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چکیده
اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد اصلی خروج از شرایط فشار اقتصادی مطرح میباشد .ییدی از
وجوه اقتصاد مقاومتی تولی .و مصرف کاالی داخلی است این مقالهبه دنبال پاسخ به این پرسش است
که در تجربه تدارییی مدا در دوره قاجدار عده عدواملی در بده اوج رسدی.ن "تولید .و مصدرف کداالی
داخلی"موثر واقع گشت؟ برای پا سخ به این سوال محقق به بررسی عوامل موثر در تقویت تولید .ملدی
در زمان فعالیت شرکت اسالمیه ،بر اساس روش«تحلیل محتوای کیفی» پرداخته است
با توجه به نقش الگوهای بومی موفق در پیشبرد مسائل اجتماعی ،نتیجه وح.ت رویه و همراهی
عوامل میتلف موثر در موفقیت شرکت اسالمیه از جمله سرمایهی تاجر ،نفوذ روحانی و قلم روشنفیر،
متذکر میشود که در شرایط کنونی ،ایجاد اقتصادی قوی و متیدی بده تدوان بدومی ،دور از دسدترس
نیست نتایج تحقیق بیانگر لزوم بهرهگیری از احساسات ملیگرایانه و پشتوانه اعتقادی مذهبی جهدت
تحقق اقتصاد مقاومتی درشرایط کنونی است
کلید واژهها :اقتصاد مقاومتی ،قاجار ،شرکت اسالمیه ،تولی .داخلی ،م.یریت مصرف
.1

دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

ma_hayek@ase.ui.ac.ir
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مقدمه
اقتصاد از ارکان اصلی حیات انسانی است بدا پویدایی اقتصداد ،قدوام اجتمداعی و در ادامده رشد .و
پیشرفت حاصل میشود اهمیت مباحث اقتصادی عنان است که مقام معظدم رهبدری سدالهای دهده
اخیر را متأثر از دغ.غههای اقتصادی ،با عناوین اقتصادی نامگذاری کردهان .ییی از محورهدای مدورد
تاکی .ایشان "اقتصاد مقاومتی"است
«اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشدیم کده هدم روند .رو بده رشد.
اقتصادی در کشور محفوظ بمان .هم آسیب پذیریاش کاهش پی.ا کن ،.یعنی وضع اقتصادی کشدور و
نظام اقتصادی طوری باش .که در برابر ترفن.های دشمنان که همیشدگی و بده شدیلهدای گونداگون
خواه .بود کمتر آسیب ببین .و اختالل پی.ا کن .اقتصاد مقاومتی در تولی .کنن.ه اقتصادی ایدن اسدت
که تولی .کنن.ه ،اجتماع را صحنه جنگ تصور کرده و مصمم باش .هرآنچه کشور به آن احتیاج دارد در
داخل تولی .شود ،وابستگیهای اقتصادی از بین برود و استقالل کامل اقتصادی به دست آی .و کشدور
در مبادله آزاد باش .و حتی مورد نیاز کشورهای دیگر باش.

اقتصاد مقاومتی در مصرف این است که

به خ.مات و کاالهای داخلی اعتماد شود ،اگر در شرایط موجود کاالی ایران گرانتدر اسدت مصدرف کنند.ه
بای .ایثار کرده و کاالی ایرانی مصرف کن .تا نقش خود را در حرکت رو به پیش عرخهدای تولید .اقتصداد
کشور ایفا کرده باش .مصرف کنن.ه بای .از مصرف کاالی خارجی به ویژه کاالی قاعاق بپرهیزد »

مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی شرایط و الزاماتی را تعیین نمودهاند .کده از جملده:
استفاده از همه ظرفیتهای دولتی و مردمی ،مردمدی کدردن اقتصداد ،تعدادل در مصدرف و مد.یریت
مصرف با جایگزینی و ترجیح تولی.ات داخلی با کاالهای خدارجی ،حمایدت از تولید .ملدی ،جدایگزینی
درآم.های نفتی با درآم.های غیرنفتی میباش.
ییی از مهمترین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولی .و مصدرف کاالهدای داخلدی اسدت فهدم و
شناخت دقیق این وجه اقتصاد مقاومتی و شیوههای تحقق آن ،حرکت به سدمت دیگدر ابعداد اقتصداد
مقاومتی را آسان میسازد شناخت تجربه تییه بر تولی .داخلی بهخوبی قادر است جامعده را در موضدوع
بیانش.ه ه.ایت کن ،.نقاط قوت را نشان ده .و مانع از ارتیاب خطاهای پیشین شود
این پژوهش درص.د است «شرکت اسالمیه» که نام شرکتی تجاری در دوران قاجاراسدت و توسدط
علما و تجار پایهگذاری ش .تا در جریان نهضت تحریم تنباکو ،در حوزه منسوجات به خودکفایی ملی و
استغنا از خارج بپردازد را به عنوان تجربهای برای اقتصداد مقداومتی مدورد تحلیدل قدرار ده .شدرکت
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اسالمیه برای اولین بار کوشی .با تشویق به استفاده از تولی.ات داخلدی و تبلیغدات در مقابدل کاالهدای
خارجی ،زمینه ساز ایجاد حرکت اقتصادی مشروطیت در اصفهان شود نیته ای کده در تداریخ معاصدر
اصفهان در نوع خود کم نظیر بود تأسیس و ادامه کار این شرکت با حمایت و تشویق علمای برجسته
و همچنین مردم اصفهان همراه بود تاکی .موسسین شدرکت بدر اینیده ایدن شدرکت مطلقدات تجدارت
کاالهای خارجی نیواه .کرد مگر بعضی از لوازم کارخانه ها؛ همچنین فراهم نمودن لباس تمام مدردم
ایران (عنانیه علمای اصفهان میخواستن .مردم را از پوشی.ن لباس و منسوجات خارجی مندع نمایند ).بده
عنوان ییی از اه.اف تأسیس شرکت بیانگر وجود احساسات ملی گرایانهی قوی در میان اعضاء آن بود

اما بررسی عگونگی شیلگیری شرکت اسالمیه و عملیدرد آن از زاویده مبدانی و الزامدات اقتصداد
مقاومتی و سپس استیراج جنبههای الگویی این شرکت ،با ه.ف هموار ساختن مسیر تحقدق اقتصداد
مقاومتی در ایران عصر حاضر ،نیات ج.ی.ی است که در مقاله حاضر به آنها پرداخته میشود با توجده بده
آنچه بیان ش .اینتحقیق در پی پاسیگویی به این سوال است که«در تجربه تارییی شدرکت اسدالمیه در
دوره قاجار عه عواملی در به اوج رسی.ن "تولی .و مصرف کاالی داخلی" موثر واقع گشت؟»

مبانی نظری
دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی:
از دی.گاه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی بر پایه ظرفیت و توان نیروهای داخلی کشور بنا مدی-
شود بر این اساس ایشان تعریف اقتصاد مقاومتی را نیز عنین بیان میکنن:.
«معناى اقتصاد مقاومتى این است که ما نگاه کنیم ،ظرفیّتهداى بىپایدانى را کده در داخدل هسدت
جستجو کنیم ،شناسایى کنیم ،بدا برنامدهریزی درسدت و صدحیح ایدن ظرفیّتهدا را فعّدال کندیم ،ایدن
استع.ادها به کار گرفته

بشون5».

نیز «در اقتصاد مقاومتى تییه بر تولی .داخلى است ،بر استحیام بنیهى درونىِ اقتصاد اسدت روندق
اقتصادى هم این است؛ رونق اقتصادى با تولی .حاصل میشود ،با فعّال کردن ظرفیّتهاى درونى کشدور
حاصل میشود ،نه با عیز

دیگر»3

از دی.گاه مقام معظم رهبری مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی در رابطه با مصرف کاالها و خ.مات
عبارتن .از:
-

مصرف کاالهای تولی .داخل توسط مردم
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-

ع.م دلبستگی به تولی.ات بیگانه و ع.م تفاخر به مصرف کاالهای خارجی

-

توجه به نوآوری ،ابتیار و زیبایی در تولی.ات داخلی

-

همت مضاعف و کاربیشتر در کیفیت بیشی.ن به تولی.ات داخلی

-

تالش همگانی برای ارزش پی.ا کردن مصرف تولی.ات

داخلی9

ایشان نتایج اقتصاد مقاومتی را استحیام در برابر آسیبهای دشمنان و حدواد جهدانی مدیدانند:.
«اگر در مورد اقتصاد میخواهیم در مقابل تیانههای ناشدی از حدواد جهدانی یدا در مقابدل تیرهدای
زهرآگین سیاستهای معارض جهانی آسدیب نبیندیم ،ناعداریم بده اقتصداد مقداومتی رو کندیم اقتصداد
مقاومتی عامل استحیام است در مقابل آن کسانی و آن ق.رتهایی که از همهی ظرفیّدت اقتصدادی و
سیاسی و رسانهای و امنیّتی خودشان دارن .استفاده میینن .برای اینیه به این ملّت و این کشور و ایدن
نظام ضربه وارد

کنن5».

