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چکیده
کاظمیــن از نظــر تاریخــی و جغرافیایــی، یکــی از شــهرهای مهــم تاریــخ اســالم 
کانــون علــم و عشــق و هنــر و صنعــت، نهفتــه اســت. در ایــن ســرزمین  اســت؛ زیــرا 
قــد  شــهر  ایــن  قلــب  در  خورشــیدی  همچــون  جوادیــن؟امهع؟  امامیــن  آرامــگاه 
برافراشــته و نورافشــانی می کنــد و عطــر دل انگیــز آوای توحیــد و صــالی عشــق و 
گلدســته های آن، مشــام جــان عاشــقان را همــواره نــوازش می دهــد. معنویــت، از 

هنــر اســالمی - ایرانــی بــر در و دیــوار، صحــن و رواق، روضــه و ســرداب، صنــدوق 
کاری و تذهیــب نهایــت ســلیقه و  کاشــی کاری و نقاشــی، مینــا و ضریــح حــرم، 
هنــر در معمــاری و طراحــی حــرم مشــاهده می شــود و چشــم هــر بیننــده را خیــره 

می کنــد.
گنبــد و بــارگاه، خورشــید درخشــان زمیــن اســت و شــکوه و جــالل و زیبایــی  ایــن 
از آن پرتوافکــن اســت. نقاشــی ها و تزیینــات دیگــران، بــه خصــوص تذهیــب 
بســیار  مطهــر،  ضریــح  قلم زنی هــای  و  صنــدوق  خاتــم کاری  و  منــوره  روضــه 

اســت. جلوه گــر 
کــه پرداختــن بــه تمامــی زوایــای مختلــف حــرم مطهــر جوادیــن؟امهع؟  از آن جایــی 
کتابــی را می طلبــد، در ایــن مقالــه، ســعی شــده تــا صنــدوق و ضریــح مطهــر  خــود 
کــه از آثــار  ایــن دو امــام در طــول دوره هــا، بررســی شــود تــا ضمــن معرفــی آن 
کــه ســاخت صنــدوق و  نفیــس هنــری اســت، جوابــی بــه برخــی مغرضــان باشــد 
ضریــح، حتــی بیــن اهل ســنت و بــزرگان آنــان، رواج داشــته و بــزرگان و امیــران 

ــته اند. ــت داش ــح هم ــاخت ضری ــدوق و س ــر صن ــه تعمی ــون، ب گ گونا ــای  دوره ه
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مقدمه
کتاب هــا و مقــاالت متعــددی شــده دربــاره تاریخچــه آســتان مقــدس جوادیــن؟امهع؟  کنــون  تا
کنــون بــه عنــوان  کــه ا و رونــد ساخت وســاز و تحــوالت معمــاری آن نوشــته شــده اســت. از متونــی 
ح اســت، منظومــه »صــدی الفــؤاد  کاظمیــن؟ع؟ مطــر منبــع مهمــی در نــگارش تاریخچــه بــارگاه 
الــی حمــی الکاظــم والجــواد«، ســروده محمــد بــن طاهر ســماوی )درگذشــته 1373 ق( اســت که 
در ســال 1941 میــالدی در نجــف چــاپ شــده اســت. ایــن منظومــه، یکــی از چهــار منظومــه ای 
کــه ســماوی در بیــان تاریخچــه هــر یــک از عتبــات عالیــات عــراق ســروده  بــه شــمار می آیــد 
کتــاب  اســت. هم چنیــن یکــی از بهتریــن تحقیقــات صورت گرفتــه دربــاره بــارگاه جوادیــن؟امهع؟، 
ــی  ــال 1327 شمس ــه در س ک ــت  ــض اس ــاس فی ــوم میرزاعب ــته مرح ــداد، نوش ــن و بغ کاظمی ــخ  تاری
کتــاب  کاظمیــن می پــردازد،  کــه بــه معرفــی حــرم  گردیــد. اثــر دیگــری  در چاپخانــه قــم منتشــر 
تاریــخ االمامیــن الکاظمیــن وروضتهمــا الشــریفه مــن یــوم دفنهمــا فیهــا الــی زماننــا الحاضــر، نوشــته جعفــر 
کتــاب تاریخ المشــهد  کــه در بغــداد در ســال 1369 ق / 1950 م منتشــر شــد. و نیــز  نقــدی اســت 
کــه در ســال 1387 ق / 1967 م در بغــداد بــه چــاپ  الکاظمــی، نوشــته محمدحســن آل یاســین 
کنگــره جهانــی حضــرت رضــا؟ع؟ بــا  رســید. ایــن اثــر وزیــن در ســال 1371 شمســی، بــه ســفارش 

کاظمیــن بــه فارســی برگردانــده و منتشــر شــد. عنــوان تاریــخ حــرم 
کاظمیــن  کنــون چنــد مقالــه نیــز بــه دو زبــان عربــی و فارســی، دربــاره تاریخچــه بــارگاه  تا
ع، اطالعــات دســت اول یــا  کتاب هــای موجــود در ایــن موضــو کــه در مقایســه بــا  نوشــته اند 
کــه بــه شــهر  کتاب هایــی نیــز نگاشــته شــده  تحلیل هــای جدیــدی عرضــه نمی کنــد. هم چنیــن 

کاظمیــن یــا ابعــاد دیگــری از ایــن آســتان مقــدس همچــون مدفونــان در آن می پــردازد.
امامیــن  حــرم  جــای  مهم تریــن  کــرده،  ترغیــب  مقالــه  ایــن  تدویــن  بــه  را  مــا  آن چــه 
کــه اوج معمــاری  ک جــای ایــن دو امــام اســت  جوادیــن؟امهع؟، یعنــی روضــه منــوره و یــا همــان خــا
ــت. ــم پرداخ ــح آن خواهی ــدوق و ضری ــف صن ــه وص ــا ب ــه و تنه ــه کار رفت ــالمی در آن ب ــر اس و هن
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تربت امامین جوادین؟امهع؟
ــا ششــم ذی الحجــه ســال 220 قمری)مفیــد: 339؛ مســعودی: 186؛ خطیــب  در پنجــم ی
کــه  بغــدادی، ج3 : 55؛ ابــن جــوزی: 368، ابــن صبــاغ: 257، نصیبــی، ج2: 75( هنگامــی 
کنــار تربــت جــدش امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ بــه  امــام جــواد؟ع؟ بــه شــهادت رســیدند، در 
کــه بــه  ک ســپرده شــدند. )مســعودی: 186( در منابــع تاریخــی، بــه مطلبــی دســت نیافتیــم  خــا
کنــد. امــا  کاظــم؟ع؟ را پــس از دفــن امــام جــواد؟ع؟ بیــان  طــور مســتقل، وضعیــت مشــهد امــام 
کــه قبــر ایــن دو بزرگــوار، جایــگاه مخصوصــی بــوده1 و  گفــت ایــن اســت  آن چــه دقیــق می تــوان 
گفتــه بعضــی از تاریخ نــگاران  افــراد زیــادی بــرای زیــارت ایــن دو امــام بــه آن جــا می رفته انــد و از 
کــه در  کرده انــد، چنیــن اســتفاده می شــود  کــه از آن بــه » تربــت ابی ابراهیــم موســی؟ع؟« تعبیــر 

