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آشنایی با معماری اسالمی

«کاربندی » 

شروعآنجاازگنبدساقهکهجاییتاضلعیچهارطرحبینفاصلحدقسمت
کاربندی،آیدوجودبهفرعیقوسهایتقاطعازکهصورتیدر،میشود
لنگهازلمتشکاستپوششنوعی،سازیکاربندیدیگربعبارتیا.گویند
ندکنمیقطعراهمدیگرهندسیقواعدیتحتکهمعینقوسباهاییطاق
یاهاهازباریکمتشکل،کاربندیها.آورندمیوجودبهراپوششاصلیقوارهو

سقفبرایپوششبندیاستخوان،تقاطعشانازکههستندهاییطاقلنگه
سبتنترکوتاهودومپوششاسکلتصورتبهمواقعاکثروآیدمیوجودبه
میقراراستفادهموردنیزاصلیسقفبعنوانگاهیوهستنداصلیسقفبه

.گیرند

کاربندی چیست ؟
What is Kar-bandi ?

.تصویر سه بعدی و پالن کاربندی 

ردرقرنسومهجرید.نمونهکاملکاربندیرادرقرنچهارمهجریدرگنبدمقصورهمسجدجامعنایینمیبینیم
مقدمهایمسجدجامعشیرازبهنمونهایبرمیخوریمکهاگرچهکاربندینیستولیشباهتکاملیبهکاربندیداردو

.استبرایآغازکاربندی

امانیراهمکهمقدمهایبرایآغازکاربندیاستدرقرنسومهجریدرمقبرهامیراسماعیلس(طاقبندی)فرمتپکانه
الملكازنمونههایکاربندیدرقرنپنجممیتوانکاربندیشبستانشرقیگنبدخواجهنظام.دربخارامیبینیم

.مسجدجامعدراصفهاننامبرد

پیشینه تاریخی

هآغازقرنهفتممصادفاستباحملهمغولبهایرانیهاوخرابیهایبسیاروب
دنبالآننیازشدیدبرایساختندرحدرفعحوائجضروریوفوریلذابرای
درنتیجهاستادفننهحوصلهایاستونهفرصتیکهدرهربنائیهنرنماییکند

اجرابایدطرحییکنواخترارواجدادکهدرتعدادزیادیبنابدوننقصواشکال
.دراینجاکاربندیبهعنوانراهچارهوضرورتبهمیانمیآید.شود

دربهنظرمیرسدکاربندیابتدادرجنوبومرکزایرانآغازشدورفتهرفته
نبهدورانتیمورتوسطمعمارانینظیرقوامالدینشیرازیوپسرشغیاثالدی
.سمرقندوبخاراوخراسانرفتوکمکمدرتمامایرانگسترشیافت

مسجد جامع نایین
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رانیکیازدالیلرواجکاربندیدرمرکزوجنوبای
وجودمصالحعمددهواصدلیخشدتخداموسدن 

.الشهبودکهدرآغازبهوفوریافتمیشد
یکاربندیچونایجادپوششدومیبرایطاقاصدل

مدیشدودمیکندعدای حرارتدیخدوبیمحسدوب
راهحلهایاکوسدتیکیجهدتجلدوگیریازطندین
نامناسبازجانبمعمارانبهصدورتهدایمختلدف

ازگدرهسدازیهدایآجدریاستفاده.استشدهارائه
یدرکدهبدهآنهشدتوگ)برجستهوفرورفتهدربنا

یریازانعکاسنامطلوبصداجلوگ(شیرازیگویند
کردهاستوایجادانواعسدقفهدایکداكبکدهبده
عنددوانخوان ددهپددوشنامیدددهشدددهانددددرایجدداد

.اکوستیكنقشعمدهایدارند

چهار باغ
مسجد جامع یزدی

کهمتنوعیشکستهایخاطربههمکاربندیها
میمحسوبطنینجاكببهعنواندادهانددرپوشش
کاربندیشکلکهمیآیدبرموجودمداركاز.شوند
کارقراقویونلوشاهجهانبرایکهمعمارانیتوسطازیزد

