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چکیده
ارگ سلطنتی  اروپایی در ضلع شرقی  بناهای  ناصرالدین شاه، مشابه  به درخواست  شمس العماره که 
ساخته شده، ساختارش تلفیقی از معماری سنتی و مدرن است که در زمان احداث، بلندترین بنای 
تهران و نماد پایتخت محسوب می شد. اعتمادالسلطنه و به دنبال او دیگر محّققان تاریخ قاجار، تاریخ 
1284ق را سال ساخت بنا عنوان کرده اند، ولی وجود کتیبه ای در یکی از مخازن کاخ گلستان سبب 
شد تا بار دیگر این بنا از نظر تاریخی و معماری بررسی و تجزیه و تحلیل شود. این کتیبۀ کاغذی 
شامل ابیاتی است که توضیحاتی در مورد بنایی خاص و سازندۀ آن می دهد. در این پژوهش با روش 
کتابخانه ای و مطالعۀ اسناد آن دوره، مانند کتب مرجع قاجاری و اسناد تصویری و خطی و هم چنین 
نقشه ها و نقاشی های مرتبط با آن، تعلّق کتیبه به شمس العماره محرز شد و بر اساس آن تاریخ احداث 
1283ق است. در ادامه نوشته به علل حذف کتیبه از پیکرۀ بنا پرداخته شده و هم چنین با توجه به 
مطالعات میدانی و مقایسۀ بناهای مشابه در کاخ گلستان )تاالر آینه(، محل کتیبۀ مذکور در تاالر اصلی 
و شاه نشین شمس العماره معّین شد. نگارنده در این بررسی به روند تغییرات بی شمار به وجودآمده در 
بنا که به سبب کاربری های مختلف صورت پذیرفته، اشاره کرده است؛ بنایی که در واقع برای نظاره 
کردن اطرف شهر بنیاد شده بود، به محلی برای برگزاری مراسم سالم های خاص و مالقات های درباری 
و همچنین تلگرافخانۀ شخصی شاه در اتاق گوشواره شمالی تبدیل می شود. هم چنین شناسایی میرزا 

غالمرضا خوشنویس به عنوان خّطاط کتیبه از دستاوردهای این تحقیق است. 
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مقدمه
ش��مس العماره مرتفع تری��ن بن��ای پایتخ��ت در دورۀ قاجار 
اس��ت. بنایی که ناصرالدین شاه قبل از سفر به فرنگ، با الهام 
از بناه��ای آن دیار، دس��تور س��اختش را به دوس��تعلی خان 
معیرالممال��ک می دهد و ظاهراً قص��دش دیدن مناظر اطراف 
است و لیکن بعدها با ایجاد تغییرات عمده در بنا � که به آن 
خواهیم پرداخت � مانند دیگر ابنیۀ ارگ س��لطنتی، کاربردی 
چندمنظ��وره همچون برگزاری س��الم های خاص، پذیرایی از 
میهمانان، مالقات با سفرا، تلگراف خانه شخصی شاه، و... پیدا 
می کن��د. این بن��ای پنج طبقه دو برج بلند ک��ه از همه جای 
دارالحکومه قابل رویت بود، در س��مت ش��رقی ارگ سلطنتی 

و در مجاورت عمارت بادگیر س��اخته می شود. شمس العماره 
نخس��تین کاخی است که ناصرالدین شاه بدون هیچ واسطه و 
مراسم خاصی، می توانست از فراز آن نظاره گر زندگی عادی و 
روزمرۀ مردم در خیابان ناصری )ناصرخسرو( و مناطق اطراف 
شهر باش��د )تصویر 1(. در تمام کتب تاریخی سال اتمام این 
بن��ا را 1284ق ذکر ک��رده اند. لیکن با شناس��ایی کتیبه ای 
کاغذی در یکی از مخازن کاخ گلس��تان، بر اس��اس مطالعات 
کتابخانه ای و بررسی اسناد از قبیل کتب، نقشه ها، نقاشی ها، 
و تصاویر آن دوره، تعلّق کتیبۀ مزبور به ش��مس العماره محرز 
ش��د و تاریخ احداث بنا تصحیح شد. سپس بر پایۀ میدانی  و 
مقایس��ۀ این عمارت با بناهای مش��ابه، ابت��دا محل نصب آن 

 .)Google Earth :تصویر 1. عکس هوایی کاخ گلستان)ارگ سلطنتی(. شمس العماره با نشانۀ سفید مشخص شده است )مأخذ
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تعیین و علل خذف آن از بنا بررسی شد.

کتیبه
کتیبۀ موجود در مخزن کاخ گلس��تان در قالب ش��عر سروده 
ش��ده و به خط نس��تعلیق با آب طال روی کاغذ نوش��ته شده 
اس��ت و شیشه ای روی اشعار قرار گرفته است. هر بیت کتیبه 
مجزا درون قابی به رنگ الجورد با طرح بازوبند نوش��ته شده 
و با نقوش گل و بوته، به رنگ های س��رخ، س��بز، آبی، سفید، 
صورتی، و نارنجی مزیّن ش��ده اس��ت. طرح های بسیار زیبای 
اس��لیمی که با آب طال کشیده ش��ده، درون این قاب و بین 
خط��وط خودنمایی می کند. این کتیبه در 26 قاب جا گرفته 
اس��ت، بیست قاب بیتی کامل را در خود دارد و در شش قاب 
دیگر یک مصرع نقش بسته است. اندازۀ شیشه های پوشانندۀ 
قاب ه��ای تک مصرع��ی، 37 تا 39 در 15 تا 16س��انتیمتر و 
اندازۀ شیشه های قاب های دومصرعی 76 تا 78 در 15 تا 16 
س��انتی متر است. طول  همۀ قاب های حاوی کتیبه یکسان و 

37 سانتی متر و عرض آنها 13 تا 14 سانتی متر است.
     در بازخوان��ی کتیب��ه1 ن��ام ش��اعر و س��ال س��رودن آن 
مش��خص ش��د )تصویر 2(. متن این کتیبه در دیوان سروش 
اصفهانی2 )س��روش اصفهانی، 1340: 83� 82( ذیل ش��عری 
در مدح ناصرالدین ش��اه و سروده شده در سال 1283ق آمده 
اس��ت اما تعداد ابیات آن بیش��تر از ابیات کتیبه اس��ت. شعر 
س��روش اصفهانی در دیوانش 29 بیت است. اما یک بیت در 
کتیبه وج��ود دارد که در دیوان نیامده اس��ت.3 بدین ترتیب 
اس��تنباط می شود که یا از شعر س��روش یک بیت در هنگام 
چ��اپ دیوانش افتاده یا اینکه ب��ه علتي خاص بیتی به کتیبه 
اضافه ش��ده باش��د. در بین ابیات از دوس��تعلی خان4 نیز نام 
برده می ش��ود که کاخی را برای ناصرالدین شاه ساخته است.5 

بر طبق اس��ناد به جای مانده از دورۀ قاجار )اعتمادالس��لطنه، 
و  اعتمادالس��لطنه، 1361ج1: 84� 83  1367ج3 :1567؛  
105( شمس العماره تنها بنایی است که به عنوان کاخ، توسط 
دوس��تعلی خان معیرالممالک برای ناصرالدین شاه ساخته و به 
او اهدا ش��ده است. ولی در تمام اس��ناد موجود سال ساخت 
بنا 1284ق ذکر ش��ده اس��ت. در صورتی که در کتیبه، سال 
س��اخت بنا 1283ق آمده اس��ت. اکنون با ط��رح مواردی به 

بررسی موضوع فوق می پردازیم.

