
 27  تیرماه 1398
 شماره 70 پنجشنبه
 سال سوم تاریخ و گردشگری5

جنوب

پیشگفتار:
اگر به تاریخ شفاهی بیش از یک قرن پیش بورکی و دیگر روستاها 
و شهرهای دشت خشت که سینه به سینه نقل شده و مکتوب نیست 
توجه و جمع آوری شوند، شاید پژوهشگران جوان در استان فارس 
بتوانند دشت خشت را بهتر شناخته و به مردم دیگر شهرهای کشور 

معرفی نمایند.
جهانگردان  از  چند  تنی  سفرنامه های  از  درگذر  ایران:  در  سیری 
توقف  آنجا  در  شیراز  به  بوشهر  از  خود  راه  سر  در  که  اروپایی 
کوتاهی داشته اند و همچنین گزارشات نظامیان انگلیسی، فارس نامه 

ناصری نیز باید مدنظر پژوهشگران جوان دشت خشت باشد. 
بر  گروهی  رسانه های  دیگر  و  الکترونیکی  رسانه های  گسترش  با 
دانشجویان تاریخ و فرهنگ این دشت است تا با ترتیب مصاحبه و 
گفتگو با سالمندان، سعی در جمع آوری گوشه هایی از تاریخ شفاهی 
دشت خشت که در تقسیمات کشوری دارای دو شهر جوان است 

بنمایند. 
از سوی دیگر این مهم با پشتوانه سازمان های فرهنگی و شهرداری های 
خشت و کنارتخته و دسترسی دانشجویان به پرونده ها و نوشته های 
نامه ها،  سندها،  شد.  خواهد  میسر  منطقه  این  پیش  سده های  دولتی 
غذاها،  جشن ها،  محلی،  ترانه های  دوبیتی ها،  قصه ها،  دست نوشته ها، 
نمایش ها و بازی ها و همه آثار فرهنگ شفاهی و فولکلور می بایست 

ثبت شود.
همچنین بر مسئوالن محلی است تا با توجه به جوانی شهرهای خشت 
و کنارتخته از دانشگاه های استان فارس بخواهند تا برای دانشجویان 

بومی و غیربومی رشته هنر و تاریخ فرصت پژوهش ایجاد کنند.
آثار نیاکان با پژوهش و پشتکار پژوهشگران امروز می بایست برای 
سپردن به نسل های آتی و آینده دشت خشت گردآوری، رده بندی و 
حفظ شود. سازمان میراث فرهنگی کازرون با گسترش کاوشگری 
که  همان گونه  باستانی  آثار  کشف  برای  می تواند  گمانه زنی ها،  و 
بیفزاید. در  این دشت  در  فعالیت خود  بر  نیز چنین کرده  تاکنون 
انتهای دره تنگ جیز، مشرف  به امامزاده، بر تپه ای چند حلقه چاه با 

دیواره سنگ چین و بقایای یک ساختمان وجود داشت.
همچنین در باالی کوه )قلعه( یا قله مشرف به بورکی نیز از دیرباز 
آثاری از یک ساختمان بود. قدمت آن ها به چه دوره ای می رسد بر 

کسی معلوم نبود. 
دوران  با کشف جمجمه های  و  با گزارش سایت خشت  هم اکنون 
ساسانیان در منطقه شاید باستان شناسان بتوانند رد آن ساختمان ها را 
پی گرفته تا مشخص شود چه بوده و در چه دوره ای ساخته شده و 

چگونه از آن استفاده می شده است. 
در مورد قلعه الزم به یادآوری است که در آئین ذردشتیان مرده را 
بر قله کوه های بلند برای خوراک پرندگان گوشت خوار می گذاشتند 

و استخوان ها و باقیمانده های جسد را می سوزاندند. 
جای آن دارد تا گروه باستان شناس میراث فرهنگی کازرون در آنجا 

دست به گمانه زنی زده و کاوشگری کنند.
به ویژه آنکه در این کوه نه تنها پرسیاوشان بلکه بوته هوم که گیاهی 
دارویی و مورداحترام آئین زرتشتی بوده نیز یافت می شد. بخش هایی 
از اوستا به هوم اختصاص دارد. دشت خشت نه تنها در دوران زندیه 
ازنظر استراتژیکی کارساز بوده است بلکه با نزدیک بودن به تنگ 
چوگان در شاپور از یکسو و از سویی مسلط بودن بر دشتستان و 

خلیج فارس شاید در دوران هخامنشی و ساسانیان تاریخ مؤثرتری را 
پشت سر گذاشته است.