داالن.میگرددرایجومیآیدکاشانبهمیکردند
ازکهکاشانعمادمیرمسجدجنبودرکاروانسرائی

دریزدیکاربندینمونهاستبرخوردارزیبابسیتناسبی
وواجرنمایانگربایدراتبریزکبودمسجداستوکاشان
درنآخوبنمونهنیزودانستتبریزدرشکلاینکمال
تدریجبهکهاستآننمایانگرلطفاهللشیخمسجد
ونزماهرکهشدفراوانچنانیزدیکاربندیازاستفاده
نهمیبهراآنشکنجاکثراًمیساختندگنبدیجاهر
.میکردنداجراگونه

بخشهای مختلف کاربندی
تخت سلیمان

(ه. کاربندی یزدی در گنبدخانه بزرگ درب امام

کاربندیهادراکثدربناهدابدهشدکلمدعمریعمدل
هم نددیندربناهدداییکددهاسددتفادهاز.کددردهانددد

یرپنجرهودیوارهاممکننیستمثلبازارهداوسدا
بناهایعمومی،معمداراندرقسدمتخورشدیدی

دروزنهاییایجادکردهاند(دایرهمرکزی)کاربندی
وکهعبورنورمناسدبوتهویدهرابدهبهتدریننحد
.ندساختهاستوبهآندراصطالحروشندانگوی

کاشان-خانه طباطبایی 
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بازار کاشان

هوکاربندیمجموعهباریکهطاقهایموربیاستکههمدیگرراقطعکرد
جهتزدنطاقبهمنظورایجادپوششاستفاده(ضلعها)ازتقاطعآنها

این)آیدمیکنندقالباینباریکهطاقهابااستفادهازنیوگچبهدستمی
(میشودباریکههاراتویزهمیگویندودربعضینقاطایرانلنگههمنامیده

طرزعملبهاینترتیباستکهابتدادویاچهارطاقکاملبهعنوان
اقهارابهآنتونیزهاصلیوباربربامصالحبنائیاجراکردهوبقیهباریکهط

.متصلمیکنندسپسدرونآنهاطاقمیزنند
:یك کاربندی معمولی از بخش های زیر تشکیل شده است 

مثلثمنحنیاالضالعیکهباالترینقسمت)یكسریسمبوسه-1
.(کاربندیراتشکیلمیدهند

ایکهقسمته(چهارضلعیمنحنیاالضالع)یكیاچندردیفشاپرك-2
.میانیرادرستمیکنند

چهارضلعیهایانتهاییکهبهپاطاقمنتهی)یكسریپاباریك-3
.(میشوند

اجزاء کاربندی 

اجزاء و ساخت کاربندی

زمانیکهکاربندیرسمیقالبشاقولیدارایحداقلدوتیرطاق
دوپابرزمینموازیبایکدیگرباشدودرزمینهمستطیلیامربع
قرارگیردکاربندیحاصلهراکاربندیرسمیمنفردیكپا

دراینگونهبرخیازاجزایکاربندیازآنجاییکه.نامیدهایم6
(درمحدودهپالنقرارنمیگیرند،حذفمیشوند

کاربندی رسمی منفرد یك پا
.موزه ویکتوریا و آلبر ت لندن

.12تصویر سه بعدی و پالن کاربندی رسمی منفرد یك پا 

کاربندی رسمی منفرد یك پا

تعدادتیرطاقهایتشکیلدهندهکاربندیرااضالعکاربندی
تعدادتیرطاقهایتشکیلدهندهکاربندی3درتصویر.میگویند

گفتهمیشود12عدداست،بنابراینبهآنکاربندی12

12تصویر کاربندی 

اضالع کاربندی

کاربندیقالبشاغولی-1
کاربندیقالبسرسفت-2
تهاینکاربندیهایدرفضانسبتبهصفحهزمینبهطورعمودیواداش-1

