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 رانیهمدان، ا ان،یمدرس هنر و کارشناس مسئول پژوهش، دانشگاه فرهنگ 2

 چکیده اطالعات مقاله

منطقه را شك معماري هر بي، كندعناصر اصلي و باارزشي كه نقش اساسي و بنيادي در انتقال فرهنگ بومي ايفا مي از پژوهشیمقالۀ 
ها و الگوهاي فرهنگي و پيشرفت آن، بسياري از اين ارزش فّناوریبا ظهور ، مدرن امروزي جهانكه در  برد توان ناممی
 ها و آثاربررسی نشانه هدف از اين پژوهش. بومي ايران به فراموشي سپرده شده است اسالمي در معماري ـ یايران

. است ـ گنبد علويان و آرامگاه ابن سينا در دو بنای ماندگار شهر همدان ـ معماري بومي ايران اسالمي درهنر  حکمت
حکمت هنر اسالمي و تجلي های نشانهتحليلي به  ـ یاين نوشتار به شيوة توصيفدر در راستاي دستيابي به اين هدف، 

فت، رنگ، مصالح و نقوش . اين تجلی را در عناصری چون، فرم، بااين دو بنا پرداخته شده است بومي آن در معماري
های يادشده در هر دو بنا است؛ اما گنبد علويان، های پژوهش حاكی از وجود نشانه. يافتهوجو كردتوان جستمی تزئينی

شايان توجه ، در نهايت. دهدهای فرعی، نحوۀ پيدايش و تکامل بنا، اين ارتباط را بهتر نشان میبه علت داشتن ويژگی
 .بومي و فرهنگ و هنر اسالمي بوده است لت و ارزش معماري سنتي ايران توجه به معمارياست كه راز اصا
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 مقدمه

به حاشيه  ايرانومي باسالمي در معماري  ـ یها و الگوهاي فرهنگي ايرانبسياري از ارزش، و با ظهور مدرنيته و پيشرفت فّناوریر جهان امروز د
. (1396شد  )قهرمانی، ها، اهداف و الگوهاي گذشته بانديشهۀ امعماري بايد در ادام ۀاين درحالي است كه هر انديش ؛رفته و فراموش شده است

ها و مل از آموزهو منبعي كا شده استكه با مفاهيم اسالمي سازگار  استاولين هنرهايي  از، ترين هنرهاي بشرييکي از كهن ، از طرفي معماري
 اي از اين سرزمين ازمعماري بومي هر نقطه. آيدمی شمارمردم اين سرزمين و معماري معاصر ايران به ۀزندگي امروز لگوهاي باارزش برايا

داشتن اسالمي زنده نگه . پيام هنرهاي اسالمي و ديني ايرانيان تکامل يافته استطرفي با آموزه و از است ت گرفتهئسو از فرهنگ غني گذشته نشيك
هاي باالتر شناخت خدا و ارتباط با مرتبه هاي انساني و هدفمندساختن زندگي او كه همانا شناخت هستي و وجود خود و درها و آرمانارزش

 . (1396نی، است  )قهرماكه اين همان حکمت هنر اسالمي  نظمي بديع به وحدت تبديل شده ۀحوز در هادر اين راستا تمام كثرت و ستاو
ساخت م با أمردگان، تو داشتهای مربوط به پاساز باورها و آيينای جلوه منزلۀبه، اخت بناهای آرامگاهی در معماری دوران اسالمیس

ساخت اين مقابر از نظر ساختاری تحت  گوناگونهای . شيوهموازات آن پيش رفتبه ساير بناهای مذهبی ديگر ازجمله مساجد آغاز شد و تقريبا  
 . باورهای جامعه پيموده است ها وهمگام با آيين مسيریثير عوامل فرهنگی و مادی، أت

اسالمی در شهر همدان ۀ ترين اثر باستانی دوراز اسالم در همدان و به قولی مهم پسبری گنبد علويان يکی از شاهکارهای معماری و گچ 
بری( سبک و شيوهای آجركاری و گچا  )تزيينی مجز ۀاست كه با تلفيق و تركيب دو شيوای گرايانه و پيشرفتهگر معماری محاسبهين بنا نشانا. است

