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چکیده
از سر غاز تفکر فلسفی تا ظهور کانت ،روۀ عقل نظری ،بنااد روۀ عقل عملی لحاظ شده است .از جملیه فالسیوفان
صایب نظر و تأثارگذار غرب ـ در یوزۀ عقل عملی و اخالق ـ هانری برگسون فرانسیوی اسیت .در نظیام فکیری
برگسون ،با تغاار معنای ادراک بهعنوان نخستان ثمرۀ کنش و واکنش ،ایماژ انسان با عالم خار  ،عمیل و ریوۀ عقیل
عملی بر نظرورزی تقدم مییابد و نتاجۀ این چرخش مبنایی ،در اخالق برگسیون نماییان مییگیردد .بیا توجیه بیه
فضای یاکم بر زمانۀ برگسون ،این فالسوف دورۀ تجدد با دغدغۀ ایاای انسان اخالری و ارزشی ،اخیالق خیود را
در دو سایت اخالق اجتماعی با عنوان «اخالق بسته» و سایت «اخالق گشودۀ بشری» شرح و بسق مییدهید.
او در اخالق بسته میکوشد تا عالوه بر اصالح خطاهای موجود در اخالق تکلاف کانت ،زمانه را برای شکوفایی و
تبلور اخالری نو ،در رالب الگوهای برجسته بهمثابۀ اسوههای اخالری ،فراهم کند .برگسون ،عقل خود یان را بهعنوان
بنااد اخالق نمیپذیرد و در تباان اخالق باز ،ن را بر بنااد عقالنات تکاملیافتهای بنا میگیذارد کیه در سیار ّ
تطیور
ّ
خالق با پاوند مجدد با یاات ،به شور و شعور رساده و میتواند راهبر انسان در کسب معرفت یقاقی باشد.
کلیدواژهها
اخالق بسته ،اخالق باز ،بنااد عقالنی اخالق ،اخالق تکلافمحور ،هانری برگسون.
 کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه شاراز ،شاراز ،ایران.
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هانری برگسون ،ماراثدار تفکر اوماناسمی 1برجایمانده از دوران نوزایی یا تجدیید یایات فرهنگیی
(رنسانس) ،عصر تجدد و عصر روشنگری و ثمرات ّ
مخرب این نیوع تفکیر در ییوزۀ انسانشناسیی
است .در پایان عصر رنسانس با روا بح هایی در تمامی یوزههای علمیی ،زمانیه بیرای پایدایش
تفکر متجدد فراهم شد (ررون  7۵تا  7۹ماالدی) و سرانجام با ظهور دکارت در ررن هفدهم ،فصیلی
جدید در فرهنگ اروپایی یعنی همان زمانه و عصر تجدد 2ررم خورد .مسئلهای که در فلسفۀ دکیارت
محوریت یافت و پس از او بناادهایش در نظام تفکر کیانتی کیامال تحکیام شید ،مسیئلۀ محورییت
سوژه و فاعل شناسای عقلگرا در شناخت و کسب معرفت بود .پس از دکارت و با بیروز تعارضیاتی
در یوزۀ فلسفه که به ظهور تجربهگرایان افراطی ختم شد ،کانت با دغدغههای اخالری بیرای تعیدیل
این فضا و یل تعارضات ،سایت اخالق را از سیایت نظیر جیدا کیردّ ،امیا او بیا ایین کیار نیهتنها
مشکالت و معضالت معرفتی را یل نکرد ،بلکه با تحکام بناادهای سوژۀ خود۔بنااد در دو بعد نظیر
و عمل ،بستر رشد نظریات « زادی فردی»؟ و «جبر تاریخی هگل» را ّ
مهاا کرد.
فضای فکری فرانسه در زمان برگسون ،بساار شفته بود .او در زمانیهای میزیسیت کیه فرانسیه از
لمان نازی شکستخورده بود .ناکار مدی رمانهای روشنگری نسباتی تمامعاار را تیرویج میکیرد
و مادهگرایان ،ارزشهای اخالری را در ردیف مصینوعات شیاماایی میدانسیتند و روح را ترشیحات
ّ
ماده مغزی میشمردند (برگسون ،70۵۵ ،ص  .)7خالصیه ن کیه تفکیر متجیدد در سیار تیاریخی خیود
فرمیان تکیالاف و
بهتدریج ارزشهای اخالری انسان را به کناری نهاده و از او تنها ماشیانی گوشبیه
ِ
روانان الزام ور اجتماعی ساخته بود.
ادی فیردی
در این دوران با تغاار نسبت انسان با جهان و خدا« ،اخالق» معنای دیگیری یافیت ،ز ِ
 .1واژه « »humanismیا « »humanismusکه امروزه بیهکیار مییرود ،از واژه « »humanistaبرگرفتیه شیده اسیت کیه در
دوران رنسانس بهکار میرفت .اوماناسم ،نظام فکری منسجمی اسیت کیه در ن ،بیر تیوان فیردی انسیانها بیرای دریافیت
یقایق و محوریت او بر کل عالم تأکاد فراوان میشود .اوماناسم ،انواع گوناگونی دارد و از جمله نها میتوان بیه اوماناسیم
مارکساستی ،اوماناسم پراگماتاسمی و اوماناسم اگزیستانساالاستی اشاره کرد (توکلی ،701۵ ،ص .)۹۰-۰7
 .2نوگرایی که از ن با نامهای تجدد یا مدرناسم « »modernismناز یاد میشود ،بیه معنیای گیرایش فکیری و رفتیاری بیه
پدیدههای فرهنگی نیو و پاشیرفتهتر و کنیار گیذاردن برخیی سینتهای ریدیمی اسیت .مدرناتیه ،شیامل دییدگاههای
بشرانگارانه و متکی به عقل جزئی و با میاهاتی اوماناسیتی اسیت .در واریع ،مدرناتیه اصیالت ییافتن عقیل جزئیی از
متافازیک است که من فردی را سوژه و همه عالم را ابژه میداند و به همان خاطر ،عقیل میدرن خاصیات ابیزاری پایدا
ِ
ِ
میکند ( نک :زرشناس ،70۵۵ ،ص .)۵1
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رربانی پاشرفت و توسعه گشت ،اماال انسانی محور اخالق ریرار گرفیت و عقیل ــ بیه عنیوان بنایاد
فضایل اخالری ـ به کناری نهاده شد (رربانی ،701۵ ،ص .)۹7
ریی اصیالتا زاد ــ بیه
در چنان فضای فکریای بود که برگسون ـ با دغدغۀ ایاای انسیان اخال ِ
عرصۀ پر چالش تفکر ردم نهاد .مسئلۀ برگسون ایاای زادی است ،تا بستری برای رشید اخیالق
فراهم شود و با تکامل این اخالق ،انسان کامل پایبند به ارزشهای اخالری سیاخته شیود .او نایاز
ِ
اساسی این امر را در تعریف دوبارۀ عقل و عقالنات ،ایاای پاوند گسسته شده ماان عقل نظری و
عقل عملی ،گسترش مفهوم یاات و بازتعریف ن از محدودۀ علیم زیستشناسیی بیه مفهیومی
ساری و پویا در عالم هسیتی ،ایایای جایگیاه مابعدالطباعیه در اخیالق و نگیاهی نیو بیه مبیانی
انسانشناسی میداند .از نجا که اندیشههای برگسون و فلسفۀ او تأثارات ژرفی بر فالسوفان متأخر
خود داشته است ،متن یاضر سعی در تباان نظام اخالریی برگسیون و بنایاد عقالنیی ن دارد و در
همان راستا ،ابتدا به بررسی اجمالی مبانی و عوامل دخال و میؤثر در شیکلگاری نظیام اخالریی
برگسون پرداخته و سپس مسئلۀ اخالق و بنااد عقالنی ن را مورد شرح و بسق ررار میدهام.
3۱

 .3مبانی فلسفۀ برگسون و کارکردهای انسانشناسانۀ آنها

برگسون ،مواضعی را که دو مکتب رئالاسم و ایدئالاسم برای تباان وارعات اتخیاذ کردهانید ،خطیا
میداند؛ زیرا از یکسو ،رئالاسم وارعات را چنان از دسترس انسان خار میکند که نسبت سیوژه
به وارعات به دوگانهانگاری (دو لاسم) میانجامد و امیا از سیوی دیگیر ،ایدئالاسیم همیه چایز را
انتزاع سوژه و وارعات را در گاهی انسان مستهلک میداند ،در نتاجیه هیاچ نظیم ابژکتایوی 1را در
برنداشته و با سوبژکتاو 2انگاشتن همه چاز ،به تصادف در ترتاب اشااء منجر خواهد شد.
برگسون ـ برای اجتناب از این دو محذور ـ موضع و فهم ماانهای از وارعات ،بان رئالاسم دکارتی و
ایدئالاسم برکلی برگزیده و بهجای اینکه اشااء را بارون از انسان و انسان و اشااء را بهمثابه سیوژه و
ابژه در مقابل هم ررار دهید ،تمیامی موجیودات عیالم را «ایمیاژ» 3مینامید .ایماژهیا موجیودات
معانی «وارعی» «عانی» یا «دارای وجود خارجی» است.
 »objective« .1به ِ

 »subjective« .2به معانی«درونی» «ذهنی» یا «وابسته به طرز تفکر شخص» و… استعمال میشود.
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 .5 .3ایماژ ،نفس و بدن

وجیود بیودن در ظیرف گیاهی معلیول گیاهی
فینفسه هستند و متصف به صفت ادراک ،اما با
ِ
ناستند .در این صورت ،ایماژها نه نردر جدا و دور از انساناند که به دوگانهانگاری منتهی شیوند
و نه نردر به او نزدیکاند که به معلولها و تصاو یر سوژه تبدیل شوند .ایماژ ،موضعی ماانه اسیت
که برگسون با مطرح کردن ن به بح از نفس و بدن میرسد (.)Bergson, 2005, pp. 17-18
نقطه عطف فلسفۀ برگسون در عالم خار  ،ایماژ است .از نظیر او تمیام اشیااء و هیر نچیه در
َ
عالم وجود دارد ،ایماژ ناماده میشود و ایماژها با یکدیگر جهان را برمیسازند ،نها ذاتیا متعلیق
ادراکاند و در یکدیگر تأثارات متقابل دارند .در اندیشه برگسون ،انسان ناز نوعی ایماژ است ،امیا
ایماژی دارای سایات مختلف که نخستان نها بدن اوست .ایماژ بدن در طول یرکت اشتدادی
ِ
برانگاخته شده و توانایی تأثارگذاری بر دیگر ایماژها را به دست می ورد .برگسیون ،ایمیاژ ّفعیال و
پویاشدۀ بدن را «سایت نفس» مینامد که از بدن نشأت گرفته اسیت و ماهایت کافیی و زمیانی
دارد که به علم شهودی کشف و درک میشود .از نظر او ،بدن و نفس دو جوهر متمایز از یکیدیگر
ناستند ،بلکه نفس سایت پو یای بدن است که شأنات تصرف کردن در و ادراک دیگیر ایماژهیا را
دارد (.)Bergson, 2005, pp. 19-20
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 .3 .3ادراک

