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 :چکیده

ر باشد، وسعت فكر و اندیشه قویت اندازه این پيوند ،لمس کردن و... با جهان پيرامون خود پيوند دارد و هر انسان از طریق دیدن، شنيدن       

ه از بابت جنبه . فضای معماری و سينما همواراستحرکت مستلزم  فضا  دیدن ،شنيدن و لمس کردن بيشتر و دامنه خيال گسترده تر است.

  ست.اکمتر مورد توجه فيلمسازان و معماران قرار گرفته  حرکت، عنصر هنری های مختلفي با یكدیگر مقایسه شده اند. اما 

رکت را در سينما و ح،برآنيم  تا ارتباط عامل  تهيه شده و به صورت استنتاجي  بر اساس اسناد و مدارک کتابخانه ایکه مقاله حاضر در 

چه شباهتهایي :»ه کمعماری بررسي کنيم و ببينيم چه شباهت و افتراقي ميان عنصر حرکت در معماری و سينما وجود دارد؟ مسئله این است 

روی  ری بيشتر برمي توان ميان حرکت در این دوهنر به ظاهر متفاوت، یافت که بتواند بر جنبه هنری معماری و سينما و برای اثر گذا

توانيم از ا عامل هدف از این کنكاش و مطالعه این است که با پاسخ به این سوال به راهي دست یابيم تا ب« مخاطب از آنها بهره جست؟

حساس و آرمانهای فيلمساز حرکت(با رویكرد جدید وبه شيوه ای بهره بجویيم که ارتباط بهتر مخاطب با بنا یا فيلم ایجاد گشته وانتقال فكر،ا

ي که فيلم مي بينيم، کنيم و یا زمان زماني که در فضای معماری حرکت مي بيانگر  این است که  .نتيجهمعمار هرچه تمام تر صورت گيرد.و 

زمان برقرار مي کنيم.  نهابرای لحظاتي خود را فراموش کرده و ذهن خود را درگير عناصر بنا یا فيلم مي کنيم. یعني یک ارتباط رواني با آ

مي توانند با دقت  . این یک حرکت ذهني است. معمار و فيلمسازآن با فضا و زمان واقعي گم مي شود یگری مي یابدو نسبت واقعي معنای د

 بر این عنصر و نگاه جدیدی به این عامل هنری .از آ در راستای ارتباط با مخاطب بهره ببرند.

 ،ذهن،فضاسينما،حرکت معماری،واژگان کلیدی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                   مقدمه

زندگي و فضای ر با و سينما همواره پيوند نزدیكي به هم دارند و بدیهي ترین عامل این پيوند ارتباط ابن دو هنمعماری       

 تين چيزی کهنخساما همواره با صحبت از مقایسه معماری و سينما، معماری و سينما به اصول مشترکي پایبندند. زندگي است.

رش شده اند که مقاالت زیادی نگا.به ذهن خطور مي کند،فضایي است که به عنوان دکور در صحنه فيلم از آن استفاده مي شود 

 پرداخته اند. ... وجنبه های تاریخي یا عوامل بصری نظير نورپردازی، رنگ  سينما از دیدگاه طراحي صحنه،به ارتباط معماری و 

ری مشترک در و آنچه که کمتر بدان پرداخته شده است، عوامل هنری نظير تخيل،ریتم، و... مي باشد. یكي از این عوامل هن

هيچ چيز در جهاني که در آن همواره زمان در گذر است،.ه استکه کمتر در روی آن تمرکز شد سينما و معماری حرکت است

ن جریان مجزا نيستند .معماری و سينما نيز از ای چاره ای جز همراه شدن با این گذر زمان ندارد و همه چيز ناگزیر به حرکت است

  نوعي باشد، از هر نيز يلم فشناخت  کامل فضا مستلزم حرکت در آن است و . جریان مي یابندهر دو در بعد زمان وحرکت ،و 

نتقال فكر از به ا ،ماری و سينما بخش پنهان ولي بسيار اثرگذار است و مع حرکت در .شودداستان روایت مي آن در  حرکتبا.

 را شرح زمان-اابتدا مفهوم فض ،تحقيق سواالت بدین منظور و برای پاسخ به  . ضای معماری به مخاطب منجر مي شودفيلم و ف

نواع حرکتهای با دقيق شدن بر روی عوامل موثر در حرکت و ا مطرح خواهيم کرد. معماری و سينما  و سپس حرکت را در  داده

  خواهيم کرد. عماری و سينما را از زاویه حرکت مقایسه م موجود در  آنها،

 

 زمان در معماری و سینما -فضاعامل 
ميالدی به  1300م از سال واژه فضا دست ک ،در نگاه اول فضا نه با حرکت ارتباطي دارد و نه با زمان. اما در زبان انگليسي »      

اهيم مجزای این طرف،هر دو معني زماني و مكاني را باهم داشته است. از زمان شكل گيری نظریه های نسبيت خاص وعام، مف

چهار  ستگيزمان یک پيو -فضا و زمان، روز به روز به مفهوم ترکيبي فضا زمان نزدیكتر شده اند. به گفته هرمان ميكونسكي، فضا

اشته باشد، که باید دع ابنا براین هر شي نه تنها باید طول،عرض و ارتف بعدی است که سه بعد فضا را با بعد زمان ترکيب مي کند.

 .[1] «تداوم زماني نيز داشته باشد.

حرکتي  زاصل همه تجربيات فضایي و درک متكي به حرکت است. در جهان خلقت همه چيز پویاست.یا ا»به طور کلي        

اهر و محو ظظاهری بهره مند است و یا حرکتي دروني دارد. زمين حرکت مي کند.درختان رشد مي کنند،نور وسایه به تناوب 

اقعي نيست که مي شوند و خود انسان که شاهد و ناظر همه اینهاست ، در معرض انواع تحوالت مادی و معنوی است. هيچ چيز و

ان منجر رک موقعيت های فضایي و مفاهيم گسترش در بعد فضایي است که به شناخت زماز حرکت گریزی داشته باشد.همين د

عيني را ممي گوید:هرگز کسي مكان «اصل نسبيت  »مينكوفسكي در کتابحرکت ترکيبي از فضا و زمان است. مي شود.در واقع

امل طبيعي متكي عي به مقصد خود به چند مگر در زمان معيني و زمان معيني را مگر در مكاني معين ندیده است.ما برای راهياب

كرار از مكان هستيم. اول از همه چشم است که فضارا برای ما قابل رویت مي سازد.دوم تداعي تجربه های گذشته است،یعني ت

ر ساختارهای به مكان دیگری از لحاظ حسي به دریافت ما از فضا و کيفيت آن کمک مي کند. سوم شناخت قوانين مادی حاکم ب

 .[2] «طبيعي است. این سه عامل با یكدیگر در دریافت فضا و نحوه حرکت در آن به انسان کمک مي کنند.