 گچی در داخل خودنمايی ۀبيرونی و تزيينات پركار و چندالي تزيينات بديع و متنوع آجری در نمای، . در اين بناگذاشته است منسجم را به نمايش
فرمی و ظاهری فرهنگ با استفاده از  ۀتوان گفت كه جنبامگاه بوعلی می. درخصوص آرتوان نظيری برای آن يافتدر كمتر بنايی می كنند كهمی
ی آن با استفاده يمحتوا ۀمعماری، تحقق يافته است و جنب درتأثير مدرنيسم آوری آن، با توجه به فرهنگ زمانه و نو های معماری آرامگاهی وفرم

 .كاررفته در بنا تحقق و تجلی يافته استهز و استعارات باز رمو

 پرسش پژوهش

  ؟است كدام -گنبد علويان و آرامگاه ابن سينا-های هنر اسالمی در معماری بومی همدان نشانه كه است پرسش نيا به پاسخ پژوهش از هدف
در ژرفاي  فقطآدميان، كه  ها و دانشها و سليقهتجربه ۀهايي در پهناي است با ريشهمعماري و شهرسازي سنتي پديده بپذيريماگر 

اي از تاريخ لحظه ۀبلکه زاد است براي ديروز ساخته نشده فقط يا معماري سنتي ديروز ، هاي دور و نزديك انسان قابل شناخت استانديشه
تواند به امروز میاست چه چيزهايی مانده  یبرجا نچهاز آ شود كهمطرح می پرسشدارد، اين  و دست در آينده كه سر در گذشتهاست ها انسان
  . ماندگار خواهد بودداشته باشد و چه چيزهاي براي فردا  تعلق

 درآمدي بر مفهوم حکمت هنر اسالمي

. چون در ندانام نهاده« حکمت» هنر اسالمي آن را هنر اسالمي مبتني بر معرفتي است كه خود سرشت روحاني دارد؛ معرفتي كه استادان سنتي
حکمتي كه هنر  ؛آيندمی شمارناپذيرند و وجوه يك حقيقت بهجدايي ، خردمندي و روحانيت از همآن روحانيت عرفاني صبغۀ باسنت اسالمي، 

سيد حسين نصر در روند تعريف هنر اسالمي به . (1386نصر، ) خود روحانيت نيست ۀخردمندان اسالمي بر آن استوار است چيزي جز جنبة
محصول انساني تناظري قائل است كه ناشي از سرشت و  منزلۀمحصول الهي و هنر اسالمي به منزلۀ. او بين طبيعت بهرسدعريف حکمت میت

. است «احد» طبيعت محمل ذكر خداوندگار و هنر اسالمي نيز محمل ذكر، از نظر وي. «است كر الهيذ» رشتس. اين هنر اسالمي است طبيعت
 الهام فرافردي است كه نهايتا   داند كه ياراي شناخت هنر اسالمي را دارد؛ چرا كه حکمت واجدين تعريف، حکمت را تنها دانشي میاو در روند ا



 حکمت هنر اسالمي در معماري بومي همدان یهانشانه یواكاو / افراز و اسدبيگی

79 

كه روست كه خالق آن صانع الهي بوده است، چنان اگر طبيعت يك محمل ياد خدا يا ذكر است، از آن»: گويدگردد و در اين باره میباز می« او» به
قرار گيرد، به اين دليل است  "حد"اتواند محمل ذكرهنر اسالمي می گرا . صانع به معناي سازنده يا صنعتگر است واسماء خدا صانع است يکي از

 . (18-16، ص 1375نصر، )« .گرددباز می" او" شود كه بهمي فرافردي و حکمت ناشي كه اگرچه خالق آن انسان است اما از نوعي الهام

  معماري اسالمي درآمدي بر

اي كه اعتقاد به به گونه، دهدگيري از روح معنويت نشان میمعماري اسالمي برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غناي تمدن اسالم را با بهره
 ۀماري با دين اسالم نشان. ارتباط معبايداسالمي تجلي می شناسي دين اسالم در معماريزيبايي ۀتوحيد و ايمان به تعاليم اسالم به عنوان انديش

