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چکیده: 

با دقّت در هرن صنعتگران که در ســاخنت درب های طال و نقره 

و چوبی حرم مطهر امام رضا)ع( مشــهود است، درمی یابیم 

که در ساخنت یک درب عالوه بر استمداد گرفنت از ذوق و 

مهارت های هرنی، به جنبه های معنوی آن اعــم از حدیث و 

روایت در منزلت اهل بیت)ع( و امام شناسی و آیاتی که در شأن 

و مقام امئۀ طاهرین)ع( آمده است، استفاده منوده اند. همچنین 

به اســتفاده از اشعاری که موجب تعالی روح است، توّجه کافی 

و وافی شــده است. عالوه برآن نشــان می دهد که اکرث سالطین 

و بزرگان کوشــیده اند به هر نحوی خود را جزو نوکران حرضت 

قلمداد کنند و برای توشۀ آخرت خود سوسوی امیدی بفرستند که 

در این هرن به متام این ابعاد توّجه شده است. از آن جمله، درب طال 

و نقره کاری شدۀ موجود در موزۀ آستان قدس رضوی است که در 

سال ۱۲۷۲ قمری به دستور نارصالدین شاه قاجار و در زمان نایب 

التّولیۀ وقت، مرحوم میرزا محّمد حسین عضدامللک قزوینی، طال 

و نقره کاری و یک ســمت آن مجّدداً در دورۀ پهلوی اّول در سال 

۱۳۱۷ شمسی نقره کاری شده است. این درب اوج هرن هرنمندانی 

است که با وجود سختی کار با فلز، از آن ظریف ترین آثار معرق 

و منبت را ساخته اند.



مقّدمه:
آنچه که در این نگارش به رشــتۀ تحریر درآمده حاصل 

زحامت دوستانی است که برای به مثر رسیدن آن از هیچ 

کوششی دریغ ننموده و با گشاده دستی هر آنچه را که در 

توان ایشان بود، برای به مثر رساندنش رصف منودند. بیش تر 

این نگارش بر مبنای تحقیق میدانی انجام گرفته و پس از 

ثبت و مســتندنگاری این اثر در موزۀ مرکزی آستان قدس 

رضوی، برداشت های حاصل ثبت و اطاّلعات حارض از آن 

استخراج شده است. منابع مکتوب در این زمینه بسیار کم 

و آن اندک ها نیز بر مبنای برداشت شخصی نویسندگان آن 

زمان اســت؛ بنابراین مغایرت هایی با آنچه که مستندسازی 

شده بود وجود داشت. گرچه این نگارش نیز خالی از عیب 

و نقص نیســت اّما امید است همین اندک، گشایشی باشد 

برای پژوهش های عمیق تر و کاربردی تر.

تاریخچۀ درب پیش رو:
در مورد تاریخچۀ این درب در منابــع مکتوب، نقل های 

مختلفی نگاشــته شده است از جمله: »در جای این درب 

سابقاً درب طالی مرّصعی که فتحعلی شاه قاجار تقدیم 

آســتان قدس کرده بود قرارداشت که در زمان محّمد حسن 

خان ساالر در سال ۱۲۶۴ قمری از جای کنده شد و زمانی که 

دست تعّدی به نفایس و طال آالت آستان قدس گشود، آنچه 

از طال و نقره به چنگ آورد، به نام خود سکه زد و در 

جریان گذاشت. ازجمله جواهرات و طالی همین درب 

را هم برداشــته به مرصف تجهیز قشون خود رسانید. پس 

از آن نارصالدین شاه به متولّی باشی وقت، مرحوم میرزا 

محّمد حسین عضدامللک قزوینی، دستور تجدید ساختامن 

در مزبور را داده و نامربده به سال ۱۲۷۲ ه..ق بدین مهم 

پرداخته و در طالی جدیدی را با طال و نقره مزین می کند.« 

)فیض، ۱۳۲۴: ۳۴۴(.

