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  دهيچك
منطقه عراق عجم توسط يوسف خان گرجي در زمان فتحعلي شاه قاجار شهري در 

ايـن شـهر در ايـن دوره بنـا بـر اهميـت       . ناميده شـد » سلطان آباد«تأسيس شد كه 
استراتژيكي، نظامي و اقتصادي رو به پيشرفت نهاده و بـه يكـي از شـهرهاي مهـم     

هـاي    نظـامي ميـان سلسـله    - سلطان آباد، در كشاكش رقابـت سياسـي  . تبديل شد
با انگيزه تأمين امنيت پايتخت ) زند و قاجار(ي مدعي حكومت ها  سلطنتي و خاندان

و تعميم سلطه قدرت مركزي در مناطق تحت نفوذ ايالت و عشـاير منطقـه عـراق    
اما عاملي كه موجب گسترش و رونق شهر شد، توجه حكومت مركزي . ايجاد شد
منطقه اقتصادي   هاي  خارجي به اين شهر و تبديل آن به يكي از قطب  هاي  و كمپاني

هـاي   در اين پژوهش در پي آنيم تا با نگاهي به منابع اصلي و به ويژه سفرنامه. بود
حاكمـان قاجـار در رشـد و      هـاي   نگاشته شده در اين دوره به تبيين نقش سياست  

هاي  گسترش زندگي شهر نشيني در منطقه ي اراك و نيز علل و نتايج توجه كمپاني
  .خارجي به اين شهر بپردازيم  

  .شاه؛ سلطان آباد؛ شهرنشيني؛ يوسف خان گرجي اراك؛ فتحعلي :ها هواژكليد
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  مقدمه .1
اين شهر در . است) اراك(يكي از شهرهايي كه در دوره قاجار ساخته شد، شهر سلطان آباد 

سلطان آباد از جمله شهرهايي است . موسوم گرديد» عراق«و سپس به » سلطان آباد«ابتدا به 
اسالمي بنا شد؛ بنـابراين   - هاي يك شهر ايراني  ران و براساس ويژگيكه در ناحيه جنوبي ته

 زمان زيرا .نيست برخوردار چنداني قدمت از استان شهرهاي ساير به نسبت تاريخي نظر از
   .رود نمي فراتر شاه قاجار  فتحعلي سلطنت و قاجار دوره از شهر احداث
 علت به عراق عجم ي  محدوده از زيادي قسمت عراق بلوك در قاجار سلطنت اوايل در
 كـه  شـاه   فتحعلي زمان لذا در. بود ناامن همواره فراوان كوچ نشينان، جمعيت و زياد وسعت
 تقاضـا  شاه  فتحعلي از گرجي فرمانده قشون خان  گرديد، يوسف تشكيل عراق نام به قشوني

 كه قلعه اين .كند احداث در اين منطقه نظامي اي  قلعه عجم، عراق قشون تمركز براي تا كرد
 .ناميـده شـد  » آبـاد  سـلطان « به تأسي از نام فتحعلي شـاه  رسيد، پايان به .ش1231 سال در

اي از فرهنـگ    بنابراين، شهر اراك اولين شهر طراحي شده به سبك جديد است، كـه نمونـه  
سلطان آباد در طول دوره قاجاريه تحوالت شهري . كند  شهرسازي گذشته ايران را نمايان مي

  .را تجربه كرده است، كه اين پژوهش درصدد بررسي تحوالت شهرنشيني آن استزيادي 
گرانقدري مانند مجموعـه سـه جلـدي      هاي  هر چند درباره ي شهر اراك تا كنون كتاب

مروري بر «از محمدرضا محتاط؛ و مقاالت  اراك سيماياثر ابراهيم دهگان و  اراك تاريخ
نگاهي به صنعتي شدن «؛ »شهرنشيني اراكفلسفه پيدايش و نقاط عطف تحوالت شهر و 

مروري بر پيشينه تـاريخي منطقـه   «و » )1365 - 1345( و تحوالت اقتصادي شهر اراك
اسماعيل شيعه  از» اراك شهري قديم بافت در شهرسازي هنر«محمد سليماني و از » اراك

تأليف يافته اند، اما بيشتر اين آثار به شكل مروري به تاريخ اين شـهر پرداختـه و در صـدد    
جستار . تبيين علل و عوامل مؤثر در شكوفايي و رونق زندگي شهري در اين منطقه نبوده اند

اسـي و  باستانشن  هـاي   در كنار استفاده از منابع محدود تاريخي، از يافتهحاضر تالش دارد تا 
  .ميداني نيز استفاده كند  هاي  بررسي
  

  وجه تسميه. 2
ايسـت فارسـي و كوتـاه شـده       اراك واژه: درباره واژه اراك وجوه مختلفي آورده شده است

 - زمين دامنه كوه ماننـد  - يعني زمين هموار » راك«آريا و  مخفف» اير«. است» ايررام«كلمه 
 كلمـه  آن معـرب  كـه  »ايـراك « از برگرفتـه  را »اراك« واژه افراد بعضي ).45: 1376حامي، (
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 گفته »ايرانك و ايرانستان« ايران، فالت مركز به باستان هاي دوره در اند؛ دانسته است، »عراق«
 منطقـه  مسلمان، نويسان جغرافي ميالدي يازدهم قرن از ويژه به و اسالمي دوره در و شد مي
: 1387محمـدي،  (كردند  تبديل »عراق« يعني آن، شده عربي صورت به را اراك سرزمين يا

عبارتند  ها آن از تعدادي كه است گرديده  ذكر ديگري نيز معاني »اراك« واژه براي). 50- 23
   ).106: 1352نوبخت، (شهرستان  و نخلستان باغستان، پايتخت،: از

واژه عـراق اصـل   «: نويسـد   هاي فارسي در زبان عربي ذيل كلمه عراق مـي   فرهنگ واژه
پرفسور هرتسفلد ). 231: 1347 شوشتري،(» شكل فارسي آن اراك بوده است فارسي دارد و

دانست و لفظ اراك را در برابر   آلماني شكل فارسي واژه را اراك و به معني زمين همواره مي
ديگر اينكه ايرانشـهر در عصـر ساسـاني    ). 140: 1366صديق، (كوهستان به كار برده است 
اند و بخش بلنـد و    گفته  موار و جلگه كه آن را اراك ميبخش ه: شامل دو بخش متمايز بود

  ).56: 1368محتاط، (اند   خوانده  پست كه آن را كوهستان مي
اراك به فتح كاف در فارسي بـه معنـاي تخـت    «: نويسد  نوبخت در كتاب ديوان دين مي

پادشاهي است در مرتبه اول و به معناي پايتخت است در مرتبـه دوم و بـه معنـاي اسـتاني     
هـم چنـين نـام    . است در مرتبه سوم و عرب اين كلمه را به گونه عراق تعريب كرده است

چنانچـه كلمـه الكـا بـه معنـاي      عراق را فارسي دانسته، و اراك را به معناي باغستان گرفته، 
از همـه  . شهرستان و لفظ اراك به معني باغ و كاخ نيز صورتي از همين لغـت اراك هسـتند  

اين داليل برتر آن است كه اين به گونه اراك در اوستا به معناي بارگاه و تخت گاه و سـرير  
  ). 107: 1352نوبخت، (» به كار رفته است

ا تصرف كردند، براي رسـيدن بـه ايـران مركـزي بـه      اعراب پس از اينكه سرزمين ماد ر
» جبـل «ناميدند كه برگرفتـه از  » جبال«اين منطقه كوهستاني را . هاي زاگرس گام نهادند  كوه

» درياهـا «و » ها  دشت«كه به ترتيب به معناي » بحار«و » سهول«به معني كوه است؛ در مقابل 
  ).68: 1376جودكي، (است 

است كه در كتاب فتوح البلدان اين لفظ را به كار بـرده   نخستين كسي) ق297(بالذري 
را متـرادف  » جبـال «و » مـاد «عنوان سـرزمين  ) ق310(طبري ). 143: 1346بالذري، (است 

مسعودي نيز از لفظ ايالت جبال استفاده كرده اسـت  ). 105/ 4ج: طبري، بي تا(دانسته است 
را مترادف » كوهستان«ه لفظ ليكن اصطخري نخستين كسي است ك). 57: 1365مسعودي، (

كند، ولي مشـخص اسـت     البته وي اين وجه تسميه را ذكر نمي. ايالت جبال ذكر كرده است
عربي است؛ چون اعـراب، كوهسـتان را نيـز بـه     » جبال«ترجمه فارسي » كوهستان«كه لفظ 
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معرب كردند و نويسندگان پارسي هم اين لفظ معـرب را بـه   » قهستان«يا » قوهستان«شكل 
  ).162: 1347اصطخري، (ار بردند ك

ايرانيان «: نويسد  ذيل كلمه جبال پس از بيان حدود اين ايالت مي) ق647(ياقوت حموي 
اي است   دانم و اين اصطالح تازه  گويند كه من علت آن را نمي  به غلط اين ايالت را عراق مي

ي بـر عـراق هـم    كنم كه سلطه پادشاهان سلجوق  كه در قديم شناخته شده بود، من گمان مي
بنابراين در زمان يـاقوت  ). 113: 1362حموي، (» گسترده شده، آنان را پادشاه عراق ناميدند

از آن زمان به بعد عراق عجم به جاي منطقه . كلمه عراق عجم اصطالح جديدي بوده است
عـراق  «جبال به كار رفته است؛ تا اينكه در قرن هشتم حمداهللا مستوفي در نزهه القلـوب از  

وي در هيچ جا نام جبال را به كار نبـرده  ). 47: 1362مستوفي، (رسماً ياد كرده است » جمع
به ايالـت  » جبال«توان ادعا كرد كه ظاهراً پس از حمله مغول نام ايالت   است و از اين رو مي

  .تغيير كرده است» عراق عجم«
» كرج« ب آن كه معر- » كره«به نظر مي رسد در اين دوره حاكم نشين عراق عجم، شهر 

اغلب مورخين كـرج را بـه كـرج ابودلـف     ). 111: 1366ابن حوقل، (، بوده است - باشد  مي
اصـطخري  ). 97: 1349؛ ابـن فقيـه همـداني،    159 - 158: 1362حمـوي،  (دهند   نسبت مي

