
 

  

  بیت اهل فقه در »مهاجر تیحق تابع«واکاوي 
  افغانستانو قوانین حقوقی ایران و 

  2نیا مهدي کریمی دکتر محمد 1،صوفی سید محمد حسینی دره

  ۲۲/۰۹/۱۳۹۹: تاریخ پذیرش  ۰۹/۰۴/۱۳۹۹: تاریخ دریافت

  چکیده
از  حالتترین  انهبین خوشمهاجر در  و شود می شناخته تابعیت مادر سایر حقوق

حقوق این است که  پرسشحال  شود. می شده برخوردار حقوق شناخته حداقل
این  ؟چگونه است افغانستانو حقوق ایران و  بیت اهلفقه  تابعیت مهاجر از نظر

تابعیت مهاجر و اثبات تابعیت ایمانی در فقه  در تبیین جایگاه حق بر ،نگارش
آن از  ۀو فاصلایران و افغانستان موجود در حقوق هاي  و کاستی شدکو می بیت اهل

 بیت اهلفقه  ،دستاوردهاي این پژوهشبراساس  .کند می را دنبال بیت اهلفقه 
تقدم تابعیت ملی و  داند می تابعیت ایمانی را براي برخورداري از حقوق عادالنه کافی

ایران و افغانستان حقوق . ستا بیت اهلفقه هاي  خالف آموزه، طبق حقوق دو کشور
اند. همچنین   کردهوضع  ي راشرایط دشوارولی   یت مهاجر را پذیرفتهبر تابعاصل حق 

پس از هاي  چه در اصل اعطاي تابعیت و چه در محدودیت افغانستانقوانین تابعیت 
  .وضعیت بهتري براي مهاجر دارد ،قوانین ایراندر مقایسه با  ،آندریافت 

 ،تابعیتهاي  سیستم ،تسهیل تابعیت مهاجر ،تابعیت در فقه ،تابعیت ایمانی :واژگان کلیدي
  .محرومیت از تابعیت

  (نویسنده مسئول) Daraisuf@gmail.com/ قم ،إلالمصطفی العالمی إلجامع ،دکتري فقه و حقوق قضایی جويدانش .1
 ؛إلیالعالم یمعإل المصطفجا قرآن و حقوق از يدکتر ؛قم هیفقه و اصول حوزه علم )يدکتر( سطح چهار .2
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 حقوق بشر اسإلمیمطالعات ه علمی فصلنامدو ۱۰

 

 1398یز و زمستان پای، هفدهم، شماره دوره هشتم

  مقدمه
 .ردیگ یمبرخورداري از حقوق و مزایایی است که در قلمرو یک حاکمیت به افراد تعلق منشأ  ،تابعیت

 را فرهنگی و اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی ،ي از حقوق مدنیمند بهره قفلتابعیت کلیدي است که 
در داراي حاکمیت  يکه امروزه بر کشورها یحقوقدر سیستم  .کند یمبراي فرد داراي تابعیت باز 

  .است شده فیتعرحقوق و مزایاي  اغلبِفقدان تابعیت به معناي محرومیت از  ،است انیجر
ق ایران و حقو بیت اهلتواند از دیدگاه فقه  می آیا مهاجر این است کهشود  مطرح می ی کهپرسش

که فقه شود  می همین مبنا این فرضیه مطرح بر یا خیر؟شود از حق تابعیت برخوردار  افغانستانو 
در  افغانستانحقوق ایران و  است، ولی یت را به رسمیت شناختهبر تابعحق  بیت اهل

  .تطابق کامل ندارد بیت اهلبا فقه  ،بخشیدن به این حق رسمیت
رف ایمان و تفاوتی قائل نیست و هر فردي به ص غیر مهاجرر و مسلمان مهاجمیان  بیت اهلفقه 
ین نقوا شود. می مند تمامی حقوق و مزایا بهره از از تبعۀ حکومت اس�می قلمداد شده و ،به اس�مشدن  معتقد

آنان جمعی از  ،مسلمانانبین با جدایی  ،فرهنگ غرب تأثیرتحت  و اند فاصله گرفته بیت اهلموضوعه از فقه 
  .ه استتتحت عنوان مهاجر از بسیاري حقوق و مزایاي موجود در کشور اس�می محروم ساخ را

شده در  موضوع مطرحکام�ً شبیه زمینه و در این  تحقیقی به صورت کتاب و مقاله ،فقهیاز نظر 
 يعامر(است  در زمینه تابعیت به صورت کلی انجام شده یهای در حقوق ایران بررسی .دسترس نبود

اما در مورد حق بر تابعیت  )؛1381 ،يفدو ؛1387 ،دانیز ؛1344 ،يدریح ؛1394 ،سامنشو پار
یت مهاجر تحقیقی انجام بر تابعنیز در زمینۀ حق  افغانستاندر حقوق  .نشدمشاهده مهاجر اثري 

  .است بررسیتازگی دارد و نیازمند موضوع  بنابراین است؛ نگرفته
مهاجرانی که در  .داشتن تابعیت است ،داخل یک کشور م�ك برخورداري از حقوق و امتیازات

 دلیلبه توانند تنها  نمی ،دهند می و تشکیل خانواده آیند و در آنجا بزرگ شده می به دنیا يکشور
بخش  ،این تابعیتبر اثر فقدان  کنند وتابعیت کشور محل سکونت خود را کسب بودن  مهاجر
زوایاي شدن  حقوقی تابعیت و روشنـ بررسی فقهی  رو ؛ ازاینشود می شان ضایع حقوق ازاي  عمده
  .اساسی است یضرورت ،بحث

  :استکرده ذیل را دنبال  اهدافاین تحقیق 
  ؛یت مهاجربر تابعاثبات فقهی حق  .1
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  ؛یت مهاجربر تابعموضوعه در مورد حق  و قوانینحقوق دو کشور هاي  تبیین کاستی .2
  ؛بر تابعیت مهاجربین فقه و حقوق در مورد حق  ۀمقایس .3
  .یت مهاجربر تابعقوانین دو کشور در مورد حق  ۀمقایس .4

 آوري جمعو در است تحلیلی بوده ـ این تحقیق از نوع توصیفی  در روش تحقیق و گردآوري
  .تحقیقات الکترونیک و تحقیقات میدانی استفاده شده است ،محتواي آن از ابزارهاي مهمی چون کتابخانه

مکانی به دو کشور ایران و  و از نظر معاصر اختصاص دارد ۀزمانی به دورظر از ناین تحقیق 
  ست.ین منحصر به زمان و مکاننیز فقهی از نظر  .است پرداخته افغانستان

  مبانی نظري .1
بر بررسی لغوي و اصط�حی آن به تبیین بیشتر و بهتر حق  که است يبشرتازۀ تابعیت از مفاهیم 

  .رساند می یت مددتابع

  تابعیت در لغت .1- 1
ي جدید لغت ها فرهنگتابعیت در  .نشده استبیان و قدیمی  اول دستي ها نامه لغتاین واژه در منابع و 

در تعریفی دیگر تابعیت  ).991 :1ج :1375 ،نیمع(بودن  افراد یک کشور و دولت :فارسی عبارت است از
  ).1552 :1381 ،يانور( نیمعوضعیت حقوقی شخص از جهت تعلق او به کشوري  عبارت است از

لسان  چونمعتبري  يها نامه لغتکه در  است» جنسیإل«و » تبعیإل«کلمه  ،معادل عربی تابعیت
 ،جدید عربیهاي  نامه لغت در دیده نشده است، ولی العین و مصباح المنیر ،اج العروست ،العرب

قبیله  ،ب به یک امتکه منتساست شخصی  صفتی ملحق بهو  ،مصدر صناعی از کلمه جنس »جنسیإل«
 :من جنْس یمصدر صناع :اتیج جنس :إل [مفرد]یجنس«( )406 :1 ج :1429، عمر( استو وطن خاص 

مصدر صناعی از تبع به  »تبعیإل« ).»صفإل تلحق بالشَّخص من جهإل انتسابه لشعب أو أمإل أو وطنٍ ما
  ).282 ،1ج :1429 ،عمر( به یک دولت استبودن  شهروند و منتسب ،تابعیت ،معناي ملیت

  تابعیت در اصطالح .1- 2
حقوق ایران و  ،بیت اهلدر فقه به طور جداگانه مفهوم تابعیت  ،موضوعبودن  به تطبیقی با توجه
  شود. میبررسی  افغانستان
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  تابعیت در اصطالح فقه .1- 2- 1

و تجزیۀ  استعماريهاي  زیرا مرزبندي ،اند نپرداخته» تابعیت«فقهی به معناي اصط�حی  اولِ متون دست
فقه  انداز چشماز  .قرن اخیر است بار دو اسفرخدادهاي از  ،جهان اس�م به شکل کنونی

در  چراکه ؛ۀ تابعیت است نه عامل خون و خاكکنند نییتعفاکتور مذهب  )،الس�م علیهم(بیت اهل
 ).203 :33ج  :1404 ،ینجف( ندیآ یدرمفرزندان به تابعیت مادر مسلمان  ،صورت ایمان مادر و کفر پدر

در » جنسیإل«تابعیت معادل کلمه اند  کردهان معاصر در ترسیم معناي تابعیت تصریح پرداز نظریهبرخی از 
 :1391 ،ینیحس( »کند یمرابطۀ بین شخص و دولت که شخص را تابع دولت « :عبارت است ازو عربی 

