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  چكيده
مأمون براي پذيرفتن واليتعهدي، مدينه را به مقصد مرو ترك كرد. طرق  ا تحديدق ب200در سال  (ع)رضاامام

فته ترديد ساخته است. از اين رو در اين كه ايشان از چه راهي به مرو رگوناگوني اين دو شهر را به هم متصل مي
توان ترسيم  وجود دارد. بنا بر روايات و اخبار ـ كه در آنها اختالف و تناقض هست ـ چندين مسير براي هجرت مي

اين منابع، آثار و اماكن  .بايد بر منابع ديگري تكيه كرد كرد. براي اينكه مسير واقعي هجرت آن جناب را بشناسيم مي
پيوند خورده و عمدتاً قدمگاه، مسجد، مشهد،  (ع)اهيت آنها با هجرت امام رضااي است كه نام و مهاي تاريخي و كتيبه

ترين آنها از  تر در خاك يزد و در كنار راه تاريخي فارس به خراسان قرار دارد و كهنو مزار است. آثار مورد نظر بيش
  سدة ششم هجري به جا مانده است. 

، آثار و اماكن تاريخي را به ياري (ع)رضا مي مربوط به سفر امادر اين پژوهش عالوه بر استناد به روايت و خبرها
شان ـ كه كم هم نيستند ـ در حكم محك براي تمييز اخبار درست و هاي ايم. براي ما اين آثار و بناها و كتيبه طلبيده 

  ايم.   هبرآمد (ع)نادرست بوده است و از تطبيق آثار و اخبار در صدد شناسايي مسير واقعي هجرت امام رضا

  هاي كليدي واژه
  ، راه تاريخي، مسير هجرت امام رضا (ع)، آثار تاريخي.(ع)امام رضا

كه در » مستندسازي اثار تاريخي راه امام رضا در استان يزد« در تأليف اين مقاله از طرح پژوهشي . 1
  است. به انجام رسيده، استفاده شده 1389اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد به سال 

تهديد



    مقدمه
گذرد بيش از دوازده قرن مي (ع)از هجرت تاريخي امام رضا

و هنوز مسير واقعي سفر ايشان به طور قطع روشن نيست. 
دربارة مسير هجرت از مدينه تا بصره در آغاز راه و نيشابور 
تا مرو در انتهاي آن، اختالف نظر وجود ندارد. از بصره تا 

توان فرض كرد و بر سر ي را ميهاي متعددنيشابور راه
  اينكه آن جناب چه راهي را پيموده اتفاق نظر نيست. 

توان اين بخش از مسير هجرت را از چند راه مي
ها  نامه هاي تاريخي مانند تاريخ بازشناخت. به استناد نوشته

توان به كليت مسير پي  هاي جغرافيا (مسالك) مي و كتاب
متعددي براي هجرت  برد، اما از آنجا كه مسيرهاي

اند، تكيه بر اين متون به تنهايي راهگشا نيست.  برشمرده 
بايد بر عالئم  ديگر (شامل آثار و اماكن) ـ كه  بلكه مي

تر از متون اند ـ تكيه كرد و نواقص و ابهامات  گاهي متقن
هاي متون را بر طرف ساخت. استناد به  و تعارض

يست كه بسياري از هاي تاريخي به اين سبب كافي ن نوشته
تر نويسندگانِ اين درپي در آنها نقل شده و بيشمطالب پي

اند. ناگزير ما  منابع صحت و سقم مطالب را بررسي نكرده 
ايم. بدين طريق بندي سود برده  در اين مقاله از روش مثلث

كه از يك سو و در حد امكان اعتبار منابع را سنجيده و 
ده و از كر ا يكديگر بررسيشان را در قياس ب صحت مطالب

  ايم.  سوي ديگر آثار و اماكن تاريخي را به گواهي طلبيده 
مسير واقعي هجرت مملو از آثار و اماكن تاريخي 

كند اما فقط معدودي  است كه بر كهنگي اين راه داللت مي
ارتباط دارد. اين آثار عبارت  (ع)از آنها به هجرت امام رضا

ها و  ها، و كتيبه ، مساجد و محرابها، مزارها اند از قدمگاه
ترين آنها  تر آنها در استان يزد قرار دارد و قدمت كهنبيش

رسد. از وجود اين آثار دو  حداكثر به سدة پنجم هجري مي
شود. نخست آن كه در اين دوره  مي مطلب استنباط

اي شيعه در اين خطه برآمده است. براي بررسي اين  سلسله
هاي سنگي  كبيره در اكثر محراب موضوع به وجود صلوات

كنيم. ديگر آن كه قدمت  آثار سدة ششم هجري استناد مي
به همين  (ع)تر آثار كهن مربوط به هجرت امام رضابيش

گردد. اين آثار به طور عمده ساختة امراي آل  سده بازمي
 در كه بودند نژاد ديلمي امراي از اي سلسله كاكويه اند. آنان

 ري شاخة بويةآل  حمايت تحت ريپنجم هج سدة آغاز
به امارت  يزد در ق443 در اي از آنها شاخه. درآمدند

 سجادي،(شان يك سده پايدار بود  رسيدند و حكومت
 يزد خطة آباداني در كاكويه آل دودمان .)108 ـ107 :1368

اي ديگر اشاره كرد  توان به نكته افزون بر اين مي كوشيدند.
تر از سدة پنجم هجري در مسير  نو آن اين كه اگر اثري كه

توان ناشي از تفاوت  نداريم آن را مي (ع)حركت امام رضا
مذهب حكام پيشين  دانست.

  هجرت امام رضا (ع) بر اساس منابع تاريخي مسير. 1
-واليت مأمون براي پذيرفتن جبر و تهديدبه  (ع)امام رضا

 ق مدينه را به قصد خراسان ترك كرد. مأمون200عهدي در 
را از  (ع)ضحاك را مأمور كرد تا امام رضا رجاء بن ابي

مسعودي، (1صفحات جنوبي ايران از بصره به مرو برساند
. )465 :2، ج1356 ؛ ابن واضح يعقوبي،441: 2، ج1382

مسير هجرت امام به ترتيبي تعيين شده بود كه ايشان به 
سبب اين  2شهرهاي شيعي جبال يعني قم و ري وارد نشود.

