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 چکيده
ی مدیریتی اسالم این  روابنط، بنا  انو ا نول      ۀدر شیودر مدیریت کشورها، تنظیم روابط تجاری با کشورهای دیگر است؛  ها اولویتیکی از 
ای  مقاله رابطه تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی از نگاه سه ت  از اندیشمندان  در. هستا ل نای سبیل، امری مشروع و مجاز  ازجمله

تحلیلی انجنام شنده    -که با روش تو یای ای  تحقیق های یافته است؛بررسی شده مسلمان؛ یعنی شیخ بهایی، امام خمینی و شهید بهشتی 
روابنط   .بنوده اسنت   ای  سه اندیشمند بزرگ اسالمی ازجملهمندان شیعه مورد توجه فقها و  اکمان و اندیش مسئلهای   ،دهد مینشان  است،

دولت او بود و نظر وی  االسالم شیخشیخ بهائی بود؛ زیرا وی  تائیدتا  د زیادی مورد   اوی عباس شاهتجاری با کشورهای اروپایی در زمان 
بر  تأکیدای  روابط با  او  قوق مسلمانان و با نیز  یتشهبشهید  اهلل آیتو از دیدگاه امام خمینی ره و  شد میرا در مسائل خرد و کالن جویا 

 .هستامری مشروع و پذیرفته شده اسالمی  های ارزشا ول و 
 

 مسلمانان، کشورهای اروپایی، شیخ بهایی، امام خمینی ره، شهید بهشتی. :ها کليدواژه
 

                                                                                                                                                                                      
 .عضور هیئت علمی دانشگاه شهرکرد  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد  قوق ثبت اسناد و امالک دانشگاه آزاد اسالمی میمه. -2

  m60nazari@gmail.com: نویسنده مسئول *

 50/50/1051تاریخ پذیرش:                  22/52/1051تاریخ دریافت: 



 روابط تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی از دیدگاه شيخ بهایی، امام خمينی ره و شهيد بهشتی                                                311

 

 مقدمه 
کنالن رنرار    هنای  مدیریتو روابط کشورها در اولویت  رود میپیش  ب هر چه بیشتر به سمت جهانی شدنامروزه که جهان با شتا

ن نینز از این  راعنده    نامسنلما  کشنورهای  . بدون شکرسد میضروری به نظر  کشورهاگرفته است، تنظیم روانی   اکم بر روابط 
. همه کشنورها البتنه در   اند کردهمختلف تنظیم  های دولتو به همی  دلیل نیز همانند سایر کشورها روابط خود را با  نیستند مستثنا

و  کشنورها  .کننند  منی  گیری تصمیمخود،  ربول رابلرانونی و ا ول مسلّم و  های چارچوبتنظیم روابط خود با کشورهای دیگر در 
در روابط با بیگانگنان، معتقند    ویژه بهمسلمان عالوه بر ا ول مسلّم رانونی در ای  زمینه به ا ول شرعی و اسالمی نیز  های ملت

و بنه دلینل ا نل     هست شمول جهانکه یک دی   جهت بدی اسالم . نمایند میرا در تنظیم روابط خود لحاظ  ها آنهستند و البته 
کرده بیان  خوبی بهرا  ها ملیتسخگوی نیازهای بشر در طول تاریخ خواهد بود، مبانی ارتباط مسلمانان با دیگر پا ای  دی خاتمیت، 

و  امنر  ضنرور    ،یند جدتوجه به شرایط تبیی  آن با  که آثار فقهی شیعه بازتاب یافته است خصوص بهدر متون فقهی اسالمی  و
 .رسد میبه نظر  ناپذیر اجتناب
 ی عامنه  مسنئله  در  نوزه تجنار ،   ازجملنه مختلنف   یهنا   نوزه در روانی   اکم بر روابط مسلمانان با بیگانگان  گذشته درشاید 
لبته باید توجه داشت در . استن ااهمه مسلمان مورد ابتالیفراگیر و تا  د زیادی  ای مسئله، مسئلهای  اما امروزه  نبوده، انمسلمان
روابط مسلمانان با بیگانگان منورد توجنه    مسئله، استاداره  کومت مورد توجه بوده که  اکمیت فقه شیعی در مختلای  های دوره

؟ و چیسنت  الملنل  بنی  روابنط  نگاه اسنالم بنه   ا لی ای  است که  سؤالاما ؛ فقها و  اکمان و اندیشمندان شیعه ررار گرفته است
در  سه تن  از فقهنای دارای منا نک  کنومتی     عنوان به سید محمد  سینی بهشتی اهلل آیت، امام خمینی ره و شیخ بهاییدیدگاه 
 ؟چگونه بوده استتجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی  روابطرابطه با 

اسنت؛   داشنته روابط مسلمانان با بیگانگان مورد توجه فقها و  اکمان و اندیشنمندان شنیعه رنرار     مسئلهکه گاته شد،  گونه همان 
در دوران معا نر   فقیه والیتجمهوری اسالمی مبتنی بر ا ل  و  اکمیت درگذشتهولت  اویه در دوران  اکمیت د مثال عنوان به

 شیعه ررار گرفته اسنت.  نظران  ا کو همواره مورد بحث اندیشمندان و فقها و  و هستیکی از مسائل مهم جامعه اسالمی بوده 
که عالوه بر دارا بودن مقام اجتهاد، دارای منصنک   پرداختخواهیم شیعه  هایفق ودر ای  نوشتار به دیدگاه سه ت  از اندیشمندان 

کنه در  اکمینت    ه ق( 020 -1505بهاءالدی  محمدب   سی  عاملی، معروف به شیخ بهنایی   ؛ اند بوده کومتی در دوره خود نیز 
امنام  معنروف بنه    (10۳۲– 12۲1  خمیننی اهلل موسنوی   سنید رو   بوده، دار عهدهرا دولت  اویه ی االسالم شیخنقش  ،زمان خود

 - 1050سنید محمند  سنینی بهشنتی       اهلل آینت  و بنوده اسنت   و رهبر نظام  اکمیت جمهوری اسالمی گذار بنیانخمینی ره که 

مختلنف   هنای  منصنک انقالب اسالمی و دارای  در تنظیم و تصویک رانون اساسی ایران در آغاز ای کننده تعیی که نقش ( ش10۳5
 اجرائی بوده است.

