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  سندي از تحريم تنباكو توسط علماي اصفهان
 ): پيشرو در تحريم تنباكو(اصفهان

  ١علي سلطاني شايان
  چكيده: 

 ١٣٠٧رجب طي سفر ناصرالدين شاه به انگليس امتيازي به نام رژي با ماژور جرالد تالبوت  در 
داد. اين امتياز سال در اختيار تالبوت قرار مي ٥٠بسته مي شود كه توتون و تنباكو را به مدت 

هاي مختلف ايران شد و بسياري از تجار و زارعين و به تبع اي در شهر باعث مخالفتهاي گسترده
آن علما و مجتهدين خواستار لغو اين قرار داد شدند. در اصفهان مجتهدي به نام آقا نجفي 
(شيخ محمد تقي رازي ) به همراه برادر خود شيخ محمد علي، توتون و تنباكو را تحريم 

بينيم كه اين امر زودتر با توجه به تاريخ نامه، مي كنند. جدا از ميزان تأثيرگذاري اين فتوي،مي
از طرف  ١٣٠٩از فتواي ميرزاي شيرازي اتفاق افتاده است . اين امتياز باالخره در جمادي اآلخر 

اي كه مطرح است اين است كه شود. موضوع اين مقال امتياز رژي و مسألهحكومت لغو مي
مخالفتها داشته است و البته خواهيم ديد كه فتواي دو مجتهد اصفهان چه تأثيري در روند 

تأثيرات چشمگيري در پيشبرد اهداف داشته است چرا كه مردم در شهرهاي مختلف مثل 
شيراز، اصفهان، تهران و... به اين قيام پيوستند و باعث تشديد اعتراضها و در نهايت امر لغو 

  امتياز شدند.
ميرزاي شيرازي ، شيخ محمد تقي رازي(آقا ناصرالدين شاه، ظل السلطان،  واژگان كليدي:

  .نجفي)، رژي، تالبوت

                                                           
  دانشگاه تهراندانشجوي رشته تاريخ مقطع كارشناسي ارشد گرايش اسناد و مدارك آرشيوي،  .١

 A_soltanishayan@yahoo.com پست الكترونيكي:
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  متن سند:

اگر چه مفصال  -قربان خاك پاي جواهر آساي مباركت شوم –از اصفهان 

و برادرش  »آقا نجفي«همراه چاپار پست راپورت روز پنج شنبه و جمعه 

را عرض كرده ام و ليكن  »مالباقر فشاركي«و  »شيخ محمد علي«

اعالناتيكه در كوچه ها چسبانيده اند و هر جا كه فرنگي را مي بواسطه 

بينند داد و فرياد مي كنند، العالج ديدم به توسط تلگراف عرض كنم در 

اين دو روزه در ميدان مصلي كه در تخت فوالد است اجماعي كرده اند كه 

در منبر رفته بر ضد دولت در باب تنباكو بانك و غيره مطالب بگويند. آن 

معيت چون خارج و نزديك جلفا بود، غالم بسيار متوحش شد كه اسباب ج

را با  »كريمخان مير پنجه«و  »ركن الملك«اغتشاش كلي نشود، ليكن 

سوار فرستاد و آن جمعيت را پراكنده كردو مشايخ را مانع از رفتن آنجا 

دانست در منبر و مسجد و خانه شان چه مي گويند و شد، ولي اين غالم نمي

ر مجلس درس چه مذاكره مي نمايند؟ در اين سه جا كشيدن قليان را حرام د

كافر و «و كشت و زرع تنباكو را حرام اندر حرام و حامي فرنگي را 

اعالن كرده اند،  »جس العينن«و نوكر و بستگان آنها را  »واجب القتل 

اند و كلمات زياده بر آنچه تصور بشود اظهار فضولي و جرأت كرده

آقا «برادر  »شيخ محمد علي«اند. به خصوص زبان آوردهه سته بناشاي

ي خود جلوگيري از آنها ، اين غالم هم در همه جا بيش از قوه»نجفي

كرده همه اعالنات را كند و چند نفر هم از اشخاصي را كه دنبال فرنگي 

ها فرياد كرده بودند به چنگ آورده تنبيه كرد، با حالت ناخوشي كه در 

تاده ام بيش از قوه خودم و استعداديكه دولت به من داده  است و بستر اف
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حدي كه مشخص كرده است جنبيده ام ، نفس كسي به خالف قانون بيرون 