شرکت اسالمیه
از مهم ترین وقایع سیاسی دوره قاجار که اهمیت بسیار در امور تجاری پی.ا کرد ،جنگهای ایران و
روسی بود که منجر به انعقاد دو عه.نامه گلستان 5331هدد 5159/م و ترکمنچدای 5359هدد5131/م
ش .در این دو معاه.ه ،فصولی به مسائل تجاری اختصاص یافت که عالوه بر منظم کردن تعرفدههای
گمرکی به منظور افزایش ورود کاالهای خارجی ،زیربنای بسیاری از مح.ودیتهای تجارتی ایدران در
سالهای بع .گردی .و رقابت تجار ایرانی را با تجار روسی مشیل ساخت انگلستان نیز توانست عندین
امتیازی را در دوره محم .شاه طی قراردادی با ایدران در سدال 5910هدد5155/م کسدب کند .عندین
قراردادهایی با عثمانی و دول کامله الوداد نیز منعق .ش .که ورود و خروج کاالهدای خدارجی را بد.ون
هیچ نوع ممانعت گمرکی ممین

ساخت1

در مورد گسترش ورود کاالهای انگلیسی «جرج کرزن» این گونه آورده است :
«هرعن .اصفهان در حال انحطاط طبیعی است هنوز دومین مرکز تجارتی ایران و از این جهت فقط
تبریز باالتر است مشاه.ه عالمات یا ارقام تجارتی(بارهای) کاال که بر شتر و قاطر و االغ حمل و نقل
میشود هر فرد انگلیسی را خشنود میسازد و از طریق بازجویی هم دانسته خواه .شد .کده منچسدتر
کماکان پارعههای بازار اصفهان را تأمین میکن .و این شهر ح .نهایی کمال تفدوق غیدر قابدل انیدار
تجارت انگلستان است و به هیچ وجه در خطر کاهش

نیست»0
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در برابر عنین اوضاعی روزنامه جهاد اکبر از قول حاج آقا نوراهلل آورد :
«عن.ین سال است که رابطه اجانب به مملیت ما جاری است ولی بیعلمی و جهالت ما رادانسدته-
ان .هر روز یک نوع قماش خوش رنگ و اسباب قشنگ تازه برای فریب آورده ماحصل حیات ما را به
بهانهای میربودن .و هموطنان عزیز ما جاهالنه پول و ثروتی که با زحمت شداقه تحصدیل نمدوده بده
رایگان تق.یم آنها مینمودن .و در مقابل اسباب بازی برای کودکان نادان فراهم مدینمودند .تجدار
محترم ما را دالل و کارگزار خود نمودن .و به طوری ما را خوار و خفیف نمودن .که پول مملیت مدا را
به هر قیمت و مق.ار که بیواهن .نسبت به مسیوکات ما تسعیرمینماین .و ما اب.ات اختیاری ن.اریم؛ بلیه
از فرط جهالت مطلب به این واضحی را درک

نمیکنیم»0

حاج آقا نوراهلل بار دیگر در مجمعی از تجار نارضایتی خود را از وضع تجارت عنین ابراز کرد :
« در قرون گذشته عه ق.ر کارخانه نساجی دایر بوده ،و گروه گدروه از غدزل و ند.ف و صدب و نسدج
منتفع میش.ن .که فعالت اثری از آنها باقی نیست مگر ن.ی.ی .که عگونه بدازار کسدب ایشدان تمدام شد .و
روزگار تعیش ایشان سیاه ش .و هیذا کاسبی نیست مگر این که در واقع از عمال دول خارجه است

»1

در نتیجه این اوضاع میتوان گفت از تاج و افسر سلطان تا عمامه و دستار حجهاالسالم و تفندگ و
توپ سرباز و سواره نظام و کاغذ و کتاب طالب و لباس مرد و زن تمامات فرنگی

ش3.

ب.ین ترتیب ،رونق کاالهای خارجی و عالقه مردم کشور به مصرف این کاالها موجب ش .پوشاک
بیشتر طبقات اجتماعی از مردان گرفته تا زنان همگی از غرب وارد

شود54

با واقعه تحریم تنباکو ،مردم ایران نیستین تجربه سیاسی موفقیت آمیز خود را در مقابلده بدا نظدام
شاهنشاهی و دول استثمارگر خارجی به دست آوردن .پس از فرو نشستن تب و تاب اعتراض بر امتیداز
رژی و الغای آن قرارداد ،جامعه ایران با نوعی اعتماد به نفس نشات گرفته از نیستین پیروزی بدزر
خود ،مهیای گام نهادن در مسیر تحولی بزر بود
در این مقطع زمانی همراهی دو قشر با نفوذ و تاثیرگذار جامعه یعنی روحانیون و علمدا کده پدس از
نهضت تنباکو فعال تر در عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی به فعالیت میپرداختند .و
خطر از بین رفتن اقتصاد ملی و استقالل سیاسی کشور را درک کرده بودند .بدا تجدار و بازرگدان کده
بیشترین نصیب را از پییار پیروز تنباکو برده بودن .و آماده گذار از مرحله تجدارت سدنتی بده بازرگدانی
ج.ی .ش.ه بودن .سنگ بنای شیل گیری شرکت اسالمیه را گذاشت
دو نیته قابل توجه درباره فلسفه وجودی شرکت اسالمیه وجود دارد:
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 اول آن که این شرکت برای اولین بار کوشی .با تشویق به استفاده از تولی.ات داخلی و تبلیغات درمقابل کاالهای خارجی ،زمینه ساز ایجاد حرکت اقتصادی مشروطیت در اصفهان شود نیته ای که در
تاریخ معاصر اصفهان در نوع خود کم نظیر بود
 دوم آن که تأسیس و ادامه کارشرکت با حمایت و تشدویق علمدای برجسدته و همچندین مدردماصفهان همراه بود
آقا نجفی اصفهانی به همراه و با کمک برادر خود آقا نوراهلل و میرزا ابوالقاسم زنجانی بده همراهدی
بازرگانانی همچون حسین آقا امین الضرب اصفهانی ،محم .حسین کازرونی ،سلیمان خان رکن الملک
شیرازی ،کاکو حسین کازرونی و ملک التجار در سال  5950ه ق 5131/م شرکت اسالمیه را با هد.ف
تأمین منسوجات مورد نیاز مردم ایران و مقابله با وابستگی به خارج در اصفهان تاسیس کدرد ریاسدت
این شرکت به عه.ه حاجی محم .حسین کازرونی بود که سابقه و تجربه اداره شرکت مسعودیه را دارا
بود و عهار تن از بازرگانان اصفهان به عنوان وکال و امنای اداره مرکزی اصفهان برگزی.ه ش.ن .ایدن
شرکت به صورت سهامی عام اداره میش .سرمایه شرکت 514هزار تومان بود که بده 51هدزار سدهم
 54تومانی تقسیم ش.ه و به سهام.اران فروخته ش.ه بود این شدرکت ملدی هسدته اولیده کارخانجدات
بزر به سبک نوین در اصفهان و سایر شهرها ش .و تا ح.ود زیادی احتیاجات ایران را به کشدورهای
خارجی مح.ود

کرد55

شرکت اسالمیه شعبههایی را در نوزده شهر مهم ایران از جمله تهران ،مشه ،.بوشهر ،شیراز ،کاشان
تأسیس کرد و وکالیی از طرف شرکت معرفی شد.ن .و نمایند.گیهدایی را تأسدیس نمودند 53.بد.ین
ترتیب نماین.گی هایی از شرکت در شهرهای میتلف فعال ش ،.منسوجات را معرفی و به شیل خاصی
در اختیار اقشار ملت قرار میدادن.
شرکت اسالمیه تنها به فعالیت در ایران بسن.ه نیرد و حوزه تبلیغاتی خود را به بیدرون از مرزهدا از
جمله کشورهای روسیه ،مصر ،انگلستان ،هن.وستان و عثمانی نیز

کشان59.
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اهداف شرکت اسالمیه
شرکت اسالمیه در انجام فعالیتهای خود اه.افی را دنبال میکرد که در گزارشی از روزنامه حیمت
عنین تشریح ش.ه است:
 5این شرکت مطلقات تجارت امتعه خارجه نیواه .کرد مگر بعضی ادوات کارخانه ها
 3شرکت با حیومت برای اح.ا راه شوسه قم اصفهان در حال گفتگو است
 9مقابله با احتیار ،نجات مردم از گرانی ،انتقال کاالهای مورد نیاز به میانهایی که الزم است
 5ت.ارک لباس تمام اهالی ایران ،عنانیه علمای اصفهان میخواستن .مردم را از پوشدی.ن لبداس و
منسوجات خارجی منع نماین .اما روسای شرکت است.عا نمودن .تا لوازم موجود نشود ،اظهار ننماین.
 1این شرکت هرعیزی را که به آن ب.هن .به ق.ر کفاف از آن حاضر مینمای .حتی ماهوت اتدریش
را ولی آن ق.ر باش .که بتوانن .اسباب نساجی آن را از فرنگستان آورده

برسانن55.