اشااء که در نظر برگسون ،ایماژاند بر یکدیگر اثر میگذارند و دائما در کنش و واکنشاند .این امیر
در خصوص ایماژ بدن که پاوسته در معرض اثرات دیگیر ایماژهیا ریرار دارد ،نایز صیادق اسیت.
زمانی که نخستان روزنههای یواس انسان به عنوان ایمیاژ بیه روی جهیان اطیراف خیود گشیوده
ّ
میشود ،او از جهان متأثر شده و ادراک ّ
یسیی در جرییان ایین تیأثر تحقیق مییابید ،امیا ادراک
ّ
مورد نظر برگسون زمانی است که این دریافت ّ
1
یسی به گاهی مبدل شود.
ایماژها همه با هم مواجهاند و در یکدیگر اثر میگذارند و در این ماان ،تنها ایماژ بیدن اسیت
که هر اثری را نمیپذیرد ،بلکه از ماان نها برخی را با اختاار خود انتخیاب مییکنید 2.بنیابیراین،
هرچند ایماژ بدن در مریلۀ یس مانند دیگیر ایماژهاسیت ،امیا فراتیر از ایین مریلیه ،همچیون
 .1تفاوت ادراک در برگسون و کانت از اینجا نشأت میگایرد؛ زییرا ادراک در نگیاه و نظرییه کانیت ،همیان ادراک یسیی
است ،اما برگسون این نوع دریافت یسی را فهم و گاهی یقاقی نمیداند.
 .2برخالف منادهای الیب ناتس که همچون پنجرههای بسته کنار یکدیگرند ،ایماژهای برگسون کامال بروی یکدیگر بازند.
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محاطی است که ثار اشااء در پی برخورد با ن ،متناسب با نحوه کنش این ایماژ بازتاب مییابنید.
ّ
برگسون این انعکاس را«ادراک» 1ناماده و تحقق ن را زمانی میداند که ایماژ بدن تیأثار ،کینش و
تصرفی بر و در دیگر اشااء داشته باشد .با این یساب ،ادراک کار ایماژی است که نسبت به دیگر
ایماژها الارتضاء و بیتفاوت ناست و ناظر به جنبههایی از شیء است که انسان با عمیل خیود در
ن شیء مشاهده و برخی از خواص ن را درک میکند .برگسون ،اینگونه ادراک را با عمیل پاونید
میدهد و این نقطه امتااز دیدگاه برگسون ـ در بیاب ادراک نسیبت ــ بیه دیگیر فالسیوفان اسیت.
یاصل بح ن که انسان از طریق عمل که فرع بر نااز و تعلیق اسیت ،بیا جهیان خیار ارتبیاط
برررار میکند و بدین ترتاب ،ادراک بساار فراتر از جنبۀ نظری صیرف ،جنبیهای از اسیاس عملیی
مییابد (.)Bergson, 2005, pp. 77-78
 .2 .3حافظه

 .7 .3زمان

برگسون در رویکرد مابعدالطباعی خود «زمان یقاقیی» را همیان وارعاتیی میدانید کیه هیدف از
فلسفه تباان و تحلال ن است؛ از اینرو ،زمان در فلسفۀ برگسون اهمات ویژهای دارد ،بهویژه ایین
ارف فازیکی به تمایز رائل بوده و منشأ این تمایز را میتیوان در
که او ماان زمان یقاقی و زمان متع ِ
1. perception

 .2از ربال تمام کارها و اعمالی که طبق عادت روزمره خود انجام میدهام؛ مانند دوچرخهسواری ،خااطی و… .
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برگسون ،رابلاتی را که ایماژ بدن برای برخورداری از ادراکات دارد «یافظه» مینامد .او یافظیه را
واجد دو بخش و مرتبه میداند :یافظه عیادتی و یافظیۀ وارعیی .یافظیه عیادتی همیان یافظیۀ
معمولی است ،یعنی یافظهای که میا از طرییق تکیرار اعمیال در زمانهیای مختلیف بیه دسیت
می وریم 2.یافظۀ وارعی عبارت است از این که انسان از بدو تولد جماع یوادث ،ورایع و اعمیال
و افعال را به شکل تصورات در ایماژ بدن نهفته و ذخاره دارد .بنابراین ،پشتوانۀ عظامی از ییوادث
که هر یک در زمان خیود ر داده اسیت ،در درون انسیان وجیود دارد .ایین انباشیت تصیاویر در
یافظۀ اصلی اتفاق میافتد که ن را یافظۀ «اندراجی» میگویند و زمیان در ایین یافظیه ،زمیان
دهری و دیرندی است (.)Bergson, 2005, pp. 79-81
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انتقاد او از دو مؤلفۀ پاشانی زمان و مکان در اندیشه نظری کانت دانست.
ازنظر برگسون ،دو معنا و تلقی از زمان وجود دارد :تلقی علمی از زمیان کیه عبیارت اسیت از
ویژگی مکانی به زمان دادن که به موجب ن ،زمان علمی رابلاندازهگاری بوده و میتواند به اجیزاء
مشخصی تقسام شود .این همان زمان کاری است که با خصلت مکیانی دادن بیه ن ،یعنیی ن را
همانند پارهخطی منطبق بر مکان رسم کردن ،میتوان پدییدههای علمیی ینیده میثال ییک پدییدۀ
نجومی را پاشبانی کرد (.)Bergson, 1950, pp. 106-107; Chevalier, 1928, pp. 114-116
این تلقی در وارع ،همان معنای ناوتنی از زمان است که مبنای تصور اندیشمندان عصر تجیدد
زمان ریاضی ،زمانی است که بهخودیخود و بدون نسیبت بیا هیاچ
از زمان را تشکال میدهدِ « :
شیء بارونی ،بهطور یکنواخت جریان دارد…» (فتحطاهری ،70۵۵ ،ص  )7۰7و اما تلقیی دوم از زمیان
که برگسون ن را «زمان یقاقی» یا «دیرند» 1مینامد ،زمانی است که ما در درون و عمیق ضیمار
خود و به نحو شیهودی ادراک مییکنام .در ایین زمیان هیاچ تیورفی ناسیت و همیواره همچیون
رودخانهای در جریان ،بر ما میگذرد .این زمان با روندی ضروری و غار رابل بازگشت از گذشیته
به سمت ینیده در یرکیت بیوده و غایر رابیل انقسیام و انیدازهگاری اسیت .لحظیات ایین زمیان
درهمتنادهاند و کلی منسجم را تشکال میدهند .دیرند همان یاات درونی ،یعنی سیاالن درونیی
وجدان است .به گفته برگسون« :دیرند ن صورت توالی یاالت وجیدان ماسیت ،در هنگامیکیه
خویشتن ما تسلام زندگانی درون خود است» (برگسون ،70۹1 ،ص .)۵۹
بنا به رأی برگسون ،این امر که جهان هستی مدام در ّ
تحول و دگرگونی اسیت ،بیهعنوان اصیلی
رطعی بوده و زمان به عنوان دیرند (امری مستمر و دائم) از اساسیترین ارکیان ایین ّ
تحیول اسیت.
باید توجه داشت که نظریۀ دیرند فرامکانی برگسون ،نظرییهای روانشیناختی ناسیت ،بلکیه دوام و
دیرند مورد نظر او ذاتی اشااء است و یرکت جوهری در ذات تمام هستی از ثمیرات ایین دییدگاه
ِ
خواهد بود ( .)Patton, 1991, p. 93دیرند یا زمان وارعی در ضمن ایواالت نفس با علم یضیوری و
شهودی فهماده و درک میشود .بنابراین ،دیرند ،ویژگی و کافات نفس است و برای درک نفس در
اندیشه برگسون باید معنای ایماژ تباان شود.
 .5 .3حیات و عقل

نوع نگاه خاص برگسون به دیرند و معرفت شهودی ن در تمام ابعاد فلسفۀ او تأثارگذار است؛ زیرا
1. duration

✺

1. the impetus of life
2. instinct
3. intelligence
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زمان جوهر یاات و چهبسا هر یقاقت دیگری است .یااتی که برگسیون تبایان میکنید ،امیری
فراتر از یاات زیستشناسی است .مفهوم یاات مفهومی غایی است و ایسیاس گسیترش ن از
طریق شعور بیواسطه ،بهدست می ید (یلبی ،۵ ،7010 ،ص .)707
ّ
ّ ّ
خالق» تباان میشود .در ّ
تطور خیالق ،تمیام هسیتی
یاات در نگاه برگسون ،با مفهوم «تطور
در یال نو و فربهشیدن اسیت؛ زییرا همیواره وریایع و ییوادث بیدیع بیه پهنیه ن وارد میشیوند؛
از اینروست که همه چاز و همه کس انباشتهای از سنخ یافظه بیا خیود دارنید ،امیا یایات تنهیا
گذشته ناست ،بلکه امری پویا و تحولپذیر بوده و فیالجمله عبارت اسیت از نیو بیه نیو شیدن و
ّ
ّ
تطوری پاوسته و خالق که میتواند امکاناتی را اختاار کند (.)Bergson, 2014, pp. 8-12
و ّاما یاات ـ به اعتبار تعلق و پاوستگی ن با اجسام ـ کوششی برای نجیات نهیا از فقیدان و
ناستی است« .جرییان یایات» ییا «خایزش فریننیده» )Bergson, 2014, p. 215( 1در خیالل تمیام
تکون انواع و اصناف مختلف یضور دارد .در ّ
اجسام و ّ
تطور استمرار ،تراکم روای یااتی و ابیداع
ّ
و خالرات رویی پاوسته در کار است (مهانی یزدی ،707۵ ،ص .)777
یاات ،در ّ
تحول خود ،سه راه مختلف طی کرده است :یکی راه نباتی است کیه تقریبیا ییک نیوع
رکود ّ
مادی دارد و گاهی چنان رامش و رکود پادا میکند که تا هزار سال باری میمانید؛ در راه دیگیر،
کوشش یاات به جمود غریزی زنبورها و مورچهها ختم میشیود؛ ولیی در یاوانیات راسیترامت،
یاات به جرأت و زادی رو مینهد ،غرایز سهل الوصول را به دور میاندازد و با دلاری تمام بیه سیوی
خطرات بیپایان تفکر متوجه میگردد؛ هرچند غریزه یالت عماقتر وارعات و ماهات عیالم اسیت،
ولی عقل و هوش دلارتر و رویتر و دید ن پهناورتراست .اماد و توجه یاات به عقیل و هیوش بسیته
است (ویل دورانت ،7017 ،ص  .)۰0۰بنیابراین ،در مریلیهای از یایات ،غرییزه از هیوش و عقیل جیدا
میشود ،اما این جدایی به معنای رطع ارتباط دائمیی ناسیت .غرییزه 2ــ بیه عقایدۀ برگسیون ــ ّ
ریوه
بهکارگاری اعضاء و اندامهای بدن در یاوانات بوده و هوش 3به معنای ّروه ابزارساز در انسیان اسیت
که نقص ضعف اعضاء را مرتفع میسازد (راسل ،۵ ،70۵0 ،ص 770۵۔.)770۰
عقل مورد نظر برگسون ،نه هوش است و نه غریزه ،بلکه او به امری فراتر نظر دارد؛ زیرا صفت ذاتی
هوش یا همان عقل متعارف ،عدم فهم یاات است .از نظر او ،هوش تنها با ماده و مادیات سر و کیار

