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  نگاهي گذرا به منطقه تاريخي ماسوله

  
ماسوله مكاني منحصر به فرد است نه تنهـا بـه خـاطر                 

برخورداري از معماري ويژه و طبيعت بسياري بـديعي كـه           
هاي زيستي است كه با استفاده        دارد، بلكه از جمله مجتمع    

استادانه از موقعيت جغرافيـايي ، فـضايي را پديـد آورده            
ني در اوج شكوفائي زنـدگي كـرده و         است كه ساليان طوال   

  .ورزد همچنان بر ماندگاري اصرار مي
  

  
زيرا بخشي تاريخي از يك شهر . ماسوله منحصر به فرد است زيرا وسيله نقليه موتوري بطور طبيعي بداخل آن راه ندارد

  . معاصر نيست بلكه كليت آن تاريخي فرهنگي است
اما ماسوله . شود  شهر به روستا بدل گرديده است و جمعيت آن هر روز كمتر ميماسوله از اوج فرود آمده است، از    

بايد باقي بماند و در اين باقي ماندن همه بايد مشاركت نمايند، مردم، مديريت كالن كشور، مديريت شهري، ميراث 
گ ، طبيعت ، معيشت و و در اين باقي ماندن هدف تنها بناهاي ماسوله نيست بلكه فرهن فرهنگ و نهادهاي اجتماعي 

  . درنهايت مردم ماسوله مد نظر هستند
آنچه كه در ماسوله در حال انجام است چيزي وراي مرمت كالبدي و فضايي است و مديريت شهري ماسوله و پايگاه    

 ‐ هاي كالبدي  هاي اين مجموعه منحصر به فرد سعي دارند ارزش ميراث فرهنگي و گردشگري اين شهر با درك ويژگي
هاي معاصر پيوند زنند لذا حفظ  هاي كهن اين بافت را به ارزش فرهنگي ماسوله را شناسايي و درك نموده و ارزش

  . رود هاي مادي و معنوي موجود در اين اثر تاريخي هدف نهايي به شمار مي ارزش
  
  تاريخچه ماسوله *

 ايران به دالئل نامعلومي به منطقه ماسوله تا هزار سال پيش مردماني از نقاط مختلف سرزمين گسترده٨٠٠حدود     
برخي از مردمان . آمدند) كردستان و آذربايجان( و هم از غرب كشور ) خراسان( اين مردمان از شرق كشور . كوچ كردند 

  .  كيلومتري شمال غرب اين شهر همراه اين افراد شدند٦اي به نام كهنه ماسوله واقع در  محلي نيز از منطقه 
  . شمار داخل بافت و حاشيه شهر مويد قدمت زياد اين بافت تاريخي مي باشد ستان و قبرهاي بيوجود گور
هايي متعلق به قرون پنجم تا هشتم هجري قمري  هاي انجام شده از محوطه باستاني كهنه ماسوله سفالينه طي كاوش

ط تاريخي منطقه ماسوله، سايت يكي از نقا.باشد ترين مستندات قابل توجه تاريخي مي بدست آمده است كه دقيق
 متري از سطح دريا ١٨٠٠ كيلومتري شمال غربي شهر ماسوله و در ارتفاع ٦اين سايت در . تاريخي كهنه ماسوله است

  . واقع شده است
 درصد هكتار قرار دارد و آثار پايه ديوارهاي بناهاي سنگي بر روي ٨/٠كهنه ماسوله بر روي تپه اي به وسعت تقريبي    
هاي ذوب آهن و فلزات  هايي بوده كه كوره ها و اتاق  قابل مشاهده است اين ديوارها در سالهاي گذشته متعلق به خانهآن
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  . ها وجود داشته است ديگر در آن
  . ها آثاري ازظروف سفالي و ابزار فلزي متعلق به قرون پنجم و ششم هجري قمري بدست امده است در اين اتاق   

به دالئل نامعلوم مردمان ساكن در اين بناها اين محل را ترك كرده و بتدريج در محل فعلي ماسوله امابه نظر مي رسد 
  . اند سكني گزيده

  
  جغرافياي طبيعي ماسوله *

هائي پر آب  هاي انبوه و يا كم تراكم است داراي رودخانه اي پوشيده از جنگل هاي طالش كه منطقه هاي شمالي كوه دامنه
  . كه همه آنها به درياي خزر مي رسندو كوهستاني است 

معروف است شكل ) ماسوله رودخان( هاي پر آب به نام همين شهر  شهر تاريخي ماسوله در جوار يكي از اين رودخانه
  . گرفته است

باشد كه البته درختان آزاد و بلوط  جنگل هاي منطقه پوشيده از درختان راش، آزاد، بلوط ، توسكا و زبان گنجشك مي
  .  در گذشته بسيار بيشتر بوده استآن

دماي متوسط ساليانه . شود  ماسوله در تابستان معتدل و مرطوب و در زمستان سرد و مرطوب محسوب مي اقليم منطقه
 درصد و ٨٧ درجه سانتي گراد و متوسط رطوبت نسبي، ميزان بارندگي و بارش برف ساليانه نيز به ترتيب ١٢حدود 
  . باشد  ميلي متر مي٨٠٠ ملي متر و ٧٠٠حدود 

  . گردد  روز با مه غليط سپري مي١٠٠ روز بصورت يخبندان و بيش از ٣٥ساليانه بيش از 
هاي مهم زيست محيطي ماسوله  در مجموع اقليم مطبوع منطقه و محيط طبيعي دلپذير در چهار فصل سال از شاخصه

