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 چكيده
درمنطقةشماليخاصي موقعیتجغرافیاييوتنوعکارکردیبازارآملازپیشینهتاريخي،

رادر يگربازارهایشهریايرانکارکردهایگوناگونيدرمقايسهباداستو کشوربرخوردار
 متحققکرده آملعملکردخود بازار بازارهایدائمي،هایچندگانهاست. همزمانيمانند

استبازارچه دارا را هفتگي بازار نیز و کاربری سبباستقرارکه هایمحلي با فضاهايي
کنارمکان کالبدبازارشمسکونيدر نتیجهاينپیوستگيفضايي،هایتجاریدر دهودر
دورهنیازهایساکنانمحله در را کلشهر و بازارهایمختلفتاريخيهایمجاور درون

قراربررسيدراينمقالهنقشکارکردیبازاردرمناسباتشهرآملموردتامینگشتهاست.
 گرفته رشکالبدیشهرموقعیتوکارکردهایبازاردرروندساختوگستبنابرايناست،

شکلبررسيمي در نقشآن تا حیاتشود تداوم تأسیسو و دهيساختفضاييشهر
اجتماعيوفرهنگي)نهادها نتايجاين(مراکزاقتصادی، درگذشتهوحالمشخصگردد.

نظمزندگياجتماعيوآملدهد،کارکردهایاجزایاصليکالبدیبازاردربررسينشانمي
ارتباطسامانمياقتصادیشهریرا اصلي شريان مانند به آمل بازار اصلي محور دادند.

ساکنانشهرعملکردهونقشمحوریآندرکالبدشهر،برزندگيروزانةمردمشهردر
وزمینه اقتصادی اجتماعي، نهادهای بازار آنکه دلیل به است: داشته تأثیر مختلف های

درخودجایدادهوبه تداوموفرهنگيشهریرا دلیلمرجعیتخوددرفضایشهری،
امروزهکارکردهایاماکنواجزایکارکردهایمؤثرآن کنونتضمیننمودهاست. تا را ها

فرهنگيشهربهشمار میراثمعنویو آملبهمانندبخشيارزشمنداز بازار کالبدیدر
يکنونياينشهرهمزمانباآفرينيبازاردرزندگدهندهتداومارزشدواينامرنشاننرومي

ایوآرشیویبرایدستیابيدگرگونشدنآناست.دراينتحقیقازروشمطالعةکتابخانه
بهاطالعاتمربوطدرکنارروشمطالعةمیدانيمبتنيمشاهدۀمستقیموانجاممصاحبه

 شدهاست.استفاده

 .میراثفرهنگي،اغلسنتيمشفضایشهری،تغییراتاجتماعي،آمل،بازار،: كليد واژگان

                                                 
 دانشیارتاريخايران،پژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي shyousefifar@yahoo.com
 شناسي،دانشگاهشهیدبهشتيکارشناسيارشدايران  masoom8227@yahoo.com 
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 مقدمه
فضایبازارعناصراصليزندگيشهریمانندمسجدجامعوارگرادردورۀشهرنشینيسنتيو

محتيمعاصردرخودجایداده نقشبسیار ايرانبازار در تحققعملکردهایؤاست. ثریدر
حقیقتبازتابيازساختاراست.ايننقشبازاردرسیاسي،تجاریوفرهنگيشهردرايرانداشته

ازجملهدراستانمازندراندربخششماليايرانقرارداردوشهرآملشهرهایاسالمياست.
مازندرانوهمچنیندرشهرهایکهنايراناستکهدرگذشتهبرسرراهمهمبازرگانيدريای

هاییطوالنيمرکزحکومتهاهایعراققديمومرکزايرانقرارداشتوبرایمدتارتباطباراه
سوق موقعیت بود. ايران شمال منطقه در بامحلي مجاورت و سیاسي مرکزيت الجیشي،

استراتژيك،شهرآملرابهملتقایسرمايهوکاالتبديلکردهبود.ایمنطقههایبینگذرگاه
ربهشماراولیةتشکیلشهةهایشهرقرارداشتوهستدرکناريکيازدروازه بازارآمل

ايناساسمي بر بود. کالبدیاصليشهر عناصر مکاناستقرار عنوانبخشمرکزی، به آمدو
کالبدبازاربامعماریمتفاوتخودبافتتاريخيشهررادربرگرفتهوتابهامروزموجوديتخودرا

کرده حفظ آمل بازار معدوداست. مازندرجزو استان سرپوشیدۀ و دائمي است.بازارهای ان
دهد.هایاينبازاربابازارهایايراني،زمینةمطالعاتيبسیارمهميرادراختیارقرارميشباهت

فضایآن در استکه شده گرفته نظر در تام يكجامعة آملچون بازار حاضر، مطالعة در
وهمایدوردرجريانبودهمناسباتوروندهایاقتصادی،فرهنگيواجتماعيشهرازگذشته

هاييازآنپايداروقابلمطالعهاست.شناسايياينوجهاززندگيبازارشهراکنوننیزدربخش
تحوالتآملچشم فهممناسباتشهرآملودركتغییراتو اندازهایوسیعيبرایمطالعهو

وچشماجتماعيآنفراهممي بايداززوايا بازار ازآنجاکهمطالعةپديدۀ ایمختلفاندازهآورد.
بین مطالعة فرهنگيصورتگیرد، اجتماعيو اقتصادی، نتايجرشتهسیاسي، البته و ایناگزير

شهریآملبهدستميچنینپژوهشيفهمدقیق جامعة جمعتریاز شناساييو آوریدهد.
نماييعناصراصلياطالعاتمیدانيدرمورداماکنوکارکردهایاجزایبازارآملباروشمکان

کند.ترميهامطالعةحاضررادقیقبازاربرنقشه


 هاي پژوهش پرسش
بود؟هایشکلگرفتهلفهؤارآملبراساسچهمزالگویکالبدیباـ1
گیرند؟کارکردهایاصليبازارآملدرچهارتباطيباالگویکالبدیآنقرارميـ2
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 ساختار كالبدي بازار آمل

بازارهایطراحيـ1شوند:بهدوگروهاصليتقسیمميگیریکلازنظرنحوۀشبازارهایشهری
کهبهنشده بدون؛ بهنیازهایجامعهوصورتنامنظمو بنا مسیرتوسعةخود نقشةقبليدر

قبليهایشکلاندوگاهبعدازمدتيباتغییرشکل،طراحيشدهوجايگزينمردمرشدکرده
هایايرانيپسازاسالمبودند،اينبازارهاهمتأثرازسبكبازارهایطراحيشده؛کـ2.اندشده

کنند.اينبازارهاپیرویميشکلایدرداراینقشهازپیشطراحيشدهبودندوازاصولويژه
پنجگروهجایدارند:تكمحوری)خطيياطولي(،بازارهایچندمحوری،بازارهایصلیبيدر

 (.113-1936:122)رجبي،ازارچهای،ب)متقاطع(،بازارهایمنظومه

نظرنحوۀشکل آملاز الگویبازار از استو طراحيشده بازارهایمنظميا گیریجزء
ساختارکالبدیبازارکند.امانپیرویميوبازارهایخطيياطوليوالگویبازارچهبهصورتت

بهشتيشروعوخیابانشهیدرضاويژهدربخشراستةبازارازتقاطعخیابانمهديه،امامآملبه
سمتجنوبمي به و ميشمال-شرقيشود پیدا ادامه فضایمحالتمختلف در و کندغربي

ازسمتراستةشرقيپلقديمهرازخیابانآيت(.درگذشتهکالبدبازار1933:23)يداهللپور،
هایاصليورودیبهاتراهکرد.تغییرادامهپیدامي،شده)ژاندارمریسابق(آغازودرجهتذکر

است.جاييفوقراسببگرديدهشهرجابه
هایسبکيوبازارآملتحتتأثیراقلیممرطوبوپربارانکرانةدريایمازندرانازويژگي

ويژه ميمعماری سود عليای که هويتبرد و محیط و نیازها تأثیر تحت بودن مسقف رغم
ارد.باعنوانمثالکاربردمصالحچوبدراحداثبنایبازارفرهنگيجامعةشهریآملنیزقرارد

بهوفورصورتگرفتهاستوازاينروامکانساختبناهایمرتفعدرآنوجودندارد.
عناصرکالبدیگوناگوندربازارهایکهنايرانهويتيمستقلودرعینحالوابستهبه

 دارند. آنيکديگر افزونبر تجاربازار مرکز ميکه شمار به فعالیتتشهر هایاجتماعي،رفت،
بود.بازاردررابطهباعملکردهايشدرامتدادمذهبي،فرهنگيوسیاسيرانیزدرخودجایداده

بازارهایراه کالبدیشکلخاصيبه نظر اينويژگيارتباطياز داشتو قرار هایاصليشهر
 بهدودستهقاسنتيبود. بهاجزایکوچكعناصرکالبدیبازار تریبلتفکیكبودندکهخود
تیمچهتقسیممي اولعناصرسازندۀهويتتجاریبازارمانندراسته،چهارسو، ووغیرهشدند:

(.1966:3کنندهنیازهایبازارمانندمسجد،حماموغیره)بیگلری،عناصردومکامل
یاقتصادیآننیزچونتوانمندبازاربهمانندمرکزشهرهایکهنايرانعملکردداشتهو

هایهایجامعهومردمقرارداشتبیشازهرعنصرديگریمتکيبهفعالیتنیازهمدررابطهبا
اينمقالهبهبررسيعناصرکالبدیبازار1935:01)رجبي،بودهاستمردمدرحوزۀاقتصاد .)

مي شهری جامعة و اقتصاد در آن کارکردهای و اآمل تا تداومپردازد چگونگي مسیر اين ز
فرايندهاوکارکردهایدورۀسنتدرفضایشهریجديدبررسيشود.
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 اقتصادي و تفكيک فضایی بازار آمل كاركرد
پیشهمهم سپستولید و تجارت ايراني سنتي بازار اقتصادی کارکرد استترين ساير وری و

دربازارهایسنتي کردنخستاست.کارکردهایبازار،ارائهخدماتمتفاوتومکملبرایدوکار
هاومشاغلبهصورتمجزاازيکديگراست.اعضایيابيبرایحرفهگزينيمکانايراننحوۀجای

کهدربازارآملنیزمانندديگربازارهایيكصنف،راستهبازارمخصوصبهخودرادارند،چنان
دوزان،مسگرانوازارنمدماالن،کفشهایمخصوصبهخودمانندبسنتي،بازارياندارایراسته

 بودند. برنجفروشان وعمدهسراجان، اصليبازار قالبراستة آملدر تجاریشهر ترينمراکز
چشمهآغازوتامرکزاصليازپلدوازدهقبلهایفرعيآنسامانيافتهبود.راستةاصليراسته
ميکاشي ادامه بايابد.محله تجاری عناصر ديگر مياز آمل تیمچهزار چهارسو، به وتوان ها

بازارمسجدجامعقسمت تیمچةبازارآملاستو تیمچةسعادتتنها اشارهنمود. کاروانسراها
تشکیلمي بزرگرا تیمچة هم با سعادتاستکه تیمچة میوهديگریاز تیمچة چیاندهند.

