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چکیده
از مدینـه بـه مـرو، )ع(مسیر حرکت امام رضاۀزنی درباربر اساس مشهورترین گمانه

آن ۀآن حضرت از مرکز ایران عبور کردند؛ جایی کـه بیشـترین آثـار و اخبـار دربـار
هـا، روسـتایی کهـن بـه نـام یکـی از ایـن مکان. وجود دارد و به ثبت آمـده اسـت

قـدمگاهی «پشت است که در کنار آثار باستانی فراوان قبـل و بعـد از اسـالم، توران
این مکان با توجه بـه قـدمت بسـیار و آثـار . دارد» منسوب به امام رضا علیه السالم

تـا کنـون ،واشنگتن سر برآورده)Freer(ریرفراوان منتسب بدان که حتی تا گالری ف
. استتوجه کافی به آن نشده 

بـه های این قدمگاه ـ از محراِببا رویکرد توصیفی، اسناد و کتیبهمقالهدر این 
ــ ای شامل وضع و تاریخ مرمـت بنـاکتیبهسرقت رفته تا مصحف و اسناد وقفی و 

هــای اد فرهنگــی، از تحلیلاســتخراج اطالعــات از ایـن مــودر واندمعرفـی شــده
. شناسی بهره گرفته شده استنامتاریخی ومختلف

، کتیبه، سندپشت، میراث فرهنگی، تاریخ اجتماعی، توران)ع(قدمگاه، امام رضا:هاکلیدواژه
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۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٧٠

مقدمه

شـود های مقدس در جهان اسـالم اسـت کـه ادعـا می، عنوان عمومی برای مکان»قدمگاه«

ها از پرشـمارترین قـدمگاه. رو محتـرم اسـتیا امامی بدانجا گام نهاده و از ایـنپیامبر، ولّی

های عموم مسلمانان در سراسر جهان اسالم اسـت کـه در برخـی منـاطق، از آن بـا زیارتگاه

، دانشـنامۀ جهـان اسـالمآبادی، مشهدی نوش(نظرگاه و گذرگاه نیز یاد شده است عنوان اثر، 

ها در جهان اسالم به احتمال زیاد این اسـت کـه رشمار بودن قدمگاهدلیل پ).»قدمگاه«ذیل 

مسلمانان برای به دست آوردن برکتـی از جانـب بزرگـان دیـن در شـهر و یـا دهکـدۀ خـود، 

، تروسـیعدر نگـاهی ).Schimmel, 1992: 55(د انـکردهیادبودی برای آن بزرگـان بنـا می

دانسـت کـه منحصـر بـه فرهنـگ ١»توگلیفپتروسـوما«را باید نوعی )footprint(قدمگاه 

شـوداسالمی یا آسیایی نیست و نزد پیروان دیگـر ادیـان و دیگـر نقـاط جهـان نیـز دیـده می

)Mayor & Sarjeant, 2001: 143-163( .شـیوا«جـای پـای ،برای نمونـه هنـدوان«) از

دانشـنامه(انـد کردهمیرا زیـارت » بـودا«و بوداییان جـای پـای ) خدایان بلندپایۀ آیین هندو

). ١٤: ١٣٨٦؛ جوادی، »قدمگاه«ذیلاسالم،جهان

حضـرت خضـر نبـیو شـیعه ها را بـه امامـان در جغرافیای فرهنگی ایران، بیشتر قدمگاه

امـا در ایـن . در بسیاری از موارد با تردیـد روبروسـتهادهند که پذیرش این ادعانسبت می

شـان از مدینـه بـه دلیل هجـرت تاریخیبه)ع(امام رضاهای منسوب به میان، پذیرش قدمگاه

در مورد مسیر حرکت مختلفبا این حال، وجود روایات . آیدمرو، امری باورپذیر به نظر می

این حضرت را نیز بـا منسوب به های در ایران، صحت و سقم بسیاری از قدمگاه)ع(امام رضا

در ایـران )ع(های امـام رضـااصالت قدمگاهدر این شرایط، حکم به . تردید مواجه کرده است

شـناختی نظیـر رسد و سخن در مورد هر بنا، به بررسی شواهد باستانقدری دشوار به نظر می

گونـه شـواهد تـاریخی در برخـی از خوشـبختانه وجـود ایـن. شودها و اسناد منوط میکتیبه

١ .Petrosomatoglyphمرکب ازPetra ،به معنای سنگSoma به معنای بدن وGlypheinبه معنای حک شدن

اصطالح یعنی. است
ّ

پامانند(یی از بدن هااندامتصویر بنابراین، کل
ً
) زانو، آرنج، دست، سر، انگشتان و معموال

.شودشمرده میمذهبی ی نماددر سراسر جهان گاه سنگ است که در



٢٧١/پشتدر توران)ع(قدمگاه امام رضا

تواند گـواهی اری نموده و میها ی، ما را در انتساب و اصالت قدمگاه)ع(های امام رضاقدمگاه

ها ایـن اسـناد و کتیبـه،افزون بر این. بر تقویت یکی از مسیرهای هجرت آن امام همام باشد

ها و قابلیت را دارد که از بسـیاری از مسـائل مـبهم تـاریخی، فرهنگـی و اجتمـاعی قـدمگاه

ای در بررسـی ایـهتـوان پها را میبرگیـرد؛ از ایـن رو قـدمگاهپـرده فرهنگ مردم این سرزمین 