توحيدي مبني بر اعتقاد به خداي واحد سبکي بود كه در اكثر هنرهاي  ۀانديش. ها و تعاليم دين اسالم استاعتقاد به توحيد، ايمان و عمل به آموزه
. ميراث دارددين گام برمی ۀيهنر معماری اسالمی هنری است كه بر پا. (١٣٩١شفيعي ناطق، ) رفتكار ميهعنوان موضوعي بکر باسالمي به

های خاص خود را بر اساس نگاه و ديد رود كه با توجه به شرايط عصر و تحوالت تمدنی، ويژگیشمار میمعماری اسالمی ثروتی تمدنی به
شمار زيبايی به های ابداعی و. ازآنجاكه هنر معماری نشانگر هويت فرهنگی و تمدنی به همراه ويژگیمعنوی و دينی خود حفظ كرده است

اكرام  داند خداوند متعال صاحب جالل ومعمار مسلمان می (.1392)شريعتی،  تجس اسالمرا در دين  اسالمیبايد اصالت معماری  ،رودمی
ل خداوند و رسيدن به كما . همچنين اعتقاد دارد هدف از زندگي دنيوي رجعت به سويحال جميل است و جمال را دوست داردو درعين است
شود گر است، جمال خوانده میبناي اسالمي جلوه يني. آنچه در نقوش و تزسازدجمال، جالل و كمال استوار می ۀ. پس اثر خود را بر سه پاياست

ت . اگر اين شيوه از معماري در جهشوداحجام توجه دارد جالل اطالق می (كمپوزيسيونبندی )تركيبو به آنچه به ابعاد و كشش سطوح و به 
 . (١٣٨٩دهشيدي، ) باشد به آن كمال گويند محتواي معنوي و تلفيق با مباني اسالمي و در قالب كبريايي

 .شده استخالصه  1اصول معماري اسالمي در جدول 
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 (1389 ،یدیدهش) اسالمي معماري اصول: 1 جدول

 هاي تأثیرگذارمؤلفه اصول معماري و شهرسازي اسالمي

 توحيد
يکي ديدن، يکي شدن وجود  يکي گفتن به زبان،

 خدا؛ يعني كمال هنر

 تقارن: وحدت در محوريت با مركزيت
 هاتناسب: وحدت در ابعاد و اندازه

 هاهارمونيتوازن: وحدت در 
 هاها و وزنتعادل: ايجاد وحدت در حجم

 توافق: وحدت در عمل و فکر و در انتخاب عملکرد معماري
 ساختمانتطابق: ايجاد وحدت با طبيعت و 

 تشابه: همان وحدت در شکل است
 تجانس: وحدت در جنس و صفت است

 تساوي: در همه چيز

 اخالص
 .خلوص فقط بايد براي خدا باشد

 بايد از هرچه زشتي و پليدي است دور باشد
 همه چيز بايد زيبا باشد

 پيرايه و به دور از اسرافساده و بي
 آب نشانۀّ پاكي

 نور نشانۀ خلوص و پاكي
 ها و...همۀ اماكن اشاره به آسمان دارند: گنبدها، دور قوس

 هاي انتخابي بايد خود ايستا باشندشده و فرممصالح انتخاب
 رعايت تناسبات

 عدم استفاده از تصاوير جانوري خصوصا  انساني

 علم
نظر هاي علمي صاحبمسلمانان در همۀ زمينه

و اند، چه در علم و فنون و فيزيك و شيمي بوده
 رياضيات و چه در زمينۀ علوم و معرفت اسالمي

استفاده از هندسه )كاربرد انواع خطوط، انواع اسليمي و نقوش 
 ...(ها، محاسبۀ نيارش بناها وآن

 استفاده از رياضيات

 حيا يا حجاب

معماري اسالمي معماري قهرماني است كه 
 حركت دارد، منتها در درون

ولي درونش پر سکوت و آرامشي در بيرون دارد، 
 از غوغاست كه در بيرون انعکاس ندارد

 نهادن به زندگي شخصي و حرمت آنارزش

 اقتصاد
در قرآن كريم آمده است خداوند مسرفين را 

 دوست ندارد
 كاربردن مصالح، احداث فضاي بيهودهپرهيز از اسراف در به

 عبادت و احترام

هاي يك شهر اسالمي )مسجد استفاده از نماد
 (...و

 اماكن به دور از هر گونه ناپاكي
 مراتب حركتي براي اماكن مذهبيسلسله

 هاي اصلي بنا در جهت قبلهتطابق محور

 

 ذكر
طور مداوم ذكر در بناهاي اسالمي سعي شده به

خدا باشد يا به نحوي  ذكر خدا را به مردم 
 يادآوري كند

 استفاده از اسامي خداوند، انبياء و...
 قرآني، اعداد مقدس و... استفاده از متون
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  درآمدي بر معماري ایران

. شده استدستخوش دگرگوني  گذشت زمان. معماري در هاي گوناگون و شرايط اجتماعي نيستورد مصالح ساختماني و عملکردامعماري دست
معماري نوين هنگامي پديد نيامد كه اسکلت فلزي و  .كندزندگي اجتماعي، مذهب، علم و هنر آن دوره را تسخير می تاريخي   ۀهر دور يۀروح

 (١٣٨٤ و همکاران، ١نوولو آلپاگو) كردنويني ظهور آن را ايجاب می ۀكه روحي هنگامي پديد آمد ، بلکهوجود آمدندآرمه بههاي بتنساختمان
 ۀبيشترين پيوند با فرهنگ زند ه جز حاكي ازشود كقدرتي از تجلي معنويات ديده می اعتقاد ما بر اين است كه در معماري ايران چنان

 . (١٣٨٤، و همکاران نوولو آلپاگو) مردمان اين سرزمين نتواند بود
آن انرژي كه  و نيروهايي است كه در پس شکل هر عنصري نهفته است؛ هاويژگینگري فرهنگ معماري ايران در واقع توجه به درون

پيوسته با انسان، پويايي واقعي معماري  ست كه در ارتباطيا هانهفته در پس شکل ۀهاي بالقو. توانازدسبدل  یتواند هر چيزي را به چيز ديگرمی
عنوان ضرورت برآمده معرفتي است كه فرهنگ معماري آنچه را معماري امروز در پي شناخت آن به رو،ازاين. شده را به همراه داردو فضاي ساخته

ارتباطي، پيوسته داراي  یعاملمنزلۀ ها، در شهر و روستا، بهها و نماددهي نشانهپيام ويژگی. استه اختيار ما قرار دادايران با تمامي ابعادش در 
ها، در ها، بناهاي مذهبي و يادگارها و نقش فرهنگي آنوجود بازار ،مثالبرای . كنداست كه شخصيت و هويت مکان را معرفي می چنان توانيآن

نمايانگر اهميت اين مفهوم در  ها بر راستاي هر كوچهكه ديدگاه اين نماد چرا ؛آوردمردم را با محيط فراهم می ۀارتباط پيوست ۀزمين شهر و روستا،
 .(١٣٨٤، و همکاران نوولو آلپاگو) بطن جامعه است

  درآمدي بر معماري بومي

معماري  ۀنام براي اين پديد اولين ،ابداع جوزپه پاگانو ،«خودجوش» اري. معمكار رفتبهدر انگلستان  ١٨٣٩ بار در سالنخستينمعماري بومي 
نهايت  بودن آن است و هرگونه گزينش درنيست، بلکه طبيعي بودن آننويسد: منظور از خودجوش تصادفي. او در تحليلي از اين واژه چنين میبود

 آلپاگو) هاي مادي و عملکردي نيستندحامل جنبه فقطي كه يهاضرورت. است هاي معيناين برخاسته از ضرورت ؛آيدگيري به عمل میسخت
. اين ددپيونو به فرهنگ و خرد اجتماعي میاست وجود آمده ها و دانش توليدشده در محل بهپتانسيل معماري بومي با استفاده از. (١٣٨٤نوولو، 

را بيابد و سکوت  در دفتر تاريخ معماري جاي خود بايديا  خواهد داشتب معماري براي امروز و فرداي معماري پاسخي مطلو كه آيا اين طيف از
 . (١٣٩٢، همکارانزاده و عرفاني) برخورد با آن دارد ۀتنگاتنگي با بوم و نحو ۀگونه پاسخ گفت كه اين امر رابطكند را شايد بتوان اين

رو . ازاينساخته است اي هماهنگرا با عناصر بومي و منطقه هاي كهن بشري است كه شايد بيش از هر هنر ديگري خودمعماري از هنر 
جالب توجه  ۀ. نکتاستمنطقه ساخته شده  شويم كه هريك متناسب با اقليم آنرو میهنهيم با بناهايي روبخاكي كه پا می ۀز اين كرادر هر گوشه 

ورسوم و باورها و اعتقادات خاص هر منطقه بلکه آداب ،يمي نيستقل شرايط فقطدهد ثير قرار میأآن است كه آنچه معماري هر منطقه را تحت ت
گويي الزم را براي لحاظ كالبد فيزيکي و چه از نظر روابط اجتماعي حاكم در فضا، پاسخ چه به ،از طرفي ؛ثير بسيار داردأنيز بر معماري آن ت

اه برخي از . گ(1394باحقيقت منگودهي و همکاران، ) در پي داردطلوبي منيز احساس  گانكننداستفاده و براي داردجذب افراد به درون خود 
كرده و منحصر  ريزيهاي ارزشي نويني را پايهطوري كه معياربهد؛ نيك نماد، ريشه در فرهنگ منطقه دارمنزلۀ به ،هاها و تناسبشکل و هاپديده

 بر همين قياس است، مفهوم آب. دتفاوت و جايگاهي ديگر داشته باشاي ديگر مفهومي مفرهنگ خودي است؛ و چه بسا براي جامعه به جامعه و
 . (١٣٨٤و همکاران،  نوولو آلپاگو) سايه مفهوم و مفهوم رنگ ،مفهوم گنبد ،اي بر ديوارمفهوم نقشي اسطوره (،براي يك كويرنشين)

رسوم، موسيقي و نقاشي، شعر و ادبيات، هريك نقشي و. آدابخوبي با تغيير و تحوالت مواجه شودكه بوم به شودیم سبب هاويژگي اين
هاي كاذب، با آزادگي و رهايي كامل از قيدوبند ،احساسات و عواطف انساني است گاهحساس در معماري بومي به عهده دارند و هنر كه تجلي

                                                           
1. Alpago Novello 
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اي م قومي و جهاني است، در و ازآنجاكه پديده دهدست ادامه ميا هاالهام از زندگي انسان وابستگي و در مسير زندگي، به راهي كه مقارن با
 . (١٣٨٤نوولو و همکاران،  آلپاگواست ) و اجتماعي قابل شناخت و بررسي فلسفي ۀزمين

 معماري بومي همدان

حاصلخيز، كوهستان  . دشت وسيع و خاكداردكهن  ایپيشينهگرفته هاي شکلموقعيت طبيعي، از لحاظ نخستين جمعيت علتبه شهر همدان، 
 است آوردهفراهم  شهررا در اين كهن گزيني، بستر زندگي و جمعكنندرا به نحو مطلوبی تأمين می آب منطقه كهاطراف شهر و همچنين رودهايي 

(Nahchiri, 1992) .گيري شکل ۀ. هندسرددادستآمده، اين منطقه پتانسيلي قوي در ايجاد يك مركز زيستي قدرتمند ها و آثار بهبر اساس روايت
بر عوامل طبيعي، موضوعات مذهبي، جنگي، سياسي و حتي عوامل و اتفاقات خاصي  گذشته است، كامال   با توجه به ادواري كه بر آن ،اين شهر

 . (1382است )ابراهيمی، ي مهلك و ديگر موضوعات دخيل وابسته هاچون رواج بيماري

 ن اري بومي همدااسالمي در معم ـ هاي ایرانيتجلي مؤلفه

هنرمند مسلمان ايراني در ديگر عوامل است. ورسوم، مذهب، اقليم، سنت و هنر و معماري ايراني متجلي فرهنگ، آداب ،طور كه بيان شدهمان
ثر از أخوشبختانه معماري و شهرسازي همدان مت ، كههاي اسالمي هنر خويش را به كمال مطلوب برساندگيري از مؤلفهتالش است تا با بهره

 :توان به موارد زير اشاره كردايراني شهر همدان می ـ یاسالم هاي معماري. از نموداستبيني اسالمي و فرهنگ معماري بومي جهان
هاي ازجمله نماد ، مسجد جامع همدانهمچون آرامگاه بوعلي سينا، آرامگاه باباطاهر، امامزاده عبداالله (يا غيرمذهبي مذهبيها )آرامگاهـ 

 . اسالمي هستند كه در شهر همدان قرار دارند
 . بيني اسالمي مردم داردنشان از فرهنگ و جهان استفاده از فرم شمسه در طراحي مراكز مذهبي و تاريخي شهرـ 
در ( ايدري) آورداستفاده از مصالح بوم محرميت در از نظرو هم  استمعماري بومي و شرايط اقليمي هم از جنبۀ گرابودن بناها كه درونـ 

 . بيني اسالمي استسنتي و گاه مدرن شهري كه نشان از مفهوم خودبسندگي در معماري ايراني و پرهيز از اسراف جهان ۀبسياري از ابني
 . شوداسالمي مشاهده می ـ هاي هندسي ايرانيفرم و...در بازار همدان، مساجد ـ 
 . شودتوازن ديده می و ي از ابنيه، اصول وحدت ازجمله تناسب، تقارندر بسيارـ 

 است. كه نماد پاكي در مکتب اسالم  استفاده شده استآب ها همچون مسجد جامع از عنصر در برخي از بناـ 

 :پردازيممی است اين منطقه در ادامه به بررسي دو نمونه از بناهاي شهر همدان كه نمايانگر تجلي حکمت هنر اسالمي در معماري بومي
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 1گنبد علویان

در سمت راست بلوار علويان ، هگمتانه باستانی ۀجنوبی تپ ۀاندكی از حاشي ۀو به فاصل موسوم به گنبد علويان در شمال غربی شهر همدان ۀمقبر
 (.1)تصوير  است و در بافت كهن شهر جای گرفته

 شرق جنوب دید ان،یعلو  گنبد یکل ینما : 1 ریتصو 

.اين محراب رودشمار میبهاسالمی ايران  ۀگچی دورهای ارزشمند محرابهای كه از نمونه است بنا محراب قرار گرفته ر ضلع جنوبی داخلد
ری با بری و آجگچهای ، كتيبههاينا بروهعال. های داخل بنا تزيين شده استمانند ديگر قسمت قرآنی و نقوش گياهی و هندسیهای نيز با كتيبه

ۀ . در طبقشودو قسمت فوقانی اضالع بيرونی بنا مشاهده می خطوط ثلث، كوفی و نسخ در داخل بنا، طرفين درگاه ورودی موضوعات قرآنی با
ويژه هو ب بنا، به سبب برخورداری از نقوش آجركاریاست. زيرين محراب  است كه راه ورود به آن از قسمت زيرين بنا، سرداب قرار گرفته

 رود. شمار میبههنری  ـ تاريخی ۀمانده از اين دورای سلجوقی، از آثار ارزشمند به ۀدوری های زيبابریگچ

   بنا یورود درگاه یبر گچ ناتییتز : 2 ریتصو 

                                                           
 . ستفهرست آثار ملی به ثبت رسيده ا در 15/10/1310 مورخه در 94گنبد علويان از آثار فرهنگی و ملی است كه طی شماره  .١
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هنر اسالمي هنري : ديسنوگونه كه انورالرفاعي در كتاب خود ميهماناست؛ تزيينات گنبد علويان نشان از تجلي حکمت هنر اسالمي در اين بنا 
توان به بناي . در اين باره مینمايانده است هاي دينياول خود را در جايگاه ۀثر از روح اسالم بوده و در درجأديني است، به اين معني كه مت

مچنين وي در كتاب خود ذكر . ه(66، ص1392 الرفاعي،) كرد اشاره گرفتيناتي كه با آيات قرآن صورت مييها و تزها، تکيهمسجدها، مدرسه
انگيز دست شگفت یآنان در اين كار به مهارت :هاي هندسيشکل -1ند: ردكاستفاده مي ينات از دو عنصر اساسييكند كه مسلمانان در تزمی

. شودمکرر كشيده میصورت به . اين اشکال معموال  مسلمانان در كشيدن اين اشکال نيز تفنن به خرج دادند: هاي گياهيشکل -2. يافتند
به  آميز و اشعار در اين باب تفنن نيزكار گرفتند و در برگزيدن آيات و كلمات حکمتين هنري بهيخط عربي را نيز در تز گوناگون مسلمانان انواع

