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 چکیده

 و نایس یلدو آرامگاه بوع یو معمار یشناس ییبایز یهابر آن است که تفاوت یسع قیتحق نیدر ا

و  یمارتار معساخ نیب یقیتطب سهیو هدف بر آن است که مقا ردیقرار گ یباباطاهر در همدان مورد بررس

 نیا از یوتدو آرامگاه تفا نیا نیب ایموضوع مشخص شود که آ نیانجام شود و ا یشناس ییبایاصول ز

اضر با ح قیتحق قابل طرح است. ییهایژگیتفاوتها وجود دارد در چه و نینظر وجود دارد و اگر ا

 دو یقیطبت یدر بررسانجام شده است.  یفیتوص یلیو به روش تحل یااستفاده از مطالعات کتابخانه

ز ته است اکار رف که مشابه در هر دو بنا به یاز نظر مصالح بنادو  نیآرامگاه مشخص شد که وجه تشابه ا

ز نظر نام برد. ا توانیو بتن مصلح را م تیجمله سنگ فرش کف در هر دو بنا و استفاده از سنگ گران

بر  یارو استو یادمانی یگفت که برج و گنبد رک در هر دو بنا توانیموارد م گریفرم، شکل و د

 یبوعل دادبوی ینابدو مقبره مثل دوازده ستون در  یدر طراح نیاز اعداد نماد دهخود و استفا یهاستون

و  یآن حکاک یباباطاهر رو یتیقطعه دو ب 24قطعه سنگ که  24و  نایبه نشانه دوازده علم ابن س نایس

ز ا یریمدرن قرن است و الگوگ یهر دو بنا معمار یطراح سبک. شده است یخلدا ینصب در فضا

ر ه یر طراحا است. و دو استفاده از پالن با هندسه منظم در هر دو بن یرانیا یسازو باغ یرانیا یمعمار

آنها،  اتیروح و نایس باباطاهر و ابن یهاتیآن با توجه به شخص یریگفرم و شکل ، تشابهادبودی یدو بنا

( حونیو س یغ)فرو گریکدیبه  یادمانی یدو بنا نیمعماران ا یپردازدهیبودن تفکرات و ا کینزد

 .باشدمی

 

  ری.و معما آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر، معماری و زیبایی شناسی، هنرواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

روند، ضرورت های هنر معماری ایران به شمار میگاهترین جلوههای دوره اسالمی ایران یکی از شاخصاز آنجا که آرامگاه

شود چراکه آشنایی و بررسی و همچنین فراهم آوردن زمینه مطالعه و تحقیق در خصوص آنها، کاری ارزشمند محسوب می

این  کند که به نوعیهای هنری ایرانیان ایجاب میارزشمند معماری و خالقیت سابقه دیرینه فرهنگ واالی ایرانی و نیز  هنر

های معماری و شود که ویژگیآثار ارزشمند فرهنگی، مورد بحث و مطالعه محققین قرار بگیرد. در این پژوهش سعی می

مورد بررسی  در این دوره هستند، های مطرحیران که مربوط به شخصیتهای دوره اسالمی اشناسی دو نمونه از آرامگاهزیبایی

 و مقایسه قرار بگیرد. 

های مختلف انسانی های مهم هنر و تمدن است که از روزگار پیش از تاریخ تاکنون مورد توجه گروهمعماری یکی از شاخه

زهای نیافع رقرار گرفته و سعی وافر در تکامل و گسترش آن به عمل آمده است. در طی این دوران، معماری عالوه بر 

های ای برای ظهور هنرهای مختلف و نمایش شکوه و عظمت صاحبان آن بوده است. در میان زیرمجموعهکاربردی عرصه

شوند. امل میای برخوردار است و بخش قابل توجهی از بقایای معماری قدیم را شمعماری، معماری آرامگاهی از جایگاه ویژه

جه به اند. اصوال تولعه و بررسیمعماری، تاریخی، هنری، مذهبی و اجتماعی قابل مطا های مختلفاین دسته از بناها، از جنبه

ی و عامل یعنسازی در میان جوامع مختلف انسانی دارای سابقه طوالنی است. این توجه و عالقه معلول دآرامگاه و آرامگاه

 شخص متوفی تقاد و ارادت دوستداران و پیروانهای جدیدتر، عالقه و اعذات، و در دورهاعتقاد به جهان بعد از مرگ و حب

 (. 78: 1376بوده است )عقابی، 

 6به  ن معروفند(های معماری، هویت اشخاص مدفون در آنها با عنوانی که به آکل بناهای آرامگاهی ایران، )با توجه به ویژگی

(. انواع 85: 1376قسیم شده است )عقابی، تمگاهی های آراها، گنبدها و مجموعهها، بقعهها، برجزادهها، امامگروه آرامگاه

