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 ارگ گلين گورتان

بهنام پدرام
دکتری مرمت و باززنده سازی میراث معماری 

عضو هیئت علمي دانشگاه هنر اصفهان، گروه مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی. نویسندۀ مسئول
b.pedram@aui.ac.ir

مجيد حقاني
دانش آموختۀ مهندسي معماري از مرکز آموزش عالي بزرگمهر اصفهان

تاریخ دریافت: 07 /05/ 96
تاریخ پذیرش: 29/ 09/ 96

چکيده
از جملۀ سازه های گلیِن فالت ایران که وسعتی چشمگیر و تاریخی طویل دارد اما مورد کم لطفی قرار 
گرفته، »ارگ گورتان« را می توان نام برد؛ قلعه ای جلگه ای با ساختاري گلین با مساحت تقریبي پنج 
هكتار و قدمتی حدوداً هزارساله با چهارده برج نگهبانی مدور در پیرامون با دیوارهایی سرکشیده به 
آسمان برای حفاظت بهتر از ساکنان. ارگ کهن گورتان در حدود 120 کیلومتري شرق اصفهان در 
از اهالي روستاي گورتان در این  ساحل زاینده رود قرار دارد. تا حدود نیمۀ قرن بیستم عدۀ زیادي 
قلعه سكونت داشتند، اما به سبب مشكالت موجود به تدریج به فضاي بیرون قلعه روي آوردند و عمدۀ 
درسال  میداني  بررسي هاي  دادند.  اختصاص  احشام  نگهداري  محل  به  را  ارگ  باقي ماندۀ  فضاهاي 
1389ش نشان دهندۀ اقامت چند خانواده در ارگ است، اما این اقامت با تغییرات و نوسازي هاي غیر 
قابل قبولي همراه بوده است. عمدۀ فضاهای این سازۀ بزرگ گلین که شاید بتوان بعد از »ارگ بم« از 
آن به عنوان بزرگ ترین سازۀ خشت و گلی ایران یاد کرد، در اثر بی توجهی دچار آسیب هایی از قبیل 
ریزش تعدادی از طاق ها، ترک های عمیق در دیوارها و سقف ها، رانش دیوارها، تخریب کامل یكی از 
برجها، و... شده است. این نوشته دست یابی به شناخِت هویت و اجزای معماری و بافت ارگ در راستای 
معرفی به جامعۀ فرهنگی و زمینه سازی انجام طرح حفاظت صحیح، هدف اصلی قرار داده است. در این 
پژوهش کاربردی، شناخت با موردکاوی قلعۀ مذکور و گردآوری اطالعات از طریق مطالعات میدانی، 
کتابخانه ای، و آرشیوی با رویكرد تاریخی حاصل شده است. ویژگی های نهفته در این قلعه پس از انجام 
مطالعه و شناخت آن را شایسته موضوع حفاظت جدی معرفی می کند که گام اول را مراقبت اولیه و 

اضطراری پیشنهاد می دهد.

واژه  های کليدی 
 ارگ گورتان، هویت معماری، اجزای معماری، مراقبت اولیه و اضطراری.
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1. مقدمه
 مطالعه و ش��ناخت ارگ گورتان تالشی است در جهت حفظ 
و حراست از یك اثر تاریخي � فرهنگی به منظور معرفي بهتر 
فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین و شناساندن آن به جهانیان. 
ای��ن مطالعه از لحاظ موقعیت جغرافیایی  و آب وهوایی خاص 
و همچنی��ن قرارگیری در کنار رودخان��ۀ زاینده رود و محور 
فرهنگی � گردش��گری ش��رق اصفه��ان مي توان��د از اهمیت 
ویژه اي بهره مند گ��ردد. البته در صورتی که تالش طرفداران 
محیط زیست به نتیجه مطلوب تری برسد و بار دیگر آب برای 

همیشه به بستر رود بازگردد.
    این پژوهش بخش شناخت مطالعات ارگ گورتان است که 
با هدف معرفی این س��ازه ارزش��مند معماری کویری و جلب 
توجه بیش��تر به آن، در راس��تای حفاظت از میراث معماری 
ارایه ش��ده اس��ت. ایجاد انگیزۀ حفاظت از قلعه به عنوان یك 
اثر تاریخی � فرهنگی و نقش این سازه در بهبودبخشی وضع 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی و اقتصادی آیندۀ روس��تای گورتان، و 
ایج��اد انگیزه به منظور جلوگی��ری از تخریب بیش تر یكی از 
بزرگ ترین ارگ های خش��تی دنیا، در رویكردهای پژوهش از 

طریق اِعمال مراقبت های اولیه دیده شده است. 
    پیشینۀ مطالعات تاریخی، باستان شناسی و نقشه برداری اثر 
ش��امل دو سند »طرح هادی روستای قورتان وبالن« )علوی، 
1384( و  »گ��زارش ]پروندۀ[ ثبتی ارگ گورتان« )حیدریان 
دولت آبادی، 1386( اس��ت. در گزارش ثبتی شماره ثبت اثر 
29938  و تاریخ ثبت آن مرداد 1387ش ذکر ش��ده و عالوه 
بر آن مشخصات پالک ثبتی شامل مختصات مكانی، نقشه ها، 
تصاویر، و... از ارگ ارایه شده است. کمبود منابع موثق به آن 
منجر ش��ده که داده های اولیۀ مقاله بر مبنای اطالعات سند 
ثبتی و طرح هادی روستا باشد؛ البته برخی از داده ها روزآمد 

