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 بویه )محفوظ در موزه ملی ایران( دوره آل

 

 

ها در بازشناسی  هایی از نظر معماری و سبک تزیینات است. بررسی این ویژگیهر دوره تاریخی دارای ویژگی

آثار متعلق به ادوار مختلف مؤثر است. یکی از آثار موجود در موزه ملی ایران، در چوبی است که مختصات  

شمار هیکی از آثار نفیس موزه ملی ایران ب   3292زمانی و مکانیِ دقیق آن نامشخص است. در چوبی به شماره  

س اطالعات موزه، در چوبی متعلق به قرن پنجم  دست نیست. براسا رود که اطالعات چندانی از آن درمی

توان اینجا مطرح کرد نقش واکاوی تزیینات موجود ای که میباشد. مسئلههـ.ق و منسوب به شهر بهبهان می

چهارم و یا اوایل سده    در این در چوبی برای شناخت ماهیت دقیق آن است. این در، مربوط به اواخر سده

عبا و  های آن اسامی پنج تن آلبویه باشد. بر روی این در و کتیبهه حکومت آلپنجم هـ.ق و متعلق به دور

سوره یس، قسمتی از دعای امام زمان)عج(  52تا   1اسماء الهی، قسمتی از دعای توبه صحیفه سجادیه، آیه  

روش تاریخی، شود. این پژوهش به  هایی در رابطه با حاکم وقت در چهار قاب، دیده می )اللهم ارزقنا( و نوشته

های پژوهش حاکی از این است که در چوبی، به فرمان آخرین  توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته

هـ.ق ساخته شده است. اسناد موجود در مورد   448تا  440های  بویه در منطقه فارس، بین سالحکمران آل

زنی  هنگ وقت، عامل مؤثر در گمانهش. توسط متولی آن به وزیر فر1320درِ گمشده امامزاده حمزه در دهه  

که درِ فوق به امامزاده حمزه  شناسایی مکان اصلی در را فراهم نمود. با بررسی اسناد موجود مشخص شد

با روشن نمودن وضعیت تاریخی و مکانی در و   این پژوهشدهدشت در شصت کیلومتری بهبهان تعلق دارد.  

ا به عنوان اثر ارزشمند هنر شیعی آل بویه در سده پنجم  های بصری تزیینات آن، این در ربررسی شاخصه

 کند.  هـ.ق معرفی می 

  اهداف پژوهش: 
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 ابوتراب احمد پناهی، سید مهسا تندرو، محمد خزای محمدرضا بختیاری، حسین خسروی، سهراب اسالمی، ابوالفضل حسن آبادی

 مقدمه  

هر منطقه جغرافیایی متناسب با اهمیت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، وارث یک حافظه تاریخی است. منطقه جنوب  

هایی از تاریخ، محل حکمرانان شیعی مذهب بوده، دارای آثار ارزشمندی با مضامین شرقی ایران که در دورهو جنوب

در  شیعی می موثق  منبعی  آثار  این  که  تشیع محسوب میباشد  هنر  و  علیتاریخ  آثار هنری شیعی  این  رغم  شوند. 

های هنری و اهمیتی که در تاریخ هنر اسالمی ایران دارند، اساساً به درستی مورد مطالعه قرار نگرفته و منابع ارزش 

ایران )به شماره    ها در دست است. یکی از این آثار ارزشمند تاریخی، در چوبی موجود در موزه ملینسبتا کمتری از آن

لنگه با نقوش گیاهی و خطوط عالی    اند. این درِ دو ( است که محل کشف آن را شهرستان بهبهان ذکر کرده 3292موزه  

و نسخ منبت قاب  کوفی  تقسیم شده و درون  با کادرهای مربع و مستطیل  به سه بخش  لنگه  کاری شده است. هر 

هایی به خط کوفی و نسخ وجود  ها کتیبه ها و حاشیهته است. درون قابمستطیل، پنج عدد قاب دایره و لوزی به کار رف

اند. به دلیل های تزیینی و منبت، درِ مذکور را به سده پنجم هجری )یازدهم میالدی( نسبت دادهدارد. با بررسی ویژگی

ده نشده و مطالعه جامعی  های آن به خوبی خوانهایی که به در وارد شده، تا قبل از این پژوهش، بخشی از کتیبهآسیب

 بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع منجر به اتخاذ آن برای پژوهش گردید.،  در این خصوص صورت نپذیرفته است

درخصوص موضوع این پژوهش تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است. با این حال مقاالتی درباره آثار  

،   "ستارگان پراکنده اسالم زمین"  ( در کتاب 1385نژاد سوق )موسوی سید علی  هنری این منطقه نوشته شده است.  

تواند با کند که میزاده بیان میزاده حمزه دهدشت اسناد و شواهدی در خصوص درِ گمشده امامدر معرفی بقعه امام

پژوهشی  "  کارشناسی ارشد خود با عنواننامه  ( در پایان1393مهربان)  درِ مورد اشاره ارتباط داشته باشد. مهرانگیز کرمی

به   "های معماری و کاربری مجموعه بناهای بافت صفوی دهدشت )بالد شاپور( استان کهگیلویه و بویر احمددر ویژگی 

توان از این  ها پرداخته است که برای یافتن محل دقیق در، می معرفی بناهای شهرستان دهدشت و بررسی معماری آن

به این در اشاره    "های ایرانتحقیقی بر چوب نوشته"ای با عنوان  ( در مقاله1366. عبداهلل قوچانی )اطالعات بهره برد

های مربوط به بخش تاریخی خوانده نشده است. را بازخوانی کرده است اما کتیبه های آنهایی از کتیبه نموده و بخش

، اشاره کوتاهی  "کاری عصر صفوی شناسی منبتیباییهای زارزش"  ( در رساله دکتری خود با عنوان1383قباد کیانمهر)

کند. منابع کاری جزو آثار مربوط به سده پنجم هـ.ق معرفی میرا با توجه به نوع تکنیک منبت  به این در کرده و آن