غ موزه های آرامگاهی و باها )نشانه شهری، مونومان و یادمان(، مجموعهمعماری آرامگاهی ایران در دوره معاصر شامل آرامگاه

معاصر  رانباشد. در تحقیق حاضر به بررسی دو آرامگاه باباطاهر و بوعلی سینا که از ابنیه آرامگاهی شاخص در دومی

 شود. باشند، پرداخته میمی

  پژوهشفرضیه 

مدان مورد ههای زیبایی شناسی و معماری دو آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر در در این تحقیق سعی بر آن است که تفاوت

 این موضوع وشود  بررسی قرار گیرد و هدف بر آن است که مقایسه تطبیقی بین ساختار معماری و اصول زیبایی شناسی انجام

هایی قابل یژگیر چه ومشخص شود که آیا بین این دو آرامگاه تفاوتی از این نظر وجود دارد و اگر این تفاوتها وجود دارد د

 طرح است.
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 روش پژوهش 

 ای و به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه

 پژوهش ادبیات

 ی در خصوصت مختلفکه هنر اسالمی و نقش آن در ساخت بناهای آرامگاهی در ایران دارد تاکنون تحقیقایتی با توجه به اهم

ورت صهای مختلف هنری و معماری انجام شده است که در زیر به برخی از این تحقیقات به بناهای آرامگاهی از جنبه

 شود:مختصر اشاره می

قطه نظر نومنتال )یادمانی( از نمل تأثیرگذار بر روی مخاطب در بررسی بناهای ( طی یک مطالعه به عوام1: 1396معدنی ) -

تیتوس  ه تفکراتبر آن بوده تا با نگاهی بنویسنده بررسی تطبیقی سه بنای آرامگاهی پرداخته است. در این مقاله سعی 

عاریف تآرامگاهی در ایران که با سه بنای  های هندسی موجود دربورکهارت به این موضوع پرداخته و با شناخت شاخصه

ص با فرمول خا جاد یکارند، پی به ارتباط مابین هندسه و ماندگاری برده و درک خود را برای ایبناهای منومنتال همخوانی د

 أثیرگذارییزان تاستناد به اسناد موجود و روش تحلیلی پژوهشی برای طراحی و ساخت بناهایی از این دست باال برده و م

 تر درک کند. ها را کاربردیهای بارز و روش ترکیب و استفاده از این مؤلفهمشخصه

های بوعلی های تکنولوژی و تأثیر آن در فرایند خلق اثر معماری معاصر آرامگاهای به نقش اندیشه( در مقاله2: 1395نسایی ) -

ورد بحث ی ساخت مجهات روند طراحی و تکنولوژطی این مقاله دو آرامگاه فوق از سینا و باباطاهر همدانی پرداخته است. 

 و بررسی قرار گرفته است. 

های ایران با بررسی تطبیقی های مفهومی و کالبدی آرامگاه( طی یک مقاله به تحلیل شاخصه3: 1394خضریان و حسینی ) -

های مفهومی فی تحلیلی شاخصهه تا با روش توصیپرداخته است. در این تحقیق سعی شدهای بوعلی سینا و باباطاهر ارامگاه

بندی ر یک تقسیمدها بررسی شده و به تحلیل دو نمونه آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر پرداخته شده است. نویسندگان آرامگاه

 ه مهمترینذهبی کاند که مجموعه آرامگاهی مکلی بناهای مزبور را به دو دسته سیاسی و مذهبی تقسیم کرده و اشاره کرده

 اند. اند که در ایران دوره اسالمی برپا شدههایی بودهدهند احتماال نخستین مجموعههای آرامگاهی را تشکیل میمجموعهدسته 

 هوشنگ سیحون و طراحی بناهای آرامگاهی در ایران

دار بوده را عهده (، استاد دانشکده هنرهای زیبای تهران بوده و یک دوره ریاست این دانشکده1299 – 1393هوشنگ سیحون )

های طراحی و هن پروژاست. استاد هوشنگ سیحون، نقاش و معمار پرسابقه ایرانی، به مرد بناهای ماندگار معروف است. از میا

اه دیگر و ها مقبره و آرامگسینا، نادرشاه افشار و دهرگانی چون خیام، کمال الملک، بوعلیتوان به آرامگاه بزساخته شده وی می

 و همچنین ساختمان بانک سپه در میدان توپخانه اشاره کرد.  1347نیز طراحی بنای موزه توس در سال 

آورد و برای بزرگانی که معمار ان میاستاد سیحون نقش افکنی است که در دنیای ابعاد از معانی پررمز و راز باطن، سخن به می
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اش متجلی و شان بوده، کوشیده است تا معانی باطنی، فلسفه نظری و ساحت وجودی هر یک را در نقش مقبرهو طراح آرامگاه