کند. معماری به  زمان که تداوم در آن مستتر است در هنر و معماری با حرکت در درون فضا،مصداق پيدا مي -مفهوم فضا»      

زماني شود.  ني وواند اندازه گيری مكامي تواند زندگي شود و پيموده شود یا مي ت مكاني که موجودیت جسمي یافته استمعنای 

ن را از جهات بيننده برای درک کامل فضای معماری و یک ترکيب فضایي، بایستي در آن حرکت کند تا بتواند آبدین معني که 

مي شود. به عبارتي  ل به بعد چهارم در ادراک فضامختلف ببيند و حرکت احتياج به زمان دارد. به این ترتيب زمان اصطالحا تبدی

 يک است:از لحاظ دخالت در تدوین فضای معماری، دو گونه فضا قابل تفك بعد چهارم یعني زمان،به فضا تحرک مي بخشد.

گيری بر زمان برخي از بناها به سادگي پيموده مي شوند و بيننده مي تواند به یكباره بر آنها چيره شود. دراین بناها اندازه -1

در ادراک فضای ساخته شده در انطباق با یكدیگر صورت مي گيرد. این فضا ومكان، در حيطه توانایي های تجربه شده انسان 

 دارای سكون است و در آن کليات شكلي مكان یكسان مي نماید.



 

نيست و بيننده نمي تواند یكباره  در بناهای دیگر، دیدار و گذر، در طول و عرض بنا، متضمن شناخت موجودیت مكاني آنها-2

شكل  زمان به-فضا مسأله[1] «برآنهامستولي شود. بلكه بيننده باید از دیدگاههای مختلف و در اوقات مختلف بنا را بازخواني کند.

ر زمان ما همانطور که در فضا حرکت مي کنيم در زمان نيز جلو مي رویم و فضا از کيفيت شناو ».متفاوتي در سينما وجود دارد

سازمان دهي زماني فضا اشاره مي  مسألهبه « سبک و رسانه در سينما» برخوردار شده است. اروین پانوفسكي در مقاله ای به نام

کند. سينما مارا به این سازماندهي نزدیک مي سازد. اگرچه در برخي هنرها،فضا جنبه ایستا دارد و قابل تغيير نيست. اما در 

ایستایي را از دست مي دهد و کيفيتي پویا و زماني مي یابد. بخشهایي از فضا چنان تنظيم مي شوند سينما همين فضا،ویژگي 

که در یک نظم زماني قرار مي گيرند و با ریتمي زماني به صورت جزیي از یک ساختار زماني در مي آیند. از طرف دیگر در 

ا حرکت مي کنيم در آن به جلو و عقب برویم. ضمنا در فيلم،زمان فضایي مي شود چون ما مي توانيم مثل وقتي که در فض

فيلم،زمان هر نما حال حاضر است،یعني، هر تصویری که بر پرده ظاهر مي شود،چيزی است که در حال اتفاق افتادن است. از 

ایشي عرضه مي طرف دیگر از طریق نمایش یک رشته موقعيتها،از یک نما به نمای دیگر و یا در داخل یک نما،زمان به شكلي نم

شود.در چنين شرایطي،حرکت دوربين به عنوان عنصری جدید در نمایش یک رشته از بخش های مختلف فضا وارد عمل مي 

شود. معموال در حرکت دوربين، بخش های متفاوت فضا با بخش پيوسته ای از زمان مرتبط مي شوند. نمونه بارز این وضعيت را 

حشي یافت مي شود که در آن دوربين به بخشي دیگر از فضا مي چرخد و آدم ها و وقایعي مي توان در فيلم توت فرنگي های و

را نشان مي دهد که در بيست سال قبل وجود داشته یا اتفاق افتاده اند. بدین ترتيب مقاطع مختلف فضا با بخش های مختلف 

زمان واقعي تفاوت دارد.این مطلب ما را به -فضازمان در سينما حتي در داخل یک نمای واحد با -فضا» [3].«فضا بيا مي شوند

جهان متفاوتي وارد مي کند که مي تواند از عدم تحرک تصویر ثابت تا حرکتي بدان حد سریع که چشم قادر به دنبال کردن آن 

تجربه عادی،  در جهان زمان جهان واقعي را در راستای مقاصد خود دگرگون سازد.-است سير کند. دنيایي که مي تواند ابعاد فضا

در سينما قضيه بسيار متفاوت است. مي توان هر حادثه در چارچوبي که یكپارچه، به هم پيوسته و تغيير ناپذیر است،رخ مي دهد.

فشرد.ممكن است فضاها و زمانهای مختلفي را با هم آميخت، فواصل مكاني را از  فضا و زمان را جدا کرد، توسعه داد یا در هم

 [4] «طراب کند.ون اینكه تماشاگر ذره ای احساس اضان را کاهش داد، بدميان برداشت و زم

 

 حرکت در سینما:مفهوم 
ين،فضا و زمان و تصویر متحرک وجه تمایز سينماست از سایر هنرها و حرکت اعم از اینكه مربوط به سوژه باشد یا دورب»      

 [5] «وقایع سينمایي را موجودیت مي بخشد.

ام دارای هرکدو . مي باشنداین حرکت ها گاهي به صورت عيني و گاهي ذهني به چند شكل اتفاق مي افتد.  در سينما حرکت

 کاربرد خاص در زمانهای خاص خود هستندو در سه دسته کلي قرار مي گيرند:

 

 [3].«حرکت نوع اول:حرکت اشخاص و اشیا در جلو دوربین»

های از پيش اشخاص و اشيا به عنوان موضوع و سوژه باحرکت حرکت باقي مي ماند ودوربين ثابت و بي حرکت، نوع در این»       

هر حرکتي برای انجام یک کار  و ایفای نقش مي کنند. کردهخود در فضا جریان بخشي از فيلم را روایت تعيين شده وجاگيری 

صحنه و فضای و انتقال یک مفهوم در مقابل دوربين انجام مي شود.در این حالت با حرکت وجابجایي افراد)بازیگران( و اشيا در 

 ،نگاه بيننده نيز از سكون خارج شده و به طور مداوم همرا ه با این حرکات حرکت مي کندومقابل دوربينمهيا شده برای فيلم،در

سمت در اتاق حرکت مي کند وخارج مي به به عنوان مثال شخصي در صحنه ای از فيلم  [6] «اتفاقات فيلم را دنبال مي کند. 