ن (.)Bergson, 2014, pp. 132-140
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دارد که با عادات فکریاش سازگارند؛ نه با یاات و عوارض ذاتی
هوش نمیتواند این معنا را دریابد که نچه وجود ن بالذات و باألصاله منشأ اثر اسیت ،همیان
دیرند است و هر کجا اثری از یاات باشد ،در نجا دفتری گشوده شده که در ن پاوسیته ثیاری از
ّ
زمان به رشته تحریر درمی ید .بنابراین ،موجود زنده همواره در یرکتی اشیتدادی و تجیددی ذاتیی
طور عقل نمیتیوان ادراک
است و نظر به همان نحو یرکت است که یاات را جز به طوری ورای ِ
کرد؛ زیرا متعلق ادراک عقل جز امر ساکن چازی ناست و ّروه ادراک مفاهام کلیی از ادراک امیور
ّ
ذاتا متحرک عاجز است .عقیل واریعبان ،هوشیی اسیت کیه در ّ
تطیور خیالق از یایات پوییایی
میگارد ،تا ظرفات کشف یقایق را بهدست ورد .ایین عقیل کیه مجمیع هیوش و غرییزه بیوده و
ّ
«عقل شهودی» ناماده میشود ،سرچشمۀ جوشش تمام خالراتها ،الهامات و ابتکارات بشیری
است (وال70۵7 ،؛ مهدوی ،ص .)00۵
بنابراین برگسون وجه جمع غریزه و هوش را شیهود میدانید کیه در ن ،شیور و نشیاط یایات
متبلور میشود ،یعنی جوشش یااتی که در غریزه وجود دارد با هوشی که مورتا از سیایت عمیل
فارغ گشته ،درمی مازد .برگسون در جستوجوی شور و نشاط یاات است که تنها به ناری شهود
به ادراک درمی ید و بدون ن ،سایت مادی جهان فهم نشده باری میماند.
 .2شرح نظام اخالقی برگسون

برگسون با دغدغۀ ایاای انسانات و پرورش انسان اخالری در بطن دوران تجدد و فضای مسیموم
ّ
مدرناته ،با چانش مبانی خاص خود ،سار ّ
تحول انسان را از نازلترین مرتبه تا اعال مرتبۀ خالرایت
اخالری ،ترسام میکند .ایمیاژ انسیان بیا عمیل ادراک ،دریچیههای ارتبیاط بیا جهیان خیار را
َ
میگشاید و همان نخستان فعل است که او را از دیگر ایماژهای عالم متمایز میسیازد .انسیان بیا
ّ ّ
طور خالق و یرکت اشتدادی مستمر در بستر یاات با محورییت دیرنید ،از رایود
ررار گرفتن در ت
دست و پا گار اجتماعی رهایی مییابید و بیا ارادهای زاد بیه سیوی تکامیل نهیایی خیود رهسیپار
میشود .تباان مبای انسانشناسانۀ برگسون و شرح کارکرد مؤلفیههای میؤثر در ن ،مسیبوق بیر
شرح و بسق مبح اخالق و بنااد عقالنی ن از دیدگاه اوست .از اینرو ،در ادامه ،به بررسیی دو
وجه از اخالق برگسون و بناادهای ن میپردازیم.
برگسون ،کتاب دو س چ مه اخالق و دین را در اواخر عمر خود ،با توجه به فضیای بحیرانزدۀ
هییدف شناسییاندن اخییالق متعییالی و مؤلفییههای انسییان اخییالقمییدار ،در دو
غییرب و بییا
ِ

✺

 .5 .2اخالق بسته 2و مؤلفههای آن

در نظام اخالری برگسون ،دو نارو یا دو سرچشمه وجود دارد که پاسخگویی انسان بیه هیر ییک از
نها عامل مهمی در شکلگاری شخصات اوست :ناروی نخسیت ،نایروی تحرییک و تشیویق
است که نقشی اساسیی در سیوق دادن انسیان بیه سرسیپردگی تیام در برابیر ریوانان اجتمیاعی و
1. “Morality is a discipline demanded by nature and the task is to reintegrate the human

back in to nature as a whole”.

توضاح اینکه وظافه فالسوف فراهم کردن ابعاد نظری اخالق است تا ثمره ن نظرورزی ،یعنی «اخالق» یاصیل شیود و
ّ
انسان اخالری بهطور عملی با تخلق به اخالق و تأثاری که بر سایرین میگذارد ،نها را به سوی یکی شدن بیا طباعیت ــ
ِ
بهمثابه کل ـ سوق میدهد .برگسون ،طباعت و یاات را در این تعریف به یک معنا به کار برده است.
2. closed morality
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بخش«اخالق بسته» و «اخالق باز» ،تألاف کرده است .بنا به تصریح او ،اییدهها و نظیرات او در
ِ
ّ
اثیر مهیم دیگیرشّ ،
تحیول خیالق ،بسیق و گسیترش مییابنید (.)Lawlor & Moulard, 2016, p. 26
برگسون ،اخالق را در وجه کلی ن اینگونه تعریف میکند« :اخالق ،نظمیی اسیت کیه طباعیت
(یاات) ن را طلب میکند و رسالت انسان این است که بشریت را دوباره با طباعت (یاات) بیه
مثابۀ کل ادغام کند».)Pearson, 2013, p. 513( 1
برای اخالق برگسون دو سایت یا مرتبه میتیوان لحیاظ کیرد .سیایت نخسیت ،بیا نگرشیی
انتقادی سعی در تباان و تشریح اخالق تکلاف کانتی دارد؛ اخالری که بر اساس اصل تکلایف و
ّ
الزامات اجتماعی شکل میگارد و بر هوش ابزارساز متجدد مبتنی است .برگسون ،چنان اخالریی
را «اخالق بسته» خوانده اسیت؛ زییرا ایین نیوع اخیالق از انسیان موجیودی صیرفا تیابع ریوانان
اجتماعی میسازد که به ظاهر ،اخالری اسیت .سیایت دوم اخیالق برگسیون ،مرتبیهای فراتیر از
اخالق اجتماعی است که نهتنها اجتماع انسیانی و کیل بشیریت را شیامل میشیود ،بلکیه ماننید
یاات در تمام عالم هستی ساری و جاری است .این سیایت کیه برگسیون ن را «اخیالق بیاز»
ّ
ناماده است ،بر پایۀ مبانی فلسفی او همچون دیرنیدّ ،
تطیور خیالق ،عقیل شیهودی و … شیکل
اخالق تکلاف چاست؟» انسجام مییابد.
اخالق جایگزین
ِ
میگارد و در پاسخ به این سؤال که « ِ
ِ
بنا براین میتوان با نظر به مبانی دو سایت اخالق ،اخالق بسته را اخالق غریزی و اخالق بیاز را
اخالق عقالنی به معنای شهودی ن دانست.

پرورش دادن انسانی اخالقمدار ـ طبق اخالق تکلاف ـ دارد .ناروی دوم ،اما ناروی جذبه اسیت
که عهدهدار تدارک زمانه الزم برای شکوفایی اخالری انسان در بعد متعالی است.
 .3 .2تکالیف اجتماعی

برگسون ،بح اخالق بسته را با ایساس تکلاف ،الزام و اجباری که همواره از کودکی تا پاییان عمیر
به همراه انسان است ،غاز میکند .از نظر او ،انسان گویی در تمام طول زندگی خود ن طور که بایید
زاد ناست؛ زیرا همواره سایۀ منع یا الزام و اجباری را بر سر خود ایساس میکنید .در دوران کیودکی
ّ
سد بزرگ منع از انجام بسااری از کارها از سوی معلمان و والیدین اسیت و در دوران بزرگسیالی نایز
ِ
یضور این سد از طریق امر بزرگتری به نام جامعه ایساس میشود که به گفتۀ برگسون:
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در مقام مقایسه ،شباه به سازوارهای است کیه پاونیدهایی نیامرئی یاختیههای ن را بیه
یکدیگر پاوند میزند و این یاختهها در سلسله عالمانهای وابسته به یکدیگر ررار دارند
که به خاطر مصلحت کیل از روی طبیع بیه انضیباطی سیر میسیپارند کیه ایتمیاال
فداکاری اجزاء را میطلبد (.)Bergson, 1935, p. 1
به عقادۀ برگسون ،عادات در وجود ما ّ
یس تکلاف را برمیانگازند؛ با این توضاح که تکرار مکرر
ِ
ّ
یس تکلاف نسبت بیه انجیام ن اعمیال را در
اعمالی که به صورت عادات نمایان شدهاند ،نوعی ِ
وجود ما القا میکنند .تکالاف متفاوتی در اجتماع وجود دارند ،امیا فشیار و الزامیی کیه تکلایف
اجتماعی بر انسان وارد میسازد ،در مقایسه با دیگر الزامات عیادات ،بیه ریدری زییاد اسیت کیه
برگسون اختالف درجۀ نها را به معنای اختالف در طباعت نهیا میدانید (.)Bergson, 1935, p. 2
بنابراین ،عنصر اساسی در اخالق بسته یا در اخالق تکلاف ،همان تکلاف اجتماعی است.
برگسون بح را با طرح این پرسش غاز میکند که چرا در مواردی تبعایت از تمیایالت بیرای
اطمانان از انجام دادن تکالاف کافی ناست؟ او با مطرح کردن این سؤال ،به دنبال شناساندن بنایاد
تکلاف در اخالق بسته است؛ زیرا به اعتقاد کانت ،ایساس تکلایف از عقیل نشیأت میگایرد و
تعارض شکاری ماان تمایالت 1نفسانی و عقالنات وجود دارد .تمایالت ،در انسیان شیوبگیر
هستند و باید با عقل مهار شوند ،بنابراین ،بیا تبعایت از عقیل و مهیار تمیایالت نفسیانی ،انسیان
اخالرییی تبلییور مییابیید .اییین نییوع اخییالق کییه عقییل منشییأ و سرچشییمۀ تک یالاف ن اسییت،
1. inclination
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نظر برگسون در مقابل نظر کانت است؛ زیرا به عقادۀ برگسون این امر که در انسیان ،ایسیاس
تکلاف وجود دارد و این ایساس فراتر از تمایالت نفسانی است ،نمیتوانید مبنیای اخیذ بنایادی
عقالنی برای تکلاف تلقی شود .برگسون ،بنااد تکلاف را نه در عقل ،بلکیه در طباعیت جسیتوجو
میکند و به باور او ،یاات در درون خود سایات و مراتب مختلفی دارد که مرتبیهای از ن تمیایالت
و مرتبهای دیگر عقل است؛ بنابراین ،عقالنات و تمایالت از ریشیهای وایید سیر برمیی ورنید کیه
انسان در نهاد ن ایساس تکلاف میکند و این ریشه همان یاات و طباعت است.
 .2 .2نیروی فشار و الزام اجتماعی