کــه هــردو قبــر شــریف را در بــر می گرفتــه اســت. گنبــدی بــوده  آن جــا 

یح توسط آل بویه ساخت اولین ضر
کــرد و امــور آن را بــه دســت گرفت.  معزالدولــه دیلمــی در ســال 334 قمــری، بغــداد را تصــرف 
کننــد. عامــالن وی،  ــا  ــد بن کاظمیــن را تجدی او در ســال 336 قمــری، دســتور داد حــرم مطهــر 
کردنــد و  گنبــد از چــوب ســاج روی آن دو قبــر بنــا  ســاختمان تــازه ای ســاختند و ضریــح و دو 
کــه  کشــیدند. معزالدولــه ســپس دســتور داد تــا عــده ای از ســربازان دیلمــی  دیــواری دور آن 
تعــدادی از اهالــی مــرو بــا آنــان بودنــد، بــرای خدمت گــزاری و محافظــت آن جــا مســتقر شــوند. 
)ســماوی: 11-12( بعــد از ســاخت ایــن بنــا، هدایــای مــردم پشــت ســرهم تقدیــم روضــه مقدســه 
کــه بعــد از تجدیــد بنــا بــه روضــه منــوره هدیــه شــده، چلچــراغ مربــع  می شــد. از جملــه چیزهایــی 
کــه ابوالحســن علــی بــن عبــداهلل بــن وصیــف الناشــی، شــاعر اهل بیــت  ــوده  برنجــی زیبایــی ب
کــرده اســت. )کاردیــن صــادر، ج13: 285( الناشــی مســگری چیره دســت  )م 365 ق( درســت 

و ماهــر و مبتکــر بــود.
ســاختمان حــرم در اواخــر ســلطنت آل بویــه و بــه طــور مشــخص در نیمــه اول قــرن پنجــم، 
ــال و  ــی از ط ــا و پرده های ــا و محراب ه ــا چراغ ه ــید و ب ــی رس ــکوه و زیبای ــت و ش ــت عظم ــه نهای ب
کــه در ربیــع االول  گردیــد. )آل یاســین: 30( متأســفانه بــر اثــر فتنــه و آشــوبی  نقــره آرایــش و مزیــن 

ع آن ســال 682 قمــری بــوده اســت و از آن  کــه تاریــخ وقــو کتــاب دالئل االمامــه، ص 262 داســتانی نقــل شــده  1. در 
کــه مرقــد امامیــن جوادیــن، بنایــی مخصــوص داشــته اســت. اســتفاده می شــود 
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کردنــد و تمــام آرامــگاه و  خ داد، عــده ای بــه حــرم مطهــر حرکــت  ســال 443 قمــری در بغــداد ر
گنبــد چوبــی روی آن را نیــز ســوزاندند. )ابن کثیــر، ج  محتویــات آن جــا را آتــش زدنــد و ضریــح و 

)59 :8
گزارش دیگری آمده است: در 

گنبدهــا، خواســتند  کــه از خــدا و رســولش نمی ترســیدند، بعــد از ســوزاندن  بعضــی از افــراد 
کــه خداونــد آنــان  بــه نبــش قبــر امــام موســی بــن جعفــر و حضــرت جــواد؟ع؟ مبــادرت ورزنــد 

کار بــاز داشــت. )ابــن دحیــه: 32( را از ایــن 

گزارش دیگری چنین وصف شده است: این واقعه دلخراش، در 
کهنــه  درهــای مشــهد باب التبن1شــکافته شــد و آن چــه در آن بــود، بــه غــارت رفــت و نــو و 
گنبــد چوبــی امــام هفتــم و امــام نهــم ســوخت.  گرفــت و ضریــح و  و قدیــم و جدیــد آن آتــش 

)ابــن جــوزی، ج 8: 150(

کمــک هــم، بــه  گفتــه ســماوی، در ســال 444 قمــری، بساســیری و ملــک رحیــم بــه  بــه 
بازســازی حــرم و تجدیــد بنــای آن اقــدام نمودنــد و صنــدوق تــازه روی هریــک از قبرهــا گذاشــتند 
گنبــدی از همــان چــوب بــر آن هــا بنــا نهادنــد  و پایه هایــی از چــوب ســاج بــر روضــه منــوره و نیــز 
کردنــد. )صــدی الفــواد:  گلدســته بــر پــا  کنــار آن از طــرف جنــوب، تــاالر بزرگــی و مســجدی بــا  و در 

)13-12

وضع صندوق در زمان سلجوقیان تا آخر بنی عباس
ــر و بازســازی  مجدالملــک ابوالفضــل براوســتانی قمــی، در ســال 490 قمــری، دســتور تعمی
کــرد. در پــی ایــن دســتور، حــرم تعمیــر و بازســازی گردیــد و دو گلدســته برای  حــرم مطهــر را صــادر 
گردیــد و دو صنــدوق جدیــد از چــوب ســاج  کاشــی کاری و خاتــم کاری  گنبــد آن  آن ســاخته شــد و 
کنــار حــرم، محلــی بــرای اســتراحت زوار پدیــد آمــد. )همــان:  گرفــت و در  روی قبــر مقــدس قــرار 

