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انواع پوشش در معماری اسالمی ایران

:استاد
گرد اورندگان:

این معماری اسالمی ایران سرشار از تنوع و ابتکار است،یکی از ابتکارات

اره در این جا به طور مختصر درب.معماری به کارگیری انواع طاق می باشد

هریک صحبت میکنیم، تا با به کارگیری… انواع طاق ها،چفد،کاربندی و

.از آنان در معماری ایرانی آشنا شویم

:چفد

گاهی قسمتی از . در گذشته در بنا دیوارهای باربر به کار می بردند

دیوارهای باربر را باز می گذاشتند که در این صورت یا محل عبور بوده 

است و یا پشت آن را تیغه کرده، به صورت فضایی کوچک مورد استفاده 

برای پوشش این قسمت ها از پوشش خمیده استفاده . قرار می داده اند

.می شد؛ چنین پوشش خمیده ای چفد نام دارد

چفد در معماری ایران

چَفدها به دو دسته کلی باربر و ناباربر تقسیم می شوند

چَفدهای باربر

چفدهای باربر گروهی هستند که از تکرارشان طاق های باربر و از 
همان طور که از نامشان . دورانشان گنبدهای وسیع بوجود می آیند

.پیداست، قادرند بارهای وارده را بر خود به خوبی تحمل کنند

انواع چفدهای باربر
چفد پنج اوهفت .1
( چفد= بیان )دو لنگه = بیان = چَمانه .2
شبدر یا شبدری.3
بیز یا هلوچین .4
( بستو= کوزه )بَستو .5
چفد سروک .6

چفدهای ناباربر

این گونه چفدها بارهای وارد بر خود را تحمل نکرده، لذا 
بیشتر جنبه آمودی دارند و دالیل انتخاب آنها زیبایی، و 

سادگی آنهاست و اگر در بعضی نقاط به عنوان قوس باربر اجرا 
.گشته اند، اغلب شکسته و خطراتی تولید کرده اند

انواع چفدهای ناباربر
شاخ بزی .1
سه بخشی .2
کلیل .3
قمی پوش و پانیز .4
چمله .5

کهاستشکلیاولیندایره.باشندمیمعینیقوسخطدارایمخلوطهایپوششانواعوگنبدطاق،چفد،ازاعمخمیدههایپوشش

.بردکارهبراآنتواندمیانسانکهاستخمیدهپوششقوسخطترینسادهنیزدایرهنیم.یافتنددستآنبهنخستینهایانسان

رداما.اندشدهترکیبهمباکهاستدایرهازقوسچندیاودایرهنیمخمیده،هایپوششقوسخطاروپادرازجملهنقاطسایردر

چهیآمده،بدستشوشهایحفاریدرومورشجانچغازنبیل،معبدزیرزمیندرکهخمیدههایپوششترینقدیمیدرحتیایران

مینشانامرهمینوباشندمیبیضیهایقوسازترکیبییابیضیبلکه.نیستنددایرهنیمیادایرهازقسمتیهاقوسخطازکدام

قوسجهتهمینبهونیستخمیدهپوششبرایمناسبیقوسدایرهنیمکهبودندبردهپیایرانیانقدیم،دوراندرحتیکهدهد

میاینبهارماتعریفاین.اندفاصلهیکبهثابتینقطهازکهاستنقاطیجمیعهندسیمکاندایره.اندبردهکاربهرابیضویهای

هتجهمینبه.دهندمیانجامیکسانیکارمرکزبهنسبتدایرهمحیطروینقاطکهکنیماستفادهجاییدردایرهازکهرساند

اینمرکزونیستیکسانآنمرکزبهنسبتپوششمختلفنقاطرفتارزیرانیستدرستیکارخمیدهپوششدردایرهازاستفاده

باغلبوده،ترراحتدایرهقوسخطچونحالاینبااما.نداردمشخصیرابطهکند،میحرکتآنرویکهنیروهاییوبارهاباقوس

