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چكیده : 

        درگاه این درب در زمان شاه عباس صفوی از طرف پایین پای مبارك و رو به 

گنبد حاتم خانی باز شده و درب طالی جواهرنشانی بر این درگاه نصب شده است.

در باالی چارچوب سمت طالكاری آن تزییناتی به صورت جواهرنشان وجود دارد كه 

با مقایسۀ مكان نصب آن با مكان های مشابه روی درب و آثار برجای مانده از آنها و 

با استناد به منابع می توان این درب را هامن درب جواهرنشانی دانست كه شاه عباس 

آن را نصب منوده و نام آن را درب طال، نقره و جواهرنشان پایین پای مبارك نامید.

پس از آن در اوایل دورۀ قاجار و همزمان با ترصّف مشهد به دست نادر میرزا، با توّجه 

به تعّدی وی به اموال آســتان قدس، این درب نیز آسیب فراوان دیده است.در سال 

1284ق. به دستور نارصالّدین شاه قاجار و به هزینۀ دوستعلی خان معیراملاملك چهارم 

كه خادم كشیك سوم آستان قدس وقت بود، آن را برداشته و پس از مرّمت اساسی 

دوباره آن را رسجای خود نصب كرده اند.

    این درب داری چارچوبی از جنس چوب گردو و فوفل، در ابعاد 285 ســانتی مرت 

طول و 195 سانتی مرت عرض و 17 سانتی مرت ضخامت است. بر روی چوب درب، در 

یك سمت ورقه هایی از جنس طال و در سمت دیگر آن ورقه هایی از جنس نقره نصب 

شده است. این ورقه ها دارای تزیینات قلمزنی شده به صورت نقوش گیاهی و كتیبه 

هستند. كتیبه ها به خط ثلث و نستعلیق اند. منت كتیبه ها شامل اشعاری از مرحوم 

رسوش درمورد جایگاه مكان مقّدسی كه درب نصب شده و واقف، سفارش دهنده 

و تاریخ ساخت درب است. همچنین اشعاری از خواجه نصیرالّدین طوسی در مورد 

چهارده معصوم علیه الّسالم، احادیثی از پیامرب گرامی اسالم كه در آن كلمۀ" باب " 

یعنی درب اســتفاده شده، آیۀ 73 سورۀ زمر و اسامی اعظم خداوند متعال، در این 

كتیبه ها مشاهده می شود.

* كارشناس موزه داری

hamidkarimi888@gmail.com



مقّدمه:
اماکن مقّدس و حرم های مطّهر، منونــه و مثال گنبد 

آســامن، افالک و ملکوت خداست، ملکوتی کوچک شده و 

قداستی در دسرتس و قطعه ای از آسامن در قلب زمین. 

بر این اساس، هرن اسالمی به خصوص معامری اسالمی، در 

اماکــن مترّبکه و حرم های مطّهر، مجال منود و بروز یافته 

است که خود بیانگر و القاکنندۀ نوعی تفّکر، فرهنگ و 

معنویت خاص است.

اندیشــۀ کامل گرایی و تعالی جویی هرنمندان مسلامن، 

که از تعالیم اسالمی نشأت می گیرد، یکی از مهم ترین ارکان 

ماندگاری هرنهای اسالمی محسوب می شود. هرنمند سالک 

متامی زیبایی های طبیعت را بازتابی از زیبایی های مقام 

احدیت می داند. از این رو می کوشد تا جلوه هایی از آن را 

در مصنوعات هرنی خویش منعکس کند. این طرز تفّکر، 

به مانند قالبی نامریی و روحی مشرتک، همۀ شاخصه های 

هرن دورۀ اسالمی را به هم پیوند می دهد. هرنمند مسلامن 

هر طرح و نقشی را وسیله ای برای عبادت و آرامش درونی 

خود می داند. به همین دلیل اســت که از متاشای آثار 

آنها، آرامشــی معنوی در روح بیننده پدید می آید. در این 

جا هرنمند با تکیه بر معرفت و شهود قلبی خویش، در 

جســتجوی آن است که مفاهیم عمیق تر را با ساده ترین و 

مناسب ترین شکل ترســیم مناید؛ لذا محصول وی عالوه بر 

قدرت قلم و مهارت فنی، به جوهر معنا و معرفت آغشــته 

شــده و نقش هایی با احساس عمیق از هستی و طبیعت 

طرح می کند.