مطالعهی اه.اف و سرفصلهای ارائه ش.ه توسدط مسسسدان شدرکت اسدالمیه ،بده خدوبی آشدیار
میسازد که احساسات ملی گرایانهی قوی در میان اعضاء آن وجود داشته است
در روزنامه حبل المتین در این باره عنین آم.ه است «:و فقط قص .این شدرکت بدزر معتنابده در
ترقی امتعه و اقمشه و سایر صنایع آن شهر

است»51

نظر علما نسبت به شرکت اسالمیه
تاکی .موسسان شرکت اسالمیه بر ان.یشه ع.م وابسدتگی مسدلمانان بده کشدورهای غیدر اسدالمی
موجب ش .تا جمع قابل توجهی از علمای سراسر سرزمینهای اسالمی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) به
شیوههای میتلف (فتوا ،اعالمیه ،سینرانی و تألیف کتاب) به حمایت از آن برخیزن .برخی از علمدایی
که به حمایت علمی از این شرکت برخاستن .و اعالمیه صادر کردن ،.عبارتن .از :آیدت اهلل مدال محمد.
کاظم خراسانی آیت اهلل سی .محم .کاظم یزدی ،آیت اهلل میرزا حسین نجل ،میدرزا خلیدل ،آیدت اهلل
محم .الغروری الشربیانی ،آیت اهلل مال محم .حسن مامقانی ،آیت اهلل میرزا فتح اهلل شیرازی اصفهانی
معروف به شریعتم.ار ،آیت اهلل میرزا محم .حسین نوری معدروف بده محد .ندوری ،آیدت اهلل صد.ر
اصفهانی و

50

انتشار ان.یشه استقالل خواهانه شرکت اسالمیه به شهرهای دیگر ایران و حتی کشورهای اسالمی،
ه.فی بود که بانیان روحانی آن در ترویج سیاست اسالمی دنبال میکردن .برای رسی.ن به این ه.ف
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همراهی و هم رأیی بزرگان شیعه مقیم نجف اشرف در حوزه عدراق عدرب بسدیار مهدم بدوده اسدت
بررسی اسناد و م.ارک تارییی نشانگر حمایت علمای بزر عتبات عالیات از شرکت اسالمیه است از
جمله در سن.ی تارییی آم.ه است که در مجلس جشنی که به مناسبت عی .مبعدث در نجدف برگدزار
ش ،.پارعه های شرکت عرضه و مورد استقبال علما و مردم قرار گرفدت و حداج شدیخ محسدن واعد
عراقی خطبه فصیحی در رابطه با حرمت پارعههای خارجی و در استحباب اسدتفاده کاالهدای داخلدی
ایراد

نمود50

همچنین شیخ محم .تقی آقا نجفی سینان مفصلی را درباره ترک منسوجات و مصنوعات خدارجی
و ترویج پارعههای داخلی ایراد

نمود51

سلطان العلما امام جمعه اصفهان نیز در نامهای در مورد استفتاهایی که در مدورد شدرکت اسدالمیه
صادر ش ،.نوشت «:اگرعه بحم.اهلل مطلب خیلی واضح و معلوم است ،و رجحان این شدرکت اسدالمیه
عقالت و عرفات و شرعات معین است و حاجت به بیان و اظهار ن.ارد

»53

سی .جمال ال.ین واع نیز رساله «لباس التقدوی» را نوشدت و هد.ف خدود را از نوشدتن ایدن رسداله
همراهی سایر روسای روحانیون و علمای اعالم کرد 34ب.ین ترتیب شرکت با جلدب مشدارکت عد.ه ای از
روحانیون ،عالوه بر کسب مشروعیت الزم به گونه ای مسثر احساسات ض .بیگانه مردم را

برانگییت35

واکنش جراید نسبت به شرکت اسالمیه
شرکت اسالمیه در میان مطبوعات داخلی به ش.ت مورد استقبال قرار گرفت به ویژه جرای.ی که دارای
روییرد وطن دوستانه بودن .و در راستای نشر افیار آزادی خواهانه در ایدران ،آگداهی و بید.اری ایرانیدان و
مبارزه با سلطه استعمارگران فعالیت میکردن ،.از تاسیس شرکت اسالمیه بسیار حمایت کردن.

روزنامههای جهاد اکبر ،اصفهان ،حبل المتین ،ثریا و از جمله روزنامه هدایی بودند .کده بیشدتر از
سایر مطبوعات به اخبار مربوط به شرکت اسالمیه حساسیت نشان میدادن .آقا نجفی و حاج آقا نوراهلل
در عن.ین مرتبه در سالهای  5950و  5950هجری قمری به طور میتوب از توجه این روزنامهها بده
شرکت اسالمیه تشیر

نمودن33.

روزنامه ثریا از تأسیس دو شرکت مسعودیه و اسالمیه در اصفهان در شماره  93ابراز امی.واری کدرد
و نوشت « :این دلیلی بر بی.اری فرزن.ان وطن از خواب غفلت است و اگر مشغول به کار شون .پدس از
گذشت م.تی سهام شرکت ص .برابر ترقی

میکن39».
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مطبوعات عالوه بر تشویق شرکت اسالمیه ،توصیههای خیرخواهانهای برای موفقیت شرکت ارائه دادن.
که از آن جمله میتوان به متن روزنامه اطالع و پیشنهاد برای اح.ا کارخانه صنعتی اشاره

کرد35

روزنامه حبل المتین برای توجه به تولی.ات داخلی و کاهش ورود کاالهای خدارجی بده کشدور ،بده
جایگاه و نقش علما توجه کرده و آورد « :اگر علمای اعالم ما خود از پوشی.ن اقمشه فرنگ اجتناب
نماین .اح.ی از کشور ،رجال دولت و ملت نیست مگر این که پیروی از ایشان مینماین.

»31

روزنامه جهاد اکبر نیز همانن .سایر روزنامههای اصفهان به تحریم کاالهای خارجی و ترویج صدنایع
ملی میپرداخت و لزوم تقویت صنایع ملی را تبلی مینمود در این رابطه جهاد اکبر در عهار مقاله پی
در پی به نام «تمنا» به لزوم مشیص بودن وظایف هرکس برای ترقدی وطدن و حفد اسدالم اشداره
کرده و از مردم میخواست هرکس در شهر خود مشغول به فعالیتهای مفی .اقتصادی شود اما آن عه
که بیش از ترویج صنایع ،جهاد اکبر را به خود مشغول داشت تجارت امتعه و پارعه بود این روزنامه با
اعتقاد بر این که ناآگاهی و نادانی مردم دلیل خری .کاالهدای خدارجی اسدت ،بیشدترین بیدش اخبدار
اقتصادی خود را به این موضوع اختصاص داد و در صفحات متع.دی به پوشی.ن لباسهای تهیه شد.ه
از پارعههای داخلی و در خواست علمای اصفهان از مردم مبنی بر این موضوع پرداخت
در زمان مشروط نیز روزنامه «انجمن مق.س ملی اصفهان» در هر شماره از شدرکت اسدالمیه ندام
برده و به تبلی و تعریف از آن

میپرداخت30

تبلیغات شرکت اسالمیه
توجه اعضای اجرایی شرکت اسالمیه به امر تبلیغات بسیار حائز اهمیت است مقالههای متع.دی در
روزنامههای ثریا ،پرورش ،حیمت و حبل المتین که در خارج از کشور طبع میش.ن ،.به عاپ رسدی .و
روزنامههای ایران ،اطالع ،تربیت در تهران ،ادب در خراسدان و کمدال در تبریدز نیدز مطدالبی دربداره
شرکت برای اطالع خوانن.گان خود مینوشتن .عالوه بر عاپ مقاله ،سینرانان ممتدازی بدر منبرهدا و
مجالس ،به تشویق مردم برای استفاده از کاالهای وطنی به ویژه پارعههایی که شرکت اسالمیه تهیه
و توزیع میکرد ،میپرداختن .کسانی عون ملک المتیلمین و سی .جمال ال.ین واعد کده در جریدان
نهضت مشروطه به ناطقین ملت در تهران معروف ش.ن ،.از مبلغان شرکت اسدالمیه بودند .همچندین
شرکت با عاپ کتابچه قواع .و اه.اف شرکت که به رایگان در اختیار مشترکین قرار میداد ،سعی کرد
تا مردم را با شیوهی کار شرکت آشنا کن 30.عالوه بر آن ،علما برخی از وعاظ را روانده نقداط میتلدف
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شهر و روستا میکردن .تا با اطالع رسانی به مردم از آنها بیواهن .از این به بعد ،.تنهدا از پارعدههدای
شرکت اسالمیه حمایت و استقبال

کنن31.

