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الملخص

يعتبر ررر رجس ر رون مر ررم أقر ررم أدرر رراب المدرسر ررة الم الير ررة أ ر ررد رمر رروز ال ر ررر

ال رنسي

يتنا ل قذا البحث جانب مهماً مم فلس ته العامة

نظريترره البرجسررونية الترري يسررميها ةالديمومررةم

يتلخص في شرح

يررث تقرروم قررذن النظريررة فرري ال ررم

على أنها نظرية فلسفية تقوم على ادعية ميتافيزيقية

تسرتند للرى ايران دسري

يرررف فرري الواد ر ن سرره ديناميميررة يررة متئررددأ بشررمل دايررم أن العررالم فرري ركررة
مستمرأ متغيرأ قذا يخلعه على األعمال ال نية ذاتها

يقول لن اإلنتاج ال نري

قو ل داع ا ت ار ل ل ما قو جديد خلق مستمر متغير.
م ر ررم خر ر ررالل قر ر ررذن الد ارسر ر ررة نسر ر ررتعر

الر انيات

ف ر ر ر اًر جدير ر ررداً نر ر رردخل فر ر رري عر ر ررالم

نتعرف على الوضعية الر ية الميتافيزيقية ما يم العالم الرذات

اإل داع اإللهي في الربيعة اإل داع اإلنساني في األعمال ال نية.

كلمات مفاتحية باللغة العربية:
الوادعية الم الية

األعمال ال نية نظرية رجسون االستاطيقا
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ABSTRACT
“The Realism and The Idealism of The Art Works “Bergson
Faisal B. M. Elkharraz
Bergson is considered one of the most important roles of the ideal
school, and one of the symbols of French thought. This research deals
with an important aspect of his general philosophy, and is summed up
in explaining his Bergsonian theory which he calls (permanence), as
this theory in art is based on a philosophical theory based on
metaphysical realism. It is based on an intuitive eye that in reality
sees itself as a lively, permanently renewed dynamic, and that the
world is in continuous and changing movement, and this puts it on the
works of art themselves, and says that artistic production is creativity
and innovation of everything that is new, and a continuous and
changing creation. Through this study, we review a new thought,
enter the world of spirituality, and learn about the spiritual and
metaphysical situation between the world and the self, and divine
creativity in nature, and human creativity in artistic works.
Key words: Metaphysics – Bergson–Idealism- Art works.

: المقدمة-1

 مررم أقررم مم لرري فلس ر ة الحيرراأHenry Bergson يعتبررر قنرررج رجسررون
صا ب ال ضل في تأسيسها قو أ رد رمروز ال رر ال رنسري اعتبرر
تئرا ز بمنهئره ال لسر ي للرى الردخول

الئديدأ

فلس ته ثورأ في تاريخ ال لس ة بشمل عام

فرري مئررال اآلداب ال نررون دررد اتسررما كتاباترره بررراب جمررالي كانررا بم ابررة
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أعمال فنيرة رايعرة
تعر

يرث درام توضريي نظريتره ال لسرفية مرم خرالل الخبررأ ال نيرة

فيها للى ت سير الظواقر الئمالية بيان خصايصها..

يررث نقرروم نظريررة رجسررون فرري ال ررم علررى أنهررا نظريررة فلسررفية تقرروم علررى

ادعيرة ميتافيزيقيرة  Metaphysical Factتسرتند للرى ايران دسري يررف فرري

الواد ن سه ديناميمية ية متئددأ على الد ام أثبا أن العالم ابارأ عم ركة
مستمرأ متئددأ متغيرأ

ذلك عنردما نردرف فلسر ة رجسرون ف ننرا نردخل عالمراً

ف رياً جديداً قو عالم الر انيات الميتافيزيقيا

نتعرف على ضرعية مرم نروع

جديد قي الوضعية الر ية الميتافيزيقية.

 1-1أهمية البحث:

يعتبر رجسون مم أقم رموز ال ر ال رنسي تئا زت مؤل اته كتبه رد د

ال لس ة

دخلا في مختلر

المئراالت العلميرة األد يرة مرا راب الربيعرة مر

ذلررك لررم يمتررب مؤل راً يخررتص بعلررم ال ررم الئمررال لررذلك فر ن البحررث ال تابررة فرري
مئررال علررم الئمررال ةاإلسررتاطيقام Aestheticيعتبررر لضررافة قامررة م يرردأ فمررا
بالررك بال تابررة عررم فلس ر ة رجسررون الئماليررة الترري دررد يتعررذر توفرقررا علررى أرف ر

الممتبات الئامعية العامة.

البحررث فرري قررذا الئانررب الئمررالي

قررذا ررد رن انعمررً سررلباً علررى الخررو
ل لسر ة رجسررون مررم قنررا تررأتي أقميررة البحررث ال تابررة فرري قررذا المئررال األد رري
الئمالي.

 2-1إشكالية البحث:

يرررف رجسررون أن الحيرراأ فرري جوقرقررا صررير رأ أن العررالم يتئرردد يتغيررر

أنرره بالنسرربة للررى الموجررود ال رواعي أن يوجررد قررو أن يتغيررر قررو أن ينمررو يخلررق
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ن س ر رره باس ر ررتمرار ق ر ررذا ج ر رروقر نظريت ر رره الميتافيزيقي ر ررة الت ر رري يس ر ررميها الديموم ر ررة

.Permanence

مر ررم قنر ررا تبر رردأ لشر ررمالية البحر ررث أن رجسر ررون يخل ر ر

نظريته ذاتها على األعمال ال نية

يربر ررق ديمومتر رره أ

يرف أن اإلنتاج ال ني قرو ل رداع ا ت رار كرل

ما قو جديد خلق مستمر متغير ال سبيل للى التنبؤ به سل اً.
مررم جانررب خررر يقررول رجسررون أن لدرات الئمررال يتئررا ز النظررأ العلميرة
المنهئيررة ينب ر مررم القلررب لرريً العقررل ال سرربيل للررى فهمرره تقييمرره لال م ررم
خالل المعرفة الحدسية ليً المعرفة العلمية بالتالي ليً ثمة لشمالية جمالية

سرروف التسررانل عررم السرربيل للوصررول للررى قررذا النرروع الرفير مررم المعرفررة المسررتقل
عم المعرفة العلمية.
 4-1أهداف البحث:

يهرردف البحررث للوصررول للررى تحقيررق مئموعررة مررم النقرراه يممررم أن نوجزقررا

فيما يلي:

 .1ع ررر

نظري ررة رجس ررون الميتافيزيقي ررة الت رري تق ررول لن الحي رراأ الن س ررية ف رري

ركة مستمرأ ديمومة ال يممم لدراكها لال واسررة الحردف مرم الخررأ

اس ررتخدام العق ررل أ المعرف ررة العلمي ررة المنهئي ررة ف رري تحلي ررل ق ررذن الظر رواقر
الن سية.

 .2توضرريي م هرروم الحرردف عالدترره بررال م اإلدرات الئمررالي تقييمرره علررى
طريق المعرفة الحدسية ليً المعرفة العلمية.

 .3التع ر ررر

لل ر ررى النظري ر ررة البرجس ر ررونية ةالديموم ر ررةم الت ر رري د ر رردمها رجس ر ررون

مقارنتها بما سبق طر ه مم نظريات أسالفه مم أتباع المذقب الم الي.

 .4فه ررم العالد ررة الئدلي ررة م ررا رريم الميتافيزيقي ررا الوادعي ررة عالدته ررا باألعم ررال
ال نية.
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 .5عررر

ف ررأ أك ررر ضررو اً عررم التئربررة البرجسررونية ال ررذأ عمليررة اإل ررداع

الخلق ال ني.

 .6نظرير ررة رجسر ررون الئمالير ررة فر رري ال ر ررم تتعر ررار تمام ر راً م ر ر أقر ررم نظرير ررات
المحاكاأ التي أسسها أفالطون عدلها أرسرو أن ال م مرا قرو سروف تقليرد
محاكاأ للربيعة.

 .7يرف رجسون أن ال م فري قيقرة األمرر لال رنيرة مباشررأ للوادر

لدرات الوادعية الحقة ال تتم لال مم خالل عم طريق الم الية.

