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چکيده
اندیشۀ اتحاد اسالم در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در سرتاسر سرزمینهای اسالمی به ویههه
ایران ،عثمانی و قفقاز ترویج یافت و طرفداران زیادی پیدا کرد .مسلمانان قفقاز جنوبی ب دلیهل تابعیهت
یک دولت استعمارگر مسیحی (روسی تزاری) و نزاع با یک قومیت همسایۀ مسهیحی (ارامنه ) بهی از
سایر مسلمانان بر هویت اسالمی خود و لزوم اتحاد اسالمی آگاه شدند .ب ایهن ترتیهب ،بخه شهایان
توجهی از نخبگانشان از جمل شخصیت برجستۀ اقتصادی حاج زینالعابدین تقیاف تهاجر بادکوبه ای
در شمار طرفداران و منادیان این اندیش قرار گرفتند .از نمودهای اقتصادی اندیشۀ اتحاد اسالم در نهزد
مسلمانان قفقاز جنوبی احیای انواع صنایع و در رأس آن صنعت نساجی توسط تقیاف بود .این نوشتار
در نظر دارد با استفاده از منابع تهاریخی و آرشهیوی و به شهیوت توصهیفی -تحلیلهی ،صهنعت نسهاجی
مسلماننشینهای قفقاز جنوبی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در قالب حیات اقتصادی حاج
زینالعابدین تقیاف را بررسی کند و در پی پاسخ ب این پرس اساسی برآید ک اندیشۀ اتحهاد اسهالم
چ تأثیری بر گسترش صنایع نساجی در مسلماننشینهای قفقاز جنوبی داشت؟ یافت های ایهن نوشهتار
نشان میدهد ک تقیاف با الهام از اندیشۀ اتحاد اسهالم در عرصهۀ صهنایع نسهاجی ،رقابهت آگاهانه و
هدفمندی را با سرمای داران قدرتمند و پرنفوذ روس و ارمنی آغاز کرد .او ضمن همسهویی بها شهرکت
اسالمیۀ اصفهان ،هدفهای بزرگی چون اشتغالزایی برای مسلمانان سرتاسر روسهی و ایهران و تهرویج
فرهنگ استفاده از کاالهای وطنی (اسالمی) را دنبال کرد .او بخشی از آرمانهای اقتصادی اندیشۀ اتحاد
اسالم را در راستای جبران عقبماندگی اقتصادی مسلمانان محقق ساخت.

كليدواژهها
اتحاد اسالم ،زینالعابدین تقیاف ،شرکت اسالمی  ،صنعت نساجی ،قفقاز جنوبی.
*نویسنده مسئول

E-mail: s.hoseini@uma.ac.ir

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،21شمارة  ،2بهار و تابستان 2931

11

مقدمه
مسلمانان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با مشاهدت پیشرفتههای روزافهزون دنیهای
غرب در همۀ عرص های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،افول تمدن اسالمی را بی از
درک کردند و در پی علتشناسی و جبران ایهن په رفهت برآمدنهد .نخبگهان سیاسهی و

پی

اجتماعی مسلمان چارت کار را در اتحاد یافتند و نظریۀ معروف «اتحهاد اسهالم» را بهرای درمهان
درد عقبماندگی ارائ کردند .در این بین مسلمانان ساکن در زمینهای روسیۀ تزاری ب واسهۀۀ
قرارگرفتن در زیر پرچم یک دولت مسیحی در حال پیشرفت ،بی از سایر همکیشان خهود در
جهان این درد را ح کردند و چارت کار را در اتحاد و همبستگی مسلمانان دانستند .مسهلمانان
در زمینهای شرقی و غربی روسی پراکنده بودند؛ ولی مسلمانان غرب روسی ب ویهه آذریهای
قفقاز جنوبی بی

از سایر همکیشان خود در روسی فعال بودند .این اقلیت مسلمان ،امپراتهوری

روسیۀ تزاری در همسایگی مرزهای دولتهای مسلمان ایران و عثمانی میزیستند ،تحولههای
این زمینها را ب دقت رصد میکردند و ارتباط تنگاتنگی بها نخبگهان آن دو سهرزمین داشهتند.
آذریهای مسلمان قفقاز جنوبی ب دو مذهب تشیع (اکثریت) و تسنن (اقلیت) تعلهق داشهتند و
ب دلیل همجواری و درگیری قومی -مذهبی بها مسهیحیان ارمنهی ،به دور از هرگونه اخهتالف
فرق ای بر اسالمیت خوی
افزای
افزای

پای میفشردند و از منادیان گسترش اندیشۀ اتحهاد اسهالم بودنهد.

اهمیت نفت در جهان و رونق اکتشافهای نفتی در شب جزیرت آبشرون و به دنبهال آن
ثروت در جامعۀ آذریهای مسلمان قفقاز ،زمین را برای حمایت مهالی از ایهن اندیشه

