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شاگرد برجسته میرزاي ) ق13321262(آيت هللا العظمي شیخ محمدتقي اصفھاني معروف به آقا نجفي 
شیرازي ، و فقیه عارف و سیاستمدار اصفھان در عصر قاجار است که نقش کلیدي وي در قیام تنباکو و 

 . مشروطیت ، ثبت تاريخ است
بزرگاني چون حاج آقا حسین » تدريس«بر کرسي : اوست» جامعیت علمي و عملي«ويژگي آقانجفي ، 

تائلیف و «پرورده و در عرصه ) پدر آيت هللا لطف هللا صافي(بروجردي و محمد جواد صافي گلپايگاني 
جلد فراتر مي  100نیز آثار گرانسنگش در رشته فقه ، اصول ، اخالق ، کالم ، حديث و عرفان ، از » ترجمه

و » سیاست«درعین حال ، خدمات و مجاھداتش منحصر به تدريس و تالیف و افتا نبوده و در عرصه . رود
 : نیز فعال بوده است ، که ذيال بدانھا اشاره مي کنیم» اقتصاد«حتي 

به گواه اسناد تاريخي ، آقانجفي در راس جنبش تنباکوي اصفھان قرار : مبارزه با استعمار اقتصادي -1
نیز بايد از . پي گرفت» ھاتز«: ، اين مبارزه را با کمپاني استعماري ديگر»رژي «داشت و پس از شکست 

اقدام او مبني بر تحريم منسوجات و مصنوعات خارجي ، ترويج محصوالت داخلي ، و تشويق مردم به 
انجامید و کینه شديد روس و انگلیس بر » شرکت اسالمیه«خودبسايي اقتصادي ياد کرد که به تاسیس 

 . ضد وي را برانگیخت
آقانجفي بشدت ولي به شکل منطقي ، با نفوذ فرھنگ غرب در : مبارزه با فرھنگ استعماري غرب -2

چنانکه در برابر تبلیغات جمعي از مبلغان مسیحي که در آن برھه ، . جوامع اسالمي مخالفت مي کرد
و رکن الملک شیرازي ) حاج آقا نورهللا(تبلیغات گسترده اي را ضد اسالم آغاز کرده بودند، با کمک برادرش 

، آقاي داعي االسالم را براي بحث و مناظره علمي با آنان برگزيد و نیز دست به تشکیل انجمن 
زد که اخبار مربوط به مناظرات مزبور را در اختیار مردم » االسالم«در جلفا و انتشار نشريه » صفاخانه«

وي براي حفظ سالمت و طھارت اخالق جامعه ، حتي کمپاني ھاي خارجي را ملزم به رعايت . مي گذارد
در ھمین راستا، بايد به مبارزه قاطع و پیگیرش با مسلکھاي نوظھور . مقررات اسالمي مي کرد

اشاره کرد که طبعا خوشايند قدرتھاي خارجي نبود و به دو بار تبعیدش از ) ازلیه و بھائیه(استعماري 
 . و نیز تبلیغ بر ضد وي در آثار فرقه ھاي ضاله انجامید) با فشار روس و انگلیس(اصفھان 

ساله آقانجفي سرشار از مبارزه با ظلم و ستم حکام اصفھان  30مجاھدات : مبارزه با ظلم و استبداد -3
است و در ھمینجا بايد به رھبري او ) از ظل السلطان گرفته تا خوانین به اصطالح مشروطه خواه بختیاري(
در جنبش مشروطه اصفھان اشاره کرد که اھداف عدالتخواھانه اسالمي را تعقیب مي کرد و ) و برادرش(

 . شرح آن فرصتي ديگر مي طلبد
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