1. pressure of prohibition
2. necessity
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از مؤلفههای مطرح در اخالق بسته ،ناروی منع و فشار الزاماتی 1است که بیر فیرد وارد میشیود.
برگسون ،ماان ضرورتی 2که در طباعت برررار است و ناروی منیع در اخیالق ،بیه وجیود دو وجیه
شباهت و تمایز رائل است .وجه نخست نکه اخالق بسته در بناادهیای خیود ،نیوعی نایروی منیع
اخالری است که ما به ن عادت کردهایم  ،درست به همیان نحیوی کیه ضیرورت در عیالم طباعیت
عمل میکند .در عان یال ،منع اخالری و ضرورت طباعی گرچه در ظاهر شباه هم عمل میکننید،
کامال بر وفق یکدیگر ناستند .در طباعت ،روانان انعطافناپذیری یکمفرماست کیه سیرپاچی از
نها امکانناپذیر است ،روانان اجتماعی اما هرچند از ناروی منع عظامیی برخوردارنید ،همیواره
تخطی پذیرند؛ زیرا جامعه را افرادی با ارادههای زاد میسازند (.)Bergson, 1935, p. 4
با اجرای روانان در جامعه نها به عادات تبدیل شده و چهیره اجبیار و الیزام بیه خیود میگارنید.
عادات کم و باش عماق دانست کیه ریشیه
از یک منظر ،یاات اجتماعی را میتوان بهمثابۀ نظامی از ِ
در ناازهییای جامعییه دارنیید .جامعییه ،الزامییات را تعاییان کییرده و بییه صییورت دسییتورات اجتمییاعی
غارشخصی نها را به افراد خود القاء میکند .با وجود ایساس اجبار و الزام در اجیرای ایین ریوانان
که گونهای از فشار خاص به همراه دارند ،افراد جامعه میتوانند از انجام نها سرباز زنند .ریانونی کیه
باان وارعات میکند ،یک چاز است و رانونی که در یکم امر است ،چایز دیگیری اسیت .بنیابراین،
ضرورت طباعی و الزام اجتماعی ـ بهرغم شباهت در کارکرد ـ از نظر اجرایی ،متفاوتاند.

فرد در جامعه ،جامعه در فرد
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فرد اخالری کسی است که تکالاف اجتمیاعی خیود را
با توجه به این نکته که در
اخالق تکلافِ ،
ِ
به نحو ایسن انجام میدهد ،برگسون برای نمایان ساختن پاوند خاصی که مایان مین شخصیی و
من اجتماعی هر انسان وجود دارد ،ابتدا انسان را واجد دو الیه یا پوستۀ ظاهری و باطنی میدانید.
ِ
الیه ظاهری انسان ،همان من اجتماعی اوسیت کیه توسیق ن بیه اشیخاص دیگیر مییپاونیدد و
ِ
هم جنس و مشابه نها میگردد.
در عان یال ،هر فرد انسانی در الیه درونی خود فیردی متمیایز از دیگیران و دارای شخصیاتی
بدیع و ژرف است .برگسون ،پس از باان این توضاحات ،این پرسش را مطرح میکند که « :یا تنها
وسالهای که من یا خویشتن گاه برای وابستگی به امیری اسیتوار نایاز دارد ،همیان اسیت کیه در
بخش اجتماعی شدۀ خود استقرار یابد؟» ( )Bergson, 1935, p. 5برگسیون بیرای پاسیخ بیه پرسیش
ّ
مطرح شده دو جنبه را در مد نظر ررار میدهد :جنبۀ نخست ،همان مشی روم است که اگر با نگیاه
بدبانانه و تحقار و دریغ به زندگی شخصی بنگریم ،چارهای برای اخالری شدن ـ جیز اسیتقرار در
بعد اجتماعی خود ـ وجود نخواهد داشت ،اما ـ به باور برگسون ـ اگر جنبۀ اعتدال رعاییت شیود،
فیردی هیر
به پاسخی مطلوبتر دست خواهام یافت که همان استقرار من اجتماعی در درون من
ِ
ِ
انسان است .بنابراین ،استواری من یا خویشتن گاه ،در همبستگی مایان او و مین اجتمیاعی رریم
ِ
میخورد و به باان او« :تکلافی که ما بسان پاوند ماان دمیزادگان به تصیور میی وریم ،نخسیت،
هر یک از ما را به خودش میپاوندد» (.)Bergson, 1935, p. 6
اخالق کامال اجتماعی کیه بعید شخصیی انسیانها را نادییده میگایرد،
فرض کار مدی یک
ِ
از اساس ،فرضی اشتباه است؛ زیرا یتی اگر در مقام نظرورزی ناز ما تنها در ربال دیگیر انسیانها
ّ
مکلف باشام ،بیشک در مقام عمل در ربال خود مکلفام .این خود از نروست که همبسیتگی و
ویدت اجتماعی زمانی شکل میگارد که انسانها در درون خود ،من گیاه اجتمیاعی را بیر مین
ِ
گاه فردی افزوده باشند؛ هر چند پرورش و رشد من گاه اجتماعی ،پایه و اسیاس تکلایف میا در
ِ
ِ
ربال جامعه است ،اما این پاشرفت و رشد تنهیا زمیانی عملیی خواهید شید کیه میا جامعیه را در
خویشتن خود یاضر و ناظر باابام.
از نظر برگسون ،جامعه سطح خارجی و محاق را در برمیگارد و فرد در مرکز ن وارع میشود.
از مرکز به سمت محاق ،یلقات متحد المرکزی ررار دارنید کیه میدام در ییال بسیق و گسیترش
هرچه باشترند .این یلقات ،همانا اجتماعاتی هستند که افراد به نها تعلق دارند (خانه ،مدرسیه،
شغل و …)؛ هر چه از محاق به جانب مرکز یلقهها پاش برویم ،این یلقهها به تیدریج ،تنیگتر
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میشوند ،اما در عوض پاوسته بر گستره تکالاف افزوده میشود تا جایی کیه فیرد خیود را در برابیر
مجموعۀ نها مییابد؛ بنابراین ،هرچند بیا پاشیروی بیه سیوی مرکیز ،تکلایف عظیام و پاچایده
میشود ،اما بهتر مورد ربول و اجرای فرد ررار میگارد؛ زیرا تکلاف در این نقطیه بیرای فیرد تعیان
یافته و با گرایش بساار عادی او تالری میکند .این گرایش را برگسون همان نقشی میداند که ما در
جامعه ایفا میکنام و ید و رسمش را ناز مورعات و مقام ما در جامعه ّ
معان میکنید .نکتیه مهیم
ن که مادام که در یال انجام تکالاف خود باشام ،مایزان وابسیتگی خیود بیه نهیا را نمییدانام؛
هرچند به محض خرو از این یال ،هستی نهیا را کیامال درک مییکنام،؛ زییرا جنبیۀ مرانیه و
مقاومتناپذیر نها را نظار هر عادت عماق دیگر بهروشنی مییبانام .برگسیون ،بیر ایین اسیاس،
معتقد است که جامعه برنامۀ زندگی روزمرۀ فرد را تدوین میکند (.)Bergson, 1935, p. 9
مقاومت درونی
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اطاعت از تکلاف ،به معنای مقاومت در برابر خیود اسیت و همیان امیر میتوانید لیزوم یضیور
تربات و پرورش در خصوص نافرمانیها و طغاانگریها را در جامعه دوچندان کند .برگسیون در
این موضع ،بحثی را با عنوان «مقاومت در برابر مقاومت» برای تشریح خلطی کیه کانیت در ایین
موضوع مرتکب ن شده است ،پاش میکشد.
به عقادۀ او ،این که گفته میشود :اطاعت ـ در وهلیۀ نخسیت ــ بهمثابیه ییک وضیع تینش و
کشمکش در درون انسان است ،خلق بان یوزههای روانشناسی و اخالق در خصیوص معنیای
«الزام» است؛ زیرا الزام را به دو صیورت میتیوان معنیا کیرد :اول ایین کیه ن را وضیع رامیش و
ّ
یس اجباری کیه بیا ن ریرین
طمأنانهای بدانام که شباه تمایالت است ،به این معنا که در الزام و ِ
است ،یالت رامشی شباه تمایل بیه گونیهای وجیود دارد کیه گیویی فیرد ایین الیزام را بیا تماییل
میپذیرد .معنیای دوم ایین اسیت کیه الیزام را بیه تالشیی رامشبخیش بیرای غلبیه بیر موانیع و
مقاومتهای درونی که بعضا در مواردی ر میدهند ،تعریف کنام و اما ایین تیالش و مقاومیت
درونی برای الزام خود در مقابل مقاومتی که گاهی از خویش در پذیرفتن تکالاف نشان مییدهام،
مربوط به یک مقوله است و ن الزام که خود وضع رامشی شیباه تماییل اسیت از مقولیۀ دیگیری
است ).)Pearson, 2013, p. 515
ایساس طمأنانه ـ از نظر برگسون ـ ایساسی اخالری است و تالش روانیی ،مربیوط بیه علیم
روانشناسی و در وارع ،تنش و کشمکش رویی است که در سطح روانی اتفیاق میافتید .او ایین
خلق روانشناسی و اخالق را ناشی از تمایز مطلقیی در بنایاد اخیالق کانیت میدانید کیه مایان

