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چكيده
انسجام كافی  ناميده می شود،  ايران كاربندی  يافته های فعلی درباره  آنچه در معماری سنتی  به نظر می رسد 
ندارد. ديدگاه های موجود هم، دو موضع سرحّدی دارند؛ گاه آن را سازه ای باربر دانسته  و گاه كاری صرفاً تزئينی. 

ازسوی ديگر، جداساختن نمونه های گوناگون مشابه، با تکيه بر ديدگاه های موجود، امکان پذير نيست.
چه  ايران  سنتي  معماري  زمينه  در  كه  است  طرح  قابل  دست  اين  از  هايي  پرسش  شد،  بيان  آنچه  بنابر 
مفهوم  در  كارآمد،  معيارهايی  توان  می  چگونه  دارد،  وجود  فعلي  تعاريف  و  ها  ديدگاه  درخصوص  كمبودهايي 

كاربندی ارائه داد و نهايت اين كه كليد تشخيص اين نمونه ها از يکديگر چيست.
نام گذاری، تشخيص هندسه و تشخيص نقش ساختمانی در  ابهام در  تا سه  در پژوهش حاضر تالش  شده 
يافته های فعلی شناسايی و تحليل شوند. سپس، در هر بخش با تکيه بر نگرش  درون فرهنگی، راه حلی برای زدودن 
اين ابهام ها ارائه شود. براين اساس، سه معيار در هندسه  نظری، هندسه  عملی و نقش ساختمانی برای تشخيص 

نمونه ها تبيين می گردد.
از اين رو هدف مقاله پيش رو، دست يابی به شناختی صحيح از ظاهر كاربندی است. روش به كاررفته توصيفی ـ 

 تحليلی با تکيه بر اطالعات ميدانی، كتابخانه ای و آتليه ای است.
نتيجه  بررسی نمونه های مختلف برمبنای سه معيار يادشده، تمييز هشت گونه  كار)اعم از آمود و غيرآمود( 
است. از ميان آنها دو گونه، دربردارنده كامل ترين نمونه ها به لحاظ هندسه  نظری و عملی هستند كه می توانند 
الگوی ارزيابی گونه های ديگر  نيز قرارگيرند. بدين جهت الزم است در بررسی های آتی به تمايز اين گونه ها توجه 

ويژه ای مبذول گردد. 

كليدواژگان: معماری اسالمی، معماری سنتی، كاربندی، رسمی بندی، باريکه تاق متقاطع. 

بازنگری در مفهوم كاربندی
برمبنای هندسه نظری، عملی و نقش ساختمانی*

مهدی رئيسی** محمدرضا بمانيان*** فرهاد تهرانی****

* اين مقاله، برگرفته از رساله دوره دكتری مهدي رئيسي باعنوان "مشق ساخت وساز ـ مدخلی بر بازشناسی ارزش های پايدار نظام 

ساخت وساز سنتی" است.
** دانشجوی دوره دكتری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

bemanian@modares.ac.ir                         .)دانشيار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران )نويسنده مسئول ***

**** دانشيار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران.
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1. مقدمه

كاربندی، نظام ساختمانی دارای باريکه های متقاطع با 
در سقف های  شاخص  الگويی  كه  است  ستاره وار  هندسه 
معماری سنتی به شمار می رود. نمونه های كمال يافته  آن در 
گستره  ايران قديم پراكنده اند ليکن گويا در ايران، كارهای 
كوه پيکر تيمچه ها و چارسوق ها، هم چنان ناشناس مانده و در 
خارج كشور، اين دستاورد سترگ را جز معدودی پژوهشگر 
دو  از  موضوع،  اين  نشناخته اند.  و  نديده  به كلی  پرتالش،  
جنبه  بيرونی و درونی اهميت دارد؛ از يك سو كاربندی از 
از  باليده است1.  از اسالم  فنون برجسته ای است كه پس 
ديگرسو، واجد منظومه ای از ارزش های پايدار درونی2 است 
كه سبب شده است در آثار معاصر نيز الگوبرداری های متعدد3 

از آن انجام شود. 
آيا تنوع و هم زمان،  شباهت  شکلی و ساختمانی ای كه در 
كارهای كانون های منطقه ای)مانند آذربايجان، ايران مركزی، 
افريقا(  و شمال  اندلس  بزرگ، فالت دكن هند،  خراسان 
ديده می شود، بر پايه  ذهنيتی دقيق و روشن بنا نشده است. 
هدف پژوهش حاضر، به دست آوردن شناختی روشن از 

ظاهر كاربندی برای پاسخ به پرسش های زير است: 
آرا و ديدگاه های موجود درباره كاربندی، چه كمبودهايی  -

دارند.
چگونه می توان مفهومی كارآمد از كاربندی را ارائه نمود كه  -

برای نمونه های متنوع جغرافيايی و تاريخی صادق باشد.
برای تشخيص اين نمونه های متنوع از يکديگر چه معيار  -

و كليدی وجوددارد.
به نظر می رسد با تکيه بر نگرش های درون فرهنگی بتوان 
پاسخی درخور برای اين پرسش ها يافت. در اين مقاله، تالش 
برآن بوده تا با شناسايی سه ابهام در تشخيص كاربندی، مفهوم 
آن بازنگری شود و براساس سه معيار هندسه  نظری، هندسه  
عملی و نقش ساختمانی، روشی برای تشخيص گونه های 
آن ارائه گردد. پيش نياز فهم موضوع مقاله، آشنايی با دانش 

هندسه و برخی مفاهيم پايه در معماری سنتی است4. 

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر، توصيفی ـ تحليلی و شيوه گردآوری 
اطالعات از گونه ميدانی، كتابخانه ای و آتليه ای است. اطالعات 
ميدانی5 هم در دهه  اخير گردآمده  كه گزيده  آنها در نگارش 

و رسم ها به كاررفته است. 

2. بررسی ديدگاه ها و تعريف های موجود 

برای مرور پيشينه پژوهش و استخراج  بررسی منابع، 
ديدگاه های موجود است. منابع خارجی، داخلی و دست آوردهای 

جداگانه  آنها،  متفاوت  رويکردهای  به سبب  نيز  كارگاهی 
بررسی  شده اند.

2-1. ديدگاه های پژوهش گران خارجی 
منابع خارجی درباره  اين موضوع كم  است به گونه ای كه 
كتاب های شاخص تاريخ معماری، گاه به كاربندی اشاره   های 
بسياركلی دارند6. حتی پژوهشگران خارجی آگاه از آثار و 
بناهای ايران نيز، كمتر به اين موضوع پرداخته اند7. ابهام 
و گونه گونی نام های نهاده شده بر كاربندی، گواهی بر اين 

كم آشنايی است8.

2-1-1. مجادله و پی جويی درباره خاستگاه كاربندی

اينك، مجادله های پژوهشگران خارجی خود منبعی از 
آرای گوناگون است. »از 1884 ]1301ق[، يعنی وقتی كه 
بايد در  ديوالفوا اظهارداشت كه مبدأ معماری گوتيك را 
ايران يافت، اين پشته ها يا رگه های درهم نفوذكننده، موضوع 
بحث جدی واقع گرديده است. يك گروه9 كه بين سال های 
1930 تا 1945 ]1348-1364ق[ فعاليت زيادی داشتند، 
معتقدبودند كه نمونة تاق ]با چيدمان[ رومی دارای  رگه 
گوتيك در ايران آغازشده10 و رگه های تاق های اوليه ايران 
دارای وظايف ساختمانی است« )ويلبر، 1365: 66-67(. 
گدار، در واكنش به ديوالفوا نوشت: »هدف غائی معماری 
ايران ساختن تاق بدون قالب و از آن معماری فرانسه به 

وجود آوردن نورگير بوده است ... چگونه سازندگان فرانسوی 
می توانستند از ايران تکنيکی را به عاريت گيرند كه خود آن 

را نداشته است« )گدار، 1369: 62(. 
ارمنستان«  در  متقاطع  باريکه تاق  »شکل گيری  فرض 
القا  ضمنی  به طور  بيشتر  هاخپات  دير  استناد  به  به ويژه 
 شده است )تصوير1(، )ويلبر، 1365: 67؛ گرابار، 1379: 143(12

تصوير1. ارمنستان، دير هاخپات )استيرلن، 1381: 98(.
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تصوير2. اسپانيا، ُطليطله، مسجد باب مردم

)باروكاند و بدنورتس، 1386: 107(.

تصوير3. ايتاليا، تورين. دو كاربندی كليسای 
 (www.pedagogies.net, سن لورنزو 

2011: V2coupoles)
تصوير4. عناصر پنهان در گنبد تاج الملك 

)گالديری، 1378: 75(.
تصوير5. شيوه  مربع های گردان 

)پاپادوپولو، 1368: 319(.  

نگرشی فنی به اين موضوع دارد و كارهای مسجد جامع 
اصفهان و افوشته  نطنز را مرمت كرده است، می نويسد: »از 
قرن دهم ميالدی به بعد ]با[ سازه های گنبدی كه سيستم 
باربری آن با كاربندی آجری با مالت گچ است آشنا می شويم. 
در  اما  هستند  متقاطع  مركز  در  معموالً  كاربندی ها  اين 
آزاد  آنها  وسط  كه  است  نحوی  به  اجرا  گونه ها،  از  بعضی 
است. هم زمان با به كارگيری اين شيوه كاربندی در ايران، 
در ارمنستان و اسپانيا نيز اين نوع سازه با مصالح متفاوت 
به كار گرفته می شود«)گالديری، 1378: 75(. واقعه  مهم زمان او، 
كشف باريکه تاق های پنهان گنبد تاج الملك)480ق( به وسيله 

فتوگرامتری است)تصوير4(.
مکرر  رگه دار  گنبدهای  به  هم  فرانسوی  پاپادوپولو 
هندسی  »شيوه های  كه  است  باور  براين  وی،  اشاره دارد. 
مربع های گردان)تصوير5( در يك دايره، نه تنها دركل يك 
بنا، كه در سازمان عناصر معمارانه  مهم ]به ويژه »رگه«ها[ 
به كاررفته است«)پاپادوپولو، 1368: 45-44(. ويلبر امريکايی 
تبيين هم زمان هندسه و فن  از هر كس، در  شايد بيش 
كاربندی، كوشيد. او درباره دسته بندی دستگاه های باربر، 
انتقالی عامل، انتقالی بی عملکرد و پوشش ها در دوره  تيموری 
به ترتيب چهار گونه  از كارهای شبيه كاربندی را شناسايی كرد: 
تاق  و  رسمی سازی  متکی،  قوس های  متقاطع،  قوس های 

متقاطع كوكبی)همان: 151-160(. 

از  پيش  قرن  دو  )349ق(  باب مردم  مسجد  درحالی كه، 
وجودداشته است.  )597ق(،  هاخپات  متقاطع  تويزه های 
معمار نازك پسند اين مسجد، با 9 كار متفاوت در سقف 
اين مسجد ِنُه چشمه كه هندسه كاربندی تنها در چشمه  
ميانی اش به كاررفته)تصوير2(، گويا به عمد سير دگرگونی 
هندسه  كاربندی را برای آيندگان ثبت كرده است. فّن و هندسه  
كاربندی و كارهای مشابه آن، سال ها پس از رواج در ممالك 
اسالمی، در آثار گوتيك و باروك در اروپا آشکار می شود. 
نمونه  برجسته، كليسای سن لورنزو13 )1090-1078ق( اثر 

گوئارينی7 )1094-1033ق( است)تصوير3(.
2-1-2. تالش برای شناخت كاربندی

برخی خاورشناسان كاربندی را چونان موضوعی متمايز، 
ارزشمند و قابل شناخت پذيرفته اند. گالديری )ايتاليايی( كه 
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2-1-3. كاربندی: سازه يا تزئين؟  
بنابر ديدگاه پاپادوپولو »تبديل عناصر ساختی به زينت 
يك قاعده كلی معماری اسالمی است كه در همه جا ]ازجمله 
باريکه تاق ها[ تحقق يافته است«)همان: 87(. ازديگرسو هيلن برند، 
با يادآوری محراب جامع قرطبه، »ابهام و ايهام ميان سازه و  

تزئين« را از ويژگی های معماری اسالمی می شمرد)هيلن برند، 
1387: 26-25(15. بوركهارت، نقش شکل كامل در تاق های 
باريکه دار را مهم تر از باربری می داند و می گويد: ]برخالف تاق 
گوتيك،[ نوع ايرانی يا به بيان عام ترـ تاق اسالمی، از باال به 
پائين گسترده می شود تا ... به تدريج با سطوح دائماً مرتبط، 
به »شکل چندضلعی وار پاكار« برسد. ... در هنر مسلمانان، 
وحدت هرگز برآمده از تلفيق اجزای تشکيل دهنده نيست 
بلکه، از آغاز هست و اشکال منفرد از آن حاصل شده اند. شکل 
كامل بنا يا فضای داخلی خواه اجزا نقش باربری داشته باشند، 

يا نه ـ پيش از اجزای آن وجوددارد16.

