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چکیده
باغ عمارت مســعودیه به دســتور مســعود میرزا، ملقب به ظل الســلطان در سال ۱۲۹۵ ه.ق . و به ســرکاری رضاقلی خان و سایر 
که تمامًا به خط نســتعلیق نگارش شــده اند، عالوه بر  کتیبه های ایــن مجموعه  هنرمنــدان طــراز اول دوران، بنــا شــده اســت . 
کیفیت باالی هنری، بازنمودی از تاریخچه بنا و جایگاه بانی آن از طریق محتوای متون  اســت. هدف از این پژوهش، بررســی 
کتیبۀ نادر نگاشته شده  کتیبه ها، شیوه نگارش خطوط نستعلیق به ویژه  کتیبه ها به عنوان عناصر تزیینی، محل نصب  نقش 
کمتر دیده شده این عمارت  کتیبه ها به عنوان نمودی از تاریخچه  توسط عبدالحسین زرین قلم و نیز مضمون متون و اشعار 
کیفی،  کتابخانه ای و بررســی های میدانی و با رویکردی  اســت. در این پژوهش با راهبرد تفســیری–تاریخی و بر پایه مطالعات 
کتیبه هــای عمــارت مســعودیه پرداخته  شــد و بــر مبنــای مدارک  ابتــدا بــه بررســی میدانــی از طریــق عکاســی و مســتندنگاری 
کتیبه نگاران این آثار و مقایســه تطبیقی با دیگر آثار  کتیبه ها و شــناخت  کتابخانــه ای، بــه خوانش متون  تصویــری و نوشــتاری 
کنار  کلیدی این پژوهش در  این هنرمندان پرداخته  شــد. با توجه به نوع خط، ترکیب بندی و تاریخ نگارش خطوط، پرســش 
کتیبه های بدون رقم این مجموعه به عبدالحســین  زرین قلم یا دیگر  کتیبه های ارزشــمند این بنا، بررســی انتســاب دیگر  مرور 
کتیبه های بدون  کی از احتمال انتساب سایر  هنرمندان بزرگ این دوره همچون میرزاغالمرضا بوده است. نتیجه پژوهش حا

رقم عمارت مسعودیه به زرین قلم است.
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    .E-mail: mojgan.aghaei@ut.ac.ir ،۰۲۱-664۹۳4۳۲ :نویسنده مسئول، تلفن:  ۰۹۱۹۱۷۲۵۱44، نمابر*

صفحات 6۱ - ۷۰

نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۵، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۹



6۲
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۵، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۹

کتیبههایعمارتمسعودیه

کتیبه های موجود در باغ عمارت مسعودیه  که ذکر شد،  همانطور 
شامل دو کتیبه در سردر پیاده، یک کتیبه در سردر کالسکه رو، دو کتیبه 
که جمعًا  کتیبه در عمارت مشــیریه اســت  در عمارت دیوان خانه و دو 
کتیبه می گردد و همگی به خط نســتعلیق نگاشــته شده اند. در  هفت 
اینجا به بررسی تک تک این کتیبه ها و سپس تحلیل هر کدام پرداخته 

گیرد.  می شــود تا مســئله انتســاب و مضمــون آن ها مورد بررســی قــرار 

کالسکهرو کتیبهسردر -1
این کتیبه  ، مربوط به دوران استقرار وزارت معارف در مجموعه است 
کتیبه ای ندارد )آیت اهلل زاده شــیرازی، ۱۳۹۰،  و ســردر از دوره قاجاریه 

مقدمه
محلــه  در  واقــع  عمارت هــای  بــاغ  میــان  در  مســعودیه  عمــارت 
دولت۱ و در شــمال تهران دارالخالفه ناصری  قرار داشــت . باغ عمارت 
مســعودیه به دســتور مســعود میــرزا، ملقب بــه ظل الســلطان  )فرزند 
ناصرالدیــن شــاه ( درســال ۱۲۹۵ ه.ق . و بــه ســرکاری رضاقلــی خــان 
ملقــب به ســراج الملک و مرکــب از بیرونــی )دیوان خانــه (، اندرونی و 
دیگــر ملحقــات، واقــع در ضلع غربی بــاغ نظامیه و جنــوب جلوخان 
بــاغ نگارســتان )میــدان بهارســتان( بنــا شــده اســت . بخــش بیرونی 
کــه مشــتمل بر حــدود پنج عمــارت اصلی  )دیوان خانــه( ایــن بــاغ را 
کل قوای دولت  اســت، رضاخان ســردار ســپه رئیس الوزرا و فرمانده 
علّیه ایران از خانم همدم  الســلطنه، عروس مســعود میرزا، به ســال 
وزارت  اختیــار  در  را  آن  و  کــرد  خریــداری  دولــت  بــرای  ه.ق.   ۱۳4۲
معــارف، اوقــاف و صنایــع مســتظرفه )کــه بعــدًا بــه وزارت فرهنــگ و 
ســپس بــه وزارت آمــوزش تغییر نــام یافت( قــرار داد تا مقر آن باشــد. 
این عمارت تا ســال ۱۳۷۷ در اختیار وزارت مذکور بود )آیت اهلل زاده 
شــیرازی، ۱۳۹۰، ۱۱- ۱۳(. در ســال ۱۳۷۷، حــق اســتفاده از عرصــه و 
گذار شد.  کشور وا اعیان این ســاختمان به ســازمان میراث فرهنگی 
در تاریــخ ۲۷ دی مــاه همین ســال، باغ عمارت مســعودیه با شــماره 
کشــور به ثبت رســید. آن چه امــروز تحت  ۲۱۹۰ در فهرســت آثــار ملــی 
عنوان باغ عمارت مسعودیه باقی مانده و بیش از ۷۵ سال در تملک 
وزارت آمــوزش و پــرورش )فرهنــگ ســابق ( بــود، در واقع مشــتمل بر 
نیمه غربی مجموعه ، یعنی زمینی بالغ بر ۱.۵ هکتار مساحت است . 
کباتان )معروف به درب مســعودیه( از شــمال  این عرصه به خیابان ا
)شمال غربی(، به خیابان ملت )ظل السلطان، پست خانه( از غرب، 
و بناهــای ایجاد شــده در عرصه حیاط و اندرون در شــرق، و بناهای 

