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چکـیده
حرکت ،یکي از مفاهيم بنيادین در معماري است که معماران از گذشتههاي دور تاکنون تالش کردهاند آن را در آثار
معماري خود بهکارگيرند .به وجود آمدن گرایشهاي جدید در معماري باعث شده توجه به حرکت ،در معماري عصر حاضر
نيز امتداد یابد .این مقاله که منتج از پژوهشي با این عنوان است ،با هدف بازشناسي ویژگيهاي مادي و معنوي مفهوم
حرکت و تبيين کيفيت تجلي آن در آثار معماري تحليل مرکز علوم شانگهاي ،چين است .نتيجه آنکه حرکت در دو قالب
حرکت فيزیکي و حرکت معنایي در معماري این مجموعه قابلشناسایي است .حرکت فيزیکي با معيارهایي چون جابهجایي
در فضا و ایجاد حرکت در چشم و حرکت معنایي با تأثيرگذاري بر احساس مخاطب قابل تحليل است .این مفاهيم بهعنوان
معيارهاي طراحي در آثار تحليل شده نيز قابل مشاهده است و نوعي پيوستگي ميان مفهوم فيزیکي و معنایي حرکت در
آنها وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :حرکت ،تکامل فضا ،معماري ،مرکز علوم ،شانگهاي ،چين
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 -1مقدمه
در جهان خلقت همه چيز پویاست ،یا از حرکتي ظاهري بهره مند است و یا حرکتي دروني دارد .زمين حرکت مي کند ،درختان
رشد مي کنند ،نور و سایه به تناوب ظاهر و محو مي شوند ،و خود انسان که شاهد و ناظر همه اینهاست در معرض انواع تحوالت
مادي و معنوي است .هيچ چيز واقعي نيست که از حرکت گریزي داشته باشد .همين درک موقعيت هاي فضایي و مفاهيم گسترش
در بعد فضایي است که به شناخت زمان منجر ميشود .در واقع حرکت ترکيبي از فضا و زمان است .مينکوفسکي در کتاب اصل
نسبيت ميگوید« :هرگز مکان معيني را مگر در زمان معيني و زماني معين را مگر در مکاني معين ندیده است».
ما براي رسيدن به هدف خود به چند عامل طبيعي متکي هستيم .اول از همه چشم است که فضا را براي ما قابل رویت
ميسازد .دوم تداعي تجربه هاي گذشته است .یعني تکرار در گذر از مکاني به مکان دیگر از لحاظ حسي به دریافت ما از فضا و
کيفيت آن کمک مي کند .سوم  ،شناخت قوانين مادي حاکم بر ساختارهاي طبيعي است .این سه عامل با یکدیگر در دریافت فضا
نحوه حرکت در آن به انسان کمک مي کنند .بنابراین اهداف پژوهش شناسایي مفهوم حرکت در معماري و بيان کلي تجلي آن در
فضا تعریف کردید بر این مبنا تالش مي گردد به این پرسش ها پاسخ داده شود حرکت کردن معماري چه مشخصاتي دارد و این
حرکت ویژگيهایي دارد تجلي مفهوم حرکت در معماري چگونه بوده است براي پاسخ به این پرسش ها از روش مورد پژوهي و
استفاده از راهکارهاي ترکيبي استفاده گردید( .گروتر بورک)8811 ،
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 -2حرکت و عامل حرکت ریشه در خصلت بنیادین دید انسان
دریافت حرکت در معماري تا حد زیادي متأثر از تمایالت و آمادگي عاطفي و فکري انسان است .با این وجود ،عامل حرکت
ریشه در خصلت بنيادین دید انساني دارد .هر چشم حدود  801درجه از سطح افقي دید را مي پوشاند که از این مقدار 881 ،درجه
براي دید دو چشمي در دسترس است .در سطح عمودي ،این زاویه بایک چشم حدود  881درجه است که  01درجه آن در باالي
سطح دید چشم و  51درجه در پایين این سطح دید قرار گرفته است .در عين حال براي تمرکز بر روي یک نقطه و براي دیدن یک
شي ء در شرایط کامالً واضح ،زاویه دید فقط یک درجه است .بنابراین براي چشم ضروري است تا براي درک کليت یک شي ء و
شناحت جزئياتش بر روي اشيا حرکت کند .از این رو ،اگر بخواهيم چيزي را ببينيم باید به طور فعال به آن نگاه کنيم.
