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  چكيده
 مسـئله  ايـن  بـه  زيـادي  فيلسوفان. است زمان مسئلة فلسفه تاريخ مهم مسائل از يكي

 را زمان كه است فيلسوفي نخستين برگسن ما روزگار در ترديد بدون ولي اند، پرداخته
 فلسـفة  تـوان  مي حق به را او فلسفة كه طوري به است، داده قرار بررسي مورد جد به

 بـه  و زمـان  شـهود  را آن پايـاني  و آغـازين  نقطة و خود، فلسفة اساس او. ناميد زمان
  .داند مي ديرند شهود تر دقيق عبارت

: كرد اشاره رويكرد دو به توان مي زمان خصوص در برگسن دوئاليستي سنت مطابق
 اول رويكرد بر تأكيد با نوشتار اين مؤلف. شناختي معرفت رويكرد و متافيزيكي رويكرد

 در زمـان  حقيقـت  بيان رسد مي نظر به اگرچه سازد، روشن را زمان حقيقت تا كوشد مي
 در زمان آوردن با زيرا دارد، منافات برگسن تفكر ماهيت با و نيست ممكن مفاهيم قالب

  .ستانيم مي آن از است آن ذاتي كه را استمرار و ديمومت مفاهيم چنگال
 دهـد؛  مي شرح را ايجابي و سلبي نكتة دو زمان خصوص در برگسن كلي طور به
 گذاشـته  فرق مكان و او ميان اگرچه و نيست، مستقل مفهومي زمان، كه اين سلبي نكتة
 رواني و روحي امري زمان كه اين ايجابي نكتة. است يكي مكان با درواقع ولي شود مي

 درواقع و مستقل، است واقعيتي زمان معنا اين به. نامد مي ديرند را آن برگسن كه است
  .است واقعيتي هر اساس و اصل

  .انگاري دوگانه زمان، وجدان، ديرند، برگسن، :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 هاي انديشه در اجمالي سير با. است بوده فلسفه مهم مسائل از يكي تاكنون ديرباز از زمان

                                                                                                 

  fathtaheri@yahoo.com ) ره(المللي امام خميني  استاديار گروه فلسفة دانشگاه بين *
  17/7/1392: تاريخ پذيرش ،17/1/1392 :تاريخ دريافت
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 توان يم خوبي به هايدگر و وايتهد، شوپنهاور، شلينگ، كانت، آگوستين، ارسطو، افالطون،
 از معاصر و جديد دورة فيلسوفان نزد تنها نه آن تبيين و زمان از پرسش كه دريافت
 مسئلة. است بوده نيز پيشين فيلسوفان عنايت مورد شود، يم محسوب اساسي هاي پرسش
 مسائل از است، بوده فيلسوفانعالقة  مورد فقط كه فلسفي مسائل برخي برخالف زمان،
 بدون انسان و است زمان گرو در آدمي حيات رسد يم نظر به ؛هاست انسان همة اساسي
 دغدغة نوعي به ها انسان همة بلكه فيلسوفان تنها نه رو اين از. كند زندگي تواند نمي زمان
 سقراط از پيش متفكران آراي اجمالي مرور با. اند بوده آن فهم و توجيه پي در و داشته زمان

 كه طوري به ،است يافته تري بيش اهميت روز به روز زمان به توجه كه يابيم درمي تاكنون
 ترديد بدون. دهد نمي تشكيل زمان جز چيزي را اخير فيلسوفان از برخي فلسفة اساس
 وي. است هايي فلسفه چنين زمرة در بيستم، قرن شهير فيلسوف برگسن، هانري فلسفة
 شهود تر دقيق عبارت به و زمان شهود را آن پاياني و آغازين نقطة و خود فلسفة اساس
 كانون در را ديرند شهود صراحت با هايش نامه از يكي در و 2داند، يم) duration( 1ديرند

 محوريت با اگر او آراي از تلخيصي هرگونه كه شود يم متذكر و دهد يم قرار خود تعليمات
 دهد يم قرار اعتراضات از انبوهي معرض در را آن و انجامد يم آن تحريف به نباشد ديرند

)Bergson, 2002: 366-367.( اساساً او و است زمان واقعيت برگسن متافيزيك اصل اولين 
) Kolakowski( كالكوفسكي گفتة به. داند يم ممكن آن رهگذر از فقط را حقيقتي هر درك
 و دارد گفتن براي نكته يك فقط بزرگي فيلسوف هر كه بپذيريم را برگسن ادعاي اين اگر

 فلسفة كه بگوييم توانيم يم ببريم كار به خودش فلسفة خصوص در را نكته همين بخواهيم
 همين). Bogue, 2003: 12( نيست زمان جز واقعيت كه شود يم خالصه عقيده اين در وي

 در او بخش الهام و افتد يم مؤثر دلوز تفكر گيري شكل در كه اوست انديشة در زمان اهميت
 ساز فيلم تاركوفسكي آندري با رأي هم كه طوري به شود، يم سينما خصوص در اكتشافاتش
 شالودة نقاشي، در رنگ و موسيقي در صدا چون هم زمان، دارد يم اعالم روس برجستة
 سينماي برخالف مدرن، سينماي دلوز عقيدة به). Deleuze, 1989: 288( شود يم سينما

  3.دهد يم قرار اصل را زمان دانست، يم فيلم اساس را حركت كه كالسيك
 الكسـاندر  فسـور وپر كـه  طـور  همان ،اند پرداخته زمان بحث به زيادي فيلسوفان اگرچه

 بررسـي  مورد جد به را زمان كه است فيلسوفي نخستين برگسن ما روزگار در است مدعي
 فلسفة توان يم حق به را او فلسفة كه طوري به ،)Alexander, 1920: 1/ 44( است داده قرار
. اسـت  ممكـن  زمـان  خصـوص  در او انديشـة  فهم رهگذر از فقط برگسن فهم. ناميد زمان
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 برگسـن . اسـت  زمان از او خاص تلقي شود يم وي از قبل متفكران از او تمايز باعث چه آن
 ايـن  كـه  پيشـين  متفكـران  و نيسـت  جريان و استمرار جز واقعيت كه دهد نشان خواهد يم

. انـد  شـده  بزرگ اشتباهي مرتكب اند كرده لحاظ مجزا و ساكن اموري صورت به را استمرار
 امتـداد  بـا  ديرنـد  خلـط  ديگـر  عبـارت  به و زمان از آنان نادرست تلقي همين وي، باور به
)extensity(، توالي )succession (زماني هم با )simultaneity(، كيفيت )quality ( كميـت  بـا 
)quantity (معضـالت  از بسـياري  نتواننـد  تا است شده سبب مكان با زمان كالم يك در و 

  .كنند حل را بدن، و نفس رابطة و آدمي اختيار قبيل از فلسفي،
 كه اسپنسر، نجومي زمان نقد با زمان خصوص در را خويش شاعرانة شبه نظرية برگسن

 the immediate( وجدان واسطة بي معلومات كتاب در بار اولين براي بود، او پيرو زماني خود

data of consciousness (آزاد ارادة و زمان عنوان با بعدها كه )time and free will (انگليسي به 
 حافظه و ماده كتاب در بدن و نفس نظرية طريق از عقيده اين. كند يم مطرح يافت، انتشار

)matter and memory (مابعدالطبيعـه  مقدمـة  يعنـي  او بعـدي  مهم آثار در و شود يم دنبال 
)an introduction to metaphysics (خالق تحول و )evolution reativec (بـه . يابـد  يمـ  بسط 

 كتاب همين بزرگ نماي خالق تحول درواقع. است برگسن اثر ترين مهم اول كتاب معنايي
 بر را كبير عالم ديگر عبارت به و فردي، نفس حيات به نظر با را عالم كتاب اين در او. است
 كه تفاوتي همان عمدتاً هم حافظه و ماده كتاب در. كند يم تفسير) انسان( صغير عالم اساس
 بيرونـي  نفس و روح يا دروني نفس ميان وجدان واسطة بي معلومات دوم فصل در برگسن

). Stewart, 1911: 212( شود يم بررسي تفصيل به و يابد يم بسط كند، مطرح شده مكاني يا
 و كنـد  يم آغاز بيروني پديدارهاي و رواني حاالت ميان تمايز از خويش اول اثر در برگسن
 ويژگـي  كـه  درونـي  امـري  مثابـة  به را زمان دهد يم نسبت اول امور به صرفاً را تغيير چون
 عمـل  يك مستلزم حقيقي زمان تجربة وي عقيدة به گيرد؛ يم درنظر است وجدان و آگاهي

 و درونــي صــرفاً چيــزي و خودآگــاهي پديــدار زمــان، نتيجــه در و اســت ذهنــي تركيــب
 اثـر  ايـن  در رو ايـن  از. است مكان صرفاً خارجي واقعيت مقابل، در. شود يم شناختي روان
 تغييراتـي  برگسـن  بعـدي  آثار در اما. است شناختي روان بحث يك معنايي به زمان از بحث
 امـور  از اعـم  را، جهـان  و دهد يم نسبت نيز خارجي اشياي به را زمان او و شود يم حاصل
 بـر  تـوان  نمي را واقعي تغييرات كه كند يم تأكيد و داند يم زماني سره يك بيروني، و دروني
 مطـرح  را سـؤال  ايـن  حافظـه  و مـاده  در او. كرد تبيين صرف مكاني و كمي مفاهيم اساس

 در طـور  همين داد؟ نسبت خارجي اشياي به توان نمي را ديرند يا واقعي زمان آيا كه كند يم
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 ديرنـد  فاقد خارجي اشياي اگر كه است معتقد و داند يم جهان ذاتي را ديرند ،خالق تحول
 ذهني كيفيتي ديرند، كه دارد وجود خطر اين بدانيم وجداني اي پديده صرفاً را ديرند و باشند

 اول اثـر  بـه  معطـوف  تر بيش ما توجه مقاله اين در حال هر در. شود تلقي صرف نمودي و
  .است وجدان واسطة بي معلومات يعني وي،

  
  رويكرد دو. 2

 در كـه  برآننـد  كالكوفسكي مانند برخي ؛اند دانسته دوئاليستي فلسفة نوعي را برگسن فلسفة
 نظريـة  اسـاس  بـر  هـا  آن از يكـي  كـه  دارد وجـود  ناسـازگار  فلسفة دو برگسن هاي نوشته

 شناسـي  جهـان  نظريـة  اساس بر ديگري و دهد يم قرار مكان مقابل در را زمان خودآگاهي،
 خـالف  بـر  برگسن فلسفة نيز راسل عقيدة به). Bogue, 2003: 12( ماده مقابل در را حيات
 و حيـات  يعنـي  جداگانه بخش دو به را جهان او زيرا است ثنوي گذشته هاي دستگاه غالب
 كامالً آزاد ارادة و زمان در ويژه به موضع اين). 1082/ 2: 1365 راسل،( كند يم تقسيم ماده

 كميـت، ـ   كيفيت مكان،ـ   ديرند: اند معروف برگسن هاي دوگانه دلوز گفتة به. است مشهود
 ادراك،ـ   يادآوري ماده،ـ   حافظه كثرت، نوع دو مستمر، غيرـ   مستمر متجانس،ـ   نامتجانس
 اشاره ها اين به مدام خويش مهم آثار در برگسن. آن مانند و عقل،ـ  غريزه انبساط،ـ  انقباض

