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نمــاد و نمــون قدمــگاه در تار یــخ شــرق ،بــا تأ کیــد بــر نــگاره
قدمگاه فالنامه تهماسبی
ناهید جعفری دهکردی* ،1سیده مریم ایزدی دهکردی
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 1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکده پژوهشهای عالی و کارآفرینی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 2استادیار گروه معارف ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/3/5 :تاریخ پذیرش نهایی)97/6/3 :

چکیده

انسان ها از آغاز تا کنون ،به قدمگاههای اشخاص برجسته ،به دیده احترام مینگریسته و آنها را نمادهایی از حضور معنویت،
قدرت و تملک میشناختهاند .نیاز انسان به اسطورهسازی و انتساب مکانهایی خاص با افراد برجسته ،موجب شده است
«فرهنگ قدمگاه» در میان بشــریت شــکل بگیرد؛ بهطوریکه نشــانههای آن از اعصار غارنشــینی تا فضا دیدهمیشــود .هدف
ایــن تحقیــق ،بررســی نمــاد قدمــگاه در فالنامه تهماســبی و ارتباط آن بــا نقوش قدمگاههــای موجود در ایران و جهان اســام
میباشد .اینکه پیشینه بهوجود آمدن قدمگاهها به چه دورهای بازمیگردد؟ آیا قدمگاهها بر اساس فرهنگ اسالمی ساخته
شــدهاند؟ نمادهای موجود درقدمگاه فالنامه تهماســبی ،برانگیخته از کدام خاســتگاه میباشــد؟ ،مسألهایســت که با روش
توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از اســناد و منابــع کتابخانــهای بــه آن پرداخته میشــود .یافتههــای پژوهش بیــان میدارد،
قدمگاههای متعددی در سطح جهان وجود دارند که پیشینه آنها ،اغلب به پیش از اسالم باز میگردد .برخی از آنها براساس
کشــف و شــهودهای شــخصی ســاخته شــدهاند و یــا متأثــر از فرهنگ هندی هســتند .ضمــن توجه به احتــرام قلبــی ایرانیان و
شــیعیان بــه امامــان و قــدوم متبــرک آنان و فرزندانشــان ،باید توجه داشــت که نــگاره قدمگاه فالنامه تهماســبی ،بــه تقلید از
نمونههای بودایی کشیده شده ولی در آن ،از نمادهای اسالمی استفاده شده و ارتباطی با قدمگاه نیشابور ندارد.

واژههای کلیدی

قدمگاه بودا ،قدمگاه نیشابور ،قدمگاههای ایران ،نگاره قدمگاه فالنامه تهماسبی.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09134843834 :نمابر.E-mail: jafari.nahid20@gmail.com ،038-32278811 :
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مقدمه
در نقاط مختلفی از ایران ،مکانهایی وجود دارند که به قدمگاه
یکی از پیامبران ،امامان یا امامزادگان نسبت داده میشود که بیشتر
آنهــا ،بــا واقعیتهــای تاریخی مطابقــت ندارند .چنان کــه برمیآید،
تعــدادی از ایــن مکانها ،آثار پیش از اســام بوده و پس از مســلمان
شــدن ایرانیان ،هویت آنها دگرگون گشــته و همچنان به حضور خود
ادامه دادهاند.
تقــدس و تیمــن قدمگاههــا ،بــه ســرآغازین دوران تاریــخ اندیشــه
برمیگردد .انســانها برای غلبه بر حس فقدان کسی ،تالش داشتند
خاطره وجود او را در مکانی حفظ نمایند .ضایعه مرگ شخصی عزیز،
بــرای بازماندگان بســیار دشــوار بــوده و نگهداری یادگارهــای یک فرد
گرامی و برجســته ،مهم تلقی میشــده اســت .اشــیاء ،اجســام ،لوازم
شخصی و حتی سخنان بازمانده از آن شخص ،به مرور مورد تبرک قرار
میگرفــت و در حــد اعالی خود ،مورد زیــارت و نیایش قرار میگرفتند.
یشــماری از مکانهــا را میتــوان یافــت کــه بــه مــدد حضــور
مــوارد ب 
شخصی خاص در برههای خاص از زمان ،شرف برخورداری از عنوان
ن وســیله بر دیگــر مکانها بالیدهاند.
«ارض اقــدس» را یافتهاند و بدا 
چنــان که امروزه در نزد مؤمنان و باورمندان ادیان ابراهیمی ،ســامی
و میانرودان یادآور حضور ابراهیم نبی و امام حســین (ع) ،فلســطین
یــادآور موســی و عیســی ،مصــر یــادآور یوســف ،حجــاز یــادآور حضــرت
محمد (ص) و ســرانجام ،خراســان یادآور تشــرف امام رضا (ع) اســت.
مردمــان مشــتاق بودنــد کــه در یــک ســرزمین مقدس ،محــل دقیق
پایگذاری و شــخص را بشناســند و با حضور در آنجا ،به شخص مورد
نظر ّ
تقرب جویند .پیشــینه نخســتین قدمگاههای ســاخته شده ،به
ً
یگــردد (تصویــر )1؛ کــه احتمــاال بــه نشــانه ملکیت
دوران ســنگی برم 
و تصاحــب زمینــی بــوده اســت .انســانهای نخســتین بــا ایــن نمــاد
میتوانســتند؛ بــود و بــاش تاریخــی خــود را در محلــی مورد مناقشــه،
اعالم و از منابع طبیعی آن ســرزمین بهر هبــرداری نمایند .این نماد را
میتــوان در حکم نشــانههای مرزی امروزی قلمــداد کرد؛ هرچند که

باورهــای انســان اولیه و تلقــی او از نظام طبیعت و جهــان ،ما را بر آن
میدارد که نشــانه یادشده را دارای مفهومی دینی نیز بهشمار آوریم.
ا گر نخستین قدمگاه بشر را از عصر سنگی بدانیم ،ردپای فضانوردان
ناســا بر روی ماه را نیز باید به عنوان آخرین قدمگاه بشــری ،در همان
راســتا ارزیابــی کنیــم (تصویر  .)2حســی برآمــده از تالش انســان برای
جاودانگــی ،مالکیــت ،عظمت و در عینحال ،معنویت .این اندیشــه
کــه پیشــینه قدمگاههــا بــه دوران اولیــه حضــور انســان بــر روی زمین
برمیگردد ،در اعتقاد قدما نیز وجود داشت .بلعمی میگوید که همه
شــهرها و آبادانیهــای موجــود بــر روی زمیــن ،قدمگاههــای حضرت
آدم ،نیای همه انسانهای روی زمین میباشد« :پس چون آدم حج
ّ
ســپری کرد ،نتوانســت به مکه بــودن به میان کوههــا اندر پس بیامد
و ِگــرد بیتالمعمــور طواف کــرد و خانه را بدرود کرد و به هندوســتان
َ
باز شــد؛ و هم بدان کوه که از آســمان فرو فرود آمده بود رفت و حوا را
با خویشــتن ببرد .چون دیگرســال همان وقت ببود ،آدم را باز آرزوی
ّ
خانــه خاســت .از هندوســتان بــه مکه آمد و خانــه را طواف کــرد و به
عرفات شــد و مناســک حج تمام کرد و به هندوســتان بازآمد و چهل
ّ
سال همچنین بود؛ وقت حج به مکه آمدی و حج بکردی و بازگشتی.
و هر کجا آدم پای نهاده اســت امروز آنجا شــهر است و آبادانیها؛ و هر
میان پای وی سه
کجا میان دو پایش بود ،امروز همه بیابان است؛ و ِ
روزه راه بــودی» (بلعمــی .)53 ،1374 ،از ایــن نظر ،همه آبادانیهای
زمین اما کنی مقدس هســتند که انسانها بایستی ضمن قدردانی از
موهبــت الهــی و برکــت حضرت آدم ،بایــد از ارتکاب هرگونــه «گناه» در
آن مکانها خودداری نمایند .نگارندگان تالش دارند در این تحقیق،
ضمــن ارائه پیشــینهای از پژوهشهــای صورت گرفتــه؛ قدمگاههای
گ بــودا و دیــن اســام را بــه اســتناد شــواهد ادبی و
موجــود در فرهنــ 
تاریخــی ،مورد بررســی قراردهند .ســپس با معرفی قدمــگاه امام رضا
(ع) در شــهر نیشــابور ،بــه ویژگیهای بصری و نمادین نــگاره قدمگاه
امام رضا (ع) موجود در فالنامه تهماسبی پرداختهمیشود.

