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Abstract: 
The role of cultural interactions in the formation of the architectural identity of each 
society is one of the topics that is of particular importance in scientific and artistic 
societies. Therefore, in order to recognize the architectural and artistic identity of any 
society, it is necessary to examine the social, religious, cultural, etc. concepts that were 
formed in the context of historical periods. The present article seeks to understand the 
cultural components affecting the identity formation of the ornamentations of the 
historical city of Masouleh using descriptive-analytical methods and field studies. The 
findings indicate that the Masouleh ornamentations are influenced by the cultural 
concepts of two historical periods before and after Islam. The pre-Islamic 
ornamentations in Masouleh are the result of the religious rituals of ancient Iran and in 
the Islamic era, they are the result of thoughts of the Ilkhanate, Safavid, Zandiyeh, Qajar, 
Pahlavi and Islamic Revolution governments. The most effective concepts in the 
formation of ornamentations are derived from religious beliefs, naturalism, and respect 
for nature, geometric and mathematical forms, and cultural and social interactions of 
non-native immigrants. The results show that Masouleh architecture had the least 
identity and cultural changes before the Qajar period. However, by entering the Qajar 
period and the increase of international interactions with European and Western 
countries, the architecture and artistic ornamentations of Masouleh have changed from 
the state of introverted architecture, which is one of the components of Iranian Islamic 
architecture, to extroverted architecture. 
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 چكيده
و  یاست که در مجامع علم  یهر جامعه ازجمله مباحث یمعمار تیهو یریگدر شکل ینقش تعامالت فرهنگ

یم یاهر جامعه یو هنر یمعمار تیسبب جهت شناختن هو نیبرخوردار است. بد یخاص تیاز اهم یهنر
اند گرفتهش کل یخیو... در آن جامعه را ک ه در بس تر ادوار ت ار یفرهنگ ،یاعتقاد ،یاجتماع میمفاه ست؛یبا

 تی هو یریگم ؤرر ب ر ش کل یفرهنگ  یهاحاضر درصدد شناخت مؤلف ه یقرار داد. مقاله یموردبررس
است.  یدانیو مطالعات م یلیتحل -یفیتوص یهاماسوله با استفاده از روش یخیشهر تار یمعمار یهاهیآرا

از  شیپ  یخیت ار یدو دوره یفرهنگ میهماسوله متأرر از مفا یمعمار یهاهیاز آن است، آرا یحاک هاافتهی
 رانی ا یم ههب یه انییآ یجهیماسوله نت از اسالم در شیپ یمعمار یهاهیاسالم و پس از اسالم است. آرا
و  یقاجار، پهلو ه،یزند ه،یصفو لخانان،یا یهاحکومت یهاشهیحاصل اند یباستان است و در دوران اسالم

ش ده ماسوله برگرفته  یمعمار یهاهیآرا یریگمؤرر در شکل میمفاه نیتراست. عمده یدوره انقالب اسالم
و  یتع امالت فرهنگ  ،یاضیو ر یاشکال هندس عت،یاحترام به طب ،گراییعتیطب ،یو مههب ینیاز؛ اعتقادات د

از  شیماس وله ت ا پ  یآن است، معم ار یدهندهنشان جیدر ماسوله است. نتا یربومیغ نیمهاجر یاجتماع
 شیو افزا هیبوده است؛ اما با ورود به دوران قاجار یو فرهنگ یتیهو راتییتغ نیترکم یدارا هیردوره قاجا

 ی یگراماسوله از حالت درون یهنر یهاهیو آرا یمعمار ،یو غرب ییاروپا یبا کشورها یالمللنیمالت بتعا
در  نیاس ت. همنن  افتهیرییبرونگرا تغ یمعمار یسواست؛ به یاسالم یرانیا یمعمار یهااز مؤلفه یکیکه 

و  یتیهو یه فاقد سازگارک یربومیماسوله در خارج از شهر با مصالح غ یمعمار یهاهیدوران معاصر آرا
 .گردندیماسوله نصب م هیو در ابن جادیهستند ا یفرهنگ

  
 ماسوله. ،هیفرهنگ، آرا ت،یهو ها:كليدواژه

                                                           
« ماسوله یخیشهر تار یمعمار ناتینقوش و تزئ یشناسگونه»با عنوان  یدکتر یمقاله مستخرج از رسالهاین . 1

 ست.در حال انجام ا زیواحد تبر یو هنر دانشگاه آزاد اسالم یاست که در دانشگاه معمار
 .رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،یو شهرساز یگروه معمار ،یمعمار یدکتر یدانشجو *

 .رانیا ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یو شهرساز یاستاد گروه معمار **
 ،یدانشاگاه آزاد اساالم ز،یاواحاد تبر ،یو شهرسااز یگروه معماار ،یو شهرساز یدانشکده معمار اریدانش*** 

 .مسئول( یسندهی)نو رانیا ز،یتبر

 .رانیا ز،یتبر یگروه فرش، دانشگاه هنر اسالم اریدانش*** 
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 مقدمه و بيان مسئله
های فکری و مفااهی  فرهنگای موداود در تردید بدون درک و شناخت صحیح ریشهبی

متعدد هناری در یاک دامعاه  ها و مکاتبتوان به چرایی پیدایش سبکیک دامعه نمی
)کریمی و دهنده به یک تمدن هستند ترین ارکان شکلیافت. فرهنگ و هویت مه دست 
 تیابا شناخت و حفا  هو یکیرابطه نزد ،یهر کشور« فرهنگ و هنر». (4: 1398پارسا، 

حال ندارد. فرهنگ و هنر درعین ییآن کشور دارد و انسان بدون فرهنگ و هنر معنا یمل
تارین کاه مه  یمعنا نیبه ا گرند،یکدیمکمل  یول؛ ی ددا از ه  هستنددو مقوله کهاین
پیراماون  یایااو باا دن رتباا تعامال و ا یلهیبشر، فرهنگ اوست که وس یخیتار راثیم

نیز برآمده از تعاامالت فرهنگای در یاک دامعاه اسات. رود و هنر به شمار می خویش
ای در گرو نزدیکی و ساازگاری ر هر دامعهو ماندگاری آثار هنری و معماری داصالت 

ی خویش دارای کشور ایران با دارا بودن تاریخ چند هزارساله .بافرهنگ آن دامعه است
های فرهنگی، زبانی، بوده که هر یک دارای مشخصه مختلف مناطقای عظیمی از گنجینه
رد خاویش فهای آیینی و مذهبی و آثار هنری و معمااری منحصاربهورسوم، سنتآداب

دوستی و تعامالت فرهنگی اقشار متعدد دامعه و هنرمندان ایرانی موداب هستند. صلح
باه وداود  نظیر هنری در تمامی مناطق کشاور همواون ماساولهگردیده است تا آثار بی

آیند. شهر تاریخی ماسوله خاستگاهی از هنرهای اصیل سنتی ایرانی است کاه در تاوالی 
عنوان شااهراه ارتبااطی، فته اسات. ایان شاهر از دیربااز باهگرقرون متعدد در آن شکل

هایی هموون، زنجان، اقتصادی، تعامالت ادتماعی و فرهنگی مه  استان گیالن با استان
بوده است. ودود چنین  یاستان خراسان رضواردبیل، تبریز، ارومیه، قزوین، کردستان و 

رو در مقالاه حاضار ست. ازایانی مودب پیدایش آثار هنری گردیده ااتعامالت گسترده
های معمااری شاهر گیری هویت آرایاهمؤثر بر شکلهای فرهنگی سعی شده است، مؤلفه

 تاریخی ماسوله موردبررسی قرار گیرد.
 