طباعت تمایل در وجود انسان و تکالاف اخالری او یا ماان همیان مین فیردی و مین اجتمیاعی او
تصور میشود .این در یالی است که برگسون از یکسو من اجتماعی را جزئیی از مین شخصیی
ِ
دانسته و از سوی دیگر ،من شخصی را از بطن من اجتماعی بارون میکشد .الزمۀ چنیان بیاوری
طباعتا این است که برگسون بخشی از اخیالق را اصیالتا ذاتیی و درونیی انسیان دانسیته و انگیارۀ
گرایش ذاتی انسان به امور غار اخالری را از اساس نفی کند .به عقادۀ برگسون ،این تصیور کیانتی
از تکلاف ـ به عنوان امری خشن و در تقابل با تمایالت انسان ـ از باور او به عدم امکیان برریراری
رابطه ماان تکلاف و تمایل و وجود تنش هماشگی ماان نها ناشی میشود.
امر تنجیزی
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یال ،باید به این نکته پرداخت که در چه زمان و به چه معنا تکلاف ابتدایی ـ بهصیورت ییک امیر
تنجازی ـ جلوهگر میشود؟ 1از نظر برگسون ،امر مطلقا تنجازی طباعتی غرییزی دارد ،بنیابیراین،
هر ردر فعالات عقالنی یک موجود عارل باشتر شکل غریزی بیه خیود بگایرد ،امیر و فرمیان نایز
تمایلش به شکل تنجازی فزونتر میشود .چنان فعالاتی را که ابتدا عقالنی است و سپس در خق
تقلاد از غریزه میافتد« ،عادت» مینامند و لزوما نارومنیدترین عیادات بهتیر بیه تقلاید غرییزی
میپردازند ( .)Bergson, 1935, pp. 15-16با این یساب ،تکلاف زمیانی بیه شیکل امیر تنجایزی ر
مینماید که از در مدن به تصور عقل و توجاه شدن با دالیل عقالنی سرباز زند.
از نظر برگسون ،هر تکلافی در بطن خود متضمن معنای زادی است و یک موجود ،تنهیا ورتیی
ایساس اجبار میکند که ذاتا برخوردار از ارادهی زاد باشد .در این ماان ،نچه جنبۀ الزامی دارد ،وجود
ّ
تکالاف است ،اما این وجوب و الزامی که در تکلاف ر نموده ،از نجا که در صدد محقیق سیاختن
اهدافی چند در زندگی است ،عقل ،انتخاب و در نتاجه اراده زاد را ایجاب و ارتضا میکند.
برگسون ،جامعۀ بستۀ مبتنی بر اخالق بسته را تنها شامل جوامع طباعی که تحت کنترل غریزهاند،
ندانسته و یتی جامعۀ متمدن امروزی را ناز به نحوی یک جامعۀ بسته لحاظ میکند .جامعه نماینیده
تکالاف اخالری است که خود َمحمل الزامات و ایجابیات اجتماعیانید .سرچشیمه ایین تکیالاف
اجتماعی غریزۀ ابتدایی جامعه در هر شکلش برای انسجام و بقاسیت .بنیابیراین ،غرییزۀ اجتمیاعی
موجود در بطن تکالاف اجتماعی ،همواره ناظر به جامعۀ بسته است ).(Bergson, 1935, pp. 20-21
 .1امر تنجازی ،یعنی فرمان و دستور رطعی بدون این که به دنبال دالیل ن باشام؛ «باید ،زیرا که باید».
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 .3 .2اخالق گشوده و مؤلفههای آن

برگسون ،صرف اخالق تکلاف را برای انسانسازی و شکلگاری اخالق برتر کافی ندانسیته و بیه
همان خاطر به عرصۀ دیگری پای مینهد که به گفتۀ وی ،سایت «اخیالق مطلیق» ییا «اخیالق
1
بسق به تمام معنیا در جیان دمیی اسیت و بسیی
کامل» است .این نوع از اخالق که گشودگی و ِ
فراتر از روانان غار شخصی ،به نوعی اثربخشی یک جذبه را دارد« ،اخالق گشیوده /بیاز »2نامایده
میشود (.)Bergson, 1935, p. 23
الگوهای اخالقی

حدود اخالق گشوده

یدود اخالق باز ،ن را تنها به جامعه انسانی محیدود نمیکنید و یتیی نایروی
برگسون در تعاان
ِ
ّ 3
محرک چنان اخالری را امری نوعا متفاوت و واالتر از نوعدوستی /دیگرخواهی متجددانه که به بیاور
او ،چازی جز روی دیگر سکه خودخواهی 4ناست ،میداند .توضاح ن که در زمانیه متجیدد ،مایان
1. reduce morality
2. open morality
3. altruism

 .4نقطه ثقل خودگرایی ( )egoismتوجه ویژه به منفعت شخصی انسان است و این امر جایی مطیرح اسیت کیه رفتیار دمیی
بتواند ررابتجویانه و در اصطکاک با منافع دیگران باشد .برای مطالعه باشتر ،نک :عزیزی علویجه ،701۹ ،ص .7۵۵
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اخالق باز در منش و سیارۀ انسیانهای ممتیازی همچیون انبایاء بنیاسیرائال ،فرزانگیان یونیان،
ّ
ّ
ردیسان و… تجسم یافته و در پاروی از فردی نمونه یا یک اسوۀ اخالری محقق میشیود؛ افیرادی
که به تعبار برگسون« :کارشان هست کردن بود است و هستی در وجودشان خیود بانیگ ،صیال و
نداست»).(Bergson, 1935, p. 24
الق باز ،الگو وارع میشوند ،همانا افرادی هسیتند کیه میا پاوسیته در
شخصاتهایی که در اخ ِ
درون خویش سلوک اخالری خود را به معرض رضاوت نها نهاده ،از سرزنشهایشان برییذریم
و از تأیادهایشان به خود میبیالام .از نظیر برگسیون ،نچیه تأثارپیذیری و فرمیانبرداری از اسیوه
اخالری را در وجود یک انسان نهادینه میسازد ،مال درونی او به تشابه رمانی خویش به ن اسیوه
اخالری است .این مال ،موجد صورتی از یک شخصیات رمیانی بیدیع از خیود فیرد بیرای او و
سوقدهنده او به جانب استقبال مشتارانه از این صورت نو در جان خویش است.
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فالسفۀ صایب نظر در یوزه فلسفۀ اخالق ـ در باب سرچشمه یسن و ریبح اخالریی ــ دو نظرییه
عمده مطرح اسیت :گروهیی اخیالق را در خودخیواهی ،ریشیهیابی کیرده و ن را اخیالق منفعیت
مینامند و گروهی دیگر ،اخالق را در یس بشر دوستی یا نوعدوستی ریشهیابی میکنند (سلحشیوری،
 ،70۵0ص  .)7۵7هرچند فالسوفان اخالقگرای متجدد ،عمدتا از موضع دوم یمایت میکننید ،امیا از
نظر برگسون ،نوعدوستی مورد نظر ایشان به هاچ وجه از صالیات الزم برای مسیتقر شیدن در بنایاد
اخالق برخیوردار ناسیت؛ زییرا اگرچیه نوعدوسیتی مطرحشیده در دوران تجیدد خیود را در مقابیل
خودخواهی ررار میدهد ،دراقا به دلال ماهات واکنشی خود ،در اصل ریشیه در همیان خودخیواهی
انسان دگرخواه متجدد ـ در وارع ـ از خویشتن خیویش
ادعا شده در موضع اول دارد و بر این اساسِ ،
در گریز بود و برای فرار از خود است که به دیگردوستی روی می ورد .چنان فردی از بیاطن خیود بیه
چازی غار از خودخواهی که از ن در گریز است ،معرفت نداشته و در نتاجیه ،هرگیز بیه درک ارزش
خوددوسیتی
ذاتی خود نرساده است .یاصل ن که از نظر برگسیون ،چنیان دگرخیواهی منقطیع از
ِ
ممدوح را نمیتوان به عنوان موضوع و ّ
محرک اخالری کامل و انسانسیاز دانسیت .برگسیون ،انگیاره
اخالق بشردوستانه ـ به شریی که گذشت ــ را بسیاار وسیاع و دارای اثیرات پراکنیده دانسیته و هیم
از اینرو ،مبنا ررار دادن ن برای عمل را به نتاجهای جز سردرگمی و ابهام نازدودنی فرد در باب هیدف
نهایی و غایت رصوای تالش خود نمیداند (.)Pearson, 2013, p. 515-516
اخالق باز برگسونی اما نهتنها کل سایت بشیریت را در برگرفتیه ،بلکیه یتیی از ن نایز فراتیر
ِ
میرود .به عقادۀ برگسون ،یدود این اخالق را میتوان رابلتعمام بیه تمیام موجیودات ،گااهیان،
یاوانات و … دانست .چنان اخالری یتی میتواند بدون هاچ متعلقی نایز موجیود باشید؛ زییرا
صورت این اخالق چنان افق وساعی را در بر دارد که متعلق بیه هیاچ محتیوای خاصیی ناسیت؛
«کسی که متصف به اخالق باز است ،همواره خارخواه است ،یتی اگر هاچ موجودی نباشید تیا
به او خارخواهی کند» (.)Bergson, 1935, p. 26
ٔ ا
عاطفه خالق

اخالق باز بر خالف اخالق بسته که خیود را از طرییق عیادات ،تکیالاف و الزامیات و فشیارهای
اجتماعی به انسان تحمال میکند ،از طرییق عواطیف و ایساسیات در انسیان شیکل میگایرد.
به عقادۀ برگسون ،دو نوع عاطفه وجود دارد :عاطفهای که ثمیرۀ ییک تصیور و ییا صیورت ذهنیی
است؛ یعنی ایساسی است که میتواند متمثل شود و در وارع ،تمثل یک متعلق یا تصوری اسیت
که به دنبال یک فکر یا انگاره ّ
متصور پدید می ید .نتاجه ن کیه یالیت محسیوس در ایین عاطفیه
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1. emotion

واژه عاطفه از ریشه « »emovereبه معنای جنبش و یرکت ،سوق دادن و وادار کیردن مشیتق شیده و بیهطیورکلی معیرف
مجموعهای از محرکات ،رفتارها ،یاالت و تجربااتی مانند ترس ،خشم ،یسادت ،دوست داشتن ،شادی و  ...اسیت
(گلمن ،701۹ ،ص .)۵۰این مجموعه از محرکات را یاالت هاجانی ناز گوینید و ییاالت هاجیانی بیه ن دسیته از
یاالت اطالق میشود که به صورت طباعی شدید باشند و تجارب ردرتمندی هستند که بیا ایساسیات متفاوتانید.
در متون نظری ،سعی میشود تا ماان عواطف و هاجانات و خلقهیا فیرق گذاشیته شیود و خلیق بیه عنیوان عواطیف
پراکنده با شدت کم و در زمان طوالنیتر معرفی می گردد (پورافکاری ،7 ،70۵۹ ،ص .)۰۵7