فراهم ساخت.
اندیشۀ اتحاد اسالم در تقابل با قدرت روزافهزون غهرب وههور کهرد و از همهان ابتهدا به
چارهاندیشی دربارت عقبمانهدگی مسهلمانان در برابهر غهرب پرداخهت .اقتصهاد از مههمتهرین
عرص های نمودِ عقبماندگی مسلمانان در برابر غهرب بهود .همهین مسهئل نخبگهان اقتصهادی
مسلمان طرفدار اندیشۀ اتحاد اسالم را ب تکاپو در راستای بازسهازی اقتصهاد جوامهع مسهلمان
واداشت .در این میان ،گامهایی برای احیای صنایع مختلف برداشت شد .از نخستین صنایعی ک
در این جریان احیاگری مورد توج قرار گرفت ،صنعت نساجی بود .این صهنعت از مههمتهرین
صنایع سرزمینهای اسالمی در طول تاریخ بوده است .مسلمانان از همان ابتهدا ارزش و اعتبهار
زیادی برای نساجی قائل بودند و این صنعت ب طور گستردهای در همۀ سهرزمینههای اسهالمی
رونق داشت 2.با رواج ماشینیسم در غرب ،صنایع نساجی مسهلمانان که بیشهتر حالهت دسهتی
داشت ،توان رقابت با صنایع مکانیزت غربی را از دست داد .در دوران جدیهد مسهلمانان تهالش
 .2وجود روایتهایی مبنی بر تأکید پیامبر اسالم (ص) بر تجارت پارچ  ،اهتمام مسهلمانان به صهنعت نسهاجی را
بیشتر میکرد .چنانک در حدیثی منسوب ب ایشان آمده است« :ن دههم منهافع ایهن جههان از نسهاجی اسهت .اگهر
تجارت در بهشت آزاد باشد من در آنجا تاجر پارچ میشدم» (.)Ravandi, 2003: 59
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کردند تا فناوریهای جدید را از غرب بگیرند و توان رقابت را بازیابند .مسلمانان قفقاز جنوبی
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ب واسۀۀ زندگی در زمهینههای امپراتهوری مسهیحی
روسیۀ تزاری و همزیستی با اقوام مسیحی چون روسها و ارامن  ،بی از سایر مسلمانان طعهم
تلخ عقبماندگی را میچشیدند و همواره در گرفتن نمودهای نوین تمدن غربی پیشتاز بودنهد.
آنها این فناوری را از غرب و روسی اقتباس کردند و آن را در راستای تعالی اسالم و سهعادت
و نیکبختی مسلمانان ب کار بستند.
نوشتار حاضر با بهرهمندی از روش توصیفی -تحلیلی و بها تکیه بهر منهابع کتابخانه ای و
اسنادی بر این پرس

استوار است ک آیا صهنایع نسهاجی مسهلماننشهینههای قفقهاز جنهوبی

در اوایل قرن بیستم در راستای ترویج و تقویت اندیشۀ اتحاد اسالم شهکل گرفتنهد؟ در پاسهخ
ب این پرس  ،این فرضی مۀهر اسهت که بله  ،صهنایع نسهاجی مسهلماننشهینههای قفقهاز
جنوبی در راستای ترویج و تقویت اندیشۀ اتحاد اسالم شکل گرفت .ههر چنهد مسهئلۀ مربهوط
ب صنایع نساجی مسلماننشهینههای قفقهاز جنهوبی در قهرن بیسهتم بارهها و بارهها به وسهیلۀ
پهوهشگران جمهوری آذربایجهان مۀالعه شهده اسهت؛ امها در ههی یهک از ایهن پههوه هها
ارتباط بین صنایع نساجی مسلماننشینهای قفقاز جنوبی و اندیشۀ اتحاد اسالم بررسهی نشهده
است.
در ایران نیز ب این موضوع کمتر توج شده است .در مقال ای باعنوان «اندیشۀ اتحاد اسهالم
در میان مسلمانان قفقاز جنوبی ( 2107تا  »)2317نمودههای فکهری و سیاسهی اندیشهۀ اتحهاد
اسالم در منۀقۀ قفقاز جنوبی بررسی شده است و تأثیرهای ایهن اندیشه بهر عملکهرد نخبگهان
اقتصادی و صنایع نساجی این منۀق مورد توج قرار نگرفت است 2.همچنین در مقالۀ «برآمهدن

سرمای داری نوین ایرانی :بررسی موردی شرکت اسالمی » موضوع فعالیت صنایع نساجی قفقهاز
جنوبی در قالب شرکت اسالمی ب صورت بسیار گذرا و تنهها در حهد دو خهط انعکهاس یافته
است.

1

تقیاف ،قفقاز جنوبی و اندیشۀ اتحاد اسالم
زینالعابدین تقیاف (2123-2931ههه2191-2313/...م ).کفهاشزادت شهیع مهذهب تهیدسهت
باکویی در اوایل جوانی ب فعالیت در عرصۀ پیمانکاری ساختمان همهت گماشهت .وی په

از

چندی ،ب فعالیت در مهمترین صنعت شههر بهاکو ،نفهت روی آورد .فعالیهتههای تقهیاف در
صنعت نفت از سال 2132ههه2109 /...م.

آغهاز شهد (Tarbiat, 1904, No. 333: 2, Habl-al-

 .2برای آگاهی بیشتر نگاه کنید ب .Dehghan Niri and Others, 2012 :
 .2برای آگاهی بیشتر نگاه کنید ب .Torabi Farsani, 2014 :
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 .)Matin, 1902, No. 24: 4, Adab, 1901, No. 6: 5در سال 2131م2929/.هه ...شرکت نفتی
تقیاف» در میان نود شرکت فعال در صنایع نفت باکو بیشترین میزان اسهتخراج نفهت را از آن
« 
خود کرد (.)Әзизов, 1997: 75
اخبار موفقیتههای تقهیاف در صهنعت نفهت بهاکو در مۀبوعهات ایهران و قفقهاز بازتهاب
ستردهای یافت .روزنامۀ ناصری در ایهن خصهوص نوشهت« :قهرب شههر بادکوبه در محلهی