 پيشينه پژوهش
پیشینه پژوهش در سه سطح تأثیرات فرهنگ بر هنر و معماری، مفاهی  هویت و معمااری 

 در ادامه هر یک از سطوح ارائه خواهند گردید.گردد، بندی میو هنر ماسوله دسته
هاای تاأثیر معمااری و شاهر بار ارزش»( در مقالاه 1381نقای زاده ) سطح نخست:

های هنری دارای ابعااد اااهری و معماری همانند دیگر شاخه :می کند عنوان« یفرهنگ
ود، شامی انسان سااختهمعنایی است که برای پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و روحانی 
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شده از تجلی فرهنگ و روح زمان خویش اسات. یک اثر هنری دارای مفاهیمی برگرفته
معاانی  فرهناگ گویاد:یما« طیمحهویت: تجلی فرهنگ در »مقاله ( در 1378نقی زاده )

های ساطحی گسترده و دامعی را در خویش مساتتر دارد کاه بسایار فراتار از برداشات
اوت زندگی و ازدمله معماری و شهرساازی را های متفنهیزم دراست، تأثیرات فرهنگ 

بررسای »عناوان ( در پژوهشی تحت 1395طرف )توان انکار کرد. نیک فطرت و بینمی
معمااری و  آثاار« یداریپااز منظر  تأثیرات فرهنگی در معماری بومی ایران بیان می کند:

ت بارای شوند. هنر ابازاری اساهنری در بستر زمان شکل و در عرصه محیط ساخته می
گرفته اسات. بارای بیان افکار و اعتقادات فرهنگی که در بساتر اقاوام و دارافیاا شاکل

تاوان آثاار هناری و ای میهای فرهنگی و ادتماعی و مذهبی هر دامعاهشناخت ارزش
( در 1389معماری آن دامعه را موردبررسی و ارزیابی قرار داد. معماریان و همکااران )

گیری خانه مقایسه تطبیقای خاناه در محلاه مسالمانان بر شکل تأثیر فرهنگ دینی»مقاله 
های گیری گوناهبیان می دارد: فرهنگ عامل اصلی در شکل «کرمانزرتشتیان و یهودیان 

تاوان باه متفاوت هنر و معماری است. درواقا  نظار باه تحقیقاات صاورت گرفتاه می
د هناری و معمااری های متعدگیری سبکهای متعدد بر شکلتأثیرگذاری عمیق فرهنگ

 در یک دامعه پی برد.

هویات قاومی در بساتر تحاو ت »مقاله ( در 1401شالوی و همکاران ) سطح دوم:
گویناد: هویات هار مای« اهاوازی دوم در شاهر پهلوهای هویتی دوره مدرن و سیاست

ها، ای از نشاانهکشور اسات کاه بار پایاه دهنده بهای یکی از مفاهی  اصلی شکلدامعه
( در مقالاه 1388گرفته است. پرویزی )و اعتقادات آن دامعه در توالی زمان شکل نمادها

معماری را بستر اتفاقاات هار دامعاه دانساته  «یفرهنگمعماری ملی از دیدگاه هویت »
است، هنرمندان ایرانی در ابتدا به دنبال خلاق آثاار باا هویات متفااوت از دیگار اقاوام 

باود و  ردند که متناسب با ماهیات آداب و عقایدشاانکها آثاری را خلق مینداشتند، آن
صاورت خودآگااه و ناخودآگااه دارای هاویتی شاده درنهایات بهصورت آثار خلقبدین

گنباد »( در مقاله 1396گردید. فو دی )میهنی مبدل  سازگار با دارافیا و هویت بومی و
مها  و معتبار بارای معماری ایرانی را یکی از مناب   «امروزو هویت بخشی به معماری 

بارای چگاونگی زیساتن در تاوالی قارون  ییراهکارهااصیل ایرانیان و  شناسایی هویت
تواند تاأثیرات شاگرفی در معتقد است شناخت هویت گذشته می گذشته دانسته است و

ای از خلق آثار هناری و زنادگی ماردم دامعاه ایجااد کناد. درواقا  هویات مجموعاه
صورت خودآگاه و ناخودآگااه های دمعی بوده است که بهساختارها، اعتقادات، رویکرد
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توان در آثار هنر و معماری داده است و نتایج آن را میدر بستر زمانی در یک دامعه رخ
 و... مشاهده کرد.

( در 1392در این سطح که توسط نگارنادگانی همواون: تمادن ماساوله ) سطح سوم:
( در 1388، پنادی )«سااله 1300اریخ ساله ماسوله: مساتندی بار تا 2600پژوهش »کتاب 
کاه  "2ماساوله و  1ماسوله »و کتب  «ماسولهنگاهی به » و «نیزمماسوله نگین ایران»کتاب 

باه رشاته تحریاار  1396 و 1386های توساط ساازمان میاراث فرهنگای ماسااوله در ساال
صااد، ورساوم، اقتاند، به ابعااد متناوعی از معرفای دارافیاای طبیعای، زباان، آدابدرآمده

اماا ؛ انادی ماذهبی ماساوله پرداختهصورت محدود به معماری برخای از ابنیاهدمعیت و به
های گیری هویات آرایاههای فرهنگی ماؤثر بار شاکلتاکنون پژوهشی درباره مؤلفه متأسفانه

 ی حاضر درصدد انجام آن است.معماری شهر تاریخی ماسوله صورت نگرفته است و مقاله
 

 سؤاالت پژوهش
های معمااری شاهر تااریخی وامل فرهنگی بر شکلی گیاری هویات هناری آرایاهچه ع

 ماسوله مؤثر بوده است؟
 

 روش تحقيق
بناای موداود در محاالت مساجدب ر،  564در پژوهش حاضر؛ ابتدا نگارندگان از میاان 

 گیری احتماالیب ر، ا س دمحله و بازار ماسوله برمبنای روش نمونهس ر، ریحانهب ر، کِش هخانه
های معمااری های مساکونی، تجااری، ماذهبی و دارای آرایاهبنا که دارای کاربری 151
گیری اند. در گام بعدی؛ دهت توصیف عوامال ماؤثر بار شاکلاند را انتخاب کردهبوده

ای باا های معماری ماسوله در هر یک از ادوار تاریخی از مطالعات کتابخاناههویت آرایه
اند. در شادهشاده اسات کاه در ابنیاه ساختهمودود استفاده  های معماریاستناد بر آرایه

بررسی در پاژوهش باه تفکیاک محاالت ارائاه  ابنیه مورد 1و شکل  1ادامه، در ددول 
 گردیده است.