2-2. بررسی اسناد و متون داخلی

تاريخچه ای هرچند كوتاه از ديدگاه پژوهشگران داخلی، 
دست كم زوايايی درون فرهنگی را روشن می كند كه به قرار 

زير است. 

2-2-1. درباره  نمونه های اوليه
پيرنيا، كاربندی را ناشی از بينش ايرانی می شمرد)پيرنيا 
به نقل از: بزرگمهری، 1385: 1( و مقدمه  ظهور آن را در 
گوشه سازِی گنبدهای ساسانی كه تالش معمار برای انتقال 
پاكار هشت ضلعی و دايره شکل  است، مي  به  مربع زمينه 

داند17. آغازش را در تاقی از قرن سوم هجری )تصوير19( 
و »نمونه كامل كاربندی را در قرن چهارم در گنبد مقصوره 
مسجد جامع نائين« )همان: 5-2( قلمداد مي كند18 و محدوده 
زمانی شيوة رازی را دوره پيشرفت تاق های ايرانی ازجمله 
كاربندی)پيرنيا، 1386: 163( و دوره های پس از آن را دوره  
انضباط يافتن آن به شما ر می آورد)بزرگمهری، 1385: 6-7(. 

2-2-2. از اسناد قديم تا طومار ميرزا اكبر 
 در دو رساله  بوزجانی )328-388ه .ق( و كاشانی )ف832 ق( 
كاربندی بررسی نشده است ليکن به برخی مسايل هندسی پايه 
مانند رسم دايره در اشکال و بر اشکال )ابوالوفاي بوزجانی، 
1384: 43-17( و رسم قوس تاق )كاشانی، 1366: 23( 
را كه  اين گمان  قديم  اسناد علوم  برخی  اشاره شده است. 
معماران، اين هندسه را از حوزه های ديگر به وام گرفته اند، 
تقويت می كند)تصوير6(. سند تاريخی مستقيم از كاربندی 
در معماری اسالمی بسيار كم است19. سند كم نظير موجود، 

طومار ميرزا اكبر)معمار دربار قاجار( است كه در آن رسم 
هندسه و انتقال خطوط به قوس مبنا آشکاراست)تصوير7(.

تصوير6. سندی از حوزه  كيهان شناسی رياضی، متعلق 
به كتابخانه  توپقاپی)نصر، 1366: 88(.

تصوير7. طومار ميرزا اكبر )نجيب اوغلو، 1389: 21(.  

2-2-3. از ركود بنايی سنتی تا تالش برای ثبت ميراث كاربندی
با  پهلوی، معاصر  دوره   در  ساختمانی  تيرآهن  كاربرد 
با  بنايان  ارتباط  هم زمان،  گسترش يافت.  پوپ،  و  گدار 
 معماری سنتی اصيل روبه كاهش بود)پورنادری،32:1379(. 
برخی استادكاران همچون شعرباف، راحتِی پوشاندن سقف 
از كاربرد آن در  يافتند و  را آفت معماری سنتی  با آهن 
بنا خودداری كردند)همان: 22(. در دهه  50، استاد لرزاده 
دست به قلم برد و از رسم ها و دل نوشته ها دو دفتر "احيای 
هنرهای ازيادرفته" را گردآورد. خطر محروم شدن از معماران 
و معماری سنتی را كسانی چون لرزاده، پيرنيا، شيرازی و 
ديگران دريافتند و در عرصه های گوناگون )از جمله  فردی، 
يا  برای حفظ  تالش  دانشگاه(  و  فرهنگی  ميراث  سازمان 
دست كم ثبِت ميراث آن را آغازكردند. در اين دوره، پيرنيا 
منشأ  )6،20و24(  شماره های  "اثر"  ويژه نامه  های  تقرير  با 
را  كاربندی"  و  "گره  از  مجلد  دو  استاد شعرباف  اثر شد. 
منتشركرد. وقتی كارهای زير پس تاق20 با نام "اصول اربعه"21 
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نبود.  فراگير  ديگر  اصلی  در سقف  كاربندی   شناخته شد، 
بااين حال در شهرهای مركزی، حيات آن بيشتر تداوم يافت 
چنان كه، كارهای حسينيه های نائين و بانك شاهی يزد از 

دوره  پهلوی هنوز برجامانده است.

2-3. دست آوردهای كارگاهی
 باوجود افول مورد اشاره، كارگاه های مرتبط با معماری 
سنتی، صاحب نظران و استادكارانی پرورده است. اين بند، 
بيان جمعی از ايشان را برای استخراج مفاهيم و واژگانی 

به نسبت مشترك می كاود. 

2-3-1. بزرگمهری
در ديدگاه بزرگمهری كه برگرفته از برخی دروس استاد 
پيرنيا است، كاربندی خود يك پوشش نيست بلکه »سازة 
نوعی پوشش است. به بيان ديگر، كاربندی متشکل از لنگه 
تاق هائی با قوس معين است كه تحت قواعدی هندسی هم 

ديگر را قطع می كنند و قواره اصلی پوشش را به وجودمی آورند 
... كاربندی متشکل از باريکه يا لنگه تاق هائی است كه از 
تقاطع شان استخوان بندی پوشش برای سقف به وجودمی آيد 
و اكثر مواقع به صورت اسکلت پوشش دوم و كوتاه تر نسبت 
به سقف اصلی است و گاهی برای سقف اصلی نيز مورد 
استفاده قرارمی گيرد« )بزرگمهری، 1385: 1(. ازين رو است 
برای  »آمود  را  كاربندی  مهم  نقش های  از  يکی  وی،  كه 
تاق اصلی« می داند و می نويسند »كاربندی=رسمی بندی« 

)همان:7و 10(. 

2-3-2. لرزاده 
لرزاده، رسم را در مفهوم ترسيم و رسمی را نوعی طرح 
می شناسد)لرزاده، 1358: 8(. نيم كار را به كاربرده ولی از 
كاربندی نام نمی برد. بنابر ديدگاه وی رسمی  سازی، تکامل يافتة 
گوشه سازی است كه در آن با استفاده از قالب واحد، تاق هايی 
در فواصل چهار تاِق اصلی قرارمی دهند كه در نتيجه مربع به 
هشت ضلعی تبديل خواهدشد. ... ]و[ از اين طريق دهانه های 
بسيار بزرگ را هم می توان پوشش داد« )رئيس زاده و مفيد، 
زمينه  گوشه سازی  از  را  ترسيم  آموزش  او،   .)33  :1384
پا،   8 دارای  كاری  به  سپس  و  مستطيل  زمينه  به  مربع 

توسعه می دهد)همان: 35-37(.

2-3-3. شعرباف 
شعرباف تعريفی عام، شامل تمام كارهای معمارانه، جز 
گره، از كاربندی ارائه می دهد: »كاربندی پوششی است كه 
در زير تاق اجرامی شود و از تركيب تعدادی قوس و بعضاً 
و  هندسی  اشکال  اين  مجموعة  به  به وجودمی آيد.  ستاره 

كاسه سازی  و  يزدی بندی  رسمی بندی،  مقرنس،  فضايی 
می گويند«)شعرباف، 1385: 11(. وی رسمی را نيز دارای 
قابليت باربری می داند)همان: 12( كه قابليتی مختص رسمی 
قالب شاقولی22 است اما، نوع قالب سرسفت متکی به پس تاق 
است)همان: 12 و 9؛ شعرباف، 1385: 9(. رسم، ترسيم 

كاربندی و گره است)پورنادری، 1379: 61(. 
2-3-4. استادكاران معاصر اصفهان، تبريز و يزد23

استادكاران يزد علی اكبر خرمی و حسين مطلبی، كار 
سقف سفت كاری را كاربندی و كار سقف دوم )زيرين( را 
رسمی بندی می خوانند. در بيان ايشان، تويزه از تَرك )الغرشده  
تويزه( جداست. بنابر  گفته  استادكاران تبريز)بيوك معماران، 
معرفت، جليل، سعدا... و رحيم محمدزاده(، كاربندی به كار 
سقف اصلی و اُوری تاغی )تاق دزد( به باريکه تاق پشت بام 
گفته می شود. همچنين می گويند: اين سقف را رسمی يا 
هندسی كنيم. استاد رضا معماران، كل آن را گاالمه تاغی)تاق  
انبار يا پشته( می ناميد. استادكاران اصفهان )رضايت، پاك نژاد 
و اوليکی(، كار سقف اصلی را كاربندی و كار سقف زيرين 
با هندسه  مشابه )بيشتر  تزئينی( را يزدی بندی خوانده اند. 

2-3-5. پژوهشگران دانشگاهی: تهرانی و اولياء24
كنترل  سيستم  نوعی  نقش  در  را  كاربندی  تهرانی، 
برای رسيدن به هندسه  ايده آل، پيشگيری از اعوجاج تاق، 
تحليل می كند. وی، برای آن نقش باربری قائل است و اوج فنی 
 (Tehrani,آن نمونه های بازار تبريز، را كاربندی ويژه می نامد
(2011. اولياء نيز براين باور است كه كاربندی از اهميتی 
باالتر از رسمی بندی برخوردار است. آن چنان كه می گويد: 
با دايه و  »رسمی بندی بدل كاربندی است. قابل مقايسه 
مادر« )اولياء، بی تا(. بااين حال، وی معتقداست كه رسمی بندی 
كارآمد  ساخت وساز،  نظام  مديريت  نظر  از  خود  جای  در 

است)همان؛ بزرگمهری، 1385: 10(. 

2-3-6. واژه های خاص در گونه ها، اجرا و اجزا

 نام های كاربندی يزدی)كاربندی گنبد(،)پيرنيا، 1370: 50 و54(، 
 كونه بندی )شعرباف، 1385: 125-120؛ پورنادری، 1379: 160( 
و گوشه بندی)لرزاده، 1358: 10و29( از جنبه گونه شناسی 
اهميت دارند. تنوع مکانی هم در واژگان كارگاهی كاربندی 
و آلت های آن فراوان است25. اشاره های واژه نامه ها بيشتر 
براساس درس های پيرنيا شکل گرفته اند26. دراين باره تنها 

به آوردن)تصوير8( اكتفا شده است. 

2-4. جمع بندی آرا و ديدگاه های مورد بررسی

باوجود فقر نسبی منابع خارجی، برخی خاورشناسان در 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

38

دی
ربن

 كا
وم

فه
ر م

ی د
گر

ازن
ب

نی
تما

اخ
 س

ش
 نق

ی و
عمل

ی، 
ظر

ه ن
دس

هن
ی 

بنا
برم

شناخت و تحليل كاربندی كوشيده اند. پوپ، گدار، گالديری 
تحليل  در  ويلبر،  تأكيددارند.  باربری  موضوع  بر  ويلبر  و 
هندسی آن نيز كوشيد و پاپادوپولو فرضيه  مربع های گردان 
را طرح كرد. بوركهارت، ضمن وصف تاق های)دارای باريکه ( 
گوتيك و ايرانی، به وحدت شکلی نوع ايرانی ـ اسالمی هم 
نظردارد و آن را برتر از موضوع باربری می داند. افزون بر  اين ها، 
با غايت حذف قالب  پوپ و گدار به شيوه  اجرای ضربی، 
هم توجه داشته اند. اسناد قديم، جز معدودی كه روش رسم 
در آنها آشکار است، مستقيم به كاربندی اشاره نداشته اند. 

پيرنيا با ذكر نمونه های تاريخی، دو دوره  تاريخی ابتکار و 
ضابطه مندشدن در شکل گيری آن را تشخيص داده است. 
در كتاب های لرزاده و شعرباف هم، ترسيم كارهای اصطالحاً  

تزئينی، در محور توجه قراردارد27.
به نظر می رسد، استادكاران اهل كشش)رسم(، اصالت را 
به رسمی و رسمی بندی و استادكاران اهل كرد)عمل(، به كار 
و كاربندی28 داده اند. درمجموع، می توان گفت هر دو گروه 
نگرشی تجزيه گرايانه  ندارند. به بيان ديگر، درپی خط كشی 

ميان سازه و  تزئين نيستند. 
قدر مسلم اين است كه استادكاران و پژوهشگران دانشگاهی،  
هر دو، ميان كارهای موجود در سقف اصلِی سفت كاری، 
به  اصطالح سازه ای و سقف فرعِی زيرين به اصطالح  تزئينی، 
ايشان،  زبان  در  هرچند  قائل اند.  تفاوت  مفهومی  ازلحاظ 

واژگان مختلف برای بيان آنها به كارمی رود)جدول1(. 

