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 ده :ـچکی

همواره با نیز معماری سنتی  و منطقه می باشد جدایی ناپذیرشمال کشور فضاهای سبز و جنگل جزء در 

این مقاله خصوصیات فیزیکی  در .داردارتباطی صمیمانه آن خطه و عوامل فرهنگی  شمال کشورعت طبی

در این شهر  و نقش معماری سنتی ته شدهخپردامنطقه ن با اقلیم آنوع مطابقت  وماسوله شهر تاریخی 
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در دل  شهر امروزی ماسوله شامل مجموعه معماری سنتی کوچکی است که .استمورد بررسی قرار گرفته 

روش  تحلیلی و _حاضر از نوع توصیفی ژرف طبیعت رشته کوه هایی سرسبز قرار گرفته است. پژوهش 

 از و فیش برداری است پژوهشاست. ابزار جمع آوری اطالعات این  گردآوری اطالعات روش کتابخانه ای

های کامپیوتری استفاده  و شبکه ، بانک های اطالعاتیها ، مقالهها ، مجلهها پژوهش ها و آرشیو ها، کتاب

تالش  ماسوله شهر سنتی درمعماران یافته های این پژوهش بدین قرار است : گزیده ای از  است.شده 

 و دست آورندبه  محل به مکان هااز نزدیک ترین برای ساخت و ساز مورد نیاز خود را  مصالحند ه اکرد

، فرم . آنها در انتخاب مصالحنمایندطراحی ا ، شهر ماسوله راسراف هرگونه بدور از و با طبیعت سازگار

و نور  از انرژی خورشید بهینه دراستفاده را معماری ، اساس کارساختمان ، طراحی نما و طراحی داخلی

 .قرار داده اند طبیعی

به سخت کوشی ،  ،زیبایی ماسوله و چشم اندازهای طبیعی آن از دیگر نتایج این پژوهش این است که 

 پیدا می کند. ارتباطاکنین آن تالش و هنر س

 بناهای پلکانی، ، خصوصیات اقلیمی، معماری سنتیماسوله کلید واژه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه : 
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اهمیت ماسوله با آن همه زیبایی و هنرش که چشم هر بیننده ای را خیره می کند ، در وضع »آنچه مسلم است 

شت زمان ، بافت سنتی و منسجم آن دستخوش ذگ ساختمانی و معماری بی نظیرش می باشد که خوشبختانه با

 . تغییر و تحول نشده است

کیلومتری نطنز( با آن قابل مقایسه است ، بافت  04شهر که فقط آبیانه )روستای تاریخی در  –این روستا 

اری سنتی اش به طرز زیبا و ماهرانه ای در دامنه کوهی با شیب زیاد رو به جنوب قرار دارد که تداوم سنت معم

 م( باشد. 220-156روستایی ایران در دوره ساسانی )

خانه های سنتی این زیباترین شهر تالشان، همانند خانه های روستای اورامان )ماسوله کردستان( بصورت 

پلکانی بر روی هم بنا شده و بیشتر دو طبقه و به ندرت یک یا سه طبقه اند. تمامی این منازل زنجیره وار به هم 

 (5236:55پندی،«)اما مستقل بوده و در امتداد خطوط توپوگرافی زمین قرار گرفته اند.پیوسته ، 

خانه »و ، که سقف یک خانه ، حیاط خانه ی دیگری محسوب میشود معماری منحصر به فرد این شهرک زیبا 

ه هایی که در ل و گچ و چوب ساخته شده و با پنجره هایی رو به فضای باز و آیینهایی از قلوه سنگ ها ، کاهگِ

های قدیمی و گره سازی چوبی اطرافش جاذبه ای جادویی و اغواگر  ـهداخل دیوارها نصب شده اند و دوالبچ

ق خانه ها ما را به خود می خواند بطوریکه متمایل به رنگ شف )زرد( خراییو در یک زمینه ی سبز، رنگ اُ دارند

نه هایی گام گذاشت که حیاط خانه دیگر است و به نظر می در عبور و مرور از کوچه خانه ها می باید بر بام خا

