
  

  

  

  

  

  تاريخ ماسوله

  

  نورا قويروح

  

  

  مقدمه

.  ماسوله را بايد آمد و از نزديك ديد،توان نقاشي كرد  ماسوله را نمي،توان نوشت ماسوله را نمي
 فعال و پويا يشك فرهنگ شناخت هنر مردم و ملت از راه شناخت فرهنگ آن ميسر است و بي

د، شو دستخوش تغيير و تحول ين سرزميناگر در گذر زما. دارد ملت را زنده و جاودان نگه مي
شود، ماسوله شهرك تاريخي از  دست فراموشي سپرده مي هكند و گاه ب هويت ملي آن نيز تغيير مي

  . اين قاعده مستثني نيست
چشم ه ماسوله ب. هاي بسيار دارد كه بايد شنيد اين شهرك كوهستاني و توريستي گفته  

 كه در تابستان گردشگاه عمومي است و در فصول پاييز و  زيباستديگران تنها يك شهرك پلكانِي
شود و اگر  تدريج از جمعيت خالي مي هماسوله ب. توان در آن ديد زمستان تنها سالخوردگان را مي

 ديگر خالي از جمعيت بشود و آنچه ةتوجهي قرار بگيرد شايد تا چند ده مهري و بي باز مورد بي
 سبز كوههاست، تنها با تشويق و ترغيب جوانان ةي ايستاده بر پهنهاي خال ماند خانه از آن باقي مي

توان از اين فاجعه جلوگيري   خدمات و اشتغال به كار آنان ميةبراي بازگشت به ماسوله و ارائ
  . كرد، تا ماسوله را با مردمش، فرهنگش و اصالتش هميشه زنده و پايدار ببينيم
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اي تازه كشف شده در ميان انبوه درختان سر   قارهماسوله نه تنها يك شهرك كوهستاني بلكه  
سرزميني كهن است  .به فلك كشيده و عالمي معنوي از طبيعت زيبا، با عظمت و اسرارآميز است

نفس ماسوله سرد است و قلبش گرم، ماسوله از نظر نماد حس اشتراك، همدلي، . ولي تازگي دارد
  .ردمان اين شهر ستودني و غرورآميز استوحدت م. اتحاد و وحدت در تمامي دنيا مختص است

  
  پيدايش ماسوله

ازجمله مير است ون بيان شده گات گوناي پيدايش اين شهرك زيبا و كم نظير ايران نظرةدربار
 امروزي ةكند كه همين ماسول  چهار بار از موسله ياد ميگيالن و دهستانظهيرالدين در كتاب 

الدين اشرف در طارم  ي وقتي كه سيد جاللگويند كه در قرن سوم هجر گروهي مي. است
شكست خورد عوبن محمدعلي كه همراه او بود زخمي برداشت و به ماسوله آمد و به چوپاني 
برخورد و پيش از مرگ خود به او گفت كه جسد او را در همانجايي كه ديده است به خاك 

وجود   كردند و آبادي ماسوله بههاي خود را بنا رفته رفته چوپانها در حوالي قبر او خانه. بسپارد
  .آمد

 سال و جماعتي به ١٣٠٠را  برخي قدمت آن. در قدمت ماسوله اختالف نظر زياد است  
 تمامي شهرك ماسوله به خاطر داشتن معماري زيبا و دلچسب از .دهند  سال پيش نسبت مي٢٥٠٠

 جزء آثار ١٣٥٤ل  در سا١٠٩٠ ةطرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي دفتر آثار تاريخي طي شمار
  . تاريخي به ثبت رسيده است

  
  جغرافياي ماسوله

غربي   كيلومتري جنوب٣٥ كيلومتري رشت و در ٦٣اليه استان گيالن در  يماسوله در منته
 و از مشرق به فومن و شفت و از مغرب به خلخال و استشهرستان فومن واقع شده 

طول  .گردد و پشت كوه خمسه محدود ميشرقي و از جنوب به طارم و استان زنجان  آذربايجان
  . كيلومتر استدوازده كيلومتر و عرض آن از شمال به جنوب سيماسوله از شرق به غرب 
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 ششو » كش سرعليا«، »اسد محله«، » مسجدبرةمحل«، »بر  خانهةمحل«ماسوله از چهار قسمت   
شهر استان ترين   مترمربع وسعت ساخته شده است و كوچك١٦٠٠٠٠ فرعي ديگر با ةمحل