يقرر أن

 5-1الدراسات السابقة:

رغررم أقميررة الد ارسررات الئماليررة عالدتهررا بالتخصصررات األد يررة العلميررة لال

أن البحوث ال تابات نادرأ جداً خاصرة نظريرة رجسرون الئماليرة التري لرم تحر

لرروب النررذر القليررل مررم االقتمررام البحررث فرري ثناياقررا لعررل قررذا مررا يؤكررد عرردم

جود دراسات مماثلة فيما سبق.
 -2منهج البحث:

يررتب مررنها البحررث بموضرروع الد ارسررة فقررد اتبعررا المررنها التحليررل المقررارن

في محا لة الستنتاج الدالالت ال لسفية الئمالية المتعلقة بموضوع البحث ترى

يررأتي طر هررا ضررمم سررياة الد ارسررة ص روالً للررى ضرروح األف ررار تحقيررق الغايررة

المنشودأ.
تمهيد:

كمررا سرربق أن أسررل نا ف ر ن رجسررون لررم يمتررب مؤل راً يخررتص د ارسررة ال ررم

الئمررال منمررا اتسررما كتاباترره بررراب جمررالي شرريق كانررا بم ابررة أعمررال فنيررة

رايعررة لذ كرران يخل ر ال ررم بال لس ر ة
مؤل اته

تحرردث عررم ال ررم فرري مواض ر عديرردأ مررم

يث دام توضريي نظرتره ال لسرفية فري الخبررأ ال نيرة فري بح ره المردخل
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للررى الميتافيزيقررا كررذلك كتابرره الترررور الخررالق كمررا خصررص د ارسررة ممي رزأ ل ررم
الض ررحك تن ررا ل فيه ررا ت س ررير الض ررحك تحلي ررل ق ررذن الظ رراقرأ بي رران خص ررايص

المضحك.

نظرية برجسون في الفن والجمال:

تقروم نظريررة رجسررون فرري ال ررم علررى أنهررا نظريررة فلسررفية دايمررة علررى ادعيررة

متافيزيقيررة  Metaphysical factتسررتند للررى ايرران دسرري يرررف فرري الواد ر

ن س رره ديناميمي ررة ي ررة متئ ررددأ عل ررى ال ررد ام ق ررذا ن رراب م ررم ص ررميم الميتافيزيق ررا
البرجسررونية المتم لررة فرري الديمومررة الترري أ ضرري فيهررا أن العررالم ابررارأ عررم ركررة

مستمرأ متئددأ متغيرأ.
ل ررم دبررل أن نخررو

فرري ثنايررا أعمرراة نظريترره قررذن لنررا أن نبرردأ بم هومرره

ال لس ي العام لل م الئمال تعري ه له مقارنة ذلك مر

جهرات النظرر المتباينرة

لبعض ال الس ة الرذيم درد يت قرون معره أ يختل روا ترى نصرل للرى خالصرة ف ررن
نظرته ال نية اإل اطة بمافة جوانبها.

مفهوم الفن عند برجسون:

ال شر رك أننر ررا لر ررم نس ررتغرب أن ير ررأتي م هر رروم رجس ررون لل ر ررم لير ررداً امتر ررداداً

لم هومرره ال لسر ي العررام لذ جرراب اسررتنباطاً خالصر ًة لنظريترره الميتافيزيقيررة لن لررم
نقرل لنهررا كانرا تربيقراً عمليراً يراً لهرا منسررئمة تمامراً للررى مرا دعررا لليره اعتقررد
لديره مل رة فنيرة آهررت ثارقرا

به .لضاف ًة للى كونه يتمت بحً جمرالي مرقر
على كافة مؤل اته ...كما أنه شب على الموسيقى كان مولعاً ها قذا ما جعله
يئ رررج المقارن ررات التش رربيهات رريم ل ساس رره بالموس رريقى ش ررعورن الس ررارج ف رري

أعم رراة ذات رره كم ررا أن رره ك رران اسر ر االط ررالع يري ررل التأم ررل البح ررث القر ررابأ

االقتمررام بمررل مررا ولرره مررا سرربقه مررم مؤل ررات راب للعلمرراب ال السر ة خاصر ًة
األدب اليوناني القديم.
60

مجلة كلية الفنون واإلعالم – السنة -7العدد  -13يونيو  – 2022مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة
مصراته )Faculty of Arts and Media Journal (Online ISSN 2523-272X

عنرردما د رررر رجس ررون االنرررالة ب لسر ر ته ف ر ررن الئديررد ف ن رره رردأ باالتئ رران

صوب ن سه

بحث في أعماده جدانه الداخلي قذا علرى غررار مرا فعلره مرم

دبررل أسررالفه م ررل سررقراه ديمررارت كرران

تررى صررل للررى دسرره األساسرري

جعل منه منهاج عمل له في كل نظرياته ال لسفية محرو اًر رييسرياً تسرتند عليره

رابن مؤل اته.

مم خالل ذلك التأمل البحث في جدانه أعماة ذاته أ ً وجرود سريال

مسررتمر متئرردد كتلررك الترري جرردقا أ ررً هررا مررم دبلرره ال يلسرروف ال بيررر لرريم
جيمً

ألنه كان محباً للموسيقى شغوفاً ها متأث اًر بألحانها يحً بسحرقا

مر ررا قر ررذا الشر ررغ الحر ررب لال مور ث ر راً ايم ر راً تركر رره فير رره أ ير رره الر ررذج كر رران يعمر ررل
بالموسيقى قذا ما أثرف في رجسون اإللهام األ اسريً Inspiration and
 Sensationال نية التي استلهما تربعا ها كافة كتاباته.

فقررد أ جررد مقارن ر ًة يررة فرري جدانرره يررث خالئرره شررعو اًر وجررود لحن راً داخلي راً
متصالً فعندما نستم للى لحم فنحم ال نستم للى نغمة من صلة أ متقرعرة
ررل نس ررمعها بش ررمل متواص ررل أج نس ررتم

بش ررمل مس ررتمر لل ررى النغم ررة الحالي ررة

النغمررة السررابقة لهررا كررذلك الال قررة بحيررث ال يممررم أن تن صررل أج رزاب اللحررم

عم تلك التي سبقتها تلك التي تليها قذا ما يتشابه يحدث م

ياتنا الوااية

كأنها لحم كبيرر مسرتمر يبردأ عنرد الدتنرا ينتهري بانتهراب ياتنرا مماتنرا قرذا

ما دعى رجسون للى تسميته بالديمومة )(Bergson, 1946: p.223

قذا قو جوقر فلس ة رجسون أ مرا عررف بالميتافيزيقرا البرجسرونية التري

ترررف العررالم يتئرردد يتغيررر أنرره بالنسرربة للررى الموجررود ال رواعي أن يوجررد قررو أن
يتغيررر أن يتغيررر قررو أن ينمررو أج يخلررق ن سرره باسررتمرار قررذا يررأتي منسررئماً
يتالدرى مر النظريرة البرجسرونية فري ال ررم التري تررف أن ال رم األصريل لنمرا قررو
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ذلررك العمررل المميررز الئديررد أيضراً الخصررب الرذج ال سرربيل للررى التنبررؤ برره سررل اً

ألن العمل ال ني لنما قو ليرد ل رداع ال لممران لتحديرد معالمره مسربقاً معرفرة مرا
سوف يمون عليه ةل راهيم  1966ص26م
ق ررذا م ررا يقول رره ع ررم الوج ررود ن س رره ف ررال ون يعن رري الم رردأ الم رردأ تعن رري قن ررا

االخت رراع خلررق األشررمال الصررن المسررتمر لمررا قررو جديررد أطالد راً المرردأ تقرردم
مسررتمر مررم الماضرري الررذج يعررر

المسررتقبل ينضررا قررو يتقرردم أن الوجررود

بالنسبة للينا كايم شرعورج ينحصرر فري التغيرر أن التغيرر ينحصرر فري النضرا
النضرررا ينحصر ررر فر رري أن يخلر ررق المر رررب ن س رره ن س رره علر ررى نح ررو غير ررر محر ررد د

ة رجسررون  1984ص17م .قررذا قررو مررا يعنيرره رجسررون بررالترور الخررالق لذ

يقررول لن الحيرراأ تلرروح كتيررار يمضرري مررم جرثومررة للررى أخرررف عررم طريررق كررايم
عضروج مترررور ...يممررم القررول عررم الحيرراأ كمررا قررو عررم الشررعور لنهررا فرري كررل

لحظر ررة تخلر ررق شر رري اً ةكامر ررل  1993ص133م .أ كمر ررا يعرفهر ررا رجسر ررون فر رري
موض ر

خررر لنهررا تيررار مررم القرردرأ المبدعررة ينصررب فرري المررادأ ليخرررج منهررا مررا

يسررتري لخ ارجرره يتودر

ص233م.

