
حاج آقا نور اهلل؛ 40 سال مبارزه با استعمار
حاج آقا نوراهلل در نگاه مورخان

بــا نگاهــی هرچنــد اجمالــی بــه تاریــخ 

عاطفه 
نظارتی زاده

کــه  کشــورمان متوجــه خواهیــم شــد 
همیشه بزرگ مردانی بوده اند که با بذل 
جان و مال خود در راه اعتالی این کشور 
قدم برداشــته اند؛ اما بســی جای تاسف 
است که بسیاری از مردم این کشور حتی 
نام این بــزرگان را هم نشــنیده اند در حالی که آشــنایی با 
خدمات و فعالیت های آنها موجب رشــد افکار عمومی و 
پویایی نخبگان خواهد شــد. به همین سبب الزم است 
در معرفــی هر چه بیشــتر ایــن بزرگان بکوشــیم. بــه تعبیر 
مرحــوم رســا؛ »تعریــف و توضیــح در مــورد شــخصیت 
دانشمندان و وطن پرستان و ابراز حس تقدیر نسبت به 
آنها، باعث می شود که ماشــین ایجاد و پرورش مردان با 
شهامت به کار بیفتد و در نتیجه اوضاع کشور بهبود یابد. 
)قیام آیت اهلل حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی، 67( از این 
رو، در ادامــه به معرفــی حاج آقا نــوراهلل  نجفــی اصفهانی 

می پردازیم.
حاج شــیخ نوراهلل نجفــی اصفهانــی )1306-1240ه.ش( 
رهبــر مشــروطه خواهان اصفهــان و از جملــه مصلحــان 
اجتماعی اواخــر دوره قاجار اســت که بیش از 40 ســال از 
عمر خود را صــرف مبارزه بــا اســتبداد داخلی و اســتعمار 
خارجی کــرده اســت. وی در جوانی بــرای تحصیل علوم 
دینــی از اصفهــان به ســوی  نجف و ســامرا رهســپار شــد 
و از محضــر اســتادانی همچــون مرحــوم آیــت اهلل  حــاج 
میرزا حبیب اهلل رشــتی و مرحــوم آیــت اهلل العظمی حاج 
میــرزا محمــد حســن شــیرازی )میــرزای شــیرازی( بهــره 
بــرد. ایشــان پــس از وصــول بــه مقــام اجتهــاد، در ســال 
1300 هجری قمــری به ایــران مراجعت کرد و بــه فعالیت 
هــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی پرداخت.ابراهیم 
صفایی شروع فعالیت های سیاســی حاج آقا نوراهلل را در 
همراهی با برادر بزرگترش آقانجفی برای مقابله با قرارداد 
رژی و حکم بــه تحریــم دخانیــات می دانــد و در توصیف 

ایشــان می گوید:»شــیخ نــوراهلل در مجالــس 
موعظه و خطابه، روشنفکرانه و همچنین با 
ح مسائل اجتماعی  بیانی ساده و گیرا به طر
و سیاســی مــی پرداخــت. وی پــس از بیــان 
نیازهای مادی و روحی جامعه، به چگونگی 
بــرآوردن آن نیازها توجــه می کرد. بــه همین 
دلیل افــکار توده هــای مــردم را متوجه خود 
نمود و دارای مرجعیت شــد. در عرصه عمل 
هــم طرفــدار عدالــت و حامــی حقــوق طبقه 

مظلوم بود.« )ده نفر پیشتاز،140(
مواضــع  از  یکــی  گفتیــم  کــه  همان طــور 
فعالیت های حاج آقا نوراهلل مبارزه با استعمار 
خارجــی بــود. ایــن اســتعمار از جنبه هــای 
گونی بر کشور سایه انداخته بود. مثال در  گونا

زمینــه اقتصادی کشــورهای روس و انگلیس با تاســیس 
موسسات تجاری مانند بانک، تجارت خانه، صراف خانه 
و همچنین واردات کاالهای خارجی از جمله انواع پارچه، 
بلــور، دارو و حتی کاغــذ، نظــام اقتصادی کشــور را تحت 
ســیطره خود گرفته بودند. در توضیح عواقب این پدیده 
الزم اســت اشــاره کنیم که حوزه هــای اقتصــاد، فرهنگ 
و سیاســت روابــط دو ســویه دارند و اســتقالل سیاســی و 
فرهنگــی در گــرو اســتقالل اقتصــادی اســت. بــه همیــن 
دلیل تسلط بیگانگان بر امور اقتصادی تنها به این حوزه 
محدود نخواهد شــد و همانطور که در تاریخ کشــورهای 
جهــان ســوم مشــهود اســت، بــه عرصه هــای فرهنگی و 