در این میان هرنهای تزیینی، به یکی از عمده ترین 

جلوه گاه های هرن اسالمی تبدیل شــده و عنرصی برای 

بیــان عقیده و ارادت خالصانه به خاندان امئۀ اطهار)ع( 

مبّدل گردید. یکی از هرنهای تزیینی که در حرم مطّهر 

امام رضا)ع( به کار رفته اســت، در درب های این مكان 

مقّدس به خوبی قابل مشــاهده است. هرنهایی نظیر؛ 

منبّت و کنده کاری، معرق، خاتم، قلمزنی و... و اســتفاده 

از نقش مایه های منحنی اســلیمی، نقوش هندسی ونقوش 

کتیبه)خط نگاره( است.

      درب طال، نقره و جواهرنشان پایین پای مبارك 

مضجع رشیف امام رضا)ع( یكی از این شــاهكارهای هرنی 

است كه در این مقاله به آن پرداخته می شود. در این مقاله 

ابتدا تاریخچۀ درب موردنظر و ســپس ویژگی های هرنی و 

آسیب شناســی سمت طالكاری و نقره كاری آن مورد بررسی 

قرار می گیرد.

  منابع مكتوب در این زمینه بســیار اندك بوده و این 

منابع نیز بر مبنای برداشت شخصی نویسندگان آن زمان، از 

این آثار است. چنانچه تا كنون شناسنامۀ علمی از این آثار 

در دسرتس نبود و با تالش های ادارۀ پژوهش و معرّفی آثار 

سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس، در 

سال های اخیر شناسنامۀ علمی آن تهیه شد و نگارش حارض 

برداشتی از این شناسنامه است. گرچه این نگارش نیز خالی 

از عیب و نقص نیست اّما امید است همین اندك، گشایشی 

باشد برای پژوهش های عمیق تر و كاربردی تر در این زمینه.

از جمله پژوهش هایی كه می تواند گسرتش دهندۀ این 

نگارش باشد بررسی نقوش موجود روی درب، بررسی شكل 

ظاهری درب و مقایسۀ آن با دیگر اماكن مقّدسه، بررسی 

نوع اشعار، احادیث و آیات موجود روی درب و... است.

تاریخچۀ درب پایین پای حرضت:
در مورد تاریخچۀ این درب منابع زیادی در دسرتس 

نیست و تنها كتبی كه در مورد تاریخ آستان قدس رضوی در 

دهه های اخیر نوشته شده است، اشاره ای به آن منوده اند. 

از نگاشته های مندرج در این منابع می توان چنین 

استنباط منود كه درگاه و محل نصب این درب در زمان 

شاه عباس صفوی )99۶-1۰38هجری قمری( و همزمان 

با ســاخت وساز حرم مطّهر در این دوره، از طرف پایین 

پای مبارك و رو به گنبد حاتم خانی باز شــده و درب طالی 

جواهرنشــانی بر این درگاه نصب گردیده است)تصویر 1( 

در اوایل دورۀ قاجار و همزمان با ترصّف مشــهد به دست 

نادر میرزا)درگذشت:121۶ ه.ق.(، با توّجه به تعّدی وی به 

اموال آستان قدس، این درب نیز آسیب فراوان دیده است. 

در سال 1284ه.ق. به دستور نارصالّدین شاه 

قاجار)1247- 1313 ه.ق.( و به هزینۀ دوســتعلی خان 

معیراملاملك چهارم 1، كه خادم كشیك ســوم آستان قدس 

تصویر شامرۀ )1( نقشۀ مضجع رشیف امام رضا)ع( و 

بناهای اطراف آن و محل قرارگیری درب پایین پای مبارك



وقت بود، درب برداشته شده و پس از مرّمت اساسی دوباره 

رسجای خود نصب گردیده است. این امر در زمان تولیت 

میرمحّمدحسین عضدامللک قزوینی2 انجام پذیرفته است. 

همچنین در دوره های بعدی و در زمان تولیت پیرنیا3 

) 1298- 13۶7 هجری شمسی( مرّمت و تجدید تذهیب 

شده است.

با جستجو در اسناد اداری آســتان قدس، دو عدد نامه 

حاوی اطاّلعاتی مربوط به انتقال و نصب درب مذکور 

به موزۀ آستان قدس یافت شده اســت. این نامه ها به 

شامره های 3۶78 تاریخ 19/ 1349/۶ و973 تاریخ 15/ 7 

/1349 در مرکز اسناد آستان قدس نگهداری می شود.

