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مفكر وفيلسوف عربي سوري ،ألف
ِ
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َ
ُ
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ُ
ّ
ّ
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(نقد الفكر
ٍ
ِ
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الروح النقدية في فلسفة إلياس مرقص
هيثم توفيق العطواني
جدول المحتويات
ً
أوال :النزعة النقدية عند إلياس مرقص
ً
ثانيا :وحدة النظرية والممارسة
ً
ثالثا :منطق رأس المال في المنظور النقدي لمرقص
ً
رابعا :العقالنية بوصفها جوهر فكر إلياس مرقص
 .1ماهية العقل
 .2تموضع العقل في فلسفة إلياس مرقص
 .3األسس العقالنية في فلسفة إلياس مرقص
 .4الديالكتيك في فكر إلياس مرقص
خاتمة

تمهيد
انطلــق المفكــر إليــاس مرقــص مــن عالقــة الفكــر بالواقــع ،إذ جعــل الواقــع العربــي موضــوع معرفــة،
مؤكــدً ا أن هــذه العالقــة المعقــدة إنمــا هــي عالقــة ديالكتيكيــة ،وســعى لنقــض أفــكار ومقــوالت ترســخت
فــي ثقافتنــا العربيــة ،وفــي رؤانــا الفلســفية والسياســية ،وفــي الكتابــات الماركســية (الســائدة) ،تلــك المقوالت
التــي بــدت ،تقدميــة أو علميــة أو ثوريــة ،وتبيــن فــي أثنــاء تحليلــه لهــا أنهــا دوغمائيــة ،جامــدة ،تؤكــد ســلطة
النــص ،علــى حســاب الفهــم النقــدي الخــالق للنــص والواقــع .كمــا تنــاول بالنقــد ثنائيــات :األصالــة
والحداثــة ،الماضــي والحاضــر ،التخلــف والتقــدم ،الذاتــي والموضوعــي ،المــادة والــروح ،مبينًــا أن هــذه
الثنائيــات كانــت تعكــس جوهــر فكــر واحــد يقيــم التناقــض بيــن طرفيــه بجعلهمــا كليتيــن بســيطتين خاليتيــن
مــن أي معنــى ،وفــي ذلــك انزيــاح عــن التاريخيــة فــي تعقدهــا ،وانــزالق نحــو فهــم يماثــل بيــن طرفــي
التناقــض ،وأشــار إلــى أن أطروحــة المعســكرين «الماديانيــة والمثاليــة ،حملــت مــن الشــرور للماركســية،
كفكــر وكمعرفــة وكعمــل ،أكثــر كثيـ ًـرا ممــا حملــت مــن خيــرات ،كانــت جــز ًءا عضو ًيــا مــن إلغــاء عالــم
(.)2
الفكــر ،لصالــح علــم الطبيعــة وعلــم المجتمــع المزعوميــن تما ًمــا»
فقــد اســتبدل بهــذه الثنائيــات الســاذجة ،جمل ـ ًة مــن المفهومــات والمقــوالت الماركســية التــي أنتجهــا أو
التــي أعــاد إنتاجهــا ،بوصفهــا أدوات بحثيــة ،فأصبحــت لديــه دليـ ً
ـال الســتنباط منطــق الواقــع وحركــة التاريــخ

( )1تعيــد مجلــة (رواق ميســلون) نشــر هــذه المــادة لألســتاذ هيثــم توفيــق العطوانــي بمعرفتــه وموافقتــه (مــع تعديــالت
طفيفــة) ،بعــد أن نُشــرت فــي كتــاب (فلســفة النفــي ..اليــاس مرقــص والفكــر النقــدي) ،مجموعــة مؤلفيــن ،تحريــر جــاد
الكريــم الجباعــي ،وصــدر الكتــاب فــي أيــار /مايــو  ،2018عــن (ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر) ،وســيعاد نشــره
فــي طبعــة جديــدة.
( )2إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ط( ،1دار الحصاد ،د .م ،)1997 ،ص.24
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ِ

مؤكــدً ا أنــه «يجــب أن نفحــص المقــوالت ،أن نضبطهــا ،ال أن نعتبرهــا كلمــات عاديــة معلومــة ،وأن نعمــل
بهــا مــن أجــل المعرفــة والكشــف بوصفهــا خيـ ًـرا عا ًمــا ،إن المعرفــة هــي ً
أوال معرفــة المقــوالت ،ومعرفــة
المقــوالت هــي معرفــة عالقاتهــا ،وال ســيما عالقاتهــا الضدّ يــة»(.)3

مــن الصعــب دراســة المقــوالت والمفهومــات المعنيــة جميعهــا فــي هــذا البحــث ،لذلــك ســننطلق مــن
بعــض المعاييــر التــي تمكننــا مــن استكشــاف معالــم رؤيتــه وســيرورة تطــور فكــره نحــو آفــاق معرفيــة
وفلســفية تنويريــة ،مــن أهــم هــذه المعاييــر:

الــروح النقديــة التــي جعلتــه يرفــض مــا هــو ســائد مــن أفــكار وتصــورات ،ويحــرص علــى العــودة إلــى
األصــول األولــى للفلســفة الماركســية ،وينابيعهــا الفلســفية ،التــي تعــود إلــى المرحلــة اليونانيــة بــكل ألمعيتهــا
العقليــة.

النزعــة العقالنيــة ،القائمــة علــى فهــم التــراث الفلســفي وتمثلــه ،هــذا الفهــم الــذي يــؤدي إلــى إنشــاء
ٍ
أدوات أساســي ًة لصنــع الكليــات فــي فــروع العلــم جميعهــا بوصــف الفلســفة
المقــوالت الفلســفية التــي تعــد
هــي الخلــق واإلبــداع المســتمران للمفهومــات «وهــي فــي حاجــة إلــى شــخصيات مفهوميــة تســاعد فــي
ابتكارهــا» (.)4
وحــدة النظريــة والممارســة ،فهــو صاحــب مشــروع تنويــري ليــس تأمل ًيــا فحســب ،و(مــن أبــرز رواد
العقالنيــة النقديــة ،فــي الفكــر العربــي المعاصــر ،وضعــه انتمــاؤه إلــى الماركســية ،فــي موضــع بيــن الفلســفة
ومشــروع تحقيقهــا ،فــال هــو ذلــك الفيلســوف المنقطــع إلــى التأمــل ،يحــل الواقــع فــي الفكــر المجــرد ،وهــو
ال ذلــك المتحــزب ،المتمذهــب ،المنصــرف إلــى النضــال ،يحــل الواقــع فــي األيديولوجيــا) (.)5

مــن خــالل ذلــك ،ربمــا نســتطيع مقاربــة مشــروع إليــاس مرقــص الفلســفي التنويــري الناقــد الــذي كشــف
هشاشــة الماركســية المعتقديــة الســائدة لــدى األحــزاب الشــيوعية المحليــة ،التــي كانــت بعــض مؤلفــات
ســتالين وخاصــة الملخــص الصــادر عــام  ،1924مرجعهــا الفكــري .إذ نظــر ســتالين  -وهنــا مكمــن الخطــر
 إلــى الطبيعــة والمجتمــع ،علــى أنهمــا مــادة لــإلرادة الثوريــة ،تحكمهمــا م ًعــا قوانيــن متماثلــة ،فقــد أرادأن يخضــع المجتمــع النضبــاط صــارم كانضبــاط الطبيعــة ،وســتالين هــو ســيد القانــون« ،هــذا االتجــاه ينفــي
مقولــة التقــدم ،التــي ليســت مقولــة التطــور ،وال مقولــة التغييــر ،إنهــا مقولــة إنســانية ،ترتبــط باإلنســان .الكائن
القابــل للتحســن بخــالف غيــره مــن الكائنــات ،ســتالين شــطب مقولــة التقــدم ،ومــن ثــم مقولــة اإلنســان» (.)6
كان مرقــص ماركسـ ًيا حـ ًّـرا ،ناقــدً ا مــن خــالل امتالكــه ألدواتــه المعرفيــة (انتســب إلــى الحــزب الشــيوعي
الســوري  ،1955وطــرد منــه عــام  )7( )1957بعــد خالفــات مــع قــادة الحــزب ،مثلــه مثــل أي فيلســوف آخــر،

()3
()4
()5
()6
()7

إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص .829
(مترجمــا) ،مــا هــي الفلســفة( ،بيــروت :دار عويــدات الدوليــة،)1993 ،
دولــوز جيــل ،فيلكيــس غتــاري ،جــورج ســعد
ً
ص.13
جــاد الكريــم الجباعــي ،العقالنيــة فــي فكــر إليــاس مرقــص :قضايــا وشــهادات ،الثقافــة الوطنيــة ،ج( ،2قبــرص :عيبــال،
 ،)1992ص.100
جاد الكريم الجباعي ،إلياس مرقص حوار العمر ،حوران للنشر( ،دمشق ،)1999 :ص.26
جرجي ،نزيه ،إلياس مرقص سيرة إنسان ،مجلة الهدف ،العدد  ،1991 ،1058ص.37-34

319

العدد األول
كانون الثاني /يناير 2021

كان يقــض مضاجــع الدوغمائييــن والنصييــن ،وحســبنا أن نذكــر فــي هــذا الســياق فالســفة آخريــن طــردوا مــن
أحزابهــم :غرامشــي ،هنــري لوفيفــر ،جــورج لوكاتــش  ...إلــخ.

انتقــد الماركســية الســائدة التــي كانــت تقــوم علــى تكــرار الجمــل والعبــارات الــواردة فــي الموجــز ،الــذي
اســتخلصه ســتالين عــام  1938مــن بعــض مؤلفــات ماركــس أنغلــز ولينيــن ،وشــرحها وتبســيطها .وكان
الطابــع العــام المســيطر علــى الفكــر والعمــل هــو انفصــال النظريــة عــن الممارســة وانفصــال الممارســة عــن
النظريــة« .الوجــه اآلخــر للمأســاة هــو الــرد علــى هــذه األيديولوجيــا الماركســية األرثوذكســية الدوغمائيــة،
إنهــا تمثــل النقيــض الــذي تجســد فــي مــا يمكــن أن نســميه (الفكــر القومــي) ( .)8هــذا الفكــر الــذي شــن حر ًبــا
ال هــوادة فيهــا علــى الفكــر الماركســي ،وعبــر ذلــك الفكــر القومــي ،انتشــرت أيديولوجيــا انتقائيــة ،مثاليــة،
غيبيــة ،تــزدري الحيــاة الماديــة واالقتصــاد السياســي ،منحــت نفســها صفــة (األصالــة العربيــة) .ولــم يكــن
مزيجــا مفــككًا مــن أفكار برغســون،
(الفكــر القومــي األصيــل) فــي رده وهجومــه علــى (الفكــر الالقومــي) إال
ً
نيتشــيه ،فشــته...الخ .بينمــا الماركســية الخالقــة ،المنفتحــة علــى الحيــاة ،ال الماركســية الجامــدة ،المتعصبــة،
المغلقــة ،المنفصلــة عــن الحيــاة ،هــي الماركســية التــي ســاهم فــي بلورتهــا المفكــر إليــاس مرقــص ،وهــو
يــرى أنــه ليــس المطلــوب تبنــي الماركسـ ّية قـ ً
ً
وصراخــا ،بــل ال بــد مــن فهمهــا وتمثلهــا ،تمثــل جوهرهــا
ـوال
الحــي المتحــرر مــن القيــود والقشــور.

ً
أوال :النزعة النقدية عند إلياس مرقص

احتــالل نقــد المنزلــة األهــم لــدى إليــاس مرقــص ،ووســم مؤلفاتــه ( ،)9وســجاالته الفكريــة المتطــورة ،مــا
يــدل علــى ديناميــة تفكيــره وفعاليتــه النوعيــة .وممــا ال شــك فيــه أن مشــروعه النقــدي كان مرك ًبــا ،إذ قــرأ
الماركســية اســتنا ًدا إلــى حاجــات الواقــع العربــي ،ناقــدً ا الحركتيــن الشــيوعية والقوميــة العربيــة مــن خــالل
إعــادة إنتــاج الماركســية فــي ضــوء تطــور الفكــر اإلنســاني .فالنقــد لــدى إليــاس مرقــص نهــج أساســي تتبلــور
مــن خاللــه رؤيتــه الفكريــة .وكان مــدركًا تما ًمــا أن النقــد الفلســفي جــذري فــي الحقــل النظــري ،وهــو محض
خطــوة أولــى نحــو بنــاء العلــم والفلســفة ،كمــا إن الحــد المعرفــي العلمــي ال يمكــن أن يكــون مرئ ًيــا علــى
مســتوى التجربــة المباشــرة ،وهــو ليــس معطــى تجريب ًيــا ،إنــه حــد نظــريُ ،منتــج عبــر فعاليــة معقــدة ،هــذا
يعنــي أن وجــوده ليــس ســاب ًقا علــى إنتــاج معرفتــه ،بــل إنــه وليــد ســيرورة هــذا اإلنتــاج ،عبــر العالقــة الخالقــة
بيــن الممارســة والنظريــة.
تتجلــى نزعتــه النقديــة فــي ارتيابــه مــن عــدّ القــول النظــري المحــض هــو القــول الفصــل فــي العلــوم
االجتماعيــة التاريخيــة ،بوصفــه تجريــدً ا يميــز الجوهــري مــن العرضــي ،ويميــز المهيمــن فــي ظاهــرة مــا
مــن التابــع ،ويميــز كذلــك الحركــة الداخليــة المتواريــة مــن الحركــة الظاهــرة المدركــة تجريب ًيــا .فقــد رأى

( )8إلياس مرقص ،الماركسية في عصرنا( ،بيروت :دار الطليعة ،)5691 ،ص.5
( )9ومــن أمثلــة هــذه المؤلفــات التــي عبــرت عــن روحــه النقديــة 1- :نقــد العقالنيــة العربيــة( ،دمشــق ،دار الحصــاد.)1997 ،
 2نقــد الفكــر المقــاوم( ،بيــروت :دار الحقيقــة 3- .)1970 ،نقــد الماديــة الجدليــة والتاريخيــة ،غيــر مطبــوع ،جاهــزللطبــع منــذ  4- .1985نقــد الفكــر القومــي عنــد ســاطع الحصــري( ،بيــروت :دار الطليعــة 5- .)1996 ،الماركســية
فــي عصرنــا( ،بيــروت :دار الطليعــة 6- .)1995 ،الماركســية والشــرق( ،بيــروت :دار الطليعــة 7- .)1968 ،الماركســية
والمســألة القوميــة( ،بيــروت :دار الطليعــة 8- .)1970 ،المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي .)1991( ،إضافــة إلــى
كتبــه األخــرى كلهــا ،وكل مــا ترجــم.
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ِ

أن هــذا الحــد أو القــول النظــري ،بمفــرده ،ال يمتلــك القــدرة علــى قــراءة الواقــع قــراءة علميــة ،تؤســس
لفكــر نظــري ،يرتكــز إلــى الواقــع العينــي الملمــوس وينطلــق منــه .ففــي عمليــة المعرفــة يلعــب التجريــد
دورا أساسـ ًيا ،إذ بوســاطته ينتقــل اإلنســان مــن اإلدراك الحســي للحــوادث المعزولــة إلــى تكثيــف مجموعــة
ً
مــن الحــوادث وتعميمهــا ،و(صــوغ المفاهيــم والمقــوالت والقوانيــن التــي تعكــس بصــورة حيــة ديالكتيكيــة،
العالقــات والروابــط الجوهريــة القائمــة بيــن الظواهــر) ( .)10مــن هنــا ،ال بــد للفلســفة الماركســية أن تتكلــم
بلغــة المفهومــات ال بلغــة (القوانيــن) ،وأن تعــي أن العنصــر الــذي تعيــش فيــه ومنــه ،هــو المطلــق ،كمــا
عنصــر الســمكة هــو المــاء ،علــى الفلســفة الماركســية ،كــي تكــون فلســفة ،أن تغــادر يابســة الوضعانيــة (.)11
المطلــق والنســبي ليســا شــيئين ،بــل مفهومــان وحــدان ،المطلــق حــد يحــد النســبي ،هــذه وظيفتــه األولــى،
ـول نســبيته إلــى مطلــق ،وذلــك هــو
رســالته األســمى ،ومــن ليــس عنــده ،فــي روحــه وفكــره ،المطلــق ،يحـ ّ
()12
االســتبداد .نســب َّية المطلــق بســط لذاتويــة المعالجــة للعالــم كـــ (مــادة) .
الركيــزة األساســية هــي اإلنســان ،صاحــب اللغــة ،وصانــع أصنامهــا ،مــع األصنــام األخــرى ،يحتــاج إلــى
قاموســا وثن ًيــا (شــيئ ًيا) هــذا القامــوس يختلف
كلمــات ،كــي ينشــئ فــي العالــم الجدلــي والصراعــي والشــيئي،
ً
بيــن فئــة وأخــرى ،لكــن أســوأه ،كقامــوس وثنــي هــو قامــوس المثقــف ،فاإلنســان العــادي يشـ ِّيئ الكلمــات
العاديــة بــال خطــر حقيقــي ،صحيــح أن كلمــات مــن مثــل طاولــة كرســي ليســت أشــياء ،لكنهــا علــى كل حــال
أســماء ألشــياء ،ألجســام ماديــة مدركــة بالحــواس ،اســتخدام هــذه الكلمــات الشــيئية لــدى اإلنســان العــادي
حاصــل فــي حــدود الحيــاة والعمــل والمنفعــة مباشــرة ومــن دون دعــوى نظريــة أو سياســية ،أمــا المثقــف فــي
و ِّثــن كل مــا تكبيــرة وعاليــة :مــادة ،روح ،قانــون ،قيمــة ،طبقــة ،ثــورة ،ديــن ...إلــخ ( .)13والمعرفــة اإلنســانية
ليســت فعــل انعــكاس ميكانيكــي بســيط للواقــع فــي دمــاغ اإلنســان ،إنمــا هــي عمليــة معقدة تقــوم على إنشــاء
المفاهيــم والمقــوالت والقوانيــن اســتنبا ًطا مــن الممارســة اإلنســانية .فالمفهومــات والمقــوالت (درجــات
متسلســلة) فــي عمليــة تقــدم المعرفــة اإلنســانية ،والماديــة الديالكتيكيــة والتاريخيــة ترتكــز علــى عــدد مــن
المقــوالت األساســية ،المــادة والحركــة ،الزمــان والمــكان ،التناقــض ،الســببية ،الع ِّليــة ،نمــط اإلنتــاج ...إلــخ.
لــم تكــن هــذه المقــوالت لــدى مرقــص نظا ًمــا جامــدً ا مغل ًقــا مــن المفهومــات الميتافيزيقيــة الســتاتيكية،
بــل هــي مقــوالت ديالكتيكيــة ،مرنــة ،متحركــة ،متحولــة ،متداخلــة ،مترابطــة ،كظواهــر الواقــع والممارســة
التــي تعبــر عنهــا .وإن كل مقولــة تعكــس لديــه واحــدً ا مــن أوجــه الواقــع ،علــى ســبيل المثــال ،الممارســة
هــي البرهــان الدائــم علــى الطابــع الموضوعــي لمقــوالت المعرفــة؛ وفكــرة الســببية مثـ ً
ـال تتحقــق فــي النشــاط
اإلنتاجــي واالجتماعــي والسياســي للبشــر ،والممارســة هــي مصــدر المقــوالت ومعيــار صحتهــا .ومــن
الجديــر ذكــره أن التوضيــح الدائــم للمفهومــات والمقــوالت بوصفهــا أدوات المعرفــة العلميــة ،أمــر بالــغ
األهميــة ،وهــذا مــا ألــح عليــه إليــاس مرقــص دو ًمــا ،نظر ًيــا وعمل ًيــا .وإنــه ضــروري للماركســية ،ضــرورة
المنطــق الصــوري للمنطــق الجدلــي ،ومــن دون هــذا التوضيــح والتحديــد والضبــط تختلــط المفهومــات،
بهــذا المعنــى فــإن (التجريــد إذا مــا أهمــل جوانــب أساســية مــن الواقــع ،أي انفصــل عــن الممارســة ،يفقــد

