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مقدمه
ــوال 796ق  ــاهرخ  میرزا تیموری، در 28 ش ــلطان، فرزند ش ابراهیم س
ــلطنت را  ــالگي نیابت س ــتین بار در چهارده س والدت یافت. او نخس
ــد و در سال 812ق به حکومت بلخ و طخارستان تا سرحد  عهده  دار ش
ــتگاه  ــید و از آن پس، مقام  های مختلفي در دس ــان رس کابل و بدخش
تیموریان به او سپردند. اگر چه فرمان تفویض حکومت فارس و توابع 
آن در 817ق به ابراهیم سلطان ابالغ گردید، حکمراني پایدار او از سال 
ــاهرخ و بازستاندن سرحدات  ــي مجدد ش 818ق، همزمان با لشکرکش

فارس از میرزا  بایقرا، آغاز شد.2
ــي آن هم برای همراهي  ــلطان ــ جز در چند لشکرکش ابراهیم س
پدر ــ بیشتر اوقات در مقر حکومتش مستقر بود و در آباداني آن بسیار 
ــتوده  و هنرمند و هنرمند دوستش  ــید. او را به فضل و ادب س مي کوش
ــه، را به  ــود، ظفرنام ــزدی کتاب خ ــي ی ــرف الدین عل ــد. ش خوانده  ان
ابراهیم سلطان تقدیم کرد و  انیس  الناس به نام و برای کتابخانۀ او تهیه 

چکيده                                  

ــنویس و کتیبه نگاری توانا بود و از  ــلطان، نوادۀ تیمور، خوش ابراهیم س
کتیبه هایش در بناهای شیراز بسیار یاد کرده اند. برخي از این کتیبه  ها 
ــت که  ــي چون دارالصفا و داراالیتام و بقعۀ ظهیری بوده اس در بناهای
ــت نیست. گویا او کتیبه  ای هم بر  اکنون آگاهي چنداني از آنها در دس

صفۀ آرامگاه سعدی نگاشته است. 
ــا مانده و  ــاه زاده در کاخ تچر به ج ــن ش ــادگاری رقم دار از ای ــه ی س
ــر طاقچۀ اول ایوان همین  ــن ایناق نیز یادبودی به نام او ب کمال الدی
ــلطان در  ــت. با توجه به تاریخ این کتیبه  ها، ابراهیم س ــته اس کاخ نوش
شوال 826ق از تخت  جمشید بازدید کرده است. کتیبۀ رقم دار و بدون 
تاریخ او در بقعۀ علي بن حمزۀ شیراز متعلق به بنای دیگری است، اما 
ــا را از او مي  دانند. بر طاق نمای غربي  ــگارش کتیبه های چوبي این بن ن
ضلع شمالي خدای خانه در مسجد جامع عتیق شیراز نیز نوشته  ای بدون 
ــت فرمان تفویض حکومت  ــخ و رقم حک کرده اند که ممکن اس تاری
ــاید به قلم همو باشد.  ــاهرخ به ابراهیم سلطان و ش فارس از جانب ش

کتیبه های به جا مانده از ابراهیم سلطان به قلم ثلث است.    

کتیبه نگاری، ابراهیم سلطان، تخت جمشید، خدایخانه،

۱. دانشجوی دورۀ دکتری پژوهش هنر 
 در دانشکدۀ هنر دانشگاه تربیت  مدرس،  

 Abolqasemi.s@gmail.com
ــوال  ــرح اح ــي از ش ــرای آگاه 2. ب
ــم  ــک: محمدکاظ ــلطان، ن ابراهیم س
موسوی بجنوردی )و.(. دایرۀ المعارف 
ــز  مرک ــران،  ته ــالمي،  اس ــزرگ  ب
اسالمي، 1369،  بزرگ  دایرةالمعارف 
ــن  ــلطان«؛ حس ج2، ذیل »ابراهیم س
ــش  ــیراز، به کوش خوب نظر، تاریخ ش
ــیرازی، تهران، سخن،  جعفر مؤید ش

1380، ص631-625.

ابراهيم سلطان و کتيبه  نگاري
محمدصادق ميرزاابوالقاسمي۱
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شد. حافظ  ابرو نیز پس از درگذشت بایسنقر میرزا چندی در دربار ابراهیم سلطان 
آمد و شد مي  کرد. از منشآت ابراهیم سلطان و رسالۀ او در اخالق و سیاست نیز 
یاد کرده اند. منشور کالنتری خواجه نصیر الدین مذهب نیز از اسناد شایان توجه 
ــاه زادۀ تیموری است. همچنین نسخه  های متعددی را در  هنرمندپروری این ش

کتابخانۀ سلطنتي او در شیراز نگاشته یا نقاشي و تذهیب کرده اند. 
ــناخته و ستوده  و  ــتر در خوشنویسي ش ــلطان را بیش  با این  همه، ابراهیم س
ــي او چنان زبانزد است  ــش قلم یاد کرده اند. ثلث نویس ــن خطش در ش از حس
ــخیص این دو را  ــخن گفته و گاه تش ــاني قلم او با یاقوت س  که بارها از همس
ــاه زاده در موزۀ پارس  ــته  اند.3 مصحف های مرقوم این ش ــم ناممکن دانس از ه
ــم او در کتابت  ــوزۀ متروپولیتن، گواه قوت قل ــتان قدس، و م ــیراز، موزۀ آس ش

است.
ابراهیم سلطان در کتیبه  نگاری نیز دستي توانا داشت. نویسندۀ گلستان هنر 

در توصیف کتیبه های متعددش بر در و دیوار شیراز چنین آورده است: 
ــمرقند به خدمت میرزا  ــمرقندی از شیراز، در س حکایت کنند که خوش  طبعي س
ــلطان ابراهیم استفسار نمود. آن شخص از  ــاهرخ رسید. وی از احوال میرزا س ش
کماالت میرزا، خصوصًا مباحثات علمي و مشق خط، نقل بسیار نمود و آخر سخن 
را بدان منتهي ساخت که میرزا بر در و دیوار شیراز »ُکنُته سلطان ابراهیم« نوشته 
ــیار خوش آمد و حقیقت به  میرزا  ــت. میرزا شاهرخ را بس که تجنیس »کتبه« اس