اسنت امنا    شنده  بینان  الملنل  بنی  شیخ بهنایی در خصنوص روابنط     های دیدگاهگرچه به  ور  پراکنده و در ضم  کتک مختلف 
در مورد روابط تجاری مسلمانان با کشورهای  خصوص به که به ای  امر پرداخته باشد و ای جداگانهنگارندگان به تحقیق مستقل و 

در مورد دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی نیز پژوهش مسنتقل و محندود بنه این      . اند کردهاروپایی نگاشته شده باشد، برخورد ن
پراکنده در کتک مختلف و آثار ایشنان، بازتناب یافتنه      ور  بهماصل دیدگاه ای  دو فقیه برجسته  طور بهیافت نشد گرچه  مسئله
 است.
روابنط  : دو بخنش دارد  ،ا لی ای  مقاله است مسئلهخاص کشورهای اروپایی که  طور بهروابط تجاری اسالم با بیگانگان و  مسئله
 تجاریو گاهى روابط  است مدنظر اروپائیانبا  مسلمان های انسان تجاریروابط  ییعنى گاه ؛دولتىتجاری فرد  و روابط تجاری 
 هنای  دولنت ، بخنش دوم اسنت؛ یعننى روابنط تجناری      آید میمقاله آنچه به رلم  ای در ؛ اروپائی های دولتمسلمان با  های دولت

 از منظر و دیدگاه سه اندیشمند بزرگ اسالمی که اشاره گردید. هم آناروپائی  های دولتمسلمان با 
رار گرفت  در  وزه ارزشی، فرهنگی و تمدنی متااو ، فارد مبانی ینک رابطنه اسنتراتژیک    و اروپایی به علت ر کشورهای اسالمی

عمده کشنورهای   ررارگیریراهبردی و  ازنظرو جایگاه کشورهای اسالمی  الملل بی هستند، اما جایگاه کشورهای اروپایی در نظام 
بنرای بررسنی موضنوع     هنرروی  به اسالمی در مرکز ذخایر انرژی جهان، بحث ایجاد روابط تجاری متقابل را به وجود آورده است.

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B7_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C


  133                                                                    1041ابستان / بهار و ت5/ پياپی 1/ شماره 3جلد / دینی معارف و فرهنگ نامه پژوهش

و دیدگاه سه اندیشمند فوق خواهیم پرداخت و سپس ضم  بیان ماهوم رابطه تجاری،  از نگاه اسالم الملل بی روابط  مقاله ابتدا به
 ا در رابطه با رابطه تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی بررسی خواهیم نمود.دیدگاه ایشان ر

 

 الملل بيناسالم و روابط 
امری مشروع و پذیرفته شده است؛ زیرا اسالم بر اجتماعی بودن انسان و نیز ا نل   غیرمسلمان های دولتارتباط با  ،از نگاه اسالم

نیازمنند اسنت؛ از   دارد و واضح است که انسان به  ور  فطری به زیست اجتماعی و زندگی در کنار همنوعان خنود   تأکیدفطر  
؛ ای  مهنم در آینا  فراواننی از رنرآن     ارائه نموده است ها ملترفی اسالم داعیه جهانی دارد و برنامه خود را برای هدایت عموم ط

 کریم بازتاب یافته است؛
 .(2۲ سبأ/ «.…کافّة للناس بشیراً ونذیراًوما ارسلناک االّ »

 .تو را به پیامبر  نارستادیم، مگر بر همه مردم مژده دهنده و بیم دهنده
 .(12۲اعراف/  «یا ایها النّاس انى رسول اللّه الیکم جمیعاً»

 .ا  مردم! م  فرستاده خدا بر همه شمایم
  .(150 انبیاء/«نذیرا.تبارک الذ  نزل الارران على عبده لیکون للعالمی  »

 .ا  باشدتا جهانیان را بیم دهنده بزرگ است و بزرگوار آن کس که ای  فرران را بر بنده خود فرو فرستاد

 .(0۲ ص/«ان هو االّ ذکر للعالمی .»
 .جز اندرز  بر مردم جهان نیست ،ررآن

 .(00  ج/ «رل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبی .»
 .بیم دهنده آشکارم ،برا  شما بگو: ا  مردم! م 

مخاطبان ررآن، بدون هیچ گونه رید و شرط و ویژگنى زمنانى،    دهد میاست که به روشنى نشان ی بخشی از آیاتای  آیا  شریف 
 زبانى، مکانى، نژاد ، فرهنگى و اعتقاد ، همه مردم جهان هستند.

، فرهنگنی، سیاسنی   ةابطن ، بندون هرگوننه ر  هنا  ملنت ای  برنامه جهانشمول و ای  دی  داعیه دار هدایت عمنوم  پرواضح است که 
 رسید.نخواهد  به اهداف جهانی خودو پیروان ادیان دیگر  ها ملتاجتماعی، ارتصادی و تجاری با 

مشنروط   که مورد توجه اسنالم اسنت،   و دستورا  دینی ها، ارزشا ول و  اوبندی به پایبته باید توجه داشت که ای  روابط، ال
ا ل نای سلطه کافران بر مسلمانان  نای سبیل( است که بر تمام ا ول دیگر  اکمیت دارد. ای  ا ل  . یکی از ای  ا ول،هست

خداوند هرگز بر  و ؛(10 نساء/«الْمُؤْمِنِی َ سَبِیالًوَ لَ  یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِی َ عَلَی : »فرماید میبرگرفته از سخ  خداوند متعال است که 
 . زیان( مؤمنان برای کافران راه  تسلطی( ررار نداده است

نافیه « ل »با توجه به  .به معنای ردر  بر تصرف یا به معنای ضرر است« علی»و کلمه  0در لغت به معنای طریق و راه« سبیل»
2که نکره در سیاق نای بوده و ماید عموم است،« سبیل»ن و نکره آمد0که داللت بر نای ابد می کند

 شنود  منی از ای  آیه استااده  
۳که خداوند متعال هرگز برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نگذاشته و باز نخواهد گذاشت.

طبق ای  آیه شریاه تمنام   
باشد کنه ذلّنت جامعنه     ای گونه بهیان مسلمانان و کافران نباید و کنترل شود و ارتباط م ریزی برنامهروابط باید بر اساس ای  ا ل، 
 .بنابرای ، از هر نوع ارتباطی که جامعه اسالمی را به جامعه کار وابسته کند باید دوری شود؛ اسالمی از آن استشمام شود

اسالم شود ترک این  روابنط    ه وز بر ترس موجک کاار با تجاری روابط اگر» بر اساس همی  ا ل، امام خمینی  ره( معتقد است:
 .(222: 15، ج 10۳1 امام خمینی،  «بر تمام مسلمانان واجک است

                                                                                                                                                                                      
 .ر.ک: احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه / احمدبن محمد الفیومی، مصباح المنیر / راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن 3
 .185عبدالغنی اردبیلی، شرح النموزج، ص  محمدبن ،ر.ک: جامع المقدمات 4
 .444ص  1ر.ک: رشید رضا، تفسیر القرآن الحکیم، )المنار(، ج  1
 .922سید محمدکاظم مصطفوی، القواعد، ص رک:  4
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 ضر  عنالى   :تلویزیون آلمان در پاسخ خبرنگار که پرسیده بود 2در نوفل لوشاتو، در مصا به با کانال  12/۲/20ایشان در تاریخ  
: دهند  منی پاسنخ   .در برخورد با کشورها  بزرگ دنیا، چگونه خواهید بود ،پس از ای  که  کومت اسالمى در ایران به ردر  برسد

