پژوهشنامه حج و زيارت
سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی 10
پاييز 1399
صفحات  125ـ 95

پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با
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چکيده2 1

ســابقه طوالني پناهندگــي در تاريخ روابط ملتها حاکي از نظــام عرفي مقبول جوامع
بشــري در اين خصوص اســت؛ موضوعــي که در حقــوق بينالملل معاصــر با تصويب
ط ب ه وض ع پناهندگان در ســال  1951مورد اهتمام واقع شده است .پيش
كنوانســيو ن مربو 
از اســناد حقوق بينالملل ،پناهندگي در اديان الهي به خصوص در دين اســام مورد توجه
بوده و داراي احکام ويژهاي اســت .از جمله اين احکام ،تشــريع قرارداد امان است که نوعي
تعهد به حمايت از بيگانگان در روابط بينالمللي اسالم است .نوع ديگر پناهندگي در اسالم،
پناهنده شــدن به مکانهاي 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
اسالم کسي که وارد
اســامي هدف اصلي اين پژوهش است .بر اساس تصريح منابع حقوق
ْ
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 عليرغم وجود برخي اختالف نظرها،
شــامل غير مسلمانان به ويژه اهل کتاب نيز ميشــود .البته امنيت پناهنده به حرم مکي تا
زماني باقي است که پناهنده ،حرمت حرم را نگهدارد .بر اين اساس اگر کسي در داخل منطقه
حرم مرتکب جرم و جنايت گردد و حرمت حرم را هتک کند ،مصونيت وي نيز سلب ميگردد.
کليد واژهها :پناهندگي ،امان ،امنيت ،حرم امن الهي ،مکه ،مسجدالحرام
 .1استاديار گروه حقوق دانشگاه علوم اسالمی رضوی ()zanganehjafar@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری حقوق بينالملل دانشگاه علوم اسالمی رضوی (نويسنده مسئول) ()m_afshar65@yahoo.com

مقدمه

از مســائل داراي اهميت در حقوق بينالملل ،موضوع پناهندگي است .پناهندگي
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اســت .افزايش بيحد و حصر پناهندگي پس از جنگ جهاني اول و دوم ،پناهندگي

را به يک موضوع مهم در عرصه بينالمللي تبديل کرد؛ چراکه جداي از جنگ ،خود
پناهندگــي نيز عامل تهديد نظم و امنيت بينالمللــي تلقي گرديد و تدوين قواعد و

مقررات پناهندگي در قالب معاهدات بينالمللي ،ضرورتي انکارناپذير يافت؛ ازاينرو
بعد از تشکيل ســازمان ملل متحد ،اولين کنوانسيون مربوط به حقوق پناهندگان در

سال  1951در ژنو به تصويب رسيد و اين مقررات با پروتکل  1976تکميلتر گرديد.
اگرچه رشــد و تکامل قوانين مربوط به پناهندگي در دهههاي اخير بوده است،

اما پديده پناهندگي و تالش براي يافتن مأمن ،ريشه در آداب و رسوم ديني و حتي
قبيلهاي 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 ،پيشبيني شده است .همچنين در اسالم ،پناهندگي مورد

توجه ويژهاي قرار گرفته و در قرآن و ســنت داراي مقررات خاصي اســت .يکي
از مهمترين مصاديق پناهندگي در اســام ،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 پناهنده ـ و مقايسه اين نوع پناهندگي با پناهندگي مطرح در حقوق بينالملل

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 بينالملل ،قواعد و احکام پناهندگي در اســام و به ويژه حرم مکه به روش

تحليلي -توصيفي بررسي گرديده است.

پناهندگي در حقوق بينالملل

پناهندگي در تاريخ روابط ملتها داراي ســابقهاي طوالني بوده و قواعد آن در

حقوق بينالملل معاصر مدون شده است« .اعالميه جهاني حقوق بشر « ،»1948ميثاق
حقوق مدني و سياسي « ،»1966ميثاق حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي،»1966

ط ب ه وض ع پناهندگان « ،»1951پروتکل  1976در خصوص وضع
«کنوانسيون مربو 
پناهندگان»« ،اعالميه  1967در مورد پناهندگي ســرزميني» ســازمان ملل متحد و

«اساسنامة کميسارياي عالي سازمان ملـل در امـور پناهندگان  »1950از جمله اسناد
ب  1951اولين و مهمترين کنوانسيون
ط ب ه وض ع پناهندگا ن مصو 
كنوانسيو ن مربو 

اختصاصي در مورد حقوق پناهندگان اســت که در حال حاضر بيش از  145کشور

آن را به تصويب رســاندهاند 1.از نظر اين کنوانســيون« ،پناهنده کسي است که به

در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شکنجه قرار گيرد ،در

خارج از کشــور محل سکونت عادي خود به سر ميبرد و نميتواند و يا به علت
ترس مذکور نميخواهد ،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 ،نميتواند يا به علت ترس مذکور نميخواهد به آن کشور

بازگــردد»)Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, Art 1, Par 2( .

چ نحوي،
بر اســاس ماده  33اين کنوانســيون ،هيچ يــك از دو ل متعاهد بــ ه هي 
ط ب ه نــژاد ،مذهب،
ل مربو 
ي ك ه امــكا ن دارد بهعل 
ي را ب ه ســرزمينهاي 
پناهنــدها 

ص با دارا بود ن عقايد سياسي ،زندگي
ي به خصو 
ت در دست ه اجتماع 
مليت ،عضوي 
ض تهديد واق ع شود ،تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.
ي او در معر 
يا آزاد 
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 اســامي 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
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صورت تحت ظلم قرار گرفتن ميتواند به کشــور ديگري پناهنده شــود و بر آن
کشــور پناهدهنده 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

خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد».

(cairo Declaration on Human Rights

)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 جواهر1362 ،ش ،ج ،38ص)162
در قرآن کلمه «مستجير» به معناي «پناهجو» است( .عميد زنجاني ،1392 ،ص)234

در اديان و امتهاي قبل و در عصر جاهليت نيز پناهندگي مطرح بوده است .پيش

از اســا ْم در ميان اعراب ،پيمانهايي مشــهور به «احالف» بود که يکي از اهداف
اين پيمانها حمايت و اعطاي پناهندگي بود .از جمله اين پيمانها ،که در اســام
نيز به عنوان پيمان مقدســي از آن ياد شده« ،حلف الفضول» است که براي حمايت
از ستمديدگان در مکه منعقد شــد( .ابن هشام ،1375 ،ج ،1ص89-88؛ ابن كثير،

1396ق ،ج ،1ص)258

پناهندگي در اسالم گاهي به اين صورت است که فرد يا گروهي براي حضور در

جامعه اســامي ،درخواست مصونيت ميکند و به اين منظور قراردادهايي همچون

امان با حکومت اسالمي منعقد ميسازد و گاهي نيز به اين صورت است که فردي
از تهديد خارجي ،به دولت اسالمي يا به مکان مقدسي پناه ميبرد.

 .1استيمان 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 ميکنــد و در حقيقت نگراني عمده او از خود
داراالسالم است( .قاري سيدفاطمي ،1388 ،ص )3هدف از قرارداد امان ،رسيدن به

زندگي مشترک مسالمتآميز و تأمين امنيت بيگانه در قلمرو اسالم است و مستأمن
کســي اســت که خواهان چنين قراردادي اســت يا از آن قرارداد استفاده ميکند.

(عميد زنجاني ،1391 ،ص )47شــيخ طوسي مستأمن و معاهد را کسي ميداند که

به خاطر پناهندگي موقت  -و نه اقامت دائمي -به سرزمين اسالمي وارد ميشود و
صحت عقد امان مشــروط به عدم مفســده ،و به تعبيري وجود مصلحت است

(عالمه حلــي ،1372 ،ج ،9ص99؛ صاحب جواهــر1362 ،ش ،ج ،21ص)100؛
مســلمانان گردد ،صحيح نيســت .با قرارداد امان ،بيگانــه از امنيت جاني ،مالي و
عرضي برخوردار ميگردد و اتالف اموال مستأمن توسط مسلمانان موجب ضمان

اســت( .محقق کرکــي1414 ،ق ،ج ،3ص )432اين قرارداد ،از عقود الزم اســت
(عميــد زنجاني ،1391 ،ص )47و تا زماني که مســتأمن خيانتي نکرده ،از ســوي
مسلمانان قابل نقض نيست؛ اما با نقض عهد و خيانت مستأمن ـ به دليل آيه شريفه
َ َ

َ

ًَ َ ْ ْ َ

{ َو إ ِ َّما تاف َّن م ِْن ق ْومٍ خِيانة فانبِذ إ ِ ْل ِه ْم َع َســوا ٍء} (انفال )58 :ـ امان برداشــته ميشود.

