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 ملخص البحث

للبنية أنها تتألف من مجموعة من  يهتم البحث بدراسة تأثير الحركة على بنية األعمال الفنية، وفي التعريف اإلصطالحي

وهذا التغيير البد له من عنصر محرك وهو  ألحدها فإنه يحدث تغيرا في باقي العناصر العناصر عندما يحدث تحول

)الحركة( حتي يتحول من حال إلى أخر. وقد ركز البحث على الحركة الخارجية الظاهرة وليست الحركة اإليحائية الناتجة 

العمل الفني مثل حركة الخط، أو الحركة الناتجة عن اإليقاع. فقد ُعني البحث بتأكيد دور الحركة الظاهرية  عن اتحاد عناصر 

في بنية العمل الفني مع توضيح أنواع الحركة المختلفة التي يمكن أن يخضع لها العمل الفني  ومع بيان تأثيرها في البنية 

ساليب استخدام الحركة خصوصا مع التطورات التكنولوجية، لذا قسمت الباحثة التشكيلية الخارجية للعمل الفني. وقد تعددت أ

 Opticalوهي تتمثل في الفن البصري  Optical Illusion  اإليهاميةالحركة الحركة  إلى أربعة أنواع رئيسية وهي 

Art لتأسيسات العلمية والبصرية وفنونها وبين ا  وهو فن هجين بين مجالي الفن وعلم النفس فهو يمزج بين هندسة التجريد

والنفسية في مجال علم النفس، حيث أنه من الفنون الذي يتشارك فيها المتلقي حيث يعتمد عليه في فهم التراكيب البصرية 

وقد يتضمن العمل الفني أنواعاً مختلفة من الحركة فإما أن تكون هناك طاقة  Real Movement والحركة الفعليةالناتجة. 
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ك العمل الفني تلقائيا، أو أن يشارك المتلقي نفسه بهذا التفاعل فيكون هو ذاته القوى المحركة، أو أن تكون هذه محركة فيتحر

فال Video Art )الفيديو( الصورة المتحركةالقوى طبيعية تتحرك بطاقة )الرياح أو المياه أو الشمس(. والنوع الثالث هو 

ويعتمد الضوحركية تي تدل على الحركة داخل شكل مرئي، وأخيرا األعمال شك أن فنون الفيديو من أهم الصور الفنية ال

 تجربة الضوء كوسيط فني والتحكم في األشكال الملونة والمضيئة. على

 الكلمات االفتتاحية

 الحركة، البنية، العمل الفني.

Abstract 

The research is concerned with Movement in artworks and its effect on the structure of artistic 

works, The study deals with Movement as a terminological definition and as an artistic concept. 

The artwork structure consists of a group of elements when any changings occurs to one of 

them, the other elements changing as well.  This changes in the artwork structure must have 

motivation in order to transform from one state to another, that is what we call (movement). 

The research focused on the real external movement, not the virtual movement. the research 

also focused on the apparent types of movement and affirming its role in the structure of the 

artwork, with a clarification of its effect on the artwork structure and its external form. 

Therefore, the researcher divided the types of movement into four main categories, namely the 

optical illusion movement, which is represented in the optical art, a hybrid art that combine two 

disciplines; Art and Psychology. This kind of art makes the recipient involved with the artwork, 

sharing his own experiences to understand the artistic visual structures. The research study the 

actual movement, which is areal movement accrues by the artwork elements. Either  the 

movement caused automatically powered by any energy source, or the recipient himself 

becomes the driving mechanical forces, or these forces are natural like (wind, water or sun it is 

a real movement). Another type of movement is occurs by moving 2D image sequentially, 

which we call it (video). Video Art  is no doubt one of the most important artistic medium that 

indicate movement within a visual form, Another kind of Movement in artworks depends on 

light which act as an artistic medium creating movement by generating colored and luminous 

shapes. 

Keywords 
Movement, Structure, Artworks 

 مقدمة

استمر الفن في النصف األول من القرن الماضي يقدم العمل الفني في صورة واحدة وهي اللوحة ثنائية األبعاد، حتى جاء 

النصف الثاني من القرن ليشهد الكثير من المتغيرات الفكرية والتكنولوجية، وهو ما أدى إلى ظهور اتجاهات فكرية وفلسفية 

فة، التي أخرجت العمل الفني من إطاره المتعارف عليه إلى رحابة التنوع في الوسائط المتعددة التي تميزت بها وفنية مختل

سواء في النحت أو الفيديو أو األعمال  -األعمال الفنية الحديثة والمعاصرة. وقد احتل مفهوم )الحركة( وتطبيقاتها المختلفة 

مكانة كبيرة في فضاء الفن الحديث واتجاهاته ومدارسه، التي أعلت  –ة المختلفة المتحركة بأالت وغيرها من األشكال الفني