شده است.
    مقاله دارای رویكرد کاربردی اس��ت و روش پژوهش مورد 
اس��تفاده  روش تاریخ��ی و توصیفی با مطالع��ۀ موردي ارگ 
گورتان اس��ت. ش��یوۀ تجزی��ه و تحلیل، کیفي اس��ت و ابزار 

پژوهش مطالعات میداني و کتابخانه اي و اسنادی است. 
    در ای��ن نوش��ته پ��س از معرفی کلیت ارگ، به ش��ناخت 
هوی��ت معماری و پس از آن به اجزای معماری ارگ پرداخته 
ش��ده تا بتوان ش��ناخت قابل قبول��ی را در اختیار مخاطبان 
ق��رار داد. این ش��ناخت زمینه را فراهم می آورد تا پیش��نهاد 
اِعم��ال مراقبت های اولیه جهت جلوگیری از تخریب بیش��تر 
مطرح ش��ود. هرچند اندک فعالیت های مرمت و بازسازی به 
صورت متناوب از سال 1390ش وجود داشته است اما مقاله 

بر رویكرد انجام مراقبت اولیه و اضطراری تأکید دارد.
                    

                                                                                                                                                                                            

1. معرفی اثر
1.1. کليات

روس��تای گورتان در حدود 120 کیلومتری شرق اصفهان در 
حاشیۀ شمالی رودخانۀ زاینده رود واقع شده است. فاصلۀ این 
روس��تا تا تاالب گاوخونی 35 کیلومتر اس��ت. ارتفاع روستا از 
سطح دریا 1480 متر است )تصویر 1(. قلعۀ روستای گورتان 
به عنوان هس��تۀ تش��كیل دهندۀ روس��تا، بر حاش��یۀ شمالی 
رودخانه واقع شده است، به طوری که حصار ارگ در قسمت 
جنوبی بر ش��یب س��احل رودخانه بنا ش��ده است که بیش تر 
جنبه دفاعی داش��ته است. سپس سایر نقاط روستا در اطراف 
ارگ شكل گرفته اس��ت )علوی، 1384: 45� 48( )نقشه 1(

)تصویر 2 و 3(. بقایای ظروف سفالی پیداشده در شرق روستا 
و در کنار زمین های کش��اورزی حاشیۀ رودخانۀ زاینده رود  با 
تش��خیص باستان شناسان به دورۀ هخامنش��یان نسبت داده 
ش��ده اس��ت. عالوه بر آن قبرهایی در قبرس��تان های قدیمی 
روستا یافت شده که جهت لحد آن ها برخالف لحد مسلمانان 
اس��ت. یعنی به جای آن که س��مت راست بدن آنها به طرف 
قبله باشد، پای آنها به طرف قبله است )حیدریان دولت آبادی، 

 .)11 �5 :1386
      واژه قورتان از دو جزء »قور = گور« و »تان = دان« که از نظر 
دس��تور زبان فارسی پسوند ظرفیت است تشكیل شده است. 
»قورتان = گوردان« یعنی محلی که گور فراوان دارد. ش��هرها 
و محل هایی که نام آن ها با گور شروع شده است، منطقۀ آنها 
از زمین های اطراف پست تر و گودتر است که روستای گورتان 
نیز یكی از این محل ها می باشد. این واژه شبیه واژه های ترکِی 
»قور = س��الح« است و ترکیب های »قورچی = رئیس اسلحه 
 خانه« و »قورخانه = کارخانه اس��لحه« از آن ساخته شده اند

و »قوریلتای« به ضم قاف و کس��ره را ماخوذ از زبان مغولی و 
به معنی مجمع بزرگ مش��ورت است و به زبان اهالی خوارزم 
هم »قورلتان« به معنی شورا و مشاورت با هم است ]لغت نامۀ 
دهخدا[ و چنین اس��تنباط می ش��ود که قلع��ۀ گورتان جنبۀ 
نظامی و دفاعی داش��ته و به احتمال ق��وی انبار مهمات و یا 
محل شورای نظامی گروهی از جنگجویان سلسله های دیلمی 
و سلجوقی بوده است. در حقیقت از شهر اصفهان تا این قلعه 
]خط[ ارتباطی وجود داش��ته و خبر و عالم��ت دادن از فراز 
قلعه های��ی که ب��ا فواصل مختلف از اصفهان ت��ا قلعۀ گورتان 
قرار داش��ته، امكان پذیر بوده است )علوی، 1384: 47� 48(. 
گسترش و توسعۀ این قلعه در دوره های صفوی و قاجار اتفاق 
افتاده که این موضوع از نوع معماری قلعه قابل تشخیص است 
هرچند همان طور که در باال ذکر ش��د، هستۀ اولیه آن قدمت 

بیش تری دارد.
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       تصویر 1.  موقعیت ارگ گورتان در مجاورت زاینده رود و باتالق گاوخوني )مأخذ: google earth، پردازش از: نویسندگان(.