»در طالیی که ملّمع بوده و معروف است به در پیش روی 

مبارک در ســال ۱۲۷۲قمری در زمان نیابت تولیت عظمی، 

مرحوم میرزا محّمدحسین عضدامللک قزوینی، ساخته شده 

اســت و ارتفاع آن ۳مرت و ۲۰ســانتی مرت و عرض آن دو مرت 

است.« )کاویانیان، ۱۳۵۴: ۱۷۰(.

»قدری طال و نقرۀ زیر طال بر حســب اســتعامل ساییده 

شــده و ریخته بود. در سال ۱۳۰۳ شمسی که رضا خان 

رییس حکومت موقّتی کشور و مرحوم میرزا مرتضی 

قلی خان طباطبایی نایینی، متولّی باشــی )نایب تولیت 

عظمی( آستان قدس بودند روزی در دفرت آستانه که متام 

اولیای آستان قدس از دفرتی و کشیکی حارض بودند و یکی 

از جلسات رسمی آستانه بود )نام جلسۀ مزبور، دفرت و 

اعضای آن، اولیای دفرت نامیده می شد( نایب تولیت عظمی 

عنوان کردند در موقع ترشّف به حرم مشاهده منودم به 

علّت ریزش طالهای این در، موقع ازدحام زّوار و هجوم 

برای بوسیدن، لب آنها به فلز برآمدۀ محل های ریخته شده 

گیر کرده، خونی می شود. خّدام همه روزه مکّرراً مشغول 

تطهیر خون های در می باشــند. باید تجدید ساختامن شود 

که آســایش زایران و خّدام فراهم گردد. آستانه هم محل 

و پولی برای این کار موجود ندارد )آن روزها اوضاع مالی 

و مادی آستانه خیلی اسفناک بود( ســپس گفتند آقایان 

حارضین جلسۀ دفرت، رؤســا و اولیای آستان قدس هستید، 

دانگی منوده بســازید من هم رشکت منوده ربع هزینۀ آن 

را می دهم.

از طرف آقایان مزبور پاسخ مثبتی نشنیده بودند. در هامن 

موقع بنده وارد شدم دیدم نایب تولیت عظمی از عدم 

اســتقبال آقایان عصبانی می باشند. از موضوع که مطّلع 

شدم، بدون رشکت دادن به سایرین، داوطلب انجام تقاضای 

متولّی باشی شــده، در هامن جلسه مرحوم حاج عبدالعلی 

گمنام زرگر آستانه را خواستند.

قرار شد متام طال و نقرۀ شکسته و بستۀ آن در را بکند و 

مجّدداً به هامن نقشه و ترتیبی که بوده مثل اّول طالی آن را 

قلم زنی کرده، بسازد. هزینۀ آن را بنده تقبّل منودم و به وسیلۀ 

مرحوم حاجی شعاع التولیه، مستأجر خود پرداختم.

در مزبور تجدید ساختامن شد و تا سال ۱۳۴۲ شمسی مورد 

مشاهده و تقبیل عموم بود.

چون به واسطۀ استعامل و دست کشیدن زایرین باز مقداری 

از طالهای آن ریزش کرده و ساییده شده بود، در سال ۱۳۴۲ 

شمسی به دستور تیمسار سپهبد امیر عزیزی، نایب تولیت 

عظمی، به هزینۀ آستان قدس ترمیم گردید.

برای جلوگیری از ساییده شدن و ریزش بعدی دستور دادند 

روی متــام طالهای در و چهار چوب آن را تلق نصب گردید 

تا به واسطۀ دست مالی زّوار از ساییده شدن و ریزش مصون 

مباند.« )کاویانیان، ۱۳۵۴: صص۱۷۱-۱۷۰(.

»درآن زمان در حرم دو درب طال و ۱۸ درب نقره و ســه 

درب چوبی بوده اســت. )این در در سنۀ ۱۲۷۲، زمان میرزا 

محّمد حسین قزوینی عضدامللک )متولّی باشی( طال شد.« ) 

خراسانی، ۱۳۸۲ قمری: ۶۵۳(.