3. سه ابهام در استنباط مفهوم كاربندی

گونه گونی و گاه تشتت آرا درباره مفهوم كاربندی، )بند2( 
از وجود سه ابهام در درك آن نشان دارد كه به قرار زير است: 
است كه  اين  از  ناشی  آرا  اختالف  از  دست كم بخشی 
برخی كارها با تفاوت آشکار كاركردی و هندسی زير يك 
نام آمده اند)جدول1( و گاه انواع مختلف تاق های باريکه دار 
مخلوط شده اند. همچنين تنوع نام ها )پی نوشت8 و جدول1(، 
ابهام،  نخستين  پس  نيست.  كار  يك گونه  به  راجع  همه 

نام گذاری است. 
دغدغه   نمونه ها،  برخی  در  باربری  تشخيص  دشواری 
ويژه  پژوهشگران خارجی است.30 نمونه اين دشواری، يکی 
آن جا است كه كارهای سقف اصلی با پوسته اندود يا  تزئين 
پوشانده می شوند. ديگر آن جا  كه كارهای آجری نمايان كه 

جدول1. بررسی تطبيقی واژگان مرسوم در زبان و بيان استادكاران و صاحب نظران29

در سقف غيراصلیدر سقف اصلی
باريكه تاق)زير پس تاق(

باريکه تاق، تويزه، لنگه كاربندی=رسمی بندیبزرگمهری 
-رسمی، رسمی سازیلرزاده )تهران( 

شعرباف)تهران(
شاقالب آجری، قالب دز، قالب كاربندی اعم از رسمی بندی و...- رسمی قالب شاقولی 

كاربندی، قالب باركش رسمی قالب سرسفت -

اُوری تاغی)تاق دزد(، تويزه رسمی، هندسیاستادكاران تبريز
آجری ـگاالمه تاغی، كاربندی

تويزه )تأويزه(، لَنگهيزدی بندیكاربندیاستادكاران اصفهان
تويزه، تركرسمی بندیكاربندیاستادكاران يزد
باريکه تاق )تويزه، ترك(رسمی/رسمی بندیكاربندیتهرانی و اولياء 

                                                                                                                              )نگارندگان( 

)پيرنيا، 1370:  گنبد  كاربندی  و  كاربندی  آلت های  تصوير8. 
63-50؛ لرزاده، 1358: 12 و رئيس زاده و مفيد، 1384: 33(.
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سقف اصلی به نظرمی رسند، زير سقف ديگر برپا می شوند. 
هندسه  ظاهری و حتی شگردهای اجرايی برخی كارهای 
سقف اصلی و فرعی كاماًل يکسان است. اما آيا تمام آنها 
از منظر ساختمانی هم ارزش اند. پس ابهام دوم، سردرگمی 
نظام های  برخی  در  است.  ساختمانی  نقش  تشخيص  در 
ساختمانی مانند نمونه های اوليه، از باريکه تاق های متقاطع 
استفاده می شود كه گه گاه به كاربندی شباهت هندسی دارند. 
درباره  آيا  كجاست.  كاربندی  هندسه   معين  مرز  بايدديد 
گنبدهای تركين و تاق های ضرب دری مشهور به چهارتركی، 
هم می توان ذيل نام كاربندی بحث  كرد. همچنين، آيا هرگونه 
هندسه ی ستاره وار، كاربندی است. پس ابهام سوم، تشخيص 

هندسه است. 

3-1. نام گذاری 
هرچند تکثر اسامی در زبان انگليسی، بيانگر نوعی ناآشنايی 
است و تنوع اسامی هم در ايران)جدول1و پی نوشت25(، 
ليکن  است  مختلف  نواحی  در  آن  بومی بودن  از  حاكی 
اين تکثر و تنوع اسامی منجر به سردرگمی مخاطب عام 
شده است. آشکاراست كه واژگان متأخر خاورشناسان هم 

معيار نيست)پی نوشت8(. 
دو واژه كاربندی و رسمی بندی هرچند در متون قديم 
فارسی يافت نمی شوند31 اما، از پربسامدترين واژه ها در زبان 
و بيان استادكاران و پژوهشگران كارگاهی اند )جدول1( كه 
بيش از هركس با موضوع يادشده سروكار دارند. ازين رو، اين 

دو واژه مبنای كار پژوهش حاضر قرارگرفت. 
در  نيز  و رسمی بندی  كاربندی  واژه   دو  ديگر،  ازطرف 
جايگاه های گوناگون مانند: قالب سرسفت، قالب شاقول، اختری 
و رسمی به كاررفته اند و روشن است كه همه  صاحب نظران ذيل 
اين  دو واژه، دقيقاً راجع به يك چيز صحبت نمی كنند)جدول1(. 
بدين سبب برای پرهيز از اختالط مفهومی، در اين مقاله 
كاربندی به كارهای سقف اصلی و رسمی بندی به كارهای 
غير آن اطالق شده است)هم نظر با دو سطر آخر جدول1( 

كه اطالقی، قراردادی است32. 

3-2. نقش ساختمانی 
بودن  تزئين  يا   اگر سازه  برخالف جدل خاورشناسان، 
موضوع اصلی باشد، در طبقه بندی نمونه های زير سقف اصلی 
كه بر پای خود استوارند مانند برخی نيم كارها، سردرگمی 
دوچندان می شود. اين نمونه ها به پس تاق متکی نيستند،  

تزئين صرف هم نيستند ليکن عظمت كارهای سقف اصلی 
همچون تيمچه ها و چارسوق ها را هم ندارند. 

رهايی از سردرگمی ميان سازه يا  تزئينی خواندن نمونه ها، 
درگرو فهم نگرش پنهان در معماری سنتی و اصالح پرسش 

سازه يا  تزئين است. هم چنان كه پيرنيا، به خط كشی ميان  
تزئين و سازه قائل نيست، رمز فهم نگرش يادشده شناخت 

مفهوم آمود33 است.
»آمود در معماری ايرانی ساخت و كردها و تركيب بندی 
اجزای روكار و پوشش و آرايش است كه روی سفت كاری بنا 
انجام می شود. ... تنها  تزئين34 صرف نيست بلکه نوعی ضرورت 
)پيرنيا، 1381: 15(.  زيبائی درهم می آميزد«  با  كه   است 
 گونه گونی آمود از كاربندی و مقرنس تا انواع اندود است)همان: 169( 
باشد،  )غيرآمود(  سفت كاری  جزء  ساختمانی  اليه   اگر  و 
ماندگارتر است)پيرنيا، 1386: 219(. در اين نگرش، مهم تر 
از سازه يا  تزئين بودن، نوع رابطه با سفت كاری ساختمان 
است. نسبت سفت كاری به آمود بنا همچون نسبت اسکلت 
می توان  نخست  بنابراين،  است.  بدن  و گوشت  پوست   به 
اين جستجوكرد  كارها در  انواع  ميان  را  بزرگ  خط كشی 

كه كار آموِد بنا است يا در سفت كاری آن است.
بيشتر مواقع، تشخيص اين نکته آسان است. چراكه، اگر 
سقفی باالی كار مورد بررسی باشد، كار زير آن آمود است. 
برای نمونه نيم كارهای زير تاق سفت كاری، چه از تاق آويز 
باشند و چه بر پای خود باشند، آمود هستند. اما گاهی اين 
تشخيص دشوار است. نمونه آن كاربندی زير گنبد و زير 

سقف شيبدار است. 
مورد اول كاربرد كاربندی، در پوش زيرين گنبد دوپوسته 
است )كاربندی به جای آهيانه )پيرنيا، 1370: 97(، كاربندی 
زير گنبد35(. خود گنبد دوپوسته با بيرون و آهيانه اش با درون 
بنا هم آهنگ است. اين نوع كار، سفت كاری است و پوش 
بيرونی، به منزله  پس تاق آن نيست. دو نمونه خوب در اين 
مورد در گنبدخانه امام زاده حسين جوپار و مشتاقيه كرمان 
است كه هندسه16 مشابه دارند)بزرگمهری، 1385: 72(. 
دو نمونه بی نظير ديگر در هند است. در جامع بيجاپور، 
بار گنبد را روی شمسه  كاربندی نشانده اند كه قابل  قياس با 
عشرت خانه  سمرقند است. تويزه های 16متری آن سبب شده 
تا 5 متر از عرض دهانه  21متری گنبد كاسته شود. در نمونه 
دوم، گل گنبد)تصوير9(، كاربندی، زيرگنبدی به دهانه  37متر 
نشسته است. بار، گنبد را نمی برد و شمسه اش بدون پوشش 
است ليکن هرگز آمود نيست بلکه خود سقفی عظيم است 
700مترمربع  حدود  آن  آلت های  زير  پوشيده   سطح  كه 
است. اين بزرگ ترين كاربندی جهان است كه گنبد مسجد 
جامع بيجاپور و كليسای سن لورنزو كه به ترتيب رتبه  دوم و 
سوم جهانی را دارند، در شمسه  آن جامی شوند)تصوير10(. 
باريکه های حدود 28متری آن، دهانه را 9متر تنگ كرده و 

دورگردی36 در پاكار گنبد پديدآورده اند. 
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مورد دوم، اين گونه است كه سقفی شيب دار روی كار 
افزوده شود. همچون هشتی دو مسجد فرح آباد و جامع ساری، 
تاق های مسجد اكبريه  الهيجان، جامع بابل و به احتمال دو 
مسجد باب مردم و جامع قرطبه. اين سقف شيب دار، سقف 
آمود  آن  زير  كار  و  نيست  پس تاق  يا  سفت كاری  اصلی 
نيست. سبب وجود آن، اين است كه در اقليم پربارش، اليه 
حفاظتی سقف مهم تر می شود و خود را به صورت سقفی 

مستقل نمايان می كند)تصوير11(. 
پس، وجود سقفی در باال هميشه با آمودبودن كار زير 
آن برابرنيست بلکه، مهم اين است كه آن كار در موضع 
سفت كاری)سقف اصلی( باشد يا نه. درمقابل كارهای آمود، 
لزوماً زيرسقفی ديگر)اصلی، سفت كاری( قرارمی گيرد چراكه، 
سقف سفت كاری يا بار آن را می برد و يا از آن حفاظت می كند. 
آمود پس از سفت كاری و گاهی هم زمان با آن، اجرامی شود 
كه يك معيار تشخيص خوب است. ليکن فرايند اجرا هميشه 
در معرض مشاهده نيست برای همين، در تشخيص آمود از 

ناآمود، درك نقش اليه های ساختمانی ضروری است.
هر سقف اصوالً سه اليه يا پوسته دارد: داخلی، ميانی 
به ترتيب نقش زينتی، ساختمانی و  و خارجی كه معموالً 
حفاظتی37 دارند. به طورمعمول، اليه  ميانی همان اليه  سفت كاری 
و اليه  داخل و خارج آمود است. گاه برخی اليه ها جداشده 
همچون سقف كاذب و چونان سقفی جداگانه رخ می نمايند. 
گاه نيز، دوتا يا هر سه يکپارچه می شوند مانند: تاق سنگی 
و بتنی. بيشتر گنبدهای دوپوسته  ايرانی برخالف سقف های 

معمول، دو سقف سفت كاری دارند. 

