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  ایرانی ۀسرمای کار و و حمایت از تولید ملی نقش علماي شیعه در
  در دورة قاجار
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 7/7/1393: پذیرشـ  20/2/1393: دریافت

  چکيده
ایـن  ۀجملـقـرار گرفتـه اسـت. از هاي متعددي تهاجممقاومت در برابر نظام سلطه، آماج سبب جمهوري اسالمی ایران به

را  »اقتصـاد مقـاومتی«مقـام معظـم رهبـري بحـث  ،هاي اقتصادي است. بر همـین اسـاستهدیدها و تحریمها، تهاجم
ایرانـی اسـت. از  ۀسرمای کار و ی وحمایت از تولید ملّ کارهایکی از راه ،عنوان بهترین راهبرد مطرح کردند. از نظر ایشانبه
این مقاله به دنبال پاسخ بـه ایـن ، شته نیز در کشور ما سابقه داشتههاي گذها در دورهتحریمو ها گونه تهدیدکه این روآن

کارهـا و ایرانـی چـه راه ۀسـرمای کـار و ی وتاریخی ما، علماي شیعه براي حمایت از تولیـد ملّـ ۀتجرب که دراست پرسش 
هجـوم اقتصـادي  کـه دورانة قاجـار، دور علماي شـیعه در بیانات اند؟ براي پاسخ به این سؤال، عملکرد واقداماتی داشته

آن ایـن بررسـی  ۀاست. نتیجشده بررسی  »تحلیل محتواي کیفی«متون تاریخی بر اساس روش  در ،غرب به ایران بوده
تأسـیس حمایـت از  ترویج کاالهاي داخلی، تشویق و تحریم کاالهاي خارجی و در ،است که عالمان شیعه با صدور بیانیه

ایـن زمینـه  نقش زیـادي درزندگی،  قناعت در تعهد عملی به استفاده از کاالهاي داخلی و هاي اقتصادي داخلی وشرکت
  اند.داشته

  تحریم. داخلی، خارجی،، ایرانی، کاالی، سرمایه، ملّشیعه، تولید،  لماع ها:کلیدواژه
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  مقدمه
رهبري جامعۀ اسـالمی در آن هدایت و برعهده دارند و اي که علماي شیعه همواره بر اساس وظیفه

انـد. امـا موازین شرع است، اقدامات گونـاگونی انجـام دادهراستاي احکام اسالم و عصر غیبت در 
مباحث خاص دینـی، اقدامات عملی علما عموماً در ذهنیت عمومی جامعه این است که وظایف و 

شـبهات  گـویی بـه سـؤاالت وپاسـخامامت جماعـت و  خطابه و دینی، وعظ و مثل برپایی مراسم
هاي خـاص عرصـههـاي علمـاي شـعیه در رو، فعالیتشرعی مردم بـوده اسـت. ازایـناعتقادي و 

کمتـر بیـان شـده اسـت. فرهنگ اجتماعی کمتر مورد توجه بوده و المللی و اقتصادي، سیاسی، بین
منـاظرات  حفظ مواریث دینـی، مقابلـه بـا شـبهات اعتقـادي،هاي زیادي از اقدامات علما در نمونه

حفظ اقتصاد ملی یا هویت ملـی یـا  عقیدتی سراغ داریم. اما اگر از نقش علماي شیعه درمذهبی و 
حالی اسـت این زمینه وجود دارد. این در منافع ملی کشور سخن بگوییم قطعاً اطالعات کمتري در 

هاي زندگی بشر برنامه دارد، طبیعتاً عالمـان براي همۀ عرصهاست و  که چون دین اسالم دین جامع
جامعـه برعهـده دارنـد، اجراي آن در هاي دینی و حراست از آموزه اسالمی، که وظیفۀ تبلیغ دین و

تاریخ معاصـر ایـران، کـه دورة سیاسی نیز فعال باشند. در  هاي اقتصادي، اجتماعی وعرصهباید در 
فرهنگی غرب به این کشور است، همواره شاهد حضور زیرکانه می، اقتصادي، سیاسی و هجوم نظا

مواجهـه بـا ایم. یکی از اقدامات علمـاي شـیعه در مقابله با این تهاجم بوده مؤثر علماي شیعه درو 
این مقالـه سرمایۀ ایرانی است. حمایت از کار، تولید و هجمۀ اقتصادي، دفاع و ویژه به ها،این تهاج

  کند.این مسئلۀ اقتصادي را بررسی مینقش آنها در 
نقش و آثار شـرکت « ۀمثل مقال ؛آثاري منتشر شده است ،این موضوع خصوص الزم به ذکر است در

یعنـی  ،به یکی از اقدامات مذکور که صرفاً مصطفی مرتضويبه قلم آقاي » خودکفایی ۀاسالمیه در اندیش
بـه قلـم » د مدرسیرهیافت امنیتی آقانوراهللا نجفی و شه« ۀه است. همچنین مقالپرداخت »شرکت اسالمیه«

که به مباحث امنیتی در بعد فرهنگی، قضایی، نظامی و اقتصادي پرداخته که یک بعـد  رشید رکامیانآقاي 
 آقـانوراهللاقـدام اقتصـادي  خصـوصدر  آن هم صـرفاً ،یعنی بعد اقتصادي با این مقاله نزدیک است ،آن
که ایشان نیـز  اهللا استاديتآیمتعلق به  »سیاسی - ده فتواي مذهبی« ۀشرکت اسالمیه. همچنین مقالویژه به

محتـواي بـارة اند و تحلیل چندانی دري علما را به صورت سند تاریخی ذکر کردهواتعداد محدودي از فتا
به تفصـیل بـه دو اقـدام  هک» سپیکار پیروز مرجعیت شیعه علیه استعمار انگلی« ۀآن ندارند. همچنین مقال

اي نیـز بـا عنـوان پرداختـه اسـت. مقالـه »رژي«و  »رویتر«در قراردادهاي  شیرازيو مرحوم  کنیمرحوم 



   ۷ دورة قاجاري در رانيا يةسرما کار و د ملی ويت از توليحما عه درينقش علمای ش

بـه  منتشر شده کـه صـرفاً رضا اسالمیتألیف » ایرانی ۀمبانی فقهی حمایت از تولید ملی و کار و سرمای«
  ی.هاي تاریخنه نمونهاست، مبانی فقهی بحث پرداخته 

یا مرحوم صـاحب عـروه  اعلی کنیاهللا ملّتآیهایی دربارة برخی علما، مثل نگاريهمچنین تک
) نوشـته 1387؛ نجفی، 1390(نجفی، آقانوراهللا اصفهانی و  آقانجفی اصفهانییا  )1386(ابوالحسنی، 

اجتمـاعی ایـن بزرگـواران پرداختـه و ضـمن آن برخـی از ـ  شده که به زندگی و حیات سیاسـی
هاي ملی بوده، ذکر کرده است. تفـاوت اقدامات آنها را که در زمینۀ حمایت از منافع ملی و سرمایه

این مقاله با تحقیقات مذکور در این است که اوالً، یک نگـاه کلـی بـه عملکـرد علمـا در کـل دورة 
و فتـاوا  هاقاجاریه در موضوع مذکور دارد، ثانیاً، به روش تحلیل محتـوا، بـه تحلیـل مـتن اعالمیـه

ها و فتاوا و سایر اقدامات را بررسی و تحلیل و در یک هاي صدور اعالمیهپرداخته و علل و انگیزه
ایـن » حمایت از کار و سـرمایۀ ایرانـی«بندي کرده و با نگاه موضوع روز، یعنی قالب خاص، دسته

نوآوري و تفـاوت ایـن بندي تحلیل را انجام داده است که این زاویه نگاه و این نوع تحلیل و دسته
  آید.شمار میمقاله با سایر آثار منتشرشده در این زمینه به

  هاي اقتصادی داخلييس شرکتحمايت از تأس الف. ترغيب و
اسـت. بـوده تقویت اقتصـاد داخلـی  ،مقابله با هجوم اقتصادي غرب یکی از راهبردهاي علماي شیعه در

تـرین هاي اقتصادي داخلی است. مهمحمایت از تأسیس شرکت تشویق و ،این زمینه یکی از اقدامات در
از  پـسهفت سـال  قریبیعنی  ،ق1316سال  در »شرکت اسالمیه اصفهان«مصداق این حرکت، تأسیس 

اهللا آقـانجفی تآیـمرحـوم  ،مجتهد بـزرگ اصـفهان همت دو اصفهان است. این شرکت با در قیام تنباکو
بـروز فوایـد  و، تأسـیس شـد. پـس از قیـام تنبـاکو حاج آقانوراهللا اصـفهانیبرادرشان شهید  و اصفهانی

کاالهـا نداشـتن نـد کـه عـالوه بـر حضـور کردریزي مـیگونـه برنامـهبزرگوار ایـن شمار آن، این دوبی
بـه  ،با ابتکـار ایرانـی تولید بسیج نموده و برايزندگی مردم، امکانات داخلی را  منسوجات خارجی در و

تحریم کاالهاي بیگانـه را بعـد اثبـاتیِ عملـی  و دننملت را براي حمایت از آن تشویق ک و زندپرداب تولید
(مسـجد شـاه)  »جامع سلطانی«مسجد  از مراسم نماز جماعت در پس آقانجفیمرحوم رو، ازاینببخشند. 

