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  مقاله تهیه راهنماي
  

 باستان ،شناسی مبانی نظري باستان موضوعات تمامی در ،"شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان" هنشری
سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار -هاي نوسنگی، مس شناسی دوره باستان ،سنگی شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه زمین 

گذاري جدید تاریخ ،هاي پیش از تاریخ و دوران تاریخیشناسی مرتبط با دورههاي باستانها و بررسی شدستاوردهاي کاو ،ها به آن
سنجی و فناوري اطالعات در حوزه مطالعات باستان ،هاي پیش از تاریخی و دوران تاریخییابی شده از محوطه و بقایاي سال

شناسی دوران تاریخی (ایالم، ماد، ون تاریخی و مطالعات باستانمت ،شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخیمطالعات باستان
شناسی و قوم باستان ،شناسی و ژنتیکباستان ،شناسیها در باستان اي و جایگاه آنعلوم میان رشته ،هخامنشی، پارت و ساسانی)

 و نرسیده، چاپ به علمی اتنشری در قبالً که را پژوهشی مقاالت شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)باستان
. کند می چاپ وصول اولویت ترتیب به ید،أیت صورت در و پذیرفته داوري و بررسی براي باشد، نشده ارسال ها آن در درج براي یا

 قابل هنشری این در نیز گردیده ارائه علمی هاي کنفرانس و سمینارها در یا پژوهشی هاي گزارش چارچوب در که ییها پژوهش
  .است چاپ و بررسی

  شوند، ضروري است:  هایی که براي چاپ به نشریه ارسال می رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله
 .شود ارسال www.sku.ac.ir/iaejسامانه نشریه به نشانی  طریق ازبراساس فرمت مجله تنظیم و  مقاله، Word فایل -

 وي با مکاتبات کلیه و کند می ارسال نشریه براي را مقاله که است شخصی هدهع بر نویسندگان نام ترتیب و مقاله مسئولیت -
اسامی کلیه نویسندگان  درجنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري باشد،   . در صورتی که مقاله حاصل پایانشد خواهد انجام

  (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
  زمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد. رسیده باشد یا هممقاله نباید به شکل کامل به چاپ  -
وصولی بعد از  هدر این راستا، مقالست. اتحریریه مجله هیأت جلسه  أییدت منوط به از داوريپس پ چااي مقاله برش پذیر -

 خواهد شد. عودتگان دیا نویسننگارش، به نویسنده  هنام شیوه نکردن د و در صورت رعایت وش میدریافت، بررسی اولیه 
  مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

  :مقاله مختلف هاي قسمت شرح و ترتیب
پیشینه و مبانی  ،ها روش و مواد ،مقدمه ،کلیدي هاي واژه ،فارسی چکیده ،عنوان ،مقاله مشخصات برگ شامل ارسالی مقاالت

 (اختیاري)؛ گزاري سپاس ،گیري و نتیجه بحث ،نتایج ،العه)شناسی منطقه یا محوطه مورد مط نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
  .باشد می انگلیسی زبان بههاي کلیدي  هو واژ چکیده ؛ عنوان،استفاده مورد منابع

مقاله در باال، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس  عنوان	نویسندگان فایل	اي جداگانه، در  در صفحه مشخصات مقاله:
علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک به ها شامل مرت آن

)E-mailها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد. ) و شماره تماس مستقیم آن  
 نویسندگان نام ذکر به نیازي عنوان زیر در. باشد می مقاله محتواي کننده منعکس و کلمه 20 در حداکثر مقاله عنوان :عنوان

  .باشد نمی
 کلی گیري نتیجه و آمده دسته ب نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر کلمه، 350 حداکثر تا 250 در مقاله چکیده :فارسی چکیده

  .است پژوهش از

http://www.sku.ac.ir/iaej


 

 

در مقدمه ه همین منظور ب تحقیق یا مشاهده است. بیان کننده سوابق علمی مطالعه، ضرورت انجام و اهدافاین بخش  :مقدمه
انگیزه کار انجام  پایان به و در مقاله مشخص باشدد و ارتباط آن با موضوع وطور مختصر بیان ش هاي قبلی پژوهش به باید زمینه

   شده اشاره شود.
ها و وسایل مورد استفاده به  روشگیري و شرح مواد،  این بخش باید شامل جامعه مورد بررسی، نحوه نمونه ها: مواد و روش

افزار مورد  هاي مشخص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد. روش آماري و نام نرم طور کامل باشد و در صورت لزوم روش
  استفاده نیز بیان شود. 

  سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه)شنا پیشینه و مبانی نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
ها و نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال ارائه شود و فقط از یکی از موارد یاد شده  داده نتایج:

گیري از حروف مخفف در  گیري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد. در صورت بهره براي ارائه اطالعات بهره
گیري شده، تمامی این مقادیر باید بر  آن در متن آورده شود. در صورت اشاره به مقادیر اندازهتصاویر یا جداول حتماً کلمات کامل 

ها و به صورت  ها باشد و واحدها به صورت حروف خالصه شده آن گان آن هاي ده المللی یا ضریب اساس سیستم استاندارد بین
Italic .کرد استفاده ها شکل ترسیم یا و ها جدول تهیه راهنماي عنوان به توان می  نشریه این در مندرج مقاالت از آورده شود.  
گیري  هاي مهم و تازه تحقیق و نتیجه شود جنبه هاي مهم نویسنده یا نویسندگان آورده شود. تأکید می در این بخش یافته :بحث

ها با سایر منابع و  تفاوت یا تشابه یافتهها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود. علل  حاصل از آن نقل شود. داده
  هاي جدید بیان، توجیه و پیشنهادها ارائه شود. تحقیقات بیان گردد. در پایان بحث در صورت لزوم فرضیه

 آن احتمالی) کاربردهاي یا( کاربرد ذکر و گیري کلی از پژوهش صورت خالصه، در چند خط نتیجه  در این بخش به گیري: نتیجه
  گردد. ه میئارا

 اشخاص کلی طور به و نهادها، و ها سازمان اشخاص، معرف کلمه، 50 در حداکثر بخش این نیاز، صورت در :گزاري سپاس
  .باشد  آنان از قدردانی و تشکر و پژوهش انجام در ثرؤم حقوقی و حقیقی
براي  وباشد  درآمده علمی مجالت از ییک در مندرج مقاله یا کتاب صورت به قبالً باید مقاله متن در شده اشاره منابع :منابع

: 1389 همکاران، و نسب وحدتی(» و شماره صفحه سال، نویسنده نام« ید بابا متن در ارجاع نحوه. باشد دسترسی قابلنویسنده 
 اشاره بعمنا از صرفاً باید مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع فهرست .باشد) 51: 1391و خسروزاده،  54: 1386؛ ساریخانی، 21

 هاي شماره از یک هر در رفته کار به روش یا زیر هاي مثال برابر نویسنده، نام الفباي حروف ترتیب به و شمارهبا  داشب متن در شده
   .شود می آورده خارجی منابع آن دنبال به و فارسی منابع ابتدا ،باشد شده تهیه هنشری این

انتشارات وزارت  ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگیشناسی (جلد اول)،  ، تئوري و عمل در باستان1380علیزاده، عباس،  .1
  ، تهران.فرهنگ و ارشاد اسالمی

الدین خرازي و الهه حجازي، انتشارات  شناسی شناختی (ویراست چهارم)، ترجمه سیدکمال ، روان1387استرنبرگ، رابرت،  .2
 سمت، تهران.