مشّخصات ظاهری و آسیب شناسی سمت طالكاری 

شدۀ  درب:
این درب داری چارچوبی از جنس چوب گردو و فوفل در 

ابعاد 285 سانتی مرت طول و 195سانتی مرت عرض و 17 سانتی مرت 

ضخامت و دارای دو لت در ابعاد27۰ســانتی مرت طول و 8۶ 

ســانتی مرت عرض است. این درب در هر لت خود یک تزیین 

قاب مانند دارد. ضخامت این قاب 2۰ سانتی مرت است. درون 

قاب 2/3۰ مرت طول و 5۰سانتی مرت عرض دارد )تصویر 2(.

هرلت درب به وســیلۀ لوالهای فلزی از پشت درب، بر 

روی چهار چوب نصب  شــده است. دماغۀ درب به لت 

سمت راست با سه عدد گل میخ طالیی رنگ متّصل شده 

است. این دماغه در قسمت باال به شكل یك رسستون 

تزیین شده و در پایین خود به شكل یك پایۀ ستون درآمده 

است. اندازۀ عرض رسستون در بزرگ ترین قسمت خود 14 

سانتی مرت و ضخامت آن  12 سانتی مرت است. قسمتی از پایۀ 

ستون این دماغه در پایین درب به دلیل فرسودگی از بین 

رفته است)تصویر 3(.

        

   

          

                                                                                   
تصویر شامرۀ )3( 

منای کلّی و جزییات دماغۀ درب

 تصویر شامرۀ )2( 

طرف طال کاری درب پایین پای مبارك



   بر روی چارچوب و لت درب، ورقه هایی از جنس 

طال به چشــم می خورد كه به چوب زیرین خــود با 

میخ هایی متّصل گشته اند. بر روی این ورقه ها،  تزییناتی 

به چشم می خورد. این تزیینات شامل ترنج های کتیبه دار و 

ترنج هایی با اشكال هندسی و گیاهی و حاشیه دار هستند. 

نوع تزیینات روی چارچوب و لت ها كمی متفاوت هستند. 

یكی از تفاوت های آن در ترنج های كوچك درب و چارچوب 

اســت. ترنج های كوچك روی چارچوب دارای تزیینات 

گیاهی بوده ولی روی لت ها دارای كتیبه و شامل اسامی 

اعظم خداوند متعال اســت. همچنین نوع خط كتیبه های 

روی چارچوب نســتعلیق و روی لت ها ثلث است )تصاویر 

شامرۀ 4، 5 و ۶( .

تصاویر شامرۀ )4 و 5 ( منونه ای از ترنج های بدون كتیبه  و كتیبه دار 

موجود  بر روی چارچوب درب و حاشیۀ آنها

     در بررسی تزیینات وجه فوقانی چارچوب، تزییناتی 

به شكل گل هشت پر و مرّصع كاری شده با نگین های 

یاقوتی، املاســی و فیروزه ای رنگ به چشم می خورد. این 

تزیینات بین ترنج های كوچك و بزرگ آن وجود دارد. با 

بررسی بیشــرت محل قرارگیری این تزیینات و مقایسۀ آن 

با دیگر ترنج ها، این نكته منایان می شود كه این تزیینات 

به شكل تكرار در دیگر نقاط چارچوب و حتّی لت ها نیز 

وجود داشته است. از آنجایی كه وجه فوقانی چارچوب 

كمرت در دســرتس بوده، قطعاً فرسایش كمرتی داشته، كمرت 

مورد مرّمت قرار گرفته اســت و به تبع آن، تزیینات در این 

نقطه سامل مانده است )تصویر 7(.

با توجه به مطلب گفته شــده دركتاب شمس الشموس 

یا تاریخ آستان قدس)كاویانیان، 1354: 17۰( كه اشاره به 

نصب دربی جواهرنشــان توّسط شاه عباس كبیر بر درگاه 

پاییــن پای مبارك دارد، می توان این تزیینات باقی مانده را 

هامن جواهرات نصب شدۀ مورد اشاره از آن زمان بر روی 

این درب دانست و نام این درب را درب طال و نقره كاری 

و جواهرنشان پایین پای مبارك نامید. به احتامل زیاد دیگر 

تزیینات جواهركاری موجود بر روی این درب با توّجه به در 

تصویر شامرۀ )۶ ( منونه ای از ترنج های كتیبه دار 

موجود  بر روی لت  درب 

تصویر شامرۀ)7( تزیینات مرّصع كاری روی وجه 

فوقانی چارچوب درب و محل قرارگیری آن



دســرتس بودن زیاد این درب در محل قرارگیری و همچنین 

تعّدی هایی كه به این درب در ادوار مختلف شده است از 

بین رفته و در مرّمت های بعدی تجدید نشده اند.

