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علي حسين  

كانت باري�س املدينة املتمردة  قد روجت  مل�صطح “نهاية 
الق���رن” يف و�ص���ف اج���واء نهاية القرن التا�ص���ع ع�ص���ر 
:”الياأ����س العقي���م لرج���ل مري����س”. وكان برج�صون قد  
خا����س يف نهاية القرن �صراعًا مع  الأف���كار ال�صائدة يف 
الفل�صف���ة ليجعل م���ن نف�صه بطاًل لأ�صل���وب جديد يف فهم 
العامل املحي���ط بنا ، والذي يقوم على احلد�س والغريزة 
، اطل���ق عليه برج�ص���ون ت�صمية  “  الوث���وب احليوي “ 
، كان العق���ل التجريبي اآنذاك هو خ���ادم الغريزة  ولي�س 
�صيدها ،  وكان عامل جمتمع القرن التا�صع ع�صر ال�صناعي 
والعلمي، يتطلب القوة الدافعة للوثوب احليوي اخلالد 
للطبيعة . واأعل���ن برج�صون اأن الوثوب احليوي يتدفق 
بقوة متخل���اًل احلياة مثل موجة عالي���ة توقظها اإمكانية 
كث���رة كامن���ة تن�صاب ع���ر الأجيال  وت���وزع نف�صها بني 

الأفراد .

اراد برج�ص���ون ان يحتف���ي  بتجرب���ة الف���رد التاريخي���ة 
الذكي���ة  والن�صط���ة ، كتغر م�صتمر للما�ص���ي الذي ي�صق 
طريق���ه يف امل�صتقب���ل  : “ان امل�صتقب���ل  يتبعن���ا يف كل 
حلظ���ة ، ، وكان لبد ان يكون �صع���ار حركة برج�صون  “ 

اأنا اأجرب ، اإذن اأنا موجود.«

طوال حيات���ه ظل برج�صون مغرم���ا بنظرية داروين يف 
الن�ص���وء والرتق���اء ، لكنه عل���ى العك�س م���ن نيت�صه كان 
ي���رى يف التطور ق���وة ايجابية ت�صتهدف بن���اء الن�صان 
اخل���ر ، ولي�س الن�صان القوى الذي ل يحرتم ال�صعفاء 
، مل يكن يعرف ان كتابه “ مبحث يف املعطيات املبا�صرة 
للوع���ي “ ، �صيفت���ح ل���ه اب���واب الفل�صف���ة ، وان ال�صه���رة 
تنتظ���ره ، يف املقاب���ل كان برج�ص���ون ياأم���ل ان ي�صتطيع 
امل�صاهم���ة يف تغي���ر امل�صه���د الفل�صف���ي ، يف ذلك الوقت 
وعلى م�صارف احل���رب العاملية الأوىل ا�صبح برج�صون 
املعل���م الأ�صه���ر جلي���ل م���ن الط���الب الفرن�صي���ني ، حيث 
وج���دوا يف كتاباته و�صيل���ة لطرد الت�ص���اوؤم بخ�صو�س 
النح���الل والنهي���ار الثق���ايف ، ه���ذا اجليل ال���ذي اطلق 
علي���ه “جي���ل 1912”.  كان���ت ال�صم���ة املمي���زة  ل���ه ه���ي 
�صن���ع النظام والن�صج���ام  يف كل �ص���يء ،  وكان بطلهم 
برج�صون ي�صف ظهورهم باأنه معجزة تطورية وحتول 
غ���ر م�صب���وق  يف الطبيع���ة الن�صانية ، اما ه���م فكانوا 
مث���ل بطلهم  ين�صرون التفاوؤل والأمل يف كل ما ي�صعون 
اأيديه���م عليه. لكن كل هذه الآمال حتطمت  بق�صوة خالل 
احل���رب العاملي���ة الوىل ، وكث���ر م���ن ابناء ه���ذا اجليل 
املتفائ���ل حتولوا اىل طبقة ثقافية مك�صورة  �صتهرب اىل 
مدار�س جديدة مثل الدادائي���ة وال�صريالية.  كان اندريه 

برت���ون  قد اعلن :” مل نقل كلمتن���ا الأخرة بعد ، �صوف 
يختف���ي اأكرث من �صعب قبل ان نختفي “ ، فتحت باري�س 
الباب اأمام �صكل فرن�صي م���ن الت�صاوؤمية الثقافية، وكان 
اآراغ���ون يعلن بكل فخر: “نحن انهزاميو اأوروبا “ . اأما  
برج�ص���ون فقد اأعد امل�صرح ملا هو ق���ادم باإعالئه من �صاأن 
الغري���زة على الذكاء ، ومن �ص���اأن التجربة احليوية على 
القيم والع���ادات الجتماعية .وحني يت�ص���اءل الطلبة :” 
اي�صتطي���ع  احد اأن يوؤمن بالتقدم واملدنية اإزاء ما يجري 
من اأح���داث؟” يجيب برج�صون  ب�صوت ه���ادئ :” اإنكم 
الآن حمبط���ون  وقد حرمتم  الأمل ، ل تفزعوا ، لقد كنت 
انا اي�صا حمبطا ذات يوم ، ثم تك�صف يل معنى الأمل. »

ولد هرني برج�ص���ون يف الثامن ع�صر من ت�صرين الول 
ع���ام 1859 ، وه���و نف����س الع���ام ال���ذي ول���د في���ه زميله 
الأمركي  جون ديوي،  وقد تاأثر كالهما بوليام جيم�س 
موؤ�ص����س الفل�صفة الراجماتية ،  والذي لعب دورًا كبرًا 
يف تعري���ف برج�ص���ون لق���راء اللغ���ة النكليزي���ة، وق���د 
كان م���ن عادة الفيل�ص���وف الأمركي ان  يق���ول لتالمذته 
:”اقراأوا هرني برج�صون ، �صتجدون يف كل �صفحة من 
�صفحات���ه ، ل بل يف كل �صطر م���ن �صطوره  اأفقًا جديدًا ، 
فكاأنك���م  ت�صعرون بن�صمات ال�صب���ح او ت�صمعون  تغريد 
الطي���ور ، وكاأن اللغة التي يكلمك���م بها هي لغة  احلقيقة  
والوج���ود، ل لغة التعليم التي ينقل غبارها اليكم طائفة 
من الأ�صاتذة الذين تع���ودوا ان يغربلوا اأفكار غرهم.” 

وكتب جيم�س مرة اىل اأحد اأ�صدقائه ي�صور له اثر كتاب 
برغ�ص���ون “التطور املبدع” يف نف�ص���ه :” لقد تراءى يل 
كل كت���اب يف نظ���ري هزياًل م���ن فرط روعة ه���ذا الكتاب 
اجليد او الفجر الإلهي املنبثق  .. ان برج�صون  امنا هو 

فخر الإن�صانية وعنوان جمدها اخلالد«.

يق���دم لن���ا فران�ص���و ماي���ر يف ال�ص���رة الت���ي كتبه���ا ع���ن 
برج�ص���ون �ص���ورة له���ذا الفيل�صوف :” قام���ة مم�صوقة ، 
ومالم���ح �صقراء ، ووج���ه دقيق املالم���ح ، وحتت جبينه 
العري����س عين���ان فيهما �صيء من الده�ص���ة ، ترافهما تلك 
النظ���رة ، الت���ي يالحظها املرء على رج���ال الفكر التاملي 
، والت���ي ل تخطئه���ا الع���ني ، كان���ت تل���ك النظ���رة مقنعة 
ومن�صجم���ة ، يرافقه���ا كث���ر من اجل���د وكثر م���ن الرقة 
والطيب���ة ، وب�صاطة مل تكن باملتكلف���ة ، وتوا�صع مل يكن 
مبالغ���ا فيه .. واذا تكلم ، فب�صوت وا�صح ر�صني ، مليء 
بالح���رتام لل���راأي الخر “ .- برج�ص���ون ترجمة تي�صر 

�صيخ الر�س - . 

كان وال���ده طبيب���ًا واأمه ثري���ة ومثقف���ة، وابتلي مبر�س 
النحاف���ة طفاًل. اأحب الأدب والف���ن واملو�صيقى كوالدته. 
�صبن�ص���ر، وراأى يف نظريت���ه  بفل�صف���ة هرب���رت  افت���ن 
ع���ن التطور  تف�ص���رًا جدي���دًا للمادة واحلرك���ة وباأنهما 
�صورت���ان لقوة احلي���اة يف تركيباته���ا املختلفة . جذبته 
عل���وم الريا�صي���ات، وكان ا�صاتذت���ه  منده�ص���ني لقدرته 
الفائقة على ح���ل امل�صائل الريا�صية ، فكان بع�صهم يتنباأ 
له مب�صتقب���ل باهر يف جمال العل���وم الريا�صية ، مل تكن 
الفل�صف���ة ب�صكلها الذي كانت تدر����س فيه اآنذاك جتتذبه ، 
وعندم���ا كان يف الثانوية قال ملدر�صه ان درو�س الفل�صفة 
خطابي���ة ، وفارغ���ة ، لكنه بع���د �صنوات �صي���رتك هو�صه 
بالريا�صي���ات والعلوم ليتجه لدرا�ص���ة الفل�صفة مبدر�صة 
املعلم���ني  ، تتلم���ذ عل���ى ي���د اأميل بوت���رو ال���ذي كان يف 
ذل���ك احلني اأ�صت���اذ الفل�صفة  الأول بال من���ازع يف فرن�صا 
، وق���د ا�صتهر بوترو بكتابه “  العلم والدين يف  الفل�صفة 
املعا�ص���رة “ – ترجم���ه اىل العربي���ة احم���د الهواين . 
مل ت�صغ���ل درا�صة الفل�صفة ه���رني برج�صون من ممار�صة 
هوايته يف قراءة الأدب والرواية  ، اإل اأن نقطة التحول 
الأوىل الت���ي ح�صلت يف حياته كانت عندما وقع يف يده 
كت���اب هرب���رت �صبن�ص���ر “املب���ادئ الوىل” ، فوج���د يف 
الفل�صف���ة الق���ول احلق ال���ذي اطماأنت الي���ه نف�صه ، حتى 
ان زم���الءه يف الدرا�صة كانوا يعدونه  ماديًا متطرفًا : “ 
من الناحي���ة الذاتية تراين غر قادر على منع نف�صي من 
اأن اأعزو اأهمي���ة فائقة اىل التغير الذي طراأ على طريقة 
تفك���ري خ���الل العامني التالي���ني لتخرج���ي يف مدر�صة 
املعلم���ني العلي���ا. فلقد بقيت حت���ى ذلك احل���ني معت�صمًا 
بالنظري���ات الآلي���ة الت���ي ان�صق���ت يف تياره���ا منذ وقت 
مبك���ر حتت تاأث���ر قراءاتي ملوؤلفات هرب���رت �صبن�صر” . 
.يف “املب���ادئ الوىل” ، جن���د ان الفكرة الأ�صا�صية التي 
يركز عليها هربرت �صبن�صر هي ، ان التغير عملية حتلل 
مثلم���ا هو عملية تط���ور، وعملية تفكك مثلم���ا هو عملية 
تكام���ل ، ويقرتح �صبن�ص���ر قانونًا للتط���ور الجتماعي ، 
فف���ي املرحلة الوىل لتوجد اأمناط او طبقات اجتماعية 
حم���ددة املعامل ، وامنا تكون املجتمعات مازالت �صغرة 