()10
()11
()12
()13

إلياس مرقص ،الماركسية في عصرنا( ،بيروت :دار الطليعة ،)1995 ،ص.37
إلياس مرقص ،لمذهب الجدلي والمذهب الوضعي( ،دمشق ،)1991 ،ص.20
إلياس مرقص ،المذهب الجدلي والمذهب الوضعي( ،دمشق ،)1991 ،ص.02
انظر :إلياس مرقص ،المذهب الجدلي والمذهب الوضعي( ،دمشق ،)1991 ،ص.5
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صفتــه العلميــة ،ويصبــح تجريــدً ا مثال ًيــا ميتافيزيق ًيــا ،يتحــول مــن أداة ناجعــة فــي معرفــة الواقــع وتوجيــه
العمــل إلــى أداة تبســيط للواقــع وتخريــب للعمــل ،إن الــذي يحمــي الفكــر مــن الشــطط هــو الرجــوع الدائــم
إلــى الوقائــع المشــخصة ،إلــى الممارســة الحيــة) (.)14

دائمــا رأيــه الخــاص المســتند إلــى األدوات المعرفيــة الماركســية ،أي الماديــة الجدليــة
لقــد كان لمرقــص ً
ملمــا بهــا ،مــن جهــة أخــرى .وكان
والتاريخيــة مــن جهــة ونتائــج البحــوث العمليــة واإلنســانية ،التــي كان ً
يظــن أن تطويــر الماركســية تفرضــه أخطاؤهــا ونقائصهــا ،تأخــر البروليتاريــا فــي الغــرب ،قصــور الماركســية
الســتالينية الجوهــري فــي مجــاالت العمــل والنظــر ،والحاجــة الملحــة إلــى تكويــن عــدد مــن العلــوم
الماركســية :تاريــخ األيديولوجيــات ،تاريــخ الفــن ،علــم الجمــال .)15( ...بهــذا ،كشــف التشــويه الــذي ألحقتــه
الســتالينية بالعالقــة بيــن الممارســة والنظريــة ،بتقديســها للنظريــة ،ومــا لحــق ذلــك مــن جرائــم ،فالنظريــة
بحســب المنطــق الســتاليني ،جاهــزة ،ومنجــزة بصــورة نهائيــة ،ووظيفــة الممارســة هــي إثباتهــا وتبريرهــا،
ونتيجــة لذلــك فقــد كانــت الســتالينية ســب ًبا فــي ارتــكاب جرائــم كبــرى باســم االلتــزام بالنظريــة العامــة ،وبهــذا
ابتعــدت عــن الواقــع وديناميتــه .كمــا أن روح الماركســية الســتالينية الشــائعة تتجلــى فــي التعريــف والتحديــد
والتصنيــف الحــدي والنهائــي ،إذ (اخترعــت مثاليــة مــن نــوع جديــد أركانهــا المــادة والطبيعــة والمجتمــع
والطبقــة) ( ،)16وإن مأثــرة الماديــة التــي لــم تدركهــا الماركســية الســتالينية هــي تأكيدهــا االختــالف والتنــوع
وأفراديــة الواقــع .وقــد رأى مرقــص أن الجــدل هــو الطريــق الــذي يوصلنــا إلــى العيانــي الملمــوس .مــن هنــا
يمكننــا عــد النظريــة ال التعريفــات مرشــدً ا للعمــل( ،إنــه مــن الخطــأ ،أن نتصــور الفلســفة شــي ًئا مــا يحلــق فــي
قائمــا فــي األســاس ،مــع اإلنســان مــع العمــل والمعرفــة .الفلســفة ال تتأمــل ،وال تفكــر وال
األعالــي ،ليــس ً
تتصــل ،مــع أن عليهــا أن تخلــق مفهومــات لهــذه النشــاطات واألهــواء ،فالتأمــل والتفكيــر واالتصــال ليســت
فــروع علــم ،بــل أدوات لصنــع الكليــات فــي جميــع فــروع العلــم .وإذا كانــت الفلســفة ال تكــف عــن التغيــر،
فالســؤال هــو فــي معرفــة أي وحــدة تبقــى للفلســفات؟ هــل يحصــل الشــيء نفســه للعلــوم ،للفنــون ،التــي
ال تقــوم علــى المفهومــات؟ ومــاذا عــن تاريــخ كل منهــا؟ مــا المفهوميــة كفكــرة فلســفية ،ومــا هــي األفــكار
األخــرى التــي ليســت مفهومــات ،والتــي تعــود إلــى العلــوم والفنــون ،ولهــا ســيرورتها الخاصــة ،وعالقاتهــا
المتنوعــة الخاصــة فــي مــا بينهــا وبيــن الفلســفة ...لينيــن قــدم أكبــر َشـ ْـرح أو بيــان لهــذه الجذريــة ،هنــاك
تيــار أو تيــارات فــي الماركســية الدوليــة (والعربيــة) الحاضــرة تقطــع الماركســية عــن ريــكاردو وآدم ســميث،
عــن هيغــل وفويربــاخ علــى حــد قــول أصحــاب هــذه التيــارات ،الماركســية وضعــت إشــكالية جديــدة ،بينمــا
مرقــص يــرى أنــه ،ال جديــد بــال قديــم ،لينيــن يجابــه أفالطــون ،إشــكاليتنا األساســية مشــتركة مــع أفالطــون
وأرســطو ،ومــع مــا قبلــه ،مــع اإلنســان وعملــه وحياتــه)(.)17
وصــف ماركــس مذهبــه بأنــه التصــور المــادي للتاريــخ ،التصــور أي الفكــر ،وإن ماركــس وأفالطــون أخــوة
فــي الفكــر ،أمــا ســتالين فهــو خــارج الفكــر ،ألغــى الفكــر لحســاب ،المــادة ،الطبيعــة ،الوجــود مبينًــا أن الفكــر
انعــكاس المــادة وانعــكاس الواقــع فــي دمــاغ اإلنســان وهــو نتــاج الدمــاغ ،إن نتــاج مــا ذهــب إليــه ســتالين

()14
()15
()16
()17

إلياس مرقص ،الماركسية في عصرنا( ،بيروت :دار الطليعة ،)5691 ،ص.04-93
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.01
جاد الكريم الجباعي ،حوار العمر ،ص.79
(مترجما) ،ط( ،2بيروت :دار الحقيقة ،)1983 ،ص.9
لينين ،الدفاتر الفلسفية  ،2إلياس مرقص
ً
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ّ
المفكر إلياس مرقص
الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

وتنظيمــا (للمــادة ،الطبيعــة) التــي تحولــت لديــه إلــى موضوعــات طبيعيــة
وتشــويها للفكــر
تخفيضــا
كان
ً
ً
ً
وظاهــرات طبيعيــة ،الغ ًيــا العمــل البشــري وفعاليــة اإلنســان ،ومــن خــالل تأكيــده فــي المبــدأ الســابع «المادية
بعكــس المثاليــة ،تؤمــن بــأن المعرفــة ممكنــة ،وأن معرفتنــا لقوانيــن الطبيعــة صحيحــة ويقينيــة ،وتؤمــن بــأن
كانــط وبقيــة المثالييــن مخطئــون وضالــون .هــذا الــكالم الــذي أســنده ســتالين إلــى أنغلــز مخالــف ألنغلــز
وروحــا ،أنغلــز لــم يقــل إن كانــط مثالــي ،ولــم يقــل إن المثالييــن ينكــرون إمــكان المعرفــة ،بــل علــى
نصــا
ً
ً
العكــس ،أكــد أن المثالييــن والمادييــن يؤكــدون إمــكان المعرفــة .المعرفــة التــي تســقط فــي اليقينيــة المطلقــة
حماقــة» (.)18

رأى مرقــص أن الحقيقــة قائمــة فــي مــا وراء المحســوس والمباشــر؛ وكان يســعى مــن وراء المعرفــة
لنحــت المفهومــات؛ ألن االشــتراط الفلســفي األول هــو وعــي أننــا نعمــل بالمفهومــات؛ (كل البشــر يعملــون
بالمفاهيــم ،هــذه النقطــة يجــب أن ترتفــع إلــى وعــي كامــل وصــارم ،الديالكتيــك مــالزم لــكل معرفة إنســانية)
يجــب تحويــل هــذا الالوعــي إلــى وعــي .الفكــر الــذي يتصــور أنــه هــو الواقــع وليــس انعكاســه الصحيــح أو
الخاطــئ أو الخيالــي ،الفكــر الــذي يــرى أنــه انعــكاس عــن الواقــع مــن دون أن يــرى أنــه انعكاســه النوعــي
فــورا إلــى االبتعــاد عــن الواقــع
موســط...إلخ ينتهــي
ً
المفهومــي؛ الــذي يــرى أنــه انعــكاس مباشــر غيــر ّ
والقطيعــة معــه .الفكــر الــذي ال يأخــذ وعــي أنــه (الذاتــي) (وأن الموضوعــي مقابلــه) يعجــز عــن بنــاء لوحــة
الموضوعــي ،ال يقتــرب مــن الموضوعيــة ،ينتهــي إلــى الذاتويــة) ( .)19بإنتــاج المفهومــات وإدراك العالقــات
ـباحا
الضروريــة يتــم إنشــاء صــورة الواقــعَ ،م ْف َهمــة الواقــع .الكلمــات المفهومــات ليســت أوثا ًنــا ،ليســت أشـ ً
مخيفــة وليســت بديـ ً
ُؤســس بموقــف
ـال مــن الواقــع ،بــل إنهــا مفاتيــح إلنشــاء المعرفــة ،فالمعرفــة الحقــة ت ّ
علمــا
ضــد الوثنيــة والتشــيؤ( .كانــت المعرفــة عنــده هــي العمــل بالمفاهيــم ،تلــك المفاهيــم التــي تقيــم ً
()20
للواقــع ،يذهــب فــي مســيرة متجــددة والنهائيــة نحــو غنــى الواقــع ألنــه يــدرك أنــه يعمــل بالمفاهيــم) .
واضحــا فــي فلســفة مرقــص ،عالقــة العــام بالخــاص ،ووحــدة الضديــن (الخــاص والعــام)( ،العــام
وكان
ً
()21
ال يوجــد إال فــي الخــاص :ســقراط إنســان) ،هــذا أبســط حكــم أبســط قضيــة أبســط منطــق= ديالكتيــك .
تتجلــى روح الماركســية التــي عبــر عنهــا مرقــص ،وأنتــج مفهوماتهــا ،فــي دراســة الحركــة والتحــول
والتفاعــل والتناقــض ،ورأى أن المنهــج الســتاليني بالنســبة إلــى المنهــج الماركســي كالمنطــق الصــوري
بالنســبة إلــى المنطــق الجدلــي ،كالرياضيــات االبتدائيــة بالنســبة إلــى الرياضيــات العليــا ،لقــد أهمــل ســتالين
الجانــب األهــم فــي الماركســية أال وهــو الديالكتيــك ،وهــذا مــا أدى إلــى بتــر وحــدة الــذات والموضــوع.

ومــن الجديــر ذكــره ،أن العالــم لــم يكــن فــي المنظــور الماركســي النقــدي إلليــاس مرقــص ،بورجوازيــة
وطبقــة عاملــة ،وإنمــا أمــم وقوميــات وطوائــف ،ودول ،العالــم تشــكيالت اجتماعيــة اقتصاديــة مختلفــة علــى
ســلم التاريــخ ،مجتمعــات متفاوتــة ،وبيئــات مختلفــة (.)22
( )18جاد الكريم الجباعي ،إلياس مرقص :حوار العمر ،ص.34
( )19لينين ،الدفاتر الفلسفية  ،2ص.11
( )20نــدوة إليــاس مرقــص والفكــر القومــي( ،الربــاط ،)1993 :بحــث لنزيــه جــوري بعنــوان محاولــة فــي فلســفة التاريــخ عنــد
إلياس مرقــص ،ص.34
( )21غارودي ،روجيه ،فكر هيغل ،دار الحقيقة بيروت ،ت إلياس مرقص ،ص ،10بتصرف.
( )22إليــاس مرقــص والفكــر القومــي ،نــدوة ،المجلــس القومــي للثقافــة ،الربــاط  ،1993بحــث بعنــوان :محاولــة فــي فلســفة
التاريــخ عنــد إليــاس مرقــص ،نزيــه جورجــي ص.33-32
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تتجلــى مشــكلة العمــل اإلنســاني بوصفــه فاعليــة واعيــة وهادفــة فــي إدراك ماهيــة التاريــخ؛ مــع ظهــور
العمــل البشــري يظهــر الهــدف وفعلــه فــي العالــم ،النتائــج البعيــدة تتخطــى األهــداف والعالــم .والتاريــخ
غيــر مــا أراده البشــر .إن االفتــراق بيــن األهــداف والنتائــج ،بيــن الوعــي والواقــع «هــو الــذي يفصــل التصــور
المثالــي عــن التصــور المــادي للتاريــخ الــذي تحكمــه النتائــج غيــر المتوقعــة ألفعــال البشــر ،ويجــوز القــول
األهــداف غيــر المقصــودة ،ماركــس  -أنغلــز -فيبــر» (.)23

إ ًذا ،الواقــع حافــل بالتناقضــات واإلمكانــات والعالقــات المعقــدة ،واإلرادات والرغبــات ،وهــو ليــس كمــا
يبــدو لنــا ،وإنمــا مــا َي ْح َبـ ُـل بــه علــى حــد تعبيــر تروتســكي ،فالبشــر يصنعــون تاريخهــم لكــن ليــس بحســب
رغباتهــم ،والتاريــخ ال يمكــن أن يتقــدم علــى خــط مســتقيم معلــوم مرســوم ومحــدد مســب ًقا ،إن مبــدأ التاريــخ
ـون ،أي انحــالل أشــكال وقيــام أشــكال أخــرى .إن فكــرة التاريــخ لــدى مرقــص ترتبــط
عمليــة تشــكل وتكـ ّ
بفكــرة المجتمــع .اإلنســان هــو الكائــن االجتماعــي ،هــو (مجمــوع العالقــات االجتماعيــة) ،وليــس (تجريــد
الفــرد المعــزول) (.)24

ثمــة كينونــة اجتماعيــة ،إنتــاج المجتمــع غيــر (إنجــاب األفــراد) ثمــة فــرق بيــن (المجتمــع) ومجمــوع
األفــراد( .المجتمــع) مفهــوم ،هويــة كينونيــة وتاريخيــة .المجتمــع ليــس مقولــة بديهيــة ( .)25التاريــخ أو التقــدم
تابــع لواقــع ومنطــق واقــع ،وحركــة التاريــخ ليســت حركــة جســم يذهــب مــن نقطــة فــي المــكان المحــول
ذهن ًيــا إلــى زمــان ،فــي الوعــي العربــي الثورانــي ،كمــا يقــول مرقــص( ،هنــاك ميــل واضــح إلــى جوهــرة
(الشــعب) وأقنمــة (الجماهيــر) .هــذا الميــل تابــع جزئ ًيــا لمنطــق باطــل ،يضحــي بالمعقوليــة لصالــح المــادة،
الكــم ،الكتلــة .وتابــع جزئ ًيــا للتســرع الديماغوجــي .نظر ًيــا ،إنــه يلغــي فكــرة التشــكل ،وحــدة المنطــق
والتاريــخ سياس ـ ًيا ،إنــه ارتــداد علــى مئــة ســنة أو مئتــي ســنة مــن نهوضنــا) (.)26
ومــن خــالل نقــده للفكــر والواقــع والتيــارات ،فقــد كان هاجســه النظــري السياســي والفلســفي ،هــو
البحــث عــن طرائــق تجــاوز التأخــر التاريخــي العربــي ،مــن هنــا شــكلت مقولــة التقــدم ركنًــا أساس ـ ًيا مــن
أركان مشــروعه الفلســفي النقــدي ،وكان يــرى أن فكــرة التقــدم تختلــف عــن الصيــرورة ،التغيــر ،التحــول،
التطــور .ليــس كل تغيــر تقد ًمــا ،وليــس كل تحــول تقد ًمــا ،فكــرة التقــدم تفتــرض ذها ًبــا إلــى أمــام ،تغيـ ًـرا نحــو
األرقــى ،كلمــة تحــول تعنــي مــن حــال إلــى حــال ،كلمــة تطــور تعنــي مــن طــور إلــى طــور مــن دون تضميــن
إضافــي مفــاده أن الحــال الجديــد أو الطــور الجديــد أرقــى أو أفضــل مــن القديــم ،وكل ثــورة حقيقيــة تتضمــن
مــن بيــن تعييناتهــا فكــرة عــودة ،رجــوع .فالثــورة الشــيوعية عــودة مــن فــوق طبقيــة المجتمــع إلــى المجتمــع
الالطبقــي( ،لكــن فــي مســتوى جديــد وعلــى أســاس إدمــاج كل اإلنجــاز الحضــاري والثقافــي واالجتماعــي
اإليجابــي للتاريــخ الطبقــي .الثــورة اإليجابيــة ً
أساســا لتقــدم ،الثــورة فــي هــذه الحالــة تكــون
فعــال تضــع ً
درجــة أساســية علــى ســلم التاريــخ الذاهــب إلــى أمــام ،فالثــورة الواعيــة إذا هــي التــي تعــي موقعهــا فــي مســار
التاريــخ كتقــدم) ( )27هــذا التوجــه هــو مســتقبل يطــوي الماضــي مســتقبل ليــس الماضــي ،الحاضــر والماضــي
()23
()24
()25
()26
()27

مجموعة باحثين ،إلياس مرقص والفكر القومي ،ص.36
هيثم العطواني هيثم ،الحرية والتقدم في فلسفة ماركس( ،جامعة دمشق ،رسالة ماجستير) ،ص 16وما بعدها.
إلياس مرقص ،العقالنية والتقدم( ،الرباط :لمجلس القومي للثقافة العربية ،)1992 ،ص.91
إلياس مرقص ،العقالنية والتقدم ،ص.91
إلياس مرقص ،العقالنية والتقدم ،ص.84
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دراسات ثقافية
ّ
المفكر إلياس مرقص
الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

والمســتقبل مفاهيــم حقيقيــة فــي فلســفة ماركــس لنــرى كيــف تجســدت هــذه المفاهيــم مطــورة فــي فلســفة
إليــاس مرقــص.