من القيم الجمالية والتشكيلية لمفاهيم ووسائط وأدوات لم تكن ضمن عناصر العمل الفني التقليدي. وهو ما أفسح المجال للعديد 

 Nicolas ونيكوالس شوفيرMoholy Nagy وموهلى ناجي Jean Tinguely من الفنانين مثل جون تانجلي 

Schöffer  وغيرهم الستخدام وسائط متنوعة كالحركة بجميع أنواعها في أعمالهم الفنية.  والحركة كوسيط ووسيلة تشكيلية
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هى عامل مؤثر في إشراك المشاهد وانغماسه حسيا في العمل الفني، حيث تساعد على التفاعل بصورة أكبر من الشكل 

ا أكثر عمقا في نفس المتلقي. وقد اختلفت طريقة عرض وتقديم الحركة كعنصر من عناصر العمل الساكن وهو ما يترك أثر

الفني، حيث أن بعض األعمال الفنية الحديثة اعتمد بشكل رئيسي عليها كعنصر بنائي يشكل في بعض األحيان الجمالية 

ذلك مصدر وعنصر اإلبهار الفني الذي استخدمه األولي التي استخدمها الفنان للتعبير عن فكرته الفنية، فكانت الحركة ب

 لتوصيل رسالته التشكيلية.

 مشكلة البحث

 هل أثر الحركة في العمل الفني يتبعه تغير في الشكل الظاهري؟ -1

 هل يمكن الوصول إلى تقنيات حركية تثري من قيمة العمل الفني؟ -2

 أهمية البحث

 ي الظاهرية.التأكيد على دور الحركة وأثرها على بنية العمل الفن -1

للعمل الثنائي األبعاد أو الثالثي األبعاد وسواء كانت حركة تقديرية أو حركة  )سواءتوضيح أنواع الحركة المختلفة  -2

 واقعية(.

 أهداف البحث

 التأكيد على عنصر الحركة في العمل الفني وأهميته. -1

 فروض البحث

 الظاهرية للعمل الفني.يفترض البحث أن للحركة تأثيرا واضحا في اختالف البنية 

 منهجية البحث

 منهج وصفي وتحليلي.

 حدود البحث

 يشمل البحث بالتحليل أعمال فنانين من القرن العشرين والعصر الحالي.

 الحركة

في كتاب التعريفات للجرجاني عرف الحركة على أنها "الخروج من القوة إلى الفعل وقيل هي شغل خبر بعد أن كان في 

حركة كونان في آنين في مكانين كما أن السكون كونان في آنين في مكان واحد. وفي هذا التعريف يتضح خبر خبر وقيل ال

المقصود بالحركة التي ينتج عنها تغير نتيجة فعل كالتي في اآلالت لذا ذكر تقسيما ألشكال مختلفة للحركة قسمها على النحو 

لى أخرى، الحركة في الكيف: وهي انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى، التالي  الحركة في الكم: وهي إنتقال الجسم من كمية إ

الحركة في األين: وهي حركة الجسم من مكان إلى أخر، الحركة في الوضع: وهي الحركة المستديرة المنتقل بها الجسم من 

ير خارج عنه، وقيل عن وضع الى اخر فإن المتحرك على االستدارة إنما تبدل أجزاؤه إلى أجزاء مكانه مالزما لمكانه غ

الحركة في الوضع هي التي لها هوية إتصالية على الزمان ال يتصور حصولها إال في الزمان، الحركة الذاتية: ما يكون 

 )الجرجاني بال تاريخ( عروضها لذات الجسم نفسه".

  البنية

( الذي يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها Stuereفي اللغات األوروبية من األصل الالتيني)  Structureتشتق كلمة بنية

مبنى ما، ثم امتد مفهوم ومعنى الكلمة ليشمل وضع األجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية وبما يؤدي إليه 

. وهي مشتقة من الفعل الثالثي )بنى، يبني، بناء، بناية، بنية( ومن خالل الداللة (120، ص2000 )فضل من جمال تشكيلي
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بل هي موضوع منتظم، له صورته الخاصة،   Amorpheاللغوية للكلمة نجد أنها ليست بشيء غير منتظم أو عديم الشكل 

م المفهوم الواسع لكلمة بنية من خالل تأكيده أنها ليست هي ووحدته الذاتيه، وبنيته الداخلية. وأوضح الدكتور زكريا إبراهي

صورة الشيء أو هيكله أو وحدته المادية أو التصميم الكلي الذي يربط فحسب، بل هي أيضا القانون الذي يفسر تكوين الشيء 

اص به واإلشكالية هنا ومعقوليته. ومهما وصل أي شيء لدرجة من التعقيد الظاهري، البد وأن يكون له تنظيمه الباطني الخ