.استگرفتهقراراستفادهمورداروپادر
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:طاق

یا«آهنگطاق»بهمعروفطاقنوعاین.گیردمینامطاقباشد،ممتداگرچفد

قوسبارامستطیلیرویوقتیدیگرعبارتبه.باشدمی«ایگهوارهطاق»

طاقنوعاینازبسیاریهاینمونه.آیدمیوجودبهطاقبپوشانیم،یکنواختی

سال125۰درچغازنبیلمعبددر.اندشدهساختهاسالمازبعدوقبلمعماریدر

طاقمثلبناهاییساسانیدورهدرواشکانیمعماریدرمسیح،میالدازقبل

مسجددامغان،تاریخانهمسجددر.اندشدهپوشیدهطاقنوعاینباکسری

نطنزجامعمسجدواردستانجامعمسجداصفهان،جامعمسجدنایین،جامع

هایایوانپوششدرمعموال.اندشدهپوشیدهطاقنوعاینبابزرگیفضاهای

.اندگرفتهمیکمکآهنگطاقازتیموریدورهدربخصوصبزرگ،

و با چفد چمانه ( تیزه دار)طاق آهنگ به شیوه جناغی 
در ایوان مسجد جامع یزد

سغ-2تخت            -1:        پوشش طاق بر دو نوع است 

پوشش سغ در واقع پوششي منحني است كه از لحاظ شكل 
تابعيتي از چفد منحني دارد

.تقسیم می گرددمازه دار و تیزه دارپوشش سغ به دو بخش 

طاق با َچفد تیزه دارطاق با َچفد مازه دار

چفد تيزه دار همان طور كه از 
نامش پيداست راس آن تيز است 
و از تقاطع دو قوس منحني ايجاد 
مي شود و به آن قوس جناغي هم 

.مي گويند

در چفد مازه دار راس هاللي 
شكل است و بخشي از بيضي 

.است

.علت عمده جايگزيني چفد جناغي كاستن از شكوه بنا به خصوص ارتفاع آن بود

:طاق و تویزه

وقتی طاق زده می شود به دو دیوار قوی در دو طرف نیاز 

اما در ایران اعتقاد بر این است که اگر دو دیوار ممتد . داریم

باشد و طاق هم به طور یکنواخت روی آن بیاید، دیوار فرو می 

معمار اعتقاد دارد که دیوار باید در . ریزد و طاق پایین می آید

بیرون دارای جرزهایی باشد تا مجموعه طاق و جرزهای آن از 

.مقاومت و ایستایی کامل برخوردار باشد

نمونه ای از طاق و تویزه

کهاصلنایبهتوجهبا.گرفتمیقرارطاقباریکهمقابلجرزهاکهطوریبهزدندمیطاقباریکهمقداریابتداگذشتهدر

جرزهاهآنگاشودمیزدهپوششابتدالذا.اندیشیدمیپوششدربارهنخستمعماراست،پوششاصلایرانیمعماریدر

کهودشمیمشاهدهبناهابعضیدراوقاتگاهی.گیرندمیقراردیوار،پشتدرآنمقابلوطاقباریکهپهنایاندارهبه

اقطراهاطاقباریکهبینکاراینازبعد.استنیازموردعمودیباربراندامحالهردراست؛شدهزدهداخلدرجرزهااین

واستندماننعلبکیکهرسندمیشکلیبهوسطدروزنندمیطاقطرفینازکهصورتاینبهیا:گونهدوبهزنند؛می

رایزهتوتاق.داردنام«تویزهطاق»پوشش،نوعاین.زنندمییکنواختطوربهراطاقکلاینکهیاوداردنام«نهنبن»

