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ســابقه طوالني پناهندگــي در تاريخ روابط ملت ها حاکي از نظــام عرفي مقبول جوامع 
بشــري در اين خصوص اســت؛ موضوعــي که در حقــوق بين الملل معاصــر با تصويب 
کنوانســيون  مربوط  به  وضع  پناهندگان در ســال 1951 مورد اهتمام واقع شده است. پيش 
از اســناد حقوق بين الملل، پناهندگي در اديان الهي به خصوص در دين اســالم مورد توجه 
بوده و داراي احکام ويژه اي اســت. از جمله اين احکام، تشــريع قرارداد امان است که نوعي 
تعهد به حمايت از بيگانگان در روابط بين المللي اسالم است. نوع ديگر پناهندگي در اسالم، 
پناهنده شــدن به مکان هاي مقدس اســت و در اين خصوص پناهندگي به حرم مکي داراي 
قواعد خاص است. بررسي ابعاد مختلف پناهندگي در حرم مکي به روش تحليلي- توصيفي 
به منظور ايجاد زمينه تدوين قواعد مشــترک پناهندگي در حرم مکي از منظر فقه مذاهب 
اســالمي هدف اصلي اين پژوهش است. بر اساس تصريح منابع حقوق اسالْم کسي که وارد 
اين حريم مقدس شود، از تعرض مصون بوده و از امنيت برخوردار است؛ امنيتي که عالوه بر 
تشريع، در مقام تکوين نيز قرائني بر آن داللت دارد و علي رغم وجود برخي اختالف نظرها، 
شــامل غير مسلمانان به ويژه اهل کتاب نيز مي شــود. البته امنيت پناهنده به حرم مکي تا 
زماني باقي است که پناهنده، حرمت حرم را نگه دارد. بر اين اساس اگر کسي در داخل منطقه 
حرم مرتکب جرم و جنايت گردد و حرمت حرم را هتک کند، مصونيت وي نيز سلب مي گردد.
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مقدمه

از مســائل داراي اهميت در حقوق بين الملل، موضوع پناهندگي است. پناهندگي 
معلول عوامل مختلفي همچون فقر، بالياي طبيعي و جنگ هاي داخلي و بين المللي 
اســت. افزايش بي حد و حصر پناهندگي پس از جنگ جهاني اول و دوم، پناهندگي 
را به يک موضوع مهم در عرصه بين المللي تبديل کرد؛ چراکه جداي از جنگ، خود 
پناهندگــي نيز عامل تهديد نظم و امنيت بين المللــي تلقي گرديد و تدوين قواعد و 
مقررات پناهندگي در قالب معاهدات بين المللي، ضرورتي انکارناپذير يافت؛ ازاين رو 
بعد از تشکيل ســازمان ملل متحد، اولين کنوانسيون مربوط به حقوق پناهندگان در 
سال 1951 در ژنو به تصويب رسيد و اين مقررات با پروتکل 1976 تکميل تر گرديد. 

اگرچه رشــد و تکامل قوانين مربوط به پناهندگي در دهه هاي اخير بوده است، 
اما پديده پناهندگي و تالش براي يافتن مأمن، ريشه در آداب و رسوم ديني و حتي 
قبيله اي گذشته دارد. در اين ميان ســهم اديان ابراهيمي در ايجاد قواعد پناهندگي 
بسيار قابل توجه است و مقررات مختلفي در زمينه پناهندگي، از جمله پناهندگي به 
اماکن مشخص و مقدس، پيش بيني شده است. همچنين در اسالم، پناهندگي مورد 
توجه ويژه اي قرار گرفته و در قرآن و ســنت داراي مقررات خاصي اســت. يکي 
از مهم ترين مصاديق پناهندگي در اســالم، پناهنده شدن به حرم مکي است. ابعاد 
و شــرايط مختلف پناهندگي و امنيت در حرم مکي ـ همچون مبناي حکم خاص 
پناهندگي در حرم مکي، امکان پناهندگي غير مسلمان، تکاليف ديگران در ارتباط با 
مجرم پناهندهـ  و مقايسه اين نوع پناهندگي با پناهندگي مطرح در حقوق بين الملل 
از مســائل مهمي اســت که نيازمند پژوهش است و تاکنون در اين موضوع و ابعاد 
مختلف آن پژوهشي يافت نگرديد. در اين نوشتار با مروري بر جايگاه پناهندگي در 
حقوق بين الملل، قواعد و احکام پناهندگي در اســالم و به ويژه حرم مکه به روش 

تحليلي- توصيفي بررسي گرديده است.



هم
ه د

مار
ش

97 

رت
زيا

ج و 
ه ح

نام
ش

وه
پژ

13
99

ز   
ايي

پ

پناهندگي در حقوق بين الملل

پناهندگي در تاريخ روابط ملت ها داراي ســابقه اي طوالني بوده و قواعد آن در 
حقوق بين الملل معاصر مدون شده است. »اعالميه جهاني حقوق بشر 1948«، »ميثاق 
حقوق مدني و سياسي 1966«، »ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي1966«، 
»کنوانسيون مربوط  به  وضع  پناهندگان 1951«، »پروتکل 1976 در خصوص وضع 
پناهندگان«، »اعالميه 1967 در مورد پناهندگي ســرزميني« ســازمان ملل متحد و 
»اساسنامة کميسارياي عالي سازمان ملـل در امـور پناهندگان 1950« از جمله اسناد 

بين المللي مهمي هستند که در آن از پناهندگان حمايت شده است. 

کنوانسيون  مربوط  به  وضع  پناهندگان  مصوب  1951 اولين و مهم ترين کنوانسيون 
اختصاصي در مورد حقوق پناهندگان اســت که در حال حاضر بيش از 145 کشور 
آن را به تصويب رســانده اند.1 از نظر اين کنوانســيون، »پناهنده کسي است که به 
علــت ترس موجه از اينکه به علل مربوط به نــژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت 
در بعضي گروه هاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شکنجه قرار گيرد، در 
خارج از کشــور محل سکونت عادي خود به سر مي برد و نمي تواند و يا به علت 
ترس مذکور نمي خواهد، خود را تحت تابعيت آن کشــور قرار دهد، يا در صورتي 
که فاقد تابعيت اســت، و پس از چنين حوادثي در خارج از کشور محل سکونت 
دائمي خود به سر مي برد، نمي تواند يا به علت ترس مذکور نمي خواهد به آن کشور 
 (Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, Art 1, Par 2) .»بازگــردد 
 بر اســاس ماده 33 اين کنوانســيون، هيچ يــک  از دول  متعاهد بــه  هيچ  نحوي، 
 پناهنــده اي  را به  ســرزمين هايي  که  امــکان  دارد به علل  مربوط  به  نــژاد، مذهب ، 
مليت ، عضويت  در دسته  اجتماعي  به خصوص  با دارا بودن  عقايد سياسي ، زندگي  
يا آزادي  او در معرض  تهديد واقع  شود، تبعيد نخواهند کرد يا باز نخواهند گردانيد. 

1. https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf
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(Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, Art 33) در مــاده 12 

اعالميه حقوق بشــر اســالمي قاهره نيز آمده است که هر انساني بر طبق شريعت، 
حــق انتقال و انتخاب مــکان براي اقامت در داخل يا خارج کشــور را دارد و در 
صورت تحت ظلم قرار گرفتن مي تواند به کشــور ديگري پناهنده شــود و بر آن 
کشــور پناه دهنده واجب اســت که با او مدارا کند تا اينکه پناهگاهي برايش فراهم 
شــود. البته اين ماده شرط اعطاي پناهندگي اين دانسته شده که »علت پناهندگي به 
 cairo Declaration on Human Rights)  .»خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد

 (in Islam,1990,Art.12

پناهندگي در اسالم

پناهندگي در اسالم با عناويني چون »امان«، »استيمان«، »استيجار« و »مهاجرت« در 
متون ديني و فقهي قابل مطالعه است. )صاحب جواهر، 1362ش، ج38، ص162( 
در قرآن کلمه »مستجير« به معناي »پناهجو« است. )عميد زنجاني، 1392، ص234( 
در اديان و امت هاي قبل و در عصر جاهليت نيز پناهندگي مطرح بوده است. پيش 
از اســالْم در ميان اعراب، پيمان هايي مشــهور به »احالف« بود که يکي از اهداف 
اين پيمان ها حمايت و اعطاي پناهندگي بود. از جمله اين پيمان ها، که در اســالم 
نيز به عنوان پيمان مقدســي از آن ياد شده، »حلف الفضول« است که براي حمايت 
از ستمديدگان در مکه منعقد شــد. )ابن هشام، 1375، ج1، ص88-89؛ ابن کثير، 

1396ق، ج1، ص258(

پناهندگي در اسالم گاهي به اين صورت است که فرد يا گروهي براي حضور در 
جامعه اســالمي، درخواست مصونيت مي کند و به اين منظور قراردادهايي همچون 
امان با حکومت اسالمي منعقد مي سازد و گاهي نيز به اين صورت است که فردي 

