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 چکیده

و کاربنادی  سات،  ا هاا بنادی تااپ پا ش   مطالعاه و دسا ه   ،معمااری ایاران  یکی از مباحث مهم در فهم تااریخ  

ترسایمی معمااران ایرانای     ریشه در نب غ هندساه  که هس ندالگ های هندسی  عناصر تاقی مب نی بر ،بندیرسمی

هاای  بنادی و دسا ه  آنها ماهیتتعاریف اس ادکاران و پژوهشگران از در  ،این عناصر تاقیعلیرغم اهمیت  .دارند

و  دیا جد یت سعه سااخ ارها  ه،یپا میامر درک مفاه نیا کهوج د دارد  اخ الف نظر و ح ی تناقضاتی ،ارائه شده

بنادی از  تفاوت بین کاربنادی و رسامی  پژوهش یاف ن مسئله اصلی این  .زدسایم اجه م یرا با مشکالت ین آور

و  بنادی مفااهیم کاربنادی و رسامی    سازیشفاف و هدف تحقیق باشدمیشان کاربست و نح ه اجرا منظر مکان

 اب ادا  ،ه این هادف . برای رسیدن بستا آنها کاربست بر مبنای ساخ گاه و نح ه جامع بندیدس هیک رسیدن به 

کاربندی  تعریف مشخصی ازتا  گرفتم رد کنکاش قرار بندی کاربندی و رسمی در زمینه م ج د و نظریات راآ

دسات  ه با  یهای مکانی و ساخ ارگرف ن م لفه با در نظر آنهاهای مخ لف گ نه گردد. سپسارائه  بندیرسمیو 

و  هکاار شاد  تحلیلای ا ت صایفی     روش ه با باشاد و  نظری مای ا   بنیادیهای ن ع تحقیقاین پژوهش از  .آمدند

ه با ت جه با . اندآوری شدهجمع ایک ابخانههای عینی و بررسی طریق مطالعات میدانی، مشاهده اطالعات الزم از

در قالا  هندساه وتاری     م قااطع کاه  هاای  تاپ باریکه عناصر م شکل از ،اس ادکاران و پژوهشگران این نک ه که

مهم ارین وجاه    ،باربری چند مؤلفه که هر دهدن ایج تحقیق نشان می اند،نامیده «کار» را ترسیم و اجرا می ش ند

ت اناد ماالک تشاخی     در پ شش اصلی یا پ شش زیرین نمای کارها تمایز کارهای مخ لف است، ولی اس قرار 

های محال کاربسات، خص صایات    مؤلفه باید این دو از همدیگر تشخی رای و ب بندی باشدکاربندی از رسمی

لحاا   ای، هاا و نقاش ساازه   تاپ شکلی، خص صیات ساخ اری، نقش ساخ مانی و کاربرد، جنس مصالح باریکه

 هاای ماذک ر  مؤلفاه  بندی بر مبنایهای مخ لف کاربندی و رسمیگ نهبندی جامع از در نهایت یک دس هگردد. 

 ارائه گردید.

 
 واژگان کلیدی 

 .ایرانی معماری تاقی، پ شش م قاطع، تاپباریکه بندی،سمیر کاربندی،
 

هاای باازار   پژوهشی در هندسه کاربنادی »نامه کارشناسی ارشد امیر امجد محمدی با عن ان از پایان برگرف ه شدهاین مقاله  *

ابراهیمی و دک ر یاسار شاهبازی   باشد که با راهنمایی دک ر احد نژاد می« تاریخی تبریز برای کاربست در طراحی سط ح آزاد

 .در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرف ه است
 ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir mail:-Eن یسنده مسئ ل مکاتبات:  **
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 مقدمه

 

تاااقی معماااری ایااران  بناادی، از عناصاارکاربناادی و رساامی

ترین انا اع آن در  ترین تا م کاملهایی از سادهباشند. نم نهمی

صار از ابعااد   ایات اسات. ایان عن   ؤایران قابل رنقاط مخ لف 

ای، فضاسازی و ح ای اقلیمای   مخ لفی همچ ن هندسی، سازه

اساات.  قاارار گرف ااهما رد ت جااه اساا ادکاران و پژوهشااگران  

مذک ر، اخ الف نظرات و ح ای تناقضااتی    هایدیدگاهمطالعه 

نظااران را آشااکار ماای سااازده بط ریکااه  بااین آرای صاااح 

بندی، کاربندی و رسمی ن در ذیل دو واژهاس ادکاران و محققا

)امجدمحماادی و همکاااران، نظاار مشاا رک و یکسااان ندارند

ه اس ادکاران در کنار پژوهشگران، هر کدام تالش دارند (1331

با دالیلی نظرات خ دشان را صائ  و صادپ بدانند و این امار  
بنادی و کاربنادی چاه    گیری در ما رد اینکاه رسامی   تصمیم

ساازد. ایان   را باا دشا اری هماراه مای     ؟دارناد تفاوتی با هم 

هاای  ای از کاربسات م ض ع در کنار ناشناخ ه مانادن گسا ره  

هاای  معماری ایاران، پاژوهش   بندی در ابنیهکاربندی و رسمی

کناد.   مناد و هدفمنادی در ایان حا زه را ضاروری مای      نظام

باره  بررسی بخشی از ابهامات م ج د در اینه حاضر بن ش ار 

زده بطا ری کاه اب ادا آرای م نا ع م جا د در زمیناه       پاردا می

بندی و تحلیل شده، تاا امکاان ارایاه    آوری، جمعمذک ر جمع

بنادی فاراهم گاردد.    تعریف مشخصی از کاربنادی و رسامی  

بنادی و  سازی مفاهیم کاربندی و رسامی هدف تحقیق شفاف

بندی جامع بار مبناای سااخ گاه و نحا       رسیدن به یک گ نه

هاای تااریخی و   کاه بارای تماامی نم ناه     استشان کاربست
 جغرافیایی صادپ باشد.

 
 روش تحقیقـ 1

نظری می -از نظر هدف از ن ع تحقیق های بنیادیاین تحقیق 
با روش تحلیلی ا ت صیفی پژوهش شده و اطالعات  باشد که 

ها و مطالعاات  نم نه میدانیو پیمایش الزم از طریق مشاهدات
های حض ری باا اسااتید و اسا ادکاران    هبو مصاحای ک ابخانه

علیارغم   کاه  فار  پاژوهش ایان با د     .بدست آماده اسات  

هایی که از طرف اسا ادکاران و پژوهشاگران معمااری    چالش
ایرانی در زمینه ارائاه تعااریف بارای تشاخی  کاربنادی باا        

 ی ت ان با در نظرگرف ن خص صیاتبندی وج د دارد مرسمی

ای ی، مکان کاربست، مصالح اجرا و نقش سازهساخ ارکلی، ش

 .این دو را از همادیگر تفکیاک نما د   ، هاتاپکهیبار یا تزیینی 
سا ال   مهم ب ده است: ذیل این فر  برای پاسخ به دو س ال

در بین آراء و تعااریف م نا ع در خصا ا کاربنادی و     اول: 

تاا باه   بندی، چه نکات مشا رکی قابال پیگیاری اسات     رسمی
لفاه  ؤتعریف روشن از کاربنادی و رسامی بنادی براسااس م    

کاربناادی و  اف ااراپ و اشاا راک دساات یافاات؟ ساا ال دوم:  

 ابنیاه  شاان در بر مبنای ساخ گاه و نح ه کاربست ،بندیرسمی

ما رد   یهانم نه؟ هایی هس نددارای چه گ نه، معماری ایرانی

د انشدهنح ه کاربست و اجرا ان خاب  مکان وبراساس  بررسی

تنا ع و   دارای برگزیاده هاای  نم ناه  کاه  شاده اسات   سعی و

بارای   . همچنینو جغرافیایی باشند یهای مکانی، شکلتفاوت
و راین   2118با اس فاده از نرم افزار ات کد  هانم نه اب دا ل،تحلی

 سازی گردید.، مدل1
 

  چیست؟ بندیرسمی کاربندی وـ 2

بندی هم اره س الی اسات کاه   رسمی در کنار مفه م کاربندی
در معماری ایران م رد چالش اس ادکاران، معماران و محققاان  

اناد. مطالعاه مناابع    ب ده و هر کدام نظراتی را نیز مطرح کارده 

مرتبط با م ض ع، روشنگر ایان حقیقات اسات کاه اخا الف      

بنادی وجا د   در خص ا تعریف کاربندی و رسامی  ینظرات
قان مطابق و فراخا ر زمیناه تخصصای    دارد و هرکدام از محق

ایاان مساائله ه اناادشاا هخ دشااان ااهااار نظرهااای م فاااوتی دا

بندی کاربندی و رسمی چیس ی دقیق بندی و بحث دربارهجمع
آراء و نظرات م ج د در  رو،از این. کندمیمیدش ار و پیچیده 

آوری و م رد تحلیال و ارزیاابی قارار    جمع ،م رد بحث زمینه

زیار   در سه دس هت ان میصاحبنظران م رد ارزیابی را  .گرفت

 :قرار داد

 که بط ر عملی در زمیناه افرادی : اس ادکاران و ه اولتدس

های ترسیمی سن ی بندی کار کرده و بر شی هکاربندی و رسمی

 تسلط دارند.