 کاالهـا و از مصـرف سـتروایـات، از مـردم خوا مهمی بـا اسـتناد بـه آیـات و طی سخنرانی مبسوط و
ها نامــه بــه مصـرف کاالهــاي داخلــی روي آورنــد. ایشــان در ننــد وکمنسـوجات خــارجی خــودداري 

  .)61- 59، ص 1387(نجفی،  دکرمیتشویق  مردم را به استفاده از کاالهاي اسالمی ،هاي بعدياعالمیه و
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 آقـانجفی اصـفهانیرابطـه بـا نقـش  اصـفهان، در بـه نقـل از خبرنگـار خـود در المتینحبلروزنامۀ 
  نویسد: میباره این در

[آقانجفی] ـ مدظله العالی ـ عنوان مفصلی را مـن بـاب تـرك  االسالم حاج شیخ محمدتقیحجۀحضرت 
که منع از  ،قرآن هفت مورد در بیست و اقمشۀ داخله و ترویج امتعه و مصنوعات خارجه در منسوجات و

... علمـاي اسـالم انـدم، ارشـاد فرمودهعنوانی بسیار عام فه ، بیانی خیلی مفصل ومعاشرت خارجه است
اسـالمی  ۀتشیوق عموم بـه امتعـ از بذل نصایح و اند وشخصاً شرکت مالیه نموده ،این شرکت مقدس در
 واالسـالم آقـاي نجفـی حجـۀکنند... حضـرت اي فروگذار نمیخارجه، دقیقه ۀدوري از استعمال امتع و

راه ایـن شـرکت  جناب آقایان علماي اسالم ـ سلمهم اهللا تعالی ـ در نوراهللا] وآقا[حاج ثقۀاالسالمبندگان 
  .)9، ص 20، ش نالمتی(حبل اندمقدس، از هستی خود گذشته

  رانیيا يةسرما کار و د داخلی ويت از تولي. حما۱
 حفـظ و ۀعرصـ ت، با اهداف مهمی درداشیک خاتمه  فصل و 43قوي با  ۀناماین شرکت که یک اساس

هایی کـه بـه نامـه در نجفی اصـفهانیآقـامقابل نفوذ اقتصادي بیگانه تأسیس شد.  تقویت اقتصاد ملی در
 حـد خودکفـایی اقتصـادي و این زمینه در به پیشرفت در ،نوشت المتینحبل ۀاز جمله روزنام ،مطبوعات

  گانه اشاره کرد:به بینداشتن احتیاج 
امتعۀ اسالمیه زیـاده  توجه اسالمیان، موجبات رواج صنایع و رجاء دارم که به حسن اهتمام علماء اعالم و

ـین  اصفهان و شیوع بشود؛ چنانچه در ترقی و بر این، یوماً فیوماً در توابع، لبـاس اغلـب مسـلمانان از هم
طوري شایع خواهد شـد کـه کفایـت هشاءاهللا تعالی بدارد. انرواج  باشد وامتعۀ اسالمیه می منسوجات و

ملبوسـات غیـر . ... مسلمین را حاجت به منسـوجات و)17، ص 19(همان، ش  عموم اسالمیان را بنماید
  .)25(همان، ش  نباشد

اقتصـادي  اجتمـاعی وـ  توجه عالمان دینی به مسائل سیاسـی به آگاهی و ثریا ۀروزنام ،بر همین اساس
  :ستایران دان پیشرفت در ترقی و ةاین عالم دینی را آغازکنندویژه به اره کرد واش

درصدد ارتقاء بدان مدارج  ترقی آن را شناخته و امر دولت ایران، معنی وطن و ... رؤساي روحانی ملت و
تاریخ ترقی ایران قـرار  االسالم آقانجفی ـ مدّ ظله العالی ـ را سرآغازحجۀاند. اگر نام مبارك عالیه برآمده

  ).47ق، ش1317(ثریا،  سزاست... دهیم، شایسته و
ایـن عـالم  ۀمتفکرانـ شده حاکی از دیـد وسـیع واهداف تعیین این شرکت و ۀناماساس گوناگونفصول 
زمان خـود اسـت کـه بـراي حـل ایـن  ۀمشکالت اقتصادي جامع توجه دقیق وي به معضالت ودینی و

اهـداف کلـی تأسـیس شـرکت  ،این شـرکت ۀناماساس در اقدام به تأسیس این شرکت نمود. ،مشکالت
  شده است: ذکرگونه این



   ۹ دورة قاجاري در رانيا يةسرما کار و د ملی ويت از توليحما عه درينقش علمای ش

  نسبت با کار تجارت فردي؛ شرکت در ندازي کمپانی وادسترسی به سود بیشتر اقتصادي از طریق راه. 1
 خارجی؛ ۀخروج از ذلت احتیاج به امتع. 2
 برابر تجارت خارجه؛ شتر تجارت داخله درتقویت هرچه بی تثبیت و. 3
  جلوگیري از خروج ثروت داخلی به خارج از کشور؛. 4
  کارگري نزد بیگانگان؛ اي آینده به خارج از کشور براي مزدوري وهجلوگیري از مهاجرت نسل. 5
ع نـومـأکوالت داخلـی نسـبت  ر بودن منسـوجات وتامر معیشت مردم به علت ارزان تسهیل در. 6

  ؛آنها خارجی
  دولت؛ ملت و ةالگویی تجاري براي آیند ئۀارا. 7
 .جلوگیري از رواج معامالت ربوي بیگانگان. 8

، احتیاج نداشتن بـه بیگانگـان، ممانعـت از خـروج »کار جمعی به جاي فردي«چنانکه پیداست، تأکید بر 
مردم از جملـه اهـداف اصـلی تقویت اقتصاد ملی، و حل مشکالت اقتصادي نیروي کار و ثروت ملی و 

شرکت است؛ مشکالتی که تقریباً همگی امروز از جمله مشکالت اقتصادي جامعه ماست (ر.ك: نجفـی، 
  اند:گونه بیان کردهکارایی آن را ایننامۀ آن، فواید و اساسگذاران این شرکت در ). بنیان34- 32، ص1384

 یختۀ تجارت داخلۀ ما را محکم خواهد نمود. ملـک ورشتۀ گس [این شرکت] آب رفته را به جوي آورد و
رجی دهد. ما را از ذلّت احتیاج بـه امتعـۀ خـاشدة ما را حیات میاحیاي صنایع منقرض وطن ما را آباد و

 ،رود موقوف داردثروت مملکت ما می عوضش روح و خارج که در ةشدهاي قلب فسادرهاند. قماشمی
ـنعت که فعالً ،صنایع استادان خودمان را و هاي تماشـاخانه در گران عـالم اسـت وجاذب انظار تمـام ص

هـاي مملکـت را شوسـه دهـد. راهدارند، به حال اولین عود میکمال احترام نگه می خارجه به یادگار در
انصـاف نجاتمـان تعدّي محتکرین بـی سالی ونقل ما را سهل خواهد نمود. از قحط آهن کرده، حمل و و

برادران دینی ما بـه خارجـه مسـافرت  که هزارها از نفوس و ،سال کند. دردهد. اطفال ما را تربیت میمی
شغل داخلۀ مملکت بـاز  سپارند، به کار وکمال ذلت به مزدوري غیر مذهب ما، جان شیرین می کرده، در

  .)49- 48ص  (همان، خواهد داشت

    . استقبال اقشار جامعه از محصوالت شرکت۲
آنها بر کشـورهاي  ۀسلط مقابله با نفوذ اقتصادي بیگانگان و که براي تقویت اقتصاد داخلی و ،این شرکت

بهجـت مـردم از توفیـق ایـن  میزان سرور و و را در پی داشتاستقبال عظیم مردم  ،تأسیس شداسالمی 
ایـن  ۀهنگـام ورود اولـین البسـکاشان بـه  از جمله بوشهر و ،برخی شهرها ي بود که دراشرکت به اندازه

  حرارت آمده است: توصیف این شور و در د.نراه انداختبه بزم  شرکت، مجلس جشن و

۱۰     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

ـیچ عیـد از اطفـال ندیـده بـودم. شریف مالحظه شد کـه در اهالی از وضیع و سرور در چنان وجد و ه
سایر اهـالی  مأمورین گمرك و ايههمین یک نکته شاهد است که بلژیکی ،تعریف منسوجات وطنی در و

، ش المتینحبـل( مودند. الفضل ما شهدت به االغیارننهایت توصیف می خواه خریدند وخارجه از این تن
  .)15، ص29؛ ش 25، ص 24

اخبـار  خارجی نیز به شدت نسبت به این حرکت توجه نشـان دادنـد وهاي داخلی و رسانهمطبوعات و 
تشـکر از  هایی که درنامه در اصفهانیقا نوراهللا آحاج و آقانجفیدند. کرتشر میآن را من ۀتوسع گسترش و

 ۀنامـ نـد. دردنـام بر »جهـاد اقتصـادي«یـک  ۀمثابـاز این حرکت به ،ها به این اقدام نوشتندتوجه روزنامه
  آمده است: ثریا ۀایشان به روزنام

 ؛اجر عظیم دارد عنداهللا ثواب و جهاد است و ۀمنزلاین عمل خیر، امروز به گمانم این است اقدام در
ایـن مـدت قلیـل، منسـوجات  امت ناجیه را از احتیاج به کفار مانع بزرگی است... در ملت و چه

اجناس نفیسـه  بسیار اشیاء و ترقی نموده است و شرکت اسالمیه بین المسلمین خیلی رواج یافته و
  . )47ق، ش1317(ثریا،  ندااختراع کرده

بیگانگـان بـر  ۀمقابله با سـلط اسالمی و ۀحفظ منافع اقتصادي جامع جهت که در ،همچنین نوع این اقدام
علمـاي بزرگـی  گردید وگوناگون را موجب مناطق  حمایت جدي علماي مسلمان در ،امت مسلمان بود

، نجـل میـرزا خلیـلمیـرزا حسـین ، محمدکاظم یزديسید، محمدکاظم خراسانی املّ چون آیات عظامهم
معــروف بــه  هللا شــیرازي اصــفهانیامیــرزا فــتح، ا محمدحســن مامقــانیملّــ، محمــد الغــروي الشــربیانی