سلطان ابراهیم نوشت.4 

ــلطان، که گویا  ــت. ابراهیم س دارالصفا و داراالیتام از مهم تریِن این بناهاس
خود باني این دو مجموعه بود، کتیبه هایي بر بدنۀ آنها نگاشت.5 همچنین کتیبۀ 

دِر بقعۀ ظهیری )ظهیریه( به قلم ابراهیم سلطان بوده است.6 

کتيبۀ صفۀ آرامگاه سعدي
دارالصفا و داراالیتام در 998ق به فرمان یعقوب  خان ذوالقدر ویران شد و مصالح 
ــیراز به کار گرفتند.7 از کتیبۀ بقعۀ  ــن ش آن را در تعمیر قلعه  ای در اراضي گلش
ــت نیست؛ اما قاضي  ــتان هنر در دس ظهیری نیز آگاهي چنداني جز اخبار گلس
ــعدی یاد کرده و متن آن را  ــلطان در صفۀ آرامگاه س احمد از کتیبۀ ابراهیم س
آورده است. این کتیبه از جنس کاشي است و آن را به شیوۀ معرق )کاشی تراش( 

بر ازارۀ بنا اجرا کرده اند.8 متن کتیبه چنین است:

پرسش هاي تحقيق
موقعیییت و مشییخصات کتیبییۀ بناهای 
ابراهیم سییلطان چگونه  از  برجای مانده 

است؟
کتیبه های منسییوب به ابراهیم سلطان و 
منونه های مفقود شدۀ او با استناد به متون 

تارخیی کدام است؟
رقم اصیل ابراهیم سلطان در این کتیبه ها 

چیست؟

3. »در زیبایي خط به غایتي بود که نقل 
ــتعصمي  یاقوت  المس قبلۀ الکتاب  خط 
ــتادی و فروختي و از  ــودی و فرس نم
ــتي  ناقدان بصیر هیچ کس  فرق نیارس
تذکرۀ  ــمرقندی.  دولتشاه س کردن«؛ 
ــش ادوارد براون،  ــه کوش ــعرا، ب  الش

تهران، اساطیر، 1382، ص 288.
ــتان هنر،  4. قاضي احمد قمي،  گلس
ــش احمد سهیلي خوانساری،  به کوش

تهران، منوچهری، 1383، ص31.
5. »و نتایج اقالم برائت لئامش از صفایح 
ــف و در اوج لطافت دثار  اوراق مصاح
ــارات و  ــوار عم ــات در و دی و صفح
ــیراز به  خوانق و مدارس دارالملک ش
ــلطاني که از  ــص دارالصفا س تخصی
ــلطان  ــات معمار همت آن س متحدث
مرحوم است، منظور نظر اعتبار اکابر و 
اصاغر آمده است«؛ یعقوب بن حسن 
ــیرازی، تحفۀ  المحبین، به  ــراج ش س
ــش کرامت رعنا حسیني و ایرج  کوش
افشار، تهران، نقطه، 1376، ص141. 
در »قوانین  الخطوط« از طوطي  بیگم، 
مادر ابراهیم سلطان، نیز در مقام باني 
ــده است؛ نک:  دار الصفا سخن یاد ش
محمود بن محمد، »قوانین  الخطوط«، 
در: نجیب مایل هروی، کتاب آرایي در 
ــالمي، مشهد، آستان قدس  تمدن اس

رضوی، 1372، ص311.
6. قاضي احمد قمي، همان، ص30.

ــری پس  ــنامۀ  ناص ــب فارس 7. صاح
ــي   سرکش و  ــي  نافرمان ــف  توصی از 
یعقوب خان ذوالقدر در برابر شاه عباس 
مي  گوید: »و چون به یقین پیوست که 
ــاه عادل از خون آن میرزادگان  پادش
نخواهد گذشت، در اراضي باغ گلشن 
شیراز که محل نزول پادشاهان بود و 
به مرور زمان ویرانه گشت، قلعه  ای در 
کمال اعتبار بساخت و مدرسۀ دارالصفا 
که از بناهای سلطان ابراهیم  میرزا پسر 
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به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست 
 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل
آنچه در سّر سویدای بني آدم از اوست
شادی و غم بر عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از  اوست
پادشاهي و گدایي بِر ما یکسان است

که بدین در همه را پشت اطاعت خم از اوست
سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر

دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست

از این کتیبه، همچون کتیبه های دارالصفا و داراالیتام، اثری 
ــال های 1327 تا 1331ش در  ــت،9 اما در تعمیرات س باقي نیس
محوطۀ آرامگاه، بخشي از کتیبۀ درگاه رباط را کشف کرده اند که 
به قلم ثلث و حاوی ابیاتي از سعدی است.10 هر چند علي سامي 
این کتیبه را از همان دوره )قرن نهم( مي  داند، نباید قدمتي بیش 

از زندیه ــ یا حداکثر صفویه ــ داشته باشد.11

کتيبۀ بقعۀ مير علي بن حمزه )ع(
ــلطان، کتیبۀ رقم  دار  از جمله کتیبه های به جا مانده از ابراهیم س
ــار دورۀ عضدالدولۀ  ــت. این بنا از آث ــۀ میرعلي بن حمزه اس بقع
دیلمي و گور خاندان بویه بوده است. بقعه و گنبد کنوني حاصل 
ــي از مرمت های دورۀ قاجار هم  ــت. بخش مرمت های اخیر بناس

ــین  علي  میرزا فرمان فرما انجام گرفته، همچنان  که به همت حس
ــوب و کتیبۀ  ــزه رو به جن ــن میرعلي بن حم ــت. صح پابرجاس
ــن، در ارتفاع 3/3  ــراز مدخل از جانب صح ــلطان بر ف ابراهیم س
متری از کف واقع است. این کتیبه را بر سنگي سرخ فام به ابعاد 
ــر زمینه را با نقوش  ــانتی متر حجاری کرده اند. سراس 240×70 س
گیاهي آراسته  اند و متْن روی این نقوش قرار گرفته است. کتیبه 