و شود. در تمام این مسير با حرکت بازیگر در مقابل دوربين )دوربين ثابت(بيننده نيز با نگاهش او را دنبال مي کند و در خيال 

در واقع ،به فراواني در سينما به کار مي رود  که این نوع حرکت هاد و با او همراه مي شود.ذهن خود این مسير را طي مي کن

اولين حرکتي است که در سينما با دوربين های فيلمبرداری اوليه ضبط مي شد.این نوع حرکت به وضوح قابل مشاهده است و 

 .استبه آساني مي توان مقدار آن را اندازه گرفت. بنابراین عيني و کمي 



 

 

 اشخاص و اشیاحرکت نوع دوم: حرکت دوربین و سکون 

دادهای جدیدی کشف ومعرفي اشيا ورویزماني که  برای تعقيب فرد یا موضوعي که درحال حرکت است یا این نوع ازحرکت       

بنابراین هيچ  وطبيعتأ چشمان بيننده نيز خواستار تعقيب آن است  به کار مي رود.در این لحظه بدون قطع دوربين نياز باشد

 بدون دليل انجام نمي شود.حرکتي 

   دوربين: انواع  حرکات اساسي

 [5] «مورب مي باشد. :حرکت افقي، حرکت عمودی وشامل »که :حرکات دوربين روی پایه ثابتالف( 

حالتي که در ، حرکت تراولينگ و حرکت کرین و بوم مي باشد. 1:حرکت داليکه شامل :  متحرک پایه روی دوربين حرکات ب(

 حضور داردم که واقعا در فضای فيل است ،دوربين به جای تماشاگر قرار مي گيرد و بيننده همانند کسي،متحرک استدوربين 

چه هنگام اگر .»مي کند و پا به پای دوربين حرکتبيننده مرحله به مرحله مي تواند در سه بعد حرکت کند. در این نوع حرکت  

نده را به او دیدن یک فيلم بيننده به یک مشاهده کننده بدون جسم تبدیل مي شود، اما این فضای خيالي سينمایي، جسم بين

 .[7] «باز مي گرداند. یک فيلم همان قدر که با چشم ها دیده مي شود با پوست و گوشت هم درک مي شود.

زبان تصویر متحرک  عمق وجود ندارد و از این رو برای تقليد از واقعيت،حجم وعمق و زمان بهدر واقعيت سينمایي حجم و »      

اند ویا در فضای امكان مي دهد که سر خود را به پایين و باال و چپ و راست بچرخ اگربه تماش ،ترجمه مي شوند. حرکت دوربين

هد. چرا که کادر اول به شي دوم انتقال مي د با خود از شيهمه توجه تماشاگر را سينمایي گردش کند. در حرکت افقي دوربين ،

به  وربيندکت حر». [5] «دوربين یا پرده سينمایي از یک سو نماینده واقعيت و از سوی دیگر جایگزین ذهن تماشاگر است.

تداوم  برخي از حفظ بيفتد.تماشاگر امكان سير در فضای سينمایي را مي یابد و بالطبع در مواقع لزوم باید این نوع حرکت اتفاق 

ژان »ساخته «( 1973توهم بزرگ)»در نمایي از فيلم برای مثال  در حرکت دوربين، به واقعي تر نشان دادن فيلم کمک کنند.

ست آلمان بوده،باز دکه فرانسوی ها یكي از شهر هایشان را که در متفقين در جنگ اول،اعالم مي شود در جمع زندانيان  ، «رنوار

انسه را مي ته اند. یک زنداني انگليسي که لباس زنانه پوشيده است کاله گيس خود را بر مي دارد و سرود ملي فرپس گرف

مي چرخد.  خواند.دوربين به طرف عقب حرکت مي کند و برای نشان دادن زندانيان که او را همراهي مي کنند،به طرف راست

گهبان نیگری را در قاب تصویر وارد مي کند و در این ميان دو دوربين همچنان که به طرف عقب حرکت مي کند اشخاص د

 آلماني را مي بينيم که به طرف چپ حرکت مي کنند.دوربين خروج آنها را با چرخش دنبال مي کند. 

از  گاههای دوربينجابجایي دیدزندانيان را مكه بر خاسته و شروع به آواز خواندن مي کنند نشان مي دهد. سپس ردیف اول       

اقات تبدیل وضعيت عيني به شرایط ذهني و برعكس، و حرکت از یک موضع ثابت به وضعيت متحرک،بيننده را به شاهدی بر اتف

عيني  یعني دوربين متحرک، گاهي کل نمای یک صحنه را با حضور بازیگر و عناصر موجود در صحنه به صورت[3]«مي کند

در قالب ه خارج شده و به عنوان چشم بينند گاه دوربين)تماشاگران فيلم(نبرداشت مي کند و سپس شخص حاضر در صحنه از 

رتفاع دید،لرزش ابازیگر حاضر در فضای فيلم ،در صحنه به حرکت مي پردازد و شاهد وقایع و ماجراهای صحنه مي شود ،با همان 

تفاق مي عيني به وضعيت ذهني ا.در این لحظه تغيير از وضعيت (2و1تصویر شماره)بدن، سرعت نگاه و حتي گاهي پلک زدن

بين درک مي دوربين همانند چشم یک ناظر است. از اینرو آنچه که تماشاگر از خالل حرکت دور»در حرکت ذهني دوربيند.فتا

ه روابط و نسبتها کری است که دوربين به جای چشم او قرار گرفته است. کامال بدیهي است واقع زاویه دید و برداشت ناظ کند در

 [6] «يط به نمایش در آمده عيني نيستند.با مح
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 حرکت نوع سوم:

دوین به خصوصيت خط ژاپني که آیزنشتاین در یكي از کتابهایش با تشبيه کار تیا مونتاژ است.  2این حرکت همان تدوین      

واقعيتي که در فيلم عرضه مي شو چه در زمان و چه در مكان، از واقعيت واقعيت سينمایي یعني .»ش از جمع اجزاست يکل بدر 