هنري برغسون .. البحث عن الوجود المفقود 

يف العام 1900 وصل اىل  “الكوليج دي فرانس “ يف باريس مدرس فلسفة  يبلغ من العمر 
“ 41 “ عاما ، صاحب وجه طويل وجبهة عريضة وعينني المعتني ، كان قد اصدر كتابني : 

االول  أطروحته الجامعية “بحث يف معطيات املبارشة للوعي”- ترجمه اىل العربية جورج 
كتورة ، والثاين كتاب “املادة والذاكرة” – ترجمه اسعد غريب - . اخذ يلقي محارضاته كل 
يوم جمعة ، وقد اجتذبت جمهورا كبريا  من الطلبة وايضا من االساتذة  . كانت باريس 
آنذاك تبحث عن الرمز الثقايف  ، وكان االستاذ االربعيني مؤهل ألن يتوىل هذا الدور ، 

يصف لنا اندريه جيد محارضات هرني برجسون بالقول : “ كان من سحرة الكالم ، وكان 
يبلغ الكامل يف ارتجاله ، كام كان يأرس القلوب واألفهام يف اعتداله  ، وكنت تجد يف 

محارضاته متسعًا من األفكار األكرث جرأة والرشوح األكرث دقة.”  الجميع من الذين كانوا 
يستمعون اىل هذا األستاذ صاحب النربة الواضحة ، اخذوا يدركون ان تغريًا ما سيحصل 

يف الحياة الثقافية والفلسفية يف فرنسا.
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، ويك���ون من���ط التنظي���م الجتماع���ي متجان�ص���ًا وغ���ر 
متن���وع ن�صبي���ا بحي���ث ي���وؤدي كل ف���رد �صيئ���ًا لنف�ص���ه ، 
واملرحلة الثانية ذات طابع ع�صكري تكون احلكومة فيها 
فائقة الرتكيز ويكون العرف �صارمًا ، والفروق الطبيقة 
وا�صح���ة ، واخ���را تاأت���ي مرحلة تتميز به���ا املجتمعات 
ال�صناعي���ة احلديثة ويتزايد فيها تق�صيم العمل ، ويزداد 
الهتمام بالتجارة والنتاج ، ويت�صاءل دور احلكومات 
الجتماعي���ة  النظ���م  بالتدري���ج  وت�صع���ف   ، املركزي���ة 
والتقليدي���ة والت�صلطي���ة ، ورمبا كان ال�ص���ر يف اإعجابه  
بهرب���رت  �صبن�ص���ر ه���و انه وجد لدي���ه ما مل يج���ده عند 
غ���ره م���ن فال�صف���ة ذل���ك الع�ص���ر ، األ وه���و الهتم���ام 
بالوقائ���ع اجلزئي���ة  واحلر�س على درا�ص���ة الواقع بكل 
تفا�صيل���ه والن�ص���راف اىل تلم����س اآث���ار التجربة ، وقد 
ظ���ل برج�صون ط���وال حياته �صدي���د الإح�صا�س بالواقع، 
كثر التعلق بالعيني والت�صخي�صي ، حري�صًا دائمًا على 

التم�صك  بالتجربة .

بعد ان ح�ص���ل على ال�صهادة العليا عام 1881 مت تعيينه 
ا�صت���اذ للفل�صف���ة بدار املعلم���ني، ويف تل���ك املرحلة تفرغ 
لدرا�صة الفل�صفة اليوناني���ة ، واهتم مبا كتب عن الزمان 
واحلرك���ة وعالقتهم���ا ، فن�ص���ر ع���ام 1889 كتاب���ه الول 
“بح���ث يف املعطيات املبا�ص���رة للوعي  “ ، وهو الكتاب 
الذي عالج فيه م�صكلة احلرية الإن�صانية  يف �صوء حركة 
الزمان ، وقد ا�صتطاع بهذا الكتاب ان يلفت  الأنظاراليه ، 
فت���م ا�صتدعاوؤه للتدري�س يف معهد هرني الرابع ، بعدها 
عك���ف على  درا�صة بع�س الظواه���ر ال�صعورية وعالقتها 
بالن�ص���ان مث���ل الدراك احل�ص���ي والذاك���رة لي�صدر عام 
1897 موؤلف���ه الث���اين “امل���ادة والذاكرة” ليع���ني بعدها 
بثالث���ة اأعوام اأ�صتاذًا للفل�صف���ة يف الكوليج دي فران�س ، 
ولينتخب عام 1901 ع�صوًا باأكادميية العلوم الأخالقية 

وال�صيا�صية ، ثم ع�صوًا بالأكادميية الفرن�صية. 

ويف ع���ام 1907 ا�صدر موؤلفه ال�صهر  “التطور املبدع”   
فق���دم اول نقد لفل�صف���ة التطور خالف فيه���ا اآراء ا�صتاذه 
هرب���رت �صبن�صر وبني م���ن خالله �صلة الغري���زة بالعقل 
.:”  :لحق���ًا، ول�صدة ده�صتي، اأدركت اأن الزمان العلمي، 
اأي الزم���ان احلقيق���ي، ل يت�ص���ف بالدميوم���ة، واأن���ه ما 
كان ل�ص���يء يف اأوقاتنا العلمي���ة ان يتبدل لو اأن جمموع 
الواق���ع ق���د انق�ص���ى يف وم�صة. لق���د كانت ه���ذه النقطة 
اإ�ص���ارة الب���دء ل�صل�صلة من التاأمالت الت���ي دعتني، درجة 
درجة، اىل نبذ كل ما كان من قبله حتى الآن واإىل اإحداث 
تبدي���ل يف وجه���ة نظ���ري  لودع معلم���ي الول هربرت 

�صبن�صر “ . 

بع���د ان ن�صبت احلرب العاملية الوىل  انطوى برج�صون 
على نف�صه ، وراح يفكر يف الدللة ال�صيكلوجية للحروب 
، فا�ص���در ع���ام 1915 موؤلف���ه  “معن���ى احل���رب.”  ويف 
ه���ذا الكت���اب يت�صاءل عن م�صر الن�ص���ان ومعنى التقدم 
، ويع���رب عن ثقت���ه يف انت�صار القي���م الروحية  والقوى 
الخالقي���ة  �صد ق���وى ال�صر والنحالل ، كم���ا كان ينادي 
بالعدالة واحل���ق واحلرية �صد ان�ص���ار الظلم والعدوان 
، وعل���ى اثر انته���اء احلرب عني برج�ص���ون رئي�صا للجنة 
التعاون الفكري التابعة لالأمم املتحدة ، ويف �صنة 1928 
ح�صل على جائزة نوبل لالآداب تقديرًا للخدمات الفكرية 
الت���ي قدمه���ا لالن�صاني���ة ، وتوق���ف ع���ن الكتاب���ة  ب�صبب 
املر����س و�صع���ف الب�صر، لكن���ه  ا�صدر ع���ام 1932 كتابه 
املهم “منبعا الأخالق والدين”، الذي اأحدث �صجة كرى 
يف الأو�ص���اط الفل�صفي���ة العاملي���ة حت���ى ان ج���ون ديوي 

و�صفه ب� “د�صتور الفل�صفة يف القرن الع�صرين.«

ه���رني  كت���ب مرلوبونت���ي يحي���ي  �صت���اء  1939   يف 
برغ�صون ملنا�صبة بلوغة ال� “ 80 “ عاما ، كان الفيل�صوف 
ال�صه���ر يعي����س يف ال�صاحبة ال�صمالية م���ن باري�س  اآثر 
العزل���ة يف �صنواته الأخرة  . يف الرابع ع�صر من كانون 
الث���اين عام 1941  يعلن عن وفاة ه���رني برج�صون بعد 
ان ا�صي���ب باحتقان رئوي ، ودخ���ل يف غيبوبة ا�صتمرت 
ايام  ، كانت فرن�صا  حتت الحتالل الأملاين ، ومل ي�صر يف  
جنازت���ه �صوى  عدد من اأف���راد عائلته  ، وقد اأو�صى بعدم 
اإقامة طقو�س دينية له .فقد اأعلنت زوجته انه رف�س حتى 
اآخ���ر حلظة ا�صتقب���ال اأحد رجال الكني�ص���ة  ..كما او�صى 
اي�صا بعدم ن�صر اي �صيء من اوراقه ال�صخ�صية ، فقد قال 
قبل وفاته بايام ان عمله وحده ينبغي ان يتحدث عنه :” 
طاملا احلحت يف طلب عدم الهتمام بحياتي ، وان�صرفت 
فق���ط اإىل ابحاث���ي . وطاملا ثابرت عل���ى م�صاندة فكرة ان 
حياة الفي�صوف ل ُتلق���ي اأي �صوء على مذهبهه الفل�صفي 

، ول تعن���ي اجلمهور . تهولني ه���ذه الدعاية املتعلقة بي 
، ول���و كنت اعلم ان ن�صر موؤلفاتي �صيجر يل هذه الدعاية 
كله���ا ، لندمت ابد الدهر عل���ى ن�صرها “ .اإل ان و�صيته مل 
جتد �صدى ل���دى طلبته واملقربني من���ه الذين وجدوا يف 
حياته ومرا�صالت���ه واوراقه جتربة جديدة لقراءة اعمال 

هذا الفيل�صوف الكبر .

وانا اكتب عن هرني برج�صون ا�صتعيد املرة الوىل التي 
قراأت فيها واحدا من كتبه وكان بعنوان “ منبعا الخالق 
والدين “ مل يرث اهتمامي ا�صم برج�صون موؤلفا للكتاب ، 
لنن���ي وجدت يف ا�صم املرتجم �صامي الدروبي ما يغري 
القارئ ان ي�صاأل من هو هذا الكاتب ؟ .. يف املقدمة التي 
ن�ص���رت مع الكتاب يخرنا املرتج���م ان برج�صون ا�صتهر 
بنظريت���ه عما ي�صم���ى بالدافع احلي���وي ، ومعناه ان يف 
حياة الحياء دافعا يدفعهم اىل البداع والتطور .، بداأت 
بق���راءة برج�صون وانا امني النف����س بكتاب ممتع ، فاذا 
ب���ي اواجه م�صكلة .. الكتاب كان فل�صفيا بامتياز ، وكنت 
كلم���ا ام�ص���ي يف ق���راءة �صفحات���ه اجد نف�ص���ي يف غابة 
م���ن ال�صماء “ كانط .. هيغل .. دي���كارت .. �صبينوزا .. 
داروين .. �صبن�صر “ ، لكنني �صاجد �صالتي بعد �صنوات 
يف  كتاب���ه  “ التط���ور املبدع “ – ترجم���ه جميل �صليبيا 
.. كان الكتاب ا�صبه بالقطعة الدبية اخلال�صة ، وقد فتح 
يل جميع ابواب برج�صون التي كانت مغلقة امامي . يقع 
كتاب “ التطور املبدع “ فيما يزيد على الثلثمائة �صفحة 
. ق�صمه���ا برج�صون اىل اربع���ة اق�صام ، وهو يخرنا يف 
مقدمة الكت���اب اإن الهدف الذي يريده م���ن كتابه هذا هو 
الوقوف على الدللت العميق���ة اللحركة التطورية ، من 
اج���ل الك�صف ع���ن الطبيعة احلقة للحي���اة ب�صفة عامة .. 
فالتط���ور ياأتي مباغتًا  ، يف عامل ُيخرتع ويعاد اخرتاعه 
دون ه���وادة. وبالت���ايل فاإن برج�صون يق���ّر بوجود قوة 
خالقة اأن�صاأت الكون لتكون ذات فعل حا�صم يف تطّوره. 
، موؤك���دًا يف الوقت نف�صه ان ثم���ة يف الكون ما هو اأعلى 
م���ن العقل، ال���ذي هو جم���رد اأداة للفعل وه���و الوجدان  
اأو احلد����س الق���ادر وح���ده على فه���م احلي���اة واإدراك ما 
ه���و متغ���ّر يف الدميوم���ة الزمنية. م���ا ان انتهيت من “ 
التظ���ر املب���دع “ حتى عدت من جدي���د اىل كتاب “ منبعا 
الخ���الق والدين “ الذي يفدم لنا برج�صون فيه  فل�صفته 
اخلا�ص���ة عن التطور التي يرجعها اىل هذين العن�صرين 
“ الخ���الق والدي���ن “ ففي الن�صان يوج���د دافع غريزي 
نحو التعاون الجتماعي وهو ح�صب رايه ياتي من الله 
، وم���ع ذلك عندما ح�ص���ل الن�صان على العق���ل او الذكاء 
يف البداي���ة كان هناك خطر �صدي���د  وهو ان جتعله قوته 
العقلي���ة انانيا اىل حد كبر  وان ي�صتخدم عقله املكت�صب 
حديثا لغرا�س فردية ت�صر املجتمع  ، وتناق�س اغرا�س 
الدفع���ة احلية ، وملنع هذه الكارث���ة  قامت الطبيعة بدفع 

