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Abstarct
Henri Louis Bergson's book, "The two sources of morality and religion" shows that there are
two sources for ethics and religion which in turn AkhlaqVdynVjvd two types: 1-ethics
package that religion is related to the "static" moral Ast2 Dean opened the "dynamic"
package Ast.akhlaq static religion and ethics related to social cohesion and development
associated with creativity Dard.akhlaq opened opened a dynamic religion of peace Vhdfsh
Vsfast.srchshmh ethics Vfragyr is open to "creative emotions," the Namd.ama ethics Knd.dyn
static and dynamic religion with Vhmnshyn VhmnshynQlAst but Vthvl creative intuition.
creative evolution dynamic between religion and ethics agreement between mysticism and
morality and how to open car in the modern era is the focus of this article. Bergson argues
that if religion is merely a response in the face of danger and at risk and in the event that there
is no danger arises why religion still remain? Many of those who are in the field of
psychology of religion and the opinion of the author have tried to offer psychological
explanations of religion.
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چکيده
هانری لوئیس برگسون در کتاب «دو سرچشمۀ اخالق و دین» نشان میدهد که برای اخالق و دین ،دو سرچشمه
وجود دارد و بهتبعِ آن دو نوع اخالق و دین وجود دارد .1 :اخالق بسته که دین مربوط به آن «ایستا» است؛ . 2
اخالق گشوده که دین آن «پویا» است .اخالق بسته و دین ایستا مربوط به انسجام اجتماعیاند و اخالق گشوده و
دین پویا با خالقیت و پیشرفت ارتباط دارد .اخالق گشوده کلی و فراگیر است و هدفش صلح و صفاست .وی
سرچشمۀ اخالق گشوده را «عواطف خالق» مینامد .اما اخالق بسته بر چیزی استوار است که برگسون آن را
«کارکرد یا نقش وهمانگیز» مینامد ،نقش خاصی است که توهمهای خودخواسته را پدید میآورد و این معنا را القا
میکند که ناظری بر اعمال ما وجود دارد و انگارههای ایزدان را ابداع میکند .دین ایستا همراه و همنشین عقل است؛
اما دین پویا همراه و همنشین شهود و تحول خالق است .در بینش برگسون ،توسعۀ ماشینی میتواند با شهود
عرفانی هم جهت شود و در صورتی که بتواند جهت حقیقی خود را پیدا کند و خدماتش متناسب با قدرتش صورت
گیرد و بشریت بتواند بهواسطۀ آن توفیق ایستادگی و نظارهکردن بر آسمان را بازیابد ،میتواند عرفان را یاری کند.
در این مقاله به شیوۀ پیوند میان تحول خالق با دین پویا و اخالق گشوده و شیوۀ توافق میان عرفان و اخالق با
ماشین در عصر مدرن توجه شده است.
واژگان کليدی  :برگسون ،اخالق گشوده ،اخالق بسته ،دین پویا ،دین ایستا ،تحول خالق ،جامعۀ ماشینی.
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مقدمه
هاااانری برگساااون (م )1859-1914فیلساااو

نداشته است» ) .(Bergson, 1935:83برگسون بارای
این ادعای خودکه متأثر از اندیشههای لاوی بارول و

فرانسوی قرن بیستم از جمله متفکران طراز اول است

دورکیم است ،هیچگونه مادرکی ارائاه نکارده اسات.

که تأثیر فراوانی بر جریان های فلسفی قرن بیساتم در

گروهی از انسانشناسانی که تجربۀ مساتقیم و دسات

فرانسااه داشااته اساات .مهاامتاارین دغدغ اۀ برگسااون

اولی از جوامع ابتدایی داشاتند ،عملکردهاایی از ایان

چگونگی تبیین «واقعیات» و ناوع نگارب باه جهاان

قبایل مشاهده کردند که بر ایشان بسیار بیخردانه می

هستی است .برگسون همچون باستانشناساان ناوعی

نمااود .نخسااتین واکاانش در براباار ایاان باورهااا و

دیرینه شناسی و تبارشناسی از اخالق و دیان را آغااز

عملکردهای بهظاهر بی خردانه این بود که آنهاا را باه

کرد و الزامات دینای را از الزاماات اخالقای اساتنتا

عنوان محصول عقبماندگی و توحش طرد میکردند.

کاارد .راهاای کااه برگسااون در کتاااب «دو سرچشاامه

لااوی باارول ( )1922آن را خصاالتی ماقباالمنطقاای و

اخالق و دین» دنبال کرده است ،سابقهاب باه فلسافۀ

فریزر و تایلر آن را اندیشهای ماقبلعلمی میانگاشتند

اخالق کانت میرساد .در آنجاا برگساون از دو ناوع

و ایاان نااوع رفتارهااا را جااادو و سااحر مااینامیدنااد

اخالق ،اخالق باز و اخالق بسته و دو نوع دین ،دین

(همیلتون.)49:1377،

پویا بهعنوان دین «فراعقلی» و دین بسته بهعنوان دین

برگسون در بحث منشأ روانشاناختی دیان نظار

«مادون عقل» یاد کرد .پرداختن و تبیین ایان دو ناوع

به دیدگاههای فروید دارد و اگرچه از تعابیر و اندیشه

اخالق و دین و معرفی راهی که برگسون معتقد است

های فروید در بیان دین ایساتا اساتفاده کارده اسات،

میتواند باا دنیاای ماشاینی مطابقات داشاته باشاد و

هیچ گونه ارجاعی باه فرویاد و آثاار او ناداده اسات.

عرفانی را ارائه دهد کاه انساان بتواناد باه واساطۀ آن

بسایاری از کساانی کااه در حاوزۀ روانشناسای دیاان

ایستادگی و نظارهکردن بر آسمان را بازیابد ،فاراروی

صاحب اثر و نظر هستند ،تالب کردهاند تبیینای روان

این تحقیق قرار دارد .فلسفۀ برگسون از ساویی نااظر

شناختی از دین ارائه دهناد .قادمت تبیاینهاای روان

به سنت چندهزارسالۀ فلسفه و علم قادیم از پایش از

شناختی از منشأ و ماهیت دین به یونانیان باستان مای

افالطون تا زمان وی و از سویی دیگر بهشدت متاأثر

رسد .لوکرتیوس ،شاعر رومی ،منشأ دین را در ناوعی

از علوم جدید و پاسخی متفااوت باه پرساشهاایش

احساس خشوع و خشیت میدید که پیش از آنکه باه

فلسفی برخاسته از فلسفه و علم جدید است.

صورت امر قدسای یاا قادرت مرماوز تجرباه شاود،
احساس خشیت تلقی میشد (الیاده.)132:1375،

الف -فلسفۀ دين برگسون

در اواخر قرن نوزدهم پیشارفتهاایی در حاوزۀ

برگسون فصل دوم از کتاب خود را با ایان بیاان

روانشناسی صورت گرفت که به تأسیس رشاتۀ روان

گستاخانه آغاز میکند که« :در روزگار گذشته جامعاه

شناساای دیاان انجامیااد .از جملااه مشااهورترین روان

هایی وجود داشتهاند که واجد علم و هنار و اخاالق

شناسانی که در جهت تبیینهاای روانشاناختی دیان

نبودهاند و در روزگار ما نیز جامعههاایی از ایانگوناه

گام برداشتهاند ،میتوان باه اساوالد کول اه ( Oswald

موجودناد؛ اماا هرگااز جامعاهای باادون دیان وجااود

1915-1862 ،kulpeم) ،اساااااتانلی هاااااال (-1844
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1924م) ،ویلیام جیمز ( 1910-1824م) که در کتااب

گیری جوامع بشری میدانستند مخالف اسات و بیاان

باه دیاان

میکند که جامعاهپاذیری و عقال» دو ویژگای ااتای

تناوع تجرباۀ دینای 1از نگااهی پراگماتیا

پرداخته است و زیگموند فروید و کاارل .. .یونا
(1961- 1875م) و اری

انسان هستند کاه خاساتگاهی زیساتشناساانه دارناد

فروم (1980-1900م) اشاره

کرد.2

همانسان که اخالق دارای جاوهری زیساتشناساانه
بود ) (Bergson, 1935:96برگسون ضمن مقایسهای

برگسون بیان میکند که اگر دین صارفا پاساخی

که میان جوامع بشری و جوامع حشارات انجاام داده،

در مقابل خطرات است و بههنگام خطر بروز و ظهور

اظهار می کند که در جوامع حشرات طبیعات هماواره

میکند ،پس چرا در مواقعی که خطری وجود نادارد،

به جمع میپردازد و غایت و غرض آن حفاظ جماع

دین همچنان به قوت خود باقی میماناد اگار علات

است؛ اما در جوامع بشری غایات و غارض توجاه و

محدثۀ دین خطر و ترس از آن است علات مبقیاۀ آن

پرداختن به فرد است .تمامی تالبها و اختراعات در

چه میتواند باشد پاساخی کاه برگساون ارائاه داده

جهت حفظ نوع از جانب افرادی صورت میگیرد که

است این است که ایجاب و الزام حرکت باه پایش و

برخااوردار از موهباات عقاال و قااوۀ ابتکااار هسااتند

شوق به حرکت و طیران حیاتی باعث بقای دین مای

).(Bergson, 1935,98

شود و کارکرد اولیۀ دین همان حفظ و صایانت ناوع

«باایتردیااد جوامااع انسااانی متمااایز از جوامااع

در مقابل خطرات است ) .(Bergson, 1935:91وظیفۀ

حشرات اند؛ زیارا در جامعاههاای انساانی چگاونگی

دیگری که دین دارد همان کار و کوشش در راه خیار

تکاپوهای فردی و هیئت اجتمااع ،ناامعین و ناامعلوم

جامعه است ) .(Bergson, 1935:107برگساون ایان

است  ...در طبیعت حشره ،افعال پیشاپیش شاکل مای

کارکرد را پیچیدهتر از کاارکرد اول دیان مایداناد و

گیرند و در طبیعت انسان تنها وظایف اند کاه از قبال

معتقد است که به صورتهای مختلف جلوه مایکناد.

شااکل مااییابنااد .در جامعااههااای انسااانی وظیفااه،

یکی از مساائلی کاه خیار جامعاه در آن وضاع شاده

مسندنشین است .این وظیفه در فرد سازمان مییابد و

است ،مسئلۀ مر.ومیار اسات .حیواناات هایچ ناوع

در جامعااه نیااز جامااۀ عماال ماایپوشااد (Bergson,

صورت کلی و عمومی ناه از مار .و ناه از زنادگی

).1935:87

ندارند .آنها همواره گرفتار در زمان حال هساتند و از

برگسون اگرچه از مباحث دینشناختی جامعه

تدبر در زمان آینده محاروم هساتند .اماا انساان تنهاا

شناسان و روانشناسان در بیان دین ایستا بهره برده

سه قوۀ مشاهده ،مقایسه و

است ،نمیتوان او را در زمرۀ فیلسوفان دین قرار داد.

موجودی است که با کم

او از مفاهیم دینشناختی برای تبیین دین ایستا کم

استنتا و استنباط به تدبر در امور میپردازد.
برگسون با دیدگاه تفسیری کسانی که برای دیان

میگیرد و از آنها بهعنوان عناصر مقوم دین ایستا یاد

کارکردی اجتماعی قائل هساتند و آن را منشاأ شاکل

کرده است و در تبیینهای روانشناختی و جامعه

1

شناختی از دین به مسئلۀ توتم و تابو به صورتهای

William James, The Varieties of Religious
Experience, London: Longmans, Green and
Co.1980.op.cit
-2ر.ک « :تبیینهای روانشناختی از دین» ،ویلیام.پی .الستون ،ترجماۀ
غالمحسین توکلی ،فصلنامه حوزه و دانشگاه ،سال دوم ،شمارۀ پنجم

مختلف اشاره کرده است.
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برگسون قوۀ افسانهپردازی را مبدأ و منشأ دین

اعطا میکند .به همین دلیل ،قوۀ افسانهپردازی در

میداند ) .(Bergson, 1935:167وجود این قوۀ افسانه

قلمرو دینی نمود بیشتری پیدا میکند .این قوۀ افسانه

پردازی را حاصل و نتیجۀ شرایط هستی نوع انسان

پردازی عنصر اساسی دین ایستا تلقی میشود.

می داند .همان ایجاب و الزام بنیادی که منجر به

مهامتارین وظیفاۀ دیان ایساتا تادوین و تنظایم

پیدایش قوۀ افسانهپردازی میشود .برگسون این قوه

قواعدی است که بتواند قوۀ اندیشۀ آدمای را باه کاار

را یکی از حاالت قوۀ متخیلۀ انسان نمیداند و آن را

اندازد و به واساطۀ طبیعات اجتمااعی کاه بشار از آن

قوهای مستقل تلقی میکند ).(Bergson, 1935:166

برخوردار اسات ،اماوری را در جهات نفاع دیگاران

این قوه تا حدودی نزد همگان یافت میشود و نزد

فراهم آورد .برگسون حفظ حیات اجتماعی را یکی از

اطفال ،سخت پرشور و زنده است .قوهای است که

مهمترین وظایف دینی مطلوب طبیعت معرفای کارده

انسان بههنگامِ تماشای تئاتر گریه میکند و با

است و میگوید:

بازیگران نمایش همدلی و همراهی میکند .چنین قوه

« دین ایستمند عکسالعمل دفاعی طبیعت ،در

ای به تبیین زیستشناسانه بیشتر از تبیین روان

برابر چیزی است که بههنگامِ عمل عقل ،جامۀ تحقق

شناسانه نیاز دارد .برگسون معتقد است که این قوۀ

میپوشد و ممکن است فرد را فرسوده کند و یا

افسانهپردازی در قلمروهای متعدد همچون رمان

جامعه را به تباهی بکشاند» ).(Bergson, 1935:175

نویسی و درامسازی ساری و جاری است؛ اما قلمرو

همچنین برگسون هد

اصلی دین ایستا را

واقعی این قوه همان دین است و در هیچ جای

حفظ و محکمترکردن پیوند میان تکالیف اجتماعی

دیگری بهتر از دین نمیتواند مخترعات خود را به

خاص می داند که اعضای ی

جامعه را با هم نگه

کرسی بنشاند؛ زیرا قلمرو دین آنقدر وسیع است که

داشته است و معتقد است که اخالق و دین هیچگونه

پیوستگی و انسجام در آن تقویتکنندۀ پیوستگی و

مناسبتی با یکدیگر ندارند ) .(Bergson, 1935:176و

انسجام هری

از افراد است؛ به این معنا که ایمان

فردی بهراحتی به ی

زمانی که دین از حالت طبیعی خود یعنی ایستا خار

ایمان جمعی تبدیل میشود و

شود ،تکالیف اجتماعی عام و خاص را با هم و در آنِ

خود را در حوزههای هنری مختلفی چون شعر،

واحد و ی جا به انجام میرساند و این همان دین

موسیقی ،مجسمهسازی و ...نشان میدهد و دیگر

پوینده است .بنابراین اگر با نگاه بروندینی با دیدی

قوۀ افسانهپردازی که

کلنگر به دین نگاه کنیم ،بهتعداد اشکال خرافات دین

فطری فرد است ،استوارسازی جامعه است .در اینجا

ایستمند وجود دارد و تمامی عناصری که در دین

فرد و جامعه متقابال دربرگیرندۀ یکدیگرند .افراد با

ایستمند وجود دارند و بهعنوان مقاومتی علیه مقاومت

گردهمآمدن خود جامعه را میسازند و جامعه نیز

ها وضع شدهاند ،جملگی بهصورت امری بسیط و

یکی از جنبههای مربوط به فرد را تعیّن میبخشد و

ساده درمیآیند و توجیهشدنی و پذیرفتی هستند .اما

تحدید میکند ).(Bergson, 1935:168

اگر با نگاه دروندینی و با دیدی جزئینگر به آن

آنکه نخستین موضوع و هد

در چنین رابطهای ایمان و اعتقاد فردی دربارۀ
دین از تضمینی برخوردار میشود که جامعه به وی

ب ردازیم ،دین ایستمند را دینی پیچیده و پر از آشوب
م ی بینی م .
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از همین رو دین ایستا مشخصات زیر را دارد:
 .1برای اعضای ی

گروه مشترک است؛

یافتن به ی

حالت تعادل از راه همین تجربۀ عرفانی

منشأ دین پویا ست .این تعادل متعالی همراه باا عمال

 .2آنها را با یکدیگر در مراسم مذهبی و جشنها
آشنا میکند؛

است .برگسون معتقد است کاه راه رسایدن باه دیان
پوینده گذر از دین ایستا و اشکال متعادد آن اسات و

 .3گروهها را از یکدیگر تشخیص و متمایز میکند؛

بیان میکند که نوع انسان در هری

 .4موفقیت مشارکت عمومی را تضمین میکند؛

خویش با کم

 .5تعهااادی در مقابااال خطااارات عماااومی اسااات

ایستا مواجه است تا بتواناد باه یا

(.)2003:18 ,Leonad

عقل با هری

از مراحل تطوری

از عناصر مقاوم دیان
مرحلاۀ عقالنای

دست پیدا کند که در آن دین بهطور خالص و نهاایی
حاصل شود .این دین خاالص هماان دیان پویناده و
توانمند است که مافوق عقل نیز هسات (Bergson,

ب  -دين پويا و عرفان
برگسون در فصل سوم کتاب ،ماهیت عرفان و

)1935:158برگسون میگوید هم دیان ایساتا و هام

رابطۀ آن با دین پویا را بیان میکند .آنچه ما دین پویا

دین پویا در دو سرحد نهایی خاویش منحصارا دیان

و توانمند میخوانیم ،چیزی جز عرفان مسیحی

های اساسی و خالصاند؛ اما نباید این نکته را نادیاده

نیست .هد

اصلی عرفان تعالیبخشیدن به حیات

انسان است و این هد

جز بهکم

عقل حاصل

گرفت که مؤلفههای دین ایستا همچون جاادو ،اروا
اندیشهگر ،اساطیر و ...در متن دین پویناده و توانمناد
زنده و باقی میماند .آنچه در این انتقال از دین ایساتا

نمیشود:
انحصااری

به دین پوینده مهم است و بدان توجه شده ،این است

عقل ،نمیتواند صورت پذیرد .عقل بیشاتر در جهات

که شیوۀ انتقال از اروا اندیشهگر به جایگااه ایازدان

معکااوس گااام برماایدارد و مقصااد و مقصااودی

چگونااه اساات برگسااون ایاان انتقااال را بااهطااور

مخصوص دارد ...عقل تنهاا قاادر باه درک امکاناات

نامحسوس می داند و معتقد اسات کاه ایازدان چاون

اسات؛ امااا نماایتواناد بااا واقعیاات تمااس بگیاارد»

نمونااههااای کاماال هسااتند و اعتقادداشااتن بااه اروا

).(Bergson, 1935:180

اندیشهگر ،انسان را به این ایزدان نزدی تار مایکناد،

« تعالیجستن به یاری عقل و کما

سو طبیعت منشأ دین ایستاسات .تکامال

نوعی چندخدایی شکل میگیرد .برگسون نگاه ابزاری

تاادریجی طبیعاات عقالنیاات را ایجاااد ماایکنااد؛ امااا

انسانها به ایزدان را نقد کرده و اعتقاد به وجود آنهاا

عقالنیت نداشتنِ تعادل فردی را باههماراه دارد .ایان

را منشأ پیدایش نظریۀ چندخدایی دانسته اسات .ایان

تعادل نداشتن نیازهایی طبیعای را ایجااد مایکناد کاه

گرایش به چندخدایی همراه با نوعی الوهیت است که

وابسته به همان عمل اسطورهسازی است تا فرد از آن

با صفت تغییرپذیری همراه اسات؛ باه ایان معناا کاه

تعادل دست پیدا کند .از سوی دیگار ،ناوع

ایزدان حتی تغییرپذیرند و با صافات جدیادی کاه از

خاصی از حالت روانشناسی وجود دارد که غیرعادی

راه جذب ایزدان مختلف به دست میآورناد خاود را

است و این همان عرفان است که منشأ دین پویاست.

غنیتر میکنند (.)Bergson, 1935:160

از ی

را به ی

تجربۀ عرفانی ،تعادل نداشتن را بههمراه دارد و دست
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برگسون بیان میکند که تعالییافتن انساان از راه

یکدیگر در هم میآمیزند و معیار تشاخیص و تماایز

دین ایستمند حاصل نمیشاود؛ زیارا دیان ایساتمند،

آنها همان عناصری است که در هری

باه کاار رفتاه

انسان را به حفظ حیات و در نتیجه به پیوند میان فرد

است.

و جامعه سوق میدهد.

ج  -عرفان شرقی

انسااان در طیااران حیاااتی تمایاال دارد بااه اصاال
محرک و فعال حیات وابساتگی نشاان دهاد و حتای
حاضر است جان خویش را برای رسیدن به آن تقدیم
جامعه کند .اماا الزماۀ ایان وابساتگی قطاع عالقاه و
گسستن از اشیاء باهطاور خااص اسات (Bergson,

) .1935:180برگسون از چناین گسساتن و پیوساتنی
تعبیر به دین میکند و آن را از عرفان متمایز میکناد؛
زیرا در عرفان برگساون معتقاد اسات کوشاشهاای
عرفانی در جهت تعالیجستن و تدارکدیادن آراماش
خاطر و صافای بااطن اسات و دیگار اینکاه عرفاان
محض ماهیتی نادر و گوهری کمیاب است و غالبا در
حالت رقت و رن

پریدگی لحاظ میشود ( Bergson,

.)1935:181
برگسون معتقد است که عرفان واقعی نادر است
و چون عارفان در پی دستیافتن و رسیدن به نقطهای
هستند که عمال بدان دست نمییابند ،هماواره تاالب
های آنها در راستای رفع مواناع طبیعای اسات .آنچاه
عار

را به دنبال خود میکشد ،همان جذبهای اسات

که خداوند آن را برای عار

نمایان میکند .با اینکاه

دین پوینده نیز چنین خاصیتی دارد ،برگسون اباا دارد
از اینکه برای این دو طریق وصالشادن ،یا

ناام و

عنوان بگذارد .به نظر برگسون تقابلی کاه میاان دیان
ایستمند و دیان پویناده وجاود دارد ،تقاابلی خفیاف
است و قرار نیست که دین پوینده جانشین دین ایستا
شااود؛ بلکااه تااالب دارد تااا در دل آن جااای گیاارد
) .(Bergson, 1935:184بنابراین در عین حال که این
دو دین در مقابل یکادیگر قارار دارناد ،باهناوعی باا

برگسون سراغ عرفانی شرقی میرود .در عرفاان
شرقی دین و فلسفه متقابل همدیگر قرار میگیرند .در
هند مردمان به دینی شبیه به دین یونان قدیم عمل می
کنند .آناان باه ایازدان و اروا اندیشاهگار معتقدناد.
قربانیکردن اهمیت ویژهای دارد .مناس

و تشریفات

آنها در قالب کیشهای برهمنی ،جین و ماذهب باودا
پابرجا میماند .در مذهب بودا ایزدان همچون آدمیاان
از ی

نوع تلقی میشوند و هر دو تاابع یا

تقادیر

هستند .در آیین بودا « سوما» ) (somaو یوگا )(yoga

حاالتی هستند که اگرچاه عرفاانی نیساتند ،مقدماهای
برای حاالت عرفانی محسوب مایشاوند (Bergson,

) .1935:190وجه اشاتراکی کاه ماذاهب برهمنای و
بودایی و جین دارند ،این است که جملگای تنهاا باه
اعتبار درجات و مراتب مختلف توجه به عقالنیت باا
یکاادیگر فاارق دارنااد و هرسااه فرمااان گااریختن و
رهاشاادن از حیاااتی کااه تحملااش سااخت و طاقاات
فرساست سر میدهند .در این میان تنها ماذهب باودا
به نظر برگسون از جهتی عرفاانیتار اسات؛ زیارا در
مسائل و عقاید مربوط به آن آنچه کاه هسات بیشاتر
تجربههایی شبیه به خلسه اسات تاا عقایاد نظاری و
همچنین جان میتواند در همراهی باا طیاران خاالق
خود را به تعالی متمایال کناد؛ هرچناد کاه باه هماۀ
کماالت نتواند دست پیدا کند .با وجود این ،برگسون
معتقد است که مذهب بودا ی

عرفاان کامال نیسات

)(Bergson, 1935:192؛ زیرا در این ماذهب اگرچاه
محبت و احسان را توصیه میشود ،حارارت و شاور
الزم و بایسته را ندارد« .عرفان کامل عمال و خلاق و
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عشااق اساات» ) (Bergson, 1935:193دوم اینکااه

دچار خلسه و ربایش و مشاهده و شیفتگی غیرعاادی

مذهب بودا «ایثار کامال و اسارارآمیز» را نادیاده مای

میشوند؛ اما اینها را نباید یکای تلقای کارد .حااالت

گیرد و سوم اینکه مذهب بودا به تأثیر و فاعلیت عمل

عرفانی در پی ی

و مقصد نهایی هساتند و آن

انسانی ایمان ندارد و بدان اعتماد نمایورزد .و حاال

مقام یکیساختن و وحادت و عینیات ارادۀ بشاری و

آنکه به نظر برگسون تنهاا هماین اعتمااد و اطمیناان

ارادۀ الهی است .در حااالت عرفاانی آنچاه کاه مایاۀ

را توانا کند و هار ارادهای را

است و جان او را به تعالی ساوق مای

است که میتواند عار
به کرسی نشاند.

حرکت عار

هد

دهد ،جریان و جذباهای اسات کاه از جاناب معباود
صورت میگیرد .جان این نیروی جنبشای و حرکات

د -عرفان ناب

دهناادۀ خااویش را مشاااهده نماایکنااد؛ امااا حضااور

برگسون تأثیر عرفان مسیحیت بر هند را سطحی،

وصفنشدنی و تعریف نکردنی او را احساس میکناد

ولی کافی میداند و معتقد است اگرچه در هند نام

و بهجت و شادی عظیمی او را فرا میگیارد .در ایان

هایی چون راماکریشنا ) (Ramakrishnaو « ویوه

جریان خلسهوار عار

مجذوب میشود و میاان او و

کاناندا» ) (Vivekanadaظهور کردهاند؛ اما اینها کامال

معبااااود دیگاااار سااارّ و رازی در کااااار نیساااات

تحت تأثیر مسیحیت و بعد از ظهور عرفان مسیحی به

(.)Underhill,1913:35

وجود آمدهاند .به همین دلیل نه در یونان و نه در هند

برگسون معتقد است که اگرچه فیلسوفان جاوهر

قدیم عرفان کامل وجود ندارد ) .(P.194برگسون

معقول را تنها چیزی میدانند که در میان ابناء بشر باه

عرفان عرفای بزر .مسیحی را عرفان کامل میداند و

یکسان توزیع شده است ،عارفان معتقدند کاه «عشاق

معتقد است که مسیحیت بر تمامی تمدن غربی نفوا

به خداوند» آن یگانۀ اصلی اسات کاه در همگاان باه

دارد و حتی صنعتیشدن غرب را نیز بهطور

ودیعت نهاده شده اسات .فیلساوفان گماان مایکنناد

غیرمستقیم ناشی از همین عرفان میداند ( Bergson,

دوستداشتن بشریت بهتبعِ دوستداشتن خاانواده و

.)1935:194

میهن از روی طبع صورت میگیرد و یاا اینکاه از راه

برگسون برای تحلیل این عرفان کامال ،ابتادا باه

عقل میتاوان باه آن رساید؛ اماا برگساون مایگویاد

نمونههای تاریخی عارفاان بزرگای چاون سانت پال

عارفان معتقدند عشق به بشریت از امر محسوس یا از

) ،(Saint paulسانت تارز ) (Sainte Thereseسانت

امر معقول نشئت نمیگیارد .ماهیات و جاوهرۀ ایان

کااااترین دوساااین ) (sainte Catherineژان دارک

عشق مابعدالطبیعی اسات« :ایانچناین عشاقی ریشاۀ

) (Jeanne Darcو ...اشاره کرده و از افکار عرفانی که

حساسیت و عقل و همریشۀ بقیۀ امور و اشیاء اسات.

إولین اندرهیل درکتاب خاودب باهناام عرفاان آورده

این عشق با عشقی که خداوند به آثار خود دارد ،هام

میگیرد .برگسون بیان میکند که حاالت

دوب و قرین است ...ماهیات و جاوهرۀ ایان عشاق

عرفانی غیر از حاالت بیمارگونهای است کاه بیمااران

بیشتر از آنکه اخالقی باشد ،مابعدالطبیعی اسات .ایان

روانی به آن دچار هستند .فردی که دچار جنون باشد

عشق بر سر آن است که با یاری خداوند آفرینش نوع

است ،کم

ممکن است خود را ام راطور فرض کند .عارفان نیاز

 /8متافيزيك ،سال نهم ،شماره  ،24پاييز و زمستان 1396

انسان را به مرحلۀ کمال برسااند» (Bergson, 1935:

.)193

نکات بسیاری دارد و هم از دین قادیم (دیان ایساتا)
بسیاری از مناس

و تشریفات را در خود دارد .آنچاه

برگسون خط سیر این عشق را خط سایر طیاران

که ماهیت و اساس دین جدید را شکل میدهد ،نشار

حیاتی میداند و این عشق را در آدمیزادگان ممتاازی

و انتشار عرفان است؛ به همین دلیل ،عارفان بزر .و

میداند که میتوانند نوع خود را خاالق ساازند .ایان

اصاایل بایااد خااود را مقلااد مساایح اناجیاال بداننااد

طیران عشق مشوّق عارفاان اسات تاا بشاریت را باه

(.)Bergson, 1935:205

پیشگاه خداوند برکشند و به مرحلۀ کمالی خلق الهای

برگسون در مقام مقایسه مسیح را ادامهدهنادۀ راه

شوند؛ اما در نظر ایشان چنین طیرانی جز با اساتعانت

انبیاء بنیاسرائیل میداند و مسیحیت را تبادلی عمیاق

خداوند باه سارانجام نمایتواناد رساید (Bergson,

از یهودیت میداند کاه قاادر اسات جهاانی باشاد و

).1935:202

جانشین دین یهودیت شود که دینی صرفا ملی است.
دلیل او این است که عرفان یهودیات طیاران حیااتی
ندارد و نمیتواند به تأمل محض منتهی شاود .او مای

ن  -نسبت ميان دين و عرفان
برگسون در رابطۀ میان دین و عرفاان بیاان مای

گوید « :یهوه» ی

قاضی کامال سختگیر اسات .میاان

کنااد کااه عرفااان ،محتااوایی اصاایل و باادیع دارد کااه

بنیاسرائیل و خداوندشان نیز بهاندازۀ کافی صمیمیت

مستقیما از سرچشمۀ دین به دست میآیاد و مساتقل

وجود ندارد و درنتیجه یهودیت عرفانی نیست که ماا

از تعالیم الهیات و کلیساست؛ اما معتقد است که تنهاا

به دنبال آن هستیم» (.)Bergson, 1935:206

تجربۀ عرفانی میتواناد راهبار ماا باه نظریاۀ طیاران
حیاتی باشد .برگسون مخاطب عارفان را دیاندارانای

ه  -نسبت مياان عرفاان و ماشاين در فلسافۀ ديان

ماایدانااد کااه از جنبااۀ عقالناای برخااوردار هسااتند و

برگسون

تعلیمات دینی آنان را از سنخ مسائل عقالنی میداناد

عرفااان ،عبااارت اساات از «شااناخت شااهودی و

کااه همگااان م ایتواننااد باادان دسترساای پی ادا کننااد

باطنی خدای متعال ،اسماء ،صافات و افعاال او»؛ باه

(.)Bergson, 1935:215

همین دلیل ،شناخت عرفانی با شناخت عقلی متفاوت

برگساون معتقاد اسات کاه مسایحیت و عرفااان

است .شاناخت عرفاانی ،از سانخ مفااهیم و الفااظ و

بهطرزی نامتناهی بر یکدیگر اثر میگذارند و یکدیگر

صورت هاای اهنای نیسات؛ بلکاه از سانخ یاافتن و

را مشروط میکنند؛ از این رو معتقد است که الهیاات

دریافتن است .البته چنین دریافتی بهآسانی بارای هار

عار

با الهیاات متألهاان مطابقات دارد (Bergson,

)1935:203هم عرفان عار

کسی به دست نمیآید.

از دین بهرهمند میشاود

بنابراین عرفان حقیقی ،عرفانی است که از دینای

غنا مییابد .مسئلۀ عاار ،

حقیقی و واقعی برآمده باشد .عرفان حقیقای ناه تنهاا

دیان

هدفی حقیقی و واقعی را دنبال میکند ،بلکه در آموزه

دار در پایان کار وجودیاافتن بشاریتی رباانی و الهای

های سیروسلوکی خود نیز کامال تابع شریعت و دیان

فیلساوفان یوناان

حقیقی است .عرفان حقیقی عرفانی است که تنهاا راه

و هم دین از عرفان عار

دگرگونی بشریت از ریشه و پایه است .و هد
است .دین مسیحیت هام از طار
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وصول باه معشاوق و منباع حقیقای هساتی ،خادای

باز قرار دارد که اصاوال دربرگیرنادۀ تماامی بشاریت

متعال ،را جلاب رضاایت او و اطاعات او مایداناد؛

است .این جامعه در فرایند آفرینشهای پیدرپی ،هار

بنابراین برای طی طریق و وصول به معشوق ،گاوب

بار قسمتی از خود خویش را باه کرسای تحقاق مای

فهم خواساتۀ

نشاند .آنچه که در آن حاکمیات دارد دیان پویناده و

معشوق است ،تا به همان صورتی که او مایخواهاد،

اخالق پوینده اسات .ایان اخاالق پویناده و توانمناد

رفتار کند؛ زیرا معنا ندارد برای رسیدن به معشوق ،به

همان نیروی حیاتی است که دلبسته به حیات بهطاور

خواساات و ارادۀ او روی آوریاام.

کلی است .تکلیفی کاه در ایان اخاالق رایاج اسات،

بنابراین عرفان حقیقی ،عبارت است از عرفانی که هم

ماافوق عقال اسات و از روی شاوق و طلاب اساات

غا یت آن و هم روب وصول به آن غایت ،برآماده از

(.)Bergson, 1935:232

به زن

سخنان او است؛ گوب به زن

رفتارهااای خااال

دین حقیقی و واقعی باشد .فلسفۀ دین برگسون تحت

انسان چون عاقل است و قادرت انتخااب دارد،

تأثیر مسیحیت بود .او عرفان را نوعی دیان پویاا مای

در تالب برای دستیافتن به چنین اخاالق و جامعاه

آثار او را از ساال  1914باه

ای کوتاهی نمیکند؛ اما موانعی وجود دارد که انساان

دانست .کلیسای کاتولی

نمیتواند در حالت طبیعای خاود باه چناین اخالقای

اتهامِ روا آتئیسم ممنوع کرد.
برگسون در فصل پایانی کتاب خاود در پای آن

پایبند باشاد .انساان موجاودی اجتمااعی اسات و در

است که ارتباط میان عرفان و عصار ماشاین را تبیاین

اجتماع با قوانین و عر

سروکار دارد .آنچه که انسان

کند .در عصری که حکومتها برای بقای خود از هار

را مکلف میکند ،همین فشارها و الازامهاسات .اماا

ابزاری ،حتی جن  ،استفاده میکنند و جوامع متمادن

انسان امیال و اشتیاقهاایی نیاز دارد .خواهاان تعاالی

به جای آنکه به همراه پیشرفتهای ماشینی خاود باه

یافتن است .این میل به تطاور حیاات آدمای مرباوط

و

است که میخواهد به اصل حیات دسات پیادا کناد.

خونریزی می شوند .برگسون بار دیگر در ایان فصال

زندۀ جاودان باشد .برای دستیافتن به اصال حیاات

به وضعیت جامعۀ باز و بسته میپردازد و بیان میکند

انسان باید با طبیعت به مباارزه برخیازد .انساان نمای

که در جامعۀ بسته ،افراد صرفا در پی حفاظ اعضاای

توانااد بااه طبیعاات زور بگویااد؛ امااا ماایتوانااد آن را

جامعه خویش هستند و به کساانی کاه عضاو جامعاۀ

منحر

کند و به نفع خود از آن استفاده کند .بهتارین

آنها نیستند ،بیاعتنا هستند و همواره آماادۀ حملاه یاا

راه غلبه بر طبیعت شناخت آن است.

کمااال و تعااالی دساات پیاادا کننااد ،درگیاار جن ا

مستعد دفاع از خویشاناد .ناوع رفتااری کاه در ایان

برگسااون در بررساای ساااختار جامعااه ابتاادا بااه

جوامااع حاااکم اساات رفتاااری جنگاورانااه اساات

کوچ ترین عضو اجتماعی جامعاه ،یعنای خاانواده،

(.)Bergson, 1935:229

اشاره میکند و از ساختار رایج در خانواده به ساختار

دیناای کااه در ایاان جامعااه حاااکم اساات ،دیاان

سیاسی در جوامع پل میزند و بیان میکند کاه بشار

ایستاست و اخالق حاکم بر این جامعه نیز مبتنای بار

در عصر مدرن خواهان وضع دموکراسای در جواماع

فشار و الزام است .این اخالق در متن آداب و افکاار

است و اگرچه دموکراسی در گذشته نیز وجود داشته،

و معانی و نهادها تثبیت میشود .در مقابل این ،جامعۀ

چون اساس آن بر بردگی استوار شده بود ،دموکراسی
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آنها را دروغین و قالبی مینامد .برگسون دموکراسای

است» ) .(Bergson, 1935:265برگسون به ماشینیسم

را شایسااتۀ جوام اعِ باااز ماایدانااد کااه در آن حقااوق

انتقاد میکند و دو ایراد اساسی باه آن وارد مایکناد:

نقضنشدنی و مصاون از تعارض را باه انساان اعطاا

یکی آنکه آن کارگر را به ماشین تبدیل کرده اسات و

میکند .در چنین ساختاری است که افاراد و دیگاران

دوم اینکه به یکنواختی تولیدات منجر شاده اسات و

را نظیر خود محترم میدارند و حقوقشاان را رعایات

این به احساس هنری و زیباییشاناختی او لطماه زده

میکنند .برگسون شهروند موردنظر کانت را که در آن

اسات .برگسااون ماایگویاد اگاار فرصاات اسااتراحت

«قانونگذار و رعیت» یا واضع و موضوع قانون اسات

بیشتری به کارگر داده شود ،او میتواند عقلاش را در

و مجموعااۀ شااهروندان کااه حاااکم و فرمانرواینااد،

حوزهای که خود اختیار میکند به کار گیرد .برگساون

مصااداقی باارای چنااین دموکراساای معرفاای ماایکن اد

وضعیت پیشآمده برای بشریت را تحلیل مایکناد و

(.)Bergson, 1935:243

بیان میکناد کاه نهضات اصاال دینای ،رنساانس و

برگسون در انتقادی که به صنعتیشدن دارد ،بیان

نخستین نشانههاای اختاراع ،ساه واکانش مارتبط باا

میکند که بشر با همان ولعی که بارای پیچیادهکاردن

یکدیگر هستند که واکنشی علیه آرمان مسیحیت تلقی

زندگی خود عمل کرده اسات ،بایاد باه ساادهکاردن

مایشاوند ( .)Bergson, 1935:267زهاد ،آن آرماان

زندگی خویش اقدام کند و ایان کاار تنهاا از جاناب

مسیحی است که همچنان موجود است و بشار از آن

انسان ساخته است ناه صانعت؛ زیارا انساان آغاازگر

غافل مانده است .عرفان به زهد دعوت میکند و این

روحیۀ اختراع در طول تااریخ باوده اسات .برگساون

دو همواره به گروهی اندک اختصاص داشاته اسات.

آسایش و رفاه مادی ،تجملی و لوکس را دلمشاغولی

احسان ،جوهر و ماهیت زهد مسیحیت است؛ اماا در

های عمدۀ بشریت میداند و معتقد است کاه از قارن

عصری که گرسنگی غلبه دارد چگونه میتوان انتظاار

بشر باه توساعۀ زنادگی ماادی

داشات بشاار از فاارب بااه عارب باااال رود .بااه نظاار

تمایل بیشتری داشته است .این ولع سیریناپذیر بایاد

برگسون ،هم عرفانْ ماشین را به بااال مایبارد و هام

پانزدهم به این طر

اصال شود و با اصال آنهاا شاکل یا

خیرخاواه

ماشینْ عرفان را به باال فرا میخواند:

بزر .برای بشر خواهد باود .برگساون بازگشات باه

«تنها نباید گفت عرفان فراخوانندۀ ماشین اسات؛

زندگی ساده را امری حقیقای مایداناد و معتقاد

بلکه باید افزود بدنی که بازر .شاده ،منتظار جاانی

است که خود علم میتواند بهخوبی این راه را باه ماا

اضافی است و ماشین نیز عرفان را باه بااال مایبارد»

نشان دهد (.)Bergson, 1935:258

(.)Bergson, 1935:268

ی

به نظر او خاستگاه ماشینیسام در نیازهاای بشار

در صورتی که ماشین بتواند جهت حقیقی خاود

بوده اسات و اختاراع ماشاین یکای از موهباتهاای

را پیدا کند و خدماتش متناسب باا قادرتش صاورت

طبیعی بشر است .توسعۀ ماشینیسم بهآرامای صاورت

گیرد و بشریت بتواند به واسطۀ آن توفیق ایستادگی و

گرفته اسات؛ اماا هماواره اختراعاات آن در راساتای

نظارهکردن بر آسمان را بازیاباد ،مایتواناد عرفاان را

منافع بشر نبوده است« :صنعت تنها به اائقاۀ عماومی

یاری کند.

(مد) توجه دارد و انگیزۀ او از تولید تنها فروب باوده
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او میگوید« :اما خداوند جز برای دوستداشتنِ ما به

و  -تجربۀ عرفانی
برگسون تجربۀ عرفانی عارفان بازر .را درکای

چه مناسبت دیگر به ما نیازمند است وقتی فیلساو

متعالی از وجود خداوند مایداناد کاه همگاان تاوان

نیز به تجربۀ عرفانی دل ببندد به همین نتیجه میرسد.

چنین تجربهای را دارند .این تجرباۀ عرفاانی اگرچاه

به نظر این فیلساو  ،خلاقکاردن عملای اسات کاه

شخصی است با تجربۀ علمی مقایسه شدنی نیسات و

خداوند بدان دست میزند تا گروهی از آفرینندگان را

نمیتوان با ابزارهاای ماادی آن را سانجید .برگساون

خلاق کناد و موجاوداتی الیاق عشاق خاویش را بااه

معتقد است که تجربۀ عرفانی بهخودیخود نمیتواند

جانشینی و خالفت انتخااب کناد» (Bergson,1935:

برای فیلسو

یقینآور باشد؛ مگر آنکه خود فیلسو

.)218
اات خداوند چیزی جز عشق نیست .کل عرفاان

از طریقی دیگر و از راه تجربۀ محسوس و یا بهکم
استداللی مبتنی بر این تجربه بتواند هساتی تجرباهای

در همین مطلب نهفته است و بیان میشود کاه عشاق

ممتاز را قریب به یقین تلقی کند و از راه آن با اصالی

الهی بخشی یا لطیفهای از خداوند نیست؛ بلکه حقیقتا

متعالی ارتباط برقرار کند .برگساون معتقاد اسات کاه

خود اوست .در این بیان ،برگساون از رابطاۀ خلاق و

تجربۀ عرفانی امری یقینآور اسات؛ زیارا بسایاری از

عشق سخن میگوید که مختص اات خداوند است و

مسائل دینی هستند که تنها از راه تجربهای مشخص و

بقای جان پس از مر .نیز دلیلی بر این رابطه اسات.

ممتاز حاصل میشوند و همچنین تجرباۀ عرفاانی در

بشر به حیات نظری مساعد دارد و بدان ناوعی تعلاق

صورتی که بهخودیخود مطالعاه شاود ،رهنمودهاا و

خاطر دارد و همچنین بهجتی خالص و بیآالیاش در

نتایجی را به همراه دارد کاه در قلماروی دیگار و باا

آن سوی لذت و الم وجود دارد که عار

برای دست

روبهای دیگر به دست میآیناد (Bergson, 1935:

یافتن به آن هرگونه درد و رنجی را تحمل میکند؛ از

.)213

همین رو مایتاوان نتیجاه گرفات کاه جااودانگی و

برگسون همچنین این تجرباۀ عرفاانی را ناوعی

سرمدیت در انتظار جان عار

پاس از مار .اسات.

شهود عرفانی مایناماد و بیاان مایکناد کاه «شاهود

درک این موضوع با همین شهود عرفانی امکاانپاذیر

عرفانی ،مشارکتی است در ماهیت و گوهر الهی» ،این

است ( .)Bergson, 1935:267تجربۀ عرفانی برگسون

شهود عرفانی مقصد و مقصود موجاوداتی را کاه باه

تجربۀ حافظه است و بیش از آنکه تجربهای اخالقای

بزم هستی و وجود فراخواناده مایشاود ،در دوسات

باشد ،تجربه ای متافیزیکی است و در آن انتقالیاافتن

داشتن و محبوب واقعشدن قرار مایدهاد .آن انارژی

از ی

نوع انسانیت نوعی به انسانیت متعاالی اسات.

خالقی که هم او به ما نیازمند اسات و هام ماا باه او

تجربهای است که امکان آن برای همگان میسر اسات

نیازمندیم ،باه نظار برگساون خداوناد اسات .تجرباۀ

و نوعی یاادآوری و تاذکار اسات (Leonad, 2003:

نوع برخورد مستقیم میان

 .)86عرفان برگساون ،عزلات گازین و غیراجتمااعی

و خیز خواست حیاتی که بهعنوان عشاق

نیست؛ بلکه پر از عشق و شور است .باا ایان عشاق

کلی تجربه می شود .همان چیزی که بهعناوان تجرباۀ

باید شریعت و انسانیت و جامعۀ خدایی ایجااد کارد.

متعالی صورتبندی میشود (.)Leonad, 2008:100

برگسون پیرو ارادهگرایی و معرفت بیواسطۀ مبتنی بر

عرفانی عبارت است از ی
رو عار
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شهود است .او معتقد است« :در تااریخ ،هایچ ماانعی

«اسطورهها» و دارای اهمیت اخالقی شایساتۀ احتارام

نیساات کااه بااا اراده از میااان ناارود .ماایگویااد:

ماایدانااد و همچنااین آن را موتااور حرکاات تاااریخ

«سرمایه داری ،صانعت و ماشاینیزم تجمال را زیااد و

میخواند.

فاصلۀ کار و سرمایه را بیشتر کارده اسات .اگار بشار
بخواهد ...باالتر بیاید و بخواهد از ماده مجارد شاود،
باید پا روی آن [دنیاا و ماادهب بگاذارد» .انتقااد او باه
سرمایهداری بیشتر اخالقی است.
یکی از دغدغه های برگسون آزادی اراده و عمل
انسان است .البته ایان آزادی اراده و عمال ،باا آزادی
اجتماااعی و دموکراساای ماادرن متفاااوت اساات .او
می نویسد« :موجود زنده مرکز عمل اسات و نماینادۀ
مقدار معیّنی امکان است که وارد جهان میشود؛ یعنی
کمیت معیّنی از عمل ممکن» (راسل  )1090،1373:بر
همین اساس او دو «خود» مجازا را در وجاود انساان
تعریف می کناد .یکای از آنهاا از اساتمرار محاض و
شهود وی سرچشمه گرفته و اصالت و آزادی با ایان
«خود» اسات؛ در حاالی کاه «خاود» دیگار باازنمود
اجتماعی آن است .اعمالی که از خود اجتمااعی سار
میزند ،معموال بر اثر جبر محایط و اجتمااع اسات و
نمیتوان نام آزادی را بر آن نهااد؛ اماا اعماالی کاه از
خود واقعی ،درونی و شهودی ،سرچشمه مای گیرناد
آزادانه هستند .متأسفانه بیشتر اعمال انسانهاا از روی
جبر جامعه و محیط و عقالنیت اجتماعی است و لاذا
انسانها از آزادی خود بسیار دور هستند.
نظریههای برگسون با عرفان اومانیستی و عرفان
ایرانی -اسالمی بسیار نزدی

است« .برای گسستن از

دین ا یساتا و پیوساتن باه دیان پویاا باه قهرماناان و
چهره های فرهمند ،چون مسیح یا محمد ،نیااز داریام
که برای آزادسازی ما از پیوندهای جماعات ،قادرتی
عاطفی بر ماا اعماال کنناد» ( مااتیوز .)55:1378،ژرژ
سورل نیاز پیارو برگساون ،تااریخ را تکارار پیوساتۀ

نتيجهگيری
اثر برگسون دربارۀ اخالق و عرفان از آن رو کاه
به معرفی انساان کامال مایپاردازد ،در مغاربزماین

ستودنی است .در کتاب دو سرچشمۀ اخالق و دیان،
درکی معمولی از انسانِکاملبودن و انسانِکامالشادن
ارائه شده است.
دیدگاه برگسون دربارۀ عرفان حاداقل تاا زماانی
که اصال نشده اسات ،اغلاب تفسایر مفیادی بارای
سنتهاای عرفاانی و جایگااه تااریخی آنهاا نیسات؛
هرچند که مایتاوان ادعاا کارد کاه دیادگاه او ساهم
باارزشی در عرفاان معاصار دارد .همچناین او کتااب
اولین انادرهیل را نادیاده گرفتاه اسات .انادرهیل در
ویرایش سال 1926کتااب خاود از عرفاان باهعناوان
امری کامال متعالی و معنوی یاد کرده است و به هایچ
وجه مسیحیت را بهعنوان نمااد و نشاانۀ ایان عرفاان
کامل اکر نکرده است (.) Underhill,1913:55
حتی برگسون از کتاب تنوع تجربۀ دینی ویلیاام
جیمز که در آن از عرفان سخن گفته است ،یااد نمای
کند .جای تعجب است که چرا از ی

طر

جیمز را

بهعناوان «معلام علام روانشناسای» قباول دارد و در
کتاب دو سرچشمۀ اخالق و دین از او یاد میکند؛ اما
دربارۀ کتاب او سکوت کرده است.
برگسون در بحث صنعتیشدن و تأثیر آن بر
جامعۀ بشری و نیازهایی که کارگران و کارفرمایان به
یکدیگر دارند ،به هیچ وجه از تأثیر نظریههای
مارکس سخنی نگفته و حتی ی

بار هم در مجموعه

آثارب از مارکس سخنی به میان نیاورده است.
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برگسون اگرچه برای اخالق بسته و دین ایستا به

ماریتن ،2که از جمله متفکران نوتومایی محسوب مای

منشأ طبیعی و مادون عقلی و برای اخالق بااز و

شود ،و شاارل پیرپگای 3ناام بارد .تئاوری او درباارۀ

منشأ فاوقطبیعای و فراعقلای قائال

شرکت انسان در جهان متحاول خاالق ،باه فلسافه و

است؛ اما درنهایت تالب میکند تا همۀ انواع اخاالق

ادبیات در قرن گذشته نیرویی جدید داد .وی از ایان

و دین را براساس فعالیت خالق و قصد الهای تبیاین

راه تاأثیر مهماای باار هنرمناادان و نویسااندگانی ماننااد

کند؛ از این رو میتاوان برگساون را مقدماهای بارای

مارسل پروست و برناردشاو به جاا گذاشات .گرچاه

فیلسوفان وحدتگرایی چاون تیاار دوشااردن ،ادوار

برگسون خود در علوم دقیقه دانشمند بود ،میگفتکه

لااروا ( )1954 -1870دانساات .البتااه برخاای تااالب

جهان را نمیتوان باا کما

علاوم تجربای شاناخت.

کردهاند تا پیشدرآمد بسیاری از اندیشههای برگساون

برگسون بهواسطۀ اینکه از موضع زنادگی باه جهاان

را در آثار فیلسوفان فرانسوی و بعضا آلمانی همچاون

می نگریست ،فلسفۀ او فلسفۀ زندگی نامگذاری شاده

شوپنهاور و ادوارد فون هارتمان جست وجو کنند؛ اما

است.

ی

دین پویا به ی

کاپلستون این نظر را رد میکند و معتقد است کاه تاا
جاایی کاه نظار کلای جامعاه مطار اسات ،اندیشاۀ
برگسااون تااازه بااود و تأثیرپااذیری او از دیگااران
موضوعی است که مربوط به تاریخنگاران اسات .وی
همچنین معتقد است کاه مکتبای باهناام برگسونیسام
واقعیت ندارد و تأثیر برگسون در نوشتههای دیگاران
بهصورت پراکنده است .برای برگسون هماین افتخاار
بس است که ویلیام جیمز تا اندازهای تحات تاأثیر او
بااود ( )James:1980:23و انتشااار تطااور خااالق را
بهعنوان نقطۀ آغازی در تفکر ساتود .برگساون حتای
این اتهام را رد کرده است کاه نظریاۀ خاودب را بار
نظریۀ دربارۀ جریان آگاهی ویلیام جیمز استوار کارده
است و صرفا اعالم کرده که میان او و جیمز مشابهت
هایی وجود دارد .تأثیر برگسون پراکنده است؛ اما می
توان تیار دوشاردن را کسی در نظر گرفت که با توجه
به قرابتهای فکری آشاکاری کاه باا برگساون دارد،
ادامهدهندۀ تفکر او در جهان معاصر اسات .همچناین
از ژرژ سرل 1نظریهپارداز اجتمااعی و سیاسای ،ژاک
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