كوهها و دشتهاي اطراف ماسوله آبهاي معدني گازدار و معادن مختلف . شود محسوب مي
 رودخان ةالي ماسول ه آب معدني ميرحمزه از البةچشم. داردخصوص آهن و سرب و سليس  هب

 شوند ميانگيزي كه خواسته يا ناخواسته از جانب درياي خزر باردار  ابرهاي خيال .جوشد مي
 در .دانند ش بهترين مكان براي زايش و بارش ميا ش و طربناكيا  به دليل سربلنديماسوله را

شود كه  زارهاي بسيار زيبا و دلگشا نيز مشاهده مي بر جنگلهاي انبوه، چمن اطراف ماسوله عالوه
. داراي انواع گلها و گياهان خوشبو و وحشي هستند و بيشتر گياهان آن نيز خاصيت دارويي دارند

اي، گرگ، گوزن، بز كوهي، آهو، گراز و انواع حيوانات  هاي اطراف ماسوله خرس قهوهدر كوه
ساران   آب خنك چشمه .شود  به حد وفور يافت مي...وحشي و نيز انواع پرندگان، هوبره، كبك و 

 بتازگي ة كهنهدر اطراف ماسول. شود سبب شادماني و نشاط روح انسان ميآن و هواي سالم 
  .اند كه از غارهاي ديدني ايران است ني غاري از دوران ما قبل تاريخ كشف كردهكوهنوردان گيال

  
  نگاهي به تاريخ ماسوله

 بهار را پشت سر ١٣٠٠ماسوله زيباترين شهر فومن در قلب كوههاي تالش طبق مدارك مستند 
 كهنه ةل كيلومتري ماسوچهار فعلي در ةماسول. و طبق روايتها سه هزار سال عمر دارداست گذاشته 

 سال ١٣٠٠در )  فعليةبيش( كهنه يا ة آن هنوز باقي است قرار گرفته، مردم ماسولي ازهاي كه خرابه
خورتاب، .  فعلي نقل مكان نمودندة و به ماسولندر اثر بيماري طاعون شهر خود را ترك كردبقبل 

  .اند خاني و ماسالر از نامهاي قديمي ماسوله
  

  آداب و رسوم در ماسوله

در . هستند) ع( اسالم و معتقد به واليت شاه مردان علي ةاسوله پيرو دستور و احكام عاليمردم م
» دارالمؤمنين« داشتن مردماني با معتقدات قوي و محكم مذهبي علتمتون گذشته ماسوله را به 

  .ناميدند مي» قزل قلعه«شد  علت طالهاي زيادي كه در ماسوله نگهداري ميه اند و ب لقب داده
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  شناسي در ماسوله مردم

ترها  ترها به كوچك ترها و محبت بزرگ ترها به بزرگ  احترام كوچكةروابط افراد در ماسوله بر پاي
 و مردم به ديد و بازديد و جشن و شود ميها بسته  در سه روز اول عيد نوروز مغازه. استوار است

 نام دارد از »اگردك «پردازند و با شيريني مخصوص محلي كه بسيار خوشمزه است و سرور مي
  . كنند مهمانان پذيرايي مي

 عقد جاري ةدر اذان ظهر خطب. مراسم عروسي در ماسوله بسيار جالب و ديدني است  
و از طرف گيرد  ميدر تمام مدت عروسي پدر يا برادر عروس دست او را در دست . گردد مي

اي از جوانان در حالي كه   صبح عدههنگام اذان. گيرد ديگر دست داماد را هم پدر يا برادر داماد مي
  .برند  داماد ميةخوانند عروس را طي تشريفات خاص به خان چاووشي مي

در قديم در » نبرد گاوهاي نر«رزا جنگ وو نيز ) طناب بازي(كُشتيهاي محلي و الفن بازي   
  . شد ماسوله و اطراف آن بر پا مي

ها عالوه بر انجام وظايف مادري و پخت و آن. زنان ماسوله همانند پلنگ فرز و چابك هستند  
و حمل بار و ) صنايع دستي(پز و گرداندن امور خانه در ريسندگي و بافندگي و كارهاي دستي 