تصویر  -1یک قدمگاه بازمانده از دوران سنگی.
ماخذ)Puttkamer, 1979, 78( :

تصویر  -2آخرین قدمگاه بشر؛ ردپای فضانورد ناسا بر روی کره ماه.
ماخذ)https://www.pinterest.dk/pin/166703623691319306 ( :
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نمــاد و نمــون قدمــگاه در تاریخ شــرق ،بــا تأ کید بر نــگاره قدمــگاه فالنامه
تهماسبی

قدمگاههای بودا
ارجاع ســابقه تاریخی قدمگاهها به حضرت آدم ،با ســرزمین هند
آمیخته شــده اســت .عالمه شــهرزوری در تاریخ الحکما نقل میکند
کــه گویند وفــات حضرت آدم در هندوســتان افتــاده ،و مدفن وی بر
کوه ســراندیب که بر ســمت قطب جنوبی واقع شــده مدفون گشــته
و این نقطه در زمان عالمه به «قدمگاه آدم» مشــهور بوده اســت (به
نقل از ابوالفضل مبارک .)93 ،1372 ،ابن بطوطه در ســال  745ق.
موفق به دیدار از این قدمگاه میشود و گزارشی جالب از آن میدهد:
«قدمــگاه ،جــای پای پدر ما آدم (س) بر صخره بلند و ســیاهی که در
محوطــه پهنــاوری واقع اســت ،قــرار دارد .جای پــا در روی صخره به
شــکل یک فرورفتگی نمودار اســت و طول آن یازده وجب میباشــد.
مردم چین در قدیماالیام محل انگشــت ابهام و اطراف آن را بریده و
با خود به معبدی که در شــهر زیتون واقع اســت ،بردهاند و از نواحی
ن جای پا،
دوردســت بــه زیــارت آن میشــتابند .روی صخره در همــا 
ّ
نــه حفــره تراشــیدهاند کــه زائریــن کفــار ،زر و یاقــوت و جواهــر در آنها
میگذارند .فقرا که به مغاره خضر میرســند ،بر هم پیشی میجویند
تــا خود را زودتر به قدمگاه رســانیده ،این نذرهــا را تصاحب کنند .ما
آنجــا کــه رســیدیم جــز چند ســنگ کوچک و مقــدار کمی طــا که به
راهنمای خود دادیم ،چیزی نیافتیم .رســم چنان اســت که ّزوار سه
روز در مغــاره خضــر میماننــد و صبحهــا و عصرهــا به زیــارت قدمگاه
میروند؛ ما نیز به همین ترتیب عمل کردیم .بعد از سه روز به جاده
ماما بازگشــته به مغاره َشــیم که همان َشیث پسر حضرت آدم باشد،
رسیدیم» (ابنبطوطه.)254 ،1370 ،
شــکی نیســت کــه گــذرگاه منســوب بــه حضــرت آدم ،از اما کــن
مذهبــی ادیــان هنــدی بــوده و در دورههــای اســتیالی مســلمانان
بر شــبهقاره هند ،تالش شــده اســت روایاتی منطبق با آیین اســام
در مورد آن ســاخته شــود .در سراســر هند و دیگر مناطقی که آیین
بودایی در آنها رواج دارد ،قدمگاههایی ثابت و سیار از بودا و برخی

دیگــر از مقدســین ادیان هندی دیده میشــود و حتی در گذشــته،
عــدهای از طریــق تراشــیدن قدمگاههایــی از ســنگ و فــروش آن به
دیگــران ،گــذران زندگــی میکردهانــد .کوهی را کــه ابنبطوطه از آن
بــاال رفتــه و به زیارت قدمــگاه پرداخته بود ،امــروزه در زبان پیروان
2
مذهب برهمایی ســیالن ،با نام کوه «ســمن» 1و قله آن را ســامناله
مینامنــد .بودائیــان بــر ایــن عقیدهانــد که بــودا هنگام بازگشــت از
مالقــات یکی از ســاطین ســیالن ،به آن جزیره رفته بــود و هنگامی
کــه بــه حالت پــرواز از آنجا بازمیگشــت ،پایش به قلــه برخورد کرد و
جــای پایــش بر آن قلــه بهجا ماند کــه آنرا «ســریپد» 3یعنی جای
پــای مقــدس میخواننــد و از نقاط مختلف جهان بــرای زیارت این
قدمگاه به سیالن میروند « .فاهین» زائر بودائی چینی که در قرن
پنجم م قریب به  2ســال در ســیالن اقامت کرده اســت ،در اینباره
چیــزی ذکر نمیکند و کتاب توصیــف ملتهای خارجی (اواخر قرن
ســیزدهم م) نیــز که شــرحی بــه آن اختصــاص داده ،از قدمگاه بودا
سخنی به میان نمیآورد ،بلکه مینویسد« ،در کشور سیالن کوهی
اســت بنــام ســیلون فــی 4کــه در بــاالی آن جای پای انســان بســیار
بزرگــی یافــت میشــود کــه بیــش از  7پــا درازا دارد و مشــابه همین،
جــای پــای دیگری نیز در دریــا بهفاصله  300لی از کــوه وجود دارد»
(فاروقی.)303 ،2536 ،
بســیاری از قدمگاههایــی کــه امــروزه در مناطــق بودایینشــین
ً
جهــان یــا مناطقــی که قبــا پیــروان آیین بــودا در آن زندگــی و کنش
داشــتند ،جنبــه تبــرک و تقــدس دارنــد و نشــان از حضور بــودا در آن
مناطق ندارند .برخی از اینها ،قطعات تراشیده شده از سنگ هستند
و بهراحتــی قابــل جابهجایــی هســتند و پیــروان بــودا بــرای نزدیکــی
بــه روان پیامبرانشــان و پدیــداری حــس معنــوی ،از آن نگهــداری
میکننــد .بودائیان ،ســطح ایــن قدمگاهها را با نشــانها و نمادهای
مختلفــی نظیــر نمــاد صلیــب شکســته ( ) میآرایند .نماد یادشــده

جدول  -1قدمگاههای بودا.