ندیهامیشوندبنابرایناکثراقابلیتحملباررادارندودرحالتیکهکارب
خودپوششاصلیباشندمثلچهارسوقهاوبازارهاحتماًازقالبشاغولی

.استفادهمیشود
بهطورکاربندیهاییهستندکهقالبشاندرفضانسبتبهصفحهزمین-2

دیمایلاستدرکاربندیهایقالبشاغولیدرهرسطحکهبخواهیمکاربن
تلفکنیمبزرگتریندهانهمبنایکارخواهدبودبهاینترتیبازنقاطمخ

ینسطحطاقهادیمیزنیمکههمهبهاندازهطاقبزرگتریندهانهباشدبها
.ترتیبتیزههمهطاقهادریكطرازقرارمیگیرد

هآناینتیزههاپاکارطاقیخواهدشدکهکوتاهترازسقفاصلیاستوب
هپارهایبهباریکهطاقکاملکاربندیزیرهفتیگویند،ب.شمسهمیگویند

ازکهبینطاقهادهانهعرضیسطحیوزیرینکاربندیمیخوردسینهب
.جدول گونه شناسی کاربندی در معماری ایران.میگویندهم نینطاقرویکاربندینامیدهمیشود

: کاربندی ها به دو بخش عمده تقسیم می شوند 

کاربندیرسمیپرکاربردترینومرسومترینگونهکاربندی
.استوبههمیندلیلبهآنرسمیگفتهمیشود

زمانیکههردونیمهتیرطاقسازندهکاربندی،بریكصفحه
تشکیلشدهازاینتیرطاقرا، ودرامتدادهمواقعباشند،کاربندیِ

بدلیلدرامتدادهمبودنهردونیمهتیر.رسمیقالبشاقولیمیگویند
طاقبارواردهبرتیرطاقبهتکیهگاههامنتقلمیشودولذاکاربندی

.رسمیازقابلیتباربریباالییبرخورداراست

تصویر تیر طاق کاربندی
رسمی قالب شاقولی

قالب شاقولی(کاربندی رسمی ) 
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کاربندی24ِچنان هدونیمهتیرطاقبریكصفحهواقعنباشند
.دتشکیلشدهازاینتیرطاقراسرسفتقالبغیرشاقولیمیگوین
عدمقرارگیریایندونیمهتیرطاقدرامتدادیکدیگرسببخواهد

شدکهایندونیمهتیرطاقنتوانندبه

صورتیكقوسکاملباررابهدوطرفتکیهگاههامنتقل
کنندومیبایستبهشمسهمرکزینهنبنیاگنبدیکه
رویکاربندیقرارمیگیرد،تکیهکنندولذاکاربندی

سرسفتدرمقایسهباکاربندیرسمیازمقاومتایستاییو
.باربریکمتریبرخورداراست

قالب غیرشاقولی(کاربندی سرسفت ) 

.کاربندی سرسفت-تصویر 
مستطیل: نوع زمینه

کاربندیرسمی-1
کاربندیاختری-2

اختریگسیخته.1-2
اختریپیوسته.2-2

کاربندیرسمیهمانطورکهازاسمشپیداست-1
هنوعکالسیكومعمولاستکهخطوطکاربندیب

دراینکاربندیپساز.موازاتاضالعرسممیشود
گرفتنتقسیمبندیدایرهمحیطیمستطیلبادرنظر
ادربراینکهطولمستطیلچندتاازتقسیماتدایرهر
هممیگیرد،نقاطتقسیمدایرهرابههمانتعدادبه