بعدهابهآناضافهشدهاست.
کند.دهنهوفضایدرونيمغازهازالگویمشابهيپیرویميساختمانبازارازنظرابعاد

بهطورهادارایويژگيهایمختلفبهفراخورنوعفعالیتآنصنففضاهایفعالیت هايياست.
کليبهدلیلنوعمصالحونقشهساختمانيوشرايطفرهنگيواجتماعيبیشترواحدهایبازاربه

هااغلبدارایدومسیردسترسيهستنديکيازمسیرزهصورتيكطبقهاحداثشدهاست.مغا
طرفهاازدويابند.مغازهبهباراندازوانبارهاراهميکهراستهاصليبازاروديگریازپشتمغازه

(1933:05جوارپیوستههستند)يداهللپور،مهایهديگربهمغازهطرفدرارتباطباگذروازدو


   راسته

هایبهممتقاطعتشکیلشدهاستودردوطرفآندکانهایعمودبرهموزراستهرآملابازا
اند.باتوجهبهاينکهبازارآملازيكراستةاصليتشکیلشده،پیوستهدريكرديفقرارگرفته

.هريكازاندبودههایفرعيآنبهصورتعمودبرهم،حاصلتوسعةبازاردرمعابرفرعيراسته
پیشهاستهاينر اصنافيا يکياز به پیشهها اختصاصداشتو ازلحاظفعالیتوران هم با ها

اندمانندنمدماليوآهنگری.بازارآمليکيازبازارهایاصیلايرانياستکهدرسازگاریداشته
ترينبخشترينراهومعبرشهریشکلگرفتهاستبههمینسببراستةاصليمهمامتدادمهم

هایبازاربهدلیلرطوبتوبارندگيزياداغلبفاقدطاقهستندراستهراصليبازاراست.وعنص
پوشاندودرهنگامهاراميهاازدوطرفتاحدودیفضایباالیراستهدارحجرهوفقطبامشیب

آنهایبرجستةبازارآمل،کارکردمسکونيشود.يکيازويژگيبارندگيمانعازريزشبارانمي
هایبازارنامهچنديندکانمسکونيرادرنزديکيراستةاصليازطريقوقفنامتواناستکهمي
 مشاهدهنمود.

ازنظرشکلنیست مانندسايربازارهایسنتيايرانبهمعماریاجزایاصليبازارآمل .

مغازه و روباز موجود، شیبفضاهای سفالي سقف دارای پیشها با دار برای حفظآمدگي

کنندگانوکاالهایعرضهمراجعه هاحاضربسیاریازمغازهدرحالشدهازريزشبارانبودند،
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وازفضایبازراستةبازاربرایعرضههستندآمدهباورقآهنسفیدياچادردارایسقفپیش

ازاررادهداجزایاصليبتحلیلکالبدیبازارشهرآملنشانميکنند.کاالهایخوداستفادهمي

فرعيتشکیلدادهراسته کاربریتخصصيبودند.هایاصليو استکهدرگذشتهفضاهاييبا

ـ2دوزان(راستةعطاران)کفشـ1بازارآملازدهراستهتشکیلشدهبود،کهعبارتهستنداز:

استةرـ5)مسگران(راستةگروسيـ6)سراجان(نوراستهـ2دوزانراستةپاالنـ9راستةحبشي

 ـ0نمدماالن آقاعباس 3راستة ـ هاشمي بازارـ3راستة پايین نیاکيـ11راستة راستة

روتشهرومردمآناست.بازارآملبخشثکنندۀهابیان.وجودبازارونوعراسته(فروشي)برنج

تهرانبودهعظیميازکاالهایروستايیانعرضهمي کردوبیشترينارتباطتجاریاينشهربا

است.



 چهارسو

میدانچهچهارسو صورت نامبه به بازار راستة چهار که است کفشای نوراسته،های دوزان،
پاالن ارتباطمينمدماالنو يکديگر با آنجا يابنددوزاندر چهرسو راستة، دو محلبرخورد از

نوراسته بازارآملبهازنظرارتباطيواجتماعيازمیادينمهمتواسآمدهپديدنمدماالنو
بازارايرانيدارایارزشمکانيوبرخالفبازارهایايرانمانندچهارسوی.اينفضاآيدشمارمي

به چهارسو.خرابشدهاستاکنونایبود،کهدارایحوضچه .چهارسواستفاقدسقفوطاق
مشايي به محل در مشايي تکیة وجود تکیهدلیل )حبیبي، است چهارسخرازمعروف يا(. و

دست توسط کشاورزی محصوالت فروش مرکز مشايي کلهمیدانچة بقالي، بود، پزی،فروشان
مقدم،مرتضوی)درآندايربودهاستنیز،نانواييفروشيومیوهفروشيدوزی،يخخراطي،لحاف

 (.بزاز

گردهمفروشانامروزهنیزمانندسابقدراينمیدانچهبرایفروشمحصوالتخوددست

مانتوآيند.مي چون مشاغلي به را جایخود بود داير آن در گذشته در که ،فروشيمشاغلي

دوزانوتغییرکاربریمیدانمشايي،راستةوبهدلیلازبینرفتنکفشدادهغیرهوفروشيگل

.نبهبازارچهارسومعروفشدهاستدوزاکفش

 سعادت تيمچه

جايگاهتجار.شودهایيكودوطبقهگفتهميضایسرپوشیدهباحجرهتیمچهدربازارآملبهف

هایايرانيبهتجارتيكنوعکاالطرازاولوبنکدارهایبزرگيبودهاستکهبهمانندتیمچه

باتوجهبهاينکه.هایايرانياستهایبازارآملفاقدمعماریخاصتیمچهتیمچه.پرداختندمي

معمتیمچه از معمولمتأثر دستة در هم است، صفويه از بعد دوران قراراری آن شکل ترين
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حسینعطار،همگیرد،يعنيدارایدوطبقةمسقفمستطیلشکلاستمانندتیمچةسیدمي

بازارآملدرواقعدارای.چیانایکهدارایيكطبقةمسقفهستندمانندتیمچةمیوهدردسته

اندازه،وسعتوحجممبادالت.انداشتغالداشتهفروشيهخردهورانباغلبپیشه.يكتیمچهبود

  ت.رداشتنتیمچهتأثیرگذاربودهاسباالیبازرگانيبازارآملد
هایبازارآملاستکهازيكطرفباحسینعطارياسعادتازجملهتیمچهتیمچةسید

ارتباطداشتبدين سرا با ازسمتديگر و امرگونراستةاصليبازار تسهیلدر هکهبهمنظور

تجارتکاالوايجادامکانديدبیشتربرایباالبردنمیزانفروش،انبارکاالدرمحلفروشوجود

گیریبرایخريدارآسانشود.صمیمداشتتات

اند،مشاغلموجوددربازارباتوجهبههایبازارآملامروزهتغییراتفراوانيکردهتیمچه

تعصرجديدوعدمنیازوضرورتديگرکاربریندارندوياباحفظماهیتتغییرتغییروتحوال

پاالن بازارآملنیزدردوزی،کفششکلدادندمانندنمدمالي، دباغيومسگریوغیره. دوزی،

استارتباطباتغییرنوعفعالیتاقتصادیوبهتبعآنتغییرمشاغلازحالتتخصصيدرآمده

تیمچة نوع)مانند همه امروزه نمدماالنکه بازار و درآمده زرگرها صورتبازار به سعادتکه

است(.مشاغلرادرخودجایداده

 

 بازارچه

بازارهایکوچکيمي آملبه شهر در هفتگيدگوينبازارچه و برایتأمیننیازهایروزانه که

مي تشکیل محله هر )سلطانساکنان شود 1931زاده، بازارچه65: همة(. فشرده صورت به

واحدهایخدماتعموميرادرسطحفضاييمناسبيگردهمآوردهوبهصورتگستردهسبب

استقرارواحدهایمختلفگشتهاستوباوجودداشتنمقیاسکالبدیکمتریازبازاراصلي،در

زارچهبهنوعيشود.بنابراينباهایکليخدماتيوتولیدیواحدهایبازارديدهميبازارچهويژگي

مي تلقي محله اصلي گذر يا بازار ضمنراستة عمومي خدماتي واحدهای عنوان به که شود

گوييبهنیازهایمحليساکنانبهکارآييبهتربازارمادرکمكکردهودرتوزيعمتناسبوپاسخ

 (.135-1936:130است)رجبي،کمشدنترددهابهسمتمرکزشهرنقشبسزاييداشته
هایایکهدرفضایبازدرمیدانمیدانچهـ1فضایبازارچهدربازارآملبهدوصورتبود:

تجاریدرونشهریازجنبهواهمیتکارکردیکمابیشهمانندفضاهایبستهبرخورداربوده

بهصورتگذردربخشيازمعبراصليـ2محلهعباسوکاشياستمانندبازارچةمشايي،آقا

ترازدرمواردیعرضآنبخشازمعبرکهبازارچهدرآنجایداشتپهنوداشتمحلهقرار

خريدارانومردممحله،برایعابرانايجادزحمتمعاملههایمعبربودتاتوقفوسايرقسمت

هایبازارآمل،داشتنمحله.ازويژگيديگربیشتربازارچهنکندمانندبازارچةشاهاندشتونیاکي
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نامایگونهتجاریاستبه-مسکونيترکیب به محله مرکز تلفیقدو وهایمشاييکه محله

تاقسمتبزرگيازبافتمسکونيتحتنفوذمستقیمبازارچهسببشدهاستمحلهشاهاندشت

قراربگیرد.

بازارچه نبودن ويژگيمسقف از شمال مناطق خورهای در است. آمل بازار ديگر های

هایمحلةبازارومحدودۀآنبهوسعتمحلهوجمعیتآنبستگيسعتبازارچهيادآوریاستو

بازارچه بنابراين داشت. از: بودند عبارت آن محدودۀ و آمل بازار ـ1های مشايي ـ2بازارچة

 شاهاندشت 9بازارچة آقاـ 2عباسبازارچة کاشيـ بازارچة رویروبه.محلهنیاکيـ6محله

شد.دررابطهبانقشبازارچهدرزندگيوحافظهکهبازاربرپامييگریبودازجاهایدشهرداری

 گويد:مييکيازمعتمدانبازارآمل ساکنان،



انجیروقیصيصدتادويستاالغدماوندبهاينمنطقهمي” باخودکشمش، آمدو

ميمي برنج عوضش هجدهآورد، برنج ظهر تا بود تومن دو باری برنج روزاربرد.

