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  مقدمه .1
شهر سلطان آباد (اراك كنوني) يكي از شهرهاي جديد التاسيس است كه بـر خـالف سـاير    

داشتند؛ آن شهر از آغاز بر پايه شهري بنا نهاده شهر هاي ايراني كه در ابتدا بنيادي روستائي 
. آنجـا در ابتـدا   باشـد  ميالدي مـي  1808 /قمري  1231شد. تاريخ تاسيس اين شهر در سال

مستحدثات يوسف خـان گرجـى سـپهدار در    «اي بين دو قريه مهم هزاوه و كزاز و از محله
آن زمان در ايـن ناحيـه دو    دربود كه با اهداف نظامي بنا گرديد. » عصر فتحعلي شاه قاجار

و  اقامـت داشـتند  كنـوني   بخش فراهانهاي فراهان كه در  ساكن بودند، خان قدرتمندطايفه 
 . هردو طايفه بعد از مطلع شدن از تصـميم كونت داشتندس بخش زاليانكَزّاز كه در  وانينخ

 تا متقاعد سازندپادگان)، سعي نمودند حكومت را (احداث شهر جديد براي  دولت مركزي
بدسـت   آن را توفيـق  يچ يـك هـ  البته در نهايـت  بنا نهد كه نر را در منطقه مسكوني آناشه

هـا و   كه آخرين نقطه قلمـرو فراهـاني   فعليخان گرجي شهر را در محل  يوسف نياوردند و
  شود.تا از بروز اختالف و درگيري جلوگيري  مودبود بنا ن ها يقلمرو كزازاولين نقطه 

، در محل آن روستايي به نام دسكره يا دستجِرده وجـود  سلطان آبادقبل از ساخت شهر 
، هشت قلعه در اطـراف آن سـاخته   زنديهداشت كه پس از متروكه شدن آن در اوايل دوره 

اي بزرگتر ساخت  ها را خراب كرد و قلعه عهاين قل يوسف خان گرجيدر دوره قاجار،  .شد
 سـلطان آبـاد  كـوچ داد. ايـن قلعـه بنـاي اوليـه شـهر        جديـد هـا را بـه قلعـه     و مردم قلعـه 

  .شد مي  محسوب
اين شهر يكي از آخرين شهر هاي ايراني بود كه زبق الگوي كهن ايجاد شـد. يعنـي بـر    

اراي بـازاري بـا تيمچـه هـا،     اساس الگوي تاريخي شهر هاي ايراني بنا گرديد كه عمـدتا د 
مساجد، حمام و باروئي در اطراف آن بود. البته موقيت سوق الجيشي و ارتبـاطي شـهر بـه    
سرعت موجب رشد آن شد آنگونه كه به زودي قريه هاي مهم اطراف را تحت تاثير توسعه 

ل خود قرار داد. به طوري كه پس از اندكي مركزيت سياسي عراق عجم به سلطان آباد منتقـ 
گشت. شهر به سرعت از باروئي پيش بينـي شـده بيـرون زد و چهـار دروازه شـهرجرد در      
شرق، راهزان در شمال، حاج علي نقي در غرب و دروازه قبله در جنوب نتوانست جلـوي  
رشد فزاينده آن را بگيرد. مهاجرت از اطراف خصوصاً ناحيه فراهان به سلطان آباد موجـب  

الت فرهنگي مهاجرين آينده متفاوتي را بـراي سـلطان آبـاد    شكوفائي بيشتر آنجا گشت. اص
رقم زد. شتاب رشد به حدي بود كه خيلي زود به آنجا چهره جديدي بخشيد و همگـان را  
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مجاب كرد تا اين شهر را به عنوان نقطه اي موثر در مبادالت تجاري و فرهنگـي ايـران بـه    
  رسميت بشناسند.

انگليسي ها تصميم گرفتند سلطان آباد را به عنـوان   در زمان ناصرالدين شاه و بعد از آن
مركز تجاري خود جهت خريد فرش ايراني خصوصا فرش فراهان و (مهمتر از همه ساروق 
و جيريا) قرار دهند. اين موضوع بر اهميت تاريخي و اقتصادي اين شهر افزود و به اقتصـاد  

شـهر سـلطان آبـاد بـه عنـوان       و تجارت آنجا جلوه خاصي بخشيد. از اينرو به تدريج تجار
  گروهي مهم اقتصادي و اجتماعي ظهور يافتند. 

دست آوردند و توانستند در تحوالت سياسـي   هتجار به تدريج جايگاه اجتماعي مهمي ب
اواخر دوره قاجار مانند انقالب مشروطه در اين شـهر نقـش مهمـي ايفـا نماينـد. آنـان در       

من هـاي انقالبـي تـالش كـرده و موجبـات      پيروزي انقالب مشروطه و سپس تأسيس انج
تحكيم پايه هاي انقالب در اين شهر را فراهم كردند. از اينرو پژوهش پيش روي بـه دنبـال   
تبيين و تحليل نقش تجار سلطان آباد در تحوالت جديد اين شهر است. سوال اصلي آنست 

نجمـن هـاي   كه تجار سلطان آباد چه نقشي در پيروزي انقالب مشروطه و سپس تاسـيس ا 
ايالتي اين شهر داشتند؟ در پاسخ بايد گفت دستاوردهاي پژوهش تجار اصلي ترين حاميـان  
انقالب مشروطه و جرياني تاثير گذار در حمايت از تفكرات جديد در برابر جناح مالكين و 

  طرفداران استبداد بودند. 
  

  پژوهش ةپيشين .2
تحقيقـات جزئـي و كلـي در زمينـه تـاريخ      درباره پيشينه پژوهش حاضر بايد گفت برخـي  

ها وضعيت فكري تجار و نقش آنـان در   شته شده است كه البته در اغلب آنسلطان آباد نگا
ايالتي اين شهر در دوره مذكور چندان مورد توجه نبـوده و  نجمن هاي انقالب مشروطه و ا

تـوان بـه    ات مـي تنها اشاراتي گذرا به اين موضوع صورت گرفته است؛ از جمله اين تحقيق
  موارد زير اشاره كرد:

، در ايـن اثـر   نويسنده. )چهار جلد( نوشته مرتضي ذبيحي» تاريخ اجتماعي اراك«الف) 
آن به را مورد بررسي قرار داده است و در انقالب اسالمي  تا مشروطه از دوران اراك تاريخ

  را مورداشاره قرار داده است. اجمال  نقش تجار در تحوالت



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان هفتمسال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش   4

اثر ميرزا محسن خان مستعان الدوله يا همان رضـا وكيلـي تبريـزي،    » خ عراقتاري«ب) 
م، به سمت 1916ق/  1334نمايندة آذربايجان در مجلس دوم شوراي ملّي است كه در سال 

پيشكار وزارت ماليه در سلطان آباد عراق مشغول به كار شد. وي مطالعاتي دربـارة اوضـاع   
ها را به رشـته تحريـر درآورد. در ايـن    انجام داد و آنعمومي و اجتماعي سلطان آباد عراق 
  ره مورد نظر اشاراتي شده است.كتاب به نقش تجار در تحوالت دو

از دوره نخست تاريخ اين شهر را جلد اثر ابراهيم دهگان (سه مجلد). »: تاريخ اراك«ج) 
تـا سـفر    آغـاز دوره صـفوي  از  وقـايع ايـن واليـت    مجلد دو؛ تا آغاز دوره صفوي باستان
چگونگي ساخت شـهر و قلعـه سـلطان آبـاد و     ، جلدمدر اين ( اين شهرين شاه به ناصرالد

تبيين شده است) ؛ جلد سـوم در راسـتاي تكميـل مباحـث دو مجلـد       ، به خوبياهداف آن
ريخ انجـدان، سـادات   دربـارة تـا  » بخش ديگر از تاريخ اراك كارنامه يا دو«پيشين، با عنوان 

مطالعات دهگـان   ش، است،1345 -  1271شمار وقايع شهرستان اراك از  ه و سالاسماعيلي
  جهت شناساندن نقش تجار سلطان آباد در تحوالت تاريخي ارزشمند است.