  معماری در بندیرسمی و کاربندی ساختاری شناسیگونه 
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: محققانی هس ند که در خصا ا کاربنادی و   دسته دوم

 اند.داده بندی مطالعه و تحقیقاتی انجامرسمی

: این دس ه شامل برخی پژوهشگران مطالعاات  دسته سوم

باشد که بط ر عام ب حقیق در معماری سن ی معماری ایرانی می

یاز از کاربنادی و   ایرانی پرداخ ه و در این میان نظراتی کلای ن 

برای روشان شادن بحاث اب ادا     اند. بندی مطرح نم دهرسمی

گرانی کااه امکااان نظاارات هاار کاادام از اساا ادکاران و پژهشاا

ان خااب   .گاردد دس رسی به نظراتشان وج د داشت ارائاه مای  

اس ادکاران و پژهشگران براساس آراء، نظرات م ج د مک  ب 

 یا با مصاحبه حض ری انجام یاف ه است.

 

 ـ دیدگاه استادکاران1ـ2
 ضا ع،  م اسات کاه دربااره   اس ادکارانی اس اد لرزاده، یکی از 

( عن انی از 1318 )لرزاده های خ دن ش هنظراتی دارده وی در 
ساازی  گ شاه  ا تکامل یاف اه سازی ربرد و رسمیکاربندی نمی

های بسیار بزرگ از این طریق دهانه» داند و مع قد است کهمی

 (.33، 1381 زاده و مفیاد )رئایس  «ت ان پ شاش داد را هم می

اشااره دارد و   سازیبر نقش باربری رسمی صرفاًلرزاده، اس اد 
 اسا اد  .آوردباه میاان نمای   آن  غیربااربری  هاینقش سخنی از

هاای  که برخی تجرباه  باشدشعرباف از اس ادکاران دیگری می
  (. وی1381 )شاعرباف  کارگاهی خ د را بنشر رساانده اسات  

باارای کاربناادی تعریااف عااام قائاال شااده و همااه حاااالت   
بنادی و مقارنس را   سازی، یزدیبندی، کاسهبندی، ک نهرسمی

 هاا بنادی همچنین برخی رسمی. زیر مجم عه آن دانس ه است
)رسمی قال  شاق لی( را دارای نقش باربری و برخی)رسامی  

. اسا اد حلیای   معرفی کارده اسات  قال  سرسفت( را غیرباربر 

باه   او .تش بیش ر به دیدگاه اس اد شعرباف نزدیاک اسات  نظرا
های ترسایمی انا اع قا س و گاره پرداخ اه و در      ارائه روش

هاای آن و معرفای   خص ا کاربندی تنها باذکر انا اع زمیناه   

. ایشان (1311 )حلی کار بسنده کرده استن ع نیم اجزای یک

 اصا ل خمساه  » ان کاربندی را معادل با اصطالحی تحت عنا 

 آن را شامل ان اع عناصار معماراناه   کند ومعرفی می« معماری

ساازی  ساه ساازی و کا س، گاره بندی، مقرنبندی، یزدیرسمی
همچنین بیشا ر   (. وی1331پاییز  ،حض ری )مصاحبه داندمی

بندی تأکید دارد کاه برخای در ساقف    بر نقش باربری رسمی

ابال  روند. اماا در مق اصلی و برخی در پ شش زیرین بکار می

تفاوت چندانی باین   (1383) اس اد زمرشیدی چنین دیدگاهی،

. قائال نیسات   بندی()کاربندی=رسمی بندیکاربندی و رسمی

پ شاش ساقف    ( را در دو دسا ه بنادی )رسامی  وی کاربندی

 )هماان( ب م رد بحث و بررسی قرار دادهاصلی و پ شش کاذ

قائل  های باربر و غیرباربر تمییزبندیو به این ص رت میان کار

 .شده است

 

 ـ دیدگاه محققان2ـ2
کند و کاوهایی هدفمند در ه ب نیز نیپژوهان و محققامعماری

معرفت بنظام طرح و خلق کاربندی پرداخ ه و آثاری  عرصه

دس ه  :باشنداین پژوهشگران دو دس ه می اند.نیز من شر کرده

هس ند که مس قیماً با اس ادکاران سن ی در  اول پژوهشگرانی

ارتباط ب ده و با اس فاده از تجربیات آنها اطالعات را 

دس ه دوم پژوهشگرانی هس ند  .اندبندی و بنشر رساندهدس ه
که براساس نظرات مک  ب اس ادکاران و پژوهشگران ماضی 

اند تا با اس دالل های علمی، تعاریفی را خ د، تالش نم ده

 .بندی و ارائه نمایندجمع

 

 ـ محققان نسل اول1ـ2ـ2
هاای اسا اد پیرنیاا نظارات     بزرگمهری براساس برخی آما زه 

بندی مطرح کرده است. وی کاربندی و رسمی یدرخ ر ت جه
ت آن سااخ  هم دانس ه و در خص ا مکان و نحا ه  را معادل

ن عی پ شش است م شاکل از   کاربندی سازه»گ ید: چنین می
هایی باا قا س معاین کاه تحات ق اعادی هندسای        تاپ لنگه

کنناد و قا اره اصالی پ شاش را ب جا د      همدیگر را قطع می

]کاربندی[ اکثر م اقع بص رت اسکلت پ شاش دوم   آورند.می

تر نسبت به سقف اصلی است و گااهی بارای ساقف    و ک تاه
(. 1، 1381 بزرگمهاری ) «گیرداصلی نیز م رد اس فاده قرار می

جهت اتصاال باین   » که به این نک ه نیز اشاره دارد او همچنین

هاای بازرگ اکثار    پ شش کاربندی با سقف اصالی در دهاناه  
بار  (. بناابراین  11 ،هماان )«کنناد اسا فاده مای   1اوقات از سازو

گااهی  کاربندی در نقاش پ شاش زیارین     گاه ویاساس دید

قارار   و گااهی مسا قل از آن   بص رت آویزان از سقف اصالی 

بزرگمهاری، تفااوت    زمرشایدی و  تهرانی بارخالف  .گیردمی

بندی قائل استه چنانکه کارهای اساسی بین کاربندی و رسمی

بنااادی آن را رساامی  باااربر را کاربناادی و کارهاااای غیاار   
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 همچنین او کاربندی را در نقش ساازه (. 1331 داند)تهرانیمی

در زیر ساقف   غیرباربربندی را پ ششی سقف اصلی و رسمی

هاای خا د را   بخشی از ن شا ه  معماریان کند.می باربر معرفی

(ه 1331 )معماریاان  اربنادی اخ صااا داده اسات   بمعرفی ک

کاربندی »برد. بر اساس نظر وی بندی نمیلیکن نامی از رسمی

هایی ک چک بنام کار تشکیل پ ششی است که از اجزا یا اندام

ش د و با قرار دادن عرقچین به یک پ شاش کامال تبادیل    می

ها را بااربر  برخی کاربندی (. همچنین او333 ،همان)«گرددمی

شاااکلی معرفااای  صااارفاً و برخااای دیگااار را غیربااااربر و

(. شایان ذکر اسات کاه   1331پاییز ، حض ری کند)مصاحبهمی

د نباشا ی مای کاربندی باربر، آن دس ه از کارهای در دیدگاه وی،

، شا ند اجرا میبط ر مس قل و باربر ب ده  تاپکه دارای باریکه

در زیار   غیربااربر لیکن کاربندی شکلی، شامل خط ط رسمی 

قارار   که بص رت م کای برساقف اصالی    استلی پ شش اص
ه معماریان در تحقیقات خ د هیچ عنا انی از رسامی   گیرندمی

 بندی نیاورده است.

 

 ـ محققان نسل دوم2ـ2ـ2
بشناخت ابعاد مخ لف معمااری   یپژوهشگراندر سالهای اخیر 

 یهایدر زمینه کاربندی پژوهشرئیسی  هاندمعط ف شدهایرانی 
تفکیاک  بین کارهای بااربر و غیربااربر    . اوانجام داده استرا 

 ی را بیش ر در رابطهبندقائل نب ده و تفاوت کاربندی و رسمی
کنده بط ریکه کارهای م ج د کاری بنا جس ج  میآن با سفت
کاااری را کاربناادی و کارهااای م جاا د در آماا د را در ساافت

 (. در مقابال، 1332 کااران )رئیسای و هم  داناد بندی میرسمی

مشابه دیدگاه شعرباف و حلیی، برای کاربندی تعریف نژاد مکی
بنادی،  مقرنس، رسمی ه و تمامی عناصر معمارانهعام قائل شد

 )شعرباف داندآن می زیر مجم عه سازی رابندی و کاسهیزدی

ناه یاک عنصار تزئینای     »بندی را وی همچنین رسمی .(1381
( معرفی کرده 12 ،همان) «صرف، بلکه بخشی از سازه و باربر

دی فرامارزی در خصا ا کاربنا    محمدیان وصاح   است.