 بیت اهلتواند از فقه  می آید و می این تعریف همان تعریف حقوقی از تابعیت است که در ادامه ).168
 ،سیاسی و معنوي بین کشور و فرد ،است حقوقی اي هاین ادعا که تابعیت رابطبراساس  .باشد نیز متأثر

حقوق و تکالیفی که  اي هرابط .ا�س�م و آحاد مسلمانان وجود دارد ي بین دارا رابطهچنین  شک بی
  .زند یمو آنان را به کشور اس�می پیوند  کند یمدولت ایجاد  قابلبراي افراد در ممتقابلی را 

این  .ستاوجود کشور و رابطۀ تابعیتی نیاز  ،وجود فرد ۀگان سهبراي تحقق تابعیت به عناصر 
رابطۀ سیاسی و  ،در چنین سرزمینی افراد با کشور خود .وجود داردا�س�م دار در گانه سهعناصر 
سیاسی و ـ تشکی�تی  اي هبطبلکه را ،با فرد نیستع فرد که از نو اي هرابط .دنکن یم برقرارحقوقی 

  ).14 :1371 ،فاطمه دیس يقار( استحقوقی با افراد است و این همان معناي تابعیت 
مذهب  براساسیعنی اتباع و بیگانگان  ؛تابعیت جنبۀ ایدئولوژیکی دارد ،ا�س�مدار نظریهدر 
 ،انان هستند که با حضور در دارا�س�ممسلم ،از تبعه کشور اس�می یقینیو قدر شوند  می مشخص

  .سازند می برقرارآن پیوندهاي سیاسی و حقوقی با 
تابع  کسی رو نیازا ؛و پیمان استوار است )اس�م( مانیاپایۀ  از دو یکیبر تابعیت  ،از منظر اس�م

یا اهل که یا مسلمان باشد و  شود می مند بهرهو از حقوق شهروندي  رود یمدولت اس�می به شمار 
بودن  مرز خودي یا بیگانه از دیدگاه اس�م بنابراین ؛که با دولت اس�می پیمان ذمه بسته است کتاب
  ).468 :1ج :1421 ،یزنجان(شود  میتعیین  ادشدهیتنها با یکی از دو معیار  ،فرد

رابطۀ مذهبی و اعتقادي فرد با  تابعیت در فقه عبارت است از ،شده گفتهبه مطالب  با توجه
 .حاکمیت اس�می
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  تابعیت در اصطالح حقوق ایران .1- 2- 2

است گوناگونی در این زمینه ارائه شده تعاریف  .دست یافتبه تعریف واحدي  توان ینمدر تابعیت 
و کنیم  مینخست به سه تعریف اشاره  نجایادر  .اشتراکی رسید یبه وجهها  آن از مجموع توان یمکه 

  ینیم:گز برمیرا  تر قیدقسپس تعریف 
معینی مربوط  به دولتتابعیت عبارت است از نوعی رابطۀ سیاسی و معنوي که شخصی را  .1

  ).73 :1344 ،يدریح( فرد جزء اساسی و دائمی کشوري شود شود میتابعیت سبب  .کند یم
اتباع خارجی تابعیت ایران را  اگر سازگار نیست؛ براي مثال این تعریف با برخی از قوانین داخلی

تصدي پست مانند از برخی حقوق و همچنان  توانند جزء اساسی کشور باشند نمی ت آورندبه دس
  اند. محروم دولتی دیگرهاي  جمهوري و برخی مقام ریاست

حقوقی خاصی است که شخصی را به دولت به  ۀرابط حال نیدرعوصف و  ،تابعیت ملی .2
 ،حالت یا به تعبیر دیگر ۀجادکنندیاو جزء عناصر و اوصاف  سازد یممفهوم جامعه سیاسی مرتبط 

  .ردیگ یمموقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار 
حقوقی و معنوي یک شخص حقیقی یا حقوقی یا یک  ،تابعیت عبارت است از رابطۀ سیاسی .3
  ).84 :1386 ،یمیابراه( شودتکالیف وي از همین رابطه ناشی  حقوق و که يطور به ،معین یبا دولت شی

زیرا دو  ،بیشتري داشته باشدفراگیري تعریف سوم  رسد یمبه نظر شده  گفتهاریف به تع با توجه
تابعیت  دنتوان یماشیا نیز  که یدرحال ندانسان را در نظر گرفته بود تابعیتنخست، تنها تعریف 

 کنند میکه پرچم کشورهاي متعددي را بر فراز خود حمل  ییها یکشت ، ماننددنکشوري را داشته باش
و چتر  شود ینمدوم شامل افراد حقوقی  تعریف اول و .علق کشتی به کشور خاصی استگر تو بیان

  .دارد یتنیز شمولاز این نظر تعریف سوم  ، ولیدهد یمافراد حقیقی را پوشش  تنهاآن 

  افغانستانتابعیت در اصطالح حقوق  .1- 2- 3

 يجمهور یقانون اساس( است کرده تعریف تابعیت را به قانون خاص محول ،افغانستانقانون اساسی 
نیز تعریف تابعیت را به قانون این کشور قانون مدنی  ).4ماده  ،1382مصوب  ،افغانستان یاس�م
قانون  ).55ماده  ،1355مصوب  ،افغانستان یاس�م يجمهور یقانون مدن( استارجاع داده  دیگري

قانون ( »افغانستانارت اس�می ارتباط سیاسی و حقوقی شخص با ام«تابعیت را  ،افغانستانتابعیت 
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در قانون  بنابراین تابعیت ؛داند یم )1 بند ،3ماده ،هـ 1421مصوب  ،افغانستان یامارات اس�م تیتابع
این . »ارتباط سیاسی و حقوقی شخص با حکومت و حاکمیت کشور« :عبارت است از افغانستان

  .دهد نمیت پوشش قرار اینکه تابعیت اشیا را تح از جملهتعریف هم اشکا�تی دارد 

  یت مهاجربر تابعحق  ۀسابق .2
است و من  يامت شما امت واحد نیو ا« :است قرار داده امت کیمسلمانان را  ،شرع مقدس اس�م

مسلمانان  ۀهم نکهیاساس ا ).52 :مؤمنون( »دیزیاز مخالفت فرمان من بپره پسپروردگار شما هستم 
وحدت  نیا .استآنان  يوحدت اعتقاد ،دهند یم لیرا تشک يامت واحد ،غیر مهاجرمهاجر و  اعم از
رنگ و اقامتگاه  ،زبان ،در جنس است؛ هرچند کرده چتر اس�م جمع ریاست که همه را ز دهیعق

 نیمسلم ۀهمزیرا  ؛دنگرفته شو دهیناد ها تفاوت نیااست تا باعث شده  يعنصر اعتقاد .مختلف باشند
است نه  یاجتماعاز نظر امت واحده فرد با  ۀرابط ).10 :حجرات(شوند  میمحسوب  ینید رادرب
 �تیبه تشک ازین ،امور ۀادار ياست و برا یو جاودان یجهان ینیاس�م د نید ازآنجاکه .یاسیس
منسجم بتواند به اهداف و  یاسیس ی�تیتشکقدرتمند و  یو حکومت دارد تا در قالب دولت یاسیس

 ۀو از رابطانجامد  میدولت و آحاد جامعه  نیب ۀلت به رابطدوگیري  شکل ،برسد یاس�م يها آرمان
  ).56- 57 :1387 ،دانیز( دیآ یمبه وجود  تیتابع ،افراد جامعه با دولت یاسیس

 جهت نیکه ازا گریمسلمان با مسلمانان د ۀرابط )1: دارددر اس�م دو نوع رابطه وجود ترتیب  بدین
 وندیپ ،يوحدت و برادر نیاساس ا ند.برادر یو همگ دهند یم لیرا تشک يمسلمانان امت واحد ۀهم
است  یوحدت اجتماع نیا .قرار دارد یو زبان ينژاد ،یقوم يوندهایاست که فراتر از پ يو اعتقاد ینید

 نیاست و از هم ی و حقوقیاسیس اي هکه رابط یفرد با دولت و حکومت اس�م ۀرابط )2؛ یاسینه سو 
دولت  تیتابع ،قرار دارند یدولت اس�م تیو تحت حماند کشور میکه مق یکسان ایرابطه مسلمانان 

دستور به  ،عتیاست که شر یوجود دولت اس�م ۀجینت تیتابع؛ بنابراین آورند یرا به دست م یاس�م
مسلمان و دولت  نیب ۀرابط ،در دوران قدیم مسلمان يهرچند فقها .داده است یدولت نیچن لیتشک
گونه نیست که  اینو نیست انکار  رابطه قابل نیاما ا ،اند نکرده يگذار نام تیعنوان تابع بارا  یاس�م
  ).56 :1387 ،دانیز( ندهند تیاهم اي هرابط نیبه وجود چن یاس�م يفقها

که توسط کرد استخراج جهان اس�م  یقانون اساسنخستین از  توان یمرا  مفهوم تابعیت
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با  .شهرت یافت )503 :1ج :1375 ،هشام ابن( »نهیمنشور مد«نوشته شد و به  نهیدر مد (ص)امبریپ
خودکار به  صورت به تیفرد با دولت شکل گرفت و تابع ۀرابط ،یحکومت اس�م نخستین لیتشک

