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 مجالية احلركة 
 ديثــــي الرسم احلـــف

 م. د. فاطمة عمران راجي الخفاجي
 قدم التربية الفنية- كمية الفنون الجميمة/ جامعة بابل

 مذكمة البحث والحاجة إليه
الفالسافة مشاب اؾارهاهاا الهؾيايواة وا الحت السااؾلت الفلداةوة  االة  ا  عسلواة شغلت مؾضؾعة الزمان والسكان اهتساماات 

 ال ابة عؽ تلػ التداؤلت وتعد الحاكة مؽ السؾضؾعات الفكاية الت  شغلت العال اليداي  بسدتؾيات أهسها:
 واللحغة والن.السدتؾى الفلدف     تار  الحاكة وعالقتها بالبعال السكايوة ومدى ارتلاطها بسفهؾم الزمان  .1
السدااتؾى العلساا  شااغل الفكااا العلساا  مااؽ  ااالل الظاولااات العلسوااة لعلسااان الفهزيااان وتاراا  قؾايهشهااا  اا  السوكايوااػ  .2

وتظؾر الدرس العلس  مؽ  الل التحاؾلت الجبرياة  ا  اشواة السعا اة اللذااية لساوسا مشاب اادا ات الااان التاسا  ع اا 
فهزيااان اللراااية والتحااؾلت الك هاااة  اا  الاااان العذااايؽ   بعااد الظاولااات التظااؾرات الحا االة  اا  علااؼ السوكايوااػ وال

والخا ة( ألل ات ايذتايؽ و تحت ا اق السعا ة اليدايوة يحاؾ ا ااق قزاوة ماؽ  –الثؾرية الت  قالتها الشد وة)العامة 
  الل استوعاب معظوات وقؾايهؽ الحاكةة    الفزان والبرة.

 سل الفش  وتحؾلت الخظاب الجسال  ا زا.والت  سؾف تلا  بزاللها على الع
 شاللظ اليظلاعوة مثال قد استفالت مؽ الدرس العلس  لللرايات لها  ايعكاذ كلاػ  ا  يغاام العسال الفشا  ومتابعاة الحاكاة 
الدا لوااة الشاشاانة مااؽ ومزااان الزااؾن الستا ا ااة و ااؾل للسدااتا لوة التاا  تاادعؾ للتغهااا والتحااؾل  اا   ااهاورة مدااتساة لهاا  

 الحاكة ارثا اثارة وتحار وا لحت اللحغة اليوة شاملة مدتؾعلة للزمؽ كله لتؾ هل اليظلاعات. ا لحت
والتاا  مثلاات الاظااا السااااال والستاارثا بالتوااارات الفلدااةوة التاا  ث تاات مفااالوؼ الحاكااة والؾاقاا  الستحاااك واعتلار)الحاكااة( عاماال 

هشا اضوف السدتؾى الثال  لالهتساماات الفكاياة وهاؾ السداتؾى الفشا  الخلق والاداع ألهسهتها وتشاولها    الاسؼ الحدي  ومؽ 
 له  يالت  سالوة الحاكة فوه اهتسام الفشان    عرؾر شتى لسوسا الفؽ الحدي .

 ومؽ هشا ت از مذكلة اللح  الستجددة بالدؤالهؽ التههؽ:
 ماه  الكوةوة الت  تعامل اها الاسام السدتا ل  م  الحاكة ؟ .1
 ة ما عوات  كاية و سالوة اسدت لاااز اهسوة الحاكة    الاسؼ السدتا ل ؟هل كان للحاك .2

 وبالؾقت يفده تتجلى الحا ة الفعلوة  لهبه الدراسة على الؾ ه الت :
 تغش  السكتلة التذكهلوة    السؤسدات الفشوة. .1
 تفهد طللة الدراسات األولوة والدراسات العلوا. .2

 أهمية البحث
لراسة رائدة    ) سالوة الحاكاة  ا  الاساؼ الحادي  ( لداا علاؼ اللالثاة. وماؽ اهسواة اللحا   ت از اهسوة اللح  اؾ فه

ا زاااا التااازاوج ااااهؽ السفاااالوؼ الفكاياااة والجسالواااة للحاكاااة وتظ وااتهاااا علاااى الداااظم التراااؾيا  لهااا  الحا اااة العلسواااة مازالااات قائساااة 
اولها ادراساة علسواة وبذاكل مؾسا  لتدالوو الزاؾن علاى الدراساة لستوعاب هبه التجابة الغزياة العظان لبا و دت اللالثة ضاورة تش

 الحالوة.
 هدف البحث

 يهدف اللح  الحال  الى:
 تعاف  سالوة الحاكة    الاسؼ السدتا ل  -
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 حدود البحث 
-1999يتحادل اللحا  التا  ادراسااة  سالواة الحاكاة  اا  رساؾمات التجااه السداتا ل  )العسااال الزيتواة( للح لاة الزمشوااة )

 .)*(( والسؾ ؾلة    بعض مؾاق  اليتايهت1925
 تحديد المرطمحات

 Aestheticimالجمالية  
 (.367  ص1علؼ مؾضؾعه الحكؼ التاؾيس  الب  يشظ ق على التعايف اهؽ الجسهل واللذ  )