در آثار ذکر شده به اثر هنری مورد    دهند.دیگری هم به این در اشاره کوتاهی دارند که اطالعات قابل قبولی را ارائه نمی

ی و با تحلیلی و با تکیه بر روش توصیفذا نگارندگان در صدد هستند به  ای نشده است لبحث در این پژوهش اشاره

 ای به بررسی ماهیت زمانی و مکانی این اثر بپردازند.های میدانی و کتابخانهداده
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 بویه هنر در دوره آل.1

های دینی، قومی،  ترین  عناصر مادی هر سرزمین است که از عوامل گوناگون چون انگارهتاریخی از مهمهنر در هر دوره  

های ایرانی در مرکز،  بویه، سرزمینهای حکام آلپذیرد. از قرن چهارم هجری بر اثر تالشملی و جغرافیایی تأثیر می

های تمدنی ایران دوباره  جنبه.  دستگاه خالفت به دست آوردجنوب و غرب ایران، استقالل سیاسی و فرهنگی خود را از  

احیا گردید و فنون و صنایع فرصت توسعه یافت. هنر در این زمان هر چند تا حد زیادی تحت تأثیر اسالم قرار گرفت  

رم و پنجم  اما نیاز به تداوم هنر و نیز کوششی که در حفظ و احیای آثار ملی و باستانی در میان ایرانیان تا قرن چها

گیری هنر دوره  بویه در شکل(. عصر آل21:  1391،نپور و همکارات متأثر از هنر ایرانی بود)ایمانوجود داشت به شد

سزایی داشت و به سبب حضور علما و بزرگانی اندیشمند شاهد یک دوره رنسانس و نوزایی  اسالمی نقش به-ایرانی

ت، فرهنگ و هنر غنی این دوره آنچنان که شایسته است شناسایی  علمی، فرهنگی و هنری بود. با وجود این تحوال

توان گفت هنر در دوره  با این تفاسیر می  .)42:  1393نشده و از دید پژوهشگران مغفول مانده است)مبلیان، کیانمهر،  

 ای از هنر ایرانی و اسالمی بوده است. بویه آمیزهآل

توان آثار به جای مانده از این  ود مفاهیم و عناصر مذهبی است و میبویه وج های مهم و بارز هنر آلیکی از ویژگی

آورد به حساب  از طرفی شیعی  و  آثار هنر دینی  عنوان  به  را  نقش هنر مذهب  .دوران  این گذر  فعال  در  ی و حضور 

ن دوران  (. در ای13:1381)آزاد  ر اسالمی قابل توجه و ارزنده استگیری هنبویه در دوران شکلهنرمندان مذهبی آل

ویژه عصر حکومت عضدالدوله دیلمی، توجه و اهتمام زیادی به مرقد امامان و عتبات عالیات شد. این پادشاهان شیعی  به

هـ.ق    371های امامان انجام دادند و عضدالدوله در  ها و زیارتگاه ای در توسعه، بازسازی و تزیین مقبره تالش گسترده 

های زیادی از بنا را تجدید کرد. برای نخستین بار در  ر شهیدان ساخت و قسمتبنا و حرم بزرگ و باشکوهی برای ساال

)سجادی،  های فراوان تزیین کردها را به زیبایی با هزینههایی ساخت و قبه و رواق هر چهار سمت حرم، رواق و شبستان

ساخته و احیا گردید و به تناسب  توان گفت در این دوره تاریخی بناهای مذهبی متعددی  بنابراین می  (. 37:  1396

 بندی هستند. ها نیز مورد توجه بود که همه در حوزه معماری و تزیینات آن قابل دستهساخت این آثار متعلقات آن

کاری دوران اولیه  های بسیار کمی از منبتهنمون یکی از متعلقات مربوط به بناها، آثار چوبی مزین به منبت هستند.

های خصوصی  ها و مجموعه ایران مربوط به قرن چهارم در موزه  قطعه چوبی ازاست. چندین    اسالمی شناخته شده

نمونه بهترین  از  که  دارد  قطعه چوبی  وجود  پنج  آن  آلهای  دوران  به  )مربوط  است  .  (Khazaie, 199: 137بویه 

هجری( برای آستانه مبارک امام    367-372به دستور امیر عضدالدوله )های چوبی  این لوح  ها،ی آن متن کتیبهبراساس  

(. در این آثار از مضامین شیعی مانند دعای صحیفه سجادیه از امام  Blair, 1992: 41-45اند )ساخته شدهعلی )ع(  

باشد و از نقوش یخط رایج در این آثار، کوفی مگانه و ... استفاده شده است.  سجاد )ع(، ذکر اهل بیت و ائمه دوازده

 ای برای تزیینات استفاده شده است.گیاهی ساده

 بویه در دوره آل   .بهبهان2
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 ی، سید ابوتراب احمد پناهمهسا تندرو، محمد خزای

برپایه نظر هانیس گاوبه شامل استان ارجان  نام  منطقه  به  از خوزستان  بویراحمد، بوشهر و بخشی  های کهگیلویه و 

ترین  (. این منطقه تاریخی در باختری 13- 10:  1359)گاوبه،  « توسط قباد اول بنا نهاده شدآمد قبادوه» یا    « بیرام قباد» 

بخش والیت فارس در دوران اسالمی قرار داشت و پیش از اسالم نیز دارای اهمیت خاصی بوده است. این شهر در مسیر  

-وند میرودان به شوش و از آنجا به ارجان و از ارجان به استخر پی راهی بوده است که آناتولی را از طریق میانشاه

(. در دوران اسالمی این شهر اهمیت بسیار زیادی یافت و ارتباط اقتصادی فارس با مراکز قدرت  25:  1384)یغمایی،داد

:  1384رفت)ابن بلخی،خالفت اموی و عباسی از طریق این شهر برقرار بود و از ارجان یک راه بازرگانی مهم به اصفهان می

های ایرانی در دوره اسالمی به این  استراتژیکی این شهر سبب گردید تا دولت   (. با این تفاسیر اهمیت اقتصادی و162

های عظیمی  بویه بود که در یک مقطع طوالنی بر بخش ها، دولت آلشهر توجه خاصی داشته باشند. یکی از این دولت

 از ایران حکومت یافت.