، طرح آرامگاه حکیم عمر خیام را مبتنی بر اصول ریاضی  و مثلثاتی 1338نمایان سازد. به عنوان مثال استاد سیحون در سال 

گذاری و طراحی نموده است. سیحون سردسته معماران مدرن تاریخ گرای ایران، و استاد معماری یادمانی است. فهم خیام پایه

 برد. و درک درست کارهای او بدون بررسی و شناخت معماری ایران و معماری غرب، راه به جایی نمی

نولوژی تر از آن چیزی است که ما در ایران از آن به عنوان تکفشارد که فناوری غرب پیشرفتهاو آگاهانه بر این موضوع پا می

های تحول معماری معاصر است ولی این شناخت نباید ما را از توجه به شناسیم بنابراین شناخت غرب یکی از راهساخت می

ود، داند )بانی مسعلید کورکورانه از معماری غرب میاو آفت معماری معاصر ایران را تقها و فرهنگ ایرانی غافل کند. ریشه

یده است که داند و بر این عق(. سیحون، شیفتگی به فرهنگ ایرانی را مدیون آندره گدار، باستان شناسی فرانسوی می1390

و  ی از مناظرت. سیحون در کنار معماری، به نقاشهای معماری ایرانی آشنا کرده اسها و ارزشآندره گدار، او را با ظرافت

هایی از آثار خود را در ایران و کشورهای دیگر برپا کرده است. آثار وی در پرداخت و نمایشگاهروستاهای ایران می

ی . وه نمایش درآمددر کنار آثار هنرمندانی چون پیکاسو و سالوادوردالی ب 1972نمایشگاهی در دانشگاه ماساچوست در سال 

 سالگی در بیمارستانی در ونکوور در کانادا درگذشت.  93در سن 

 

 آرامگاه بوعلی سینا 

ابوسعید  شود، جایی که بعدهاپس از وفات بوعلی، پیکر وی در خانه مالزم و رفیق وی ابوسعید دخدوک به خاک سپرده می

ماند تا آنکه یکی از یهمان صورت با تغییراتی مختصر باقی ماجاریه تقریبا به قگیرد. مقبره بوعلی تا دوران نیز در آنجا آرام می

مت چهار ه و با مربرآمد شاهزادگان قاجار به نام نگار خانم به دنبال فرسایش و روبه ایرانی نهادن این بنا در صدد تعمیر آن

 دیواری مقبره، اقدام به احداث سقف گنبدی بر روی آن نمود. 

شد، به مناسبت فاخر فرهنگی ایران که در آن زمان به نام انجمن آثار ملی خوانده میهجری شمسی انجمن م 1323در سال 

ف و این فیلسو گردد. بنایی که درخور شأن واالیتقارن با هزارمین سال تولد ابن سینا مصمم به تجدید بنای آرامگاه وی می

های دهد که از بین طرحای ترتیب میمسابقهمقام علمی وی باشد. انجمن آثار ملی جهت تهیه طرح معماری این آرامگاه 

 گردد.می پیشنهادی، طرح مهندس هوشنگ سیحون به عنوان طرح برگزیده اعالم و ساخت این آرامگاه نیز به وی محول

گرداند از درایت طراح و به کارگیری های شاخص و قابل توجه این طرح که آن را از سایر پیشنهادات متمایز میویژگی

اری و ای معمعناصر معماری او به منظور خلق فضایی واجد ارزش  حکایت دارد. توجه خاص سیحون به طراحی فض آگاهانه

سازد. موفقیت های معماری او را آشکار میپذیرد، ارزشپیوند دادن آن با محتوا و مفاهیم مرتبط با فعالیتی که در فضا انجام می

ره حکیم ، مقب1958های مشابهی چون آرامگاه نادرافشار ساز ارجاع پروژهلی، زمینهاو در طراحی و اجرای استادانه آرامگاه بوع

 گردد.عمرخیام، مقبره کمال الملک و ... به او می
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باشد. از دالیل انتخاب این بنا از ترین بناهای اسالمی یعنی گنبد قابوس میایده کلی آرامگاه بوعلی برگرفته از یکی از قدیمی

 55باشد که روی این انتخاب تأثیر گذاشته است. ارتفاع گنبد قابوس ر بودن آن با زمان زندگی بوعلی میسوی سیحون، معاص

باشد که این ارتفاع در طراحی سیحون تعدیل شده است زیرا بنای آرامگاه در میان بافت فشرده و متراکم شهری همدان متر می

(. از طرفی اگر ارتفاع گنبد قابوس برای 1خاصی شده است )شکل  انداز، توجهقرار گرفته و به تناسب مخروط دید و چشم

