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 رضا امام حرم بستن توپ واقعه یادمان سنگ
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 جاللی میثم  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 15/1/1111: پذیرش تاریخ - 14/1/1111: اریافت تاریخ

 

 

 حوور  بسووت  توو  بووه و مورد  عووا  قتو ، مشووهد بوه روس توو ار قووای وحشوویانه حملوه

 منو ن   در شود. ننواهود پواک مشهد مرد  تارینی اذهان از گا هیچ رضا حضرت

 و حادثوه ایو  بوه کوه شوودموی ن هداری سن ی لوح رضوی قدس آستان موز  سنگ 

 معرفوی بوه اختصوار بوه ارنود ن  مقالوه ایو  در دارد. اشار  آن از پ های بازسازی

 .پرداخته اس  آنهای ویژگی و یادمان سنگ ای 

، قاجوار دور ، رضوا اموا  حور  بسوت  توو  واقعوه، رضوا اموا  حر ها: کليدواژه

 .بست  حر  اما  رضا  تو یادمان سنگ، روس قوای

 

 مقدمه

 زا و شتاهیمحمدعلی استتبداا تتار و تیره روزگار با سو یک از، 1211 نوروز
 از پتی  روزهتای ار بتوا. مصتااف روستی پتوتین و تفنگ و تیر با ایگر سوی
 از تبریتز و مشهد مرا  حمایت از پس روس قشون، (1211 ماه)ای 1211 نوروز

 ــــــــــ
، ایتران، تهتران، تحقیقات و علو  واحد، اسالمی آزاا اانشگاه شناسیباستان گروه اکترای اانشجوی .1

  .رضوی قدس آستان موزة پووه  کارشناس
 jalali.meysam@yahoo.com: الکترونیک پست نشانی

mailto:jalali.meysam@yahoo.com
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 به، شوستر مورگان خروج بر مبنی روسیه هایاولتیماتو  برابر ار مجلس پایداری
 مرا  از چشمی زهر تا واندب ایبهانه انبال پی ار پی و بواندکشیده لشکر مشهد
 استت بته مشهد کمیسری یسئر قتل، 1211 نوروز ار را بهانه این بگیرند. مشهد
 روس قتوای و اهتدمی استعفا، ندارا کافی توان که ایالت حاکم اهد.می هاروس
، نشتوند پراکنده ساعت اوازاه تا اشخا  و اشرار اگر که کنندمی تهدید را مرا 
 چیتز همته، 1211 فروراین اهم روز رهر از بعد تا کرا. دنهخوا مجازات راآنها 
 حتر  ستوی بته هراسان زاهوحشترا  مرا ، تو  صدای ناگهان که است عاای
 و دنتاهنمی مترا  متذهبی باورهتای بته اهمیتی روس قوای کند.می روانه مطهر
، شتب از ستاعت نیم تا د.نکنمی شلیک مقدس آستان سوی به را هاتو  بارهیک
 بتا و تصترف را مستجد و شتدند ااختل صتحن بته با  مسلسل و شرپنلى  تو

 التتواریخ منتختب ار خراستانی هاشتم محمتد 1!کراند شلیک حر  میان مسلسل
 را وضتع چون .بوا حر  ار باشى متولى خانقلى مرتضى وقت این ار نویسدمى
 انمرامت ایگتر و کرا بیرون حر  ارها  از یکى از سفید  استمال اید رور این
  2.شد متوقف شلیک لذا ؛خواستند امان و کراند بلند امان صدا  نیز

 وها هگلدستت و گنبتد بته و شتوندمی کشتته مترا  از گروهتی حملته این ار
 پتانزاه و چهارصتد گویتا روز آن نمقتوال .رسدمی آسیب هم حر  از هاییبخ 
 کته خاصتىاش یتا کراند فوت بعدها کهاست  ینامجروح از غیراین و  ندبوا نفر
 غتارت نیتز رضتوی آستتان خزانته روز این ار .انداختند چاه به ترس از را خوا
 از امتا ،گرااننتدبازمی را امتوال از بخشتی فقتط بعتدها چه اگر هاروس شوا.می

 1.اندبازگراانده را همه که گیرندمی امضا اارخزانه

 ــــــــــ
انقالب روس: واکاوی جسارت ارتت  تتزار بته حتر  اایب هروی، محمدحسن و ستار شهوازی، .  1

