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 (21/22/2930تاریخ تصویب:  - 70/21/2931)تاریخ دریافت: 

 چکيده
 ویههه  به   های اسالمی در سرتاسر سرزمینبیستم و اوایل قرن نوزدهم اتحاد اسالم در اواخر قرن  ۀاندیش

تابعیهت   دلیهل  ب . مسلمانان قفقاز جنوبی و طرفداران زیادی پیدا کرد ترویج یافت ایران، عثمانی و قفقاز
بهی  از    (ارامنه یحی )قومیت همسایۀ مسه و نزاع با یک  ی(روسی  تزار) یک دولت استعمارگر مسیحی

شهایان  بخه    ،ترتیهب    ایهن ب .شدندآگاه اتحاد اسالمی سایر مسلمانان بر هویت اسالمی خود و لزوم 
ای  تهاجر بادکوبه    اف تقیالعابدین  زینحاج برجستۀ اقتصادی  شخصیت از جمل  توجهی از نخبگانشان

نهزد   در اتحاد اسالم ۀاندیشاقتصادی از نمودهای  فتند.قرار گر این اندیش طرفداران و منادیان شمار در 
نوشتار بود. این  اف تقیتوسط  و در رأس آن صنعت نساجی احیای انواع صنایع قفقاز جنوبیان مسلمان

تحلیلهی، صهنعت نسهاجی     -به  شهیوت توصهیفی    آرشهیوی و  در نظر دارد با استفاده از منابع تهاریخی و 
حاج در قالب حیات اقتصادی بیستم و اوایل قرن نوزدهم اواخر قرن  قفقاز جنوبی در های نشین مسلمان

برآید ک  اندیشۀ اتحهاد اسهالم    اساسی و در پی پاسخ ب  این پرس را بررسی کند  فا العابدین تقی زین
نوشهتار  های ایهن   داشت؟ یافت های قفقاز جنوبی  نشین ی بر گسترش صنایع نساجی در مسلمانتأثیر  چ  

و  رقابهت آگاهانه    عرصهۀ صهنایع نسهاجی،   در  با الهام از اندیشۀ اتحاد اسهالم  فا تقیک  دهد  نشان می
سهویی بها شهرکت     و ضمن هما .روس و ارمنی آغاز کرد و پرنفوذ داران قدرتمند با سرمای را  هدفمندی

روسهی  و ایهران و تهرویج     سرتاسر زایی برای مسلمانان بزرگی چون اشتغال یها هدفاسالمیۀ اصفهان، 
اتحاد  ۀاندیش های اقتصادی و بخشی از آرمانا .کرددنبال را وطنی )اسالمی( کاالهای فرهنگ استفاده از 

 ماندگی اقتصادی مسلمانان محقق ساخت. را در راستای جبران عقب اسالم
 

 ها كليدواژه
 .شرکت اسالمی ، صنعت نساجی، قفقاز جنوبی ف،ا العابدین تقی اتحاد اسالم، زین
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 مقدمه
ههای روزافهزون دنیهای     با مشاهدت پیشرفتبیستم و اوایل قرن نوزدهم انان در اواخر قرن مسلم

افول تمدن اسالمی را بی  از  ،جتماعی، اقتصادی و فرهنگیهای سیاسی، ا عرص همۀ غرب در 
نخبگهان سیاسهی و   رفهت برآمدنهد.    شناسی و جبران ایهن په    پی  درک کردند و در پی علت

را بهرای درمهان   « اتحهاد اسهالم  »معروف نظریۀ ار را در اتحاد یافتند و اجتماعی مسلمان چارت ک
واسهۀۀ   تزاری ب  ۀروسیهای  زمیندر این بین مسلمانان ساکن در  .کردندماندگی ارائ   درد عقب

کیشان خهود در   یک دولت مسیحی در حال پیشرفت، بی  از سایر همپرچم قرارگرفتن در زیر 
را در اتحاد و همبستگی مسلمانان دانستند. مسهلمانان  کار چارت و کردند جهان این درد را ح  

های  آذریویهه  ب مسلمانان غرب روسی  ولی  ؛شرقی و غربی روسی  پراکنده بودندهای  زمیندر 
وری ته امپرا ،کیشان خود در روسی  فعال بودند. این اقلیت مسلمان قفقاز جنوبی بی  از سایر هم

 ههای  زیستند، تحول های مسلمان ایران و عثمانی می ای دولتمرزههمسایگی تزاری در  ۀروسی
و ارتباط تنگاتنگی بها نخبگهان آن دو سهرزمین داشهتند.     کردند   را ب  دقت رصد میها  زمیناین 
)اقلیت( تعلهق داشهتند و    های مسلمان قفقاز جنوبی ب  دو مذهب تشیع )اکثریت( و تسنن آذری

از هرگونه  اخهتالف   دور  به  ، ارمنهی  انبها مسهیحی   بیمذه -و درگیری قومیجواری  هم دلیل ب 
اتحهاد اسهالم بودنهد.     ۀفشردند و از منادیان گسترش اندیش ای بر اسالمیت خوی  پای می فرق 

آن  دنبهال  به  آبشرون و  تنفتی در شب  جزیر های افزای  اهمیت نفت در جهان و رونق اکتشاف
ین  را برای حمایت مهالی از ایهن اندیشه     زم ،ای مسلمان قفقازه آذری ۀافزای  ثروت در جامع

 فراهم ساخت.  
اتحاد اسالم در تقابل با قدرت روزافهزون غهرب وههور کهرد و از همهان ابتهدا به          ۀاندیش

تهرین   اقتصهاد از مههم   مانهدگی مسهلمانان در برابهر غهرب پرداخهت.     عقباندیشی دربارت  چاره
نخبگهان اقتصهادی   مسهئل   . همهین  ماندگی مسلمانان در برابر غهرب بهود  های نمودِ عقب عرص 

در راستای بازسهازی اقتصهاد جوامهع مسهلمان      کاپورا ب  ت اتحاد اسالم ۀطرفدار اندیش مسلمان
احیای صنایع مختلف برداشت  شد. از نخستین صنایعی ک   برای هایی گاممیان، در این . تواداش

تهرین   ن صهنعت از مههم  در این جریان احیاگری مورد توج  قرار گرفت، صنعت نساجی بود. ای
های اسالمی در طول تاریخ بوده است. مسلمانان از همان ابتهدا ارزش و اعتبهار    صنایع سرزمین

ههای اسهالمی    سهرزمین همۀ ای در  طور گسترده برای نساجی قائل بودند و این صنعت ب زیادی 
دسهتی  با رواج ماشینیسم در غرب، صنایع نساجی مسهلمانان که  بیشهتر حالهت      2رونق داشت.

