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چکیده
معماری بومی هر منطقه بیان کننده بخشی از ویژگیهای فرهنگ ،موقعیت جغرافیای و اقلیم آن منطقه است .زی ف ار ر گنه ،،

 ،،،مح ححیط

زیست و معماری بر یکدیگر اثر گذارند این موضوع در مورد معماری بومی شهر ماسوله نیز صادق اس لوسام یرامعم ت ه رصحنم      
بفرد است در این منطقه حیاط و پشت بام بناهایی که در دل کوه ساخته شدهاند محل عبور و تردد ساکنین منطقه است شهر ت یخیرا
ماسوله مدل خوبی برای یک معماری بومی و پایدار محسوب میشود معماری که به فرهنگ ،طبیعت و سبک زندگی مردم احت مار
میگذارد .هدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد فرهنگی ،زیست محیطی و معماری بومی شه تسا هلوسام ر  .... ...ای هوژپ ن شش ششش از ن رظ
ماهیت از نوع کیفی است که در مرحلهی گردآوری اطالعات از اسناد و روشهای می یناد ب هژیو مش دها هههی مش  یتکرا ووو مص هبحا
عمیق استفاده نموده؛ ضمن آنکه برای تحلیل دادهها نیز از چارچوب نظری محی ططط شناس ف ی ر  نایلوج یگنه ا وس دراویتس د تسج هههه ههههههههه
است.

واژگان کلیدی :فرهنگ ،اقلیم ،معماری بومی ،ماسوله ،انسان شناسی شهری

( -1نویسنده مسئول) dy_sharbatian@yahoo.com
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مقدمه
معماری و شهر برای انسان قبل از مدرنیته ،عمومًاًا محصول خالقهای بود که نتیجه محدودیتهای اقلیمی و سازه ایی
یداد،
یشد .و آنچ ا عونصم یاضف هک ه و ر  ا م لیکشت  یی یییی یییییی
از طرفی و باورهای جمعی افراد از طرف دیگرمحسوب م 
یهای آن منطقه بود .این پیوند سبب شده بود که محصول اندیش امعم ه ر   
برخاسته از بستر و همپا و همراستا با ویژگ 
یکردد ،امک تکرح نا   
یها و بایدهایی که مصالح محلی و شرایط محیطی به اثر اجبار بر او تحمیل م 
در حدود ویژگ 
داشته باشد .از جهت دیگر به علت باورهای متافیزیکی به طبیعت و پدیدههای آن و لزوم حفظ این عرصه به عن ناو
یهاای اص امعم یل ری   
موهبت ،معماری به گونه ایی انجام میگردید که چرخه حیات مختل نگردد و ای زا ن ویژگ گگ 
که

یشود میراث مردمانی است
یشد .معماری بومی که امروزه به عنوان میراثی ازگذشتگان تلقی م 
بومی محسوب م 

آموزش معماری ندیده بودند اما به آفرینش بناهایی پرداختهاند که باز گو کننده شیوه اندیشه و افکار مردم آن منطقههه
و دوران است.
در منطقه مورد مطالعه یعنی ماسوله نیز تعامالت صورت گرفته بین انسان با طبیعت موج ییاهوگلا تسا هدش ب     
خاص در معماری به وجود آید که میتوان آن را معماری بومی یا معماری سازگار با اقلیم آن منطقه نامید به نح یو
فها را به قوت تبدیل کردهاند.
که ساکنان این منطقه تهدیدها را به فرصت و ضع 
ِی منطق نیا یرادهگن و ظفح ورنیازا تسا ریظن مک ه    
در ماسوله هماهنگی معماری با محیط طبیعی و جغرافیای ِی

    

یباشد.
مجموعه در وضعیت کنونی و انتقال آن به آیندگان قابل توجه و بررسی م 
یتوانن هب د   
از انجا که محیطهای شهر از فضاها ،گروهها و خرده فرهنگهای مختلف تشکیل شدهاند که هر یک می ی
نوعی موضوع پژوهشهای شهری در رشتههای مرتبط با شهر قرار گیرند .بر این اساس معماری شهر ماس  زین هلو از   

بعد انسان شناسی مورد توجه قرار گرفته است .انسانشناسی شهری از جمله زیر گروههای ش خا هههی وس عی اسنا نن ننن-
شناسی است که پژوهشهای خود را بر شهر و مسائل شهر متمرکز کرده است.
اهمیت و ضرورت پژوهش:
یه آ صاخ یا
یهای خاص اقلیمی اس گژیو .ت یی یی
کشور ایران با گستره مرزهای سیاسی ،دارای مناطقی با ویژگ 