ایجاد شده در اراضی باغ وقفی در جنوب محدود می شود.
کــه بــر بناهــای امروزه مســعودیه به چشــم  کتیبه هایــی  در تمــام 
که  می خورنــد، تاریــخ ۱۲۹۵ ه.ق. دیده می شــود و ســال ۱۲۹۰ ه.ق. 
مســعود میــرزا از آن به نام ســال ایجــاد بنا یا بناهای باشــکوهش یاد 
می کنــد، قابــل رویــت نیســت؛ مگــر اینکه ســال ۱۲۹۰، ســاِل شــروع و 
ســال ۱۲۹۵، ســاِل پایــان عملیات ســاختمانی دانســته شــود. به هر 
حــال عمارت هــای واقع در مجموعــه با تقدم و تاخر ایجاد شــده اند. 
کــه فاصلــه زمانی ایجــاد این  کنــون موفــق نشــده اند  پژوهشــگران تا
کننــد، ولی به  کــه طوالنــی هــم نیســت دقیقًا مشــخص  عمارت هــا را 

هــر حــال تنها ســال تاریخــی در بناهــای ســردر اصلــی، دیوان خانه و 
که هر سه نام ظل السلطان را  احتمااًل ایوان شرقی عمارت مشیریه، 
بر خود دارد، ســال ۱۲۹۵ ه.ق. اســت )آیت اهلل زاده شــیرازی، ۱۳۹۰، 
کتیبه نگاری و  کاشــی کاری، منبــت کاری،  ۱6-۱۷(. تزیینــات متنــوع 
که به دست برترین  کار رفته در این عمارت اعیانی  سایر هنرهای به 
هنرمندان آن دوران، ســاخته شــده اســت، نمــودی از تاریخچه این 
که مشــتمل بر  کتیبه نــگاری عمــارت مســعودیه  بنــا اســت. خطــوط 
که  کتیبــه اســت، تمامــًا بــه خط نســتعلیق نگاشــته شــده اند  هفــت 
کتیبه نگاری بناهای قاجاری اســت. از میان این  رایج تریــن خــط در 
کتیبه در سردر  کتیبه در سردر پیاده، یک  که شامل دو  کتیبه  هفت 
کتیبه در عمارت  کتیبــه در عمــارت دیوان خانــه و دو  کالســکه رو، دو 
کتیبه نگار اســت  کتیبه دارای رقم یا امضای  مشــیریه اســت، تنها دو 
که مشتمل بر هشت  کتیبه سردر اصلی بر فراز مقرنس است  که یکی 
کتیبه نگار  کاشــی است و نام »عبدالحسین زرین قلم« به عنوان  لوح 
کتیبه  کتیبه ی رقــم دار،  کاشــی آمده اســت و دومین  در آخریــن لــوح 
که در ســال ۱۳4۳ه.ق.، پس از خریداری بنا  کالســکه رو است  ســردر 
کاربری آن به عنوان وزارت معارف، اوقاف  توسط سردار سپه و تغییر 
گردیــد. رقم این  کالســکه رو آن نصب  و صنایــع مســتظرفه، بر ســردر 
کاشــی کاری آن عمل  کتیبه نگار و  کتیبه با نام »ابوالقاســم« به عنوان 
کتیبه های  کاشی ســاز« نگاشــته شده اســت. ســایر  »حاجی حســین 
کتیبه ســردر پیاده به ســال ۱۲۹۵ ه.ق. و به  کــه همگی هم عصر  بنــا 
کاتب خود  کتابت عبدالحســین زرین قلم هســتند، هیچ امضایــی از 
کتیبه هــای عمارت  کنون نامشــخص اســت.  کاتــب آن ها تا ندارنــد و 
مســعودیه تــا به حال مورد بررســی و پژوهش قــرار نگرفته اند و از این 

نظر، پژوهش حاضر دارای بداعت و شایان اهمیت است. 
که  این مجموعه، به خاطر بانی آن یعنی ظل الســلطان و مســائلی 
پیرامون والیتعهدی ایشان پس از ساخت این بنا آمد، جایگاه تاریخی 
بسیار مهمی دارد. امروزه تنها بخش بیرونی آن باقی مانده است، شامل 
بخش هــای عمــارت دیوان خانــه، عمــارت ســفره خانه و حوض خانه، 
حیــاط ســیدجوادی، عمــارت ســیدجوادی، حیــاط مشــیرالملکی، 
عمــارت مشــیرالملکی، حیاط خلوت، عمارت حیــاط خلوت، عمارت 
کالســکه رو، بــاغ دیوان خانــه، حیــاط  ســردر پیــاده، عمــارت ســردر 
دیوان خانــه، حیــاط آبدارخانــه و بنــای یــک طبقه با زیرزمین اســت.
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کتیبه های نستعلیق عمارت مسعودیه و بررسی انتساب آن ها به زرین قلم