.فرهنگ عموم مردم نیز در نظر گرفت

پشت ـ یکـی از روسـتاهای یـزد ـ از در توراناثریهای موجود در ایران، در میان قدمگاه

های این قـدمگاه بـه ها، بسیار شایان توجه است؛ چراکه کتیبهحیث دربرداشتن اسناد و کتیبه

. اندقابل مالحظهث قدمت، تنوع و تعداْدشوند و از حیهای مختلف تاریخی مربوط میدوره

بر قدمگاه این روستای باستانی، بنـایی سـاخته شـده کـه مـدارک مربـوط بـدان، اطالعـات 

آن و جایگاه آن در حیات اجتماعی مردم ۀدرخوری در رابطه با تاریخ ساخت بنا، کارکرد اولی

ها در مـورد ور، فقـر دانسـتههای قـدمگاه مـذکعالوه بر این، اسناد و کتیبـه.دپشت دارتوران

گونـه دادن ایـندسـتمنظـور بـهرو بـهپژوهش پیش. کندپشت را نیز جبران میتورانۀگذشت

هـا بـر بندی آنها و اسناد این قدمگاه را شناسایی کرده و پس از دستهاطالعات، تمامی کتیبه

.پردازدها میاساس نظم تاریخی، به بررسی و تحلیل آن

پژوهشپیشینۀ 

پشت اشاره به وجود قدمگاهی منسوب به یکی از ائمه در تورانیادگارهای یزدایرج افشار در 

: ١٣٧٤افشـار، (بـه میـان نیـاورده اسـت )ع(کرده اما سخنی از انتساب آن به حضـرت رضـا

السالم در های منسوب به امام رضا علیهقدمگاه«ای با عنوان زاده در مقالهسعیدی.)٢/٢٧٨

ــران ــدم»ای ــتگاه تورانق ــدمگاهپش ــرۀ ق ــرترا از زم ــاهای حض ــت)ع(رض ــمرده اس برش

»در یـزد)ع(های خاص امام رضـامعرفی سنگ مقام«ۀ مقالدر ). ١٣٩١:٢٣٥زاده، سعیدی(

های قـدمگاه نهـا مـتن یکـی از کتیبـهدارد، تپشـت قـدمگاه تورانۀاطالعـاتی دربـارهم که 

:١٣٩٣، دانـش(نشـده اسـت عرضـهاز آنپشت درج گردیـده و کـوچکترین تحلیلـی توران

١٨٩(.
ّ

ـهای قـدمگاه تورانالعـات در مـورد اسـناد و کتیبـهاما بیشترین اط
ّ
ه پشـت را عبدالل

نوشته او دو کتیبه و سنگ. گذارددر اختیار میهای بناهای یزدبررسی کتیبهقوچانی در کتاب 
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،رغم ایـن آثـاربه). ٣٨: ١٣٨٣، قوچانی(ارائه کرده است هادقیق از آنیمعرفی و خوانشرا 

کس از وجـود اسـناد کاغـذی های این قدمگاه ناشناخته مانده و هیچهمچنان برخی از کتیبه

دان مربوط ب
ّ

فـی های ایـن قـدمگاه معّرتمامی اسناد و کتیبـهپیش رو،ۀدر مقال. لع نیستمط

منقور در آنها در آینده.استشده  متوِن ای نزدیـک انجـام خواهـد تحلیل فرهنگی و تاریخِی

ازگی بـه تدر این مقاله بر مدارکی مبتنی است کـه بـهمندرجهای بسیاری از تحلیل. پذیرفت

ۀهـا بـه شـیودادهبخشـی ازگـردآوریمقاله،این در . یستمسبوق به سابقه ن، ودست آمده

تحلیلـی اسـت و ی ـ روش پژوهش نیز توصیف. ای استکتابخانهگر، و برخی دیمیدانی بوده 

هـای ی و تحلیلسـشنا، نسخه١شناسیهای تاریخی، مباحث ناماز تحلیلبه فراخور مباحث 

.ه استی بهره گرفته شدسشنانشانه

پشت و قدمگاه رضوی موقعیت جغرافیایی توران

روستایی تاریخی در مسیر مواصالتی توران کیلـومتر از ٨٠یـزد بـه شـیراز اسـت و پشت ناِم

و است٣١. ٣١و ٥٢. ٥٣ترتیب آن به جغرافیایی طول و عرض. مرکز استان یزد فاصله دارد

ــا  ــطح دری ــایکوهی اســت ٢٣٢٠ارتفــاع آن از س ــی آن، پ ــت طبیع ــگ (متــر و موقعی فرهن

پشت را بـه اند، بنای تورانهایی که به تاریخ یزد پرداختهکتاب).٢/٥٠: ١٣٨١، ...جغرافیایی

) ٣/٣٩٨: ١٣٤٢؛ مسـتوفی بـافقی، ١٦: ١٣٥٧کاتـب، (اند دخت ساسانی نسبت دادهتوران

پشت را نامعلوم بانی تورانوپا کنند؛ اما برخی دیگراین روستا دستۀوجهی برای تسمیبلکه

تلگرافچـی (عنوان شـهر پشت بهتورانۀون از پیشینمتعضیب). ١/٥٠: ١٣١٧آیتی، (دانند می

انـد دهخواندارالملک یـزد در اعصـار پیشـین آن رادیگرعضیو ب) ١٩/١٩٨: ١٣٨٥فرنگی، 

تریناما قدیم). ٣٥: ١٣٨٣؛ نطنزی، ٢١١: ١٣٦٣ای، شبانکاره(
ِ

پشـت یـادکرد از تورانمنبع

پشـت بلخـی از تورانابـن). مریق٥٠٠تألیف حدود سال (بلخی است ابنۀنامفارسکتاب 

شیراز به یزدگاهعنوان یکی از منزلبه با مختصات چهار فرسخ فاصله با دهشیر از ،های مسیِر