حاج محم .حسین کازرونی در نامهای به روزنامه حبلالمتین ،آنها را به استفاده از پارعههای شرکت
دعوت کرد « :محض رضای خ.ا و تقویت شرع مطهر و اطاعدت علمدای اسدالم و تدرویج منسدوجات
داخله ایران خاصه اصفهان و رفاه فقرا ،از نمره شهر رجدب سدنه  5950خدود و بسدتگان و اجدزای دو
اداره ،سرتاپا ،ملبسس به لباس ایرانی و منسوجات اصفهانی خواهیم ش .از دوسدتان نیدز مدیخدواهیم
پیروی

کنن33».

سی .جمال ال.ین واع برای همراه کردن مردم با شرکت اسدالمیه در رسداله لبداس التقدوی آورد:
« خ.مت به این شرکت و نصرت این تجارت ،خ.مت به اسالم و امام زمدان (ع) اسدت پدس مسدلم
است هریک از افراد ملت و ابقاء وطن به هر قسم که بتوانن ،.شایسته و بایسته است به تمام مقد.ور و
همهی وسع درص.د استقرار این بنیه و استحیام این بنای مبارک برآین.

» 94

روزنامه انجمن مق.س ملی اصفهان نیز برای تشویق مردم به استفاده از تولی.ات شرکت اسدالمیه
عنین آورده است « :از باب غیرت و حمیت بای .مج.انه در ترتیب رواج اقمشه و امتعده اسدالمیه بدر
سبیل اتحاد و اتفاق بیوشی .تا عن قریب لباس غذا و عزت بپوشی .و جام سعادت و راهت بنوشی.

» 95

همراهی مردم با شرکت اسالمیه
بیشی از دالیل موفقیت شرکت اسالمیه تیزبینی و درایت مسسسانش در جلب حمایت همه جانبهی
مردم از محصوالت تولی .ش.هی آن بود هیجان و شوق زای .الوصفی که از ویژگی دینخواهی و وطن
دوستی مردم بر میخواست با غرور ملی درمی آمییت و کاالی تولی .ش.ه در وطن ،اگرعه کیفیتی در
برابر کاالی خارجی ن.اشت ،اما ترجیح داده میش .و مردم با افتیار مصرف میکردن .و عه بسا که اگر
این حمایت مردم همراه شرکت نبود ،شرکت حرکتش متوقف میگردی .تأثیر این حرکدت بده نحدوی
بود که خبرنگار روزنامه ثریا از اصفهان عنین گزارشی کرده است«:جوششدی در میدان کلیدهی اهدالی
اصفهان برای حف وطن و رفع احتیاجات آن مشاه.ه میشود و این جوشش نده تنهدا از یدک طبقده
است بلیه از صنف خاصه علمای اعالم کثر اهلل بی.مه الوطن هر روز به ظهور میرس.
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رونق استفاده از منسوجات شرکت اسالمیه
با فعال ش.ن نماین.گیهای شرکت در شهرهای میتلف ،پارعههای شرکت اسدالمیه معرفدی و بده
شیل افتیار آمیزی در اختیار اقشار ملت قرار گرفت «انجمن مق.س ملی» نیز در حمایدت از شدرکت
اسالمیه تصویب نمود ،تمام افراد از رئیس و مرئوس و امنای شرکت مجبور هسدتن .لبداس خدود را از
پارعههای شرکت اسالمیه تهیه نماین .بنا بده گدزارش مج.االسدالم ،عالمدان بدزر تنهدا از پارعده
اسالمی برای جامهها و حتی دستارهایشان استفاده میکردن .99.حاج آقا نوراهلل برای ترویج اسدتفاده از
تولی.ات داخلی ،خود لباس وطنی میپوشی .و در رفع احتیاجات خدود تدا جدایی کده امیدان داشدت از
تولی.ات داخلی استفاده میکرد و تا ان.ازهای این دعوت عملی وی در رواج پارعهها و تولید.ات داخلدی
مسثر

ش95.

در اخبار آن دوران میخوانیم که دامنهی نفوذ شرکت به م.ارس نیز رسی« :.لباسی که از م.رسه به
شاگردان داده میشود عجالتات سالی دو لبادهی زمستانی و تابستانی و عمامه و یک کاله و زیر عمامه و
دو جفت پا افزار ،و تمام این اجناس بای .از ساخت داخلهی ایران باش .عنانچه لباده هدایی کده بدرای
شاگران دوخته ش.ه همه از شرکت اسالمیه اصفهان

است» 91

تأثیرات و فواید شرکت اسالمیه
سی .جمال ال.ین واع درباره اهمیت و جایگاه شرکت بیان میکن« :.امروزه میتوانم ادعا کنم کده
باعث ترقی فعلی ایران از جمات ع.دیه ،رواج بازار شرکت اسالمیه است اول این که اسم این شدرکت
و خود این لف شرکت اسالمیه ،در انظار و قلوب اجانب و اباع ،.شدیوهی میصدوص و رعبدی دیگدر
دارد عه ،این لف مبارک داللت میکن .بر اتحاد و اتفاق افراد و آحاد ملت اسالم کده اتحداد و اتفداق،
سرمایهی هم قسم پیشرفت و بزرگواری است ثانی ،این که الزمهی شرکت ،کثدرت ثدروت و کثدرت
ثروت موجب رفع احتیاج است از خارجه» وی در ادامه آورده« :رواج و ترقی شرکت اسدالمیه موجدب
تأسیس کارخانجات و ترقی تجارت و رفع احتیاج ما از اجانب

میشود» 90

در نامه آقا نجفی به روزنامه حبل المتین ،ع.م احتیاج مسلمین به ملبوسات و منسوجات خارجی بده
عنوان ییی از تاثیرات شرکت مورد توجه قرار گرفتده اسدت« :منسدوجات در اصدفهان و سدایر بلد.ان
مسلمانان انتشار و رواج گرفته و اغلب البسه مردانه از همین منسوجات شرکت اسدالمیه اسدت رجداء
دارم که عما قریب از حاجت به دیگران خیلی کاسته

شود»90
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محم .علی ثقه االسالم نیز در نامه ای به روزنامه حبل المتین از فوای .شرکت اسالمیه عنین سین
گفته است(« :تأسیس شددرکت اسدالمیه) را سبب قوت شدریعت و وسعت معیشت مسدلمین میدانیم،
کمال همراهی را نموده و مینماییم عالوه بر منافع دینیه ،منافع دنیویهی این شدرکت مهدم ،الحدال
برهمه کس ظاهر ش.ه است اول آن که عن.ین هزار نفر اشیاص بییار به واسطه بییداری ،یدا قمدار
بازی یا دزدی میکردن ،.الحال مشغول به کار ش.ه ان ،.دیگر آن که کسانی بودن .که وجهی قلیدل یدا
کثیر داشتن .و به واسطه قلت معامالت به معامله ربا و تنزیل پول اشتغال داشتن .الحال وجه خود را در
این شرکت داخل نموده به کمال خوشی و به حلیت منافع کل عای .آنها میشود

»91

در جای دیگر از فوای .شرکت این عنین آم.ه« :فقرای ابناء وطن مدا کده بده واسدطهی بییداری و
نبودن کسب و کار همه از ش.ت فقر و پریشانی به تی.ی و گروهی به ناعار به سرقت روی آورده اند.
و یا به خ.مت خارجیان مشغول ش.ه ان .با روی آوردن به ساخت کاالهای داخلی مدیتوانند .وضدعیت
خود را بهبود بیشن .اگر عموم افراد ملدت از مدرد و زن منسدوجات اسدالمیه را بپوشدن .و ملبوسدات
خارجه را مطرود کنن .موجب ازدیاد ثروت و اعتبار تمام ملت میشود از فوای .دیگر ایدن شدرکت ایدن
است که جوانان بی هنر و بی صنعت تربیت نمی شون .و با رواج کار شرکت جواندان همگدی صداحب
پیشه

میشون93».