(پورجعفر )8818،احساس انساني این است که وقتي چشم در طول یک مسير منحني که به وسيله ضربه هاي موجي ،شکل خاصي
یافته است حرکت مي کند ،بخشي از جریان پيوسته فضا و حرکت در آن القا مي شود( .افشارنادري)8831 ،

 -3دریافت حرکت در معماری
رودلف آرنهایم یکي از معدود مفسران هنري است که معتقد است حرکت بصري را مي توان در حال وقوع در همه جهات دید
و این عمل به نحوه خواندن بنا توسط بيننده بستگي دارد .با وجود این ،آرنهایم مدعي است اشيایي که اندازه حقيقي شان کاهش
مي یابد ،مثل شاخه هاي درختان همواره از ریشه به طرف باال خوانده مي شوند .مفسران معماري براي حرکت و جریان حرکت در
فضا به اندازه شکل اهميت قائل اند .آنها این حس را دارند که یک اتاق فقط یک خروجي قابل رویت ،در دیواره اي دور به صورت
یک در وجود داشته باشد ،فضا به صورتي محصور و بسته دیده ميشود .در چنين فضایي حرکت محدود است و جریان فضایي نيز
به سختي قابل تداوم است .با این همه اگر تبادل فضایي در یک بنا به گونه اي باشد که این جریان بتواند خود را از حصار یک
چهار دیواري خارج کند ،آن گاه حرکت در درون معماري براي بيننده نيز مفهوم مي یابد .بدین ترتيب حتي وجود نظاره اي از وراي
درها یا پنجره هاي قابل قبول و رو به فضاهاي مجاور  ،باعث ایجاد یک تصویر سه بعدي از کل بنا در ذهن بيننده مي شود.
(گودرزي)8815 ،

 -4حرکت از دیدگاه فالسفه غرب
از روزگار باستان فالسفه و متفکران به دليل ماهيت خاص حرکت و دگرگوني توجه خاصي به آن داشته و نظریه هاي زیادي
در مورد ماهيت وجودي حرکت ارائه شده است .پارمنيدس و لوسيپوس از فيلسوفان یوناني قرن پنجم قبل از ميالد وقوع حرکت را
در جهان انگار مي گردند و زنون شاگرد پارمنيدس با دالیل زیادي امتناع وقوع حرکت را اثبات مي کرد(.سروش) 8831،
هر کليت که تحت تأثير فلسفه پویاي شرق قرار داشت جهان را در حال حرکت ميدید جمله مشهور این است دوباره شنا
کردن در رودخانه محال است حرکت از دیدگاه فالسفه غرب تعاریف مختلفي داشته در نظر افالطون حرکت یعني خروج جسم از
مسابقات یعني حال متحرک در هر لحظه مساوي با حال و در لحظه دیگر نيست .حرکت در نظر ارسطو یعني کمال اول در هر
چيزي از آن جهت که بالقوه از این کمال از دو جهت خالف سایر کمال هاست اول آنکه در هر مرحله از کمان متوجه کمالي باالتر
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است و دیگر اینکه در عين کمال داراي نقص و در عين فعليت آميخته به قوه است هنگاميکه متحرک به کمال نهایي برسد ساکن
مي گردد .تعریف فيثاغورث از حرکت نيز عبارت است غير است است( .مطهري) 8855 ،
در فيزیک حرکت تعاریف دیگري دارد از دیدگاه دکارت حرکت تنها مکاني و مادي است نقطه براي هيچ نوع دیگري از حرکت
قابل تصور نيست نقطه در نظر الوینس اینچ حقيقت همان نيرو است که در حرکت ظهور و استمرار پيدا ميکند نقطه سکون مطلق
هم در کار نيست نقطه ممکن نيست جسم از سکون دفعتاً به حرکت درآید نقطه از سکون حرکتي بينهایت خرد و نامحسوس از
پورجعفر و موسوي لر  )8818بنابراین مي توان نتيجه گرفت حرکت در عين داشتن معناي فيزیکي معناي دیگري نيز دارد.

