکل الحاقي 1977كه بخشهایي از آن به عنوان حقوق بينالملل عرفي،
امروزه مخاصمات مسلحانه معاصر را نظم ميبخشند .این كنوانسيونها منع رفتارهاي توهين آميز نسبت به
نظاميان آسيب دیده و شکست خورده ،غير نظاميان و زندانيان جنگي در طي مخاصمات مسلحانه را
خاطرنشان كردهاند .اگرچه اسناد حقوق بينالملل بشردوستانه ،دستورالعملهاي مجمل و مفصلي ناظر بر
رفتار با اشخاص مورد حمایت در طي مخاصمات مسلحانه ارائه مينمایند(جهان تيغ و نجفي.)58 :1397 ،
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نتیجهگیری
از جمله مباحث مهمي كه در فقه اماميه و حقوق بينالملل به آن اهتمام شده است ،مسئله پناهندگي
است .وجود احکام و مقرّرات كامل راجع به پناهندگي در فقه و اشاره صریح قرآن كریم به حق پناهندگي و
اهميت آن ،از جمله دالیل این اهتمام در اسالم است .در حقوق بينالملل نيز نسبت به رعایت حقوق
پناهندگان تأكيد بسيار شده است .اعطاي پناهندگي در ميان اعراب حتي قبل از ظهور اســالم نيز شــکل
مذهبي داشته است بدین صورت كه مکانهاي مقدس موجود حکم پناهگاه را داشت و بعضي از آنها مانند
حکم زیارتگاه بوده است .در اسالم هم مفهوم پناهندگي وجود دارد كه از آن به عنوان عقدي تحت نام امان
یاد ميشود .وجه اشتراك پناهنده در فقه اسالم و اسناد حقوق بشري( كنوانسيون ژنو) عبارت از بيگانهاى
است كه به سرزمين پذیرنده به منظور پناهندگى وارد شده و قصد اقامت دایم ندارد.
تفاوت مفهوم پناهندگي در اسالم و حقوق بينالملل این است كه در تعریف حقوق بينالملل ،پناهنده
فردي است كه در كشور خود تحت ازار قرار ميگيرد و ازادي و جان و مال او در كشور خود در خطر است،
اما در مفهوم اسالمي ،فرد پناهنده از جانب خود دولت اسالمي در خطر است و از دولت اسالمي تقاضاي
پناهندگي ميكند .فقهاي اماميه باالجماع پناهندگي را عقد دانستهاند ،عقدي كه براي انعقاد آن اهليت فرد
پذیرنده الزامي است .حقوق و تکاليف پناهندگان در اسالم و حقوق بينالملل تا حدودي مشابه یکدیگر است
و چون امان عقد ميباشد ،دولت اسالمي ميت واند سایر شرایط و حقوق پناهندگان را چنانچه خالف شرع و
مصلحت نباشد به عنوان شرط ضمن عقد بپذیرد .پناهندگى از دید فقهى ماهيت عقدى دارد و تنها در موردى
كه پناهنده به خاطر اطالع از مسائل مذهبى اسالم متقاضى پناهندگى مىشود جنبه حق ـ تکليفى به خود مي
گيرد .حال آنکه پناهندگى در حقوق بينالملل جنبه حقوقي و تکليفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تکليفى براى
كشور پذیرنده شامل ميشود .با توجه به اهميت فراوان در زمينه حقوق پناهندگان ،مالحظه مىشود كه
دولتها در خصوص پذیرش و اعطاى پناهندگى به افراد بيشتر در چارچوب اهداف سياسى خود عمل مي-
كنند .هرچند كه كنوانسيونهاى بينالمللى مقرراتي را در این زمينه عرضه داشتهاند ،ولى این مقرّرات هيچگاه
از ضمانت اجرایى الزم برخوردار نبوده است .بنابراین ،ميتوان گفت شرایط اسالم در برابر پناهندگان مشابه
همان شرایطي است كه در كنوانسيون ژنو مطرح گردیده است؛ چرا كه در چنين شرایطي ،مبناي وضع
مقررات ،سيره عقال و عرف بين المللي است و از این رو ،در تاریخ اسالم آمده است كه براي تجار غير
مسلماني كه تحت عنوان مستأمن براي تجارت به سرزمين اسالم ميآمدند ،ميزان مالياتي در نظر گرفته ميشد
كه دولتهاي غير مسلمان از تجار مسلمان ميگرفتند.
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ضيایي بيگدلي ،محمدرضا ،1395 ،اسالم و حقوق بین الملل ،انتشارات گنج دانش ،تهران.علي پور ،ابوالقاسم ،معصومي ،آیدا ،1394 ،پناهندگی از دیدگاه فقه اسالمی و قوانین بین الملل ،كنفرانسبين المللي علوم انساني ،روانشناسي و علوم اجتماعي ،مركز همایش هاي بين المللي صدا و سيما ،تهران.
عميد زنجاني ،عباسعلي ،1388 ،فقه سیاسی حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسالم ،انتشاراتسمت ،تهران.
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صفحات  65تا 76

كليني ،محمدابن یعقوب ،1369 ،اصول كافي ،ترجمه جواد مصطفوي ،انتشارات كتابفروشي علميه اسالميه،تهران)
كيت جاسوام ،مارلين آكي رون ،بي تا ،راهنمایی بر حقوق بین المللی پناهندگان ،دفتر كميسيون عاليسازمان ملل متحد براي پناهندگان ،تهران.
كریمى ،رقيه ،1389،نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بین الملل  ،سال نوزدهم  ،شماره. 154مکارم شيرازي ،ناصر ،1379 ،االمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل ،انتشارات صدر ،قم.مهرپور ،حسين ،1387 ،نظامهای بینالمللی حقوق بشر ،چاپ سوم ،انتشارات اطالعات ،تهران.موسي زاده ،ابراهيم  ،كهریزي ،رزیتا ،1394 ،حقوق پناهندگی در اسالم؛ منبعی برای توسعة حقوق بین-الملل پناهندگی ،اندیشه هاي حقوق عمومي ،سال چهارم ،شماره دوم.
موسي زاده ،رضا ،آذرپندار ،احمدرضا ،1397 ،سیر تحول تبیین مفاهیم پناهنده و پناهجو ،فصلنامه سياستخارجي ،سال سي ودوم ،شماره.1
ناصرزاده ،هوشنگ ،1372 ،اعالمیه های حقوق بشر؛ شامل :اعالمیه های حقوق بشر ،میثاق های بینالمللی ،موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد) تهران.
-نجفي خميني ،محمد جواد ،1398 ،تفسیر آسان ،چاپ اول ،جاد ،1انتشارات اسالميه ،تهران.
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