گ
موسوم ب بیبی هیبت آقای حاجی زینالعابدین تقیاف ک از تجار معتبر و متمول اههل اسهالم
است از چاه نفتی ک ب تازگی میسازد ،هر روزی هفتصد و پنجاه هزار پوت نفت در جریان
است .این نفتِ روزانۀ چاهِ مزبور ،با نرخ و فیات امروزه هر روزی  32هزار منات عایدی دارد»
(.)Naseri, 1896, No. 28: 3

سود حاصل از صنعت نفت باکو ،تقیاف را ب یکی از میلیونرهای نفتهی ایهن شههر تبهدیل

ساخت 2.وی بخ

شایان توجهی از ثروت خوی

را در راسهتای رشهد اجتمهاعی و فرهنگهی

جوامع مسلمان ب کار بست .در اینباره از مۀبوعات ب عنوان مهمترین وسیلۀ ارتباط جمعی آن
روزگار بهره جست .تقیاف در حالیک بیسهواد بهود از مترجمهان متعهددی بهرای خوانهدن و
ترجمۀ مۀبوعات برجستۀ جهان اسالم ،روسی و اروپا بهره میبرد .ایهن مۀالعه قیهاس جوامهع
مسلمان با جوامع مسیحی روسی و اروپا را ب ذهن تقیاف انداخت؛ بدین ترتیب عقبماندگی
مسلمانان ب اصلیترین دغدغۀ او تبدیل شد .تقیاف ب تدریج خود را ب مۀبوعات مهم جههان
اسالم نزدیک ساخت و در این میان ،مۀبوعات منتقد دولتهای مسلمان و منادی اندیشۀ اتحاد
اسالم در کانون توج وی قرار گرفتنهد ( Habl-al-Matin, 1898, No. 12: 5, Habl-al-Matin,
.)1902, No. 30: 2, Tarbiat, 1904, No. 338: 7
در صدر این مۀبوعات روزنامۀ حبلالمتین چاپ کلکت  ،اصلیترین روزنامهۀ مبله اندیشهۀ
اتحاد اسالم قرار داشت .این روزنام بارها از کمکهای مهالی تقهیاف اسهتفاده کهرد .ههر بهار
مشکالت مالی ،حبلالمتین را در آستانۀ توقف فعالیتها قرار میداد؛ کمکههای مهالی تقهیاف
جان تازهای بدان میبخشید ( .)Habl-al-Matin, 1902, No. 31: 2اشتراک روزنامۀ حبلالمتهین
برای بسیاری از علمای شیعی قفقاز و عتبات از یکسو سبب افزای

حبلالمتین شد؛ از
فروش 

سوی دیگر علمای شیعۀ صاحب نفوذ بر عوام و خواص این مذهب را با اهمیت اندیشۀ اتحهاد
اسالم و ضرورت کاستن از اختالفهای مذهبی آشنا سهاخت .احمهد کسهروی در ایهن مهورد
چنین مینگارد« :یکی از چیزهایی ک مایۀ رواج آن [حبهلالمتهین] شهد ،ایهن بهود که حهاجی
بهیپهول
زین العابدین تقیاف پول بسیاری فرستاد ک روزنام ب علمای نجف و دیگر جاههای 
فرستاده شود .از اینجا پیوستگی میان روزنام و علما پدید آمد .شیخ حسن ممقانی ک همزمهان
 .1روزنامۀ مظفری در این خصوص نوشت« :تجار بادکوبه البهص حها ص چها نفهت و کیهبه به احهودش خودشها
مبیا چه [میبیو چه] هسبند .امثال جناب اجه زینالعابدین آقا تقهاف» (.)Mozaffari, 1903, No. 45:4
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حبلالمتین برخاسهت و مهردم را به خوانهدن آن

(.)Kasravi, 2001: 95

برانگیخت»
تقیاف فارغ از هرگون تعصب مذهبی از روزنام های مهم مسلمانان اههل سهنت کریمه و

تاتارستان و شیعۀ قفقاز جنوبی حمایت کرد .وی از انتشار روزنامۀ ترجمان چاپ باغچه سهرای
حمایت مالی میکرد .این روزنامه از 2977ههه2119 /...م .به مهدیر مسهئولی اسهماعیلبیهگ
گاسپرالی منتشر میشد .از ترجمان با عنوان سخنگوی غیررسهمی مسهلمانان روسهی یهاد شهده
است .اسماعیل بیگ برجست ترین منادی اندیشۀ اتحاد اسهالم در سرتاسهر مسهلماننشهینههای
روسی تزاری بود

(.)Swietochowski, 2002: 43

تقیاف صاحب امتیاز چهار روزنامۀ معتبر مسلماننشینهای قفقهاز جنهوبی شهامل کاسهپی،
فیوضات ،حیات و تازهحیات بود .این روزنام ها اصلیتهرین مبلغهان اندیشهۀ اتحهاد اسهالم در
این منۀق ب حساب میآمدند .بزرگترین متفکران این اندیش چون احمد آقهایف ،علهیبیهگ
حسینزاده ،هاشم بهگ وزیهراف ،علهیمهردانبیهگ تهوپچیباشهوف به صهورت دورهای جهزو
مدیر مسئوالن و نویسندگان اصلی این روزنامه