 )منبع: نگارندگان( بررسي تعداد و جامعه آماری ابنیه موردبررسي به تفکیک محالت ماسوله .1جدول 
 كاربری تعداد ابنيه به تفكيک محالت و

 ابنيه مسكونی
ابنيه 

 تجاری
مجموع ابنيه  ابنيه مذهبی

 موردبررسی
 مسجد زادهامام بازار اسدمحله برریحانه سركشه برخانه مسجدبر

26 22 22 25 24 17 5 10 151 
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 )منبع: نگارندگان( محالت ماسوله. های دارای نقوش و تزئینات معماری به تفکیکجانمایي نمونه .1شکل 

 
 یمباحث نظر

 فرهنگ، هنر و معماری
ای است کاه و مادی هر دامعه یهای ارزشنظامای از دارای مفاهی  گستردهفرهنگ  واژه

هااای و محیط یهناار آثااار .(122: 1401)پااروین، گرفته اساات در تااوالی زمااان شااکل
فرهنااگ مجموعااه شااده از فرهنااگ و هویاات آن دامعااه اساات. ساااخت برگرفتهانسان
هاای مفااهی  و ارزش د،یاها، اعتقادات، هنرها، افکاار و عقاعلوم و دانشاز:  ایپیویده
ماردم آن اسات کاه می ، عاادات و رساوبایدها و نبایدهای ادتماعی و قانونی ،یاخالق

. معماری همانند هر پدیاده (27: 1390)کریمی و مؤذن،  دامعه باید به آن احترام بگذارند
فرهنگی هر دامعه است. درواق  با بررسی مکاتاب  شده از تعامالتعلمی دیگر برگرفته

هاای فرهنگای آن دامعاه پای بارد. یکای از توان به غنا و ارزشای میهنری هر دامعه
هاای تکامل، هماهنگی و همزیساتی فرهنگ ترین رسالت معماری؛ برقراری آرامش،مه 

 دیاکاه باش بااارزاسات  ایگنجینه، ایو معماری هر دامعه متعدد در دامعه است. هنر
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هاویتی و  یفرهنگا های یاه از تواناست که میصورت  نیدر ا کاوش شود، مطالعه و
 مطل  گردید. دامعه دهنده آنتشکیل

 
 های معماری ماسولهگيری آرایهتأثيرات فرهنگی بر شكل

های هناری و معمااری ماساوله گیری آرایاهترین عوامل فرهنگی که شاکلدر ادامه مه 
 گردد.ارائه میاند مؤثر بوده

 
 گيری كالبد شهری ماسولهتأثيرگذاری تنوع فرهنگی در شكل

ماسوله یکی از مناطق تاریخی تفریحای در اساتان گایالن اسات کاه از تناوگ فرهنگای 
: 1392)غفااری و مساتولی زاده،  گرفته استهای متعددی شکلگروهبرخوردار است و از 

رن قدمت اسات، باه دهات قرارگیاری در . این شهر تاریخی که دارای بیش از ده ق(13
مردمای از های مجااور خاویش و تجمیا  مسیرهای امن اقتصادی استان گیالن با استان

های خراسان، مردماان آذربایجاان شارقی و ، سبزواریهاهموون؛ گیالنی مختلف مناطق
ی ددیادی از را در یاک شاهر، پیادایش گوناهغربی، کردستان و مردمان تالشای زباان 

در استان گیالن مودب گردیاد. درواقا  معمااری پلکاانی ماساوله رویکاردی  معماری
تعاملی و تقلیدی از روستاهای مجاور هموون کزج خلخال استان اردبیال و اوراماناات 

 (.2شکل تخت در کردستان است )

 
 ماسوله از مناطق مجاور آن )منبع: نگارندگان( يخیشهر تار یساختار کالبد یریرپذیتاث .2شکل 

 
 معماری ماسولههای آرایهگيری در شكل تنوع فرهنگیتأثيرگذاری 

گونااگون  افراد تو مهادر مختلفهای تعامالت دارافیایی، تنوگ زبانی، ودود فرهنگ
بری در ماساوله گردیاده چینی و قاوارهگیری نقوش متنوگ گرهدر ماسوله؛ مودب شکل
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هشات مشابک گاره شمسه ،یلیدوازده مرب ، گره چهارقل، گره پ مسههای شگرهاست. 
هاای طرح هشات چهاار مربا  و...گاره شمسه ل،یکوچک و بزرگ، گره مشبک مساتط

دقاه، بناد رومای، طارح شایر، چلیباا، بتهبری؛ طرح گل نو در زمیناه مربا ، قوارهقواره
های ازدملاه آرایاه لیمستطمرب  نهیهشت چهارلنگه، تخمدار در زم یبرقواره خورشید،
هرهای مختلفی هموون؛ خلخال، سبزوار، سنندج، طارم زنجان باه شاهر از ش هستند که

 (.3تاریخی ماسوله منتقل گردیده است )شکل 

 
های های تزئیناتي معماری شهر تاریخي ماسوله از استانالگویي و تأثیرپذیری یریگشکل .3شکل 

 نبع: نگارندگان()م اردبیل -کردستان، خلخال-خراسان رضوی، سنندج -زنجان، اردبیل، سبزوار
 

 گيری هنر و معماری ماسولهشكلبر تأثيرات فرهنگی مؤثر 
آثار هنری و معماری ایرانی پس از ورود اسالم به ایران تحت تاأثیر فرهناگ و مفااهی  

(. شاهر تااریخی ماساوله باا توداه باه قادمت 36: 2022 )شرودر، گرفتاسالمی قرار 
اریخی پیش از اساالم و دوران اساالمی هزارساله خویش حاوی مفاهی  فرهنگی ادوار ت

های تأثیرگذار بر هویت هار یاک از ادوار تااریخی در است که در ادامه به معرفی مؤلفه
 های هنری و معماری ماسوله ارائه خواهد شد.آرایه

 
 تأثيرات فرهنگی پيش از اسالم بر هنر و معماری ماسوله

شاده توساط ساباهیان اساالم در فتح یاهمنطقهکه استان گیالن از آخرین با توده به آن
 نیایآایران است، شاهد حضور نمادهای هناری پایش از اساالم را در ماساوله هساتی . 

