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 1دانشجوی دکتری فلسفۀ هنر ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2مدرس هنر و کارشناس مسئول پژوهش ،دانشگاه فرهنگیان ،همدان ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
مقالۀ پژوهشی

از عناصر اصلي و باارزشي كه نقش اساسي و بنيادي در انتقال فرهنگ بومي ايفا ميكند ،بيشك معماري هر منطقه را
میتوان نام برد كه در جهان مدرن امروزي ،با ظهور ّفناوری و پيشرفت آن ،بسياري از اين ارزشها و الگوهاي فرهنگي

تاریخ دریافت:

ايرانی ـ اسالمي در معماري بومي ايران به فراموشي سپرده شده است .هدف از اين پژوهش بررسی نشانهها و آثار

1400/10/6
تاریخ پذیرش:
1401/4/11
واژگان کلیدی:

حکمت هنر اسالمي
معماري ايراني
معماري بومي
گنبد علويان
آرامگاه ابن سينا

حکمت هنر اسالمي در معماري بومي ايران در دو بنای ماندگار شهر همدان ـ گنبد علويان و آرامگاه ابن سينا ـ است.
در راستاي دستيابي به اين هدف ،در اين نوشتار به شيوة توصيفی ـ تحليلي به نشانههای حکمت هنر اسالمي و تجلي
آن در معماري بومي اين دو بنا پرداخته شده است .اين تجلی را در عناصری چون ،فرم ،بافت ،رنگ ،مصالح و نقوش
تزئينی میتوان جستوجو كرد .يافتههای پژوهش حاكی از وجود نشانههای يادشده در هر دو بنا است؛ اما گنبد علويان،
به علت داشتن ويژگیهای فرعی ،نحوۀ پيدايش و تکامل بنا ،اين ارتباط را بهتر نشان میدهد .در نهايت ،شايان توجه
است كه راز اصالت و ارزش معماري سنتي ايران توجه به معماري بومي و فرهنگ و هنر اسالمي بوده است.
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مقدمه
در جهان امروز و با ظهور مدرنيته و پيشرفت ّفناوری ،بسياري از ارزشها و الگوهاي فرهنگي ايرانی ـ اسالمي در معماري بومي ايران به حاشيه
رفته و فراموش شده است؛ اين درحالي است كه هر انديشۀ معماري بايد در ادامۀ انديشهها ،اهداف و الگوهاي گذشته باشد (قهرمانی.)1396 ،
از طرفي معماري ،يکي از كهنترين هنرهاي بشري ،از اولين هنرهايي است كه با مفاهيم اسالمي سازگار شده است و منبعي كامل از آموزهها و
الگوهاي باارزش براي زندگي امروزۀ مردم اين سرزمين و معماري معاصر ايران بهشمار میآيد .معماري بومي هر نقطهاي از اين سرزمين از
يكسو از فرهنگ غني گذشته نشئت گرفته است و از طرفي با آموزههاي اسالمي و ديني ايرانيان تکامل يافته است .پيام هنر اسالمي زنده نگهداشتن
ارزشها و آرمان هاي انساني و هدفمندساختن زندگي او كه همانا شناخت هستي و وجود خود و در مرتبههاي باالتر شناخت خدا و ارتباط با
اوست و در اين راستا تمام كثرتها در حوزۀ نظمي بديع به وحدت تبديل شده كه اين همان حکمت هنر اسالمي است (قهرمانی.)1396 ،
ساخت بناهای آرامگاهی در معماری دوران اسالمی ،بهمنزلۀ جلوهای از باورها و آيينهای مربوط به پاسداشت مردگان ،توأم با ساخت
ساير بناهای مذهبی ديگر ازجمله مساجد آغاز شد و تقريبا بهموازات آن پيش رفت .شيوههای گوناگون ساخت اين مقابر از نظر ساختاری تحت
تأثير عوامل فرهنگی و مادی ،مسيری همگام با آيينها و باورهای جامعه پيموده است.
گنبد علويان يکی از شاهکارهای معماری و گچبری پس از اسالم در همدان و به قولی مهمترين اثر باستانی دورۀ اسالمی در شهر همدان
است .اين بنا نشانگر معماری محاسبهگرايانه و پيشرفتهای است كه با تلفيق و تركيب دو شيوۀ تزيينی مجزا (آجركاری و گچبری) سبک و شيوهای
منسجم را به نمايش گذاشته است .در اين بنا ،تزيينات بديع و متنوع آجری در نمای بيرونی و تزيينات پركار و چنداليۀ گچی در داخل خودنمايی
میكنند كه در كمتر بنايی میتوان نظيری برای آن يافت .درخصوص آرامگاه بوعلی میتوان گفت كه جنبۀ فرمی و ظاهری فرهنگ با استفاده از
فرمهای معماری آرامگاهی و نوآوری آن ،با توجه به فرهنگ زمانه و تأثير مدرنيسم در معماری ،تحقق يافته است و جنبۀ محتوايی آن با استفاده
از رموز و استعارات بهكاررفته در بنا تحقق و تجلی يافته است.