(طوسي ،1387 ،ج ،2ص)42

{َ ْ َ َ ٌ َ ُْ ْ
ُ َْ ْ ْ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ
الم اهللِ ث َّم أبلِغ ُه َمأ َمن ُه}
أ
ف
ك
جار
ت
اس
ِني
جره حت يسمع ك
ك
ش
ِ
برخي از آيه و إِن أحد مِن الم ِ

(توبه )6 :تکليف دولت اسالمي بر پذيرش درخواست پناهندگي را استفاده کردهاند.
(قاري سيدفاطمي ،1388 ،ص )4ولي غالب فقها اين آيه را به عنوان دليلي عام براي

مشروعيت پناهندگي و استيمان دانستهاند( .ابراهيمي ،1377 ،ج ،2ص)340
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 .2پناهندگي و درخواســت مصونيت از دولت اسالمي نسبت به تهديد
خارجي

گروهي از ترس تهديدي که
نوع ديگري از پناهندگي ،موردي اســت که فرد يا
ْ
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متوجه جان ،مال يا آبروي آنهاست ،به دولت اسالمي پناهنده ميشوند؛ چنانکه پس
از هجرت پيامبر ،9مســلمانان زيادي از ترس کفار قريش به مدينه پناهنده شدند.
اين نــوع پناهندگي ـ که با پناهندگي معمول در حقــوق بينالملل ،قابليت تطبيق

بيشــتري دارد ـ 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 بزرگتر خود
از مکه فرار کند و اسالم آورد و به مسلمانان بپيوندد ،حضرت محمد 9بايد او را

به سوي قريش بازگرداند» .مشرکان با استناد به اين ماده ،خواهان بازگرداندن زنان
پناهنده شــدند؛ ولي پيامبر 9فرمودند« :زنان مشمول ماده مذکور نيستند و آن ماده

راجع به مردان اســت»( .واقدي ،بيتا ،ج ،2ص )629آيه  10سوره ممتحنه ناظر به

اين واقعه اســت و حاکم اسالمي را ملزم به اعطاي پناهندگي به زنان پناهنده کرده

{ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ ُ
جاءك ُم
ِين آمنوا إِذا
و به عدم اســترداد آنها به مشرکين دستور داده اســت :يا أيها ال
َ َ ْ ُ ُ َّ َ
َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ْ
ُْ ْ
َ ْ
ُ ُ
ام َت ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ
جعوهن إِل
رات ف ِ
حنوهن اهلل أعلم بِإِيمان ِِهن فإِن علِمتموهن مؤم ٍ
ج ٍ
ِنات فال تر ِ
المؤمِنات مها ِ
ْ ُ َّ
{ ُْ ْ َ ُ
ات ُم َها َ
ار} .مقصود از المؤمِن
ات} ،زناني بودند که به خاطر اعتقاداتشــان و از
جر ٍ
ِ
الكف ِ

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  33کنوانسيون  1951پناهندگي ،که دو ل متعاهد را از تبعيد و اعاده پناهنده منع
ميکند ،قابل مقايسه است.

در ماده  15ميثاق مدينه ،که به منزله اولين قانون اساسي جامعه مسلمانان است،

به مســئله حق اعطاي پناهندگي اشاره شده اســت( .احمدوند ،1393 ،ص)148

هجرت برخي از مســلمانان به حبشه به دستور پيامبر 9در ابتداي ظهور اسالم و
اعطاي پناهندگي از ســوي نجاشي ،بخشي از تاريخ نهاد پناهندگي در اسالم است.

(ابراهيمي ،1377 ،ج ،2ص )333همچنين پناه دادن ام هاني به دو تن از مشرکان به
نام «حارث بن هاشم» و «عبداهلل بن ابيربيعه» ،در جريان فتح مکه توسط

پيامبر9

(ابن ســعد1410 ،ق ،ج ،2ص110؛ ابوداود سجستاني ،بيتا ،ج ،3ص )84نيز مهر

تأييد ديگري بر مسئله پذيرش پناهندگي در سيره رسول اکرم 9است.

اعطاي پناهندگي دولت اسالمي به پناهنده ـ ولو غير مسلمان ـ ميتواند مصداقي

از فريادرســي مظلوم باشد؛ چنانکه پيامبر 9فرمودند« :کسي که صداي انساني را

بشنود که فرياد ميزند اي مسلمانان به دادم برسيد و پاسخ نگويد ،مسلمان نيست».

 )75مسئله 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 ياري و حمايت از مظلوم ،قتال واجب باشد ،به طريق اولي اعطاي پناهندگي

در اين خصوص ،الزم خواهد بود.
پناهندگي به اماکن مقدس
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براي رهايي آنان دست به قتال بزنند و آنان را از سلطه حاکم ستمکار برهانند .وقتي

پژوهشنامه حج و زيارت

ُْ ْ َ ْ
َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ
ض َعف َ
ني
يل اهللِ َو المست ِ
(كليني ،١٣٦٣ ،ج ،2ص )164طبق آيه {و ما لكم ال تقات ِلون ِف سبِ ِ
َ ْ ْ
ْ َ َ َّ َ ْ ُ
َّ َ َ ُ ُ َ َّ َ ْ
َ ِّ
َ ِّ
ون َربنا أخ ِر ْجنا م ِْن ه ِذه ِ الق ْري ِة الظال ِِم أهلها} (نساء:
ان الِين يقول
جال و النساءِ و ال ِول ِ
مِن الر ِ

پناهندگي به اماکن مقدس در ميان اقوام و اديان مختلف ،از گذشته تا حال ،وجود 101

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 پيشبيني شــده است .در مسيحيت نيز کليساها ،مفاهيم مشابهي

از حمايت از اشــخاص ارائه کردهاند (نظري تاجآبادي ،1369 ،ص )14و 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

مقدس حکم پناهگاه را داشت و امکان تعرض به پناهنده در آن
بيابانها ،مکانهاي
ْ

مکانها وجود نداشت( .بايراميفرد ،1396 ،ص )35در اسالم نيز مکانهايي وجود
دارد که پناهندگان به آنها ،داراي مصونيت و امنيت هستند .از مهمترين اين مکانها

«حرم مکه» اســت .پناهندگي به اين مکان مقدس ،داراي ابعاد مختلفي است که به

پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي

آن پرداخته ميشود.

پناهندگي در حرم مکي
 .1اهميت و شرافت مکه

مکه مکرمه ،امالقراي جهان اســام و مرکز ظهور دين مبين اســت و گذشته از

شــرافتي که از آغاز خلقــت و به خصوص از زمان حضرت ابراهيم 7داشــت،

نخستين آيههاي قرآن نيز در آنجا نازل شد .در عظمت مکه همين بس که خداوند،
خود را پروردگار مکه معرفي کرده است( .نمل )۹۱ :قرآن اين شهر را «مکه» (فتح:
ّ ،)24
«بکه» (آل عمران« )96 :امالقري» (شوري« )7 :البلد» (بلد1 :و« )2البلد االمين»

(بلد )3 :ناميده اســت .مهمترين دليل شرافت مکه ،وجود کعبه است که با عناوين

 102مختلفي در قرآن ياد شده اســت« .بيت» (بقره125 :و158؛ آل عمران« ،)96 :البيت
الحرام» (مائده2 :و« ،)97بيتــک المحرم» (ابراهيم« ،)37 :البيت العتيق» (حج 29 :و

 )33و «البيت المعمور» (طور )4 :از آن جمله اســت .گرداگرد کعبه ،مسجدالحرام
اســت که در قرآن نيز با همين نام «المســجد الحرام» (توبه28 :؛ فتح )27 :آمده و

قديميترين و معروفترين مسجد در تاريخ اسالم است.
 .2محدوده و مساحت حرم مکي

حــرم در لغت به معناي چيزي اســت كه عق ً
ال ،شــرع ًا يا عرف ًا ممنوع باشــد.