تهالش  داشت، توان رقابت با صنایع مکانیزت غربی را از دست داد. در دوران جدیهد مسهلمانان   
                                                           

هایی مبنی بر تأکید پیامبر اسالم )ص( بر تجارت پارچ ، اهتمام مسهلمانان به  صهنعت نسهاجی را      . وجود روایت2

گهر  دههم منهافع ایهن جههان از نسهاجی اسهت. ا       ن »حدیثی منسوب ب  ایشان آمده است: ک  در  کرد. چنان بیشتر می
 (.Ravandi, 2003: 59)« شدم تجارت در بهشت آزاد باشد من در آنجا تاجر پارچ  می
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و توان رقابت را بازیابند. مسلمانان قفقاز جنوبی  بگیرند جدید را از غرب های فناوریتا کردند 
 وری مسهیحی ته امپراههای   زمهین زندگی در  ۀواسۀ ب قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اواخر 

ها و ارامن ، بی  از سایر مسلمانان طعهم   زیستی با اقوام مسیحی چون روس تزاری و هم ۀروسی
نوین تمدن غربی پیشتاز بودنهد.  گرفتن نمودهای همواره در چشیدند و  میرا  ماندگی  تلخ عقب

و آن را در راستای تعالی اسالم و سهعادت  کردند را از غرب و روسی  اقتباس  فناوریاین ها  آن
 کار بستند.  بختی مسلمانان ب  نیک و

ای و  تحلیلی و بها تکیه  بهر منهابع کتابخانه       -مندی از روش توصیفی حاضر با بهرهنوشتار 
 ههای قفقهاز جنهوبی     نشهین  استوار است ک  آیا صهنایع نسهاجی مسهلمان   پرس  اسنادی بر این 
 در پاسهخ   ل گرفتنهد؟ اتحاد اسالم شهک  ۀراستای ترویج و تقویت اندیش دربیستم در اوایل قرن 

 ههای قفقهاز    نشهین  ، صهنایع نسهاجی مسهلمان   بله   اسهت که   مۀهر   ، این فرضی  این پرس ب  
 مربهوط   ۀههر چنهد مسهئل    اتحاد اسالم شکل گرفت. ۀاندیش تقویتجنوبی در راستای ترویج و 

وسهیلۀ   به  بارهها و بارهها   بیسهتم  ههای قفقهاز جنهوبی در قهرن      نشهین  ب  صنایع نساجی مسلمان
 هها   پههوه  ایهن  یهک از   ؛ امها در ههی   اسهت  جمهوری آذربایجهان مۀالعه  شهده    شگرانپهوه

 نشهده  اتحاد اسالم بررسهی  ۀهای قفقاز جنوبی و اندیش نشین ارتباط بین صنایع نساجی مسلمان
 است.

اندیشۀ اتحاد اسهالم  »عنوان باای  است. در مقال شده موضوع کمتر توج  ب  این در ایران نیز 
اتحهاد   ۀنمودههای فکهری و سیاسهی اندیشه    « (2317تا  2107) نان قفقاز جنوبیدر میان مسلما
نخبگهان   دایهن اندیشه  بهر عملکهر     تأثیرهای    و بررسی شده است قفقاز جنوبی  ۀاسالم در منۀق

برآمهدن  » ۀهمچنین در مقال 2اقتصادی و صنایع نساجی این منۀق  مورد توج  قرار نگرفت  است.
موضوع فعالیت صنایع نساجی قفقهاز  « ی: بررسی موردی شرکت اسالمی داری نوین ایران سرمای 

انعکهاس یافته    خهط  صورت بسیار گذرا و تنهها در حهد دو    جنوبی در قالب شرکت اسالمی  ب 
   1است.
 
 ف، قفقاز جنوبی و اندیشۀ اتحاد اسالما تقی
تهیدسهت   مهذهب  شهیع  زادت  م.( کفهاش 2191-2313ههه.../ 2123-2931ف )ا العابدین تقی زین

رصۀ پیمانکاری ساختمان همهت گماشهت. وی په  از    باکویی در اوایل جوانی ب  فعالیت در ع
در  اف تقهی ی  هها   نفهت روی آورد. فعالیهت  و، ترین صنعت شههر بهاک   چندی، ب  فعالیت در مهم

-Tarbiat, 1904, No. 333: 2, Habl-al) آغهاز شهد  م. 2109ههه.../  2132صنعت نفت از سال 

                                                           
 .Dehghan Niri and Others, 2012. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید ب : 2

 .Torabi Farsani, 2014: برای آگاهی بیشتر نگاه کنید ب . 2
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Matin, 1902, No. 24: 4, Adab, 1901, No. 6: 5) . هه... شرکت نفتی 2929م./2131در سال
از آن را  بیشترین میزان اسهتخراج نفهت  در صنایع نفت باکو شرکت فعال نود در میان  «فاتقی»

 . (Әзизов, 1997: 75) خود کرد
بازتهاب   و قفقهاز  عهات ایهران  در صهنعت نفهت بهاکو در مۀبو    اف تقهی ههای   اخبار موفقیت

