
  

  

  

  

  

  توران پشت

  

  محمدكاظم كهدويي

  

  

  موقعيت جغرافيايي

خوانند، از آباديهاي  مي) Turun-Poshi(تلفظ عامه آن را توران پشت  كه درموقعيت جغرافيايي 

 كيلومتري هشتاددر   پشتكوه از توابع شهرستان تفت است وةمعتبر يزد واقع در منطق بسيار كهن و

از مردم وجه تسميه و قدمت روستا را جويا شدم؛ آنها نيز با  .شرقي شهرستان يزد قرار دارد جنوب

) ديار رستم(» توران«آن را از بقاياي شهر باستاني و كهن ) توران پشت(اشاره به نام روستا 

دانستند؛ البته براي اين گفتة خود هم سندي معتبر دارند كه آن كوهي است ديوار مانند و زيبا كه 

، )اسب آبشخور(در اين كوه، آثاري مانند حوض . نام دارد» رستمتخت «شرق واقع شده و  در

همچنين اهالي . دهند پهلوان ايراني نسبت مي» رستم« وجود دارد كه آنها را به ...ساعت آفتابي و 

بين رفته، يا مورد سوء استفاده   كه يا ازاستگويند كه آثار ديگري نيز در اين كوه موجود بوده  مي

  .گرفته استافراد مختلف قرار

 به فلك كشيده شيركوه فرا كوههاي سر را) توران پشت(شمال اين روستا : نماي طبيعي  

ا به د رچهرة بياباني خو ،)ابرقوه(علف ابركوه  آب و بي جنوب هم كوير خشك و در. گرفته است

  .محصور كرده است بزرگي روستا را هاي كوچك و غرب، تپه از شرق و نمايش گذاشته و
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  يعيويژگي طب

كوير ابرقو،  همجواري با هاي شيركوه و كوهپايه گرفتن در آب وهواي روستا به علت قرار

تابستان  طور عموم در هاي، ب هواي روستا، مانند هواي مناطق كوهپايه. ي داردويژگيهاي خاص

  .در زمستان سرد است ماليم و معتدل و

. داردتان يزد سطح نسبتاً مطلوبي اين روستا، نسبت به ساير نقاط اس ي درجوميزان نزوالت   

صورت برف، چهرة  زمستان و به  است كه اغلب درمتر ميلي ٢٠٠تا  ١٥٠بارش در اين روستا بين 

  .نتيجه اين روستا از منابع آبي خوبي نيز برخوردار است در ١.كند روستا را سپيد مي

، بادام، ) ...، زردآلو وسيب، هلو، توت(انواع درختان نيمه بياباني و سردسيري، شامل ميوه   

محصول عمدة كشاورزي روستا گندم، جو، .  در اين روستا وجود دارد...گردو، چنار، سپيدار و 

  . است...سيب زميني، چغندر، شلغم و 

  

  ويژگي انساني و جمعيت

 نفر است؛ اما در گذشته، جمعيت بيشتري در آبادي زندگي پانصدجمعيت اين روستا قريب 

ازجمله علل .  نفر ذكركرده است١١٦٥ سكنة توران پشت را فرهنگ دهخدا ،مونه نبرايكرد؛  مي

)  يزد، كرج،تهران(كم شدن جمعيت، مهاجرت مردم از اين روستا و روي آوردن آنها به شهرها 

كنند كه اين لهجه وجه  اي خاص تكلم مي رسي، اما به لهجهامردم توران پشت به زبان ف. است

  .دم منطقه استتمايز آنها با ساير مر

  

  سابقة تاريخي

و سخنان مردم ) ...ها و   روي سنگ قبرها، بقعهةشد هاي حك قلعه، تاريخ(آنچه از قراين موجود 

 بعضي ،در اين خصوص. داردآيد اين است كه توران پشت، قدمت تاريخي چند هزار ساله  برمي

  .ر يزد بنا شده استپانصد سال قبل از شه) توران پشت(اهالي معتقدند كه توران ايران 

 در حاشية جنوبي كوههاي شيركوه يزد، روستاي توران پشت مانند نگيني سبز اما فرسوده و  

از فاصلة دور كه به روستا . كند نمايي مي ها جلوه گرد گرفته از گذشت زمان، روي كوهپايه
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 بلندترين تپة كند دو بقعة زيبا و بلندي است كه روي ها را به خود جلب مي نگري آنچه ديده مي

اين دو بقعه، كه قدمت آنها به احتمال . خال، چهرة روستا را زيبا كرده است روستا، همچون دو

نوع خود  رسد خيلي به هم شبيه و از نظر معماري در زياد به روزگار سلجوقيان و پيش از آن مي