از تهديد خارجي، به دولت اسالمي يا به مکان مقدسي پناه مي برد. 
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1. استيمان و درخواست مصونيت از دولت اسالمي

قرارداد امان، نوعي تعهد حمايتي در روابط خارجي با بيگانگان اســت. با استناد 
بــه اين قرارداد، پناهنده طلب امان مي کنــد و در حقيقت نگراني عمده او از خود 
داراالسالم است. )قاري سيدفاطمي، 1388، ص3( هدف از قرارداد امان، رسيدن به 
زندگي مشترک مسالمت آميز و تأمين امنيت بيگانه در قلمرو اسالم است و مستأمن 
کســي اســت که خواهان چنين قراردادي اســت يا از آن قرارداد استفاده مي کند. 
)عميد زنجاني، 1391، ص47( شــيخ طوسي مستأمن و معاهد را کسي مي داند که 
به خاطر پناهندگي موقت - و نه اقامت دائمي- به سرزمين اسالمي وارد مي شود و 

درخواست مصونيت مي کند. )طوسي، 1387ق، ج2، ص42( 

صحت عقد امان مشــروط به عدم مفســده، و به تعبيري وجود مصلحت است 
)عالمه حلــي، 1372، ج9، ص99؛ صاحب جواهــر، 1362ش، ج21، ص100(؛ 
ازاين رو عقد امان با جاســوس يا هرکس که در امــان دادن به وي ضرري متوجه 
مســلمانان گردد، صحيح نيســت. با قرارداد امان، بيگانــه از امنيت جاني، مالي و 
عرضي برخوردار مي گردد و اتالف اموال مستأمن توسط مسلمانان موجب ضمان 
اســت. )محقق کرکــي، 1414ق، ج3، ص432( اين قرارداد، از عقود الزم اســت 
)عميــد زنجاني، 1391، ص47( و تا زماني که مســتأمن خيانتي نکرده، از ســوي 
 مسلمانان قابل نقض نيست؛ اما با نقض عهد و خيانت مستأمنـ  به دليل آيه شريفه 
ِْهْم َع َســواٍء{ )انفال: 58( ـ امان برداشــته مي شود.  انْبِْذ إِلَ

َ
ْوٍم ِخيانًَة ف

َ
اَفنَّ ِمْن ق

َ
ا ت }َو إِمَّ

)طوسي، 1387، ج2، ص42( 

َمَنُه{ 
ْ
بْلِْغُه َمأ

َ
الَم اهللِ ُثمَّ أ

َ
ِجرْهُ َحتَّ يَْسَمَع ك

َ
أ
َ
ُمْشِكنَِي اْسَتجاَرَك ف

ْ
َحٌد ِمَن ال

َ
برخي از آيه }َو إِْن أ

)توبه: 6( تکليف دولت اسالمي بر پذيرش درخواست پناهندگي را استفاده کرده اند. 
)قاري سيدفاطمي، 1388، ص4( ولي غالب فقها اين آيه را به عنوان دليلي عام براي 

مشروعيت پناهندگي و استيمان دانسته اند. )ابراهيمي، 1377، ج2، ص340( 
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2. پناهندگي و درخواســت مصونيت از دولت اسالمي نسبت به تهديد 
خارجي 

نوع ديگري از پناهندگي، موردي اســت که فرد يا گروهْي از ترس تهديدي که 
متوجه جان، مال يا آبروي آنهاست، به دولت اسالمي پناهنده مي شوند؛ چنان که پس 
از هجرت پيامبر9، مســلمانان زيادي از ترس کفار قريش به مدينه پناهنده شدند. 
اين نــوع پناهندگي ـ که با پناهندگي معمول در حقــوق بين الملل، قابليت تطبيق 
بيشــتري داردـ  در زمان صلح حديبيه، در سال ششم هجرت، نيز مورد توجه قرار 
گرفــت. طبق ماده دوم اين پيمان »اگر يکي از افراد قريش بدون اذن بزرگ تر خود 
از مکه فرار کند و اسالم آورد و به مسلمانان بپيوندد، حضرت محمد9 بايد او را 
به سوي قريش بازگرداند«. مشرکان با استناد به اين ماده، خواهان بازگرداندن زنان 
پناهنده شــدند؛ ولي پيامبر9 فرمودند: »زنان مشمول ماده مذکور نيستند و آن ماده 
راجع به مردان اســت«. )واقدي، بي تا، ج2، ص629( آيه 10 سوره ممتحنه ناظر به 
اين واقعه اســت و حاکم اسالمي را ملزم به اعطاي پناهندگي به زنان پناهنده کرده 
ِيَن آَمُنوا إِذا جاَءُكُم 

َّ
يَُّها ال

َ
و به عدم اســترداد آنها به مشرکين دستور داده اســت: }يا أ

 
َ

ال تَرِْجُعوُهنَّ إِل
َ
إِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمناٍت ف

َ
ُم بِإِيمانِِهنَّ ف

َ
ْعل

َ
اْمَتِحُنوُهنَّ اهلُل أ

َ
ُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت ف

ْ
ال

ُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت{، زناني بودند که به خاطر اعتقاداتشــان و از 
ْ
ارِ{. مقصود از }ال فَّ

ُ
ك

ْ
ال

ترس آزار و اذيت و شــکنجه مشرکان مکه به داراالسالم )مدينه( هجرت کردند و 
پناهنده شــدند. اين آيه از جهت حکم به عدم جواز اعاده زنان پناهنده به کفار، با 
ماده 33 کنوانسيون 1951 پناهندگي، که دول  متعاهد را از تبعيد و اعاده پناهنده منع 

مي کند، قابل مقايسه است.

در ماده 15 ميثاق مدينه، که به منزله اولين قانون اساسي جامعه مسلمانان است، 
به مســئله حق اعطاي پناهندگي اشاره شده اســت. )احمدوند، 1393، ص148( 
هجرت برخي از مســلمانان به حبشه به دستور پيامبر9 در ابتداي ظهور اسالم و 
اعطاي پناهندگي از ســوي نجاشي، بخشي از تاريخ نهاد پناهندگي در اسالم است. 
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)ابراهيمي، 1377، ج2، ص333( همچنين پناه دادن ام هاني به دو تن از مشرکان به 
نام »حارث بن هاشم« و »عبداهلل بن ابي ربيعه«، در جريان فتح مکه توسط پيامبر9 
)ابن ســعد، 1410ق، ج2، ص110؛ ابوداود سجستاني، بي تا، ج3، ص84( نيز مهر 

تأييد ديگري بر مسئله پذيرش پناهندگي در سيره رسول اکرم9 است. 

اعطاي پناهندگي دولت اسالمي به پناهندهـ  ولو غير مسلمانـ  مي تواند مصداقي 
از فريادرســي مظلوم باشد؛ چنان که پيامبر9 فرمودند: »کسي که صداي انساني را 
بشنود که فرياد مي زند اي مسلمانان به دادم برسيد و پاسخ نگويد، مسلمان نيست«. 
ُمْسَتْضَعِفنَي 

ْ
وَن ِف َسبِيِل اهللِ َو ال

ُ
ُكْم ال تُقاتِل

َ
)کليني، 1363، ج2، ص164( طبق آيه }َو ما ل

ها{ )نساء: 
ُ
ْهل

َ
الِِم أ َقْرَيِة الظَّ

ْ
ْخرِْجنا ِمْن هِذهِ ال

َ
وَن َربَّنا أ

ُ
ِيَن َيُقول

َّ
اِن ال

ْ
ِول

ْ
ِمَن الرِّجاِل َو النِّساءِ َو ال

75( مسئله حمايت از افراد تحت ظلم تا بدانجاست که اگر آنان توانايي هجرت و 
پناهندگي به سرزمين مسلمانان را نداشته باشند، بر ديگر مسلمانان واجب است تا 
براي رهايي آنان دست به قتال بزنند و آنان را از سلطه حاکم ستمکار برهانند. وقتي 
براي ياري و حمايت از مظلوم، قتال واجب باشد، به طريق اولي اعطاي پناهندگي 

در اين خصوص، الزم خواهد بود.

پناهندگي به اماکن مقدس

پناهندگي به اماکن مقدس در ميان اقوام و اديان مختلف، از گذشته تا حال، وجود 
داشته است: در يونان باســتان، معابد به عنوان محل امني براي پناهندگان عادي و 
حتي محکومين به مرگ بود. در تورات مقرراتي جهت تأسيس شهرهايي به منظور 
پناه دادن مجرمان پيش بيني شــده است. در مسيحيت نيز کليساها، مفاهيم مشابهي 
از حمايت از اشــخاص ارائه کرده اند )نظري تاج آبادي، 1369، ص14( و در انجيل 
از پناهندگان به اورشــليم و ديگر اماکن امن ياد شــده است. اعطاي پناهندگي در 
ميان اعراب حتي پيش از ظهور اسالم نيز وجود داشت؛ بدين صورت که حتي در 
بيابان ها، مکان هاي مقدْس حکم پناهگاه را داشت و امکان تعرض به پناهنده در آن 
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مکان ها وجود نداشت. )بايرامي فرد، 1396، ص35( در اسالم نيز مکان هايي وجود 
دارد که پناهندگان به آنها، داراي مصونيت و امنيت هستند. از مهم ترين اين مکان ها 
»حرم مکه« اســت. پناهندگي به اين مکان مقدس، داراي ابعاد مختلفي است که به 

آن پرداخته مي شود.