      هامن طور كه در تصاویر 5 و ۶ اشاره شد، كتیبه های 

روی چارچوب و کتیبه های روی لت ها از حیث موضوع منت 

و نوع خط با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین می توان این 

كتیبه ها را به تفكیك مورد بررسی قرارداد.

  كتیبه های روی چارچوب، قصیده ای از مرحوم رسوش4 

است. قصیدۀ مذكور در هیچ یك از آثار به جای مانده از 

این شاعر یافت نشده و مشّخص می شود كه این قصیده به 

سفارش سازندۀ درب رسوده شده و بر روی ورقه هایی از 

طال به صورت مرصع مرصع قلمزنی و نصب گردیده است. 

این قصیده در ابتدا به مدح امام هشــتم شیعیان و جایگاه 

این درب و مكان مقّدس و در ادامه به مدح و ستایش 

نارصالّدین شاه قاجار پرداخته و در پایان و در سه بیت آخر 

آن، نام واقف درب )دوســت علیخان( و نام شاعر قصیده 

)رسوش( و تاریخ ســاخت درب )1284ه.ق. ( آمده است. 

قصیده بدین رشح است:

زهی به روی خالیق در سعادت و فر

در حریم علی بن موسی جعفر

دری كه خواهد رضوان ز پرده دارانش

دری كه ساید كیوان بر آستانش رس

سپهرخواست كه باشد براین در ازحجاب

بدو چه گفتم گفتم حجاب خویش مدر

بهشت گفت كه هستم به  صحن او مانند

بدو چه گفتم گفتم كه آب خویش مرب

به جای حلقۀ زّرین و حلقۀ سیمین

زنند بردر این بارگاه شمس و قمر

به عرش بالد ازین بقعه، عامل سفلی

به خلد نازد ازین روضه، تودۀ اغرب

در حوایج خلق است و خلق روی زمین

ز باخرت سوی این بارگاه تا خاور

گناهكار درآید در این خجسته حریم

برون خرامد چونانكه زاده از مادر

همی فزاید این بارگاه دهر آیین

به عهد خرسو دولت فروز دین پرور

ابواملظفر پیروز نارصالدین شاه

كه نام وكنیت او اصل نرصت است و ظفر

گذشته پایۀ تختش ز پایۀ كیوان

رسیده گوشۀ تاجش به گوشۀ اخرت

بلند گشت بدو نام دولت اسالم

قوی شده است بدو پشت دین پیغمرب

به زر ناب ز بهر بقای شاهنشاه

گرفت خازن شاهنشه این مبارك در

ستوده دوست علی خان جهان دانش ودین

كه هم فرشته خصال است و هم خجسته سیر

نوشت كلك رسوش از برای تاریخش

پس از دعای شهنشاه معدلت گسرت

هزار و دوصد و هشتاد و چار از هجرت

فزود از در این گاه قیمت این در)مومتن، 1348 : 82(

   در مواردی بعضی از این مرصع ها با توّجه به 

فرسایش از بین رفته و تجدید مرّمت نشده است و جای 

آنها را با میخ های طالیی رنگ فراوانی پوشانده اند. از جمله 

كتیبه های آســیب دیده، سه بیت آخر این قصیده است كه 

اشاره به سازنده و تاریخ درب داشته است )تصویر 8(. منت 

این كتیبه های آسیب دیده با توّجه به آنچه در منابع یافت 

شد تكمیل گردیده است.

تصویر شامرۀ )8( كتیبه های آسیب دیده موجود بر روی چارچوب

در نگاه اّول روی لت ها یك قاب با حاشیۀ آن خودمنایی 

می كند. هر لت به صورت یك قاب كشیده با حاشیۀ 

اطراف خود اســت. هر قاب دارای 5 ترنــج بوده كه ترنج 

وسط بزرگ تر و چهار ترنج باالیی و پایینی كوچك تر است. 