گفتنمنمخسته،مالمخسته،منمدانستچيهستبعدميگرداندندکسينميمي

مي بعد گرسنه مالم مقداریپولميگرسنه، حسابکنید زار هجده گرفتن،گفتند

اينگونهمعاملهميمقداریجنسمي آندادن. در با کردند. زمانبرکتاالهيبود

.صاحبخرازی( )حبیبي،“هگردوبخرندتونستنديكکیس)پنجقرون(ميپنجزار



رضادرزادهيوسفتوانبهبازارکوچکيکهدرکنارامامهایاطرافبازارآملميازبازارچه

 چاکسر)قرق جمعه(انتهای نمود. اماماشاره کنار در بازارهایبازار جمله از نیز ابراهیم زاده

هایبازارترينبازارچهست.اينكبهمعرفيمهمشدهاهفتگياستکهدرآمليراستهبرگزارمي

کنیم:هارابابازارآملبیانميپردازيمسپسنقشآنومحدودۀآنمي

گذاریشدهنام(محلهمشايي)اينبازارچهباتوجهبهناممحلقرارگیریآنچهمشايي:بازارـ1

کهدرايننددوزیازجملهمشاغليبود،لحاففروشيپزی،نانوايي،بقالي،میوهاست.خراطي،کله

داشت. وجود میدانچه يا مشاييفروشدستبازارچه بازارچة در را محصول نوع همه ها

(.فروشکیفپور،تند)قليفروخمي

شاهاندشتـ2 بازارچة : آن قرارگیری محل نام به توجه با بازارچه (محلهشاهاندشت)اين

ونام خوردن سبزی کدو، مرغ، هندوانه، روستايیان که بود مکاني است. شده سايرگذاری

برایفروشبهآنجخودمحصوالت عالوهاميرا نیزدرآندايرفروشيبرآنچندخردهبردند.

 (.،بزازمقدمبودهاست)مرتضوی
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کاشي آقاعباس، بازارچهبازارچة ديگر از نیاکي و محله چندبودندهايي بر عالوه که،

تخم،فروشيخرده ماست، چون روستايي محصوالت فروش کدومحل و،مرغ، خربزه خیار،

و اينبازارچهغیرههندوانه حالحاضر در دلیلضعفعملکردبود. به فرسودگيکالبدی،،ها

بنابراينبازارآملکهدرگذشتهازکارکردهایتؤاماناند.غیرهتعطیلشدهوتغییرنیازهایمردم

امروزهبهبازارشهریمحدودایبهرهميایوبازارشهریومنطقهدوالگویبازارچةمحله برد،

ت.شدهاس

تجارتمنطقه در بینسهمبازار هرایو نقشاقتصادیآنبود. الملليجنبةديگریاز

شهرونواحيتابعآنمحصوالتيداشتکهعالوهبررفعنیازهایداخليبهديگرنواحييادنیا

شد.چنانچهدرمنابعتاريخيوجغرافیاييازشهرآملبهعنوانيكشهربازرگانييادصادرمي

ترينکاالیشهرمزبورازگرفت.مهمهاصورتمياست،کهصادراتآنبهخارجتادوردستشده

 (.1920:02؛اصطخری،31-1955:31اسفنديار،ديرزمانابريشمبود)ابن



 كاركرد ارتباطی بازار آمل

ارتباطيدربازارمهم ميترينمحور بازارفضایشهریايراندرگذشتهبهشمار زيرا هایآمد،

تدريجوگرفتوبهترينراهومحورشهریشکلمياصليودائميدرهرشهردرامتدادمهم

تولیدیگسترشمي نیازهایبازرگانيو کاملبابنابراينيافت.متناسببا بهطور توسعةبازار

هرها،(.بازاربهعنوانحلقةمهمارتباطيش1931:51زاده،نحوۀتوسعةشهرمرتبطبود)سلطان

دردستداشت اجتماعيوفرهنگيجامعهرا واقعشدندرکناريکيازهنبضاقتصادی، با و

هایاصليشهريااماکنمتبرکههموارهازويژگيگذربودنخودسودجستهاست)رجبي،دروازه

1905:01.)

،مواصالتيوعاملارتباطي.بودندگذر،میدانودروازهازعناصرارتباطيبازارهایايراني

رغمحوادثالجیشيشهرآملسببشدتاهموارهدرطيتاريخپرفرازونشیبخودعليسوق

مازندرانبهشهرهایبي راه آملبرسر قرارگیریشهر شود. مصنوعيماندگار طبیعيو شمار

از مازندران مرکز در شدن واقع و البرز جبال سلسله شهرهایجنوبي و ايران فالت مرکزی

هایمتعددهایدورتاکنونسببرونقکسبوتجارتدراينشهربودهاست.احداثراهمانز

باعثرونق فرحآباد( ریبه جادۀ کرانهساحليدريایمازندرانو عباس)جادۀ زمانشاه در

کهدراينزمانبسیاریازبناهایشهرکهبرنحویاقتصادی،اجتماعيوکالبدیشهرگرديد،به

همیناثر گرفتند. نوسازیقرار مرمتو مورد بودند بینرفته غیرطبیعياز عواملطبیعييا

محلي حکام مرکز استقرار سبب مجاور، تجاری مناطق ديگر به مناسب دسترسي قابلیت

روسببگرديدتاروستايیانطبرستاندراينشهربود.استقرارآملبرسرراهتجاریوکاروان
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اينامتیاز،روزهایمعینيازهفتهياماهدرمراکزمعینيازشهرجهتمبادالتبابرخورداریاز

(.1933:116پور،کاالهایخودتجمعوفعالیتنمايند)يداهلل

 

 گذر

هاييکهازمیانراه،شود:نخستشبکةارتباطيشهرآملازنظرکاربریبهدودستهتقسیممي

دوضمندارابودنکارکردحرکتيونگذرماریوشهریميمحلهوبرخيازفضاهاوبناهایمع

نیزمیسرمي را کوچه،هادکهبهآننسازعبوری،دسترسيبهواحدهایمسکونيوسايربناها

مي اطالق گذر و راسته کوی، )همان، بودنراه،دوم(.116شود دارا ضمن که هستند هايي

ا اينکاربریساختهکارکردعبوریوحرکتيازلحاظاقتصادیو فضاهاييبا جتماعيدرکنار

بستوهارابهاصلي،فرعي،بنتوانآنهایمعابرمياند.دربافتقديمآملبراساسويژگيشده

ازاند.بندیکرد.معابراصليدررونقاقتصادیبازارهایسنتيتأثیرگذاربودههادستهکوچهباغ

بازارچةکاشيتوهایبازارميگذرهایاصليمحله بازارچةشاهاندشتو انبهمیدانچةمشايي،

درمرکزثقلهندسي محلهاشارهنمودوديگرمراکزاصليکهبافاصلهازراستةبازاروتقريباً

(.115محالتقراردارند)همان،

 

 ميدان

وزياادواریکهدرآنبازارراستمیدانفضایبازیدرداخلوگاهيدرکناربرخيازبازارها

.هاجزءجدانشدنيبازاربهمعنایمتداولآنبجزدرچندموردنیستنداينمیدان.دوشبرپامي

گاهآمدندودرکناربازاربهشمارميفروشيلحاظاقتصادیمحلمناسبيبرایدستازهامیدان

دربازارآملبه(.999-1906:992پروشاني،)اندکاربردمذهبي،سیاسيونمايشينیزداشته

(.زرگرمسائلي،)زنيومحرمدرآنجابرپابودمراسمسینهدوگفتنمیدانمشايي،میدونينیزمي

مي کشتينیز آنجا در که جاييبود )گرفتند آمل(.بزازمرتضویمقدم، بازار میادينديگر از

را(ع)عسگریحسنمیدانچةامامو(میدونييامیدانگاهي)عباستوانسبزهمیدان،میدانآقامي

سبزهمیدانآملازجملهمیادينياستکهباقرارگرفتندرنزديکيدروازۀشرقيآمل.نامبرد

.استکردهبینبازاروديگرنقاطشهرارتباطبرقرارمي
 

 دروازه و پل

شماردروازه تاريخيبه گذشتة ارتباطيشهرهایايراندر عناصر از يکيديگر آيندکهميها

اندبیشترجنبةحفاظتيوامنیتيداشته توجهبهاينکهشهرآملدروازۀطبرستانبهشماربا.
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گونهنامدرتاريخخودبدينهااسفنديارازآنرفت،خوددارایچهاردروازهبودهاستکهابنمي

هانیزدرپل(.1955:01،اسفنديارابن)“الجبلالبحر،باببابجرجان،بابگیالن،باب”:بردمي

هاشدند،کهعملکردآنهاساختهميرویرودخانهومسیلروبرهایکاروانگذشتهدرمسیرراه

فقطازجهتارتباطينبود نهتنهادرداخلشهرپل.ندهادروازۀشهربودبرخيازاينپل. ها

مانند(.963-1909:951قباديان،)محلاجتماعبلکهبرایفضاييتفريحوخريدوفروشبودند

.آيدهایاصليشهربهشمارميپلدوازدهچشمهدرآملکهيکيازدروازه

درشهرآملصورتگرفتهاست1996ایکهبررویعکسهواييسالبراساسمطالعه

قراربیندودروازۀشرقيوشماليوشمالغربي-راستةاصليبازارآملدرامتدادجنوبشرقي

دارایراه تجاری، راه بر عالوه گذشته آملدر شهر اينکه به توجه با ایوهایمنطقهداشت.

عمدهبین ديگر دروازۀ دو است، نقاطبوده ديگر اندههاييبوترينراهشهریبا در تجارتدکه

اینقشمهميداشتهمنطقه مهمميبنابرايناند. يکياز شهر،هایترينويژگيتوانگفتکه

بازاربهعنواناهرماقتصادینقشمهميدرفرايندهایاجتماعيداشتهوقدرتارتباطيآنبود

(.1931:25ودارد)شفقي،

 

 كاركرد مذهبی عناصر كالبدي بازار آمل
تأثیرگذاربودهعقايدمذهبيدرايرانبرکلیةجنبه بعدازورودهایزندگيوشکلشهرها اند.

،مساجدبهصورتمراکزعمدۀمذهبيشهرهایايراندرآمدندودرمرکزشهريابهايرانهاعرب

مي احداث آن نزديكبه بسیار يا اصلي بازار چونطول مذهبي عناصر ديگر مانند و شدند

اند.نیازهایبازارنیزبودهۀزادهبرآورندحسینیه،امام



 مساجد

کاربریمسجددرشهراسالمييكفضایبسیارحائزاهمیت بابا بازار هایمتعددبودهاست.

مسجدجامعشهرارتباطاجتماعيوکالبدینزديکيداشتهاست.نزديکيموقعیتمکانيمسجد

برایهاوآنشدهاستبهبازار،سببسهولتاستفادۀبازاريانازمسجددرانجامفرايضدينيمي

مراج اينمساجد روحانیون مذهبيبه امور ميمشورتدر عه اطالعاتمذهبي،مبادلهکردند.

تجاری سیاسيو میاناخبار گروهدر و ارتباطيافراد کارکرد فضایمسجد هایاجتماعيدر

حرفه و تجارت به وابسته مردم بود. آن بازار درون خودمسجدهای برای اغلب خاص های

همچنینافرادیکهدريكمحلزندگيميمسجدیجداگانهمي دنددرمرکزهرکرساختند،

کارکردآموزشيازديگرکارکردهایمساجدایازمناطقمسکونيمساجدیميمحله ساختند.