تشییل شرکت اسالمیه را عه در اثر احساس استقالل طلبی ملدی -مدذهبی بد.انیم و عده کوششدی از
سوی طبقهی تاجر سنتی برای هماهنگی با شرایط ج.ی .اقتصادی -اجتماعی ،به هر جهت گامی بلند .بده
جلو در مسیر ع.م وابستگی به بیگانگان و بلوغ فیری ،سیاسی و اجتماعی جامعه ایران محسوب میگشت

ایجاد شرکت اسالمیه نقش اساسی در بی.اری مردم برای انقالب مشروطه داشت زیرابا ایجداد ایدن
شرکت ،مبارزه علیه دولتهای استعماری وارد مرحله ج.ی.ی ش .از همین زمان به بع .تجار و علما به
پشتوانه حمایت مردمی ،با اعالمیهها و جلسات خود کم کم به فیر تحریم همه جانبه سلطه بیگانگدان
افتادن54.

عالوه بر تأثیراتی که شرکت اسالمیه در داخل کشور داشت ،توانست الگویی برای کشورهای دیگر
قرار گیرد روزنامه انجمن مق.س ملی اصفهان در این رابطه عنین نوشته است « :حیم علمداء اعدالم
اصفهان در خصوص منسوجات داخله و منع از منسوجات خارجه در اهالی بمبئی خیلی مدسثر و مهدیج
گردی ،.به نحوی که دی.ه شد« .اُرُسدی» از ایدران در بمبئدی آورده بودند .و اهدالی در کمدال رغبدت
میخری.ن .و شیر از مساعی جمیلهی حجج اسالم اصفهان مینمودن .که خفتگان بسدتر جهالدت را از
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خواب خرگوشی بی.ار نمودن .و راه غنا و ثروت را به اهالی نمودن .که اگر در این کار بیوشی ،.باش .که
شراب رفاهیت بنوشی .اهل هن.وستان امتعهی خارجه را سوختن .و گنج سداعت بهدر خدود و اخدالف
ان.وختن .امروز تع.اد کارخانجات بمبئی در تمام هن .یک ص .و ندود و نده کارخانده ریسدمان تدابی و
پارعه بافی میباش.

»55

مشکالت و موانع بر سر راه شرکت اسالمیه
شرکت اسالمیه در خاستگاه خود معطوف به مبارزه با منافع استعمار بود و از همان ابتد.ا ،گسدترش
شعبههای این شرکت در شهرها و کشورهای میتلف ،مسسسان این شرکت را به این ه.ف نزدیک تر
کرد این شرکت ،حلقه ارتباطی اقتصادی مهم بین قیام تنباکو سال  5943هجدری قمدری و انقدالب
مشروطیت سال  5935هجری قمری بود و درست در ح ّ.واسط بین این دو روی.اد مهم تأسیس شد.
ارزش مهم و اساسی این شرکت ،این بود که جنبه مبارزه و حرکت منفی برض .استعمار را یک ق.م به
جلو برد و وارد مرحله اثباتی (خودکفایی ملی و تولی .داخلی) آن نمدود دقدت نظدر در مدواد و فصدول
میتلف اساسنامه و نظامنامه این شرکت نیز به وضوح نشان میده .کده حملده بده مندافع بیگانگدان
استعمارگر تا عه ان.ازه مورد نظر مسسسان شرکت بوده

است53

کشورهای مغرب زمین که به واسطه تسلط تجاری خواهان عقب مان.گی ملل شرق زمین بودند .و
به طور طبیعی با عوامل رش .و ترقی و استقالل ملل مشرق به میالفت و مبدارزه بدر مدیخاسدتن ،.در
مورد شرکت اسالمیه نیز ساکت ننشستن .طبیعی است که انگلستان ییی از میالفین این حرکت بوده
و نسبت به استقالل و رش .ایران بی تفاوت نبوده است برای همدین اسدت کده سدفارت انگلدیس در
یادداشتی به وزارت امورخارجه مینویس« :.از قرار اطالعاتی که از اصفهان میرس ،.علمای آنجا بیشتر
برض .تجارت خارجه میباشن .علمای مزبور نه به مالحظهی تعصب مذهبی بلیه صدرفهی شیصدی
به معیت بعضی رؤسای تجار که در شرکت اسالمیه شریک میباشن ،.سعی بلید در فدروش امتعدهی
خود و رد مال التجارهی خارجه دارن .میصوصات میگوین .که امتعهی خارجده نجدس اسدت بلیده در
مساج .و سایر نقاط علنات میگوین .که مردم نبای .امتعهی خارجه را بیرن .علما از اشیاص معتبدر کده
امتعهی خارجه میخرن ،.ب .میگوین .آنها هم از این جهت جرأت خرید .را ن.ارن .قونسدول جندرال
روس در اینجا به شاهزاده حیمران پروتست کرده و نیز به سفارت خود نوشته است جناب آقانوراهلل در
مسج .عن .روز قبل از این گفته بودن .که این اق.ام ،اق.ام وطن خدواهی اسدت کده تجدارت داخلده را

93

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -زمستان  - 31شماره 51

ترغیب و تجارت خارجه را تحریم کنن .مشتریان ایرانی میگوین .که اگر این طور باش .بایسدتی قطدع
مراوده با خارجه بینن .مگر این که آقایان را متقاع .کنن .که ض.یت ننماین .این مسأله نهایت اهمیت
را دارد مشتریان داخله ورشیست خواهن .ش .و تجار خارجه خلنههای خود از اصفهان برخواهن .داشت
و در شهرهای دیگر ایران هم همینطور خواه .ش .این فقره موجب خرابدی مملیدت اسدت» در واقدع
تأسیس شرکت اسالمیه برای کشورهای استعماری خطرآفرین بود ،به ح.ی که روزنامهها و نماین.گان
انگلیس ،رش .آن را سیته به منافع انگلیس در کلیه منطقه خلیج فارس اعالم کردن .و بده تجدار خدود
سفارش کردن .که نوعی رفتار کنن .که در آین.ه بازار تجارتشان از رونق بیفت .واالّ به زودی بای .منتظر
شنی.ن خبر بسته ش.ن تجارت ما در اصفهان

باشن59.

تجار خارجی برای مقابله با شرکت اسالمیه بی کار نمان.ن .و دست به کارشدینیهدایی زدند .کده
نمونههایی از این کارشینیها در روزنامههای آن دوران ثبت ش.هان .از جمله اق.امات آنها دامدن زدن
به اختالف مسلمین و نصارا در اصفهان برای ایجاد ستیز با شرکت اسالمیه بدود« :عند.ی اسدت کده
اخبارات انگلیسی نیتهی اهمیت شرکت اسالمیهی اصفهان که ب.ون استثناء تمام ملت شدرکت دارند.
فهمی.ه ،عاقبت این عمل مق.س را دانسته نقصانهای خود را نسنجی.هان ،.عون در آن عمل نمیتوانن.
ایرادی بگیرن .از راه دیگری بیرون آم.ه میگوین .که اهال اصفهان با مسیحیان بندابر بد .سدلوکی را
نهاده ان .این اعالنات کذب را اخبارات انگیسی از روی پولیتیک اشاعت میدهن:.

»55

از دیگر اق.امات تجار خارجی این بود که با شایعات و تبلیغات زیاد قیمت اجناس خود را بده شد.ت
کاهش میدادن .و متأسفانه در این مواقع در میان زنان مشتریان مشتاقی مییافتن« :.عن .روز است در
میانهی نسوان شهرت داده ان .که پارعدههای فرنگدی ارزان شد.ه و بازارهدا پرشد.ه اسدت کده زندان
میخواهن .ارزان خری کرده و در عوض هر عه پول دادن .به کسبه فرنگی مدیان.ازند ».روش دیگدر
تجار خارجی در مقابله با وضع ج.ی .آن بود که اجناس خود را به نسیه به بعضی بازاریان درجه عند.م
میدادن .حاج آقا نوراهلل هش.ار داد «فعال دست گذاشتهان .به مردم بی اعتبار نسیه میدهن .که فردا از
بابت مطالبات اسباب حرف

شود»51

همزمان با میالفتها و تالشهایی که از سوی بیگانگان برای شیست شرکت اسالمیه انجام شد،.
فضای داخلی کشور و تجار ایرانی نیز برای شرکت مشیالتی بوجود آوردن .که بیشی از آن را در نامه
م.یر شرکت میتوان متوجه ش« :.هرگاه غیرتمن.ان هر شهر و دیار در تشییل مغازه شرکت نمایند .و
از ما جنس طلبی.ه ،مال سایر بالد راهم از وکالی خود ما که در کار میباشن ،.طلب نماین ،.فاید.هاش
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از همه کار زیادتر است و هم وجه آنها در کیسه خودشان است عیزی که سبب ع.م رغبدت بعضدی-
هاست همان اسم خارجه است که روی قماش ما نیست و همدان عداپ خارجده اسدت کده هندوز بده
منسوجات ما نیورده ،وگرنه به تص.یق اهل خبره ،قماش و دوام منسوجات ،خیلی بیشدتر اسدت ،اگدر
ایرادهای بنی اسرائیلی نباش .عه ضرر دارد کمپانیهای دیگر مثدل فدارس و مسدعودیه و محمودیده
اصفهان با شرکت اسالمیه قنطرات نموده ،یک دو سه سال ماهی دو سه هدزار تومدان ،منسدوجات را
حمل به بالد دیگر نماین .به عوض ع.لهای مال خارجه که میآورن .و

میفروشن50».