هها بودنهد ( Naseri, 1896, No. 28: 3, Adab,

1901, No. 11: 2-3, Habl-al-Matin, 1902, No. 31: 2, Fuyuzat, 1907, No. 15: 7,
 .)Azarbaijan, 1907, No. 9: 4هههر چنههد سههندی مبنههی بههر ارتبههاط مسههتقیم تقههیاف بهها

سید جمالالدین اسدآبادی یافهت نشهد؛ امها ارتبهاط تنگاتنهگ و مسهتقیم اصهحاب مۀبوعهات
مسلمان پیرو اندیشۀ اتحاد اسالم و در رأس ایشان مؤیداالسهالم ،گاسهپرالی و آقهایف بها سهید
جمالالدین اسدآبادی ک همگی از حمایهتههای بهیدریه تقهیاف در تهرویج افکهار و آرای
خوی

برخوردار بودند ،احتمال ارتباط مستقیم تقیاف با سید جمالالدین اسدآبادی را تقویت

میکند .همچنین ب نظر میرسد ب هنگام راندهشدن سید جمالالدین اسدآبادی از ایران و سهفر
او به بههاکو در سههال 2972هههه2110 /...م .زمینههۀ ارتبههاط مسههتقیم او و تقههیاف ایجههاد شههد
( Avery and Others, 2008: 247-248, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası,
.)2004: 103, 327, 354

دیگر نمود عالق مندی و گرای تقیاف ب اندیشهۀ اتحهاد اسهالم در اقهدام او در راسهتای
اهدای نسخ های نفی قرآن به پادشهاهان مسهلمان دوران خهوی  ،مظفرالهدین شهاه قاجهار،
سلۀان عبدالحمید ثانی و امیرنصراهلل خان تبلور یافت .روزنامۀ چهرهنما ضهمن ارائهۀ گزارشهی
کامل از این اقدام ،آن را مصدا .بارز تالش در راستای اندیشۀ اتحاد اسالم دانست و در قیاسی
مبالغ آمیز اقدام های تقیاف در این زمین را ادامۀ فعالیتهای تقریبی ناکام نادرشاه افشار قلمداد
کرد« :نادرشاه افشار با آن همۀ هیاهو و زحمات و خیاالت عالی و جمعکردن علما و کلمۀ طیبۀ
اتحاد ک سبب شوکت ،عظمت ،آرامی و راحت کافۀ مسلمانان بود ،آخر کامیاب نشد .میتهوان
مآلانهدی
گفت افکار صائبۀ آن پادشاه 
(.)Chehrenoma, 1904, No. 3: 8

در کلهۀ ایهن جهوانمرد در اتحهاد اسهالمیان جها دارد»
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تقههیاف در تههأثیر همههین اندیشه دامنههۀ حمایههتهههای مههالی خههود را از محههدودت محلههی
زادگاه خود قفقاز جنوبی ب تمام سرزمینهای اسالمی تسهری داد و در نهزد نخبگهان مسهلمان
با القابی چون «ابوالمل « ،»2پدر حقیقهی ملهت»« ،ملهتپهرور»« ،خهادم دولهت و ملهت اسهالم»،
«هواخواه عالم اسالمیت» و  ...شناخت

شد ( Hadid, 1906, No. 32: 5, Adab, 1905, No. 163:

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

با وجود پایبندی تقیاف ب مذهب تشیع و ارتباط تنگاتنگ او بها علمهای شهیع در ایهران،
عتبات و قفقاز جنوبی ،وی رابۀۀ خوبی با علمای و مجامع اسالمی اهلسنت در سراسر روسی
تزاری داشت و از ایشان حمایت میکرد .از این علما و مجامع اسالمی اهل سنت مهیتهوان به

این نمون ها اشاره کرد :مجمع عمومی مسلمانان یالتا ،1ادارت روحانیت مسهلمانان اوفها ،9جامعهۀ
مسلمانان قرهسوبازار ،3مجمع مسلمانان قاسماف ،2مفتی مسلمانان اههل سهنت فراقفقهاز ،مفتهی

مسلمانان اهل سنت سیمفورپول 1و امام اهل سنت سهنپترزبهورگ

( Kamal, 1901, Nos. 15,

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

پایان انحصار شركتهاي نساجی مسيحی روسيه
احیای صنایع نساجی در زمینهای مسلماننشین قفقاز جنوبی توسط نخبگان اقتصادی مسهلمان
این منۀق در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،نوعی رقابت با صهاحبان صهنایع نسهاجی
روسیۀ تزاری ک بیشتر از مسیحیان روس و ارمنی بودنهد به شهمار مهیآمهد .در صهدر ایشهان

سههاوا مههوروزوف ،0سههلۀان صههنایع نسههاجی روسههی و صههاحب  11کارخانهه بههزرگ قههرار
داشت ( .)Suleymanov, 2006: 56برای رقابت با این غول اقتصهادی نیهاز به سهرمای  ،اعتبهار
و نفوذ زیادی بهود .زیهنالعابهدین تقهیاف ،میلیهونر نفتهی ،چنهین سهرمای و اعتبهار و نفهوذی
داشت.
وی سرمایۀ کار را با فروش بخ

بزرگی از شرکت نفتهی خهوی

در سهال 2929ههه/...