2. sentiment
3. sensibility

 .4با توجه به اینکه در فارسیی معادل متمایزی برای« »sensationیا « - »sensibleدر مقابل « - »feelingبهمثابیه عواطیف
یا پدیدههای روانی واکنشی به َ
مدرکات یواس ـ که دال بر نقش تعاانکننده بیدن و انیدامهای ن در یصیول گروهیی
خاص از تجارب است ـ وجیود نیدارد ،دو واژه «ییس و ایسیاس» بیه نحیو علیالبیدل در ایین خصیوص بیه کیار
میروند (یاجیعلیاورکپور ،70۵7 ،ص .)۰۹۰
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تصور بی گیوارا ییا خیوراکی لذییذ ،ایسیاس
کامال زادۀ یالتی عقالنی است؛ مانند زمانی که با ِ
تشنگی یا گرسنگی به انسان دست میدهید .ایین ایسیاس را میتیوان زادۀ نیوعی تصیور ذهنیی
دانست؛ زیرا این تصور پاش از شکلگاری ایساس وجود دارد.
موجید و فریننیدۀ
اما عاطفۀ نوع دوم که نهتنها زادۀ تصور یا یالت عقالنیی ناسیت ،بلکیه خیود ِ
تصورات است ،نوعی ایساس منحصربه فرد است کیه مقیدم بیر هیر تصیور بیوده و در ذات خیود
دربردارندۀ تصورات و علت وجودی نهاست؛ همچون زمانی که یک هنرمند رطعیهای موسیاقی را
خیود هنرمنید را
می فریند که از عمق جان او نشأت گرفته و پاش از اثربخشی در دیگران ،ابتدا وجود ِ
متأثر میسازد .به باور برگسون« ،به هر موساقی نو ،انفعاالت نفسانی تیازهای ملحیق میشیود و ایین
انفعاالت ،در همان موساقی و به یاری همان موساقی فریده میشوند» (.)Bergson, 1935, pp. 30-38
برگسون ،ماان «عاطفه»« 1،انفعال نفسانی» 2و «یساسات» 3تفیاوت رائیل اسیت .عاطفیه در
معنای مورد نظر او ،یالت برانگاختگی و نوعی عماق از لرزش و هاجان در جیان انسیان اسیت،
4
اما انفعال نفسانی و یساسات ،جنبشی سطحی و گذرا هستند.
تأکاد اکاد برگسون بر تمایز مایان ایساسیات در اخیالق بیاز و فلسیفۀ اخیالق ایساسیی از
ّ
ن روست که بر خالف رویه اخالق اخار در خصوص ایساسات ،عاطفۀ خیالق میورد نظیر او،
رابلات متبلور شدن در رالب تصورات را داراست ،نه این که خود برگرفته از نها باشد .نتاجه ایین
تفاوت از نظر برگسون ن که هر چند انسان در اخالق ایساسی لذتی را ـ که متمرکز بر رفاه فیرد و
جامعه است ـ کسب میکنید ،امیا بهجیت و سیرور وارعیی در او یاصیل نمیشیود؛ بهجیت و

سروری که مولد یرکت به سوی تکامل و تعالی خواهد بود (.)Bergson, 1935, pp. 30-38
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برگسون ،مبدأ فرینندگیهای عظام هنری ،علم و تمدن را عاطفه نوع دوم کیه بسترسیاز ُّ
تکیون
اخالق باز است ،میداند .این عاطفه از طرفی در رالب انگازه ،عقل را به عمل وامییدارد و اراده را
ّ
به ثبات و پایداری تشویق میکند و از طیرف دیگیر ،زاینیدۀ اندیشیه و خالرایت اسیت و خیود را
کفایت میکند .در عاطفه و ایساس نوع اول ،جنبشیی سیطحی یاصیل میشیود کیه نتاجیهای
پراکنده داشته و به جنبش و یرکت جزئی دمی میانجامد .در مقابل اما عاطفه نوع دوم که شور و
غوغایی به پا خاسته در ژرفنای وجود دمی است ،اثری یکپارچه و انقسامناپذیر در او فرییده و بیه
یرکت و جهتمندی کلی او منتهی میشود.
عاطفه نوع دوم را میتوان ایجاب و الزام به فرینندگی دانسیت ،امیا ایجیاب و الزامیی معیان و
مشخص؛ مانند عاطفهای که یک اثر عظام دراماتاک در ما برمیانگازد .این عاطفه پاش از نکیه
جان ما را تحت تأثار ررار دهد ،در جان مؤلف خود اثر گذاشته است .ایجاب و الزامی که در ایین
ّ
مد نظر است ،ررین زادی بوده و چنان بر یسب تمایل شخصی تباان میشود که فیرد
نوع عاطفه ِ
خواهان هاچگونه مقاومتی در برابر ن ناست.
ِ
آزادی و طریق اخالق باز

ّ
در وجود رهبران اخالق باز ،نچه باشتر از هر امر دیگری تجلی مییابد ،ایساس « زادی» است.
ایساسی که فراتر از لذت و بهزیستی اجتماعی و یتی تمام ن چازهایی است که عمیوم میردم را
به خود مشغول میکند .نها ـ با تسلام و تفویض جان خود ـ نخست ،ایساس رامش و سیپس
وجد و شور دارند .غایت مطلوب در این اخالق ،فراروی از تمام پاوندهای مادی است که انسیان
را به زندگی روزمره گره زده است .به نظر برگسون« ،اگر ررار باشد که انسان وسایل سیایش و رفیاه
موجود در خانه خود را در سفر ناز با خود بردارد ،این وسایل بیه صیورت بیاری دسیت و پیاگار و
مزایم درمی یند» (.)Bergson, 1935, pp. 39-40
طریقی که اخالق باز ،برای عرضۀ خیود بیه جانهیای مسیتعد و میاده برمیگزینید ،تنهیا راه
سفارش و توصاه ،موعظه و تعلام ناست ،بلکه باید مفاهام واالی ن بیه منصیۀ ظهیور در ینید تیا
انسانها را به یرکت در ورند (.)Bergson, 1935, p. 40
نمونه کامل انسان متخلق به اخالق متعالی ،همچون پاامبری الهی واجید ادراک و ایساسیی
است که از مجرای جان او به پاشگاه خدای تعالی او میگارد و سپس از این مقیام بیه نیزد نیوع
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انسان باز میگردد« :در خداست که ما انسانهای دیگر را دوست مییداریم» (

Bergson, 1935, pp.

ٔ
 .2 .2مقایسه دو اخالق

ّ
مد نظر خود ،نخست ،اخالق متعارف ن زمیان را کیه
برگسون برای معرفی اخالق برتر و متعالی ِ
همانا اخالق تکلاف است ،تباان میکنید 1.او در تبایان اخیالق تکلایف کیه بیا در نظیر داشیتن
مؤلفههای تکلاف ،الزام ،فشار اجتماعی ،عادات و … ن را «اخالق بسته» مینامد ،دو جهیت را
دنبال میکند؛ او از سویی به اخالری نظر دارد که ناکار مدیاش با توجه به ثمراتی که او در جهیان
 .1الزم به ذکر است انواع نظریههای اخالری از ررن باستم و پس از جنگ جهانی دوم  ،بسق و گسترش یافتنید .در زمیان
برگسون ،تفکر غالب در اخالق همان اخالق تکلافی بود که با ظهور کانت انسجام کامل یافت.
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ّ
) 40و این در وارع ،همان عاطفۀ خالری است کیه در انسیان اخالریی ظهیور کیرده و او را از تمیام
موانع مادی زاد می سازد ،بهگونهای که از این پس برای این چنان جان وارسیته اساسیا میانعی در
کار ناست؛ نه ن که رسالت او پاوسته رفع موانع موجود بر سر راه خویش است .اگر در این وجیه
از اخالق ژرفتر بنگریم به این نکته نائل خواهام شد که ورتیی جیانی موانیع میادی را نمیبانید،
در وارع ،خود را ررین اصل زندگی ایساس میکند.
ثمرۀ اخالق باز :در گسترۀ اخالق باز ،انسانهایی ممتیاز ظهیور میکننید کیه خیود را بیا تمیام
انسییانها خویشییاوند میداننیید .چنییان انسییانهایی مرزهییای گییروه و جامعییه را درنوردیییده و بییه
همبستگی طباعی در اجتماع اکتفا نمیکنند ،بلکه با بهره جستن از طاران عشق به عرصۀ بشیریت
روی مینمایند .به نظر برگسون ،ظهور هریک از این جانها همچون خلق نوعی جدیید از انسیان
خواهد بود که منحصر به فرد است .بدین ترتاب هر یک از این جانها نمایندۀ مریلهای از تطی ّور
ّ
یااتاند؛ «عاطفۀ خالری که برانگازندۀ این جانهای ممتاز بوده و همیان طغایان شیور و شیوق
یااتی است که اطراف این جانها را فرامیگارد و این جانهای شافته پرتو تش شوری را که هرگیز
خاموشی ندارد ،منعکس میکنند» (.)Bergson, 1935, pp. 80
در اینجا دیگر مسئلۀ الزام و ایجاب اجتماعی مطرح ناست ،بلکه نچه مقاومتناپیذیر اسیت،
جذبهای است که نظار فشار و الزام ناازی به تباان ندارد .به عبارت دیگر ،درسیت همانگونیه کیه
الزام و اجبار تحمال شده توسق عادات را بی چون و چرا میپیذیریم ،همچنیان از جذبیه عاطفیه
ّ
خالری که منتهی به تعالی جان است ،مشتارانه استقبال میکنام.

