
حرکت
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از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ حرکت و ضرورت وجود حرکت در آثار هنری را شرح دهد.

2ـ به وسیلۀ عناصر بصری ایجاد حرکت کند.
3ـ راه های نمایش حرکت را شرح دهد.

4ـ راه های مختلف نمایش حرکت را در به وجود آوردن آثار هنری به کار بندد.
5ـ شیوه ها و ابزارهای مختلف برای ایجاد حرکت را توضیح دهد.

6ـ هنگام طراحی با استفاده از خطوط )منظور فقط به وسیلۀ خطوط است( القای 
حرکت نماید یا این که هنگام طراحی به حرکت توجه داشته باشد.

 حرکت یکی از ضروریات زندگی انسان است.

 حرکت موجود در آثار تجسمی بر پایۀ حافظه و تجربۀ بصری شکل می گیرد.
فوتوریسم  یکی از سبک های نقاشی است که جنبش و حرکت را جوهر زندگی 

امروزی می داند.
به  را  حرکت فرم در فضا حرکت  از  استفاده  با  برخی هنرمندان مجسمه ساز    

صورت آشکارتری در آثارشان به نمایش گذاشته اند.
 تکرار و برش دو شیوۀ متداول القای حرکت در آثار تجسمی هستند.

القای حرکت در نگارگری ایرانی از طریق تکرار، برش و با استفاده از خطوط مورب 
صورت گرفته است .

 اُپ  آرت شیوۀ نقاشی است که در آن هنرمند از طریق خطای دید به وسیلۀ 
شکل های ایستا، رنگ و نور القای حرکت می کند. از هنرمندان این سبک می توان 

به ویکتور وازارلی و بربُریت رایلی اشاره کرد.

حرکت 2

درس دریک نگاه

ی
ف رفتار

اهدا
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تصویر1ـ2 حرکت در طبیعت

Action ـ1 

حرکت١
یکی از مشخصه های طبیعت و زندگی، حرکت و تغییر است و جهان پیرامون ما از 
تحرکی درونی برخوردار است. ما نیز به عنوان جزئی از این طبیعت دائم در حال تغییر 
می باشیم و تحمل یک وضعیت ثابت برایمان دشوار است. به طوری که حتی در حالت 
خواب نیز وضعیت مان را تغییر می دهیم. به همین دلیل هنرمندان از دیرباز عالقه مند 
به بیان و ثبت حرکت در آثارشان بودند و این امر به شیوه های مختلف در آثار هنری 

به چشم می خورد )تصویر1ـ2(.

چنان که  است  بوده  مطرح  مسئله  حرکت  در  آثار  نقاشی  دوره های  گذشته  کم  و  بیش 
در  آثار  حجاری شده مصر باستان، نقاشی های دوره بیزانس و خصوصاً آثار دوره رنسانس 

و باروک می توان این مسئله را به صورت روشن تری مشاهده کرد )تصویر3 و2ـ2(.
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تصویر3ـ2 اثر ژاک لویی داوید، رنگ روغن روی بوم تصویر2ـ2 حرکت در حجاری های مصر باستان

تصویر4ـ2 تداوم حرکت در فضا، برنز، اثر بوچیونی 

القای  فیزیکی،  حرکت  است:  نوع  دو  حرکت 
جابه جایی از نقطه ای به نقطۀ دیگر و دیگری همان روند 

حرکت طبیعت است و هنرمندان سعی در القای نوع 
اول و گاه نوع دوم را داشته اند )تصویر 4ـ2  (.

بحث حرکت می تواند به همراه ضرب آهنگ 
باشد زیرا ریتم و انواع آن خود نوعی حرکت 

به شمار می آیند ) تصویر 5  ـ2  (.
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2 نشان دادن حرکت از طریق ضرب آهنگ تصویر5ـ 

نمایش ناپایداری
نمایش دهند، که  را  از رنسانس کوشش کردند حرکت  از دوران پیش  هنرمندان 

نمونه هایی از آن در دفتر طراحی های لئوناردو داوینچی دیده می شود )تصویر 6 ـ2(.

تصویر6 ـ2 لئوناردو داوینچی
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تصویر8  ـ2 عکاسی با سرعت باال برای ثبت حرکت

در زمان های اخیر با پیشرفت هنر عکاسی حرکات تندی که با چشم به راحتی 
قابل دیدن نیستند را می توان به تصویر درآورد )تصویر8 و 7ـ2(.

