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 چکیده

و از دهۀ  قرارگرفتهاشیاء هنری مورد استفاده  ۀو مقایس فرهنگی میانکه پیرامون شناخت روابط تقارن یک ابزار تحلیلی است 

 یقسالها و اولویتهای متفاوت )ادوار تاریخی مختلف( فرهنگ. ه استدشی و با مطالعه بر سفال آغاز شناسم. در علم باستان1900

هدف از این . شودمیمنعکس و یا حضور نوع جدید الگوی تقارن تقارن  هایدر تغییر اولویت تغییر فرهنگ. متفاوتی دارندتقارنی 

حاضر با روش تقارن است. پژوهش الگوی تاریخی تمدن هیتیت بر اساس  ادوارمطالعۀ تغییر و یا استمرار فرهنگ در  ،پژوهش

                    نشانتیت با رویکرد ریاضی الگوی تقارن تمدن هی برجسته نقوشو  سازیمجسمهمبتنی بر مطالعۀ منابع مکتوب و بررسی 

در  .است بوده هیتیت بزرگ پادشاهی دورۀ در ،این تمدن برجستهنقش هنر در تقارن کارگیریبه هاینشانه نخستین که دهدمی

آگاهانه، غیر  کامالً رسدبه نظر می که در نقوش هستیم و دوطرفه بازتابی ،انواع تقارن انتقالی، دورانیاین دوره شاهد حضور 

 بهییر فرهنگ تغ ۀنتیج احتماالً هیتیت جدید ۀدوردر  الگوی تقارننوع جدید  . حضوراندکاررفتهبهمشخصی  باهدفتصادفی و 

 است.الگوی استقراری یا و  یمحیطزیستشرایط تغییر  دالیل
 

 یفرهنگتغییر تمدن هیتیت، برجسته، نقششناخت، هنر ، تقارن کلیدی: هایواژه

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                         Nooshinkabootary@gmail.com 
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 مقدمه. 1

 1، قبایل هندواروپاییآغاز هزارۀ دوم پ.مدر از دورۀ مستعمرات آشور قدیم،  آمدهدستبهبر اساس الواح میخی 

تدریج در به این اقواماند. حضورداشتهدر سرزمین آناتولی شوند شناخته می عنوان اقوام هیتیتنزد ما با  که در

 و هندواروپایی (1)قرن ادغام سنت هاتّی یننتیجۀ چندفرهنگ هیتیت درو  مستقر شدند سرزمین آناتولی

و پادشاهی  (3)، پادشاهی میانه(2)قدیمبه سه دورۀ پادشاهی  تاریخ هیتیت (.Nossov, 2008: 4-5)شد پدیدار

برند. پس از سقوط پادشاهی شود که برخی منابع با عنوان دورۀ امپراتوری نیز از آن نام میتقسیم می (4)بزرگ

صغیر و شمال سوریه باقی شرق آسیایپ.م، فرهنگ پادشاهی هیتیت در جنوب1190بزرگ هیتیت در حدود 

چون جانشینان ها خود را هماین پادشاهیاین ناحیه ایجاد شدند. هی در ماند. در همین زمان چندین پادشا

-می 2متأخرو یا هیتیت  (5)عنوان هیتیت جدیدرا با  هاآنها آشوری و پنداشتندمیپادشاهی بزرگ هیتیت 

-نشان دادن قدرت سیاسی خود می جهتتبلیغات مهمی  را هنر هاهیتیت .(Collins, 2007: 81) شناختند

هنرها بود و معنا و اهمیت  سایر پیشتاز برجستهو نقوش سازیدادند، هنر مجسمهمی اهمیت آن به و دیدند

های سنگی فلزی، بلوک و ظروف سفالین روی بر برجستهنقوش ،در این دوره فراوانی در هنر هیتیت داشت.

تقارن یک مفهوم . (Akurgal, 2001 :135)تراشیده شده استهای منفرد سنگصخره ها وکوه سطح، 3ایستاده

 :Washburn & Crowe, 1988)تجسمی است هایدادهجهانی ادراکی شناختی و بنیادی جهت پردازش تمام 

. (Hann, 2003a: 47)لحاظ فرهنگی حساس استقادر به جداسازی و تعیین یک ویژگی است که به و (24

. (Hann, 2013: 4 & 33)دهندی را نشان میهای متفاوت )ادوار تاریخی مختلف( سالئق تقارنی متفاوتفرهنگ

ی تقارنالگوهای  رسد کهبه نظر می. دهدنشان می های تقارناولویتخود را از طریق تغییرات در  تغییر فرهنگ

های در حال به فرهنگهای فرهنگی کنشبرهمو  تجاری، سیاسی ارتباطات ۀنتیجتواند درمییک فرهنگ 

 . منتقل شود کنشبرهم
 

 ارن و انواع آنتق. 2

aykMac, ) تناسب و برگرفته از مفهوم "اندازههم"به معنای  METPIA-YMƩ یونان باستان ۀواژ 4تقارن

 تجسمی است هایدادهیک مفهوم جهانی ادراکی شناختی و بنیادی جهت پردازش تمام و  (19 :1986

