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چكیده

موفقيت اروپایيان در امور تجاري و پيشرفتهایشاان در صاعتت كا

ب برتري و تسلط آنها بر اقتصااد ماليا و تجاار دنياا معجار شا

برخی از تجار ایرانی را ب فكر واداشت ك با بهرهگيري از شيوههاي

نوین تجاري از شكل فردي بازار سعتی خاار شاون و با صاور

گروهی و با تركيب ج ی سرمای گذاري از سارمای هااي كوچا

نيز بهرهگيرن  .آنان تأسيس شركتها با كمپانیهاي ماالی و تجااري

را ب ععوان راه حلی در مقابل نفاو و هجاو اقتصاادي قا ر هااي

خارجی برگزی ن و ب ین ترتيب شركتها و تجارتخان هاي جمتی

 .4استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واح نجفآبادtfarsani@yahoo.com .
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خار از بازار میتوانساتع جاایگزین حجارههااي كوچا

درون بازار شون .

و تعا

شركت اسالمي ب ریاست محم حسين تاجر كازرونی از مها تارین

شركتهاي تجاري اصفهان بود ك شتب هایی در شاهرهاي مختلاف

كشور داشت .گروههایی از روشعفكران و علما در شاهرهاي مشاه

شيراز بوشهر و  ...با فتاليتهاي شركت همكاري مای كردنا  .ایان

شركت حوزهي فتاليت خود را ب بيرون از مرزهاي كشور از جملا

قفقاااز و روس اي كشااان و اه ا ا خااود را ط ای گاازار هااایی در

روزنام ها معتشر كرد .با وجود هم ي این فتاليتهاا ایان شاركت و

شركتهاي مشاب آن از موفقيت چع انی برخاوردار نبودنا  .در ایان
مقال با تكي بر معابع معتشر ش ه روزنام ها و برخی اساعاد با دنباا

پاسخ براي این پرسشها هستي ك سرمای داري ایرانی ب دنباا چا

واكعشهاي اقتصادي در مقابل سرمای هاي بيگان بود برخورد آنها

با سرمای گذاريهاي ج ی چگون بود و چ عواملی در راهكارهاي

ج ی تجار مؤثر بودن ؟

واژگان کلیدی :تجار قاجاری اصافهان محم حساين كاازرونی

روشعفكران شركت اسالمي .
 .1مقدمه

درباارهي فتالياتهاااي شاركتهاااي تجاااري در دو دها ي قبال از مشااروط آگاااهیهاااي
پراكع هاي وجود دارد .بسياري از اعالنها و نام ها در نشریا معتشر ش ه ان و برخی نيز یاا
در آرشيوهاي خصوصی خانوادههاي تجار از بين رفت ان یا هعاوز معتشار نشا هانا  .تشاكيل
شركتهاي تجااري یكای از راهكارهااي سارمای داري داخلای باراي رویاارویی باا هجاو
سرمای هاي بيگان بود .واكاوي تأسيس و فتاليتهاي این شركتها از خاال معاابع محا ود
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بازمان ه براي شعاخت ما از چگاونگی عملكارد سارمای داري تجااري ایاران در ساا هااي
بحرانی پيش از مشروطيت ساودمع اسات .در نيما ي دو قارن ناوزده مايالدي یكای از
بازتابهاي مقابل ي سعت و م رنيس در حوزه ي اقتصادي تحولی بود ك در راهياابیهااي
ج ی تجار و خرو از نظاا ساعتی باازار با وجاود آما  .سارمای گاذاري ساعتی بيشاتر در
چارچوب خانوادگی شكل میگرفت؛ اما با این شيوهي ج ی شركتها و تجارتخانا هااي
جمتی جایگزین حجرههاي كوچ
گستر

و تع

درون بازار مایشا ن  .از آنجاا كا باا نفاو و

سرمای هاي بيگان در ایران ب ویژه در نيم ي دو قرن ناوزده مايالدي عملكارد

نظا سعتی بازار ایران در مقابل ق ر هاي تجاري بيگان قاادر با مانا گاري و پاساخگویی
نبود و دولت نيز خود را موظف با حمایات از سارمای هااي داخلای نمای دانسات و قاوانين
حمایت كعع هاي نيز در این خصوص وجود ن اشت تجار براي مقابلا باا هجاو كاا هااي
خارجی و ب دست گرفتن بازار ب دنبا راهكارهاي ج ی گشتع .
تجار برتري اقتصادي اروپایيان را ب دليل داشتن راز و رمز میانگاشتع و براي مقابلا باا
هجو كا هاي وارداتی با كشاور اميا داشاتع كا بتوانعا «حيلا هااي تجاار » آناان را
بياموزن  .یكی از این حيل ها ب كار گرفتن سرمای هاي كوچ

و راكا در دسات مارد و

ایجاد شركتهاي سهامی گسترده و كمپانیها بود (وامبري .)29 :4739
تجار براي انجا این كار و انتقا خواستهاي خود ب ب ن ي جامت از نفاو روحاانيون
و تأیي و همراهی آنها استفاده میكردن  .یكی از تتارضا درونی طبق ي تجار اخاتال
نظر بين تجار بزرگ و متوسط در مورد واردا بود .آن ها با ایعكا در ایجااد شاركتهااي
سهامی و افزایش سرمای متفق و همسو بودن در برخورد با انواع اجعاس وارداتای اخاتال
نظر داشتع ؛ براي نمون تاجر بزرگی چون امينالضارب مخاالفتی باا ورودكا هااي غربای
ن اشت؛ زیرا اشرا

ثروتمع ان و درباریان متمو خری ار اجعاس لوكسی بودنا كا وي

از اروپاا وارد مایكارد (  .)Mahdavi, 1998: 124-126او در سارمای گاذاري در بخاش
صعایع و ورود ب این حيط نياز بسايار فتاا باود .تجاار متوساط با دليال كمباود سارمای و
وابستگی ب بازارهاي داخلی با ورود اجعاس خارجی ب كشور مخالف بودن  .این گرایشها
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ب ميزان سرمای نوع فتاليت تجاري ميزان نزدیكی با حاكميت محلی یاا دولات و ساط و
گستردگی ارتباطا تجار بستگی داشت.
روشعفكران با بهرهگيري از آگاهی و آشعایی نسبی خود از غارب ساتی مایكردنا از
طریق روزنام ها آگاهیهاي ز را در مورد شايوه ي ما رن تجااري در اختياار تجاار قارار
دهع و ب فتاليتهاي آنها سمت و سو ب هع  .ميرزا یتقوب خاان پا ر ميارزا ملكا خاان
ناظ ال ول «ایجاد شراكت و كمپانی» را در بهبود راهها حملونقل پست ایجاد اشاتاا و
كسب معفتت بيشتر ضروري مایدانسات (آدميات  .)13-19 :4734یكای از اصاال طلباان
عصر ناصري در رسال ي خود ب نا «سياست م ن» بر لزو افزایش سرمای از طریق تشكيل
كمپانی تأكي میكع و این امر را موجب توست ي صاعایع و متكای بار سا ععصار سارمای
كارگر و مصال میدان (آدميت و ناطق .)912 :4739
روشعفكران میكوشي ن طریقی براي «راه نجا » كشور ارائ كعع و با بياان طار هااي
گوناگون ب تجار رو
گستر