3-3. تشخيص هندسه 
در متون خارجی و داخلی از نمونه های اوليه با هندسه هايی 
متنوع و ابتدايی گرفته تا كارهای آمود، تمام ذيل مبحث 
باريکه تاق ها و سقف های دارای هندسه  ستاره وار آورده شده اند. 
در اين بخش، اين پرسش مطرح می شود كه آيا قاعده ای 

برای هندسه  كاربندی قابل ارائه است.
ابهام تشخيص هندسه را می توان در دو مرحله حّل و 
فصل كرد. نخست، يافتن مرز متقن هندسی است كه بتوان 
آن را چونان معياری كارآمد برای تمايز گونه های متنوع كارها 
به كاربرد. اين مرز، در نمونه های اوليه و ابتکاری غيرشفاف 
است38 ليکن هندسة كارهای دستوری با قواعد روشن هندسی 
به دست می آيد و حتی نياز به برداشت )رولوه( هم ندارد39. 
از  قراردارد.  بودن  دلخواه)اختياری(  مقابل  دستوری بودن 
مهم ترين وجوه تمايز كاربردی هندسه  كاربندی در دوره  
كمال آن، همين نظم مستحکم )مضبوط و دستوری بودن 
آن( است40 كه می تواند مالكی قابل اتکا را برای گونه شناسی 
به دست دهد. كارهايی كه به هر دليل به شکل لوچ، نامنتظم 
و قناس درآمده اند مانند )تصوير12(، مالك تعيين هندسه  

كاربندی و رسمی بندی نيست41. 
روش های  از  مشترك  تبيينی  ارائه   لزوم  دوم،  مرحله 
ترسيم گوناگون كارهای دستوری است. روش های ترسيم، 
بااين حال،  هريك در محدوده  خود مفيد و كارآمد است. 
پرسش اين بخش روش ترسيم نيست بلکه، چيستی هندسه 
كاربندی و رسمی بندی است. چراكه، هندسه مقصد تمام 
روش ها است و بيان روشن آن سبب بيرون آمدن خواننده 

از سردرگمی ميان روش های ترسيم است. 

تصوير9. هند، گل گنبد
)استيرلن، 1381: 346(.

در:  ابعاد  مقايسه   تصوير10. 
بيجاپور،  جامع  گل گنبد، 
باال  )از  لورنزو  سن   كليسای 

به پائين( )نگارندگان(.

تصوير11. مازندران، هشتی جامع فرح آباد)نگارندگان(.
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3-3-1. مبنايی برای بازنگری مفهوم هندسی كاربندی

در بيان های استادكاران و پژوهشگران از هندسه  رسمی بندی 
و كاربندی، هندسه  افقی)نقشه، رسم( اهميتی ويژه يافته است. 
چنان كه در بيشتر اسناد قديم و متون جديد موجود تنها محمل 
ترسيم، هندسه افقی است42. ازاين رو پرسشی پيش می آيد 
كه آيا پياده كردن اين هندسه در ظاهر بنا به تنهايی كافی 
تاق  يك  زير  هندسی  اگر خطوط  نمونه  برای  خواهدبود. 
نقاشی شوند، آن ها را می توان كاربندی ناميد و آيا تاق های 
دارای باريکه و فاقد آن به صرف اشتراك ظاهری هندسی، 

هم ارزش هستند.
هم چنان كه صورت و ماده در كالبد بنا باهم عجين و 
متحد هستند، اتکا به مبنايی نظری نيز كه اين دو را هم زمان 
لحاظ نمايد، ضروری به نظرمی رسد. در كتاب احصاء العلوم 
ابونصر فارابی) 339-260ق(، با طرح دو مفهوم هندسه  نظری 
و هندسه  عملی43، نگرشی راه گشا برای زدودن اين ابهام 

بيان شده است)تصوير13(. 
هندسه  نظری از هندسه  محض سخن می گويد كه فارغ 
از ماده است و به ديگر بيان، ذهنی است اما هندسه  عملی 
قابل ساخت  ماده،  بدون  كه  صحبت می كند  اشيا  درباره 
نيستند. نحوه  تحقق يافتن هندسه  نظری در عمل، آن جا 
كه معمار با انواع ابزار و شگرد می كوشد هندسه را در عالم 
مفهوم  دو  است.  ِحَيل44  دانش  موضوع  محقق سازد،  ماده 
نزديك  ارتباطی  بااينکه  عملی،  هندسه   و  نظری  هندسه  
باهم دارند، به صورت مستقل از يکديگر هم در ذهن قابل 
جداكردن  با  هستند.  عينی  بررسی  قابل  هم  و  تصورند 
 هندسه  نظری و عملی در كاربندی، می توان معياری روشن 

را برای گونه شناسی يافت. 

3-3-2. هندسه  نظری كاربندی
مربع های گردان پاپادوپولو و تحليل های ويلبر)ويلبر، 1365: 
234-229(، از معدود كوشش های نظری خاورشناسان برای 

بيان هندسی كاربندی و رسمی بندی است. 

تصوير12. بم، سربينه  حمام مجاور مجموعه  زرتشتيان)نگارندگان(.

ديد  بايد  بااين حال  است.  معتبر  باشد،  8و12و16و...(   4(
برای نمونه كار10، چگونه رسم می شود. روش های ديگر در 
ويلبر  ندارند. در روش  عدد كار)عدد شمسه(، محدوديت 
ترسيم می شود  زمينه  بر  محيط  دايره   ابتدا  بزرگمهری،  و 
و سپس، محيط دايره به چند بخش مساوی تقسيم شده، 
شعاع ها و نهايت، وترهای يك چندضلعی كشيده می شود. 
با  شعاع هايی  مركز،  نقطه   از  شعرباف  و  لرزاده  روش  در 
روی  پاكار  نقطه های  تا  زاويه هايی مساوی خارج می گردد 
همان  رئوس  به  شعاع ها  ادامه   مشخص شوند.  زمينه  خط 
چندضلعی می رسد و نقطه های پاكار به دست آمده هم دقيقاً 
روی دايره  محاطی همان چندضلعی منتظم قرارمی گيرند. 
نتيجه همه اين روش ها، به دست آوردن تمام يا برخی از 
رئوس و وترهای چندضلعی منتظم محاط در دايره ی ماّر 
بر پاكارها است. خطوط زمينه بيشتر مواقع اين هندسه را 
قطع می كند و بخشی منتظم از آن را باقی می گذارد. اين ها، 
تمام، ناظر بر هندسه  افقی كار است. بيان هندسه  عمودی 

تصوير13. رابطه  هندسه  
نظری و عملی)نگارندگان(. 

تصوير14. روش ترسيم با دايره  محاطی 
)بزرگمهری، 1385: 23(. 

تصوير15. روش ترسيم با اشعه 
)شعرباف، 1385: 89(.

در متون فارسی نيز، درباره روش های 
گوناگون ترسيم سخن گفته اند. روش كار 
لرزاده و شعرباف با شعاع ها و فلکه ها 
)تصوير14(، روش كار بزرگمهری و 
ويلبر براساس دايره  محاطی ماّر بر رئوس 
زمينه)تصوير15(45  از اين گونه موارد 
است. نتيجه هر دو روش، هندسه ای 

يکسان و دستوری است. 
تنها  پاپادوپولو  گردان  مربع های 
برای كاری كه عدد شمسه  آن ضريِب 
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در بيشتر منابع در حّد انتقال خطوط نقشه به قوس مبنا 
است46. در جمع بندی و تکميل ذهنيت پنهان در اين روش ها، 

هندسه  نظری كاربندی به گونه زير قابل  تبيين است.
نتيجه قرارگرفتن قوس شاقول معين47 بر دو سر تمام 
وترهای برابر چندضلعی منتظم، واقع در صفحه  افق، هندسه  
طراح، حسب   .)19 و  است)تصويرهای17  كاربندی  تمام 
در  را  تمام  هندسه   از  منضبط  بخشی  يا  همه  ضرورت48 
زمينه به كار می گيرد)تصوير16(. در پژوهش حاضر، اين نوع 

از هندسه  دستوری، هندسه  وتری خوانده شده است.  
در )تصوير19( كه قابل توسعه برای تمام چندضلعی های 
منتظم است؛ باالی هر ستون شمسه در بزرگ ترين حالت 
قراردارد و به سمت پائين، وترهای چندضلعی به مركز نزديك تر 
می شوند. در رديف پائين، خطوط به مركز وصل می شوند و 
شمسه حذف می شود. اين حالت، در هندسه  تاق های اروپايی 
رايج است نه در كاربندی. بخشی از تعريف يادشده )تمام 
وترهای برابر چندضلعی منتظم واقع در صفحه  افق( ناظر 
بر هندسه  افقی كاربندی و بخش ديگر آن، استقرار قوس 

شاقول معين، متوجه هندسه  عمودی آن است. 

3-3-3. هندسه  عملی كاربندی
هندسه  نظری مذكور)3-3-2(، مجموعه ای از منحنی های 
متقاطع فضايی است ليکن باريکه تاق های كاربندی ضخامت 
كاربندی  عملی  هندسه   در  كه  است  اين  پرسش  دارند. 
چگونه اين ضخامت پديدمی آيد. امروزه، در ترسيم سه بعدی 
برای شبيه سازی هندسه  راهنمايی  نبود  هم،  كامپيوتری 

عملی كاربندی آشکار است.
كاربندی قواره،  پوشش است  نه خود پوشش)بزرگمهری، 
1385: 1( و برای ايستايی خود به همان باريکه ها وابسته است. 
كاربندی  در  متقاطع  باريکه تاق های  ازين رو، وجود شبکه  

ضرورت دارد.
به بيان ديگر، كارهای سفت كاری بدون باريکه با چنان 
هندسه ای را بايد نوعی آجرچينی گل انداز يا پوسته ای منقوش 
ناميد)همان: 6(. بيشتر منابع، تبيينی روشن از باريکه تاق های 
متقاطع را در كاربندی و رسمی بندی ارائه نداده اند كه خود 
زمينه ساز مخلوط شدن انواع كارهای آمود و غيرآمود است.

ايجاد هندسه  عملی كاربندی، كافی است خطوط  برای 
بيرون)تصوير18(  و  باال  جهت های  در  آن  نظری  هندسه  
به اندازه الزم حركت كنند تا حجم توپر باريکه تاق های متقاطع 
آن را شکل دهند49. بنا براين، می توان هندسه  عملی كاربندی 

را اين گونه تبيين كرد: 
های  باريکه تاق  از  شبکه ای  عملی كاربندی،  هندسه  
متقاطع است كه لبه درونی زيرين آنها بر قوس های هندسه  
نظری كاربندی منطبق می شود)تصوير17(. نمونه  پيچيده تر 
هندسه  عملی كاربندی در بانك شاهی يزد به روش پرسپکتيو 

ارائه شده است)تصوير31(. 
چنان چه حركت قوس مبنا به باال و بيرون نباشد، هندسه  
دستورِی فضايی كاربندی مختل می شود. برای نمونه ممکن است 
در پاكار آلت هايی غيرمعمول ايجاد شود)تصويرهای25-26(. 

4. بررسی نمونه ها با رويكرد گونه شناسانه

جداكردن گونه های متنوع كارهای آمود و غيرآمود در 
باريکه و طرح هندسی ستاره وار)كوكبی(،  تاق های دارای 
بسيار كم مورد بحث  و بررسی بوده است. نمونه های گوناگون 
كاربندی و رسمی بندی  برمبنای اصالح نگرش در دو مفهوم 
ساختمانی و هندسی)3-2و3-3-1( و طرح سه معيار )نقش 
قابل  بررسی  ساختمانی، هندسه  نظری و هندسه  عملی( 

است كه به اختصار عبارتند از50: 
نقش ساختمانی، دو حالت دارد: آمود و سفت كاری)3ـ1(. 
هندسه  نظری، برخورداری از هندسه  وتری است)3ـ3ـ2( 
متقاطع  باريکه تاق های  شبکه   دارابودن  عملی،  هندسه  و 

است)3ـ3ـ3(. 
تمامی احتمال های منطقی براساس سه معيار يادشده 
را در ماتريسی با 3 سطر و 8 ستون می توان ارزيابی كرد 

)جدول2(.
تفکيك هندسه  نظری و عملی  تنها برای شناخت آنها و 
اعتباری است. چراكه، آشکار است كاری كه بدون هندسه  
نظری يادشده باشد، از هندسه  عملی يادشده نيز بی بهره 

است)نه بالعکس(. 
دو ستون 1و8 را به دليل نبوِد هم زمان هندسه  نظری 
و عملی، از بررسی می توان حذف كرد. زيرا درعمل شامل 
تمام انواع تاق ها و نظام های ساختمانی ديگر، جز كاربندی 
بررسی  دايره   نيز  آنها  در  بااين حال،  است.  و رسمی بندی 
بازگرفته شد تا بخشی از نمونه ها كه با سيرتحول تاريخی 

كاربندی و رسمی بندی مرتبط هستند، لحاظ شوند.  تصوير16. رابطه  هندسه  تمام و زمينه )خاكستری( در سهل بن علی يزد، 
نمکدان هرات، تيمچه  ملك تبريز)نگارندگان(. 
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جدول2. ماتريس دسته بندی گونه های محتمل براساس سه معيار بند3 

12345678

آمودآمودآمودآمودغيرآمودغيرآمودغيرآمودغيرآمودنقش ساختمانی)آمود/غيرآمود(

ــ••••ــهندسه  نظری)هندسه  وتری(

ـ•ـ••ـ•ـهندسه  عملی)شبکه  باريکه تاق متقاطع( 
)نگارندگان(

تصوير17. بيان تصويری شماتيك هندسه 
نظری و عملی كاربندی)نگارندگان(.