   تصویر 2. چشم انداز عمومی ارگ گورتان )مأخذ: گزارش پروندۀ ثبتی ارگ(.                       

تصویر 3. نماهاي شمالی و غربي ارگ گورتان )مأخذ: گزارش پروندۀ ثبتی ارگ(.
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نقشۀ 1. موقعیت ارگ در روستای گورتان نسبت به عناصر تاریخی پیرامون و زاینده رود )مأخذ: آرشیو اسناد ادارۀ میراث فرهنگی استان اصفهان(.

    تا سال 1335 ش با برقراری امنیت، تمامی مردم روستای 
گورتان که در ارگ زندگی می کردند به تدریج در خارج از ارگ 
مستقر شدند و در پی افزایش جمعیت اهالی، به ساخت خانه 
در بیرون ارگ اقدام کردند تا جایی که امروزه انگشت ش��مار 
خانوار در محوط��ۀ پنج هكتاری ارگ زندگی می کنند و بقیۀ 
اهال��ی نیز از ارگ به عنوان محلی برای نگهداری دام و علوفه 

استفاده می کنند.  
    این ارگ در س��ال 1386 مطالعه و نقش��ه برداری ش��د و 
در س��ال 1387 به شمارۀ 29938 در فهرس��ت آثار ملی به 
ثبت رس��ید. از س��ال 1390 فعالیت های مرمت و بازس��ازی 
به طور جس��ته گریخته در آن انجام ش��ده اما بنا به گزارش 
تارنمای خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی 
اصفهان، ادامه مرمت ها  با تخصیص بودجه در سال 1396 بر 
روی دیوارهای قلعه ادامه یافته اس��ت. در همین گزارش خبر 
تملك دو خانۀ تاریخی قلعه توس��ط می��راث فرهنگی آورده 

شده است )تارنمای تسنیم، 1 شهریور 1396(.

2.1. هويت معماري ارگ
مصال��ح بوم آورد و وضع و کیفیت اقتصاد و فرهنگ مردم این 
روس��تا از عوامل ش��كل گیری این مجموعه به صورت س��اده 
و ارگانی��ك و با تزیینات محدود اس��ت. بررس��ی های اولیه و 
مطالعات میدانی، این گونه نش��ان می دهد که هستۀ اولیه این 
مجموع��ه به صورت یك قلعۀ کوچك ب��ه نام »قلعۀ نواب« با 
چهار برج و دیوارهای کوتاه در ضلع جنوب غربی قلعۀ کنونی 
جای داش��ته است. نوع معماری و فش��ردگی در این قسمت 
بیانگر قدمت بیش��تر این بخش از مجموعه اس��ت )نقشۀ 2 و 

.)3
    از مصالح به کاررفته در ارگ گورتان می توان به خاک رس 
به عنوان اصلی ترین ماده، س��نگ جهت پی سازی، ریگ، گچ،  
و آهك  اش��اره کرد.  از این  مصالح  در ساخت خشت، مالت 
گل، کاهگل ، ش��فته آهك، و... استفاده شده است. خشت ها 
در ارگ گورت��ان بس��ته به م��كان و نوع بارب��ري  آن به ابعاد 
مختلف یافت می ش��وند اما عموماً ابعادش��ان 30 ×30  و 40 
×40 س��انتی متر اس��ت. ضخامت دیوارها در این ارگ بسیار 
متفاوت اس��ت و از 30 تا 300 سانتی متر متغیر است. از انواع 
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    نقشۀ 3.  مراحل گسترش کالبدی )مأخذ: گزارش پروندۀ ثبتی ارگ، ویرایش نویسندگان(.

طاق هاي منحنی خصوصاً طاق گهواره اي استفاده شده است. 
س��ازۀ اجزاي معماري به س��ان یك پیكرۀ به یكدیگر متصل 
طراحي شده اند. این اتصال پیكره در محل گذرها با استفاده 
از ساباط ها و پشت بندها صورت گرفته است؛ هر چند در حال 
حاضر این ویژگي کمرنگ ش��ده و به سبب ویراني تعدادي از 

اجزا معماري، ارگ دچار گسست هایي شده است.
    گذر زمان، ش��رایط محیطي، و بي توجهي س��اکنان روستا 

مجموع��ه را به ویرانه اي تبدیل کرده اس��ت. بناي حس��ینیۀ 
قدیم که به س��بب گنجایش کم پاس��خگو پذیرش مراجعان 
نبود، در س��ال 1377ش تخریب ش��د و به جاي آن حسینیۀ 
جدید در اندازه اي غیر واقعي همراه با تخریب محیط اطراف، 
قرار گرفت و همزمان چند فضا با بتن و آهن و آجر به گونه اي 
ناهنج��ار هویت و اصالت محیط را مخدوش کرد )نقش��ۀ 4(

)تصویر 4(.

نقشۀ  4. الحاقات و تصرفات مخرب بافت 
)مأخذ: گزارش پروندۀ ثبتی ارگ، ویرایش نویسندگان(.