تعّلق آرایۀ خط به شمس العماره
س��روش اصفهانی در ابیاتش دوبار از کلمه »مشّید« استفاده 
می کند. این واژه بدین معناست: »به گچ و چونه محکم کرده 
ش��ده، شیداندود، اندودشده از گچ و آهک و جز آن، بنایی به 
گچ کرده« )لغتنامه دهخدا، ذیل »مشّید«(. با توجه به تصاویر 
قدیمی6 وجود تزیینات گچبری در ایوان کاماًل مش��هود است 

)تصویر 3(.
     در جبه��ۀ ش��مالی ایوان ب��ه جای آینه، شیش��ه ای قرار 
گرفته که در پشت آن مقداری گچبری نمایان است که مّوید 

موضوع فوق است )تصویر 4(.
     در داخ��ل ت��االر و اتاق ها نیز با توجه ب��ه اینکه تزیینات 
بنا در طی س��الیان متمادی دستخوش تغییرات زیادی شده 
اس��ت، باز هم می توان گچبری ها را مشاهده کرد )تصویر 5( 
که دلیلی محکم برای تعلّق این کتیبه به شمس العماره است.

مدت زمان ساخت شمس العماره
     دوس��تعلی خان س��وم7 از ساخت کاخ ش��مس العماره در 
مدت چهار سال توسط پدربزرگش برای ناصرالدین شاه خبر 
می دهد )معیرالممالک، 1361 :43( ولی پس��رش محمدعلی 

تصویر 2. یکی از قطعات کتیبۀ شمس العماره که تخلّص شاعر و تاریخ بنا در آن نوشته شده است )عکس از نگارنده(.
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معی��ری در مقال��ه ای )معی��ری )مس��حور(، 1352: 648� 
651( این زمان را به دو س��ال کاه��ش می دهد. برای اثبات 
اینکه ک��دام گزارش به واقعیت نزدیک تر اس��ت مطلبی را از 
اعتمادالس��لطنه نقل می کنیم. او از اح��داث بنایی دوطبقه با 
هش��تاد و دو اتاق س��خن می گوید که در مدت کوتاهی برای 
ناصرالدین ش��اه س��اخته می ش��ود ولی بعدها به علل مختلف 
منه��دم می گ��ردد. اما از آنجا که بنا  با مصالح عالی س��اخته 
ش��ده بود این کار به س��ختی و با اس��تفاده از باروت صورت 
و 96� 97(.  )اعتمادالس��لطنه، 1361، ج1: 84  می پذی��رد 
مطلب فوق بیانگر این اس��ت که بناهای داخل ارگ سلطنتی 
اوالً با بهترین مصالح و به دس��ت مجرب تری��ن معماران برپا 
می ش��د و ثانیاً همۀ کارها می بایس��ت در حداق��ل زمان و با 
حداکثر س��رعت به پایان می رسید و برای استفاده شاه آماده 
می ش��د. پس می توان احتمال داد که شاید ساخت این بنا در 
دو س��ال به طول انجامیده باشد. بنابراین احداث بنا در سال 
1281 یا 1282ق آغاز ش��ده اس��ت. البته الزم به ذکر است 
در مرکز اس��ناد تصویری کاخ گلس��تان، آلبومی12 وجود دارد 
متعلّق به آقا رضا عکاس باش��ی، که عکس های ش��مارۀ 25 و 
26  آن ابتدای س��اخت ش��مس العماره را نشان می دهند. در 
زیر عکس شمارۀ 25 تاریخ 1280ق به عنوان ابتدای ساخت 
ش��مس العماره دیده می ش��ود. البته هیچ نمایی از این بنا در 
عکس قابل رویت نیست و فقط قسمت هایی از جبهۀ جنوبی 
عمارت در عکس دیده می ش��ود )تصویر 6(. در عکس شمارۀ 
26 تاریخ به وضوح دیده نمی شود )تصویر 7(، لیکن با توجه به 
وج��ود عکس هایی با تاریخ 1281ق در این آلبوم و همچنین 
تغییرات قابل توّجهی که در جبهۀ جنوبی بنا در عکس رویت 

می شود، می توان تاریخ آن را 1281ق تخمین زد.

تاریخ شروع احداث شمس العماره
در بررسی وقایع سال 1282ق سند و مدرکی، دال بر ساخت 
این بنا یافت نشد. اما میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک غفاری 
از برگزاری س��الم خاص هنگام تحویل س��ال جدید در تاالر 
ش��مس العماره به س��ال 1283ق خبر می دهد )صنیع الملک، 
1283ق: نم��رۀ 601(. البت��ه این خبر، س��ال س��اخت بنا را 

تصویر 3. نمای شمس العماره 
)مأخذ: عکس 14، آلبوم 193، مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان(.

تصویر 4. گچبری زیر شیشه بر بدنۀ شمالی ایوان شمس العماره 
)عکس از نگارنده(.

تصویر 5. قسمتی از گچبری تاالر شاه نشین شمس العماره.

مّدت زمان ساخت شمس العماره )عکس از نگارنده(.
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مشّخص نمی کند و ممکن است شبهاتی برای خواننده ایجاد 
کند که ش��اید تاالر بنا برای این مراس��م آماده شده و مابقی 
عمارت در س��ال بعد به بهره برداری رس��یده اس��ت. لیکن با 
توجه به گفته های نوۀ معیرالممالک و پسرش )معیرالممالک، 
1361 :43؛ معی��ری )مس��حور(، 1352: 648� 651( که روز 
افتتاح ش��مس العماره با برپایی جشن و مراسمی خاص همراه 

بوده، این فرض منتفی می شود.
     ضمن��اً علیقلی می��رزا اعتضادالس��لطنه8 در معرفی میرزا 
عبدالوّه��اب ملّق��ب به میرزا مح��رم9 او را ف��ردی متبّحر در 
سرودن شعر برای ماده تاریخ معرفی می کند )اعتضادالسلطنه، 
1284ق: نم��رۀ 9(. یک��ی از ای��ن م��اده تاریخ ه��ا متعلّق به 
شمس العماره است10 که بر اساس حروف ابجد1281ق یعنی 
تاریخ ابتدای ساخت بنا است. محتمل است در ذهن خواننده 
چنی��ن خطور کندکه این ن��وع ذکر تاریخ ب��ه ابجد، معموالً 
ش��امل زمان خاتمه انجام کاری اس��ت لیکن میرزا خلیفه در 
مراس��م کلنگ زنی توسعۀ ش��هر تهران نیز در سال 1284ق 
با س��رودن بیتی11 ش��روع به کار این پ��روژه را اعالم می دارد 

)اعتمادالسلطنه، 1367ج3: 1566� 1567(.
     محمودخان ملک الش��عرا هم تابلویی از عمارت بادگیر به 
تاریخ 1281ق کش��یده اس��ت )تصویر 8( که ذکاء زاویۀ دید 
نّقاش را از باالی شمس العماره می داند )ذکاء، 1349 :280(.