حلیل نقش ت، 1390، جواد نیستانیو  شهیدي خطیب حمید ،نسب تیحامد وحد ،محمود حیدریان ،مهدي کوهپر، سید موسوي .3
هاي جغرافیاي طبیعی  پژوهشی پژوهش-هاي باستانی استان مازندران، مجله علمی عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه
  .1390بهار  75دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، شماره 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
ه ب نتایج ها، روش هدف، ترتیب شامل  به باید کلمه 600 حداکثر تا 500 در مقالهانگلیسی  چکیده :انگلیسی زبان به چکیده

  .باشد پژوهش از گیري نتیجه و ، بحثآمده دست
 .هستند انگلیسی زبان به »کلیدي هاي واژه« املک برگردان ها واژه این :انگلیسی زبان به کلیدي هاي واژه

  .باشد صفحه  20باید  حداکثر تعداد صفحات با رعایت فرمت مجله (شامل چکیده انگلیسی): تعداد صفحات
  نویس در انتهاي مقاله بیاورید. ها و توضیحات اضافی را به صورت پیالزم به ذکر است در صورت نیاز معادل التین برخی واژه



  پیش از اسالم شناسی ایران جستارهاي باستان نشریه
 )93-79( 1395پاییز و زمستان / 2/ پیاپی 2/ شماره 1جلد 

 
 
  
  

 جانیمحوطه نوش يدوره ماد: مطالعه مورد يمون در معماریتناسبات و نظام پ یبررس
  

 4م خدابندهیمرو  3يفاطمه جوانمرد، 2ان منصوریصاحب محمد، 1*کاظم مالزاده
  
 

  دهیچک
  
 ،سته استيکه شا گونه آنران يا يدر معمار متأسفانهدارد که  يدر مطالعات معمار يا ژهيگاه ويجا يمون و تناسبات معماريپ

 يها دورهاز  يکي عنوان بهاست. دوره ماد  تر پررنگار يران بسيا يخيتاردوره  نهيزمت در ين وضعيست. اا شدهن  پرداختهبدان 
 يمون آن پژوهشيمورد تناسبات و نظام پ در تاکنوناست که  يدر معمار يديجد يها ها و طرح وهيش ران، منشأيا يخيمهم تار

 اجراو  ين راستا طراحيماد وجود دارد. پژوهش حاضر در ا ين بخش از معماريا خصوصدر  يابهامات اساس انجام نگرفته و
دوره ماد، محوطه  يمعمار يايان بقايکند. از م يين دوره را شناسايدر ا استفاده موردمون و تناسبات يو تالش دارد پ شده
 يسازد، لذا مبنا ين دوره فراهم ميا يمطالعات معمار يبرا يتر مناسبار ينه بسير خود، زمينظ يب يل ماندگاريجان به دلينوش
ده شده است. در پژوهش حاضر بعد از مطالعه ين دوره بر اساس آن سنجيا يمعمار يايگر بقايو د قرارگرفتهپژوهش  ياصل

مون با استفاده از يتناسبات و نظام پ يگزارش کاوش و مدارک موجود، به بررس يق و بررسيدق يها يريگ و اندازه يدانيم
 يمشخص يها دهد که نسبت ينشان م آمده  دست  بهج ياست. نتا شده پرداخته يل آماريو تحل) Matlab( اتوکد و متلب افزار نرم

با  سهيمقا قابلجان ينوش ينسبت طول به عرض انبارها وجود دارد. مثالً ها آنلف مخت يها ن طول و عرض بناها و بخشيب
 يمون خاصيماد از پ يعماردر م رسد ين به نظر مي. همچناست ۰۲/۵ ها آنن نسبت يانگيتل قبه است و م يانبارها

 ۲۰شود و معادل  يده مي) ديميقد يو معبد غرب ي(قلعه، معبد مرکز جانيمحوطه نوش ياصل يکه در بناها شده استفاده
  است. متر يسانت

  
 .تپه جانينوشماد،  يمعمارپيمون، تناسبات معماري، : يدیواژگان کل
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  مقدمه
 يريگ هانداز يبرا استاندارد يها ستميوجود س

مختلف  يها در دوره يحجم و ي، وزنيطول يواحدها
 انين ميدر ا است.بوده  يانسانجوامع  اتياز ضرور يخيتار

 ،يمهم جوامع انسان يدستاوردهااز  يکيبه عنوان  يمعمار
ز تناسبات يو ن تر خود متکاملدن به مراحل يرس يبرا

و  يريگ اندازهخاص  يها ستميس استفاده از ازمندين ،ييطال
ناصر و ع ،ها ن بخشيب تناسب يبرقرار يبرا ييها مونيپ

مون به يتناسب و پ ساخته شده است. يمختلف بنا ياجزا
 يا ژهيگاه ويجا يخود، در معمار يبخش ت انتظاميل ماهيدل
 يها معماران تمدن توجه مورددور  يها و از گذشته رددا

ات و هندسه در ياضياست. استفاده از ر گرفته قرارمختلف 
مون در لغت به يپه است. ين راستا قابل توجي، در ايمعمار
 يها انداماست که تناسب  يارياندازه و مع يمعنا

و  يطرح، تناسب، استوار يدرست نظر ازساختمان را 
و با استفاده از ). ۸: ۱۳۶۴  (قزلباش، کند يمن ييتع ييبايز

 نظر ازن صورت ممکن يبهتر در بنا يها اندامآن اجزا و 
ف موجود ي. در تعارخورند يموند يبه هم پ يياو کار ييبايز
د که در وش يگفته م يکسانيخرد و  يها اندازهمون به يپ

 است شده  استفادهکه بدان بود،  يازين درخور جاهر
ن و ياس معيمون را اندازه و مقيا پي) و ۱۳: ۱۳۸۷ ا،يرني(پ

(فالحت و  شود يماند که در طرح تکرار  دانسته يمشخص
 يمون در خلق اثريپ جهينت در ).۳: ۱۳۹۰  ،يمحمد

  .کند يمبه معمار کمک  و کارا کوينتناسب، م
و  ، مدولمونيپ ،يريگ ستم اندازهيسخصوص در 
 مطرح است: ياالتؤس گريکدي باها  و رابطه آن تناسبات
؟ و ستيو مدرن چ يسنت يريگ اندازه يها ستميتفاوت س

ثر واقع ؤم يتواند بر معمار يها م ستمين سيچگونه تفاوت ا
و  ست؟يچ يريگ ستم اندازهيمون با سيرابطه پشود؟ 

ا تناسبات در يتناسب و ؟ با مدول دارد يچه تفاوت مونيپ
تفاوت ک ي يسنت يريگ اندازه يها نظامست؟ يچ يمعمار
ک يستم مترير سيد نظيجد يريگ اندازه يها نظامبا  ياساس
ها عموماً برگرفته از  ، اندازهيسنت يريگ در نظام اندازه .دارد

موجب  ها و لذا استفاده از آن است يانسان يها اندازه ابعاد و
 يها ستمياما س شود. يم يکارکرد بهتر اثر معمار

ش نور در ياميمسافت پ يکه بر مبنان، ينو يريگ اندازه
با ابعاد  يچ ارتباطيشده، ه يريگ زمان محاسبه و اندازه

 يمنجر به ناکارآمد تواند يم رو نيو از ا ندارد يانسان
مون با يصوص رابطه پاما در خ. شود يمعمار يکرد عمل

  ستم انتظاميک سيون ميپ ؛د گفتيبا، يريگ ستم اندازهيس
ست که ا ياست که مختص معمار يتر شرفتهيپ يبخش
، ساخت، تعامل يدر طراح يد فراوانيو فوا ييکارا

 عنوان  بهمون ين پيا بنابرد دارد. يسازندگان و نظامات تول
ک اصل يبنا همواره  ييبايو ز يق در استواريدق ياريمع

از آن  يرويو پ شود يممحسوب  يدر معمار ياساس
ن يبنا از ب يناکارآمد معمار را در خصوص ينگران هرگونه

مون منجر به کاهش ياستفاده از پ عالوه به. برد يم
ساختمان  يها اندامو همسان نبودن  ها اندازه يگوناگون

ستم يس ياسالم يمثال در معماربه عنوان . شود يم
متر) و در  يسانت ۶۶/۶( اس خرد، گرهيدر مق يريگ اندازه

