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قلعۀ تاریخي مورچه خورت

مدیرعامل و مدیر پروژه شرکت احیابافت تاریخی قلعه مورچه خورت

مهندس محمدرضا منوچهری/کارشناس ارشد معماری

  مروری بر پيدايش سکونتگاه های انسان از ديرباز می تواند به باز شناسايی 
باشد.  ياری رسان  تأثير گذار در شکل گيری و ماندگاری زيستگاه ها  عوامل 
عوامل مهّم استقرار در كنار منابع حياتی همچون آب و زمينهای حاصل خيز ، 
قرار گيری در مسيرهای تجاری عمده ، قرار داشتن در نقاط استراتژيك مرزی 
با ديدگاهی امنّيتی و نظامی و حّتی وجود پرستشگاه ها باعث پيدايش و تکوين 

چنين زيستگاه هايی شده است.
شهرهای كهن ايران كه از قديمی ترين نمونه های شهرهای كويری جهان 
به حساب می آيند ، خود الگويی بر همزيستی مردمان اين ديار با آب و هوای 

خشك و سوزنده كوير برای به دست آوردن موهبت های ديگر زندگی اند.
. . .  اینجا ایران ، 42 کیلومتری شمال اصفهان ، منطقۀ مورچه خورت  

  در حالی كه وجه تسميۀ مورچه خورت همانند قدمت آن به درستی مشخص 
نيست ، بعضی از كارشناسان در بيان وجه تسميه و واژه شناسی آن اينگونه می 
نويسند كه اين واژه به دو گونه و به دو صورت تلّفظ ، رايج و شايع است. برخی 
آن را مورچه خورت و برخی مورچه خوار می گويند ، همچنين با توّجه به تعلّق 
خاطر آريايی ها در نامگذاری دهات و امکنه به نام مور يا مورت نتيجه می گيرند 
كه چون زرتشتيان دفع مورچه را صواب می شمرده اند ، منظور از نامگذاری 
مورچه خورت درگذشته اين بوده كه می خواسته اند اين مطلب را القا كنند كه 

در منطقۀ مزبور مورچه وجود ندارد.
الواح متعّددی در مسجد جامع اصفهان موجود است ، كه در برخی از آنها نام اين 
قريه ذكر شده ، منجمله در فرمان شاه طهماسب اول صفوی مبنی بر بخشش 

دو هزار تومان ماليات اصفهان و توابع و همچنين در فرمان ديگری از همين 
پادشاه كه مضمون آن تخفيف و تصديق ماليات اصناف اصفهان در تاريخ سال 
971 هجری است. در هر دو فرمان نام قريۀ مذكور مورچه خورت ذكر شده نه 

مورچه خوار.
مؤلف كتاب عالم آرای عباسی در ذكر احوال سلطان محمد خدابنده )پدر شاه 
از مورچه  و  آورده  ميان  به  ارشلو صحبت  امرا  واقعۀ شورش  از   ، اول(  عّباس 
خورت ياد كرده است. مورچه خورت را همگان نه از باب اهمّيت آثار آن ، كه از 

لحاظ اتفاقات رخ داده درآن می شناسند.
شايد  را  خورت  مورچه  نبرد  در  افشار  نادرشاه  توسط  افغان  اشرف  شکست 
هيچکس به اندازۀ مردمان آن روزگار اصفهان كه زير يوغ حاكمان افغان زمان 
خود اسير بوده اند ، به ياد نداشته و به نسلهای بعدی خود منتقل نکرده باشند.