و مهر ازدمله ادیانی هستند که نمادهای آن در هنر و معماری ماسوله به یادگار  زرتشت
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، عاتیبط شیبه ستا که در کشور ایران اهور یافت، توده فراوانی اند. دین زرتشتمانده
 عاتیبا طب یت انسانمیمندی و صمبهره ،یدوست ،آب، خاک، باد، آتش، عتیطب یروهاین

 رانیاو ا وساتانهند کاه در مهرن ییآ. (109: 1391شرقی و قنبران، ؛ 4: 2021)مارتین، دارد 
 ،یو درسات یپاسادار نظا ، راسات یی،خداوناد روشانا موردتوده فراوان بود سمبلی از؛

مخلوقاات  ینااار عاال  و حاام ،هاپیمان ،اسناد و سوگندها ضامن ،یصداقت در زندگ
های ابنیاه ماساوله دارای . دداره(91 -96 :1379ی و بصایری، ول؛ 41: 2021)تولمن، است 
شاده موداب های نصباناد. آیناههای متعددی است که رو به خورشاید قرارگرفتهآینه

ها د. غالباا  تعاداد آیناهشوی خورشید و انعکاس آن در سیمای شهری میتأللؤهادذب 
کارگیری اعاداد فارد در دوره پایش از اساالم تایی هستند. باهصورت اعداد فرد و سهبه

 (65: 2019)وسات، مرسوم و از قداست وا یی در کشور ایاران برخاوردار باوده اسات 
 (.4)شکل 

 
 )منبع: نگارندگان(های معماری ماسوله از مفاهیم فرهنگي پیش از اسالم تأثیرپذیری آرایه .4شکل 

 
 تأثيرات فرهنگ اسالم بر هنر و معماری ماسوله

پس از فتح ایران توسط سباه اسالم، هنر، معماری و شهرسازی ایران تحت تأثیر مفااهی  
 35در ساال  .(34: 2021؛ کومباارتی، 402: 1392)مزینای، دین مبین اساالم قارار گرفات 

اساالم عاازم  یصالح و دوسات امیابالغ پ یبرااز طریق ماسوله  فرستادگان اسالم یهجر
به دعوت اسالم لبیک گفتند و  با شنیدن کالم حق ماسوله انمردم و مناطق شمالی شدند

های ازآن، هنر، معماری و شهرسازی ماسوله همانند سایر نقا  ایران دچار دگرگونیپس
ساازی مفهومی و کالبدی متعددی گردید؛ یکای از باارزترین تاییارات معمااری و شهر

ماذهبی متعادد و  تاوان باه سااخت ابنیاههای نخست پاذیرش اساالم میایران در سده
)اکار و همکااران، قرارگیری مناطق مسکونی و بازار در حول محور مسادد اشااره کارد 

 (.5)شکل ( 67: 2022
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عون ابن علي )ع(  زادهامامشهر تاریخي ماسوله حول محور  هایمحلهنحوه قرارگیری  .5شکل 

 منبع: نگارندگان()
 

باا قرارگیاری در مرکاز شاهر تااریخی  )گ( یبن علا هیعون بن محمد حنفزاده امام
. ساختار (84: 1397لمار،  پورحسن)ترین عوامل پیدایش ماسوله است ماسوله یکی از مه 

صورت گنبد رک بوده اسات و ساقف زاده عون ابن علی )گ( بهاولیه کالبد معماری امام
دوار کاه نماادی از گنباد صاورت به 1350الای  1322زاده در بازه زماانی دار امامشیب

زاده دارای تزئینات زیبایی هموون ضریح چاوبی مسادد اسالمی است تاییر یافت. امام
ساوره ناور اسات،  6الارحمن و آیاه  27فتح،  7الی  1های منقش به آیات قرآنی سوره

، روز رساتاخیز، حضاور، پیاروزی و زاده اشااره باه بزرگای خداونادمفاهی  آیات اماام
دارناده زاده )نگههای چوبی اماامهای ستونسرافرازی سباه اسالم بر مشرکین دارد. آرایه

الکرسی در متون اساالمی های محمدی است. آیهالکرسی و گلسقف( مزین به کتیبه آیه
)تفسیر المیازان، ست برخوردار ا الهی مقام را در میان آیات وا ترینی قلّه قرآن و منزلهبه

تاوان باه های مرکازی بناا میکارگیری این آیه بر روی ستون. از اهمیت به(354: 2دلد 
های محمدی باهداری آن توسط خداوند اشاره کرد. گلتشبیه مفهومی عرش الهی و نگه

)دوادی زاده نگاهی تمثیلی به مقام حضرت محمد )ص( دارد های امامکارگرفته در آرایه
ضلعی است کاه نماادی از صورت هشتها به. ساختار فرمی ستون(41: 1399دی، و سرا

زاده برگرفتاه از مفااهی  حامالن عرش الهی است. درواقا  تماامی عناصار هناری اماام
 (.6فرهنگی اسالم است )شکل 
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 )منبع: نگارندگان(زاده عون ابن علي )ع( های معماری امامآرایه .6شکل 

 
 خانان بر هنر و معماری ماسولهتأثيرات فرهنگ ایل

اگرچه تاریخ ماو ن مترادف با فجای  عظی  ادتماعی و فرهنگی در ایاران باوده اسات؛ 
کارگیری هنرمنادان و دانشامندان بازرگ در اما در این دوران معماری ایران به سبب باه

: 1400زاده و تصادیقی، )خاادمدربار ایلخانان از شکوه و عظمت وا یی برخوردار گردید 
ها و مسادد باشاکوه اهمیات بسایاری داشات. مساجد . در این دوره ساخت آرامگاه(6

در استان گیالن و ماسوله  دام  ماسوله یکی از محدود آثاری است که در عصر ایلخانی
 دینای در شاهرمراس   تصمیمات مه  و یبرگزار محل شده است. مسجد دام  احداث
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 زیباای هاایبریو گچ هاکاریباه کاشای تاوانیم ناب ناتیتزئ نیتراست. از مه  ماسوله
گل پیواک محمادی اسات.  د. محراب مسجد مزین به نقوش خطاییمحراب اشاره کر

های از مناطق آسیای شرقی و از قوم مااو ن اسات. کاشای شده نقوش خطایی برگرفته
از  ای کاههای هندسای چهاارپر فیاروزهدار با نقوش گلصورت لعابمحراب مسجد به

: 1400)مهادری نژاد و همکاران، اند های هنری دوره ایلخانی هستند، مزین گردیدهویژگی
 (.7)شکل  (61، 2022ماهاندراراداه؛ ؛ 251