  .وار و سقفهاي گنبدي شكل و زيبا دارند ها دايره ستون بقعه. نظير است كم

كه اطالع دقيقي از تاريخ بناي آن در دست نيست معروف به مقبرة شيخ جنون  ٢اولين بقعه  

از  اهللا عليهم، و است و مردم بر اين اعتقادند كه اين شيخ، از شيوخ بغدادي رحمه) جونيد(

) ع(ياران امام  چون شيخ از شيعيان و.  بوده است-السالم  عليه-همعصران، ياران امام جعفر صادق

بدين سبب، .  در امان نباشد٣)عباس بني(حاكمان ظالم زمان خود  شركه از است  امري مسلم بود

نصيب توران پشت گرديد كه ميزباني  راهي ايران شد و اين افتخار را ترك كرد،ديار و عيال خود 

كرد،   شيخ در اين روستا، چون باز هم احساس امنيت نميسكونتبعد از . شيخ را برعهده گيرد

هم با نوشتن ) ع(امام .  از امام ياري طلبيدووضع خود را بيان كرد ) ع(اي به امام  نوشتن نامه با

و . استنباط كرد جنون بود) ج( امام ةآنچه شيخ از نام. جواب نامه، شيخ را راهنمايي كرد در» ج«

 كه به ،فوت شيخ را بعد از.  ظالمان در امان ماندشرآميز خود، از  بعد از اين با اعمال به ظاهر جنون

را، اين مقبره .  و براي او مقبره بنا كردندنددر همين روستا به خاك سپرد ، جنون معروف شده بود

 مرمت ،قصد بازسازيه  بندكه زيارتگاه مردم روستاست؛ چندي پيش گروهي كه از بغداد آمد

  .كردند

ل دختر يا چهل چه«بقعة دوم كه روي تپه در چند متري مقبرة شيخ جنون قرار دارد   

 گنبدي بلند از سنگ فروريخته  و بناي سنگي هشت ضلعي استه اين بقع.شود ناميده مي» دختران

اند   آن داستاني نقل كردهبارةاز تاريخ بناي اين بقعه نيز اطالع دقيقي در دست نيست؛ ولي در .دارد

ري طبيعت از خواب هاي دور فصل بهار بوده و زمان بيدا در گذشته «:كه مضمون آن چنين است

 چهل ، كه روز جشن و شادي است،زمستاني و فعاليت كشاورزان؛ در سيزدهمين روز فروردين

خبران  بي نفر از دختران براي گردش و تفريح از روستا خارج شده بودند كه ناگهان قشوني از خدا

كوتاه  كار   همهازخود را  و قصد اسارت و تجاوز به آنان كردند؛ دختران كه دست نداز راه رسيد

 ياري طلبيدند در اين هنگام سواري سبزپوش -السالم  عليه-ديدند مخلصانه از حضرت ابوالفضل
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 بعد زمين به حالت خود .با شمشير خود زمين را شكافت و دختران در دل زمين جاي گرفتند

 در مردم روستا به ياد دختران خود،. بازگشت و بدين صورت از دست آنان در امان ماندند

هاي آنان باقي  هايي از چادر و جامه كه دختران مدفون شده بودند و از آنان چيزي جز تكه ييجا

  .» و از آن زمان به بعد اين مقبره زيارتگاه زنان روستا شدنداي بنا كرد نمانده بود؛ بقعه

هايي از سنگ و گل، با سقفهاي گنبدي  شوي، خانه كه به توران پشت نزديك مي زماني  

واردي را به خود جلب   و ديدة هر تازهشود مي چون كودكاني آرميده در آغوش مادر نمايان شكل،

هاي تلخ و شيرين، تاريخ اين  باري از خاطره ها با تني فرسوده از گذر ايام وكوله اين خانه. كند مي

ابل مق شوي خود را در وقتي به روستا وارد مي. كند واردي نجوا مي گوش هر تازه روستا را در

تن فرسودة روستا  ي دريبيني كه همگي به هم متصل و مانند رگها هاي باريك و طويل مي كوچه

اي  مقابل قلعه و خم بگذري خود را در چون از چند كوچة پرپيچ. اندازند  زندگي را به جريان مي

ي يابي؛ اين قلعه در وسط روستا بر رو باستاني كه از سنگ و گل ساخته شده است، مي عظيم و

در ساليان دراز مأمن خوبي براي اهالي در مقابل حملة راهزنان و  تپة سنگ بلندي واقع شده و