از مطالب فوق می توان چنین استنباط کرد که شالودۀ این 

درب در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده و بعد ازبین 

رفنت طال و نقره و تزیینات آن، به دســتور نارصالدین شاه 

قاجار و به هّمت متولّی باشی وقت، میرزا محّمدحسین 



قزوینی یا عضدامللک قزوینی، در سال ۱۲۷۲ هجری قمری 

یک سمت آن طال و نقره کاری می شود.

پس از آن در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی به دستور رضاخان 

و در زمــان تولیت میرزا مرتضی قلی خان طباطبایی نایینی، 

توّسط حاج عبدالعلی گمنام که زرگر آستانه بود و 

همچنین دیگر بار در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی به دستور 

تیمســار سپهبد امیر عزیزی، نایب التولیۀ وقت و به هزینۀ 

آستان قدس، طالکاری آن مورد مرّمت قرار گرفته است.

 نکته ای که در این درب مورد توّجه قرار می گیرد این است 

که ماده تاریخی که روی درب وجود دارد با تاریخی که در 

منابع مکتوب آمده، اختالف دارد. در منابع مکتوب تاریخ 

۱۲۷۲هجری شمسی تاریخ ساخت و طالکاری آن نقل شده 

ولی با تبدیل حروف ابجد آخرین مرصاع از شعر مرحوم میرزا 

محّمد علی خان رسوش که بر روی درب نقش شده است:

کلک مشکین از بهر تاریخش نوشت

بوسه زن براین در و پا نه به فردوس برین

عدد ۱۲۷۵ به دست می آید.

در یکی از منابع در این مورد چنین نقل شــده است: » از 

این مرصع به حروف ابجد عدد ۱۲۷۵ حاصل می شــود که 

مقصود تاریخ سال نصب در بوده است.« )مؤمتن، ۱۳۴۸: ۸۲(.

در بررسی ترنج ها و کتیبه های روی در، به مواردی از رضب 

مهــر بر روی صفحات طال برمی خوریم که روی آنها یک 

عبارت با عدد فارسی و عبارتی به سیاق دارد. احتامالً بر 

روی ایــن مهرها وزن هر صفحه طال بر روی آن با روش 

سیاق نویسی درج گردیده است. این مهرها در صفحات 

باالی درب بیش تر به چشــم می خورد و در صفحات پایینی 

به جز دو سه مورد مشاهده منی شود. همچنین در نگاه 

اّول و مقایسۀ صفحات پایین و باال، جدیدتر بودن صفحات 

پایینی را می توان مشاهده کرد.

با این توضیحات مشّخص می شود که صفحات پایین به 

هامن شــکل اّولیۀ خود، مورد مرّمت قرار گرفته است، با 

این تفاوت که یا مهرها در اثر مرّمت ســاییده شــده اند یا 

صفحه ها از نو ساخته شده و مهر آن درج نگردیده است. 

 

پشت این درب در ســال ۱۳۵۷ه .ق. )۱۳۱۷ش.( نقره کوبی 

می شود که این تاریخ در پشت درب بدین صورت رضب 

شده است:

تاریخ نقره کوبی در گفت با دری

راه حریم کعبه بجویم از بند راست )۱۳۵۷ ق.(

این درب با توّجه به نقل منابع ، در تاریخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۷ 

هجری شمسی وارد خزانۀ موزه می شود.

در محل نصب آن، درب اهدایی از طرف فرح پهلوی نصب 

می شود. همچنین این درب در مورخ ۱۳۵۴/۱/۱۱ در محل 

کنونی موزۀ آستان قدس نصب می گردد )مومتن،۱۳۴۸: ۸۲(.

ایــن درب با ۳ مرت طول و ۲ مرت عرض، دارای دو لت و یک 

چار چوب از جنس چوب گردو و فوفل است. 

 

تصویر درب پیش روی مبارک، طرف طالکاری شده(

)درب پیش روی مبارک، طرف نقره کاری شده

منونه ای از مهرهایی که به خط 

سیاق بر روی کتیبه ها موجود است



در بین دو لت درب، دماغه ای متّصل به لت سمت چپ 

نصب شده است که در قسمت باالی آن به صورت مقرنس 

درمی آید. بر روی دماغه، تزییناتی از جمله سه عدد گل میخ 

مشاهده می شــود. در مرکز و پایین دماغه چفت و بست 

فلزی و محل قرارگرفنت زنجیر نصب شده است.