1. در اخبــار تاریخــی مربــوط بــه ســده های پنجــم تــا هفتــم هجــری، از زیارتــگاه و مدفــن شــریف دو امــام هفتــم 
ــا نــام »مشــهد باب التبــن« یــاد شــده اســت. وجــه  و نهــم، بــه جــز نــام »مقابــر قریــش«، در مــوارد متعــددی نیــز ب
تســمیه »مشــهد بــاب التبــن«، نزدیکــی ایــن زیارتــگاه بــا قبرســتان دیگــری بــه نــام »باب التبــن« )واقــع در ســاحل 
ع ایــن آســتان در ســمت غربــی رود دجلــه بــوده اســت.  غربــی رود دجلــه( و وجــه تســمیه »مشــهد غربــی«، وقــو
بــرای مثــال، )نــک: ابــن اثیــر، الکامــل فــی التاریــخ، ج 9، ص 775، ج 01، ص 19 و 906، ج 21، ص 031 و 233؛ 

ــدان، ج1، ص 603(. ــم البل ــوی، معج ــان، ج 4، ص 024. حم ــات االعی ــکان، وفّی ابن خل
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کاظمیــن، ص 34.( 14؛ تاریــخ حــرم 
الناصرلدیــن اهلل در اواخــر خالفــت بنی عبــاس و در ســال 575 قمــری، بــه ســاختن صنــدوق 
گلدســته های متعــدد و رواق و تــاالری تــازه بنــا نهــاد و آن هــا را بــه  کــرد و  چوبــی زرانــدود اقــدام 
بهتریــن شــکل تزییــن نمــود و در اطــراف حــرم، اتاق هایــی بــرای اقامــت زائــران برپــا ســاخت. 

)صــدی الفــواد: 13(
کــه مســتنصر عباســی بــه خالفــت رســید، دســتور تعمیــر  در ســال 623 قمــری، هنگامــی 
ــا  ــوت خــوب و زیب ــرد. در نتیجــه عمــران او، دو صنــدوق از چــوب ت ک ــادر  کاظمیــن را ص ــای  بن
ــا ســال 624 قمــری، بــه  کار ســاخت آن ت کــه  روی دو مرقــد امامیــن جوادیــن؟امهع؟ قــرار دادنــد 
کنــون، صنــدوق امــام هفتــم در مــوزه بغــداد در اتــاق شــانزده  اتمــام رســید و خوش بختانــه ا
ســاختمان«دارالثارالعربیه«با شــماره 623 نگــه داری می شــود. ایــن صنــدوق از چــوب تــوت 
بــه 5/5 ســانتی متر می رســد. صنــدوق مســتطیل  ســاخته شــده و ضخامــت تخته هــای آن 
شــکل و ســطح آن همــوار اســت. طــول آن 2/55، و عــرض آن 1/83 و ارتفــاع آن 95 ســانتی متر 
کادری زیبــا، تزییــن  اســت. لبه هــای ســرپوش صنــدوق بــا خــط نســخ جــدای از هــم، در داخــل 
بــا  از ســطح اطــراف آن برآمدگــی دارد،  انــدازه ســه ســانتی متر  بــه  کــه  شــده و ســر صنــدوق 
کنده کاری هــای قشــنگ آراســته شــده اســت. نوشــته هایی در چهــار طــرف آن،  بــا خطــوط بــزرگ 
ح هایــی  کوفــی در نهایــت زیبایــی و ابتــکار نقــش بســته و ایــن خطــوط در میــان طر و برجســته 
کنــده کاری زیبایــی دارد. عــرض  بــه شــکل درخــت و گل وبوتــه از ســطح نوشــته پایین تــر اســت و 
کوچــک صنــدوق 90/5 ســانتی متر و در دو طــرف بــزرگ بــه  هــر خــط 43 و طــول آن در دو طــرف 
ــکل  ــیه هایی مستطیل ش ــل حاش ــوط در داخ ــن خط ــطری از ای ــر س ــد. ه ــانتی متر می رس 189 س
کــه در صنــدوق نقــش بســته  کــه از خــود چوب هــا نقاشــی شــده اســت. نوشــته هایی  گرفتــه  قــرار 

عبارتنــد از:
الــف( نوشــته ای بــه خــط نســخ، روی ســرپوش صنــدوق قــرار دارد و از قســمت ســر آن شــروع 

کــه عبــارت اســت از: می شــود 
)بســم اهلل الرحمــن الرحیــم انمــا یریــد اهلل لیذهــب عنکــم الرجــس اهل البیــت و یطهرکــم 
تطهیــرا(. هــذا مــا تقــرب آل )اهلل( تعالــی بعملــه خلیفتــه فــی ارضــه و نائبــه فــی خلقــه 
ســیدنا و موالنــا امــام المســلمین المفروض الطاعــه علــی الخلــق اجمعیــن ابوجعفــر المنصــور 

المســتنصر بــاهلل امیرالمؤمنیــن ثبــت اهلل دعوتــه ســنته ســتمائه و اربــع و عشــرین.
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ب( کتیبه هایی که به خط کوفی در اطراف صندوق نوشته شده، عبارت است از:
) بســم اهلل الرحمــن الرحیــم( هــذا ضریــح االمــام ابوالحســن موســی بــن جعفــر ابــن محمــد بــن 

علــی الحســین بــن علــی بــن ابی طالــب؟ع؟. )مجلــه ســومر، ج 5: 55(
در مــاه ذی الحجــه ســال 646 قمــری، بــر اثــر باران هــای پیاپــی، ســیالب ســهمگینی در 
گرفــت و همــه غــرب آن زیــر آب رفــت  کــه بــر اثــر آن شــهر بغــداد را آب فــرا  بغــداد جــاری شــد 
کاظمیــن؟ع؟ خــراب شــد و آب به قــدری روی دو ضریــح شــریف جمــع  و حصــار و دیــوار حــرم 
کــه  گســترده  گنبدهــا پیــدا بــود. )ابــن الفوطــی: 233( بعــد از ایــن خرابــی  کــه فقــط ســر  گردیــد 
ــه وجــود آمــد، خلیفــه در ســال 647 قمــری، دســتور تعمیــر و مرمــت حــرم  ــر طغیــان آب ب ــر اث ب
کــه در آن هــزار درهــم قدیمــی بــود و  کار، ظــرف ســفالینی را یافتنــد  کــرد. در حیــن  مطهــر را صــادر 
ســکه ها هزینــه حــرم شــد. ) الحــوادث الجامعــه: 244( خلیفــه مســتنصر بــاهلل در یــازده ذی قعــده 
کننــد و آن هــا را روی  همــان ســال، دســتور داد دو روپــوش بــه حــرم موســی بــن جعفــر؟ع؟ حمــل 