 - 161: 1347اصـطخري،  (» كره شهري پراكنده است، آن را كره ابودلف خوانند«: نويسد  مي
كرج شهري پراكنده اسـت و چـون   «: نويسد  قرن چهارم هجري ميابن حوقل حدود ). 165

هـاي بـزرگ بـا      هـا و سـاختمان    بناهاي شهر از گل است و كاخ. شهري ديگر مجمع نيست
شهري دراز به اندازه دو فرسخ و داراي دو بازار . محوطه پهناور چون بناهاي پادشاهان دارد

ر مجاورت آنها بناها و نازل و مساكن است يكي از آنها بر در مسجد جامع و دراز است و د
جبـال و  «: وي در جايي ديگر آورده است). 111: 1366ابن حوقل، (» ها قرار دارند  و گرمابه

نويسنده  ).124: 1366ابن حوقل، (» اعمال آن مجاور نواحي آذربايجان و ارمنيه و اران است
هم چنين آن را در ايام فرس كرج در اصل بوهن كره بوده و «تاريخ قم بر اين باور است كه 

اند و نيز حد سوم فراهان را منتهي به ناحيه كرج دانسته، خراج اصفهان   بدين نام مي خوانده
  ).378: 1361قمي، (آورده است » و كرج را توأم با هم

و اهالي آنجـا را  (كرج به فتح اول و دوم آخر جيم «: گويد  ياقوت در مراصد االطالع مي
هفته و عمارت روستهاي كزاز مي (رستاق فائق كه معرب از هفته است  در) كره تلفظ كنند

: 1362حموي، (» گويند  اين كرج را كرج ابودلف مي. هاي اصفهان است  يكي از كوره) باشند
هاي بعدي با توجه به اينكه اين شهر، داراي نقش مركزيت منطقـه يـا       بنابراين در دوره). 32
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ق بـه  .ه1227اطالق كردند و تا سال » عراق«منطقه عنوان واليت عراق عجم نيز بود، به آن 
  ).72 - 71: 1376جودكي، (اين نام شهرت داشت 

به هر حال در دوره قاجاريه، يوسف خان گرجي حـاكم واليـت عـراق عجـم، مـأمور      
اي در اين منطقه شد، كه وي اين شهر را به نام فتحعلي شـاه، سـلطان قاجـار،      ساخت قلعه

در ). 82: 1375شـيعه،  ؛ 43: 1315شـيرواني،  ؛ 444- 443: 1384دوبـد،  (د نامي» سلطان آباد«
كنـد و مـورد    ، سه سال پس از مرگ بانى شهر، فتحعلى شاه از آن ديدار مـى .ق 1243سال 

سابقه فرزند سپهدار، غالمحسين خان، كه شوهر ماه بيگم خانم، دختـر بيسـت و    استقبال بى
اين ديدار به سپهدار فرمان داد با پول دولـت بـر    پس از. دوم فتحعلى شاه بود، قرار گرفت

- 181: 2535؛ عضـدالدوله،  249/1: 1377سـپهر،  (گرد شهر بارو و خندقى را ايجـاد كنـد   
قلعه به گفته ي افشار دو اليه بود و خندق بسيار عميقـي اطـراف آن كنـده بودنـد و     ). 182

ناميدند، و در مكاتبـات اداري و  » شهر نو«بعد از مدتي اين منطقه را  اما .برج بود 30داراي 
بعد ها سلطان . )75- 74: 1382افشار، (در سفرنامه اين نام در كنار سلطان آباد قيد شده است

  ).Speer, 1922: 519(آباد تبديل به مركزيت عراق عجم شد 
 

 )ق.ه1231 - 1227(داليل تاسيس شهر سلطان آباد . 3

  شهر سلطان آباد گيري شكلنحوه  1.3
در . با روي كار آمدن فتحعلي شاه قاجار، منطقه عراق شاهد اغتشاش و نـاامني بسـيار شـد   

همين زمان يوسف خان گرجي فرمانده سپاه پياده نظام ارتش قاجاريه، به سمت سـپهداري  
: 1376جـودكي،  (قشون عراق منصوب و به منظور برگرداندن آرامش عازم اين منطقه شـد  

كـه مركـز   » زلف آبـاد «ق با موافقت فتحعلي شاه،  يوسف خان قلعه .ه1228در سال ). 213
ويران كرد و طرح ايجاد شهري جديد تجمع مخالفان قاجاريه و مأمن اشرار و راهزنان بود، 

بـراى آنكـه   «: دوبد در اين رابطه آورده است). 393- 392: 1345تبريزي، (ريزي نمود   را پي
ها امنيـت بيشـترى داشـته باشـد ايـن شـهر را در محاصـره         ز بختيارىدر مقابل تاخت و تا

او تعدادى خانوار از . آباد ناميد؛ به آن شهرنو هم گويند ديوارهاى بلند بنا كرد و آن را سلطان
سه ده مجاور را به اين شهر نقل مكان داد و مردم نواحى ديگر هم در پشت ديوار آن مأمن 

نشـينان   ، كه آن زمان در معرض تاخت و تاز غارتگرانه كـوه گرفتند زيرا نسبت به دشت باز
قرار داشت از امنيت بسيار بيشترى برخوردار بود و بدين طريق شهر نو بـه خـود جمعيـت    

  ).444- 443: 1384دوبد، (»  گرفت
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اي خوش منظره كه نسبت به اطراف مركزيت داشت و از امكانـات    به اين منظور منطقه
اين مكان از انتهاي منطقه فراهان بود . مند بود، انتخاب شد  قنوات بهرهارتباطي و منابع آب و 

به گفته ). 173: 1382افشار، (وجود داشت » دستجرد«يا » دسكره«و سابقاً در آن دهي به نام 
ها بائر بوده و در اوايل   دهگان جاي اين ده كه خرابي آن به افغانان نسبت داده شده تا مدت

قلعه حاج طهماسب، قلعه سليم، قلعه خـان بابـا    به اسامي قلعه نو،دولت زنديه هشت قلعه 
دهگـان،  (قلعه ده وجود داشـته اسـت    قلعه آزاد مراد آباد، قلعه آسميع، قلعه حصار و خان،
گيـري    بنابراين به نظر مي رسد، بعد از قرنها، نخستين اقدامات براي شـكل  ).109/ 2: 1386

 . ه بوداراك به دست يوسف خان گرجي آغاز شد

اي كه از جنوب به شمال جريان داشته است   هاي هشت گانه نسبت به رودخانه  اين قلعه
كه شامل قلعه نو، قلعه حاج طهماسـب، قلعـه   ) ها  اي  قلعه(به دو دسته قالع شرقي رودخانه 

شامل حصـار، ده  ) ها  حصاري(خان بابا خان و قلعه آسميع مي شود و قالع غربي رودخانه 
  ).321: 1374سليماني، (اند   شده  سليم و آزاد مرادآباد، تقسيم ميكهنه، قلعه 

ها را قنات آزاد مرادآباد و قنات ده و آب كاران كه فاضالب سه ده سنجان،   آب اين قلعه
هاي شرقي   به طوري كه آب كاران اختصاص به قلعه. كردند  كرهرود و فيجان بود، تأمين مي

اين تقسـيم بنـدي آب يكـي از عوامـل     . ي بودداشت و دو قنات ديگر مخصوص قالع غرب
به طوري كـه دولـت مركـزي    . ها بوده است  هاي  ها و قلعه  اختالفات هميشگي بين حصاري

تا اين . مدام براي رفع اين اختالفات مجبور به مالحضه و گسيل مأمور به منطقه بوده است
هـاي    او قلعـه . شـود   اي مي  كه يوسف خان گرجي از طرف فتحعلي شاه مأمور تأسيس قلعه

سـيفي و  (دهـد    كند و اهالي ان را به قلعه جديـد كـوچ مـي     هشت گانه را به كلي ويران مي
  ).20: 1391ديگران، 

ق محل سكونت سپهدار قشون، عراق .ه1271نويسد كه اين شهر تا سال   البته دهگان مي
سـال   در ايـن . بوده و نظري كه دولت به آنجا داشت، همان اهميت سوق الجيشـي آن بـود  

ها و عمارات ديواني را   ميرزا حسن خان نايب الحكومه عراق دكاكين شهر سلطان آباد و باغ
دهگـان،  (مرمت كرد و از بالد ديگر از هر قبيل ارباب صنايع را به شهر آورده و سـكني داد  

1386 :215.(  
شود و هنگام اسـكان اهـالي قـالع      در وسط قلعه، بازاري از شمال به جنوب ساخته مي

ها را در شرق   اي  ها را در غرب بازار و قلعه  هاي گذشته حصاري  فت گانه طبق دسته بنديه
اين قلعه مشتمل بـر حـدود   . نامند  مي» سلطان آباد«دهند و قلعة جديد را قلعه   بازار جاي مي
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پنج هزار خانواده، بازار مسقف به شكل صليب و نيز مشتمل بر بناي بـزرگ ارك دولتـي و   
زيادي مسجد و حمام بوده و حدود بيست سال طول كشـيده اسـت تـا بـه     مدرسه و تعداد 

؛ سيفي و 234: 1386؛ وزير وظايف، 275: 1364سيف االدوله، (صورت شهر درآمده است 
  ).21: 1391ديگران، 

قلعه حاج طهماسب در شـرق قلعـه    ؛هاي قلعه نو در جنوب شهر باقيست  خرابهامروزه 
باباخـان در  خـان  قلعـه  . ورزنه بوده است  هاي  نو، قلعه سليم در شمال شهر و در كنار زمين

 هـاي ورزنـه، قلعـه آسـميع      ليه خيابان عباس آباد، قلعه آزاد مردآباد در نزديكـي زمـين  امنتها
در غـرب اراك  حصار  ،در جنوب شرقي شهر راه آهن و در نواحي پل گردو پل) آقاسميع(

روسـتا در دو طـرف رودخانـه قـرار      هشـت ايـن  . رده كهنه نزديك حصاو كنار رودخانه، 
هاي سليم و آزادمرداباد در غـرب رودخانـه،     حصار، ده كهنه، و قلعه: بدين ترتيب. اند  داشته

ي هـا   قلعه نو بـاالي بـاغ   - قلعه اسميع نزديك باغ پروين . قلعه نو و بقيه در شرق رودخانه
 - قلعه خـان بابـا خـان پـائين خانـه كنـوني خاكبـاز و        - باالي كوچه پور محسن  بتهماس
قلعه  - قلعه سليم سر جاده مرزگران  - ها   هاي ده كهنه و حصار اول كوچه نمك كوري  قلعه