التا   و   السؾسؾعة الفلدةوة تعاف الجسالواة: بايهاا تجداهد  لدا  لتلاػ الجؾاياا ماؽ العالقاات ال تساعواة السؾضاؾعوة
تدعؼ ول تدعؼ التظؾر السشدق    الفال وااداعه الحا الجسهل وتح واة للش هل واللظؾل    ويزااله ضاد الا اوم والادي ن    ويتزاسؽ 

 (.167  ص2الجايا البات  ا زا أ  متعة اليدان بالعاض الحا لادراته   وقؾاه الاداعوة )
 التعريف االجرائي:

ارلة  ااا  اللحاااا  الحاااال   اااا   اااواية التعايااااف ال اائااا   الخاااااص والاااب  يتشاسااااا ا اااالت اللالثاااة مااااؽ التعايفاااات الااااؾ 
 ومؾضؾعة اللح .

 العالقات الشاشنة عؽ عشا ا العسل الفش  ووسائل التشغوؼ والت  تدهؼ    التع ها عؽ الحاكة. الجمالية:
 Movementالحركة 

اكااا ولاكاة  تحاا .أ  رااة ولو او اااك   حاااك  لو اك قااال الزهااا  وكاابلػ يتحاااك وتاااؾل  ااداعوا  جابااه  ا  اللغااة: الحاكااة ضااد الدااكؾن ل 
 (.291  ص3لواوك )

 ا ظاللا  ان    السعجؼ الفلدف : .ب 
 (.79  ص4الحاكة تعت ا مترل كو ساعة معهشة لؾض  الذئ    السكان وهؾ للدللة على الزمان )

 (.36  ص5لى يحؾ متدرج" )وعا ت الحاكة    السؾسؾعة الفلدةوة العابوة بريها: "الخاوج مؽ الاؾة الى الفعل ع
 وعا ها  لهلا:

"ايها شغل الذئ لهزا بعد ان كان    لهز ا ا. او ه  كؾياان  ا  يياهؽ ومكاايهؽ بخاالف الداكؾن الاب  هاؾ كؾياان  ا  
 (.457  ص6ييهؽ ومكان والد" )

 (.142  ص7وزماي  )الحاكة  شوا: ه  الحاكة الشاشنة مؽ الؾاق  الفعل  السحدؾس الت  تع ا عؽ تحاهق ايتاال  مكاي   .ج 
 وتعاف اللالثة الحاكة  شوا بسا يتالئؼ ومؾضؾع اللح  كسا  رت :

 ال حان الفش  اتغهها وتفعهل الشكال وعشا ا العسل الفش  بسا  خلق ايهاما  سالوا باليتاال السكاي  والزماي . الحركة فنيا:

                                         
(*)

 1-www.unknown.nu/futurism/paint sound.html. 
    2-www.artinvest2000.com/carra a_carlo.htm_30k 
    3-www.centroate.com/carra%20carlo.htm_30k 
    4-www.italica.rai.it/principle/argomenti/biografie/carra. 
    5-www.exibart.com/profile/curatore view.ase/id/1515/idtipo/2. 
    6-www.artinvest2000.com/boccioniumberto.htm. 
    7-www.artchive.com/artchive/B/balla.htm. 
    8-www.scuolaroman.it/artisti/severinihtm. 
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 االبعاد الفكرية الجمالية لمحركة:
 ليوناني:الحركة في الفكر الجمالي ا -1

لاوذ مااؽ الودااها التعامال ماا  مؾضااؾع الحاكاة  لدااةوا لكااؽ تجهااد اللالثاة لالمداااك ااالعض السفاالوؼ الساسااوة لااؾل هاابه 
السفالة مؽ  الل تدلوو الزؾن على  ؾايا مؽ الظاولات  الفلدةوة الت  تعش  هبا السؾضاؾع وما مؾضاؾع الحاكاة ال والاد ماؽ 

لتفكهاا الفلداف  وباهات تثاار.  سفهاؾم الحاكاة هاؾ ارثاا السفاالوؼ اداهاة لادى عاماة اللذاا  هبه السؾضؾعات التا  اثهاات ما  ادا اة ا
 وريؼ كلػ عل محل  الف اهؽ الفالسفة وعلسان الظ وعة  لتى وقت متر ا....

