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المللی، لزوم همسویی مبانی اعتقادی با تر شدن روابط انسانی و بینامروزه با پیچیده هدف: و زمینه 

المللی بیش از پیش نمایان شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی موضوع وطن و قوانین داخلی و بین

 موضوع تابعیت تهیه شده است.تابعیت در فقه و حقوق موضوعه و رویه کشورهای مختلف در خصوص 

باشد و روش روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

 ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.آوری اطالعات بصورت کتابخانهجمع

)ایمانی( و عضویت در حکومت اسالمی )پیمانی( تابعیت در فقه امامیه بر دو پایه اعتقادی  ها:یافته

استوار است. بر این اساس در اصول فقه امامیه فردی که در حکومت اسالمی به اسالم اعتقاد داشته و 

یا بعنوان اهل ذمه )پیروان سایر ادیان و پیامبران اهل کتاب( در قلمرو حکومت اسالمی ساکن باشد از 

های اسالمی خوردار است و در نتیجه بخشی از ساکنین سرزمینتابعیت و حمایت حکومت اسالمی بر

مانند. در که به اعتقادات سنتی )غیرتوحیدی( خود باور دارند از حیطه حمایت حکومت خارج می

ای مادی و معنوی بین فرد و حکومت است که یا از حقوق موضوعه نیز، نهاد تابعیت بیانگر رابطه

ه به دارا بودن شرایط قید شده در قانون توسط فرد کسب و یا از اصلیت فرد ریشه گرفته و یا بست

گردد. به موجب تابعیت هم فرد و هم حکومت تعهداتی را در قبال طریق دولت به وی اعطاء می

 گیرند.یکدیگر بر عهده می
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 مقدمه. 1

ای حقوقی، سیاسی و معنوی بین یک شخص و تابعیت رابطه

ط یک دولت است که آثاری حقوقی را پی دارد. در این ارتبا

د منوع بهرهـشتیبانی دولت متبه جهت تابعیت، از پـرد بـف

ورها بایست حامی او در برابر کششود و دولت مذکور هم میمی

ل مقاب المللی باشد و در ازای آن هم فرد درهای بینو سازمان

 شود. از نظر فقهدولت خویش متضمن اجرای برخی اعمال می

ه بموضوع تابعیت و چگونگی ارتباط فرد با دولت اسالمی که 

 وآید و حقوق فرد عضو افراد این دولت به شمار میسبب آن 

 وظایفی به وی محول خواهد شد، از جمله مسائل بسیار مهم

وق آید. با این وصف هر چند ریشه تابعیت در حقبه حساب می

ا عرفی پیوند فرد با دولتی مشخص و معین است و حدود آن ر

 انینقوکند، لیکن در مرزهای جغرافیایی و قراردادی تعیین می

ری تتری و وسیعو مقررات اسالمی تابعیت معنا و مفهوم عمیق

قبل ا تدارد و پایه اصلی آن پذیرش اسالم )تابعیت اسالمی( و ی

به  شد.بانظام اسالمی و جزئی از آن بودن )تابعیت پیمانی(  می

ی المعبارت دیگر از نظر قوانین اسالمی افرادی تبعه دولت اس

ی یمانپالم را پذیرفته باشند یا بوسیله شوند که اسخوانده می

 مضاکه با رهبر مسلمین و یا یکی از افراد امت اسالمی به ا

ل رسانند، حکومت اسالمی و پیروی از قوانین آن را تقبمی

ت کنند. همین امر مبین این است که پروسه تابعیت و مقررا

شود، توفیر اسالمی با قواعدی که در حقوق عرفی دیده می

ر ت ددارد. به لحاظ اینکه در فقه اسالمی موضوع تابعی بسیار

 خصوص وطن و مکان زندگی و تبعات آن ریشه دارد بنابراین

ی وطن و شرایط آن از نظر فقها ضرورت دارد نخست مسئله

 مورد بحث و تحقیق واقع شود. 

شود این است که، نهاد تابعیت پرسشی که در اینجا مطرح می

تا چه اندازه در چهارچوب فقه در فضای حقوق موضوعه 

ای که راستای پاسخ به باشد؟ فرضیهاسالمی قابل پذیرش می

این پرسش مورد تحلیل قرار خواهد گرفت این است که نهاد 

تابعیت یکی از مفاهیم مبنایی در هر نظام حقوقی محسوب 

شود و بدون ان تعیین افرادی که مشمول قوانین و مقررات می

باشد. در نتیجه از آنجا که پذیر نمیمکانگیرند، اقرار می

مجموعه مقررات فقه اسالمی در قالب یک نظام حقوقی 

رسد که مفهوم تابعیت در اند، به نظر میمنسجم ظاهر شده

حقوق موضوعه منطبق با مفهوم مزبور در فقه اسالمی باشد. 

طبق این اصل در این مقاله مسائل وطن و آثار واقع بر آن از 

هی و تابعیت در آثار فقها و حقوق موضوعه مورد لحاظ فق

شود که از نظر فقه اسالمی تفحص قرار گرفته و مشخص می

آیند و در مورد چه کسانی تبعه دولت اسالمی به شمار می

تابعیت در فقه و حقوق موضوعه چه تشابهات و اختالفاتی 

 وجود دارد.

 

 . مالحظات اخالقی2

ضر، ضمن رعایت اصالت در تمام مراحل نگارش پژوهش حا

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

ز بررسی موضوع تابعیت در فقه و حقوق موضوعه این نتیجه ا

ای مادی و معنوی حاصل گردید که نهاد تابعیت بیانگر رابطه

بین فرد و حکومت است که یا از اصلیت فرد ریشه گرفته و یا 

بسته به دارا بودن شرایط قید شده در قانون توسط فرد کسب 

ه مستوجب تابعیت گردد. بو یا از طریق دولت به وی اعطاء می

هم فرد و هم حکومت تعهداتی را در قبال یکدیگر بر عهده 

های گیرند. در فقه امامیه مالک تابعیت افراد در سرزمینمی

اسالمی بر دو اصل ایمان و پیمان استوار است، بنابراین از یک 

جهت در تفکر سیاسی اسالم، دولت اسالمی یا نظام اسالمی به 

شود و هرکجا مسلمین ای تحدید نمیسرزمین یا دولت ویژه

جاد ـر شوند قسمتی از جمعیت اسالمی را ایـدر آنجا مستق

کنند و از طرفی دیگر افرادی که در سرزمین خارج از این می

دو معیار باشند یعنی به دین اسالم ایمان نداشته و یا تحت 

عنوان ذمه )دارای کتاب و معتقد به توحید( با نظام اسالمی 
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دی را امضا نکرده باشند از تابعیت و پشتیبانی حاکمیت قراردا

مند نیستند. همچنین حقوق موضوعه ایران و اسالمی بهره

سایر کشورها با تأثیر از شرایط جامعه امروز و به منظور رعایت 

حقوق شهروندان خود دو مالک خاک و خون را بسته به 

بعیت های اصلی اعطای تااقتضاء شرایط خود به عنوان مالک

 اند.در نظر گرفته

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

( در تحقیق خویش تحت 1393عرب عامری و پارسامنش )

اند که با این موضوع را بیان کرده« تابعیت در اسالم»عنوان 

وجود اینکه اصل تابعیت در حقوق عرفی ارتباط شخص و 

دولتی معین است و میدان آن را سر حدات جغرافیایی و 

کند؛ اما در قوانین و مقررات اسالمی، ی معین میقرارداد

تری دارد و اساس آن تقبل اسالم تابعیت معنی عمیق و وسیع

)تابعیت ایمانی( یا پذیرش حکومت اسالمی و عضویت در آن 

( در تحقیقی 1393عبداللهی ) .(1)باشد )تابعیت پیمانی( می

در خالل تحقیق معنی « بررسی مفهوم تابعیت»به عنوان 

رسد که تابعیت تابعیت از مطالب خویش به این نکته می

ای ضمانی و تعهدی با حکومت کشورها و پرهیز از رابطه

تابعیت در بین هاست و موضوع دخالت در مسائل داخلی آن

وجه است از جهت ـکشورها و روابط بین آنها بسیار مورد ت

مندی از الملل خصوصی هم تابعیت از اهم اصول و بهرهبین

باشد. برخورد حقوق و وظایف افراد در حیطه یک دولت می

شان ها اغلب در برابر اتباع و اجانب، ساکن در سرزمیندولت

حقوق سیاسی و اجتماعی  مندی از حمایتگوناگون است بهره

از یک طرف و ضرورت انجام بعضی از وظایف همانند، خدمت 

سربازی و پرداخت مالیات از جانب دیگر ماحصل تعامل افراد با 

ها است. تابعیت نیز مثل غالب نهادهای حقوقی، جنبه دولت

ه ـه بـوجـت ف باـای مختلهذا دولتـتباری دارد و لـاع

افراد  متفاوتی برای اعطای تابعیت بههایشان معیارهای سیاست

گزینند. در اسالم نیز از زمان مییا سلب تابعیت از آنها بر

تشکیل حکومت اسالمی، مفهوم تابعیت نیز وجود داشته است؛ 

با این تفاوت که برخالف معیارهای والدت، اقامت و... که در 

گیرد، حقوق امروز برای اعطای تابعیت مورد استفاده قرار می

گذارد و افراد تحت قلمرو اسالمی را به اسالم بنا را بر دین می

 .(2)نماید مسلمانان و غیرمسلمانان تقسیم می

 ای مفهومبررسی مقایسه»( در پژوهشی با عنوان 1394همت )