 



 

 

 

 

 
 

93وناکنتشتهگذازآملزارایبرکرداکتالتحوبررسي

 

 

 

مساجدبزرگ جلساتتدريسمذهبيدر تربرگزارميتروعموميبود، :1905شد)خیرآبادی،

 سیاسيايراننیزبسیاربرجستهاست.-(.عالوهبرآن،نقشمسجددرتاريخاجتماعي31-33
مسجدهاازفضاهایورودیهرکدامازمساجدباخصوصیاتکارکردیآنمتناسباست.

ای،شوند:مسجدجامع،مسجدومدرسه،مسجدمحلهبندیميلحاظکارکردیبهانواعزيرطبقه

:1902زاده،ای)سلطانای،مصال،مسجدمقبره،مسجدگورستان،مسجدنمازخانهمسجدناحیه

مسجدارگ،مسجدمنتسببهرجالسیاسي،مسجددربار،مسجدروستايي،(.مسجدجمعه،92

هاینژادیومسجدبهنامشهرهایبزرگ،مسجدبهنامفرقةخاصاسالمي،مسجدبهنامتیره

(.23-1953:61محلي،مسجدزيارتي،مسجدرباطيوبیاباني)سعیدیرضواني،

وربراساسسندبهدستآمدهسهنوععالوهبرتقسیمبندیکارکردی،مساجدکلکش

نوعدوممساجدیاستکهجنبةهستند.است:يكنوعآنمساجدیاستکهدارایموقوفات

سازماناسنادوکتابخانةمليايران،) تاريخيدارندنوعسوممساجدیاستکهموقوفاتيندارند

وحانیونبهتجاروپیوندهایوجودمسجددربازار،گوياینزديکير(.261111191سندشمارۀ:

 است. بوده گروه دو اين میان اقتصادی و تقسیمبنابراينمذهبي به توجه کارکردیبا بندی

بازارآملوجودداشتهوداردبهشرحزيرطبقه مساجدیکهدر شود:بندیميمساجدکشور،

ایومصال.ای،مسجدناحیهمدرسه،مسجدمحله-مسجدجامع،مسجد

اجتماعيدرحیاتشهریوترينمرکزدينينقشمسجدجامعبهعنوانمهم:جدجامعمسـ1

ترينراهدرونشهریدرکنارمهممانندمسجدجامعآملموجبشدتادربیشترشهرهایبزرگ

شود شکلبنا آن داخل در نیز بازار و بود متصل شهر مهم دروازۀ دو يكيا به اغلب که

1902زاده،)سلطان،گرفتمي بافتکهنشهرآمل13: مرکز کانونو مسجدجامعآملدر .)

همبرایبرپايينمازجماعتکاربریداشتهومدرسه-همبهصورتمسجدوقرارگرفتهاست

است.استقرارمسجدجامعدربازارآملسببشدهاستتااجزایمهمتجاریبازارچونتیمچه

 گیرند مجاورتآنقرار در چهارسو برطرفکردنو بازارياندر فضاييبرایتجمع مسجد، و

هایمتعددباشد.مشکالتيکديگروشرکتدرمراسم

هایمدرسه-مدرسه:مسجدجامع،مسجدآقاعباس،مسجدهاشميازجملهمسجد-ـمسجد2

       شود.بازارآملهستندکهدرآنجاعلومدينيتدريسمي

محله9 مسجد عليـ مسجدحاج هاشمي، مسجد آقاعباس، مسجد مانند مساجد نوع اين ای:

عالوهبرکارکردديني،محلتجمعمردممحلهدرکوچك)سابق(ومسجدامامحسنعسگری

زاده،هایآموزشيوغیرهبودهاست)سلطاناجتماعي،فعالیتهنگامبرگزاریبسیاریازمراسم

1902:15.)
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ایتوانباتوجهبهنقشفرامحلهای:مسجدجامعومسجدسبزهمیدانراميمسجدناحیه-2

گونهمسجددانست.هااززمرۀاينآن

شمسيساختهشدهو1952:اينمسجددرجواربقعةمیربزرگقرارداردکهدرسالـمصال6

   .درسبزهمیدانآملقرارگرفتهاست

،همدرزمرۀمساجداوقافيقراربندیمساجدکلکشوروجهبهدستهمساجدبازارآملبات

تاريخي.اينمساجدعبارتنداز:الف.مساجداوقافي:گاههمهيابخشيدارندهمدرزمرۀمساجد

هااوقافخاصيداشتند،مانندمسجدازبازارهاوقفبودنديابسیاریازمدارسوجوامعدربازار

حاجعليکوچك)سابق(،عباس،مسجدهاشمي،مسجدجامعآملومساجدیچونمسجدآقا

مسجد حسنعسگری، امام سبزهمسجد مسجد نیاکيو مسجدمیدان. تاريخي: مساجد ب:

مسجدآقا مسجدجامع، مسجدحاجعليکوچك)سابق(، مسجدامامحسنعسگری، عباس،

مسجدهاشمينیاکي ميو بنابريننقشرا اينگونهمساجددانست. جملة هایاصليتواناز

نهفتهاست)سعیدی،آيدبهعملميایکهازآنمسجدبیشتردرکیفیتعملکردونوعاستفاده

(.1953:93رضواني،



  تكيه و حسينيه

گرفتزنيمورداستفادهقرارميخوانيوسینهشدکهبرایروضههايياطالقميحسینیهبهمحل

اينمراکزدرزمانصفويهبهدلیلانجاممراسمعزاداری.وبیشتربهصورتمنازلمسکونيبود

بودندبهحسینیهمعروف شده به. قاجار دورۀ نمايشمذهبيپديدميدر و .آيدتدريجتعزيه

خوانيبهنمايشهانیزتعزيهالبتهدرحسینیه.ساختندتکیهنامیدندفضاييراکهبرایتعزيهمي

دربرخيازشهرهانیزفضاهای(.1902:139زاده،سلطان)آنکهتغییرنامدهدشدبيگذاشتهمي

هایمهمدرطولبازارهایدرحقیقتحسینیه (.10همان،)نامندمزارهاراتکیهميساختهشدۀ

.اندتردرمحالتمختلفپراکندهشدههایکوچكاصليدرهستةمرکزیشهرواقعوحسینیه

ساختنحسینیهمانندمساجدنشانگرايمانمذهبي،شخصیتاجتماعيواتحادصنفياستکه

اينموضوعبه میانصنفويژه صدقميدر کندهایموجوددرمجموعةبازار حسینیهمانند.

کههرمحلةمسکونيحسینیةمخصوصبهایگونهمساجددرسراسرشهرپراکندههستندبه

 دارد را )خود 1905خیرآبادی، :111-33 و(. بودند محله صورتمرکز به ايران تکايای اکثر

هایويژهدرشهرستانتکايایمعدودینیزبه.شونداقعميهموارهدرطولسالمورداستفادهو

عملکردینداشتندوتنهادرهنگامعزاداریو کوچكوبرخيازروستاهادرطيفصولتقريباً

(.1952:139زاده،سلطان)شدندمياستفادهديگرمراسمجمعي
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حسینیه يا تکايا شکلفضايي يا مستطیل صورتمربع، اغلببه استهشتضلعيها

هادربرخيازشهرهابهصورتفضاهایواقعدرمرکزایکهتکیه(،بهگونه1935:112)رجبي،

هایشهربابلدرمرکزمحله،بسیارسادهوتنهاشامليكاتاقمستطیلشکلاست،مانندتکیه

اندوگرفتههایاصليقرارهایقديميامادرهمینشهرتعدادیحسینیهدرکنارراستهمحله

اينفضاهای1902:10زاده،هایبزرگووسیعاست)سلطانهاشبیهبهطرحخانهطرحآن .)

به رمضان و صفر محرم، روزهایعزاداریمخصوصاً در ومذهبيبیشتر روزهایعاشورا ويژه

هاوتکايا(.حسینیه1931:61شود)شفقي،تاسوعاوياهنگامفوتافرادیازبازارياناستفادهمي

طورمعمولسرباز،درمناطقکوهستانيسردودرمناطقگرموخشكدرمناطقمرطوببه

حسینیه هستند. مسقف و مهمسرپوشیده سرپوشیده تلقيهای بازار سرپوشیدۀ فضای ترين

ردرون.معموالًدرتکايایداخلبازارموقعیتمسجدبسیارمهماستبدينمعناکهيادشوندمي

(.حضوريك1935:119يادربیرونوليهمجوارباآن)رجبي،کايامسجدساختهشدهاستت

شودکهازلحاظبصریهموارههایشهری)میدانومیدانچه(موجبميبنایمذهبيدرمفصل

اينبناهایمذهبي اهمیتحضور احساسشود. اينفضاها درنقاطمهمارتباطيشهرحضور

:1902زاده،نامیدند)سلطانیاریازشهرهامرکزمحلهراحسینیهياتکیهميچنانبودکهدربس

22.)

هرطايفهتکیهياحسینیةمخصوصبهوهایمتعددیتشکیلشدهطايفهشهرآملاز

داشتهاست خودرا حسینیهبهنامهمانطايفهشناختهمي، يا اينکهبهکاراينتکايا با شود.

حاليهياحسینیهدرمناطقمختلفايرانيکساننیستوليدرآملدربردندواصطالحتکی

هایکنند.ازکارکردهایمهمتکیهکههردواصطالحرايجاستبیشترازواژهتکیهاستفادهمي

عزاداریامامحسین بسیاریازتکیهدرماهمحرموسوگواری)ع(آمل، وقفاينامراست. ها

زارموقعیتمسجدبسیارمهماستبدينمعناکهحداقليكمسجددرتکايایداخلباهستند

وجوددارد)همان، همةتکايا کنار در داخليا چنان119در آمليکياز(. تکايایبازار کهدر

اينتکیهکهمشاييدرمجاورتمسجدجامعوديگرمساجدبازارواقعشدهاست.تکاياترينمهم

میدونييامشاييتکیه(واقعشدهيامهمشهری)میدانچةمشاييهاینامدارددريکيازمفصل

استومختصبهطايفةمشايياستودارایموقوفاتبیشماریاستکهازجانباينطايفه

توانهایديگربازارآملميازتکیهوقفشدهاست.)ع(برایانجاممراسمعزاداریامامحسین

.استجاورتراستةاصليبازارقرارگرفتههارانامبردکهدرمتکیةآملي
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 زاده امام

بهکسيميامام زاده آناننیز12گويندکهنسبتشبهيکياز بهمقبرۀ امامشیعیانبرسدو

بهوجودميگونهبناهادرشهرهايكناحیةهستهاين.شودزادهگفتهميامام آورندایمهميرا

ازمسجکهاهمیتمذهبي اغلببهمکاندجامعميشانفراتر وشودو هایاصليبرایديدار

نیز و شهروندان ميتجمع تبديل زيارت )شوند 1905خیرآبادی، :32-39 ازامام(. يکي زاده

فضاهایمهمتشیعدرشهرهایايراناستکهباتوجهبهمرکزيتشاندرشهروانتصابشانبه

ابندياهمیتميگانةشیعهخانداناماماندوازده هازادهنیستندبرخيازآنهاامامهمةزيارتگاه.