 او دوئاليستي ذوق از برد يم كار به خود هاي كتاب باالي سطر در كه عناويني حتي و كند يم
 طـور  همان برگسن، دوئاليستي ظاهراً تفكر رغم به). Deleuze, 1991: 21-22( دارد حكايت

 بـه  دوئاليسـتي  اساسـاً  را او فلسـفة  كـه  بسياري تصور برخالف دهد، يم نشان هم دلوز كه
 از حـاكي  حافظـه  و ديرند مانند مفاهيمي دانند، مي متناقض گاهي حتي و كلمه منفي معناي
 تفكـر  از ناشـي  خطـرات  از نيـز  خـود  برگسـن . اوسـت  تفكر در انسجام و وحدت نوعي

 زمـان،  آگـاهي،  طـرف  يك در كه دوئاليستي نظام يك او عقيدة به زيرا. بود آگاه دوئاليستي
 مناسـب  نـه  دهد يم قرار را كميت و مقارنه جامد، مكان، ديگر طرف در و كيفيت، و توالي
 آزاد ارادة و زمـان  در اگرچه برگسن رو اين از. تجربي علوم مناسب نه و است شناسي روان
 كنـد  يم ياد بيروني و دروني يعني واقعيت از حوزه دو هاي ويژگي عنوان به مكان و زمان از
 زمان بحث وي كه گاه آن تمايز اين شناخت، توان يم ديگري از مستقل را ها آن از هريك كه
 حافظـه  و مـاده  آغـاز  در او. شود يم برطرف كند يم مطرح حركت با نسبت در را مكان و

 از و گرفت، درنظر خود خودي به را نظام دو اين از هريك توان نمي چرا كه دهد يم نشان
 كنـد  حـل  اي گونـه  بـه  را دوئاليسـم  مشـكل  تـا  كوشـد  يمـ  كتاب همين پايان در رو اين
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)Lindsay, 1911: 115-117 .(دو ميـان  تمـايز  از نـه  متعـارف  دوئاليسـم  مشكالت او عقيدة به 
 :Bergson, 1919( دهند پيوند هم با را ها آن توانند نمي كه شود مي ناشي اين از بلكه اصطالح،

 راه توانـد  يم ديگر طرف از محض حافظة و طرف يك از محض كاادر نظرية« ولي ،)297
 در). ibid: 236-37( »سـازد  همـوار  كميـت  و كيفيـت  و ممتـد،  و ناممتد ميان آشتي براي را

 بـا  او دوئاليسـم  ،)ibid: vii( خوانـد  يم دوئاليست صراحت با را خود برگسن هرچند نتيجه
 اسـت  آن شـكل  ترين پيچيده او، دوئاليسم است؛ متفاوت بسيار آن منفي معناي به دوئاليسم

 و گـر  روشـن  دوئاليسـمي  بـه  آلـود  وهم دوئاليسم از را وي كند يم اختيار او كه طريقي زيرا
 زاينـده ) pluralism( پلوراليسـمي  و دوئاليسـم  نهايتـاً  و ،تر متعالي) monism( مونيسم سپس

  ).Bogue, 2003: 12( رساند يم
 رويكرد: كرد اشاره رويكرد دو به توان يم وي فلسفة در برگسن، سنت همين مطابق

 مانند برگسن، اصلي مسئلة مابعدالطبيعي رويكرد در. شناختي معرفت رويكرد و مابعدالطبيعي
 بايد را چيز چه و چيست واقعيت. است واقعيت چيستي بيان مابعدالطبيعه، متعاطي هر

 جز چيزي را جهان درواقع و جهان، مقوم را زمان برگسن كه جايي آن از دانست؟ واقعي
 رويكرد در برگسن. است حقيقي زمان تبيين رويكرد اين در او هدف ،داند نمي زمان

 اصيل واقعيت اگر. دهد يم قرار بررسي مورد را واقعيت شناخت نحوة شناختي معرفت
 به اشاره با جا اين در وي شناخت؟ توان يم چگونه را آن نيست، حقيقي زمان جز چيزي
 يعني آن واسطة بي دريافت را اصيل واقعيت شناخت روش يگانه تحليل و شهود هاي دوگانه
 شيء درون به طريق آن از فرد كه است عقالني دلي هم نوعي شهود از منظور. داند يم شهود
 بيان قابل غير نتيجه در و فرد به منحصر و واحد آن در كه چيزي با را خود و يابد يم راه

 متعلق با كه است بينشي و ،واسطه بي حضوري علم شهود بنابراين. سازد يم منطبق است
 و آن ميان كه عناصري به شيء يك شهود، برعكس تحليل، در اما. است يكي تقريباً خود
 حقيقي زمان جريان شهود). Bergson, 2007: 5( شود يم تحويل است مشترك ديگر اشياي

 مفاهيم به نيست چيزي استمرار جز كه را حقيقي زمان تحليل و كند يم واكاوي را ديرند يا
 تحليل موضوع و است، ديرند يا حقيقي زمان شهود موضوع. سازد يم منحل مجزا و ساكن
 و علم تقابل كه جاست همين از. است يافته مكاني صورت كه است زماني يا مكان

 اما تحليل؛ از ناشي كارهايي و است عقل كار علم« زيرا نمايد يم رخ مابعدالطبيعه
 »كند يم كسب شهود از را اش زندگي و است شهود بر مبتني يا است، شهود مابعدالطبيعه

 و كند يم حاصل ماده با تماس در را خويش طبيعي رشد عقل). 217/ 9: 1384 كاپلستون،(
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 ت،اس حيات فهم عدم در آن ذاتي صفت رو اين از. است سازگار ماديات و ماده با فقط
  .است مابعدالطبيعه حقيقي روش و دارد سروكار حيات با كه شهود برخالف
 و شـود  يم نظر صرف 4شناختي معرفت رويكرد از آن، موضوع به توجه با مقاله، اين در
 نويسـنده . گيرد يم قرار توجه مورد مابعدالطبيعي رويكرد بر تأكيد با زمان به مربوط مباحث

 اگرچـه  سـازد،  روشـن  است، ممكن كه جا آن تا را، زمان حقيقت تا كوشد يم مقاله اين در
 برگسـن  تفكـر  ماهيـت  با و نيست ممكن مفاهيم قالب در زمان حقيقت بيان رسد يم نظر به

 دريافت، توان يم خويشتن تجربة طريق از فقط را زمان حقيقت برگسن نظر به. دارد منافات
 و ستانيم يم آن از است، آن ذاتي كه را، استمرار و ديمومت مفاهيم چنگال در آن آوردن با و
 جاي به زمان توصيف در برگسن كه روست همين از. مانيم يم عاجز آن حقيقت دريافت از

 تلخـيص  امـر  همـين  و كند، يم استفاده اشارات و تشبيهات، كنايات، از تر بيش برهان، اقامة
  اما،. سازد يم دشوار را او فلسفة

 چشـيد  بايـد  تشـنگي  قـدر بـههم   كشــيدنتــواناگــررادريــاآب
  

  آگاهي و ديرند مسئلة. 3
 نيز برگسن. است واقعيت تبيين مابعدالطبيعي نظام هر اساسي مسئلة شد اشاره كه طور همان

 خـود  وجـود  به مقصود اين براي او. دارد اي دغدغه چنين مابعدالطبيعه متعاطي يك مثابة به
 بـدون  داريم آن از را شناخت بهترين و اطمينان ترين بيش كه وجودي چون شود يم متوسل
 صـوري  و خـارجي  تـوان  يم كه داريم مفاهيمي اشيا همة از زيرا ماست، خود وجود ترديد
 بـه  اگر). 25: 1371 برگسن،( است ژرف و دروني خويشتن از ما ادراك كه حالي در شمرد
 و درسـت  شـرط  و قيـد  بـي  را آگـاهي  آغازين معلومات بايد چرا كه شود ضااعتر برگسن
 ايـن  از نـاگزير  به باشد، كه هرچه ،اي فلسفه هر چون« گفت خواهد پاسخ در بدانيم واقعي

 احسـاس  از كنـيم،  انكـار  يـا  بپـذيريم  را آن خـواه  اختيـار،  از بحث در. آغازد يم معلومات
 اي واسـطه  بي آگاهي از انديشيم يم حركت به اگر. كنيم يم آغاز داريم آن از كه اي واسطه بي
 چيـزي  يگانـه  معلومات كه اين خالصه...  طور همين و آغازيم، يم داريم تغييرپذيري از كه

 عزيمت آغازين نقطة بنابراين). Chevalier, 1928: 124( »پذيرد يم آغاز در هركسي كه است
 خودآگاهي تجربة تحليل واقعي وجود تبيين و مابعدالطبيعه اساسي مسئلة حل براي برگسن

 طريق از توان يم اطمينان با كه است اي ويژه مورد تجربه اين وي، عقيدة به. است خويشتن
  .دريافت را) to exist( »موجودبودن« واژة دقيق معناي آن تحليل



 137   طاهري فتح علي

  

 رهنمـون  مسـئله  حـل  به را ما كه دارد هايي ويژگي چه و چيست وجدان يا خودآگاهي
 تغيير در وجدان. است آن سياليت و ثباتي بي وجدان، هاي ويژگي ترين مهم از يكي شود؟ يم

 جريـان  شود نمي متوقف هرگز كه آهنگي با كه تغيير از است فرايندي وجدان است؛ دائمي
 از است عبارت تغييركردن و است تغييركردن وجودداشتن خودآگاه موجود يك براي. دارد
 مدام خلق بلكه نيست ميان در تكراري هيچ وجدان در. خويش دائمي آفرينش و شدن كامل
 سـرد،  يـا  گـرمم  روم، يم ديگر حالتي به حالتي از« كه يابم يم خويش وجدان در من. است
. انديشـم  يمـ  چيـزي  بـه  يـا  نگرم يم اطرافم به ،كنم نمي كار يا كنم يم كار غمگين، يا شادم

 بـه  وجـودم  كه است تغييراتي همگي آن مانند و تصورات، ،ها خواست ،ها احساس تأثرات،
 »كـنم  يمـ  تغييـر  وقفـه  بي من بنابراين. سازد يم ملون ترتيب به را آن و شود يم تقسيم ها آن
)Bergson, 1911: 1.(  

 براي تالش. است زمان فعل ظهور و تجلي تغيير درواقع. است زمان مستلزم تغيير حال
 بـه  حداقل ،بودن آگاه لذا. است تناقض مستلزم و بيهوده زمان از نظر صرف با تغيير تعريف
 بـه  كـه  جايي تا وجود، پس. يابد يم معنا زمان در بودن با صرفاً آگاهند، ها انسان كه معنايي
 از ما فهم رو اين از. است زماني ماهيتش اساساً شود، يم مربوط وجدان و خودآگاهي ةتجرب

  .شود رهنمون زمان فهم به را ما تواند يم خويشتن
  

  وجدان حيثيت دو. 4
 ذوق مطـابق  برگسـن، . پرداخـت  وجـدان  تـر  دقيـق  تحليل به بايد زمان، حقيقت فهم براي