تصوير18. باال: هندسه  افقی)ديد از زير به هندسه  نظری( 
در  هندسه های هم رس  پايين:  كاربندی/رسمی بندی. 

مركزكه كاربندی/رسمی بندی نيستند)نگارندگان(. 

تصوير19. تبريز، پل بازار. رج ها را به سمت بيرون 
و باال می افزايند)تهرانی، 1387(.

تصوير20. تاق جامع شيراز)262ق( كه آن را مقدمه كاربندی شمرده اند)ويلبر، 
.)71 :1387

شبكه   دارای  غيروتری  غيرآمود  كارهای  گونه 1.   .1-4
باريكه تاق غيرمتقاطع    

كارهای غيرآمود كه تعدادی باريکه تاق  غيرمتقاطع دارند 
همچون: گنبد چهل دختران و شيخ جنيد توران پشت يزد، 
ساده  كاربندی  را  آنها  كه  هستند  نمونه ها  قديم ترين  از 
ناميده اند)بزرگمهری، 1385: 6(. در اين نمونه ها، تاق باريکه های 
كوچك كنارهم روی ديوار گنبد نشسته اند و بدون كاستن از 
دهانه  گنبد، زمينه را به دايره نزديك می كنند. فرم پتکانه بخارا، 
مقبره اميراسماعيل را هم مقدمه  كاربندی دانسته اند)همان(. 
در تاق مسجد جامع شيراز)تصوير19(، 4 باريکه تاق بر 
شانه  4 تويزه نشسته اند و در تيزه با تويزه ها هم ارتفاع شده اند 
تا زمينه  مربع به هشت برسد. اين   گونه كار، در دوره های 
چشمه تاق های  همچون:  دارد.  گسترده   كاربردی  نيز  بعد 
دور گنبد مسجد كبود و بسياری از مساجد شبستانی. در 
گنبدسازی هم اين شيوه با اندكی تفاوت  ديده می شود. مانند: 
گنبدخانه  مسجِد مدرسه  غياثيه  خرگرد، مسجدشاه مشهد 
و مسجد فرح آباد. كاربرد ديگر، سواركردن باريکه تاق ها بر 
ديواره های روی تويزه ، همچون: ايوان جامع قاين و تنبی 
تويزه  يا مستقيم روی خود  و  يزد  غرب گنبدخانه  جامع 
همچون: تاق های 53، 311 و 314 مسجد جامع اصفهان 
و بسياری تاق های بازار اصفهان است. نيم كار جالب از اين 

تصوير21. بخارا، تيم عبداهلل خان. 
هندسه  افقی تاق)نگارندگان(.  

تصوير22. بخارا، تيم عبداهلل خان. 
تاق در محل چرخش رواق

)سجاد موذن(. 
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گونه، ايوان قِبلی مسجد جامع اشترجان و سمنان است.
اين   گونه كارها را هم به لحاظ تاريخی و هم هندسه  ساده 
و ابتدايی، می توان نمونه های اوليه ناميد. در چنين كارهايی، 
باريکه تاق ها هم ديگر را قطع نمی كنند بلکه تنها روی هم 
سوارمی شوند. هندسه  آنها، گاه منتظم و گاهی غيرمنتظم 

است)تصويرهای 21-22(.

شبكه   دارای  غيروتری  غيرآمود  گونه 2.كارهای   .2-4
باريكه تاق متقاطع  

است.  مركز  در  تقاطع  باريکه ها،  تقاطع  راه  ساده ترين 
مانند: چارتاق نياسر، گنبدهای تركين: گنبد نظام الملك، 

جامع اشترجان و زواره و برخی تاق های جامع اصفهان. 
دو كار جامع نائين كه مشهور به نخستين نمونه كامل 
كاربندی اند، باريکه تاق های مخفی متقاطع،  بدون هندسه  
وتری هستند)تصوير23(. اين ها، از گونه  پتکانه هايی هستند 
كه متکی بر باريکه تاق های متقاطع  اند. نمونه های كامل تر آن 
در مسجد جامع اصفهان، صفه  صاحب و استاد و گوش وارهای 

تصوير23. جامع نائين، بام مقصوره حين مرمت
.(Galdieri, 1983: 77)

تصوير24. تبريز، تيمچه شيخ كاظم 
)نگارندگان(.

تصوير25. بخارا، تيم عبداهلل خان. تحليل هندسه
)نگارندگان(. 

تصوير26. جامع اصفهان، تاق شماره60 و تحليل هندسه آن
)گالديری، 1370: 161(. 

تصوير 27. شيراز، بازارچه  شاه چراغ، كار غيرآمود سرسفت 
)نگارندگان(.

صفه  شاگرد( قابل ديدن است. 
تقاطع منتظم تر 4تويزه بزرگ در تيمچه  شيخ كاظم تبريز 
مشاهده می شود)تصوير24( كه مشابه آن در دوره  تيموريان 
فراوان است. در بيشتر اين نمونه ها، فاصله  باريکه تاق های 
موازی دستوری نيست. در نمونه  تيم عبداهلل خان)985ق( 
نيز، همين شيوه در هندسه 8 به كاررفته است)تصوير25( و 
دستوری هم نيست. تاق مشهور شماره60 هم، دو دسته 
قوس متقاطع چهارتايی با طول متفاوت دارد. به بيان ديگر، 
دو قوس در ساخت هندسه  آن سهيم  است)نه يك قوس 
معين(. ليکن در هندسه  افقی، بخشی از هندسه  وتری8 
گرگان  جامع  مسجد  شمالی  ايوان  تاق  است)تصوير26(. 

تركيبی از گونه  1و2 است. 
ويژگی برجسته نمونه های سنتی در اين گونه، تقاطع 
باريکه تاق ها در فضا و پرهيز از تقاطع باريکه تاق ها در محل 
پاكار است. جز دسته  نخست كه تقاطع باريکه ها در مركز 
است و نام های ديگر هم دارند، اين كارها را می توان كاربندی 
اوليه خواند. به تازگی، كارهای بتنی قالب سرسفت)هندسه  
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تصوير28. جامع اصفهان، تاق شماره466 
)تهرانی، 1387(.

تصوير29. يزد، بانك شاهی، بام كاربندی، برجستگی های 4 گوشه پوسته  
حفاظتی است)نگارندگان(.

تصوير30. يزد، بانك شاهی، 
چشم انداز داخلی)نگارندگان(. 

غيروتری( را غيرآمود با حلقه ميانی ساخته اند)تصوير27( 
اما نمونه اي  سنتی، بدون سيمان و آهن از كار قالب سرسفت 

غيرآمود تاكنون يافت   نشده است. 

شبكه    بدون  وتری  غيرآمود  كارهای  گونه 3.   .3-4
باريكه تاق متقاطع  

در برخی نمونه ها، هندسه  دستوری كاربندی در سفت كاری 
البته بدون باريکه تاق با تغيير چيدمان مصالح، تقليد شده است. 
مانند: تاق های شماره 466)تصوير28( و 281 مسجد جامع 
اصفهان با هندسه 8 و برخی تاق های شبستان مسجد جامع 
دامغان. كارهای يك پارچه  بتنی با هندسه  يادشده نيز از 
باريکه تاق،  نداشتن  به دليل  نمونه ها  اين  اين گونه هستند. 
كاربندی نيستند. ازين رو، آنها را شبه كاربندی می توان ناميد. 

شبكه   دارای  وتری  غيرآمود  كارهای  گونه 4.   .4-4
باريكه تاق متقاطع  

عمارت  حوض خانه،  اصلی  سقف  در  بيشتر  كارها  اين 
كاله فرنگی، حسينيه  سرپوشيده، به ويژه تيمچه و چارسوق 

بازار يافت می شوند كه اغلب يادگار دوران قاجارند. 
باربر سقف  باريکه های آن، نظام استخوان بندی  شبکه  
را مجسم می كند. نمونه  اين نظام، در كار بانك شاهی يزد 
)تصويرهای30-29( به تفصيل ارزيابی  شد. ظاهر درون، آجری با 

بندكشی گچی برجسته و بام آن اندود كاه گل است. دهانه آن 
8/7متر و شمسه  اش 16 و روباز است. پوسته  درونی و برونی 
به ترتيب به اندازه نيم و يك آجر ضخامت دارند. باريکه تاق ها 
در بخش های مشاهده شده، 4 گونه اند. چهار باريکه تاق اصلی 
درجه يك متقاطع اند و از قوس كامل برخوردارند و ساير 
باريکه تاق ها بر آنها تکيه كرده اند. باريکه تاق های طوالنی تر، 

عريض تر و ضخيم تر هستند)تصوير31(.
درونی  پوسته   دوپوسته اند؛  بيشتر  كارهايی،  اين چنين  
بر لبه  پائين باريکه تاق  و پوسته  بيرونی بر لبه بااليی آن 
تمام  ازين رو،  است.  محبوس  هوا  آنها  ميان  و  می نشيند 
از  نشانی  زيرين،  آجركاری ظريف  يا  از خطوط  برخی  يا 

باريکه تاق مخفی باال هستند51)تصوير32(. 
آشکارند.  بام  از  باريکه ها  بازار،  بزرگ  دهانه های  در 
قوس هاشان بيشتر به سه شکل كامل، يك پادرهوا و دوپادرهوا 
ديده می شود)بزرگمهری، 1385: 11(. تهرانی، كاری را كه از 
باريکه تاق های استوار بر هر سه نوع اين قوس ها برخوردارباشد، 

 .(Tehrani, 2011: 43) كاربندی ويژه ناميده است
نمونه های برجسته  آن در تيمچه های تبريز است)تصوير33(. 
البته گاهی پوسته  حفاظتی، باريکه تاق های بام را به صورت 
مخفی مانند چارسوق بازارعلی يزد)تصوير34( يا نيمه مخفی 
مانند: بانك شاهی يزد )تصويرهای30-29( درمی آورد. بيشتر 

تصوير31. يزد، بانك شاهی. سه بعدی شبکه  باريکه تاق ها، درجه بندی و پالن معکوس آنها با فرض حذف پوشش)نگارندگان(.
تصوير32. برش عمومی )شماتيك( شعاعی از كاربندی دوپوسته)نگارندگان( .
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نمونه های كاربندی گنبد كه نوعی شکنج است و كاربندی 
زيرگنبد)3-2( و كاربندی زيرسقف شيبدار )3-2( نيز از همين 
گونه اند. اين گونه را می توان اوج فنی و هندسی كاربندی دانست. 

4-5. گونه 5. كارهای آمود وتری دارای شبكه  باريكه تاق متقاطع

كارهای آمود لزوماً زير يك سقف اصلی اجرا می شوند و 
خود، سقف اصلی نيستند. كارهای آمود باريکه دار، برخی 
غيرمتکی به سقف فوقانی هستند و برپای خود ايستاده اند، 
نيم كار شمالی  ازجمله  برخی مساجد  ايوان  نيم كار  مانند 
مسجد امام حسين تهران )رئيس زاده و مفيد، 1384: 219( 
يا نيم كار سرای امير )تصوير36(. برخی ديگر هم از سقف 
فوقانی آويز شده اند، مانند ايوان امام زاده زيد بم )تصوير35(. 
می توان اين   گونه را رسمی بندی دستوری نام نهاد. ليکن 
كاسه سازی كاری آمود با هندسه  وتری دارای چند شمسه 
است، بنابراين آن را به درستی شمسه زياد و يك رشته ی 
ابتکاری و جداگانه از رسمی خوانده اند )لرزاده، 1358: 5(.

4-6. گونه 6. كارهای آمود وتری بدون شبكه  باريكه تاق متقاطع

با  به گونه ا ی كه  ندارند  باريکه تاق   آمود،  كارهای  برخی 
فضا  در  را  رسمی بندی  هندسه  خطوط  ديگر  شگردهای 
تداعی  می كنند. بعضی از آنها، نتيجه نقاشی هندسه روی 
اصفهان  جامع  تاق108  پائين  بخش  مانند  هستند  اندود 
اندودكار پديدآمده اند و به  با هنرمندی  و برخی ديگرهم 

تصوير33. تبريز، تيمچه  حاج محمدقلی. تنوع باريکه تاق ها 
 .(Iranian…, 2009: 215)

تصوير34. يزد، چارسوق بازارعلی از بام
)نگارندگان(. 