قات آنها بیشا ر هندسای و   تحقی انده لیکنتحقیقاتی انجام داده

(. در ایاان 1331 ن و فراماارزی)محماادیا باشاادشااکلی ماای

کاه   هاییپ شش گ نه همهاسم عامی برای  کاربندی تحقیقات

گرف ه شده است.  نظر آیند، درها ب ج د میتاپاز تقاطع باریکه

اسا اد   شاعرباف و اسا اد  لرزاده، اسا اد  ذکر گردید، اما چنانکه

 اند. بندی برای این مقص د اس فاده کردهرسمی حلیی، از واژه
 

 ـ پژوهشگران مطالعات معماری ایران3ـ2
برخاای تعاااریف کلاای از کاربناادی، در آرای پژوهشااگران    

است که به مهم رین گیری مطالعات معماری ایران نیز قابل پی

ای آسمانه معرفای  کاربندی را گ نه ،رفیعی ش دهآنها اشاره می

آید که بار   یزه باهم پدید میکه از برخ رد چندین ت»کنند می

)رفیعای و   «اندهم زده شدههایی ویژه در کنار بندیبخش پایه

از منظر ساخ اری، باه   را کاربندی وی(. 332، 1383 همکاران

ام)فضا( را یا باربر است و یک اند: »کرده استدو گ نه تقسیم 

بااالیی باا    دومی اسات کاه باه آسامانه     پ شاند، یا آسمانهمی

 «ت اناد باشاد  سازو)ریسمان( بس ه شاده اسات و بااربر نمای    

ن عی کاربندی معرفای   را بندی(. همچنین رسمی332 ،همان)

 از نظار  است. ندادهه برای آن ارای و هیچ تعریف مس قلی کرده
 کاربنادی یکای از هنرهاای زیرمجم عاه     (1383) ناژاد فرش ه

ساازی)یا  سازی و رسمیو به دو بخش، طاسه باشدرسمی می
 همچناین ایان ن شا ار، نحا ه    شا د.  مای بندی( تقسیم رسمی

ای و ساقف کااذب   اجرای کاربنادی را در دوصا رت ساازه   
، نیاز  های معماری سن ی ایرانفرهنگ واژه معرفی کرده است.

بندی ارائه داده اسات.  تعاریفی درخص ا کاربندی و رسمی
های تزئینی معرفی بندی از ان اع سقفاینجا کاربندی و رسمی

شا ند و  بندی و بافت ایجاد میای از شبکهشی ه اند که باشده

بنادی را  سازی کاربندی اشااره شاده و رسامی   به نقش گ شه
کاه از  کناد  میذکر  را همچنین این نک ه .داندشکنج مین عی 

پ شش زنی در های م رب کاربندی برای تاپتاپتقاطع باریکه

ی (. لیکن سخنی از باربر1333 فرش د)فالحسقف اس فاده می

 ن ایی و .کندنمیبندی مطرح و یا غیرباربری کاربندی و رسمی
در تعریاف کاربنادی بیشا ر باا اسا اد       (1331) قاسامی  حاج

کاربندی را مهم ارین   ایشانشعرباف و حلیی اتفاپ نظر دارند. 

مقاارنس،  هاناا اع شااکنج دانساا ه و آن را در قالاا  سااه دساا 

و  )ناا ایی دنااکنبناادی معرفاای ماای بناادی و یاازدیرساامی

بناادی را ناا عی رساامی از ایاان رو،(. 1331 قاساامیحاااجی

رسمی معم الً غیربااربر اسات و بصا رت    »دانند کاربندی می
گاردده  ای ثان یه که با سقف اصلی فاصله دارد اجرا مای پ س ه

(. 33، )همان «ش د رت باربر هم دیده میلیکن در م اردی بص

رح بنادی را چناین شا   هاای رسامی  همچنین انا اع کاربسات  



  معماری در بندیرسمی و کاربندی ساختاری شناسیگونه 
 کاربست و ساختگاه مبنای بر ایران

 56     │    69 تابستان و بهار - 4 شماره - اسالمی شهرسازی و معماری پژوهه - اسالم فیروزه نشریه
 

 

اپ را تا مادور یاک گنباد یاا نایم      پ سا ه  زیار  گااه »دهناد: می

د و نش اپ ااهر میان قال پایه به ت هطقپ شاند، زمانی در منمی

 سازد، و در م اقعی نیزی میسر میاین تبدیل را براح ی و زیبای

ان قاااال و ساااقف را در  ههااار دو قسااامت یعنااای منطقااا 

  رتی  باه ب روشن است که این عبارت(. 33، همان«)گیردبرمی

اشااره   پ شش اصالی سازی و پ شش ثان یه، گ شه :هاینقش

باارد، لاایکن در بناادی نماایمیرلطیفاای نااامی از رساامی. دارد

اپ بااربر  در اوایل ن عی ت»ن یسد:چنین می خص ا کاربندی

ب ده است که عالوه بر زیبایی عملکرد سااخ مانی نیاز داشا ه    

 «گاردد محس ب میساخ مان کاری است. اما بعدها جزء نازک

هاا را  وی برخای کاربنادی   بناابراین  (.111، 1381 )میرلطیفی

 .در نقش آم د دانس ه است و ایغیرسازه ای و برخی راسازه

 
 ءبندی آراتطبیقی و جمع هـ مطالع4ـ2

آرایی که در سط ر ف پ م رد ت جه قرار گرفات، مبای ن تنا ع    
اندکی دقت در  تعاریفی است که در اینباره وج د دارد. لیکن با

گیری استه اغل  تعاریف مذک ر، نکات مش رکی نیز قابل پی
وج د اس فاده از اسامی م ن ع و ذکر تعاریف  آرای ارائه شده با

و برخی « باربر»(ها را بندی)یا رسمی مخ لف، برخی کاربندی
. اناد را م مایز از هم بررسای کارده   و آنها دانس ه« غیرباربر»را 

را در دو  کارهاا  ،اگ نگ نا  گیاری از عباارات  با بهره همچنین
 )پ شاش زیارین(   پ شش سقف اصلی و پ شش کاذب هدس 

، بررسی تطبیقی تعاریف مطرح شاده  1در جدول هاندقرار داده
 شاان خص صیاتبهمراه بندی در خص ا کاربندی و رسمی

 ه شده است.ارائ

چنانچااه از آراء اساا ادکاران و محققااان روشاان اساات،   

های خاصی برای کاربندی و بندی و زیرمجم عههرکدام دس ه

انده اما نک اه مشا رک باین اغلا  آراء،     بندی ارائه دادهرسمی
باشد. بط ری که اکثار  تمییز کارهای باربر و غیرباربر از هم می

ن ش ارها کارهای باربر و غیر آن را جدا از هم بررسی کرده و 

از آنها را در نقش پ شاش  با بکارگیری تعابیر مخ لف، برخی 

اصلی و برخای را در نقاش پ شاش کاذب)پ شاش زیارین(      

 اند.معرفی کرده

 

 بندی ـ کاربندی و رسمی3
برطبق آنچه گذشت، کارهای باربر و غیربااربر م ماایز از هام    

هس ند و باید مس قالً م رد مطالعاه قارار گیرناد. لاذا در ایان      

م قرار گرف ه و ان اع تحقیق، کارهای باربر و غیر آن، جدا از ه

بحاث و  « بنادی رسامی »و « کاربنادی »کلای   آنها در دو دس ه

های تاپش نده چنانکه کاربندی به کارهایی با باریکهبررسی می

بندی به کارهاای غیربااربر اتاالپ شاده اسات      باربر و رسمی

باربر، شاامل  ه نظر با تهرانی( که ضمناً در این تعریف، واژ)هم

حمال بارهاای   »یاا  « صرف بارهای مردهحمل »هر دو حالت 

باشده بنابراین کارهایی کاه تنهاا نیاروی وزن    می« زنده و مرده

 اند. کنند نیز جزء کاربندی بحساب آمدهخ د را تحمل می

 

 ـ کاربندی1ـ3
های فرمی و عملکردی بااالی خا د،   کاربندی به سب  قابلیت

گاهی در  ای در معماری ایرانی داش ه است.های گس ردهکاربرد

نقش پ شش بنا بکار رف ه و گاه چ ن چپیره در زیر گنبد قرار 
کاار اجارا شاده و تاأثیر     گیرد. اما برخی م ارد نیز بط ر نیممی

کناد. در اداماه ن شا ار حاضار،     خ د را بر نمای بنا اعمال مای 
 های م ن ع کاربنادی، در ساه دسا ه   بمنظ ر شناخت کاربست

 دازیم.پرذیل بمطالعه و تحلیل آن می

 

 سازیـ کاربندی در چپیره1ـ1ـ3
آن در زیر گنباد و  ه های مهم کاربندی، اس فادیکی از کاربست
باشده در چنین حال ی با ت جه بانقش  سازی میدر نقش چپیره

ای کاربندی، غالباً از قال  شاق لی اس فاده شده و شمساه  سازه

ربندی سازی با کاگیرد. چپیرهدر بزرگ رین حالت خ د قرار می

در ابنیه سن ی معماری ایرانی، با ت جاه بنظارات اسا اد پیرنیاا     

قابال  « ساازی گ شاه »و « شاکنج »کلای   (، در دو دس ه1331)
 بررسی است.