گره  ۱۶متر) معادل  يسانت ۶۶/۱۰۶تر گز ( بزرگ ياسيمق
 ،ستا يکه مختص معماربا توجه به آنمون ي. اما پاست
ستم يشود که از همان س يمحسوب ممستقل  ينظام

، طبق مطالعات صورت گرفتهکند.  ياستفاده م يريگ اندازه
از دو  معموالً يران در طراحيدر ا يمعماران دوره اسالم

کوچک  موني، پاند کرده يمون بزرگ و کوچک استفاده ميپ
مون بزرگ معادل يمتر) و پ يسانت ۲/۹۳( گره ۱۴معادل 

مون کوچک ياستفاده از پ .استمتر)  يسانت ۱۲۰( گره ۱۸
ا يبا کارکرد روزمره  يمعمار يدر ساخت فضاها معموالً
ن ينش حاکم يساخت فضاها يمون بزرگ برايو پ يمعمول
نکته  کاربرد داشت. المنفعه عام يز بناهايو ن ها کاخچون 
. به عنوان استمون يپ يان کارکرد اصلين مير امهم د

مون يک پيبه ابعاد  يشطرنج يا مثال چنانچه شبکه
ن شبکه منطبق يا يرو يرانيک خانه ايپالن  م شود ويترس
ها منطبق بر  وارهيجرزها و د يد که تماميم ديهخوا ،شود

 نيشود ا يبکه خواهد بود و آنچه که حاصل مخطوط ش
و  استمون ياز پ يمضرب يهمگ يخال يهافضا است که

کارکرد بنا ست، ا يمون کامالً منطبق بر ابعاد انسانيچون پ
که  مون کوچکيرد. در نظام پيگ يشکل م يعال يبه صورت

ر افراز ي، ناگزاست) مونيپک ي( گره ۱۴ درگاه برابر يپهنا
نجا معمار يدر ا واقع در. شد يم مون)ي(دو پ گره ۲۸آن 

ن افراز ممکن را يمون بهتريدنبال کردن نظام پتنها با 
و  ي(انصار آورد يمبه دست  ياز به محاسبه دستيبدون ن

 عنوان به تنها نهمون ياستفاده از پ). «۵۴: ۱۳۹۰گران،يد
 ها اتاق يدرازا، پهنا و ها ستون يه در طرح، جايپا يا اندازه

نجره خت نما، در، پيو راهروها اثر دارد، بلکه افزون بر آن ر
ش از همه در يو ب کند يمرا روشن  ها آنو تناسبات 

 مورد ها خانهو گنبد  ها تاق، ها وانيا، ها درگاهپوشش 
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). معماران همراه با ۱۰۵: ۱۳۸۳ ا،يرني(پ »است استفاده
، موفق ها اندازهو  ها انداممون و تکرار آن در ياز پ يريگ بهره

دو  چيشدند. ه يم يمختلف و متنوع يبه خلق بناها
ک يو هر  آمد ينم درکسان و مشابه از کار ي يساختمان

از  ها آنخاص خود را داشت؛ هر چند در خلق  يژگيو
  باشد.  شده  استفاده يمون مشابهيپ

مدول که د گفت: يمون و مدول بايدر باب ارتباط پ
 هونان و روم بيک يکالس يمارت تناسبات در معيرعا يبرا

مون ين ضابطه مشابه با پيتر کيرفته، به ظاهر نزد يکار م
وجود دو  نين ايب ياست؛ لکن در عمل اختالفات چند

 در نظر آن يکه حجم کل يخلق اثر ي. معمار برادارد
 موجود، محاسبه و ياس با بناهاياست، طول مدول را در ق

ش يتناسبات مقرر پ يبه پا کند و پس از آن پا يمشخص م
ساختمان در مقام  يها به ناچار ابعاد تمام قسمت و رود يم

ا بزرگ ي، کوچک ک نسبتيها به ر بنايسه با سايمقا
اس ي، فاقد مقزان شدهير بنا خارج از ميناگز شوند و يم

  .)۳۸۲: ۱۳۹۰، ي(ابوالقاسم گردد يم يانسان
 :د گفتيز باين يدر معمارمبحث تناسب در خصوص 

 ين اجزايب ياسيو ق يتناسب عبارت است از رابطه نسب«
: ۱۳۹۰ گران،يان و دي(بمان »ک عنصري يمختلف و تمام

ان اضالع بزرگ و يم روابط  بهن تناسبات ي). همچن۱۵
: ۱۳۹۵  ،يموري(ت اطالق شده است يکوچک اشکال هندس

ک يز به يان اندازه دو چيبا سنجش م ،). در تناسب۹
ن ين ايب  نسبت يرابرکه به ب ميرس يمنسبت خاص 

 صورت به توان يم. تناسب را شود يمتناسب گفته ، ها اندازه
به دست آورد.  ياضيق محاسبات ريا از طريو  يبصر

 ددار يا ژهيوار يت بسياز اهم يمبحث تناسبات در معمار

آن،  ازيموردنمعمار پس از انتخاب نوع بنا و عناصر  که چرا
ک ابعاد هر يکايد آورد که يرا پد ياس مناسبيد مقيبا

ن حالت ممکن يرا در بهتر ها آنن يمتقابل ببخش و رابطه 
  ). ۱۵: ۱۳۸۰ر،ي(کر رديدر نظر گ

توان گفت که هدف  ين بخش ميا يبند جمع عنوان به
مون و تناسبات در ساخت بنا، ياستفاده از نظام پ ياصل
ان ياحساس نظم و تناسب مشتر، يب ييکاراد آوردن يپد

. استک اثر و متناسب بودن کل اثر يمختلف  يها بخش
در مبحث هنر و  يمهم سرفصلمون و تناسبات ين پيبنابرا

مکمل هر طرح  ينوع بهو  شود يممحسوب  يمعمار
  و اجراست. يدر مرحله طراح يو هنر يمعمار

  
مون و تناسبات در یخچه استفاده از نظام پیتار

  يمعمار
 ينه کهنيشيپ يدر معمار و تناسباتمون ياستفاده از پ

ان با الهام از يمصر ياز سون بار يظاهراً نخست و دارد
 موردبشر،  يمتنوع آن بر زندگ يها حالت ريتأثآسمان و 

را به الگو گرفتن از  ها نسبتن يا ها آنقرار گرفت.  استفاده
در ). ۷: ۱۳۸۱ ،انيبمان( دندينام» ياله يها اندازه«آسمان، 

 يريگ اندازه يق و ابزارهايدق يريگ اندازه يمصر از واحدها
ره يو غ ي، معماريعمران يها در پروژه يو فلز يچوب

. در (Lepsius, 1865: 19) شده است  ياستفاده م
 ين ابزارهاياز ا يبعد تعداد يها دوره يها کاوش
  انگشت، يها واحدها آن ياند که رو شده کشف  يريگ اندازه

 )۱(شکل  بودند  شده مشخصکف دست و پا با دقت 
(Scot, 1945: 71).  