. واستخدمت كلمة البنية لتدل على الشكل الذي يشيد به (29،17، ص1975)إبراهيم  تكمن في تحديد قوانين ذلك التنظيم

د بكلمة التركيب "تنظيم الكل في المبنى، ويمكن أن نقول طريقة التركيب. فالبنية هي عالقة تركيبية بين العناصر. ويقص

 (101، ص2013)تليمة  أجزاء، وتعاون وثيق بين أجزاء الكل التي تتوافق فيما بينها وتتكيف"

البنية بأنها تحمل أوالً طابع النسق أو النظام. فالبنية   Levi-Strausوفي التعريف االصطالحي  ُيعرف ليفي شتراوس

)إبراهيم  تتألف من مجموعة من العناصر وعندما يحدث تحول ألحدها، البد أن يحدث تحوالً في باقي العناصر اآلخرى

قات القائمة بين األشياء، وأن حقيقة الظواهر تكمن . وبهذا يؤكد شتراوس على أهمية الوصول إلى العال(31، ص1975

في مستوى أعمق من الظاهر للعيان أال وهو مستوى الداللة، فالفنان الذي يصور ال ينظر إلى األشياء على أنها حقائق سيتم 

ؤيته وطريقته. تسجيلها كما هي، بل هو ينظر بعمق إلى األشياء لكي يعرف ويستنتج  العالقات بينها فيخضع ما يراه إلى ر

العملية البنائية بأنها تحليل األشياء الكتشاف أجزائها  Roland Barthesويصف الفيلسوف الفرنسي روالن بارت 

والوصول إلى معناها من خالل تحديد العالقات القائمة بينها، ثم تركيبها مرة أخرى مع المحافظة على خصائصها األولية 

ويعرف عالم النفس السويسري  (39، ص2000)فضل  ى تباعاً إلى تعديل في الكلومالحظة أن أي تعديل في الجزء يؤد

البنية فيقول "أن البنية لهي نَسق من التحوالت، له قوانينه الخاصة باعتباره نسقاً، علماً بأن  Jean.Piagerجان بياجيه 

زداد ثراًء بفضل الدور الذي تقوم به التحوالت نفسها، دون أن يكون من شأن هذه من شأن هذا النسق أن يظل قائماً وي

 .(30، ص1975)إبراهيم  التحوالت أن َتخرج عن حدود ذلك النسق، أو أن تستخدم أية عناصر أخرى تكون خارجة عنه"

 أثر الحركة على بنية العمل الفني

عندما يحدث تحّوٌل ألحدها يحدث ,أكد شتراوس في التعريف االصطالحي على أن البنية تتألف من مجموعة من العناصر 

أي تغير في تلك العالقات سيحدث تغيرا في البنية الظاهرية للعمل الفني. وإذا قسمنا الفنون  تغيٌُّر في باقي العناصر. إذن  فإن

األدب( -الشعر -و) الموسيقى  Space Arts التصوير( تسمى بالفنون الفراغية  -الرسم  –اإلنسانية بحيث أن )النحت 

الفراغية فإنه  - نون الفيديو( من الفنون الزمنيةف -التمثيل الدرامي -كما أن )الرقصTime Arts تسمى بالفنون الزمنية 

يمكن تحويل الفنون الفراغية إلى ديناميكية باضافة عنصر الحركة والذي يعبر عن الزمن، و"تعد الحركة حلقة الوصل بين 

ن لبنية واحدة الزمان والمكان )الفراغ( وأن دراسة ديناميكا األجسام تؤكد أن المكان والزمان ما هما في الواقع اال مظهري

)البواب العدد الرابع عشر،  تسمى الزمكانية واذا كان المكان يرتبط في ذهن البشر بالفراغ فان الزمان يجسد الحركة"

 .(707ص

البنية الداخلية للعمل الفني، قام ويمكن أن نوضح مثاالً لتأثير الجزء بالجزء وتأثيرهم على الكل فيما يحدث بينهم عالقات في 

بعمل منحوتات متحركة من الرقائق الحديدية ومتصلة بأسالك  Alexander Calder النحات األمريكي ألكسندر كالدر 

( فنجد األشكال المكونة للعمل الفني مرتبة بشكل متحرك بحيث عند تأرجح إحدى الرقائق تتولد 2(، )1ومثبتة كما في شكل)

ن بذلك ع ددا كبيرا من اإلحتماالت عالقة جديدة ومختلفة مع الرقائق األخرى فيتم التالعب بنظم العالقات فيما بينهم، وتكوِّ

والعالقات الداخلية والتي كلما تحركت بصورة نتج عنها بنية مختلفة مع ثبات النظام الكلي فلم يحدث للعمل الفني تحوٌل كلٌي 

 لشكل آخر، وبذلك اتخذ العمل هنا طابع البناء والتركيب.
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، اربع انظمة حمراء Alexander Calder ( ألكسندر كالدر 1شكل)

Four Red Systems ،77، معدن وأسالك مطليةX71 

 م1960بوصة،

(https://sites.google.com/site/hunterart101/assignm

ents/kinetic, n.d.) 