کردنــد. )همــان( دو آرامــگاه شــریف بیندازنــد و در همــان مــاه اقــدام بــه برداشــتن آن 

ن هشتم یح در قر اولین ضر
کاظمین؟ع؟ می نویسد: ابن بطوطه در سال 727 قمری، بغداد را دیده و درباره مشهد 

ــت و در  ــن موسی الرضاس ــی ب ــدر عل ــر پ ــن جعف ــی ب ــر موس ــرب( قب ــرف غ ــرف )ط ــن ط در ای
گذاشــته  کار  کنــار آن قبــر حضــرت جــواد؟ع؟ قــرار دارد. روی ایــن دو قبــر، ضریــح چوبیــن 
ــن  ــرار دارد. )اب ــل حــرم ق ــانده اند و هــردو در داخ ــا ورق نقــره پوش ــه ســطح آن را ب ک شــده 

بطوطــه، ج 1: 141(

کــرده بــود، زیــر  کــه مســتنصر بــه حــرم اهــدا  گــزارش، معلــوم می شــود دو صندوقــی  طبــق ایــن 
کــه ابن بطوطــه از آن بــا عنــوان "دکانــه" یــاد می کنــد. ) تاریــخ  یــک ضریــح چوبیــن قــرار داشــت 

کاظمیــن: 58( حــرم 
گنبــد و دو  ســلطان اویــس جالیــری در ســال 769 قمــری، بــه تعمیــر حــرم اقــدام نمــود و دو 
منــاره ســاخت و دســتور داد دو صنــدوق از ســنگ مرمــر خــوب روی دو قبــر قــرار دادنــد و حــرم را 
کــه ســوره هایی از قــرآن بــر آن نوشــته شــده بــود. ) صــدی الفــواد: 15؛  کــرد  کاشــی هایی تزییــن  بــا 

مجلــه ســومر، ج 5: 55(
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یح جوادین؟امهع؟ در دوره صفویه ضر
بــا ورود فاتحانــه شاه اســماعیل صفــوی بــه بغــداد در 25 جمادی الثانــی ســال 914 قمــری، 
دوران حکومــت ترکمن هــا بــه پایــان رســید. پــس از چنــدی اقامــت شــاه در بغــداد و ســر و ســامان 
کســانی  ــه  ــای مختلفــی ب ــارت حــرم جوادیــن؟امهع؟ رفــت و هدای ــه زی ــه اوضــاع عــراق، ب دادن ب
کــرد و دســتور  کــه در آن جــا بودنــد، بخشــید و بــرای خادمــان آن جــا، درجــه و رتبه هایــی تعییــن 
تخریــب ســاختمان و بنــای قبلــی حــرم و تجدیــد دوبــاره آن را صــادر نمــود. ایــن بازســازی، بــا 
نصــب دو صنــدوق چوبــی روی قبرهــای شــریف و تزییــن حــرم پایــان یافــت. )العــراق بیــن 

احتاللیــن، ج 3: 337 -342(
کنــون نیــز روی دو قبــر قــرار دارد، بــزرگ و از نظــر حجــم و شــکل  کــه هم ا ایــن دو صنــدوق 
مســاوی، مســطح و از چوبــی خــوب اســت و طــول هریــک 3/5 و عــرض 2 و ارتفــاع آن نیــز قریــب 
ــک  کوچ ــه  ــت تخت ــزرگ و هش ــه ب ــار تخت ــدوق، از چه ــن دو صن ــک از ای ــر ی ــت. ه ــر اس ــه 2 مت ب
کتیبه هایــی بــا خــط نســخ برجســته  کــه بــه تخته هــای بــزرگ متصــل اســت و بــا  ســاخته شــده 
کوچــک صنــدوق، بــا اشــکال  گل و بوتــه تزییــن شــده اســت. هــر یــک از قطعــات  ح هــای  و طر
کنــده کاری و نقره کوبــی و رنگ آمیــزی، آرایــش  گــون دیگــر بــا  گونا گل و نقشــه های  هندســی و 

گذاشــته اســت. یافتــه و خاتــم کاری منحصــر بــه فــردی را بــه نمایــش 
بــرای نقره کوبــی صنــدوق، از چوب هــای آبنــوس، عنــاب، لیمــو و ورق آهــن، اســتخوان 
گردیــده و از  عــاج فیــل، شــتر، اســب، صــدف ماهــی، شــمش های برنــزی و طــال و نقــره اســتفاده 
گرفتــه شــده اســت.  انــواع رنگ هــای معدنــی بــراق و روغــن ســندلوس و روغن هــای دیگــر بهــره 
کــه بــا خــط نســخ نوشــته شــده  کتیبه هایــی بــر روی صنــدوق و اطــراف آن  بــه چشــم می خــورد 
کتیبه هــا در ســتون های ده گانــه صنــدوق نقــش بســته و در چهــار ســتون طــرف  اســت. ایــن 
ــاال و یکــی در پاییــن قــرار دارد. آغــاز نوشــته ها از  راســت، چهــار ســتون طــرف چــپ و یکــی در ب
پاییــن شــروع می شــود و روی تختــه دومــی نیــز ســتون ده گانــه ای بــه همــان شــکل اولــی نوشــته 

شــده اســت.
ح ذیل است: نوشته های تخته اولی به شر

کبیرالقــدر  کاشــف الکروب و الغمــه و ســابع معصومــی االئمــه  هــذا ضریــح ســید هــذه األمــه و 
کثیرالتهجــد و الصلــوات المشــهود لــه بالفضائــل و الکرامــات و المشــهور بالعبــاده  عظیم البینــات 
و المواظــب علــی الطاعــات االمــام )للخیــر( القائــم الصائــم العالــم الــذی هــو لبنــاء الباطــل هــادم. 
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بــن  بــن علــی زین العابدیــن  بــن محمدالباقــر  بــن جعفرالصــادق  أبی ابراهیــم موســی الکاظم 
الحسین الشــهید بن االمــام )المفــروض( الطاعــه علی المومنیــن و امام المتقیــن اســداهلل الغالــب 
أبــی الحســین علــی بــن أبی طالــب علیهــم الصلــوات المبارکــه و التحیــات انماهــا مــا أظلــم لیلهــا 
کمــل عملــه و اصطناعــه فــی شــهراهلل االعظــم رمضان المبــارک مــن شــهور  و ازهــر ضحایــا و 
ســنه ســت و عشــرین و تســمائه و صلــی اهلل علــی ســیدنا و نبینــا و آلــه الطاهریــن و الحمــدهلل 