نيامده است، ارزاني و فراواني هم دركمال خوبي است، و لكن اين مشايخ 

عقول از حركات آنها ي مبارك كه عقل ذيسفيه كه نمك مبارك و به جيقه

ماند كه به چه پشتگرمي و به چه اطمينان اين حركات از آنها ناشي يمات م

مثل شب پره به شعله ي سخط و غضب دولت مي زنند، به را مي شود و خود 

گيرند، گمان غالم اين است كه اگر آنها اين جزئي حركات غالم آرام نمي

از طرف شخص همايوني نصيحت يا مؤاخذه سخت و بازخواست نبينند آرام 

آورند، اگر چه اين گيرند و رفته رفته اسباب زحمت بزرگي فراهم مين

غالم ناخوش است، افتاده و گرفتار با درد و همه جور مرض است اما براي 

نثار جان در راه ولي نعمت و انجام فرمايشات همايوني به هر چه حكم 

 ن راه تصدقآبفرمايند اطاعت مي كنم و انجام ميدهم و جان خود غالم در 

مهر  »مسعود قاجار«شود افتخار بازماندگان است. غالم بي مقدار 

  ١٣٠٩ربيع الثاني  ١٩تلگرافخانه    

***  
رالد تالبوت در جبه يك فردي به نام ماژور امتيازي در سفر ناصرالدين شاه به انگليس 

اين قرارداد انحصار خريد و فروش توتون و تنباكو  .در تهران واگذار شد ١٣٠٧رجب  ٢٧
نيز سال بود. مبلغ اين قرارداد  ٥٠داد و مدت آن ادر خارج در اختيار تالبوت قرار مير

  هزار ليره به اضافه يك چهارم سود ساليانه بود. ١٥
كه ارنستين مدير عامل رژي به تهران آمد تا دستگاه رژي را بر پا  ١٣٠٨رمضان  ١١از 

پايتخت آغاز شد. اين اعتراضها به اولين اعتراضها نيز از تجار  دارد اعتراضها آغاز شد.
صورت نامه به خود شاه و نيز شبنامه در شهر منتشر گشت. اعتراضات در شيراز، تبريز، 
كرمان، مشهد و اصفهان نيز واقع شد و دامنه  تا بدانجا بود كه حكومت مجبور شد با 

اين قرار داد را لغو كند. در  ١٣٠٩ليره خسارت در جمادي اآلخر  ٥٠٠٠٠٠پرداخت 



 

 
 

٧٤
 

نوشته به رويدادهاي مربوط به تحريم تنباكو در سه شهر مهم شيراز، اصفهان و تهران 
  پرداخته مي شود. 

شيراز چون  امه رسمي از تهران به شيراز آمد.با سفارشن »بينز«در شيراز نماينده رژي 
همترين محل كشت توتون بود پس از اهميت خاصي در اين ماجرا دارد. تجار و م

ردمدار مخالفت بودند زيرا همانطور كه گفته شد در شيراز كشت توتون كشاورزان س
بسيار بود و با اين قرارداد اين افراد منافع خود را از دست مي دادند و به همين خاطر 

در شيراز ماليان كه در ابتدا بي حركت بودند و از  اعتراض كشاورزان گسترده بود.
ي مخالفت با رژي كشانده عام به صحنهجستند تحت فشار افكار همكاري پرهيز مي

علما به «، در شيراز  ١٣٠٨رمضان  ١٧ طبق گزارش مأمور سياسي انگليس در  شدند.
روند، موذن اذان نمي گويد و مأموران جزء به صف مخالفان كمپاني مسجد نمي

  )٢٠: ١٣٦٠(آدميت،  .»پيوستند
نزد و به سمت سامره  تبعيد شد از علماي شيرازعلي اكبر مجتهد  ١٣٠٨در سال 

ميرزاي شيرازي نيز مكاتبه اي  ست.ياري خوادر اين زمينه رفت و از او ميرزاي شيرازي 
 )٢١٩: ٨ج  ،١٣٧٩دايرةالمعارف تشيع ،(بي فايده بود. داد وليبا امين السلطان انجام 

 درپايتخت واقع شد. ١٣٠٨در رجب در مخالفت با امتياز نامه رژي نخستين اعتراض 
آميز تجار براي شاه نوشته شد كه اين قرارداد با منافع مملكت مطابق اعتراض ينامه

به علما و شريعتمداران نوشتند و از آنان خواستند كه خود را  بيانيه دومتجار  نيست.
در منزل ميرزا حسن آشتياني جهت تصميم  آنها بي تفاوت نباشند.نسبت به اين قضيه 

همان ، جلد رند.(گذابتحت فشار را در فسخ اين امتياز تا بتوانند دولت شدند  گيري جمع
٢١٩: ٨(  

: اليوم كه اي منتشر شداز طرف ميرزاي شيرازي نوشته ١٣٠٩اول جمادي االول 
استعمال توتون و تنباكو باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان صلواة اهللا عليه است 

  حرره الحقر محمد حسن الحسيني.
. وي آماده حركت ديد شد يا از شهر بيرون برود يا رفع حرمت كندميرزاي آشتياني ته