تصویر 6. ابتدای بنای شمس العماره )مأخذ: عکس شمارۀ 25، آلبوم 
188، مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان(.

تصویر 8. تابلو عمارت بادگیر اثر محمودخان ملک الشعرا )محل نگهداری: موزۀ نگارخانۀ کاخ گلستان(.

تصویر 7. شمس العماره )مأخذ: عکس شمارۀ 26، آلبوم 188، مرکز 
اسناد تصویری کاخ گلستان(.
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     هم چنین در مرکز اس��ناد خطی کاخ گلس��تان س��ندی 
ب��ا عنوان »اجرت نیم تخ��ت و پرده های خلوت جنب عمارت 
ش��مس العماره بتاریخ ش��هر ذیقعدۀ الحرام س��نه 1282«13 
موجود اس��ت که حکای��ت از آن داردکه  در این تاریخ چنین 
بنایی وجود داشته و یا در حال ساخت بوده است )تصویر 9(.

    با این تفاسیر استنباط می شود، احداث بنا در سال1281ق 
آغاز و حدود دو س��ال بعد در سال1283ق به پایان می رسد. 
ل( »کاخ  الزم به ذکر است که عدد1283 به حساب ابجد )ُجمَّ
شاهنش��اه« می شود. البته ذکاء آن را »کاخ شاهانشاه« )ذکاء، 
1349 :270( می خوان��د که به حس��اب  ابجد  برابر با 1284 
می ش��ود و این اشتباهی اس��ت که تمام موّرخان مرتکب آن 

شده اند و باید در متون تاریخی تصحیح شود.

علل این اشتباه تاریخی 
اعتمادالس��لطنه نخس��تین کس��ی اس��ت که در مورد تاریخ 
احداث ش��مس العماره در کتاب هایش از جمله مرآت البلدان 
)1294ق(، تاری��خ منتظم ناصری )1298ق( و المآثر و اآلثار 
)1306ق( س��خن می گوی��د. او در مقدم��ۀ مرآت البلدان که 
تاریخ تألیف��ش نزدیک ترین تاریخ به احداث ش��مس العماره 
اس��ت عنوان می دارد که در مّدت 9 ماه و با توّس��ل به منابع 
مختلف مدارک الزم جهت نگارش کتابش را گردآوری نموده 
است )اعتمادالس��لطنه، 1367ج2: مقدمه(. از این مطلب دو 
نکته اس��تنباط می شود؛ اوالً در اس��تخراج اطالعات از منابع 
دیگر، احتمال اش��تباه وجود دارد و ثانیاً اگر شخصاً در هنگام 
وقوع امری حضور نداش��ته باشد، درصد اش��تباه نیز افزایش 
می یابد. اعتمادالس��لطنه در سال 1280ق به پاریس عزیمت 
می کن��د )اعتمادالس��لطنه، 1367ج3: 1445؛ صنیع الملک، 
1280ق: نم��ره551( و در رمضان س��ال 1283ق به ایران و 
دارالخالف��ه بازمی گردد )اعتمادالس��لطنه،1367ج3: 1521(. 
البت��ه محّققانی همچون مرحوم ایرج افش��ار در مقدمۀ کتاب 
المآثر و اآلثار و مهدی بامداد در کتاب شرح حال رجال ایران 
در قرن 12، 13، 14هجری س��ال بازگشت او را 1284ق ذکر 
کرده اند که جای بس��ی تعّج��ب دارد. در هر صورت با کمی 
دّقت متوجه می ش��ویم که او در هنگام ساخت شمس العماره 
در ایران نبوده اس��ت. پس استنباط می شود که در این زمینه 
اش��تباهی رخ داده اس��ت. البته ام��کان دارد این طور فرض 
ش��ود که س��اخت بنا در س��ال1283ق به اتمام رسیده ولی 
انجام تزیینات داخلی به س��ال بعد کش��یده شده باشد. لیکن 
این امر دور از ذهن اس��ت که بنایی نیمه تمام را برای مراسم 
تحویل س��ال نو )نوروز(، آن هم در مقابل ش��خصی همچون 
ناصرالدین شاه اختصاص داده باشند. پس نتیجه می گیریم که 
ش��مس العماره در س��ال1283ق یعنی مطابق با تاریخ کتیبه 

ساخته و افتتاح شده است.
     اما چرا با آنکه اعتمادالسلطنه در مورد تاریخ اشتباه کرده، 
معیرالممالک )س��ازنده بنا( و یا س��روش اصفهانی )سراینده 
اشعار( عکس العملی نشان نداده اند؟ همگان بر این امر واقف 
هس��تند که یکی از منابع اطالعاتی معتبر در مورد وقوع یک   

تصویر 9. سند 58922 

)مأخذ: مرکز اسناد خطی کاخ گلستان(.
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رخداد تاریخی، روزنامه ها هس��تند، ولی هیچ مطلبی از تاریخ 
احداث شمس العماره در روزنامه های آن دوره دیده نمی شود. 
بالطب��ع اعتمادالس��لطنه برای تحریر کت��ب خویش همچون 
مرآت البل��دان )1294ق(، تاریخ منتظم ناصری )1298ق( و 
المآث��ر و اآلثار )1306ق( به منابعی غیر از روزنامه ها توّس��ل 
جس��ته و از آنج��ا که هنگام تحریر این کتب دوس��تعلی خان 
معیرالممالک و سروش اصفهانی حیات نداشته اند و همچنین 
گذش��ت زمان بس��یار از س��اخت بنا، با وجود چنین اشتباه 

محرزی، کسی از آن مّطلع نشده است.

اثبات نصب بودن کتیبه در بنا
تصّور می شود به سبب تفاوت تاریخ کتیبه )1283ق( با زمان 
افتتاح بنا که در کتب آن دوره س��ال 1284ق نوش��ته شده، 
کتیبه از ابتدا در بنا نصب نشده باشد. اما به دالیلی این تصّور 
برطرف می ش��ود. زیرا اوالً بر روی شیشۀ کتیبه آثار گچ دیده 
می ش��ود که دلیل محکمی برای نصب آن در جاییست و ثانیاً 
اگ��ر تغییری در زمان افتتاح بنا رخ داده بود، ش��خصی چون 
دوس��تعلی خان معیرالممالک به جای ح��ذف کتیبه، مطمئناً 
دس��تور به تصحیح آن می داد. اکنون با اثب��ات این موضوع، 
دلیل جداس��ازی کتیبه از بنا را بررسی می کنیم، لیکن برای 

این امر الزم است ابتدا محل نصب آن در بنا مشّخص شود.