قهرب شههر بادکوبه  در محلهی     »در ایهن خصهوص نوشهت:    ناصری  ۀ. روزنامیافتای ستردهگ
ف ک  از تجار معتبر و متمول اههل اسهالم   ا العابدین تقی  یبت آقای حاجی زینبی ه  بی موسوم ب 

نفت در جریان  تصد و پنجاه هزار پو هر روزی هفت ،سازد میاست از چاه نفتی ک  ب  تازگی 
« دارد یهزار منات عاید 32با نرخ و فیات امروزه هر روزی  ،مزبور چاهِ ۀوزانر این نفتِ .است

(Naseri, 1896, No. 28: 3.) 
تبهدیل  ف را ب  یکی از میلیونرهای نفتهی ایهن شههر    ا نفت باکو، تقی نعتسود حاصل از ص

فرهنگهی  توجهی از ثروت خوی  را در راسهتای رشهد اجتمهاعی و    شایان وی بخ   2ساخت.
ترین وسیلۀ ارتباط جمعی آن  مهم عنوان ب از مۀبوعات باره  در این. سلمان ب  کار بستجوامع م

از مترجمهان متعهددی بهرای خوانهدن و      بهود  سهواد  بیک   حالیف در ا روزگار بهره جست. تقی
قیهاس جوامهع   برد. ایهن مۀالعه     میترجمۀ مۀبوعات برجستۀ جهان اسالم، روسی  و اروپا بهره 

 ماندگی عقببدین ترتیب  ؛ف انداختا را ب  ذهن تقیمسیحی روسی  و اروپا  مسلمان با جوامع
خود را ب  مۀبوعات مهم جههان   تدریجف ب  ا شد. تقیتبدیل ترین دغدغۀ او  مسلمانان ب  اصلی

ان و منادی اندیشۀ اتحاد های مسلم مۀبوعات منتقد دولت، اسالم نزدیک ساخت و در این میان
 ,Habl-al-Matin, 1898, No. 12: 5, Habl-al-Matin) نهد ی قرار گرفتدر کانون توج  و اسالم

1902, No. 30: 2, Tarbiat, 1904, No. 338: 7). 
 ۀاندیشه  مبله  روزنامهۀ   ترین اصلی، المتین چاپ کلکت  حبل ۀدر صدر این مۀبوعات روزنام

ده کهرد. ههر بهار    اسهتفا  اف تقهی های مهالی   از کمکبارها قرار داشت. این روزنام   اسالم اتحاد
 اف تقهی ی مهالی  هها  داد؛ کمک ها قرار می توقف فعالیت ۀالمتین را در آستان ، حبلمشکالت مالی

المتهین  اشتراک روزنامۀ حبل (.Habl-al-Matin, 1902, No. 31: 2) بخشیدای بدان میجان تازه
از  ؛المتین شدحبلافزای  فروش  سببسو  قفقاز و عتبات از یک شیعیبرای بسیاری از علمای 
اتحهاد   ۀت اندیشیرا با اهم این مذهبصاحب نفوذ بر عوام و خواص  ۀسوی دیگر علمای شیع

مهورد  احمهد کسهروی در ایهن     .سهاخت  آشنا مذهبی  های کاستن از اختالف ضرورتاسالم و 
، ایهن بهود که  حهاجی     دشه  [المتهین  حبهل ]رواج آن  ۀیکی از چیزهایی ک  مای» نگارد:چنین می

پهول  بهی ههای  جف و دیگر جاپول بسیاری فرستاد ک  روزنام  ب  علمای ن اف تقیابدین الع  زین
زمهان   همک   شیخ حسن ممقانی .گی میان روزنام  و علما پدید آمد. از اینجا پیوستفرستاده شود

                                                           
ص چها  نفهت و کیهبه به  احهودش خودشها        تجار بادکوبه  البهص حها    ». روزنامۀ مظفری در این خصوص نوشت: 1

 (.Mozaffari, 1903, No. 45:4« )فاتقه آقاالعابدین   اجه زینچه[ هسبند. امثال جناب  چه ]میبیو  مبیا 
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المتین برخاسهت و مهردم را به  خوانهدن آن     ب  ستای  حبل( دو مرجع تقلید) ربیانیبا فاضل ش
 .(Kasravi, 2001: 95) «برانگیخت
های مهم مسلمانان اههل سهنت کریمه  و     گون  تعصب مذهبی از روزنام هرف فارغ از اتقی

ی سهرا باغچه  روزنامۀ ترجمان چاپ  انتشار کرد. وی از حمایت جنوبی قفقاز ۀتاتارستان و شیع
گ بیه  م. به  مهدیر مسهئولی اسهماعیل    2119ههه.../  2977. این روزنامه  از  کرد حمایت مالی می

شد. از ترجمان با عنوان سخنگوی غیررسهمی مسهلمانان روسهی  یهاد شهده       گاسپرالی منتشر می
ههای   نشهین اسهالم در سرتاسهر مسهلمان    ترین منادی اندیشۀ اتحاد اسماعیل بیگ برجست  .است

 (.Swietochowski, 2002: 43) روسی  تزاری بود
شهامل کاسهپی،    یی قفقهاز جنهوب  ها نشینف صاحب امتیاز چهار روزنامۀ معتبر مسلمانا تقی

 تهرین مبلغهان اندیشهۀ اتحهاد اسهالم در       اصلیها  روزنام این حیات بود.  فیوضات، حیات و تازه
بیهگ   چون احمد آقهایف، علهی    اندیشاین ترین متفکران  بزرگ .دندآم این منۀق  ب  حساب می

  وای جهز  هصهورت دور  به   باشهوف  بیهگ تهوپچی   مهردان  ، علهی وزیهراف  گبه  شمهازاده،  حسین
 ,Naseri, 1896, No. 28: 3, Adab) بودنهد هها   روزنامه  مدیر مسئوالن و نویسندگان اصلی این 

