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  ايراني درمعماريكاربندي و گونه شناسي هندسي آن 
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 :چكيده
 رياضيات و هندسه علم به نسبت ايراني معماران شناخت حاصل و ايران معماري در كهن و يلاص الگوهاي از يكي كاربندي
 شناخت شناسي، گونه نظير موضوع ابعاد تمامي به نسبت كافي شناخت مستلزم الگو اين سازي باززنده .است پيشرفته

 پرداخته كاربندي شناسي گونه به است هشد سعي مقاله اين در راستا اين در .است آن اجرايي و ساختاري هندسي، ويژگيهاي

 اصطالحات تعاريف سپس كاربندي تاريخچه به ابتدا مقاله اين در .است منطقي استدالل روش پژوهش اين تحقيق روش.شود

 هندسي ساختار تدوين مقاله اين يكي از يافتهاي .است شده پرداخته كاربندي انواع گونه شناسي  به نيز نهايت در و تخصصي

 نامگذاري و معرفي مقاله، اين هاي يافته ديگر از دارد، را مربوطه مصاديق تمامي دهي سامان قابليت كه است رسمي نديكارب

 پنج و ساده غير كاربندي گونه معرفي همچنين و خاص رسمي مركب،كاربندي رسمي پا،كاربندي دو منفرد رسمي كاربندي

گرفته  قرار بررسي د مور كمتر تاكنون كه باشد مي زا درون و گسترش ،چفدي دو سوار، پرور، كاربندي يعني، آن شاخه زير
   .اند
  

   .ايران معماري هندسه، بندي، رسمي كاربندي، :كليدي هاي واژه
  

   :مقدمه

 نمود مصاديق جمله از .است جهان معماري تاريخ در ساختماني مهم مسائل از يكي دايره به شكل مربع سطح انتقال مسئله
 اولين از و باشد مي استفاده مورد تاكنون اسالمي دوره از قبل ايران معماري در كه است گنبدخانه ساختماني لگويا مسئله اين

 ها چارطاقي .كرد ياد شلجمي گنبدي با آن تشريفات تاالر و شاپور بزرگ كاخ به توان مي آن شكوه با و جسورانه هاي نمونه
 يكي به[ سلجوقيان روزگار در و يافت شاخصي جايگاه اسالمي دوران در گنبدخانه .باشند مي الگو اين بارز مصاديق ديگر از نيز

 قابل يكديگر از متمايز ناحيه سه به ايراني معماري در گنبدخانه ساختماني الگوي .]شد مبدل ايراني مساجد اصلي عناصر از
  ) 1379 ، ه�ف .(است تفكيك

 نبدگ-3 )چپيره( انتقالي منطقه -2 گوش چهار منطقه-1

  و  نمود پيدا بسياري تنوع نيز انتقالي ناحيه آن تبع به و يافت فراواني توسعه استفاده كثرت دليل به ساختماني الگوي اين
 پتكانه، ترومبه، تخت، ترمبه به ميتوان نتقالي شيوهاي ا اين جمله ز ا.شد ابداع انتقالي ناحيه اين در متعددي شهاي رو

   )1370پيرنيا،(.كرد اشاره  كاربندي و ديقبن طا سكنج، دمغازه، مقرنس،
 پيشرفته رياضيات و هندسه علم به نسبت ايراني معماران شناخت حاصل و انتقالي شيوه ترين پيشرفته كاربندي ميان اين در

 كه است اين از حاكي است گرفته صورت ايراني هنر و هندسه و رياضيات ميان رابطه روي اخير هاي سال كه مطالعاتي .است
  ) LU،(2007.اند داشته هندسه و رياضيات در شگرفي هاي پيشرفت مياني قرون در ايراني مسلمان هنرمندان
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 فراواني توسعه ايران تاريخ مختلف ادوار در الگو اين است، مشهود كاربندي در كه اي سازه و هندسي هاي قابليت به توجه با