 -5تعریف حرکت در لغت نامه

 -6حرکت در معماری
حرکت اصل همه تجربههاي فضایي است و درک فضا نيز متکي به حرکت است .همان طور که مي دانيم در جهان خلقت همه
چيز پویا و در حال تحول است؛ با حرکتي ظاهري و با حرکتي دروني( .رحيميان )8818
اگر حواس پنجگانه نباشد بازهم براي ما مالک اندازه گيري فضا و اشيا است .گذر ،دیدار و ...جملگي به ما امکان مي دهند تا
زیبایي هاي نهان را دریابيم و آنها را کشف کنيم( .فونمایس)8810 ،
معماري هنري سه بعدي است به این معنا که مي توان در آن داخل شد و با حرکت در آن جزئيات آن را درک کرد عنصر
زمان در معماري عاملي غير قابل جایگزین است در واقع حرکت ترکيبي از فضا و زمان است بدون تجربه بعد چهارم زماني که
براي کشف جزئيات فضا الزم است نمي توان درک درستي از فضا داشت .حرکت در معماري را مي توان به شکل سه خاصيت
فضایي مشاهده نمود.
الف -پویایي :فضایي را که القاء کننده حس حرکت فيزیکي جابجایي در فرد
باشد فضاي پویا ميگویيم .نظير آنچه در باغ ایراني مشاهده مي نمایيم.
ب -سياليت :فضایي که حرکت را براي چشم ایجاد مي کند نه جابجایي در
فضا را .در فضاي سيال این چشمهاي ناظر هستند که حرکت مي کنند و فضا را
درک مي نمایند نه پاهاي وي .هر فضاي پویایي سيال نيز مي باشد زیرا به
صورت ناخودآگاه حرکت چشم را نيز ایجاد مي نماید.
ج -مکث :در ابتدا ذکر شد هر حرکتي در ذات خود داراي سکون مي باشد و
آغاز و پایان هر حرکتي را سکون تشکيل ميدهد .در معماري نيز از این اصل
استفاده شده است .در صورت اعمال شدن هرگونه تغيير در حرکت و یا حالت آن،
فضایي به عنوان فضاي مکث در نظر گرفته شده است .وصل ،گذر و اوج در
فضاي معماري ،در قالب همين سه خاصيت یعني سکون ،پویایي ،سياليت شکل
شكل  –1انواع حرکت (مهدوی نژاد)1911 ،
مي گيرند.
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تعریف حرکت لغت نامه دهخدا ( 8833جلد  1150 5و )1155در تعریف حرکت مينویسد :حرکت یعني جنبش ،جنبيدن ،مقابل
سقوط ،آرام و آراميدن( .دهخدا )8833،لغت سيد جرجاني ميگوید حرکت اشتغال چيزي است پس از چيز .همچنين ميگوید :حرکت
خروج قوه از به فعل برسيل تدریج نقطه رفتن و ذهاب عمل و کار نقطه در این قطعنامه همچنين اقسام اي براي حرکت ذکر شده
است که برخي از آنها عبارتند از :دو نقطه حرکت اهتزازي (حرکت نوساني) .حرکت دودي (شبيه حرکت دود) در فضا حرکت دوري
(هر جزئي از اجزاي متحرک از جاي خود به جاي دیگر رود ليکن کل متحرک در جاي خود باقي بماند) .حرکت ذاتي حرکتي که
عروض آمبرزا تجسم است ،در مقابل حرکت ارزي حرکت عروسي حرکتي که عروض آن بر جسم به واسطه عروض بر جسم دیگر،
نقطه مانند فرد نشسته در کشتي در حال حرکت یک جسم مادي در معناي محدود بهرهاي از یک امتداد از حرکت تغيير مکان این
جز از محلي به من به دیگر از حرکت نياز به شکل ندارد برگ خصوصيتي از شيء متحرک است( .دیباج و سلطان زاده  .)8833پس
ميتوان گفت مفهوم حرکت مي تواند امري کامالً ملموس و عيني و یا محسوس و ذهني باشد.

 -7زمان و حرکت
هر حرکتي احتياج به زمان دارد .بدون زمان ما قادر به درک حرکت نيستيم .تصور ما از زمانهاي طوالني نيز محدود است.