  ).41: 1377سپهر، ( آباد نزديك مرزگران دآزاد مر
اينكـه مرحـوم    از جمله وجود داشته،رواياتي در مورد مكان گزيني احداث شهر جديد 

خواهـان سـاختن شـهر در فراهـان      ميرزا عيسي خان فراهاني قائم اول و وزير عباس ميرزا
كه البتـه   ؛ها اصرار داشته كه شهر در كزاز يعني بخش نفوذ آنان ساخته شود  ولي بيات ،بوده

اي پر آب بود   زيرا هم نزديك رودخانه ؛از هر جهت بهتر بود ،شهر در كزاز ساخته شده بود
در مرز فاعل دو محـل   ولي يوسف خان شهر را .كوير در امان بوده و هم از نزديك بودن ب

   ).169 - 165: 1374سليماني، ( مورد نظر ساخت
كـه مبـدا آن كشـتزارهاي     بود حفر قناتي از جنوب به شمال نخستين اقدام يوسف خان

سپس ديوارهاي شهر را با برج و بارو  .بودمعروف به قنات سپهداري ، كرهرود جنوب شهر
متر ساخت و پشت ديوارهاي شهر خندقي كند و  900-  800صورت يك مربع مستطيل ه ب

در  .كردنـد  آن شطرنجي آغاز به سـاختن  به صورت متري درست و 5هاي   شهر را با كوچه
ر بنـا  هاي سـر پوشـيده و سـراهاي بسـيا      ميان شهر بازار و چهار سويي بسيار زيبا با تيمچه

هـاي دولتـي را بـه سـبك شهرسـازي امـروزي از محـل          جاي كسب و كار و اداره ،كردند
 ).231: 1374جودكي، ( سكونت جدا ساختند
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بـه   و ناپلئونكه به دستور  هيئتيدر خصوص طرح و نقشه شهر نيز روايت است كه در 
دو مهندسي شهرسازي نيـز   شد،به ايران گسيل در دوره فتحعلي شاه  رياست ژنرال گاردان

از همـين  . اين مهندسين پيش از اين شهر يوسفيه را در مصر بنا كرده بودند. حضور داشتند
بنـاي مصـر    يوسـف ثـاني  نمـود  «يز در سر در بازار اراك تا همين چندي پيش عبارت نرو 

ه هسته اوليه و قديمي شـهرهاي يوسـفي  اعتقاد اين است كه چرا كه  .نوشته شده بود »جديد
 به يك شكل اسـت و از روي نقشـه بنـا شـده اسـت      در ايران كامالً سلطان آباددر مصر و 

  ).188 - 165: 1374سليماني، (
با توجه به آنچه گذشت و در پاسخ به اين سؤال كه چرا در محدوده جغرافيـايي عـراق   

و  عجم، تا زمان تأسيس سلطان آباد، شهر يا كانون شهري مهمي به عنوان كـانون فرهنگـي  
  :توان موارد زير را برشمرد  مركز شهري و مبادالت منطقه به وجود نيامده است، مي

هـاي   قرار داشتن شهر در منطقـه اي اسـتراتژيك كـه هـدف حمـالت و غـارت       )الف
  . بود  مكرر  

  .شيعه بودن مردم منطقه كه به قساوت و صدمات ناشي از جنگ ها مي افزود) ب
تناسب بيشتر منطقه با زندگي كوچ نشيني كه موجب بروز درگيري بين قبايل و مانع  )ج
  .زندگي شهري مي شد گيري شكل
  
  امل سياسيوع 2.3

بسيار نـاامن   عراق هاي قديم، منطقه آيد كه در زمان از قرائن موجود و شواهد تاريخي بر مي
ايالت و عشاير مجـاور   گاه  بوده است و مردم اغلب مورد تهديد دشمنان و هجوم گاه و بي

دهگـان،  (انـد    گرفتـه   اند و مدام بلوكات منطقه، مورد غارت و چپاول و ويراني قرار مي  بوده
هايي هم كه در منطقه صورت گرفته، همگـي مؤيـد     حفريات و كاوش ).145 - 123: 1330

هـا را بـر فـراز      چنانكه با وجود دشت وسيع در منطقه، اغلب ساختمان. همين مطلب است
در ايـن  . اند به طوري كه بقاياي آنها هنوز در بسياري از مناطق مشهود است  ساخته  ها مي  تپه

شـود، در خـالل     هايي نيز ديده مي  اي وجود دارد كه بر فراز آنها خرابه  هاي خاكي  منطقه تپه
ها شهري بر فراز تپه و شـهري در درون تپـه،     هاي انجام شده، در اين تپه  حفريات و كاوش

هايي به طرف زمين پيدا شده اسـت كـه شـامل مجـاري       در اين منازل راه. اند  تهزير آن ساخ
گرديـد كـه مجـدداً بـه       پرپيچ و خمي است كه پس از مختصر مسافتي منتهي به فضايي مي

در سـمت جنـوب   » تپـه مـار  «هـا در    نظير اين تپه. شده است  راههاي فرعي ديگر تقسيم مي
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مرادآباد و زلف آباد ديده شده است كه براي فرار از  غربي اراك، تپه شهرستانك بايره و آزاد
  ). 21: 1391سيفي و ديگران، (دستبرد متعديان استفاده داشته است 

در اوايل سلطنت قاجار در بلوك عراق نواحي بين شهرهاي قم، ساوه، همـدان، ماليـر،   
 ،نـاامني آبستن حوادث از جملـه  علت وسعت زياد، هميشه ه بروجرد، گلپايگان و اصفهان ب

اين امـر  . بوده استاختالفات محلي و بخصوص هجوم گاه و بيگاه ايالت و عشاير مجاور 
اين مهم در پاره اي . شد  با وجود مخالفت مردم منطقه با حكومت قاجاريه بيشتر تشديد مي

در  محمدتقي سپهر. موارد حكومت مركزي را مجاب مي كرد به اين منطقه لشكر كشي كند
ذلـف آبـاد و شـهر     سركوب ، شرح مفصل و اغراق آميزي دربارهق.ه1230ذيل وقايع سال 

يوسـف خـان سـپهدار عـراق ايـن قضـيه را در       «: نويسد  زيرزميني آن نوشته و در پايان مي
غالمـان   حضرت پادشاه عرضه داشت و بر حسب فرمان عبداهللا خان گرجـي يوزباشـي بـا   

در  .»فراهاني به دفع ايشان بيرون شدندشاهسون و سواره و خزل و سربازان خلج و ساوه و 
شـهر زيرزمينـي    كردنـد؛ لـيكن  پايان اضافه مي كند كه به دستور يوسف خان ده را ويـران  

  ).418: 1377سپهر، (بود همچنان به حالت خود باقي 
شاه   از فتحعلي براي سامان دادن به امنيت در اين منطقه يوسف خان گرجياز همين رو 

پس از موافقـت  . اي نظامي احداث نمايد  مركز قشون عراق عجم، قلعه تقاضا نمود كه براي
مناسـب  ) سـوق الجيشـي  و نظـامي  ي،بـه علـت موقعيـت جغرافيـائ    (شاه، محل فعلي شهر 

 هـاي  خـان  بودنـد؛  سـاكن  با قدرت طايفه دو ناحيه، اين در زمان آن در .تشخيص داده شد
 كنـوني  زاليان بخش در كه كَزّاز هاي خان و بودند ساكن كنوني فراهان بخش در كه فراهان
 سـعي  ،)پادگان( جديد شهر احداث تصميم از شدن مطلع از بعد طايفه هر دو. بودند ساكن
 هر كـدام  كه نهد بنا آنها مسكوني منطقه در را شهر كه كنند قانع را مركزي حكومت نمودند

 گرجـي  خـان  يوسـف  نهايـت  در ).55 -  54 :1388عجـم،  (نكردند  كسب توفيق داليلي به
 نقطـه  اولـين  و ها فراهاني قلمرو نقطه آخرين كه كنوني محل در را شهر كه گيرد مي تصميم
: 1386 دهگـان، (شـود   جلـوگيري  درگيري و اختالف بروز از تا نهد بنا بود، كزازها قلمرو
شهر از سه طرف به وسيله كوهها و از طرف شـمال بوسـيله    از لحاظ سوق الجيشي). 213

از طرف ديگر چـون در آن   ).123خاكباز، ( درياچه نمك و دشت فراهان احاطه شده است
له سربازگيري به شكل امروزي نبوده و در موقع لزوم از مردم روستاها بـه عنـوان   أزمان مس

ايجاد پايگاه نظامي در منطقـه عـراق   بنابراين  ،كردند  داوطلب و چريك و مزدور استفاده مي
 ).41: 1377سپهر، (عجم ضروري به نظر مي رسيد 
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  امل اقتصاديوع 3.3
سـلطان آبـاد    خاصه. استاز مناطق پرجمعيت و حاصلخيز ايران  عجم نواحي منطقه عراق

-Curzon, 1890: 525(جايگاهي پر رونق و ناحيه اي غني از چراگـاه و گنـدم زار هاسـت    

به ايـن شـهر بـر    » ارباب صنايع«شهر و آوردن   هاي  در دوره ناصري با تعمير عمارت). 526
داراي  ناحيهاين ). 1204/2: 1367اعتمادالسلطنه، (وسعت و دايره اقتصادي شهر افزوده شد 

بلـوك  ، ، بلـوك وفـس  بزچلـو  بلوك ،بلوك فراهان، بلوك شراء به اساميششگانه بلوكات 
داراي محصوالت كشـاورزي  ، و هزار روستا حدود يكشامل  كهبود و بلوك كزاز  ،سربند
كـه از لحـاظ   نيز محسـوب مـي شـده اسـت     به عالوه مركز بافت قالي  بوده است؛ فراوان

خانم بيشاب و آقاي كرزن از سلطان حتي  است؛ شهرت جهاني داشته كيفيت،اقتصادي و 
 :Bishop, 1891(مـي برنـد    آباد به عنوان مهمترين ناحيه توليدات فرش در غرب ايران نام

132/ Curzon, 1890: 525-526 .(     بنابراين جاي تعجب نبود كـه خـانم اال سـايكس، رتبـه
فـرش    هـاي   وي تعداد كارخانـه . نخست توليد فرش در ايران را به سلطان آباد نسبت دهد