ارائا مایكردنا  .روا قاانون توسات ي صاعایع ایجااد راهآهان

راههاي ارتباطی پيشرفت علا داناش و تكعولاويي توسات ي فرهعگای از طریاق

افزایش م ارس و ت ریس دروس مفي و ایجاد شركتهاي سارمای گاذاري از توصاي هااي
آنها بودن  .روشعفكران ب تبليغ دی گاه هاي خود در روزنام ها میپرداختع و گاه تا جاایی
پيش میرفتع ك نمایع گی این شركتها را نياز مایپذیرفتعا ؛ باراي نمونا مؤی ا ساال
م یر روزنام ي حبلالمتين و ميرزا علی محم خاان كاشاانی ما یر روزناما ي ثریاا باراي
حمایت و تشویق شركت اسالمي بسيار كوشي ن (رضوانی .)92 :4793
 .2تأسیس شرکت اسالمیه

در ادام از بين هما ي شاركتهااي تجااري كا در شاهرهاي مختلاف كشاور و از جملا
اصفهان تأسيس ش ن تا شای راهی باراي بارونرفات از م اخلا ي سارمای هااي بيگانا در
كشور یافت شود ب واكاوي كاركرد شركت اسالمي میپردازی .
شركت اسالمي یكای از مها تارین شاركتهاایی باود كا در يالقتا هي ساا 4749
(مارس  )4222ب ریاست محم حسين كازرونی مترو
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مشهور اصفهان در این شهر تأسيس شا (باما اد  .)721 :4797هيئات امعااي ایان شاركت
شامل حا ميرزا محم مشكی حا ميرزا اس اهلل نقشيع و حا محم كاظ مثقاالی باود و
م یریت كل شركت در اصفهان را ميرزا علی نقشيع (ادیبالتجار) بر عه ه داشت.
شتب هاي شركت و افرادي ك نمایع گی شركت را بر عه ه داشتع عبار ان از:
بوشهر(محم شفيع كازرونی و محم حسين ده شاتی) شايراز (ميارزا محماود كاازرونی و
عب الرحمن شيرازي) قمش (محما باقر اصافهانی و ساي عبا اهلل قمشا اي) كرماان (ساي
محم هاش متينالتجار و حا مال محم كری دارابی) یزد (حا محما عارب كرماانی و
حا ميرزا محم مه ي طبسی) مشه (رضاا ملا

التجاار و عبا الكری كاشاانی) سامعان

(محم مه ي كاشاانی) قا (مشاه ي عب الرضاا تبریازي و محما باقر فرزنا محما هادي
قمی) كاشان (حا محم تقی كاشانی و فر اهلل قزویعی) سالطانآبااد (حاا محم حسان
خوانساري و محم آقا طهرانی) رشت (حا آقاا تااجر رشاتی و ميارزا محما كاظ نقشايع
اصفهانی) قزوین (سي ابوالقاس اصفهانی و ميرزا احم نقشيع اصفهانی) باارفرو
مازن ران (محم جواد وارث اصفهانی) اشر

و كال

(حا نصراهلل اصافهانی) كرمانشااه (حاا

محم تقی و عب التظي اصفهانی) تبریز (حا ميارزا علایاكبار متتما التجاار و محما علی
اصاافهانی) هم ا ان (حااا عب ا المحمود و محم حسااين ناااظ التجااار اصاافهانی) سااعع
(احم خان مستوفی ایلخانی).
در تهران ریاست شتب ابت ا بر عه هي ميرزا احم اماينالصاعایع قارار داشات كا ماردي
شاعرپيشا و ادیاب بااود .وي نمایعا گی جرایا را ني از بار عها ه داشاات و در انجااا امااور
نمایع گی ناتوان بود؛ بعا بر این ناچار اعضاي شركت درص د انتخاب فردي صال برآم ن و
سرانجا حا حسين اماينالضارب ریاسات شاتب ي تهاران را پاذیرفت و «اساباب افتخاار و
امتعان» مؤسسين شاركت در اصافهان شا (ثریاا

 .)49 :12محما تقی شااهرودي تااجر

اصفهانی محم علی تاجر كاشانی و ميرزا علیمحم تاجر اصفهانی از اعضاي دیگر هيئات
رئيس ي شركت بودن و حا ميرزا حبيباهلل تاجر كاشانی مباشر و وكيل شركت در تهاران
بود (ثریا
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در نظامعام ي شركت اسالمي براي مترفی مؤسسين آن آم ه است ك «تج ی اخو و
عق شراكتی» بين علماا امارا تجاار و كساب از خاواص و عاوا اسات .ایان شاركت و
نمون هاي مشاب آن در آن روزگار مؤسسااتی صاعفی بودنا كا بار پایا ي ناوعی آگااهی
طبقاتی بعا ش ه بودن  .علما از اینگون شركتها حمایت میكردن و روشعفكران با تشاویق
و ترسي خطوط كلی آن ها مسير حا و آیع ه و جایگاهشان در آیع ه ي كشاور را آشاكار
میكردن و با قل خود ب حمایت از آن ها میپرداختع  .آنها ب ویژه بار ماواردي از جملا
حمایت از تولي ا داخلی و اقتصاد ارشادي حمایتی تأكي میكردن .
 .2-1نظامنامه ،اهداف و فعالیتها

در نظامعام ي شركت ك در  17فصل تعظي شا ه اسات ابتا ا با لازو و اهميات تأسايس
شركت و امر شراكت و ایعك «در ممال