(مصطفوي ،1368 ،ج ،2ص )204گاهي نيز به معناي اهل و عيال شــخص يا محل

اقامتي است كه آنها را از تعرض ديگران حفظ ميكند( .ابنمنظور1414 ،ق ،ج،12
ص125؛ عميد ،1369 ،ص )562حــرم در معناي اصطالحي ،به محدوده پيرامون

مکانهاي مقدس اسالمي ،به ويژه کعبه گفته ميشود .از اين رو شهر مکه و پيرامون
کعبه را «حرم مکي» مينامند( .مرتضي زبيدي1414 ،ق ،ج ،16ص )134حرم ناميده

شدن محدوده اين اماكن به دليل محترم بودن آنها يا حرمت انجام دادن برخي كارها
در اين اماکن است( .كردي1420 ،ق ،ج ،1ص)101

َ َ
واژه حرم در آياتي از قرآن ذكر شــده که در مواردي همچون آيه شريفه {أ َو ل ْم
َ َ َ َ َّ َ ْ
َّ
ً ً
ً
ُ َ ِّ
كــن ل ُه ْم َح َر ًما َءامِنا} (قصــص )57 :و {أ َو ل ْم ي َر ْوا أنا َجعلنا َح َرما آمِنا} (عنکبوت:
نم

 )67مقصود «حرم مكي» است .اطالق حرم در كلمات فقها نيز به حرم مكه انصراف
دارد( .يزدي1417 ،ق ،ج ،2ص)120

بحث درباره محدوده حرم مکي از آن جهت مهم است که پناهندگي مورد بحث،

پژوهشنامه حج و زيارت

(کليني ،1363 ،ج ،۴ص۲۲۶؛ شــيخ صــدوق1405 ،ق ،ج ۲ص۲۵۱؛ حر عاملي،
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ويژه همين محدوده اســت؛ ازاينرو در رابطه بــا اينکه امنيت ،مختص خانه کعبه
اســت يا کل حرم را شامل ميشود ،از امام صادق 7سؤال شد .حضرت فرمودند:

«هر انساني که داخل حرم شود و پناهنده شود ،از خشم خدا در امان خواهد بود».
1409ق ،ج ،۱۳ص )۲۲۳اين حديث بيانگر گســتره امنيت نسبت به کل محدوده

َ ْ َ َ َُ
َ َ َُ
حرم است .برخي مفسرين اهل سنت نيز معتقدند ضمير {دخله) در آيه { َو من دخله
ً
َ
اكن آمِنــا) (آل عمران )97 :به کل محــدوده حرم برميگردد( .فخر رازي1420 ،ق،

ج ،8ص)302

طبــق برخي روايات ،جبرئيل بر حضرت ابراهيم 7نازل شــد و محدوده حرم

را به او نشــان داد و آن حضرت براي شناسايي در مبادي ورودي حرم نشانههايي
(اَعالم يا اَنصاب) نصب كرد و سپس اسماعيل 7نشانهها را بازسازي كرد .همچنين
پس از فتح مكه در سال هشــتم ،به دستور پيامبر اكرم 9نشانههاي حرم تعمير و

بازسازي گرديد و در ادوار بعد نيز كساني به بازسازي يا ساختن اين نشانهها اقدام

كردهاند( .ازرقي ،بيتــا ،ج ،2ص127ـ130؛ فاكهي1414 ،ق ،ج ،2ص273ـ )276

103

هماكنون براي تعيين حدود حرم ،شــش نشانه در شش مسير ورودي (ميقات) ،و
در هر مسير دو ستون در دو طرف جاده وجود دارد( .هاشمي شاهرودي1426 ،ق،

ج ،3ص)286
پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي

104

عليرغم وجود برخي اختالفات (حداد عادل ،)1393 ،علماي اماميه در مساحت

حرمِ مکه متفقاند که مقدار آن «بريد در بريد» اســت( .طوسي1400 ،ق ،ص234؛

همــو ،1387 ،ص354؛ ابن بــراج1406 ،ق ،ج ،1ص220؛ ابن ادريس1410 ،ق،
ج ،1ص )555مبنــاي ايــن نظريه ،موثقة زراره از امام باقر 7اســت که فرمودند:
«خداوند متعال حرمش را-از يک بريد در يک بريد -محترم شــمرده است»( .حر

عاملي1409 ،ق ،ج ،12ص )555با توجه به اينکه بريد ،چهار فرســخ (هر فرســخ

معادل حدود  5/5کيلومتر) شرعي است ،مساحت تقريبي حرم ،شانزده فرسخ مربع

ميشود .البته فاصله مکه از همه جهات به يکاندازه نيست؛ بعضي از جهات مکه
ـ مانند تنعيم ـ نزديکتر اســت و بعضي دورتر .اگر همه اين مساحتها از جهات

مختلف حساب شــوند و به شــکل مربع درآيند ،يک بريد در يک بريد ميشود.
(حکيم1404 ،ق ،ج ،11ص286؛ آدينه ،1394 ،ص28و)29

به هر حال مقصود از حرم ،حريم مقدسي است که از شش طرف مکه را احاطه
کرده و بيرون آن ّ
«حل» ناميده ميشــود( .فراهيــدي1409 ،ق ،ج ،3ص )221اين

مســاحت ـ كهاندكي از شهر مكه بزرگتر است ـ به عنوان حرم امن الهي شناخته

ميشود و احكام ويژهاي دارد (محمدي ريشهري ،1386 ،ج ،1ص)42؛ از جمله:
اماکن پناهندگي.

در اينکه پناهندگي ،اختصاص به حرم مکي دارد يا شــامل ساير حرمها و اماکن

مقدس هم ميشود؛ اختالف است .برخي از فقها ،عالوه بر حرم مکي ،حرم پيامبر9

و ائمه اطهار :را نيز شــامل حکم پناهندگي ميدانند (طوسي1400 ،ق ،ص702؛
عالمه حلي ،بيتا ،ج ،2ص223؛ محقق حلي ،بيتا ،ج ،3ص302؛ ابن براج١٤٠٦ ،ق،

ج ،2ص529؛ ابن إدريس1410 ،ق ،ج ،3ص)457؛ اما برخي پناهندگي را مختص

مکه ميدانند( .صاحب جواهر ،1362 ،ج ،41ص345؛ وحيد خراســاني ،بيتا ج،3
ص)546

 .3امنيت 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( .عنكبوت:
67؛ القصص57 :؛ بقره125 :و )126همچنين در آيه  96ســوره آل عمران از کعبه و

ٌ َ ِّ ٌ َ ُ ْ
َ َ ْ َ َ َُ
ِيم َو من دخله
و مايه هدايت جهانيان است .سپس فرموده{ :فِي ِه آيات بينات مقام إِبراه
َ ً
اكن آمِنا( }...آل عمران)97 :؛ «در آن نشانههاي روشن [از جمله] مقام ابراهيم است

و هــر كس داخل آن شــود ،در امنيت خواهد بود» .البته ايــن آيه در واقع اجابت
َْ َ َ ْ َ

ً

َ ِّ ْ
اجعل هذا َ
ال َل آمِنا}( .ابراهيم )35 :خداوند
درخواست کرد و عرضه داشــت{ :رب

هم دعاي او را اجابت كرد و آنجا را پناهگاهي قرار داد که هر انساني وارد شود ،در
امنيت خواهد بود( .مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،3ص)15
َ َ

َ َ ْ َ ُ َ
اكن آمِنــا} و ديگر آيات را
برخــي مقصود از امنيت مطــرح در آي ه {و من دخله

تکويني ،برخي تشريعي و برخي جامع بين هر دو ميدانند.
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 ميبود؛ اما با اين همه ،خداوند ميفرمايد ما مکه را هم محل
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دعاي حضرت ابراهيم 7اســت که بعد از ساختن كعبه ،امنيت شهر را از خداوند

پژوهشنامه حج و زيارت

هلل الحرام ،با تعبير اولين خانه وضع شــده براي مردم ياد شده كه پر از بركت
بيتا 

105

ْ ً
َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ ُ َ ً ً ْ َ َ َ ُ ُ ِّ َ
امن ،و نيز با برکت قرار داديم{ :أ َو لم نمکن له ْم ح َرما آمِنا جييب إِل ِه ثمرات ک ش ٍء رِزقا
ْ َ ُ َّ
َ ْ َ َ َُ َ
مِن
لنا} (قصص )57 :و هرکس بدان داخل شــود در امان اســتَ { :ومن دخله اکن
ً