  

  
  (Scot, 1945: 71) مکشوفه از مصر يریگ اندازه يابزارها -1شکل 

  

مثل  يمون در ابتدا بر اساس تناسبات انسانينظام پ
(اندازه انگشت وسط  کف دست، مچ، ذراع  اندازه انگشت،

که مقدار  شد يمره محاسبه يدست تا آرنج)، پا، گام و غ
مون يک پيخود معادل  واحدهان ياز ا کدام هراز  يمشخص

ه در يپا ياه مونيکه پ ۱ مثال در جدول يگر بود. برايد

 ۴برابر با  دست  کف  مونيدهد، پ يمصر را نشان م يمعمار
کوچک و خرد  يها اندازه يشتر برايانگشت است که ب

کف  1⅓ز معادل ين مشت  کيمون يکاربرد داشته است. پ
 يها اندازه بهز يمون نيهر پ دهد يمدست است که نشان 

مثال طول  ياست. برا شده يمم يتقس ¾و  ⅓، ½ خردتر
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مون محاسبه يپ 2½ يوناني يدر معمار متر يسانت ۵۰/۱۱۲
ونان ياز مصر به  ياله يها اندازهن يا ).۲ (جدول شود يم

ز ين يکرتراشيدر پ يا کرد و در آنجا عالوه بر معمارديراه پ
. آمد در ييتناسبات طال صورت  به تينها درو  شد استفاده

مدول  عنوان  بهباستان قطر ستون را  يها يرومو  ها يوناني
، سرستونه آن اندازه بدنه ستون، يو بر پا بردند يمبه کار 

را به دست  ها ستوننما و فواصل  يشانيستون، پ هيپا
 ۱۶۲۵در سال  ).۲: ۱۳۹۰، ي(فالحت و محمد آوردند يم

مکشوفه از  يوناني  ام فرمور به مطالعه نقش برجستهيليو .م
بوده  يآل انسان دهيپرداخت که نماد ابعاد ا) ۲(شکل  هيترک
 يگر آثار هنريو د يکرتراشيها و پ ان در ساخت بنايونانيو 

که شامل انگشت، کف دست، ذراع و   ن ابعاد استانداردياز ا
). در Jones, 2015: 50( اند کرده ياستفاده م ،شود يپا م

ره يدر جز يگريز نقش برجسته مشابه دين ۱۹۸۸سال 
چند از نمونه  ) که هر۳(شکل  داشدهيپونان يس يساالم

 ياز واحدها يقيتر است اما اطالع دق ن ناقصيموزه آشمول
ونان، يعالوه بر  ).Ibid( دهد يونان به دست مي يريگ اندازه

و  يپمپ ياز شهرها مانده جا  به يروم يها مطالعه نقشه
ها  يدهد که روم ي) نشان مHerculaneum( وميوالنيهراک

 يطراح يبرا يق انسانيدق يها ابعاد و اندازه ز ازين
  ).Jones, 2012: 2( اند هدکر يم استفادهخود  يشهرها

  

 
  ( Dilk, 1988: 6) است شده  دادهانگشت، کف دست، ذراع و پا نشان  یکه در آن ابعاد استاندارد انسان یونانینقش برجسته  -2 شکل

  

  
 شده  دادهانگشت، کف دست، ذراع و پا نشان  یس که در آن ابعاد استاندارد انسانیره ساالمیطرح نقش برجسته مکشوفه از جز -3شکل 

  )(Jones,2015: 5  است
  

ز، در ين نيالنهر نيمون در بيمدارک استفاده از پ
شهر بابل و ) واقع در E-sagil( ليسگ -يا ي محوطه

 ,George( استشده  مطالعهد يمربوط به دوره بابل جد

که  آمده  دست  به ين محوطه الواح گلي). در ا176 :1995
 يوار بناهايابعاد معابد و د نهيزمدر  يقيار دقياطالعات بس

 دست  بهدهند. با مطالعه اطالعات  يه مئارا ،شده ساخته
ابعاد بر اساس  نيکه ااست عتقد من محوطه يحفار ا آمده 

، لذا در آمده  دست  بهن دوره يا يها اندازه استاندارد خشت
قلعه  يوارهاينما تا ابعاد د يپلکان يبندها نجا از پشتيا

 ,George( کرده است يت ميتبع يمون خشتياز پ يهمگ

ن ينورتا در ايمثال طول معبد ن عنوان به). 177 :1995
 ۳۳-۳۰ن يب(طول هر خشت  خشت ۸۳ اندازه بهمحوطه 

 اندازه به کدام هرز ينما ن يبندها در نوسان است) و پشت
ن يرسد که در ا ين به نظر مين چنيسه خشت است. بنابرا

 مون استاندارد استفادهيعنوان پ  محوطه از ابعاد خشت به
ن نظام يچن  نيشده است که احتماالً سابقه استفاده از ا 
ن وجود داشته است. يالنهر نيز در بين نيا از  شيپ يمونيپ

  مون ياز پ ها آنت يمختلف نما و تبع يها بخش ۴در شکل 
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  دهد. يرا نشان م يخشت
  

  
  )George, 1995: 184( مختلف نما يها در بخش کاررفته به يها ل، تعداد خشتیسگ يمحوطه ا ياط مرکزیح یوار شمالید -4شکل 

  
 يا مطالعات گسترده .م۱۹۲۸کرفتر در سال ران يدر ا

د انجام داد و يجمش تخت يبناها يها ابعاد و اندازه يرو
 صورت بهن بناها ارائه و ياز ا يقيدق ينقشه و بازساز

 دکراشاره  مورداستفادهمون يمختصر به تناسبات و نظام پ
از  ياريکند در بس يکرفتر اشاره م ).۱۱۹: ۱۳۸۸(کرفتر، 

سرا، ضخامت  حرم يبخش جنوب يوارهايد جمله ازها  بخش
بوده  يخشت استاندارد هخامنش ۵/۴و  ۴ اندازه بهوارها يد

 صورت بهکل رف يما). پس از کرفتر، ۲۴(همان،  است
 يهخامنش يمون در معماريپ يبه بررس تر گسترده

ذراع، پا، کف دست و  يها مونيپرداخته و ضمن اشاره به پ
به دست  هرکدام يرا برا ير مشخصي، مقاديانگشت شاه
از  متأسفانه). ۱۱۵: ۱۳۸۱(رف، )۳ (جدول آورده است

 يو ساسان يدوره اشکان يمون و تناسبات معمارينظام پ
ر مطالعه يدوره اخنه يزمدر ست. يدر دست ن ياطالع چندان

گرفته اسر صورت ين يتاقتناسبات چهار يرو يمحدود
   ).۱۵۳: ۱۳۸۸ (گدار، است

در  استفاده موردمون يدر ارتباط با تناسبات و پ
در دست  يشتريار بيران اطالعات بسيا ياسالم يمعمار

ران از اعداد يا ياسالم يمثال در معمار ياست. برا شده  استفاده يرانيا ييعنوان تناسبات طال به 2√	و	3√
ن به نظر يچن). ۲۰۷: ۱۳۹۴ گران،يآباد و د (زرج است

در دو  يرانيا يستم تناسبات در معماريکه س رسد يم
 شوند يم يبند طبقه يرانيمون اين و پيدسته تناسبات زر

 يز بر مبنايمون نيو پ 2√	و3√ن شامليکه تناسبات زر
  ).۲۱۱(همان،  شود يمن ياعداد و تناسبات بدن انسان مع

ونان ي يمعمار وامدارز که يدوره رنسانس ن يدر معمار
 يريناپذ ييجداو روم باستان بود، تناسبات و مدول بخش 

و بود. در آغاز يچون پاالد يمعماران مشهور ياز طراح
مشهور  دان ياضير، معمار و  هيز لوکوربوزيمدرن ن يمعمار

و  ييقرن نوزدهم، مدوالر خود را بر اساس تناسبات طال
). ۱: ۱۳۹۰ ،ي(فالحت و محمد قرارداد يانسان يها اندازه

مون بر اساس يک پي )Kanji( يز کنجيدر ژاپن ن
 يد که به نام تاتامکرجاد يا يريحص يها يبند شبکه

ن نظام تحت عنوان يا ياسالم يمعروف است. در معمار
 ييستايارش و اي، نييبا کارا يميمون که ارتباط مستقيپ

در  ياله يها . استفاده از اندازهشود يم يبنا دارد معرف
ونان باستان و استفاده مجدد از يدر  ييتناسبات طال  مصر،

ژاپن،  يکهن در معمار يها در دوران رنسانس، نسبت ها آن
دوره مدرن،  يدر معمار مدوالرران و يا يمون در معماريپ

مون و تناسبات ين مدعا هستند که نظام پيشاهد ا يهمگ
 مورداستفادهجهان با شدت و ضعف  يهمواره در معمار