نجاار و غياره

متم ن از هار طبقا حتای كفاا

تماماً كمپانی میشون » اشاره ش ه است (نجفی  )31 :4792سپس ب مترفی هيئات رئيسا
و اعضاي شتب ي اصلی در اصفهان پرداخت ش ه است و بت اعضاي شاتب ي تهاران مترفای
ش هان  .سرمای ي شركت پانص هزار توماان از قارار پعجااه هازار ساه ده توماانی باود .در
اصفهان هار پعجشاعب و در تهاران هار ده روز ما یران شاركت نشساتهاایی داشاتع تاا در
خصوص مسائل شركت تباد نظر كععا  .ساود شاركت شاش درصا باراي ساا او و در
سا هاي بت دوسا ن بود و ساهام اران تاا سا ساا حاق مطالبا ي سارمای را ن اشاتع  .در
نظامعام ي شركت اعال ش ه بود ك این شركت تجاار كا هااي خاارجی نخواها كرد؛
مگر در مورد بتضی ادوا كارخانا هاا حمال كا هااي داخلای با خاار
راهآهن و راهسازي .ت ارك لباس تما اهالی ایران نيز یكی از این اه ا

مشااركت در

بود .در فصالی از

نظامعام آم ه است تما اعضاي شركت موظف هستع لباس خود را از معساوجا شاركت
و كا هاي داخلی تهي كعع  .حتی گفت ش ه است علماي اصفهان مایخواساتع مارد را از
پوشي ن لباس و معسوجا خارجی معع كعع ؛ اما رؤساي شركت خواستع تا شارایط فاراه
نش ه است این حك اعال نشود .تجار ابراز كردن از هر كا یی كا از آنهاا درخواسات
شود حتی ماهو اتریشی ب ان ازهي كافی آماده خواهع كرد؛ فقاط تقاضاا آنقا ر باشا
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ك بتوانع ادوا نساجی آن را از فرنگستان وارد كعع  .شركت اعاال آماادگی كارد باراي
جلوگيري از احتكار و قحطی در حملونقل ارزاق عمومی فتاليت خواه كرد؛ حتای اگار
ب صرف نباش  .تشویق اختراعاا

ابتكاارا و صاعایع و خا ما حمالونقال كاا و اماور

صرافی و دادوست بروا متتبر در داخال و خاار كشاور از دیگار اها ا
(ثریا

49-41 :12؛حكمت

شاركت باود

.)49-3 : 2

در نظامعام ي شركت از اصطال هاي «مجلس مشور خانا » باراي اجتماعاا اعضااي
شركت و از « قانوني اساسي » براي شر ح ود اختيارا وكالي شركت استفاده ش ه است
( نجف ای  )93-91 :4792ك ا نشااان هااایی از ت اأثير فرهع ا

و نهادهاااي م ا رن در تشااكيل

اینگون شركت ها هستع  .حمایت شركت از اب اعا و اختراعا نيز كا در فصال سای و
سو نظامعام ب آنها اشاره ش ه است لزو سيا بودن اینگون فتاليتها و اجتعاابناپاذیر
بودن همراه ش ن سرمای ي بومی با تحو

زمان را آشكار میكع .

 .2-2فعالیت شرکت :تعارضات و ناکامیها

چعانك گفتي شركت در بيشتر شهرهاي كشور و در برخی از كشورها شاتب هاایی تأسايس
كرد .در شيراز حا عب الرحمن صاحب شايرازي ما یر كمپاانی فاارس وكالات شاركت
اسالمي در آن شهر را پذیرفت .ب نظر میرس براي افتتا شتب ي شركت در شيراز ماوانتی
وجود داشت ك شركت ب ناچار ساي جماا الا ین واعا اصافهانی را باراي تبلياغ و ایاراد
سخعرانی ب شيراز فرستاد .وي مجموع سخعرانیهایی در مسج وكيل انجا داد و مارد را
ب استفاده از كا هاي وطعی ترغيب كرد؛ اما شركت در شايراز توفياق چعا انی نيافات و در
جرای آن زمان از افتتا شتب ي شركت در شيراز سخعی نيست .از معابع موجود علات ایان
ناكامی ب درستی متلو نمیشود؛ آیا گروههایی از تجار ك از طریاق ورود كا هااي غربای
ب تجار میپرداختع با چعين شركتی مخالف بودن یا سارمای هااي خاارجی باا همكااري
عوامل داخلی موانتی ایجاد میكردن و یا نوعی اختال

نظار باين تجاار شايراز و اصافهان

وجود داشت است؟
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ی

سا پس از انتشار نظامعام ي شاركت در جرایا در روزناما ي پارور

اخاتال

نظر بين تجار شيراز و اصفهان در خصوص گمرك معتكس ش  .ظلالسلطان طای تلگرافای
ب مستشارالمل

از بستن بازار شيراز انتقاد كرد:

بتضی اق اما از تجار شيراز سر زده ك خال

دولتخواهی است و با تجاار اصافهان در

باب عمل گمرك قرار صحي ك مقرون ب صال و صرف تجار است داده ش ه و تجار
اصفهان با كما ميل خاطر قبو نمودهان و عمل خت ش ه است (پرور
4742

 2جماديا و

.)2 :47

ظلالسلطان این اعما را خال

عقل و دولتخواهی دانست و آنها را ته ی كرد كا

«هرگاه بت از این اقا امی از آنهاا نساعجي ه شاود خطار و صا م و زحمات باراي آنهاا
خواه داشت .چ متعی دارد هر روز ععوانی نمایع ك دادوسات موقاو

و بااب متاامال

مس ود شود و بخواهع اسباب فساد در كار بياورن ؟» .تجار شيراز نيز جوابيا اي خطااب با
مستشارالمل

معتشر كردن و از وضع ب تجار خود ابراز ناراحتی كردن :
بایمرحمتای

اهالی شيراز  ...از دعاگویاان مخصاوص  ...هايچ معتظار تلگارا

نسبت ب تجار محتر نبودن  .ایعك آنها ب تجار اصفهان وكالات نا ادهانا كا
عمل را تما كعع  ...خالصا ماا با جاز دعااگویی و پادشااهپرساتی مقصاودي
ن اری ؛ مگر ایعك است عاي دعاگویان این است ك در مسئل ي گمرك نسابت
ب خارج امتيازي داشت باشي ك بتاواني در تجاار باا آنهاا ها قا