ً
ثانيا :وحدة النظرية والممارسة
العالقــة بيــن النظريــة والواقــع أو بيــن الفكــر والممارســة ،هــي مــن بداهــات الفكــر الفلســفي النقــدي،
ومــن أساســيات تراكــم الخبــرة البشــرية ،لكــن خصوصيــة المفكــر إليــاس مرقــص تكمــن فــي أنــه ابتكــر
صي ًغــا جديــدة لهــذه العالقــة ،بعيــدً ا عــن الماركســية الشــائعة ،واض ًعــا إياهــا فــي مركــز فكــره مــن ناحيــة،
وهاد ًفــا إلــى إنتــاج معرفــة فلســفية نقديــة وعمليــة بــآن م ًعــا ،متجــاوزة (الفكــر المتكــون) ومســلمات
الماركســية الســائدة فــي الوطــن العربــي ،مــن ناحيــة أخــرى ،ســاع ًيا إلــى ابتــكار المفهومــات والمقــوالت
الفلســفية مــن أجــل إماطــة اللثــام عــن الحقائــق الثابتــة وراء كل المتغيــرات الزائلــة ،إضافــة إلــى إســهامه
فــي نقــد الفلســفة الماركس ـ ّية ،وقراءتــه للماركســية فــي ضــوء أســئلة الحاضــر العربــي ،نقــد نســخ النمــاذج
وتقليدهــا فــي حقلــي السياســة والتاريــخ ،وكذلــك التأويــل االقتصــادي للماركســية ،وقــد تمثلــت قراءتــه
الجديــدة للماركســية بجهــد عميــق ومضــن فــي ترجمــة نصــوص مؤسســي الفلســفة الماركســية؛ ماركــس
ولينيــن ولوكاتــش ،إضافــة إلــى فلســفة هيغــل وغيــره مــن مصــادر الفلســفة الماركســية.
ومــن الجديــر ذكــره أنــه فــي هــذه الترجمــات لــم يكــن يكتفــي بالنقــد الدقيــق ،علــى الرغــم مــن أهميتــه،
بــل إن ترجماتــه كانــت تحفــل بالتعليقــات ،والحواشــي المهمــة .فقــد ربــط تلــك الترجمــات بأســئلة الواقــع
مهمــا للدارســين،
الراهــن ،وبهــذا كان يتحــول النــص بيــن يديــه إلــى نــص جديــد وحيــوي ،يعــد مرج ًعــا ً
ودليـ ً
ـال عمل ًيــا للســاعين إلــى فهــم العالــم وفهــم واقعهــم وتغييــره.
مفتوحــا باســتمرار
رأى مرقــص أن ماركــس قــد وضــع األســس األولــى لفكــر اســتلهمه مــن واقعــه ،وأراده
ً
علــى الواقــع ،يتطــور بتطــوره ،ويتقــدم ،ويتعمــق ،ويتســع بالتجــاوب مــع مشــكالت الواقــع وحركيتــه الدائمــة
ومــن ثــم يســاهم فــي إعــادة تشــكيل ذلــك الواقــع وتطويــره ،وتغييــره.
يــكاد يكــون ســؤال مرقــص األساســي ،بحســب مــا ألمــح إلــى ذلــك األســتاذ أنطــون مقدســي( :مــا الــذي
يقولــه لنــا ماركــس اليــوم نحــن أبنــاء القــرن العشــرين؟ كيــف نقــرا ماركــس بحيــث يتحــدث إلينــا مــرة أخــرى
وقــد يدلنــا علــى مــا يمكــن أن تكــون عليــه الطريــق التــي نســلكها) (.)28

مــن هنــا نظــر مرقــص إلــى الماركســية علــى أنهــا (نظريــة التطــور المتطــورة أبــدً ا) ( .)29واســتنا ًدا إلــى هــذه
الرؤيــة الناقــدة والمبدعــة ،ســعى لتصحيــح العــرض التقليــدي الــدارج للماديــة الجدليــة ،عبــر إثــارة مشــكال
لممارســة والنظريــة ،وعالقــة العــام بالخــاص ،مؤكــدً ا أنــه يجــب التذكيــر بمبــادئ الماديــة ،ولكــن هــذا
التذكيــر بتلــك المبــادئ الذائعــة الصيــت مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى) (:)30
( )28أنطــون مقدســي ،مــا هــي الماركســية :قــراءات إليــاس مرقــص فــي أســفار الماركســية اللينينيــة ،نــدوة إليــاس مرقــص
والفكــر القومــي( ،الربــاط ،)1993 :ص.60-59
( )29إلياس مرقص ،الماركسية والشرق( ،بيروت :دار الطليعة ،)1968 ،ص.10
( )30روجيه غارودي ،فكر هيغل ،ط( ،2بيروت :دار الحقيقة ،)1983 ،ص.7
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أن تكــون محــض تكــرار للطروحــات الكبــرى (الكالســيكية) وتكــرار للمســألة الفلســفية األولــى ،العليــا،
مســألة أولويــة وأســبقية الكينونــة ،والفكــر ،الطبيعــة والــروح ،وكأن ال شــيء قبلهــا وبعدهــا ،إنــه تكــرار أثبتــت
التجربــة أنــه لــم يقــم فــي أذهــان المكرريــن والمســتعملين الماديــة ،بــل المثاليــة (مثاليــة المقــوالت التــي
تجهــل أنهــا مقــوالت) ( )31التــي تجهــل أن (المــادة) مقولــة فلســفية ،كلمــة ،فكــر ،وأن المــادة الكائنــة قائمــة
أمــام المقولــة والكلمــة والفكــر.

أن ينســف وحــدة النظريــة الماديــة للمعرفــة والجــدل والمنطــق ،أن ينســف جوهــر الماركســية وروحهــا،
عاجــزا مــن ماديــة ناقصــة (ليــس فــي المــآل فحســب ،بــل فــي
حــظ الفكــر الماركســي أن يقيــم (جم ًعــا)
ً
أيضــا) ومــن ديالكتيــك عاجــز فــي المبــدأ ،أن يحــذف الوجــه الثالــث فــي المنطــق ،أن يقيــم مــرة
المبــدأ ً
أخــرى أو نتولوجيــا ،نظريــة الكينونــة خــارج العمــل والمعرفــة ،أن يقيــم أو نتولوجيــا بـ ً
ـدال مــن الغنوصيولوجيا
والديالكتيــك فــي شــطريه :ديالكتيــك الكائــن الموضوعــي وديالكتيــك المعرفــة ،والمنطــق ،المنطــق الجدلــي،
آخـ ً
ـذا المنطــق اآلخــر (الصــوري) والشــكلي بوصفــه جدل ًيــا فــي األصــل.
أن يضيــع موضوعيــة ،وموضوعويــة وماديــة المثالــي هيغــل (بمــا أنــه مثالــي ومثالــي مطلــق) ( )32ويســتطرد
موضحــا والحــال فــي سلســلة مــن النقــاط البالغــة األهميــة ،هيغــل هــو المــادي ،والمادويــون الماركســيون
ً
هــم مثاليــون مثاليــة ال رحمــة فيهــا ،ال شــفقة ،علــى حــد تعبيــره.

هــذا أمــر بالــغ الوضــوح فــي (الدفاتــر الفلســفية) لـــ لينيــن التــي علــق عليهــا مطـ ً
ـوال ،هيغــل هــو المــادي،
وخلفــاء بوغدانــوف مــن العــرب وأقرانهــم فــي أوروبــا وعلــى امتــداد العالــم الثالــث هــم مثاليــون ذاتيــون
حاملــو المثاليــة األســوأ ،مثاليــة باركلــي -بــاخ منكــرة األشــياء ،والمهيمنــة علــى تجريبيــات ووضعيــات
القــرن العشــرين البرجوازيــة (الحديثــة الجديــدة) .فلســفة زمــن انحطــاط البرجوازيــة اإلمبريالــي ،فلســفة
البرجوازيــة المقاتلــة بشراســة ضــد المنعطــف األكبــر فــي تاريــخ النــوع البشــري منــذ تكوينــه ،يؤكــد المفكــر
إليــاس مرقــص ،ألــف مــرة مثاليــة هيغــل (المثاليــة الموضوعيــة أو المطلقــة) وال مــرة واحــدة (ماديــة).
المثاليــة الذاتيــة التجريبيــة ،الوضعيــة ،التجريبيــة الدوغمائيــة ،الميتافيزيقيــة والبراغماتيــة فــي صــف الماركســية
والماركســيين) (.)33
أيضــا جدليــة المــادي الميتافيزيقــي فويربــاخ الــذي رمــى مــع مثاليــة هيغــل جدلــه العظيــم ،هــو ديالكتيكــي
ً
مقارنــة بـــ (الديالكتيكييــن الماركســيين) أي الماركســية الشــائعة .إ ًذا ،الماركســيون كمــا يــرى إليــاس مرقــص
كانــوا دون مســتوى الفهــم الهيغلــي المثالــي ،وذلــك تحــت تأثيــر (الماديــة) و(الماديــة التاريخيــة) لــم يعــوا
جيــدً ا مبــدأ هيغــل« ،كلمــا هــو واقعــي فهــو عقلــي ،وكلمــا هــو عقلــي فهــو واقعــي»( )34ولــم يتوقفــوا جد ًيــا
عنــد تعليــق أنغلــز علــى هــذا الموضــوع الــذي أكــد أن اليســار الهيغلــي (الهيغليــون الشــباب) تمســك بالشــطر
الثانــي مــن األطروحــة الهيغليــة ،أي الشــطر (المثالــي) :األوضــاع األلمانيــة مناقضــة للعقــل ،إذا فهــي غيــر
واقعيــة ،يجــب أن تــزول ،واليميــن الهيغلــي تمســك بالشــطر األول( ،المــادي) األوضــاع األلمانيــة واقــع إذا

()31
()32
()33
()34

روجيه غارودي ،فكر هيغل ،المقدمة ،ص.7
روجيه فكر هيغل ،ص.7
غارودي ،فكر هيغل ،ص.9
إلياس مرقص ،المذهب الجدلي والمذهب الوضعي( ،دمشق ،)1991 :ص.96
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المفكر إلياس مرقص
الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

فهــي معقولــة وعقليــة ( .)35الفريقــان لــم يفهمــا هيغــل (.)36

هنــاك نقطــة مشــتركة تجمــع هيغــل ،وماركــس وأنغلــز ولينيــن وفويربــاخ علــى الرغــم مــن الفــروق بينهــم،
وعلــى الرغــم مــن القصــور الفويرباخــي الجزئــي عــن النقطــة المعينــة ،تضعهــم فــي صــف واحــد ،وتضــع
(المادييــن الجدلييــن الماركســيين الرســميين فــي الصــف المقابــل ،صــف الالجــدل والالماديــة والالمنطقيــة،
إنهــا مســألة العــام والخــاص ،يصــف مرقــص الماركســيين العــرب بأنهــم صــورة (كاريكاتوريــة ،مضخمــة،
نوعيــه ،جاهلــة ،شــرقية) عــن وضــع دولــي )37(،هــذه النقطــة ،الخــاص والعــام ،الطابــع الثنائــي المــزدوج
للمعرفــة اإلنســانية وإمــكان المثاليــة وخلودهــا ،بــذرة المنطــق والديالكتيــك ،مالزمــة الديالكتيــك لــكل
معرفــة إنســانية...إلخ باهتــة فــي العــروض الموجــزة والطويلــة للفلســفة الماركســية للنظريــة الماركســية ،أو
غائبــة تما ًمــا عنهــا فــي العــروض الموجــزة وعمل ًيــا محذوفــة فــي الحــاالت كلهــا .يــرى مرقــص أن تلــك
حالــة مؤلمــة ،ســوغها الفكــر الماركســي الســائد ،المســتلهم مــن الســتالينية ،وألحــق مقولــة الممارســة بقانون
معيــن مــن قوانيــن (الماديــة الفلســفية الماركســية) بعــد أن أخرجهــا مــن الطريقــة الديالكتيكيــة الماركســية،
التــي جعلهــا أربعــة قوانيــن ،مــن دون شــطر الواحــد إلــى اثنيــن ،مــن دون وحــدة الضديــن ،مــن دون مفهــوم
البــذرة ،مــن دون مقالــة لينيــن (حــول الديالكتيــك) أي إنــه رأى الممارســة كحجــة تثبــت قدرتنــا علــى المعرفة
وجهــا آخــر فيهــا.
مح ـكًا لصــواب النظريــة ضــد كَنــت ،ولــم يــر ً
تناقضــا ،إ ًذا هــي قابلــة لنمــو
نظــر مرقــص إلــى الممارســة بوصفهــا بــذرة ،أي إنهــا وحــدة ضديــن ،تحــوي
ً
وانبســاط ،ولبســط المعرفــة مثلهــا مثــل الســلعة فــي منطــق (رأس المــال) وكانــت الماركســية لديــه مرشــدً ا
للعمــل ،ولــم تكــن عقيــدة جامــدة ،كمــا إنهــا تعــد النظريــة والممارســة فــي ارتبــاط ال تنفصــم عــراه ،إال لتأكيد
عالقتهمــا الديناميــة المتفاعلــة باســتمرار فــي وحــدة ديالكتيكيــة (جدليــة) وهــي تعطي الممارســة الــدور األول
والحاســم ،والممارســة لديــه هــي مجمــوع النشــاط اإلنســاني الــذي يشــمل ثالثــة أشــكال رئيســة( :اإلنتــاج
االقتصــادي ،النضــال الطبقــي والقومــي ،والتجربــة العلميــة)(.)38

إ ًذا ال نظريــة علميــة مــن دون نشــاط عملــي ،وهــو بــدوره يطــرح مســائل يجــب علــى النظريــة أن تعطــي
حلـ ً
ـوال لهــا ،والنظريــة المرتبطــة بالنشــاط العملــي والموضوعــة فــي خدمــة النشــاط العملــي والتــي يجــري
تحقيقهــا (التحقــق منهــا) فــي النشــاط العملــي ،هــي وحدهــا تســتطيع أن تتقــدم الممارســة وأن تغيــر طريقهــا،
وأن مبــدأ وحــدة النظريــة والممارســة هــو المبــدأ الــذي يميــز الماديــة الديالكتيكيــة عــن الماديــة الميكانيكيــة
وعــن المثاليــة .إنــه جوهــر الثــورة التــي أحدثتهــا الماركســية فــي حقــل الفكــر ،وإن هــذا المفهــوم الممارســة
 praxisهــو محــور مؤلفــات ماركــس بيــن عامــي  ،1846-1842إذ اســتخدمه فــي موضوعــات عــن فيورباخ
عــام  ،1845وتُعبــر عــن انتقــال ماركــس الشــاب مــن ماديــة ،ومثاليــة فويربــاخ إلــى المذهــب الجديــد الــذي
يحمــل اســمه ،ويؤكــد ماركــس( :العيــب الرئيــس للماديــة الســابقة ،بمــا فيهــا ماديــة فويربــاخ ،هــو أن الشــيء،
الواقــع ،العالــم المحســوس ،ال ينظــر إليــه فيهــا إال علــى شــكل موضــوع أو تأمــل ،وليــس كفاعليــة إنســانية
مشــخصة ،ليــس كممارســة ،ليــس ذات ًيــا  ...إن المذهــب المــادي القائــل إن النــاس هــم نتــاج الظــروف والتربية
()35
()36
()37
()38

انظر :إلياس مرقص ،المذهب الجدلي والمذهب الوضعي ،ص.97
الذي فهمه هو شخص واحد ،الشاعر هايزيش هاينه ،عند هيغل هناك فرق بين واقع حقيقي ،فعلي أو موجود ،ص.98
إلياس مرقص ،المذهب الجدلي ،ص.9
إلياس مرقص ،الماركسية وعصرنا( ،بيروت :دار الطليعة ،)1965 ،ص.9
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وإن النــاس الذيــن تغيــروا هــم بالتالــي نتــاج ظــروف أخــرى وتربيــة تغيــرت ،إن هــذا المذهــب المــادي ينســى
أن النــاس هــم بالضبــط الذيــن يغيــرون الظــروف وأن المر ّبــي نفســه يحتــاج إلــى تربيــة  ،...إن توافــق تغييــر
الظــروف والفاعليــة اإلنســانية ال يمكــن أن ينظــر إليــه وأن يفهــم عقل ًيــا إال علــى أســاس أنه ممارســة ثوريــة(.)39
تنطــوي هــذه األطروحــة علــى مشــكلين :هــل يريــد ماركــس القــول إن الموضــوع والواقــع يجــب أال يفهمــا
أيضــا؟ أم هــل ينبغــي
بوصفهمــا إدراكًا حسـ ًيا للموضوعــات فحســب ،بــل بوصفهمــا نشــا ًطا بشــر ًيا ،وممارســة ً
فهــم نقــد ماركــس لفويربــاخ وللماديــة الســابقة علــى النحــو اآلتــي( :إن الواقــع يجــب أن يفهــم علــى أنــه
نشــاط بشــري حصـ ًـرا وال وجــود للواقــع فــي شــكل مواضيــع)؟
نســتنتج أن ماركــس فــي هــذه األطروحــة ،ومــن خــالل فهمــه للواقــع يعــارض فهــم فيوربــاخ للواقــع
وال يمكــن فهــم هــذه األطروحــة بوصفهــا اختــزال كل واقــع إلــى نشــاط بشــري ،وإن خطــأ فيوربــاخ ،كمــا يرى
ماركــس ،ليــس عــدم اعترافــه بوجــود المواضيــع المتميــزة عــن مواضيــع الفكــر وعــن النشــاط الفكــري ،وإنما
فــي معالجتهــا بأســلوب ال تاريخــي ،حيــث حــاول فويربــاخ توضيــح كل شــيء بلغــة الجوهــر البشــري الــذي
يفهمــه بصــورة ال تاريخيــة ،وبوصفــه مجــرد صفــات طبيعيــة للنــوع ،لكــن ماركــس يختلــف معــه ويشــدد أن
دائمــا نتــاج تاريخــي .التاريــخ لــدى ماركــس ال تنتجــه روح العالــم وال اإلنســان ،بــل
الجوهــر البشــري هــو ً
البشــر كمــا هــم فــي الحقيقــة ،وهــذا يعنــي مــن منظــور ماركــس ،البشــر كمــا يعملــون بصــورة ماديــة وفكريــة،
وإننــا نجــد فــي كل مرحلــة مــن التاريــخ عالقــة مــع الطبيعــة وعالقــة متبادلــة بيــن أفــراد البشــر تولــدت
تاريخ ًيــا ،وكل جيــل يــرث هــذه العالقــات مــن أســالفه .مــن جهــة أخــرى ال يمكننــا تفســير هــذه األطروحــة
عــن فيوربــاخ بوصفهــا اختــزال كل الواقــع اإلنســاني فــي النشــاط البشــري العملــي.