 مـن  به توان يم آن از كه دهد يم تشخيص متمايز حيثيت دو وجدان در خويش، دوئاليستي
 و ظـاهري  صـرفاً  مـن  دو اين ميان تمايز. كرد ياد تر ژرف يا حقيقي من و بيروني يا ظاهري
 كه است اساسي چنان تمايز اين باشيم؛ يافته دست آن به انتزاعي تفكر از كه نيست صوري
 را واري اندام واحد ديگر يك در متقابل نفوذ طريق از حقيقي من عميق حاالت شود يم گفته

 فقـط  ظـاهري  مـن  كـه  حالي در است، آزاد ارادة مقر و واقعي شخصيت همان كه سازد يم
 هـر  در او كـه  اسـت  عميـق  اختالف همين اساس بر. است تصورات تداعي و تجمع محل

 مـن  و اسـت  ضـرورت  قـانون  تـابع  كه سطحي و ظاهري من: برد يم نام من دو از شخص
 عبـارتي  بـه  و خـارجي  تصـوير  مثابـة  بـه  را اول من برگسن. است آزاد كه اساسي و واقعي
 را خـود  آگاهي بنابراين). Bergson, 1960: 231( داند يم دوم من اجتماعي و مكاني نمايش

 از و مستقيم غير نحو به گاهي و واسطه بي و ميمستق نحو به گاهي: نماياند يم صورت دو به
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 معموالً و ايم مواجه آن با اوقات تر بيش كه است مني آن بيروني من. مكاني اي واسطه طريق
 از و دارد سـروكار  مـن  ايـن  بـا  فقـط  نيز كانت شناخت اصول و مقوالت. شناسيم يم را آن

 چشـمانمان  است كافي من اين تجربة براي. يافت دست حقيقي من به توان نمي ها آن طريق
. آوريـم  يـاد  بـه  را پيشـين  تجـارب  برخي يا بنگريم، خويش اطراف جهان به و كنيم باز را

 حيـات  مرهـون  وجـودش  هرچـه  خالصه و معاني، تداعي خاطرات، ادراكات، ،ها احساس
 كم ديگر يك با من اين حاالت ارتباط. دارد تعلق من اين به ماست عملي و منطقي، طبيعي،

 كند يم احضار را ديگر تصور تصوري كه معنا اين به است، اتفاقي و ماشيني نحو به بيش و
ـ  به نيز اين و رودخانه صورت پل از ما تصور مثالً. دارد اشاره آن به و  صـورت  خـود  ةنوب

 خاطر به اند آمده گرد جا آن در تعطيل روز يك گذراندن و تفريح براي كه را جمعيتي تجمع
 وجـود  اختيار و آزادي احساس آگاهي اين حاالت در كه رسد مي نظر به رو اين از. آورد مي

 بيروني ديگري با مقايسه در هريك ،سازند مي را واحدي كل هم با اگرچه حاالت اين. ندارد
 حاالت اين. اند كرده اشغال را گوناگوني جاهاي كه شوند مي ناشي اشيايي نظم از زيرا است
 اجزايـي  از كه بيروني، من بنابراين. متمايزند عددي حيث از آنند از برگرفته كه اشيايي مانند

 يعنـي  نظـم  ايـن  هـاي  ژگـي يو واجـد  است، مكاني نظم با تماس محصول كه يافته تشكيل
 كنيم مي زندگي خارج جهان براي تر بيش ما« من اين در. است عددي تمايز و بودن خارجي

 »بگذاريم تأثير تا پذيريم مي تأثير تر بيش و بينديشيم، تا گوييم مي سخن تر بيش خود، براي تا
)ibid .(ايـن  حاالت ميان نهادن فرق با زيرا شود يم ما عايد تري بيش نفع من اين از ظاهر به 

 هـا  آن معنايي به و داد ها آن به ثابت نام حاالت، اين ثبات عدم رغم به توان يم كه است من
 قـرار  واقعي من كردن خراب و سطحي خطر در ما كار اين با اما. بخشيد تجسم و عينيت را
 شـده  افكنده مكان در و است زمان فاقد كه مني يعني واقعي، من از اي سايه به و گيريم، يم

  .ورزيم يم غفلت واقعي من از تدريج به و شويم يم خرسند است،
 به را ما تواند نمي ظاهري من تحليل برگسن عقيدة به كه شود مي آشكار فوق مطالب از

 كـه  گفتـيم  ايـن  از پـيش  زيـرا . شود رهنمون »موجودبودن« درست معناي و زمان حقيقت
 بـا  آشنايي پس نيست حقيقي زمان در ظاهري من چون و بودن، زمان در يعني موجودبودن

 يعنـي  آگاهي ديگر حيثيت بايد بنابراين. رساند نمي حقيقي زمان شناخت به را ما آن ماهيت
  .كرد بررسي را تر ژرف و حقيقي من

 راحت چندان تر ژرف و حقيقي من فهم برگسن عقيدة به چيست؟ حقيقي من ويژگي
 در ما. دريافت توان مي عميق نگري درون طريق از و فراوان كوشش با فقط را آن و نيست
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 كه اموري مثابة به را خويش دروني حاالت كه بيابيم گونه اين را خود توانيم يم صورتي
 گونه اين را خود كه لحظاتي البته. كنيم ادراك هستند شدن حال در دائماً و اند حيات واجد

 عالقة بيروني من و بدني تجربة به كه است اي گونه به ما طبيعت. است نادر يابيم يم
 يعني اول من به غالباً ما. شود مي ادراك تر كم حقيقي من نتيجه در و ،دهد مي نشان تري بيش
 قرار واقعيت جاي به را) symbol( نماد رو اين از و ايم كرده عادت خويش خويشتن ساية
 الزامات براي بيروني من زيرا ؛نگريم مي نماد دريچة از را واقعيت بگوييم يا ،دهيم مي

. آيد مي كار به تر بيش گوييم مي سخن آن با كه زباني براي ويژه به و اجتماعي زندگاني
 به توان مي خويش نگاه اصالح با اما. روست همين از نيز آزادي و اختيار نداشتن احساس

 بهتر را من اين ها آن حصول با كه كند مي اشاره شرايطي به برگسن. يافت توجه حقيقي من
 كاسته بدني فعاليت از خواب هنگام در زيرا رؤياست، ها اين از يكي. دريافت توان مي
 اندازه را ديرند اگرچه حال اين در. كند مي تغيير اشيا با ارتباط سطح نتيجه در و شود مي
 پس در كه مني از شرايطي چنين در. يابيم درمي را آن گذر و كنيم مي حس را آن ،گيريم نمي
 خواب عالم به منحصر حقيقي من ادراك. داريم واسطه بي اي تجربه است پنهان خارجي من

 در نهفته عميقاً من اين ظهور و داشت، اي تجربه چنين توان مي نيز بيداري عالم در و نيست
 من مجاور ساعت زنگ نويسم مي را سطور اين كه حالي در. كرد احساس را خويش درون

 را آن صداي و شود مي آن متوجه ضربه چند از پس فقط من گوش اما ،آيد مي در صدا به
 آن شمارش براي و ام كرده حس را آن گذر زمان، شمارش بدون من حال اين در. شنود مي

 اضافه شنوم مي كه اي ضربه به را شده نواخته هاي ضربه تعداد و بازگردم عقب به ناگزيرم
  ).118 -  117: 1368 برگسن،( كنم

 نظـم  بـا  تـأثر  و تأثير و عمل با نسبت در كه هنگامي اصطالح به ما، كه مني آن بنابراين
 مـن،  ايـن . است تر ژرف و حقيقي من همان كنيم مي تجربه خويش درون در نيستم، بيروني
 شـبيه  چيـزي  هيچ توان نمي آن در كه است اين ها آن ترين مهم كه دارد متعددي هاي ويژگي
 اند تنيده هم در من اين اجزاي. كرد پيدا دارد وجود بيروني من در كه عناصري بودن خارجي

 واجـد  بيرونـي  مـن  ماننـد  مـن  اين ديگر عبارت به. نيست ممكن ديگر يك از ها آن تميز و
 مـن «. است كيفي كثرت نوع از بيروني من كمي كثرت خالف بر آن كثرت اما است كثرت
 منـي  يـك  ،شود مي مشتعل و آيد مي هيجان به ،گيرد مي تصميم و كند مي انديشه كه دروني
 در قـراردادن  بـراي  را هـا  آن كـه  همين و ،اند تنيده هم در هايش دگرگوني حاالت كه است
 حاالتي). Bergson, 1960: 125( »شود مي عميق تغيير دستخوش كنيم جدا ديگر يك از مكان



 برگسن حيات آهنگ زمان در فلسفة   140

  

 را وار انـدام  كـل  يك هم با و شوند مي ذوب ديگر يك در آيند مي هم دنبال به من اين در كه
 حركـت  در آن اميـال  تمام كه است رشد حال در زندة موجود يك من جا اين در. سازند مي
 هـر  شخصيت كل ها آن از هريك كه است اي گونه به اميال اين. يابد يم وحدت جلو به رو
 تفـاوت  اين با است نيتس اليب مونادهاي ةانديش يادآور حيث اين از و دهد يم نشان را فرد
 كـه  مـن  ايـن ). Stewart, 1911: 41( انـد  محـض  حركت در و نيستند ثابت هرگز ها اين كه

 كثـرت  يعنـي  برگسـن  ديگـر  هـاي  دوگانـه  از يكي توضيح با است واحد كثير يك درواقع
  .شود يم فهم بهتر تداخل كثرت و مجاورت

  
  تداخل كثرت و مجاورت كثرت. 5

 مجاورت كثرت جمله از متفاوتي هاي نام با ها آن از و كند يم اشاره كثرت نوع دو به برگسن
)juxtaposition (تداخل كثرت و )interpenetration(، كمي كثرت )quantitative (كثـرت  و 

 وسعتي كثرت ،)internal( دروني كثرت و) exteriority( بيروني كثرت ،)qualitative( كيفي
)extensive (شــدتي كثــرت و )intensive(، متمــايز كثــرت )distinct (نامتمــايز كثــرت و 
)indistinct(، متجانس كثرت )homogenous (نامتجانس كثرت و )heterogeneous(، كثرت 

ــددي ــرت و) numerical( عـ ــر كثـ ــددي غيـ ــرت ،)non numerical( عـ ــل كثـ  منفصـ
)discontinuous (متصل كثرت و )continuous(،  مفهـومي  كثـرت )conceptual (كثـرت  و 

 بـاالخره  و ،)subjective( ذهنـي  كثـرت  و) objective( عينـي  كثـرت  ،)intuitive( شهودي
 اشـاره  دلوز كه طور همان. كند يم ياد) virtual( ويرچوآل كثرت و) actual( اكچوآل كثرت

 برد؛ كار به آن سنتي و اصطالحي معناي به نبايد را »كثرت« واژة برگسن فرهنگ در كند يم
 درواقـع  زيـرا  ،رود نمـي  كار به واحد مقابل در متعدد و كثير معناي به كثرت واژة جا اين در

 نوع دو ميان تمايز از او برعكس بلكه نيست، مطرح واحد و كثير تقابل مسئلة برگسن براي
 انواع توضيح براي خويش سنت مطابق او). Deleuze, 1991: 38-39( گويد يم سخن كثرت
 بـه  مـا  كـه  آورد يمـ  متعـددي  هـاي  مثـال  متفـاوت  آثار در و شود يم متوسل مثال به كثرت
 اند مثال ها اين از هريك كه است ضروري نكته اين به توجه. كنيم يم اشاره آن از هايي نمونه

