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  چكيده
كه آوري بومي سهم بسزايي دارد، به طوريهاي سنتي در شناخت اين فنسي جزييات اجرايي سازهبرر

توان يك آشنايي كلي و عمومي دانست. ظرايف و هاي سنتي را ميبدون توجه به آن شناخت از سازه
هاي ههاي اجرايي سازتا روش هشت و گير يك ديوار ساده ةنحوهاي موجود و قابل تأمل حتي در نكته

هاي كاربندي مؤكد اين مطلب است. اين مقاله تالش دارد به طور دقيق انواع ايي چون پوششپيچيده
هاي معاصر و تاريخي بررسي كند هاي باربر را در برخي نمونهطاقويژه باريكهجزييات اجرايي كاربندي، به

ها تا انواع طاقبراي اجراي باريكههاي كاربندي از نحوة قرار دادن قالب و در آن، فرآيند اجراي پوشش
را روشن سازد. تفاوت در برخي از جزييات اجرايي در يك نگاه كلي بسيار ساده است  هاي آجرياتصال

هاي باربر و هم در نحوة نمايش خطوط هندسه كاربندي كه از طاقولي اين امر هم در نحوة اجراي باريكه
  شوند تأثير بسزايي دارد.زير ديده مي

هاي جديد اجراشده توسط معماران سنتي تأكيد هاي تاريخي و نمونهژوهش حاضر بر برخي نمونهپ 
دهد. در اين پژوهش از مطالعة ها را مورد بررسي و تدقيق قرار ميهاي اجرايي در آن نمونهورزد و روش مي

ت اجرايي و بيان تر جزيياميداني و مشاهده استفاده شده است كه نتيجة حاصل از آن شناسايي دقيق
آوري در معماري تري از اين فننكات مهم فني در اجراي كاربندي است كه در نهايت به شناخت جامع

  شود.سنتي ايران منجر مي

  هاي كليدي  واژه
  .طاق، روش اجرايي، خطوط هندسة كاربنديكاربندي، باريكه
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    مقدمه
نتي يكي از فنون ويژه براي پوشش يك فضا در معماري س

هايي طاقايران كاربندي است. كاربندي متشكل از باريكه
بندي براي پوشش سقف به شان استخواناست كه از تقاطع

اي است اما فقط نقش آيد. كاركرد عمدة آن سازهوجود مي
كند بلكه عملكرد و فضاي معماري را نيز اي ايفا نميسازه

ه است كند و تزيينات داخلي نيز به آن وابستتعريف مي
). در دورة ايلخانيان كه نياز به 88: 1391(تهراني، 
هاي سازي افزايش يافته بود، معماران به روشساختمان

كم يكسان و همانندي در ساخت كاربندي رسيدند كه كم
جا افتاد و اين كار هنري اوج گرفت. از آن پس در روزگار 
د تيمور چند تن از معماران بزرگ شيرازي آن را به سمرقن

و خراسان بزرگ بردند و كم كم در همه ايران رواج پيدا 
  ). 332: 1387كرد (رفيعي سرشكي، 

تر جنبة شده در بارة كاربندي، بيشهاي انجامدر پژوهش
اي آن مد نظر بوده هندسي آن و در بعضي موارد جنبة سازه

است. و جزييات اجرايي كاربندي با وجود اهميت (آن جز 
ه صورت كلي) مورد مطالعه و بررسي در مواردي آن هم ب

قرار نگرفته است. در حالي كه بررسي اين جزييات در 
اي اي چون كاربندي از اهميت ويژههاي پيچيدهسازه

  برخوردار است. 
تر جزييات اجرايي هدف كلي اين مقاله، شناسايي دقيق

هاي معاصر و تاريخي آن كاربندي با نگاهي به برخي نمونه
سازي فرآيند اجراي بررسي جهت روشن است. در اين

اي هندسي كاربندي و بررسي جزييات آن، ابتدا زمينه
متناسب با پوشش كاربندي انتخاب شده و سپس مراحل 
اجرا با توجه به تصاوير و جزييات ترسيمي گام به گام بيان 
شده است و دو روش متفاوت در اجراي كاربندي معرفي 

هاي اي كلي ميان نمونهسهشده است. در نهايت نيز مقاي
شده با كاربندي تيمچة حاج محمدقلي در بازار بررسي

  تبريز صورت گرفته است.