(پرور

 2جماديا و 4742

شای موارد یاد ش ه و اختال

بشاوی

.)2-2 :47

نظر مقطتی تجاار شايراز و اصافهان در خصاوص گمارك

یكی از د یل ناموفق بودن فتاليت شركت اسالمي در شيراز بوده است.
در شهرهاي دیگر نيز تال هایی براي فتاليت شاركت انجاا شا  .در بوشاهر آقاا ساي
محم رضا تاجر كازرونی وكالت شركت را بر عه ه داشت و افتتا آن در ماه صافر 4742
بود .دریابيگی بوشهر براي تشاویق فتالياتهااي شاركت نخساتين محمولا ي آن را یكجاا
خری اري كرد؛ اما در بوشهر نيز مانع شيراز دستهایی براي سع

ان ازي در كاار شاركت

آغاز ب كار كردن  .روزنام ي حبلالمتين ب حساد برخی افراد و تال

براي از بين باردن

اعتبار وكيل شركت اشاره مایكعا و مایافزایا ساي محم رضاا تااجر كاازرونی شاخ
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«درستكار وطنشعاس» است و ب این دليل ك «رجوعا با دیگاران كمتار شا ه بتضای از
همكاران در باطن با ایشان ععاد ورزی ه محارك بتا
روزنامجا خطپرانی نموده حقيقت حا

مردماان بيكاار شا ه كا با اداره ي

را قس دیگر جلوه دهع » (حبلالمتين

:91

 .)47در پایان قبل از آرزوي ترقی وطن خواهاان اصاال فسااد اخاالق ملات مایشاود .از
مع رجا روزنام ي ثریا نيز مشخ

میشود ك شخصی ب ناا ساي حسان طلبا باا طار

ادعاهاي واهی درص د بیاعتبار كردن وكيل شركت اسالمي برمیآیا (ثریاا

.)47 :47

ب هر روي شركت در بوشهر نيز كاري از پيش نمیبرد .ب نظر میرسا تتارضاا درونای
طبق ي تجار مانع ت او فتاليتهاي شركت در سراسر كشور ش ه بود.
شركت در مشه از حمایت ادیبالممال

فراهانی شاعر ادیب و ساخعور ناما ار كا

در مشه سكونت داشات بهاره جسات .وي درروزناما ي ادب مقاا تی در تبلياغ شاركت
نگاشت و خالص ي سخعرانیهاي سي جما واع را در شيراز ب چاا رساان  .باا وجاود
تبلياا بسيار درباره ي بیاعتعاایی با معساوجا فرنگای و تشاویق صاعایع وطعای شاركت
اسالمي موفق نش در مشه نمایع گی ایجاد كعا  .در ماورد فتاليات شاركت در تبریاز نياز
آگاهی در دست نيست و تعها خالص اي از سخعرانی مجته تبریز حاجی ميارزا حسان آقاا
معتشاار ش ا ه اساات ك ا ماارد را از اسااتتما «معسااوجا اجانااب» باار حااذر داشاات اساات
(حبلالمتين

.)41 :94

شركت در تبریز نيز نتوانست كاري انجا دها ؛ زیارا ایان شاهر از بازرگتارین مراكاز
تجاري كشور از نظر واردا و صادرا بود و از طریق استانبو ب اروپا كا حمل میكرد
و تجار بزرگی ك در آن زن گی مایكردنا واردكععا ه ي كا هااي غربای بودنا  .با یهی
است طيفی از این تجار با فتاليت شركتی ك كا هاي وطعی را تبليغ میكرد نمایتوانساتع
موافق باشع  .احتما ً مخالفت و رقابت شركتهاي دیگاري كا در تبریاز فتاليات تجاارتی
داشتع و رقابت محم علی ميرزا ولیعه در تبریز با عمویش ظلالسلطان در اصفهان كا از
شركت حمایت میكرد نيز در ناكامیهاي شركت در تبریز مؤثر بودهان .
شركت اسالمي تعها ب فتاليت در شهرهاي كشور بسع ه نكرد و حوزه ي فتاليت خاود را
ب بيرون از مرزها نيز كشاان  .حاا زیانالتابا ین تقایا
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وكالت شركت را بر عه ه گرفت و ارفعال ول سفير ایران در روساي طای بخشاعام هاایی
مفصل ب هم ي كعسولگريهاي ایاران در روساي و ماأمورین مقاي آن كشاور آناان را از
ایجاد چعين شركتی آگاه كرد (حبلالمتين

 .)41 :42شاركت در روساي تبلياغ و تاال

بسيار براي بازاریابی كرد و ميرزا نتمتاهلل و آقا محم باقر تااجر اصافهانی وكالات شاركت
در مسكو را بر عه ه گرفتع  .شركت اسالمي ب فكر ایجااد نمایعا گی در كشاور مصار نياز
افتاد .آقا ميرزا محم حسين مشكی از طر

شركت ب مصار اعازا شا تاا مقا ما ایجااد

نمایعا گی را در آنجااا مهيااا كعا (ثریاا

.)47: 77شااتب ي شااركت اسااالمي در مصاار بااا

همكاري برخی تجار ایرانی مقي مصر در رجب سا  4742افتتا ش  .حاجی آقاا بازرگ
تاجر شيرازي حاجی محم عزیز تاجر هع ي و حاجی ميرزا علای اكبار تااجر اصافهانی در
آغاز با شتب ي مصر شركت اساالمي همكااري كردنا (پارور

 1شاتبان 4742

:97

 .)44ميرزا محم جواد تاجر مشكی و ميرزا علیمحم خان كاشانی ما یر روزناما ي ثریاا
از وكالي شركت در مصر بودن .
در با اد نياز در شاوا ساا  4742جلسا اي از تجاار باا اد تشاكيل شا تاا دربااره ي
همكاري با شركت اسالمي گفت وگو كعع  .وكالي شركت در با اد حاجی ميارزا كااظ
طباطبایی و حاجی سي حسين حكااك بودنا  .در جاایی دیگار ساي محما كااظ تااجر
اصفهانی و حا سي حسين افع ي ب ععاوان نمایعا ه ي شاركت در باا اد مترفای شا هانا
(ثریا

 .)49-44 :12وكالي شركت در اسالمبو اخوان جواهريزاده اصفهانی و حاا

ميرزا محم شفيع امينالتجار اصفهانی بودن  .در بمبئی حا سلطان علای شوشاتري و حاا
محم جواد عرب تاجر كرمانی در كلكت مؤی ا ساال ما یر روزناما ي حبالالمتاين و در
لعا ن حااا مياارزا اس ا اهلل تاااجر كاشااانی و حااا علاایاكباار تاااجر شاايرازي وكي ال بودن ا
(حباالالمتاين

