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بررسی تحوالت كاركردي بازار آمل از گذشته تا كنون
شهراميوسفيفر 


معصومهيداهللپور 

تاريخدريافت 1933/11/21:
تاريخپذيرش 1933/2/22:

چكيده
بازارآملازپیشینهتاريخي،موقعیتجغرافیاييوتنوعکارکردی خاصيدرمنطقةشمالي
کشوربرخوردار استودرمقايسهباديگربازارهایشهریايرانکارکردهایگوناگوني رادر
خود متحقق کرده است .بازار آمل عملکردهای چندگانه همزماني مانند بازارهای دائمي،
بازارچههای محلي و نیز بازار هفتگي را دارا است که سبب استقرار فضاهايي با کاربری

مسکونيدرکنارمکانهایتجاریدرکالبدبازارشدهودرنتیجهاينپیوستگيفضايي،

نیازهای ساکنان محلههای مجاور و کل شهر را در دورههای مختلف تاريخي درون بازار
تامینگشتهاست.دراينمقالهنقشکارکردیبازاردرمناسباتشهرآملموردبررسيقرار
گرفته است،بنابراينموقعیتوکارکردهایبازاردرروندساختوگسترشکالبدیشهر
بررسي ميشود تا نقش آن در شکلدهي ساخت فضايي شهر و تأسیس و تداوم حیات
نهادها (مراکزاقتصادی،اجتماعيوفرهنگي)درگذشتهوحالمشخصگردد.نتايجاين
بررسينشانميدهد،کارکردهایاجزایاصليکالبدیبازاردرآملنظمزندگياجتماعيو

اقتصادی شهری را سامان ميدادند .محور اصلي بازار آمل به مانند شريان اصلي ارتباط
ساکنانشهرعملکردهونقشمحوریآندرکالبدشهر،برزندگيروزانةمردمشهردر
زمینه های مختلف تأثیر داشته است :به دلیل آنکه بازار نهادهای اجتماعي ،اقتصادی و

فرهنگيشهریرادرخودجایدادهوبهدلیلمرجعیتخوددرفضایشهری،تداومو
کارکردهایمؤثرآنهاراتاکنونتضمیننمودهاست.امروزهکارکردهایاماکنواجزای

کالبدیدربازارآملبهمانندبخشيارزشمندازمیراثمعنویوفرهنگيشهربهشمار
دهندهتداومارزشآفرينيبازاردرزندگيکنونياينشهرهمزمانبا


دواينامرنشان
ميرون

دگرگونشدنآناست.دراينتحقیقازروشمطالعةکتابخانهایوآرشیویبرایدستیابي

بهاطالعاتمربوطدرکنارروشمطالعةمیدانيمبتنيمشاهدۀمستقیموانجاممصاحبه
استفادهشدهاست.
كليد واژگان :آمل،بازار،تغییراتاجتماعي،فضایشهری،مشاغلسنتي،میراثفرهنگي.

دانشیارتاريخايران،پژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي

کارشناسيارشدايرانشناسي،دانشگاهشهیدبهشتي


 shyousefifar@yahoo.com
masoom8227@yahoo.com
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مقدمه
فضایبازارعناصراصليزندگيشهریمانندمسجدجامعوارگرادردورۀشهرنشینيسنتيو
حتيمعاصردرخودجایداده  است.درايرانبازارنقشبسیار مؤثریدرتحققعملکردهای
سیاسي،تجاریوفرهنگيشهردرايرانداشتهاست.ايننقشبازاردرحقیقتبازتابيازساختار

شهرهایاسالمياست.شهرآمل دراستانمازندراندربخششماليايرانقرارداردو ازجمله
شهرهایکهنايراناستکهدرگذشتهبرسرراهمهمبازرگانيدريایمازندرانوهمچنیندر

یطوالنيمرکزحکومتهای

هایعراققديمومرکزايرانقرارداشتوبرایمدتها


ارتباطباراه
محلي در منطقه شمال ايران بود .موقعیت سوقالجیشي ،مرکزيت سیاسي و مجاورت با
ایاستراتژيك،شهرآملرابهملتقایسرمايهوکاالتبديلکردهبود .
منطقه 


هایبین
گذرگاه
درکناريکيازدروازههایشهرقرارداشتوهستة اولیةتشکیلشهربهشمار

بازارآمل
مي آمد و به عنوان بخش مرکزی ،مکان استقرار عناصر کالبدی اصلي شهر بود .بر اين اساس

کالبدبازاربامعماریمتفاوتخودبافتتاريخيشهررادربرگرفتهوتابهامروزموجوديتخودرا
حفظ کرده است .بازار آمل جزو معدود بازارهای دائمي و سرپوشیدۀ استان مازندران است.
هایاينبازاربابازارهایايراني،زمینةمطالعاتيبسیارمهميرادراختیارقرارميدهد.


شباهت
در مطالعة حاضر ،بازار آمل چون يك جامعة تام در نظر گرفته شده است که در فضای آن
مناسباتوروندهایاقتصادی،فرهنگيواجتماعيشهرازگذشتهایدوردرجريانبودهوهم

اکنوننیزدربخش هاييازآنپايداروقابلمطالعهاست.شناسايياينوجهاززندگيبازارشهر


آملچشم اندازهایوسیعيبرایمطالعهوفهممناسباتشهرآملودركتغییراتوتحوالت

آورد.ازآنجاکهمطالعةپديدۀبازاربايداززواياوچشماندازهایمختلف


اجتماعيآنفراهممي
رشتهای ناگزير و البته نتايج
سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي صورت گیرد ،مطالعة بین 
چنین پژوهشي فهم دقیقتری از جامعة شهری آمل به دست ميدهد .شناسايي و جمعآوری
اطالعاتمیدانيدرمورداماکنوکارکردهایاجزایبازارآملباروشمکاننماييعناصراصلي

هامطالعةحاضررادقیقترميکند .


بازاربرنقشه


پرسشهاي پژوهش
هایشکلگرفتهبود؟ 

1ـالگویکالبدیبازارآملبراساسچهمؤ 
لفه
کارکردهایاصليبازارآملدرچهارتباطيباالگویکالبدیآنقرارميگیرند؟ 

2ـ
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ساختار كالبدي بازار آمل
بهدوگروهاصليتقسیمميشوند1:ـ بازارهایطراحي

کلگیری 
بازارهایشهریازنظرنحوۀش 
نشده؛ کهبه صورتنامنظموبدون نقشةقبليدرمسیرتوسعةخودبنابهنیازهایجامعه و

شکلهای قبلي
مردمرشدکرده اندوگاهبعدازمدتيباتغییرشکل،طراحيشدهوجايگزين 

همتأثرازسبكهایايرانيپسازاسالمبودند،اينبازارها

شدهاند2 .ـبازارهایطراحيشده؛ک

پیرویميکنند.اينبازارها

داراینقشهازپیشطراحيشدهبودندوازاصولويژهایدرشکل 

در  پنجگروهجایدارند:تكمحوری(خطيياطولي)،بازارهایچندمحوری،بازارهایصلیبي
(متقاطع)،بازارهایمنظومهای،بازارچه(رجبي.)113-122:1936،

بازارآملازنظرنحوۀشکلگیریجزءبازارهایمنظم ياطراحيشدهاستوازالگوی

امانپیرویميکند .ساختارکالبدیبازار

بازارهایخطيياطوليوالگویبازارچهبهصورتتو
ويژهدربخشراستةبازارازتقاطعخیابانمهديه،امامرضا وخیابانشهیدبهشتيشروع

آملبه
شمالغربي و در فضای محالت مختلف ادامه پیدا ميکند
ميشود و به سمت جنوبشرقي  -

(يداهللپور.)23:1933،درگذشتهکالبدبازار  ازسمتراستةشرقيپلقديمهرازخیابانآيت
اتراههایاصليورودیبه

(ژاندارمریسابق)آغازودرجهتذکرشده ،ادامهپیداميکرد.تغییر

جاييفوقراسببگرديدهاست .


شهرجابه
بازارآملتحتتأثیراقلیممرطوبوپربارانکرانةدريایمازندرانازويژگيهایسبکيو

معماری ويژهای سود ميبرد که علي رغم مسقف بودن تحت تأثیر نیازها و محیط و هويت
فرهنگيجامعةشهریآملنیزقرارد ارد.باعنوانمثالکاربردمصالحچوبدراحداثبنایبازار
بهوفورصورتگرفتهاستوازاينروامکانساختبناهایمرتفعدرآنوجودندارد .
عناصرکالبدیگوناگوندربازارهایکهنايرانهويتيمستقلودرعینحالوابستهبه
يکديگر دارند .بازار افزون بر آنکه مرکز تجارت شهر به شمار ميرفت ،فعالیتهای اجتماعي،
مذهبي،فرهنگيوسیاسيرانیزدرخودجایدادهبود.بازاردررابطهباعملکردهايشدرامتداد

راه های اصلي شهر قرار داشت واين ويژگي ارتباطي از نظر کالبدی شکل خاصي به بازارهای

سنتيبود.عناصرکالبدیبازاربهدودستهقابلتفکیكبودند کهخودبهاجزایکوچكتری
تقسیممي شدند:اولعناصرسازندۀهويتتجاریبازارمانندراسته،چهارسو،تیمچه وغیرهو

عناصردومکاملکنندهنیازهایبازارمانندمسجد،حماموغیره(بیگلری .)3:1966،
بازاربهمانندمرکزشهرهایکهنايرانعملکردداشتهوچونتوانمندیاقتصادیآننیز
هایجامعهومردمقرارداشتبیشازهرعنصرديگریمتکيبهفعالیتهای

همدررابطهبا 
نیاز
مردمدرحوزۀاقتصادبودهاست (رجبي.)01:1935،اينمقالهبهبررسيعناصرکالبدیبازار
آمل و کارکردهای آن در اقتصاد و جامعة شهری ميپردازد تا از اين مسیر چگونگي تداوم
فرايندهاوکارکردهایدورۀسنتدرفضایشهریجديدبررسيشود .
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كاركرد اقتصادي و تفكيک فضایی بازار آمل
مهمترين کارکرد اقتصادی بازار سنتي ايراني تجارت و سپس تولید پیشهوری است و ساير

کارکردهایبازار،ارائهخدماتمتفاوتومکملبرایدوکارکردنخستاست .دربازارهایسنتي
يابيبرایحرفههاومشاغلبهصورتمجزاازيکديگراست.اعضای


گزينيمکان

ايراننحوۀجای
يكصنف،راستهبازارمخصوصبهخودرادارند،چنانکهدربازارآملنیزمانندديگربازارهای

سنتي،بازارياندارایراستههایمخصوصبهخودمانندبازارنمدماالن،کفشدوزان،مسگرانو

عمده ترين مراکز تجاری شهر آمل در قالب راستة اصلي بازار و
سراجان ،برنج فروشان بودند  .
راستههایفرعيآنسامانيافتهبود.راستةاصليقبلازپلدوازدهچشمهآغازوتامرکزاصلي

کاشي محله ادامه مييابد .از ديگر عناصر تجاری بازار آمل ميتوان به چهارسو ،تیمچهها و
کاروانسراهااشارهنمود.تیمچةسعادتتنهاتیمچةبازارآملاستوبازارمسجدجامعقسمت
ديگری از تیمچة سعادت است که با هم تیمچة بزرگ را تشکیل ميدهند .تیمچة میوهچیان
بعدهابهآناضافهشدهاست .
دهنهوفضایدرونيمغازهازالگویمشابهيپیرویميکند.