عروجی خود از صفات جمالی و جاللی  سیر در ه های نردبان خلقت باال می رود وـرسد انسان در ماسوله از پل

 (60-61 :6:55،شبان) «.شگفت زده می شود تـطبیع

ست و همه کوچه ها به فضای آزاد و در ماسوله هیچ کوچه ای بن بست نیبر خالف منطقه اورامانات کردستان 

و تجمع راه های عمومی ارتباط دارد بام خانه های ماسوله محل برگزاری مراسمات )عروسی ، عزاداری ها 

 ضی از طرف مالکین وجود ندارد .رعت( و محل بازی و حتی کسب و کار است و مجمعیت 
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 ماسوله و موقعیت جغرافیایی  -6

 دقیقه54درجه و  3:طول جغرافیایی شرقی و ، ثانیه65دقیقه و 55درجه و 05یایی ماسوله در مختصات جغراف»

–الیه جنوب غربی استان گیالن در سر راه سه استان گیالن ی عرض جغرافیایی شمالی در منته، ثانیه  4:و

شیب ماسوله در دامنه کوهی با  واقع شده است .کیلومتری شهرستان فومن  5:و در فاصله  اردبیل –زنجان 

متر می باشد. تعداد خانه  644ن حدود آزیاد قرار گرفته است. ارتفاع از بلندترین نقطه تا پایین ترین قسمت 

 (25: 6:52)تمدن، « . متر می باشد 6454ارتفاع از سطح دریای آزاد خانه می باشد  344ها در این شهر حدود 

نی دارند ماسوله نیز از این امر مستثنی نبوده مثل همه اماکنی که سوابق تاریخی طوال»ماسوله ،  وجه تسمیه

 ه بعضی از قدمای ماسوله دارای عناوینی بوده که بشرح زیر میباشد . تاست . در بعضی کتب و بگف

 ماساالر کوه  -0       خورتاب خانی      -:بیشه البقر            -2    قمره دره      -6

 (25)همان: «دارالمومنین -5قزل دره                     -3          ماس وکه   -1       مسلحه    -5

پیش از اینکه زیر  این معماری در شمار معماری نواحی خشک و سرد گیالن به شمار آمده و، معماری ماسوله »

ری و نیز همسایگی با نواحی دیگر اقعیت جغرافیایی و تجونفوذ معماری منطقه جلگه گیالن باشد به دلیل م

 (650)همان: «، تحت تاثیر معماری مناطق خشک است.فالت 

 

 

نمایی از مراسم ویژه 

علم بندی در روز ششم 

محرم بر روی بام 

 ولهــمنازل در ماس
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 : و انتخاب نوع مصالحخانه های ماسوله  -2

آن  درراه ارتباطی  ،آب و هوا  ،ی واقع  ها ارتفاع تپه ها یادره ،اشراف  ،جهت  ،توپوگرافی  ،موقعیت جغرافیایی

و فرم تخاب نوع مصالح و جانمایی گذاشته و بر انتاثیر  ماسولهخصوصیات اقلیمی برکه هستند  عواملی از

 .نقش داشته اند ساختمان

کار کرده اندتالش می نشان می دهد که معماران  ماسولهدر معماری ی و شرایط سخت اقلیمی طعوامل محی

مورد نیاز خود  مصالح شده استتالش می  نمایند لذاو از اسراف پرهیز  انجام ندهندبیهوده در ساختمان سازی 

 مصالحی از سنگ های محلی و بومی برای سفت کاری ساختمان»و  ترین جاها به دست آورندرا از نزدیک 

الوار، برای پادری ها ، سردری  ) )سنگ محلی ، سنگ مالون، سنگ الشه( و چوب که موارد استفاده آن بصورت

هر ساختمان  که در )چرین یا حمال( چوب های اصلیو یا بصورت  ها ،سرپنجره ، زیر پنجره به عنوان شناژ

در طبیعت  وکه برای تیرریزی افقی به کار می رود  )ورده( های فرعی چوبو سد ر می 5 تا 0تعداد آن ها به 