Boorekey بورکی
از  بورکی  نامیده می شوند. یک  بورکی  فارس سه روستا  استان  در 
توابع شهر مرودشت و دوتای دیگر در دشت خشت قرار دارند که 

یکی از آنها با پسوند آغالی مشخص می شود. 
روی سخن در این نوشتار روستای بورکی روستای بزرگی است که 
در سینه کوه قرار دارد و نزدیک به جاده شیراز به بوشهر است و از 

دیرباز باغ های میوه به ویژه لیموی آن معروف بوده است. 
و  خشخاش  کشت  مرکز  بورکی  نیز  تاریخی  دور  دوره های  در 

حبوبات بود. 
قند و شکر برای بورکی و خشت از طرف اداره قند و شکر بوشهر 
تأمین می شده است. کربالیی رضا محمد زمان )کهرضا( از جنوب با 

کاروان، قند و شکر به منطقه می فرستاد.
و  خشت  اهالی  بود.  خشت  سادات  از  همسرش  زمان  محمد  رضا 
کنارتخته نه تنها آب آشامیدنی شان از بورکی بوده بلکه با سبزیجات 

بورکی روزگار گذرانده اند. 
تا نیم قرن پیش با مشک و تانکر به بورکی می آمدند و آب می بردند. 
از محله  ابراهیم  ابریم( مشهدی  از چاه مزرعه )مش  آب کنارتخته 
تأمین  می کرد  کار  کنارتخته  دخانیات  در  خود  که  بورکی  باالیی 

می شد. 
چاه »آرتیژن« اولین طرح لوله کشی آب به کنارتخته هم در محله 

باالیی حفر شد. 
بخارایی،  عباس  و  احمدشاه  پدر  بخارایی  خان  جی  شاه  شادروان 
مکانیک برجسته منطقه و آموزش دیده کشور هند مسئول تلمبه چاه 
منطقه  مردم  به  شایانی  خدمات  بخارایی  خان  شاجی  شادروان  بود. 

به ویژه جعفرجن و کنارتخته و بورکی کرد. 
ایشان نسل جدیدی مکانیک و راننده برای منطقه تربیت کرد که در 
آن دوران خود یک موهبت بود. آب خشت از مزرعه رضا )چهاب 

رضی( شادروان مأل غالمرضا از محله پایینی بورکی بود. 
بر  که  تانکری  با  دل نشینش  صدای  با  خشت  اهالی  از  محمدرضا 
گاری داشت آوازخوانان به بورکی می آمد و آب به خشت می برد 
و از آن راه پول دار شد و با چهارده هزار تومان ماشین )شورلت( 
سبزرنگ مدل پنجاه وهفت )میالدی( خرید و بین خشت و کازرون 

مسافرکشی می کرد.
ازاین رو  بود.  کنارتخته  و  خشت  از  مناسب تر  بورکی  آب وهوای 
بازار سبزی کنارتخته  باعث رونق  بورکی  در  پیشرفت کشاورزی 

و خشت شد. 
بعد از سال ها چند نفر در خشت ماشین خریدند و مسافران از کازرون 
آن  رانندگان  از  می آوردند.  کنارتخته  و  خشت  به  میوه  و  سبزی 
دوران )مش عبدالکریم( حاج عبدالکریم قاسمی، آقای یداهلل اسمال 
جونی، آقای یداهلل نورمحمد، شادروان ایرج، آقای سید محمود )سید 

ملک( هاشمی و شهید اهلل کرم بوستانی فرزند ماشااهلل بودند. 
در کنارتخته سید فتح اهلل و سید نمکی و سید رضا از سادات کنارتخته 

ماشین دار منطقه بودند. 
غالمحسین خدامراد در کنارتخته اولین مکانیک وسایط نقلیه موتوری 
ازجمله موتورسیکلت و دوچرخه بود. از بورکی هم شادروان شیخ 
می برد  بسر  زندان  در  تصادفی  با  که  محمدحسین  فرزند  حسین 

او  باوجود  و  پیوست  دیگران  جمع  به  ماشین  خرید  با  و  آزادشده 
کاهوی بورکی به بازار کازرون راه یافت. 