مذهبي مدرسان )هستندمقابر 133همان، عده( مزار بنابرين مذهبي بزرگان از ای نقشنیز

بافت بسیاریاز برخيازمؤثریدر استزيرا بهاهایشهریداشته تدريجبهيكينمزارها

مي تبديل شهری تأمینمجموعة برای که وشوند خدماتي عمومي، فضاهای زائران، نیازهای

(.1902:10زاده،سلطان)شودهاساختهميتجاریدرپیرامونآن

کانونيبرایاجتماعمردمازمناطقمختلفهستندهاهایبازارآملومحدودۀآنزادهامام

محالتبازا نزديکيمحلهيا در مجاورتراستةاصليبازار، واقعشدندر رهمدرجهتکهبا

زادهمعصومومانندامامانددادنبهراستةبازارآملودرخودکفاييآنمنطقهنقشمهميداشته

قاسم.امام امامزاده صورتزادهبسیاریاز به و واقعشده مجاورتگورستانشهر هایآملدر

گرفته آنقرار متصلبه يا يكتکیه جوار اينمرکبدر اماماند، لحاظموقعیتزادهگونه از ها

هایشهرآملزادهاستقراریوکارکردیدرمجاورتشهرياحومةآنقراردارند.بسیاریازامام

شده بافتکهنشهریواقع نوعدر اين از برخي هستند، خود شاخصمحلة عناصر از و اند

برندطيخودبهرهميهادرمجاورتدروازۀغربياينشهرقراردارندوازموقعیتارتبازادهامام

امام يكفضایمانند خود ارتباطي موقعیت دلیل به شهری مذهبي فضای اين ابراهیم، زاده

آوردهتفرج جوارخیابانطالبآمليبهوجود اقتصادیدر بدينترتیبميگاهيو تواناست.

يازيارتزادهگفتامام یرویجاذبةتوريستهابهفراخورشمارپیروانومشتاقانخودونگاهها

تأثیرمي تماميبافتوطرحشهر کانونيبرایاجتماعگروهزيارتيبربخشييا هایگذارندو

(.30)همان،آيندهایقوميونژادیمختلفبهشمارميگوناگونمردم،آدابورسوموتیره

مذهبياينعن کارکرد بر اجتماعيآن اصرعالوه قابلبررسياستجنبة نیز جامعةها .

ودردکردنبازاريانعالوهبرنمازجماعتروزانهدرجلساتهفتگيهیئتمذهبينیزشرکتمي

هایآملبرایهريكازطايفهداشتند.پاميبر (يوتعزيهزن)سینهایمحرمهرسالمراسمويژه

جلساتهفتگيآنانفرصتمناسبيبرایمالقات،هایجداگانهخوددسته بحثوایداشتند.

 .گودربارۀمسايلاقتصادی،سیاسي،ازدواجواخبارواطالعاتبازاربودهاستوگفت
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 بازار آمل كاركرد اجتماعی و سياسی
مهم از يکي اجتماعي همبستگي بازارتقويت که زيرا بود ايران سنتي بازارهای ويژگي ترين

اجرایاحکامدولتي.بودهاستاجرایاحکاموتصمیمات،ترينمکانحلوفصلاختالفاتمهم

 به مردم به احکام اين ابالغ و انجامطور آن به مشرف فضاهای يا بازار فضای در معمول

واقعازديداجتماعيبهدلیلبسیاریآمدوشدافرادجامعه(.در1935:59پذيرفت)رجبي،مي

رسانيامروزیداشتهبزرگاطالعازطبقاتگوناگوندربازار،ايننهادعملکردیماننديكمرکز

 )فروتن، 1906است مهم951: مقام در بازار شاه(. سهترين محور يك شهر حیاتي گانةراه

درکنارمحوراقتصادیتشکیلمي بهطورمثالدرهنگاماجتماعي،مذهبيوسیاسيرا دهد.

عواملخارجييادبحران ستگاهحکومتيبهمثابةهایاجتماعيوسیاسيبهويژهدرمقابلهبا

ازحجره داشتهو اجتماعيمردمنقشفعاليبهعهده آنسنگر فضاهایعموميواقعدر و ها

مي استفاده است)رجبي،برایتجمع 1935شده با52: همراه اجتماعيسببتردد کارکرد .)

رادمختلفاست.هایگوناگوناجتماعيبازاربرایافازدحامدربازاراستکهخودبیانگرجذابیت

ها،تعارضاتسیاسيواجتماعي،مجازاتمحکومینتوانگفتبازار،محلبرخوردبدينترتیبمي

هابودهاستومجرمین،مکانعرضةمنزلتاجتماعي،نبضشهرودرواقعمکانتبلورانديشه

کردسیاسيآنکارکردديگربازارکهنمودفراوانيدرجامعةشهریداشته،کار (.56-55)همان،

اند)الشیخعلي،ايرانايفاینقشنموده هایسیاسيواجتماعياست.بازارهادربسیاریازجنبش

1952 بنیان (.125: از يکي ثروت انباشت بازنمود معنای به بازار که آنجايي اصلياز های

استوبودهشودهموارهدرساختاروفرايندهایسیاسيتأثیرگذارمحسوبميگیریشهرشکل

هانیزدرپيآنبودندکهبازارراهرچهبیشترتحتسیطرۀخوددرآورندواغلباينکارحکومت

مقرراتيانجاممي طريقوضعقوانینو از قرارگاهدادندکهرا تضاد در منافعبازار عرفو با

(.1903:33گرفت)جباری،مي

شکل سبب که بازار کارکردی انواعويژگي بازارفعالیتگیری فضای در اجتماعي های

نقشمي جامع مسجد و داشتيشد جامعه گوناگون ساختارهای پیوند در کانوني و. بازار

هایاجتماعي،سیاسيواقتصادیدرشهرهایيکيازعواملمهمدگرگونياطرافآنهایمحله

همینمنظرقابلبررسياند،کارکرداجتماعيبازارومسجدجامعدرشهرآملازاسالميبوده

 است.
بهمناسبتتولدرضاشاه سند)چراغانيکردنبازار سازماناسنادوکتابخانةمليايران،

شمارۀ هایمختلفبهمراسمدعاونیايشبهدرگاهايزدمتعالباحضورگروه(،231111135:

مرکزاسنادانقالب)ويژهطبقاتمختلفاصنافبهمنظوررفعخطرازشاهنشاهدرمسجدجامع
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شمارۀ سند کسبه(،11653112:اسالمي، راهتحصنتاجرانو براینداشتنوجه سازیبهها

تجارتو به ضرر کسبو سندشمارۀ)غیرهدلیلعدم مليايران، کتابخانة و :سازماناسناد

هاييازکارکرداجتماعيبازارآملدانست.تواننمونهرامي(231119153

ترينتشکلاجتماعي،صنفيوسیاسيدروران،مهمتوجهداشتاصنافوپیشهبايستي

دوره از برخي در و بودند بحرانگذشته بروز هنگام در صورتها به اجتماعي هایسیاسيو

مي اقدام روشمتشکل يکياز تعطیلکردند. اقداماتحکومت، با مخالفتبازاريان هایاعالم

ق دو در بود. بحرانکردنبازار بسیاریاز بازاريانشهرهایايرانبارناخیردر هایاجتماعي،

دکان فعالیتبستن از برخي با را خود مخالفت بازار، در خود تصمیمهای و هایگیریها

،انقالبمشروطیت،نهضتمليق(1910)کردندازجملهدرجنبشتنباکوهااعالمميحکومت

بارهابازاريانباتعطیلکردنبازار،مخالفت(1960)سالميوانقالبا(1923)شدنصنعتنفت

)سلطان کردند اعالم استعمار عوامل حکومتو با را خود 1931زاده، از91: يکي بنابراين .)

توانهمزمانباکارکرداجتماعيبازارموردبررسيقراردادنقشسیاسيبازاروهاييکهمينقش

يکيازبازنمودهایکارکرداجتماعيبازارآمل(1922)برستانبازارياناست.تشکیلجمعیتط

ایبهناماتحاديةاستکهتوسطمالکانوبازرگاناناينشهرتشکیلشدبهدنبالآناتحاديه

شورایعاليجبهةآزادیآملتوسطتجاروبازرگاناناينشهربهمنظوربهدستآوردنآزادی

شد تشکیل واقعي عدالت و شمارۀ)کامل سند ايران، ملي کتابخانة و اسناد :سازمان

239112213.) 
درجرياناليحة نهضتامامخمینياهمیتداشتند. سايرشهرهایمازندراندر آملو

دربابلمانندسايرشهرهایکشور،علماوبازاريانبهصحنه(1921)هایايالتيوواليتيانجمن

فعالیت عمومينسبتبهاصولضدقانونيوضدهایفراوانيبرایآآمدندو گاهساختنافکار

درجريانقیام خردادنیزدرشهربهشهردرپيمذاکرۀ16شرعيآناليحهبهعملآوردند.

اهللکوهستانيتصمیمبهخودداریازهایامنیتيشهرباآيتنمايندگانبازاريانبههمراهمقام

هاييکردندکهملوبابلبرایاعتصابوتعطیلبازارتالشهرگونهاعتراضگرفتندامابازاريانآ

دست با اينتصمیمبهثمرنرسید)روحبخش،گويا ناصری( گیریعاملاصلياعتصاب)پرويز

(11111262:،سندشمارۀمرکزاسنادانقالباسالمي،)(1931:163

 

 كاركرد خدماتی بازار آمل
عمومي خدمات ارائه کاربری با آببناهايي حمام، قهوهمانند نانوايي، غذاخوری،انبار، و خانه

عمدتاً غیره مانندراستهمؤسساتاعتباریو مراکزتجمعشهرها مراکزمحالتدر و هایبازار
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خانهوغذاخوری،مؤسساتاعتباریانبار،نانوايي،قهوهتوانبهحمام،آبشدندکهمياحداثمي

 . اشارهنمودغیرهو

بوداننقشآب سال ايام در آن از استفادۀ و پرآب فصول در آب ذخیرۀ برای نیز بار

 راهينیزاحداثميانباردرکاروانسراهایبینآب(.1909:233)قباديان، :1909شد)قباديان،

تبادلافکاروبحثاجتماعي،سیاسيو،گوودرمحالتيادربازارنقشمکانگفت(.حمام233

ومراکزخدماتيديگرکهبهعرضةموادغذاييخانه،غذاخوریکرد.قهوهايفامياقتصادیرانیز

ومي خريداران آشامیدن و خوردن خستگي، رفع برای سنتي بازارهای سطح در پردازند

به استکه ميفروشندگانبوده ورودیبازارها يا نزديکياماکنمتبرکه معمولدر توانطور

ایخدماتيچونهتوانسايرمغازههاميمشاهدهنمود.درکناراينمکانهایآنرابیشترنمونه

مردانگيورشدفتوتوافتادگيدرمیاناقشارنمادزورخانهنیزمشاهدهکرد.قصابي،نانواييرا

دلیلدربازارهایشهريامحله،زورخانهمحلتجمعاصنافهمینجامعهبهويژهبازاريانبود.به

رسانياسالميالحسنهبهعنوانيكاهرممهمکمكردرونبافتبازارسنتيمراکزقرضبود.د

درجبرانکمبودهایموجود،نقشفعاليراايفانمودهوبرمبنایتعاونمیاناقشاربازاریشکل

 )رجبي، است 1935گرفته مي112-111: آمل بازار خدماتي عناصر از حمام(. به ها،توان

.انهونانواييدرزيراشارهکردخقهوهانبارها،آب
 

 هاي عمومی حمام

اندازهوشست به اسالم دين در تطهیر و پیامبر)ص(شو سخن بر تکیه با که اهمیتدارد ای

اختصاصداده(االيمانالنظافتمن) حمام نام به اينامور دادن برایانجام اينفضاييرا اند.