  نگاهي به پوشش كاربندي در معماري سنتي ايران 
هاي موربي است كه با طاقكاربندي مجموعه باريكه

ها) جهت زدن همديگر تالقي كرده و از تقاطع آنها (مفصل
: 1371كنند (بزرگمهري، ستفاده ميطاق به منظور پوشش ا

10.(  
هاي معماري كاربندي يك نظام ساختماني در پوشش 

  سنتي ايران است كه همزمان دو مفهوم زير را داراست: 
مفهوم هندسي: از دوران منقطع يك قوس مبنا ـ كه  :الف

بر دهانة وتر چند ضلعي سوار شده است ـ نسبت به مركز 
)، 1شود (نقشةندي ايجاد ميچندضلعي، هندسة كامل كارب

كه بنا به ضرورت و تشخيص معمار، تمام يا بخشي از آن 
  شود.هندسه در زمينة كاربندي به كار گرفته مي

هاي باربر متقاطع در ها/تويزهمفهوم ساختماني: از ترك :ب
سازه آن استفاده شده است، كه به عنوان سازة باربر اصلي 

تهراني و رئيسي نافچي،كنند (پوشانندة زمينه عمل مي
1387.(  
هاي فني كاربندي خرد كردن ترين ارزشاز مهم     
هاي متقاطع و ايجاد طاقهاي بزرگ به كمك باريكه دهانه
هاي كوچك است، كه پوشاندن آنها از اجراي طاق بر طاق

تر است. در كاربندي با استفاده از روي آن دهانه آسان
هاي خاص ارده در جهتها، بارهاي وها و تويزهترك

هاي باربر برسند. به اين ترتيب شوند تا به پايه هدايت مي
شود و در همان نقاط خاص با نيروهاي رانش كنترل مي
شود. كاربندي در قياس با اكثر جرزهاي كشيده مهار مي

اي در حركات جانبي و ها، از منظر پايداري لرزهطاق
هاي ). پوشش122: 1392چي، نامتقارن نيز برتر است (آيينه

شده است، كه تر در ابنيه عمومي استفاده ميكاربندي بيش
هاي اين فن (هنر و تكنيك) را در بناهاي بهترين نمونه

توان مشاهده ها ميها و چهارسوق بازار از جمله تيمچه
كرد. 
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. دوران منقطع قوس مبناي كاربندي هندسة كاربندي را پديد 1نقشة 
).1387ذ: تهراني، فرهاد و مهدي رئيسي نافچي، آورد (مأخمي

  هاي كاربنديگونه
- توان به دو گروه عمده  دستههاي كاربندي را ميپوشش

  بندي كرد:
طور كه ها همانالف. كاربندي قالب شاقولي: اين كاربندي

شان در فضا شان پيداست آنهايي هستند كه قالباز نام
شود. اداشته مينسبت به صفحة زمين به طور عمود و

بنابراين اكثراً قابليت حمل بار دارند و در حالتي كه 
ها و ها خود پوشش اصلي باشند مثل چهارسوقكاربندي

شود (بزرگمهري، بازارها حتماً از قالب شاقولي استفاده مي
1371 :10.(  

هاي قالب سرسفت: در كاربندي سرسفت، دو ب. كاربندي
يستند، به گفتة ديگر دو تويزه نيمة هر تويزه، در يك راستا ن
هاي كاربندي گيرند و از تويزهدر يك روية ايستاده جا نمي

تر هستند. اين كاربندي باربر نيست شاقولي بلندتر و كشيده
رود پوش (سقف كاذب) به كار ميو براي ايجاد آسمانه

بندي) (رسمي هاي تزييناتي). پوشش333: 1387(رفيعي، 
تر در اين اصلي اجرا مي شوند بيش هايكه در زير پوشش

گيرند. گروه جاي مي

  ها و اجزاي كاربنديآلت
هاي كاربندي و اشكال فضايي مختل كه از تقاطع قوس

ها نامند. آلتهاي كاربندي ميشوند را آلتزمينه حاصل مي
مفاهيم هندسي مجرد هستند (تهراني و رئيسي نافچي، 

  زير هستند:ها داراي اجزاي ). كاربندي1387
هاي خميدة چهارپهلويي همچون يك . پاباريك: رويه1

لوزي كشيده هستند كه ميان دو تويزه را كه روي دو پهلوي 
پوشانند. يك گوشة آنها كنار هم از زمينه زده شده اند، مي

تا پاكار تويزه كشيده شده است. پس هر گوشه از زمينه، 
  يك پاباريك دارد.

اي هستند كه روي دو اي خميدهه. شاپرك/ ترنج: لوزي2
شوند. روي هر پاباريك، پهلوي بااليي پاباريك زده مي
ها گاه در چند شود. شاپركدست كم دو شاپرك ساخته مي

  شوند.رده روي هم ديده مي
شود ها زده ميپهلويي است كه روي شاپرك . سنبوسه: سه3

  تا گردي زير نهنبن را بسازد.
تكه طاقي است كه ميان تويزه روي باز يا سوسني: . سينه4

-روي آن پديد ميپهلوي اندام (پهناي آن) و دو تويزه روبه

آيد. هر كاربندي قالب شاقولي داراي دو سوسني روي دو 
  پهلوي اندام (پهناي آن) است.