پرسش پژوهش
هدف از پژوهش پاسخ به اين پرسش است كه نشانههای هنر اسالمی در معماری بومی همدان -گنبد علويان و آرامگاه ابن سينا -كدام است؟
اگر بپذيريم معماري و شهرسازي سنتي پديدهاي است با ريشههايي در پهنۀ تجربهها و سليقهها و دانش آدميان ،كه فقط در ژرفاي
انديشههاي دور و نزديك انسان قابل شناخت است ،يا معماري سنتي ديروز فقط براي ديروز ساخته نشده است بلکه زادۀ لحظهاي از تاريخ
انسانها است كه سر در گذشته و دست در آينده دارد ،اين پرسش مطرح میشود كه از آنچه برجای مانده است چه چيزهايی میتواند به امروز
تعلق داشته باشد و چه چيزهاي براي فردا ماندگار خواهد بود.

درآمدي بر مفهوم حکمت هنر اسالمي
هنر اسالمي مبتني بر معرفتي است كه خود سرشت روحاني دارد؛ معرفتي كه استادان سنتي هنر اسالمي آن را «حکمت» نام نهادهاند .چون در
سنت اسالمي ،با صبغۀ عرفاني روحانيت آن ،خردمندي و روحانيت از هم جداييناپذيرند و وجوه يك حقيقت بهشمار میآيند؛ حکمتي كه هنر
اسالمي بر آن استوار است چيزي جز جنبة خردمندانۀ خود روحانيت نيست (نصر .)1386 ،سيد حسين نصر در روند تعريف هنر اسالمي به
تعريف حکمت میرسد .او بين طبيعت بهمنزلۀ محصول الهي و هنر اسالمي بهمنزلۀ محصول انساني تناظري قائل است كه ناشي از سرشت و
طبيعت هنر اسالمي است .اين سرشت «ذكر الهي است» .از نظر وي ،طبيعت محمل ذكر خداوندگار و هنر اسالمي نيز محمل ذكر «احد» است.
او در روند اين تعريف ،حکمت را تنها دانشي می داند كه ياراي شناخت هنر اسالمي را دارد؛ چرا كه حکمت واجد الهام فرافردي است كه نهايتا
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به «او» باز میگردد و در اين باره میگويد« :اگر طبيعت يك محمل ياد خدا يا ذكر است ،از آن روست كه خالق آن صانع الهي بوده است ،چنانكه
يکي از اسماء خدا صانع است .صانع به معناي سازنده يا صنعتگر است و اگر هنر اسالمي میتواند محمل ذكر"احد" قرار گيرد ،به اين دليل است
كه اگرچه خالق آن انسان است اما از نوعي الهام فرافردي و حکمت ناشي ميشود كه به "او" باز میگردد( ».نصر ،1375 ،ص .)18-16