کشاورزان بورکی دست به تالش های دیگری زدند و این بار سبزی 
بورکی بازار تازه تری پیدا کرد و پیله وران آن را به بورکی آغالی و 
چغا ساعی و شهباز خانی، بزین، بنه سید، تل اسپید، خواجه جمالی، 
ایجانی، جعفرجن، بنکی و دیگر روستاهای دشت خشت می بردند. 
یکی از محصوالت پردرآمد بورکی تنباکو بود که نه تنها در رودک 
بلکه در کازرون، چنارشاهیجان، ممسنی و یاسوج هم خریدار داشت 
به خود اختصاص داده  بازار خوبی را  برازجان  تنباکوی  پابه پای  و 

بود. 
و  خان  هر  که  ملوک الطوایفی  دوران  در  و  قرن  یک  از  بیش  از 
سیطره  زیر  در  بورکی  داشت،  خود  برای  روستایی  زاده ای  خان 

محمدعلی خان بهبهانی بود. 
غله  و  می آمدند  خان  طرف  از  مأمورانی  خرمن  برداشت  هنگام 
کشاورزان را مهروموم می کردند و درصد بسیاری از دست رنجشان 

به خان تعلق داشت. 
اشاره  مهیبی  به آتش سوزی  این روستا می توان  تاریخی  از حوادث 
کرد که حدود نیم قرن پیش چندین هکتار زمین زیر کشت گندم در 

آغاز فصل درو طعمه آتش شد.
تا آتش را مهار کنند.  بودند  بسیج شده  از زن و مرد  مردم روستا 
یکی دیگر از حوادث عظیم هفتاد پنج سال پیش آن بود که با قحطی 
دزدی های  بود  فروبرده  خود  در  را  منطقه  سرتاسر  که  وحشتناکی 

زیادی می شد. 
غلو سوزو )غالم سبزه( از دزدان معروفی بود که تمامی مردم خشت 
و گوریگاه و کنارتخته و بورکی و دیگر روستاهای دشت خشت 

از او می ترسیدند. 
از گفته های سالمندان چهل سال پیش می شود پنداشت که غلو سوزو 
در آن روزگار دچار ناراحتی شدید روحی بوده و علم روانشناسی 
تا  بود  نرسیده  هم  پایتخت  به  هیچ  که  دورافتاده  مناطق  به  پایش 

این گونه افراد را معالجه کنند. 
به  چراکه  است  بوده  نیز  اجتماعی  جنایات ضعف  از  خیلی  مسبب 
گواه تاریخ همه مجرمان در بطن مادر مجرم نبوده اند. او در تاریک 

نای ذهن خود دشمن داشت. 
خیلی ها را به قتل رسانده بود. به طوری نامش بر سر زبان ها افتاده و 
لرزه بر گرده ها انداخته بود که دیگر نیاز به دزدی شبانه نداشت. در 
دل روز می آمد و هر چیزی که می خواست با خود می برد و کسی 

در برابرش جرأت عرض اندام نداشت. 
شاه  غالم  منزل  در  دشت خشت  سرشناسان  که  پنهانی  نشستی  در 
دهقانی در محله پائینی بورکی داشتند غالم شاه قول داد تا با طرحی 
از پا دربیاورد. غالم شاه مردی رک و روراست بود.  غلوسوزو را 
چون بی پروا سخن می گفت شهره دشت خشت بود و شخصیت های 

سرشناس او را دوست داشتند.
غالم شاه قاصدی به منزل غلو سوزو که در یکی از روستاهای منطقه 
زندگی می کرد فرستاد و از او برای ناهار دعوت کرد. غلو سوزو 
اسب زین کرد و )تفنگ زار( را بر دوش گرفت و به بورکی آمد. 
رأس  دو  روز  آن  در  و  بود  دیده  تدارک  مفصلی  ناهار  شاه  غالم 
تیشتر )بز جوان( برای مهمان ها که سرشناس بورکی بودند سربریده 
بود. طرحی که برای کشتن غلو سوزو چیده بودند بسیار ظریف و 

فنی بود. 
و  عوض  عمو  یعنی  شاه  غالم  همسایه  منزل  سربونک  دیوار  در 
باقرعباس آقا )حاج باقر کدخدای محله پائینی(، سوراخی مشرف  به 
دستشویی منزل غالم شاه تعبیه کرده بودند. به اندازه ای که لوله تفنگ 

بتواند از آن عبور کند. 
دراز کشیدند  کپر  در  قیلوله  خواب  بهانه  به  مهمان ها  ناهار  از  بعد 
دزدی  که  او  می پائیدند.  را  سوزو  غلو  از گوشه چشم  همگی  ولی 
ماهر و کارکشته و بشدت روان پریش بود، چون به هیچ کس اعتماد 
از نوشیدن چای آفتابه ای  بعد  قیلوله نمی داد.  نداشت، تن به خواب 

آب خواست و تفنگش را بر دوش گرفت و به دستشویی رفت...
نوشته ای از محمود دهقانی
ادامه دارد...