 .)91 :42بااا وجااود گسااتردگی ارتباطااا شااركت و پااذیر

نمایعا گی

شركت اسالمي در داخل و خار از كشور ناهماهعگی عمومی دولت باا تجاار تتارضاا
درونی طبق ي تجار و رقابت سرمای هاي ق رتمع بيگانا تا او فتاليات آن را غيارممكان
كردن  .دولت قاجار دركی از حمایت از سرمای هاي داخلای در مقابال سارمای هااي بيگانا
ن اشت و واگذاري امتي ازا ب ق ر هاي خارجی نيز ب همين صور انجا میش .
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 .3روشنفكران و تأسیس شرکت اسالمیه

در تحليل پي ایش و تتيين ععاصر مؤثر در تأسيس شركت ساهامی اساالمي نقاش طيفای از
ای ههاي روشعفكران ك از طریق روزنام هاي معتشر ش ه در خار از كشور توصي و ارائا
میش ن قابل بررسی است .روزنام ي ثریا عالوه بر آرزوي موفقيت براي شركت اساالمي
و رفع احتيا از اجانب و اهميات تجاار

توصاي هاایی با رؤسااي شاركت مایكعا كا

عبار ان از -4 :كارخان ي ریسمانبافی در كشور ایجاد شاود كا پعبا ي ایاران با فرنا
نرود تا نخ را با چع ین برابر ب ایرانیها بفروشاع ؛  -9در خاار از كشاور وكاالي تجااري
وجود داشت باش ؛  -7در تصمي گيريهاي شركت تصاميما شاورایی و حكا اكثریات
اهميت داشت باش و  -1شركت شرط كع سها خود را ب خارجا نفروشا (ثریاا

:13

 .)41-2این توصي ها مورد توج اعضااي شاركت قارار گرفتعا و در نظامعاما وارد شا ن .
تتيين خطوط كلی و رون سياستگذاري شركت در ارتباطهاي روشعفكران باا تجاار شاكل
میگرفت .از آنجا ك اینگون شركتها در مقایس با فتاليتهاي تجااري ساعتی كا بيشاتر
فردي یا خانوادگی بودن ما رن محساوب مایشا ن روشاعفكران در راهياابیهااي كلای
توست ي كشور از آن حمایت كردن و ب ترسي نكا مثبت و معفی و سازكارهاي اجرایای
آن پرداختع  .اعضاي شركت اسالمي ي اصفهان نيز از م یر روزنام ي ثریا براي شرحی كا
از شركت اسالمي در روزنام در كرد تشاكر كردنا « :الحاق ایان كاار بازرگ نتيجا ي
زحما شما و م یر محتر حبلالمتين است  ...ایع
مقاص شركت تج ی اخو فرموده» (ثریا
در روزنام هاي ثریا و پرور

باز غيرتمع ان وطن محا

پيشارفت

.)41-2 :13

تأسيس شركت بسيار تبلياغ شا ه و ماورد حمایات قارار

گرفت است .این روزنام ها در این كار از اعتقاادا ماذهبی مارد و تأیيا و حضاور علماا
گرفت تا برانگيختن احساسا ملی و وطنپرستان و ض بيگان بهره بردن  .آنان با افارادي
ك در متامل ي كا هاي خارجی بودن هش اردادن و بر لزو استفاده از معسوجا داخلای
تأكي كردن و حتی اعال ش  :ممكن است حكمی از سوي علما صاادر شاود كا موجاب
زیان برخی شود؛ پس بهتر است ساها ایان شاركت را بخریا (ثریاا

« .)1-9 :34روا

امتت در داخل ب تشویق علما  ...و ارباب جرای و در خار ب واسط ي وكالي ملتپرست
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شركت» بوده است (همان) .حا ميرزا اسا اهلل تاجركاشاانی نمایعا ه ي شاركت در لعا ن
مسير و دورنماي سياستگذاري شاركت را فتاليات «در زميعا ي صاعتت متاادن راهآهان و
سایر تأسيسا ج ی » دانست (ثریا

 )3-1 :34ك نشان دهعا ه ي گارایش درونای تجاار

بزرگ ب این موارد است.
هرچعاا جرایاا در پاای باارانگيختن احساسااا مااذهبی و وطاانپرسااتان بودناا و از
سااها گااذاران ماایخواسااتع ب ا معااافع غيرمااادي آن بيع یشااع بيااان ماایكردن ا ك ا ایاان
سها گذاران از طيفهاي متفاوتی بودنا  .در مقالا اي باا ععاوان «مكتاوب د ساوخت ملاو
اصفهانی از اصفهان» انگيزه ي مشااركت و گاروههااي شاركتكععا ه در شاركت اساالمي
مترفی و تقسي بع ي میشود .افراد مشاركتكعع ه «جمتی از علماي اعال و رجا فخاا و
تجار يا حترا » بودن ك طيفی از آنها براي پيشبرد این «امر خير» و «قربتا الی اهلل» ساها
خری ن دست ي دو «مح

اطاعت امر علما و همراهی با رجا » ك قص شان كم

باود

و «در جز ه از شهر اس بیمضایق نبودن » و دست ي سو «سبب حسااب دادن» و فقاط
بااراي كسااب سااود .نویسااع ه در تحلياال ایاان مقال ا كوشااي ه اساات حااس وطااندوسااتی
ترقیخواهی و همكاري براي «ورود تم ن» جایگزین معفتاتطلبای شخصای شاود« :نبایا
بااراي معفتاات سااها خریا ؛ بلكا از روي وطااندوسااتی و ورود تما ن بایا سااه خریا »
(پرور

 41جماديالثانی 4742

.)49-44 :49

عالوه بر تأكي بار حمایات اوليااي دولات و علمااي اصافهان و تشاكر از آقاا نجفای و
ركنالمل

نایبالحكوم ي اصفهان و توج ظلالسلطان ب حمایات از شاركت (پارور

 41جماديالثانی 4742

 )43-49 :49ك این پشاتيبانیهاا دلگرمای باراي ساها گاذاران

ایجاد میكرد و براي پيشبرد اه افشان ز بود در شمارهي دیگري از روزنام از دولات و
پادشاه طلب كم

ش تا دستور دهع عام ي مرد معسوجا شركت را بخرن لباسهااي

لشكر و سربازان را از شركت خری اري كعع و شااه از لبااس شاركت بپوشا تاا مارد نياز
پيروي كعع  .همچعين بيان ش ك عمل مؤسساين شاركت و كساانی كا از معساوجا آن
میپوشاع در حكا «مجاها فای سابيلاهلل» اسات؛ آناان نفاو اقتصاادي و روا كا هااي
اروپایيان را نوعی اعال جع
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«چراك فرنگيان در عوض تو كرو باا تاو چلاواري و متقاا و دبيات و ساایر اقمشا
و از مملكت ما قسمی تصاحب میشون » (پرور