درآمدي بر معماري اسالمي
معماري اسالمي برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غناي تمدن اسالم را با بهرهگيري از روح معنويت نشان میدهد ،به گونهاي كه اعتقاد به
توحيد و ايمان به تعاليم اسالم به عنوان انديشۀ زيباييشناسي دين اسالم در معماري اسالمي تجلي میبايد .ارتباط معماري با دين اسالم نشانۀ
اعتقاد به توحيد ،ايمان و عمل به آموزهها و تعاليم دين اسالم است .انديشۀ توحيدي مبني بر اعتقاد به خداي واحد سبکي بود كه در اكثر هنرهاي
اسالمي بهعنوان موضوعي بکر بهكار ميرفت (شفيعي ناطق .)١٣٩١ ،هنر معماری اسالمی هنری است كه بر پايۀ دين گام برمیدارد .ميراث
معماری اسالمی ثروتی تمدنی بهشمار میرود كه با توجه به شرايط عصر و تحوالت تمدنی ،ويژگیهای خاص خود را بر اساس نگاه و ديد
معنوی و دينی خود حفظ كرده است  .ازآنجاكه هنر معماری نشانگر هويت فرهنگی و تمدنی به همراه ويژگیهای ابداعی و زيبايی بهشمار
میرود ،بايد اصالت معماری اسالمی را در دين اسالم جست (شريعتی .)1392 ،معمار مسلمان میداند خداوند متعال صاحب جالل و اكرام
است و درعينحال جميل است و جمال را دوست دارد .همچنين اعتقاد دارد هدف از زندگي دنيوي رجعت به سوي خداوند و رسيدن به كمال
است .پس اثر خود را بر سه پايۀ جمال ،جالل و كمال استوار میسازد .آنچه در نقوش و تزيين بناي اسالمي جلوهگر است ،جمال خوانده میشود
و به آنچه به ابعاد و كشش سطوح و به تركيببندی (كمپوزيسيون) احجام توجه دارد جالل اطالق میشود .اگر اين شيوه از معماري در جهت
محتواي معنوي و تلفيق با مباني اسالمي و در قالب كبريايي باشد به آن كمال گويند (دهشيدي.)١٣٨٩ ،
اصول معماري اسالمي در جدول  1خالصه شده است.
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جدول  :1اصول معماري اسالمي (دهشیدی)1389 ،
مؤلفههاي تأثیرگذار

اصول معماري و شهرسازي اسالمي

تقارن :وحدت در محوريت با مركزيت
تناسب :وحدت در ابعاد و اندازهها
توازن :وحدت در هارمونيها
توحيد

يکي گفتن به زبان ،يکي ديدن ،يکي شدن وجود
خدا؛ يعني كمال هنر

تعادل :ايجاد وحدت در حجمها و وزنها
توافق :وحدت در عمل و فکر و در انتخاب عملکرد معماري
تطابق :ايجاد وحدت با طبيعت و ساختمان
تشابه :همان وحدت در شکل است
تجانس :وحدت در جنس و صفت است
تساوي :در همه چيز
ساده و بيپيرايه و به دور از اسراف
آب نشانۀّ پاكي

اخالص

خلوص فقط بايد براي خدا باشد.

نور نشانۀ خلوص و پاكي

بايد از هرچه زشتي و پليدي است دور باشد

همۀ اماكن اشاره به آسمان دارند :گنبدها ،دور قوسها و...

همه چيز بايد زيبا باشد

مصالح انتخابشده و فرمهاي انتخابي بايد خود ايستا باشند
رعايت تناسبات
عدم استفاده از تصاوير جانوري خصوصا انساني

علم

مسلمانان در همۀ زمينههاي علمي صاحبنظر

استفاده از هندسه (كاربرد انواع خطوط ،انواع اسليمي و نقوش

بودهاند ،چه در علم و فنون و فيزيك و شيمي و

آنها ،محاسبۀ نيارش بناها و)...

رياضيات و چه در زمينۀ علوم و معرفت اسالمي

استفاده از رياضيات

معماري اسالمي معماري قهرماني است كه
حيا يا حجاب

حركت دارد ،منتها در درون
سکوت و آرامشي در بيرون دارد ،ولي درونش پر

ارزشنهادن به زندگي شخصي و حرمت آن

از غوغاست كه در بيرون انعکاس ندارد
اقتصاد

در قرآن كريم آمده است خداوند مسرفين را
دوست ندارد

پرهيز از اسراف در بهكاربردن مصالح ،احداث فضاي بيهوده

استفاده از نمادهاي يك شهر اسالمي (مسجد
و)...
عبادت و احترام

اماكن به دور از هر گونه ناپاكي
سلسلهمراتب حركتي براي اماكن مذهبي
تطابق محورهاي اصلي بنا در جهت قبله
در بناهاي اسالمي سعي شده بهطور مداوم ذكر

ذكر

خدا باشد يا به نحوي ذكر خدا را به مردم
يادآوري كند
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درآمدي بر معماري ایران
معماري دستاورد مصالح ساختماني و عملکردهاي گوناگون و شرايط اجتماعي نيست .معماري در گذشت زمان دستخوش دگرگوني شده است.
روحيۀ هر دورۀ تاريخي زندگي اجتماعي ،مذهب ،علم و هنر آن دوره را تسخير میكند .معماري نوين هنگامي پديد نيامد كه اسکلت فلزي و
ساختمانهاي بتنآرمه بهوجود آمدند ،بلکه هنگامي پديد آمد كه روحيۀ نويني ظهور آن را ايجاب میكرد (آلپاگو نوولو ١و همکاران)١٣٨٤ ،
اعتقاد ما بر اين است كه در معماري ايران چنان قدرتي از تجلي معنويات ديده میشود كه جز حاكي از بيشترين پيوند با فرهنگ زندۀ
مردمان اين سرزمين نتواند بود (آلپاگو نوولو و همکاران.)١٣٨٤ ،
دروننگري فرهنگ معماري ايران در واقع توجه به ويژگیها و نيروهايي است كه در پس شکل هر عنصري نهفته است؛ آن انرژي كه
میتواند هر چيزي را به چيز ديگری بدل سازد .توانهاي بالقوۀ نهفته در پس شکلها است كه در ارتباطي پيوسته با انسان ،پويايي واقعي معماري
و فضاي ساختهشده را به همراه دارد .ازاينرو ،آنچه را معماري امروز در پي شناخت آن بهعنوان ضرورت برآمده معرفتي است كه فرهنگ معماري
ايران با تمامي ابعادش در اختيار ما قرار داده است .ويژگی پيامدهي نشانهها و نمادها ،در شهر و روستا ،بهمنزلۀ عاملی ارتباطي ،پيوسته داراي
آنچنان تواني است كه شخصيت و هويت مکان را معرفي میكند .برای مثال ،وجود بازارها ،بناهاي مذهبي و يادگارها و نقش فرهنگي آنها ،در
شهر و روستا ،زمينۀ ارتباط پيوستۀ مردم را با محيط فراهم میآورد؛ چرا كه ديدگاه اين نمادها بر راستاي هر كوچه نمايانگر اهميت اين مفهوم در
بطن جامعه است (آلپاگو نوولو و همکاران.)١٣٨٤ ،

درآمدي بر معماري بومي
معماري بومي نخستينبار در سال  ١٨٣٩در انگلستان بهكار رفت .معماري «خودجوش» ،ابداع جوزپه پاگانو ،اولين نام براي اين پديدۀ معماري
بود .او در تحليلي از اين واژه چنين مینويسد :منظور از خودجوش تصادفيبودن آن نيست ،بلکه طبيعيبودن آن است و هرگونه گزينش در نهايت
سختگيري به عمل میآيد؛ اين برخاسته از ضرورتهاي معين است .ضرورتهايي كه فقط حامل جنبههاي مادي و عملکردي نيستند (آلپاگو
نوولو .)١٣٨٤ ،معماري بومي با استفاده از پتانسيلها و دانش توليدشده در محل بهوجود آمده است و به فرهنگ و خرد اجتماعي میپيوندد .اين
كه آيا اين طيف از معماري براي امروز و فرداي معماري پاسخي مطلوب خواهد داشت يا بايد در دفتر تاريخ معماري جاي خود را بيابد و سکوت
كند را شايد بتوان اينگونه پاسخ گفت كه اين امر رابطۀ تنگاتنگي با بوم و نحوۀ برخورد با آن دارد (عرفانيزاده و همکاران.)١٣٩٢ ،
معماري از هنرهاي كهن بشري است كه شايد بيش از هر هنر ديگري خود را با عناصر بومي و منطقهاي هماهنگ ساخته است .ازاينرو
در هر گوشه از اين كرۀ خاكي كه پا مینهيم با بناهايي روبهرو میشويم كه هريك متناسب با اقليم آن منطقه ساخته شده است .نکتۀ جالب توجه
آن است كه آنچه معماري هر منطقه را تحت تأثير قرار میدهد فقط شرايط قليمي نيست ،بلکه آدابورسوم و باورها و اعتقادات خاص هر منطقه
نيز بر معماري آن تأثير بسيار دارد؛ از طرفي ،چه به لحاظ كالبد فيزيکي و چه از نظر روابط اجتماعي حاكم در فضا ،پاسخگويي الزم را براي
جذب افراد به درون خود دارد و براي استفادهكنندگان نيز احساس مطلوبي در پي دارد (باحقيقت منگودهي و همکاران .)1394 ،گاه برخي از
پديدهها و شکلها و تناسبها ،بهمنزلۀ يك نماد ،ريشه در فرهنگ منطقه دارند؛ بهطوري كه معيارهاي ارزشي نويني را پايهريزي كرده و منحصر
به جامعه و فرهنگ خودي است؛ و چه بسا براي جامعهاي ديگر مفهومي متفاوت و جايگاهي ديگر داشته باشد .بر همين قياس است ،مفهوم آب
(براي يك كويرنشين) ،مفهوم نقشي اسطورهاي بر ديوار ،مفهوم گنبد ،مفهوم رنگ و مفهوم سايه (آلپاگو نوولو و همکاران.)١٣٨٤ ،
اين ويژگيها سبب میشود كه بوم بهخوبي با تغيير و تحوالت مواجه شود .آدابورسوم ،موسيقي و نقاشي ،شعر و ادبيات ،هريك نقشي
حساس در معماري بومي به عهده دارند و هنر كه تجليگاه احساسات و عواطف انساني است ،با آزادگي و رهايي كامل از قيدوبندهاي كاذب،
1. Alpago Novello
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در مسير زندگي ،به راهي كه مقارن با وابستگي و الهام از زندگي انسانها است ادامه ميدهد و ازآنجاكه پديدهاي م قومي و جهاني است ،در
زمينۀ فلسفي و اجتماعي قابل شناخت و بررسي است (آلپاگو نوولو و همکاران.)١٣٨٤ ،

معماري بومي همدان
شهر همدان ،به علت موقعيت طبيعي ،از لحاظ نخستين جمعيتهاي شکلگرفته پيشينهای كهن دارد .دشت وسيع و خاك حاصلخيز ،كوهستان
اطراف شهر و همچنين رودهايي كه آب منطقه را به نحو مطلوبی تأمين میكنند ،بستر زندگي و جمعگزيني را در اين كهنشهر فراهم آورده است
( .)Nahchiri, 1992بر اساس روايتها و آثار بهدستآمده ،اين منطقه پتانسيلي قوي در ايجاد يك مركز زيستي قدرتمند دارد .هندسۀ شکلگيري
اين شهر ،با توجه به ادواري كه بر آن گذشته است ،كامال بر عوامل طبيعي ،موضوعات مذهبي ،جنگي ،سياسي و حتي عوامل و اتفاقات خاصي
چون رواج بيماريهاي مهلك و ديگر موضوعات دخيل وابسته است (ابراهيمی.)1382 ،

تجلي مؤلفههاي ایراني ـ اسالمي در معماري بومي همدان
همانطور كه بيان شد ،هنر و معماري ايراني متجلي فرهنگ ،آدابورسوم ،مذهب ،اقليم ،سنت و ديگر عوامل است .هنرمند مسلمان ايراني در
تالش است تا با بهرهگيري از مؤلفههاي اسالمي هنر خويش را به كمال مطلوب برساند ،كه خوشبختانه معماري و شهرسازي همدان متأثر از
جهانبيني اسالمي و فرهنگ معماري بومي است .از نمودهاي معماري اسالمی ـ ايراني شهر همدان میتوان به موارد زير اشاره كرد:
ـ آرامگاهها (مذهبي يا غيرمذهبي) همچون آرامگاه بوعلي سينا ،آرامگاه باباطاهر ،امامزاده عبداالله ،مسجد جامع همدان ازجمله نمادهاي
اسالمي هستند كه در شهر همدان قرار دارند.
ـ استفاده از فرم شمسه در طراحي مراكز مذهبي و تاريخي شهر نشان از فرهنگ و جهانبيني اسالمي مردم دارد.
ـ درونگرابودن بناها كه هم از جنبۀ معماري بومي و شرايط اقليمي است و هم از نظر محرميت در استفاده از مصالح بومآورد (ايدري) در
بسياري از ابنيۀ سنتي و گاه مدرن شهري كه نشان از مفهوم خودبسندگي در معماري ايراني و پرهيز از اسراف جهانبيني اسالمي است.
ـ در بازار همدان ،مساجد و ...فرمهاي هندسي ايراني ـ اسالمي مشاهده میشود.
ـ در بسياري از ابنيه ،اصول وحدت ازجمله تناسب ،تقارن و توازن ديده میشود.
ـ در برخي از بناها همچون مسجد جامع از عنصر آب استفاده شده است كه نماد پاكي در مکتب اسالم است.
در ادامه به بررسي دو نمونه از بناهاي شهر همدان كه نمايانگر تجلي حکمت هنر اسالمي در معماري بومي اين منطقه است میپردازيم:
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گنبد علویان1