از چنان اخالری مشاهده میکند ،کامال برجسته و مشخص شده و باید نقایص و کمبودهای ن ـ
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در ید توان ـ برطرف شود و خطاهایش مرتفع گردد .از سوی دیگر اما هدف برگسون از ایین امیر
بسترسازی برای معرفی سطحی متعالی از اخالق است که بنااد و مکمل و پوشیشدهندۀ اخیالق
تکلاف بوده و با امکانات بیبدیل خود میتواند انسان را به سعادت غایی نائل سازد.
برگسون به دنبال نشان دادن ضعفی است که در نظیام اخالریی متجیدد کیه عمیده نظرییههای
اخالق وظافه را در بر میگارد ـ بیهطور انعطافناپیذیری ــ وجیود دارد .از نگیاه برگسیون ،نکتیۀ
اساسی در این نظریهها محوریت عقل خودبنااد و انکار بعد مابعدالطباعیه اسیت .او اخیتالف دو
نوع اخالق مطرح شده را در طباعت و نه در مرتبۀ ن دو میداند و به عبارت دیگر ،اختالف نهیا
در مبانی و سرچشمهها ،یاطۀ عملکرد ،نوع مخاطبیان و نحیوۀ عرضیه و ارائیۀ مسیائل اخالریی
است .هدف اصلی در اخالق تکلافی ،یفظ کل جامعه است با در نظر گرفتن مؤلفیههایی ماننید
الزامات و ایجابات اجتماعی ،عادات و تکالاف ،لذت همبستگی اجتمیاعی و ،..امیا در اخیالق
شور و شوق ،ناازی به تعاان هدف یا ترسام کمال بیرای سیوق دادن انسیان بیه تیالش و یرکیت
بهسوی ن ناست؛ زیرا در این سایت ،صرف گشودگی روح و جان نسبت به وارعات کافی است
و در وارع ،در بهجتی که برای فرد از یرکت و تعالی جان خود یاصل میشود ،امری فراتر از یک
انفعال نوعدوستی و ایساس سعادت سطحی وجود خواهد داشت.
برگسون به درت پرورش دو نوع جان را در بطن دو نوع اخیالق میورد بحی ترسیام میکنید؛
جانی که ن را ـ متناظر با اخالق بسته ـ «جان بسته»نامایده و شیاوۀ رفتیار ن را متضیمن ییالتی
میداند که در ن یالت ،ماان امر فردی و امیر اجتمیاعی نمیتیوان تمیایزی رائیل شید و سیمت
و سوی تمام اخالراات این جان همان سمت و سوی اخالق تکلاف و محتوی الزامات اجتماعی
است .جان دیگر اما ـ از نظر او ـ جان بیاز و گشیودهای اسیت کیه بیا عبیور از مرزهیای عیادات
اجتماعی ،خود الگویی تمام و کامل از اخالری متعالی است (.)Bergson, 1935, pp. 25-26
اخالق باز ،میتیوان گفیت کیه اخیالق تکلافیی هیر ریدر
در باان تفاوت ماان اخالق بسته و
ِ
غار شخصیتر و به روای طباعی یا همان غرایز و عادات یااتی نزدیکتر باشد ،کاملتر است ،اما
اخالق باز با بسق وجودی و پاروزی بر طباعت (عادت و غریزه) با برانگاختن انسان توسق شیوق
و طلب ،نارومندتر میشود .در اخالق بسته ،ناروی تحرییک و تشیویق منشیأ اخیالق اسیت و در
اخالق باز ،ناروی جذبه .به اعتقاد برگسون« ،فشار و الیزام اجتمیاعی» و «طایران عشیق» دو جلیوۀ
مکمل زندگی هستند .زندگی به طور کلی در راه یفظ صورت اجتمیاع بیه عمیل میپیردازد؛ همیان
صورتی که وجه مشخصه انسان است ،اما همان زندگی به مدد افراد برجسیتهای کیه نماینیدۀ ّ
تطیور
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از همان سر غاز تفکر فلسفی تا ظهور کانت ـ چه در غرب و چیه در مشیرق زمیان ــ ریوۀ عقیل
نظری ،بنااد روۀ عقل عملی لحاظ شده است .پاش از کانت و بیا ظهیور تجربیهگرایان ،عقیل کیه
نتوانسته بود یدود معرفت انسان را بهخوبی تعاان کند ،به بنبست رسیاد و در مقابیل شیکاکات
افرادی همچون هاوم از جایگاه وارعی خود تنزل یافت و تسلام تجربه و زمایش شد .کانت بیرای
اعادۀ یاثات از عقل و با این سؤال که عقل در یوزۀ شیناخت و معرفیت تیا چیه انیدازه میتوانید
تأمانکننده کلات و ضرورت شناخت باشد ،اردام به تعاان یدود معرفت کرد .او عقیل نظیری را
به رواعد علمی و ریاضی عالم فنومنها یا همان جهان محصور به مقوالت پاشیانی و محکیوم بیه
جبر مطلق محدود کرد و کوشاد تا نشان دهد که چگونه این عقل فراتر از سایت پدیدارها گرفتیار
تعارضات یل ناشدنی خواهد شد (هارتناک ،70۵۰ ،ص 7۰۔ )00و اما کانت ،در ییوزۀ عقیل عملیی،
ّ
مهمترین سرمایۀ وجودی انسان را که بر اساس ن میتواند خویشتن وارعی خود را تحقق بخشید
و به سعادت اخالری دست یابد« ،اراده» معرفی کرد .در عان یال ،عقل عملی در اندیشۀ کانیت،
به دناای نومنهای ناپدیدار و جدا افتاده از عالم پدیدارها محدود شد (سالاوان ،7010 ،ص .)۵70
بدین ترتاب بود که شکافی ژرف و ناپامودنی ـ در اندیشه کانت ـ ماان عقل نظری و عقل عملیی
یاصل شد .در عان یال ،جایگاه بیسابقهای که عقل عملی در ّ
تعانبخشی بیه انسیانات انسیان در
تفکر کانتی یافت ،زمانۀ چرخش نسبت ماان عقل نظری و عقل عملی و تقدم یافتن دومی بیر اولیی
در سایت اندیشه را فراهم ساخت .در چنان فضای فکری یاکم بر جهان غرب کیه از ییک سیو
«اراده» خصاصۀ بناادین انسان معرفی میشد و از سوی دیگر ،مادهگرایی پس از مارکس بیا غلبیۀ
لمان بر فرانسه تفکر غالب ن دوران بود ،معرفت انسان هاچ جایگاه خاصی نداشت؛ زیرا انسیان
تودهای ماده لحاظ میشد که تمام یاثاات وجودیاش رابل فهم بود .بدیهی اسیت کیه در چنیان
فضایی ،مسائلی چون خدا و روح «ترشیحات مغیز» نامایده شیود و در کشیمکش مایان علیم و
اخالق ،هم از یک طرف ،اخالق به سانی کناری رفته و هم از طرف دیگر ،عقل نظری صیرفا بیه
مثابه یک انتزاع محض و بریده از عرصه عمل لحاظ شود (برگسون70۹1 ،؛ باانی ،ص ۵۔.)۰
ماراث بر جای مانده برای برگسون ،نسبتی از بان رفته ما بان عقل نظری و سایت عمل بیود و
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این مسئله ،برگسون را بر ن داشت که شکاف ماان عقل نظری و عقل عملی را ترمام کند تا از این
رزی عقالنی پاوند دهد .بدین منظور ،الزم بیود
طریق ،بتواند اخالق را با سایت شناخت و نظرو ِ
سیایت
عقل را در فضای ماشانزده دوره متجدد ایاا کند تا نسبتی دوسیویه مایان ییوزۀ نظیر و
ِ
عمل برررار شود.
در اندیشۀ برگسون ،سه واژۀ کلادی غریزه ،هوش و عقل اهمات بساار دارند ،اما باید تصیریح
کرد که همواره ماان این سه واژه ـ ورای همبستگی و ریشیۀ ذاتیی نهیا ــ تفیاوت و تمیایز بسیاار
است .به عقادۀ برگسون ،یاات و طباعت ،زندگی نوع انسان را همانند جوامع یایوانی بیه شیکل
اجتماعی طرایی کرده است ،اما تمایز اصلی اجتماع انسانی با جوامع یاوانی در بعید «تعقلیی»
انسان است .پس ،در جوامع انسانی یفظ یاات جامعه به مکاناسمی شبه عارل واگذار میشیود.
به نظر برگسون «عقل» (هوش) همان «غریزه» تکاملیافته است که در انسان ،وظافه ابزارسازی و
اخیالق بسیته میورد بررسیی
برطرف کردن نقص ضعف اعضاء بدن را بر عهده دارد .عقلی که در
ِ
ررار میگارد ،هوش تکناکی و ابزارساز است؛ عقالنات محضی که ــ بیه عقایدۀ برگسیون ــ بیا
ویژگیهای خود ،راهی به ادراک یقاقت اصال ندارد .او از همیانرو ،عقالنایت میورد بحی را
تلویحا «عقل» مینامد (ابراهامی دینانی ،7011 ،ص .)Bergson, 1935, p. 19; ۵۵
اما عنوان غریزه در جامعه انسانی جای خود را به مجموعیهای از عیادات میدهید و تنهیا امیر
الزامی همان یفظ جامعه است .چنان الزامیی را برگسیون «تکلایف اخالریی» مینامید .از نظیر
برگسون ،یاات این پاشبانی را داشته که اجتماع انسانی به میدد عقیل ،از نیوعی توسیعه و بسیق
محدود برخوردار شود؛ بسطی که بر اساس ساختار طباعت طرایی شده است و تا جایی امکیان
پاشروی دارد که ساختاری را که از طباعت گرفته ،محفوظ بدارد (.)Bergson, 1935, p. 24
اخالق باز و جانهای پذیرای این
به عقاده برگسون ،همواره یالت واسطی ماان اخالق بسته و
ِ
اخالقها وجود دارد که همان گسترۀ عقل است .اخالق بسته ،مادون عقل است و اخیالق پوییا و
اخالق بسته ،مطلوب طباعت اسیت و اخیالق بیاز زادۀ نبیوغ انسیان .وجیه
توانمند ما فوق عقل.
ِ
مشخصه اخالق بسته مجموعهای از عادات نزد انسانهاست که متنیاظر بیا برخیی از غراییز نیزد
اخیالق بیاز شیوق،طلب و شیهود و
یاوانات است .چنان اخالری البته ،مادون عقل است ،امیا
ِ
ّ
اخیالق پوینیده نایز هیر نیوع
عاطفه خالق بوده و همانگونه که ویدت دربرگارنده کثرات است،
ِ
عقالناتی را در برمیگارد.
در این ماان ،هوش ابزارساز در مرز بان اخالق بسته و اخالق باز ررار دارد .اگیر انسیان از پالیۀ
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سکون خود رها گردد ،اما به سرمنزل اخالق باز نرسد ،در ررارگاه عقل ررار دارد .چنیان فیردی کیه
ماان دو مقام متورف شده ،در نظر برگسون الزاما در منطقۀ تأمالت محیض اسیتقرار یافتیه اسیت.
چنان فردی از ن لحاظ که به مقام نخست خود اکتفا نکرده و به مقام دوم نایز نرسیاده اسیت ،در
مادان وارستگی عقل که نامی از فضالت است ،به عمل میپردازد.
مقام واسق ماان اخالق بسته و اخالق باز ،مختص به «عقل محیض» اسیت؛ عقلیی کیه بیه
خود خویش محصور است و از نظر چنان عقلیی ،موضیوع یایات «علیم ییا
عقادۀ برگسون ،در ِ
تأمل یا نظر» است .مشخصۀ بارز این عقل ،ناظم بودن در مواردی است که بخشیی از ن میادون
عقل و بخشی مافوق عقلاند (.)Bergson, 1935, pp. 47-48
بنابراین ،در سطح واسق ماان اخالق بسته و اخالق باز ،ندا و صال جای خود را بیه عبیارات و
رضایای عقل محض میدهند و نتاجه این امر ،رابل سنجش و مقایسهپذیر شدن عناصر اخالریی
است؛ بهصورتی که مسائل اخالری با درت و صرایت باان مییشیوند و بریسیب روش ،ییل و
فصل میگردند .انسان در این جایگیاه کیه میتیوان ن را بیاالتر از جایگیاه جامعیه یایوانی و ــ