آمِنا}( .آل عمران)97 :

پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي

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 ميفرمايد« :بايد بپرســتند پروردگار اين خانــه را؛ پروردگاري که آنان را متنعم
ساخت و از گرسنگي رهانيد و از ترس ،ايمن ساخت»( .قريش3 :و )4زدودن 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 ،ص)70-69
َ َ ً ّ َّ

َ َ

َ

ً

َ
َ َ َ
اس َوامنــا} (بقره )125 :برميآيد که
همچنيــن از آيه { َوا ِذ جعلنا
ابليــت مثابة ل ِلن ِ

خداوند با قدرت خود ،ميل به حج خانه و زيارت پياپي و احترام آن را در دل مردم

مناطق دور و نزديک مياندازد و درحاليکه مردم در سرزمينهاي پيرامون در ناامني

ب ه سر ميبرند ،ســاکنان و زائران حرم از نعمت امنيت برخوردارند( .محمد رشيد

 106رضا ،1990 ،ج ،1ص)378

خداي ســبحان درباره امنيت تکوينــي حرم (جوادي آملــي ،1386 ،ص)70
ُ

ْ

ْ َ َّ

َ

َُ َ

ْ

َ

َ

َ ُ

َ

ً

ً

ُ
َ ْ َ ِّ
َ َ
ْ
َّ
ميفرمايدَ { :و قالوا إِن نتبِــعِ الهدى معك نتخطف مِن أ ْر ِضنا أ و لم نم
ك ْن ل ُه ْم َح َرما آمِنا}

(قصــص)57 :؛ «برخي اهل مکه ميگويند :اگر ما به تو ايمان بياوريم ،کافران ما را
از سرزمينمان بيرون کرده ،آواره ميشويم .آيا اينان نميدانند 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 ،ج ،7ص)406
َ َ

َ َّ

َْ

ً

ً

َ َ

ُ

َّ ُ
َ
َ
َّ
همچنين آيه {أ َو ل ْم َ
اس م ِْن َح ْول ِِه ْم} (عنکبوت)67 :
ير ْوا أنا جعلنا ح َرما آمِنا َويتخطف انل

ـ که خداوند ميفرمايد با اينکه در اطراف مکه آدمربايي فراوان اســت ،ما سرزمين

مکه را حرم امن قرار داديم ـ داللت بر امنيت دارد؛ با اين اســتدالل که از آنجا که

اختطاف و ربوده شدنْ امري تکويني است ،امنيت مقابل آن نيز امري تکويني خواهد
بود( .جوادي آملي ،1386 ،ص)70

از آيات مذکور ،که مربوط به وضعيت عصر جاهليت است ،استفاده شده که خطر

غارت ،آدمربايي 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 ميکند.

(جوادي آملي ،1386 ،ص)70

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 ميکند .لذا در آيه 25

به عذابي دردناك گرفتار ميشود.

امنيت تکويني حرم ،به لحاظ مکه ،ن ِ ْســبي و به لحاظ کعبه ،ن َ ْفســي است؛ يعني

ممکن است خداوند براي تنبيه کافران و تبهکاران گاهي آنها را در همان مکه کيفر

دهد ،ليکن هيچکس نميتواند با اصل کعبه که قبله و مطاف مسلمانان است ،مبارزه
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سوره حج فرموده است که هر کس از روي کفر و ظلم ،نسبت به آنْ قصد سوء کند،
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البته معناي امنيت تکويني حرم اين نيســت که در آنجا کشــتار نميشود؛ بلکه

کند و اگر معاندان در برخي از مقاطع تاريخي ،کعبه را ويران کردند ،براي دستگيري 107

متحصنان در آن بود؛ نه براي مبارزه با خود کعبه؛ ازاينرو دوباره به بازســازي آن

مبادرت کردند( .جوادي آملي ،1386 ،ص)74
ب) نظريه امنيت تشريعي حرم مکي

َ َ

ً

َ َ ْ َ ُ َ
اكن آمِنا} بيانگر حکمي تشريعي
عالمه طباطبايي معتقد است که آيه {و من دخله

اســت .و از اين فقره از آيه اســتفاده کرده كه پيش از اسالم نيز حكم امنيت اين
خانه تشــريع شده است .ايشــان از دعاي حضرت ابراهيم 7كه از خداي تعالي

درخواســت ميكند مكه را بلد امن كند (ابراهيم35 :؛ بقره )126 :و خداي تعالي

به زبان تشــريع دعايش را مســتجاب ميكند و همواره دلهاي بشــر را به قبول
اين امنيت ســوق ميدهد ،نيز تشــريعي بودن امنيت حرم را استفاده کرده است.

پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي

(طباطبايي ،1374 ،ج ،3ص )450-449مؤيد آن اين اســت كه پيش از بعثت نيز

عرب جاهليت اين حق را براي بيت محفوظ ميدانســت و همچنين آيات قرآن

در مورد دعاي حضرت ابراهيم 7نشــان ميدهد که اين رسم به زمان ابراهيم7

متصل بوده و از جعليات عرب جاهليت نبوده است( .همان ،1374 ،ص)549

بر اساس امنيت تشريعي ،مکه داراي يکسري قواعد و مقررات ويژهاي 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 ،حرمتشکني کرده باشد (جوادي آملي ،1386 ،ص )75که در اين
ْ

ٌ

َ ُُ ُ
مات ق ِصاص} (بقره )194 :ميتوان مصونيت آنها را ســلب کرد:
حال از باب {والر
ُ

ُ

ْ

ْ ْ

ْ

ُ ُ

ُ
وه ْم عِن َد ال َمسج ِد َ
ال ِ
َ { 108و ال تقات ِل
رام َح َّت يُقات ِلوك ْم فِي ِه}( .بقره)191 :
ِ

البته برخي از مفســران ،دعاي حضرت ابراهيم 7ـ که در آن از خداي سبحان

امنيت و بهرهمندي اقتصادي براي ســرزمين مکه و ساکنان آن خواسته شده است،

(بقره )126 :ـ را جامع بين تکوين و تشــريع ميدانند .از ابن عباس نقل شــده که
رسول خدا 9در روز فتح مکه فرمود:

اينجا سرزميني اســت که خداوند در زمان آفرينش آسمانها و زمين ،آن را
محترم قرار داده اســت .اين سرزمين به حرمت خداوند تا روز قيامت حرمت

دارد .جنگ و کارزار در اين شهر براي هيچيک از پيامبران پيش 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 قيامت حرمت دارد( .همو ،1391 ،ص 26به نقل

از صحيح بخاري ،ج ،٢ص)٢١۴

بر همين اساس براي حفظ امنيت و مطابقت تشريع با تکوين ،در فقه براي حرم

ّ
مكي احكام خاصي مقرر شده كه گاه از آن به خَ صائصالحرم ياد شده است( .نراقي،

1415ق ،ج ،13ص )297فقها اين احــكام را بهطور پراكنده در ابواب نماز ،حج،
حدود و كفارات مطرح كردهاند.

گســتره امنيت حرم مکي حتي شــامل حيوانات ،پرندگان و برخي حشرات و

گياهان نيز ميشود( .صاحب جواهر1362 ،ش ،ج ،18ص )286حفظ امنيت مطلق
در حرم به قدري اهميت دارد که حقوق خصوصي افراد و نيز حقوق عمومي جامعه
حرم مکه احکامي وجود دارد که خلع ســاح عمومي (صاحب جواهر1362 ،ش،

ج ،18ص ،)422ممنوعيت جنگ و جدال (طوسي1387 ،ق ،ج ،2ص ،)3دوري از
جرم و آزار ،توقيف دعوا و اجراي حکم ،ممنوع بودن دســتگيري مجرم و محکوم

تعبير ديگر هر پناهندهاي در حرم از تعرض مصون است.

مقايسه ميان پناهندگي در حقوق بينالملل و حرم مکي نشان از تفاوتهاي زياد

در کنار وجود برخي تشابهات است.
 .1در خارج از کشور مبدأ بودن

در حقوق بينالملل ،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

عبور از مرزهاي بينالمللي ،عنصر اساسي پناهندگي به شمار ميآيدConvention( .