عنا بنگریم دیگر منتهي معمول متمایز است.معماری این واقعيت نهایتا در مونتاژ یا تدوین شكل مي گيرد و اگر به مونتاژ به این م

. مونتاژ قبل از آنكه یک کامال فعال خواهد یافت يع و سرهم بندی نماها نمي شود و با دکوپاژ و ميزانسن نيز ارتباطيبه عمل تقط

تعویض، » [8]«ضرورت تكنيكي باشد،ارزش گذاری است. ارزش گذاری اشيا و اشخاص و حاالت در جریان وقایع و حوادث سينمایي

مي آید.  ارت بر توجه تماشاگر درجانشيني و جایگزیني بالفاصله نماها در دستهای تدوینگر،به صورت وسيله موثری برای نظ

گاهي اوقات تدوین در مقابل .[9] «ژه ای از حرکت بين نماها ارایه کند.ر عين حال قادر است مفهوم ضمني ویسيله ای که دو

گرچه سبک مشهور به مونتاژ در برابر سبک ميزانسن قرار داده شده است ولي در سبک مونتاژ » اما سخن گفته شدهميزانسن 

حرکاتي » [6] «استفاده مي شود. )ذکر شده در باال(بک ميزانسن از حرکتهای نوع اول و دومحرکت ذهني است در حاليكه در س

که از اتصال نماها به یكدیگر یعني تدوین یک فيلم حاصل مي شود، از انواع دیگر حرکت پيچيده تر است. این نوع حرکات از 

با تغيير یک دیدگاه دوربين به دیدگاه دیگر،حسي از و از نظر فني روابط بين اجزای تصویری و صوتي نماها به دست مي آید 

حرکت در بيننده بر انگيخته مي شود. یک جریان ریتميک یا دراماتيک از طریق سازمان دهي موضوع به گونه ای ایجاد مي شود 

 [3]«دکه عالوه بر ارایه یک مضمون روایتي ، به صورت زنجيره ای از توالي نماها در ساختار حاصل نيز عمل مي کن

تولستوی مي گوید: زماني که نمایشنامه جد زنده را مي نوشتم،از اینكه نمي توانستم،صحنه ها و تصاویر کافي خلق کنم و »      

از اینكه نمي توانستم با سرعت کافي و وافي از یک ماجرا به ماجرای دیگر بپردازم حسابي عصباني بودم و خود خوری مي 

گامي بود که بر گردن درام نویس زده باشند،والزم بود من حس و حال اثر را طبق ابعاد و مقتضيات کردم.صحنه لعنتي سالن مثل ل

آنچه که تولستوی راجع به آن سخن  .در اینجا تولستوی عنصر حرکت را از تصویر متحرک جدا مي کند صحنه  نادیده بگيرم.

مي گوید ارتباطي با کنش های فيزیكي موضوع فيلمبرداری شده مثل ماشين سرعت دار،اسب شتاب دار یا هر چيز دیگری از 

ندارد بلكه به عكس موضوع صحبت تولستوی حرکت یا ضربان است که از ارتباط بين نماها و تغيير یک نما به نمای این دست 

مي آید.در واقع تولستوی از حرکت عيني و فيزیكي در سينما عبور مي کند و سراغ از نوعي حرکت ذهني مي گيرد.  دیگر حاصل

به نماهایي از سالخي ،در فصلهای نهایي فيلم اعتصاب،قتل عام کارگران  »به عنوان مثال. [10]« .مونتاژ را تعریف مي کنداو گویي 

تبر گاوی  اینگونه تدوین مي خواهد بگوید درست همانطور که یک فضایي با حرکت سریعیک گاو در قصابخانه برش مي خورند، 

 .[11] «را از پا در مي آورد ،به همان صورت ظالمانه و خونسرد،کارگران قتل عام مي شوند.

 
 

http://fr.web.img3.acsta.net/


 

 معماری مفهوم حرکت در

تغيير کرده است.توصيف کامل یک شي با تغيير اساس تصور فضایي در علوم پایه، در عرصه هنر نيز تصور انسان از فضا »      

را با تغيير نقطه دید،خصوصيات شي عوض مي شود. هنرمند برای بيان مقصود خود از نقاط تنها از یک نقطه، غير ممكن است. زی

اینكه  در حقيقت برایترسيم یک شي در فضا بيشمار است. ا تصور جدید امكاندید متعدد استفاده مي کند ودر این صورت ب

توصيف این حرکت هماني است که  [12] .« فضا حرکت دهدباشد باید خود را همراه با شي دراز شي داشته ناظر تصویردقيقي 

سم نيز نگرشهای خاص خود را مكتب کوبيسم درسبک هنری خود از آن استفاده مي کند و البته سبكهای دیگری نظير فوتوری

 نسبت به حرکت دارند و از آن استفاده مي کنند.

بدیهي است که معماری و فضای معماری بدون حظور مخاطب بي معنا مي شود و اصل یک معماری به مخاطبان آن و در       

گویيم نمي توان گفت صرفا حرکت کنار استفاده کننده موجودیت مي یابد. از اینرو هنگامي که از حرکت در معماری سخن مي 

بنا یا اثر  :عبارتند از معماری مرتبط با حرکت در  اجزای .بدین ترتيب،بيننده یا حرکت بنا به عنوان یک اثر معماری مد نظر است

حاصل حرکت در هر دوی اینها اتفاق مي افتد و آنچه که در نهایت معماری)حاصل کار معمار( و انسان به عنوان استفاده کننده.

 هر یک از این دو عامل مي پردازیم:در ادامه به شرح  مي شود،ادراک فضاست.

معماری ساکني که پویا نباشد درست مثل فضایي است که بعد سوم آن حذف شده باشد و  تنها یک  اثر معماری: حرکت       

يب شكل ها،خطوط و ریتم فضایي بنا حاصل در معماری هدایت نگاه از طریق ترک».سطح بدون عمق و دو بعدی از آن بر جا بماند

مي شود. اگر معمار نتواند چنين حرکتي را برای بيننده فراهم کند،بنای او که مهم نيست از نظر شكل و ساختار چگونه باشد،بدون 

ر طول آن شک برای بيننده جذابيتي نخواهد داشت.یعني لحظه ای که تماشاگر وارد بنا مي شود اگر هيچ مسيری را نيابد تا د

حرکت کند و یا هيچ جریان فضایي را در خود احساس نكند ، با ذهني اشفته مایل خواهد بود آن مكان را ترک کند.این جریان 

فضایي همانند جاذبه های فيلمي است که بيننده را در همان لحظات اول و از آغاز فيلم نسبت به تداوم عمل تماشا بر مي 

 [3] «انگيزاند.