محل نصب کتیبه در بنا
این گونه کتیبه ها به دلیل درج نام شاه، در بهترین و زیباترین 
قس��مت بنا نصب می شدند تا کاماًل در معرض دید باشند. در 
ش��مس العماره، تاالر اصلی )شاه نشین( و یا ایوان جلوی تاالر 
چنی��ن قابلیتی دارند و ضمناً به گواه اندازۀش��ان )حدود 24 
متر(، فقط همین دو  قس��مت قابلیت نصب چنین کتیبه ای را  
داش��ته اند که نمونۀ آن در تاالر آینه کاخ گلس��تان نیز دیده 

می شود.
     اولی��ن تصوی��ر کامل ش��ده از ش��مس العماره، نقاش��ی 
محمودخان ملک الشعرا به سال 1285ق یعنی دو سال بعد از 
ساخت بناست. با دّقت در ایوان بنا که به طور کامل گچکاری 
و گچبری شده اس��ت، اثری از کتیبه نمایان نیست. بنابراین 
نتیجه گرفته می ش��ود که کتیبه در تاالر اصلی )شاه نش��ین( 

عمارت نصب شده باشد )تصویر10(.

علل حذف کتیبه از بنا 
بر طبق مدارک موجود قصد ناصرالدین شاه از ساخت این بنا، 
دیدن دورنمای شهر و مناظر اطراف بوده است )معیرالممالک، 

تصویر 10. شمس العماره به سال1285ق، اثر محمودخان ملک الشعرا )مرکز اسناد تصویري کاخ گلستان(.
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1361: 43( نه انجام مراسم خاص درباری. معیرالممالک نیز 
در راس��تای همین نّیت ش��اه، تمام هّم و غّم خود را معطوف 
ساخت بنایی بلندمرتبه می کند. او از تزیینات وقت گیر صرف 
نظ��ر می کند تا عمارت در کمترین زمان آماده ش��ود. او بعد 
از تکمی��ل بنا می توانس��ت با اش��یاء منحصر به ف��رد و گران 
قیمت آن را تزیین کند )اعتمادالس��لطنه، 1367ج3: 1567؛ 
اعتمادالسلطنه، 1363ج1: 83� 84 و 105(. او طرح خویش 
را با معمار ماهر آن زمان، علی محمد کاشی در میان می گذارد 
و استاد نیز با دّقت کار خویش را آغاز می کند. او زمینی دارد 
به شکل تقریباً ذوزنقه )تصویر 11( که در سمت شمال پهن تر 
از س��مت جنوب اس��ت. اس��تاد آن چنان با ظرافت از فضاها 
اس��تفاده می کند که هر دو برج شمس العماره چه از داخل و 
چه از خارج، روی یک خط صاف قرار می گیرند و فقط با دّقت 
فراوان می توان تش��خیص داد که دو برج با یکدیگر هم اندازه 

نیس��تند و برج شمالی از قرینۀ خود در سمت جنوب بزرگتر 
اس��ت )تصویر 12(. او سمت ش��مال را برای برقراری ارتباط 
ب��ا طبقات ب��اال انتخاب می کند و با ایج��اد دو پلکان این کار 
را عملی می س��ازد. او ش��مس العماره را ظرف دو س��ال آماده 
می کن��د. اما مهم ترین نکته، ورودی اصلی بناس��ت که پلکان 

بزرگی است که حیاط را به ایوان مّتصل می سازد.
     نگارنده بر اساس مدارک مستدل، معتقد است که دسترسی 
به ایوان و تاالر اصلی در بناهایی که برای مراس��م سالم مورد 
استفاده قرار می گرفتند از طریق اتاق های گوشواره بوده است 
نه مستقیماً توسط پلکانی از حیاط به ایوان  که نمونه هایی از 
آن در بناهایی همچون تخت مرمر، قصر گلس��تان، و عمارت 
بادگیر در محوطۀ کاخ گلس��تان دیده می ش��ود )تصویر 13(.   
صنیع الملک در سه س��ال متوالی خبر از برپایی سالم خاص 
عید ن��وروز در ت��االر جدیداالحداث ش��مس العماره می دهد 

تصویر 12. پالن برج های شمالی و جنوبی شمس العماره 
)مأخذ: ارشیو دفتر فنی کاخ گلستان(.

تصویر 11. پالن طبقۀ همکف شمس العماره 
)مأخذ: ارشیو دفتر فنی کاخ گلستان(.
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)صنیع المل��ک، روزنامۀ دولت علّیه ای��ران، 5 ذیحجۀ الحرام 
1283ق و اول ذیحج��ۀ الحرام 1284ق و 25 ذیحجۀ الحرام 
1285ق( که نشانگر عالقه شاه به کاخ تازه بنیانش است و این 

عالقه ایجاب می کرده که در آن تغییراتی ایجاد شود.
     برای بنایی که هدف از س��اختنش تماشای مناظر اطراف 
توسط ش��اه بود، اتّفاق دیگری می افتد؛ شاه اراده می کند در 
بلندترین بنای پایتخت، مراسم سالم های نوروزی برگزار شود. 
مراس��م سالم آداب خاص خود را می طلبد. دسترسی به تاالر 
اصلی و ایوان می بایس��ت از اتاق های گوشواره صورت پذیرد14 
و ضمن��اً مدعوین باید مّدتی به انتظار می ایس��تادند تا نوبت 

به ایش��ان برس��د. بنا بر این محلّی برای استقرارشان تدارک 
دیده شود. در نتیجه نیاز به تزیینات بیشتر و پرطمطراق تری 
همچ��ون آینه کاری در تاالر شاه نش��ین و دو اتاق گوش��وارۀ 
جنوبی احس��اس می ش��ود. البته بنا به مدارکی اتاق گوشوارۀ 
شمالی به عنوان تلگراف خانۀ شخصی شاه مورد استفاده قرار 
می گرفته اس��ت.15 سقف به خاطر آینه کاری و نیز برای سبک 
کردن آن جهت قرار گرفتن قاب های آینه به صورت شیروانی 

ساخته شده است )تصویر 14(.
     نویس��نده اعتقاد دارد که آینه کاری تاالر اصلی و اتاق های 
گوش��وارۀ جنوبی نی��ز همزمان ب��ا آینه کاری ای��وان صورت 

تصویر 13. نمای تخت مرمر اثر اوژن فالندن بین سال های 1256� 1257ق )مأخذ: فالندن، 1356(.

تصویر 14. نمایی از شمس العماره در سال 1294ق بعد از تغییرات در ایوان و سایر قسمت ها 
)مأخذ: عکس 15، آلبوم 144، مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان(.
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پذیرفته است. زیرا ازاره های یکی از اتاق های گوشوارۀ جنوبی 
با ازاره های ایوان یکی اس��ت )البته ازاره های اتاق رنگ آمیزی 
ش��ده اس��ت( و ضمناً ریختگی هایی که در آینه های اتاق های 

گوش��واره جنوبی دیده می ش��ود حکای��ت از قدمت آنها دارد 
)تصاویر 15 و 16 و 17(.