این موقعیت ). ١٦٤: ١٣٨٥(یاد کرده است ،ه فرسخ فاصله با یزد از سمت شمالجنوب و ُن

1. Onomastic \ Onomasiology
.١٦٦-١٤٣: ١٣٩٨شیخ الحکمایی و رضوان، . نک،شناسیدانش نامۀدربار
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ن، احتمال حضـور امـام پشت بر مسیر راه اصلی فارس به خراسابودن تورانجغرافیایی و واقع

بخشـد و انتسـاب قـدمگاه بـه آن حضـرت را باورپـذیرتر ت میپشت را قـّودر توران)ع(رضا

.کندمی

های قدمگاه اسناد و کتیبه

ایـن . آبادی جای داردۀمانند است و در میاندپشت، بنایی مسجدر توران)ع(قدمگاه امام رضا

سال پیش خراب شده و عملیات بازسازی آن دو سال به طول انجامیـده ٨٠ساختمان حدود 

این قدمگاه پیش از خـراب شـدن، سـقفی چـوبی داشـته کـه ). ٢٨: ١٣٩٦صادقی، (است 

رغـم ایـن اطالعـات، بـه). جاهمان(هایش، منقوش به آیات قرآنی بوده است سقف و ستون

شـدت فرسـایش یافتـه، اثـری از ل این قدمگاه جز بقایای چنـد چـوب کـه بـهامروزه در مح

آید، یـک شود و تنها چیزی که در این قدمگاه به چشم میشده یافت نمیهای حکاکیچوب

کوچک از سنگ مرمر است
ً
. منبر سنگی نسبتا

سدۀ ششم هجریلوح 

شود که بـه پشت نگهداری میواشنگتن لوحی سنگی متعلق به قدمگاه توران١در گالری فریر

وقت  تـاریخ انتهـای .حجاری شـده اسـتءار بن عالبه نام جنید بن عّمآنجا، دستور حاکِم

جویی از زمان سـرقت ایـن در پی). ٣٦: ١٣٨٣قوچانی،(دهد قمری را نشان می٥٤٩لوح، 

مـیالدی ١٨٧٦هیئت نصب تلگراف به سال ۀنامحتتوان به مطالب سیالوح از قدمگاه، می

، چنـد نفـر فرنگـی ٢نامه، در زمـان حکومـت صـاحب دیـواناین سیاحتطبق.کرداستناد 

و ) ١٩/١٩٨: ١٣٨٥تلگرافچی فرنگـی، (اند سرقت کردهپشتتورانسنگ قدیمی از شماری

این لوح یکی از آن کتیبه
ً
. رفته استهایی است که در آن زمان به سرقت احتماال

1. Freer Gallery of Art
آیتـی عبدالحسـین تـاریخ یـزدق و بنـا بـر ١٢٧٥طـاهری احمد تاریخ یزدحکومت صاحب دیوان در یزد بنا بر . ٢

).٧٢: ١٣٧٦مسرت، (ق بوده است ١٢٧٦
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پشت محفوظ در گالری فریر واشنگتنلوح محراب قدمگاه توران

قوچانی،بر بازخوانیناب
ً
همـین متن این لوح که شبیه به محراب مساجد است و احتماال

:کارکرد را در بنا داشته، بدین شرح است

ایـن عبـارات عمـران، بـه خـط کـوفی آل١٩تـا ١٧هایی از آیـات اول قسـمتۀدرحاشی

:حجاری شده است
الصـابرین و الصـادقین و القـانتین و المنفقـین و المسـتغفرین بسم الله الرحمن الـرحیم

شهد الله انه ال اله اال هو و المالئکة و اولو العلم قائمـا بالقسـط ال الـه اال هـو . باالسحار
.ان الدین عند الله االسالم. العزیز الحکیم
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:استشدهثبت دوم، صلوات بر چهارده معصوم،ۀدر حاشی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمـد المصـطفی و علـی المرتضـی و فاطمـة 
الزهرا و الحسن النقی و الحسین التقی و علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علـی 

الرضـی و الباقر و جعفر بن محمد الصادق و موسی بن جعفر الکاظم و علـی بـن موسـی
محمد التقی و علی بن محمد النقی و الحسن بـن علـی الزکـی و محمـد الحجـة القـائم 

.المنتظر المهدی صلوات الله علیهم

ۀمبارکـۀسـور٣٣هایی از آیـه قسـمتدر قسمت پیشانی لوح، عالوه بـر درج شـهادتین

انما یرید اللـه لیـذهب .ال اله اال الله محمد رسول الله«:استنقل شده) آیۀ تطهیر(احزاب 