 

 ـ کاربندی در نقش شکنج1ـ1ـ1ـ3
ای است کاه اب ادا باا    سازی در این حالت معم الً بگ نهچپیره

هاا و  گ شاه بندی ا در   اس قرار هشت تاپ ا تحت عن ان تاپ 
مربعی به هشت ضلعی تبدیل شده و سپس  میانی، زمینه دهانه

با اجرای کاربندی در حدفاصال باین هشات تااپ، زمیناه باه       

یابد. کاربندی در این نقاش،  ضلعی یا بیش از آن ان قال می11

کاربنادی  » از جهت سادگی و پیچیدگی اجازاء، باه دو دسا ه   

 ش د.تقسیم می« کاربندی معم لی»و « یزدی
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 بندی: بررسی تطبیقی تعاریف مطرح در خصوص کاربندی و رسمی1جدول
 

 نقش باربری یا غیرباربری تعریف صاحب نظران

ران
دکا

س ا
ا

 

ازی سا گ شاه  هساازی را تکامال یاف ا   نامی از کاربندی نبرده و رسمی لرزاده

 .داندمی

 سازی تأکید دارد.باربری رسمی برجنبهبیش ر 

بنادی و  سازی، یازدی بندی، کاسهبندی، ک نهکارهای رسمی مجم عه شعرباف

 کند.مقرنس را با عن ان کاربندی معرفی می

بنادی  بندی قالا  شااق لی بااربر و رسامی    رسمی

 سرسفت غیرباربر است.
مقارنس،   بنادی، بنادی، یازدی  معماری، شاامل رسامی   اص ل خمسه حلّی

 نامد.سازی را کاربندی میسازی و کاسهگره

 بندی تأکید دارد.باربری رسمی بیش ر برجنبه

کاربندی در پ شش اصلی باربر و در پ شش کاذب  بندیکاربندی=رسمی زمرشیدی

 غیرباربر است.

ان
حقق

م
 

ول
ل ا

س
ن

 

هاا اساکلت پ شاش اصالی و یاا      برخی کاربنادی  بندیکاربندی=رسمی بزرگمهری 

اسکلت پ شش زیرین و برخای آویازان از ساقف    

 ف قانی هس ند.
بنادی را پ ششای غیربااربر در زیار     سقف و رسمی کاربندی را سازه تهرانی

 کند.سقف معرفی می

 بندی غیرباربر است.کاربندی باربر و رسمی

بندی نبرده و کاربندی را پ ششی معرفی کرده است که نامی از رسمی معماریان

 یابند.اجزایی بنام کار، تشکیل میاز 

ها باربر و برخی غیرباربر و صرفاً برخی از کاربندی

 شکلی هس ند.

وم
ل د

س
ن

 

کاری را کاربندی و کارهای م ج د در آما د  کارهای م ج د در سفت رئیسی

 بندی دانس ه است.را رسمی

 اا

سازی را باا  کاسهبندی و بندی، یزدیکارهای مقرنس، رسمی مجم عه نژادمکی

 کند.عن ان کاربندی معرفی می

 بندی تأکید دارد.باربری رسمی بیش ر بر جنبه

محمدیان، 
 فرامرزی

هاایی کاه از تقااطع    گ ناه پ شاش   کاربندی را اسم عامی برای هماه 

آیناد، معرفای کارده اسات. لایکن تعریفای از       ها ب جا د مای  تاپلنگه

 بندی ارایه نداده است.رسمی

 اا

ران
ی ای

مار
 مع

ت
لعا

طا
ن م

گرا
هش

ژو
پ

 

زاده، رفیعی، رفیع
 رنجبر

پ شااند،  بر اساس نظر ایشان، کاربندی یا باربر است و یک فضا را می

بااالیی باا ساازو بسا ه شاده و       دومی است که باه آسامانه   یا آسمانه

 ت اند باربر باشد. نمی

 اند.بندی را ن عی کاربندی معرفی کردههمچنین رسمی

ها باربر و برخی بص رت آویزان کاربندیبرخی از 

 از سقف ف قانی و غیرباربرند.

رسمی معرفی و به دو بخش،  کاربندی را یکی از هنرهای زیرمجم عه نژادفرشته

 کند.سازی تقسیم میسازی و رسمیطاسه

ها باربر و برخی بص رت سقف برخی کاربندی

 کاذب و غیرباربرند.
های تزئینی معرفی کارده کاه   بندی را از ان اع سقفرسمیکاربندی و  فرفالح

 ش ند.بندی و بافت ایجاد میای از شبکهبا شی ه

 اا

نوایی، 
 قاسمیحاجی

 کاربندی را مهم رین ان اع شکنج معرفی کارده و آن را باه ساه دسا ه    

 کند.بندی تقسیم میبندی و یزدیمقرنس، رسمی

بصا رت   هاا بااربر و برخای   بندیبرخی از رسمی

 ثان یه و غیرباربر هس ند. پ س ه
 

 میرلطیفی
برده لیکن در خص ا کاربنادی مع قاد   بندی نمیوی نامی از رسمی

است که در اوایل ن عی تاپ باربر ب د و عاالوه بار زیباایی، عملکارد     

کااری سااخ مان محسا ب    ساخ مانی نیز داشت. اما بعدها جزء نازک

 گردد.می

کاری و غیرباربر نقش نازکبرخی باربر و برخی در 

 هس ند.
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 : کاربندی در شکنج5جدول
 

 

 

 

 

  
 گنبد مسجد منارعلی اصفهان: کاربندی معم لی در شکنج اهلل اصفهانگنبد مسجد شیخ لطف: کاربندی یزدی در شکنج

 
تارین مصاادیق   سااده از ـ کاربندی یزدی: 1ـ1ـ1ـ1ـ3

اهلل کاربنادی در نقاش شااکنج، در گنباد مسااجد شایخ لطااف    
ش د که تنها از پاباریاک و سنب ساه تشاکیل    اصفهان دیده می

هایی با عن ان (. اس اد پیرنیا از چنین شکنج2یاف ه است )جدول
( و مع قد اسات  11، 1331کند)پیرنیا یاد می« 2کاربندی یزدی»

کاربندی درحد امکان ساده شده و  ، فرم3که در کاربندی یزدی

ها، سنب سه مس قیماً بر روی پاباریاک سا ار   با حذف شاپرکی
(. شایان ذکر است که در این حالت با ت جه 11ش د)همان، می

هاا قارار   ها، تنها یک کار دوپا در ه ا بین تااپ بحذف شاپرکی
یاباد  ضلعی ان قال می11گرف ه و به سب  آن، هم اره زمینه به 

 (.2ول)جد

ایان دسا ه شاامل    ـ کاربنـدی مممـو:ی:   2ـ1ـ1ـ1ـ3

اجازاء   باشاد کاه در اجارای آنهاا از هماه     هاایی مای  کاربندی

پاباریک، شاپرک و سنب سه اس فاده شاده اساته لاذا معما الً     

ترین تفاوت کاربندی معم لی با کاربندی یازدی  ت ان عمدهمی

بیااان « شاااپرکی»را در اساا فاده یااا عاادم اساا فاده از عضاا    

هایی از این ن ع کاربندی در شکنج گنبد (. نم نه2نم د)جدول
مسجد جامع طبس و مسجد منارعلی اصافهان قابال مشااهده    

باشد ای میسازی در این دو گنبد بگ نه(. چپیره2است)جدول

ها و وسط دهانه، زمینه که اب دا با اس قرار هشت تاپ در گ شه

ی کاربنادی در  ضلعی تبدیل شده، سپس با اجرامربع به هشت

 ضلعی ان قال یاف ه است.21ها، زمینه گنبد به فضای میان تاپ

 سازیگوشه در نقشکاربندی ـ 2ـ1ـ1ـ3
برخالف آنچه در حالت شکنج دیده شد، ان قال  در این روش

گ ش یا تعداد اضالع بیش ر، مسا قیماً و  مربعی به هشت زمینه

ترتیا  کاه   . باه ایان   گیردص رت میصرفاً از طریق کاربندی 
چهار تاپ روی چهاار ضالع تهرناگ مرباع گنبدخاناه قارار       »

هاا حاذف شاده و    گیرده اما چهار تاپ دیگر واقع در گ شهمی
هاا  کارها و اجزای دیگری مانند پاباریک، شااپرک و سنب ساه  

. در این نا ع  (111 ،1331معماریان «)گیرندقرار می بجای آنها
 زیار گنباد   1چنبره ندی،ب  عدم اس فاده از تاپبه سب چپیرهاز 

دیااده  بنااا چپیااره در بیاارون  اثااری از و نیااز حااذف شااده 
تر از ک تاه سازی در این شی هرهارتفاع چپی. (3)جدولش دنمی

 باا ایان روش   که معم الً، بط ری باشدها میسازیسایر چپیره

های پیرام نی و تاپ هتیز دیل چهارضلعی به دایره، در ارتفاعتب

سازی در این گ شه .1گرددارتفاع گنبد میس ر میبدون افزایش 

از جهت سادگی و پیچیدگی  روش، نیز همچ ن حالت شکنج،

قابل « کاربندی معم لی»و « دی یزدیکاربن» دو دس ه اجزاء در
 .تقسیم است

این روش مشابه کاربندی ـ کاربندی یزدی: 1ـ2ـ1ـ1ـ3

باشااد، بااا ایاان تفاااوت کااه در حالاات مااییاازدی در شااکنج 

سازی اجزای کاربنادی مسا قیماً ماا باین چهاار تا یزه       گ شه

سازی هایی از این شی ه در گ شهگیرند. نم نهپیرام نی قرار می
الدین اهری، گنبد بخش مقباره مساجد  بقعه شیخ شهاب گنبد
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 سازی از لحاظ تشکیل یا عدم تشکیل چنبرهگوشه: مقایسه کاربندی در شکنج و 0جدول
 

  
 سازی و عدم تشکیل چنبره در زیر گنبدکاربندی در گ شه شکنج و تشکیل چنبره در زیر گنبد کاربندی در