()40

فســر مرقــص هــذه األطروحــة علــى أن ماركــس أكــد دور الممارســة والفاعليــة الذاتيــة ،إذ أعاد اإلنســان إلى
المجتمــع والتاريــخ مبينًــا (أن الجوهــر اإلنســاني ليــس تجريــد اإلنســان الفــرد ،بــل هــو فــي الواقــع (مجمــوع
العالقات االجتماعيــة) (.)41

تنشــأ النظريــة علــى أســاس الممارســة ،وأعظــم مثــال علــى ذلــك كمــا يدلــل مرقــص ،ظهــور الماركســية،
فقــد ظهــرت الماركســية -الماديــة الديالكتيكيــة والتاريخيــة واالقتصــاد السياســي للمجتمــع الرأســمالي -
علــى أســاس تقــدم العلــوم الطبيعيــة ،ونشــوء اإلنتــاج الرأســمالي ،وممارســة الجماهيــر لنضــال الطبقــات،
وقــد اعتمــد ماركــس علــى أرقــى مــا توصــل إليــه الفكــر األوروبــي مــن إنجــازات علم َّيــة ،فكريــة ،فلســفية،
الفلســفة الكالســيكية األلمانيــة (هيغــل ،الديالكتيــك ،فويربــاخ) .إضافــة إلــى االقتصــاد السياســي اإلنكليــزي
(آدم ســميث ،ريــكارودو ،نظريــة القيمــة ،إضافــة إلــى االشــتراكية الطوباويــة الفرنســية (ســان ســيمون ،فورييه،
ونقــد المجتمــع البورجــوازي والتبشــير بمجتمــع جديــد) .يعلــق مرقــص ً
قائال(:كانــت هــذه اإلنجــازات
نفســها صــورة أولــى ،ناقصــة مشــوهة عــن الممارســة الجديــدة اآلخــذة فــي النمــو فــي النصــف األول مــن
القــرن التاســع عشــر ،ويؤكــد أهميــة الجــدل الهيغلــي فــي هــذا الســياق (إن ظهــور الجــدل الهيغلــي ،الشــكل
أيضــا بصــراع الطبقــات
األرقــى للجــدل المثالــي ال يرتبــط باكتشــاف علــوم الطبيعــة فحســب ،بــل يرتبــط ً
وتزعــزع النظــام القديــم شــبه الســرمدي وميلــه إلــى االنحــدار والســقوط ،أي أنــه يرتبــط بالثــورة الفرنس ـ َّية،

( )39كارل ماركس ،موضوعات حول فيورباخ ،ماركس أنجلس ،المجلد األول( ،د .م :دار التقدم ،د .ت) ،ص.37
( )40هيثم العطواني ،هيثم ،الحرية والتقدم في فلسفة ماركس( ،جامعة دمشق :أطروحة ماجستير ،د.ت) ،ص.21
( )41إلياس مرقص ،الماركسية وعصرنا( ،بيروت :دار الطليعة ،)1965 ،ص.11
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ِ

وآثارهــا االجتماعيــة والسياســية فــي أوروبــا ،يمكــن القــول إن الجــدل كان ابــن التحــول الثــوري لــذا فهــو
(جبــر الثــورة)) (.)42
إ ًذا بإمكاننــا قــراءة الماركســية ،تمثـ ً
ـال آلراء مرقــص ،علــى أنهــا فلســفة جديــدة أصيلــة تفتــرق عــن الماديــة
الكالســيكية ،مــن خــالل تأكيدهــا دور الممارســة ،ودور الفاعليــة اإلنســانية ،ألن المطلــوب هــو تغييــر العالــم،
ال تفســيره فحســب ،علــى الرغــم مــن أنهــا تأخــذ علــى الماديــة الســابقة االعتــراف الجــازم بموضوعيــة العالــم
المحســوس ،اســتقالليته عــن الحــواس والشــعور ،أســبقيته ،ماديتــه ،لكنهــا تضــع فــي صلــب مفهومهــا للعالم
مبــدأ وحــدة الــذات والموضــوع المتمثلــة فــي (اإلنســان) نفســه ،والماركســية تؤكــد وحــدة اإلنســان الفاعــل
والعــارف ،الصانــع والعالــم ،وفــي أثنــاء حــوار اإلنســان الفعــال مــع الطبيعــة ،ومــن خــالل العمــل الــذي هــو
مصــدر كل ثــروة والشــرط األساســي لــكل حيــاة إنســانية (وهــو قــد خلــق اإلنســان بالــذات) ( ،)43وإنــه يصنــع
النــوع اإلنســاني ،بالمعنــى البيولوجــي ،فــكل خطــوة بيولوجيــة ،كل قفــزة انتربولوجيــة حققتهــا الجماعــات
اإلنســانية خــالل مئــات األلــوف مــن الســنين ،إنســان جــاوا ،إنســان بكيــن ،إنســان نياندرثــال ،اإلنســان
العاقــل؛ قــد تواكبــت مــع ،ونتجــت عــن ،وســببت ،وتفاعلــت مــع درجــات تقــدم العلــم اإلنســاني وأدواتــه
اإلنتاجيــة(.)44

عــد مرقــص هــذا الجــدل المركــب بيــن اإلنســان والطبيعــة ،وبيــن اإلنســان واإلنســان هــو الفكــرة األولــى
فــي المفهــوم الجدلــي (الديالكتيكــي) .وإن الديالكتيــك ال تقــوم فقــط فــي الجــدل الفكــري وتصــادم اآلراء،
وال تقــوم فقــط علــى عالئــق الطبيعــة الموضوعيــة الماديــة ،إنمــا هــي قائمــة بيــن اإلنســان والطبيعــة ،وفــي
العالقــة بيــن الــذات والموضــوع ،فــي العمــل ،فالعمــل جوهــر الديالكتيــك ونقطــة انطالقهــا (( )45هكــذا) (.)46

وقــد عــارض ماركــس وأنغلــز فــي بعــض اآلراء والمواقــف ،وب ّيــن بعقلــه الناقــد والموســوعي تغيــر
نظرتهمــا إلــى بعــض القضايــا واألحــداث ،مثلمــا عــارض النصوصيــة (الدوغماتيــة الســتالينية) .إن هــذه
الشــجاعة المعرفيــة ترافقــت مــع شــجاعة شــخصية فــي عــز ســطوة األحــزاب الشــيوعية والفكــر الماركســي
فــي العالــم ،وعــن طريــق هــذا الفيلســوف الماركســي الحــر بــدأت تدخــل إلــى البــالد العربيــة ماركســية
جديــدة غيــر المعروفــة رســم ًيا ،غيــر التــي تنشــرها األحــزاب الشــيوعية المعتمــدة مــن قبــل المركــز والموافــق
عليهــا آنــذاك.

مــن هنــا لنــا أن نعــده مفكـ ًـرا رائــدً ا فــي كل مــا كتــب ،وترجــم ،ولنــا أن نختلــف معــه وننقــده ،ألن مناقشــة
فيلســوف ،أو كاتــب بمــا كتــب يعنــي نقــده ألهميــة مــا يكتــب ،شــرط فهمــه وتمثلــه بشــكل خــالق ،والقبــض
علــى أساســيات النــص وتفاصيــل النــص الــذي كتبــه ،فالعلــم والعصمــة ال يجتمعــان ،وهــذا مــا يؤكــده تاريخ
تطــور العلــم والفلســفة .وجوهــر فكــر إليــاس مرقــص نفســه.
()42
()43
()44
()45

إلياس مرقص ،الماركسية في عصرنا ،ص.11
(مترجما)( ،موسكو :دار التقدم ،د .ت) ،ص.3
أنجلس ،دور العمل في تحول الفرد إلى إنسان ،إلياس شاهين
ً
أنجلس ،دور العمل في تحول الفرد إلى إنسان ،ص.10
إلياس مرقص ،الماركسية وعصرنا ،ص.12

( )46اســتعملت كلمــة الديالكتيــك بصيغــة التذكيــر فــي مواضــع عــدة ،وبصيغــة التأنيــث ،فــي بعــض المواضــع .والشــائع هــو
التذكيــر.
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لقــد انتقــد إليــاس مرقــص الالهوتيــة الماركســية التــي ذهبــت إلــى تقديــس النظريــة وتفصيــل الواقــع علــى
انتقاصــا مــن ذلــك الفكــر،
مقاســها ،وكان يــرى أن الواقــع العملــي قــد يخ ِّطــئ الفكــر النظــري ،وهــذا ليــس
ً
وال يمكــن أن يكــون الواقــع العملــي متواف ًقــا مــع كل مــا جــاء فــي الفكــر النظــري ،وهــو يصــرح( ،ألننــا
أغفلنــا ذلــك زادت الهــوة بيــن الواقــع والفكــر لدرجــة التناقــض ،وتحولــت الماركســية مــن نظريــة الممارســة
اإلنســانية إلــى الهــوت عاجــز ،تحولــت مــن حافــز للبحــث والعمــل إلــى عائــق يشــل البحــث ويخــرب
وكثيــرا مــا أكــد أن (الماركســية ليســت فلســفة للتاريــخ ،وإنمــا هــي منهــج لدراســة التاريــخ
العمــل) (،)47
ً
ومنهــج لدراســة العمــل اإلنســاني الخــالق)(.)48

وقــد قــرأ الماديــة التاريخيــة قــراءة نقديــة( ،*)49ووصــل إلــى نتيجــة ،بعــد قراءتــه لماركــس وتمثلــه الخــالق
خصوصــا فــي الجانــب المتعلــق بتحديــد مراحــل تاريــخ التشــكيل االقتصــادي ،مفادهــا أن
لــكل مــا قــرأ
ً
()50
مفتاحــا يفتــح األقفــال كلهــا أو دواء يشــفي العلــل كلهــا  .ورأى نتيجــة لرؤيتــه
الماديــة التاريخيــة ليســت
ً
النقديــة تلــك (أن ماركــس قــد غيــر رأيــه فــي العديــد مــن القضايــا النظريــة بعــد تكــون المذهــب الجديــد،
أي التغييــر الــذي حــدث فــي نظــرة ماركــس إلــى المجتمعــات اإلنســانية وتواريخهــا والمرتبــط باكتشــاف
المشــاعية) ( ،)51وعندمــا كتــب ماركــس وأنغلــز (البيــان الشــيوعي) لــم يكونــا علــى يقيــن بوجــود المشــاعية
مرحل ـ ًة قديمــة فــي التاريــخ األوروبــي ،وال نم ًطــا لحيــاة عــدد مــن المجتمعــات البدائيــة المعاصــرة( ،وكان
هــذا مجهـ ً
ـوال تقري ًبــا عنــد علمــاء ذلــك العصــر) ( .)52واســتنا ًدا إلــى المعطيــات الجديــدة ،فقــد صــوب أنغلــز
البيــان الشــيوعي إلــى:

(إن كل تاريــخ اإلنســانية ،منــذ انحــالل المجتمــع البدائــي القبلــي والملكيــة المشــاعية لــألرض ،قــد كان
ِ
المســتثمرة
تاريــخ النضــال بيــن الطبقــات
والمســتثمرة بيــن الطبقــات الحاكمــة والمحكومــة) ( .)53يــرى
َ
مرقــص أن الصــراع الطبقــي وجــه واحــد مــن وجــوه التاريــخ اإلنســاني الــذي ال يمكــن تفســيره بعامــل واحــد.
ينطلــق إليــاس مرقــص فــي دراســته النقديــة (الماركســية والشــرق) مــن (أن الماركســية بنــت الغــرب -تلــك
حقيقــة بديهيــة  -وقــد وصلــت إلــى الشــرق وتفاعلــت معــه ،وباتــت تحــرك الشــرق ،وتحــرك العالــم أجمــع)
( ،)54ويشــير فــي الهامــش :حماقتــان ألنصــاف الثورييــن؛ األولــى ترفــض الماركســية بوصفهــا أوروبيــة ،وال
تنطبــق علــى الشــرق (والدليــل خطــأ نبــوءة ماركــس عــن مســتقبل الغــرب والشــرق ،الخطــأ الذائــع الصيــت.
والثانيــة تريــد تطبيــق الماركســية علــى الشــرق مؤكــدة أنهــا كونيــة وتنســى عمل ًيــا أنهــا بنــت أوروبــا( ،وحيــن
تتذكــر ذلــك ،فلكــي تلغيهــا وتحــل محلهــا ســتالينية محليــة ،قديمــة (وجديــدة)) (.)55

( )47إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.9
( )48إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.403

()49
()50
()51
()52
()53
()54
()55

مخطوط نقد المادية الجدلية والمادية التاريخية ،كتاب إللياس مرقص ( 1500صفحة) جاهز للطبع منذ .1985
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق( ،بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر ،)1968 ،ص.55
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص .61
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.61
أنجلس ماركس ،بيان الحزب الشيوعي ،ص.18
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص .18
مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.18

*
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انتقــد إليــاس مرقــص مــن قــرأ الماديــة التاريخيــة ،وفهــم منهــا أن المجتمعــات البشــرية جميعهــا انتقلــت
وتنتقــل فــي تطورهــا عبــر اللوحــة الخماســية مــن المشــاعية إلــى الــرق فاإلقطاعيــة إلــى الرأســمالية ثــم إلــى
االشــتراكية ،ورأى أن هــذا الــذي يســمى (قال ًبــا عا ًمــا أو نظريــة عامــة فــي التطــور التاريخــي ليــس ســوى
تجريــد لنشــوء الرأســمالية فــي الغــرب ،ليــس ســوى تعميــم علمــي لهــذا التاريــخ ،وليــس مــن المنطــق أن
يتحــول إلــى تعميــم موســع يتعــدى حــدود موضوعــه) ( .)56هــو قالــب التطــور فــي بلــدان أوروبــا الغربيــة،
(ال تفرضــه الماركســية بــأي حــال علــى العالــم غيــر األوروبــي)( ،)57ويؤكــد مرقــص مــن خــالل دراســاته
نصــوص ماركــس ذاتهــا ،أن ماركــس لــم يعمــم تاريــخ الهنــد والصيــن والعــرب وآســيا وأفريقيــا وال تاريــخ
روســيا فــي القالــب العــام للماديــة التاريخيــة المســتنبط مــن التاريــخ األوروبــي الغربــي ،مشــاعية ،رق،
إقطاعيــة ،رأســمالية ،بــل علــى العكــس صــاغ (مفهــوم األســلوب أو النمــط اآلســيوي (الشــرقي) لإلنتــاج،
فــي محاولــة مهمــة لفهــم تواريــخ ومجتمعــات عــدد مــن البيئــات األخــرى فــي خصائصهــا المميــزة)( ،)58فــي
خصوصــا وتطبيقهــا
ســياق وفــي ســبيل عــرض فهمــه الجديــد هنــا للماركســية عمو ًمــا وللماديــة التاريخيــة
ً
علــى تاريــخ الشــرق والعــرب باألخــص ،يســتعرض إليــاس مرقــص بشــكل نقــدي ،ومبــدع ،كتابــات ماركــس
وأنغلــز حــول الشــرق وقضايــاه المصيريــة ،كمــا يســتعرض كتاباتهمــا فــي تسلســلها الزمنــي حــول (نمــط
اإلنتــاج اآلســيوي) فــكان (أول مفكــر عربــي ينقــل هــذه النظريــة إلــى قــراء العربيــة ،وكان كتابــه (الماركســية
والشــرق ،أول مــا كتــب بالعربيــة عنهــا (صراحــة وباالســم) مــع أن ماركــس وأنغلــز بــدأا بتطويــر نظريتهمــا
هــذه منــذ عــام .)59()1853
(يــرى إليــاس مرقــص أن األســلوب اآلســيوي لإلنتــاج هــو مفتــاح فهــم المجتمعــات الشــرقية عنــد ماركس
وأنغلــز) ( ،)60ويحــدد مالمــح هــذا األســلوب ،كمــا بينهــا ماركــس وأنغلــز منــذ عــام  1853فــي مجموعــة
المقــاالت والرســائل بمــا يأتــي:

غيــاب الملكيــة الخاصــة لــألرض ،وحيــاة جماعــات قرويــة ،تعيــش فــي حالــة اكتفــاء ذاتــي ،تحــت هيمنــة
موضحــا (وهــذا
دولــة اســتبدادية ،تقــود األشــغال الكبــرى العائــدة بالنفــع علــى الجماعــات ( ،)61ويضيــف
ً
األســلوب الــذي كان عنــد ظهــوره حيــث أعقــب المجتمــع الشــيوعي ،القبلــي ،نم ًطــا اجتماع ًيــا متفو ًقــا ...هــو
فــي تكوينــه غيــر قابــل إلطــالق ديناميــة تقــدم جوهــري الحــق ،ولــن يغيــر ماركــس وأنغلــز هــذا التشــخيص
األساســي) ( .)62ويحــدد علــى الضــد مــن (يقينيــات) الماركســية الشــائعة ،أن النمــوذج اآلســيوي لإلنتــاج
يســمح بفــك ألغــاز المجتمعــات الشــرقية ،ويســمح بذلــك علــى نحو أفضــل مــن النمــاذج األوروبيــة المعممة
قسـ ًـرا) ،ولكنــه ليــس أكثــر وال أقــل مــن مخطــط تجريــدي ،وهــو ال يتطابق مــع أي مــن المجتمعات اآلســيوية)
الواقعيــة ( .)63وأشــار إلــى أن النمــط اإلقطاعــي جرمانــي األصــل ،قــام مباشــرة علــى أرضيــة المشــاعية الريفيــة
()56
()57
()58
()59
()60
()61
()62
()63

مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.162
مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.177
مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.63
بو علي ياسين ،العرب في مرآة التاريخ( ،دمشق :دار المدى للثقافة والنشر ،)1995 ،ص.77
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.261
مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.304
انظر :ياسين أبو علي ،العرب في مرآة التاريخً ،
نقال عن الماركسية والشرق ص.266
مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.308
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الجرمانيــة مــن دون المــرور بالنمــط العبــودي ،وإذا كان النمــط ،ومــا قــد أصبــح بعــد انهيــاره إقطاع ًيــا ،فذلــك
بتأثيــر الجرمــان المنتصريــن ،ويبــدو أن الكاتــب عــدل نظريتــه فــي مــا بعــد فذكــر أنــه (بخــالف مــا ترويــه
الماركســية الشــائعة ،لــم ينتقــل أي مجتمــع معيــن مــن (نظــام الــرق) إلــى النظــام (اإلقطاعــي) هــذان النظامــان
همــا درجتــان علــى ســلم منطــق ومرحلتــان ممكنتــان فــي تاريــخ اإلنســان)(.)64
صفــوة القــول ،يرتســم خطــان لتطــور المجتمــع البشــري ،خــط أوروبــي غربــي هــو خــط الملكيــة الخاصــة،
وخــط آســيوي (شــرقي) ( )65خــط الملكيــة العامــة والحيــازة الخاصــة ،المتصــف بالركــود واالســتبداد ،ولــم
يكــن ماركــس وأنغلــز قبــل مراســالت  1853يريــان ســوى خــط واحــد للتطــور التاريخــي ،هــو الخــط الغربــي
نفســه ،ذو المراحــل الخمــس ،وهــو الخــط الــذي اعتمدتــه الماركســية الشــائعة والســتالينية بوصفــه خ ًطــا
وحيــدً ا شـ ً
ـامال لــكل البشــرية.