     از س��ال1286ق خبری از برگزاری س��الم های خاص در 
ش��مس العماره نیس��ت که علت مهم آن همزمانی عید نوروز 
ب��ا ماه ه��ای محرم و صفر اس��ت. بعد از این تاری��خ نیز اکثراً 
س��الم های خاص در تاالر ع��اج برگزار می ش��د. قاضی ها در 
مقاله ای از برگزاری مراس��م جشن نوروز در شمس العماره در 
س��ال 1291ق خبر می دهد )قاضی ها، 1386،نش��ریه بخارا، 
ش��ماره 64،  ص183-172( ک��ه حکایت از اتم��ام تغییرات 
در تزیین��ات بن��ا دارد. بنا بر این مابین س��ال های 1285 تا 
1290ق اس��ت که تغییرات انجام می پذیرد و کتیبه برداشته 
می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت که در س��ال 1285ق س��روش 
اصفهانی، س��راینده اش��عار کتیبه و در اوایل س��ال1290ق 
معیرالممالک سازنده بنا از دنیا می رود. حّتی اگر تصّور کنیم 
که ناصرالدین ش��اه از نص��ب چنین کتیبه ای دلخور ش��ده و 
حاضر نبوده جز نام خودش نام دیگری در آن ذکر شود، باید 
بپذیریم که او ش��اه و نفر اول مملکت بوده و در طرفة العینی 
می توانسته دستور به برداشتن آنها دهد و اگر این کار صورت 
گرفته بود، کتیبه توس��ط شخص معیرالممالک برداشته و در 
اختی��ار خودش قرار می گرفت نه در انبارهای کاخ گلس��تان. 
ولی ناصرالدین ش��اه نه تنها رنجش��ی از دوستعلی خان به دل 
نگرفته، بلکه در س��ال 1288ق او را ملّقب به نظام الدوله کرد 
و به ریاست وزارت مالیه منصوب کرد. کتیبه در سال1290ق 
از محل جدا می ش��ود و بعید به نظر می رس��د خراب شدنش 
علت این جداس��ازی باش��د. زیرا اگر ناصرالدین شاه خواستار 

نصب مجّدد آن بود، دستور به مرمتش می داد.
     البت��ه فرضی��ه ای نیز وجود دارد که ای��ن کتیبه در زمان 
مرمت ش��مس العماره در دورۀ پهلوی دوم برداشته شده است 
اما از آن جهت که این مرمت ها زیر نظر افرادی بس��یار خبره 
و متعهدی صورت گرفته که حتماً سعی در حفظ آن بر روی 
بنا می ک��رده اند؛ همان گونه که در تاالر آیینۀ کاخ گلس��تان 
این کار صورت پذیرفته اس��ت. ضمن��اً مرمت های مذکور در 
س��ال1350ش صورت گرفته که قب��ل از آن مرحوم ذکاء از 
بناهای کاخ گلس��تان بازدید کرده ولی در کتابش16 که سال 

تصویر 17. ریختگی آینه ها در اتاق گوشوارۀ جنوبی شمس العماره 
)عکس از نگارنده(.

تصویر 15. ازارۀ اتاق گوشوارۀ جنوبی شمس العماره.

تصویر 16. ازارۀ ایوان شمس العماره.
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تصویر 19. طاق نمای موجود در مدخل اتاق گوشوارۀ جنوبی 

شمس العماره )عکس از نگارنده(.

    تصویر 18. طاق نمای اتاق گوشوارۀ جنوبی شمس العماره 
)عکس از نگارنده(.

1349ش به چاپ رس��انده هیچ مطلب��ی از این کتیبه عنوان 
نکرده اس��ت. در صورتی که اگر کتیبه در جای خود مس��تقر 
بود )مانند کتیبۀ تاالر آینه( ذکاء آن را معرفی می کرد. کتیبه 
بعد از برداشته شدن به عنوان جزییاتی از معماری ساختمان 
در انبارها نگهداری می شده است و شاید در همین سال ها به 
علت نم و رطوبت و یا علل دیگر تعدادی از آنها متأس��فانه از 

بین رفته است.
     در دو ات��اق گوش��وارۀ جنوب��ی ک��ه هم اکن��ون تزیینات 
آین��ه کاری دارن��د، دو طاق نما دیده می ش��ود ک��ه در متون 
تاریخ��ی و معاصر، هیچ گونه توضیحی دربارۀ ایجاد آنها وجود 
ندارد. یکی از طاق نماها با دری به فضایی که هم اکنون مرکز 
آی تی )IT( کاخ گلس��تان است، مرتبط است )تصاویر 18 و 

.)19
     در عک��س ش��مارۀ 26 آلبوم 188، متوّجه می ش��ویم که 
دو پنج��ره بر بدن��ۀ جنوبی در طبقۀ همکف بنا تعبیه ش��ده 
است که روشنایی این دو اتاق را فراهم می کرده اند و بالطبع 
ای��ن دو اتاق ب��ه خاطر نورگیر بودن دارای اهمّیت بیش��تری 

ب��وده اند )تصوی��ر 7(. در تابلوی محمودخان ملک الش��عرا از 
شمس العماره در سال 1285ق، دیوار جنب شمس العماره در 
س��مت جنوب، انگار دیواری اس��ت با تزیینات کاشی کاری و 
طاق نما )همان گونه که در قس��مت های دیگر ارگ هم اکنون 
نیز دیده می ش��ود( که دارای شیروانی اس��ت. البته بعضی از 

شیروانی ها نیز برداشته شده اند )تصویر 10(.
     ابت��دا تص��ور ش��د ای��ن قس��مت راهروی اس��ت که بین 
ش��مس العماره و ب��اب عالی قرار دارد و آنه��ا را به هم متصل 
می س��ازد و برداشتن بعضی از ش��یروانی ها برای ورود نور به 
داالن و بالطبع از پنجره ها به اتاق های گوش��وارۀ جنوبی بوده 
است، لیکن با کمی دّقت و بزرگ تر کردن تابلوی محمودخان 
ملک الش��عرا معل��وم ش��د دی��واری در جل��و وجود ن��دارد و 
طاق نماهای دیوار پشتی هستند که در تصویر دیده می شوند. 
و این فرضیه نورگیری اتاق های گوشواره را از پنجره ها تا این 
تاریخ )1285ق( تأیید می کن��د؛ یعنی پنجره ها  تا آن تاریخ 

همچنان مورد استفاده قرار می گرفتند )تصویر 20(.
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تصویر 20. بزرگنمایی تابلوی شمس العماره اثر محمودخان ملک الشعرا )مأخذ: مرکز اسناد تصویر کاخ گلستان(.