1901, No. 11: 2-3, Habl-al-Matin, 1902, No. 31: 2, Fuyuzat, 1907, No. 15: 7, 

Azarbaijan, 1907, No. 9: 4.)  ف بهها ا هههر چنههد سههندی مبنههی بههر ارتبههاط مسههتقیم تقههی 
 وعهات  مۀبامها ارتبهاط تنگاتنهگ و مسهتقیم اصهحاب       ؛اسدآبادی یافهت نشهد   ینالد جمال سید

بها سهید    آقهایف اتحاد اسالم و در رأس ایشان مؤیداالسهالم، گاسهپرالی و   اندیشۀ مسلمان پیرو 
در تهرویج افکهار و آرای    فا دریه  تقهی   ههای بهی   الدین اسدآبادی ک  همگی از حمایهت  جمال

تقویت الدین اسدآبادی را  ف با سید جمالا تباط مستقیم تقیخوی  برخوردار بودند، احتمال ار
 سهفر  و ایران از اسدآبادی الدین جمال سید شدن رانده هنگام ب  رسد می نظر ب . همچنین کند می
  ایجههاد شههد فا تقههیو  او مسههتقیم ارتبههاطزمینههۀ . م2110./ ..هههه2972 سههال در بههاکو بهه  او
(Avery and Others, 2008: 247-248, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, 

2004: 103, 327, 354.)  
 راسهتای  در او اقهدام  دراتحهاد اسهالم    ۀاندیشه  ب  فا تقی گرای  و یمند عالق  نمود دیگر

 قاجهار،  شهاه  مظفرالهدین  ،خهوی   دوران مسهلمان  پادشهاهان  به   قرآن نفی  های  نسخ اهدای
 گزارشهی  ۀارائه  ضهمن  نما چهره روزنامۀ. یافت تبلور خان امیرنصراهلل و ثانی عبدالحمید سلۀان
 قیاسی در و دانست اسالم اتحاد اندیشۀ راستای در تالش بارز مصدا. را آن اقدام، این از کامل
 قلمداد افشار نادرشاه ناکام تقریبی های فعالیت ادامۀ را زمین  این در فا تقی یها اقدام آمیز مبالغ 
 طیبۀ کلمۀ و علما دنکر جمع و عالی  خیاالت و زحمات و هیاهو همۀ آن با افشار نادرشاه: »کرد

 تهوان  می .نشد کامیاب آخر ،بود مسلمانان کافۀ راحت و آرامی ،عظمت، شوکت سبب ک  اتحاد
 «دارد جها  اسهالمیان  اتحهاد  در جهوانمرد  ایهن  کلهۀ  در انهدی  مآل پادشاه آن صائبۀ افکار گفت

(Chehrenoma, 1904, No. 3: 8.) 
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 هههای مههالی خههود را از محههدودت محلههی  دامنههۀ حمایههت همههین اندیشهه  تههأثیر  در ف ا تقههی
 های اسالمی تسهری داد و در نهزد نخبگهان مسهلمان      زادگاه خود قفقاز جنوبی ب  تمام سرزمین

، «خهادم دولهت و ملهت اسهالم    »، «پهرور  ملهت »، «پدر حقیقهی ملهت  » ،«2ابوالمل » ی چونبالقابا 
 :Hadid, 1906, No. 32: 5, Adab, 1905, No. 163) شناخت  شدو ... « سالمیتهواخواه عالم ا»

2, Habl-al-Matin, 1903, No. 15: 4, Tarbiat, 1902, No. 271: 4, Fuyuzat, 1907, No. 6: 

2.) 
ف ب  مذهب تشیع و ارتباط تنگاتنگ او بها علمهای شهیع  در ایهران،     ا تقی پایبندیبا وجود 

سنت در سراسر روسی  هلبا علمای و مجامع اسالمی ا رابۀۀ خوبیی، وی عتبات و قفقاز جنوب
به   تهوان   مهی  اهل سنت اسالمی . از این علما و مجامعکرد تزاری داشت و از ایشان حمایت می

جامعهۀ   ،9انیت مسهلمانان اوفها  حادارت رو ،1مجمع عمومی مسلمانان یالتا ها اشاره کرد: این نمون 
قفقهاز، مفتهی   فرامفتی مسلمانان اههل سهنت    ،2فا مجمع مسلمانان قاسم ،3سوبازار مسلمانان قره

 ,Kamal, 1901, Nos. 15)رزبهورگ  تپ امام اهل سنت سهن و  1اهل سنت سیمفورپول مسلمانان

16: 5, Habl-al-Matin, 1902, No. 12: 1-2). 

 
 هاي نساجی مسيحی روسيه  پایان انحصار شركت

نشین قفقاز جنوبی توسط نخبگان اقتصادی مسهلمان   مانمسلهای  زمیناحیای صنایع نساجی در 
، نوعی رقابت با صهاحبان صهنایع نسهاجی    بیستمو اوایل قرن نوزدهم این منۀق  در اواخر قرن 

 در صهدر ایشهان    .آمهد  شهمار مهی   از مسیحیان روس و ارمنی بودنهد به   بیشتر تزاری ک   ۀروسی
 کارخانهه  بههزرگ قههرار   11سههلۀان صههنایع نسههاجی روسههی  و صههاحب    ،0مههوروزوفسههاوا 
 برای رقابت با این غول اقتصهادی نیهاز به  سهرمای ، اعتبهار       (.Suleymanov, 2006: 56)داشت 
 اعتبهار و نفهوذی   و  ، میلیهونر نفتهی، چنهین سهرمای     اف تقهی العابهدین   بهود. زیهن  زیادی و نفوذ 
 .  داشت

ههه.../  2929از شرکت نفتهی خهوی  در سهال    بزرگی کار را با فروش بخ   ۀوی سرمای
اعتبار الزم برای چنین فعهالیتی  ب  او صنایع نفتی نیز  ۀم. فراهم ساخت. موفقیت در عرص2131