 ولااد ماؽ الشااارة الاى ان هابا السفهااؾم قاد تشاولااه اول الماا الفالسافة الاابيؽ لاؼ  راالؾ الاى يغاياة متكاملااة لتكاؾن ارضااوة
  للة ليلا اشكالت الفلدفة ومشهؼ:

 ق.م (: 470-540هيرقميطس )
ردائا الفالسفة اليؾيهؽ ياى ان وران مغاها الشوان  ؾهاا والدا للكاؾن  وهابا الجاؾها او العشراا هؾ)الشاار( وتراؾر 

وتتغها    مغهاها كال لحغاة ماؽ ان كل شئ يتحؾل اما الى  ؾق او الى تحت    الشار تتحاك الى العلى ثؼ تشحدر الى السفل 
(. 34  ص8لحغااات الحاكااة هاابه    هاا  رمااز التحااؾل الكلاا  الاادائؼ   وكاابلػ الذااسذ السراادر العغااؼ  للشااار الدائسااة الستحؾلااة )

ويعزى له ماللغة )اليتغام الظ وع  فوسا يتعلق بالذسذ والفرؾل وتعاقا اللهال والشهاار... مساا شاج  علاى اقاماة العاهادة الاائلاة 
 (.17  ص9رن العالؼ ) عسل(  و اا )لاؾايهؽ( ل )تخالف( )ب

 ق.م(:340-490زينون االيمي )
قدم زيشؾن للفلدافة الساشها الجادل  الاب  كاان كا  ائادة ك هااة للسشظاق والاياضاوات كساا ان تحلهلاه للزماان والسكاان والشها اة 

 (.176  ص9والاليها ة والسترل والسشفرل والشاظة والخو )
ن الذاائ الؾلهااد الااب  ل سكااؽ شااالهة ايساااهؾ الحاكااة او التغههااا لن الحاكااة او التغههااا  اا  تشاااقض مدااتسا هشااا ي ااهؽ ا

 ومؽ ثؼ يها قاالة للذاح   ومؽ هشا  عت ا الح واة ثااتة لتتغها أ  الحاكة وهؼ. أ  الحاكة متشاقزة.
 ق.م(:322-384ارسطو )

اوضام ماؽ الحاكاة الظ وعواة.) ه  م ادأ للحاكاة والتغههاا كساا ان الحاكاة عشاد ارساظؾ اهاؼ شااائو هابا الؾ اؾل   ول شائ 
(  وهشا ياى الحاكاة تع اا 196  ص19الؾ ؾل الح وا  عشده هؾ الؾ ؾل الظ وع    أ  الؾ ؾل السال  الستحاك لاكة محدؾسة )

 عؽ لاكة مدت وسة  لائابة  ومختلظة.
(... والحاكة  عل ياقص يتجاه الاى التساام 171  ص11ؾة )رسا  عاف ارسظؾ الحاكة بريها  عل ماهؾ بالاؾة بسا هؾ بالا

 (...168  11والكلسات لكشها ل تحااه )
 الحركة في الفكر الجمالي االسالمي: -2

ي ااهؽ لشااا الااشص الاااياا  ان محاااك الظ وعااة الدااساوية والرضااوة علااى الدااؾان هااؾ الااه والااد   متفااال ل ذاااركه الااد  اا  
(  والشص الاااي  تشاول كال شائ  اال 19-12لفددتا  دلحان هللا رب العاش بسا  رفؾن( الي وان ) الهوسشة)لؾكان  هها الهة ال هللا

 (.1عجا مؽ ان  رف يفده بريه )قاان عجها( )قل اول  ال  ايه استس  يفا مؽ الجؽ  االؾ ايا سسعشا عجلا( الجؽ )
 لسرها.ل مؽ له  لغته ولدها ال مؽ له  ا ااته عؽ اسالة الؾ ؾل وال الق وا

(  تعتسااد 22  ص13وو ااف يفدااه بريااه )الكتاااب( مااؽ لهاا  هااؾ )مظلااق اللغااة او مظلااق الؾ ااؾل  ومظلااق السعشااى ( )
الحؾار والدال والحكسة  سكؽ استخالص رؤية  كاية ومفهؾم  ااص لاليداان والكاؾن ومحاكاه.)هللا( سالحايه وتعالى.يجاد ان الااوح 

 الوؼ الفلدةوة عشد الفالسفة السدلسهؽ ومشهؼ الفهلدؾف العاب  ااؾ يؾسف.الديشوة السالموة تؤل  لورها    تحديد السف
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 هـ(:260-185الكندي )
اك يتاؾل الحاكااة الكائشااة  اا  شائ تؾ ااد  اا   ااؾاص الذائ الستحاااك. كسااا يشغااا الكشاد  الااى والزمااان ويعت اهسااا مفهؾمااان 

وبظنهااا   وبالسااااال سااتدل علااى معا ااة الاازمؽ الالهاال اسااتدللوان ل واااس بعزااهسا الاالعض كااؾن الزمااان  داااعد علااى الراك الحاكااة 
 (.93  ص912ةالكثها مؽ  الل الحاكة بحاكة سايعة او بظهنة )

ها( الب  اعت اا و اؾل الحاكاة مااتلو اؾ اؾل الزماان ول سكاؽ تراؾرها ماؽ لون زماان  595-459اما الفهلدؾف الغزال  )
 اك  اؾل: 

كل لاكة زمان والزمان هؾ مادار الحاكة الحاكة  رن لؼ تكؽ هشاك لاكاة لاؼ  "ايه يلزم مؽ الحاكة الزمان لمحالة   إن 
  كؽ زمان    الؾ ؾل".