2131م .فراهم ساخت .موفقیت در عرصۀ صنایع نفتی نیز ب او اعتبار الزم برای چنین فعهالیتی
میداد .چنانک بعد از درخواست تقیاف مبنی بر تأسی جمعیت سهامدار صهنایع نسهاجی در
 .1واژت ملت در این دوران ب مفهوم ملت اسالم کاربرد داشت.
 :Yalta .1شهری در شب جزیرتکریم
 :Ufa .9مرکز جمهوری کنونی باشقیرستان فدراسیون روسی .
 :Karasubazar .3شهری در شب جزیرت کریم ک امرزوه بیلوهیرسک ( )Bilohirskنامیده میشود.
 :Kasimov .2شهری در استان کنونی ریازان ( )Ryazanفدراسیون روسی .
 :Simferopol .1مرکز شب جزیرت کریم ک آ .مسجد نیز نامیده میشود.
7. Savva Morozov
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سال 2923هه2130 /...م ،.ادارت امور ملکی قفقاز پرونهدت ایهن درخواسهت را بررسهی کهرد و
چنین گزارش داد« :بنا بر اوهارات گوبرناطور (استاندار /والی) باکو ،تأسهی جمعیهت مهذکور
بسیار سودمند واقع خواهد شد .از نظر تجاری دارای اهمیهت بهاالیی خواههد بهود .شخصهیت
معتبر صاحبکار تقیاف نیز نتهایج موفقیهتآمیهزی را نویهد مهیدههد»

(.)Seyidzadə, 1998: 7

نفوذ زیاد سرمای داران روس و ارمنی ک از لحاظ مذهبی نیز با دولت مسهیحی روسهی تهزاری
همخوانی داشتند ،کارِ گرفتن مجوز آغاز ب کار این کارخان را برای چندین سهال متمهادی به
تعویق انداخت .با این شرایط ،تقیاف توانست ب وسیلۀ افراد با نفوذ و با اسهتفاده از ابزارههایی
چون تۀمیع و رشوه ،مجوز تأسهی

کارخانه ریسهندگی را از نهیکالی دوم ،امپراتهور روسهی

بگیرد 2.بدین ترتیب ،انحصار صنایع نساجی مسیحیان روسی را بشکند (

Aminaddole, 1975:

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

عملیات ساخت کارخانۀ نساجی تقیاف در سال  2922هه2130/...م .در محل روستای زی

1

باکو آغاز شد .تقیاف شرکت «سهامی تولید محصوالت نساجی قفقاز در باکو» با سهام اولی ای به
ارزش 1میلیون منات را تأسی کرد .مخارج اولیۀ طر  2/9میلیون منات بهرآورد شهد .طهر به
قدری گسترده بود ک میتوان از آن ن با نهام کارخانهۀ نسهاجی بلکه بها عنهوان شههرک صهنعتی
ریسندگی و بافندگی یاد کرد ()Балајев, 1993: 25, Habl-al-Matin, 1902, No. 32: 5

زمان پایان عملیات ساخت کارخانۀ نساجی تقیاف تا س سال بهرآورد شهد .حهاج حسهین
تقیاف بادکوب ای ک در این زمین تجرب و آگهاهی داشهت ،مسهئولیت رسهیدگی بهر عملیهات
ساخت و تجهیز کارخان را عههدهدار شهد .ایهن کارخانه به سهبک کارخانه ههای اروپهایی و
آمریکایی ساخت و ب آخرین وسائل و دستگاههای نساجی روز مجهز شد .در محوطۀ کارخان ،
مدرس  ،پارک ،خان و محل اسکان کارگران و دیگر امکانات شهری ایجهاد شهد .در آن امکهان
استفاده از آب آشامیدنی و چراغ الکتریکی فراهم شهد .عمهارت باشهکوهی نیهز بهرای اسهکان
تقیاف و میهمانان بازدیدکننده از کارخان در کنهار آن سهاخت

شهد ( The Archive Center of

.)the Ministry of Foreign Affairs of IRI ,1902, Case 11, No. 102
راه آهن ،کارخان را ب شهر باکو متصل میکرد .واگنهای ایهن راه آههن بها اسهب کشهیده
میشد ( Naseri, 1898, No. 13: 6-7, Tarbiat, 1904, No. 340: 5-6, Habl-al-Matin, 1902,

 .2تقیاف همواره با دخیل کردن اعضهای خانهدان سهلۀنتی امپراتهوری روسهیۀ تهزاری در منهافع مهادی و معنهوی
فعالیتهای خوی  ،توانست سدهای موجود بر سر راه اقدام ها خوی
پیشتر نیز ب هنگام تأسی
تأسی

را بشکند و مخالفهان را ناکهام گهذارد .وی

مدرسۀ دختران مسلمان باکو با انتخهاب روز تاجگهذاری امپراتهور نهیکالی دوم ،بهرای

بنای مدرس و گزین

عنوان الکساندروسکی منسوب ب الکساندرا فیودوروونا تزاری

بسیاری از مخالفان سرسخت ب آسانی مقابل کند» (.)Tarbiat, 1904, No. 337: 2

روسی توانست بها
2. Zigh

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،21شمارة  ،2بهار و تابستان 2931

11

 .)No. 32: 5, Талибзадə, 1993: 46مخالفان تأسی

این کارخان در اولهین روزههای کهار آن
را خهاموش کردنهد؛

در عملیاتی خرابکاران سبب بروز آت سوزی در آن شدند .کارگران آت
اما ب سهاختمان و امهوال خسهارتههایی وارد شهد ( Suleymanov, 2006: 58, Сүлејманов,
.)1996: 10
تقیاف در سال 2992هه2329/...م .با خرید سهام شرکت روسی «منسهوجات کاسهپی» در