فرري معظررم النقرراه ة رجسررون منبعررا األخررالة الررديم

على قرذا النحرو يت رق مر

لريم جريمً يتتبر خرران الرذج يررف أن مئررف

األ ررداث فرري نظررام العررالم لرريً محرردداً قنررات صررنوف مررم الئرردأ ف ر ذا نظرررت
للى الماضي سيبد لك لن كرل شريب محردد أمرا لذا ترلعرا للرى المسرتقبل ف نره

ال سربيل لمعرفرة أ داثره ذلرك أن المسررتقبل مم ترون مرم اتئاقرات جديردأ ال يممررم
اسررتنباطها م ررم الماضرري ة اري ررا  2005ص489م ق ررذا مررا يخلع رره رجس ررون

علررى العمررل ال نرري لذ يرررف أنرره عمررل ال يممررم الررت هم برره مسرربقاً أ معرفررة م ررا
سيمون عليه ذلك العمل ال قاً.
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مذا دلنا لن النظرية البرجسرونية فري ال رم جرابت منسرئمة مرابقرة لمذهبره

ال لس ي العام ل قي تحقيقاً تربيقاً عملياً لمعتقداته الميتافيزيقية لذ تمحرورت
نظريترره الميتافيزيقيررة الترري تعتمررد علررى الحرردف فرري تتب ر الديمومررة ...فلمرراذا ال
نبحث في ديمومة رجسون نتتب

دسه دبل أن نتررة للى فنه.

الفن والحياة خلق مستمر ومتجدد:

يعتبر الم هوم العام لخصايص العالم سب جهة النظر العلمية أنه يتأل

م ررم أجس ررام ص ررلبة ذات امت ررداد تتواج ررد جزيياته ررا ممانير راً الوا رردأ تل ررو األخ رررف

يتمي ررز الع ررالم تض ررمنه لخ ررالب مح ررض بانقس ررامات مح ررددأ يخ ررتص باالمت ررداد

الت ررر العررددج الحتميررة السررببية كررل الودرراي تررتم بحسررب د روانيم ثا تررة تحرردد

مسررارقا مسرربقاً ال يهررتم العلررم للحركررة ررل للتترراب الموضررعي ل جسررام ال يهررتم
بالعلررل منمررا بررالمعلوالت يخلررو مررم أيررة ديناميميررة أ

يرراأ أمررا الزمرران فهررو

ابررارأ عررم فررام عنرردما يحررا ل العلررم ايرراف قررذا الزمرران فر ن ذلررك ال يمررون ادعراً
عمليراً ة وخنسرمي ص175م .فبحسرب مرا يرررف رجسرون فالمردأ الحقيقيرة ليسررا
قرري الزمرران الررذج يدفعرره الممرران المئتم ر برابعهمررا الزمرران الررذج نتتبعرره مررم

خررالل سرراعات أيرردينا ررل قررو زمرران المشرراعر بئمير أشررمالها الترري تتعادررب فرري

أعماة جداننا د ن أن نتممم مم تحديد دايتها أ نهايتها لنه ذلرك الالتئرانً
ال ي ي

ليً ال مي ال عالدة له بالعدد فالحياأ الن سية تيار غيرر منقرر مرم

الظر رواقر المختل ررة بمعن ررى أنه ررا تق رردم متص ررل م ررم ال يفي ررات المتداخل ررة عل ررى
العمر ررً تمام ر راً مر ررم الظ ر رواقر المادير ررة التر رري قر رري ك ر ررأ مر ررم األ ر ررداث المتمر ررايزأ
المتعاابة الحياأ الن سية تلقايية قي انبعاث مم باطم خلق مستمر أ بمعنى

أك رر شررمولية ديمومرة  Duréeلرريً لهرا أج ا تمررال برالرجوع للررى الماضرري أ
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تودعر ر راً للمس ر ررتقبل كم ر ررا ق ر ررو الح ر ررال بالنس ر رربة للظر ر رواقر المادي ر ررة ةك ر رررم 1966

ص439م.

يررف رجسررون أن الحيرراأ فرري جوقرقررا صرير رأ أ خلررق مسررتمر دررد ال ر

اختالفراً جرذرياً ريم ف ررأ زمران الميمانيمررا الرياضريات ف ررأ المردأ العينيرة للحيرراأ
الن سر ررية
تئررانً

بينمر ررا الزمر رران الرياضر رري معير ررة ف ر ر ن ماهير ررة ياتنر ررا الن سر ررية قر رري ال

تغيررر

تقرردم

تنرروع كي رري

رجسون لن ال ون يد م في الزمم

ترررور صررير رأ خالقررة علررى ررد دررول

كلما تعمقنا في فحص طبيعة الزمم فهمنا

أن الديمومررة ترردل علررى االخترراع خلررق الصررور اإلعررداد المسررتمر للئديررد علررى
جه اإلطالة ة رجسون  1984ص20م.

أن يتغيررر معنرران أن يخلررق باسررتمرار مررا قررو جديررد مررا قررو غيررر متود ر

قررذا ينربررق علررى مررا قررو ن سرري كمررا ينربررق علررى مررا قررو يولرروجي أ كرروني.

نئررد رجس ررون يق ررارن المرردأ العيني ررة ب ررالخلق ال ن رري فال نرران ال ررذج يرس ررم ص ررورأ

مستنبراً معانيها مم أعماة ذاته ليً الزمان شي اً قامشياً ل أن مدأ عمله قي
جزب أساسي مم عملره فزمران اإل رداع قرو اإل رداع ن سره فهرو تقردم ف ررج يتغيرر
كلما اتخذ شمالً فهو عملية يوية شيب م ل نضوج ال رأ.
لعل ما داله رجسون في قذا الصدد يئعل األمر أك رر ضرو اً فالصرورأ
الترري تررم رسررمها يممررم ت سرريرقا بشررحنة النمرروذج طبيعررة ال نرران األل روان الترري

لذيبررا علررى لو ررة ال نرران ل ررم علررى الرررغم مررم معرفتنررا للشرريب الررذج ت س ررن

فليً في استراعة أ د لو كان ال نان ن سه أن يت هم ددة عما ست ون عليه
الص ررورأ ذل ررك أن ال ررت هم ه ررا معن رران لنتاجه ررا دب ررل لنتاجه ررا بال ع ررل ة رجس ررون

 1984ص16م .ق ررذا م ررا يترر را ق عن ررد رجس ررون مر ر الحي رراأ ذاته ررا

ي ررث أن

لحظات ياتنا التي نشملها بأن سرنا نخرر لهرا ف رل لحظرة منهرا قري نروع مرم

الرسرام أن ت مرل
اال ت ار م لما يحدث على لو ة الرسم التي تعتمرد علرى موهبرة ت
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أ تررنقص تتغيررر مذ يحررا ل رجسررون أن يخل ر ديمومترره علررى العمررل ال نرري
يرف في اإلنتاج ال ني ل داع ا ت ار ما قرو جديرد خلرق مسرتمر غيرر متودر

الئياشة الملهمة مباشررًأ د ن
ناب مم الوجدان ما قو لال تعبير عم العاط ة ت
أي ررة س رراي د ن اس ررتعمال أي ررة رم رروز الت رري منه ررا الح ررر ف ال لم ررات اللغ ررة
غيرقررا

يقررول رجسررون فرري قررذا الشررأن لننررا عنرردما نركررز جودنررا فرري لرادتنررا

مرادتنررا ن سررها فرري الدفعررة الترري تعررد امتررداد لهررا ف ننررا نرردرت نشررعر بررأن الحقيقررة

الوادعي ررة ق رري نم ررو مس ررتمر خل ررق متت رراب ال نهاي ررة ل رره د ررد قق ررا لرادتن ررا ق ررذن

المعئزأ ف ن كل لنتاج لنساني ينروج على شيب مم االختراع كل عمل لرادج
يحترروج علررى شرريب مررم الحريررة فرري كررل ركررة ل ررايم عضرروج تتئلررى تلقاييترره

لنما يأتي بشريب جديرد علرى العرالم

قراً ليسرا ضرر ب التئديرد قنرا لال ضرر باً

مم خلق األشمال ة رجسون  1984ص216م.

علررى ذلررك يرررف رجسررون فرري العمررل ال نرري لنمررا قررو تحقيقراً تربيقراً عملي راً
لنظرته العامرة يرأتي انسرئاماً مر مذهبره ال لسر ي العرام لذ يعتقرد رجسرون لنمرا
يص رردر ال ررم ع ررم ق ررذا الوادر ر الخص ررب المب رردع ف رري ق ررذا الع ررالم

يؤك ررد ررذلك

معارضته لمقولة لن ال م ما قو لال تقليد للربيعة كما اعتقرد أفالطرون أنره لريً
محاكراأ لهررا كمررا أسررل

أرسررو أنرره لرريً لد اركراً سرياً للوادر كمررا يعتقررد العامررة

على د زعم رجسون ن سه ل قو سيلة للى معرفة أعمق بالواد

ليً ثمة

لشررمالية جماليررة سرروف التسررانل عررم السرربيل للوصررول للررى قررذا النرروع الرفي ر مررم
المعرفة قذا ما يذكرنا رأج كاسيرر  1945-1874 Cassirerالرذج أخرذن عرم

كان  Kantأتباعه الئدد في ت سيرقم لل م على أنه ميدان مستقل عم المعرفة
العلمية التي تعتمد على تصورات الذقم

يررف أن الخلرق ال نري أدررب مرا يمرون

للررى عمليررة ل ررداع تشررميل أ قررو ثم ررأ ت اعررل تصررورات الررذقم انرررالة الخيررال
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الحررر فالصررورأ الحريررة كالقمررا مررم أقررم منرراب الخلررق ال نرري ةمرررر 1998

ص263م.