     ول��ی در تصاوی��ر زمان ه��ای بعد دیده می ش��ود که این 
راهرو تغییر کاربری داده و بنایی به جای آن احداث شده که 
دری رو به حیاط ندارد و پنجره های آن با پرده هایی پوش��یده 
شده اس��ت. در این زمان است که پنجره ها مسدود شده و یا 
تغیی��ر کاربری داده و به مثابه دری برای ارتباط دو فضا مورد 

استفاده قرار گرفته اند )تصاویر 21(.
     در عک��س دیگ��ری می بینیم که پل��کان جلویی ایوان نیز 
دیگر وجود ندارد و این مویّد آن است که در این بنا نیز مانند 
دیگر بناهای ایوان دار، برای دسترس��ی ب��ه ایوان از اتاق های 

گوشواره راهی بدان گشوده می شود )تصویر 22(.
     دو عک��س از ش��مس العماره در کت��اب ته��ران در تصویر 
تألیف آقایان ذکاء و سمس��ار و خادم موجود است که توسط 
علی خادم و اس��داهلل پروین انداخته ش��ده است. در عکس ها 
خبری از استخر جلوی شمس العماره نیست. با توّجه به اینکه 

تصویر 21. شمس العماره در قسمتی از عکس شمارۀ 4، آلبوم 209 
)مأخذ: مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان(.

تصویر 22. ایوان شمس العماره در عید رمضان سال 1310ق )مأخذ: 
عکس 23، آلبوم 323، مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان(.
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تصویر 24. نمای شمس العماره 
)مأخذ:  تهران در تصویر، عکاس: اسداهلل پروین(.

تصویر 23. نمای شمس العماره 
)مأخذ:  تهران در تصویر، عکاس: علی خادم(.

تصویر 25. شمس العماره با پلکان جلوی ایوان که در دورۀ پهلوی اول ساخته شده است )مأخذ: آلبوم خانۀ کاخ گلستان، آلبوم شمارۀ (.

مرحوم یحیی ذکاء در تاریخچۀ ساختمان های ارگ سلطنتی 
و راهنمای کاخ گلس��تان )یحی��ی ذکاء، 1349: 267( عنوان 
می کندکه استخر جلو عمارت بادگیر و شمس العماره در اوایل 
س��لطنت پهلوی اول به علت اینکه پشه فراوان تولید می کرد، 
پر ش��د، بنا بر این این دو عکس متعلّ��ق به دورۀ پهلوی اول 
است. در این عکس ها جهت شیروانی تغییر کرده و شیب آن 
از جهت ش��رقی � غربی به جهت ش��مالی � جنوبی چرخیده 

است )تصاویر 23 و 24(.
     الزم ب��ه ذکر اس��ت که در زمان تاج گ��ذاری پهلوی دوم 
)احتماالً بین س��ال های 1344 ت��ا 1346ش( دوباره پلکانی 

)البت��ه کوچک تر از پل��کان اولیه( در جلوی عمارت س��اخته 
می ش��ود که بعدها در دورۀ جمهوری اسالمی توسط مدیریت 
وقت کاخ گلستان و مبتنی بر منطق درست، برداشته می شود 

)تصویر 25(.

محل نصب کتیبه در تاالر اصلی )شاه نشین(
عکس��ی در صفحۀ 275 کتاب تاریخچه س��اختمان های ارگ 
س��لطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان وجود دارد )تصویر 
26( ک��ه بع��د از تغییرات ایجادش��ده در تزیینات تاالر اصلی 
ش��مس العماره، انداخته شده اس��ت. در این تصویر در باالی 
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ازاره ه��ا، قاب های��ی همانند قاب ه��ای کتیبه مذک��ور دیده 
می شود. اما رنگ غالب قاب های کتیبه، الجوردی است قاعدتاً 
در یک عکس س��یاه و س��فید باید تیره دیده شود ولی رنگ 
قاب های موجود در عکس مذکور روش��ن است. از طرفی قرار 
گرفتن کتیبه، مطابق با عکس مذکور، باعث انقطاعش توسط 
شومینه می شده است که منطقی نیست و از همه مهم تر برای 
س��ازندگان بنا، وجود نام شاه است که نباید در قسمت پایین 
دیوار قرار گیرد. با این تفاسیر و با توجه به محل قرار گرفتن 
کتیبۀ تاالر آینه، استنباط می شود که این کتیبه نیز در باالی 

دیوار قرار گرفته باشد.

     طول هر بیت کتیبه با احتساب شیشه حدود 78 سانتیمتر 
اس��ت.  بنا بر این طول30 بیت کتیبه نهایتاً 24 متر می شود 
ول��ی تاالر تقریباً 12 متر طول و 7 متر عرض دارد که محیط 
آن 36 متر می شود. با این تفاسیر طول کتیبه کمتر از محیط 
ت��االر خواهد بود. خال��ی بودن یکی از طول ها ت��االر از آرایه 
خط نیز با توجه به قرینه س��ازی در معم��اری ایرانی بعید به 
نظر می رس��د. اما در زیر پنجره ه��ای تاالر اصلی، تزییناتی به 
صورت نیم س��تون دیده می شود که فاصلۀ بین آنها حدود 90 
س��انتی متر اس��ت. این فضا با اندازۀ هر بیت کتیبه همخوانی 
دارد اما نکتۀ مهم تعداد این فضاهاس��ت که دقیقاً 30 قسمت 
اس��ت و با تعداد قاب های کتیبۀ مورد نظر برابر است )9 عدد 

در طول ها و 6 عدد در عرض ها( )تصویر 27(.
     با توجه به آنچه در تاالر آینه رعایت ش��ده، بیتی که نام 
ناصرالدین ش��اه در آن وجود دارد17باید وس��ط ضلع دیوار در 
باالی ش��ومینه یا باالی درهای ورودی )ضلع غربی تاالر( قرار 
گیرد، تا شاه بتواند هم منظرۀ باغ و مدعوین را نظاره گر باشد و 
هم در کنار شومینه بنشیند. اّما تعداد ابیات سروش اصفهانی، 
در دیوانش 29 بیت اس��ت و بیت حاوی نام ناصرالدین ش��اه، 
بیت نوزدهم اس��ت. بنا بر این معمار نمی توانس��ته با ش��روع 
ابیات از یک گوشه تاالر بیت مذکور را در مرکز ثقل دیوار قرار 
دهد. لیکن در کتیبه، بیتی افزون بر دیوان س��روش اصفهانی 
وج��ود دارد18 که اگ��ر  آن را بین ابیات یک ت��ا هیجده قرار 

تصویر 26. نمایی از تاالر شاه نشین شمس العماره 
)مأخذ: ذکاء، 1348: 275(.

تصویر 27. نمایی از تاالر شاه نشین شمس العماره و محل قرارگیری کتیبه )عکس از نگارنده(.
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دهیم، بیت حاوی نام ناصرالدین ش��اه، بیت بیستم می شود و 
معمار قادر بوده تا آن را در وس��ط دیوار ضلع غربی قرار دهد. 