وتحدث الغزال  عؽ الحاكة    مدركات  ارج مدركاتشا الحدوة ليه  عل ماؽ  ساال الحااك مايادرك باللراهاة لها  قاال 
 (.137  ص14"الجسال السدرك باللرهاة الدؽ مؽ كلػ السدرك بالحؾاس )

 ها( بالتغهها:595اتلو الحاكة عشد ااؽ رشد )ت
  15ااااؽ رشااد العااالؼ  اا  لاكااة وتغهااا ولاادوث مشااب الزل كسااا ان )هللا( هااؾ الااب   حفااظ هاابه الحاكااة وهاابا الحاادوث )

(.  الس دأ العام لسؾضؾع العلؼ الظ وع  عشد ااؽ رشد كسا هؾ الحال عشد ارساظؾ هاؾ م ادن الحاكاة   أ   سكششاا الااؾل ان 389ص
راسة يغاية الحاكة ايسا ه  لراسة الظ وعة برساها. م دن الحاكة والداكؾن  ا  السؾ اؾلات. هابه السالاب ضااورية لؾ اؾل العاالؼ ل

  16 كاال علااة تراادر عااؽ علااة ساااباة و ؾلااة الااى العلااة الااؾلى واكا كاياات العلااة ساا لا لؾ ااؾل الذاائ  ريهااا يفدااها ساا ا للحاكااة )
 (. 41ص
 ديث:الحركة في الفكر الجمالي الح -3

ــ) ) اا  الساابها الشاااد  عشااد   عاال و ااؾل كاال مااا ماااهؾ كااائؽ  اا  الكااؾن  ااااره اليدااان وتخلاااه  م(1804-1724كان
(.  الحاكاة ماؾلاة 26  ص17لداسهته  له  ياى ان البهؽ اللذا  هؾ الب  يد ل الشغام التداايوة التا   ذاكلها كلهاا الكامال )

لس اادأ. ويزيااد علااى كلااػ ترااؾر التغههااا وترااؾر الحاكااة السكايوااة لااوذ ترااؾر اؾاسااظة الحاادس الخااالص الااب   راادر عشااه  سواا  ا
(. اكن تراااؾريا للزماااان  فداااا امكاااان كااال السعاااارف الا لواااة التااا  تتزاااسشها 194  ص18مسكشاااا ال اؾاساااظة و ااا  امتثاااال الااازمؽ )

 الشغاية العامة للحاكة.
  واماااا ان تااااتلو باااالرالة  تؾلاااد الجلهااال ويثهاااا الجلهااال  ااا  الاااشفذ لاكاااة امكاااان تااااتلو بالسعا اااة تؾلاااد الجلهااال الاياضااا

الااديشاموك  أ  للجلهاال لاكتااان لاكااة رياضااوة يلاتوااة او اسااتهتوكوة. و ااؾرة لاكوااة ليشاموكوااة ويعاااف الجلهاال الاياضاا  بريااه الااب  
 السحوو الثائا.-ال اارهؽ -العؾا ف– كؾن كل شئ بالشدلة له  غهاا 

تلح  عؽ الفكاة الذااملة لاهؽ تتحااك وتعاؾل الاى يفداها وها  ارثاا يشاى وقاؾة بعاد  م(1831-1770هيغل )ان  لدفة 
تحارها مؽ عالؼ الظ وعة.  سرها الفكاة الخالرة والظ وعة السال اة الاى ائاتالف والاد اهشهساا  ا  )الااوح( او )العاال( عشادما  كاؾن 

شاموكوة متحاكة متظؾرة تشذاد عالسهاا الاولا   ا  الشها اة السظلق الرك يفده ل واة.  ريتااب الفكاة مؽ عالسهة م  كاتها عسلوة لي
مدااتساة لتذااارك الاااوح )الفكاااة الذاااملة(  اا  يزوعهااا يحااؾ السظلااق وتسثهاال ماااهؾ  )*(( وتلاااى هاابه الحاكااة لرااهاورة55  ص21)

الواااة. (  ثساااة لاكاااة  ااااعدة مداااتساة ولاكاااة هابظاااة مداااتساة تحااادث ااااهؽ الكهشؾياااة والس197  ص22 اااؾها  اشغااااه كلواااة لااااة )
ويزوف لوغل مدرلة الحهؾية كايت الحد الفا ل لد ه    مذكلة الجسهل والا وم    الجساالات اقال لاكاة  كاؾن  سالهاا اقال يدا وا 
ماؽ الشلاتاات وياال  ساال الشلاتاات عاؽ الحهؾايااات التا  تكاؾن ارثاا لاكاة ولهؾياة اماا اليدااان  هاؾ األ سال لياه يتستا  باار ا قاادر 

 (.57  ص14لم عشده يد   وهؾ مشاقض للحاكة او الؾ ؾل الح  )مسكؽ مؽ الحهؾية  وال 

                                         
)*(

 الصٌرورة: والدة الفكرة من المتنالضات. 