(Washburn & Crowe, 1988: 24) .یک است  ضروریکه  کندیح میای تصرکنندهصورت متقاعدبه واشبورن

. (Washburn, 1977: 3)جوامع را بشناسیم ۀهمهنر تزئینی در  اشکالبرای تمام  موردنیازپارامتر جهانی، 

                متکی بر استفاده از واحدهای استاندارد و روشمندپذیر و روش تحلیلی تجدید بندی تقارن یکطبقه

به . تقارن (Hann, 2003b: 47)است ضروریهنر تزئینی  اشکالرای تمام ب کهگیری یک پارامتر است اندازه

کنیم. در حقیقت اکثریت قریب . ما در یک دنیای متقارن زندگی میراه یافته استروزانه ما  محیط و زندگی

. دارند 5دوطرفهتقارن  ها، بناهای یادمانی، ابزارها و اثاثیههاموجودات زنده، اشیاء مصنوع، ساختمان اتفاقبه

در  تا سایر عملکردهای هندسی و ترکیباتشان را باشدروزانه  ۀتواند فراتر از استفادتقارن می ۀواژ یامعن
                                                           

1 Indo-European 
2 Late-Hittite 
3 Orthostates 
4 Symmetry 
5 Bi-lateral 
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دیگر است.  یماهیت تکرار یا تکثیر منظم یک نقش، شکل و واحد اساسی و یا عنصر ،برگیرد؛ در تمام موارد

شناخته شده است و چنانچه در  "7هاتقارن"یا و  "6عملکردهای تقارن"عنوان ا های هندسی بعدی برفتاراین 

چهار  (.Hann & Thomas, 2007: 3)هستند فهمقابل راحتیبهاغلب د نشودر نظر گرفته دوبعدی  ۀزمینیک 

 وجود دارد:طرح دوبعدی  درزمینۀعملکرد تقارن 

                 یا مورب یک صورت عمودی، افقی و ترین عملکرد تقارن است. تکرار به: ساده8انتقالی یا تکرار .1

 ۀو انداز ویژگی مهم انتقالی آن است که هیچ تغییری در جهت. استو یا یک شکل در فواصل منظم  مایهنقش

 (.1)تصویر وجود ندارد مایهنقش

دهد و : زمانی است که تکرار از میان یک خط مستقیم فرضی، محور انعکاس، رخ می9یا بازتابی انعکاسی .2

                        است 11و یا تقارن انعکاسی 10وطرفهاین ویژگی تقارن دو  (1)تصویر کندای ایجاد میآینه یک تصویر

(Hann, 2013: 33) .کندها بازی میاین تقارن نقش مهمی را در تمامی فرهنگ(Brandmuller, 1986: 784). 

از طریق حرکت ترکیبی انتقالی و  یشکلیا  مایهنقش: این تقارن زمانی است که 12انتقالی -انعکاسی .3

  .(Hann, 2013: 34()1)تصویر  انعکاسی تکرار شود -انعکاسی در ارتباط با یک محور سرشی

 :Ibid)( 1)تصویر است  )مرکز چرخش(ثابت غیرواقعی ۀ: تکرار در فواصل منظم در اطراف یک نقط13دورانی .4

33). 
 

 (Thomas & Hann, 2007: fig.1, p. 9) چهار عملکرد تقارنتصاویر شماتیک از  :1تصویر 
 

 و انواع الگوها مایهنقشتعریف . 3

ممکن است متقارن و یا نامتقارن و  (Hann, 2013: 33)الگوها هستند یهای ساختمانی تمامها بلوکایهمنقش

 باشند. 
 

 

 

                                                           
6 Symmetry Operations 
7 Symmetries 
8 Translation 
9 Reflection/ Mirror Symmetry 
10 Bilateral Symmetry 
11 Mirror Symmetry 
12 Glide-Reflection 
13 Rotation 

Reflection Two- fold rotation GlideReflection Translation 
Key:  
Translation axis 

Reflection axis  
Glide-reflection axis                     
Two-fold rotation              
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 14الگوهای خطی. 3-1

دهد، گویی میان دو خط مینشان  جهتیکفواصل منظم تنها در را در  مایهنقشتکرار یک  ،الگوهای خطی

. زمانی است 17بعدییک ، حاشیه یا الگوهای16، باند15ل نوار. واژگان جایگزین شاماندمحدودشدهموازی فرضی 

 :Ibid)شود خطی منتج می هایالگواز ای از هفت نوع محتمل مجموعه وندکه چهار عملکرد تقارن ترکیب ش

 .(2()تصویر 35
 

  

 Hann, 2003a:  figs. 8)راست : هفت نوع الگوهای خطی، چپ به 2تصویر 

& 9, p. 35 & 36) 
 

 18الگوهای دوبعدی نامحدود. 3-2

د. واژگان نشومشخص می مستقل در میان سطح دو مسیردر دو یا بیشتر از  مایهنقشاین الگوها با تکرار 

ار د. ترکیب چهنشومی 21ایدورهالگوهای  و 20سراسری ، الگوهای19های کاغذدیواریجایگزین شامل طرح

 دو هر در ردیف دو حداقل یک الگوی دوبعدی باید .(Ibid: 38) احتمال ایجاد خواهد کردعملکرد تقارن، هفده 