پناهندگي در حرم مکي

1. اهميت و شرافت مکه

مکه مکرمه، ام القراي جهان اســالم و مرکز ظهور دين مبين اســت و گذشته از 
شــرافتي که از آغاز خلقــت و به خصوص از زمان حضرت ابراهيم7 داشــت، 
نخستين آيه هاي قرآن نيز در آنجا نازل شد. در عظمت مکه همين بس که خداوند، 
خود را پروردگار مکه معرفي کرده است. )نمل: 91( قرآن اين شهر را »مکه« )فتح: 
24(، »بّکه« )آل عمران: 96( »ام القري« )شوري: 7( »البلد« )بلد: 1و2( »البلد االمين« 
)بلد: 3( ناميده اســت. مهم ترين دليل شرافت مکه، وجود کعبه است که با عناوين 
مختلفي در قرآن ياد شده اســت. »بيت« )بقره: 125و158؛ آل عمران: 96(، »البيت 
الحرام« )مائده: 2و97(، »بيتــک المحرم« )ابراهيم: 37(، »البيت العتيق« )حج: 29 و 
33( و »البيت المعمور« )طور: 4( از آن جمله اســت. گرداگرد کعبه، مسجدالحرام 
اســت که در قرآن نيز با همين نام »المســجد الحرام« )توبه: 28؛ فتح: 27( آمده و 

قديمي ترين و معروف ترين مسجد در تاريخ اسالم است. 

2. محدوده و مساحت حرم  مکي

حــرم در لغت به معناي چيزي اســت که عقاًل، شــرعاً يا عرفاً ممنوع باشــد. 
)مصطفوي، 1368، ج2، ص204( گاهي نيز به معناي اهل و عيال شــخص يا محل 
اقامتي است که آنها را از تعرض ديگران حفظ مي کند. )ابن  منظور، 1414ق، ج12، 
ص125؛ عميد، 1369، ص562( حــرم در معناي اصطالحي، به محدوده  پيرامون 
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مکان هاي مقدس اسالمي، به ويژه کعبه گفته مي شود. از اين رو شهر مکه و پيرامون 
کعبه را »حرم مکي« مي نامند. )مرتضي زبيدي، 1414ق، ج16، ص134( حرم ناميده 
شدن محدوده اين اماکن به دليل محترم بودن آنها يا حرمت انجام دادن برخي کارها 

در اين اماکن است. )کردي، 1420ق، ج1، ص101( 

ْم 
َ
 َو ل

َ
واژه حرم در آياتي از قرآن ذکر شــده که در مواردي همچون آيه شريفه }أ

ً{ )عنکبوت: 
 آِمنا

ً
نا َحَرما

ْ
نَّا َجَعل

َ
ْم يََرْوا أ

َ
 َو ل

َ
ُهْم َحَرًما َءاِمًنا{ )قصــص: 57( و }أ

َّ
ــن ل ُنَمكِّ

67( مقصود »حرم مکي« است. اطالق حرم در کلمات فقها نيز به حرم مکه انصراف 
دارد. )يزدي، 1417ق، ج2، ص120( 

بحث درباره محدوده حرم مکي از آن جهت مهم است که پناهندگي مورد بحث، 
ويژه همين محدوده اســت؛ ازاين رو در رابطه بــا اينکه امنيت، مختص خانه کعبه 
اســت يا کل حرم را شامل مي شود، از امام صادق7 سؤال شد. حضرت فرمودند: 
»هر انساني که داخل حرم شود و پناهنده شود، از خشم خدا در امان خواهد بود«. 
)کليني، 1363، ج4، ص226؛ شــيخ صــدوق، 1405ق، ج2 ص251؛ حر عاملي، 
1409ق، ج13، ص223( اين حديث بيانگر گســتره امنيت نسبت به کل محدوده 
ُه 

َ
ُه( در آيه }َو َمْن َدَخل

َ
حرم است. برخي مفسرين اهل سنت نيز معتقدند ضمير }َدَخل

ً( )آل عمران: 97( به کل محــدوده حرم برمي گردد. )فخر رازي، 1420ق، 
كَن آِمنــا

ج 8، ص302( 

طبــق برخي روايات، جبرئيل بر حضرت ابراهيم7 نازل شــد و محدوده حرم 
را به او نشــان داد و آن حضرت براي شناسايي در مبادي ورودي حرم نشانه هايي 
)اَعالم يا اَنصاب( نصب کرد و سپس اسماعيل7 نشانه ها را بازسازي کرد. همچنين 
پس از فتح مکه در سال هشــتم، به دستور پيامبر اکرم9 نشانه هاي حرم تعمير و 
بازسازي گرديد و در ادوار بعد نيز کساني به بازسازي يا ساختن اين نشانه ها اقدام 
کرده اند. )ازرقي، بي تــا، ج2، ص127ـ130؛ فاکهي، 1414ق، ج2، ص273ـ 276( 
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هم اکنون براي تعيين حدود حرم، شــش نشانه در شش مسير ورودي )ميقات(، و 
در هر مسير دو ستون در دو طرف جاده وجود دارد. )هاشمي شاهرودي، 1426ق، 

ج3، ص286( 

علي رغم وجود برخي اختالفات )حداد عادل، 1393(، علماي اماميه در مساحت 
حرمِ مکه متفق اند که مقدار آن »بريد در بريد« اســت. )طوسي، 1400ق، ص234؛ 
همــو، 1387، ص354؛ ابن بــراج، 1406ق، ج1، ص220؛ ابن ادريس، 1410ق، 
ج1، ص555( مبنــاي ايــن نظريه، موثقة زراره از امام باقر7 اســت که فرمودند: 
»خداوند متعال حرمش را-از يک بريد در يک بريد- محترم شــمرده است«. )حر 
عاملي، 1409ق، ج12، ص555( با توجه به اينکه بريد، چهار فرســخ )هر فرســخ 
معادل حدود 5/5 کيلومتر( شرعي است، مساحت تقريبي حرم، شانزده فرسخ مربع 
مي شود. البته فاصله مکه از همه جهات به يک  اندازه نيست؛ بعضي از جهات مکه 
ـ مانند تنعيمـ  نزديک تر اســت و بعضي دورتر. اگر همه اين مساحت ها از جهات 
مختلف حساب شــوند و به شــکل مربع درآيند، يک بريد در يک بريد مي شود. 

)حکيم، 1404ق، ج11، ص286؛ آدينه، 1394، ص28و29( 

به هر حال مقصود از حرم، حريم مقدسي است که از شش طرف مکه را احاطه 
کرده و بيرون آن »حّل« ناميده مي شــود. )فراهيــدي، 1409ق، ج3، ص221( اين 
مســاحتـ  که  اندکي از شهر مکه بزرگ تر استـ  به عنوان حرم امن الهي شناخته 
مي شود و احکام ويژه اي دارد )محمدي ر ي شهري، 1386، ج1، ص42(؛ از جمله: 

اماکن پناهندگي. 

در اينکه پناهندگي، اختصاص به حرم مکي دارد يا شــامل ساير حرم  ها و اماکن 
مقدس هم مي شود؛ اختالف است. برخي از فقها، عالوه بر حرم مکي، حرم پيامبر9 
و ائمه اطهار: را نيز شــامل حکم پناهندگي مي دانند )طوسي، 1400ق، ص702؛ 
عالمه حلي، بي تا، ج2، ص223؛ محقق حلي، بي تا، ج3، ص302؛ ابن براج، 1406ق، 
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ج2، ص529؛ ابن إدريس، 1410ق، ج3، ص457(؛ اما برخي پناهندگي را مختص 
مکه مي دانند. )صاحب جواهر، 1362، ج41، ص345؛ وحيد خراســاني، بي تا ج3، 

ص546( 

3. امنيت حرم مکي، مبناي اساسي امکان پناهندگي

امکان پناهندگي در حرم مکي، ناشــي از ويژگي امنيت حرم اســت. در قرآن، 
مکه و کعبه به عنوان محلي امن و داراي امنيت توصيف شــده اســت. )عنکبوت: 
67؛ القصص: 57؛ بقره: 125و126( همچنين در آيه 96 ســوره آل عمران از کعبه و 
بيت اهلل  الحرام، با تعبير اولين خانه وضع شــده براي مردم ياد شده که پر از برکت 
ُه 

َ
و مايه هدايت جهانيان است. سپس فرموده: }فِيِه آياٌت بَيِّناٌت َمقاُم إِبْراِهيَم َو َمْن َدَخل

ً...{ )آل عمران: 97(؛ »در آن نشانه هاي روشن ]از جمله[ مقام ابراهيم است  كَن آِمنا

و هــر کس داخل آن شــود، در امنيت خواهد بود«. البته ايــن آيه در واقع اجابت 
دعاي حضرت ابراهيم7 اســت که بعد از ساختن کعبه، امنيت شهر را از خداوند 
ً{. )ابراهيم: 35( خداوند 

َ آِمنا
َ

َل درخواست کرد و عرضه داشــت: }َربِّ اْجَعْل َهَذا الْ
هم دعاي او را اجابت کرد و آنجا را پناهگاهي قرار داد که هر انساني وارد شود، در 

امنيت خواهد بود. )مکارم شيرازي، 1374، ج 3، ص15( 

ُه كَن آِمنــا{ و ديگر آيات را 
َ
برخــي مقصود از امنيت مطــرح در آيه  }َو َمْن َدَخل

تکويني، برخي تشريعي و برخي جامع بين هر دو مي دانند.