خيز كه روي . نهنبن (عرقچين/ شمسه): گنبدي است كم5
  اند. رسشود و كار را به پايان ميكاربندي ساخته مي

. سروي: اگر نهنبن به گونة تركين ساخته شود به هر ترك 6
  آن سروي گويند.

تر، در هايي هستند كه روي دهانة بزرگ. زيرهفتي: تويزه7
  شوند.درازا زده مي

هايي هستند كه روي . يك پا (لنگ) در هوا: تويزه8
تر است (پاكار شوند و يك پاي آنها كوتاهزيرهفتي زده مي

  ندارد).
هايي هستند كه روي زيرهفتي . دو پا (لنگ) در هوا: تويزه9

شوند و هر دو پاي آنها زده شده است (پاكار ندارد) زده مي
  ).2) (نقشة333: 1387(رفيعي، 
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).1371ها و اجزاي كاربندي (مأخذ: بزرگمهري، . نمايش آلت2نقشة 

ه شده در مورد كاربندي، بهاي انجامدر بسياري از پژوهش
اي كلي و هاي اجرايي آن به غير از اشارهجزييات و روش

هندسه محدود، پرداخته نشده است. براي نمونه در كتاب 
آمده است:  در معماري

طرز عمل به اين ترتيب است كه ابتدا دو يا چهار طاق «   
كامل به عنوان تويزة اصلي و باربر با مصالح بنايي به شكل 

ها را به آن متصل طاقيه باريكهدز (دزد) اجرا كرده و بق
ها را در ها يا تويزهطاقكنند. پس از اينكه همه باريكهمي

فضا به همين ترتيب واداشتند (يا به اصطالح معماران اوزير 
). 10: 1371(بزرگمهري،  »زنندكردند) روي آنها طاق مي

(جلد دوم گره و كاربندي)  شعرباف و آثارشدر كتاب 
تري به مراحل ) به طور دقيق31ـ 26: 1379(پورنادري، 

اجرا و جزييات آن پرداخته شده است ولي نمونة انتخابي، 
بندي) و غير باربر (پوشش يك پوشش تزيييني (رسمي

اي باربر كه به عنوان دوم) است نه يك كاربندي سازه
كند. در حالي كه بررسي هر چه پوشش اصلي فضا عمل مي

مراحل اجراي كاربندي به درك ها و تر جزييات، روشدقيق
و فهم اين پوشش در معماري سنتي ايران كمك شاياني 

كند. مي

  گذاريمرحلة اول: نحوة قالب
ضلعي براي اجراي پوشش ابتدا فضايي با پالن هشت

شود، زيرا يكي از امكانات مهمي كه كاربندي انتخاب مي
دهد اين پوشش كاربندي نسبت به گنبدسازي به ما مي

ت كه در يك گنبد، پالن جرزهاي زيرين قابليت پر و اس
هاي مختلف خالي شدن ندارند و به يك اندازه بار به بخش

شود، اما در كاربندي به علت جرز زير گنبد وارد مي
هاي دزد، جرزهاي زيرين قابليت پر تفكيك بار توسط طاق

) كه اين امر با 86: 1391و خالي شدن دارند (تهراني، 
  ).3تري دارد (نقشة ضلعي همخواني بيشهشت هايپالن

ضلعي جهت پوشش با كاربندي هشت . فضايي با پالن هشت3نقشة 
(مأخذ: نگارنده). 
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. ساخت قالب با قوطي فلزي، به صورت دو قوس نيمه كه با پيچ و مهر به يكديگر متصل شده و به قوس كامل تبديل شده اند. كارگاه 1تصوير
(مأخذ: نگارنده).  1387المللي امام خميني قزوين، بهار و تابستان ت، دانشگاه بينكارآموزي مرم

در اولين مرحله، قالب كار بر اساس قوس مبناي كاربندي
است، با چوب يا » پنج او هفت«تر موارد قوس كه در بيش

ها به علل شود. امروزه بسياري از قالبگچ ساخته مي
هاي غيير شكل، با قوطيمختلفي چون عدم شكستن يا ت

ها به طور معمول شوند. قالبساخته مي 4يا  3فلزي نمرة 
شوند و در صورت نياز به صورت دو قوس نيمه ساخته مي