به قلم ثلث و متن آن چنین است:12
ــذک اهلل خلیال قال ما  ــالم: بما اتخ ــل البرهیم علیه الس قی

تغدیت و ما تعشیت اال مع الضیف/ کتبه ابرهیم  سلطان.
این نوشته بر دو خط کرسي سوار است؛ اما واژۀ »مع« روی 
ــیوۀ رایج ثلث نویسي در  ــي ها نیست. مطابق ش هیچ یک از کرس
کتیبه  نگاری، کشیده  های عمودْی فضای عرضي کتیبه را پیموده 
ــم کاتب به حالت  ــت. رق ــي دوم کم اس و تراکم حروف در کرس
عمودی در جانب چپ کتیبه جا گرفته است. کتیبه را رنگ کرده  

و با حفاظي شیشه  ای پوشانده  اند )ت۱(.
علي سامي این کتیبه را متعلق به مضیف خانۀ ابراهیم سلطان 
ــته است.13 این نظر پذیرفتني  در حوالي بقعۀ علي بن حمزه دانس
است. هر چند از موقعیت و ویژگي بناهای ابراهیم سلطان آگاهي 
ــت، در وقف نامۀ قرآني در موزۀ شاه چراغ،  ــت نیس چنداني در دس
ــته  اند. این قرآن پارۀ  محل دارالصفا را خارج دروازۀ اصطخر نوش
ــت که به قلم نسخ و ضمائم  ــصت  پاره اس پنجاهم از مصحفي ش
آن به خط ثلث نوشته و در 829ق به نام ابراهیم سلطان بر خانقاه 

میرزا شاهرخ  پسر حضرت صاحب قران 
ــود و عمارت  ــورکان ب ــر تیمور گ امی
ــي خلیل را  ــۀ صوف ــام و زاوی داراالیت
خراب کرده سنگ و آجر آنها را برای 
تعمیر قلعه برد«؛ میرزا حسن حسیني 
فسایي، فارسنامۀ ناصری، به تصحیح 
ــران،  ــایي، ته ــتگار فس ــور رس منص

امیرکبیر، 1382، ج1، ص433.
8 . قاضي احمد قمي، همان، ص30.

ــتون نیبور که در 1765م از  9. کارس
ــت،  ــعدی بازدید کرده اس آرامگاه س
مي گوید: »این آرامگاه در حال ویراني 
ــلماني به  ــه زودی مس ــت و اگر ب اس
تجدید بنای آن همت نگمارد، به کلي 
ــد. در اینجا به خوبي  ویران خواهد ش
ــتن روی دیوار آشنا شدم.  با طرز نوش
حروف را از سفال مي  برند و بعد آن را 
ــد روی آن لعابي به رنگ  می پزند و بع
دل خواه مي  دهند. این کتیبه  ها زیباتر از 
سنگ  نبشته  های تخت جمشید هستند 
که در سنگ سخت کنده شده  اند. اما 
ــفال هستند و  چون این کتیبه ها از س
ــبانیده  اند،  ــا را با گچ به دیوار چس آنه
ــه با سنگ  نبشته  های عهد  در مقایس
ــتان کم  دوام تر هستند. در آرامگاه  باس
ــتر جاها گچ دیوار به  ــعدی در بیش س
ــراه گچ کتیبه  ها ریخته بود و تمام  هم
ــن گچ ها و کتیبه  ها روی زمین پای  ای
دیوارها پراکنده بود«؛ کارستون نیبور، 
ــفرنامۀ نیبور، ترجمۀ پرویز رجبي،  س
تهران، توکا، 1354، ص153. یعقوب 

ت ۱. کتیبۀ ابراهیم سلطان در 
بقعۀ علي بن حمزه، مدخل 

ورودی از جانب صحن، قلم ثلث، 
حجاری، شیراز، سدۀ نهم هجری، 

عکس از نگارنده، 1387ش.
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دارالصفای سلطاني شیراز وقف شده است. همچنین بر دو صفحۀ 
این قرآن ُمهر مجموعۀ دارالصفا با سجع »وقف دارالصفا سلطاني 

بشیراز« مشهود است14 )ت۲(.
ــلطان چون  ــر از مجموعه بناهای ابراهیم س ــت  اهلل افس کرام
ــا و داراالیتام اظهار بي  اطالعي کرده، اما صاحب مجمل  دارالصف
ــا را در ضمن وقایع 823ق  ــۀ دارالصف فصیحي طرح بنیاد مدرس
ــته  است.15 این پل به  ــر پل جکنم« نوش آورده و محل آن را »س
ــد که در تذکرۀ هزار مزار  ــیار همان »پل ِچُکَنم« باش احتمال بس
ــد  ــخن رفته و در ش ضمن احوال »خاتون مادر محمد« از آن س
ــده است.16 حوالي بقعۀ علي  االزار نیز »درب اصطخر« عنوان ش
ــت و برخي محل دقیق آن را  بن حمزه محل دروازه اصطخر اس
دروازه اصفهان فعلي مي  دانند. از این رو، گفتۀ علي سامي دربارۀ 
ــت مي نماید و  ــلطان در بقعۀ علي بن حمزه درس کتیبۀ ابراهیم س

باید آن را متعلق به یکي از همین مجموعه بناها دانست که پس 
 کتیبه  اش را انتقال داده  اند.

ْ
از ویراني

ــت و با دهلیزی  درگاه بقعۀ علي بن حمزه در جانب غربي اس
به صحن راه مي  یابد. دِر چوبي این درگاه نیز از آثار دورۀ تیموریان 
ــدان قدیمي دیگر در  ــن در قدیمي و نه چن ــت. اگر چه چندی اس
داخل بنا و شاه ن شین دیده مي  شود، نقش و شیوۀ کنده  کاری دِر 
ــت. این در، دارای دو لنگه و ابعاد  ورودی متفاوت و قدیمي  تر اس
ــانتی متر است. دِر چوبي بقعۀ میرعلي بن  هر لنگۀ آن 250×80 س
ــه توُنک و به  ــکل از س ــت و هر لنگه متش حمزه )ع( تونُک دار اس
 بزرگ تر است و نقش-

ْ
نقوش و کتیبه  ای آراسته است. قاب میاني

ــته کنده  کاری کرده اند.  ــکلي برجس مایۀ گیاهيِ روی آن را به ش
ــان و قاب باالی هر یک مزّین به  این نقش بر هر دو لنگه یکس

کتیبه  ای منسوب به ابراهیم سلطان است.
قاب اول: »اال کل شي ما خال اهلل باطل«.