الف( نظريه امنيت تکويني حرم مکي

مقصود از امنيت تکويني اين اســت که خداوند اين سرزمين را بر اساس لطف 
خاص خود، مأمن و محل آرامش قرار داده اســت. ســرزمين مکه به لحاظ خوي 
تجاوزگــري و غارتگري مردم حجاز و دوري آنها از فرهنگ و تمدن انســاني، در 
ظاهر بايد فاقد امنيت مي بود؛ اما با اين همه، خداوند مي فرمايد ما مکه را هم محل 
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ً
ِه َثَمراُت ُکِّ َشٍء رِْزقا

َ
 جييْب إِل

ً
 آِمنا

ً
ُهْم َحَرما

َ
ْن ل ْم ُنَمكِّ

َ
َو ل

َ
امن، و نيز با برکت قرار داديم: }أ

ُه كَن 
َ
نَّا{ )قصص: 57( و هرکس بدان داخل شــود در امان اســت: }َوَمْن َدَخل ُ ِمْن لَ

ً{. )آل عمران: 97( 
آِمنا

امنيت مکه با توصيف فوق از جانب برخي از مفســرين به امنيت تکويني تعبير 
شده و مؤيدات مختلفي از قرآن براي آن ذکر شده است؛ از جمله آيات سوره قريش 
که مي فرمايد: »بايد بپرســتند پروردگار اين خانــه را؛ پروردگاري که آنان را متنعم 
ساخت و از گرسنگي رهانيد و از ترس، ايمن ساخت«. )قريش: 3و4( زدودن بيم از 
اهل حرم در سوره قريش، که به حمله ابرهه و اصحاب فيل تفسير شده، از مصاديق 
مهم امنيت تکويني حرم مکي دانسته شده است. )جوادي آملي، 1386، ص70-69( 

ً{ )بقره: 125( برمي آيد که 
لَنّاِس وَاَمنــا

ّ
ِ همچنيــن از آيه }وَاِذ َجَعلَنا اَليــَت َمَثابًَة ل

خداوند با قدرت خود، ميل به حج خانه و زيارت پياپي و احترام آن را در دل مردم 
مناطق دور و نزديک مي اندازد و درحالي که مردم در سرزمين هاي پيرامون در ناامني 
به  سر مي برند، ســاکنان و زائران حرم از نعمت امنيت برخوردارند. )محمد رشيد 

رضا، 1990، ج1، ص378( 

خداي ســبحان درباره امنيت تکوينــي حرم )جوادي آملــي، 1386، ص70( 
 }ً

 آِمنا
ً
ُهْم َحَرما

َ
ْن ل ْم ُنَمكِّ

َ
 َو ل

َ
ْرِضنا أ

َ
ْف ِمْن أ ُهدى َمَعَك ُنَتَخطَّ

ْ
وا إِْن نَتَّبِــِع ال

ُ
مي فرمايد: }َو قال

)قصــص: 57(؛ »برخي اهل مکه مي گويند: اگر ما به تو ايمان بياوريم، کافران ما را 
از سرزمينمان بيرون کرده، آواره مي شويم. آيا اينان نمي دانند که ما مکه را امن قرار 
داديم؟« مفهوم آيه اين است که اگر در گذشته، مکه را محلي امن قرار داديم، اآلن از 
زوال آن نترسيد و در حال ايمان، بيش از حال کفر امنيت خواهيد داشت. )طبرسي، 

1372ش، ج7، ص406( 

ُف انلَّاُس ِمْن َحْولِِهْم{ )عنکبوت: 67(   َويَتَخطَّ
ً
 آِمنا

ً
نا َحَرما

ْ
نَّا َجَعل

َ
ْم يَروْا أ

َ
َو ل

َ
همچنين آيه }أ

ـ که خداوند مي فرمايد با اينکه در اطراف مکه آدم ربايي فراوان اســت، ما سرزمين 
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مکه را حرم امن قرار داديم ـ داللت بر امنيت دارد؛ با اين اســتدالل که از آنجا که 
اختطاف و ربوده شدْن امري تکويني است، امنيت مقابل آن نيز امري تکويني خواهد 

بود. )جوادي آملي، 1386، ص70( 

از آيات مذکور، که مربوط به وضعيت عصر جاهليت است، استفاده شده که خطر 
غارت، آدم ربايي و رهزني که در خارج حرم بوده، در محدوده حرم نبوده اســت. 
حکم امن تشــريعي، پس از اسالم آمده اســت و قرآن کريم امنيتي را که از دوران 
جاهليت تا زمان اسالم ادامه داشت و همچنان تداوم دارد، به عنوان سند ذکر مي کند. 

)جوادي آملي، 1386، ص70( 

البته معناي امنيت تکويني حرم اين نيســت که در آنجا کشــتار نمي شود؛ بلکه 
خداوند آن سرزمين را بر اساس لطف خاص خود مأمن قرار داده است؛ ليکن اگر 
مردم آنجا بيراهه رفتنــد، خداوند آنها را به قهر خود گرفتار مي کند. لذا در آيه 25 
سوره حج فرموده است که هر کس از روي کفر و ظلم، نسبت به آْن قصد سوء کند، 

به عذابي دردناک گرفتار مي شود. 

امنيت تکويني حرم، به لحاظ مکه، نِْســبي و به لحاظ کعبه، نَْفســي است؛ يعني 
ممکن است خداوند براي تنبيه کافران و تبهکاران گاهي آنها را در همان مکه کيفر 
دهد، ليکن هيچ کس نمي تواند با اصل کعبه که قبله و مطاف مسلمانان است، مبارزه 
کند و اگر معاندان در برخي از مقاطع تاريخي، کعبه را ويران کردند، براي دستگيري 
متحصنان در آن بود؛ نه براي مبارزه با خود کعبه؛ ازاين رو دوباره به بازســازي آن 

مبادرت کردند. )جوادي آملي، 1386، ص74( 

ب( نظريه امنيت تشريعي حرم مکي

ً{ بيانگر حکمي تشريعي 
ُه كَن آِمنا

َ
عالمه طباطبايي معتقد است که آيه }َو َمْن َدَخل

اســت. و از اين فقره از آيه اســتفاده کرده که پيش از اسالم نيز حکم امنيت اين 
خانه تشــريع شده است. ايشــان از دعاي حضرت ابراهيم7 که از خداي تعالي 
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درخواســت مي کند مکه را بلد امن کند )ابراهيم: 35؛ بقره: 126( و خداي تعالي 
به زبان تشــريع دعايش را مســتجاب مي کند و همواره دل هاي بشــر را به قبول 
اين امنيت ســوق مي دهد، نيز تشــريعي بودن امنيت حرم را استفاده کرده است. 
)طباطبايي، 1374، ج 3، ص449-450( مؤيد آن اين اســت که پيش از بعثت نيز 
عرب جاهليت اين حق را براي بيت محفوظ مي دانســت و همچنين آيات قرآن 
در مورد دعاي حضرت ابراهيم7 نشــان مي دهد که اين رسم به زمان ابراهيم7 

متصل بوده و از جعليات عرب جاهليت نبوده است. )همان، 1374، ص549( 

بر اساس امنيت تشريعي، مکه داراي يکسري قواعد و مقررات ويژه اي است که 
آن را از ساير مناطق، منحصر به فرد کرده است. از جمله اين قواعد، وجوب حفظ 
امنيت حرم مکي اســت که شارع مقدس براي تخلف از آن، عواقبي در نظر گرفته 
است. امنيت تشريعي حرم، همواره محفوظ است و قطع حرمت حرم جايز نيست؛ 
مگر آنکه مهاجم، حرمت شکني کرده باشد )جوادي آملي، 1386، ص75( که در اين 
ُُرماُت قِصاٌص{ )بقره: 194( مي توان مصونيت آنها را ســلب کرد:   حال از باب }وَالْ