 )Relating to the Status of Refugees, 1951, Art 1, Par 2امــا پناهندگي در حرم
مکــي اختصاص به اتباع بيگانه نــدارد و اتباع داخلي ـ چه در معناي امروز آن ،که
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تفاوتهاي پناهندگي در حقوق بينالملل و حرم مکي
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ـ ولو قاتل و جاني ـ از آن جمله اســت (مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،3ص )16و به
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در آنجا «معلق» ميشــود( .خامنهاي ،1371 ،ص )178در راستاي پاسداشت امنيت

109

اتباع عربستان باشد ،و چه در معناي فقهي آن ،که اتباع داراالسالم و ممالک اسالمي

باشــد ـ نيز با پناه بردن به منطقه حرم ،واجد وصف پناهنده ميشوند و از امتيازات
اين پناهندگي برخوردار ميگردند.

پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي

110

 .2در معرض تهديد و ترس ناموجه بودن

طبق ماده  31و  33کنوانســيون  ،1951کساني 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&32بــر اين
اساس در حقوق بينالملل ،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 ميشود( .حر عاملي1409 ،ق ،ج ،13ص )227علت تمايز آن است

که مالک اعطاي پناهندگي در حقوق بينالملل ،ترس و تهديد ناموجه است؛ اما در
حرم مکي ،حرمت حرم است.

 .3در معرض تبعيض قرار گرفتن

در حقوق بينالملل ،پناهنده به کســي اطالق ميشــود که به عللي همچون نژاد،

مذهب ،مليت و ...در معرض تبعيض ناراويي از ســوي کشور مبدأ قرار گرفته است.

پاراگراف دو ماده  1کنوانســيون  1952مقرر داشته است« :پناهنده به شخصي اطالق

ميگردد که  ...به علت ترس موجه از اينکه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت
يا عضويت در گروههاي 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 ميشود.

 .4عدم لحاظ دين و عقيده در خصوص پناهنده

در حقوق بينالملل ،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 مفروغعنه 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

ب (مشرکان) بررسي شود.
غير اهل کتا 

الف) پناهندگي غير مسلمانان در حرم مکي در روايات

التجأ إىل حرم اهلل»« ،عن رجل ...دخل احلرم» همراه است .استفاده از کلماتي همچون « َمن»
و «رجال» اطالق را ميرســاند و شامل مسلمان و غير مسلمان ميشود؛ همچنانکه
َ َ

ً

َ ْ َ ُ َ
اكن آمِنا} (آل عمران )97 :فرمودند:
امام صادق 7در توضيح آيه شريفه {من دخله

ســخط اهلل ( .»...عياشي ،بيتا ،ج ،1ص )189استفاده از کلمه «الناس» ،بيان از مطلق
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از عام اســت .به هر حال بر اساس اطالقات موجود ،پناهندگي در حرم شامل اهل
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«من دخل من الناس مســتجريا به فهو آمن ،ومن دخل البيت من املؤمنني مستجريا به فهو آمن من

پژوهشنامه حج و زيارت

روايات وارده در خصوص پناهندگي در حرم مکي ،غالب ًا با عباراتي همچون «من

انسانهاســت و آوردن کلمه «المؤمنين» در عبارت بعدي ،از باب تأکيد خاص بعد
کتاب و حتي غير اهل کتاب نيز ميشود.

ب) پناهندگي غير مسلمانان در حرم مکي در قرآن
َ َ ْ َ َ َُ َ ً
اکن آمِنا} (آل عمران )97 :پناهندگي در حرم ،به مسلمانان
از منظر آيه {ومن دخله

اختصاص ندارد؛ چراکه « َمن» در آيه مطلق است وشامل غير مسلمانان نيز ميشود.
اما اختالف نظر بر اساس آيه  28سوره توبه پديد آمده است؛ چراکه در اين فرموده:
َّ

ْ ْ ُ

َ

َ

َْ

ْ ْ

ْ

َ َ ٌ
َ َ َ
َُ َ
َ ُ
رام}؛ «مشــرکان نجس هستند و نبايد به
جد ال
شكون نس  ،فال يقربوا المســ ِ
{إِنما الم ِ

مسجدالحرام نزديک شوند» .در خصوص اين آيه ،ابتدا بايد مفهوم مشرک بررسي

111

گردد تا دانســته شود مشــرک شامل اهل کتاب هم ميشــود يا صرف ًا 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
پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي

کعبه مراد است.

يک ـ بررسي مفهوم مشرک در آيه  28سوره توبه

برخي از فقها ممنوع بودن ورود به مســجدالحرام را شامل هر غير مسلمانان ـ

اعم از اهل کتاب و غير اهلکتاب ـ ميدانند؛ با اين اســتدالل که يهود و نصارا به
دليل افکار شرکآلود ،مشرک هستند .مهمترين استدالل در اين زمينه ،آيه  30سوره
توبه است که خداوند متعال فرموده است« :يهود گفتند :عزير پسر خداست! و نصارا

گفتند :مســيح پسر خداست! اين سخني است كه با زبان خود ميگويند كه همانند
گفتار كافران پيشين است .خدا آنان را بكشد .چگونه از حق انحراف مييابند؟!» به

آيات ديگري همچون آيه  72و  73ســوره مائده نيز در اين خصوص اســتناد شده

است .بر اساس اين گروه از آيات ،برخي فقها معتقدند با توجه به عقايد شرکآلودي

 112که اهل کتاب دارند ،ورود آنها به مســجدالحرام جايز نيســت( .صاحب جواهر،
1362ش ،ج ،6ص)43

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 دانستهاند؛ ازاينرو حکم را به اهل کتاب نيز تسري دادهاند( .عراقي،
1414ق ،ج ،4ص )375لذا 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 ميداننــد( .طباطبائي کربالئي1412 ،ق ،ج،12

ص358؛ مقدس اردبيلي ،بيتا ،ج ،1ص319؛ موســوي خوانســاري ،1355 ،ج،1
ص201؛ صدر1408 ،ق ،ج ،3ص )262بر اساس اين نظريه ،مقصود از «نجس» در

آيه ،انساني است که منکر خدا و عبادتکننده بتها باشد و اهل کتاب از اين حيث،
داراي طهارت هستند( .مغنيه ،بيتا ،ج ،4ص )28در اين بين برخي اگرچه نجاست

مشرکين را مورد تســالم قطعي بين اصحاب ميدانند ،اما از نظر ايشان ،آيه داللتي
بر نجاســت غيرمســلمانان ـ اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب ـ ندارد( .خوئي،
1407ق ،ج ،3ص )44امام خميني= نيز منظور از «نجس» در آيه را آلودگي لغوي و

كردن اينكه همه طوائف کفا ْر مشركند ،ممكن نيست و تنها گفتن اينكه عزير فرزند

پژوهشنامه حج و زيارت

اهل کتاب به مسجدالحرام مجاز است( .طوسي ،بيتا ،ج ،5ص )201بنابراين طبق
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به معناي ناپاکي باطني ميداند (خميني1421 ،ق ،ج ،3ص )400و معتقد است ثابت

خداست ،سبب شرك نميشود .از نظر ايشان ،آيه شريف ْه براي اثبات ادعاي نجاست
تمام صنوف کفار کافي نيســت( .خميني1421 ،ق ،ج ،3ص )404برخي از روايات

ـ همچون روايت نقل شده از جابر بن عبداهلل و قتاده ـ نيز صراحت دارد که ورود

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

دوـ عدم ممنوعيت ورود مشرکان به خارج از مسجدالحرام در محدوده حرم

در آيه شــريفه  28سوره 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 نميشــود .البته برخي
تفاسير ،منظور از مسجدالحرام را کل محدوده حرم دانستهاند( .طبرسي1372 ،ش،

ج ،5ص )32ولي اين نظريه به لحاظ عملي ،تاريخي و فقهي قابل پذيرش نيســت؛
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نظريه اخير ،حکم مذکور در آيه شامل اهل کتاب نبوده است و آنان اجازه ورود به
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چنانکه بســياري از فقها حکم ممنوعيت ورود مشرکان را به مسجدالحرام محدود

کردهاند( .صاحب جواهر1362 ،ش ،ج ،21ص)278

بنابراين همانطور که در حقوق بينالملل براي امکان پناهندگي ،تبعيض بر اساس

پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي
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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

ي ك ه جرائم مهمي را مرتکب
از منظر حقوق بينالملل ،پناهندگي شامل اشخاص 

شده باشند ،نميگردد .طبق بند (و) ماده  1کنوانسيون « ،1951مقررات اين کنوانسيون

ي شده
ت جنگ 
ت يا جنايا 
ح يا بشــري 
ي علي ه صل 
ب جنايت 
در مورد افرادي که مرتك 
ل از آنك ه در كشور پناهدهنده ،بهعنوا ن پناهنده پذيرفت ه شوند ،در خارج
باشند يا قب 

ي ميباشد ،شده
ت عموم 
ي ك ه مشمو ل مجازا 
ت عمدها 
ب جنايا 
از آ ن كشــور مرتك 

ل متحد است ،شده باشند،
ي ك ه مغاير با مقاصد و اصو ل مل 
ب اعمال 
باشند و يا مرتك 

مجري نخواهد بود» .ماده  14اعالميه 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 واقع ًا مبتني بر جرائم غير سياسي و رفتارهاي مخالف با اهداف و اصول

ملل متحد باشد ،نميتوان از اين حق استفاده نمود».