 تدوين و شناسي گونه خصوص در تا است شده سعي مقاله اين در .است شده منشعب آن از فراواني هاي گونه و نموده
   .گردد رائها مطالبي كاربندي ساختارهندسي

  : كاربندي تاريخچه-2

 تا كه كاربندي نمونه اولين) 1385بزرگمهري،(است نمانده باقي كاربندي از هاي نمون ايران در قمري هجري سوم قرن تا

 موجود 2 كاربنديِ از نمونه، اين است، )قرن نهم ميالدي(صفاريان دوره به متعلق شيراز جامع مسجد در شده شناسايي امروز

  ) 1384گروت،(.است كهنتر نيز شده ميالدي ساخته دهم قرن در كه اسپانيا )كوردوبا(قرطبه مسجد در
 محراب، باالي در يكاربند نايين چند جامع مسجد در است، مانده جاي به كاربندي از تري متكامل هاي نمونه چهارم قرن از

 وجود نمونه هايي دوره همين در نيز اصفهان جامع مسجد و اردستان جامع مسجد در .دارد وجود شمالي ايوان در و مقصوره

 قرن در .است رفته كار به كاربندي اصفهان جامع مسجد م الملكنظا خواجه گنبد شرقي شبستان در پنجم قرن در .دارد

 از تقريباً .است رفته كار به كاربندي جام احمد شيخ مقبره گنبد و مرو سنجر سلطان گنبد ،يزد دختران چهل گنبد در ششم
 به منحصر تهاي قابلي دليل به كاربندي ساز، و ساخت به شديد نياز و ايران به لها مغو حمله از بعد قمري، هجري هفتم قرن

 استفاده مورد ايه  ساز صورت به فقط كاربندي دوره اين از لقب تا .است شده استفاده ايران نقاط تمام در فراگير صورت به فرد

 رفته كار به كاذب و آمودي سقف صورت به هم و اصلي باربر سقف صورت به هم دوره اين از بعد اما گرفت، مي قرار
  ) 1385بزرگمهري،.(است

  :  تعاريف -3

   )تويزه( تيرطاق -1-3

  ) 1تصوير(.ميگويند يزهتو يا طاق لنگه طاق، تير را طاق از هاي باريك
  

  
   تويزه:1شكل شماره

 !�ر� �� -2-3

ر����� ��� از ����� ا�� ���� ��� 
��# "�س �
 ه
 � ق $� %� �&� �".-  را ه+� *� ا� و )' ه���� "�ا

�����  ) 1385بزرگمهري،( )���2.(�

   
   . كاربندي پالن و بعدي سه تصوير -2 تصوير
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 كاربندي اضالع -3-3

 دهنده تشكيل هاي طاق تير تعداد 3 تصوير در .ميگويند كاربندي اضالع را كاربندي دهنده تشكيل هاي طاق يرت تعداد

   .شود مي گفته 12 كاربندي آن به بنابراين است، عدد12كاربندي

   
   12 كاربندي -3 تصوير

  
 !�ر� �� ا#"اي -4-3

 ابزارهاي آنها به اصطالح در كه ها، طاق تير مابين سطوح تجه از اول .نمود بررسي حيث دو از توان مي را كاربندي اجزاي

 شده داده نشان 4 تصوير در چنانچه كاربندي ابزار .دركاربندي رفته بكار هاي طاق تير نوع جهت از دوم و گويند مي كاربندي
 بر پا دو :از عبارتند است، هشد داده نشان 4 تصوير در چنانچه نيز، ها تويزه انواع باريك و پا و ترنج شاهپرك، :از عبارتند

  ) 1374رييس زاده،مفيد،(.هوا در پا دو و زمين بر پا يك زمين،

   
   واصطالحات آن  كاربندي اجزاء -4 تصوير

 كاربندي ترسيم طريقه -4-3

 لندن برتآل و ويكتوريا موزه در اكنون هم كه قاجار، دوره معمار اكبر، ميرزا به متعلق طومارهاي در موجود شواهد اساس بر