در  جمعیت سهامدار صهنایع نسهاجی   تأسی ف مبنی بر ا درخواست تقیداد. چنانک  بعد از  می

                                                           
 واژت ملت در این دوران ب  مفهوم ملت اسالم کاربرد داشت.. 1

1 .Yalta شهری در شب  جزیرتکریم : 

9 .Ufaان فدراسیون روسی .: مرکز جمهوری کنونی باشقیرست 

3 .Karasubazar( شهری در شب  جزیرت کریم  ک  امرزوه بیلوهیرسک :Bilohirskنامیده می ) .شود 

2 .Kasimov( شهری در استان کنونی ریازان :Ryazan. فدراسیون روسی ) 

1 .Simferopolشود.   : مرکز شب  جزیرت کریم  ک  آ. مسجد نیز نامیده می 

7. Savva Morozov 
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و را بررسهی کهرد   م.، ادارت امور ملکی قفقاز پرونهدت ایهن درخواسهت    2130هه.../ 2923سال 
جمعیهت مهذکور    تأسهی  والی( باکو،  بنا بر اوهارات گوبرناطور )استاندار/»نین گزارش داد: چ

شخصهیت  . از نظر تجاری دارای اهمیهت بهاالیی خواههد بهود     .بسیار سودمند واقع خواهد شد
  (.Seyidzadə, 1998: 7)« دههد  آمیهزی را نویهد مهی    ف نیز نتهایج موفقیهت  ا معتبر صاحبکار تقی

داران روس و ارمنی ک  از لحاظ مذهبی نیز با دولت مسهیحی روسهی  تهزاری     ی سرمازیاد نفوذ 
مجوز آغاز ب  کار این کارخان  را برای چندین سهال متمهادی به     گرفتن  ِخوانی داشتند، کار هم

و با اسهتفاده از ابزارههایی    افراد با نفوذوسیلۀ  ب ف توانست ا تقی ،شرایط تعویق انداخت. با این
 ور روسهی  ته الی دوم، امپراکارخانه  ریسهندگی را از نهیک    تأسهی  مجوز  ،رشوهچون تۀمیع و 

 :Aminaddole, 1975) انحصار صنایع نساجی مسیحیان روسی  را بشکند ،بدین ترتیب 2بگیرد.

69, Талибзадə, 1993: 46, Tarbiat, 1904, No. 340: 5-6, Habl-al-Matin, 1902, No. 32: 

5.) 

 1م. در محل روستای زی 2130هه.../ 2922در سال ف ا اجی تقینسکارخانۀ عملیات ساخت 
ای به    با سهام اولی « سهامی تولید محصوالت نساجی قفقاز در باکو»شرکت  اف تقی. شدباکو آغاز 

آورد شهد. طهر  به     میلیون منات بهر  9/2طر  اولیۀ . مخارج کرد تأسی را میلیون منات 1ارزش 
نسهاجی بلکه  بها عنهوان شههرک صهنعتی       کارخانهۀ  آن ن  با نهام  توان از  قدری گسترده بود ک  می

  (Балајев, 1993: 25, Habl-al-Matin, 1902, No. 32: 5) ریسندگی و بافندگی یاد کرد
تا س  سال بهرآورد شهد. حهاج حسهین      اف تقینساجی کارخانۀ عملیات ساخت پایان زمان 

، مسهئولیت رسهیدگی بهر عملیهات     اشهت دای ک  در این زمین  تجرب  و آگهاهی   بادکوب   اف تقی
ههای اروپهایی و    به  سهبک کارخانه      کارخانه ایهن  دار شهد.   ساخت و تجهیز کارخان  را عههده 

. در محوطۀ کارخان ، شدهای نساجی روز مجهز  و دستگاه وسائلیی ساخت  و ب  آخرین آمریکا
در آن امکهان   .مدرس ، پارک، خان  و محل اسکان کارگران و دیگر امکانات شهری ایجهاد شهد  

. عمهارت باشهکوهی نیهز بهرای اسهکان      شهد استفاده از آب آشامیدنی و چراغ الکتریکی فراهم 
 The Archive Center of) آن سهاخت  شهد  کنهار  و میهمانان بازدیدکننده از کارخان  در  اف تقی

the Ministry of Foreign Affairs of IRI ,1902, Case 11, No. 102.) 

ایهن راه آههن بها اسهب کشهیده      های  . واگنکرد ن  را ب  شهر باکو متصل میراه آهن، کارخا
 ,Naseri, 1898, No. 13: 6-7, Tarbiat, 1904, No. 340: 5-6, Habl-al-Matin, 1902)شد  می

                                                           
کردن اعضهای خانهدان سهلۀنتی امپراتهوری روسهیۀ تهزاری در منهافع مهادی و معنهوی           ف همواره با دخیلا تقی .2

ها خوی  را بشکند و مخالفهان را ناکهام گهذارد. وی     های خوی ، توانست سدهای موجود بر سر راه اقدام فعالیت
جگهذاری امپراتهور نهیکالی دوم، بهرای     با انتخهاب روز تا پیشتر نیز ب  هنگام تأسی  مدرسۀ دختران مسلمان باکو 

تأسی  بنای مدرس  و گزین  عنوان الکساندروسکی منسوب ب  الکساندرا فیودوروونا تزاری  روسی  توانست بها  
 (. Tarbiat, 1904, No. 337: 2)« بسیاری از مخالفان سرسخت ب  آسانی مقابل  کند

2. Zigh 
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No. 32: 5, Талибзадə, 1993: 46.)  این کارخان  در اولهین روزههای کهار آن     تأسی مخالفان
کردنهد؛  خهاموش  را آت  کارگران سوزی در آن شدند.  بروز آت  سببدر عملیاتی خرابکاران  

 ,Suleymanov, 2006: 58, Сүлејманов)شهد  وارد ههایی   خسهارت اما ب  سهاختمان و امهوال   

1996: 10.) 
در « منسهوجات کاسهپی  »م. با خرید سهام شرکت روسی 2329هه.../2992در سال  اف تقی