سايكس بعـد از آن، شـهرهاي كرمـان،    . فقره عنوان مي كند  30الي  20در شهر مذكور را 
از، مشهد و كرمانشاه در كنار چندين قبيله كوچرو را مشغول بافت اين صنعت معرفـي  شير

هـزار نفـر كـارگر     25الى  20در اين شهر دالماني مي گويد  ).Sykes, 1910: 320(مي كند 
كه به نظر مي رسد بخش اعظمـي از آن را  ). 134: 1335دالماني، (مشغول فرشبافى بودند 
آخر االمـر مـي تـوان گفـت سـلطان آبـاد       ). 250: 1379اردز، ريچ(زنان تشكيل مي دادند 

جكسـون،  (ايراني وقف شده بود   هاي  شهري است كه تا درجه زيادي براي بافندگي فرش
1369 :319Jackson, 1906: 273/ .(   

اروپائيان اين گمان بر ذهن نويسنده مي آيد كه دست كم قسمتي   هاي  با مطالعه سفرنامه
براي مثـال خـانم   . اروپائي طراحي مي شده است  هاي  آباد براي شركتسلطان   هاي  از فرش

دوراند پس از ورود به ايران، يك روز را در سلطان آباد سپري كرد تا با جوامـع اروپـائي و   
يكي از متخصصين اروپائي فـرش در  ). Durand, 1902: 246(فرش ديدار كند   هاي  كارخانه

فرش ايرانـي، اسـتفاده از رنـگ      هاي  ه يكي از زيباييسلطان آباد به خانم دوراند گفته بود ك
سـلطان آبـاد رنـگ سـفيدي وجـود        هاي  ولي در فرش. ديگر است  هاي  سفيد در ميان رنگ

كه در آن رنگ سفيد   هاي  زيرا به گفته ي وي بازارهاي اروپايي و آمريكايي، به فرش. ندارد
  ).Durand, 1902: 249-250(به كار برده شده است عالقه اي ندارند 
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يكي اينكه تمامي فرايند توليد در خود . بافت فرش در سلطان آباد به دو گونه بوده است
شهر صورت مي گرفته است؛ ديگر اينكه صرفاً بافت فرش در اين شهر صورت مي گرفتـه  
است و موارد ديگر از جمله رنگ زدن پشم و برش حواشي زائد در ديگر شهرها اتفاق مي 

. مي رسد صنعت دومي به نسبت از كيفيت بهتري برخوردار بوده است به نظر. افتاده است
دربـاره  . زيرا از تمامي استعداد ايراني ها در خلق يك هنر ناب ايراني استفاده شـده اسـت  

نوع بافت از صنعت ويژه اي برخوردار نبود بكله كامال آشكار است كه همه چيـز در ايـن   
اين جريـان كـار فـردي را در همـه     . نداردكشور با دست درست مي شود؛ ماشيني وجود 

خانم بيشاب درباره فرآينـد توليـد فـرش    ). Sykes, 1910: 320(توليدات مشخص مي كند 
مي نويسد كه ابريشم تهيه شده در رشت براي ريسيدن و رنگ زدن به كاشـان آورده مـي   

نـده كـه   شد؛ سپس براي بافت به سلطان آباد، و بعد از آن براي برش مـنظم بـا وسـايل بر   
مخملي و ابريشمي است، دوباره به كاشان برگردانـده مـي شـد؛ در      هاي  مخصوص پارچه

 ). Bishop, 1891: 230/ Nweeya, 1913: 350(پايان براي فروش به تهران ارسال مي شـد  

براي ارسال به اروپا نيز از طريق اصفهان و راه جديـد اهـواز صـورت مـي گرفتـه اسـت       
)Whigham, 1903: 283.(  

ولي آنچه كـه در سـلطان آبـاد متمـايز     . كز تجاري سلطان آباد از همدان كوچكتر بودمر
جلوه مي كرد، اين بود كه توليد فرش براي آن منطقه نه فقط به عنوان يك صنعت مشـهور  
بود، بلكه يك هنر ناب تلقي مي شد كـه بـراي قـرن هـا بـا نـام ايـران متصـل شـده بـود           

)Whigham, 1903: 287 .(مسـرز  «ليـدات ايرانـي در اصـل فرعـي از تجارتخانـه      كمپاني تو
تجارتخانه فوق در راستاي صادرات فرش، داراي يك دارايي فوق العاده . بود» زينگلر و كو

در مقياس اروپائي بود كه در تمـام ايـران     هاي  ضميمه شده و مركب از ساختمان  هاي  با باغ
فووريـه نيـز در   ). Whigham, 1903: 290(توسط سفارت بريتانيا در تهران حمايت مي شد 

: 1385فووريـه،  (آباد يـاد كـرده اسـت     شعبه ي تجارتخانه زبگلر در سلطان سفرنامه اش از
261 -262.(  

خارجي و مردم صنعت كار شهر سلطان آبـاد، در كنـار     هاي  ماليات گيري از اين شركت
نوشته ظـل  كه طبق   بطوري .تأمين امنيت آن در اولويت اصلي حكومت مركزي قرار گرفت

 حدود دويست هزار ليره بخاطر صادرات فرش وارد اين شهر ، ساليانهحاكم عراق ،السلطان
  ).73: 1368ظل السلطان، ( شده استمي 
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به دليل فقدان امكانات حمل و نقـل  مبادله كاالهاي خود انتقال و روستائيان منطقه براي 
الزم بود كه در مركز  بنابراين ).13 :1371خاكباز، (رفته است   اكثر محصوالت آنان از بين مي

اين ناحيه وسيع، شهري بوجود آيد كه محل مبادله كاال و محصوالت كشاورزي روسـتائيان  
 ،باشد و چون خط كاروان رو تهران، قصر شيرين، خسروي از اين منطقـه عبـور مـي كـرد    

بـه  . نـد كرد  فراهان، ساروق، خنداب و ميالگرد بوسيله اين راه با اكثر شهرها ارتباط پيدا مـي 
در ايـن منطقـه   هاي دور شهرهائي مانند كرج، دلف آباد و دسـتگرده    در گذشته نظر مي شد

  ).84: 1375شيعه، ( اند  مركز مبادله كاال بوده
  
  عامل نظامي 4.3

، ... ها و شهرهاي گرجستان، داغستان، باكو و   التپس از عقد عهد نامه گلستان و جدايي اي
بسياري از ايرانيان وطن دوست همچون يوسف خان گرجي از گرجسـتان بـه ايـران كـوچ     

ايـران و روس،    هاي  با شروع مجدد جنگ. او در دربار ايران به مقام سپهداري رسيد. كردند
شد؛ لذا درصدد برقراري رابطه فتحعلي شاه دست نياز به سوي انگلستان دراز كرد اما ناكام 

سرانجام با فراهم شدن زمينه اتحاد بـين دو كشـور، فتحعلـي شـاه نماينـده      . با فرانسه برآمد
خود را براي انعقاد قرارداد به لشكرگاه ناپلئون در فين كين اشتاين واقـع در لهسـتان اعـزام    

نـاپلئون براسـاس    ).287 - 270: 1374شـميم،  (اي بين دو كشور منعقد شد   كرد و عهدنامه
پيمان صلح به منظور اجراي يكي از تعهدات خود فردي نظامي به نام ژنرال گـاردان را بـه   

اي از كارشناسان نظامي فرانسوي براي تعليم سپاه ايران و آموختن شيوه سـاختن   همراه عده
طقـه  از آنجا كـه جوانـان من  ). 48 - 43: 1362گاردان، (برداري به ايران فرستاد   توپ و نقشه

عراق در طي نبردهاي سهمگين دليري و رشـادت خـود را بـه اثبـات رسـانده بودنـد؛ لـذا        
ايـن  ). 22: 1375سـليماني،  (تصميم گرفتند، لشكري از جوانان اين منطقـه تشـكيل دهنـد    

مأموريت به يوسف خان گرجي محول شد، او به ايجـاد سـپاه سـواره نظـام و پيـاده نظـام       
اي   د و پس از كسب اجازه از فتحعلي شاه بـه احـداث قلعـه   دوازده هزار نفري مبادرت نمو

محل فعلي شهر به علت موقعيت جغرافيـايي  . نظامي براي مركز قشون عراق عجم پرداخت
و نظامي مناسب تشخيص داده شد؛ در ضمن نياز منطقه به مركزي بـراي سـربازگيري هـم    

  ).82 - 81: 1375شيعه، (برآورده شد 
  
  



 125   يگراندو  محمدحسين فرمهيني فراهاني

  

  تاريخ بناي اراك. 4
د تاريخ دقيق بناي قلعه سلطان آباد اقوال مختلفي ذكر شـده اسـت كـه بـه صـورت      در مور

  :شود خالصه بدان اشاره مي
تـا سـال   » عمـارت نظميـه  «در قسمت غربي ميدان ارك فعلي بناي بزرگـي بـه نـام    . 1
اي از شمال به جنوب نوشته شده   ش، وجود داشته است كه در قسمت شرقي بنا كتيبه1308

ش نسبت داده 1190/ق1227شهر را به فتحعلي شاه و سال بنا را به سال  بود كه در آن بناي
 ).75: 1345دهگان، (است  

اي برجسته وجود داشته است كه بناي ارك را بـه سـال    در راهروي ارك دولتي كتيبه. 2
 ).40 - 34: 1386دهگان، (داده است   ش ، نسبت مي1191/ ق.ه1228

شهر اراك به دست يوسـف خـان گرجـي و     بنا به گفته شاهزاده اعتضادالسلطنه بناي. 3
اعتضادالسـلطنه،  (ش سـاخته شـده اسـت    1191/ ق1228هزار توماني در تاريخ  200هزينه 
1370 :43.( 

حاج زين العابدين شيرواني در كتاب بستان سياحه خود به همين مضامين اشـاره  . 4
اه قاجار، در ايام سلطان فتحعلي ش«: گويد  در جاي ديگر در مورد عراق مي. نموده است

يوسف خان گرجي كه منصب سپهساالري داشت، بنا نمود و بعد بـه غالمحسـين خـان    
اكنون در ضبط ديوان اعلي است و محلي . پسرش، كه سپهدار لقب داشت منتقل گرديد