      
 

 

 1/ العدد 5مجمة مركز بابل لمدراسات اإلندانية      المجمد 

 

ـــ ة احلركة يف الرسم احلديث يمجال ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

144 

 كاة  عل الحوااة أشاد  ؾهاياة  الحاكاة ماؽ يهاا شاػ ها  التا   م(1941-1859برجدون )   السبها الحهؾ  ت شى 
تسدػ بجؾها الحواة وماههتها ولابسا بجؾها كل ل واة واقعوة.  الحاكة )ل سؾمة يحؾ التادم ايه لشئ مؽ الساضا  الاب  يتشااقص 

  هابه ياد  ساارشة علاى  **()(  الد سؾمة تعشا  اياه لشائ ماؽ الساضا  مفااؾل تساماا. ولش ادأ بالحاكاة773  ص19الى السدتا ل( )
ب( اياا اقاؾل ان هابه الحاكاة ماؽ )أ( الاى )ب( شائ بداوو. وكال  -الشاظة )أ( وها ايا كا ايالهاا الاى الشاظاة )ب( قاطعاا السداا ة )أ

مشا  حداه الداساا ملاشااا وبحداا الفاضاوة ان تكاؾن هشااك لاكاة والادة اال هشااك لاكتاان ويفرال اهشهساا تؾقاف   اكن  الحاكاة 
(.  كل الراك عشد اا دؾن هؾ ت دل    الؾاق  وهؾ التحااك كاتاه كساا ان 157  ص29تشادؼ الى ما الا مؽ القدام )مسكؽ ان 

 شخرا هؾ تحاك ا زا   وكل الوة الركتا لالشوان ه  تحاك تات ت بحه  تؤل  هشا اهؽ التحاك الخار   والتحاك الدا ل .
 المدتقبمية:

ؽ اعلشؾ ثؾرتهؼ على كل ماهؾ شائ     الفؽ   وكبا علاى الظاااز الراال س  الستؾقاف للسدتا له )*(   مادمة ال وان الول
عاؽ الشساؾ"إن الشاارات التا  ياياد التع هاا عشهاا  ا  اللؾلاة   لاؽ تراها بعاد الن كلحغاة مشفرالة )ثااتاة( ماؽ الحاكاة الكؾيواة اال 

يتحااك وان كال شائ يتغهاا ويتحاؾل لياه  ا   اهاورة  ايها سترلم الداطة تسثل اللداس بالحاكة كاتها. و   الؾاق  ان كل شئ
مداتساة وان الؾضاا  الجاااي   لالشااخاص واللواان لااوذ بالثااتااة امااام اعهششاا  ولكشااه  غهااا ويختفاا  لون اياظااع.. و اا  لالااة ثلااات 

بات ساايعة  اا  الراؾرة علاى شالكوة العاهؽ   اارن الشاوان الستحاكاة تتارثا وكاابلػ تتغهاا  اؾر اشاكالها  ا  تاللاهااا العزاها  ربااب
الفزان الب  تع اه.. وبشانا على كلػ   رن لرايا على س هل ما على س هل السثال    لالة الجا  ل كؾن لاه اربعاة ار ال  ااو.. 

 (.178  ص23ال  كؾن له عذاون ر ال له   ر ب اوضاعا مثلثوة الشكال")
الفاؽ شائ تكاؾن لاه  افة الطاالق. والسلاال   وتلعا لسا تادم  رن كل شئ عؽ الفؽ  عت ا ا ظاللوا.. لها  ليؾ اد  ا 

التا  كايات تعت اا ماؽ الحااائق لادى الكالساوكههؽ ترالم مااؽ الراكياا... واعتساالا علاى كلاػ الراؾرة الذخراوة  جاا ان لتكااؾن 
ة مظاباااة او مذااااهة للسؾلياال لن الفشااان  رااؾر ايظلاعاتااه والرااؾر الكامشااة  اا  كاتااه والتاا  هاا   اادى للداسااه عسااا يااااه ولاكاا

مدااتساة للحواااة.  السدااتا لوة "اتجاااه  اا  الفااؽ متاارثا بالشهزااة الرااشاعوة   وياماا  الااى ترااؾيا الحاكااة الديشاموااة اؾاسااظة بعااديؽ   
 وكلػ براااز الذئ الستحاك    ماالل متابعة مؽ الحاكة.

لاواة  و شواة ياماؾن مشهاا العاملؾن    مهدان الفشؾن اللراية   اطلاؾا تع ها السدتا لوة لؾ ف طاائق  شهؼ ولهاؼ يا اات ا
(. لهاا  السدااتا لوة يزعااة يحااؾ الجديااد والسجهااؾل والسدااتا ل   اساسااها 185  ص24ان ل غسااا التاااريم الساضاا  لاضااا ا ظالوااا )

(. 494  ص5الخاوج على السرلؾف والاغلة السغاماة   ولهاا شاريها  ا  علاؼ السجاال   وامتاد اثاهاا الاى مجاال الدواساة وال االق )
م الب   ان عاا العاض الب  اقامه    باريذ كل ماؽ كاارا وساؾلؾ 1911ح للسدتا لهؽ  دور اوايهؼ الثاي     عام رل كلػ اتا

وبال وبؾتذهؾي   سوفهايش . "ايشا    الؾاق   ساعة مؽ الذلاب اعلشاا اعلشاا عاؽ  ششاا الثاؾر  الستظااف... لااد امداكشا ازماام الحاكاة 
ختلاف عاؽ يهاااه ماؽ التجاهااات السعا ااة  ااشحؽ ايساا يلحا  عااؽ طاااز  سثاال الحاكاة   لااؼ التراؾياية   ا  اوربااا  بس الض اتجاااه  