هراسيد پيروان ايشان به آن بود كه مأمون ميتصميم 
حمايت و همراهي وي قيام كنند و عبور از صفحات 

كرد  جنوبي و مركزي ايران مقصود مأمون را تأمين مي
دان سدة چهارم ). اصطخري جغرافي20: 1354(كاويانيان، 

نوشته است كه شهرهاي جنوبي ايران  مسالك و ممالكدر 
مردم فارس نيز هنوز بر كيش قديم  اند و اغلبمذهب  سنّي

: 1368(اصطخري، 3اندخود (كيش پيش از اسالم) باقي 
دان سدة چهارم هجري در ). مسعودي مورخ و جغرافي121

عهدي علي بن نويسد مأمون براي واليتكتاب ديگر مي
الرضا بيعت گرفت. اين كار سبب برآشفتن هاشميان  موسي
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عموماً و هاشميان خصوصاَ، مردم بغداد «در بغداد شد و بر 
» شان به فرزندان ابوطالب انتقال يابدناگوار بود كه ملك

با مأموران  (ع). از اين رو امام رضا)333: 1381مسعودي، (
مأمون از راه بصره و اهواز و شيراز و صفحات مركزي ـ 
البته به نحوي كه از كوفه و قم و ري نگذرد ـ به خراسان 

تمام مسير حركت با تشريفات آمد. موكب ايشان در 
كرد و مورد احترام عموم بود تا وارد العاده حركت مي فوق

ترين شهر خراسان بود ـ شد شهر نيشابور ـ كه بزرگ
) و از آنجا راه مرو در 740: 2، ج1362(اعتمادالسلطنه، 

تا اينجا اين مطلب مهم دربارة مسير حركت  پيش گرفت.
بخش اعظم مسير از صفحات شود كه  معلوم مي (ع)امام رضا

گذشت. بنابرين بر اساس اسناد و جنوبي و مركزي ايران مي
شواهد، مختصات مسير و منازل آن را در واليات جنوبي و 

  مركزي ايران بايد جست.
 (ع)از ميان روايات و اخباري كه دربارة سفر امام رضا

خوريم كه ما را در  هايي برميدر دست است به نام مكان
كند. روايت معروف طلب  به مقصود ياري مي رساندن

اهواز (اهواز كنوني) يكي از آنها است. اين  نيشكر در سوق
نقل شده و مؤيد آن است كه اخبارالرضا   عيونروايت در 

از اين رو به آن دسته از  4امام از بصره به اهواز آمده است.
اند امام رضا در مسير هجرت به  روايات و اخباري كه گفته 

  وفه و بغداد رفته بايد به ديدة ترديد نگريست.ك
در شوشتر، بناها و نقاطي هست كه به نوعي به سفر 

جمله امامزاده و پيوند خورده است. از آن (ع)امام رضا
گويند آن حضرت در اين مسجد جامع شوشتر است كه مي

مسجد نماز گزارده است. البته اين موضوع سند محكم 
به شوشتر وارد شده  (ع)كه امام رضا تاريخي ندارد و در اين

كننده است.  يا خير؟ مقصد و منزل بعدي تعيين
ورود امام  تحفة العالمخان شوشتري مؤلف ميرعبداللطيف

به شوشتر را با ترديد مطرح كرده و از فحواي  (ع)رضا
شود كه دربارة ورود آن حضرت  اش چنين فهميده ميكالم

نماز گزاردن آن «ر او به شوشتر اطمينان ندارد و از نظ
اصل است، چه بناي آن حضرت در آن مسجد شهرتي بي

آيد بعد از وفات آن مسجد به نحوي كه ذكر آن مي
اين موضوع  5).71: 1363است (شوشتري، » حضرت بوده

خود به نوعي مؤيد آن است كه مسير امام از اهواز به 
را تر است. وانگهي رفتن امام به شوشتر راه ارجان محتمل

كند، اگرچه اين علت كافي براي نرفتن امام به  تر مي طوالني
ما را در تأييد مطلب باال  6شوشتر نيست. ماجراي پل ابريق

از اهواز به ارجان به طور  (ع)كند و سفر امام رضاياري مي
ابريق بين ايزج و رامهرمز قرار  نمايد. مستقيم را قطعي مي

  داشته است. 
 (ع)رضاخبر معلوم شد كه امام تا اينجا بر اساس چند 

به اهواز رفته، از آنجا با گذر از پل ابريق به جاي ديگري 
رفته كه به نظر ما ارجان بوده است. بناي ما بر اين نيست 
كه به استناد يك سند، حكم قطعي صادر كنيم. اما در 
سطرهاي بعدي با استناد به آثار و اماكن تاريخي، در 

حقيق خواهيم كرد. از اينجا تا صحت و سقم اين روايات ت
نيشابور روايت و خبري در دست نداريم كه بر اساس آن 

تاريخ هاي بعدي مسير را بتوان مشخص كرد. در  منزل
ق به نيشابور وارد شد 200آمده كه آن حضرت در  نيشابور

كه  7الذهب). حديث سلسلة 208: 1375(حاكم نيشابوري، 
، مربوط به روزهاي گذر به تواتر در منابع حديث نقل شده

  ايشان از نيشابور بوده است.
هاي مسئله اين است كه از ارجان تا نيشابور راه
توان متعددي بوده و هر يك از آنها را براي هجرت امام مي

مفروض دانست. آن دسته از اقوال تاريخي كه بر مسير 
هجرت امام از صفحات جنوبي اتفاق نظر دارند در اين 

ند كه آن حضرت پس از ارجان و اصطخر به نكته مشترك ا
هاي است. از اين نقطه به بعد اخبار تاريخي راه ابرقو آمده

متعددي را برشمرده كه امهات آن يكي راه يزد و رباطات 
است و ديگري راه اصفهان و قم و ري و دامغان و در 
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  نهايت خراسان. 
ه آراء در شناختن راه، اخبار و روايات ـ كه با تعدد و تفرق

كند. آنچه از اين پس همراه است ـ بيش از اين ياري نمي
كننده است آثار و اماكن تاريخي است. خوشبختانه با تعيين

آثاري از سدة ششم هجري و پس از آن مواجه ايم كه به 
- در اين راه اشاره كرده  (ع)طور مستقيم به هجرت امام رضا

    سازند.اند و امتداد مسير هجرت را روشن مي

 بناهاي و آثار اساس بر هجرت مسير جستجوي. 2
تاريخي
با  (ع)كه گفتيم تعيين مسير حقيقي هجرت امام رضاچنان

ها كمبود منابع  صعوبت همراه است. يكي از اين دشواري
نزديك به زمان هجرت آن امام و ديگر تعدد و تنوع آراء 
است؛ به حدي كه بر اساس آنها چندين مسير متفاوت براي 

توان ترسيم كرد. اگر آثار و اماكن تاريخي را به هجرت مي
توان بر اي از منابع در كنار اخبار بپذيريم ميعنوان دسته

شناخت. هر قدر  اساس آنها مسير حقيقي هجرت را باز
ها و تر باشد از دشواريتعداد اين آثار و اماكن بيش

از  شود و اگر اين آثار در نسبتي مشخصابهامات كاسته مي
سو با فرضيه ما باشد ـ قرار گرفته باشند يگديگر ـ گاه هم

اي قابل اعتماد رسيد.توان به نتيجهبهتر مي
كند كه پژوهش حاضر را بر آنچه ما را مصمم مي