خشت های گِلی از  عالوه بر سنگ و چوب ، .وله به فراوانی یافت می شود مورد استفاده قرار می گیردـــماس

)نوعی از  "رفخَ" ام گِل )رس( و بوته مخصوصی به نامبا مخلوطی از گِل محلی بن ،خام و یا آجرهای دست ساز 

 ،سیمان  ،گچ چون مصالحی از نیزبرای نازک کاری  نددیبخشمی استحکام به دیوارها و بام ها گیاه سرخس( 

و هنگام  بدین گونه کار ساخت با شتاب بیشتری انجام می شدهاستفاده می شده است  چوب ل و یاکاه گِ

 لذا منازل ماسوله با  (242: 6:52)تمدن، «در دسترس بوده است. صالح مورد استفادهمنوسازی آن نیز همیشه 

 .دو یا سه طبقه طراحی شده اند درمصالح موجود در منطقه و سازگاری آنها با محیط طبیعی به  توجه
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 خانه های ماسوله و فرم ساختمان : - :

اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند طراحی منبع اصلی  ساختمان هایی که بر طبق ،ها  در تمام آب و هوا

جواب گوی نیاز ساکنین  تمام فصول در باید اقلیمی یک بنای . است خورشیدی الیزال انرژی تامین انرژی،

است محل آن بر روی زمین طوری  الزم ،ساختمان  خورشیدی در تابش بکارگیری باشد برای

 . الزم صورت گیرد بهره برداری روزت خورشیدی بین ساعات میزان تشعشا بیشترین از که شود طراحی

.سطح خارجی ساختمان ،  نقش مهمی را در ایجاد شرایط مناسب برای حفظ انرژی ایفا می کند ،فرم ساختمان 

فرم کلی ساختمان  .بیرون منتقل میکند  به هوای ،ارزش را  انرژی با با هوای بیرون در تماس مستقیم است و

 تامین کند . بیشتر و اتالف حرارت کمتر را  هدف اصلی یعنی جذب انرژی دو نه ای طراحی شودکهباید به گو

از طریق ماسوله برای حفظ گرما و سرما و جلوگیری از هدر رفت انرژی که با هزینه باال کسب می شود  معماران

 نمایندعایق کاری می را  نسطح خارجی ساختما آورده می شودماسوله به از دل کوه های اطراف  که لنوعی گِ

با  به همراه نوعی علف خرد شده از علوفه حیوانات به طوری که دیوارهای بیرونی )نما( و دیوارهای داخلی

سرما به  ورودخانه ها را از  این نوع مصالح در ماه های سرد سال شدهدست و یا ماله های دستی گل اندود می 

فرم پلکانی  .ختند م سال خنکی فضای داخلی بنا را مهیا می سادرون محافظت می نماید و در ماه های گر

دیوارهای بنا از چوب های مقاوم جنگلی جهت  رفتنساختمان ها در ماسوله به گونه ای است که پس از باال 

ل های جمع آوری با گِ می گردد و پس از آن بر روی تیر ها تخته کوبی شودمی  )واشان ریزی( استفاده تیرریزی

و  پوشانند میاز آن را که بام ها شودالتی تهیه می مَ "رفخَ"به کمک علف های محلیز کوه های اطراف شده ا

)البته  صاف شود )بام کوب(میکوبند تا پشت بام "بانو"یا با وسیله ای به نام  و با کمک غلطک های دستی

معماری برای تعادل گرما و سرما ساختمان های جدید جهت عایق بندی از ایزوگام استفاده می نمایند( این نوع 

فرم ، مصالح بومی  معماران سنتی با کمکو برف محافظت می نماید . در مقابل باران راو نیز سقف ها و بام ها 

در زمستان حداقل افت حرارتی و در تابستان حداقل جذب که  را به گونه ای طراحی کرده اند ساختمان بدنه

را در ساختمان دیوارهای شرقی و غربی مشترک نتایج بسیار بهتری  بااور مج بناهای حرارتی را داشته باشد.