کاشــی کاری مذکور به خط نستعلیق، با ظرافت  کتیبه  ۳6( )تصویر۱(. 
که مشتمل  به صورت افزوده ای به معماری بر فراز ســردر اضافه شــده 
که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود« است.  ع »توانا بود هر  بر دو مصر
کتیبه ای با عالمت »شــیر و خورشــید« و ســال  در میان این دو ســطر، 
»۱۳4۳« زیــر آن و نام »وزارت معارف و اوقاف و صنایع مســتظرفه« به 
صورت نیم هالل زیر آن و ســپس عبارت: »هدیه حضرت اشــرف آقای 
کل قوا بمعارف ایران« آمده است.  سردار سپه رئیس الوزراء و فرمانده 
کنون در ضلع غربی  کتیبه پس از انقالب اســالمی برچیده شــد و ا این 
حوضخانه و متصل به دیوار قرار دارد و جای آن را کتیبه ای دیگر گرفت 
که روی آن عبارت »سازمان میراث فرهنگی کشور« به صورت نیم هالل 
و عبارت »مجموعه تاریخی عمارت مسعودیه« در زیر آن، نوشته شده 
کتیبه به خاطر قرار گیری در ســال های  اســت )تصویر ۲و ۳(. خود این 
آخر دوره ی چند ساله ی رئیس الوزرایی رضا میرپنج پیش از پادشاهی 
او و انتقــال از زیبایی شناســی قاجــار بــه پهلــوی بســیار مهــم اســت.
کاشی   که با تکنیک  کالسکه رو  کتیبه اولیه سردر  در لچک راســت 
کاشی ساز«  هفت رنگ اجرا شده است، عبارت »عمل حاجی حسین 
و در لچک چپ عبارت »راقمه ابوالقاسم« نوشته شده است )تصویر 
کتیبه، در زمره ی  کاشی ســاز این  کاشی پز،  4(. اســتاد حاج حســین 
کاشــی کاری هایش رنگ و بویــی از هنر  که  آخریــن هنرمندانــی اســت 
کاری بــه شــیوه دوره ی قاجاریــه  کاشــی  قاجاریــه دارد و پــس از او، 
منســوخ شــد. لــرزاده در خاطــرات خــود چندیــن بــار از ایشــان نــام 
می بــرد )مفیــد و رئیس زاده، ۱۳84(. اســتاد حاج حســین، همچون 
کارهایش را خود طراحی  کاشــی پز دوره ی قاجاریــه،  دیگر هنرمندان 
کاشــی ها را به شــیوه دســتی و  می کــرد و مــواد اولیــه و لعاب ها و بدنه 
کاشــی کاری او معمواًل ابعادی بزرگ داشت؛  ســنتی می ســاخت. آثار 
از این رو بیشــتر آثارش فاقد ســاخت و پرداختی ظریف اســت. آثار او 
کالسکه رو عمارت مسعودیه، می توان با رقم  کتیبه سردر  را همچون 
کاشــی  کاشــی ســاز« یا »عمل حاجی حســین  »عمل حاجی حســین 
کنار آثارش می نگاشــت، بازشــناخت )مکی نژاد،  که در ذیل یا  چی«، 

۱۳88، 84 و 8۵(.
کاشی های ســردر باغ ملی تهران نیز از  کاشــی کاری و نقاشــی روی 
کاشــی پز اســت. استاد حاج حســین تا سال  آثار اســتاد حاج حســین 
کار او را ادامــه دادنــد  ۱۳۲۰ه.ش. فعــال بــود و پــس از آن فرزندانــش 
کتیبــه حــدود 48 ســال  کــه ایــن  )مکی نــژاد، ۱۳88، 8۱(. از آنجایــی 

کالسکهرو. کتیبه هایسردر کنونی تصویر2-وضعیت

کالسکهرودرزمانقاجار. تصویر1-تصویرسردر
گلستان( کاخ ماخذ:)آلبومخانه

کالسکهرو،واقعدرزیرزمین. کتیبهاولیهسردر کنونی تصویر3-وضعیت

کتیبهنگار. کاشیسازو کالسکهرو،واقعدرزیرزمین،نام کتیبهاولیهسردر تصویر4-
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پس از ســاخت بنا به مجموعه عمارت مســعودیه الحاق شده است، 
که توســط ابوالقاســم انجام شــده، با  کتیبه نــگاری آن نیــز  از ایــن رو، 
کتیبه های اولیه بنا از نظر تاریخ ســاخت، فاصله زمانی زیادی  ســایر 
کتیبه هــای بنا، برای  دارد؛ در نتیجــه از بررســی تطبیقــی آن با ســایر 
کتیبه های بدون امضا عمارت مسعودیه  کاتبان احتمالی  شناسایی 

صرف نظر می شود.

2-کتیبهسردرپیاده،برفرازمقرنسومشتملبرهشتلوحکاشی
کتیبــه به خط  کاشــی  کوچک  در بــاالی تــاق ورودی، چنــد قاب 
کــه در آن، نــام بانــی، تاریــخ ســاخت،  نســتعلیق نصــب شــده اســت 
آیــات قرآنــی و مــدح حضــرت علــی )ع( و نیــز توصیفاتــی اغراق آمیــز از 
که ندیده اســت آســمان« نوشــته  ع »این بنا مرتفع  بنا همچون مصر
کاشــی هفــت رنگ اســت و زمینه  کتیبه،  شــده اســت. تکنیــک ایــن 
کاشــی به رنگ الجورد و خط به رنگ ســفید نوشــته شــده اســت. در 
کتیبه، رقم خوشــنویس بــه متن الفقیر عبدالحســین  قــاب انتهایــی 
ج شده  زرین قلم و در قاب ابتدایی نیز تاریخ ۱۲۹۵ به صورت عدد در

کتیبه با عبارات زیر است )تصاویر ۵ و 6(. است. متن 
یا مفتح االبواب ۱۲۹۵

تاریخ سال و بانی او جستم از خرد
که ندیده است آسمان این بنا مرتفع 

مسعودیه نهاد مر این قصر را بنام
یا باب شهر علم نبی مرتضی علی

دار این بنای عالی مفتوح و منجلی
بحریست در عطا و بر هر دریست پلی

کتیبهدرچوبیمعرقسردرپیاده -3
در ورودی پیاده عمارت سردر، در چوبی نسبتًا بزرگی وجود دارد 
که به تنهایی بسیاری از تکنیک های تزیینی چوبی همچون منبت، 
کار رفته اســت. چهارچوب اصلی  کتیبه بری در آن به  معرق، خاتم و 
در، به صورت معرق چوب تزیین شده است. نقش این حاشیه روی 
که فاصله مابین هر بیضی  چهارچوب قاب های نزدیک بیضی است 
کوچک خاتم  با بندهای اســلیمی معرق شــده و شــامل شمسه های 
می شود. اما لته های اصلی در به سه قسمت عمده تقسیم شده اند، 
کوچک تر  دو مستطیل مساوی در باال و پایین و یک قاب مستطیل 
افقــی در بیــن آن هــا قرار دارد. ســنت قاب بنــدی چند الیــه تزیینات 
کــرد. در هــر یــک از لته هــا،  ایرانــی را در ایــن در می تــوان مشــاهده 
قاب بنــدی هر بخش مانند چهار چوب اصلــی دارای تزیینات منبت 
که مابین آن هــا قاب های خالی به شــکل  بــا نقوش اســلیمی اســت، 
کتیبه هایی به خط  گرفته اند. در نوارهای افقی بین قاب ها  ترنج قرار 
کــه در درون قاب های ترنج قــرار دارند.  نســتعلیق نگاشــته شــده اند 
کتیبه هایی در این غالب هنری  کتیبه هــای معرق این در، از معــدود 
کتیبه ها  کیفیتی بســیار باال اجرا شــده اســت. متن ایــن  که با  اســت 
قصیــده ای اســت هشــت بیتی در مــدح بنا و خــود ظل الســلطان در 
کار شده اســت. در  کــه به صــورت معــرق  چهــار ردیــف بــر روی لته هــا 
مصرعــی از آن بــه تاریــخ اتمام بنــای حاضر نیز بدین مضمون اشــاره 
که به تاریخ  گشت پس از الف و دویست"،  شده است: "نود و پنج بنا 
کتیبه در چوبی معرق سردر اصلی  ۱۲۹۵ ه.ق اشاره دارد. متن الواح 
کــه در بــاال و پاییــن قاب های لنگه های راســت و چپ اجرا شــده، به 
ح زیــر آمده اســت )تصویر ۷(. متــن چهار بیت لنگــه ی در چوبی  شــر