 تـا  آورد يمـ  متعـددي  هـاي  مثال برگسن كه روست همين از. دارند را خود خاص نقص و
 از تـوان  نمي چه آن از روشني تصوير و كند جبران را ها آن نقص بتواند رهگذر اين از شايد
 گوسفند گلة مثال وي مشهور هاي مثال از يكي. دهد ارائه كرد بيان صراحت با مفاهيم طريق
 آزاد اراده و زمـان  كتـاب  در بـار  اولـين  براي كثرت نوع دو اين توضيح منظور به كه است
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 طريـق  از و پـردازد  يمـ  مجاورت كثرت توضيح به مستقيم طور به مثال اين. شود يم مطرح
 را تـداخل  كثـرت  باضـدادها،  االشـياء  تعرف مصداق به و كثرت نوع اين خصوصيات بيان

 طريق از را كثرت نوع دو اين ميان مغايرت تا كوشد يم مثال اين در برگسن. دارد يم معلوم
 سـاخته  كثيري افراد از گوسفند گله يك. دهد قرار بررسي مورد مكان با عدد نزديك ارتباط
 از و گيريم يم درنظر هم به شبيه و سان يك را آن افراد گله، اين با مواجهه در ما. است شده

 گلـه  از تصوري توان نمي صورت اين غير در زيرا كنيم، يم نظر صرف ها آن فردي اختالف
 افـراد  شـمارش  به قادر حال عين در ما ولي. است متجانس كثرت يك كثرتي چنين. داشت
 در شـمارش . دانيم يم گوسفند رأس پنجاه بر مشتمل را گله اين مثالً و هستيم مجموعه اين

 باشـند،  داشته اختالف جهتي از شباهت عين در مجموعه اين افراد كه است ممكن صورتي
 هر از اگر حتي افراد اين. نداشت معنا مجموع ديگر و شدند يم يكي بود اين از غير اگر زيرا

 انـد  متفاوت ديگر يك با اند كرده اشغال كه مكاني حيث از حداقل ولي باشند هم عين جهت
 ناميد كمي كثرت توان يم را آن كه كثرتي بنابراين. است گرفته قرار ديگري مجاور هريك و

 عدد مثالً نماد يك با توان يم بودن متجانس دليل به را كثرتي چنين. است مكاني و متجانس
 از حالتي كه ها آن تصور به صرفاً و كنيم نظر صرف گوسفندان از اگر حال. داد نمايش پنجاه
 ايـن  كـه  رسـد  يمـ  نظر به حالت اين در بود؟ خواهد چگونه وضع كنيم توجه است آگاهي
 زيرا نيست، چنين برگسن نظر به اما دارد؛ قرار زمان در باشد مكان در كه اين جاي به سلسله

 تصـور  يـك  بـا  جز آوريم درنظر ديگري از جداي و نوبت به را تصورات از هريك ما اگر
 بـراي . رسيد نخواهيم پنجاه عدد يعني مجموع به صورت اين در و داشت نخواهيم سروكار
 قرار جديد آحاد پهلوي را ها آن و بسپاريم خاطر به را پياپي تصاوير بايد مجموع به رسيدن
 امـور  در چه شمارش، بنابراين. گيرد مي صورت مكان در فقط نهادني هم كنار چنين دهيم؛
  ).86 -  76: 1368 برگسن،( است پذير امكان مكان در فقط دروني، امور در چه و بيروني

. كنـد  يمـ  استفاده مثال سه از خويش منظور توضيح براي مابعدالطبيعه مقدمة در برگسن
 بر) كاست نوار شبيه( نواري كه بگيريد درنظر را قرقره دو است؛ قرقره تمثيل ها آن نخستين

 مـا  حيات. شود يم بسته ديگري يكي، بازشدن با كه طوري به است شده پيچيده ها آن روي
 هرچـه  يعنـي  شـود،  يمـ  بسته ديگر طرف و باز آن طرف يك دائمًا كه است طوماري مانند
 تنومنـدتر  او ةگذشت و تر كوچك او ةآيند آيد درمي فعليت به آن هاي قابليت و شود يم پيرتر

 پيچيـده  اي گلولـه  روي بـر  كـه  نخي و غلطد يم دائماً كه برفي گلولة مانند درست شود، يم
 خـوبي  بـه  مثال اين به توجه با 5.شود يم افزوده ها آن حجم بر مرتب ترتيب بدين و شود يم
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 لحظه هر و شود يم حفظ بوده گذشته در چه آن همة كثرت نوع اين در كه دريافت توان يم
 كـامالً  كـه  يافت را اي لحظه دو توان نمي كثرت نوع اين در شود؛ يم افزوده آن به چيزي نيز
 جز چيزي را آن درواقع و سازد يم مرتبط حافظه با را كثرت نوع اين برگسن. باشد سان يك

 بدون وجداني كند تجربه را همانند لحظة دو بتواند كه وجداني او عقيدة به. داند نمي حافظه
 در). Bergson, 2007: 8( نيسـت  مكرر شدن زنده و مردن جز چيزي درواقع و است حافظه
 آن اسـاس  بـر  كـه  است اين مثال اين محاسن از يكي. شود يم حفظ گذشته همواره حافظه

 وحدت از مثال اين عالوه به داد؛ نشان مجاورت گرفتن نظر در بدون را تجربه دوام توان يم
 جهاتي از ها مثال اين از هريك شد اشاره كه طور همان ولي. كند يم حكايت نيز تجربه اين

 ويژگي به توان يم اخير مثال معايب از. كنند ادا را مطلب حق خوبي به توانند نمي و اند ناقص
 هر مرتبه هر در و كرد تكرار بارها توان يم را نوار يك. كرد اشاره نوار حركت تكرارپذيري

 متجـانس  ها بخش اين رسد يم نظر به بنابراين. بود خواهد قبلي بخش بر منطبق كامالً بخش
 ديرنـد  در و انـد  نامتجـانس  تداخل كثرت اجزاي كه آن حال و ،ديگرند يك بر انطباق قابل و

 را شائبه اين مثال اين نتيجه در. باشند سان يك كه يافت توان نمي را اي لحظه دو هيچ حقيقي
 همـان . اسـت  نامتجـانس  ديرنـد  كه حالي در است متجانس امر يك ديرند كه كند يم ايجاد
 گـر  بيان حفظ اين اما شود يم حفظ گذشته حافظه در. است حافظه ديرند شد اشاره كه طور

 در. اسـت  دگرگـوني  و تفـاوت  تجربة معنايي به بلكه نيست ساني يك و نواختي يك تجربة
 در واسـطه  بي اكنون كه اي لحظه نتيجه در و شود يم اضافه ديگر ةلحظ به لحظه يك حافظه
 مجموعـة  بنـابراين . است شده اضافه پيشين لحظات تمام به كه است اي لحظه ماست پيش

 در زيرا ماست، روي پيش واسطه بي اكنون كه باشد اي لحظه همان تواند نمي گذشته لحظات
 تطويـل  معنـايي  بـه  و بـود،  پيشين لحظة در كه است آن »از تر بزرگ« گذشته حاضر لحظة
  ). ,2012Lawlor and Moulard( است گذشته
 رنـگ  طيـف  مثـال  بـرد  يمـ  كار به كيفي كثرت دادن نشان براي برگسن كه ديگري مثال
 هـر  كـه  داريـم  رنگ از نهايتي بي كثرت كه بينيم يم بگيريم درنظر را رنگ طيف اگر است؛
 ايـن . اسـت  آن ديگـر  مرتبة با متفاوت نيز رنگ يك از مرتبه هر و ديگري با متفاوت رنگ
 بنـابراين . اسـت  كيفـي  كثرت اجزاي بودن نامتجانس و دائمي اختالف گر بيان خوبي به مثال
 نيـز  مثـال  اين اما. وحدت تا است كثرت از حاكي تر بيش پيشين مثال برخالف رنگ طيف
 هـاي  كنـاره  جـا  ايـن  در زيرا دارد، را خود خاص عيب كند يم اشاره برگسن كه طور همان
 قـرار  مكان در و ديگر يك كنار انگار و هستند خارجي ديگر يك با مقايسه در همواره طيف
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 مكان در قرارگرفتن و پهلويي هم تصور نوع هر با محض ديرند و كيفي كثرت اما. اند گرفته
  ).Bergson, 2007: 9( است بيگانه

 خاصيت چنان آن كه كند يم اشاره كشسان جسمي به خويش سوم مثال در برگسن
 بسته خط،. شود مبدل رياضي نقطة شبيه خرد نهايت بي شيئي به تواند يم كه دارد ارتجاعي

 يا نقاط قراردادن هم كنار از يا شود حاصل نقطه از تواند يم بدانيم، چه را آن كه اين به
 تا خواهد يم ما از برگسن. گذارد يم جاي به خود از كه اثري و سطح، بر نقطه يك كشيدن
 يابد يم افزايش مرتباً خط آن واسطة به كه عملي به بلكه خط به نه را خويش توجه

 نقطة يك اگر زيرا بود خواهد ناپذير تقسيم باشد وقفه بي اگر عمل اين. سازيم معطوف
 از هريك صورت اين در و داشت خواهيم عمل دو عمل يك جاي به باشد ميان در توقف
 مشاهده اگر. گفتيم سخن آن از كه است تقسيمي قابل غير عمل همان مصداق ها اين
 شود يم تقسيم كه نيست حركت فعل اين كرد، تقسيم نوعي به توان يم را آن كه شود يم

 از را خود اگر. گذارد يم جاي بر مكان در خود از عمل اين كه است ساكني خط بلكه
 تقسيم كه يابيم درمي آوريم نظر در را محض جنبش و حركت صرفاً و كنيم خالص مكان
 نامتجانس و پيوسته تنها نه است، ديرند همان درواقع كه حركت، اين. نيست ممكن آن

 است، تر دقيق جهاتي از مثال اين رسد يم نظر به اگرچه. است نيز تقسيم قابل غير است،
 تصويري هيچ اساساً و است ناقص نيز تصوير اين كند يم اشاره برگسن كه طور همان
 معنايي به و ساكن تصاوير، زيرا باشد ديرند و كيفي كثرت حقيقت گر بيان تواند نمي

 وي رو اين از. است محض جنبش و حركت كيفي كثرت و ديرند كه آن حال و اند مكاني
  ).ibid( داند يم نارسا را اي مقايسه نوع هر

 و كيفي كثرت حقيقت توانند نمي و اند ناقص تنهايي به ها مثال اين از هريك حال هر به
 مثال. يافت را حقيقت از بخشي توان يم ها آن از هريك در ولي دهند نشان را حقيقي ديرند
 در دارد، وجود ديرند و كيفي كثرت در كه است حركتي وحدت گر بيان حدودي تا اول
 ناپذيري تقسيم بر تأكيد نيز سوم تشبيه در و شود، يم نمايي بزرگ كثرت ويژگي دوم مثال
 و ديرند ماهيت بودن نامتعين ويژگي اول مثال در طور همين. است كثرت و حركت اين
 از نوعي به دوم مثال كه حالي در هويداست، خوبي به است شدن ساخته حال در دائماً كه اين

  .دارد منافات ديرند حقيقي ماهيت با كه دارد حكايت پيش از ديرند ماهيت بودن معلوم
 ذيـل  صـورت  بـه  را كثـرت  نـوع  دو اين هاي ويژگي توان يم فوق هاي مثال به توجه با