تجار ایرانی نیز که از طریق فروش کاالهای خارجی موقعیتی کسب کدرده بودند ،.مدیتوانسدتن .از
میالفین این شرکت باشن .تجارتی که حاج آقا نوراهلل در مورد آن نوشته« :ایدن قسدم تجدارت دلّدالی
اجانب بوده و جان کن.ن برای تحصیل نفع آن هاست» 50روزنامه الجناب در این باره مینویسد« :.یدا
للعجب بیا و تماشا کن! عه مضمونها که گفته نش !.اما عوام بیچاره که هرعه به آنها گفته شود نمدی
فهمن .اما آنها که میفهمن .یا آن است که منافی شغل آنهاست ،از قبیدل بدرازی یدا ارسدی فرنگدی
فرشی یا اجناس دیگر فرنگی ،که مسلم النجاسه میباشن ،.یا آن است که با واسطه مربوط به خارجده
هستن ،.مثل تجار معظم یا دالل

ها»51

سرانجام شرکت اسالمیه
شرکت اسالمیه پس از عن .سال فعالیت موفقیت آمیز به ییباره در سراشیبی ورشیستگی و سدقوط
افتاد و همچون دیگر آرمانهای مشروطیت رو به خاموشی برد ،بده طدوری کده عهدار سدال پدس از
مشروطه(5311ه ش) ،یعنی در سالهای 5313ه ش تولی.ات نساجی اصدفهان خرید.اری ن.اشدت و رو
به ورشیستگی رفت « :منسوجات وطنیه رو به زوال و بازارش کساد است و صنعت گران قدرین فقدر و
فاقه هستن .امروز همین اصفهان ،تنها اشیاصی که صنعت آنها نساجی است افزون از هزارن .که در
این صنعت کمال مهارت دارن .و منسوجاتشان لطافت و زیبایی با منسوجات خارجه برابری میکن .مع
ذلک از کساد بازار و ع.م خری.ار تمامی دعار فقر و فاق .هسدتن .اگدر اهدالی وطدن ،از آنهدا تشدویق
میکردن .و منسوجات آنها را خری.اری میکردن ،.هم آنها به واسطهی رواج صنعت قرین رفاهیت بودند،.
هم ملت به واسطهی رفع احتیاجات سربلن .و مفتیر میش.ن .اما هزاران افسوس که ما ملت هندوز لدذت
حب وطن را نچشی.ه و طعم استقالل را حس نیرده ایم » 53هرعه بود در ماههدای پایدانی سدال 5931
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هجری قمری ،سفیر انگلیس به وزیر خارجه متبوع خویش گزارش داد که «میالفدت و ضد.یت جد.ی در
خصوص تجارت با خارجه ظاهرات متوقف گردی .و دیگر تجار بومی مورد ته.ی .واقع

ش.هان14».

روزنامه حبل المتین در خصوص سرانجام شرکت اسالمیه این گونه آورده است «:با وجود این همه
تقویت و همراهی علمای اعالم و تشویق اوالیای دولت علیه ایران این امدر خیدر در اواسدط درجدهی
ترقی متوقف ش.ه و آن طوری که بای .و شای .ترقی نیرده ولی عم.هی موانع ترقی دو عیدز اسدت:
ییی تقلب نساجها و صباغها ،دیگر ع.م عضویت دانایان فنون صافیه در این شرکت به عبداره اخدری
ع.م موجودگی عالمان فنون صنایع در ایران مسلم است کاری که شالودهی آن از روی علدم و اتفداق
نباش .هنوز تابان نش.ه از ب .حواد مفهوم و بر باد میشود در این گونه شرکتهای بزر  ،علم بلیده
علوم در کار است به واسطهی آن که لباس دادن یک ملت که تقریبات عهل که در ایران جمعیت آندان
است ،فرع وجود کارخانجات میباش .و وجود کارخانجات در مملیتی مثل ایران فقط به همان خرید.ن
از خارجه و آوردن به داخله نیست و نمی توان گفت علم محض وجود کارخانجات سدال احتیداج ماهدا
خواه .بود اگر این قسم بودی میبای .کارخانهی بلور سازی و شمع ریزی و قن .سازی تهران به یدک
ان.ازه مارا مستثنی از خارجه کرده باشن .و حال آن که کارخانهی بلورسدازی و شدمعریدزی از خارجده،
داخل خاک ایران ش ،.ولی به واسطهی ع.م (محاف ) یعنی علم کم کم از میان رفت

»15

در برخی از اسناد شواه.ی دی.ه میشود مبنی بر اینیه ییی از علل شیست شرکت اسالمیه ،عد.م
همراهی دولت با شرکت در عمل ،بوده است در اسناد مربوط به آن مقطع ،نامهای وجود دارد که م.یر
شرکت اسالمیه از ص.ر اعظم خواسته که لباس ارتشیان را از منسدوجات شدرکت خرید.اری کنند .تدا
موجب تقویت شرکت شود ولی مظفر ال.ین شاه در ذیل نامه نوشته است« :ضرر ن.ارد اما مشیل است
آنها بتوانن .از عه.ه برآین ».این امر حاکی از ع.م اعتماد دولت نسبت به انجام امدور شدرکت و عد.م
همیاری با آن بود که ت.اوم کار شرکت را با دشواری مواجه ساخت.13
آنچه در ادامه تحت عنوان نقاط ضعف شرکت اسالمیه توضیح داده میشود ،مجموعه عواملی است
که موجبات شیست شرکت اسالمیه را فراهم نمود این عوامل به اختصار عبارتن .از:
 کارشینی تجار خارجی اق.امات تجار داخلی ناآگاه وجود تقلب در کاالها -کاهش اقبال مردم به خری .تولی.ات داخلی
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 فق.ان نیروی انسانی متیصص در زمینه منسوجات گستردگی فعالیت ع.م همراهی دولت با شرکت اسالمیه در عملشرکت اسالمیه تجربه اقتصاد مقاومتی
آنچه در شرایط کنونی بررسی نحوه عملیرد شرکت اسالمیه را دارای اهمیت نمدوده اسدت ،تشدابه
شرایط اجتماعی و اقتصادی زمان حال با دوران قاجدار در مقطدع زمدانی تشدییل شدرکت اسدالمیه و
عملیرد موفقیت آمیز آن شرکت است
همانگونه که بیان ش .در آن مقطع زمانی به دلیل وجدود رقبدای تجداری بزرگدی مانند .روسدیه و
انگلستان در صحنه اقتصادی کشور ،تجار ایرانی شرایط سیتی را میگذران.ند .سدیل ورود کاالهدای
خارجی ،تولی.کنن.گان کاالهای داخلی را در شرایط سیتی قرار داده بود این شرایط تجار ایرانی را بده
تیاپو ان.اخت تا موجودیت طبقاتی خود را حف و ابقا کنن .و با پی بردن به ناکارآم .بودن شدیوههدای
گذشته در تجارت و اقتصاد ،به نو کردن اساسی کار خود دست زنن.
اما واقعه تحریم تنباکو تجربه ارزشمن.ی را در اختیار مردم ایران قرار داد درک این موضوع که بدا
وح.ت و حرکت ییپارعه میتوان بر مشیالت و نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی فایق آم .رهدوورد
واقعه تحریم تنباکو بود
در شرایط کنونی جامعه ایران نیز واردات بیرویه کاالهای خارجی سبب آسیب پذیری تولی .داخلدی
ش.ه وضمن ایجاد شرایط سیت برای تولی.کنن.گان داخلی ،با ته.ی .مشاغل موجود ،افزایش بییداری
را به همراه داشته است
در مقابله با شرایط موجود ،رهبر معظم انقالب سیاست کالن «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان راهیار
غلبه بر مشیالت و شرایط نامطلوب اقتصادی عنوان نمودن.
برخی از مهمترین شرایط و الزامات اقتصاد مقاومتی مطرح ش.ه توسط رهبر انقالب عبارتن .از:
استفاده از همه ظرفیتهای دولتی و مردمی،
مردمی کردن اقتصاد،
توانمن .سازی بیش خصوصی،
کاهش وابستگی به نفت،
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جایگزینی در آم.های نفتی با درآم.های غیرنفتی،
حمایت از تولی .ملی،
تعادل در مصرف و م.یریت مصرف با جایگزینی و ترجیح تولی.ات داخلی با کاالهای خارجی،
م.یریت مصرف و فرهنگ سازی برای جلوگیری از اسراف،
استفاده ح.اکثری از زمان و منابع و امیانات،
فعال کردن واح.های تولی.ی کوعک و متوسط،
مبارزه با مفاس .اقتصادی
بیش قابل توجهی از شرایط و الزامات اقتصاد مقاومتی مطرح ش.ه توسط رهبر انقالب با آنچده در
دوران قاجار در رابطه با شرکت اسالمیه اتفاق افتاد ،دارای تشابه است
با توجه به اینیه در اقتصاد مقاومتی نقش اصلی را توده مردم ایفا میکنند .و دسدتگاههدای دولتدی
زمینهساز ایفای این سیاست کالن توسط ب.نه جامعه هستن ،.وجود الگوی رفتاری ملموس میتوان .کمدک
شایانی به عگونگی تحقق این الزامات باش .تجزیه و تحلیل دقیق نحوه عملیرد شرکت اسدالمیه ،جنبده-
های الگویی شرکت اسالمیه برای تحقق اقتصاد مقاومتی را پیش روی ما قرار خواه .داد