شـيرواني،  (» دلگشا و چند پاره قريه مضافات اوست و بـه سـلطان آبـاد مشـهور اسـت     
1315 :213.( 

ق به همراه ناصـرالدين شـاه مسـافرتي بـه     .ه1309/ م1892سال دكتر فووريه كه در . 5
سابقاً حاكم نشين محال فراهان بـوده و  «: عراق نموده، در توصيف محل ساروق مي نويسد

تحديـد  ). 267: 1385فووريـه،  (» ...قبل از آنكه سلطان آباد را قريب نود سال پيش بسـازند 
شود،   ق مي.ه1217مطابق . م 1802سال بنا  دكتر فووريه اگر مواجه با سالهاي ميالدي باشد،

پس بايد . كه هنوز يوسف خان به اراك نيامده و شايد از گرجستان هم مهاجرت نكرده بود
مأخذ گفته دكتر را نقل حكيم الممالك، حـاكم آن روز اراك و رفيـق ديـرين دكتـر مزبـور      

يم الممالـك را بـه   دانست، كه قطعاً در قيد تقريب پنج شش سال مسامحه نموده و نقل حك
  .هاي فوق الذكر است  علي هذا گفته دكتر هم مطابق با كتيبه. عينه ضبط كرده است

ق خاتمه .ه1296اعتماد السلطنه، در جلد چهارم كتاب مرآت البلدان، كه آن را به سال . 6
سـلطان آبـاد، مشـهور بـه شـهر نـو، بـه        : جامع عراق«: نويسد  داده، در ذيل واژه جوامع مي
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سال است كه اين شهر بنـا   70حاليه، شهر عراق، از بناهاي مرحوم سپهدار، قريب  اصطالح
و مرحوم سپهدار مقارن ساختن اين شهر، مسجدي در اراك بنا نمـود و مسـجد   . شده است

تاريخ بناي ايـن دو مسـجد    1.ديگري ساخت كه به اسم آخوند مالمحمدعلي معروف است
مسـجد آقـا   . سال قبل بنا شده است 60مسجد مرحوم حاج تقي خان . با شهر تفاوتي ندارد

سال پيش ساخته  60مسجد مرحوم آخوند مال شمس علي نيز . مبين، كه حال خراب است
: 1367اعتمادالسـلطنه،  (» سـال قبـل از ايـن اسـت     55شده، مسـجد عبـدالنعيم از بناهـاي    

شـود، تـاريخ بنـا درسـت      68اعتمادالسلطنه اسـتفاده   70اگر از عبارت قريب به  .)2019/4
ملحـوظ باشـد بـا كتيبـه جبهـه شـرقي بنـاي نظميـه          69مطابق با كتيبه راهرو اراك و اگـر  

  .بود  خواهد
شود كه بنـاي شـهر اراك     بنابراين از عبارات مورخين و نويسندگان به خوبي مستفاد مي

ريزي و   ق بوده است و به احتمال قوي طرح.ه1231ق تا به .ه1227هاي بين   منتسب به سال
ق .ه1231ق شروع و قسمتي از بنا الاقل در سـال  .ه1227تسويه زمين و مقدمات بنا از سال 

  .قابل سكونت گرديده است
  

  )ق.ه1237 - 1270( تحوالت جمعيتي و ساختاري شهر سلطان آباد . 5
لـيكن بخـش   . شهر به طور دقيق معلـوم نيسـت  جمعيت سلطان آباد، در آغاز بنيان گذاري 

اصلي اولين ساكنان قلعه سلطان آباد، اهالي هشت قلعـه فـوق الـذكر بـوده كـه بـا رعايـت        
بنـا بـه نوشـته مـورخين،     . اي، به شهر جديد كوچانيـده شـدند    مالحضات تاريخي و طايفه

تا آنجا كه سپهدار . برخالف انتظار باني، سكونت در شهر اوليه با استقبال روبرو نبوده است
براي تأمين جمعيت مورد نظر خود اقدام به كوچاندن دسته جمعي ساكنان برخي روستاهاي 

كند و جهت تشويق مهاجرين به سكونت در شهر جديد، زمين، مسكن و دكـان    اطراف مي
سيف الدولـه در  ). 26- 23: 1334سالنامه معارف عراق، (دهد   مجاني در اختيار آنها قرار مي

مه خود به اين نكته اذعان مي كند كه بخش اعظمي از ساكنان شهر سلطان آباد كزازي سفرنا
  ).275: 1364سيف الدوله، (و فراهاني هستند 

كشد تا شـهر سـلطان     سال طول مي 15تا  10شود كه حدود   از تواريخ چنين مستفاد مي
است اين امر در بديهي . آباد نقش مسكوني، تجاري و خدماتي خود را به صورت اولي بيابد

شرايط فقدان شهري مهم در منطقه و نيز با توجه به اصرار بـاني، بـر اينكـه شـهر در زمـان      
پذيري در مرحلـه    تري شكل گيرد؛ نشانگر عدم استقبال جمعيت و آهنگ كند جمعيت  كوتاه
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ق .ه1276در فرهنگ ايرانيكا آمده است هنگـامي كـه در سـال    . اول رشد سلطان آباد است
اخان نوري به سلطان آباد تبعيد شد، جمعيت شهر سلطان آباد در حدود سـه هـزار   ميرزا آق
همچنين دكتر هينريش بروگش، سفير پروس . )Encyclopedia Iranica, 1990: 248 (نفر بود 

م مشاهدات خود را از شهر سلطان آباد به رشـته تحريـر درآورده اسـت،    1862كه در سال 
عـالوه بـر   ). 334: 1368بروكش، (نفر ذكر كرده است  جميعت اين شهر را حدود سه هزار

اين ژنرال شيندلر نيز كه در اواخر قرن نوزدهم ميالدي مشاهدات خود را درباره اراك انتشار 
داده است، شهر سلطان آباد را مركز واليت عراق دانسته و جمعيت آن را حدود شش هزار 

وله جغرافيا نگار دوره ناصري در سـال  نجم الد. )Murray, 1987: 5( نفر برآورد كرده است
هزار نفر و تعداد خانه ها را سه هزار باب ذكر مـي كنـد    30الي  20جمعيت شهر را  1306

ولي فووريه با تكيه بر رشد جمعيـت سـلطان آبـاد بـه دليـل      ). 59- 58: 1386نجم الدوله، (
: 1385ووريـه،  ف(نفر ذكر مـي كنـد    40000توسعه صنعت قالي بافي جمعيت آن را بالغ بر 

با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني كه در محدوده هسته اوليـه شـهر ايجـاد شـده،      ).262
واحد مسكوني بـوده كـه تخمينـاً     1200تا  1000توان نتيجه گرفت كه شهر اوليه داراي   مي

ليكن بعـدها بـا مركـز    . داده است  جمعيتي حدود پنج تا هفت هزار نفر را در خود جاي مي
  .، تعداد جمعيت افزايش پيدا كرده است)Speer, 1922: 519(اين شهر واقع شدن 

بندي اجتماعي شهر جديد سلطان آبـاد از يكسـو تحـت تـأثير       بنابر منابع تاريخي شكل
رعيتي حاكم بر زندگي ساكنان هشت قلعه مورد بحث بوده است و از سـوي  - روابط ارباب

بـه  . هاي مهاجر به اين شـهر   هنگي گروهاجتماعي و فر - هاي اقتصادي  ديگر متأثر از تفاوت
گـران؛    داران بزرگ و خرده مـالكين؛ كسـبه و صـنعت     اين لحاظ شهري ايجاد شده كه زمين

گزينـي    اند و جدايي  اقتصادي آن بوده - كارگران و زارعين، سه طبقه عمده در نظام اجتماعي
عالوه بر ). 315/ 14وكيلي، بي تا، (طبقات اجتماعي به نحو بارزي در آن وجود داشته است 

اين، مطالعه در پراكندگي جغرافيايي و منشأ اجتماعي جمعيـت مهـاجر بـه سـلطان آبـاد و      
اي   گيري جامعه  گيري غير ارگانيك كالبد شهر، مؤيد آن است كه امكان شكل  چگونگي شكل

هاي موجود در شهر سـلطان آبـاد     منسجم و تحقق فرهنگي واحد و غالب بر خرده فرهنگ
بديهي است كه اين وضع به نوبه خود ). 56: 1343مجله معارف عراق، (شته است وجود ندا

بـه ايـن   . هاي اجتماعي و تاريخي شهرنشيني در سلطان آباد را سبب شده است  سستي بنيان
توان گفت كه برخالف شهرهاي تاريخي و ارگانيك، ايجاد سلطان آباد و تحوالت   لحاظ مي

  .ان يك فرهنگ انسجام يافته محلي بوده استمرحله اول حيات آن در شرايط فقد
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بارزترين تمايز شهر جديد سلطان آباد با اكثر شهرهاي كهن ايـران، سـاخت و سـازمان    
زيرا اين شهر در بـدو  . فضايي غيرارگانيك آن در دوره اول حيات شهر بوده است - كالبدي

راحـي و در زمينـي   اي نظامي، با تمام اجزاء و عناصر شـهر، يكجـا ط    تأسيس، به شكل قلعه
متر با طـرح شـطرنجي و بـا الهـام از      600متر و عرض حدود  850مستطيل شكل به طول 

نجم الدولـه دربـاره   ). 144: 1368صديق، (ساخت شهرهاي دوره اسالمي بنا گرديده است 
هـا همـه    ايست خوش وضع، مربع شكل، كوچـه  آباد بلده سلطان«: ساخت شهر آورده است

ناصرالدين ). 58: 1386نجم الدوله، (» ها باز است و خيابان برابر دروازهمتوازى همديگر و د
رفتيم باالى برج قدرى با دوربين تماشاى شهر و اطراف « : شاه درباره ظاهر شهر مي نويسد

ارگ كـوچكى هـم دارد، كـه    . شـود  به قدر ارگ تهران مـى . قلعه شهر مربع است. را كرديم
ها راست به يك  كوچه. اند شهر را بسيار به قاعده ساخته .عمارات ديوانى در ارگ واقع است

اسـت  » خيلى معتبر. هاى بسيار عالى دارد ها و نهرها به نظم و قاعده، خانه اندازه، تقسيم آب
  ).215: 1372ناصرالدين شاه، (