(". له  كايت  كاة التع ها والحاكة تسأل ال ؾان  ا  كال مكاان وكاان العاالؼ وساكايه   ا ازان ماؽ 181  ص23 ظاقه الد ق لشا )
  الساؤثاات يفداها التا  تارثا اهاا العلساان   ورأى لالة متحاكة متغهاة   له  تجااوب بعاض الفشاايههؽ مساؽ عااش  ا  تلاػ الفتااة ما

هؤلن الفشايهؽ لؾلهؼ عالسا متغهاا.. لؼ  عد بالمكاان عادة مدلداال ثااتاا ماؽ الشاكال والبعاال وال عاال    الذاكل السداتؾ  يتحاؾل 
ة والحاكااة لكااا  الااى لؾلااة بفعاال شخرااوة السدااتا لهؽ سااؾان تالراات او ايلدااظت بحهاا  يلجاارون الااى  سواا  اللاسااوذ السلسؾساا

 يؤسدؾا الفزان الترؾيا    ان الشكال الت  تا  بزسؽ الفزان تشل  مؽ لاكة لهؾية ليشاموة.
لاااد اعتشااق السدااتا لهؾن ا كااار )يهتذااه وشااؾبشهؾر( الفلداافة وربظااؾا ربظااا اااهؽ تسجهااد الدااسات الذخرااوة الفال ااة والعشااف 

  26عاااؽ الحوااااة برعتلارهاااا مجسؾعاااة الاااداث ايداااوااوة  ؾضاااؾية ) الفاااال  ع اااا ترثاهاااا با كاااار )ساااؾريل( الساااظؾرية و)اا داااؾن(

                                         
)**(

 المحاضرة الثانٌة التً الماها برجسون عن الفكر والوالع المتحرن. 
)*(

باالسوكندرٌة لوم ٌكوون الملسوه للود  المدرسووة  9876م اصودر  الاواعر االٌلووالً موارٌنٌتً و المولوود  ووً 9999صوور البٌوان االول لسمسوتمبسٌن  ووً  
 مبسٌة  مل بل كان المحرن لكل هد  المجموعة )ٌنظر سسٌمان وحسن الحركة  ً الفن والحٌاة (.المست
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(  هاابا ولااؼ تكذااف الحاكااة اهاابه السااؤثاات ااال اعتاادت  ااواية اللعااد الااباا  التاا  كاياات مشتذاااة ايتذااارا واسااعا مشااب اوائاال 52ص
الشااوان وياااؾل بايعاادام م لهاا  مثاال العلسااان ا اازان مااؽ لالااة متحاكااة متغهاااة كسااا ايكااا )ايوذااتايؽ( الحالااة الثااتااة و ااالبة 1912

الزمان السظلق والسكان السظلق... له  ليؾ د زمؽ ال اكا تست فوه لاكة وليؾ اد مكاان ال اكا شاغله  داؼ وان الاابو فوساا ااهؽ 
الزماااان والسكاااان هاااؾ اللعاااد الاابااا  ويغااااا الاااى ان الزماااان السظلاااق لو اااؾل لاااه ال باساااتساار الحوااااة وامتااادالها ماااؽ الساضااا  الاااى 

ا... هؾ ما ظلق علوه اا دؾن ا ظالح الد سؾمة اكا  ا ب التغهها سهاة الستؾا ال  ا  مجااى اللاداث لها   كاؾن الشساؾ الحاض
والتظاؾر.. كساا ان الازمؽ لو اؾل لاه  ا  الشدا وة ال اكا كايات هشااك لاكاة تالزماه كابلػ ليؾ اد  ا  السابها الحهاؾ  زمااؽ ال اكا 

التغههاا ال الحاكااة التاا   اااؾم علههاا هاابا التظااؾر.. اكن  االعلؼ والسهتا هزي وااا يلت وااان  اا   رايات هشالااػ لواااة مستادة ومتظااؾرة وماهاابا
 (.214  ص27الحدس   وان الفلدفة الحدسوة لق لتحاق هبا التحال الب  طالسا تسشاه الشاس اهؽ السهتا هزي وا والعلؼ )

اتهؼ باياه  ااؾم  ا  التع هاا علاى اسااس ماال ... لها  قد ككاوا عؽ التؾاقات الاولا   ا  اوايا )*(لكؽ يغاية )الفؾتؾرلهزم(
 سكؽ للرؾرة والتذكهل الفش  السدتا ل  ان  ر ب مكايهسا  ا  العسال الفشا  ولدالسا  كاؾن اليتااج يحتاا او تراؾياا.. ولدالسا اعلاؽ 

السكاان قاد ماتاا اماذ    اشحؽ )مايشت ( عاؽ الفاؽ السداتا ل  الاب  اعت ااه الساد   الجدياد الاب   اب اه بالسجاال. وكاان  عت اا الزماان و 
 (.194  ص28يعوش الن    السظلق )