پس تاق چسبيده اند. برای نمونه با تغيير مصالح اندودكاری، 
مانند هشتی مدرسه  ارگ بم)تصوير37( و يا با تغيير ضخامت 
پوسته  اندود، مانند سقف هشتی و نيم كارهای گچی  در نمای 
كارهای  برخی  )تصوير38(.  يزد  قاجاری  خانه های  برخی 
گچ  از  فايبرگالس  قالب  با  را  آمود  پوسته   تمامی  جديد، 
مسلح در كارگاه می ريزند و در محل نصب می كنند. مانند 
مدرسه  غروی نجف قرارگرفته در جبهه  شمالی حرم. اين ها 

نيز باريکه تاق ندارند اما، به پس تاق نچسبيده اند. 
اين گونه را می توان رسمی بندی بدون باريکه تاق ناميد 
البته، بجز كارهای نقاشی كه اثر معماری نيستند و آنها را 

می توان شبه رسمی بندی خواند. 

4-7. گونه 7.كارهای آمود غيروتری دارای شبكه  باريكه  تاق متقاطع
سرسفت52  قالب  به  مشهور  آمود  كارهای  از  گونه ای 
اخير،  سده   در  به ويژه  )پی نوشت22(  قالب شاقولی  قابل 
رواج يافته است. »رسمی قالب سرسفت: آنهايی هستند كه 
و  يکديگر  امتداد  در  آنها  به وجود آورندة  اصلی  قالب های 
بنابراين نمی توانند به صورت يك  در يك صفحه نيستند، 
قوس)دور(كامل بار را به دو طرف تکيه گاه ها منتقل كنند، 
به ناچار برای برپايی آنها به بدنة پس تاق يعنی به چشمه يا 
گنبدی كه رسمی در زير آن اجرامی شود متصل می شوند. 
 پس تاق است كه رسمی را نگه می دارد«)شعرباف، 1385: 9(53. 
نياز  منتظم  زمينه   به  قالب سرسفت هرچند  كار  هندسه   

ايوان  نيم كار  امير.  سرای  تبريز،  تصوير35. 
حين مرمت)تهرانی، 1387(.

تصوير36. بم، امام زاده زيد. نيم كار رسمی بندی 16 آويز 
)نگارندگان(.

تصوير37. بم، هشتی مدرسه  ارگ 
)نگارندگان(.  

تصوير38. يزد، هشتی يك خانه
)نگارندگان(. 
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دارد ليکن نيمه دستوری است. به بيان ساده، شعاع شمسه  
كار سرسفت، برخالف هندسه  دستوری، اختياری است اما، 
جای نقاط پاكار آن دستوری است)تصوير40(. همين هندسه 

بدون باريکه تاق هم قابل اجرا است مانند گونه 8.
و  است  بيشتر  نيم كار  در  كار سرسفت  به نظر می رسد، 
باريکه های اصلی آن برای ايستايی به تويزه ی لب بند كار 
تکيه می كنند. همچون: سردر آب انبار سلماسی قم)تصوير39( 
و نيم كار شرقی مسجد امام حسين)پورنادری، 1379: 26-31(. 
كارهای سرسفت را با چشم پوشی از نيمه دستوری بودن آنها، 

می توان گونه ای رسمی بندی ناميد. 
اجرای كارهای آمود غيروتری باريکه دار با هندسه های ديگر 
مانند هندسه های گونه  1و2 هم امکان پذير است كه حاصل 
آن را می توان نارسمی خواند ليکن چندان معمول نيست. 

4-8. گونه 8.كارهای آمود غيروتری بدون شبكه  باريكه تاق متقاطع

كارهای كوچك مانند نيم كار باالی سه دری ها وپنج دری ها 
كه گاهی بيرون از قواعد هندسی اند و نيز، كارهای سرسفت 
بدون باريکه تاق در پوسته اندود ازاين دست اند كه نزديك ترين 
نمونه های اين   گونه به رسمی بندی هستند)تصوير41(. كارهای 
ديگر چون بسياری از انواع يزدی بندی و مقرنس هم در اين دسته 
جای می گيرند. اين نمونه ها، از نظر زمانی نسبت به رسمی بندی 
و كاربندی متأخرند. زيبايی، اختياری بودن و رهاشدن از تقيد 
باربری از قيود هندسی و ساختمانی در آنها اهميتی بيشتر دارد. 

5. قياس گونه های 8گانه

چکيده ويژگی های 8گونه  بررسی شده در)جدول3( آمده است. 
در بررسی نمونه ها، مشاهده شد كه كاربرد هندسه  وتری هم 
در آمود)رسمی بندی( و هم در سفت كاری بنا)كاربندی(، حتی 
با شگردهای اجرايی مشابه ، معمول است. ازين رو، ضرورت 
كارآمدی سه معيار برگزيده در تشخيص نمونه ها آشکارشد. 
سير تاريخی كارهای غيرآمود)گونه های1و2و4( بيانگر 

تصوير39. قم، آب انبار سلماسی
 )نگارندگان(. 

تصوير40. مقايسه  هندسه  قالب  
شاقول و سرسفت)نگارندگان(.

پيشرفت فنی و هندسی آنها است. گمان می رود كه معماران در 
نمونه های اوليه در سوار كردن باريکه تاق ها بر هم، مهارت يافته 
و به تدريج در اجرای باريکه تاق های متقاطع در ميانه)گونه 2( 
و متقاطع در پاكار)گونه 4( موفق شده اند. كاربندی)غيرآمود(، 
ناگزير باريکه تاق متقاطع دارد. گونه 3 باريکه تاق ندارد و در 
گونه 1 باريکه ها تقاطع ندارند بنابراين، به ترتيب شبه كاربندی 

و نمونه  اوليه ناميده شدند. 
ازآنجاكه آمود شدن، الزام به داشتن باريکه تاق و ضرورت 
برخورداری از هندسه  قالب شاقولی را منتفی می كند و در كار 
آمود نيز، ظاهر كار و تداعی هندسه مهم است؛ می توان هم 
نمونه های بدون باريکه تاق)اندودكاری( و هم نمونه های سرسفت، 
هندسه  غيروتری با شعاع شمسه  دلخواه و نيمه دستوری، را 
شاخه ای از رسمی بندی تلقی كرد )گونه های8-5(. به نظرمی رسد 
كارهای آمود، در سير تاريخی خود به سوی گريز از تقيد 
 هندسی )غيردستوری شدن( حركت كرده اند چنان كه، در فرجام 
جريان خويش به هندسه  سرسفت و كاسه سازی می رسند. 
گونه های 1و2، 7و8 )ابتدا و انتهای جدول2(، به سبب 
نظام های ساختمانی ديگر  نداشتن هندسه  نظری، شامل 
بنابراين، در  نيز هستند5.  از كاربندی و رسمی بندی  غير 
پژوهش حاضر، تنها نمونه هايی كه به كاربندی و رسمی بندی 

شبيه اند بررسی شدند. 
با اين روش، هر نمونه  جديد را می توان با پاسخ گويی 
به سه پرسش پياپی كه در زير آورده شده، شناسايی كرد55: 

كار آمود است يا سفت كاری؟ 
از هندسه  نظری يادشده )هندسه وتری( برخوردار است يا نه؟ 
هندسه ی عملی يادشده )شبکه  باريکه تاق متقاطع( را دارد يا خير؟ 
گونه  های 5و4 را به دليل داشتن هندسه  دستوری وتری 
و نيز شبکه  باريکه تاق متقاطع، می توان كمال هندسه  نظری 
و عملی يادشده دانست و به ترتيب مبنای ارزيابی كارهای 

آمود و سفت كاری قرارداد. 

تصوير41. يزد، خانه  اَشتری
)نگارندگان(.
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جدول 3. ويژگی های شاخص 8 گونه  بررسی شده. 
گونه 

ش ساختمانی
نق

هندسه  وتری

شبكه  باريكه تاق 
نام)پيشنهادی/موجود(ويژگی شاخص)غالب(متقاطع

هندسه  ابتدايی؛ سوارشدن باريکه تاق ها برهم)عدم ــناآمود1
تقاطع آن ها(.

نمونه های اوليه
]+ ساير نظام های غيرآمود: تركين، ضرب دری، ...[

	ـناآمود2
خاّلقيت و ابتکارهای هندسی، باريکه های متقاطع 

در ميانه)فاقد تقاطع در پاكار(. 
كاربندی اوليه

]+ ساير نظام های غيرآمود غيروتری باريکه دار[
شبه كاربندی گل انداز سفت كاری؛ تاق منقوشـ	ناآمود3
كاربندی)دستوری وتری( اوج فنی و هندسی كارهای غيرآمود 	ناآمود4

		آمود5
اوج فنی كارهای آمود، گاه خودايستا گاهی آويز از 

رسمی بندی)دستوری وتری( سقف سفت كاری

رسمی بندی بدون باريکه تاق اغلب چسبيده به پس تاق)اندودكاری(ـ	آمود6

	ـآمود7
هندسه  نيمه دستوری، دارای باريکه تاق های متکی 

به پس تاق
رسمی بندی قالب سرسفت 

]+ ساير نظام های آمود غيروتری باريکه دار[ 

ظاهری شبيه رسمی بندی بدون رعايت قواعد ــآمود8
هندسی آن 

رسمی سرسفت بدون باريکه، شبه رسمی بندی
]+ ساير نظام های آمود[

                                                                                    )نگارندگان(

نتيجه گيری 
در متون فارسی و غيرفارسی، به ويژگی های كاربندی بيشتر به گونه ضمنی اشاره كرده اند. نهايت، با جمع بندی 
آرای پژوهشی در مقاله پيش رو، سه ابهام اصلی قابل بيان است: دشواری نام گذاری، ابهام در تبيين هندسه و 

نقش ساختمانی در تشخيص كاربندی. 
غيرسفت كاری)جدول1(  و  كارهای سفت كاری  ميان  تمايز  بر  موجود  نسبی  اجماع  به  اتکا  با  نخست،  ابهام 
استخوان بندی سقف  به  و كاربندی  استخوان بندی سقف دوم)زير پس تاق(  به  قراردادی رسمی بندی  و اطالق 
سفت كاری، برمبنای شناخت دو واژه  رسم و كار، پشت سرنهاده شد. در زدودن ابهام دوم، ضرورت تغيير نگرش از 
پرسش مرسوم سازه- تزئين به سفت كاری-آمود طرح شد. در برطرف كردن سومين ابهام، با ارائه دو مفهوم هندسه  
نظری و عملی، برگرفته از انديشه  فارابی، ميان هندسه  ترسيمی سه بعدی)هندسه  وتری( و هندسه  عملی)شبکه  

باريکه تاق های متقاطع( مبتنی بر آن، تمايز برقرارشد. 
تمامی حالت های محتمل  و هندسه  عملی(  نظری  )نقش ساختمانی، هندسه   معيار مستخرج  برمبنای سه 
تطابق  يا  شباهت  رسمی بندی  و  كاربندی  با  كه  شناسايی گرديدند  مختلف  كار  8گونه  سرانجام،  بررسی شدند. 
مانند  مبهم  نمونه های  ساختمانی  نقش  شناخت  راه  و سفت كاری،  آمود  تمايز  داشتند.  ساختمانی  و  هندسی 
كارهای آمود خودايستا، يا كاربندی به جای آهيانه را هموارساخت. اختالف هندسه نظری و عملی نيز جايگاه 

نمونه های دارای باريکه تاق و فاقد آن را روشن نمود. 
و شبکه   وتری  دارای هندسه  دستوری  آمود  و  كارهای غيرآمود  بررسی گونه شناسانه، گونه های  4و5،  بنابر 
الگويی  می توانند  نمونه ها  اين  هستند.  عملی  و  نظری  هندسه   ازلحاظ  نمونه ها  كامل ترين  متقاطع،  باريکه تاق 
برای ارزيابی گونه های ديگر قرارگيرند. افزون براين ، چنين به دست آمد كه سير تحول تاريخی نمونه ها به ويژه در 

كارهای غيرآمود، به  گونه ای قابل توجه با سير تکامل گونه های شناسايی شده هم خوانی دارد.  
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سپاس گزاری 

در فرجام سخن بسزاست كه نخست از وجود دانش افروز استاد گران مايه دكتر محمدرضا اولياء كه نگاشته شدن اين مقاله 
مرهون تشويق ها و رهنمودهای ايشان است ، سپاس گزاری شود. سپس، از آقايان دكتر مجيد راسخی، محمدباقر كبيرصابر، 
احد ابراهيمی نژاد و نيما ولی بيگ و آقايان مهندس سجاد مؤذن، روح ا... موحدی، حميدرضا بيگ زاده، علی كبيری، محمدرضا 

مطلبی زاده و ابوذر صالحی به پاس ياری مهربانانه شان در ارائه  اطالعات قدردانی گردد. 