 

چفت و بست و محل قرار گرفنت زنجیر

مشّخصات هرنی و آسیب شناسی درب پیش رو:
در درب های طال و نقره از طرح های اسلیمی و ختایی 

بیش تر اســتفاده شده و این به خاطر خاصیت فلز است که 

طرّاحی اسلیمی و ختایی نرم تر و راحت تر روی این گونه 

درب ها نقش می بندد و حک می شود.

از تزیینات گیاهی مانند گل شــاه عباســی با طرح های 

مختلــف، برگ چناری، غنچه هــای ختایی گل چندپر و نیز 

گل فرفره ای،گل محّمدی، گل شــش پر و پنج پر و برگ هایی 

با دندانه های مختلف در این درب ها زیاد به کار رفته 

است. این نقوش بیش تر حالت تزیینی پیدا کرده و اطراف 

رسوده ها و آیات را پر کرده اند. بیش تر این رسوده ها بعد از 

مدح امام هشتم شیعیان، به سپاس از پادشاه، بانی و اهدا 

کنندۀ این درها اشــاره می کند. کتیبه های روی چارچوب، 

درون ترنج هایی قرار دارند. این ترنج ها ورقه هایی از جنس 

طال هستند. کتیبه های این ترنج ها به خط ثلث است.

 

منونه ای از ترنج های بدون کتیبۀ چارچوب

منونه ای از ترنج های کتیبه دار چارچوب

منونه ای از حاشیه های اطراف ترنج ها

                               کتیبه های روی چارچوب، آیه های ۳۲ الی۳۶ سورۀ فاطر را 

شامل می شود. از بررسی ترجمه و تفسیر این آیه ها چنین 

استنباط می شود که آیه ها، اشاره به تعدادی از مردم دارد 

که به کتاب و دین خدا ایامن می آورند و به اذن خدا وارد 

بهشــت می شوند و آنجا پر است از نعمت های فراوانی که 

وعده داده شده. همچنین آنهایی که غیر از این عمل کنند 

به خودشان ظلم کرده اند. احتامالً سازنده، این درب را به 

درب بهشتی تشبیه کرده که مدخل گروه اّول است. از طرز 

قرارگرفنت این آیه ها روی درب نیز به این نتیجه می رسیم که 

آیه هایی که اشاره به گروه اّول دارد در سمت راست و باالی 



چارچوب نصب شــده اند و گروه دیگر که اشاره به عذاب 

الهی دارند در ســمت چپ قرار دارند. این طرز قرارگرفنت 

می تواند اشاره به اصحاب یمین و یسار داشته باشد. 

بر روی کتیبۀ »اصطفینا من عبادنا فمنهم« واقع در پایین 

سمت راست چارچوب، دو عدد ۱۳۴۴ در دو طرف منت 

کتیبه خودمنایی می کنند. این اعداد احتامالً سال قمری 

مرّمت این درب را نشان می دهد. هامن طور که در قسمت 

تاریخچۀ این درب ذکر شــد، این درب دوبار مورد مرّمت 

قرار می گیرد. اگر عدد ۱۳۴۴ را به سال شمسی تبدیل 

کنیم، هامن ۱۳۰۳ به دست می آید که با سال مرّمت اّول 

آن مطابقت دارد. آثار مرّمت را می توان بر روی صفحه های 

به کار رفته و میخ های آن یافت.

تصویری از کتیبۀ تاریخ دار موجود بر روی چارچوب درب

در نگاه اّول بر روی هر لت درب، دو ترنج کوچک در 

باال و پایین و یک ترنج بزرگ تر در وسط مشاهده می شود 

و اطراف این ترنج ها کتیبه هایی مانند آنچه که بر روی 

چارچــوب بود وجود دارند. این کتیبه ها به صورت یک 

درمیان به شکل مربع و مستطیل هســتند. کتیبه های 

مربع شکل به خط ثلث و شامل اسامی پنج تن و صفات 

جاللۀ خداوند هستند که بدون ترتیب خاصی به درب 

نصب شده اند.