بخواهنند بنه منا     هنا  دولنت تمام کشورها، اگر ا ترام ما را  او کنند، ما هم ا ترام متقابل را  او خواهیم کرد و اگر کشنورها و  
 (.01: 0ج همان،   .رویم میو نه زیربار ظلم دیگران  کنیم میربول نخواهیم کرد. نه ظلم به دیگران  ها آنتحمیلى بکنند، از 

تالش عالمانه و دریق عالمان، دانشنوران و فرهیختگنان آشننا  بنه      ها مد المى ایران که  ا ل در رانون اساسى جمهور  اس
اسنالمى در ا نل    الملل بی روابط  مسئلهسیاسى و  کومتى است، در باب  های اندیشهمبانى اسالمى و معیارها  فقهى و آگاه به 

 :و پنجاه و دوم رانون اساسی آمده است  د یک
و تمامینت   جانبنه  همه،  او استقالل پذیری سلطهو  جویی سلطهناى هرگونه  بر اساس جمهور  اسالمى ایران،سیاست خارجى »

 غیر محنارب متقابل با دول  آمیز  لحو روابط  گر سلطه های ردر  در برابرارضى کشور، دفاع از  قوق همه مسلمانان و عدم تعهد 
 «.استوار است

 :ده استآمرانون اساسی نیز ا ل چهاردهم در 

به  کم آیه شریاه:  الینهاکم اللّه ع  الذی  لم یقاتلوکم فى الدی  ولم یخرجوکم م  دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان اللّه »
یحک المقسطی .( دولت جمهور  اسالمى ایران و مسلمانان موظاند نسبت به افراد غیرمسلمان، با اخالق  سنه و رسنط و عندل   

در  ق کسانى اعتبنار دارد کنه بنر ضند اسنالم و جمهنور         ،و  قوق انسانى آنان را رعایت کنند. ای  ا لاسالمى عمل نمایند 
 «اسالمى ایران توطئه و اردام نکنند.

 شنیخ  فروخت  ررآن بنه کنافران   « جامع عباسی»به دلیل همی  ا ل نای سلطه کاار بر مسلمانان است که شیخ بهایی در کتاب 
 .(201 همان:  داند میو اجاره دادن مسلمان جهت خدمت به یهودی را  رام  (.002: 10۳1، بهائی

این  راعنده    اینکنه اما ؛ است جوازبا رعایت ا ول ارزشی اسالم، ان غیرمسلمانبنابرای ، راعده اولى در روابط بازرگانى مسلمانان با 
 :کنیم میبه آن اشاره ، امری است که از آنانبرخى به کافران جریان دارد یا نسبت و  تی  ها دولتو  ها ملتنسبت به همه 

انگیز  و اذیت و آزار مسلمانان  : شمار  از سر دشمنى، تجاوزگر  و فساداند دودستهنوع برخوردشان با مسلمانان   یثکافران از 
در محندوده خنویش بنه     خواهد میو دسته دیگر کسانى هستند که خو  و خصلت تجاوزکارانه ندارند و تنها  اند خودساختهرا پیشه 

از دیند   ؛ وزندگى عاد  ادامه دهند و هیچ کار  به دیگران ندارند. اسالم بی  ای  دو گروه تااو  در برخورد را ساارش منى کنند  
سنر   تنهنا  ننه داشته باشند، اسالم نیز  آمیزی مسالمتو تجاوز نباشند و بخواهند زندگى  ریزی خونآنان اگر در دد آشوب و  ،اسالم
الینهناکم  : »فرمایند  می باره درای خداوند  رفتار کنندرا ندارد، بلکه به مسلمانان ساارش مى کند که با آنان به نیکى  ها آن با جنگ

 «وهم و تقسنطوا النیهم ان اللّنه یحنک المقسنطی      الّله ع  الذی  لم یقاتلوکم فى الندی  و لنم یخرجنوکم من  دینارکم ان تبنرّ      
اند و شنما را از سنرزمی  تنان بینرون     ردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دی  نجنگیدهخدا شما را از نیکى ک .(۲ ممتحنه/
 .کنند دوست داردا کسانى را که به عدالت رفتار مىاند، باز نمى دارد. خدنرانده

نیز بازگو شده است و از مسلمانان خواسته شده کنه بنا نیکنى و     معاشر ، ی در ای  آیا  افزون بر پذیرش ا ل همزیستى، گونه
 .گر آن است که ا ل، داشت  رفت وآمد و معاشر  با کافران استبیانعدالت با کافرانى که زورگو نیستند، رفتار کنند و ای  معنى 

آمینز داشنته باشنند،    ران زندگى مسالمتهایى، با کاف رراردادها و توافق بر اساستوانند های اسالمی، مسلمانان مىبر اساس آموزه
 :ای  رراردادها به سه  ور  است

کومنت  ذمه: ررارداد  که میان دولت اسالمى و اهل کتاب:  مسیحیان، یهودیان و زردتشتیان( که عالره دارنند در  نوزه     -الف
 .(020: 21، ج 10۳2 نجای، شودیاسالمى، زندگى کنند، بسته م

 .(1:000ج  تا یب عالمه  لی،  متارکه جنگ میان دولت اسالمى و کافرانمهادنه: ررارداد  -ب
نکتنه ا  کنه بایند بندان توجنه       (.02 نجای، پیشی :  شود میامان: ررارداد  که میان گروهى از مسلمانان و افراد کافر بسته  -ج

محقنق   ،ىالمللن  بی ى با پذیرفت  پیمانها  در دنیا  کنون ،یا معاهده میان دولت اسالمى و کافر است ،ای  است که مهادنه ،داشت
در  ،نشانه  لح و میثاق بود وگرنه موضوعیت ندارد. بنر این  اسناس    ،درگذشتهاست و شرط آن گرفت  خراج نیست. گرفت  خراج 
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، 1010 زهیلنی،   شوندنسبت به مسلمانان اهل  رب نامیده نمى ،اندى را پذیرفتهالملل بی ها  که پیمان نظام سیاسى کنونى جهان
 .(100-102: 1ج 

 .شوندمشمول هیچ یک از رراردادها  سه گانه نشدند   ربى( نامیده مى ،اگر کافران
ا نل   ،کنافران غیر ربنى   امّا .یا بر اموالش مالکیت ندارد، خونش مبا  است و اموالش محترم نیست ،در فقه اسالمى ،کافر  ربى

 .با آنان است بازرگانىتجاری و اولى جایز بودن روابط 
بنر   ،نینز و فقیهنان   انند روایا  فراوانى است که اموال آنان را بى ارزش دانسته ،دلیل ممنوع بودن روابط ارتصاد  با کافران  ربى