 
های کلمب  شبس ان پیرام نی مسجد کب د کب د تبریز و تاپ

زمینه در آنها تنها ت سط  (، که ان قال1)جدول بکار رف ه است

ضلعی 8ها، از چهارضلعی به تاپ در گ شهچهار باریکه

 باشد.می
همانگ نه که در بخش کاربندی مممو:ی: ـ 2ـ2ـ1ـ1ـ3

کاربناادی معماا لی کارهااایی را در  شااکنج نیااز ذکاار گردیااد،

گیاری از هماه اجازای    گیرد که طرح و خلق آنها با بهاره برمی
اسا فاده  . (1)جادول  ص رت گیردپاباریک، شاپرک و سنب سه 

ساازی گنباد   سازی تاپ کلمب  و گ شاه از این شی ه در گ شه
هاای کاربنادی در   تااپ باشده چنانکه باریکهاندکی م فاوت می

 لکان در گنبادها   ،جارز هسا ند   های کلمب  دو پا بر رویتاپ
زمین و یک پا بار   ، غالباً یک پا بربمنظ ر افزایش ت ان باربری

 )امجدمحمدی و همکاران (1)جدول1ش نداجرا میروی جرز 

هااای کلمباا  ر برخاای تاااپاز مصااادیق ایاان شاای ه، د .(1331
رواپ بیرونی  مسجد جامع تبریز، حمام فین کاشان و مجم عه

نم نه دیگار ایان روش   . است مسجد کب د تبریز قابل مشاهده

 در گنبااد مسااجد حکاایم اصاافهان قاارار دارد  ،سااازیگ شااه
 . (1)جدول

 
 ـ کاربندی در نقش پوشش2ـ1ـ3

 و رود بکار معماری سط ح پ شش نقش در ت اندمی کاربندی

 فضاا، ساازه پ شاش    یکنا اخ ی  و خما دگی  عالوه برکاهش

 و یا جانبی را نیز تشکیل دهد. اصلی

 

 ـ کاربندی در پوشش اصلی1ـ2ـ1ـ3
هاای بازرگ و   های کاربندی، خرد کردن دهانهیکی از قابلیت

ک چک استه که به ساب  چناین خص صای ی     هایایجاد تاپ

شا د. در چناین   های بزرگ نیز فراهم مای امکان پ شش دهانه

بندی باربر سقف را تشکیل حال ی تکرار منظم کارها، اس خ ان

های مخ لاف آن و تاأثیر   دهد که بدلیل قرینه ب دن قسمتمی
 3نیروهااای م قاباال، قاادرت باااربری قاباال تاا جهی دارد     

(Chenaghlou et al. 2017   اینگ نااه کارهااا معماا الً دو .)

هاای  تااپ اند و میان پ سا ه اول و پ سا ه دوم، باریکاه   پ س ه

کاربندی قرار دارند، چنانکه که پ س ه بیرونای بار لباه بااالیی     
نشایند.  ها و پ س ه درونی بار لباه پاایینی آنهاا مای     تاپباریکه

(، در دو 1331نای) کاربندی در این نقش بر اساس نظرات تهرا

 باشند.قابل تقسیم می« کاربندی ویژه»و « کاربندی ساده»دس ه 
 

  ـ کاربندی ساده1ـ1ـ2ـ1ـ3
کاربندی ساده شامل آن دس ه از کارهاایی اسات کاه خطا ط     

های بااربر اصالی باشاند.    تاپنمایان زیرین، نمایشی از باریکه

سانی ها دارای قدرت و ارزش باربری یکتاپاغل  این باریکه

باا ده و بااال بع از ضااخامت و ابعاااد قالاا  آجااری ثاااب ی     
هاای ایان شای ه در هشا ی خاناه      برخ ردارند. یکی از نم نه

( که در آن، پاکار بیشا ر  3نیکدل تبریز بکار رف ه است )جدول

کارها بر روی جرزهای پیرام نی اس قرار یاف ه و دارای ابعاد و 

 ضخامت یکسانی هس ند.
 

 ی ویژهـ کاربند2ـ1ـ2ـ1ـ3
کاربناادی ویااژه ناا عی کاربناادی اساات کااه در آن      

های باربر اصلی بص رت دزد)پنهان( ایجااد شاده و   تاپباریکه
(. ایان نا ع  1کارهای نمایان زیرین به آنها تکیه دارند)جادول 
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 سازی: کاربندی در گوشه4جدول
 

   
   

   
های سازی تاپکاربندی معم لی در گ شه الدین اهریگنبد بقعه شیخ شهاب

 کلمب 

 تاپ کلمب  در مج عه مسجد جامع تبریز

 سازی گنبدکاربندی معم لی در گ شه

 اصفهان گنبد مسجد حکیم

 سازیکاربندی معم لی در گ شه سازیکاربندی یزدی در گ شه

 
 سازیکاربندی در چپیره: 2جدول

 

 سازیکاربندی در نقش گوشه کاربندی در نقش شکنج

 کاربندی یزدی کاربندی معمولی کاربندی یزدی کاربندی معمولی

اساا فاده از اجاازای سنب سااه،    -1

شاااااااپرکی و پاباریااااااک در 

 کاربندی

 های م قاطعتاپا وج د باریکه2

اسااا قرار کاربنااادی بااار روی  -3

 بندیتاپ

ضاالعی بااه  1ان قااال زمینااه از   -1

بناادی و از ضاالعی ت سااط تاااپ8

ضاالعی 11ضاالعی بااه باایش از 8

 ت سط کاربندی

ان قاااال زمیناااه، معمااا الً در    -1

 تاااپ پیراماا نی  8 ارتفاااع تیاازه 

 بندی()تاپ

در بیشااا ر م اقاااع، تشاااکیل   -1

چنبااره در زیاار گنبااد و افاازایش 

سااازی نساابت  ارتفاااع چپیااره 

 سازیبحالت گ شه

کاربندی تنها با یاک کاار   ا اجرای 1

دوپا در ه ا در هر گ شاه و عادم   

 اس فاده از شاپرکی

 های م قاطعتاپا عدم وج د باریکه2

اسااا قرار کاربنااادی بااار روی   -3

 بندیتاپ

ضاالعی بااه  1ان قااال زمینااه از   -1

بناادی و از ضاالعی ت سااط تاااپ8

ضاالعی ت سااط  11ضاالعی بااه  8

 کاربندی

ا ان قال زمیناه، معما الً در ارتفااع    1

 بندی(تاپ پیرام نی)تاپ8 تیزه

ا در بیش ر م اقع، تشکیل چنبره در 1

زیااار گنباااد و افااازایش ارتفااااع 

سااازی نساابت بحالااات   چپیااره 

 سازیگ شه

ااا اساا فاده از اجاازای سنب سااه،   1

 شاپرکی و پاباریک در کاربندی

های م قااطع در  تاپا وج د باریکه2

 کاربندی

 بندیا عدم اس فاده از تاپ3

اربندی مس قیماً بر روی ا اس قرار ک1

 تهرنگ چهارضلعی

ا ان قاال زمیناه از چهارضالعی باه     1

ضلعی، مسا قیماً ت ساط   8بیش از 

 کاربندی

ا ان قال زمیناه، معما الً در ارتفااع    1

مسا قری بار روی    تیازه چهاار تااپ    

 زمین

 ا عدم تشکیل چنبره در زیر گنبد3

ا اجرای کاربندی تنها با یاک کاار   1

گ شاه و عادم   دوپا در ه ا در هر 

 اس فاده از شاپرکی

های م قاطع تاپا عدم وج د باریکه2

 در کاربندی

 بندیا عدم اس فاده از تاپ3

ا اس قرار کاربندی مس قیماً بر روی 1

 تهرنگ چهارضلعی

ا ان قاال زمیناه از چهارضالعی باه     1

 ضلعی، مس قیماً ت سط کاربندی8

ا ان قال زمیناه، معما الً در ارتفااع    1

مسا قری بار روی    تااپ  تیازه چهاار   

 زمین

 ا عدم تشکیل چنبره در زیر گنبد3
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 تشکیل کاربندی ویژه دزدهای باربر ودی ساده با تاقترکیب کاربن :9جدول
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
)عدم انطباپ هندسه کارهای تشکیل کاربندی ویژه

 دزدها(نمایان داخلی با تاپ

هاای بااربر   تااپ باریکه نمایان ب دن)کاربندی ساده دزدهای باربرساده با تاپترکی  کاربندی 

 (داخلی اصلی از فضای

 
کاربندی دارای ت ان باربری باالتری نسبت به کاربنادی سااده   

های وسایع کااربرد   است و بدین سب  اغل  در پ شش دهنه
های تاقی دوپاا بار   ان اع باریکهگیری از دارد. این شی ه با بهره

شا د کاه هار    پا در ه ا و دوپا در ه ا اجرا میروی جرز، یک

یک دارای قدرت باربری م فاوتی ب ده و به تبع ارزش باربری 
، 1331خ د از ضخامت و ابعاد خاصی برخ ردارناد )تهرانای   

(. کاربندی ویاژه بارخالف کاربنادی سااده دارای سلساله      31

باشااده بنحاا ی کااه اب اادا    ای ماایهمراتاا  اجرایاای ویااژ  

هاای  تااپ های دوپا بر روی جارز و ساپس باریکاه   تاپباریکه
هاای تااقی   پا در ه ا اجرا شده و سپس بخشی از باریکاه یک