حضرت معصومه )س(
حضرت معصومه )س( دختر گرامی امام هفتم شیعیان حضرت موسی 
بن جعفر )ع( است. مادر مکرمه ایشان حضرت نجمه خاتون )س( 
هجری   ۱۷۳ سال  ذی قعده  اول  روز  در  آن حضرت  والدت  است. 
قمری در مدینه منوره واقع شده است و در روز دهم ربیع الثانی و بنا 
بر قولی دوازدهم ربع الثانی سال ۲۰۱ هجری دیده از جهان فروبست. 
بیتوته: پس از فوت ایشان مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پاکش را 
به سوی محل فعلی که در آن روز بیرون شهر و به نام »باغ بابالن« 

معروف بود تشییع کردند.
از  سایبانی  خزرج  بن  موسی  )س(،  معصومه  حضرت  دفن  از  پس 
بوریا بر فراز قبر شریفش قرار داد تا این که حضرت زینب فرزند 
فراز  بر  را  گنبد  اولین  قمری  هجری   ۲۵۶ سال  به  )ع(  جواد  امام 
قبر شریف عمه بزرگوارش بنا کرد. پس ازآن در طول سالیان دراز 
و  شیعیان  احترام  و  موردتوجه  همواره  ایشان  مطهر  مرقد  امروز  تا 
ارادتمندان بوده و بارها تجدید بنا شده و توسعه و تکمیل یافته است.

معماری کنونی حرم فاطمه معصومه
بلندی ۱/۲۰ و طول و عرض  با  بقعه  حرم فاطمه معصومه در میان 
۲/۹۵ در ۱/۲۰ متر قرارگرفته و با کاشی های نفیس و زرفام آغاز 

قرن هفتم پوشیده شده است. 
گرداگرد مرقد، دیواری به بلندی دو متر و طول و عرض تقریبی 
با کاشی  و  بنا گردید  در سال ۹۵۰  دارد که  قرار  در ۴/۴۰   ۴/۸۰
از جنس  مشبک  با ضریح  دیوار  این  اکنون  آراسته شد که  معرق 

نقره پوشیده شده است.
رواق ها

محدوده های نزدیک تر به ضریح مطهر را رواق می گویند. حرم مطهر 
دارای چهار رواق است:

- رواق باالسر که محوطه بین مسجد باالسر تا ضریح مطهر است و با 
آیینه کاری و گچ کاری های بسیار زیبا آراسته شده است.

- رواق دارالحفاظ که محوطه بین ایوان طال و ضریح مطهر است.
- رواق آینه )شهید بهشتی( که در بخش زنانه و پایین پای حضرت 

)س( واقع است.
- رواق پیشرو که محوطه بین مسجد طباطبایی تا ضریح مطهر است.

صحن ها
حرم مطهر دارای سه صحن است:

صحن نو )اتابکی(
این صحن زیبا دارای چهار ایوان شمالی، جنوبی و شرقی و غربی 
جنوبی  ایوان  و  آستانه  میدان  از  ورودی  آن  شمالی  ایوان  است: 
ورودی از طرف قبله و ایوان شرقی ورودی از خیابان ارم و ایوان 
یادشده  ایوان های  این  از  در هرکدام  است  آینه  ایوان  همان  غربی 

ظرایف و آثار هنری، معماری خاصی به کاررفته است.
صحن عتیق )قدیم(

صحن عتیق )واقع در شمال روضه مبارکه( اولین صحنی است که در 
این بارگاه مبارکه بنا شده، این صحن را چهار ایوان زیبا فراگرفته 
است. ایوانی باعظمت در جنوب که همان ایوان طال )ورودی صحن 
به  فیضیه  ورودی  که  شمال  در  ایوانی  و  هست  مطهره(  روضه  به 
بنا شده  نقاره خانه روی آن  را تشکیل می دهد که ساختمان  صحن 
است و ایوانی در غرب که ورودی مسجد اعظم به صحن است و در 

شرق، ایوان ورودی صحن عتیق به صحن نو واقع است.
صحن صاحب الزمان:

این صحن با بیوتات متعلق به آن در مساحتی حدود 8 هزار مترمربع 
با چهار جهت ورودی، )ورودی شرقی شبستان امام خمینی »ورودی 
»ورودی  اعظم  مسجد  بست  شمالی«  »ورودی  آهنچی  پل  غربی« 
جنوبی« خیابان جدیداالحداث است. دیواره های اطراف این صحن 
بنائی و کوفی در ساختار و  با خطوط  منقوش به کتیبه های قرآنی 

طرح جدید با ترکیبی از سیمان سفید و آجر است. 
گلدسته ها

گلدسته های ایوان طال
از  پوشیده  گلدسته هایی  عتیق،  صحن  در  ایوان  این  طرف  دو  در 
کاشی گرهی به صورت مارپیچ )به بلندی 17/40 متر از سطح بام 
و قطر 1/50 متر( ساخته شده است که بین پیچ ها، اسامی مبارک: 
»اهلل«، »محمد«، »علی« به خط کوفی نوشته شده است که در باالی 
آنها زیر مقرنس کتیبه ای قرار دارد که سقف آن »ان اهلل و مالئکته 

یصلون...« است.

 گلدسته های ایوان آینه:
برفراز پایه های دو طرف ایوان دو مأذنه است که از بلندترین بناهای 
آستانه هست. ارتفاع آنها از سطح بام 28 متر و از سطح صحن 42/80 
متر و محیط آن 3/30 متر هست. در باالی مأذنه ها کتیبه ای با پهنای 
حدود یک متر دیده می شود که متن آن در یکی از مأذنه ها »ال حول 
وال قوه اال باهلل العلی العظیم« و در دیگری »سبحان اهلل و الحمدهلل و 
ال اله اال اهلل و اهلل اکبر« است. پوشش هر دو مأذنه از باال تا پایین 
پروردگار  نام های  آن ها  میان  در  که  است  گرهی  کاشی  سرتاسر 

متعال خوانده می شود.
گلدسته های صحن بزرگ

دارند.  قرار  آیینه  ایوان  روبروی  اتابک(  یا  )نو  بزرگ  صحن  در 
پوشش آنها، کاشی گرهی هشت ضلعی متساوی است. روی چهار 
ضلع این گلدسته ها نامای مبارک »اهلل«، »محمد«، »علی« از باال به 

پایین 4 مرتبه نوشته شده است.
حرم فاطمه معصومه در طول تاریخ

مختلف  دوره های  طول  در  معصومه  فاطمه  مرقد  تاریخی  سیر 
دستخوش تغییراتی بوده است:

در سال 605 هجری به دستور »امیر مظفر احمد بن اسماعیل« بزرگ 
خاندان آل مظفر، بزرگ ترین استاد کاشی ساز آن زمان »محمد بن 
ابی طاهر کاشی قمی« کار ساخت و پرداخت کاشی های متنوع مرقد 
را شروع کرد و بعد از هشت سال، در سال 613 کاشی های آن آماده 

گردید و کار گذاشته شد.
در سال ۱۳۷۷ شمسی مرقد به شکل جدید که آمیخته ای از کاشی 
و سنگ است تجدید بنا شد و همچنین دیواره های داخلی با سنگ 

مرمر سبز آراسته گردید.
مرقد  طرف  چهار  در  صفوی،  شاه طهماسب  هجری   ۹۶۵ سال  در 
ضریحی آجری آراسته به کاشی های هفت رنگ و کتیبه های معرق 
بنا نمود و در اطراف آن منافذی باز بود تا هم مرقد دیده شود و هم 

زائران نذورات خود را داخل ضریح بریزند.
در سال ۱۲۳۰ هجری قمری فتحعلی شاه همان ضریح را نقره پوش 
کرد که این ضریح به مرورزمان فرسوده شد و در سال ۱۲۸۰ ضریحی 
که از نقره ضریح سابق و نقره های موجود در خزانه ساخته شده بود 

به جای آن نصب شد.
این ضریح چندین مرتبه تجدید بنا و اصالح شد و سال های متمادی 
روی مرقد فاطمه معصومه باقی بود تا این که در سال ۱۳۶۸ هجری 
و  دادند  تغییر  را  ضریح  شکل  زمان  آن  تولیت  دستور  به  شمسی 
نمودند که  به جای آن نصب  ویژه ای  هنری  با ظرایف  را  ضریحی 
در  و  است  برقرار  معصومه  فاطمه  قبر  برفراز  همچنان  ضریح  آن 
اسفندماه ۱۳۸۰ شمسی اصالحات و تعمیرات جدید صورت گرفت. 
تمام قسمت های نقره ای ضریح از نقره ۹۲ درصد با نقره ۱۰۰ درصد 
خالص تعویض شد و چوب های زیر آن اعم از ستون و پایه و... به 
آستانه  کارشناسان  و  شد  قلم زنی  و  ساخته  اصفهانی  استادان  دست 
مقدسه )قسمت نقره ای( آن را تعویض کردند و ضریح سابق فرسوده 