ــن. رب العالمی
کــه آن هــا هــم از طرف قاعــده، از جهت راســت خواننده،  بــر لــوح دوم، ده ســطر نوشــته شــده 

نوشــته شــده است:
بأمر السلطان العادل الکامل محیی مراسم

الشریعه المصطفویه معلی معالم الطریقه المرتضویه
ک )سردقات( الذی فات سالطین االفاق بحبا

جالله مسدده واطناب ظالل معدلته علی
مفارق أهل االسالم ممدده و الموفق من عند الملک المنان

السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان
ابوالمظفر شاه اسماعیل خان الحسینی

خلداهلل اقبال و اید علی مفارق اهل االسالم
ظالله و تمت هذه الصنعه الشریفه بعد مساعده

التوفیقات االلهیه و معاضده التأییدات الشاهیه فی سنه
که آن ها روشن نیست. و در آخرین خط، اعدادی تاریخی است یا زخرفه 

)ال اله اال اهلل – محمد رسول اهلل – علی ولی اهلل( و ...
)محمدعلی حسن. حسین علی محمد. جعفر موسی علی. محمد علی حسن(

اللهــم صــل علــی محمدالمصطفــی، و صــل علــی علــی المرتضــی، و صــل علــی فاطمــه 
ــی  ــل عل ــال، و ص ــهید بکرب ــین الش ــی الحس ــل عل ــی، و ص ــن المجتب ــی الحس ــل عل ــراء، و ص الزه
علــی  صــل  و  جعفرالصــادق،  علــی  صــل  و  محمدالباقــر،  علــی  صــل  و  زین العابدیــن،  علــی 
ــی علی النقــی، و  ــی علی الرضــا، و صــل علــی محمدالتقــی، و صــل عل موســی الکاظم، و صــل عل

علــی محمدالمهــدی. و صلــی  الحسن العســکری،  علــی  صــل 
کــه بــر صنــدوق ضریــح امــام جــواد؟ع؟ نوشــته شــده، بــا خــط نســخ و حــروف برجســته  متنــی 
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کــه بــا بســمله و ســوره دهــر شــروع و انجــام آن: )صــدق اهلل العظیــم وصــدق رســوله  اســت 
الکریــم« اســت.

کلمــه »علــی« بــا خــط  کــه در جهــت مقابــل قبلــه اســت،  روی تختــه بــزرگ دیگــر صنــدوق 
ــه  کلم ــده و  گردی ــرار  ــه، تک ــز تخت ــا مرک ــار ت ــه ب ــًا ن ــده و جمع ــده کاری ش کن ــاج  ــا ع ــا و ب ــی زیب کوف
کــه شــش تا  »محمــد« نیــز محیــط بــر آن و نــه بــار تکــرار شــده و جمعــًا هیجــده دایــره شــش گوش، 
در طــرف بــاال و شــش تا در طــرف پاییــن، ســه عــدد در طــرف راســت و ســه تــا در طــرف چــپ 
ــه  ــه تخت ــل ب ــه متص ک کوچــک  ــه  ــر روی دو تخت ــه همیــن روش، ب ــه اســت. ب گرفت ــرار  ــه ق تخت
کلمــه »علــی« داخــل دایره هــای شــش گوش، چهــارده مرتبــه تکــرار شــده اســت.  بــزرگ اســت، 

)مجلــه ســومر، ج 6: 192 – 193(
کاظمیــن؟ع؟ انجــام داد، ایــن  کــه شــاه عباس صفــوی بــرای حــرم  کارهــای بزرگــی  از جملــه 
کــه دســتور داد ضریحــی محکــم از فــوالد ســازند و روی دو صنــدوق چوبــی قــرار دهنــد تــا آن  بــود 
ج هــا و هجــوم بادیه نشــینان بــه  ج ومر کــه هنــگام جنگ هــا و هر را از حــوادث و غارت هایــی 

کنــد. )صــدی الفــواد: 16( شــهر صــورت می گیــرد، حفــظ 
ــی  ــه عثمان ــران و ترکی ــن ای ــی بی ــط سیاس ــد و رواب ــش آم ــدًا پی ــه بع ک ــی  ــه حوادث ــه ب ــا توج ب
ــه تأخیــر افتــاد. در مــاه جمادی الثانــی  ــا ســال 1115 قمــری ب ــور ت تیــره شــد، ارســال ضریــح مذک
کاروانــی بــزرگ از ایــران، شــامل دانشــمندان دینــی، وزیــران، سرشناســان و  ســال 1115 قمــری، 
پیشــاپیش همــه شیخ االســالم شــیخ جعفر کمــره ای بــه همــراه ایــن ضریــح، وارد کاظمین شــدند. 
کمــره ای، شیخ االســالم  )قمــی، ج1: 75( مرحــوم شــیخ عباس قمــی، ذیــل احــوال شــیخ جعفــر 
کــه در ســال 1115 قمــری، شــخصی بــه نــام  کــرده اســت  اصفهــان پــس از عالمــه مجلســی، اشــاره 
کــه اهــل حــرم ســلطان و اعیــان دولــت نیــز  کاروانــی ده هــزار نفــره  »محمودآقــا تاجــر«، بــه همــراه 

کــرد. )همــان:142( کاظمیــن را بــه آن جــا منتقــل  در آن حضــور داشــتند، ضریــح مشــّبک حــرم 
کاظمیــن در ســال 1115 قمــری را ضریــح ســاخته شــده  آل یاســین، ضریــح منتقــل شــده بــه 
کــه بــه علــت تیرگــی روابــط ایــران و عثمانــی، نصــب آن  بــه دســتور شــاه عبــاس دانســته اســت 
کــه  ســال ها بــه تأخیــر افتــاد؛ امــا بــه نظــر می رســد بایــد ســخن مرحــوم عبــاس فیــض را پذیرفــت 
گفتــه اســت: »ضریحــی از فــوالد در زمــان شــاه ســلطان حســین صفــوی، بــه ایــن آســتان مقــدس 
گردیــد.« و ایــن قــول مطابــق بــا نوشــته شــیخ  اهــدا شــد و بــر روی تربــت شــریف امامیــن نصــب 