ترنج های كوچك تر دو عدد در باال و دو عدد در پایین قرار 

دارند و اطراف ایــن ترنج ها نیز با نقوش گیاهی برگ مانند 

تزیین یافته اند. در زمینۀ هر ترنــج، كتیبه هایی به صورت 

برجسته وجود دارد. ترنج های بزرگ موجود در مركز لت ها 

شــامل احادیثی از پیامرب گرامی اسالم صلی الله علیه و آله، 

بدین رشح است:

   لت ســمت راست: » قال رسول الله تعالی والیه علی 

حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی« ، لت سمت 

چپ: » قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انا مدینه 

العلم و علی بابها » )تصاویر 9 و 1۰( 



همچنین ترنج هایی كه در باالترین و پایین ترین قسمت 

قاب لت های درب وجود دارد شامل تركیبی از فرازهای 

مناجات رجبیه و به ترتیب از باال به پایین و از لت راست به 

چپ بدین رشح است: »بابك املفتوح للطالبین«، »و جودك 

مباح للراغبین«، » بابك املفتوح ملن عصاك«، » و حلمك 

املعرتض ملن ناواك« )تصاویر 11، 12 ، 13 و 14(.

تصاویر شــامرۀ )9 و 1۰( كتیبه های مركز لت های درب و آسیب 

دیدگی موجود در آن

تصاویر شــامرۀ )11، 12، 13 و 14( 

كتیبه های موجود در باال و پایین قاب 

لت های درب وتزیینات آن



كوچك ترین ترنج های موجود در قاب لت ها چهار عدد، 

شامل القاب امئۀ معصومین و بدین رشح است: " یا نورالله"، 

" یا وجه الله"، " یا حجه الله" )تصاویر 15 و 1۶(. الزم به ذكر 

است این قسمت از درب نیز دارای آسیب دیدگی است و در 

مواردی به جای مرّمت اصولی، میخ های طالیی رنگ فراوانی 

را بر روی ورقه های طال كوبیده اند. از جمله آسیب دیدگی،  

ترنج كوچك لت سمت راست است )تصویر 17(.

 تصویر )17( آسیب های وارد شده به لت ها كه باعث از بین رفنت 

كتیبه های آن شده  است.

  

در اطراف قاب و بر روی حاشــیۀ قــاب نیز ترنج های 

كتیبه داری وجود دارد كه ترنج ها در دو اندازۀ كوچك و 

بزرگ هستند. ترنج های كوچك كه به صورت یكی در میان، 

بین ترنج های بزرگ تر وجود دارند شامل اسامی اعظم 

خداوند اســت و ترنج های بزرگ تر قصیده ای به زبان عربی 

را شامل می شود. "این اشعار منسوب به خواجه نصیرالّدین 

طوسی5 علیه الرحمه است...« )مؤمتن ، 1348 : 71(.

این قصیده در 1۶ بیت شامل اسامی 14 معصوم و بدین 

رشح است:

صل یا رب علی شمس الضحی

احمد املختار نورالثقلین

و علی نجم العلی بدر الدجی

من علیه الشمس ردت مرتین

و بسیفین و رمحین غزا

و له الفتح ببدر و حنین

و علی الزهرا مشكوه الضیا

كوكب العصمه ام الحسنین

و شهیدین سعیدین هام

للرسول املجتبی قره عین   

 وعلی السجاد مصباح الدجی

آدم االل علی بن الحسین    

و علی الباقر مقیاس الهدی

و علی الصادق حقا دون مین

و علی الكاظم موسی والرضا

شمس طوس و ضیاء الخافقین 

و ابی جعفر الثانی التقی

مطلع الجود رساج الحرمین

و علی الهادی علی والزكی

و علی املهدی ختم املصطفین

نور حق یقتدی عیسی به

عجل الله طلوع النیرین

هم ازاهیر بهم فاح الثنا

هم ریاحین ریاض الجنتین

یطلب الجنه من رضوانهم

ال یساویها بترب و لجین

نظم العبد قوام لهم

صلوات املعتكا لفرقدین

رسه الله بال املصطفی

واملحبین لهم و االبوین

حارت االفهام فی اوصافهم

غایت االیجاد رس العاملین

این ترنج ها نیز به خاطر در دســرتس بودن زیاد، 

دچار فرسایش و آسیب شده اند و مانند دیگر ترنج های 

آسیب دیدۀ درب، مرّمت غیر اصولی روی آنها صورت گرفته 

است )تصویر 18(.