مهاجر و غیر  میاندر برقراري این رابطه تفاوتی  ).108 و 13 ،1433 ،ار و همکارانیالط( وجود آمد
به محض ورود و قبول  ،شدند می ارد قلمرو اس�میوکشورها از دیگر  که مهاجرانی .مهاجر نبود

پس از پیامبر و دوران عباسیان هاي  این رویه در دوره .پذیرفتند میتابعیت حکومت اس�می را  ،اس�م
  ).115 :1394 ،و پارسامنش يعامر( دانستند میمعیار تابعیت را ایمان  ونیز ادامه داشت 

و به است شده  می انی نیز تابعیت ایمانی لحاظدر زمان حکومت عثم ،متون تاریخیبراساس 
ورود  محض به یمانلمس هر« :شد داده می تابعیت اس�می ند،شد می مهاجرانی که وارد قلمرو عثمانی

گونه حق شهروندي  از همه ،شهروند محسوب شده و بر پایۀ برابري و مساوات ،به قلمرو عثمانی
بدو تشکیل حکومت اس�می تا  یت مهاجر ازبر تابعق ح ).139 :1366 ،انیلیخل( »شود میبرخوردار 

تابعیتی که ( تیتابعاندیشۀ  شناخته شده بود وبه رسمیت وري اس�می تزمان فروپاشی آخرین امپرا
بتوانند در قالب آن از تمام حقوق و مزایاي مساوي برخوردار  نژاد و مکان ،از هر قوم مسلمانان ۀهم

و  رمسلمانیغمسلمان از  ،بر همین اساساست. س�می مطرح بوده از ابتداي تشکیل دولت ا ،)شوند
 برخورداري از حقوق و مزایاي حکومت اس�می بودمنشأ  و شد یمذمی از غیر ذمی تشخیص داده 

  ).75 :2005، یشوق(
زیرا اس�م دینی است که  وجود ندارد در اندیشۀ اس�مینظام تابعیت  کنند میبرخی ادعا 

که را ۀ سیاسی چون تابعیت محدودکننداست و موانع  شده بناعتقادي جهانی اساس آن بر وحدت ا
ي ها دولتتابعیت با  ).75- 76 :2005 ،یشوق( ردیپذ ینم ،با دعوت جهانی اس�م منافات دارد

هرگونه  . این دیدگاهمتعدد تناسب دارد نه با دولت واحدي که بنایش بر دعوت عمومی است
این ادعا در مطالب فوق بیان شد که در پاسخ  .کند رد میشدت  بهرا تجزیه در داخل دولت اس�می 
است و مطرح اجتماعی از منظر وحدت اعتقادي و امت واحده  .اس�م دو نوع رابطه وجود دارد
ملت با دولت  ۀتابعیت از رابط .استو انکارناشدنی سیاسی  يپیوند ،پیوند فرد با دولت و حکومت

 ،هستندۀ امت واحده دهند لیتشککه  انفرد با سایر مسلمان ۀبا رابطشود و منافاتی  استخراج می
مفهوم امت اس�می و دولت اس�می خلط میان اشتباه اصلی مدعیان بحث این است که  .ندارد
  ).98 :2005 ،یشوق( اند کرده
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 ،)346 :1ج :تا بی ،يلنگرود يجعفر( م�ك تابعیت بود ایمان به اس�م ،ایران تا زمان صفویه در
رنگ شده و بر  تابعیت کم م�ك ایمانیِ ،تصویب قانون مدنی ایران با 1313و در سال  تدریج بهاما 

پس از  .یت ملی صحه گذاشته شدبر تابعاز پیروزي انق�ب اس�می نیز پس شد و  تأکیدتابعیت ملی 
از دین و  قوانین اروپایی قرار گرفتند و م�ك تابعیت تأثیرجوامع اس�می تحت  ،ي�دیم 1869

  ).85 :1381 ،پژوه دانش( یافتقومیت و ملیت تغییر  ،اقامتگاه ،مذهب به زادگاه

  بیت اهلدر فقه مهاجر تابعیت  .3
که  شود میبه رسمیت شناخته  اي هدر محدودتنها  یمانلمس هرتابعیت به شکل امروزي که حقوق 
 :1409 ،شیرازي حسینی( استو باطل مردود  بیت اهلاز منظر فقه  ،تابعیت آن سرزمین را داشته باشد

از طرفداران وضع تابعیت به شکل امروزي  بیت اهلپرسشی که فقه  ).31 :102 ج ؛105- 112 :100ج
در  اش شناسنامه داشته باشد و مشخصات اصلی يهر فردچنین تابعیتی که  ۀدیفادارد این است که 

  چیست؟ ،اوي با دیگران محروم باشداز حقوق مسولی آن درج شود و مسلمانی که شناسنامه ندارد 
هاي  از حقوق غرب است و ریشه برداشتشک حقوق مدرن امروزي که در برخی موضوعات  بی
 هدف ازدر پاسخ بگویند ممکن است  .این پرسش ندارد ايبر اي هکنند قانعپاسخ  ،اس�می داردغیر

خاص  ۀوق و مزایاي همان نقطساکنان سرزمین و برخورداري آنان از حق دهی سازمان ،تابعیتدادن  
هاي اس�می به این شکل و  سرزمینشدن  تقسیم ،بیت اهلاز منظر فقه  .اما این اول ک�م است ؛است

آن شده است و زمینه را براي  ي پذیر تضعیف اصل اس�م و آسیب سببهاي جغرافیایی  مرزبندي
چه  باید دید واضعان این قانونصورت  هردر .مسلمانان هموار کرده استمیان عدالتی  تبعیض و بی
  ؟کنند می هدفی را دنبال

  اهداف واضعان قانون تابعیت .3- 1
  :کردند میدو هدف اساسی را دنبال  ،ملی واضعان قانون تابعیت

 يها شرفتیپ يفناورچون غرب در صنعت و  کردند میگمان آنان  :از غربتقلید الف) 
کرد  دیاز آنان تقل يزیدر هر چ دیو بااست  شرفتهیمقدم و پ زیچ همهپس در است، داشته  يریچشمگ

از مسلمانان تر  پیشرفتهها  اینکه غرب در بسیاري از عرصه ).108 :100 ج :1409 ،شیرازي حسینی(
این ترقی و پیشرفت تنها  از سویی .قبول نیست قابلفرضی  اول ک�م است و چنین پیش ،است
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و سایر   ابن خلدون ،فارابی ،ابن سینا چونهمی ندان مسلمانمبلکه دانش ،دستاورد غرب نیست
فناوري ین عامل پیشرفت غرب در صنعت و تر مهم ،دانشمندان بزرگ اس�م و تحقیقات علمی آنان

در ادامه مورد بحث قرار  ه است ومطرح کرد پیشسال  1400سیستم تابعیتی که اس�م  .است
انه مسلمان تأسفم ، اماشده در جهان است هاي تابعیت طراحی متترین سیس نقص بیگیرد، یکی از  می

 يتابعیت مخرب غرب روهاي  به سیستم ،هاي اس�مدباوري و پیروي از دستاور به جاي خود ،امروز
یکی از که  دهد میروز خود را بیشتر نشان  به این سیستم روز ي بار و زیانفرسودگی  .آورده است

عدالتی در درون سرزمین اس�می  تبعیض و بی و اس�می از همهاي  امتها جدایی  آنین تر مهم
مسلمانان از مزایا و امکانات  از اي عدهشدن  محروم .نسبت به مسلمانان ساکن در آن سرزمین است

 اند برخ�ف دستوراتی است که دین و ائمه معصومین سفارش کرده ،موجود در قلمرو کشور اس�می
  .)لک اشترعهدنامه ما الب�غه: نهج ؛90 :نحل ؛8 :مائده(

 یشان دسترس هستند که تمام ت�ش يماهر گران معامله ،ینیقوانچنین واضعان  :حفظ سیادتب) 
از برخی ساکنان  برداري درصدد بهره ،از طریق جعل قوانین ستمگرانهها  آن .است شتریبه سود ب

 نیقوان رشیذمجبور به پ یلیالح فیلطامردم را به  ،دست رهیچگران  معامله نیا .قلمرو خود هستند
 راواضعان  يبرخ�ف مقاصد ماد فرصت تحرك ،مردمشدن  دهیکش دربند ضمنتا کنند  میخود 

  ).108 :102 ج :1409 ،شیرازي حسینی( حفظ شود شان استیو ر ادتیس قیطر از این ونداشته باشند 
ر درون هدف اساسی آن د و کند می مهاجر وارد ۀقانون تابعیت بدترین آسیب و زیان را بر جامع

 ،خدمات فرهنگی ،تبعیض در برخورداري از خدمات اجتماعی .ن استامهاجر ،جامعه اس�می
 .قانون تابعیت است هاي اقتصادي و حتی دسترسی به خدمات قضایی از خروجی و مزایاي سیاسی

 17: اري تسنیمزخبرگ( کارت ندارد مسلمان حق خرید سیم ،امروزه داخل یک کشور اس�می
شان  اقامتزمان  شدنِ مهاجر به علت تمامها  حساب بانکی میلیونکردن  با مسدود ).1397بهشت یارد

ظرف چند روز میلیاردها پول  ،الزحمه بابت این کار مجدد حساب بانکی و دریافت حقکردن  و وصل
با هدف به صورت عمدي و گاه و  )1399سرطان  24: شفقنا( شود به حساب دولت واریز می