هـا   كوچه... شهر نو در شهريت بهترين شهرها است «: افشار درباره اين شهر مي نويسد
ها ى فرنگ را تعريف  چپ و راست از همديگر گذشته، از قرارى كه كوچهيش راست، از 

: 1382افشـار،  (» ...ها ى شهر سلطان آباد در راستى شباهت به آنها دارد  كنند، اين كوچه مى
چنين « : چريكوف كه پس از افشار از اين منطقه ديدن كرده است درباره آن مي نويسد). 75

كرديم در هـيچ بلـدى از بـالد، گرفتـه از شـهرهاى طـرف       شهر تميز و نظيفى كه مالحظه 
هاى اين شهر را به وضع پاكيزه و قشنگى مفـروش   كوچه. اسالمبول و ايران، ديده نشده بود

اند و در هر كوچه نهرى از آب گوارا جارى اسـت و سـاختمان شـهر مزبـور از روى      كرده
بلندى كـه عبـارت از پـانزده    اطراف شهر را ديوار . قواعد علميه معمارى ساخته شده است

انـد   در ديوارهاى مزبور هر پنجاه قدمى برجى سـاخته . آرشين بوده باشد، احاطه كرده است
. آب اسـت  خندق دور شـهر پـانزده ذرع عمـق دارد و بـى    . باشد كه خيلى خوش وضع مى

. عمارت دولتى اين شهر را سليمان خان امير تومان براى حكومت خود منزل قرار داده است
انبارهاى آن شهر ده آرشين عمق دارد  آب. باشد در ميان شهر مسجد بزرگ و يك مدرسه مى

باغى است موسوم به باغ شاه كه در آن باغ عمارت كاله . و بازار چهار سوق مانندى نيز دارد
: 1358چريكـوف،  (» باشـند  ساكنين شهر قريب چهار هزارخانوار مـى . فرنگى بنا شده است

/ 275- 274: 1364؛ سـيف الدولـه،   404- 403: 1388خطي فارسـي،    هاي  ؛ سفرنامه77- 76
Schindler, 1897: 504 .(  
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در طرح اوليه سلطان آباد به كاركردهاي اساسي شهر، توجه كافي شده و در جوابگويي 
به سكونت راحت و امن طبقات مختلف اجتمـاعي، تجهيـز اقتصـادي و خـدماتي شـهر و      

الزمه تداوم حيات شهر بود، توجه خاص مبذول داشته  ارتباطات و حركت انسان و كاال كه
و عناصر شهري اعم از بازار، مسجد جامع، ارك حكومتي، محالت مسكوني، معابر و فضاها 

از اينرو مشخصـه اصـلي   . و تأسيسات عمومي به نحو مطلوبي در شهر ايجاد گرديده است
ود و اجزاء و عناصر آن با سلطان آباد، يكپارچگي و همبستگي سازمان فضايي و كاركردي ب

يكديگر توازن و تعادل داشت و به لحاظ معماري، هماهنگ با اقليم منطقـه و تـا حـدودي    
فرهنگي و تاريخي مردماني بود كه از هشت قلعه فوق الذكر به شهر   هاي  متناسب با ويژگي

  ).32: 1374سليماني، (جديد كوچ داده شده بودند 
تاً برابر تقسيم شـده كـه بـه وسـيله پـنج كوچـه       سطح شهر به چهل و هشت قطعه نسب

غربي كامالً مستقيم و موازي به عرض تقريبي پنج  –جنوبي و هفت كوچه شرقي  - شمالي
متر به يكديگر مرتبط بوده است و فضاهاي مسكوني را به بازار و ساير قسمتها و شريانهاي 

اقتصـادي   - فقـرات كالبـدي  بازار، عنصر اصلي و ستون . كرده است  ارتباطي شهر متصل مي
. كرده اسـت   شهر اسالمي بوده كه به صورت دو راسته بازار سرپوشيده، يكديگر را قطع مي

شد و در   از لحاظ كالبدي تمام شهر به وسيله دو راسته بازار به چهار محله بزرگ تقسيم مي
 هايي موازي، دسترسي و مراودات شـهروندان را بـه نقـاط مختلـف ممكـن       هر محله كوچه
شكل و شالوده فيزيكي شهر، در كليت خود از همين محور و قطـب شـهري   . ساخته است

اجتماعي شهر و حـوزه   - تأثير پذيرفته و از نظر اقتصادي به عنوان مركز ثقل روابط توليدي
  ).86: 1375شيعه، (نفوذ آن ايفاي نقش كرده است 

وي . ديدن كـرد  ش به دعوت سپهدار فتحعلي شاه از شهر جديد1207/ق1244در سال 
پس از بازديد ده روزه خود، هنگام خروج از شهر پنج عراده توپ، به سـپهدار هديـه داد و   
دستور داد تا براي حفاظت از شهر دور آن خندقي كشـيده شـود و از آن تـاريخ، گرداگـرد     
سلطان آباد خندقي به عرض حدود ده متر و عمق هشت متر حفر شد و در چهار سمت آن 

: 1377سـپهر،  (برج در كنار باروي شهر براي نصـب توپهـا ايجـاد گرديـد      مجموعاً هشت
418 - 419 .(  

اي نصـب    اين چهار دروازه به گونه. شهر داراي چهار دروازه، در چهار جهت اصلي بود
ايستاد و مانعي در براي وي نبود، چهار   شده بود كه اگر ناظري در ميان چهار سوق بازار مي

ارگ دولتي به عنوان مركـز  ). 277 - 276: 1330دهگان، (كرد   ت ميدروازه را به خوبي روي
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اليـه شـهر     حكومت و محل سكونت حاكم و ديوانيان و برخي نهادهاي حكومتي در منتهـي 
اي را شـكل    قرار داشته است و با ورودي شمالي بازار و مسـجد جـامع، فضـاي مجموعـه    

  ).34: 1374سليماني، (بوده است  داده كه نمايانگر مساحت شهرهاي ايراني دوره اسالمي  مي
  

  )ش1304ق تا .ه1271(تحوالت ساختاري و اقتصادي سلطان آباد . 6
ش نظامي بود، زيرا تا اين سال محل سكونت 1233/ ق1270نقش اصلي شهر تا اوايل سال 

سياسي اهميت داشت؛ ولي در اين  - سپهدار عراق بود و براي حكومت شهر از جنبه نظامي
اولـين  ). 2/143: 1345دهگـان،  (تبديل به كانون مبادالت منطقه شده بـود  دوره سلطان آباد 

نقطه عطف در تحوالت سلطان آباد زماني آغاز گشت كه حكومت واليت عراق بـه ميـرزا   
بنا به نوشـته اعتمادالسـلطنه در   . حسن خان، برادر ميرزا تقي خان اتابك اميركبير واگذر شد

ايب الحكومه عراق، دكاكين شهر سلطان آبـاد را  ش ميرزا حسن خان، ن1234/ق 1271سال 
تعمير كرد و توسعه داد و عمارات ديواني را مرمت كرد و غرس اشـجار نمـود و از ديگـر    

). 75: 1364اعتمادالسـلطنه،  (شهرها از هر قبيل ارباب صنايع به اين شهر آورد و سكني داد 
همه از بالد مجـاور دعـوت    ارباب صنايع شهر سلطان آباد«: وي در جاي ديگر آورده است

باشـند و    تجار اين شـهر اكثـراً آذربايجـاني، اصـفهاني، كاشـاني و خوانسـاري مـي       . اند  شده
گران شهر بيشتر از مردم بروجرد و شهرهاي مجاور تشكيل شده اسـت و از بوميـان     صنعت

» شناسـيم كـه بـه شـغل تجـارت يـا صـنعت مشـغول باشـد           سلطان آباد كمتر كسي را مي
  ).78 - 76: 1364لسلطنه، اعتمادا(

متعاقب اقدامات عمراني نايب الحكومه و به دليـل فقـدان مركزيـت شـهري در منطقـه      
اي جديـد در    توان آن را منطقـه عـراق ناميـد؛ دوره     وسيعي كه بر پايه وحدت جغرافياي مي

يابد و قـالي    زيرا نقش سياسي و تجاري آن توسعه مي. شود  تاريخ شهر سلطان آباد آغاز مي
يابد و نقـش    افي كه سوابق ممتدي در منطقه عراق داشت در شهر سلطان آباد نيز رواج ميب

 1310و  1309دكتر فوريه كه در سالهاي . شود  صنعتي نيز بر نقشهاي پيشين شهر افزوده مي
: نويسـد   به همراه ناصرالدين شاه به اين شهر سفر كرده اسـت، مـي  ) ش1272/ 1271( ق .ه
در هر خانه سلطان آباد، كارگاهي . يتي جز مركزيت تجارت قالي نداردشهر سلطان آباد اهم«

رسـند، بـه     براي دريافت قالي برپاست و زنها در عين اينكه به كارهاي خانه داري خود مـي 
  ).366: 1385فووريه، (» قالي بافي نيز مشغول هستند
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قـرن چهـاردهم   بنا به شهادت منابع تاريخي با وجود رونق نسبي اقتصاد شهر، تا اوايـل  
نظامي و تجاري نقشي محـدود در حيـات    - ق سلطان آباد، با دو عملكرد محوري سياسي.ه

ليكن بتدريج به خاطر حسن موقع جغرافيايي و اهميـت  . اقتصادي منطقه عراق داشته است
ارتباطي و نزديكي آن به شاهراههاي تجارتي و مجاورت با مناطق و شهرهاي مهمي چـون  

ن و بروجرد اين شهر مورد توجه تجاري داخلي و خارجي قرار مي گيرد قم، كاشان، اصفها
  ). 6: 1334فريد، (

ابتدا تعدادي از تجار تبريزي، سلطان آباد را محل مناسبي براي سرمايه گذاري يافتنـد و  
بـه طـوري كـه در سـال     . در زمينه تجاري كردن توليـد قـالي در ايـن شـهر اقـدام كردنـد      

دار قالي كه در سلطان آباد وجود داشته، اكثـراً بـا مـديريت و    از چهل ) ش1293(ق.ه1293
  ).238: ريشار، بي تا( سرمايه تجار تبريزي برپا بوده است 

شعبه خـود را  . ش1261/ق.ه1299در پي موفقيت تجار تبريزي، كمپاني زيگلر در سال 
اين ). 190 :1345دهگان، ( در شهر سلطان آباد و در حوالي خيابان محسني فعلي ايجاد كرد 