این دوران به اوج رونق و شکوفایی رسید. در این  بویه در آمد و در ارجان) بهبهان( به تصرف امرای آلق. 322در سال 

آ برای  بهبهان  اهمیت  داشت.  خاصی  بازرگانی  و  اقتصادی  جایگاه  شهر  این  از بولزمان  مقدسی  که  بود  آنجا  تا  یه 

و    632: 1361خواهم«)مقدسی،کند که »من عراق را برای نام و ارجان را برای درآمدش میالدوله دیلمی نقل میعضد

 ین گفتار خود تأییدی بر جایگاه و اهمیت اقتصادی باالی این شهر تاریخی در دوره اسالمی است.(. ا631

بویه دوران طالیی این بویه از لحاظ وسعت به نهایت خود رسید و از نظر گاوبه، حکومت آلمنطقه ارجان در زمان آل 

فرماندار ارجان به    "ابوالعالء"ر آخرین حکمران آن،  بویه و بعد از ابوکالینجادر اواخر دوره آل آید.والیت به شمار می

ارجان از نظر اداری    ،کرد کشیده شد. به این ترتیبکه در آن زمان در خوزستان حکومت می  "هزار اسب بانکیر"سوی  

هجری، دیالمه    447تا    320از سال  (.  14:  1359)گاوبه،  ت، ولی در اصل جزء فارس بوده استبه خوزستان تعلق یاف

و جنوببآل نواحی جنوب  موجود ویه  منابع  از  چنانچه  داشتند.  اختیار  در  را  کهگیلویه  منطقه  از جمله  ایران  غربی 

آمد و به احتمال زیاد مردم این ناحیه  بویه از مناطق مهمی به شمار میپیداست ارجان و منطقه کهگیلویه در زمان آل 

بویه هجری حکومت آل  447در سال    مذهب شیعه روی آوردند.  اند، در این دوره بهکه تا این زمان شافعی مذهب بوده

ستان به نصف وسعت گذشته خود  منقرض شد و منطقه ارجان به تصرف سلجوقیان درآمد و در این دوران وسعت این ا

ترین  بویه یکی  از درخشانتوان گفت شهر بهبهان در دوره حکومت آلبا این تفاسیر می  (.57:  1392)حجازی،  رسید

 های تاریخی خود را پشت سرگذاشته است.دوره 

 .امامزاده حمزه دهدشت 3

جنوب در  دهدشت  مرکزیت  به  کهگیلویه  شهرستانشهرستان  مجاورت  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  های  غربی 

ن قرارگیری این منطقه بین مناطق خوزستان )ارجان و بهبهان(، فارس و اصفها"گچساران و بهبهان واقع شده است.  

)سپیدنامه و خالدی،   "گذشته منجر به اهمیت یافتن آن در طول تاریخ گردیدهایی که از این منطقه میو همچنین راه

ای از  ترین آثار تاریخی شهرستان کهگیلویه است که گنجینهترین و کهنبافت تاریخی شهر دهدشت مهم (.2:  1392
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به شمار میمعماری اسالمی دوران آل تا صفوی  براساس دستر بویه  بافت که  این  به دستور  نوشتهود.  تاریخی  های 

الی    50نام گرفت، در ضلع جنوبی شهر کنونی دهدشت به وسعت    "بالد شاپور"اردشیر بابکان و به یاد فرزندش شاپور  

این    ،بنابر نوشته حسینی فسائی در کتاب فارسنامه ناصری  (1394هکتار قرار گرفته است)سپیدنامه و رایگانی،    70

 (.1472: 1378)حسینی فسائی، و هشت فرسخ از بهبهان فاصله داشت شد ناحیه از غرب به ارجان محدود می

های  روی تپه  شهر دهدشت، در ناحیه گرمسیری شهرستان کهگیلویه، بر  امامزاده حمزه در مرکز بافت تاریخیبنای  

رفته، واقع شده است. این بقعه در شرق بافت به  ا فراگهرا منازل مسکونی جدید و خیابان حاشیه دشت که اطراف آن

(  87:  1393مهربان و نیستانی،  )کرمیدر غرب حمام ضلع شرقی قرار دارد  متری جنوب مسجد جامع و  فاصله یکصد

ای و برخی مدارک، ایشان از اوالد و احفاد امام سجاد )ع(  ن محلی و اعتقادات منطقهبه استناد اقوال معمری(. 8)تصویر

لف بافت  پوشش گنبدی امامزاده به خاطر حجم و ارتفاع آن از نقاط مخت(.  286:  1385،  سوق  نژاد)موسوی دباشمی

این بنای عظیم و    .عنوان شاخص و نقطه عطفی در بافت قدیم شامل حرم و نمازخانه استتاریخی نمایان بوده و به

از مقابر متقن و معتبر منطقه جنوب به شمار  که در زمره آثار ارزشمند شهر تاریخی دهدشت و در واقع یکی    کهن

آید بنایی است با گنبدی رفیع و تزئینات کاربندی بسیار ظریف که در فضای زیر گنبد که بر پالنی مربع و با مصالح  می

 .ها پابرجا و مقاوم ایستاد استساختمانی سنگ الشه و مالط گچ، با گذشت قرن

پلکانی  محل نصب درب مورد نظر(  )کوتاه    ل شده است با عبور از یک درِخانه تشکیدب بنا از دو بخش شبستان و گن

ای حاشیه آن تشکیل شده  یبه در ورودی از یک ردیف تزئینات مارپیچی سنگی دور در و کت سر  شویم.وارد شبستان می

از    در بازدید بعمل آمده  .سفانه قسمت عمده کتیبه تخریب شده و تنها کلماتی ناخوانا از آن برجا مانده استأکه مت

  در موزه ملی هم اندازه  بیشتر با پهنای در چوبی محفوظعرض درب با اختالف دو سه سانت  امامزاده و محل در، اندازه  