قدمگاهی منسوب به بودا ،قندهار  /دره سوات (پا کستان) ،سدههای دوم یا سوم پس از میالد.
ماخذ)http://www.onmarkproductions.com/html/footprints-bussokuseki.html( :
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.1 ادامه جدول

.قدمگاه بودا در ژاپن

)日本の仏像
Japan’sBuddha
Buddha
Statues,
9. Aug.
2007 edition>مجله
日本の仏像,,Japan's
Statues,
9. Aug.
2007 edition>
؛ به نقل از ؛ به نقل از مجلهhttp://www.onmarkproductions.com/html/footprints-bussokuseki.html( :ماخذ

. استان پختونخواه، یافتهشده از گذرگاه خیبر،قدمگاه بودا
)http://sites.asiasociety.org/gandhara/exhibit-sections/buddhas-and-bodhisattvas( :ماخذ

.قدمگاه بودا در هند
.قدمگاه بودا در ژاپن
https://xerion81.deviantart.com/art/The-feet-of-the-Bud�( : ماخـذذhttp://www.onmarkproductions.com/html/footprints-bus� (  :ماخذ
)dha-76638095
)sokuseki.html

73
نمــاد و نمــون قدمــگاه در تاریخ شــرق ،بــا تأ کید بر نــگاره قدمــگاه فالنامه
تهماسبی

از دیربــاز در شــبهقاره و ایــران رایــج بوده اســت .در پرستشــگاههای
میترائی ،اشیاء گونا گونی از این نماد یافت شدهاست و پس از اسالم
نیز در گرهچینیهای اما کن مذهبی ،از آن بهره میبردند (جدول .)1

قدمگاهها در اسالم
قدمگاههای بســیار زیادی نیز در جهان اســام وجود دارند که در
مناطــق وســیعی از آفریقا تا شــبهقاره هنــد پرا کنده هســتند (جدول
 .)2این امر که مســلمانان نخستین به شخص حضرت محمد (ص)
احترام زیادی قائل بودند ،امریست که نیازمند اثبات نیست .اعراب
مســلمان ،محــل حضور حضــرت ،جامهها و تمام یادگارهای ایشــان
یشــمردند و پــس از وفــات وی نیز ،یکی از اشــتغالهای
را محتــرم م 
ذهنیشــان ،ذکر جمال و شــمایل نبی بود که برخی از آنها به صورت
مکتــوب در خــال آثــاری نظیــر طبقــات ابــن ســعد و شــمایلالنبی
ترمــذی بــه ما رســیده اســت .امــا وجــود قدمگاههــا در صدر اســام،
مــورد شــک و تأمل اســت .پیامبر اســام (ص) و خلفای نخســتین و
امیرالمؤمنیــن (ع) ،ســفارش زیادی میکردند کــه از هرگونه تقرب به

اشیاء و اجسامی که واسطه بین حق و بندهاش میشد ،بپرهیزند و
این امر را یادآور دوران شرک و بتپرستی میدانستند.
علیرغــم تأ کید اســام ،پس از چند ســده قدمگاههایی در گوشــه
و ا کنــاف جهــان اســام پدیدار شــدند کــه مهمتریــن آنهــا عبارتند از:
بیتالمقدس [مســجد االقصی]؛ هند [مسجد شــاهعالم احمدآباد]؛
ترکیه [موزه توپکاپی اســتانبول]؛ مصر [مســجد امام شــفیعی ،قاهره
مقام سید احمد البدوی ،طنطا و مقام سلطان ابوالنصر محمودی]؛
سوریه [مسجد الکریمیه حلب]؛ قبرس[مسجد دوغانچی ،خانه موالنا
شـ�یخ ناظـ�م ،لفکـ�ه] (.)Mahmood Begg Naqshbandi, 2014, 12
نکتــه مهــم در بررســی تاریخچــه قدمگاههای ذکرشــده این اســت
کــه غالب آنها ،از روایات شــفاهی و اعتقادات محلی مبتنی بر الهامات
شخصی و یا نقش یک فرد محلی در ساخت یا پیدا شدن آنها پیروی
ً
میکننــد .از این روی ،آثار موجود ،صرفا نیایشــگاهها و اما کن مقدس
مذهبی قلمداد شده و نمیتوان آنها را با بطن و متن اسالم پیوند داد.
ّ
قدمــگاه حضــرت ابراهیــم (ع) در مکــه مکرمــه ،معروفتریــن
قدمــگاه جهان اســام اســت که همــه مذاهب اســامی بــر آن توافق
دارنــد .اعتقــاد اعــراب قبــل از اســام بهخصــوص خانــدان قریــش به

جدول  -2قدمگاههای جهان اسالم.

قدمگاهمسجدسیداحمدالبدوی،مصر،شهرطنطا.
قدمگاه مقام حضرت ایوب انصاری ،استانبول.
قدمگاه پیامبر در موزه توپکاپی ،استانبول.
ماخذ )Mahmood Begg Naqshbandi, 2016, 16( :ماخذ )Mahmood Begg Naqshbandi, 2014, 17( :ماخذ)Mahmood Begg Naqshbandi, 2014, 20( :

ّ
قدمگاه حضرت ابراهیم در مکه مکرمه.
قدمگاه مسجد الکریمیه ،سوریه ،شهر حلب.
قدمگاه در روستای دوغانچی ،قبرس (شمالی).
ماخــذhttp://siilikarastirmalari.blogspot. ( :
ماخذ)Mahmood Begg Naqshbandi, 2014, 21( :
ماخذ)Mahmood Begg Naqshbandi, 2014, 23( :
)de/2014/10/makam-ibrahim.html?m=1
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مقــام ابراهیــم نبــی ،ممکن اســت زمینهســاز پیدایش این اثــر در آن
دوره شده باشد که پس از ظهور اسالم نیز احترام و منزلت آن حفظ
شــده اســت .احترامی که به این مکان میگذاشــتند ،به آن پایه بود
کــه اعراب به آن ســوگند میخوردند و در دیوان منســوب به حضرت
علی(ع) ،بیتی در اینباره وجود دارد« ،ســوگند به حجراألســودی که
بدو تبرک جســته و هنگام ســحر و بامداد وشــب او را درآغوش دارند
و ســوگند به قدمگاه با طراوت ابراهیم در ســنگ که با دو پای برهنه
خود بر آن ایستادهاست»( 5کردی مکی.)178 ،1378 ،
در ســده نهــم ه ــ ،عبدالرحمــن جامــی عــارف و شــاعر نامــدار در
تحفةاالبــرار ســخن از زیــارت و دیدهســایی بــه ایــن جایــگاه مقــدس
میراند و گوید:
سوی قدمگاه خلیلاهلل آی
پا چو نیابی بهرهش دیده سای (جامی)64 ،1898 ،
امـ ـ ــا گویـ ـ ــا اعتقاد بـ ـ ــه واقعیـ ـ ــت تاریخی ایـ ـ ــن جایـ ـ ــگاه ،از نظر
برخی مسـ ـ ــلمانان ،مورد پرسـ ـ ــش و اعراض بوده و آن را برسـ ـ ــاخته
میپنداشتهاند .خاقانی گوید:
چند رصدگاه پیل بر ره دل داشتن
چند قدمگاه پیل بیت حرم ساختن (خاقانی شروانی)321 ،1316 ،
مســاجد و زیارتگاههایــی کــه در آنهــا قدمگاهــی از انبیــا و اولیــا