 به« مالملل معاصر و حقوق اسالهای حقوق بینتابعیت در نظام

ه این نتیجه رسیده است که تابعیت در نظام حقوقی اسالم ب

شود: تابعیت امّی یا اسالمی، تابعیت سه نوع تقسیم می

می و حقوق قراردادی و تابعیت ملی و وجه تشابه فقه اسال

و وجه افتراق را در « تابعیت ملی»موضوعه را در مقوله 

 .(3)دانسته است « تابعیت قرار دادی»و « تابعیت اسالمی»

ب سل»( در پژوهش خود به موضوع 1396فضائلی و کرمی )

« رالمللی حقوق بشام بینابعیت از نگاه حقوق اسالم و نظت

عی گیرند که تابعیت، حق انسانی و طبیپرداخته و نتیجه می

مهیا ساختن شرایطی مناسب جهت  هر فرد حفظ معنویت و

لت و گیری از قسط و عداهای انسانی و و بهرهصیانت از ارزش

 آسودگی و امنیت خاطر است، و محروم نمودن انسان از این

ه و ب ناپذیری برایش بوجود خواهد آوردامتیازات عواقب جبران

ها از جانب سبب اینگونه بازخوردها است که اجازه دولت

ل المللی برای سلب تابعیت از افراد بطور قابقوانین بین

ای تحدید شده است. بنابراین شرایط سلب تابعیت مالحظه

 بایست بسیار محدود تشریح شود. در نظام حقوقی اسالممی

آن  ادیهم برای از بین بردن تابعیت تنها در نوع تابعیت قرارد

د هم در شرایطی که افراد تعهدات خویش را بر اساس قراردا

 .(4)ذمه زیر پا گذاشته باشند، ممکن و قابل اجراست 

مطالعه تطبیقی »( در مطالعه خود با عنوان 1398پایروند )

تابعیت را نوعی ارتباط سیاسی « تابعیت در فقه و حقوق ایران

کند و به دانسته است که فردی را به کشوری مربوط می

معنای آن است که شرایط قانونی تابعیت آن کشور درباره فرد 

له خویش چنین استنباط نمود که در جمع است. او از رسا

کتاب و سنت و دیگر مأخذ و دیدگاه فقهای اسالمی اصطالحی 

معادل تابعیت به مفهمی که در حقوق عرفی متداول است 

وجود ندارد؛ چرا که در تفکر سیاسی اسالم حاکمیت، از آن 

خداوند سبحان هست و حکومت حقیقی توسط انبیاء و اولیاء 

ین وجود در رابطه با این معنا توضیحات و شود. با ااجرا می
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مطالب بسیاری در فقه و حقوق گفته شده است. بنابراین او در 

تحقیق خود روشن ساخته که حقوق عرفی کلیه افراد یک 

کند و هیچگونه محدودیتی سرزمین را اتباع آن قلمداد می

ندارد. در صورتی که از منظر اسالم تنها جمعیت سرزمین 

یکی از دو صفت ایمان یا پیمان را داشته باشند، اسالمی که 

 .(5)شوند تبعه دولت اسالمی هستند و دیگران مشمول نمی

 

 نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه .5-2

همانطور که در قسمت پیشینه تحقیق مشاهده شد، اغلب 

های صورت گرفته با تمرکز بر صرف تبیین مفهوم پژوهش

در  باشد، حال آنکهحقوق و فقه امامیه میتابعیت در قلمرو 

ی پژوهش حاضر تمرکز ما بر بررسی تطبیقی این نهاد در فضا

 باشیم. در فضای حقوق موضوعه نیزفقه و حقوق موضوعه می

خی عالوه بر نظام حقوقی ایران، اشاراتی به نظام حقوقی بر

 اهیمالمللی نیز خوکشورهای اروپایی و مقررات حقوق بشر بین

 شت.دا

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

ین در ارتباط با اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر نیز باید به ا

ون نکته عنایت داشت که، اساساً عالم حقوق بدون حکومت قان

 دهد. مفهومو عناصر آن، معنا و مفهوم خود را از دست می

وق حکومت قانون یکی از مفاهیم مبنایی و اساسی در عالم حق

د. به طور کلی مقصود از حکومت قانون این شومحسوب می

ب است که کلیه روابط تابعان حقوق و آثار آن باید به موج

مقررات و قوانین خوب تنظیم شوند. مفهوم حکومت قانون 

ه باشد که عبارتند از: دسترسی بدارای پنج عنصر اصلی می

بینی عدالت و رسیدگی قضایی؛ جزمیت حقوقی و قابل پیش

 .(6)؛ برابری و عدم تبعیض؛ و نهایتاً شفافیت بودن؛ تناسب

 شناخت و تبیین مفاهیم در عالم حقوق نقش بسیار مهمی در

قه فاعمال تئوری حکومت قانون دارد. در نظام حقوقی ایران، 

 یجهشود؛ در نتامامیه به عنوان یکی از مبانی مهم محسوب می

در موارد سکوت، اجمال، تعارض و تزاحم روشن بودن 

ند توامیمناسبات نظام داخلی و فقه در موضوعات مورد بحث، 

 راهگشا باشد.

 های پژوهش محدودیت. 5-4

نظر گرفتن متغیرهای پژوهش حاضر، در ارتباط با  با در

های تحقیق باید به این نکته عنایت داشت که محدودیت

 که در برخی« شهروندی»و « تابعیت»تفکیک میان دو نهادِ 

رد های حقوقی مانند کشورهای اروپای غربی موضوعیت دانظام

ه یره موضوعات پژوهش حاضر قرار ندارد. همچنین اشاردر دا

 های حقوقی برخی کشورهای دیگر مانندبه تابعیت در نظام

 قوقحآلمان و انگلستان صرفاً از جهت آشنایی بیشتر با فضای 

لی الملط بینـة حاکم بر فضای روابـموضوعه و اشاره به روی

خارجی  های حقوقیباشد. در نتیجه بررسی تفصیلی نظاممی

 نیز در دایرة موضوعات پژوهش حاضر قرار ندارد.

 

 مفهوم وطن و تابعیت . 5-5

وطن از دیدگاه فقهی مکانی است که انسان در آنجا ساکن 

است؛ یعنی مکانی که فرد پس از خروج از آن دوباره بدان جا 

گردد که نیت و اقامت نیز از شروط آن است. همچنین باز می

ای یا شرعی قابل تفکیک است. از زاویه وطن به دو منظر عرفی

دیگر، وطن، به موضوعات حکمی، قهری، تبعی، یا نوعی، 

حال، مفهوم وطن از منظر شود و در عین بندی میتقسیم

الملل و مفاهیمی حقوقی به حقوق اسالم و حقوق امروز و بین

گردد. در اسالم اثرات از قبیل تابعیت و اقامتگاه فرد مربوط می

از انتخاب وطن، وطن دوم و مضاعف و متعدد، در  حاصل

زندگی و شغل و اعمال شرعی مکلفین کامال واضح است. از 

سوی دیگر یکی از مسائل مهم امروز جامعه اسالمی که با 

مسئله وطن ارتباط تنگاتنگی دارد، مسئله تابعیت و نوع رابطه 

است؛ که از مسائل مهم حقوق « دولت اسالمی»و « شخص»

شود. ارتباطی که به لملل خصوصی اسالم محسوب میابین

دولت قلمداد شده و حقوق « جمعیت»عوض « فرد»سبب آن 

هرچند اصل تابعیت در  .(7)گردد و وظایفی برای و معین می

باشد و حیطه آن را حقوق عرفی ارتباط فرد و دولت معین می

سازد؛ لیکن در مختصات جغرافیایی و قراردادی معین می

تری دارد و قوانین و مقررات اسالمی تابعیت مفهوم وسیع

اساس آن پذیرفتن آن )تابعیت ایمانی( یا تقبل حکومت 

باشد. به یت پیمانی( میاسالمی و عضویت فرد در آن )تابع
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عبارتی دیگر از نظر قوانین اسالمی افرادی تبعه دولت اسالمی 

هستند که مسلمان باشند یا طبق عقد قراردادی با رهبر 

مسلمین یا یکی از مسلمانان حکومت اسالمی و پیروی از 

قوانین آن را بپذیرند. همین مسئله سبب شده است تا 

رارت اسالمی با اصول و مبانی چگونگی تابعیت در قوانین و مق

هایی داشته باشد. در که در حقوق عرفی رواج دارد تفاوت

شود گفت که تابعیت یک خصوص معنای حقوقی تابعیت می

اصطالح و واژه حقوقی است و اصل و سرچشمه بوجود آمدن 

 باشد.المللی میآن حقوق بین

 

 وطن و سرزمین در آیات و احادیث. 5-6

بتدا بایستی با منطق قرآن در خصوص هدف در موضوع وطن ا

آفرینش زمین که جایگاه و محل سکونت انسان است آشنا 

ت شویم و با نگاهی اجمالی به آیاتی چند در این زمینه دق

ر ن دکنیم. عموماً از تدبر و تأمل در آیاتی که در مورد زمی

شود که بحث سرزمین فقط به قرآن آمده چنین مشخص می

ی برای حیات، اسکان، مقر، و مکان آسایش اعنوان وسیله

ها بوده و هدف آفرینش آن همین است قرآن طی انسان

د قی زمین را از آن خداونـه مالکیت تام و حقیـدین آیـچن

 شَْیٍء عَلى کُلِّ للّهُوَ ا َو لِلّهِ مُلْکُ السَّماواتِ َو الْأَرْضِ»داند: می

گ ب بزرها و مواهنعمتو خلقت آن را به عنوان یکى از « قَدِیرٌ

 کنند. یاد مى

بردارى از سکونت و بهره« وَ الْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ.»