بب ببب و

هوایی تأثیر مستقیم و مهمی بر فرهنگ و رفتارهای اجتماعی جوامع مختلف ساکن در این مناطق داشته و دارد.
معماری بومی ایران چنان هوشمندانه و با درایت تعالی یافته است که فقدان تداوم آن در برخی مناطق دردآور اس .ت
خودباختگی در فرآیند ساخت و ساز معماری معاصر ناشی از بیتوجهی به جایگاه معماری بومی ایران است .اما در
ِی بی نظیر است ماسوله نام دارد .در
این میان یکی از مناطقی که در آن هماهنگی معماری با محیط طبیعی و جغرافیای ِی
عین حال این شهرک نیز هم اکنون رؤیا رو با مسائلی مانند ریزش سنگ ،سیل ،رانش زمین ،زمینلر هب فرصت ،هز    
منظور توسعه عمرانی و انسانی و تخریب و  ...میباشد ،که احتمال خطر را در این ناحیه به حداکثر میرساند .بر این
اساس مطالعه ،شناخت و ثبت و ضبط پدیدههای فرهنگی و معماری بومی ای قطنم ن هه ههه و تحوی  ناگدنیآ هب نآ ل از   
ضرورت ویژهای بر خوردار است.
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اهداف تحقیق :برای پژوهش مورد نظر میتوان اه  ریز فاد ر گ رظن رد ا ر تف  ::::: ::::بررس امعم ی ر  یموب ی م  هلوسا و   
شناخت ویژگیهای آن؛ بررسی رابطه متقابل فرهنگ ،اقلیم و معم هلوسام یرا ؛؛؛؛؛ بررس عم هطبار ی م دیاپ یرا ارر رر ررررر با
معماری بومی ماسوله؛ بررسی ویژگ 
یهای جغرافیایی ،فرهنگی و اجتماعی ماسوله.
ی-تحلیل علاطم یانبم رب و ی ات     
روش تحقیق :پژوهش حاضر با رویکردی توص فی ی ی

ت،
اس ان ددی (کتابخانه ،،مجالت ت

اینترنت) ،مصاحبه و مشاء هده انجام شده است.
یکوشد با
فرضیات تحقیق :با توجه به ماهیت این پژوهش ،این تحقیق در پی تأیید یا نفی فرضیه خاصی نیست و م 
خهای بدست آمده را از نتایج تحقیق کسب نمایید.
طرح سئواالت مشخص شده پاس 
سئواالت تحقیق :معماری بومی ماسوله دارای چه ویژگیهای است؛ چه رابطهای میان فرهن یرامعم اب میلقا و گ     
ماسوله وجود دارد؛ کدامین ویژگیهای معماری پایدار در معماری بومی ماس مشچ هب هلو

یخ رو دد؛ بر زا یخ    
    م مم 

یهای جغرافیایی ،فرهنگی و اجتماعی ماسوله کدامند؛
ویژگ 
چارچوب نظری
این تحقیق بر مبنای مدل نظری محیطشناسی فرهنگی و با تأکید بر دیدگاه نظری جولیان استیوارد؛ از جمل یدارفا ه   
که در تجدید حیات مکتب تکاملی در غالب محیطشناسی فرهنگی نقش به سزایی داشته ،انجام ش هیرظن .تسا هد    
پردازان این مکتب با بازنگری نظریههای تکاملی بر مبنای اطالعات و اندیشههای نوپدید و همینطور ادغ کرادم ما   
لگرای نا
باستانشناسان و قومشناسان ،رهیافت تکاملگرایان قدیم را بسط داده و اصالح نمودند .آنان نیز مانن ماکت د لل لل

اولیه کلید بازگشای تنوع فرهنگی را در قضیهی تکامل میدیدند ،با این تفاوت که تکامل فرهنگی را محصول کنش-

های متقابل انسانها با محیط زیستشان میانگاشتند ).(Bits & Pelag, 1996: 80
گها و مح یعیبط طی   
جولیان هاینز استیوارد Julian Haynes Stewardیک نوتطور گرا بود که بر رابطهی میان فرهن 
یهاا به
یهای مشابهی در تطورشان دارند که این ویژگ 
یکرد .بحث او این بود که فرهنگهای گوناگون ویژگ 
تاکید م 
یباشند ).(Fakouhi, 2004
طهای طبیعی مشابه م 
قهای موازی با محی 
مثابه تطاب 
ویژگیهای جامعه مورد مطالعه
ماسوله
ماسوله یکی از نقاط تاریخی ،سرسبز و خوش آب و هوای شمال ایران ب ،دولآ هم یاوه ا      تابس ات نننهاای خن و ک
زمستانهای پر برف است ماسوله در جنوب غربی استان گیالن در بخش سردار جنگ نموف ل  ۶۰ ،،، ،،کیل هش یرتمو ر   
رشت  ۳۶کیلومتری شهر فومن و  ۲۰کیلومتری شهر م عقاو ناولکا

ش هد

یهاای متف توا
است ..ماس اب هلو    ویژگ گگ 

جغرافیایی یکی از مناطق ییالقی شمال ایران است (شرفی ماسوله و فروغی ماسوله.) ۱۳۷۲ ،
موقعیت جغرافیایی
شهر امروزی ماسوله با وسعتی معادل  ۱۰۰هکتار در مختصات جغرافیایی  ۴۸درج ،ه

 ۵۹دقیق و یقرش لوط ه

درجه ۹ ،دقیقه عرض شمالی قرار دارد .اختالف ارتفاع مرتفعترین و پایینترین سطح ش ودح ره د   
(جعفری.)4931:

 ۱۰۰متر است

۳۷
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تاریخ و پیشینه ماسوله
ماسولهی قدیم یا «کهنه ماسوله» که در فاصله «هشت کیلومتری غرب جاده ماسوله ب اخلخ ه لل للل» قر تسا هتفرگ را    
سکونتگاه اصلی و اولیه مردم ماسوله بوده است که اکنون آنچه در این مکان به چشم میخورد سنگ دیوار بناهای آن
است .در نخستین کاوشهای باستانشناسی شهرستان ف هش رد هک نمو ررررررریور م ها

 ۱۳۷۴توس هدکشهوژپ تئیه ط    

باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی استان گیالن در این محوطه صورت گرفت مشخص شد که از س پ هد نن نننجم تا
هشتم هجری «کهنه ماسوله» به عنوان یکی از مراکز مهم در زمینه فلزکاری بوده است .همچنین سفالهای لعاب اب راد   
رنگهای متنوع که مشخصات دوره سلجوقی را داشتهاند در این منطقه کشف و این ناحیه به دلیل اهمی ابتعا و ت ر   
تاریخی آن در شهریور  ۱۳۸۵در فهرست آثار ملی ثبت شد.

تصویر شماره  :1نمایی از شهر ماسوله

درباره انتقال مردم ماسوله به مکان فعلی نظرات مختلف و گوناگونی ارائه شده است یک تروهشم زا ی ر یا اهنآ نی نننن نننن
ن
است که عونبنعلی از نوادگان امام اول شیعیان به همراه سید جاللالدین اشرف از فرزندان موسی کاظم ام متفه ما   
شیعیان که مزارش در شهر آستانه اشرفیه گیالن قرار دارد در جنگی در حوالی طارم زنجان زخمی شد و راه ماس هلو
در پیش گرفت و در مکان فعلی ماسوله جان سپرد و به خاک سپرده شد .سپس به ت جیرد

یهاا در اطر فا
ماس لو ههها 

مزارش خانه ساختند و بدین ترتیب ماسوله فعلی شکل گرفت .روایتی زلزله بزرگ سال  ۸۹۰هجر تلع یرمق ی    
کوچ مردم ماسوله را به مکان فعلی بیان میکند و روایتی دیگر همهگیر شدن بیم لاس رد نوعاط یرا    

 ۹۴۳هجری

قمری در کشور را دلیل این جا به جایی ذکر میکند.

وجه تسمیه
در باره دلیل نام گذاری شهر ماسوله یکسان اندیشی نیست و نظرهای گوناگونی در این مورد وجود دارد ول یلع ی   
االصول نظر به شکل پلکانی ساختمانهای واقع در دامنه ماسوله بهتر است آن را جداگانه مرکب از ماس (ب و )گرز

اوله (سینه و دامنه) در نظر گرفت .بر این اساس ماسوله یعنی "محلی واقع در دامنه ب  گرز ووو وسی ععع " (Ashkebos,

)2000

زبان
زبان اصلی مردم ماسوله ،به روایت خود مردم ماسوله موسلی  Moosliاست؛ که بسیار شبیه زبان تالشی ،زب مدرم نا   
غرب گیالن و جنوب جمهوری آذربایجان است ).(Abdoli, 2001
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دین و مذهب
یباشد.
دین مردم ماسوله اسالم و مذهب آنان شیعه م 
تبار و قومیت
قرار گرفتن ماسوله در شاهراه ارتباطی گیالن و آذربایجان و نیز برخورداری این شهر از هشت کاروانسرا موی نیا د   
است که اقوام مختلفی از قدیم در این شهر رفت و آمد داشتهاند و بسیاری نی م هطساو هب ز ه ودزا و ترجا ا یط ج
یتوان گفت که مر ت صلاخ روط هب هلوسام مد الش دنتسه
سالیان متمادی در ماسوله ساکن شدهاند .بنابر این نم 

   
      

یها به واسطه زبانی که صحبت میکنند از گذشته به راحتی میتوانستند با اقوام مختلف ایرانی ارتباط کالمی
ماسولها 
داشته باشند چون زبان تالشی به مادی و پارتی شبیه است ).(Diyanof, 2001
جمعیت ،اقتصاد و صنایع دستی
مردم ماسوله بالعکس مردم بسیاری از مناطق گیالن کشاورز نبوده و نیستند و در گذشته به تجارت و دامداری اشتغال
داشتهاند .ماسوله به عنوان مرکز تأمین لوازم مورد استفاده دامداران ،با همه تحوالتی که در منطقه ایجاد شده هنوز هم
از اهمیت نسبی برخوردار است و یکی از مراک د جاتحیام نیمأت یلصا ز ا م بوسحم نارادم

یش هلوسام رد دو   
ییییییی ییییییی

صنایعدستی کوچک مانند ابزارهای دستی ،چموشدوزی و بافتههای پشمی وجود دارد .بازار ماسوله محل دادوس دت
مردم ماسوله از یک سو و گردشگران از سوی دیگر است.
ت .س ری
رونق اقتصادی مستمر از مهمترین عوامل شکوفایی و رشد اجتماعی مردمان شهر تاریخی ماسوله ب سا هدو تت تت
مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ همجوار ،بهگونهای بوده که از  3500نفر جمعیت ثابت سال  ، 1335تنها  515نفر
در سال  1385باقی مانده است .بیش از یک سوم این افراد نیز از مردم جنگلنشین اطراف هستند که جایگزین اهالی
یرود.
اصلی شهر شدهاند .در حالحاضر گردشگری اساس اقتصاد محلی و مهمترین منبع درآمد اه امش هب یلا ر م  یییی یییی

ته یا
وجود امکانات و پتانسیلهای سرمایهگذاری ،تولید و فعالیت اقتصادی برای ف جو ،یداصتقا نالاع و صرف د تتتت تتتت
شغلی کافی برای نیروی انسانی وارد شده به بازار کار به عنوان مهمترین منبع درآمد خانوارها بر ذگ یا ر یگدنز نا    
خود و نیز وجود زمینه انتظاری مطلوب در افراد در رابطه با آینده بهتر اقتصادی ،خ زا دو مهمممترررین عوام بذج ل   
جمعیت به یک محل و یا نگهداشت جمعیت در آنجا است (به نقل از آقای مصطفی پورعلی ،مدیر پایگ یشهوژپ ها   
ماسوله).
اقلیم ماسوله
ماسوله بین دو شهر رشت و زنجان واقع شده است شهر رشت دارای اقلیم معت اجنز رهشو بوطرمو لد ن د  ا یار     
یباشد .بنابراین اقلیم ماسوله تلفیقی از این دو اقلیم است .ماسوله زمستانهای بسیار سرد وتابستان ه یا
اقلیم سرد م 
معتدل دارد.
معماری بومی
یگردد این معماری توسط تعدادکمی
اصطالح معماری بومی ،گاه با معماری سنتی و گاه معماری محبوب مترادف م 
از افراد متخصص و با برنامه تدوین شده ساخته نشده است بلکه در ادامه فعالیت تمامی مردمان دارای تجربه پیش هنی
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یکسان و در دامنه محدودی از تجربه توسط افراد عادی شکل گرفته است و سینه به سینه از نس رگید لسن هب یل     

انتقال یافته است ) .(Noble: 2007پائول اولیور در کتاب خود تحت عنوان "مساکن" تعریف س لاح نیع رد و هدا    

یدهد " :معماری بومی معماری مردم ،ساخته شده توسط مردم ،ام درم یارب هن ا م     
متفاوتی از معماری بومی ارائه م 
است"). (Oliver: 2003

رودوفسکی در کتاب خود با عنوان «معماری بدون معمار» معماران و خالق اثآ نیا نا ر ار  مرنه ن اد ن ن  ا نیا سانش

    

یکند که در زمان و مکان ویژه استعداد قابل تحسینی را در انطباق ساختمان در
نمایش ،سازندگان بی سواد ،معرفی م 
طبیعت پیرامون از خود نشان دادهاند و به جای تالش در جهت تسخیر کردن و تحت سلطه در آوردن طبیعت ،کاری
یدهند ،تنوع آب و هوایی را پاس داشتند ،و توپوگرافی و عوارض زمین را به یاری
که امروزه اغلب معماران انجام م 
طلبیدند ).(Roudofski, 1975
ویژگیهای معماری بومی
یهای زیر را در نظر گرفت:
یتوان ویژگ 
برای معماری بومی م 
 .1هر معمار یا هرشخصی که پیکره ساختمانی را فارغ ازدستورها و نمونههای طرح و اجرای از پیش تعیین و تدوین
یدارد و بنایی را هماهنگ با بناهای موجود و در میان آنها یا در کنار آنها جای م 
شده برپا م 
یدهد ،به شرط آزاد بودن
یها ،در انتخ با
در اندیشه و آزاد بودن در اعمال سلیقه خویش ،در ترکیبها ،در اندازه گذار 

گگهاا و مص و حلا
رنگ 

ابداع شکلهایی که نه تازه بلکه یک متغیر یا"واریان" از شکلهای موجوداند ،ازآزادی هایی برخوردارند ک یو هب ه   
یدهند.
امکان بیان نکته یا مطلبی ویژه را م 
یت وان ب ه
از این دیدگاه و فارغ از تأثیر پذیری های مستقیم و منفعل ازمحیط (اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،طبیعی) م 
کندوکاو محصوالت معماری پرداخت وجویای سر و رازی شدکه هرمعمار ،همانند هرشاعر و هرنقاش وموسیقیدان،
یآفریند.
به مناسبت تولیدی که به عهده گرفته م 
 .2هر معمار یا هرشخصی که پیکره ساختمانی را فارغ ازدستورها و نمونههای طرح و اجرای از پیش تعیین و تدوین
یدهد ،ب یگدازآ مغر ه    
یدارد و بنایی را هماهنگ با بناهای موجود و در میان آنها یا در کنار آنها جای م 
شده برپا م 
وآزادهایی که در تدوین شکل مفهوم بنا تواند داشت ،به محیط فرهنگی جامع یا فراگیری که درآن می زید بی توجه
یپذیرد .در واقع ای عم سفن رد ن م یرا    
نخواهد بود؛ و از آن ،چه به نحوی مستقیم وچه به طریقی با واسطه ،تأثیر م 
بومی است که دوگونه پیوند اساسی را محترم بدارد :پیوند با محیط فرهنگی ،یا باا سلس هل ارزشهاای فرهنگی ،،با
یاند ،ازیکسو ؛؛؛ وازس اب دنویپ رگید یو طیحم      
سلسله رفتارهای فرهنگی و با سلسله قوانین ضمنی که درآن جار 
یانددد وهممم ابزاررر
یدارد :دادههایی که هم ابزاررر فکررر 
طبیعی ،یا با مجموعه دادههای که سرزمین بنا به انسان عرضه م 
باند وهم مصالح و اجزاء و عناصر ساختمانی.
کاربردی؛ هم رنگ و اندازه و تناس 
 .3هر معمار یا هرشخصی که پیکره ساختمانی را فارغ ازدستورها و نمونههای طرح و اجرای از پیش تعیین و تدوین
یدهددد ،ب یگدازآ مغر ه    
یدارد و بنایی را هماهنگ با بناهای موجود ودر میان آنها یا در کنار آنها جای م 
شده برپا م 
ی،
وآزادهایی که در تدوین شکل مفهوم بنا تواندداشت ،به محیط کم وبیش خش جم زا هک ین م  هعو ر صتقا طباو اد ییییی ییییی
یماند .به میل یا با اکر ها ،،
اداری ،تولیدی ساخته و پرداخته شده و حاوی فرهنگ خاص خود نیز هست ،بی توجه نم 
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براساس مصلحت اندیشی وصرفه جویی یا براس سا

الزامممهاایی ک یناوق هداز ه ن و 

متخاس تاررقم ا رب مکاح ین       

ینامیم ،دادههاایی
یاش را "بومی" م 
محیطاند ،معمار یا شخص برپا کننده یک پیکر ساختمانی ،درجایی که ما معمار 
یدهددد
که بیشتر از ابزار کالبدیاند تا فکری ،درتدوین و اجرای محصولی که آفرینشش را به عهده گرفته مداخله م مم 
).(Falamaki, 2005
ویژگیهای بافت معماری بومی ماسوله

ت .از
بافت شهر ماسوله همانند سایر مناطقی كه در منطقهی كوهستانی واقع شدهاند به صورت پله كانی ومطبق است ت
آنجا كه در مناطق معتدل ومرطوب بهترین راه حل جهت تنظیم شرایط محیطی ،استفاده از جری اوه هیوهتو داب نا     
میباشد بهترین ریخت شناسی معماری با فرم برونگرا است .در این فرم جهت تأمین آسایش انس نا س امتخا نننهاا را
تا حد ممكن در ارتفاع بلند تراز سطح زمین و از دو یا چهار طرف ب  زا ووو ب وص ه ر ارگنورب ت     م ممیس نزا ددد .وجودد
بالکنها به عنوان فضای زیستی كه باعث تلفیق فضای داخلی با فضای خ  تسا هدش نامتخاس یجرا وووو ووووو همچن نی
پنجرههای بزرگ درنمای ساختمان همگی دال بر برونگرایی معماری ماسوله است .در ماسوله نیز مانن یاس د رر رررمناطق
کوهستانی ،بافت شهر در قسمت پایین دره قرار نمیگیرد چون در هنگام شب هوای سرد كه سنگینتر است به پایین
دره نفوذ میکند و هم چنین در این قسمت از دره خطر سیل وجود دارد .از طرف دیگر سمت شمالی هراومه هوك   
یگردد .همین طور قسمت باالی كوه نیز به دلیل
در سایه قرار دارد و بسیار سرد است و باعث عدم آسایش ساكنین م 
شدت زیاد باد وعدم وجود حصار برای كنترل آن برای استقرار بافت شهر مناسب نمیباشددد .بهتر یارب تمسق نی    
استقرار بافت شهر وسازگاری هر چه بیشتر با شرایط زیست محیطی در قسمت وسط كوهپایه ودر سمت جن یبو
است .جهت بناهی مختلف با جهت شیب طبیعی زمین هماهنگی دارد به همین دلیل بخش ور رهش یاهانب زا ی

آن
هب    

تگیری شهر ماسوله با زمستانهاای بس  درس رای وو ووو تابس ات نننهاای
جنوب وتعدادی نیز رو به جنوب شرقی است .جه 
معتدل در بخش جنوبی كوه برای دریافت هر چه بیشتر آفتاب جهت گرمایش در زمستانهای برف هلوسام درسو ی    
یباشد.
لگیری بافت شهر آن م 
نشان دهنده تأثیر شرایط زیست محیطی در شك 
ویژگیهای معماری مسکن در ماسوله
خانههای قدیمی موجود در ماسوله که تعداد آنها به کمتر از یکصد باب میرسد وشماری از آنان نیز در فهرست اثار
یباشند:
ملی قرار دارند درمجموع شامل دوقسمت زمستانی وتابستانی م 
قسمت زمستانی :این قسمت در زبان محلی «سومه» نام دارد .سومه از اتاقی کوچک که معموًالًال در عقب خان یاج ه   
دارد و از نور چندانی برخوردار نیست ،شکل گرفته است .در وسط این اتاق کورهای که از آن بر و یزپشآ یا

یهت ه    

یشود ،تعبیه شده است.
غذا و هم چنین تأمین گرما استفاده م 

قسمت تابستانی :قسمت تابستانی یا اتاق پیشخوان ،دارای پنجرههای ارسی چوبی و باالرو است .این پنجرههاا دارای
یشود .بعضی از خانهها عالوه بر پیشخوان ،ات لزنم ماب رب یکقا     
گره چینی است و با شیشههای رنگارنگ تزیین م 
یشودد و قس تم
یشود .بام هر منزل در ماسوله متمایل به کوه ساخته م مم 
دارند که در زبان محلی به آن «برج» گفته م 
پیشین منازل بر عقب آن مسلط است.
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مطابق بررسیها از سال  1345تا  378 1متاسفانه حدود  45درصد خانههاا در ماس ای و هدش بیرخت هلو     در ح لا
خراب شدن است ).)Eslahi oryani, 1995

تصویر شماره  :2نمونهای از پالن همکف یک خانه در ماسوله

امروزه واحدهای ساختمانی تشكیل دهنده بافت تاریخی ش رب لمتشم ،هلوسام ره ب شی زا   

  

 350خان ینوكسم ه   

یباشند كه شاخصترین ویژگی آنها هم جواری آنهاست .این هم جواری به گونهای در نظر گرفته شده كه باعث
م
یشود تمام خانهها زنجیروار و به هم پیوسته در امتداد خط د رارق نیمز یفارگوپوت طو ا ه .دنشاب هتش ر دحاو    
م

     

مسكونی نیز بین یك تا چهار طبقه دارد كه بیش از  % 70آنها به صورت دو طبقه احداث شدهانددد .بههه ط لومعم رو   
پائین ترین طبقه غیر مسكونی بوده و كاربرد آنها انبار و طویله است .راهروی ورودی خانه نیز در ای عقاو هقبط ن   
است .طبقات فوقانی نیز شامل فضاهای مسكونی بودهاند .طبقه پائین از مصالح سنگی و طبقات فوقانی از خشت بنا
ساخته شدهاند .این معماری به گونهای سـازگار با شرایط اقلیمـی ،توپـوگرافی ـك ی و اجتماعـی ،فضـاهـای داخل یـ
یشدهاند.
تقریبـًاًا یكسانی را شامـل م 

تصویر شماره  :3نمایی از یک خانه در ماسوله
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در این شهر خانهها بیشتر دوطبقه و به ندرت یک و یا سه طبقه است .داالن ،انبار و پلههای بلندی که طبقه همکف
را به طبقه دوم پیوند م 
یدهد ج ءز اساس این نوع معماری است.
در خانههای بزرگتر ،اتاق نسبتًاًا بزرگی است که محل پذیرایی مهمان و اتاق کوچکتری که نشیمن گاه دائمی س نانکا
خانه است ،مقر زمستانی خانواده است.
ت ک نادلگ اب ه    
در ماسوله آن چه خانهها را جذابتر ساخته است ،قاب چوبی در و پنجره و رن درز گ دیوارهاست ت
شمعدانی زینت شده است.
معابر و دسترسیها
مسیرها در شهر ماسوله با بافت شهر پله كانی طوری طراحی شدهاند كه با شیب مالیم محیط هماهنگ باشند .دونوع
مسیر دسترسیهای شهر را ممكن میسازد .یكی مسیرهای طولی وموازی است كه تعداد این نوع مسیرها بس مك رای   
است ودوم مسیرهای عرضی است كه تعداد انها نسبتًاًا زیاد و سیركوالسیون را بین فضاهای ش  نییاپ تسق رد ره ووو وووو
باالی شهر فراهم میکنند .از ویژگیهای بسیار مهم ماسوله استفاده از بام خانهها به عنوان مسیر است .ش رد نادنوره
استفاده از بام خانههایشان به عنوان یك مسیر عمومی توافق دارند .در واقع پشت بامها حیاط اجتماعی مردم است كه
یشوند.
در مراسم مختلف وجشن ها به فضاهای تجمع شهر تبدیل م 
مصالح
مصالح استفاده شده درقسمت های مختلف بنا در ماسوله ،متفاوت وترکیبی از سنگ ،خشت وچوب است که همگی
یشکنند
محلی است .ایستایی بنا بر روی یک قطعه سنگ یکپارچه است .معماران محلی هیچگاه سنگ یکپارچه را نم 
و به همین دلیل ساختمانها با شیب طبیعی زمین در دو یا سه طبقه ساخته شدهاند که ه عم یراگزاس م م  یرا را با    
یدهد وهم نوعی دید منظر بسیار عالی را برای افراد در همه طبقات و فضاها فر مها
توپوگرافی طبیعی محیط نشان م 

یشود نیز به عنوان عایق حرارتی
یکند .از نوعی خاک خاکستری رنگ که در محیط وجود دارد و "فوش" نامیده م 
م
یشود به همین دلیل
یشود .نکته جالب اینجاست که این خاک هر چه بیشتر پا بخورد عایقتر م 
و رطوبتی استفاده م 
یکند.
قتر شدن بام ساختمان کمک م 
استفاده ساکنین از بامهای خانهها به عنوان مسیر رفت و آمد عمومی به عای 
سازه
یشوند وپس از سنگ الشه از خشت با ایعاد  8* 30 * 30س رتم یتنا   
دیوارها معموًالًال تا طبقه اول باسنگ الشه اجرا م 
برای ادامه دیوار استفاده شده است و بعد از آن نیز تا زیر سقف دوباره از سنگ الشه اس هدافت کرده هانددد .در فواصل
مختلف (حدود یک متر) و برای پخش نیروهای وارده از سقف به پایین به ط هب ای یدنب فالک زا تخاونکی رو       

یباش دد د.
اصط الال ال  تسا هدش هدافتسا تسب بوچ یلحم ح ووووووووووووو ووو ن اک هب بوچ عو ر د هتفر  ر           آن "م زا وو و" م مم 
سپس بعد از آن که دیوار چینی به پایان رسید بر روی دیوارهای عمود بر  یاهریت ـریسم  ا مان هب یلامحو یلص        
یگیرد .تیرهای اصلی ضخامتی حدود  40سانتی متر نراد  دد ددد .دلی نآ ل
"جیرین" از چوب مازو موازی با مسیر قرار م 

یگیرند وجود تعداد زیاد بازشوها است ک ثعاب ه   
این است که این تیرها در دیوار نما قرار نم 
قابلیت باربری نداشته باشد.