اساس اين آثار و اماكن استوار سازيم، ديرينگي و اصالت 
آنها است. آثار مورد نظر بناهايي (اعم از مسجد و قدمگاه و 

هايي در آنها ها و كتيبهنوشتهد) است كه اغلب سنگمشه
هاي آنها كه به وجود دارد. توأم شدن بناهاي مرتبط و كتيبه

اند آنها را به مثابه اسنادي موجه و هجرت امام اشاره كرده 
كند. يكايك اين آثار را مؤكد براي اين تحقيق معرفي مي

ترتيب معرفي كنيم. با توجه به وجه اسنادي آنها بررسي مي
  و بررسي آثار بر اساس موقع آنها در مسير است: 

در محدودة جغرافيايي امروز ايران،  . مسجد ارجان:1. 2

منتسب شده در  (ع)نخستين جايي كه مكاني به امام رضا
شهر ارجان واقع است. در ارجان مسجدي قديمي وجود 

در آن نماز كرده  (ع)داشته كه معروف است كه امام رضا
مسجد ارجان اكنون در  ).490: 1368(اعتمادالسلطنه،  است

هاي شهر قديم ارجان در نزديك بهبهان كنوني ميان خرابه
-ق مي95ـ 75هايقرار دارد. قدمت بناي مسجد به سال

بن حجيمي حاكم ارجان بود و زمان الحكم  رسد. در آن 
 شود. اين حاكم را حجاجبناي مسجد به او نسبت داده مي

اي سنگي حاوي سف گمارده بود. محراب آن كتيبهبن يو
آيات قرآن و تاريخ بنا به خط كوفي داشته است (گاوبه، 

1359 :45.(  
از ارجان تا ابركوه راهي طوالني است و از شهرهايي 

به شيراز وارد  (ع)گذرد. اين كه حضرت رضامانند شيراز مي
شده است روشن نيست و گواهي براي اثبات آن در دست 

ست. در منابع تاريخي سخني در اين باره به ميان نيامده ني
است و آثاري اعم از قدمگاه و مسجدي كه به سفر آن 

شود. دور نيست جناب مرتبط باشد در شيراز يافت نمي
از راه باستاني اهواز به پاسارگاد رفته  (ع)بگوييم امام رضا

- باشد. اين راه از ارجان گذشته و به جلگة مرودشت مي

» راه خراسان«ندد. ادامة اين مسير، راهي است كه به پيو
پيوندد. وجود اين راه و شهرت دارد و به ابركوه (ابرقو) مي

كند كه آن امام از اين راه نام آن اين فرض را تقويت مي
رفته باشد. نكتة ديگر در تأييد اين مبحث اين كه در ابرقو 

  قدمگاهي منسوب به ايشان وجود دارد.  
در بيرون شهر قديم ابركوه  سجد بيرون ابركوه:. م2. 2

اش گرفته است. اش را از موقعيتمسجدي هست كه نام
مشهور  (ع)اين مسجد كه به قدمگاه امام رضا) 1(تصوير 

اي كهن و صحن و دو ايوان دارد. بر سردر است گنبدخانه
نصب است. اين كتيبه  هجري نهم قرن از ايكتيبه مسجد

 (ع)رضا عرق است به نزول اجالل امامكه از جنس كاشي م
  )2:(تصوير اشاره دارد
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[...] بر در مسجد تبرك نمود كه منزل امام معصوم علي بن 
موسي الرضا عليه السلم منار كه از اشعار اسالم است 

 ).358: 1، ج1374ساخت و [...] (افشار، 

اي كهن دارد. كه گفته شد اين مسجد گنبدخانهچنان
هاي مهرداد شكوهي ساختمان گنبدخانه بر اساس پژوهش

رسد و به نظر وي اين بنا در اصل به پيش از اسالم مي
اي ساساني بوده كه پس از ورود اسالم به مسجد آتشكده

توان تصور ). لذا مي60: 1367 تبديل شده است (شكوهي،
كرد كه اين مسجد هنگام ورود امام به اين ناحيه وجود 

احتمال نماز خواندن ايشان در داشته است و اين موضوع 
  كند.تر مياين مكان را قوي

شير منزل بعدي پس از ابركوه ده شير:. قدمگاه ده3. 2
است. در اين ده و بر سر راه قديم، قدمگاهي به نام امام 

وجود دارد. قدمگاه دهشير بنايي كوچك و گلين  (ع)رضا
ه نقل اند. ببود. اكنون ساختماني جديد بر جاي آن ساخته 

سنگي منقوش و محكوك در آن تخته يادگارهاي يزداز 
كره مانند اند و دو برآمدگي نيمنصب بوده كه آن را ربوده 

هاي قرن ششم داشته بر سنگ بوده كه شباهت به سنگ
  ).282: 1، ج1374است (افشار، 

پشت منزل بعدي روستاي توران پشت:. قدمگاه توران4. 2
دارد.  (ع)سوب به امام رضاقدمگاهي مناست و مسجدـ

احتمال پشت در امتداد راه تاريخي ابركوه به كثه (بهتوران
اي از آن منشعب  در نزديك يزد) است. در ميانه راه، شاخه

رسد. در اين قرية كهن آثار  پشت مي شود و به تورانمي
تاريخي قابل توجهي چون آرامگاه شيخ جنيد و گورستاني 

جري وجود دارد. قدمگاه مورد نظر از قرن چهارم و پنجم ه
اش سنگي ما بنايي است معمولي و مسجدمانند؛ در محراب

شده با خط ثلث نصب شده است كه قدمت زيادي  حجاري
ق 549واشنگتن سنگي به تاريخ  8ندارد. در گالري فرير

موجود است. اين سنگ به دستور الجنيد بن عمار بن 
ست و متن آن العالء، حاكم توران پشت حجاري شده ا

دهد كه مسجدي معروف به مشهد علي بن نشان مي
. متن كتيبه )36: 1383قوچاني، ( الرضا بنا كرده است موسي

  چنين است:
/ هذا المسجد المعروف/ بمشهد علي بعمارةامر «

بن موسي/ الرضي (كذا) عليهالسالم/ العبد المذنب 
الفقير/ إلي رحمة اهللا تعالي/ الجنيد بن عمار بن 

عالء/ في سنه تسع و اربعين و خمس مائه عمل ال
قوچاني، همان: (» احمد بن محمد بن احمد آسنگ

  )4و  3(تصوير . )39 -38
در امتداد راه بناي تاريخي و مهم  . قدمگاه فراشاه:5. 2

اي قدمگاه گنبدخانه )5(تصوير قدمگاه فراشاه قرار دارد.
است به انضمام دو شبستان و سردر و چند اتاق 