مؽ الؾاضم ان السدتا لوة كحاكة  شوة اعسق مؽ ان تكؾن مجال تسال ضد ساكؾن الذاكل والكتلاة واثاا ماؽ كؾيهاا عااهاة 
تحامااا كلوااا ماا  ط وعوااة للفااؽ تع ااا عااؽ روح العرااا  لاااد ربظاات الفااؽ بالحواااة السعا اااة وتغلغلاات  اا  معغااؼ السااباها لتلااتحؼ ال

الساابها التجايااد   والساابها الحهااؾ  الااب  اطلااق علوااه اا دااؾن ا ااظالح الد سؾمااة اك  ر ااب التغهااا سااهاة الستؾا اال  اا  مجاااى 
 هؾ الد اااز السدتا لههؽ ان لاكتهؼ الفشوة تتزسؽ ثالثة عشا ا  ديدة: (1916-1882بوتذيوني )اللداث وياى 

 الهدف التع ها   لجؼ الشوان: ويجا ان ليبوب    ضلاب .1
  و الحاكة: ويجا ان  عزز الحجؼ. .2
الؾسو السثها: وهؾ  اااال اليظاالق الحهاؾ  الاب   اان باه اا داؾن. وماؽ الجاديا بالابكا ان السداتا لوة تارثات )باالزمؽ(  .3

 (.285  ص29اللعد الااب  )
تشؾيعهااا  حداا   ااال تا ا  الااى لكاؽ مذاكلة الحاكااة السداتا لوة  اا  الشحات كسااا  ااؾل )اؾتذااهؾي ( لتداتشد علااى الساؾال و 

تا سااة الذااكل واللحاا  مااؽ الذااكل  اتزاا  اسااتلعال الظ وعااة سااؾان كااان  كلااػ  اا  الشحاات ام الترااؾيا  لعظااان الذااكل الرااؾرة 
الح و واة الحواة  ا  اوضااعها الحاكواة. لها   ع اا ن هابا باؾلاه مجسؾعاة ايتاا    ا  الشحات تتحااك  ا  الفزاان الس تكاا للكذااف 

عهار الدسػ    كل وض   ااي  ... اك يتزاسؽ  ا  كاتاه الشاارة الاى الوضااع الجاي واة ال ااى الدااباة لهاا عؽ عسق الحجؼ وأل
(. لهاا  اعظااى للحاكااة تاارثها لاا  باليحاا ااات والعؾ ا اات وكاابلػ ما عتاضااها مااؽ الاؾاطاا . ويلاااى هااؾ 24  ص39والاللااة )

   عؾل ويزول السكلذ    اسظؾايته وتعذاهق و رال محاؾل الدااعة رائد الاسؼ السدتا ل  الب  ايظلق    رسؾماته مؽ الله له
 أللواته.

الااب  عااالا الحاكااة  اا  رسااؾماته اتحااؾل ساااعة الشااوان وتغهاهااا الاادائؼ مؤكاادا ))  (1958 -1871جياكوموبــاال )أمااا 
الستجزئاة الحاكاة  حار)باال( ... وباال يؤكاد  ان مهال الفشاان )*(الفاس الاارض ل سلػ ارب  لاؾا ا اال لد اه عذاايؽ ولاكتهاا مثلثاة

( لهاا  ت اادو لاكااات الدااواان والقاادام كات ال ااااع الحاكاا  الداااي  والستااؾتا  لهاا  عااالا 7السشاااطق الذااكلوة   كسااا  اا  الذااكل)
( لكشهاا مداتؾلاة ماؽ الؾاقا  العراا  الاديشاموك  الاب  ساوظا 97  ص31تاتها الشكال بظاياة مر ؾكة مؽ السدرسة التش وظواة )

ا لحت ارثاا عشاف واشاارة وتحاار وا الحت  (1931-1845جيوفاني بولديني )دتا لههؽ   لكؽ الحاكة عشد ال ظال  على الس
لحغته اليوة شاملة ومدتؾعلة للزمؽ كله  لتؾ هل اليظلاعات وكاببات البات. لبلػ تااى الفؾضاى والشاكال اليفجارياة واضاحة 

                                         
)*(

 الفوتورزم: هً المستمبسٌة. 
)*(

 اعسن  ٌه بحث االللام االٌجابً الكسً عسى تمثٌالت الحركة. 9999هد  العبارة من بٌان رسمً مستمبسً  ً  
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( متجااااوزا الؾضاااؾح الذاااكل  ااااهؽ 23  ص32   عتساااد علاااى الالتؾا اااق )الاااب (1966-1881كارلوكـــارا ) ااا  لؾلاااات السداااتا ل  
-1883جينـو سـيفيرني )الدظؾح واللؾان واعت ا الذكل بدظؾله الستدا لة الفؾضؾية شكال  سوال لتجداهد الحاكاة العشوفاة. اماا 

تااه السدااتا لوة والتكعه وااة  اا  قااد مااارس التش وظوااة  اا  ادا ااة اماااه لكشااه بعااد كلااػ سااعى سااوفهاي  الااى التؾ هااق اااهؽ ايد اعه (1966
 تجدوؼ الشكال وتحظوسها.