دوپااا در هاا ا کااه هیچگ نااه نقااش باااربری ندارنااد، ساااخ ه 

(. شایان ذکار اسات کاه در ایان     31، 1331ش ند )تهرانی می
در فضای داخلی لزومااً منطباق   حالت هندسه کارهای مشه د 

های زیباایی از ایان   های دزد نیس ند. نم نهتاپبر مسیر باریکه

های بازار تاریخی تبریاز قارار دارناد    ن ع کاربندی، در تیمچه
 (.3)جدول

 

  ـ کاربندی در پوشش زیرین2ـ2ـ1ـ3

بندی گیرند لزوماً رسمیکارهایی که در پ شش زیرین قرار می

هایی وجا د دارناد کاه باا     این خص ا نم نهباشنده در نمی
ت ان صرفاً نقاش  وج د اس قرار کارها در الیه دوم سقف، نمی

ای برای آنها قائل شد. چنین کارهایی بص رت مس قل غیرسازه
اند. در ایان  از پ شش ف قانی اجرا شده و بر پای خ د ایس اده

حالت معم الً کاربنادی تنهاا باار مارده وزن خا د را تحمال       
کند و حمل بارهای زنده، ت سط پ شش ف قاانی صا رت   یم

ها بمرات  کم ار از ضاخامت   تاپگیرده لذا ضخامت باریکهمی

کارهای پ شش اصلی ب ده و گاهی تنها به انادازه یاک آجار    

(. یکاای از 311، 1331باشااد )معماریااان ( ماایcm21�1هااره)

 اردهای این شی ه در زیرزمین خانه صدقیانی تبریز قرار دنم نه
 (. 8)جدول

هایی همچ ن هشا ی دو  حالت دیگر این روش در نم نه

اند که به ساب  اقلایم   آباد و جامع ساری بکار رف همسجد فرح
دار در نقش الیه حفاا ی بر روی پربارش منطقه، سقفی شی 

ت ان کاربندی اضافه شده است. از مصادیق دیگر این شی ه، می

نقاش آهیاناه گنبادهای     به برخی کارهایی اشاره کارد کاه در  

دوپ س ه یا سه پ س ه قرار دارنده گنبد مسجد جامع کاشاان و  

گنبد آرامگاه شیخ احمد جام، دو نم نه بارز در این خصا ا  

 باشند. می
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 پوشش اصلی :کاربندی در2جدول
 

 کاربندی ویژه کاربندی ساده

 ی ویژهیالزام سلسله مرات  اجراا عدم 1

 هاتاپا ثابت و برابر ب دن ارزش باربری بیش ر باریکه2

ها باه ساب  ارزش بااربری    تاپا ثابت ب دن ضخامت و ابعاد بیش ر باریکه3

 یکسان آنها 

 های باربر اصلی از فضای داخلیتاپنمایان ب دن باریکها 1

کاربنادی ویاژه و اسا فاده در     ا برخ رداری از ت ان باربری کم ر نسبت به1

 های ک چک ردهانه

( ساخت کارهای دوپا بار  1ی ویژه، ب رتی : یا دارای سلسله مرات  اجرا1

( ساخت کارهاای دوپاا در   3پا در ه ا ( ساخت کارهای یک2روی جرز 

 ه ا

 هاتاپا م فاوت ب دن ارزش باربری باریکه2

 با ارزش باربری آنها ها م ناس تاپا تغییر ضخامت و ابعاد باریکه3

 باربر دزدهایی نمایان داخلی با تاپا عدم الزام در انطباپ هندسه کارها1

ا برخ رداری از ت ان باربری بیش ر نسبت به کاربندی ساده و اس فاده در 1

 ترهای به نسبت وسیعدهانه

 
 

 

 
 

 
در این تص یر نمایان  ،)نگارندگان(نیکدل تبریز نم نه م ردی: هش ی خانه

 های باربر اصلی از فضای داخلی مشخ  است.تاپب دن باریکه

)تص یر از تبریزتاریخی حاج محمدقلی بازار  هتیمچنم نه م ردی: 

نمایان داخلی با  انطباپ هندسه خط طعدم ، در این تص یر تهرانی(

 دزدها مشخ  است.تاپ

 
 در پوشش زیرین:کاربندی 2 جدول

 

  
ه کاربنادی در زیار   صدقیانی تبریز، قبل از مرمتکاربندی در زیرزمین خانه 

وزن خ د را تحمل  و صرفاً بار مرده دیگر و مس قل از آن اجرا شدهپ ششی 

 .کندمی

 .ی تبریز، بعد از مرمتصدقیان کاربندی در زیرزمین خانه
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 بستهپوشش نیمه:کاربندی در 6 جدول
 

  
کاربنادی مشاابه کاربنادی یازدی در      اینجاا  هعباسایان کاشاان   پادیاو خاناه 

باشده با این تفاوت که گنباد یاا عارقچین مساقر بار فاراز       سازی میگ شه

 شمسه، حذف شده است.

 (1381بزرگمهری، )پادیاو حمام گنجعلی خان کرمان

 
 بستهکاربندی در پوشش نیمهـ 3ـ2ـ1ـ3

بسا ه، از لحاا  فارم اااهری،     کاربندی در نقش پ شش نیمه

باربری اجزاء و تکنیک ساخت بیش ر مشابه کاربنادی از نا ع   

سازی است، با این تفاوت که در ایان حالات، گنباد یاا     گ شه
عرقچین مسقر بار فاراز شمساه، حاذف شاده و در ر س آن      

این روش، کاربندی دیگر پ شش گیرد. لذا در ه رانه شکل می
فیزیکی فضا محسا ب نشاده و عاالوه بار تاأمین روشانایی       

باشاد.  محدوده زیرین خ د، از منظر ته یه طبیعی نیز مؤثر می
های این ن ع کاربنادی در معمااری   یکی از مهم رین ساخ گاه

هاای زیباایی از آن در   ایرانی، پادیاو ابنیه ب ده است که نم ناه 
اسیان کاشان و حمام گنجعلی خان کرمان بکاار  پادیاو خانه عب

  (.3اند )جدولرف ه
 
 کاربندی در نماـ 3ـ1ـ3
در فضاهای از  آن هکاربندی، اس فاد هایی دیگر از کاربستیک

هاا،  باشاد کاه بیشا رین کااربرد آن در ساردر     مای یک س  باز 

در این حالات کاربنادی بصا رت     .استها ها و ای انورودی

گف اه  نیاز   کارنصف چشمه اجرا شده و بدین سب  به آن نیم

و  شا ند می آجری ساخ ه هایتاپاز باریکه کارهانیم ش د.می
ورودی و  مصادیقی زیبا از این شی ه دربر پای خ د اس  ارند. 

های مسجد ای ان تبریز و جن ب بازاردر امیر  ههای تیمچای ان

 .(11جدول) بروجرد مشه د استامام 

 

 8بندیـ رسمی2ـ3
بندی فاقد مقاومت باربری استه لاذا  چنانچه  ذکر شد، رسمی

تاپ( هم اره در نقش آم د ااهر شده و پایین سقفی دیگر)پس
گیرد. بر اساس مطالعات ص رت گرف ه، و م کی بر آن قرار می

قابال  کاربردهای گ ناگ ن این ن ع آما د در دو حالات کلای    
ای در زیار پ شاش اصالی اااهر     بنادی هسا نده دسا ه   دس ه

کاار غیربااربر ا در زیار      ش ند و دس ه دیگر ا بمثاباه نایم   می
گیرند که ذیالً ما رد بحاث و   فضاهای از یک س  باز قرار می

 اند.بررسی قرار گرف ه

 
 (1062 ؛ ایوان جنوبی مسجد امام بروجرد)صلواتینما :کاربندی در13جدول
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 بندی در پوشش:رسمی11 جدول
 

   
  تبریز چیکلک ه خانه ح ضخانه حلی(اس اد )کاشان عامریها خانه ح ضخانه (سرودلیرصحن حضرت زهرا)س(، نجف) شبس ان

 
 بندی در پوششرسمیـ 1ـ2ـ3

در این شی ه خط ط هندسی رسمی معم الً بادون اسا فاده از   

شا ند.  های دیگاری ایجااد مای   تاپ آجری و با تکنیکباریکه

هاا، سااخت خطا ط رسامی بصا رت      یکی از ایان تکنیاک  

هایی از ایان شای ه در   باشد. نم نهکاری میو با گچ 3سردست
انه شبس ان صاحن حضارت زهارا)س( در نجاف و ح ضاخ     

(. ایان آم دهاا   11ناد )جادول  خانه عامریهای کاشان مشاه د 

ناشی از هنر گچبری ب ده کاه اولای در زیار پ شاش ب نای و      

تار  اناد. از مصاادیق قادیمی   دومی زیر تاپ کجاوه ساخ ه شده

چی تبریز نیاز بکاار رف اه    این روش در ح ضخانه خانه کلک ه
گ است که در آنجا نیز خط ط رسمی ب سایله گچباری و رنا   

(. روشن است که در این ن ع رسمی، 11اند )جدولخلق شده

ای ندارناد.  تاپ ب ده و نقاش ساازه  خط ط نمایان، بدل باریکه
پژوهشگر معماری اساالمی در ایان خصا ا    « آرت ر پ پ»

ای ندارناد،  با اینکه این خطها دیگر نقاش ساازه  »مع قد است: 