پی نوشت

1- برخی براين باورند كه معماری دوره  اسالمی دروجه كلی، عناصر ساختمانی قابل توجهی را عرضه نکرد)گرابار، 1379: 228-229(.  
2- همچون: همتايی فن ساختمان و معماری، زيبايی، سمبوليسم عددی، خردكردن چشمه  های بزرگ و كاهش دهانه، امکان مديريت 
سطوح مختلف نيروی انسانی، قاعده مندی طرح)دستوری شدن( درعين تنوع، ارتقای كيفيت و دقت اجرا، كاهش ارتفاع)نسبت به 
گنبد(، دوپوش كردن، عايق سازی صوتی و گرمايی، محدودكردن پايه های باربر و كنترل رانش، فرم فعال بودن سازه، پايداری لرزه ای، 

امکان ايجاد روزن در نقطه های مختلف پوشش برای تنظيم نورگير ی و تهويه. 
3- از نمونه های خارجی، مسجدهای رم)ايتاليا(، كل شريف )كازان تاتارستان( و شيخ زايد)ابوظبی( قابل بيان است و از نمونه های داخلی، 

می توان به بازارچه  شاه چراغ شيراز، مجتمع فرهنگی هنری جنوب       شرق يزد و فرهنگسرای نگارستان تهران اشاره نمود. 
4- برای فهم مباحث مقاله، آشنايی با اصول هندسه  اقليدسی و قضايای اصلی آن در فضای دوبعدی و سه بعدی كفايت می كند. درباره 

مفاهيم پايه  معماری سنتی، به موارد زير می توان اتکاكرد: 
آجر و خشت مبنا: به شکل مکعب مستطيل پهن با دو ضلع برابر)و ابعاد تقريبی 20*20*4 سانتي متر( است كه در بناها و دوره های 
مختلف )از آل بويه تا قاجار( بيشتر تغييراتی در ابعاد )و نه شکل آن( ديده می شود)تهرانی، 1387(. چفد=قوس=دور)پيرنيا، 1370: 8(: 
»چفد در تعريف هندسی خط يا شکلی منحنی است«)پيرنيا، 1373: 5( كه معموالً در صفحه  شاقول است، دارای دو پای هم تراز است 
و نسبت به عمود منصف خط واصل دوپای آن كه از رأسش می گذرد، متقارن است تاق: »تاق به طور كلی به مفهوم پوشش]منحنی[ 
فضای بين دو]يا چند[ ديوار]يا تويزه[ است«)همان(. تاق آهنگ )گهواره ای(: »ساده ترين تاق ايرانی آهنگ است كه در واقع  ادامه 
يك نوع چفد در امتدادی معين است« )همان: 58( باريكه تاق و تويزه: »منظور از تويزه در معماری باريکه  تاق باربری است كه با 
چفدی باربر ساخته می شود)پوتر خميده در معماری غربی(«)همان: 86و52(. انواع چيدمان)اجرای( مصالح تاق با آجر مبنا: پر، 
رومی، تيغه ای)تهرانی، 1371: 34؛ پيرنيا، 1373: 58-46(. طرز چيدن مصالح گنبد متفاوت است)پيرنيا، 1370: 113(. گنبد: »در 
تعريف هندسی، گنبد ]نار[ مکان هندسی نقاطی است كه از دوران چفدی مشخص حول يك محور قائم به وجودمی آيد. اما در زبان 

معماری: گنبد پوششی است كه بر روی زمينه ای گرد برپا شود« )همان: 8(.
و  آذربايجان شرقی  ميراث  اداره   مرمت  تجربه دارند؛ 4سال مسئوليت  كاربندی  مرمت  و  رولوه، طراحی، ساخت  در  نگارندگان   -5
اردبيل، مهندس محاسب ميراث اصفهان، 15سال ناظر عالی ميراث آذربايجان، پروژه هايی چون: چهارسوق كالهدوزان تبريز، هتل ـ باغ 
مشيرالممالك يزد، بازديد كارشناسی از بناها و كارگاه های متعدد. شکل ها و تصويرهای بدون ذكر مأخذ اين مقاله، بر همين مبنا و 

برای اولين بار است كه ارائه می گردد. 
6- فلچر حتی از كاربندی بناهای شهير چون جامع قرطبه و بيجاپور هيچ نمی گويد)فلچر، 1388: 6-85و136و142( چينگ در »تاريخ 

.(Ching et al, 2007: 351) می خواند (Complex dome structure)فراگير معماری« كاربندی را سازه  پيچيده
7- نجيب اوغلو بر مقرنس و گره تمركز دارد)نجيب اوغلو، 1389(. پوپ، كاربندی را نوعی »تاق ضربی« می شمرد كه در تاق های 
شماره60و61 جامع اصفهان نقش سازه ای دارند)پوپ، 1387: 188(. برخالف پيرنيا )پيرنيا، 1378: 79-78(، گدار حتی باريکه  تاق های 
»گنبدهای باريکه  دار« ]تركين[را هم فاقد ارزش استاتيکی می شمرد)گدار، 1369: 144( و شرح تصاوير باريکه های متقاطع ابتدايی 
امام زاده يحيی، رباط شرف و... )همان: 40-27( را »كافی«)همان: 175( می داند. لذا، هيچ نمونه  برجسته  كاربندی را در »تاق های 
ايرانی« نمی آورد. هيلن برند، بيگانگی فرهيختگان غربی از ميراث معماری اسالمی را با ذكر نمونه از كاربندی هشدارداده است)هيلن برند، 

  .)11-12 :1387
 crossed archs ،)به معنی دنده rib تاِق دارای باريکه ـ( ribbed vault 8- در زبان انگليسی، كاربندی و اجزای آن با واژه هايی چون
)قوس های متقاطع(، cross-ribbed vaulting )تاقزنی با باريکه های متقاطع(، basket-work )سبدكاری(، rib work )باريکه كاری(، 
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 arch net)شبکه  قوسیnervure(nervures   ،) به معنی رگه(،  stellate vault)تاق كوكبی( و knotwork )»گره كاری«( خطاب 
شده است. اين قياس ها و تشبيه ها هريك مبين وجهی از آن است اما، كاربندی ميان كارهای مشابه در سنت معماری مسيحی، نظير 

ندارد لذا، شايسته است آن را با نام »كاربندی« )karbandi( بشناسيم.
.)Galdieri, 1983 9-گويا منظور ويلبر، »مونره« و گروه اوست)گالديری، 1390: 3؛

10- افراد متعدد ديگر، به نقش معماری ايرانی اسالمی در شکل گيری قوس اژيو گوتيك و باريکه تاق های متقاطع اروپا معتقدند)پيرنيا، 
1378: 106؛ بوركهارت، 1370: 18؛ گيديون، 1388: 119-118؛ Burckhardt, 2009: 76 و حسن و هيل، 1375: 49(. 

11-Haghpat Monastery
12- اما برخی در اين نظر ترديد دارند)پاپادوپولو، 1368: 45؛ گالديری، 1390: 3(. عجيب نيست كه تويزه بندی دير هاخپات، الهام بخش 
كارهای اندلس و ايران شمرده  می شود ليکن»حضور دوصد ساله  حکام خراسانی االصل در مغرب اسالمی« )مطهری، 1387: 345-347(، 
هيچ جنبه  الهام بخش برای برخی پژوهش گران غربی ندارد؟ در مسجد "باب مردم" نيز »احتمال تأثير ايرانی« وجوددارد)گالديری، 

  .)5 :1390
13- San Lorenzo church

14- اثرپذيری او از آثار معماری اسالمی مشهور است)گيديون، 1388: 116و118؛ چينگ، 1389: 507(. 
15- ديگران هم به »دشواری تشخيص باربری در برخی نمونه های رسمی سازی« واقفند )ويلبر، 1374: 156و160؛ اوكين، 1386: 102(.  

 .(Burckhardt, 2009: 76&78)16- ترجمه از
17- نيز نك)لرزاده، 1358: 7-9(.

18- پيش تر، كاربرد باريکه تاق متقاطع قطری در چهارتاقی نياسر)آغاز دوره  ساسانی( ديد ه می شود)گدار، 1369: 8(.  
19- در معماری مسيحی، اطالعات تاق های گوتيك در كتاب های »لژ« ضبط است)نجيب اوغلو، 1389: 65و82(. 

20- پس تاق به چشمه يا گنبدی كه رسمی در زير آن اجرا می شود گفته می شود)شعرباف، 1385: 9و10(. 
... ديگر جنبة ساختاری ندارند«)پوپ،  21- نيزنك)رئيس زاده و مفيد، 1384: چهارده(. پيش تر، پوپ نوشته »امروزه اين خطوط 

 .)189 :1387
22- »رسمی قالب شاقولی: عبارت است از رسمی هايی كه قالب های)تويزه( تشکيل دهندة آنها در امتداد يکديگر و در يك صفحه 
قراردارند، به همين خاطر، می توانند به صورت يك دور)قوس( كامل بار را به تکيه گاه ها منتقل كنند و باربر باشند. كل رسمی مانند يك 
چشمه يا گنبد باربر عمل می كند. در چهارسوهای بازارها، اغلب رسمی ها قالب شاقولی اند.« )شعرباف، 1385: 10(. نيز نك)بزرگمهری، 

.)11 :1385
23- اين بند، از برخی پژوهش گران مأنوس و مرتبط با استادكاران آقايان: محمدرضا اولياء، محمدرضا مطلبی زاده)يزد(، احد ابراهيمی نژاد، 

محمدباقر كبيرصابر، فرهاد تهرانی)تبريز(، نيما ولی بيگ و ابوذر صالحی )اصفهان( نقل می شود. 
24- آقايان تهرانی و اولياء به ترتيب با استادكاران تبريز و يزد)خاصه استادان رضا معماران و علی اكبرخرمی(، سال ها همکاری نزديك 

داشته اند. 
25- برای نمونه پرور كردن، شاقالب، تخمير، خردكردن، دورياخ، ترك، ذّرتی و ... . برای شناخت برخی، نك)پورنادری، 1379: 60-66( 

و واژه نامه های اين دو منبع: )پيرنيا، 1370؛ پيرنيا، 1373(. 
26- محور آنها گردآوری دقيق تعاريف و گاه بيان ديدگاه شخصی است)فالح فر، 1388: 203؛ رفيعی، 1381: 332(.

27- )لرزاده، 1358؛ رئيس زاده و مفيد، 1384؛ شعرباف، 1385؛ پورنادری، 1379( كه اثر اخير نگرش كارگاهی نيز دارد.  
28- در استادكاران دو روحيه  »كرد«)عمل بنايی( و »كشش«)»رسم« گره و كاربندی( وجوددارد)پورنادری، 1379: 18و22و49(. 

 .)Burckhardt, 2009: 78 30- نك: بند 2-1-3 و)هيلن برند، 1387: 26-25؛ ويلبر، 1374: 156و157و160؛ اوكين، 1386: 101؛
شعرباف هم به نحوی ديگر اين موضوع را شکافته است)شعرباف، 1385: 9-10(.

تاريخی ادبی براساس نرم افزار ُدرج3 نتيجه ای  31- جستجوی كليدواژه های كاربند، كاربندی، رسمی بند و رسمی بندی در متون 
دربرنداشت اما، »مقرنس« در بسياری از متون ادبی قديم يافت می شود.

32- اين قرارداد به معنی نامعتبربودن اسامی ديگر نيست بلکه اساساً تحليل تطبيقی واژگان مناطق مختلف، خود موضوع پژوهشی 
ديگر است. رسيدن به وحدت نام گذاری گونه ها، منوط به انجام پژوهش های تخصصی در واژگان نواحی مختلف ايران قديم است. برای 
نمونه در آسيای ميانه واژه  »ايُركی«)به معنای اراكی يا عراقی( متداول است)نجيب اوغلو، 1389: 21(. البته، برای قائل بودن به اين 
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قرارداد  از ديدگاه واژه شناسی ـ داليلی هست: ريشه  رسمی بندی »رسم« است؛ به معنای كشيدن شکل يا خطی روی كاغذ، صورت 
چيزی، اثری كه روی زمين يا چيزی باقی بماند، روش و قاعده و قانون)فرهنگ فارسی عميد(. بيشتر استادكاران هم رسم و رسمی را 
به ترسيم و طرح آن خطاب كرده اند)لرزاده، 1358: 8؛ شعرباف، 1385: 911-76؛ ويلبر، 1386: 155؛ پورنادری، 1379: 61(. دربرابر 

ريشه  كاربندی، كار به معنای بنا و ساختمان آمده    است)فرهنگ فارسی معين؛ بهشتی، 1388: 195(.
33- revetment 
34- ornament

35- منظور كاربندی گنبد/كاربندی يزدی نيست)پيرنيا، 1370: 50و54(. كاركرد مهم »كاربندی به جای آهيانه« تنظيم فضای 
داخلی است؛ نك: پی نوشت 2 و )بزرگمهری، 1385: 8(.