آن و با آنكه آثار خرابي و  اكنون نيز پس از گذشت چند قرن از عمر. دشمنان بوده است

  .كند نمايي مي شود همچنان استوار و مقاوم قدرت فرسودگي در آن مشاهده مي

سنگ سخت بزرگي است از اين در، كه . ژ در ورودي آن استترين قسمت اين د جالب  

 طريقة ،نقطة قابل توجه. نيستند آن را حركت دهندترين مردان قادر   و امروز، قويدارد گرد ةپاشن

داخل قلعه اتاقهاي . ساخت، حمل و نصب اين سنگ بزرگ در آن زمان و با آن وسايل ساده است

وظيفة .  وجود دارد...گندم و ) انبار(هاي  دام، كروشههاي  كوچك براي زندگي اهالي، طويله

. كه در شناسايي، حفظ و مرمت اين بناي ارزشمند بكوشند  شناسان است دوستان و باستان فرهنگ

چند كم  رويم تا از نزديك هر هاي ديگري مي  به سراغ ابنية تاريخي و بقعهآييم و مياز قلعه بيرون 

 بزرگ نيز در توران پشت بنا شده كه پايداري آن در دل كوهها با تاًمسجدي نسب . آشنا شويمبا آنها

  :٤اند كرده استاد ايرج افشار، آن را چنين معرفي .همه باد و باران چشمگير است آن

  : شود سقفش تيرپوش است آثار زير معرفي مي از اين مسجد كه نسبتاً بزرگ و  
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تيمتر كه در دو حاشية آن آيات قرآني به  سان٦٠ × ١١٧محراب با اندازه  سنگ مرمر منصوب در

) در قسمت پايين(و نقش قنديل آويخته ) در قسمت باال(در وسط نقش سرو  خط نسخ خوب و

القرنين  اين محراب وقف مسجد توران پشت كرد استاد يوسف بن ذوي«: كاري شده است كنده

  در.» خمس و ثالثين و ثمانيهةن رمضان المبارك سهغراستاد باذي، تحريراً في تاريخ يوم الخمسين 

اين  ،استكاري شده  كنده  كه  مترنصب است  سانتي٥٥ × ٨٥گرمخانة آن سنگ مرمري به اندازة 

  . استق٩٩٢الثاني سال  مورخ ربيع علي و سنگ وقف موالنا محمد بن استاد بن استاد

ديگري مقبرة  و» سيد گلسرخ«دو بقعة ديگري كه در توران پشت وجود دارند يكي مقبرة   

 اطالع دقيقي در ، كه در شرق روستا قرار دارند،است از تاريخ بناي اين دو زيارتگاه» پيرمراد«

خاطر جلوگيري از ه  بند وبود) ع(ولي اهالي معتقدند كه آنان از ياران امام حسين . دست نيست

. دت رسيدندحركت كرده بودند، به شها جنگ كربال شركت در لشكري كه از اين منطقه به قصد

اي برجاي نمانده   از آنها جز خرابهمحافظت اهالي به تعمير و توجهي بياز اين دو مقبره، به علت 

  .است

. بقعة سيد گلسرخ بنايي است هشت ضلعي و از سنگ كه سقف و بدنة آن فروريخته است  

يز بناي سنگي ن» پيرمراد«بقعة . داردسر تپه قرار دارد و هر ضلع آن طاق نماسازي  اين بقعه بر

اين بقعه در پايين . آن منهدم شده و دو درگاه آن پا برجاست نيمي از سقف و. شش ضلعي است

  .آن بنا شده است سر اي است كه سيد گلسرخ بر تپه

است كه بنايي است ) ع(الرضا  يكي ديگر از زيارتگاههاي اين روستا قدمگاه علي بن موسي  

را ) ع( چنين روايت است كه يكي از زنان روستا امام رضا معمولي و مسجد مانند و در بين مردم

مشاهده كرده است كه در اين نقطه مشغول استراحت ) ق١٩٠ -٢٠٠(در هنگام عزيمت به طوس 

 كه نگاه كرد ديد كسي اطراف او بعد چون روي خود را برگرداند تا چادرش را مرتب كند ،بودند

، مردم روستاي توران پشت هم در كردستا را خبر  اهالي روو جايگاه آقا را مشخص ،نيست؛ زن

 كه در وسط روستا قرار دارد، بسيار مورد احترام ،اين زيارتگاه. ندكردهمان نقطه زيارتگاهي بنا 

 نصب است، در ١٢٦ × ٦٥تراش به اندازة  محراب اين قدمگاه سنگ مرمري خوش در. مردم است
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 وسط نقش سرو و نقش قنديل آويخته و در اطراف سنگ، دوازده امام به خط نسخ خوب، و