 يآاليش ان زندگي ساده و بيي تالشةمردم ماسوله همانند هم .ساختن خانه ياور مردان خود هستند
 دوم بهار از قشالق به ييالق و ة سال از نيمهاي گوسفند هر مردم اطراف ماسوله همراه رمه. دارند

آنها عالوه بر دامداري به زنبورداري و . كنند شالق كوچ ميقدر اواخر تابستان از ييالق به 
  .پزي نيز اشتغال دارند روبي و زغال بري و تهيه پارو براي برف نوغانداري و چوب

ضي اصطالحات آنها تغييرات زبان و گويش اصلي مردم ماسوله تالشي است كه البته در بع  
  . استثناء مسلمان و شيعه مذهب هستندبدوناهالي ماسوله . جزئي راه يافته است

 

  معماري ماسوله

تفاوت به آن   از آن گذشت يا بيسرعت بهنظير ماسوله چيزي نيست كه بتوان  معماري ساده و كم
و ) اشكوبه( و بيشتر دو طبقه صورت پلكاني بنا شده  ها چون نگيني در دل كوه به خانه. نگريست

  .  ديگر استةندرت يك يا سه طبقه است و طوري قرار گرفته كه سقف يك خانه حياط خان هب
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كار بردن  هويژگيهاي معروف اين شهر، ب.  باستاني استي ماسوله به تنهايي اثرةهر خان  
استفاده از كاري شده با طرحهاي مختلف و  هاي منبت چوب در ساختمان و نصب در و پنجره

براي  .شود ميمانع  رسيدن گل به تخته و پوسيدگي آن از كه است »ف خَر«نام  هكاهگل و گياهي ب
  . نمايند آميزي استفاده مي  رنگبرايزيبايي نما نيز از گل زرد رنگي 

  
  آثار و بناهاي تاريخي ماسوله

كاري با طرحهاي  نبتهاي چوبي م خاطر داشتن معماري زيبا و قديمي و پنجرهه شهرك ماسوله ب
حق يكي از مواريث فرهنگي اين  ه كه بداردنظيري  گوناگون و پوشش خاص سقفها، معماري كم

  :توان نام برد از بناهاي تاريخي ماسوله به شرح ذيل مي. سرزمين است
  ؛در قسمت غربي ماسوله در زير كوه سنگي قلعه بن) ع( امامزاده هاشم ةبقع -١
  ؛در شرق ماسوله در كنار رودخانه) ع(العابدين   امامزاده زينةبقع -٢
  ؛در شرق ماسوله در قسمت كوهستاني) ع(الدين   امامزاده عينةبقع -٣
  ؛ امامزاده ابراهيم در شمال ماسولهة بقع-٤
  ؛با نقشهاي ظريف و زيبا كه وقف بقعه شده است) قنديل( مشعل برنجي -٥
  ؛دو كاروانسراي قديمي -٦
  .ارك ماسوله كه در دفتر آثار باستاني ثبت شده است درخت كهنسال در پ-٧

قبل از اينكه آب شهرك . دارد آب انبار خصوصي و خانگي پنج چشمه و هجدهماسوله   
هاي موجود در   مردم ماسوله آب موردنياز خود را از چشمهكنندكشي تأمين   لولهرا باماسوله 

  .كردند ماسوله تأمين مي
  

  كشاورزي ماسوله

كاري،  هاي كوچك سبزي اي باغچه ند كه جز پارها القول اند متفق كه ماسوله را ديده كساني ةهم
  .نداردماسوله هيچ نوع كشاورزي 
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 ةكشي، زنبورداري و تهي يان ماسوله به ابريشمينوشته كه روستا) م١٨٥٨ -١٨٦٠(منگونف   
ر ماسوله كشاورزي شود كه د  يادآور مييك سفر زمستانيفريزر در كتاب  .ندا كره و پنير مشغول

نام آربا  ه كه ماسوله نوعي گالبي وحشي بشود ، متذكر مي)م١٩٠٦ -١٩١٢(وجود ندارد، اما رابينو 
)Arba(خورد چشم نمي  كه بسيار خوشمزه است كه اين روزها به دارد.  