کردن  قطع و وصل .تنها بحث حساب بانکی نیست .کنند می ها را مسدود انه حسابظالمدرآمدزایی 
عدم برخورداري از  .خصوصی شده استهاي  دولت یا شرکتدرآمد ن نیز منبع اکارت مهاجر سیم

خدمات و از بسیاري به جامعه مهاجر را از دسترسی  در عمل ،سیستم تابعیت و نداشتن کد ملی
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 زيسا مند بهرهبه و این برخ�ف دستورات فقهی و اس�می است که  مزایا محروم ساخته است
  .)8 :حشر( ن از خدمات اجتماعی سفارش کرده استامهاجر

 که يطور بهکشورهاي اس�می  در داخلقانون تابعیت براي مسلمانان  ،شده گفتهبه مطالب  با توجه
سلب سبب  ،متعددي که بیان شد هاتاز جمبناي فقهی ندارد و  چیه ،ۀ حقوق مسلمانان باشدمحدودکنند

ثبت قانون  آمدنِ وجود در آغاز به .ظلم و مانع رشد و تکامل امت اس�می است ،قتل ،محدودیت ،آزادي
 اي هرا نقشآن چون کردند فتواي حرمت آن را صادر  ،کشورهای در برخي جهان اس�م فقها ،احوال

  ).108- 109 :100 ج :1409 ،شیرازي سینیح( که به ضرر امت اس�می است دانستند میاستعماري 

  فقهی حل راه .3- 2
رفتار کنند که  اي هبه همان شیو ،در کشورهاي اس�می محلی و داخلی يترددهاو  ها مسافرتدر 

 :1409 ،شیرازي حسینی( شود مییک کشور عمل  در داخلدیگر  ۀهنگام عبور از یک ناحیه به ناحی
  .وجود نداردمانان میان مسل يحدومرززیرا  ،)31 :100 ج

در بسیاري از  که درحالی ؛هستندقوانین غربی از پیشگام تقلید  اس�میهاي  برخی دولتامروزه 
بسیاري حقوق در غیر  شان از ویزاي ورودي برداشته شده است و شهروندان ،همین کشورهاي غربی

از  تر اس�می سختاما کشورهاي  )؛1985ژوئن  14 ،نگنیمعاهده ش( از کشورهاي خود برخوردارند
 اند قوانین را وضع کردهدشوارترین  ،آنان عمل کرده و براي مسلمانی که تابعیت کشور آنان را ندارد

  ).19/02/1310 ،رانیقانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ا (
ساختگی  ها يمرزبنداین  تمام .متعلق به همۀ مسلمانان است همۀ جغرافیاي اس�می

تا مسلمانان  استدست دشمنان اس�م  ۀوپرداخت ساختهو  )170 :105 ج :1409 ،شیرازي حسینی(
به کشورهاي  در مسافرت .بر همگان سروري کنند و خودکرده  را دچار تفرقه و ضعف

که  یا ثبت دیجیتالی و برخط مختصر ۀاز یک برگ توان یم ،اس�می از قلمرواس�می و خارج  غیر
و راهکاري سنجیده شود تا عبور و مرور به کرد ستفاده ا ،مشخصات ضروري فرد باشد انگریب

ویزا و سایر جهات تسهیلی شدن  برداشتهمانند (شود کشورهاي خارجی براي مسلمانان تسهیل 
که امروزه در کشورهاي اروپایی مرسوم است و برخی کشورهاي اس�می نیز با سایر کشورها 

 ،شیرازي حسینی( در مرزها داده شود صرفاًهم  بورع ۀو این برگ )دارند یبرمویزا را  ،دوهنگام ور
 ،که م�ك آن ایمان است یتیاز تابع توان یمهمچنین  ؛)31- 32 :102 ج ؛170 :105 ج :1409
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  .کندنه تابعیتی که او را به دولت و محدودۀ جغرافیایی خاصی محدود کرد استفاده 
را  یمانیا تیتابع تواند می ـ یخلدا خودمختار يها حکومتمرکب از  ای کپارچهیـ  دولت اس�می

 براساس ،که وارد شود یاس�م ياز کشورها هریکشکل که فرد مسلمان در قلمرو  نیبه ا .ردیبپذ
شهروندان نداشته  ریبا سا یحقوق برخوردار باشد و تفاوت ۀاز هم یتفاوت چیبدون ه یمانیا تیتابع
  ).282و  124 :1412 ،یلیزح( باشد

تابعیتی را که منجر به تضییع حقوق سایر مسلمانان  ،بیت اهلکه فقه شد روشن  ي بحثاینجاتا 
حقوق و  ۀاز هم ،از کشورهاي اس�می یک هرورد به  محض بهمسلمانی  هر و ردیپذ ینم ،شود
تابعیت ایمانی آن  خودکارو  شود میمساوي با سایر شهروندان و اتباع آن کشور برخوردار  يایمزا

  .آورد یم دستکشور اس�می را به 

  تابعیت يها ستمیسو  بیت اهلفقه  .3- 3
در مورد  بیت اهلنظر فقه ، استکسب تابعیت  ،در شرایط کنونی که م�ك برخورداري از حقوق

 :شود میمعاصر براي دریافت تابعیت از سه روش استفاده  يایدر دن چگونگی کسب تابعیت چیست؟
از  یک هرباید بحث شدن  براي روشن .ترکیبیروش ؛ و خاك براساستابعیت ؛ خون براساستابعیت 
  .توضیح داده شود وار فوق خ�صه يها روش

  خاك براساس تیتابع .3- 3- 1
به او  نیحکومت مستقر بر همان سرزم تیتابع ،دیایب ایکه به دن ینیهرکس در هر سرزم ستمیس نیاطبق 

. براي ستین بیت اهلقبول فقه  دمور ،یتیتابع ستمیس نیا ).127- 128 :1390 ،نیا کریمی( شود داده می
 یدولت اس�م ۀاو را تبع ،متولد شود یدر داخل کشور اس�م )ذمی کافر غیر( اگر فرزند مستأمنمثال، 

اس�می متولد  اما اگر کودك مسلمان در کشور غیر )؛11 :1394 ،پارسامنش و يعامر(کنند  نمیمحسوب 
  .آورد یمت اس�می را به دست ورود به قلمرو اس�می تابعیت حکوم محض به ،شود

  خون تیتابع .3- 3- 2
کودك به محلی که پدرش هنگام تولد شدن  سیستم خون عبارت است از منتسب براساستابعیت 
ی در اروپا متولد شود افغانستان یاگر کودک بنابراین )؛74 :1344 ،يدریح( را دارد آنجاتابعیت  ،کودك

 براساس .را دارد افغانستانکودك نیز تابعیت  ،داشته باشدرا  افغانستانپدرش تابعیت  ،و حین تولد
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و فرزندش در  ی عربستان برودبه دولت اس�م ی پاکستاناز دولت اس�م یاگر فرد مسلمان ،روش نیا
داده  تیتابع کودكبه  ،اشدخون ب از نوع عربستان تیتابع روشچنانچه  ،عربستان متولد شود

کودك هم  ،د او تابعیت پاکستان را داشته و طبق روش خونزیرا پدر کودك هنگام تول ؛شود ینم
 نظر اس�م مردود است از ،کلی و فراگیر اي به شکل قاعده زین روش نیا .نه عربستانی استپاکستانی 

که  يهر فرد .شود میداخل قلمرو اس�می نادیده گرفته  يمرزبندهرگونه  ،شد انیب طور که همان زیرا
 تیتابع ،د و قصد اقامتوور محض به ،دنیا که متولد شود يکجا هردر  اوردیب مانیبه اس�م ا

  .آورد یمبه دست  خودکار محل سکونت را یِحکومت اس�م

  روش ترکیبی .3- 3- 3

 استاس�م  رشیپذ مورد ،به دست آمدهی از دو روش خون و خاك باین روش که با ترکی
از هرکدام از  ،رایط شخص مسلماناس�م به مناسبت و بسته به ش ).129 :1381 ،پژوه دانش(

بنیاد  ،شود میهرچند این روش بنیاد اصلی در اعطاي تابعیت شناخته ن .کند میفوق استفاده  يها روش
اما  شود، شرح داده می يزود بهاست که  ایمان یا پیمان ،اصلی در اس�م براي اعطاي تابعیت و م�ك

  ).129 :1381، پژوه دانش(کرد استفاده تکمیلی  اي هقاعد عنوان بهاز این روش  توان یم
 در کشورپدر یا مادر کودك مسلمان باشد ولو  ،اگر هنگام انعقاد نطفه روش ترکیبیبراساس 

 :1404 ،ینجف( کند کودك مسلمان خواهد بود و تابعیت اس�می را کسب می ،ی به دنیا بیایداس�مریغ
ه واضح است در اینجا اس�م از سیستم خون ک گونه همان ).26 :2 ج :1387 ،یطوس ؛604- 605 ،41 ج

این کودك  ،شد یماگر از روش خاك استفاده  که یدرحال ،خاك ستمیاز سنه است کرده  استفاده
بود و این  شده متولدی و دارالکفر اس�م ریغچون در کشور  ،تابعیت اس�می را کسب کند توانست نمی

 .برابر با سایر مسلمانان استفاده کند از حقوقنتواند م اس�م است که کودك مسلمان برخ�ف اصول مسلّ
تولد تابعیت  محض بهباز هم کودك  ،از انعقاد نطفه مرتد شوند پسروش حتی اگر والدین کودك  نیدر ا