.وصلمیکنیم

:کاربندی قالب شاغولی بر دو نوع است 

رادرکاربندیاخترینقاطتقسیمدایرهمحیطی-2
بههم...بهطوردلخواهسهبهسهیاچهاربهچهاریا

ریوصلمیکنیمشکلبهدستآمدهکاربندیاخت
عدرکاربندیاختریاگرشکلازتقاطعاضال.است

داختریبهدستمیآی(بیشترمربع)تعدادکثیراضالع
كولیاگراینکثیراالضالعهاازی.گسیختهاست

نقطهدرمحیطدایرهشروعوبعدازتکراربههمان
.نقطهبرسد،اختریپیوستهیامتصلاست

باbوعرضaانتخابتعداداضالعکاربندیباطول
:شودتقریبینزدیكواقعیتبافرمولزیرمحاسبهمی

(a+b-2)2= تعداد اضالع کاربندی 

.کاربندی خانه عباسیان کاشان

کاربندی رسمی منفرد دو پا              
مربع: نوع زمینه

ردمسجد جامع شهر ک

کاربندی رسمی منفرد دو پا
مربع: نوع زمینه

مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان

کاربندی رسمی منفرد دو پا
مربع: نوع زمینه

خواجه ربیع مشهد

.کاربندی رسمی منفرد دو پا
مربع: نوع زمینه

شاه چراغ شیراز

ترکیب دو کاربندی رسمی
هشت ضلعی: نوع زمینه

مسجد ششناو تفرش

ترکیب دو کاربندی رسمی
هشت ضلعی: نوع زمینه

حسینیه باال محله محمدیه نایین
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ترکیب دو کاربندی رسمی 
هشت ضلعی خاص: نوع زمینه

سربینه حمام وکیل کرمان

ترکیبی دو کاربندی رسمی
هشت و نیم هشت: نوع زمینه

سربینه حمام خان کاشان

ترکیب دو کاربندی رسمی
هشت و نیم هشت: نوع زمینه

سربینه اقلیتها حمام چهار فصل اراک

ترکیب دو کاربندی رسمی
هشت ضلعی خاص: نوع زمینه

سربینه حمام سلطان میر احمد کاشان

ترکیب دو کاربندی رسمی
هشت ضلعی: نوع زمینه

کالت نادری، قصر خورشید

کاربندی رسمی خاص
خاص: نوع زمینه

ازفضای سربینه در حمام وکیل شیر

کاربندی رسمی خاص
مثلث: نوع زمینه

داالن ورودی مسجد جامع اردستان

.کاربندی سرسفت
مستطیل: نوع زمینه

ایوان غربی و شرقی مسج جامع زنجان

هرگاهنسبتطولبهعرضزمینهکاربندینسبتاًزیادباشد
میتوانیمدرمیانهدهانهیكکاربندیرسمیمنفردیكپااجرا

نماییمودرهرطرفآنیكنیمهکاربندیازهماننوعیاازنوعی
اجرانماییم،کاربندیحاصلازاینروشراکاربندیپرور25دیگر

.مینامند

.کاربندی پرور-تصویر 
مستطیل: نوع زمینه

سربینه حمام خسرو آقا اصفهان

کاربندی پرور



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

09/05/1441

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir6

هرگاهیكکاربندیرویکاربندیدیگریسوارشودکاربندی)
کاربندیزیرینمیتوانداز.حاصلهراکاربندیسوارنامیدهایم

هرنوعیباشدوکاربندیسواربرآننیزمیتواندقالبشاقولی
.یاقالبغیرشاقولیباشد

کاربندی سوار-تصویر 
مستطیل: نوع زمینه

سربینه حمام خان یزد

کاربندی سوار

همانطورکهقبالگفتهشد،کاربندیازدَوَرانتعدادمشخصیتیرطاقباچفد
علتاینکهچفدتیرطاقهامی.یکسانحولمحیطیكدایرهبوجودمیآید

بایستیکسانباشداینستکهاینچفدهادرهرنقطهازپالنکهیکدیگرراقطع
حالچنان هدر.میکنندبایددرفضایسهبعدینیزبایکدیگرتالقیکنند