چـه از ايـن زمـان اقتصـاد سـلطان آبـاد       . اقدام نقطه عطف جديدي در تاريخ اين شهر بود
موفقيت چشمگير اين كمپاني موجب شـد كـه   . داري جهاني پيوند خورد  مستقيماً با سرمايه

تعدادي كمپاني روسي، امريكايي، اروپايي و بويژه انگليسي در اين شهر شعبه ايجاد كنند، به 
ه پس از گذشت سه دهه حدود پنجاه كمپاني و شركت خارجي در سلطان آباد بـه  طوري ك

  . اند  هاي كشاورزي اشتغال داشته  تجارت قالي و برخي ديگر از فرآورده
بدينسان در اواخر قرن نوزدهم، سلطان آباد به يكي از مناطق مهم توليـد قـالي تجـارتي    

ق .ه1293لطان آباد از چهل دار در سـال  طي همين دوره تعداد دار قالي در س. تبديل گرديد
رسد كه   ق مي.ه1344ق و به حدود پنج هزار در سال .ه1310به حدود سه هزار دار در سال 

لرد ). 55: 1359اشرف، (ترين سهم را در ايجاد اين كارگاهها داشته است   كمپاني زيگلر مهم
دار ذكر  2500حدود . م19ن كروزون تعداد دار قالي مربوط به كمپاني زيگلر را در اواخر قر

  ).241: ريشار، بي تا(كرده است 
ترين تحوالت دوران قاجاريه، تحرك در عرصه بازرگاني خارجي و   دانيم مهم  چنانكه مي

افزايش مبادالت تجاري و گسترش بازارهاي فروش مواد خام، مانند پنبه، ترياك، ابريشـم و  
بدين . اش و منسوجات خز بوده استنيز وارد كردن انواع مصنوعات غربي به خصوص قم

لحاظ رشد شتابان تجارت خارجي در اين دوره، تحول نظام مبـادالت بازرگـاني و توسـعه    
جهت تحقق ايـن امـر،   ). 89: 1359اشرف، (وسايل حمل و نقل كشور را ضروري ساخت 
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اث هاي خارجي واگذار شد كه از آن جمله امتياز احد  ها و شركت  امتيازات چندي به كمپاني
سلطان آباد بود كه همسو با تحوالت كشور و در راستاي ادغام هر  - و بهره برداري از راه قم

چه بيشتر اقتصاد ايران در اقتصاد كشورهاي پيشرفته جهان آن روز، به كمپاني لينچ واگـذار  
  ).40 - 2: 1367ليتن، (شد 

درون زا بـود، جنبـه   اي و   منطقـه  –اقتصاد سلطان آباد كه تا اين زمان اقتصادي محلـي  
تجاري پيدا كرد و سلطان آباد نيز به پيروي از اقتصاد ملي، در تقسيم كار بين المللي، مكـان  

هاي كشاورزي مورد نيـاز كشـورهاي پيشـرفته، بـويژه       تهيه و صدور قالي و برخي فرآورده
زا   برونآمريكا، انگليس، آلمان و روسيه گرديد و به اين ترتيب اقتصاد آن ساختي مشروط و 

  ).35: 1374سليماني، (يافت 
از اوايل قرن چهاردهم هجري عوايد ناشي از رونق تجارت موجب شـكوفايي اقتصـاد   

عيسـوي،  (سلطان آباد گرديد و نقش اقتصادي آن بر ساير كاركردهاي شهر، پيشـي گرفـت   
يك ماه در سلطان آبـاد اقامـت   . ش1295/ ق.ه1297ظل السلطان كه در سال ). 472: 1362

به يقين سالي يك ميليون تومان كه دويست هزار ليـره  «: داشته است، در اين باره گفته است
شود و در   باد به واسطه كمپاني زيگلر و ساير فرنگيان پول از خارج به اين مملكت وارد مي

گرچه تجديد حيات صنعت قالي بافي ). 271: 1362ظل السلطان، (» خرند  عوضش قالي مي
اقتصادي و تحوالت شهرنشيني سلطان آباد از اوايل قرن نوزدهم در اصل  و به تبع آن رونق

لـيكن بـه   . هاي خارجي، بويژه كمپـاني زيگلـر بـوده اسـت      مرهون فعاليت گسترده كمپاني
موازات آن، اقدامات ديگري نيز در همين دوره صورت گرفته كه بـر توسـعه شهرنشـيني و    

  ).237: بي تا ريشار،(گسترش شهر تأثير بسزايي داشته است 
چنين متعاقب سياست فروش خالصجات توسط ناصرالدين شاه در سلطان آبـاد نيـز     هم

شود و از اين طريق زمينهاي اطراف ارك، آبهاي   ق اعالم فروش خالصه مي.ه1303در سال 
شهر خندق، بارو، يكي دو روستا و دكاكين و سراهايي كه از سپهدار بـه عنـوان خالصـه در    

اين اقدام همسو با رونق اقتصادي و ). 34: 1345دهگان، (رسد   به فروش مي ديوان بود، همه
رشد شهرنشيني متبع از آن به تحوالت فضـايي شـهر، ابعـادي جديـد بخشـيده و موجـب       

گردد تا سلطان آباد كه از اواخر قرن سيزدهم هجري با محدوديت فضاي مناسب جهت   مي
در پي اين . اي پيرامون قلعه گسترش يابد  زمينهفعاليت و سكونت مواجه شده بود، الزاماً در 

كه هسته اوليـه  ... ها، و   ي    ها، هزاوه  اي  تحوالت محالت جديدي چون عباس آباد، الكه، كله
هاي زراعي و باغهاي مجاور   اغلب آنها در اواخر قرن سيزدهم به صورت ناپيوسته در زمين
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رت پيوسته و ارگانيك بافت جديد شهر به وجود آمده بود، توسعه و تكوين يافت و به صو
و به اين ترتيب دومين پوسته كالبدي شهر سلطان آباد شكل گرفـت  . شهر را به وجود آورد

و ساخت كالبدي منظم سلطان آباد در پيوند با چند محله جديـد خـودرو، كالبـدي نـامنظم     
دوگـانگي   اين دوگانگي در واقع بازتاب. يافت و دوگانگي در بافت فيزيكي شهر پديد آمد

وجه ديگر اين تحول اين بـوده  . خواست طراحان و سازندگان شهر يعني دولت و مردم بود
اقتصادي  - است كه توسعه جديد شهر در هماهنگي با توپوگرافي محيط و شرايط اجتماعي

هـاي فقيرنشـين و اعيـاني متمـايز از       گيـرد و محلـه    ساكنان به شكلي نامتجانس صورت مي
عباس آباد با برخورداري از شرايط آب و هوايي بهتر بـه عنـوان يـك    . آيد  يكديگر پديد مي

محله اعياني، مورد توجـه تجـار، ثروتمنـدان، كـارگزاران بلنـد پايـه حكـومتي، كمپانيهـا و         
در . كنـد   شود و به صورت قطاعي، رشـدي اسـتثنايي مـي     خارجيان مقيم سلطان آباد واقع مي

هـا، بـاال     لكه در جنوب غرب قلعه و محالت درويـش ها در شمال غرب ا  اي  مقابل محله كله
ها در شمال و شمال شرق قلعه مورد توجه طبقات متوسط و كم درآمد   اي  سرقبر آقا، و هزاوه

گيرد و بدينسان اكولـوژي اجتمـاعي شـهر، بـا سـاخت و        شهر و مهاجرين روستايي قرار مي
  ).39- 38: 1374سليماني، (د گذار  سيمايي متمايز از دوره اول مرحله هجوم را پشت سر مي

هاي خارجي بـه    بنابراين شكوفايي اقتصادي حاصل از توسعه تجارت و حضور كمپاني
  :كالبدي شهر در اين دوره تأثير داشته است –دو صورت در گسترش فضايي 

هاي شغلي جديد جذب مهاجرين و در نتيجه رشد سريع جمعيت شهر   ايجاد فرصت. 1
 .نبال داشته استكه گسترش عمومي شهر را به د

تجارتي در سلطان آباد عالوه بر اينكه در فضاهاي   هاي  حضور كمپاني ها و دفترخانه. 2
هاي خود اختصاص داد، در سطح برخي محالت جديد شهر   تجاري قابل توجهي به فعاليت

توليدي، اداري، مسكوني و فرهنگي جديدي نيز  –بويژه محله عباس آباد، تأسيسات تجاري 
بـزرگ و كارگاههـاي     هاي  ه تأسيسات كمپاني زيگلر به نام قلعه فرنگي با سالنپديد آورد ك

رنگرزي، انبارها، دفاتر تجاري و سياسي و امكانـات سـكونت و تفـريح كـه در زمينـي بـه       
 .مساحت پانزده هزار متر مربع در جنوب شهر ايجاد شده بود، نمونه بارز آن است

اكثر شهرهاي ايران در دوره قاجاريه، سلطان  نتيجه اينكه عليرغم ركود عمومي حاكم بر
/ ق.ه1335تـا  . ش1295/ ق.ه1297آباد از جمله معـدود شـهرهايي بـود كـه بـين سـالهاي       

گـذاري داخلـي و خـارجي      در اثر گسترش تجارت خـارجي و افـزايش سـرمايه   . ش1296
 رونقي درخور يافت و مركزي براي جذب جمعيت مهاجر از نقاط ديگر گرديد، به طـوري 
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: 1345تبريـزي،  (كه جمعيت آن طي سالهاي مذكور به حدود سي و پنج هـزار نفـر رسـيد    
چنين در اين دوره، درون قلعه سلطان آباد اشباع شد و محالت جديـد در بيـرون     هم). 399

  . قلعه پديد آمد و كالبد جديد شهر شكل گرفت
حكومت قاجاريه مقارن به شروع جنگ جهاني اول شيرازه . در آستانه قرن چهاردهم ش

با توجـه  ). 45: 1367ليتن، (از هم پاشيد و ايران به مناطق نفوذ روس و انگليس تقسيم شد 
به موقعيت استراتژيكي منطقه عراق و شهر سلطان آباد قواي روسيه شهرهاي ساوه، سلطان 

آثـار   ناامني منتج از جنگ جهاني در ايران نيـز . آباد و مناطق اطراف آنها را به اشغال درآورد
تهاجم لرهـا و ياغيـان محلـي بـه     . راههاي منطقه عراق ناامن شد. زيانبار خود را پديد آورد