 .(3()تصویر Washburn & Crowe, 1988: 55) باشد داشته جهت
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Border Patterns 
15 Band 
16 Strip 
17 Frieze or One-dimensional Infinite Patterns 
18 Two-dimensional Infinite Patterns 
19 Wallpaper designs 
20 All- over Patterns 
21 Periodic Patterns 
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 (Hann, 2003a: figs. 11 & 15, pp. 38 & 40)ی، چپ به راست: هفده نوع از الگوهای سراسر3تصویر

 

 تعریف فرهنگ .4

های درون مرتبط که توسط ای از زیرسیستمعنوان مجموعهفرهنگ به فهمشناسان بر برای چندین سال انسان

قواعدی که ، انددهمتمرکزش خوردهگرهیکدیگر  هب ها و عادات(ها، نگرش)قوانین، ارزشسازمانی عدای از قوامجموعه

اقتصاد، عادات  :از ها عبارتهای اولیه زیرسیستمنمونهبقا ایجاد شده است.  حفظتوسط اعضای جامعه برای 

شناسی و ، ساختار اجتماعی، روان(Hann, 2003b: 46)مذهبی، زبان، موسیقی و هنرهای تزئینی

-به خودخودیبهد نتوانمی ینیئنرهای تزه دهد کهشواهد نشان می. است (212-213: 1379)دارک، زیستمحیط

رسد که می نظرآن، به پیرو .(Washburn, 1977: 5)دنباش مؤثرسیستم در حفظ فرهنگ عنوان یک زیر

 از طریق یکسانی سازمانی عدکه قوا بر این باورنددر مرحله اول شناسی انسان منابع اطالعاتیبسیاری از 

در طریقی سازمانی به  عداین قوااینکه  ،دوم ؛دنکنخص نفوذ میهای یک فرهنگ مشبسیاری از زیرسیستم

و/ یا تغییرات در یک  تداوماینکه  ،سوم شوند؛نشان داده میفرهنگ  آن های ساختاری هنرهای تزئینیویژگی

مناسب سازمانی  عدتغییرات در قوا ۀواسطبه هنرهای تزئینی( ازجمله)های دیگردر تمام زیرسیستم زیرسیستم

  .(Hann, 2003b: 46) شودمینگ در کل منعکس فره

توسط کند قیقت که تغییر فرهنگی خودش را از طریق تغییرات در هنرهای بصری آشکار میاین ح

ق تقارنی متفاوتی را ئسال ادوار تاریخی مختلف() های متفاوتپذیرفته شده است. فرهنگ بسیاری از محققین

، با درجات بیشتر یا چشمگیر است که تمام مردم ۀک خصیصقارن یت .(Hann, 2013: 4 & 33)دهندنشان می

را به یاد بیاورند، با  هاآنتا اشکال را تشخیص دهند، کنند استفاده می، شانیکمتر بسته به سن و سطح آموزش

تشکیالت  ۀهای یک فرهنگ بخشی از نقشتقارنرا دوباره تولید کنند.  هاآناشکال دیگر مقایسه کنند و 

است که اعضای یک فرهنگ خاص  ها یک مقیاس معناداربندی تقارنهستند و طبقه فرهنگ یشناخت

طور مداوم تنها چند تقارن مشخص را در سیستم . یک گروه فرهنگی مشخص بهکنندجهانشان را درک می
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شناسی نخستین باستان 22جُرج بِرِینِرد .(Washburn & Crowe, 1988 :24)استفاده خواهند کرد شانطراحی

 .(Hann, 2003b: 45) عنوان یک ابزار تحلیلی استفاده کردبندی تقارن بهاست که از طبقه

 شناسانانساندانان و یا ، ریاضیشناسانتوسط باستان عمدتاً)که م.، مطالعات تجربی گوناگونی 20 دوم قرن ۀدر نیم

مشخصات  به مراجعهبا را تاریخی  هایای فرهنگی متفاوت و دورههمحیطهای تا طرح آغاز شد انجام شد(

های تغییر زمان کهنشان داد  اوانجام شد،  23شِپاردتوجه توسط مطالعات قابل. بندی کنندطبقه شانتقارنی

 های تقارن تغییر خواهد کردکه در آن اولویت)دنتشخیص داده شو ندتوانمیبندی تقارن با استفاده از طبقهفرهنگ 

صورت تصادفی ها بهانواع طرحاین بود که:  آمدهدستبه مهم ۀدو نتیج .(گیردنگی ریشه میطور که تغییرات فرههمان

تقارن یک های ، اولویتدوم .لحاظ فرهنگی حساس استبهبندی تقارن یک ابزار اینکه طبقه و اندنشدهانتخاب 

بیرونی مشهود  أثیراتت که جاییفرهنگ در غیاب فشارهای بیرونی برای تغییر، یکسان باقی خواهد ماند. 

های تقارن نیز تمایل به ، اولویته استدر فرهنگ صورت گرفت آشکاریو تغییرات  )اغلب از طریق تجارت(ندبود

 & Hann) های تقارن منعکس شده استدر تغییرات اولویت تغییر فرهنگبنابراین، . ه استتغییر داشت

Thomas, 2007: 9-10). 
 