العات آمار و اطّشناسي شهري): تاليف محمدرضا محتاط كه  ، (جامعه»سيماي اراك«د) 
 بهداشـت  ،اوضاع فرهنگي ،علل مهاجرت اين شهر چون:هاي فرهنگي و اجتماعي در زمينه

را مورد واكاوي قرار داده است و كمتر مسـائل تـاريخي توجـه    اجتماعي مسائل درمان و  و
  داشته است.

  
  عراق آباد جغرافيايي سلطان موقعيت .3
و زاگـرس شـرقي    مركزي ايـران  فالت كنار در وسيعي سرزمين به گذشته، عراق بزرگ در

 اصفهان ري و ميان جنوب و از شمال م و همدان وميان ق غرب و شرق از كه شد مي اطالق
عـراق  «ممالك، مسالك و  نويسندگانرافيا و غجعلم  نظران صاحبدر اصطالح داشت.  قرار
 در قلمرو اين والياتدر گذشته، شد كه  چندين واليت بزرگ و كوچك اطالق ميبه » عجم

منطقـة  ايـن  ). 200: 1386گرفتنـد (لسـترنج،   (ماد) قـرار مـي  » اديم« نامبه  يسرزمين وسيع
غـرب بـه كردسـتان و    از آذربايجـان،   ديلم و به از شمال حدود، با قدري اختالف گسترده

صحراي لـوت  خراسان و شرق به از  و جنوب به لرستان و خوزستان و فارساز كرمانشاه، 
  .)162: 1368.(اصطخري، شد منتهي مي

ه مراتب كوچكتري در غرب ايران اطالق مـي شـد   ناحيه ب» عراق عجم«قاجار در عصر 
 اي داشـت. از جملـه آنهـا:    و والـي ويـژه   انرحكم يكهر را شامل بود وچندين واليت كه 
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 و هـران، كاشـان، واليـات ثالثـه (كمـره     تهمدان، عراق، قم، ساوه، زرند، قـزوين، خمسـه،   
و غـان، سـمنان، شـاهرود    دام تويسركان، نهاوند، اصفهان، يزد، مالير،، خوانسار) و گلپايگان
م، بــه بعــد شــهر 1889ق/1307). از ســال 48و47: 1395بــود. (وكيلــي تبريــزي،  بســطام
)؛ امـا در دورة  571: 1373نشين واليت عـراق و فراهـان گشـت. (كـرزن،      آباد حاكم سلطان

بند، شراه، بزچلو، وفس، رودبار، تفرش، فراهان،  تعداد بلوكات عراق: كزاز، سره«پهلوي اول 
هـزار، بلوكـات:   45آبـاد:   طـورتقريبي: سـلطان   آباد بود و تعداد نفـوس آن بـه   تيان و ايبكآش

  ).1، برگ100825/240نفر بود (ساكما، » هزار285هزار و جمع آن 240
  

  انقالب مشروطه ةآباد در آستان ـ اجتماعي سلطان وضعيت سياسي .4
وضعيت سياسي اجتماعي سلطان آباد در اواخر دوره قاجار و آستانه انقالب مشروطه ماننـد  

از ديرباز يكي ساير مناطق ايران آشفته و بي سامان بود. نكته قابل اشاره آنست كه اين شهر 
 ها يانگليساز جمله خارجي تجارت  كمپاني هاي فعاليت مهم تجاري ايران و محل از مراكز

آنجا استقرار داشتند و به كـار خريـد و فـروش     در هاي خارجيهاي كشور ريكنسولگ. بود
هـاي   گزارش مي گرفتند ورا به دقت زير نظر و رخدادها حوادث فرش مي پرداختند. آنان 

از اينرو اسناد فراواني از اين دوره در دست  دقيقي از چگونگي وقايع ارائه مي داده اند.نسبتا 
آشفتگي سراسري ايران به اين شـهر   ن اسناد مي توان فهميد كهاست كه البته بر اساس همي

  نيز سرايت كرده و از اهميت تجاري آن كاسته بود. 
  از عوامل بي ثباتي سياسي اين شهر در دوره مذكور مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

 اي (حاكمي) نيرومند از سوي دولت مركزي در ايـن شـهر كـه پيامـد     الف) نبود نماينده
ضعف سراسري قاجار ها در اواخر سلطنت آنها بود. مردم سلطان آبـاد نارضـايتي خـود از    

  وضع نيز از وضعيت نابسامان موجود را در نامه اي به دربار قاجار اينگونه بيان نمودند: 
البته از وضع عراق و تعدياتيكه در اين مدت ايام فترت [مجلـس] بـه آن آب و خـاك    

م و تطاول قشون اجنبي چه روسي و چـه عثمـاني و گـرفتن    وارد آمده وارد نيست ظل
سيورسات عديده بال وجه و غارت دهات و هزار گونه افتضـاحات ديگـر كـه قلـم از     
شرح آنها شرم دارد و همچنين در مقابل تعديات جمعي از اشرار واليتي كه هـر كـس   

بـه چپـاول   ارت و اموال رعيـت را  عده سواره و پياده دور خود جمع كرده دهات را غ
(سـاكما،   اين پيش آمدها جلوگيري نماينـد... برند در اين مدت حاكمي نبوده كه از  مي

   .)1، برگ1084/210
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ب) حمالت اشرار و قبايل اطراف به شهر از عوامل مهم بي ثباتي سياسـي و اقتصـادي   
ناحيه محسوب مي شد. در تلگرافي از هيئت تجار عراق (عجم) به مجلس ملي آمده اسـت  

توسـط الـوار و   «هاي موجود در راه هاي ارتباطي قم و اصـفهان   اين هيئت درباره ناامنيكه 
التجاره  شرارت اشرار كه از آن خطوط سلب امنيت شده و داراي مخاطره براي عابرين و مال

خواهد بود جهت جلوگيري از اين مخاطرات كه امكان وقـوع آن مـي رفـت در خواسـت     
  ) گاليه مي نمايند.65/1/22/44/4، (كمام» اقدام فوري مي نمايند

ج) دليل ديگر حضور كنسولگري ها و كمپاني هاي تجاري خارجي در سـلطان آبـاد و   
مداخله بي مورد آنها در امور شهر و اختالفات آنها با تجار و كسبه عراق و ظلم و تعدي به 

كردند مستقيما  ،) اين كونسولگري هاي گرچه به ظاهراً تالش مي7233/36آنها بود (ساكما، 
ها  انگليسياما مداخالت غير مستقيم آن ها، خصوصاً در حوادث جاري شهر دخالت نكنند؛ 

م 1917ق/1335هـاي   اغتشاش و بلوا در سال مانندوقوع حوادث تلخي  سبب و سويسي ها
ــان،( ــاكما،   1911ق/ 1329و ) 222: 1345دهگ ــناد موجــود (س ــر اســاس اس ــه ب م شــد ك

در » زيگلر«ها را برخي شايعاتي دانسته اند كه تجارتخانه اين فتنه) عامل 2، برگ5961/293
لوحان شده بودنـد. دخالـت هـاي ايـن      عراق منتشر كرد و سبب تحريك مردم عوام و ساده

السـلطان   السـلطان و صمصـام   شركت ها در فتنه اخير به حدي آشكار بود كه آقايـان سـهام  
به وزارت داخله ارسال كردند و چون خـود   هاي مذكور گزارشي دربارة اقدامات تجارتخانه

نـد. (سـاكما،   در برابر اقدامات عامالن آنها ناتوان بودند، از تهران درخواست مساعدت نمود
  ).8تا1، برگ623/293

اصلي ترين رخدادهاي شهر در اين عصر بدست دو گروه رقم مي خورد. در يك سوي 
محسن، روحاني صاحب نفوذ شهر، بـر  مخالفان مشروطه بودند كه رهبري آنان را حاج آقا 

عهده داشت كه با مشروطه خواهـان رابطـه خـوبي نداشـت و در سـوي ديگـر طرفـداران        
مشروطه خواهي بودند كه رهبري آنها با روحاني ديگر شهر، آقا نورالدين بود. كشـمكش و  
درگيري هاي بين طرفين، با دخالت تفنگداران طرفدار آقا محسـن از يـك طـرف و قـواي     

لتي كه حامي مشروطه محسوب مي شدند، اوضاع را بـه شـدت آشـفته كـرد (دهگـان،      دو
). سرانجام اين آشفتگي ها موجب شد، نيروئي از تهران براي سركوب آنها عازم 209: 1345

شيرازي، از مشروطه خواهان، جهـت كنتـرل   » معتمد خاقان«سلطان آباد شود. شكراهللا خان 
اشت حاج آقا محسن وارد سلطان آباد شد. البته انـدكي بعـد   امور، مقابله با آشوب ها و بازد
ق) و حـاج ميـرزا محمـود پسـر دوم آقـا      1325جمـادي   25حاج آقا محسن از دنيا رفت (
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محسن دستگير و به تهران اعزام شد و در پي آن تمام فرزندان و وابستگان حاج آقا محسن 
فذ محسني خالي گشت. آقا محسن نيز راهي تهران شدند و سلطان آباد از وجود خاندان متن

داراي ده پسر بود كه در بين آنها حاج سيد احمد پسر بزرگ او نيز از مخالفين مشروطه بود 
اهللا  و در تهران نقش فعالي بر عهده داشت. او در زمره كساني بود كه به همـراه شـيخ فضـل   

  ). 209- 208: 1345نوري به حرم حضرت عبدالعظيم (ع) مهاجرت كرد. (دهگان، 
بعدها محمد عليشاه قاجار در صدد بر هم زدن اساس مشروطيت برآمد و طرفداران وي 
در ميدان توپخانه تحصن كردند؛ شعاع تحوالت تهران به سلطان آباد هم سرايت كرد و اين 
شهر نيز حالت پريشاني يافت. مردم در واكنش در بـه آن دكـان هـاي خـود را بسـته و در      

). در اين 210: 1345تا از مشروطه خواهان دفاع كنند (دهگان،  تلگراف خانه متحصن شدند
الممالك فرمانده فوج كزاز در پي حركت دادن مخالفين بـه   زمان محمد علي خان صمصام 

تهران برآمد و همزمان تفنگچي هاي طرفدار آقا محسن نيز به شهر ريخته و با صداي تير و 
اي از متظلمين راه قم را پيش گرفتـه و در   دهتفنگ مردم را وحشت زده ساختند. تا اينكه ع

). در اين شرايط سخت در واليـات  210: 1345تلگراف خانه آنجا متحصن شدند (دهگان، 
هاي آزادي خواه ملي گرد هم آمدند و به چاره انديشـي پرداختنـد و    مربوط به عراق انجمن

ياري مشروطه خواهـان  يكي از تجار بزرگ شهر به نام حاج ميرزا محمد رضا كاشاني براي 
  ).212: 1345كمك مالي فراواني كرد (دهگان، 

  
ار سـلطان   -  فكريبررسي وضعيت   .5 آبـاد و ارتبـاط آنـان بـا      فرهنگي تجـ

  )مشروطه(روشنفكران و انقالبيون 
بيشتر مردم سـلطان آبـاد ماننـد بيشـتر منـاطق ايـران درك صـحيحي از انقـالب مشـروطه          

فكري و رويكرد آنها به انقالب فضاي  ينرو قضاوت در بارهوتحوالت جديد نداشتند و از ا
مشروطه دشوار است. درباره فضاي فكري سلطان آباد و تمايز آن از ساير مناطق ايران بايـد  
به جريان نفوذ تفكرات جديد به اين شهر از سـوي كمپـاني هـاي خـارجي و تـاثير رونـق       

. زيرا ايـن شـركت هـا از چنـدي     تجاري حاصل از آن بر فضاي فكري اين شهر اشاره كرد
پيش از انقالب مشروطه در اين آنجا تاسيس شده و تا حد زيـادي بـر تحـوالت فكـري و     
اجتماعي تاثير نهاده بودند و سبب شدند تا بسياري از انديشه هاي جديد غربي و تفكـرات  

) Ziegler Co» (زيگلـر «مشروطه خواهي نزد مردم رواج يابد. يكي از اين شركت ها كمپاني 
بود كه با هدف انجام تجارت فرش و فراهم كردن زمينه هاي اين فعاليت اقتصـادي ايجـاد   
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ناسب جهـت تسـهل ايـن امـر مبـادرت      شده بود. آنها در اين راستا به ساخت بستر هاي م
) در كسـب  .Lynch Co» (لينچ«كمپاني انگليسي كردند. از جمله اقدامات آنها همكاري با  مي

: 1395بود (وكيلي تبريزي، از دولت ايران  آباد مهران به عراق و خرتوسة امتياز ساخت راه ش
) كه همين موضوع سبب شد تا ارتباط اين واليت با ديگر مناطق ايران خصوصا پايتخت 84

هـاي   هاي ارتباطي در ايالت عـراق، شـبكه   بر جاده تسهيل گردد. شايان ذكر است كه عالوه 
ست اين واليت نيز تحت تاثير رونق تجاري بـه وجـود   ارتباطي ديگر، همچون تلگراف و پ

در راسـتاي ايـن اهـداف تاسـيس گرديـد.      آباد  شعبة تلگرافي سلطانآمده گسترش يافت و 
  ).91و90(همان: 

همچنين تجار سلطان آباد در پي مراوداتي كه با تاجران شركت هاي خارجي داشـتند و  
تجاري برآمدند كه همين موضوع سـبب  آنها در صدد ايجاد برخي تشكل هاي   به پيروي از

) و آنهـا را عـالوه بـر    406و405: 1384انسجام بيشتر بازرگانان عراقي شد.(ترابي فارساني، 
  مسائل اقتصادي در موضاعات سياسي و اجتماعي نيز منسجم تر ساخت.

از اين جهت تجار سلطان آباد كه ارتباط مناسـبي بـا ديگـر منـاطق ايـران و بازرگانـان       
داشتند؛ از آشنائي كافي با تفكرات جديد برخوردار بودند و عمـدتاً آزادي خـواه و   خارجي 

حامي انديشه هاي جديد بودند. عوامل مختلفـي موجـب نزديكـي تجـار سـلطان آبـاد بـا        
ها و سفرهاي گوناگون روشنفكران را فراهم ساخته بود. از جمله آنكه آنها به دليل مهاجرت

به ساير مناطق داخلي ايران و كشورهاي خارجي، خصوصا اروپايي با دستاوردهاي تمـدني  
غرب و ديگر كشورها در زمينه هاي مختلف علم و تكنولوژي، گسترش تجارت، حمـل و  
نقل و حوزه هاي ارتباطي و بطور كلي توسعه اقتصـادي و سياسـي غـرب آشـنائي زيـادي      

). آنان همچين از درك عميق تـر  2- 1، 1317مرداد12)، چهارشنبه 517(5راك،داشتند (نامه ا
و روشن تري نسبت به ساير اقشار اجتماعي برخوردار بودند و بـه همـين دليـل ضـرورت     
انجام تغييرات و اصالح امور و همچنين درك ارتبـاط تنگاتنـگ دو موضـوع مهـم توسـعه      

سي جهت اصالحات فرهنگي و اقتصـادي  اقتصادي و سياسي با يكديگر و انجام تحول سيا
را بيشتر از هر قشر ديگري الزم مي دانستند. تجار با مقايسه وضعيت سلطان آباد بـا ديگـر   
شهرهاي رو به توسعه ايران و خارج از ايران پي به ضعف هاي موجود مي بردند و همـين  

  موضوع آنان را به روشنفكران نزديك تر مي ساخت. 
مي توانستند راهكارهاي مناسبي جهت به كـار گيـري سـرمايه در    در مقابل روشنفكران 

اختيار تجار قرار دهند؛ به طوري كه سمت و سـوي سـرمايه گـذاري هـا موجـب توسـعه       
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آباد و رشد مدنيت و صنعت و علم شود. بدون ترديد آشنايي تجار با افكار مترقيانـه   سلطان
بـود. در ايـن ميـان مقـاالتي كـه در      روشنفكران در فعاليت ها و سرمايه گذاري آنان مـؤثر  

هائي  وشنفكران با چاپ نوشتهمنتشر مي شد بسيار با اهميت بود. زيرا ر» نامه عراق«روزنامه 
ارزشمند در آنجا در جهت اعتال بخشيدن به دانش تجاري و تلقّي جديد بازرگانان از مفهوم 

ي هاي تجـار نقـش   نوين تجارت و همچنين تجزيه و تحليل موقعيت تجاري عراق و ويژگ
مهمي ايفا نمودند. در اين مقاالت درباره موضوعات مهمي صحبت مي شد كه تجـار كمتـر   
بدان مي انديشدند. مانند اينكه تاجر سلطان آباد هنوز مفهومي سنتي از تجارت در ذهن دارد 

را منحصر به خريـد و فـروش فـرش     كه نيازمند اصالح است. از جمله آنكه هنوز تجارت
و حتي حاضر نيست هيچ نوع تغييري بنيادين در طرح و نقشة آن كه مناسب سليقه  داند مي

همان شكل گذشته توليد و صادر  مشتريان خارجي باشد؛ اعمال نمايد و كماكان فرش را به
» نامه عراق«اي عراق خصوصا ). روزنامه ه1، 1314تير  29 1) 173( 2كند. (نامه عراق،  مي

از جمله مي گفتنـد بايـد در    ي روشنفكران به تجار مي كردند كههاي فراواني از سو توصيه
  هاي بازرگاني ديگر نيز سرمايه گذاري انجام گيرد زيرا  زمينه

نـا نـدارد بهتـر    تجارت انفرادي و محصورشدن در حجره ها ي نمور و كثيف ديگر مع
هاي سهامي، تضامني، محدود، سـرمايه هـاي خـود و مـردم را      است با تأسيس شركت

حـران اقتصـادي اسـت اسـتقبال     وي هم ريخته و اين موضوع را كه تنها راه فـرار از ب ر
   ).1، 1314خرداد 25)158(2(نامه عراق،  نمايند

البته اقتصاد اين منطقه در آستانه مشروطه همچنان پر رونق است زيرا براسـاس سـندي   
  مربوط به اين عصر 

متعدده از تجـار خارجـه و داخلـه    سلطان آباد عراق مركز تجارت قالي و كمپاني هاي 
تشكيل گرديده به طور تخميني سالي دو كرور تومان [يك ميليون تومان] قالي و قاليچه 

  ).1، برگ6386/240ي شود. (ساكما، از عراق به خارجه حمل م

كه اين امر نشان مي دهد همچنان رقم قابل مالحظه اي از تجـارت داخلـي و خـارجي    
مي گشت. اما روشنفكران به درستي توانسته بودند ركود اقتصادي عايد اين شهر و تجار آن 

پيش روي عراق خصوصا صنعت فرش را پيش بيني كنند؛ اتفاقي كه مغفول واقع گشـت و  
صدمات فراواني نيز به اقتصاد اين شهر وارد ساخت. با اين حال ركود دوره هاي بعد هرگز 

دستاوردهاي علمي روشنفكران نيست زيرا ها و  بيني به معناي بي توجهي همه تجار به پيش
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هاي جديد و دسـتاوردهاي آن بـرده بودنـد و    تاجران نيز تا حد زيادي پي به اهميت دانش
همواره بخشي از سرمايه خود را صرف امور علمي و فرهنگي مي ساختند و به تعبيري بايد 

هـاي   ويژگـي  ديد در تمام اين سال ها ازمعارف خواهي و كمك به رونق مدارس ج«گفت 
). اما به تدريج تحوالت اقتصادي كـالن  1، 1316مرداد 15) 417(  4(نامه عراق، » تجار بود

  در ايران و جهان اسباب ركود اقتصادي اين شهر را نيز فراهم ساخت.
در اين دوره تجار با آگاهي هائي كه در ارتباط با طبقات فرهنگي و روشنفكران جامعـه  

گروهي مهـم و تـاثير گـذار در جامعـه تبـديل شـدند و منـافع         كم بهكسب كرده بودند كم
مشتركي يافتند. آنان به مقابله با كمپاني هاي بزرگ خارجي و همچنين نظام فئودالي حـاكم  
در شهر برخاستند و همين از اولين نشانه هاي شكل گيري نظام سرمايه داري يا بـورژوا در  

كمپاني هاي بزرگ و مالكين صاحب نفـوذ   يهاانحصارطلبياين شهر است. تجار در برابر 
هي بـراي رهـائي خـود از ايـن فضـا      ايستادگي مي كردند و از آنجائي كه افكار جديد را را

  دانستند به سوي اين انديشه ها تمايل مي يافتند. مي
 هـاي خـارجي   ناتواني دولت قاجار در حمايت از تجار ايراني فرش در مقابـل كمپـاني  

 سـلطان آبـاد   اندركاران اقتصاد صنعتي و تجـاري  بازاريان و دست و تا تجار سبب شده بود
به روحانيـت شـيعي و پيشـرو    برخيزند و در اين راه داري خارجي  مبارزه با سرمايه خود به
مانند آيت اهللا آقا نورالدين عراقي، حاج ميرزا محمد علي خـان و آقـا شـيخ تقـي      اين شهر

  ). 78: 1385نيز توسل جستند (خزائلي،  خواهي  رهبري جريان مشروطهسنجاني از 
همانطور كه عدم توان دولت مركزي در جهت برقراري عدالت اقتصادي دربـاره ميـزان   
اجاره مغازها كه عمدتا مالكين آنها اربابـان و زمينـداران بـزرگ بودنـد سـبب همكـاري و       

د، تجـار  وحدت كسبه و تجار در برابر آنان مي شد. در اين زمينه سندي گـزارش مـي دهـ   
ش به اقدام خودسر مالكين درباره افزايش قيمـت كرايـه مغازهـا    1302سلطان آباد در سال 

اعتراض كردند و آن را نمي پذيرند و موضوع را طي نامه اي اينگونه به اطالع مشـيرالدوله  
  صدر اعظم وقت مي رسانند كه 
ان پـاك  وجـد خـواهي و   ملكت ايران چشم اميـد را بـه عـدالت   امروز كه تمام اهالي م

الوزراء دوخته و منتظرند دردهاي بيدرمان  حضرت اشرف اعظم آقاي مشيرالدوله رئيس
خود را اين وجود مقدس كه پاك دامني و قانون شناسيش ضرب مثـل ايرانيـان اسـت    

رحمـي و   ها است مـورد بـي   ر عراق نيز كه سالعالج و مداوا نمايد. فدويان كسبه بازا
شده و هر ساله مـي بايـد حاصـل دسـت رنـج و نتيجـه       قساوت مالكين دكاكين واقع 
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زحمت ساليانه خود را بنام اجاره دكان تسليم آنها نمائيم براي استخالص شانه ضعيف 
خود از زير بار اين تحميل طاقت فرسا تشبث به آستان مقدس آن رئيس الوزراء قانوني 

مـدت چنـدين    شده و اميدواريم عطف توجه فدوي به عرايض فـدويان بفرماينـد االن  
االجـاره   رأس هر سال مبلـغ متنـابعي بـه مـال     سال است كه مالكين دكاكين بازار عراق

ت دكاكين افزوده و به حدي اجاره آنها باال رفته كه اگر عرض كنـيم بايـد تمـام عايـدا    
االجاره تسليم مالكين نمائيم اغراق ننموده ايـم و از   ساليانه كسب خود را در عوض مال

را تحميل مي نمايند قيد مي كنند  االجاره مالهر سال كه مبلغي اضافه م رأس آنطرف ه
االجاره را قبول كرد در اين صـورت اگـر    تخليه نمود يا با اين مقدار ماليا بايد دكان را 

ترك دكان نموده و كسب خود را تعطيل نمائيم عيال و اطفال مان از گرسنگي خواهند 
االجاره سنگين طاقتمان طاق مخصوصاً اگر مـالكين   رد. اين است كه در مقابل اين مالم

باز رأس سال خيال اضافه كردن اجاره جايگر خاطر نشان بشود ديگر بايد دست روي 
دست گذارده منتظر باشيم تا گرسنگي ما را روان ديار عدم نمايد شما اوليا امـور را بـه   

م عطف توجـه و  مقدسات عالم و بشرافت انسانيت و بخون پاك ايرانيت قسم مي دهي
بذل مكرمتي به حال اين مظلومين فرموده امر اكيدي صادر شود كه مالكين با ما برفق و 
مدار معامله نموده عجالتاً كه از مال االجاره فعلي چيزي كسر نمـي كننـد مطـابق دفتـر     
مستغالت ماليه مال االجاره هذه السنه را سنه آتيه اجاره بگيرند بدون اينكه مبلغي اضافه 

  ). 1  ، برگ101481/240(ساكما،  و تهديد به تخليه دكان ننمايند. ميل نمودهتح

تجار بزرگ سلطان آباد عراق غالبا با اعضـاي قدرتمنـد حكومـت محلـي همكـاري و      
مرادوت داشتند و از اين مسير براي موفقيت تجاري خود بهره مي بردند. در حقيقت رابطـه  

رفتـار  اري را به طور نسبي فراهم سازد. البتـه  با حكام مي توانست فضاي امن و مناسب تج
بسـياري  توانستند  مي تجاربود چرا كه  از روي تكريمو  مناسبم محلي نيز با اين طبقه احك
 ).591 :1387(آوري،  را فراهم سـازند  هزينه هاي عمراني و نظامي انندم آنانهزينه هاي از 

كم فروخته مي شد، حكام پيش از آنجائي كه حكومت شهرها در ازاي وجه مشخصي به حا
از احراز مقام هاي ديواني، نقدينه الزم براي خريد آن را از تاجران مي گرفتند يا در مواردي 
براي پرداخت ماليات به حكومت مركزي يا ديون معوقه از تجـار كمـك گرفتـه مـي شـد.      

را در وجود بيشترين نقدينگي در دست تجاّر بزرگ حكام را به آنـان محتـاج مـي كـرد زيـ     
  ).1084/210بسياري از امور نيازمند مساعدت هاي تاجران بودند (ساكما

در مقابل حاكمان نيز با در اختيار نهادن امتيازاتي به تجار موجب موفقيت آنان و خواسته 
و ناخواسته رشد انديشه هاي ترقي خواهانه ايشان مي شدند كه اين نشان از يك رابطـه دو  
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اب نمونه با حمايت هاي كه حاكم وقت عـراق (شـاهزاده سـلطان    سويه بين آنها است. از ب
حسين ميرزا اعظم الدوله ركني) قرار مي دهد؛ برادران فراهانچي (علي اكبر وعلي اصغر) از 
تجار بزرگ سلطان آباد عراق، مديريت فرش و ارزاق را در بـازار سـلطان آبـاد بـه دسـت      

تيار شركت سهامي فرش ايـران شـعبه قـالي    گرفتند و علي اصغر فراهانچي نماينده تام االخ
عراق در معامالت و خريد و فروش فرش را احراز كرد. او حتي از اختيارات خود نيز فراتر 

مبني » شركت سهامي فرش ايران«ش، اخطاري از اداره مركزي 18/3/1315رفته و در مورخ 
ر اختيـار شـركت   حق خريد و فروش شخصي فرش را ندارد و تماماً بايد د«بر اينكه كسي 

كند. كه اين نشان مي دهد اختيـاراتي كـه   ). دريافت مي5، برگ 244/ 2(ساكما،» فرش باشد
حاكم به او واگذار كرده بود بسيار فراتر بـوده اسـت و يـا رياسـت و واگـذاري نماينـدگي       
انحصاري خريد و فروش ترياك دولتي و قند و شكر و كبريـت عـراق بـه طـور كامـل در      

 ). 240/ 92233نهاده شده است. (ساكما، » رضا ميرشكرايي«سرشناس اين شهر اختيار تاجر 
اين موضوعات سبب رشد اقتصادي شهر سلطان آباد، قدرت گيري تجـار ايـن شـهر و    
همراهي آنان با تفكرات جديد و انقالب مشروطه شده بود. منابع به صورت بسيار پراكنـده  

مسائل اشاره مي كنند. از جمله دهگان، ذيـل وقـايع   و ذيل وقايع سال هاي گوناگون به اين 
طلبـان   ي عـراق بـا مشـروطه    ش، در باب همراهي تجار و اهال1285م/ 1906ق/1324سال 

  آورد: چنين مي
در اين سال كه تازه ملت ايران از يوغ استبداد بيرون شده و در زير لواي مشروطيت زمينة 

كرد و به زحمت بر مشـكالت غالـب    مي آلي خود را به مرحلة عمل وارد اصالحات ايده
گرديد. با كمال تأسف همسايه غربي ما (عثماني) از اختالفات بـين ملـت و دولـت و     مي

پريشياني احوال سوء استفاده نموده و براي چندمين بار پاي تجاوز پيش نهاد و داخـل در  
ـ    راي دفـع  خاك ايران گرديد. حاج ميرزا محمدرضا كاشاني از تجار سلطان آبـاد عـراق ب

هجوم عثماني ها به فرمانفرما [از طرفداران مشروطه] پانصد تومان پول فرستاد تـا بتوانـد   
آنها را دفع كند. فرمانفرما پول را پذيرفت و با تلگرف از عمـل جوانمردانـه مشـار اليـه و     

  ).212- 211: 1345(دهگان،  .همت اهالي عراق سپاسگزاري نمود

از دشمنان مشروطيت در اين عصر تالش مي كردند  نكته قابل توجه آنست كه بسياري
ضعف قواي داخلي در برابر تهاجم خارجي را به پاي تحوالت مشورطيت و قدرت گيـري  
آنان زده و مردم را به مشروطه خواهان ظنين سازند و از اينرو بايد گفت كمك آقاي كاشاني 

  ان نيز قابل تحليل است.روطه خواهبه فرمانفرا با هدف پيروزي ايران و تقويت موضع مش
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طلبان و تحكيم آن در ذيل  در گزارش ديگري از همراهي تجار و اهالي عراق با مشروطه
م، اينگونه آمده است كه در پي سلطنت محمد عليشـاه و تصـميم   1906ق/ 1324وقايع سال

واليت سـلطان آبـاد عـراق    «وي براي برهم زدن مشروطه و فراخواني اتابك اعظم به ايران 
(دهگان، » ت پريشيدگي پيدا كرد و مردم دكاكين را بسته و در تلگرافخانه متحصن شدندحال

1345 :210 .(  
البته به طور كلي وضعيت فكري تجار سلطان آباد عراق محافظه كارانه و فرهنگ مذهبي 

آباد بيشتر از نزديكان آقـا نورالـدين    و معموال روشنفكران ديني نزديك تر بود. تجار سلطان
ني صاحب نفوذ و طرفدار مشـروطه بودنـد و شـخص وي نقـش مهمـي در جـذب       روحا

بازرگانان اراكي به انديشه هاي جديد داشته است. درباره جايگـاه او در انقـالب مشـروطه    
  نويسد: دهگان مي

توان يكي را آن دانست كه آقانورالدين بزرگترين مجتهد  از خوشبختي احرار عراق، مي
خراساني طرفدار احرار بودند. با  آخوند اهللا قدر خود آيت اليمحل به پيروي از استاد ع

خواهان، اين دسته از تعرض ديگران مصون و سر و   بودن آن مرحوم در صف مشروطه
  ).21- 20(دهگان، بي تا:  .ها كمتر بود صداي محل عراق از ديگر شهرستان

ن در صـف  اول، همچنـا  جهـاني در طـول دوره اسـتبداد صـغير و جنـگ      آقا نورالدين
به اسـتانبول  مشروطه خواهان مهاجرت  به هنگام) و 240 :1372صديق،( دبوخواهان  آزادي

). او 23بي تـا:   دهگان،( مهاجران عراقي را به عهده داشت م، رهبري1916ق/1334در سال 
م، 1911ق/1329از جايگاه رفيعي نزد تجار عراقي برخوردار بود به طوري كه وقتي در سال 

آباد با اخباري مبني بر توهين ميرزا سليمان خان حاكم عـراق و رئـيس نظميـه    تجار سلطان 
ي ملـي  آنجا به او به دليل حمايتيش از مشروطه مواجه شدند طي تلگرافي به مجلس شـورا 

  اينگونه از او دفاع كردند:
در اثر توهيني عظيم كه بر وي بلكه به اسالم از طرف حكومت و نظميه وارد شده بـود  

دكاكين بسته وكارها هم تعطيل شود، و قريب سي هزار نفر از مردم اجماع كردند تمام 
ــده،          ــع ش ــالم واق ــيس اس ــالم و رئ ــر اس ــه ب ــه ك ــن لطم ــران اي ــان جب و خواه

  ). 28/1/11/159/2(كمام.بودند

سلطان آباد بايد توجه داشت كه نظر به جمعيت  در ارزيابي كلي مبارزان مشروطه خواه
كم شهر سلطان آباد به نسبت ديگر شهر هاي ايران مانند تهران، اصفهان و تبريز تاثيرگذاري 
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در طي چنـد سـال بـين    ي شهر كشوري آنها محدودتر بود. حتي در داخل شهر نيز مناصب
حكومت فخرالملك در و تنها در سال دوم  مشروطه دست به دست شدو مخالفان موافقان 
ق) بود كه مشروطه در سلطان آباد به موفقيت هاي نسبي دست يافت 1324 - 1322عراق (

  )209 - 208: 1345هاي كم شماري در آنجا تأسيس گرديد (دهگان،  و در اين تاريخ انجمن
  

  آباد عراق هاي واليتي سلطان نجمننقش و جايگاه تجار عراق در تأسيس ا. 6
ش مشروطيت، تاسيس انجمن هاي ايالتي در شهر هاي مختلـف ايـران   پس از پيروزي جنب

به منظور حفظ و حراست مشروطه صـورت گرفـت. در قـانون اساسـي موضـوع تاسـيس       
، لحاظ گرديده بود (ذبيحي، 93، 92، 91، 90، 89انجمن هاي ايالتي و واليتي مطابق اصول: 

و انجمـن هـاي مختلفـي بـه     ). تعداد و تنوع انجمن هـا بيشـتر از گذشـته شـد     60: 1380
خصوص انجمن هاي صنفي همچـون انجمـن صـرافان، اصـناف، كفاشـان ايجـاد شـدند.        
همچنين انجمن هايي متشكل از يك طبقه اجتمـاعي ماننـد انجمـن شـاه زادگـان و امـراء،       
مستوفيان، لشكر نويسان و تجار نيز شكل گرفتند. انجمن هايي نيز به منظور حمايت از مرام 

ي يا سياسي همچون انجمن اجتماعيون، هوادران مجلس و انجمن فرهنگ كه خاص اجتماع
به دنبال ترويج فرهنگ و نشر علوم جديد و زبان هاي خارجه بود به زودي پديـدار شـدند   

  ). 164: 1384(ترابي فارساني، 
اهي خـو  به منظـور پاسداشـت مشـروطه و آزادي   هاي متعددي  آباد نيز انجمن در سلطان
هـا   هاي حاضر در اين انجمن ترين گروه آباد يكي از اصلي تجار بزرگ سلطانشكل گرفتند. 

هـا   گيري ايـن انجمـن   اريخي درباره شكلهاي ت ) البته روايت20- 19هگان، بي تا: بودند. (د
بسيار اندك و پراكنده اسـت از اينـرو بـه صـورت خالصـه تاريخچـه برخـي از مهمتـرين         

  بررسي قرار گرفته است.ها و اعضاي حاضر در آنها مورد  انجمن
  
  انجمن واليتي  1.6

انجمن واليتي سلطان آباد توسط آقا نورالدين و طرفداران وي و با همكاري تجار صـاحب  
). اين انجمن اولين انجمن سلطان آباد بود 240: 1372نام اين شهر تاسيس گشت. (صديق، 

و وي در ايـن راه از   كه رياست آن بدست آقا نورالدين روحاني مشروطه خواه قرار داشت
). تلگرافي از سوي اين انجمن به مجلـس  237: 1380(ذبيحي، هيچ كوششي دريغ نمي كرد
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م، ارسال گرديده است و در آن دربـاره  1911ق/1329شوراي ملي موجود است كه در سال 
اسـتفاده از  «انجام تكليف مذهبي و اجراي تلگرافـات علمـاي نجـف اشـرف دربـاره منـع       

سخن » خصوصا قند و چاي در دوائر رسمي، غير رسمي و مجالس عموميكاالهاي روسي 
  ).28/2/11/159/2(كمام، گفته شده است .

ترين آنهـا حـاج   مختلفـي در بـر مـي گرفتنـد كـه مشـهور      اعضاي اين انجمن را اقشار 
هـاي ابتـداي    ابوالقاسم كاشاني (از بازرگانان و بزرگان شهر كه جمله احداث او سـاختمان 

  آباد كنوني است) بود. سخيابان عبا
  
  انجمن دموكرات 2.6

خواهان و تجار سلطان آباد  م، به دست دو تن از مشروطه1907/ ق1325اين انجمن در سال
در اين شـهر ايجـاد شـد. اعضـاي آن بـه       اسداهللا پروين آقاو  عبدالعظيم ميرزا حاجبا نام ها 

» اتفـاق «اي نيز با نام  نجمن روزنامهشدت متأثر از افكار آزادي خواهان قفقاز بودند. در اين ا
به مديريت ميرزا حبيب اهللا خان عكاس باشي از روشنفكران و تحصيل كردگـان دارالفنـون   

شد كه عالوه بر مطالب و مقاالت سياسي، نوشته هاي ارزشمندي نيز درباره اخبار  منتشر مي
: 1363صـدر هاشـمي،  واليتي عراق و مزاياي پيشرفت و توسعه اين ايالت ارائه مي كـرد. ( 

). ميرزا حبيب خان از آزادي خواهان تهرانـي محسـوب مـي شـد كـه بـه سـلطان آبـاد         53
مهاجرت كرد و نقش موثري در جذب تجار سلطان آباد به انجمن هـا داشـت و برخـي از    
آنان را در كميته خود وارد ساخت كه مشهورترين آنها برادران نوذري از بازاريان سرشناس 

). از ديگر روزنامه نگاران مشروطه خواه عراق در كنار 241: 1372د (صديق، سلطان آباد بو
هاي  يز جايگاه رفيعي در ترويج انديشهتجار مي توان از شيخ علي نخستين ياد كرد كه وي ن

  نيز كميته انجمن دموكرات و نايـب  آزادي خواهي صدر مشروطه در عراق داشت. او عضو
را نيـز در سـال   » رنجبـر «عناصر انجمـن بـود كـه روزنامـه     رئيس آن و يكي از فعال ترين 

ها  ر ساخت كه در آن ضمن بيان ديدگاهم، به مدت سه سال در اين شهر منتش1910ق/1328
ها، اخبار و موضوعات اجتماعي واليت سلطان آباد را نيـز درج  مستقيم دموكرات و مسالك

هاي انجمـن هـا و در پاسـداري از     مي كرد. نخستين با طبقه تجار و اصناف بازار در كميته
(صـدر  » در اين راه صدمات بسياري متحمل شد«مشروطه مشاركت و همكاري مي نمود و 

  ).323: 1363هاشمي، 
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از ديگر اعضاي اين انجمن مي توان به افرادي مانند آقا مهدي، آقـا امـين، آقـا حسـين،     
ذين و تجار بزرگ شـهر، حـاج   (فرزندان آيت اهللا آقا محسن عراقي)، ابراهيم نوذري از منتف

انجمن را نيز كه از طبقـات   ا آقا ياد كرد. تعداد اعضاي عاديعبدالرحيم اصفهاني و آقا ميرز
؛ صـديق،  108: 1371نفـر گفتـه انـد. (خاكبـاز،      150مختلف اجتماعي تشكيل شده بودنـد  

1372 :241(  
  
  انجمن آدميت  3.6

ايران بود. ابتدا با نام جامع يا مجمع آدميـت  اين انجمن يك سازمان فراگير در بيشتر مناطق 
ايـد روشـنفكران زمـان خـود بـود و      توسط عباس قلي خان آدميت تأسيس شد و مظهر عق

عضـو از   350تدريج در برخي از شهرستان ها نيز شعباتي ايجاد كرد. اين انجمن بيش از  به
شام السـلطنه رئـيس   طبقات مختلف داشت كه بسياري از افراد صاحب نام آنزمان مانند احت

دق السـلطنه، ميـرزا محمـد خـان     مجلس شـوراي ملـي، سـليمان ميـرزا اسـكندري، مصـ      
دوله و شاهزاده عضدالسلطان را الملك، فرصت الدوله شيرازي، ميرزا جواد خان سعدال كمال
آبـاد عـراق نيـز بـه رياسـت       ). اين انجمـن در سـلطان  60: 1345توان ذكر كرد (رائين،  مي

يكي از اعضاي برجستة آن محسـوب  وين  تاسيس شد و محمد علي شاهين خان پر اسداهللا
هـا از جهـت انديشـه و تفكـرات     انجمـن   انجمن از همه ). اين47: 1372شد (صديق،  مي

واليـت عـراق   خواهان  بود و تقريبا هسته مركزي مشروطه تر تاثير گذار تر مهم بخش آزادي
  )30شد (دهگان، بي تا:  محسوب مي

  
  عتدال (اعتداليون)انجمن ا 4.6

اين انجمن نيز مانند انجمن آدميت داراي سازمان اداري منظم و وسيعي در سراسر ايران بود 
و رعايت سير تكامـل سياسـي دفـاع    و اعضاي آن برخالف دموكرات ها از روش ماليم تر 

كردند و برخالف دموكرات ها اعتقادي به كشتن و از ميـان بـردن مسـتبدان و مخالفـان      مي
وطيت نداشت. از اين رو بيشتر اعيان و روحانيون مشهور مثل سپهدار تنكابني، سـردار  مشر

محيي، سيد عبداهللا بهبهاني، سيد محمد طباطبائي و اكثريت نمايندگان مجلس دوم طرفدار يا 
). اين انجمن توسط مرتضي قلي خان بيـات (سـهام   9: 1371عضو اين انجمن بودند (بهار، 

) مجدالممالك و ميرزا علـي  64: 1380باد عراق تأسيس شد (ذبيحي، السلطان) در سلطان آ



 17   ...آباد در دورة انقالب  ايالتي سلطانهاي  نجمنبررسي نقش تجار و ا

اكبر خان كمپاني از اعضاي اصلي آن بودند. فرد اخير از تجار بزرگ فـرش و اولـين تـاجر    
سلطان آباد بود كه توانست بدون نياز به كمپاني هاي خارجي فرش اين شهر را به آمريكا و 

ج علي كمپاني معروف شد، طبق سندي موجـود او  اروپا صادر كند و به همين منظور به حا
را به عنوان نماينده خود جهت خريد و ارسال فـرش  » حاج محسن آقا ملكي« فردي به نام 
دولت امريكا مستقر در سلطان آباد معرفي مي كنـد. (سـاكما،   » جنرال قونسول«به آمريكا به 

5387/360. (  
  
  انجمن تدين 5.6

هـاي   يكـي از دمـوكرات   راو رهبـري آن   شـد  تشـكيل  انجمن تدين در مدرسه سـپهداري 
  ).54: 1363برعهده داشت (صدر هاشمي، علي نخستين  يعني به آزادي عالقمند

  
   انجمن آذربايجانيان 6.6

. رياسـت آن بـا   گرديـد عـراق تشـكيل   سـلطان آبـاد   آذربايجانيان مقـيم   اين انجمن توسط
كرات آزادي بخش قفقازي تحت تاثير تف . آنان نيزباشي (طاهري) بود اهللا عكاس ميرزاحبيب
  )241 -  240: 1372؛ صديق، 80: 1385(خزائلي، ها قرار داشتند. و دموكرات

  
  انجمن برادران 7.6
خان حرآبادي و  ميرزاحسنبا نام هاي  مشهور سلطان آباد از تجاراين انجمن دو نفر  انرهبر
  (سابق الذكر) بودند.اكبر كمپاني  علي ميرزا
  

  گيري . نتيجه7
تجار سلطان آباد قوي ترين و در عين حال منسجم ترين طبقه اجتمـاعي و اقتصـادي ايـن    
شهر در اواخر دوره قاجار و پيش از صنعتي شدن آنجا محسوب مي شـدند. گرچـه چهـره    
اصلي اقتصاد منطقه عراق عجم را تا مدت ها كشاورزي اين ناحيه تشكيل مي داد و مالكين 

ي فراواني برخوردار بودند؛ اما انسجام و هماهنگي و در عين حال اين منطقه از قدرت سياس
تاثيرگذاري كه بين طبقه اقتصادي تجار وجود داشت؛ در بين مالكين و اربابان موجود نبـود  

  و اين موجب شد تا تجار در تحوالت عصر جديد گوي سبقت را از زمين داران بربايند.
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هـاي آزادي بخـش    ديگر با تفكـرات و انديشـه  تجار به داليل گوناگوني بيشتر از اقشار 
عصر جديد آشنايي داشتند. ازجمله اين داليل مي توان به ارتباطات تجاري و فرهنگي آنهـا  
با ديگر نواحي ايران و همچنين ساير مناطق جهان اشاره كرد. آنها به بيشتر شهر هاي ايـران  

ي و سوداگران اين كشـورها  و ديگر مناطق دنيا سفر مي كردند و وجود كمپاني هاي خارج
در اين شهر سبب شده بود تا تجار از آگاهي سياسي بيشتري نسبت به ديگر اقشار اجتماعي 

  برخودار شوند.
آباد بـا تجـار ايـن شـهر وجـود       رابطه دوسويه اي ميان جريان روشنفگري شهر سلطان

هـاي   حمايـت مله در هنگام نياز مـالي از  داشت. روشنفكران در عرصه هاي گوناگون از ج
تجار برخوردار مي گشتند و بازرگانان در دوره هاي مختلـف بـا كمـك هـاي مـالي خـود       
موجب پيشرفت افكار آزادي بخش و مشروطه خواهي مي شدند. آنها همچنين در تاسـيس  
مدارس و مراكز فرهنگي ديگر به روشنفكران كمك هاي فراواني مي كردند. در مقابل تجار 

انديشمندان جهت مقابلـه بـا سـنتگرايان و مالكـين و همچنـين       نيز به حمايت هاي فكري
بهرمندي از دانش جديد صنعتي و تجاري نيازمند بودند. اين موضوع سـبب شـده بـود تـا     
  پيوند نزديكي بين طبقه بازرگانان و روشنفكران و تحصيلكرده شهر سلطان آباد ايجاد شود. 

فكران داشـتند نقـش مهمـي در تحـوالت     از اينرو بازرگانان به دليل پيوندي كه با روشن
آباد مانند پيروزي در انقالب مشروطه و شكل گيري انجمن هاي واليتي  جديد شهر سلطان

اين شهر داشتند. نيروهاي طرفدار انقالب در اين شهر توسط اين طبقه حمايت مي شدند و 
نـد انجمـن   وقتي نيز انقالب به پيروزي رسيد تجار با حضـور در انجمـن هـاي واليتـي مان    

آدميت، دموكرات و ... تالش نمودند پايه هاي اين نقالب را در اين ناحيه استحكام بخشند. 
لذا نام بسياري از تجار سلطان آباد در بين اعضاي انجمن هاي ذكر ديده مي شود كه نشـان  

  از همسويي آنها با تفكرات جديد دارد.
بيشـتر نـواحي ايـران نتوانسـت      البته نهايتا انقـالب مشـروطه در ايـن شـهر نيـز ماننـد      

دستاوردهاي مهمي به همراه داشته باشد كه شايد اصلي ترين دليل آن عـدم آشـنائي دقيـق    
  بيشتر حاميان اين جريان با تفكرات اصلي انقالب بود.
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