اي به خط كوفي از قرن در گنبدخانه كتيبه )6(تصوير بي.جن
در  دارينوشتة تاريخ  ششم هجري وجود دارد، و نيز سنگ

 اشنوشتهاين بنا به استناد متن سنگ 9محراب قرار دارد.
ناميده شده و به » الرضا عليهما السالم مشهد علي بن موسي«

). 384 -383: 1ج ،1374ق بنا شده است (افشار 512سال 
  متن كتيبه چنين است:

 علي بمشهد وف/ المعر المسجد/ هذا بعمارة امر«
/ المذنب العبد السلم/ عليهما الرضيموسي/ بن

 بن علي بن گرشاسپ تعالي/ اهللا حمةر الفقيرالي
 شهور في منه اهللا تقبل 10الدوله عالء/ فرامر[ز] بن

 بن/ عبيداهللا عمل/ خمسمائه و عشره اثني سنه
» جوانقوله (؟) محمد بن علي استعملها و مره احمد

  )7(تصوير .)11: 1383 قوچاني،(
 (ع)ترين شواهد براي اثبات هجرت امام رضا اين بنا از كهن

  آيد.از اين راه به شمار مي
پيش از رسيدن به يزد، شهر تفت  . قدمگاه گرمسير:6. 2

در مسير قرار دارد. تفت مسجدي شبستاني دارد موسوم به 
ير. اتاق كوچكي در ضلع جنوب غربي، كنار مسجد گرمس

- الرضا ميورودي است كه آن را قدمگاه علي بن موسي
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نامند. چه بسا اين اتاق (قدمگاه) هستة نخستين و منشأ 
  بناي مسجد و بناهاي ديگر مجموعه باشد. 

يزد منزل بعدي است. در اين شهر آثاري منتسب به 
هاي نخست سدهنويسان وجود دارد. جغرافي (ع)امام رضا

در  (ع)اند. در خبر است كه امام رضااين منزل را كثه ناميده 
عزيمت به خراسان چند روزي در يزد اقامت كرد (مستوفي 

). در اين شهر آثاري برجا است كه 651، 3: ج1385بافقي، 
  شوند. با نام علي بن موسي الرضا شناخته مي

منتسب به  مسجد فرط از اين دسته آثارِ . مسجد فرط:7. 2
شد است. اين مسجد پتك يا پذك نيز ناميده مي (ع)امام رضا
هاي نامه). تاريخ56: 1357؛ كاتب 210: 2، ج1374(افشار 

محلي يزد بناي اوليه اين مسجد را از قرن دوم هجري 
محمد زمجي بنا شده است   دانند كه توسط احمد بن مي

). بنا 651و  650و  41و  39: 1، ج1385(مستوفي بافقي، 
مسجد مذكور به مرور رو به  جامع مفيديبه گفتة مؤلّف 

ق به خواست موالنا 1078ويراني نهاد تا اين كه در 
(تصوير محمدامين بزاز ولد شاهمير ناييني تجديد بنا شد.

ق ميرزا محمد صدر، شبستاني جديد در آنجا 1254در  )8
. يكي از حجرات ضلع )235: 1383 زاده،خادم(11ساخت

الرضا موسوم است قي مسجد به صومعه امام علي موسيشر
و شبيه قدمگاه گرمسير تفت است. اين صومعه درِ چوبي 

وقف كرد «اي با اين عبارات: اي دارد مزين به كتيبهدولنگه
دار في  الرضا ميرك شربتبر صومعه متبركه امام علي موسي

بي اي چوباالي اين در، كتيبه) 9(تصوير ». 937تاريخ سنه 
نصب شده » قدمگاه شاه خراسان«به خط نسخ با عبارت 

اي سنگي بر ديوار مجاور صحن، كتيبه) 10(تصوير است. 
در اين كتيبه ق قرار دارد. مسجد فرط 1082به تاريخ 

  )11(تصوير خوانده شده است. » يمسجد رضو«
 44×32در موزة آستان قدس رضوي سنگ محرابي (

شود كه گهداري ميمتر) از سدة ششم هجري نسانتي
است. از آنجا كه (ع) امام رضاهاي آن هجرت موضوع كتيبه

نام حجار آن با حجار محراب فراشاه يكي بوده و از حيث 
هاي سنگي سدة ششم ناحية طرح و صورت مانند محراب

متعلق به مسجد فرط  يزد است، ايرج افشار آن را محتمالً
). متن 920ـ917و  217: 2، ج 1374دانسته است (افشار، 

هاي محراب چنين است: كتيبه
بسم اهللا الرحمن الرحيم + دوازده «حاشية اول: 

بسم اهللا الرحمن الرحيم انما «؛ حاشية دوم: »امام
وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون 

(المائده » الصلوة و يوتون الزكوة و هم راكعون
عمارة امر ب«)؛ حاشية سوم و دورة پيشاني: 55

المشهد الرضوي علي بن موسي الرضا عليه السلم، 
اهللا ابوالقسم احمد بن  حمةالمذنب الفقير الي ر

؛ »علي بن احمد العلوي الحسيني تقبل اهللا منه
هذا مقام الرضا عليه «؛ متن: »اهللا اكبر«پيشاني: 

السلم اقبل علي صلواتك و ال تكن من الغافلين، 
مائه عمل «ير: ؛ ز»شعبان سنه سته عشر و خمس

(تصوير ).917: 2، ج 1374(افشار، » عبداهللا بن مره
12(  

حمام موالنا خضر كه پس از ساخت  . حمام فرط:8. 2
حمام فرط اشتهار يافته است. روي آن به مسجد در روبه

و  در اينجا استحمام كرده (ع)معروف است كه امام رضا
كتب  اي از ايشان سر زده است. داستان مذكور درمعجزه
و  39 : 1385(مستوفي بافقي،  12تر نيز ذكر شده استجديد

41.(  
مسجد محلة قديمي مالمير يا مال امير  . مسجد مالمير:9. 2

در  )13(تصوير اثر ديگري مرتبط با هجرت امام است.
الدين] مذكور در  سلطان [قطب«آمده كه  جامع مفيدي

س علي امير قدمگاه حضرت امام الجن واالن بيرون درب مال
(همان، » موسي رضا عليه التحية و الثناء را عمارت نمود

  ).88: 1ج
در ادامة راه به سوي خراسان آثار ديگري وجود دارد 
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دهد. از يزد تا از اين راه گواهي مي (ع)كه بر عبور امام رضا
» راه بيابان«و » راه رباطات«هاي طبس راهي است كه به نام

هاي اصلي.  ت و هم از راهاين راه هم كهن اس شهرت دارد.
بنا بر مفاد برخي از منابع، يزدگرد سوم در حين ورود سپاه 
اسالم از يزد كوچيد و به راه طبس متوجه خراسان شد و 
لشكر اسالم به يزد آمد و از عقب يزدگرد به راه طبس 