 هیتیتتمدن ته برجس. انواع تقارن در نقوش5

و  دورانیبازتابی،  ،های انتقالی، انعکاسیبرجسته تمدن هیتیت، انواع تقارننقوشسازی و مجسمه بامطالعۀ

                     علیرغم وجود تعداد زیاد  ،پادشاهی کهن ۀدور ازتوان مشاهده و مطالعه نمود. را می دوبعدیتقارن 

 ۀتوان به دو مجسمشود و تنها میتقارنی در میان نقوش دیده نمیع نوهیچ  ،برجسته بر ظروف سفالینقوش

 ،بر اساس تاریخ تقریبی آناشاره کرد که  (6)کوویهُ آالجا ۀمحوطاسفنکس  ۀدو طرف دروازدر اسفنکس 

دو طرف دروازه  ۀدو مجسممیان در  ایآینه /انعکاسی نوع : تقارنشودگذاری میبه این دوره تاریخ احتماالً

 .(4)تصویر شودمی دیده
 

  
 (Nossov, 2008: 43آالجاهویوک) -: دروازۀ اسفنکس4تصویر 

 

 شدهافزوده نیزبر تعداد تقارن و تنوع آن  ،برجستهنقوش فزایشپادشاهی بزرگ هیتیت با توجه به ا ۀاز دور

که در  کنیممشاهده در نقوش را  و دورانی ، بازتابیانعکاسی ،م انواع تقارن انتقالیتوانیدر این دوره می است.

                                                           
22 George W. Brainerd (1942) 
23 Shepard 
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                              به اوج خود  24کایادر یازیلیهیتت سازی هنر مجسمه: ایمپرداختهمنتخب  ۀچند نمونتوصیف زیر به 

یک هزار خدای ایزدبانو به نمایندگی از  خدا و 83، تصاویر (7)در این مکان(. Collins, 2007: 128)رسدمی

 ,Akurgal()5)تصویر است به تصویر کشیده شدهدر فواصل منظم و در یک ردیف هیتیت در حال حرکت، 

                           ،در هر گروهشود. وضوح دیده میدر صفوف خدایان به بعدییک الگوی تقارن (.119 :2001

 اند.یکسان و در فواصل مشخص نشان داده شده ۀبا انداز در یک جهت ها(کره)در اینجا پی هامایهنقش
 

 

 
 (Akurgal, 1987: fig. 414, p. 525برجسته )هایی از نقوشکایا، نمونه: یازیلی5تصویر 

 

این در این محوطه نشان داده شده است،  هایهشده بر دیوارتراشیده  هایی از نقوشدر تصاویر باال نمونه

 . ردیف باال گروهی از خدایان زن را با یک شکلاست تصویر کشیده شدهدو ردیف از خدایان هیتیت بهویر اتص

رند. در برخوردا یهمه از یک جایگاه اجتماعی یا رتبه یکسانرسد نظر میبه .دهدو فرم لباس نشان می اندازه و

خدایانی  ،به تصویر کشیده شده است، گروه اول خدایاناز  سه گروه چپبه  راستترتیب از یف زیرین بهرد

سه  سپس گروه، دارند یکه جایگاه اجتماعی یکسان هستنددر فواصل مشخص و با یک لباس مشابه  اندازههم

جایگاه  احتماالً بنابراین ،ندتر و بلندتر هستبزرگ نسبت به گروه قبل که قرار دارند خدایان کوهستان نفره

با گروه قبل با  اندازههمن گروه خدایان جهان زیریآخرین گروه،  ،اندداشته هاآنبه باالتری نسبت اجتماعی 

 احتماالًکه دلیل آن  اندشدهدادهنشان  و متراکم افتاده همرویصورت اما به یک فرم لباس و سالح جنگی

دانیم درک تقارن به نزدیکی عناصر طور که میدو گروه پیشین باشد. هماناهمیت بیشتر این گروه نسبت به 

تر است. بنابراین تر باشند تشخیص تصاویر سریعها به هم نزدیکمایهنقشقدر مرتبط نیز وابسته است و هرچه

د بتواند این است و دلیل آن شای کار رفتهبهآگاهانه و با هدف مشخصی انتخاب و  کامالًتقارن الگوی در اینجا 

کایا یک زیارتگاه به مفهوم معبدی معمولی اختصاص داده شده به نیایش منظم معبد یازیلی باشد که مسئله

 ,Wilhelm)از طریق خدایان جهان زیرین بوده استسازی های روان پاکبلکه قرارگاهی برای آیین نبوده است

1989: 67-71). 