هاي فلزي با پيچ و با اتصال دو نيمه به هم ـ كه در قالب
شوند. گيرد ـ به قوس كامل تبديل ميمهره صورت مي

صال آن با پيچ و ترين علت ساخت قوس نيمه و اتمهم
مهره نياز به قالب (قوس) كامل يا نيمه در مراحل مختلف 

). براي نمونه در اجراي 1اجرا و سهولت كار است (تصوير
هاي يك پا در هوا و يا دو پا در هوا  از قالب  طاق باريكه

كنند زيرا قالب كامل مشكالت اجرايي نيمه استفاده مي
يي و موارد ديگر را در جازيادي از جمله دشواري در جابه

ضلعي كه براي پي خواهد داشت. در كاربندي هشت
پوشش اين زمينه در نظر گرفته شده است به علت آنكه 

هاي كاربندي كامل هستند و هر دو پاي طاقتمام باريكه
گيرد از قالب كامل استفاده آنها روي جرزهاي باربر قرار مي

طاق باريكه شود. در واقع اين كاربندي شامل هشتمي

طاق يك پا در هوا و يا دو پا در كامل است و در آن باريكه
  هوا وجود ندارد. 

پس از رسم هندسة كاربندي به روي تخمير و مشخص 
هاي باربر طاقشدن تعداد، موقعيت، و مسير باريكه

- )، عمليات واداشتن قالب جهت اجراي باريكه2(تصوير

روش متفاوت در  شود. در اين قسمت دوها آغاز ميطاق
ها وجود دارد: روش اول جاگذاري نحوة جاگذاري قالب

قالب در لبة جرز است. در اين روش چون قالب روي جرز 
تر است. در روش دوم قالب تكيه ندارد، واداشتن آن مشكل

گيرد، به صورتي كه پاي قالب روي به روي جرز قرار مي
ها طاقاريكهنشيند. در همين ابتد نحوة قرارگيري بجرز مي

شود. در روش اول كه قالب به روي جرزها نيز متفاوت مي
طاق با سطح گيرد، رج اول باريكهدر لبة جرز قرار مي
شود. ولي در روش دوم كه قالب داخلي جرز مماس مي

طاق از لبة جرز حداقل نشيند، رج اول باريكهروي جرز مي
فاوت در گيرد. اين تمتر عقب تر قرار ميسانتي 5حدود 

جاگذاري قالب در نهايت به دو روش اجرايي كاربندي 
دهيم شود كه در ادامه آنها را مورد بررسي قرار ميمنجر مي
  ).4و 3(تصاوير 
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ضلعي به روي تخمير (زمينة كار) جهت اجراي پوشش كاربندي (مأخذ: نگارنده).. ترسيم هندسة كاربندي هشت2تصوير

  ي (ديد از باال): قراردادن قالب در لبة جرز. سمت راست و ميان3تصوير
سمت چپ: پس از برداشتن قالب، رج اول با لبة داخلي جرز مماس است (مأخذ: نگارنده).

  : سمت راست و مياني (ديد از باال): قرار دادن قالب در روي جرز4تصوير
ر نشسته است (مأخذ: نگارنده).تمتر عقبسانتي 5سمت چپ: پس از برداشتن قالب، رج اول از لبة جرز حدود 
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  روش اول اجراي كاربندي
پس از جاگذاري و وادار كردن قالب در لبة جرز (روش 
-اول در جاگذاري قالب) بر اساس هندسة كاربندي (هشت

 20×10×5طاق با آجرهاي نيمه (ضلعي) رج اول باريكه
شود. علت استفاده از متر) به روي قالب چيده ميسانتي
كاهش سطح صاف آجر جهت بهتر  نيمه در رج اولآجر 

-چيده شدن آن به روي سطح منحني قالب، و در پي آن كم

تر شدن هرزه مالت در روش پر (ضربي) است كه به 
كند. طاق كمك شاياني ميهمگن شدن رج اول باريكه

آجرچيني رج اول به صورت هشت و گير چيده شده و 
د. پس از اجراي رج شونآجرهاي نيمه در هم قفل بست مي

هاي كنند. رجاول دو رج ديگر در دو سوي آن پرور مي
متر باالتر از رج سانتي 10پرور با آجر كامل و در حدود 

شود تا هم يك پله و اختالف سطح بين رج اول چيده مي
هاي پرور ايجاد شود و هم رج اول جلوتر از اول و رج

   هاي پرور قرار گيرد.رج
هاي بعدي نيز قالب را بر اساس طاقكهجهت اجراي باري

دهند، ولي به سبب هندسة كاربندي در محل خود جاي مي
ها بر اساس هندسة كاربندي، در اين طاقتقاطع باريكه