بودند )شعبانیان، گرفتند، به راحتی قادر به دیدن کل بنا نمیشد افرادی که در معابر مجاور قرار میآرامگاه بوعلی اعمال می

 (.6: 1392آرامگاه )مؤمنی دهقی، (. فضاهای اصلی آن عبارتند از ایوان ده ستون، البی، مقبره، موزه، برج، محوطه 7: 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رامگاه جز و در آ د فاصل دیوارهای خارجی و فضاهای داخلی تماما با خاک پر شده. دو نمای كلی از آرامگاه بوعلی سینا در همدان. ح1شکل 

 شوری دوازدهر دارد منیادبود كه دقیقا بر فراز مزار قرابرج  ارتباطی با فضای باز اطراف ندارد. ،در محل ورودی اصلی در شرق و ورودی غربی

ز میادین نه یکی ابنای یادبود بوعلی امروز در میا. های ظریف و كشیده بتنی است كه كالهکی مخروطی از جنس بتن بر سر داردوجهی با ستون

 (www.flickr.com) در بستری از سبزه و درخت و آب قرار گرفته است ،شهر همدان
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فته در رح به کار ر مصالدیی مقام بوعلی در ارتفاع این بنا به نمایش گذاشته شده است. استواری و پایداری اندیشه بوعلی واال

خورد. استفاده از سنگ خارای الوند به صورت تراشیده و بافتی خشن در نمای های برج به چشم میبدنه اصلی برج و ترک

ده  ز گذشتاجیم سنگی که در ایوان ورودی اصلی واقع گردیده است، سمبلی خارجی مقبره صورت گرفته است. ده ستون ح

 (. 2آید )شکل قرن از تولد بوعلی به حساب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حساب  وعلی به. نمایی از ده ستون حجیم سنگی كه در محل ایوان ورودی اصلی واقع گردیده است، سمبلی از گذشت ده قرن از تولد ب2شکل 

 .(www.flickr.com) آیدمی

 

بور از گانه برج بر روی بام به منظور کاهش تأثیر بادهای نسبتا شدید همدان از یکدیگر فاصله گرفتند و با عهای دوازدهپره

(. 3کند )شکل یمسقف به داخل فضای اصلی مقبره ادامه یافته و بر روی یک دایره اطراف مزار را از محیط پیرامون جدا 

 ئرین را بهگیری رواقی در اطراف مزار شده که طواف زار به همراه این فرم که توضیح داده شد باعث شکلاختالف سطح مزا

عه اوراءالطبیکند. پالن فضای مقبره مربع شکل است که شاید نمادی از خاک و زمینی بودن انسان در برابر مذهن متبادر می

مکان این حال با فضای طواف و زیارت جدا کرده است ولی با اباشد. همچنین با ایجاد یک پرچین و حصار چوبی قبر را 

: 1392باشد )مؤمنی دهقی، پذیر میفاتحه خواندن و نزدیک شدن و لمس سنگ قبر که در فرهنگ آیینی ما ملحوظ است امکان

7 .) 
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 ور از سقف بهشدید همدان از یکدیگر فاصله گرفتند و با عبگانه برج بر روی بام به منظور كاهش تأثیر بادهای نسبتا های دوازده. پره3شکل 

  (www.flickr.com) كندداخل فضای اصلی مقبره ادامه یافته و بر روی یک دایره اطراف مزار را از محیط پیرامون جدا می

مخروطی است. از متر آن مربوط به کالهک  4متر آن مربوط به پایه و  17متر است که  21ارتفاع راس برج از روی سکو 

های پر شده با خاک، تعمدی در پدیدآوردن تختی مقایسه سطح زیربنای فضای استفاده شده در بخش آرامگاه با سطح قسمت

شود. به عبارتی طراح، به منظور خلق آرامگاهی پر ابهت از دیوارکشی کاذب پیرامون سطحی قریب به دو وسیع استنباط می

شود. ردن آن با خاک تردیدی به خود راه نداده است به همین علت از این بخش با نام تخت یاد میبرابر میزان مورد نیاز و پرک

های یادشده نسبت به ورودی آرامگاه، سکو و برج فراز آن کامال متقارن است اما نسبت به حجم اصلی هر چند ردیف ستون

هایی به تدریج به عقب ان نیستند و با شکستتخت متقارن نیست و احجام سنگی دوطرف این فضای نیم باز با هم یکس

های بتنی رواق با دیوارهای سنگی اطراف بخش ورودی را از احجام دو طرف خود متمایز نشینند. تفاوت جنس ستونمی

ها روند. این پلههای تخت، پلکان تمام سنگی است که از میان دیوارهایی از همان جنس به باال میکند. یکی دیگر از ویژگیمی