نظافتواستراحتبرایمکانمحلي ودارایارزشاجتماعيبسیارباالييبود، کهفضاييزيرا

فصلکارهایروزمره آننیزبرایحلو زمانيمعامالتتجاریدر و صورتميبود گرفت.ها

شدند.درهایاصليشهر،راستةبازارويامراکزمحالتساختهميهااغلبدرمسیرگذرگاهحمام

(.69-1931:62عفاضالبهمیشهعملمهميبودند)شفقي،ها،تأمینآبودفيابيحماممکان

اندهایبازارقرارداشتههایبازارآملنیزدرمسیرگذرهایاصليشهرياراستهبسیاریازحمام

 تأثیرنبودهاست.هابييابيآنانبارها(درمکانکهنزديکيبهمنابعآبي)رودخانةهرازياآب
هایبازارآملومححمام حمامگروسي-2حمامرجائي)مشايي(-1دوۀآنعبارتبودنداز:

ازقديمي-9)سبزهمیدان( رویمسجدحاجعليهایبازاربودکهروبهترينحمامحماماشرف،

حمام-5عباسحمامآقا-6نامه()وقفنژاددرچاکسرمحلهحمامصالح-2کوچكقرارداشت

نیاکيمحلهسه پايینراهيقادیمحله، و )جوربندی، -3محلهحمامقادی-0(چيقهوهبازار

محلهقرارداردکهمالکیتحماميدرنیاکي-3(فروشکیفپور،حماميدرائراييراسته)قلي
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حمام)وقفاستآنوقفي و يوسفنامه( شاهاندشتهایمعروفديگریچونحمام خاندر

پاشان،مکاظمبیگ،چهارسوق،بقال،عطار،ساچمهمحله،حمامحله،حمامچرخفلكدرقادی

چنیندوحمامقديميدرهم(.1955:51)ستوده،هاباقينماندهاستمسگربازارکهاثریازآن

هاادارۀپستوتلگرافاحداثشدهاستمحلهکهدردورۀرضاشاهتخريبوبهجایآنهارون

(.02)همان،

 
 انبار آب

نواحيآب در بیشترانبار در و بوده زندگي برایتداوم ملزوماتمهم، جملة خشكاز و گرم

انبارهاشامليكمخزنانباروجودداشتهاست.اينآبمحالتشهریوروستاهايكياچندآب

ایشکلدرداخلزمینبودکهرویاينمخزنرابابزرگمکعبيامکعبمستطیلويااستوانه

گنبدیمي راهپوطاققوسييا موارددو بعضياز در اينمخازناغلبيكو پلهبرایشاندند.

داشت مخزن از باندبرداشتآب نیز کوهستاني نواحي در ازوجودی. بیشتر نسبتاً بارندگي که

،سارونهرهایدائميافصليجريانداردنواحيگرموخشكاستواغلبدرايننواحيچشمه

انبارهادرکردندکهتعدادآبانباراستفادهميمعمولازآبورطبرایذخیرۀآبقابلشرببه

 )قباديان، خشكاست و گرم مناطق از کمتر نواحي 1909اين درآب(.911-233: انبار

شهرهایکنارۀدريایمازندراننیزمواردمعدود،درمحالتيوجودداشتکهدربرخيازفصول

آبقابلشرب امکاندسترسيبه اينسال با سواحلحالشکلکليآبنبود در بجز انبارها

(.912جنوبيکشوربهمانندمناطقگرموخشكبودهاست)همان،

انباردرشهرآمليکيازمعدودشهرهایمازندراناستکهدرگذشتهتعدادبسیاریآب

وتکايایشهرآنوجودداشت.برایاستفادهازآبآشامیدني،درساختارکالبدیخانه،مساجد

انبارهاييکهدربازارومحدودۀآنوجودداشتشد.آبانبارهاپرميحوضيبودکهازآباينآب

پلهداشته61-51انبارگردمانندیدرپشتمسجدهاشميبودکهبیشازآب-1:عبارتبودنداز

-2(.فروشموکتايتي،شد)هدانبارميوآبازطريقجوبيکهدرکوچةايمانيبودوارداينآب

درپايینبازارجلویمنزل-9زادهبودمیدانجنبمنزلمقصودنیاوملكانباریدرسبزهآب

شريعت منزل کنار آبعدل زاده داشت امامآب-2انبار وانبار تنگ کوچك، که ابراهیم زاده

بزازترسناكبود)مرتضوی نباریوجودداشتکهارویکاروانسرایساداتيآبروبه-6(مقدم،

(.ستودهنیزدرکتابخودنامچند22/0/1930اکنونبازارروزشدهاست)سلیماني،مصاحبه؛

بدينآب موجوددرشهرآملرا ميانبار آبگونهياد يوسفکند: شاهاندشتيانبار محله،خاندر

(.1955:112)ستوده،انبارامیرمکرمانبارشاهعباسيوآبانباریدرپايینبازار،آبآب
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گونهبودکهباايجادنهر،آبرودخانةهرازرابهداخلانبارهابدينرسانياينآبنحوۀآب

بهآبنهرروانمي افشودوبرایتصفیةگذاشتندتاآبصهاييميانباربرودوگزنهکردندتا

ازآب مينمكانبار استفاده کلوخمانند )قليکردندهایيیالقيدرشتو در،(فروشکیفپور،

هایزيادیبودندوباکوزه،ازآنانبارهادارایپلهريختند.اينآبانبارميهارادرآبتابستانآب

هایسرخيدرآببودباصافکردنآنبهوسیلةپارچةتوریازگرفتنددرحاليکهکرمآبمي

توجهيشهرداریانبارهابهدلیلبياينآب(.متأسفانهبزازکردند)مرتضویمقدم،آناستفادهمي

اند.تخريبشده1991-1992وتأسیسچاهدرسال



  خانه قهوه

خانهدراصلمحليبراینوشیدنقهوهبودوبراینخستینباردرقزوينودرزمانشاهقهوه

انتقالدردورۀشاهعباساولبهدلیل.فرهنگايرانيشد/طهماسباولصفویواردمعماری

قهوه.هایمتعددیدرسطحاينشهربناشدندخانهپايتختازقزوينقهوه مکانيخانهدرابتدا

بابهويژهدردورۀقاجاريه،ووليازاواخردورۀصفوی،مخصوصبرایحضوراعیانواشرافبود

شاهزمانناصرالديناز.استفادهکنندهاتوانستندازآنعموممردمميهاخانهقهوهرونفگرفتن

.داریدرشهرهایبزرگازجملهتهرانشناختهشدوعمومیتيافتخانهبهاينطرفپیشةقهوه

تابودهایمختلفخانهنهتنهامحليبراینوشیدنقهوهبودبلکهمحليمناسببرایگروهقهوه

حماسي،بحثوجدلوای،باورهایخودرابهصورتاجراینمايشازراهنقلحکاياتافسانه

بهيکيازخانهتدريجاينقهوهبه(.1932:116ساريخاني،)اعتقاداتدينيبودتبلیغکنند ها

.پرداختندعرضةموادغذاييميتعموميدرشهرتبديلشدندکهبهعناصرخدما

قهوهمشهورترينقهوه آمل، بازار واقعخانة در بود. چهارسو بازار هرخانةرمضانيدر در

قهوهراسته ای از: بودند عبارت که داشت قهوهقهوه-1خانه و شاهاندشتي جاللي خانةخانة

سید آن واقف و است وقفي آن مالکیت که بود نمدماالن راستة در استجوربندی محسن

زارخانهدرحالحاضردرراستةنمدماالنقرارداردکهامروزهبهبا(.اينقهوهبزاز)مرتضویمقدم،

خانهنائیجينزديكتکیةمشاييبودکهاالنبهفروشگاهقهوه-2است.هاشميتغییرنامداده

زادهکهدرتیمچةخانةفوالدوقاسمقهوه-9.(چيقهوهخانگيتبديلشدهاست)جوربندی،لوازم

قهوهمیوه از و دارد قرار ميخانهچیان شمار به آمل بازار آيندهایقديمي تقيهوهق-2. خانة

نانواييازديگرفضاهای:نانوايي(.بزازجنیدیکهدرتیمچةسعادتقراردارد)مرتضویمقدم،

هارسانيعمومياستکهدرتهیةموادغذاييبازاريانومردمتقريباًدربسیاریازراستهخدمات

 .وجودداشت
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نانواهایمعروفعبداهللمحسیا” حسینکرياز بود. راستة)مسیحا( بانكملتدر ميکنار

ترازآنمحمدیبودکهاالنبرقراراست.نانواييدرنوراستهپیشازمننمدماليبودکهپايین

نانوايي طرفمشاييمحله مشايي، ايندايرۀ همدر آقایپهناور زمانمننبود. در اما بود

(.عطار)عطارزاده، “داشت



 كاروانسرا

 مرطوب مناطق کاروانسرای از پیرویشکلشمال خشك و گرم مناطق کاروانسراهای کلي

بااينکهدربیشترکاروانسراهایشهری،فضاييبرایچهارپاياندرنظرنميمي گرفتند.درکند.