شده بود ولي با مقاومت مردم و دفاع از ايشان معادالت به هم ريخت سپس دو روز بعد 
). در ميدان ١٠٦، ص١٣٦٠آدميت،  (بازارها بسته شد. ١٣٠٩جمادي الثاني  ٣يعني 
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با قبول پرداخت شاه راضها به خاطر تشديد اعت به روي مردم آتش گشوده شد وارگ 
 :همان(ناچار قرار داد را لغو كرد. ١٣٠٩جمادي الثاني  ٤اي در  ليره ٠٠٠/٥٠٠خسارت 

١١٧(  
در ميرزاي آشتياني لغو امتياز اجازه استعمال دخانيات را  ١٣٠٩جمادي الثاني  ٢٥در 

ون .  حكم ميرزا بدين مضماز طرف ميرزاي شيرازي به آگاهي مردم رساندمسجد شاه 
سوالي كه از بقاي حكم بر تقدير امتياز شده ، جواب اين است: بر فرض رفع «... بود: 

  )١٢٥همان ، صامتياز نامه حقيقتا از اين جهت منعي ندارد.(
) فرزند ناصرالدين شاه بود. ق ١٢٦٦-١٣٣٦ ( ١السلطانظلحاكم اصفهان در اين زمان 

ا به نوعي غائله به نفع امتياز ختم و در صدد بود ت از رژي حمايت مي كردبه شدت وي 
ظل السلطان مالباشي خود را سراغ آقا نجفي فرستاد كه شراب از تنباكو نجس تر  .شود

گوييد. پاسخ شنيد كه تكليف شرعي ما اين است و باست پس در مورد آن هم همانقدر 
وي كه توان ) ٤١، ص١٣٤٦صفايي،  (شما هم به تكليف عرفي خودتان اقدام كنيد.

همان، صص  (.ستو از او استمداد خوا شتديد به شاه نامه نوقابله با اعتراض ها را نميم
  )٢٦و٢٥

  در مورد اصفهان بايد توجه داشت كه :  .بود ٢نماينده رژي در اصفهان موئير
 اهميت اصفهان از آن است كه فكر تحريم از آنجا برخاست.  -١

                                                           
در سن  ١٢٧٩در  سالگي به حكومت مازندران و استرآباد منصوب شد. ١١حدود  ١٢٧٧ در سالظل السلطان . ١

اوايل مشروطيت تا   ١٢٩١و از سال  حكومت اصفهان بهسالگي   ١٧در   ١٢٨٣در  حكومت فارسبه سالگي  ١٣
بود و هر چه دلش مي خواست در آنجا براي  اصفهانمطلق و مسلط بر همه چيز اهالي حاكم  سال  ٣٤در مدت 

وي دست تعدي و تطاول به مال و ناموس و جان اشخاص دراز نمود ) ٨٢، ص١٣٤٧بامداد،  خويشتن انجام ميداد.(
وي حاضر  )٨٣ان ، ص هم (و امالك فراواني از بسياري از مردم كه دسترسي به جايي نداشتند غصب و تصرف كرد.

: گويددر مورد وي مياعتمادالسلطنه  بود يك ميليون تومان به شاه بدهد تا به جاي مظفرالدين ميرزا وليعهد شود.
وي ) ٨٧همان ، ص  (السلطان خودش را عاقل مي داند اما غافل از اينكه حقه بازي و شارالتاني عاقلي نيست.ظل

جهت تهنيت  ١٣٢٤) در ٨٩همان ، ص  .((نشان زانوبند) به او داده شده بود انياانگلوفيل بود و نشاني از دولت بريت
مجلس هم عزل او را  تا اينكه  سلطنت محمد علي شاه به تهران آمد و مردم اصفهان عزل او را خواستار شدند

 )٩٣همان ، ص  (تصويب كرد.

٢. Muir 
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راض خود را به وسيله امام جمعه اعت ١٣٠٩صفر  ار اين بود كه در اقدام تجاز   -٢
مواجه شدند كه گفته  السلطانجواب تهديد آميز ظل ولي با  به ظل السلطان خبر دادند

درآنجا مخالفت به حدي بود كه ». به احترام امام جمعه از سر تقصير آنها ميگذرد«بود 
 (د.يكي از تجار معروف اصفهان تنباكوي خود را آتش كشيد تا با رژي معامله نكن

  )٥٢، ص١٣٦٠آدميت، 
 همكاري آقا نجفي و برادرش شيخ محمد علي -١

شيخ محمدعلي (شايد با تأثير از حاج احمد بنكدار بازرگان اصفهاني و يا آقا محمد ملك 
توسط توتون با در اختيار گرفتن پرهيز دخانيات را مطرح كرد و به خصوص كه ) التجار