هاي شـکلبـه  اصـفهانیصدرو  »محـدث نـوري«معـروف بـه  میرزا محمدحسـین نـوري، »شریعتمدار«
اهللا تآیـ، نمونـه رايبـ اسـتند.به حمایت از آن برخ ،تألیف کتاب فتوا، اعالمیه، سخنرانی ومثل گوناگون 

اسـتفاده از  و» لـبس لبـاس عـزّت« و »خلع لباس ذلّت«از شاه خواست تا با  ،اينامه در آخوند خراسانی
اسباب آسایش عموم عبـاد  تقویت دولت عظمی و ترویج ملت بیضاء و«هم به  ،»اسالمیه ۀمصنوع ۀالبس«
النـاس «کـه بـه مقتضـاي  ،هم باعث شود تا ملت وبپردازد » نقاطبین بالد محروسه ایرا ترقیات عامه و و

بـه از جامـه عاریـت  ،پیـرایشرا خـویش  ۀکهـن جامـ«وي را ادامه دهنـد کـه  شیوة» علی دین ملوکهم
  .)13، ش ثریا(ر.ك:  است» خواستن

 روسـتا شهر وگوناگون نقاط ۀ شیراز، علما برخی از وعاظ را روان برخی شهرها از جمله در حتی در
ۀ شـرکت اسـالمی«بخواهند که از این به بعـد، تنهـا از منسـوجات  آناناز  تا به مردم اطالع دهند و کردند

هاي تـاریخی قابـل اعالمیـه این مکتوبات و آنچه در. )12، ص18المتین، ش(حبل استفاده کنند »اصفهان
پوشـیدن «هایی مثـل اژهآن است. استفاده از و منطق گفتاري مندرج در پژوهش است نوع نگاه و دقت و

مفاهیمی که از فرهنگ سیاسی شـیعه منبعـث شـده اسـت مـا را بـه  و» خلع لباس ذلت« و» لباس عزت



   ۱۱ دورة قاجاري در رانيا يةسرما کار و د ملی ويت از توليحما عه درينقش علمای ش

 دهـدسیر تحـوالت آن سـوق می دوران قاجار و تر تکوین سیاست دینی شیعه درژرفتر وموضوع مهم
  .)71، ص1384(نجفی، 
اسـتقالل  ن اسـت کـه بـراي رسـیدن بـه خودکفـایی واین اقدامات وجود دارد ای مهمی که در ۀنکت

پرهیز از تجمل تأکیـد فـراوان  بر قناعت ومبتی اقدام ملی  رونق تولیدات داخلی بر حرکت و اقتصادي و
  فرمایند:می خود هايیکی از سخنرانی در حاج آقا نوراهللا اصفهانیکه چنان ؛شده است

 ةانـداز مقـدور و رفع احتیاج از خارجه به قدر متحتم که در الزم و حوزة اسالمیه امروزه بر ملت ایرانیه و
تـا  خود استعمال نماییم و ۀمیسور بکوشیم؛ یعنی لوازم زندگانی را ... تا آخرین درجۀ امکان از امتعۀ داخل

ایـن  از خارجه نخـریم و خشن باشد، دربند ظرافت نباشیم و اگرچه به اضعاف قیمت و ،مملکت خود در
ـپاریم سرمایه و بندیم و ملی را کار اقتصاد ملکی و ، بـه نقـل از 183(همـان، ص نقود را به خارجـه نس

  .)14ش ق،1325روزنامۀ جهاد اکبر، 
. روز بـه روز افـزایش یافـت ،کـردنسـاجی فعالیـت می ةحوز که در ،استقبال از محصوالت این شرکت

مـدارس جدیـد از منسـوجات ایـن  نظامی، مـدارس علمیـه ونیروهاي رسمی هاي براي لباسرو، ازاین
  .ق)1325؛ انجمن مقدس ملی اصفهان، 11، ص10، شالمتینحبل( شدشرکت استفاده می

 فعاليت شركتة گستر. ۳

هاي فراوان از محصوالت شرکت مزبـور، شـرکت بـه سـرعت حمایتاستقبال و شده و با اقدامات انجام
ه ببیشتر شهرهاي ایـران شـعدر  قلمرو فعالیت خود را از شهر اصفهان فراتر برد وتوانست توسعه یافته و 

ایی هشعبهتوفیق شرکت تا حدي بود که فعالیت آن فراتر از مرزهاي ایران هم رفت و دایر کند. گسترش 
بر صاحب کاحاجی علی و حاجی میرزا اسداهللا کاشانیلندن (با وکالت ، شهرهاي پاریس از این شرکت در

مـدیر  میـرزا علـی محمـدخان کاشـانی و محمدجواد مشکی اصـفهانیا میرز(با وکالت  )، مسکوشیرازي
)، بمبئـی (بـا وکالـت لتجار اصـفهانیاحاجی میرزا محمدشفیع آقا امین)، اسالمبول (با وکالت ثریا ۀروزنام

مـدیر  مؤیداالسـالمت )، کلکته (با وکالـحاجی محمدجواد عرب کرمانی و لی شوشتريعحاجی سلطان
 حـاجی سیدحسـین افنـدي و حـاجی سـیدمحمدکاظم اصـفهانی)، بغداد (با وکالـت لمتیناحبل ۀروزنام

  شد. ایجاد)، قاهره، و... نیز لعابدین تقی اوفاحاجی زین)، بادکوبه (با وکالت اصفهانی
به برخی امـور  نساجی فراتر رفت و ةکاري شرکت از حوز ةحوز ،فعالیت اقتصادي شرکت ۀبا توسع

بـه تعبیـر آن  وریسـی نخ ۀانـدازي کارخانـآهـن، راهساختن راه نقل و حمل و ةمثل حوز ،مهم اقتصادي
  نیز گسترش یافت.  »تابیریسمان« ،زمان

۱۲     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

 به خطر انداختن منافع استعمار. ۴

اسـتعمارگران  اقتصـادي ۀسلط که با هدف مقابله با نفوذ و، »اصفهانشرکت اسالمیه «افزون گسترش روز
نماینـدگان انگلـیس،  ا وهـزنامـهکـه روايگونهبه ،گرفته بود، موجب لطماتی به منافع بیگانگان شدل شک

  :خلیج فارس اعالم کردند ۀمنطقتمام  آن را سکته به منافع انگلیس در ۀتوسع
تجـارت، خاصـه تجـارت اهمیت  و قدر ود ایرانیان اندك اندك از خواب غفلت بیدار شده وشمعلوم می

آن  این شرکت اهمیت دارد این است که علماي ایـن ملـت نیـز در چیزي که در، دانسته شرکت را نیکو
بلکه  ،اصفهان بزرگی به تجارت انگلیس در ۀاگر این شرکت معتبر شود، سکت ند. وامشوّق شرکت دارند و

ان از رونـق نیفتـد، شـبازار تجارت ،آینده فتار کنند که درباید تجّار ما نوعی ر خلیج فارس وارد آید. و در
ـته شـود ریب باید منتظر خبر بود که بازار تجارت مـا درقاالّ عنو ، 47ق، ش 1317(ثریـا،  اصـفهان بس

  .)، به نقل از: روزنامه کامیرشل انگلیس11ص

ود که سـفارت انگلـیس را به قدري زیاد ب» اصفهان شرکت اسالمیه«عایدات  رشد روزافزون معامالت و
یادداشـتی بـه وزارت در تا جایی کـه سـفارت انگلـیس  ،دادندیشی قرار اچاره یري وگمعرض موضع در

  :کشورمان نوشتامور خارجه 
ـندبسد، علماي آنجا بیشتر بر ضـد تجـارت خارجـه مـیراز قرار اطالعاتی که از اصفهان می علنـاً ... اش

چند روز قبـل از ایـن گفتـه  ،مسجد جناب آقا نوراهللا در... خارجه را بخرند ۀویند که مردم نباید امتعگمی
تجـارت خارجـه را خـارج  واهی است که تجارت داخله را ترغیـب وخبودند که این اقدام، اقدام وطن

اي خـود را از هـتجار خارجـه خانـه مشتریان داخله ورشکست خواهند شد و... [با این اقدام علما] کنند
ـباب خرابـی طشهرهاي دیگر ایران هم همین در و ،ن برخواهند داشتاصفها ور خواهد شد. این فقـره اس

  .)64- 63، ص1384 (نجفی، مملکت است

سـعی  و متوسـل شـدندنیرنـگ  به حیلـه و، ها براي جلوگیري از خطر شرکتانگلیسی ،بر همین اساس
هـاي آن مـانع موفقیت، ه اقدامات شرکت لطمه زدهاهل کتاب ب ند با استفاده از اختالفات مسلمانان وردک

از آنهـا  رفت و لو »شرکت اسالمیه«موقع از جانب اندیشمندان طرفدار اما این طرح ظاهراً بسیار بهشوند. 
کردنـد. از سـوي دیگـر، هوشـیاري اقلیـت  اسانی به مردم، تا حدّ زیادي این نقشه را خنثـرطریق اطالع

[یکـی از القـاب روحانیـان  خلیفه پـادري ،همین خصوص ند. درکمی ارا خنثانگلیس  ۀمسیحی نیز نقش
کـذب  ،لمتیناحبل ۀي به مدیر روزنامامسیحیان اصفهان طی نامه روحانی ارامنه و پاسکال معلم مسیحی]

  :ختاسادعاي انگلیس را فاش 
که شاه عباس صـفوي  نم که از زمانیکعرض می ،طور یقینبه... از دیدن این خبر خیلی متألم شدم

مـا  ۀهـیچ زمـان طایفـ ،که تقریب سیصد سال است ،ضمن این مدت در ،ماها را به ایران کوچانید