.گویندمینیزطاقلنگهیاطاقباریکه

باریکه طاق

نیوگچازایساختهپیشهایقوسهاتویزهوهالنگه

ساختهآجریهابقالبدرزمینرویبرکهباشندمی

میآجرباراآندورسپسشوند،میگذاشتهکاردرشده،

یایگچقالب.گیردقرارآجرهامیاندرکهبطوریپوشانند

.(الچسبان)پوشانندمیراآنیاوشودمیدیدهنمادر

وجهتباید.گویندمینیزطاقباریکهراآمدهبدستشکل

بارهایبرابردرزیادیمقاومتگچیهایتویزهکهداشت

اینگرفت،راآندورآجراینکهازبعدوندارندوارده

.کنندمیتحملرااصلیبارکههستندآجرها
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کاربست یا کاربندی  :کاربندی

.شودمیادایجکاربندیشوند،بافتهیکدیگربهباالدررفته،باالهاتویزهازایمجموعهاگر

یمایجادمقاومیسازهکههاستتویزهازتنیدهدرهموبافتههمبهایمجموعهکاربندی

آنها،مسیروحرکتها،پایهفواصل.باشندمینیزمعینیمقرراتوضوابطتابعوکنند

بهپوششجهتبزرگسطحنتیجهدروکندمیایجادفضادرمعینیهندسیشکل

لشکایدایرهسطحیکاربندیباالیدر.شودمیتبدیلکوچکترسطوحازایمجموعه

آنبهوداردنام«نهنبن»کهگذارندمیخیزیکمپوششراآنرویکهشودمیایجاد

بهایینپدرولوزیشکلبههاییچشمهباالدرکاربندیشبکه.گویندمینیز«چینعرق»

پنجرهازاستفادهکهبناهاییدر.زنندمیطاقراآنهاداخلکهدهدمیتشکیلمثلثشکل

خورشیدیقسمتدرمعمارانعمومی،بناهایسایروبازارهامثلنیست،ممکندیوارهادر

هترینببهراتهویهومناسبنورعبورکهاندکردهایجادهاییروزن(مرکزیدایره)کاربندی

عکس هایی از زیباترین کاربندی ها.گویند«روشندان»اصطالحدرآنبهواستساختهمیسروجه

نتخاب ا اهر کاربندی چون دارای اندازه ها و تناسبات معین است، باید روی طول و عرض معینی سوار شود و لذا معمار در ابتدا نوع کاربندی مناسب ر

قدیمی ترین انواع از. هر کاربندی مختص فضایی معین با تناسباتی خاص می باشد. نموده، ابعاد فضا را تابع ابعاد و تناسبات کاربندی بر می گزینند

:کاربندی به طور کلی نقش های عمده زیر را بر حسب مورد در فضاهای داخلی ایفا می نماید. کاربندی مسجد جامع اردستان است

مردم وار کردن فضاهای داخلی و ایجاد تناسباتی انسانی در آن-1

فراهم آوردن امکان اجرای طرح های استاندارد و هندسی و سه بعدی پیش فکر شده در دهانه ها و ابعاد متفاوت در فضا-2

اصلی( پوشش)مناسب برای ( آمود)ایجاد روکش -3

عایق کردن فضای داخلی از نقطه نظر حرارتی-4

به نظم در آوردن فضاهای داخلی-5

تنظیم نور و گاه صدا در داخل فضا-6

مرتبط ساختن خطوط عمودی به خطوط منحنی شکل هماهنگ و چشم نواز-۷

حوه معمار بسته به ن. رها شدن معمار از محدودیت های ساختمان به علت آنکه غالبا کاربندی ها از نقطه نظر تحمل بار نقش عمده ای ندارند-۸