 .کاسته شده بود مین و مرمت کف اندکی از بلندیِ درمدن سطح ز ، ولی طول در، به دلیل باال آاست

 امامزاده حمزه دهدشت .پیشینه تاریخی در چوبی  3

اشاره کرده و همچنین اسنادی که    "ستارگان پراکنده اسالم زمین  "در کتاب  طالعه و بررسی اسناد و شواهدی کهبا م

چوبی موجود در موزه ملی ایران که محل کشف    توان اذعان نمود که دردر آرشیو کتابخانه ملی ایران در دست است می

بهبهان درج کرده  آن درِ  اند در را  امامزاده حمواقع همان  به مدارک    باشد.می  زه دهدشتگمشده  توجه  و شواهد  با 

توسط رئیس سابق فرهنگ بهبهان بدون   1328های  چوبی نفیسی بوده که در حدود سال  موجود، این بنا دارای در

شود. در  رضایت اهالی دهدشت، به شهرستان بهبهان فرستاده شد و بعداز مدتی به موزه ایران باستان تهران منتقل می

حوزه اوقافی  های متعددی به  ، نامه متولی امامزاده حمزه  چوبی، از طرف سید طالب حسینی  جهت جستجوی این در

برای    شناسی کشور و رئیس وقت فرهنگ بهبهان ارسال شده و تالش بسیاری اداره کل باستانخوزستان، کهگیلویه،  

 شده است. یافتن و بازگرداندن این در

 چوبی امامزاده حمزه به بیان سیدطالب حسینی متولی امامزاده حمزه:  شرح مشخصات در
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 ی، سید ابوتراب احمد پناهمهسا تندرو، محمد خزای

ای ناممکن و تشخیص آن برای هر بینندهای تیره با وزنی سبک، که  این درب از جنس چوب مرغوب، به رنگ قهوه"

تکه نفیس و ظریف است. این درب  ی این درب، تخته سنگی یکمشکل بود، من در ابتدا تصورم این بود که هر لنگه

مستطیلی دارای دو لنگه متوسط، که برروی هر لنگه، در باال و پایین، دو قاب مربع شکل کوچک قرار گرفته و بر سطوح  

کاری و  های گیاهی، کندهی با کلمات و آیات و اسماء قرآنی )که آنها را فراموش کردم( همراه با نگاره ا هرکدام کتیبه 

بود تاریخ  نامه.  (288:  1385نژاد،  )موسوی "نقر شده  امضاء سید طالب حسینی، متولی   17/1/1329هایی که در  با 

 باشد:امامزاده حمزه خطاب به وزیر فرهنگ به نگارش درآمده است، چنین می

و منقوش از آیات قرآنی وقف بر امامزاده حمزه علیه السالم    [..]رساند یک زوج درب  به عرض مبارک می  محترماً"

ی آقای زندی رییس سابق فرهنگ بهبهان از محل ضریح مقدس امامزاده  وسیلههباشد. در چند سال قبل بدهدشت می

در کجا با ذکر جریان ماسبق طی   [..]آیا    [..]درب مزبور  [..] گرددمزبور در دهدشت خارج و بالفاصله بمرکز حمل می

بر حمل آن به بهبهان گردید    [..]تقاضای تحقیق و وصول درب مذکور و    [..]کل اوقاف    [..]از    28/ 9/5نامه مورخ  

چهارصد سال به  دهد از تاریخ  سوابق و اطالع اهل محل اعالم و گواهی می  [..]   ای حاصل نیست. علیهذا تاکنون نتیجه

های  حکام  [..]تجاوز تا تاریخ خارج گردانیدن درب موصوف از محل ضریح مقدس امامزاده مزبور جزء اوصاف بذل و  

با تعمیرات    [..]موقوفه امامزاده مذکور و مراقبت    [..]هایی مجدد مبنی بر  مورین امر به تذکرات و صدور حکم عصر و مأ

لزوم بر عدم وجود    [..]با تمام   [..]و معهذا عالقه و توجهی را نسبت به در مزبور   [..]وقت   [..]ی  آن سیله  [..]کامله  

بر تحمل حتک احترام امامزاده مذکور گردند سابقه   [..]از این حیث    [..]و نصب آن را به ضریح مقدس امامزاده باشد  

و درب مزبور را از محل ضریح   [..]مذکور چه عللی را از آن    [..]و تکرار نموده و در چند سال قبل مفهوم نیست  

بمرکز   و  خارج  مذکور  حادثه  [..]امامزاده  این  به  را  فرهنگ  محترم  وزیر  آقای  مبارک جناب  توجه  بذل  ایها  علی   .

و پس از نتیجه را حاصله و اینکه درب    [..]است. الزمه امر و مقرر    [..]در اطراف مراتب بذل    [..]غیرمنتظره معطوف  

تا به محل دهدشت حمل گردید و به ضریح  [..]را به بهبهان  [..]مذکور در کجاست نیز قبال بذل عدل مبارک درب 

/ تاریخ  736اداره فرهنگ/ شماره    مقدس امامزاده مذکور نصب گردد. با تقدیم احترام سید طالب حسینی دهدشتی

 (.1)تصویر "1/29/ 17

چوبی اشاره    توای تقاضای تحقیق و وصول این در به اداره کل اوقاف، با مح   28/ 5/ 9ی دیگر با تاریخ  این نامه، به نامه  رد

ی آقای  به وسیله  1329تر از تاریخ  چوبی منقوش، چند سال قبل  شود دراز محتوای این نامه مشخص می  شود.می

اهالی دهدشت، از محل خارج گردید و به مرکز )تهران( منتقل شد. زندی رییس سابق فرهنگ بهبهان بدون رضایت  

نامه تاریخ  آقای حسینی در طی  را حادثه  1329ای در  از وزیر فرهنگ،  ای غیر منتظره قلمداد میاین عمل  کند و 