.»عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا

منـون درج ؤمۀمبارکۀسور٢و١و آیات » الله اکبر«نما، عبارت در قسمت هالل محراب

. »قد افلح المؤمنون الذین هم فی صالتهم خاشعون. الله اکبر«: شده است

َچکـی، سـوردر قسمت میانی محراب و قسمت
َ
اخـالص بـدون بسـمله، ۀمبارکـۀهای ل

.»و لم یکن له کفوا احد. لم یلد و لم یولد. الله الصمد. قل هو الله احد«: حجاری شده است

ترین قسمت لوح، توضیحاتی مربوط به واقف، تاریخ نمای کوچک و سپس پاییندر طاق

: کار بوده، آمده استبهساخت و حتی استادکاری که دست
المعروف بمشهد علـی بـن موسـی الرضـی علیـه السـالم العبـد أمر بعمارة هذا المسجد 

فی سنه تسـع و اربعـین و . المذنب الفقیر الی رحمة الله تعالی الجنید بن عمار بن العالء
).٣٨: ١٣٨٣قوچانی، (عمل احمد بن محمد بن احمد اسنگ . خمس مایه

چهـارده صـلوات بـر. مضامین شیعی، شایان دقـت اسـتدربرداشتِنلحاظبهلوح این 

ایـن ،انداسـتناد جسـتهبسـیار بـدان متکلمان و عالمان شیعه که تطهیر ۀشریفۀمعصوم و آی

تردیـد یـافتن آثـاری از تشـیع در ایـراِنبـی.کرده استتبدیل دینی را به یک شعار نوشته لوح

. صفوی، از ارزش بسیار باالیی برخوردار استاپیش

کتیبهدر زمان ساخت پشت تورانهویت حاکم

قمری به دستور حاکم ٥٤٩بنای قدمگاه در کهدهدپایانی این لوح نشان میۀعبارات حاشی



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٧٦

حـاوی اما متاسفانه متون تـاریخی ،شده است١تمرّم» ار بن عالءجنید بن عّم«پشت توران

در سـه جنیـددرج نـام با توجـه بـه ،حالبا این. یستاین شخص نبارۀگونه اطالعی درهیچ

راجع بهاتیاطالعواری است کهامیدجایشوند، دیگری که به همین دوران مربوط میۀکتیب

:به دست آیدحاکماین 

سال قبـل از تـاریخ لـوح ١٧که نام جنید بن عمار در آن ذکر شده به ترین کتیبهقدیمی.١

علـی از این کتیبه در حقیقت یادگـاری . شودمربوط میق٥٣٢یعنی سال ،گالری فریر

در کـوه اینوشتهکل سنگشهکاکویه است که بامرز، آخرین فرمانروای سلسله آلبن فر

»
ُ
:شودچنین بازخوانی میآنمتن ، و جای مانده استهپشت بتوران» ٢رشُتچغای ا

سـلم علـی ... ... ٣...حضر هنا علی ابن فرامرز بندگان جنیـد جسـتانی پهلـوان کیقبـاد 

.)٢٦: ١٣٩٦صادقی، (مایه سنه اثنتی و ثلثین و خمس... ... ابوجعفر ابومنصور 

یادگاری کـارگیری تعبیـر بـه، یعنـی هـاشایان ذکر است که این کتیبه از الگـوی معمـوِل

).Blair, 1992: 4.نک(کند ها، تبعیت میدر آن» حضر«

ملـی ایـران ۀکه امـروزه در مـوزاستدیگر به گنبد معروف به شیخ جنید مربوط ۀکتیب.٢

بـازخوانی طبـق،حجاری شده و مـتن آنق٥٤٣به سال این کتیبه. شودنگهداری می

:چنین است،قوچانی
ار بـن العـالء بـن بـن ابـی طـاهر عّمـ) جـای دو آجـر...(ـهذا مشهد االمیر الـرئیس الـ

ادام اللـه ــ ) جـای سـه آجـر...(و امر ببنائه ولده ولـیـ برحمته ده اللهتغّمـ عبدالرحمن 
عمل احمد بـن الحسـین مسـه ٥٤٣ه یماثالث و اربعین و خمسةفی شهور سنـ تمکینه 

).٣٢: ١٣٨٣قوچانی، (

ایـن . دهـدرا نشان میق٦٤٨ای که نام جنید بر آن حک شده، تاریخ متأخرترین کتیبه.٣

این لوح را درشده حکتاریخروشنی گویای آن است کهبه» بناء«متداول کلمۀجای به» عمارت«بیراستفاده از تع. ١

دهخـدا، ذیـل (ت اسـت عمارت به معنای تعمیر و مرّمۀبنا قلمداد کرد؛ چراکه واژۀتوان تاریخ ساخت اولینمی

). »عمارت«

.ماندشکل ظاهری این کوه، به شتری نشسته می. پشت استرنگی در توراننام کوه منفرد سیاه. ٢

.ایدنمدلیل فرسایش، خوانش آن دشوار میای است که بهواژهۀچین، نمایندهر نقطه. ٣



٢٧٧/پشتدر توران)ع(قدمگاه امام رضا

لـرد «ۀای در ناحیـساخت لوح گـالری فریـر بـر صـخرهسال پس از ١٠٠کتیبه حدود 

صـادقی بـر بـازخوانی مـتن ایـن کتیبـه بنـا. پشت حجـاری شـده اسـتتوران» ١گداِر

: چنین استتورانپشتی 
کتبـه فـی / باشد که در آن میان یکـی مـن باشـم/ یا رب همه خلق را به مقصود رسان