یشودد ای راوید ن   
م مم 
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از تیرهای دیگری در نزدیکی دیوارها وموازی به جرین به نام "کلیله" جهت کمک به توزیع مک اهورین ک هتفرگ      
یشو ددد د .در برخ یتقو عقاوم ی
م ممم 

قاتا ضرع

      

یشو ددد د.
یشو ددد د از دو جیر هدافتسا نی        م ممم 
        زی ییی ادتر م ممم 

بر روی جیرین تیرچههایی به نام "ورده" به فاصله  20الی  30سانتی متر و از چوب راش که از جنگلللهاای هم نا

یکنند .دارچ عطق نی ه ندرک هعطق      
یشود .بر روی تیرچهها تخته کوبی یا دارچین م 
یآید استفاده م 
محل به دست م 
یشود ک هب یلحم حالطصا رد ه
چوبها مثل هیزم است .در نهایت بر روی تختهها سرخس وحشی گذاشته م 

نآ

  

یکنند .دوام آن پس از خشک ش ادیپ شیازفا ند    
"خرف" می گویند .این گیاه را در تابستان جمع آوری وخشک م 

یشود .به
یکند .این گیاه به عنوان عایق رطوبتی عمل کرده ومانع جذب و نفوذ آب به فضای داخلی در ساختمان م 
م
یشود که به کمک فوش
عنوان آخرین متریال پوشش سقف گلی به نام "فوش" است که بر روی سرخسها ریخته م 

یکنند.
شیبی مالیمی را در سقف برای دفع آب باران ایجاد م 
محیط زیست و معماری بومی ماسوله
با توجه به تعاریف و اصول معماری و شهرسازی پایدار ،به دالیل زیر ،ماس رب قبطنم یراتخاس یاراد هلو

لوصا      

یباشد:
زیست محیطی است و دارای طراحی معماری و بافت شهری پایدار م 
- ۱استقرار بافت شهر در قسمت میانی کوهپایه و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه؛
تگیری شهر به سمت جنوب وجنوب شرقی و سازگار با شیب طبیعی زمین که منجر به بیش زا هدافتسا نیرت   
- ۲جه 
گرمای خورشید در زمستانهای سرد و برفی ماسوله شده است؛
- ۳بافت شهر مطبق یا پلکانی و تراکم زیاد وگسترش خانهها در ارتفاع که باعث شده تا حداقل مساحت هماهنگ با
شیب طبیعی زمین به کار گرفته شود؛
قهای رطوبتی برای جلوگیری از نفوذ باران؛
قهای حرارتی برای مقابله با سرما در فصول سرد و عای 
- ۴ایجاد عای 
یهای زیست محیطی؛
یهای صوتی و سایر آلودگ 
یهای هوا ،آلودگ 
- ۵عدم وجود آلودگ 

گهای طبیعی و… در معماری و سازهی ساختمانها؛
- ۶استفاده از مصالح بومی مانند چوب ،خشت ،سن 
- ۷طراحی فضاهای زیستی تابستانی همچون تاالر وفضای زیستی زمستانی همچون سومه جهت اس دافت ه ه در فصوللل
مختلف سال؛
- ۸استفاده از منابع طبیعی مانند چشمههای طبیعی آب برای تأمین آب مصرفی ساکنان شهر؛