جاد انتظام و يا يک اصل مهم همواره براي عنوان بهبوده و 
 شده است. يح هر طرح به کار گرفته ميصح ياجرا

  
  )Ibid: 5( مصر يه در معماریمون پایپ -1جدول 

 مصر يه در معماريمون پايپ

۸۷/۱ انگشت  cm 

۵/۷  کف دست  cm 

 cm  ۴/۲۵  يشاه يپا

 cm  ۴/۵۲ يذراع شاه

  
برحسب  یباستان يها تمدن يمون در معمارینظام پ -2جدول 

  (Lelgemann, 2004: 4)ذراع 
 برحسب ذراع يباستان يها تمدن يمون در معماريپ

  cm ۴۵ وناني
  cm ۴/۵۲ مصر
  cm ۶/۴۹ بابل

 cm ۱/۵۲-۲/۵۲ )يران (دوره هخامنشيا

  
  )Roaf, 1978: 68( یهخامنش يه در معماریمون پایپ -3 جدول

 يهخامنش يه در معماريمون پايپ

۲/۲ انگشت  cm 

۷/۸ کف دست  cm 

٧/٣٤-٨/٣٤ پا  cm 

 cm ۱/۵۲-۲/۵۲  ذراع
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  نه پژوهشیشیپ
مون و تناسبات در ينظام پ نهيدرزمها  ن پژوهشينخست

صورت گرفته است.  يدوره هخامنش يبناها يران، رويا
 يخود به بررس يها يدر بررس .م ۱۸۹۰والفوا در سال يد

: ۱۳۸۸ (کرفتر، د پرداختيدر تخت جمش يارش شاه
در  .م ۱۸۹۱) در سال Babin.C( نيباب ي). پس از و۲۹

نقش رستم، استخر و  يبناها يوالفوا، رويه دينظر يراستا
ارنست (همان).  دهد يرا انجام م يد مطالعاتيتخت جمش

ات خود دو واحد يدر فرض .م ۱۹۱۰هرتسفلد در سال 
وش اول يش و پس از داريدوره پ يمعمار يمون را برايپ

کرفتر مطالعات  .م ۱۹۲۸(همان). در سال  کند يمحاسبه م
د يمون و تناسبات در تخت جمشيپ يرو يتر ار جامعيبس

کل رف به يما .م ۱۹۸۰ ). در سال۳۰(همان،  انجام داد
د يدر کاخ تچر و تخت جمش يهخامنش يها مونيپ يبررس

در  يهارد ،روندن يدر ادامه ا ).Roaf, 1978: 69( پرداخت
 قرار مطالعه مورداسر را ين يتناسبات چهارتاق ۱۳۷۶سال 

 نامه انيپادر قالب  يافهم و )۱۵۳: ۱۳۸۸(گدار،  داد
و تناسبات نقوش برجسته  يارشد، فرهنگ بصر يکارشناس

 ،ي(افهم هداد قرار موضوع پژوهش خودد يجمش تخت
 ياديهندسه بن ييو شناسا يدر بررس ي) و محب۵۰: ۱۳۸۵

ات و ياضير يصورت کل د، بهيدر نقوش برجسته تخت جمش
، ي(محب دکر ين مجموعه را بررسيدر ا رفته کار بههندسه 
خود به  نامه انيپاز در قالب يمهاجروطن ن ) و۱۵: ۱۳۹۱

د يتخت جمش يدر معمار يتناسبات هندس يبررس
  ). ۳۰: ۱۳۹۱ (مهاجروطن، ه استپرداخت

 يها پژوهش يدوره اسالم يمعمارنه يزمدر 
دوره  يشناخت معمار يصورت گرفته که برا يارزشمند

هنجار «در مقاله  يف ابوالقاسمي، لطراهگشاست يخيتار
را  ياز طراح ي، نظام»رانيا ياسالم يمعمار يابي شکل

استفاده  يخاص يها زهسازد که در آن از اندا يمطرح م
در  لبريدونالد و). ۳۸۰: ۱۳۹۰، ي(ابوالقاسم شده است يم

اشاره دارد  »يلخانيران در دوره ايا ياسالم يمعمار«کتاب 
 يارهايدر مورد معق يعدم اطالع دق رغم يکه عل

آن دوره  ي، در کتب خطيلخانيدوره ا يمعمار يريگ اندازه
شده گز ذکر  يريگ واحد اندازهو  ها ثبت نابعاد ساختما گاه

وصاف  تو، چنانکهيمقبره اولجا يها سه اندازهيا. از مقاست
رسد که گز در  ين به نظر مي، چنيقيذکر کرده و اندازه حق

از  يمطالعه ابعاد تعدادمتر بوده است.  يسانت ۲۵حدود 
 ۲۶ عدد ن بنا مضربيچند دهد که ابعاد يبناها نشان م

لبر، ي(و بوده است يار کميبس هدمانيمتر با باق يسانت
۱۳۹۳ ،۴۸(.  

 يروش طراح يبه بررس پژوهش خوددر  يفرامرز پارس
براساس پرداخته است.  رانيا يسنت يپالن در نظام معمار

ک واحد تکرار شونده است که ابعاد يمون يپن پژوهش يا
باشد. بوده  مختلف بنااز ابعاد  يست مضربيبا آن 

ا خشت ي ما آجر يمعمار ين واحد ساختمانيکوچکتر
ب پنج يمتر. ترک يسانت ۲۵ تا ۲۰ن يبا ابعاد ب يمربع است؛
متر به وجود  يسانت ۱۲۵تا  ۱۰۰ن يب يتواند عدد يآجر م

ن حدود باشد. يدر هم يتواند عدد يمون ميپس پ .اورديب
دهد  يز نشان مين يرانيا يخيتار يناهامون در بيپ يبررس

و اغلب  ر بودهيمتر متغ يسانت ۱۴۰تا  ۹۰ نين عدد بيا
 )۵(شکل  متر بوده است يسانت ۱۱۰ به کينزد يعدد

  .)۷۲، ۱۳۹۱، ي(پارس

  

  
  )74، 1391، ی(پارس مونیپ نظام شکل گرفته بر اساس يالگوها -5شکل 
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گلرو نجيب اوغلو در کتاب خود به طومارها و مدارک 
دهند  کند که نشان مي متني و تصويري متعددي اشاره مي

با ابعادي خاص در طراحي معماري مورد  شبکه شطرنجي
استفاده بوده است. از جمله مينياتوري مربوط به قرن دهم 
هجري که در آن معماري تصوير شده که تخته رسمي با 

خواهد  ) و مي۶بندي شطرنجي به دست دارد (شکل  شبکه
گوشه بر آن ترسيم کند. اين شيوه در ايران تا  باغي راست

  ).۱۱: ۱۳۷۹شته است (نجيب اوغلو، دوره قاجار تداوم دا
  

  
تخته رسم شطرنجی. قسمتی از یک نقاشی مینیاتور  -6شکل 

  )1379مربوط به قرن دهم/ شانزدهم (نجیب اوغلو، 
  

هاي ترسيم شده  ها و پالن طومارهاي ديگري با طرح
بر زمينه شطرنجي از آسياي ميانه به دست آمده است 

  ).۱۳: ۱۳۷۹(نجيب اوغلو، 
اي نسبت طول به عرض  پوراحمدي در مقالهمجتبي 
هاي سنتي يزد مورد مطالعه قرار  ها را در خانه حياط و اتاق

است که تأکيد بر کاربرد چهارچوب   داده و نتيجه گرفته
هندسي پنهان (مستطيل طاليي پيرنيا) در اين 

ها دور از انتظار است و مطالعه نشان داده که  ساختمان
کوشيدند تا نسبت ابعاد فضاهاي  يها م طراحان اين خانه

اي نزديک نگاه  هاي حسابي ساده مهم خانه را به نسبت
). اين رويکرد حسابي در طراحي پالن با ۷دارند (شکل 

شود  مراجعه به برخي شواهد تاريخي نيز تأييد مي
). رد وجود رويکرد هندسي و ۶۹، ۱۳۹۰(پوراحمدي، 