قاب دوم: »و کل ال نعیم محاله زایل«.
کتیبۀ منسوب به ابراهیم سلطان روی هر لنگه به ضلع چهل 
ــت و با قلم ثلث بر دو کرسي استوار است. درها را  ــانتي  متر اس س

رنگ کرده  و در محفظه  ای شیشه  ای گذاشته  اند )ت3(.
ــرح احوال و آثار ابراهیم سلطان، از کتیبۀ  مهدی بیاني در ش
ــیدعالءالدین  حسین )ع( یاد  ــتانۀ س رقم دار او به قلم ثلث در آس
کرده است.17 اما چنین کتیبه  ای اصاًل وجود ندارد. توصیف و رقم 
کتیبۀ ابراهیم سلطان در بقعۀ علي بن حمزه، درست هماني است 
ــته است. او  که مهدی بیاني آن را کتیبۀ »میرعالءالدین« پنداش
ــلطان ننوشته است. از  کتیبۀ علي بن حمزه را جزو آثار ابراهیم س
طرفي دیگر، هیچ یک از محققان و فارس  نویسان صاحب  نامي که 
ــیراز پرداخته  اند، از چنین کتیبه  ای یاد  به توصیف آثار و بناهای ش
نکرده اند. به نظر مي  رسد مهدی بیاني محل کتیبۀ ابراهیم سلطان 
را در بقعۀ علي بن حمزه به خطا در آستانۀ سیدعالءالدین  حسین 

)ع( گفته  است. 

ــلطان، از  ــرح آثار ابراهیم س آژند در ش
ــعدی یاد کرده است.  کتیبۀ آرامگاه س
تاریخ کتیبه 835ق و مکان نگهداری 
فعلي آن آرامگاه سعدی است )یعقوب 
ــد، مکتب نگارگری هرات، تهران،  آژن
ــتان هنر، 1387، ص442(؛  فرهنگس
ــعدی  اما چنین کتیبه  ای در آرامگاه س
ــور همین کتیبۀ  ــت. احتمااًل منظ نیس
صفۀ آرامگاه بوده که در گلستان هنر 

از آن یاد شده است.  
10. علي سامي و علي نقي بهروزی هر 
دو از این کتیبه یاد کرده اند. بخشي از 
ــه را در محل مجرای قنات  این کتیب
سعدی در آرامگاه نصب کرده اند. متن 

کتیبه چنین است: 

ت 2. )چپ( مهر دارالصفا 
سلطاني بر قرآني محفوظ در 
موزۀ شاه چراغ.

ت 3. )پایین( کتیبه های دِر 
بقعۀ علي بن حمزه، منسوب به 
ابراهیم سلطان، قلم ثلث، حجاری، 
سدۀ نهم هجری، عکس از 
نگارنده، 1387ش.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

2549
کتيبه هاي کاخ تچر

ــید، در جنوب  کاخ تچر، از مهم ترین بناهای محوطۀ تخت  جمش
ــه کاخ آینه و کاخ  ــت. این بنا، که ب ــا واقع اس ــي کاخ آپادان  غرب
ــتمل بر تاالری مرکزی و ایواني  داریوش نیز  شناخته است، مش
ــمت جنوبي است. درگاه  ها و طاقچه  های متعددی در ایوان  در س
ــیده  ــنگ های صیقل  خورده و تراش ــه کرده اند که از س کاخ تعبی
ــت. این مکان جایگاه یادمان  نویسي و یادبود- ــکیل شده اس تش
ــت.  ــید بوده اس ــگاری رهگذران و بازدیدکنندگان تخت  جمش ن
ــتر یادبودها را بر بدنۀ پنجره و طاقچه  ها حک کرده اند که از  بیش
مهم  ترین آنها مي توان کتیبه های عضدالدولۀ دیلمي، ابوکالیجار، 
ابواسحاق اینجو )به قلم یحیي صوفي(، خاندان مظفر، و علي بن 
ــلطان خلیل را نام برد. ابراهیم سلطان نیز سه کتیبه را در این  س
ــت. این یادمان ها به قلم ثلث و نشاِن  ــته و رقم زده اس کاخ نوش
حضور او در تخت  جمشید است.18 یادمان نخست ابراهیم سلطان 
ــع غربي ایوان کاخ، زیر کتیبۀ میخي حک کرده اند. این  را در ضل

کتیبه دارای شش سطر و حاوی ابیاتي از سعدی است:
 کرا داني از خسروان عجم

ز عهد فریدون و ضحاک و جم
 که در تخت و ملکش نیامد زوال

ز دست حوادث نشد پای مال
 نه بر باد رفتي سحرگاه و شام

سریر سلیمان علیه السالم 
 بآخر ندیدی که بر باد رفت

خنک آنکه با دانش و داد رفت
 اال تا درخت کرم پروری

که بی شک بر کامراني خوری

ــنه ست و عشرین و  ــلطان بن شاهرخ في س کتبه ابرهیم س
ثمانمائه.

هر بیت در سطری گنجانده شده و در سطر ششم رقم کاتب 
ــت. ابیات دوم و پنجم نیز با گفتۀ  و تاریخ کتیبه جای گرفته اس
ــت.19 این کتیبه در ارتفاع 2/7  ــتان متفاوت اس ــعدی در بوس س
ــي واحدی است. چندین  ــطر بر کرس متری از کف واقع و هر س
ــت« در سطر دوم، »رفت« در سطر  کلمه مانند »تخت« و »دس
چهارم، و »سنه« و »ست« در سطر آخر بر پایۀ کرسي قرار ندارد 
ــیده  های معکوس »ی« باالی کرسي نشسته  و در جاهایي کش

است )ت4(.
ــلطان  بر پنجرۀ دوم ایوان کاخ نیز کتیبه  ای به قلم ابراهیم س

با متن زیر رقم خورده است:
 اهلل الباقي/ کتبه ابرهیم سلطان بن شاهرخ/ في سنه/ 826.