- ۹طراحی سقف شیبدار با شیب مالیم به منظور دفع آب باران و رطوبت ناشی از آن؛
- ۱۰استفاده از شیارهای طبیعی کوه به عنوان کانالهایی برای دفع فاضالب شهر؛
لگیری مسیرهای ارتباطی شمالی-جنوبی بین فضاهای شهر و متناسب با توپوگرافی طبیعی زمین.
- ۱۱شک 
رعایت اصول معماری پایدار در بناهای ماسوله
اصولی كه از دیدگاه  Rosana Hartو  Kellyباید رعایت شوند تا یك بنا به عنوان نمونهههای از ی امعم ك ر ادیاپ ی ر    
طبقه بندی شود وعموما این اصول در معماری بومی ماسوله رعایت شدهاند عبارتند از:
یهای قابل بازیافت
كوچك اندیشیدن ،گرمایش ساختمان با آفتاب ،حفظ راحتی و آسایش خود ،استفاده از انرژ 
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ی ،اس لباق حلاصم زا هدافت    
 ،ذخیره آب ،استفاده از مصالح بومی ،استفاده از مصالح طبیعی ،حفظ جنگلهاای طبیعی ی
بازیافت ،بادوام بودن ،تولید کننده و نگهدارنده غذا.
جمعبندی
همانگونه که در قسمت چارچوب نظری این تحقیق گفته شد در این پژوهش از نظریه جولیان هاینز استیوارد استفاده
شده است .استیوارد همچون سایر تطورگرایان سعی در توضیح فرایند تطور داشت و در این راستا ب یوگلا لابند ه    
تطابق با محیط بود و این موضوع در مورد معماری نیز قابل تسری است وی بر این باور بود کههه جوامع زا یناسنا   
یکرد که منظور او از انطباق با
طریق مکانیسمهایی خاص با محیط انطباق مییابند .البته استیوارد بر این نکته تاکید م 
ی اس تیعقوم هک ت    
محیط ،سرسپردگی کامل فرهنگ به طبیعت نیست .بلکه انطباق فرهنگ با محیط به مثابه ع لما ی ی
یبخشد .در منطقه مورد مطالعه نیز مشاهده شد معماری بومی این منطقه برگرفته از الگوهای
زیستی انسان را ارتقاء م 
فرهنگی و نمایانگر آداب ورسوم ،روحیه ،احساسات ،اندیشه و عقیده ،ذوق وسلیقه وهنر مردمان آن جامعه است .به
ت .در
طور کلی معماری بومی این منطقه برگرفته از ویژگیهای محیطی در جهت رفع نیازهای انسانی درمح سا طی تت تت
ماسوله معماری بومی روش طراحی عمومیت یافتهای است كه از معماری مردمی زاییده شده است معماری رد هــك
ارتب ــ اط ب ــ ا فرهن ــ گ ،آب و ه ــ وا و مص ــ الح س نایب ینامتخا    م ممیگرددد .و مختص و ییایفارغج تا

ی-
عامتجا ییی ییی

لگیریی ی معماری    ایننن زیس سا هاگتـ تتتت ت هنگ هک یما      معم اــ ر یی ی بمو یی ی
فرهنگییی ایننن ب صا لماوع زا مو ل كش یلل لللللل 
خواسـتگاههـای استفاده كنندگان اعم از فرهنگ و ُخُخلق و خوها را هم تراز نماید و همین طور بر عكس با نگاه ب هـ
ایـن ـك ه در هـر زمان نگاه به گذشته سنتی را القا نماید و این كه امروز نیز گذشتهای از فـردا خواهـد ب وـ دد تلفیقی
یآید كه آن را معماری بـا هویـت نامند.
ب ه وج و د م 
با نگاهی عمیق به معماری ماسوله درخواهیم یافت که در ماسوله مسکن ،معماری و کم و کیف آن از اهمیت بسیاری
یباشد ..از آنج هک ا   
برخوردار است و عالوه بر ارزش اقتصادی ،دارای اهمیت و کارکرد اجتماعی و فرهنگی نیز می ی
فضای خانگی اولین نوع فضای معماریست که انسان آن را تجربه کرده و بنا بر زمان زیادی که در آن سپری میکند
رابطهی عمیقی با این فضا بر قرار مینماید ،لذا بایستی این فضا از ابعاد مختلف فرهنگی و جغرافیایی مورد مطالعه و
فپ رب هناخ یریذ    
بررسی قرار گیرد و در این راستا باید به مطالعهی تأثیر فرهنگ بر کاربری فضاها در خانه ،انعطاف ف
اساس ارزشها ،اعتقادات و ساختار و نظام خانواده ،معماری برونگرا و الزامات فرهنگی مربوط ب ه و نآ ه مم مممچن نی
رابطهی محیط جغرافیایی و معماری پرداخت .در مجموع میتوان گفت؛ در معماری بومی ماسوله اگر چه ب نازیم ه   
استحکام بنا ،و اقلیم توجه شده است اما به نیازهای فرهنگی-اجتماعی نیز توجه ای خاص صورت گرفته؛ بن ،نیاربا
از منظر انسان شناسی این ،تصوری نادرستی است که خانه را تنها یک سرپناه بدانیم.
پیشنهادات
*استحکام بخشی ،مرمت شهر ،نظارت بر ساخت و سازها در ماسوله؛
شهای بیشتر در قلمرو باستان شناسی ،مردم شناسی و معماری ماسوله؛
*انجام پژوه 
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ل
 بناهای جدید باید طوری ساخته شوند تا نیاز ساختمان به سوختهای فسیلی را بههه ح قاد ل ل،*به منظورحفظ انرژی
برساند؛
 فضای ی،،ی داشتههه باشد
ی
گ م ممیتوانددد بررر آدمی ی
* بنا بر تأثیری که فضای خانه و تجربهی آن بدلیل این ارتباط تنگاتنگ گ
.یخواهد طراحی شود
 خانههای جدید در ماسوله بایستی بر اساس نیازهای آدمی و آنطور که او م

ل
 بناهای جدید باید طوری طراحی شوند که با اقلیم و منابع انرژی موجودد در محل ل،*جهت هماهنگی بیشتر با اقلیم
احداث هماهنگی داشته باشند؛
* همچون گذشته تمام اصول معماری جدید ماسوله باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست
 تجسم یابد؛،سالم شود
ش
ی از پی یاد ش ش
ن جل ریگو ی ی
ب بناهاا و همچنین ن
ی از تخریب ب
*نظارت بر ورود بیش از حد گردشگران به منظوررر جل ریگو ی ی
تغییرات نامطلوب فرهنگی؛
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