  :كرد خالصه
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 اگـر  تـداخل،  كثرت اجزاي ولي ديگرند يك مانند و متجانس مجاورت كثرت اجزاي. 1
 ؛ديگرند يك با متفاوت و نامتجانس ناميد، اجزا را ها آن بتوان
 بنـابراين  و گيرنـد  مـي  قرار هم كنار در و ديگر يك از متمايز مجاورت كثرت اجزاي. 2
 از نامتمـايز  تـداخل  كثرت اجزاي ولي انديشيد، يا داد نشان مكان در توان مي صرفاً را ها آن
 نيست؛ ممكن مكان در ها آن انديشيدن و اند كرده نفوذ هم در و ديگر يك

. پيوسـته  و متصـل  تـداخل  كثـرت  امـا  اسـت  گسسـته  و منفصـل  مجـاورت  كثرت. 3
 است؛ آن بودن پيوسته دليل به نيز كثرت نوع اين بودن نامتجانس

 امـور  از توان مي تقسيم از مرحله هر در عددي غير يا تداخل كثرت در دلوز گفتة به. 4
 هـر  در امـا  اسـت  پـذير  تقسيم كثرتي چنين ديگر عبارت به گفت؛ سخن »تقسيم قابل غير«

 جـا  ايـن  در ترتيـب  بـدين . شـود  مي عوض آن نوع گويي كه است اي گونه به تقسيم لحظه
 بـه  فقط عدد كثرتي چنين در. باشد) several( »تعدد« كه اين بدون هست) other( »ديگري«

 ؛)Deleuze, 1991: 42( دارد وجود بالقوه نحو
 است؛ كيفي تغيير تداخل كثرت در ولي است كمي تغيير مجاورت كثرت در. 5
 در دائماً تداخل كثرت اجزاي اما است معين و معلوم پيش از مجاورت كثرت اجزاي. 6
 كرد؛ تعيين توان نمي پيش از را ها آن ماهيت بنابراين و است پيدايش حال

 يـا  تـداخل  كثـرت  اما است شمارش قابل خود خودي به عددي يا مجاورت كثرت. 7
 شود؛ شمرده تواند مي آن با ارتباط در و مكان رهگذر از فقط كيفي
 فقـط  عددي يا مفهومي كثرت و سازد مي كيفي يا شهودي كثرت را واقعيت حقيقت. 8
  .شود مي دريافت شهود طريق از كه است واقعيتي نماد و سمبل
  

  زمان نوع دو. 6
 سراسـر  در برگسن كه دريافت توان يم خوبي به آزاد ارادة و زمان كتاب به اجمالي ينگاه با

 محض، مكان تصور: دهد يم قرار بررسي مورد را ها آن و پردازد يم مهم تصور سه به اثر اين
 و جعلـي  معنـايي  بـه  و اسـت  درآميختـه  مكـان  بـا  كه زماني تصور و محض، زمان تصور

 يكي. شود يم ظاهر متفاوت كامالً لباس دو در زمان برگسن نظر در بنابراين. است ساختگي
 آن با ما همة كه متعارف و معمول زمان يا شده مكاني زمان ديگري و حقيقي و محض زمان

 قرار خيزيم، برمي و خوابيم يم آن با كنيم، يم تنظيم آن اساس بر را خويش زندگي و آشناييم
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 اسـت،  نادرسـتي  مفهوم زمان معمولي مفهوم است مدعي برگسن... .  و گذاريم، يم مالقات
 دو فهـم  بـه  منـوط  محض زمان فهم. است مكاني باشد زماني كه آن از بيش مفهوم اين زيرا

 اثـر  در برگسـن  تالش تمام زيرا. است شده مكاني يا جعلي زمان و مكان يعني ديگر تصور
 و محـض  زمان اشتباه به را جعلي زمان متفكران، از بسياري دهد نشان كه است اين مذكور
 سـوم  معناي اخذ از اختيارگرايان و جبرگرايان نتيجة بي منازعات اساساً و اند پنداشته حقيقي
 آگـاهي  ماهيت به اشاره با پيشين مباحث در ما. شود يم ناشي مكان و زمان ميان خلط يعني

 بـه  بخش اين در. گفتيم سخن مكان با آن تفاوت و حقيقي زمان از تلويح به كثرت انواع و
  .داريم يم معلوم پيشين مباحث با را ها آن ارتباط و پردازيم يم مكان و زمان به مستقيم نحو

 در مشابهي سؤاالت و دهند يم قرار بحث مورد هم با را زمان و مكان فلسفه در معموالً
 هـا  آن آيا ؟اند واقعي زمان و مكان آيا كه شود يم سؤال مثالً. كنند يم مطرح دو هر خصوص

 است اين ما تمايل معموالً موارد اين تمام در ؟... و نامتناهي، يا اند متناهي نسبي، يا اند مطلق
 ميان هم هايي اختالف حال عين در البته. بدهيم ساني يك هاي پاسخ دو هر خصوص در كه
 زمـان  كـه  معتقـديم  يـا  دانـيم،  يم بعدي يك را زمان و بعدي سه را مكان مثالً ،ايم قائل ها آن

 اما. است مندي جهت اين فاقد مكان صورتي در كند يم حركت جلو به رو و است دار جهت
 مكان برگسن فلسفة در. است بيگانه مسائل اين با برگسن كند يم اشاره لسي كه طور همان

 از تـوان  يم درستي به كه طوري به كنند، يم ايفا هم مقابل كامالً و متفاوت هاي نقش زمان و
  ).Lacey, 1999: 17( گفت سخن زمان و مكان دوئاليسم

 با و كند يم آغاز فيزيكي زمان يا زمان معمولي مفهوم با خويش منظور بيان براي برگسن
 كنـد؛  مطرح حقيقي زمان خصوص در را خود نظر تا رود يم متعارف ةنظري خطاي توضيح
 نوع دو اين ميان اختالف. دهد قرار لفظ قالب را آن تواند نمي راحتي به برگسن كه اي نظريه
 و) abstract( انتزاعـي  زمـان  يا و حيات، زمان و رياضي زمان ميان اختالف توان يم را زمان
 زمـان : كنـد  يم توصيف چنين اين را فيزيكي زمان نيوتن. دانست) concrete( انضمامي زمان
 و خـود  خـودي  بـه  كـه  اسـت  زماني شود يم ناميده هم ديرند كه رياضي و حقيقي مطلق،

 زمـان  جريـان . دارد جريـان  نواخت يك طور به بيروني شيء هيچ با نسبت بدون و نفسه في
 هـا  آن حركـت  خواه ماند، يم باقي سان يك اشياي وجود دوام يا ديرند. كند نمي تغيير مطلق
 نامتنـاهي،  زمـان  ايـن ). Newton, 2004: 64-66( ايسـتند  باز حركت از يا و كند يا شود تند

 ويـژه  به خصوصيات اين از برگسن. است بازگشت قابل غير و پيوسته بعدي، يك متجانس،
 چيزي يا دانان رياضي t همان زمان اين. كند يم تأكيد پيوستگي و تجانس خصوصيت دو بر
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 حركـت  يـا  انتزاعـي  تفكـر  طريق از توان يم را آن و كند يم حكايت آن از ساعت كه است
 كـه  است كيفيت فاقد و خالي محيط يك زمان اين. گرفت اندازه پاندول نوسان و خورشيد
 سـوم  دوم، اول، يا و متوالي، ،»اكنون غير« و »اكنون« صورت به توان يم را آن نقاط و حدود

 ظرفـي  مثابـة  به درواقع و سازند يم را اي واسطه و محيط هم با آنات اين. كرد مشخص...  و
 تفاوت بي خود محتواي مورد در زماني چنين. دهد يم رخ آن در حوادت كه شوند يم تصور
 محسـوب  حـوادث  سلسـله  براي قالبي صورت به درواقع و ساكن و ايستا اي زمينه و است

 و كنـيم  يمـ  تصوير جريان در همواره رودي يا خط يك صورت به را زمان اين ما. شود يم
 ايـن  معمـوالً . دهـيم  قرار آن در را خويش افعال و احساسات، افكار، تجارب، تا كوشيم يم

 داراي و كيفيـت  فاقـد  نيـز  آن كـه  ديگري متجانس محيط يعني مكان از را متجانس محيط
 مثابـة  بـه  نيز مكان. گذارند يم فرق شود تقسيم نهايت بي تا تواند يم و است متجانس اجزاي
 گيرنـد  يمـ  جـاي  آن در كـه  اشـيايي  يعنـي  خـود  محتواي قبال در كه شود يم تصور قالبي
 شوند يم مشخص »جا اين غير« و »جا اين« صورت به كه محيط اين اجزاي. است تفاوت بي
 آيـا  كـه  اسـت  اين برگسن سؤال حال. باشند موجود هم با زمان از لحظه يك در توانند يم

 است منفي برگسن پاسخ است؟ متجانس مكان مفهوم با متفاوت واقعاً مكانيكي زمان مفهوم
  .است نكته اين اثبات وي تالش تمام و

 تصور بر مبتني را مكان تصور كه خويش زمانة متفكران از بسياري برخالف برگسن
 شهود مستلزم را زمان تصور كه دهد يم قرار كساني جرگة در را خود دانستند، يم زمان
 به كه صوري طريق از را اشيا ما كه است معتقد كانت دانيم يم كه طوري به. دانند يم مكان

 و مكان يعني شهود صورت دو به او. كنيم يم ادراك دارد تعلق ما خود خاص ساختمان
 صورت مكان. نهاد فرق محتوايشان از توان يم را ها آن است معتقد و كند يم اشاره زمان
. است دروني و بيروني از اعم پديدارها همة شهود صورت زمان و بيروني پديدارهاي شهود
 به اشيا كه اين در اگرچه) Bain( بين و) Mill( ميل مانند وي از پس تجربي شناسان روان

 خالف بر اما ،اند عقيده هم كانت با شوند يم ادراك ماست خود از كه خاصي صور واسطة
 پديدارهاي از را دروني حاالت و كمي امور از را كيفي امور مكان، از را زمان كه وي

 و زمان به را مكان كيفي، امور به را كمي امور تا كوشند يم سازد يم متمايز بيروني
 غير ذاتاً را حسي هاي دريافت آنان. كنند تحويل دروني حاالت به را بيروني پديدارهاي

 از برگسن اما. هاست آن تركيب ةنتيج امتداد بودند معتقد و دانستند يم كيفي صرفاً و ممتد
 را مسئله جسورانه ها آن تالش بودن فايده بي دادن نشان با و شود يم وارد مشترك فهم منظر
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 آن پي در كند استخراج دروني حاالت از را مكان كه اين جاي به يعني سازد؛ يم معكوس
 مكان درواقع و ،اند گرفته خود به مكاني صورت نوعي به دروني حاالت دهد نشان كه است
 اين برگسن پرسش. شود يم تحويل مكان به) متعارف زمان معناي به( زمان و است اصل
 تصور كه را وجدان واسطه بي معلومات همان يعني خويش حاالت آشكارترين آيا كه است

 مكان دنياي از يعني خارج جهان از كه صوري طريق از ،ايم آورده دست به مستقيماً كنيم يم
 ملوث را خويشتن از ما آگاهي ها واسطه آن صورت اين در ؟شوند نمي ادراك ايم گرفته