تصویر  -3بنای قدمگاه امام رضا (ع) در نیشابور.
ماخذ) http://www.momtaznews.com( :

تصویر  - 4نقش قدمگاه امام رضا (ع) در نیشابور.
ماخذ)http://www.momtaznews.com ( :

نگهــداری میشــود ،ممکــن اســت پــس از شناســایی یــا ســاخت
قدمگاههــا بنــا شــده باشــند .احتمــال اینکــه شــخص شــاخص و
برجســتهای در یک مکانی حضور داشــته و یا عمل خاصی در آنجا از
سوی صادر شده باشد ،علت و انگیزه الزم را برای ساخت یک بنا در
دور آن و تبدیــل آن بــه یک عبادتگاه تأمین میکرده اســت .مســجد
براثــا در بغــداد ،نمونــهای از ایــن مواضــع اســت کــه گفتــه میشــود
تعــدادی از پیامبــران و اولیــای پیــش از اســام در آن نمــاز گزاردهاند
(مقدس.)274 ،1388 ،

قدمگاههای ایران
تعــداد بســیار زیــادی از قدمگاههــا در ســطح ایــران شــناخته
شــدهاند .اختصــاص اغلــب آنهــا بــه امامــان و امــامزادگان ،نشــان از
آمیختگــی اعتقــاد بــه قدمگاههــا با فرهنگ شــیعی دارد .در سرتاســر
کشور ،جاهایی را میتوان یافت که از نظر بومیان آنجا ،قدمگاه یکی
از امامان یا اولیای دین است .غیر از امام رضا (ع) که عزیمت ایشان
بــه ایــران زمیــن ،امــری تاریخی محســوب میشــود ،حضــور تاریخی
و فیزیکــی دیگــر امامــان در این پهنــه جغرافیایی ،به اثبات نرســیده
است .مهمترین قدمگاه شناخته شده در ایران که اختصاص به آن
امــام دارد ،در نیشــابور واقــع شــده و محــل زیارت شــیعیان و راهیان
حــرم امــام رضا (ع) در مشــهد اســت .نقشــی از ردپایی حک شــده بر
ســنگ وجود دارد که گفته میشــود اختصاص بدان امام همام دارد
و در ســاختمان قدمگاه که به شــکل کوشــکی هشت ضلعی ،در مرکز
بــاغ قدمگاه اســت ،محفوظ اســت (تصاویــر  3و  .)4نظیر این نقش،
در تکیــه معاونالملــک در کرمانشــاه موجود اســت (تصویر  .)5گفته
میشــود این قدمگاه نیز متعلق به ایشــان در طی منازل بین مدینه
تا مرو میباشد.
در پیرامــون قدمــگاه نیشــابور ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اثــر پای
موجــود در آن ،هنــگام وضو گرفتن حضرت بر کنــار حوض آبی ایجاد
6
شــده که جاری شــدن آب نیز در نتیجه معجزه حضرت بوده است.

تصویر  -5قدمگاه امامرضا ،تکیه معاونالملک ،کرمانشاه.
ماخذ)http://khabarone.ir/news( :
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ایــن بنــا دارای گنبــد زیبای نیلگون فیــروزهای با کاش ـیهای نفیس
هندســی و نقاش ـیهای گیاهــی دیــواری منحصــر بــه فــرد اســت؛ در
دورههــای مختلــف تاریخــی ،مجموع ـهای میانراهــی بــرای تفـ ّـر ج
و زیــارت مســافران در پیرامــون قدمــگاه شــکل گرفتــه کــه شــامل،
کاروانســرا ،آبانبار ،حمام و مکانهایی جهت اقامت و بیتوته زائران
و مســافران بــوده اســت .شــکل اصلــی بــاغ کنونــی کــه بــه چهــار باغ
معروف اســت ،در دوران صفوی و به دســتور شاهعباس اول احداث
شد؛ در دورههای بعدی به دستور شاهسلیمان صفوی و ناصرالدین
شــاه قاجــار بــر روی مجموعه بنا و بــاغ معروف آن که به بــاغ قدمگاه
معروف اســت ،انجام شــده اســت (حســینی و ّ
محمد نصب،1392 ،
69-68؛ اطلــس حــرم مطهر رضــوی .)35 ،1395 ،آخریــن مرحله از
مرمت و بهســازی مجموعه ،در ســال  1350توسط سازمان حفاظت
آثار تاریخی آغاز شده که تا به امروز ادامه دارد این بنا به شماره 236
در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قرائنی در دســت اســت که برخی از قدمگاههای شــناخته شــده،
پیــش از اســام نیز به عنــوان مکانهایی ارجمند و مینوی شــناخته
میشدهاند و پیروان آیین زرتشت ،در آنها به نیایش میپرداختهاند.
بــه اســتناد برخــی دادههــای تاریخــی ،گمان م ـیرود قدمــگاه فعلی
نیشابور ،محل قرارگیری آتشکده آذربرزینمهر در پیش از اسالم بوده
اســت (مفــرد کهــان .)8 ،2008 ،ا گر روایت اســکندربیگ ترکمان را از
بازســازی قدمگاه شــاهپور کســری در مشــهد مقدس در نظر بگیریم
(اســکندربیک ترکمــان ،)1110 ،1350 ،احتمــال اینکــه برخــی دیگــر از
قدمگاههــا نیــز بازمانــده از روزگار پیــش از اســام بــوده باشــند ،قوت
میگیــرد .قدمــگاه موجــود در دشــت ارژن ،یکــی از نمونههــای بــارز
ارتباط قدمگاههای ایران باســتان به ایران پس از اســام میباشــد.
ایــن قدمگاه ،در مجموع ـهای زنجیرهوار از قدمگاههایی قرار دارد که
در جنــوب ایــران یافت میشــوند .اطراف خلیجفــارس ،در کنارهها و
جزایــر آن و دریــای عمان و مناطــق کرمان و بلوچســتان و هرمزگان،
قدمگاههــای منســوب بــه حضرت خضــر (میرشــکرایی)43 ،1382 ،
و دیگــر پیامبــران و امامــان و امــامزادگان شــیعه دیــده میشــوند.