تصویر  4. حسینیۀ نوساز در بافت ارگ 
)عكس از: نویسندگان(.
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خانه ها بس��ته به موقیعت قرارگیری نسبت به فضاهای مجاور 
خود و همچنین نیاز س��اکنان به دو گونه س��اخته ش��ده اند: 
دستۀ اول خانه هایی هستند که در آنها هشتی، ارتباط دهندۀ 
فضای داخل و خارج بنا اس��ت و دستۀ دوم خانه هایی هستند 
که این ارتباط توس��ط داالن روباز امكان پذیر شده است. اکثر 
خانه های این مجموعه یك طبقه اند و تعداد معدودی از آن ها 
دارای چن��د اتاق و یا تابستان نش��ین در طبقۀ دوم خود بوده 
ان��د. نوع معماری و وس��عت هر خانه به خوبی نش��ان دهندۀ 

تمكن مالك آن است.
    ارتباط با پشت بام هر خانه توسط پله های سادۀ روباز واقع 
در گوشۀ حیاط  برقرار می شده که فرم و نوع شكل گیری آن ها 
س��بب خلق فضاهای زیبای معماری شده است. شكل گیری 
فضاها بس��ته به درجۀ اهمیت آن ه��ا، در چهار جهت حیاط 
مرکزی است. در حیاط اکثر خانه های بزرگ و  ارزشمنِد قلعه 
معموالً یك چاه آب وجود داشته است )حیدریان دولت آبادی، 
1386: 49� 57( که در حال حاضر به س��بب خش��ك شدن 
غیر قابل باور زاینده رود، چاه ها نیز خش��ك شده اند. دو خانۀ 

شاخص این قلعه عبارت اند از:

الف.  خانۀ حاج محمد
این خانه در ضلع غربی حس��ینیه واقع اس��ت. ورودی خانه با 
س��ردر س��اده ای در ضلع شرقی تعبیه ش��ده که توسط راهرو 
نسبتاً کوتاهی به حیاط می پیوندد. بنا با الگوی حیاط مرکزی 
شكل گرفته و فضاهاي مختلف به نسبت اهمیت در جبهه های 
مختل��ف حیاط ق��رار دارند. به جز دو اتاق��ی که در دو جبهۀ 
شرقی و غربی در طبقۀ اول واقع شده اند  بقیۀ بنا در اشكوب 
هم کف مستقر هس��تند. فضاهای شاخص و باارزش بنا مانند 
نش��یمن در دو جبهۀ ش��مالی و جنوبی واقع شده و فضاهای 

     محدودۀ ارگ از چهار محلۀ مس��اح، رحمانی ها، س��ادات، 
و عمومی تشكیل شده اس��ت. در قسمت شمال غربی، محلۀ 
عمومی؛ در شمال شرقی، محلۀ رحمانی ها؛ در جنوب شرقی، 
محلۀ س��ادات؛ و در قس��مت جنوب غربی ارگ، محلۀ مساح 
قرار گرفته اس��ت. این نام گذاری بر اس��اس نام تیره هایی که 
در آن محالت زندگی می کرده اند، وجه تس��میه یافته اس��ت 

)نقشۀ 5(.
    اکث��ر بناهای ارگ مالك خصوص��ی دارند. اماکن مذهبی 
روس��تا از طرف مردم روستا وقف ش��ده و مالكیت حمام هم 
عمومی اس��ت. مردم روس��تا قس��مت های عظیمی از ارگ را 
تخری��ب و به ج��ای آن الحاقاتی از قبیل حس��ینیۀ جدید و 
سرویس بهداشتی ساخته اند که همان گونه که قباًل ذکر شد، 
باعث به وجود آمدن آسیب های سازه ای و منظری شده است. 

3.1. اجزای معماری ارگ
اجزاي معماري ارگ ش��امل خانه ها، مس��اجد )4 مس��جد(، 
برج ها )14 برج در پیرامون خارجي ارگ و یك برج در داخل 
ارگ(، ورودي ه��اي ارگ، گذرها )اصلي و فرعي(، آس��یاب ها 
)3 آس��یاب(، حمام، نخلدان )یكی از س��ازه های جالب درون 
قلعه، س��اختمان موسوم به نخلدان است که در گذشته نخل 
و علم مربوط به مراس��م عاشوراي حسینی را در آن نگهداری 
می کردن��د(، بازار، باغچه هاي بزرگ )3 باغچه(، حس��ینیه، و 

قلعۀ نواب یا هستۀ اولیه ارگ است )نقشۀ 6(.

1.3.1. خانه ها
جز تع��داد معدودی از خانه های ای��ن مجموعه که متعلق به 
اعیان اس��ت، اکثر خانه ها، دارای پالنی س��اده و الگوی حیاط 
مرکزی است. بررسی خانه های این مجموعه نشان می دهد که 

نقشۀ 5. محله بندی بافت قلعه 
)مأخذ: گزارش پروندۀ ثبتی ارگ، ویرایش نویسندگان(.             