يد مطالعات نجيب اثبات وجود رويکرد حسابي، در واقع، تاي
اوغلو، پارسي، بهپور و ساير کساني است که مسئله وجود 

ها را تأييد  شبکه شطرنجي (پيمون) در طراحي پالن
  اند. کرده

آباد و همکاران او نيز کاربرد اصول هندسه و  زرج هاشمي
تناسبات طاليي را در معماري مدرسه شوکتيه مورد 

  ).۲۰۷: ۱۳۹۴يگران، آباد و د زرج مطالعه قراردادند (هاشمي

  
  )72، 1390، يزد (پوراحمدی يها ها در خانه اتاقها و  اطیتناسبات ح یبررس -7شکل 

  
  ماد يمعمار

يک واحد  عنوان  بهکه  يمدت کوتاهحيات  رغم يعلها  يماد
 يرگذاريتأثمختلف  يها سياسي مستقل داشتند، در زمينه

هم در سطح منطقه  ريتأثداشتند. اين  يدار دامنهوسيع و 
 ها آن ياست. در بحث معمار يبررس قابلاي  منطقهو هم فرا
را  يباً استاندارديسبک مشخص و تقر ها آن رسد يبه نظر م
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و تا  افتهي  گسترش ها آنگستره قلمرو شکل دادند که در 
 خود قرار داده ريتأثرا تحت  يهخامنش يمعمار يحدود

 يهسته مرکز عنوان به دار ستون ياست. استفاده از تاالرها
 يانبارها  مجموعهساخت ، يساختمان يها  مجموعه

 ييها ، خشتينييتز يبندها پشت، يشکل و مواز ليمستط
متر)، استفاده  يسانت ۴۰×۲۴×۱۲( به ابعاد استاندارد باًيتقر

 گريو موارد د يه خشتزيطاق تو يها پوششاز استادانه 
 ين معماريا يها يژگياز و) ۴۱۷-۴۱۰: ۱۳۹۳ (مالزاده،

 يها توان در محوطه يرا م ين معماريا يايبقا است.

 يتپه ازبک(کنگاور)،  ن تپهير)، گودي(مال جان تپهينوش
 (عراق) و چند قبه تل  (ترکمنستان)، تپه الغ (نظرآباد کرج)،

  .ردک مطالعهگر يمحوطه د
جان يتپه نوش، شده يمعرف يماد يها محوطهان يدر م

 يدر معمار يليبد يگاه بيو جا فرد منحصربه يها يژگيو
 مالزاده،( دارد رانيا يخ معماريدوره ماد و در کل، تار

 يها ر، تنوع طرحينظ يب يماندگار .)۱۰۷-۱۳۸: ۱۳۹۳
از  يد معماريجد يها کيعناصر و تکن يو معرف يمعمار

  .)۸  (شکل ن محوطه استيا يها يژگيو
  

  
  )146: 1393 س،یکرت( جانیمحوطه نوش ينقشه بناها -8شکل 

  
  جانینوش يمعماردر  و تناسبات مونینظام پ

جان ي، محوطه نوششده  مطرح يها يژگيبا توجه به و
مون و تناسبات يمطالعه نظام پ ينه برايگزن يشک بهتر يب

چهار ان ين منظور از ميا يبرادوره ماد است.  يدر معمار
، معبد (مجموعه انبارها) قلعه يمحوطه، بناها ياصل يبنا

تاالر  يبنا و انتخاب شدند يميقد يو معبد غرب يمرکز
 که ، آنط خاص و هندسه نامنظم يشرا ليدل به دار ستون
که سازندگان  ييت فضايمحدود و ل آن نامعلوم استيدال

اهداف پژوهش  يدر راستا کنار گذاشته شد. ،آن داشتند
قرار  موردمطالعهموجود  يها و نقشه يا منابع کتابخانه

 يها اندازه از يل وجود خطا در تعداديدل گرفتند و به
 قيو دق يجزئ يها اندازهاز  يا فقدان تعداديو  شده ارائه
 يريگ اندازهکار  يدانيق مطالعات مياز طرفضاها،  يبرخ

و با استفاده از متر  يدست صورت  بهمختلف  يفضاها

متلب  افزار نرم با ده اعدايانجام شد. سپس کل يزريل
و  ين قلعه، معبد مرکزيسه بخش مجزا با عناو صورت به

 ۱/۰ يها گامبا  ۱۰۰تا  ۵ن يبه اعداد ب يميقد يمعبد غرب
م يعدد تقس ۸۵۵که هر عدد به  يم شدند، به صورتيتقس
قلعه  يانبارهاها در  يمثال عرض ورود طور به( شد
cm۱۰۰ ۱۰۰و ... تا  ۳/۵، ۲/۵، ۱/۵شد که به اعداد  يم 
و  نيترکمب يبه ترت ۱۰۰و  ۵عدد  درواقع .م شد)يتقس

در  يمون در معماريک پي يبرا يزان منطقين ميشتريب
 ييها آنن اعداد ين بخش بهتري. در اندشد  گرفتهنظر 

ح (عدد کامل) يصح صورت به ها آنم يبودند که حاصل تقس
ج حاصل از ينتا باشند. ¾،¼،½د مانند خر صورت بها يو 
موجود در هر بخش  يزان خطاهايم يو بررس ها دادهز يآنال

 يممکن مقدار ن حالتيدر بهتر دکه اعدا دهد يمنشان 
در  ممکن جهين نتيزان خطا با بهترين ميکمتر .نددارخطا 
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مثال  يبراحاصل شد.  ۲۰م اعداد هر سه بنا به عدد يتقس
 است cm ۱۶۵ يمعبد مرکز ياتاق اصل يوار شماليد عرض

 ۸ ¼ معادل کل در آمده  دست  بهمون يکه با توجه به پ
 يمعبد مرکز ياتاق اصل طول نيهمچن شود. يممون يپ

cm ۱۱۰۰ در  .)۹ (شکل مون استيپ ۵۵ معادلکه  است
 درواقعبوده که  cm ۱۰۰انبارها  يها يورودز عرض يقلعه ن

 است cm ۱۲۸۵ز ين ۲۶شماره  انبار طول و مون بودهيپ ۵
 يمعبد غربدر . )۱۰ (شکل مون استيپ ۶۴ ¼که نشانگر 

عرض  نجايادر ؛ شود يده ميد يت مشابهيوضعز ين يميقد
 يمون و عرض وروديپ ۶۵ معادل که است cm ۱۳۰۰ بنا

مون يپ ۴ ¼است که  cm ۸۵ معبد يبرا جادشدهياه يثانو
 يها خشت. با توجه به ابعاد )۱۱ (شکل شود يرا شامل م

 يها خشت)، طول ۴۰×۲۴×۱۰( جانيدر نوش مورداستفاده
ن موضوع ياست که امون يپ ۲ معادل، مورداستفاده

مختلف بنا  يها ساخت بخش يبرا ينه مناسبيتواند زم يم
  فراهم آورد. شده  محاسبهمون يبر اساس پ

 

  
در معبد  آمده  دست  بهمون ینمونه ابعاد منطبق با پ -9 شکل

  يمرکز
  

  
  در قلعه آمده  دست  بهمون ینمونه ابعاد منطبق با پ -10 شکل

  
در معبد  آمده  دست  بهمون ینمونه ابعاد منطبق با پ -11 شکل

  یمیقد یغرب
  

ن يفضاها در ا يها اندازه ياست که در برخ ذکر انيشا
ن خطاها در قلعه يکه ا شود يممشاهده  ييمون خطاهايپ

 يد غرب% و در معب۱۵ يدر معبد مرکز ،%۱۲ حدود در
از  که آنجه ينت. شود يمرا شامل اعداد از کل  %۳۳ يميقد
  به مونيپ از ها آن% ۲۰ حدود شده يبررسعدد  ۷۱ان يم