 كامل پالن تصاوير اين از بعضي در .است شده استفاده پالن تصوير از كاربندي رسم و معرفي براي گذشته در باشد، مي موجود

 سازنده قوس نماي از نيز تصويري پالن، مجاور در معموال .است شده ارائه كاربندي پالن چهارم يك نيز بعضي در و كاربندي
 از تقريباً نيز حاضر حال در است، بوده مرسوم پالن تصوير از استفاده روش نيز بعد هاي دوره در است شده آورده طاق تير

   ) 1379 اوغلو، نجيب( .شود مي استفاده شيوه همين
 

 :كاربندي شناسي گونه- 4
 دو به يكاربند واقعي، مصاديق ميدانيِ مشاهدات و معماري كتب و اسناد در گرفته صورت هاي بررسي و مطالعات اساس بر

 .است تقسيم قابل ساده غير و ساده شاخه
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 ساده كاربندي- 1-4

 كاربندي شاخه دو به خود ساده كاربندي .شود مي ايجاد دايره محيط حول طاق تير نوع يك تنها دوران از ساده كاربندي

   .شود مي تقسيم )شاقولي غير قالب( رسفتس  كاربندي و )شاقولي قالب( رسمي

  )شاقولي قالب( ميرس كاربندي-4- 1-1

 دو هر كه زماني .ميشود گفته رسمي آن به دليل همين به و است كاربندي گونه ترين مرسوم و ترين پركاربرد رسمي كاربندي

 رسمي را، طاق تير اين از شده تشكيل كاربنديِ باشند، واقع هم امتداد در و صفحه يك بر كاربندي، سازنده طاق تير نيمه

 و ميشود منتقل ها گاه تكيه به طاق تير بر وارده بار طاق تير نيمه دو هر بودن هم امتداد در بدليل .يندميگو )شاقولي قالب(

ر')(1385 شعرباف،( است برخوردار بااليي باربري قابليت از رسمي كاربندي لذا+� ���5 (  

   
   )شاقولي قالب(رسمي كاربندي طاق تير :5شكل


%$ !�ر� �� -4- 2-1�
 )&'�( �)��*+',(( 
 مي )شاقولي غير قالب( سرسفت را طاق تير اين از شده تشكيل كاربنديِ  نباشند واقع صفحه يك بر طاق تير نيمه دو چنانچه

 يك صورت به  نتوانند طاق تير نيمه دو اين كه شد خواهد سبب يكديگر امتداد در طاق تير نيمه دو اين قرارگيري عدم.گويند

 قرار كاربندي روي كه گنبدي يا )نهنبن( مركزي شمسه به بايست مي و كنند منتقل ها گاه كيهت طرف دو به را بار كامل قوس

 برخوردار كمتري باربري و ايستايي مقاومت از رسمي كاربندي با مقايسه در سرسفت كاربندي لذا و كنند تكيه گيرد، مي
  ) 6شكل شماره)(همان.(است

   
   مستطيل :زمينه نوع.سرسفت كاربندي :6شكل

 ضلعي 12 سرسفت كاربندي در مثال عنوان به .است رسمي كاربندي مانند ترسيم و هندسه اساس نيز سرسفت كاربندي در

 يكديگر به ABC دار زاويه طاق تير توسط 4 به 4 را دايره محيط و نموده تقسيم قسمت 12 به را محيطي دايره 4 به 4

 شمسه سرسفت كاربندي در .نيست خاصي قاعده تابع و است حطرا اختيار در ABC طاق تير زاويه .نماييم مي متصل

 )1387فالح فر،( .شود بزرگ يا كوچك تواند مي ABC طاق تير زاويه به بسته و است رسمي كاربندي از كوچكتر مركزي

  پا يك منفرد رسمي كاربندي -2-4

 مستطيل زمينه در و باشد يكديگر با موازي ينزم بر پا دو طاق تير دو حداقل داراي )شاقولي قالب( رسمي كاربندي كه زماني