مقبرۀ موسوم به گنبد علويان در شمال غربی شهر همدان و به فاصلۀ اندكی از حاشيۀ جنوبی تپۀ باستانی هگمتانه ،در سمت راست بلوار علويان
و در بافت كهن شهر جای گرفته است (تصوير .)1

تصو یر  :1نمای کلی گنبد علو یان ،دید جنوب شرق

در ضلع جنوبی داخل بنا محراب قرار گرفته است كه از نمونههای ارزشمند محرابهای گچی دورۀ اسالمی ايران بهشمار میرود.اين محراب
نيز با كتيبههای قرآنی و نقوش گياهی و هندسی مانند ديگر قسمتهای داخل بنا تزيين شده است .عالوهبر اينها ،كتيبههای گچبری و آجری با
موضوعات قرآنی با خطوط ثلث ،كوفی و نسخ در داخل بنا ،طرفين درگاه ورودی و قسمت فوقانی اضالع بيرونی بنا مشاهده میشود .در طبقۀ
زيرين بنا ،سرداب قرار گرفته است كه راه ورود به آن از قسمت زيرين محراب است .بنا ،به سبب برخورداری از نقوش آجركاری و بهويژه
گچبریهای زيبای دورۀ سلجوقی ،از آثار ارزشمند به ایمانده از اين دورۀ تاريخی ـ هنری بهشمار میرود.

تصو یر  :2تز یینات گچبر ی درگاه ورودی بنا

 .١گنبد علويان از آثار فرهنگی و ملی است كه طی شماره  94در مورخه  1310/10/15در فهرست آثار ملی به ثبت رسيده است.
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تزيينات گنبد علويان نشان از تجلي حکمت هنر اسالمي در اين بنا است؛ همانگونه كه انورالرفاعي در كتاب خود مينو يسد :هنر اسالمي هنري
ديني است ،به اين معني كه متأثر از روح اسالم بوده و در درجۀ اول خود را در جايگاههاي ديني نمايانده است .در اين باره میتوان به بناي
مسجدها ،مدرسهها ،تکيهها و تزييناتي كه با آيات قرآن صورت ميگرفت اشاره كرد (الرفاعي ،1392 ،ص .)66همچنين وي در كتاب خود ذكر
میكند كه مسلمانان در تزيينات از دو عنصر اساسي استفاده ميكردند -1 :شکلهاي هندسي :آنان در اين كار به مهارتی شگفتانگيز دست
يافتند -2 .شکلهاي گياهي :مسلمانان در كشيدن اين اشکال نيز تفنن به خرج دادند .اين اشکال معموال بهصورت مکرر كشيده میشود.
مسلمانان انواع گوناگون خط عربي را نيز در تزيين هنري بهكار گرفتند و در برگزيدن آيات و كلمات حکمتآميز و اشعار در اين باب تفنن نيز به
خرج دادند (الرفاعی .)1392 ،بناي مذكور ،كه پوشش اصلي آن فروريخته است ،در خارج و داخل تشکيل شده است از يك چهارضلعي با
ابعاد داخلي  8.70متر كه با گوشهسازيهايي به فضاي هشتضلعی تبديل شده است .اهميت و شهرت اين بنا بيشتر به علت وجود گچبريهاي
چنداليه و پركار بر سطح نماي محراب است كه مدخل سرداب در داخل آن محراب جاي گرفته است .اين ورودي بهوسيلۀ چهارده پلکان آجري
ارتباط اين بخش از مقبره را به سرداب برقرار میكند .ساختمان سرداب طرح صليبي يا چهارصفه دارد كه فضاهايي با طاق گهوارهاي در چهار
طرف آن بهقرينه شکل گرفتهاند (شبيه به سرداب برج عالءالدين در ورامين) .در ميان سرداب صورت قبر برجستۀ بينامونشاني قرار دارد كه اطراف
آن را با پوششي از كاشيهاي خشت فيروزهاي رنگ تزيين كردهاند (ركوعي.)1377 ،

