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{netarch@معماری_هنر_کتابخانه_کانال}



ماسوله
ای کوهستانی و جنگلی در این شهر در ناحیه. قرار دارداستان گیالندر رشت کیلومتری ۵۵ماسوله در 

ماسوله در . استمتر از سطح دریای آزاد ساخته شده۱۰۵۰هکتار و ارتفاع ۱۶ای با وسعت ای صخرهدامنه
.قرار دارد ومنکیلومتری جنوب غربی شهرستان ف۳۲
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.به ثبت رسیده استفهرست آثار ملی در۱۰۹۰شماره ین شهر طیا
، تصرف  هسیل، رانش زمین، زمین لرزاین شهرک هم اکنون رویارو با مسائلی مانند ریزش سنگ، 

.باشدمی... به منظور توسعه عمرانی و انسانی و تخریب و 
.تالشی استزبان مردم ماسوله
.های ریحانه بر، خانه بر، مسجدبر، کشه سر و اسد محله استماسوله دارای محله

از  « ابزار آالت کشاورزی»و « چاقو»، «عروسکهای دستبافت»، «جوراب پشمی»، «حلوا کنجدی»
.جمله محصوالت مهم ماسوله است

که قله . دی، آسمانکوه، السه سر، تروشوم و کله قن(شامولوم)شاه معلم: اند ازقلل مهم ماسوله عبارت
.متر بلندترین نقطه استان گیالن می باشد۳۰۵۰شاه معلم با ارتفاع 

.مردم ماسوله، مردمی کشاورز نبوده و بیشتر آنها به تجارت و دامداری اشتغال دارند
.متر است۱۰۰ترین قسمت آن حدود ارتفاع از بلندترین نقطه تا پایین

. رسدخانه و قدمت آن به قرن نهم می7۰۰ها در این شهر حدود تعداد خانه

. اندهر دادهغربی به ش-جنوبی دو شیار نیز شیب شرقی -عالوه بر شیب شمال شهرک ماسوله 
.محدود استطارمو از جنوب به ماسال، از شمال به خلخالماسوله از غرب به 

ولهموقعيت جغرافيايي ماس



اقليم ماسوله
جان  شهر رشت دارای اقلیم معتدل و مرطوب و شهر زن. ماسوله بین دو شهر رشت و زنجان واقع شده است

های بسیار سرد و ماسوله زمستان. بنابراین اقلیم ماسوله تلفیقی از این دو اقلیم است. دارای اقلیم سرد است
.  های معتدل، در عین حال آفتاب تابستانی سوزنده داردتابستان

عماری بومی  مرطوب و اقلیم سرد می باشد منجا که اقلیم ماسوله ترکیبی از دو اقلیم معتدل وآاز 
لیم سرد  معماری بومی اقمرطوب مناطق شمال ایران ودو اقلیم معتدل ون نیز تلفیقی از معماری بومی درآ

.مناطق شمال غربی ایران است
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وشهرسازي ماسولهبر معمارياقليمي -عوامل زيست محيطيتاثير
استفاده از جریان باد وتهویه -بهترین راه حل جهت تنظیم شرایط محیطیمرطوباز آنجا که در مناطق معتدل و

در این فرم جهت تامین اسایش انسان ساختمانها  . هوا می باشد بهترین مورفولوژی معماری با فرم برونگرا است
وجود بالکن  . را تا حد ممکن در ارتفاع بلند تراز سطح زمین واز دو یا چهار طرف باز وبه صورت برونگرا می سازند

فضای داخلی را با فضای خارجی ساختمان شده است وهمچنین  ها به عنوان فضای زیستی که باعث تلفیق
. پنجره های بزرگ درنمای ساختمان همگی دال بر برونگرایی معماری ماسوله است



عی ومعماری به نوعی همزیستی بین فضای سبز به عنوان محیط طبیاز سوی دیگر بافت شهری در ماسوله 
. عنوان محیط مصنوع را ایجاد کرده است که خود از اصول مهم معماری همساز با محیط زیست است

ه  ماسوله نیز مانند سایر شهرهایی که در منطقدر. می توان ادعا کرد که ماسوله یک باغ شهر است
وای سرد بافت شهری در قسمت پایین دره قرار نمی گیرد چون در هنگام شب ه-کوهستانی واقع شده اند

.داردهمچنین در این قسمت از دره خطر سیل وجودکه سنکین تر است به پایین دره نفوذ می کند و
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.گردداز طرف دیکر سمت شمالی کوه همواره در سایه قرار دارد وبسیار سرد است و باعث عدم اسایش ساکنین می
افت شهری همین طور قسمت باالی کوه نیز به دلیل شدت زیاد باد وعدم وجود حصار برای کنترل ان برای استقرار ب

محیطی در وسازگاری هر چه بیشتر با شرایط زیستبهترین قسمت یرای استقراربافت شهری. مناسب نمی باشد
نگی مین هماهزمختلف با جهت شیب طبیعی هایجهت بناکه ن استآوسط کوهپایه ودر سمت جنوبی قسمت 

هر ماسوله جهت گیری ش.به همین دلیل بخشی از بناهای شهر رو به جنوب وتعدادی نیز رو به جنوب شرقی استدارد
جهت گرمایش در فتابآبرای دریافت هر چه بیشتر تابستانهای معتدل در بخش جنوبی کوهبا زمستانهای بسیار سرد و

.  ن می باشدآسرد ماسوله نشان دهنده تاثیر شرایط زیست محیطی در شکل گیری بافت شهریرفی وبزمستانهای 
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ساعت  
خورشيدي

روز

تعداد  
روزهاي 

باراني در ماه

متوسط رطوبت 
نسبي

ميزان 
بارندگي در 

(mm)ماه

متوسط ماهانه 
ميانگين

وضعيت کلي آب و هوا ماه

۱۳تا ۱۲ روز۲۰حدود  7۹( %8۱ * %77)% ۵۵تا ۳۵ 4/۹( +۶/۱4 * +۹/۶)+ معتدل سرد و بسیار مرطوب فروردین

۵/۱۳تا ۱۳ روز۲۲تا ۲۰ 8۵( %87 * %84)% ۶۵ ۱/۱۳( +۳/۱۶*+4/۹)+ وبمعتدل و مطبوع بسیار مرط تاردیبهش

۵/۱4تا ۵/۱۳ روز۱۵ 87( %۹۰ * %7۶)% ۳۵ ۹/۱۶( +۲۲ * +4/۱۳)+ معتدل گرم و مرطوب خرداد

شرایط جوی و آب هوایی ماسوله

حداقل دما در روز حداکثر دما 
در روز

متوسط ماهانه 
ميانگين

وضعيت کلي آب و هوا ماه

۵/۱۰+ ۲8+ ۵/۱8( +۲۲ * +۹/4)+ معتدل گرم   تیر

۱۲+ ۲7+ ۹/۱7( +۲۱* +۱4)+ معتدل گرم و معتدل سرد   مرداد

۵/۱۰+ ۳۰+ 7/۱7( +۲/۱4 * +8/۱۲)+ معتدل گرم و معتدل سرد شهریور

8+ ۲4+ ۱/۱4+ معتدل و معتدل سرد مهر

۳+ ۲۹+ 4/۱۰( +۹/۱۳ * +8/۶)+ معتدل سرد و نسبتاً سرد آبان

۲- ۵/۱۶+ 4/۶( +۱/۱۰ * +8/۲)+ معتدل سرد و  خیلی سرد  آذر

۵/۳- ۱۱+ ۳/۵( +8 * +۹/۲)+ نسبتاً سرد و خیلی سرد دی

۵/8- ۱۲+ ۵/4( +۵/۲ * +۵/۲)+ نسبتاً سرد و خیلی سرد بهمن

۵+ ۱4+ ۵/4( +7 * +۲)+ معتدل سرد و خیلی سرد  اسفند
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محل قرار گیری ماسوله در دامنه کوه



مرفولوژي و بافت شهري ماسوله
. انی و مطبق استاند بافت شهری به شکل پلکای کوهستانی واقع شدهدر ماسوله نیز مانند سایر شهرهایی که در منطقه

بله با این دو عامل در ماسوله، فرم بنا در این شهر بیشتر در جهت مقارطوبت بيش از حدو بارندگي بسياربه دلیل 
. شکل گرفته است
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ها  دسترسي
دو نوع  . نداند که با شیب مالیم محیط هماهنگ باشمسیرها در ماسوله با بافت شهری پلکانی طراحی شده

یکی مسیرهای طولی و موازی که تعداد آنها کم و دوم وجود دارد،شهری در ماسوله مسیر دسترسی
. مسیرهای عرضی است که تعداد آنها بیشتر است

ده از بام شهروندان در استفا. ها به عنوان مسیر استهای بسیار مهم ماسوله، استفاده از بام خانهاز ویژگی
ه در ها حیاط اجتماعی مردم است کبامدر واقع پشت. های خود به عنوان یک مسیر عمومی توافق دارندخانه

گی ها یک زندبامقدم زدن در پشت. شوندها به فضاهای تجمع شهری تبدیل میمراسم مختلف و جشن
.  کننده میهای مختلف دید و منظرهای متنوعی از طبیعت را تجربهای با ارتفاعبامافراد در پشت. جمعی است



اکثر معابر در ماسوله بصورت رمپ 
پله یا پله می باشد
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مصالح ساختماني در ماسوله  
ست که های مختلف بنا متفاوت و ترکیبی از سنگ، خشت و چوب امصالح استفاده شده در قسمت

. ایستایی بنا روی یک قطعه سنگ یکپارچه است. است( بوم آورد)همگی محلی 
ارد، به شکنند چون درون آن منابع طبیعی آب وجود دگاه سنگ یک پارچه را نمیمعماران محلی هیچ

گاری  اند که هم سازها با شیب طبیعی زمین در دو یا سه طبقه ساخته شدههمین دلیل ساختمان
افراد در دهد و هم نوعی دید منظر بسیار عالی برایمعماری با توپوگرافی طبیعی محیط را نشان می

. کندهمه طبقات و فضاها ایجاد می



ق  شود نیز به عنوان عاینوع خاک خاکستری رنگ که در محیط وجود دارد و فوش نامیده می
.  شودحرارتی و رطوبتی استفاده می

لیل ساکنان شود به همین دتر مینکته جالب این است که این خاک هر چه بیشتر پا بخورد عایق
تر شدن بام ساختمان کمک آمد عمومی به عایقوها به عنوان مسیر رفتهای خانهاز بام

ر یافت  همچنین در نمای ساختمان از نوعی گل زرد استفاده شده که در محیط به وفو. کنندمی
نگ شود ها با رنگ محیط طبیعی اطرافش هماهشود که استفاده از آن باعث شده تا ساختمانمی

.  رسد که معماری جزیی از طبیعت استو این طور به نظر می
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سازه
دیوارها معموال تا طبقه اول با سنگ الشه و پس از آن از خشت و بعد از آن نیز تا زیر سقف  

در فواصل مختلف و برای پخش نیروهای وارده از سقف  . شوددوباره از سنگ الشه استفاده می
ع بست استفاده شده و نومحلی چوببندی یا به اصطالحبه پایین به طور یکنواخت از کالف
. چوب به کار رفته در آن مازو است



:نوع سنگ

سنگ الشه

ابعاد خشت   
8*30*30
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تیر حمال بنام جیرین که از 
چوب مازو می باشد و ورده که 
از چوب راش می باشد
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پس از دیوارچینی، روی دیوارهای عمود بر مسیر، تیرهای اصلی به نام جبرین از چوب مازو، موازی  
ن  دلیل آن این است که ای. متر دارندتیرهای اصلی ضخامتی حدود چهل سانتی. گیردبا مسیر قرار می

ت شود این دیوار قابلیوجود تعداد زیادی بازشوها است که باعث می. گیرندتیرها در دیوار نما قرار نمی
ته از تیرهای دیگری در نزدیکی دیوارها برای کمک به توزیع نیروها کمک گرف. باربری نداشته باشد

. شودشود از دو جبرین استفاده میدر برخی مواقع وقتی عرض اتاق زیادتر می. شودمی



های همان  متر و از چوب راش که از جنگلسانتی۳۰الی ۲۰هایی به نام ورده به فاصله روی جبرین تیرچه
قطعه کردن  هدارچین قطع. کنندها تخته کوبی یا دارچین میروی تیرچه. شودآید، استفاده میمحل به دست می

ه آن  شود که در اصطالح محلی بها سرخس وحشی گذاشته میدر نهایت روی تخته. ها مثل هیزم استچوب
پیدا  دوام آن پس از خشک شدن افزایش. شودآوری و خشک میاین گیاه در تابستان جمع. گویندخرف می

مان  این گیاه به عنوان عایق رطوبتی عمل کرده و مانع جذب و نفوذ آب به فضای داخلی ساخت. کندمی
ه می شود که به عنوان آخرین متریال پوشش سقف گلی به نام فوش است که بر روی سرخسها ریخت. شودمی

.ی مالیمی را در سقف برای دفع آب باران ایجاد می کنندببه کمک فوش شی





ر پوشش سقف بعد از تی
حمال جیرین، تیرچه هایی

تا ۲۰بنام ورده به فاصله 
سانتیمتر و از چوب ۳۰

راش که از جنگلهای همان 
محل به دست می آید قرار

.می گیرد

ی و بر روی تیرچه ها یا تخته کوب
عه داچین قط. یا داچین می کنند

قطعه کردن چوبها مثل هیزم 
بروی تخته ها سرخس . است

خشک. وحشی گذاشته می شود
ه شده این گیاه دوام زیادی دارد ک

ل بین گ)عالوه بر عایق بودن آن
در مقابل رطوبت هوا، ( و تخته

.موجب جذب آب نیز می شود
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:بازشوها 
غوشآیعنی در .ن همه زیباییآدیدنجره یعنی نپ.پنجره در ماسوله معنی تازه ای پیدا می کند

ای  نا در نمای خود برای ارتباط هر چه بیشتر با طبیعت زیبای اطرافش داربهر . کشیدن طبیعت
. یا سه پنجره می باشددو و

در باالی هر پنجره معموال . دوبریه وسه بریه-یک بریه.پنجره ها در ماسوله انواع مختلف دارد 
...  وپنجره کوچکتر دیگری به نام سر بریه قرار دارد که با کارهای چوبی بسیار زیبا گره چینی

نقوش دایره  در بیشتر این پنجره های کوچک از نقش های هندسی ساده و. تزیین شده است
ه  از پنجره های بسیار زیبایی به نام اورسی استفاده شده است کگاهی نیز. استفاده شده است

.ظریف ساخته می شوندبسیار زیبا و
7۰عرض دربهای یک لنگه معموال بین .درب خانه های ماسوله اندازه های مختلف دارد

دربهای دولنگه بزرگتر برای ورود حیوانات اهلی استفاده می  .می باشد7۰/۱وارتفاع آن 7۰/۱تا
.ورودی خانه ها با قوسهای سردر که معموال قوس جناغی است تاکید می شود. شود

.دربها و پنجره ها در ماسوله معموالً چوبی است
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(بر)نمونه هایی از درب

(بریه)نمونه هایی از و پنجره 



ا ب( گلجام)نمونه ایی از سربریه ها 
ه در استفاده از نقوش ساده هندسی ک

کار تکرار شده است از ویژگی های
.اشداین نقوش استفاده از دایره می ب
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نمونه هایی از تاالرپیش در 

ساختمانهای قدیم و جدید
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:سومه
. دارد4*۲ود این فضا دارای ابعادی حد.قرار می گیرداین فضا درپشت اتاقها یاتاالر.سومه اتاق زمستان نشین است

.  ن می شودنورگیری این فضا که از اطراف توسط سایر اتاقها محصور شده تنها از طریق نورگیری به نام لن تامی
.وجو دارد.جهت استفاده در فصول سرد زمستان . تعدادی طاقچه -معموال در این فضا اجاق
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:چغم
چغم .. وداگر ورودی به طبقه اول بازشود اولین فضا چغم نامیده می ش.چغم فضای ارتباط دهنده بین چند فضا است

.می باشدگاهی به صورت داالن کشیده ویا به صورت اتاقی کوچک وگاهی اتاقی بزرگ:دارای شکلهای مختلف است
.ندمی کدر هرصورت نقش ارتباط بین چند فضا را فراهم. چغم معموال با فضایی به نام سومه در ارتباط است





نمونه های از پالن، 
نما و برش
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