همی با ما در جع

 94جمااديالثاانی

 .)49-44 :43تفكر تهاج بيگان و لزو مقابل با این هجاو از طریاق خریا معساوجا
شركت اسالمي تال

دیگري بود براي جلب حمایت ملت و دولت و پيشابرد اها افی كا

روشعفكران و تجار در پی آن بودن  .آنان امي داشتع با همكاري روشعفكران تجار و علماا
و همكاري امراي دولت و شاه ب زودي «شركتهاي خيلی بزرگ ملی در كشور ایران» با
وجود آی و كارهاي بزرگای از قبيال كاار در متاادن تأسايس راهآهان تأسايس صاعایع و
هاي متتبر را ببيعع  .آنان باور داشتع ك عمل بر اساس «عل تجار » باا فهمای ما رن

بان

از تجار مرتبط است و «تاجر عال » میسازد ك با «تاجر جاهل» بسيار متفاو خواه باود
.)47-49 :12

(ثریا

در مقال اي آم ه است« :فریاد میزدی وطان بایا ترقای كعا و او قا
افتتا م ارس و انتقاد شركت تجارتی است» (ثریا

در راه ترقای

 .)3-1 :12در ایان مرحلا با خاوبی

همراهی تجار و روشعفكران را میتوان دریافت؛ چعانك سرمای ي تجار ابزاري عملی باراي
تحقق شتارهاي روشعفكران ش  .همكاري نزدی
نگار

روشعفكران با تجاار از تبلياغ و تشاویق

مقال هاي وطعی و برانگيختن عرق مذهبی تا پذیر

همكاري نزدی

نمایعا گی شاركت نماادي از

این دو طيف با یك یگر براي رسي ن با ترقای توسات و رشا اقتصاادي

بود؛ ب طوري ك مؤی ا سال م یر حبلالمتين وكالات شاركت را دركلكتا پاذیرفت و
بساااياري متتقا ا بودنا ا «تأسااايس شاااركت از تاااأثير قلا ا » ایااان شاااخ
(ثریا

باااوده اسااات

.)3-1 :12

 .4روحانیون و شرکت اسالمیه

شركت اسالمي عالوه بر حمایتهااي مساتود ميارزا ظالالسالطان والای مقتا ر اصافهان و
ركنالمل

نایبالحكوم ي شهر براي موفقيات در انجاا اماور خاود با جلاب حمایات

گروههاي مؤثر اجتماعی نياز داشت .باراي جلاب نظار تاودههاا ز باود كا روحاانيون از
شركت حمایت كعع ؛ بعابراین صاحبان شركت كوشي ن روحانيون را با پشاتيبانی از خاود
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برانگيزنا  .ساامتوسااوي ملااتگرایانا بسااتري بااود كا با خااوبی بااا اها ا

ضا بيگان و

دشمنستيزان ي روحانيون همااهعگی داشات؛ بعاا بار ایان روحاانيون بازرگ اصافهان شايخ
محم تقی آقانجفی و برادر

حا آقا نوراهلل عمادا سال از شركت حمایت مؤثر كردنا

(نجفی .)427-433 :4721
آقانجفی طی نام اي ب ما یر روزناما ي ثریاا از حمایاتهااي آن روزناما از شاركت
اسالمي تشكر كرد و اق ا شركت را ب «معزل ي جهااد» تلقای كارد و یكای از فوایا آن را
این دانست ك معسوجا شركت «ملت و امات ناجيا را از احتياا با كفاار ماانع بزرگای
است» (رجبی  .)149 :4721وي طی نام ي دیگري خطاب ب م یر روزنام ي حبالالمتاين
عمل شركت را موجب قطاع نفاو خاارجی در باين مسالمانان دانسات؛ ولای حارا كاردن
معسوجا و اقمش ي آنها را در شرایط آن زمان ضروري ن انست[« :تا زمانی كا ] امتتا ي
مسلمين كافی و وافی اسالميان نشود و ع

احتيا مسلمانان در اساتتما معساوجا دیگار

متلاو نگااردد اقا ا در معااع نخواها شا » (حبالالمتاي ن

 43 :42و  .)42وي حتای در

راستاي حمایت از شركت با آن مشاركت مالی نيز كرد (نجفی .)37 :4792
حا آقا نوراهلل اصفهانی نيز طی نام ي تشكري ب م یر روزناما ي حبالالمتاين روناق
شركت اسالمي را موجب خير دنيا وآخر و ترویج دین و شریتت دانسات (حبال المتاين
 .)43 :42وي ابراز كرد ك حتی اگر كيفيت كا هاي داخلی ب ميزان كا هاي خاارجی
نباش نبای كا هاي خارجی بخری تا «سرمای و نفو را ب خارج نسپاری » (نجفی :4792
 .)11وي متتق بود این شركت میتوان موجب آباادانی شاود و «ماا را از لات احتياا با
خارج برهان » (همان.)72 :
عالوه بر روحانيون با نفو اصفهان علماي بزرگ دیگري نيز باراي حمایات از شاركت
اسالمي فتوا صادركردن یا اعالن هایی معتشار كردنا  .ماال محما كااظ خراساانی عبا اهلل
مازن رانی سي محم كاظ یزدي سي اسماعيل ص رال ین موسوي اصفهانی حا ميارزا
حسين حا ميرزا خليل محم غروي شربيانی محم حسن مامقانی ميارزا حساين ناوري و
ميرزا فت ال شيرازي از جمل روحانيونی بودنا كا از شاركت اساالمي پشاتيبانی كردنا و
مرد را ب استفاده از محصو
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محم كاظ خراسانی حمایت از معسوجا شركت اساالمي را موجاب تبا یل لات با
عز و خشعودي حضر اماا عصار دانسات و حتای طای ناما اي از شااه خواسات كا از
شركت اسالمي حمایت كعا (نجفای  .)21 :4792یكای دیگار از روحاانيون تقویات ایان
شركت را از «مصال دیعي و دنيوی » قلم اد كرد و «تكلياف متمكعاين» را تارویج و تشاویق
این شركت دانسات .در ناما اي دیگار آما ه اسات كا بایا در روناق شاركت كوشاي تاا
«معسوجا ممال