گذرد. سپس هاي پيشين مي طاق مرحله قالب از زير باريكه
شده از پاكار به روي طاق جديد را طبق روش گفتهباريكه

جديد به   طاق ، و زماني كه باريكهكنندقالب اجرا مي
رج/ پيشين رسيد، به اندازة ضخامت آن (سه  طاق باريكه
شود و ادامة آن پس از متر) رها ميسانتي 18تا  15حدود 

ها شود. در اين نمونهپيشين اجرا مي  طاق ضخامت باريكه
با مالت   طاق ترين اتصال در محل تقاطع دو باريكهبيش

گيرد و هشت و گيرِ آجريِ قابل توجهي در آن صورت مي
ترين علت اين امر اجراي جداگانه وجود ندارد، كه مهم

  .)5(تصوير هاي باربر در كاربندي است  طاق باريكه

  طاق با آجر نيمه. سمت راست و مياني (ديد از باال): چيدن رج اول باريكه5تصوير
با لبة داخلي جرز مماس است (مأخذ: نگارنده).  طاق يكهسمت چپ: پس از برداشتن قالب، رج اول بار
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جديد با مالت گچ و خاك به   طاق ؛ اتصال باريكه طاق . سمت راست، مياني، و چپ: محل تقاطع دو باريكه6تصوير
.(مأخذ: نگارنده) پيشين  طاق باريكه

هاي متر از رجسانتي 10هاي پرور دو سوي آن، رج اول در حدود جو ر  طاق . سمت راست (ديد از باال) و مياني: رج اول باريكه7تصوير
در صورت نياز (مأخذ: نگارنده).  طاق تر باريكههاي ديگر جهت ضخامت بيشديگر جلوتر نشسته است؛ سمت چپ: اضافه كردن رج

مه (ابوالفضل شهدوست استادكار سنتي در . سمت راست: جاگذاري قالب در لبة جرز؛ سمت مياني و چپ: اجراي رج اول با آجر ني8تصوير
(مأخذ: نگارنده).1387المللي امام خميني قزوين، بهار و تابستان حال اجرا). كارگاه كارآموزي مرمت، دانشگاه بين
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ها به ضخامت سه رج و  طاق پس از اجراي تمام باريكه
تر هاي بعدي براي ضخيمشكل گرفتن كل كاربندي، رج

هاي باربر، بنا بر نظر معمار به آنها اضافه  طاق كردن باريكه
). در بعضي موارد پس از اجراي 8تا  6شوند (تصاوير مي

هاي باربر آنها را جهت همگن شدن با  طاق تمام باريكه
كردند. در نهايت نيز همان مالت (گچ و خاك) اندود مي

هاي ساده و تزييني هاي كاربندي با انواع روشداخل آلت
هاي شود. از نكتهراسته و... پر ميجمله خفتهآجرچيني از 

توان به موارد زير اشاره كرد: مهم اجرايي در اين روش مي
متر سانتي 10ها در حدود  طاق . رج اول باريكه1

ها قرار دارد و با سطح داخلي جرز جلوتر از ديگر رج
مماس و در يك خط است و به عنوان هندسة 

- . در واقع خط نمايششودكاربندي از زير ديده مي

دهنده هندسة كاربندي سطح درازاي (نره) آجرهاي 
  هاي باربر است. طاق رج اولِ باريكه

ضلعي از هر رأس زمينه دو . در كاربندي هشت2
شود. نحوة قرارگيري از پاي كار بلند مي  طاق باريكه

دوم به اين ترتيب   طاق قالب جهت اجراي باريكه
  طاق رز، كنار رج اول باريكهاست كه قالب را بر لبة ج

كنند، به طوري كه آجرهاي رج اول اولي وادار مي
  طاقِ دوم درست از كنار رج اولِ باريكه  طاق باريكه

منتهي بايد به اين نكته اشاره شود  شوند.اول شروع مي
دوم در ابتداي كار تا حدي به   طاق كه باريكه

با اضافه كردن اول تكيه دارد اما در نهايت   طاق باريكه
ها و امتداد آن ها تا روي جرز،  طاق ضخامت باريكه

-ها به جرزهاي باربر منتقل مي طاق تر وزن باريكهبيش

).11تا  9شود (تصاوير 
. استفاده از آجر نيمه براي رج اول، به قرارگيري 3

شود. بهتر آجر بر روي سطح منحني قالب منجر مي
كاربندي كه در اين امر به ظرافت و زيبايي كليت 

شود، مانند هندسة كاربندي و نهايت از زير ديده مي
كند. در اين شيوه كلِ هاي آن كمك شاياني ميآلت

شود و بعدها تزييني مانند رسمي جا اجرا ميكار  يك
به آن الحاق نخواهد شد. 