ثــم يأتــي إليــاس مرقــص علــى (ذكــر فصــل األشــكال الســابقة لإلنتــاج الرأســمالي الــذي يحتويــه مخطــوط
بعضــا ممــا تضمنــه بخصــوص المشــاعية
ماركــس أســس نقــد االقتصــاد السياســي ( )1858-1857ويبيــن ً
رافضــا النظريــة األحاديــة ،نتيجــة لدراســاته للعديــد مــن أعمــال ماركــس وأنغلــز فــي هــذا الصــدد،
اآلســيويةً .
ويؤكــد قائـ ً
نصــا واحــدً ا لماركــس يمكــن أن يوحــي
ـال ،وهــو العــارف بالماركســية وحيثياتهــا( :ال نصــادف ً
جد ًيــا بأنــه شــمل عالــم العــرب والهنــود والصينييــن فــي نمــوذج إقطاعــي واحــد مــع الفيوداليــة الغربيــة
(أو فــي نمــوذج رق واحــد مــع المجتمــع (القديــم) اإلغريقــي -الرومانــي)( )66ومــع ذلــك يمكــن اإلشــارة
إلــى نــص يخفــف فيــه مــن حــدة رفضــه النظريــة األحاديــة( :فــي التاريــخ الواقعــي ،تظهــر المراحــل الشــهيرة
(األوروبيــة) بصــورة خــاص ك ََميــل أو اتجــاه فــي كل المجتمعــات (بمــا فيهــا اآلســيوية) .فــي الشــرق األدنــى
القديــم ونجــد ميـ ً
ـال إلــى تعميــم الــرق فــي مــدد معينــة (جزئ ًيــا ،تحــت تأثيــر العالــم اإلغريقــي -الرومانــي،
وفــي إطــار اإلمبراطوريــة الرومانيــة ،فــي المرحلــة األخيــرة مــن تاريــخ الشــرق األدنــى القديــم) .فــي الصيــن
والهنــد والشــرق العربــي ...إلــخ نجــد فــي مراحــل مختلفــة مــن تاريــخ هــذه البلــدان فــي العصــر الوســيط
أيضــا ،فــي العصــر الوســيط والحديــث ،ميـ ً
أيضــا ،ميـ ً
ـال إلــى
ـال إلــى اإلقطاعيــة ،ونصــادف ً
والعصــر القديــم ً
ظهــور بعــض مقدمــات اإلنتــاج الرأســمالي ،غيــر أن هــذا الميــل األخيــر ال يتحقــق) ويتابــع قائـ ً
ـال بتعبيــر آخــر:
يمكــن القــول إن مجتمــع الــرق قانــون عالمــي ،مــن حيــث إنــه احتمــال ظهــرت تباشــيره أو قرائنــه ،فضـ ً
ـال
عــن اليونــان ورومــا ،فــي الشــرق األدنــى القديــم .)67( )...هــل يعنــي هــذا أن نمــط اإلنتــاج اآلســيوي هــو
االســتثناء مــن القاعــدة ،أو االســتثناء الــذي يثبــت القاعــدة ،وأن بلــدان هــذا النمــط هــي التــي توقفــت عــن
مســيرة التاريــخ العالمــي الــذي ســارت عليــه أوروبــا الغربيــة؟

ويتســاءل مرقــص :هــل انتهــى ماركــس فعـ ً
ـال إلــى إخــراج األســلوب اآلســيوي ،مــن حيــث أنــه أســلوب
متكامــل ،مــن نمــوذج التاريــخ األوروبــي ،يجيــب( :هــذا مــا نتصــوره ،وهــو واضــح عنــد أنغلــز وبليخانــوف،
مفتاحــا ال غنــى عنــه ،ومعناهــا واضــح بالتقابــل مــع (نمــوذج التطــور =
وإال فمــا معنــى عــدّ صفــة الركــود
ً

( )64إليــاس مرقــص ،العقالنيــة والتقــدم( ،الربــاط :المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة ،)1992 ،ص .94مجلــة الوحــدة،
العــدد  ،23/22تمــوز /يوليــو  ،1986ص.41
( )65تبنــى الخــط اآلســيوي الشــرقي بملكيتــه العامــة وحيازاتــه الخاصــة ،وهــو راكــد واســتبدادي ،تبناهــا بليخانــوف وأحمــد
صــادق ســعد.
( )66إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.703- 603
( )67إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.319-318
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تعاقــب األنمــاط فــي أوروبــا )68()...ويســتطرد مقار ًنــا بيــن النموذجيــن اآلســيوي والغربــي :وهــذا النمــط
االجتماعــي ال يفســح فــي المجــال لحركــة نمــو صاعــدة كتلــك التــي عرفهــا نمــوذج الملكيــة الخاصــة التــي
نقلتــه مــن نمــط إلــى نمــط آخــر ،فــي حقبــة زمنيــة قصيــرة)( )69الحديــث يجــري إ ًذا حــول نموذجيــن ،ال حــول
أنمــاط عــدة( :لقــد اكتفــى ماركــس بمفهــوم األســلوب اآلســيوي أو الشــرقي كنمــوذج مخالــف لنمــاذج
الملكيــة الخاصــة المهيمنــة فــي التاريــخ األوروبــي)( .)70ولكنــه يشــير فــي مــا بعــد إلــى أن مفهــوم نمــط
اإلنتــاج اآلســيوي ،كمــا صاغــه ماركــس وأنغلــز( ،ال يعبــر تما ًمــا عــن تاريــخ العــرب االجتماعــي االقتصادي)
( )71وأن مــا كتبــه مؤسســا الماركســية عــن هــذا التاريــخ ليــس كاف ًيــا لتكويــن تصــور كامــل متكامــل).
محــذرا (ال يجــوز أن نســتنتج مــن نصــوص ماركــس وأنغلــز ،حــول التاريــخ العربــي ،إال أن
ويســتطرد
ً
ماركــس وأنغلــز لــم يقدمــا ،فــي هــذا المضمــار ســوى آراء قليلــة ،جزئيــة ،معرضــة فــي كل لحظــة للنقــد
والقبــول والرفــض)( ،)72و(مــن الخطــأ أن نســتنتج حلـ ً
ـوال للمجتمــع العربــي وتاريخــه مــن هــذه النصــوص
القليلــة ألنغلــز  ...ولكــن مــن الممكــن والواجــب أن نــدرس هــذا المجتمــع وتاريخــه ،باالرتــكاز علــى
المنهــج الماركســي  )73()...وفــي مــا يتعلــق بنمــط اإلنتــاج العربــي يــرى أنــه :ليــس مــن الصحيــح أن نقحــم
التاريــخ العربــي فــي إطــار القالــب المشــهور للماديــة التاريخيــة ،وليــس مــن الصحيــح أن نحصــر هــذا
التاريــخ فــي إطــار (األســلوب الشــرقي لإلنتــاج) بــل األفضــل أن نجمــع أدوات المنهجيــن اللذيــن همــا مــن
منهــج واحــد وأن (نتقيــد بالوقائــع ،وأن نســتقرئ كل الوقائــع)( .)74وقــد عبــر عــن هــذه الوســطية للتشــكيالت
العربيــة (مــا بيــن النمطيــن األوروبــي واآلســيوي) بقولــه( :اإلنســان العربــي والســامي ال يخالــط اآللهــة كمــا
فــي ميثولوجيــا اإلغريــق ،وال يراكــم ســاباال البقــرة وهانومــان القــرد) (.)75
انســجا ًما مــع ذلــك ،ومــع مبضعــه النقــديُ ،يجــري الكاتــب علــى مفهــوم النمــط اآلســيوي تعديــالت
وإضافــات ،رآهــا متفقــة مــع مــا عرفــه مــن التاريــخ العربــي اإلســالمي مــن دون أن يخــرج عــن إطــار كتابــات
ماركــس وأنغلــز إلــى مصــادر مغايــرة (( :)76ثــالث خصائــص كبيــرة تبــرز فــي هــذا التاريــخ ،ليــس مــن
شــأنها بالطبــع أن تخــرج هــذا المجتمــع كل ًيــا وال جذر ًيــا مــن المفهــوم اآلســيوي (نظـ ًـرا إلــى توافــر العناصــر
األساســية :األشــغال المائيــة الكبــرى ،نظــام الملكيــة ،حــدود مبــدأ التملــك ،ريــع األرض ،طبيعــة الدولــة)،
ولكــن مــن شــأنها أن تعــدل النمــوذج ،وقــد أشــار إليهــا ماركــس وأنغلــز:
ً
أول؛ اجتمــاع البــدو والحضــر ،اجتمــاع بيئــات إنتاجيــة مختلفــة (أوديــة وأراض مرويــة ،هضــاب مزروعــة،
ســهوب وصحــارى)...

()68
()69
()70
()71
()72
()73
()74
()75
()76

إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.305
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص .305
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص .313-312
بوعلي ياسين ،العرب في مرآة التاريخ( ،دمشق :دار المدى ،)1995 ،ص.100
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص .255
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.257
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.255
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص  ،321حاشية.
يوعلي ياسين ،العرب في مرآة التاريخ ،ص .101
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ثان ًيــا؛ موقــع العالــم العربــي بيــن أوروبــا وآســيا (آســيا  -أفريقيــا) ،واتســاع القطــاع التجــاري ودوره
الغامــض الــذي يوضــح حتــى اآلن بشــكل كاف ،كــدور ممكــن فــي الحركــة التاريخيــة) وتعــرض العالــم
العربــي لغــزوات خارجيــة مدمــرة.

ثال ًثــا :علــى أســاس هــذه العوامــل ذاتهــا (اآلســيوية) العامــة (طبيعــة اإلنتــاج والملكيــة والدولــة) والعربيــة
الخاصــة (الموقــع ونتائجــه العســكرية ،واجتمــاع البــدو والحضــر) تبلــور (الظاهــرة الدائريــة) فــي حركــة
بســيطة مــن هبــوط كبيــر أعقــب ورافــق صعــو ًدا كبيـ ًـرا .إن حركــة الصعــود والهبــوط قــد أصابــت وتركــزت
وتجســدت فــي تغييــر الطاقــة اإلنتاجيــة وتعــداد الســكان ،ولــم تقتصــر علــى الســطح السياســي واألمجــاد
()77
والنكبــات العســكرية)

ً
ثالثا :منطق رأس المال في المنظور النقدي لمرقص

أشــار ماركــس فــي مقدمــة كتــاب رأس المــال إلــى أن المنهــج  methodالمطبــق فــي رأس المــال (لــم
فهمــا ضئيـ ً
ـال وإن البدايــة وعــرة فــي كل العلــوم) ( .)78دليــل ذلــك التصــورات المتضاربــة التــي
ُيفهــم) إال ً
تكونــت عنــه ،فــي ذلــك العهــد ،اتهمتــه المجلــة الوضعيــة الباريســية بأنــه يتنــاول االقتصــاد السياســي (تنــاوالً
ميتافيزيق ًيــا) ،ويكتفــي بالتحليــل والنقــد (المعطــى) ،فــي حيــن يشــخص البروفســور زيبــر منهــج ماركــس بأنــه
(منهــج اســتداللي) جر ًيــا علــى تقليــد المدرســة اإلنكليزيــة .أمــا موريــس بلــوك فيــرى أن منهــج ماركــس
تحليلــي وأن ماركــس (يتبــوأ مكانــة بــارزة فــي أعظــم العقــول التحليليــة) فــي المقابــل اتهمــه النقــاد األلمانيون
بـــ (السفســطة الهيغلية).

(ولعــل النقــد الوحيــد الــذي أدرك مالمــح منهــج ماركــس الديالكتيكــي ،هــو النقــد أو التقريــض الــذي
نشــرته مجلــة (الرســول األوروبــي) الروســية ،إذ ثمنــت المجلــة طريقــة ماركــس (الواقعيــة) فــي البحــث،
لكنهــا أخــذت عليــه (منهــج الديالكتيــك األلمانــي) بالمعنــى الس ـ ِّيئ ،بعــد ذلــك تمتــدح المجلــة العــرض،
ـوازي مولييــر النبيــل ،الــذي لــم يكــن
فتطــري المنهــج الديالكتيكــي ،مــن دون أن تــدري ،علــى غــرار برجـ
ِّ
يعــرف أنــه ينطــق (نثـ ًـرا) إال بعــد أن أخبــروه بذلــك) ( .)79وعلــى التبــاس المجلــة الروســية يعلــق ماركــس:
(تُــرى أي شــيء وصفــه (كاتــب المقالــة فــي المجلــة المذكــورة) بتصويــر مــا يعتقــد أن منهجــي فــي
البحــث ،بمثــل هــذه الدقــة ومثــل هــذا اللطــف ،فــي مــا يتعلــق بتطبيقــي لــه ،أي شــيء وصــف غيــر المنهــج
الديالكتيكــي) (.)80
هــذا كلــه يقودنــا إلــى طــرح ســؤال ،مــا المنهــج ،ومــا المنطــق المســتخدم فــي رأس المــال ،ومــا مصــادره؟
إن االكتفــاء بالقــول إنــه منهــج ديالكتيكــي ،أو منطــق ديالكتيكــي ،أو إنــه ديالكتيــك هيغــل مقلو ًبــا ...إلــخ
االكتفــاء بذلــك ،أظنــه ال يقــدم شــي ًئا جد ًّيــا لفهــم رأس المــال).

مــا ديالكتيــك هيغــل؟ ومــا طبيعــة القلــب الماركســي؟ هــذه األســئلة وســواها تفتــح بدورهــا األفــق واسـ ًعا

( )77الماركسية والشرق ،ص.321-320

( )78كارل ماركــس ،رأس المــال ،نقــد االقتصــاد السياســي ،ج ،2-1مكتبــة المعــارف ،بيــروت ،1982 ،ت :محمــد عيتانــي،
ص - .5رأس المــال ،المجلــد األول ،1984 ،برليــن ،ص.25

( )79زلتي ،بندريش ،منطق ماركس ،مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في العالم العربي ،دمشق ،1990 ،ص.3
( )80كارل ماركس ،رأس المال ،مصدر مذكور ،ص.27
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ِ

أيضــا بإمكاننــا دراســة عالقــة ماركــس ال
وأيضــا عالقــة هيغــل بأنغلــز .وهنــا ً
لدراســة عالقــة هيغــل بماركــس ً
بالمنطــق فحســب ،بــل بنظريــة المعرفــة ،وبتاريــخ الماديــة اإلنكليزيــة والفرنســية ،وتاريــخ المثاليــة األلمانيــة
يضا .
أ ً

مهمــا (المصــادر الثالثــة واألجــزاء الثالثــة المكونــة
وقــد عــرض لينيــن -كمــا هــو معــروف -
ً
موجــزا ً
للماركســية ،إن الماركســية ليــس فيهــا مــا يشــبه (االنعزاليــة) بمعنــى أنهــا ،عقيــدة منغلقــة علــى نفســها.
متحجــرة .بــل نشــأت عــن الطريــق العظيــم ،طريــق تطــور الحضــارة الكونيــة ،وتكمــن عبقريــة ماركــس فــي
أنــه أجــاب عــن األســئلة التــي كانــت اإلنســانية المتقدمــة قــد طرحتهــا قبلــه .لقــد ولــد مذهبــه كاالمتــداد
المباشــر والفــوري لمذهــب ألمــع ممثلــي الفلســفة واالقتصــاد السياســي واالشــتراكية ،وأن الماركســية هــي
الــوارث الشــرعي األفضــل ،لمــا أنشــأته اإلنســانية فــي القــرن التاســع عشــر ،الفلســفة األلمانيــة ،االقتصــاد
السياســي اإلنكليــزي ،االشــتراكية الفرنســية) (.)81
مــا أشــكال المنطــق التــي كانــت متبلــورة فــي عهــد ماركــس؟ ،ومــا الجديــد الــذي فعلــه؟ ومــا المحتــوى
المنطقــي لهــذا الجديــد؟

أســس أرســطو المنطــق الصــوري عبــر صــرح منطقــي (األورغانــون) بقوانيــن صارمــة ،إنهــا ألــف بــاء
المنطــق الصــوري ،إضافــة إلــى أشــكال القيــاس ،وصياغــات صارمــة للمقــوالت العشــر التــي حــاول كانــط
اختزالهــا فــي مــا بعــد ،ومــن الجديــر ذكــره أن عمــارة أرســطو المنطقيــة -المقوالتيــة لــم تكــن ســوى جــزء
مــن ســيرورة تطــور الفكــر الفلســفي المنطقــي الــذي تشــكل علــى مــدى تاريــخ تطــور الفلســفة اليونانيــة.
وال بــد مــن اإلشــارة إلــى إســهامات بيكــون المنهجيــة (أطروحــة فــي المنهــج) إضافــة إلــى أعمــال جــون
لــوك التــي وســعت كلهــا حــدود نظريــة المعرفــة ،ومــن ثــم وســعت بصــورة أو بأخــرى ،آفــاق المنطــق
الصــوري األرســطي( ،تبــرز هنــا بيئــة جديــدة للمنطــق ،وهــي بمنزلــة أدوات قبليــة ألي مفكــر جديــد يبــرز
علــى المســرح)( ،)82وأن أعمــال ســبينوزا وكانــط ،علــى الرغــم مــن ال أدريتهــا( ،نقــد العقــل الخالــص ،نقــد
العقــل العملــي) يؤصــالن لنظريــة المعرفــة ،وبعــد اجتيــاز حلقــة وســيطة ،فعاليــة الــذات ،أو األنــا فــي عمليــة
المعرفــة فيختــه  -شــيلنغ ،نصــل إلــى هيغــل ،علــم المنطــق ،فينومينولوجيــا الــروح.

