پیشینه و شاخصههای بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت از دوره آل-
بویه (محفوظ در موزه ملی ایران)

چکیده
هر دوره تاریخی دارای ویژگیهایی از نظر معماری و سبک تزیینات است .بررسی این ویژگیها در بازشناسی آثار
متعلق به ادوار مختلف مؤثر است .یکی از آثار موجود در موزه ملی ایران ،در چوبی است که مختصات زمانی و مکانیِ
دقیق آن نامشخص است .در چوبی به شماره  3292یکی از آثار نفیس موزه ملی ایران بشمار میرود که اطالعات
چندانی از آن در دست نیست .براساس اطالعات موزه ،در چوبی متعلق به قرن پنجم هـ.ق و منسوب به شهر بهبهان
میباشد .مسئلهای که می توان اینجا مطرح کرد نقش واکاوی تزیینات موجود در این در چوبی برای شناخت ماهیت
دقیق آن است .این در ،مربوط به اواخر سده چهارم و یا اوایل سده پنجم هـ.ق و متعلق به دوره حکومت آلبویه
باشد .بر روی این در و کتیبههای آن اسامی پنج تن آلعبا و اسماء الهی ،قسمتی از دعای توبه صحیفه سجادیه ،آیه
 1تا  52سوره یس ،قسمتی از دعای امام زمان(عج) (اللهم ارزقنا) و نوشتههایی در رابطه با حاکم وقت در چهار قاب،
دیده میشود .این پژوهش به روش تاریخی ،توصیفی و تحلیلی انجام شده است .یافتههای پژوهش حاکی از این است
که در چوبی ،به فرمان آخرین حکمران آلبویه در منطقه فارس ،بین سالهای 440تا  448هـ.ق ساخته شده است.
اسناد موجود در مورد درِ گمشده امامزاده حمزه در دهه 1320ش .توسط متولی آن به وزیر فرهنگ وقت ،عامل مؤثر
در گمانه زنی شناسایی مکان اصلی در را فراهم نمود .با بررسی اسناد موجود مشخص شد که درِ فوق به امامزاده
حمزه دهدشت در شصت کیلومتری بهبهان تعلق دارد .پژوهش فوق با روشن نمودن وضعیت تاریخی و مکانی در و
بررسی شاخصههای بصری تزیینات آن ،این در را به عنوان اثر ارزشمند هنر شیعی آل بویه در سده پنجم هـ.ق
معرفی میکند.
اهداف پژوهش:
.1بررسی پیشینه تاریخی و هویتیِ در چوبی موجود در موزه ملی ایران.
.2واکاوی شاخصههای تزئینات بصری موجود در چوبی مقبره امامزاده دهدشت.
سؤاالت:
.1در چوبی موجود در موزه ملی ایران دارای چه هویت زمانی و مکانی است؟
-2در چوبی موجود در موزه ملی ایران دارای چه شاخصههایی در تزیینات بصری است؟

واژگان کلیدی :در چوبی ،آلبویه ،کتیبه ،امامزاده حمزه دهدشت ،تزیینات بصری.