پایداری و ایستا بودن یک اثر معماری از اولين و بدیهي ترین ملزومات یک اثر است. ساختمان که به صورت تجسمي و       

پالستيک است و برای اینكه تبدیل به یک فضا ومكان شود در ابتدا باید ساکن و ایستا باشد و بسياری از علوم مهندسي صرفا به 

ن ساختمان و حرکت ساختمان یک مفهوم بصری است و البته که به ذهن ارتباط اما پویا بود همين مقوله اختصاص دارند.

این تحرک یک صفت فيزیكي نيست،تحریكات ادراکي شبكيه ،این تحرک را در حين تجزیه و تحليل اطالعات در مغز پيدا »دارد.

ر از تناسب یا شكل آن محرک است.در مي کنند. آرنهایم معتقد است که در فرایند ادراک اثر پویایي در یک ترکيب،احتمال موث

هر ادراکي یک تحرک قوی یا ضعيف  نيزوجود دارد. شدت این پویایي بر حسب سبک ودوره ساختمان، و معمار متغير است. 

ساختماني که متقارن ودارای تناسبات متعارف باشد،پویای را کمتر القا مي کند تا ساختماني که عناصر آن متضاد و دارای 

باشد. ادراک هر ترکيب تحریكي،همراه با تمایل به ایجاد تعادل است. این بدین معني نيست که ذهن از ادراک هر پيچيدگي 

 «.تحرک خودداری مي کند،بلكه ادراک چنان سازمان داده مي شود که تا حد امكان انرژی پتانسيل بيشتری را به تعدل برساند
[6] 
 

 حرکت مخاطب:

انسان باز ميگردد. بنابراین حرکت  روحضا ،نوعي درک باطني از فضای معماری نيز وجود دارد که به عالوه بر درک ظاهری ف»      

اینگونه تفكيک این حرکتها  .[13]«تقسيم کرد ر معماری را مي توان به دو دسته حرکت فيزیكي و حرکت معنایيدمخاطب در 

 مي شوند:

ریسمان حسي تصور کرد که فضاهای یک بنا یا مجموعه فضاهای مسير حرکت را مي توان به صورت یک »:حرکت فيزیكي-1

در این حرکت  فرانسيس.دی.کي.چينگ این نوع حرکت را سيرکوالسيون مي نامد.[14]«داخلي را به یكدیگر مرتبط مي سازد

  :در دو مرحله انجام شودمي تواند  رابطه با معماری



 

در هر پریود زماني ،صحنه مشخصي »: این حرکتها، به صورت فيزیكي انجام مي شود. یعني: معماری فضایحرکت انسان در -الف

از فضا،ميدان دید انسان را اشغال مي کند. و تصویرهای متعدد برداشت شده از این صحنه ها) به واسطه حرکت چشم یا اندامهای 

  [15] .«ان،لحظه به لحظه صحنه عوض مي شود دیگر(   قابل تفسير و تحليل توسط مغز هستند و با حرکت فيزیكي انس

عامل حرکت ریشه در خصلت بنيادین دید انساني دارد. اگر بخواهيم چيزی را :»: و اجزای آن بر روی فضاحرکت چشم  -ب

ببينيم باید به طور فعال به آن نگاه کنيم.وقتي مرکز توجه ما در طول یک ساختمان حرکت مي کند،عناصری مثل پنجره 

ها،درها،و تغييرات در بافت،رنگ و شكل وقایعي با اهميت جلوه مي کنند و هرنوع افزایش یا کاهش در ارتفاع و عمق قابل توجه 

 [2] «است.

فضای معماری همانند یک قطعه موسيقي است که به دست انسان و باعامليت او آفریده شده وبا حضور انسان »:حرکت ذهني-2

به اميد آنكه نوای آن بر دل و جان اثر کند.هنر و توانایي آفریدگار آن عالوه بر تامين راحتي جسم،با  در آن آماده نواختن مي شود

 [15] .«قرار دادن استادانه اجزا ی فضا در کنار هم مي تواند خالق آهنگي بدیع باشد که بر روح و جسم انسان تاثير مي گذارد

. حرکت مفاهيمي را بر ذهن استفاده کننده منتقل مي کند.ط خود با سایر اجزا فضای معماری هم در جز خود و هم در ارتبا       

ودریافت پيام های  ذهني که حاصل معماری یعني راه رفتن در ميان دیوار ها ، ستونها ، سقفها و سایر عناصر بصری فضای  در 

 شكل مي گيردارتباط و پيوند این اجزا باهم  فيزیكي و نحوهبه وسيله عناصر این مفاهيم ذهني  در معماری کار معمار آن است.

در حرکت ذهني انسان به عنوان کسي که در فضای معماری به صورت فيزیكي حرکت مي کند،تنها گيرنده نيست ،بلكه او نيز .

مانند معمار مشغول ساختن ذهنيات مي شود.ذهن انسان به آنچه مي بيند مفهوم مي بخشد و به آن ویژگي فيزیكي مي 

وقتي انسان در راهرو مسجد شيخ لطف ا... اصفهان راه مي رود،آن هم به تنهایي،چه حالي به انسان دست ميدهد؟ حس »دهد.

 [16] «ميكند که به سمت بهشت ميرود.معمار سعي کرده است آن چيزی را که درک کرده به نحوی در این مسجد متجلي کند.

حرکت معنایي،حرکتي است که موجب تغيير در مخاطب مي شود. این حرکت ذهني است و تحولي که در آن  »در واقع       

مخاطب . به این ترتيب معنایي را در ذهن اتفاق مي افتد به جای مختصات جغرافيایي، به مختصات ذهني مخاطب  برمي گردد

نشات گرفته از احساس مخاطب به هنگام درک فضاست. بيننده مي این حرکت در واقع و یا استفاده کننده از بنا متجلي ميكند. 