 شدنکم با  الگوی ساختمان های پلکانی در ماسوله که در منطقه خشک سرد قرار دارد وداشته ماسوله  های



7 
 

 ور یکنواخت هوا کمکــو به طور نسبی به عب است بهترین راه حل در برابر بادهای زمستانی  منازل،ارتفاع 

بین برود . یعنی خانه پشت به شیب جنوبی زمین  در زیر شیب بام از منازل ماسوله شمالی قسمت می کند.

  .تا مقدار تماس این نما با خارج کمتر شود شدهشود و یا در پشت نمای شمالی خاکریزی تهیه می  ساخته

 

 درب ها و پنجره ها در منازل ماسوله : - 0

 جنگلهای ماسوله خصوصا در سبز و جنگل جزء الینفک این منطقه می باشددر اقلیم شمال کشور فضاهای 

تمامی طبیعت گوئی دست نقاش  چشم ما را مسحور خود می سازد. صنوبر، ممرز، توسکا، انبوه درختان راش،

معماران ماسوله دست به به همین دلیل  زیبائیهای الزم را در رنگ آمیزی جنگلهای ماسوله بکار برده است.

درب  ،بام ها  ها،مهمترین مصالح در سقف  ها چوبو ویژگی های و با شناخت واقعی  هنرمندان نجار داده دست

مجرب و منحصر به  نتوسط استادکارا ،چوب های جنگلی و محلیلذا از چوب انتخاب می کردند  ها را و پنجره

را پنجره ها  .می آمدندبه ماسوله  از تبریز خلخال( –ماجوالن  –سابقا بواسطه راه ارتباطی )ماسوله  کهفرد 

)منظور "لزگی"ظاهرا اقتباسی از مدل های " می ساختندبصورت مشبک ) شبکه دار ،سوراخ سوراخ( 

به پنجره ها  مواردولی در برخی ،  هنوع دو لنگ  ترین شکل پنجره، عمولم  . "لزگستان داغستان( بوده است

که روى پاشنه گرد  جاى آن  هاى آن به ى مشبک است که لنگهچوب پنجره نوعى اُرسىپنجره ) است رسیاُ شکل

نخست نور  ( در هر صورت پنجره هاکند حرکت مى و پایین در داخل یک چارچوب به سمت باال حرکت کند

 همچنین هد .د فضا قرار مى  د و سپس دید و منظر بیرون را در اختیار افراد دروننک فضاى درون را تأمین مى

سمتى از خانه که رو به گذرگاه به  جهت نصب پنجره ها .ود ش نیز مخدوش نمى و تاالر اقمحرمیت فضاى ات

 می شود . نصب می شود و در ماسوله غالبا رو به ضلع جنوبی منازل مشاهده استومى ـعم
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 معماری سنتی و استفاده از نور طبیعی : - 5

و بخشی دیگر به سمت  م(رِ) رو به آفتاب : خِ به جنوببخشی از خانه ها رو  معماری ماسوله به گونه ای است» 

در  این خانه ها که عمر تعدادی از آنها از دوره های پهلوی ، قاجاریه و صفویه فراتر نمی رود ، بعضاً شرق است

. هم چنین خانه  فهرست آثار ملی جای داشته و از دو قسمت زمستان نشین و تابستان نشین تشکیل شده اند

های مزبور از نظر نما به دو نوع : تاالردار )تاالرکه( و بدون تاالر)بریه که( تقسیم می شود که وجه تمایز شان در 

در بیشترین منازل ماسوله تا باعث می شود طراحی این نوع  (5:36:55)پندی،« وجود عنصر تاالر است 

و پنجره هایی که برای منازل ماسوله طراحی شده است  درب ها ساعت روز از نور طبیعی بهره مند باشند

 ت از ورود حیوانات و اشخاص،ظفحامدریجه هایی بصورت مشبک بر روی آنها نصب شده به گونه ای که ضمن 

بیشتر خانه های ماسوله با نجاری منحصر به فرد  تضمین می کند .اتاق ها  را به داخل خورشیدطبیعی ورود نور 

وار طراحی می شود که در باالی آن به گونه ی روباز و بالکن  "کنسول و یا تراس"تاالر  ورتبه زبان محلی بص

در ایام گرم و تابستان درب و  پنجره هایی طراحی می شود تا نور و روشنایی به داخل خانه ها راه می یابد

ور و انرژی خورشید بیشترین پنجره های خانه ها و تاالرهای مشرف به داخل خانه ها در روز باز می شود تا از ن

بالکن ها به عنوان فضای زیستی باعث تلفیق فضای داخلی با فضای خارجی ساختمان شده  بهره برده شود .