نویسند  محقق در شرایع منى ؛ کنیم میبه دلیل رعایت اختصار به یک نمونه از عبارا  فقها اشاره  ؛ وانددادهآن ا ادیث فتوا  اساس
 .(1:000ج  تنا  یبن  عالمنه  لنی،    «کافر  ربى در  دار الحرب( مسلمان شود. جان و اموال منقول و  ا ترام پیدا مى کننند اگر »

 «نینافتم و فقیهنان بسنیار  هنم بندان اعتنراف کردنند        مسنئله خالفى در » :نویسدمى ،پس از نقل عبار  شرایع ، ا ک جواهر
 .(02: 21، ج 10۳2 نجای،

شیخ بهنایی کسنانی را کنه از پندر و منادر       .پیش از گرویدن و  به اسالم ارزشى ندارند ،اموال کافر  ربىدهد که ای  نشان مى 
که  اکم شنرع وی را از   داند میمسلمان کافر متولد شده باشند و مسلمان شوند و سپس از دی  اسالم برگردند، در زمره جماعتی 

شنیخ    «ایشان از اموال خود ممنوعند تا آنکه مسلمان شنوند » گوید:ار میتصرف در اموال او منع کرده است؛ شیخ بهائی در ای  ب
 (.222: 10۳1بهائی، 
موضوع بحث ای  مقالنه  اما چون ؛ که گاته شد، ا ل اولی جایز بودن روابط تجاری و بازرگانی با کاار غیر  ربی است گونه همان

 به همی  جهت الزم است اشاره ای کوتاه بنه جمعینت کشنورهای اروپنایی و     ،روابط تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی است
 داشته باشیم.نیز وضعیت مذهبی ای  کشورها 

 

 ها آن وابط تجاری بارو  کشورهای اروپایی
دولنت در   00، رتبه سوم را دارد. افریقاو  آسیاتری  راره جهان است و به لحاظ جمعیت پس از  ، کوچکاریانوسیهراره اروپا، پس از 

میلینون تن  اسنت و      ند  هاتو جمعیت آن بیش از  کیلومترمربعند. مسا ت ای  راره افزون بر ده میلیون ا راره اروپا جای گرفته
دارای اکثرینت هسنتند و    کاتولینک رایج آن است و پیروان کلیسای  دی  تیحیمس .گویند سخ  می زبان 25ساکنان آن به  دود 
رسند.   ای  راره به بیش از پنجاه میلیون ت  می مسلمانانهای بعد جای دارند. شمار  ها در رتبه و پروتستان ارتدکسپیروان کلیسای 

مانند بالکان و کشورهای  نشینی مسلماندهند، مناطق  تشکیل میافزون بر مسلمانان روسیه که بخش بزرگی از مسلمانان اروپا را 
 (.025 و 001: 0ج ، 1010مجموعه نویسندگان،   .و هرزگوی  در اروپا ررار دارند بوسنیآلبانی و 

بحث این  مقالنه روابنط تجناری بنا مسنلمانان این  رناره نیسنت و           مسلماًگرچه در راره اروپا جمعیت مسلمانان معتنابه است اما 
اروپنایی اسنت کنه علینرغم وجنود جمعینت        هنای  دولنت اشاره شد بحث ا لی در اینجا، روابط مسنلمانان بنا    ربالًکه  گونه همان
اروپایی شنامل   های دولتنیست، بنابرای  تمام  دار عهدهدولت مسلمانی اداره  کومت را  مسلمان در ای  راره اما هیچ مال ظه رابل

 .شوند میبحث ای  پژوهش 
؛ ینک گنروه از   گردید میاز چند طریق انجام  عمدتاًتوجه کنیم، ای  روابط  روابط تجاری میان مسلمانان و اروپائیاناگر به پیشینه 

« پیرننه » ای کوهنه که پس از تصرف آن سرزمی  در پای  برررار کردند مسلمانان اندلس بودندمسلمانان که با اروپا روابط تجاری 
آمد و شد داشتند. ساکنان انندلس راه دیگنری نینز     ،متورف گشته ولی برای امور تجاری از ای  سو به آنسوی آن رشته کوه عظیم

حصوال  کشاورزی مانند پنبنه، زعانران، کاغنذ، پارچنه  رینر،      برای تجار  در اختیار داشتند و آن راه دریای مدیترانه بود. آنان م
غرناطه، پوست ررطبه و شمشیر ساخت طلیطله را به بنادر اروپا و افریقا  ادر می کردند و بنادر اسپانیا مثل رادش، مالقه و کارتناژ  

 (.150: 1010بینش،  .آمدند میاز مهمتری  بنادر تجاری به شمار 
؛ سرزمی  مصر گردید میبنادر شرری و غربی دریای مدیترانه مسیر دیگری بود که تجار  مسلمانان با اروپائیان از آن طریق انجام 

از مصنر   ایتالیا« المالای»هر ش بازرگانان. داشت تجاری ارتباط اروپایی ممالک از بسیاری با (ق ه 2۳0 – 02۲در روزگار فاطمیان  
 (.همان  .بردند میمسلمانان را با خود  دست چیره، آنان برای تزیی  رصرهایشان با کاشی،  نعتگران خریدند میپارچه  ریر 
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بنه اشنکال   در دوره  اکمیت دولت  اوی در ایران و  اکمیت دولت عثمانی در ترکیه و بخش زیادی از بالد اسالمی، ای  روابط 
 اروپایی روابط تجاری داشتند. های دولتمسلمان با  های دولتاست و  گرفته می ور   فرازوفرودهاییمختلف با 

دادوستد، اجاره مشارکت، اسنتقرا،،   لیرببازرگانى است از  های ارتباطمقصود از روابط تجاری، دادوستدها و باید توجه داشت که  
 .پردازیم میو شهید بهشتی  ره دیدگاه شیخ بهائی و امام خمینیبه  باره درای  که در ادامه بحث، …مضاربه و

 

 شيخ بهایی
، وضنع  پردازد میای  تحقیق به دیدگاه شیخ بهایی در مورد روابط تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی  از که بخشی جهت ازای 

 االسنالم  شنیخ زینرا او  تا  دود زیادی بیانگر دیندگاه شنیخ نینز باشند؛      تواند میتجار  مسلمانان با اروپاییان در زمان شیخ بهایی 
 (.102: 1ج ، 1021جمعی از پژوهشگران،   دولت  اوی بود. مقتدرتری 

ه ق( از عالمنان بنزرگ شنیعی در سنده دهنم و ینازدهم        020 -1505بهاءالدی  محمدب   سی  عاملی، معروف به شیخ بهایی  
گوناگون علمی، سیاسی و هننری شنهر  جهنانی دارد. در عر نه      های عر هنوادر روزگار است که در  ازجمله ویهجری است. 