عدم شناسايي پناهندگي افراد مجرم در حقوق بينالملل از اين جهت قابل تحليل

اســت که فلسفه قوانين حاکم بر وضعيت پناهندگان ،حمايت از افراد و گروههاي
قرباني بيعدالتي اســت؛ نه حمايت از کســاني که مرتکب جرائم مهمي شدهاند و

براي فرار از مجازات ،اقدام به پناهندگي کردهاند .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 ميشود ،تا زماني که پناهنده است ،از مصونيت برخوردار است و نوع جرم

ارتکابي فرد پناهنده ،تأثيري بر حق پناهندگي او در حرم ندارد؛ همچنانکه صاحب
جواهــر ميفرمايد« :ال يقام (الحد) مطلق ًا في الحــرم علي من التجأ إليه لالحترام».
(صاحب جواهــر1404 ،ق )344/41 ،کلمه «مطلق ًا» ،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 ،بيتا ،ج ،1ص189؛ حر عاملــي1414 ،ق ،ج ،9ص )339و هر امري که

ميتواند مسئوليت کيفري و مدني به همراه داشته باشد و يا امور مربوط به مسئوليت
مدني صرف را نيز شــامل ميشود .لذا اگر بدهکاري از ترس طلبکار به حرم مکي
کند (ابن إدريس1410 ،ق ،ص)32؛ چنانکه امام صادق 7فرمودند« :اگر بدهکاري

فــرار کرده ،به مکه پناه برد و طلبــکار او را در آنجا ببيند ،نبايد طلب خود را از او

ج ،18ص368؛ حويزي1415 ،ق ،ج ،1ص )371عدم اختصاص حکم پناهندگي در
حرمت حرم اســت .در عين حال براي عدم ســوء استفاده از حرمت حرم ،احکام

سختگيرانه خاصي نيز پيشبيني شده است که در مباحث بعدي مطرح ميگردد.
د) اصل بازنگرداندن پناهنده

اصل بازنگرداندن پناهنده از اصول اساســي حقوق پناهندگان است .بر اساس اين

اصل ـ که در ماده  33کنوانســيون  ،1951پروتکل الحاقي ،1967ماده  3کنوانســيون
 1984ملل متحد عليه شکنجه ،ماده  4کنوانسيون  1949ژنو و ديگر اسناد بينالمللي

مطرح شده است ـ هيچ پناهندهاي نبايد به کشوري که در آنجا احتمال تعقيب و آزار
و شکنجه وجود دارد ،بازگردانده شود .بر اساس ماده  33کنوانسيون  ،1951هيچيك
ل مربوط
ي ك ه امكا ن دارد بهعل 
ي را ب ه سرزمينهاي 
چ نحو ،پناهندها 
از دو ل متعاهد ب ه هي 
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حرم به افراد غير مجرم ،ناشي از آن است که مالک اعطاي پناهندگي در حرم مکي،
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مطالبه کند و بايد صبــر کند تا بدهکار از حرم بيرون بيايد»( .حر عاملي1409 ،ق،
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پناهنده شد ،تا زماني که در منطقه حرم است ،طلبکار نميتواند طلب خود را مطالبه
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ص يا دارا بود ن عقايد
ت در دســت ه اجتماعيِ به خصو 
ب ه نژاد ،مذهب ،مليت ،عضوي 
ض تهديد واق ع شود ،تبعيد نخواهند كرد يا باز
ي او در معر 
ي يا آزاد 
سياســي ،زندگ 

نخواهند گردانيد)Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, Art 33( .
پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي

البته اين اصل مطلق نبوده و استثنائاتي بر آن وارد شده است .بند  2ماده  33اين
کنوانسوين صريح ًا مقرر ميدارد« :پناهندهاي که طبق رأي قطعي دادگاه ،محکوم به
ارتکاب جرم مهمي شــده که مضر به حال آن کشور تشخيص داده شود ،نميتواند

دعوي استفاده از مقررات اين ماده را نمايد» .بنابراين ايجاد خطر براي نظم عمومي
يا امنيت ملي ،موجب ســلب پناهندگي ميشود که تشــخيص آن بر عهده کشور

پذيرنده است( .مفخمي1377 ،ش ،ص)94

در فقه اســامي در صورتي که فــردي در ِح ّل 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

 116برخورداري از مصونيت ،شامل حال او نميشود و حکم الهي و حدّ 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 ادريس1410 ،ق ،ج،3

ص)457؛ زيــرا مصونيت فرد پناهنده ،به جهت مقام و منزلت کعبه و حرم اســت
(طوســي ،بيتا ،ج ،1ص )452و با نقض قاعده حفظ حرمت حرم از ســوي فرد،

مصونيت وي نيز ســلب ميشود؛ همچنانکه امام صادق 7ميفرمايند« :ألنه لم ير
للحرم حرمة»؛ «چون فرد ،حرمت حرم را حفظ نکرده است»( .شيخ صدوق،1386 ،
 )444/2 ،2ايشان در بيان علت جاري شدن حکم بر مجرم مرتکب در حرم به آيه
َ

َْ

َ َْ ُ َ ْ َ

َ َْ

ْ

َْ

َ َْ ُ

َ
ــن اعتدى عليك ْم فاعت ُدوا علي ِه ب ِ ِمث ِل َمــا اعتدى عليك ْم} (بقره)194 :؛ «پس هر
{فم ِ

تعدي کنيد» استناد کردند و فرمودند:
تعدي کرد ،شما نيز به مثل آن بر او ّ
کس بر شما ّ

«اين آنجاســت که (فرد) در حرم باشد»( .کليني ،1363 ،ج ،4ص228؛ حر عاملي،

1414ق ،ج ،9ص)337

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؛ چنانکه امام صادق 7درباره حکم فردي که در حرم
مرتکب قتل و دزدي شده بود ،فرمودند« :در حرم ،با ذلت بر او حد جاري ميشود؛

بر ديه مصالحه شود) ،باعث تغليظ ديه ،و اخذ يکسوم بيشتر از ديه کامل ميشود.
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1410ق ،ج ،2ص)32

شماره دهم

چراکه حرمتي براي حرم قائل نشده است»؛ ازاينرو ديه قتل در حرم (در صورتي که

(ابن ادريس1410 ،ق ،ج ،3ص363؛ صاحب جواهر1362 ،ش ،ج ،43ص )30نظر
فقها در رابطه با اداي دين نيز اين اســت که اگر طلبکار در داخل حرم ،پولي را به

بدهکار داده باشــد ،ميتواند در داخل حــرم ،اداي آن را مطالبه کند( .ابن ادريس،

ارتکابي برداشــته ،و مجازات اعمال ميشود .در اين فرض عالوه بر اعمال احکام

الهــي ،آيا ميتوان فرد مرتکب را از محــدوده حرم اخراج يا تعرض ديگري کرد؟
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بنابراين با ارتکاب جرم توســط پناهنده در حرم ،مصونيت او نســبت به جرم
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ََ َْ
او ســلب ميگردد ،نه بيشتر؛ همچنانکه امام صادق 7با استناد به آيه {فم ِن اعتدى
َ َْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َ
َ َْ ُ
ــم فاعتدوا علي ِه ب ِ ِمث ِل ما اعتدى علي
ك ْم} (بقره ،)194 :صرف ًا اجازه اجراي حد
عليك

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

حکم ،فرد همچنان مصونيت خواهد داشت و امکان اخراج او نيست.