 است وهمچنین پنجره های بزرگ درنمای ساختمان همگی دال بر برونگرایی معماری ماسوله است.
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 براى که بود کوچک هروزن نوعى پنجر ) "روزن "حفره هایی در باالی سقف خانه های ماسولهعالوه برآن  

 اطراف یا باال در را روزن مهم، و اصلى درفضاهاى معموالً. است رفته مى بکار آزاد هواى و روشنایى رفتنگ

با برآمدگی که از پشت بام ها مشخص است تعبیه و احداث می گردد که از  (دند.دا مى قرار پنجره -در یا پنجره

این حفره ها ضمن  نور و روشنایی در طول ساعات روز برای ساکنین فراهم می گردد .جذب  به عنوانآن 

دریافت نور به عنوان تخلیه و تهویه ی منازل از وجود دودهای ناشی از وسایل سوختنی و تلطیف هوا بکار می 

 .گفته می شود  "ونـلُ"که به زبان محلی به آن  رود
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 معماری سنتی و معماری داخلی : -1

یا پستو که  "سومه"در ضلع انتهایی عقب منازل اکثر خانه های ماسوله اتاق هایی کوچکی طراحی می گردند 

 4:در قدیم کف سومه را به گودی  ت و برخاست ساکنین در آنجا انجام می گیردسدر ماه های سرد سال نش

اتاق ها نیز پنجره هایی تعبیه  در این نوع سانتی متر می کندند و آتش می ریختند لذا سومه همیشه گرم بود

تا عالوه بر جذب نورهای متفرقه ، از اطراف آن نور و روشنایی الزم به داخل خانه ها وارد می  "ونلُ" می شود

)راهروی نقش مهمی داشت گاهی نقش چغوم  فضایی که در ساختمان سازی ماسوله نیز "دالون  "»شود .

در منازل ماسوله آن دسته از ی گاهی اتاق نشیمن را بازی می کرد .گاهی راهرو گاهی انباری و حتارتباطی ( 

که انبار ذغال  "آلوس دون "خانه ها که هنوز دستخوش تغییرات داخلی نشده اند اتاقک هایی وجود دارد

سانت بطول دور داخل خانه تراس  5:تا  4: دور تا دور اتاق را به عرض"رفاق". مصرفی سال ساکنین است

مسی و غیره را در آن قرار می  گلیوان و دی و پارچ ،برای نگهداری اشیا تزیینی همچون سماور بندی کرده و

دیوارهای  ضخامت (243: 6:52تمدن، .«)سانتی متر می باشد 04تا 54دهند . معموال ارتفاع رفاق تا سقف 

)  دوالبچه ها اعریض سنگی این امکان را برای ساکنین منازل ماسوله فراهم می کندکه در دل دیواره ه

ای در  )حفرههایی  طاقچه ( وچینیکمدهایی در دل دیوار با درب های چوبی که احیانا جای ظروف های مسی و 

به صورت کاربردی یا تزئینی، با گذارد(  می ای به سمت خارج دیوارکه بر معماری فضا تاثیر  دیوار و دارای لبه

  به مایند . این طراحی در گذشته، مخصوصا در معماری قدیمیهای متفاوت در دیوار طراحی ن ها و اندازه فرم

هایی که نوع و مقدار آن با میزان دارایی و مقام صاحب منزل رابطه مستقیم داشت،  صورت رف، با گچ بری

دوزی و کارهای هنری  های ترمه، سرمه گوش یا کناره های سه ها گاه از پارچه شد. برای پوشش طاقچه تزئین می