نقشۀ 6. کالبدهای باارزشی که نیازمند مراقبت اضطراری هستند 
)مأخذ: گزارش پروندۀ ثبتی ارگ، ویرایش نویسندگان(. 
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خدماتی و محل نگهداری احشام در مجاورت راهروی ورودی 
قرار گرفته اند. دسترس��ی به بام و طبقۀ اول و اتاق شرقی بنا 
توسط پله های ساده ای که در جنوب شرقی حیاط واقع شده 
میسر شده اس��ت. جهت دسترس��ی به اتاق غربی نیز پله ای 
جداگانه در وسط ضلع غربی ایجاد شده که مستقیماً به بالكن 

اتاق راه دارد )تصویر 5(. 
    از ویژگی ه��ای بن��ا می ت��وان به فرم و معم��اری تزیینات 
گچی محدود و نوع طاق زنی متفاوت با طاق های آهنگ دیگر 
بناها و همچنین وجود چاه آب در گوشۀ جنوبی حیاط اشاره 
کرد که س��بب ش��ده این بنا نس��بت به دیگر خانه های قلعه 
از اهمی��ت ویژه ای برخوردار باش��د. بنا از لحاظ س��ازه ای در 
وضعیت مطلوبی به س��ر می برد و دخل و تصرف در آن بسیار 
محدود اس��ت )حیدریان دولت آبادی، 1386: 49� 57(. الزم 
به ذکر اس��ت که قس��متی از ضلع جنوبی بنا به  دلیل ساخت 
سرویس بهداشتی توسط مالك این خانۀ قدیمی تخریب شده 

است.

تصویر 5. خانۀ حاج محمد. یكی از پله های دسترسی به طبقۀ اول و بام 
در سمت راست تصویر قابل رویت است )عكس از: نویسندگان(.

ب.  خانۀ رحمانی 
این خانه در ش��مال ش��رقی قلعه در انته��ای کوچۀ باریك و 
کوتاهی واقع اس��ت. تنها ورودی خانه در ضلع ش��رقی تعبیه 
ش��ده و توسط راهرویی که نیمی از آن بدون پوشش است با 
چرخش 90 درجه به حیاط کوچك بنا می رس��د. در مس��یر 
راه��روی ورودی مانن��د اکثر خانه ها، انب��ار و محل نگهداری 
احشام استقرار یافته است. این بنا دوطبقه است و از خانه های 
مالکان این روستا بوده است. فضاهای متفاوت در چهار جبهه 
با توجه به اهمیت آن ها شكل گرفته اند. در جبهۀ جنوبی در 
مقابل ورودی، فضای نش��یمن با پیش ورودی ش��اخصی قرار 

گرفته که پوشش آن طاق کلیل است.
    ارتب��اط با  طبقۀ اول و بام توس��ط دو ردیف پله در داخل 

راهرو ورودی و پله ای ساده با کف سنگی در جبهۀ شرقی بنا، 
در داخل حیاط بنا میس��ر می شود. از ویژگی های بنا می توان 
به وجود فضایی سرپوش��یده به ص��ورت چهارطاقی در طبقۀ 
اول واقع در جبهۀ ش��رقی بنا اش��اره کرد که با مستقر شدن 
در این فضا می توان به بخش زیادی از مجموعه اِش��راف پیدا 
کرد. خانه به لحاظ سازه ای در وضعیت مطلوبی به سر می برد 
و دخ��ل و تصرف های اندکی در این بنا صورت گرفته اس��ت 
)حیدریان دولت آبادی، 1386: 49� 57(. در یكی از اتاق های 
طبقۀ اول این خانه می توان تزیینات کش��ته بری را مش��اهده 

کرد )تصویر 6()نقشۀ 7(.

                                                                          
     تصویر 6.  خانۀ رحمانی )عكس از: نویسندگان(.                    

نقشۀ 7. پالن خانۀ رحمانی 
)مأخذ: آرشیو اسناد ادارۀ میراث فرهنگی استان اصفهان(.

1. 3. 2. مساجد گورتان
چهار مس��جد به نام های شبستان، باال، ابراهیم، و غالمرضا در 
قلعۀ گورتان وجود دارد که نش��ان از س��كونت جمعیت قابل 

توجه ارگ در گذشته دارد )تصاویر 7 تا 10( و )نقشۀ 8(. 
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تصویر 7. نمای غربی مسجد شبستان )عكس از: نویسندگان(.

تصویر 8.  شبستان مسجد ابراهیم )عكس از: نویسندگان(.                                           

تصویر 10. شبستان مسجد غالمرضا )عكس از: نویسندگان(.تصویر 9. شبستان مسجد باال )عكس از: نویسندگان(.

نقشۀ 8. پالن مسجد شبستان ارگ )مأخذ: گزارش پروندۀ ثبتی ارگ(.   
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تصویر 13. برج شمال غربی )عكس از: نویسندگان(.