مسکو ب  باکو، گام دیگری در جهت تقویت صنایع اداری آن از گروه و انتقال  2پورت پتروسک
ف ا نساجی مسلمانان قفقاز جنوبی و تضعیف صنایع نساجی مسهیحیان روسهی  برداشهت. تقهی    

آنگههاه در سههال  .میلیههون منههات افههزای  داد 1بهه  کههرد و سههرمایۀ ایههن شههرکت را دو برابههر 
، «جی قفقهاز در بهاکو  ید محصهوالت نسها  شرکت سهامی تول»م. با ادغام آن با 2323هه.../2991

 کهرد  تأسهی  را « اف تقیالعابدین   ادارت کارخانجات متحدت حاج زین»شرکت جدیدی با عنوان 
(Әзизов, 1997: 26.) روسهی  گروههی  ف ب  قدری بود که   ا پیشرفت کارخانجات نساجی تقی

م. فعالیت صنایع نساجی را یکهی از  2323هه.../ 2991از نظارت و ارزیابی منۀق  در سال  بعد
 ,Kafkasya ve Asyay-vüsta ve Türkistan Vilayetleri) دانسهت عوامل پیشرفت والیت باکو 

Buhara ve Hive Hanlıkları Coğrafi, Siyasi, Tarihi ve Istastiki Mücmel Melumat, 

 و با هدف گسترش صنایع نساجی خود در قفقاز جنهوبی، علهی عسهکربیگ    اف تقی (.7 :1955
. وجود کشتزارهای پهناور پنب  فرستاددیگری ب  تفلی   ۀکارخانبرای ساخت ف را  ا  محمودبیگ

 (.Suleymanov, 2006: 60) بودای  چنین کارخان  تأسی خوبی برای ورفیت در آن نواحی، 
 

 و سنی زایی براي مسلمانان شيعه اشتغال
دیدنهد. مۀبوعهات    زایی مسلمان می را ورفیتی برای اشتغالف، صنایع نساجی ا العابدین تقی زین

 هزار نفر کارگر مسلمان سهخن  21هزار تا  1عهد قاجار از ایجاد اشتغال این کارخانجات برای 
 ,Naseri, 1898, No. 13: 6-7, Habl-al-Matin, 1902, No. 32: 5, Талибзадə) گفتنهد  مهی 

. در نتیجۀ فعالیت بودندمسلمانان فارغ از نوع مذهب مورد توج  میان، همۀ در این  (.46 :1993
بیشهتر  بیکاری از شهر باکو با جمعیهت بهومی و مههاجران ایرانهی     مشکل این صنایع، بخشی از 

ههه.../   2912مظفهری هنگهام بازدیهد از بهاکو در سهال       ۀروزنامگزارشگر . شدشیع ، برطرف 
 .شهود  و بیکار کمتر در این شهر دیده مهی بیعار آدم »]...[چنین گزارش داد: باره ین م. در ا2379
ف ا العابدین آقها تقهی    کارخان  حاجی زین -اند ب  فابریک ها ک  سواد و خط نداشت  ایرانیبیشتر 

 (.Mozaffari, 1903, No. 46: 3) «اند رفت  مستخدم شده
 ۀمنهدی از اندیشه   نایع نسهاجی بهاکو، بها بههره    ص مذهب شیع مسلمان  ف،ا العابدین تقی زین

زنهدگی تاتارههای   ههای   زمهین ف را به   ا نام حاج حسین تقهی   ای ب مترقی اتحاد اسالم، نماینده

                                                           
 . همان ماخاچ قلع  مرکز جمهوری داغستان.2
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تها  فرسهتاد  و قهازان   1در شمال دریای خزر شامل شهرهای حهاجی ترخهان   2مسلمان اهل سنت
. در گزارشهی  داقدام کنه صنایع این کار در  ایشان ب برای استخدام و را شناسایی مسلمانان بیکار 
 اف تقهی العابهدین    ب  امر جناب حهاجی زیهن  »چنین آمده است: باره نما در این  از روزنامۀ چهره

اسهت   اف تقهی بهافی جنهاب    ک  رئی  کل فابریک قمهاش   اف تقیتاجر بادکوب ، حاجی حسین 
بچ  و بزرگ از  و مرد و نحاجی ترخان و غزان روسی  روان  شد ک  از آنجا دو هزار زسوی  ب 

روز  فابریهک شهبان    ،چون تا چنهدی دیگهر   .بیاوردکند و فابریک اجاره  برایچاره   بی مسلمانان
 ,Chehrenoma)« کنهد  کفهاف نمهی   ،استباید کار بکند و این جمعیت ک  در واقع یک محشر 

1904, No. 6: 5-6.) 
ز تاتارههای مسهلمان اههل    در نخستین مأموریت خوی  حدود هفتصد نفر ا فا حسین تقی

تعداد انهدک انگاشهت  شهد و    این وجود، این . با کردکار در این صنایع وارد باکو برای سنت را 
زندگی تاتارهای مسهلمان اههل سهنت فرسهتاده     های  زمینکار ب   یتأمین نیرودوباره برای وی 

ی جنهاب  بهاف  رئهی  فابریهک قمهاش    ،اف تقیحاجی حسین » نما در این باره نوشت: شد. چهره
تاجر بادکوبه  دو روز قبهل وارد شهدند. تقریبهات هفتصهد و کثهری        ،اف تقیالعابدین   حاجی زین

العابهدین    ب حهاجی زیهن  ب  قراری ک  جنا .اند جات از زن و مرد و بزرگ و کوچک آورده عمل 
 ،رکت کننهد حغزان روسی  سوی  این دو س  روزه ب دوباره اند باید  دستورالعمل داده اف تقیآقا 
 (.Chehrenoma, 1904, No. 8: 3)« استجات فابریک ک  اجیر کرده  عمل  ۀآوردن بقی برای