را مانند سایر ضروریات زندگى حق همگانى و غیرقابل  آن

قرآن یکجا « وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ»نماید سلب معرفى مى

اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرَْض »زمین را به عنوان آسایشگاه عمومى: 

أَلَمْ نَجْعَِل »و جاى دیگر به عنوان وسیلة استراحت: «: فِراشاً

و در جاى دیگر تحت عنوان محل اقامت و « الْأَرْضَ مِهاداً

و نیز به « َلکُمْ فِی الْأَرِْض مُسْتَقَرٌّ َو َمتاعٌ إِلى حِینٍ»سکونت: 

دْ مَکَّنّاکُمْ فِی الْأَرْضِ َو وَ لَقَ» عنوان مکان و وسیله زندگى:

یاد نموده است و ضمن اشاره به آغاز « جَعَلْنا لَکُمْ فِیها مَعایِشَ

آفرینش و زندگى انسان آدمى را نماینده و جانشین آفریننده 

وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ » جهان در روى زمین معرفى کرده است:

و نیز در آیاتى چند به  «یفَةًلِلْمَالئِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِ

هاى پاک وعده داده است که اینان بندگان صالح و انسان

وَ لَقَدْ » سرانجام وارث حکومت حقیقى زمین خواهند شد:

کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها ِعبادَِی 

أَرِْض کَمَا اسَْتخْلَفَ الَّذِیَن مِْن لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْ «. الصّالِحُونَ

  . قَبْلِهِمْ...

تی ی عمومی تربیهمینطور قرآن در چند آیه با توجه به شیوه

ان خویش این مطلب مهم را یادآور شده که این جایگاه و اسک

ام مندی و در نهایت پادشاهی بر زمین تمو استراحت و بهره

را  تکامل، حیات مادیها بر اساس فرآیند خواهد شد و انسان

و  هادپروازیـها و بلندر زمین رها نموده و کلیه وابستگی

دگی ها را ترک کرده و به سوی جهان ابدیت و زنخواهیزیاده

شتابد. به این صورت باز هم حکومت و حقیقی خویش می

سرپرستی مطلق زمین، همانند دیگر مخلوقات که اغلب در 

د خالق جهان خواهد شد و دسترس انسان نیست از آن خداون

إِنّا » گردد.به صورت قبل از خلقت و استقرار انسان در آن برمی

خود وارث  ما« عُونَرْجَا یُنَحْنُ نَرِثُ اْلأَرْضَ وَ مَنْ عَلَْیها وَ إِلَیْن

 زمین و ساکنان زنده آن خواهیم بود و همگى بسوى ما باز

 خواهند گشت.

اسی از تفحص در آیات بازخوردی که تحت عنوان یک اصل اس

شود دریافت کرد این است که حق و روایات اسالمی می

 وها،  یک حق طبیعی و قانونی زندگی در زمین برای انسان

اب مندی و انتخباشد و قسمت اعظم آن از نظر بهرهعمومی می

ل اما این اص (8)باشد مسکن آزاد و به طور کامل برابر می

و  همانند دیگر اصول و قوانین اولیه که در مرحله ارزیابی

صره و استثنائات ـط شامل تبـه اقتضای شرایـنظرخواهی ب

 باشند، محدوددو مستثنا می شود از دو جهت زیر که هرمی

 شود:می

 ا برتوجه به قانون مالکیت شخصی که اسالم آن ر جهت اول: با

ول پایه حقوق عادی و قراردادی که براساس شرایطی اندکی قب

 هر احترام داشته است، به نموده و آن را حقی ضروری و قابل

حال آزادی مسکن در خصوص امالک شخصی دیگران که 

لوک واقعی آن هستند گرفته شده و خالف طبق قانون مم

هت بایست دقت و توجه را به جباشد. بنابراین میقانون می

 دوم از این موقعیت منحصر به فرد سوق دهیم. 
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صل جهت دوم: اسالم با توجه به مطالب روشنی که در مسئله ا

ین ابیان نموده به « زمین برای زندگی»آزادی مسکن و نظریه 

های فقهی و کرده که با وجود تفاوت مسئله نیز عنایت

ه بستی ها بایای، به اجبار سرزمینتضادهای ایدئولوژی و عقیده

 مناطق مختلف تقسیم شده و حد و مرزهایی برای آن در نظر

ت داشت اما اسالم این موقعیت را از آن جهت مستثنا و موق

 داند که به دنبال کردن مقصود پایانی خویش در ایجادمی

 نظر و برقراری یک حکومت و نظام اجتماعی واحد دراتحاد 

سرتاسر گیتی، مسیر هموار بازگشت انسان به اصل نخست 

ته را مهیا ساخ« زمین برای زندگی»)آزادی مسکن( و دیدگاه 

کند. و ذات انسان را الیق و درخور این اصل قلمداد می

بندی زمین که یک نوع امر قهری است و به جهت تقسیم

ا بشود و نیز در ارتباط سانی و اکتسابی حاصل میاسباب ان

 هاست، منشأ موضوعات حقوقی خواهدالمللی ملتمسائل بین

شد و بخشی از مطالب دیگر هم در خصوص چگونگی روابط 

شود خارجی مسلمانان نیز از طریق همین اصل حل و فصل می

ی خاص ها ناچاراً تفکرو چون قانون اساسی با عنایت به تفاوت

به  «آزادی مسکن»کند لذا اصل اول ر مورد سرزمین پیدا مید

 دریاین صورت دچار تنگنا شده و از حالت اول خود بیرون و ق

 .(8)شود محدود می

 

 آثار و احکام مترتب بروطن در فقه اسالمی. 5-7

در اسالم بر اساس اصل زمین برای زندگی هر انسان مختار 

ها و است و این اجازه را دارد که با توجه به احتیاجات و قابلیت

کجای زمین که اراده کند  هایش در هراهداف و خواسته

البالد بالد اهلل، »فرماید: م میمسکن گزیند. رسول گرامى اسال

ماحصل این  .(9)« والعباد عباد اهلل، فحیثما أصبت خیرًا فأقم

ه وجود ـها برها را انسانـه هرچند شهـن است کـبیانات ای

دهند لیکن با این آورند و کشورها را ملت آن تشکیل میمی

وجود شهرها از ازل تا ابد در مالکیت خداوند هستند و انسان 

د ـوقات خدوانـواده بزرگ بشری و از مخلـهم جزئی از خان

عه بزرگ بشری، عضوی از باشد. و به عبارت دیگر مجمومی

مندی از بالد خالق کلیه مخلوقات پرودگار هستند و حق بهره

. پس هر انسانی قادر است هر کجا را که به خویش را دارند

صالح و مناسب و برایش خیر و برکت دارد انتخاب کند و 

الوصف در متون مستقر شود و آن را موطن خود بداند. مع

ها و شهرها کنیم که سرزمینمىاسالمى به مضامینى برخورد 

کند و برخى از این را به دو قسم ممدوح و مذموم، تقسیم مى

کننده مضامین مربوط به اصل زمین و بعضى دیگر بیان

در متون  .(8)باشد ها مىهاى ساکنان آن سرزمینخصلت

فقهی شیعه وطن را به سه قسمت، اصلی، عرفی و وطن شرعی 

وطن پدر و مادری و مکانی « وطن شخصی»اند تقسیم کرده

وطن »است که زادگاه و مدتی هم در آن زندگی کرده است 

گزیند اگر چه محل ی میمکانی که شخص برای زندگ« عرفی

والدتش نباشد، وطن اختیاری یا وطن انتخابی نیز از 

رود اصطالحاتی است که برای این قسم از وطن به کار می

در اصطالح فقها مکانی است که فرد در « وطن شرعی». (10)

)ساکن بودن( در آن « توطن»آنجا به دنیا آمده مدتی با هدف 

زندگی کرده و آنجا امالکی هم دارد از نظر مشهور فقهای 

شیعه وطن شرعی حکم وطن عرفی را دارد. از نظر برخی 

ن زمان سکونت در چنین جایی طوالنی است آنجا فقیهان چو

نیز حکم وطن را دارد و شخص باید در آنجا نماز را تمام 

بخواند و روزه بگیرد. همینطور وطن در بیان فقها منظور 

ای است که فرد به سبب سکونت در آن نوعی دلبستگی منطقه

و تعلق خاطر به آن سرزمین حاصل نماید و از دیدگاه فقهی 

 .(11)و مسائل زیادی را در بر دارد  احکام

 

 وطن مسلمان .5-8

و  زادآای براساس قوانین اسالم برگزیدن وطن )اقامتگاه( مسئله

ای را که مجاز است و هر شخص مسلمان قادر است هر منطقه

باشد در داند و متناسب با شرایط زندگی وی میمصلحت می

حل تمامی بالد اسالمی به عنوان وطن خود برگزیند. وطن و م

فقط با تصمیم و هدف فرد  سکونت مسلمان در کشور اسالمی

شود اال اینکه کسی در انتخاب وطن تابع پدر و مشخص می

شود. مادر باشد در این صورت حق انتخاب از وی سلب می

شده  یانبقاعدتاً وطن )اقامتگاه( در فقه اسالمی به دو نحو زیر 

 است:
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اول وطن اصلی: محل سکونت پدر و مادر و محل والدت تا 

آن رو برنگرداند نسبت به ایشان وطن زمانی که شخص از 

شود محل سکونت اصلی ممکن است فاقد اصلی قلمداد می

 عالقه ملکی باشد.