عبــاس قمــی اســت.
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کــه هــزاران نفــر از مــردم ایــران و عــراق در  جشــن بزرگــی هنــگام نصــب ضریــح مذکــور برپــا شــد 
کــه ایــن ضریــح، بســیار بــزرگ و باشــکوه بــوده  گــزارش می کننــد  آن حاضــر بودنــد. تاریخ نــگاران 
و نوشــته های بســیاری از جملــه ســوره دهــر و آیــات دیگــری از قــرآن مجیــد و بخشــی از قطعــات 

کاظمیــن:79( شــعری را شــامل می شــده اســت. )تاریــخ حــرم 
ــده  گل دوزی ش ــمی  ــرده ابریش ــری، پ ــال 1255 قم ــی در س ــود دوم عثمان ــلطان محم س
ــه  ــت، ب ــرار داش ــوره ق ــه من ــدا؟لص؟ در مدین ــول خ ــر رس ــر مطّه ــر روی قب ــه پیش ت ک ــی  نفیس
نهــاده شــد و  قبــر  مــاه رمضــان روی  قــدر  پــرده در شــب  ایــن  کــرد.  اهــدا  کاظمیــن  حــرم 
مــاده تاریــخ آن را عبــارت »جــاؤوا بأشــر فســتٍر« ســاختند. شــاعران مشــهور عراقــی ماننــد 
کــه شــعر  عبدالغفــار اخــرس و عبدالباقــی عمربــن یزبدبــن مناســب، اشــعار زیبایــی ســرودند 

اخــرس ایــن اســت: 1 2

العبــادا1یــا امــام الهــدی و یــا صفــوه اهلل یــا مــن هــدی هــداه  و     

حــی هــذا النــادی و هــذا المنــادی2یابــن بنــت رســول اهلل یابــن علــی

نســعی جــدک  بثــوب  اتینــا  ک ســیدی و قادا)همــان(قــد  و اتینــا

احترامــًا راجلیــن  ک  انقیــادافاتینــا و  هیبتــه  و  احتشــاما  و 

فیکــم و  الوجــود  علــه  االیجــاداانتــم  و  التکویــن  قدعرفنــا 

دنیــا نفائــس  الــی  کنتــم  افــرادامــا  بهــا  کنتــم  لقــد  و 

انــاس انتــم  و  منهــا  انقلبتــم  زاداو  اهلل  رضــا  اال  اتخذتــم  مــا 

قیامــا اللیالــی  قمتــم  لقــد  الســهاداو  القیــام  مــن  کتحلتــم  ا و 

کمــا اذاعــوا فمــن ذا البــالدا  ان یکونــوا  و  ســطوه  االرض  مهــد 

جهــاداو محــا الشــرک بالمواضــی غــزاه االســود  ســطوه  وســطا 

بهــذا یرضــی  االلــه  اراداحیثــان  القدیــم  مــن  بهــذا  بــل 

بنعیــم اجرکــم  عــن  االجســادافجزیتــم  و  االرواح  یتوالــی 

که از رهنمود او بندگان هدایت شدند. کسی  1. ای پیشوای برگزیده خدا و ای 
2. ای فرزند دختر پیامبر و فرزند علی؟ع؟، ای شخصیت این مجتمع و صاحب این دعوت.
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زل ال  و  االلــه  رضــا  االبــاداوابتغیتــم  یصاحــب  بعــز  تــم 

انــاس الرســول  بنــی  یــا  قــد صعدتــم بالفخــر ســبعا شــداداانتــم 

امجــادآل بیــت النبــی و الســاده الطهــر یبرحــوا  لــم  رجــال 
کاظمین:84-87 ؛ دیوان اخرس: 81 -79(   )تاریخ حرم 

یح جوادین؟امهع؟ در دوره قاجار تا حال حاضر ضر
ــات  ــات عالی ــترده ای در عتب گس ــی  ــات عمران ــران، اقدام ــان در ای ــدن قاجاری کار آم ــا روی  ب
ق(،   1313-1264( قاجــار  ناصرالدین شــاه  دســتور  بــه  قمــری،   1270 ســال  در  شــد.  آغــاز 
ح  شیخ عبدالحســین تهرانــی معــروف بــه »شــیخ العراقین«، بــه عــراق رفــت تــا بــر اجــرای طــر
کــه شــامل بازســازی و زیباســازی ســاختمان های عتبــات مقدســه  کنــد  عمرانــی وســیعی نظــارت 
کاظمیــن، در ســال 1281 قمــری و پــس از پایــان اقدامــات  کارهــای عمرانــی آســتان  شــیعه بــود. 
گردیــد، تعویــض  کاظمیــن انجــام  کــه در  کارهایــی  کربــال و ســامرا آغــاز شــد. از جملــه  عمرانــی در 

ــد بــود. ــا ضریــح نقره کــوب جدی ــه، ب ضریــح فــوالدی صفوی
ســیدعلی موجانــیـ  بــدون اشــاره بــه منبــع خــودـ  از نصــب ضریــح طــالی ســاخته شــده توســط 
ــار  ــز اظه ــری نی ــنده دیگ ــت. نویس ــر داده اس ــن خب ــریف امامی ــت ش ــر ترب ــران ب ــت ای ــای دول امن
کــه در ســال 1283 قمــری بــه دســتور ناصرالدین شــاه، بــرای اولیــن بــار ضریحــی از نقــره  کــرده 
گردیــد. )ایــزدی:555( در حالی کــه ناصرالدین شــاه  جایگزیــن ضریــح فــوالدی دوره صفــوی 
کــرده، ضریــح روی قبــر را ضریــح بــزرگ  کاظمیــن بازدیــد  کــه خــود پــس از ایــن تاریــخ از بــارگاه 
فــوالدی وصــف نموده)شــهریار جاده هــا: 96( و هیــچ ســخنی از دســتور یــا اراده خــود مبنــی بــر 