 دهيم قرار بررسي مورد محض صورت به را من بتوانيم كه اين براي است طبيعي و كنند، يم
 محض صورت به را آن و بپيراييم، دارد بيرون جهان از نشاني كه را خويش آگاهي بايد ابتدا
  ).206 -  205: 1368 برگسن،( دهيم قرار توجه مورد ها واسطه آن از جداي و

 اشاره عدد به مكان به زمان تحويل نحوة دادن نشان براي و مطب توضيح در برگسن
 نقشي و كانت نظر به اشاره با او. دارد مي معلوم مكان با را شمارش و عدد ارتباط و كند مي
 به گيري اندازه كانت نظر در كه شود مي متذكر است قائل شمارش در زمان براي وي كه

 آگاهي متوالي افعال شهود يعني ذهني، تأليفي مستلزم عدد. است متوالي اجزاي تأليف معناي
 مفهوم خود برگسن نظر به اما. داند مي عدد و كميت اساس را زمان كانت بنابراين. است
. نيست پذير امكان شمارشي گونه هيچ مكان به ارجاع بدون و است مكان مستلزم كميت
 شهود مستلزم است زمان تصور بر مبتني رسد يم نظر به كه انتزاعي، عدد حتي عدد، تصور
 با متفاوت حال عين در و ديگر يك به شبيه دقيقاً كه است واحدهايي يا اجزا از كثرتي بسيط
 به ذهن تأليف عمل با سپس و گرفت درنظر هم كنار ابتدا بايد را اجزا اين. ندهست هم
 هر. دريابيم هم با اجمالي نگاهي در را واحدها ناگزيريم شمارش براي. كرد اضافه ديگر يك

 در متشابه دقيقاً واحدهاي از تعدادي كه است آن مستلزم ترتيبي، يا ديدع چه شمارشي،
 حكايت اجزا زمان هم وجود از مجموع درواقع و باشند، حاضر ذهن مقابل در آن يك
 فقط واحدها مجاورت زيرا ايم نهاده مكان وادي در قدم متقارن كثرت كشيدن پيش با. كند يم
 ادراك هم با را اشيا از تعدادي ما كه است چنان مكان ماهيت 6.دهد مي رخ مكان در
 و واسطه يك مفهوم، بهتر، عبارت به و شهود، مثابة به مكان برگسن گفتة به و ،كنيم مي

 توانيم يم مكان در ما. گيرند يم جاي آن در اشيا كه است متجانسي خالي محيط
 است، تمايز اصل اگرچه مكان. دهيم تميز ديگر يك از را زمان هم و سان يك هاي احساس

 نه كيفيت بي متجانس واسطة اين در). Bergson, 1960: 95( نيست كيفي نوع از آن تمايز
  .واقعي توالي گونه هيچ نه و دارد وجود ديرندي
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 شمارش امكان اگر يعني باشد، صحيح كند مي آغاز آن با برگسن كه فرضي اگر حال
 يكي مكان با اساساً شود مي مطرح رياضيات در كه زماني يا باشد، مكان شهود بر مبتني

 ها آن توان مي حال عين در كه دارد وجود متجانس محيط دو كه بپذيريم بايد يا و بود خواهد
 ديگري و شوند مي لحاظ هم با آن شمارش قابل محتواي كه محيطي يكي: داد تمييز هم از را

 هر فقدان« معناي به را بودن متجانس برگسن چون. آيند مي هم پي در آن محتواي كه محيطي
 كه حيث آن از را مكان و زمان ناگزيريم و است باطل دوم شق). ibid: 98( داند يم »كيفيتي

 مكان مانند را زمان كه است اين كانت بزرگ اشتباه برگسن عقيدة به. بدانيم يكي اند متجانس
). ibid: 232( گذاشت يم فرق مكان از را آن حال عين در و دانست يم متجانس  اي واسطه
 دو اين از يكي پس بدانيم واحد بايد اند متجانس كه حيث اين از را مكان و زمان اگر حال
 تصور كه زنيم يم حدس ماتقدم نحو به ما است مدعي برگسن. شود ناشي ديگري از بايد
 و دارد تبيين به نياز مهمي مسئلة چنين است بديهي). ibid: 99( است اساسي دادة يك مكان
 بودن متجانس بر كه هم كساني حتي زيرا. كرد اكتفا حدس به توان نمي صرفاً آن مورد در

 ندارد اساسي و پايه تمايز اين اگر گذارند؛ يم فرق دو آن ميان باز كنند يم تأكيد زمان و مكان
 او مهم هاي فرض پيش از يكي به اشاره برگسن نظر بهتر درك براي چيست؟ آن وجود علت

 ناگزير امور فهم براي عقل. باشند كمي كه داند يم معتبر را مفاهيمي فقط وي. است ضروري
 اما. كند يم رفتار چنين نيز زمان با مواجهه در طبيعتاً و دريابد، كمي نحو به را ها آن است
 اين برگسن ادعاي اين نتيجة. ندارد مكان مفهوم با تفاوتي كمي امر يك مثابة به زمان مفهوم
 قوة و است عاجز آن دريافت از عقل نباشد كمي كه شويم مواجه واقعيتي با اگر كه است

 بايد برگسن كه سؤالي حال. كند يم ياد شهود قوة عنوان با آن از برگسن كه است نياز ديگري
 است، گيري اندازه قابل كه كمي امر يك عنوان به زمان تصور چرا كه است اين دهد پاسخ
 زمان از درستي مفهوم تواند نمي شود، يم ارائه زمان از طبيعي علوم در كه تصوري يعني
 ترين اساسي از است الزم زمان كمي گيري اندازه براي كه است اين برگسن پاسخ .باشد

 با. نيست زمان است توالي فاقد كه چيزي است بديهي و كشيد، دست توالي يعني آن ويژگي
. آيند يم در ادراك به هم با شوند ادراك متوالياً كه اين جاي به آن محتواي زمان گيري اندازه
 »بعد« و »قبل« يعني آن از نقطه دو بتوان كه است ممكن صورتي در صرفاً زمان گيري اندازه

 بعد و قبل ديگر  ها آن صورت اين در است بديهي. داشت حاضر ذهن مقابل در هم با را
 قابل ذاتاً زمان بنابراين. شوند يم تصور مكاني نحو به يعني اند هم با بلكه بود نخواهند
 واسطه يك طريق از و مستقيم غير نحو به بايد زمان گيري اندازه هرگونه و نيست گيري اندازه
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 شرط بنابراين. شود گيري اندازه مستقيم نحو به و ذاتاً تواند مي مكان فقط. پذيرد صورت
 شود گيري اندازه تواند يم زماني فقط يعني شود همراه مكان با كه است اين زمان گيري اندازه
  ).Stewart, 1911: 34-35( باشد گرفته خود به مكاني صورت كه

 حاصل مادي جهان و بيروني اشياي با ما مواجهة از مكان تصور برگسن نظر به
 در يعني ديگر يك مجاور كه كنيم يم كاادر اي گونه به را مادي جهان اشياي ما. شود يم

 اگر زيرا شود نمي مكاني اشياي شناخت به منحصر فقط ما تجربة اما 7.اند گرفته قرار مكان
 اين در بود يم مكان يعني نامتمايز و ايستا امر يك شناخت به منحصر صرفاً تجربه

 شود، يم ناشي كجا از است زمان ويژگي كه توالي شناخت كه ديد توان يم مشكل صورت
 رجوع خويش تجربة به اگر. يابد يم راه ما تجربة در چگونه زمان تصور خود نتيجه در و

 تجربه« اساساً. دهد يم تشكيل را ما تجربة از بخشي فقط مكان، تجربة كه يابيم يم كنيم
 تجربه نوع دو اين ماهيت). Deleuze, 1991: 37( »است ديرند و مكان از تركيبي همواره
 ما تجربة از بخشي است آن ذاتي توالي كه چيزي مثابة به زمان مفهوم اگر. است متفاوت

 و ثابت نظر به كه خارجي جهان ادراك از غير چيزي از بايد عنصر اين دهد يم تشكيل را
 كدامين در كه است اين شود يم مطرح كه سؤالي حال. باشد شده حاصل رسد، يم دائمي
 حيات كه است اين برگسن قاطع پاسخ بود؟ مكاني غير واقعيت اين دنبال به بايد سو

 حركت در زمان فرايند. آورد فراهم را واقعيت اين تواند يم تنهايي به ما دروني روحي
 برگسن گفتة به شود؛ يم ظاهر دارد جاي حياتي هر قلب در كه محض روحاني نيروي

 »است شده ثبت زمان آن در كه است باز دفتري جا آن در باشد حيات از اثري جا هر«
)Bergson, 1911: 16.( وجدان حيات به كه هنگامي ما از هريك كه است چيزي زمان 

 از يك هيچ كه تغيير از است فرايندي وجدان حيات. يابيم درمي انديشم يم خويش
 با گذشته آن در و اند تنيده هم در بلكه نيست بيروني ديگر يك با مقايسه در آن هاي بخش
 آيا اما. است مدام خلق بلكه نيست ميان در تكراري هيچ كه اي گونه به آميزد درمي حال
  گيرد؟ يم قرار آدمي شناخت محدودة در نيرو اين

 از نـه  و دريافـت  تـوان  يم شناختي روان تحقيق طريق از نه را نيرو اين برگسن عقيدة به
 :ibid( »كنـيم  يمـ  زنـدگي  آن با بلكه انديشيم نمي را واقعي زمان ما«. فلسفي تأمالت طريق

 من با آشنايي و شهود طريق از فقط شد اشاره اين از پيش كه طور همان آن با آشنايي). 46
 نمايـان  انسـاني  ادراك طريـق  از فقـط  ديرنـد  شناختي هستي شأن. است پذير امكان تر ژرف

 درك را زمان مستمر حركت كه انسان آگاهيدخو به عميقاً ديرند وجود بنابراين و شود، يم
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 حيـات  و آگـاهي  حـاالت . نيسـت  درك قابـل  خودآگاهي بدون ديرند. دارد بستگي كند يم
 قادر عقل است متغير و كمي غير واقعيتي چون ما، تر ژرف من ديگر عبارت به و ما، روحي

 اسـت  عقيـده  اين برگسن مفروضات از شد اشاره كه طور همان زيرا نيست، آن دريافت به
 ها آن است ناگزير اشيا فهم براي عقل. است ثابت و كمي امور دريافت به قادر فقط عقل كه
 درنظـر  مكاننـد  در كه اموري يعني ساكن امور صورت به و دارد باز جنبش و حركت از را

 همـين  از. كنـد  تهيـه  متحرك امور از گذرايي و اي لحظه تصاوير تواند يم فقط عقل. بگيرد
 كننـد  درك را واقعيـت  تواننـد  نمي هرگز است عقل ها آن ابزار كه فيزيكي علوم كه روست

 پديـدارهاي  تواننـد  يمـ  فقط ها آن است؛ حيات وجدان بلكه نيست ايستا امري واقعيت زيرا
  ).Gerrard, 1913: 6( را آن خود نه و آورند چنگ به را حيات
 است رگه دو مفهوم يك فيزيكي زمان مفهوم كه شود يم آشكار پيشين مطالب اساس بر