جه يتواند نت يم مسئلهن يا .کنند ينم يرويپ آمده  دست
، خطا يريگ اندازه يبناها، خطا قيردقيغو  يساختار خشت

ا يه بنا و يرات ثانوييش و تغيمرحله اجرا و ساخت، فرسادر 
ن يدر ا توجه جالبنکته  .صورت گرفته باشد يها مرمت

است.  اشاره مورد يان تفاوت درصد خطاها در بناهايم
تر بودن و  يميل قديبه دل يميقد يمعبد غرب يبنا

ن خطا را دارد و يترشيخود ب قيردقيغن ساختار يهمچن
دارد و  يشتريب ياست و نظم هندس متأخرتر قلعه که يبنا
ن خطا را ياست، کمتر يماد يمعمار يک طرح استانداردي

 ديتائرا  آمده  دست  بهمون ين موضوع پيدهد و ا ينشان م
  کند. يم

در پژوهش حاضر عالوه بر نظام پيمون، تناسبات 
معماري نيز موردمطالعه قرار گرفت. دراين زمينه قلعه يا 

انبارها و نيز معبد مرکزي به دليل طرح مجموعه 
. قلعه نوشيجان متشکل از خود انتخاب شدند تر يافته تکامل

) ۲۳و  ۲۵، ۲۶، ۱۸چهار انبار موازي (انبارهاي شماره 
دليل کاربرد و وضعيت خاص خود  به ۲۳است. انبار شماره 

طول به عرض انبارهاي   در محاسبات لحاظ نشد. نسبت
و  ۰۹/۵، ۴۴/۵نوشيجان، به ترتيب  ۲۵و  ۲۶، ۱۸شماره 

ها با ديگر  ) و اين نسبت۱نمودار محاسبه شدند ( ۹۵/۴
بناهاي مشابه مادي در نقاط ديگر پادشاهي ماد مقايسه 
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مقايسه با انبارهاي نوشيجان،  بهترين نمونه قابل شدند.
قُبه است که پالن مشابهي با قلعه نوشيجان  محوطه تل

شده است. در اين پژوهش  تشکيل دارد و از يک رديف انبار
اين محوطه به ترتيب از باال به پايين با  گانه انبارهاي سه

). سپس نسبت ۱۲گذاري شدند (شکل  شماره ۳تا  ۱اعداد 
و  ۲، ۱طول به عرض انبارها محاسبه شد. انبارهاي شماره 

و را ارائه دادند که  ۵۵/۴، ۰۹/۵هاي  به ترتيب نسبت ۳
آمده از قلعه   دست  هاي به تقرابت بسياري با نسب

توان نتيجه  ) و بر اساس آن مي۱نمودار نوشيجان دارند (
براي ساخت  )۰۲/۵(نسبت  هاي خاصي بگرفت که تناس

بوده  مورد استفادهبناهايي با کارکرد مشابه،  ويژه بهبناها، 
گيري قطعي نيازمند مطالعات بيشتر  البته نتيجه ؛است

  تاريخي است. روي ديگر بناهاي اين دوره

قُبه در دوره هخامنشي  پالن مادي قلعه نوشيجان و تل
اي آپاداناي تخت  هاي گوشه يافته است. برج نيز تداوم 

)؛ لذا براي ۱۳جمشيد پالن بسياري مشابهي دارند (شکل 
جنوبي آپادانا  مقايسه فضاهاي داخلي دو برج شمالي و

به گذاري و نسبت طول به عرض اين فضاها محاس شماره
هاي  آمده در آپادانا با نسبت  دست  هاي به شدند. نسبت

) و اين موضوع ۲نمودار قُبه متفاوت بودند ( نوشيجان و تل
رغم اقتباسي که در طرح معماري  دهد که علي نشان مي

، تناسبات به کار رفته متفاوت از دوره قبل است شده گرفته
ماري با توجه به ماهيت و ساختار ويژه مع مسئلهو اين 

  .دوره هخامنشي دور از انتظار نيست

  
مونیبناها بر پ يها م اندازهیج حاصل از تقسینتا -4جدول 
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  )Roaf, 2010: 11( بهقُ تل يماد ينقشه بنا -12شکل 

  

  
 آن يا گوشه يها برجو  دیتخت جمش ينقشه آپادانا -13شکل 

  )1384، ي(شهباز
 

 
  جان و تل قبهینوش ينسبت طول به عرض انبارها -1نمودار 

  

  
دیتخت جمش يآپادانا يا گوشه يها برج  یداخل ينسبت طول به عرض فضاها -2نمودار 
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هندسه  يي، شناسايمعمار تناسباتمون و يعالوه بر پ
گر يد يو تعدادجان ينوش يمعبد مرکز يمعمار در پنهان

 يرا. بن پژوهش بوديگر اين دوره از اهداف ديا ياز بناها
 يمعبد مرکز ي نقشهبه دست آوردن هندسه پنهان در 

م ياتوکد ترس افزار نرمپالن در  يتدا خطوط اصلجان، ابينوش
است. سپس اشکال  مشاهده قابل A۱۴ شد که در شکل

در  پنهان يها ليمستطو  ها مربعپنهان اعم از  يهندس
 (شکل ندم شديد ترسيبا خط سف يخطوط اصل يرو پالن

B۱۴(. يشکل هندس ۷ مجموع در )شکل C۱۴(  به دست
 ۴) و D۱۴ (شکل آمد که شامل سه مربع متحدالمرکز

) و دو E۱۴ (شکل يل عمودي(دو مستط ليمستط
ن اشکال به ي. اشود يم )F۱۴ (شکل يافق ليمستط

 يمعبد مرکز پالنشکل  يپلکان يلوز يرونيطرح ب هم يرو
 جان در شکلينوش ي. در معبد مرکزدنده يمل يرا تشک

D۱۴ يگذار شمارهب از داخل به خارج يسه مربع به ترت 

مربع  نيتر يداخلکه  ۱به مربع  ۳نسبت مربع   شده است.
که  ستن معنايبد ني. و ااست ۱,۹۸ ،شود يممحسوب 

به  ۳نسبت طول مربع . است ۱دو برابر مربع  باًيتقر ۳مربع 
ن نسبت مربع ي. همچناست ۱,۵۱ معادلز ين ۲طول مربع 

مربع  نيتر کوچککه  ۱که در وسط قرار دارد، به مربع  ۲
  .است ۱/۳۱، شود يممحسوب 

 به ۲ل ينسبت مستط ۱شکل شماره  E۱۴در بخش 
ز نسبت ين F۱۴در بخش  است. ۵۹/۱برابر  ۱ل يمستط
 است ۳۳/۱جان برابر با يدر نوش ۱ل يتطبه مس ۲ل يمستط
 که نياجه يو نت .است ۲۵/۱ ها نسبتن ين ايانگيکه م
 ۱ل يبرابر مستط ۲۴/۱متوسط  طور به ۲ل شماره يمستط

سه با معبد يمقا قابلن نمونه يبهتر نهيزم نيا دراست. 
 ياشکان يبنا آن از  پسپه و           ت جان، قلعه اُلغينوش يمرکز

را نشان  يا سهيمقا  قابلقومس است که تناسبات  ۴شماره 
دهند. يم

  

  
  جانینوش ياز پالن معبد مرکز آمده  دست  بهپنهان  يها شبکه -14 شکل

  
 يها نسبتار مشابه يبس ها نسبتن يتپه الغ در اُ

به  ۱نسبت مربع  که يطور  به. )۱۵(شکل  جان استينوش
 ۱و نسبت مربع  ۳۴/۱برابر با  ۳به  ۲، مربع ۴۸/۱برابر با  ۲

به  ۳نسبت مربع  )۱۶(شکل  در قومس. است ۹۹/۱، ۳به 
معادل  ۲به مربع  ۳و نسبت مربع  ۶۳/۱معادل ۱مربع 
 ۱به طول مربع  ۲نسبت مربع  نيبر ا عالوهاست.  ۳۱/۱