كما أن رجسون يرف في ال م رسالة تقروم بمشر

الخو

النقراب عرم سرر الربيعرة

في أعمادها ليتحقق مرم خاللره أسرمى مررامي ال رم بالن راذ للرى الوادر

ال ش عم ياتنا الداخلية مم تم االنرالة ددماً للرى معرفرة رواطم األشرياب
الخارجية .قذا يممم واسرة الرنية أ الحدف .لريً ردعاً أن يقررر رجسرون

أنهررا مل ررة جديرردأ للمعرفررة المرلقررة سرربقه للررى لدرارقررا العديررد مررم ال الس ر ة أم ررال
شلنا – شبنهور -

تقرير قذن المل ة لم يمم لال للتعبير ال لس ي عم النزعة

الر مانتيميررة الترري كانررا سررايدأ فرري عصررر النهضررة

تررأثرت بمررا قررو سررايد مررم

فلسر ات القرررن التاس ر عشررر الترري ترررف أن الحيرراأ درروأ تلقاييررة ررأ أن الحيرراأ
قي مبدأ الخلق الترور أن الشعور الباطم يردى على الحساسية علرى العقرل
على الذات الموضوع ألن نراده ر يئا ز الربيعة .

الواقعية والمثالية في الفن:

يقرررر رجسررون أن الوادر ابررارأ عررم ئر ب
راب ينسرردل يننررا برريم الربيعررة ررل

ت ررى ينن ررا ب رريم ذ اتن ررا

ت ررى لنن ررا ال ن رررف األش ررياب كم ررا ق رري سر رواب الداخلي ررة

المتعلقررة بحواسررنا جررداننا أ تلررك الترري ن ارقررا فرري األشررياب المحيرررة نررا

يرجر

ذلررك للررى الئهررد الررذقني البرراطني الررذج تترلبرره قررذن الرنيررة قررذا الشررعور أ

التأمل للوصول للى ذلك .فالمعرفة الحقة دف يدرت الموضوع في ذاته ل ننا

ال ن ر از ل قررذا الحرردف لال نرراد اًر بسرربب مررا يقتضرريه مررم ترروتر الررن ً فرري مئهررود
شاة مؤلم للن اذ للى باطم الموضوع متابعته في صير رته.

األك ر مرم ذلرك قرو مرا تترلبره مصرلحتنا الحيويرة البحرث عرم ضرر رات

الحياأ العملية

بالتالي عدم االكتراث أ التخلري عرم التأمرل النظرر فري أعمراة

الحيرراأ قررذا لرريً عيب راً أ دصررو اًر ررل قررو طبيعي راً قررذا مررا تترلبرره الربيعررة
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الحقيقررة قرري أن علررى اإلنسرران أن يمرردح يما ررد ليعرريت أن الحيرراأ تترلررب منرره

أن يرردرت مصررالحه مررا قررو فرري اجررة لره البحررث تقبررل مررا قررو م يررد

يرروج

ضررر رج لعيشرره االسررتئابة لرره تلقاييراً رررد د أفعررال متناسرربة
غي ررر ذل ررك أ ب رراأل رف ع رردم البح ررث النظ ررر لل ررى م ررا راب ذل ررك ألن ض ررر رات
تئاقررل مقمررال

العمل تحد مم رنيتنا مبصارنا ).(Bergson, 1946, p.152

لذ يقررول رجسررون فرري ذلررك الحيرراأ تقتض ري أن نرردرت األشررياب فرري عالدتهررا

بحاجتنا .فالحياأ قي العمل قي أال نستقبل مرم األشرياب لال مرا يخردم مصرلحتنا
كررل مررا ي يرردنا يرجر للينررا بالمن عررة أمررا اإل ساسررات األخرررف فيئررب أن تظلررم

أال تصل للينا لال غامضة ة رجسون الضحك ص103م .قذا ما يمش

لنا

أن اإلدرات الحسي عند رجسرون يتسرم برالنظرأ البرجمانيرة تلرك التري تخلرى عنهرا
دعا للى نبذقا في لطار فلس ته العامة.

مذ يتنررا ل رجسررون ال ررم مررم خررالل قررذن الرنيررة ف نرره يقررول :مررا ال ررم فرري

قيقة األمر لال رنية للواد أك ر مباشرًأ ل م قذن النقرا أ فري اإلدرات تتضرمم
قئ ررأ للتواطررؤ الم يررد تقتضرري أن يمررون الحررً أ الشررعور فرري مواض ر معينررة

مئرد بال ررأ عم المن عة أج أنهرا تنرروج علرى شريب مرم الالماديرة فري الحيراأ
قي ما أسمون بالم الية ة رجسون الضحك ص103م.

على الرغم مم م الية رجسون تمسمه بالميتافيزيقا

الماديررة لال أننررا نلح ر أنرره يعررود أد ارجرره

تحامله على الوداي

يسررتند للررى الوادعيررة

يقررر بررأن ال ررم

كافة األعمال ال نية الم الية لنما تصدر عم قذا الواد الخصرب المبردع فهرو

يظل مصدر للهام ال نان

علررى المحاكرراأ لهررذا الواد ر

ما على ال نان سوف االجتهاد ذقنيراً عردم االدتصرار
ال الودرروف عنررد لد اركرره ررل عليرره أن يتسررامى عنرره

يتعمق في ثنايان سبر أغوارن محا الً ال ش
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ذلك أن رجسون يرف العالم بم ابة عمل فني غاية في الر عة اإل داع ال

يممم أن يضاهيه أ يصل للى مستوان أج عمل فني خر فهو يعتبر أن الواد

لره سررماته خصايصرره البديعررة الترري دررد ترنعمً تظهررر ثررارن اضررحة علررى كافررة
األعمال ال نية المتميزأ.
مذا مرا صر

رجسررون أنره مررم سررحرأ ال رالم

ة*م

نررذكر قنررا مرا دالرره عنرره

صررديقه لرريم جرريمً فرري ابررارأ رايعررة لنررك سررا ر كتابررك أعئوبررة كرران يقصررد

كتاب الترور الخرالق) (Bergson, 1959فرال أدل علرى ذلرك مرم محا التره أن
يسررحرنا ب ررن ملهامرره من كانررا الترجمررة دررد أفقرردت النصرروص طعمهررا شررذاقا

لن ل ر ررم نق ر ررل لمعانه ر ررا بريقه ر ررا لال أنر ر رك تس ر ررتري أن تستشر ر ر

تح ر ررً لمس ر رراته

الئمالية البالغيرة فنئردن يتح نرا ريم ال ينرة األخررف بأطر اتره األك رر جررأأ

في غاية الر عة اإل داع تعمً أسلوبه فرنته التي أشدنا ها مسبقاً قا قو

يقر أن لدرات الوادعية الحقة ال يتم لال مم خالل عم طريق الم اليرة قرذا يرأتي

على د دوله أن الوادعية لتتحقق في العمل ال نري ينمرا ت رون الم اليرة تحققرا

فرري الررن ً مننررا ال نحتررك بررالواد لال مررم طريررق الم اليررة ة رجسررون الضررحك
ص107م.

قنررا يتضرري لنررا أن رجسررون جررد ضررالته فرري العمررل ال نرري

غايت رره المنش ررودأ

ص رروله عل ررى نم رروذج يتئس ررد عل ررى أر

يصررل لل ررى

الوادر ر يحق ررق في رره

تئربته عملياً إلثبات ميتافزيقان التي ينادج ها في مذهبه ال لس ي العام.

يئعل مم قذن الميتافيزيقا سبيالً للوصول للرى الوادعيرة ل نره يشرتره فري

ذلررك أن علررى المرررب التئرررد مررم الماديررة نبررذ الن عيررة نقرراب الررن ً مررم ش روايبها
التحرررر مررم ضررر رات ال عررل مررم ثرم الشررر ع فرري التأمررل الئمررالي قررذا الشررك

ة*م

رد ص

رجسون أنه مم سرحرأ ال رالم أنره يأسرر القلروب يبلرا ال مرال فري ارتئالره فري معئرم

ال الس ة لمؤل ه جورج ط ار يشي ص.147
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سروف يتريي لنررا الن راذ للررى الوادر

الم رول أمامرره جهراً لوجرره مدرات الوادر علررى

قيقترره لذ يقررول رجسررون مؤكررداً لن المرررب ال يعررا د االتصررال بررالواد
يم يمون دد ارتقى للى مستوف الم ل األعلى ةل راهيم  1966ص27م.