رفتند.بهخريدميبستندوواناتخودرادرآنجاميکهروستايیانحیشدميبهمحليگفتهآمل

 واالغبود.داریاسب،خردرواقعمحلنگه


مي” غذا حیوانات به آنجا ميدر دريافت تومان يك يعني زار پنج مبلغ و “کردنددادند

(.کیففروشپور،)قلي

 

 از: داشتعبارتبودند قرار بازار محدودۀ در نام-1کاروانسراهاييکه به کاروانسرايي

 درابتدایوبعدازپلدوازده-2.حبشيدرانتهایبازارنوراسته،پشتتکیةمشاييوجودداشت

زيرااينعناصردربازار،هانیستچشمهکاروانسراييوجودداشتکهدرحالحاضراثریازآن

اند.ازبینرفتهغیرهانباروهامانندآبوبسیاریازآنآملتابعشرايطخودبوده

 

 بازار آمل كاركرد مسكونی
قومي،محلهيکيازعناصرعمدۀشهرهایاس طبقاتي، الميبودکهبراساسعواملاقتصادی،

شد،مذهبيراسببمي-شد.محلهنوعيهمبستگياجتماعيزباني،صنفيومذهبيتشکیلمي

هموارهثروتمندانيبودندکهقسمتيازداراييخودراصرفعمرانوآبادانيمحلة بهطورمثال

خدم احداثبناهایعموميو باني و کنند بهخود بنابراين مرکزاتيگردند. در معمول طور

هایبزرگومتوسطفضاهایمذهبي،تجاریوخدماتيخاصآنمحلهوجودداشتهکهمحله

تأثیرگذاربودهاست)سلطانهاگراييآنراکزخدماتيبردروناينم 1902زاده، ساختار(.13:

کردایبروزميدرمیانافرادشهر،مسئلهاجتماعيجامعةايرانيدرگذشتهبهنحویبودکه،اگر

انديشیددرایخودوهمسايگانشوسپسبهديگراهاليشهرميهرفردنخستبهمنافعمحله

بهعنواننمادیشهریواجتماعينمايانگرهمبستگيويکپارچگيمردم بازار اينحالتتنها

.(91-1931:91زاده،آمد)سلطانشهربهشمارمي
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شهرهایمتقس ادارۀ در تسهیالتي ارائه موجب متفاوت و متعدد محالت به شهر بندی

توانيافتکهدردستيراميکنندۀصنايعدلیلکمترشهربازرگانيوتولیدهمینشد،بهمي

هاوبرابریمطلقبخشیدنبهمحالتمسکونيکوشیدهباشد.اينامرسوایمواردیمحوتفاوت

هرهایايندورهاستوباشروعصنعتوتوسعةروابطاجتماعيوتولیدی،استثناييخاصش

 تجارتو منسوخمييننوهایروشرشد استکه شهرها حقیقتشکلادارۀ در گیریگردد.

مقیاسفضایساخته در تأثیرهایوسیعشده آن نیازهایساکنان و سلیقه تمايالت، از که تر

-1939:199)فالمکي،استجتماعيوفرهنگشهرنشینيآنانبازگوکنندۀنظاما،پذيرفتهاست

متفاوتيبامنطقة(.192 بخشمسکونيبهعنوانمنطقةاصليوخصوصيشهر،کارکردکامالً

ايندوبايکديگرارتباطارگانیكدارندوبخشمسکوني،مکمليبرایبازار ازاستبازاردارد. ،

اگروهيازواحدهایمسکوني)محله(ومرکزاصليترينواحددرشهر)منزلشخصي(تکوچك

ماننددارند.خانوارهاخدماتخوداندواتصالسلولشهر)بازار(همگيبهشدتبهيکديگروابسته

تر،کنندونیازهایروزمرۀساکنانازمحلهونیازهایپیچیدهراازمرکزمحلهوبازاردريافتمي

هایمحلهنیزدرارتباطدائمباشود.مغازهازبازارمرکزیتأمینميترتروکاالهایگرانمحرمانه

فراهمميبازاربودهوکاالهایموردنیازآن ازطريقتجار ها (.1905:113گرديد)خیرآبادی،

محالتدرشهرهایاسالميمرکزیباعناصرعملکردیخاصدرمقیاسمحلهداشته،درنتیجه

:1953راصليومشتركمراکزمحالتبودهاست)سعیدیرضواني،است.مسجدوبازارچهعنص

116-112.)

ويژگي از و محالتگوناگونيتشکیلشده آملاز بازرگانيهایشهر دورهمحالتشهر

ازآنکهدرسفرنامهچنانمندبودهاست.اسالمينیزبهره نامبردهميها محلةچاکسر،ها شود:

صنعتکاراتي )محلة آسیابجنجار دريا(، ساحل )در بیور پل امامن(، )با آسیاب(،سر و زاده

خل،کاروانسرامحله)درابتدایشهر،نزديكهرازکهسر)باآسیابآبيوآبدنگ(،گیريلياودنگ

کاروانسرا آببه است(، معروف باغبانانبارچال گورك، گالکش، خوشمحله، وش،محله،

اودشتمهدی درويشخل، کلشمحله، اساميکوچهخلخلو ميو ياد بدينگونه را کند:ها

گران)صغالنيعنيکوچةآهنگرانکوچةهرازسر،سرحمام،چهارسو،مسگربازار،عطار،بقال،نعل

-1952:191ريزند()ملگونف،پاژان)جاييکهساچمهميبیگي،کوچةساچمهيامسجد(،کاظم

نفر،91056داندوجمعیتشهررامحلهمي10خیابانو11(.مهجورینیزآملرادارای123

(.1920:920کند)مهجوری،دستگاهيادمي1611ها،تعداددکان93030تعدادخانه

سفرنامه نشانميبررسيمنبعتاريخيو اساسها بر دهدکهمحالتقديمآملبیشتر

وآب عناصریچونکاروانسرا اسماشخاصو نامشغل، درحاليگذاریشدهانبار کهمحالتاند،
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گذاریشدهاست.اينبدانجهتاستکه،امروزينبازارومحدودۀآنبیشتربراساسطايفهنام

روبودهاست.شهرآملبهدلیلازنظرکالبدیشهرآملدرطولتاريخباتحوالتگوناگونيروبه

هایانتقاليدردوره(م1196ق/225حملةسلطانمسعودغزنویدرسال)تهاجموتخريب

لفهمهميدرؤاستودرنتیجهتحركجمعیتيناشيازمهاجرتهموارهمحساسيقرارگرفته

دورانيکهشهرآملبهدلیلآتشتغییرکالبدیشهرآملبوده در سوزی)آتشسوزیاست.

سیلقمری(1996 گرديديا ويران متعدد نقاطگروه های از مختلفي باهای نزديك و دور

هایجداازهممستقرشدندوامروزههایفرهنگيمتفاوتبهشهرکوچکردندودرمحلهويژگي

داده محالتآن به را محلسکونتاصليخود و طايفه اينمحالتعبارتمهماند.نام ترين

ازگذرهایمهممحله)محلهوکاشيمحله)قطباصليبازارآمل(،شاهاندشتهستنداز:مشايي

.بازار( نیاکي و بازار بيپايین ارتباط داشتهواسطهمحله بازار با اندای )ازهارون. نیز محله

هایاصليبازاروورودیبازارازطريقپلدوازدهچشمهبوده(درقسمتشرقيپلواقعراسته

آيند.البتهبايستيارميمحلهنیزازمحالتمحدودۀبازاربهشممحلهوقادیگرجي. شدهاست

جاریشدنسیل دريوكو شدنسد شکسته اثر بر که شد شاه(قمری351-351)يادآور ،

ارمنيهاایازگرجيعباسصفویعده جمعیتازدستو بهآملکوچاندتا را احیاها رفتهرا

 شدهاست.گذاریقومينامپیشینهمحلهبراساستوانگفتگرجيميدلیلکند.بههمین

هااستويافتهازاعتقاداتونیازهایآنفضاهایمسکونيتبلورنوعزندگيمردمونشأت

 هماهنگ نیز اقلیمي و محیطي شرايط استبا بررسي در واحدهایشناختيگونه. معماری

ا اجتماعي، نوعمصالحومسکونيشهرآملبايستيبهعواملگوناگونيچوناقلیمي، قتصادی،

  .آيدترينآنبهشمارميلیميمهمتوجهداشتکهدراينمیانعاملاقغیره

محله يادآوریاستهريكاز معینوشايستة مرز و هایمسکونيفوقدارایمحدوده

تعريف کالبدیمشخصنميهستندشده مانع يا توسطحصار اينمحدوده گذر. بلکه ها،شود

دهد.درواقعاطالعوآگاهيها)خانهياباغ(محدودۀهرمحلهراتشکیلميالكپوياهاکوی

بهطورکليترينعاملتعیینمحدودهبهشمارميساکنانخانهازتعلقشانبهمحلهعمده رود.

 زير صورت به آمل شهر بافتقديم محالت اجتماعي و کالبدی ـ1:استخصوصیاتفضايي،

عرضيبودنحريم ضمنيو اجتماعي( مرزهایمحالت)مرزهایفرهنگيو استقاللوـ2و

رعايتـ9خوداتکاييمحالتمسکونيازنظربرخورداریازامکاناتعموميوتجهیزاتخدماتي

بهکویمحالتبهدلیلحجابسکونتيمحالت راستةاصليبازار سلسلهمراتبدسترسياز

راستةاصليبازار )ارتباطمستقیممحالتبا همیاریتبلورهمجواریـ2( همکاریها، و هایها

میانساکنانمحله)يداهلل روحیةتعاوندر ايجادجومشارکتو 1933پور،اجتماعيو :152-

159.)
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دهندۀآناعمازیتشکیلمجموعةبافتکهنآملبههمراهتماميعناصروفضاهایشهر

مسجد برخالفديگرشهرهایسنتيبازار، غیره و تکايا مساجدو مراکزاصليمحالت، جامع،

بهوسیلةخیابانهایچلیپاييآنايرانکهخیابان قطعکرده، را لبهها و هایطبیعي)هراز(ها

ایمحدودۀآنتوسطمجموعهاست.بااينوجود،بافتمنسجمويکپارچةقديمواحاطهگرديده

باغیرههایشهریازقبیلمیدان،میدانچه،بازارچه،مسجدوهاومفصلازگذرهایاصلي،گره

حوزه و فضاييبافتجديد ارتباط و پیوند خود مي-هایپیرامون برقرار )همان،کالبدی کند

152.)

تك صورت به آمل بازار توسعة و ترشد است شده سبب مسکونيمحوری محالت ا

خودنظامدهد.خطسیرپیرامونایشکلگرفتهبودند،طايفهپیشینهبیشتریراکهبرمبنای

تفکیكمحله ومحورهایآننقشمهميدر ميبازار اينمحالتدرایايفا هريكاز کندو

نیا استوهمزمانبسیاریاز دارا تجاریوخدماتيخودرا زهایمرکزخودفضاهایمذهبي،

مي فراهم مادر بازار از را دکانخود از مستقلي واحد مجموعة ايراني بازار بنابراين ها،کند.