پورت پتروسک 2و انتقال گروه اداری آن از مسکو ب باکو ،گام دیگری در جهت تقویت صنایع
نساجی مسلمانان قفقاز جنوبی و تضعیف صنایع نساجی مسهیحیان روسهی برداشهت .تقهیاف
سههرمایۀ ایههن شههرکت را دو برابههر کههرد و ب ه  1میلیههون منههات افههزای

داد .آنگههاه در سههال

2991هه2323/...م .با ادغام آن با «شرکت سهامی تولید محصهوالت نسهاجی قفقهاز در بهاکو»،
شرکت جدیدی با عنوان «ادارت کارخانجات متحدت حاج زینالعابدین تقیاف» را تأسهی

کهرد

( .)Әзизов, 1997: 26پیشرفت کارخانجات نساجی تقیاف ب قدری بود که گروههی روسهی
بعد از نظارت و ارزیابی منۀق در سال 2991هه2323 /...م .فعالیت صنایع نساجی را یکهی از
عوامل پیشرفت والیت باکو

دانسهت ( Kafkasya ve Asyay-vüsta ve Türkistan Vilayetleri,

Buhara ve Hive Hanlıkları Coğrafi, Siyasi, Tarihi ve Istastiki Mücmel Melumat,
 .)1955: 7تقیاف با هدف گسترش صنایع نساجی خود در قفقاز جنهوبی ،علهی عسهکربیگ و

محمودبیگ اف را برای ساخت کارخانۀ دیگری ب تفلی
در آن نواحی ،ورفیت خوبی برای تأسی

فرستاد .وجود کشتزارهای پهناور پنب

چنین کارخان ای بود (.)Suleymanov, 2006: 60

اشتغالزایی براي مسلمانان شيعه و سنی
زینالعابدین تقیاف ،صنایع نساجی را ورفیتی برای اشتغالزایی مسلمان میدیدنهد .مۀبوعهات
عهد قاجار از ایجاد اشتغال این کارخانجات برای  1هزار تا  21هزار نفر کارگر مسلمان سهخن
مهیگفتنهد ( Naseri, 1898, No. 13: 6-7, Habl-al-Matin, 1902, No. 32: 5, Талибзадə,

 .)1993: 46در این میان ،همۀ مسلمانان فارغ از نوع مذهب مورد توج بودند .در نتیجۀ فعالیت
این صنایع ،بخشی از مشکل بیکاری از شهر باکو با جمعیهت بهومی و مههاجران ایرانهی بیشهتر
شیع  ،برطرف شد .گزارشگر روزنامۀ مظفهری هنگهام بازدیهد از بهاکو در سهال  2912ههه/...
2379م .در این باره چنین گزارش داد]...[« :آدم بیعار و بیکار کمتر در این شهر دیده مهیشهود.
بیشتر ایرانیها ک سواد و خط نداشت اند ب فابریک -کارخان حاجی زین العابدین آقها تقهیاف
رفت مستخدم شدهاند» (.)Mozaffari, 1903, No. 46: 3
زینالعابدین تقیاف ،مسلمان شیع مذهب صنایع نسهاجی بهاکو ،بها بههرهمنهدی از اندیشهۀ
مترقی اتحاد اسالم ،نمایندهای ب نام حاج حسین تقهیاف را به زمهینههای زنهدگی تاتارههای
 .2همان ماخاچ قلع مرکز جمهوری داغستان.
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1

مسلمان اهل سنت 2در شمال دریای خزر شامل شهرهای حهاجی ترخهان و قهازان فرسهتاد تها
مسلمانان بیکار را شناسایی و برای استخدام ایشان ب کار در این صنایع اقدام کنهد .در گزارشهی
از روزنامۀ چهرهنما در این باره چنین آمده است« :ب امر جناب حهاجی زیهنالعابهدین تقهیاف
تاجر بادکوب  ،حاجی حسین تقیاف ک رئی

کل فابریک قمهاشبهافی جنهاب تقهیاف اسهت

ب سوی حاجی ترخان و غزان روسی روان شد ک از آنجا دو هزار زن و مرد و بچ و بزرگ از
مسلمانان بیچاره برای فابریک اجاره کند و بیاورد .چون تا چنهدی دیگهر ،فابریهک شهبان روز
باید کار بکند و این جمعیت ک در واقع یک محشر است ،کفهاف نمهیکنهد» ( Chehrenoma,
.)1904, No. 6: 5-6
حسین تقیاف در نخستین مأموریت خوی

حدود هفتصد نفر از تاتارههای مسهلمان اههل

سنت را برای کار در این صنایع وارد باکو کرد .با این وجود ،این تعداد انهدک انگاشهت شهد و
وی دوباره برای تأمین نیروی کار ب زمینهای زندگی تاتارهای مسهلمان اههل سهنت فرسهتاده
شد .چهرهنما در این باره نوشت« :حاجی حسین تقیاف ،رئهی فابریهک قمهاشبهافی جنهاب
حاجی زین العابدین تقیاف ،تاجر بادکوبه دو روز قبهل وارد شهدند .تقریبهات هفتصهد و کثهری
عمل جات از زن و مرد و بزرگ و کوچک آوردهاند .ب قراری ک جناب حهاجی زیهنالعابهدین
آقا تقیاف دستورالعمل دادهاند باید دوباره این دو س روزه ب سوی غزان روسی حرکت کننهد،
برای آوردن بقیۀ عمل جات فابریک ک اجیر کرده است» (.)Chehrenoma, 1904, No. 8: 3
نمایندگی شركت اسالميه
شرکت اسالمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ب همهت حهاجی محمدحسهین آقها،
( Mozaffari, 1902, No.