1. 3. 4. گذرها
گذره��ای باف��ت قلعه مخاطب را به حرک��ت و پویایی دعوت 
می کند. در س��ند ثبتی ارگ گ��ذر در بافت این گونه توصیف 
ش��ده است: گذر اصلی در قلعه از ورودی اصلی شروع شده و 
در بین بناهای مجموعه حرکت می کند، در مجاورت این گذر 
فضاهای خدماتی و مذهبی از قبیل آسیاب، مسجد، حسینیه، 
و بازار شكل گرفته است. گذرهای فرعی از گذر اصلی منشعب 
ش��ده و در داخل هر محله ارتباط بین خانه ها و دیگر فضاها 
را برق��رار می کند. تعداد زی��ادی از گذرهای فرعی به صورت 
بن بس��ت اس��ت و تنها تعداد معدودی از آن ها به یكدیگر راه 
دارند. نوع اقلیم منطقه س��بب شكل گیری فضاهای ارگانیك 
با گذرهای باریك ش��ده است. در امتداد برخی از این گذرها 
س��اباط های کوچكی دیده می شود که در زیر آن ها سكوهایی 
برای نشس��تن س��اخته شده اس��ت. البته به علت وسعت کم 
آن، تعداد این س��اباط ها محدود است )حیدریان دولت آبادی، 

1386: 15� 16()تصاویر 14 و 15(.

1. 3. 5. حسينيه  
در میان��ه ارگ عمارت بلند نوس��ازی وج��ود دارد که در اوج 
ناس��ازگاری در میان یك بافت تاریخی قد برافراش��ته است. 
س��ال 1377ش س��اکنان روس��تا، حس��ینیۀ قدیمی قلعه را 
تخریب کرده و به جای آن س��اختمانی نوساز با ارتفاع حدود 
10 مت��ر برپ��ا کردند ک��ه از بی��رون قلعه نیز نمایان اس��ت. 
متأس��فانه ساخت این حسینیه نوس��از در این مكان به دلیل 
عدم رعای��ت اصول طراحی در بافت تاریخی، با بافت تاریخی 
ارگ ناهمخ��وان اس��ت. عالوه بر آن اهالی ب��ه بهانه برگزاری 
مراس��م عزاداری محرم در بیرون از فضای حسینیه دست به 
تخریب بخش هایی از بازار قدیمی، خانه ها و کوچه ها نیز زده 

اند )تصویر 16 و 17( و )طرح 1(.

1. 3. 3. برج ها
ای��ن مجموعه دارای 14 ب��رج نگهبانی در دل بارو و یك برج 
کوچك در داخل ارگ اس��ت. برج کوچك داخل ارگ مربوط 
و متعلق به هس��تۀ اولیه بوده اس��ت. یكی از برج های واقع در 
جن��وب غربی کاماًل ویران و یك برج دیگر در همان جبهه به 
صورت نیمه ویران در آمده است. تخریب و آسیب دیدگی این 
دو ب��رج به خاطر قرارگیری در مس��یر حرکت آب زاینده رود 
و طغیان های فصلی آن بوده اس��ت. تصویر 11 و 12 مس��یر 

رودخانه و صحنۀ طغیان رودخانه را نشان می دهند.

                                   
تصویر 11. مسیر رودخانه در زمان جریان داشتن آب از مجاورت قلعه

)مأخذ: google earth، پردازش از: نویسندگان(.  

تصویر 12. آب گرفتگی محدوده جنوبی ارگ ناشی از طغیان رودخانه 
که به تخریب بخشی از سازه منجر شده است 

)مأخذ: آرشیو اسناد ادارۀ میراث فرهنگی استان اصفهان(.

   اکث��ر برج های ای��ن قلعه دوطبقه ان��د. از طبقۀ همكف به 
عنوان انبار استفاده می شده است. طبقۀ اول محل استراحت 
نگهب��ان برج بوده و از ب��ام برج ها به عن��وان محل دیده بانی 
اس��تفاده می شده اس��ت )حیدریان دولت آبادی، 1386: 12� 

15( )تصویر 13(.
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تصویر  16. حسینیۀ نوساز در بافت تاریخی ارگ )عكس از: نویسندگان(.

طرح 1.  بازسازي مجازی حسینیۀ  قدیمی  بر اساس شواهد )ترسیم از: نویسندگان(.

تصاویر 14 و 15. گذرهای بافت ارگ )عكس از: نویسندگان(.
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1. 3. 6. ديگر اجزای معماری ارگ
  از دیگر فضاهای معماری موجود در ارگ می توان از

تصویر 18. آسیاب اصلی )عكس از: نویسندگان(.

تصویر 20 : طاق نخلدان ارگ )عكس از: نویسندگان(.تصویر 19:  سربینۀ حمام ارگ )عكس از: نویسندگان(.

تصویر 17. یكی از مستندات تصویری حسینیۀ قدیم
و برگزاری مراسم مذهبی در آن )مأخذ: آرشیو اسناد ادارۀ میراث فرهنگی استان اصفهان(.

آسیاب، حمام، نخلدان، و باروی قلعه نام برد )تصویر 18 
تا 21.
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1. 3. 7. تزيينات
 از ش��اخص ترین تزیین��ات ارگ می توان به موارد زیر اش��اره 
کرد: تزیینات محدود خش��تی در برج های ورودی و بدنه های 

خارجی قلعه؛ پنجره ها و نورگیرهای چوبی؛ طراحی سربخاری 
در داخل اتاق های نش��یمن؛ و کاربندی های مسجد شبستان 

)تصاویر 22� 25(.