در دولنت   االسنالم  شنیخ منصک سیاسی منذهبی   تری  مهم دار عهدهسیاست از فقهای بزرگ عصر  اوی است و سالیان متمادی 
، از سنو   ق 155۳ان شند. ا ناهان، در سنال    االسنالم ا ناه   ، شیخق 155۳. شیخ بهایى پس از سال اول بوده است عباس شاه
کبیر پایتخت ایران شد. با انتخاب ا اهان به پایتختى، مهاجر  علما  شیعه از سراسر جهان اسالم به ای  شهر روننق   عباس شاه

ه ، بنه سنار رفنت، سنپس بن     ق 1510تنا سنال    ق 1512االسالمى استعاا داد و از سال  بعد، شیخ از مقام شیخ زمانی مد گرفت. 
 (.همان  ت.ریاست علما  شیعه را بر عهده گرف« االسالم شیخ»عنوان  ا اهان برگشت و تا آخر عمر در آن شهر ماند و به

در ایران از ررن چهارم رایج بود، اما اولی  بار که به معنای باالتری  مقام دینی پایتخت و شهرهای بزرگ به کار  االسالم شیخلقک 
این  منصنک    (.210: 0ج ، 1001دشتی،   .شد از سوی سلطان منصوب می معموالً، االسالم شیخبود.   اویه شیعیرفت، در دولت 

 (.20:12۲ش رنجبر،   .داشته است کاربردعالوه بر ایران، در دولت عثمانی، هندوستان و چی  نیز 
 (.12۲: 15ج ، 1001 دشنتی،  «، در پایی  مسند شاه و بعند از  ندر بنزرگ اسنت    االسالم شیخجای »چنانکه در برخی منابع آمده، 

هنائی بنود    االسنالم  شیخ. شیخ بهائی از معدود در  کومت  اویه است ماالسال شیخ اکی از جایگاه مهم  روشنی بههمی  عبار  
 (.همان  اختیار وی بوده است.در  االسالم شیخمنصک  در و  که

: او در امور خرد و کالن نظر محقنق  گوید میکبیر  عباس شاهسید محس  امی  در جلد دوم معادن الجواهر در مورد وضعیت زمانه 
و غیر آن را به ننام  « الجامع العباسی»مانند شیخ بهائی بسیاری از کتک خود،  .شد میعملی را جویا  بهاءالدی سید میرداماد و شیخ 

و اجناره دادن مسنلمان جهنت     (.201همان: کافران  و در همی  کتاب فروخت  ررآن به  (.002: 10۳1 شیخ بهائی،  او تألیف کرد.
اخذ به شاعه کنند   خواهد میه را در جائی که مشتری مسلمان باشد و شریکی که و شاع داند میرا  رام  (.همان  یهودیخدمت به 

اما معامله کردن با اهل کتناب مثنل یهنودی و نصناری و مجنوس را مکنروه       ؛ (.210همان:   داند مییهود و یا مرتد باشد، منتای 
 .(000همان:است   دانسته
کبینر در بررنراری روابنط تجناری بنا کشنورهای        عبناس  شاهکه نویسنده کتاب تشیع از پیدایش تا بالندگی بیان می کند،  گونه آن

ان غیرمسلمانکبیر در ربال  عباس شاهاروپایی فعال بود و ای  امر موجبا  تبادل درست اطالعا  میان ایران و اروپا را فراهم آورد. 
 (.025: 1002مغنیه،   .فتگر میشیوه تسامح دینی را در پیش 

ی شنیخ  االسالم شیخمنصک  باوجوداول  عباس شاهمسائل کالنی همچون روابط تجاری با کشورهای اروپایی در زمان  درهر ور 
روابط تجاری با کشنورهای اروپنایی در آن دوره تنا  ند زینادی       مسلماًاست و  گرفته میبهایی با هماهنگی و نظر ایشان  ور  

 اوی در مسائل خرد و کالن نظر شیخ بهنایی   عباس شاهکه بیان شد،  گونه همانشیخ بهائی بوده باشد؛ زیرا  تائیدمورد  تواند می
یکی از مسائل کالن هر دولتی، روابط تجاری آن با کشورهای دیگر است و دولت  اویه نینز از این     مسلماًو  شد میرا هم جویا 

 مطلک مستثنا نیست.
طهماسنک  ناوی در اینران     روابط تجاری بی  ایران و برخی کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا نخستی  بار در زمان  کومنت شناه  

به ایران آمند. او از سنوی    «مسکوی»رئیس شرکت  نخستی  سایر انگلیس، آنتونی جینکینسوندر همان زمان بود که برررار شد. 
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تجار  با ایران را بگشاید. سایر زمانی به رزوی  رسید که طهماسک با سنلیمان بنر سنر    داشت که راه  مأموریت ملکه الیزابت اول
دست نیناورد، امنا توانسنت     زنی بود و توجهی به مسائل تجاری نداشت. آنتونی در ای  سار موفقیتی به استرداد بایزید مشغول چانه

بگینرد کنه    طهماسنک  شناه موفق شد فرمنانی از   یوتجاری بعدی را فراهم آورد. در سار بعدی، شرکت مسک هیئتمقدما  سار 
 ادر کننند،   ازآنجاتوانستند بدون دادن عوار،، کاالهای خود را به ایران وارد و ابریشم خام را  آن کارگزاران شرکت می موجک به

 .انی بنه دسنت نیناورد   عثمانی، ارمنی و ونیزی، انگلیس در زمینه تجار  با ایران موفقینت چنند   های دلّالاما به دلیل ررابت شدید 
 (.0۲: 1ج ، 1000طاهری، 

عظمت و پیشرفت برداشت؛ روابنط تجناری بنا اروپنا گسنترش یافنت و        سوی بهبلندی  های گاماول  عباس شاهایران در زمان اما 
 اسنتحکام یافنت.  روابط دوستانه با کشنورهای اروپنایی و هنند    در ای  دوره بازرگانان و گردشگران به ایران آمد و شد می کردند. 