اند مخصوصا پلکان جنوبی که با لغزش مختصری نسبت به محور برج قرار هایی در دل تخت سنگی طراحی شدهمانند شکاف

ای دارد. فضاهای کتابخانه و موزه در آورد. درون تخت، انتظام فضایی سادهگرفته است کیفیت فضایی خاصی را پدید می

. این ساختمان به (4)شکل  رسانداز یک گره مربع شکل فرد را به اتاق مقبره میاند که پس از عبور طرفین محوری قرار گرفته

های بیرونی و ضخامت و سنگینی دیوارهای داخلی واسطه احاطه شدن با احجام خاکریزی شده اطراف و بسته بودن جداره

بود، نشسته بر یک سکو، تنها نماید. سطح روی تخت پهنه نسبتا وسیعی است و برج رفیع یادهمچون بناهای زیرزمینی می

شود. دو محوطه سبز در شمال و جنوب این فضای باز گسترده، به دلیل آنکه اتصالی با برج و عنصر بارز آن محسوب می

های باال و پایین تخت گذارند همچنانکه پیوندی نیز میان محوطهسکوی زیر آن ندارند تأثیر زیادی بر فضای پیرامون خود نمی

های کشیده و بلند گرداگرد آن آورند. برج یادبود واجد دو قسمت است: قسمت پایه که به دلیل وجود ستونیبه وجود نم
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رسد و قسمت فوقانی یعنی کالهک مخروطی شکل باالی برج که توسط پایه مذکور برپاداشته شده سبک و شفاف به نظر می

ک روی آن اشاره مستقیمی است به حرکت به سمت های پایه برج و شکل مخروطی کالهاست. جمع شدن تدریجی ستون

 (. 1397آسمان و میل به اوج گرفتن )خزاعی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (www.flickr.com) . دو نمای مختلف از قسمت داخلی فضای موزه آرامگاه بوعلی سینا4شکل 

 

ایره در دچندوجهی منتظم محاط بر ر است. انتخاب یک گیری اجزا و عناصدر طرح برج، هندسه از عوامل اساسی و مهم شکل

شوند و انتخاب حجم خالص مخروط به ای که با بیشتر شدن ارتفاع به سوی مرکز دایره جمع میها به گونهقاعده، طرح ستون

ن ه در ایارن و هندسآورد که نشانگر مقیدبودن طراح به نظم، تقعنوان اختتامیه برج، هیأتی کامال هندسی برای برج به همراه می

ای که از آن سخن شود که نظم و هندسهبخش از مجموعه است. انتخاب جنس بتن صاف و تراشیده برای برج موجب می

ای بر فراز سکوی کم ارتفاع دیده شود شدهرفت، چشمگیرتر شود و در نهایت، برج به شکل حجم کامال تراشیده و خراطی

 (.8: 1395؛ گیو و همکاران، 114: 1388)سیحون، 

 

 مگاه باباطاهر آرا

ساخته شده و در سال  1344آرامگاه باباطاهر در شمال شهر همدان و در میدانی به نام وی قرار دارد. این ارامگاه در سال 

بازسازی شده است. بنای مقبره باباطاهر در گذشته چندین بار بازسازی شده است. در قرن ششم هجری برجی آجری و  1383

دوران حکومت رضا شاه پهلوی نیز بنای آجری دیگری به جای آن ساخته شده بود. در جریان هشت ضلعی بوده است. در 

ای به خط کوفی برجسته و ای رنگی مربوط به سده هفتم هجری به دست آمد که دارای کتیبهاین بازسازی لوح کاشی فیروزه

خورشیدی به  1344داث بنای جدید در سال شود. احآیاتی از قرآن است و هم اکنون در موزه باستان شناسی نگهداری می
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همت انجمن آثار ملی و شهرداری وقت همدان و توسط مهندس محسن فروغی انجام شده است. این بنای تاریخی طی شماره 

 (. 8: 1395به ثبت آثار انجمن ملی ایران رسیده است )نسایی،  1376فروردین  21در تاریخ  1780

 ایده و روند طراحی:

ها و عرفای اشراقی نام برد. او ساده و توان در زمره شخصیتهای باباطاهر مشخص است وی را میاز دوبیتی همانطور که

را نیز  اند دانست البته این موضوعتوان از لقبی )باباطاهر عریان( که به او نسبت دادهدرویش مسلک بوده و این موضوع را می

ه انوس است کت. ایده بنای فعلی از شخصیت عرفانی باباطاهر گرفته شده از فهای معروف او به وفور یافتوان در دوبیتیمی

نا که در عدد ستون پیرامون ب 8شد و همچنین در گذشته جهت روشنایی و روشن شدن راه و یافتن مسیر از آن استفاده می

