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درآمد
از دیرباز اشیا و امالک فراوانی توّسط اشخاص مختلف وقف 
آستان مقّدس حرضت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( شده 
است. در دورۀ قاجار حجم این موقوفات به طور چشم گیری 
افزایش یافت. شاهان، شاهزادگان و صاحب منصبان قاجاری 
بیشــرین سهم را در این موقوفات داشتند. از جمله اشیای 
وقف شــده، درهای زّرین، سیمین و چوبین نفیسی است 
که بر مجموعۀ آستانه نصب شد. بر روی این درها انواع 
خطــوط هرنی، نقش و نگارهای زیبا و میناکاری قابل 
مشاهده است و اغلب مزیّن به آیات، احادیث و اشعاری از 
شعرای دورۀ قاجار هستند. در این مخترص به طور اجامل به 
معرّفی تعدادی از این درها خواهیم پرداخت. البته درهای 
ارزشمند دیگری در دورۀ قاجار در مجموعۀ حرم مطّهر 
نصب شده که به دستور نّواب تولیت از طال و جواهرآالت 
موجود در آستانه و یا با هزینۀ آستان قدس ساخته شده اند، 
که از بحث ما خارج اســت. مهم ترین درهای نفیس وقفی 

دورۀ قاجار به رشح زیر است.
 

در طالی مرّصع 
این در به طول ۱۷۵ و عرض ۷۵ سانتی مر از طالی 
خالص و مرّصع به جواهرآالت گران قیمت است که 
فتحعلی شــاه قاجار )۱۱۸۳ – ۱۲۵۰ه .ق(، دومین پادشاه 
سلسلۀ قاجار، به شکرانۀ پیروزی بر  فتح خان افغان، وزیر 
محمودشــاه درانی، در سال ۱۲۳۳ ه .ق تقدیم آستان قدس 
کرد و میرزاعبدالله خان امین الدوله آن را از تهران به مشهد 
آورد و میرزا هدایت الله مجتهد )۱۱۷۸– ۱۲۴۸ ه .ق( آن را 
در پای رضیح نصب منود )سپهر، ۳۲۳/۱؛ احتشام کاویانیان، 
۱۶۸(. این در که در فتنۀ حســن خان ساالر از جای کنده و 
جواهرات آن غارت شــده بود، در سال ۱۲۶۸ ه .ق مجّدداً 
طالکوب و جواهرنشان شد و در تولیت میرزافضل الله وزیر 
نظام، به ســال ۱۲۷۰ ه .ق بر روی بدنۀ رضیح نصب گردید 
)فیض، ۳۰۲(. در دورۀ پهلوی این در برای مشاهدۀ زّوار بر 
دیوار جنوب رشقی بقعه نصب شد )احتشام کاویانی، ۱۶۷( 
ولی اکنون در قابی زیر قبّۀ مطّهر، بر دیوار غربی بقعه 

نصب است )پیامیش(.
دو بیت نخستین اشعار روی در از این قرار است:

شه خلد آشیان فتحعلی شاه
 که بادا روح او با روح توأم

دری از زر خالص پیشکش کرد
به سبط ارشف اوالد آدم

)احتشام کاویانیان، ۱۶۹( 

 در طالی ملّمع پیش روی مبارک 
این در که طبق قصیدۀ مندرج بر آن از وقفیات 
نارصالّدین شــاه قاجار )۱۲۱۰ -۱۲۷۵ش( است، به فرمان 
او در زمان نیابت تولیت محّمدحســین عضدامللک قزوینی 

به سال ۱۲۷۲ ه .ق ساخته شد. بر روی آن آیاتی از جمله 
»الله نور الســموات و االرض ...«)نور:۳۵ ( و احادیثی از 
پیامرب از جمله: »انا مدینة العلم و علــٌی بابها« و حدیث 
امام رضا) علیه الّسالم( که فرمود: » من زارنی کمن زار 
رسول الله صلی الله علیه و آله « نوشته شده است. طبق 
قصیده ای از محّمدعلی رسوش که بر روی در رقمی شــده، 
ظاهراً زیورآالت آن به غارت رفته و نارصالدین شــاه مجّدداً 