کاشی. کتیبهسردرپیاده،برفرازمقرنسومشتملبرهشتلوح تصویر5-

کاشی. کتیبهسردرپیادهبرفرازمقرنسمشتملبرهشتلوح تصویر6-
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معرق دست راست به هنگام ورود به هشتی:
بر در قصر فلک منظر ظل السلطان 
نظر افتاد سراسر در ظل السلطان
درگهی دیدم از رفعت برتر ز فلک

بس نشانیست ز جاه و فر ظل السلطان
که از چار جهت کعبه    بود این خانه مگر 

زایر آید بطواف در ظل السلطان
گل و الدن و بان کش از عنبر و مشکست و  خا

که نشاط آرد در خاطر ظل السلطان
چهار بیت لنگه ی در چوبی معرق دســت چپ به هنگام ورود به 

هشتی:
کاخ و بنا نیست در آفاق جهان به از این 

کی جلوه گر آمد بر ظل السلطان ورنه 
گردون زهره با دیده ی حسرت نگرد از 

گر ظل السلطان اندرین خانه بخنیا
گشت پس از الف و دویست نودوپنج بنا 

کر ظل السلطان ز قلی خان رضا چا
تا بود باده درین قصر همایون باد
باده عشرت در ساغر ظل السلطان

کتیبهایوانشرقیساختمانمشیرالملکی -4
که پشــت شیشــه به خط  کتیبه مشــتمل بر اشــعاری اســت  ایــن 
کادر  کاغذی مطال و در آیینه کاری در  نستعلیق نوشته شده و بر متن 

ترنج، قاب شده است. بیش از نیمی از آن باقیمانده و قسمت هایی 
کتیبه نگاری،  به دلیل آســیب دیدگی به ســختی خوانده می شود. در 
کتیبه ها از چهارگوش به ترنج، در راستای هماهنگ  کادر  تغییر شکل 
که بدین منظور، شکل قاب ها به  شدن بیشتر با قلم نستعلیق بوده 
کاخکی  ســمت انحنای بیشــتر پیش رفته اســت )تصویر 8( )صالحی 
و دیگــران، ۱۳۹۵، 6۷(. بــا قیــاس بــا اشــعار عمــارت ســردر ورودی 
که از آن در بخش شمالی و  کاخ دیوان خانه، می توان آنچه  سرسرای 

کرد:  ح زیر قرائت  غربی مانده است به شر
بعهد دولت جمجاه ]ناصرالدین شاه[

]که بر شده ز فلک صیت[ عدل و احسانش
به یمن دولت شاهنشاه جهان مسعود
که خوانده شاه جهاندار ظل سلطانش

بنا نهاد بری این عمارت عالی
گذشته برفعت ز عرش ایوانش که بر 

که مشــتمل بر دو بیت اســت )یک بیت  کتیبه  چهــار قــاب از این 
بخش غربی و یک بیت جنوبی( تخریب شده است. 

کتیبهزیرزمین -5
بــر هاللــی ســر در چوبــی شــرقی زیرزمیــن عمــارت مشــیرالملکی، 
کتیبه ای منبت کاری شــده به صورت برجســته به خط نســتعلیق به 
کاتب آن نامشخص است )تصاویر ۹ و ۱۰(. که  ح زیر موجود است  شر

این زیرزمینی است ]که در رو[ی زمین نیست
در روی زمین زیرزمینی به ]ا[زین نیست

کتیبههایدرچوبیمعرقسردرپیاده. تصویر7-

کتیبههایایوانشرقیساختمانمشیرالملکی. تصویر8-بخشیاز

کتیبهزیرزمینپیشازمرمت. تصویر9-
ماخذ:)آرشیومیراثفرهنگی(

کتیبه های نستعلیق عمارت مسعودیه و بررسی انتساب آن ها به زرین قلم
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کتیبهسنگیسردرورودیدیوانخانه -6
بــا ســنگ چینی دندانــه دار قاب بنــدی  در ورودی دیوان خانــه، 
که عالوه بر آن در باالی در، دو پایه ســنگ چینی ســاده  شــده اســت 
کتیبــه ای حجاری شــده منتهی  که بــه  بــه صــورت نما بــاال رفته انــد 
کوچک تــری تقســیم شــده تــا  کتیبــه بــه قاب هــای  می شــود. ایــن 
کتیبه در ســه تراز اجرا شــده  گرفته شــود.  کتیبه در هر قاب جا  ابیات 
کتیبه ی فوق به خط نســتعلیق حجاری شــده اســت و چند  اســت. 
گوشه های آن را تزیین  نقش ســاده ی تزیینی به صورت نیم شمســه 
کتیبــه نیز با بندهــای پیچ خورده ای شــبیه  کرده انــد. زمینــه ی خط 

ح زیر است. کتیبه به شر ختایی تزیین یافته اند )تصویر ۱۱(. متن 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بعهد دولت جمجاه ناصرالدین شاه
که بر شده ز فلک صیت عدل و احسانش

به یمن دولت شاهنشاه جهان مسعود
که خوانده شاه جهاندار ظل سلطانش

بنا نهاد بری این عمارت عالی
گذشته برفعت ز عرش ایوانش که بر 

اهلل محمد علی فاطمه حسن و حسین 
کامرانی و اقبال بنده درگاه به 
رضاقلی یکی باشد از غالمانش