تعویــض ضریــح بــه میــان نیــاورده اســت.
ــتین  ــه نخس ک ــت  ــرد، آن اس ک ــل  ــان حاص ــوان اطمین ــتی آن می ت ــه درس ــه  ب ک ــی  ــا مطلب ام
ــر  ــری، ب ــال 1324 قم ــی س ــم جمادی الثان ــنبه هفده ــوش، در روز پنج ش ــّبک نقره پ ــح مش ضری
گردیــد. ایــن ضریــح بــا هزینــه ســلطان بیگم دختــر  تربــت شــریف دو امــام هفتــم و نهــم نصــب 
میرزاابوالحســن خان مشــیرالملک )درگذشــته 1302 ق( و بــا تــالش حاجی میــرزا محمدکاظــم 
طباطبایــی اصفهانــی ناظم التّجــار )درگذشــته 1325 ق( ســاخته شــد. تاریــخ آغــاز ســاخت ایــن 
ضریــح ســال 1323 و پایــان آن ســال 1324 قمــری اســت. طــول و عــرض آن 6/74 × 5/17 
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متــر)آل یاســین: 141 و 142 و 154( و ارتفــاع بلندتریــن نقطــه آن نزدیــک 3/5 متــر از روی زمیــن 
برجســته اســت و شــبکه شــبکه و پنجــره ای و بــه نحــو زیبایــی نقــش و نــگار و طراحــی شــده 
کــه ذکــر شــد-  اســت. ســاخت ایــن ضریــح طالیــی بــرای اولیــن بــار در ســال 1324- همان طــور 
کــه بــا فراخوانــی مؤمنــان  گردیــد، امــا بــه زودی بخشــی از جوانــب آن دچــار خرابــی شــد  تمــام 
ــال  ــد و در س گردی ــت  ــالی آن، درس ــش ط ــده و افزای ــه دی ــای صدم ــد جاه ــر و تجدی ــرای تعمی ب
1359 بــه پایــان رســید. چنان کــه ایــن تاریــخ را شیخ حســن آل اســداهلل بــا جملــه "عمــر الضریــح" 
کار بــه دســت زرگــری بــه نــام ســیدعباس الورد  در شــعر خــود بــه نظــم درآورده اســت و انجــام ایــن 

گردیــد. )کاظمــی( تمــام 
ــا ســنگ مرمــر  ــده و از بیــرون ب گردی ــا  ــه ای از آجــر و ســیمان )ســاروج( بن ــر روی پای ضریــح ب
پوشــیده و 22 ســانتی متر از ســطح زمیــن روضــه برآمــده اســت و پنجره هــای ضریــح روی آن 
کــه ارتفــاع هــر پنجــره 142 و عــرض آن بــه 107 ســانتی متر می رســد. در حــد فاصــل  گرفتــه  قــرار 
ــا طــال تذهیــب شــده اســت. در ســال  کــه ب گرفتــه  آن هــا ســتونی بــه عــرض 22 ســانتی متر قــرار 
کتبی هــای قرآنــی بــه عــرض 24 ســانتی متر در قســمت فوقانــی پنجره هــا نصــب  1385 قمــری، 

کــه روی آن ســوره دهــر و فجــر بــا طــال نوشــته شــده اســت. گردیــد 
ح و نقشــه های ُمذهــب  کتیبــه بــه ارتفــاع حــدود 130 ســانتی متر، طــر در قســمت بــاالی ایــن 
گرفتــه اســت. تذهیــب ایــن قســمت در ســال 1378  بــه طــال دورتــادور ضریــح مطهــر را دربــر 

کــه قبــاًل نقــره ای بــوده اســت. قمــری انجــام شــده 
گذشــت، درب ضریــح از میانــه طــرف شــرقی آن بــاز می شــود و داخــل آن  کــه  همان طــور 
امــام جــواد؟ع؟ وجــود دارد. خرابی هــای پدیدآمــده در  کاظــم؟ع؟ و  امــام  قبــر  دو صنــدوق 
صندوق هــا در ســال 1363 قمــری تعمیــر و اصــالح شــد. یکــی از صندوق هــا بــا ســرمایه حــاج 
عبدالهــادی چلبــی کاظمینــی و صنــدوق دیگــر بــا مشــارکت چهار نفــر از تجار ایــران و صرف چهار 
ــا شیشــه های  ــار، ب گردوغب ــرای محافظــت از  ــد. صندوق هــا ب گردی ــر و اصــالح  ــار تعمی هــزار دین
کاظمینــی و حــاج  ج ایــن شیشــه ها را حــاج عبدالهــادی چلبــی  کلفــت پوشــانده شــده و مخــار
کرده انــد. ســقف داخلــی ضریــح از چــوب ســاخته شــده و  محمدعلــی ابوالصمــون پرداخــت 
ــن و  ــا را حاج حس ــر آن ه ــد و تعمی ج تجدی ــار ــت و مخ ــن اس ــه مزی گل بوت ــی و  ــوش هندس ــه نق ب
کاظمینــی پرداخــت نمــوده و ســاخت آن بــه دســت حــاج عبدالرســول مشــکور  حاج عبــاس امیــن 

گرفتــه اســت. نجــار انجــام 
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طــول هــر روضــه 10 متــر و 62 و عــرض هــر یــک 7 متــر و 55 ســانتی متر اســت. و طــول هــر 
کــه روضه هــا را بــه هــم متصــل می ســازد، 6 متــر و 74  و عــرض 1 متــر و 17  یــک از دو راهــی 
ســانتی متر اســت. ســطح هــر دو روضــه و راه روهــا بــا ســنگ مرمــر خــوب، فــرش شــده و دیوارهــا 
تــا ارتفــاع 140 ســانتی از روی زمیــن نیــز ســنگ مرمــر اســت و در تاریــخ 25 محــرم ســال 1370 بــه 
گنبدهــا ادامــه  کتیبــه، آیینــه کاری شــروع می شــود و تــا درون  پایــان رســیده اســت. بعــد از ایــن 

کاشــی های زیبــا منقــوش اســت. کــه بــا  دارد 
کــه بــه پشــت بام حــرم  در بــاالی روضه هــا شــش دریچــه بــرای تهویــه و نورگیــری وجــود دارد 
ج  بــاز می شــود و ارتفــاع هــر یــک حــدود دو متــر اســت. در قســمت بــاالی ایــن دریچه هــا، از خــار
ــه  ــه را در برگرفت ــر دو روض ــام ه ــادور ب ــانتی متر دورت ــرض 60 س ــه ع ــی ب کاش ــی از  ــه ای قرآن کتیب
و در ســال 1387 قمــری تجدیــد ســاخت و تعمیــر شــده اســت. در بــاالی ضریــح، ســوره های 
کــه  کل نقــره ای  فتــح، دهــر، جمعــه، نســا و آیــه نــور و بعضــی از تاریخ هــا بــا نقــره نوشــته شــده و 
گردیــده، تقریبــًا بــه 250 هــزار مثقــال می رســد. نقــره کاری ضریــح بــه دســت  کار مصــرف  در ایــن 
کاظمینــی سیدهاشــم آل ورد و بــا هــم کاری ســیدمحمدعلی و  سیدمحســن، فرزنــد زرگــر معــروف 
کاظمینــی، شــکل چوبــی  گرفــت و حــاج محمدعلــی نجــار  میرزامحمــد شــیرازی نجفــی، انجــام 
کــرده اســت: مذتــم حســنًا جــاء  آن را ســاخت. ســیدصدرالدین صــدر آن را چنیــن تاریخ گــذاری 