يســتبدل هيغــل فــي الفينومينولوجيــا باإلنســان وعــي الــذات (الواقــع اإلنســاني بــكل ثروتــه يظهــر كأحــد
أشــكال ،كصفــة مــن صفــات وعــي الــذات ،ولكــن هــذه الصفــة ليســت إال مقولــة خالصــة ،أو فكــرة محضــة،
وبهــذا الســبب يمكــن أن تلغــي نفســها فــي الفكــر الخالــص ،ويمكــن التغلــب عليهــا بالفكــر الخالــص ،فــي
الفينومينولوجيــا ،إن األســس الماديــة الحســية ،الموضوعيــة ،التــي تقــوم عليهــا مختلــف أشــكال الوعــي
اإلنســاني تبقــى ماثلــة تما ًمــا ،ألن هيغــل يتصــور أنــه قلــب العالــم الموضوعــي ،العالــم الحســي والواقعــي،
بمجــرد أنــه حولــه إلــى كائــن عقلــي إلــى كينونــة للعقــل ،إلــى محــض صفــة للوعــي ،ويســتطيع أن يــذوب
خصمــه الــذي أصبــح أثير ًيــا فــي أثيــر الفكــر الخالــص ولــذا فــإن الفينومينولوجيــا تنتهــي منطق ًيــا إلــى أن
تضــع محــل كل واقــع إنســاني العلــم المطلــق ،والمعرفــة)(.)83

(مترجما)( ،دار دمشق.(1975 ،
( )81لينين ،مختارات الماركسية الثورة االشتراكية ،الحرب ،إلياس مرقص
ً
( )82زلني ،بندريش ،منطق ماركس ،ت :تامر الصفار ،مركز الدراسات االشتراكية في العالم العربي ،ط ،1990 ،1ص.50

( )83كارل ،ماركــس ،مختــارات مــن المؤلفــات األولــى  ،1846-1842ت :إليــاس مرقــص ،دار دمشــق ص،118-117
دون تاريــخ.
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إن منطــق ماركــس فــي (رأس المــال) يمــد جــذوره فــي هــذه الشــجرة المتشــعبة ،ولســوء الحــظ «لــم
تقــف الماركســية مطل ًقــا عنــد أرســطو وعنــد ثنائيــة المــادة والشــكل ،وكان تجاهلهــا أو جهلهــا خســارة كبيــرة
للفلســفة الماركسـ ّية» ( ،)84علــى الرغــم مــن أن لينيــن اســتحضر موقــف أرســطو عندمــا عــرف المــادة مقابــل
الشــكل بــأن المــادة تتمتــع بقابليــة أن تحــس ،وأنغلــز عــرف المــادة بقولــه «المــادة كمــادة ال وجــود لهــا فــي
الواقــع ،المــادة ،كمــادة ،محــض خلــق مــن الفكــر وتجريــد محــض» اختــراع مــن الفكــر ،ومــن خــالل الفكــر
«التجريــد نصــل إلــى الالمتعيــن القابــل للتعييــن والتشــكل .هــذا الالمتعيــن المــادة ،هــو أســاس المتعيــن
وحــده ،هــذا الالمتعيــن هــو المطلــق والالمتناهــي أســاس النســبي والمتناهــي ،تجاهــل هــذا األســاس وحذفــه
هــو حــذف للروحيــة والفكريــة والمفهوميــة وســقوط فــي الشــيئية الوثنيــة .المــادة والــروح كالهمــا يقعــان،
ؤســس مفهــوم الكينونــة
بالتقابــل ،فــي دائــرة المطلــق والالمتناهــي ويحــدان النســبي المتناهــي ،هكــذا ُي ّ
()85
ومفهــوم اإلنســان .اإلنســان هــو وحــده المتناهــي (الفــرد) والالمتناهــي (النــوع)» « .إذن ماركــس يرجــع
مهمــا» ( )86كمــا يرجــع إلــى االقتصادييــن
فــي (رأس المــال) إلــى اقتصاديــة أرســطو ،التــي يعلــق عليهــا تعلي ًقــا ً
اإلنكليــز والفرنســيين ،فلعلــه ينبغــي البحــث عــن منابــع رأس المــال كلهــا بح ًثــا دقي ًقــا ،ألجــل التعليــق عليــه
وتفســيره «وقــد تكــون هــذه المنابــع ليســت منســجمة دو ًمــا» .مثاليــة هيغــل وأفــكار دارون علــى ســبيل المثال.
إن حصــر منطــق ماركــس فــي قلــب (ديالكتيــك هيغــل) ينطــوي علــى تبســيط ال علمــي ،كمــا ذكــرت
يضــف إليهــا إنجــازات العلــوم الطبيعيــة فــي القرنيــن -17
ســاب ًقا إن هــذه الشــجرة ذاتهــا ال تكفــي ،إذا لــم َ
 ،18غاليليو–نيوتــن .ونتائــج هــذه اإلنجــازات فــي الفلســفة وبالتحديــد فــي نظريــة المعرفــة ،والمنطــق ،إن مــا
ســقته يشــكل جوهــر رؤيــة المفكــر إليــاس مرقــص ،لـــ (رأس المــال) ،التــي أســس مــن خاللهــا للعقالنيــة،
عبــر الــروح النقديــة التــي امتــاز بهــا ،انطال ًقــا مــن قــراءة للواقــع الملمــوس ووصـ ً
ـوال إلــى ابتــكار المفهومات،
وهــي بدورهــا العمــدة األساســية لــكل فلســفة نقديــة ،بــل لــكل علــم ،موحــدً ا بيــن الممارســة والنظريــة فــي
مركــب ديالكتيكــي معقــد.

بــات مــن المعــروف أن مرقــص امتلــك رؤيــة ،ومشــرو ًعا كان علــى الضــد مــن التبســيط النظــري الســائد،
والحائــز علــى رواج وقبــول واســعين ،ضمــن أطــر معينــة وأوضــاع معينــة ،وكانــت محاوالتــه مضنيــة ،ألن
مــا قــام بــه منفــر ًدا ،مــن نقــد وتفنيــد وشــرح ،ومجابهتــه الســائد كموضــوع للدراســة يحتــاج إلــى أن تقــوم
بــه مؤسســات بحثيــة كبــرى .فقــد كتــب الكثيــر عــن المنهــج والمنطــق فــي (رأس المــال) مــن زوايــا ورؤى
مختلفــة ،مثــل لوكاتــش  -غــروش ـ التوســير هيبوليــت ...وغيرهــم ،وركــز كل مؤلــف الضــوء علــى مــا يظــن
أنــه الجانــب األهــم ،مثـ ً
ـال لوكاتــش أكــد عالقــة أنطولوجيــا ماركــس بأنطولوجيــا هيغــل ،وإلينكــوف علــى
تاريــخ مفهومــي (المجــرد) و(الملمــوس) وعالقتهمــا المتبادلــة فــي منظومــة هيغــل ومنظومــة ماركــس،
وغروشــن علــى العالقــة بيــن (المنطقــي) و(التاريخــي).

مــن بيــن تنبهــات لينيــن ،إشــارة يبــدو لــي أنهــا مهمــة حــول ضــرورة الدراســة المنطقيــة (الدفاتــر الفلســفية)
التــي ترجمهــا وعلــق عليهــا باســتفاضة المفكــر إليــاس مرقــص ،لكــن هــذا النــص األساســي الــذي ترجمــه
بالــغ الصعوبــة ،صعوبتــه ناجمــة عــن ثــالث نقــاط:
( )84الجباعي ،جاد الكريم ،إلياس مرقص ـ حوار العمرـ مرجع مذكور ،ص.20
( )85انظر :الجباعي ،حوار العمر ،ص ،20الهامش.
(مترجما)( ،د.م :وزارة الثقافة ،)1997 ،ص.159
( )86جان هيبوليت ،دراسات في ماركس وهيغل ،جورج صدقني
ً
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أنــه مخطوطــة شــخصية (دراســية) ،ليســت كتا ًبــا وال مســودة كتــاب للنشــر ،لينيــن ينقــل هيغــل (بدقــة
كاملــة ،صفحــة صفحــة ،مــع ذكــر أرقــام الصفحــات ،فــي عمليــة جــرد يلخــص يعلــق (يقلــب ماد ًيــا).
أســلوب هيغــل بالــغ الصعوبــة ،وهنــاك فــرق كبيــر بيــن نــص لينيــن ونــص هيغــل ،فــي األســلوب ،لقــد
بعــث ماركــس ديالكتيــك هيغــل مــن بيــن ركام المثاليــة والصوفيــة واألســلوب ،وهكــذا فعــل لينيــن.
مســألة المصطلحــات ،أي االختــالف بيــن األلمانيــة والفرنســية والعربيــة فــي المصطلحــات ،االختــالف
يبــدأ قبــل العربيــة ،بيــن األلمانيــة والفرنســية) (.)87

لقــد أرســى ماركــس نم ًطــا جديــدً ا للمنهــج ،إضافــة إلــى منهجــه الديالكتيكــي الجدلــي ،طبقــه فــي رأس
منهجــا فلســف ًيا جديــدً ا لبحــث المبــادئ األولــى فــي
المــال ،هــو (التحليــل البنيــوي التكوينــي) ( ،)88وأرســى
ً
المنطــق ،هــو علــم الممارســة األنطولوجــي ،المنطقــي ،فالمنطــق بوصفــه علــم أشــكال الفكــر الــذي يــؤدي
بنــا إلــى إدراك الحقيقــة الموضوعيــة ال يقتصــر علــى قيــود إجرائيــة قبليــة فــي الذهــن ،بالمعنــى الــذي أراده
كانــط ،بــل يتعــداه إلــى الممارســة وســي ًطا ،وإلــى عالقــة الفكــر بالوجــود ،ومــن ثــم فــإن المنطــق ال يكــون
غيــر جــزء مــن مكونــات عمليــة اإلدراك.

مــا مــن شــك فــي أن ثمــة صعوبــة فــي قــراءة إليــاس مرقــص لــرأس المــال أو أعمــال ماركــس أو نقــده
حتــى ،غيــر أن ثمــة ثقــة فــي أن القــارئ الجــاد يقبــل التحــدي وصـ ً
ـوال إلــى المعرفــة ،وأنــه ليــس ثمــة طريــق
ملكــي إلــى العلــم علــى حــد تعبيــر ماركــس ،ولبلــوغ الــذرى ال بــد مــن اجتيــاز المســالك الوعــرة.

يرتكــز هــذا المشــروع؛ رأس المــال ،علــى تحليــل المجتمــع الرأســمالي ،وكشــف آليــات ســيره ونشــوئه
وســقوطه ،ومــن خــالل هــذه القــراءة الملموســة اســتطاع ماركــس فهــم المجتمــع الرأســمالي ،كمــا أنــه ابتكــر
عــد ًدا مــن المفهومــات والمقــوالت ،التــي تعــد الرافعــة األساســية لهــذا العلــم.
وقــد رأى مرقــص فــي (رأس المــال) أنــه أعظــم مؤلــف فــي تــراث الماركســية الــذي قــال عنــه :ماركــس
أنــه (مؤلــف حياتــه) ( .)89لكنــه انطلــق مــن بدهيــة أساســية ،وهــي الوحــدة العضويــة لتفكيــر ماركــس الــذي
نمــا عبــر مراحــل تطــور تفكيــره ،بــد ًءا مــن رســالة الدكتــوراه ،ومخطوطــات  ،1844وصـ ً
ـوال إلــى رأس المــال
تتويجــا ألعمالــه الســابقة كلهــا ،علــى الضــد مــن موقــف التوســير الــذي أراد أن يقطــع ،بصــورة
الــذي كان
ً
ـارحا ومعل ًقــا علــى «رأس المــال» برؤيــة نقديــة عميقــة
تعســفية ،رأس المــال عمــا ســبق .ويمضــي مرقــص شـ ً
عبــر امتالكــه أدواتــه المعرفيــة ،ومرونتهــا لديــه .فالبضاعــة هــي شــيء يلبــي حاجــة مــا عنــد اإلنســان ،ومــن
ثــم فــإن لهــا قيمــة انتفاعيــة ،وهــي شــيء يمكــن تبادلــه بشــيء آخــر ،أي إن لهــا قيمــة تبادليــة ،فمــا الشــيء
المشــترك بيــن هــذه القيــم االنتفاعيــة المختلفــة؟ إنــه كونهــا نتــاج العمــل ،والقيمــة االنتفاعيــة هــي نتــاج
العمــل الشــخصي والقيمــة التبادليــة (أو القيمــة) هــي نتــاج العمــل المجــرد ( .)90فــي مجتمــع مــا كل قــوة
العمــل ،التــي مثلهــا ،حاصــل وقيــم جميــع البضائــع تؤلــف قــوة عمــل بشــرية واحــدة ،إن القيمــة تقررهــا
كميــة العمــل( ،زمــن العمــل) الــالزم اجتماع ًيــا إلنتــاج بضاعــة معينــة ،إن القيمــة ليســت شــي ًئا ماد ًيــا ،بــل هــي
()87
()88
()89
()90

(مترجما) ،ط( ،2بيروت :دار الحقيقة ،)1983 ،ص.11
لينين ،الدفاتر الفلسفية ،عن الديالكتيك ،إلياس مرقص
ً
بندريش زلتي ،منطق ماركس ،ص.7
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق( ،1918-1950 ،بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر) ،ص.42
إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،مرجع مذكور ،ص.43
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عالقة بين الناس في اإلنتاج ،ترتدي غال ًفا ماد ًيا ،وتحددها كمية العمل الالزم إلنتاجها.

ويمضــي ماركــس إلــى تحليــل أشــكال القيمــة ،فيــدرس الســير التاريخــي لتطــور التبــادل ،يبــدا بالشــكل
البســيط أو العرضــي للقيمــة ،مبادلــة كميــة محــددة مــن بضاعــة مــا بكميــة محــددة مــن بضاعــة أخــرى ،وينتقل
إلــى الشــكل العــام للقيمــة ،حيــث يجــري مبادلــة مختلــف البضائــع ببضاعــة واحــدة معينــة( ،الذهــب)،
وينتهــي إلــى الشــكل النقــدي (النقــد ،العملــة ،المــال) للقيمــة ،حيــث يظهــر الذهــب كهــذه البضاعــة المعينــة،
كهــذا المعــادل العــام .ويتحــول المــال ،فــي درجــة مــا مــن تطــور إنتــاج البضائــع إلــى رأس مــال ،وأن رأس
المــال ليــس شــي ًئا ماد ًيــا ،إنــه عالقــة اجتماعيــة فــي اإلنتــاج ،إنــه قيمــة تجنــي فضــل القيمــة بوســاطة اســتثمار
العمــل المأجــور.

الشــرط التاريخــي األول لظهــور رأس المــال هــو تراكــم مبلــغ مــن المــال فــي أيــدي أفــراد .والشــرط الثانــي
هــو وجــود عمــال (أحــرار) قادريــن ومجبريــن علــى أن يبيعــوا قــوة عملهــم ،قادريــن بمعنــى أنــه ليــس مــن
قيــد يمنعهــم مــن ذلــك( ،كالقنانــة وغيرهــا مــن النظــم واألوضــاع اإلقطاعيــة) ،ومجبريــن ألنهــم ال يملكــون
شــي ًئا يعيشــون منــه ســوى قــوة عملهــم .إن إنتــاج فضــل القيمــة هــو القانــون االقتصــادي الرئيــس لنمــو اإلنتاج
الرأســمالي؟) ( )91األساســي لنمــو القــوى المنتجــة فــي النظــام الرأســمالي.

فــي هــذا التحليــل لبنيــة (رأس المــال) اســتند مرقــص إلــى المنهــج الديالكتيكــي الجدلــي ،والماديــة
ـورا عبــر عالقــة
التاريخيــة فلــم يتعامــل مــع المنهــج علــى أنــه نصــوص ثابتــة ومقدســة ،بــل كان مر ًنــا ومتطـ ً
ديناميــة بيــن الوقائــع والنــص والباحــث ،وقــد تعامــل إليــاس مرقــص مــع الجــدل (الديالكتيــك) علــى أنــه
أداة الترابــط والشــمول ،والتغييــر والنمــو ،والتناقــض (صــراع الضديــن) وتحــول الكــم إلــى كيــف تحــول
التغيــرات الكميــة المتراكمــة إلــى تغييــر فــي الكيــف ،القفــزة أو الوثبــة.
والماديــة هــي المذهــب الــذي يقــول بالوجــود الموضوعــي المســتقل للواقــع المحســوس ،المادة ،وأســبقية
هــذا الواقــع الموضوعــي المــادي وقــدم الطبيعــة ،وقــدرة اإلنســان (العقــل والتجربــة ،الممارســة) علــى معرفة
الواقــع وصوغــه فــي قوانيــن العلــم ،وأن الوجــود االجتماعــي للبشــر هــو الــذي يحــدد وعيهــم االجتماعي.