تواند در خيال خود تحت تاثير احساس فضایي منتشر شده به دليل نوع معماری بنا،حرکت کند و احساس های متفاوتي را تجربه 

مسجد ویا کليسا و یا نماید. مانند احساس زندگي پس از مرگ که در معابد مصری یا سبكي ایجاد شده در اثر وارد شدن به 

 .[13] .« احساس معلق بودن در فضا که دستاورد معماری مدرن است

 

 عوامل حرکت در معماری:

زماني که از ساکن نبودن اثر معماری و پویا بودن آن سخن مي گویيم بي شک عواملي وجود دارد که ساختمان ایستا را در       

هر یک از انواع حرکت در بنا،عواملي دارند که مي تواند  ».ون خارج مي نمایدذهن مخاطب پویا جلوه مي دهد و  از حالت سك

تند باعث تقویت حرکت گردد. هرکدام از این عوامل را طبق نوع معماری ،مي توان با عنصر معماری ایجاد کرد. این عوامل عبار

رخدادهای منظم اشكال،تاکيدات متوالي در  ». [13]«ارتباط بصری،محور،اختالف سطح از: هندسه،سلسله مراتب،ریتم،شفافيت،

تورفتگي ها و برجستگي ها،مقاطعي که به صورت دوره ای تكرار مي شوند و سایر عناصری که در یک معماری به کار رفته 

فرم اساسي این نوع حرکت دروني معماری ،رابطه ظاهری و باطني  و،اند،منجر به انتقال دید و فكر ما از یكي به دیگری مي شوند

راجع « فضا زمان و معماری» در کتاب« گيدویين  » [3]«هاست. چشم در نقاط مختلفي در ميدان بصری خود متوقف مي شود

تحرک این نقشه از کف کليسا تا سقف گنبد ادامه مي یابد و حتي در آنجا  "مي نویسد:« سانتا ایوو»به فضای داخلي کليسای 

ه بر باالی گنبد این  کليسا  ساخته شده تا نور را به داخل کليسا راه دهد،با ستونهای متوقف نمي گردد. پنجره فانوس مانندی ک

دوتایي آن،که به دليری منحني وار ساخته شده و قسمت مارپيچي خيال انگيز باالی آن، حرکتي در ذات خود دارد که رشد 

 (3و2تصویر ) "موجودی زنده را به خاطر مي آورد.
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 مقایسه حرکت در معماری و سینما

د فقط در کنار هم زماني که در تعریف حرکت فيزیكي از تصاویر متعدد صحبت مي کنيم، بدیهي است که این تصاویر متعد      

متعدد از یک صحنه بدان معنا نيست که هر تصویر به طور جداگانه قابل تشخيص وادراک است.بلكه تصویرهای »معنا مي یابند.

مجموعه آنها موجودیت مستقلي است که تشخيص و ادراک شخص از هر صحنه فضا را شامل مي شود. تصاویر پي در پي برداشت 

 «سلسل در ادراک و احساس آنها نيز وجود داشته باشد.شده از صحنه ،هنگامي گویای معاني و مفاهيم نهفته در خود هستند که ت

اجزای تقطيع شده و لحظات پراکنده فضای سينمایي را مطابق با »در روند یک فيلم نيز اتفاق مشابهي مي افتد.  فيلمساز  [15]

که نشانه ای برای طرح نهایي و مفهومي که در ذهن دارد، شكل مي دهد و هر شي در پرده سينما تنها از آن وجه وجود دارد 

 . [5] «داللت به آن طرح آرماني باشد.

در جهان تجربه عادی،هر حادثه در چارچوبي که یكپارچه ،به هم پيوسته و تغيير ناپذیر است رخ مي دهد. برای مثال اگر "      

ه بتواند دریابد آنها چه مي شخصي از پنجره اتاقش دو نفر را در حال قدم زدن در خيابا ن ببيند و بخواهد آنقدر نزدیک شود ک

گویند ،مي تواند از اتاق خارج شود و به سوی آنها برود، اما مطمينا نمي تواند این کار را فورا انجام دهد، او مجبور است که از در 

ا فاصله بگذرد،پلكان را طي کند و قدم در خيابان بگذارد. او مي بایستي از ميان فضایي عبور کند. که طبيعتا ميان وی و آنه

ر ده دقيقه انداخته است. او با فضای واقعي سر و کار دارد. همين مطلب درباره زمان صادق است. اوقادر نيست ، آنچه را آن دو نف

در سينما قضيه بسيار متفاوت است. مي توان فضا و زمان  ببيند. او باید صبر کند تا آن ده دقيقه به سر آید.بعد انجام خواهند داد 

را جدا کرد، توسعه داد یا در هم فشرد. ممكن است فضاها و زمانهای مختلفي را با هم آميخت، فواصل مكاني را از ميان برداشت 

ای پنجره به بيرون نگاه مي و ومان را کاهش داد،بدون اینكه تماشاگر ذره ای احساس اضطراب کند.ناظر مورد اشاره ای که از ور

کند، مي تواند در یک لحظه همراه آن دو نفر در خيابان دیده شود. در همان لحظه وی مي تواند در پاریس یا پكن دیده شود. 

تماشاگر فيلم مي تواند تصویری را در یک فاصله ببيند و بعد به آن نزدیک شود. در این فاصله، مي توان از یک روز به روز بعد 

بدین ترتيب سينما برخالف جهان فيزیكي، به نقض  » [4] «تقل شد، تا آنچه را دیروز و فردای آن اتفاق افتاده مشاهده کند.من

 [4] «پيوستگي فضا و زمان مجاز است و از این راه سرشت جداگانه ای به دست مي آورد که برای آفرینش هنری مناسب است.

يان سایر هنرهای تجسمي آن را متمایز کرده است و با سينما که شباهت های این خاصيت شگفت انگيز سينماست که در م

فضاها در سير حرکت ودارد متفاوت مي سازد. یعني حرکت در یک زمان کيفي وغير واقعي، در مقابل معماری تصویری زیادی با 

 ی معماری در زمان واقعي و کمي.

از کنار هم گذاشتن تصاویر منفرد  مي باشد که  آید، حرکت ذهني ميشماری که شباهت سينما و معماری به دیگر مسأله      

تنها اگر یک موضوع با موضوعات دیگر قرین شود، و همچون پاره ای از یک ترکيب عرضه شود، از »به عبارتي  .حاصل مي شود

در مورد معماری  مسألهاین  حيات یعني حرکت ذهني و ایجاد یک احساس و خيال. این و[4]«مي شودحيات سينمایي برخوردار 
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آنچه که به حرکت ذهن و خيال منجر مي »نيز صدق مي کند. در حين حرکت در یک فضای معماری و ادراک فضای معماری، 

تصاویر پي در پي برداشت شده از صحنه هنگامي گویای معاني "تصاویر جداگانه ثبت شده در ذهن مخاطب نيستند، بلكه: شود 

خود هستند که تسلسل در ادراک و احساس آنها نيز وجود داشته باشد. این تسلسل تنها از طریق قرارگيری و مفاهيم نهفته در 

تصاویر پشت سر هم  انتقال نمي یابد. بلكه تغييرو تحول در تصاویر ضروری است. تا ضمن ایجاد تصاویر تازه ،تعاقب و استمرار 

ي تصاویر ،ذهن به حرکت در مي آید و موجب اتصال و وحدت تصاویر مي در حين ظهور عين ندر این ميا[15] «به وجود بياید.