 
 )منبع: نگارندگان(های معماری مسجد جامع ماسوله : آرایه7شکل 

 
 تأثيرات فرهنگ صفویه بر هنر و معماری ماسوله

)کیاا،  را تأسایس کارد یه( سلسله صفومیالدی 1502) یقمر 907در سال  لیشاه اسماع
)کندی، رود بشمار می رانیا ی درهای هنرترین دورهاز درخشان یکی هیصفو. (51: 2021
 هاایبریگچ رناگ،هفتهای کاشای مزین باهبزرگ  یسردرهااین دوره،  در (2 :2022
و مساادد، هنار  هاخمشبک متنوگ در کا یچوب ناتییتز ونگار،پرنقش کاریمقرنس زیبا،
نگاری، کتیبااه ی، خطاااطی،خراطااچااوبی،  کاریکنااده، های مینیاااتورو نقاشاای بیتااذه
ای المنفعاهکاری پیشرفت فراوان کرد و همونین در ایان دوران سااخت ابنیاه عاممنبت

ها و مسادد در تمامی نقا  ایران و ماساوله موردتوداه قارار هموون، کاروانسراها، پل
ایان  .اسات هیصفو یدورهبه ماسوله متعلق سر کشه. مسجد (41: 2016 )سوداور،گرفت 

ی زیبا منقش باه شدههای حجاریمسجد تاریخی همانند مسادد صفویه دارای سرستون
ای هاای اساماا الهای، شاومینهبریی قرآنی است. بخش داخلی بناا مازین باه گچادعیه
 (.8فویه رایج بوده است )شکل با قوس پنج او هفت کند است که در عصر صشده ساخته
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 )منبع: نگارندگان(سر ماسوله های معماری مسجد کشهآرایه .8شکل 

 
 تأثيرات فرهنگ زندیه بر هنر و معماری ماسوله

های گرم و سارد فعالیات در دوره زندیه، شهرهایی همانند ماسوله که در ساخت سالح
 غالباا  توداه محسوسای باه یاهزند یمعماارداشتند موردتوداه فاراوان قارار گرفتناد. 

 ،یداخلا ساطوح ها،اتاقسقف . (53: 2013)ریکس، یی و فضاهای داخلی دارد گرادرون
کاه  هساتند یعناصار هاو ارسای هاساتون ،هاااتاق نیمرمار یهاازاره ،هاکاریمقرنس

 از یکایمسجد قنبرآباد . (38: 2022)ملاویلی، داشتند  آنای به یه توده ویژهزند هنرمندان
. مساجد قنبرآبااد گارددیباازم هیاماسوله است که قدمت آن به عصر زند هیابن زیباترین

های منقش به ادعیه قرآنی، اشکال گیااهی ، ستون و سرستونچینیگره یوهابازش ی،دارا
 (.9)شکل  استبزی است که نمادی از فضاهای مقدس شاخ های نیلوفری طرحو گل

 
 )منبع: نگارندگان( ماسولهقنبرآباد مسجد های معماری آرایه .9شکل 
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 تأثيرات فرهنگ قاجاریه بر هنر و معماری ماسوله
هجری شمسی توسط آغامحمدخان در ایاران  1304تا  1175در سال  قاداریهحکومت 

. معماری و هنار قاداریاه (54: 2021؛ گریگور،76: 2022)گیبسون و همکاران،شکل گرفت 
ران )عصر صفویه( و مراودات ادتماعی و فرهنگای های فرهنگی ایشده از سنتبرگرفته

قاداریاه را  .(47-48: 1389)کماالی، شاهان قاداریه با کشورهای اروپایی و روسیه است 
؛ 46: 2020)آلگاار، نامیاد  مدرنیتاه ساویبه دامعاه سانتی ایاران از توان دوران گذرمی

 هایو ارسی بازشوها اناین دوردر  (42: 2019؛ ریوارد، 51: 2017روگزبورگ و همکاران، 
هاللای  هاایحوض ،های فاقاد بااربری در نماارفی ، ساتون هایسنتوری ،هاللی شکل
... وارد  و های شاهان در هنگام شادی و بازمهای دیواری، تابلوهای چهرهشکل، نقاشی

ها و های متعادد، ارسایها و چایخاناهخاناهگردید. در دوره قاداار، قهوه ی ایرانمعمار
صاورت هاللای هساتند در معمااری های با ی پنجره که بهبری، روزنای قوارهبازشوه

رناگ ایماسوله پدیدار گشتند. همونین در این دوران نصب برخی از تابلوهاای فیروزه
هاای های قاداری بر دداره ابنیه ماسوله نصب گردید. تا رهاا یاا هماان بالکنبا چهره

له در دوران قادار هستند که به دهت افزایش چوبی یکی دیگر از عناصر معماری ماسو
هباسازی و گشایش فضای داخلی در معماری ماسوله ارتباطات بصری و فضایی، شفاف

 (.10)شکل  (29: 1354)بهرام پور و مزینی، است  شدهکار گرفته
 

 
 )منبع: نگارندگان(های معماری ماسوله در عصر قاجار آرایه .10شکل 

 
 ی بر هنر و معماری ماسولهتأثيرات فرهنگ پهلو

تاییاارات دچااار  یدوره پهلااو دوران قاداریااه دراز پااس ایااران  یمعمااارفرهنااگ و 
 اول یپهلاوی دوره معماری پهلوی شامل دو (54: 2016 )ویلبر و ویلبر،تری شد گسترده

ی، اقتصاادی اسایس فرهنگای، تباطااترفازایش اا. (5: 2022)کامروا، است  دوم یپهلوو 
های زمیناهاز کشاور  ایرانای باه خاارج آموختگااندانش دامعه ایرانی با خاارج، اعازام

. (2021:71)نیاناه، تاییرات فرهنگی اساسی را در این دوره باه وداود آورد اصالحات و 
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دوره ایااران باسااتان ) و دوم تحاات تااأثیر مفاااهی  فرهنگاای اول یدوره پهلااو یمعمااار
مفااهی  فرهنگای سانتی ایاران و  تلفیقای از نقالب صانعتی وی(، او ساسان یانهخامنش

کرده در فرهناگ آموختگان ایرانی تحصایلدنبش مدرن است. این پدیده به دست دانش
. در ایان دوران تماامی (184-186: 1389)باانی مساعود، خارج از کشاور ایجااد گردیاد 

صنعتی قرار گرفات. های انقالب شهرها و روستاهای ایران تحت تأثیر فرهنگ و اندیشه
سوی برونگرایی گام برداشته باود در ایان دوران معماری ماسوله که در دوره قاداریه به