هـ) حق پناهندگي

از نظر حقوق بينالملل ،دولتها مکلف به اعطاي پناهندگي نيســتند و مختارند

از اعطاي پناهندگي دائم به متقاضيان امتناع ورزند؛ اما از اين حق برخوردار نيستند
پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي
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که پناهندگان را به کشــوري که احتمال تعقيب و آزار آنها وجود دارد ،بازگردانند

يا اخراج کنند .بند  1ماده  14اعالميه حقوق بشــر ،حق جستوجو و برخورداري
از پناهگاه را براي افراد ،محترم شمرده؛ ولي الزامي براي پذيرش از سوي دولتها

تعيين نکرده اســت .اين حق در چارچوب اصل حاکميت دولتها محقق ميشود.
لذا در ماده  1اعالميه  1967مقرر شــده اســت« :پناهندگي از سوي دولتها و در
اعمال حق حاکميت آنها اعطا ميگردد و بايســتي از ســوي ديگر دولتها محترم

شناخته شود» )Declaration on Territorial Asylum, 1967, Art1.Para1( .برخالف
پناهندگــي در حقوق بينالملل ،افرا ْد 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 ميزبان

کنوانسيون  1951با تعريف حداقل وضعيت يا حقوقي که بايستي به پناهندگان

اعطا شــود ،فهرســتي از حقوق اصلي و مهمي که دولتهاي 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  )3( 17کنوانسيون  )1951و تحقق حقوق سلبي ـ
که شامل حقوق مدني و سياسي اســت ـ نيازمند عدم دخالت يا دخالت ايجابي

اســت؛ مانند آزادي رفتوآمد پناهندگان در درون کشور دولت ميزبان( ،ماده 26

کنوانسيون.)1951

امــا در مورد فرد پناهنــده به حرم مکي ،پناهنده صرف ًا 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 آسيبرســاني 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 شهروندانْ مکلف به عدم ايفاي آنها هستند .اين

تکاليف عبارتاند 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( .طوســي1400 ،ق ،ص . )702فلسفه عدم اعطاي اين حقوق،
تا احترام حرم و به ويژه خانه کعبه مورد ســوء اســتفاده قرار نگيرد( .حر عاملي،

1409ق ،ج ،13ص)227

پناهندگي که در حقوق بينالملل عرفي و معاهدهاي داراي قواعد متعددي است،

در اديان الهي ،به ويژه دين اســام ،نيز مورد توجه قرار گرفته اســت .يک نوع از
پناهندگي ،پناهنده شدن به مکانهاي مقدس است و پناهندگي به کليساها و معابد

همواره در طول تاريخ وجود داشــته است .در دين اســام ،مصداق بارز اين نوع

پناهندگي ،پناه بردن به «حرم مکي» است .با توجه به اطالقات ادله ،جواز پناهندگي

در حرم مکه ،عليرغم برخي اختالفات ،شــامل غير مسلمانان نيز ميشود .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
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حق ديگران نيز پايمال ،و حدود الهي تعطيل نگردد .البته مصونيت مجرم پناهنده در
حرم ،مخصوص مواردي اســت که فرد در ِح ّل و خارج از محدده حر ْم مسئوليت

مدني يا کيفري بر ذمهاش محقق شــود و به حرم پناهنده شود؛ اما نسبت به جرمي
پناهندگي در حقوق بينالملل و اسالم با تأکيد بر پناهندگي در حرم مکي

که در حرم مرتکب شده است ،احکام و حدود الهي جاري ميشود؛ چراکه مجرم،

حرمت حرم را هتک کرده و مستحق مجازات در حرم شده است .مقايسه پناهندگي

در حقوق بينالملل و حرم مکي نشــان از تفاوتهاي زياد در کنار برخي تشابهات
است .علت تفاوتها ،تمايز در مالک اعطاي پناهندگي است؛ در حقوق بينالملل
حمايــت از فرد ،و در حرم مکي حمايت از حرم و حفظ حرمت آن مالک اعطاي

پناهندگي است.
 .2پيشنهادات

الــف) مکه مکرمه ،به عنوان امالقراي جهان اســام ،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

 120حرم مکه ،متفاوت از ســاير بالد است و يک کشــور به تنهايي نميتواند به تدبير
امور و اجراي احکام الهي در اين منطقه بپردازد .بروز فجايعي همچون حادثه منا و

برخوردهاي تبعيضآميز با اتباع کشورهاي مختلف اسالمي ،مؤيد ناکارآمدي شيوه
اداره کنوني است .پيشنهاد ميشود حرم مکه به عنوان يک منطقه بينالمللي 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

دولتهاي اسالمي رسد.

ب) ماده  12اعالميه حقوق بشــر اســامي قاهره ( )1990به مسئله پناهندگي

پرداخته اســت و حق افراد مورد ستم واقع شده ،جهت پناهنده شدن طبق موازين

شــريعت را به رسميت شــناخته اســتcairo Declaration on Human Rights( .

 )in Islam,1990,Art.12از آنجايــي که حــق پناهندگي در حرم مکي مورد اجماع

مذاهب فقهي اســامي است ،پيشنهاد ميشود کميسيون مستقل دائمي حقوق بشر
( ،)IPHRCبه 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  12اعالميه قاهره تدوين و تصويب کنند.

پژوهشنامه حج و زيارت
شماره دهم
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قرآن

1.آدينه ،کريم (« ،)1394محدودة حرم از نگاه

فريقين» ،ميقات حج ،شماره  ،94زمستان،
ص.48-26

2.ابراهيمي ،محمد ( ،)1377اسالم و حقوق
بينالملل عمومي ،تهران ،سمت.

3.ابن ادريس ،محمد بــن احمد (1410ق)،
الســرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،قم،
دفتر انتشــارات اسالمي وابسته به جامعه

مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم.
ّ
المهذب،
4.ابن براج ،عبدالعزيــز (١٤٠٦ق)،
قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي.

5.ابن ســعد ،محمــد بن ســعد (1410ق)،
الطبقــات الكبري ،بيــروت ،دارالكتب
العلمية ،چاپ اول.

6.ابن كثير ،اســماعيل بن عمــر (1396ق)،
السيرة النبويه ،بيروت ،دارالمعرفة للطباعة

والنشر والتوزيع.

7.ابن منظور ،محمد بن مكرم (1414ق) ،لسان
العرب ،بيروت ،دار صاد ،چاپ سوم.

8.ابن هشــام ،عبدالملک بن هشام (،)1375

زندگاني محمد پيامبر اســام ترجمه
الســيرة النبوية ،ترجمه هاشم رسولي،

تهران ،کتابچي.

(بيتا) ،ســنن ابيداود ،بيروت ،المكتبة
العصرية.

10.احمدوند ،شجاع (« ،)1393سيماي نظام
بينالملل در منشــور مدينه» ،مطالعات

راهبردي سياستگذاري عمومي ،دوره ،5

شماره  ،15تابستان ،ص.176-139

11.ازرقي ،محمد بن عبــداهلل (بيتا) ،أخبار
مكة وما جاء فيها مــن اآلثار ،بيروت،
داراألندلس.

12.بايراميفــرد ،بهمن (« ،)1396بررســي
تطبيقي پناهندگي در فقه اســامي و
حقــوق بينالملل» ،فصلنامــه علمي-

ترويجــي مطالعات بينالمللــي پليس،
شماره  ،31پاييز ،ص.49-32

13.جــوادي آملي ،عبدااله ( ،)1383تفســير
تسنيم ،جلد  ،6قم ،اسراء ،چاپ اول.

14.ــــــــــــ  ( ،)1389تفسير تسنيم ،جلد
 ،19قم ،اسراء ،چاپ اول.

15.ــــــــــــــ  ( ،)1386جرعــهاي از
صهباي حج ،تهران ،مشعر.

16.حداد عادل ،غالمعلي ،دانشــنامه جهان
اسالم ،تهران ،بنياد دائرةالمعارف اسالمي،

جلد  ،13مدخل «حرم».

ن ( ،)1409تفصيل
17.حر عاملي ،محمد بن حس 
وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة،
قم ،مؤسسه آلالبيت ،:چاپ اول.

18.حکيم ،سيدمحسن (1404ق) ،مستمسك
العروة الوثقي ،بيروت ،دار إحياء التراث

العربي.

چاپ ششم.