 ازآنجايي كاربندي اجزاي از برخي گونه اين در .ايم ناميده پا يك منفرد رسمي كاربندي را حاصله كاربندي گيرد قرار مربع يا

  ) 7شكل شماره.(شوند مي حذف گيرند، نمي قرار پالن محدوده در كه
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   پا يك منفرد رسمي كاربندي پالن و بعدي سه تصوير -7 تصوير

  پا دو منفرد رسمي كاربندي -3-4

 زمينه در )موازي دو به دو( زمين بر پا دو طاق تير چهار حداقل داراي كاربندي كه زماني )شاقولي قالب( رسمي كاربندي در

 اضالع با مماس يعني باشد خود حالت گترين بزر در مركزي پاطاق دايره همچنين و گيرد قرار 10 ضلعي هشت ندرتاً و مربع

 بدين رفته كار به كاربندي اين عنوان در كه پا دو واژه .يناميم م پا دو منفرد رسمي كاربندي را حاصله كاربندي باشد، زمينه

 منفرد رسمي  كاربندي با گونه اين تمايز ترين اصلي مسئله اين و دارد وجود باربر عضو دو كاربندي پالن ربع در كه معناست

 آن زياد بسيار باربري قابليت باشد مي آن نگهدارنده پاي هشت وجود دليل به كه كاربندي اين هاي ويژگي از يكي.پاست يك

 زمينه اضالع به مماس يعني خود، ممكن حالت گترين بزر در گنبد احداث قابليت كاربندي اين ديگر مهم ويژگي و است

 استوار كاربندي از نوع اين روي ايران معماري هاي گنبد ينگتر بزر از بسياري تا است گشته موجب ويژگي دو اين.ميباشد

  )1387فالح فر،( )8شكل شماره(.گردند

   
   اصفهان اهللا لطف شيخ مسجد .پا منفرددو رسمي كاربندي -8 شكل

 مركب رسمي كاربندي -4-4

 مركب رسمي كاربندي فتگ توانيم .يشودمايجاد مركب رسمي كاربندي پا، يك منفرد رسمي كاربندي چند يا دو تركيب از

 مركب رسمي هاي كاربندي .داراست كاربندي هاي گونه انواع بين در را فراواني بيشترين پا يك منفرد رسمي كاربندي از بعد

 با گونه اين اصلي تمايز اما باشند مي پا دو داراي خود پالن ربع در دوپا منفرد رسمي كاربندي مانند اقسامشان بيشتر در

 در اما نيست مماس زمينه اضالع بر مركزي پاطاق دايره مركب رسمي كاربندي در كه، اينست دوپا، منفرد رسمي كاربندي
  )1388الكساندر،)(9شكل شماره.(يباشدمماس م زمينه اضالع بر مركزي پاطاق دايره دوپا منفرد رسمي كاربندي

   
   خورشيد قصر نادري، كالت. رسمي مركب كاربندي دو تركيب :9شكل شماره
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 گسترش كاربندي -5-4

 كاربندي محيطي دايره تا زمينه طول يا و عرض جهت از ها طاق تير از بعضي پا يك منفرد رسمي كاربندي يك در چنانچه

 در توان مي را ها كاربندي انواع از وسيعي طيف تعريف با  اين .ايم ناميده گسترش كاربندي را حاصله كاربندي يابند، گسترش

شكل .(كنيم مي خودداري ها نمونه اين ذكر از اختصار رعايت جهت به اما كرد بندي طبقه ترشگس كاربندي گونه
  )همان)(10ارهشم

   
   كاشان ولي بابا مسجد ورودي هشتي .گسترش كاربندي:10شكل شماره

  

 :سوار كاربندي- 6-4

  از  تواند مي زيرين كاربندي .ايم يدهنام سوار كاربندي را كاربندي حاصله شود سوار ديگري كاربندي روي كاربندي يك هرگاه
  ) 11شكل شماره.(باشد شاقولي غير قالب يا شاقولي قالب تواند مي نيز آن بر سوار كاربندي و باشد نوعي هر