ساختمانبازارازنظرابعاد
هادارایويژگيهايياست.بهطور


هایمختلفبهفراخورنوعفعالیتآن
فضاهایفعالیت  
صنف

کليبهدلیلنوعمصالحونقشهساختمانيوشرايطفرهنگيواجتماعيبیشترواحدهایبازاربه
صورتيكطبقهاحداثشدهاست.مغازههااغلبدارایدومسیردسترسيهستنديکيازمسیر
بهباراندازوانبارهاراهمييابند.مغازههاازدوطرف

راستهاصليبازاروديگریازپشتمغازهکه
ديگربهمغازههایهمجوارپیوستههستند(يداهللپور )05:1933،

درارتباطباگذروازدوطرف


راسته
متقاطعتشکیلشدهاستودردوطرفآندکانهایبهم

زراستههایعمودبرهمو

بازارآملا
پیوستهدريكرديفقرارگرفته اند.باتوجهبهاينکهبازارآملازيكراستةاصليتشکیلشده،

بودهاند.هريكاز
راسته هایفرعيآنبهصورتعمودبرهم،حاصلتوسعةبازاردرمعابرفرعي 

استهها به يکي از اصناف يا پیشهوران اختصاص داشت و پیشهها با هم ازلحاظ فعالیت
اين ر 
سازگاریداشته اندمانندنمدماليوآهنگری.بازارآمليکيازبازارهایاصیلايرانياستکهدر

ترينراهومعبرشهریشکلگرفتهاستبههمینسببراستةاصليمهمترينبخش


امتدادمهم
راسته هایبازاربهدلیلرطوبتوبارندگيزياداغلبفاقدطاقهستند
وعنصراصليبازاراست .
هاازدوطرفتاحدودیفضایباالیراستههاراميپوشاندودرهنگام


دارحجره

وفقطبامشیب
شود.يکيازويژگيهایبرجستةبازارآمل،کارکردمسکونيآن


بارندگيمانعازريزشبارانمي
نامههایبازار
چنديندکانمسکونيرادرنزديکيراستةاصليازطريقوقف 

استکهميتواننام

مشاهدهنمود.
معماریاجزایاصليبازارآمل بهمانندسايربازارهایسنتيايران نیست.ازنظرشکل
فضاهای موجود ،روباز و مغازهها دارای سقف سفالي شیبدار با پیشآمدگي برای حفظ
حاضربسیاریازمغازهها

مراجعهکنندگانوکاالهایعرضه شدهازريزشبارانبودند،درحال
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دارایسقفپیشآمدهباورقآهنسفیدياچادرهستند وازفضایبازراستةبازاربرایعرضه

تحلیلکالبدیبازارشهرآملنشانميدهداجزایاصليبازاررا

کاالهایخوداستفادهميکنند .

راستههایاصليوفرعيتشکیلداده  استکهدرگذشتهفضاهاييباکاربریتخصصيبودند.

راستةعطاران(کفشدوزان)2ـ

بازارآملازدهراستهتشکیلشدهبود،کهعبارتهستنداز1:ـ
راستةپاالندوزان2ـنوراسته(سراجان)6ـراستةگروسي(مسگران)5ـراستة

راستةحبشي9ـ
نمدماالن 0ـ راستة آقاعباس 3ـ راستة هاشمي 3ـ راستة پايین بازار11ـ راستة نیاکي
هابیانکنندۀثروتشهرومردمآناست.بازارآملبخش


.وجودبازارونوعراسته
(برنجفروشي)

عظیميازکاالهایروستايیانعرضهميکردوبیشترينارتباطتجاریاينشهرباتهرانبوده

است .

چهارسو
چهارسو به صورت میدانچهای است که چهار راستة بازار به نامهای کفشدوزان ،نوراسته،
نمدماالن و پاالندوزان در آنجا با يکديگر ارتباط مييابند ،چهرسو از محل برخورد دو راستة
آمده استو ازنظرارتباطيواجتماعيازمیادينمهمبازارآملبه
نمدماالنونوراستهپديد  
شمارميآيد.اينفضا مانندچهارسوی بازارايرانيدارایارزشمکانيوبرخالفبازارهایايران

دارایحوضچهایبود،کهاکنون خرابشدهاست.چهارسو به

فاقدسقفوطاقاست.چهارسو
تکیه معروف است (حبیبي ،خراز) .چهارسو يا
دلیل وجود تکیة مشايي در محل به مشايي  
میدانچة مشايي مرکز فروش محصوالت کشاورزی توسط دستفروشان بود ،بقالي ،کلهپزی،
ومیوهفروشي،نانوايينیزدرآندايربودهاست(مرتضویمقدم،

دوزی،يخفروشي


خراطي،لحاف
بزاز).
دست فروشانامروزهنیزمانندسابقدراينمیدانچهبرایفروشمحصوالتخود گردهم

ميآيند  .مشاغلي که در گذشته در آن داير بود جای خود را به مشاغلي چون مانتوفروشي،

دادهوبهدلیلازبینرفتنکفشدوزانوتغییرکاربریمیدانمشايي،راستة
گلفروشي وغیره 

کفشدوزانبهبازارچهارسومعروفشدهاست .

تيمچه سعادت
هایيكودوطبقهگفتهميشود.جايگاهتجار


ضایسرپوشیدهباحجره
تیمچهدربازارآملبهف
طرازاولوبنکدارهایبزرگيبودهاستکهبهمانندتیمچههایايرانيبهتجارتيكنوعکاال

هایبازارآملفاقدمعماریخاصتیمچههایايرانياست.باتوجهبهاينکه


تیمچه
ميپرداختند.

تیمچه متأثر از معماری دوران بعد از صفويه است ،هم در دستة معمولترين شکل آن قرار
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گیرد،يعنيدارایدوطبقةمسقفمستطیلشکلاستمانندتیمچةسیدحسینعطار،هم


مي
ایکهدارایيكطبقةمسقفهستندمانندتیمچةمیوهچیان.بازارآملدرواقعدارای


دردسته
اشتغالداشتهاند.اندازه،وسعتوحجممبادالت

هخردهفروشي

اغلبپیشهورانب

يكتیمچهبود.
باالیبازرگانيبازارآملدرداشتنتیمچهتأثیرگذاربودهاست.
حسینعطارياسعادتازجملهتیمچههایبازارآملاستکهازيكطرفبا

تیمچةسید
راستةاصليبازاروازسمتديگرباسراارتباطداشتبدينگونهکهبهمنظورتسهیلدرامر

تجارتکاالوايجادامکانديدبیشتربرایباالبردنمیزانفروش،انبارکاالدرمحلفروشوجود
صمیمگیریبرایخريدارآسانشود .

داشتتات
هایبازارآملامروزهتغییراتفراوانيکردهاند،مشاغلموجوددربازارباتوجهبه


تیمچه
تغییروتحوال تعصرجديدوعدمنیازوضرورتديگرکاربریندارندوياباحفظماهیتتغییر
دوزی،کفش دوزی،دباغيومسگریوغیره.بازارآملنیزدر

شکلدادندمانندنمدمالي،پاالن
ارتباطباتغییرنوعفعالیتاقتصادیوبهتبعآنتغییرمشاغلازحالتتخصصيدرآمده است

(مانند تیمچة  سعادت که به صورت بازار زرگرها درآمده و بازار نمدماالن که امروزه همه نوع
مشاغلرادرخودجایدادهاست) .
بازارچه
بازارچه در شهر آمل به بازارهای کوچکي ميگويند که برای تأمین نیازهای روزانه و هفتگي
ساکنان هر محله تشکیل ميشود (سلطانزاده .)65 :1931 ،بازارچه به صورت فشرده همة
واحدهایخدماتعموميرادرسطحفضاييمناسبيگردهمآوردهوبهصورتگستردهسبب
استقرارواحدهایمختلفگشتهاستوباوجودداشتنمقیاسکالبدیکمتریازبازاراصلي،در
بازارچهويژگيهایکليخدماتيوتولیدیواحدهایبازارديدهميشود.بنابراينبازارچهبهنوعي

راستة بازار يا گذر اصلي محله تلقي ميشود که به عنوان واحدهای خدماتي عمومي ضمن
پاسخ گوييبهنیازهایمحليساکنانبهکارآييبهتربازارمادرکمكکردهودرتوزيعمتناسبو

کمشدنترددهابهسمتمرکزشهرنقشبسزاييداشتهاست(رجبي.)135-130:1936،
ایکهدرفضایبازدرمیدانهای


میدانچه
فضایبازارچهدربازارآملبهدوصورتبود1:ـ
تجاریدرونشهریازجنبهواهمیتکارکردیکمابیشهمانندفضاهایبستهبرخورداربوده
استمانندبازارچةمشايي،آقا عباسوکاشي محله2ـ بهصورتگذردربخشيازمعبراصلي
درمواردیعرضآنبخشازمعبرکهبازارچهدرآنجایداشتپهنتراز

محلهقرار داشت و 
سايرقسمتهایمعبربودتاتوقفومعامله خريدارانومردممحله،برایعابرانايجادزحمت

محله.ازويژگيديگربیشتربازارچههایبازارآمل،داشتن

نکندمانندبازارچةشاهاندشتونیاکي
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ایکه تلفیق دو مرکز محله به نامهای مشايي محله و
گونه 
ترکیب مسکوني -تجاری است به  
شاهاندشت محله سببشدهاست تاقسمتبزرگيازبافتمسکونيتحتنفوذمستقیمبازارچه
قراربگیرد .
مسقف نبودن بازارچههای مناطق شمال از ويژگيهای ديگر بازار آمل است .در خور
سعتبازارچههایمحلةبازارومحدودۀآنبهوسعتمحلهوجمعیتآنبستگي

يادآوریاستو
داشت .بنابراين بازارچههای بازار آمل و محدودۀ آن عبارت بودند از1 :ـ بازارچة مشايي 2ـ
روبهروی
بازارچة شاهاندشت 9ـ بازارچة آقا عباس 2ـ بازارچة کاشي محله 6ـ نیاکي محله  .
کهبازاربرپاميشد.دررابطهبانقشبازارچهدرزندگيوحافظه

شهرداریازجاهایديگریبود
ميگويد:
ساکنان ،يکيازمعتمدانبازارآمل 

صدتادويستاالغدماوندبهاينمنطقهميآمدوباخودکشمش،انجیروقیصي

”
ميآورد ،عوضش برنج ميبرد .برنج باری دو تومن بود تا ظهر برنج هجدهزار رو

دانستچيهستبعدميگفتنمنمخسته،مالمخسته،منم


گرداندندکسينمي

مي
گرسنه ،مالم گرسنه بعد ميگفتند هجده زار حساب کنید مقداری پول ميگرفتن،
مقداریجنسميدادن.اينگونهمعامله ميکردند.درآن زمان برکتاالهيبود با

(پنجقرون)ميتونستنديكکیسهگردوبخرند“(حبیبي ،صاحبخرازی) .