القاعــدة التــي يقــوم عليهــا المجتمــع اإلنســاني هــي شــروط الحيــاة الماديــة (الشــروط الجغرافيــة ،البشــر
وتناســلهم وكثافتهــم وتوزيعهــم ،وأســلوب اإلنتــاج االقتصــادي ،إن أســلوب أو نمــط اإلنتــاج االقتصــادي
يتضمــن قــوى اإلنتــاج( .البشــر وأدوات اإلنتــاج) وعالقــة اإلنتــاج (نظــام عالقــات البشــر فــي اإلنتــاج ،ويجــد
تكثيفــه أو تعبيــره القانونــي الحقوقــي فــي نظــام الملكيــة ،وعلــى أســاس عالقــات اإلنتــاج ،يقــوم بنــاء فوقــي
يشــمل األفــكار والمؤسســات السياســية واالجتماعيــة والفنيــة والدينيــة ،إن هــذا البنــاء الفوقــي يتولــد مــن
األســاس ،لكنــه فــي المقابــل يفعــل فعـ ً
ـال كبيـ ًـرا فــي هــذا األســاس (.)92
إن مفهــوم القيمــة الــذي صاغــه ماركــس بوســاطة تجريــد علمي يعكــس بدقــة وعمــق العالقــات االجتماعية
الواقعيــة فــي اإلنتــاج البضاعــي) وقــد الحظ ماركــس (أن تحليــل األشــكال االقتصادية ال يســتطيع أن يســتخدم
المجهــر فــي المــواد الكيماويــة الكاشــفة ،فالتجريــد هو القــوة التي يســتطيع أن يتخذهــا أداة لــه) (.)93
( )91إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.45
( )92إلياس مرقص ،الماركسية والشرق ،ص.52
( )93إلياس مرقص ،الماركسية في عصرنا( ،بيروت :دار الطليعة ،)1965 ،ص.37
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هنــا ســؤال يفــرض نفســه ،لمــاذا يهتــم ماركــس ،الفيلســوف ،باالقتصــاد السياســي؟ مــاذا يمكــن أن
يحســب أنــه واجــد فيــه؟ منــذ نقــد فلســفة الحقــوق لهيغــل ،وصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن المجتمــع هــو
مفتــاح الدولــة ،وهــذا المجتمــع المدنــي هــو نفســه يرتكــز علــى جملــة مــن العالقــات االجتماعيــة هــي
نتيجــة فاعليــة البشــر االقتصاديــة .أراد ماركــس االنطــالق مــن الوقائــع األساســية ،فــأي ميــدان يمكــن أن
يكــون أكثــر كشـ ًفا مــن الميــدان الــذي ينعكــس فيــه تعميــم هــذه الفاعليــة اليوميــة التــي تقــرر العالقــات بيــن
البشــر؟ االقتصــاد السياســي هــو علــم اإلنتــاج ،أي علــم الممارســة اإلنســانية المميــزة ،ألن اإلنســان ينتــج،
لــذا فهــو يتميــز عــن الحيــوان ،هــذا اإلنتــاج هــو التجلــي الموضوعــي لطبيعتــه كإنســان .العالــم الــذي خلقــه
إ ًذا هــو بالضــرورة تعبيــر عــن نفســه ،وإن العالــم يقــدم صــورة التناقضــات ،الصــراع ،التمــزق ،فهل سيكتشــف
االقتصــاد السياســي للفيلســوف ماركــس أن حقيقــة اإلنســان حقيقــة ممزقــة؟ االقتصــاد السياســي هــو فاعليــة
اإلنســان المنتجــة التــي صــارت واعيــة ألنهــا القــادرة علــى االرتقــاء إلــى مقوالتهــا وقوانينهــا» ( )94مرحلــة
االقتصــاد التــي يتحــدث عنهــا ماركــس هــي مرحلــة االقتصــاد الرأســمالي أي المرحلــة التــي بلغــت فيهــا
نضجــا وتقد ًمــا ،المرحلــة التــي فيهــا تنفجــر التناقضــات ألقصــى درجــة،
الملكيــة الخاصــة أشــكالها األكثــر
ً
لنــا أن نســتنتج أن مــا يكشــفه االقتصــاد السياســي لماركــس هــو فعـ ً
ـال تمــزق اإلنســان .ولكنــه يتجــاوز وجهــة
نظــر هــذا العلــم مــن خــالل نقــده ،وتبيــان نواقصــه .االقتصــاد السياســي البرجــوازي يبــدو لماركــس ،كمــا
يبيــن إليــاس مرقــص ،نو ًعــا مــن فينومينولوجيــا لــم تفصــح عــن حقيقــة إنســانية ،بــل عــن حقيقــة واقــع ضائع،
«لقــد رضــي بحالــة تكشــف لــه ،ولكــن مــن دون أن يقــوم بنقدهــا .إنــه يتحــرك داخــل عالــم تحكمــه الملكيــة
الخاصــة مــن دون أن يتســاءل مــا هــو أصــل الملكيــة الخاصــة .إنــه العلــم التاريخــي بالــذات ،وضــع نفســه
خــارج التاريــخ ،باتخــاذه واق ًعــا خالــدً ا مــا هــو لحظــة فــي التطــور التاريخــي» (.)95
نقــد ماركــس فــي هــذا الســياق ،نقــد أساســي يطــرح مــن جديــد مناهــج هــذا العلــم ذاتــه ،الــذي لــم يســع
إلــى تبريــر أسســه النظريــة ،إنــه ال يهتــم باإلنســان ،بــل يعكــس بشــكل صحيــح تما ًمــا إلــى أي حــد حلــت
العالقــات بيــن األشــياء محــل العالقــات بيــن البشــر .لقــد اعتبــر االقتصــاد السياســي الكالســيكي أن العمــل
مصــدر الثــروة .ماركــس ال يلــج لعبــة االقتصــاد السياســي ،فالعــرض الموضوعــي شـ ً
ـكال ال ينســي ماركــس
أنــه يعلــق التناقضــات األساســية ووضــع العامــل ،مــا يكــرس ضيــاع اإلنســان .وبرهــن االقتصــاد لماركــس أن
المجتمــع الماثــل أمامــه هــو نتــاج تطــور ضــروري كان علــى اإلنســانية أن تمــر فيــه.
االقتصــاد السياســي يقــول إن العمــل هــو مصــدر الثــروة ،ماركــس ال يقبــل هــذه الفكــرة بهــذا الشــكل،
العمــل ،كســب الخبــرة ،بتــر لهــذا المفهــوم ،الشــكل الضائــع الــذي يرتديــه فــي عصــر الرأســمالية ،الجوهــر،
العمــل فاعليــة مميــزة لإلنســان ،إنــه تجــل لشــخصيته وتمتــع بالحيــاة ،الشــيء المنتــج يعبــر عــن صفــة
اإلنســان الفرديــة ،إنــه امتــداده الموضوعــي والملمــوس .العمــل نابــع مــن حاجــة إنســانية ،وفــي األصــل،
قبــل وجــود التبــادل ،كان اإلنتــاج يغطــي الحاجــة بالضبــط ،والتبــادل فــي نظــر ماركــس هــو الــذي يدخــل
التغييــر فــي الكيــف.

وأيضــا تثبيــت وجــوده الفــردي .وبالمقايضــة أصبــح عملــه فــي
إ ًذا عمــل اإلنســان وســيلة بقائــه المباشــرةً ،

(مترجمــا)( ،دمشــق :وزارة الثقافــة،
( )94كارل ماركــس ،مخطوطــات  ،1844االقتصــاد السياســي والفلســفة ،إليــاس مرقــص
ً
 ،)1970ص.51-50
( )95كارل ماركس ،مخطوطات  ،1844االقتصاد السياسي والفلسفة ،ص.50
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قســم منــه مصــدر كســب ،ومــع ظهــور عالــم الســلع ،تغيــر طابــع العمــل .ذلــك كان بدايــة العمــل الضائــع،
االقتصــاد السياســي ال يعتبــر العمــل إال فــي شــكل فاعليــة ترمــي إلــى كســب .ال ريــب أنــه أعــاد إلــى العمــل
أصــل الثــروة ،ولكنــه ال يعتبــره إال فــي الشــكل الــذي يرتديــه فــي مرحلــة الضيــاع ،إنــه يفصــح عــن قوانيــن
العمــل الضائــع» (.)96

ً
رابعا :العقالنية بوصفها جوهر فكر إلياس مرقص
 -1ماهية العقل
العقــل مفــردة متعــددة األبعــاد ،لــذا يبــدو مــن الصعوبــة بمــكان التوصــل إلــى تعريــف تــام يســتغرق بدقــة
كاملــة طاقــة التجريــد هــذه ،وأنــه ال يمكــن إثــارة التســاؤل عــن العقــل ،خــارج العقــل ذاتــه ،وإن الســؤاالت
جميعهــا تثــار خــارج العقــل وداخلــه بوســاطة العقــل ،لذلــك يتزامــن تطــور مضاميــن العقــل ومحتوياتــه
المتعاليــة مــع صيــرورة المعرفــة( ،حتــى إن الالعقالنيــة تعبــر عــن نفســها بوســائل عقالنيــة وقــد انتبهــت
الفلســفة الوجوديــة لذلــك بوضــوح ،بذلــك يبــدو الهــرب مــن العقــل إلــى الجنــون إنمــا هــو عــودة إليــه
بمخيلــة أخــرى) (.)97

العقــل فــي اللغــة هــو الربــط والحجــر والنهــي من ًعــا للشــرود والتســيب (ألنــه يمنــع صاحبــه مــن العــدول
عــن ســواء الســبيل) ( )98بهــذا يتجلــى العقــل العملــي الــذي (يعقــل النفــس ويمنعهــا عــن التصــرف علــى
مقتضــى الطبــاع) ( ،)99فالعقــل ضــد الطبــع أي التصــرف غيــر العشــوائي المترابــط ،إنهــا طاقــة ربطيــة عالئقيــة
تقيــد شــر ًطا دائــرة الســلوك وتحــدد مجــال الموضوعــات عــن طريــق عالقاتهــا.
والعقــل الفلســفي هــو تجـ ّـل يتجــاوز المعرفــة إلــى الكينونــة وظاهراتهــا مــن ظاهــرة اإلنســان إلــى ظاهــرة
الكينونــة ذاتهــا ،لديــه القــدرة علــى إثــارة الســؤال عــن معنــى الوجــود ،والفالســفة يطلقــون العقــل علــى
معــان عــدة منهــا (:)100

(العقــل جوهــر بســيط مــدرك لألشــياء) الكنــدي فــي معجمــه رســالة فــي حــدود األشــياء ورســومها،
والقــوة العاقلــة عنــد ابــن ســينا إنمــا هــي الجوهــر.

العقــل هــو (قــوة اإلصابــة فــي الحكــم) أي تميــز الحــق مــن الباطــل ،والخيــر مــن الشــر ،والحســن مــن
القبيــح (ديــكارت ،مقالــة الطريقــة ،ت :جميــل صليبــا)
العقــل مجمــوع المبــادئ القبليــة المنظمــة للمعرفــة مــن مثــل مبــدأ عــدم التناقــض ،مبــدأ الســببية ،مبــدأ

( )96كارل ماركس ،مخطوطات  ،1844ص.54

( )97معــن زيــادة وآخــرون ،الموســوعة الفلســفية العربيــة ،ط( ،1بيــروت :معهــد اإلنمــاء العربــي ،)1986 ،المجلــد األول،
االصطالحــات والمفاهيــم ،ص.596
( )98جميل صليبا ،المعجم الفلسفي( ،بيروت :الشركة العالمية للكتاب ،)1982 ،ج ،2ص.84
( )99معن زيادة وآخرون ،الموسوعة الفلسفية العربية.596 ،
( )100جميل صليبا ،المعجم الفلسفي ،ج ،2ص.87-84
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الغائيــة ،تتميــز هــذه المبــادئ بضرورتهــا واســتقاللها عــن التجربــة ،علــى حــد تعبيــر ليبنتــز؛ يتميــز اإلنســان
عــن الحيــوان بإدراكــه للحقائــق الضروريــة واألبديــة.

والعقالنيــة هــي اإلقــرار بأولويــة العقــل ،وتطلــق علــى معــان عــدة ،منهــا القــول إن كل موجــود لــه علــة
فــي وجــوده بحيــث ال يحــدث فــي العالــم شــيء إال ولــه مرجــع معقــول .وهــذا يقودنــا إلــى معنــى آخــر
للعقالنيــة ،هــو القــول إن وجــود العقــل شــرط إمــكان التجربــة ،فــال تكــون التجربــة ممكنــة إال إذا كان
هنالــك مبــادئ عقليــة تنظــم معطيــات الحــس ،مثــال ذلــك (المثــل عنــد أفالطــون) و(المعانــي النظريــة
عنــد ديــكارت) و(الصــورة القبليــة عنــد كانــط ،التــي تتقــدم التجربــة) .وبحســب المنظــور النقــدي إلليــاس
مرقــص فــإن هيغــل يعلــن بقــوة أن العقــل غيــر (العقــل الســليم) وأن (العقــل الســليم) هــو مجموعــة األحــكام
المســبقة لعصــر مــن العصــور ،كوبرنيكــوس ذهــب ضــد العقــل الســليم ،أينشــتاين كذلــك ،الفلســفة ليســت
بتا ًتــا العقــل الســليم( .الفلســفة اليونانيــة أرادت الحقيقــة ضــد الــرأي  .opinionالفالســفة بالغــوا ،وغالــوا،
وتطرفــوا ،فأقامــوا العلــم ،أي هــذا الــذي ليــس الفكــر العــادي 1- .العلــم أعــداد (فيثاغــورث) 2- .بحســب
الــرأي األشــياء موجــودة ،بحســب الحقيقــة ،الموجــود هــو الــذرات والفــراغ والحركــة ،الفــراغ موجــود
(ديموقريــط)  3-الواقــع الحــق هــو األيــدوس أي التصــور ،أو الشــكل ،المثــال أو الفكــرة ideeouforme
جوهــرا (ماهو ًيــا بــل هــي مؤلفــة مــن مــادة وشــكل (أرســطو)  5-ســرعة
 4الكائنــات المفــردة ليســتً
الضــوء هــي  300000كــم فــي الثانيــة ،هــذا ليــس للتمثيــل الحســي بحســب هيغــل 6- .الضــوء بفضلــه نــرى
لكننــا ال نــراه هــو ،نــرى األجســام المضــاءة ال الضــوء.
إ ًذا هيغــل يبــرر التعــارض بيــن عقــل وعقــل ،بيــن الفهــم والعقــل ،هــل يمكــن القــول إن هــذا الفــرق هــو
جوهــر ديالكتيــك هيغــل .هــذا التمييــز بالــغ األهميــة لتحديــد الفــرق ،والعالقــة بيــن الوضعيــة اإليجابيــة
والعقالنيــة ومــن ثــم بيــن المذهــب الوضعــي والديالكتيــك ،مذهــب العقــل والعقالنيــة) ( .)101وفــي هــذا
الســياق يؤكــد إليــاس مرقــص أهميــة دراســة وتمثــل ونقــد كتــاب أنغلــز جــدل الطبيعــة ،ألن أنغلــز متابــع
وشــارح مهــم لهيغــل؛ ميزتــه الســهولة ،علــى الرغــم مــن أن هــذه الســهولة هــي أحيا ًنــا تقليــص ،لكــن إذا
أردنــا أن نعــرف مــا الفكــر؟ مــا الديالكتيــك ،مــا العقــل؟ وليــس مــا الطبيعــة ،ال بــد مــن قــراءة كتــاب أنغلــز
قــراءة متأنيــة ومنهجيــة ،علــى الضــد ممــن لــم يفهمــوا هــذا الكتــاب ســواء أكانــوا مــع (جــدل الطبيعــة) أم
ضــده .ومــن الضــرورة بمــكان اإلشــارة إلــى أن أنغلــز ميــز بيــن الفهــم والعقــل لــدى هيغــل:

(إن هــذا التمييــز الهيغلــي الــذي بموجبــه وحــده الفكــر الجدلــي عقلــي ،لــه معنــى مــا .لنــا كمشــترك مــع
أيضــا التجريــد :ذوات األربعــة أقــدام
الحيوانــات جميــع أنمــاط فاعليــة الفهــم :االســتقراء ،االســتنتاج ،إ ًذا ً
وذوات القدميــن ،تحليــل الموضوعــات المعروفــة ،وإن كســر جــوزة هــو بدايــة التحليــل ،والتركيــب فــي
أمثلــة حيــل الحيوانــات ،وبمضافــرة االثنيــن االختبــار أمــام حواجــز جديــدة وفــي مواقــف صعبــة ،بطبيعتهــا،
إن هــذه األســاليب ،إ ًذا جميــع وســائل البحــث العلمــي التــي يتعــرف إليهــا المنطــق العــادي ،متماثلــة تما ًمــا
عنــد اإلنســان والحيوانــات العليــا .إنهــا تختلــف فــي الدرجــة فحســب ،درجــة نمــو أو بســط الطريقــة فــي كل
حالــة متغيــرة ،إن المالمــح األساســية للطريقــة واحــدة وهــي تقــود إلــى النتائــج نفســها عنــد اإلنســان وعنــد
الحيــوان ،مــا دام االثنــان يعمــالن أو يتدبــران أمرهمــا بهــذه الطرائــق االبتدائيــة وحدهــا .فــي المقابــل ،إن
الفكــر الجدلــي ،بالضبــط ألن لــه كشــرط مســبق دراســة طبيعــة المفاهيــم نفســها ،غيــر ممكــن إال لإلنســان،

( )101جاد الكريم الجباعي ،العقالنية في فكر إلياس مرقص ،سلسلة قضايا وشهادات( ،قبرص :دار عيبال ،)1992 ،ص.110
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بــل إنــه غيــر ممكــن إال عنــد مســتوى مــن التطــور مرتفــع نســب ًيا (البوذيــون واإلغريــق) ،وهــو ال يبلــغ تمــام
تطــوره إال بعــد ذلــك بكثيــر ،مــع الفلســفة الحديثــة) (.)102

إ ًذا العقــل أكثــر مــن الفهــم ،الفكــر الجدلــي هــو الفكــر العقلــي ،حيــث تتجلــى أهميــة دراســة طبيعــة
المفاهيــم ،التــي كانــت ثمــرة تطــور خــالق ومبــدع بــد ًءا مــن فلســفة الطبيعــة لــدى طاليــس ،والفلســفة
األخالقيــة عنــد ســقراط والديالكتيــك عنــد أفالطــون ،وقــد بــرزت فكــرة المفهــوم لــدى كل مــن ســقراط
وأفالطــون ،مــن خــالل صراعهمــا ،مســتخدمين اللوغــوس الفلســفي ،ضــد اللوغــوس الهوميــري ،معركــة
ـارا للعقــل .وقــد وقــف اإلنســان
األيــدوس ضــد اإليكــوس ،وأفالطــون طــرد الشــعراء مــن المدينــة انتصـ ً
ً
مندهشــا أمــام الكــون ،هــذه الدهشــة تطــورت لــدى اإلنســان اليونانــي إلــى التســاؤل وهنــا بدايــة
منــذ القديــم
الفلســفة ،فقــد تقبــل الشــعب اليونانــي الفلســفة باح ًثــا عــن الحقيقــة.
يتحــدد الفــرق بيــن العقــل والفهــم لــدى هيغــل بــأن الفهــم يعيــن ،يحــدد ،وأن العقــل ينفــي ،الفهــم
وضعــي ،العقــل ديالكتــي ،الفهــم لحظــة الزمــة فــي نمــوه وتطــوره ،الفهــم ميــدان الضــرورة العقــل ميــدان
الحريــة وضمانتهــا ،لكــن ال عقــل بــال فهــم ،وإن فلســفة هيغــل تقــوم علــى وحــدة العقــل والوجــود .إذ الحيــاة
والنظــر ال يشــكالن مجاليــن متميزيــن ،إن حيــاة العقــل هــي عقــل الحيــاة (.)103

لقــد تشــكلت الهيغليــة بوصفهــا صــورة مركبــة عــن العقالنيــة التــي هــي التفكيــر والعمــل وفــق المنهــج
خالصــا فــي المنطــق.
الديالكتــي ،إذ تجلــى العقــل
ً