                                                           
24  Yazılıkaya 
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              ک خنجر با نوک رو به پایین وجود دارد که خدایی با کاله در نقش دیگری از این محوطه، تصویری از ی

کند. در زیر گردن خدا، قسمت قدامی دو شیر در به سمت چپ نگاه می وقرار دارد  آن تیز بر روی دستهنوک

ت. به تصویر کشیده شده اس هاآنحال غرش پشت به یکدیگر و نیز دو شیر در حال حمله رو به پایین در زیر 

دو میان در توان میرا  ایآینه_انعکاسی را نسبت به محور افقی در دو شیر باالیی و تقارن 25طرفهدو تقارن

 .(6)تصویر  دکرمشاهده آویزان رو به پایین نسبت به محور عمودی جفت شیر 
 

  
 .(Akurgal, 1987: fig.425,  p. 530)، نقش خنجر B : یازیلی کایا، گالری6تصویر 

 

شیر از یک سنگ یکپارچه تراشیده شده است که  ۀدو مجسم، 26شیران ۀ ، درواز (8)هاتّوشا ۀدر مدخل درواز

اسفنکس دروازۀ  هایاسفنکساین دو شیر نیز همانند قرار دارند،  کنندهمشاهدهدر دو طرف دروازه و رو به 

 هاآنکامل  تأثیراین شیرها باید از جلو دیده شوند تا  .(7)تصویر یکدیگرندانعکاسی تصاویر  ،آالجاهویوک شهر

نگاه  هاآنبه چشمان  مستقیماًتواند که یک رهگذر میطوریطور غیرمعمولی بلند هستند بهاحساس شود و به

رد و دلیل احتمالی ایجاد آن و توان کاربمی شدهگفتهکه با توجه به تمامی موارد  (Collins, 2007: 130)کند

درک  کهازآنجاییحفاظتی داشته باشند و  ۀتوانند جنبتنها می هاآنمتوجه شد. در آن را  کاررفتهبهنوع تقارن 

، تقارن (Washburn & Crowe, 1988: 21-22)بوده است تأثیرگذارترتر و تقارن با محور عمودی بسیار سریع

 بسیار بهتری بوده باشد. ۀتوانسته ایدی کاربرد این دو شیر مینوع انعکاسی با محور عمودی برا
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Bi-lateral 
26  Lion Gate 
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 (Yazıcı,  2013: p. 48: هاتّوشا، دروازۀ شیر )7تصویر 
 

را  28تقارن دوطرفه کهدهد هاتّوشا نشان میشهر  27اسفنکسۀ تاج یا سرپوش اسفنکسی را از درواز زیرتصویر 

 .(8)تصویر تاج مشاهده کرد هایپیچکداخل  هایرزتدر توان میدورانی را  طرح و تقارن نوعدر تمامی 
 

 
 : هاتّوشا، دروازۀ اسفنکس )عکس از نگارندگان(8تصویر 

 

اصلی پیکره تشکیل شده است و در مرکز آن خدای  12که از  29، بنای یادمانی افالتون پینارآنعالوه بر 

ده جن سه قرص  هاآنآسمان و ایزدبانوی خورشید بر مجموعی از پنج خدای کوهستان قرار دارند و در کنار 

 تمامی طرح درتوان می رادر اینجا تقارن انعکاسی . (Akurgal, 2001: 175)انددار را نگاه داشتهخورشید بال

 .(9)تصویر دنمومشاهده 

                                                           
27  Sphinx Gate 
28  Bilateral Symmetry 
29  Eflatun Pinar: Near the "Beyşehir" located in the Province of Konya. 
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 (Ōkse, 2011, p. 224: افالتون پینار، بنای یادمانی مرکزی )9ویر تص

 

پالک مفرغی مقدسی که از شهر  ازجملهشود هنرهای ظریف نیز مشاهده می برجستهتقارن حتی در نقوش

مقدس که همچون محوری  ، بر روی آن نقش درخت زندگی/(10)تصویر است آمدهدستبهویوک هُ آالجا

را  طرفهصورت برجسته ایجاد شده و دو تصویر با تقارن دومرد قرار گرفته است به-گاوعمودی در میان دو 

ای گاومرد سمت چپ است. در تصویر سمت راست، تصویر آینه دقیقاًایجاد کرده است. گاو مرد سمت راست 

که پای دار را با دست راست خود نگاه داشته است درحالیگاومرد درخت را با دست چپ و قرص خورشید بال

برعکس است یعنی این گاومرد  کامالًها در گاومرد سمت چپ راست خود را به جلو گذاشته است و این ویژگی

دهد، او پای چپ خود را به جلو گذاشته است، با دست ها و پای مخالف نشان میها را اما با دستهمان ویژگی

 اشته است.دار را نگاه دراست خود درخت و با دست چپ قرص خورشید بال
 

 
هویوک، پالک مفرغی  : آالجا10تصویر 

(Akurgal, 2001, fig. 98, p. 184) 
 

                     30های سنگی ایستادهبرجسته بر یادمانشوتعداد زیادی نق ،شهرهای هیتیت جدیداز دورۀ دولت

د. در این دوره نمومطالعه مشاهده و  هاآنتوان در را می قارنیو الگوهای ت تقارنانواع است که  آمدهدستبه

                                                           
30 Orthostates 
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شود. در میان نقوش دیده می الگوی تقارنی دوبعدیو با یک استثنا  ، دوطرفهتقارن انتقالی، انعکاسیانواع 

کاری شده پلکان منبت .(Zimansky, 2002 :177) (9)فلسطینی است-سوریمعبد یک  31محوطۀ آین دارا

که در یک مسیر  ایجادشده مایهنقش یخطی از نوعتقارن تزئین شده است. الگوی  32معبد با الگوهای گیلوشه