آقا  دانستند.آن را حرام ميه اين دليل بو  آمدحساب ميبه كاالي خارجي  ،خارجيان
  هم كشيدن توتون را منع كرد و پيروانش قليان ها را شكستند. ١نجفي

السلطان و شاه اعتنا وي كه در جنبش تنباكو از آغازگران مبارزه بود به تهديدات ظل
و نكرد و پرچم مخالفت را از دست ننهاد. در عين حال از فعاليتهاي علمي نيز غافل نشد 

طبق سند ) ٤٨٢، ص١٣٦٧دايرة المعارف اسالم، آثار بسيار از خود به جاي گذاشت.(
استعمال تنباكو را اين دو مجتهد حرام و ي از كتاب  اسناد سياسي دوران قاجار، ديگر

  )٤٠، ص١٣٤٦صفايي،  (اند.دخانيات را نجس اعالم كرده
ربيع الثاني  ١٩ دروتون و تنباكو تحريم تالسلطان به ناصر الدين شاه، با توجه به نامه ظل

در حالي كه  عمال در اصفهان زودتر از فتواي ميرزاي شيرازي واقع شده است. ١٣٠٩
اآلخر جمادي ٢٥اعالم شد و بعد از  ١٣٠٩جمادي االول  ١فتواي ميرزاي شيرازي در 

  با دستور خود ميرزاي شيرازي تحريم از بين رفت. ١٣٠٩
***  

                                                           
وي به همراه برادرش شيخ محمد علي تأثير قابل در اصفهان زاده شد.  ١٢٦٣ربيع الثاني  ٢٢آقا نجفي در  .١

توجهي در لغو امتياز تنباكوداشت. آقا نجفي پس از تحصيل در محضر پدر خود و نيز ميرزا محمد حسن شيرازي و 
الغطا و شيخ راضي نجفي به مقام اجتهاد رسيد. طي دوران مرجعيت و حكومت شرعي و عرفي شيخ مهدي كاشف

شعبان  ١١به مردم ، رفع ستم از ايشان و تأمين وسايل آسايش آنان كوشا بود. وي در  خود در اصفهان، در كمك
 در اصفهان در گذشت. ١٣٣٢
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  توان نام برد:ن سند قابل بررسي است ميمواردي ديگري كه در اي
 – »نفس كسي به خالف قانون بيرون نيامده است«اينكه در سند گفته شده  -١

اهللا كه خود را ظلبايد بگوييم منظورش كدام قانون است؟ آيا فرمان و خواسته شاه 
 ميدانسته است؟

نشان اين جمله . »اگر از جانب شخص همايون بازخواست نبينند آرام نگيرند« -٢
 است. نداشتها رالسلطان توان مقابله با شورش خود ظل ه آن است كهدنده

البته ناصرالدين شاه در جواب اين نامه چنين پاسخ گفته: اگر معترضان دست از عصيان 
هر قدر قشون از هر جنس از سواره يا پياده توپخانه و «برنداشتند تدبير دولت اين است: 

ه اشرار و الواط فورا به عرض برسانيد، فورا فرستاده شود و قزاقخانه بخواهد براي تنبي
همان، (.»سياست و تنبيهي از اشرار و الواط بايد بكنيد كه سال هاي دراز يادگار بماند

 )٢٦و٢٥صص 

براي جان نثار در راه ولي نعمت و انجام فرمايشات همايوني به هر چه حكم « -٣
م را به صورتهاي مختلف تكرار كرده است مورد واژه غال ٨در . »بفرمايند اطاعت مي كنم

العاده متملق و چاپلوسي و اين نشان دهنده اين است كه در مقابل مافوق خود مرد فوق
 بوده است.

  
  :گيري نتيجه

، رژي نتوانست به كار خود ادامه دهد. بنابراين امتياز لغو با توجه به مخالفتهاي گسترده
از آنها شهر  ييراز و تهران صورت گرفت. يكشد. مخالفتها در شهرهاي مختلف مثل ش

هاي آقا نجفي و برادرش شيخ ه از حضور دو مجتهد برجسته به نام اصفهان است ك
، دخانيات را تحريم كردند و ست. اين دو مجتهد در طي اعتراضهامند امحمدعلي بهره

اي شيرازي افتاد. اگر چه به طور وسيع فتواي ميرزاين تحريم در اصفهان بسيار كارگر 
بود كه در همه شهرها تأثير گذاشت ولي بايد به دو نكته توجه داشت، يكي اين كه 
فتواي اين دو مجتهد در اصفهان زودتر از فتواي ميرزاي شيرازي بوده و ديگر اينكه 
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فتواي اين دو در اصفهان نافذ بود و تأثير مهم و به سزايي در ادامه روند اعتراضها داشت 
  اعتراض نتيجه بخش واقع شد. و در نهايت هم

  
  :منابع
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