عمل  هشوند و فندق بهتر از هر جاي دشت در كوهستان ب  ناميده مي»ريزدار«درختان گردو كه 
گل گاوزبان، . د و شاهد صادق آن مناطق مرتفع كوهستان اشكور در شرق گيالن استآي مي

شود و به مصرف فروش عطاران  رويد كه به مقدار فراوان چيده مي طور خودرو در كوهستان مي هب
  .رسد رشت و زنجان مي

  
  شعر و موسيقي در ماسوله

در سالهاي اخير از سازهاي فرنگي لبك است و  بند، دايره، ني آالت موسيقي در ماسوله ني هفت
  . جويند كاردئون و سنتور نيز بهره ميآچون ويلن، 

لدويه و محموديه يكي از داستانهاي قديمي است كه در سراسر كوههاي تالش مشهور است و 
گويند نواخته   مي»اهللا«بند كه به تالشي آن را   رزمي داشته و با ني هفتةاين تصنيف تالشي ماي

  .شود مي
  
  عادن ماسولهم

 روسها را زيرا قبل از اينكه آهن مدرن ؛اي بس دراز و طوالني دارد كشف معادن در ماسوله سابقه
برداري از آهن در   و بهرهج استخرابه، مردم ماسوله با وسايل ابتدايي و سنتي كنندبه بازار عرضه 

 ذوب آهن هنوز در هاي دستي طوري كه آثار كوره هكوههاي مجاور ماسوله اشتغال داشتند و ب
ماسوله و كهنه ماسوله گواه بر اين مدعاست و اسامي آنها بدين )  ييالقيةمنطق( كوره روبار ةمنطق

  :قرار است
  ؛ خليل دشتة معدن كوارتزيت منطق-١
  ؛ مسكاةو كوارتزيت منطق) چيني كريستالين( سنگ نماي آهكي -٢
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  ؛ زوِدلةمنطق)  ديوريت-گابرو( گرانيت -٣
  ؛ دول چالة منطق سنگ آهك-٤
  ؛سرا  كاشية منطقة سنگ الش-٥
  ؛ خارنةمنطق) شبه گرانيت( سنگ نما -٦
  ؛ گورنة سنگ آهن ناحي-٧
  ؛ يك ناحيه و يوز كيلدسد فلدسپات -٨
  ؛ السه سر ماسولهة ماسه سنگ سيليس ناحي-٩

  ؛شرقي ماسوله  معدن ميكا و فلدسپات در جنوب-١٠
  ؛غربي ماسوله ب معدن روي و سرب دوخاني در جنو-١١
  ؛ معدن گرانيت در كوههاي تووشوم-١٢
  ؛ زوِدل ماسولهة رنگ معدني در منطق-١٣
  

  اقتصاد ماسوله

 تجاري بين گيالن و آذربايجان بود و مبادالت تجاري بين شهرهاي يدر گذشته ماسوله بندر
  . اهالي ماسوله خرده مالك بودند گرفت، اكثر زنجان، خلخال، تبريز و گيالن با ماسوله انجام مي

راههاي تجاري بين ماسوله و شهرهاي اطراف مالرو بود كه بعد از احداث راه شوسه و   
د شافت كرد و مهاجرت به شهرها آغاز آن ارتباط گيالن با قزوين و آمدن ماشين به منطقه، اقتصاد 

  .دنبال داشته كه سير نزولي جمعيت را ب
 صنعت و دامداري بود اما به لحاظ ارتباط با شهرهاي ةه بر پاياقتصاد ماسوله در گذشت  

اطراف، بيشتر مردم از اقتصاد شهري برخوردار بودند و تمامي مايحتاج خود را از ماسوله تهيه 
وجود كاروانسراهاي متعدد ماسوله و راههاي دور و نزديك حاكي از داد و ستد و بازار  .كردند مي

وجود معادن آهن و استخراج آن، . م ماسوله با شهرهاي اطراف بودو مبادالت كاال مابين مرد
 مهم يها مشاغل  ذغال براي سوخت كورهةهاي آهنگري، همچنين وجود جنگل و تهي وجود كوره