رئی مفخم و حاجی میرزاعلی ادیب التجار در اصفهان تأسی شهد
 .)12: 3ادارت مرکزی این شرکت در سال 2921هه2131 /...م در تهران افتتا شهد .بهر اسهاس
نظامنامۀ شرکت اسالمی در سال 2917هه2371 /...م .تنخواه سرمایۀ شرکت  277ههزار تومهان
مظفرالدین شاهی بود ک ب صورت 27هزار سهم  27تومانی ارائ شد تا افهراد بیشهتری قهدرت
خریداری سهام آن را داشت باشند ( .)Mozaffari, 1902, No. 17: 1-2همۀ مسهلمانان داخهل و

 .2تاتارهای مسلمان اهل سنت ساکن در شمال دریای خهزر و شهب جزیهرت کریمه و آذریههای مسهلمان شهیع
در قفقاز جنوبی ب عنوان پویاترین جوامع مسلمان زمهینههای روسهیۀ تهزاری به واسهۀۀ اندیشهۀ اتحهاد اسهالم و
بهها درایههت ،هوشههمندی نخبگههان مسههلمان شههیع و سههنی چههون حههاج زیههنالعابههدین تقههیاف و اسههماعیل آقهها
گاسپرالی در پی تقریب و وحدت برآمدند .مۀبوعات مورد حمایت مالی تقیاف چون ترجمان ،چاپ باغچ سرای
و فیوضات چاپ باکو ،نق

مهمی در افزای

این همگرایی داشتند (.)Swietochowski, 2002: 43

 .1حاجی ترخان ،حاجی طرخان و یا هشترخان عنوانهای تاریخی بندر راهبردی آستراخان در شمال دریای خهزر
است.
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خارج ایران حق خریهد سههام از ایهن شهرکت را داشهتند؛ امها چنهین اجهازهای به خارجیهان
غیرمسلمان داده نمیشد (.)Mozaffari, 1902, No. 18: 4
شرکت اسالمی مورد حمایت روحانیان مسلمان بود .ایشان برای رونهق هرچه بیشهتر ایهن
شرکت دو اقدام اساسی را انجام دادند :نخست ،بر منبرهها مهردم را به اسهتعمال امتعهۀ وطنهی
فراخواندند؛ دوم ،برای جلب سرمای ب گفتوگو با تجار پرداختنهد .روحانیهان برجسهت بهرای
( Majd Al-Islam Kermani, 1971: 313,

پیشگامشدن لباسهایی از اقمشۀ وطنی بر تن کردند
 .)Sepehr, 1989: 946شرکت اسالمی ک با ههدف حمایهت از خریهد کاالههای تولیدشهده در
ممالک اسالمی ،ب ویهه منسوجات تولیدی مسهلمانان تشهکیل شهده بهود ،در تمهامی شههرهای
بزرگ ایران و برخی از شهرهای بزرگ جهان چهون کلکته  ،بمبئهی ،قهاهره ،اسهتانبول ،بغهداد،
مسکو و باکو ک دارای جمعیتهای مسلمان بودند ،نماینهدگی داشهت

( Sorayya, 1899, No.

.)49: 5
سرانجام این شخصیت عالق مند ب اندیشۀ اتحاد اسالم ب واسۀۀ عهدهداری صنعت نساجی
مسلمانان سرتاسر روسی  ،فعالیت در عرصۀ شرکت اسالمی را بهر خهود فهرا دانسهت .او در
ابتدا تنها نمایندت شرکت اسالمی در باکو بود؛ اما بعدها با نمایندگی محمدحسهین تهاجر یهزدی
وکیل التجار ،تعداد نمایندگان شرکت اسالمی در باکو ب دو نفر افهزای یافهت 2.ادارت مرکهزی
این شرکت از تقیاف ب عنوان یکی از اعضای فعال شرکت اسهالمی  ،همهواره تقهدیر مهیکهرد.

فعالیت های تجاری برجست و فروش زیاد سهام شرکت در باکو ،معرفی تاجران معتبهر و امهین
برای گشای

نمایندگیهای شرکت در تفلی  ،اردبیهل و هشهترخان و همچنهین تهالش بهرای

ایجاد انتقال فناوری کارخانجات نساجی تقیاف ب اصفهان اصلیترین نمودههای ایهن فعالیهت
موفق بود ( .)Sorayya, 1901, No. 4: 6
در همین زمان ،پیشنهاد نصب نشان شیر و خورشید ب عنوان نماد یهک دولهت اسهالمی بهر
تولیدات کارخانجات تقیاف مۀهر شهد .ایهن درخواسهت در سهال 2923ههه2372 /...م .در
راستای گرای های این سرمای گذار مسلمان زمینهای روسی ب دولت اسالمی ایهران صهورت
میپذیرفت« :در این اواخر کارخان چیتسازی در بادکوب درست کرده اسهت .چهون کاالههای