، اوراق  Alexander Calderألكسندر كالدر  ( 2شكل)

 م، متحف ويتني للفن األمريكي1941المونيوم، 

(https://www.jckonline.com/editorial-article/14-

examples-of-alexander-calders-enduring-

influence/, n.d.) 

 

ومن هذا المنطلق وجدت الباحثة أن عنصر الحركة من أهم المؤثرات التي تؤثر في فاعليات العالقات بين العناصر وتؤدي 

إلى تغيير شكل البنية عند تحريك أحد العناصر. ويؤكد على فكرة أن أي تعديل في الجزء يؤدي تباعاً إلى تعديل الكل بذلك 

وبما أننا نتحدث عن البنية التركيبية فإن  التي ذكرها روالن بارت في تعريفه للبنية وأكدناها بالمثال الذي أوضحناه لكالدر

الزمان ويتضح ذلك في الحركة واعتبار المكان الذي يمثله الفراغ. وهذا البحث معني بأثر التركيب يهتم باعتبارين: اعتبار 

 تلك الحركة في البنية لذا كان البد من توضيح انواع الحركة وشكل تأثيرها في البنية.

 أنواع الحركة 

 قسمت الباحثة الحركة إلى أربعة أقسام:

 .Optical Illusion الحركة اإليهامية  -1

 . Real Movement الفعليةالحركة  -2

 . Video Art )الفيديو( الصورة المتحركة -3

 حركية.-األعمال الضو -4
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 Optical Illusionاإليهامية الحركة  أوال:

وهو فن هجين بين  Optical Artوتتمثل في الفن البصري 

هندسة التجريد والتأسيسات العلمية والبصرية والنفسية في 

شبكة من الخطوط  مجال علم النفس. وهو عبارة عن

دوائر( يتم  -مثلث -واألشكال الهندسية )مربعوالمساحات 

تنظيم هندسي ذو عمق فراغي له صفة التكرار  وضعها في

فيوهم الناظر بالحركة اإليحائية الديناميكية كنوع من الخداع 

البصري ويرتبط هذا الفن بالنظريات العلمية الخاصة باإلدراك 

ي فله جانب سيكولوجي يختص بنظام الرؤية للمتلق البصري،

ألن عين المشاهد ُتشكل جزءاً من مكونات العمل فبتحركها 

تتغير الحركة الداخلية للعمل الفني فيمكن اعتبار الحركة 

البصرية هي جوهر هذا الفن، فالنظرة الجمالية تتم من خالل 

العين ثم يتم تحليلها وإدراك العالقات القائمة بين األجزاء ثم 

ية إذن فالعين وظيفتها تجميع هذه األجزاء في الهيئة الكل

 اإلدراك البصري والعقل وظيفته اإلدراك الذهني. 

والفن البصري من الفنون الذي يتشارك فيها المتلقي حيث يعتمد عليه في فهم التراكيب البصرية الناتجة. وهناك عالقة بين 

ذبذبات البصرية والخداع البصري فيعطي الزمن( الناتجين عن ال-الحركة-العمل الفني وعين المتلقي التي تربط بين ) الصورة

في الفن البصري تنتج من تأثر المشاهد وتفاعله مع العمل وهي ناتجة عن عمليات  فالحركةبعدا حركيا ماراً في الزمن. إذن 

ت لها عالقة بطريقة إدراك اإلنسان كما أنها طريقة عقلية علمية في استخدام الفن وبسبب هذه الحركة تتغير شكل العالقا

 الداخلية ومن ثم يتغير الشكل بسبب الحركة فينتج بنية جديدة.

 Geometricalوإذا نظرنا إلى الطبيعة البنائية للفن البصري فانها تركز على أسلوب التجريدية الهندسية     

Abstraction  ،التكرار، التوازن، القائمة بين عناصر التصميم )نقطة، خط، لون، مساحة( وبين القيم التنظيمية مثل )اإليقاع

التناسب( وينتج تكوينات هندسية منظورية وتربط البنية بين هذه األشكال ودالاللتها التي تنتج عن الطابع الهندسي الرياضي 

 والطابع النفسي الذي يرتبط بتأثير العمل على المتلقي.