مدت یک ساعت براي ما زماني است مشخص ،یک هفتهف یک ماه و یکسال را نيز ميتوانيم تصور کنيم .اما صد سال براي ما تنها
یک مفهوم ریاضي دارد و وقتي صحبت از ميليونها سال ميشود ،وانایي ادراک زمان کامالً از بين مي رود .ما نها مي دانيم که چنين
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زمانهایي مدتهاي بسيار طوالني هستند اما اندازه آنها از تصور ما خارج است .دنياي پيرامون ما در طول زمانهاي بسيار زیاد به وجود
آمده است .حرکات زمين باعث بوجود آمدن دریاها و دریاچه ا شده و مانند آن .اگر با این مقياس نگاه کنيم محيطي که انسان در
ساختن آن نقشا داشته است خيلي جوان است و فقط چند هزارسال است .محيط زیست ما دائم نيز در حال تغيير است .چه محيط
طبيعي چه آنچه ساخته دست بشر است.این تغييرات ممکن است عيني باشد ،مثالً وقتي یک بلوک مسکوني را خراب ميکنند و یا
جنبه اراکي داشته باشد مثل دگرگوني هاي ناشي از تغييرات آب و هوا .به این ترتيب مي بينيم که زمان تبدیل به یک عامل موثر و
عمده در شناسایي محيط ميشود( .مهدوي نژاد)8810 ،

 -8حرکت ناشی از نیروهای محیطی
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تعادل یا توازن در درون یک ترکيب پيچيده از نيروهاي متقابل از
ميان حرکت ریتميک و نوساني مي تواند بدست آید در حالي که
ایستایي( )staticبر یک زمان ساکن داللت مي کند  .معماري براي
باقي ماندن در حال حاضر باید ایستا باشد در حالي که در حقيقت
چنين نسبت تفاوت این دو در زمان است و معماري ایستا بدون زمان
تصور شده در حالي که معماري متعادل و پا بر جا باید در یک روش
بر پایه زمان طراحي شود .در تمام طول تاریخ عالقه به حرکت به
صرت فرم هاي ایستا در نقشه ها خالصه شده و محسوس بوده است
بنابراین نواحي شهري و حرکت هاي شهري هم به عنوان طرح هاي
ثابت و مکث شده شناخته شده و مورد کاربرد قرار مي گرفتند.
(مهدوي نژاد ،ناگهاني)8801 ،

شكل  –2عوامل حرکت (مهدوی نژاد،ناگهانی)1911 ،

 -9زمان فرزند حرکت
هيچ از اشياء ثابت نيستند و هستي هر ماده اي که گذر مستمر هستند زمان ایجاد مي کند و حوادث زمان را بوجود مي آورد و
این دو را هرگز نمي توان از هم جدا کرد .هرمان ميتکوسکي فضا و زمان را به صورت زیر تعریف کرد  :فضا به تنهایي و زمان به
تنهایي محکوم به نيستي است و تنها و حتي از این دو حيات آن ها را ميسر مي سازد.
زیگفرد کيدئون در کتاب فضا – زمان معماري مسير فضا در طول تاریخ را به  8دسته تقسيم مي کند.
 -8تصویر فضایي که معنایش ترکيب اجسام ساختمان هاي مختلف با یکدیگر است  .به نظر مي رسد که ناظر براي درک
کليتي از موضوع باید حرکتي پيرامون جسم داشته باشد مانند اهرام مصر.
 -1توجه به فضاي داخلي ساختمان ها و مسئله طاق زدن در این مرحله با پيدایش پرسپکتيو ،حرکت در فضاي داخلي را بوجود
آورده و در این راستا به معماري داخلي اهميت بيشتري داده شد و سعي در بوجود آوردن فضاهایي با ادراکات حسي مختلف شد.