تاریخــه )ســناالجواد ینــاز انــا لضریــح(.
ــر آن نوشــته های زیــادی بدیــن شــکل  ــاز می شــود و ب درب ضریــح از وســط جهــت شــرقی ب

بــا نقــره نقــش بســته اســت: 
)بانــی ضریــح، علویــه علیــه، عالیــه نوآبــه، ســلطان الحاجیه، صبیــه میــرزا ابوالحســن خان 
کاظــم  میرزامحمــد  حاجــی  مســتطاب  جنــاب  اهتمــام  و  ســعی  بــه  مشــیرالملک؛  حســینی 
طباطبایــی ناظــم التجــار، تمــام شــد 1324( اباابراهیــم یــا محمدبــن علــی الجــواد قــال اهلل 

تعالــی) ادخلوهــا بســالم آمیــن ســالم علیکــم طبتــم فادخلوهــا خالدیــن(
محمــد،  بالجواهــد  نکــدو  عیشــک  الدهــر  موســی  الغیــظ  کاظــم  زاندهتکالرزیــاب 

1324 زرگــر  ســیدمحمدعلی 
کافی المهمات. یاسمیع الدعاء یا مجیب الدعوات و یا ارحم الراحمین. یا 

قــد لــذت فــی بــاب الضریــح مؤمــالانــی اســتبقت البــاب راج عفوهــم
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کبــرًاثــم اصطنعــت النقــش فیــه محــررًا ا أو  اصغــرًا  ذنبــی  غفــران 

جعفــر بــن  موســی  ادرکنــی.یــا  المــراد  بــاب  یــا   
کاظمین:129-125( ) تاریخ حرم 

بعدهــا بخش هایــی از ایــن ضریــح، بــه علــت فرســودگی مرمــت و تعویــض شــد و ایــن تعمیرات 
ــه عــرض  ــی ب کتیبــه ای قرآن ــز  ــان رســید. در ســال 1385 قمــری نی ــه پای در ســال 1359 قمــری ب
کــه روی آن دو ســوره دهــر و فجــر  گردیــد  24 ســانتی متر در بــاالی پنجره هــای ضریــح نصــب 
بــا خطــوط طالیــی نگاشــته شــده بــود. هم چنیــن پوشــش نقــره ای تــاج بــاالی ضریــح، در ســال 

گردیــد. )تاریــخ المشــهدالکاظمی: 154 و 157( ــا پوشــش طــال تعویــض  1378 قمــری ب
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بیــروت:  دوم،  چــاپ  صقــر،  احمــد  ســید  تحقیــق:  مقاتل الطالبییــن،  ج،  ابوالفــر اصفهانــی، 

م.  1987  / ق   1408 مؤسســه االعلمی، 
ــی، )قســم  ــات المقدســه، جعفــر الخلیل جــواد، مصطفــی، »الکاظمیــه قدیمــًا«، موســوعه العتب

الکاظمین(بیــروت: مؤسســه االعلمــی، 1407 ق/1987م، ج9.
حمــوی، یاقــوت بــن عبــداهلل، معجم االدبــاء )ارشــاداالریب الــی معرفه االدیــب(، تحقیــق: 

احســان عبــاس، بیــروت: دارالغــرب االســالمی، 1993م.
حموی، یاقوت بن عبداهلل، معجم البلدان، بیروت: دارصادر، 1397ق / 1977م.

شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی قمــی، عیــون اخبارالرضــا؟ع؟، تصحیــح: ســیدمهدی حســینی 
الجــوردی، تهــران: انتشــارات جهــان.

شــیخ مفیــد، محمــد بــن محمــد بــن نعمــان، االرشــاد الــی معرفــه حجــج اهلل علــی العبــاد، تحقیق: 
مؤسســه آل البیــت؟مهع؟ الحیــاء التــراث، بیــروت: مؤسســه آل البیت؟مهع؟ الحیاء التــراث، 1416ق 

/ 1995م.
سماوی، شیخ محمد، صدی الفواد، دارصادر، 1397 ق / 1977 م.

ــراث  ــع الت ــروت: روائ ــری(، بی ــخ الطب ــوک )تاری ــم والمل ــخ االم ــر، تاری ــن جری ــد ب ــری، محم طب
العربــی، 1387 ق.
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ــاب،  کت ــتان  ــم: بوس ــه، ق ــب الجعفری ــاء المذه ــوال علم ــی اح ــه ف ــد الرضوی ــاس، الفوائ ــی، عب قم
.1385

مسعودی، علی بن الحسین، اثبات الوصیه، بیروت: دار االضواء، 1409 ق / 1988م.
ب( فارسی

کاظمیــن؟ع؟«، مجموعــه مقــاالت همایــش ســیره و زمانــه  ایــزدی، حســین، »تاریخچــه حــرم 
کاظــم؟ع؟، قــم: مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، انجمــن تاریخ پژوهــان حــوزه علمیــه  امــام 

قــم، 1392.
ج افشــار، تهــران: امیرکبیــر،  ــم آرای عباســی، زیــر نظــر: ایــر ترکمــان، اســکندربیگ، تاریــخ عال

.1382
کاظمین(، چاپخانه قم، بی تا. کاظمین و بغداد )ج1: تاریخ  فیض، عباس، تاریخ 

یــخ فرامــوش شــده عتبــات عالیــات عــراق، تهــران: مجمــع  بازســازی تار موجانــی، ســیدعلی، 
.1389 اهل بیــت؟مهع؟،  جهانــی 

کوشــش:  بــه  عتبــات،  بــه  ناصرالدین شــاه  ســفرنامه  جاده هــا:  شــهریار  ناصرالدین شــاه، 
.1372 ایــران،  ملــی  اســناد  ســازمان  تهــران:  بدیعــی،  پرویــز  و  عباســی  محمدرضــا 