سدیدالســلطنه مینابــی در ســفرنامه خــود پیرامــون بازدیــدش از
قدمــگاه حضــرت ســلمان مینویســد« :منــزل امشــب دشــت ارژن
اســت .دو ســاعت از شــب گذشــته از گردنــه پیــرزن خارج شــده و به
دشت مسطح وسیعی رسیده و چراغهای دشت ارژن از دو فرسنگ
مســافت پیــدا بود .ســاعت چهــار وارد و در قدمگاه حضرت ســلمان
منــزل نمودیم .قدمــگاه عبارت از اطاق وســیعی اســت و برابر دروازه
حجره حوض کوچک مربعی است .گویند سلمان فارسی در آن بدن
شســته اســت و حوض از آب چشــمه سرشــار شــود و میانه قدمگاه و
کــوه ،پنجــاه قدم و چشــمه در دامنه آن کــوه مرتفع واقع اســت .فراز
کــوه غــاری اســت ،دارای دو دهنــه ،یکــی وســیع و دیگری زیــاد تنگ
و نــزد عــوام معــروف اســت هرکــس از دهنــه وســیع درون رود و از آن
دهنــه دیگــر بیــرون آید حــالزاده اســت و نطفه او مشــوب نیســت.
عقب قدمگاه قبرســتان اهالی دشــت ارژن بود( »...سدیدالســلطنه
مینابی.)39 ،1362 ،
روشن است که وجود چندین قدمگاه متفاوت به فاصله اندکی
از یکدیگــر ،نمیتوانــد متکــی به دالیــل تاریخی باشــد .نزدیکی این
قدمگاههــا بــه چشــمهها و رودهــا و دریاهــا ،میتواند مبیــن ارتباط
مکانهــای یادشــده با الهه مهر یا آناهیتا باشــد کــه در باور ایرانیان
باســتان ،ایزدبانــوی آبهــای روان انگاشــته میشــد .عــاوه بــر
سدیدالســلطنه ،گزارشهای تاریخی دیگری هست که از اعتقادات
مــردم جنــوب کشــور بــه قدمگاههــای موجــود در آن ســامان ،در
چند ســده پیش حکایت دارد« :رئیس با ســیف اهلل خان مخابرات
حضــوری کــرد .غــروب رفتیــم گــردش .چنــد بقعــه ماننــد دیــدم
پرســیدم اینهــا چیســت؟ گفتنــد دو تــای از آنهــا قدمــگاه حضــرت
علی(ع) اســت .یکی میگفت جنــگ موال علی(ع) با مرحب خیبری
در همینجــا بــوده (یــک قلعــه را از دور نشــان میداد) .بــاز یکی دو
تــا بقعــه را نشــان داد که جای پــای حضرت عبــاس و دیگری جای
پای سیدالشــهدا اســت و بقعه دیگری را نمود که 7 ...است .از این
ً
جمله ،درجه عوامی اهالی برازجان کامال مفهوم میشــود» (افشار،
 .)۵۶۱،۱۳۸۴البته تکثر و تعدد قدمگاههای ایران ،مختص جنوب

جدول  -3فهرست شماری از مهمترین قدمگاههای سطح کشور.

ردیف

نام قدمگاه

موقعیت

منبع

1

آبادان

خضر نبی

بانک جامع امامزادگان

2

آبادان

امام رضا (ع)

بانک جامع امامزادگان

3

استرآباد

خضر نبی

(اعتمادالسلطنه)1421 ،1367 ،

4

اصفهان

سلیمان نبی

بانک جامع امامزادگان

5

اصفهان

شاه چراغی

بانک جامع امامزادگان

6

اصفهان

شاه جعفر

بانک جامع امامزادگان

7

اصفهان

حضرت علی (ع)

بانک جامع امامزادگان

8

اصفهان

ابوالفضل عباس (ع)

بانک جامع امامزادگان
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ادامه جدول .۳

ردیف

نام قدمگاه

موقعیت

منبع

9

آمل

خضر نبی

بانک جامع امامزادگان

10

اهرم

ابوالفضل عباس (ع)

بانک جامع امامزادگان

11

برازجان

ابوالفضل عباس (ع)

(افشار)561 ،1384 ،

12

برازجان

امام حسین (ع)

(افشار)561 ،1384 ،

13

بردسیر

ابوالفضل عباس (ع)

بانک جامع امامزادگان

14

بردسیر

خضر نبی

بانک جامع امامزادگان

15

بندر گناوه

ابوالفضل عباس (ع)

بانک جامع امامزادگان

16

بندر گناوه

حضرت علی (ع)

بانک جامع امامزادگان

17

تفت

حضرت علی (ع)

بانک جامع امامزادگان

18

تهران؛ خیابان ناصرخسرو

چهارده معصوم

بانک جامع امامزادگان

19

جهرم

آتشکده معروف به قدمگاه

بانک جامع امامزادگان

20

دشت ارژن؛ بین کازرون و شیراز

سلمان فارسی

(سدیدالسلطنه مینابی)39 ،1362 ،

21

سرخس

ابوالفضل عباس (ع)

بانک جامع امامزادگان

22

فارس؛ روستای جمشی در نزدیک قلعه دحیه

کوه قدمگاه

(فرصت شیرازی)94 ،1377 ،

23

فیروزکوه؛ روستای ورسخوران

خضر نبی

بانک جامع امامزادگان

24

قصرشیرین

امام حسن عسگری(ع)

بانک جامع امامزادگان

25

کاشان

حضرت صاحب الزمان (عج)

(کالنتر ضرابی)430 ،1378 ،

26

کاشان

حضرت علی (ع)

(کالنتر ضرابی)442 ،1378 ،

27

کاشان؛ روستای صالحآباد

حضرت علی (ع)

(کالنتر ضرابی)442 ،1378 ،

28

کاشان؛ روستای کله

حضرت علی (ع)

(کالنتر ضرابی)442 ،1378 ،

28

کرمان؛  38کیلومتري جنوبغربي بم و در مجاورت دهستان آبگرم

کوه قدمگاه

بانک جامع امامزادگان

30

گیالنغرب؛ روستای کله جوب سفلی

ابوالفضل عباس (ع)

بانک جامع امامزادگان

31

مشهد

شاهپور کسری

(اسکندربیک ترکمان)1110 ،1350 ،

32

مشهد

حضرت علی (ع)

(موسوی اصفهانی)116 ،1392 ،

33

مهریز

حضرت علی (ع)

بانک جامع امامزادگان

34

نیشابور

امام رضا (ع)

(حسینی و ّ
محمد نصب)67 ،1392 ،

کشــور نبوده و در اصفهان ،کاشــان و صفحات مرکزی ایران ،اما کن
و بناهــای گونا گون به داشــتن عنــوان قدمگاه نامبردار میباشــند.
نویســنده تاریــخ کاشــان ،حکایتــی از چگونگــی شــکلگیری یکــی از
ایــن قدمگاههــا را در کتــاب خود آورده اســت« :و یکی دیگــر از بقاع
الخیــر در قریه کله ،بقعهایســت که مشــهور اســت به قدمــگاه علی و
ً
در آن بقعه ،قطعه ســنگ ســخت بزرگی اســت که تخمینا ســی من
بــه وزن ری در نظــر و در دیــوار آن نصــب اســت .گویند شــخصی آن
حضــرت را در آن موضــع بــه خواب دیده و اســتدعای معجزه کرده،
آن حضــرت پنجــه مبارک را در آن ســنگ فرو بــرده چنانچه خمیر را