ین مع دوم وطن انتخابی: مکانی را که فرد برای اقامتگاه خویش

ه کند اگر زمان استقرار او در آن مکان تا حدی باشد کمی

ود شده میوطن گفته شود از منظر قوانین اسالم اقامتگاه خوان

ح و چون درستی و واقعیت این نوع وطن صرفاً با نظر و صال

 پذیر است بنابراین از نظر فقه نامش وطندید عرف امکان

قها فباشد. نوع دیگر وطن از نظر برخی ارضی یا وطن عرفی می

این است که فردی که در مکانی به مدت شش ماه ساکن شود 

 او ود، آنجا وطن شرعیو دلبستگی به آن مکان در وی ایجاد ش

ر شود. به هر صورت آنچه که در این زمینه بیشتقلمداد می

مورد دقت است همان آزادی مسکن از نظر قانون اسالم و 

 ارتباط موضوع محل سکونت )وطن( با میل و اختیار مسلمان

باشد آثار حقوقی محل سکونت یا وطن به این معنی که می

اشخاص مسلمان سرچشمه  گفته شد در فقه اسالمی نسبت به

له آورد؛ از جماثرات و ماحصل حقوقی قابل توجهی به بار می

ر ظر دنتوان موارد زیر را بیان کرد در قسمی از امور مورد می

هایی که موضوع رسیدگی مربوط به وطن دادگاه و محکمه

ه تگاگیرند و اقاماست مدعیان این موضوع مورد بررسی قرار می

. های مذکور داردقیم در صالحیت دادگاهثیر مستأمدعیان ت

ان نظام مالی اسالم که موضوع ذکات یک نوع مالیات ویژه بی

شود اقامتگاه در نحوه پرداخت آن دخیل است فردی که می

ت مطابق قانون مکلف به پرداخت ذکات است باید مالیات ذکا

رد را در مکان اقامتگاه خود به مصرف برساند و غیر از موا

تواند آن را از آنجا خارج نماید و یا به فرد خاص نمی

 غیرمستحق آن مکان پرداخت کند. درباره قوانین و تکالیف

عبادی که اغلب به منظور اهداف تربیتی و معنوی در شرع 

بب آمده است موضوع اقامتگاه اهمیت دارد و افرادی که به س

های قانونی که تا حد مشخصی از مکان خود فاصله مسافرت

عیین ه( تیرند استثنائاتی از نظر تکالیف عبادی )نماز و روزگمی

 .(12)شده است 

 

 در فقه اسالمی تابعیت. مفهوم 5-9

ر عاصمالملل در اسالم تابعیت با برداشتی متفاوت از حقوق بین

 وشود، بدین معنی که: در صدر اسالم مسلمانان مالحظه می

ژاد نآنکه ملیت و  پذیرفتند، بیکسانی که آیین اسالم را می

ا از ی ندرد، خواه اهل قلمرو اسالمی بودآنها مورد توجه قرار گی

 شدند و از تمام مزایا وآمدند، خودی محسوب میخارج می

ین گشتند. بنابراین، مطابق آیمند میحقوق مسلمانان بهره

 ها مهمتر استاسالم، عنصر دین از سایر عوامل تشکیل ملت

 اند:به همین دلیل است که متفکران اسالمی بیان داشته .(13)

ی الماز نظر اسالم مرزی جز اعتقاد به آیین، اطراف قلمرو اس

ه ه سکشیده نشده است. به لحاظ تاریخی نیز در اسالم افراد ب

به  .(10)شوند: مسلم، اهل ذمه و مستأمن دسته تقسیم می

یز عبارت دیگر، معیار عضویت در جامعه اسالمی یکی از دو چ

کرم بر اپذیر بودن. پیامبوده است: یا مسلمان بودن و یا پیمان

پیروان سایر ادیان آسمانی را به شرط پذیرفتن )ص( نیز 

ا رآورد و وحدت دینی پیمان به عضویت جامعه اسالمی در می

 به هر صورت اسالم با .(14)نمود جایگزین وحدت قومی می

هدف برقراری اتحاد ملی در قالبی وسیع موضوع ملیت و 

را  صورتی که هر دو را به یک معما فرض نماییم( تابعیت )در

و  دهدبه سه صورت ویژه و منفک مورد توجه و تأیید قرار می

اما تشکل یافته و یکپارچه و « جامع سه بعدی»مطابق آن 

کند که در بررسی نهایی کلیه یزی میرمنسجمی را پایه

خصوصیات و تمایزات یک جامعه واحد را در بردارد: ملیت 

 .اصلی، ملیت اکتسابی و ملیت تبعی

ملیّت اصلى: این ملیت تمامی جمعیت بشری را در  الف(

دی ـری را امت و ملت واحـه بشـرد. اسالم جامعـگیرمیـب

 هاویها و تندررویشمارد که به دلیل تاسی از خطاها و کجمی

ده های مختلف و تجمعات پراکنهای افراطی به دستهو حمایت

 و غیرمنسجم و شاید متناقض و متخاصم تقسیم شده و اتحاد

ده اصلی که از صفات فطری انسان ریشه یافته را، از دست دا

 است. 

ع ملیت اصل، آزادی تصمیم و ب( ملیت اکتسابى: در این نو

تواند با پذیرش اسالم و هر شخصی می ی و اعتقادات استأر
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ملیت اسالمی را کسب کند و یا با یک پیمان ارادی )ایمان( 

 عضوی از جمعیت بزرگ و یکپارچه اسالم شود.

ج( ملیت تبعى: این قسم ملیت در خصوص افرادی است که 

ا رمی رغم ایمان و اعتقاد اسالمی قصد ورود به جامعه اسالعلی

ا یو  مین زندگی مشترکی را داشته باشنددارند تا در جوار مسل

 ند ازتواناینکه در موقعیتی قرار گیرند که هر گونه اعتقاد آنان 

د قی ابدارای اعتبار باشد، لیکن اسالم  منظر اسالم قانونی و

 ل یکی اسالمی را به شکشرایطی به آنها مجوز ورود به جامعه

اعمال ه دو شکل ـن قسم تابعیت بـای دهد.تبعه رسمی می

 شود، قهری )طبعی( و اختیاری )قراردادی( یعنی اینکهمی

ز پذیرش عقیده و ایمان منهای رشد و بالندگی ذهن و خرد ا

یت مل»نظر قوانین اسالم فاقد ارزش است. بنابراین واقعیت 

نی درباره افرادی که به رشد و بلوغ فکری و عقال« اکتسابی

 ن مواقع تابعیتباشد. پس قوانین اسالمی در ایمیسر نمی

ه رسمیت ـوقت آن را بـورت مـرده و بصـم کـقهری را حک

 .(4)شناسد می

 

 تابعیت قراردادی )ذمه(  .5-9-1

اسالم به جهت اینکه افراد غیرمسلمان هم قادر باشند به شکل 

رسمی در جامعه اسالمی شرکت داشته و با مسلمین ملت  

واحدی را ایجاد نمایند تابعیت قراردادی وضع کرده که در 

شود. و افرادی که چنین نامیده می« ذمه»می بیان فقه اسال

خوانند. می« ذمی»کنند پیمانی را با مسلمانان منعقد می

رسانند باید به یکی از افرادی که پیمان ذمه را به امضا می

)دین « مجوسیت»و « مسیحیت»، «یهود»ادیان سهگانه 

زرتشت( ایمان داشته باشند، که در لفظ فقهی آنان را اهل 

نامند و همچنین اینگونه افراد باید از هر نوع تبانی و یکتاب م

زد و بند و اعمال خصمانه علیه اسالم و مسلمین اعم از اعمال 

خالف عنف، دزدی، پناه دادن به جاسوسان دشمن اسالم و 

جاسوسی برای آنها و هرگونه اقدامی که منافی با امنیت 

رارداد عمومی باشد پرهیز نمایند. افرادی که بر اساس ق

بایست از در جامعه اسالمی حضور دارند، می« ذمه»مشترک 

قوانین جزایی و قضایی اسالم اطاعت کنند. در ضمن 

باید هر ساله « پیمان ذمه»امضاکنندگان این پیمان بر اساس 

به دولت اسالمی بپردازند و این « جزیه»مالیاتی تحت عنوان 

مسلمانان در  واقع در ازای تعهدات سنگینی است که مبلغ در

 .(4)شوند خصوص حمایت از آنان مکلف می

 

 انواع تابعیت در فقه اسالمی  .5-9-2

 دو با عنایت به مطالب ذکر شده تابعیت از دیدگاه اسالم به

 شود: دسته بزرگ تقسیم می

ر ر هاول تابعیت ایمانی: بر اساس این تابعیت کلیه مسلمین د

رده ـه دولت اسالمی شمـکجای دنیا که مستقر باشند، تبع

 . و دولت اسالمی موظف به دفاع از حقوق آنهاست.شوندمی

ار ای از کفدوم تابعیت پیمانی: این نوع تابعیت شامل دسته

اهل کتاب است که مطابق پیمان ذمه در حکومت اسالمی 

کنند. این تابعیت به تابعیت اکتسایی شباهت زندگی می

 بیشتری دارد.