/ بن جنید بخطـه/ و ابو طاهر/ بخطه/العالء بن ابرهیم/ ٦٤٨محرم سنه ثمان اربع ستمایه 
).٢٥: ١٣٩٦صادقی، (و نصر الملک 

؛ با ایـن آیدار به دست نمیجنید بن عّمبارۀچنان که گذشت از متون تاریخی اطالعی در

توجه . و را جبران کندبارۀ اها درتواند قدری از نادانستهمیبرجای ماندن این چند کتیبهحال،

آن دوران روشـن پشـِتحـاکم تورانۀ زیـر را دربـارۀیکدیگر چند نکتها در کناربه این کتیبه

:کندمی

ابوطـاهر «او نـامکامـلشـکلکهدهدضبط نام حاکم در این چند کتیبه نشان می)الف

.بوده است» جنید بن عمار بن عالء بن عبدالرحمن

چغاِیۀبر اساس کتیب)ب
ُ
عنـوان شـود کـه جنیـد بـن عمـار لقبـی بـار روشـن میشُتا

،کاکویـهداشته و از سوی علی بن فرامرز، آخرین فرمانروای دودمان آل» َجستانی«

او با خانـدان ۀاز لقب جستانی و نیز رابط. پشت منصوب بوده استبه امارت توران

یه چنین برمیآل آید که وی تباری دیلمی داشته است؛ چراکه آلکاکو
ً
کاکویه اساسا

و جستان نیز نخستین نام از خاندان ) ٢٥: ١٣٨٣قوچانی، (اند تبار بودهخود دیلمی

الـدیلم بـر منـاطق شـمالی ایـران حکومـت عنوان ملـکدیلم است که روزگاری به

).٧/١٢٠: ١٣٩٤مجیدی و پزشک، (اند داشته

تـوان آیـد و میها، نام فرزندان و جانشینان جنید نیز به دست میبر اساس این کتیبه)ج

از . ها مبـادرت کـردشناسی به تحلیل اطالعات برآمده از این نامامنمباحِثۀبر پای

ابوطـاهر یـاد شـده، ۀپشت با کنیـگنبد شیخ جنید از حاکم تورانۀآنجا که در کتیب
ً
لرد «ۀبایست وی فرزندی به نام طاهر داشته باشد و نیز چنان که از کتیبمیاحتماال

.است» دره گازه«روستایی به نام پشت، نزدیِکای در غرب توراننام ناحیه) Larde godar(لرد گدار . ١



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٧٨

تکرار نـام جنیـد . ام جنید داشته استآید، طاهر نیز فرزندی به نبه دست می» گدار

بـوده اسـت؛ از پشتخاندان حاکم تورانبسیار مورد عالقۀهد که این نام نشان می

، زیرااندخاطری به مسلک تصوف داشتهاین خاندان تعلقزیاد احتمال به ،همین رو

ۀعالقدلیل منزلت جنید بغدادی از صوفیان سرشناس قرن سوم، بسیار مورد این نام به

لـرد «ۀکند آن است که در کتیبشاهدی که این مدعا را تأیید می.متصوفه بوده است

.خوردبه چشم می» طاهر بن جنید«یک شعر عرفانی نیز با امضای » گدار

در حاکم وقـت به دستور مستقیم بایست می)ع(نام چهارده معصومکه نکتۀ پایانی این)د

سـطح حاکمیـت محلـی ی، آن هـم در گرایش شـیعباشد؛ بنابراین متن کتیبه نشسته 

بـا ،همچنـین.رودشـمار مـینظیر در ایران بـههای قرن ششم هجری، امری کمنیمه

توجـه شناسی، توجه بـه اسـم پـدر حـاکم، جالـبگیری از مباحث مطرح در نامبهره

ۀصـان حـوزاز دیـدگاه متخّصاین نام موسوم بوده و » عّمار«نماید؛ چراکه وی به می

.نـکدر ایـن بـاره، (آمده است شمار میبهیانشیعۀشناسی، از اسامی مورد عالقنام

). ١٧٤: ١٣٩١پاکتچی، 

ق٥٤٩کتیبۀ مروری بر هویت حّجار 

احمـد بـن محمـد بـن احمـد «در پایان این لوح، امضای شخصی به نام ،چنان که گذشت

. نظیر او حجاری شـده اسـتهنر بیه ُیمندهد این سنگ بدرج گردیده که نشان می» اسنگ

فاطمه بنت زیـد بـن احمـد بـن «توان سنگ قبر از دیگر آثار برجای مانده از این هنرمند می

تـاریخ به» سعد بن محمد بن احمد بن الحسن کادوکابی«و سنگ قبر ٥٣٥تاریخ به» علی

وجعفر بـن سید فخـر الـدین ابـ«بر گورجای ). ٣٢٧: ١٣٨٧دانش، (هجری را نام برد ٥٤٥

یـزد ٥١٥سپاری با تاریخ خاک» عبیدالله بن محمد العلوی الحسینی العریضی
ِ

ق در فهـرج

وسـیعی را در ۀفعالیت او پهن،بنابراین.شودتراش دیده مینیز هنرنمایی این سنگ) جاهمان(