   ۱۳ دورة قاجاري در رانيا يةسرما کار و د ملی ويت از توليحما عه درينقش علمای ش

همیشـه مـا را  همچنین علماي اصـفهان .]است[ ر از زمان سالطین قاجار نبودهتراحت ر وتآسوده
رمایند. بـا ایـن لطـف فبه امور راجعه به ما اقدام می ،کمال دقت در ارند ودمی اشته ودمحترم می

 راضی نیستیم کسی این تهمت بزرگ را به ما بزند. خواهش داریم این مطلـب را در ،ملت دولت و
  .ق)1317(حبل المتین،  آسوده دارند ،ما را از بدنامی بیرون آورده روزنامه درج و

حمایـت سـایر  که با همیـاري و ،اقتصادي ۀعرص در انیحاج آقانوراهللا اصفهحرکت جهادي  ،مجموع در
اقتصادي با یـک  ۀعرص برخی از مشکالت جدي کشور در گردیدموجب  ،اقشار مردم همراه شد علما و

، تـا بـودایران  انگلیس در عصري که عصر امتیازات استعماري روس و در حرکت جهادگونه حل شود و
مـا  ۀاقتصادي بیگانگان بر کشور جلوگیري نمایند. امیدواریم هریک از اقشار امروز جامعـ ۀحدي از سلط

هاي عرصـه کـه در ،امـروز جهـاد اقتصـادي بـرداریم و جهت نیز با چنین اقداماتی بتوانیم گامی مهم در
 ،ه اسـتهاي روزافزون جهانی رسیدجمهوري اسالمی ایران به موفقیت جهان اسالم و ،سیاسی گوناگون

حکومـت دینـی را  کارآمـدي نظـام اسـالمی و نـیم وکهایی را کسـب این عرصه نیز بتوانیم موفقیت در
  به رخ جهانیان بکشیم. گوناگونهاي عرصه در

  ج کاالی داخلیيترو م کاالی خارجی ويتحر ه درياعالم صدور فتوا و
مسـلمانان، صـدور  ایرانیـان و ۀسـرمای کـار و حمایت از تولیـد ملـی و یکی از اقدامات علماي شیعه در

تـرویج  حمایـت از کاالهـاي داخلـی و مبنی بر تحریم کاالهاي خـارجی و گوناگونفتاواي  ها واعالمیه
ایرانی اسـت. علـت صـدور ایـن  صنایع داخلی و انواع کاالها و فرهنگ استفاده از پارچه، لباس، کاغذ و

ه کاالهاي خـارجی بـه کشـور بـود ۀرویپیامدهاي منفی ورود بی ازها آگاهی علماي شیعه اعالمیه فتاوا و
از علمـاي بـزرگ شـیعه  ،»صـاحب عـروه«معروف بـه  ،یئکاظم طباطباسیدمحمد اهللاتآی. مرحوم است

  نویسند:میزمینه همین  پاسخ به سؤالی در در
صـانها اهللا تعـالی عـن  - ایران  ۀناس از بالد کفر به محروساز ترتب مفاسد بر حمل اج ،آنچه نوشته بودید

دنیـاي مسـلمین  خرابـی دیـن و ۀکه مای اصناف آن، همیشه ملتفت به آنها و صواب، و -  حوادث الزمان
 ،خیرخواهی مسلمین باشـد که باید از محض غیرت دین و ،دفع آنها ۀتهی از اقدام شما در ام وبوده ،است

  .)177- 174، ص1363اللهی، (آیت شدمزیاده مسرور 

تـرویج  د. تحـریم کـاالي خـارجی ووشـمـیفتاوا اشاره  ها وهایی از این اعالمیهبه نمونه ،این بخش در
گرفـت کـه مسـتند بـه ی صورت میاوتبراي رسیدن به اهداف متف و گوناگونل علي داخلی بنا به هاکاال

  :شوداهداف این اقدامات بیان می ل وعلها اعالمیه متون این فتاوا و

۱۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

  ج کاالی داخلیيترو م کاالی خارجی ويتحر للع. ۱
 یکـی از اهـداف تحـریم کـاالي خـارجی و ایرانـی: ـسرمایه اسالمی افزایش ثروت ملی و  الف. حفظ و

کفـر  سـرزمینپول مسلمانان به  جلوگیري از خروج سرمایه و ي داخلی حفظ ثروت ملی وهاترویج کاال
کـه فتـاواي  ،از مراجع بـزرگ نجـف ،مالعبداهللا مازندرانی اهللاتآیو  آخوند خراسانی اهللاتآیوده است. ب

نهضـت  در باقرخـان و ستارخانچون همسردارانی  ترین عامل حضور مردم ومهم ،کسرويآنها به تعبیر 
انـد، هـدف از خـارجی داده اي که علیه استفاده از کاالهـاياعالمیه ق در1329سال  مشروطیت بوده، در

  اند: منابع داخلی بیان کرده این اقدام را جلوگیري از خروج ثروت مملکت و
البته ایـن معنـی ـ  آله الطاهرینصلی اهللا علیه وـ  پیروان حضرت خاتم النبیین ... عموم غیرتمندان اسالم و

تا به حال بـه چـه  ،بالد اسالمیه خارجه در ۀبینند که استعمال امتعبه رأي العین میرا تا به حال فهمیدند و
تسلط کفـار بـر مسـلمین  فالکت ملت و فقر و نسخ منابع داخله و درجه موجب ذهاب ثروت مملکت و

  .)81ص  ،1391(نجفی،  تسلط کفار بر مسلمین شده فالکت ملت و فقر و داخله و
تحـریم  اي که دراعالمیه نیز در ،مشروطه ةدور از علماي نجف در ،اسماعیل محالتیشیخ محمدمرحوم 

جهـت موجـب  که استفاده از کاالهاي خارجی از دو نمودبه این نکته اشاره  ،کرد کاالهاي خارجی صادر
  کاهش ثروت ملی خواهد شد.

مسـلمین بـه  مـال ایرانیـان و شود ثروت ووجه اول این است که مصرف کاالي خارجی موجب می
  باید از مصرف این کاالها پرهیز کرد:  ،لهئبراي احتراز از این مس ،لذا و جیب اجانب برود

 آنچه مخارج بـرده از گمـرك و ،شودکه از طرف اجنبی بر ما وارد می ،اقمشه و پر واضح است که امتعه
آن مصـارف از جیـب  ۀهم ،حقیقتگیرند. پس دراز ما می ،... سرکش قیمت آن امتعه نمودهو جهاز ۀکرای

 ،حقیقـت ... در شـود][اداره می یابدبه پول ما دوران می ،خود ةآن ادارات به انداز ۀهم شود وما داده می
ـتنقاد شـودتجارت اروپاییان با ما ایرانیان وسیله از  و [دریافـت شـود] اي است براي آنکه اموالی از ما اس

  .)44، ص1390(رجبی،  برسدعمارت بالد آنها  چنگال ما بیرون رود به مصرف تقویت دول و
از ایـن ، تولید داخلی شـده وجه دوم این است که مصرف کاالي خارجی موجب تضعیف صنعت و

  شود:می موجب کاهش ثروت ملینظر، 
حِـرَف وطنیـه  بلکه باالتر، اعراضشان از اجنـاس و ،به همان اندازه کاالي خارجی] و :استعمال آنها [یعنی

کـاالي داخلـی]  :اینها [یعنی [کهنه شدن] موجب مزید اندراس زید رواج آنها وترك نمودن آن باعث م و
آن وجوه نقدیـه از مـا  منسوخ شد و ،صنایع مملکتی که سبب استجالب وجوه نقدیه بود حِرَف وگردید و

بـه ؟ گزیـدمنـزل می هاي ما وارد شده وخانه ساله در نقره که هر طال و ها][قافله آن قوافل و، منقطع شد
دست ما از آن امـوال تهـی  هاي فرنگیان را منزلگاه خود قرار داد وخانه طرف ممالک اروپا رهسپار شد و

  . )443- 442ص (همان، مقابل جیب آنها پر شد در و



   ۱۵ دورة قاجاري در رانيا يةسرما کار و د ملی ويت از توليحما عه درينقش علمای ش

اهـداف تأسـیس ایـن  یکـی از ـگونه که قبالً گذشت همان ـنیز » شرکت اسالمیۀ اصفهان«اساسنامۀ  در
 1305سـال  . وقتـی درذکـر شـده بـودیري از خروج ثروت داخلـی بـه خـارج از کشـور شرکت جلوگ

نسـبت بـه مـرگ  نمودنـد و صـادر» خطر است وطن در«عنوان  بااي نامهقطع »اصناف اصفهان ۀاتحادی«
 ۀحتی المقدوراز امتعـ ،من بعد«تصمیم گرفتن  هشدار داد و» مصرفبی ۀورود امتع«اقتصادي ایران بر اثر 

نیـز بـا صـدور  حـاج آقـا نـوراهللا اصـفهانیبه تولیدات داخلـی قناعـت نماینـد،  و» اجانب احتراز کرده
  د:وگونه تأیید نمرا اینمزبور  ۀحرکت اتحادی ،»خطر است اسالم در«اي با عنوان اعالمیه

ـته کس بستگی به ایـن هر جانب وامیدوارم اول کسی که تأسی به آن هیئت محترمه نماید این جانـب داش
ثـروت مملکـت  احتیاجات از خارجه بالمره مقطـوع و داخله رواج و ۀرفته رفته امتع بوده باشند و باشد،

 واردات ایران کامالً توازن صادرات و العاده بشود ومسلمین فوق عزت اسالم و اقتدار و شوکت و زیاد و
  .)293- 292ص ،1378منش، (بصیرت بشود
به نقد حاکمیت اسـتبدادي عصر مشروطیت نوشت و که در  مسافرمقیم و  رسالۀایشان همچنین در 