تصویر شامرۀ )18( منونه كتیبه های آسیب دیده روی لت های درب و 

شیوۀ مرّمت غیر اصولی آن

تصاویر )15 و 1۶( كوچك ترین 

كتیبه های موجود در قاب لت ها و 

تزیینات اطراف آن



مشّخصات  ظاهری و آسیب شناسی سمت  نقره كاری شدۀ 

درب:

پشت درب با ورقه هایی تزیینی از جنس نقره پوشیده 

شده است. هر لت درب، 27۰ سانتی مرت طول و 8۶ سانتی مرت 

عرض دارد. در نگاه اّول سه قاب در اندازه های مختلف روی 

هر لت خود منایی می كند. اندازۀ طول قاب های كوچك باال و 

پایین در 3۰ سانتی مرت است. اندازۀ عرض همۀ قاب ها یكسان 

و ۶۶ ســانتی مرت است. طول قاب های بزرگ در هر لت 142 

ســانتی مرت و فاصلۀ بین قاب ها 17 سانتی مرت است كه بین 

آنها كتیبه هایی كه روی ورقه های نقره قلمزنی شده، با میخ 

كوبیده شده است )تصویر 19(. 

تصویر شامرۀ )19( منای كلّی سمت نقره كاری شدۀ درب پایین پای مبارك

در این سمت از درب چارچوبی وجود ندارد و لت های 

درب از باال و پایین به وسیلۀ بستی كه به دور پاشنه گردها 

متّصل شده به چارچوب محكم شده اســت. به همین 

خاطر ضخامت درب در این قسمت مشّخص و اندازۀ آن 

17سانتی مرت است ) تصویر 2۰ (. اندازۀ پاشنه گردها در باال 

۶سانتی مرت و در پایین  2/5 سانتی مرت است. 

تصویرشامرۀ )2۰( ضخامت و محل نصب پاشنه گردهای درب

تصویر شامرۀ )21( چفت كشویی نصب شده در پایین درب

در پایین سمت راست لت سمت چپ درب یك عدد 

چفت كشــویی به وسیلۀ پیچ به درب متّصل شده كه 18 

سانتی مرت طول و 7سانتی مرت عرض دارد )تصویر 21(. در 

وسط درب نیز یك چفت و بست، به اندازۀ 24سانتی مرت 

نصب شده است )تصویر 22(. از این چفت و بست ها برای 

قفل كردن درب از پشــت به كار می رفته است. با توّجه به 

اینكه چفت كشویی بر روی كتیبه ای نصب شده و این نوع 

چفت ها جدید هستند، مشّخص می شود كه این چفت در 

دوره های متأّخر بر روی درب نصب شده است.

تصویر شامرۀ )22( چفت و بست نصب شده در مركز درب

هر لت درب از سه قاب تشكیل شــده است. قاب ها 

در دو اندازۀ مختلف هستند. قاب های كوچك در باال 

و پایین قاب های بزرگ در هر لت وجود دارند. درون 

قاب های كوچك تر ترنج هایی دارای تزیین و كتیبه وجود 



دارد. تزیینات شامل گل و برگ و كتیبه ها به خط نستعلیق 

و دربرگیرندۀ حدیثی از پیامرب گرامی اسالم در لت سمت 

راســت بدین رشح است : " قال النبی صلی الله علیه وآله" 

" انا مدینه العلم و علی بابها" و در لت سمت چپ نیز آیۀ 

73 سورۀ مباركۀ زمر وجود دارد)تصاویر 23، 24، 25 و 2۶(.

  تصاویر شامرۀ )23 و 24( قاب های كوچك لت سمت راست درب، سمت 

نقره كاری شده

  تصاویر شامرۀ )25 و 2۶( قاب های كوچك لت سمت چپ درب، سمت 

نقره كاری شده

قاب های بزرگ روی لت ها شــامل تزیینات گیاهی با 

طرح ترنج و دو رسترنج اســت. ترنج به صورت برجسته 

و بر روی آن كتیبۀ وقف درب، به خط نستعلیق قلمزنی 

شده است. این كتیبه بدین رشح است: )لت سمت راست(" 

وقف و پیشكش آستان عرش بنیان امام ثامن ضامن علی 

ابن موسی الرّضا علیه الّسالم منود"، )لت سمت چپ( " عبد 

رق مملوك حرضت سید الشــهدا علیه االف التحیه و الثنا 

دوست علیخان معیراملاملك" )تصاویر 27 و 28(.