پنجزار

زادهيوسفرضادر


توانبهبازارکوچکيکهدرکنارامام

هایاطرافبازارآملمي

ازبازارچه
قرق (انتهای چاکسر) اشاره نمود .جمعه بازار در کنار امامزاده ابراهیم نیز از جمله بازارهای
ترينبازارچههایبازار


ست.اينكبهمعرفيمهم
هفتگياستکهدرآمليراستهبرگزارميشدها

هارابابازارآملبیانميکنیم :


پردازيمسپسنقشآن
ومحدودۀآنمي
نامگذاریشده
1ـبازارچهمشايي:اينبازارچهباتوجهبهناممحلقرارگیریآن (مشايي محله)  
،لحافدوزیازجملهمشاغليبودندکهدراين

پزی،نانوايي،بقالي،میوهفروشي


است.خراطي،کله
فروشها همه نوع محصول را در بازارچة مشايي

بازارچه يا میدانچه وجود داشت  .
دست
کیففروش) .
تند(قليپور ،

ميفروخ

شاهاندشت محله)

2ـ بازارچة شاهاندشت :اين بازارچه با توجه به نام محل قرارگیری آن (
نام گذاری شده است .مکاني بود که روستايیان هندوانه ،مرغ ،کدو ،سبزی خوردن و ساير

برآنچندخردهفروشي نیزدرآنداير

اميبردند.عالوه 
محصوالت خودرابرایفروشبهآنج 
بودهاست(مرتضویمقدم،بزاز).
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بازارچة آقاعباس ،کاشي محله و نیاکي از ديگر بازارچههايي بودند که ،عالوه بر چند
خردهفروشي ،محل فروش محصوالت روستايي چون ماست ،تخممرغ ،کدو ،خیار ،خربزه و

هندوانه و غیره بود .در حال حاضر اين بازارچهها به دلیل ضعف عملکرد ،فرسودگي کالبدی،
غیرهتعطیلشدهاند.بنابراينبازارآملکهدرگذشتهازکارکردهایتؤامان

تغییرنیازهایمردمو
ایبهرهميبرد،امروزهبهبازارشهریمحدود


ایوبازارشهریومنطقه

دوالگویبازارچةمحله
شدهاست  .
سهم بازار در تجارت منطقهای و بینالمللي جنبة ديگری از نقش اقتصادی آن بود .هر
شهرونواحيتابعآنمحصوالتيداشتکهعالوهبررفعنیازهایداخليبهديگرنواحييادنیا
صادرمي شد.چنانچهدرمنابعتاريخيوجغرافیاييازشهرآملبهعنوانيكشهربازرگانيياد

گرفت.مهمترينکاالیشهرمزبوراز


هاصورتمي

است،کهصادراتآنبهخارجتادوردست
شده
ديرزمانابريشمبود(ابناسفنديار31-31:1955،؛اصطخری.)02:1920،



كاركرد ارتباطی بازار آمل
فضایشهریايراندرگذشتهبهشمارميآمد،زيرابازارهای

بازارمهمترينمحورارتباطيدر 

گرفتوبه تدريجو


ترينراهومحورشهریشکلمي

اصليودائميدرهرشهردرامتدادمهم
متناسببانیازهایبازرگانيوتولیدیگسترشمييافت .بنابراين توسعةبازاربهطورکاملبا

نحوۀتوسعةشهرمرتبطبود(سلطانزاده.)51:1931،بازاربهعنوانحلقةمهمارتباطيشهرها،

نبضاقتصادی،اجتماعيوفرهنگيجامعهرادردستداشته وباواقعشدندرکناريکياز
دروازههایاصليشهريااماکنمتبرکههموارهازويژگيگذربودنخودسودجستهاست(رجبي،

 .)01:1905
گذر،میدانودروازهازعناصرارتباطيبازارهایايرانيبودند .عاملارتباطي،مواصالتيو
الجیشيشهرآملسببشدتاهموارهدرطيتاريخپرفرازونشیبخودعليرغمحوادث


سوق
بي شمار طبیعي و مصنوعي ماندگار شود .قرارگیری شهر آمل برسر راه مازندران به شهرهای

مرکزی فالت ايران و شهرهای جنوبي سلسله جبال البرز و واقع شدن در مرکز مازندران از
هایدورتاکنونسببرونقکسبوتجارتدراينشهربودهاست.احداثراههایمتعدد

ز 
مان
در زمان شاه عباس (جادۀ کرانه ساحلي دريای مازندران و جادۀ ری به فرح آباد) باعث رونق
نحویکهدراينزمانبسیاریازبناهایشهرکهبر
اقتصادی،اجتماعيوکالبدیشهرگرديد،به 
اثر  عوامل طبیعي يا غیرطبیعي از بین رفته بودند مورد مرمت و نوسازی قرار گرفتند .همین
قابلیت دسترسي مناسب به ديگر مناطق تجاری مجاور ،سبب استقرار مرکز حکام محلي
طبرستاندراينشهربود.استقرارآملبرسرراهتجاریوکاروانروسببگرديدتاروستايیان
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بابرخورداریاز اينامتیاز،روزهایمعینيازهفتهياماهدرمراکزمعینيازشهرجهتمبادالت
کاالهایخودتجمعوفعالیتنمايند(يداهللپور .)116:1933،
گذر
راههاييکهازمیان
شبکةارتباطيشهرآملازنظرکاربریبهدودستهتقسیمميشود:نخست ،

ماریوشهریميگذرندوضمندارابودنکارکردحرکتيو

محلهوبرخيازفضاهاوبناهایمع
دکهبهآنها کوچه،

عبوری،دسترسيبهواحدهایمسکونيوسايربناهارانیزمیسرميسازن

راههايي هستند که ضمن دارا بودن
کوی ،راسته و گذر اطالق ميشود (همان .)116 ،دوم  ،
کارکردعبوریوحرکتيازلحاظاقتصادیواجتماعيدرکنارفضاهاييبااينکاربریساخته
هارابهاصلي،فرعي،بنبستو


توانآن

هایمعابرمي

اند.دربافتقديمآملبراساسويژگي

شده
بندیکرد.معابراصليدررونقاقتصادیبازارهایسنتيتأثیرگذاربودهاند .از


هادسته

کوچهباغ
انبهمیدانچةمشايي،بازارچةشاهاندشتوبازارچةکاشي

هایبازارميتو


گذرهایاصليمحله
محلهاشارهنمودوديگرمراکزاصليکهبافاصلهازراستةبازاروتقريباًدرمرکزثقلهندسي
محالتقراردارند(همان .)115،
ميدان
میدانفضایبازیدرداخلوگاهيدرکناربرخيازبازارها است کهدرآنبازارروزياادواری
اينمیدانهاجزءجدانشدنيبازاربهمعنایمتداولآنبجزدرچندموردنیستند.

برپاميشود.

آمدندودرکناربازارگاه


بهشمارمي
لحاظاقتصادیمحلمناسبيبرایدستفروشي

میدانهااز

کاربردمذهبي،سیاسيونمايشينیزداشتهاند(پروشاني.)999 -992:1906،دربازارآملبه

مراسمسینهزنيومحرمدرآنجابرپابود(مسائلي،زرگر).

میدانمشايي،میدونينیزميگفتندو

جايي بود که در آنجا کشتي نیز ميگرفتند (مرتضوی مقدم ،بزاز) .از میادين ديگر بازار آمل
حسنعسگری(ع)را
میدانچةامام 

توانسبزهمیدان،میدانآقاعباس(میدونييامیدانگاهي)و


مي
نامبرد .سبزهمیدانآملازجملهمیادينياستکهباقرارگرفتندرنزديکيدروازۀشرقيآمل
بینبازاروديگرنقاطشهرارتباطبرقرارميکردهاست .

دروازه و پل
ميآيند که
دروازه ها يکي ديگر از عناصر ارتباطي شهرهای ايران در گذشتة تاريخي به شمار  

بیشترجنبةحفاظتيوامنیتيداشتهاند.با توجهبهاينکهشهرآملدروازۀطبرستانبهشمار
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درتاريخخودبدينگونهنام

اسفنديارازآنها

ميرفت،خوددارایچهاردروازهبودهاستکهابن

پلهانیزدر
ابناسفنديار .)01:1955،
البحر،بابالجبل“( 


بابجرجان،بابگیالن،باب
ميبرد”:

شدند،کهعملکردآنها


هاساختهمي

رویرودخانهومسیل
روبر
هایکاروان 


گذشتهدرمسیرراه
فقطازجهتارتباطينبود.برخيازاينپلهادروازۀشهربودند .درداخلشهرپلهانهتنها
محلاجتماعبلکهبرایفضاييتفريحوخريدوفروشبودند(قباديان.)963-951:1909،مانند
هایاصليشهربهشمارميآيد .


پلدوازدهچشمهدرآملکهيکيازدروازه
براساسمطالعهایکهبررویعکسهواييسال 1996درشهرآملصورتگرفتهاست

راستةاصليبازارآملدرامتدادجنوبشرقي-شمالغربيوبیندودروازۀشرقيوشماليقرار
داشت .با توجه به اينکه شهر آمل در گذشته عالوه بر راه تجاری ،دارای راههای منطقهای و
دهاند که در تجارت
بین شهری با ديگر نقاط بوده است ،دو دروازۀ ديگر عمدهترين راههايي بو 

ميتوان گفت که يکي از مهمترين ويژگيهای شهر،
منطقهای نقش مهمي داشتهاند .بنابراين  

قدرتارتباطيآنبودو بازاربهعنواناهرماقتصادینقشمهميدرفرايندهایاجتماعيداشته
ودارد(شفقي .)25:1931،

كاركرد مذهبی عناصر كالبدي بازار آمل
هایزندگيوشکلشهرهاتأثیرگذاربودهاند.بعدازورود


عقايدمذهبيدرايرانبرکلیةجنبه
عربهابهايران ،مساجدبهصورتمراکزعمدۀمذهبيشهرهایايراندرآمدندودرمرکزشهريا

طول بازار اصلي يا بسیار نزديك به آن احداث ميشدند و مانند ديگر عناصر مذهبي چون
نیازهایبازارنیزبودهاند .