دستور طالکاری آن را داده است: 
شد به فرمان ملک آراسته این در به زر 

نارصالّدین شاه غازی آفتاب داد و دین
زیور این در به غارت برد کافر نعمتی 

دید پاداش عمل از شهریار جم نگین
داد فرمان تا بیارایند باز او را به زر 
شهریار بی هامل و پادشاه بی قرین 

)اعتامدالسلطنه، ۳۵۹ - ۳۶۰(
 این در، در ســال۱۳۰۳ش به هزینۀ حاج محّمد احتشام 
کاویانیان و در ســال ۱۳۴۲ش به هّمت آستان قدس رضوی 
مرّمت گردید و بر روی آن تلق نصب شــد تا از ساییده 
شدن و ریزش طال و نقرۀ آن جلوگیری شود )احتشام 
کاویانیان، ۱۷۳(. از ســال ۱۳۵۴ش در موزۀ آستان قدس 
نگهداری می شود )پیامیش( و به جای آن، دِر طالیی توّسط 
فرح؛ همرس محّمدرضاشــاه پهلوی تقدیم و در محل نصب 
گردید، که ۱۲ کیلو طال و ۹۵ کیلو نقره در آن به کار رفته 
بود )آســتان قدس دیروز و امروز،۱۲۱(. در مذکور، به سال 
۱۳۶۰ش تجدید ساخت شده، به آیات، احادیث و اشعار 

مزیّن گردید )پیامیش(.

در طالی پایین پای مبارک
 در پایین پای مبارک، که حرم را به گنبد حاتم خانی 
مرتبط می کند، دِر طالی جواهرنشانی از وقفیات شاه عباس 
اّول صفــوی نصب بود، که در کشــمکش های اواخر عهد 
افشاریه طال و جواهرات آن توّسط نادرمیرزا افشار 
)م:۱۲۱۶ه .ق( به یغام رفت )احتشام کاویانیان/۱۷۰-۱۶۹(. 
این در، به سال ۱۲۸۴ه .ق )اعتامد الســلطنه/۳۶۳( به 
هزینۀ دوست علی خان معیراملاملک )۱۲۳۶ – ۱۲۹۰ 
ه .ق(، خزانه دار و وزیر مالیۀ عهد نارصی و خادم کشــیک 
ســوم آستانه مطاّل گردید. طول این در ۲۸۵ و عرض آن 
۱۹۵ ســانتی مر است. بر روی آن اشعاری در مدح امئۀ 
اطهار)علیهم الّســالم( و برخی احادیث نوشته شده است؛ 
از جمله در یکی از ترنج ها حدیث »والیة علٍی حصنی فمن 
دخل حصنی امن من عذابی« نگارش شده است )احتشام 
کاویانیان/ ۱۶۹-۱۷۰(. این در اکنون در موزۀ مرکزی آستان 

قدس نگهداری می شود )پیامیش(.
دو بیت از قصیدۀ نوشته شده بر این در چنین است: 

به زر ناب ز بهر بقای شاهنشاه
گرفت خازن شاهنشه این مبارک در

در مرصع تقدیمی فتحعلیشاه قاجار



ستوده دوستعلی  خان جهان دانش و دین 
که هم فرشته خصالست و هم خجسته سیر 

بر نقرۀ ترنج پشت در نوشته شــده »وقف و پیشکش 
آستان عرش بنیان امام ضامن علی بن موسی الرضا )علیه الّسالم( 
منود عبد رق مملوک حرضت سیدالشهداء علیه آالف التحیة و 
الثناء دوست علی خان معیراملاملک« )احتشام کاویانیان، ۱۷۱(

درهای دارالحّفاظ
در رواق دارالحّفاظ دو در از وقفیات دورۀ قاجار قرار 
داشته است؛ یکی از آن دو، دِر نقره ای است که بین دارالحّفاظ 
و دارالسیاده نصب بود. این در از وقفیات سلطان  مرادمیرزا 
حسام السلطنه، )۱۲۳۳- ۱۲۹۹ه .ق( فرزند عباس میرزا قاجار و 
حاکم خراســان بود، که در سال ۱۲۸۹ه .ق ساخته شد. طول 
آن ۲۹۰ و عرضش ۲۰۸ سانتی مر و قصیده ای از صبوری، 
ملک الشعرای آستان قدس بر آن درج شده است. مطلع 