ْم فِيِه{. )بقره: 191( 
ُ
وك

ُ
َراِم َحتَّ يُقاتِل َمْسِجِد الْ

ْ
وُهْم ِعْنَد ال

ُ
}َو ال تُقاتِل

البته برخي از مفســران، دعاي حضرت ابراهيم7 ـ که در آن از خداي سبحان 
امنيت و بهره مندي اقتصادي براي ســرزمين مکه و ساکنان آن خواسته شده است، 
)بقره: 126(ـ  را جامع بين تکوين و تشــريع مي دانند. از ابن عباس نقل شــده که 

رسول خدا9 در روز فتح مکه فرمود: 
اينجا سرزمیني اســت که خداوند در زمان آفرينش آسمان   ها و زمین، آن را 
محترم قرار داده اســت. اين سرزمین به حرمت خداوند تا روز قیامت حرمت 
دارد. جنگ و کارزار در اين شهر براي هیچ يک از پیامبران پیش از من حالل 
نبوده است و براي من، فقط چندلحظه از يک روز، اين کار حالل شد. پس اين 
شهر به حرمت خداوند، تا روز قیامت حرمت دارد. )همو، ۱39۱، ص۲6 به نقل 

از صحیح بخاري، ج۲، ص۲۱4( 
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بر همين اساس براي حفظ امنيت و مطابقت تشريع با تکوين، در فقه براي حرم 
مّکي احکام خاصي مقرر شده که گاه از آن به َخصائص الحرم ياد شده است. )نراقي، 
1415ق، ج13، ص297( فقها اين احــکام را به  طور پراکنده در ابواب نماز، حج، 

حدود و کفارات مطرح کرده اند.

گســتره امنيت حرم مکي حتي شــامل حيوانات، پرندگان و برخي حشرات و 
گياهان نيز مي شود. )صاحب جواهر، 1362ش، ج18، ص286( حفظ امنيت مطلق 
در حرم به قدري اهميت دارد که حقوق خصوصي افراد و نيز حقوق عمومي جامعه 
در آنجا »معلق« مي شــود. )خامنه اي، 1371، ص178( در راستاي پاسداشت امنيت 
حرم مکه احکامي وجود دارد که خلع ســالح عمومي )صاحب جواهر، 1362ش، 
ج18، ص422(، ممنوعيت جنگ و جدال )طوسي، 1387ق، ج2، ص3(، دوري از 
جرم و آزار، توقيف دعوا و اجراي حکم، ممنوع بودن دســتگيري مجرم و محکوم 
ـ ولو قاتل و جانيـ  از آن جمله اســت )مکارم شيرازي، 1374، ج 3، ص16( و به 

تعبير ديگر هر پناهنده اي در حرم از تعرض مصون است.

تفاوت هاي پناهندگي در حقوق بين الملل و حرم مکي

مقايسه ميان پناهندگي در حقوق بين الملل و حرم مکي نشان از تفاوت هاي زياد 
در کنار وجود برخي تشابهات است. 

1. در خارج از کشور مبدأ بودن

در حقوق بين الملل، پناهندگي در خصوص اتباع بيگانه مصداق دارد؛ به اين معنا 
که فردي از کشــوري به کشور ديگر پناهنده شــود. در واقع فرار از کشور مبدأ و 
 Convention) .عبور از مرزهاي بين المللي، عنصر اساسي پناهندگي به شمار مي آيد
Relating to the Status of Refugees, 1951, Art 1, Par 2) امــا پناهندگي در حرم 

مکــي اختصاص به اتباع بيگانه نــدارد و اتباع داخليـ  چه در معناي امروز آن، که 
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اتباع عربستان باشد، و چه در معناي فقهي آن، که اتباع داراالسالم و ممالک اسالمي 
باشــدـ  نيز با پناه بردن به منطقه حرم، واجد وصف پناهنده مي شوند و از امتيازات 

اين پناهندگي برخوردار مي گردند.

2. در معرض تهديد و ترس ناموجه بودن 

طبق ماده 31 و 33 کنوانســيون 1951، کساني که جان يا آزادي آنها تهديد شده 
است و در معرض تهديد و ترس ناموجهي هستند، حق درخواست پناهندگي دارند. 
(Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, Art 31&32 ) بــر اين 

اساس در حقوق بين الملل، کسي حق درخواست پناهندگي دارد که به صورت غير 
موجه و ناعادالنه در معرض تهديد و ترس قرار گرفته باشد. اما پناهندگي در حرم 
مکي از اين جهت، بالشرط است و شامل هرگونه ترس از آسيب با هر منشأ مشروع 
يا غير مشروعي مي شود. )حر عاملي، 1409ق، ج13، ص227( علت تمايز آن است 
که مالک اعطاي پناهندگي در حقوق بين الملل، ترس و تهديد ناموجه است؛ اما در 

حرم مکي، حرمت حرم است.

3. در معرض تبعيض قرار گرفتن

در حقوق بين الملل، پناهنده به کســي اطالق مي شــود که به عللي همچون نژاد، 
مذهب، مليت و... در معرض تبعيض ناراويي از ســوي کشور مبدأ قرار گرفته است. 
پاراگراف دو ماده 1 کنوانســيون 1952 مقرر داشته است: »پناهنده به شخصي اطالق 
مي گردد که ... به علت ترس موجه از اينکه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت 
يا عضويت در گروه هاي اجتماعي خاص يا داشتن عقايد سياسي تحت تعقيب و آزار 
باشــد...«. (Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, Art 1, Par 2( اما 
پناهندگي در حرم از اين جهت، مطلق اســت و در منابع فقهي، قيد و شــرطي براي 
افرادي که قصد پناهندگي در حرم مکي دارند، ذکر نشــده است. البته در پناهندگي 

مسلمان و غير مسلمان تفصيالتي وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته مي شود.
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4. عدم لحاظ دين و عقيده در خصوص پناهنده

در حقوق بين الملل، حق پناهندگي فارغ از اينکه پناهنده چه دين و آييني داشته 
باشد، به رسميت شناخته شده است. اما در حرم مکي، امکان پناهندگي مسلمانان، 
امري مفروغ عنه و بديهي اســت؛ ولي در مورد پناهندگي غير مسلمانان اختالفاتي 
وجود دارد و بايسته است موضوع با توجه به تقسيم غير مسلمانان به اهل کتاب و 

غير اهل کتاب  )مشرکان( بررسي شود. 

الف( پناهندگي غیر مسلمانان در حرم مکي در روايات

روايات وارده در خصوص پناهندگي در حرم مکي، غالباً با عباراتي همچون »من 
التجأ إل حرم اهلل«، »عن رجل... دخل احلرم« همراه است. استفاده از کلماتي همچون »َمن« 

و »رجال« اطالق را مي رســاند و شامل مسلمان و غير مسلمان مي شود؛ همچنان که 
ً{ )آل عمران: 97( فرمودند: 

ُه كَن آِمنا
َ
امام صادق7 در توضيح آيه شريفه }َمْن َدَخل

»من دخل من الناس مســتجريا به فهو آمن، ومن دخل البيت من الؤمني مستجريا به فهو آمن من 

ســخط اهلل ...«. )عياشي، بي تا، ج1، ص189( استفاده از کلمه »الناس«، بيان از مطلق 

انسان هاســت و آوردن کلمه »المؤمنين« در عبارت بعدي، از باب تأکيد خاص بعد 
از عام اســت. به هر حال بر اساس اطالقات موجود، پناهندگي د ر حرم شامل اهل 

کتاب و حتي غير اهل کتاب نيز مي شود.

ب( پناهندگي غیر مسلمانان در حرم مکي در قرآن

ً{ )آل عمران: 97( پناهندگي در حرم، به مسلمانان 
ُه كَن آِمنا

َ
از منظر آيه }َوَمْن َدَخل

اختصاص ندارد؛ چراکه »َمن« در آيه مطلق است وشامل غير مسلمانان نيز مي شود. 
اما اختالف نظر بر اساس آيه 28 سوره توبه پديد آمده است؛ چراکه در اين فرموده: 
َراَم{؛ »مشــرکان نجس هستند و نبايد به  َمْســِجَد الْ

ْ
ال َيْقَرُبوا ال

َ
ٌَس، ف

َ
وَن ن

ُ
ُمْشِك

ْ
}إِنََّما ال

مسجدالحرام نزديک شوند«. در خصوص اين آيه، ابتدا بايد مفهوم مشرک بررسي 
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گردد تا دانســته شود مشــرک شامل اهل کتاب هم مي شــود يا صرفاً به غير اهل 
کتاب اختصاص دارد. سپس مفهوم مسجدالحرام در آيه بررسي شود تا روشن شود 
محدوده مســجدالحرام، شامل کل محدوده حرم مکه است يا تنها مسجد گرداگرد 

کعبه مراد است. 