 .121-111،  مطهر رضوی
 .615،  منتخب التواریخخراسانی، محمدهاشم، .  2
 .212،  نجم تا سیزاهمهای پسالشمار وقایع مشهد ار قرنمدرّس رضوی، محمدتقی، .  1
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 به نیرالدوله زااهشاه و بوا هااا استعفا قدس آستان بمباران از قبل الدوله رکن
 ایشان .شد وارا مشهد به االولى جماا  نوزاهم ار مشارالیه .شد تعیین گر والی
 ار و کترااعوتی  آستانه اعضا  و اشراف و شهر اعیان از وروا از پس روز چند
 قشتون بمبتاران اثر بر که آستانه ها بیخرا بایستى که ااشت ارهار مجلس همان
 و کننتد کمک باید ایگران و حضار و شد تعمیر یتفور به است شده وارا روس
 اه و صتد تتا صتد مبلغ تا و ااا تومان هزار سى گویا نیرالدوله خوا .بدهند اعانه
 کرا. آور جمع نامدعو غیر و نامدعو از خرابى ترمیم برا  اعانه تومان هزار

 عمتو  و باشتى متتولى بوانتد اااه ارتالد قتبالً کته را تعمیتر بته شرود روز
 آستتانه بته نیرالدوله خوا .بواند حاضر عملجات و معمارها و آستانه ناتخدممس

، کرانتد حاضتر گچتى رترف کرا امر و رفت مطهر حر  با  پشت و شد حاضر
 استت بته را مطهتر گنبتد تعمیر گچ و خشت لیناوّ و زا باال را خوا ها آستین
 1.گذاشت کار خوا
 حجتاری واقعته ایتن از پس هکرا  یاامانی سنگ مشخصات و کتیبه ،ااامه ار
 2اهیم.می قرار بررسی مورا است شده نصب رضا اما  حر  ار و گرایده

 مشخصات کتيبه

 
 قاجار اواخر دوره تاریخی:
 ش1211 با برابر ق1111 سال ساخت:

 سانتیمتر 146 × 15 عرض و رول: اندازه
 سفید مرمر: سنگ جنس
 نستعلیق: خط

 ــــــــــ
 .211همان،  .  1
 ش.1111، پیمای جاللی میثم، .  2
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 قلم کیمیا حسینغال : کاتب

 موسوی تقی محمد: کار منبت
 نسب هاشم هاشم: شاعر

 مستتطیل نماهتای قتاب با همراه سطر 21 ار محراب ررب ااخل متن: تزیین
 تتزیین اسلیمی نقوش با هالچکی ااخل و کتیبه اورتااور که شوامی ایده شکلی

 است. شده آمیزی رنگ و
 رضوی قدس آستان موزه سنگ مخزن: نگهداری محل

 کتيبه متن بازخوانی

 العزیز الملک هو
 جویاندر آن هنگامته کتز آشتوب قتومی فتنته

 
 روضه سلطان این گراید پتر خاشتاک و ختار

 روضه سلطان این گفتتی کتز آن آشتوب بتوا 
 

 متتاه تابتتان ار محتتاق و مهتتر رخشتتان ار غبتتار
 فتنه ار هم بافتت هتر ستو از ارون و از بترون 

 
 را شتتتقاوت بتتتوا و جهتتتل تتتتار گتتتوفتنتتته
 مان بتتر مستتلمانی شکستتتجهتتل اونتتان مستتل 

 
 بیشتتتتر آرا ز کفتتتر کتتتافران کتتتین گتتتذار

 ها کته از اهتل شترارت شتد پدیتدزان شرارت 
 

 ها که از اهل شقاوت شتد بته کتارزان شقاوت
 استاسحاصل آن آمد که بر ایتن ارگته گراون 

 
 از شیارین شتد روان تیتر شتهاب از هتر کنتار

 از ستتحاب کتتین فتتروا آمتتد تگتتر  آتشتتین 
 

 کتته بُتتد روب االمیتتن  پاستتدار بتتر گلستتتانی
 ای اریغتتا ارگهتتی کتتورا ملتتک انباشتتت نتتور 

 
 است اونان از شرار کتین ار او افروختت نتار

 ای اریغتتا کتتین بتتزر  انتتدوه بتتر آل رستتول 
 

 های پیشین را سراسر خُترا و ختوارکرا محنت
 ار بهتتاری محنتتت افتتراز روضتته ستتلطان ایتتن 

 
 ارشتتد بتته تتتاراج ختتزان یتتا رب مبتتااا آن بهتت

 گتتر محتتر  بتتوا متتاه نوحتته بتتر آل رستتول 
 

 ها بنمتتتوا زارار ربیتتتع اکنتتتون ببایتتتد نالتتته
 کتته یتتزاان انتتدر ان هنگامتته اااان مشتتیت یتتزا 

 
 شتتتترق را آیتتتتین بعتتتتزّ پااشتتتتاه کامکتتتتار

 پرستتتتاعتقتتتاا و شتتتهریار حقخستتترو پاک 
 

 نیرالدولتتتته پنتتتتاه اولتتتتت و فختتتتر تبتتتتار
 راار نخستین کامد از ره آن به خوا واجب شم 