   
تصویر شــامرۀ )27( منونۀ تزیینات و كتیبه قاب بزرگ لت سمت راست، 

سمت نقره كاری درب

تصویر شــامرۀ )28( منونه تزیینات و كتیبه قاب 

بزرگ لت سمت چپ، سمت نقره كاری درب



    در حاشیۀ قاب ها نیز ترنج های تزیینی و كتیبه داری وجود 

دارد كه در دو اندازۀ مختلف هستند. ترنج های كوچك تر شامل 

اسامی اعظم خداوند متعال و به خط ثلث است که در حاشیۀ 

خود تزیینات اسلیمی دارند. ترنج های بزرگ تر به خط نستعلیق، 

شامل قصیده ای از مرحوم رسوش و در زمینۀ كتیبۀ تزیینات گل 

و برگ قلمزنی شده است )تصاویر 29 3۰(.

ابیات قصیده ای كه از مرحوم رسوش در این قسمت از 

درب قلمزنی شده است، در هیچ منبعی یافت نشد و در 

منابع فقط به نام شــاعر بسنده شده است. در این قصیده 

نیز كه شامل 2۰ بیت است، شاعر در ابتدا به جایگاه این 

مكان مقّدس می پردازد و این درب و مكان مقّدسی را كه در 

آن نصب شــده به بهشت تشبیه می كند سپس در پایان نام 

واقف)معیراملاملك( و سفارش دهندۀ آن )نارصالدین شاه( 

را می آورد. تاریخ ساخت این قسمت از درب نیز به صورت 

بیتی بیان شــده كه با تطبیق دادن حروف مرصع آخر آن، 

با حروف ابجد و جمع آن، عدد 1284 به دســت می آید كه 

هامن تاریخ ساخت درب است:

پس بتاریخش مصّور کامجو گردید و گفت

ای بكام از درگهت هر نا امید امیدوار )تصاویر 31 و 32(

تصاویر شامرۀ )31 و 32( كتیبه هایی كه حاوی تاریخ ساخت سمت نقره 

كاری درب است.

    در قسمت هایی از حاشــیۀ سمت چپ لت سمت 

راست پیچ و مهره هایی طالیی رنگ مشاهده می شود. این 

پیچ و مهره ها ادامۀ پیچ های دماغۀ درب هســتند كه به 

پشت درب مهره شده اند )تصاویر 33 و 34(.

تصاویر شامرۀ )33 و 34( پیچ و مهره های دماغۀ درب كه به پشت درب 

نیز رسیده است

تصاویر شامرۀ )29 و 3۰( 

منونه ترنج های موجود روی 

حاشیۀ قاب ها، سمت نقره كاری 

شدۀ درب



نگارش موجود به تاریخچه و معرّفی كلّی مشّخصات 

هرنی و آسیب شناســی دو طرف درب پرداخته است. این 

نگارش بر اســاس مشاهدات عینی و جستجو در كتاب ها و 

منابع موجود دربارۀ آســتان قدس پدید آمده اســت. قطعاً 

اســنادی در این زمینه در آرشیو مركز اســناد آستان قدس 

رضوی وجود دارد كه گره های بیشرتی از معامهای موجود 

در این اثر را خواهد گشود لكن با توّجه به محدودیت زمان 

و رضورت انتشــار این مطلب هر چند به صورت اندك، به 

دلیل فقدان حداقل مطلب علمی در مورد این اثر، ناچار به 

پایان منودن این نگارش شده است.

      پژوهش هایــی در مــورد نقوش، نوع كتیبه ها، نوع 

شكل و ساختار درب ها و مقایسۀ آن با دیگر اماكن مشابه 

را می توان به پژوهشگران در این زمینه پیشنهاد داد.