یکی از والدین در هنگام بودن  مسلمان ،چون م�ك در سیستم خون در اس�م ؛کند میاس�می را کسب 
ن کودك حین اگر والدی ).604- 605 ،41 ج :1404، ینجف(شدن  ولد یا بالغنه زمان ت انعقاد نطفه است

ولو کودك در کشور اس�می به دنیا بیاید تا زمانی که کودك بالغ نشده و  ،باشند ذمیانعقاد نطفه کافر غیر
در  ).604- 605 :41 ج ،ینجف( به او تابعیت اس�می داده نخواهد شد ،است اس�م یا پیمان ذمه را نپذیرفته

  .شد یمبه چنین کودکی تابعیت داده  وگرنهاست این مثال هم اس�م از سیستم خاك استفاده نکرده 
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جایی که انتساب کودك به والدینش  ؛ مانندخون استفاده کرد ستمیاز س توان ینمموارد  یدر برخ
یا  اند لمان بودهکه معلوم نیست پدر و مادرشان مس داشدهیپو  سرپرست یب کودکانِ مانند معلوم نباشد

بعیت شناخته تا بی چنین کودکانی ،موارد اگر تنها سیستم خون م�ك باشد نیدر ا .رمسلمانیغ
اس�م براي گسترش عدالت اجتماعی و اصل  اینجادر  شوند. میمحروم  حقوقو از بسیاري  شوند یم

اس�م و محلۀ  که در قلمرورا و کودکی است کرده  از سیستم خاك استفاده ،مساوات و برابري
 :38 ج :1404 ،ینجف(کند  میو به او تابعیت اس�می اعطا  دانستهمسلمان  ،شود میپیدا  نینش مسلمان

که به است  هیالهو مجهولولی که والدین طفل در دارا�س�م موجود  ییجا درهمچنین است  ؛)181
  .شود میکودك آنان تابعیت اس�م داده 

  بیت اهل در فقه تیکسب تابع طیشرا .3- 4
- 200 :1394 ،همت( قراردادي ،ملی ،اُمی«مانند است  شده بیانبراي تابعیت انواع و اقسام متعددي 

 و يعامر( )یمذهب ،يتجار ،يافتخار ،ياجبار ،یتحقق ،یتبع ،یلیتحص( یاکتساب ،یذات ،»)192
است که اگر مهم این تقسیمات این  ۀتنها فاید .)31 :1381 ،يفدو ؛110- 111 :1394، پارسامنش

 :1412، یلیاردب( شود میموارد اعدام  یدر برخ ،مسلمانی تابعیت اصلی داشته باشد و مرتد شود
 ،یلیاردب( ش اعدام نیستا حکم ،در مرحلۀ اول ،ارتداد صورت دراما تابعیت تبعی  )؛317- 319، 13 ج

تجاري و افتخاري  ،تابعیت اجباريمانند  ها تیتابع از اینبرخی  ،دیگر ازسوي ).317- 322 :1412
  ).121 :1394، پارسامنش و يعامر( فاقد دلیل شرعی است

به تابعیت ایمانی و پیمانی تمام اقسام تابعیت  ،بیت اهل نظر فقه از ،به عقیدۀ نویسندۀ این سطور
م�ك کسب تابعیت را دو چیز  بیت اهلاس�م و فقه  .شود داده میکه در ادامه توضیح گردد  برمی

  بستنِ غیرمسلمان با دولت اس�می. آوردن به اس�م، و پیمان ایمان :است کردهمعرفی 

  آوردن به اسالم مانیا .3- 4- 1

جزء امت واحده اس�می  ،به اس�م ایمان بیاورد ،چه از اهل کتاب یا غیر آن یرمسلمانیغاگر 
و شده برقرار سیاسی و حقوقی با دولت اس�می  از نظررابطۀ فردي آن  ،بر آنمحسوب شده و ع�وه 

 ،ملیتی ،قومی ،نژادي ۀدیگر به سابق به اس�م داشتن مانیا با .کند دریافت میتابعیت دولت اس�می را 
مام حقوق و مزایاي از ت ،آوردن مانیا ازپس و ب�فاصله  شود مینگریسته ن فردجغرافیایی و اعتقادي 
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دولت اس�می  تیحما موردارالکفر شان در د مسلمین بهره خواهد برد و حتی اموال مساوي با سایر
  ).89 :11 ج :1409 ،یعامل ؛525 :5 ج :1387 ،یطوس( گیرد میقرار 

  با دولت اسالمی رمسلمانیغ بستن مانیپ .3- 4- 2

غیرمسلمان کتابی که در  شود. میکسب تابعیت اس�می  سببیکی از دو معیاري است که  عقد ذمه
 ۀماد شود. میذمه از اتباع دولت اس�می محسوب  ادقرارد شرط به ،کند میکشور اس�می زندگی 

با مسلمانان در حقوق  یکفار ذمبودن  به برابر ،یمانیپ تیتابع رفتنیضمن پذ ،»نهیمنشور مد«شانزدهم 
 تیحما ،کنندکه به ما کمک  هودی ۀافراد جامع« :و مقرر داشته است )199 :1394 ،همت(کرده  اشاره

  ).50 :1ج :1375 ،ابن هشام( »ما برابر خواهند بود و بارا جلب خواهند کرد  و کمک ما
اگر  .کنند میتابعیت کشور اس�می را کسب  ،بستن فقهاي اس�می معتقدند کفار ذمی با پیمان

کودك به اشرف  ،ذمی باشند از آنانکه یکی شود اس�می از والدین کافر متولد  کشور کودکی در
 ،ینجف( آورد یمذمه به دست  قیاز طربعیت اس�می را ملحق شده و تا ،ابوین خود که ذمی است

اگر  مذکورمثال در که شود  میآشکار  آنجاسیستم تابعیت اس�م بودن  عاد�نه ).380 :43 ج :1404
د داد و تا ننخواه از دستآنان تابعیت خود را  به تبعشان  کودك ،والدین کودك از ذمه خارج شوند

 :1404 ،ینجف( تابعیت اس�می او حفظ خواهد شد ،باشد ی�ماساگر ساکن کشور  ،از بلوغ پیش
چنانچه ایمان یا پیمان  از بلوغ پساست و  مساوي با دیگران برخوردار از حقوقو  )619-620 :41 ج

ذمی  :دیفرما یممورد  نیدر ا حسن شیبانی محمد بن .کند میوضعیت سابق خود را حفظ  ،را بپذیرد
  ).207 :1ج :تا بی ،یبانیش( از اهل کشور ماست

تابعیت حکومت اس�می را  توانند یمبسیاري از اندیشمندان بزرگ جهان اس�م معتقدند اهل ذمه 
رابطۀ غیرمسلمانان ذمی با حکومت  ،پیمان ذمه بنابراین با؛ )307 :1ج :تا بی ،عوده( ندبه دست آور

جزء امت اس�می ها  نآ هرچند .کنند میو تابعیت دولت اس�می را کسب  شده برقراراس�می 
فرد مسلمان با سایر مسلمانان و در پرتو وحدت عقیده است که  ۀزیرا از رابط ،شوند ینممحسوب 

ممکن است تابعیت  است.و غیرمسلمانان ذمی خارج از این محدوده  شود میامت واحده تشکیل 
نیز در توحید با مسلمانان که اهل ذمه  جهت ازآن ؛پیمانی را نیز به نحوي به تابعیت ایمانی پیوند زد

 بهد ییایتاب! بکاهل  يا بگو« :دیفرما یمقرآن کریم در این زمینه  .)200 :1394 ،همت( اند مشترك
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؛ )64 :عمران آل( »میگانه را نپرستیه جز خداوند کسان است یکان ما و شما یه مک یسخن يسو
اهل دارا�س�م چه مسلمان  .ردیگ یمل کارالحرب شدارا�س�م و د براساس در اس�مت یتابع درنتیجه
را از  یرانیا ای یاز عراقرا  يمصر نکهیا .برخوردارند تیتابع کیاز  ،یذم رمسلمانیغ ایباشند 
 .ردیقرار گ یاساس حکم شرع تواند میو ن است یتفاوت محل ینوع ،سازند یمجدا  یافغانستان

که احکام اس�م را  یکس .استکام آن به احشدن  اس�م و ملتزم رفتنیپذ ،در اس�م تیاساس تابع
هر و  است یدولت و حکومت اس�م تیاز رع یو ذم مسلمان .است یذم ،مسلمان نشود و ردیبپذ
  .)281- 282 :1401 ،عوده( دارند یاس�م تیتابع دو

عثمانی ادامه  يامپراتورتا زمان  این معیار ایمان و پیمان براي کسب تابعیت حکومت اس�می
 به یمانلمس هر« :گواه این موضوع است یخوب بهحقوقی مرتبط با دورۀ عثمانی  يها متن و داشت
گونه حق  از همه ،شهروند محسوب شده و بر پایۀ برابري و مساوات ،ورود به قلمرو عثمانی محض

که مشخص است م�ك و اساس  گونه همان ).139 :1366 ،انیلیخل( »شود میشهروندي برخوردار 
 هر ازهر مسلمانی  .رنگ و زبان ،ملیت ،اعتقاد و ایمان بوده نه قومیت ،سلمانتابعیت براي یک م