پس نتیجه گرفته می ش��ود که سرآغاز کتیبه از گوشۀ جنوب 
ش��رقی بوده تا بیت حاوی نام ناصرالدین ش��اه در وسط دیوار 

ضلع غربی جا گیرد )تصویر 28(.
     با توجه به ش��یوۀ نگارش کتیبه، اس��تادان خوشنویسی19 
خّطاط آن را میرزا غالمرضا خوشنویس20 معرفی نموده اند.21 
بع��د از اینکه به می��رزا غالمرضا تهمت بابی گ��ری می زنند، 
ناصرالدین ش��اه به قتل او فرمان می دهد )راهجیری، 1355: 
84( اما به س��بب شفاعت معیرالممالک )تصویر 29( جان به 
در می ب��رد و در پ��ی همین ماج��را  بی��ن او و معیرالممالک 
دوس��تی عمیقی پدید می آید که خود دلی��ل محکمی برای 
تحریر کتیبه توسط او برای معیرالممالک است )تصویر 30(.

نتیجه گیری
این پژوهش که با شناسایی کتیبه شمس العماره آغاز گردید، 
در نهای��ت منجر به کس��ب نتایجی ش��د که ت��ا کنون به آن 
پرداخته نش��ده بود. تصحیح تاریخ احداث بنا )1283ق( که 
در متون تاریخی به اش��تباه 1284ق ثبت شده بود، و بررسی 
رون��د تغیی��رات به وجودآمده در ش��مس العماره که به جهت 

تصویر 28. پالن تاالر شاه نشین شمس العماره و نمایش محل قرار 
گرفتن ابیات کتیبه )ترسیم از: نگارنده(.

 تصویر 30. میرزا غالمرضا خوشنویس 
)مأخذ:آلبوم خانۀ کاخ گلستان، آلبوم شمارۀ 383(.

تصویر 29. دوستعلی خان معیرالممالک به همراه فرزندش 
دوست محمدخان )مأخذ: آلبوم خانۀ کاخ گلستان، آلبوم شمارۀ 188(.     

17



تعیین محل کتیبه صورت پذیرفت، می تواند سرلوحه ای برای 
پژوهش��گران در زمینه های تاریخ، معماری و همچنین رجال 
دورۀ قاجار باش��د. شناس��ایی میرزا غالمرضای خوش��نویس 
ب��ه عن��وان کاتب ای��ن کتیبه و بررس��ی زندگ��ی او از دیگر 
دستاوردهای این پژوهش است. کتیبۀ مذکور بخشی از هویت 
تاریخ��ی این بنا بوده ک��ه باید تکمیل و مجدداً در محل خود 
نصب ش��ود. نگارنده طرحی برای نگارش قسمت های از بین 
رفته توسط استادان خوشنویس معاصر به همان سبک کاتب 
و نصب دوب��ارۀ کتیبه در محل اصلی خود )تاالر شاه نش��ین 
شمس العماره( ارائه داده اس��ت تا  این امر عالوه بر نمایاندن 
هویّت تاریخی بنا، راه گش��ای محققانی باشد که دیگر زوایای 
پنهان این بنای منحصربه فرد را مورد بررسی قرار می دهند و 
چراغ روش��نی برای جلوگیری از اشتباهات تاریخی در آینده 

باشد. 

پی نوشت ها
1.  ای��ن منظ��ره فرخنده و این کاخ مش��ّید/ از قصر خورنق به و از 
صرح مّمرد// بگش��اده در منظره اش بر رخ ناهید/ بگذش��ته سر 
کنگره اش از س��ر فرقد// فردوس برین خوانم یا گنبد خضراش/ 
اندیش��ه من مانده در این هر دو مرّدد// احسنت برین کاخ برین 
قص��ر دل افروز/ یا رب که بود کوت��ه ازو حادثه را ید// ایمن بود 
از حادثه زیرا که بنایش/ چون چرخ زرین اس��ت و متین اس��ت 
و مس��ّدد// در س��اعت بنیادش بهروزی جاوید/ در طالع بنیادش 
فیروزی س��رمد// گر بر زبر بامش اندیش��ه کن��د قصد/ چندانکه 
ش��تابد نبرد راه به مقصد// کاخی به دل افروزی چون غرفه حورا/ 
باغ��ی بدل آرایی چ��ون خلد مخلّد// بش��کفته درو نرگس چون 
چشم نگارین/ بررسته درو س��نبل چون زلف مجّعد// خرم شود 
از نزهت او مردم غمگین/ روش��ن ش��ود از دیدن او دیده مرمد// 
خود نیس��ت کهن گش��ته جهان از در دیدار/ این شهره بنا بین 
که جهانیس��ت مج��ّدد// آویخته بر هر در ازو پ��ردۀ دیبا/ آویزه 
هر پرده گهرهای منّضد// بر کنگره اش دید توان حد س��راندیب/ 
پهنای س��رایش را پیدا نبود ّحد// برگوش��ه افراشته بامش ز پی 
پاس/ باش��د همه شب کیوان با چشم مس��ّهد// آن برکه نگر باد 
برانگیخته زو موج/ گویی که درو آب گالبیس��ت مصّعد// از آینه 
صافی دیوار و در کاخ/ مانند بناگوش و رخ لعبت امرد// پیداست 
درو ص��ورت هر چیز همانا/ در عالم ترکیب جهانیس��ت مجّرد// 

چ��ون بر فل��ک آینه گون طلعت خورش��ید/ تابن��ده درو طلعت 
سلطان مویّد// خورشید سالطین جهان سایۀ یزدان/ بونصر ملک 
ناصر دین بن محّمد// شاهنش��ه غازی مدد ملت تازی/ کاس��الم 
قوی کرد بشمش��یر مهّند// در بارگهش جسته همه ناموران کام/ 
در پیش��گهش س��وده همه تاجوران ّخد// جمشید دگر باشد در 
صّفه ش��اهی/ خورشید دگر باشد بر گوشۀ مسند// از بارگه او به 
در آیند بزرگان/ با دو لب پرخنده و با روی موّرد// ایام برآورده او 
را نکند پست/ افالک پذیرفته او را نکند ّرد// تا مهر دهد روشنی 
و مش��ک دهد بوی/ تا روز بود ابیض و تا شب بود اسود// شادان 
بنشیناد درین کاخ همایون/ با حشمت و با دولت و اقبال مویّد// 
گنجور شهنشاه جهان دوستعلی خان/ افراخت به کیوان سر این 
کاخ مش��ّید// در بندگی ش��اه جهان یافت بزرگی/ جاوید بماناد 
بدین حش��مت و سودد// تاریخ برآوردن این کاخ سروشا/ هشتاد 

و سه افزون ز هزار آمد و دو صد.
2. می��رزا محمدعل��ی متخلّص به س��روش، ش��اعر مع��روف عصر 
ناصرالدین ش��اه قاجار به س��ال 1228ق در اصفهان به دنیا آمد. 
وی تحصی��الت خود را در اصفهان س��پری ک��رد. وی در جوانی 
س��رودن ش��عر را آغاز کرد و در اوایل منش��ی، تخلّص می کرد. 
میرزا محمد پس از س��یر و س��یاحت در شهرهای مختلف ایران  
نهایت��اً به تبری��ز که مقّر ولیعهد قاج��ار، ناصرالدین میرزا بود راه 
یافت و ملّقب به شمس الش��عرا ش��د. پس از فوت محمدشاه، به 
همراه ناصرالدین ش��اه به تهران آم��د و تا زمان مرگ )1285ق( 