اللهررم لال

قررذا مررا يحق ررق نظريررة رجسررون ف رري ال ررم بأنهررا نظري ررة فلسررفية تقرروم عل ررى

ادعية ميتافيزيقية تعتمد علرى أسراف أن ال رم ايران مباشرر يمشر

لنرا عرم الوادر

شرريرة ررذل جهررد شرراة للررتخلص مررم اقتماماتنررا الماديررة المصررلحية للوصررول للررى

الوجود ذاته الوادعية الحقة فالميتافيزيقيا سب ما يزعم رجسون قي العلرم الرذج

ي ررزعم أن رره يس ررتغني ع ررم الرم رروز ف ررال م ق ررو األداأ الس رربيل لنقلن ررا م ررم الرم ررز لل ررى
الحقيقة.

المعرفة الحدسية في علم الجمال:

ممررا تقرردم نئررد أن رجسررون يئعررل مررم اإلدرات الئمررالي أداأ إلدرات الوادر

الن اذ للى باطنه

بلوم المرلق واسرة الحردف ال العقرل ألن للحردف ميرزأ ال

الت رري فيه ررا تن شر ر

لن ررا ذ اتن ررا فن رردرت المرل ررق ف رري ص ررميم ن وس ررنا الوادر ر أن

تشرراركه فيهررا أيررة مل ررة أخرررف ألن الحرردف

رردن قررو تلررك التئربررة الميتافيزيقيررة

الشعور بالذات قو تئربة ميتافيزيقية أ لية نن رذ فيهرا للرى براطم ال رون فري عريم
اللحظة التي نن ذ للى ذ اتنا.

لرريً الحرردف قنررا سرروف معاص ررأ الموضرروع الن رراذ للررى باطنرره أج لدرات

الديمومة الخالدرة لد اركراً مباشر اًر ف أننرا بالحردف نحيرا الئمرال نشرعر د يبره فري
ن وسررنا مررم تررم ف ر ن أج محا لررة السررتخدام العقررل المنهئرري فرري تحليررل الئمررال

ت ون نتيئتها ت تيا الئمال موته.
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علررى ق ررذا فالئمررال عن ررد الحدسررييم م ررم صرروفية فالسر ر ة يتئررا ز النظرررأ

العلميررة المنهئيررة

يعلررو نظررأ رجررل الشررارع فهررو ينبر مررم القلررب ال مررم العقررل
مم اإللهام ال مم التأمل العقلي .

مم تئربة الشعور ال مم تئربة العمل

انرالداً مم ذلك ف ن الموضوع ال ني ليً م ل موضوعات العالم الحسي

فهو ال يخاطب الرغبة الحسية ال يحقق أن ن ب عملي رل يتميرز بأنره موضروع
فردج ليً تصو اًر مئرداً قرذا يعنري أج الئانرب الحسري فري ال رم مئررداً عرم
الماديررة قررذا يختل ر

عررم موضرروعات العررالم الربيعرري ألنرره يشررارت فرري ال ررأ

بالتالي ف ن قذا الئانب ال رج يشارت في الم الي قذا يعني أن ال رأ ليسا

مئردأ ل قي م ال يتحقق في الخرارج تتم رل فري شرمل معريم

فنياً أ باأل رف موجود سي يخاطب العقل.

تصربي عمرالً

قذا قو ذات النها الذج كان دد سل ه هيئل لت سير العمل ال ني لذ يرف

أن ال م يرت

بال اينات الربيعية الحسية للى المسرتوف الم رالي يمسربها طابعراً

كلير راً رريم يختلِّص ررها م ررم الئوان ررب العرض ررية الن عي ررة ف ررال م ي رررد الر روادعي لل ررى
الم الية يرت به للى الر انية لذلك يرف هيئل أن ال ررأ لذا تشرملا تشرمالً
داالً علر ررى تصر ررورقا العقلر رري ف نهر ررا تتحر ررول للر ررى م ر ررال  Idealةمرر ررر 1998

ص151م.

ف ررال م عنرررد هيئر رل يتنر ررا ل المظه ررر أ األثر ررر ال ن رري ق ررو م ررا يررردل علرررى

الئوقر الحقيقة ما لرم تظهرر فري عري معريم محسروف قرذا األثرر المحسروف

في ال م يتحول للى ر اني الر ح مم جهة أخرف تتم ل فري شرمل سري قرذا
يتماثررل مر رنيررة رجسررون للوادعيررة الم اليررة الترري يم لهررا األثررر ال نرري لرره مقولررة
ديعررة سرربق ذكرقررا تترررا ق تمامراً م ر ذلررك الررررح قرري :لن الوادعيررة تترروفر فرري

األث ررر رريم تت رروفر الم الي ررة ف رري ال ررن ً منن ررا ال نحت ررك ب ررالواد لال ع ررم طري ررق

الم الية ة رجسون الضحك ص107م.
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يررزعم أن الن رروف البش ررية األك ررر تئرررداً عررم مشرراغل الحيرراأ ذلررك التئرررد
الربيعرري ال ر رررج النرراب م ررم ني ررة الحررً الوج رردان ال ررذج يرررف يس ررم ي ررر
بصررورأ بمررر ف نرره بقرردر قررذا التئرررد

بقرردر التحرررر مررم سرريررأ العمررل المن عررة

سررنئد ن وس راً رفيعررة مرق ررة اإل سرراف أدررل مررا يممررم أن يقررال عنهررا أنهررا ن رروف
فنانة .على قذا يعرف رجسون ال نان بأنره ذلرك اإلنسران الموقروب الرذج يتمتر
بضرب مم االن صال أ التئرد الربيعي قو تئرد م رور في طبيعة الحواف

أ الشعور مم شأنه أن يتئلى في الحال علرى شرمل أسرلوب عرذرج فري النظرر
االستماع الت ير ةل راهيم  1966ص19م.

يضيف رجسون دايالً :لننا نعيت في منرقة سيرة يم األشياب بيننا

ال فرري األشررياب ال ف ري أن سررنا ل ررم الربيعررة تررذقل مررم رريم للررى رريم فتخلررق

ن وساً أك ر انصرافاً عم الحياأ ة رجسون الضحك ص105م مم أم ال قؤالب

ال نانيم ال السر ة بمختلر
ال يررتب بررالن

توجهراتهم فنرونهم كلمرا كران االنصرراف كرامالً نقيراً

ال ايرردأ كانررا الررن ً فنانررة ترردرت كررل شرريب فرري نقايرره األصرريل

تنقر عم رنية األشياب تظل م ذلك ترف صو اًر تنقر عم منرق األشياب
تظل م ذلك ترف أف ا اًر تدرت أشمال العالم المادج ألوانه أصواته كما تدرت

أدة ركات الحياأ الباطنة قذا يبيم تخلي رجسون عم النظرأ البرجماتية فري
تصر ررني ه ل عمر ررال ال ني ر ررة يقر ررر ب ر ررأن ال ر ررم لنم ر ررا قر ررو تم ر ررل محر ررض

Pure

 Representationصرف معتنقه عم االقتمام بالئوانب الن عية العمليرة مرم

الحي رراأ أن ق ر رؤالب ال نر ررانيم ي رردركون األشر ررياب لر ررذاتها ل رريً لر ررذاتهم ألن الحير رراأ
الداخليررة ل شررياب قرري الترري تستش ر

فني يدخل للى لدراكنا نحم

بررالحواف المرق ررة

تتم ررل علررى شررمل أثررر

درد ال نسرتئيب لهرا فري دايرة األمرر ل رم بشريب
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مم التمعم التأمل نئد أن سنها دد صلنا للى عمق الربيعة على يد قذا ال نران

أ ذات.

لعل قذا ما ددمه أفالطون في محا رته فايدر ف عم المحاكراأ فري ال رم

يرلب مم ال نانيم االلتزام بالصدة التز د بالعلم ال لس ة تى يتممنروا مرا قرو
قررادف لرره معنررى التوس ر فرري االطررالع البحررث للررى مررا راب الربيعررة تخررري
النظر ررأ السر رررحية المادي ررة الص ر ررفة النظر ررر بعم ررق للرررى تل ررك الع ر روالم الر يرررة
الم الية ةأفالطون  1980ص77م.