ــي بر پایۀ دو  ــه قلم ثلث جل ــۀ دوم ب ــي« در کتیب »اهلل الباق
کرسي نوشته شده و کشیدۀ معکوس »ی« در »الباقي«، کرسي 

به پیران پشت از عبادت دوتا  
ز شرم گنه دیده بر پشت پا

طاعات  به  به صدق جوانان نوخاسته  
پیران آراسته

و بیتي که به ثلث جلي در میان کتیبه 
حک کرده اند، چنین است: 

خدایا به عّزت که خوارم مکن  
 به ذّل گنه شرمسارم مکن )علي نقي 
بهروزی، بناهای تاریخي و آثار هنری 

ت 4. کتیبه ای با رقم 
»ابرهیم سلطان بن شاهرخ«، 
ایوان کاخ تچر، ضلع غربي، 

ستون اول، 826ق، عکس از 
نگارنده، 1387ش.
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ــکل داده است. بخشي از مفرد »ل« اول »اهلل« آسیب  دوم را ش
ــت اما به خطي  ــابه کتیبۀ نخس ــت. رقم و تاریخي مش دیده اس
ــوب کتیبه را کاماًل  ــود. چارچ ــر در زیر عبارت دیده مي  ش خفیف ت
ــته تنظیم کرده اند، چنان که شکل منظمي ندارد و  بر اساس نوش

صرفًا دور متن را خالي کرده اند )ت5(.
ــوم ابراهیم سلطان نیز چون دو کتیبۀ دیگر به تاریخ  یادبود س
ــت. این کتیبه سه سطری است و هر سطر قاب بندی  826ق اس
ــارم هجری، در آن  ــاعر قرن چه ــزا دارد. بیتي از متنبي، ش مج
ــلطان و تاریخ کتیبه در سطر آخر نوشته  گنجانده و رقم ابراهیم س
شده است. عرض قاب هر سه کتیبه 5 سانتی متر و طول هر یک 
نزدیک به 20سانتی متر است )ت6(. این کتیبه را در پنجرۀ چهارم 

ایوان کاخ حک کرده اند و متن آن چنین است:
»این االکاسرۀ الجبابرۀ االولي

 کنزوا الکنوز فما بقین و مابقوا«
کتبه ]ابرهیم[سلطان بن شاهرخ في سنه 826.

دو یادگاری دیگر به تاریخ 826ق در پنجرۀ اول و دوم ایوان 
ــت. محمدعلي  ــری اس کاخ حک کرده اند که متعلق به پدر و پس
مخلصي با توجه به همزماني حضور بانیان این دو کتیبه و بازدید 
ــه هنرمندان و  ــید، آنان را از جمل ــلطان از تخت  جمش ابراهیم س
ــت.20 نشانه  ای  ــاه زادۀ تیموری دانسته اس علمای مالزم رکاب ش
قطعي برای رد یا تأیید این احتمال وجود ندارد؛ چرا که متن این 
ــت.21 غالبًا هنرمند  ــان ابراهیم سلطان اس دو کتیبه فاقد نام و نش
ــگارش چنین یادبودهایي، از حامي و ولي نعمت خود با نام و  در ن
القاب یاد و او را معرفي مي  کند؛ چنان که کمال  الدین ایناق چنین 

کرده است:
ــرین و ثمانمایۀ که رایات  ــت و عش ــنۀ س ــوال س بتاریخ ش
نصرۀ شعار بندگي حضرۀ خالفت پناه پادشاه جهان/ اعدل خواقین 
ــلطنۀ و الدنیا و الدین ابو]الفتح  ــران و توران مغیث الحق و الس ای
ــلطان خلد اهلل ملکه و سلطانه/ این محل رفیع و مکان  ابرهیم[س
ــلطنت گردانیدند  ــارب خیام دولت و مراکز اعالم س منیع را مض
کمترین بندگان/ علي االطالق کمال الدین ایناق عفا اهلل عنه که 
از بندگان درگاه است بکتابت این حروف شرف استسعاد یافت/ 

غرض نقشي است کز ما بازماند
که هستي را نمي  بینم بقایي   

مگر صاحبدلي روزی بخواند
کند در کار درویشان دعایي

یادبودی را که به نام ابراهیم سلطان در طاقچۀ اول تاالر کاخ 
تچر حک کرده اند، به قلم ثلث و در پنج سطر است. این کتیبه با 
ــلطان در تخت  جمشید در آن  تاریخ آغاز و ماه حضور  ابراهیم س
مشخص شده است. نام ابراهیم سلطان در سطر دوم جای گرفته 
 تمام متن سالم است، نام شاه زادۀ تیموری 

ً
ــت. با آنکه تقریبا اس

ــه بر پنجرۀ چهارم  ــت )ت7(. در کتیبه  ای هم ک ــیب دیده اس آس
ایوان کاخ حک کرده اند، واژۀ »ابرهیم« آسیب دیده و ناپیداست. 

جلگۀ شیراز، شیراز، ادارۀ کل فرهنگ 
ــارس، 1354، ص27. علي  ــر ف و هن
ــهر جاویدان، شیراز،  سامي، شیراز ش

نوید شیراز، 1363، ص227(.
11. سامي، همان جا.

ــه را  ــن کتیب ــن مت ــش از ای 12. پی
ــامي و علی نقي  ــاني چون علي س کس
ــنامۀ آثار  بهروزی خوانده  اند. در دانش
ــیت« را  ــي فارس کلمۀ » تعش تاریخ
ــروزی نیز  ــته اند. به ــیعت« نوش »تش
ــن کتیبه را ناقص خوانده و عبارت  مت
»علیه  السالم« را نیاورده است. تقریبًا 
همه »کتبه ابرهیم  سلطان« را »کتبه 
ــلطان« نوشته  اند. از طرفي،  ابراهیم س
ــر و عرض آن  ــه مت طول کتیبه را س
را هشتاد سانتی متر گفته  اند؛ مثاًل نک: 
دانشنامۀ  سروستاني،  کمالي  کوروش 
ــیراز، دانشنامۀ  آثار تاریخي فارس، ش
فارس، 1384، ص65؛ بهروی، همان، 

ص171.  
13. سامي، همان، ص584.