  . باشند مي
  
  بافت شهري*

ب كوه رو به جنوب و در طول خطوط توپوگرافي زمين كشيده است پاسخگوي شكل پلكاني شهر كه در امتداد شي     
  . باشد هاي روزمره شهر ماسوله مي فعاليت

اند و اين  باشد جمع شده اري كه به منزله قلب شهر مياين شكل شامل چهار محله اصي است كه همه آنها حول باز      
  . ترين معيار در شكل گيري كل شهر بوده است امر گوياي اين حقيقت است كه كالبد بازار و حيات اقتصادي بازار اصلي

ن دور اي نه چندا در گذشته. اند  خانه مسكوني را در خود جاي داده٣٥٠محالت اصي چهار گانه در حال حاضر حدود     
 باب مغازه چهار ١٢٠بازار شهر نيز كه مشتمل است بر حدود . رسيده است   واحد مي٦٠٠ها به بيش از  تعداد اين خانه

  . ترين معابر شهري مستقيما به آن راه دارند سطح ارتفاعي مختلف شكل گرفته و اصلي
 در آنها به هيچ وجه وجود ندارد تا حدود اي هستند كه امكان تردد وسائل نقليه موتوري معابر شهري ماسوله به گونه

پنجاه سال پيش و درفصول بهار و تابستان بازرگانان نواحي اطراف به كمك چهار پاياني چون قاطر و اسب و حتي در 
برخي موارد شتر در اين معابر در حال تردد بودند و امروز مردمان ماسوله به كمك فرقون حل و نقل كاال را در معابر 

  . ي دهندانجام م
هاي دور و بر اساس تجربيات معماران تمهيدات  به دليل شيب زياد كوه محل استقرار اين شهر تاريخي، از گذشته

هاي سطحي و همين طور فاضالب انديشيده و اجرا شده است اين تمهيدات شامل چهار شاخه  مناسبي جهت دفع آب
تر را به  هاي فرعي هاي سطحي جاري شده از طريق شاخه  آبها بعالوه باشد كه فاضالب همه خانه اصلي اگوي شهري مي

  . اين چهارشاخه رسانيده كه در خاتمه به رودخانه ماسوله سرازير مي گردد
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  معماري*
باشد كه   خانه مسكوني مي٣٥٠واحدهاي ساختماني تشكيل دهنده بافت تاريخي شهر ماسوله مشتمل بر بيش از 

  . استشاخص ترين ويژگي آنها همجواري آنه
ها زنجيروار به هم پيوسته در امتداد خطوط  اي درنظر گرفته شده كه باعث مي شود تمام خانه اين همجواري به گونه

  . توپوگرافي زمين قرار داشته باشند
اند بطور معمول   درصد آنها به صورت دو طبقه احداث شده٧٠دارد بيش از  هر واحد مسكوني نيز بين يك تا چهار طبقه 

  . ترين طبقه غير مسكوني بوده و كاربرد آنها چون انبار و طويله بوده است پائين
اند طبقه پائين  باشد طبقات فوقاني نيز همه شامل فضاهاي مسكوني بوده راهروي ورودي خانه نيز در اين طبقه واقع مي

  . از مصالح سنگي و طبقات از خشت بنا شده است
ليمي، توپوگرافيكي و اجتماعي فضاهاي داخلي تقريبا يكساني را شامل اين معماري به گونه سازگار با شرايط اق

  . اند شده مي
اين فضاها عبارتند از اتاق اصلي، اتاق زمستاني، اتاق ورودي ، فضاي راه پله، انبار ودستشويي ، كوچكترين خانه نمونه با 

 تفاوت آن با بزرگترين خانه نمونه كه شده و  مترمربع در دو طبقه تمامي فضاهاي فوق را شامل مي٦٠مساحتي حدود 
  . مي باشد) تاالر( متر مربع بوده تنها در تعداد فضاها و وجود بالكن ٣٠٠حدود 

گيري ساختمان، هدايت سريع آب باران جاري شده بر بام و همجواري دقيق و متناسب با  در هرحال آفتاب
  . تهاي طرفين مهمترين معيارهاي طرح يك خانه بوده اس ساختمان

  
  قلعه رودخان*

  .  كيلومتري جنوب غرب ماسوله مجموعه عظيم و پر ابهت قلعه رودخان قرار دارد٥٥در فاصله 
 متري از سطح دريا بر روي خط الراس كوهي پرشيب و پوشيده ٦٨٠ هكتار در ارتفاع ٦/٢اين قلعه با وسعتي نزديك به 

  . از درختان تنومند جنگلي واقع شده است
  .  برج ديدباني دارد٦٥ متر، تعداد ١٥٠٠ قلعه كه از سنگ و آجر بنا شده است با طول ديوار پيرامون

داخل اين قلعه فضاهاي شاه نشين ، قراول خانه، آب انبار و زندان قابل مشاهده مي باشد بناي اوليه اين قلعه به قرون 
  . گردد پنجم و ششم هجري قمري باز مي

 هجري قمري نيز حاكم فومن آن را ١١٧٥ قمري تجديد بنا گشته و در سال  هجري٩٢١ تا ٩١٨اين بنا طي سالهاي 
  . تعمير نموده است

  
  موزه مردم شناسي*

گرفت نقش بسزايي در ضبط و  گردآوري ، حفظ و معرفي ابزار و اشيائي كه روزگاري مورد استفاده مردم ماسوله قرار مي
  . تدوين آئين و شيوه زندگي مردم دارد

 فرهاد شرفي، در بنائي  مقداري از آنها همچنان در زندگي روزمره مردم وجود دارند به همت فردي به ناماين اشياء كه 
  .گيرد نسبتا قديمي گرد آوري شده است كه مورد بازديد گردشگران قرار مي
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