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 حرکت سیال ذهن

 حرکت نسبت به فرم

 فرم های پویا :

ن پویایی کلیت یک اثر نشانه پویایی اجزای آن ومتاثراز تناسب وشکل آن است. همان گونه که یک تصور کلی موجب پویایی آن کلیت و متشکل بود

ی زیر دگاراجزاء آن می گردد ، این اجزاء نیز در درون خود از سازمان و روشهای مشابهی پیروی می کنند ، به ترتیبی که تصور داخلی آن ها موجب مان

مجموعه های بعدی می گردد بطور کلی در هر اثر یک تحرک قوی یا ضعیف وجود دارد هر چقدر ساختمان متقارن و دارای تناسبات متعارف باشد 

 . آن متضاد و دارای پیچیدگی باشندپویایی را کمتر القاء می کند تا ساختمانی که عناصر 

ری با حرت ارتباطی ندارد، ساختمانها ایستا و غیر متحرکند و به همین دلیل آنها را اموال غیر منقول مینامیم. حرکت از زمانی که در نگاه اول معما

لف نقاشی پیکاسو به ذهنش خطور کرد، چیز تازهای در نقاشیهایش بیافزاید و با الهام از امپرسیونیسم، کوبیسم بوجود آمد. به دنبال آن سبکهای مخت

به دنبال وریسم، فتوریسم و ...)بوجود آمدند، این مفاهیم تنها در نقاشی ادامه نداشت. امبرتو بوجونی حرکت را در پیکرهی خور به نمایش گذاشت و (پ

ونها، سقفها و آن معماری در آثار خود حرکت را نشانداد. معماری از بیننده انتظار حرکت دارد. حرکت در معماری یعنی راه رفتن در میان دیوارها، ست

سایر عناصر بصری و ایجاد خیال در ذهن. هدف ازحرکت ایجاد خیال در ذهن بیننده است. صورت ظاهری اصل حرکت، در عواملی چون پیوستگی، 

شده است.  تداوم، نواخت یا ریتم در زمان، تکرار، هندسه، سلسله مراتب و ...تجلی مینماید. حرکت در دو قالب حرکت فیزیکی و حرکت معنایی بحث

 حرکت فیزیکی با معیارهایی چون جابجایی در فضا و ایجاد حرکت در چشم و حرکت معنایی با تأثیرگذاری بر احساس مخاطب قابل تحلیل است. در

و معماری بدون پویایی، سیالیت و مکث (سکون) حرکت معنایی نخواهد داشت از این رو این مقاله بر آن است تا جنبه های مختلف حس حرکت 

سیالیت را در عناصر مختلف بررسی نماید و ناگفته نماند این حس از طریق عناصر بصری و نحوهی قرارگیری آن در معماری توسط معمار طراحی 

 .میشود. به بیننده القاء خواهد شد

 

 



 

 

 ریتم در معماری

 سازماندهی برای تدبیری عنوان به که است تکرار بنیادی نظریه شامل و شود، می گفته رنگها یا فرمها اشکال، خطوط، هماهنگ یا منظم تکرار به ریتم

 می تکرار ستونها و تیرها گردند. می تکرار بالطبع که اند شده تشکیل اجزائی از بناها انواع تمامی تقریبا شود. می محسوب معماری در فضاها و ها فرم

 مناظر هوا، نور، ورودی تا کنند می سوراخ را بنا سطح مکرر طور به ها پنجره و درها دهند. تشکیل را فضا های مدول و سازه تکراری های دهنه تا شوند

 .شود می حاصل بنا ی برنامه در مشابه یا مکرر عملکردی های نیاز تامین برای اغلب ها فضا تکرار سازند. میسر ان به را مردم و

  

 الزم شوند بندی دسته تکرار ی طریقه به اجزا که این برای حال هر در شود می تشکیل زیادی اجزای از که است ان خطی نوع تکرار شکل ترین ساده

 هستند فرد به منحصر تک تک که حال عین ودر باشند مشترک مخرج یک یا مشترک خصیصه یک دارای است ممکن انها باشند مشابه کامال نیست

 دباشن خانواده یک به متعلق

 : شوند سازماندهی تکرار طریقه به توانند می معماری های فضا و فرم انها اساس بر که فیزیکی خصوصیات

 به تجسمی فضای در بصری عناصر حرکت و تغییر تکرار از است عبارت و دارد تصویری معنایی ریتم تجسمی هنر در تجزییا صیات خصو شکل اندازه

 .اورد می بوجود را بصری اهنگ ضرب تصویری عنصر یک ومتوالی منظم تکرار دیگر عبارت

 :برد نام توان می را بصری اهنگ ضرب دسته چهار ریتم کلی طور هب

 دشو می تکرار متوالی صورت به و یکنواخت طور به تصویر یک اهنگ ضرب نوع این در یکنواخت: تکرار(?  

 تاثیری تنوع عدم واسطه به اما کند می هدایت خود دنبال به را مخاطب وتوجه شده خودی به خود العمل عکس و حرکت نوعی نوعی باعث ریتم این

 .شد خواهد بار کسالت و اور مالل مدتی از پس و دارد پی نیزدر منفی

http://mehmani.parsiblog.com/Posts/3/%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%85+%d8%af%d8%b1+%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a/


 

 مخاطب هر در که طوری به شد خواهد متنوع نابیمت تغییرات با ان تکرار اما شود می تکرار بصری عنصر یک اهنگ ضرب این در متناوب: تکرار (?

 ددار تکرار برای انتظار نوعی همواره

 

 وضعیت به تغییراتی با تدریج به و شود می شروع خاص حالت و مرتبه یک از بصری عنصر یک ویا تصویر یک اهنگ ضرب نوع این در تکاملی: تکرار (?

 هما .مانند کند می دنبال خود تغییرات مسیر طول در را تکاملو رشد نوعی که طوری به رسد. می تر تازه حالتی یا و

 است خوردار بر هم تناوب نوعی از و اید می وجود به خطوط و سطوح منحنی حرکت از استفاده با عمدتا که اهنگ ضرب نوع این در موجی: تکرار(?

 اصحر های شن .مانند است تجسمی اهنگ ضرب از کاملی نمونه



 

  

 تمرین :

 

 

 ده از مفاهیم ریتم تکرار حرکت و .....چند نمونه ماکت حجمی درست نمایید ا استقات .1