قصیده چنین است:
این در قدس از رواق کیست که ساید 

پاشنه بر نه رواق طارم اخرض )اعتامدالسلطنه، ۳۷۰-۳۶۸(
 این در توّســط حسین پرورش تعمیر و طالکاری شده 

است)پیامیش(.
دیگری در نقره ای بین دارالحّفاظ و راهرو کشیک خانه 
)دارالّسالم( که به هّمت سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه، در 
سال ۱۲۷۹ه .ق ساخته شد. قصیده ای از صبوری، بر آن رقمی 

شده که مطلع آن چنین است:
به بارگاه سپهر اشتباه سبط رسول 

کــه جن و انس به خاک درش بود محتــاج )اعتامد 
السلطنه، ۳۷۱(

در ســال ۱۳۵۲ش در مطاّلی تقدیمی حاج حسین اشری 
اصفهانی به جای آن نصب گردید )پیامیش(.

درهای دارالسیاده
در رواق دارالسیاده نیز سه در از وقفیات دورۀ قاجار 

وجود داشته است: 
۱. در نقره بین دارالسیاده و مسجد گوهرشاد، که واقف 
آن فاطمه انیس الدوله )۱۲۵۸ -۱۳۱۴ ه .ق(، همرس ســوگلی 
نارصالدین شــاه قاجار است. وی این در را سال ۱۲۸۴ ه .ق، 
زمانی که با نارصالدین  شاه برای زیارت به مشهد مرشّف شده 
بود، وقف کرد )خراسانی، ۶۵۴؛ احتشام کاویانیان، ۱۷۹(. در 
ترنج های آن آیات و احادیث امئۀ اطهار)علیهم الّسالم( رقمی 
شده و دور آن قصیده ای ۲۳ بیتی با خط نستعلیق و میناکاری 

نوشته شده، که چند بیت از آن چنین است:
بانویی از بانوان حرضت با فّر او 

کز پی طوف حرم زد خیمه در این کشورا
عامل عفت انیس الدوله مریم رسشت 

کز حیا بلقیس خوانندش به عصمت هاجرا
سیم و زر افشاند از این در بر این عالی رواق 

شوکت و فر و شکوه افزود و زیب و زیورا 

)اعتامدالسلطنه،۳۶۴ - ۳۶۵(
در حال حارض، تنها قســمت باالی آن داخل یک قاب 
شیشه ای در هامن مکان اوّلیه باقی مانده است و در مطالیی در 
تاریخ ۱۳۷۱ ه .ق به جای در قبلی نصب شده است)پیامیش(. 
انیس الدوله برای حفاظت از ایــن در نایب الخدمه ای تعیین 
منود)احتشام کاویانیان، ۱۸۰(. وی یک سوم بازار زرگرهای مشهد 
را که بین صحن عتیق و جدید قرار داشت، خریداری و وقف بر 
روضه خوانی در اماکن متربّکۀ آستانه، روشنایی و تنظیف درب 

نقرۀ مذکور منود )عطاردی،۲/ ۵۱(. 
۲. در نقره بین دارالسیاده و راهرو سقاخانه، با طول ۳۲۰ 
و عرض ۲۰۰ سانتی مر که در سال ۱۳۰۷ه .ق به هّمت زبیده 
گروسی ملّقب به امین اقدس، یکی از همرسان نارصالدین شاه 

ساخته شد )خراسانی، ۶۵۴(. 
بر ترنج های طالیی این در حدیث مدینة العلم و دو بیت 

زیر نوشته شده است:
به درگاه رضا در دولت شه نارصالّدین کرد 

این در را مهین بانوی عظمی نقره آگین 
بهر تاریخش یکی آمد از عرش و گفتا 

از امین اقدس این درب مقدس یافت آیین 
)خراسانی، ۶۵۴( 

با تبدیل راهرو ســقاخانه به رواق، این در، ورودی حرم 
قرار گرفت )احتشام کاویانیان، ۱۸۰(.