کار به ساختار معماری در بار نخستینتقارن برای الگوی این  .است ایجاد کردهشود و نقش طنابی را میتکرار 

 .(11تصویر )رفته است
 

 

 (Sagona & Zimansky, 2009: fig. 8.6, p. 305آین دارا، نقش گیلوشه در پلکان ورودی) :11تصویر 
 

هر  کهدرحالیبرجسته دیگری از این محوطه، خدای کوهستان در میان دو گاومرد قرار گرفته است، در نقش

محور فرضی عمودی در میان دو یک  همچون. خدا دارندنگاهاند تا چیزی را سه نفر دستان خود را باال آورده

 .(12)تصویر گاومرد عمل کرده و دو تصویر با تقارن دوطرفه را ایجاد کرده است

 

 

 (Abū-Assaf, 1990: fig. 45b)آین دارا، نقش خدای کوهستان : 12تصویر 
 

دروازۀ آب  دراست.  آمدهدستبه (10)شتقارن انعکاسی و انتقالی از محوطۀ کارکمیانواع شترین تعداد بی

شود: دو گاومرد که درخت نخل ترین نقوش از تصاویر حیوانی با ارزش نمادین دیده میقدیمی ،محوطه

                                                           
31 Ain Dara 
32 Gilouche Patterns (Ropes / Braided Ribbons) 
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دار و دو نقش گاو در دو طرف درخت مقدس. در تمامی های بالها، شیرند، اسفنکساهمسبکی را نگاه داشت

 .(13)تصویر (Gilibert, 2011: 115)دکرضوح مشاهده وتوان بهتقارن انعکاسی را می هاآن
 

  

  
 برجسته )عکس از نگارندگان(هایی از نقوش: کارکمیش، نمونه13تصویر 

 

                ت اانتقالی است که در حرکنوع تقارن  ،شودن نقوش این محوطه دیده مینوع دیگر تقارن که در میا

نفر پیش از مشابه جویان، درباریان، زنان و مردان نمایش داده شده است. هر شخص نسخۀ جمعی جنگدسته

ان داده فواصل منظم پشت سر هم در حال حرکت نش در در یک صف و هاپیکره ،هاآنخود است. در تمامی 

اند و نوع لباس پوشیده شکلیکطور . گروه مردان و زنان بهکنندمیاز یک الگوی منظم پیروی  کهاند شده

از  آمدهدستبهبرجسته هایی از نقوشزیر نمونه تصاویر .(Ibid: 44)کنندها را حمل میکشیاز پیش یمشخص

مشاهده  هاآنوضوح در میان توان بهمیرا  تقارن انتقالیهای مختلف محوطۀ کارکمیش است که قسمت

 .(14)تصویر کرد
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( ، تصویر Akurgal, 2001: fig. 162, p. 246هایی از نقوش برجسته، تصویر باال )کارکمیش، نمونه :14تصویر 

 (Gilibert, 2011, fig.18, p. 46پایین)
 

 ۀصورت برجسته بر یک سنگ یادمانی ایستاده از محوطبه یدارریش )پادشاه به مقام خدایی رسیده؟( مرد تمثال

وضوح دو بار در دو طرف درخت مقدس مسبکی ایستاده نشان داده است که به آمدهدستبه (11)وزوگُاساکچ

ادشاه در ارتباط با آن در نظر گرفته شده باروری زمین و نقش پ ۀعنوان نشاننقش درخت مقدس بهشده است، 

 مایهنقش. این مقیاس و گمارش شده است تأکیداست. مرکزیت معنادار درخت با موقعیتش در مرکز تصویر 

. طرح درخت تک همیشه متقارن است، (Winter, 2010: 9)در ارتباط با تقارن آن است که در اینجا مهم است

                    رو روبهبا یکدیگر کنند. پادشاهان در دو طرف درخت منعکس می دو طرف آن یکدیگر را کهازآنجایی

دست راست خود را پایین و  ،پادشاه سمت چپ درختدهد. تقارن دوطرفه را نمایش می ،شوند. این ترکیبمی

 و دست دست راست خود را باال ،ای او در سمت راست درختاست. تصویر آینهرا باال آورده دست چپ خود 

 (15)تصویر اندشدهدادهاست. پاهای جلویی و پشتی به ترتیب عقب و جلو قرار  آوردهچپ خود را پایین 

(Albenda, 1992: 300). 

                      بر پوشش لباس پادشاه آرامیدوبعدی تقارن الگوی در این دوره است که برای نخستین بار 

قسمت پایین  که پایین در تصویر سمت راست .شوددیده می (13)ورو بُ (12)ایوریز دو محوطۀ ۀبرجستشونق

نوارهای اریب  میانهای تقارن خطی در نقوش مثلثالگوی  ،دهدایوریز را نشان می پادشاه آرامی ردای ۀپارچ

 .(16)تصویر کردمشاهده  پیراهن زیر ردا توان در تکرار نقوش مشابه بر پارچهمی تقارن دوبعدی راالگوی  و
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 برجسته پادشاه خداشده)عکس از نگارندگان(: ساکچاگُوزو، نقش15

 