  طاق ؛ سمت مياني: جاگذاري قالب و اجراي رج اول باريكهدوم  طاق . سمت راست (ديد از باال): جاگذاري قالب براي اجراي باريكه9تصوير
هاي باربر به  طاق دوم و برداشتن قالب، سطح درازاي (نره) آجرهاي رج اول باريكه  طاق هاي پرور باريكهدوم؛ سمت چپ: پس از اجراي رج

.(مأخذ: نگارنده) شوندعنوان خطوط هندسه كاربندي از زير ديده مي
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  كار ايوان ورودي شترخان سراي وزير قزوين به روش اول زسازي نيم. با10تصوير
(مأخذ: نگارنده).شود. سطح درازاي (نره) آجر كه به عنوان خطوط هندسة كاربندي از زير ديده مي1

دوم؛ سمت مياني و چپ:   طاق سمت راست: جاگذاري قالب براي اجراي باريكه .11تصوير
اول (ديد از دو جهت مختلف)؛   طاق دوم در كنار رج اول باريكه  طاق باريكهشروع رج اول 

طور كه در تصوير مشاهده دوم (همان  طاق سمت چپ پايين: ادامة اجراي رج اول باريكه
در كنار هم قرار گرفته و از   طاق هاي اول هر دو باريكهشود پس از برداشتن قالب، رجمي

نهايت به عنوان خطوط هندسة كاربندي از زير ديده  شوند و دريك نقطه شروع مي
شوند). كارگاه كارآموزي مرمت، دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، بهار و تابستان  مي

1387 .  
. شروع چيدن رج اول 3دوم،   طاق . قالب جهت شروع باريكه2اول،   طاق . رج اول باريكه1

. (مأخذ: نگارنده)دوم  طاق باريكه
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كه از زير  كاربندي ةخطوط هندس. در اين روش 4
باربر  يها طاق قسمتي از همان باريكهشوند، ديده مي
و بعدها خطوط تزييني مانند رسمي به كار  هستند

 در معموالًالحاق نخواهد شد. به همين علت اين شيوه 
 ،شوداستفاده مي 12 يا 8هندسي ساده مانند هاي زمينه

نياز به ظرافت  علترآلت به هاي پكاربنديدر چون 
هاي معمار را خواستهاين روش  استفاده از زياد

.كندبرآورده نمي

  روش دوم اجراي كاربندي
پس از جاگذاري و وادار كردن قالب به روي جرز 
(روش دوم در جاگذاري قالب) بر اساس هندسة 

با آجر   طاق ضلعي)، رج اول باريكهكاربندي (هشت
متر) به روي قالب چيده تيسان 20×20×5كامل (

شود. سپس دو رج ديگر پشت رج اول و در حدود  مي
شود تا پله و تر از آن اجرا ميپايين مترسانتي 8تا  5

هاي ديگر ايجاد اختالف سطح كمي بين رج اول و رج
  طاق ). براي ساخت باريكه13و12شود (تصاوير 

بعدي، قالب به روي جرز و در كنار رج اول 
گيرد و باريكة دومي به همان اولي قرار مي  طاق باريكه

ترتيب باريكة اولي اجرا خواهد شد، منتهي رج اولِ 
اول (در ارتفاع   طاق دوم از كمر باريكه  طاق باريكه

متري آن) شروع شده و به آن تكيه سانتي 60حدود 
ها و  طاق كند اما با اضافه كردن ضخامت باريكهمي

تر وزن آن به جرزهاي ، بيشامتداد آنها تا روي جرز
). پس از اجراي تمام 14شود (تصاويرباربر منتقل مي

ها به ضخامت سه رج و شكل گرفتن  طاق باريكه
هاي بعد جهت ايجاد ضخامت كليت كاربندي، رج
ها اضافه خواهند شد (ترتيب  طاق مورد نظر به باريكه

اجراي اين مراحل ممكن است در ميان معماران 
د به طوري كه برخي از آنها هر متفاوت باش

را از همان ابتدا با ضخامت مورد نظر اجرا   طاق باريكه
- هاي ديگر را اجرا ميهاي طاقكرده و سپس باريكه

كنند). 