 اين در كه معنا اين به. است شده حاصل محض مكان و محض زمان ناميمون پيوند از كه
 از كه را بودن هم با هم و است زمان ويژگي كه يافت را توالي از نشاني توان يم هم مفهوم

 زمان يا فيزيكي زمان بنابراين. آورد يم فراهم را شمارش امكان و است مكان خصوصيات
 حيث صرفاً محض مكان در. شمارش قابل هم و است متوالي و مستمر هم روزمره متداول
 بدون است استمرار و توالي صرفاً محض زمان در و تعاقب، و توالي بدون است خارجي
 ويژگي دو اين. متوالي هم و است خارجي هم متعارف و متداول زمان اما. خارجي حيث
 طور همان است؟ شده جمع مفهوم اين در چگونه است متفاوت واقعيت دو به مربوط كه
 معلومات و حقيقي من سوي و سمت در بايد را زمان حقيقت شد گفته اين از پيش كه
 زماني و محض كيفي خود خودي به وجدان حاالت. كرد وجو جست وجدان واسطة بي

 اجزاي برخالف وجدان حاالت كثرت. نيست كمي نوع از ها آن كثرت و است محض
 هر كه اند تنيده هم در نوعي به و نيستند بيروني ديگر يكبه  نسبت وجه هيچ به مكاني اشياي
 كه بپذيريم گان با همراه بايد بگوييم سخن تر دقيق بخواهيم اگر. است كل بر مشتمل بخش
 واژة بردن كار به حتي كه است حدي به ديگر يك در ها آن تنيدگي هم در و نفوذ درواقع

 پرتحرك و پويا بلكه نيست ساكن و ايستا وجدان زيرا شود، يم گمراهي باعث نيز »حالت«
 را وجدان است آن از اي نمونه نيز »حالت« واژة كه سخن قراردادي اشكال و زبان. است
 امور همين اما). Gunn, 2002: 30( ستاند يم آن از را استمرار و پويايي و سازد يم پاره پاره
 امور و مقدار صورت به و خورند يم پيوند مكاني و كمي امور با داليلي به زماني و كيفي
 ظاهر زمان و كيفيت رگة دو مفاهيم كه جاست همين از. آيند درمي گيري اندازه قابل
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 تصور ما براي ها آن از يكي كه دارد قرار جويبار دو تالقي نقطة در كيفيت تصور«. شود يم
 اعماق از درواقع و درون از ديگري كه حالي در آورد، يم فراهم بيرون از را كمي مقدار

 كند نمي انكار برگسن). Bergson, 1960: 73( »سازد يم مهيا را دروني كثرت تصوير وجدان
 و ساخت پالوده بايد را امور اين اما. امتدادند و گستري برون نوعي واجد روحي حاالت كه
 اين پيدايش. ساخت رهايشان مكاني و كمي مبدل لباس از و برگرفت نقاب ها آن چهرة از

 و محض، كميت و محض كيفيت بيرون، و درون سازش و تعامل نتيجة رگه دو مفاهيم
 كه شوند يم شامل را وسيعي طيف ما روحي پديدارهاي. است محض مكان و محض زمان
 از و گيرد يم دربر را روحي عميق انفعاالت يا و الم و لذت مانند هايي احساس سو يك از

 رسد يم نظر به و اند مرتبط بيروني علتي با آشكارا كه شود يم شامل را حاالتي ديگر طرف
 حيث دو از توان يم را حاالت اين ديگر عبارت به. ند ا كرده ايجادرا  ها آن بيروني اشياي
 كه نظر آن از يا هستند، بالذات مكتفي كه حيث آن از و خود خودي به يا گرفت؛ درنظر
 آگاهيم ها آن از واسطه بي كه هايي احساس يا ما دروني حاالت. اند خارجي علت يك نمودار

 واجد بگيريم درنظر دوم حيث از اگر را حاالت اين. اند شده گسترده حد دو اين ميان در
 از. سازند يم نمايان را خود علت از خصوصياتي رسد يم نظر به و اند بيروني امور از نشاني
 هرچه اما. اند گيري اندازه قابل و دارند قرار مكان در خود علت مانند حاالت اين حيث اين
 و شود يم حذف مكاني خاصيت رويم يم پيش روحي عميق انفعاالت سوي و سمت به

 اي زنده موجود مثابة به روحي حاالت حيث اين از. رود يم بين از كمي خاصيت هرگونه
 عين در كه است كثرتي درواقع و است بالقوه آن كثرت است، كثرت واجد اگرچه كه است
 يا حقيقي زمان برگسن چه آن با خورد يم پيوند روحي حاالت از حد اين. دارد وحدت حال
 ديگر تعبير به. ندارد گيري اندازه و عدد با نسبتي هيچ و است محض كيفي كه نامد يم ديرند

 به و واسطه بي گاهي يابيم، يم دوگونه به را خويش دروني و روحي حاالت گفت توان يم
 از حد دو اين. مكان يعني گيريم يم بيرون از كه اي واسطه طريق از گاهي و مستقيم نحو

 ياد تر ژرف يا حقيقي من و ظاهري من عنوان با آن از برگسن كه است چيزي همان آگاهي
 عناصري از و است همراه مكان تصور با كه است حدي آن با متناظر ظاهري من. كند يم

 مانند ما ذهني حاالت من اين در. شود يم حاصل مكاني نظم طريق از كهاست  يافته تشكيل
 وصف كه متقابل بودن بيروني از زيرا شوند يم ظاهر مكاني نحو به خود عيني متناظرهاي

 ژرفاي به كه وقتي من همين اما. كنند يم حفظ خود در را چيزي هاست آن عيني علل
 نيرويي كند يم اراده و دارد عشق شور و كند يم حس كه هنگامي يعني كند يم نفوذ وجدان
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 عوض كامالً ماهيتش ترتيب بدين و كنند يم نفوذ هم در تطوراتش و حاالت كه شود يم
 به سازد، يم را شخص يك همان فقط سطحي من با تر عميق من اين چون« اما. شود يم

 از بنابراين). 116: 1381 برگسن،( »دارند دوام گونه يك به دو هر كه رسند يم نظر به ناچار
 ناشي وجدان فزايندة رشد از ما مستقيم شناخت از فقط حقيقي زمان مفهوم برگسن نظر
 صورت به يعني مكاني غير صورت به را خود هواسط بي شناخت در محض روح. شود يم

 فعاليت به همواره كه وجداني. سازد يم ظاهر نيست، اطالق قابل آن بر عدد كه واقعيتي
 و اجتماعي حيات اما. كند يم تجربه را ديرند يا كيفي توالي فقط دارد توجه خويش دروني

 كنار در و ساكن نحو به را اشيا و شود يم توجه اين مانع اوقات از بسياري در فيزيولوژيكي
 به شود، يم ناشي حد دو اين ميان خلط از زمان رگه دو يا ناخالص مفهوم. نماياند يم هم
 به آن در بيروني مجزاي حوادث كه محيطي عنوان به متجانس زمان در« كه معنا اين

 روح نسبت از كه است ناخالص عنصر يك توالي عنصر دهد، يم رخ زنجيره يك صورت
 عنوان به متجانس زمان در گفت توان يم طور همين. شود يم حاصل محض مكان با محض
 سكون عنصر دهد، يم رخ زنجيره يك صورت به آن در دروني مجزاي حاالت كه محيطي
 »شود يم ناشي محض وجدان ةحوز در مكان تجاوز و تعدي از كه است عنصري

)Stewart, 1911: 47 .(حاالت خصوص در را مكان تصور بخواهيم خود كه اين بدون ما 
 كه طوري به دهيم يم قرار هم كنار در را حاالت اين و بريم يم كار به خويش وجدان

 ها آن افكندن درواقع كاري چنين كرد؛ ادراك هم با و خط، يك صورت به را ها آن توان يم
  .ستها آن ديرند كردن ضايع و مكان در

 تن به مكاني لباس كه زماني و محض مكان ميان طرف يك از برگسن ترتيب بدين
 ديرند يا محض زمان. محض زمان و زمان اين ميان ديگر طرف از و گذارد يم فرق كرده

 را زمان اين. باشد يافته تشكيل متشابه آنات از تعدادي از كه نيست متجانسي واسطة
 اي تجربه ديرند. درآيند رشته به تسبيح هاي دانه مانند كه دانست آناتي از تركيبي توان نمي
 احساس خويش قلب ضربان در را آن ما سازد؛ يم را حيات حقيقت و ذات و است فعال

 زمان و ما، هاي افسردگي و ها ماللت و ها تنگي دل زمان راستين، زمان« حقيقت در و كنيم يم
 وال،( »ماست هاي آرزومندي و ها اميدواري زمان و ما هاي ناشكيبايي و ها گويي دريغا
 زمان لحظات. نيست ممكن آن گيري اندازه كنيم، يم تجربه اگرچه را زمان اين). 375: 1380
 لحظات اين نيست؛ پاندول يك متعدد نوسانات يا ساعت يك كثير هاي تاك تيك واقعي
 از مجزاي توان نمي راحتي به را ها آن و اند تنيده هم در كه است آهنگ يك هاي نت شبيه
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 يك مثابة به تر بيش هرچه را تجربه ما و باشد، تر عميق هرچه حيات. دانست ديگر يك
 كامالً تواند نمي آن لحظات از يك هيچ كه يابيم يم كنيم ادراك تقسيم قابل غير جريان
 متولد ديگر اي لحظه تا ميرد يم اي لحظه گفت توان نمي حيات در. باشد ديگري از مجزاي
 و سوم لحظة در پرقوت هم دوم لحظة و يابد يم جريان دوم لحظة در اول لحظة شود؛
 را رشد حال در كارگاني واحد يك موسيقي هاي نت مانند هم با لحظات... .  طور همين
 تر كم موسيقي هاي نت يا ما حيات لحظات توجه، يا فعاليت كاهش با البته. آورند يم فراهم

 تجربة صورت به و شد خواهد پاره چند ما تجربة صورت اين در و آميزند يم هم در
 از اي سلسله صورت به توان يم را تجربه حيث اين از. آمد خواهد در سطحي و صوري
 صداهاي صورت به توان يم را ها نت كه طور همان گرفت، درنظر مجزا هاي احساس
 مجزا عناصر از انبوهي به را خويش ذهني حيات وقتي كه طور همان« اما. داد نشان مستقل
 فرايند از ما تجربة شود، يم معنا بي و دهد يم دست از را خويش وحدت كنيم يم تقسيم
 از است آن ذات جزو كه را وحدتي شود تصور آنات مجموع صورت به اگر نيز زمان
 آن آنات و كند يم رشد و دارد جريان ديرند). Lindsay, 1911: 125( »داد خواهد دست
 را ديرند گفت؛ سخن آن از و آورد در لفظ به توان نمي را ديرند. ناپذيرند برگشت و مستمر
  .كرد تجربه توان يم فقط

  
  گيري نتيجه. 7
 شود، يم منتهي نتيجه دو به كند يم مطرح زمان خصوص در برگسن كه مباحثي كلي طور به

 مفهوم يك زمان كه است اين برگسن مباحث سلبي نتيجة. ايجابي ديگري و سلبي يكي
 معناي بخش اين در برگسن. است مكان مفهوم از برگرفته نوعي به و نيست، مستقل
 آن مقايسة طريق از و كشد يم چالش به رود يم كار به طبيعي علوم در كه را زمان متعارف