الفراد اىل ال�صعور بانهم يواجهون اإرادة املجتمع ، تلك 
الرادة  الت���ي ُيعر عنها بالعادات والتقاليد  واملحرمات 
الت���ي ي�صعرون انه���م جمرون على اخل�ص���وع لها ، وقد 
ن�ص���اأ فيما بع���د خطر م�ص���اد للتطور الب�ص���ري اذ ا�صبح 
ثق���ل الع���ادات واملحرمات م�صوؤوًل ع���ن تقاع�س اجلن�س 
الب�صري عن طريق ق�صورها وق�صوتها ، وهددت احلرية 
بال�صياع  وا�صب���ح التقدم م�صتحيال ، ويعتقد برج�صون 
ان الدي���ن لو وظف ب�صكله ال�صحي���ح ل�صتطاع ان يعمل 
كث���را لتعزي���ز  تق���دم الب�صرية وه���و يرى انن���ا بحاجة 
اإىل جمتم���ع اك���رث روحاني���ة  وقي���م اجتماعي���ة عادل���ة 
ودميقراطي���ة،  جمتمع يخلوا من احل���روب  واملنازعات  
جمتمع ت�صتطيع الب�صرية ان تعي�س فيه بحب وان�صانية 
، وان الن�ص���ان ي�صتطي���ع ان يبل���غ حي���اة اف�صل يف هذا 
الع���امل  لو انه بذل املزيد من اجلهد الن�صاين ال�صروري 
، وي���رى برج�صون اننا لو اثبتن���ا ان الن�صان حر ، بدت 
نظري���ة داروين  يف التطور يف �ص���وء جديد ، فالن�صان 
لي����س العوب���ة يف يد قان���ون البق���اء لال�صل���ح ، فاحلياة 
لي�ص���ت نتاج قوان���ني اآلية ، وه���ي لي�ص���ت كالنهر يجري 
بق���وة  ليدفع الن�ص���ان اماما يف طري���ق التطور  والقوة 
الدافع���ة لي�ص���ت خارجة عن الن�صان ، ب���ل هي يف داخله 
،” ان احلي���اة فن���ان يعمل م���ن تلقاء نف�ص���ه “ فهي تب�صر 
يف كل حلظ���ة بانها �صتزدهر  وتغ���دو �صيئا مل يخطر يف 
الب���ال ، انه���ا تنبع م���ن حقيقة رائع���ة ، “ ان جوهر حياة 
الن�ص���ان اخلالقة هو الله “  واحلياة تدفع اىل العلى “ 
فاحليوان ي�صمو على النب���ات والن�صان يب�صط �صلطانه 
على احليوان  والب�صرية كلها  مكانا وزمانًا جي�س واحد 
�صخ���م  يرك�س بجانب كل من���ا وامامه وخلفه  يف حملة 

جانحة قادرة  على دك كل مقاومة  وازالة كل عقبة«.

هن���اك اتفاق على ان ه���رني برج�صون  يو�صع مع  جون 
دي���وي وولي���ام جيم����س ب���ني فال�صف���ة الق���رن الع�صرين 
الأكرث �صهرة  ، والأهمية  الكرى لهوؤلء تعود اىل العدد 
الكبر من الأتباع والتالميذ ، فقد كان لرج�صون تاثرا 

كبرا على الكثر من الفال�صفة واملفكرين .

ولع���ل موؤرخي الفل�صف���ة يرون اأن ه���رني برج�صون هو 
اأك���رث الفال�صفة �صرًا عك�س التيار و كان يعتر، بالن�صبة 
اإىل الكثرين، اأكر فيل�صوف عرفته فرن�صا خالل الفرتة 
ب���ني القرن���ني التا�صع ع�ص���ر والع�صري���ن. يف مو�صوعته 
الفل�صفي���ة  يخرنا عبد الرحمن بدوي ان برج�صون مثل 
�صارتر كانت اعماله الفل�صفية ول تزال تقراأ  كقطع اأدبية 
ممتع���ة .مثلم���ا يف كتابه “ التطّور املبدع “ ،  الذي اتخذ 
في���ه مذهب التط���ّور كاأ�صا����س نهائي لجتاه���ه الفل�صفي 
الوج���ودي ، لكن���ه بعي���د جدا ع���ن الوجودي���ة الفرن�صية 
واقرب اىل وجودية هايدغر ، حيثكان برج�صون متاثرا 

بالفل�صفة الملانية .

اهت���م برج�صون يف حتديد مفهوم للزمن وهو يقول :  “ 
م���اذا ع�صانا اأن نكون يف الواقع، اأو ماذا ع�صى اأن يكون 
طبعن���ا، اإن مل تكن تل���ك احل�صيلة املرك���زة التي جتمعت 
م���ن تاريخ حياتن���ا ال�صابقة، منذ ولدتنا حت���ى الآن، اإن 
مل نق���ل قبل ولدتنا، مادمنا نحمل معنا ميول وراثية اأو 
ا�صتع���دادات �صابق���ة على الولدة ؟ “ ث���م ي�صتطرد قائال: 
“�صحي���ح اأنن���ا ل نفك���ر اإل بجزء �صئيل م���ن ما�صينا، 
و لكنن���ا نرغ���ب، و نري���د، و نعمل، مبا�صين���ا كله، مع ما 
ينط���وي عليه م���ن اجتاه اأ�صلي قد اتخذت���ه نفو�صنا منذ 
البداي���ة. و اإذن ف���اإن م���ن �ص���اأن ما�صين���ا اأن ينك�صف لنا 
باأكمله من خ���الل قوته الدافعة على �صكل ميل اأو اجتاه، 
ول���و اأن جانًب���ا �صئياًل من���ه فقط هوال���ذي ي�صتحيل اإىل 

ت�صور عقلي  » 

ولك���ن برج�ص���ون ل يقت�صر على القول ب���اأن :” من �صاأن 
املا�ص���ي اأن يظ���ل حي���ا باقي���ا يف احلا�صر، ب���ل هو يقرر 
اأي�ص���ا اأن م���ن املح���ال ال�صع���ور اأن مي���ر بنف����س احلال���ة 
مرت���ني، وذل���ك لأن���ه مهما تك���ن الظ���روف مت�صابه���ة، اأو 
مهم���ا تك���ن املالب�صات واح���دة، فاإنها لتوؤث���ر مطلًقا على 
�صخ�صي���ة واحدة بعينها، مادام���ت تعر�س لها يف حلظة 
جدي���دة من حلظات تاريخها. و مل���ا كانت �صخ�صيتنا يف 
تكون م�صتم���ر، لإنها تبني ذاتها يف كل حلظة، م�صتعينة 
مب���ا جتّم���ع لديها من جت���ارب، فاإن �صخ�صيتن���ا يف تغّر 
دائ���م دون اأدنى توق���ف اأو انقطاع. و هذا هو ال�صبب يف 
ر يف اأعماق �صعورن���ا حالة نف�صية  اأن���ه ل ميكن اأن تتك���َرّ
واح���دة، حتى لو َبَدا لنا ����� لأول وهلة �� اأننا باإزاء ظاهرة 
واح���دة بعينها” – زكري���ا ابراهيم دور الزمان يف حياة 

الن�صان - 

 لعب���ت كتابات هرني برج�صون ع���ن الزمن ، دورا كبرا 
يف التاث���ر على تيار الوع���ي يف الدب احلديث  ، وكان 
م���ن ابرز من تاث���ر به مار�صيل برو�صت حي���ث يوؤكد نقاد 
الدب  اإن “ البح���ث عن الزمن املفقود” ، رواية برو�صت 
الأ�صا�صي���ة، لي�ص���ت يف نهاي���ة الأمر �ص���وى تطبيق اأدبي 

لنظرية برج�صون حول مفهوم الزمن

كان برج�ص���ون فيل�صوف���ا اخالقي���ا ، مل يفقد المل فب ان 
تق���وم املحبة ب���ني النا�س مقام القان���ون . وكان يرى يف 
عودة الفل�صفة اىل الفكار الوا�صحة وال�صتجابة لدعوة 
دي���كارت ، امن���ا هي بعث لروح انهكته���ا احلروب وتقدم 
ال�صناع���ة على ح�صاب الن�صان ، وله���ذا حاول ان يطور 
مقول���ة دي���كارت “انا افكر اذن انا موج���ود عند ديكارات 

اىل “ انا ذو دميومة اذن انا موجود.
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التقديم والترجمة: يقظان التقي

الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون في حوار قديم ومجهول

ال أهمية للكلمة إاّل بمقدار أهمية أسلوب 
الحياة الذي نعيش

برغسون اليوم ألنه صاحب مذهب مثايل وهو فيلسوف وممثل الحدسية ربطًا ولعل 
املفهوم األسايس عند برغسون هو “الدميومة الخالصة” أي الالمادية وهي أصل وأساس 
جميع األشياء ومن املادة والزمان واملكان ومن العنارص األربعة من تراب وماء وهواء 

ونار إال عنارص يف جوهر املعرفة والحدس معًا يف إدراك الصويف املعومل اليوم.
والحدس كام يعرفه برغسون هو املدخل اىل امليتافيزيقية والنفاذ اىل باطن األشياء 

وذلك التعاطف العقيل الذي ميتزج فيه العقل بالغريزة.

األي�ص���ت هي م���ادة لدرا�صة الوج���ود الإن�ص���اين ومقدمات 
موج���ودة مطلق���ًا. ث���م الوجود عن���د برغ�صون يق���وم على 
اجلمع بني حقيق���ة الذات وحقيقة املو�ص���وع اأي اجلمع 
يف املدخ���الت واملخرج���ات بتاأثرات حتتم���ل الظواهر 
املادي���ة وتاأثراته���ا عل���ى الأن���ا. والأهم عن���د برغ�صون 
ه���و مفهوم احلري���ة التي ل تعرف انف�صام���ًا بني احلياة 
النف�صي���ة ول توؤلف وحدة جم���زاأة وهي �صرورة وفعل 
حر لالإن�صان ويف اأعلى �صورها كتلقائية روحية خال�صة 
وله���ذا املعنى احلري���ة هي التعبر ع���ن “ال�صخ�س” يف 

املجتمع الكو�صمبوليتي اجلديد اأو املواطنية العاملية.
اأم���ا الذاك���رة فلي�ص���ت ظاه���رة فيزيولوجية ب���ل ظاهرة 
نف�صي���ة تع���ر ع���ن �صمي���م احلي���اة ال�صعوري���ة ممي���زًا 
ب���ني الذاكرة الت���ي تقيم من اجل�ص���د وت�صتعي���د املا�صي 
والذاكرة املح�صة وامل�صتمرة يف الأنا العميق. اأما الدين 
فيف���رق برغ�صون بني نوعني من الدين: دين �صاكن مغلق 

واآخر متحرك مفتوح، اأي الدين ال�صتاتيكي )ال�صكوين( 
والدين الدينامي )احلركي(.

اأم���ور يع���اد مناق�صته���ا يف الفل�صف���ة والفك���ر والأدب مع 
اأ�صل���وب برغ�ص���ون البلي���غ يف التعب���ر ويف روح كتب���ه 
الغمو����س  يكتنف���ه  منه���ا  كث���رًا  كان  واإن  ونظريات���ه 
والتاأوي���ل ب�ص���رورات م�صتم���رة ومقتب�ص���ة م���ن هيقل 
وهراقليط����س وت�صلنغ ورامني�صون واأفالطون واأ�صول 

�صابقة كثرة.
19 اآب 2011 حلظة مرور مئة �صنة على ا�صتقبال هرني 
برغ�ص���ون يف منزل���ه ناقدا فرن�صي���ا يف لق���اء ا�صتثنائي 
بالن�صب���ة ملفك���ر يهرب م���ن ال�صحاف���ة وكل النقا�س الذي 

يدور حول ا�صمه و�صهرته واإبداعه.
برغ�ص���ون الذي ق�صم الوقت اىل نوع���ني: الوقت العملي 
ال���ذي يق�ص���م ال�صاعة اىل �صت���ني دقيقة وه���و وقت ثابت 
ل يتغ���ر والوق���ت النف�ص���ي وه���و الوقت ال���ذي يعي�صه 
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الإن�ص���ان وي�صتمتع به وهو بالن�صب���ة لرغ�صون الوقت 
احلقيقي.

اأعمال الفيل�صوف املرتكزة اأ�صا�صًا على نقطة جوهرية األ 
وهو الفكر واملتحرك والذي اعترت نوعًا من انقالب اأو 
ث���ورة فل�صفية. ه���ذا الفيل�صوف الذي حظ���ي اإبان حياته 
ب�صه���رة مل تتواف���ر لكث���ر مم���ن عا�ص���ره حت���ى �صارت 
فل�صفته وا�صعة النت�صار يف فرن�صا ويف دوائر خمتلفة.

فل�صف���ة احتجبت منذ نهاية احل���رب العاملية الثانية حتى 
اليوم وق���د اكت�صحته���ا الوجودية ويعاد الي���وم ت�صليط 
ال�ص���وء عليها واإىل موؤلفات برغ�ص���ون واأ�صلوبه الرائع 
يف الفرن�صي���ة مم���ا جعله م���ن كّتاب هذه اللغ���ة مع الدقة 
يف التعب���ر الفل�صفي، خ�صو�ص���ًا الفل�صفة يف حتليالتها 
وتركيباته���ا وامللزم���ة بالتكل���م باللغ���ة الت���ي يتكل���م بها 
النا����س. هذا اىل جان���ب كونه كان حما�ص���رًا من الطراز 

الرفيع يف “الكوليج دو فران�س«.
الع���ودة اىل برغ�ص���ون متثل الي���وم الع���ودة اىل فل�صفة 
احلي���اة الأكرث منطقية واإىل الوج���ود الواعي واملن�صج 
والذي يخلق نف�صه با�صتمرار وبالتطور الدائم. ويف�صر 
برغ�ص���ون النم���و والتط���ور بالق���ول: “اإن كل ن���وع من 
الأن���واع احلي���ة ق���د �ص���در دفعة واح���دة من ن���زوة حية 

واأعلى منه ويف جتديد وخلق وتقدم مت�صل«.
ويتن���اول برغ�صون مو�ص���وع الدميوقراطي���ة واحلرية 
في�صي���د بهم���ا ب���ني كل النظ���م ال�صيا�صية هي الت���ي تعلو 
مقا�صدهم���ا عل���ى الأق���ل، على ظ���روف املجتم���ع املغلق. 
ه���ذا ويعت���ر برغ�ص���ون من اأك���ر الفال�صف���ة يف الع�صر 
احلدي���ث وقد يكون اأكر فيل�صوف يف الن�صف الأول من 
القرن املا�صي. كان تاأثره وا�صعًا وعميقًا وقد حاول اأن 
يعي���د القيم الت���ي اأطاحها املذهب امل���ادي وتنبعث اإميانًا 

وجوديًا اىل ثقافة احلرية والفكر املتحرر.
كان اللق���اء معه يف �صالون منزله اأ�صبه بلقاء الأ�صطورة 
املفك���ر الأك���رث �صه���رة بعد كان���ط و�صهرت���ه الوا�صعة يف 
الكوليج دو فران�س جتاوز الأطلنطيك وحتديدًا باعتبار 
كتابات���ه متثل التطور اخل���اّلق وروح احلرية يف جممل 
النت���اج الفك���ري يف مرحل���ة اخلم�صين���ات �صابق���ًا دريدا 

وفوكو كنجم فل�صفة احلركة ودميومة الفكر.
وكان لهذا الفك���ر امتداٌد �صمل احلي���اة الفكرية الفل�صفية 
 )Ribot( عن���د نظري���ات كثري���ن كنظري���ات ريب���وت
الفكرية   )Touine( الب�صيكولوجية ونظري���ات توين
والأدبية والنزعة العلمية م���ا بعد لدى )Renon( كما 
عند فوك���و ودريدا وبع����س املفكرين املتاأثري���ن بفل�صفة 

كانط.
 »Montmorency« في���ال  يف  مكتب���ه  يف  �صج���ادة 
ق�ص���ر كارل ب���روين الي���وم حيث ج���رى اللق���اء مع جاك 

مورلن.
�صاع���ة مع هرني برغ�ص���ون )1859 1941( الذي ح�صل 
على جائزة نوبل ل���الآداب العام 1927 و�صاحب مقولة: 
واقع���ة �صعوري���ة ولي�ص���ت م�صكل���ة حت���ل”.  “احلري���ة 
اليهودي الفرن�صي الفيل�صوف املثايل وممثل احلد�صية. 
نزح���ت اأ�صرته من اإنكل���رتا اىل فرن�صا تخرج من مدر�صة 
املعلم���ني العلي���ا يف باري�س 1881، عمل اأ�صت���اذًا ثانويًا 

واأ�صتاذًا للفل�صفة يف الكوليج دي فران�س.
وانتخ���ب ع�ص���وًا بالأكادميي���ة الفرن�صي���ة �صن���ة 1914. 
والث���وري يف ع�صره قبل اجلمي���ع. لأول مرة يف تاريخ 
امليتافيزيقي���ا الغربي���ة مفك���ر يح���ول �صك���ون الأ�صي���اء 
وجموده���ا وم���ن الكائن���ات وج���ودًا. فاحلرك���ة والوقت 
ه���ي الكائ���ن نف�صه، وذل���ك يف وج���ه احل���راك ال�صيا�صي 
املتقط���ع الذي اأث���ر حول �صخ�صيته وا�صم���ه ل �صيما اأن 
اأف���كاره اأت���ت يف ع�ص���ر �صارتر واحلتمي���ات الوجودية. 
وعل���ى هذا كان���ت نقط���ة الب���دء يف فل�صفته عن���د م�صكلة 
الوجود والدميومة يف معطيات ال�صعور وهي معطيات 
“مبا�ص���رة” مبعن���ى اأن احلد�س يدركه���ا اإدراكًا ح�صيًا. 
فرغ�ص���ون ل يعر����س للوجود عل���ى اأنه ت�ص���ور، واإمنا 

ب�صفته وجودًا حيًا.
واإذا كان لل�صب���اب الي���وم م���زاج مفت���وح عل���ى الفل�صف���ة 
املبا�صرة والفل�صفة املادي���ة فالف�صل فيه يعود لرغ�صون 
واإىل درو�س املعلم يف الأكادميية الفرن�صية التي اأحدثت 
حال���ة فكري���ة اىل اأ�صلوب���ه اجلديد الذي �صم���ح بو�صول 
اأف���كاره اىل �صرائ���ح واأ�صح���اب اهتمام���ات وانتم���اءات 
خمتلف���ة. ناحية اأخ���رى توؤ�صر اىل جن���اح برغ�صون هي 
تعمق���ه وت�صورات���ه اللغوي���ة التعددي���ة ويف كل لغ���ات 

العامل.
�ص���اب  اللق���اء وبرغ�ص���ون يف اخلم�ص���ني، عم���ر  ح���دث 
وحي���وي. �صاحب جبهة عري�صة وقوي���ة. وبعيون �صبه 
عي���ون الع�صاف���ر الليلي���ة امل�صرقط���ة واحل�صري���ة حتت 

حاجب���ني وظ���الل رمو����س متحرك���ة �صريع���ًا. رجل ذكي 
حمافظ جدًا يف حركاته يعي�س حياة داخلية مغامرة.

تاأثر ال�صيد برغ�صون كان كبرًا جدًا ويف كل الجتاهات 
يف ع�ص���ر املغام���رة الفل�صفي���ة م���ن تاأث���رات القدي����س 
اأغ�صطينو�س قبله وكذلك راأي ديكارت وكذلك فعل وليام 
جيم����س والفال�صف���ة امل�صلم���ون اأمثال املعتزل���ة والعديد 
م���ن الفال�صف���ة واملفكري���ن الكاثولي���ك وج���ورج �صوريل 
واملغام���رة الفل�صفي���ة الكبرة للفيل�ص���وف الأملاين هيغل 
واملت�صوف���ون الفر�س والفك���ر املارك�صي والإجماعي مع 

كارل مارك�س وباكونني واآخرين.
برغ�ص���ون: الفل�صفة هي �صيء �صامت، يجب عدم مزجها 
مع ال���كل مثلما نفع���ل مع ال�صي���اء العادية. له���ذا تراين 
اأجلاأ اإىل الت�صكيل اللغوي بع�س ال�صيء جلهة ما اأقوله. 
فالبح���ث الفل�صفي ال���ذي اأجريه احلمل علي���ه من طبيعة 
خمتلفة، وهذا ل يفاجئني جلهة الهمية املعطاة له. فقط 
باع���دت بني جمموعة من الفكار وف�صلت ما بينها. لي�س 
ه���ذا لأين اأملك مهنة قائمة ومنج���زة وبا�صتحقاق كبر. 
حاول���ت اأن اأطور ذائق���ة املالحظة الداخلي���ة ولكن لي�س 
عن���دي اجله���از او النظام الكل���ي الذي ي�ص���رح حتميات 
الم���ور. )ي�صتن���د اىل طاول���ة حمّمل���ة بالكت���ب( يوؤك���د 
برغ�صون مرة ثانية لي�س عندي اجلهاز اأو النظام. لي�س 
عن���دي ن�صق عام انتقل فيه م���ن املدخالت اىل املخرجات 
او ال�صتنتاج���ات او النتائ���ج التي متكنن���ي من الجابة 
ع���ن اي �ص���وؤال او اي مو�صوع. قد تطل���ب مني الجابة 
عن اأ�صئلة خمتلفة وغالبًا انا ل اأفكر بها )..( در�صت ثالث 
اأو اأرب���ع ق�صاي���ا ا�صكالية. ا�صتغرق الم���ر ع�صر �صنوات 

لجن���ز كتابًا، ومن اول كت���اب مل اأمتكن من عر�س افكار 
ا�صط���ررت اىل عر�صها يف كتاب���ي الثاين وهذا لزم مني 
التوا�ص���ل العنيف، اأق���وى من الرغبة حت���ى على اجناز 

الكتاب اأو ما ي�صبه امر حمل الفعل.
وبالتاأكيد نتائج الفعل يف ال�صدار الثاين �صكل تراكمات 
عل���ى الأفكار التي جاءت يف ال�صدار الول. يف اللحظة 
)...( اللحظة احلالية ل�صت بحالة متكنني من اأخذ اعمال 

اخرى تعالج م�صائل اخرى ونتائج اخرى.

زمن العواطف
ان وق���ت التاأم���ل اله���ادئ ل ي�صب���ه وقتًا لعجل���ة النفعال 
وزم���ن ال�صاعات ل يقا�س به زم���ن عواطفنا املتفجرة ال 
بحكم العادة واحلركية الآلي���ة امل�صطنعة ل ت�صبه حركة 
افكارنا واح�صا�صنا ال���ذي نحياه ونكاد نلم�صه يف داخل 
وعينا الداخلي. حول مو�صوع “النقابية” مثل ال�صئلة 
الخ���رى م���ن هذا الن���وع لي�س ل���دي �صوى الفك���رة التي 
قراأه���ا ج���ورج �صوريل وهي فرتة مالحظ���ة من اجلميع 
وهي ف���رتة مذهب يقوم على ان ي�صم���ح لنقابات العمال 
بالقيام بدور فع���ال يف احلياة الجتماعية والقت�صادية 
وال�صيا�صية، البع�س اعتق���د اين اأتقا�صم هذه الفكرة مع 

النقابات نف�صها وهذا اأمر خطاأ.
� لكن اذكرك باأن نه�صة الفل�صفة وامليتافيزقية راأيناها منذ 
مئ���ات اآلف ال�صنني واعتره���ا البع�س متثل خطرًا على 
العل���م. اإذا يجب األ تقراأ كتبي كي ل يكون لديك ردة فعل 
�صلبي���ة �صد العلوم. ان���ا اأرى العك�س متامًا يجب ال�صغل 
للفل�صف���ة. لق���د جرى الكالم ع���ن �صروط البح���ث العلمي 

يف الق���رن املا�ص���ي واميل فوكو قال ان���ه ع�صر اوغ�صت 
كوم���ت الذي دخ���ل يف حلقة امل�صاه���ر الكال�صيكيني يف 
جمال العل���وم لي�س فقط العلوم املعروفة، بل العلوم يف 

امل�صتقبل.
� الي���وم لي�س لدينا النظ���ام ال���ذي كان يف القرن املا�صي 
ي�صيف برغ�صون م�ص���ددا بقوة على مالحظة مهمة جدًا. 
مثلما يقول البع����س )Gambetta(: »ل يوجد �صيء 
ا�صمه �ص���وؤال اجتماعي اأو ق�صي���ة اجماعية ولكن ا�صئلة 
وق�صاي���ا اجتماعي���ة”، نف�س ال�صيء يدفعن���ي اىل القول 
جلهة ان م���ا احمله يحتوي على بع�س ال�صياء اجلديدة 
وباملقابل اقول لي�س هن���اك من م�صكلة فل�صفية او ق�صية 
فل�صفي���ة وامنا هناك ل نهائية م���ن ال�صئلة املحددة التي 
تتطل���ب من���ا اجوب���ة وحل���وًل منف�صلة وم���ن امل�صتحيل 

حتويلها اىل ق�صية واحدة ومعادلة واحدة.

التطور الخالق
� العل���م هو جزء م���ن املطلق ولكنه غ���ر ثابت ومبقيا�س 
واح���د ل يتغر. ل ميك���ن تف�صر كل ذل���ك ببع�س الكالم 
ف�صوله���ا  كل  يف  احلي���اة  ه���و  الوحي���د  الثاب���ت   )...(
املتحرك���ة، والعقل او الذكاء هو اثم���ن قوة ح�صل عليها 
الن�ص���ان اىل الآن لأن ب���ه تفوق���ه احلقيق���ي احلا�ص���ر. 
غ���ر ان خرات العق���ل وادراكاته تعجز ع���ن التعوي�س 
ع���ن ا�صول احلي���اة لأنها هي غ���ر نوعه���ا، متحركة ول 
ت���رى احل���ركات الداخلي���ة يف اعم���اق النف����س. فقط هو 
احلد����س الطريق���ة الوحي���دة يف النج���اة، اأي البداه���ة 
واحلد����س �صرط���ان من �ص���روط احلي���اة نف�صه���ا واملادة 
اخلال���دة ويدخل هذا الت�صني���ف الدائ���رة الن�صبية التي 
عم���ل عليها كانط وينكر على العقل امكانه معرفة ال�صيء 
معرفة ن�صبي���ة حقيقية، ذلك ان يق���دم البداهة على العلم 
وم���ا البداهة �صوى الغريزة التي ارتقت بالن�صان او ان 
املنطق العقلي )العلمي( ل يقوم مقام احلرة ال�صخ�صية 

الداخلية الأكيدة )الفل�صفة(. هذه الفكرة .
� اإنه���ا اأجي���ال جدي���ة، لديها فك���رة عميقة ع���ن امل�صوؤولية 
الفردي���ة، تقفز بحيوية وت�صع���ر بقوة واكرث من الجداد 

باأهمية الأفعال وامل�صوؤولية.
� ه���ذه الزمة ل وجود لها ح���ني نكتب جيدًا، ولكي نكتب 
جي���دًا يج���ب اأن نبذل جمهودًا كب���رًا، ان نكتب يعني ان 
نبح���ث جي���دًا عن الكلم���ات ولك���ن للو�ص���ول اىل معرفة 

الذات الأمر ي�صر �صاقًا وخطرًا )...(
� مل اأق���ل ه���ذا متام���ًا، اللغ���ة الالتيني���ة مهم���ة يف الكتابة 
اجليدة، الكالم هنا طبيعي عن نتيجة ل ميكن يتو�صلوا 
اإليه���ا اإل ع���ر منهجي���ة تعليمي���ة. ولك���ن حت���ى الالتني 
مل يتو�ص���ل اىل تاأث���ر اإيجاب���ي اإل ب�صرط انه���م اأحموا 
الكث���ر. هناك اأي�صًا اليونان، اللغ���ة اليونانية هي اللغة 

الكال�صيكية احلقيقية.
� قل���ت ان ايقاع املراجع���ات واملناق�صات قد تال�صى ب�صكل 
عام، هذا �صحيح، هناك مراقبة اقل للكالم املحكي وكذلك 
مراقبة اأقل للكالم املكتوب. لذلك نحن بحاجة اىل العمل 

اجليد وهذا على النقي�س من الرتاث الفرن�صي الكبر.
� اعتق���د ان ل �صيء حم���دد نهائيًا، نحن نح���اول التاأثر، 
الفعل، �صد النتباه اىل ما هو جيد وما هو �صيئ واخلطر 
الذي ميكن مواجهته. النخب���ة الفرن�صية موجودة دائمًا 
هن���اك نخبة، ولكن هذا ل يكف���ي يف فرن�صا اليوم، يجب 
العم���ل على ايج���اد الو�صائ���ل والط���رق الفرن�صية جيدة 

نخلقها ونبدعها وكانت عندنا خالل الع�صور.
� كل �ص���يء مطل���ق، يف�ص���د ب�ص���ورة مطلق���ة وينتهي اىل 
الال�ص���يء. والكلمة ل اأهمية لها بحد ذاتها مبقدار اهمية 

منط احلياة وا�صلوب احلياة التي نعي�س.
 ،»Cours Pour dames« ه���ذا خالل حما�صراتي �
واإذا الن�صاء اأو ال�صبايا ا�صتمعن ايّل يف املحا�صرة فهذا 
جيد مثلهن مثل غالبية التالميذ الذين �صي�صتقبلون نف�س 

التح�صر والعداد اخلا�س كما الن�صاء.
� كث���ر م���ن امل�صتمعني يف حما�صرات���ي يقولون يل نحن 
نتبع���ك م���ن ط���رف ال���كالم اىل الآخ���ر، م���ن الغاي���ة اإىل 
املنته���ى. ترجم���ة فعلية كم���ا يف قطعة مو�صيقي���ة موؤلفة 
م���ن نوت���ات متتالي���ة. بالتاأكي���د عدد قلي���ل لدي���ه الثقافة 
املو�صيقية ي���درك ذلك جيدًا، هذا يح�صل مع نا�س لي�صوا 
بفال�صفة ويعط���ون اأهمية ملا اأقول���ه. والآن نرتكب خطاأ 
كب���رًا اذا اعتقدنا ان الن�صاء غر موؤهالت وغر قادرات 
عل���ى فه���م التفك���ر والتاأم���ل الفل�صفي، بالعك����س ميلكن 
تل���ك النوعية ال�صتثنائي���ة التي ركز عليه���ا رينان الرقة 
والنعومة او اللطافة التي بامكانها احلكم على كل �صيء 

بب�صاطة وعفوية واأي�صًا بحب.
عن موقع جهة ال�شعر 
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إبراهيم العريس  

“ إن تاريخ تطّور الحياة، وإن كان ال يزال 
ناقصًا، يبنّي لنا كيف تكّون العقل بتطوره 

املستمر عىل طريق صاعد ميّر بسلسلة 
الحيوانات الفقرية حتى يصل إىل اإلنسان. 

وهو يبنّي لنا أيضًا أن ملكة الفكر تابعة مللكة 
العمل، وأن التكّيف بني شعور الكائنات الحية 

ورشوط الوجود املهّيأة لها إمنا هو تكّيف 
متزايد الدقة والتعقيد واملرونة. ومن هنا 

يجب استخراج النتيجة التي تقول إن عقلنا 
باملعنى الضّيق لهذه الكلمة، قد ُأعّد لضامن 

اندماج جسمنا يف بيئته اندماجًا تامًا، ولتصّور 
العالقات القامئة بني األشياء الخارجية ومن 

ثّم للتفكري يف املادة...”. الحقيقة أن من يقرأ 
هذه العبارات التي يلج هرني برغسون من 

خاللها إىل مدخل كتابه األسايس “التطّور 
الخالق” قد يخّيل إليه أنه أمام فيلسوف 

يحاول االستناد إىل النظرية الداروينية 
مطّعمة بكانطية جديدة للبحث عن تفسري 

ملعنى الوجود وعالقة الفرد البرشي به.

لك���ن الأم���ور لي�ص���ت يف احلقيق���ة على ه���ذا النحو. 
فرغ�صون يف النهاية براء من داروين وا�صتغل على 
ال���دوام �ص���ّده. وهو لئ���ن كان كانطي���ًا يف جانب من 
فك���ره، فاإن كانطيت���ه كانت متاأثرة اأك���رث بظواهرية 
ها�صرل. اأو هذا على الأقل ما ميكننا تلّم�صه من خالل 
ال�صعوبات اللغوي���ة واملفهومية التي ت�صم “التطّور 

اخلالق«.

العقل والدماغ
ولع���ل الفك���رة الأ�صا�س التي �ص���اء برغ�صون التعبر 
عنه���ا يف هذا الكت���اب، وعل���ى الأقل بح�ص���ب حتليل 
عب���د الرحمن البدوي، متث���ل يف اأن »الن�صاط العقلي 
يتج���اوز الن�ص���اط الدماغ���ي ولي����س ناجت���ًا من���ه بل 
يح���ّد من���ه. وبرغ�ص���ون، كم���ا ي���رى ب���دوي، يدر�س 
معن���ى احلياة �صمن اإطار نظري���ة التطّور ولكن »كما 
�صيح���دد هو ولي����س ا�صتن���ادًا ل اإىل �صنب�صر – الذي 

كان ينا�ص���ره – ول اإىل داروين – الذي كان خمتلفًا 
مع���ه –«. ويب���نّي برغ�ص���ون يف »التط���ور اخل���الق« 
اأن العق���ل الب�ص���ري »غر ق���ادر عل���ى اإدراك الطبيعة 
احلقيقية للحياة واملعنى العميق حلركة التطّور مبا 
اأنه لي�س �صوى جزء منبثق من احلياة خلقته احلياة 
يف ظروف معين���ة ليعمل يف ظروف معينة«. ويوؤكد 
برغ�ص���ون يف هذا ال�صياق اأن »كل مقولتنا العقلية ل 
تنطبق على احلياة: من وحدة وكرثة، وغائية ذكية« 
وم���ن هنا يكون من العبث اأن نح���اول »اإدخال ما هو 
ح���ّي يف ه���ذا الإط���ار اأو ذاك، فكل الإط���ارات تنك�صر 
لأنه���ا �صيقة ج���دًا، ولكن قا�صية ج���دًا بالن�صبة اإىل ما 

نريد اإدخاله فيها.
واحلقيق���ة اأن مئات ال�صفح���ات التي يتاألف منها هذا 
الكت���اب الذي و�صعه برغ�صون يف العام 1907، اإمنا 
ت���دور حول ه���ذه الأطروح���ة بالتحديد ع���ر ف�صول 
اأربع���ة حتم���ل العناوي���ن املفهومي���ة التالي���ة تباع���ًا: 
يف تطوي���ر احلي���اة الآلي���ة والغائي���ة – الجتاه���ات 
املتباين���ة لتط���ّور احلي���اة – معن���ى احلي���اة: نظ���ام 
– واأخ���رًا اآلي���ة الفك���ر  الطبيع���ة و�ص���ورة العق���ل 
ال�صينمائية والوهم امليكانيك���ي الذي ميكن اعتباره 

بح�ص���ب العن���وان الفرعي للف�صل، نظ���رة اإىل تاريخ 
املذاه���ب الفل�صفي���ة، ال�ص���رورة احلقيقي���ة ومذهب 
التط���ّور الباط���ل. وقد يك���ون من املفي���د اأن نذكر هنا 
اأن ه���ذا الف�صل الأخ���ر هو الذي �ص���ّكل قبل �صنوات 
منطل���ق الفيل�ص���وف الفرن�ص���ي جي���ل دول���وز لو�صع 

كتابه الأ�صهر حول ال�صينما، “ال�صورة/ احلركة«.
كان كل م���ا يف برغ�صون، وم���ا ينبثق من فكره ي�صر 
عك����س التي���ار، وين�صح بالتمرد عل���ى كل ما هو قائم 
كمعط���ى َقْبلي، وهو غ���اىل يف ذل���ك اإىل درجة اأنه مل 
يج���د، ول وجد غره، اأّي غ�صا�صة يف اأن يكون اأول 
اأه���م تك���رمي عاملي له، يق���وم يف منحه جائ���زة نوبل 
لالأدب، م���ع اأن اخت�صا�صه وجمال عمله كان الفل�صفة 
ل الأدب، واأن���ه مل يخ�س يف امليدان الأدبي اإل ب�صكل 
عار����س وعلى هام�س حياته الفل�صفية. ومن هنا كان 
م���ن الالفت اأن ير�صى باأن حتكم عليه اأكادميية نوبل 
باأنه اأديب متجاهلة كونه فيل�صوفًا، اأو لعلها اعترته 
- كم���ا كان حال ابي حيان التوحي���دي عندنا - اأديب 

الفال�صفة وفيل�صوف الدباء..
 لقد كان م���ن �صوء حظ هرني برغ�صون اأنه رحل عن 
عاملن���ا عن���د بدايات ع���ام 1941، وفرن�ص���ا - وطنه - 

م�صغولة بذّل هزميتها التي طاولتها على يد النازيني 
الأمل���ان، فل���م يك���ن اللتف���ات اإىل موته كب���رًا، اأو يف 
حجم نفوذه وتاأث���ره الفل�صفيني على معا�صريه. بل 
رمبا مل يتنبه ك���رث يومها اإىل اأن ذلك العجوز الهادئ 
ال���ذي م���ات ع���ن اأكرث م���ن ثمان���ني عام���ًا كان يعتر، 
بالن�صب���ة اإىل الكثرين، اأكر فيل�صوف عرفته فرن�صا 
خ���الل الفرتة النعطافي���ة بني القرن���ني التا�صع ع�صر 
والع�صري���ن. ولعله لن يكون من املغالة اأن نقول اإنه 
كان قبل �صارتر بزم���ن، الفيل�صوف الذي ُتقراأ اأعماله 
كقط���ع اأدبي���ة �صرفة. نقول ه���ذا ويف ذهنن���ا كتاباه 
الأ�صا�صي���ان “ال�صح���ك” و”التطور اخل���الق” الذي 
ا�صتهر �صه���رة كبرة وقرئ على نطاق وا�صع وترجم 
اإىل العديد م���ن اللغات على الرغم من حظره من قبل 
الكني�ص���ة الكاثوليكي���ة، ث���م بخا�ص���ة “منبع���ا الدين 

والأخالق«.

عكس التيار
غ���ر اأن برغ�صون الذي ولد ع���ام 1859 يف باري�س، 
مل يك���ن “عل���ى عك�س التي���ار” ملج���رد اأنه كت���ب كتبًا 
ُحّظرت، اأو لأن كتب���ه الفل�صفية ات�صمت بطابع اأدبي، 
بل كذلك - وبخا�صة - لأنه انفرد يف ذلك الع�صر الذي 
عرف بع�صر العقالنية والعلمانية الطاغيتني، بعودة 
فل�صفي���ة اإىل امليتافيزيق���ا، معت���رًا عودت���ه �صالح���ًا 
ال�صكلي���ة”،  الثقافوي���ة  “النزع���ة  يف معركت���ه �ص���د 
وبخا�صة منها اجلانب الذي كان يعلن وراثته لكانط 
وللكانطي���ة اجلديدة، يف الوق���ت الذي خا�س معركة 
طاحن���ة �ص���د “الو�صعية العلمي���ة” و�ص���د “النزعة 
املادي���ة”. وه���و يف �صبي���ل ذل���ك ع���رف كي���ف ي�صيغ 
اأفكاره عر نقده التحليل���ي للمناهج وال�صتنتاجات 
العلمية التي كانت لها ال�صيطرة الفكرية يف زمنه كما 
يف الأزم���ان ال�صابق���ة عليه، م�صتن���دًا يف ذلك كله اإىل 
علمه الوا�ص���ع يف جمالت البيولوجيا وعلم النف�س، 
كما اإىل اهتمام���ه باإبعاد التجرب���ة احل�صية املبا�صرة 
وقدرت���ه على تنظيم فك���ر يدور من ح���ول مو�صوعة 
الدميومة الزمني���ة وتتابع حالت الوعي يف ارتباط 
بالزم���ان وانف�ص���ال عن املكان. وه���و يف هذا امليدان 
الأخر عرف بالتاأثر الذي مار�صه على عدد من اأبرز 
كتاب زمانه ومنهم مار�صي���ل برو�صت و�صارل بيغي، 
حي���ث ل يندر بني النقاد من يق���ول دائمًا اإن “البحث 
ع���ن الزم���ن املفق���ود”، رواي���ة برو�ص���ت الأ�صا�صية، 
لي�ص���ت يف نهاية الأمر �ص���وى تطبيق اأدب���ي لنظرية 

برغ�صون حول مفهوم الزمن..
غ���ر اأن هذا ل ينبغي اأن يدفعنا اإىل اعتبار برغ�صون 
جم���رد فيل�ص���وف منع���زل يف برج���ه العاج���ي متاأمل 
عل���ى ال�صاكلة الت���ي قد تر�صمه به���ا اآراء اأولئك الذين 
مث���ل �صمويل األك�صن���در، اعت���روه “اأول فيل�صوف، 
من���ذ هراقليط����س، حمل الزمن عل���ى حممل اجلد”، 
ب���ل اأن���ه كان ابن���ًا لع�ص���ره، واأتاح���ت ل���ه الوظائ���ف 
التعليمي���ة الت���ي �صغلها اأن يحتك مبا�ص���رة بالأحداث 
والأجي���ال اجلديدة، كما اأتاحت ل���ه زياراته املتكررة 
اإىل الوليات املتحدة اأن يوثق عالقاته مع فال�صفتها، 
ث���م بخا�صة م���ع رئي�صها ويل�صون حي���ث تذكر بع�س 
امل�ص���ادر اأن �صروح���ات برغ�ص���ون اأمام ه���ذا الأخر 
ل�ص���ورة الو�ص���ع الأوروبي خ���الل احل���رب العاملية 
الأوىل، �صاهم���ت يف اتخاذ ويل�ص���ون قراره بدخول 

بالده احلرب.
ويف خ�صم ذلك كله كان برغ�صون ل يكف عن الكتابة 
وع���ن القرتاب م���ن امليتافيزيقا اإىل ح���د اأن موؤرخي 
الفل�صف���ة روزنت���ال ويودي���ن و�صف���ا فل�صفت���ه باأنه���ا 
“تعبر حي عن الالعقالنية”، وهو ما توؤكده بع�س 
كتب���ه - الأخرة بخا�صة - ومنه���ا ذاك “منبعا الدين 
والأخالق”، الذي �صاحله مع الفكر الكن�صي، وجعله 
- وه���و اليهودي الأ�صل - يعلن انتماءه الإرادي اإىل 
امل�صيحي���ة “مهتدي���ًا اإىل اإميان الب�صط���اء، اإىل اإميان 

الواعي ل اإىل اإميان الفيل�صوف«
عن �شحيفة االندبندنت 

»التطور الخالق” لبرغسون: العقل العاجز عن إدراك 
طبيعة الحياة
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إبراهيم أبو عواد  

     

ُيعتربرَ الفيلسوف الفرنيس هرني برغسون ) 
1859_ 1941( ِمن أبرز الفالسفة يف القرن 

العرشين . ساهمرَ يف نرش منهج التفكري 
وأسلوب التعبري اللذين يرَعتمدان عىل 

ها  ررَ وح . وهذه الفلسفُة ترَركت أثرَ اإلميان بالرُّ
عىل النتاج الفكري األورويب ، ألنَّها جاءت 

كردة ِفعل ِضد املذهب املادي الذي ُيلغي 
القيمرَ الروحية ، وال يرَعرِتف إال باألمور 

املحسوسة .