تصو یر  :3نمای گنبد علویان (حاجیقاسمی)1389 ،
آرامگاه بوعلی سینا1

آرامگاه بوعلي سينا ،كه به مناسبت هزارمين سال تولد شيخ به دست مهندس هوشنگ سيحون طراحي شده است ،نگين معماري ايراني و اسالمي
معاصر است .آرامگاه بوعلي سينا در شهر همدان و در وسط ميدان شهري قرار گرفته است .فضاهاي اصلي آن شامل ايوان دهستون ،البي ،مقبره،
موزه ،برج و محوطۀ آرامگاه است (مؤمني دهقي .)1395 ،ساخت آرامگاهها ،چه مذهبي و چه غيرمذهبي ،از ويژگیهای معماري
ايراني ـ اسالمي است .پالن مربعيشکل مقبره شايد نمادي از خاكي و زمينيبودن انسان در برابر ماوراءالطبيعه باشد (مؤمني دهقي.)1395 ،
در معماري ايراني ـ اسالمي ،بيشتر فضاهاي آرامگاهي ،عالوهبر مقبرهبودن ،كاربري اجتماعي نيز دارند و اين كاربري فضاهايي مانند كتابخانه،
موزه و فضاهاي تفريحي ـ توريستي را با توجه به نيازهاي جامعه براي عموم افراد ايجاد كرده است .ازاينروي ،كاربرديبودن مجموعه باعث
ماندگاري و جاودانگي بنا شده است (مؤمني دهقي.)1395 ،

 .١آرامگاه ابن سينا در تاريخ  21ارديبهشت ماه سال  1376با شماره ثبت  1869بهعنوان يکی از آثار ملی ايران ثبت شد.
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معمار با استفاده از دوازده پرۀ بتني ،عالوهبر نمايش دوازده دانش بوعلي سينا ،سعي در ايجاد شفافيت مطابق با خواست فرهنگ زمانه داشته
است .اين بنا مطابق با اقليم همدان بنا شده و در برابر وزش بادهاي شديد مقاوم است و بهنوعي زيبايي ،مسائل فرهنگي و مسائل اقليمي را
بهخوبي تركيب و تلفيق كرده است (باني مسعود1383 ،؛ مؤمني دهقي .)١٣٩٥ ،در طرح محوطۀ بنا ،كه در دو سطح اجرا شده است ،استفاده
از اصول باغ ايراني و محورهاي حركتي آب و وجود آبنماها و بهرهگيري از مصالح بومي همچون سنگ خارا ،سعي در عجينكردن فضا با
فرهنگ و ويژگیهای معماري ايراني داشته است .نکتۀ شايان ذكر ديگر جاودانگي بناهاي آرامگاهي است كه هم بهصورت ظاهري و فرمي است
و هم محتوايي و معنايي كه باعث غنای بنا نسبتبه ساير بناها میشود و از آن يكسري رموز و استعاره میسازد كه تجلي آن را میتوان در طرح
آرامگاه بوعلي بهوضوح مشاهده كرد.
در طرح آرامگاه بوعلي اين موارد به چشم میخورد -1 :مربع پايه و اساس فضاهاي بنا -2 ،ايوان دهستونه نماد هزارمين سال تولد بوعلي
كه هر ستون نمايندۀ يك قرن و جمعا هزار سال است -3 ،قرارگيري برج و ايوان در نما در يك مربع كه نمايندۀ انسان در راه كمال و همان بوعلي
سينا است (انسان ايستاده با دستهاي گشاده) -4 ،استفادۀ بيش از پانصد مربع در طرح و اجزای بنا و ،...كه همۀ اين موارد براي غنيكردن و
باارزشنمودن بنای آرامگاهي نسبت به ساير بناها است و ريشه در فرهنگ و مقدسبودن اينگونه بناها در فرهنگ بومي ما ايرانيان دارد (باني
مسعود1383 ،؛ مؤمني دهقي.)١٣٩٥ ،

تصو یر  :4آرامگاه بوعلی سینا (سیمای میراث فرهنگی استان همدان)