ساختیكکاربندیازدوگونهتیرطاقبادوچفدمتفاوتاستفادهشودکاربندی
چفددوممیبایستطوریانتخابگردد.حاصلهراکاربندیدوچفدینامیدهایم

درکاربندیدوچفدی.کهدرفضاباتیرطاقهایچفداولتالقیداشتهباشد
گفتیمآلتهایدیگرینیزشکلمیگیرد4-2عالوهبرآلتهاییکهدربخش

.کهموجبتنوعوزیباییبیشترمیگردد

کاربندی دو چفدی-تصویر 
27هشت ضلعی : نوع زمینه

سربینه حمام نوبر تبریز

کاربندی دو چفدی

چنان هدریكکاربندیرسمیمنفردیكپابعضیازتیرطاقهاازجهت
عرضویاطولزمینهتادایرهمحیطیکاربندیگسترشیابند،کاربندی

بااینتعریفطیفوسیعیازانواع.حاصلهراکاربندیگسترشنامیدهایم
کاربندیهارامیتواندرگونهکاربندیگسترشطبقهبندیکردامابه

جهترعایتاختصارازكکرایننمونههاخودداریمیکنیمتادرمجالیدیگر
.بهطورمفصلبدانبپردازیم

.کاربندی گسترش-تصویر  
هشت ضلعی خاص: نوع زمینه

هشتی ورودی مسجد بابا ولی 
کاشان

کاربندی گسترش

چنان هرویآلتهاییكکاربندی،کاربندیدیگریاجرا
.شود،ایننوعکاربندیرادرونزانامیدهایم

.کاربندی درون زا-تصویر 
مستطیل: نوع زمینه

مسجد جامع کاشان

کاربندی درون زا

20الی 4حسابی کاربندی رسمی /جدول هندسی

ضاها،ازبطورکلیرسمیبندیوکاربندیدارایاصولیکلیهستند،دررسمیبندیف
سطوحاستقراربینکمانهایقوسیکهدرنتیجهاستقرارلنگهقالبهابهوجودمیآیدو

وشگ-نیمسوس-سوس–منحنیپیرویمیکنند،باحجمهاییبهنامهایزیرهفتی
.ترنجیوشمسه-فیل

بهنوعدرکاربندیقطعاتکمانقوسهایبزرگازفضاهایكکرشدهدررسمیبندی،بسته
پا-ازکاربندیمیباشدکهبهنسبتمشخصخردشدهوفضاهاییکهاصطالحاسینهب

ندبهنیمشمسهوسرویخواندهمیشو-عرق ین–سمبوسه–پرك-شاپرك–باریك
.وجودمیآیندکهدرواقعتفاوتچندانیبایکدیگرندارند

رسمی بندی یا کاربندی
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،الگوهایاستاندارددرمعماری،ترجمه)1388(الکساندر،کریستوفر
.فرشیدحسینی،نشرمهرازان،تهران

،هندسهدرمعماری،انتشاراتسازمان)1385(بزرگمهری،زهره
.میراثفرهنگیکشور،سبحاننور،تهران

،چفدهاوطاقها،)1373(پیرنیا،محمدکریم
،فرهن تصویریمعماری،ترجمهمحمد)1382(ك،فرانسیس.د.امرچین 

،روشهایتحقی درمعماری،)1384(گروت،لینداووان ،دیوید
ترجمهعلیرضاعینیفر،انتشاراتدانشگاهتهران،تهران

،گزیدهآماراستاداصغرشعرباف،گرهو)1385(شعرباف،اصغر
کاربندی،بهاهتماممهدیمکینژاد،فرهنگستانهنر،تهران

:فهرست منابع

،گنبدهادرمعماریاسالمی،درمعماریایراندورهاسالمی،محمد)1379(هوف،دیتریش
یوسفکیانی،انتشاراتسمت،تهران