اقتصـادي آن پرداخـت، یکـی از آثـار اقتصـادي حکومـت آثار سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و و 
خـروج استبدادي را، که از لحاظ اقتصادي وابستگی به خارج است، اعطاي امتیازات به بیگانگان و 

  :ذکر کردپول از کشور ثروت و 
فاقۀ ایم اسباب فقر و گذارده» صناعت//و » تجارت«تأملی بشود همین اعمالی که اسمش  اگر اندك

باشند به اجرت بسیار مختصري. بـه علـت واقع، مزدور اجانب میکه تجار ما دردولت ما شده؛ چرا
ین اجانـب همـنماینـد و نقره حمل به خـارج میسال، چندین هزار تومانِ ما را از طال و اینکه در 

از  )اسـت ونیـلیم میکرور معادل نـ ک(یسالی کُرورهانمایند وها را اسباب محموله تجارت میپول
  ).390ص، 1384 نمایند (نجفی،مملکت ما جلب می

تأسـیس کارخانجـات  گذاري داخلـی وایشان راه مقابله با این اقدام را ایجاد امنیت اقتصادي براي سرمایه
  دانند: بازگشت ثروت کشور به داخل میمنظور به علمی،به شیوه کشاورزي تقویت  داخل کشور و در

واردات باشـد کـه  تجارت داخله را فراهم آورد که از اول صادرات مملکت به قدر باید اسباب کسب و
داد ... باید به رعایـا اطمینـان تجارت از دست نرود ۀبالمره سرمای پول از ایران خارج نشود. ... و این قدر
نماینـد بـه صناعت می اند تجارت وخارج رفته اشخاص که در هاي خودشان را به کار بیندازند وکه پول

عایـد آنهـا  مناعـت د تجـارت ویـآنها را تشویق کرد تا فوا امنیت تامه به مملکت وارد کرد و مهمانی و
داخله پـول  در قرار صد، پنج بگذارند وهاي خارجه از بانک هاي خودشان را درمملکت شود. نروند پول

مزیـد  ... قهراً رفع حاجـت ونساجی داشتیم ریسمان و ۀ... اگر کارخان)369و  368ص  (همان، نابود شود
ـباب معدن معتبر ایـران اسـت ،واقعکه در [کشاورزي] هم فالحت باشد وترقی مملکت می ثروت و ... اس

  .)391ص  (همان، هزارگونه ثروت بود

۱۶     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

کـه  ،الرسـتان فارس و ۀمنطق ۀعالم برجست و میرزاي شیرازياز شاگردان  ،عبدالحسین الريسید اهللاتآی
الی مبنـی بـر ؤپاسخ به س این منطقه نمود، در قاجاریه اقدام به تشکیل حکومت محلی در ةاواخر دور در

به خروج ثـروت ممالـک اسـالمی بـه حکم استفاده از کاالهاي خارجی، حرمت استفاده از این کاالها را 
  :مستند ساختکمک به کفار  ممالک بیگانه و

اسـتعداد رود اعانت [کمک] بـه اعـداء دیـن و امروز آنچه پول از بالد اسالمیه به بالد خارجی می
 سیاسـۀً ومسلمین. [پس] حرام است استعمال آنهـا [آمادگی] کفار است براي ریختن خون اسالم و 

... عدم وجـود اشـیاء وطنـی اسـالمی صورت اضطراب والمسلمین مگر در لالسالم و  حفظاً دیانۀً
  ).174ـ173ص ،1363 اللهی،(آیت

یکی از اهداف اصلی تحریم کاالهـاي خـارجی  استقالل اقتصادي:صنایع داخلی و ب. حمایت از تولید و 
رونق کارخانجـات  داخلی کشور و هايحرفه صنایع و تقویت تولیدات و توسط علماي شیعه حمایت و

اسـماعیل مدمحشـیخ  اهللاتآیعمران کشور بود.  آبادي و ها وکارخانه ها وجلوگیري از تعطیلی کارگاه و
 سیاسـی داراي نظریـات جالـب توجـه و ۀنظریـ اندیشه و ۀزمین که در ،از علماي نجف اشرف ،محالتی

تـأثیر  به بحث رواج کاالهـاي خـارجی و ،ابتداي مشروطیت منتشر شد اي که دراعالمیه مهمی است، در
  نویسد:می، تولیدات داخلی اشاره کرده آن بر زوال اقتصاد و

انـدراس گذاشـت و صنایع ایرانیه رو به انحطاط و بدین واسطه [رواج کاالهاي خارجی]، حِرَف و 
هـا کـه چـه خانوادهحواشی آنها بـاال گرفـت. اجزاء و  پریشانی ما بین صاحبان آن حِرَف وفقر و 

 ... آیا دیگر سزاوار نیست که از خواب غفلت بیـدار شـویم وشدها که بسته چه کارخانهبرچیده و 
چشـم از زخرفـه ملـت خـود نمـاییم و  قوت مذهب و آبادي مملکت و اموال خود را مصرف در

 -المقـدور حتی –ه اجناس وطنیۀ اسالمیه خـود سازي امتعۀ خارجه بپوشیم و بصورت] و تزیینات[
ذلـت مسـلمین را، کـه از حـد ترقی دهیم و  صنایع خود را تدریجاً توسعه و حِرَف واکتفا کنیم و 

آبـاد ممالک اسالمیه، که موطن شریعت حق الهیه اسـت، معمـور و گذشته، به عزت مبدل نماییم و 
  ).345-344، ص1390 کنیم (رجبی،

همچنـین  اطرافیـان و درباریـان و اعـم از شـخص شـاه و ،ن حکـومتیوالئمسـ :چنین معتقدندایشان هم
هاي علمیه نیز وظیفه دارند بـا اسـتفاده از طالب حوزه علماي دینی و مجلس شورا و نمایندگان ملت در
تـرویج فرهنـگ  تبلیغ کاالهاي داخلی و وموضوع براي حمایت از این  ،اقدامات دیگر کاالهاي داخلی و

  تالش نمایند: ،مصرف کاالهاي داخلی
سوز نوع [مردم] باشد ...، وکالء ملت کـه بایسـت دلشخص سلطنت که بایست خیرخواه رعیت و 

حق در ... چه قدر امور ارائه دهند کلیۀرشاد نوع را در صالح و عقول منتخبۀ مملکت بوده باشند و 
مستحسن است که اوالً قامـت خـود را بـه البسـۀ  و انظار همه نیکودر زیباست و آنها خوشایند و 



   ۱۷ دورة قاجاري در رانيا يةسرما کار و د ملی ويت از توليحما عه درينقش علمای ش

مقـام تقنـین قـوانینی کـه از مُعِـدّات  ]، پـس از آن درلباس اسالمی بپوشـنداسالمیه مُخَلَّع نمایند [
  ] این امر است، برآیند (همان).کنندهکمک[

از آنهـا پیـروي » اکـابر سایر اعیـان و«گونه عمل کنند بزرگان مملکت این ولین وئاگر مس :ایشان معتقدند
چشـم نـوع  اجزاء علوم دینیه کـه قائـد ملتنـد و حواشی و ۀقاطب عموم علماي مملکت و«اگر  و ،دایننم

از آنهـا تجنّـب  امکان بریزند ولبس برآیند، مالبس اجنبیه را قدر مقام خلع و مردم به افعال آنهاست... در
جـاري  ر ویـبالد اسالمیه بـه اسـرع وقتـی دا کارخانجات الزمه در«را استفاده کنند، » وطنیه ۀالبس کنند و

  (همان). »خواهد شد
بـه  کـه ظـاهراً ،اينامـه در ،عصر مشروطیت از مراجع تقلید شیعه در ،محمدکاظم یزديسیداهللا آیت

ن انامیـان مسـلم ضـعف تولیـد در و اقتصـاد صنعت و ها درنسبت به نفوذ خارجی نوشته،یکی از تجار 
ن را بـه انامسـلم ابراز نگرانـی کـرده و ،معامالت به جاي تولید گري درواسطه روي آوردن به داللی و و

  :است نمودهتشویق رسیدن به استقالل اقتصادي  برايتولید  کار و
منشـأ ثـروت  عـزت و ۀکه مای –ارت تج صنایع و کسب و ۀرشت که خارجه به انواع حِیَل، ،این زمان در

نافذ  مجاري عروق ایشان راسخ و مثل خون در منحصر به خود نموده و از دست مسلمین ربوده وـ  است
مناسـب اسـت  ،اجناس خارجه شـده ... شراء بیع و منحصر به داللی و ،شغل اهل اسالم به تدریج شده و

بـه تأییـدات  رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و ،تدریجبه  مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و
ـتت در تحمل عملگی کفار و سؤال و احتیاج و از ذلّ فقر و ،ربانیه ـنی،  بـالد کفـر برهنـد... تش (ابوالحس
1386.(  

توصـیه داخلـی  کاالهـاي اسـالمی و و هـابه اسـتفاده از لباسـ االمکان حتیـ ن را اادامه، مؤمن ایشان در
  کنند:می

هـر [ مهما امکـن –تأسی به رؤساي ملت نموده، بر حسب غیرت اسالمیت  امیدوارم اخوان مؤمنین اقتدا و
تـا ممکـن  ،اقتصار به همان ملبوسات اسالمی نمایند، بلکه درتمام اثاث البیـت خـود – ]ممکن استقدر

 مسلک خود، از شباهت به کفـار بپرهیزنـد مطعم و ملبس و در اکتفا به مصنوعات اسالمی نموده و ،است
  .)162ص (همان،

تشـکر از مقـاالت ایـن روزنامـه  بـراي المتینحبـل ۀکه بـه روزنامـ ،اينامه در آقانجفی اصفهانیاهللا آیت
تأکیـد  »صنایع داخلی ۀضرورت توسع«بحث  ر، بشتنو» اصفهان شرکت اسالمیه«حمایت از  تأیید و در