نتیجهگیری
راز جاودانگي آثار هنري ايرانيان را میتوان حاصل باورها و اعتقادات و فرهنگي دانست كه نتيجۀ آن تجلي وحدت در ساحت كثرت و رهايي از
تشويشهاي دنيوي در معناي كلي آن است و دستاورد آن رسيدن به نگاه توحيدي است كه انسان قادر به شناخت هستي و وجود خود و خالقش
میشود و سعادت و كمال فکري و روحي انسان را به دنبال دارد.
در معماري سنتي ايران بناها با توجه به هويت و فرهنگ ايراني و قومي شکل گرفتهاند و هيچگاه تركيب و معماری بنا برخالف باورهای
فرهنگی ،قومی و دينی مردم آن ناحيه نبوده است .اصولی همانند اصل وحدت ،اصل سلسلهمراتب ،اصل نظم ،اصل تقارن ،اصل مقياس و
تناسب ،اصل تباين فضايی و تضاد ،و اصل محرميت به بهترين وجه با استفاده از ابزارهای معمارانه همانند ماده و مصالح ،شکل ،رنگ ،نور،
و آب در كالبد بناهای سنتی به چشم میخورد كه در بطن خود نشان از اصول هستی دارند .حتي تزيينات بهكاررفته نيز كه از اركان فرعی
معماری بهشمار میآيند از اين قاعده مستثنا نيست .در اين بناها ،ضمن حفظ هويتهای فرهنگی در ساختوساز ،همواره پنج اصل مردمواری،
پرهيز از بيهودگی ،درونگرايی ،نيارش (تزيينات بنا) و استفاده از مصالح بومی رعايت شده است .پارهاي از اين آثار در گوشه و كنار كشور پهناور
ايران حکايت از معماري باشکوه ادوار هزارساله را در قامتهاي استوار بناها دارند.
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به اعتقاد نگارندگان ،تجلی هنر اسالمی به زيبايی در عناصری چون تزيينات گچبری ،اشکال هندسی خاص ،طرحوارههای گياهی ،استفاده
از خطوط عربی ،كاشی فيروزهای در گنبد علويان بهصورت نمايانتر و استفاده از بيش از پانصد مربع ـ شکل مقدس در فرهنگ ايرانی اسالمی ـ
در پالن و طرح ،استفاده از آبنما و حركت آب و كاركردهای فرهنگی بنا در آرامگاه ابن سينا با نيمنگاهی به فلسفه و حکمت بوعلی نگاه مخاطبان
را مینوازد.
در نهايت میتوان ادعا كرد كه اصول يادشده ،بهويژه پنج اصل مدنظر نگارندگان ،بهصورت شکلی و محتوايی ،در دو بنای مطالعهشده در
كهنشهر همدان ،گنبد علويان و آرامگاه ابن سينا ،بهعنوان نمونههايی از نشانههای حکمت هنر اسالمی گنجانده شده است كه پيشنهاد میشود
در پژوهشهای آينده به زوايای ديگری از اين ناگفتهها پرداخته شود.
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Analyzing the Signs of Wisdom of Islamic Art in NativeAarchitecture of
Hamadan
Case of Study: Ibn Sina's tomb and Alawite dome
Samira Afraz1, Masoud Asadbeigi2
Abstract
One of the primary and valuable elements in the transmission of indigenous culture is undoubtedly the
architecture of each region which play a fundamental role. In today's modern world, with the advent of
technology and its development, many of these values and Iranian-Islamic cultural patterns in the native
architecture of Iran have been forgotten. The present article attempts to study the signs and works of
Islamic art wisdom in the native architecture of Iran in two permanent buildings in the city of Hamedan;
the Alawite dome and the tomb of Ibn Sina. To achieve this goal, this article deals with the signs of the
wisdom of Islamic art and its manifestation in the native architecture of these two buildings in a
descriptive-analytical form. This manifestation can be sought in elements such as form, texture, color,
materials, and decorative motifs. The study’s findings indicate the existence of the mentioned signs in
both buildings. Still, the Alawite dome shows this relationship better due to its sub-characteristics and
how it originated and evolved. Finally, what is noteworthy is that the secret to originality and value of
traditional Iranian architecture has been paying attention to indigenous architecture, Islamic culture, and
art.
Keywords: Wisdom of Islamic Art, Iranian Architecture, Indigenous Architecture, Alawite dome,
Tomb of Bu Ali Sina
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