.گرفته استبر می

توسـط های مختلفـیگونـهقابل تأمل در مورد ایـن هنرمنـد، لقـب اوسـت کـه بـهۀنکت



٢٧٩/پشتدر توران)ع(قدمگاه امام رضا

افشـار، (» اسـبک«صـورت این لقب توسط ایرج افشار به. ه استشدپژوهان بازخوانی کتیبه

خوانده شده ) ٣٨: ١٣٨٣قوچانی، (» اسنگ«صورت وی قوچانی بهز سو ا) ٩١٨، ٢: ١٣٧٤

قوچـانی در . برابرنگـاری کـرده اسـت) ٣٢٧: ١٣٨٧دانش، (» استک«و دانش یزدی، آن را 

تراشـی سنگۀربطـی بـه حرفـ» اسـنگ«حتمال را طرح کرده که توضیح خوانش خود، این ا

تـر نـام شاید این واژه شـکل نوشـتاری کهن، ا این همهب). ٣٩: ١٣٨٣قوچانی، (داشته باشد 

در ش١٣٢٥ای بـا تـاریخ الخـط در قبالـهنامی که بـا همـین رسـم:دباش» ١استینک«محلۀ 

ای در در آن قبالـه نـام محلـه» اسـتینک«ۀو از آنجـا کـه واژ٢شـودپشت نیز یافت میتوران

تورانپشت است، میتوران
ً
ۀشـاید فاصـل. پشـتی بـه حسـاب آوردتوان این هنرمند را اصالتا

ش و احتمـال تغییـر لهجـه در طـول تـاریخ، پـذیرش ایـن ١٣٢٥ق تا ٥٤٩طوالنی از سال 

قبرهـای قبرسـتان اما ایرج افشار بر اسـاس برخـی از سـنگ،رو کنداحتمال را با تردید روبه

پشـت پـس از گذشـت حـدود مـردم تورانۀپشت نشـان داده اسـت کـه لهجـتاریخی توران

.)٤٧١: ١٣٥٥افشار، (هشتصد سال، تغییر اساسی نکرده است 

»استینک«نام ۀدربردارندۀتصویر بخشی از قبال

)ع(مصحف قدمگاه امام رضا

ترین آنهـا، قرآنـی توجهپشت موقوفات فراوانی دارد که از جالبدر توران)ع(قدمگاه امام رضا

» بی نامیشاهبی«موسوم بهبانویی نیکوکار از سویق٩٦٢در سی جلد مجزاست که در سال 

ُنگ«یا »ِاّسیُنگ«صورت پشت بدون تاء و بهامروزه در گویش محلی مردم تورانواژهاین. ١ .شودتلفظ می»ِاسِّ

الزم بـه ذکـر اسـت کـه . را در اختیار مـا گذاشـتاین سند سپاسگزاریم کهپشتی از آقای غالمرضا صادقی توران. ٢

علی بن فرامرز در کوه چغاِیازیادگاری
ُ
تورانا گردیده ایشان کشف شمسی توسط١٣٥٠ل دهۀ در اوایپشتشتِر

.که در همین مقاله انتشار یافته است



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٨٠

کـه یکـی متاسفانه امروزه از این قرآن سی جلدی تنها دو جلد باقی مانـده. وقف شده است

جزء دربردارندۀ جزء ششم و دیگری حاو در آغـاز هـر دو ١.دهم کالم الله مجید اسـتیازِی

:آن به این ترتیب آمده استۀنامجلد موجود، صورت وقف
جنـاب مرحـومی حـافظ ٢ببیبـی نامیشـاه ابنـت/ةامسـّمه،ممکّرۀصالحۀوقف کرد عفیف

محمـد /ینالـّدحـافظ شمسـا،نصـابیمآبی سـعادتعلی بن جناب فضایل/ ینالّدقطب
ـ دامت عفتها ـ پشتی توره

ّ
ر و نه جزو دیگر بر مشهد منّو/ ه مجید را با بیستاین جزو کالم الل

لوة و علیـه الّصــضـیامام علی بن موسی الّر،معصوم/حضرت امامکه قدم شریف اعلی
و شرط نمود .یزدهدارالعباد/پشت من قریتورهۀبدانجا رسیده و واقع است در قری/ ـالم الّس

/و تغییرکننده در.و بعد از فراغ به مشهد مزبور باز آورند/ محافل ختم برندکه به مجالس و 
معرض َس

َ
ط الهی و غضب رسالتخ

ً
پناهیست وقفا

ً
/صحیحا

ً
الیبیـع و الیوهـب و شـرعیا

ّ
.٩٦٢مایه عثنا و ستین و تسإةسن/؛اجمعینی الله علی محمد و آلهالیوجر و صل

شناختی مصحف قدمگاههای نسخهویژگی

شـده هدیـهآنجـاهبـق٩٦٢درنامه، فاقد نام کاتب است و بر اساس وقفقدمگاه مصحف 

شده بر ایـن دو مجلـد بـا اما شکل حک،نوع تیماج ضربی استاز جلد هر دو نسخه . است

حـال ،ضرب شـدهیشکلک لوزیمشّبۀپنجر،بر روی جلد جزء ششم. تفاوت داردیکدیگر

ابعـاد کاغـذ مصـحف . شـودترنج و دو سـر تـرنج دیـده میکه بر جلد جزء یازدهم نقش آن

سـطر بـه خـط نسـخ کتابـت ١٥متر است و در هر صـفحه، آیـات قرآنـی در سانتی٢١×١٣

گونه تزئین این قرآن فاقد هر. برگ است١١هر یک از مجلدات مصحف مشتمل بر . اندشده

ها و نوشـتن سرسـورهباشد و تنها از شنگرف برای مشخص کردن عالئم قرائـت و تهذیب می

. استبهره برده

هـر دو جـزء، ۀشود و در آخرین صـفحت در هر دو مجلد این مصحف مشاهده میآثار مرّم

صـورت پشـت، بـهاین دو جلد، چون در معرض خطر سرقت بود، در خارج از قدمگاه نزد دو تن از اهـالی توران. ١