کســی دست فرو کرده بفشــارد آن سنگ را به یک دست برداشته از
پنجــاه ذر ع افکنده و االن هرکس آن ســنگ را مشــاهده کند چنان
اســت که دســت در او فرو رفته باشد .ش ـبهای جمعه اهل نیاز در
آنجــا آمده خیرات نمایند و چراغها افروزند» (کالنتر ضرابی،1378 ،
 442و .)429
فهرســتی از مهمتریــن قدمگاههــای موجــود در ســطح کشــور،
نشــانگر مناطقــی اســت کــه بیشــترین قدمگاههــای منتســب بــه هر
یــک از انبیــاء ،امامــان و بزرگان دیــن را در خود دارند (جــدول  .)3بر
اســاس این فهرســت ،هشــت قدمگاه منســوب به حضرت علی (ع)،
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یــک قدمگاه منســوب بــه امام حســین (ع) ،هفت قدمگاه منســوب
بــه حضرت ابوالفضــل العباس (ع) ،دو قدمگاه منســوب به امام رضا
(ع) ،پنــج قدمگاه منســوب به حضــرت ســلیمان (س) ،پنج قدمگاه
منســوب بــه حضــرت خضــر و ده قدمــگاه نیــز بــا نامهــای مختلــف و
متفرقه دیگر در سطح کشور وجود داشته یا هماینک نیز وجود دارند.

تحلیل نمادهای بصــری نگاره قدمگاه فالنامه
تهماسبی
نســخه فالنامه به سفارش شاهتهماسب و پس از اتمام آثار بزرگ
دربــار صفــوی یعنــی شــاهنامه تهماســبی (928-947ق) و خمســه
نظامــی (946-956ق) ،در مکتــب قزوین 8مصور شــده اســت .تهیه
این نســخه ،بهاحتمال زیاد در ســال 947ق1540 /م آغاز و در ســال
957ق1550 /م به پایان رسـ�یده اسـ�ت ( .)Falk, 1985, 92تا به حال
 28نگاره از این نســخه شناخته شدهاســت که بهصورت پرا کنده در
مجموعههای متعدد خارج از کشــور مانند گالری ســا کلر واشنگتن،
موزه برلین ،کتابخانه چســتر بیتی دوبلین ،موزه متروپولیتن و موزه
نقاشان این نسخه را ،آقامیرک و عبدالعزیز
لوور نگهداری میشــوند.
ِ
ً
میداننــد .انــدازه نگارههــا در قطع نســبتا بــزرگ (طول بیــن 60-56
و عــرض نیــز بیــن  45-42سـ�انتیمتر) اسـ�ت (Farhad, 2010, 43-
 .)45کتــاب فالنامــه ،شــامل داســتانهای کوتاه و مختصری اســت؛
همچنین درباره پیشگویی وقایع یا نتیجهی نیات و خواســتههای

تصویر  -6نگاره قدمگاه امام رضا (ع) ،فالنامه تهماسبی.
ماخذ)Farhad, 2010 ,137( :

انســان بــه بحــث و گفتوگــو پرداختــه اســت .بدیــن ترتیــب که یک
ً
صفحــه کتــاب را تصادفــا بــاز کــرده و تفســیر داســتان آن صفحــه را با
نیات خود تطبیق میدهند (سودآور.)188 ،1380 ،
نگاره قدمگاه ،یکی از مشهورترین نقاشیهای موجود در فالنامه
تهماســبی اســت و بــه دلیــل وجــود نمادهایی چند ،بیشــتر از ســایر
نگارههــا مورد توجه قرار گرفته اســت .قدمگاههای موجود در جهان
اســام کــه تصاویــر آنهــا گذشــت ،عــاری از نقش و نمــاد بودنــد؛ ولی
قدمگاه موجود در این نگاره ،آ کنده از نماد اســت و مشــخص اســت
که نقاشــان در تصویــر نگاره ،از قدمگاههای بودایــی الهام گرفتهاند.
چنانکه مشــاهده شــد ،قدمگاه معروف امام رضا (ع) در نیشابور نیز
که ممکن است نگاره فالنامه به تأسی از آن کشیده شده باشد ،فاقد
هرگونه نماد است (تصویر .)6