تصویر21.  قسمتی از باروی قلعۀ نواب. این قلعه در ضلع جنوب غربی ارگ گورتان واقع شده است 
 و احتماالً مربوط به اوایل دوران اسالمی ایران و هستۀ اولیۀ ارگ گورتان است )عكس از: نویسندگان(.

تصویر 23. کاربندی مسجد شبستان )عكس از: نویسندگان(.تصویر22. نورگیر مسجد شبستان )عكس از: نویسندگان(.  
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1. 3. 8. چاه ها و جوی آب  ارگ                                                      
در ارگ گورتان 15 حلقه چاه س��الم وجود دارد که 10 حلقه 
از آن ها در طرح 9 جانمایی ش��ده است. اما به سبب مسدود 
بودن فض��اي ورودي بعضي از بناها نمی ت��وان تعداد و محل 

دقیق همۀ آن ها را مشخص کرد.  

    بناهاي مس��یر آب مشخص ش��ده در طرح 9، از مازاد آب 
آبیاری مزارع شمالی روستا آب گیری می کرده و با گذر از زیر 
مسجد غالمرضا و طی کردن مسیر اصلی قلعه، پس از تأمین 
آب حمام به مس��یر خود ادامه داده و از زیر قسمتی از باروی 

جنوبی به رودخانه می پیوسته است )نقشۀ 9(.

 تصویر 24. یكی از بخاري هاي دیواري باقی مانده در ویرانه های 
ارگ )عكس از: نویسندگان(.

تصویر 25.  اندک تزیینات برج شمال غربی 
)عكس از: نویسندگان(.

نقشۀ 9. چاه ها و مسیر جوی آب ارگ )ترسیم از: نویسندگان(.
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2.   اقدامات حفاظتی پيشنهادي بر مبنای اضطرار
از دی��دگاه عمل��ي، مراقبت اضطراری ارگ ک��ه قبل از انجام 

مرمت و بازسازی باید انجام شود، شامل موارد زیر است:

1. 2. تنظيم شيب معابر
روس��تای گورتان به سبب آنكه در دش��ت قرار گرفته، نسبتاً 
مسطح و دارای شیب کمی است. با توجه به این که رودخانۀ 
زاین��ده رود از کن��ار این روس��تا عبور می کن��د و محل عبور 
رودخانه خط القعر ]منطقه[ است، جهت شیب معابر در روستا 
و ارگ از ش��مال ش��رقی به جنوب غربی و به سمت رودخانه 
اس��ت. به طوری که عمدۀ آب های سطحی حاصل از بارندگی 
نهایت��اً به داخل رودخانه می ریزد )عل��وی، 1384: 67� 68(. 
از آب ب��ه عن��وان مهم ترین عامل مخرب در بناهای خش��تی 
می توان نام برد. ب��ه همین دلیل هدایت آب به خارج در این 
بناها از مهم ترین دغدغه هاي مرمت گران اس��ت. شیب بندی 
گذرها جهت هدایت آب های س��طحی به خارج از بنا به طور 
کلی باید از س��مت شمال ش��رق به سمت جنوب غرب انجام 

پذیرد )نقشۀ 10(.

2. 2.  شيب بندی بام ها 
ب��ه منظور جلوگیری موقت از نف��وذ آب از بام به داخل بناها 
مي توان از روش های سنتی که هم خوان با ارزش های معماري 
مجموعه اس��ت اس��تفاده کرد. در این روش ها با سبك سازی 
سقف و کش��یدن یك الیه کاهگل روی س��طح بام با رعایت 
جهت شیب، شیب بندی به س��مت ناودان صورت می گیرد و 
آب با ش��یب بندی مناسب از کنار قوس ها و روی تكیه گاه ها و 

با اجرای ناودان به گذرها هدایت می شود. 

3. 2.  شمع بندی قوس ها و طاق های آسيب ديده
برای جلوگیري از ریزش طاق ها و پوش��ش های آس��یب دیده، 
قرار دادن شمع در محل هایي مانند آوارگاه قوس ها و طاق ها 

به عنوان اقدام اولیه ضروري است. 

4. 2.  حفاظت ديوارها
مراقبت در سه منطقۀ آسیب پذیر، رأس دیوار )سرالد(، سطح 
قائم متخلخل، و محل اتصال دیوار با زمین )قایدۀ دیوار( باید 
صورت گیرد )وارن، 1389: 184(. استفاده از مصالح هم خوان 
همراه با ترفندهایي مانند نصب پشت بندها و استفاده از مواد 

مقاوم تر در سرالد دیوارها مد نظر است.

نقشۀ 10. شیب کلی ارگ، شیب معابر و جهت غالب وزش بادها )ترسیم از: نویسندگان(.
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5.2. ضرورت شناساندن ارزش ها و قابليت های اثر
شاید بتوان گفت به همان نسبت که هدایت آب های سطحی 
به بیرون از ارگ در مراقبت از آن نقش ایفا می کند، باال بردن 
آگاهی بومیان منطقه نس��بت به امتیازی که در اختیارش��ان 
اس��ت به عن��وان صاحبان یك اث��ر تاریخ��ی � فرهنگی نیز 
ضروری اس��ت. چرا که مانع از تخریب و انجام مراقبت بیشتر 
می ش��ود و در این رابطه دادن اطالعات از چشم انداز حدودی 
ارگ پس از انجام عملیات بازسازی و نوع کاربری آن و نقشی 

که می تواند در اقتصاد منطقه بازی کند نیز مهم است.