  .آورد به دست میتابعیت آن را  ،شد یمدنیا که وارد قلمرو حکومت عثمانی  ياج

  ایران حقوقدر مهاجر تابعیت حق بر  .4
دین بود و کسی  م�ك تابعیت بر مذهب و ،ایران با عالم غرب ارتباط مستقیم پیدا کند نکهیاز اپیش 

در دوره « .شود میاجنبی محسوب  رمسلمانیغو  رفت یمتابعیت ایران را داشت که مسلمان به شمار 
و م�ك مذهب قرار داده  براساستابعیت  )،ایران پس از اس�م تا مشروطیت( دوم از تاریخ حقوق ما

 ،مسلمان نبود هشخص کتابعیت حکومت وقت را داشت و  ،بنابراین شخصی که مسلمان بود ؛شد
 ،نفوذ فرهنگ غرب از زمان صفویه به بعد ).346 :تا بی ،يلنگرود يجعفر( »شد یماجنبی محسوب 

و سرزمینی  هگرایان  یملو معیارهاي فراهم کرد تابعیت  یو مذهبرا براي حذف م�ك دینی  ینهزم
 ماه بهمندر  تابعیتسرانجام با تصویب کتاب دوم قانون مدنی با عنوان  .جانشین م�ك ایمانی شد

از پس  ).86 :1ج :1381 ،پژوه دانش( شدقطع  یکل بهرابطه تابعیت ایران با دین و مذهب  ،1313
انق�ب اس�می و تشکیل دولت جمهوري اس�می نیز ت�ش چندانی براي احیاي م�ك  يروزیپ

به این  )1 :دو جهت باشدبه تواند  میاین مسئله  که )87 :1381 ،پژوه دانش( ایمانی تابعیت انجام نشد
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پذیرفتن تابعیت  )2؛ وجود نداشت هگرایان  یمل يها شهیانددلیل که آمادگی عمومی به علت عمق 
 يها حکومتدر سراسر را جمعی  یحرکت ،قوم و جغرافیا ،ملیت براساسایمانی و سلب تابعیت 

  .استو از توان یک یا چند دولت خارج  طلبد یماس�می 
 نداشت نظر کسب تابعیت ایران توسط اتباع خارجی را با در ،ري اس�می ایرانقانون اساسی جمهو

 »ندیدرآ  رانیا  تیتابع  به  نیدر حدود قوان توانند یم  خارجه  اتباع« :است هتاخنششرایطی به رسمیت 
 یغیر ایرانسب تابعیت ایرانی توسط اتباع اصل ک پس ).42  اصل ،رانیا یاس�م يجمهور یقانون اساس(

  .باید به قانون مدنی ایران مراجعه کرد ،شرایط کسب تابعیت ایرانیشدن  براي روشن .ممنوع نیست

  شرایط کسب تابعیت در قوانین ایران .4- 1
پیوستن به  .آوردرا به دست آن تابعیت کشور ورود به  به محض تواند مینایران فرد  نیدر قوان

  :است را مقرر داشتهآن شرایط کسب  ،نون مدنیقا که شرایط سخت و دشواري دارد ،تابعیت ایران
 ،این شرط : براساس)1بند ،979ماده  ،رانیا یقانون مدن( ده باشندیبه سن هجده سال تمام رس. 1

کودکی  ،یکی از آنان متولد ایران نباشند وکنند اگر والدین به هر دلیلی نتوانند تابعیت ایران را کسب 
 .منتظر بماندسال باید هجده بلکه  آورد،تابعیت ایران را به دست  تواند مین ،دیآ یمبه دنیا  رانیدر اکه 

 تواند میسال نیز نهجده  لیبا تکم راستا وجود دارد که فرد حتی نیدر اقوانین دیگري همچنین 
بیشتري را از کسب تابعیت ایران  ۀبراي اینکه اتباع خارج انگذار قانون .کند افتیدرتابعیت ایران را 

و آن اینکه والدین کودك هنگام تولد طفل باید گذرنامه  اند دادهشرط دیگري نیز قرار  ،زندمحروم سا
احوال اعمال   صورت قانون نانوشته در ادارات ثبت شرط به نیا( داشته باشند ساله کیبا اقامت معتبر 

سال هجده ز اپس  ،هنگام تولد کودك گذرنامه داشته باشند شان نیکه والد يو تنها به افرادشود  می
  .یابد میادامه  این سنو این رویه تا تکمیل ) شود یداده م تیتابع

از  ،یک سال بدون اقامت باشدفرد به هر دلیلی حتی اگر  ،سالگی هجدهاز زمان تولد تا تکمیل 
که داراي کارت آمایش  یمهاجرانتمام  ،شرط دوم براساس .دریافت تابعیت ایران محروم خواهد شد

شان از دریافت  فرزندان ،کنند میو بیش از سی سال است در ایران قانونی زندگی معتبر هستند 
 که یدرحال .است نه کارت آمایش گذرنامه معتبرتنها  ،قانون نظر اززیرا  ؛شوند میتابعیت خارج 

 هجدهبه سن «این شرط که  جهیدرنت ؛شود میتوسط ایران اقامت داده  هر دوکارت آمایش و گذرنامه 
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 ،اند داشتهمعتبر  ییشناساکارت  ،ی که هنگام تولد کودكمهاجرانشامل » م رسیده باشندتما سال
  .گیرد میسال نیز تابعیت ایران تعلق ن هجده از گذشت پسو به این افراد حتی شود  مین

 بند ،979ماده  ،رانیا یقانون مدن( ن بوده باشندکران سایا متناوب در ای یاعم از متوال پنج سال .2
سال  40از افرادي هستند که بیش  وگرنه شود میاعمال نحاضر  درحاله نظرمی رسد این شرط ب: )2

  .کنندتابعیت ایران را کسب اند  اما نتوانسته اقامت دارندکشور در 
  ).3 بند ،979ماده  ،رانیا یقانون مدن( نباشند یاز خدمت نظام يفرار .3
قانون ( وم نشده باشندکمح یاسیرسیغت یجناا یمهم  )جرم و گناه( جنحهبه  یتکچ مملیدر ه .4
  ).4 بند ،979ماده  ،رانیا یمدن

 عبور ها هیپا� از این توانند یم اندکیو افراد  کسب تابعیت ایران بسیار مشکل است ،این اساس بر
موانع کسب تابعیت توسط  ینتر مهم نخست،دو شرط  .را به دست آورند کشورو تابعیت کرده 

  .هستند مهاجران

  براي افراد خاص تابعیتتسهیل  .4- 2
ه به ک یسانک« :ندیدرآبه تابعیت ایران نخست دو شرط  نداشت  نظر بدون در توانند یمتعداد اندکی تنها 
 یرانیال ایع يه داراک ین اشخاصیرده باشند و همچنک یانیشا کمکا یران خدمت یا ۀالمنفع عامامور 
و هستند المنفعه  و متخصص در امور عام یعلم یت عالمقاما يا دارایو از او او�د دارند بوده 
 ).980ماده  ،رانیا یقانون مدن( »ندینما یمران را یا یاس�م يت دولت جمهوریورود به تابع يتقاضا
قانون ( دارد وزیران هیئت تأییدبه  یبستگو  شود میانجام ن یراحت به زیافراد ن نیهم تیبعکسب تاالبته 
  .)980ماده  ،رانیا یمدن

  :هستندشرح بدین را به دست آوردند  رانیا تیتابع توانند یکه م يگریافراد د ،شده گفتهع�وه بر موارد 
ماده  ،رانیا یقانون مدن( آنان معلوم نباشد تیو تابع تیهو و شده متولد رانیدر ا که یکودکان .1
  ؛)3 بند ،976

به وجود است،  شده متولد رانیدر اا ه آن از یکیکه  یاز پدر و مادر خارج رانیکه در ا یکسان .2
گیرد و قیودي زیادي  نمی قرارمحل توجه این مورد حاضر  درحال( )4 بند ،رانیا یقانون مدن( اند آمده
  )؛شده در ایران گواهی و�دت معتبر داشته باشد متولد کهآن زده شده است از جمله این بر
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  ؛)6بند  ،976ماده ،رانیا یقانون مدن( کند اریاخت یرانیکه شوهر ا یخارج هر زن تبعه .3
 تیبه تابع زیسال او ن 18 ریهمسر و فرزندان ز ،کندرا کسب  رانیا تیکه خودش تابع یشخص .4

  ).984ماده  ،رانیا یقانون مدن( دیآ یدرم رانیا

  پس از کسب تابعیت ایران ها تیمحروم .4- 3
قرار  تیتابع ۀکنند درخواستمقابل  در رانیا تیکسب تابع يکه برا یسخت طیتمام مشک�ت و شرا با

برخوردار  انیرانیا ریبا سا يحقوق مساو از تمام تواند مین زین تیاز کسب تابع فرد پس ،شده  داده
ی که غیر ایرانشخصی است. کرده  وضع ییها تیمحروم ،افراددست این قانون مدنی براي  و باشد

و  ودش مند بهرهاز حقوق و امتیازات ذیل  تواند یمتا آخر عمر ناست  تابعیت ایران را به دست آورده
  :دست یابدبه مقامات ذیل 

وزارت و کفالت ؛ هییقوه قضا استینگهبان و ر يدر شورا تیعضو؛ او ناو معاون يجمهور استیر«
استان و  يشوراها تیعضو؛ یاس�م يدر مجلس شورا تیعضو؛ يو فرماندار يوزارت و استاندار
؛ یاسیس تیمأموراحراز هرگونه پست و  زیم در وزارت امور خارجه و ناستخدا؛ شهرستان و شهر