  :ورزید
امتعه اسالمیه زیـاده توجه اسالمیان، موجبات رواج صنایع و ء دارم که به حسن اهتمام علماء اعالم ورجا

ـنایع و اهتمـام در شیوع بشود ... بایـد سـعی و ترقی و در فیوماً بر این، یوماً اسـالمیه  ۀامتعـ تکمیـل ص
  .)17، ص19ش، المتین(حبل استعمال نمود ترغیب مسلمانان در و

۱۸     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

اخـالق رذیلـه  ، بـه تـرویج عقایـد باطـل وشذرات المعارفکتاب  در آباديشیخ محمدعلی شاهاهللا آیت
اظهـار  ن صـرفاًابسیاري از متـدین است: معتقد کند ومملکت اسالمی اشاره می رفتارهاي ناشایست در و

هـاي . ایشـان یکـی از راهراه حـل نیسـتند دنبـال عـالج درد و نماینـد ومیاکتفا تأسف از وقایع مذکور 
ایجـاد «دانـد: زراعـت داخلـی می ها، صنایع وجامعه را حمایت از شرکت مناسب براي اعتالي دینی در

 اقمشـه تـرویج البسـه و زراعـت و صـناعت و شرکت از روي قواعد علمیه، براي تجـارت مشـروعه و
  .)8، ص 1360 آبادي،شاه» (مملکتی مصنوعه اسالمی و

فتـاواي علمـا مکـرر آمـده اسـت.  در ،جاي کاالهـاي خـارجیبر استفاده از کاالهاي داخلی بهتأکید 
منتشـر شـده کـه » شناسان ایـرانوطن خواهان وقابل توجه اسالم«مطلبی با عنوان  المتینحبل ۀروزنام در

اسـتفاده از و صـورت امکـان  ات مردم از علما مبنـی بـر حکـم اسـتفاده از کاالهـاي خـارجی درئاستفتا
بـر اسـتفاده از ، هاي علمـامتن پاسخ االت را مطرح کرده است. درؤپاسخ علما به این س ي ایرانی وهاکاال

 ۀطریقـ«ها آمده اسـت: یکی از این پاسخ شده است. درساخت کشورهاي اسالمی تأکید کاالهاي داخلی 
  .»نجات، استعمال مصنوعات بالد مسلمین است

مسـلمین  ۀامتعـ مقتضی فطرت اسالم آن اسـت کـه رغبـت اهـالی در«آمده است:  پاسخ دیگري در
  .)140ص ،1391 (نجفی،» نه کفار ،ترویج امتعۀ آنها باشد و

رفـع نیـاز بـه بیگانـه نیـز از جملـه  بحث استقالل اقتصادي و ،هاي علمااعالمیه ها وادبیات بیانیه در
 حـلتـرویج کاالهـاي داخلـی م هم در تحریم کاالهاي خارجی و پررنگ است که هم در مطالب مهم و

هـاي اقتصـادي تأییـد فعالیت در اهللا شـریعت اصـفهانیمیـرزا فـتحاهللا آیتاستناد علما قرار گرفته است. 
اسـتفاده از متـاع خـارجی بـا ایـن  ، به قبح وابستگی بـه بیگانـه و»ۀ اصفهانشرکت اسالمی«مثل  ،داخلی

مردم خوردن، بـه نعمـت خـویش منـت از دیگـري بـردن  ةنان خود بر سفر«کند: عبارت ادبی اشاره می
کاله بیگانـه دوخـتن نـه کـار  خویش دریدن و ۀجام چراغ اجانب افروختن و همسایه سوختن و ۀخان و

  .)47ص ،1384 (نجفی،» ء استعقال
تولیـد منسـوجات و » شرکت اسالمیه اصـفهان«واکنش به تأسیس نیز در  یاصفهانصدراهللا آیت
کنـد، رفـع ترین آثار این حرکت را، که نسبت به تحقق آن ابـراز امیـدواري مییکی از مهم داخلی،

گرفتاري به کفار، که آنـی زنـدگانی  رجاء واثق ... مسلمانان در«وابستگی به بیگانه است:  احتیاج و
(ثریـا، » ممالک محروسۀ اسالم از احتیاج به کفرسـتان مسـتغنی گـردد...اع کفر نتوانند و به غیر مط

  ).13ق، ش1317



   ۱۹ دورة قاجاري در رانيا يةسرما کار و د ملی ويت از توليحما عه درينقش علمای ش

امیدوارم قسمی شود کـه «را دارند: آرزو  نیز شبیه همین امید و حاج میرزا خلیل تهرانیاهللا آیت
 المتین،(حبل» طلبیدن اجناس خارجه نشوند اهل ایران به هیچ وجه من الوجوده، محتاج به آوردن و

  ).15ص  ،19ش
از اینکـه  ،اسـالمی هاي داخلـی وتولید لباس واکنش به تأسیس این شرکت و نیز در مامقانیاهللا آیت

  کند: شود، ابراز خرسندي میاحتیاج به اقتصاد آنها می رفع ل از بیگانه واین کار موجب استقال
سد ابواب حوائج مسلمین از بحمداهللا تعالی، فراهم شدن اسباب تداول [رواج] منسوجات اسالمیه و 

شایسته است که عموم مسلمین با کمال شوق  قدربرکت است. چهممالک، از نِعَم عظیمۀ این عصر با
رواج آن هجر منسوجات ممالک خارجه، که سبب اختالل امـور کافـۀ مسـلمین د کلمه، در اتحاو 

 با اتفاق کلمه، اسالمیۀ مسلمین را آسوده نمایندجهد نموده، اسالم را رونقی تازه داده و  شده، جد و
 ).13ش  ق،1317 (ثریا،

اواسط مشروطۀ اول، در  ی اصفهانیآقانجف استقالل سیاسی:حفظ عزت و ج. تضعیف نفوذ نظامی دشمن و 
اجتماعی مردم را مشخص کرد. مادة چهارم ایـن ـ  هشت بند، وظایف سیاسیدر  اعالمیۀ مهمی منتشر و

  این بند چنین آمده است: کاالهاي ایرانی است. در هاي اسالمی و اعالمیه، دربارة ترویج لباس
اند ترتیب معامله به بالد محروسۀ مسلمین پیدا نموده... چهارم آنکه چون اجانب چند سال است به 

امکان، سعی صالح آن است که مسلمانان به قدر  امتعۀ خود را رواج دادند، حاال راجح والبسه و و 
امتعۀ ایرانیه نموده باشند که ـ مهما امکن ـ حاجـت ملبوسات اسالمیه و  معامالت درترویج و  در

الحصول است. باید هر کس بر این مطلب تدریجیاموال خارجی کم شود. و و مسلمین به ملبوسات 
  ).186، ص1390 جهد نمایند (نجفی،این ترتیبات حسنه، جدّ و  امانت خودش، درحسب وسع، در 

انگلیس در  جریان نهضت مشروطیت، موجب شد روس ووجودآمده در ههاي بناامنیها و درگیري
جنوب را به بهانۀ ایجاد امنیـت بـراي اتبـاع و هایی از مناطق شمال و بخش 1330- 1327هاي سال

این میان، تجاوزگري روس جلوة بیشتري پیـدا کـرد تجارت خود، عمالً تحت اشغال درآوردند. در 
به اوج خـود رسـید. علمـاي شـیعه ضـمن  1329اواخر سال  جریان تهدید معروف روس دردر و 

 ابله با اشغال کشور، اقدامات متعددي انجام دادند. یکی از این اقدامات، صدور اعالمیـهاهتمام به مق
ایـن بـود. آنهـا در  1329اوایـل سـال  توسط تعدادي از علماي اصفهان به همراه برخی از تجار، در
لـه بـا دانسـتند کـه از معام» یفرض ذمّ«اعالمیه، با تأکید بر حفظ مصالح اسالم و مسلمانان، برخود 

نیز استفاده از برخی کاالهاي رایج روسی مثل قند و شکر و چاي پرهیز نموده، شعبۀ بانک روس و 
این کار دعوت نمایند. مردم از این دعوت استقبال کردند و موجـب  مسلمانان را نیز به همراهی در

  .)10ش ق،1329 رود،براي رفع این حکم گردید (زاینده آقانجفیها به فشار روس

۲۰     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

اسـتقبال مـردم از آن،  اثرات مثبـت اعالمیـۀ مـذکور و مورد پیامدها و در رودزایندهنقل روزنامۀ ه بناب
مذهبی خـود، اولـین افـرادي بودنـد کـه از ایـن  احساسات اسالمی و اعتقادات و خاطرتجار اصفهان به 

راف زدند که از ایـن تـاریخ بـه خود تلگ ۀبه افراد طرف معامل ،طور یکپارچهحکم اطاعت نمودند. آنها به
حمل نکننـد. همچنـین  طور خالصه براي آنها خریداري ونه به طور امانت وبعد، کاالهاي روسی را نه به

ند کـه موجـب انـزواي بیگانگـان بودصدد افزایش این حرکت دفاعی اقتصادي اهالی اصفهان هر روز در
این مرحلـه، کمـال لیاقـت  امتحان ایرانیان است که باید دراین آخرین اظهار داشت: شد. این روزنامه می
عـزت  یا باید با سیادت و ،استعداد خویش را به جهانیان اثبات کنند. ملت ایران به اقتضاي دیانت خود و

تعلیمات مذهبی، ملتـی  شهادت بمیرد. ملت ایران به دلیل هوشیاري فطري و به سعادت و، یا زندگی کند
تبعیـت  . اسـتقبال و)2، ص 25ش  (همـان، تسلیم خواهش اجانب گردد به اسارت دهد ونیست که تن 