گزاریم که این پشتی سپاسپشتی و علیرضا صادقی توراناز آقای محمدرضا امیری توران. شوندامانی نگهداری می

. دو جلد را در اختیار ما گذاشتند

. کذا. ٢
ً
بنت: احتماال



٢٨١/پشتدر توران)ع(قدمگاه امام رضا

باعـث «: ت آن چنین آمـده اسـتمرّمۀدربار،در پایان جزء ششم. به این مطلب اشاره شده است

نیـزعبـارتی.»١٢سنهپشتی تعمیر و صحافی این جزو شد با دو جزو دیگر علی محمد خان توران

باعث تعمیـر و صـحافی ایـن جـزو «: یازدهم تحریر شده استوبه همین سبک انشا در پایان جز

. »١٢٦پشتی سنه آقا مختار خلف حاجی محمد توران،با چهار جزو دیگر شد

لوح محراب قدمگاه

است کـه تـا ١٢٥×٦٥های متعلق به این قدمگاه، لوحی مرمرین به ابعادیکی دیگر از کتیبه

سـبببه،و امـروز) ٢٧٨: ١٣٧٤افشـار، (چندی پیش در محراب این قدمگاه نصـب بـوده 

قدمت ایـن سـنگ . شودمیراث فرهنگی استان یزد نگهداری میۀدر ادار،خوف از سرقت آن

:بدین شرح استآنمتن لوح که)٣٦: ١٣٨٣قوچانی، (گردد صفویه بازمیۀبه اوایل دور

:)ع(به خط نسخ، صلوات بر ائمه اطهاردر اطراف سنگ ) الف
اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی و الحسن المجتبی و الحسین الشـهید 
بکربال و زین العابدین و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسی الکاظم و علی بن موسـی 
الرضا و محمد التقی و علی النقی و الحسن العسـکری و محمـد المهـدی صـلوات اللـه 

. علیهم اجمعین

.»ال اله اال الله محمد رسول الله علی ولی الله حقا حقا«:عبارت،در قسمت پیشانی) ب

لوح) ج آن دو، جملـاست آویخته حک شده ینقش سرو و قندیل،در وسِط ۀو در میـاِن

.»وقف کرد حیدر علیشاه اصفهانی«

)ع(اسناد وقفی قدمگاه امام رضا

مقداری از آب قنـات یکـی از کهدهدپشت نشان میع در اسناد و قبالجات تاریخی تورانتتّب

بـوده )ع(معروف است از موقوفات قـدمگاه امـام رضـا١ِمیدیَنهۀپشت که به مزرعمزارع توران

میاه «بوده و با نام ٢های وقفی، پنج طاقمجموع این آب،پشتاهالی تورانۀبنا به گفت. است

1. meydina
مزرعنظامدر ٢. .ساعت است١٢پشت، هر طاق آب، معادل ۀ میدینۀ تورانآبیارِی



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٨٢

ش ایـن مقالـه انجـام منظور نگـاردر تحقیقات میدانی که به. شودشناخته می» چراغیروغن

مـتن ایـن ١.شـمار آورداسناد این وقف بـهۀتوان آن را از زمرشد، سندی به دست آمد که می

: استزیرشرحبهسند
آیات این است کـه توفیـق شـامل احـوال غرض از تحریر این کلمات سعادت/ هو الواقف

سـید میـرزا ،العظـامجبـاء ادات الّنسـاللة الّسـ،رتبتمحضرت قدسـیآل عالیمخیریت
ّب/ ـطاب ثراهـ میرزا سید حسین ،آشیانینشان علّیابوالقاسم خلف مرحمت د که وقف مؤ

ّ
ۀبیست و چهـار طـاق میـاه مزرعـۀد نمود همگی و تمامی ربع طاق از جملو حبس مخل
ی حـّد:مزبورهۀبا دو دست زمین سادجه واقع در مزرع/ پشتتورانۀرع قریامیدینه من مز

و شـارع ،نقی رضاعلیۀی به زمین زوجو حّد،اسماعیل ولد مرحوم صبورۀزمین زوجبه 
ّ

ـۀ و زمین مزبور مشهور است به زمین حاجی حاللی بـا / رفینالط
ّ
ملحقـات شـرعیه و کاف

ه و ربع مـداخل و منـافع آن بـ/ حاصل و منافع آن را بعد از وضع خراج سلطانی آن.عرفیه
و / پشـت نمـودهتورانۀقریـقـدمگاه وشنایی مسجد و حمام و آن، صرف رۀولیالّتازاء حّق

مرمت و تعمیر هر یـک از ایـن ،چنانچه مداخل میاه زمین موقوفه اضافه بر روشنایی شود
و تولیت آن را به سعادت ثواب مال احمـد ولـد .بنمایند/ موقوف علیه ضرورت باشدۀامکن