نقاط قوت شرکت اسالمیه
 -8وحدت دو طبقه تاثیرگذار جامعه
شرکت اسالمیه با همیاری و همت علما و تجار سرشناس اصفهانی تأسیس گردی .همراهدی ایدن
دو قشر بانفوذ جامعه در مراحل گسترش شرکت همچنان ادامه یافت پس از اینیه شرکت در عملیرد خود
به موفقیتهایی دست یافت جمع قابل توجهی از علمای سراسر بالد اسالمی (اعم از ایرانی و غیر ایراندی)
به طرق میتلف (فتوا ،اعالمیه ،سینرانی و تألیف کتاب) از شرکت اسالمیه حمایت نمودن.
در کنار هم قرار گرفتن دو عامل مهم سرمایهی تاجر و نفوذ روحانی از نقاط قوت شرکت اسالمیه بود

 -7احساسات ملی گرایانهی قوی
اه.اف و سرفصلهای ارائه ش.ه توسط مسسسان شرکت اسالمیه ،به خدوبی آشدیار مدیسدازد کده
احساسات ملی گرایانهی قوی در میان اعضاء آن وجود داشته است
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ممنوعیت تجارت هرگونه کاالی خارجی ،تالش برای اینیه مردم از پوشدی.ن لبداس و منسدوجات
خارجی پرهیز کنن ،.تقویت تولی .منسوجات داخلی و تدالش جهدت در دسدترس قدرار دادن تولید.ات
داخلی برای همه مردم بیانگر بیشی از این احساسات ملیگرایانه است
 -3پشتوانه اعتقادی مذهبی قوی
حضور علماء و روحانیون در هسته اولیه شیلگیری شرکت اسدالمیه و ایفدای نقدش پدر رندگ در
مراحل بع.ی فعالیت آن ،از عوامل مهم موفقیت شرکت بود با توجه به وجود ابعاد اعتقادی قوی مردم
ایران و جایگاهی که علماء و روحانیون شیعه در جامعه ایران از آن برخوردارن ،.انتشار ان.یشه استقالل
خواهانه شرکت اسالمیه بر باالی منابر توسط روحانیون و نشر اعالمیههای حمدایتی توسدط علمداء و
مراجع ،در گرایش مردم به شرکت و استقبال کم نظیر از تولی.ات آن موثر بود
نامه سلطان العلما امام جمعه اصفهان درباره شرکت اسالمیه و اعالم اینیده رجحدان ایدن شدرکت
عقالت و عرفات و شرعات معین است و حاجت به بیان و اظهار ن.ارد و یا رساله «لباس التقوی» سی .جمدال
ال.ین واع که همراهی سایر روسای روحانیون و علمای اعدالم را جهدت ترغیدب و تحدریص عمدوم
مسلمانان در ترویج این شرکت و تقویت ایدن بدازار و منسدوجات اسدالمیه و طدرد ملبوسدات اجاندب
ضروری میدان ،.از جمله مواردی است که بیانگرپشتوانه اعتقادی مذهبی قدوی جریدان شدیلگیدری
شرکت اسالمیه است
 -4جلب حمایت همه جانبهی مردم
از نقاط قوت مهم شرکت اسالمیه تیزبینی و درایت مسسسانش در جلب حمایت همه جانبهی مدردم
از محصوالت تولی .ش.هی آن بود هیجان و شوق زای .الوصف کده از ویژگدی دیدن خدواهی و وطدن
دوستی مردم بر خواسته بود با غرور ملی در آمییت و کاالی تولی .ش.ه داخلی را که کیفیتی برابدر بدا
کاالی خارجی ن.اشت ،ترجیح میدادن .و با افتیار مصرف میکردن.
 -5حمایت مطبوعات و جراید داخلی و خارجی
شرکت اسال میه در میان مطبوعات داخلی به ش.ت مورد استقبال قرار گرفدت روزنامدههدای جهداد
اکبر ،اصفهان ،حبل المتین ،ثریا و از جمله روزنامههایی بودن .که بیشتر از سایر مطبوعات بده اخبدار
مربوط به شرکت اسالمیه حساسیت نشان میدادن .مطبوعات عدالوه بدر تشدویق شدرکت اسدالمیه،
توصیههای خیرخواهانهای برای موفقیت شرکت نیز ارائه میدادن .عالوه بر انعیاس اخبدار ،اقد.امات و
فعالیتهای شرکت اسالمیه در مطبوعات ایرانی ،اخبار شرکت در جرای .خارجی نیز انعیاس مییافدت
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از جمله روزنامه الهالل مصر گزارشی از شرکت اسالمیه ارائه نمدود و از اهد.اف ضد .بیگانده شدرکت
تجلیل کرد
 -6تبلیغات قوی و تاثیرگذار
از جمله نقاط قوت شرکت اسالمیه توجه اعضای شرکت به امر تبلیغات بود مقالههای متعد.دی در
روزنامهها به عاپ میرسی .عالوه بر درج مقاله ،سینرانان ممتازی در منابر و مجالس ،مردم را بدرای
استفاده از کاالهای وطنی به ویژه منسوجاتی که شرکت اسالمیه تهیه و توزیع میکرد ،تشدویق مدی-
کردن.
همچنین شرکت با عاپ کتابچه ای که قواع .و اه.اف شرکت را در آن نوشته بود و به رایگدان در
اختیار مشترکین قرار میداد ،سعی کرد تا مردم را با شیوهی کار شرکت آشنا کن.
علما برخی از وعاظ را روانه نقاط میتلف شهر و روستا میکردن .تا با اطالع رسانی به مردم از آنهدا
بیواهن .از این به بع ،.تنها از منسوجات شرکت اسالمیه حمایت و استقبال کنن.
مشکالت و موانع شرکت اسالمیه
)8

کارشکنی تجار خارجی

تجار خارجی برای مقابله با شرکت اسالمیه دست به کارشینیهایی زدن .که از جمله مدیتدوان بده
دامن زدن اختالف مسلمین و نصارا در اصفهان ،کاهش شد.ی .قیمدت اجنداس همدراه بدا تبلیغدات و
شایعات فراوان ،فروش کاالها به صورت نسیه به بعضی بازاریان درجه عن.م ،اشداره کدرد شدرکت در
برابر این کارشینیها آسیب پذیر بود و به مرور زمان با ادامه یافتن و ش.ت گرفتن دسیسههای تجدار
خارجی به ویژه تجار انگلیسی ،قوت و استحیام اولیه خود را از دست داد
)7

اقدامات تجار داخلی ناآگاه

ع.م رغبت برخی از تجار داخلی ناآگاه نسبت به خری .کاالهای داخلی به دلیل امتیداز قایدل شد.ن
برای اجناس با مارک خارجی و میالفت تجار ایرانی که از طریق فروش کاالهدای خدارجی مدوقعیتی
کسب کرده بودن .با گذشت زمان مشیالتی را برای شرکت به وجود آورد
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وجود تقلب در کاالها

تقلب برخی از کارگاهها و کارخانههای پارعه بافی در کیفیت پارعهها و منسوجات ،موجدب شدیل-
گیری ذهنیت منفی مردم نسبت به کیفیت کاالهای شرکت اسالمیه ش .و بده اسداس کدار شدرکت و
سایر کارخانجاتی که پارعههای با کیفیت تولی .میکردن .ضربه وارد کرد
)4