اين نبرد كه در سپيده دم روز بيستم ربيع االول 1142 هجری قمری به وقوع 
پيوست ،  باعث نابودی توپخانۀ سپاه اشرف افغان و آغازی بر فرار آنها در بيست 

و سوم همان ماه از اصفهان شد.
ژان بايت ست تاورنيه ، از جمله نويسندگان و شرق شناسان بزرگی است كه از اين 
منطقه عبور كرده و در سفرنامه مفّصل خود از مورچه خورت با نام»می شياكور« 
نو به  با نگاهی  اين بررسی  ياد نموده است. در  و ديگر كاروانسراهای منطقه 
معرفی فضاهای معماری قلعۀ مورچه خورت می پردازيم. اين قلعه را می توان از 
معدود قالع كوير مركزی ايران برشمرد كه عالوه بر قرار گيری در مکانی سوق 

الجيشی ، دارای ويژگيهای منحصر به فرد معماری نيز می باشد.
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اين قلعه حصاری بلند و 8  برج ديده بانی مستحکم دارد كه دور تا دور قلعه 3 هکتاری مورچه 
خورت را احاطه نموده اند و از طريق ورودی های تعبيه شده در 2 برج اصلی حصار در شمال و غرب 

مجموعه ، عالوه بر باال بردن ضريب ايمنی ، دسترسی آسان به درون قلعه را ممکن می سازد.
در گذر از ورودی جنوبی قلعه و عبور از كنار بقعۀ امامزاده علی كه گنبد فيروزه ای آن از تمامی نقاط 
قلعه می درخشد ، به ساباطی می رسيم كه فضايی است برای آنان كه در گرمای طاقت فرسای 

كوير به دنبال پناهی می گردند.
و  باريك  های  كوچه  و خمهای  پيچ  از  گذر  با  قلعه  های  خانه  به  اصلی  معابر  از  دسترسی  نظام 
ساباطهای تودرتو شکل می گيرد كه با عبور از صفه هايی زيبا به خانه هايی می رسد كه چيزی به 

جز سادگی آن عناصر و شاخص بودن راه پله های آن به چشم نمی خورد.
معابر شمالی،  جنوبی و شرقی،  غربی قلعه با داشتن ساباطهای متعدد و پيچ وخمهای فراوان ، 
عالوه بر فراهم آوردن دسترسی به فضاها ، قلعه را در مقابل هر گونه نفوذ بيگانگان به عمق بافت 

مسکونی محافظت می كند.
     

با مغازه هايی  بازار اصلی  انديشمندانه صورت پذيرفته است.   چيدمان فضاهای خدماتی بصورت 
كه از رونق گذشته آن حکايت می كنند ، در كنار حمام های زنانه و مردانه كه در عين سادگی 
بر اهمّيت پاكيزگی در نزد مردمان آن روزگار خبر می دهد ، استقرار فضاهای مذهبی مسجد و 
حسينيه در جنوب قلعه ، عالوه بر تعريف محدودۀ بافت مسکونی ، باعث ارزشمند شدن نظامی آن 

گرديده اند.
      

 از ديدگاهی درآمارها آمده است كه درسال 1353 شمسی تعداد 25 خانوار در اين قلعه سکونت 
داشته اند كه عدم رسيدگی و نبود امکانات در برآورده شدن نيازهای اولّيۀ زندگيشان ، سبب كوچ 
آنها و متروک شدن قلعه گرديده و هم اكنون فقط 1 خانوار در آن ساكن است و شرايط آب و هوايی 

، هر سال گوشه ای از پيکرۀ  اين موزۀ  معماری را از ما می گيرد. 

پروژه مرمت و احياء اين مجموعه بعنوان بزرگترين پروژه مشاركت مردمی در مرمت  مجموعه های 
گردشگری استان  توسعه  شركت  مسکن استان اصفهان،  بنياد  مشاركت  1386 با  سال  از  تاريخی، 
روستای  گردشگری  تعاونی  وشركت   ، مركزی  منطقه  سازان  ومسکن  عمران  شركت  اصفهان، 
با حمايت  با عنوان شركت احياء بافت تاريخی قلعه مورچه خورت   مورچه خورت تحت شركتی 

مديران استان و شهرستان  آغاز گرديده است.