ه وصـول و ایصـال و که متوّج/ الیهل داشته واقف معظم ض و موّکمرحوم مال سبزعلی مفّو
و ،ولیـه برداشـتهالّتزاء حـّقاهآن شده مادام الحیوة و ربع مـداخل آن را بـۀاجاره و استجار
ه را صرف مصارف مـذکور فـوق نماینـد و بعـد از تتّم،آن را اخراج نموده/ خراج سلطانی

ّ
د از انقـراض اوالد ذکـور الیه و بعذکور مشار/ الیه باصلح و اورع اوالدی مشاروفات متول

ّ
ه بـ/ الیه نعوذ بالله به امام مسجد قریه مزبـوره باشـد و در صـورت عـدم امـامی مشارمتول

/ اصلح و اورع اهل قریه و میاه و زمین مزبور را جناب واقف
ّ

.تصرف وقف دادنده م بمعظ
ّ
/ فی مزبور راست در آن تصّرو متول

ً
وقف نمودن وقفـا

ً
صـحیحا

ً
.شـرعیا

ً
٢٢فـی تحریـرا

.١٢٤٨ةب سنشهر رجب المرّج

موقوفات یزد نیز به برخی دیگـر از موقوفـات ایـن قـدمگاه ۀعالوه بر این سند، در کتابچ
:گویدمیکتابچه مؤلف؛ از جمله،اشاره رفته است

منافع آن بایـد ،با اراضی تابعه بعد از وجوه دیوانی] پشتتوران[مزبوره ۀپنج طاق میاه قری
طـراز، (شـود )ع(صرف تعمیر و مؤذن و روشنایی قدمگاه امام ضامن علی بن موسی الرضا

١١٦: ١٣٤١.(

می» امام ضامن«یادکرد 
ً
بایست در ارتباط با داسـتان ضـمانت آهـو در این سند احتماال

نک(باشد که در منابع روایی مضبوط است 
ً
).٢٨٦-٢/٢٨٥: ١٣٧٨بابویه، ابن. مثال

.که این سند را در اختیار ما قرار دادندپشتی محمدی توراناز آقای هدایت حاجبا سپاس ١.



٢٨٣/پشتدر توران)ع(قدمگاه امام رضا

مرمت بناۀتیبک

شـدن قـدمگاه در این کتیبه به خراب. ق است١٣٥٩به سال مربوط قدمگاه ۀمتأخرترین کتیب

بـر متن این کتیبه بنـا. شودق اشاره می١٣٥٩آن به سال ۀق و اتمام بازسازی دوبار١٣٥٧در 

: چنین استصادقی تورانپشتی بازخوانی 
خـراب گردیـد / قدمگاه حضـرت رضـاو هفت/ به تاریخ یکهزار و سیصد و پنجاه/ ١٣٥٧

یکهـزار و / از نو ساختمان شد و بتـاریخ/ پشتآقایان و رعایای توران/ بعد به سعی و همت

).٣٠: ١٣٩٦صادقی، (١٣٥٩/سیصد و پنجاه و نه تمام گردید

شمار قمـری اسـت؛ چراکـه لاین کتیبه بر اساس سادراهالی، تاریخ مندرج ۀبنا به گفت

تخریـب ش١٣٥٧ن ساختمان بـه سـال به یاد ندارند که ای،پشتین تورانهیچ یک از معّمر

.شده باشد

گیرینتیجه

مـوردانـد،نهادهگـامآنجـادردیـنبزرگانکههاییمکانملل،واقوامازبسیاریفرهنگدر

کـههستندمشهور»قدمگاه«بههامکاناینایران،فرهنگیجغرافیایدر. استاحترام
ً
غالبـا

دلیلبـهامـااسـتفـراوانسخنها،قدمگاهایناصالتدربارۀ. اندمنتسبشیعهپیشوایانبه

. اسـتمیسـورترها،قـدمگاهازدسـتهایناصالتپذیرشایران،ازشیعیانهشتمامامعبور

گـذرگاهبـرآنبـودنواقععلتبهکهاستپشتتوراندر)ع(رضاامامقدمگاهآثاْراینازیکی

. استبوده)ع(رضااماممیزبانفراواناحتمالبهخراسان،فارس ـ

وفرهنگـیاطالعـاتحـاویکـهمانـدهبرجایفراوانیهایکتیبهواسنادقدمگاهایناز

مکـانایـننـامتاریخ،طولدرکهدهدمینشاناین اسنادبرمروری. استشایانیتاریخی

فریـرگـالریدرامـروزهق کـه٥٤٩تاریخبهکتیبهترینکهندر. استبودهتحولدستخوش

موسـیبـنعلـیمشـهد«نامبامسجدیعنوانبهمکاناینازشود،مینگهداریواشنگتن

گرچـهخـورد؛نمیچشـمبهمسجدازنامیبعد،هایسدهدرامااست،شدهیاد»)ع(الرضی

سـده،ایـنازپـس. رفته اسـتمیکاربههمچناندهمقرنتا»حضورمحل/ مشهد«عنوان

.دهدمیدارد،بیشتریارزشیبارکهقدمگاهبهراخودجاینیزمشهدواژهتدریجبه
دیربـازازکه قدمگاه توران پشـتاستآنبیانگرمکاناینکتیبۀچندوفراوانموقوفات

.استآمدهمیشماربهکهنروستایایندرمهمدینیپایگاهیکوبودهمردمعالقۀمورد
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