يک ـ بررسي مفهوم مشرک در آيه 28 سوره توبه

 برخي از فقها ممنوع بودن ورود به مســجدالحرام را شامل هر غير مسلمانان ـ 
اعم از اهل کتاب و غير اهل  کتاب ـ مي دانند؛ با اين اســتدالل که يهود و نصارا به 
دليل افکار شرک آلود، مشرک هستند. مهم ترين استدالل در اين زمينه، آيه 30 سوره 
توبه است که خداوند متعال فرموده است: »يهود گفتند: عزير پسر خداست! و نصارا 
گفتند: مســيح پسر خداست! اين سخني است که با زبان خود مي گويند که همانند 
گفتار کافران پيشين است. خدا آنان را بکشد. چگونه از حق انحراف مي يابند؟!« به 
آيات ديگري همچون آيه 72 و 73 ســوره مائده نيز در اين خصوص اســتناد شده 
است. بر اساس اين گروه از آيات، برخي فقها معتقدند با توجه به عقايد شرک آلودي 
که اهل کتاب دارند، ورود آنها به مســجدالحرام جايز نيســت. )صاحب جواهر، 

1362ش، ج6، ص43( 

دليلي ديگري که بر ممنوعيت ورود اهل کتاب به مســجدالحرام ذکر شده، اين 
اســت که »النجس« در آيه را نجاســت اصطالحي و عدم طهارت به دليل جنابت 
غير مسلمانان دانسته اند؛ ازاين رو حکم را به اهل کتاب نيز تسري داده اند. )عراقي، 
1414ق، ج4، ص375( لذا بر اســاس نظر اين گروه از فقها، مشــرک معناي عامي 
دارد و به همين دليل، غير مسلمانان ـ اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب ـ از حق 

پناهندگي و مصونيت در حرم برخوردار نيستند. 

گروه ديگــر از فقها ديدگاه مخالفي دارند و ممنوعيت ورود به مســجدالحرام 
را مختص مشــرکان غير اهل کتاب مي داننــد. )طباطبائي کربالئي، 1412ق، ج12، 
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ص358؛ مقدس اردبيلي، بي تا، ج1، ص319؛ موســوي خوانســاري، 1355، ج1، 
ص201؛ صدر، 1408ق، ج3، ص262( بر اساس اين نظريه، مقصود از »نجس« در 
آيه، انساني است که منکر خدا و عبادت کننده بت ها باشد و اهل کتاب از اين حيث، 
داراي طهارت هستند. )مغنيه، بي تا، ج4، ص28( در اين بين برخي اگرچه نجاست 
مشرکين را مورد تســالم قطعي بين اصحاب مي دانند، اما از نظر ايشان، آيه داللتي 
بر نجاســت غير  مســلمانانـ  اعم از اهل کتاب و غير اهل کتابـ  ندارد. )خوئي، 
1407ق، ج3، ص44( امام خميني= نيز منظور از »نجس« در آيه را آلودگي لغوي و 
به معناي ناپاکي باطني مي داند )خميني، 1421ق، ج3، ص400( و معتقد است ثابت 
کردن اينکه همه طوائف کفاْر مشرکند، ممکن نيست و تنها گفتن اينکه عزير فرزند 
خداست، سبب شرک نمي شود. از نظر ايشان، آيه شريفْه براي اثبات ادعاي نجاست 
تمام صنوف کفار کافي نيســت. )خميني، 1421ق، ج3، ص404( برخي از روايات 
ـ همچون روايت نقل شده از جابر بن عبداهلل و قتاده ـ نيز صراحت دارد که ورود 
اهل کتاب به مسجدالحرام مجاز است. )طوسي، بي تا، ج5، ص201( بنابراين طبق 
نظريه اخير، حکم مذکور در آيه شامل اهل کتاب نبوده است و آنان اجازه ورود به 

مسجدالحرام و برخورداري از حقوق پناهندگي در حرم را دارا هستند.

دو ـ عدم ممنوعيت ورود مشرکان به خارج از مسجدالحرام در محدوده حرم

در آيه شــريفه 28 سوره توبه، ورود مشرکان به مسجدالحرام منع شده است؛ اما 
محدوده حرم، محدود به مسجدالحرام نبوده و مسجدالحرام بخشي از محدوده حرم 
اســت. بنابراين حتي بر فرض اينکه مشرکان اجازه ورود به مسجدالحرام را نداشته 
باشند، اجازه ورود به محدوده حرم را خواهند داشت و در روايات و عبارات فقها، 
منعي براي پناهندگي مشــرکان و کفار در منطقه حرم ديده نمي شــود. البته برخي 
تفاسير، منظور از مسجدالحرام را کل محدوده حرم دانسته اند. )طبرسي، 1372ش، 
ج5، ص32( ولي اين نظريه به لحاظ عملي، تاريخي و فقهي قابل پذيرش نيســت؛ 
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چنان که بســياري از فقها حکم ممنوعيت ورود مشرکان را به مسجدالحرام محدود 
کرده اند. )صاحب جواهر، 1362ش، ج21، ص278( 

بنابراين همانطور که در حقوق بين الملل براي امکان پناهندگي، تبعيض بر اساس 
دين و عقيده وجود ندارد، در اصل امکان پناهندگي به حرم نيز تبعيض بر اســاس 
مذهب و دين وجود ندارد؛ هرچند ورود مشرکان به مسجدالحرام به خاطر تقدس 

ذاتي اين مکان، ممنوع است.

ج(  پناهندگي افراد مجرم

از منظر حقوق بين الملل، پناهندگي شامل اشخاصي  که  جرائم مهمي را مرتکب 
شده باشند، نمي گردد. طبق بند )و( ماده 1 کنوانسيون 1951، »مقررات اين کنوانسيون 
در مورد افرادي که مرتکب  جنايتي  عليه  صلح  يا بشــريت  يا جنايات  جنگي  شده  
باشند يا قبل  از آنکه  در کشور پناه  دهنده، به عنوان  پناهنده  پذيرفته  شوند، در خارج  
از آن  کشــور مرتکب  جنايات  عمده اي  که  مشمول  مجازات  عمومي  مي باشد، شده  
باشند و يا مرتکب  اعمالي  که  مغاير با مقاصد و اصول  ملل  متحد است ، شده  باشند، 
مجري نخواهد بود«. ماده 14 اعالميه حقوق بشر نيز با وجود اينکه اجازه پناهندگي 
به افراد تحت تعقيب و شکنجه را داده، ولي مقرر داشته است: »در موردي که تعقيب 
و مجازات واقعاً مبتني بر جرائم غير سياسي و رفتارهاي مخالف با اهداف و اصول 

ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده نمود«. 

عدم شناسايي پناهندگي افراد مجرم در حقوق بين الملل از اين جهت قابل تحليل 
اســت که فلسفه قوانين حاکم بر وضعيت پناهندگان، حمايت از افراد و گروه هاي 
قرباني بي عدالتي اســت؛ نه حمايت از کســاني که مرتکب جرائم مهمي شده اند و 
براي فرار از مجازات، اقدام به پناهندگي کرده اند. اين در حالي اســت که در مورد 
پناهندگي در حرم مکي، بر اساس نظر عموم فقها، هر فرد با هر جرمي که به حرم 
پناهنده مي شود، تا زماني که پناهنده است، از مصونيت برخوردار است و نوع جرم 
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ارتکابي فرد پناهنده، تأثيري بر حق پناهندگي او در حرم ندارد؛ همچنان که صاحب 
جواهــر مي فرمايد: »ال يقام )الحد( مطلقاً في الحــرم علي من التجأ إليه لالحترام«. 
)صاحب جواهــر، 1404ق، 344/41( کلمه »مطلقاً«، بيان اطالق امنيت حرم به هر 

نوع مجرم مشمول حد، بدون توجه به نوع جرم ارتکابي است. 

مســئله امنيت پناهنده حرم مکي، مختص به موضوعات جزائي و کيفري نيست 
)عياشــي، بي تا، ج1، ص189؛ حر عاملــي، 1414ق، ج9، ص339( و هر امري که 
مي تواند مسئوليت کيفري و مدني به همراه داشته باشد و يا امور مربوط به مسئوليت 
مدني صرف را نيز شــامل مي شود. لذا اگر بدهکاري از ترس طلبکار به حرم مکي 
پناهنده شد، تا زماني که در منطقه حرم است، طلبکار نمي تواند طلب خود را مطالبه 
کند )ابن إدريس، 1410ق، ص32(؛ چنان که امام صادق7 فرمودند: »اگر بدهکاري 
فــرار کرده، به مکه پناه برد و طلبــکار او را در آنجا ببيند، نبايد طلب خود را از او 
مطالبه کند و بايد صبــر کند تا بدهکار از حرم بيرون بيايد«. )حر عاملي، 1409ق، 
ج18، ص368؛ حويزي، 1415ق، ج1، ص371( عدم اختصاص حکم پناهندگي در 
حرم به افراد غير مجرم، ناشي از آن است که مالک اعطاي پناهندگي در حرم مکي، 
حرمت حرم اســت. در عين حال براي عدم ســوء استفاده از حرمت حرم، احکام 

سختگيرانه خاصي نيز پيش بيني شده است که در مباحث بعدي مطرح مي گردد.