  .حك شده است» وقف كرد حيدر عليشاه اصفهاني«عبارت 

 و اين به علت وفور آب و وجود هاي بسيار دارد و نعمت استروستاي توران پشت سرسبز  

ترين آنها عبارت است از ميدانه، ده، زكي،  معروف. اين روستا است ها و قناتهاي زياد در چشمه

. كنندة آب آشاميدني و زراعي روستاست اين قناتها مدتهاست كه تأمين. ... تان ونشاطي، بنس

 اين قنات بارةاهالي روستا، در. ترين آنها قنات زكي است ترين آنها قنات ده و جالب پرآب

روزي . پسري به نامهاي نشاطي و زكي تصميم گرفتند كه دو قنات احداث كنند پدر و: گويند مي

 خود را تا در زكي پدر. براي ارزيابي چاه پسر آمد و بعد از بازديد به خانه رفتپدر ، هنگام كار

درون چاه پسرت سنگ سبزي پيدا شده است «: به مادرش گفت اتاق تعقيب كرد و شنيد كه پدر

كلنگ به داخل چاه  سرعت برگشت، با هپسر، با شنيدن اين كالم ب» كشند كه آن را شكسته، مي

اين است كه آب اين  عقيده بر اهالي را. جان او را بيرون انداخت  جسد بيرفت پس از مدتي آب،

كند؛ حال تا چه حد اين مطلب صحت داشته باشد  چاه هرساله جانداري را قرباني خود مي

نزد آنان باقي  مشخص نيست و اين هم از اعتقادات ساكنان است كه همواره دهن به دهن گشته و

  .مانده است

اين كوه . جنوب اين روستا واقع است رويم كه در لب به سراغ كوهي ميبعد از اين مطا  

مردم توران پشت براي . كنار خرمني از گندم است صورت شتري بزرگ در نام دارد و به» چغا«

گويند كه در قديم مردي  آنان مي. اين كوه نيز داستاني زيبا دارند كه بيشتر به افسانه شبيه است

اين  بسته بود مشغول خورد كردن خرمن خود بود؛ در  به شتر خودكشاورز با خرمنكوبي كه

 ،مرد. وي مقداري گندم طلب كرد السالم، در لباس درويشي نزد او آمد و از خضرنبي، عليه«هنگام 

كرد با انكار بيشتر مرد  مي درويش هرچه اصرار. شناخت، خواستة او را رد كرد كه خضر را نمي

را از   او وولي مرد به خضر دشنام داد. اي گندم راضي شد ويش به دانهشد؛ تا آنكه در رو مي هروب

از خدا خواست كه او و  چون خضر اين رفتار را از مرد ديد او را نفرين كرد و. خود طرد كرد

 شكل ظاهري كوه، شاهدي بر. در دم چنين شد خرمنش را به سنگ سياهي تبديل نمايد و و شتر

  .هاي مردم است گفته
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 اين روستا معدن سنگ مرمر توران پشت واقع شده كه جزء معادن معروف استان در شرق  

. كيفيت سنگهاي اين معدن بسيار عالي و به رنگهاي سبز، سفيد و صورتي است. يزد است

آن را  در سالهاي پيش از انقالب، بخش خصوصي داردسنگهاي اين معدن كه ارزش صادراتي 

اما بعد از انقالب به . كرد ف ازجمله اروپاي غربي صادر ميبه كشورهاي مختل  وكرد مياستخراج 

اندازي و    طرح راهش١٣٧٠ سال استخراج اين معدن به تعويق افتاد، تا اينكه در سال سيزدهمدت 

  .شود استخراج ميهم اكنون از آن  استخراج آن دوباره به اجرا درآمد و

ه قدمت تاريخي و آثار برجا مانده توجه ب  كه اگر توجهي به اين روستا بشود باتشك نيس  

  .تواند يكي از روستاهاي مورد توجه در صنعت گردشگري باشد روزگاران كهن، مي از

اي   كه همچون گنجينه،استاد ايرج افشار، درخصوص سنگ قبرهاي روستاي توران پشت  

رمنظم طبيعي اهم سنگ قبرهاي سياه غي«: اند هاي شيركوه قرار گرفته، گفته ارزشمند در ميان دره

اصل عمودي  ، در٥سطح قبرستان موجود است كلي بر طور به اطراف اين بقاع و شكل كه در

آنكه باالي سر  بر. گرفته است يكي پايين پا قرار مي دو سنگ يكي باالي سر و شده و نصب مي

 ي وشده، همة خطوط به نسخ ابتداي تاريخ وفات نقر مي بر پايين پا نام و بوده، جمل وعايي، و