تي الشكل والمضمون، حيث أن الشكل فاألسلوب البنائي في الفن البصري يعتمد على معالجة الخصائص البصرية من ناحي

يمتلك دالالت ظاهرة وباطنة، وعند التحليل البنائي للصورة الهندسية في العمل البصري البد وأن تتم من خالل العالقة 

اع القائمة بين هذه الصورة وما تحمله من دالالت. فالبنية تربط بين الداللة الفلسفية للعمل الفني وبين الشكل الناتج عن الخد

 البصري.

إذن اعتمد فن الخداع البصري في تكوينه على تنظيمات هندسية محسوبة بعالقات رياضية محكمة ينتج عنها شبكة ديناميكية، 

فهو فن رياضي مقنن بالحذف واإلضافة، هندسي بالمعنى اإلنشائي، فيزيائي بخواصه الضوئية، ميكانيكي بتأثره الفسيولوجي. 

ناصر واأللوان في تنظيمات بسيطة ومركبة في إتجاهات أفقية ورأسية وذلك إليجاد اإليقاع ويقوم على فكرة تكرار الع

الحركي ولكي يتحقق الشكل اإليهامي البصري من هذه التنظيمات ال بد وأن يكون بداخل بنيته مجموعة من العالقات 

 إيهامية مختلفة ببنيات ونتائج مختلفة أيضا يتم من خاللها إحداث بعض التغييرات فينتج بذلك شبكات  الترابطية والتي

 

 

سقوط، طالء   Riley Bridget  ،fall( رايلي بريدجيت 3شكل)

 م1963أسيتات البولي فينيل على لوح صلب، تيت مودرن ، لندن، 

(https://www.britannica.com/art/Op-art n.d.) 
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 ومن هذه العالقات:

 تبادل الشكل واألرضية.   -1

 إحداث تغير في نظام ثابت. -2

 التباين الحركي لألشكال سواء في االتجاهات أو نوع الحركة.  -2

 التقارب والتباعد بين األشكال.  -3

 التراكب والشفافية لألشكال.     -5

 التناقص أو التزايد في حجم الوحدة.  -6

 .(67، ص2006)بيومي  إحداث تغير في اإليقاع المنتظم للوحدة -7

 

  Real Movement ثانيا: الحركة الفعلية

قد يتضمن العمل الفني أنواعاً مختلفة من الحركة فإما أن تكون هناك طاقة محركة فيتحرك العمل الفني تلقائيا، أو أن يشارك 

المتلقي نفسه بهذا التفاعل فيكون هو ذاته القوى المحركة، أو أن تكون هذه القوى طبيعية تتحرك بطاقة ) الرياح أو المياه أو 

 الحركة الفعلية على النحو التالي: الشمس(. لذا قسمت الباحثة

 

  Natural Movement أوال: الحركة الناتجة عن العوامل الطبيعية

تتمثل العوامل الطبيعية في الرياح والمياه والشمس وأي مصدر طبيعي يمكن أن نستخرج منه طاقة، وقد استخدم الكثير من 

في أعماله على طاقة الرياح في  Troy Pillow الفنانين طاقة الرياح والمياه في تحريك المنحوتات، يعتمد الفنان تروي بيلو

على المعادن المستخدمة وتتشكل في أن عمله  –األساسية غالبا  -ة بطالء األلوان التحريك وقد كانت اغلب أعماله معالج

(، كما تتميز أعمال الفنان أنثوني هاوي 4الفني يحتوي في بنيته على جزء ثابت وآخر متحرك بطاقة الهواء كما في شكل)

Anthony Howe له يستخدم المعادن فيها بال ملونات بالتعقيد والتركيب والتداخل والحركة الموحية بالعمق وأغلب أعما

 (.5كما بالشكل )

 
، استانلس  Troy Pillow،inch  x5x2 9 ( تروي بيلو 4شكل)

 ، فلورانسا2007وزجاج، 

(https://www.pillowstudios.com/large-

sculpture.html n.d.) 

 
 h x'14، ، استنانلسAnthony Howe( أنثوني هاوي  5شكل)

6'w x 3'd, 300lbs. ،2019 

(https://www.howeart.net/razor-tears-1 n.d.) 
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 ثانيا: الحركة الناتجة عن تدخل اإلنسان

 وتشتمل على قسمين:

 الحركة التقديرية: وهي الناتجة عن تحرك اإلنسان أمام العمل الفني فيحدث تداخل بصري في األشكال. -1

الحركة اليدوية: وهي الناتجة عن التدخل اليدوي سواء بتحريك أحد العناصر أو إعادة تركيب عمل فني تبعا لطبيعتة  -2

 التركيبية.