حسینیه،امامزادهبرآورندۀ


مساجد
باکاربریهایمتعددبودهاست.بازاربا

مسجددرشهراسالمييكفضایبسیارحائزاهمیت 
مسجدجامعشهرارتباطاجتماعيوکالبدینزديکيداشتهاست.نزديکيموقعیتمکانيمسجد
وآنهابرای
بهبازار،سببسهولتاستفادۀبازاريانازمسجددرانجامفرايضدينيميشدهاست 

مشورت در امور مذهبي به روحانیون اين مساجد مراجعه ميکردند .مبادله اطالعات مذهبي،
اخبار سیاسي و تجاری در میان افراد و گروههای اجتماعي در فضای مسجد کارکرد ارتباطي
مسجدهای درون بازار آن بود .مردم وابسته به تجارت و حرفههای خاص اغلب برای خود
مسجدیجداگانهميساختند،همچنینافرادیکهدريكمحلزندگيميکردنددرمرکزهر

ایازمناطقمسکونيمساجدیميساختند.کارکردآموزشيازديگرکارکردهایمساجد


محله
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تربرگزارميشد(خیرآبادی:1905،


تروعمومي

بود،جلساتتدريسمذهبيدرمساجدبزرگ
.)33-31عالوهبرآن،نقشمسجددرتاريخاجتماعي-سیاسيايراننیزبسیاربرجستهاست.
فضاهایورودیهرکدامازمساجدباخصوصیاتکارکردیآنمتناسباست.مسجدهااز
شوند:مسجدجامع،مسجدومدرسه،مسجدمحلهای،


بندیمي

لحاظکارکردیبهانواعزيرطبقه
ای(سلطانزاده:1902،


ای،مصال،مسجدمقبره،مسجدگورستان،مسجدنمازخانه

مسجدناحیه
.)92مسجدجمعه ،مسجدارگ،مسجدمنتسببهرجالسیاسي،مسجددربار،مسجدروستايي،
مسجدبهنامشهرهایبزرگ،مسجدبهنامفرقةخاصاسالمي،مسجدبهنامتیرههاینژادیو

محلي،مسجدزيارتي،مسجدرباطيوبیاباني(سعیدیرضواني .)23-61:1953،
عالوهبرتقسیمبندیکارکردی،مساجدکلکشوربراساسسندبهدستآمدهسهنوع
است:يكنوعآنمساجدیاستکهدارایموقوفات هستند.نوعدوممساجدیاستکهجنبة
تاريخيدارندنوعسوممساجدیاستکهموقوفاتيندارند (سازماناسنادوکتابخانةمليايران،
سندشمارۀ.)261111191:وجودمسجددربازار،گوياینزديکيروحانیونبهتجاروپیوندهای
مذهبي و اقتصادی میان اين دو گروه بوده است .بنابراين با توجه به تقسیمبندی کارکردی
بندیميشود:


مساجدکشور،مساجدیکهدربازارآملوجودداشتهوداردبهشرحزيرطبقه
ای،مسجدناحیهایومصال .


مدرسه،مسجدمحله
مسجدجامع،مسجد-
نقشمسجدجامعبهعنوانمهمترينمرکزديني و اجتماعيدرحیاتشهری

1ـ مسجدجامع:
درکنارمهمترينراهدرونشهری

موجبشدتادربیشترشهرهایبزرگمانندمسجدجامعآمل
بنا شود  که اغلب به يك يا دو دروازۀ مهم شهر متصل بود و بازار نیز در داخل آن شکل
(سلطانزاده.)13:1902 ،مسجدجامعآملدرکانونومرکزبافتکهنشهرآمل

ميگرفت ،

قرارگرفتهاستوهمبهصورتمسجد -مدرسه وهمبرایبرپايينمازجماعتکاربریداشته
است.استقرارمسجدجامعدربازارآملسببشدهاستتااجزایمهمتجاریبازارچونتیمچه
و چهارسو در مجاورت آن قرار گیرند و مسجد ،فضايي برای تجمع بازاريان در برطرف کردن
مشکالتيکديگروشرکتدرمراسمهایمتعددباشد .

مدرسههای

2ـمسجد -مدرسه:مسجدجامع،مسجدآقاعباس،مسجدهاشميازجملهمسجد -
 
بازارآملهستندکهدرآنجاعلومدينيتدريسميشود.

9ـ مسجد محله ای :اين نوع مساجد مانند مسجد آقاعباس ،مسجد هاشمي ،مسجدحاج علي
کوچك(سابق)ومسجدامامحسنعسگری عالوهبرکارکردديني،محلتجمعمردممحلهدر
هایآموزشيوغیرهبودهاست(سلطانزاده،


اجتماعي،فعالیت
هنگامبرگزاریبسیاریازمراسم 
 .)15:1902
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توانباتوجهبهنقشفرامحلهای


ای:مسجدجامعومسجدسبزهمیدانرامي

مسجدناحیه
 -2
هااززمرۀاينگونهمسجددانست .


آن
6ـمصال:اينمسجددرجواربقعةمیربزرگقرارداردکهدرسال 1952شمسيساختهشدهو
درسبزهمیدانآملقرارگرفتهاست.
وجهبهدستهبندیمساجدکلکشور،همدرزمرۀمساجداوقافيقرار

مساجدبازارآملبات
دارندهمدرزمرۀمساجد تاريخي.اينمساجدعبارتنداز:الف.مساجداوقافي:گاههمهيابخشي
ازبازارهاوقفبودنديابسیاریازمدارسوجوامعدربازارهااوقافخاصيداشتند،مانندمسجد

جامعآملومساجدیچونمسجدآقاعباس،مسجدهاشمي،مسجدحاجعليکوچك(سابق)،
مسجد امام حسن عسگری ،مسجد نیاکي و مسجد سبزه میدان .ب :مساجد تاريخي :مسجد
جامع،مسجدآقا عباس،مسجدامامحسنعسگری،مسجدحاجعليکوچك(سابق)،مسجد
نیاکي و مسجد هاشمي را ميتوان از جملة اين گونه مساجد دانست .بنابرين نقشهای اصلي
بهعملميآيد،نهفتهاست(سعیدی

مسجدبیشتردرکیفیتعملکردونوعاستفادهایکهازآن

رضواني .)93:1953،

تكيه و حسينيه
خوانيوسینهزنيمورداستفادهقرارميگرفت


شدکهبرایروضه

هايياطالقمي

حسینیهبهمحل
وبیشتربهصورتمنازلمسکونيبود .اينمراکزدرزمانصفويهبهدلیلانجاممراسمعزاداری
به حسینیه معروف شده بودند .در دورۀ قاجار به تدريج تعزيه و نمايش مذهبي پديد ميآيد.
هانیزتعزيهخوانيبهنمايش


البتهدرحسینیه
فضاييراکهبرایتعزيهميساختندتکیهنامیدند.

سلطانزاده.)139:1902،دربرخيازشهرهانیزفضاهای

شدبيآنکهتغییرنامدهد(


گذاشتهمي
درحقیقتحسینیههایمهمدرطولبازارهای

ساختهشدۀ مزارهاراتکیهمينامند(همان.)10،
تردرمحالتمختلفپراکندهشدهاند.


هایکوچك

اصليدرهستةمرکزیشهرواقعوحسینیه
ساختنحسینیهمانندمساجدنشانگرايمانمذهبي،شخصیتاجتماعيواتحادصنفياستکه
درمیانصنفهایموجوددرمجموعةبازار صدقميکند.حسینیهمانند

اينموضوعبه ويژه
گونهای کههرمحلةمسکونيحسینیةمخصوصبه
مساجددرسراسرشهرپراکندههستندبه  

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

اقعميشوند.تکايایمعدودینیزبه 

هموارهدرطولسالمورداستفادهو
کوچكوبرخيازروستاهادرطيفصولتقريباًعملکردینداشتندوتنهادرهنگامعزاداریو
سلطانزاده .)139:1952،

ميشدند(
ديگرمراسمجمعياستفاده 
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شکل فضايي تکايا يا حسینیهها اغلب به صورت مربع ،مستطیل يا هشت ضلعي است
ایکهتکیههادربرخيازشهرهابهصورتفضاهایواقعدرمرکز


)،بهگونه
(رجبي112:1935،
محله،بسیارسادهوتنهاشامليكاتاقمستطیلشکلاست،مانندتکیههایشهربابلدرمرکز

گرفتهاندو
هایقديميامادرهمینشهرتعدادیحسینیهدرکنارراستههایاصليقرار  


محله
هایبزرگووسیعاست(سلطانزاده.)10:1902،اينفضاهای


هاشبیهبهطرحخانه

طرحآن
مذهبي بیشتر در روزهای عزاداری مخصوصاً محرم ،صفر و رمضان به ويژه روزهای عاشورا و
).حسینیههاوتکايا

تاسوعاوياهنگامفوتافرادیازبازارياناستفادهميشود(شفقي61:1931،

درمناطقمرطوببه  طورمعمولسرباز،درمناطقکوهستانيسردودرمناطقگرموخشك
سرپوشیده و مسقف هستند .حسینیههای سرپوشیده مهمترين فضای سرپوشیدۀ بازار تلقي
ميشوند .معموالًدرتکايایداخلبازارموقعیتمسجدبسیارمهماستبدينمعناکهيادردرون

تکايامسجدساختهشدهاست يادربیرونوليهمجوارباآن(رجبي.)119:1935،حضوريك
بنایمذهبيدرمفصلهایشهری(میدانومیدانچه)موجبميشودکهازلحاظبصریهمواره

درنقاطمهمارتباطيشهرحضوراينفضاهااحساسشود.اهمیتحضوراينبناهایمذهبي
نامیدند(سلطانزاده:1902،


یاریازشهرهامرکزمحلهراحسینیهياتکیهمي
چنانبودکهدربس
 .)22
طايفههایمتعددیتشکیلشدهو هرطايفهتکیهياحسینیةمخصوصبه
شهرآملاز  
اينتکاياياحسینیهبهنامهمانطايفهشناختهميشود.بااينکهبهکار

خودراداشتهاست،
بردندواصطالحتکی هياحسینیهدرمناطقمختلفايرانيکساننیستوليدرآملدر حالي
کنند.ازکارکردهایمهمتکیههای


کههردواصطالحرايجاستبیشترازواژهتکیهاستفادهمي
است.بسیاریازتکیههاوقفاينامر

آمل،عزاداریامامحسین (ع) درماهمحرموسوگواری
هستنددرتکايایداخلبا زارموقعیتمسجدبسیارمهماستبدينمعناکهحداقليكمسجد
).چنانکه درتکايای بازارآمليکياز

درداخليادر کنار همةتکاياوجوددارد(همان119،
مهمترينتکايادرمجاورتمسجدجامعوديگرمساجدبازارواقعشدهاست.اينتکیهکهمشايي

نامدارددريکيازمفصلهایمهمشهری(میدانچةمشايييامیدونييامشاييتکیه)واقعشده

استومختصبهطايفةمشايياستودارایموقوفاتبیشماریاستکهازجانباينطايفه
هایديگربازارآملميتوان


ازتکیه
برایانجاممراسمعزاداریامامحسین (ع) وقفشدهاست .
تکیةآمليهارانامبردکهدرمجاورتراستةاصليبازارقرارگرفتهاست .
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امامزاده
زادهبهکسيميگويندکهنسبتشبهيکياز 12امامشیعیانبرسدوبه مقبرۀآنان نیز


امام
ایمهميرابهوجودميآورند


گونهبناهادرشهرهايكناحیةهسته
زادهگفتهميشود .
اين


امام
شودواغلببهمکانهایاصليبرایديدارو


دجامعمي
کهاهمیتمذهبيشانفراترازمسج

امامزاده يکي از
تجمع شهروندان و نیز زيارت تبديل ميشوند (خیرآبادی  .)39-32 :1905 ،
فضاهایمهمتشیعدرشهرهایايراناستکهباتوجهبهمرکزيتشاندرشهروانتصابشانبه
زادهنیستندبرخيازآنها


هاامام

همةزيارتگاه
اهمیتمييابند.