۳. در نقره ای دیگری بین دارالســیاده و راهرو بین 
دارالســعاده و ایوان طالی صحن نو وجود داشته که بانی آن 
میرزافضل الله وزیر نظام بوده و در سال ۱۲۷۰ ه .ق ساخته 
شده است. در دو ترنج لنگۀ چپ این در نوشته شده » قد 
استسعد مؤمتن السلطنة العلیه مقرب الحرضت الرضویه 
ذوی الریاستین میرزافضل الله املتولی ذوالشوکة البهیة وزیر 
نظام« »و باصابت سعایت تراب السلطان ابوالحسن الرشیف 
الحسینی رسکشیک خامس سنة ۱۲۷۰ قمری« )احتشام 

کاویانیان/ ۱۸۳(.

درهای صحن عتیق
در ورودی های صحن عتیق به مجموعه رواق های حرم 
مطّهر در دورۀ قاجار، چهار در وقفی نفیس وجود داشته 

است:
۱. در نقره بین ایوان طــالی صحن عتیق و رواق 
دارالشکر، با طول۲۷۰ و عرض ۲۱۰ سانتی مر، وقفی میرزا 
ابراهیم خان مظفرالسلطنه، فرماندۀ فوج خمسه )زنجان(، 
که در سال ۱۲۷۴ ه .ق ساخته شد)احتشام کاویانیان، ۱۸۲( 
و ظاهراً هامن است که اعتامدالسلطنه از آن با عنوان دِر 
کتابخانۀ مبارکه یاد می کند و بر آن آیةالکرسی و احادیثی به 
خط ثلث و نسخ نوشته شده بود. بر روی این در قصیده ای 

نیز نوشته شده بود، که مطلع آن چنین است:
زهی جاللت شاهی که جربئیل امین 

بر آستانۀ آن بنده ای است بی مقدار )اعتامدالسلطنه، ۳۷۳(

در طالی ملمع تقدیمی نارصالدین شاه قاجار 



 در اواخر دورۀ پهلوی به جای آن، در مطاّلی قلمکاری 
شده ای نصب شد )آستان قدس دیروز و امروز،۱۲۱( که در 

سال ۱۳۵۸ش. مرّمت شده است)پیامیش(.
۲- در نقــرۀ ایوان طالی صحن عتیق به توحیدخانه، به 
طول ۲۵۶ و عرض ۱۷۵ سانتی مر که حسنعلی خان امیرنظام 
گروسی )۱۲۳۶– ۱۳۱۶ه .ق(، رسهنگ فوج گروس در 
سال۱۲۷۱ ه .ق آن را به آستانه تقدیم کرد و به خط خود 
بر آن آیات، احادیث و اشعاری را نوشت)اعتامدالسلطنه، 
۳۷۵(. منابع دیگر، سال ساخت آن را ۱۲۷۳ه .ق )خراسانی، 
۶۵۵( و ۱۲۷۴ه .ق )احتشام کاویانیان، ۱۸۳( نیز ثبت 
کرده اند. ماده تاریخ ساخت آن » بحق حق که درین در 
نشــد کسی مأیوس« است، که تاریخ ۱۲۷۳ه .ق را نشان 
می دهد. همچنین بر روی آن به خط ثلث عبارت » قد 
ترشف بتعمیر هذه البقعه املبارکه الرضویه امیراالمراء 
العظام معتمدالسلطان جناب میرزامحمدخان سپهساالر 
اعظم دولت علیۀ ایران ابن مرحوم امیرخان شهید رسدار 
قاجار سنة هزار و دویست و هشتاد و چهار« نوشته بوده 
است )اعتامدالسلطنه، ۳۷۶(. به جای آن، در اواخر دورۀ 
پهلوی در طالیی نصب شد)آستان قدس دیروز و امروز، 

۱۲۱( که در تاریخ ۱۳۵۸ش مرّمت شد)پیامیش(.
۳. در نقرۀ بین صحن کهنه و کفشــداری بزرگ که 
از وقفیات میرزانرصالله خان مشیرالدوله، صدراعظم 
مظفرالدین شاه قاجار و صادرکنندۀ فرمان مرشوطیت بود 
و در سال ۱۳۲۳ه .ق در زمان تولیت میرزاکاظم مجتهد 
تربیزی، داماد نارصالدین شــاه ساخته شد. ارتفاع آن ۳۰۰ و 

عرض آن ۲۲۰ سانتی مر است)احتشام کاویانیان، ۱۸۷(. 
۴. در نقره ای بین صحن کهنه و کفشــداری کوچک که 
در حدود سال ۱۳۲۳ه .ق توّسط غالمرضاخان آصف الدوله 
شاهسون، استاندار خراسان، ساخته شد؛ اّما درسال ۱۳۴۳ش 
بین کفشداری و رواق دار االخالص نصب کردند. ارتفاع آن 

۲۴۰ و عرض آن ۱۷۰ سانتی مر است)همو/۱۸۹(.