نمود جهد به پایان رساند این خدمت
که باد ایمن ز آسیب دهر بنیانش

کتیبهسرسرایدیوانخانه -7
کتیبه های نســتعلیق قرار  در بخــش زیرگلویــی سرســرا، ردیفــی از 
گرفته اســت.  که قاب بندی آن ها به صورت آیینه کاری انجام  دارنــد 
کاخ انــد، سراســر چهار  کتیبه هــای  کــه از مفصل تریــن  کتیبه هــا  ایــن 
کتیبه، دارای دو حاشیه ی  طرف سرسرا را زیر دوال در بر می گیرد. نوار 
کتیبه ها در یک قاب هشــت ضلعی نگینی قرار  که  باال و پایین اســت 
گچ بری قرار  کتیبه یک شمســه به همــراه  داده شــده اند و بیــن قــاب 
کاری شده ای قرار داده  کتیبه ها در قاب های آیینه  گرفته است. این 
شده اند که دور تا دور تاالر را طی کرده است و همگی به خط نستعلیق 
بــر روی مقــوا نگاشــته شــده اند. زمینــه ی خطــوط خوشنویســی نیــز 
کیفیت و جالی  که به دلیــل هوازدگی و آلودگــی، از  مذهــب شــده اند 
کاســته شــده اما بــا دقــت در آن می تــوان ظرافت های بســیاری  آنهــا 
کیفیــت خــط نوشــته شــده از نظــر اســلوب نــگارش خط  را دریافــت. 
نســتعلیق، در درجه ی بسیار باالیی قرار دارد و طبق اظهارات برخی 
از متخصصیــن ،این خط احتمااًل متعلق به میرزا غالم رضا اصفهانی 
خوشــنویس، از نــوادر خوشنویســی دوران قاجــار اســت )معتقــدی، 
۱۳۹4، ۳8(. همچنیــن بــا توجــه بــه تاریــخ ســاخت بنــا و نیــز شــیوه 
کتابت آنها توسط میرزاعمو )استاد محمد  کتیبه ها، احتمال  نگارش 
گردان میرزا غالمرضا اصفهانی بوده )مکی  که از شــا ابراهیم طهرانی( 

ح است.  نژاد، ۱۳۹۰، ۳۳۷(، نیز مطر
کتیبــه شــعری اســت در ســتایش بنــای موجــود، مالــك و  متــن 
همچنیــن معمــار آن. در بیتــی از آن بــه تاریــخ اتمام بنــای حاضر نیز 
بدین مضمون اشــاره شــده اســت: با طالع ســعد و بخت سرمد/  بد 
کــه بــه تاریــخ ۱۲۹۵ ه.ق اشــاره دارد. این  کــم از هزارو ســیصد.  پنــج 
که اشــعاری اســت نقش شــده بر پشــت شیشــه )بر روی مقوا و  کتیبه 
ح زیر است )تصویر ۱۲(. کاغذ( بر متنی زرین به خط نستعلیق، به شر

بخــش شــمالی مشــتمل بر هفــت بیت و چهــارده قــاب مرصع به 
کاری  آیینه 

با طالع سعد و بخت سرمد
کم از هزار و سیصد بد پنج 
کر شه رضاقلی خان کز چا

کیوان کشید سر به  این خانه 
ک همت شاه با نیت پا

خ زد این بلند خرگاه   بر چر کتیبهزیرزمینپسازمرمت. تصویر10-
ماخذ:)آرشیومیراثفرهنگی(

کتیبههایسردرورودیسنگیدیوانخانه. تصویر11-
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بر روی جهانیان باعزاز
ز آسایش و امن شد دری باز

دوشینه بصفحه چون رقم زد
تاریخ بنا چنین رقم زد
کیانی این خانه عالی 
برپا ماند و جاودانی

بخش غربی مشتمل بر چهار بیت و هشت قاب:
بخ بخ ز سرای ظل السلطان
وین سردر و این بلند ایوان 

مانند بنا عشق محکم
همچون دل شاه خالی از غم

پهلو زده است آسمان را
آرایش از آن بود جهان را 
کروبی رضوانش سزد بخا
کز خلد سبق برد بخوبی

بخش جنوبی مشتمل بر هفت بیت و چهارده قاب:
ج جهان به طوقش ز تفر
طاقش ز رواق آسمان به

سرمایه از آن خزانها را
رب النوع است خانها را
بر درگه این بلند طارم

روی همه خاصه من هم
چون روی همه بود به سویش
کویش کسی شد است  محراب 

بی واهمه شاید ار در اسالم
کعبه ثانیش نهم نام  خود 
که زنده ماندی گر  اسکندر ا

آئینه سقف آن نشاندی

در وی نگرید چون ستون را
سنگی شمرید بیستون را

بخش شرقی مشتمل بر چهار بیت و هشت قاب:
هر خشت از آن چو ماه و خورشید

ک در اوست تخت جمشید خا
از بوسه سروران سرکش
ک در آن بود منقش خا

که عقل با هوش فرخنده دری 
گوش از حلقه اوست حلقه در 

که ستاره را دروگر گویی 
بنشانده بجای میخ بر در

کتیبهها مضامینوتعابیر

کتیبه های این بنا بر چند الیه ی معنایی اســتوار است.  مضمون 
دو ســطح از ایــن مضامیــن، برگرفتــه از الگوهــای رایج معناشــناختی 
کتیبه های پس از دوران صفویه است. یکی ارتباط کتیبه با جغرافیای 
کتیبه ی ســردر ایوان، زیرزمیــن و فضاهای  که  بناســت، بدین معنــا 
کتیبه ی مربوط به زیرزمین  داخلی اشاره ای به موقعیت خود دارند. 
کتیبه  کنــار آن، از طریق ارتبــاط  کــرده اســت. در  بــه همیــن بســنده 
کعبــه(، قدرت های  بــا بهشــت، نشــانه های جهان اســالم )همچــون 
اســطوره ای همچون جمشــید و اســکندر و در آخــر یادمان های ملی 
مثل تخت جمشید و بیستون و مدح غلو شده ی برتری آن، سعی در 
خرید جایگاه معنایی و نشانه ای در شبکه ی نشانه های اسطوره ای، 
مذهبی و ملی دارد. با این حال این غلو را به شــکل بیشــتری در این 
که  بنــا به نســبت بناهــای دیگر قاجار می تــوان دید. دلیــل اصلی آن 
بــه الیــه ی معنایــی دیگر اشــاره دارد، جایگاه ظل الســلطان و قدرت 
کــه  خواهــی او در دســتگاه ناصــری اســت. داســتان خطــر تهدیــدی 