نتیجه گیری: 
فلســفۀ وجودی درب در مكان های مقّدس، عالوه بر 

حفاظــت آن و كنرتل ورود و خروج، منادی از دروازه ای به 

ســوی معنویت و عامل باال و ملكوت الهی است. بنابراین 

هرنمندان سعی داشتند نهایت هرن خود را در آن به كار 

ببندند. در این مكان ها توّجه به اهّمیت مكان مورد نظر، 

نوع مواد به كار رفته در این درب و نــوع هرنهای آن 

متفاوت است. به عنوان مثال شیعیان، درب های حرم های 

امئۀ معصومین علیهم الّسالم به خصوص مضجع رشیف 

ایشــان را از جنس طال و نقره می سازند و آنها را مزیّن به 

احادیث و آیات قرآن و اشعاری در مدح ایشان می كنند. از 

جمله می توان به درب طال، نقره وجواهرنشــان پایین پای 

مبارك اشاره منود كه كتیبه های روی آن به همین موضوعات 

اشاره دارند. اشعار این درب اشاره به درگاهی از بهشت 

دارند و شاعر ، آن را درگاهی می نامد كه هر كس از آن 

عبور كند گناهانش پاك و گویی از نو از مادر خود متولّد 

شده است.

با توّجه به تقّدس ویژۀ این اماكن و اهّمیت آن نزد 

مردم، اکرث سالطین و بزرگان می كوشیده اند به هر نحوی 

خود را جزو خادمان ویژۀ آن آستان قلمداد کنند و نام 

خود را در آثاری كه در این اماكن وقف می شد به یادگار 

بگذارند. از جمله در این درب مشاهده می شود كه نام 

نارصالّدین شاه قاجار و وزیر خود او، معیراملاملك، چندین 

بار به عنوان واقف و سفارش دهنده ذكر شده است.

یكی از علّت هایی كه معموالً روی درب ها در این اماكن 

طالكاری می شوند و از حیث تزیینات نسبت به پشت درب 

برتری دارند این است كه سمت طالكاری یا روی درب بیشرت 

در معرض دید زائرین اســت. در هنگام زیارت زائرین، این 

درب ها به صورت باز هســتند و پشت درب در معرض دید 

نیست. این درب ها فقط در مراسم خاص و در هنگام 

تنظیف مكان، بسته می شوند؛ بدین ترتیب پشت درب 

فقط در معرض دید افراد خاصی قرار می گیرد.

اصطالحات مربوط به درب:

چارچوب: قسمتی از درب كه ثابت است و ساختار كلّی 

درب را تشكیل می دهد و وظیفۀ آن ایجاد فضایی است 

كه اجزای دیگر درب در درون آن قرار گیرند. گفتنی اســت 

چهارچوب به دیوار اطراف خودش ثابت می شود. چارچوب 

از پنج قطعه چوب تشکیل شده که دوتاى آن عمودى و سه 

تاى آن یکى در باال و دو تا در آستانه به طور افقى به کار 

رفته، میان دوپاره چوب افقى پایین آستانه کوبیده شده و 

قطعه چوب افقى باالى چارچوب دو شاخک دارد که در 

دیوار استوار مى شود.

لت یا لته درب قســمتی است متحرّك كه باز و بسته 

شدن درب را شــامل می شود و سایر اجزای تزیینی و 

كاربردی درب روی آن سوار می شوند.

دماغه، چوب نازکى است که در روى درز میان لته ها 

کوبیده شــده و به وســیلۀ گلمیخ به یک لته پیوسته است. 

دماغه معموالً داراى چیزى شبیه به رسستون و پایه اى نظیر 

ته ستون است.

قاب،که گاهى پر و گاهى مشبّک است.

پاشنه گرد که یک قطعه چوب افقى است و در پشت 

آستانه کوبیده می شود و جاى پاشنه ها را در آن بریده اند.

چفت، هر لته در باال با یک یا دو رشــته زنجیر ظریف 

مجّهز شده که ته آن با قبه اى روى پولک به لته و رس آن به 

سفت چارچوب بسته مى شود.

ســفت، حلقه اى فلزى است که پایین و باالى چارچوب 

کوبیده مى شود و از زبانه چفت بیرون مى آید.

عالوه بر اینهــا در اماکن مترّبکه، زنجیرهایى مى آویزند 

تا از ورود احشام پیشگیرى شود و همچنین براى نگهدارى 

بهرت لته ها گاهى با زنجیرهاى کوچکی، با هوى در را به 

چارچوب مى بندند.
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زیبا به نام باغ فردوس و عامرت تابستانی باشکوهی در آن ساخت و 
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)زادۀ 5 اسفند579 در توس - درگذشتۀ 11 تیر ۶53 در بغداد( شاعر، 

فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و منّجم ایرانی سدۀ هفتم 
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