وجود  ه سنتي بةانخدوزي در كنار دباغ چموش .دنبال داشته ازجمله آهنگري، چاقوسازي را ب
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ن و فروش جوراب، دستكش و عروسك، بخشي از مخارج را زنان نيز در كنار مردان با بافت. آمد
خاطر مهاجرت جوانان به شهرها، تنها چند مغازه در ماسوله باز است ه امروزه ب. گرفتند عهده مي هب

زنها تنها . استرف و مشاغل سنتي رو به فراموشي كنند و تمامي ِح كه پيرمردان آنها را اداره مي
سرعت  هپس از اصالحات ارضي مهاجرت ب .د از گذشته دارندبافتن جوراب و عروسك را با خو

 و به ند و در مدتي كمتر از دو دهه و نيم اكثر مردم از اين محل كوچ كردشداز اين شهر آغاز 
 در اغلب شهرهاي بزرگ مردم مهاجِر ماسولهتوان گفت  ت ميئشهرهاي ديگر رفتند و به جر

كه  ودن كار و كسب در اين محل است و كسانيايران مقيم هستند، و علت اصلي مهاجرت، نب
اي به شغلهاي دولتي و  اي به كار تجارت در ماسوله و اطراف و عده ند عدها هنوز در ماسوله ساكن

  .برخي نيز به ساخت صنايع دستي اشتغال دارند
  

  مشاغل در ماسوله

 پانزده تا دهدوزي،   دكان چموشپانصد چاقوسازي و آهنگري، ةمغازسيصد در گذشته بيش از 
خانه و   قهوهصد دكان خياطي و بزازي و بيش از بيست تا دهدكان نجاري، قصابي و نانوايي و 

 كاروانسرا هجده بيش از . چاروادار در ماسوله وجود داشتسه هزار نعلبندي و بيش از ة مغازصد
در حال حاضر . دشدن نام صاحبان خود ناميده مي ه بو بودتنها در ماسوله   كاروانسرادهداشت كه 

 كه در حال داشت آسياب آبي و يك دباغخانه دوماسوله .  سالم است، كاروانسراي باقرفقط
  .حاضر هيچ اثري از آنها نيست

آهنگري، چاقوسازي، ( صنايع فلزي ،ازجمله شغلهاي موروثي در ماسوله، چارواداري  
دوزي، توليدات  موشچ( صنايع چرمي ،)نجاري، مشبك( صنايع چوبي ،)نعلبندي و طالسازي

  .است) بندي، مامائي دستباف پشمي، قصابي، متولي، شكسته
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  صنايع دستي ماسوله

  صنايع چرمي: الف

افزار چرمين ساده بود كه اينك كاربرد خود را از دست داده است و قدمتي  چموش نوعي پاي
فروش پوست گاو ها در كار خريد و  اي هنوز در شهر رشت تعدادي از ماسوله.  ساله داردسيصد
از آن استفاده  مردمان شهر و روستا بود و همگاني يدر گذشته كه چموش پاپوش. هستند

آباد رشت و ماسوله رواج بسيار  ويژه قاسم ه، دوخت و ساخت آن در سراسر گيالن بكردند مي
 بازار منتهي به مسجد ةدوزان رشت كه دكانهاي متعددي را در راست داشت، اكثر چموش

 در .هاستآن تبحر دهندة اي بودند و اين نشان وشان رشت اشغال كرده بودند، ماسولهفر كاسه
و مرحوم فرخ ) آلوده( مرحوم ميرزا فرينااز دوز   چموشةدوختن چرم از استادكاران بنام و باسابق

  .توان ياد كرد حنيفه مي
ه پوست را  ماسولةاي مستقيم و تنگاتنگ داشت و در دباغخان سازي رابطه چموش با چرم  
كار  هدوزي رفته رفته با ب  چموش١٣٤٠تا قبل از سال . دادند ميدوز   و به چموشزدند ميرنگ 
 رونق خود را از دست داد و ،شدن انواع پايپوش آماده، اعم از چرمي و الستيكي گرفته

با كم شدن تقاضاي چرم مخصوص  .كردند خود را به مرور ترك ةدوزان حرف چموش
ها نيز كم كم محدود و تعطيل شد و آسياب پوست انار ماسوله نيز از  غخانهدوزي، دبا چموش