). ناصر خسرو قبادياني در 53ـ 52: 1357روان شد (كاتب، 
ه طبس رفت. وي بخشي از اش از اصفهان بمسير بازگشت

همين راه را پيمود. شاه عباس صفوي از اصفهان از اين راه 
به قصد زيارت بارگاه امام ثامن رفت و نادرشاه نيز 

، 1379لشكرش را از همين راه به اصفهان رساند (حكمت، 
  ).110ـ 109: 1ج 

ها و سبب ناميده شدن اين راه به رباطات وجود رباط
اين راه است. اين راه، رباطات كهني منازل متعدد بر سر 

دهند. عالوه بر آنكه ذكر دارد كه بر ديرينگي آن گواهي مي
آنها در كتب مسالك آمده، آثار و بقاياي چندي از آنها هم 
اكنون برجاست. براي نمونه رباط كهنه انجيره و رباط 

  توان نام برد.چشمه شتران را مي
 بقعة جنب در مسجدي هايويرانه مسجد خضر: .10. 2

 علي كه است مشهور عامه نزد كه است فهادان احمد شيخ
، 1374 افشار،( اند گزارده نماز آنجا در الرضا موسي بن
 محمد ضياءالدين خواجه استحداثات از مسجد .)258 :2ج

  .)126 :1389 جعفري،( است ق788 سال به وزير
راه پس از يزد منزل انجيره است كه از  . آثار خرانق:11. 2

امروز يزد به خراسان بر كنار است. منزل ديگر خرانق 
است. بيرون روستاي خرانق كاروانسرايي است. پشت اين 
كاروانسرا و متصل به آن بناي كوچكي از خشت وجود 

اين بنا  )14(تصوير منسوب است. (ع)دارد كه به امام رضا
شهرت دارد و عمارت آن » مشهدك«زيارتگاه است و به 

اي در اينجا ـ نوشتههن نيست. اما به استناد سنگ چندان ك
ـ بنيان اين زيارتگاه  13خوانده شده يادگارهاي يزدكه در 

ق  595تا  592رسد و از به پيش از قرن ششم هجري مي
: 1، ج1374به علت خرابي، تجديد بنا شده است (افشار، 

  ). متن كتيبه چنين است:177
-لي بن موسيبتاريخ سنه ست و تسعين و مائه ع«

الرضا اينجا رسيده است و درين مشهد فرود آمذ 
و مقام كرد و به تاريخ اثني و تسعين و خمسمائه 
مشهد خراب بوذ و از جهد (؟) بوبكر بن علي ابي 

اهللا فرموذند و به دست ضعيف پرگناه نصر رحمة 
بن محمد بنا واكرده شذ. كتبه  بن علي يوسف

يوسف بن علي بن محمد في شهر ربيع االول سنه 
). 177(همان: » خمس و تسعين و خمس مائه

  )15(تصوير 
در بيرون قلعة خرانق بقعة كوچك نوسازي هست. 

داري بود كه اين بقعه پيش از اين، بناي گلين كوچك گنبد
. )173همان: (هيچ سنگ و كاشي و اثر قديمي نداشت 

مزار يكي از خدام سرير «صفاءالسلطنه از اين بقعه به عنوان 
ياد كرده است » اهللا عليه در خارج قلعهارتضا صلوات

  .)48: 1382ناييني،  مشتاقي(
بعد از خرانق و پس از چند منزل  بادام:. آثار پشت12. 2

بادام واقع است. در اين روستا دو آرامگاه به روستاي پشت
هيم و زيد بن موسي بن جعفر وجود دارد. بنا به هاي ابرا نام

هاي دورة قاجار، اشخاص مدفون  روايات افواهي و سفرنامه
عازم خراسان شده و  (ع)در اين بقعه به قصد ديدن امام رضا

 .)45همان: (در اين مكان ديده از جهان فرو بسته اند 
  )16(تصوير 

 از اينجا تا طبس و سپس نيشابور ـ كه در قرن سوم
هجري شهر معظمي بود ـ راه درازي است، اما در اين راه 

خوريم. منتسب باشد بر نمي (ع)به آثار متقني كه به امام رضا
امتداد همه مسيرهاي مفروض به  . قدمگاه نيشابور:13. 2

رسد و هيچ و سند و خبري نيست مبني بر اين نيشابور مي
ه آنجا مؤيد به اين مكان نيامده باشد. قدمگا (ع)كه امام رضا
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گذر امام از آنجا و ورود به نيشابور است. قدمگاه امام 
در بيرون شهر نيشابور در ميان باغ بزرگي قرار دارد.  (ع)رضا

ق دستور بناي قدمگاه 1021شاه عباس صفوي در سال 
زمان با توسعة صحن عتيق آستان رضوي  نيشابور را هم

نايي ). اين قدمگاه ب205: 1382صادر كرد. (مولوي، 
هايي در مانند با گنبدي بلند است. اين بنا با نقاشيكوشك

داخل و كاشيكاري در بيرون مزين شده و جملگي از عصر 
صفوي است. سنگي كه اثر كف پاي بر آن نقش بسته در 
قدمگاه نصب شده است. ظاهراً زيارتگاه و باغ را بر بقاياي 

  )17(تصوير  تر ساخته اند.مكاني كهن

  و منازل آن راه بر مروري. 3
تا آنجا  (ع)با توجه به اين كه مسير واقعي هجرت امام رضا

كه ميسر و ممكن بود به استناد اخبار و روايات و آثار و 
امكنه تاريخي شناخته شد. مختصات و منازل راه را بر 
اساس منابع تاريخي نزديك به سدة سوم هجري از اهواز تا 

ين كار آن است كه بگوييم كنيم. هدف از انيشابور مرور مي
اي بوده است و اين راه در آن روزگار راه مهم و شناخته

در اين مسير را امري محتمل و نزديك به  (ع)سفر امام رضا
  توان پنداشت.واقع مي

 و ها منزلگاه و كهن مسير كردن پيدا در ما روش
 كهن تاريخي جغرافياي هاي كتاب كه بود اين آن منضمات

 و ديگر كتب را صورة االرض و ممالك و مسالك چون
 و منزل به منزل را خراسان راه هاكتاب اين. كرديم بررسي
 زماني فاصلة سويي از. اند  كرده توصيف مرحله به مرحله

 و نيست دور )ع(رضا امام هجرت تاريخ با ها كتاب اين
 كه است همان تقريباً امام مسير كه كرد تلقي چنين توان مي
  .است شده گفته منابع اين در

مسالك و اصطخري مورخ سدة چهارم هجري در 
راه بصره به اهواز را هفت مرحله ذكر كرده است  ممالك