 حمزه در دهدشت را دارد. به محل اصلی خود یعنی امامزاده  در تقاضای بازگشت
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 ، منبع: کتابخانه ملی ایران 1329زاده حمزه دهدشت از محل، سال امام رِد خارج کردنگزارش .1تصویر

 باز هم با امضای سید طالب حسینی خطاب به وزیر فرهنگ وقت چنین آمده است:  2/1330/ 3دیگر در تاریخ  نامه

اتفاق   به  قبل(  )چند سال  تصدیش  زمان  بهبهان  فرهنگ شهرستان  رییس سابق  زندی  نام  آقای حسینعلی  رمضان 

مستخدم اداره فرهنگ که فعال هم مستخدم و شاهد قضیه است، در محل دهدشت حضور داشته و در غیاب ساکنین  

ه نیز  امامزاد  دهدشت مراجعه و پس از مشاهده درِ  السالممحلی دهدشت نیز به محل ضریح مقدس امامزاده حمزه علیه

شود بالفاصله با وسایل الزم )حمل  ضان از محل ضریح خارج میمزبور با ضربه کلنگ رم   به رمضان دستور داده که درِ

اقدامات مقتضی در قبال    [..]گردد. اینک  قاطر عبداهلل خان( به بهبهان فرستاده و بعد از مدتی نیز به مرکز حمل می

براین برای  گیرد. بنامذکور و حمل آن به بهبهان انجام می  محترم کل اوقاف نسبت به وصول درِ  تشریک مساعی اداره

اطالعات خود را زیرا مرقوم   [..]نماید که در این  اینجانب از آقایان مطلعین و معتبرین محلی تحصیل شهادت می [..]

 ( 2)تصویرسید طالب حسینی دهدشتی متولی  1330/ 3/2و امضا فرمایید  

امامزاده    رهنگ بهبهان، درِ زندی رییس سابق فدهند که حسینعلی  در پایان اهالی و بزرگان منطقه دهدشت گواهی می

 شاهد ماجرا بودند. خصاًحمزه را به بهبهان حمل کرده و برخی هم ش 
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 ی، سید ابوتراب احمد پناهمهسا تندرو، محمد خزای

 

 ، منبع: موسوی نژاد سوق1330دن درِ امامزاده حمزه دهدشت سال استعالم و استشهادنامه به سرقت بر .2تصویر 

 باشد:خطاب به وزیر فرهنگ به شرح زیر می 1335ی بعدی مربوط به سال نامه

هم عرض شد آقای حسینعلی زندی   که قبالًطوری هب  922ریاست محترم اداره اوقاف بهبهان عطف به نامه    35/ 2/10

موقوفه امامزاده حمزه دهدشت را در غیاب ساکنین از محل ورودی امامزاده    سابق فرهنگ بهبهان دستور داد درِ  رییس

سابقه حملِ   [..]وسیله رمضان نام مستخدم به بهبهان فرستاد و بالفاصله آنرا بمرکز حمل داشته و نسبت به  هکنده و ب

و    39918و    43080و    7727و    9488و    6/4/294های  از طریق فرهنگ بهبهان و وصول آن مکاتباتی ضمن نامه  در

مزبور در چه    ای دائر بر اینکه درِ لذا سابقه  [..]اداره کل اوقاف بنا به تقاضاهایی وسیله این جانب تسلیم شد    31506

مزبور به    [..]مبنی بر اینکه    [..]باب درب محل استشهادیه محلی  مکانی ضبط است بدست نیامد و موضوع مدارک من

درب از دهدشت به بهبهان نیز رمضان نام مستخدم اداره فرهنگ تنظیم    [..]است و  دستور آقای زندی انجام گرفته  

کل اوقاف تسلیم گردید. لذا اداره محترم کل اوقاف    [..]  30/ 5/4رمضان مذکور طی    30/ 7/2نامه مورخ    [..]  شد و عیناً 

استشهادیه محلی تسلیم این  به    [..]مشاهده و    [..]فرهنگ طهران    [..]  23/4/30تاریخ    6/10441ضمن نامه شماره  

ضمن عرض اینکه درب   هایی گذاشته شد.دربچه  [..]درب مزبور در موزه ایران باستان مشاهده و نزدیک به    [..]جانب  

پایین دارد. در موقع بستن مشاهده خواهد شد و اگر   نیز   [..]مزبور منقوش است و خراشیدگی در  تعمیرش باشد 

الکی نیز حین تحویل به موزه ایران باستان به درب مذکور نصب شد و عنوان  باشد. پمشخصات تعمیرش روشن می

پالک باین شرح است: )درب امامزاده دهدشت وسیله آقای حسینعلی زندی رییس فرهنگ بهبهان بموزه ایران باستان 
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دیه محلی مورخه  عین استشها  [..]باشد و مدارک استشهادیه راجع مدرک  منتقل گردید( درب مذکور در موزه مزبور می

دیگر انعکاس شرح    [..]کل اوقاف تسلیم گردید و    4/30/ 5رمضان خواهد بود. ذیل نامه    30/ 7/2و نامه مورخه    30/ 3/2

رساند  آن میباشد. در خاتم بعرض می  [..]و آثار خراشیدگی در پایین درب و منقوش    [..]در پالک منصوبه بدرب    [..]