درهای توحیدخانه
دری چوبی در رواق توحیدخانه قرار داشــته که از 
طریق آن از توحیدخانه داخل حرم می شــدند. این در 
از چوب شمشاد و به نقل اعتامدالســلطنه از وقفیات 
میرزامصطفی خان مؤمتن الدولــه)۱۲۶۴ – ۱۳۴۴ ه .ق( 
نایب التولیۀ آستان قدس رضوی بود )اعتامدالسلطنه، ۳۵۸(. 
آیات ســورۀ »نبأ« و »اعلی« و اشعاری از دعبل خزاعی و 
خطبه ای مشتمل بر القاب و اسامی امئه)علیهم الّسالم( 
آن را زینت داده بود. این در توّسط منبّت کارانی چون 
کامل الّدین کربالیی، احمد کربالیی و شاه حســین ســاخته 
شــد و کتابت خطوط آن توّسط علی بن احمد سیستانی و 
محّمد بن عبدالخالق قادری صورت گرفت )اعتامدالسلطنه، 
۳۶۶ – ۳۶۸(. این در اکنون در موزۀ مرکزی آســتان قدس 
رضوی نگهداری می شود و به نظر کارشناسان آن مرکز از 

ساخته های دورۀ صفوی است )پیامیش(. 
در نقــرۀ بین توحیدخانه و گنبد الله وردی خان به طول 
۲۷۰ و عرض ۱۹۳ ســانتی مر، به هّمت همرس سهام الدوله 
شادلو، )۱۲۰۶ -۱۲۸۲ش(، حاکم خراسان شاملی در عهد 
نارصی، در سال۱۳۲۰ه .ق )خراسانی، ۶۵۵( و یا ۱۳۴۰ه .ق 
)احتشام کاویانیان، ۱۸۳( ساخته شد. به جای آن، در اواخر 
دورۀ پهلوی در طالیی نصب شد)آســتان قدس دیروز و 
امروز/ ۱۲۱( که در جریان توسعۀ رواق، این در برداشته 

شده است )پیامیش(. 

درهای صحن نو )آزادی(
در صحن آزادی دو در وقفی نفیس از دورۀ قاجار رساغ داریم: 
۱( در نقره بین راهرو دارالســعاده و ایوان طالی صحن نو، 
که وقفی میرزا ابوالقاسم معین امللک، متولّی باشی بوده، در 
ســال ۱۲۸۸ ه .ق ساخته و به آیات، احادیث و اشعار مزیّن 

شده است. ابیاتی از قصیدۀ مرقوم بر این در چنین است:
چو از مرحمت داد مرتولیت را 

به میرزاابوالقاسم ذی املناقب
معین مبین مه ملک و ملّت 

سلسل جلیل نبیل اطالب
حسینی نژادی حسن خلق زادی 
کزو یافته تولیت جان به قالب 

زسیم و زر خالص این وقف در را 
به ایوان زر ساخت از سیم دائب )اعتامد السلطنه، ۳۷۸ - ۳۷۹(

به جای آن، در طالیی در اواخر دورۀ پهلوی نصب شــد 
)آســتان قدس دیروز و امروز،۱۲۱( که در سال ۱۳۹۹ه .ق 

مرّمت گردید )پیامیش(. 
۲( در نقره بین صحن نو و کفشــداری قاینی   ها که به 
هّمت سیدمحّمد یزدی، رئیس التجار تربت حیدریه در سال 
۱۳۳۵ ه .ق ساخته شد )خراسانی، ۶۵۶(. اکنون به جای آن، 

در چوبی نصب است )پیامیش(.
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