  .نفس افتاد و براي هميشه از حركت باز ايستاد
دوز وجود داشت   استادكار چموشبيستدوزي و   چموشة مغازصددر گذشته بيش از   

زي در حال دو  چموشةتوان در ماسوله ديد تنها دو مغاز دوزان را ديگر نمي  امروزه چموشولي
اند تا   خود را بيشتر به دوختن چموشهاي زينتي اختصاص دادهة آنها نيز حرفوفعاليت هستند 

 .بتوانند به اين طريق با كسب درآمد هرچند اندك، اين حرفه را نيز از نابودي حتمي نجات دهند
  . كمربند- گيوه- چاروق-چموش: ند ازا صنايع چرمي ماسوله عبارت

  صنايع چوبي: ب

كه بودند هايي بود كه استادكاران آن از تبريز به ماسوله آمده و ساكن شده  اري از حرفهنج
كاري كه از  هنر مشبك. جاي مانده است هي از هنر آنها در ماسوله بيهاي مشبك و زيبا پنجره
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به فراموشي رفته و در حال حاضر   اخير روة در چند دهاست سنتي در ماسوله هاي قديميهنر
انواع درهاي مشجر و پنجره و ميز و . رشته در ماسوله وجود دارداين ارگاه توليد تنها يك ك

  .هستندصندلي از توليدات چوبي ماسوله 
  صنايع فلزي: ج

 اين صنايع در قلب كوههاي سر ةچون منابع اولي  تاريخي زيادي دارد وةصنايع فلزي ماسوله سابق
 استخراج آهن از قبل هم ،گورنة صاً در منطق مخصو،وفور وجود داشته ه ماسوله بةبه فلك كشيد

 و مقداري نيز در شد ميكه مقداري به مناطق ديگر صادر  طوري هگرفت ب در آن صورت مي
 آهنگري و توليد لوازم ةرسيد و استادكاران و صنعتگران ابزار كار اولي ماسوله به مصرف مي

گي مردم شهر و روستا را مصرفي بوميان منطقه و ادوات كشاورزي و جنگل و وسايل زند
و صنعتگران براي ذوب است كار مسگري نيز قابل توجه بوده  ساختند و در كنار كار آهنگري، مي

كردند و با زحمت و مهارت  هيزم جنگل استفاده مي هاي دستي و هاي سنتي و دم فلزات از كوره
كهن دارد و سابقاً از زنجان چاقوسازي در ماسوله تاريخي . ساختند  پيرامون را مهيا ميةنياز جامع

از استادكاران قديمي صنايع فلزي، . آمدند ديگر صنايع فلزي به ماسوله مي براي خريد چاقو و
  .توان نام برد حاج مختار مهديزاده را مي

، بيل، زنجير، قَلّه، ميخ، نعل، تيشه، انبر،  چكش،داس: ند ازا صنايع فلزي ماسوله عبارت  
، طشت، ماهيتابه، چفت، شمشير، يچقي، ساطور، كارد، چاقو، ل و كليدقف، قاشق، بيلچه، كلنگ

از صنايع ديگر فلزي بايد از  .منقل و سيني، وسايل مسي همچون قابلمه،  اسبةدهن ركاب و
 توپ در ماسوله ساخته ةشاه گلول كه در زمان فتحعلي طوري هسازي در ماسوله نام برد؛ ب اسلحه

تفنگهاي سر پر بسيار زيبا با نقوش  اسوله رواج داشت مخصوصاًساختن تفنگ نيز در م و شد مي
كاري و نقوش برجسته و با  شمشيرهاي بسيار با كنده و  تفنگةهاي برجسته بر بدن و نوشته

هاي  كه دسته   همچنين خنجرهاي زيبايي؛استحكام زياد كه مصرف نظامي زيادي داشته است
 كه هنوز داشتنقاشي شده   و جلد چرمي زيبا وكاري چرمي يا چوبي با نقوش برجسته و كنده

  .شود ولي از حجم آن كاسته شده است هم اين وسايل در ماسوله ساخته مي
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  يصنايع سنّت

  فنون بافندگي: الف

بافندگي  .اي زناني با ميل بافندگي سرگرم بافتن هستند در ماسوله در جلوي هر در يا پنجره
پشم  .داردمشتريان فراواني ها   كه در ميان توريستسرگرمي اوقات فراغت زنان ماسوله است