     كان���ت فل�صف���ة كان���ط هي امل�صيطرة عل���ى ال�صاحة 
الفكري���ة الفرن�صية بني عاَم���ي 1870 و1918، وهي 
فل�صف���ة ُم�صت���وردة من اأملاني���ا، قائمة عل���ى الَو�صعية 
الت���ي تعتر املعرفة احلقيقية ه���ي املعرفة والبيانات 
ي���ة . هاج���َم برغ�صون  امل�صتم���دة م���ن التجربة احِل�صِّ
التط���رف امل���ادي لفل�صف���ة كان���ط ، وانتق���َد اإهماَله���ا 
للجوان���ب الروحي���ة والأم���وِر اخلارج���ة ع���ن نطاق 

املادة .
     َدَر����َس برغ�ص���ون يف مدر�ص���ة املعلم���ني الُعلي���ا ، 
ُث���مَّ اأ�صب���َح اأ�صت���اذًا يف الكولي���ج دو فران����س . وهي 
موؤ�ص�ص���ة فرن�صية تخت�س بالبح���ث العلمي والتعليم 
الع���ايل ، وتق���وم بالتدري�س على م�صت���وى الباحثني 
وطلبة الدرا�صات الُعليا . ويف عام 1914مَتَّ انتخابه 
ع�ص���وًا يف الأكادميي���ة الفرن�صية . ُث���مَّ �صافَر يف عام 
1917 اإىل الوليات املتحدة لإقناع الرئي�س ويل�صون 

بدخول احلرب العاملية الأوىل �صد اأملانيا.
غ       ا�صتق���اَل من التعليم العايل عام 1921 ، َكي َيتفرَّ
ب�صكل كام���ل للق�صايا ال�صيا�صية وال�ص���وؤون الدولية 
. ويف ع���ام 1927ح�ص���ل عل���ى جائزة نوب���ل لالآداب 
الهائ���ل  وتاأث���ره   ، الفل�صفي���ة  باإجنازات���ه  اعرتاف���ًا 
على املذاه���ب الأدبية والديني���ة والفل�صفية . وخالل 
الع�صرين �صنة الأخرة ِمن حياته ، مل ُيوؤلِّف اإل كتابًا 
واح���دًا . وقد ماَت برغ�صون عام 1941 اأثناء احلرب 

العاملية الثانية ، وكانت فرن�صا حُمتلة ِمن ِقَبل الأملان 
.

     والغري���ُب يف الأم���ر اأنَّ برغ�ص���ون َحقََّق يف حياته 
�ُصهرًة عاملي���ًة ، وانت�صرت فل�صفت���ه يف الآفاق . ولكْن 
ه���رة اإىل انطف���اء ، وابتعَد  َبع���د وفات���ه ، انقلب���ت ال�صُّ
النا����ُس ع���ن اأف���كاره ، و�ص���ارت فل�صفت���ه ُج���زءًا م���ن 
املا�ص���ي ، وَذهب���ت كتاباته اإىل الن�صي���ان والإهمال . 
وح���دث ان�صراف ت���ام عن فل�صفته وُكتب���ه ، ِمن نهاية 
احلرب العاملية الثانية حتى اليوم ، كاأن �َصيئًا مل َيُكْن 
. وق���د َم�َصَحت الوجودي���ُة َفل�صفته متام���ًا ، وَجَعَلْتها 

اأَثَرًا اإِْثَر َعنْي .   
     تقوم فل�صفة برغ�صون على اأربعة مبادئ اأ�صا�صية: 
املب���داأ الأول ) وه���و مب���داأ �صيا�ص���ي ( _ الإ�ص���ادة 
بالدميقراطي���ة واعتباره���ا نظام���ًا فكري���ًا و�صيا�صيًا 
َيعل���و على ظروف املجتمع املغَل���ق ، واعتبار ال�صالم 
حماولة لتجاوز حالة الطبيعة املوجودة يف املجتمع 
املغَل���ق ، اإذ اإن الأ�صل يف احلروب هو الأنانية وحب 
التَّمل���ك �ص���واٌء كان فردي���ًا اأَم جماعي���ًا . وق���د اأ�ص���اَد 
ِبُع�صب���ة الأمم باعتباره���ا منظم���ة دولي���ة تهدف اإىل 
ز عل���ى �ص���رورة الق�صاء على  اإنه���اء احل���روب ، وركَّ
ية اإىل احلروب مثل : ت�صخم ال�صكان ،  الأ�صباب املوؤدِّ

والتوزيع غر العادل للرثوة .
     املب���داأ الث���اين _ اعتب���ار الروح ه���ي اأ�صل جميع 
الأ�صي���اء ، واأنَّ الزم���ن م�صار ُمتَّ�ص���ل ل فوا�صل ِفيه ، 
مَيت���از بالدَّميوم���ة واحلرك���ة امل�صتم���رة . ول ميك���ن 
معرف���ة الدَّميوم���ة اإل باحلد����س ) الإدراك ال�صويف ( 
، حي���ث يتطابق ِفْع���ل املعرفة َمَع الِفْع���ل الذي َي�صنع 
الواقَع . واحلد�س _ َوْفَق تعريف برغ�صون _ هو 
اجلهد املبذول ملعرفة املو�صوع من الداخل ) اكت�صاف 
يء ( . واحلد�ُس َلي�س ناجتًا عن الغريزة ،  باط���ن ال�صَّ
بل ُهَو ناجت ع���ن التفكر العقلي املتوا�صل ، والتاأمل 

الفكري امل�صتمر .
     املب���داأ الثال���ث _ اعتب���ار الذاكرة ظاه���رًة َنف�صية 
، ولي�صت ظاه���رة ف�صيولوجية ) والف�صيولوجيا هي 
علم درا�صة وظائف الأع�ص���اء والأجهزة احليوية ( . 
ق برغ�صون ب���ني َنْوَعنْي من الذاك���رة : الذاكرة  وُيف���رِّ
العادية وهي املكَت�َصَبة بالتكرار ، واملرتبطة باجلهاز 
الع�صبي ، حيث ت�صتعي���د املا�صي بطريقة اآلية بحتة 
. والذاك���رة املح�صة التي َتخت���زن املا�صي وحَتيا يف 
ر  وِّ ْف�س الت���ي ُت�صَ َدميوم���ة م�صتمرة . اإنها ذاك���رة النَّ
احل���وادث الذهنية ، وحتتف���ظ بخ�صائ����س الأ�صياء 
وتاريخه���ا . والذاك���رة _ وف���ق برغ�ص���ون _ ه���ي 
نقط���ة البداي���ة ، ومَتهي���د حل���ل م�صكل���ة العالق���ة بني 

ْف�س واجل�صد . النَّ
     املب���داأ الراب���ع _ التمييز ب���ني َنْوَعنْي ِمَن الأخالق 
ك���ة  : الأخ���الق ال�صاكن���ة املغَلق���ة ، والأخ���الق املتحرِّ
املفتوح���ة . الأخ���الُق ال�صاكن���ة املغَلق���ة ت�صتم���ل على 
جمموع���ة العادات التي َتفر�صها اجلماعة على الفرد، 
وتنح�ص���ر وظيفته���ا يف حماي���ة كي���ان املجتم���ع من 
كة املفتوح���ة فتتجاوز  ا الأخ���الق املتحرِّ ف���كك . اأمَّ التَّ
ح���دود اجلماع���ة ، لأنه���ا َلْي�َص���ْت ناجتة ع���ن ال�صغط 
الجتماعي ، واإمنا هي ا�صتجابة الفرد لنداء احلياة .

     اإنَّ ق���وة برغ�ص���ون الفل�صفي���ة تتجل���ى يف تاأث���ره 
الهائ���ل على الفك���ر والأدب ، كما تتجل���ى يف اأ�صلوبه 
عفه  ا ِنقاط �صَ البلي���غ الذي �صاهَم يف َرواج ُكتب���ه . اأمَّ
ه���ا : كرثة العبارات الغام�صة وعدم  فكثرة ، ِمن اأَهمِّ
َتو�صيحه���ا ، واللجوء اإىل الإن�ص���اء وغياب التحليل 
اأف���كار  ، وَن�ص���خ  الأحي���ان  م���ن  كث���ر  واملنط���ق يف 
���رورة منقول عن  الفال�صف���ة ال�صابق���ني، فمب���داأ ال�صَّ
هيجل، والتلقائية منقولة ِمن ) دي بران (، والدافع 
احلي���وي منق���ول ع���ن اأفلوط���ني ، واآراوؤه الديني���ة 

منقولة عن اليهودية .
     ِم���ن اأب���رز موؤلفات���ه : فك���رة امل���كان عن���د اأر�صطو) 
1889 ( . املعطي���ات املبا�ص���رة لل�صع���ور  )1889(. 
املادة والذاكرة ) 1896( . ال�صحك )1900( . الطاقة 

الروحية ) 1919( .

جريدة الغد االردنية 

هنري برغسون وفلسفة الروح



 

الثقاف���ة الفرن�صية التي تلقاه���ا برغ�صون يف لي�صيه 
كوندر�صي���ه، ث���م يف مدر�ص���ة املعلم���ني العلي���ا، هي 
الت���ي كان له���ا الق�ص���ط الأوف���ر يف توجيه���ه نح���و 
الدرا�صات الفل�صفية. ولئ���ن كان برغ�صون قد اأ�صهر 
منذ �صب���اه ا�صتعدادًا كب���رًا للعل���وم والريا�صيات 
ب�صف���ة خا�ص���ة، اإّل اأن ميله ل���الآداب مل يكن يقل عن 
ميل���ه اىل العلوم، ولهذا فاإنه مل يلبث اأن دخل �صعبة 
الآداب يف مدر�صة املعلمني العليا �صنة 1878 حيث 
كان زمياًل لكل من جان جوري�س وموري�س بلوندل 

وغرهما...
تلق���ى برغ�ص���ون يف هذا املعه���د ثقافة فل�صفي���ة ممتازة، 
فتتلم���ذ يف ال�صن���ة الأوىل عل���ى الأ�صتاذ اأولي���ه ل برون 
الذي كان م�صهورًا بنزعته الأخالقية امل�صيحية، ثم تتملذ 
عل���ى الفيل�ص���وف الروح���ي اإمي���ل بوت���رو. ومل ي�صرف 
برغ�ص���ون اإ�صتغاله بالفل�صفة عن الإطالع املتوا�صل على 

الآداب القدمية، وخ�صو�صًا الأدب اليوناين.
وق���ع حت���ت تاأث���ر فل�صفة هرب���رت �صبن�ص���ر. وكان 
برغ�ص���ون يف تلك الفرتة ماأخ���وذًا بالعلوم الدقيقة 
واملناه���ج الو�صعية، فلم يك���ن ي�صمر للميتافيزيقيا 
�ص���وى الع���داء والإزدراء، مم���ا ح���دا بزمالئ���ه اىل 