شده را به خزانه تحویل داده شد.
ضریح حضرت معصومه

برفراز  از سایبان حصیری موسی بن خزرج  اولین گنبدی که پس 
قبر فاطمه معصومه بنا شد، قبه ای برجی شکل بود که به همت زینب 
دختر محمدتقی از مصالح آجر و سنگ و گچ در اواسط قرن سوم 
هجری ساخته شد. به مرورزمان و پس از دفن بعضی از بانوان علوی 
در جوار فاطمه معصومه دو گنبد دیگر در کنار گنبد اول ساخته شد.
کبیر(  طغرل  )وزیر  عراقی«  ابوالفضل  »میر  هجری   ۴۴۷ سال  در 
به جای آن سه گنبد، گنبد مرتفعی، آراسته  به تشویق شیخ طوسی 
به نقش های رنگ آمیزی و تزیینات آجری و کاشی بدون ایوان و 

حجره بنا نهاد که تمام قبور سادات و آن بانوان را فرامی گرفت.
در سال ۹۲۵ هجری قمری همین گنبد به همت »شاه بیگی بیگم« 
با کاشی های  بنا و سطح خارجی گنبد  تجدید  اسماعیل  شاه  همسر 
معرق آراسته گردید. ضمنًا ایوان رفیع با دو مناره در صحن عتیق 
ساخته شد. نهایتًا در سال ۱۲۱۸ هجری همزمان با سلطنت فتحعلی 
تا سال ۱۳۷۹  تزیین شد که  با خشت هایی طالیی  قاجار گنبد  شاه 

شمسی باقی ماند.
آستانه  تولیت  توسط  گنبد،  ظاهر  تخریب  علت  به   ۱۳۸۰ سال  در 
گنبد  اساسی  تعمیرات  و  بازسازی  جهت  خمینی  مسعودی  مقدسه، 
حرم اقدام شد و خشت های طالیی سابق جمع آوری گردید. پس از 
بازسازی و تعمیرات اساسی بر روی گنبد، پرده برداری از گنبد جدید 
بهجت  محمدتقی  دست  به  شمسی  هجری   1384 اردیبهشت ماه  در 

انجام شد.
پادشاهان مدفون در حرم

چهار پادشاه از صفویان، دو پادشاه از قاجار و همچنین تعدادی از 
شاهزادگان قاجار در این مکان دفن شده اند.

موزه
اشیا  می گذرد،  حرم  بنای  آغاز  از  که  مختلف  دوره های  طی  در 
گران بهایی در آنجا گردآمده است که زائران و مجاوران حرم و گاه 

فرمانروایان دور و نزدیک آنها را هدیه کرده اند.
پیش از تأسیس موزه، طی سالیان دراز چون جایی برای نگهداری 
بقعه و حرم  اطراف  در  پراکنده  به صورت  این ها  و  نبود  اشیا  این 
انباشته شده بود، برخی از میان رفت. در ۱۳۱۴ ش وزارت معارف 
وقت محلی را در غرب حرم زنانه در نظر گرفت و پس از نوسازی 
به موزه آستانه اختصاص داد. بعدها موزه را به محلی در جنب مدرسه 
فیضیه، در کنار دفتر تولیت آستانه انتقال دادند و در جای ساختمان 

موزه سابق، مسجد موزه را بنا کردند.
در این موزه اشیاء نفیسی چون قرآن های خطی، دوازده قطعه فرش 
قبر پادشاهان قاجار، قسمتی از پرده کعبه که توسط امام خمینی اهدا 
شده، مسکوکات کهن و گران بهای زرین و سیمین اسالمی از عصر 
زرین  درهای  نفیس،  قالیچه های  معاصر،  روزگار  تا  عباسی  خلفای 
دیگر  چیزهای  بسیاری  و  شمعدان  و  چلچراغ  و  قندیل  سیمین،  و 

نگهداری می شود.

روستای بورکی

 آشنایی با قسمت های مختلف و معماری 
آستان مقدس حضرت معصومه