چهارضلعي با  كست از يتشکيل شده ادر خارج و داخل  است، كه پوشش اصلي آن فروريخته ،بناي مذكور. (1392)الرفاعی،  خرج دادند
هاي بريوجود گچ علتبيشتر به  . اهميت و شهرت اين بنااست شدهتبديل  ضلعیهشتهايي به فضاي سازيگوشه باكه  متر 8.70 ابعاد داخلي

آجري چهارده پلکان  ۀوسيله. اين ورودي بگرفته است چنداليه و پركار بر سطح نماي محراب است كه مدخل سرداب در داخل آن محراب جاي
اي در چهار طرح صليبي يا چهارصفه دارد كه فضاهايي با طاق گهواره . ساختمان سردابكندارتباط اين بخش از مقبره را به سرداب برقرار می

دارد كه اطراف ونشاني قرار نامبي ۀدر ميان سرداب صورت قبر برجست. (عالءالدين در ورامين شبيه به سرداب برج) اندقرينه شکل گرفتههطرف آن ب
 (.1377، ركوعياند )كرده تزييناي رنگ فيروزه خشت هايآن را با پوششي از كاشي

 (1389قاسمی، حاجی)نمای گنبد علویان : 3 ریتصو 

  1سینا بوعلیآرامگاه 

ماري ايراني و اسالمي مع نگين ،مهندس هوشنگ سيحون طراحي شده است به دستكه به مناسبت هزارمين سال تولد شيخ  ،آرامگاه بوعلي سينا
ستون، البي، مقبره، اصلي آن شامل ايوان ده . فضاهاي. آرامگاه بوعلي سينا در شهر همدان و در وسط ميدان شهري قرار گرفته استمعاصر است

عماري مهای ويژگیاز  ،چه مذهبي و چه غيرمذهبي ،هاساخت آرامگاه. (1395مني دهقي، ؤماست )آرامگاه  ۀموزه، برج و محوط
. (1395مني دهقي، ؤم) بودن انسان در برابر ماوراءالطبيعه باشدشايد نمادي از خاكي و زميني شکل مقبره. پالن مربعياستاسالمي  ـ ايراني

و اين كاربري فضاهايي مانند كتابخانه،  دارندبودن، كاربري اجتماعي نيز بر مقبرهآرامگاهي، عالوه فضاهاي بيشتر ،اسالمي ـ ر معماري ايرانيد
 بودن مجموعه باعثكاربردي ،روي. ازاينيازهاي جامعه براي عموم افراد ايجاد كرده استنتوريستي را با توجه به  ـ تفريحي موزه و فضاهاي

 . (1395مني دهقي، ؤم) ماندگاري و جاودانگي بنا شده است

                                                           
 . عنوان يکی از آثار ملی ايران ثبت شدبه 1869با شماره ثبت  1376ارديبهشت ماه سال  21آرامگاه ابن سينا در تاريخ . ١
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فرهنگ زمانه داشته  بر نمايش دوازده دانش بوعلي سينا، سعي در ايجاد شفافيت مطابق با خواستعالوه بتني، ۀمعمار با استفاده از دوازده پر
زيبايي، مسائل فرهنگي و مسائل اقليمي را  نوعيو به استو در برابر وزش بادهاي شديد مقاوم  شده. اين بنا مطابق با اقليم همدان بنا است

است، استفاده  شدهبنا، كه در دو سطح اجرا  ۀدر طرح محوط. (١٣٩٥مني دهقي، ؤم؛ 1383ني مسعود، با) خوبي تركيب و تلفيق كرده استبه
كردن فضا با گيري از مصالح بومي همچون سنگ خارا، سعي در عجيننماها و بهرهآب هاي حركتي آب و وجوداز اصول باغ ايراني و محور

است  صورت ظاهري و فرميكه هم به استجاودانگي بناهاي آرامگاهي ديگر شايان ذكر  ۀنکت. داشته است معماري ايرانيهای ويژگیفرهنگ و 
توان در طرح آن را می سازد كه تجليسري رموز و استعاره میشود و از آن يكبه ساير بناها میبنا نسبت یي و معنايي كه باعث غناايو هم محتو