مطمئناً فن آوری)تکنولوژی( آثاری به غیر از عکاسی را نیز شامل می شود مانند 
فیلم، سینما و انواع ساخته های رایانه ای که نشان دهنده حرکت هستند. در این قسمت 

قصد داریم حرکت در طراحی و هنرهای تجسمی را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

تصویر7ـ2 ثبت حرکت با دوربین عکاسی با سرعت خیلی زیاد
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تصویر  9ـ2

حرکت موجود در یک اثر تجسمی بیشتر بر پایۀ حافظه و تجربه بصری شکل می گیرد.
وقتی ما شکلی را در وضعیت ناپایدار می بینیم منتظر تغییری قریب الوقوع هستیم.

در شکل 9ـ2 مربع قرمز در وضعیت پویایی قرار دارد و یکی از زوایای آن آماده افتادن 
است و در تصویر 10ـ2 همۀ شکل ها در حال تغییر و حرکت به نظر می رسند )تصویر 10ـ2 
ـ  2(. به عبارت دیگر هرچه وضعیت عناصر موجود در یک اثر بصری ناپایدارتر باشند  و 9 
به  نسبت  و حرکاتشان  عناصر  قرارگیری  البته طرز  بیشتر صورت می گیرد.  القای حرکت 

یکدیگر می تواند به وجودآورنده حرکت کلی در یک اثر تجسمی باشد. 

تصویر10ـ2

القای حرکت
ما با دیدن صحنه های متحرک مانند حرکات ورزشی در ضمیر ناخود آگاه حرکت را 
درک می کنیم. در هنر نیز این حرکات توسط خطوط واقعی و یا ذهنی به وجود می آیند.
هنرمندان  که  است  باعث شده  اخیر  قرن  در  ارتباطات  و  نقل  و  وجود سرعت حمل 

بسیاری موضوع کارشان را حرکت و سرعت قرار دهند.
یکی از سبک های نقاشی که جنبش و حرکت را جوهر زندگی امروزی می دانستند 

فوتوریسم بود.
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 فوتوریست ها می خواستند هنر را به زندگی نزدیک تر کنند. معتقد بودند برای تجسم 
استحکام  باعث می شوند که  نور و حرکت  زیرا  تأکید کرد،   نور  و حرکت  بر  باید  پویایی 
صوری اشیا کاهش یابد و چیزها  در یکدیگر  و در محیط شان نفوذ کنند، که این امر در 

تصویر صفحه مقابل قابل مشاهده است )تصویر 11ـ2(. 

تصویر11ـ2  مارسل دوشان، زنی از پله ها پایین می آید.
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تصویر12ـ2 گرنیکا، پابلو پیکاسو

نقاشان نوگرا نیز مفهوم حرکت را به صورت یک عنصر مهم و فعال در اثر خود به کار 
برده اند. برای مثال در تابلو معروف پابلو پیکاسو به نام گرنیکا به خاطر نیاز موضوع و مفهوم 
تابلو از بیان تصویری حرکت به بهترین وجه بهره گرفته شده است و در ترکیب بندی کل 

تابلو نیز بین تمام قسمت ها ارتباطی قوی برقرار می باشد )تصویر 12ـ 2(.

نمایش حرکت
از قرن ها پیش هنرمندان سعی می کردند به گونه های مختلف حرکت را در آثارشان 
به وجود آورند. که از بین این روش ها می توان به شیوه ها ی متداول تکرار و برش و محو 

کردن لبه های شکل در آثار تجسمی  اشاره کرد.

ایجاد حرکت به وسیلۀ تکرار
این شیوه که از طریق تکرار صورت می گیرد از قدیم برای القای حرکت به کار گرفته 
شده است، از جمله در غار السکو در فرانسه برای نمایش حرکت، حیوانات متعدد را 

نقاشی کرده اند )تصویر 13ـ 2(.
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تصویر14ـ2 نقش برجستۀ ایران، دوره ساسانی

به  برای توجه  نیز گواه مناسبی  نقاشی های مصری  و  ایران  برجسته های  نقش 
حرکت در تاریخ هستند )تصویر15 و14ـ2(.

تصویر13ـ2 دیوارنگاری غار السکو
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تصویر15ـ2 نقاشی جزیره ِکِرت

تصویر16ـ2 سوگند هوراتی ها، اثر ژاک لویی داوید

مسئلۀ حرکت را می توان در آثار نقاشان کم و بیش مشاهده کرد و این مسئله به سبک 
و شیوه و حتی موضوع اثر ارتباطی ندارد و ممکن است به همان اندازه که در آثار اندام وار1 
رعایت شده، در تابلو منظره یا طبیعت بی جان نیز مورد نظر قرار گرفته باشد. برای نمونه 
در یکی از آثار ژاک لویی داوید به نام سوگند هوراتی ها مفهوم حرکت را در ساختمان بندی و 

آرایش کلی تابلو با تکرار پیکره ها و گردش شکل ها مشاهده می کنیم )تصویر 16ـ 2(.