هاای پااچالقی، هاا، پنجرهبریسرعتی مضاعف یافت. تعدد بازشاوهای چندتکاه، قواره
ی هاساقفهاای هاللای عصار قاداریاه و ی بزرگ و سرتاسری در نماا، پنجرههایارس

ی خصوصی(، افزایش فضاهای ها یحر مراتبسلسلهای تودرتو )، حذف فضاهدارشیب
برونگرای تا رها در کالبد بنا، ایجاد فضاهای تعاملی، تجاری و کاروانسراهای متعدد در 

 (.11)شکل  (12-17: 1392)پورعلی، ماسوله افزایش یافت 

 
 دگان()منبع: نگارنهای معماری ماسوله در عصر پهلوی اول و دوم آرایه .11شکل 

 
 تأثيرات فرهنگ معاصر بر هنر و معماری ماسوله

)شایرازی، ای شاده اسات انقالب اسالمی، دچار تاییرات گساترده پس ازمعماری ایران 
های گویی باه تحاو ت دهاانی در زمیناه. دلیل پیدایش چنین تاییراتی پاسخ(24: 2019

کاارگیری فنّااوری فرهنگی، اقتصادی، دمعیتی، روابط سیاسی خااردی و داخلای و باه
. شاهر تااریخی ماساوله نیاز از وقاوگ چناین (142: 1400)امینی آحور و همکاران، است 

تاییراتی مستثنا نبوده و در دوران معاصر متناسب با نیازهای فرهنگی، ادتماعی و زمانی 
های معماری شده اسات. آرایه خویش دچار تاییرات گسترده؛ فضایی، مصالح ساخت و

 آرامی باوده اسات، نسبتا ماسوله تا پیش از دوران پهلوی شاهد تاییرات اگرچه معماری 
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تری در سااختارهای فرهنگای و هاویتی در این دوران شاهد گسستی عمیق و سری اما 
های تزئیناتی ماساوله های ماسوله هستی . متأسفانه امروزه عناصر و آرایهمعماری و آرایه

شوند و به ماسوله انتقاال داده ایران ساخته میساخته در سایر مناطق صورت های پیشبه
های هناری و معمااری ماساوله توساط شوند؛ این در حالی است که درگذشته آرایهمی

شادند. در های فرهنگای ماردم ماساوله سااخته میهنرمندان بومی آن و بر اساس مؤلفه
باه  های ابنیاه نسابتداویی بصاری آرایاهدوران معاصر شاهد افزایش فرهناگ برتری

های سیمای شاهری، ی چنین تفکری مودب پیدایش ناهمگونییکدیگر هستی  و نتیجه
های غیربومی و ماایر با هویت بصری ماسوله شاده اسات. در اداماه برخای از افزایش المان
 ی هویت فرهنگی معماری ماسوله در دوران معاصر ارائه خواهد گردید.دهندهعوامل کاهش

های معمااری معاصار یری مصالح ددید یکی از مشخصهکارگبهمصالح ساختماني: 
. متأسفانه در عصر حاضار بادون در نظار گارفتن (45: 2020)مظفری و وستبروک،  است

کارگیری مصاالح بتنای و آداری در مفاهی  فرهنگی و هویتی بافت تاریخی ماساوله باه
پوشاش  بر و اسدمحله افازایش یافتاه اسات و بارایی مختلفی از محله ریحانههابخش

 (.12شکل شود )می مصالح مدرن از مالت کاهگلی استفاده
هاای غیرباومی )ناراد کارگیری چوبدر دوران معاصر به بازشوهای مشبکي فلزی:

یافته است. متأسفانه عادم روسی( و فلزات در ساخت بازشوهای مشبک ماسوله افزایش
ترین عواملی هستند کاه های معماری از مه و آرایه سازگاری هویتی، فرهنگی، دمعیتی

 (.12شکل مودب کند شدن روند ثبت دهانی ماسوله گردیده است )
افزایش نقوش غیربومی یکی دیگر از محورهای فرهنگی مه   بری:بازشوهای قواره

بری هاا کاه از دوران اند. قاوارهشادههای معاصر ماسوله بکاار گرفتاه است که در آرایه
وفور در اند، در ایاان دوران بااهای هنااری ماسااوله شاادههقاداریااه و زندیااه وارد آرایااه
 (.12شکل ) اندشدهکار گرفتههبساختارهای بازشوهای ماسوله 

 
کارگیری نرده، مصالح بتني، گره و حفاظ های معماری ماسوله در دوران معاصر، بهآرایه .12شکل 

 )منبع: نگارندگان(بری فلزی و قواره
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پیشرفت روزافزون علاوم و  تابلوهای سردر مغازه:گره پوشش زنگ، کنتور برق و 
ها اماروزه اماری ضاروری کارگیری تجهیزات الکترونیکی برای آسایش زندگی انسانبه

منادی و ساازگاری سایمای ها نیز از این امر مستثنا نباوده و بارای بهرهایاست، ماسوله
اناد وشش دادههای مشبکی و چوبی پشهری خویش، تجهیزات الکترونیکی را با پوشش

 (.13)شکل 
 (45: 1977)استیونس، در ایران از قدمت با یی برخوردار است  هنر معرق هنر معرق:

کار گرفته های نواهوری است که در دوران معاصر در ماسوله بههنر معرق یکی از آرایه
در  «داردخداوناد زیباسات و زیباایی رو دوسات »متن شده است. این هنر اولین بار با 

کارگیری چناین هناری نتیجاه شاده اسات. باهزاده عون ابن علی )گ( نصبابلوی امامت
 (.13تاییرات فرهنگی نوین در هویت معماری ماسوله است )شکل 

عنوان که امروزه به های شمعدانیگیاهان رونده مودود در نما و گل تزئینات گیاهي:
تا رهاایی اسات کاه در دوره اند به دهات افازایش شدهیکی از نمادهای ماسوله تبدیل

 (.13اند )شکل پهلوی در ماسوله مرسوم گردیده
هستند ها از ابداعات پیش از اسالم در معماری ایران اگرچه طاقهای ورودی: قوس

های ماسوله در دوران معاصر رایج گردیاده و کارگیری طاقاما به. (4: 2020اوهل و ولز، )
ر هساتند و متأسافانه در برخای از محاالت ماساوله از های زینتی برخورداغالبا  از دنبه

 (.13شده است )شکل  ها استفادهمصالح بتنی و آدرهای صنعتی در ساخت طاق

نظر ازدمله باورهای قدیمی و رایج مردم در چش  ایزخ  چش  نظر:های چشمکتیبه
: 2022، ؛ دورنالز77: 1393است )افضل طوسی و سنجی، های مختلف و دهان اسالم تمدن
انااد و غالبااا  نظر ماسااوله در دوران معاصاار رواج فراواناای یافتههای چشاا . کتیبااه(61
های قرآنای هساتند رناگ و کتیباههای آبی، شمساهایهای آبی فیروزهصورت بشقاببه