می شود نوع استفاده از رف و طاقچه  پوشیدهتولید می گردد هر زن ماسوله ای هنرمند دستان با که ارزشمند 

ها به محل استقرار آنها بستگی دارد به عنوان مثال طاقچه های اتاق هایی که به عنوان مطبخ استفاده می شود 

و طاقچه های اتاق های می گیرد  محل مناسبی برای ذخیره انواع ترشی ها و مرباجات ... مورد استفاده قرار

 . و گلدان های زینتی می باشد پذیرایی محل قرارگیری آینه و شمدان ها
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هم انواع ریسه ها که از ساقه های برنج تولید می شود گلدان های طبیعی با توجه به نوع "تراس"در تاالر ها 

 فصل قرار می گیرند .

 

 است که کمترین هدر رقم زده به گونه ایی منازل ماسوله را داخلیطراحی ، کمبود زمین و شرایط خاص ماسوله 

هنور و گرمای  در قدیم نور روشنایی آتش و ذغال و چراغ های گردسوز تامین کنندرفت انرژی اتفاق می افتد 

لتی انرژی برق )با یارانه دو وفاژ با سوخت های فسیلی وشانواع بخاری ها و  منازل بوده است امروزه استفاده از

متاسفانه شرایط استفاده از گاز طبیعی به واسطه  ( جایگزین شده است و گرما بخش منازل ماسوله می باشد .

 واقع شدن ماسوله در مسیر گسل و زلزله و وجود رانش وجود ندارد .

 معماری سنتی و راه های دسترسی : -3
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شده اند  شیار های موجود در محل باعثبا وضع طبیعی آن دارد .  بافت ماسوله همان پیوندی بسیار نزدیک»

 که تعداد مسیر های طولی و موازی این شهر کم بوده و جهت مستقیم نداشته باشد . 

امتداد مسیرهای طولی کم است و اغلب به وسیله پیچ ها شکسته می شود مسیرهای عرضی وظیفه ی ارتباطی 

محلی هماهنگ  حی شده اند که با شکل طبیعیاپایین و باالی شیب را بر عهده دارند این مسیرها طوری طر

بوده و شیب نسبتا آرامی داشته باشند .این مسیرها به صورت شیب های مالیم و یا به صورت پله ای می باشند 

. در بعضی نقاط نیز از ساباط ها جهت ارتباط بین دو مسیر موازی استفاده شده است . یکی از ویژگی های مهم 

.  «ام خانه به عنوان مسیر است و استفاده از این بام ها با تفاهم بین اهالی حل شده استماسوله، استفاده از ب

جنوبی بین فضاهای شهری متناسب با -شکل گیری مسیرهای ارتباطی شمالی (54: 6:50)معماریان،

عنوان  استفاده از شیارهای طبیعی کوه به در نظر گرفته شده است . از این روی نیز توپوگرافی طبیعی زمین

 رطوبت ناشی از ان طراحی سقف شیبدار با شیب مالیم جهت دفع اب باران وو  کانالهای دفع فاضالب شهری

  جنوبی به سمت دره طراحی شده است . -نیز شمالی 

 

 ماسوله و حفظ معماری سنتی : -5

اطر ارزش و اهمیت معماری ماسوله در مجموع در شمار معماری نواحی خشک و سرد گیالن قرار داشته و به خ»

 6454تحت شماره  6:50آن در فهرست آثار ملی ایران جای گرفته است . این شهر زیبا در سی ام مرداد ماه 

و در سازمان یونسکو نیز ، ماسوله دومین شهر تاریخی در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است 

این  (5:36:55)پندی،«  ثبت رسیده است. دنیاست که کل شهرآن به عنوان یک شهر گردشگری تاریخی به

و پای بسیاری از مسافران و هنرمندان گردید  توجه بسیاری از گردشگران داخلی و خصوصا خارجی امر موجب
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به .»و نقاشان و کوهنوردان به ماسوله باز شد سهراب سپهری در یادداشتی ماسوله را اینگونه تفسیر می کند 