14. مهدی صحراگرد، »ابراهیم سلطان، 
باني مجموعۀ دارالصفای شیراز«، در: 
ــر، ش13 )پاییز 1387(،  ــتان هن گلس

ص93-90.
ــر، تاریخ بافت  ــت  اهلل افس 15. کرام
ــن  ــران، انجم ــیراز، ته ــي ش قدیم
ــد  ــي، 1353، ص124؛ احم ــار مل آث
ــي، مجمل  ــح خواف ــن محمد فصی ب
ــود فرخ،  ــش محم فصیحي، به کوش
ــتان، 1339،  ــهد، کتاب فروشي باس مش

ج2، ص244.
ــي بن جنید شیرازی، تذکرۀ  16. عیس
ــیۀ  ــه تصحیح و تحش ــزار، ب ــزار م ه

ت ۵.  »اهلل الباقي کتبه 
ابرهیم سلطان بن شاهرخ سنه 
826«، ایوان کاخ تچر، پنجرۀ 
دوم، عکس از نگارنده، 1387ش.
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ــاق از هنرمندان و  ــت که کمال  الدین این ــون کتیبه گویاس مضم
همراهان ابراهیم سلطان در کاخ تچر بوده است. فرصت  الدوله در 
ــت. از جمله  آثار عجم متن این کتیبه را با خطایي چند آورده اس
ــعار بندگي حضرۀ« را »رایات  ــطر نخست »رایات نصرۀ ش در س
ــته و »که« پیش از »رایات«  نصرت آیات بندگان حضرت« نوش
را نیاورده است. در سطر دوم »خواقین« را »خوانین«، »مغیث« 
را »معین«، »سلطانه« را »سلطنه«، در سطر سوم »گردانیدند« 
را »گردانید«، و در سطر چهارم »عفا اهلل« را »عفی اهلل« و »شرف 
ــعاد« را » شرف استفادت« نوشته است. بیت دوم در سطر  استس

آخر نیز با آنچه در کتیبه آمده مطابق نیست.22 
ــخیص  ــور نیز این کتیبه را رونگاری و در تش ــتون نیب کارس
ــتباه کرده است  ــعار بندگي« و »مغیث الحق« اش عبارت»نصرۀ ش
)ت8(. در رونگاری نیبور از کتیبۀ نخست ابراهیم سلطان در کاخ 
ــتباه دیده مي  شود. از جمله »و« میان »تخت و  تچر نیز چند اش
ــحرگاه و شام« را ندارد، »نه  بر« را در ابتدای بیت  ملک« و »س
ــوم سِر هم و به صورت »نبر« نوشته است، »که در تخت« را  س
»که بر تخت«، و »ثمانمائه« را »ثمانمایه« ضبط کرده است. رقم 
ــلطان« نوشته در حالي که »ابرهیم سلطان«  کتیبه را »ابراهیم س
ــت23 )ت9(. دیگران نیز چنین اشتباهي کرده اند. رقم  درست اس
ــلطان در هر سه کتیبۀ کاخ تچر یکسان است و نامش  ابراهیم س
به صورت »ابرهیم  سلطان« آمده است. رقم او در کتیبۀ میرعلي 
ــلطان  ــت. مهدی بیاني نیز نام ابراهیم س بن حمزه هم چنین اس
ــیوۀ بدون الف دوم دیده و  ــم آثار اصیل  او  به همین ش را در رق

نوشته است.24

خداي خانه در مسجد جامع عتيق شيراز 
ــارس و توابع آن از جانب  ــظ  ابرو دربارۀ تفویض حکومت ف حاف

شاهرخ میرزا به ابراهیم سلطان آورده است: 
ــر و امیرزادۀ اعظم، ]...[  ــون به موجب مثال واجب االمتثال امی چ
ــت و عقیدت پاک  ــد اهلل ملکه که به علو هم ــلطان خل ابراهیم س

ــایان ملک و سزاوار سریر سلطنت است، پیش تخت فرقدسای  ش
ــعاری ]...[ حکومت و سلطنت ممالک  ــید، حضرت سلطنت ش رس

فارس و مضافات و منسوبات آن بدو مفوض گردانید.25

ــجد  ــمالي خدای خانه در مس بر طاق نمای غربي دیوار ضلع ش
ــتمل بر فرمان تفویض حکومت  ــیراز متني را مش جامع عتیق ش
ــاه به شخصي کتیبه کرده اند. بخش  فارس و توابع از جانب پادش
پایاني کتیبه از میان رفته و تاریخ یا نام و نشاني از سلطان و والي 

ندارد. آنچه مانده، چنین است )ت۱0(: 
ــم اهلل  الرحمن  الرحیم الحمدهلل و سالم علي عباده الذین  بس
ــل و قدوۀ االصفیا محمد و  ــرف الرس اصطفي/ خصوصًا علي اش
ــان الي یوم الدین  آله الطیبین و صحبه و الذین/ اتبعوا هم باحس
ــان واجب االذعان ان اهلل/ یامر بالعدل و  ــد بنا بر امتثال فرم و بع
االحسان درین ایام خجسته فرجام  که اوضاع روی زمین بر طبق 

ــیراز، کتابخانۀ  دکتر نوراني وصال، ش
احمدی، 1364، ص398.

ــار  ــوال و آث ــي، اح ــدی بیان 17. مه
و  ــي  علم ــران،  ته ــان،  خوشنویس
و  ص1363  ج3،   ،1363 ــي،  فرهنگ

ت 6. )پایین( کتیبه ای در سه 
قاب مجزا با رقم »ابرهیم سلطان 

بن شاهرخ«، ایوان کاخ تچر، 
پنجرۀ چهارم، 826ق.