کتیبههایسرسرایدیوانخانه. تصویر12-بخشیاز
ماخذ:)آرشیومیراثفرهنگی(

کتیبه های نستعلیق عمارت مسعودیه و بررسی انتساب آن ها به زرین قلم
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ناصرالدین شــاه از طرف ظل الســلطان پس از ســاخت این بنا حس 
که ظل  می کنــد و تبعیــد او بــه اصفهــان را به عینــه در تصویر قدرتــی 
کتیبه ها می ســازد، می توان دید. اینجا یک  الســلطان از خود در این 
کنــار تعبیر شاهنشــاهی  کــه آن هم در  بــار نــام ناصرالدیــن شــاه آمده 
برای ظل الســلطان اســت. خود این بنا نشــان از این قدرت خواهی 
کاخ اصلی  کالســکه رو و محــور اصلــی آن تــا بــه اســتخر و  دارد. ســردر 
کاخ های اصلی برلیان  که رونوشــتی از ســردرهای  کاخی  برســد، تنها 
از  ایــن تهدیــد  اســت، تصویرگــر  گلســتان  آبگینــه در دارالحکومــه  و 
کنار این تصویر  طرف ظل الســلطان برای ناصرالدین شاه اســت. در 
قدرت، تکرار نام رضاقلی خان به عنوان سرپرســت ســاخت بنا اســت 
کار در پیش مرکز  کری و نشــان دادن  کشــیدن چا خ  که نشــان از به ر
قدرت دارد. رضاقلی خان، همچون ســرور خود ظل الســلطان داعیۀ 
قدرت بســیاری دارد )ابوترابیــان، ۱۳۹۵، ۲۳-۱۲6؛ دمندان، ۱۳۷۹، 
۲4۹- ۲۵۱(. مجموعۀ این مضامین و تعبیر، یعنی تصویرســازی آن، 
کری ســازنده نشــان از سیاست های  قدرت خواهی پنهان و اظهار چا

دوره قاجار و جایگاه این بنا در این بازی دارد.

کتیبهنگارانعمارتمسعودیه

کیست؟ زرینقلم
کتیبه ســردر اصلی  کــه نــام او در انتهــای  عبدالحســین زریــن قلــم 
کاشــی آمده اســت، از  پیــاده، بــر فــراز مقرنس مشــتمل بر هشــت لوح 
خوشنویســان دوره ى ناصرالدین شــاه قاجــار بــود. تاریخ تولــد و فوت 
کتب و اســناد تاریخی مشــخص نیســت، اما با توجه به آثار  ایشــان در 
که از ســال ۱۲۹۵ ه.ق. تا ســال ۱۳۱8 ه.ق. را  بازمانــده از ایــن هنرمنــد 
در برمی گیرد، می توان به مدت زمان فعالیت حرفه ای ایشان پی برد.

کتــاب احــوال و آثــار خوش نویســان،  گفتــه مرحــوم بیانــی در  بــه 
کتیبه ى پیشــانی ایوان شــمالی مزار  کتیبه ى ســردر ورودى صحن و 
که بــه قلم پنج  حضــرت عبدالعظیــم در شــهر رى، به خط وى اســت 
کتیبــه ى خوش نوشــته و رقم »... الســلطان ناصرالدین شــاه  دانــگ 
قاجار...کتبــه عبدالحســین الخوانســارى زریــن قلــم« دارد )بیانــی، 
۱۳46، ج۲، ۳۷۰؛ ســرمدی، ۱۳8۰، ۳8۱(. نگارنــده اول بــه بررســی 

کتیبه های عبدالحســین الخوانســارى زرین  میدانــی و عکس برداری 
کــرد، اما هیچ  قلــم در حــرم حضــرت عبدالعظیــم در شــهر ری اقــدام 
کاتب در حرم حضرت عبدالعظیم و نواحی ذکر شده  کتیبه ای از این 
کتیبه های  توسط مرحوم بیانی پیدا نشد، با توجه به اینکه برخی از 
گســترش و بازسازی دچار دگرگونی شده اند، با مراجعه به  حرم در اثر 
کتیبه های عبدالحسین زرین قلم  مرکز اسناد و موزه حرم نیز آثاری از 
کارشناسی ارشد رشته  یافت نشــد. در بررسی های بیشــتر، پایان نامه 
کتیبه های  ارتبــاط تصویــری نگارش زهــرا اورنگی بــا موضوع بررســی 
که در ســال ۱۳8۳ در دانشــکده  بــارگاه حرم حضرت عبدالعظیم )ع( 
کاربــردی دانشــگاه هنر دفاع شــده بــود، مــورد مطالعه قرار  هنرهــای 
کتیبه های حرم  که به بررســی دقیق تمــام  گرفــت. در ایــن پایان نامه 
کتیبه های  کاتبان عمــده  حضــرت عبدالعظیــم پرداخته شــده بــود، 
قاجاری بارگاه حرم، مشــتمل بــر محمدابراهیم تهرانــی )میرزا عمو(، 
عمادالکتــاب ســیفی قزوینــی، احمــد زنجانــی، ابوالفضــل ســاوجی و 
کتیبه ای از عبدالحسین  حسن زرین قلم هستند و در این رساله نیز 
الخوانســارى زرین قلــم در حــرم حضــرت عبدالعظیــم یافــت نشــد. 
کیانوش  کتاب کتیبه های نســتعلیق تهران به نگارش  همچنیــن، در 
کتیبه هــای حــرم حضــرت عبدالعظیــم، نامی  معتقــدی، در معرفــی 
کتیبه نگار ایــن مجموعه آورده  از عبدالحســین زریــن قلــم به عنــوان 
کتــب و منابع  نشــده اســت )معتقدی، ۱۳۹4، ۳۲-۳۳(. در بررســی 
مکتــوب بازمانده از دوران قاجار تــا دوران معاصر نیز اطالع دیگری از 
این هنرمند پیدا نشد. از طرفی، لقب زرین قلم، خود نشان از القاب 
حکومتی و خاندانی دارد و نیز نشان دهنده مرتبه باالی یک هنرمند 
اســت. با بررســی های بیشــتر پیرامــون آثــار بازمانده از عبدالحســین 
زریــن قلــم، دو قطعــه خطــی از ایــن هنرمنــد بــه دســت آمــد. قطعه 