در بسياري موارد هم يا بر اثر حوادث طبيعي  ها عربي است و  زبان نوشته٦»گونه است احياناً كوفي

 بدان استناد توان خواند و و قابل خواندن نيست، اما، آنچه مياست يا آسيبهاي انساني، از بين رفته 

هايي از  نمونه. دهاي مختلف دار دوره ايستادگي آن در كرد حكايت از ديرينگي و قدمت روستا و

  :تاريخهايي كه روي سنگها حك شده و موجود است

الحجه سنه    توفي في عشر ذي...هذا قبر الفتي الرشيد السعيد، ابي الوفا محمد بن عبدالرحمن  -١

  ؛)ق٤٨٣(اربع مائه  ثمانين و ثالث و

  ؛) ق٥٣٣(ائه خمس م ثالثين و  في صفر سنه ثالث و...هذا قبر عبدالرحمان الحسن بن محمد  -٢

 خمسين و  مات في عشره شهر المبارك لشهور سنه ست و... بنت محمد الحسين ...هذا قبر  -٣

  ؛) ق٥٥٦(خمس مائه 

العشرين من   ماتت حادي و...فاطمه بنت الحسين بن الحسن بن احمد بن محمد بن  هذا قبر -٤

  ؛) ق٥٥٢(خمس مائه  خمسين و  سنه اثني و...شهر اهللا المبارك 
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  ؛) ق٤٥٥(اربعمائه   خمس و خمسين و... رحمها اهللا ... توفيت عايشه بنت احمد  ...-٥

 توفي الشيخ ابي عبداهللا محمد بن علي بن احمد في ماه دي سنه سبع و خمسين و اربعمائه ... -۶

  ؛) ق٤٥٧(

مد بن هبه اهللا اهللا بن اح  ابي محمد فضل...ه القاضي االمام السعيد العالم وجيه الدين ت هذه ترب ...-٧

  ؛) ق٥٥٦(خمسين و خمس مائه   من رمضان سنه ستّ و...

هذا قبر الستيره العفيفه ستي بنت االجل رشيد الدين احمد ابن ابي القسم بن محمد نوراهللا  -٨

خمس  ستين و  توفيت يوم االحد الرابع و العشرون من شهراهللا االصب رجب سنه سبع و...قبرها 

  ؛) ق٥٦٧(مائه 

 ه شعبان سنه تسع وغر قبر زهره بنت عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبداهللا توفيت في هذا -٩

  ؛) ق٥٥٩(آلخ  خمس مائه غفراهللا لها بالمغفره بحق محمد و خمسين و

االولي، سنه احدي  هذا قبر الشيخ الصالح ابي صالح بن محمد بن ابراهيم بن علي في جمادي -١٠

  ؛)ق ٥٦١(خمس مائه  ستين و و

... ه اربع مائ ثمانين و في في رمضان سنه خمس وتوذا قبر ابي جعفر بن اسمعيل بن محمد ه -١١

  ؛) ق٤٨٥(

ثمانين و خمس مائه  الحجه سنه احدي و  هذا قبر الحسن بن عبدالرحمان مات في ذي ...-١٢

  ؛) ق٥٨١(

 و ق٦٤٨به فارسي و عربي، به تاريخ است اي  ديگر تاريخهايي كه درخور توجه است كتيبه

  ق٤١٩، ق٤٨٤،  ق٥٥٧،  ق٥٢٢، ق٤٩٤: سنگهايي به تاريخ

كنم كه ياريگر من در تهية اين  در اينجا از همكاريهاي آقاي سيد رضايي غفوري سپاسگزاري مي

  .مقاله بودند
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  ها نوشت پي

  . استداشتهگذشته، ميزان بارش در اين روستا سطح باالتري   البته در.۱
شود و   ميهابرقو و شمال ايران ديد ها به اسلوب بقاعي است كه در  افشار اين بقعه استاد ايرجة بنا به نوشت.۲

  . هفتم هجري است/ الظّاهر از آثار قرن ششم علي
شده كه در مزار تازيان شهر يزد مدفون شده و ظاهراً درقرن  تواريخ يزد، از شيخ جنيد توران پشتي نام برده  در.۳

  .زيسته است هشتم هجري مي
  . ۲۷۸، ص ۲۱ دگارهاي يزد، جيا. ۴
  .اي ميان سنگها و سنگهايي كه در جبل اليس و بادية سوريه هست وجود دارد شباهت گونه. ۵
  .۲۷۵، ص ۱۳۷۴ ، كتاب يزدةخان مفاخر فرهنگي و  اول، انجمن آثار ولد، جيادگارهاي يزدايرج افشار، . ۶
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