ت 7. )پایین صفحه( کتیبه ای 
به نام ابراهیم سلطان به قلم 

»کمال الدین ایناق«، ضلع غربي 
تاالر کاخ تچر، طاقچۀ اول.
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ان/ االرض هلل یورثها من یشاء من عباده و العاقبۀ للمتقین منافع 
معدلت و انصاف/ و مساوی جور و اسراف بر جلیه احوال و خاتمه 
ــالطین بعین الیقین مشاهده/ میرود و حراست مملکت  اعمال س
فارس و اطراف، حفت باالالء از تقدیر حکمت تاثیر الهي در ]...[ 

المستظهر بعنایت الملک ]...[.
قاضي احمد قمي از کتیبه  ای به قلم عبداهلل صیرفي یاد مي  کند 
که به فرمان ابراهیم سلطان از تبریز آورده و در خدای خانۀ مسجد 
جامع عتیق شیراز نصب کرده اند.26 از عبداهلل صیرفي کتیبه  ای در 
ــت، اما کتیبه  ای در دو قاب مجزا در دو سوی  خدای خانه باقي نیس

ــمالي بنا نصب است که رقم »کتبه پیرمحمد«27 دارد.  ورودی ش
ــجد جامع عتیق  ــلطان در مس از آنجا که از مرمت های ابراهیم س
ــت چنین کتیبه هایي را به فرمان  ــخن رفته است،28 ممکن اس س
 کتیبۀ رقم دار 

ً
ــند.29 احتماال او در دیوار خدای خانه نصب کرده باش

ــت. هر  پیرمحمد و کتیبۀ طاق نمای غربي مربوط به یک زمان اس
چند کتیبۀ طاق نمای غربي بدون رقم و تاریخ است و برای یافتن 
ــت، احتمال اینکه متن این کتیبه  کاتب آن نشاني در دست نیس
فرمان حکمراني ابراهیم سلطان بر فارس یا حتي به قلم او باشد، 

بسیار است.

نتيجه
ــال817ق تا پایان عمر )838ق(  ــلطان از س ــاه زاده ابراهیم س ش
ــیراز گذراند  ــتر در ش عهده  دار حکومت فارس بود. روزگار را بیش
ــۀ دارالصفا به خاک رفت. در خارج  و گویا پس از وفات در مدرس
ــده و تاریخ نگاران هم  از قلمرو حکومتش کتیبه  ای از او دیده نش
ــاره  ای نکرده اند؛ اما از کتیبه های متعدد او بر در و دیوار  به آن اش
بناهایي چون دارالصفا و داراالیتام در شیراز بسیار گفته  اند. از این 
ــه یادمان کاخ  ــنگي بقعۀ علي بن حمزه و س میان، تنها کتیبۀ س

تچر با رقم او همچنان باقي است. 

ج4، ص1014.
18. محمدتقي مصطفوی یادمان هایي 
ــلطان در کاخ  ــه به نام ابراهیم س را ک
ــه را، جز یکي،  ــر ضبط کرده، هم تچ
ــخ دانسته است. محمدعلي  به قلم نس
ــا را تکرار کرده  مخلصي نیز این خط
ــه کتیبه از این چهار یادمان را به  و س
ــت. او همچنین  خط نسخ دانسته اس
ــوم ابراهیم سلطان را  تاریخ یادمان س
به خطا 829ق ذکر کرده  است؛ نک: 
ــوی، اقلیم پارس،  ــي مصطف محمدتق
ــي،  ــر فرهنگ ــن مفاخ ــران، انجم ته
348؛   ،347  ،345 ص341،   ،1382
در  ــي  پژوهش مخلصي،  ــي  محمدعل
ــت  ــالمي تخ ــای دوران اس کتیبه ه

ت ۸.  )چپ( رونگاری کارستون 
نیبور از کتیبه ای به نام 
ابراهیم سلطان با قلم کمال الدین 
ایناق، ماخذ: نیبور، ص242.  
ت 9. )پایین( رونگاری 
کارستون نیبور از کتیبۀ نخست 
ابراهیم سلطان در کاخ تچر، ماخذ: 
نیبور، ص241. 
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ــزه متعلق به بنایي دیگر  ــنگي بقعۀ میرعلي بن حم کتیبۀ س
ــۀ دارالصفا باشد  ــت این کتیبه متعلق به مدرس ــت. ممکن اس اس
ــده بود. کتیبه  ای  ــي بقعۀ علي بن حمزه احداث ش ــه در نزدیک ک
ــلطان در آستانه سیدعالء الدین  که مهدی بیاني با رقم ابراهیم س
ــین ذکر کرده هم به احتمال زیاد همان کتیبۀ بقعۀ علي بن  حس
حمزه است. این کتیبه بدون تاریخ است، اما تاریخ یادگاری  های 

ابراهیم سلطان در کاخ تچر 826ق است. 
ــجد  ــمالي خدای خانه در مس ــۀ طاق نمای غربي دیوار ش کتیب
جامع عتیق شیراز را ــ با توجه به کتیبۀ رقم  دار پیرمحمد، استاد 
ـ مي  توان فرمان تفویض حکمراني  ابراهیم سلطان، در همان دیوارـ 
او بر فارس و توابع دانست که از جانب پدرش شاهرخ میرزا صادر 

شده است. شاید این کتیبه به قلم ابراهیم سلطان باشد.

کتاب  نامه
آژند، یعقوب. مکتب نگارگری هرات، تهران، فرهنگستان هنر، 1387.

افسر، کرامت اهلل. تاریخ بافت قدیمي شیراز، تهران، انجمن آثار ملي، 1353.
ــیراز، ادارۀ  ــیراز، ش  بهروزی، علي نقي. بناهای تاریخي و آثار هنری جلگۀ ش

کل فرهنگ و هنر فارس، 1354.
ــان، تهران، علمي و فرهنگي، 1363،   بیاني، مهدی. احوال و آثار خوشنویس

ج3 و4.
ــیدکمال حاج   ــظ  ابرو، عبداهلل بن لطف اهلل. زبدۀ  التواریخ، به تصحیح س  حاف

سیدجوادی، تهران، توکا، 1354، 2ج.
ــش محمد دبیرسیاقي،  ــیر، به کوش  خواندمیر، غیاث الدین. تاریخ حبیب  الس

تهران، خیام، 1335.
ــیرازی، تهران،  ــش جعفر مؤید ش ــیراز، به کوش ــن. تاریخ ش  خوب نظر، حس

سخن، 1380.
ــاه سمرقندی. تذکرۀ  الشعرا، به کوشش ادوارد براون، تهران، اساطیر،   دولتش

.1382
 سامي، علي. شیراز شهر جاویدان، شیراز، نوید شیراز، 1363.