 . وضوح مشاهده كردآرامگاه بوعلي به
ستونه نماد هزارمين سال تولد بوعلي ايوان ده -2، پايه و اساس فضاهاي بنا مربع -1خورد: به چشم میموارد اين آرامگاه بوعلي  در طرح 

انسان در راه كمال و همان بوعلي  ۀقرارگيري برج و ايوان در نما در يك مربع كه نمايند -3است،  هزار سال يك قرن و جمعا   ۀكه هر ستون نمايند
كردن و اين موارد براي غني ۀ، كه هم...بنا و یمربع در طرح و اجزاپانصد بيش از  ۀاستفاد -4(، ي گشادههاانسان ايستاده با دست) ستا سينا

باني ) گونه بناها در فرهنگ بومي ما ايرانيان داردبودن اينريشه در فرهنگ و مقدساست و آرامگاهي نسبت به ساير بناها  ینمودن بناباارزش
 .(١٣٩٥مني دهقي، ؤم؛ 1383مسعود، 

 (همدان استان یفرهنگ راثیم یمایس) نایس یبوعل آرامگاه: 4 ریتصو 

 گیرینتیجه

از  كثرت و رهايي آن تجلي وحدت در ساحت ۀدانست كه نتيج توان حاصل باورها و اعتقادات و فرهنگيهنري ايرانيان را می راز جاودانگي آثار
و وجود خود و خالقش  به شناخت هستي رسيدن به نگاه توحيدي است كه انسان قادراست و دستاورد آن  كلي آن هاي دنيوي در معنايتشويش

 . كمال فکري و روحي انسان را به دنبال دارد سعادت وشود و می
ماری بنا برخالف باورهای و مع گاه تركيباند و هيچتوجه به هويت و فرهنگ ايراني و قومي شکل گرفته در معماري سنتي ايران بناها با

 و مقياس تقارن، اصل نظم، اصل مراتب، اصلسلسله وحدت، اصل اصل همانند . اصولیفرهنگی، قومی و دينی مردم آن ناحيه نبوده است
شکل، رنگ، نور، مصالح،  و ماده همانند معمارانه ابزارهای از استفاده با وجه بهترين به محرميت اصل تضاد، و و فضايی تباين تناسب، اصل

فرعی  نيز كه از اركانكاررفته نات بهيي. حتي تزدارند هستی اصول از نشان خود بطن در خورد كهمی چشم به سنتی بناهای كالبد در و آب
واری، ل مردموساز، همواره پنج اصهای فرهنگی در ساخت. در اين بناها، ضمن حفظ هويتآيند از اين قاعده مستثنا نيستشمار میمعماری به

اي از اين آثار در گوشه و كنار كشور پهناور پاره. گرايی، نيارش )تزيينات بنا( و استفاده از مصالح بومی رعايت شده استپرهيز از بيهودگی، درون
 دارند.  هاي استوار بناهاايران حکايت از معماري باشکوه ادوار هزارساله را در قامت



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارۀ 1دورۀ ای معماری ايران، رشتهمطالعات ميان

86 

های گياهی، استفاده وارهبری، اشکال هندسی خاص، طرحهنر اسالمی به زيبايی در عناصری چون تزيينات گچبه اعتقاد نگارندگان، تجلی 
 ـ شکل مقدس در فرهنگ ايرانی اسالمی تر و استفاده از بيش از پانصد مربع ـصورت نمايانای در گنبد علويان بهاز خطوط عربی، كاشی فيروزه
نگاهی به فلسفه و حکمت بوعلی نگاه مخاطبان ا و حركت آب و كاركردهای فرهنگی بنا در آرامگاه ابن سينا با نيمنمدر پالن و طرح، استفاده از آب

 . نوازدرا می
شده در صورت شکلی و محتوايی، در دو بنای مطالعهويژه پنج اصل مدنظر نگارندگان، بهتوان ادعا كرد كه اصول يادشده، بهدر نهايت می

شود های حکمت هنر اسالمی گنجانده شده است كه پيشنهاد میهايی از نشانهعنوان نمونهگنبد علويان و آرامگاه ابن سينا، به شهر همدان،كهن
 . ها پرداخته شودهای آينده به زوايای ديگری از اين ناگفتهدر پژوهش
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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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