بهاصطالح برگسون ـ فروتر از بارگاه یزدان ناماد ،رادر میشود که یاات اخالری منطبق بر یایات
عقالنی را سامان دهد (.)Bergson, 1935, pp. 47-48
برگسون ـ در تباان جایگاه عقل نسبت به عاطفه ـ معتقد است که عاطفه نوع اول ،مادون عقیل
است و در یاطۀ کار روانشناسان ررار میگارد ،اما عاطفه نوع دوم مافوق عقل است .واژه «عقل»
دو کارکرد در فلسفه برگسون دارد؛ عقلی کیه وظافیۀ فهیم و بحی و ربیول ییا رد کیردن مسیائل و
در نهایت ،انتقاد کردن از نها را بر عهده دارد و عقلی که مبتکر و مخترع بوده و گسیترۀ فعیالاتش
محدود به مسائل نظری محض نمیشود .بنابیراین ،عاطفیه نیوع نخسیت میادون عقیل نظیری و
ابزارساز و استنباطگر است و عاطفه نوع دوم ،مافوق ن (.)Bergson, 1935, p. 30-38
برگسون ـ در مقام تباان نسبت عقل محض با اخالق باز ـ نخست ،نفوذ عقل یاضیر و نیاظر
در وجود انسان را در ساخت مفاهام ارزشی همچون شرافت و یاثات انسیانی ،تنهیا و صیرفا در
اخالق غار شخصی میداند ،اما به این نکته که فصل ّ
مماز انسان از دیگر موجودات در ّروه تعقیل
بوده و ناز به اینکه رطعا ارزشی واال و رابل دستاابی برای عقل دمی در کار است ،توجه دارد ،امیا
به تباان این امر میپردازد که چرا این ارزش بهطور مطلق فرمانروایی میکند و چگونه میردم را بیه
اطاعت از خود وامیدارد؟
باید به این نکته ناز توجه کرد که در ورای عقل محض ،انسیانهایی هسیتند کیه بشیریت را بیه
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سمت الوهات میخوانند و بدین ترتاب ،مهر و نشانۀ خاصۀ خدایی را بر پاشیانی عقیل میزننید.
این انسانها «ما را از فشار و الزام جامعه وارعی که بدان تن میسپاریم ،جدا میکنند و بیه جامعیۀ
رمانی میبرند» (.)Bergson, 1935, pp. 53
بنابراین ـ از نظر برگسون ـ عقل محض که مشخصۀ بارز ن استدالل کیردن و ارامیۀ برهیان
است« ،عقلی که منحصرا به نام خود ،افادۀ مرام میکند (عقل خودکفیا)» ( )Bergson, 1935, pp. 73و
خود را بنااد تمام امور دانسته و به ّ
توهم خود۔بناادی ،دیگر سایات وجیودی انسیان را بیه یاشیاه
میراند 1،نمیتواند بهتنهایی ما را به ارزشهای واالی اخالری رهنمون گردد و برای رسیادن بیه
مرتبۀ خاص اخالری نااز به اخالری فراتر از اخالق عرضه شده توسق عقل ،به ماان می ید.
به نظر برگسون ،بر پا ساختن اخالق بر بنااد عقل صوری و محیض توسیق فالسیوفانی انجیام
میشود که منطقگرای محضاند ،یعنی به عقایدۀ نهیا در هیر ییک از موضیوعات و بیرای کیل
بشریت ،منطق با سندیت کامل دارای اعتبار است .او منکر نقش مهیم منطیق در نظرییهپردازیها
ناست ،اما میگوید« :نتاجه این مطلب ن ناست که ما مکلفام همواره سلوک خیود را موافیق بیا
منطق کنام» (.)Bergson, 1935, pp. 74
اخالق باز بر بنااد عقالنات ،از سویی هوش ابزارساز و عقیل اسیتداللی زمانیۀ
برگسون ،در بنای
ِ
خود را شایستۀ این مقام اخالق نمیداند و از سوی دیگر ،ناگریز از جنبیههای اساسیی و کارکردهیای
اخالق بسته بهرهگاری میکند .بنابراین ،او با نظیر بیه مبیانی فلسیفۀ
انکارناپذیر همان عقل در بح
ِ
ّ
ّ
خود ،عقل را در فرایندی تکاملی در تطور خالق و یرکت جوهری ،2با غریزه پاوند میدهد .هیوش،
شور و پویایی یاات را که غریزه در خود نهفته دارد ،گرفته و به یاات شعور و گاهی میدهد و ثمیرۀ
این پاوند ،تبدیل عقل بحثی به عقل شهودی است .بنابراین ،عقالناتی در بنااد اخیالق متعیالی ریرار
ّ
میگارد و سرچشمۀ خالرات و فرینش اخالری میشود که از سنخ همان مقوله باشد .چنیان عقلیی
که مجمع هوش و غریزه است «عقل شهودی» ناماده میشود و میتواند صایبان خیود را از تمیامی
راود رها ساخته و درهای گاهی مابعدالطباعی را به روی انسان بگشاید (.)Mille, 2011, p. 380
 .1همانگونه که شارح فلسفه برگسون معتقد است« :به علت افراطی که در دوران روشنگری اتفاق افتاد و ّ
تورمی که عقیل
در این دوران پادا کرد ،باع شد تا ایساسات و عواطف تا سر ید امور واکنشی که همواره وابسته به متعلقی هسیتند،
فروکاسته شود» (.)Pearson, 2013, p. 516
 .2الزم به ذکر است ،برگسون ناز به نوعی به یرکت جوهری رائل است؛ هرچند این دیدگاه تفاوتهای مبنیایی بیا دییدگاه
مالصدرا در بح یرکت دارد .برای مطالعه باشتر ،نک.(Bergson, 2014, ch.1) :
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برگسون ،با ّ
تحول مبانی اندیشۀ خود و گام نهادن به طوری ورای اطیوار گذشیتگان ــ در مبایی
نظری و عملی ـ توانست شکاف عماق ایجاد شدۀ ماان یوزۀ نظرورزی و گسترۀ عمل اخالریی را
ترمام کند .بنابراین ،نقطه عطف در نظام فکری برگسون ،پاوند دوبارۀ عقل نظری و عقل عملی در
ساری کامال عقالنی و در بستر جهان یقاقی اسیت .برگسیون ،پاونید ایین دو ییوزه را در تبایان
اخالق گشوده و به چالش کشادن اخالق تکلاف محور شرح و بسق میدهد.
به اعتقاد او ،نچه در این ماان نمود مییابد ،بازگشت بیه ایین نکتیه اسیت کیه زنیدگی انسیان
نمیتواند محدود به نوعی زندگی روزمرۀ ماشانوار باشد و هدف واالتری از خلقت انسان در کار
است و بعد دیگری ورای بعد مادی انسان وجود دارد .بعدی که به سایت دیرند پوییا و متحیرک،
متعلق است و ارتضائات و لوازم خاص خود را برای سار تکاملی به سمت غایت مطلوب ،طلیب
میکند .از جمله ناازهای این بعد ،پرداختن به مبای ارزشیی و فضیالتی اسیت کیه زمانیههای
تخلق انسان به اخالق برتر را فراهم میکند .از اینرو ،برای نال انسان به چنان سیایتی ،غرییزه و
هوش ابزاری کفایت نمیکند و هرچند در کسب معرفت و تولاد علم برای زندگی سیانتر بسیاار
تعاانکننده است ،اما راهی به یقاقت نخواهد داشت.
با نظر به مبانی فلسفۀ برگسون ،از سویی عقل به معنای هوش ابزارسیاز  ،نمیتوانید بیه
یقاقت راه یابد و از سوی دیگر ،انسان ناازمند تکامل بعید غارمیادی خیود نایز هسیت.
ّ ّ
تطور خالق  ،باید در یرکتی اشتدادی و روبه جلو که در بسیتر دیرنید
بنابراین و طبق اصل
اتفاق میافتد  ،روۀ هوش ابزارساز رابلات تبدیل شدن بیه ابیزاری بیرای کشیف یقاقیت را
به دست ورد .در این سار ،عقل متوجه یاات شده و از ن ،بعد پویایی و زنیدگانی را میگایرد و
یاات ناز از عقل ،شعور و گاهی را به عاریت میبرد .در ایین دادوسیتد ،عقلیی کیه پوییا شیده،
مجمع غریزه و هوش گشته و به ن «عقل شهودی» گویند .بنابراین ،شهود از جمع هوش و غرییزه
ایجاد میشود و این اتفاق زمانی ر میدهد که غریزه ،نماینیدۀ سیایت ّفعیال و زاینیدۀ طباعیت
باشد و هوش از ن هوش مادی ابزارساز فاصله بگارد.
این عقل در سایتی از یاات متولد شده و از بعد طباعی ن فراتر رفته و بیه مرتبیهای میرسید
ّ
که میتواند متعلق خود را به نحو بیواسیطه دریابید و بیا بیرانگاختن عاطفیه و خیالق کیردن ن،
ّ
فرینندگی داشته باشد .عقل شهودی همان منشأ صیدور خالراتهیا و فرینشهیای مختلیف در
تمامی زمانههاست؛ از اخالق گرفته تا هنر ،علم ،فلسفه و… .
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َ
ّ
همان خالرات ،خالق تمدنهای ماندگار و تمام شاهکارهای عیالم هسیتی میشیود .در ایین
سایت است که انسان ـ با رسادن به مرتبۀ فرینندگی بیا ارادهای زاد ــ بیه او بهجیت و سیرور
یقاقی دست مییابد .برگسون ،با ترسام این روند تکامل عقل ،از طرفی بنااد عقیل را در یایات
ّ ّ
ررار میدهد و از طرف دیگر ،با ّ
تطور خالق در عرصۀ هوش ،ن را به مرتبیهای میرسیاند
تحول و
که سرچشمه و منشأ تمام فرینشها در یوزههای گوناگون نظری و عملی میگردد.
بنابراین ،با توجه به ترسام سار ّ
تحول هوش بیه عقیل شیهودی ،میتیوان بنایاد عقیل نظیری را
عقل عملی دانست؛ زیرا با شکوفایی عقل و بساطت تام ن ،جوشش تمیامی علیوم ،نظرییههیا و
اکتشافات علمی اتفاق خواهد افتاد.
بنابراین ،زندگی اخالری به معنای زندگی عقالنی است ،امیا منظیور برگسیون از «عقالنایت»
معنای متداول و متعارف زمانه او یا همان عقالنات عصر روشنگری ناسیت .از نظیر او ،هرچنید
عقالنات عصر روشنگری امری منسجم و خود ۔ بنااد بوده و در نوع خود با کارکردهیایی کیه دارد،
ارزشمند است ،اما خطر این عقل که بهعنوان طراح عملکرد انسان و بنااد اخالق تکلاف معرفیی
میشود ،این است که میتواند تصمامات و ّناات انسان را در رالبی اتوماتاکوار ریختیه و او را بیه
انسانی ماشانی تبدیل کند .به عقادۀ برگسون ،این نحو اخالق برای انسیان کیافی ناسیت و گرچیه
انسان با عمل طبق چارچوب این نوع عقالنات ،ممکن اسیت کیامال اخالریی شیناخته شیود ــ
چنانکه فردی با پاروی هماشگی از روانان راهنمایی و رانندگی ،میتواند عنوان فیرد اخیالقمیدار
به خود بگارد ـ اما خود ن فرد نمیتواند انسان اخالری با اخالق متعالاه و سعادتمند باشید؛ زییرا
اخالری بودن ،صرف عمل کردن به شاوهای خودکار ناست ،بلکه اخالری بیودن ،یعنیی از عمیل
خود با اختاار و زادی تمام لذت بردن و به فرینندگی اخالری رسادن.
ّ
اخالق عقلمحور او این است که اوال عقل متجدد،
بنابراین ،نکته اصلی نقد برگسون به کانت در
ِ
ِ
نمیتواند بنااد اخالق و مصدر تکالاف باشد و ثاناا ،کامال برخالف نچه ایین عقیل ادعیا میکنید و
غروری که نسبت به دیگر سایات وجود انسان دارد ،خود بر بناادهای طباعی استوار است.
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