 
 نمایندگی شركت اسالميه

 ،آقها  محمدحسهین ب  همهت حهاجی   بیستم و اوایل قرن نوزدهم شرکت اسالمی  در اواخر قرن 
 .Mozaffari, 1902, No)شهد   تأسی ادیب التجار در اصفهان  میرزاعلیرئی  مفخم و حاجی 

م در تهران افتتا  شهد. بهر اسهاس    2131هه.../ 2921ادارت مرکزی این شرکت در سال (. 3 :12
ههزار تومهان    277شرکت  ۀم. تنخواه سرمای2371هه.../ 2917نامۀ شرکت اسالمی  در سال  نظام

 تا افهراد بیشهتری قهدرت   شد تومانی ارائ   27هزار سهم  27صورت مظفرالدین شاهی بود ک  ب 
مسهلمانان داخهل و   همۀ (. Mozaffari, 1902, No. 17: 1-2)خریداری سهام آن را داشت  باشند 

                                                           
 ههای مسهلمان شهیع      تاتارهای مسلمان اهل سنت ساکن در شمال دریای خهزر و شهب  جزیهرت کریمه  و آذری    . 2

 واسهۀۀ اندیشهۀ اتحهاد اسهالم و      ههای روسهیۀ تهزاری به      عنوان پویاترین جوامع مسلمان زمهین  در قفقاز جنوبی ب 
 ف و اسههماعیل آقهها ا العابههدین تقههی بهها درایههت، هوشههمندی نخبگههان مسههلمان شههیع  و سههنی چههون حههاج زیههن 
سرای  ف چون ترجمان، چاپ باغچ ا گاسپرالی در پی تقریب و وحدت برآمدند. مۀبوعات مورد حمایت مالی تقی

 (.Swietochowski, 2002: 43داشتند )و فیوضات چاپ باکو، نق  مهمی در افزای  این همگرایی 

راهبردی آستراخان در شمال دریای خهزر   های تاریخی بندر حاجی ترخان، حاجی طرخان و یا هشترخان عنوان .1
 است.  
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ای به  خارجیهان    امها چنهین اجهازه    ؛خارج ایران حق خریهد سههام از ایهن شهرکت را داشهتند     
 (.Mozaffari, 1902, No. 18: 4)شد  غیرمسلمان داده نمی

رونهق هرچه  بیشهتر ایهن     برای ایشان  شرکت اسالمی  مورد حمایت روحانیان مسلمان بود.
مهردم را به  اسهتعمال امتعهۀ وطنهی      منبرهها  بر  ،شرکت دو اقدام اساسی را انجام دادند: نخست

با تجار پرداختنهد. روحانیهان برجسهت  بهرای     وگو  گفتجلب سرمای  ب  ، برای دوم ؛فراخواندند
 ,Majd Al-Islam Kermani, 1971: 313)وطنی بر تن کردند اقمشۀ هایی از  شدن لباس پیشگام

Sepehr, 1989: 946.)       شرکت اسالمی  ک  با ههدف حمایهت از خریهد کاالههای تولیدشهده در
منسوجات تولیدی مسهلمانان تشهکیل شهده بهود، در تمهامی شههرهای       ویهه  ب ممالک اسالمی، 

 بزرگ ایران و برخی از شهرهای بزرگ جهان چهون کلکته ، بمبئهی، قهاهره، اسهتانبول، بغهداد،      
 .Sorayya, 1899, No)ن بودند، نماینهدگی داشهت   های مسلما مسکو و باکو ک  دارای جمعیت

49: 5.) 
داری صنعت نساجی  عهده ۀواسۀ ب  اندیشۀ اتحاد اسالم ب  مند عالق این شخصیت سرانجام 

شرکت اسالمی  را بهر خهود فهرا دانسهت. او در      ۀفعالیت در عرص ،مسلمانان سرتاسر روسی 
تهاجر یهزدی    محمدحسهین اما بعدها با نمایندگی  ؛شرکت اسالمی  در باکو بود تنمایند ابتدا تنها

ادارت مرکهزی   2وکیل التجار، تعداد نمایندگان شرکت اسالمی  در باکو ب  دو نفر افهزای  یافهت.  
. کهرد  تقهدیر مهی  یکی از اعضای فعال شرکت اسهالمی ، همهواره    عنوان ب  اف تقیاین شرکت از 

معتبهر و امهین   تاجران سهام شرکت در باکو، معرفی زیاد تجاری برجست  و فروش  ی ها  فعالیت
 بهرای های شرکت در تفلی ، اردبیهل و هشهترخان و همچنهین تهالش      برای گشای  نمایندگی

ترین نمودههای ایهن فعالیهت     ف ب  اصفهان اصلیا کارخانجات نساجی تقیفناوری ایجاد انتقال 
 (. Sorayya, 1901, No. 4: 6) بود موفق

نماد یهک دولهت اسهالمی بهر      عنوان ب پیشنهاد نصب نشان شیر و خورشید ، در همین زمان
م. در 2372ههه.../  2923در سهال   . ایهن درخواسهت  شهد ف مۀهر   ا تولیدات کارخانجات تقی

روسی  ب  دولت اسالمی ایهران صهورت   های  زمینگذار مسلمان  های این سرمای  راستای گرای 
 کاالههای چهون   اسهت. سازی در بادکوب  درست کرده  رخان  چیتاواخر کا ینا در»پذیرفت:  می

                                                           
 220و  222ههای خهارجی و دو نفههره داشهت. در بنههدهای     . شهرکت اسهالمی  قههوانین خاصهی بهرای نماینههدگی    2

: در هر جا ک  دو وکیل تعیین شده اسهت  222بند »نامچۀ جدید شرکت اسالمی  در این خصوص آمده است:  قانون
طالع یکدیگر اقدام کنند، مگر آنک  مخصوص از ادارت بعضی رجوعات به  یهک نفهر    در تمام امور اسالمی  باید ب  ا