تصویر ۱4- قطعه خطی عبدالحسین زرین قلم در سال ۱۳۱4 ه.ق. 
ماخذ: )قلیچ خانی، ۱۳۹6، ۲۳8(

تصویر ۱۳- قطعه خطی عبدالحسین زرین قلم در سال ۱۳۱8 ه.ق. 
ماخذ: )موزه خوشنویسی تهران(
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نخســت مربــوط بــه ســال ۱۳۱8 ه.ق. و در مــوزه خوشنویســی تهران 
موجود اســت )تصویر ۱۳( و قطعه خطی دیگر نگاشــته شــده به خط 
که با مقایسه  زرین قلم مربوط به سال ۱۳۱4 ه.ق. است )تصویر ۱4( 
کتیبه های عمارت مســعودیه و بررســی مفردات  تطبیقــی ایــن آثار با 
که تقریبًا در یک  کتیبه ها  حــروف و ترکیب بندی خطوط و نیز تاریــخ 
کتیبه های سرسرای  ســال نگارش شــده اند، احتمال می رود نگارش 
کار ایــن هنرمند باشــد. همچنین با توجــه به تاریخ  دیوان خانــه نیــز 
ایــن دو قطعــه )۱۳۱4 ه.ق. و ۱۳۱8 ه.ق.(، احتمــااًل عبدالحســین 
زرین قلم تا دهۀ دوم قرن چهاردهم هجری قمری زنده و فعال بوده 
کم  کتیبه مســعودیه ) ۱۲۹۵ ه.ق.(، دســت  اســت و با توجه به تاریخ 

۲۵ سال فعالیت حرفه ای داشته است.
نســتعلیق  ســاختار  قمــری،  هجــری  ســیزدهم  قــرن  اواســط  در 
کاغذ(  کتیبه نویســی با نســتعلیق قلمی )نوشــته شــده با قلم بر روی 
قــدری متفاوت شــد. این تفــاوت در اندازه حروف، نســبت ضعف به 
کــه باید قطعه نویســی  کتیبه نویســی،  قــوت و حتــی ترکیبــات خاص 
کاماًل مشــهود اســت.  معاصــر را نیــز متاثر از همان ترکیبات دانســت، 
در  بیشــتر  قلمــی،  نســتعلیق  بــا  کتیبه نویســی  نســتعلیق  تفــاوت 

کتیبه های عمارت مسعودیه و قطعه خطی منسوب به زرین قلم. جدول ۱- 

کتیبــه بــه عنــوان عنصــری تزیینی در  جهــت هماهنگــی بــا ســاختار 
فضائلــی  اهلل  حبیــب   .)۱۲8  ،۱۳۹۳ )هاشــمی نژاد،  اســت  معمــاری 
کتــاب تعلیم خــط، بــا بیــان اهمیــت ترکیــب در فــن خوشنویســی  در 
کــه ارجمندتریــن و مشــکل ترین قاعده آن اســت، ترکیــب را عبارت از 
کلمه، جمله، ســطر و دو ســطر با هم  آمیزش معتدل و موافق حرف، 
کــه خوش آیند طبع  کلــی آن ها، به طــوری  و بیشــتر و خوبــی اوضــاع 
که این قاعده  گردد، بیان می کند و می افزاید  ســلیم و ذوق مســتقیم 
کتیبه نویســی و خطوط جلی حائز اهمیت بســیار اســت  خصوصــًا در 
کاری اســتادانه  گنجانــدن عبارات در ســطوح محــدود و معین،  زیــرا 
که بســتگی مســتقیم با شــیوه و ذوق نگارنــده آن دارد  و عالــی اســت 
کــه در اجــرای خــط بر  )فضائلــی، ۱۳۷6، 8۹-۹۰(. بــا توجــه بــه ایــن 
کاشــی  روی زمینه هــای مختلف همچون چوب و ســنگ و شیشــه و 
کــه در ایــن عمارت دیده می شــود، ســلیقه و قلــم و توانمندی حجار 
کاهش  گاهی موجــب  کیفیــت خــط تاثیرگــذار اســت،  کاشــی کار در  و 
کتیبه  کــه این امــر در  کتیبه می شــود  کیفیــت خــط در تبدیــل آن به 
رقم دار ســردر پیاده عمارت مسعودیه به خط عبدالحسین زرین قلم 

کاماًل مشهود است. در مقایسه با دو قطعه خطی دیگر وی 

که  کالســکه رو  کتیبه ســردر  کتیبه هــای عمــارت مســعودیه، به جز 
حــدود 48 ســال پس از ســاخت آن، بــه بنا الحاق شــد، همگی متون 

کتیبه  و اشــعاری در مــدح و ســتایش بنا و بانی آن اســت. تمــام هفت 
کــه رایج ترین خــط دوران قاجار  عمارت مســعودیه به خط نســتعلیق 

نتیجه

کتیبه های نستعلیق عمارت مسعودیه و بررسی انتساب آن ها به زرین قلم

 .خطی منسوب به زرین قلم قطعههای عمارت مسعودیه و کتیبه -1جدول 

ه به رقم عبدالحسین زرین قلم بکتیبه سردر پیاده بر فراز مقرنس 
 ه.ق. 1111به سال  قلم زرین عبدالحسین خطی قطعه ه.ق. 1921سال 

 ه.ق. 1921خانه به سال  کتیبه سرسرای دیوان
  خانه دیوان سنگی ورودی سردر کتیبه زرین قلم( کاتب نامشخص )احتماالً

 ایوان شرقی ساختمان مشیرالملکی  کتیبه
 ه.ق. 1921کتیبه در چوبی معرق سردر پیاده به سال 
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پینوشت

۱  در نقشــه نجم الدوله )۱۳۰۹ ق.( نام محله دولت بر تمامی بخش شــمالی 
که در شمال محالت عودالجان و سنگلج است. در  تهران ناصری عنوان شده 
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نگارندگان این پژوهش از راهنمایی های ارزشمند خانم بهناز انصاری، رئیس اداره فنی و طراحی صندوق احیا میراث فرهنگی در مجموعه 
عمارت مسعودیه و نیز اساتید بزرگوار، آقای دکتر قلیچ خانی و آقای دکتر سعید خودداری نائینی بهره برده اند.