ها را از خامي و سادگي گاهي تدوینهایي که با تضاد،تشابه ،ریتم و... حرکت را به وجود مي آورند ، صحنه  ی نيزدر معمار شود.

از حد یا تدوینهای درهم  با تحرک  مي رهاند. اگر چه اعتدال چه در سينما و چه در معماری الزم است و ایجاد جزیيات بيش

اتفاقاتي مشابه تدوین بياني و روایي در معماری نيز مي افتد. گاهي در یک   زیاد از خوانایي هنر کاسته و نتيجه عكس خواهد داد.

. فضای معماری حرکت مي کنيم و فضا را درک ميكنيم این همان تدوین روایي است که معمار برای مخاطب انجام داده است

مشابه همان که تدوینگر یا فيلمساز برای مخاطب فيلم انجام ميدهند. قصه ای که با تصاویر متحرک درک و دریافت مي شود و 

  فضایي که با عناصر بنيادین معمار به عنوان کانسپت بيان و به وسيله مخاطب دریافت مي شوند.

پيوستگي در حرکت مي باشد. است،. معماری،مجسمه سازی و . . یداری نظيردهنرهای  وسينما  ناهمانند از وجوهیكي        

واقعيت سينمایي برخالف واقعيت خارجي ، متشكل از اجزای تقطيع شده ای است که در پيوند با یكدیگر به نمایشي از یک »

حرکت بر پرده سينما »است در حاليكه  و پيوسته حرکتي که در  اینگونه هنرهاست واقعي [5] «.مجموعه کلي دست یافته اند

گسسته است ودر نمایش بسيار سریع تعدادی از حرکتهای ثابت به دست مي آید. از آنجا که حرکت فيلم،از این حيث مصنوعي 

قعيت ممكن نيست دستكاری است،مي توان ابعاد فضا و زمان را )با حرکت کند یا تند( به شيوه هایي که دستيابي به آنها در وا

در مثال رشد گياه، سينما ،با باال بردن ارزش نسبي فضا ، به مانشان مي دهد که این رشد  زه ای از تجربه آفرید.های تاکرد و جهان

در مثال نمای تير اندازی،عكاسي با تاکيد بر عنصر زمان نسبت به فضا،  و حرکت نه فقط در زمان بلكه در فضا هم اتفاق مي افتد.

دهد. البته در این دو مثال،تا آنجا که به علم مربوط مي شود،فضا و زمان ، هردو حضور  مي تواند گلوله معلق در زمان را نشان

دارند و جالب توجه است که سينما مي تواند، آنچه را علم به لحاظ تجربي، یا نظری کشف کرده،از نظر بصری مدلل سازد. مي 

زمان و در جای دیگر زمان را جایگزین فضا  مي سازد  توان گفت که فيلم با دگرگون ساختن بعد زمان،در یک جا فضا را جانشين

در مقابل این واقعيت راجع [4]« و به این ترتيب، سينما قادر به اثبات این واقعيت است که فضا و زمان ابعاد پيوستار ی واحدند.

زمان بيشتری به حرکت  . به این صورت که هرچه ددر معماری،فضا و زمان در نسبت درست و مستقيم با یكدیگر هستنبه سينما،

در یک فضای  اختصاص یابد، به همان نسبت فضای بيشتری دیده مي شود و شرایط برای حضور،کشف و ادراک آن فضا فراهم 

 .در معماری هميشه حرکت و درک فضا، در اسارت زمان است مي شود.

ناظر از بيرون وجه همانند فيلم و اثر معماری این است که ما به عنوان »یعقوب رشتچيان در همایش سينما و معماری گفت:       

 معماری یا فيلم مي شویم.در مورد معماری این دنيای نيم، و در گام بعدی واردیک ارتباط دیداری با این دو پدیده برقرار مي ک

ر نا همانندی استوار است،بحث پویایي و ورود به طور فيزیكي انجام مي شود ولي در مورد فيلم به طور ذهني. وجه دوم که ب

ایستایي است. معماری ایستا است.یک کالبد ایستای شكل گرفته که ظاهرا حرکتي ندارد و این ناظر است که در درون این جهان 

دیدن فيلم  داما در فراینحرکت مي کند. بنابراین در مواجهه با اثر معماری ،ناظر عنصر متحرک و اثر معماری عنصر  ایستا است. 

قضيه برعكس است.ما در یک فضای بسته ساکن مي نشينيم و در واقع عنصر ایستا هستيم. و آنچه پویا و در حال حرکت است 

حرکت مي کنيم )چه واقعي و چه  نفضا تا زماني که ما در درون آ.،در معماری «فيلم است و عنصر متحرک محسوب مي شود.

مي افتد. فضا ایستایي خود را از عكس این ماجرا اتفاق در سينما کند مخاطب است. د و آنچه حرکت ميذهني( ثابت مي مان

را بدست مي آورد. در این هنر آنچه که ایستا است، مخاطب و بيننده زمان دست مي دهد. و کيفيتي دیناميک با حضور متفاوت 

 است.

ن مقاله راجع به آن سخن گفته ایم، بعد سوم این دو هنر یعني زمان، که در ای صرف نظر از بعد چهارم در سينما و معماری،      

نيز جنبه ی مشترکي از این دو شاخه است.بدیهي است که  هر فضا در معماری به واسطه داشتن حجم )پر یا خالي(، دارای سه 



 

نيز برخالف بسياری  بعد است. چرا که اگر چنين نبود فضای معماری از یک تصویر نقاشي شده ی دو بعدی فراتر نمي رفت. سينما

،فيلمهایي با عنوان کلي فيلمهای هنری ساخته شدند. در واقع این  1908-1907بين سالهای »از هنرها دارای بعد سوم است.