ماسوله را نمی شود نوشت ، ماسوله را باید دید و به تماشای آن همه  ه بنویسیم.مده ایم که از ماسولآماسوله 

فیلم باید ساخت  نقاشی باید کرد ، در ماسوله باید زندگی کرد ، خانه که به پهنه سبز کوه نشسته است ایستاد،

یادداشتی  63ه صفح و فصلنامه گیالن 6:34( و یا در نشریه کادح سال 650: 6:52)تمدن، « . شعر باید گفت

معبدی درخشان در دل کوه های تالش ،  ماسوله نماد مجسم شکوه عشق ،»از ذبیع اله شبان آمده است 

 (650پله های نردبان خلقت .....()همان: -شهرک ستارگان روشن

می اقتصادی برای ساکنین ماسوله  رونق گردشگری و طبیعت زیبای ماسوله برای شش ماهه اول سال موجب»

و  می شودبصورت محدود پذیرای مسافر که هوا به سردی می گراید ماسوله در ماهای دیگر سال اسفانه مت شود

% از مسافران غیر بومی خود را از دست می دهد و مردم به خاطر 34از سال بازار ماسوله بیش از  ها ماه دیگردر 

ند و در نتیجه مهاجرت در ماسوله دست به فعالیت در خارج از ماسوله می زن لوتی بازارــهمین کسادی و خ

 (51: 6:52تمدن، «)غاز می شود .آ

پس از ثبت ماسوله به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی، سازمان ذکر این موضوع نیز قابل اهمیت است که 

حفظ و جهت  میراث فرهنگی و سازمان حفاظت از محیط زیست اجازه ساخت و ساز و توسعه شهر را ممنوع

ساخت و ساز ساختمان نظارت و کنترل مستقیم داشته و با در اختیار امور نسبت به  ،له بافت سنتی ماسو

نسبت به بازسازی بافت های ماسوله را  اهالی )چوب و سنگ و آجر (مصالح وام های بانکی کم بهره و دادن قرار

 . دنیاری می رسانفرسوده و بنا های قدیمی 

 گیرینتیجه 

 آن درراه ارتباطی  ،آب و هوا  ،ی واقع  ها ارتفاع تپه ها یا دره ،اشراف  ،جهت  ، توپوگرافی ،موقعیت جغرافیایی

است عالوه بر این با مطالعه معماری خانه های گذاشته تاثیر  ماسولهخصوصیات اقلیمی برکه هستند  عواملی از

مردم  و اقتصاد فرهنگ ،آداب و رسوم  ،ماسوله می توان دریافت که ارتباطی تنگاتنگ بین عوامل طبیعی 

بر انتخاب نوع مصالح و جانمایی و فرم ساختمان نقش داشته اند . معماران ماسوله برای  جود دارد کهوماسوله 

طق خشک سرد امنکه خاص الگوی ساختمان های پلکانی از حفظ گرما و سرما و جلوگیری از هدر رفت انرژی 
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در موقعیت جغرافیایی ماسوله  م محیط هماهنگ است .بافت پلکانی ماسوله با شیب مالی .استفاده نموده اند

 بخش اعظم بطوریکهبوده تاثیر گذار معماری سنتی ماسوله  برفضاهای سبز و جنگل و وجود اقلیم شمال کشور 

آن با دستان هنرمند خود معماران ماسوله ای  است که های جنگلی تشکیل داده چوببناهای ماسوله را مصالح 

در معماری داخلی ماسوله به گونه ای است که  . بکار برده اندها م ها و درب و پنجره و باها در سقف  را

مردمان و سخت کوشی ماسوله  جاذبه های طبیعی. هستنداز نور طبیعی بهره مند  منازل بیشترین ساعت روز

زمان محیط زیست میراث فرهنگی و ساسازمان داشته اما نیاز به توجه بیشتر نگه آن تاکنون ماسوله را پایدار 

و سازمان های مردم نهاد می باشد . تقویت گردشگری واحداث زیر ساخت های مناسب می تواند موجب رونق 

 جلوگیری نماید. آن  اقتصادی در همه فصول سال شده و از مهاجرت ساکنین 
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