قومس،  ۴ساختمان شماره  Eدر بخش است.  ۲۴/۱ معادل
 F. در بخش است ۱۷/۱برابر  ۱به  ۲ل عمود ينسبت مستط

با  است. ۱۷/۱ معادل زين ۱به  ۲ يل افقيز نسبت مستطين

 باکه  شود يمجه حاصل ين نتيا ها نسبتسه يو مقا يبررس
ن دو ساختمان معبد يکه ب ياديز يشباهت ظاهر وجود
، شود يمده يقومس د ۴شماره  يجان و بناينوش يمرکز

ن يندارند که ا هم با ين دو بنا شباهت چندانيا يها نسبت
اد در ساخت يز يل وجود فاصله زمانيعدم تشابه به دل

تپه  اُلغ يها نسبتن يشباهت ب يول ؛است ريپذ هيتوج، ها آن
ت وت و پالن متفايماه رغم ي، علجانينوش يو معبد مرکز

ل يبه دل تواند يمدار است که  يو معن ريگ چشم ن دو بنا،يا
  دوره ماد باشد. يمعمار مشترک  سنت

  

  
  آمده از مطالعه پالن اُلغ تپه  دست  هاي پنهان به شبکه -15شکل 
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  قومس 4ش يبناپالن مطالعه از  آمده  دست  بهپنهان  يها شبکه -16 شکل

  

  
  جانینوش يقومس و معبد مرکز 4ش يبناعمود در  يها لیتناسبات در مستط یبررس -3 نمودار

  

  
  جانینوش يقومس و معبد مرکز 4شدر ساختمان  یافق يها لیتناسبات در مستط یبررس -4 نمودار

  
  قومس 4ش  يبناجان و یلغ تپه، نوشاُ پالن يها مربعسه نسبت یمقا -5 نمودار
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  يریگ جهینت
 يخيتار رگذاريتأثو از ادوار مهم  يکيدوره ماد 

 در قالب آن شاهد تحوالت مهماست که  رانين ايسرزم
 .ميهست يز معماريو ن ي، فرهنگي، اجتماعينظام، ياسيس

عالوه بر  رسد ين دوره به نظر ميدر ا ينه معماريدر زم
 ينوع شاهد د،يجد يها دهيها و عناصر و پد ظهور طرح

م که تحول يهست يمند شدن معمار و نظام ياستانداردساز
 يبرا د.يآ يران به شمار ميا يخ معماريدر تار يار مهميبس

مون، تناسبات ياستفاده از پ ين تحول بررسيا يمستندساز
 يدر راستا راهگشاست. ين معماريدر ا يميو هندسه ترس

 يل ماندگاريجان به دلينوش ين هدف محوطه ماديا
 شده انجامبر اساس مطالعات د. ير خود انتخاب گردينظ يب

ن يا يميقد يو معبد غرب يدر سه بخش قلعه، معبد مرکز
رو يو پ مند نظامن مجموعه يا يجه حاصل شد که معمارينت
در سه  مورداستفادهمون ياست. پ يمون و تناسبات خاصيپ

است که از  cm۲۰ لرسد معاد يبه نظر م بخش مذکور
. عدد متعلق به طول و عرض بناها به دست آمد ۷۱ يبررس

کامل  صورت بهمون ين پيا رود يماد احتمال م يدر معمار
 .است شده يم  استفادهمون يپ ¾و  ½، ¼ صورت بها يو 

 يهمان واحد پا تواند معادل ين ميهمچن مونين پيا
)foot(  يخشت استاندارد ماد. باشددوره ماد 
گر يجان و دينوش يارمعم ياصل مصالح) که ۴۰×۲۴×۱۰(

ن ياز ا ي، خود مضربهدد يرا شکل م يماد يها محوطه
% خطا در کل محوطه ۲۰تنها با مون ين پيمون است. ايپ

بودن  يبا توجه به خشتزان ين مياکه  شده است استفاده
در  است. رشيپذ قابل هياجرا و عوامل ثانو يو خطا بناها

 يز نسبت طول به عرض انبارهايتناسبات ننه يزم
 ۲۶، ۱۸ ين نسبت در انبارهايد و ايجان محاسبه گردينوش

به قُ تلبه دست آمد.  ۹۵/۴و  ۰۹/۵، ۴۴/۵ب يترت به ۲۵و 
را ي؛ زجان استينوش يبا انبارها سهيمقا قابلن نمونه يبهتر

بوده و ابعاد و  يفيک رديجان يآن مانند نوش يانبارها
 که يطور بهجان است. ينوش يها نمونهمشابه آن  يها اندازه

ب يتل قبه به ترت ۳و  ۲، ۱ ينسبت طول به عرض انبارها
 يها نسبتن يانگيکه از م است ۰۳/۵و  ۵۵/۴، ۰۹/۵شامل 

زان ين ميا .ديآ يمبه دست  ۰۲/۵دو محوطه نسبت 
ساخت  ياست که برا ياز سنت مشابه يشباهت حاک

ن نسبت در ياما ا است. شده يمانبارها در دوره ماد استفاده 
د متفاوت بوده و يتخت جمش يآپادانا يا گوشه يها برج

سه يقابا م نيچنهمدر نوسان است.  ۳/۷تا  ۳/۲ن يب
جه ين نتيتپه و قومس به ا با اُلغ يتناسبات معبد مرکز

که در نقشه آن  يقومس برخالف شباهت يکه بنا ميرس يم
تناسبات  ازنظر شود يمده يجان دينوش يبا معبد مرکز

 دهد يرا نشان نم يدار يتشابه معن رغم مشابهت پالن، يعل
ر يياد و تغيز ياختالف زمان با توجه بهتفاوت ن يو ا

 گر تناسباتيد يسواز . ر استيپذ هيتوج يمعمار يها سنت
، در ترکمنستانتپه  اُلغ يبنا جان باينوش يمعبد مرکز

ار يبس ،ييايز بعد جغرافيو ن متفاوتت يو ماهرغم پالن  يعل
در  رسد يمبه نظر  نيچن  نيابنابر است. توجه قابلک و يدنز

در م که يمواجه هست تر متکامل يک معماريدوره ماد با 
 يمياحتماالً هندسه ترستناسبات و  مون،يآن از نظام پ

در  شده استانداردو  مند نظام صورت بهو  شده  استفاده
البته الزم به  .درآمدهاستبه اجرا  ين پادشاهيگستره ا

راه خود قرار دارد و  يه در ابتداين نظريتذکر است که ا
ازمند ياست و ناندک ز ين پژوهش مورد يجامعه آمار
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The Study of Proportion and Module in Median Architecture: Case Study 

the Median Site of Nushijan 
 

K. Mollazadeh1, S. Mohammadian Mansoor2, F. Javanmardi3 and M. Khodabande4 
 
 
Abstract 
 
Module and proportions are substantially important in architecture, however: the studies of 
them do not meet one’s expectations in Iranian architecture. This issue is more noteworthy in 
Iran’s historical architecture. Median era is one of the most significantly important periods in 
Iran that caused new architectural designs and techniques to flourish.  Nevertheless, few 
surveys have been conducted on the Module and proportions of this era which results in many 
ambiguities in this case. This paper attempts to discover the median modules and proportions. 
The well reserved architecture of Nushijan among other Median sites makes it a proper case 
for this research and it is also a suitable reference for comparing other Median sites. After 
conducting the field study, measuring the dimensions precisely and studying the excavation 
reports and evidences, the measurements were studied by AutoCAD and Matlab. Then the 
result was checked through statistical analysis. The results show a specific relation between 
the ratios of the length and the width of different structures. For instance the ratio of Nushijan 
length and width are similar to the ratio of Tell-Quba which is 5.02 on average. In addition, it 
seems that the median architecture followed a certain module of 20 cm which is observed in 
the construction of other buildings in Nushijan (castle, central and old western temple). 
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