کاشــی کاری هفت رنــگ، معرق چوب،  بــوده، در زمینه هــای مختلف 
حجاری بر روی ســنگ و پشــت شیشه اجرا شــده اند. در این عمارت، 
کتیبــه رقــم دار و تاریخ دار وجود دارد: ۱- راقمه ابوالقاســم به تاریخ  دو 
کالســکه رو، ۲- الفقیرعبدالحســین زرین  کتیبه ســردر  ۱۳4۳ه.ق. در 
قلم، ۱۲۹۵ ه.ق. درکتیبه سردر پیاده ثبت شده است. سایر کتیبه های 
که هم زمان با ســاخت بنا نوشــته شــده اند،  اولیــه عمــارت مســعودیه 
کتیبه ها، به  کتیبه نگار هســتند. در خصوص انتســاب ایــن  فاقــد نام 
که از نظر اسلوب  کتیبه سرســرای دیوان خانه عمارت مســعودیه  ویژه 
کیفیت هنــری قرار دارد،  نــگارش خط نســتعلیق در درجه ی باالیی از 
کتیبه های بدون  دو احتمال مطرح شد. اولین احتمال این است  که 
رقم توســط ســایر اســتادان برجســته و مشــهور ایــن دوره ماننــد میرزا 
کتابت  گرد او میرزاعمو )اســتاد محمد ابراهیم طهرانی(  غالمرضا یا شــا
کتیبه ها را نیز خود اســتاد  که ســایر  شــده اند. احتمال دوم این اســت 
که  زرین قلــم نوشــته اند. بر اســاس نتایج ایــن تحقیق و بررســی هایی 
کتیبه ها انجام شــد، احتمال انتســاب آن ها به  پیرامــون خطــوط این 

گردش میرزا عمو بسیار ضعیف است، زیرا  میرزا غالم رضا اصفهانی و شا
کیفیت خطوط  کله و  اغلب آثار این دو هنرمند دارای امضا است و شا
کتیبه هــای ایــن عمارت قرابت چندانــی با آثار امضا دار آنهــا ندارد، لذا 
با بررســی قطعه های خطــی برجای مانده از عبدالحســین زرین قلم و 
همچنیــن تاریــخ نگارش خطوط و مقایســه تطبیقی مفــردات حروف 
کتیبه ها، می توانیم به احتمال خیلی  نگارش شده توسط وی در این 
کتیبه سرسرای دیوان خانه را به زرین قلم نسبت دهیم.  کتابت  زیاد، 
کــه مهم ترین  کســی  گذشــته ها، معمواًل  بــه طــور معمــول و بر ســیاق 
کتابــت  کتیبه هــا را نیــز  کتیبــه بنــا، یعنــی ســردر را می نوشــته، مابقــی 
که حکایت  گرفتن لقــب زرین قلم  می کــرده اســت، همچنین با در نظر 
از مــراودات و رفــت و آمــد وی بــا دربار و مرتبه هنری باالی وی اســت، 
احتمال نگارش سایر کتیبه ها توسط وی استنباط می شود. در نتیجه 
هم از جهت توانمندی خط و هم به لحاظ کسوت و اعتبار، منطقی به 
کتیبه های بدون رقم در حوالی  که برخی و یا حتی مابقی  نظر می رسد 

سال  ۱۲۹۵هـ.ق. را نیز خود زرین قلم نوشته باشد.  
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asoudieh Mansion-Garden was built in 1295 
A.H. (1878 A.D.) In the middle of Mansion-

Gardens located in the Dowlat neighborhood and 
in the north of Dar-al Khelafe Naseri (Tehran in the 
time of Naser al-Din Shah) by order of Masoud Mir-
za, known as Zell-all Sultan (The Shadow of the Sul-
tan), who was the oldest son of Naser al-Din Shah 
Qajar. The palace was constructed by Reza Gholi 
Khan known as Seraj-al Molk as the foreman of the 
construction workers. This mansion is consisting of 
an exterior (Beroni), interior (Andaroni), and differ-
ent other parts which is located on the western side 
of Nezameyeh Garden and south of the entrance 
hall of the Negarestan Garden. The complex was at 
the disposal of the Ministry of Education from 1924 
until 1998 and until then is at the disposal of coun-
try’s cultural Heritage Organization. Different arts 
of the period, like tiles, woodcarvings, inscriptions, 
and others were used in this mansion by the most 
prominent artists of that era. The inscriptions of this 
mansion, all of them written in Nasta‘liq style of cal-
ligraphy as the most common style of inscriptions in 
Qajar era, in addition to their artistic quality, are the 
representations of the building’s history through the 
content of texts. Among all the seven inscriptions 
of this mansion, just two of them were signed by 
the calligraphers. The first signed inscription of the 
Masoudieh is the main sidewalk entrance inscription 
with the sign of Abdolhussein Zarrin-Qalam as the 
calligrapher at 1295 A.H. The other inscription with 
a signature belongs to about forty-eight years later 
when this building was purchased by the govern-
ment in order to be used as the ministry of Educa-
tion and was signed by Abol-Ghasem as the callig-
rapher and Haji Hussein Kashi-Saz as the tile maker 

M on the entrance of carriage door in 1924. These in-
scriptions of the mansion were implemented in dif-
ferent contexts and styles like tiles, wood mosaics, 
Stucco, carvings on the stone, and calligraphy be-
hind the glass. The aim of this study is to investigate 
the role of inscriptions as decorative elements, the 
style of calligraphies, and their attribution to Abdol-
hussein Zarrin-Qalam or other calligraphers of the 
time, as well as the meanings and connotations 
of texts and poems. The research methodology is 
qualitative based on data collection and library stud-
ies. In this research, we first investigated the field 
through photographing and documenting the in-
scriptions of the Masoudieh mansion, and based on 
visual and written documents; we proceed to read 
the inscriptions through a comparative study of oth-
ers’ works. Although there was not enough evidence 
of other works of Abdolhussein Zarrin-Qalam as the 
main calligrapher of the inscriptions, we could find 
two manuscripts of this artist. Through compara-
tive studies of this building’s inscriptions and Zarrin 
Qalam’s manuscripts and other contemporary art-
ists like Mirza Gholamreza and Mirza Amo, based 
on the type of calligraphy, composition, and date of 
these inscriptions, the probability of assignment of 
other unsigned inscriptions of the palace to Abdol-
hussein Zarrin-Qalam was concluded.
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