د( اصل بازنگرداندن پناهنده

اصل بازنگرداندن پناهنده از اصول اساســي حقوق پناهندگان است. بر اساس اين 
اصلـ  که در ماده 33 کنوانســيون 1951، پروتکل الحاقي1967، ماده 3 کنوانســيون 
1984 ملل متحد عليه شکنجه، ماده 4 کنوانسيون 1949 ژنو و ديگر اسناد بين المللي 
مطرح شده استـ  هيچ پناهنده اي نبايد به کشوري که در آنجا احتمال تعقيب و آزار 
و شکنجه وجود دارد، بازگردانده شود. بر اساس ماده 33 کنوانسيون 1951، هيچ يک  
از دول  متعاهد به  هيچ  نحو، پناهنده اي  را به  سرزمين هايي  که  امکان  دارد به علل  مربوط  
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به  نژاد، مذهب ، مليت ، عضويت  در دســته  اجتماعِي به خصوص  يا دارا بودن  عقايد 
سياســي ، زندگي  يا آزادي  او در معرض  تهديد واقع  شود، تبعيد نخواهند کرد يا باز 
 (Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, Art 33) .نخواهند گردانيد

البته اين اصل مطلق نبوده و استثنائاتي بر آن وارد شده است. بند 2 ماده 33 اين 
کنوانسوين صريحاً مقرر مي دارد: »پناهنده اي که طبق رأي قطعي دادگاه، محکوم به 
ارتکاب جرم مهمي شــده که مضر به حال آن کشور تشخيص داده شود، نمي تواند 
دعوي استفاده از مقررات اين ماده را نمايد«. بنابراين ايجاد خطر براي نظم عمومي 
يا امنيت ملي، موجب ســلب پناهندگي مي شود که تشــخيص آن بر عهده کشور 

پذيرنده است. )مفخمي، 1377ش، ص94( 

در فقه اســالمي در صورتي که فــردي در ِحّل و خارج از حرم، جرم و جنايتي 
مرتکب شــود يا حقي بر گردن داشــته باشــد و به حرم پناهنده شود، کسي حق 
تعرض و بيرون راندن او را ندارد تا زماني که با اراده خود از آنجا خارج شــود. اما 
حکم فردي که در داخل منطقه حرم مرتکب جنايتي شــود، متفاوت اســت و حق 
برخورداري از مصونيت، شامل حال او نمي شود و حکم الهي و حّد نسبت به جرم 
ارتکابي، در رابطه با او در داخل حرم اجرا خواهد شد؛ چراکه خود فرد با ارتکاب 
جنايت در حرم، حرمت حرم را هتک کرده، اســت. )ابــن ادريس، 1410ق، ج 3، 
ص457(؛ زيــرا مصونيت فرد پناهنده، به جهت مقام و منزلت کعبه و حرم اســت 
)طوســي، بي تا، ج1، ص452( و با نقض قاعده حفظ حرمت حرم از ســوي فرد، 
مصونيت وي نيز ســلب مي شود؛ همچنان که امام صادق7 مي فرمايند: »ألنه لم ير 
للحرم حرمة«؛ »چون فرد، حرمت حرم را حفظ نکرده است«. )شيخ صدوق، 1386، 
2، 444/2( ايشان در بيان علت جاري شدن حکم بر مجرم مرتکب در حرم به آيه 
ْيُكْم{ )بقره: 194(؛ »پس هر 

َ
ْيِه بِِمْثِل َمــا اْعَتدى َعل

َ
اْعَتُدوا َعل

َ
ْيُكْم ف

َ
}َفَمــِن اْعَتدى َعل

کس بر شما تعّدي کرد، شما نیز به مثل آن بر او تعّدي کنید« استناد کردند و فرمودند: 
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»اين آنجاســت که )فرد( در حرم باشد«. )کليني، 1363، ج4، ص228؛ حر عاملي، 
1414ق، ج9، ص337( 

در واقع کسي که حرمت حرم را با ارتکاب جرمي هتک کند، عالوه بر آن جرم، 
مرتکب جرم »هتک حرمت« حرم نيز شده که در نتيجه عالوه بر اجراي حکمي که 
در قانون نسبت به جرم ارتکابي آمده است، مجازات ديگري به دليل هتک حرمت 
حرم بر آن اضافه خواهد شد؛ چنان که امام صادق7 درباره حکم فردي که در حرم 
مرتکب قتل و دزدي شده بود، فرمودند: »در حرم، با ذلت بر او حد جاري مي شود؛ 
چراکه حرمتي براي حرم قائل نشده است«؛ ازاين رو ديه قتل در حرم )در صورتي که 
بر ديه مصالحه شود(، باعث تغليظ ديه، و اخذ يک سوم بيشتر از ديه کامل مي شود. 
)ابن ادريس، 1410ق، ج3، ص363؛ صاحب جواهر، 1362ش، ج43، ص30( نظر 
فقها در رابطه با اداي دين نيز اين اســت که اگر طلبکار در داخل حرم، پولي را به 
بدهکار داده باشــد، مي تواند در داخل حــرم، اداي آن را مطالبه کند. )ابن ادريس، 

1410ق، ج2، ص32( 

بنابراين با ارتکاب جرم توســط پناهنده در حرم، مصونيت او نســبت به جرم 
ارتکابي برداشــته، و مجازات اعمال مي شود. در اين فرض عالوه بر اعمال احکام 
الهــي، آيا مي توان فرد مرتکب را از محــدوده حرم اخراج يا تعرض ديگري کرد؟ 
آنچه از ادله قابل فهم است، اين است که تنها به ميزان اجراي حکم شرعي، مصونيت 
او ســلب مي گردد، نه بيشتر؛ همچنان که امام صادق7 با استناد به آيه }َفَمِن اْعَتدى 
ْيُكْم{ )بقره: 194(، صرفاً اجازه اجراي حد 

َ
ْيِه بِِمْثِل َما اْعَتدى َعل

َ
اْعَتُدوا َعل

َ
ْيُكــْم ف

َ
َعل

و قصــاص ارتکابي در حرم را داده انــد؛ نه تعرض يا حکمي بيش از اجراي حکم 
شــرعي. بنابراين با استناد به اطالقات ادله بر مصونيت پناهنده و اکتفا به حداقل در 
اســتثنائات، نقض مصونيت به بيش از اجراي حکْم فراتر نمي رود و پس از اجراي 

حکم، فرد همچنان مصونيت خواهد داشت و امکان اخراج او نيست. 
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هـ( حق پناهندگي

از نظر حقوق بين الملل، دولت ها مکلف به اعطاي پناهندگي نيســتند و مختارند 
از اعطاي پناهندگي دائم به متقاضيان امتناع ورزند؛ اما از اين حق برخوردار نيستند 
که پناهندگان را به کشــوري که احتمال تعقيب و آزار آنها وجود دارد، بازگردانند 
يا اخراج کنند. بند 1 ماده 14 اعالميه حقوق بشــر، حق جست وجو و برخورداري 
از پناهگاه را براي افراد، محترم شمرده؛ ولي الزامي براي پذيرش از سوي دولت ها 
تعيين نکرده اســت. اين حق در چارچوب اصل حاکميت دولت ها محقق مي شود. 
لذا در ماده 1 اعالميه 1967 مقرر شــده اســت: »پناهندگي از سوي دولت ها و در 
اعمال حق حاکميت آنها اعطا مي گردد و بايســتي از ســوي ديگر دولت ها محترم 
شناخته شود«. (Declaration on Territorial Asylum, 1967, Art1.Para1) برخالف 
پناهندگــي در حقوق بين الملل، افراْد حق پناهنده شــدن در حرم را دارند و دولت 
اسالمي بايد اين حق را بپذيرد و محترم شمارد؛ فارغ از اينکه نسبت به اين پناهندگي 

رضايت داشته يا نداشته باشد.