 

 وطن در حقوق موضوعه  . 5-10

رار ـه در قالب اقامتگاه مورد بحث قوطن در حقوق موضوع

اظ امتگاه به لحگیرد. اقامتگاه دارای دو مفهوم است: اقمی

و به لحاظ  است« سرزمین»و « وطن»فقهی مفهوم کلی 

 که این معنا أخص از« مقرّ قانونی شخص»حقوقی به معنای 

، قوقیباشد. بنابر تعریف اقامتگاه از نظر حمفهوم سرزمین می

ادی و حقوقی میان شخص و خاک یک کشور نوعی رابطه م

یز ت ن)بدون توجه به تابعیت( برقرار است. اقامتگاه با تابعی

اه ی معنوی است و اقامتگرابطه نزدیکی دارد تابعیت رابطه

کم گاه منشأ آثار حاـن اقامتـوقی. داشتـه مادی و حقـرابط

یف قانون مدنی ایران در مورد تعر 1002دانند. در ماده می

از  اقامتگاه هر شخصی عبارت»است: امتگاه چنین مقرر شده اق

محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم 

 رکزمامور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از 

در «. .مرکز امور او اقامتگاه محسوب است..مهم امور او باشد، 

کز سکونت و مرکننده اقامتگاه، محل این ماده، عوامل تعیین

مهم امور شخص بوده و در صورت تعارض بین محل سکونت و 

مور اکننده اقامتگاه، مرکز مهم مرکز مهم امور، عامل تعیین

 .(12)شخص خواهد بود 
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 مفهوم تابعیت در حقوق موضوعه  .5-11

 هور زبان فارسی با نظری واحد لفظهای مشکلیه لغتنامه

« پیروی کردن و اطاعت کردن»در معنای لغوی « تابعیت»

این لفظ در واقع لفظی عربی است که از ریشه  اند.بیان نموده

باشد روی میگرفته شده است. تبع هم مترادف دنباله« تبع»

در معنای اصطالحی توصیفات بسیاری از معنی تابعیت  .(10)

یات مشترک داده شده است که با وجود تفاوت، در اصول و کل

هستند در یک توصیف کلی تابعیت ارتباطی است سیاسی که 

ای که حقوق دهد به گونهشخص یا چیزی را به دولتی ربط می

توجه  .(15)شود و وظایف او از طریق این ارتباط مشخص می

دهد: اول اینکه، به این مطلب، تفکر را به چند نکته سوق می

تابعیت یک ارتباط دوگانه است که یک سمت آن شخص و 

سمت دیگرش دولت قرار داد. دوم، این ارتباط یک ارتباط 

سیاسی است چرا که متأثر از قدرت و حاکمیت دولت است که 

و داند و همچنین شرایط شخص را متعلق به خودش می

قوانین آن از عوامل سیاسی تأثیرپذیر خواهد بود. سوم، اینگونه 

آورد که بر ارتباط برای طرفین آثار متفاوتی را به وجود می

طبق شرایط ممکن است از کانال حق یا وظیفه باشد. با این 

وجود بعضی از حقوقدانان تعریف ذکر شده را ناقص دانسته و 

اند: برای ری را ارائه دادهتبا اضافه کردن قیود، تعریف کامل

دانند مثال بعضی تابعیت را یک ارتباط سیاسی و معنوی می

به این سبب است که « معنوی»اضافه نمودن قید  .(12)

تابعیت، به مکانی که فرد در آن ساکن است ربطی ندارد: 

ایرانی هرجا که باشد ایرانی است و همواره پسوند خود را با 

نماید. و به بیان دیگر یک رابطه معنوی کشورش حفظ می

داند وجود میان او و کشوری که ایشان را عضوی از خود می

ترین توصیفات از تابعیت، خالصه یکی از کامل .(12)د دار

الملل عمومی المعارف حقوقی بینتوصیفش است که در دایره

آمده است. تابعیت یک ارتباط حقوقی، سیاسی و اجتماعی 

توان میان فرد و دولت است. با تأمل در مطالب ذکر شده می

الملل و فرد گفت تابعیت در واقع حلقه اتصال میان حقوق بین

تعریف شده است. و مبتنی بر عالقه یک شخص به یک دولت 

باشد و از کانال این نوع ارتباط فرد ممکن است معین می

وق ـمندی از برخی منابع و تعهدات را طبق حقلیاقت بهره

 الملل و حقوق داخلی داشته باشد.بین

 وقی منتفعـبنابراین دولت هم در اثر چنین ارتباطی از حق

 .(16)به اجرای تعهداتش خواهد شد شود و ملزم می

 

 انواع تابعیت در حقوق موضوعه . 5-12

ه کبندی در خصوص تابعیت وجود دارد مبه طور کلی، دو تقسی

وقی نگرد و آثار حقای به مفهوم تابعیت میهیک از زاوی هر

، بعیتآورد. از سوی دیگر، در کنار تامختلفی را به دنبال می

 امه،های دیگری نیز به افراد قابل انتساب است. در ادوضعیت

گردد. های مذکور تبیین میتابعیت و سایر وضعیت اقسام

 الرد اعمـه فـتابعیتی که از ابتدای والدت از جانب دولت ب

ست ای دیگر که بعد از تولد بدشود تابعیت اصلی و گونهمی

 .(9)شود آورد اکتسابی نامیده میمی

 

 تابعیت اصلی .5-12-1

هرکس باید دارای تابعیتی »اصل اول تابعیت این است که 

هر »شود این است که و نتیجه اولی که از آن حاصل می« باشد

. (9)« فردی به محض تولد باید تبعه دولت معینی باشد

شود، تابعیتی را که بالفاصله پس از تولد به شخص تحمیل می

در این اصل تابعیت از دو طریق  .(15)گویند تابعیت اصلی می

گیرد. به موجب سیستم خاک و سیستم خون به فرد تعلق می

وم ـولد شخص معلـسیستم خاک تابعیت را از روی محل ت

گردد. یعنی هر شخصی تابعیت کشور محل تولد خود را می

در سیستم خون تابعیت از راه نژاد و نسب به  .(12)دارد 

شود به عبارت دیگر کودک به واسطه تولد کودک تحمیل می

اساس انتخاب  .(12) شودتابعیت پدر و مادرش را نصیب می

یافته امکان سیستم خون این است که اگر کودک والدت

گزیند میا داشت، تابعیت والدین خود را برانتخاب تابعیت ر

در هر صورت ترجیح یکی بر دیگری بیشتر علت . (17)

های مهاجرپذیر مصلحتی دارد تا دالیل حقوقی بنابراین دولت

به سیستم خاک و کشورهای مهاجر فرست به سیستم خون 

به همین علت معموالً هر دو روش خاک و  .(18)تمایل دارند 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاران زادهقلی

 

 954 

 

کدام نقاط ضعف و قوتی  خون مکمل یکدیگر هستند؛ زیرا هر

 .(17) شود با مقیاس دیگری آن را رفع کرددارند که می

 

 تابعیت اکتسابی  .5-12-2

 این قسم تابعیت بعد از والدت تا هنگامی که فرد در قید

حیات است با سبب اقدامات حقوقی وی همانند کسب تابعیت 

تحت عنوان سکونت در یک کشور خارجی به مدت معین و یا 

ل بدست آوردن تابعیت به دلیل ازدواج که توسط خود یا وکی

 .(15)آید شود، بدست میان انجام میقانونی ایش

 

 تغییر تابعیت در حقوق موضوعه  .5-13

در قوانین ایران دربارة برخی جهات عمدة از دست دادن 

ند هایی وضع شده است. این جهات عبارتتابعیت ایران قاعده

 از:

ت وافقم و تبعه خود اقدام اثر بر از دست دادن تابعیت ایران -

 . دشومی گفته تابعیت ترک دولت با آن، که به آن در اصطالح

 با واجازد اثر بر ایرانی زن سوی از از دست دادن تابعیت ایران -

 .بیگانه اتباع از مردی

 .دولت سوی از آن سلب اثر بر از دست دادن تابعیت ایران -

 عالئق طعق و تابعیت انتخاب حق اعمال اثر بر تابعیتترک  -

 .ر متبوعکشو از

 دهد،می رخ تابعیت تحصیل در آنچه مانند تابعیت ترک در

 رد اراده این. کرد احراز توانمی را تبعه خود ارادة وجود

 تبصرة در آن به که ایران تابعیت ترک برای وی تقاضای

 این با. باشدمی منعکس است گردیده تصریح 988 مادة الف

از حیث  بر آن اراده نپذیرفته، را تقاضا این دولت که مادام حال

ین گردد. بنابراگسیخته شدن پیوند تابعیت اثری مترتب نمی

 به ایران تابعیت قانون حسب بر تابعیت ترک ارادة تبعه برای

 .(15) نیست کافی تنهایی

 

 تابعیت در کشورهای مختلف . 5-14

 نگلستانکشور ا تابعیت در .5-14-1

باشد، تابعیت بر ال میحقوق انگلستان که تابع حقوق کامن در

آن را با اصل خون  پذیرفته و اساس سیستم خاک و زادگاه را

از  تعدیل کرده است. این بدان معنی است که باید حداقل یکی

والدین فرد بریتانیایی باشند تا بتوانند با تولد در خاک بریتانیا 

و یا کشور دیگر تابعیت انگلستان را کسب کنند. طبق قانون 

 1981، اصطالحات مختلف قانون تابعیت قبل 1981تابعیت 

کل اتباع و شهروندان بریتانیا به سه گروه زیر  فسخ شد و

 تقسیم شدند:

 : مخصوص افرادی است که بطور موثراول شهروندی بریتانیا

جزء سکنی و اهالی پایتخت، شهرهای مرکزی و عمده 

نل و ی بریتانیا، از جمله جزایر چادهندههای تشکیلسرزمین

 ی من هستند.جزیره

های وابسته به بریتانیا: این نوع دوم شهروندی سرزمین

شهروندی مخصوص افرادی است که جزء سکنه و اهالی 

فظ یا حی مستعمراتی که هنوز این رابطه را با بریتانهاسرزمین

 اند.کرده

 یژهسوم شهروندی ماورای بحار بریتانیا: این قسم شهروندی و

اشخاصی است که در گذشته جزء سکنه و اهالی سرزمین 

ا برا  اند ولی حاال دیگر این رابطهمستعمراتی بریتانیا بوده

 بریتانیا ندارند.

 

 لمان شور آتابعیت در ک .5-14-2

باشد ایالت می 16ی در حال حاضر کشور آلمان، در برگیرنده

که تابع نظام سیاسی جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی 

های آلمان بطور مستقل و مجزا از باشند. بعضاً ایالتمی

خالف تصور عموم سیستم خون  نمایند. بریکدیگر عمل می

را در سیستم خون تنها کامالً متعارض با تابعیت نژادی است زی

پردازیم ولی در تابعیت به بررسی تابعیت پدر و مادر طفل می

پردازیم. گاهاً شناسی افراد میهای زیستنژادی تنها به رشته

، از ماده 2د در برخی از کشورها مانند کشور آلمان و طبق بن

تواند چندین اقامتگاه دارا قانون مدنی آلمان، یک شخص می 7

که در بحث تابعیت، مضاعف هستند در  همانطور باشد، لذا

بحث اقامتگاه نیز افرادی هستند که دارای بیش از یک 

اقامتگاه هستند. کشور آلمان در اعطای تابعیت تابع سیستم 

د ـتوان گفت طفلی که در کشور آلمان متولخون است. می

شود تابع نسب و خون پدری خود است. بدین معنا که می
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به سن قانونی تابعیت اقامتگاه پدری خود را  طفل تا رسیدن

تواند اقامتگاه مادری خود را دارا است و متعاقب آن می

که  برگزیند که البته این مورد بسته به کشور مادری دارد

 .(19)قانون اقامت مضاعف را پذیرفته باشد 

 

 ور فرانسهکش تابعیت در. 5-14-3

در قانون فرانسه میان نسب طبعی و نسب قانونی در دادن 

تابعیت تفاوتی وجود ندارد. لیکن اگر کودک تابع کشور 

 سالگی به واسطه یک فرانسوی، به فرزندی 18خارجی پس از 

 که رابطه کودک با والدین اصلی قطع و گرفته شود، بطوری

 کامل )از دو طرف باشد( نسب کودک فرانسویفرزندخواندگی 

ز این روش ا 1976دسامبر  22شود. بر اساس قانون گفته می

ود. های زوری تابعیت است و نباید با تحصیل مغالطه شنمونه

ن شد بنابراین تابعیت نه احتیاج به درخواست و نه قابلیت رد

 یندارد. پس الزم به یادآوری است که فرزند تحت تکفل والد

 رانسهـه یکی از آنها فرانسوی و محل والدتش خارج از فـک

ا ببطه باشد، تابعیتش معلوم است. همینطور در فرانسه در رامی

)طفل  1954تابعیت  21ماده  1سیستم خاک بر اساس بند 

د( شومتولد در فرانسه از پدر نامعلوم تبعه فرانسه محسوب می

یان و این تابعیت ب ماده ذکر شده قیدی در رابطه با 2در بند 

مقرر شده است که اگر پیش از رسیدن به سن قانونی، نسب 

چنین کودکی به یک تبعه خارجی محرز شود و بر اساس 

 آن قوانین کشور تابعه این فرد خارجی، کودک مورد نظر تبعه

کشور شمرده شود، تابعیت فرانسوی کودک هرگز پذیرفتنی 

 نیست.

 

 ایران  درتابعیت  .5-15

ن عالی کشور ایران تابعیت را اینگونه توصیف کرده است: دیوا

تابعیت ارتباط حقوقی است که فرد را از طریق سیاست به 

کند و به بیان دیگر عامل توصیف فرد در دولت مرتبط می

قانون اساسی جمهوری  42و  41باشد. در اصل اجتماع می

اسالمی ایران، قوانینی در خصوص سلب تابعیت وضع شده 

باشد. ی تابعیت میی اهمیت مقولهدهنده. این امر نشاناست

در حقوق ایران با توجه به ساختار حقوقی دولت و نقش 

گیری قوانین از جمله قوانین ی قضایی در شکلکمرنگ رویه

ه ـه این منجر بـشود کون مشاهده میـتابعیت، نوعی سک

 ماندگی از مقتضیات زمان خواهد شد. به عنوان مثال،عقب

 1309و  1308بیشتر قوانین مربوط به تابعیت مربوط به سال 

 1348و  1337های باشد؛ که البته در سالهجری شمسی می

در قانون  .(18)رو بوده است هجری شمسی با اصالحاتی روبه

وطیت، اصل که به طور روشن درباره تابعیت آمده اساسی مشر

از ناصرالدین  1308ای به تاریخ نوشتهباشد، وجود ندارد. دست

شاه به جا مانده که به واسطه آن کلیه زنان ایرانی که همسر 

اند بعد از فوت زوج باید در تابعیت دولت ایران خارجی برگزیده

های اصلی ایرانی، در بندهای انواع تابعیت .(19)محسوب شوند 

که  قانون مدنی تعیین گردیده است، 976ماده  5 و 4 و 3 و 2

 باشد:به شرح ذیل قابل تفسیر و بررسی می

قانون مدنی آمده است که: کسانی که پدر  976ماده  2در بند 

ست اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولدشده آنها ایرانی ا

شود. این تابعیت در بدو تولد باشد، تبعه ایران محسوب می

شود. این نوع طفلی که پدر او ایرانی است، به وی داده می

نامند. در این ماده، تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال خون می

ای ه است و اشارهگذار، فقط تابعیت پدر را مدنظر قرار دادقانون

به اعطای تابعیت به طفلی که از مادر ایرانی متولد شده ننموده 

است. یعنی اینکه طبق قانون ایران، فقط تابعیت از طریق پدر 

شود و تابعیت مادر به طفل منتقل ایرانی به طفل تحمیل می

رسد، با توجه به توسعه روابط گردد. به نظر ضروری مینمی

جرت زنان ایرانی به کشورهای دیگر و ازدواج المللی و مهابین

با اتباع غیرایرانی، برای جلوگیری از مشکالت ناشی از ازدواج 

زنان ایرانی با اتباع خارجی، همچنین جهت حمایت از حقوق 

گذار نسبت به اصالح قانون، این زنان ایرانی، جا دارد قانون

منتقل  معضل را حل نموده و تابعیت مادر ایرانی به طفل وی

کننده گردد. در قوانین ایران زوجه و اوالد صغیر فرد تحصیل

ی آنهاست، لذا تابعیت ایران به صورت تحمیلی و بدون اراده

گذار امکان خروج از تابعیت ایران و بازگشت به تابعیت قانون

بینی نموده است. همینگونه شان را با شرایطی پیشپیشین

ی ازدواج با مردی نتیجهای که در است وضعیت زن بیگانه

قانون مدنی(. در قانون ایران  984شود )ماده ایرانی، ایرانی می
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تواند از حقوق کند میفردی که تابعیت ایران را کسب می

ای از حقوق مند شود اما از پارهسیاسی و عمومی و مدنی بهره

االصل است، سیاسی محروم است و تنها مخصوص افراد ایرانی

اند از تصدی به مشاغل ابعیت ایرانی را کسب کردهافرادی که ت

گذار ایرانی، حساس محروم هستند. برخالف نظری که قانون

در مورد تابعیت نسبی بیان نموده، در بعضی از کشورها 

گردد، الزم تحمیل تابعیت از طریق مادر نیز به طفل منتقل می

به توضیح است که چنانچه والدین طفل، دارای دو تابعیت 

مختلف باشند، طفل از همان بدو تولد، دارای تابعیت مضاعف 

گردد. قانون ایران برای جلوگیری از بوجود آمدن تابعیت می

مضاعف بر اثر متولد شدن طفل از پدر ایرانی و مادر خارجی 

دارد که: هر زن قانون مدنی مقرر می 976ماده  6طبق بند 

عه ایران محسوب تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تب

 .(19)شود می

هر یک از دو سیستم خاک و خون، دارای معایب و مزایای 

مختص به خود بوده و هر کشوری با توجه به مصالح سیاسی، 

ررات اقتصادی و اوضاع و احوال جغرافیایی خود، برای وضع مق

نماید؛ مربوط به تابعیت، یکی از این دو سیستم را انتخاب می

یا حتی ممکن است تلفیقی از این دو سیستم انتخاب گردد. 