و  یمهم اط�عات يها پست يتصد؛ یانتظام يرویدر ارتش و سپاه و ن یفرمانده ۀرد نیتر یعال؛ قضاوت
 ها تیمحدود نیا ،1314و  1307مصوب  ،در قانون مدنی ایران ).982ماده  ،رانیا یقانون مدن( »یتیامن

 خیمگر پس از ده سال از تار« قید ،اما در قانون مدنی فعلی ،از تاریخ صدور شناسنامه بودسال  10تنها 
که  یاشخاص« :982ماده  ،رانیا یقانون مدنشده است. حاضر حذف  یاز قانون مدن »تیصدور سند تابع

 دنیحق رس يااستثن مقرر است به انیرانیا يکه برا یحقوق هیاز کل ندیبنما ایکرده  یرانیا تیتابع لیتحص
 کنیل شوند یمند م خارجه بهره یاسیس تیمأمورهرگونه  ایوزارت و  و کفالتبه مقام وزارت 

حذف این قید  .»تیصدور سند تابع خیمگر پس از ده سال از تار دندنائل گر لیبه مقامات ذ توانند ینم
ممنوعیت  و این حقوق محروم است نیاز ا زیپس از ده سال ن یخارج ۀتبعبدین معناست که 

 ریوز یعباس صالح دیس يآقابراي مثال  .شود ینم يقانون جار نیا ،گرچه در عمل است؛ العمر مادام
  .کرده استرا کسب  رانیا تیتابعولی ا�صل است  یافغانستان ،یفعل ادفرهنگ و ارش

ي اما برا ؛باید تابعیت دولت ایران را داشته باشند کشور در حقوق ایران تمام مقامات سیاسی
 ؛شاید به این دلیل که جایگاه رهبري فراملیتی است ،پست رهبري چنین شرطی تصریح نشده است
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مسلمانان رهبر ما را رهبر  ۀاگر توقع داریم هم .باشد میقوفراملیتی و فرا یر هم باید شخصپس رهب
از  غیر بر ماره تابعیت میخواه ینموقتی ما  .نباید تابعیت او را مختص ملیت خود بدانیم ،خود بدانند

مسلمانانی که تابعیت دیگري دارند توقع داشته باشیم شخصی  ریاز ساچگونه  ،خودمان باشد تیتابع
جایگاه رهبري در اس�م انحصاري نیست و  ؟دنرهبر خود بپذیر عنوان به ،را که تابعیت دیگري دارد
و خود پیامبر هم جهانی است  یاختصاص به قوم عرب ندارد بلکه دعوت ،پیامبر و دعوت اس�م

 ییو راهنما تیهدا ي! ما تو را براامبریپ يا« :دیفرما یمقرآن کریم در این زمینه  .است گونه نیهم
همه را به راه  دیو با یهست ها انسان ۀما بر هم ۀبلکه تو رسول و فرستاد ،میا نفرستاده یگروه خاص
تابعیت رهبر را  ،هوري اس�می ایرانقانون اساسی جماساس،  براین ).28 :سبأ( »ییفرما تیراست هدا

 دانستهرا شرط نبودن  و تبعۀ ایرانبودن  ا�صل یرانیا ،مسکوت گذاشته و در ذیل بیان شرایط رهبر
  ).109اصل  ،رانیا یاس�م يجمهور یقانون اساس( است

 به ،کند میمهاجرت  رانیبه داخل ا یاس�م يکشور ازکه  يمهاجر ،شده گفتهبه مطالب  با توجه
 تیتابع ،امروز یدر نظام حقوق نکهیبه ا با توجه .کندرا کسب  رانیا تیتابع تواند میورود ن محض
 ازاتیشخص مهاجر از حقوق و امت .کامل است طور به ایاز حقوق و مزا يبرخوردارمنشأ  اساس و

ام بلکه تم ،این مشکل منحصر به ایران نیست شود. مینبرخوردار  رانیا ناساکن ریابرابر با س
در نیز  افغانستان .اند در پیش گرفتهرویکردي را چنین سایر مسلمانان  قابلدر مکشورهاي اس�می 

  .است بررسی شدهمشابه ایران دارد که در ادامه  يرویکرد يتا حدودمسلمانان دیگر  قبال

  افغانستانحقوق در مهاجر  تابعیتحق بر  .5
قانون مدنی  .ت افراد خارجی به میان نیاورده استسخنی از تابعی صراحت به افغانستانقانون اساسی 

افغانستان، ماده  یقانون مدن. براساس ارجاع داده است ینیز بحث تابعیت را به قانون خاص این کشور
از فروپاشی حکومت طالبان و تشکیل شود. پس  میم یتنظ یتوسط قانون خاص یت افغانیتابع 55

قانون  ،طالبان در دوران حاکمیت خود .است شدهقانون تابعیت جدیدي تصویب ن ،دولت موقت
بدون  یخارج اشخاص« ،قانوناین  براساس .استکه همچنان نافذ  کردندتابعیت را تصویب 

 افغانستان یامارت اس�م تیبه تابع دنتوان می ،لیجنس و تحص ،یزبان ،يتعلقات نژاد نداشت نظر در
به  تواند می يهر کشوراصل اینکه  ).14ماده  ،نستانافغا یامارت اس�م تیقانون تابع( »ه شوندپذیرفت
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اتباع سایر کشورها به براي این حق را  افغانستان .جاي بحث ندارد ،اتباع سایر کشورها تابعیت بدهد
قوانین داخلی کشور و رعایت آن شرایط از سوي فرد خواهان گرفتن  نظر که با در شناسد میرسمیت 
  شود. یاعطا مبه اتباع خارجه  ،تابعیت

  افغانستانشرایط کسب تابعیت  .5- 1
نیز براي  افغانستان .ستیناعطاي تابعیت توسط هیچ کشوري بدون قید و شرط  ،در نظام حقوقی امروز

  :در نظر گرفته است مشابه شرایط تابعیت ایران تقریباًشرایطی  ،یافغانستان اعطاي تابعیت به اتباع غیر
  ؛)1 بند ،15ماده  ،افغانستان یامارت اس�م تیبعقانون تا( یسالگ هجدهاکمال سن  .1
  ؛)2 بند ،15ماده  ،افغانستان یامارت اس�م تیقانون تابع( تیطلب تابعبر  مبنی درخواست میتقد .2
 یامارت اس�م تیقانون تابع( افغانستان یاز پنج سال در قلمرو امارت اس�م شیباقامت  .3

  ؛)3 بند ،15ماده  ،افغانستان
امارت  تیقانون تابع( افغانستان یاس�م در امارتمدت اقامت  در تیرتکاب جناعدم ا .4
  ).4 بند ،15ماده  افغانستان یاس�م

تنها پس از  ،شود میمتولد  یافغانستان ریغ ۀاز تبع افغانستاندر کودکی که  ،طبق این شرایط
مشروط  شود؛محسوب  انافغانستاز اتباع  تواند می ،و قصد اقامت دائم یگسال هجدهرسیدن به سن 

قانون ( دیگري درخواست تابعیت نکرده باشد از کشور ،یگسال هجدهاز پس به اینکه شش ماه 
  ).13ماده  ،افغانستان یامارت اس�م تیتابع

  مهاجرتابعیت براي  در کسبتسهیل  .5- 2
  :ن شرح استیدبکنند را کسب  افغانستانتابعیت  دنتوان میی افغانستانموارد دیگري که اتباع غیر 

امارت  تیقانون تابع( شان مشخص نباشد و تابعیت شوند دایپ افغانستاناطفالی که در داخل  .1
  ؛)12ماده  ،افغانستان یاس�م
  ؛)19ماده  ،افغانستان یامارت اس�م تیقانون تابع(کنند ازدواج  افغانستانبعیتی که با اتباع تادون ب افراد .2
مقیم  که درصورتیاست کرده  را کسب افغانستانه خود تابعیت فردي ک سالِ 18کودکان زیر  .3

  ؛)2 بند ،17ماده  ،افغانستان یامارت اس�م تیقانون تابع( باشند افغانستان
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قانون ( باشد افغانستان متولد زین نشیاز والدو یکی  شده متولد افغانستان در داخلکودکی که  .4
  ؛)10ماده  ،افغانستان یامارت اس�م تیتابع

اقامت دائم  افغانستانیکی از والدینش در داخل ولی  ،شده متولد افغانستاناز  خارجکودکی که  .5
  ؛)2 بند ،15ماده  ،افغانستان یامارت اس�م تیقانون تابع( داشته باشد

تابعیت  ،داشته باشد افغانستانکودکی که یکی از والدینش فاقد تابعیت و دیگري تابعیت  .6
 یامارت اس�م تیقانون تابع( باشد شده متولدکشور از  در خارجولو  کند یمرا کسب  افغانستان
  ).11ماده  ،افغانستان

با  ،باشد افغانستانخود خواهان تابعیت  که درصورتیکند، ازدواج  افغانستانتبعۀ خارجه که با تبعۀ  .7
چنین  ).18ماده  ،انستانافغ یامارت اس�م تیقانون تابع(شود  میلغو تابعیت سابقش به او تابعیت اعطا 