  طاق با آجر كامل. سمت راست و مياني (ديد از باال): چيدن رج اول باريكه12تصوير
تر نشسته است (مأخذ: نگارنده).لبة جرز عقبسمت چپ: پس از برداشتن قالب، رج اول از 
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 تر از رج اولمتر پايينسانتي 8تا  5هاي دوم و سوم حدود . سمت راست (ديد از باال): چيدن رج13تصوير
  شده در آن (مأخذ: نگارنده).پس از برداشتن قالب و پلة ايجاد  طاق سمت چپ: باريكه

اول و دوم به   طاق دوم؛ سمت مياني: باريكه  طاق اول براي چيدن باريكه  طاق نارِ رج اول باريكه. راست: قرار دادن قالب در ك14تصوير
. نكته: در هر دو 1(  طاق تر باريكههاي اضافي براي ايجاد ضخامت بيشضخامت سه رج پس از برداشتن قالب؛ سمت چپ: چيدن رج

تر خود نزديك به هاي پايينها در قسمت طاق شود، به طوري باريكههاي بين جرزها جايي در نظر گرفته ميروش جهت اجراي قوس
  گيرند).پاكار بين اين قوس قرار مي
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هاي آن قابليت نمايش هندسة كاربندي از زير را ندارد؛ سمت مياني: نمايش هاي باربر كه هيچ يك از رج طاق . سمت راست: باريكه15تصوير
- ؛ سمت چپ (ديد از باال): اتصال آجرهاي شبه طاق لوزي در پلة ايجادشده در باريكهشده به شكل شبهدادههندسة كاربندي با اتصال آجرهاي تراش

  هاي باربر. طاق لوزي به باريكه
. رج اول3لوزي، براي اتصال آجرهاي شبه  طاق هاي باريكه. پله و شيار ايجادشده بين رج اول و ديگر رج2باربر،   طاق باريكه .1

راسته (پركنندة . آجرچيني خفته5لوزي براي نمايش هندسة كاربندي، شده به شكل شبهداده. آجرهاي تراش4اي باربر، ه طاق باريكه
.(مأخذ: نگارنده) . حميل (آجر لعابدار)6ها)، آلت

ها با ضخامت مورد نظر و  طاق پس از اجراي تمام باريكه
ه شود كبنديِ كاربندي، مشاهده ميگيريِ استخوانشكل
ها بر خالف روش پيش، از لبة  طاق هاي جلويي باريكهرج

تر نشسته و از يكديگر فاصله دارند. به همين جرز عقب
سبب براي نمايش هندسة كاربندي در اين روش از 

شود كه از پيش به شكل پاباريك آجرهايي استفاده مي
 10لوزي) آماده شده اند (قطر بزرگ آنها در حدود (شبه
- ست). اين آجرها در فاصلة ايجادشده بين رجمتر اسانتي

-گيرند و در امتداد قوسها قرار مي طاق هاي جلويي باريكه

دهندة زنند، و در نهايت نمايشهاي كاربندي دور مي

هندسه كاربندي از زير هستند. براي زيبايي كار دو حميل 
هاي رنگي (آجر لعابدار) نيز در هنگام پر كردن آلت

  ).18تا 15شود (تصاوير سوي آنها چيده ميكاربندي در دو 
روش ديگر براي نمايش هندسه كاربندي، استفاده از جوك 
است. در اين شيوه خط تيزي جوك است كه هندسه 

دهد. اين روش در بسياري از كاربندي را از زير نشان مي
كار هاي نيمتر براي كاربندينقاط كشور مرسوم بوده و بيش

كارها موضوع رسي جزييات اجرايي نيمشود. براستفاده مي
  اي جداگانه است.مقاله
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 فروشان) قزوين (مأخذ: نگارنده).مخروبة حاج سيدكاظم (چرملوزي و حميل (آجرهاي لعابدار) متعلق به كاربندي تيمچه نيمه. آجرهاي شبه16تصوير

به منظور نمايش هندسة كاربندي   طاق لوزي به باريكهل آجرهاي شبههاي باربر و نحوة اتصا طاق . سمت راست و چپ باال: باريكه17تصوير
دار) قرار داده شده است؛ سمت چپ پايين: همان كاربندي لوزي حميل (آجرهاي لعاباز زير. براي ايجاد زيبايي در دو سوي آجرهاي شبه

ده).فروشان) (مأخذ: نگارنمخروبة حاج سيدكاظم (چرمتر. تيمچة نيمهاز نماي نزديك

. اجراي كاربندي هشتي راستة وزير قزوين 18تصوير
ضلعي) به روش دوم (مأخذ: نگارنده). 24(كاربندي 

شده با كاربندي تيمچة حاج هاي بررسيمقايسة نمونه
   محمدقلي (بازار تبريز)

شده با كاربندي تيمچة حاج هاي بررسيساختار نمونه
و قابل تأملي  هاي چشمگيرمحمدقلي تبريز داراي تفاوت

هاي باربر  طاق است. در تيمچة حاج محمدقلي تبريز باريكه
) و 122: 1391كنند (ليليان، از هندسة كاربندي تبعيت نمي