1ـ فیگوراتیو
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تصویر17ـ2 موقع گلشن، نیمه اول قرن دهم هجری، استفاده مکرر شعله های آتش به صورت انگاره موجب القای حرکت 
شده است.

شیوۀ القای حرکت از طریق تکرار به صورت گسترده در هنر شرق دیده می شود. 
در تصویر 17ـ2 که نمونه ای از هنر نگارگری می باشد مفهوم حرکت از طریق تکرار، 
نمایش داده شده است. هنرمندان نگارگر دوره معاصر نیز به گونه های مختلفی از این 

شیوه برای القای حرکت استفاده کرده اند )تصویر18 و17ـ2(.
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تصویر18ـ2 نگارگری، معاصر

نشان دادن حرکت به طور کامل بر روی سطح دو بعدی به وسیلۀ قلم مو و رنگ 
نمایش  بعدی  سه  به صورت  و  مجسمه سازی  در  تا حدودی  تنها  و  نمی باشد  ممکن 

حرکت تجسم یافته است ) تصویر22 و21 و20 و 19ـ2(.

تصویر20ـ2 القای حرکت با به کارگیری حجمتصویر19ـ2 نمایش حرکت به وسیلۀ ریتم حرکات خطی سه بعدی
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تصویر21ـ2 ایجاد حرکت از 
طریق سطح در فضا

تصویر22ـ2 حرکت فرم در 
فضا، الکساندر کالدر

الکساندر کالدر از اولین هنرمندانی بود که به صورت جدی مسئلۀ حرکت را 
مد نظر و هدف کار خود قرار داد. آثار او بیش تر از نظر “حرکت فرم در فضا” مورد 
توجه می باشد. شکل ها و سطوح رنگی به کمک میله های فلزی نازک با حالتی معلق 

در فضا توازن می یابند )تصویر2ـ22(.
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آثار  این  که  آورده اند  به وجود  را  متنوعی  آثار  شیوه  این  در  هنرمندان  از  بسیاری 
معموالًً به وسیلۀ جریان هوا، موتور برق یا اهرم هایی به حرکت در می آیند و با استفاده از 

نور و صدا، نمایش های چشمگیر و فضاهای با شکوهی ایجاد می نمایند )تصویر23ـ2(.
در نگارگری ایرانی حرکت به شیوه های مختلف مطرح شده است، چه از طریق 
تکرار و برش عناصر و چه با به کارگیری خطوط و ترکیب مورب، در تصویر25ـ2 که 
فضای  اریب  خطوط  و  سطوح  از  استفاده  با  می باشد،  باسینقری  شاهنامۀ  به  مربوط 
حماسی و پر تحرکی به وجود آمده است. همین طور به کارگیری شیوه برش در پایین 

کادر در نمایش بهتر حرکت بسیار مؤثر بوده است )تصویر24ـ2(.
در تصویر25ـ2 نیز با استفاده از تکرار و برش به القای حرکت پرداخته شده است. 
تغییر جهت پرواز پرندگان و برش آن ها در باالی کادر و همین طور تکرار آنها بیانگر 
نیز  پیکره های تصویر  از برش در  استفاده  با  است  نموده  است. هنرمند سعی  حرکت 

تأکید بیش تری بر این امر داشته باشد.

تصویر23ـ2 موج ایستاده، نائوم کابو

تصویر24ـ2 شاهنامه بایسنقری، 
" کشتن اسفندیار ارجاسب را"
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از  القای حرکت  نگارگری  این  در  تصویر25ـ2 
طریق تکرار و تغییر جهت صورت گرفته است.

ایجاد حرکت از طریق برش
راه دیگر ایجاد حرکت در هنرهای تجسمی،  برش شکل در حال حرکت است.

در تصویر26ـ2 با برشی که به وسیلۀ کادر صورت گرفته است بیان حرکت قوی تر شده 
است. این شیوه در تصاویر داستان های مصور دنباله دار )کمیک استریپ1( بسیار مورد 

استفاده قرار می گیرد )تصویر 27ـ 2(.

1ـ کمیک استریپ )Comic strip( مجموعه ای از داستان های مصور است که به صورت دنباله دار و کنار هم در یک یا 
چند صفحه، موضوع داستان را بیان می کند. 
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محو کردن لبه های شکل
همان طور که می دانید در عکاسی از یک موضوع متحرک، اگر هدف تأکید بر حرکت 
باشد، معموالًً عکس با سرعت پایین و دوربین متحرک گرفته می شود و نتیجۀ آن خطوط 

محو در لبه های تصویر است که به بیان حرکت، بسیار کمک می کند) تصویر28ـ2(.
در آثار طراحی و نقاشی نیز می توان با محو کردن خطوط لبه های تشکیل دهنده شکل، 

حرکت به وجود آورد.