  Virtual Movement الحركة التقديرية -أ

وهو كما ذكرنا قائم على حركة اإلنسان أمام العمل فيحدث شعورا 

بالحركة، ونرى ذلك في أعمال الكثير من الفنانين، ومن أهم الفنانين 

 المبدعين في هذا النوع من الحركة هو الفنان يعقوب آجام

Yaacov Agam  يعتمد في اعماله على النهج البنائي وترجيح

العقالنية في العملية اإلبداعية وفضل استخدام األشكال الهندسية 

واأللوان األساسية النقية ووضعها في تركيبات هندسية مجردة، 

ابتكر أجام أعماله بشكل يقبل التحويل حيث يمكن تحريك أجزاء 

يح للمشاهد إمكانية إنشاء وتغيير مكانها وموقعها على اللوحة مما يت

تركيبات مجردة جديدة ال تعد وال تحصى فهو يسمح للمشاهد بأداء 

دور نشط في إنشاء التراكيب الجديدة وذلك من خالل التحرك أمام 

 (.6كما بالشكل) Agamographs العمل، اشتهرت أعماله باسم 

 

     Manual Movementالحركة اليدوية  -ب

ناتجة عن التدخل اليدوي سواء بتحريك أحد العناصر أو إعادة تركيب عمل فني تبعا لطبيعتة وهي كما ذكرنا الحركة ال

التي تتميز بأنماط مختلفة في  Kevin Duval  التركيبية ونجد الكثير من الفنانين نأخذ مثاال أعمال الفنان كيفين دوفال 

فكل عنصر من عناصر العمل له محور دوران مختلف لذا التراكيب البنائية، فيقوم ببناء أعماله على عدة محاور للدوران، 

يمكن تحريكه بشكل منفرد عن باقي العناصر فينتج عدد ال نهائي من األشكال الناتجة نتيجة أثر الحركة على العالقات بين 

ميز أعمال (، كما تت7العناصريستخدم الحديد المقاوم للصدأ والنحاس األحمر ومعادن اخرى ثم يتم طالؤها كما في شكل)

بأنها تشبه "المانداال".  ولكنها بشكل حركي وبالفعل لقد أطلق على مجموعته في عام  David Roy الفنان ديفيد روي 

، كما انها األطباق النجمية اإلسالمية أيضا. تتحرك يدويا فتتداخل الخطوط kindala series وما بعدها مجموعة  2017

 (. 8كما في شكل)فينتج شعورا بالدوران والعمق معاً 

 

 

، بدون عنوان ،  Yaacov Agam ( يعقوب آجام6شكل)

 اواخر القرن العشرين سم،   x  43.2سم  40.6

(https://tinyurl.com/9v6brkdq n.d.) 
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خامات متعددة معدن   Kevin Duval  ( كيفين دوفال7شكل)

-https://arts) 2016ونحاس ، 

.)duval n.d-festival.com/artists/sculpture/kevin 

 

  xبوصة عرض  David Roy ،32.5 ( دايفيد روي 8شكل)

بوصة عمق،  تدور العجالت المعقدة  x 6.5بوصة ارتفاع  44

 قضيبًا. كما يحتوي على آليتينلف 15المكونة من 

(https://www.woodthatworks.com/kinetic-

sculptures/deja-vu n.d.) 

 

 Kinetic Movementثالثا: الحركة الناتجة عن اآلالت 

اشتهر العديد من الفنانين في القرن الماضي 

باألعمال التي تتحرك ذاتيا نتيجة المواتير مثل 

وموهلى   Jean Tinguely  اعمال جون تانجلي 

 ونيكوالس شوفيرMoholy Nagy ناجي 

Nicolas Schöffer  وهي أعمال فردية ومع

التطور التكنولوجي واتساع حركة الفن، أصبح 

ل في صناعته العديد من العمل المتحرك يتداخ

المجاالت إلنتاج أعمال ضخمة مثل البرمجة مع 

الميكانيكا مع التصميم. يمكن توضيح مثاال شكل 

 Plebianو  Hypersonic(  كان تعاونا بين 9)

Designو SosoLimited  وهو 'Diffusion 

Choir'  ارة عن مجموعة من الهياكل المصنوعة بشكل قابل للطي )األوريجامي( مصنوعة من ألياف بولي إيثيلين وهو عب

قطعة تتدلى بشكل محاكي لحركة الطيور في طيرانها، قام  400وعددها   Tyvekعالية الكثافة، تحمل العالمة التجارية 

ن وبين موعد الفت ح واإلغالق ، وتتطور الحركات باستمرار. في الجزء العلوي الفريق ببرمجة برنامج ُيزاِمن بين كل ُمَكوِّ

من كل ساعة، تلتقي مجموعات الطيور مًعا لتشكل كياًنا واحًدا ، ثم تنقسم إلى مجموعات أصغر على مدار الساعة التالية. 

 والنتيجة تصميم رقصات عشوائية ولكن مسيطر عليها للطيور.