فال نرران علررى ررد زعررم رجسررون قررو مررم يرررف مررم األشررياب ياتهررا الداخليررة

الترري تت ش ر

لرره عبررر أشررمالها ألوانهررا ألحانهررا محررا الً أن يصررل نررا للررى قررذن

الحياأ التي عئزنا عم لدراكها

بشيب مم الئهد التأمل يرتممم قرذا ال نران أن

يئردنا لو مؤدتاً مم ال افة التري تحرول د ن رنيتنرا قيقرة األشرياب الوادر كمرا
قررو لرريً كمررا يبررد لنررا فيتحقررق ررذلك أسررمى مرررامي ال ررم الررذج تقرروم رسررالته

بمشر ر

النق رراب ع ررم س ررر الربيع ررة خ اياق ررا يع ررر

رجس ررون ذل ررك ف رري كتاب رره

الضحك دايالً :لن ما يران ال نان لم نران نحم أ على األدل لم نرران علرى ن رً

الصررورأ ل نرره لذا رن ق راً كرران الئهررد الررذج ذلرره إل از رة الحئرراب يقتضررينا أن
نقلدن .فأثرن ال ني م ال قو لنا بم ابة درف على دردر جرد ف قرذا الردرف يمرون
صدة األثر ال ني ةأفالطون  1980ص110م

أن نحذ

يحا ل ال نان أن يدفعنا للى

ذ ن يأخذ بأيدينا أ يسهل مهمتنا لنرف شي اً مما رن واسرة أعماله

ال نيررة محررا الً بمررل الوسررايل لبعرراد مدصرراب كافررة الوسررايل العلميررة الموضرروعة
لالسرت ادأ مدصرراب كررل الرمرروز االصررال ات العامررة االجتماايررة الترري تحئررب

عنا الحقيقة المئردأ يصل نا مباشرًأ أمام الحقيقة الواد كما قو.
يقررول رجسررون فرري قررذا الصرردد :لن ال ررم تصرروير كرران أم نحت راً شررع اًر أم

موس رريقى ل رريً ل رره م ررم غ ررر

لال اس ررتبعاد الرم رروز الم ي رردأ عملير راً العمومي ررات
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المتواطررأ عليهررا اجتماايراً أج كررل مررا يحئررب عررم الوادر
الواد ن سه جهاً لوجه ةأفالطون  1980ص107م.

رجرران أن يضررعنا أمررام

فرري ذات االتئرران يررذقب ررول فرراليرج لذ يقررول يئررب دايم راً أن نعتررذر عررم

عدم ال الم في فم التصوير فالعمرل ال نري عامر ًة ال ينبر مرم الصرياغة الل ظيرة
ال مم التعليل المنرقي أ الخرابة رل قرو بم ابرة لدرات مثمرار مباشرريم فقرد

تض ر ر ي علير رره األل ر رراي غموض ر راً تذيبر رره فر رري موجر ررة مر ررم الميوعر ررة ر رردالً مر ررم أن

توضحه ل دد تحل محله شي اً خر ةبارتليمي  1970ص3م.
على قذا األساف نئد رجسون يص ال نان بأنه ذلك اإلنسان الذج يرف
يحررا ل جاقرردا أن ي ررتي عيررون اآلخ رريم ل رري يئعلهررم يررر ن مررا قررم فرري العررادأ

غافلون عنره غالبراً مرا يتصر

ال نران لردف عامرة النراف بأنره شرخص م رالي ال

تهمه المادأ أ النوا ي المادية في ياته قذا ما يؤكدن رجسون بأن ال نان قرو
بال عل شخص غافل دليل االنتبان للى األمور المعيشية يقرر أن انتباقه موجه

للى ما نحم في العادأ غافلون عنه.

تت ررق سرروزان النئررر  Susane Langreم ر

يث ترف أن ال م يشمل عالم الوجدان اإلنساني

رجسررون فرري ص ر ها لل ررم

بواسرة قذا التشرميل يصربي

الوجر رردان موضر رروعاً للتأمر ررل قر رري ر ررذلك تت ر ررق أيض ر راً م ر ر

راب كر ررل مر ررم النادر ررد

التشررميلي كليررف ررل  Clive Bellر جررر فرراج  Fryغيرررقم مررم النقرراد الررذيم

عرفروا ال رم فري أبسر معانيره بأنره شرمل أ صرورأ معبررأ Significant Form
ت
عرف روا االن عررال الئمررالي بأنرره اسررتئابة للعالدررات الشررملية لتررذ ة الصررورأ فرري

العمررل ال نرري ألنهررا موض ر لد ررداع الخلررق العنصررر ال ا ررا فرري أج عمررل فنرري
ةمرر  1998ص265م.
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قنا تئدر اإلشارأ للى رأج أفالطون الذج يرفض أج فنان هدف للى لثارأ

لعئ رراب الن رراف بقص ررد اس ررتمالة عر رواط هم مث ررارأ ان ع رراالتهم بعي رردا ع ررم الحقيق ررة
الموضواية.

ايضا ما ذكرن في محا رته فايدر ف عم ال م الصادة الحقيقي بمقولته :ان

ال ررم الحقيقرري قررو كمررا يعرفرره األسرربرطييم لذا لررم يتضررمم الحقيقررة ال يمررون فنررا

على اإلطالة ةأفالطون  1980ص96م.

كما ترف سوزان النئر في فم الموسيقى على غرار رجسون بأنها أشمال

معب ر ررأ عرررم عر ررالم الوجررردان فاألنغر ررام الموس رريقية فررري نموق ررا ألحانهرررا المسرررتمرأ
المت ازير رردأ المتنوعر ررة تماثر ررل مر ررا فر رري بر رراطم اإلنسر رران مر ررم مشر رراعر جر رردانات.

الموسيقى ذلك تعتبر تئسيداً لحياأ الوجدان تشميالً يرمز لما يئرج في باطم

اإلنسر رران مر ررم ان عر رراالت ةمرر ررر  1998ص265م قر ررذا مر ررا ير ررذكرنا وص ر ر

رجسرون بررأن ياتنررا الواايررة لنمرا قرري لحررم كبيررر مسرتمر فرري جررداننا يبرردأ عنررد

الدتنا ينتهي بمماتنا ةكامل  1993ص131م.

كمررا يت ررق رجسررون للررى رأج هيئررل فرري ال ررم الررذج يرررف فيرره ال ش ر

الداللررة الداخليررة للوادر فرري صررور محسوسررة

يتعررار

عررم

مر أفالطررون الررذج يرررف

في ال م تقليداً أعمى للربيعة ينما قو ت سي اًر أعلى سب هيئل نران يت ق م
أرسرو أن لل م داللة أخالاية عامل أساسي في تنقية االن عاالت.

ان كانا رنية أفالطون الئمالية دد تنسئم م الئوانرب الر يرة الم اليرة

الذج يئد أنها تتحقق مم خرالل اإل رداع فري األعمرال ال نيرة التري ينتئهرا ال نران

الئمال الذج يقصدن ليً ذلك الئمال الذج يقصردن الربعض مرم قرؤالب ال نرانيم
الشعراب في جمال الصورأ المحسوسة ل نه في الئمال الم الي الذج تنعدم فيره

الحياأ المادأ ةزكريا  2004ص269م.
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كمررا يرررف هيئررل أن لل ررم رسررالته فرري نقررل فهررم الحقيقررة عررم طريررق صررور

محسوسة ت ون لها فايدتها ايمتها في تقدير جمالي لذاته كمرا يشرتره أال يمرون

لل رم أيرة أقرداف ن عيرة م رل التعلريم التهرذيب كمرا ذقرب اعتقراد أفالطرون ة اريرا
 2005ص335م.

اإلبداع والخلق الفني:

اإل داع كلمة دد تدل أل ل قلة على الشيب الراي

العمل البردي

كمرا أنهرا

تعري انرباع عم شيب جميل أ فايق الئمال.

من ك رران المعن ررى الصر رريي له ررذن ال لم ررة ق ررو الخل ررق أ الص ررنعة .ذل ررك أن

اإل داع في اللغة قو الخلق أ ل داث شيب على غير م ال سا ق في ال لس ة

يأتي على معاني عديدأ من كانا نسبة مترادفة متماثلة مم التأليف قذا يأتي

م ررم عناص ررر موج ررودأ س ررابقاً كاإل ررداع ال ن رري اإل ررداع العلم رري ةص ررليبا 1971

ص32-31م.

تررأتي عالدررة صر ة اإل ررداع طيرردأ مر الئمررال ال نرري عنرردما تحمررل مرردلولها

األك ر ددة قي الخلق أ اال ت ار  Creationعلى اعتبار أنها تعني لنتاج كل

مررا قررو جديررد أصرريل دررد اعتررادت أذننررا علررى سررماع مصرررلي الخلررق ال نرري فرري
األ ساه األعمال ال نية.