خانداناماماندوازدهگانةشیعه

مقابر مدرسان مذهبي هستند (همان )133 ،بنابرين مزار عدهای از بزرگان مذهبي نیز نقش
مؤثری در بسیاری از بافتهای شهری داشته است زيرا برخي از اين مزارها به تدريج به يك
مجموعة شهری تبديل ميشوند که برای تأمین نیازهای زائران ،فضاهای عمومي ،خدماتي و
سلطانزاده .)10:1902،

هاساختهميشود(


تجاریدرپیرامونآن
هایبازارآملومحدودۀآنهاکانونيبرایاجتماعمردمازمناطقمختلفهستند

امام 
زاده

کهباواقعشدندرمجاورتراستةاصليبازار،درنزديکيمحلهيامحالتبازارهمدرجهت
مانندامامزادهمعصومو

دادنبهراستةبازارآملودرخودکفاييآنمنطقهنقشمهميداشتهاند

زادههای آمل در مجاورت گورستان شهر واقع شده و به صورت
امامزاده قاسم .بسیاری از امام 

زادهها از لحاظ موقعیت
مرکب در جوار يك تکیه يا متصل به آن قرار گرفتهاند ،اينگونه امام 
زادههایشهرآمل
استقراریوکارکردیدرمجاورتشهرياحومةآنقراردارند.بسیاریازامام 

در بافت کهن شهری واقع شده اند و از عناصر شاخص محلة خود هستند ،برخي از اين نوع
طيخودبهرهميبرند

زاده هادرمجاورتدروازۀغربياينشهرقراردارندوازموقعیتارتبا
امام 

مانند امام زاده ابراهیم ،اين فضای مذهبي شهری به دلیل موقعیت ارتباطي خود يك فضای
تفرجگاهي و اقتصادی در جوارخیابان طالب آملي به وجود آورده است .بدين ترتیب ميتوان

گاههابهفراخورشمارپیروانومشتاقانخودونیرویجاذبةتوريست
هايازيارت 

گفتامام 
زاده

زيارتيبربخشي يا تماميبافت وطرحشهرتأثیرميگذارند وکانونيبرایاجتماعگروههای
هایقوميونژادیمختلفبهشمارميآيند(همان .)30،


گوناگونمردم،آدابورسوموتیره
عالوه بر کارکرد مذهبي اين عناصر جنبة اجتماعي آنها نیز قابل بررسي است .جامعة
بازاريانعالوهبرنمازجماعتروزانهدرجلساتهفتگيهیئتمذهبينیزشرکتميکردندودر

هريكازطايفههایآملبرای

(سینهزنيوتعزيه) برپاميداشتند.

محرمهرسالمراسمويژهای

هایجداگانه ایداشتند.جلسات هفتگيآنان فرصتمناسبيبرایمالقات ،بحثو


خوددسته
گفتوگودربارۀمسايلاقتصادی،سیاسي،ازدواجواخبارواطالعاتبازاربودهاست.
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كاركرد اجتماعی و سياسی بازار آمل
تقويت همبستگي اجتماعي يکي از مهمترين ويژگي بازارهای سنتي ايران بود زيرا که بازار
مهمترينمکانحلوفصلاختالفات ،اجرایاحکاموتصمیمات بودهاست .اجرایاحکامدولتي

و ابالغ اين احکام به مردم به طور معمول در فضای بازار يا فضاهای مشرف به آن انجام
ميپذيرفت(رجبي.)59:1935،در واقعازديداجتماعيبهدلیلبسیاریآمدوشدافرادجامعه

بزرگاطالعرسانيامروزیداشته

ازطبقاتگوناگوندربازار،ايننهادعملکردیماننديكمرکز
است (فروتن .)951 :1906 ،بازار در مقام مهمترين شاهراه حیاتي شهر يك محور سهگانة
اجتماعي،مذهبيوسیاسيرادرکنارمحوراقتصادیتشکیلميدهد.بهطورمثالدرهنگام
بحرانهایاجتماعيوسیاسيبهويژهدرمقابلهباعواملخارجييادستگاهحکومتيبهمثابة

سنگراجتماعيمردمنقش فعاليبهعهدهداشتهوازحجرههاو فضاهایعموميواقعدرآن
برای تجمع استفاده ميشده است (رجبي .)52 :1935،کارکرد اجتماعي سبب تردد همراه با
ازدحامدربازاراستکهخودبیانگرجذابیتهایگوناگوناجتماعيبازاربرایافرادمختلفاست.

توانگفتبازار،محلبرخوردها،تعارضاتسیاسيواجتماعي،مجازاتمحکومین


بدينترتیبمي
ومجرمین،مکانعرضةمنزلتاجتماعي،نبضشهرودرواقعمکانتبلورانديشههابودهاست

(همان .)56-55،کارکردديگربازارکهنمودفراوانيدرجامعةشهریداشته،کارکردسیاسيآن
ايرانايفاینقشنمودهاند(الشیخعلي،

است.بازارهادربسیاریازجنبشهایسیاسيواجتماعي


 .)125 :1952از آنجايي که بازار به معنای بازنمود انباشت ثروت يکي از بنیانهای اصلي
بودهاستو
محسوبميشودهموارهدرساختاروفرايندهایسیاسيتأثیرگذار 

گیریشهر


شکل
حکومت هانیزدرپيآنبودندکهبازارراهرچهبیشترتحتسیطرۀخوددرآورندواغلباينکار

را از طريق وضع قوانین و مقرراتي انجام ميدادند که گاه با عرف و منافع بازار در تضاد قرار
ميگرفت(جباری .)33:1903،

فعالیتهای اجتماعي در فضای بازار

ويژگي کارکردی بازار که سبب شکلگیری انواع 
ميشد و مسجد جامع نقشي  کانوني در پیوند ساختارهای گوناگون جامعه داشت .بازار و

يکيازعواملمهمدگرگونيهایاجتماعي،سیاسيواقتصادیدرشهرهای

محلههایاطرافآن

اسالميبوده اند،کارکرداجتماعيبازارومسجدجامعدرشهرآملاز همینمنظرقابلبررسي

است.
چراغانيکردنبازاربهمناسبتتولدرضاشاه (سازماناسنادوکتابخانةمليايران،سند
مراسمدعاونیايشبهدرگاهايزدمتعالباحضورگروههایمختلفبه

شمارۀ ،)231111135:
ويژهطبقاتمختلفاصنافبهمنظوررفعخطرازشاهنشاهدرمسجدجامع(مرکزاسنادانقالب
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اسالمي ،سند شمارۀ ،)11653112 :تحصن تاجران و کسبهها برای نداشتن وجه راهسازی به
دلیل عدم کسب و ضرر به تجارت و غیره (سازمان اسناد و کتابخانة ملي ايران ،سند شمارۀ:
تواننمونههاييازکارکرداجتماعيبازارآملدانست .

 )231119153
رامي
وران،مهمترينتشکلاجتماعي،صنفيوسیاسيدر


توجهداشتاصنافوپیشه
بايستي 
گذشته بودند و در برخي از دورهها در هنگام بروز بحرانهای سیاسي و اجتماعي به صورت
متشکل اقدام ميکردند .يکي از روشهای اعالم مخالفت بازاريان با اقدامات حکومت ،تعطیل
رناخیردربسیاریازبحرانهایاجتماعي،بازاريانشهرهایايرانبا

کردنبازاربود.دردوق
گیریهای
بستن دکان های خود در بازار ،مخالفت خود را با برخي از فعالیتها و تصمیم 
حکومتهااعالمميکردندازجملهدرجنبشتنباکو (1910ق)،انقالبمشروطیت،نهضتملي

شدنصنعتنفت()1923وانقالباسالمي()1960بارهابازاريانباتعطیلکردنبازار،مخالفت
خود را با حکومت و عوامل استعمار اعالم کردند (سلطانزاده .)91 :1931 ،بنابراين يکي از
هاييکهمي توانهمزمانباکارکرداجتماعيبازارموردبررسيقراردادنقشسیاسيبازارو


نقش
بازارياناست.تشکیلجمعیتطبرستان()1922يکيازبازنمودهایکارکرداجتماعيبازارآمل
استکهتوسطمالکانوبازرگاناناينشهرتشکیلشدبهدنبالآناتحاديهایبهناماتحادية

شورایعاليجبهةآزادیآملتوسطتجاروبازرگاناناينشهربهمنظوربهدستآوردنآزادی
کامل و عدالت واقعي تشکیل شد (سازمان اسناد و کتابخانة ملي ايران ،سند شمارۀ:
.)239112213
آملوسايرشهرهای مازندراندرنهضتامامخمینياهمیتداشتند.درجرياناليحة
انجمنهایايالتيوواليتي()1921دربابلمانندسايرشهرهایکشور،علماوبازاريانبهصحنه

آمدندو فعالیتهایفراوانيبرایآگاهساختنافکارعمومينسبتبهاصولضدقانونيوضد
شرعيآناليحهبهعملآوردند.درجريانقیام 16خردادنیزدرشهربهشهردرپيمذاکرۀ
هایامنیتيشهرباآيتاهللکوهستانيتصمیمبهخودداریاز

نمايندگانبازاريانبههمراهمقام
ملوبابلبرایاعتصابوتعطیلبازارتالشهاييکردندکه

هرگونهاعتراضگرفتندامابازاريانآ
گويابادست گیریعاملاصلياعتصاب(پرويز ناصری)اين تصمیمبهثمرنرسید(روحبخش،

(،)163:1931مرکزاسنادانقالباسالمي،سندشمارۀ )11111262:

كاركرد خدماتی بازار آمل
بناهايي با کاربری ارائه خدمات عمومي مانند حمام ،آبانبار ،نانوايي ،قهوهخانه و غذاخوری،
درمراکزتجمعشهرهامانندراستههای بازارومراکزمحالت

مؤسساتاعتباریوغیره عمدتاً 
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انبار،نانوايي،قهوهخانهوغذاخوری،مؤسساتاعتباری


توانبهحمام،آب

شدندکهمي

احداثمي
وغیرهاشارهنمود.
نقش آبان بار نیز برای ذخیرۀ آب در فصول پرآب و استفادۀ از آن در ايام سال بود
راهينیزاحداثميشد(قباديان:1909،


انباردرکاروانسراهایبین
(قباديان  .)233:1909،
آب
درمحالتيادربازارنقشمکانگفتوگو،تبادلافکاروبحثاجتماعي،سیاسيو

).حمام

233
خانه،غذاخوری ومراکزخدماتيديگرکهبهعرضةموادغذايي

ايفاميکرد.قهوه

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

فروشندگان بوده است که به طور معمول در نزديکي اماکن متبرکه يا ورودی بازارها ميتوان
توانسايرمغازههایخدماتيچون