ای که بر حسب آن، هرکس البته، با اعمال سیستم خاک قاعده

به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد رعایت شده 

محاسن و است، در صورتی که در سیستم خون با تمام 

فوائدش، از آنجائی که به طور مطلق قابل اجرا نیست، این 

شود. تابعیتی میکند و باعث وجود بیمنظور را تأمین نمی

تابعیتی زیاد نشود و بنابراین برای اینکه از یک طرف موارد بی

از طرف دیگر تمامیت ملی در قبال اختالط نژاد حفظ گردد، 

تم خون هر دو را کشورها عموماً سیستم خاک و سیس

اند. شایان ذکر است که اختالف رویه کشورها در پذیرفته

انتخاب اصل خون و یا خاک در عمل اشکاالت زیادی را ایجاد 

تابعیتی و یا چند تابعیتی نموده است. از جمله باعث ایجاد بی

باشد. نکته اتباع شده که حل این معضل هم کار آسانی نمی

س اصل استقالل آزادند که مصلحت دیگر آنکه کشورها بر اسا

سیستم خود را در همه جهات در نظر گیرند و هر یک از دو 

انتخاب کنند. وضع کشورها  ماًأخاک یا خون یا هر دو را تو

برای انتخاب یکی از دو سیستم متفاوت است و البته در عین 

گیرند باید راهی را برگزینند اینکه مصالح خود را در نظر می

افراد بدون تابعیت به ندرت پیدا شود و ثانیاً از تابعیت که اوالً 

 .(19)مضاعف جلوگیری به عمل آید 

 

وجوه اشتراک وطن و تابعیت در فقه اسالمی و . 5-16

 حقوق موضوع

دو نوع تابعیت  در مجموع بین حقوق اسالمی و حقوق عرفی

ن جها توان در نظر داشت؛ تابعیت محلی و تابعیت فدرالی یامی

ن وطنی که عرف، تابعیت محلی و شرع، تابعیت فدرال یا جها

یز ننهد. هرچند اجتماع این دو نوع تابعیت وطنی را صحه می

 صحیح است.

بینی نکرده است، زیرا در اسالم مسئله تابعیت را صریحاً پیش

ها در چهارچوب کشور ال مطلوب وحدت انساناسالم، کم

واحد اسالمی است، با این حال، به لحاظ عملی در اسالم 

الملل معاصر تابعیت با برداشتی متفاوت از حقوق بین

آنکه: پذیرفتند، بیمسلمانان و کسانی که آیین اسالم را می

شود، بدین نحو که ملیت و نژاد آنها مورد توجه مالحظه می»

آمدند، یرد، خواه اهل قلمرو اسالمی بودند، یا از خارج میقرار گ

شدند و از تمام مزایا و حقوق مسلمانان خودی محسوب می

بنابراین، مطابق آیین اسالم، آن  .(13)« گشتندمند میبهره

ل گوناگون ـهاست، عواماساس پیوند انسان ه پایه وـچ

کننده ها نیست، بلکه تنها دین عنصر تعییندهنده ملتتشکیل

به همین دلیل است که متفکران اسالمی بیان  .(13)است 

ز اعتقاد به آیین، اطراف قلمرو اند: نظر اسالم مرزی جداشته

 .(10)اسالمی کشیده نشده است 

ه سه دسته تقسیم ـراد بـاسالم افخی نیز در ـبه لحاظ تاری

، به عبارت دیگر. (10)شوند: مسلم، اهل ذمه، مستأمن می

معیار عضویت در جامعه اسالمی یکی از دو چیز بوده است: یا 

پذیر بودن. پیامبر اکرم )ص( نیز مسلمان بودن و یا پیمان

پیروان سایر ادیان آسمانی را به شرط پذیرفتن پیمان به 

آورد و وحدت دینی را جایگزین عضویت جامعه اسالمی در می

از این دو شرط کسانی که هیچ یک  .(5)نمود وحدت قومی می

شدند. این دسته از افراد، با را نداشتند نیز بیگانه محسوب می
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توانند وارد می «ذمام»یا « زنهار»یا « امان»یا  اجازه رسمی

کشور اسالمی شوند، تا از آن جا عبور کنند یا اقامت موقت 

به  .(20)گویند می« مستأمن»نمایند و در این مدت به آنان 

حال مشخص نمودن آشنا و اجنبی بر طبق یکی از دو  هر

مقیاس، ایمان یا پیمان، باز در قسمت بزرگی از دارالسالم که 

ن پابرجا بود؛ داشت همچنا تحت فرمان پادشاهی عثمانی قرار

حقوق عثمانی چنین آمده بود: هر مسلمانی به  تا آنجا که در

محض ورود به قلمرو اسالمی، شهروند محسوب شده و بر پایه 

وردار ـدی برخـگونه حقوق شهرونبرابری و مساوات از همه

بدین ترتیب، اهل ذمّه نیز با امضای پیمان ذمه و  .(5)گردد می

مندی از حقوق نسبتًا مت دائم و بهرهپرداخت جزیه، اجازه اقا

های اهل کنند. برخی از محرومیتکامل شهروندی را پیدا می

ذمه عبارتند از: عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، 

های مسلمانان، های بلندتر از خانهمحدودیت احداث ساختمان

 .(14)و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه مسلمین 

 

وجوه افتراق وطن و تابعیت در فقه اسالمی و  .5-17

 حقوق موضوعه 

به طور خالصه تابعیت از دیدگاه اسالم بیان مخصوص و 

د. بعضی از مفاد حقوق عرفی در این ای دارتقسیمات ویژه

خصوص مورد پذیرش اسالم نیست. برای مثال در حقوق عرفی 

همه افراد یک سرزمین تبعه آن مکان هستند و هیچ گونه حد 

صورتی که از نظر اسالم، تنها افراد سرزمین  و مرزی ندارد در

اسالمی که یکی از دو صفت پیمان یا ایمان را داشته باشند، 

آیند. و مضاف بر این در تفکر لت اسالمی به حساب میتبعه دو

سیاسی اسالم دولت اسالمی یا نظام اسالمی به اراضی، و 

ای اختصاص ندارد، هرجا مسلمین مستقر باشند مملکت ویژه

 شوند.قسمتی از جمعیت اسالمی محسوب می

تابعیت در اسالم بر دو پایه ایمان و پیمان استوار است و 

 در همین ساختار قابل ر تقسیمات عرفی فقطاستناد با دیگ

پذیرش است و اگر فردی از این دو حالت خارج باشد یعنی نه 

به اسالم ایمان آورده و نه با حکومت اسالمی پیمان بسته باشد 

از تابعیت حکومت اسالمی برخوردار نخواهد بود. حال آنکه در 

فی د دارای تابعیت باشد )نـبای ردیـر فـه هـحقوق موضوع

تابعیتی( این اصل، بدین منظور است که هر شخصی باید بی

تبعه یک کشور بوده که معموالً این تابعیت در بدو تولد، برای 

 .(12)اشخاص ایجاد خواهد شد 

جدین شرایط ممکن و ورود به تابعیت پیمانی اسالم برای وا

پذیرش تابعیت ایمانی، عالوه بر امکان، مطلوب است. این در 

حالی است که در حقوق موضوعه بدون در نظر گرفتن دو 

اخذ تابعیت یک کشور « پیمان»و « ایمان»عامل مذکور یعنی 

 توصیه شده است. 

بینی شده در مواردی خروج از تابعیت پیمانی اسالم پیش

باشد. ز تابعیت ایمانی اسالم غیرممکن میاست؛ ولی خروج ا

در حالی که در حقوق موضوعه امکان خروج افراد از تابعیت 

رد ـکشور متبوع بدون در نظر گرفتن نوع اعتقاد و دین ف

باشد. به طور کلی آنچه که حقوق پذیر میبینی و امکانپیش

الملل عرفی و الملل اسالم را در مقایسه با حقوق بینبین

های ذهنی و سازد دقت به ویژگیدادی متفاوت میقرار

اعتقادی است که مهمترین صفات برای ایجاد یک ملت است. 