لن ت رار العمل ال ني دد يئعله يمتسب ص ة الصنعة  Fabricationمذ

أطلررق علررى األعمررال ال نيررة صر ة اإل ررداع تحررا م هرروم الخلررق فمررا ذلررك لال مررم
جررنً الئمررال ال ررم مررا ال ررم لال ل ررداع ا ت ررار خلررق ل ررل مررا قررو جديررد...

بالتالي ما ال نان لال ذلرك المبردع الخرالتة المبت رر الموقروب الرذج يبرذل جهرداً

عقلي راً شرراداً فرري سرربيل انت رزاع عملرره ال نرري مررم ثنايررا جدانرره مررم أعمرراة صررميم

الوادر ر

ت ررى يص ررل لل ررى عملي ررة الخل ررق ال ن رري ةل ر رراهيم  1966ص25م ق رري
75

الواقعية والمثالية في األعمال الفنية عند برجسون

ا ت ررارن ألشررياب جديرردأ يسررتنبرها مررم مخيلترره الملهمررة قرري ابررارأ عررم مشرراعر

عواط ر أ اسرريً فرري جدانرره يحررا ل جاقررداً لخراجهررا تئسرريدقا علررى أر
الواد على قي ة أعمرال فنيرة مختل رة درد ت رون أشرعار أ أنغرام أ صرور ...مرا
للررى ذلررك مررم مختل ر

أن رواع المنتئررات ال نيررة تبع راً لموهبررة ال نرران مئالرره قررو

يحا ل ذلك أن يرينا ما رن يصرل نرا يعبرر يشررح لنرا عمرا أ رً بره خالئره

مرم شرعور عاط ررة جياشرة يئعلنررا نعريت معرره اللحظرة
علرى فنره
نحذ

درراي

جدانره معتمررداً

نشراطه اإل رداعي  Creative activityنشراركه معاناتره ابقريتره

ذن

ندرت معه مشاعرن الباطنة د ن استخدام أية ساي مادية كاللغة

أ أيررة رمرروز أخرررف ألنهررا تعئررز عررم ص ر ها لنررا التعبيررر عررم قيقتهررا ...فررال
سرربيل للررى التعبيررر عررم تلررك األفرراح أ األ رزان

رراالت االكت رراب االن عرراالت

األخرف سروف لغرة ال رم التري تسرتبعد ال رالم االصررال ات العامرة االجتماايرة
الوسايل العلمية الموضوعة لالست ادأ ةكرسون  1982ص157م.

مذا مررا تنررا ل رجسررون اإل ررداع فقررد جعررل منرره محررور فلس ر ته أساسررها ررل

تى امتدادقا فهو يرف في الوجود الحياأ ل داع تئديد اعتمدت فلس ته على
مررنها الخلررق اإل ررداع تحررا مسررمى الديمومررة دررد ملررا أقررم أعمالرره عنررا يم
سمات ذلك الخلق اال ت ار المستمر ل ل ما قو جديد

نلمً ذلرك فري مؤل ره

 Evolution Creativeكرذلك  Energy Spiritualالتري تضرمنا معراني

الترور الخالق أ الرادة الر ية عنا يم أخرف أساسية تحمل معاني الديمومة
التئديد أ الدفعة الحية الوثبة الخالدة.

كلهررا تتئرره للررى لرسرراب دعررايم التيررار الحيرروج الديمومررة االسررتمرار الخلررق

الئديرد لذ يئرد رجسرون فري اإلنتراج ال نري كرل مرا قرو جديرد يررف فيره انعماسراً
للواد ر المعرراح تحقيق راً عملي راً لم هرروم الحيرراأ قررذا مررا يئعلنررا نق ر
سمات الواد البرجسوني تنعمً كلها على لنتاج ال نان.
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التطور الخالق:

يرف رجسون أن الترور الخالة ينب رق عرم ثبرة يرة  Elan Vitalقري

أشبه ما ت ون بانب اة الحياأ تدفقها اندفاعها لذ نال

في أن سرنا قرذن الوثبرة

الحيررة قرري رغبتنررا تمسررمنا بالحيرراأ السررعي ال رراح مررم أجررل االسررتمرار بررذلك

الئهد في كل لحظرة كرل جهرد قرو نروع جديرد سرب مقتضريات الضرر رأ التري

تترلبها اللحظة ف ل األ ياب يئاقد ن ي ا ر ن د نما انقراع تى يتسنى لهم

االستمرار ألنه د ن قذا الئهد العمل ال يممم لهم البقاب.

يت ررق رجسررون فرري قررذن القضررية م ر اسرربنو از  Spinozaمررم نزعررة ال ررايم

الحي للمحافظة على بقايه.

ق ررذن الوثب ررة الحي ررة أ الدفع ررة الحيوي ررة تترل ررب الئه ررد ع رردم التودر ر

منم ررا

االس ررتمرار ع رردم االكت رراب أ بالوص ررول لل ررى نقر ررة مح ررددأ لن رره مئه ررود تلق ررايي
سررب الضررر رأ

بالتررالي ف نرره يحترراج أ يعتمررد علررى مئهررود يتسررم باال ت ررار

 1981ص199م

يرف في ذلك أن العالم المادج يخضر لسريررأ دروف تسرمى

التئديد ل بالخلق اإل داع فالحياأ معناقا اال ت ار الخلق اإل داع ةالشنيري
دوف االندفاع الحيوج.

دد رز دلة مم المميزيم الذيم ركنوا للى دسهم

ثا ر ا جاقد ا تى

صررلوا للررى ذلررك الضرروب الخافررا المتقر ر الررذج ينبعررث رريم لحظررة أخرررف أنرره

ضوب الحردف الخافرا الرذج يشرق الردجى التري يضرل نرا العقرل فيهرا مرا قرؤالب
الممتازيم لال دلرة مرم الملهمريم الرذيم اسرتراعوا أن يتخلصروا مرم أثقرال سريررأ
المرادأ

ألننا نق

ين ررذ ا للررى صررميم الوادر

يرردركوا يرر ا مررا لررم نسررتري لد اركرره رنيترره

ننظر للى الواد ال نن ذ لليه فهنات جوانب ت صلنا عنه ما قري لال

ذ اتنا مصالحنا أغراضنا الشخصية.
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يرف رجسون فري الرن ً البشررية أنهرا غرفرة مرم تلرك الدفعرة الشراملة قري

دفعررة الحيرراأ فرري ترورقررا المبرردع الخررالة المبت ررر

تخترررة المررادأ تئرقررا نحررو

الر ية تض ي لليها الرشادة  Agilityالخ ة علها تسمو تصل للى الن وف
الملهمة تردى للى الم رل األعلرى

تردرت النرور تتئلرى قرذن الوثبرة أك رر فرأك ر

سب الئهد االجتهاد مم قذن الن وف النيررأ تتئسرد فري تلرك الشخصريات مرم

عظمرراب اإلنسررانية الررذيم تتق رردم فرريهم تلررك الوثبررة م ررم ممرراب دررادأ مص ررلحون
ملهمون فنانون

يترربعهم النرراف

يم لونها .

كلهم يحملون للى الناف رسالة سامية رل يحملرون مراالً لن

يهتررد ا للررى قررديهم مررا لهررم فرري ذلررك سرروف الوثبررة الحيويررة الترري

تلر ررك قر رري لرادأ الخر ررالق األعظر ررم لذ يقر ررول رجسر ررون علر ررى ال يلسر رروف أن

يتصررور الخلررق علررى أنرره لرادأ خ أن يخلررق خالدرريم فرري أن يلحررق برره كاينررات

جديرأ بحبه ة رجسون منبعا األخالة الديم ص264م.

فهاقم قؤالب الممتازيم يحملون الوثبة الحيوية يخلقون األنواع الئديدأ فقاً
لتصورن قذا من كانرا قرذن التصرورات سربق تنا لهرا منرذ القردم كران أفالطرون

أ ل مررم أرسررى دعررايم نظريررة اإللهررام أن اإل ررداع مررا قررو لال ثم ررأ لضرررب مررم
اإللهرام أ الرو ي اإللهرري مرا الئديررد لال لعرادأ طر هرا صررياغتها بم هروم جرراب

أش ررد عمق ر راً أك ررر ت صر رريالً د ررد غمرتهر ررا تي ررارات النظري ررة البرجس ررونية التررررور

الخ ررالة طورته ررا فقر راً لم ررا يداي رره ف رري ق ررذا الش ررأن .فه ررذن األف ررار دديم ررة د رردم
أفالط ررون ال ررذج يش ررتره عل ررى ال ن رران ال ررذج يري ررد أن يل ررم بمعرف ررة قيق ررة ال ررن ً
البش ررية عليرره أيض راً أن يعرررف الربيعررة الحقررة ل شررياب الترري يتحرردث عنهررا ال
يمت رري نقررل المظهررر المحسرروف منهررا فعنديررذ يممررم أن يضررمنها لنتاجرره لررم

يمررون نررادالً محاكي راً لصررور الحقيقررة ررل معب ر اًر عررم األصررل اإللهرري قررو الررذج
يممم أن يتص

لنتاجه بالئمال الحق.
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كما تررة أفالطون للى اإل داع في مقالته الئمهوريرة يرث يررف ال يلسروف

ال ررذج يب رردع اآلث ررار الئميل ررة ق ررو ذل ررك ال ررذج يم ررون معبر ر اًر للن رراف ع ررم الحق ررايق
فرري برراطم الررن ً البش ررية مررا انررروت

األصررلية ال صررورقا قررو الررذج يمتش ر

عليره مررم م ررل للهيررة فيق ررز هررا ب نرره للررى النرراف فرري قررذا تنب ررق العبقريررة ال نيررة

ةمرر  1998ص71م.