یک تياتر فيلم شده بود. دوربين به جای تماشاگر تياتر قرار داشت و تمام صحنه را نشان مي داد. بازیگران مي بایستي در جلوی 

)به چپ یا راست کادر(. در حقيقت در این دوره سينما دو بعدی بود)تنها طول و عرض ند و افقي حرکت کننددکور بازی کن

 [17] «داشت( و هنوز بعد سوم)عمق( کشف نشده بود

به رغم تفاوتهایي که از  مكان سينمایي تنها زماني حس مي شود که بتوان در آن جابجا شد و نقاط دید مختلف داشت.      

جهت حرکت واقعي و خيالي در سينما و معماری وجود دارد، هردوی اینها، امكان حرکت در بعد سوم و عمق را نيز به مخاطب 

و .. در چن ميدهند. مخاطب در فضای معماری در تمام جهات حرکت ميكند. و مخاطب فيلم نيز به واسطه دوربين و ميزانسنها 

تر جنبه قراردادی و مصنوعي دارد و به جای در بر گرفتن فضایي که بر پرده سينما ایجاد مي شود،بيشاگرچه »ود.بعد جابجا مي ش

واقعيت فقط طرحي از آن را در ذهن بيننده به وجود مي آورد، اما همين عامل به رغم وجوه قراردادی اش با واقعيت سه بعدی 

دو بعدی است، یعني بر روی یک سطح شكل مي گيرد. مجسمه  ییک فضامعماری قابل قياس است. نقاشي در حقيقت دارای 

در واقع یک مجسمه یک سطح چند وجهي است و به رغم حياتش در سه بعدی است، اما در تحليل نهایي،سازی نيز یک هنر 

عنصری دروني به  فضا،فضا با آن نسبتي خارجي دارد. در حاليكه در معماری، نه فقط فضا یک عنصر خارجي نيست بلكه ماهيتا

شمار مي آید. از معماری به صورت یک سطح عادی استفاده نمي شود،بلكه روابط ساختاری آن به صورت حجم و بعد است که 

 [3] «.با بيننده ارتباط برقرار مي کند

نوعي از حرکت در معماری که توسط استفاده  همانگونه که بيان شد، صرفنظر از حرکت ذهني که در خيال ما رخ مي دهد،       

 کننده صورت مي گيرد ، یعني گردش در فضای معماری و دیدن فضا با چشم،قدم زدن وراه رفتن در آن، واقعي و فيزیكي است.

. شروع و خاتمه حرکت مخاطب در فضایي که در آن قرار دارد در حالت این حرکت توسط مخاطب معماری صورت مي گيرد

اما در نقطه مقابل این مخاطب، مخاطب سينما  یعني بيننده فيلم قرار مي گيرد که  در اختيار استفاده کننده از فضاست.عادی، 

حرکت را نه به صورت عيني بلكه فقط با دیدن فضای فيلم و بازیگران تجربه مي کند و در فضای فيلم شناور مي شود.این حرکت 

ت و تجربه ای است که نقطه آغاز آن شروع فيلم و پایان آن زماني است که چراغهای سينما اس در کنترل پرده،بيننده فيلم 

سينما خاموش مي شود. البته تجربه ی حرکت فيزیكي در اینجا پایان مي گيرد ، اما چه بسا که حرکت ذهني همچنان ادامه 

 یابد.

 

 

 نتیجه گیری

در مقوله سينما و در تجربه دیدن یک فيلم خاصيت ذهني دارد ،با مقایسه حرکت در معماری و سينما، به علت اینكه حرکت     

حرکت در معماری که به ظاهر امری عيني است در نگاه اول مشكل مي نمایدبه همين علت مفاهيم ذهني و خيالي به صورت 

شخصيت و واکنشهای فيلم را مي توان نتيجه کنش .مفاهيم فيزیكي و عيني ودر قالب بعد،فضا و زمان گنجانده و توصيف شدند

و ادراک انسان از فضای معماری در الیه ها و پرسپكتيوهای مختلف ،در طول  او ونيز حرکت دوربين یا ترکيبي از آن دو دانست.

در سينما معاني و آرمانهای .زمان و توام با حرکت انسان)عيني یا ذهني(، در قالب صحنه ها و پرده های مختلف شكل مي گيرد

با حرکت دوربين، ميزانسن،تدوین، طراحي صحنه ، نورپردازی و ...  ساخته مي شوند و به مخاطب انتقال داده مي ذهني فيلمساز 

شوند، در معماری هم حرکت مخاطب،نحوه قرارگيری و ترکيب بندی فضاها و تداعي حرکت، و حرکات ذهني ناشي از جزیيات 

.آنچه که حرکت در معماری و سينما را به هم را مي دهد. ضاو ادراکفامكان حضور فعال در ،معماری نظير تزیينات، به مخاطب 

ي که نتواند چشم را از روی سطوح به حرکت در آورد ،با یمعمارنتيجه اینكه دهد بيشتر جنبه ی ذهني حرکت است. پيوند مي

فراهم کند، درست مثل فيلمي  را برای بيننده و انتقال احساس ترکيب شكل،ریتم،تضادو ... اشتياق به حرکت بيشتر و کشف فضا

را برای بيننده فراهم مي کند، ت بار و حتي گاهي سطحي که جریان و نحوه حرکت دوربين و تدوین آن فضای یكنواخت و کسال



 

و پویایي خلق نمي  در هيچ یک از این دو فضا بدون وجود حرکتو انتقال فكر ،احساس، عواطف  زیراجذابيتي نخواهد داشت. 

کسب آگاهي در زمينه معماری برای یک فيلمساز و ،آخر اینكهسخن  ن ذهني معمار و فيلمساز محبوس مي ماند.آرما شود و 

کسب آگاهي در زمينه فضای ذهني حاصل از فيلم، برای یک معمار مي تواند به خلق آثار معماری و فيلمسازی بهتر کمک کند 

 آورد. امكان تجربه زندگي بهتری برای جامعه فراهم و در نهایت

 

 پی نوشت:
ارگذاشته مي این حرکت یكي از حرکات فني دوربين مي باشدکه برای انجام آن مي بایست دورشته ریل روی زمين مانند ریل قطار ک-1

 .حرکت داده مي شودیا عقب شودودوربين روی ارابه چهار چرخي که روی ریل حرکت مي کندقرارمي گيردوبه طرف جلو 

ست. که به آن انماها و اندازه آنها،ردیف کردن نماها،صحنه ها وسكانسها پشت سر هم،مخلوط کردن تمام صداها تدوین شامل گزینش -2

 مونتاژ نيز گفته مي شود.
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