 

تصاویری از کتیبه های مربع شکل روی لت های درب

کتیبه های مستطیل شــکل روی لت ها، به خط نستعلیق 

و اکرث آنها شامل مرصع هایی از قصیدۀ مرحوم میرزا 

محّمدعلی خان رسوش اصفهانی، شاعر دربار نارصالّدین 

شــاه، است. مضمون این قصیده ابتدا نام خدا، سپس 

مدح اهل بیت )علیهم الّسالم( به خصوص حرضت رضا)علیه 

الّسالم( و بعد از آن مدح نارصالدین شاه است. این کتیبه ها 

تقریبــاً به صورت نامنظّم و در برخی موارد با تکرار نصب 

شده اند.

منونه ای از کتیبه های مستطیل شکل روی لت ها



 ترنج های کوچک باالی لت سمت راست و سمت چپ به خط 

ثلث و شامل حدیثی از پیامرب اعظم)ص( و عبارت است از:

»بسم الله الرحمن الرحیم قال النبی«، »انا مدینه العلم و علی 

بابها«. در پایین و سمت چپ ترنج سمت راست، طرحی شبیه 

به یک دست حک شده و داخل کف دست، عبارت: »وقف 

حرضت یا رضا« رضب شــده است. همچنین در کنار هر یک 

از این ترنج ها مهرهای سیاقی مشاهده می شود.

ترنج روی لت سمت راست درب به همراه مهرهای رضب شده روی آن 

ترنج روی لت ســمت چپ درب به همراه مهرهای رضب 

شــده روی ترنج های کوچک پایینی لت ها نیز به خط ثلث 

و شامل حدیثی از حرضت امام رضا علیه الّسالم است: »من 

زارنی فی تلک البقعه«»کان کمن زار رســول الله صلی الله 

علیه وآله«.

ترنج های مرکز لت ها، دارای تزیینات زیاد و به صورت یک 

ترنج برجسته و مانند تزیینات فرش و کتب شامل لچک 

ترنج است. روی ترنج به خط ثلث آیۀ ۳۵ از سورۀ مبارکۀ 

نور نقش شــده است. درقسمت زیرین ترنج که با دایره ای 

مشّخص شده است، یک گل چندپر وجود دارد که درون این 

گل و در هر گلربگ آن یک کلمه که در کل اشاره به زرگر 

درب دارد، دیده می شــود. به ترتیب درگلربگ سمت راست 

کلمۀ»... محّمد«، وسط»حسین ...«، سمت چپ»زرگر« و 

پایین»مشهد« کنده شده است.

 

    
لچک و ترنج لت سمت راست درب و گل سه پر کتیبه دار زیر آن



ترنج لت سمت چپ نیز مانند لت سمت راست و ادامۀ آیۀ 

قبل است. در زیر این قسمت نیز گلی سه پر شامل »کاظم«، 

»زرگر«، »گمنام« و »مشهد« حک شده است.

 

از دیگر نکته هایی که می توان در سمت طال کاری شدۀ 

درب به آن اشــاره کرد یکی نوشــته های سیاقی بدون ترنج 

است که در قسمت های مختلف درب و به صورت پراکنده 

کنده شــده اند و دیگری نام استاد محّمد زرگر در پایین 

دماغۀ درب است.

مشّخصات ظاهری طرف نقره کاری شدۀ درب پیش رو:
پشــت درب متاماً از یک الیه نقره پوشیده شده است و روی 

این الیۀ نقره در قسمت های مختلف تزییناتی کار شده است. 