 
 تتتا کنتتد عمتتران ایتتن ارگتته پتتی روز شتتمار

 باستتتتمیِ مرتضتتتتی اارای صتتتتدر تولیتتتتت 
 

 بتتا گروهتتی ختتا  از ختتدا  و خاصتتان ایتتار
 شتتاه ستتوی آستتتان شتتاه ایتتن بنهتتااه روی 

 
 هم صالح  ار یمین و هم فالح  ار یستار
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 جا آجتر نهتاابا او است ختوی  شته اول بته
 

 است شته را گتر ببوستیدی بجتا بُتد روزگتار
 تمزا شتتاه را ضتتامن بتتوا ثتتامن امتتا استت 

 
 آن جهان جنات عدن و این جهان عتز و فختار

 از پتتی تتتاریخ ایتتن عُمتتر آنکتته آثتتاری بتتزر  
 

 از شتته فرخنتتده پتتی مانتتد بتته گیتتتی یااگتتار
 هاشتتم هاشتتم نستتب اارنتتده مفتتتاب گفتتت  

 
 راق ایمان شد به این عمتران بته معنتی پایتدار

 1111 
 مبارکه آستانه کارمنبت سویمو محمدتقی: سنگ پایین کتیبه

 آستانه افتر یدؤم قلم کیمیا حسینغال  کتبه: سنگ راست سمت حاشیه کتیبه
 مبارکه

 مبارکه آستانه باشی نقاش الموسوی حسین: سنگ چپ سمت حاشیه کتیبه

 گيرینتيجه

 : است اهمیت و ارزش اارای جهت چند از کتیبه این
 از بعتد اقیقاً یاامان سنگِ این که اشومی مشخص کتیبه تاریخ به توجه با -1

 است. گرایده حجاری روس قوای توسط رضا اما  حر  بستن تو  به واقعه
 وقتود پتی ار مشهد مرا  که رنجی و ارا بر است کیدیأت کتیبه محتوای -2

 شدند. اچار آن به حااثه این
 خانقلی مرتضی یعنی، تاریخیهای تیّشخص از برخی نا  به کتیبه این ار -1

 ار خراستان والتی، نیرالدولته شاهزااه و رضوی قدس آستان وقت تولیت، نایینی
 اشتاره مطهتر حر  بازسازی ار آنان نق  و رضا اما  حر  بستن تو  به هنگا 
 است. شده
 قاجتار اوره ار رضتوی بارگاه هنرمندان از تعداای اسامی به کتیبه این ار -4

، آستتانه کتارمنبتت موسوی محمدتقی یعنی اند،ااشته نق  کتیبه این خلق ار که
 شتده اشاره آستانه نقاش موسوی حسین و آستانه نگارکتیبه قلم کیمیا حسینغال 
 و آمده رضا اما  حر  ابنیههای هکتیب از زیاای تعداا پای هنرمندان این نا  است.
 شتده اشتارهآنهتا  نتا  به نیز رضوی قدس آستان اسناا مرکز ار موجوا اسناا ار
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 مؤیتد منصتب بته و قتدس آستتان نویسانکتیبه از قلم کیمیا مثال عنوان به؛ است
 قاجار اواخر نستعلیق خوشنویسان و نویسانکتیبه شمار ار وی .بوا مفتخر افتری

 چشتم بته مبارکته هتایصحن و هارواق ار آثارش که است پهلوی اورة اوایل و
 شتمارة سند) اول کشیک ار مقل کیمیا خاامی به قدس آستان اسناا ار .خورامی
 به که، التولیهبنان مسیح میرزا ورایف واگذاری و (1114 آذر 11 مورخ 4/64281

 (1114 شتوال 16 متورخ 1/114116 شمارة سند) وی به، است نمواه سفر تهران
 .است شده اشاره

  ______________________________ منابع  ___________ 

جستارت  انقالب روس: واکاوی، شهوازی ستار و محمدحسن، هروی اایب. 1
، ایتران معاصتر تتاریخ مطالعتات ةسسؤم، زار به حر  مطهر رضویارت  ت
 .ش1188تهران، 

، 1/114116 یهتاهشمار به رضوی قدس آستان اسناا مرکز ار موجوا اسناا. 2
4/66116.   
 .1111، پیمای ، میثم، جاللی. 1
 تا.بی، اسالمیه علمیه انتشارات، منتخب التواریخ، محمدهاشم، خراسانی. 4
 هتای پتنجم تتاسالشمار وقتایع مشتهد ار قترن، محمدتقی، ویرض سمدرّ. 5

 قتدس آستتانهتای استالمی پووه  بنیاا، افشار ایرج کوش  به، سیزاهم
  .ش1118، مشهد، رضوی