روابط اقتصادي سلطان آباد در سطح محلي، . سلطان آباد و نواحي اطراف آن گسترش يافت
اي، ملي و بين المللي، از هم پاشيد و يكپارچگي بازار داخلي كه بـه طـور نسـبي در      منطقه

داري جهاني به وجود آمـده بـود، بـه      ودي از ايران عمدتاً در پيوند با نياز سرمايهمناطق معد
  ).39: 1374سليماني، (شدت آسيب ديد 

اقتصاد سلطان آباد نيز كه در مرحله دوم رشد حيات اين شهر در وابستگي با اقتصاد بين 
پي ركود  در. المللي ساختي مشروط و تك محصولي داشت، دچار ركود و پريشاني گرديد

هـا و    اقتصادي كه از اوايل جنگ جهاني اول، در تجارت قالي عراق ايجاد شده بود، كمپاني
از تجار داخلي نيز آنهـا  . دفاتر خارجي يكي پس از ديگري مجبور به ترك سلطان باد شدند

كه تمكن بيشتري داشتند، گروهي راهي شهرهاي تهران، تبريز، اصفهان و برخي از شهرهاي 
هاي اقتصادي بخصوص در   اي نيز سرمايه خود را در مسير ساير فعاليت  دند و عدهاطراف ش

در عين حال به رغم تحوالت فـوق، در  . داري و بورس بازي زمين به كار بستند  زمينه ملك
اثناي جنگ جهاني اول، حضور نيروهاي خارجي در شهر سـلطان آبـاد رونقـي مقطعـي و     

هـاي نيروهـايي كـه صـدها       زيرا تدارك و تأمين نيازمنـدي . ريشه به اقتصاد اين شهر داد  بي
ها و وجود يك مركزيت شهري   كيلومتر از كشور خود فاصله داشتند، متضمن صرف هزينه

هـاي اقتصـاد     بود كه سلطان آباد اين نقش را به خوبي بر عهده گرفت و از اين رهگذر پايه
  .)226: 1345دهگان، (فروريخته خود را تا حدي ترميم كرد 

اقتصاد روستاهاي منطقه عراق كه در اثر تجاري شدن توليد فرش و برخي اقـالم ديگـر   
توليدات كشاورزي، رونق داشت به خاطر قطع تجـارت خـارجي و از ميـان رفـتن امنيـت      

اي و تعطيل شدن شبكه استخراج مازاد روسـتايي، دچـار گسسـتگي و ركـود شـد و        منطقه
ناشي از جنگ در شرايطي كه اقتصاد سلطان آباد به  خشكسالي و شيوع بيماري وبا و ناامني
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هاي جنگي نيروهاي بيگانه رونقي مقطعي يافته بود، موجب گرديد تا جمعيـت    خاطر هزينه
زيادي از مناطق مختلف بويژه از مناطق روستايي منطقه عراق، به سلطان آباد مهاجرت نمود 

معيت مهاجر سلطان آباد عمـدتاً  از آنجا كه ج. و جمعيت شهر به صورت ناگهاني رشد كند
از طبقات كم بضاعت و از مناطق روستايي بودند، سـاخت و سـازهاي شـهري بـا كيفيتـي      
نامطلوب انجام شد و محالتي فقيرنشين با سيمايي روستايي در پيكره كالبدي سـلطان آبـاد   
 آغاز شده بود، شدت يافت و پوسته كالبدي شهر با آشفتگي و مشكالت ملموسـتري پديـد  

  ).40: 1374سليماني، (آمد 
متعاقب تحوالت فوق، سلطان آباد كه تا اين زمان مركزيت مـذهبي و فرهنگـي منطقـه    

به علت هجرت آيت اهللا شيخ عبدالكريم حـائري،  . ش1330/ ق.ه1304عراق بود، در سال 
زيرا پس از هجرت، اكثر رجال . به شهر قم، مركزيت فرهنگي و مذهبي خود را از دست داد

ي كه در اراك حضور داشتند، به تبع شرايط پيش آمده به قم عزيمت كردند و در نتيجـه  دين
حوزه علميه عراق نيز قدرت و نفوذ خود را تا حدود زيادي از دست داد و نقش فرهنگـي  

  .سلطان آباد نيز تضعيف شد
به اين ترتيب با شروع جنگ جهاني اول، ركود اقتصادي و فرهنگي شـهر سـلطان آبـاد    

ترين عنصر شهر و ستون فقـرات و پايـه اقتصـاد شـهر       در اين دوره نيز بازار مهم. شد آغاز
سلطان آباد بود، ليكن فعاليت اقتصادي آن از تجارت با ممالك خارجي به اقتصادي محلي و 

اي تغييـر بنيـان داد و بـدين      متكي بر جذي مازاد روستايي و عرضه خدمات محلي و منطقه
پس از خاتمه جنگ جهاني . حيات شهري سلطان آباد پديد آمد سان نقطه عطف ديگري در

اول تقاضاي بازار آمريكا براي مدت كوتاهي مجدداً حركتي در توليد منطقه عراق بويژه قالي 
). 137: 1375فاضلي، (بافت ساروق، پديد آورد و اقتصاد شهر سلطان آباد نيز رونقي گرفت 

كشـورهاي   1919را بروز بحران ترحيم كه از سـال  ليكن عمر اين دوره بسيار كوتاه بود؛ زي
درگير جنگ و خصوصاً امريكا را در برگرفت، باعث تعطيلي تجارت خارجي سـلطان آبـاد   

هاي امريكايي نيز يكي پس از ديگـري ورشكسـت شـده و يـا       گرديد و در پي آن، شركت
  ).208 - 204زندي، بي تا، (مجبور به ترك سلطان آباد گرديدند 

  
  ريگي نتيجه .7

 - در كشـاكش رقابـت سياسـي   ) ق.ه1227- 1231(شهر سلطان آباد كمتر از دو قـرن پـيش   
با انگيزه تأمين ) زند و قاجار(هاي مدعي حكومت   هاي سلطنتي و خاندان  نظامي ميان سلسله
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امنيت پايتخت و تعميم سلطه قدرت مركزي در مناطق تحت نفوذ ايالت و عشـاير منطقـه   
شهري به منظور تدارك و پشتيباني قواي نظـامي در ايـن منطقـه و نيـز     عراق، ايجاد كانوني 

اداري روستاهاي موجود در محدوده واليت عـراق بـه    - تأمين خدمات و اداره امور سياسي
بدين لحاظ پيدايش ايـن شـهر در   . شيوه دستوري و بر پايه يك طرح هندسي به وجود آمد

هم چنين اين مطالعه نشان داد كـه  . ده استاي بو  اصل مرهون عوامل و الزامات برون منطقه
در سير تكوين و توسعه تاريخي سلطان آباد نيز نقاط عطفي به شرح زير وجود داشـته كـه   

گيري كامل شهر اراك تـا حـدودي     خصلت برون زاي تحوالت اين شهر را تا مرحله شكل
 :تداوم بخشيده است

ت شهري در محـدوده واليـت   از آغاز تأسيس سلطان آباد، به دليل فقدان يك مركزي. 1
ق محـل  .ه1270لـيكن تـا سـال    . گردد  عراق سلطان آباد به عنوان كانون خدماتي مطرح مي

سكونت سپهدار عراق و كاركرد اصلي آن نظـامي بـوده و بـراي حكومـت از جنبـه سـوق       
ق و متعاقب .ه1299هم چنين افتتاح كمپاني زيگلر در سال . الجيشي حائز اهميت بوده است

شعبه كمپاني و دفتر تجارتي خارجي در سلطان آباد نيـز   50هاي آن، حضور حدود   موفقيت
چه اين اقدام . داري بوده است  نقطه عطفي در تحول برون زاي سلطان در دوره پيش سرمايه

موجب تشديد و تقويت نقش تجاري، توسعه صنعت قالب بافي شهر و منطقه و در نتيجـه  
 .آورد  د و تحوالت چشمگيري در سلطان آباد پديد ميگرد  وابستگي به اقتصاد جهاني مي

بارزترين تمايز شهر جديد سلطان آباد با اكثر شهرهاي كهن ايران، ساخت و سازمان . 2
زيرا اين شهر در بـدو  . فضايي غيرارگانيك آن در دوره اول حيات شهر بوده است - كالبدي

يكجـا طراحـي و بـا طـرح      اي نظامي، با تمام اجزاء و عناصـر شـهر،    تأسيس، به شكل قلعه
چنانچـه مشخصـه   . شطرنجي و با الهام از ساخت شهرهاي دوره اسالمي بنا گرديده اسـت 

اصلي سلطان آباد، يكپارچگي و همبستگي سازمان فضايي و كاركردي بود و اجزاء و عناصر 
آن با يكديگر توزان و تعادل داشت و به لحاظ معمـاري، هماهنـگ بـا اقلـيم منطقـه و تـا       

هاي فرهنگي و تاريخي مردماني بود كه از هشت قلعه فوق الذكر   متناسب با ويژگي حدودي
  .به شهر جديد كوچ داده شده بودند

فروش خالصجات توسط حكام قاجار بـر تحـوالت شـهري اراك       در اين ميان سياست
تأثيري بسزايي داشت؛ چنانچه اين اقدام همسو با رونق اقتصادي و رشد شهرنشيني متبع از 

گرديد تا سـلطان آبـاد كـه از      ن به تحوالت فضايي شهر، ابعادي جديد بخشيده و موجب آ
اواخر قرن سيزدهم هجري با محدوديت فضاي مناسب جهت فعاليـت و سـكونت مواجـه    
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به اين ترتيب دومين پوسته كالبـدي  . اي پيرامون قلعه گسترش يابد  شده بود، الزاماً در زمينه
ساخت كالبدي منظم سلطان آباد در پيونـد بـا چنـد محلـه      شهر سلطان آباد شكل گرفت و

ايـن  . جديد خودرو، كالبدي نامنظم يافت و دوگانكي در بافـت فيزيكـي شـهر پديـد آمـد     
دوگانگي در واقع بازتاب دوگانگي خواست طراحان و سازندگان شهر يعني دولت و مـردم  

  .بود
  
  نوشت  پي

  .خراب شد و قسمتي از آن ضميمه خيابان گرديد. ش1308اين مسجد در سال . 1
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