و( حقوق پناهنده در کشور میزبان

کنوانسيون 1951 با تعريف حداقل وضعيت يا حقوقي که بايستي به پناهندگان 
اعطا شــود، فهرســتي از حقوق اصلي و مهمي که دولت هاي متعاهد، متعهد به 
ايفاي آن هســتند را برشــمرده است. اين حقوق، شــامل حقوق ايجابي و سلبي 
اســت. تحقق حقوق ايجابي ـ که شــامل حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
اســت ـ نيازمند دخالت و حمايت دولت ميزبان اســت؛ مانند فراهم کردن شغل 
مناســب براي پناهندگان )ماده 17 )3( کنوانسيون 1951( و تحقق حقوق سلبيـ  
که شامل حقوق مدني و سياسي اســت ـ نيازمند عدم دخالت يا دخالت ايجابي 
اســت؛ مانند آزادي رفت وآمد پناهندگان در درون کشور دولت ميزبان، )ماده 26 

کنوانسيون1951(. 
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امــا در مورد فرد پناهنــده به حرم مکي، پناهنده صرفاً از برخي حقوق ســلبي 
برخوردار اســت؛ از جمله اينکه دولت اسالمي، حق ايجاد مزاحمت و تعرض به 
پناهنده را ندارد و ديگر افراد نيز حق آسيب رســاني به او را ندارند. همچنين دولت 

اسالمي وظيفه حفاظت از او در برابر هرگونه تعرضي را بر عهده دارد. 

در مورد حقوق مثبت، دولت و شهرونداْن مکلف به عدم ايفاي آنها هستند. اين 
تکاليف عبارت اند از: ممنوعيت خريد و فروش، ممنوعيت پناه دادن، اجاره يا عاريه 
دادن خانه، ممنوعيت غذا دادن يا فروش غذا به او و حتي نشســت و برخاست و 
صحبت کردن با او. )طوســي، 1400ق، ص702( . فلسفه عدم اعطاي اين حقوق، 
اجبار فرد مجرم جهت خروج از منطقه حرم و اجراي حدود و احکام الهي بر اوست 
تا احترام حرم و به ويژه خانه کعبه مورد ســوء اســتفاده قرار نگيرد. )حر عاملي، 

1409ق، ج13، ص227( 

نتيجه گيري و پيشنهادات

1. نتيجه گيري 

پناهندگي که در حقوق بين الملل عرفي و معاهده اي داراي قواعد متعددي است، 
در اديان الهي، به ويژه دين اســالم، نيز مورد توجه قرار گرفته اســت. يک نوع از 
پناهندگي، پناهنده شدن به مکان هاي مقدس است و پناهندگي به کليساها و معابد 
همواره در طول تاريخ وجود داشــته است. در دين اســالم، مصداق بارز اين نوع 
پناهندگي، پناه بردن به »حرم مکي« است. با توجه به اطالقات ادله، جواز پناهندگي 
در حرم مکه، علي رغم برخي اختالفات، شــامل غير مسلمانان نيز مي شود. مجرم 
پناهنده در حرم، از جهت زماني محدوديتي ندارد. البته تضييقاتي همچون ممنوعيت 
خريد و فروش و اجاره يا عاريه دادن خانه به او وجود دارد تا در نهايت مجبور به 
خروج از محدوده حرم شــود تا بدين وســيله از حرم و کعبه سوء استفاده نشود و 



کي
م م

حر
در 

ي 
دگ

هن
پنا

بر 
يد 

تأک
 با 

الم
اس

ل و 
مل

ن ال
ق بي

قو
ر ح

ي د
دگ

هن
پنا

120 

حق ديگران نيز پايمال، و حدود الهي تعطيل نگردد. البته مصونيت مجرم پناهنده در 
حرم، مخصوص مواردي اســت که فرد در ِحّل و خارج از محدده حرْم مسئوليت 
مدني يا کيفري بر ذمه اش محقق شــود و به حرم پناهنده شود؛ اما نسبت به جرمي 
که در حرم مرتکب شده است، احکام و حدود الهي جاري مي شود؛ چراکه مجرم، 
حرمت حرم را هتک کرده و مستحق مجازات در حرم شده است. مقايسه پناهندگي 
در حقوق بين الملل و حرم مکي نشــان از تفاوت هاي زياد در کنار برخي تشابهات 
است. علت تفاوت ها، تمايز در مالک اعطاي پناهندگي است؛ در حقوق بين الملل 
حمايــت از فرد، و در حرم مکي حمايت از حرم و حفظ حرمت آن مالک اعطاي 

پناهندگي است.

2. پيشنهادات

الــف( مکه مکرمه، به عنوان ام القراي جهان اســالم، به لحاظ تاريخي و ديني و 
وجود کعبه براي مســلمانان... از اهميت خاصي... برخوردار اســت. وجود احکام 
خاص براي منطقه حرم و نيز برگزاري مناســک حج و عمره، بيانگر آن اســت که 
حرم مکه، متفاوت از ســاير بالد است و يک کشــور به تنهايي نمي تواند به تدبير 
امور و اجراي احکام الهي در اين منطقه بپردازد. بروز فجايعي همچون حادثه منا و 
برخوردهاي تبعيض آميز با اتباع کشورهاي مختلف اسالمي، مؤيد ناکارآمدي شيوه 
اداره کنوني است. پيشنهاد مي شود حرم مکه به عنوان يک منطقه بين المللي اسالمي 
شناخته شود و اداره اين منطقه و برگزاري مراسم حج و عمره، تحت نظارت سازمان 
همکاري اسالمي صورت پذيرد و احکام منطقه خاص حرم، به عنوان قانون حاکم 
بر اين منطقه، توسط دانشمندان فقه مذاهب اسالمي به نگارش در آيد و به تصويب 

دولت هاي اسالمي رسد.

ب( ماده 12 اعالميه حقوق بشــر اســالمي قاهره )1990( به مسئله پناهندگي 
پرداخته اســت و حق افراد مورد ستم واقع شده، جهت پناهنده شدن طبق موازين 
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 cairo Declaration on Human Rights) .شــريعت را به رسميت شــناخته اســت
in Islam,1990,Art.12) از آنجايــي که حــق پناهندگي در حرم مکي مورد اجماع 

مذاهب فقهي اســالمي است، پيشنهاد مي شود کميسيون مستقل دائمي حقوق بشر 
)IPHRC(، به عنوان نهاد اصلي حقوق بشري سازمان همکاري اسالمي، با تشکيل 
کميتــه متخصصان فقهي و حقوقي، قوانين حاکم بر پناهندگي در منطقه حرم را در 

قالب يک پروتکل الحاقي بر ماده 12 اعالميه قاهره تدوين و تصويب کنند. 
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جواهر  من  العــروس  تاج  )1414ق(،
القاموس،بيروت،دارالفکر،چاپاول.

محمديريشهري،محمد)1386(،حج .1  
و عمره در قرآن و حديث،تهران،مشعر،

چاپاول.
مصطفوي،حســن)1368(،التحقيق في .1  

كلمات القــرآن الكريم ،تهران،وزارت
فرهنگوارشاداسامي،چاپاول.

مغنيه،محمدجواد)بيتا(،تفسير الکاشف،.1  
جلد4،بيروت،داراالنوار،چاپچهارم.

مفخمي،سعيد)1377(،وضعيت بيگانگان .1  
در حقوق بين الملل،باتأکيدبروضعيت
پناهندگانسرزميني،پاياننامهکارشناسي

ارشد،دانشگاهشهيدبهشتي.
مقــدساردبيلي،احمد)بيتــا(،مجمع .1  

إرشــاد  شــرح  في  والبرهان  الفائدة 
األذهان،قم،مؤسسهنشراسامي.

مكارمشيرازي،ناصروهمكاران)1374(،.1  
تفسير نمونه،تهران،دارالكتباالساميه،

چاپاول.
موسويخوانســاري،سيداحمد)1355(،.1  

المختصر  شــرح  في  المدارك  جامع 
النافع،چاپدوم.

نراقــي،احمدبنمحمدمهــدي)1415ق(،.1  
مستند الشــيعه في احکام الشريعه،قم،
مؤسسةآلالبيت:إلحياءالتراث،چاپ

اول.

بررسي .1   نظريتاجآبادي،حميد)1369(،
مســئله  حقوقي  مختلف  جنبه هــاي 
پناهندگي،تهران،دفترمطالعاتسياسي

وبينالملليوزارتامورخارجه.
واقدي،محمدبنعمر)بيتا(،المغازي،.1  

بيروت،األعلمي.
وحيدخراساني،حســين)بيتا(،منهاج .1  

الصالحين،قم،مؤسسهامامباقر7.
)1426ق(،.1   محمود شــاهرودي، هاشمي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت:،
قم،مؤسسهدائرةالمعارففقهاساميبر

مذهباهلبيت:،چاپاول.
يزدي،ســيدمحمدکاظم)1417ق(،العروة .1  

الوثقي،قم،مؤسســهنشراسامي،چاپ
اول.

69. Convention Relating to the Status 
of Refugees, Adopted on 28 July 
1951. available at: https://www.un-
hcr.org/1951-refugee-convention.
html

70. Cairo Declaration on Human 
Rights in Islam (CDHRI) available 
at: https://www.fmreview.org/sites/
fmr/files/FMRdownloads/en/FM-
Rpdfs/Human-Rights/cairo.pdf

71. Declaration on Territorial Asylum, 
G.A. res. 2312 (XXII) , 22 U.N. 
GAOR Supp. (No. 16) at 81, U.N. 
Doc. A/6716 (1967) .