 -8توجه به فضاي داخلي و دوباره اهميت دادن به حجم در شکل دادن به فضاي خارجي  .و این مسئله باعث مطرح شدن
زاویه دید شد که در معماري عمدتاً در انتخاب زاویه نگریستن به ساختمان ها از نقطه نظر درک فضا متجلي مي گردد( .معماریان،
)8815

 -11فضا و زمان در معماری
فضا عنصر اساسي معماري است .حتي نقشه هاي طراحي شده یک معماري نمي تواند حس فضایي قابل لمس در یک
معماري کامل را به بيننده القا کند .در واقع معماري  ،اندازه و مقياس طول و عرض و ارتفاع عناصر ساختاري آن نيست ،بلکه
فضایي است که این عناصر محاط مي کند و انسان را قادر مي سازد تا در آن زندگي و حرکت کند .حتي عناصري مثل ریتم،
مقياس ،توازن و ایستایي نيز تا وقتي که آنها را به یک واقعيت غير قابل اجتناب یعني فضا مرتبط نسازیم ،مفاهيمي گنگ و نارسا
خواهند بود( .قبادیان)8808 ،
 -11موزه ،افالک نما ،مرکز علوم
شانگهاي ،چين ،معماران ،Ennead Architects :مساحت 80111 :متر مربع ،سال ،1118 :معمار اصلي :توماس ونگ .این
موزه تاریخي جدید که توسط گروه  Enneadطراحي شده است ،تجربه اي همه جانبه ایجاد ميکند که بازدیدکنندگان را درگير
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مستقيم با پدیده هاي نجومي واقعي مي کند .از طریق مقياس ،فرم ،و دستکاري نور ،ساختمان آگاهي از رابطه اساسي ما با خورشيد
و حرکت مداري زمين را افزایش مي دهد .با مساحت  011111فوت مربع ،شعبه جدید نجومي موزه علم و فناوري شانگهاي
بزرگترین موزه در سراسر جهان خواهد بود که صرفاً به مطالعه نجوم اختصاص دارد.در ادامه اشکال  8تا  1درمورد روند طرح و ایده
هاي اوليه و مدارک طراحي ارایه شده در این زمينه است.
توماس جي وونگ ،از گروه طراحي ،گفت« :در ساخت این ساختمان ،ما ميخواستيم مکاني ایجاد کنيم که در آن مأموریت
سازماني کامالً با معماري که خود در حال آموزش است درآميخته باشد و در برخي از اصول اساسي شکلگيري شود که جهان ما
را شکل ميدهند .در  .Ennead Architectsایده بزرگ موزه نجوم شانگهاي این بود که تجربه اي دروني از موضوع را در
طراحي القا کند .نوجه ویژه به مفهوم حرکت ،حتي قبل از ورود به ساختمان آن را ارائه دهد .و در پایان بازدید شما ،این لحظه اوج
مستقيم با آسمان است که توسط معماري قاب شده و پشتيباني مي شود)www.evolo.ir( .
برنده مسابقه بين المللي طراحي در سال  Ennead ،1180یک طرح بلندپروازانه از لحاظ معماري ارائه کرد  -بدون خطوط مستقيم
یا زوایاي راست ،که هندسه جهان و انرژي پویا حرکت آسماني را منعکس مي کند .وونگ از «مسئله سه بدنه» کالسيک در
فيزیک الهام گرفت و به دنبال طراحي هاي پيچيده طراحي شده توسط جاذبه گرانشي اجسام متعدد در منظومه هاي خورشيدي بود.
این در نوارهاي معماري پيچ در پيچ نماي موزه منعکس شده است .پوشش ساختمان مجموعه اي از مسيرهاي قوس دار را دنبال
مي کند که به وضوح تحت تأثير کشش گرانشي قرار دارند :قلب دهليز مرکزي ،حرکت رو به جلو در ورودي ،و کره سياره مانندي
که تئاتر افالک نما را در بر گرفته است .موزه و هر یک از سه جزء اصلي معماري که طراحي را تعریف ميکنند .به عنوان ابزارهاي
نجومي فعال عمل ميکنند ،خورشيد ،ماه و ستارهها را ردیابي ميکنند Oculus .که در باالي ورودي اصلي موزه معلق است ،گذر
زمان را با ردیابي دایره اي از نور خورشيد روي زمين در سراسر ميدان ورودي و استخر بازتابي نشان مي دهد .در ظهر در زمان
انقالب تابستاني ،یک دایره کامل وجود دارد که با یک سکوي مدور در ميدان ورودي موزه همسو مي شود..یک ساعت واقعي در
ميدان مرکزي مجموعه ایجاد مي کند. (http://www.caoi.ir/fa/(.
