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روستاي قورتان

روس��تاي قورت��ان ک��ه روس��تاي کورت��ون هم نامي��ده ميش��ود از توابع
ورزن��ه،مرک��ز بخ��ش ب��نروددرشهرس��تاناصفهاناس��ت.اينروس��تااز
ش��مال و ش��مال ش��رق ب��ه روس��تاهاي ش��ريف آب��اد و کبري��ت و از جنوب
ب��ه روس��تاي کفران مح��دود ميش��ود و در فاصل��ه  110کيلومتري ش��رق
اصفه��ان و  45کيلومت��ري ش��مال غَرب��ي ت��االب گاوخوني و درمس��ير جاده
اصفهان ـ ورزنه واقع شده است.
بر اساس آخرين آمار اين روستا  1177نفر جمعيت دارد و مردم آن به زبان
فارسي با گويش محلي سخن ميگويند. شغل مردم کشاورزي و دامداري است.
قورتان در ارتفاع  1480متري از سطح آبهاي آزاد قرار دارد و رودخانه زاينده
رود از کنار اين روستا ميگذرد .در سوي ديگر رودخانه روستاي بالن قرار دارد
و وجود اين دو در طرفين رودخانه منظره زيبايي ايجاد کرده اس��ت .روس��تاي
قورتان در شمال رودخانه ،و روستاي بالن در جنوب آن قرار دارد.
در مورد وجه تس��ميه روس��تا نظرات مختلفي وجود دارد .يکي از آنها چنين
اس��ت که گفته ميش��ود به علت وجود تعداد زيادي گورخر در منطقه نام آن
گورتان بوده است .نظر ديگري بيان ميکند که شهرها و محلهايي که نامشان با

گور شروع ميشود ،از زمينهاي اطراف گودتر و پست تر هستند و اين مورد نيز
براي روستاي قورتان صدق ميکند و نامش در قبل گورتان بوده است .نظر ديگر
به معناي کلمه اش��اره دارد که قورخانه به معني اس��لحه خانه و محل نگهداري
مهمات است و آن را به وجود قلعه قديمي منطقه نسبت ميدهند.
روستاي قورتان قدمت بسيار زيادي داردوسنگ قبرهاي گورستان باستاني
آن ،به دورههاي تاريخي پيش از اس�لام مربوط ميش��ود .اين روس��تا در دوره
حکومت سلس��لههاي ديلميان و س��لجوقيان انبار مهمات و قلعهاي دفاعي بوده
است .در نوشتههاي ׳׳ابن حوقل׳׳ ،از جغرافي دانان قرن چهارم ،به قلعه قورتان
ت. همچنين با پيداش��دن بقاياي ظروف سفالي در شرقروستا
اش��اره ش��ده اس 
ودرکنارزمينهاي کش��اورزي حاشيه رودخانه زاينده رود وبا تشخيص باستان
شناس��ان ،اين تکههاي س��فالي به دوره هخامنشيان نسبت داده شده و بر قدمت
چند هزار ساله روستا داللت دارد.
اصليترين جاذبه منطقه ،ارگ قديمي قورتان اس��ت که قدمت آن به قرن
چهارمهجريوزمانديلميانبرميگردد.اينقلعهتاريخي5هکتاروسعتدارد
و در ساخت آن از خشت و گل استفاده شده است .باروهاي شمالي و جنوبي آن

بنایمس��جدومدرس��هآقابزرگیکیازباش��کوهترینوزیباترینمساجد
دوره قاجار در ایران به شمار می آید و در خیابان فاضل نراقی کاشان واقع شده
اس��ت .س��اختمان این مدرسه با س��رمایه حاج محمد تقی خانبان در سالهای
۱۲۵۰تا ۱۲۶۰هجری قمری براي استفاده نماز جماعت و درس و بحث داماد

خود ،مال مهدی نراقی دوم ،ملقب به آقابزرگ بنا و به این نام معروف شده است.
معمار این بنا شخصی به نام استاد حاج شعبان بوده است .تمامی این بنا از جمله
گنبد که جزء بزرگترین گنبدهای آجری اس��ت با آجر س��اخته شده و تزئینات
به کار رفته در آن عبارت اس��ت از کاش��ی کاری ،آجرکاری ،کتیبه های نفیس
گچی و کاش��ی ،مقرنسکاری،خطاطی ثلث
و نس��تعلیق و نقاشی ،که نقاشی این مدرسه
توسط اس��تاد محمد باقر قمصری صورت
گرفت��ه اس��ت.کتیبههایخطوط مس��جد
توسط اس��اتید برجسته خوشنویس کاشان
مانند محمد ابراهیم (جد خاندان معارفی)،
محمد حسین (جد خاندان ادیب) و بسلمه
های طغری توس��ط س��ید صادق کاشانی
نوشته شده است .این مسجد سردر زیبایی
دارد که سقف آن با مقرنسهای معلق گچی
و نقاش��ی تزئین ش��ده و دیوارهای جلوخان
از کتیبه باالی س��ردر تا ک��ف تختگاههای
طرفین درگاه با کاش��ی های خش��تی الوان
پوش��یده شده است .س��اختمان اصلی بنا و
گنبد و بارگاه با شکوه آن به واسطه نقشه بی
نظیر بخصوص دقایق و فنون معماری اصیل
ایران��ی،یکیازبناهایمهمایرانیاس�لامی
به ش��مار میرود .پ��س از ورود به محوطه

مسجد و مدرسه آقابزرگ
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