). راه اهواز به فارس را به سمت 94: 1368(اصطخري، 

اند؛ از جمله اين كه پس از  ارجان به چند صورت گفته
االهواز به ازم و سپس عين، وادي الملح (درة نمك)،  سوق
). 221: 1370رسد (ابن رسته،ان، دهليزان، و ارجان ميخابر
 يا( مرحله يازده كه رودمي شيراز سوي به راهي ارجان از

 ،)هبر( عقارب راشتن،: است بوده فرسخ 61 داشته و) منزل
 كركان، نوبندجان، خوبذان، درخيذ، حماد، خان بيذك،
: 1345حوقل،  ابن(شيراز  آخر در و جويم، خالر، خراره،

» راه خراسان«. ادامة اين مسير، راهي است كه به )54
پيوندد. از شهرت دارد و به ابركوه (ابرقو) و دنباله آن مي

شده. هاي شناخته شيراز تا ابركوه پنج مرحله است با منزلگاه
پس از شيراز، رزقان واقع شده، سپس راه با عبور از 

وندد. ادامه پي اصطخر، بيرقريه، كهمند، و ديه بيد به ابرقو مي
شير، جور، قلعة  راه از ابركوه تا يزد چهار مرحلة ديه

مجوس، و شهر كثه در حومة يزد برشمرده شده است 
  ).115(همان: 

هاي راه رباطات و راه بيابان راه يزد به طبس به نام
شهرت دارد. از يزد تا طبس يازده مرحله و منزل با اين 

ل سياه و سفيد، آبخيزه، خرانق، ت ترتيب ذكر شده است:
بادام، رباط محمد، ريگ، مهلب، رباط ساغند، رباط پشت

سوي طبس   حوران، چشمة رادخره، و بشتاداران كه بر يك
). از رباط تا بشتادران 190- 189: 1368است (اصطخري، 

در اطراف طبس شش منزل نام برده شده، كه رباط محمد، 
اران از ريگ، مهلب، رباط حوران، چشمة رادخره، و بشتاد

: 1368؛ اصطخري، 147: 1345(ابن حوقل،  آن جمله است
به طبس محل ترديد است.  (ع)ورود امام رضا). 190ـ189

گذرد. از بشتادران در حوالي زيرا راه از بيرون طبس مي
طبس تا ترشيز پنج منزل شمرده شده كه بن، زاذونه، ريكن، 

ابن اسنيشت، و ترشيز در حومة پشت نيشابور بوده است (
). از ترشيز تا نيشابور پنج منزل است 148، 1345حوقل، 
). از سرخس تا مقصد مرو شش منزل 145-144(همان: 

). 222، 1368ذكر شده است (اصطخري، 

114



 روايات بر بنا و تاريخي اماكن و آثار اساس بر مجموع در
 مرو تا مدينه از )ع(رضا امام مسير كه گفت توان مي اخبار و

 ارجان ،)اهواز( االهواز سوق بصره، مدينه،: است بوده چنين
 اسالميه( فراشاه پشت، توران شير، ده ابرقو، ،)فعلي بهبهان(

  .مرو و نيشابور، بادام،پشت خرانق، يزد، تفت، ،)كنوني

  گيري نتيجه
 براي مأمون جبر و تهديد به ق200 سال به )ع(رضا امام

 از. دكر ترك مرو قصد به را مدينه عهديواليت پذيرش
 كه شهرهايي نام ذكر و اخبار و روايات و مورخان گفتة
 جناب آن هجرت براي مسيرهايي شده، وارد هابدان امام
 روايات و اخبار از بعضي سويي از. كرد فرض توان مي

 روزگار آن سياسي اوضاع سبب به كه است آن از حاكي
 و جنوبي نواحي از را )ع(رضا كه امام شد بر آن مأمون
 اگر رواين  از .بخواند فرا اش دارالخالفه به ايران مركزي
 كنيم استناد مذهبي روايات و تاريخي اخبار اين به بخواهيم

 زيرا مانيم. مي در هجرت واقعي مسير تبيين و تعريف در
 واحدي و مشخص مسير به منابع از دسته اين اتكاي به

 و خطاها تصحيح براي رو اين از. يافت دست توان نمي
 ياري ديگري مستندات از بايد مي متون اين ابهامات رفع

 نه و بيانجامد مطلب وضوح به كه آن شرط به گرفت،
  تر.بيش تشتت
 تاريخيِ اماكن و آثار به كه بود اين تحقيق اهداف از يكي

 مورد سنديت منظر از كه ـ )ع(رضا امام هجرت با مرتبط
 آنها نقش و شود نگريسته المسائل حل  ديدة به ـ اعتماد اند

و  آثار ايران در. شود داده نشان معماري تاريخ مطالعات در
 خورده پيوند )ع(رضا امام هجرت به كه هست بناهايي
 كتيبه و مشهد، مزار، قدمگاه، مسجد، تربيش آثار اين. است
 به) كاشي و سنگ از اعم( ماندهباقي هاي كتيبه در. است

 و دربارة آثار. است شده اشاره )ع(رضا امام سفر به صراحت
 نخست آنكه اين: است گفتني نكته چند نظر مورد اماكن

 و جنوبي صفحات از جناب آن كه دهد مي نشان آثار
 بر عالوه كه آن ديگر. است رفته مرو به ايران مركزي
 راه سر بر اغلب آثار اين نيشابور قدمگاه و ارجان مسجد
 اين ترين قدمت كهن و گرفته قرار يزد خاك در و خراسان

  .گردد بازمي هجري ششم قرن به آثار

  ها: نوشت پي
ق و نزديك به شهادت امام 284تاريخ مرگ مسعودي سال  -1

رضا است.
شان ارادتمندان شهرهاي مهم شيعي آن روزگار كه ساكنان -2

ائمة اطهار بودند از اين قرار اند: كوفه، قم، كاشان (قاشان)، 
نشين نك: دربارة شهرهاي شيعهري، ورامين، آوه، و سبزوار. 