های متفاوت به علت شرایط آب و هرچند کشورها بر اراضی

اند، لیکن گذاری شدههوایی و جغرافیایی و نژادی تقسیم و نام

ه بندی به گوناز لحاظ قوانین و مقررات اسالمی این تقسیم

دیگری است. زیرا ویژگی ذهنی و اعتقادی از دیدگاه حقوق 

الملل اسالمی، موضوع بسیار مهمی است. چرا که از نظر بین

مان و ـری، ایـاسی و فکـقسیمات سیـرع اسالم اساس تـش

ایمانی است و به همین سبب فقهای مکاتب مختلف، بی

به این اند ها را بر این اساس تقسیم نمودهها و دولتسرزمین

ها به دلیل داشتن یا نداشتن سبب است که برخی از سرزمین

 اند.گذاری شدهنام« دارالکفر»و « داراالسالم»ایمان به 

های اسالم موضوع جداسازی اقوام به سبب ایجاد تشکل

اجتماعی و قومی را مجاز ندانسته یعنی اقوام اجازه ندارند که 

کرده و خود را از برای خود حدود و مرز جغرافیایی تعیین 

ای و ای و طایفهدیگران جدا سازند چون اقوام زندگی قبیله

صحرانشینی داشته و اقامتگاه آنها سرزمینی است که از دیرباز 

« بدویت»اند. بنابراین عواملی چون در آن سکونت داشته

از نظر آب و « اختالف مناطق زمین»صحرانشینی و قومیت و 

نی و کمبود باعث ایجاد تنوع قبایل و هوا، گرما و سرما و فراوا
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 ا و رنگ پوستهها شده که در راستای آن زبانسرزمین

ای از ها و... متفاوت شد. بنابراین هر طایفه و قومی تکهانسان

اساس نوع زندگی خویش مختص خود کرده و در  زمین را بر

اند. اگر قدرتشان بیشتر و جنگاورتر بودند بخش آن ساکن شده

و اگر کمتر بود بخش کوچکتری را به خود اختصاص  بزرگتر

نهادند و با تمام قوا از دادند و نام وطن را بر آن قسمت میمی

کردند و این مسئله آنها را مجبور کرده تا حد آن محافظت می

و مرز را مشخص سازند در صورتی که بنای طبیعت این است 

یعت که کلیه بشریت در یک مجموعه جمع شوند؛ زیرا طب

هم متحد شوند تا تقویت  کند که نیروهای پراکنده بادعوت می

شده و یک جمعیت واحدی را ایجاد کنند تا از این طریق 

تر و به نحو احسن به مقاصد مطلوب برسند در صورتی سریع

کنند و موجب های وطنی عیناً مخالف این را عمل میکه شعبه

ز دست بدهد و شوند که جامعه انسانی اتحاد خویش را امی

اجتماع جای خود را به تفرقه واگذار کند که نتیجه آن افتادن 

در تنگا نفاق و پراکندگی است که بشر از آن دوری و به سبب 

جامعه را به وجود  نجات از آن دور هم جمع اجتماع کردند و

مفهوم سبب شده است اسالم این قسم  و همین آوردند

ها را نقض نماید و ارزش ها وافکنیها و نفاقبندیتقسیم

اجتماع را بر پایه ایمان بنا گذارد نه بر اساس جنسیت، نژاد، 

 .(21)وطن و همانند آنها 

 

 گیری نتیجه .6

حقوق موضوعه این نتیجه از بررسی موضوع تابعیت در فقه و 

ای مادی و معنوی حاصل گردید که نهاد تابعیت بیانگر رابطه

بین فرد و حکومت است که یا از اصلیت فرد ریشه گرفته و یا 

بسته به دارا بودن شرایط قید شده در قانون توسط فرد کسب 

گردد. به موجب تابعیت و یا از طریق دولت به وی اعطاء می

ت تعهداتی را در قبال یکدیگر بر عهده هم فرد و هم حکوم

های گیرند. در فقه امامیه مالک تابعیت افراد در سرزمینمی

اسالمی بر دو اصل ایمان و پیمان استوار است، بنابراین از یک 

جهت در تفکر سیاسی اسالم، دولت اسالمی یا نظام اسالمی به 

 شود و هرکجا مسلمینای تحدید نمیسرزمین یا دولت ویژه

جاد ـر شوند قسمتی از جمعیت اسالمی را ایـدر آنجا مستق

کنند و از طرفی دیگر افرادی که در سرزمین خارج از این می

دو معیار باشند یعنی به دین اسالم ایمان نداشته و یا تحت 

عنوان ذمه )دارای کتاب و معتقد به توحید( با نظام اسالمی 

و پشتیبانی حاکمیت  قراردادی را امضا نکرده باشند از تابعیت

مند نیستند. همچنین حقوق موضوعه ایران و اسالمی بهره

سایر کشورها با تأثیر از شرایط جامعه امروز و به منظور رعایت 

حقوق شهروندان خود دو مالک خاک و خون را بسته به 

های اصلی اعطای تابعیت اقتضاء شرایط خود به عنوان مالک

دو سیستم خاک و خون، دارای اند. هر یک از در نظر گرفته

معایب و مزایای مختص به خود بوده و هر کشوری با توجه به 

مصالح سیاسی، اقتصادی و اوضاع و احوال جغرافیایی خود، 

برای وضع مقررات مربوط به تابعیت، یکی از این دو سیستم را 

نماید؛ یا حتی ممکن است تلفیقی از این دو انتخاب می

در راستای تحلیل فرضیه باید عنایت  سیستم انتخاب گردد.

داشت که، نهاد تابعیت در فقه امامیه یک رابطه اعتقادی بین 

فرد و حکومت است در حالی که در حقوق موضوعه رابطه 

مذکور بنا به مقتضیات زمان از حدود اعتقاد فراتر رفته موارد 

گردند که در صورت اعمال مالک متعددی را شامل می

ومتی خارج ـره حمایت حکـاز افراد از دای اعتقادی بسیاری

همچون مانند. برای مثال افراد دارای اعتقادات سنتی می

... که در قلمرو حکومت اسالمی زندگی بودایی و هندویی و

کنند از لحاظ تابعیت در وضعیت بالتکلیف قرار خواهند می

گرفت زیرا گرایش اعتقادیشان غیراسالم است و در قالب اهل 

هل کتاب( نیز با حکومت اسالمی پیمانی را منعقد ذمه )ا

 اند.ننموده

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته
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 ضاد منافع. ت9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Today, as human and international relations become 
more complex, the need to align doctrinal principles with domestic and 
international law has become increasingly apparent. The present article has been 
prepared with the aim of examining the issue of homeland and citizenship in 
jurisprudence and the subject law and practice of different countries regarding the 
issue of citizenship. 
Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 
method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 
has been done by referring to documents, books and articles. 
Results: Citizenship in Imami jurisprudence is based on two foundations of belief 
(faith) and membership in the Islamic government (covenant). Accordingly, in the 
principles of Imami jurisprudence, a person who believes in Islam in the Islamic 
government or resides in the territory of the Islamic government as a follower 
(followers of other religions and prophets of the Book) has the citizenship and 
support of the Islamic government. As a result, some residents of Islamic lands 
who believe in their traditional (non-monotheistic) beliefs are excluded from 
government support. In positive law, the institution of citizenship represents a 
material and spiritual relationship between the individual and the government, 
which is either rooted in the individual's origin or, depending on the conditions set 
forth in the law, is acquired by the individual or granted by the government. By 
citizenship, both the individual and the government assume obligations to each 
other. 
Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 
authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 
Conclusion: Since the rights in question must be assigned to all the inhabitants 
of the land in terms of citizenship coverage, Therefore, it generally determines the 
citizenship of individuals based on the two criteria of soil (place of birth) and blood 
(ratio) and adjusts it with sub-criteria such as occupation, which is the case in 
most countries, including Iran. Thus, there seem to be differences in the 
application of jurisprudential and legal views on the issue of citizenship, and since 
the purpose of implementing jurisprudential rulings and legal laws is to administer 
justice to all citizens under the rule of the Islamic country, it seems necessary for 
jurisprudential scholars and legal experts. Efforts are being made to create a 
theoretical consensus between the two perspectives. 
 

Keywords: 

Nationality 

Human Rights 

Civil Law 

Islamic Jurisprudence 

 

 Corresponding Author: 

Amrullah Nikoomanesh 

Address: Department of Jurisprudence 

and Fundamentals of Islamic Law, 

Central Tehran Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 

Postal Code: 11489-63537 

Telephone: 21-73681103 

Email: Anikoomanesh@yahoo.com 

 

 

© Copyright (2018) Iranian Association of Medical law, Tehran, Iran. 

Cite this article as: Gholizadeh A, Nikoomanesh A, Bahrami Nejad Maghviyeh A. A Comparative Study of Citizenship in 

Statute Law and Citizenship in Islamic Jurisprudence. Medical Law Journal 2021; Legal Innovation. 

 

http://ijmedicallaw.ir/
https://orcid.org/0000-0002-5387-046X
https://orcid.org/0000-0001-6840-9572