کاهش اقبال مردم به خرید تولیدات داخلی

وجود مجموعهای از عوامل همچون تبلیغات و شایعات تجار خارجی ،اق.امات برخی از تجار داخلدی
ناآگاه ،و تقلب برخی از کارگاهها و کارخانههای پارعه بافی در کیفیت پارعهها و منسوجات سدبب شد.
کم کم رغبت مردم نیز به خری .منسوجات تولی .داخل کاهش یاب .این تغییر در رون .استقبال و خرید.
از پارعههای داخلی در تضعیف شرکت بسیار موثر واقع ش.
)5

فقدان نیروی انسانی متخصص در زمینه منسوجات

اگر عه تجار ایرانی با خری .ابزار آالت کارخانههای نساجی از خارج ،این صدنعت را در ایدران روندق
داده بودن .اما سرپا نگه داشتن کارخانههای نساجی و تامین کردن منسوجات جمعیتی عظیم در ایدران
تنها با ایجاد تع.ادی کارخانه میسر نبدود تد.اوم کدار کارخانجدات ،بازاریدابی تولید.ات آنهدا و تدامین
منسوجات مردم متناسب با سالیق میتلف و نیازهای به روز ،نیازمن .نیروی انسانی متیصدص و آگداه
به علوم و فنون صنعت نساجی بود
نبود نیروی انسانی متیصص جهت ایجاد اصالحاتعلمی و اصولی در روند .تولید.ات کارخانجدات
نساجی از عوامل موثر در ناکامی شرکت اسالمیه بود
)6

گستردگی فعالیت

شرکت اسالمیه شعبه هایی را در نوزده شهر مهم ایران از جملده تهدران ،بوشدهر ،کاشدان ،شدیراز،
مشه ،.تأسیس کرد و وکالیی از طرف شرکت معرفی و نمایند.گی هدایی را تأسدیس نمودند .بد.ین
ترتیب نماین.گیهای شرکت در شهرهای میتلف فعال ش.ه ،منسوجات را معرفی و به شدیل خاصدی
در اختیار اقشار ملت قرار میدادن .شرکت اسالمیه تنهدا بده فعالیدت در ایدران بسدن.ه نیدرد و حدوزه
تبلیغاتی خود را به بیرون از مرزها نیز کشان .روسیه ،مصر ،عراق ،انگلستان ،هن.وسدتان و عثمدانی از
جمله کشورهایی بودن .که نماین.گیهای شرکت در آنها تاسیس ش .این نماین.گیها عم.تا به وسدیله
تجار ایرانی و به ویژه اصفهانیها اداره میش .گسترده ش.ن حوزه فعالیدت شدرکت اسدالمیه در طدی
نیستین سالهای تشییل شرکت ،به عنوان عامل ضعفی در عملیرد شدرکت مدوثر گشدت عنانچده
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شرکت با عن.ین شعبه مح.ود و با قوت بیشتر از جملده تربیدت نیدروی انسدانی متیصدص در زمینده
منسوجات فعالیت میکرد امیان پای.اری در م.ت زمان بیشتری داشت
)2

عدم همراهی دولت با شرکت اسالمیه در عمل

دولتمردان دربار مظفرال.ین شاه در سین شرکت را تأیی .کرده و میالفتی با آن ابراز نمیکردن ،.اما
در عمل نسبت به انجام امور شرکت اعتماد ن.اشته و حاضر به همیاری و همیاری با آن نبودن .و ایدن
مساله ت.اوم کار شرکت را با دشواری مواجه ساخت عنانچه مظفر ال.ین شداه در ذیدل نامده سدفارش
تهیه لباس ارتشیان از منسوجات شرکت نوشت« :ضرر ن.ارد اما مشدیل اسدت آنهدا بتوانند .از عهد.ه
برآین.19».
نتیجهگیری
نظامنامه و اسناد موج ود در رابطه با فعالیت شرکت اسالمیه نشان دهن.ه آن است که بیش مهمدی
از آنچه در زمان حال به عنوان شرایط و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح است در جریان فعالیدت
شرکت اسالمیه جامه عمل پوشی.ه است
مردمی کردن اقتصاد ،تنسیق و تنظیم فرهنگ کشور به سمت ترویج تولی .داخلی ،ترجیح تولید.ات
داخلی به کاالهای خارجی و تالش همگانی برای ارزش پی.ا کردن مصرف تولی.ات داخلدی ،روندق تولید.
ملی ،تاکی .بر ع.م مصرف کاالهای خارجی توسط دستگاههای دولتی ،در نظدر گدرفتن مالحظدات تولید.
داخلی در مسئلهی واردات ،و توانمن .سازی بیش خصوصی برخی از این الزامات تحقق یافته است

توجه به نقاط قوت شرکت و تالش جهت محقق ساختن آنها در شرایط کندونی ،همچندین آگداهی
نسبت به مشیالت و موانعی که سبب تضعیف و سرانجام شیست شرکت گردی .و هوشیاری نسبت به
ع.م شیلگیری و تاثیر آن مشیالت و موانع در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ،الگوی مناسدبی جهدت
تحقق اقتصاد مقاومتی در زمان حاضر میباش.
با توجه به تجربه شرکت اسالمیه موارد زیر جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه میگردد:
 -8بهرهگیری از احساسات ملیگرایانه
احساسات ملیگرایانه عاملی است که در هر سرزمینی برای جذب کلیه افراد یک ملت با هر عقید.ه،
ان.یشه و اعتقاد دینی موثر است بیتردی .بهرهگیدری از احساسدات ملدیگرایانده ،ان.یشدههای وطدن
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دوستانه و افیار استقالل طلبانه و عزت م.ارانه در برابر تالش دشمنان برای از بین بدردن اسدتقالل و
عزت ایرانیان و ایجاد وابستگی به بیگانگان در تحقق شرایط و الزامات اقتصاد مقاومتی نیز موثر است
 -7بهرهگیری از پشتوانه اعتقادی مذهبی مردم
با توجه به وجود ابعاد اعتقادی قوی مردم ایران و جایگاه قابل توجهی که علماء و روحدانیون شدیعه
در جامعه ایران از آن برخوردارن ،.انتشدار ان.یشده اقتصداد مقداومتی و راهیارهدای تحقدق آن توسدط
روحانیون ،علماء و مراجع در محقق ساختن الزامات اقتصاد مقاومتی موثر میباش.
 -3ایجاد وحدت ما بین عوامل موثر بر بدنه جامعه
در شرکت اسالمیه کنار هم قرار گرفتن دو عامل مهم سرمایهی تاجر و نفوذ روحانی از نقاط قدوت
شرکت بود با توجه به اینیه در جوامع فعلی عوامل تاثیرگذار بر عملیرد مردم یک جامعه مانن .گذشته
مح.ود نیست ،عنانچه در جریان تحقق اقتصاد مقاومتی تالش شود ما بین عوامل موثر بر ب.نه جامعه
وح.ت ایجاد شود اقتصاد مقاومتی هرعه قویتر تحقق مییاب .از عوامل موثر بر ب.نه جامعه میتدوان
ازاقشار بانفوذ و تاثیرگذار جامعه همچون بازاریدان و تجدار ،علمداء و روحدانیون ،اسداتی .دانشدگاهی و
فرهنگیان ،پزشیان و  ،دستگاههای فرهنگی اقتصادی دولتی ،و رسانههای ارتباط جمعی نام برد
 -4جلب حمایت همه جانبهی مردم
با توجه به اینیه مجریان اصلی اقتصاد مقاومتی مردم هستن ،.جلب حمایت همه جانبدهی مدردم در
فراهم نمودن الزامات و شرایط اقتصاد مقاومتی بسیار موثر است عنانچه با درایت متولیدان امدر و عوامدل
موثر بر ب.نه جامعه ،ویژگی دین خواهی و وطن دوستی مردم با غرور ملی در آمییته شود ،مدردم بدا تمدام
وجود در صحنه حاضر خواهن .ش .و از اجرای هرعه بهتر اقتصاد مقاومتی حمایت خواهن .کرد

 -5بهره گیری از تبلیغات قوی و اثرگذار
در دنیای امروز تبلیغات ییدی از ابزارهدای مهدم ارتبداطی اسدت بدا توجده بده نقدش تبلیغدات در
تاثیرگذاری بر میاطبان و فرهنگ عمومی جامعه ،بهره گیری از یک نظام تبلیغاتی قدوی و اثرگدذار از
جمله ضروریات تحقق اقتصاد مقاومتی است ارائه مفاهیم مرتبط با اقتصاد مقاومتی در بسته بن.یهای
مناسب تبلیغاتی ییی از راههای موثر ه.ایت افیار عمومی به سمت مصرف کاالهای ایرانی است
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