  
 (Akurgal, 1987: plate. 41(، ایوریز، راست )Darga, 1992: fig. 297, p. 307: بُور، چپ )16تصویر 

 

 نتیجه. 6

                 زیبایی، قدرت و نظم همراه است. تقارن توسط افرادی که از آن استفاده  ۀش با ایدوجود تقارن در یک نق

یک فرهنگ مشخص  .شودمی استفادهناخودآگاه  صورتاما بهشود کنند نامیده و یا تشخیص داده نمیمی

جداسازی و تعیین یک تقارن قادر به  .(Washburn & Crowe, 1988: 12)خود را داردقارنی های تاولویت

تغییر و چنانچه تغییر کند یعنی فرهنگ  (Hann, 2003a: 47)لحاظ فرهنگی حساس استویژگی است که به

پادشاهی کهن هیچ  ۀهیتیت مشخص شد که در دورتمدن  ۀبرجستنقوش بامطالعۀیا بالعکس.  کرده است و

که  دروازۀ شیران آالجاهُویوک آن در سازیاما در هنر مجسمه برجسته وجود نداردر نقوشدنوع تقارنی 
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قابل های اسفنکس دو طرف دروازه تقارن انعکاسی در مجسمه شود،گذاری میبه این دوره تاریخ احتماالً

با الگوی تقارن  انواع تقارن انتقالی ،برجستهپادشاهی بزرگ با افزایش تعداد نقوش ۀدر دورمشاهده است. 

 احتماالً . حضور انواع تقارن در این دورهشوددر این نقوش دیده مینیز  انیو دور انعکاسی طرفه،، دوبعدییک

به نظر است. بوده و بابل مصر  ،میتانی -سوریهای دولتبا  فرهنگی ، نظامی وسیاسی ۀگسترد اتارتباط ۀنتیج

نمایش قدرت تبلیغات و  باهدفبرجسته نقوشایجاد تفکر و نیز  ۀتغییر در نحو منجر به رسد این ارتباطاتمی

 ۀمبادلفرهنگی،  کنشبرهمبا . شده استو نفوذ فرهنگی آغاز  یافتهفرهنگ تطور  ، به دنبال آنشده است

 فته و فرهنگ دچار تغییر شده است.صورت گر تقارن

 ازجمله)هایشزیرسیستمها و ویژگی یهیتیت به همراه تمام شاهنشاهیفرهنگ  ،هیتیت جدید ۀدر دور

در ساختار معماری و  بعدییککارگیری الگوی تقارن بهاما راه یافت ه به این دور وهای تقارنی(هنرهای تزئینی و الگ

برای نخستین  این دورهدو محوطۀ  برجستۀنقوشآرامی  بر پوشش لباس پادشاه دوبعدیتقارن الگوی حضور 

اقوام آرامی و فینیقی در این )حضور یمحیطزیستشرایط به دالیل تغییر فرهنگ تغییر  ۀنتیجتواند می ظاهراً ،بار

الگوی یا و  های یونان و فریژیه(دولتبا این اقوام و های هنری و فرهنگی کنشارتباط و برهمو نیز  یجغرافیای ۀمحدود

که منجر به انتقال  (Washburn et al, 2010: 743-772)باشد استقراری و به تبع آن تغییر ساختار اجتماعی

الگوهای  ۀتوان از طریق مطالعه و مقایسها را میتغییر و تحوالت فرهنگ شده است. آنتقارن یا تغییر اولویت 

 (.16: 1394 وحدتی نسب )فیضی،مشخص کرد کنشبرهمهای در حال تقارنی فرهنگ

گیری در ارتباط با محیط )جهتگیری محسوس یک شیءکه چطور جهت اندبررسی کردهو همکارانش  33راک

یک  هتقارن دوطرفگذارد. می تأثیر آنبر تشخیص  گیری در ارتباط با چشم()جهت ایشبکه گیریو یا جهت اطراف(

نشان  نیز نتایج تجربیصورت عمودی باشد. که محور تقارن بهخصوص زمانیهب مهم است شناختی ۀخصیص

تشخیص  تر)یعنی سریع تر استمحورهای عمودی نسبت به تقارن افقی آسان حولتشخیص تقارن د که ندهمی

 Washburn) تر استطور ذهنی سریععبارتی درک تقارن با محور عمودی برای مخاطبین بههو یا ب شود(داده می

& Crowe, 1988: 21-22) داده مشاهده شده  هاینقوش و یا مجسمهیار ثابتی به موقعیت بس. تقارن دوطرفه

نیز مرتبط  جزءو نزدیکی  بلکه به فاصله ،یگیربه جهت تنهانه. درک تقارن (Gūnaydın, 2004: 51-52)است

به یکدیگر اگر واحدها نزدیک که  اندهبه این نتیجه رسید 34بالیس و رُلدانرکُو بر تحقیقی، بنا شده است.