در دربار بود. 
3. باد از قبل باغ همی خیزد خوشبوی/ آمیخته پنداری با غالیه وند
4. دوس��تعلی خان معیرالممالک بس��طامی در سال 1236ق متولد 
ش��د. پ��س از مرگ پدر در س��ال1274ق س��مت خزانه داری و 
منص��ب معیرالممالک��ی و ریاس��ت بیوتات را بر عه��ده گرفت. 
دوس��تعلی خان معیرالممالک در 13 رجب سال 1288ق توسط 
ناصرالدین ش��اه به لقب نظام الدوله مفتخر شد. معیرالممالک در 
اوایل س��ال1290ق در س��ن پنجاه و چهار س��الگی به ناخوشی 

محرقه )تیفوس/ وبا( در تهران درگذشت.
5.  گنجور شهنش��اه جهان دوس��تعلی خان/ افراخت به کیوان سر 

این کاخ مشّید.  
6. مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان.

7. در خاندان معیرالممالک، دس��ت کم س��ه نفر نام دوستعلیخان 
داش��ته ان��د. یک��ی دوس��تعلی خان نظام الدول��ه معیرالممالک 
)ش��خص مورد نظر ای��ن پژوهش(، دوم پدربزرگش و س��وم نوۀ 
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او. ب��رای س��هولت و پرهیز از اش��تباه، پدرب��زرگ نظام الدوله را 
دوس��تعلی خان اول، نظام الدوله را دوستعلیخان دوم و نوه اش را 
دوستعلی خان سوم می نامیم. ضمناً لقب درباری نظام الدوله فقط 

به دوستعلی خان دوم اختصاص داشته است.  
8. مدیر مسئول و سردبیر روزنامۀ ملّتی که از سال 1283ق لغایت 
1287ق از ش��ماره 1 ت��ا 34، به مّدت پنج س��ال در دارالطباعۀ 
دولتی مدرس��ۀ مبارکۀ دارالفنون منتشر می شد. سه شمارۀ اول 
این نشریه با عنوان روزنامۀ ملّت سنیه ایران، و 33 شماره بعدی 

آن با عنوان روزنامه ملّتی انتشار یافته اند.
9. خلیفۀ درس زبان مدرسۀ دارالفنون.
10. شمس العماره نازد از ّفر سایۀ حق.

11. طبع محرم با دل ش��اد از پی تاریخ گفت/ ‘جاودان با فّر یزدان 
باد شهر ناصری’.

12. آلبوم 188، 1280� 1281ق، عکس های 26 و 25.
13. سند 58922، مرکز اسناد خطی کاخ گلستان.

14. مخصوصاً گوشوارۀ جنوبی، زیرا اتاق های گوشوارۀ شمالی برای 
باال رفتن به طبقات فوقانی مورد استفاده قرار می گرفتند.

15. الزم به ذکر اس��ت که بن��ا به مدارک جدید به دس��ت آمده از 
متون و کت��ب تاریخی )خاطرات و اس��ناد ظهیرالدوله، 1351: 
33 و روزنامۀ خاطرات عزیزالسلطنه )ملیجک ثانی( ج2: 1177( 
تلگراف خانۀ ش��خصی ناصرالدین شاه در یکی از دو اتاق گوشوارۀ 
شمس العماره واقع بوده که به احتمال زیاد اتاق گوشواره شمالی 

است.
16. یحیی ذکاء، تاریخچه س��اختمان های ارگ س��لطنتی تهران و 

راهنمای کاخ گلستان، ص -277 270 .
17. خورشید سالطین جهان س��ایۀ یزدان/ بونصر ملک ناصر دین 

بن محّمد.
18. باد از قبل باغ همی خیزد خوش��بوی/ آمیخته پنداری با غالیه 

وند
19. ایرج نعیمایی، اس��تاد خوشنویسی و عضو انجمن خوشنویسان 
ای��ران و س��ّیدمحّمد مجتب��ی حس��ینی، رئیس م��وزه ملک و 

کارشناس خّط.
20. می��رزا غالمرض��ا در س��ال 1246ق ب��ه دنی��ا آمد. می��رزا در 
خاطراتش می نویس��د که در هفت س��الگی در رؤیایی صادقه به 
محضر امیرالمؤمنین علی)ع( ش��رفیاب ش��ده و ایشان در وسط 
دفتر مش��ق او الم و ال��ف و یایی می نویس��ند و از او می خواهد 
از روی آن بنویس��د و همین آغاز کار خوشنویس��ی او می ش��ود 

)سهیلی خوانساری، 1369: مقدمه(. ایشان همزمان با محمدرضا 
کلهر )1245� 1310ق( می زیس��ته اس��ت. او خط نستعلیق را 
بس��یار عالی، درست، کامل، و اس��تادانه می نوشت و خصوصاً در 
فن کتیبه نگاری و ترکیب کردن کلمات شیوه ای ممتاز داشت و 
عالوه بر مراتب هنرمندی طبع شعر نیز داشت و گهگاه به گفتن 
نظم میل و رغبت می کرد و تخلص وی غزال بوده اس��ت. از آثار 
باقیمان��ده موجود وی درمی یابیم که عالوه بر قلم نس��تعلیق در 
خط شکس��ته نی��ز دارای مهارتی کامل بود. عادت و ش��یوۀ وی 
چنی��ن بود که به جای امض��ا در ذیل آثار خویش گاهی خطوط 
خود را با رقم »یا علی مدد« یا »یا علی مدد اس��ت« مش��خص 
می کرد. از دیگر رقمهای میرزا عبارت اند از: »غالم رضا«، »العبد 
المذنب الفقیرالحقیر غالم رضا غفر ذنوبه وس��تر عیوبه«، »الفقیر 
غالم رضا« )راهجیری، 1355: 84(. میرزا غالمرضا بس��یاری از 
حروف و کلمات قطعات خود را دورگیری می کرد. برای دورگیری 
از مرک��ب خاصی که کمرنگ تر و مات تر از مرکب اصلی اثر بود، 

کمک می گرفت )قدیمی، 1383: 50(.
21. تاری��خ ترقیم و س��بک خوشنویس��ی )روش ترکیب، ش��اکلۀ 
مفردات، و...( گواه این اس��ت که خط نوشته ش��ده به رقم میرزا 
غالمرضا اصفهانی )طاب ثراه( اس��ت. لیکن به خاطر پیاده سازی 
خط توسط مذهب و سرعت قلم آن، تغییرات مشهودی در شیوۀ 
خوشنویس��ی پدید آمده که مانع تش��خیص نیس��ت. استدعای 
عاجل می رود که مس��ئوالن صاحب نظر و کاردان و دلسوز کاخ 
گلس��تان، این کتیبه ه��ا را به زودی در نوبت مرم��ت قرار داده، 

خطوط را از شیشه جدا کنند تا عمر قطعات بیشتر شود. 
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