.587و  586، براي نمونه ص النقضقزويني رازي، 
و مردم سردسير ـ شيراز و اصطخر و پسا ـ مذهب سنت و « -3

جماعت دارند بر مذهب اهل بغداد، و فتوي به مذهب اهل 
حديث كنند. و در پارس گبركان و ترساآن و جهودان باشند، 

هاي  ن اندكي باشند، و كتابو غلبه گبركان دارند. و جهودا
گبركان و آتشكد[ه]ها و آداب گبركي هنوز در ميان پارسيان 
هست. و به هيچ واليت اسالم چندان گبر نباشد كي در 

(اصطخري، ». واليت پارس ـ كي دارالملك ايشان بودست
1368 :121(  

اين ماجرا كه به طور متواتر نقل شد از اين قرار است كه ابن  -4
به سند معتبر از ابوالحسن صائغ نقل كرده  عيون بابويه در

كند كه او گفت: در است كه وي از عم خود روايت مي
اهواز من در خدمت حضرت رضا بودم و در باب كشتن 
رجاء بن ابي ضحاك كه مأمور حركت دادن آقا علي بن 

كردم، آن بزرگوار مرا از موسي بود با آن سرور مشورت مي
خواهي بكشي نفس مؤمني را : آيا ميقتل نهي فرمود و گفت

به عوض نفس كافري؟ پس آن جناب به مردم اهواز فرمود 
شكر براي من طلب نماييد. بعضي كه عارف به قدري ني

شكر در داند نينمي حق امام نبودندگفتند اعرابي است
شود [...] باالخره جمعي آمدند حضور تابستان يافت نمي

شكر نزد ما ردند قدري نيالرضا عرض كمبارك آقا علي
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ايم (هروي  موجود است كه آن را براي بذر ذخيره نموده
  ).76، ص1326

در خصوص  البلدانمرآت خان اعتمادالسلطنه در  محمدحسن -5
استناد كرده و نماز  تحفة العالممسجد جامع شوشتر به 

پايه دانسته اي بيدر اين مسجد را گفته (ع)خواندن امام رضا
ر مساجد و بقاع و مزارات متبركه شوشتر ـ ذك«است: 

تفصيلي در باب مساجد و بقاع و  تحفة العالمصاحب 
مزارات شوشتر نگاشته و ما همان نگارش وي را پيروي 

نماييم، چه اطالع او در اين باب كامل و اقوال او سند  مي
ترين مساجد شوشتر،   تواند بود. وي گفته است: قديمي مي

وام را اعتقاد اين است كه حضرت مسجد جامع است و ع
الرضا ـ سالم اهللا عليه ـ در آن مسجد نماز  علي بن موسي

گزارده است. ولي اين حرف را اصلي نيست. زيرا كه بناي 
اين مسجد بعد از وفات آن حضرت بوده است. ولي ممكن 
است كه در سفري كه آن بزرگوار متوجه خراسان بودند، در 

حرا بوده نماز گزارده و بعدها اين محل كه در آن وقت ص
» به اين شرافت اين مسجد را آنجا بنا كرده باشند

  ).701-700: 1، ج البلدان مرآت (اعتمادالسلطنه، 
اي بر ايشان از اهواز خارج شد عده (ع)هنگامي كه امام رضا -6

زنده است.  (ع)توقف كردند و گمان برند كه امام موسي كاظم
طعم مرگ را چشيده چنان كه ايشان فرمود كه آن حضرت 

  )51: 1387منش  طالب چشيد (عرفانعلي بن ابي
بنا به خواهش اهل علم نيشابور اشاره به حديثي  (ع)امام رضا -7 

شان كردند كه از پدرشان شنيده بودند كه به ترتيب از پدران
نقل شده بود كه فرموده بودند، شنيدم از جبرئيل  (ع)تا پيامبر

رمود: منم خدايي كه نيست جز من كه گفت خداوند ف
خدايي، پس مرا عبادت كنيد. هر كس ال اله اال اهللا بگويد 
داخل شده است در قلعه من و هر كس داخل شود در قلعه 

  من ايمن است از عذاب من.
 8  .freer gallery

نوشته اكنون در ميراث فرهنگي استان يزد .  اصل اين سنگ9
شود.نگهداري مي

رز بن عالءالدوله اميرعلي آخرين امير كاكويه پس از فرام  - 01
ق به امارت يزد رسيد و در نبرد سلطان سنجر با 513

ق كشته شد و چون پسري نداشت، 536قراختاييان در 
. به 114: 1368سنجر يزد را به دختران او داد. (سجادي، 

) 83ـ 82: 1؛ مستوفي، ج66ـ 65؛ كاتب، 38نقل از جعفري، 
الدوله در حكمت و فلسفه يونان دست داشت و فرامرز عالء

اند. وي در يزد آثار و عمارات  دانشمندان او را ستوده 
-فراواني پديد آورد كه از جملة آن برپايي مشاهد و قدمگاه

ق بوده است 512هاي علي بن موسي الرضا در فراشاه در 
).114(همان 

ـ 21، ص موقوفات يزدبه نقل از عبدالوهاب طراز، كتابچه   -11
22.

اي داشت داستان از اين قرار است كه در آن زمان يزد شحنه -12
الدين يزدي كه مبروص شده بود و براي به نام سلطان قطب

كرد تا كس او را نبيند. حضرت حمام كردن آن را قرق مي
در حمام فرط رفته و آب گرم بر بدن او ريخته و  (ع)رضا

- بال امام رفته توبه مييابد. وي به دنمرض برص او شفا مي

شود و كند و خواستار مفارقت روح از بدن خويش مي
: 1385يابد (مستوفي بافقي، دعاي او درجة قبول مي

).41ـ39
اين سنگ مفقود شده است اما تصوير آن در يادگارهاي يزد  -13

ثبت شده است.

  نابعم
. صورة االرض ،)1345( ابن حوقل، محمد بن حوقل. -

  .، تهرانار، انتشارات بنياد فرهنگ ايرانترجمة جعفر شع
. ترجمه االعالق النفيسه ، )1380( ابن رسته، احمد بن عمر. -

  .تهران چانلو. اميركبير، و تعليق حسين قره
تاريخ احمد بن ابي يعقوب. ، )1356(ابن واضح يعقوبي،  -

. ترجمة محمدابراهيم آيتي. بنگاه ترجمه و نشر يعقوبي
.تهران كتاب،

شمس الشموس يا انيس محمد.  ،)1354( اويانيان،احتشام ك -
  .مشهد . ادارة كل فرهنگ و هنر خراسان،النفوس

. به مسالك و ممالك ،)1368( اصطخري، ابواسحق ابراهيم. -
  .تهراناهتمام ايرج افشار. انتشارات علمي و فرهنگي، 
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. با الشمسمطلع  ،)1362(خان.اعتمادالسلطنه، محمدحسن -
تمام تيمور برهان ليمودهي.  مقدمه و فهارس و اه

  .تهران فرهنگسرا،
البلدان مرآت ، )1368(. خاناعتمادالسلطنه، محمدحسن -

. به كوشش عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث.  ناصري
  .تهران دانشگاه تهران،

. انجمن آثار و مفاخر يادگارهاي يزد )1374( افشار، ايرج. -
  .تهران فرهنگي،

. تصحيح تاريخ بيهقي، )1383 (بيهقي، محمد بن حسين. -
اكبر فياض. به اهتمام محمدجعفر ياحقي. دانشگاه علي

  .مشهد فردوسي،
. به تاريخ يزد ،)1343( جعفري، جعفر بن محمد بن حسن. -

  .تهران كوشش ايرج افشار. بنگاه ترجمه و نشر كتاب،
. ترجمة تاريخ نيشابور )1375( حاكم نيشابوري، ابوعبداهللا. -