نمادهــای موجــود در نــگاره قدمــگاه فالنامــه
تهماسبی
بنا به تعریفی ،نماد عبارت است از سخن گفتن از غیب بر حسب
شــاهد ،یعنی ســخن گفتن از آنچه از دسترس حواس بیرون است با
کلمات واقعیات ظاهر .بنابراین ،نماد سخن گفتن از باطن بر حسب
ظاهــر اســت (نویــا .)29 ،1373 ،بــرای درک بهتــر مفاهیــم مدنظــر
هنرمند ،نمادهای موجود در نگاره فالنامه را از نظر میگذرانیم.
الف) قدمگاه
عالمــت پاهــا که مهمترین بخــش تصویر را تشــکیل میدهند ،در
حالتی انتزاعی ،بزرگتر از ســایر نمادها هســتند .حتی ســروها که در
فرهنــگ ایرانــی نشــان بلنــدی و راســتقامتی هســتند ،در مقایســه
بــا نقــش قدمهــا ،بســیار خردتر هســتند .نقــاش تالش داشتهاســت
بدینوسیله ،بر عظمت معنوی قدمگاه تأ کید ورزد .مرکز قدمگاه ،با
نقوش اسلیمی متناوبی که یادآور تزیینات بیرونی مساجد و بناهای
ً
مذهبی میباشد ،پر شده است .زمینه آبی قدمگاه نیز کامال ملهم از
رنگ کاش ـیهای مساجد اســت که در دوره صفوی کاربرد آن شدت
گرفــت .بزرگتریــن خط اســلیمی کــه در صدر قدمــگاه و زیر انگشــتان
دیــده میشــود ،تداعیگــر کلمه «اهلل» در شــکل انتزاعی آن اســت .بر
مرکز نقش هر یک از انگشــتان ،گلی متفاوت کشیده شده که ممکن
اســت اشــاره به «پنج تن آل عبا» باشــد .در قدمگاههای بودایی ،به
جای این گلها ،نشان مهر یا صلیب شکسته دیده میشد که البته
گلهــای اســلیمی و نقــش ترنــج موجــود در این نــگاره را هــم با کمی
اغماض ،میتوان به آن نشان همانند کرد.
ب) سرو
سـ ـ ــرو از نشــــــانههای پرکاربرد در نمادشناســــــی ایرانــــــی و دیگر
فرهنگها میباشــــــد .در غــــــرب ،این درخت به نمــــــاد جاودانگی و
زندگی پس از مرگ تعبیر شدهاســــــت (هال .)293 ،1383 ،در ایران،
درخت سـ ـ ــرو را مظهری از جنبه مثبت و مفرح روح و زندگی مذهبی
دانسـ ـ ــته و تزیین مکانهای مذهبی با این درخت را بر همین مبنا
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ارزیابی کردهاند ٌ(بد .)174 ،1354 ،هرچند که در شعر و ادب فارسی
از سرو به عنوان نمادی از جوانی و سرزندگی یادشده و آنرا به قامت
رعنا و دلآرای یار ماننده کردهاند ،اما اشارههایی هم هست که سرو
را به نشان برازندگی و اعتدال حضرت محمد (ص) تبدیل کردهاند؛
چنان که سعدی در شعر خویش گوید:
ماه فرو ماند از جمال ّ
محمد
سرو نباشد به اعتدال ّ
محمد (سعدی)۷۸۰ ،۱۳۸۵ ،
بــاغ قدمــگاه نیشــابور کــه شــاهان صفــوی در آبادانــی آن اهتمام
ً
داشــتند ،احتمــاال هماننــد باغهــای دیگــر ایرانــی ،دارای ســروهای
فراوانــی بوده کــه گویی در برانگیختن نقاش به گنجاندن ســروها در
نگاره خود مؤثر بوده است و هنرمند خواسته است پیوندی نمادین
بیــن نمــاد ســرو و خصوصیــات معنــوی پیامبــر اســام در «ســبزی،
راستقامتی و همیشهبهاربودن آن» برقرار نماید.
پ) چراغدان و قندیل
نــور و چــراغ در آیین اســام مقامــی ارجمنــد دارد؛ و نباید از نظر
دور داشــت کــه در ایــران پیــش از اســام و در جهانبینــی زرتشــتی
نیــز ،نــور و آتــش همــان منزلــت را داشــتند .متــن صریــح قــرآن در
آیــه  35از ســوره مبارکــه نــور ،9کــه ذات اقــدس خداونــدی را بــه نور
تشــبیه میکنــد ،مبنــای حرمــت نــور و چــراغ در اســام گشــته و در
هنــر و معمــاری اســامی اثرگذار بوده اســت .اما در فرهنگ شــیعی،
حدیــث معــروف پیامبــر ا کــرم (ص) «ان الحســین مصبــاح الهدی و
ســفینة النجات» ،موجب شده است که چراغ به نمادی از حضرت
امام حســین (ع) و مبارزه او با دســتگاه ســتمگر خالفت و ســرانجام
تلــخ و امــا امیدبخــش آن واقعــه تبدیــل شــود .چــراغدان و قندیل
در نمادپردازی ایرانی پیوســته حضور داشــت و در گذشــته بر روی
دیوارهــای درونی و طر حهــای گچبری ،نمادی از قندیل را طراحی
میکردند تا حضور دائم نور و روشنایی را در آن مکان یادآور سازند.
در ایــن نگاره نیز میتوان گفت که نقاش میخواســته اســت حضور

معنوی پیامبر اســام (ص) را به منزله چراغی برای هدایت مؤمنان
و مسلمانان یادآوری نماید.
ت) محراب
دو طاقــی کــه از دو ســوی ،قدمــگاه را در برگرفتهانــد ،بــه شــکل
محــراب تداعــی یافتهاند .محراب که جایگاه بســیار مهمــی در نظام
عبــادی و توحیــدی اســام دارد ،در فرهنــگ شــیعی ،بیــش از همه،
یــادآور شــهادت حضــرت علــی (ع) در آن اســت و در ایــن نــگاره ،بــا
تضــر ع و نیایــش چند نفــر در پای آن تناســب پیدا میکنــد .احتمال
دارد شــکل خــاص ایــن محراب ،از روی کلمه «شــاه» ســاخته شــده
باشــد کــه اشــارهای به جایــگاه معنوی شــاهان صفوی اســت .بطن
محــراب ،برعکس نقوش متداول گرهچینی آن دوره ،همانند فضای
داخــل قدمگاه با نقوش اســلیمی مرکب از گلهای رنگارنگ آراســته
گردیده اســت .اطراف محراب و رحــل موجود در نگاره را ،آویزههایی
زیبــا احاطــه کردهانــد که برگرفته از هنر تزیین عصــر صفوی بوده و به
احتمــال زیــاد ،در آن دوره جهت آراســتن مکانهــای مقدس کاربرد
داشــته اســت .ایرانیان از این آویزهها ،برای آراســتن زینابزار اسبان
استفاده میکردند و نمونهای از آن در سنگنگاره طاق بستان دیده
میشــود .از ایــن نظــر میتــوان دریافت که اقــام یادشــده ،کاربردی
نمادین داشتهاند.
ث) رحل و قرآن
رحل و قرآن ،عناصر همیشه حاضر در نگارههای محراب هستند
و نمیتــوان آن را در پیونــد مســتقیم بــا خود قدمگاه تفســیر کرد؛ اما
در س ـهگانه محــراب  -قدمــگاه  -رحــل ،معنــی آن ،جایــگاه اســامی
قدمگاه مزبور میباشــد و آن را از یک نقش قدمگاه غیراســامی مجزا
میکنــد .نقطــه ثقــل رحل یــا لــوالی آن ،نقطه مرکــز نگاره را تشــکیل
میدهد که ســایر عناصر به اقتران و در شــعاع آن کشــیده شــدهاند و
قرآن کریم درست بر باالی آن تصویر شده است.

نتیجه
قدمگاهها در جهان اسالم همواره وجود داشتهاند و پیشینه آنها،
حتــی به پیش از اســام باز میگردد .مصر ،ترکیه ،ســوریه ،فلســطین،
عربستان ،ایران و هند ،هر کدام دارای چندین قدمگاه از انبیاء و اولیاء
دیــن هســتند و به دیــده تقدس به آنها نگریســته میشــود .در ایران،
قدمگاهها بیشــتر از دیگر کشــورهای اسالمی هســتند که اغلب آنها به
امامان و بزرگان شــیعه اختصاص دارد .قدمگاههای شناختهشده در
ایران ،اغلب فاقد تاریخچه روشن و دقیقی بوده و ساخت و نگهداری
آنها ،متکی به الهامات شخصی و روایات محلی میباشد.
فالنامــه تهماســبی ،تفاوتهــای زیــادی بــا ســایر نگارههــای
مذهبــی دارد کــه میتــوان به نمادگرایی صرف آن اشــاره کــرد .نگاره
قدمــگاه فالنامــه تهماســبی ،دربردارنــده هیچ زمان یــا مکان خاصی
نیســت؛ بلکــه مجموعهای درهم تنیده از نمادها اســت کــه نگارگر با