 جز چيزي زمان از مفهومي چنين كه است مدعي ها آن هاي شباهت بيان و مكان، مفهوم با
 و شدت يا نقصان، و زيادت و است سان يك همه براي زمان اين. نيست مكان مفهوم
 صورتي مثابة به درواقع و متجانس، و خالي محيط يك زمان اين است؛ معنا بي آن در ضعف
 چنين باشند؛ داشته آن در تأثيري اشيا اين كه اين بدون گيرند يم جاي آن در اشيا كه است
 اين از. گرفت اندازه زمين حركت يا ساعت مانند هايي شاخص اساس بر توان يم را زماني
 تالش تمام اما ندارد؛ مكان يعني ديگر متجانس صورت با چنداني تفاوت زمان اين حيث

 مباحثي در رو اين از. ديگرند يك مقابل كامالً مكان و زمان دهد نشان كه است اين برگسن
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 است گيري اندازه قابل كه زماني كه دهد نشان تا كوشد يم انجامد يم ايجابي نتيجة به كه
 به يا، حقيقي زمان بنابراين. است دگرگوني و سيالن يعني زمان اصلي خصوصيت فاقد

 ذاتي دگرگوني و سيالن نيز ها اين كه رواني و روحي امور با را ديرند خود، اصطالح
 و نيست عددي ها آن كثرت اند، كثرت واجد اگرچه روحي حاالت. دهد يم پيوند هاست آن
 تجربه درون از ما كه است زماني ديرند يا حقيقي زمان. نيستند شمارش قابل رو اين از
 از كه زماني. پردازيم يم آن گيري اندازه به مكاني هاي نسبت طريق از كه زماني نه كنيم، يم

 و زيادت و نيست سان يك همگان براي فيزيكي زمان خالف بر شود يم تجربه درون
 چيزي و است، روحي حاالت كثرت واجد زمان اين. پذيرد يم ضعف و شدت و نقصان،
 عناصر از كثرتي به را آن روحي حاالت شمارش. كرد گيري اندازه يا شمرد بتوان كه نيست
 حاالت كثرت. رفت خواهد دست از وحدتش صورت اين در كه كند، يم تقسيم مجزا

 مجزاكردن با كه است موسيقي هاي نت كثرت مانند حقيقي زمان كثرت نتيجه در و روحي
 فاقد و مستقل است واقعيتي معني اين به زمان. بود نخواهد ميان در آهنگي ديگر ها آن

 تا شده باعث دارد، ريشه فيلسوفان افكار در كه معنا، دو اين خلط. مكاني ويژگي هرگونه
 حل را بدن و نفس رابطة يا اختيار و جبر مانند فلسفي معضالت از بسياري نتوانند آنان
 چنين برگسن نظر به اما ؛اند كرده تفسير فيزيكي زمان اساس بر را جهان نوعاً فيلسوفان. كنند

 براي. شود يم حاصل ها آن آميختن هم در و زمان، در مكان تعدي از زمان از تصوري
 دربارة را خود ديد بايد پيراست؛ مكاني حيث هرگونه از را آن بايد زمان حقيقت دريافت
 نشاني كه زماني يا مكان نه نگريست ديرند يا حقيقي زمان اساس بر را آن و داد تغيير جهان

 تصور خطي صورت به كه است زماني پردازد يم آن نقد به برگسن كه زماني. دارد مكان از
 برگسن، بر عالوه. گيرند يم قرار هم كنار كه است نقاطي مثابة به آن لحظات و شود يم

 از اگزيستانسياليستي تفسيري خود و كشند يم چالش به را زمان اين نيز هايدگر و سارتر
 و اومانيستي وجه اما دارد، قرابت برگسن تفسير با جهاتي از كه دهند يم ارائه زمان
 اگرچه برگسن. سازد يم برگسن تفسير با متفاوت را آنان تفسير سوبژكتيو، گيري جهت
 رويكرد خالف بر داند، يم وصول قابل ذهني ادراك طريق از را ديرند و حقيقي زمان ادراك

 شناختي هستي وجهي آن به و داند نمي شناختي روان صرفاً را زمان اگزيستانسياليستي،
 به عوض در و است تحويل قابل شناختي روان تجربة به تر كم ديرند دلوز گفتة به بخشد؛ يم

 آيد درمي كامل شناسي هستي موضوع يك صورت به و شود يم بدل اشيا تغييرپذير ذات
)Deleuze, 1991: 34 .(به را زمان و گويد يم سخن حافظه از برگسن كه است درست 
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 صرفاً را حافظه او است مدعي) May( مي كه طور همان اما گيرد، يم سان يك آن با معنايي
 به حافظه اين ولي دارد وجود شناختي روان ةحافظ ترديد بدون. داند نمي شناختي روان
 ,May( گيرد يم دربر را آن كه دارد اشاره اي شناسانه هستي وضعيت به يعني تر بزرگ چيزي

 در جهان تجربة كه است اصيلي زمان ديرند يا حقيقي زمان برگسن نظر در). 47 :2005
  .نيست زمان جز واقعيت اساساً و گيرد يم شكل آن قالب
  

 

  نوشت پي
). 895: 1316 ،)فرديـد ( يـزدي  مهينـي  ←( دهد مي قرار لفظ اين معادل را دهر واژة فرديد دكتر. 1

 مالقاتي در است نقل كه طور همان زيرا افتد؛ مي شگفتي به واژه اين شنيدن از پس برگسن ظاهراً
 .كنـد  مـي  اشـاره  »الـدهر  هو اهللا فان الدهر التسبوا« نبوي حديث به داشته وي با الهوري اقبال كه

: گويـد  مي و خيزد برمي خود صندلي از كه شود مي متعجب قدري به سخن اين شنيدن با برگسن
  :كشد مي نظم به زير بيت در را حديث اين اقبال است؟ زده حرفي چنين اسالم پيغمبر آيا! واقعاً

ــدهرتســبواال   استزندگيازدهرودهراززندگي ــان ال  اســتنبــي فرم
  )چهار و چهل: 1373 الهوري، اقبال ←(

 معنـايي  بـار  اسـالمي  ةفلسـف  پـارادايم  در دهر ةواژ كه است ضروري نكته اين به توجه اما
 رو ايـن  از. دانسـت  مطـابق  برگسـن  ةانديشـ  در ديرند معناي با را آن توان نمي كه دارد خاصي
 .بيند نمي مناسب را معادل اين بردن كار به نويسنده

 رنـد يد و زمان يها واژه انيم عهيمابعدالطب مقدمة مانند خود آثار از يبرخ در رسماً اگرچه برگسن. 2
 كـار  بـه  گريد كي يجا به و معنا كي به را واژه دو نيا گوناگون يجاها در عمالً گذارد، يم فرق

 همان زمان واژة از او منظور ايآ كه داد صيتشخ توان يم متن يمحتوا به توجه با نيبنابرا. برد يم
  .داند يم يساختگ و يجعل او كه است يزمان اي است رنديد اي يقيحق زمان

 ستايا و ثابت يريتصاو كرديرو نيا در رايز پسندد ينم را اياش به يينمايس كرديرو برگسن ظاهراً. 3
 نظـر  به. شود يم ارائه است النيس و رورتيص نيع يخارج جهان در ها آن تيواقع كه يامور از
 يفـور  يها عكس رشته كي هستند رژه حال در كه سربازان از يا دسته از يينمايس ريتصو در او
 نيا. شوند يم گريد كي نيجانش سرعت با كه يا گونه به م،يبر يم پرده يرو را ها آن و ميدار يبرم

ـ  در را مـذكور  دسـتة  هـا  آن از كيهر كه ييها عكس با جا نيا در. است نماتوگرافيس همان  كي
 نيچنـ  نيبنـابرا . شود يم يبازساز دوباره گذر حال در دسته حركت دهد، يم شينما ساكن وضع

ـ تحر درواقع و جهان يايپو تيواقع از عدول ينوع را يينمايس كرديرو او كه رسد يم نظر به  في
 ريسـ  در قرارگرفتن با كه هستند ثابت ريتصاو از يدتعدا صرفاً لميف يها عكس رشته. داند يم آن
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 را رنـد يد يينمايسـ  ريتصـو  درواقـع . كننـد  يم جاديا را متحرك و دهنجنب يا منظره ،يتصنع يتوال
 حسـب  بـه . كند يم ادي نمايس ترفند عنوان با امر نيا از برگسن. كند يم يبازساز دوباره و منقطع،
 سـاز  هم نمايس ةينظر با را او يها شهياند دلوز اما ندارد، يموافقت يينمايس كرديرو با برگسن ظاهر

 يهـا  يبـدگمان  دلوز نظر به. سازد يم مبدل خود ينمايس ياصل تيشخص به را برگسن و ابدي يم
 كه كند ينم ارائه يريتصو ما به نمايس. است تفاهم سوء از يناش و مورد يب نمايس مورد در برگسن
 كند؛ يم ارائه حركتـ   ريتصو كي ما به واسطه يب ينحو به بلكه باشد، شده اضافه آن به حركت
ـ  نه است، متحرك كه دهد يم ما به را يبخش  جـه ينت در. ياعـ زانت حركـت  اضـافة  بـه  حركـت  يب
 بـدون  و رسـد،  يمـ  نظر به آغاز در كه است آن از تر دهيچيپ حركت دربارة برگسن اصل نينخست
  ).Deleuze, 1986: 2-3( دارد يبرم نمايس يكل ةينظر بسط جهت در يبزرگ گام ديترد

 .دارد غلبه عهيمابعدالطب مقدمة كتاب در ژهيو به كرديرو نيا. 4
 مثـال  نيهمـ  به زمان خصوص در برگسن نظر به اشاره هنگام منطق يكيزيمتاف يمبان در دگريها. 5

  :آورد يم آن دادن نشان يبرا را ريز ريتصو و دارد توجه

  
)←Heidegger, 1992: 206 (.  

 از محـض  عقل نقد در كانت كه تصوري برگسن نظر به است داده توجه پيرسون كه همان طور. 6
 -  6 /ب ،50/ب 33 /الـف  در كانـت . مكـان  به زمان تحويل از است اي نمونه دهد مي ارائه زمان
 ناگزيريم بدهد ما به) shape( ريختي تواند نمي دروني شهود چون كه است مدعي 292 /ب ،155
 ترسـيم  مكـان  در خطـي  صورت به را آن و دهيم، نشان مكان با مقايسه طريق از را زماني توالي
 از. سـازد  مـي  را بعـدي  يـك  امور از اي سلسله كثرات آن در و رود، مي پيش نهايت بي تا كه كنيم

 آن و خاصـيت  يـك  جـز  گرفت نتيجه را زمان هاي خاصيت همة توان مي خط اين هاي خاصيت
  ).Pearson, 2002: 28( پي در پي زمان هاي بخش ولي هستند هم با خط هاي بخش كه اين

 آن از را مـادي  جهـان  و اسـت  نيافته دست خالق تحول به هنوز تفكر از مرحله اين در برگسن. 7
 نوشـدن  و حيـات  تجديـد  فاقد كه داند مي دكارتي ممتد شيء شبيه چيزي است مادي كه حيث
 واجد را اشيا همة خويش تفكر ديگر مرحلة در او شد اشاره اين از پيش كه همان طور اما. است
  .داند مي ديرند
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