سیاسی نیز وارد خواهد شد. 
عالوه بر تالش دولت های غربی برای نفوذ همه جانبه در 
ایران، مسئوالن حکومتی هم بدون توجه به پیامدهای 
این نفوذ و به دنبال کسب سود شخصی، با رشوه گیری از 
این موسسات، به پیشــرفت آنها کمک می کردند؛ اما در 
این بین برخی علمای دینی مانند حاج آقا نوراهلل  متوجه 
عواقــب وابســتگی نظــام اقتصــادی کشــور بــه بیگانگان 
بودند و بدین منظور دســت بــه اقداماتی جهــت مقابله 
بــا جریــان اســتعماری زدنــد کــه از آن جمله می تــوان به 
تاســیس شــرکت های تجارتی از جمله شــرکت اسالمیه، 
شرکت اخوت، شــرکت مسعودیه و ... اشــاره کرد. عمده 
 فعالیــت ایــن شــرکت ها در زمینــه صنایــع پارچــه بافی و 
قالی بافــی و ترویج منســوجات و ملبوســات ملی داخلی 
بود. ذکــر این نکتــه الزم اســت که ایــن شــرکت های تازه 
تاســیس امکان رقابت بــا کاالهای خارجی را نداشــتند و 
کیفیت بهتر و قیمت مناســب تر اجناس خارجی موجب 
می شــد مردم همچنان اقــدام به خریــد آنها کننــد که در 
نتیجــه  آن کارگــران ایرانــی بیــکار می شــدند و ماحصــل 
بیکاری، فقــر عمومــی خواهد بود. پــس علمــا راه چاره را 
در تحریــم خریــد و مصــرف کاالهــای خارجی دیدنــد و با 
اســتفاده از عالقه مــردم به دیــن و علمــای آن، آنهــا را به 

همراهی ترغیب کردند. 
در ایــن راســتا، در اواســط جمــادی االول 
1324ق و در آســتانه مهاجــرت علمــای 
تهران به قــم )مهاجرت کبــری( اعالمیه ای 
پنــج مــاده ای توســط علمــای طــراز اول 
اصفهــان از جملــه آقــا نجفــی اصفهانــی، 
حــاج آقــا نــوراهلل نجفــی اصفهانــی، آیــت 
اهلل ابوالقاســم دهکــردی، شــیخ مرتضــی 
ریــزی، میــرزا محمدتقــی مــدرس، ســید 
محمدباقر بروجــردی، میرزا محمد مهدی 
فشــارکی،  محمدحســین  جویبــاره ای، 
رکن الملــک  و  قزوینــی  آقامحمدجــواد 

ح زیر صادر شد:  شیرازی و... به شر
»اوال قبالجــات و احکام شــرعیه، از شــنبه    

گر  بــه بعــد روی کاغــذ ایرانــی بدون آهــار نوشــته شــود.  ا
کاغذهــای دیگــر نویســند، مهــر ننمــوده و اعتــراف  بــر 
نمی نویســیم. قبالــه و حکمــی هــم کــه روی کاغــذ دیگر 
نوشــته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، امضا 
نمی نماییم. حرام نیست کاغذ غیر ایرانی و کسی را مانع 

نمی شویم. ماها به این روش متعهدیم.
گــر غیر از کرباس و پارچه اردســتانی یا   ثانیا کفن اموات، ا
پارچه های دیگر ایرانی باشد، متعهد شده ایم برآن میت، 
ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوه بر آن میت 

بخواهند، ماها را معاف دارند.
 ثالثا ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته 
و پوشیده می شود، قرار دادیم مهما امکن، هر چه بدلی 
در ایران یافت می شــود، لباس خودمان را از آن منســوخ 
نماییم و منسوخ غیرایرانی را نپوشیم و احتیاط نمی کنیم 
و حرام نمی دانیم لباس های غیرایرانی را، اما ماها ملتزم 
شــده ایم حتی المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از 
منسوج ایرانی بنماییم. تابعین ماها نیز کذلک و متخلف 
توقع احترام از ماها نداشته باشد. آنچه از سابق پوشیده 

و داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن. 
 رابعا مهمانی ها بعد ذلک ولو اعیانی باشد، چه عامه چه 
خاصه، بایــد مختصر باشــد: یک پلو و یک خــورش و یک 
گر زاید بر این کسی تکلف دهد، ماها را به محضر  افشره. ا
خود وعده نگیرد. خودمان نیز بــه همین روش مهمانی 
می نماییم. هر چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، 

موجب مزید امتنان ماها خواهد بود.
 خامسا وافوری، اهل وافور را احترام نمی کنیم و به منزل او 
نمی رویم؛  زیرا که آیات باهره: »إن المبذرین کانوا إخوان 
الشیاطین« »وال تسرفوا انه ال یحب المسرفین« »وال تلقوا 
بأیدیکــم إلــی التهلکــه« و حدیث »الضــرر و الضــرار« ضرر 
مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و عرضی و شغلی آن 
محسوس و مسری اســت و خانواده ها و ممالک را به باد 
داده. بعد از این هر که را فهمیدیم وافوری است، به نظر 

توهیــن و خفــت می نگریــم.« )حکــم نافــذ 
آقانجفی، 184-185(

به نظر می رسد بررســی دقیق تر این اعالمیه 
برای جامعه ی امروز ما هم راهگشا باشد.

 از این رو به ذکر چند نکته می پردازیم.
 نخســت اینکه علمــا در گام اول و بــه منظور 
تحریم کاالهای خارجی، امر را بر مردم سخت 
نمی گیرنــد و حکــم بــه حرمــت مصــرف ایــن 
کاالها نمی دهنــد؛ بلکه می گوینــد ما چنین 
عمل نمی کنیــم تا به تدریج ایــن فرهنگ در 

جامعه نهادینه شود. 
دیگــر اینکــه بــا اشــاره بــه مــواردی از قبیــل 
قباله های شــرعی، کفن اموات، ملبوســات 
و برگزاری مجالس مهمانــی در جهت ترویج 

نوعی از ســبک زندگی هســتند که بدون ورود به ریاضت 
اقتصادی، دست بیگانگان را از اقتصاد کشور کوتاه کند. 
و نهایتا اینکه متوجه خطر اعتیاد در خانواده ها و جوامع 

هستند.   
پس از انتشــار اعالمیه 5 ماده ای، ســایر علمــای معروف 
اصفهــان نیــز اعالمیــه ای مبنی بــر همراهــی با مــوارد یاد 
شــده صادر کردند. ایــن 5 ماده بــر دیوار مســاجد نصب 
شــد و روحانیون نیز بــر منابر بــه ترویج آنهــا پرداختند در 
نتیجه مردم به پیروی از ایشــان از خرید اجناس خارجی 
خودداری کردند. همچنین حاج آقا نوراهلل از تجار داخلی 
خواســتند: »حســاب خود را با خارجه تصفیه کنند؛ زیرا 

این اقدام، اقدامی وطن خواهانه است«
این اقدامات ماموران تجاری غربی را به وحشت انداخت 
که مبادا علمای شهرهای دیگر نیز به اصفهان تأسی کرده 
و از اســتعمال و فــروش امتعــه خارجی جلوگیــری و مردم 

متدین هم امنیت خارجی ها را سلب کنند.
 از این رو، دولت ایران را برای مقابله با اعالمیه ها و بازتاب 

آنها تحت فشار قرار دادند. 
از آن جمله، جارلر مارلتیک نامه ای به مشیرالدوله صدر 
اعظم وقــت نوشــت و در آن صریحا اظهار داشــت که: »از 
قراری کــه جنرال قنســول انگلیس اظهار مــی دارد، هنوز 
تجار ایرانی جرات نمی کنند که به طــور وضوح و با آزادی 
مثل سابق با اروپا معامله کنند« )تاریخ علمی و اجتماعی 

اصفهان در دو قرن اخیر،121(
فعالیت های سیاسی و اجتماعی بزرگان اصفهان از جمله 
حاج آقا نوراهلل در آن دوران بســیار گســترده تر از آن است 
که در این مجال بتــوان به بیان آنها پرداخــت؛ اما به نظر 
می رسد الزم است با تامل در شرایط کنونی جامعه ایران، 
از خودمان بپرسیم که چرا این اقدامات ادامه نیافتند و 
هنوز پس از گذشــت بیش از یــک قــرن از تالش های این 
بزرگان به منظور رســیدن به اســتقالل اقتصادی، شاهد 

ثمرات آن نیستیم. 
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شخصیتپرسش  از

پرســــــش آغـــاز راه نیــــســــــــت، خــــــــــود مســــــــیــــر اســـت
سخن اول

