
All rights reserved 

Mominoun Without Borders 

 

 محكم



 

  

  

 والعلموٌتة العقالنٌتة متن نقتدٌا موقفتا وقفتت التً العشرٌن القرن فلسفات أشهر من البرجسونٌة الفلسفة تعد

 النتزو  ناهضتت التتً الفكرٌة التوجهات أقدر من أنها كما. متمٌزة جدٌدة فلسفٌة رإٌة مبلورة سواء، حد على

 .اإلنسانٌٌن والمجتمع للكائن الدٌنً اإلٌمان أهمٌة عن ودافعت المادي،

ِتها، مالمح عند والوقوف مقاربتها قصد الفلسفة هذه من المعرفً الجانب على المقالة هذه فً وسنركز  ِجدَّ

 مختلتف نتتلم  لكتً إمكانٌتة ثمتة أن نتر  ألننتا ذلت  العلت؛  سإال من برجسون موقف من االنطالق وسنختار

 .العلمً للتصور نقده عند الوقوف خالل من الفلسفٌة منظومته وأبعاد مالمح

 بتالعل؛؟ الفلستفة عالقتة إلشتكال اقترحهتا التتً المعالجة هً وما العلمٌة؟ لإلشكالٌة برجسون رإٌة هً فما

 للتؤمل ٌُعٌد أن سٌمون، وسان كونت أوجست بوضعٌة مشبع فرنسً فلسفً مناخ فً برجسون، استطا  وكٌف

 العلموي؟ الفلسفً والنموذج العل؛ شٌو  زمن فً معرفٌة ضرورة منه وٌجعل قٌمته، الفلسفً

  

 الوستتط علتتى هتتٌمن التتذي اإلشتتكالً الستتإال كتتان العشتترٌن، القتترن وبداٌتتة عشتتر التاستتع القتترن نهاٌتتة فتتً

 متوت تعلتن كونت أوجست وضعٌة كانت خاصة فرنسا وفً. العل؛ زمن فً الفلسفة جدو  سإال هو الفلسفً،

 رائٌتة المنطقٌتة، واألقٌستة العقلتً التؤمل على القائ؛ التفكٌر فً المنهجً وأسلوبها الكالسٌكً، بمدلولها الفلسفة

 أي التخصصات  بٌن والتركٌب الدقٌقة العلو؛ نتائج تنسٌق هً للفٌلسوف المتبقٌة الوظٌفة أن - الوضعٌة أي –

 تكتن لت؛ للفٌلستوف، كونتت أوجستت الوضتعٌة مإست  أبقاهتا التتً الوظٌفتة إن: القتول ٌمكتن استتهجانٌة بعبارة

 اإلنستانً المجتال فتً حتتى بتل خطتوه، مستاره علتى ٌخترج أو ٌستبقه وال ٌتعقبه للعالِ؛، سكرتٌر وظٌفة تتعد 

 . الطبٌعً العل؛ برادٌغ؛/ نموذج واعتماد الفلسفً، النهج تجاوز إلى الوضعٌة دعت

 فتً فارقتا ٌكتن لت؛ توكٌتده، الكونتٌتة الوضتعٌة حاولتت التذي العلمتً والتفكٌتر الفلسفً التفكٌر بٌن والفارق

 الفٌزٌتائً المنهجتً الموقتف الوضتعٌة ثمنتت حٌتث للبحتث، المنهجتً األستلوب فتً فارقتا بل البحث، موضو 

 أنته كمتا الموضتوعٌة، شترط هو االنفصال هذا أن إلى ناظرة الموضو ، عن الذات فصل وجوب على المإكد

 اإلنصتات بتدل له واإلنصات للموضو  الكلمة إعطاء على أساسا ٌقو؛ الذي االستقرائً المنهج مستلزمات من

 إال تجستٌده ٌمكتن ال كمقصتد الموضتو ، عتن التذات بفصتل القاضتً المنهجتً الموقتف تقتدٌ؛ ت؛ وهكذا. للذات

 اإلنستان إٌصتال علتى القتادر الوحٌتد المتنهج الوضتعٌة النزعتة حسب فهو  - خاصة التجرٌبً -العلمً بالمنهج

  (واالجتمتاعً النفستً) اإلنستانً بالموضتو  حتتى بتل فحستب، الطبٌعتة بموضوعات لٌ  علمٌة، معرفة إلى



 

  

  

". االجتماعٌتة الفٌزٌتاء" بت  البداٌتة فتً تستمٌتها تت؛ التً ،"السوسٌولوجٌا" لتؤسٌ  النظري المهاد هو ذل  فكان

 . اإلنسانً المجال على الطبٌعً العل؛ ومفاهٌ؛ أدوات تمدٌد على الحرص هذا على دالة ذاتها حد فً والتسمٌة

 المنهجٌتة المقتاٌٌ  ألن ذلت  البرجستونٌة، الفلستفة حستب العلمتوي التفكٌتر نمط فً جوهري اختالل وهذا

 .الوجود كٌنونة كل تحتوي أن ٌمكن ال الطبٌعٌة، العلو؛ تنتهجها التً

 الظواهر تكمٌ؛ نحو تنز  كلها أنها برجسون ٌالحظ الطبٌعٌة، للعلو؛ المٌتودولوجً للمستو  قراءته وفً

 تمثتل فتً بد وال واقعة، العلو؛ فهذه ث؛، ومن. العلمً للقانون الرمزٌة الصٌاغة هو التكمٌ؛ هذا وأن الوجودٌة،

 : برجسون ٌقول. الرٌاضً النموذج

 إذا   هتو الحدٌث فالعل؛ تتحول  مقادٌر بٌن دائمة عالقة عن تعبٌرا إال للكلمة الحدٌث بالمعنى القانون لٌ "

 شتبكة فً وٌدخله الواقع ٌستوعب أن ٌستطٌع حٌث والمرونة، القوة من الجبر أصبح ٌو؛ نشؤ الرٌاضٌات، ابن

 وتبعتهمتا المحتدثون، علٌهتا خلعهتا التتً الرٌاضتٌة الصتورة فتً ظهر ما أول والمٌكانٌكا الفل  فظهر حساباته،

 قٌاسات على كذل  هذه وأقٌمت الكٌمٌاء، على بعثت والفٌزٌاء كذل ، رٌاضٌة فٌزٌاء وكانت الفٌزٌاء، ذل  بعد

 ٌبتدو وال رٌاضتٌة، صتورة بعتد تتخذ ل؛ إن وهً البٌولوجٌا، أتت الكٌمٌاء وبعد. وأوزان حجو؛ بٌن ومقارنات

 أي والفٌزٌتاء  الكٌمٌاء قوانٌن إلى الحٌاة قوانٌن ترد أن الفٌزٌولوجٌا طرٌق عن أٌضا ترٌد ذل  من قرٌبة أنها

 األعلتى المثتل وٌعتبرهتا الرٌاضٌات، إلى دائما ٌتجه علمنا نر  وهكذا. مباشرة غٌر بصورة المٌكانٌكا قوانٌن

 (1)."له

ةِ  حٌثٌة من العلمٌة النظرة ضٌق برجسون ٌنتقد ٌَ  الظاهرة تستحق لكً ٌشترط، الذي المنهجً معٌارها َحدِّ

 لخضتو  قابلتة أي الطبٌعتً  العلت؛ بمنهج تدر  ألن قابلة ابتداء تكون أن والدر ، للبحث موضوعا تكون أن

  (2)".الطبٌعة علو؛ فً المتبعٌن والتجرٌب المالحظة" منهجً

 البحتتوث جمعٌتتة فتتً ألقاهتتا التتتً" الروحٌتتة والبحتتوث األحٌتتاء، أشتتبا " محاضتترته فتتً برجستتون ٌقتتول

 راضتٌن، قبلوهتا المختبتر فتً تحصتل ألن قابلتة الظتاهرة جعلتت؛ فتذذا: "1913 ماٌو 28 فً لندن فً الروحٌة،

 هتو فلتٌ  والكٌمٌاء الفٌزٌاء منهج ٌتبع أن ٌستطٌع ال الروحً البحث دا؛ وما. ش  مظنة نظره؛ فً فهً وإال

 (3)."بعلمً

 معا، اإلنسانً الفكر وعلى الوجود على جناٌة برجسون ٌراه التفكٌر لموضوعات العلموي االختزال وهذا

 الفكتر علتى فٌجنتً للتجرٌتب  وٌخضتع المالحظتة، مقٌتا  فتً االستتدخال ٌقبتل ال متا كتل الوجتود من ٌنفً إذ

 .فقط المادي المجال فً محصورة رإٌته ٌجعل حٌث الوجود، إلى رإٌته منافذ بتضٌٌق



 

  

  

 ٌنبغتً حٌتث أي ممكنتا  القٌتا  ٌكتون ال وحٌتث القٌتا ، إلتى أساسه فً ٌهدف" برجسون حسب العل؛ إن

 فٌمتا القٌتا  ٌنالته أن ٌمكتن الذي الجانب إال منه ٌر  أال ٌحاول نراه تحلٌله، أو الشًء وصف على االقتصار

 (4)".بعد

 ٌقتول  ت الروحٌتة األمور طبٌعة من"  ألن اإلنسانٌة  والمعرفة الثقافة لمساحة إفقارٌة اختزالٌة رإٌة وهذه

 (5)".القٌا  تقبل ال إنها -برجسون

 الوجتود ستاعة إبصتار متن ٌتتمكن لت؛ اختزالٌتا، فكترا فؤنتجتت الكونتٌتة، الوضتعٌة إدراكته أغفلتت متا وهذا

 .كٌنوناته وتعدد

 العلت؛ تجتاوز إلى ٌدعو أنه ٌعنً ال العلموٌة، والفلسفة العل؛ إلى برجسون وجهه الذي الشدٌد النقد هذا لكن

 أس  بل الفلسفً، الفكر لوجود المناهضة العلموٌة الفلسفة على فعل برد ٌق؛ ل؛ فهو الثقافة  جغرافٌة من ونفٌه

 الترغ؛ علتى العلت؛، عن البرجسونٌة تتخل ل؛ حٌث والعلمٌة، الفلسفٌة المعرفتٌن تكامل إلى ٌدعو معرفً لمسار

 أختذت التتً" لقطٌعتة" و ،19 القترن نهاٌتة عنتد والعلمتً الفلستفً التفكٌتر نمطتً بتٌن استتحك؛ الذي العداء من

 ووصتله تحدٌتده وٌعٌتد العلت؛، مفهتو؛ ٌستتبقً فذنته الوضتعً، والنزو  العل؛ انتقد إن فبرجسون،. بٌنهما ترتس؛

 التذي ذا  هتو جٌتد، تفستٌر إنته: بتالقول علٌته نحكت؛ أن ٌنبغً الذي التفسٌر إن: "ٌقول حٌث الفلسفً، بالطمو 

 ".المتناهٌة الكاملة والبداهة المطلقة الدقة ٌمثل العلمً فالتفسٌر موضوعه  فً ٌنخرط

 وإلجرائٌتتته لتته تحدٌتتده فتتً فذنتته العلتت؛، لفتتظ استتتبقى وإنْ  برجستتون، أن التتنص هتتذا فتتً المالحتتظ متتن لكتتن

 ٌتصتل التذي التفستٌر هتو عنتده العلمٌتة صتفة ٌستتحق التذي فالتفستٌر. الوضتعً التحدٌتد متع ٌختلتف المنهجٌة،

 علتتى أساستا القتائ؛ الكالستتٌكً العلمتً المفهتو؛ متتع وتضتاد اختتالف التحدٌتتد هتذا وفتً موضتتوعه، متع وٌنتدمج

 سواء للموضو ، علمً تفسٌر لتؤسٌ  الفعلٌة اإلمكانٌة االنفصال هذا فً رائٌا والموضو ، الذات بٌن الفصل

 . اإلنسانً المجال فً أو المادي المجال فً

 فتً ٌتتلخص والعلت؛ الفلستفة بتٌن العالقتة إلشتكالٌة الوضتعً الحل كان فذذا آخر، اختالف أٌضا ٌبرز وهنا

 العلمتتً، المتتنهج استتتخدا؛ وتوستتٌع ،"العلتتو؛ فلستتفة" إلتتى وتحوٌلهتتا وموضتتوعاتها، منهجهتتا متتن الفلستتفة تجرٌتتد

 الفلستفة بتٌن المجتال تقستٌ؛ فتً ٌتمثتل بتدٌال، حتال ٌقتد؛ برجسون فذن اإلنسانٌة، الحٌاة مجاالت حتى لٌستوعب

 المتتنهج لممارستة ٌإستت  ذلت  متن أكثتتر بتل المعرفتة، متتن النمطتٌن هتذٌن بتكامتتل ٌنتادي فهتو ثتت؛ ومتن والعلت؛،

 .العلمٌة الممارسة من سابقا تحصل ما على( الحد ) الفلسفً

  تكاملهما؟ وٌإس  والفلسفٌة، العلمٌة النزعتٌن بٌن ٌوفق أن برجسون استطا  فكٌف

 والعل؛؟ الفلسفة بٌن المجال بتقسٌ؛ نسمٌه أن ٌمكن ما ضرورة علٌها أس  التً المعرفٌة مبرراته هً وما



 

  

  

 والفلسفة؟ العل؛ بٌن الوجودي المجال ٌنقس؛ وكٌف

2

ْخلُتتصُ  ال البرجستتونً الفلستتفً المشتترو  كتتان إذا  وٌعتتترف باستحضتتاره، ٌنتتادي بتتل العلتت؛، استتتبعاد إلتتى ٌَ

 لمجتاالت وغتزوه الجغرافتً، لمجالته وتخطٌته تجتاوزه أي  "العلت؛ إمبرٌالٌتة" ٌنتقد ذاته الوقت فً فذنه بقٌمته،

 حتدود بتٌن العلمً المنهج استبقاء بضرورة ٌنادي ولذا المنهجٌة، أدواته مع تتناسب ال برجسون ٌراها أخر ،

 .مجاله

  العلمٌة؟ المقاربة مع المنسج؛ المجال هذا هو فما

 المقاربتة متنهج حٌتث متن وكتذا الطبٌعتة، حٌتث متن مختلفتٌن اثنتٌن، وجتودٌٌن مجتالٌن بٌن برجسون ٌمٌز

 :وهما لدراستهما، انتهاجه الواجب

 .علٌه االشتغال للعل؛ ٌمكن أي تجزٌئٌة  تحلٌلٌة بعقلٌة مقاربته ٌمكن الذي: المكان - 

 ( .البرجسونً بمدلوله) الحد  منهج أي الفلسفً  بالمنهج مقاربته ٌنبغً الذي: الدٌمومة ومجال -

 التتً المفتاهٌ؛ من آخر مفهو؛ أي ٌعادلها ال محورٌة قٌمة البرجسونٌة الفلسفة فً معلو؛ هو كما وللحد  

 فتً سٌشتوهها آلرائتً اختصتار كتل: "هوفتدٌن  إلتى لته رستالة فتً ٌقول إذ بها  المفاهٌمً جهازه تؤثٌث اختار

 ما إلى وحٌن، مرة كل ٌرجع ل؛ وإذا األول الموقع فً ٌضع ل؛ إذا االعتراضات، من لسٌل وسٌعرضها كلٌتها،

 ". الدٌمومة حد  وهو مذهبً، مركز أعتبره

 لهتا ٌمكتن ال ثت؛ ومتن تجتزيء، هتً التحلٌلٌتة المقاربتة ألن للتحلٌتل  معتار  منهجتً، كمسل  والحد ،

 إلتى الشتًء تترد التتً العملٌة هو – برجسون ٌقول - التحلٌل: "إن ذل  من أكثر بل الدٌمومة، حقٌقة إلى النفاذ

 عتن التعبٌر هو إذن فالتحلٌل. أخر  أشٌاء وبٌن الشًء، هذا بٌن مشتركة عناصر أي مقدما  معروفة عناصر

  (6)".إٌاه لٌ  بما شًء

 والفلستفة العلت؛ متن كتل قٌمتة برجسون ٌإكد ومنهجٌته، االشتغال لمجال والتحدٌد التمٌٌز هذا من وانطالقا

 إال العمتل نستتطٌع ال كنتا وإذا األشتٌاء، إلتى عملنتا ٌمتد أن العلت؛ واجتب متن كتان فذذا: "ٌقول حٌث وتكاملهما،

 غٌتر ٌعتالج كتان كمتا الحتً، معالجتة فتً ٌستتمر أن علٌته ٌجب بل ٌستطٌع، العل؛ فذن كؤداة، الحٌة غٌر بالمادة

 معرفتة تصتبح بهتا ٌزودنتا التتً المعرفة فذن الحٌاة، أعماق فً توغل كلما أنه المعلو؛ من سٌكون ولكن. الحً

 حتتى العل؛، طرٌق تتبع أن الجدٌد المجال هذا فً الفلسفة على ٌجب وإذن. العمل إمكانٌة مع وتتناسب رمزٌة،



 

  

  

 ثت؛ ومتن. المٌتافٌزٌقٌتة المعرفتة است؛ علٌهتا نطلتق أن ٌمكتن آختر، نتو  متن معرفتة العلمٌتة الحقٌقة إلى تضٌف

 ونحٌتا، فٌهتا ونجتول المطلقتة الحقٌقة فً نوجد فنحن. مٌتافٌزٌقٌة أ؛ علمٌة أكانت سواء جمٌعا، معرفتنا تنه 

 (7)".والفلسفة للعل؛ المشتر  التقد؛ طرٌق عن أعماقه فً الوجود لب إلى ونصل

 آختر بتعبٌتر كتانط، منتذ طتر  التذي التقلٌتدي السإال وهو برجسون، على طرحه ٌنبغً الذي السإال لكن

 المكتان، استكشتاف فتً ٌتقتد؛ العلت؛ جعتل التذي متا: -برجستونٌة بلغتة  ت هتو والفلستفة العلت؛ بتٌن مقارنة كل عند

  الدٌمومً؟ مجالها بحث فً تتخبط تزال ال الفلسفة بٌنما ملحوظة، نجاحات وٌحقق

 هتتذا فستبب الفلستفً  الفكتتر تقتد؛ صتٌرورة وبتتطء العلت؛ تقتد؛ واقعتتة متن ننتده  أال إلتتى برجستون ٌتدعونا

 والفلستتفة  العلتت؛ متتن كتتل معهمتتا ٌتعامتتل اللتتذٌن الموضتتوعٌن طبٌعتتة فتتً أساستتا ٌكمتتن نظتتره، فتتً االختتتالف،

 وتحصتٌل استكشتاف فتً العلت؛ فتقد؛ ث؛ ومن والحساب، للتجزيء قابل موضو (  المكان أي)  العل؛ فموضو 

 إلتى المشتتر  الحت  متن بدءا الجهود من السنٌن آالف تراك؛ ٌستثمر - العل؛ أي   ألنه مبرر  بالمكان المعرفة

 هنتا  فذن العقل، عن فكرتنا رفضوا أ؛ النا  أقبل سواء و للعقل، نتاج الوضعً العل؛ إن"...  العلمٌة، اللحظة

 المتادة متع لوجته وجهتا ٌوجتد عنتدما الطبٌعتً، مجالته فتً بؤنته ٌشعر العقل أن وهً الجمٌع، بها لنا ٌسل؛ نقطة

 مستتكون دومتا، متغٌتر" ختالق تطتور" مجتال متع أي الدٌمومتتة  متع تتعتاطى الفلستفة بٌنمتا ،(8)"العضتوٌة غٌتر

 عوائدنا مع القطٌعة تستلز؛ العال؛ وعمق ذواتنا عمق تمثل التً الدٌمومة وهذه والخلق، واإلبدا  التجدٌد بذٌقا 

 .أصٌال حدسا تتطلب إنها المتراكمة، الذهنٌة ومسبقاتنا التفكٌر، فً
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 وعسترا استعصتاء الفلستفٌة المهمة ٌزٌد وما صعب، موقع الفلسفة فٌه تشتغل الذي الموقع أن حظنال هكذا

َبلِّ َ  لكً   ملز؛ الفلسفً التفكٌر أن هو   هً اللغة هذه أن والحال. المتداولة اللغة ٌصطنع بؤن اآلخر  إلى نتائجه ٌُ

 ستٌر وبطء العل؛ فتقد؛ ولذا،. نقلها على االقتدار بله اللفظٌة، أوعٌتها فً الدٌمومة احتواء عن قاصرة بطبٌعتها

 بتل وحده، العل؛ وتوسل الفلسفة عن كلٌة التخلً أو االندها ، تستوجب التً الغرٌبة بالظاهرة إذا   لٌ  الفلسفة

 : البشرٌة المعرفة من النمطٌن لهذٌن تإس  التً والموضوعٌة الذاتٌة للشروط بالرجو  مفهو؛ األمر

 المنهجٌتتة لإلجرائٌتتات قابتتل ثابتتت مجتتال والمكتتان للمكتتان، استكشتتاف العلتت؛ فتتذن الموضتتو ، ناحٌتتة متتن -

 . وتركٌب وتجزيء وتحلٌل مالحظة من ،"العلمٌة"

 التجتزيء علتى واعتٌتاد خبترة لهمتا العارفة، الذات فً أساسٌٌن مكونٌن العل؛ ٌستثمر الذات، ناحٌة ومن -

 حستب العقتل، إن حٌتث المكتانً، المجتال متع كامتل بتنتاغ؛ تنستجمان أداتتان وهمتا واللغة، العقل أي والتحلٌل 

 متع التعتاطً فتً الطوٌلتة وخبرتته للعقتل، المادٌتة النشتؤة وهتذه بهتا، وموصتوال بالمتادة مرتبطا نشؤ برجسون،



 

  

  

نَ  المادي، المعطى  بتل وتجزئتهتا  الظتواهر تجمٌتد إلتى بطبٌعتهتا تنتز  ثابتتة، جامتدة مقوالت أو عوائد فٌه َكوَّ

 التجمٌتد هتذا ٌمتار  وهتو وتجمٌتدها، بتثبٌتهتا أوال ٌبتدأ الظتواهر ٌبحتث عنتدما والعقتل. المتحتر  حتى تجمٌد

 طبٌعتتته نفتت  متتن آختتر بمكتتون ذلتت  علتتى ٌستتتعٌن كمتتا الستتنٌن، آالف ختتالل راكمهتتا متقنتتة بمهتتارة والتثبٌتتت

 مجتزأة، منفصتلة ألفتاظ مجموعتة أصتال، هً البشرٌة، اللغة إن حٌث اللغوي، المكون أي التجمٌدٌة  التجزٌئٌة

 فً وتجمٌدها وحشوها بع ، عن بعضها وفصل وتجزئتها للظواهر التقاط أساسا هً اللغوي التعبٌر ومهارة

 اللغتوي المعجت؛ ألن ختاص، هتو عما ال عا؛ هو عما تعبر إذ بالعمومٌة، تتس؛ اللغة ألفاظ إن ث؛. وكلمات ألفاظ

 عتن عتاجزا المعجت؛ هتذا ٌجعتل التذي األمر وعا؛، مشتر  هو ما على إال ٌعبر ال فهو ث؛ ومن محدود، معدود

 .بالفرادة واإلمسا  الخصوصٌة احتواء

. الدٌمومتة مجتال لتنتاول مإهتل غٌتر أٌضتا فهتو العقلً، اإلدرا  مستو  على أما. اللغة مستو  على هذا

 الكتابتات بعت  فتً الشتائع كتان فتذذا اإلدرا ، لمفهتو؛ جدٌتدا تحدٌدا ٌقد؛ برجسون أن إلى ننبه أن ٌنبغً وهنا

 ٌدر  ال اإلنسان إن حٌث منفعٌة  عملٌة طبٌعة ذو برجسون عند فهو تجرٌدٌة  طبٌعة ذو اإلدرا  أن الفلسفٌة

 منفعتة فٌهتا ٌر  ال التً األشٌاء ٌدر  ال اإلنسان إن": الضح " كتابه فً برجسون ٌقول له، منفعة فٌه ما إال

 ٌتستت؛ اإلدراكتتً الفعتتل محصتتول فتتذن البشتتري، اإلدرا  ٌستت؛ التتذي المنفعتتً الطتتابع هتتذا متتن وبستتبب. (9)لتته

 األرسطً بالتحدٌد التذكٌر ٌمكن وهنا. متمٌزة كذوات وتقدٌمه؛ األفراد، خصوصٌة إدرا  عد؛ أي بالعمومٌة 

 لمتا التجتاوز هتذا إن ،(11)"بالكلً عل؛ العل؛ بل فردي، هو بما عل؛ ال" ٌقول حٌث ،"المٌتافٌزٌقا" كتابه فً للعل؛

 .متفرد ككائن الكائن، لحقٌقة تجاوز برجسون حسب هو فردي هو

 العلمتتوي النتتزو  أمتتا. والجزئتتً المتغٌتتر نفتتً بتتل الفتترادة، نفتتً بتتالكلً تقصتتد لتت؛ األرستتطٌة أن صتتحٌح

 ال فذنتته الفتتردي، علتتى المختبتتري تركٌتتزه ورغتت؛ ،(اإلمبرٌقٌتتة) التجرٌبٌتتة إلتتى انصتترافه رغتت؛ فهتتو المعاصتتر،

 األبعتاد بتٌن الناظمتة العالقتات علتى توكٌد هنا والعمومٌة. عامة خصائص على دال هو بما بل كفرادة، ٌتناوله

 . للوجود المادٌة

 مجال بحث مع ٌنسجمان بؤنهما القول إلى برجسون ٌنتهً والعقل اللغة لطبٌعة التحدٌدٌن هذٌن على وبناء

 االنتقتال ٌستتلز؛ التذي األمتر دفتاق  حٌتوي مجتال هو الذي الدٌمومة مجال بحث عن قاصران ولكنهما المكان،

 األستا  الشترط بحثته ٌعتد التذي بالدٌمومة اإلمسا  على قادرة مغاٌرة رإٌة إلى العلمٌة والمنهجٌة الرإٌة من

 .الوجود فه؛ فً حقٌقً تقد؛ لتحقٌق

 فتً بالتقتد؛ لته عالقتة ال ذلت  ولكن المادي، الوجود دراسة فً كبٌرا معرفٌا تراكما ٌنتج العل؛ إن صحٌح،

 ٌنتهجهتا التتً المنهجٌتة المقتاٌٌ  أن ٌعنتً ال أنته كما. فقط الكٌنونة من لجانب إدرا  فقط هو بل الوجود، فه؛

 واالختترا  الكشتف علتى العلت؛ اقتتدار فتً فالسر. الدٌمومة مجال على تطبق عندما االقتدار بذات ستكون العل؛



 

  

  

 عنتدما نتتائج ٌحقتق التجزٌئٌتة، بطبٌعتته العقلتً اإلدرا  أن إلتى - القتول ستلف كما   راجع المكانً المجال فً

 ٌنتقتل عنتدما ولكتن. العلت؛ نجاحتات ٌفستر ما وهذا الطبٌعة، دراسة إلى ٌتجه عندما أي المكان  مجال إلى ٌتجه

 هتتذا علتتى ومقاٌٌستته العلتت؛ أستتالٌب تطبٌتتق وٌرٌتتد الحٌتتاة، مجتتال إلتتى أي الدٌمومتتة  مجتتال إلتتى العقلتتً اإلدرا 

 .خصوصٌته وٌغتال موضوعه، على ٌتعسف فذنه المجال،

 وحدها هً ألنها ذل   على القادرة الحدسٌة الفلسفة وحدها بل ٌقاربه، أن للعل؛ ٌمكن ال الدٌمومة مجال إن

 مستتو  علتى جتذرٌا تغٌٌترا ٌتطلب الدٌمومة مجال إلى والدخول. الدٌمومة لمقاربة ومفاهٌمٌا منهجٌا المجهزة

 الذات فصل على نهجه فً ٌتؤس  العل؛ كان إذا حٌث الحد ، منهج إلى اإلدرا  منهج من باالنتقال المنهجً،

 نستج بتل معته، وانتدماجها بالموضتو  التذات اتصتال أي العكت   ٌتطلتب الدٌمومتة مجتال فذن الموضو ، عن

 كمعرفتة بطبٌعتهتا المعرفتة هتذه ولكتن. المعرفتة ٌحقتق متا هتو والتعاطف االندماج وهذا معه، التعاطف عالئق

 نشتتؤتها بطبٌعتتة اللغتتة، إن حٌتتث نقلهتتا، عتتن اللغتتة تعجتتز" مٌتافٌزٌقٌتتة" معرفتتة هتتً المطلتتق، تستتتهدف حدستتٌة

 . المتصل الدفاق الدٌمومة تٌار احتواء تستطٌع ال التجزٌئٌة، المادٌة فً المنغرسة

 وستٌلة نستبٌة، معرفتة نعرفته أن متن بتدال الواقتع إدرا  متن تمكننتا وستٌلة ثمتة كتان فذذا: "برجسون ٌقول

 إدراكتا ندركته أن لنتا تتتٌح وستٌلة مختلفتة، جهتات متن إلٌته النظتر متن بتدال الواقتع فتً أنفستنا وضع من تمكننا

 العلت؛ إذن هتً فالمٌتافٌزٌقتا. نفسته هتذا هتً المٌتافٌزٌقتا فتذن رمتزي، تمثٌل أو ترجمة أو تعبٌر أي عن مستقال

 (11)".الرموز عن االستغناء فً ٌطمع الذي

 وتشتمٌله وحتده العلمتً بتالمنهج المناداة الخطؤ ومن. الدٌمومة مقاربة إلى الوحٌد السبٌل هو إذا   الحد  إن

 . الفلسفة عن والتخلً ،(والدٌمومة المكان) معا المجالٌن على
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 علتتى التحلٌلٌتتة العلمٌتتة المنهجٌتتة تطبٌتتق إلتتى ٌتطلتتع التتذي العلمتتوي النتتزو  ٌنتقتتد برجستتون كتتان إذا ولكتتن

 ألن الحدسً  الدٌكارتً المنهج أٌضا ٌنتقد فذنه الفلسفً، للمنهج نفٌها فً الوضعٌة انتقد قد كان وإذا الدٌمومة،

 إذا حٌتث للعلتو؛، استتبعاد متع المطلقتة، بتداهتها و فطرٌتهتا متن مباشترة، التذات متن انطالق الدٌكارتً الحد 

 فتذن الحقٌقتة، بلتو  علتى االقتتدار وحتده فٌته وتتر  العقلتً، حدستها متن دوغمائٌا وثوقا واثقة الدٌكارتٌة كانت

 لمعارف استبعاد فً الذات، داخل من تلقائٌة ممارسة فٌه تر  ال إذ للحد ، جدٌد فه؛ ذات البرجسونٌة الفلسفة

 حضتور ابتتداء ٌتطلتب بعتدي معرفتً فعل أي الحقة  ممارسة هو البرجسونً الحد  إن بل وعلومه، العصر

 المنهجٌتة مقاٌٌسته من ٌنفلت ما باألحر  أو العل؛، ٌتجاهله ما حد  ث؛ لعصره، المعرفً بالناتج عمٌقة معرفة

 ضترورة البرجستونٌة تإكتد إذ وهنتا. المكانٌتة والقٌاستٌة اإلدراكٌتة بؤدواتته إلٌته النفتاذ عن ٌعجز أو التجزٌئٌة،

 .اإلنسانٌة للثقافة معا وضرورتهما معه، تكاملها ذاته الوقت فً تإكد فذنها العل؛، زمن فً الفلسفة



 

  

  

 العملٌتتة والمالحظتتة العقلتتً اإلدرا  أستتلوب علتتى ٌتؤستت  التفكٌتتر فتتً نهتتج  تت برجستتون حستتب  تت العلتت؛ إن

 ثت؛ التبع ، بعضتها عتن وتعزلهتا الظتواهر تجتز  أن البتد العالقتات عتن بحثهتا فتً العلمٌتة والرإٌتة النفعٌة،

 ٌطبتق عنتدما عتاجز العلمٌتة الرإٌتة تنتهجته الذي التجزٌئً التحلٌلً المنهج هذا ولكن. تركٌبها ذل  بعد تحاول

 إٌقتاف والتجتزيء التحلٌتل إن حٌتث خصوصتٌته، وإفقاده الحً، تموٌت إلى ٌنتهً ألنه والحٌاة  الدٌمومة على

 .الحٌاة دفق من مفرغة جامدة ألجزاء تركٌب سو  ٌكون لن ألنه التموٌت  هذا ٌعالج لن والتركٌب للدٌمومة،

 هتو خطٌر، إشكال تنصٌب إلى تنتهً العلمٌة الممارسة أن برجسون ٌر  للعل؛، المفهو؛ هذا من وانطالقا

 باستحضتار إال ٌعتالج لتن اإلفقتار وهتذا. والدٌمومتة الحٌاة مجال األه؛، المجال معرفة من البشرٌة الثقافة إفقار

 والعلتت؛، الفلستتفة متتن كتتل تكامتتل ٌإكتتد متتا وهتتذا. "الحتتد " أي المتمٌتتز  الختتاص نهجهتتا وممارستتة الفلستتفة،

 .حضورهما وضرورة
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 ٌنتقتد بتل للقٌتا ، قابتل هتو فٌمتا البحتث موضتو  تختتزل التتً العلمٌة الممارسة بنقد برجسون ٌكتفً وال

 قدمتته التتذي النقتتد هتتذا لنتؤمتتل. آختتر منظتتور متتن االختتتزال فتتً واقعتتة أٌضتتا هتتً ألنهتتا الكانطٌتتة  الفلستتفة أٌضتتا

 العقتل نقتد تناول حٌث ،1911 عا؛ برمنجها؛ جامعة فً ألقاها التً ،"والحٌاة الشعور" محاضرة فً برجسون

 بهتا قتا؛ التتً االبستتٌمولوجٌة للممارستة رافضتا موقفتا فٌهتا نلحتظ فقترة فً - باالس؛ ٌذكره ل؛ وإن - كانط عند

 :برجسون ٌقول حٌث اشتغاله، ومجال العقل قدرات تحدٌد قصد كانط

 :لنا تقول التؤمل فً المفرطة الفلسفة: "إن

 عنه؟ تبحثون كٌف تعرفوا أن الحل، عن تبحثوا أن قبل علٌك؛، ٌجب أال

 أٌتتن رأٌتتت؛ أداتكتت؛ قٌمتتة متتن تحققتتت؛ فتتذذا نقتتدك؛، انقتتدوا ثتت؛ معتترفتك؛، وفنتتدوا فكتترك؛، آلٌتتة أوال ادرستتوا

 .ذل  بعد تستعملونها

 إلى نبادر أن إال بلوغه، نستطٌع الذي المد  لمعرفة وسٌلة أدري وما! واأسفاه تؤتً لن اللحظة هذه أن إال

  تحلٌل كل فذن فكرنا، توسع أن علٌها وكان حقا، مفٌدة ننشدها التً المعرفة كانت فذذا. بالمسٌر ونؤخذ الطرٌق،

 فكرنتا درستنا قتد نكون المد ،ألننا هذا مثل إلى الوصول استحالة لنا ٌبٌن أن على ٌزٌد لن الفكر آللٌة تمهٌدي

 (12)". التوسع ذل  قبل

 ثت؛ ومتن. ذاتته التفكٌتر بممارستة بتل فقتط، الفكتر أداة بدراستة ٌفه؛ أن ٌمكن ال التفكٌر مد  أن نلحظ هكذا

 . تشغٌلها قبل العقلٌة القدرة حدود ٌعٌن – برجسون حسب – ألنه ساذج  نقد للعقل اإلبستٌمولوجً فالنقد



 

  

  

 العقتل، دٌنامٌتة علتى الدٌمومتة فٌلستوف ٌركتز حٌتث كانط، لنظرة مغاٌرة الفكر/ للعقل برجسون نظرة إن

 .وثابت مسبق بشكل مداها وتعٌٌن دراستها ٌمكن ثابتة أداة مجرد لٌ  وأنه

 التً الكانطٌة األلعوبة إلى الركون وعد؛ البحث، مغامرة خو  على الفكر تشجٌع إلى برجسون ٌبادر لذا

 تفكٌتر إن: "برجستون ٌقتول. فٌته باالنحشتار تلتز؛ العقل طبٌعة أن بدعو  مقفل صندوق فً العقل حصر ترٌد

 أدر  بتل الغاٌتة، متن اقتترب المسٌر فً أمعن إذا هو بٌنما المضً، عن العز؛ ٌثبط األوان، قبل ذاته فً الفكر

 (13)".سرابا إال معظمها ٌكن ل؛ المذكورة الحواجز أن
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أوضحنا من قبل أن الفلسفة البرجسونٌة كانت لحظة إبداعٌتة فتً ستٌاق الفكتر األوربتً، بتل لحظتة ثورٌتة 

مارست دورا نقدٌا مهما، ضمن اإلطار الثقتافً لزمنهتا، التذي كتان وقتئتذ مشتغوال بتالفكر الوضتعً، والنتزو  

الروحتتً بؤبعتتاده الفلستتفٌة العلمتتوي  فكانتتت فلستتفة برجستتون، متتن فلستتفات االستتتثناء التتتً ناهضتتت نفتتً الفكتتر 

والدٌنٌة. كما كانت التآلٌف البرجسونٌة فً بداٌة القرن العشرٌن متن المتتون القلٌلتة البتارزة التتً نقتدت هٌمنتة 

 الفكر العلموي، والنزو  المادي، معٌدة االعتبار إلى النظرة الروحٌة إلى الوجود 

صد إلى إبراز الفلسفة الروحٌة  ف "المادة والذاكرة"، وإن عناوٌن تآلٌفه دالة بحد ذاتها على هذا التوجه القا

ٌّة" كلها أبحاث )2391و"التطور الخالق"، و"منبعا األخالق والدٌن" ) ، و"الفكر والمتحر "، و"الّطاقة الّروح

نجد فٌها توكٌدا ملحا على تماٌز النهج العلمً التجرٌبً والنهج الحدسً الفلسفً، وأن كٌنونة الوجتود ال ٌمكتن 

 تختزل فٌما ٌستوعبه المنظور التجرٌبً العلمً فقط . أن

وبهذه التآلٌف أنجز فٌلسوف الدٌمومة مشروعا فكرٌا متمٌزا، غٌتر أنته لت؛ ٌكتتب لته االستتمرار والتطتوٌر 

تَد البرجستونٌة، شتاغلة مستاحة  ٌْ من بعد مإسسه، خاصة وأن الفلسفة الوجودٌة أخذت فً الهٌمنة واالنتشار، ُبَع

 التداول الفلسفً. فتوار  برجسون إلى الظل.  مهمة من مجال

لكتتن، رغتت؛ هتتذا التتتواري، فتتذن مختلتتف القتتراءات الناقتتدة للفلستتفة العلموٌتتة، نجتتدها تمتتتح متتن المشتترو  

البرجسونً الذي، ال ٌزال عند كثٌر متن متإرخً الفكتر، ٌعتد أحتد أهت؛ المشتارٌع الفلستفٌة التتً أثمرهتا القترن 

ه المشارٌع اتستاما بالنستقٌة ووستاعة الحقتل الموضتوعاتً التذي شتملته بالبحتث العشرون. كما أنه من أكثر هذ

 والدر ، كما أنه مشرو  منضبط فً المفاهٌ؛ واألدوات المعرفٌة ...

لكن النسق البرجسونً، لٌ  بهتذا الستمت متن االنستجا؛ والتترابط، حٌتث ال ٌخلتو متن نقتائ  ومفارقتات 

النستق ومركتزه المحتوري  أي "حتد  الدٌمومتة". فتذذا كتان  كثٌرة، وهتً مفارقتات أراهتا تصتٌب صتلب هتذا



 

   

  

المبرر األكبر لحضور الفلسفة هو وجود مجال "الدٌمومة"، وعجز العقل واإلدرا  وأدوات القٌا  العلمً عن 

إدراكه والنفاذ إلٌه، وعجزت اللغة عن نقله والتعبٌر عنه، فذن السإال/االعترا  الذي ٌنتصب هنا، هتو كٌتف 

سفة فً مجال الدٌمومة؟ ألن تفكر فٌه باللغة؟ وهل باإلمكان إٌجاد تفكٌر بال لغة؟ هل ٌمكتن حضتور ستفكر الفل

 فكرة خارج تجاوٌف اللفظ والعبارة؟

لقتد أكتتد التتدر  اللستانً واألبحتتاث الستتٌكولوجٌة هتتذا التتالز؛ بتتٌن فعتتل التعبٌتتر وفعتل التفكٌتتر، بتتل انتهتتت 

أبحاث أخر  إلى أكثر من التالز؛  أي انتهت إلى التماهً بٌن الفكر واللغة. وكال األطتروحتٌن، ستواء القائلتة 

الدٌمومتة، متا دا؛ برجستون ٌقتول بعجتز  بالتالز؛ أو القائلة بالتماهً، تصٌب وتشك  فً مستؤلة إمكانٌتة حتد 

 اللغة عن اإلمسا  بها.

هذا بالنسبة لمرحلة حد  مجال الدٌمومة. وإن المفارقة نفسها نراها تنتصب من جدٌد فً مرحلتة متا بعتد 

الحد ، هذا إذا افترضنا جدال إمكانه. إذ بعد الحد  ٌظل السإال مطروحتا، وهتو كٌتف نوصتل ونعبتر وننقتل 

تٌجة حدسنا؟ ألٌ  باللغة؟ فذذا كانتت هتذه اللغتة عتاجزة عتن نقتل الدٌمومتة، ألٌستت النتٌجتة هتً إلى اآلخرٌن ن

استحالة توصٌل نتائج الحد  إلى اآلخر، أ؛ أن "فً وسع لغة الخٌال   كما ٌقول برجسون   حٌن ال تهدف إلى 

التتً ترجتع إلتى أصتل مكتانً غٌر اإلٌحاء، أن تقد؛ إلٌنا رإٌة مباشرة )حدسٌة (، فتً حتٌن أن اللغتة المجتردة 

  (21)وتطمع فً أن تعبر، تدعنا فً أفق المجاز أكثر األحٌان".

 هل ٌكفً لتغطٌة هذه المفارقة البنٌوٌة تعلق برجسون بلغة الخٌال واإلٌحاء؟

إن المشرو  البرجسونً، مثله مثتل التفكٌتر الصتوفً تعترضته دائمتا تلت  المفارقتة اللستنٌة، إذ بنقتده للغتة 

العجز عتن نقتل الحقٌقتة، ٌرتتد إلٌته ستال  النقتد نفسته، فٌصتاب الخطتاب اللغتوي التذي ٌنتجته بكونته ووصفها ب

خطابا مغلوطا إن زع؛ امتال  واحتتواء الحقٌقتة، متا دامتت مقدماتته المنهجٌتة تإكتد عجتز اللغتة عتن استتٌعاب 

 .الحقٌقة واإلمسا  بها
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