 (.010: 1002 مغنیه، 
 ها پرتقالیو هنوز  گذشت می؛ زمانی که راه مشهور ابریشم از ایران شود می یابی ریشهدر همی  دوران است که روابط ایران با اروپا 

رمری برادران شرلی از جانک دربار انگلیس به اینران آمدنند و    155۳. در سال ددر جنوب افریقا را کشف نکرده بودن« دماغه امید»
: 1ج ، 1000 طناهری،  رمری بر روابط تجاری انگلیس و ایران افزود. 151۳روبر  شرلی از طرف ایران در اروپا در سال  مأموریت

2۲.) 
ستقرار دائمی سایر را در دربارهای دو کشور خواستار شد و دیپلماتیک ایران را به دربار تزار فرستاد. تزار ا هیئتعباس نخستی   شاه

جانبه میان ایران، روسیه و آلمان امضنا شنود، زینرا رودلنف دوم، امپراتنور آلمنان، نینز از         از دولت ایران خواست که یک اتحاد سه
 هیئنت ای   (.10۳0:۲آدام،   شد.دیپلماتیک ایرانی عازم آلمان  هیئتتهدیدهای عثمانی شدیدا نگران بود. در همی  زمان نخستی  

 (.2:۲0۳ج ، 10۳0ترکمان،   .به دربار رودلف رفت ق .1550بیک در سال  علی  تحت رهبری  سی 
 ور  گرفته است که  ای  اویهدولت ای  روابط که چند نمونه از روابط تجاری مسلمانان در ایران با کشورهای اروپائی است، در 

جایگاه مهمنی در  که  االسالم شیخای  امور با اطالع  مسلماًای  دولت بوده است و  االسالم شیخشیخ بهایی در مقطع مهمی از آن، 
هائی بود کنه   االسالم شیخ، شیخ بهائی از معدود کردیمکه اشاره  گونه همانو  گرفت می،  ور  رفت می کومت  اویه به شمار 

 نیز جایگاه ممتازی داشت. جهت ازای و  در اختیار وی بوده است االسالم شیخمنصک  در و 
 

 امام خمينی ره
را رهبنری و در پنی آن،    1020ایران و از مراجع تقلید شیعه بود که انقالب  فقیه ولیاهلل موسوی خمینی نخستی  رهبر و  سید رو 

 عننوان  بنه اندیشه سیاسی امنام خمیننی ره    .پرسی بنیان گذاشت و تا پایان عمر آن را رهبری کرد جمهوری اسالمی را از راه همه
ارتبناط بنا    کنه اشناره کنردیم    گوننه  همنان اسالمی اسنت و   های ارزشو رهبر انقالب اسالمی ایران مبتنی بر ا ول و  گذار بنیان
بنرای   ای برنامنه و ارائنه   داردداعینه جهنانی   اسالم از نگاه اسالم، امری مشروع و پذیرفته شده است؛ زیرا  غیرمسلمان های دولت

و  او  ان بر مسلمانانغیرمسلمانو عدم استیالی  بر ا ل اجتماعی بودن انسان و نیز ا ل فطر  تأکیدرا با  ها ملتهدایت عموم 
اشاره کردیم، اعالم داشته  ها آندر ضم  آیا  و روایا  زیادی که به برخی از  ها انساناستقالل مسلمان و عدالت و  او کرامت 

 است.
 مشخصناً اسنت و نظنام سیاسنی در اینران را      داشنته  تأکیند از همان ابتدای نهضت اسالمی در ایران بر ا ول اسالم خمینی امام 

اسالمی است و برای تحقق اهداف اسالم  مشخصاًکه  م  امیدوارم که ای  نهضت اسالمی ایران» :گوید می؛ وی داند میاسالمی 
 آزادی و استقالل ضام  که –است که آن اهداف انسانی کامل است پیروز شویم و آنچه آمال ما بوده است که اسالم و ا کام آن 

 (.121: 10ج  ،10۳1امام خمینی،  .«شوند اجرا-است مسلمی 
و  دانند  منی موافق عقل و شنرع  را موارد استثناء  جز بهرابطه با کشورهای مختلف  بر اساس همی  ا ول است که امام خمینی ره 

در ایشان در نوفل لوشناتو   ؛به معنای انزوا و عدم امکان ادامه  یا  یک  کومت است اونداشت  رابطه با کشورهای دیگر از نگاه 
: های دیگر پرسیده بنود، بینان داشنته   که از برخورد دولت اسالمی با کشوری تلویزیون آلمان در پاسخ خبرنگار 2با کانال  مصا به

برخالف عقل و برخالف شرع است و ما باید با همه رابطه داشنته   چه کار داریم. ای ، ها دولتبنشینیم، بگوییم که: با  توانیم نمی»
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اما ای ، معنایش ای  نیست که با هیچ دولتى نباید رابطنه داشنته    ؛رابطه نداریم ها آنکه اآلن با  شود میاستثناء باشیم. تنها چندتا 
 منا بایند بنا    ؛ وتنا آخنر   ؛ چون معنایش شکست خوردن و فنا و مدفون شدن استپذیرد نمیباشیم، هیچ عقل و هیچ انسانى آن را 

 (.202 همان:  .«رابطه پیدا کنیم ها دولتو  ها ملت
در تاریخ  ماماملی و مذهبی دنبال می کند؛  های پایهتررّی و پیشرفت را بر  ، ایشانآنچه برای امام مهم است،  او استقالل است

که چگونه باید روابط میان ایران و غرب تنظیم بشود؟  سؤالدر پاسخ به ای   در مصا به با خبرنگار رویترز 1020چهارم آبان سال 
ملنت اینران    خواهیم می. ما نماییم می ریزی پیما خواهان استقالل هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر ای  اساس »: گوید می
 (.1۳۲: 0ج  همان،  «.ترری و تمدن گام بردارد سوی بهخویش  یو مذهب ملی های پایهنباشد و بر  زده غرب

بر اساس ا ل ا ترام متقابل خواهد بود در ای  رابطه، ننه بنه ظلمنی تسنلیم      ها یخارجروابط ما با »: ندیگو یمیا در جای دیگری 
 (.20۲همان:  «.و نه به کسی ظلم خواهیم کرد میشو یم

ارتباط با  بر هیتکو لزوم  ها دولتو به همی  دلیل رطع ارتباط با  ها آنامام تاکر رطع ارتباط با کشورهای دیگر به بهانه ظالم بودن 
 اال به دنبنال این  مطلنک    : »دارد یمتصریح و  داند می ها ابرردر از سوی آمریکا و  یا نقشهو یک شیطنت و  خطرناکرا  ها ملت

روابط داشته باشنیم   ها ملتهستند و ما باید با  غذاهمه ظالم و  ها ای ، ها دولتو امریکا( که ما چه کار داریم به  ها ابرردر افتادند  
 (.10:202ج  همان،  .«بسیار خطرناک و شیطنت دریقى است مسئلهکه ای  هم نقشه تازه و 

تو یه منی کنند و   نیز به تحکیم روابط با کشورهای دیگر بلکه  نیست،مخالف ایجاد روابط با کشورهای دیگر  تنها نهامام خمینی 
منا بایند   » به ای  موضوع تصریح می کند: ؛ وداند میتحکیم روابط  درگرورا  ها ملتو  ها دولتو ارشاد  اسالمی نشر معارف انقالب

ارشاد  توانیم نمیکه  ییها آنارشاد کنیم، با همی  روابط ارشاد کنیم و از  میتوان یمرا که  ها آنرابطه پیدا کنیم.  ها دولتو  ها ملتبا 
را محکم کنیند و   تان رابطهکه: در هرکجا و در هر کشور  که هستید،  کنم یمبنابرای ، م  به شما ساارش  ؛کنیم، سیلى نخوریم

 (.همان  .«داشته باشید وآمد رفت
  گاتند اکنون  کومنت اسنالمى   که مى ای عدهنخست پیروز  انقالب اسالمى، با اشاره به سخنان  یها سالامام خمینى در همان 

ای  معنى که گناهى  : »گات می، ضرورتی ندارد، غیر اسالمی های دولتو کشورها  کار و  ها سرزمی و رابطه با  است برررار شده
فهمند یا غر، دارند، زیرا تنا   زنند که ما نباید روابط داشته باشیم، از باب ای  است که یا نمى اهل غر، یا جهّال ای   رف را مى

 و اجتمناعى  نظنام  ینک  اسنالم  …تواند بگوید یک نظام باید از دنینا منعنزل باشند    انسان جاهل یا مخالف ا ل نظام نباشد، نمى
سنتادند بنه اطنراف    فر مى سایر اللّه رسول خود که اسالم  در زمان در. باشد داشته روابط عالم همه با خواهد مى و است کومتى 

بایند   کنم  کنم غر، ننداریم.   ها آنکه غر، ندارند ما هم با  ها آنما باید روابط داشته باشیم،  درهر ور زدند.  ای   رف را نمى
 ها آنروابط  سنه بشود. م  امیدوارم ای  عمل را انجام دهید و دولت هم موفق باشد، منتها نباید تحت سلطه خارجى باشیم. نباید 

 (.10:202ج  همان،  .«در امور ما دخالت بکنند و به ما خط بدهند
 

 شهيد بهشتی
انقنالب اسنالمی   اهلل بهشتی از رو انیون منؤثر در   مشهور به شهید بهشتی و آیت( ش10۳5 - 1050 سید محمد  سینی بهشتی 

بود. وی  عالمه طباطبائیو  محقق داماد، امام خمینی، بروجردیاهلل  آیتشاگرد علمایی مانند   وزه علمیه رمبود. بهشتی در  ایران
 (.00، دفتر اول: 10۳1رازی،.  های انگلیسی و آلمانی بود کرده دانشگاهی و آشنا به زبان از معدود رو انیان تحصیل

کرد به همی  دلیل مدتی از ایران  مبارزه سیاسی می بود و علیه آن ایران اکم بر  پهلویبهشتی از مخالاان نظام سلطنتی  اهلل آیت
هنای   به ایران بازگشت و بنر فعالینت   1000کرد. در سال  فعالیت می آلماندر  می هامبورگمرکز اسالخارج شد و در ای  مد  در 

در آسنتانه پینروزی    (.00و دفتنر اول:   001-005همان، دفتر دوم:   .آموزان متمرکز شد تدوی  کتک درسی دانش ازجملهفرهنگی 
 (.200: 11ج  ،10۳1امام خمیننی، کرد  یکی از اعضای شورای انقالب انتخاب  عنوان بهاو را  رهبری انقالب، انقالب اسالمی ایران
جمهنوری  ر نخستی  رئیس دیوان عالی کشنور کنه د   عنوان بهافراد در تنظیم رانون اساسی بود و  مؤثرتری و بعد از پیروزی نیز از 

بود و گاه مواضعی متاناو  از سنایر رو انینان     نظر  ا کبهشتی در مسائل مختلف دینی  .فعالیت خود را آغاز کرد اسالمی ایران
ورانه در ندد تنظنیم و     در دوران نسبتاً کوتاه میان پیروزی انقالب اسالمی تا زمان شهاد ، با اندیشه و تالش بنی  ایشان داشت،

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B7_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B9_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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و نیز تشکیل و تأسیس ارکان ا لی  کومت اسالمی بنود.   جمهوری اسالمی ایرانهای نظری و رانونی برای نظام  تدوی  پشتوانه
کنه آن   پرداخنت  یممختلف به تبیی  مبانی نظری رانون اساسی  یها یخبرگزارو مصا به با رادیو و تلویزیون و  ها یسخنراناو در 

شنهید دکتنر    اهلل آینت  یهنا  شنه یاندتوسط بنیاد نشر آثار و « مبانی نظری رانون اساسی»مجموعه در رالک کتابی با همی  عنوان 
 .دانست امام خمینی های های معتقد و مدافع اندیشه تری  چهره باید او را از معروف می بنابرای ؛ بهشتی به چاپ رسید

ایشان تطبیق نوع  کومت و نظام سیاسی با مبانی اسالم را ضروری دانسته و برای ای  نظام به دو ا ل رائنل بنود؛ یکنی ا نل     
 کومت( که بیان کردیم، نوع جمهوری و  کومت جمهوری با مبانی نوع  از میان ای  چند »: گوید میجمهوریت که در ای  رابطه 

 و دیگری ا ل تعهد نسنبت بنه تعنالیم اسنالمی اسنت و      (12، دفتر اول: 10۳1رازی،  «.ستاسالم در زمینه زمامداری سازگارتر ا
آزاد منردم شنرط الزم    رأیو تشکیل  کومت بر اساس  شود میمردم لزوما جمهوری اسالمی تلقی ن رأیاینکه  کومت بر اساس 

اگنر   ها مسلمان. ای  اند مسلمانیک شرط دوم هم دارد و آن ای  است که ورتی اکثریت مردم یک کشور »شرط کافی.  است و نه
آزاد برای زمام داری انتخاب کردند، ای  نظام، ای  رژیم خودش را در اداره مملکت نسبت به مقنررا  و   رأیفردی یا گروهی را با 

همنان:    «.اسالم اداره کند بخش سعاد جامعه و امور کشور را بر مبنای تعالیم تعالیم اسالمی متعهد و ماتزم بداند. متعهد باشد که 
25.) 

تحقق مااهیم بنیادینی از ربیل استقالل، عدالت، آزادی و مشارکت منردم   درگروتحقق اسالم در جامعه بهشتی،  اهلل آیتاز دیدگاه 
داشت  چنی  بینشی سبک شده بود تا بنر رطنع تسنلط بیگانگنان از کشنور و لنزوم       . های ارتصادی است سی و فعالیتدر امور سیا

هنای تعناونی و    های تعناونی و تقوینت شنرکت    استقرار و استقالل روه رضاییه و تعدیل ثرو  در جامعه از طریق گسترش مالکیت
 (.220-1000:۳0آراجانی،اشد  ببلیغ داشته  تأکیدهای سیاسی در رالک ا زاب و هماکری در رالک شوراها  اهمیت فعالیت
کنه   گوننه  همنان  ؛هستاسالمی  های ارزشرعایت ا ول و  بر اساس از منظر او الملل بی ، تنظیم روابط ها اندیشهبر اساس همی  