 سال هجدهفوت کرده باشد و کودکان زیر  همسر سابقشباشد یا  جداشدهسابق خود  از همسرفردي اگر 
به کودك  ،همسر جداشده گرفته شود تیدر خارج باشند اما رضا نکهیا ای ،آورده باشد افغانستانرا به خود 
  ).20ماده  ،افغانستان یاس�مامارت  تیقانون تابع( شود داده می افغانستان تیتابع

برخورداري از حقوق مساوي با سایر اتباع کشور از نظر محدودیتی فرد  ،از اعطاي تابعیت پس
 مند بهره ،دنشو میبرخوردار این کشور از هر حقی که اتباع تبعۀ جدید و نخواهد داشت  افغانستان

براي  هسال دهممنوعیت  ،است گرفته قرارقانونی مورد تصریح از نظر که  محدودیتیتنها  .خواهد شد
این تنها محدودیتی است که هم در قانون اساسی  .ستانماینده  عنوان بهدر شوراي ملی شدن  کاندید

و هم در قانون انتخابات  )1 بند ،85ماده  ،افغانستان یاس�م يجمهور یقانون اساس( افغانستان
بنابراین فردي که  ؛است بیان شده )39ماده  ،انافغانست یاس�م يقانون انتخابات جمهور( افغانستان

و هر سمت  جمهوري ریاستخود را براي ب�فاصله  تواند میاست  درآمده افغانستانبه تابعیت 
  .منع قانونی وجود ندارد هیچدر این زمینه و کند سیاسی دیگر جز شوراي ملی کاندید 

  گیري نتیجه
  :استین دستاوردهاي این پژوهش به شرح ذیل تر مهم

 ـ یداخل خودمختار يها حکومتمرکب از  ای کپارچهیـ  دولت اس�می :پذیرش تابعیت ایمانی .1
 ياز کشورها یک هرقلمرو با ورود به شکل که فرد مسلمان  نیبه ا ؛ردیرا بپذ یمانیا تیتابع تواند می
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وندان نداشته شهر ریبا سا یتفاوت چیحقوق برخوردار باشد و ه ۀاز هم یتفاوت چیبدون ه ،یاس�م
کجاي جهان  مسلمانان در هر ۀهم )الس�م علیهم( بیت اهلدر فقه  ).282و  124 :1412 ،یلیزح( باشد

مساوي  طور بهحقوق و امتیازات  از تماماس�می  يها نیسرزم به ورود به محض ،که زندگی کنند
  .مهاجر وجود ندارد میان مسلمان مهاجر و غیرتفاوتی و شوند  میبرخوردار 

زمینه با فقه اس�م  نیدر ا افغانستانقوانین ایران و  :بیت اهلقوانین وضعی با فقه  نداشتنِ مطابقت .2
ایمانی مقدم  تیتابعجغرافیایی و قومی را بر  ،زیادي ندارد و تابعیت ملی همخوانی بیت اهلو 
و  شده شناختهو خارجی  بیگانه افغانستاندر  یافغانستان ریغو  رانیدر ا یرانیا ریغمسلمان  .دارند یم

  .شوند ینم مند بهره داخلیحقوق مساوي با اتباع از 
با  سهیدر مقا افغانستانقوانین تابعیت  :بر قانون تابعیت ایران افغانستانبرتري قانون تابعیت  .3

 تر سخاوتمندانهنسبت به اتباع خارجه  ،در بحث تابعیت افغانستان .وضعیت بهتري دارد ،قوانین ایران
دید  ،اعطاي تابعیت از پس يها تیمحدودچه در اصل اعطاي تابعیت و چه در  کرده است ول عم

مقامات مهم  تمامیاز جدید خود را  ۀقانون مدنی ایران تبع ،شد بیانکه  گونه همان .بازتري دارد
 ۀعضویت تبعتنها  افغانستانقانون تابعیت  است، ولی سیاسی و قضایی براي همیشه محروم ساخته

 کرده است؛ بنابراینمحدود  ،تابعیت دریافتبراي ده سال از تاریخ را ید در شوراي ملی جد
  .دارد يتر مناسبرفتار  جهت نیازا افغانستان



  ۳۱  این یمیکر يمهد محمد دکتر ،یصوف دره ینیحس محمد دیس/  »مهاجر تیتابع حق« يواکاو

 

 افغانستان و رانیا یحقوق نیقوان و تیب اهل فقه در» مهاجر تیتابع حق« يواکاو

  

  منابعفهرست 

  منابع فارسی

  قرآن کریم
  تهران: سمت.، یخصوص الملل نیحقوق ب)، 1386(نصراهللا ، یمیابراه
  .ران: مهارت، تهفرهنگ بزرگ سخن)، 1381حسن (، يانور
  تهران: کانون معرفت.، رانیحقوق ا خیتار)، تا محمدجعفر (بی، يلنگرود يجعفر
  .17، شماره حقوق امروز، »رانیدر حقوق ا تیتابع«)، 1344( مسعود، يدریح
  .یتهران: دفتر نشر فرهنگ اس�م، یاس�م الملل نیحقوق ب)، 1366ل (یخلان، یلیخل

  تهران: وزارت امور خارجه.، یخصوص الملل نیو حقوق باس�م )، 1381( ی، مصطفپژوه دانش
  .ریرکبی، تهران: انتشارات امدانشنامه فقه سیاسی)، ق1421عباسعلی عمید (، یزنجان
 نامه انیپا، یالملل نیو منابع ب هیپناهنده در فقه امام فیحقوق و تکال یبررس)، 1371( يفاطمه، محمد قار دیس

  ، دانشگاه تهران: تهران.یسایارشد حقوق و علوم س یکارشناس
  .41، شماره یحقوق اس�م، »در اس�م تیتابع«)، 1394(محمدرضا ، پارسامنش؛ احمدي، عامر
  .40، شماره ماهنامه کانون، »)1( رانیدر حقوق ا تیتابع تیوضع یبررس«)، 1381( مانیسل، يفدو

  .1382، مصوب افغانستان یاس�م يجمهور یاساس قانون
  .1358آبان  24مصوب ، رانیا یاس�م يورجمه یاساس قانون
  .1395/ 4/7، مصوب افغانستان یاس�م يانتخابات جمهور قانون
  ق.1421، مصوب افغانستان یامارات اس�م تیتابع قانون
  .18/02/1307مصوب ، رانیا یمدن قانون
  .1355، مصوب افغانستان یاس�م يجمهور یمدن قانون
  .19/02/1310مصوب ، رانیدر اورود و اقامت اتباع خارجه  قانون
  ی.ترجمه و نشر المصطف یالملل نیمرکز ب :قم، یخصوص الملل نیحقوق ب)، 1390( يمحمدمهدنیا،  کریمی

  .ریرکبیتهران: ام، نیفرهنگ مع)، 1375محمد (ن، یمع
  .المعارف الفقه ، قم: مؤسسه دائرةفرهنگ فقه فارسیق)، 1426محمود و همکاران (، يشاهرود یهاشم
معاصر و حقوق  الملل نیحقوق ب يها در نظام تیمفهوم تابع يا سهیمقا یبررس«)، 1394( مسعودت، هم

  .25، شماره یالملل نیب یاسیس قاتیفصلنامه تحق، »اس�م



 حقوق بشر اسإلمیمطالعات ه علمی فصلنامدو ۳۲

 

 1398یز و زمستان پای، هفدهم، شماره دوره هشتم

 

  منابع عربی
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  الفکر. دار :دمشق، یالفقه ا�س�م یآثار الحرب ف)، ق1412وهبه (، یلیزح
  ).4( یالبعث ا�س�م، الجنسیإل فی الشریعإل ا�س�میإلق)، 1387( میدان، عبدالکریز

  .يمطبعه العشرجا،  یبا�جانب،  الموطن و مرکز إلیاحکام الجنس)، م2005عبدالمنعم ( نیبدرالد، یشوق
  .نایب :هند، ریالکب ریالس)، تا محمدبن حسن (بی، یبانیش

  .تهران: المکتبإل المرتضویإل إحیاء اآلثار الجعفریإل، إلیفقه إمام یالمبسوط ف)، 1387محمدبن حسن (، یطوس
، الفقه المیسر)، ق1433مد؛ المطلق، عبداهللا بن محمد؛ الموسی، محمد بن إبراهیم (عبداهللا بن محطیار، 

  .مدار الوطن للنَّشر :اضیالر
  .التراث اءی�ح تیانتشارات مؤسسه آل الب بیروت:، إلعیوسائل الش)، 1414(  محمد بن حسنعاملی، 

  عالم الکتب. :ره، قاهةمعجم اللغإل العربیإل المعاصر)، ق1429احمدمختار (عمر، 
  ، بیروت: مؤسسإل الرسالإل للطباعإل والنشر والتوزیع.أوضاعنا السیاسیإل إس�م و)، ق1401عبدالقادر (عوده، 
  .یدارالکاتب العرب بیروت:، یالجنایی ا�س�م عیالتشر)، تا عبدالقادر (بیعوده، 
، قم: جامعه اد األذهانمجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرش)، ق1412احمدبن محمد (، یلیاردب مقدس

  .نیمدرس
  .، بیروت: دار إحیاء التراث العربیجواهر الک�م فی شرح شرائع إس�مق)، 1404محمد حسن (نجفی، 

  سایر

  .1397اردیبهشت  17 خیتار، میتسن يارزخبرگ، »فروشد؟ ینم کارت میس یچرا همراه اول به مهاجران افغانستان«
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