یبانی با تأکید بر جهات سن ی ان قال نیارو، احسااس یاک پشا     

آورند ا که کالً یک ضرورت  همس ، کافی و فعال را پدید می

(. لاذا ایان شای ه، باا وجا د      218، 1331)پ پ « روانی است

ای آن، اماری صارفاً تزئینای و غیرضاروری     فقدان نقش سازه

نیست و با نمایش نمادین مسیرهای ان قال نیرو، نقش معناایی  
 کند.ایفا می

 

 بندی در نمارسمیـ 2ـ2ـ3
ه [ اسات 1ا2ا2مشابه حالت قبل] رسمیساخت این ن ع  هی ش

 ا   بر خالف حالت کاربنادی در نماا   ا  خط ط رسمی چنانکه

های دیگری تکنیکو با  آجری تاپبدون اس فاده از باریکه غالباً
کاری ایجاد شده و به سقف ف قانی ا کاشیی کاریهمچ ن گچ

  در فضاهای از یک س  باز کاربرد دارد این شی ه .دهندتکیه می
 ،در ساردر  آن ه رین اسا فاد بیشا  کاه  (غیربااربر کار )بمثابه نیم

از آنها در  هاییهنم ن باشد کهمی اقچهت و محراب، غرفه ،ای ان

 سردر امامزاده علی های رسمیباریکه .مشه د است 12جدول

و  )نا عی کاشای(  ج ک از کاشاان  و محراب مساجد روسا ا  

های گچی تشاکیل  باریکه از عامریها هبندی ورودی خانرسمی

 .اندیاف ه

 
 )تصاویر از اس اد حلی(بندی در نمارسمی :12جدول

 

   
 عامریهای کاشان ورودی خانه محراب مسجد روس ا در کاشان سردر امامزاده علی کاشان
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 گیرینتیجه
 

هااای بخااش اول تحقیااق نشااان داد کااه کارهااای      یاف ااه

بناادی( م مااایز از هاام   باربر)کاربناادی( و غیرباربر)رساامی 

باشنده لذا باید جداگانه م رد بحث و بررسی قارار گیرناد.   می

کلاای  باار ایاان اساااس مطالعااات بخااش دوم در دو دساا ه   

انجام گرفات. ن اایج   « بندیرسمی»و « کاربندی»های کاربست

اس قرار کارهاا در پ شاش اصالی یاا     دهد که تحقیق نشان می

ت انااد مااالک تشااخی  کاربناادی از  پ شااش زیاارین نماای 

اس فاده پ ششی از کاربنادی،   که بدین دلیلبندی باشد. رسمی

در هر دو حالت پ شش سقف اصلی و پ شش زیرین امکاان  

بندی صرفاً در زیر پ شش قابل اس فاده رسمی ولی ر استپذی

مهم رین تفاوت کاربندی در پ شش اصالی و پ شاش    .است

باشده بط ری کاه در حالات اول   باربری آنها می زیرین، نح ه
سااقف برعهااده  بارهااای ماارده و زنااده حماال هاار دو دساا ه

کاربندی است، اما در حالت دوم، کاربندی تنها بارهاای ثقلای   
همچنااین ماارز تمااایز بااین   کنااد.خاا د را حماال ماای وزن 

در اتیکا به سقف « کاربندی در پ شش زیرین»و « بندیرسمی»
باشد. شایان ذکر است که تفااوت  ف قانی یا اس قالل از آن می

اجرای کار مرب ط ب ده و گاهی بعاد از اتماام    نح هه مذک ر ب
 کاه  از طرفی نیاز روشان شاد    ساخت، قابل تشخی  نیست.

در حاالی  های بااربر اسات،   تاپدی هم اره دارای باریکهکاربن

و در برخای   ای ندارناد بندی نقش سازههای رسمیباریکه که
م ارد بعد از ترسیم هندسی به ص رت گچبری بار روی تااپ   

 .اناد و کاامال تزیینای هسا ند    های معما لی اجارا شاده   پ ش

کاربندی، عالوه بار کاربسات آن در پ شاش فضاها)پ شاش     

های غیر پ ششی نیز یا پ شش زیرین(، دارای اس فاده اصلی و
سازی اااهر شاده و   ب ده استه چنانکه گاهی در نقش چپیره

سازی باه  کاربندی در چپیرهگاه در نمای ابنیه بکار رف ه است. 

سازی قابال اسا فاده اسات کاه در     دو ص رت شکنج و گ شه

تفااع  سازی، غالباً ان قال زمیناه بادون افازایش ار   حالت گ شه

گیرده لذا در زیر گنبد، چنبره تشکیل نشاده و  گنبد ص رت می

چنانکاه   باشاد. سازی در حداقل میزان خا د مای  ارتفاع چپیره

کاربندی در پ شاش اصالی باه دو صا رت      ،مشخ  گردید

از مهم ارین   و کاربندی ساده و کاربندی ویژه قابال اجراسات  

های این دو ن ع اجرا، در انطباپ یا عدم انطباپ خط ط تفاوت

باشاده در  هاای بااربر اصالی مای    تااپ نمایان داخلی با باریکاه 

کاربندی سااده، خطا ط نمایاان داخلای هما اره نمایشای از       

های باربر ف قاانی اسات ولای در حالات کاربنادی      تاپباریکه

هاای نمایاان   مجزیا از باریکه های باربر اصلی،تاپویژه، باریکه

شا ند. اسا فاده از   دزد)پنهان( اجرا مای تاپ زیرین و بص رت 
 ایبس هکاربندی، عالوه بر فضاهای بس ه، در در فضاهای نیمه

ش د. این نا ع کاربنادی، از جهات    نیز دیده می هاچ ن پادیاو
تکنیااک ساااخت و باااربری اجاازاء، مشااابه کاربناادی در      

با این تفاوت که در این شی ه، گنباد یاا    باشد،سازی میگ شه
 در ر س آن عرقچین مس قری بار فاراز شمساه حاذف شاده و     

 کاه  آشاکار کارد   کارها نیاز بررسی نیم گیرد.شکل می ه رانه
بااربری اجازا، دو نا ع هسا ند:      از لحا  نحا ه  اینگ نه کارها

 هاای بااربر با ده و در زیرمجم عاه    تااپ برخی دارای باریکاه 

تااپ اجارا   گیرند و برخی دیگر م کی بر پسمی کاربندی قرار
 13جادول  شا ند. هاا محسا ب مای   بندیشده و جزء رسمی

هاای مخ لاف   و شاناخت به ار گ ناه    هاا بمنظ ر تدقیق یاف ه

خص صایات   بندی بر مبنای محل کاربست،کاربندی و رسمی

شکلی، خص صیات ساخ اری، نقش و کاربرد، جنس مصاالح  
بندی کلی مطال  مطرح به جمع ای،سازهها و نقش تاپباریکه

 .پردازدمی ،شده
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 دسته و نحوة استفاده با ذکر خصوصیات هر کاربست بندی بر مبنای محلشناسی کاربندی و رسمیگونه:10 جدول
 

 

محل 

 کاربست

جنس  کاربردنقش و  خصوصیات ساختاری خصوصیات شکلی

 هاتاقباریکه

 یاسازهنقش 

دی
ربن

کا
 

ره
چپی

در 
زی

سا
 

نج
شک

ش 
 نق

در
 

ا ان قال زمینه در ارتفااع  

 بندیتاپ تیزه

ا تشکیل چنباره در زیار   

گنبااد و افاازایش ارتفاااع 

ساااازی نسااابت چپیااره 

 سازیبحالت گ شه

ا ساخت کاربندی بار روی  

 بندیتاپ

ضاالعی بااه 1ااا ان قااال زمینااه از 

بناادی و از تاااپضالعی ت سااط  8

ضالعی یاا بیشا ر،    11ضلعی به 8

 ت سط کاربندی

هاای  تاپباریکه

مالت  با یآجر

 گچ

حمل بارهای 

 زنده و مرده

شه
گ 

ش 
 نق

در
زی

سا
 

در ارتفااع   ا ان قال زمینه

مس قری بار   چهار تاپ  تیزه

 روی زمین

ا عدم ایجااد چنباره در   

 زیر گنبد

ا ساخت کاربندی مسا قیماً  

 چهارضلعیبر روی تهرنگ 

هاای  تاپاس فاده از باریکها 

پا بر زمین برای گنباد و  یک

 دوپا در ه ا برای تاپ کلمب 

ا ان قال زمینه از چهارضالعی باه   

ضلعی یا بیش ر، مس قیماً ت سط 8

 کاربندی

هاای  تاپباریکه

آجری با مالت 

 گچ

حمل بارهای 

 زنده و مرده

ش
وش

ر پ
د

 

لی
اص

ش 
 ش

ر پ
د

 

انطبااپ  ا عادم الازام در   

هندسه کارهاای نمایاان   

هاای  تاپداخلی با باریکه

 باربر

کاار و   ا اجارای دو پ سا ه  

های باربر تاپاس قرار باریکه

 ما بین دو پ س ه

ااا ایفااای نقااش اسااکلت اصاالی 

 سقف

هاای  تاپباریکه

آجری با مالت 

 گچ

حمل بارهای 

 زنده و مرده

ین
زیر

ش 
 ش

ر پ
د

 