تقسیم بندی ظاهری این سمت از درب مانند طرف طالکاری 

شــده است و هر لت درب دارای سه ترنج است. نکته ای که 

این سمت درب را از طرف دیگر در نگاه اّول متامیز می کند، 

نبود چارچوب در این سمت است. لت درب ها از باال و پایین 

با بستی که به دور پاشنه گردها متّصل شده، به چارچوب 

محکم شده است. پاشنه گردها که چهار عدد هستند، در 

باال و پایین و درگوشۀ منتهی به دیوار درب نصب شده اند و 

جنســی فوالدی دارند. در این قسمت از درب ضخامت درب 

نیز مشــّخص است که در همه جای آن ۱۰سانتی مرت است. 

نوع ترنج ها نیز از دیگر تفاوت های موجود با طرف طال کاری 

شدۀ این درب است. به طوری که ترنج ها هندسی تر و تقریباً 

مستطیل شکل و به صورت قاب درمی آیند. وسط قاب ها از 

اطراف خود برجســته ترند و روی متام این قسمت ها به جای 

کتیبه، با نقش های گیاهی و حیوانی تزیین شده است. 

 منونه نوشــته های سیاقی به 
صورت پراکنده روی درب

نام استاد محّمد زرگر در 

قسمت پایین دماغۀ درب



در ترنج های کوچک باال و پایین این سمت از درب، نقش های 

گل و مرغ مشاهده می شود.

هامن طور که در قسمت تاریخچه ذکر شد، طرف نقره کاری 

شده در سال ۱۳۵۷ق.)۱۳۱۷ش.( نقره کوبی می شود که این 

تاریخ درکتیبه ای در پایین درب، بدین صورت وجود دارد:

تاریخ نقره کوبی در گفت با دری

راه حریم کعبه بجویم از بند راست 

تاریخ شمسی ای که برابر در بهشت

با یکهزارو سیصد و هفده برابر است 

تزیینات به کاررفته در پشــت درب نسبت به طرف طالکاری 

شده از تنّوع بیش تری برخوردار است.

قاب های مرکز این سمت از درب نیز از نظر طرح و اندازه 

تقریباً شبیه به هم هستند. طرح کلّی آنها شبیه به یک طرح 

لچک و ترنج است. در قسمت زیرین ترنج های لت سمت 

چپ و راســت نیز مانند سمت طالکاری شده عبارت هایی 

نقش شده است. در لت سمت راست درون این ترنج عبارت: 

»عبدالعلی زرگر« و درون ترنج قرینه در لت ســمت چپ 

»محّمدرضا منبت کار« نقش شده است. 

 

 

حاشیۀ ترنج های مرکزی این قسمت از درب را، مانند سمت 

طالکاری شده، قاب های مربع و مستطیل شکلی احاطه 

می کنند. قاب های مربع شکل شامل تزیینات گیاهی و 

مستطیل ها شامل مرصع هایی از یک قصیده اند.

کتیبه های مربوط به تاریخ نقره کاری درب که 

در پایین ترین قسمت درب موجود است

تصویری از قاب مرکزی 

لت سمت راست در سمت 

نقره کاری شــدۀ درب به 

همراه نوشتۀ درون آن

تصویری از قاب مرکزی لت سمت چپ در 

سمت نقره کاری شــدۀ درب به همراه نوشتۀ 

درون آن

منونه ای از قاب های به کار رفته در سمت 

نقره کاری درب



 این قصیده نیز در ابتدا در مدح امام رضا)علیه الّسالم( و در 

ادامه در مدح پهلوی اّول و تاریخ نقره کوبی درب رسوده 

شده است. رسایندۀ این قصیده نامشّخص است.

در قسمت مرکز این قسمت از درب، چفت و بست فوالدی 

با تزیینات گیاهی وجود دارد.

چفت وبست موجود روی طرف نقره کاری درب در حالت باز و بسته

با توّجه به اطاّلعات ارایه شده در این نگارش، که پاسخ 

سؤال های کلّی در مورد این درب و منونه های مشابه 

را می دهد، ســؤاالت متعّدد و عمیق تری را در ذهن 

پژوهشــگران ایجاد می کند و این نیاز به پژوهش بیش تر 

در این مقوله را منایان می ســازد. امید است نگارش موجود، 

یاری رسان راه این پژوهشگران باشد.
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