  
  يزد خان حمام سربينه .سوار كاربندي:11شكل شماره

 -%�� دو !�ر� ��- 7-4
 .آيد مي بوجود دايره يك محيط حول يكسان چفد با طاق تيرديمشخص تعداد دوران از كاربندي شد، گفته قبال كه همانطور

 كنند مي قطع را يكديگر كه پالن از نقطه هر در چفدها اين كه اينست باشد يكسان بايست مي ها طاق تير چفد اينكه علت

 چفد دو با طاق تير گونه دو از كاربندي  يك ساخت در چنانچه حال .كنند تالقي يكديگر با نيز بعدي سه فضاي در بايد
 با فضا در كه گردد انتخاب طوري ميبايست دوم چفد .ايم ناميده چفدي دو كاربندي را حاصله كاربندي شود استفاده متفاوت

 شكل نيز ديگري ذكر گرديد ابزارهاي كهابزارهايي  بر عالوه چفدي دو كاربندي در .باشد داشته تالقي اول چفد هاي طاق تير

  )12شكل شماره) (1385شعرباف،.(گردد مي بيشتر زيبايي و تنوع موجب كه گيرد مي
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  تبريز نوبر حمام سربينه .چفدي دو كاربندي: 12شكل شماره

   :نتيجه گيري

 اين نگارندگان اعتقاد به .است بوده كارآمد و غني فرهنگي الگوهاي داراي است مانده زنده كه اي جامعه هر تاريخ، طول در

 در اصيل الگوي اين سازي زنده باز.است اسالمي -ايراني معماري در كارآمد و كهن اصيل، هاي لگوا از يكي كاربندي نوشتار

 مقاله اين در .است آن اجرايي و ساختاري هندسي، هاي ويژگي و ابعاد تمامي به نسبت كافي شناخت مستلزم معاصر دوره

 آن به نسبت اوليه شناختي تا بپردازيم كاربندي ناسيهش گون به قبلي پراكنده مطالب در منطقي نظمي ايجاد با تا شده سعي

 كه هايي گونه قطعاً كه يافته توسعه و دوانيده ريشه ايران در آنقدر كاربندي كه نمود نشان خاطر ميبايست البته .نماييم ايجاد

 .است يبررس قابل هنوز ديگري ناشناخته هاي گونه قطعاً و نيست آن انواع تمام شده، معرفي مقاله اين در

 كاربندي شاخه يزير سه نمودن اضافه پيشين، هاي هشناسي گون با مقاله اين در شده مطرح شناسي گونه هاي تفاوت از يكي

 نمونه پركاربردترين جزء مركب رسمي كاربندي .باشد مي خاص رسمي كاربندي و مركب رسمي كاربندي دوپا، منفرد رسمي

 بايد خاص رسمي كاربندي خصوص در و است گرفته قرار ارزيابي مورد كمتر كنونتا و است ايراني معماري در كاربندي هاي

    .است نگرفته قرار بررسي مورد تاكنون گونه اين كه شد آور ياد
 .است ساده غير كاربندي نام به اصلي شاخه زير يك نمودن اضافه قبل هاي نمونه با جديد شناسي گونه اين ديگر تفاوت اما

 دو كاربندي سوار، كاربندي پرور، كاربندي از، عبارتند كه است شده تقسيم فرعي شاخه زير  پنج به خود ياصل شاخه زير اين
  ) 1جدول شماره.(تقسيم ميشوند زا، درون كاربندي و گسترش كاربندي چفدي،

  

   
   .ايران معماري در كاربندي شناسي گونه جدول --- 1 جدول

 دارد وجود فراواني مغفول هاي گونه هنوز و است ناشناخته بسيار شاخه اين كه شد آور ياد بايد ساده غير كاربندي خصوص در

   .باشد مي پژوهش و بررسي نيازمند كه
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