 (.13)شکل 
توده به مقام وا ی شهیدان در آثار فرهنگای و هناری ازدملاه مشبک مزار شهدا: 

)نیاری و که در دامعه اسالمی از اهمیت وا یی برخوردار است  است مفاهیمی اعتقادی
 یبا هماهنگهای مشبکی با طرح چهارقُل . به این سبب صندوقوه(22: 1384خیرانادیش، 

دفاگ مقدس اساتان  یهاحف  آثار و ارزش ادیبناداره میراث فرهنگی ماسوله و و تعامل 
رای پاسداشات مقاام شاهیدان در ماساوله زاده عون ابن علای )گ( بادر دوار امام النیگ

 (.13شده است )شکل ساخته
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های معماری ماسوله در دوران معاصر، پوشش زنگ، کنتور برق، قوس، معرق، مزار آرایه .13شکل 

 )منبع: نگارندگان(نظر شهدا و چشم
ماسوله دارای اقلی  کوهستانی اسات، سااکنان محلای باه دهات عملکارد  کاری:کاشي
کاری را به دهت شاکننده الح بوم آورد در ایجاد شرایط آسایش استفاده از کاشیمناسب مص
یکاشا. کااربرد اندکردهسرد در سطوح خاردی و داخلی ابنیه خویش محدود   یاقلبودن در 

 (.14ی ابنیه مذهبی ماسوله است )شکل هامحرابدر بخش داخلی  غالبا  هایکار
دن گچ در ماسوله و عملکرد مناسب، سانگ، در گذشته به دهت کمبود معاکاری: گچ

خشت خام و فراوانی درختان محلی در ماسوله استفاده حداقلی از گچ در معماری ماسوله 
بر، های محدودی در فضااهای داخلای مساادد: ریحاناهبریمرسوم بوده است و غالبا  گچ
 (.14شده است )شکل بر استفاده آباد و خانهاسدمحله، مسجدبر، غریب

 شادنساختهودود آهنگران متعدد و خباره در ماساوله موداب  های ورودی:ربد
ی ریکارگباهه؛ اما اماروزه شااهد دیگردهای زیبا و متناسب با فرهنگ مردم ماسوله درب
یی گراتجمالدارای مفاهی   هادرباز  گونهنیاهای آماده در ماسوله هستی  و غالبا  درب

 (.14)شکل  گرددیمر ماسوله و مودب ترویج نمادهای غیربومی د
خطاطی و خوشنویسی ازدمله هنرهایی هستند که در قرون اولیاه اساالم در  خطاطي:

هاای بکاار رفتاه در خطاطی .(26: 2020)آکاین کیاوانس، آثار هنری ایرانی رایج گردیدناد 
 (.14های؛ مُش کِل، مُث نی، ثُلث، مُع ما و ریحان هستند )شکل صورتماسوله غالبا  به

هنر حجاری در ایران از قدمت با یی برخاوردار اسات، حجااری ایاران در  حجاری:
صورت اشکال حیوانی، گیاهی و انسانی است و با ورود اسالم به؛ نقاوش پیش از اسالم به

هاای ماساوله بارای . حجاری(26: 2008)ساینگر، گیاهی، دانوری و خطاطی تاییر یافات 
عاه، مرمتگاران ابنیاه وقفای، ادعیاه فضااهای داخلای و المنفحف  نام سازندگان ابنیاه عام

 (.14شوند )شکل می کارگرفتهخاردی و معرفی سردرهای ابنیه مذهبی در ماسوله به
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بری، درب های معماری ماسوله در دوران معاصر، کاشي، خطاطي، حجاری، گچآرایه .14شکل 

 )منبع: نگارندگان(
 

 گيریخالصه و نتيجه
گیری ودوی شاناخت مفاااهی  فرهنگاای تأثیرگاذار باار شااکلتایان پااژوهش در دساا

. اساتهای معماری ماساوله در ادوار تااریخی پایش از اساالم تاا دوران معاصار آرایه
از تعاامالت فرهنگای مردماانی  معماری ماسوله همانند سایر مناطق تاریخی ایران برگرفته

 دهنده آن است که:ژوهش نشاناند. نتایج پاست که در توالی زمان در کنار یکدیگر زیسته
 های معماری ماسوله متأثر از دو دوره تاریخی پیش از اساالم و پاس از اساالم آرایه

است. در دوران پیش از اسالم، معماری ماساوله متاأثر از مفااهی  ادیاان زرتشاتی و 
گرایی و پرستش ادرام آسمانی میتراییس  است. در این دوره تاریخی فرهنگ طبیعت

های شمساه مانناد کارگیری آینهردتوده ایرانیان بوده است؛ به این سبب بهبسیار مو
 در نما یادگار دوران پیش از اسالم در ماسوله هستند.

 های معمااری خاویش را متناساب باا مفااهی  اساالمی ایران با پذیرش اسالم شاخصه
ی و های نخست پذیرش اسالم توسط مردمان ماسوله، معماارهمساز گردانید. در سده

 ای شد و مسادد متعددی در آن ایجاد گردید.شهرسازی آن دچار تاییرات گسترده

  با به قدرت رسیدن ایلخانان ماول در ایران، ساختارهای فرهنگی هنری ایران تحات
تأثیر مفاهی  اسالمی و فرهنگ آسیای شرقی قرار گرفات. بناهاای فااخری همواون 

ای و منقش به اشکال گیااهی در ایان ههای فیروزکاریمسجد دام  ماسوله با کاشی
 شهر احداث گردیدند.

  در دوران صفویه فرهنگ و هنر ایران به با ترین درداه از شاکوه خاویش رساید و
المنفعه و مذهبی در تمامی نقا  ایران و ماسوله در دستور کار قارار ساخت ابنیه عام
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هاای چاوبی، رناگ و عناصار و آرایاهی کاشای هفتهابه صاورتگرفت، تزئینات 
 اند.شدههای متعددی در ماسوله ساخته ها و طاقارسی

  در عصر زندیه و قاداریه فرهنگ دامعه ایرانی به دلیل افزایش تعاامالت ادتمااعی
مردم و سران با سایر ملل مختلف دچار تاییارات شادیدی گردیاد، پایش از دوران 

رهنگای و اعتقااداتی گرایای، سااختارهای فمعماری ایرانی توده فراوانای باه درون
سوی برونگرایی و ساخت داشت؛ اما در این دوران معماری و هنر ماسوله و ایران به

ابنیه باا عناصاری همواون تا رهاا، تزئیناات مجلال دربااری، بازشاوهای هاللای، 
 ها گروید.های رنگی در ارسیکارگیری شیشهها و بهکاریآینه

 ها و پذیرش دامعه مدرن شاد. ر از سنتدر دوران پهلوی دامعه ایرانی در حال گذ
ها در این دوران، مفاهی  برونگرایی معماری ماسوله به تکامل خویش رسید، داداره

سازی و تا رهاای متعاددی در سرتاسار ماساوله باهو فضاهای درونی بسیار سبک
 کارگرفته شد.