 (. 7: 1395نماد بهشت است که به عنوان ایده برج انتخاب شده است )نسایی،  8معماری اسالمی عدد 

 تحلیل فضا: 

های ورودی و منفذهای نور است. نما ای از منشورها پوشیده شده و دارای مدخلمتر با مجموعه 10×  10بنای اصلی به ابعاد 

ست. دو لوح اقطعه سنگ مرمرین نوشته و نصب شده  24های باباطاهر برابر با و محوطه داخلی آرامگاه از دو بیتی و سروده

از  ام برخیمحوطه داخلی نصب شده است که یکی از آنها اسامی هیأت موسس انجمن آثار ملی و دیگری نبرنجی نیز در 

متر مربع است  8950اند. مساحت کل زیربنای ارامگاه و باغ اطراف آن حدود هایی که در کنار باباطاهر دفن شدهشخصیت

 (.5: 1395)نسایی، 

 فناوری و نوع مصالح ساخت:

های آرامگاه از ، کف و پلهفوالدی با پوشش سنگ به صورت تکنیک آهن کم اجرا شده و قطعه سنگ مزار ها از اسکلتستون

اشی هایی از کسنگ گرانیت حجاری شده است. فرش بنای آرامگاه باباطاهر همدان از سنگ است. فضای داخل آن، کتیبه

 (. 11تا  5های وجود دارد )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 (www.karnaval.ir) ز بنای آرامگاه باباطاهر در قدیم. دو نمای مختلف ا5شکل 
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 . نمای دور از آرامگاه باباطاهر و محوطه سبز اطراف6شکل 

(www.karnaval.ir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (www.karnaval.ir)  . ستونهای سنگی با اسکلت فوالدی بنا8شکل         (www.karnaval.ir) . نمایی از بنای اصلی آرامگاه7شکل 
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 (www.karnaval.ir). نمایی از سقف آرامگاه باباطاهر10شکل               (www.karnaval.ir) . نمایی زیرین گنبد آرامگاه9شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (www.karnaval.ir) شده بنای آرامگاه باباطاهریهای سنگی حجاری شده و گنبد كاشی كار. ستون11شکل 
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 های معماری و بصریبررسی تطبیقی ویژگی

 دهد:های مختلف نشان میهای دو ارامگاه را از جنبهتفاوت 1جدول 

 

 (6: 1395)نسایی،  های معماری و زیبایی شناسی آرامگاه باباطاهر و بوعلی سینا در همدانهای میان ویژگی. تفاوت1جدول 

های ویژگی

 زیربنایی

 فرم برج ایده اعیان عرصه نام بنا

 دوازده ضلعی علم سینا 12عدد  300 3300 بوعلی سینا

 هشت ضلعی نماد بهشت 8عدد   30×  30 3950 باباطاهر

جدول 

 مصالح

 ستونها پلکان دیوارهای خارج دیوارهای داخل برج

 اسکلت بتونی

 )بوعلی سینا(

 سنگ سنگ سنگ سنگ

 سنگ و فوالد سنگ سنگ کاشی  اسکلت فلزی )باباطاهر(

عناصر 

وابسته به 

 معماری

 حوض آب عناصر معماری فضای بیرون فضای داخل نام بنا

 داخل محوطه ایوان ستوندار ـ گنبد  -  - بوعلی سینا

 - گنبد کاشی کاری کاشی کاری باباطاهر

 

 های معماری:ویژگی

بد مشید و گنز تخت جمدرن، قرن و آرمانگرایی و الگوگیری ایرانی ااز نظر مبانی نظری: آرامگاه بوعلی سینا ایده معماری 

گیری از بناهای رومی و یونانی سازی ایرانی و ایدهقابوس طراحی شده است و سبک معماری آن سبک مدرن و به شیوه باغ

 و علم او اطاهرد باببوده است. در صورتی که آرامگاه باباطاهر با الگوی معماری مدرن و توجه به سرگذشت و روحیات خو

 گوش دارد. باشد که پالنی هشتطراحی شده است. معماری این بنا به سبک ایرانی و برج با گنبدی استوار بر هشت ستون می

ر روی ای تراشیده بدنهاز نظر فرم: فرم مناره آرامگاه بوعلی سینا از گنبد رک بنای گنبد قابوس ایده گرفته شده است. با ب

شانه نستون به  دوازده تر قرار گرفته است که مصالح بکار گرفته شده در آن از بتن است که گنبد رک این بنا برسکویی کوتاه

ن ر هشت ستوست و بدوازده علم بوعلی سینا بنا گردیده است. فرم و نوع طراحی گنبد باباطاهر مانند آرامگاه بوعلی رک ا