مقدمه
هر منطقه جغرافیایی متناسب با اهمیت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ،وارث یک حافظه تاریخی است .منطقه جنوب
و جنوبشرقی ایران که در دوره هایی از تاریخ ،محل حکمرانان شیعی مذهب بوده ،دارای آثار ارزشمندی با مضامین
شیعی می باشد که این آثار منبعی موثق در تاریخ و هنر تشیع محسوب میشوند .این آثار هنری شیعی علیرغم
ارزشهای هنری و اهمیتی که در تاریخ هنر اسالمی ایران دارند ،اساس ًا به درستی مورد مطالعه قرار نگرفته و منابع
نسبتا کمتری از آن ها در دست است .یکی از این آثار ارزشمند تاریخی ،در چوبی موجود در موزه ملی ایران (به
شماره موزه  )3292است که محل کشف آن را شهرستان بهبهان ذکر کردهاند .این درِ دولنگه با نقوش گیاهی و
خطوط عالی کوفی و نسخ منبت کاری شده است .هر لنگه به سه بخش با کادرهای مربع و مستطیل تقسیم شده و
درون قاب مستطیل ،پنج عدد قاب دایره و لوزی به کار رفته است .درون قابها و حاشیهها کتیبههایی به خط کوفی
و نسخ وجود دارد .با بررسی ویژگی های تزیینی و منبت ،د ِر مذکور را به سده پنجم هجری (یازدهم میالدی) نسبت
دادهاند .به دلیل آسیب هایی که به در وارد شده ،تا قبل از این پژوهش ،بخشی از کتیبههای آن به خوبی خوانده
نشده و مطالعه جامعی در این خصوص صورت نپذیرفته استبنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع منجر به اتخاذ
آن برای پژوهش گردید.
درخصوص موضوع این پژوهش تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است .با این حال مقاالتی درباره آثار
هنری این منطقه نوشته شده است .سید علی موسوینژاد سوق ( )1385در کتاب" :ستارگان پراکنده اسالم زمین"،
در معرفی بقعه امامزاده حمزه دهدشت اسناد و شواهدی در خصوص درِ گمشده امامزاده بیان میکند که میتواند با
درِ مورد اشاره ارتباط داشته باشد .مهرانگیز کرمی مهربان( )1393در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان:
"پژوهشی در ویژگیهای معماری و کاربری مجموعه بناهای بافت صفوی دهدشت (بالد شاپور) استان کهگیلویه و
بویر احمد" به معرفی بناهای شهرستان دهدشت و بررسی معماری آنها پرداخته است که برای یافتن محل دقیق در،
میتوان از این اطالعات بهره برد .عبداهلل قوچانی ( )1366در مقالهای با عنوان" :تحقیقی بر چوب نوشتههای ایران"
به این در اشاره نموده و بخشهایی از کتیبههای آنرا بازخوانی کرده است اما کتیبههای مربوط به بخش تاریخی
خوانده نشده است .قباد کیانمهر( )1383در رساله دکتری خود با عنوان" :ارزشهای زیباییشناسی منبتکاری عصر
صفوی" ،اشاره کوتاهی به این در کرده و آن را با توجه به نوع تکنیک منبتکاری جزو آثار مربوط به سده پنجم هـ.ق
معرفی می کند .منابع دیگری هم به این در اشاره کوتاهی دارند که اطالعات قابل قبولی را ارائه نمیدهند .در آثار ذکر
شده به اثر هنری مورد بحث در این پژوهش اشارهای نشده است لذا نگارندگان در صدد هستند با روش توصیفی و با
تحلیلی و با تکیه بر دادههای میدانی و کتابخانهای به بررسی ماهیت زمانی و مکانی این اثر بپردازند.

نتیجهگیری
مذهب شیعه تأثیری عمیقی بر هنر و میراث فرهنگی در طول تاریخ گذاشته است .دوره آلبویه به دلیل استیالی
مذهب تشیع و معرفی آن به عنوان مذهب رسمی ،دارای آثار هنری شیعی ارزشمندی میباشد .کتیبههای موجود در
درب مذکور مانند :اسامی پنج تن آل عبا و دعای توبه از صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) ،نشاندهنده اعتقاد سازنده و
سفارشدهنده درب و بنا به مذهب شیعه است .متون کتیبهها از جمله مضامینی هستند که در هنر شیعی دوره آل-
بویه کاربرد داشتند .بهطوریکه در لوح چوبی موجود در مجموعه رابِنو مربوط به سال 363هجری دعایی از صحیفه
سجادیه به کار رفته است .نمونه دیگر لوح چوبی آل بویه مربوط به قرن پنجم هجری موجود در گالری فریر میباشد
که از اسامی پنج تن آلعبا در کتیبهنگاری استفاده کرده است .یکی دیگر از کتیبههای به کار رفته در این در ،حاوی
دعای (اللهم ارزقنا) امام زمان (عج) می باشد که این حضور این دعا در قالب کتیبه در نمونه آثار شیعی که تاکنون
مورد مطالعه قرار گرفته بسیار نادر میباشد .پس از خوانش کتیبههای بخش تاریخی درِ مذکور ،مشخص شد که این
در ،یکی دیگر از آثار چوبی آل بویه مربوط به حکومت ابومنصور فوالد ستون پسر ابوکالینجار ،آخرین پادشاه آلبویه
در فارس و منطقه ارجان بین سالهای  440تا  448هجری میباشد .پس از بررسی مدارک و اسناد موجود مشخص
ف در از طرف متولی امامزاده حمزه با
شد که این در ،به بنای امامزاده حمزه در شهرستان دهدشت تعلق دارد .توصی ِ
مشخصات درِ مورد بررسی موجود در موزه ملی ایران همسان است .در اسناد موجود به این نکته اشاره شده که درِ
امامزاده حمزه در موزه ملی ایران دیده شده است .از لحاظ زمانی بنای امامزاده حمزه و درِ مذکور در یک دوره
تاریخی ساخته شدهاند .از آنجایی که این در ،در حدود سال  1329هـ.ش توسط رئیس سابق فرهنگ بهبهان به موزه
ملی ایران تحویل داده شد نام شهرستان بهبهان در موزه ثبت گردید.
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