ا عادم الازام در انطبااپ    

خیااااااز و انحنااااااای 

 باا خیاز و  هاا  تاپباریکه

 انحنای پ شش اصلی

ا اجرا در زیر پ ششی دیگر 

 و بص رت مس قل از آن

ااا کاام باا دن ضااخامت    

ها، نسبت بحالات  تاپباریکه

 کاربندی در پ شش اصلی

وار کردن فضاهای داخلای  ا مردم

 و ایجاد تناسبات انسانی در آن

ی داخلای از  ا عایق کاردن فضاا  

 نقطه نظر حرارتی

هاای  تاپباریکه

آجری با مالت 

 گچ

حمل بارهای 

 مرده

مه
ش نی

 ش
ر پ

د
س ه

ب
 

ا حذف گنبد یا عرقچین 

 از فراز شمسه

ا مشابه کاربنادی در نقاش   

ساااازی، از جهااات گ شاااه

تکنیااک ساااخت و باااربری 

 اجزاء

 ةا اسا فاده رایاج در پادیااو ابنیا    

 سن ی 

زیرین  ا تأمین روشنایی محدوده

 طبیعی  خ د و ایجاد ته یه

هاای  تاپباریکه

آجری با مالت 

 گچ

حمل بارهای 

 زنده و مرده
ما

ر ن
 د

اااا اجااارای کاربنااادی  

بصااااا رت نصاااااف  

 کار(چشمه)نیم

کاربناادی بااه یااک ااا تکیااه 

برای جلا گیری   ،ق ی ت یزه

 واژگ نی آناز 

ایجاد پ شش اصالی ساردرها و   

ها و همچنین ایفای نقش ورودی

 اسکلت آن

هاای  تاپباریکه

آجری با مالت 

 گچ

حمل بارهای 

 زنده و مرده 

می
رس

دی
بن

 

ین
زیر

ش 
وش

ر پ
د

 

خیااز  الاازام انطباااپ ااا 

پ شاش   با خیزا هباریکه

 اصلی

هاای  ا اجرای رایاج باریکاه  

گیری در رسمی، بدون قال 

 زمین و مس قیماً بر روی کار

های رسامی  ا اجرای باریکه

در زیر سقفی دیگر و م کی 

 بر آن

ا ایجاد روکشی زیبا برای پ شش 

 اصلی

 ا بنظم درآوردن فضاهای داخلی

ایجاد احسااس یاک پشا یبانی    ا 

همس ، کافی و فعال با تأکیاد بار   

 جهات سن ی ان قال نیرو

هاااای باریکاااه

گچاااای یااااا  

هاایی از  باریکاه 

جاانس ناا عی  

 کاشی

م کااای بااار  

سقف ف قانی 

 و غیرباربر

ما
ر ن

د
 

بنادی  ا سااخت رسامی  

بص رت نصاف چشامه   

 (غیرباربرکار )بمثابه نیم

های رسامی  ا اجرای باریکه

در زیر سقفی دیگر و م کی 

 بر آن

ا مرتبط ساخ ن خط ط عما دی  

به خط ط منحنی شکل هماهنگ 

در زیر پ شش اصلی  ن ازو چشم

 سقف

هاااای باریکاااه

گچاااای یااااا  

هاایی از  باریکاه 

جاانس ناا عی  

 کاشی

م کااای بااار  

انی سقف ف ق

 و غیرباربر
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 قدردانی
سن ی به  هایسازه خ د را در زمینه کارگاهی هایتجربه صب رانه اکبر حلیی کهد سید سخن شایس ه است که نخست از اس ا پایاندر 

غالمحساین   محمدرضاا چنااقل ، مازیاار آصافی،     سپس از آقایان دک ر فرهااد تهرانای،   گزاری ش د.نگارندگان ان قال دادند، سپاس

دریغ در اخ یار ن یسندگان گذاش ند، ها و دانش خ یش را بیکه اندوخ ه ،آقای مهندس علیرضا سرودلیر و مهدی رئیسی ،معماریان

 قدردانی گردد.
 

 

 هانوشتیپ

 بردند.ریسمانی است از الیاف خرما و نی که در گذش ه از آن در ساخ مان بهره میا 1

آیاد و  کردند به کاشان مای آید که این شکل از یزد ت سط معمارانی که برای جهانشاه قراق ی نل  کار میبرمیاز مدارک م ج د » ا2

 (ه شاید علت اتالپ نام یزدی به این ن ع کاربندی به سب  خاس گاه آن باشد.11، 1331پیرنیا، «)گرددرایج می
 بندی دو مق له جدا از همند.ا کاربندی یزدی و یزدی3

 (. 333، 1331معماریان، «)گیردبیرونی گنبد روی آن قرار می پ س ه پ شاند و قاعدههشت وجهی که بخش چپیره را میحجم »ا1

آن در ارتفاعی  خ رند که ان قال زمینهچشم میه ب« حمام اهیر االسالم اردبیل»سازی ا الب ه در این م رد اس ثنائاتی همچ ن چپیره1

 ی ص رت گرف ه است.پیرام نهای تاپ بیش ر از تیزه
زاده ساید حمازه تبریاز ا باه چشام        ساالر تهران و گنبد اماام های معدودی ا همچ ن گنبد مسجد سپه الب ه در این م رد نم نها 1

 اند.   های کاربندی دوپا بر روی جرز اجرا شدهتاپخ رند که مس ثنا از این گف ه ب ده و باریکهمی

ش ده لذا در برابر نیروهاای  ربندی، به سب  انطباپ مرکز جرم و مرکز سخ ی، پیچش ایجاد نمیهای م قارنی همچ ن کاا در سازه3
 جانبی نیز از مقاومت قابل ت جهی برخ دارند.

انده هندسه پالنی آنها مب نی بر تقسیم دایره به قطاع یکسان و ترسیم های هندسه ترسیمی یکسانبندی از جنبها کاربندی و رسمی8

تاپ ح ل مرکز دایاره محیطای   م قاطع و م ساوی بین نقاط تقسیم است. هندسه فرمی آنها نیز، بر اساس دوران یک باریکهوترهای 

 (.Amjad Mohammadi et al. 2018های کاربندی دارای ابعاد و تناسبات یکسانی هس ند)تاپباشده لذا تمامی باریکهمی
ش ند. نح ه اجرا به ایان صا رت   ری در زمین و مس قیماً بر روی کار ساخ ه میگیهای رسمی، بدون قال ا در این روش باریکه3

های مشابه بار  کاری سقف ترسیم شده و سپس با گچبری یا دیگر تکنیکاست که اب دا خط ط هندسی رسمی با پرگار روی سفت
 ش ند.روی آن ساخ ه می
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The so-called “Karbandi” and “Rasmibandi” are two 
kinds of vault covering elements based on Islamic star 
geometry, which are of the most common patterns in 
the restored projects and new buildings, including the 
Haj Mohammad Qoli Timche in Tabriz historic bazaar, 
the Mausoleum of Omar Khayyam in Nishapur, and 
others. These patterns are created by intersecting 
several rib vaults based on totally strict mathematical 
and structural techniques. Despite the importance of 
Karbandi and Rasmibandi in Persian architecture, 
there are plethora of contradictions and disagree-
ments between workmen and researchers for deter-
mining and classification of various types of Karbandi 
and Rasmibandi. Therefore, the solidarity of previous 
statements and papers are diminished. Accordingly, 
the major question is as: what are the differences 
between various types of Karbandi and Rasmibandi 
based on their place and method of usage. The pur-
pose of this paper is the clarification of Karbandi and 
Rasmibandi types and to find the similarities and dif-
ferences between them. This study is a basic theoreti-
cal research and the research methodology used is 
analytic-descriptive, which relies on historical sources, 
historical documents, texts and images in historical 
periods and constructed samples. The paper is pre-
sented in two major sections. The first section is re-
lated to the scrutiny and comparison of previous 
works and attempts to determine the specific defini-
tions of Karbandi and Rasmibandi concepts. As a con-
sequence, the position of Kars in either major or sec-
ondary vaults cannot be used as criteria to distinguish 
Karbandi from Rasmibandi. The Karbandi as coverture 
can be used in both covertures of major vaults and 
coverture of secondary vaults, whilst, Rasmibandi can 

exclusively be used beneath major vaults. The most 
important difference between the major and second-
ary vaults is the kind of their load bearing mechanism. 
In the case of major vaults, the burden of both two 
clusters, dead loads and live loads, is by means of 
Karbandi. However, in the secondary vaults, Karbandi 
usually bears its own dead loads. Moreover, the Nim-
kar (semi-work) can be categorized in two Karbandi 
and Rasmibandi groups based on their performance 
and load bearing behavior. Karbandi has a rib vault of 
load bearings elements, whilst, Rasmibandi is con-
structed in dependence with upper vaults. 

In the second section of this paper, the applica-
tions of different Karbandi and Rasmibandi types are 
investigated and their key points are highlighted by 
considering the findings of the previous section. The 
results indicate that, not only can Karbandi be used in 
the applications of coverture positions, but it also has 
non-coverture uses. Karbandi is someties used as 
either “Chapireh-Sazi” or in facade of buildings. In the 
case of “Chapireh-Sazi”, Karbandi is usually used by 
means of “Shekanj” and “Gosheh-Sazi”. In the case of 
Gosheh-Sazi, the transition is usually done without 
any height increase of dome. Thus, “Chanbare” is not 
created beneath the dome and the height of Cha-
pireh-Sazi remains unchanged. Finally, a comprehen-
sive classification of various types of Karbandi and 
Rasmibandi was presented based on usage place, 
constructional and form-related features, application, 
structural function, and material of rib vaults. 
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