هامي

مشاهدهنمود.درکناراينمکان
نمونههایآنرابیشتر

زورخانهنماد مردانگيورشدفتوتوافتادگيدرمیاناقشار

قصابي،نانواييرانیزمشاهدهکرد.
همیندلیلدربازارهایشهريامحله،زورخانهمحلتجمعاصناف

جامعهبهويژهبازاريانبود.به
الحسنهبهعنوانيكاهرممهمکمكرسانياسالمي


ردرونبافتبازارسنتيمراکزقرض
بود.د
درجبرانکمبودهایموجود،نقشفعاليراايفانمودهوبرمبنایتعاونمیاناقشاربازاریشکل
گرفته است (رجبي .)111-112 :1935 ،از عناصر خدماتي بازار آمل ميتوان به حمامها،
قهوهخانهونانواييدرزيراشارهکرد .
آبانبارها ،

حمامهاي عمومی
شستوشو و تطهیر در دين اسالم به اندازهای اهمیت دارد که با تکیه بر سخن پیامبر(ص)

(النظافت منااليمان) فضايي را برای انجام دادن اين امور به نام حمام اختصاص دادهاند .اين
زيراکهفضايي
مکانمحليبراینظافتواستراحتودارایارزشاجتماعيبسیارباالييبود ،
برای حل و فصل کارهای روزمره نیز بود و زماني معامالت تجاری در آنها صورت ميگرفت.
هایاصليشهر،راستةبازارويامراکزمحالتساختهميشدند.در


هااغلبدرمسیرگذرگاه

حمام
يابيحمامها،تأمینآبودفعفاضالبهمیشهعملمهميبودند(شفقي.)69-62:1931،


مکان
هایبازارقرارداشتهاند


هایبازارآملنیزدرمسیرگذرهایاصليشهرياراسته

بسیاریازحمام
هابيتأثیرنبودهاست.
يابيآن 


انبارها)درمکان

کهنزديکيبهمنابعآبي(رودخانةهرازياآب
حمامهایبازارآملومحدوۀآنعبارتبودنداز -1:حمامرجائي(مشايي) -2حمامگروسي

هایبازاربودکهروبهرویمسجدحاجعلي


ترينحمام
(سبزهمیدان) -9حماماشرف،ازقديمي
(وقفنامه)-6حمامآقا عباس-5حمام
حمامصالحنژاددرچاکسرمحله  

کوچكقرارداشت-2
حمامقادی محله-3

قهوهچي) -0
سهراهي قادیمحله ،نیاکي محلهو پايینبازار(جوربندی  ،

حماميدرنیاکي محلهقرارداردکهمالکیت

کیففروش) -3
حماميدرائراييراسته(قليپور ،
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(وقفنامه) و حمامهای معروف ديگری چون حمام يوسف خان در شاهاندشت
آن وقفي است  
مکاظمبیگ،چهارسوق،بقال،عطار،ساچمهپاشان،

محله،حمامچرخفلكدرقادی محله،حما

مسگربازارکهاثریازآنهاباقينماندهاست(ستوده.)51:1955،همچنیندوحمامقديميدر

محلهکهدردورۀرضاشاهتخريبوبهجایآنهاادارۀپستوتلگرافاحداثشدهاست

هارون 

(همان .)02،
آبانبار
آبانبار در نواحي  گرم و خشك از جملة ملزومات مهم ،برای تداوم زندگي بوده و در بیشتر

انباروجودداشتهاست.اينآبانبارهاشامليكمخزن


محالتشهریوروستاهايكياچندآب
بزرگمکعبيامکعبمستطیلويااستوانه ایشکلدرداخلزمینبودکهرویاينمخزنرابا

طاق قوسييا گنبدیميپو شاندند.اينمخازناغلب يكودربعضيازموارددوراهپلهبرای
وجودیکه بارندگي نسبتاً بیشتر از

برداشت آب از مخزن داشتند .در نواحي کوهستاني نیز با
نواحيگرموخشكاستواغلبدرايننواحيچشمهسارونهرهایدائميافصليجرياندارد،

کردندکهتعدادآبانبارهادر

معمولازآبانباراستفادهمي

برایذخیرۀآبقابلشرببه طور 
آبانبار در
اين نواحي کمتر از مناطق گرم و خشك است (قباديان  .)233 -911 : 1909 ،
شهرهایکنارۀدريایمازندراننیزمواردمعدود،درمحالتيوجودداشتکهدربرخيازفصول
سال امکان دسترسي به آب قابل شرب نبود با اينحال شکل کلي آبانبارها بجز در سواحل
جنوبيکشوربهمانندمناطقگرموخشكبودهاست(همان .)912،
شهرآمليکيازمعدودشهرهایمازندراناستکهدرگذشتهتعدادبسیاریآبانباردر

آنوجودداشت.برایاستفادهازآبآشامیدني،درساختارکالبدیخانه،مساجد وتکايایشهر
شد.آبانبارهاييکهدربازارومحدودۀآنوجودداشت


انبارهاپرمي

حوضيبودکهازآباينآب
آبانبارگردمانندیدرپشتمسجدهاشميبودکهبیشاز61-51پلهداشته
عبارتبودنداز -1:
موکتفروش)-2.

انبارميشد(هدايتي،


وآبازطريقجوبيکهدرکوچةايمانيبودوارداينآب
میدانجنبمنزلمقصودنیاوملكزادهبود -9درپايینبازارجلویمنزل


انباریدرسبزه

آب
آبانبار امامزاده ابراهیم که کوچك ،تنگ و
عدل کنار منزل شريعتزاده آبانبار داشت   -2
رویکاروانسرایساداتيآبانباریوجودداشتکه

ترسناكبود(مرتضوی مقدم،بزاز)  -6
روبه
اکنونبازارروزشدهاست(سلیماني،مصاحبه؛.)1930/0/22ستودهنیزدرکتابخودنامچند
کند:آبانبار يوسفخاندرشاهاندشتيمحله،

انبارموجوددرشهرآملرابدينگونهياد مي


آب
انبارشاهعباسيوآبانبارامیرمکرم(ستوده .)112:1955،


انباریدرپايینبازار،آب

آب
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انبارهابدينگونهبودکهباايجادنهر،آبرودخانةهرازرابهداخل


رسانياينآب

نحوۀآب
انباربرودوگزنههاييميگذاشتندتاآبصافشودوبرایتصفیة


کردندتابهآب

نهرروانمي
کیففروش) ،در
نمكهای يیالقي درشت و کلوخ مانند استفاده ميکردند (قليپور  ،
آبانبار از  

انبارهادارایپلههایزيادیبودندوباکوزه،ازآن


ريختند.اينآب

انبارمي

هارادرآب

تابستانآب
گرفتنددرحاليکهکرم هایسرخيدرآببودباصافکردنآنبهوسیلةپارچةتوریاز


آبمي
انبارهابهدلیلبيتوجهيشهرداری


اينآب
آناستفادهميکردند(مرتضویمقدم،بزاز).متأسفانه

تخريبشدهاند .

وتأسیسچاهدرسال1991-1992

قهوهخانه
خانهدراصلمحليبراینوشیدنقهوهبودوبراینخستینباردرقزوينودرزمانشاه


قهوه
طهماسباولصفویواردمعماری /فرهنگايرانيشد.دردورۀشاهعباساولبهدلیل انتقال
خانه مکاني
درابتداقهوه 

خانههایمتعددیدرسطحاينشهربناشدند.
پايتختازقزوينقهوه 

مخصوصبرایحضوراعیانواشرافبود،وليازاواخردورۀصفویوبهويژهدردورۀقاجاريه،با
توانستندازآنها استفادهکنند.اززمانناصرالدين شاه


عموممردممي
خانهها
قهوه 
رونفگرفتن 
خانهداریدرشهرهایبزرگازجملهتهرانشناختهشدوعمومیتيافت.
بهاينطرفپیشةقهوه 

خانهنهتنهامحليبراینوشیدنقهوهبودبلکهمحليمناسببرایگروههایمختلف بودتا


قهوه
باورهایخودرابهصورتاجراینمايشازراهنقلحکاياتافسانهای،حماسي،بحثوجدلو

خانههابهيکياز
تدريجاينقهوه 

به 
اعتقاداتدينيبودتبلیغکنند(ساريخاني .)116:1932 ،
عناصرخدماتعموميدرشهرتبديلشدندکهبهعرضةموادغذاييميپرداختند .
مشهورترين قهوهخانة بازار آمل ،قهوهخانة رمضاني در بازار چهارسو بود .در واقع در هر
قهوهخانة جاللي شاهاندشتي و قهوهخانة
راستهای قهوهخانه داشت که عبارت بودند از  -1 :

جوربندی در راستة نمدماالن بود که مالکیت آن وقفي است و واقف آن سید محسن است
).اينقهوه خانهدرحالحاضردرراستةنمدماالنقرارداردکهامروزهبهبازار

(مرتضویمقدم،بزاز
قهوهخانهنائیجينزديكتکیةمشاييبودکهاالنبهفروشگاه
هاشميتغییرنامداده است  -2 .
خانةفوالدوقاسمزادهکهدرتیمچة

قهوهچي) -9.
قهوه
لوازمخانگيتبديلشدهاست(جوربندی ،

هوهخانة تقي
خانههای قديمي بازار آمل به شمار ميآيند -2 .ق 
میوهچیان قرار دارد و از قهوه 

جنیدیکهدرتیمچةسعادتقراردارد(مرتضویمقدم،بزاز) .نانوايي :نانواييازديگرفضاهای
خدمات رسانيعمومياستکهدرتهیةموادغذاييبازاريانومردمتقريباًدربسیاریازراستهها

وجودداشت.
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”از نانواهای معروف عبداهلل محسیا (مسیحا) بود .حسین کريمي کنار بانك ملت در راستة
نمدماليبودکهپايینترازآنمحمدیبودکهاالنبرقراراست.نانواييدرنوراستهپیشازمن

بود امادر زمان من نبود .آقای پهناور همدر اين دايرۀ مشايي ،طرف مشايي محله نانوايي
داشت“ (عطارزاده،عطار) .


كاروانسرا
کاروانسرای مناطق مرطوب شمال از شکل کلي کاروانسراهای مناطق گرم و خشك پیروی
مي کند.بااينکهدربیشترکاروانسراهایشهری،فضاييبرایچهارپاياندرنظرنميگرفتند.در

بهخريدميرفتند.

واناتخودرادرآنجاميبستندو

ميشدکهروستايیانحی
آملبهمحليگفته 
درواقعمحلنگهداریاسب،خرواالغبود.


”در آنجا به حیوانات غذا ميدادند و مبلغ پنج زار يعني يك تومان دريافت ميکردند“
(قليپور،کیففروش) .


کاروانسراهايي که در محدودۀ بازار قرار داشت عبارت بودند از -1 :کاروانسرايي به نام
حبشيدرانتهایبازارنوراسته،پشتتکیةمشاييوجودداشت-2.درابتدایوبعدازپلدوازده
چشمهکاروانسراييوجودداشتکهدرحالحاضراثریازآنهانیست ،زيرااينعناصردربازار

ازبینرفتهاند .