 

 

 
عنصر قابل للطي ويؤدي حركة 400( تجهيز في الفراغ عبارة عن 9شكل )

 2016سرب الطيور،

(https://www.creativeboom.com/inspiration/mesmerising-

kinetic-sculpture-that-mimics-the-movement-of-a-flock-

of-birds- n.d.) 

https://www.sosolimited.com/
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 Video Artالفيديو( ثالثا: الصورة المتحركة )

ال شك ان فنون الفيديو من أهم الصور الفنية التي تدل على 

الحركة داخل شكل مرئي، وهو عبارة عن تشكل من الرموز 

البصرية واألشكال المتحركة واأللوان. وبالرغم من أن 

أغلب فنون الفيديو تعرض في قاعات العرض الفني إال أنه 

دون  -انالفن الوحيد الذي يمكن أن يذهب إلى المتلقي أينما ك

حيث أن لها إمكانية العرض  -النظر إلى لغته أو ثقافته

والمشاهدة عبر الشاشات في أي مكان . فالعصر الذي نعيش 

فيه هو عصر الصورة المتحركة، تميز العديد من الفنانين 

 Nam June Paik في فنون الفيديو مثل نام جون بايك 

و وليام   Christian Marclayوكرستيان مارسيلي

 Tonyوطوني اوسلر  William Kentridgeكينريدج 

Oursler  وبيل فيوال Bill Viola. 

 

  حركية( -)الضورابعا: أعمال  

للفنان  نسبة Lumia Art" عليها "فن اللوميا أطلقوقد 

رائد هذا  وهو Thomas Wilfredتوماس ويلفريد 

اسم  م تحت1919الفن فقد اقام معرضه االول عام 

lumia الحركة( قبل ظهور تكنولوجيا -الضوء -)الفن

الفيديو، وبدأ ويلفريد في تجربة الضوء كوسيط فني 

حيث طور وسائل التحكم في األشكال  له،أساسي 

 الملونة والمضيئة التي تمت مقارنتها بالشفق القطبي. 

الغرض منها تحويل الضوء  Claviluxاخترع آلة 

اليقاع، عملت اآللة واسقاطه فيتم التفاعل بين اللون وا

تم استخدام مفاتيح قابلة  -مثل لوحة اإلضاءة المعاصرة 

للتعديل لعرض حزم الضوء من خالل تحريك 

 العدسات الملونة

(https://tinyurl.com/yjb8v3hh n.d.) 

 

  

 

 

 

 

، الواليات المتحدة 2001( بيل فيوال، غرفة كاثرين، 10شكل)

 18األمريكية، فيلم متعدد األلوان على خمسة لوحات مسطحة، 

 .Weba Garretsonدقيقة، المؤدي: ويبا جراستون 

(https://www.nationalgalleries.org/art-and-

artists/76252/catherines-room n.d.) 

 

، الموسيقى الهادئة Thomas Wilfredويلفريد ( توماس 11شكل)

Nocturne عناصر معدنية وزجاجية وكهربائية وإضاءة وشاشة زجاجية ،

م، مجموعة كارول ويوجين 1958بلورية في خزانة من خشب البلوط، 

 )ابشتاين 

https://artgallery.yale.edu/exhibitions/exhibition/lumia-

thomas-wilfred-and-art-light n.d.) 

 

https://www.google.com/search?safe=off&sa=X&hl=ar&q=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%89+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDAzKTapUuIEsQ2LqyyTtGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi1bnZfGPjza4bm2-sApLLb7Yp3Gy9sRwo1HyzBcjtBHJvdtzYfLPrZtPNrh2sjADEJL30agAAAA&ved=2ahUKEwjPwea48ZzqAhUFhRoKHSquDcUQmxMoATAYegQIBxAD
https://www.google.com/search?safe=off&sa=X&hl=ar&q=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%89+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDAzKTapUuIEsQ2LqyyTtGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi1bnZfGPjza4bm2-sApLLb7Yp3Gy9sRwo1HyzBcjtBHJvdtzYfLPrZtPNrh2sjADEJL30agAAAA&ved=2ahUKEwjPwea48ZzqAhUFhRoKHSquDcUQmxMoATAYegQIBxAD


 2021بريل ا                                                           العدد الثانى –المجلد األول  –التراث والتصميم مجلة 

11 

 George Stadnikعمل الفنان جورج ستادنيك 

م 1968من عام  Lumis Art كفنان في فن اللوميا 

وقد مكنه ابتكار أدوات ضوئية وصور ثابتة ومتحركة 

وعروض حية من اكتساب فهم للعالقات بين الضوء 

والوقت واإلدراك. باستخدام البرامج التجارية ، بنى 

ستادنيك إنشاءات بصرية ميكانيكية افتراضية تحاكي 

خصائص الضوء. يقول الفنان بدأت في صنع تركيبات 

Lumia دام برنامج محاكاة بصري تجاري. باستخ

داخل الكمبيوتر. تحاكي هذه اآلالت معالجة خصائص الضوء بمرور الوقت لتوليد تركيبات  Lumiaأقوم بإنشاء أجهزة 