بعد از . گيرد به خود نمي كنند چون آب را  لباس خريداري ميةپاييزه را از دامداران براي تهي
تا با دستگاه كنند  ميآماده  را هاي مخصوص پشم، آن شستن پشم و تميز كردن آن با شانه

پشم را در اطراف ماسوله  .تبديل شودپشم به نخ نامند   مي»چرع«ريسي كه به اصطالح محلي  نخ
، جوراب، و پيراهن كنند رنگ ميكه بيشتر كبود يا مشكي است رنگهاي طبيعي  با ريسند و مي

  .بافند از آن ميكاله   شال كمر و،شال گردن، رشي، دستكشف رو،جليقه
با الياف  .شود مي نيز استفاده ، نوعي پوشش براي زمستان، چوخا يا چوقاة تهيبراياز پشم   

در ايام را توليدات بافتني اين  كه بخش زيادي از بافند مي گيوه و جوراب ، عروسك،كاموايي الوان
  .گذارند ميعيد و فصل تابستان افراد بومي منطقه به معرض فروش 

  نمدمالي :ب

ر حال د. آمدند قبالً در ماسوله نمدمالي وجود داشت و از خلخال براي نمدمالي به ماسوله مي
 از زنان و پنجاه درصدبيش از  .اي در ماسوله باقي نمانده است  منسوخ شده و توليدكننده،حاضر

  .ندا  از مردان در ماسوله به توليدات صنايع دستي مشغولسي درصد
 اسرار نهفته در قلب جنگل كوهستاني و قدمت باستاني آن بايد از نزديك ةماسوله را با هم  

 غرش آبشار، صعود به ارتفاعات، آواي دلنشين پرندگان و نماي سنتي .مشاهده و بررسي نمود
 كوه و تردد مسير خانوار در فضاي پشت بامها كه جملگي ةمعماري به هم پيوسته در حاشي

  .گذارد مهرورزي و همدلي اين قوم متحد را به نمايش مي
هاي ديگر و هم   خانهبام پشتها كه در عين حال هم  نااميد نبايد بود، در فضاي حياط خانه  
هنري ملي و جهاني برپا كنيم و جوهر  هاي فرهنگي توانيم جشنواره هاي ماسوله است مي كوچه

 و آنها را در شاديهايمان شريك سازيم، دهيمروح و روان و اتحاد ملل را به مردم جهان نشان 
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ستيابي به تفاهمي جهاني توانند تكامل بخش سنتهاي زيباي ايرانيان در دنيا و در د مردم ماسوله مي
  .دني تمدنها، ابتكاري بزرگ براي ايران سرافراز باشگفتگوبين فرهنگها و 

اي   زيبايشان و آداب و سنتهاي ويژههاي ند و با انواع لباسا ان مردمي باهوش و زيركيتالش  
 اي ناگسستني بين توانند رابطه نواز خود مي كه دارند و با معماري منحصر به فرد و چشم

روز   شايد آن.گردشگران جهان برقرار كنند و وحدت بشري را در واقعيت به نمايش بگذارند
اي براي آنكه آفتاب عشق به انسانها و تمدن بشري بار ديگر  ماسوله پلي شود بين ملتها و روزنه

  .تابش خود را از اين نقطه از سر بگيرد
انم سارا خديوي و جناب آقاي مسعود  محترم سركار ختاداندر پايان جاي آن دارد كه از اس  

در اين كه ) واحد رايانه(اخوان ماسوله و همكاران محترم مديريت صنايع دستي استان گيالن 
  .اند تشكر و قدرداني نماييم مجموعه ما را ياري داده

  
  منابع

  .ماسوله سرزمين ستارگان روشن اخوان ماسوله، مسعود و محمد جواد سهيل نقشي، -
  .كتاب گيالنباني، ابراهيم،  اصالح عر-
  .سرزمين گيالن خودزكو، -
  .نگاهي به ماسولة روستاچي، مجيد،   دوخته-
  .از آستارا تا استرآباد رابينو، -
  .واليات دارالمرز گيالن رابينو، -
  .راهنماي گيالن طاهري، علي، -
  .ماسوله، ... كسرائيان، نصرا-
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