بخش اسفر سالن تئاتر افالک نما را در خود جاي داده است که نيمه غوطه ور در ساختمان است .با پشتيباني حداقل قابل مشاهده،
توهم بي وزني یا ضد جاذبه را برمي انگيزد شکل کروي خالص به اشکال اوليه در جهان ما اشاره مي کند و مانند جهتي که از
موقعيت خود نسبت به خورشيد یا ماه مي گيریم ،به یک نقطه مرجع هميشه حاضر براي بازدید کننده تبدیل مي شود .کره شکل
خود را نه تنها از الزامات عنصر برنامهاي که در خود دارد ،بلکه به عنوان تجلي انتزاعي یک شکل آسماني اوليه ميگيرد .این کره
که در صفحه پشت بام بال پایيني موزه جاسازي شده است ،گویي از افق محدود به زمين بيرون ميآید ،به تدریج نمایان ميشود،
وقتي که فرد ساختمان را ميچرخاند ،این درام به گونهاي آشکار ميشود که انگار از یکي از قمرهایش به سيارهاي نزدیک
ميشویم .به بازدیدکنندگان اجازه مي دهد تا آن را به عنوان یک توده بي وزن از پایين تجربه کنند)www.archdaily.ir( .
محوطه موزه که در یک منطقه سبز گسترده قرار دارد ،شامل مجموعهاي از ساختمانها و برنامهها از جمله نمایشگاههاي موقت و
دائمي ،یک تلسکوپ خورشيدي  31فوتي ،یک رصدخانه ،یک افالکنماي نوري ،یک مرکز آموزشي و تحقيقاتي ،و یک تئاتر
آسمان دیجيتال است .برنامه نویسي در موزه شامل محيط هاي غوطه ور ،مصنوعات و ابزار اکتشاف فضا و نمایشگاه هاي آموزشي
خواهد بود)www.Arel.ir( .
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 -12نتیجهگیری
در نگاه اول معماري با حرت ارتباطي ندارد ،ساختمانها ایستا و غير متحرکند و به همين دليل آنها را اموال غير منقول ميناميم.
حرکت از زماني که پيکاسو به ذهنش خطور کرد ،چيز تازهاي در نقاشيهایش بيافزاید و با الهام از امپرسيونيسم ،کوبيسم بوجود آمد.
به دنبال آن سبکهاي مختلف نقاشي (پوریسم ،فتوریسم و  )...بوجود آمدند ،این مفاهيم تنها در نقاشي ادامه نداشت .امبرتو بوجوني
حرکت را در پيکرهي خور به نمایش گذاشت و به دنبال آن معماري در آثار خود حرکت را نشانداد .معماري از بيننده انتظار حرکت
دارد .حرکت در معماري یعني راه رفتن در ميان دیوارها ،ستونها ،سقفها و سایر عناصر بصري و ایجاد خيال در ذهن .هدف ازحرکت
ایجاد خيال در ذهن بيننده است .صورت ظاهري اصل حرکت ،در عواملي چون پيوستگي ،تداوم ،نواخت یا ریتم در زمان ،تکرار،
هندسه ،سلسله مراتب و ...تجلي مينماید .حرکت در دو قالب حرکت فيزیکي و حرکت معنایي بحث شده است .حرکت فيزیکي با
معيارهایي چون جابجایي در فضا و ایجاد حرکت در چشم و حرکت معنایي با تأثيرگذاري بر احساس مخاطب قابل تحليل است.
ميتوان گفت که پروژه افالک نماي شاهگهاي چين به درستي مفوم حرکت را در کل مجموعه به نمایش گذاشته است .در
معماري بدون پویایي ،سياليت و مکث (سکون) حرکت معنایي نخواهد داشت از این رو این مقاله بر آن بودیم که تا جنبه هاي
مختلف حس حرکت و سياليت را در عناصر مختلف بررسي نماید و ناگفته نماند این حس از طریق عناصر بصري و نحوه ي
قرارگيري آن در معماري توسط معمار طراحي ميشود به بيننده القاء خواهد شد.
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