كمررا أن أرسرررو دررام تعمرريم ف ررأ المحاكرراأ علررى كافررة أن رواع الخلررق ال نرري

ل م ليً بمحاكاأ الواد أ الربيعة كما قي ل يتوجب على ال نران اسرتعمال
الصررورأ المتررذكرأ المتخيلررة كمررا يتوجررب عليرره أن يخلررق مررم كررل قررذن التخرريالت

ارتباطاً مقنعاً بحقيقتها ةمرر  1998ص86م.
أمررا جرران رتيليمرري فلرره رنيررة أخرررف من كانررا فرري االتئرران ذاترره قرري أن
العم ررل ال ن رري ال ررذج ي ررتي ش رري اً م ررم جدي ررد ال ررد أن يتس ررم بال وري ررة ألن ال ررم ال
يستري أن يخترة طريقه لال بأن يعدل مم األسراليب القايمرة أن يضر ي علرى
النظم السايدأ ل يحرم األشمال التقليدية ة رتليمي  1970ص484م.

لعلن ر ررا قن ر ررا نئ ر ررد م ر رردخالً لل ر ررى النظري ر ررة ال ني ر ررة ف ر رري الم ر ررذقب البرجس ر رروني

 Bergsonismسوف نال

كيف أن الوادر عنردما يرنعمً علرى نظريتره فري

ال م يترا ق م مخرجات األعمال ال نية.

لنا أن نبدأ مم مقولته المعر فة أن ياتنا الوااية كأنها لحم كبير مستمر

يبدأ عند الدتنا ينتهي بمماتنا.

يق ر رررر أن العم ر ررل ال ن ر رري كم ر ررل ال ر ررون بأسر ر ررن م ر ررم ي ر ررث ق ر ررو س ر رريم ونية

الموسرريقار األعظررم أ الخررالق األكبررر يتسررم بالئرردأ األصررالة اإل ررداع ال يممررم
التنبؤ به أ معرفة ما سيؤ ل لليه ةل راهيم  1966ص21م.
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قررذا قررو شررأن األعمررال ال نيررة سررماتها الترري تعتمررد فرري لنتاجهررا علررى ذات

العناص ررر تم ررر ررذات الم ار ررل فم ررا العم ررل ال ن رري األص رريل س رروف ذل ررك المتس ررم
بالئدأ الخصوبة ال ريد الذج ال سربيل للرى التنبرؤ بره سرل اً فالعمرل ال نري ل رداع
ا ت ررار ال يممررم تحديررد معالمرره ال ترالرره أيررة تودعررات (Bergson, 1946,

).p.14

مذا ما ات قنرا علرى أن اإلنتراج ال نري مرا قرو لال خلرق فنري فالشرك أن راب

كررل خلررق يق ر

فنرران مبرردع لرره لهررذا فمررا ق رؤالب ال نررانيم عنررد رجسررون سرروف

مبردعيم خررالقيم أ خالدرريم يقومرون بعمليررات الخلررق اإل رداع اال ت ررار ل ررل مررا
قو جديد سراير ن فري أعمرالهم علرى غررار الدفعرة الحيويرة رل قرم فري امتردادقم

لهرا فري خرراقم يحققررون التررور الخرالة لنهرم يئاقررد ن فري كرل مررأ للررتخلص
مررم أثقررال المررادأ التحرررر مررم ديودقررا فررالخلق قرروأ الحيرراأ المسررتمرأ قررو العمررل

الحرية الخلق ليً شي اً غامضاً فنحم نحسه نعيت تئربته في أن سرنا عنردما

نعمل بحرية عندما نختار أعمالنا نسير ياتنا وعي منا .

قررذا مررا يتحقررق لل نرران مررم خررالل أثررارن ال نيررة الترري يبترردعها دررد اسررتخدم

طاداتر رره الداخلير ررة ال ردير ررة ال رير رردأ مسر ررتخدماً فر رري ذلر ررك دسر رره مسر ررتغالً لوثبتر رره
الحيوية

بشيب مم الئهد الذقني التأمل التركيز يئسد لنرا قرذا ال نران الملهرم

ما أ ً به على قي ة أثر فني يتم ل في صورأ أ لحم أ شعر ما للى ذلرك

مم األعمال ال نيرة التري ت رون ال م يرل لهرا فريردأ فري نوعهرا عميقرة فري معناقرا

أنه ا ت ار جديد ل قو ل داع خلق مستمر متئدد.
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الخاتمة وأهم النتائج

مما تقدم عرضه عم النظرية البرجسرونية مرا ريم الماديرة الميتافيزيقيرة فري

الربيعررة األعمررال ال نيررة

نصررل للررى أن رجسررون يعتبررر ال ررم الوسرريلة الم اليررة

للوصول للى سبر أغوار الواد

معرفة الحقيقة فعلياً ليً كما قرو ماثرل أمامنرا

تر رران أعينن ررا ق ررذا م ررا يترل ررب عمر رالً فنير راً جه ررداً ذقنير راً لض ررافة لل ررى االجته رراد
ال رررج اإل ررداع لل شر ر ع ررم ق ررايق األش ررياب باالعتم رراد عل ررى الح رردف كشر ر اررأ
مضي ة مرا يليهرا مرم راالت االسرتقراب فمرا العمرل ال نري سروف مئموعرة مرم
األف رار الترري يقرروم ال نران باستخالصررها جمعهررا مررم ثرم محا لررة تئسرريدقا علررى

قي ررة شررمل فنرري ملمرروف دررد يتسررم بالر عررة التميررز

يمررون ررذلك ق رق مبتغرران

يئعررل اآلخرريم مررم نرري البشررر مررم النرراف لدرات مررا توصررل لرره أ ررً برره مررم

عواط

ملي ة بالمعاني القيم التي دد تعئز اللغة ال لمرات األ ررف مرم شررح

ت اصيلها التعبير عنها قذا ما يريد رجسون لثباته بأن لغرة ال رم قري الوسريلة

األم ررل للوصررول للررى الحقيقررة سرربر أغ روار الواد ر

ال ش ر

عررم الحيرراأ الر يررة

الم اليررة قررذا علررى ررد ابارترره المشررهورأ ”لن الوادعيررة تترروفر فرري العمررل ال نرري
يم تتوفر الم الية في الن ً مننا ال نحتك بالواد لال عم طريق الم الية“.
لضافة للى ذلك مم الم يد أن نوجز أقم النقاه التالية:

 .1تميزت فلس ة رجسون ت سير الظاقرأ الئمالية في األعمال ال نية فهم
معانيها مدرات قيقتها قذا يهم البا ث المتخصص القارئ العادج.

 .2يعتبر رجسون مم أقم ال الس ة الحدسييم مم خالل مذقبيه الحدسي
تم التعر

للى النظرية الحدسية عالدتها بالعمل ال ني.

 .3دمررا باسررتع ار

شرررح الميتافيزيقيررا البرجسررونية المتم لررة فرري الديمومررة

التي تقول لن العالم في ركة مستمرأ متئددأ ا ت ار خلق دايم بقدرأ
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بالم ل ف ن األعمال ال نية ا ت ار م داع متئدد ب رر

براعة ال نان المبدع.

لدركره
 .4فهم ال م الئمال يتئا ز النظررأ العلميرة المنهئيرة ال سربيل للرى ا
تقييم لال عم طريق المعرفة الحدسية ليً المعرفة العلمية.

 .5ال م ما قرو لال لغرة سرامية رد ن رر ف نابعرة مرم الوجردان قري لغرة
التعبيررر ع ررم المش رراعر العواطر ر
الرموز التي يعئز عم ص

د ن اس ررتخدام أي ررة س رراي كاللغ ررة أ

االت ال رح الحزن االكت اب مرا للرى

ذلك.
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