چینش آنها تالش داشــته اســت بین مفاهیم عینی و ذهنی ارتباط و
پیوندهایی برقرار ســازد .نمادهای مورد اســتفاده در این نگاره که بر
کانون یک نقش قدم دوتایی قرار گرفتهاند ،اشــاره به حضور معنوی
پیامبر (سرو) و حضرت علی (محراب) بر جایگاه امام رضا (ع) دارد.
خارج از جهان اســام ،ســرزمین هند ،مرکز عمده ســاخت و زیارت
قدمگاههــای ثابــت و ســیار میباشــد .ایــن قدمگاههــا ،در مناطقــی
کــه آییــن بودایــی در آنهــا گســترش یافته ،پرا کنــده شــدهاند .برخی از
قدمگاههــای موجــود در ایــران نیــز ،جــدای از تأثیــرات هندی شــکل
گرفته بودهاند که پس از اسالم ،همچنان ارج و قرب اجتماعی خود را
نگه داشتهاند .تصویر معروف به «نگاره قدمگاه» در فالنامه تهماسبی
که در زمان صفوی کشــیده شــده است ،مورد توجه پژوهشگران بوده
و آن را در راســتای تعالیم شــیعی و اســامی بررسی کردهاند .بررسیها
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نمــاد و نمــون قدمــگاه در تاریخ شــرق ،بــا تأ کید بر نــگاره قدمــگاه فالنامه
تهماسبی

نشان میدهد که این نگاره بر اساس سنت هندی کشیده شده ،اما با
نقوش و نمادهای اسالمی آراسته شده و ارتباطی با قدمگاه امام رضا

(ع) در نیشابور ندارد؛ هرچند که در اصالت تاریخی ساختمان و نقش
قدمگاه مزبور نیز تردیدهای جدی وجود دارد.

پینوشتها
1 Samana Kande.
2 Samnanala.
3 Sri Pad.
4 SiLun Fie.
 5و بالحجر األســود اذیمســحونه اذا ا کتنفوه بالضحی واألضحی واألصائل /
ً
وموطیء ابراهیم فیالصخر رطبة علی قدمیه حافیا غیر ناعل.
 6و از نيشــابور با چهار فرســخ فاصله به قدمگاه رســيديم و قدمگاه در زبان
ً
عربــي «قريــة الحمــراء» بــوده كه به فارســي «ده ســرخ» بــوده و فعــا معروف به
قدمگاه اســت و اينجا اســت كه از حضرت خواهش كردند نماز ظهر را بخواند و
نماز جماعت با حضرت بخوانند چون آب نبود حضرت با انگشتان خود زمين
را كاويد چشــمه [اي] ظاهر شــد يا فرمود چشــمه را تنقيه و … گيري كردند و به
حوضي ريختند و حضرت وضو گرفت و يا غسل فرمود و روي سنگي قرار گرفت
ً
و اثــر پــاي حضــرت در آن افتــاد و فعال به قدمگاه معروف اســت و آن چشــمه در
قدمگاه زيرزمين اســت و اثر پاي آن حضرت در ســنگ ســياهي در ديوار بنايي
كه در صحن و سیعي در باالي آن صحن واقع است ،زيارتگاه مردم است (فواید
رضویه ،بیتا.)302 ،
 7کلمه ناخوانا.
 8شــاه طهماســب در ســال  955هـــ .ق پایتخــت را از تبریز بــه قزوین انتقال
داد و مکتــب هنــری قزویــن شــکل گرفــت .از ویژگیهای نگارگــری این مکتب،
میتــوان بــه پیکرههای جوان دختر و پســر ،تأ کید بر کشــیدگی انــدام ،تأ کید بر
خطوط مواج و حاالت ملیح و ظریف پیکرهها ،چهرههای گرد و گردنهای دراز
و چشــمان درشــت پیکرهها ،تصویر سالخوردگان و میانساالن با نوعی رئالیسم
متمایــل بــه کاریکاتور بهرهگیری از رنگ ســبز ســیر برای اجــرای زمینه نگارهها،
دلنشین و چشمنواز اشاره نمود (آژند.)159 ،1384 ،
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مرعشی نجفی.
کــردی مکــی ،محمدطاهــر ( ،)1378کعبــه و مســجد الحــرام در گــذر تاریــخ،
انتشارات مشعر ،تهران.
کالنتر ضرابی ،عبدالرحیم ( ،)1378تاریخ کاشان؛ به انضمام یادداشتهایی
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مفرد کهالن ،جواد ( ،)2008تاریخ اســاطیری تطبیقی ایران باســتان ،بینا،
سوئد.
مقــدس ،احســان ( ،)1388راهنمــای اما کــن زیارتــی و ســیاحتی در عــراق،
انتشارات مشعر ،تهران
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انتشارات مشعر ،تهران.
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مرکز نشر دانشگاهی ،تهران
هال ،جیمز (  ،)1383فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب ،ترجمه
رقیه بهزادی ،انتشارات فرهنگ معاصر ،تهران.
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T

he sanctity of footprints are rooted in history.
Humans tried to preserve the memory of his
existence in order to overcome the sense of the
lack of someone. Objects, personal belongings
and even quotes from the departed were considered sacred and were highly revered throughout
the history. Moreover, several places are instances
of “Holy Land” for at some time in the history an
important figure attended there. For the Abrahamic
and Semitic religions, Mesopotamia reminds of the
Abraham and Imam Hussain, Palestine reminds of
Moses and Jesus, Egypt reminds of Joseph, Hejaz reminds of the prophet Muhammad and Khorasan reminds of Imam Reza. Accordingly, sanctity
of footprints has roots in the earliest stages of the
history of thought and humans have always revered
footprints of prominent figures and have looked up
on them believing them to be the symbols of possession and power. This was the drive behind
people looking for footprints. The world of Islam,
Indian peninsula and Iran are abundant with footprints being worshipped. Likewise, footprints have
always been highly regarded in the folklore of Iran.
There are numerous places in Iran attributed to the
footprints of a prophet an Imam or one of their dependents; yet most of them are not historically authentic. It is believed that some of these sites have
survived from the pre-Islamic era and after Islam
conquered the land, most of them transformed or
stayed on in the history. The most famous footprint
in Iran, however, is the footprint of Imam Reza and
an image of it along with other symbols is found
in the Falnameh Tahmasebi. This study aims to
investigate the footprints in Buddhism, Islam and
tries to use historical and literary evidence to find

a decent answer to the questions like to what historical era does the onset of footprints date back?
Do they have roots in Islamic culture? From what
origin do the symbols in the Falnameh Tahmasebi
come from? The study is a historical, descriptive
study the data for which were collected through library research and selecting prominent instances
of footprints and their images throughout the world
and especially in the world of Islam. In addition to
tens of footprints across the world most of which
are in the world of Islam. 34 footprints are identified
in Iran from which eight footprints are attributed to
Imam Ali, one footprint is attributed to Imam Hussain, seven footprints are attributed to Abbas ibn
Ali, five footprints are attributed to the Khidr and the
remaining ten are attributed to different people. The
human need for the mythology and the assignment
of special places to outstanding people has created
the footprint culture among humanity and its signs
are from cave to space. Studies have shown that
the existing footprints either date back to the preIslamic era or were built after personal revelations.
The image in the Falnameh Tahmasebi is drawn
based on Buddhist samples yet according to Islamic symbols and has no relationship pf any kind with
the Imam Reza Footprint in Nishapur.
Keywords
Buddha Footprint, Footprint, Nishapur Footprints in
Iran, Image of Footprint in Falname Tahmasebi.
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