 جلوه خاصی داده است.  ای به بناخود استوار گردیده است و گنبد فیروزه
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ر ضلعی داز نظر شکل: آرامگاه بوعلی شکل و غالب هندسی آن به صورت مربع یا همان مکعبی است که از پالن چهار

این  فرم اصلی شکل و ومعماری ایرانی ایده گرفته  شده است. در مقابل، آرامگاه باباطاهر در فضای سبزی بزرگ واقع گردیده 

 (.8: 1395عی دارد )گیو و همکاران، ای هشت ضلبنا هندسه

 ومایان است نها از بتن مسلح از نظر مصالح: مصالح بنای آرامگاه بوعلی سینا از سنگ خارای همدان و برج یادبود و پوشش

از مصالح  ها از سنگ گرانیت، و سقف آن از کاشی و نمای آنهم کف آن کال خاکریزی شده است. در آرامگاه باباطاهر پله

 ی پوشانیده شده است.سنگ

 از نظر پالن: پالندر آرامگاه باباطاهر هشت گوش و در آرامگاه بوعلی، چهارضلعی است.

 

 از نظر مفهومی و دیدگاه معماران: 

های متفاوتی مجموعه آرامگاهی بوعلی سینا قابل بررسی است. سیحون عناصر تشکیل دهنده در بعد مفهومی از دیدگاه

ای مقابر های ایرانی، معماری مصطبهدار معماریهای ستوننماید. ایوانهای مختلف اقتباس میا از تمدنمعماری این آرامگاه ر

های اسالمی است. ها نیز یادآور باغسازی و استقرار هندسی باغچههای بین النهرین، محوطههای معلق در زیگوراتمصری، باغ

نی فضاهای تردد ناخودآگاه تصاویر آشنایی از فضاهایی همچون باغ استقرار آبنماها و مسیرهای حرکت آب در محور میا

های هندسی سازیهای مطبق، آبنماهای منحنی شکل و ستوننماید، حوضشازده ماهان و باغ فین کاشان را در ذهن تداعی می

دهد. کنار هم یونان پیوند میهای اروپایی همچون رم و از جمله مواردی هستند که در معماری این آرامگاه را با شیوه معماری

آید. ای از شخصیت فراملی و جهانی بوعلی به حساب میقرار دادن عناصر معماری ملل گوناگون در یک مجموعه، استعاره

توان یافت که با های تاریخ و جغرافیا گذشت به طوری که کمتر ملتی را میبوعلی با وجود آنکه مسلمانی ایرانی بود از دروازه

او بیگانه باشد. از دیگر نکات قابل مالحظه در طراحی فضای معماری آرامگاه شیخ الرئیس، وحدت بخشیدن به افکار 

های هندسی ها، مصالح و فضاهای ساختمانی است. در این مجموعه از انواع و اقسام فرمای کثیر از اشکال، فرممجموعه

خویش با یکدیگر در این مجموعه از در آشتی  جود تضاد مفهومیاستفاده گردیده است. خطوط مستقیم، شکسته و منحنی، با و

گیرند. از گوشه فضاها قرار نمیهای مدور در تعارض با هندسه راستها و ستوناند به طوری که حوضبا یکدیگر درآمده

مایز مصالح های مختلف مجموعه گاهی مشابه یکدیگر بوده و این تشابه، تهای بکار گرفته شده در بخشدیگر سو فرم

های فلزی پیرامون محوطه با همان تناسبات اما از دهند. فرمهای ضربدری نردهبوجودآورنده آنها را تحت پوشش قرار می

های پیچدار لوسترهای فلزی معلق در (. فرم11گیرد )شکل مصالح سنگ خارا به روی پنجره تاالرهای موزه و کتابخانه قرار می

های کتابخانه اما این بار از چوب تکرار گردیده است. پیشانی ایوان سنگی به روی درها و قفسه فضاهای مختلف مجموعه عینا

های هرمی شکل روی گردد. حتی فرمگر مینیز دارای فرمی است که در قاب سازی درهای داخلی مجموعه مجددا جلوه
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درهای چوبی اصلی که در نماهای شرقی و غربی توان به روی صندوقچه فلزی زیر برج را که در بام فوقانی قرار گرفته می

واقع شده مجددا یافت. در مجموع رعایت تشابه اشکال و فرمهای بکار گرفته شده در عناصر و اجزای معماری این فضا باعث 

گر باشیم. بحث وحدت بخشیدن به ای واحد و جامع را نظارهپوشی از تکثرها و تعددها، مجموعهگردد که با چشممی

ای از آید در اینجا هم از سوی سیحون، به منظور ارائه استعارهای کثیر که در فلسفه و ادبیات ما نیز به چشم میوعهمجم