یک تصویر  هایبخشارتباط فضایی میان  که دادندنشان  هاآن .استتر تشخیص تصاویر متقارن سریعباشند، 

در رسد نظر میبه .(Washburn & Crowe, 1988: 22)مهم استواحدهای مجزا  نعنوابه برای درک تصاویر

با یکدیگر  هامایهنقش. جزئیات دهدنشان میاجتماعی یکسان  مرتبۀافرادی را با  ،تقارن انتقالی ،نقوش هیتیت

 ۀدهندنشان . تقارن انتقالی در اینجااستهای اجتماعی متفاوت گروه ۀدهندنشان احتماالًمتفاوت است که 

های دو طرف توان در مجسمهپادشاهی بزرگ، تقارن نوع دوطرفه را می ۀ. در دوراستطبقه اجتماعی و رتبه 

شهرهای هیتیت جدید عالوه بر آن بر تعداد دولت ۀد اما در دورکرمشاهده  ینیئبناهای آ های ورودیدروازه

های داخلی بناهای دیواره ۀهای سنگی ایستادانیادمدر موجودات ترکیبی مصور بر نقوش با این نوع تقارن 

 کامالً صورتبرجسته هیتیت بهدر نقوشع تقارن انواکه  توان گفتترتیب میبدین افزوده شده است. ینی نیزئآ

                                                           
33  Rock 
34 Corballis and Roldan (1974) 
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ند که اهه بودای از شناخت ذهنی رسیدبه درجه هاآن است. کاررفتهبه یهدف مشخص باو  ، غیرتصادفیآگاهانه

با کننده بیشتر بر مشاهده تأثیر باهدف ینیئهای ورودی بناهای آبا محور عمودی را در مجسمه یبازتابتقارن 

کند تصاویر و اشاره می 35طور که بارنِتهمان .اندکار بردهحفاظت و دفع نیروهای اهریمنی به ،ترسایجاد 

Gūnaydın, )اندحفاظتی داشتهیا و  36اهریمنجادویی و/ یا قدرت دفع  یعملکرد احتماالًهای بازتابی تمثال

بر یک نقطه اشاره دارد و آن  به تمرکز بازتابیتقارن  نیز اینجا در درسبنابراین به نظر می. (51-52 :2004

 .است اهریمنیینی از نیروهای ئآ تیحفاظحصار 
 

 هانوشتپی
 .هاهیتیت ورود از پیش صغیر آسیای بومی جمعیت. 1

 .کردند گذاریبنیان صغیر آسیای مرکزی فالت در را پادشاهی نخستین م،.پ 1660-1460 زمانی فاصلۀ در هاهیتیت. 2

 .(م.پ1380-1450. )3

 .کردند ایجاد صغیر آسیای فالت در را بزرگی پادشاهی م.پ 1460-1190 هایسال طول در هاهیتیت. 4

 آهن عصر طول در سوریه شمال و غیرصآسیای شرقجنوب در م.پ1200-800زمانی فاصلۀ در جدید هیتیت هایپادشاهی. 5

 .شدند ظاهر

 (.Mielke, 2011: 1039) دارد قرار هاتّوشا یشرقشمال کیلومتری 25 در تپه این. 6

 (.Yazıcı, 2013: 71) دارد قرار هاتّوشا شهر هایویرانه شرقیشمال کیلومتری 1.5 در باز فضای در ایصخره معبد این. 7

 هنرهای کانون و هاهیتیت پایتخت بزرگ، پادشاهی دورۀ در امروزی یوبُوآزکُ یا و هیتیت هاتّوشاش ای هاتّوشا هاتّی، هاتّوش. 8

 هالیس رودخانۀ خمیدگی در شهر این. آمد پدید اینجا در هنری کارهای ترینارزنده و بناها ترینباشکوه و ترینبزرگ بود، مختلف

 (.Mielke, 2011: 1034) دارد قرار( مچورو استان) آنکارا شرق کیلومتری 180 فاصلۀ در و

 از خارج در و( Harmanşah, 2007: 80) آفرین دره به مشرف حلب، شهر غربشمال کیلومتری 40در تقریباً محوطه این. 9

 .دارد قرار ترکیه مرزهای

 این(. Sagona & Zimansky, 2009: 299)بود سوریه در هیتیت بزرگ پادشاهی کنترل در کلیدی مکانی کارکمیش،. 10

(. Gilibert, 2011: 19)دارد قرار کندمی قطع را سوریه-ترکیه فعلی مرز رودخانه که اینقطه در فرات غربی سمت در محوطه

 هم و شدهتمام محصوالت هم که است بوده برجسته هنرهای دیگر و یادمانی هنر تولید بزرگ مرکز کارکمیش که است شده گفته

 (.Akkermans & Schwartz,  2003: 374) است کردهمی فراهم سوریه آهن عصر ایمنطقه مراکز دیگر رایب را نظرات

 (.Bryce,  2012: 170) دارد قرار زینجیرلی شرقشمال کیلومتری 21 حدود در محوطه این. 11

                   ترینهمم و مشهورترین بود، شده شناخته تابال عنوان با آشوریان برای صغیرآسیای فالت شرقجنوب مرکزی بخش. 12

 دارد قرار کونیا نزدیک ایوریز در آب نهر یک باالی در ایصخره نمای بر که آمد دست به قلمرو این از جدید، هیتیت برجستۀ نقش

(Sagona & Zimansky 2009: 312.) 

 .دارد قرار( Niğdeِ) نیئد در( Kemerhisar) کَمَرحیصار در. 13
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