ــاهان از تچر، کاخ داریوش بزرگ«، در: هنر  ــــــــــ . »یادبود دیدار پادش
و مردم، ش148 )بهمن1353(، ص12-2.

ــراث فرهنگي،  ــران، می ــید، ته جمش
1384، ص127، 128، 130.

19. که بر تخت و ملکش نیامد زوال 
نماند به جز ملک ایزد  تعال

اال تا درخت کرم پروری
گر امیدواری کزو بر خوری

20. مخلصي، همان، ص146-145.
21. متن کتیبه  ها چنین است: 

ــیخ  »کتبه الفقیر الي اهلل/ المنجي ش
ــد التبریزی  ــن الحاج/ محم محمد ب
الممالني المشرجي/ رحم اهلل من دعا 

له بالرحمه في سنه 826«.
ــي/ هالک اال  ــي و کل ش »اهلل الباق
ــه ترجعون/  ــه/ الحکم و الی ــه ل وجه
ــیخ محمد التبریزی/  کتبه علي بن ش
ــرین و ثمانمایه/  ــت و عش ــنه س س

الهجریه«. 
ــۀ  فرصت  الدول ــر  محمدنصی  .  22
ــه تصحیح  ــم، ب ــار عج ــیرازی، آث ش
ــران،  ــایي، ته ــتگار فس ــور رس منص

امیرکبیر، 1377، ج1، ص285.
23. رونگاری های کارستون نیبور در 
ــي و ترکیب،  ــای خوشنویس ویژگي ه
ــا یادمان های مربوط  چندان قرابتي ب

در کاخ تچر ندارد.
ــان، ج3، ص1363 و  24. بیاني، هم

ج4، ص1014. 
ــدۀ  التواریخ، به  ــرو، زب ــظ  اب 25. حاف
ــیدکمال حاج  سیدجوادی،  تصحیح س

تهران، توکا، 1354، ج1، ص559.
ــان،  ــي، هم ــد قم ــي احم 26. قاض

ص24.
ــتاِد  ــیرازی اس 27. گویا پیرمحمد ش
ــوده  ب ــلطان  ابراهیم س ــي  خوشنویس

ت 10. )راست و پایین( کتیبۀ 
طاق نمای دیوار شمالي خدای خانه 
در مسجد جامع عتیق شیراز، قلم 
ثلث، حجاری، احتماال سدۀ 9 ه .

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

30 49
ــن. تحفۀ  المحبین، به کوشش کرامت رعنا  ــراج شیرازی، یعقوب بن حس س

حسیني و ایرج افشار، تهران، نقطه، 1376.
ــلطان، باني مجموعۀ دارالصفای شیراز«، در:  صحراگرد، مهدی. »ابراهیم س

گلستان هنر، ش13 )پاییز 1387(، ص93-90.
عیسي بن جنید شیرازی. تذکرۀ هزار مزار، به تصحیح و تحشیۀ دکتر نوراني 

وصال، شیراز، کتابخانۀ احمدی، 1364.
ــتگار  ــر. آثار عجم، به تصحیح منصور رس ــیرازی، محمدنصی فرصت الدولۀ ش

فسایي، تهران، امیرکبیر، 1377، 2ج.
ــش محمود فرخ،  ــح خوافي، احمد بن محمد. مجمل فصیحي، به کوش فصی

مشهد، کتاب فروشي باستان، 1339، ج2.
ــتان هنر، به کوشش احمد سهیلي خوانساری، تهران،  قاضي احمد قمي. گلس

منوچهری، 1383.
ــنامۀ آثار تاریخي فارس، شیراز، دانشنامۀ  ــتاني، کوروش. دانش کمالي سروس

فارس، 1384. 
ــتان قدس  ــهد، آس ــالمي، مش مایل هروی، نجیب. کتاب  آرایي در تمدن اس

رضوی، 1372.
ــي در کتیبه های دوران اسالمي تخت جمشید،  مخلصي، محمدعلي. پژوهش

تهران، میراث فرهنگي، 1384.
مصطفوی، محمدتقي. اقلیم پارس، تهران، انجمن مفاخر فرهنگي، 1382. 

ــوی بجنوردی، محمدکاظم )و.(. دایرۀ المعارف بزرگ اسالمي، تهران،  موس
مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسالمي، 1369، ج2.

ــیرازی در مسجد جامع  ــمي، محمدصادق. »کتیبۀ پیرمحمد ش میرزاابوالقاس
عتیق شیراز«، در: گلستان هنر، ش13 )پاییز 1387(، ص96-94.

ــنامۀ ناصری، به تصحیح منصور رستگار  ــن حسیني فسایي. فارس میرزا حس
فسایي، تهران، امیرکبیر، 1382، ج1.

نیبور، کارستون. سفرنامۀ نیبور، ترجمۀ پرویز رجبي، تهران، توکا، 1354.

 

ــتر از احوال  ــت؛ برای آگاهي بیش اس
ــادق  ــک: محمدص ــد، ن ــن هنرمن ای
ــۀ پیرمحمد  ــمي، »کتیب میرزاابوالقاس
ــق  ــع عتی ــجد جام ــیرازی در مس ش
شیراز«، در: گلستان هنر، ش13 )پاییز 

1387(، ص96-94. 
28. مثاًل نک: فرصت الدولۀ شیرازی، 
همان، ج2، ص721. صاحب گلستان 
ــای احداثي  ــر خدای خانه را از بناه هن
ــلطان و حجرۀ او در مسجد  ابراهیم س
جامع عتیق شیراز دانسته است؛ قاضي 

احمد قمي، همان، ص 24.
ــک:  ن ــتر،  بیش ــي  آگاه ــرای  ب  .29

میرزاابوالقاسمي، همان، ص96-94.

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