وكاان السراسؼ الخواال  )سااايت الواا( ماؽ السراسسهؽ السدااتا لههؽ لسادن لتالسداتا ل لتكاؾن علااى الذاكل الخاار   لل شا ااة 
هاابه الرااؾرة تلاااى ليهااا ت اادو  هاادة  اا  الحاكااة وايعكاسااها   لكااؽ مااا ع ااا عشااه السعسااار  ومااا ارال تررهااده ان السديشااة الجدياادة  اا  

 (.26  ص33مجال  كاة ليها لؼ ت ؽ قو )
 المرادر والمراجع

 .9991و بٌروت: مناورات عوٌداتو 9و مج 9الالندو اندرٌهو موسوعة الالند الفسسفٌةو تعرٌب خسٌل احمد خسٌلو ل .9
 .9985اللسٌعةو و بٌروت: دار 5نخبة من العسماء السو ٌتو الموسوعة الفسسفٌةو اارافو مو زوزنتالو ل .1
 و ملابع كوسناتوماكه واركال  )ج. ع. م(.91ابن منظورو ابو الفضل جمال الدٌن بن مكرمو لسان العربوج .3
 .9974مدكورو ابراهٌمو المعجم الفسسفًو اللٌئة العامة لالون الملابع االمٌرٌةو الماهرةو  .4
 .9986و تحرٌر معن زٌادة معلد االنماء العربًو 9ج 9الراويو عبد الستار عز الدٌن  ً الموسوعة الفسسفٌة العربٌةو م .5
 .9385و مناورات دوي المربى رلم 9و ل9صسٌباو جمٌلو المعجم الفسسفً بااللفاظ العربٌة والفرنسٌة واالنكسٌزٌة والالتٌنٌةوج .6
 .9997سٌة الفنون الجمٌسةو بلٌةو عبد الرضاو بناء لواعد الدالالت المضمون  ً التكوٌنات الخلٌة الروحة دكتورا و جامعة بغدادو ك .7
 .9984الاكريو جابرو تارٌخ العسم الٌونانًو ملبعة جامعة بغدادو بغدادو  .8
 .9985الجابريو عسً حسٌنو الحوار الفسسفً  بٌن حضارات الارق المدٌمة وحضارة الٌونانو دار ا اق عربٌة لسلباعة والنارو بغدادو  .9

 .9989و وكالة الملبوعات: الكوٌتو1الفالسفةو ت: لسلاٌن لولاو ل  سولرخهو  ً االراء اللبٌعٌة التً ترضى بلا  .99
 .9984و اللٌئة المعرٌةو لسكتاب: الماهرةو 1ارسلوو اللبٌعةو ت اسحك بن حنٌنو ل .99
 .9989و الملسسة العربٌة لسدراسات والنار: بٌروتو9االلوسًو حسام الدٌنو الزمان  ً الفكر الدٌنً والفسسفً المدٌمو ل .91
 نص المرانً وا اق الكتابةو دار االدابو بٌروت.ادونٌهو ال .93
 .9986اسماعٌلو عز الدٌنو االسه الجمالٌة  ً النمد العربًو دار الالون الثما ٌةو بغدادو  .94
 و مكتبة النلضة العربٌةو بٌروت د.ت.5دي بورو ت جو تارٌخ الفسسفة  ً االسالمو ل .95
 ابن رادو تسخٌص مابعد اللبٌعةو عثمان امٌن. .96
 .9979نلٌلو نمد العمل المجردو ت احمد الاٌبانًو بٌروت: دار الٌمظة العربٌةو كنتو عما .97
 .9977بدويو عبد الرحمنو امانوئٌل كنتو الكوٌتو وكالة الملبوعاتو  .98
 دٌورانتو وٌلو لصة الفسسفةو ت احمد الاٌبانًو المكتبة االهسٌة: بٌروتو د.ت. .99
 دروبًو ملبعة االنااء: دماكو د. ت.برجسونو هنريو الفكر والوالع المتحرنو ت سامً ال .19
 .9978العمدو عبد هللا عمرو  كرة التلور  ً الفسسفة المعاصرةو ملبعة الكوٌت: الكوٌتو  .19
 عبد الحمٌدو اواكرو التفضوٌل الجموالًو دراسوة  وً سواٌكولوجٌة التودوق التودوق الفنوًو سسسوسة عوالم المعر وةو المجسوه الوولنً لسثما وة والفنوون .11

 .9994تو واالداب: الكوٌ
 .9979و الماهرة: دار الفكر العربًو 1حسنو حسن دمحمو االسه التارٌخٌة لسفن التاكٌسٌة المعاصرو ج .13
 .9991اورٌنو ولٌمو خالصة الفنو ت سالمة موسىو الماهرة: دار المعارفو  .14
 .9969ناروو ت  لاد دمحمو الماهرة: لجنة التألٌف والترجمة وال1توٌنبًو ارنولدو مختصر دراسة التارٌخو ج .15
 .9993و 91اورسوال هورنو المستمبسٌة وتأثٌرها  ً الحركة الفنٌة االلمانٌةو ت غانم محمودو ا اق عربٌةو العدد  .16
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