بـراي رفـع  آقـانجفیپی فشار به  آنها دراساس همین  رب فراهم کرد.جدي  یمشکالتها براي روس مردم
  شده آمده است:  تلگرافی که از نظمیه صادر حکم برآمدند. در

ایـد، گوید: اگر شما امتعۀ روس را حـرام نمودهاند که قنسول میکردهعرض  آقانجفی اهللاتآیبه حضرت 
جـواب  اهللاتآیـچه علت دارد؟ اگر انجمن والیتی این حکم را کرده، مؤاخذه خواهیم نمـود. حضـرت 

خـود عمـل خواهنـد کـرد.  ۀمسلمین هم به وظیفروس را استمعال نخواهیم کرد. متعۀ اد، بَعْ اند: مِنْداده
  .)697، ص1362 (شریف کاشانی، آسوده باشید

انگلـیس بـه اصـفهان  از اشغال سرزمین ایران توسـط قـواي روس و پساي که علماي شیراز اعالمیه در
 ،قطع روابط با بیگانه با هدف حفظ استقالل سیاسـی کشـور به تحریم کاالهاي خارجی و ،مخابره کردند

  اند: گونه اشاره کردهاین
دفاع از تهاجمـات  ملیت وبراي حفظ استقالل اسالمیت و اعیان فارس اجتماع نموده و تجار و ... علما و 

قطع روابـط ملـی را یگانـه عـالج قومیـت دیدنـد... کن دولتین متجاوزتین، تحریم امتعه و خانمان ویران
 ۀتحـریم امتعـبه هرچه زودتر  ،ظر گرفتهن قومیت ایرانیان را در امیدواریم آن آقایان نیز اضمحالل دیانت و

امر بـا  ۀفیصل شود که کمال مراقبت را دراز اولیاي امور مرکزي نیز درخواست می و ،دولتین اقدام فرمایند
 ،1391 (نجفی، ...خارجی ایران فروگذاري نشود اي از لوازم حفظ استقالل داخلی ودولتین نمایند که ذره

  ).89- 88ص
که از تحـریم کاالهـاي روسـی شـکایت  ،هاتهدیدآمیز روس ۀجواب نام نیز در خراسانیآخوند مرحوم 

تهدید به واکنش متقابل نموده بودند، یکی از علل اصلی این تحریم را نادیده گـرفتن  ضمناً کرده بودند و
  د:ها بیان نموتهدید استقالل سیاسی ایران توسط روس المللی وبین مناسبات حسن همجواري و

ـتانه] نـوامیس ودادیـه ،وجهروس نسبت به ایران به هیچ ۀکارگزاران دولت بهی ـبات  و [روابـط دوس مناس
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... ابقـاء قشـون دارنـدالمللـی را محتـرم نمیحقوق بین الرعایه ورا الزم ]همسایگی همجواري و[ جواریه
بر هر فرد  ،چنین صورت ... درهست منافی استقالل مملکت بوده و ... اسباب تزلزل کلی وایران روسیه در
استقالل ممالـک اسـالمیه  مقام روحانیت اسالمیه، که حفظ ثغور و خصوصاً ،بلکه بر هر مسلمانی ایرانی و
 ةحفظ حوز مقام دفاع از حقوق مسلمین و حتمیه خواهد بود که در ۀفرضی [بر عهده دارد] دار استرا ذمه

  .)101- 100ص (همان، ضیات از هر اقدامی فروگذاري نکندمقت اسالمیه بر حسب مناسبات و
گونـه اقـدامات بـوده ایـن موردنظر علما دراسباب مملکت اسالمی نیز از جمله  ن واناحفظ عزت مسلم

 نویسـد:می ،عنوان یک امـر مطلـوببه »اصفهان ۀشرکت اسالمی«تأیید تأسیس  در شربیانی اهللاتآیاست. 
زیـادتی  ایـران و ۀآبادي ممالک محروس رفاهت حال عموم مسلمین و دنیویه و و امري که مصالح دینیه«

آن باشد، بهتر از ایـن شـرکت نافعـه اسـالمیه بـه نظـر  ترقی دولت قاهره علیه در آبروي ملت اسالمیه و
  .)13ق، ش1317 (ثریا،» آیدنمی

گونه اقدامات اقتصـادي این شیعه درعلماي  حفظ استقالل فرهنگی: اخالقی جامعه ود. رشد معنوي و 
مذهبی را نیز مـد  بلکه مصالح فرهنگی و ،اقتصادي نظر نداشتند مصالح سیاسی و به منافع و صرفاً ،خود

مـذهبی  ي خارجی را نفوذ فرهنگـی وهاگسترش مصرف کاال یکی از آثار نفوذ اقتصادي و نظر داشتند و
دادنـد. بـه ا را با هدف ممانعت از نفوذ فرهنگـی دشـمن انجـام میتحریم این کااله دانستند ودشمن می
 آخوند خراسـانی اهللاتآیفرهنگی نیز از اهداف این اقدامات بود.  هاي مذهبی وحفظ سرمایه ،تعبیر دیگر

از اشـاره  پـسکردنـد،  مقابله با استفاده از کاالهاي روسی صادر اي که دراعالمیه در مازندرانی اهللاتآی و
بـه آثـار بخش قبل بـه آن اشـاره شـد ـ ـ که در به ضررهاي اقتصادي ناشی از مصرف کاالهاي خارجی

  فرهنگی آن اشاره دارند:
ـتن اصـل اسـالم[به ذهاب بیضه اسالم  ... حاالًبالد اسالمیه خارجه در ۀاستعمال امتع ـین رف زوال  و ]از ب

حفـظ  ۀروس به بهان ]نیروي نظامی[ نوبت رسیده. بقاء سالدات - العیاذ باهللا تعالی  - اسالمیت مملکت هم 
 ةمنور ۀپامال شدن روض تبدیل اذان به ناقوس و شدن مساجد و به کنیسه ایران، تدریجاً تجارت روسیه در

  .)83، ص1391 (نجفی، مؤدّي خواهد بود ،خداي نخواسته - صلوات اهللا علیهم  - حضرت ثامن االئمه 
استفاده از کاالهاي داخلی توجه بـه  ترویج و اهداف پرهیز از کاالهاي خارجی و ل وعل همچنین یکی از

از آثـار بـد اسـتفاده  هایینمونهبیانات علماي بزرگ، به  است. در کارروحی این  اخالقی و آثار معنوي و
 کاالهـاي داخلـی راتـرویج  آثار مطلوب استفاده از مصنوعات داخلی اشاره شده و از کاالهاي خارجی و

اي نامـه در میرزا حسین نـورياند. مرحوم تعریف کرده اخالقی آن تمجید و آثار مثبت معنوي وسبب به
به فوایـد ایـن کـار  ،نوشت» ۀ اصفهانشرکت اسالمی«تمجید از تأسیس  در حاج آقا نوراهللا اصفهانیکه به 

 شـود مـراوده ومیموجـب بـه بیگانگـان دانسـت کـه یکی از فواید این کار را رفع احتیاج  اشاره کرد و

۲۲     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

؛ گـذاردمیتـأثیر داري آنهـا دین روان افراد و این خود بر روح و معاشرت با کفار کمتر شود و اختالط و
ن خواهـد انادل مسـلم مشابهت به آنها موجب رسـوخ محبـت آنهـا در مراوده با کفار و معاشرت و زیرا

  یسد: نوشد. بر همین اساس می
اظهـار عبودیـت  محضر قدس حضرت الهی و ت عدوي ایمان، براي حضور درأهی با چنین قلب ویران و

بـال، جـاي امیـدي  دفـع مکـاره و دعا و به جهت اجابت و استدعاي انجام حوائج محلی و احتیاج، و و
ـتند کـه اول شـروط بینندنمیدعاي خود  هاست اثر اجابت درها سال... نوع مسلماننخواهد ماند ... ندانس

 آنجـا مشـاهده نماینـد آنها مداقه کننـد اثـرش را در هرچه در ملبوس است و اجابت، پاکیزگی مطعوم و
  .)52ص ،1384 (نجفی،

غـذاي  طهـارت لبـاس و اولین شرط استجابت دعا را پاکیزگی و ،این عالم بزرگوار بر اساس متون دینی
مـورد پـاکیزگی ، و پاکیزگی ظـاهري نیسـت ، صرفاً»پاکیزگی«کند که منظور از تأکید می داند وانسان می

  زیرا: ؛کفار وجود ندارد شده توسط بیگانگان وکاالهاي تولید درنظر 
زبان پلیـدي مثـل آن، توقـع  و ]نجاسات[ ملوّث به انواع قذارات آلوده به اقسام معاصی وبا دست خبیث

تمـام  حلیت ظاهر قناعـت کـردن، به مجرد طهارت و داشتن، عین سفاهت، و او ۀبافتپاکیزگی از ملبوس 
  .)53ص  (همان، خسارت است

نوشـت، بـه  حاج آقا نـوراهللا اصـفهانیاي که خطاب به نامهنیز در  حاج میرزا خلیل تهرانیاهللا آیت
ملبـوس و  ]خوردنی[ این مأکول... امیدوارم«گونه اشاره کرده است: اخالقی این همین اثر معنوي و

» قبـولی طاعـات شـود؛ المحالـه اثـر قهـري داردعـوارف و طاهر سبب اجابـت دعـوات و پاك و 
  ).15ص ،19ش ،المتینحبل(

  ستیيزساده قناعت و رانی وي. تعهد عملی علما به مصرف کاالی ا۲
است که تعهد خود بـه اسـتفاده اي توسط تعدادي از علمیکی از این نمونه اقدامات، صدور اعالمیه

زیستی را به اطـالع مـردم رسـاندند. ساده قناعت و پرهیز از کاالهاي خارجی واز اجناس داخلی و 
این اعالمیه، آنها تعهدات خود را بیـان کردنـد؛ نـه اینکـه از مـردم امـري را جالب آن است که در 

کونـوا «که فرمود:  ینی حدیث امام صادقمصداق عحقیقت، از خود شروع کردند به بخواهند. در 
با عمل خود، به کار خیر) دعـوت کنیـد. ؛ مردم را به غیر از زبان خود (و »دعاة الناس بغیر السنتکم

  این اعالمیه آمده است:در 
روي کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. اگر بـر کاغـذهاي  ،احکام شرعیه از شنبه به بعدقبالجات و ،اوالً
تاریخ آن بعـد از ایـن  حکمی هم که روي کاغذ دیگر نوشته بیاورند و ... قباله وننموده ر نویسند، مهردیگ

  .نماییمقرارداد باشد، امضا نمی



   ۲۳ دورة قاجاري در رانيا يةسرما کار و د ملی ويت از توليحما عه درينقش علمای ش

 ایم بـرایرانی باشد، متعهد شـده دیگر غیر ۀاردستانی یا پارچ ۀپارچ اگر غیر از کرباس و کفن اموات ،ثانیاً
  آن میت، ماها نماز نخوانیم.