هایعمومياست)میشلهاوديگرمکانها،بناهایمذهبي،حمامها،کاروانسراها،میدانتیمچه

  است.آمدهمي(وبدونبازاريكسکونتگاهبهعنوانشهرپديدن1906:933ويلیامفلور،-بوناين


 بازار آملكاركرد فرهنگی 
يافتهوارگانیكتماميفضاهایمعماریوشهریدرکالبدیبافتقديمشهرهامجموعةتکامل

بههایدورانخودبسیارباارزشهستندکهبهتريننمونهبراینشاندادنفرهنگغنيوانديشه

مي بازتاآيندشمار شهری و معماری مختلف فضاهای فرهنگي،دهندهب. مذهبي، خصوصیات

دورهاجتماعي،اقتصادیوتاريخيجامعةشهریهستندکهازکاراييمناسببرایزندگيدرآن

محورتاريخيوفرهنگيشهرآملکهدربافتبازارقرارگرفتهاست،اند.بودهبرخوردارتاريخي

هاوزادههاوامام،مساجد،تکیهبخشتاريخيشهرچونمحالت،گذرها،فضاهایمسکوني،بازار

شاملمي را شمار.شودغیره به میراثفرهنگياينشهر آملکه بناهایتاريخياصليشهر

مندهستند،درمحوطةاصليبازاراينشهرونواحيمجاورهایبسیاریبهرهروندوازجاذبهمي

 هند.داندوغنایکالبدیاينمحوطهرانشانميآنقرارگرفته
نگاهياجماليبهعناصرتاريخيومعنویارزشمندموجوددرمحوطةاصليبازاروفضای

هایفضاهایمزبور،کارکرددهدکهدرصورتبازشناسيارزشکالبدیپیوستهبهآننشانمي

فرهنگيواجتماعيايناماکندرفضایفرهنگيشهرقابلبازسازیاست.
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فضاييوفرهنگيموجوددربافتبازارکهدرنتیجةعناصرارزشفرسايشبیشازحد

جريانزندگيروزانهوفرايندنوسازیشهردربخشخارجازمنطقةبافتمرکزی)بازارآمل(

حالياستکهترينعاملکمتوجهيبهعناصرموردبحثاست.ايندرصورتگرفتهاست،مهم

عملکردآئیني،اجتماعيودهندهنشاندارکهشهریمعنيهایشهرآملبهشدتازنبودنشانه

.اگرچهاينپديدهوضعیتعموميوفضاهایگوناگونآنباشند،آسیبديدهاستفرهنگيشهر

هایفرهنگيوبسیاریازشهرهایدارایبناهایتاريخيوبافتقديمياستکهدارایارزش

(.1936:112توريستيهستند)رضواني،

اقتصادیشهرآملامکانآنراداردکه-آملبهعنوانمعبراصليوشاهرگارتباطيبازار

رشدگردشگریدر زيرا بهعنوانمجموعةگردشگریدرخدمتتوسعةاقتصادیشهردرآيد،

مانندتوانشهرهایکماقتصادیواجتماعيسايربخشبافتکهنومرکزشهرآملموجبرونق

الموجوددربازارآملخواهدشد.حالزودرهایمشاغلوحرف
اينموضوعبايدبهعنواناحیایعملکردهایفرهنگي،اجتماعيواقتصادیبازارآملمورد

رغمناآگاهيمردمشهربسیاریازآثارتاريخياينشهرتوجهقرارگیرد.جالبآناستکهعلي
ها(زادهامامبقاع(ومحدودۀآن)بقاعودرمحلهيامحالتبازار)مساجد،فضاهایمسکوني،پلو

بوديااگرگفتهشودحماماشرفبهعنوانحمامدورۀصفویدراينمنطقهواقعشدهقراردارد.
بقعةمباركزيدبنعلي)ع(کهدرمنطقةمجاوربافتمرکزیشهرقرارداردوازنظرزيديان

برايناساسباايجادپیوندجهانمحلاعتنااستبخشيازاهمیتآنبازگو میانشدهاست.
ريزیوطراحيفضاييکهازمنظربرنامه–هایتاريخيوفرهنگيشهرباتوسعةکالبدیارزش

ارزش از معیني بخش ميشهری، تشکیل را شهر يك تاريخي عملکردیهای احیای دهد،
مجموعةبازارآملدارایاهمیتفراوانياست.



 هاپيشنهاد
مهماهمـ1 آمل: بازار بافتمرکزیو بهصنعتگردشگریدر تاريخي،ترينعیتتوجه ناصر

توانباتکیهبراينميبنابراين،آملدرمحلهيامحالتبازارقرارداردفرهنگيومذهبيشهر
به.ريزیدقیقيبرایرونقاقتصادیواجتماعيشهروبازارآننمودتوانمندیوظرفیت،برنامه

هاييويژۀشهرهایزيارتيبرخوردارشود.مقبرۀمیربزرگتواندازبرنامهنمثالشهرآملميعنوا
هاهمگييادگاردورانحکمرانيزادهابراهیم،گنبدخضر،مقابرائمةزيدیونظايراينآمل،امام

 اند.علويانطبرستانهستندکهبهدستفراموشيسپردهشده

يااستفادهازامکاناتجديدیفرشکردنکفبازارازطريقسنگ:زاربخشيبهکالبدباهويتـ2
متعلقهويتبازارتوانميهارابتوانبهصورتپوشیدهازنماهایچوبيدرآوردکهنمایمغازه

 تصويربه بازديدکنندگان ذهن در را کشور شمالي بامنطقة است الزم همچنین کرد. سازی
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روشبهره عابرانهاینويگیریاز بارندگيسببدشواریتردد مواقع در که را سقفبازار ن،
پوششداد.،شودمي
دهيکالبدنهادرجرياناقتصادیبازاروسامانقشموقوفه:اعادۀهويتوکارکرداماکنوقفي-9

نگاه آنو داری را خود ها است، داده نشان گذشته موقوفهدر نوسازی به عنايت وعدم ها
آ کهننرهاشدگي است، باعثشده ها بازار کالبدی عناصر بازارتصويریترين در ناخوشايند

بیابند.
هایبازارشماریباتوجهبهفرسودگيمصالحبهکاررفتهدردکان:افزايشضريبايمنيبازارـ2

 دچار مغازه شدهتشآاز آتشسوزی از جلوگیری برای روشسوزیاند. با بايد مکرر هایهای
آتشمناس کاهشداد. ضريبخطررا سوزیبهشدتبهبافتقديملطمهزدهودرجريانب،

سازیوايمنسازیگیرد.مقاومدربافتقديمصورتميهایناشیانهنوسازیاماکنمزبوردخالت
هایحفظبافتقديمبازارآملاست.هایکاروکسبيکيازبهترينروشبافتبازارومحل

رويهيمخالفتباساختوسازبدراينراستا:جامعنوسازیبافتقديمبازارآملتهیةنقشةـ6
هادربافتبازارضروریاست.امریکهبهشدتبهويژهاحداثبناهاييچونپاساژونظايراين

ازنظرزندصدمهميترکیبمشاغلواصنافونیزتردددردرونبازار وپیامدهایناگواریرا
ا مکانفعالیتتغییر وجودرزشملكو آملبه بازار داخلبافتقديم هایصاحبانحرفدر

آورد.مي
مسقفنمودنسقفبازارايمنـ5 راهايناکر:سازیو ازجمله استفاده با اگر هايياستکه

تابستان در گیرد صورت سنتي معماری بارانالگوهای نیز و منطقه گرم و شرجي هایهای
مندانبهبرایعالقهعنصریجذابونیزآوردمراجعانرافراهمميفظتالزمبرایآسامحاسیل

.خواهدبودبازديدازاماکنتاريخي
بخشيبهبازارهایروزانهياهفتگيشهردرمجاورتبازارقديمآمل:امروزهدهيونظمنساماـ0

 در نابسامان صورت به آمل هفتگي و روز برگزاراماميجنوبهایبخشبازارهای ابراهیم زاده
ازسویشهرداریاگرد.درصورتيکهننمايکنندگانبسیارزنندهميدکهدرنظرمراجعهنشومي

برگزاریبازاراختصاصيایبهعنوانمثالمیدانچةمشائيبهمحلمنطقهمرتبطوديگرنهادهای
گیریازتوانگردشگریمکانبهرهروزاختصاصيابدافزونبرتقويتکارکردهایاقتصادیبازار،ا

توانفراهمکرد.بازارروزدرتقويتاينکارکرددربازارآملرامي
ريزیجهتدايرکردنازطريقبرنامه:هایگذراناوقاتفراغتدربازارآملافزايشظرفیتـ3

قصابي نانوايي، سنتي، رستوران چون خدماتي قهوهپزیکله،عناصر يکسخانهو نیازهایواز
مختلفمردمدراينمحدودهبرطرفگرددوازمراجعةآنانبهديگرنواحيشهرجلوگیریشود

امروزهاينگونهآيد.وازسویديگرفضایفراغتيمناسبيبرایاهاليوگردشگرانفراهممي
هويتقديمشهریاستتحتعنوان ردکهاگردنشونامیدهمي“سراسنت”اماکنکهيادآور

منطقةبازاردايرشودبهتراست.




 

 

 

 

 

شناسيايرانهایانسانپژوهش62
 

 گيري نتيجه
شودوبازارنهادیاستاجتماعيکهعناصرديني،تجاری،سیاسيواجتماعيشهرراشاملمي

رفتودرشهرهایدرحوزهفرهنگيايراندرگذشتهبهمثابةبخشمرکزیاقتصادبهشمارمي
بازار.کردروستايیانراتولیدوتأمینميتربخشعظیميازکاالهاوخدماتموردنیازکوچك

شده)منظم(قرارداردبهگیریبازارهایشهریدرزمرۀبازارهایطراحيآملازنظرنحوۀشکل
د.باتوجهبهنکمحوریوهمازالگویبازارچهپیرویميکههمازالگویبازارهایتكایگونه
کاين هیچه هگسترشفضایکالبدیشهر نداشتگونه مرکزيتپیشینبازار ،استهماهنگيبا

خیابان بخشاحداث در تجاری افزايشمراکز و بازار اطراف در متعدد شهرهای جديد های
هستند.درنتیجهبازارآملکهباکارکردبازارهایسنتيناهماهنگهاييازايندگرگونينمونه

هایکندوبهدلیلتحوالتفرهنگي،دگرگونيتواندمانندگذشتهعملنمي،استايرانيبناشده
ازحالتتخصصيخود)کهبیشترجنبةتولیدیغیرهاقتصادی،تغییرنیازهایمردمو-اجتماعي

در جایدهد. خود در مشاغلمتفاوتيرا حفظماهیت، با و خارجشود بود( ازداشته نتیجه
محله بازارچه فرامنطق،ایالگویتؤامان شهریو ميهبازار بهره گذشته در بازارایکه به برد

ترينمعبرشهریقرارگرفته،همچنانازگذر.امااينبازارکهدرمهمشدهاستشهریمحدود
راست.ثجويدودارایعملکردیمؤبودنخودسودمي

اقتصادیبازار تداومعملکرددينيو موقوفاتآننقشمهميدر وجودمسجدجامعو
 و همآملداشته بازار و استاماچدارد اجتماعيبرخوردار فرهنگيو مذهبي، کارکرد از نان

دگرگوني دستخوشتغییراتو نیازها تغییر و زمان مرور به بازار خدماتي عناصر از بسیاری
اند.شده

تامحالتمسکونيبیشتریپیرامونآننظاميابند.رشدوخطسیربازارآملسببشده
عنوانمیراثفرهنگيدرارتاريخيکهدرمحالتويامحدودۀآنقرارداردبهبازاروديگرآث

دهندبلکهدرتوسعةپايدارکشوروبهقالببناهایتاريخينهتنهاهويتکشورايرانراشکلمي
کنند.ويژهشهرآملنقشمهميراايفامي
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