.استفاده از فضا آن را ایجاد می کند

قم–کاربندی های سقف تیمچه 

یمانجامساختارراستایدرمعماریدرکهکارهاییازبسیاری

از.دکنمیپیداتزیینیجنبهزیبایی،جهتبهبعدهاشود،

درساختاریجنبهبرعالوهکهاستکاربندیکارهااینجمله

اربندیکاوقاتگاهیحتیاست؛داشتهنیزتزیینیجنبهبنا،

هببعدبههفتمقرناز.استشدهاجراکاذبسقفصورتبه

خلقابرابطهدربنااصلیاسکلتازمستقلکاربندیتدریج

.شدگرفتهکاربهمعماریفضای

:یزدی بندی

درهکهاییخانهوباشدزیادهاتویزهتعداداگردرکاربندی

.ردگیمینام«بندییزدی»شود،ریزترشودمیدرستآن

.نیستنداایستیعنیهستند،تزیینیبیشترهابندییزدی

پیدایتزیینجنبهبعدهابودهساختاریکهکارهاییدیگراز

ارکبهپوششبرایاصلدرکهاست«کاریمقرنس»کرده،

ایوانهماننداست؛باربرسازهدرخودواسترفتهمی

گنبدورودیدرکاریمقرنسشروع.اصفهانجامعمسجد

درآمدتزیینیصورتبهکاریمقرنسبعدهاکهاستقابوس

.گرفتنام«آویزچفت»و

ونیستباربرجاهاازبسیاریدرنیز(چفت)نماهاطاق

.است«برنخش»آنعلمیاصطالحکهداردتزیینیجنبه
تزییناتی از نوع یزدی بندی

:کلنبو

کلنبو طاقی است برای پوشش فضاهای مربع شکل و طاقی است که به 

نمونه های اولیه کلنبو با . صورت قطعه قطعه روی هم سوار می شود
در اجرای کلنبو ابتدا گوشه سازی هایی با خشت یا . چوب اجرا شده اند

چوب انجام می دهند؛ این کار را ادامه می دهند تا به وسط طاق می 
معموال . سپس وسط آن را کور می کنند و گاهی نیز باز می گذارند. رسند

کلنبو در برابر زلزله مقاومت . کلنبو را با خشت و مالت گل می سازند

دارد؛ همه نقاط آن به یک ضخامت است، خشت و مالت از یک جنس 
هستند و همه جای آن دارای وزن مخصوص ثابتی است، لذا از هر طرف 

در وزن و شکل متقارن است و از هر طرفی که حرکت به وجود بیاید، 
در طرف مقابل چیزی که مشابه آن است، وجود دارد و کلنبو به این 

.ترتیب در برابر نیروهای جانبی مقاومت می کند
به چند دلیل در بناهای خارج شهر و در کاروانسراهای راه ها، بیشتر از 

اول، این که ساخت و اجرای آن راحت . این پوشش استفاده می کرده اند

است و احتیاج به مهارت چندانی ندارد؛ دوم، دهانه های کوچک را می 
توان به راحتی با کلنبو پوشش داد؛ سوم، مراقبت از آن آسان تر است و 

.چهارم این که در مقابل زلزله مقاوم است
طاق ُکَلنبو بر چهارستون و چهار تویزه و 

و اجرای ُدمغازه ایبه روش گوشه سازی 

در ُکالله آن، مسجد جامع « هورنو»

اصفهان

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87&action=edit&redlink=1
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:چهاربخش

ارچهاینکهجایبهطاقایندر.آیدمیبدستآهنگطاقدوتقاطعازکهاستطاقی

.ودشمیاستوارنقطهچهاررویبررکند،تکیهسطحیادیوارچهاررویبرطاقضلع

بهنیازآناجرایبرای.شودمیختمآنراسبهوشروعآنچهارگوشهازطاقاجرای

تاییایسعملکردبرعالوهطاق،اینمحسناتازیکی.باشدمیراهنماگچیهایتویزه

.باشدمیمختلفهندسیمحورهایطولدرآنگسترشقابلیتآن،

مانند طاق شبستان غربی مسجد جمعه اصفهان

:  منابع
طاقها و چفدها، محمدکریم پیرنیا، تدوین زهره بزرگمهری

www.wikipedia.org

پایان