هامانندآبانباروغیره


وبسیاریازآن
آملتابعشرايطخودبوده

كاركرد مسكونی بازار آمل
محلهيکيازعناصرعمدۀشهرهایاسالميبودکهبراساسعواملاقتصادی،طبقاتي،قومي،
مذهبيراسببميشد،

زباني،صنفيومذهبيتشکیلميشد.محلهنوعيهمبستگياجتماعي-

بهطورمثال هموارهثروتمندانيبودندکهقسمتيازداراييخودراصرفعمرانوآبادانيمحلة
خود کنند و باني احداث بناهای عمومي و خدماتي گردند .بنابراين به طور معمول در مرکز
محله هایبزرگومتوسطفضاهایمذهبي،تجاریوخدماتيخاصآنمحلهوجودداشتهکه

تأثیرگذاربودهاست(سلطانزاده .)13:1902،ساختار

گراييآنها 


راکزخدماتيبردرون
اينم
ایبروزميکرد


درمیانافرادشهر،مسئله
اجتماعيجامعةايرانيدرگذشتهبهنحویبودکه،اگر
ایخودوهمسايگانشوسپسبهديگراهاليشهرميانديشیددر


هرفردنخستبهمنافعمحله
اينحالتتنهابازاربهعنواننمادیشهریواجتماعينمايانگرهمبستگيويکپارچگيمردم
آمد(سلطانزاده .)91-91:1931،


شهربهشمارمي
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یم بندی شهر به محالت متعدد و متفاوت موجب ارائه تسهیالتي در ادارۀ شهرها
تقس 
کنندۀصنايع دستيراميتوانيافتکهدر

ميشد،به همین دلیلکمترشهربازرگانيوتولید

محوتفاوت هاوبرابریمطلقبخشیدنبهمحالتمسکونيکوشیدهباشد.اينامرسوایمواردی

استثناييخاصش هرهایايندورهاستوباشروعصنعتوتوسعةروابطاجتماعيوتولیدی،
روشهای نوين ادارۀ شهرها است که منسوخ ميگردد .در حقیقت شکلگیری
رشد تجارت و  
فضای ساختهشده در مقیاسهای وسیعتر که از تمايالت ،سلیقه و نیازهای ساکنان آن تأثیر
پذيرفتهاست،بازگوکنندۀنظاما جتماعيوفرهنگشهرنشینيآناناست(فالمکي-199:1939،
 .)192بخشمسکونيبهعنوانمنطقةاصليوخصوصيشهر،کارکردکامالًمتفاوتيبامنطقة
بازاردارد.ايندوبايکديگرارتباطارگانیكدارندوبخشمسکوني،مکمليبرایبازاراست،از
کوچكترينواحددرشهر(منزلشخصي)تاگروهيازواحدهایمسکوني(محله)ومرکزاصلي

اندواتصالسلولماننددارند.خانوارهاخدماتخود


شهر(بازار)همگيبهشدتبهيکديگروابسته
کنندونیازهایروزمرۀساکنانازمحلهونیازهایپیچیدهتر،


راازمرکزمحلهوبازاردريافتمي
شود.مغازههایمحلهنیزدرارتباطدائمبا


ازبازارمرکزیتأمینمي
تروکاالهایگرانتر


محرمانه
بازاربودهوکاالهایموردنیازآنهاازطريقتجارفراهمميگرديد(خیرآبادی.)113: 1905،

درنتیجه  ،محالتدرشهرهایاسالميمرکزیباعناصرعملکردیخاصدرمقیاسمحلهداشته
است.مسجدوبازارچهعنص راصليومشتركمراکزمحالتبودهاست(سعیدیرضواني:1953،
 .)112-116
های محالت شهر بازرگاني دوره
شهر آمل از محالت گوناگوني تشکیل شده و از ويژگي 
هانامبردهميشود:محلةچاکسر،


هاازآن

کهدرسفرنامه
اسالمينیزبهرهمندبودهاست  .
چنان

تيجنجار (محلة صنعتکاران) ،پل بیور (در ساحل دريا) ،آسیابسر (با امامزاده و آسیاب)،

سر(باآسیابآبيوآبدنگ)،گیريلي خل،کاروانسرامحله(درابتدایشهر،نزديكهرازکه


اودنگ
به کاروانسرا چال معروف است) ،آبانبار محله ،گالکش ،گورك ،باغبان محله ،خوشوش،
مهدیخل ،اودشت محله ،درويشخل و کلشخل و اسامي کوچهها را بدين گونه ياد ميکند:

کوچةهرازسر،سرحمام،چهارسو،مسگربازار،عطار،بقال،نعلگران(صغالنيعنيکوچةآهنگران

پاژان(جاييکهساچمهميريزند)(ملگونف-191:1952،


بیگي،کوچةساچمه
يامسجد)،کاظم
محلهميداندوجمعیتشهررا91056نفر،

.)123مهجورینیزآملرادارای11خیابانو10
دستگاهيادميکند(مهجوری .)920:1920،

تعدادخانه،93030تعداددکانها1611
بررسي منبع تاريخي و سفرنامهها نشان ميدهد که محالت قديم آمل بیشتر بر اساس
اند،درحاليکهمحالت


گذاریشده

انبارنام

شغل،اسماشخاصوعناصریچونکاروانسراوآب
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امروزينبازارومحدودۀآنبیشتربراساسطايفهنامگذاریشدهاست.اينبدانجهتاستکه،

ازنظرکالبدیشهرآملدرطولتاريخباتحوالتگوناگونيروبهروبودهاست.شهرآملبهدلیل

تهاجموتخريب (حملةسلطانمسعودغزنویدرسال 225ق 1196/م) دردورههایانتقالي
حساسيقرارگرفته  استودرنتیجهتحركجمعیتيناشيازمهاجرتهموارهمؤلفهمهميدر
(آتش سوزی
سوزی  


است.دردورانيکهشهرآملبهدلیلآتش
تغییرکالبدیشهرآملبوده 

گروههای مختلفي از نقاط دور و نزديك با

 1996قمری) يا سیلهای متعدد ويران گرديد
هایفرهنگيمتفاوتبهشهرکوچکردندودرمحلههایجداازهممستقرشدندوامروزه


ويژگي
مهمترين اين محالت عبارت
نام طايفه و محل سکونت اصلي خود را به محالت آن دادهاند  .
محلهوکاشيمحله(ازگذرهایمهم

محله(قطباصليبازارآمل)،شاهاندشت

هستنداز:مشايي
هارون محله نیز (از

واسطهای با بازار داشتهاند .

بازار) .پايین بازار و نیاکي محله ارتباط بي
راسته هایاصليبازاروورودیبازارازطريقپلدوازدهچشمهبوده)درقسمتشرقيپلواقع

ارميآيند.البتهبايستي

محلهوقادیمحلهنیزازمحالتمحدودۀبازاربهشم


گرجي
شدهاست.
يادآور شد که بر اثر شکسته شدن سد دريوك و جاری شدن سیل ( 351-351قمری) ،شاه
هارابهآملکوچاندتاجمعیتازدسترفتهرااحیا


وارمني
ایازگرجيها 


عباسصفویعده
قومينامگذاریشدهاست.

توانگفتگرجيمحلهبراساسپیشینه

کند.بههمیندلیل 
مي
يافتهازاعتقاداتونیازهایآنهااستو


فضاهایمسکونيتبلورنوعزندگيمردمونشأت
گونهشناختي معماری واحدهای
با شرايط محیطي و اقلیمي نیز هماهنگ است .در بررسي  
مسکونيشهرآملبايستيبهعواملگوناگونيچوناقلیمي،اجتماعي،اقتصادی،نوعمصالحو
ترينآنبهشمارميآيد .


لیميمهم
غیرهتوجهداشتکهدراينمیانعاملاق
شايستة يادآوری است هريك از محلههای مسکوني فوق دارای محدوده و مرز معین و
تعريفشده هستند .اين محدوده توسط حصار يا مانع کالبدی مشخص نميشود بلکه گذرها،

کویهاويا پالكها(خانهياباغ)محدودۀهرمحلهراتشکیلميدهد.درواقعاطالعوآگاهي

ترينعاملتعیینمحدودهبهشمارميرود.بهطورکلي


ساکنانخانهازتعلقشانبهمحلهعمده
خصوصیات فضايي ،کالبدی و اجتماعي محالت بافت قديم شهر آمل به صورت زير است1:ـ
ضمني و عرضي بودن حريم  و مرزهای محالت (مرزهای فرهنگي و اجتماعي) 2ـ استقالل و
خوداتکاييمحالتمسکونيازنظربرخورداریازامکاناتعموميوتجهیزاتخدماتي9ـرعايت
سلسلهمراتبدسترسيازراستةاصليبازاربهکویمحالتبه دلیلحجابسکونتيمحالت
تبلورهمجواریها ،همیاریهاو همکاریهای

(ارتباطمستقیممحالتباراستةاصليبازار)2ـ 
اجتماعيوايجادجومشارکتوروحیةتعاوندرمیانساکنان محله(يداهللپور-152:1933،
 .)159
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یتشکیلدهندۀآناعماز

مجموعةبافتکهنآملبههمراهتماميعناصروفضاهایشهر
بازار،مسجد  جامع،مراکزاصلي محالت،مساجدوتکاياو غیرهبرخالفديگرشهرهایسنتي
هاولبههایطبیعي(هراز)


هاراقطعکرده،بهوسیلةخیابان

هایچلیپاييآن

ايرانکهخیابان
محدودۀآنتوسطمجموعهای

احاطهگرديدهاست.بااينوجود،بافتمنسجمويکپارچةقديمو

هاومفصلهایشهریازقبیلمیدان،میدانچه،بازارچه،مسجدوغیره با

ازگذرهایاصلي،گره
بافت جديد و حوزههای پیرامون خود پیوند و ارتباط فضايي -کالبدی برقرار ميکند (همان،
 .)152
رشد و توسعة بازار آمل به صورت تك محوری سبب شده است تا محالت مسکوني
طايفهایشکلگرفتهبودند،پیرامون خودنظامدهد.خطسیر
بیشتریراکهبرمبنایپیشینه  
ایايفاميکندوهريكازاينمحالتدر


بازارومحورهایآننقشمهميدرتفکیكمحله
مرکزخودفضاهایمذهبي،تجاریوخدماتيخودرادارااستوهمزمانبسیاریازنیازهای
خود را از بازار مادر فراهم مي کند .بنابراين بازار ايراني مجموعة واحد مستقلي از دکانها،
هاوديگرمکانهایعمومياست(میشل


ها،بناهایمذهبي،حمام

ها،کاروانسراها،میدان

تیمچه
آمدهاست.
مي 
بوناين-ويلیامفلور)933:1906،وبدونبازاريكسکونتگاهبهعنوانشهرپديدن 


كاركرد فرهنگی بازار آمل
بافتقديمشهرهامجموعةتکامل يافتهوارگانیكتماميفضاهایمعماریوشهریدرکالبدی
بسیارباارزشهستندکهبهتريننمونهبراینشاندادنفرهنگغنيوانديشههایدورانخودبه

بدهنده خصوصیات مذهبي ،فرهنگي،
شمار ميآيند .فضاهای مختلف معماری و شهری بازتا 
اجتماعي،اقتصادیوتاريخيجامعةشهریهستندکهازکاراييمناسببرایزندگيدرآندوره
بودهاند .محورتاريخيوفرهنگيشهرآملکهدربافتبازارقرارگرفتهاست،
تاريخي برخوردار 
زادههاو
هاوامام 


،مساجد،تکیه
بخشتاريخيشهرچونمحالت،گذرها،فضاهایمسکوني،بازار
غیره را شامل ميشود  .بناهای تاريخي اصلي شهر آمل که میراث فرهنگي اين شهر به شمار
هایبسیاریبهرهمندهستند،درمحوطةاصليبازاراينشهرونواحيمجاور


روندوازجاذبه

مي
اندوغنایکالبدیاينمحوطهرانشانميدهند.