27.ــــــــــــ  ( ،)1386علل الشرائع ،قم،
كتابفروشي داوري ،چاپ اول.

19.حمــو ،محمــود محمــد ( ،)1391مکة

28.ــــــــــــــ  (1413ق) ،من ال يحضره

سيدمرتضي حســيني فاضل ،تهران ،نشر

به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ

المکرمــة ،تاريــخ و معالــم ،ترجمــه

مشعر.

20.حويزي ،عبدعلي بــن جمعه (1415ق)،
تفسير نورالثقلين ،قم ،اسماعيليان ،چاپ

21.خامنهاي ،سيدمحمد ( ،)1371حج از نگاه

دوم.

29.صاحب جواهــر ،محمدحســن بن باقر
(1362ش) ،جواهر الكالم ،بيروت ،دار
إحياء التراث العربي ،چاپ هفتم.

30.ــــــــــــــ  (1404ق) ،جواهر الكالم

22.خميني ،ســيدروحاهلل (1421ق) ،كتاب

31.صدر ،ســيدمحمدباقر (1408ق) ،بحوث

اول.

الطهارة ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار

23.خويي ،سيدابوالقاســم (1417ق) ،منهاج
الصالحيــن ،بيجــا ،مؤسســة الخوئي

اإلسالمية ،چاپ اول.

24.ــــــــــــــ   (1407ق) ،التنقيح في
شــرح العروة الوثقي ،قم ،لطفي ،چاپ

اول.

25.ــــــــــــ  ( ،)1365المستند في شرح
العــروة الوثقي ،مرتضي بروجردي ،قم،
لطفي.

26.شــيخ صدوق ،محمد بن علي (1405ق)،
من ال يحضره الفقيه ،بيروت ،داراألضواء،

في شــرح العروة الوثقــي ،قم ،مجمع

الشهيد آيتاهلل الصدر العلمي ،چاپ دوم.

32.طباطبائي کربالئي ،علــي بن محمدعلي
(1412ق) ،رياض المسائل ،قم ،مؤسسة
النشر اإلسالمي ،چاپ اول.

33.طباطبايي ،محمدحسين ( ،)1374ترجمه
تفسير الميزان ،ترجمه محمدباقر همداني،

قم ،دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين
حوزه علميه قم ،چاپ پنجم.

34.طبرسي ،فضل بن حسن ( ،)1372تفسير
مجمع البيان ،هاشــم رســولي ،تهران،
ناصرخسرو ،چاپ سوم.

35.طوسي ،محمد بن حسن ( ،)1364تهذيب
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األحکام ،تهران ،دارالکتب اإلســامية،

چاپ چهارم.

46.فاکهي ،محمد بن اسحاق (1414ق) ،أخبار

36.ــــــــــــ  (1387ق) ،المبســوط في

مكة في قديم الدهر وحديثه ،بيروت ،دار

37.ــــــــــــ  ( ،)1400النهاية في مجرد

47.فخــر رازي ،محمد بن عمــر (1420ق)،

فقه االماميه ،تهران ،المکتب المرتضويه.
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العياشي ،تهران ،مكتب علمي إسالمي.

الفقــه و الفتاوي ،بيــروت ،دارالکتاب

العربي ،چاپ دوم.

خضر ،چاپ دوم.

تفسيرالکبير (مفاتيح الغيب) ،بيروت ،دار
احياء التراث العربي.

38.ــــــــــــ  (بيتا) ،التبيان في تفســير

48.فراهيــدي ،خليل بن احمــد (1409ق)،

39.عراقــي ،ضياءالدين (1414ق) ،شــرح

49.قاري سيدفاطمي ،ســيدمحمد (،)1388

اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه

فقه و اسناد بينالمللي» ،فصلنامه مفيد،

القرآن ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.

تبصرة المتعلمين ،قم ،دفتر انتشــارات

علميه قم ،چاپ اول.

40.عالمه حلي ،حســن بن يوسف (،)1372
تذكرة الفقهاء ،قم ،مؤسسة
إلحياء التراث ،چاپ اول.

آلالبيت:

41.ــــــــــــــ  (بيتــا) ،تحرير األحكام
الشــرعية علي مذهــب اإلمامية ،قم،

مؤسسه امام صادق.7

42.عميدزنجاني،عباسعلي(،)1391فقهسياسي:
حقوق تعهدات بينالمللي و ديپلماسي در
اسالم ،تهران ،سمت ،چاپ هفتم.

العين ،قم ،دارالهجرة ،چاپ اول.

«بررســي تطبيقي حقوق پناهندگي در
شماره  ،1ص.186-155

50.کليني ،محمد بن يعقوب ( ،)1363الكافي،
تهران ،دارالکتب االسالمية ،چاپ سوم.

51.كــردي ،محمدطاهــر بــن عبدالقــادر
(1420ق) ،التاريخالقويم لمكة و بيت ّ
الل
الكريم ،بيروت ،دار خضر.

52.محقق حلي ،جعفر بن يحيي (بيتا) ،نكت
النهاية ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي.

53.محقق کرکي ،علي بن حسين (1414ق)،
جامع المقاصد في شــرح القواعد ،قم،

43.ــــــــــــ  ( ،)1392قواعد فقه :بخش

مؤسسه آل البيت ،:چاپ دوم.

44.عميد ،حســن ( ،)1369فرهنگ فارسي

الحكيم (تفســير المنار) ،مصــر ،الهيئة

45.عياشــي ،محمد بن مسعود (بيتا) ،تفسير

55.مرتضــي زبيــدي ،محمــد بــن محمد

حقوق بينالملل ،تهران ،سمت ،چاپ اول.
عميد ،تهران ،سپهر ،چاپ سوم.

54.محمد رشيد رضا ( ،)1990تفسير القرآن
المصرية العامة للكتاب.

(1414ق) ،تاج العــروس من جواهر

64.نظري تاجآبادي ،حميد ( ،)1369بررسي

56.محمدي ريشهري ،محمد ( ،)1386حج

پناهندگي ،تهران ،دفتر مطالعات سياسي

القاموس ،بيروت ،دارالفکر ،چاپ اول.

و عمره در قرآن و حديث ،تهران ،مشعر،

چاپ اول.

ن ( ،)1368التحقيق في
57.مصطفوي ،حســ 
كلمات القــرآن الكريم ،تهران ،وزارت

فرهنگ و ارشاد اسالمي ،چاپ اول.

جنبههــاي مختلف حقوقي مســئله

و بينالمللي وزارت امور خارجه.

65.واقدي ،محمد بن عمر (بيتا) ،المغازي،
بيروت ،األعلمي.

66.وحيد خراساني ،حســين (بيتا) ،منهاج
الصالحين ،قم ،مؤسسه امام باقر. 7

59.مفخمي ،سعيد ( ،)1377وضعيت بيگانگان

قم ،مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمي بر

پناهندگان سرزميني ،پاياننامه کارشناسي

68.يزدي ،ســيدمحمدکاظم (1417ق) ،العروة

جلد  ،4بيروت ،داراالنوار ،چاپ چهارم.

در حقوق بينالملل ،با تأکيد بر وضعيت
ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي.

60.مقــدس اردبيلي ،احمد (بيتــا) ،مجمع
الفائدة والبرهان في شــرح إرشــاد

61.مكارم شيرازي ،ناصر و همكاران (،)1374
تفسير نمونه ،تهران ،دارالكتب االسالميه،

چاپ اول.

62.موسوي خوانســاري ،سيداحمد (،)1355

جامع المدارك في شــرح المختصر
النافع ،چاپ دوم.

63.نراقــي ،احمد بن محمدمهــدي (1415ق)،
مستند الشــيعه في احکام الشريعه ،قم،

مؤسسة آلالبيت :إلحياء التراث ،چاپ
اول.

مذهب اهلبيت ،:چاپ اول.

الوثقي ،قم ،مؤسســه نشر اسالمي ،چاپ
اول.

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

on

Declaration

70. Cairo

Rights in Islam (CDHRI) available
at: https://www.fmreview.org/sites/
fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/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) .

پاييز 1399

األذهان ،قم ،مؤسسه نشر اسالمي.

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت،:

پژوهشنامه حج و زيارت شماره دهم

58.مغنيه ،محمدجواد (بيتا) ،تفسير الکاشف،

67.هاشمي شــاهرودي ،محمود (1426ق)،
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