ـ  مهما امکـنـ  شود، قرار دادیمپوشیده می دوخته و ،ملبوس مردانۀ جدید، که از این تاریخ به بعد ،ثالثاً
ـیم... شود، لباس خودمان را از آن منسوخ نماییم وایران یافت می چه بدلی درهر  منسوخ غیرایرانی را نپوش

  ه باشد.متخلف توقع احترام از ماها نداشت و ،تابعین ماها نیز کذلک
یـک  و چه خاصه، باید مختصر باشد: یـک پلـو ،چه عامهـ  اعیانی باشد ولوـ ها بعد ذلک مهمانی ،رابعاً
یک افشره. اگر زاید بر این تکلف، احدي ما را به محضر خود وعده نگیرد. خودمان نیـز  خورش و و چلو

  نماییم.به همین روش مهمانی می
عمـري  جانی و رویم؛ زیرا ... ضرر مالی ونمی به منزل او کنیم واحترام نمیوافوري اهل وافور را  ،خامساً

 ممالـک را بـه بـاد داده هـا وخانواده سـري اسـت و شغلی آن محسوس و عرضی و دینی و نسلی و و
  .ق)1324 ،المتینحبل(

زیسـتی همچنین بر ساده هاي ایرانی وپارچه لباس و این اعالمیه بر استفاده از کاغذ، در پیداست،که چنان
له مهم اجتماعی بر بحث مـواد ئیک مسعنوان به آخر هم ها تأکید شده است. درمهمانی ةبرگزاري ساد و

خانوادگی آن، تأکیـد شـده اسـت. ذیـل  ضررهاي جسمی، اجتماعی وسبب به لزوم پرهیز از آن و مخدر
حـاج اند نیز جالب اسـت. نوشتهطالب تأیید این م نکاتی که در قایان است،مهر آ و که امضا ،این اعالمیه

مخالفـت بـا آن را  و سـتهضعفاي جامعه دان این قرارداد را موجب کمک به کسبه و میرزا مهدي جویباره
ن بـه ایـ مانبسـتگان خـانواده و اند که خودمان وتأکید کردهنیز ن اه است. سایرشمردتوهین به شرع انور 

  قرارداد عمل خواهیم کرد.
کـه کـاردار چنـان ؛هاي اروپـایی شـدشـرکت تجـار و ۀواهم این نوع اقدامات علما موجب ترس و

، دربـارة مبـارزات خان مشـیرالدولهمیـرزا حسـن ،، به وزیر امور خارجهچارلز مالرینگ ،سفارت انگلیس
را موجـب خطـر فـاحش بـراي  ایـن حرکـت علماي اصفهان با سلطۀ بـازار خـارجی شـکایت کـرد و

  :نوشتمورد نتیجه این کار  بارةو در ستدانهاي انگلیسی سرمایه
ترسند که بعد از این نتوانند امتعۀ اروپـایی گران کوچک بازار چون مینتیجۀ این کار، این است که معامله

ن بابت خلل فـاحش وارد که به اعتبار آنها نیز از ای ،ترهاي بزرگخانهبفروشند، قروض خود را به تجارت
مزبور نیز از آن طرف نخواهد توانست که از عهدة تعهدات خـود  [هاي] خانهتجارت و ،پردازندآمده، نمی

این کـار  آورند، برآیند؛ چون مبلغ زیادي سرمایۀ انگلیسی درالتجاره از خارجه میبه تجار خارجه، که مال
 مزبور خطر فاحش وارد خواهد آمد متداد پیدا کند، به سرمایۀاگر این کار غیرصحیح را بگذارند ا و ،است

  .)188و  187، ص1390 (نجفی،
اهللا آیـت مشـهورشـده و این خصوص، آداب اخالقـی ثبـت جاودانۀ در یکی دیگر از اسناد زنده و

۲۴     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

هرگـز غیـر از  قـرار دارد و میرزاي شـیرازيادامۀ خط فقاهتی است که در  حسن مدرسشهید سید
حـاج میـرزا ). مرحـوم 186، ص1381، حقانیپوشید (نجفی و هاي وطنی نمیپارچه منسوجات و

عصر مشـروطیت بـود و گانۀ نجف در که یکی از مراجع سه میرزا خلیل تهرانی،حاج نجل حسین 
پیشـرفت نهضـت زیـادي در  تـأثیر اعبـداهللا مازنـدرانیملّو  آخوند خراسانیفتاواي ایشان همراه با 

 تمجید از این اقدام و، ضمن تعریف و »شرکت اسالمیۀ اصفهان«پس از تأسیس  مشروطیت داشت،
شـد: هـاي تولیـد داخـل ، خـود نیـز متعهـد بـه اسـتفاده از لباسحاج آقا نوراهللا اصفهانیتشکر از 

طلبیـدن اجنـاس بـه آوردن و امیدوارم قِسمی شود که اهل ایران به هیچ وجه من الوجوه، محتـاج «
به غیـر از اجنـاس معمـولی ایـران  ـالمقدور حتی ـعازمم ... خود احقر هم قاصد و نشوندخارجه 

  ).15ص ،19المتین، ش(حبل» نمایماستعمال نمی

  ریيگجهينت
 بر اساس مبانی نظريجامعۀ ایران و  سیاسی خود درسبب جایگاه رفیع اجتماعی و عالمان شیعه به

و » حرمت تشبه به کفار«، اصل »حرمت دوستی با کفار«، اصل »نفی سبیل«اصولی مثل اصل  دینی و
هاي ملـی ایـن کشـور حمایـت از سـرمایهفقهـی دیگـر، بـه حراسـت و بسیاري از اصول دینی و 

ان، سرمایۀ اجتماعی ایـر ترین، اصیلپرداختند. البته همواره نقطه اتکاي خارجی آنها در این اقدامات
  هاي مردم بوده است.یعنی توده

حمایـت معنـوي  ایرانی و هاي اقتصادي اسالمی وعلماي شیعه با تشویق بازاریان به تأسیس شرکت
بیانیه مبنی بر تحریم کاالهاي خارجی یا تـرویج کاالهـاي  صدور اعالمیه و عملی از تولیدات داخلی و و

نقـش مـؤثري  ،ي داخلـیهـااسـتفاده از کاال به پرهیـز از کـاالي خـارجی و ،تعهد عملی خود داخلی و
کـه صـداي اعتـراض بیگانگـان ايگونـهبه ،نداهمالی ایرانی داشت ۀسرمای کار و حمایت از تولید ملی و در

 آمـاجکیاسـت همـواره بـا این علماي فهیم و مبنی بر از بین رفتن منافع اقتصادي آنان همواره بلند بوده و
فرهنگـی  اند. توجه علماي شیعه به پیامدهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی ونفرت بیگانگان بوده خشم و

مثـل تضـعیف  ،ي داخلـیهااجتماعی مصرف کاال فرهنگی و منافع اقتصادي و مصرف کاالي خارجی و
خـروج  ممانعـت ازداخلی،  ۀملی، ممانعت از خروج سرمای ۀسرمای نفوذ نظامی دشمن، افزایش ثروت و

  جامعه، نیز جالب توجه است. دینداري در اخالق و نیروي کار ایران، رشد معنویت و
ها تعهـد بـه وظـایف دینـی خـود، ضـمن شـناخت برنامـه عالمان شیعه با بصیرت کامل سیاسـی و



   ۲۵ دورة قاجاري در رانيا يةسرما کار و د ملی ويت از توليحما عه درينقش علمای ش

 ده وسیاسی حساس بـو حتی مسائل اقتصادي و ،اسالمی ۀمسائل جامع ۀنسبت به هم اقدامات دشمن، و
ن اهماننـد برخـی متـدین انـد ومناسب هر مقطـع انجـام داده اعتالي جامعه اقدامات الزم و رشد وبراي 

مدرسـه  مسجد و صرف حضور در معارف و بیان اخالق و تدریس و خود را منحصر در ۀمتحجر، وظیف
مواضع مناسب خود را نسبت بـه آن  اجتماعی روز بوده و ـجریان تمام اتفاقات سیاسی  در ند واهندانست

کـن حضـور جـاده صـاف کـه عامـل و ،گـراي ایرانـیفکران غرباند. برخالف عموم روشنابراز داشته
اسـتیالي  مـانع حضـور و اند، عالمان شیعه عموماًاعطاي منابع ملی کشور به آنها بوده ایران و استعمار در

  اند.ملی کشور بودههاي سرمایه حافظ منابع و استعمارگران و
    

۲۶     ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهدهم،  سال  

  منابع
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