او غرب را  می شناخت
موریس پرنو، جهانگرد فرانسوی در سال 1925 و در زمان 
حکومت ســردار سپه ســفری به آســیا داشت. ســفرنامه 
حاصل از این ســفر شــامل دو مجلد قطور اســت که جلد 
اول آن »در روی جــاده هنــد« و جلــد دوم آن »در آســیای 
مسلمان« نام دارد. کتاب »در زیر آسمان ایران« برگرفته از 

این دو مجلد و مربوط به ایران است.
موریس پرنو همانطور کــه خود در کتابش می نویســد در 
سفرش به اصفهان، دیداری نیز با آیت اهلل حاج آقانوراهلل 
نجفی اصفهانی داشته است. پرنو این گونه نوشته است:

»یک روز صبح زود به منزل حاج آقا نوراهلل که به افتخار من 
در ایوان پر گل خود چند تن را گرد آورده بود دعوت شدم. 
حاج آقا نوراهلل مسافرت های دراز و مطالعات بسیار کرده 
بود. او غرب را می شناخت بی آنکه آن را به دیده  ستایش 
بنگرد. مقصود من از مالقات او این بود که از   طرز فکر یک 
روح آزاده و کنجــکاو در قبال عقاید و آداب مذهبی شــرق 
اطالع یابم. مــن این موضــوع را با تذکر تعریف مشــهوری 
از نبــوغ ایرانی کــه مانند صخره ای ســخت و پابرجاســت 
و از همه طــرف در معــرض هجوم بادهــا و غریــق در تمام 
طوفانهاســت؛ ولی هرگز متالشــی و خرد نمی گیرد طرح 
کردم. }او می گفت{ جوانان امروز ما خیلی مذهبی نیستند 
و همچنین خیلی روح فلسفی ندارند. از طرف دیگر عقاید 
و رفتار اروپایی چیزی که مناسب حال آنها باشد به آنها یاد 
گوست کونت و نه ایده  نمی دهد . نه مذهب استداللی آ
کسون ها تشنگی  آلیسم آلمان ها و نه مکانیسم انگلوسا

روح ایرانی را سیراب نمی کنند.
 امــا ایرانــی هــا چــه احتیاجی بــه داشــتن یک فلســفه به 
 خصــوص دارنــد؟ بــرای ایجــاد یــک آییــن اخالقــی مگــر 
ایــن  ندارنــد؟  را  خــود  اشــعار  گنجینــه  هــا  ایرانــی 
کافــی اســت و  اشــعار بــرای تمــام حوائــج روح آنهــا 
در ایــن اشــعار تمــام دســتورات الزم جهــت تنظیــم 
شایســته  طــور  بــه  را  خلــق  و  خــدا  بــا  خــود  روابــط 
 خواهنــد یافــت.  ایــن آخریــن کلمــات ایــن دانشــمند

 بود.«
آنچه بیش از هر چیزی در این متن توجه امروز ما را به خود 
 جلب می کنــد؛ این جمله اســت: او غرب را می شــناخت 
بی آنکه آن را به دیده  ستایش بنگرد. درست است که در 
آن زمان فلســفه های غربی در ایران حتی ترجمه نشــده 
بود امــا غــرب باطــن و جوهــری دارد که بــا وجــدان آن به 
صورت اجمالی می توان غرب را شناخت. شناخت حاج 
آقانــوراهلل از غــرب، چنین شــناختی بــوده اســت. همین 
درکی که از کنه و ذات غرب برای حاج آقا پدید آمده، سبب 
شــده که او بدون دیده ســتایش بــه غرب بنگــرد. پس در 
گاه اســت  یک کالم رهبر مشــروطه اصفهان نه از غرب ناآ
و نه از دســتاوردهای آنان خــود را دور نگه مــی دارد؛ بلکه 
دیدگاهی اعتدالی در نسبت با غرب دارد که در آن صحبت 

از استخدام و بهره گیری است و نه تقلید و شیفتگی. 
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حاج شیخ 
نورالله نجفی 

اصفهانی
 از جمله 

مصلحان 
اجتماعی 

اواخر دوره 
 قاجار
 است

شروع 
فعالیت های 

سیاسی حاج 
آقا نورالله 

برای مقابله با 
قرارداد رژی و 
حکم به تحریم 

 دخانیات 
بود

این مردم عمیقا 
آزادی خواه هستــــــــ    ـند

به مناسبت 4 دی، سالروز شهادت حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی


