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صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

عكــس روی جلـــد: عباس ظــهیری فــرد                                   ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)گنبدخانة نظام الملك، مسجد جامع اصـفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتــر ایرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــیار دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
دكتـــر غالمحســـین معماریـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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علمی پژوهشی

صفحات 141-159

تاریخ دریافت: 1398/11/26          تاریخ پذیرش: 1399/12/28

سیر تحول ابنیۀ هم جوار با میدان ارگ اراک، از زمان ساخت در 
عصر قاجار تا به امروز

نیما دیماری* 
معصومه سادات میركمال**

چكیده
هم زمان با رخدادهای سیاسی عصر قاجار و نیاز به ایجاد مركزی جدید در غرب كشور، برای ایجاد امنیت و كنترل 
شورش ها و ناآرامی های رخ داده در ناحیه ای كه امروز اراك خوانده می شود، فتحعلی شاه قاجار به یوسف خان گرجی دستوِر 
ساخت شهری نظامی در ناحیة  عراق عجم می دهد؛ شهری كه همانند نام های متعددش چون سلطان آباد، اراك و شهر 
نو، دگرگونی های بسیاری به خود دیده است. اراك از معدود شهرهای ایراِن عصر قاجار است كه ساخت آن بر اساس 
نقشه ای ازپیش طراحی شده انجام  گرفته و در اصل به عنوان قلعه ای نظامی در ذهن بانیانش تصور می شده است. این 
شهر عناصر و ویژگی های شاخصی دارد كه كمتر بدان پرداخته شده و مهم ترین آن ها میدان ارگ است. كاركرد نظامی 
شهر در اندك مدتی از معنی تهی شد و به تبع آن، میدان ارگ اراك كه قلب شهر را تشكیل می داد، تحوالت بسیاری 
به خود دید؛ در این میان، ساختمان های میدان ارگ نیز كه عالوه بر بخش های مسكونی نظیر حمام ها، مدارس، مسجد 
و بناهای عمومی و دولتی متعدد بوده است، طی این دوران تجدید بنا یا تخریب  شده اند. مطالعات كتابخانه ای و بررسی 
سفرنامه ها، اسناد، نقشه ها و عكس های تاریخی به جامانده از میدان ارگ اراك، كه به شیوۀ  توصیفی تاریخی در این مقاله 
انجام  شده است، نشان می دهد كه با توجه به نقاط عطف تاریخی و برهه های حساس زمانی، در طول حیات شهر اراك، 
می توان سیر تحول میدان ارگ را در هشت مرحله بررسی نمود و در هر مرحله، دگرگونی های كالبدی رخ داده در ابنیة 
موجود در این میدان را شناسایی كرد؛ مراحلی كه از زمان ساخت و پیدایش شهر تا امروز، دگرگونی های اراك از شهری 

نظامی، به تجاری و سپس صنعتی و در پی آن تغییرات رخ داده در كالبد و عملكرد میدان ارگ را نشان می دهد.

كلیدواژه ها: 
میدان ارگ، اراك، سلطان آباد، عراق عجم.

 n.deimary@malayeru.ac.ir ،مربی، دانشكده عمران و معماری، دانشگاه مالیر، نویسنده مسئول *

** كارشناس معماری، دانشكده عمران و معماری، دانشگاه مالیر 
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پرسش های پژوهش
1. اندام های میدان ارِگ امروزیِن اراك نسبت به زمان ساخت، شاهد چه تغییراتی بوده است؟

2. مسیر دگرگونی  جدارۀ این میدان، در طول تاریخ به چه صورت بوده است؟ 

مقدمه
فضای شهری قسمتی از بافت شهری است كه در طول تاریخ، عرصة شكل گیری كاركردهای اجتماعی بوده است. 
میدان در مقام شاخص ترین فضاهای شهری با داشتن مخاطبانی از طیف های وسیع اقشار اجتماعی، نقش ویژه ای در 
برقراری ارتباطات شهری از گذشته تاكنون داشته است. هر میدان دارای اجزائی است كه مجموعة آن ها هویت میدان را 
تعریف می كنند و به آن، معنا می بخشند؛ اجزائی كه با كم  و زیاد شدن یا دگرگونی هركدام، معنا و عملكرد میدان تغییر 

كرده و حتی گاه به كلی از هویت تهی می شود.
پایتخت های ایران همچون سلطانیه، اصفهان و تهران، میدان های باشكوهی داشتند كه بنا به نیاز جامعة شهری آن 
زمان  و یا در راستای اهداف سیاسی حكومت وقت، طراحی  شده بودند. دگرگونی در ارزش ها و ساختارهای اجتماعی 
ایران بعد از دورۀ صفویه و به ویژه از نیمة عصر قاجار، سبب ایجاد تغییرات كالبدی و كاركردی در میدان های شهری شده 
است )رضایی پور، خان محمدی، و علیزاده 1393(. در اوج این دوراِن تحول و در زمان فتحعلی شاه قاجار در منطقة عراق 
عجم، شهری تأسیس شد كه بنا بر اهمیت سیاسی، اقتصادی و نظامی، به یكی از شهرهای مهم ایران مبدل شد. اراك، 
این شهِر جدیِد ساخته شده در دورۀ قاجار، با بافت كالبدی منحصربه فرد با طرح شطرنجی كه دارای بخش هایی چون 

میدان و ارگ حكومتی بود، از جمله نمونه های مناسب برای بررسی كالبدی یك میدان حكومتی در دورۀ قاجار است.
آنچه امروز از میدان ارگ اراك در چشم مردمان این شهر جلوه می كند، چنان از ریشه های نخستین خود جدا شده 
كه كمتر كسی تصویری واضح از شكل اولیة آن را به خاطر دارد. تصاویر و مدارك مكتوب نیز به حدی اندك و ناقص 
و پراكنده اند كه كمتر محققی رنج گردآوری و تحلیل آن ها را به جان خریده و ازاین روی، تاریِخ میدان ارگ اراك، میان 

روزگار درخشان آغازین و وضعیت آشفتة امروزین، دچار گسستی شدید شده است.
اسناد و توصیفات فراوانی در متون مربوط به عصر قاجار دربارۀ اراك در دسترس است و این امر نشان از اهمیت 
احداث شهری با مشخصات منحصربه فردی دارد كه در منطقه ای استراتژیك ساخته  شده، اما به مرور زمان اهمیت خود 
را از دست  داده است؛ زیرا در دوره های بعدی، در كمتر متن تاریخی نامی از اراك برده می شود. از میان سازندگان اصلی 
شهر، تنها از حكام وقت، مانند یوسف خان گرجی1 و فرزندش غالمحسین خان2، نامی به  جا مانده و به تعدادی از خیرین 
و بنایان و معماران یزدی، قمی و كاشانی به عنوان سازندگان شهر و بعضی ابنیه اشاره  شده است؛ اما پس  از این زمان، 
شهر اراك و تحوالتش به ناگاه در منابع تاریخی كم رنگ شده و حتی عكس های موجود از ادوار مختلف تحوالت شهر 
هم انگشت شمار است. رشد و توسعة شهر اراك در طول دو قرنی كه از احداث آن می گذرد، به حدی شدید بوده است كه 
آن را از شهری نظامی به شهری صنعتی مبدل كرده و به تبع این دگرگونی، میدان ارگ اراك نیز از مفهوم و علل وجودی 
اولیه اش به كلی تهی شده است. نگاهی به وضع امروز اراك كه از معدودترین و آخرین شهرهای ازپیش طراحی شده در 
ایراِن عصِر سنت است، نشان می دهد اندام های میدان ارِگ امروزیِن اراك نسبت به زمان ساخت، شاهد چه تغییراتی 
بوده است. لذا بررسی دگرگونی های كالبدی این میدان، از زمان ساخت در عصر قاجار تاكنون، از اهداف اصلی این مقاله 
محسوب می شود و نگارندگان در تالش هستند با بررسی تصاویر هوایی، عكس ها، بررسی اسناد مكتوب و سفرنامه ها 
و با انجام پژوهشی توصیفی تاریخی، مراحل مختلف تغییرات كالبدی میدان ارگ اراك را مورد مداّقه قرار دهند. نتیجة 
پژوهش عالوه بر پاسخ به برخی پرسش ها در زمینة سیر تحول میدان و مهم ترین ادوار تحول میدان ارگ اراك، شدت 
و ضعف و میزان تغییرات در بخش های مختلف این میدان در هر دورۀ تاریخی، زمینه ای برای طرح سؤاالت جدید در 

آینده فراهم می آورد.
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1. پیشینۀ محوطۀ میدان ارگ اراک
اگرچه منابع موجود دربارۀ تاریخ شكل گیری شهر اراك، به طور مفصل مطالبی را ارائه كرده اند، در میان پژوهش های 
اندك مواردی، فقط به توصیف  نپرداخته  و در  اراك  پیشین، هیچ یك به بررسی سیر تحوالت كالبدی میدان ارگ 
مختصری از این مجموعه بسنده كرده اند. از میان این منابع، می توان به كتاب تاریخ عراق نوشته وكیلی تبریزی )1395( 
اشاره كرد كه بخش هایی از آن به معرفی میدان ارگ اراك و بعضی از بناهای موجود در آن اختصاص دارد. همچنین در 
مقاله ای از شیعه )1375( به نام »اراك، شهر جدید عصر قاجار«، تركیب عناصر بافت كالبدی اراك، از جمله میدان ارگ 
و فضاهای موجود در آن بررسی شده است. محتاط )1372( نویسندۀ كتاب سیمای اراك، و دهگان )1386( نویسندۀ 
تاریخ اراك، هر دو به معرفی شهر اراك و كالبد و تاریخ آن پرداخته اند. سماعی )1382( در مقالة »تاریخ گذشتة عراق و 
اراك و علل بنای شهر«، به بررسی تاریخ، فرهنگ و جامعه  اراك پرداخته و دو عامل سیاسی نظامی و اقتصادی را در 

بنای شهر اراك مؤثر دانسته است.
در زمینة مطالعه و بررسی میدان های شهری نیز اگرچه نوشتارهای متعددی موجود است، هیچ یك به طور خاص 
ابراهیمی )1388( در مقالة »میدان؛ فضاهای  از  به میدان ارگ اراك نپرداخته اند؛ از آن جمله می توان به پژوهشی 
تعریف نشده شهرهای ایرانی« اشاره كرد كه با هدف مرور بر چگونگی شكل گیری، عملكرد و سرنوشت میدان ایرانی، به 
بررسی علل هرج ومرج جاری در تجسم هویت این عنصر شهری، با مروری بر تاریخچة میدان ها از ابتدای پیدایش آن تا 
عصر حاضر پرداخته است. رضایی پور، خان محمدی، و علیزاده )1393( در مقالة »مطالعة تغییرات میدان های طراحی شدۀ 
تاریخی بر اساس نمونه هایی از پایتخت های صفوی و قاجار« میدان های حكومتی دورۀ صفویه و قاجار و تغییرات كالبدی 
و كاركردی آن ها را به طور خاص بررسی كرده اند. قبادیان و رضایی )1392( نیز در مقالة »نخستین میدان مدرن شهر 

تهران« به تحلیل دگردیسی های تاریخی فضایی میدان های كهن تهران تا دورۀ مدرن پرداخته اند.

2. تاریخچۀ اراک
یوسف خان گرجی در زمان فتحعلی شاه در منطقة عراق عجم، شهر سلطان آباد یا اراك را بنا كرد )فرمهینی و دیگران 
1395، 114(. طرح شهر از نوع شطرنجی است و با شبكه های متقاطع شمالی جنوبی و شرقی غربی در اراضی مسطح 
ایجاد و در آن پیش بینی های الزم برای اسكان مأموران دولتی، ساكنان شهر و خدمات متداول شهری در نظر گرفته 
 شده است )شیعه 1375(. این شهر از آغاز به دالیل امنیتی بنیان نهاده شد؛ زیرا منطقة عراق شاهد اغتشاش و ناامنی 
بسیار بود و در همین زمان یوسف خان گرجی فرمانده سپاه پیاده نظام ارتش قاجاریه، به ِسَمت سپهداری قشون عراق 
منصوب و به منظور برگرداندن آرامش، عازم این منطقه شد )جودكی 1376(. در سال 1192ش/ 1228ق، با موافقت 
فتحعلی شاه، یوسف خان قلعة »زلف آباد« را كه مركز تجمع مخالفان قاجاریه و مأمن اشرار و راهزنان بود، ویران كرد و 
طرح ایجاد شهری جدید را پی ریزی نمود و این شهر را به نام فتحعلی شاه، سلطان آباد نامید )فرمهینی و دیگران 1395، 
117(. یوسف خان با گروه مهندساِن ژنرال گاردان3 و آلفونس تِِرِزل، كه در تبریز اقامت داشتند، مشورت كرد و َطرِح قلعة 
شهری را كه مدتی روی آن مطالعه كرده بود، به نظرشان رسانید. شهر جدید با رودخانه، سیصد ذرع4 و با كوه پانصد ذرع 
فاصله داشت. این فاصله ها شهر را از تیررس و تعرض توپخانة دشمن كه در آن روزگار چهارصد متر بُرد داشت، مصون 
نگه می داشت )شمشیربندی 1398، 182(. تاریخ بنای شهر بر اساس كتیبة سنگی كه از زیر دروازۀ ارگ به  دست  آمده 
است، به سال 1191ش/ 1227ق نسبت داده می شود )شیعه 1380، 30( كه تا 1195ش/ 1231ق به طول انجامیده و 
دست كم قسمتی از شهر تا این تاریخ، آمادۀ سكونت شده است )دهگان 1386، 106(. احداث ساختمان های دولتی از 
شمال شهر شروع شد و به دستور یوسف خان گرجی، معماری به نام استاد محمدتقی یزدی از شهر یزد و معمار دیگری 
به نام حاج  علی اكبر كاشانی ملقب به معمارباشی به همراه استاد علی كاشی، هر دو از شهر كاشان،  برای ساخت بازار 
و تیمچه ها دعوت شدند. بیشتر ساختمان های شهر را معماران یزدی و كاشانی و شاگردانشان از جمله استاد افراسیاب، 
معروف به استاد افرا ساخته  و بنا بر گزارش ها روزانه، متجاوز از ده گروِه ده نفره از كارگران مشغول پی كنی  دیوارها، 
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به خصوص حفر پایة ساختمان های دولتی و راسته بازار بوده اند. گاهی در سطح شهر، تعداد كارگران به پانزده  تا بیست 
گروه نیز می رسیده است )شمشیربندی 1398، 185(.

در قدیمی ترین سند از شكل شهر اراك )تصویر 1( كه هیئت روسی زیر نظر چیریكف در سال 1851م/ 1230ش/ 
1266ق ترسیم كرده، در توصیف نقشه چنین آمده است: »شهر سلطان آباد یا شهر نو در مكانی هموار در فاصلة تقریبًا 
ششصدمتری سمت راست رودخانة آبی رود به شكل مربع قرار دارد. شهر با دیوارهای بلند جدید خشتی محصور شده 
است و در چهارگوش آن، برج های بلند و در اضالع مربع، برج های كوچك به چشم می خورد. در بیرون شهر، كنار 
دیوارها، خندق وجود دارد كه در صورت لزوم می توان آن را با آب پر نمود. بزرگ ترین طول شهر از جنوب باختری به 
شمال خاوری 740 متر و عرض آن از جنوب خاوری به شمال باختری 640 متر است. خیابان ها مستقیم كشیده شده اند. 
دو خیابان عمده، آن شهر را به چهار بخش برابر تقسیم می كند. در گوشة شمال باختری شهر، قلعه ای موجود است كه 
به وسیلة دیوار از شهر جدا می گردد. از لحاظ شهربانی، شهر به دو منطقه تقسیم می گردد؛ منطقة شرقی به نام كوچه باغ و 
منطقة غربی به نام حصار و هر منطقه دارای 24 بخش كوچك است. در حدود 2000 خانه در شهر وجود دارد و ساكنان 

ایرانی شهر به 6000 نفر می رسند« )مهریار و دیگران 1378، 159(.

تصویر 1: نقشة شهر سلطان آباد، نقشه برداری شده 
به وسیلة واحد نقشه برداران؛ سروان پرسكوریاكف 
افسر  نظر  زیر  نوگرانویچ  واحد ستوان  افسران  و 
ستاد سرهنگ چیریكف، سال 1851م، ترسیم و 
مصور كردن از ستوان باكونف )مهریار و دیگران 

)159 ،1378

تصویر 2: ترسیم مجدد نقش شهر اراك از روی نقشة چیریكف توسط نگارندگان
توضیحات نقشة شهر سلطان آباد )اراك(: شهر پنج دروازه دارد: I. دروازۀ قبله، راه كاروان رو به سوی بروجرد و گلپایگان؛ II. دروازۀ همدان، 
راه كاروان رو به سوی همدان و مستقیماً به تهران؛ III. دروازۀ ارگ؛ IV. دروازۀ رزون به سوی كوئی و رزون؛ V. دروازۀ شهركرد به سوی 

گلپایگان و اصفهان.
 شهر از دو بخش تشكیل  شده است: قلعه و خود شهر. در محل قلعه بناهای زیرین موجود است: 1. آیینه خانه؛ 2. برج قلعه فرنگی؛ 3. اندرون 
امیر؛ 4. حوض خانه؛ 5. دیوان خانه؛ 6. تاالر كرناخانه؛ 7. وزیرخانه؛ 8. مسجد ارگ؛ 9. سرطویله؛ 10. دروازۀ ارگ باال؛ 11. میدان دروازۀ 
ارگ باال؛ 12. مسجد كربالیی ابوالحسن با آب انبار؛ 13. حمام؛ 14. مسجد مالمحمدصادق؛ 15. حمام؛ 16. مسجد مالحسین؛ 17. مسجد 
عالءالدین؛ 18. كاروانسرای حاجی علی خان؛ 19. چشمه؛ 20. مسجد سنچ دار )SENETCHDOR(؛ 21. حمام؛ 22. كاروانسرای میرزا سامی؛ 
23. كاروانسرای حاجی سید احمد؛ 24. حمام؛ 25. رنگ خانه )رنگرزی(؛ 26. رنگ خانه؛ 27. مسجد مال حسینعلی سلطان؛ 28. حمام؛ 29. حمام؛ 
30. مسجد آخوند شمس علی؛ 31. مسجد محلة سوزه باغ؛ 32. حمام؛ 33. حمام؛ 34 مسجد قیسه. بناهای خارج شهر: 35. یخچال؛ 36. كوره.
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سلطان آباد تا سال 1233ش/ 1270ق شهری نظامی بوده و سپهدار در آن اقامت داشته است )سلیمانی 1374( و 
در سال 1234ش/ 1271ق، حكومت والیت عراق به میرزا حسن خان5، برادر میرزا تقی خان اتابك مشهور به امیركبیر 
سپرده و شهر در این زمان  ترمیم و توسعه داده می شود )همان(. ناصرالدین شاه كه در این ایام از شهر دیدن می كند 
و دربارۀ ظاهر آن چنین می نویسد: »رفتیم باالی برج، قدری با دوربین تماشای شهر و اطراف را كردیم. قلعة شهر 
مربع است. به قدر ارگ تهران می شود. ارگ كوچكی هم دارد، عمارت دیوانی در ارگ واقع است. شهر را بسیار بقاعده 
ساخته اند. كوچه ها راست به یك اندازه تقسیم آب ها و نهرها به نظم قاعده، خانه های بسیار عالی دارد، خیلی معتبر است« 

)ناصرالدین شاه 1372، 215(.
بارزترین تمایز شهر جدید سلطان آباد با اكثر شهرهای كهن ایران، ساخت و سازمان كالبدی فضایی غیر ارگانیك آن 
در دورۀ اوِل حیات شهر بوده است؛ زیرا این شهر در بدو تأسیس به شكل قلعه ای نظامی با تمام اجزا و عناصر شهر، 
یكجا طراحی و در زمینی مستطیل شكل به طول 850 متر و عرض 600 متر بنا شده است )سماعی 1382، 55(. فضای 
حكومتی مانند سایر شهرهای ایرانی عهد اسالمی در خارج بافت اصلی و در شمال شهر استقرار یافته و فاصلة بین شهر 

و فضای حكومتی را میدانی به نام میدان ارگ تشكیل  می داده است )شیعه 1375(.
با به روی كار آمدن رضاشاه پهلوی و اقدامات نوگرایانة وی و خیابان كشی های متعدد و دگرگونی بافت تاریخی اكثر 
شهرهای ایران، اراك نیز بین سال های 1307 تا 1310ش دچار تحوالتی شد؛ از جمله تعریض خیابان های حصار، قلعه 
و میدان ارگ كه همگی در بخش توسعه یافتة اراك قرار داشتند. تنها بافت قدیم اراك از خیابان كشی های عصر پهلوی 
اول در امان ماند و بازار و محالت موجود در محدودۀ  شهر سلطان آباد آسیب جدی ندید. ارگ دولتی در این دوره تخریب 
شد و قسمت عمدۀ  آن به میدان كنونی و خیابان تبدیل شد )سلیمانی 1374، 43(. پس از نام گذاری شهر سلطان آباد 
به اراك در دوران پهلوی دوم تا 1340 خیابان های جدیدی مانند پهلوی )امام خمینی(، مولوی و حصار )پاسداران( از 
طریق تعریض و تخریب بخشی از بافت شكل گرفتند و برخی ساختمان های قدیمی مانند بانك شاهی، تغییر كاربری 
پیدا كردند. قسمت هایی از باروی شمالی و ارگ حكومتی نیز كه تا اوایل دهة 1350 خورشیدی باقی بود، جای خود 
را به ساختمان های جدید داد )شیعه 1380(. پس از تحوالت صنعتی ده ساله بین 1355 تا 1345 دومین رخداد مهم 
برای شهر اراك، انتخاب این شهر به عنوان مركز استان مركزی در سال 1356 است. از سال 1356 و با شروع تغییرات 
تقسیمات كشوری و تفكیك تهران و كاشان از استان مركزی، توسعة فضایی فیزیكی شهر اراك به دلیل مبدل شدن به 
مركز استان، افزایش جمعیت و رشد پرشتاب و بی برنامة شهر، سرعت گرفت كه نتیجة آن درهم ریختگی نظام اجتماعی 
و كالبدی اولیة شهر اراك بوده است. وقوع انقالب اسالمی نقطة عطفی در روند توسعة شهرنشینی اراك است؛ اما 
گسترش فیزیكی شهر طی سال های 1345 تا 1356 اكثراً به صورت بافت های خودرو و یا برنامه ریزی شده، اما بی ارتباط 

با زمینه های فرهنگی و ناهماهنگ با بافت  اولیه بر پیكر شهر اراك اضافه  شده است )سلیمانی و فاضلی 1374(.

3. تاریخچه و اجزای میدان ارگ
میدان ارگ نقطة كانونی شهر اراك در زمان احداث محسوب می شده و هدف اصلی از ساخت شهر اراك را كه قلعه ای 
نظامی برای ایجاد امنیت در ناحیة عراق عجم بوده است، برآورده می كرد. ارگ حكومتی در خارج از بافت اصلی شهر 
قرار گرفته و در حدفاصل شهر و فضای حكومتی میدان ارگ واقع  شده است. فضای حكومتی در شمال شهر قرار داشته 
و بخش نظامی و مقر سپاهیان و برج شیشه6 نیز در این ناحیه بوده است )شیعه 1375، 86(. ساخت بنای ارگ حكومتی 
به سال 1194ش/ 1231ق بازمی گردد و اغلب بناهای آن دگرگون  شده اند. در كتاب تاریخ عراق، دربارۀ میدان ارگ 
آمده است: »در محلة حصار، )شمال سلطان آباد( متصل به بازار، سپهدار، ارگ حكومتی را با دیوان خانة  بزرگی بنا كرده 
است. از سمت بازار رو به غروب خورشید، میدان بزرگی به شكل مربع مستطیل وجود دارد كه سابقاً میدان توپ خانه بود و 
اطرافش حجرات منازل توپچیان قرار داشت، عرض آن فضا چهل وهفت قدم و طول آن یكصدوپنجاه قدم و دارای چند 
درخت تنومند و بزرگ است. اگر آنجا را گل كاری بكنند، محل تفرجگاه عمومی می شود« )وكیلی تبریزی 1395، 80(. 
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در سالنامة  معارف عراق، ابعادی برابر 1/5 بقعه به آن نسبت داده  شده كه هر بقعه واحدی برابر یكی از قطعات زمین 
شهر است )شیعه 1380، 48(. امروز از بناهای میدان ارگ به جز منزل سپهداری، ساختمان دیگری دست نخورده باقی 
نمانده است كه البته بخشی از این بنا نیز در سال 1328ش در اختیار ادارۀ آموزش وپرورش وقت قرار گرفته و بخشی 

دیگر به مدرسه تبدیل  شده است )همان، 57(.
بازار: عنصر اصلی و ستون فقرات كالبدی  ـ اقتصادی شهر بوده كه به صورت دو راسته بازار سرپوشیده، یكدیگر را 
قطع می كرده است. از لحاظ كالبدی تمام شهر به وسیلة دو راسته بازار به چهار محلة بزرگ تقسیم می شده است. شكل و 
شالودۀ فیزیكی شهر، در كلیت خود از همین محور و قطب شهری تأثیر گرفته و همچنین قسمت انتهایی محور شمالی 

بازار به میدان ارگ منتهی می شده است )فرمهینی و دیگران 1395( )تصویر 3، شمارۀ 9(.
سردر میدان ارگ: در ضلع غربی و از جنس آجر بنا شده و باالخانة  آن، در گذشته محل نقاره زدن بوده است 
)وكیلی 1395، 80(. مدتی بعد، نقاره خانه به تلگراف خانه تبدیل و به علت فرسودگی و ترس از ویرانی ساختمان، در 
1295ش، تلگراف خانه به سمت دیگر میدان و باالخانة  عمارت عباس قلی خان بیات كه در جهت شمال قرار دارد، منتقل 

 شده است )همان جا( كه امروز اثری از آن نیست.

تصویر 3: نقشه و جانمایی ابنیة میدان ارگ در وضعیت كنونی: 1. مدرسة سهامیه؛ 2. بلدیه؛ 3. حمام ارگ؛ 4. رختشوی خانه؛ 5. حمام 
فخرالحاجیه )تخریب شده(؛ 6. مدرسة آقا ضیاءالدین؛ 7. مسجد آقا ضیاءالدین؛ 8. حمام ملك )تخریب شده(؛ 9. بازار

مدرسۀ سهامیه: ارگ دولتی تا سال 1269ش وجود داشته و از این سال صورت اولیة خود را از دست  داده و 
در سال 1288ش، قسمتی از آن در اختیار ادارۀ كل فرهنگ قرار گرفته و در آن دو مدرسه ساخته شده است. یكی از 
مدارس را عباس قلی خان  بیات، معروف به سهام السلطنه در سال 1289ش ساخته  است )همان، 319(. پس از انقالب 
مشروطه و تصویب قانون بلدیه، بخشی از این مدرسة  نوین به بلدیه اختصاص داده می شود و تا 1375 خورشیدی نیز 
كاربری آموزشی داشته و امروز تنها جداره های آجری ورودی و نمای طبقة دوم در ضلع شمالی میدان پابرجاست )تصویر 

3، شمارۀ 1(.
بلدیه: امروز تنها یكی از دو طبقة  آن، در كنار مدرسة  سهامیه باقی  مانده است. این بنا در 1308ش، و به لحاظ 
نماسازی با مدرسه هماهنگ ساخته  شده بود و به اندازۀ سه پله از میدان ارگ پایین تر است. ایوان ستون دار آن، همچنان 
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باقی است كه دو ستون سنگی با شیارهای قاشقی و سرستون كرنتی، آن را به یكی از شاخص ترین بخش های میدان 
ارگ مبدل كرده است )نیك پور و شراهی 1394، 11( )تصویر 3، شمارۀ 2(.

حمام ارگ: به حماِم بیات و چاله هم معروف است و در كنار عمارت بلدیه، در شمال میدان واقع  شده است. حمام 
ارگ مربوط به اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلوی اول است كه نمای بیرونی آن از بین رفته، ولی سایر بخش های آن 

حفظ  شده است )همان، 11( )تصویر 3، شمارۀ 3(.
رختشوی خانه: ساختمان رختشوی خانه، امروز به انبار شهرداری معروف است و در تصاویر هوایی 1335 در ضلع 

غربی میدان دیده می شود )تصویر 3، شمارۀ 4(.
حمام های هم جوار با ارگ حكومتی: دو حمام دیگر در حوالی میدان ارگ فعلی وجود دارد: حمام فخرالحاجیه7 

)تصویر 3، شمارۀ 5( و حمام ملك )تصویر 3، شمارۀ 8(.
مدرسۀ حاج حسن ملک تبریزی: به مدرسة  آقا ضیاءالدین8 نیز معروف بوده كه مرحوم حاج حسن ملك التجار 
تبریزی در 1282ش، آن به همراه مسجد و آب انبار ساخته است )محتاط 1372، 322(. در زمان پهلوی اول در 1312ش، 
برای تأسیس خیابان پاسداران )حصار( قسمتی از آن تخریب شد )وكیلی 1395، 272(. اما بقایای آن كماكان در ضلع 

جنوبی میدان قرار دارد )تصویر 3، شمارۀ 6(.
مسجد آقا ضیاء الدین: حاج حسن ملك تبریزی به همراه مدرسه،  این مسجد را در دو طبقه در میدان ارگ 
ساخته است )محتاط 1372، 233(. این بنا در دهة 60 شمسی بازسازی )شیعه 1380، 44( و گنبد و مناره های جدیدی 

به آن افزوده می شود و نمای امروزی آن با نسخة اولیه بسیار متفاوت است )تصویر 3، شمارۀ 7(.
صحن و فضای سبز میدان: محوطة  میدان ارگ 136 متر طول و 42 متر عرض داشته و طراحی كف میدان 
و پیاده راه های آن نیز در گذر زمان تغییر كرده است. در واقع به مرور، كف اصلی میدان به دلیل كف سازی های متعدد، 
تغییر ارتفاع داشته است. باغچه بندی و طراحی میدان نیز در دوره های مختلف از جمله پهلوی دگرگون  شده و متفاوت 
از وضعیت امروزی بوده است. در عكس هوایی سال 1335 صحن آن به صورت یكپارچه دیده می شود )تصویر 9(. اما به  
مرور زمان به دو قسمت نامساوی تقسیم  شده است. در حال حاضر در كف میدان ارگ، دو باغچة بزرگ جدای از هم 
با فرم مستطیل شكل جهت تسهیل عبور خودرو ایجاد شده و گرداگرد این دو باغچه، پیاده راه هایی برای عبور رهگذران 

موجود است. فضای سبز دو باغچة یادشده شامل چمن كاری، درختان بید و زبان گنجشك است.

4. بررسی سیر تحول میدان ارگ اراک
برای یافتن سیر تحوالت میدان ارگ اراك، با توجه به اسناد موجود و نقاط عطف و حساس تاریخ این شهر كه تحوالت 
عمیقی در بدنة معماری یا اجتماعی شهر در پی داشته و با توجه به میزان دگرگونی های رخ داده در كالبد این میدان، 

دوره های تاریخی هشت گانه ای برگزیده و به ترتیب زیر تقسیم  شده اند:
ـ از زمان تأسیس شهر تا سال 1269ش تولد میدان ارگ؛

ـ از سال 1269ش تا سال 1289ش نقش تجاری شهر و ملك التجار تبریزی؛
ـ از سال 1289ش تا سال 1308ش پیروزی مشروطه و سهام الملك بیات؛

ـ از سال 1308ش تا سال 1335ش پهلوی اول، ایفای نقش صنعتی و دكتر شیخ؛
ـ از سال 1335ش تا سال 1345ش افزایش درآمد نفت و اجرای اصالحات ارضی؛

ـ از سال 1345ش تا سال 1354ش افزایش وسایل نقلیه، معماری برون گرای خیابانی تغییرات در صحن میدان؛
ـ از سال 1354ش تا سال 1365ش گسترش آب لوله كشی و پیروزی انقالب اسالمی؛

ـ از سال 1365ش تا امروز.
در ادامه به شرح و بررسی هریك  پرداخته می شود.
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4. 1. از ابتدای تأسیس شهر تا سال 1269
اولین دورۀ مورد بررسی، زمان ساخت شهر و میدان ارگ اراك را در بر می گیرد. بخش اندكی از اندام  و اجزای این دوره 
به جا مانده اند و به  مرور زمان اغلب بناهای آن دگرگون  یا تخریب  شده اند. تصاویر و نقشه های موجود از بافت شهر 
در دوران اولیه، بسیار اندك است و قدیمی ترین سند از نحوۀ قرارگیری عناصر شهری، نقشه ای است كه توسط هیئت 
روسی و زیر نظر چیریكف در سال 1230ش ترسیم  شده است )تصویر 1(. از این نقشه چنین بر می آید كه در آن سال ها 
بنای شاخصی جز بنای سر در ارگ دولتی در میدان موجود نبوده است )نیك پور و شراهی 1394، 10(. این سردر در 
ضلع غربی و از جنس آجر بنا شده و باالخانة  آن، در گذشته محل نقاره زدن بود )وكیلی تبریزی 1395، 80(. بنابراین از 
عناصر میدان در دورۀ ابتدایی تأسیس شهر می توان بنای شاخص دروازۀ ارگ باال، حجرات و منازل توپچیان و انتهای 

محور شمالی جنوبی بازار در قسمت جنوب شرقی میدان نام برد )تصویر 4(.
4. 2. از سال 1269 تا 1289

این دوره مصادف با پررنگ تر شدن اهمیت تجاری شهر و به تبع آن، دوری از نقش نظامی ـ امنیتی اراك است. پذیرفتن 
نقش تجاری شهر در پی موفقیت تجار تبریزی و تأسیس كمپانی زیگلر9 در سال 1261ش )سلیمانی 1374، 35( از 
رخدادهای مهم این دوره اند. در این زمان، دگرگونی های عمیقی در سراسر ایران در حال شكل گیری بود كه اراك 
هم از آن بی بهره نماند. از اتفاقات اجتماعی مهمی كه در این عصر رخ  داده است، می توان به تجمع مشروطه خواهان 
سلطان آبادی در دورۀ مظفرالدین شاه قاجار در این میدان اشاره كرد )نیك پور و شراهی 1394، 9(. در این زمان، نخستین 
تغییرات در میدان ارگ به دست ملك التجار تبریزی صورت گرفت. چند ساختمان اصلی كه وی در میدان ارگ ساخته 
است، عبارت اند از: مدرسة حاج حسن ملك تبریزی یا مدرسة  آقا ضیاءالدین، مسجد و یك آب انبار در قسمت جنوبی 
میدان. )تصویر 5، شمارۀ 4( )محتاط 1364( كه سبب افزوده شدن نقش مذهبی به نقش ارتباطی میدان )تصویر 5، 
شمارۀ 2( میان بازار و ارگ حكومتی شد. از دیگر بناهای موجود در این دوره، می توان بناهای سردر میدان ارگ در ضلع 
غربی )تصویر 5، شمارۀ 1(، حجرات و منازل اطراف میدان در انتهای محور شمالی جنوبی و بازار در جنوب شرقی )تصویر 

5، شمارۀ 3( را نام برد.
4. 3. از سال 1289 تا سال 1308

با پیروزی مشروطه و تشكیل مجلس شورای ملی به تدریج تحوالت جدید میدان توسط عباس قلی خان  بیات معروف 
به سهام الملك10 از رجال سیاسی و نمایندۀ مردم اراك در مجلس شورای ملی در خالل سال های 1293 تا 1294 
خورشیدی، هم زمان با جنگ جهانی اول صورت گرفت )نیك پور و شراهی 1394، 11(. در 1289ش، مدرسه ای نوین 

تصویر 5: جانمایی ابنیة میدان ارگ اراك از سال 1269ش تا سال 
1289ش: 1. سردر میدان )دروازۀ ارگ باال(؛ 2. میدان دروازۀ ارگ 

باال؛ 3. بازار؛ 4. مسجد مدرسه و آب انبار ملك التجار تبریزی

تصویر 4: جانمایی ابنیة میدان ارگ اراك از زمان تأسیس شهر تا سال 
1269ش: 1. دروازۀ ارگ باال؛ 2. میدان دروازۀ ارگ باال؛ 3. بازار
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به نام وی در جبهة شمالی میدان ساخته شد كه سهامیه نام داشت )وكیلی 1395، 319(. از دیگر تغییرات این دوره، 
دگرگونی سردر میدان ارگ است كه به نقاره خانه و تلگراف خانه تبدیل شد و با فرسودگی و ترس از ریزش ساختمان، 
در 1295ش متروكه شده و بدین ترتیب سردر میدان در این دوره، به مرور ارزش خود را از دست  داده و رو به ویرانی 
نهاده است. تلگراف خانه نیز به سمت دیگر میدان و باالخانة  عمارت آقای عباس قلی خان  بیات كه در جهت شمال واقع 
است، منتقل می شود )همان(. حمام ارگ كه حمام بیات نیز خوانده می شود و منتسب به خاندان بیات است و به حمام 
چاله هم شناخته می شود، از بناهای منتسب به اواخر دورۀ قاجار، در شمال میدان واقع  شده است. عناصر میدان در این 
دوره شامل مسجد، مدرسه )تصویر 6، شمارۀ 4( و آب انبار ملك التجار تبریزی در قسمت جنوبی میدان، بنای سردر میدان 
ارگ )تصویر 6، شمارۀ 1( در ضلع غربی كه رو به ویرانی بوده، حمام بیات )تصویر 6، شمارۀ 5( و عمارت عباس قلی 
بیات )تصویر 6، شمارۀ 6( هر دو در ضلع شمالی میدان و تعدادی از حجرات منازل اطراِف میدان )تصویر 6، شمارۀ 3( در 
ضلع جنوب شرقی است. بدین ترتیب در این ایام، شهر اراك با ورود شاخص های ارتباطات نوین همچون تلگراف خانه 

و همچنین گسترش مدارس نوین در آستانة ورود به عصری جدید قرار می گیرد.
4. 4. از سال 1308 تا سال 1335

این دوره مقارن با قدرت گرفتن پهلوی اول است و بی شك مهم ترین رخداد این دوره برای تمامی شهرهای ایران، 
اقدامات وی در خیابان كشی و شكافتن بافت قدیم برای حضور اتومبیل است. شهر اراك نیز در این دوره دچار تحوالت 
كالبدی شد و اراك، هویتی جدید به خود گرفت؛ در سال 1308ش، مقارن با گشایش خیابان های جدید و تولد هویت 
صنعتی شهر، ارگ حكومتی رو به ویرانی گذاشت )نیك پور و شراهی 1394، 10(. همچنین در طی خیابان كشی های 
عصر پهلوی اول، در سال 1312ش قسمتی از مدرسة حاج حسن ملك تبریزی برای تعریض خیابان پاسداران )حصار( 
تخریب شد )وكیلی 1395( )تصویر 8، شمارۀ 7(. پس از تصویب قانون بلدیه در كشور و تأسیس بلدیه ها در شهرهای 
مختلف، دكتر شیخ كه در دورۀ پهلوی اول به اصالح و سامان دهی سلطان آباد مأمور شده بود، به سال 1308 خورشیدی، 
بلدیة عراق را در این میدان مستقر كرد )نیك پور و شراهی 1394(؛ ساختمانی كه امروز تنها یكی از دوطبقة  آن، در كنار 
مدرسة  سهامیه باقی  مانده است. این ساختمان به لحاظ نماسازی با مدرسه همگون ساخته  شده بوده و ایوان ستون دار 

آن، همچنان باقی است )تصویر 7(.
پس از تخریب سردر دروازۀ ارگ و گشایش خیابان ها، اولین سند مصور برای تحلیل بناهای موجود در میدان، 
عكس هوایی سال 1335 است )تصویر 8( كه در آن می توان در ضلع غربی میدان، بنای رختشوی خانه را مشاهده كرد 
كه اكنون به انبار شهرداری معروف است. طبق این عكس می توان در گوشة جنوب غربی میدان، حمام فخرالحاجیه را 

تصویر 6: جانمایی ابنیة میدان ارگ اراك از سال 1289ش 
تا سال 1308ش: 1. سردر میدان؛ 2. میدان ارگ؛ 3. بازار؛ 4. 
مسجد مدرسه و آب انبار ملك التجار تبریزی؛ 5. حمام بیات؛ 6. 

عمارت عباس قلی خان  بیات؛ 7. مدرسة سهامیه

تصویر 7: عكس میدان ارگ، بلدیة سلطان آباد )وكیلی تبریزی 1395، 
به نقل از مددی 1314، 606(
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دید )جدول 1(. از دیگر تحوالت صورت گرفته در این دوره، گسترش نقش اجتماعی میدان است؛ اجتماعاتی از جمله 
تجمع مردم اراك در ارتباط با ملی شدن صنعت نفت در این میدان به وقوع پیوسته است )نیك پور و شراهی 1394، 
9(. تأثیر ملی شدن صنعت نفت در دوره های بعد با رشد چشمگیر درآمد نفت، منجر به تأثیرات شگرف اقتصادی بر 

زندگی مردم شهر شد.

تصویر 8: عكس هوایی سال :1335 1. مدرسة سهامیه؛ 2. بلدیه؛ 3. حمام ارگ؛ 4. داالن دروازه )كنارگذر ارگ(؛ 5. رختشوی خانه؛ 
6. حمام فخرالحاجیه؛ 7. مدرسة ملك التجار تبریزی؛ 8. مسجد ملك التجار تبریزی؛ 9. حمام ملك؛ 10. بازار؛ 11. دروازۀ میدان به 

محلة قلعه شمالی )سازمان نقشه برداری كشور 1335(

4. 5. از سال 1335 تا 1345
در فاصلة سال های 1333 تا 1345ش، افزایش درآمد نفت و اجرای اصالحات ارضی، تأثیر شگرفی در تحوالت سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و كالبدی كل كشور به ویژه شهرها داشته است. تأسیس شركت نفت و تأمین آب شهر از طریق 
لوله كشی در سال 1345ش از اتفاقات مهم این دوره است )سلیمانی 1374، 35(. در این دوره، دومین تصویر هوایی از 
شهر تهیه  شده و با مقایسه و تطبیقی كه بر روی عكس های هوایی سال 1335 و 1345 صورت گرفته است، در ضلع 
شمالی میدان، تغییراتی در سردر حمام ارگ و اضافه شدن كاربری تجاری بر روی حمام ارگ دیده می شود )تصویر 10(. 
از مقایسة انجام شده بین تصویرهای 10 و 11 می توان چنین دریافت كه تغییراتی در ضلع غربی و در رختشوی خانه 
صورت گرفته است. همچنین دگرگونی هایی در بناهای مسكونی واقع در ضلع جنوبی مجاورت حمام فخرالحاجیه و 

ساخت بنای مسكونی مجاورت حمام ملك به وجود آمده است.
به طور خالصه می توان گفت تغییرات كالبدی این دوره تدریجی و اندك است و تحوالت اساسی ناشی از تخریب 
و یا اضافه شدن بنای شاخصی صورت نگرفته و مهم ترین رخداد این دوره، سامان دهی فضای سبز صحن میدان است 

)تصویر 9(.
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4. 6. از سال 1345 تا سال 1354
در این دوره، معماری برون گرای خیابانی، به تدریج در كنار معماری درون گرای سنتی رخ می نماید )سلیمانی 1374، 
37( و كالبد بعضی از قسمت های مسكونی میدان دستخوش تغییر می شود. به موازات رشد ناگهانی جمعیت شهر در 
فاصلة سال های 1345 تا 1355 كه عمدتاً در نتیجة مهاجرت بوده، سرعت گسترش شهر شدت می یابد )سلیمانی و 
فاضلی 1374، 186(، لذا تغییرات اصلی در صحن میدان ارگ ناشی از افزایش وسایل نقلیه در این دوران است و طبق 
تصاویر هوایی، شكستگی در فضای سبز و باغچه بندی ها به موازات خیابان بیات صورت گرفته است )از مقایسة عكس 
هوایی سال 1335 و 1345 می توان تعریض در خیابان بیات را دریافت(؛ اما همچنان جبهة شمالی آن، تغییر چندانی 
نكرده است. طبق بررسی های صورت گرفته و تطابق عكس های هوایی سال های 1345 و 1354 )جدول 1(، شاهد 
اضافه شدن گنبدی به سقف مسجد آقا ضیاءالدین هستیم. همچنین تغییراتی در كالبد مسكونی و حمام ملك در قسمت 
جنوب شرقی میدان كه در طبقة زیرین با فرسودگی مواجه بوده، در عكس مشهود است. در این زمان، بناهای مدرسة 
سهامیه )تصویر 11، شمارۀ 1(، بلدیه )تصویر 11، شمارۀ 2(، حمام ارگ )تصویر 11، شمارۀ 3( در ضلع شمالی میدان، 
رختشوی خانه )تصویر 11، شمارۀ 5(، حمام فخرالحاجیه )تصویر 11، شمارۀ 6( در ضلع غربی میدان، مدرسة ملك التجار 
تبریزی )تصویر 11، شمارۀ 7(، مسجد ملك التجار تبریزی )مشهور به مسجد آقا ضیاءالدین( )تصویر 11، شمارۀ 8(، حمام 
ملك )تصویر 11، شمارۀ 9( در ضلع جنوبی میدان و بازار )تصویر 11، شمارۀ 10( در قسمت جنوب شرقی از عناصر 

میدان در این دوره هستند.

تصویر 10: عكس هوایی سال 1345: 1. مدرسة سهامیه؛ 2. بلدیه؛ 3. حمام ارگ؛ 4. داالن دروازه؛ تصویر 9: عكسی از صحن میدان ارگ )جمال زاده، دهة 40(
5. رختشوی خانه؛ 6. حمام فخرالحاجیه؛ 7. مدرسة ملك التجار تبریزی؛ 8. مسجد ملك التجار تبریزی؛ 

9. حمام ملك؛ 10. بازار؛ 11. فضای سبز یكپارچة میدان )سازمان نقشه برداری كشور 1345(
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تصویر 11: عكس هوایی میدان ارگ اراك سال 1354: 1. مدرسة سهامیه؛ 2. بلدیه؛ 3. حمام ارگ؛ 4. داالن دروازه؛ 5. رختشوی خانه؛ 
6. حمام فخرالحاجیه؛ 7. مدرسة ملك التجار تبریزی؛ 8 . مسجد ملك التجار تبریزی؛ 9. حمام ملك؛ 10. بازار؛ 11. تقسیم فضای سبز 

میدان )سازمان نقشه برداری كشور 1354(

تصویر 12: عكسی از جبهة شمالی میدان ارگ اراك نمایی از مدرسة سهامیه )جمال زاده، دهة 50(

تصویر 13: عكسی از جبهة شمالی میدان ارگ اراك نمایی از مدرسة سهامیه )جمال زاده، دهة 50(
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جدول مقایسة تغییرات كالبدی میدان ارگ اراك بر اساس عكس های هوایی سال های 1335، 1345 و 1354

وضعیت 
135413451335تغییراتحاضر
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-
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4. ۷. از سال 1354 تا 1365
به مرور، با گسترش آب  لوله كشی و ساخته  شدن حمام ها در منازل، حمام های عمومی كارآمدی خود را از دست دادند و 
رو به نابودی رفتند. در جبهة جنوبی میدان ارگ نیز، حمام ملك و عمارتی مسكونی كه رو به تخریب بودند، به كلی از 
میان  رفتند )نیك پور و شراهی 1394( و تنها ورودی سمت بازاِر آن ها باقی  مانده است. همچنین حمام فخرالحاجیه كه 
تا سال 1354 از روی تصاویر هوایی قابل  شناسایی بود، در این دوره تخریب  شده است. در جبهة جنوبی، نمای مسجد 
آقا ضیاءالدین در دهة 60 شمسی بازسازی )شیعه 1380، 44( و مناره هایی به آن افزوده می شود كه در عكسی از نمای 

آن،  كه به دوران جنگ مربوط می شود، قابل  مشاهده است )تصویر 14(.
ارگ در ضلع شمالی میدان،  بلدیه، حمام  این دوره شامل مدرسة سهامیه،  ارگ در  باقی مانده در میدان  عناصر 
رختشوی خانه یا همان انبار شهرداری، مدرسة ملك التجار تبریزی، مسجد ملك التجار تبریزی و بازار در قسمت جنوب 

شرقی هستند )تصویر 3(.

تصویر 14: عكسی از نمای در حال بازسازی 
مسجد آقا ضیاءالدین در پس زمینه )جمال زاده(

تصویر 15: ابنیة موجود در میدان ارگ اراك بین سال های 54 تا 65: 1. مدرسة سهامیه؛ 2. بلدیه 3. حمام ارگ )بیات(؛ 4. داالن 
دروازه؛ 5. رختشوی خانه؛ 7. مدرسة ملك التجار تبریزی؛ 8. مسجد ملك التجار تبریزی؛ 10. بازار؛ 11. فضای سبز میدان

4. 8. از سال 1365 تا امروز
پس از پیروزی انقالب اسالمی، مسجد آقا ضیاءالدین و مدرسة ملك التجار، كه اكنون به حوزۀ علمیة آقا ضیاءالدین 
معروف است، و چندین خانة مسكونی در جدارۀ جنوبی، جنوب شرقی مورد نوسازی قرار گرفتند. جدارۀ مدرسة سهامیه در 
ضلع شمالی به علت فرسودگی عماًل فاقد كاربری است و با ایجاد طاق نماهایی مشابه طاق های اصلی، تالش هایی برای 
حفظ نمای شمالی شده است. همچنین از ساختمان بلدیه مدتی با كاربری سفره خانه در اواسط دهة نود استفاده می شده 
است. در تیرماه 1395 با توجه به ابالغیة سازمان میراث فرهنگی، میدان ارگ و جداره های پیرامون آن، در فهرست آثار 
ملی كشور ثبت شد و عناصر میدان طبق پالن ثبت شده توسط سازمان میراث فرهنگی، امروز، شامل بلدیه )تصویر 16، 
شمارۀ 4(، مدرسة سهام الملك )تصویر 16، شمارۀ 6(، داالن دروازه )تصویر 16، شمارۀ 5(، حمام چاله )تصویر 16، شمارۀ 
7(، مسجد و مدرسة آقا ضیاءالدین )تصویر 16، شمارۀ 8( و واحدهای مسكونی )تصویر 16، شمارۀ 1(، تجاری )تصویر 

16، شمارۀ 2(، مسكونی تجاری )تصویر 16، شمارۀ 3( هستند.
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5. جمع بندی سیر تحول كالبدی میدان ارگ اراک
اطالعات، اسناد و تصاویر مربوط به میدان ارگ اراك، در دوران پس از ساخت شهر، محدود و پراكنده اند. منابع و 
متون دورۀ قاجار نیز به رغم اشارات متعدد به ارگ حكومتی، سخنی از میدان ارگ و تحوالت آن به میان نیاورده اند. 
سلطان آباد تا اوایل سال 1233ش، به واسطة سكونت سپهدار عراق، شهری مهم از جنبة نظامی سیاسی بوده است. اولین 
و قدیمی ترین سند از میدان ارگ در قلعة سلطان آباد، نقشه ای منسوب به چیریكف است كه در سال1230ش تهیه  شده 
و نشان می دهد در آن سال ها بنای شاخصی جز سردر آجری ارگ دولتی در ضلع غربی، در میدان وجود نداشته است و 

سایر بخش های میدان را حجرات و منازل توپچیان و انتهای راسته بازار تشكیل می دادند. 
در بحبوحة تحوالت اجتماعی ناشی از مشروطه خواهی در ایران، اولین دگرگونی های عمدۀ كالبدی در شهر سلطان آباد 
با تصدی حكومت والیت عراق توسط میرزا حسن خان  برادر امیركبیر آغاز و ترمیم بنا ها و احیای اقتصادی شهر توسط 
وی انجام می شود. با رفت وآمد تجار تبریزی، تأسیس كمپانی زیگلر و پررنگ تر شدن نقش تجاری شهر، میدان ارگ نیز 
نخستین تحوالت خود را در جداره های ضلع جنوبی میدان در سال 1279ش، با ساخته  شدن بناهایی همچون مدرسة 

حاج حسن ملك تبریزی، مسجد و یك آب انبار در قسمت جنوبی میدان به دست ملك التجار تبریزی تجربه می كند.
در مرحلة بعدی، شهر اراك با ورود شاخص های ارتباطات مدرن همچون تلگراف خانه و مدارس نوین، تحوالت جدید 
می یابد. در سال 1288ش، سهام الملك بیات نمایندۀ مجلس شورای ملی در دورۀ دوم، اقدام به ساخت مدرسه ای نوین 
در جبهة شمالی كرد كه سهامیه نام گرفت و پس از انقالب مشروطه و با تصویب قانون بلدیه در سال 1308ش، قسمتی 
از آن به بلدیة اراك تبدیل شد. از دیگر تغییرات این دوره، دگرگونی عملكرد سردر میدان ارگ است كه به نقاره خانه و 
سپس به تلگراف خانه تبدیل و پس از مدتی به علت فرسودگی متروكه شد و به باالخانة عمارت عباس قلی خان  بیات واقع 

در جهت شمال، انتقال پیدا كرد.
ظهور پهلوی اول و ورود اتومبیل، بافت شهری اراك را مانند بسیاری از شهرهای ایران دگرگون كرد؛ با تعریض 
خیابان حصار، قسمتی از نمای جنوبی میدان ارگ مخدوش شد. با گشایش خیابان های جدید و مدرنیزاسیون رضاشاهی، 
شهر اراك هویتی صنعتی به خود گرفت و ارگ حكومتی كه از عملكرد اولیة نظامی خود تهی شده بود، رو به ویرانی 
گذاشت. در طی خیابان كشی های عصر پهلوی اول، در سال 1312ش، قسمتی از مدرسة حاج حسن ملك تبریزی برای 
تعریض خیابان حصار تخریب شد. ساختمان بلدیه كه از نیازهای هر شهر مدرن است، در كنار مدرسة سهامیه بنا شد. 
از این ساختمان دوطبقه، تنها ایوان ستون دار طبقة همكف تا امروز بر جای  مانده است. اندكی بعد، میدان با تجمعات 

تصویر 16: پالن میدان ارگ: 1. مسكونی؛ 2. تجاری؛ 3. مسكونی و تجاری؛ 4. بلدیه عراق؛ 5. داالن دروازه؛ 6. مدرسة سهام الملك؛ 
7. حمام چاله؛ 8. مسجد و مدرسه )ملك التجار تبریزی( آقا ضیاءالدین عراقی )پروندۀ ثبتی میدان ارگ 1394(
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مردمی شكل گرفته در آن ، كه در حمایت از ملی شدن صنعت نفت برگزار شده بود، نقشی اجتماعی به خود گرفت. 
سال های 1333 تا 1345ش، دوران افزایش درآمدهای نفتی و اصالحات ارضی است كه منجر به تحوالت سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و كالبدی در شهر اراك می شود.
رواج استفاده از آب  لوله كشی در سال 1345ش و ورود حمام به داخل منازل، منجر به كاهش استفاده از حمام های 
عمومی و تخریب تدریجی آن ها شد؛ چنان كه پیش از آن در دومین تصویر از شهر اراك پس از نقشة چیریكف، عكس 
هوایی سال 1335، می توان در ضلع غربی میدان، بنای رختشوی خانه و در گوشة جنوب غربی میدان، حمام فخرالحاجیه 

را مشاهده كرد.
دورۀ بعدی، زمان رواج معماری برون گرای خیابانی است كه منجر به تغییرات كالبدی در بعضی از قسمت های 
مسكونی میدان ارگ می شود. جمعیت شهر در فاصلة سال های 1345 تا 1355، در اثر مهاجرت، رشدی فزاینده می یابد 
و با افزایش تعداد خودروها و ورود آن ها به میدان ارگ، تغییراتی در صحن میدان رخ می دهد و طبق تصاویر هوایی، 
اضافه  دوره،  این  اتفاقات  دیگر  از  ایجاد می شود.  بیات  به موازات خیابان  باغچه بندی ها  و  در فضای سبز  شكستگی 
شدن گنبدی به مسجد آقا ضیاءالدین و همچنین تغییراتی در ساختمان های مسكونی و حمام ملك در قسمت جنوب 
شرقی میدان است. در آستانة پیروزی انقالب اسالمی، بناهای مدرسة سهامیه، بلدیه، حمام ارگ، رختشوی خانه، حمام 
فخرالحاجیه، مدرسة ملك التجار تبریزی، مسجد ملك التجار تبریزی مشهور به مسجد آقا ضیاءالدین و حمام ملك از 
مهم ترین عناصر میدان ارگ هستند. پس از پیروزی انقالب، مسجد آقا ضیاءالدین و تعدادی از خانه های مسكونی در 
جدارۀ جنوبی بازسازی و حمام فخرالحاجیه تخریب  شد. حمام ارگ به طور كامل بازسازی شد و تالش هایی در جهت 
احیای نمای میدان قدیم با ایجاد طاق نمایی در جبهة شمالی صورت گرفت. مدرسة سهامیه رو به تخریب نهاد و 

ساختمان بلدیه به كلی دگرگون  شد و تنها سردر آن باقی ماند.

نتیجه
شهر اراك از معدود شهرهای بناشده بر پایة طرح و ساختاری ازپیش تعریف شده است كه در عصر قاجار و با هدف ایجاد 
نظم در منطقة عراق عجم بنا شده است. یكی از مهم ترین بخش های این شهر، میدان ارگ است كه در آغاز به عنوان 
میدان توپ خانه در میان اندام های شهر، به ایفای نقش می پرداخته است؛ اما به  مرور زمان و با تغییر هویت اراك از 
شهری نظامی به تجاری و سپس صنعتی، اجزای این میدان نیز دستخوش كست افزودهای مكرری شده اند كه به دلیل 
محدودیت اسناد و مدارك به جامانده از شهر اراك، مورد بررسی جامعی قرار نگرفته اند. در این مقاله با بررسی نقشه ها، 
تصاویر و اسناِد مكتوِب موجود، دگردیسی و تغییرات رخ داده در این میدان، به هشت دورۀ تاریخی تقسیم و دگرگونی های 
رخ داده در هر دوره به صورت نقشه هایی ترسیم  شده و از طریق جدول، مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفت. بررسی ها 
نشان  می دهند كه هریك از اندام های میدان ارگ اراك در طول زمان دستخوش چه تغییراتی شده كه شدت و ضعف 
و میزان این تغییرات نیز همراه با نقش پذیری شهر دچار تحول می شود. این میدان برای اهداف نظامی ساخته  شده لذا 
در آغاز به عنوان میدان توپ خانه، فقط شامل سردر و حجره های مربوط به توپچیان بوده است. نخستین تغییرات اساسی 
در این میدان در زمان میرزا حسن خان  و بین سال های بین سال های 1269 تا 1289، در زمانی رخ می دهد كه ایران در 
آغاز تجربة تحول عظیمی به نام مشروطه خواهی بوده و اراك در حال گذار از حالت نظامی و مبدل شدن به شهری با 
نیازهای طبیعی چون مسجد، مدرسه و آب انبار است كه به دست حاج حسن ملك تبریزی در حاشیه میدان بنا می شوند.

از 1289  این میدان،  پهلوی، مسیر دگرگونی  جدارۀ  برآمدن رضاشاه  و  قاجار  پایانی سلسلة  به دوران  با رسیدن 
تا 1308ش، تخلیة میدان از عملكردهای نظامی با تبدیل سردر به نقاره خانه و در نهایت تخریب آن، افزوده شدن 
عملكردهای نوین مانند تلگراف خانه و مدرسة سهامیه در حاشیة میدان ادامه می یابد. با شتابان شدن حركت ایران 
ایران در سلطه گرفته و بین سال های 1308 تا  اتومبیل اراك را نیز مانند سایر شهرهای  به سوی تجدد، خیابان و 
1335ش، بخشی از مدرسة حاج حسن ملك تبریزی به منظور تعریض خیابان، تخریب و نماد دیگری از دنیای جدید، 
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یعنی بلدیه به عملكردهای میدان افزوده می شود. در زمان مسلط شدن پهلوی دوم و تا سال 1345ش، كاربری های 
تجاری كم كم به میدان افزوده و صحن میدان برای زندگی شهری غیرنظامی سامان دهی می شود. در ادامة حكومت 
پهلوی دوم، همگام با سایر شهرهای ایران، اراك نیز پذیرای جمعیت مهاجران شده و با افزایش تعداد خودروها و تغییرات 
در صحن میدان، معماری برون گرای خیابانی رخ می دهد. بین سال های 1354 تا 1365ش كه با انقالب اسالمی و 
سپس جنگ تحمیلی هم زمان است، نمای مسجد آقا ضیاءالدین بازسازی شده، مناره هایی به سردر آن افزوده می شود. 
با مدرن تر شدن زندگی مردم، حمام های عمومی نیز عماًل كاركرد خود را از دست  داده، متروك و تخریب می شوند كه 
حمام فخرالحاجیه نخستین قربانی این رخداد است. امروز میدان تركیبی از عملكردهای مسكونی، تجاری و مذهبی را 

در خود جای  داده و بخش های مخروبة جدارۀ میدان ارگ، سامان دهی و نماسازی شده اند.
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Concurrent with political events of the Qajar era and the need to establish a new 
government center in the west of Iran to help with securing territories and controlling 
riots and unrest, Fath ‘Ali Shah, the second Qajar King, commissioned Yusuf Khan 
Gorji to build a fortress in the area previously called ʿEraq-e ʿAjam. After a short time, 
the new town, which was called Arak or Sultan-abad, went under many changes. Arak is 
one of the few towns built in the Qajar period according to a pre-designed plan, originally 
conceived as a military fortress by its founders. It has prominent features that have been 
hardly studied, the most important of which is the military forum or “Arg.” Along with 
the development of the city, the military function faded in a short time. The Arg square 
underwent many changes including changes in its function and surrounding buildings 
such as residential quarters, baths, a mosque, and a school, which were either rebuilt 
or destroyed during the recent century. Library research and review of travelogues, 
documents, maps, and available historical photographs of the Arg Square were done 
in a descriptive-historical method, showing that according to historical milestones and 
critical periods in the life of Arak, eight stages can be traced to study the development 
of the Arg Square.  In each stage, physical changes in the buildings around this square 
can be identified based on historical documents. These stages show the development 
of the city from its foundation and construction to the present, its transformation from 
a military town to a commercial and then industrial one, followed by changes in the 
buildings and function of the Arg Square.

Keywords: Arg Square, Arak, Sultan-abad, ʿEraq-e ʿAjam
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