در روابط  ویژه بهان بر مسلمانان در کلیه امور مسلمی  غیرمسلماناشاره کردیم یکی از مهمتری  ای  ا ول، استقالل و عدم تسلط 
شهید بهشتی با اشاره به همی  ا ل، ارتباط سیاسی و ارتصادی را متورف بر ا ترام به اسنتقالل کشنور مسنلمان     است. ارتصادی

اسنادی وجود دارد که دانشنجویان از  » :گوید میو در واکنش به رطع رابطه ایران با امریکا  1020ایشان در دهم فروردی   ؛داند می
دریافت که دولت آمریکا به استقالل ما ا تنرام نگذاشنته. زمنانی کنه منا       ها ای توان از  اند. می کردهساار  آمریکا در تهران افشا 

شمارد، ما به ارتباط سیاسی و ارتصادی با آن ا تیاجی ننداریم. آمریکنا    بینیم یک ابرردر  در جهان، استقالل ما را محترم نمی می
 .0«نک آن کشور در ایران تحمل نخواهند کردباید آگاه باشد که مردم ما چنی  سیاستی را از جا

کشنورهای   ازجملنه روابنط تجناری بنا کشنورهای دیگنر      ا ل استقالل و نای سلطه در  بر تکیهای  نوع نگاه؛ یعنی نگاه تعامل با 
در نظنام آیننده   »: . به گاته ایشانفراوان داشته است تأکید، امری است که وی در تبیی  مبانی نظری رانون اساسی بر آن اروپایی
اجتماعی و فرهنگی و ارتصادی از بی  برود. در عی  آنکه ای  نظام ا یل اسنالمی اسنت و بیگاننه گنرا      جویی سلطه هرگونهباید 

فن  و  ننعت رهنر     و با دستاوردهای علم و دانش  ال درعی می است، اما نیست، نه شرری است، نه غربی است، جمهوری اسال
 «، از امریکنا آمنده اسنت   ، از روسیه آمده از چی  آمده اسنت با  نعت کاری ندارم  نعت از اروپا آمدهم   گوید مینکرده است و ن

 (.0۲: 1005شهید بهشتی،  
امام خمینی است؛ بننابرای  در بحنث روابنط     های دیدگاهاز  متأثرسیاسی او  های دیدگاهبهشتی شاگرد امام خمینی است و  اهلل آیت

امام خمینی بوده است. شهید بهشتی ای  ا نول   تأکیددارد که مورد  تأکیدتجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی بر همان ا ولی 
 مختلف و در آثار خود، تبیی  نموده است. های مناسبتمحکم و متق  در  های استداللرا با 
 

 گيری نتيجه
 هنای  دولنت و دیگنر کشنورها بنا  انو اسنتقالل مسنلمانان و عندم تسنلط بیگانگنان           مدیریتی اسالم، روابط تجاری با ۀدر شیو

 .شود میامری مشروع و پذیرفته شده تلقی  غیرمسلمان
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و جایگناه   الملنل  بنی  جایگاه کشورهای اروپایی در نظام . کشورهای اروپایی هستند ،مسلمانان روابط تجاری با های طرفیکی از  
عمده کشورهای اسالمی در مرکز ذخایر انرژی جهان، بحث ایجاد روابنط تجناری    ررارگیریراهبردی و  ازنظرکشورهای اسالمی 

 متقابل را به وجود آورده است.

 واز طریق دریای مدیتراننه  توسط مسلمانان آندلس پائیان توجه کنیم، ای  روابط روابط تجاری میان مسلمانان و ارو ةاگر به پیشین
و  گرفنت  منی  ور   در زمان دولت عثمانی ها عثمانی، ایران در زمان  اویان و مصر در روزگار فاطمیانآن، بنادر شرری و غربی 

 .نیز کلیه مسلمانان در سراسر عالم با کشورهای ای  راره روابط تجاری داشتند ازآن پس
فقها و اندیشنمندان   ازجملهمورد توجه فقها و  اکمان و اندیشمندان شیعه ررار داشته است.  روابط مسلمانان با کشورهای اروپایی،

 ، شیخ بهنایی، امنام خمیننی   اند داشتهتوجه  مسئلهی   کومتی در جامعه اسالمی، به ا نصک دینی ومسلمانی که به لحاظ داشت  م
 شهید بهشتی هستند. اهلل آیتو  (ره 

ی شنیخ بهنایی بنا    االسالم شیخمنصک  وجود بااول  عباس شاهمسائل کالنی همچون روابط تجاری با کشورهای اروپایی در زمان 
منورد   تواند میروابط تجاری با کشورهای اروپایی در آن دوره تا  د زیادی  مسلماًاست و  گرفته میهماهنگی و نظر ایشان  ور  

یکی از مسنائل   مسلماًو  شد می اوی در مسائل خرد و کالن نظر شیخ بهایی را جویا  عباس شاهشیخ بهائی بوده باشد؛ زیرا  تائید
 .کالن هر دولتی، روابط تجاری آن با کشورهای دیگر است

 هنای  ارزشمبتنی بر ا نول و  که  کرد گذاری بنیانرا  و رهبر انقالب اسالمی ایران،  کومتی گذار بنیان عنوان  به (ره امام خمینی 
از نگاه اسالم، امری مشنروع و پذیرفتنه شنده اسنت؛      غیرمسلمان های دولتکه اشاره کردیم ارتباط با  گونه هماناسالمی است و 

بر اساس همی  ا ول اسنت کنه   است.  داشته تأکیدامام خمینی از همان ابتدای نهضت اسالمی در ایران بر ا ول اسالم بنابرای  
و نداشت  رابطه با کشورهای دیگر از  داند میموارد استثناء را موافق عقل و شرع  جز بهرابطه با کشورهای مختلف  (ره امام خمینی 

 .ن ادامه  یا  یک  کومت استنگاه او به معنای انزوا و عدم امکا
امام خمینی اسنت؛ بننابرای  در بحنث     های دیدگاهاز  متأثرسیاسی او  های دیدگاهشاگرد امام خمینی است و شهید بهشتی  اهلل آیت

امام خمینی بوده است؛ یعنی تعامل و لزوم  تأکیددارد که مورد  تأکیدروابط تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی بر همان ا ولی 
بر ا ل استقالل و ا تنرام متقابنل و عندم اسنتیالی کشنورهای بیگاننه بنر         تأکیدبررراری روابط تجاری با کشورهای اروپایی با 

ر دد تنظنیم و  وراه د در دوران نسبتاً کوتاه میان پیروزی انقالب اسالمی تا زمان شهاد ، با اندیشه و تالش بی ایشانمسلمانان. 
؛ تشکیل و تأسیس ارکان ا لی  کومت اسالمی بنود و نیز  جمهوری اسالمی ایرانهای نظری و رانونی برای نظام  تدوی  پشتوانه
 .دانست امام خمینیهای  های معتقد و مدافع اندیشه تری  چهره باید او را از معروف بنابرای  می
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