: 220شود ک  در واقع شرکت اسالمی  مختاریت ب  او داده است ک  باالنفراد آن امور مخصوص  فیصل  نمایهد. بنهد   
و ههر یهک از   وکالی خارج  را سفرات علیّ  ایران حق رسیدگی در امورش دارد ب  اجهازه اداره مرکهزی اصهفهان    

کهاری خهود به      نامچ  از سفارت ایهران بهر درسهت    شوند باید تصدیق انتخاب می 2917وکالی خارج  ک  از سال 
 (.Habl-al- Matin, 1902, No. 37: 3-4)« اسالمی  بفرستند



 92 اندیشۀ اتحاد اسالم و احياي صنعت نساجی مسلمانان قفقاز جنوبی
 

 

از طهرف   اسهالم رود مستدعی است ک  در ازای خدمات خود به  عهالم    آن کارخان  ب  ایران می
 «نصهب کنهد  خهود   مت شهیر و خورشهید را در روی امتعهۀ   اجازه داده شود ک  عال ،دولت علی 

(The Archive Center of the Ministry of Foreign Affairs of IRI ,1900, Case 9, No. 

خورشید دولتی ایهران بهر    و پ  از چندی موافقت مظفرالدین شاه از نصب عالمت شیر (.147
وزیهر خارجه    ، ای از سهوی مشهیرالدول    نامه  در ف ا روی محصوالت نساجی کارخانجات تقی

حضهرت اقهدس همهایون     االمهر اعلهی   حسهب »اعالم شد. در بخشی از ایهن نامه  آمهده اسهت:     
خورشهید  و شود که  عالمهت شهیر     خلد اهلل ملک  و سلۀان  بمشارالی  اجازه داده میشاهنشاهی 

 Kitabi Himem al)« سربلند باشد و مباهی االقران بینکند. را در روی امتعۀ خود نصب  دولتی 

Rijal Taqla al Jibal, 1943: 1.)  ههه.../   2917انی ربیع الث 2جشن شرکت اسالمی  در باکو در
الملک جنهرال کنسهول ایهران در بهاکو و      . در این مراسم ک  فخیمشدم. برگزار 2371 ژوییۀ 22

تهر از   موفهق  اف تقیالعابدین   جمعی از ثروتمندان و متمولین این شهر حضور داشتند، حاج زین
این مراسهم بها   سخنان و عملکرد خود قرار داد. وی در  تأثیر  در مراسم را همۀ هم  درخشید و 

: گفهت بود؛ چنهین  شده اشاره ب  منسوجات شرکت اسالمی  ک  در محل برگزاری مراسم عرض  
بضاعت وطن است بایهد ههر که  بهردارد و      باف اهالی بی از این متاع بازار عصبیت ک  دست»

 و مادام الحیات از این لباس بپوشند و ب  غیر از این لباس ب  قامت مرد غیرتمنهد کند خریداری 
 (.Mozaffari, 1902, No. 17: 1-2)« پرست لباس دیگر نشاید وطن
 
 نتيجه
قفقهاز  ههای   زمهین نخبگان اقتصادی مسهلمان   بیستمو اوایل قرن نوزدهم با اواخر قرن زمان  هم

ویههه   به  ، جههان اسهالم  برجسهتۀ  مترقی متفکهران و اندیشهمندان   نظرهای جنوبی متأثر از آرا و 
تهرین   تمدن اسالمی برآمدند. اصلیگذشتۀ بازسازی عظمت و شکوه اتحاد اسالم در پی اندیشۀ 

نمههود ایههن رقابههت در عرصههۀ صههنایع نسههاجی رخ نمههود. در صههدر ایههن نخبگههان اقتصههادی،  
بهاکو  حومهۀ  نساجی در کارخانۀ  تأسی قرار داشت. با ( میلیونر نفتی باکو) فا العابدین تقی زین

 دلیهل  به  روسی  تزاری شکست  شد. ایهن مههم   های   زمینانحصار صنایع نساجی روس و ارمنی 
. شهد تزاری ب  سهختی میسهر    ۀکیشی ایشان با دولت روسی نفوذ باالی صاحبان این صنایع و هم

ز جنوبی بود. ارتباط بها سهید   ف بنیانگذار این صنایع از پیروان اندیشۀ اتحاد اسالم در قفقاا تقی
قفقاز های  زمینان اندیشۀ اتحاد اسالم در الدین اسدآبادی، حمایت مادی و معنوی از پیرو جمال

ههای اسهالمی، حمایهت از چهاپ، انتشهار و توزیهع رایگهان روزنامهۀ          جنوبی و دیگر سهرزمین 
ب و ارسهال  و انتشار قرآن نفی  مذهّ (ترین جریدت مبل  اندیشۀ اتحاد اسالم اصلی) المتین حبل

ههای مسهلمان از    حهدت دولهت  آن ب  پادشاهان و امرای مسلمان با هدف گوشزدکردن مسئلۀ و
نشهین   مسهلمان ههای   زمهین گذاری صنایع نساجی در  ترین نمودهای این گرای  بود. بنیان اصلی
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همکهاری تنگاتنهگ صهنایع نسهاجی      همین اندیش  صورت پذیرفت.زمینۀ قفقاز جنوبی نیز در 
کو در شهرکت در بها  ایهن  اصفهان و ایجاد نماینهدگی   ۀمسلمانان قفقاز جنوبی با شرکت اسالمی

 عنوان ب نشان شیر و خورشید استفاده از تزاری، درخواست روسیۀ نشین  دیگر شهرهای مسلمان
های قفقاز جنهوبی و همچنهین    نشین نماد یک دولت مسلمان بر تولیدات صنایع نساجی مسلمان

تزاری به  دور از هرگونه  تعصهب     ۀروسیهای  زمینایجاد اشتغال برای مسلمانان شیع  و سنی 
 آید. اتحاد اسالم ب  شمار می ۀاز نمودهای برجستۀ میل ب  اندیشمذهبی 
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