36- مشابه اين دورگرد در دهانه  كوچك گنبدخانه  كليسای وانك و اچميادزين ديده می شود. 
37- decorative, constructive, protective

38- »تا اوايل قرن هفتم  )هجری قمری( هنوز كاربندی رسمی نيست و طبق يك سری دستورالعمل های معين قابليت اجرا در 
همه بناها را ندارد، تکراری و فراوان نشده ... از قرن هفتم به بعد به تدريج كاربندی مستقل از اسکلت اصلی بنا دررابطه با خلق فضای 

معماری به كارگرفته شد«)بزرگمهری، 1385: 6-7(. 
39- يعنی تنها با داشتن عرض دهانه قابل ترسيم بامقياس است. به همين دليل، درصورت آسيب ديدن سقف، به دقت قابل بازسازی است. 
40- برخالف بسياری نمونه های يزدی بندی و مقرنس، كاربندی/رسمی بندی به زمينه  دقيق و منتظم نيازدارد. به نظرمی رسد به دليل 
همين ويژگی، كاربندی در سير تاريخی هم چنان جايگاه خود را در سفت كاری حفظ و تقويت می كند اما، يزدی بندی و مقرنس 

به سمت غيردستوری و  تزئينی بودن)كاربرد در آمود بنا( سير می كنند. 
41- اين بی نظمی بيشتر به دليل ضعف طرح و ساخت رخ می دهد و گاه، به سبب اجبار زمينه  موجود در كارهای الحاقی. نمونه  مشابه 
»گره دست گردان«)شعرباف، 1379: 100( است كه در آن استادكار نااوستا بودن زمينه را در برخی آلت ها گم می كند تا به چشم نيايد. 

بااين حال، مبنای هندسی گره دست گردان هم گره منتظم است، نه بالعکس. 
42- گويا اجرای فضايی هندسه  افقی در عمل، به استادكار ماهر واگذار شده است و نيازی به ترسيم های ديگر احساس نمی شده است. 
به نظر می رسد دغدغه  اصلی سازندگان به ويژه در نمونه های غيراوليه »به كاربردن اين هندسه« است. فارغ از اين كه چگونه ساخته شود. 

شايد به همين دليل هندسه  سه بعدی و شگردهای اجرايی استادكاران مناطق مختلف، به نحوی شگفت آور متنوع شده اند. 
43- به نظرمی رسد نگرش فارابی، كه خود معاصر نمونه های اوليه در جامع شيراز و نائين است، از ميان آرای معاصر به انديشه  معمار 
سنتی نزديك تر و برای بازنگری مفهوم كاربندی سودمندتر باشد. سخن وی چنين است: »آنچه به نام علم هندسه شناخته می شود دو 
چيز است: ... هندسة عملی: از خطوط و سطوحی بحث می كند كه اگر كسی كه با آنها سر و كار دارد نجار باشد، در چوب است. و 
اگر آهنگر باشد، در آهن است. و اگر بنا باشد، در ديوار است. ... هندسة نظری: به طوركلی درباره خطوط و سطوح اجسام، به صورت 
مطلق و كلی بحث می كند، بر وجهی كه ]خطوط[ و سطوح هرگونه جسم را شامل شود. يعنی كسی كه با اين نوع هندسه سروكار 
دارد، در انديشة خود خطوط را به صورت كلی تصوير می كند، بدون آنکه به جسمی فاصل نظر داشته باشد«)اب ون ص ر ف ارابی، 1348: 
77(. برخی »كاربرد هندسه در عمل« را بخشی از »هندسه  عملی« می انگارند حال آن كه، »كاربرد هندسه« موضوع دانش حيل است.

برهان  با  رياضيات  آنها در  را كه وجود  مفاهيمی   ... بتواند  آن  با  انسان  تدبيری كه  راه  از شناختن  است  عبارت  44- »علم حيل 
ثابت شده است بر اجسام خارجی منطبق سازد، و به ايجاد و وضع آنها در اجسام خارجی فعليت بخشد.«)همان: 89(. در ادبيات امروزی 
معماری، »تکنولوژی ساخت« تقريباً مقابل آن است. »دانش حيل« در كاربندی)روش های پياده سازی طرح، ساخت، مديريت و مراحل 
اجرای آن(، خود موضوع پژوهش های ديگر است. روش معمول اجرای كاربندی در ايران، با آجر و باريکه تاق های پَر است. عظمت 
حيل در كاربندی ايرانی، افزون بر شگرد پياده سازی هندسه در زمينه، اين است كه استخوان بندی سقفی عظيم، تنها با قالبی سبك 
و با ابزارهايی ساده برپا می شود. منابعی اندك به اجرای كاربندی و كارهای مشابه اشاره دارند. عالوه بر آثار گالديری، نك)رئيس زاده و 

مفيد، 1384: 34؛ بزرگمهری، 1385: 10؛ گدار، 1369: 173و پورنادری، 1379: 10-66(. 
45- دو روش تجربی در زمينه  مستطيل نامعين نيز ذكرشده كه غيردقيق است؛ فرمول محاسبه  سرانگشتی عدد شمسه)بزرگمهری، 

1385: 12( و روش تقسيم دايره  محاطی با عمودمنصف قطر)همان: 13(. 
46- نك: طومار ميرزااكبر)نجيب اوغلو، 1389: 21( و كتاب های شعرباف و لرزاده. بزرگمهری با روش »انتقال خطوط در نمای مايل 

قوس ها« تصويری دوبعدی از كل هندسه   رسمی بندی را ترسيم نمود)تصوير15(.
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47- برای كاربندی دو قوس پنج اوهفت تند و كند و كفته ذكر شده است)بزرگمهری، 1385: 17(. استثناء های فراوان چون قوس 
نعل اسبی )مسجد باب مردم( و قوس های كم خيزتر)زيرزمين مسجد خواجه خضر و محمديه  نائين، تاق60( حاكی است كه نوع قوس در 
اختيار معمار است و مهم، معين بودن آن است؛ هر كاربندی/رسمی بندی فقط يك قوس مبنا دارد زيرا شمسه  آن در فضا منتظم است. 

48- به شرط حفظ پاباريك، تقاطع باريکه ها و قطاعی معنی دار از شمسه. 
49- دو جهت يادشده، هماهنگ با جهت افزودن رج های آجری )به شيوه ی پَر( حين اجرای باريکه تاق هاست. در گنبدهای تركين 
و تاق های ضرب دری)مثل رواق ميدان ارگ كرمان(، افزودن به ضخامت باريکه تاق به دو طرف خطوط قطری هندسه ی نظری انجام می شود. 
يعنی رج نخست، آجرچينی باريکه تاق وسط)روی قالب( قرارمی گيرد و سپس، از هرطرف به آن يك رج آجر به آرامی با مالت گچ 
اضافه می شود. محور ميانی روی قالب، نماد قوس مبنا در هندسه  نظری است. در كاربندی افزوده شدن رج های دوم و سوم به يك 

طرف است)تصوير18(. به بيان ديگر، حركت دادن قوس مبنا برای تشکيل سطح زيرين باريکه ها، درجهت دورشدن از مركز است. 
50- ممکن است اين سؤال پيش آيد كه آيا سه معيار برگزيده، جامعيت كافی را برای گونه شناسی كاربندی دارند؟ الزم به ذكر است 
از ديدگاه فلسفی با تکيه بر علل چهارگانه  ارسطويی)ارسطو، 1389: 167(، سه معيار نقش ساختمانی، هندسه  نظری و عملی به ترتيب 
ناظر به علت غايی، صوری و مادی هستند. بررسی علت فاعلی در موضوع كاربندی مجالی ديگر می طلبد)اين علت بنا به اذعان برخی 

فيلسوفان جايگاهی متفاوت از سه علت ديگر دارد(. 
51- عرض و ضخامت باريکه ها، لزوماً متغّير نيستند مانند كاربندی در »خيش خان« )نوعی پوشش روزن رأس تاق )پيرنيا، 1387: 552(( 
يا كارهای جديد باغ مشيرالممالك كه بيشتر به دليل كمی دهانه و به تبع آن كمی ارتفاع باريکه ها، تك پوش نيز هستند)تصوير34(.

52- تصاوير مندرج در منابع، بيشتر كارهای قالب  شاقول است كه براثر خطای ديد با كار قالب  سرسفت اشتباه شده است. نك: )بزرگمهری، 
1385: 95؛ شعرباف، 1385: 7-86 و7-116(. در برخی كارهای قالب شاقول، معمار تيزه  باريکه تاق ها را زير پوسته  داخل مخفی    

می كند كه شبيه كار قالب سرسفت به نظرمی رسد. نك: شکل نيم كار)رئيس زاده و مفيد، 1384: 41(.
53- در منبع ديگر، مفهوم »قالب سرسفت« اشتباه شده است: »قالب سرسفت: كاربندی هائی هستند كه قالبشان در فضا نسبت به 
صفحه زمين به طور مايل است و ...« )بزرگمهری، 1385: 11؛ همان:91(. واداشتن قالب »به طور مايل« در معماری سنتی ايران حتی 
در كارهای آمود هم معمول نيست زيرا، در آن صورت بايد خطوط هندسه در پالن نيز به شکل قوس رسم شوند و مصالح بر نبش 
قالب و در حالتی ناپايدار چيده شوند. گفتنی است استفاده از »حلقه  ميانی فشاری« )ring( )همان: 11( نيز در ايران معمول نيست 

)خاص اروپا است، مثل دير سن پير فرانسه يا گالری اومبرتو در ناپل(.
54- برای مثال، نمونه های متنوع گنبد تركين و تاق  ضرب دری كه شاخصه  معماری اروپای مسيحی به ويژه در سبك گوتيك هستند 

و در سده  اخير در ايران نيز به كاررفته  اند، هندسه های قطری)متقاطع در مركز( دارد و به صرف داشتن باريکه تاق، كاربندی نيست.
55- الزم به تذكر است گاهی با تركيب های متنوع هندسی، نظام هايی جديد پيدا شده اند؛ اين نظام ها درصورت تحليل صحيح در 
يکی از گونه های 8گانه جای می گيرند. برای نمونه تداخل دو هندسه  وتری امکان پذير است؛ نتيجه، »دو« كار درهم تنيده است )مانند 
آرام گاه سنجر مرو، گنبدخانه ی شيخ احمد جام و حمام نوبر تبريز( و می توان آن را »كاردركار« ناميد. مثال ديگر، كاربندی حوض خانه ها 
و عمارت های كاله فرنگی است كه بر تيزه  كاربندی، يك كار كوچك تر و بر تيزه  كار كوچك تر خيش خان می نشيند)مانند تصوير34، 
كوشك باغ دولت آباد يزد، برخی از حوض خانه های طبس و حسينيه های نائين( و گاه تا 4كاربندی در يك دهانه اجرا شده اند كه آن 

را می توان »كاربركار« ناميد. 
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Abstract 

It seems that findings about the so-called “Karbandi” in traditional Iranian architecture 
(also known as ribbed vault, arch net, stellate vault etc), are unfortunately not comprehensive 
and coherent enough. Existing ideas have two extremes: sometimes Karbandi has been 
counted just as a load-bearing structure and sometimes as a completely decorative one. 
With existing analyses it is difficult to distinguish the several similar cases. 

What are the deficiencies of current descriptions and concepts? Is it possible to have a 
practical concept of Karbandi? What is the key for identifying Karbandi? 

Our aim is to develop a correct knowledge of Karbandi’s appearance. The research 
method is descriptive-analytical based on library, atelier and field information. 

The article identifies three ambiguities (in naming, recognizing geometry and 
recognizing building function) in current findings and presents a solution for each one on 
the basis of an inter-cultural viewpoint. Accordingly,  some criteria in buildging function, 
theoretical geometry and practical geometry are proposed for distinguishing different 
cases. 

Based on the three criteria, eight types of Kar (including both revetment and non-
revetment) are separated in which two types are geometrically the most complete ones 
and can be considered as standard types for evaluating other cases. It seems that future 
examinations should pay more attention to these diverse types. 

Keywords: Islamic architecture, traditional architecture, Karbandi, Rasmibandi, cross-
ribbed vaulting 
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