خارج ك سبب اختال امور كاف ي مسلمين ش ه» مصار

نشاود .ایان

عمل از دی علما موجب ترویج دین و دنيا و عای دولت و ملت خواه شا (ثریاا
91-42؛ همان

:47

9-4 :41؛ رجبی .)194-143 :4721

چعانك گفتي حمایت هم جانب ي علما از تولي ا شاركت شاامل فتاوا هاا ناما هااي
مع ر در روزنام ها خطاب و وع بر معبر نام ب شاه و سردم اران سياسی باراي حمایات
از شركت مشاركت مالی و حمایت از فرو

معسوجا آن بود .با ایعك تال

تحری كا هاي خارجی داده شود برخی علما آن را تا زمان گستر

شا فتاواي

هم جانب ي تولي ا

شركت معاسب ن انستع  .برگزی ن نا اسالمي براي شركت نياز مایتوانسات بهارهگياري از
مفاهي دیعی را براي پيشبرد امور شركت آسانتر كع  .نزدیكی روحاانيون و تجاار شارایط
را براي همراهی این دو گروه فراه میكرد .رویكرد روحانيون در این امر تمس
مفهو كهن اسالمی بود؛ یتعی اجتعاب از تسلط كفار و حف بيضا ي اساال و تاال

ب یا
باراي

ایعك دین مرد تاييار نكعا  .ایان رویكارد دیا گاه بيگانا ساتيزي را تقویات مایكارد كا
میتوانست با نگر

ض استتماري روشعفكران ه سو شود.

در مجموع ي فتوا ها و نام هایی ك از روحانيون معتشر ش د یلی براي لزو حمایات
از شركت اسالمي كر ش ه است (حبلالمتين

 .)1-7 :14دی گاهی ك در هما ي ایان

بياني ها پعهان است نگرانی از نفو بيگانگان یا «دشمعان د ین و مملكت» است ك قص نفو
در بالد اسالمی را دارن  .این نفو عالوه بر بت سياسی میتوانست وج اقتصادي نيز بيابا .
گستردگی سرزمين هاي اسالمی و ع
غربی فراه میكرد .یكی از است

اتحاد ميان آنها شارایط نفاو را باراي كشاورهاي
هایی ك براي لزو مقابل با كا هاي غربی و حمایات

از تولي ا داخلی بيان ش ه این است ك این كار موجب تقویت كفار و ضاتف مسالمانان
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میشود؛ زیرا آنها ثروتمع تر می شون و كسابوكاار مسالمانان راكا مایشاود .اسات
دیگر براي تقویت صعایع داخلی ایجاد اشتاا در سرزمينهاي اسالمی بود؛ زیارا مسالمانان
براي یافتن شال معاسب ب كشور هاي دیگار مهااجر مایكردنا  .روناق تجاار موجاب
قو دولت و ملت میشود .در این است

ها از ميان د یل عم ه ي ضاتف مسالمانان با

«فق ان تجار و كسادي كسب» اشاره میشود و ایعكا «معشاأ و مبا أ» اختراعاا غریبا و
اكتشافا عجيب ك تا آن زمان نبوده و از آنهاا (غربایهاا) نماودار شا ه «روا تجاار »
بوده است .در این دی گاه موفقيت و پيشرفت اروپایيان با پيروزي دین آنهاا یكای دانسات
ش ه و ب كاهش مراوده و متاشر با آنها توصي ش ه است:
قص اضمحال مسلمين نمودن دفاع ب این نحو خواها

اگر از راه كسب و تجار

ش ك ترك استتما امتت و مصعوعا آنهاا را نماوده ماانع شا از روا كساب و
تجار كفار در بالد اسال و این اجعاس انجاس را از خاك پاك مسلمين اخرا كرد
تا ن اجعبی را ماازه و كارخانا باشا و نا باا او متاشار و مخالطات شاود  ...تارك
استتما معسوجا خارج چ در این ماده دفااع با غيار از ایان نحاو ممكان نيسات
(حبلالمتين

.)3-3 :17

در جاي دیگر یكی از فوای شركت اسالمي را این دانست ان ك اگر ب ین شيوه كا در
داخل تهي شود بهاي آن ارزانتر میشود و ساود آن در داخال خار مایشاود .مسالمانان
تحمل «نع

احتيا و معت از اجعبی» را ن ارن و اگار هما ي لبااس هااي خاارجی را طارد

كعع مای ي ازدیاد ثرو و اعتبار مرد میشود اشتاا افزایش ماییابا و از آنجاا كا در
دین توصي ب نفع رسان ن ب دیگاران شا ه اسات ایان كاار موجاب روا باازار صاعتت و
تجار میشود و ب مرد نفع میرسان (واع اصفهانی  .)37-13 :4797همچعين فایا هي
دیگر كاهش ارتباط با بيگانگان را كاهش خطر احتمالی نفو اجانب می دانستع ؛ زیرا یكای
از مه ترین این مراوده ها مباد

تجاري و احتيا ب اجعاس آنها باوده اسات .ایان نگااه

زميع ي حمایت گستردهي روحانيون از شركت اسالمي را فراه كرد.
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 .5فرجام شرکت اسالمیه

با هم ي تال هاي تجار و تشویق و حمایاتهااي روشاعفكران شاركت اساالمي از توفياق
چعا انی بهاارهمعا نش ا و فتالياات آن ت ا او چعا انی نيافاات .عااالوه باار حضااور و رقاباات
سرمای هاي بيگان ع

همراهی دولت نيز از د یل شكست این شركت با شامار مایرود؛

ب طوري ك در برخی از اسعاد شواه ي دی ه میشود ك نشان مایدهعا دولتماردان درباار
مظفري ب سخن شركت را تأیي كردهان و در عمل حاضر ب همياري نش هان  .در باين ایان
اسعاد نام هایی وجود دارد ك ادیبالتجار م یر شاركت اساالمي از صا ر اعظا خواسات
است لباس ارتشيان را از معسوجا شركت خری اري كعع تا موجب تقویت شركت شاود؛
ولی مظفرال ین شاه در یل نام نوشت است« :ضرر ن ارد؛ اما مشكل اسات آنهاا بتوانعا از
عه ه برآیع » (ادب