يفه نيشابوري. مقدمه، تصحيح و محمد بن حسين خل
.تهران تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني. نشر آگه،

آورد حكمت، شرح ره ،)1379( اصغر.حكمت، علي -
هاي حكمت شيرازي. به كوشش ها و سفرنامهمسافرت

  .تهران محمد دبيرسياقي. انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،
.  يزدمساجد تاريخي شهر  ،)1383( زاده، محمدحسن.خادم -

.تهران سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،
 ،1326 خراساني شهير هروي، محمدحسن بن محمد. -

.مشهد . شركت چاپخانه خراسان،الحديقه الرضويه
». آل كاكويه« ،)1368( سجادي، صادق و سيدعلي آل داوود. -

دايرة المعارف بزرگ در: موسوي بجنوردي، كاظم (و.). 
.تهران ف بزرگ اسالمي،. مركز دايرة المعاراسالمي

تبديل دو آتشكده به مسجد در « ،)1370( شكوهي، مهرداد. -
مجلة ترجمة ناصر نوروززاده چگيني. در: ». ابرقو و عقدا

ـ 52(بهار و تابستان)، ص  10، ششناسي و تاريخباستان
68.  

، التحفهتحفه العالم و ذيل): 1363شوشتري، ميرعبدالطيف ( -
  .، تهرانريبه اهتمام صمد موحد، طهو

. ترجمة شيخ )ع(أخبار الرضا عيون بي تا، شيخ صدوق.  -
ج. انتشارات علميه اسالميه، 2 . محمدتقى آقا نجفى اصفهانى

 .تهران
تجلي امام رضا در ميراث فرامرز. ، )1383(صابر مقدم،  -

  .[تهران/ مشهد]فرهنگي، سازمان ميراث. فرهنگي
هجرت امام  جغرافياي تاريخيجليل. ، )1387(منش، عرفان -

  . مشهد هاي اسالمي،. بنياد پژوهشرضا(ع)
.  هاي بناهاي يزدبررسي كتيبه، )1383(قوچاني، عبداهللا.  -

.تهران پژوهشگاه ميراث فرهنگي،
كتيبة كوفي محراب قدمگاه امام « ،)1375( قوچاني، عبداهللا. -

 13ش  وقف ميراث جاويدان،در ». رضا (فراشاي يزد)
.83ـ82(بهار)، ص

. تاريخ جديد يزد، )1357(احمد بن عيسي بن علي.  كاتب، -
.تهران به كوشش ايرج افشار. انتشارات اميركبير،

. ترجمة سعيد ارجان و كهكيلويه، )1359( گاوبه، هانيس. -
فرهودي. تحشيه و تصحيح احمد اقتداري. سلسله انتشارات 

  . تهران انجمن آثار ملي،
. به مفيديجامع محمد مفيد. ، )1385(مستوفي بافقي،  -

  .تهران اساطير، كوشش ايرج افشار. نشر
 .االشراف و التنبيه ،)1381( .حسين بن علي مسعودي، -

  .تهران فرهنگي، و علمي پاينده. ابوالقاسم ترجمة
سفرنامة  ،)1382( مشتاقي نائيني، علي بن محمد. -

. به اهتمام محمد گلبن. )تحفة الفقراء(صفاءالسلطنة نائيني 
  .تهران ،انتشارات اطالعات

احسن التقاسيم  ،)1385( مقدسي، ابوعبداهللا محمد بن احمد. -
  .تهران نقي منزوي. كومش،. ترجمة عليفي معرفت االقاليم

.  1. ج آثار باستاني خراسان ،)1382( مولوي، عبدالحميد. -
.تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،
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 منبع: نگارندگان).انداز ورودي (. مسجد بيرون ابركوه از چشم1تصوير 

ق كه در فرير 549پشت به تاريخ نوشتة مسجد توران. سنگ3تصوير 
  شود (منبع: قوچاني).گالري واشنگتن نگهداري مي

. بخشي از كتيبة كاشي معرق مسجد بيرون ابركوه كه نام امام 2تصوير 
معصوم علي بن موسي الرضا در آن ذكر شده است (منبع: نگارندگان).

پشت كه نام علي نوشتة مسجد توران. بخش پاييني سنگ4ر تصوي
  موسي الرضي در آن نوشته شده است (منبع: قوچاني).
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انداز مجموعة قدمگاه فراشاه (منبع: نگارندگان).. چشم5تصوير 

هاي پاي گنبد و باالي محراب . داخل گنبدخانة فراشاه: كتيبه6تصوير 
(منبع: نگارندگان).

ق كه در ميراث 512نوشتة قدمگاه فراشاه به تاريخ سنگ. 7تصوير 
شود (منبع: قوچاني).فرهنگي يزد نگهداري مي
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ق صومعة امام علي موسي الرضا، مسجد 937كتيبة چوبي . 8تصوير 
  فرط يزد (منبع: نگارندگان).

 جبهة شمالي مسجد فرط يزد (منبع: نگارندگان).. 9تصوير 

منصوب بر ديوار صومعة » قدمگاه شاه خراسان«ي . كتيبة چوب10تصوير 
  امام رضا، مسجد فرط يزد (منبع: نگارندگان).

ق منصوب بر ديوار 1086نامه به تاريخ . كتيبة سنگي وقف11تصوير 
  مسجد فرط يزد (منبع: نگارندگان).
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ق كه اكنون در موزة 516. سنگ مقام حضرت رضا به تاريخ 12تصوير 
شود (منبع: موزه آستان قدس گهداري ميآستان قدس رضوي ن

  رضوي).

 : شبستان مسجد مالمير يزد. (منبع: نگارندگان) 13تصوير 

. بناي مشهدك خرانق پس از بازسازي (منبع: نگارندگان).14 تصوير

ق و باني تعمير 595نوشتة مشهدك خرانق به تاريخ . سنگ15تصوير 
  بنا (منبع: صابري مقدم).

 بادام (منبع: نگارندگان).امامزاده رباط پشت  .16تصوير 

. قدمگاه علي بن موسي الرضا در بيرون نيشابور (منبع: 17تصوير 
پروندة ثبت آثار ملي).
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شد.1نقشه مشخص لسترنج نقشه روي بر كه مرو به مدينه از رضا امام هجرت است.مسير لسترنج،ه )1337(مأخذ:
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شد.1نقشه مشخص لسترنج نقشه روي بر كه مرو به مدينه از رضا امام هجرت است.مسير لسترنج،ه )1337(مأخذ: 122



رضا. مها و آثار منتسب به اماگاهمسير حركت امام رضا از ابركوه تا طبس با معين كردن منزل .2نقشه 
(مأخذ: نگارنده) .از مجموع طول مسير، بيشترين آثار در همين محدوده برجاي مانده است
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