آنقرارگرفته
نگاهياجماليبهعناصرتاريخيومعنویارزشمندموجوددرمحوطةاصليبازاروفضای
فضاهایمزبور،کارکردهای

دهدکهدرصورتبازشناسيارزش 


کالبدیپیوستهبهآننشانمي
فرهنگيواجتماعيايناماکندرفضایفرهنگيشهرقابلبازسازیاست .
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فرسايشبیشازحد ارزشعناصر فضاييوفرهنگيموجوددربافتبازارکهدرنتیجة
جريانزندگيروزانهوفرايندنوسازیشهردربخشخارجازمنطقةبافتمرکزی(بازارآمل)
صورتگرفتهاست،مهمترينعاملکمتوجهيبهعناصرموردبحثاست.ايندرحالياستکه

نشاندهنده عملکردآئیني،اجتماعيو
شهریمعنيدارکه  

شهرآملبهشدتازنبودنشانههای

فرهنگيشهروفضاهایگوناگونآنباشند،آسیبديدهاست.اگرچهاينپديدهوضعیتعمومي
بسیاریازشهرهایدارایبناهایتاريخيوبافتقديمياستکهدارایارزشهایفرهنگيو

توريستيهستند(رضواني .)112:1936،
بازارآملبهعنوانمعبراصليوشاهرگارتباطي-اقتصادیشهرآملامکانآنراداردکه
بهعنوانمجموعةگردشگریدرخدمتتوسعةاقتصادیشهردرآيد،زيرارشد گردشگریدر
هایکمتوانشهرمانند


اقتصادیواجتماعيسايربخش
بافتکهنومرکزشهرآملموجبرونق

مشاغلوحرفهایدرحالزوالموجوددربازارآملخواهدشد .

اينموضوعبايدبهعنواناحیایعملکردهایفرهنگي،اجتماعيواقتصادیبازارآملمورد
توجهقرارگیرد.جالبآناستکهعليرغمناآگاهيمردمشهربسیاریازآثارتاريخياينشهر

زادهها)
امام 
درمحلهيامحالتبازار(مساجد،فضاهایمسکوني،پلوبقاع)ومحدودۀآن(بقاعو 
اگرگفتهشودحماماشرفبهعنوانحمامدورۀصفویدراينمنطقهواقعشدهبوديا

قراردارد.
بقعةمباركزيدبنعلي(ع)کهدرمنطقةمجاوربافتمرکزیشهرقرارداردوازنظرزيديان
جهانمحلاعتنااستبخشيازاهمیتآنبازگو شدهاست.برايناساسباايجادپیوندمیان
فضاييکهازمنظربرنامهريزیوطراحي

ارزشهایتاريخيوفرهنگيشهرباتوسعةکالبدی– 

شهری ،بخش معیني از ارزشهای تاريخي يك شهر را تشکیل ميدهد ،احیای عملکردی
مجموعةبازارآملدارایاهمیتفراوانياست .


پيشنهادها
1ـ اهم یت توجه به صنعت گردشگری در بافت مرکزی و بازار آمل :مهمترين عناصر تاريخي،
ميتوانباتکیهبراين
فرهنگيومذهبيشهر آملدرمحلهيامحالتبازارقراردارد ،بنابراين  
به
توانمندیوظرفیت،برنامه ريزیدقیقيبرایرونقاقتصادیواجتماعيشهروبازارآننمود  .

تواندازبرنامههاييويژۀشهرهایزيارتيبرخوردارشود.مقبرۀمیربزرگ


نمثالشهرآملمي
عنوا
زادهابراهیم،گنبدخضر،مقابرائمةزيدیونظايراينهاهمگييادگاردورانحکمراني


آمل،امام
علويانطبرستانهستندکهبهدستفراموشيسپردهشدهاند.

ازطريقسنگفرشکردنکفبازاريااستفادهازامکاناتجديدی

هويتبخشيبهکالبدبازار:
2ـ 
ميتوان هويتبازارمتعلق
کهنمایمغازههارابتوانبهصورتپوشیدهازنماهایچوبيدرآورد  

به منطقة شمالي کشور را در ذهن بازديدکنندگان تصويرسازی کرد .همچنین الزم است با
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بهرهگیری از روشهای نوي ن ،سقف بازار را که در مواقع بارندگي سبب دشواری تردد عابران

ميشود،پوششداد .

نقشموقوفههادرجرياناقتصادیبازاروساماندهيکالبد

-9اعادۀهويتوکارکرداماکنوقفي:
و نگاهداری آنها خود را در گذشته نشان داده است ،عدم عنايت به نوسازی موقوفهها و
نها باعث شده است ،کهنترين عناصر کالبدی بازار تصويری ناخوشايند در بازار
رهاشدگي آ 
بیابند .
باتوجهبهفرسودگيمصالحبهکاررفتهدردکانهایبازارشماری

2ـافزايشضريبايمنيبازار:
سوزیهای مکرر بايد با روشهای

تشسوزی شدهاند .برای جلوگیری از آتش
از مغازه دچار آ 
ب،ضريبخطرراکاهشداد.آتش سوزیبهشدتبهبافتقديملطمهزدهودرجريان

مناس
گیرد.مقاومسازیوايمنسازی


دربافتقديمصورتمي
هایناشیانه


نوسازیاماکنمزبوردخالت
هایکاروکسبيکيازبهترينروشهایحفظبافتقديمبازارآملاست .


بافتبازارومحل
يرويه
6ـتهیةنقشةجامعنوسازیبافتقديمبازارآمل:دراينراستامخالفتباساختوسازب 
بهويژهاحداثبناهاييچونپاساژونظايراينهادربافتبازارضروریاست.امریکهبهشدت

صدمهميزند وپیامدهایناگواریراازنظر

ترکیبمشاغلواصنافونیزتردددردرونبازار
تغییر ارزش ملك و مکان فعالیتهای صاحبان حرف در داخل بافت قديم بازار آمل به وجود
ميآورد .

ايمنسازی و مسقف نمودن سقف بازار :اين اکر جمله راههايي است که اگر با استفاده از
5ـ  
الگوهای معماری سنتي صورت گیرد در تابستانهای شرجي و گرم منطقه و نیز بارانهای
برایعالقهمندانبه

مراجعانرافراهمميآوردونیزعنصریجذاب

سیلآسامحافظتالزمبرای

بازديدازاماکنتاريخيخواهدبود .
0ـساماندهيونظم بخشيبهبازارهایروزانهياهفتگيشهردرمجاورتبازارقديمآمل:امروزه
امامزاده ابراهیم برگزار
بخشهای جنوبي  
بازارهای روز و هفتگي آمل به صورت نابسامان در  
کنندگانبسیارزنندهمينمايند.درصورتيکه اگر ازسویشهرداری


دکهدرنظرمراجعه
ميشون

منطقهایبهعنوانمثالمیدانچةمشائيبهمحلاختصاصيبرگزاریبازار

وديگرنهادهایمرتبط
مکانبهرهگیریازتوانگردشگری

روزاختصاصيابدافزونبرتقويتکارکردهایاقتصادیبازار،ا
بازارروزدرتقويتاينکارکرددربازارآملراميتوانفراهمکرد .

ازطريقبرنامهريزیجهتدايرکردن

افزايشظرفیتهایگذراناوقاتفراغتدربازارآمل :

3ـ
کلهپزی و قهوهخانه از يکسو نیازهای
عناصر خدماتي چون رستوران سنتي ،نانوايي ،قصابي  ،
مختلفمردمدراينمحدودهبرطرفگرددوازمراجعةآنانبهديگرنواحيشهرجلوگیریشود
وازسویديگرفضایفراغتيمناسبيبرایاهاليوگردشگرانفراهمميآيد .امروزهاينگونه

نامیدهميشوندکهاگردر

سنتسرا“ 
اماکنکهيادآورهويتقديمشهریاستتحتعنوان” 
منطقةبازاردايرشودبهتراست .
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نتيجهگيري
بازارنهادیاستاجتماعيکهعناصرديني،تجاری،سیاسيواجتماعيشهرراشاملميشودو

درحوزهفرهنگيايراندرگذشتهبهمثابةبخشمرکزیاقتصادبهشمارميرفتودرشهرهای

روستايیانراتولیدوتأمینميکرد.بازار

کوچكتربخشعظیميازکاالهاوخدماتموردنیاز 

شده(منظم)قرارداردبه


گیریبازارهایشهریدرزمرۀبازارهایطراحي

آملازنظرنحوۀشکل
کههمازالگویبازارهایتكمحوریوهمازالگویبازارچهپیرویميکند.باتوجهبه

ای 
گونه 

اينکه گسترش فضای کالبدی شهر هیچگونه هماهنگي با مرکزيت پیشین بازار نداشته است،
احداث خیابانهای متعدد در اطراف بازار و افزايش مراکز تجاری در بخشهای جديد شهر
نمونههاييازايندگرگونيناهماهنگهستند.درنتیجهبازارآملکهباکارکردبازارهایسنتي

نميتواندمانندگذشتهعملکندوبهدلیلتحوالتفرهنگي،دگرگونيهای
ايرانيبناشدهاست ،
اجتماعي-اقتصادی،تغییرنیازهایمردموغیرهازحالتتخصصيخود(کهبیشترجنبةتولیدی
داشته بود) خارج شود و با حفظ ماهیت ،مشاغل متفاوتي را در خود جای دهد .در نتیجه از
الگوی تؤامان بازارچه محلهای ،بازار شهری و فرامنطقهای که در گذشته بهره ميبرد به بازار
.امااينبازارکهدرمهمترينمعبرشهریقرارگرفته،همچنانازگذر

شهریمحدودشدهاست
بودنخودسودميجويدودارایعملکردیمؤثراست .

وجودمسجدجامع وموقوفاتآننقشمهميدرتداومعملکرددينيواقتصادیبازار
آمل داشته و دارد و بازار همچ نان از کارکرد مذهبي ،فرهنگي و اجتماعي برخوردار است اما
بسیاری از عناصر خدماتي بازار به مرور زمان و تغییر نیازها دستخوش تغییرات و دگرگوني
شدهاند .

رشدوخطسیربازارآملسببشده تامحالتمسکونيبیشتریپیرامونآننظاميابند.

بازاروديگرآثارتاريخيکهدرمحالتويامحدودۀآنقرارداردبه عنوانمیراثفرهنگيدر
دهندبلکهدرتوسعةپايدارکشوروبه


قالببناهایتاريخينهتنهاهويتکشورايرانراشکلمي
ويژهشهرآملنقشمهميراايفاميکنند .
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