از طریق    [..]طبق سوابق و مشخصات مورخه و اعزام    [..]وجود چنین دری در آن مکان باشد    [..]چنانکه موزه مزبور  

به وصول درب مزبور و محل    [..]بسهولت روشن خواهد گردید    [..]نیز    [..]اداره محترم کل اوقاف بموزه ایران باستان  

 عرض شد.  [..]ضمنا رونوشت استشهادیه محلی مزبور  [..]اقدام  [..]آن به بهبهان 

مذکور پس از فرستاده شدن به تهران، در موزه ملی ایران باستان   به این نکته اشاره شده است که درِدر این نامه  

درب امامزاده دهدشت  "آن نصب بود:    به موزه پالکی به این شرح بر  در،مشاهده شده است و هنگام منتقل کردن  

رییس زندی  آقای حسینعلی  م وسیله  به  بهبهان  گردیدفرهنگ  منتقل  باستان  ایران  گف  "وزه  که  همچنین  ته شده 

شود. در آخر آقای حسینی از طریق اداره کل  وجود دارد که هنگام بسته شدن مشاهده می  خراشیدگی در پایینِ در

 کند.ی آن میمذکور را در صورت مشاهدهن باستان درخواست بازگرداندن درِ اوقاف، از موزه ایرا
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 ی، سید ابوتراب احمد پناهمهسا تندرو، محمد خزای

 

 ، منبع: کتابخانه ملی ایران1330ه حمزه دهدشت سال امامزاد درِ خارج کردنگزارش   -3تصویر

توان گفت این در چوبی متعلق به امامزاده حمزه دهدشت است. این  با این تفاسیر و با تکیه بر این اسناد آرشیوی می

 اند. در دارای تزییناتی است که نقش مهمی در هویت بخشی به آن داشته

 های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت شاخصه . 5

در حال حاضر در موزه ملی ایران بخش  ،  (3292شماره موزه:  )  بهبهانکاری، محل کشف  چوبی با تکنیک منبت  این در 

،  5و  4تصاویر باشد. میسانتیمتر  110 در196دو لنگه با ابعاد شود. درِ اسالمی، در قسمت هنر سلجوقی نگهداری می

 نمای بیرون این بنا را منعکس ساخته است. 
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 ،  منبع: نگارندگانامامزاده حمزه ی از بنا یکل ی نما -4یر تصو

 

 نگارندگان. ، منبع:امامزاده حمزه ی بنا در ورودی  ی نما .5یر تصو

کاری شده است. کندهای به خط کوفی  هر لنگه متشکل است از دو مربع در باال و پایین که با نقوش گیاهی و کتیبه

باشد و درون  کاری شده میهای نسخ منبتای با کتیبه ک قاب مستطیل بین این دو مربع وجود دارد که شامل حاشیهی

اند. حاشیه پهن  نگاشته شدهبه خط کوفی    هاشود که کتیبههای دایره و لوزی دیده میاین مستطیل پنج قاب به شکل



های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشتپیشینه و شاخصه 118   

 ی، سید ابوتراب احمد پناهمهسا تندرو، محمد خزای

بسیار ریز و ظریفی پوشیده شده  ساده  ها با خط کوفی  اشیه باریک دور تا دورِ قاببا خط کوفی درشت و ح  دور تا دور

با نقوش   ،مذکور  گرچه درِاند.  کاری شده و سپس به هم متصل گشتهرسد این قطعات جداگانه کندهاست. به نظر می

اما بیشترین سطح درگیا بنابر اطالعات موزه    است.  داده پوشش  ظریف  کوفی و نسخ  های  را کتیبه   هی تزیین شده 

 (.6باشد )تصویرخوردگی و مرمت می، دارای ساییدگی، ترکدری وضعیت درباره

 

 بویه،  منبع: نگارندگان ن مربوط به دوره آل رایا یموجود در موزه مل یدر چوب  -6 ریتصو

تا    363که در آن آثار چوبی ایران بین سالهای    ،"های ایراننوشتهتحقیقی بر چوب"  :عبداهلل قوچانی در مقاله با عنوان

هـ.ق(، لوح چوبی موجود در   363های چوبی موجود در مجموعه رابِنو و موزه عربی قاهره )هـ.ق از جمله لوح  520

هـ.ق و در چوبی   520گالری فریر مربوط به قرن پنجم هـ.ق، پنجره چوبی موجود در موزه ملی ایران مربوط به سال  

ی فارس به موزه رسیده  از منطقه  ظاهرا  کند که این در،می اشاره  بهبهان مورد بحث در این پژ.هش را بررسی نموده،  

را به اوایل قرن پنجم  ، آنروی در  های موجود براما در این مورد تردید وجود دارد. با توجه به سبک و متن کتیبه   .است

    .(53: 1366)قوچانی،  اندهـ.ق نسبت داده

الب هنرهای دینی نیز محسوب  های هنر اسالمی، نمادگرایی یا رمز و تمثیل است که وجه اشتراکی غیکی از ویژگی

شود. طبق این ویژگی هرگز قید به طبیعت که در مرتبه سایه است، وجود ندارد و هر نمادی، حقیقتی ماوراء این  می
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گر  کند. بنابراین در هنر اسالمی رمز و نماد همچون آیینه شفافی است که حقایق عالم ملکوت را جلوهجهان پیدا می

ها،  با تکرار خطوط و پیچش آن در قسمتی از تزیینات این در چوبی، درون اشکال دایره،  (.  10:  1390)حسینی،  سازدمی

ای ایجاد  های ساده ها گره اند و از پیچش آنپر تشکیل شده، خطوط به هم پیوستهمانندی با هشتشکل انتزاعی گل

همچنین    (.Adkinson, 2009: 566)  "استدایره یکی از رازآمیزترین نمادهای بشری و بازتابی از جهان  ".  شده است

عبا  ء الهی و پنج تن آلها اسمااز فضای خالی مرکز این گل، شکل شمسه هشت ضلعی به وجود آمده و داخل شمسه

در هنر اسالمی شمسه ملهم از نقش مدور خورشید، دارای معانی و مفاهیم نمادین فراوانی  (.  7)تصویرکار رفته است به

توان آن را به عنوان نماد الوهیت و نور وحدانیت اشاره کرد. هنرمندان مسلمان در بسیاری از آثار  میباشد. از جمله  می

اند. کثرت در واقع تجلی صفات و اسماء  خود مفهوم کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را به صورت شمسه نشان داده

(. در واقع شکل 132-131:  1382خزایی،  نور ذات وحدانیت است که به صورت اشکال کثیره نمود پیدا کرده است)

هایی است که مفاهیم معمول فاقد  هندسی مفهومی صرف نیست، بلکه تصویر آن هم تصویری بصری و دارای ویژگی

 (.Fischbein, 1987: 114)های فضایی استها هستند؛ بدین معنی که در برگیرنده نمود ذهنی ویژگی آن