تصویر26ـ2 با استفاده از برش 
تصویر، تأکید بیشتری بر روی 

حرکت ورزشی صورت گرفته است.

تصویر27ـ2 برش در داستان های 
مصور دنباله دار، حرکت و ارتباط 

خاصی بین تصاویر برقرار می نماید.

تصویر28ـ2 القاء حرکت توسط 
عکاسی با سرعت پایین
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نمایش  به  دیگر  گونه ای  به  را  خطوط  شدن  محو  شیوۀ  نیز  هنرمندانی 
درآورده اند.به طور مثال تصویر29ـ2 اثر بریژیت رایلی  یک تکرار ساده از خطوط منحنی 
است اما با نگاه کردن به آن، لبه های شکل شروع به محو شدن می کنند و فضای سیاه 
و سفید، حالت لرزان و شناور یافته و سطح نقاشی شروع به حرکت مواج می نماید. این 

شیوه از نقاشی" اُپ آرت"1نامیده می شود.

تصویر29ـ2 بریژیت رایلی، اُپ آرت

در شیوۀ اُپ آرت نقاشی، هنرمند از طریق خطای دید به وسیلۀ شکل های ایستا 
حرکت تصویری به وجود می آورد.

نقاشان وابسته به جنبش اُپ آرت مجموعه ای از خط ها، شکل های خرد و سطح های 
و  پیش آینده  لرزنده،  در می آورند که  نظم  متمرکز تحت  به صورت  را  رنگی درخشان 

پس رونده جلوه کند )تصویر 31 و 30ـ2(.

1ـ الزم به توضیح است که اُپ آرت )Op Art( نام مکتب  است و اُپتیکال آرت )Optical Art( به هنرهایی گفته می شود 
که براساس حس دیداری است.
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نمونه هایی از القاء حرکت در سبک اپ آرت

تصویر30ـ2

تصویر31ـ2
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تصویر32ـ2 القاء حرکت با استفاده از خطوط پویا و هیجانی

این  بوده است که  از دیرباز مورد توجه هنرمندان  نیز  ایجاد حرکت در طراحی 
امر به گونه ای مختلف در آثار به چشم می خورد) به تصویر 24ـ2 رجوع شود(. یکی از 

بهترین شیوه ها، استفاده از تکرار خطوط هیجانی می باشد ) تصویر32ـ2(.
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از میان تمرین های زیر، یکی را انتخاب و اجرا نمایید.

تمرین ١
ـ به کمک ابزار دلخواه و بدون نمایش تصویری مشخص، حرکت را القاء کنید. 
بهتر است این کار را در قطع بزرگ و با سرعت انجام دهید، حرکت و سرعت دستان 

شما در اثرتان منتقل خواهد شد.

تمرین 2
این کار می تواند در  بر روی کاغذ  طراحی کنید.  افراد در حال حرکت،  از  ـ 
فضای کارگاه انجام شود. سپس به اندازه یک کادر )از وسط مقوای A4 خالی کنید( 
و به کمک آن قسمت هایی از طراحی خود که دارای حرکت های جالبی می باشد را 
انتخاب کنید. این قسمت ها را ببرید و در کنار هم بر روی مقوا بچسبانید. با انتخاب 
جای مناسب برش می توانید بر حرکت، تأکید بیش تری داشته باشید. دیدن تصاویر 

کتاب های مصور در این زمینه می تواند به شما کمک کند.

تمرین 3
ـ موضوع ثابتی مانند یک گلدان را انتخاب کرده و به کمک خطوط هیجانی و پر 

تحرک آن را طراحی کنید، به گونه ای که حرکت در طرح نشان داده شود.
با در نظر گرفتن  بر به کارگیری خطوط پر تحرک  باشید عالوه  توجه داشته  ـ 

خطوط ذهنی می توانید حرکات زیبایی در اثر خود به وجود آورید.
ـ این طراحی را یک بار دیگر به کمک آب مرکب بر روی مقوای خیس انجام دهید.

در پایان کارها را با یکدیگر مقایسه کنید.

تمرین 4
ـ از مراحل یک حرکت در طی زمان بندی منظم عکاسی کنید. می توانید برای 
این منظور از چیدمان اشیاء یا عروسک ها و حرکت دادن آن توسط خودتان و حتی 

حرکت ماشین ها در شب استفاده کنید.

ـ به نظر شما کدام یک از شیوه های القای حرکت مؤثرتر است؟ چرا؟

با هم تجربه کنیم

با هم گفتگو کنیم