.)472 :42

این پاسخ نشان ي بیاعتمادي دولت ب شركت در انجا امور و ع

همكااري باا آن هاا

بود ك ت او كاار شاركت را باا دشاواري رو با رو مای كارد .ماورد دیگار نامرتاب باودن
پرداخت وجوه سها بود؛ چعانك بتضای از خریا اران ساها مای خری نا ؛ ولای پرداخات
وجوه آن را ب بت موكو میكردن یا برخی سهام اران از خری پشيمان می ش ن و بهااي
آن را طلب میكردن  .معظ نبودن پرداخت سود ساها نياز موجاب شاكایت ساهام اران و
متوسل ش ن ب افراد صاحب نفو براي گرفتن سود یا پاس گارفتن وجا ساها مایشا  .از
آنجااا ك ا در ساااختار اجتماااعی دورهي قاجااار نظ ا و قااانون مشخص ای وجااود ن اشاات
بیاعتمادي و شكاكيت پعهان در تفكر سعتی در چعين چاارچوبی بار كال عملياا شاركت
سای اي از بیاعتماادي ان اختا باود .نمایعا گان شاركت در شهرساتانهاا درآما فارو
كا هاي شركت را ب موقع ارسا نمیكردن و این امر نيز ب اختال در امور ماالی شاركت
میافزود .وجود كمپانیهاي رقيب و تتارضا درونی طبق ي تجار با طاوري كا فتاليات
برخی از تجار واردكعع ه ي كا هاي خارجی با عملكرد شركت در تتارض باود حضاور و
رقابت فتا سرمای هاي خارجی نبودن افراد آگاه و مطلع از علو و فعون صعتت نسااجی و
تقلب در كار شركت از عوامل مه ع
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 .6نتیجهگیری

از نكا قابل توج در تأسيس شركت اسالمي و شركت هاي مشاب آن در سا هااي قبال از
مشروطيت این است ك تجار با فه خود از نوگرایی و لزو تحو توانستع مساائل صاعفی
خود را در چارچوبی ملی ببيعع ك ناوعی دگرگاونی با شامار مایرفات .آناان از مفااهي
م رنی آگاه ش ن ك از طریق روشعفكران در روزنام ها مطر میش ن  .ملت ()Nation
تأكي بر وطن و حس ملیگرایی و «دیگري» ب این تتبيرك دولتها ب جاي تو و تفعا
از معسوجا و كا براي تهاج استفاده میكعع از تتابير و مفاهيمی هساتع كا با خاوبی
شرایط پيش از انقالب مشروط را روشن میكعع .
تأسيس شركت اسالمي و نمون هاي دیگر از این نوع شركتهاا واكاعش سارمای داري
ایرانی ب نفو گسترده و هم جانبا ي سارمای ي بيگانا با بخاشهااي گونااگون اقتصاادي
كشور بود .از آنجا ك پيش از این تجرب ي مقابل با امتياز تعباكو وجود داشت تجار دریافت
بودن ك با همكاري با دیگر گروههاي مؤثر اجتماعی مایتاوان اها ا

اقتصاادي را پايش

برد.
گذاشتن نا اسالمي بر شركت و تأكي بر مبارزه با بيگانگان ك ایعا

شاكل مقابلا باا

واردا كا هاي خارجی را گرفت بود میتوانست مورد حمایت روحاانيون و روشاعفكران
قرارگيرد؛ همانطور ك پيش از این نيز این همراهی در جعبش تعباكو ب نتيجا رساي ه باود.
تجار در ایان شاركت با دنباا ساود باردن بودنا ؛ مانعا شاركت ساهامی یتعای گروهای
غيرخویشااون كا باا سارمای هااي كوچا

گارد ها مایآم نا تاا در شاركت انتفااعی

سااودآفاارین شااون و از طری اق تحااری كا هاااي خااارجی بااا بهاارهگي اري از حمای اتهاااي
روشعفكران توست گرا و روحانيون ض بيگان رقيب ق رتمع خارجی خاود را از ميا ان با
در كعع و بر روابط آزاد بازار تأثير بگذارن .
روحانيون نيز ك از آغاز دوران قاجار با تا ریج از قا ر سياسای فاصال گرفتعا در
مقابل نفو اجانب بر دی گاه بعيادین آغاز اسال تكي كردن ؛ یتعی اجتعاب از تسالط كفاار
بر بالد اسالمی و حف بيض ي اسال و تال

براي كاهش مراوده و متاشر با كفاار تاا بار

دین مرد تأثير نگذارن  .ب این ترتيب مقابل با دشمن اجعبی آنهاا را با طياف وسايتی از
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كارد كا باا نگرشای دووجهای مبتعای بار

روشعفكران توست گراي دوره ي قاجار نزدیا

عقبمان گی عظي كشور و رویكرد توست گرایانا و ان یشا هااي ناسيوناليساتی با دنباا
یافتن راه حل بودن  .از این دی گاه وجا ض امپریاليساتی دو گاروه آنهاا را با یكا یگر
نزدی

كرد و با وجود دی گاههاي متفاو

همكاري را فراه كرد .گرچ ه

نگر

مشترك آنهاا پتانسايلی از همراهای و

مشترك بود روشعفكران در آن شرایط زماانی ساعت

را جوابگو نمیدانستع و ب تأسيس و تقویت چعين شركتهایی پرداختع و روحانيون باراي
نجا سعت و آنچ حف سارزمين و امات اساالمی مای دانساتع با حمایات از ایان ناوع
شركتها برخاستع .
شركت در دستيابی ب اه ا
ب نوعی آرمانگرایی نزدی

بسيار بلع پروازان ا

از درك واقتيا فراتر مایرفات و

میش  .هرچع در اواخر قارن ناوزده مايالدي نياز در اروپاا

روشااعفكران توساات گاارا بااراي تأثيرگااذاري باار ساارمای داران سااودم ار بار لاازو رعای ات
مسئوليتهاي اجتماعی و اخالقای تأكيا داشاتع مباانی واقاعگرایانا ي مبتعای بار قاانون و
نهادهاي م رن میتوانستع از آن حمایت كعع  .در ایران با وجود حمایتهاي لفظای برخای
دولتمردان و در مواردي همراهی هاي عيعی برخی از آنها ك در متاد

ق ر و رقابت

ميان دست بع ي هاي مختلف دولتمردان این همراهی ها را ضاروري ماییافتعا عا
قوانين حمایتگرایان و نهادهاي م رن قانونم ار و نامشخ

وجاود

بودن روابط باين ساهام اران

خرد كارگزاران شركت و سهام اران عم ه چعين اتحاادي نمای توانسات تا او یابا  .در
چارچوب عيعی و هعی جامت ي سعتم ار چعين اتحادي همواره با شا

و تردیا مواجا

بود؛ همانطور ك در عمل نيز حاصل چعين ش .
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