اعتباره ماديًا اأو و�صعيًا.
عنّي برغ�صون اأ�صت���اذًا للفل�صفة بلي�صيه اأجنيه �صنة 
1881 ث���م ما لبث اأن نقل اىل لي�صيه كلرمون فران 
�صن���ة 1883، وهناك اأخ���ذ ذهنه يتفت���ق عن نظرية 
جديدة يف الزمان، وهذه النظرية هي التي اقتادته 
اىل الدرا�ص���ات ال�صيكولوجي���ة الت���ي كان قد اأغفلها 

حتى ذلك احلني.
والظاه���ر اأن برغ�صون قد اجتاز اأزم���ة عقلية حادة 
يف الف���رتة التي ق�صاه���ا بتلك املدينة، ول���و اأن تلك 
الأزمة مل تكن ولي���دة اأحداث نف�صية عميقة، بل هي 
كان���ت جمرد تعبر عن “جتربة روحية” مّر بها يف 

م�صقط راأ�س الفيل�صوف ب�صكال.
يقول برغ�صون: “اإن م�صاكل كل فيل�صوف هي م�صاكل 
ع�ص���ره، كم���ا اأن العلم الذي ي�صتخدم���ه اأو ينقده هو 
العل���م ال�صائد يف زمانه، ولكن هذا ل يرر القول باأن 
فل�صفت���ه هي جم���رد تاأليف جديد لعنا�ص���ر قدمية، اأو 

جمرد مزج وتركيب بني نظريات معروفة”.
ا�صتط���اع فيل�صوفن���ا اأن يلف���ت الأنظ���ار اىل منهجه 
اجلدي���د يف البح���ث، وطريقت���ه اخلا�ص���ة يف ح���ل 
امل�صاكل. فل���م تكن الر�صالة التي تقدم بها منح�صرة 
يف م���ا ت�صمنته من نتائج )اأعن���ي يف تقرير حقيقة 
الزم���ان واإثبات واقعة احلري���ة(. بل قد وجد النّقاد 
فيه���ا اأي�ص���ًا طريقة جدي���دة يف حل اأع�ص���ر امل�صاكل 
امليتافيزيقية يتجاوزه���ا والإمتداد اىل ما وراءها. 
ولقد اختط لنف�صه بر�صالته يف “الزمان واحلرية” 
طريقًا فل�صفيًا ممتازًا مل يكن عليه من بعد �صوى اأن 

يوا�صل ال�صر فيه بانتظام.
يف �صن���ة 1898 ق���ّدر ل���ه اأن ُينق���ل مدر�ص���ًا للفل�صفة 
مبدر�ص���ة املعلم���ني العلي���ا. ويف �صن���ة 1900 ع���نّي 
اأ�صت���اذًا للفل�صف���ة القدمي���ة بالكولي���ج دي فران����س، 
ث���م ا�صت���اذًا للفل�صف���ة احلديثة يف املعه���د نف�صه يف 
�صن���ة 1904. كان ي���رى اأن���ه ل ب���د للفل�صف���ة، حتى 
يف اأك���رث حتليالتها عمقًا، واأ�ص���د تركيباتها �صموًا، 
اأن ت�صتخ���دم اللغ���ة العادي���ة الت���ي يفهمه���ا عام���ة 
النا����س. ولك���ن الب�صاطة ل تعني ال�صهول���ة، كما اأن 
الو�ص���وح ل يتنافى مع العم���ق، ومل تكن رغبته يف 
ا�صتخ���دام اللغ���ة املاألوف���ة لدى ال�ص���واد الأعظم من 

النا�س لتحول بينه وبني التعّر�س لأ�صد املع�صالت 
الفل�صفية عمقًا.

ع���ام 1901 انتخ���ب برغ�ص���ون ع�ص���وًا باأكادميي���ة 
العل���وم الأخالقي���ة وال�صيا�صية باملعه���د، ثم انتخب 
ع�ص���وًا بالأكادميي���ة الفرن�صي���ة. ويف �صن���ة 1928 
وعندم���ا  الآداب.  يف  نوب���ل  جائ���زة  عل���ى  ح�ص���ل 
ن�صب���ت احل���رب العاملية الأوىل، انط���وى برغ�صون 
على نف�ص���ه واأخذ يفك���ر يف الدلل���ة ال�صيكولوجية 
وامليتافيزيقي���ة للحرب، فكانت ثم���رة تاأمالته بحثًا 
حت���ت عنوان “معن���ى احلرب” �صن���ة 1915. وفيه 
يت�ص���اءل ع���ن م�ص���ر الإن�صاني���ة ومعن���ى التق���دم، 
ويعرب عن ثقته يف اإنتط���ار القيم الروحية والقيم 
الأخالقي���ة واملثل العليا �صد قوى ال�صر والإنحالل، 
ودع���اة الآلي���ة واملادي���ة، واأن�ص���ار البغ���ي والظل���م 

والعدوان.
لق���د اأقعد املر����س برغ�صون اىل اآخ���ر حياته، حيث 
ت���ويف �صن���ة 1941، ولكنه ظ���ل يوا�ص���ل قراءاته، 
مغالبًا املر�س وال�صع���ف وال�صيخوخة، مهتمًا على 
اخل�صو����س بدرا�ص���ة كت���ب الت�ص���ّوف والأخ���الق 
والإجتم���اع. اىل اأن اأ�صدر كتاب���ه ال�صخم “ينبوعا 
الأخ���الق والدين”الذي اأحدث ث���ورة يف الأو�صاط 
الفل�صفي���ة والديني���ة، اإذ وج���د في���ه النا����س ن���رة 

�صوفية مل يعهدوها من قبل يف برغ�صون.
يوؤك���د فيل�صوفن���ا اأن امليتافيزيقي���ا احلقيقي���ة اإمن���ا 
ه���ي تلك التي تعدل ع���ن كل براعة لفظية وكل نزعة 
ت�صوري���ة، لك���ي تقوم بعملي���ة “اإنتب���اه �صاقة، فيها 
ت�صتغني عن كافة الرم���وز، لكي مت�صي اىل الأ�صل 
نف�صه، حماولة اأن تنف���ذ اىل �صميم حياته الباطنة. 
وعندئ���ذ ل بد اأن ت�صتحي���ل امليتافيزيقيا احلقة اىل 
“جتريبي���ة حق���ة” فيها تقوم ب�ص���رب من الفح�س 
الروح���ي، ن�صتطي���ع مع���ه اأن نح����س بنب�صات قلب 
الواق���ع”. والفيل�ص���وف ل يطيع ول ياأم���ر، بل هو 
ي�صع���ى دائمًا اىل اأن ي�ص���ادق، وي�صارك ويتعاطف. 
وهذا التعاط���ف يف احلقيقة هو ما يعنيه برغ�صون 
باحلد����س، اإذ املعرف���ة احلد�صي���ة ه���ي يف جوهرها 
معرف���ة مبا�ص���رة فيها منّزق حج���ب الألفاظ و�صباك 
الرم���وز، لكي نغو����س يف طّيات الواق���ع ومن�صي 
مبا�ص���رة اىل باطن احلقيقة. وه���دف برغ�صون اىل 
اأن يح���رر الفك���ر الفل�صفي من عبودي���ة اللغة، وذلك 
ب���اأن يلتج���ئ اىل ال�ص���ور والت�صبيه���ات.. اآماًل من 
وراء ذل���ك اأن يتج���اوز تل���ك امليتافيزيقي���ا اللفظي���ة 
التي تق���وم على اللغة وحدها، لكي ينفذ اىل طبيعة 
الأ�صي���اء احلّي���ة الناب�ص���ة. وحر�س عل���ى اأن يوؤكد 
اأن حد�ص���ه هو اأقرب اىل التفك���ر منه اىل العاطفة. 
واحلد����س الرغ�ص���وين يف �صميم���ه ا�صتغن���اء عن 
الرم���وز.. واإدراك مبا�ص���ر للواق���ع. ولك���ن للحد�س 
مي���زة ل ت�صاركه فيها اأية ملك���ة اأخرى، لأن احلد�س 
وح���ده ه���و تل���ك “التجرب���ة امليتافيزيقي���ة” الت���ي 
فيها تنك�ص���ف لنا ذواتنا، فن���درك املطلق يف �صميم 
نفو�صن���ا. والواق���ع اأن ال�صعور بال���ذات هو جتربة 
ميتافيزيقي���ة اأولي���ة ننفذ فيه���ا اىل باطن الكون يف 

عني اللحظة التي فيها تنفذ اىل ذواتنا.
اإث���ر وفاة برغ�صون، ويف 9 اأي���ار عام 1941 عقدت 
الأكادميي���ة الفرن�صي���ة اإجتماع���ًا خا�ص���ًا اأعلنت فيه 
احل���داد لوف���اة ه���ذا الفيل�ص���وف، فوق���ف ال�صاع���ر 
الكبر ب���ول فالري يوؤّبن فيل�ص���وف فرن�صا الأكر 
يف عب���ارات قوي���ة ملوؤها الأ�صى واحل���زن العميق، 
واختت���م حديثه بقوله: اإن ال�ص���ورة التي قّدمها لنا 
برغ�ص���ون لالإن�صان املفكر لهي �صورة �صامية، نقية، 
ممت���ازة. ورمب���ا كان برغ�ص���ون اآخر مفك���ر عرفناه 
ا�صتط���اع بح���ق اأن يكر�س حياته خلدم���ة الفكر يف 
نزاه���ة وعمق، خ�صو�صًا يف ه���ذه الآونة التي �صّح 
فيه���ا الفكر ون�صب معني التاأمل، واأخذت احل�صارة 
ت�صتحي���ل �صيئ���ًا ف�صيئ���ًا اىل جم���رد ذكري���ات واآثار 
نحتف���ظ بها يف عقولنا عن عه���د م�صى وكان حافاًل 
بالرثاء العقلي ال�صخ���م والإنتاج احلر الغزير. اأما 
اليوم اأ�صاف فال���ري، فاإننا ل نكاد جند من حولنا 
�صوى مظاهر القلق وال�صقاء والكبت بكافة اأنواعه، 

مما اأثقل كاهل الروح...

هنري برغسون.. آخر الكبار في الفلسفة الغربية 
ولد هرني برغسون يف باريس العاصمة الفرنسية يف 18 ترشين 

األول عام 1859 من أبوين فرنسيني, وُيقال أن أمه من أصل إنكليزي. 
وال نبالغ يف أهمية األثر الروحي الذي تركته يف نفس برغسون ثقافة 
أمه اإلنكليزية. وقد استطاع فيلسوفنا منذ صباه أن يتملك ناحية اللغة 

اإلنكليزية, وذلك بفضل رعاية والدته التي كانت ترشف عىل تعليمه 
وتثقيفه. وقد أرجع بعض املؤرخني حب برغسون للحياة, وميله 

اىل النشاط والعمل, وخياله الخصب املتدفق, ونزوعه املستمر نحو 
الالنهائية, اىل ذلك األثر النفيس العميق الذي خّلفه يف نفسه تعّلقه 

بوالدته ومحبته لها.

اعداد : منارات