صامتة للحركة واللون والتحول. ويصف تركيباته بالتزامنية حيث أن المشاهد يختبر أعمالي بكل حواسهم. على سبيل المثال 

لمقطوعات صامتة ، يسمع المشاهد الموسيقى الخاصة بهم أو األصوات التي تتزامن مع الصور التي يشاهدونها. ، نظًرا ألن ا

تحفز تكوينات الصور الضوئية العقل على خلق الصوت والنكهة والملمس والشعور. تتواجد التجارب المرئية أو السمعية أو 

 بصورة خاصة الفكرية أو العاطفية الناتجة بشكل فريد في كل مشاهد

 .)34 n.d-year-http://www.leokuelbscollection.com/light( 

 

 واختارت الباحثة أهم انواع الحركة وهي )الحركة الفعلية( وقامت بعمل تحليل لبعض األعمال وأثر الحركة عليها:

 العمل الفني في وضع السكون نوع الحركة
 الحركة العمل الفني في وضع

 )أثر الحركة(

الحركة 

الناتجة عن 

العوامل 

 الطبيعية

 

 

 

   

 

وهو يتحرك نتيجة للرياح وبالتالي فإن العمل تم وضعه في إتجاهها، وتبدأ الريح في  Anthony Howeالعمل للفنان أنثوني هاوي  

 دفعه فيتحرك من المنتصف إلى الداخل ومن ثم يلتف ثانية في حالة من الدوران المستمر.

 bDygVA0ube.com/watch?v=YPkwhttps://www.youtيمكن مشاهدة العمل على 

 

 

 
 George Stadnik( جورج ستادنيك 12شكل)

(http://www.leokuelbscollection.com/light-year-34 n.d.) 

https://www.youtube.com/watch?v=YPkw0bDygVA
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 العمل الفني في وضع السكون نوع الحركة
 العمل الفني في وضع الحركة

 )أثر الحركة(

الحركة 

 التقديرية

 
   

، وهو يعتمد على حركة اإلنسان امام العمل الفني، يبدأ الكتلقي المشاهدة من زاوية اليمين Yaacov Agamالعمل للفنان يعقوب آجام 

مثاال وعند التحرك الى نهاية اللوحة تظهر متغيرات مختلفة على سطحها وصوال الى نهايتها فتظهر اللوحة مكتملة مرة أخرى وتعتمد 

 الحركة التقديرية كما ذكرنا من قبل على حركة اإلنسان

 https://www.youtube.com/watch?v=iD-d3uc7aC8&t=29sيمكن مشاهدة الفيديو 

 العمل الفني في وضع السكون نوع الحركة
 العمل الفني في وضع الحركة

 )أثر الحركة(

 الحركة اليدوية

  

وهو يتحرك يديويا، عند تحريكه فإن أجزاء العمل تلف على المحور الرئيسي بصورة متعاكسة  David Royروي دايفيد العمل للفنان 

 مختلفة. وبتوقيتات محسوبة ينتج عنها أثناء الدوران أشكال تداخلية

 https://www.youtube.com/watch?v=UhxTTVjPiswيمكن مشاهدة العمل على 

نوع 

 الحركة
 العمل الفني في وضع السكون

 العمل الفني في وضع الحركة

 )أثر الحركة(

الحركة 

الناتجة عن 

 األالت

  

وهو عبارة عن مجموعة   'Diffusion Choir' وهو  SosoLimited و  Plebian Designو  Hypersonicتعاونا بين 

 Tyvekعالية الكثافة، تحمل العالمة التجارية  من الهياكل المصنوعة بشكل قابل للطي )األوريجامي( مصنوعة من ألياف بولي إيثيلين

ن وبين موعد الفتح  400وعددها   قطعة تتدلى بشكل محاكي لحركة الطيور في طيرانها، قام الفريق ببرمجة برنامج ُيزاِمن بين كل ُمَكوِّ

ا لتشكل كياًنا واحًدا ، ثم تنقسم إلى واإلغالق ، وتتطور الحركات باستمرار. في الجزء العلوي من كل ساعة، تلتقي مجموعات الطيور معً 

 مجموعات أصغر على مدار الساعة التالية. والنتيجة تصميم رقصات عشوائية ولكن مسيطر عليها للطيور.

 https://www.youtube.com/watch?v=X3Y4dqWDYIYيمكن مشاهدة العمل على 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhxTTVjPisw
https://www.sosolimited.com/
https://www.youtube.com/watch?v=X3Y4dqWDYIY
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