 .2شهرکت اسهالمی قههوانین خاصهی بهرای نماینههدگیههای خهارجی و دو نفههره داشهت .در بنههدهای  222و 220
قانون نامچۀ جدید شرکت اسالمی در این خصوص آمده است« :بند  :222در هر جا ک دو وکیل تعیین شده اسهت
در تمام امور اسالمی باید ب اطالع یکدیگر اقدام کنند ،مگر آنک مخصوص از ادارت بعضی رجوعات به یهک نفهر
شود ک در واقع شرکت اسالمی مختاریت ب او داده است ک باالنفراد آن امور مخصوص فیصل نمایهد .بنهد :220
وکالی خارج را سفرات علیّ ایران حق رسیدگی در امورش دارد ب اجهازه اداره مرکهزی اصهفهان و ههر یهک از
وکالی خارج ک از سال  2917انتخاب میشوند باید تصدیقنامچ از سفارت ایهران بهر درسهتکهاری خهود به
اسالمی بفرستند» (.)Habl-al- Matin, 1902, No. 37: 3-4
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آن کارخان ب ایران میرود مستدعی است ک در ازای خدمات خود به عهالم اسهالم از طهرف
دولت علی  ،اجازه داده شود ک عالمت شهیر و خورشهید را در روی امتعهۀ خهود نصهب کنهد»
( The Archive Center of the Ministry of Foreign Affairs of IRI ,1900, Case 9, No.
 .)147پ

از چندی موافقت مظفرالدین شاه از نصب عالمت شیر و خورشید دولتی ایهران بهر

روی محصوالت نساجی کارخانجات تقیاف در نامه ای از سهوی مشهیرالدول  ،وزیهر خارجه
اعالم شد .در بخشی از ایهن نامه آمهده اسهت« :حسهباالمهر اعلهیحضهرت اقهدس همهایون
شاهنشاهی خلد اهلل ملک و سلۀان بمشارالی اجازه داده میشود که عالمهت شهیر و خورشهید
دولتی را در روی امتعۀ خود نصب کند .بین االقران مباهی و سربلند باشد»

( Kitabi Himem al

 .)Rijal Taqla al Jibal, 1943: 1جشن شرکت اسالمی در باکو در  2ربیع الثانی  2917ههه/...
 22ژوییۀ 2371م .برگزار شد .در این مراسم ک فخیمالملک جنهرال کنسهول ایهران در بهاکو و
جمعی از ثروتمندان و متمولین این شهر حضور داشتند ،حاج زینالعابدین تقیاف موفهقتهر از
هم درخشید و همۀ مراسم را در تأثیر سخنان و عملکرد خود قرار داد .وی در این مراسهم بها
اشاره ب منسوجات شرکت اسالمی ک در محل برگزاری مراسم عرض شده بود؛ چنهین گفهت:
«از این متاع بازار عصبیت ک دستباف اهالی بیبضاعت وطن است بایهد ههر که

بهردارد و

خریداری کند و مادام الحیات از این لباس بپوشند و ب غیر از این لباس ب قامت مرد غیرتمنهد
وطنپرست لباس دیگر نشاید» (.)Mozaffari, 1902, No. 17: 1-2
نتيجه
همزمان با اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نخبگان اقتصادی مسهلمان زمهینههای قفقهاز
جنوبی متأثر از آرا و نظرهای مترقی متفکهران و اندیشهمندان برجسهتۀ جههان اسهالم ،به ویههه
اندیشۀ اتحاد اسالم در پی بازسازی عظمت و شکوه گذشتۀ تمدن اسالمی برآمدند .اصلیتهرین
نمههود ایههن رقابههت در عرصههۀ صههنایع نسههاجی رخ نمههود .در صههدر ایههن نخبگههان اقتصههادی،
زینالعابدین تقیاف (میلیونر نفتی باکو) قرار داشت .با تأسی

کارخانۀ نساجی در حومهۀ بهاکو

انحصار صنایع نساجی روس و ارمنی زمین های روسی تزاری شکست شد .ایهن مههم به دلیهل
نفوذ باالی صاحبان این صنایع و همکیشی ایشان با دولت روسیۀ تزاری ب سهختی میسهر شهد.
تقیاف بنیانگذار این صنایع از پیروان اندیشۀ اتحاد اسالم در قفقاز جنوبی بود .ارتباط بها سهید
جمالالدین اسدآبادی ،حمایت مادی و معنوی از پیروان اندیشۀ اتحاد اسالم در زمینهای قفقاز
جنوبی و دیگر سهرزمین ههای اسهالمی ،حمایهت از چهاپ ،انتشهار و توزیهع رایگهان روزنامهۀ
حبلالمتین (اصلیترین جریدت مبل اندیشۀ اتحاد اسالم) و انتشار قرآن نفی مذهّب و ارسهال
آن ب پادشاهان و امرای مسلمان با هدف گوشزدکردن مسئلۀ وحهدت دولهتههای مسهلمان از
اصلیترین نمودهای این گرای

بود .بنیانگذاری صنایع نساجی در زمهینههای مسهلماننشهین
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 همکهاری تنگاتنهگ صهنایع نسهاجی.قفقاز جنوبی نیز در زمینۀ همین اندیش صورت پذیرفت
مسلمانان قفقاز جنوبی با شرکت اسالمیۀ اصفهان و ایجاد نماینهدگی ایهن شهرکت در بهاکو در
 درخواست استفاده از نشان شیر و خورشید ب عنوان،دیگر شهرهای مسلماننشین روسیۀ تزاری
نماد یک دولت مسلمان بر تولیدات صنایع نساجی مسلماننشینهای قفقاز جنهوبی و همچنهین
ایجاد اشتغال برای مسلمانان شیع و سنی زمینهای روسیۀ تزاری به دور از هرگونه تعصهب
.مذهبی از نمودهای برجستۀ میل ب اندیشۀ اتحاد اسالم ب شمار میآید
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