              

 .بویه، منبع: نگارندگانموزه ملی ایران مربوط به دوره آل چوبی موجود در با نقش شمسه در ی ارهیاب داتزیینات ق -7تصویر 

توان به دو  طور کلی میایی است و اهمیت فراوان دارد. بهها از خصایص بارز هر نوع بندر معماری اسالمی وجود کتیبه

کتیبه کتیبهنوع  و  مذهبی  مضامین  با  سازندههایی  و  بنا  اطالعات  که  در  هایی  کرد.  تقسیم  دارد،  در خود  را  بنا  ی 

ه اطهار کاربرد بیشتری داشته  های با مضامین مذهبی، آیات قرآنی، اسماء الهی، استفاده از نام پیامبر )ص( و ائمکتیبه 

برای مسلمانان دارد. این  ای  های قرآنی به غیر از زیبایی کالم خداوند معنای ویژهنوشته (.66:  1385)فراست،  است

همهنوشته در  خداوند  حضور  یادآور  ) ها  هستند  امامزاده  مدرسه،  مسجد،  جمله  از  (.   Burckart, 1954: 211جا 

در محیط ائمه  و  پیامبر  اسماء جالله خداوند،  از  استفاده  مذهبی  نگرش  آنبراساس  تقدس  بر  مذهبی  -ها میهای 

 (. 121: 1388)حسینی،  افزاید
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 ی، سید ابوتراب احمد پناهمهسا تندرو، محمد خزای

کار رفته شامل: اسامی پنج  به  کوفی  های کنند. کتیبه چوبی بهبهان، نقش پررنگی در تزیینات آن ایفا می  درهای  کتیبه 

در    هایی در رابطه با حاکم وقتکتیبه عبا و اسماء الهی در پنج قاب دایره و لوزی در هر لنگه به شکل قرینه،  تن آل 

سوره    52تا    1دیه دورتا دور چارچوب، آیه  توبه از صحیفه سجا از دعای  چهار قاب مستطیل در باال و پایین در،  قسمتی  

دعای امام زمان    باشد. تنها کتیبه به خط نسخ حاوی می  که به شدت آسیب دیده است،  های دردور تا دور قابیس  

به کار رفته است. برروی لنگه سمت راست در، درون چهار قاب دایره که    )عج( )اللهم ارزقنا( درون قاب مستطیل وسط

عبا  با اشکال گیاهی و هشت گره به یک شمسه هشت ضلعی در مرکز رسیده است و یک قاب لوزی، اسامی پنج تن آل

 به ترتیب زیر نوشته شده است: 

چوبی موجود در گالری    مثال یکی از این آثار، درطور  هب استفاده از این نوع کتیبه در بناهای شیعیان بسیار رایج بود.  

 .شده استبر سطح در حک عبا به خط کوفی باشد که از اسامی پنج تن آلفریر مربوط به قرن پنجم هجری می

 زیر نوشته شده است:به ترتیب  های سمت راست،ی قاب برروی لنگه سمت چپ، به شکل قرینه

 .( 8ا سبحان )تصویررا، السطان و ییا حنان، یا منان، الزه 

 شود.درون قاب لوزی به شکل قرینه روی دو لنگه در یک ردیف دیده می "الزهرا"و " فاطمه  "کتیبه 

           

وجود در موزه ملی ایران، اسامی پنج تن آل عبا به خط کوفی و بازسازی آن، متعلق به در چوبی بهبهان مو  یاله ءاسما بهیکت -8ریتصو

 منبع: نگارندگان .بویهدوره آل 
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کتیبه بعدی مربوط به قسمتی از دعای توبه صحیفه سجادیه امام سجاد )ع( حاوی  »اللهم یا من یصفه نعث الواصفین  

باشد. این کتیبه دور تا دور دو لنگه در، با خط کوفی درشت مزین با نقوش  و یا من ال یجاوزه رجا الراجین و...« می 

 (. 9رکاری شده است )تصویگیاهی منبت

 

وجود در موزه ملی ایران، امام سجاد)ع( به خط کوفی گلدار، متعلق به در چوبی منسوب به بهبهان، متوبه  ی دعا  بهیشروع کت -9 ریتصو

 .بویه منبع: نگارندگاندوره آل 

چوبی  شود. لوح  قابل ذکر است دعاهای صحیفه سجادیه از مهمترین ادعیه است که در آثار هنری شیعی دیده می

( رابِنو  مجموعه  در  آل363موجود  آثار چوبی  از  دیگر  نمونه  میهـ.ق(  در  بویه  دعاهای صحیفه سجادیه  از  که  باشد 

 نگاری آن به کار رفته است.کتیبه

»بسم اهلل الرحمن الرحیم یس  حاوی    52تا  1های مربع و مستطیل دو لنگه با سوره یس آیه  دور تا دور تمام قاب

کاری شده است. این به خط کوفی ساده به صورت ریز و ظریف منبت   والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ...« 

 (. 10هایی آن از بین رفته است )تصویر کتیبه به شدت آسیب دیده و بعضی قسمت

 

 بویه،وجود در موزه ملی ایران، دوره آل شروع کتیبه سوره یس به خط کوفی ساده، متعلق به در چوبی منسوب به بهبهان، م -10تصویر 

 . منبع: نگارندگان

های  در حاشیه قاب  »اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و...« دعای اللهم الرزقنای امام زمان )عج( حاوی  

کاری شده است. حضور این دعا در قالب کتیبه در نمونه آثار شیعی که  لنگه به خط نسخ منبت مستطیل وسط هر دو  

 (. 11باشد )تصویر تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته بسیار نادر می

 

بویه، دوره آل وجود در موزه ملی ایران، به خط نسخ، متعلق به در چوبی منسوب به بهبهان، مامام زمان  ی دعا بهی شروع کت-11یر تصو

 . منبع: نگارندگان
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 ی، سید ابوتراب احمد پناهمهسا تندرو، محمد خزای

تاریخی در، نقر وکه زمینه آندرون چهار قاب مربع به خط کوفی    کتیبه  با نقوش گیاهی تزیین شده  به دلیل    ها 

دلیل اشاره    فوق به(. متن کتیبه  12باشد )تصویرهای ایجاد شده و صدمات زیاد، متن به سختی قابل خواندن میترک 

 به شخصی که سفارش ساخت بنا و در را داده بسیار ارزشمند است.