-اي متفاوت از هندسة تزيينات (رسميبر اساس هندسه

كنند. در شوند همديگر را قطع ميبندي) كه از زير ديده مي
هاي  طاق ده، باريكهشهاي بررسياين روش بر خالف نمونه
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گونه محدوديتي از باربر از ابتدا در يك رديف و بدون هيچ
شوند و در پاي كار نيز با يك روي جرز شروع مي

اي كه كنند. در نهايت هندسهضخامت همديگر را قطع مي
بندي به صورت شود، تزيينات رسمياز زير كار ديده مي

و قابل گونه اتصال ساختاري خطوط گچي است كه هيچ
  هاي باربر ندارد.  طاق توجهي به باريكه

شده آورده شد، به هاي بررسيگونه كه در نمونهولي همان
هاي باربر و خطوط  طاق علت ارتباط ميان باريكه

دهندة هندسة كاربندي، معمار براي اجراي  نمايش
ويژه در پاي كار و نقطة شروع محدوديت ها به طاق باريكه

از يك   طاق ترين آن شروع دو باريكههمفراواني داشت كه م
نقطه (يك رأس هندسة زمينه) براي رعايت دقيق هندسة 

كرد اي حل ميكاربندي بود، كه آن را با تدابير ويژه
  ).20و19(تصاوير 

گونه هاي باربر بدون هيچ طاق . در اين نمونه باريكه19تصوير  
كنند. ر را قطع ميمحدوديتي با همان ضخامت خود در پاي كار همديگ

تيمچة حاج محمدقلي تبريز (ماخذ: آرشيو تصويري ميراث فرهنگي 
استان آذربايجان شرقي).

هاي  طاق بندي از هندسة باريكه. عدم تبعيت هندسة رسمي20تصوير  
باربر تيمچة حاج محمدقلي تبريز (ماخذ: آرشيو تصويري ميراث 

فرهنگي استان آذربايجان شرقي).
باربركه از ميان و زير آلت پاباريك عبور كرده است  طاق كه. باري1
شود.بندي كه از زير ديده مي. آلت پاباريك در رسمي2

  گيرينتيجه
ها و جزييات اجرايي كاربندي در از بررسي روش

شود گيري ميشدة معاصر و تاريخي نتيجههاي بررسي نمونه
هندسة كاربندي  هاي باربر از طاق ها باريكهكه در آن نمونه

ترين تفاوت شوند. مهمپيروي كرده و بر اساس آن اجرا مي
هاي اجرايي نيز در نحوة نمايش هندسة كاربندي روش

شود و خود به تفاوت در روش است كه از زير ديده مي
ها  طاق جاگذاري قالب در شروع كار و نحوة اجراي باريكه

باربر   طاقِ يكهها رج اولِ بارشود. در يكي از روشمنجر مي
ها جلوتر است به مثابه هندسة كاربندي از كه از ديگر رج
شود و در روش ديگر آجرهايي كه به شكل زير ديده مي

لوزي) از پيش آماده شده اند و به پاباريك (شبه
كنند، هندسة كاربندي هاي باربر اتصال پيدا مي طاق باريكه

جرهايي كه دهند. در هر دو روش آرا از زير نمايش مي
هاي  طاق دهند به باريكههندسه كاربندي را از زير نشان مي

ها نيز در نمايش  طاق باربر متصل هستند. از اين رو باريكه
در صحيح هندسة كاربندي تأثير بسزايي دارند. براي نمونه 

از يك نقطه (يك   طاق پاكارها به منظور شروع دو باريكه
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آمد كه ه وجود ميهايي برأس هندسة زمينه) محدوديت
اي از جمله نحوة هاي ويژهمعمار آنها را با تكنيك

  طاق جاگذاري قالب براي اجراي باريكة دوم در كنار باريكه
در حالي  كرد.دوم حل مي  طاق اول و شيوة چينش باريكه

كه كاربندي تيمچة حاج محمدقلي (بازار تبريز) داراي 
هاي  طاق اريكهساختاري متفاوت است. در اين كاربندي ب

كنند و بر اساس باربر از هندسة كاربندي تبعيت نمي
بندي (تزيينات) كه از اي جداگانه از هندسة رسميهندسه

شود. به علت همين جدايي شود، اجرا ميزير ديده مي
بندي هاي باربر از هندسة رسمي طاق هندسة باريكه

گونه يچهاي باربر ه طاق (تزيينات)، معمار در اجراي باريكه
ها از همان ابتدا در پاي كار  طاق محدوديتي نداشته و باريكه

  با يك ضخامت همديگر را قطع كرده اند.
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