شخصیت واحد و یکپارچه بوعلی، با وجود ابعاد متنوع و کثیر علمی، فلسفی، تاریخی و مذهبی او در نظر گرفته شده است 

پوشی از تکثرها و تعددهای بیر در اذهان نقش بسته است این بنا نیز با چشمهمانگونه که ابن سینا به عنوان دانشمندی ک

 (.11: 1394آید )خضریان و حسینی، ای یکپارچه و ارزشمند به حساب میگوناگونش مجموعه

برج ری یک های متعدد بوده است. در قرن ششم هجآرامگاه باباطاهر: این بنا در طول قرون مختلف شاهد تخریب و بازسازی

ز طرف اول ا هشت ضلعی آجری بر روی قبر باباطاهر ساخته شد که بعدها بر اثر مرور زمان ویران شد. در زمان پهلوی

زی، لوح بازسا شهرداری همدان بنای جدیدی به جای بنای قدیمی ساخته شد که مصالح آن بیشتر آجر بود. در جریان همین

ین کاشی اشود، به دست آمد. بر روی موزه ایران و باستان نگهداری می کاشی مربوط به قرن هفتم هجری که هم اکنون در

ی و ای رنگ، آیات قرآن مجید به خط کوفی برجسته نوشته شده است. طراحی این بنا توسط مهندس فروغی طراحفیروزه

ک یا بر روی اهر راباطاجرا شده است و فروغی با نگرشی به سبک معماری مدرن، قرن و الگوگیری از معماری ایرانی مقبره ب

 ک طراحی آنای بر پایه ستون هشت این بنا را طراحی کرده است. مفهوم این بنا و سبپالن هشت ضلعی منظم و گنبد فیروزه

و  است )گیو موارد بیشتر به روحیات و شخصیت عرفانی او ارتباط دارد و بیشترین الهام در طراحی این بنای یادمانی همین

 (. 9: 1395همکاران، 

 

 گیری:نتیجه

های مشابهی را در نظر گرفته و اعمال دهد که طراح بنای آرامگاه خیام و بوعلی، ویژگینتایج حاصل از این مطالعه نشان می

ها با توجه به شخصیت و جایگاه فرد آرمیده، متفاوت گشته است. در بررسی تطبیقی دو کرده است که برخی از این ویژگی

بنا از نظر مصالحی که مشابه در هر دو بنا به کار رفته است از جمله سنگ فرش آرامگاه مشخص شد که وجه تشابه این دو 

توان نام برد. سبک طراحی هر دو بنا معماری مدرن قرن است کف در هر دو بنا و استفاده از سنگ گرانیت و بتن مصلح را می

منظم در هر دو بنا است. و در طراحی هر دو بنای سازی ایرانی و استفاده از پالن با هندسه و الگوگیری از معماری ایرانی و باغ

ای هم باید داشت به های باباطاهر و ابن سینا بوده و روحیات آنها، اشارهگیری آن با توجه به شخصیتیادبود فرم و شکل

ماران این دو پردازی معاینکه این وجود تشابه در هر دو بنا شاید دلیلی دیگر داشته باشد و آن نزدیک بودن تفکرات و ایده
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فرم مناره آرامگاه بوعلی سینا از گنبد رک بنای گنبد قابوس ایده  ،از نظر فرمبنای یادمانی به یکدیگر )فروغی و سیحون( باشد. 

تر قرار گرفته است که مصالح بکار گرفته شده در آن از بتن است که ای تراشیده بر روی سکویی کوتاهگرفته شده است. با بدنه

ن بنا بر دوازده ستون به نشانه دوازده علم بوعلی سینا بنا گردیده است. فرم و نوع طراحی گنبد باباطاهر مانند گنبد رک ای

 ای به بنا جلوه خاصی داده است. آرامگاه بوعلی رک است و بر هشت ستون خود استوار گردیده است و گنبد فیروزه

ر ضلعی دورت مربع یا همان مکعبی است که از پالن چهاراز نظر شکل: آرامگاه بوعلی شکل و غالب هندسی آن به ص

این  فرم اصلی شکل و ومعماری ایرانی ایده گرفته  شده است. در مقابل، آرامگاه باباطاهر در فضای سبزی بزرگ واقع گردیده 

ود و برج یادبنگ خارای همدان و سمصالح بنای آرامگاه بوعلی سینا از  ،از نظر مصالح ای هشت ضلعی دارد.بنا هندسه

ها از سنگ گرانیت، و ها از بتن مسلح نمایان است و هم کف آن کال خاکریزی شده است. در آرامگاه باباطاهر پلهپوشش

 سقف آن از کاشی و نمای آن از مصالح سنگی پوشانیده شده است.
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