      

بویه، ملی ایران، دوره آل موجود در موزه  بهبهان   یدر چوب ی حاوی نام سفارش دهنده به خط کوفی، متعلق بهخیتار بهیکت -12ریتصو

 . منبع: نگارندگان

جا شده است.  هگر جابدلیل عدم خوانش صحیح مرمتاحتماال در هنگام مرمت بهدر چهار مربع  کتیبه  ترتیب متن این  

 صورت عبارت زیر باشد:بایستی بهترتیب درست کتیبه می

 امر بعماره/هذا المقام الشریف/ ملک المعالی

 محب آل طه/ و یس عز الدنیا و/ الدین ادام اهلل/ عمره  

 االمیرا کهف االنام/ مالذ الغربا و اال/ تقیا 

 ملک فوالد/ ظل العالم ]ناصر؟[ ا/ سالم و المسلمین.

ق،  فو  شود که بنای امامزاده حمزه و درِمشخص می  تاکنون توسط شخصی خوانده نشده بودها که  با خوانش کل کتیبه 

 به دستور ملک فوالد یا همان ابومنصور فوالدستون ساخته شده است.

ابومنصور بن  "این نام برای    " تاریخ گزیده" کتاب  های تاریخی از جمله  کتابدر  که  در کتیبه آورده شده    ملک فوالد نام  

کار رفته  به  ( 425:  1364)مستوفی،  "  الدوله بن بویهالدوله بن بهاالدوله بن عضدالدوله بن رکنلدین بن سلطاناعماد

 است.
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بویه می ابوکالینجار  پسر  فوالد ستون  نام"باشد.  ابومنصور  به  داشت  پسر  امیر  ابوکالینجار شش  رحیم،  های: سلطان 

: 1385)ابن اثیر،    "ابومنصور فُالستون )فوالدستون(، ابوطالب کامروا، ابومظفر بهرام، ابوعلی کیخسرو، ابوسعد خسروشاه

ستون شیراز  مردم بغداد بر پسرش ابونصر خسروفیروز که ملک رحیم لقب یافت بیعت نمودند. ابومنصور فوالد    (.5790

ملک رحیم، برادر دیگر خود ابوسعد را بر سر او  "(. اما برادرش  417:1395را تصاحب نمود )پیرنیا، اقبال آشتیانی،  

ستون پس از مدتی جنگ و گریز  فوالد  441یم خطبه خواند. در سال  فرستاد و شیراز را از او گرفت و به نام ملک رح

(. بنابر  625:1380)میرخواند،  "و ملک رحیم و سپس به نام خود خواند  بکبه شیراز بازگشت و خطبه به نام طغرل

ابن شبانکاره ملقب  هجری توسط حسن  448بلخی درکتاب فارسنامه، سرانجام ابومنصور فوالد ستون در سال  نوشته ابن

بلخی، ات یافت )ابنجا وفای در فارس زندانی شد و در همان به  فضلویه که سپاهی علیه فوالد ستون گرد آورد، در قلعه

1384 :166 .) 

 گیری نتیجه

تاریخ گذاشته است. دوره آل تأثیری عمیقی بر هنر و میراث فرهنگی در طول  بویه به دلیل استیالی  مذهب شیعه 

های موجود در  باشد. کتیبهمذهب تشیع و معرفی آن به عنوان مذهب رسمی، دارای آثار هنری شیعی ارزشمندی می

دهنده اعتقاد سازنده و  عبا و دعای توبه از صحیفه سجادیه امام سجاد )ع(، نشاناسامی پنج تن آل   درب مذکور مانند:

بویه  ها از جمله مضامینی هستند که در هنر شیعی دوره آلدهنده درب و بنا به مذهب شیعه است. متون کتیبهسفارش

هجری دعایی از صحیفه سجادیه  363مربوط به سال  که در لوح چوبی موجود در مجموعه رابِنو  طوری کاربرد داشتند. به

باشد که از اسامی  بویه مربوط به قرن پنجم هجری موجود در گالری فریر میبه کار رفته است. نمونه دیگر لوح چوبی آل

للهم های به کار رفته در این در، حاوی دعای )انگاری استفاده کرده است.  یکی دیگر از کتیبهعبا در کتیبهپنج تن آل 

باشد که این حضور این دعا در قالب کتیبه در نمونه آثار شیعی که تاکنون مورد مطالعه  ارزقنا( امام زمان )عج(  می

های بخش تاریخی درِ مذکور، مشخص شد که این در، یکی دیگر  باشد. پس از خوانش کتیبه قرار گرفته بسیار نادر می

بویه در فارس و منطقه  ابومنصور فوالد ستون پسر ابوکالینجار، آخرین پادشاه آلبویه مربوط به حکومت  از آثار چوبی آل 

باشد. پس از بررسی مدارک و اسناد موجود مشخص شد که این در، به  هجری می  448تا    440های  ارجان بین سال 

ا مشخصات درِ مورد  بنای امامزاده حمزه در شهرستان دهدشت تعلق دارد. توصیفِ در از طرف متولی امامزاده حمزه ب

بررسی موجود در موزه ملی ایران همسان است. در اسناد موجود به این نکته اشاره شده که درِ امامزاده حمزه در موزه  

اند. از  ملی ایران دیده شده است. از لحاظ زمانی بنای امامزاده حمزه و درِ مذکور در یک دوره تاریخی ساخته شده

هـ.ش توسط رئیس سابق فرهنگ بهبهان به موزه ملی ایران تحویل داده شد    1329سال  آنجایی که این در، در حدود  

 نام شهرستان بهبهان در موزه ثبت گردید.
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