 یار افازایش در دوران معاصر انقالب اسالمی ایران، دامنه تاییرات معماری ماسوله بس
ی غالب ابنیه ماسوله از مصالح مادرن کاه در تضااد داشته است. در این دوران سازه

کارگیری تجهیازات اند. باهشاده با هویت تاریخی و فرهنگی ماسوله اسات سااخته
هاای در این شهر از دیگر مشکالتی هساتند کاه عاالوه بار ماایرت الکتریکی نوین

 اند.ماسوله گردیده فرهنگی مودب کاهش روند ثبت دهانی

 
 
 

 منابع
 ( ؛ 1393افضل طوسی، عفت السادات؛ سنجی، مونس)«زخ  در های مرتبط با چش ها و نگارهآرایه

 .76 -91، صص 31، ش 9، دوره نگره، «های اقوام ایرانیدستبافته
 آثار معماری پسا های فرهنگی در بازنمود چالش»(؛ 1400اصل، لیدا )امینی آحور، سعید؛ طوفان، سحر؛ بلیالن

، صص 2، ش 22، دوره مطالعات ملي، «مطالعه موردی: بناهای عمومی شهر تهران() رانیاانقالب اسالمی در 
149-135. 

 ( ؛ 1389بانی مسعود، امیر)تهران: انتشارات هنر و معماری قرن.معماری معاصر ایران ، 
 ( ؛ 1354بهرام پور، اسفندیار؛ مزینی، منوچهر)رنامه و ضوابط حفظ و نگهداری آنب -شناخت ماسوله ،

 تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
 ( ؛ 1388پرویزی، الهام)«صص  ،3، ش 10، دوره مطالعات ملي، «معماری ملی از دیدگاه هویت فرهنگی

108-81. 
 ( ؛ 1401پروین، نادر)«العات مط، «های فرهنگی هویت ایران باستان با امر سیاست در شاهنامهپیوند مؤلفه
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 .121-136، صص 2، ش 23، دوره ملي
 ( ؛ 1388پندی، کیوان)رشت: طاعتی.زمینماسوله نگین ایران ، 
 ( ؛ 1392پورعلی، مصطفی)« درباره ماسوله و تحو ت کالبدی دوره زمانی: اواخر قادار، پهلوی اول، پهلوی

 .6 -20صص ، 60، ش 34، دوره اثر، «دوم
 ( ؛ 1392تمدن ماسوله، حمزه) رشت: دهسرا.ساله 1300ساله ماسوله: مستندی بر تاریخ  2600پژوهش ، 
 ( ؛ 1399دوادی، شهره؛ سرادی، نیلوفر)«هنر و تمدن شرق، «نمادشناسی گل سرخ با تأکید بر فرهنگ ایران ،

 .37 -46، صص 29، ش 8دوره 
 یراني اسالميهای معماری پایدار و اماسوله شهری کهن؛ همراه با مؤلفه(؛ 1397پور لمر، سعید )حسن ،

 تهران: انتشارات سخنوران.
 تأثیر هجوم ماو ن بر مفهوم و ساختار شهر ایرانی »(؛ 1400الدین )زاده، محمدحسن؛ تصدیقی، شهابخادم
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 .107 -118، صص 3، ش 14، دوره زیستمحیط

 بنیاد علمی و فرهنگی عالمه طباطبایی: انتشارات ق ، دلد دوم، تفسیر المیزان(؛ 1363یی، محمدحسین )طباطبا. 
 ( ؛ 1392غفاری، غالمرضا؛ مستولی زاده، سید علی)«فرهنگی  -مدیریتی و توسعه ادتماعی -نظام اداری

 .106-125صص  ،7، ش 2، دوره ریزی و توسعه گردشگریبرنامه، «پایدار در بخش گردشگری ماسوله

 ( ؛ 1396فو دی، وحدانه)«صص 1، ش 18، دوره مطالعات ملي، «گنبد و هویت بخشی به معماری امروز ،
118-103. 

 ( ؛ 1398کریمی، علی؛ پارسا، ندا)«مطالعات ، «گذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایرانسیاست
 .3-20، صص 1، ش 20، دوره ملي

 مطالعات ملي، «ها در ایرانتنوگ فرهنگی. تداوم همزیستی آن»(؛ 1390هادی )کریمی، علی؛ مؤذن، محمد ،
 .25-52، صص 1، ش 12دوره 

 ( ؛ 1389کمالی، محمدرضا)«4، ش 5، دوره دانش مرمت و میراث فرهنگي، «ی قاداربررسی معماری دوره ،
 .47 -54صص 

 ( ؛ 1392مزینی، منوچهر)تهران: انتشارات طحان.غاز هنر تا هنر معاصرتاریخ هنر و معماری ایران و جهان: از آ ، 

 تأثیر فرهنگ دینی بر »(؛ 1398) معماریان، غالمحسین؛ هاشمی طارالجردی، سید مجید؛ کمالی پور، حسام
تحقیقات فرهنگي ، «گیری خانه مقایسه تطبیقی خانه در محله مسلمانان، زرتشتیان و یهودیان کرمانشکل
 .1-25، صص 2، ش 3، دوره ایران

 ( ؛ 1400مهادری نژاد، عبدالرضا؛ دوانمردزاده، اردشیر؛ رستمی، مژگان؛ عینی، فردین)« بررسی و تحلیل سازه
های پژوهش، «شناسیهای باستانزنجان( بر اساس کاوش -معماری گور مقبره ایلخانی تبه نور )سلطانیه

 .241 -264، صص 31، ش 11، دوره شناسي ایرانباستان
 رشت: فرهنگ ایلیا.1ماسوله (؛ 1386وله )میراث فرهنگی ماس ، 
 ( ؛ 1386میراث فرهنگی ماسوله) رشت: فرهنگ ایلیا.2ماسوله ، 
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 ( ؛ 1378نقی زاده، محمد)«17-28، صص 35و  34، ش 9، دوره آبادی، «هویت: تجلی فرهنگ در محیط. 
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 .19-32، صص 1، ش 22، دوره انساني
 بررسی تأثیرات فرهنگی در معماری بومی ایران از منظر »(؛ 1395طرف، احسان )نیک فطرت، مرتضی؛ بی

 .126-134، صص 5 و 4، ش 2دوره ، شباک، «پایداری
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