نتيجه گيری
در این مقاله بر اساس رویكردهای تعریف شده، شناخت سازۀ 
ارگ را هدف قرار داده ش��ده و بر این اس��اس هویت معماری 
و همچنین اجزای معماری ارگ معرفی شده است. ضمن آن 
ک��ه نیم نگاهی هم به بخش های تخریب ش��ده در اثر حوادث 
طبیعی )طغیان رودخانه( و غیر طبیعی )تخریب انسانی( شده 
است. ش��ناخت برای ش��ناخت نمی تواند به تنهایی دستاورد 
محسوب شود. هدف از ش��ناخت رسیدن به درکی متعالی تر 
است؛ درکی که به فهم ارتباط گذشته با اکنون و آینده منجر 

می شود. این ارتباط از طریق حفاظت صحیح از میراث فراهم 
می ش��ود. حفاظ��ت از چنین محوط��ه ای نیازمند تدوین یك 
پالن مدیریتی است. لذا قبل از پرداختن به طرح های مرمت و 
باززنده سازی، عملیات مراقبت اضطراری کل نگر برای تمامی 
پیكرۀ ارگ توصیه شده است. با این نگرش که باید از تخریب 
بیش تر ناش��ی از عوامل طبیعی و عوامل انسانی در کل پیكرۀ 
ارگ جلوگی��ری ب��ه عمل آید. این مراقب��ت، زمان الزم برای 

برنامه ریزی را فراهم خواهد کرد )طرح 2(.

کتابنامه
- حیدری��ان دولت آبادی، محمدرضا. )1386(. گزارش پروندۀ 
ثبت��ی ارگ گورتان. اصفهان: س��ازمان می��راث فرهنگی و 

گردشگری استان اصفهان )منتشرنشده(.
- علوی، شهریار. )1384(. طرح هادی روستای قورتان وبالن. 

اصفهان: بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان اصفهان.
- وارن، ج��ان. ) 1387(. حفاظ��ت س��ازه های گلین. ترجمۀ 
مه��رداد وحدتی دانش��مند. چ1. تهران: مؤسس��ۀ فرهنگی 

ایكوموس ایران.

طرح 2. بازسازي مجازي از  نمای کلي ارگ  این مجال را فراهم می آورد تا تمامیت ارگ در یك نما دیده شود )ترسیم از: نویسندگان(.

18



3

Abstract:
One of the largest and eye-catching historical earthen 
Structures in the Iranian plateau is “Gūrtān Citadel” which 
the contemporary man has paid the least attention to it. It 
is earthen fortress which was built on the watersheds of 
Zayandeh Rūd and is five hectares in area. The aged fortress 
has 14 circular watchtowers around it along with tall walls 
for better protection of the inhabitants. It is located 120 Km. 
away from the east of Isfahan. It has been developed during 
Safavid and Qajar periods as the architectural types of several 
buildings can prove this claim although its primary nuclei 
dates back to some centuries prior to the Safavid period 
(around one millennium). The inhabitants lived there up to 
the first half of the 20th century but because of problems, 
they moved to the area out of the citadel. They use the 
remaining architectural spaces as stables for their livestock. 
Field investigations in 2010 show that a few number of 
families live in the citadel. They changed and reconstructed 
the spaces in an unacceptable way. Because of negligence, 
majority of spaces of this gigantic earthen structure –
perhaps the largest mud-brick and earthen structure in Iran 
after Bam Citadel- have been damaged for example several 
arches, deep cracks in walls and ceilings, movement of 
walls, total destruction of one of the watchtowers and the 
like. This citadel was surveyed in 2007 and was registered 
in the Iranian National Inventory in 2008. After a general 
introduction, this paper tries to introduce the architectural 
identity and then focuses on the architectural components 
of the citadel to provide a better understanding for the 
readers. This article has an applied approach and historical-
descriptive method has been used to carry out a case-study on 
Gūrtān Citadel. Qualitative method has been used to analyze 
the data and field, library and archival studies were done for 
the investigation. The findings reveal hidden features of this 

citadel which are worthy of serious conservation. To do so, it 
needs a managerial program. Therefore, before introducing 
any restoration and revitalization plans, a holistic urgent care 
operation is needed for the entire citadel. It should be tried to 
prevent any further destruction whether natural disasters or 
human interventions in the citadel. This operation provides 
enough time for later programming. 

Keywords: Gūrtān Citadel, architectural identity, 
architectural components, primary and urgent care

A Virtual Reconstruction of Gūrtān Citadel

Gūrtān Earthen Citadel

Behnam Pedram
Ph.D. in Conservation & Revitalization of Architecture Heritage
Faculty Member of Isfahan Art University, Restoration and Revitalization of Historical Monuments and Fabrics
Majid Haghani
B.A. in Architecture, Bozorgmehr Higher Education Center 
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