يتســاءل إليــاس مرقــص مــا المنطــق :التعريفــات كثيــرة ...المنطــق علــم الشــروط الشــكلية والمثاليــة
للحقيقــة ،الشــكلية والقطعيــة ،فالمنطــق الشــكلي ال ُيعنــى بمحتــوى المفهومــات ،بــل ببنيتهــا وعالقاتهــا
فحســب .إنــه يأخــذ شــكل المحاكمــة وحــده ،إ ًذا الترتيــب ،التسلســل ،العالقــات ،مصطلــح المنطــق الصوري
باطــل كمــا يصفــه مرقــص( ،علــة الصــورة أنهــا غن ّيــة الذيــن يقولــون عــن  FORMEصــورة ،ثــم يقولــون
(تشــكيل) و(تشــكيلة) عــن  ،Formationال يفقهــون مــا يقولــون .)104( )...المنطــق العــام ينكــب علــى
دراســة (الطريقــة العلميــة) الطريقــة االســتقرائية والطريقــة االســتنتاجية ،هــذا قــول محــدود كمــا يــرى مرقص،
فالمحاكمــة اســتنتاج ،اســتقراء الواقــع ،اســتنطاق الواقــع ،الواقــع لــه منطــق ،هــو منطــق الواقــع ،كــون العقــل
عقــل الكــون ،االســتقراء ليــس انتقـ ً
ـاال مــن الخــاص إلــى العــام ،بــل هــو رؤيــة العــام فــي الخــاص ،االســتقراء
حــدس ،بالنســبة إلــى كانــط (المنطــق المتعالــي) هــو دراســة (الفهــم الخالــص والمعرفــة -العقــل التــي بهــا
نفكــر موضوعــات قبليــة تما ًمــا ،وبالنســبة إلــى هيغــل ،المنطــق هــو العلــم المطلــق ويتوحــد مــع الميتافيزيقــا:
إنــه علــم الفكــرة الخالصــة ،أي الفكــرة فــي العنصــر المجــرد ،عنصــر الفكــر ،العقــل لــه معارضــات كثيــرة،
وكلمــة عقــل تفهــم وتتحــدد بمعارضاتهــا بعالقاتهــا ،فــي الســياق ،لكــن الســياق األهم هــو المعارضــة ،العقل
إزاء الحــس ،التجربــة أو الخبــرة ،وإزاء التجربــة العلميــة التــي هــي امتــداد مباشــر للعقــل وســالح الفكــر.
العقــل إزاء الشــعر ،العقــل مــع المنطــق والرياضــة ،العقــل إزاء الخيــال ،والعقــل -الفكــر هــو نفســه خيــال،
لكــن ليــس الخيــال الحســي الخرافــي العجائبــي ،بــل هــو الخيــال مكتشــف عالقــات األشــياء ،ألن العلــم هــو
( )102إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص.29-28
( )103جاد الكريم الجباعي ،العقالنية في فكر إلياس مرقص ،سلسلة قضايا وشهادات ،ص.113
( )104مرقص ،إلياس ،نقد العقالنية ،ص.30
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مزيــج مــن الخيــال والواقــع ،يوجــد فــي العصــر الحديــث ،عقــل ديكارتــي ،وعقــل هيغلــي ،وعقــل وضعانــي،
(الوضعانيــة ليســت مــع العقــل وال مــع الحقيقــة ،بــل مــع (العلميــة) ومــع (الخصوصية) .وهــذا العقل األســوأ
أثــر تأثيـ ًـرا ســي ًئا فــي فكــر النهضــة العربيــة ،فكــر عصرنــا الليبرالــي ،هــذا الفكــر بوجــه عــام بعيــد عــن هيغــل
وعــن الفلســفة) (.)105

يــرى مرقــص ،أنــه إذا أردنــا أن نقيــم العقــل للفكــر العربــي ،والشــعب العربــي ،علينــا أن نقيــم معــه مقوالت
كثيــرة ،ومــن دون أن نعطيــه مبدئ ًيــا أي أفضليــة عليهــا .مــن هذه المقــوالت :الفكــر بالمعنــى الواســع وبالمعنى
الضيــق ،وال ســيما الفكــر الفكــري أو الفكــر النظــري ،مــع الفكــرة والمفهــوم ،ومــع الشــكل ،الــروح ،الشــغل
والعمــل والعقــل ،الطبيعــة ،التاريــخ ...هــذه المقــوالت ،وغيرهــا ،هــي مبــادئ -مســائل ،مــا دمنــا مــع مبــادئ
ليســت هــي مســائل ،فنحــن ســنبقى فــي دوران عقيــم وقاتــل ،المبــادئ الحقــة مســائل ،أي إنهــا حيــة فعـ ً
ـال
ودو ًمــا .غيــر (مســائل) يعنــي أنهــا جامــدة.
إضافــة إلــى معنــى آخــر هــو الثقــة بالعقــل ،وبقدرتــه علــى إدراك الحقيقــة ،وســبب ذلــك فــي نظــر
العقالنييــن أن قوانيــن العقــل مطابقــة لقوانيــن األشــياء الخارجيــة ،وأن كل موجــود معقــول ،وكل معقــول
موجــود ،وأن كل مــا هــو موجــود فهــو مــردود إلــى مبــادئ عقليــة ،هــذا مذهــب ديــكارت ،ســبينوزا ،ليبنــز،
هيغــل.

نســتنتج مــن هــذه المعانــي كلهــا للعقالنيــة ،أن هــذا المفهــوم ينطــوي علــى (االلتــزام بمقاييــس العاقليــة،
االلتــزام الــذي هــو المطلــب الجوهــري ألي نظــام فلســفي ،وبهــذا المعنــى العــام يبــدو أن كل الفالســفة مــن
دون اســتثناء هــم عقالنيــون .)106( )... ،لكــن ينبغــي الحــذر ،عنــد االنتقــال مــن اإلطــار العــام لمصطلــح
العقالنيــة ،إلــى المعنــى الفلســفي الخــاص .فــي فلســفة العصــر الكالســيكي فــي القرنيــن  ،18-17العقالنيــة
تعــارض التجريبيــة ،األول :ديــكارت مالبرانــش ،ســبينوزا ،اليبنتــز ،كانــط .الثانــي :بيكــون ،لــوك ،هيــوم،
باركلــي ..هــذان الخطــان متكامــالن يخدمــان العقــل ونقــد العقــل ،إنهمــا يواصــالن خطــى (الواقعيــة)
(األفالطونيــة).
(أشــار لينيــن إلــى صلــة بركلــي وجــون لــوك ،مؤســس التجريببيــة .لكنــه ال يعــرف صلــة باركلــي المباشــرة
بماديانيــة العصــر الوســيط ،لينيــن لــم يتوقــف عنــد المناقضــة بيــن الواقعيــة (األفالطونيــة) واإلســمانية
الماديانيــة التــي هــي إطــار فلســفة أوروبــا الوســطوية ،مــن القــرن  11حتــى القــرن  ،14مــع أنهــا جــزء
طبيعــي مــن همــه الشــاغل فــي ســنوات  ،1916-1914ملــف الفكــر واللغــة ،هــذا الملــف طوتــه الفلســفة
الماركســية بعــد لينيــن .عنــد لينيــن ،المنطــق ،علــم المنطــق الكبيــر ،المنشــود والعتيــد يبــدأ مــن كلمــة طاولــة
أو بيــت).)107

 -2تموضع العقل في فلسفة إلياس مرقص
ربمــا نســتطيع مــن خــالل مفهومــه للفلســفة أن نســتوضح معنــى العقــل ،بحكــم أن الفلســفة لديــه (تنويعــة
( )105إلياس مرقص ،نقد العقالنية ،ص.32
( )106كوتنغهايم ،جون ،العقالنية ،ت :محمود منقذ الهاشمي ،مركز اإلنماء الحضاري حلب ،1997 ،ص.16
( )107إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص.25
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كبيــرة علــى العقــل ،إنهــا ســيمفونية متناغمــة ومتعارضــة ومتناقضــة علــى لحــن العقــل) ( ،)108والفلســفة
بالنســبة إليــه شــيئان:
 - 1طريقة فكر ،طريق أوله الكلمة والمفهوم وغايته الواقع.

 - 2تصــور لإلنســان وتاريخــه ومصائــره ،وهــذا غيــر موجــود لــدى المفكريــن معظمهــم الذيــن كانــوا محط
نقــد لديــه ،ليــس عندهــم تصــور للتاريــخ ،للفكــر ،أي تصــور معقــول ،مقبــول ،مــع أنهــم فالســفة ،ليــس
عندهــم فلســفة ،عندهــم نتــف صحيحــة مــن الفلســفة عندهــم الوجــود ،عندهــم الطبيعــة ،عندهــم األمــة،
عندهــم الجماهيــر ،والثــورة) ليــس عندهــم اإلنســان والحقيقــة.

لقــد وضــع مجموعــة مــن األســس العقالنيــة ،مــن أجــل إصــالح الفلســفة كــي تأخــذ دورهــا الحقيقــي
والفاعــل فــي فهــم الواقــع العربــي ً
أوال والعمــل علــى تغييــره ثان ًيــا (.)109
يجــب االنتقــال مــن الوجوديــة إلــى الفكريــة ،مــن عنصــر الوجــود إلــى عنصــر الفكــر ،يجــب علــى الفكــر
والوعــي تبنــي مبــدأ الـــ (أنــا أفكــر) .هــذا المبــدأ ،كمــا يشــير إليــاس مرقــص ،ليس مبــدأ ديــكارت وحــده ،بل
هــو مبــدأ فيثاغــورث والخوارزمــي ،هيغــل وابــن خلــدون ،نيوتــن وأينشــتاين ...إلــخ .يقــول لينيــن وراء هيغــل
وراء ســقراط أفالطــون( :الكلــي ،أنــه الفكــر) فــي ســاحة الفكــر العربــي يجــب فتــح وخــوض هــذه المعركــة:
معركــة الفكــرة والمفهــوم والفكــر ضــد أشــباح الحــس والوجــود والجوهــر ،اآلتيــة إلينــا مــن مـ ٍ
ـاض ســحيق.

ومــن الضــروري االنتقــال مــن الجوهــر والماهيــة ومــن المــادة والكــم إلــى الشــكل والعقــل والــروح،
يجــب إقامــة الحــد علــى ألفــاظ محببــة فــي قاموســنا المتــداول ،ضخمتهــا مــدارس مختلفــة ،ومتخاصمــة،
لكنهــا التقــت علــى تكويــن ذهنيــة جوهريــة واحــدة ،يجــب االنتقــال مــن (الصــورة) إلــى الشــكل والمفهــوم،
مــن دون ذلــك ال تاريخيــة وال تقدميــة .إنــه ينتقــد الماركســيين عمو ًمــا ،فــي خلطهم بيــن المفهومــات( ،إذا كان
الماركســيون عندنــا (وعنــد غيرنــا) يركبــون علــى (التشــكيل) والتشــكيلة ( Formationالتشــكيلة االجتماعية
االقتصاديــة ،ويجهلــون مقولــة الشــكل  ،Formeويجهلــون مســألية الصــورة– الشــكل– الفكــرة– المفهــوم
 -المثــال؟ فهــذه مفارقــة مهمــة مــن مفارقــات الوعــي العربــي المعاصــر) (.)110

ُضحــي فــي الفكــر الماركســي ،علــى مذبــح (المــادة) بمقــوالت مختلفــة ال يمكــن أن تنــوب عنهــا المــادة،
أي مقــوالت الواقــع ،والطبيعــة ،والطبيعــة /التاريــخ .يجــب ر ّد االعتبــار إلــى وحــدة عنصــر المادة–الكتلــة–
الكــم  -الــذرات الــخ .ويجــب أن يقــام إزاء هــذا العنصــر عنصــر مقابــل هــو :العالقــة العقــل  -الــروح ،بحيث
يكــون العنصــر األول تاب ًعــا .أمــا مفهــوم المــادة (الفلســفي) فــال يمكــن أن يعنــي ســوى أن الواقــع قائــم بتمامه
يضمــن أي شــيء آخــر ،ال يجــوز أن يغطــي أي مســلمة أو مصــادرة ضمنيــة ،وال
خــارج رأســي ،وال يجــوز أن ّ
ســيما مســلمة تلغــي أو تخفــض المنطــق فــي حــرب علــى (المثاليــة) باســم (ماديــة) ملتبســة وباطلــة ،وعلــى
الفكــر العربــي االنتقــال مــن التجريبيــة  -الدوغمائيــة إلــى الجــدل ،فالطريــق األول (التجريبيــة  -الدوغمائيــة)
يبــدأ أو يظــن أنــه يبــدأ مــن الواقــع ،وينتهــي إلــى تبديــده فــي مجــردة أثيريــة يســميها القانــون أو الجوهــر ،بينما
الطريــق الثانــي( ،المعاكــس) يبــدأ مــن الصفــر ،بينــي اللوحــة ،ينتهــي إلــى الــكل أو الجملــة tout, totalité
( )108إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص .19
( )109انظر :إلياس مرقص ،العقالنية والتقدم( ،الرباط :المجلس القومي للثقافة العربية ،)1992 ،ص 5وما بعدها.
( )110إلياس مرقص ،العقالنية والتقدم ،ص.6
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عالمــا ،ال جوهـ ًـرا أو قانو ًنــا .بهــذا المعنــى ،إن بلــدً ا مــن البلــدان أو بي ًتــا مــن البيــوت هــو
إلــى الواقــع بوصفــه ً
عالــم .والوطــن العربــي واألمــة العربيــة عالــم ،وهنــاك تعــارض يجــب وعيــه بيــن الوضعويــة والعلمويــة مــن
جهــة ،والجــدل مــن جهــة أخــرى:

الوضعويــة  :positivismeهــي المذهــب الوضعــي أو اإليجابــي ،أمــا الجــدل فهــو (بحكــم التعريــف)
جــدل النفــي  .négationالوضعويــة هــي مذهــب تقــدم علــى خــط مســتقيم ،مثـ ً
ـال مــن الحالــة الالهوتيــة
إلــى الحالــة الميتافيزيقيــة إلــى الحالــة الوضعيــة (أوغســت كونــت) ،أمــا الجــدل فهــو يؤكــد مــع الخــط
المســتقيم فكــرة الدائــرة ،يؤكــد وحدتهمــا( .العجلــة تــدور ،العربــة تتقــدم)

الوضعويــة ،ال تكتــرث للمجــردات ،أي للحقيقــة ،المقــوالت الكبــرى .فــي المقابــل ،إن علــم آدم ســميث،
يتأســس علــى الشــغل المجــرد ،أي المجــرد عــن موضوعاتــه الماديــة ،ومنطــق هيغــل يبــدأ
أو كارل ماركــسَّ ،
بالكائن–العــدم ...إلــخ .وإن الوضعويــة ،ال تكتــرث للفلســفة ،الجــدل يعنــي فلســفة ،منطــق ،نظريــة معرفــة.
والفكــر العربــي يجمــع وضعويــة أوغســت كونــت مــع وضعويــة تقليديــة ،إنــه يتصور أنــه مــع العلــم والعلمية،
أنــه كمــا يؤكــد إليــاس مرقــص ،مــع (العلمويــة) مجــردة أو مضا ًفــا إليهــا المجــاز ،والخيــال والشــعر.

الميكانيكيــة أحــد أهــم أشــكال الوضعويــة والعلمويــة والتجريبيــة الدوغمائيــة ،هــذا المجمــوع الذهنــي
مســخر بشــكل طبيعــي فــي خدمــة الذاتويــة  ،subjectivismeإ ًذا اإلرادويــة المثاليــة ،هــذه الذاتويــة تتعامــل
مــع الواقــع بوصفــه مــادة للتحريــك أو المالعبــة  manipulationالعمــل الثــوري يصبــح كأنــه مماثــل لعمــل
اإلســكافي فــي حانوتــه أو لعمــل عالــم الكيميــاء فــي مخبــره ،ينســون أن الموضــوع ذات) (.)111

ينتقــد مرقــص تصــور الفكــر العربــي للعقــل بأنــه شــيء فــي رأســه ،إنــه بعيــد عــن معقوليــة الواقــع أو ال
يتخذهــا مبــدأ ،وهــو يخفــض العقــل إلــى (العقــل الســليم) ال أكثــر ،إنــه يجهــل فكــرة التناقــض ،يجهــل مثـ ً
ـال
أن فــي اللغــة ال يوجــد ســوى الكلــي ،وأن قولنــا هــذه طاولــة عبــر اإلدراك الحســي إنمــا هــو انفتــاح نحــو
الكلــي (طاولــة  -عــام) ،إ ًذا يجــب علــى الفكــر العربــي االنتقــال مــن (العقــل الســليم) و(العقــل الســليم
المطــور علم ًيــا) إلــى العقــل وحســب ،يجــب عليــه أن يســعى لفكــرة العقــل األعلــى الفلســفية والهيجيليــة،
اللوغوس والـــ .vernunft

يجــب االنتقــال مــن تــوازن األزلــي والعابــر إلــى التاريــخ والتاريخيــة ،األزلــي والعابــر وجهــان لعنصــر
واحــد يعيــش فيــه الذهــن العربــي ،كثيـ ًـرا مــا يبــدو ثابــت الذهــن العربــي هــو الشــعور وهــو المــادة ،ويكــون
عالــم الفكــر والعلــم والعقــل هــو العابــر ،الشــبحي الــذي ليــس لــه قــرار.
إن رؤيتــه إلــى وحــدة الفكــر البشــري مظهــر مــن مظاهــر وعيــه التاريخــي ،وعيــه بالتاريــخ ،بوصفــه حركــة
الصيــرورة والتقــدم ،التاريــخ المؤســس علــى عقالنيــة الواقــع وواقعيــة العقــل ،بوصفــه ميــدان الضــرورة (.)112

لنــا أن نســتنتج أن فلســفة إليــاس مرقــص النقديــة تشــكلت عبــر ثقافتــه الموســوعية ،ارتبا ًطــا بالعلــوم،
إضافــة إلــى ارتباطهــا المباشــر بالعمــل اإلنســاني مــع الهمــوم السياســية اليوميــة ،مــع القضايــا الراهنــة ،فلســفة
ـال وتعـ ً
هــي نمــو متــدرج للحقيقــة تقيــم تماثـ ً
ـادال بيــن الفكــر والــروح ،وتقيــم وحــدة الكينونــة والصيــرورة،

( )111إلياس مرقص ،العقالنية والتقدم ،ص.7
( )112جاد الكريم الجباعي ،العقالنية في فكر إلياس مرقص ،ص.121
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الــذات والموضــوع ،الضــرورة والحريــة ،الماديــة والديالكتيــك ،إن تلــك الفلســفة تتشــكل مــن عناصــر فعالة،
الطبيعــة ،العالــم ،اإلنســان الفاعــل ،الهــادف .إنهــا ثمــرة العالقــة الخالقــة بيــن الــذات والموضــوع .الوعــي
هــو وعــي الموضــوع ،هــو الوجــود مــدركًا ،والحريــة هــي وعــي الضــرورة ،فالــذات التــي ال تتســلح بوعــي
مطابــق للموضــوع ال تصــل إلــى أهدافهــا .لذلــك فــإن المثاليــة وهــي الذاتويــة واإلرادويــة تقابلهــا الماديــة
التــي هــي الموضوعيــة والواقعيــة ،الثوريــة الحقــة هــي الواقعيــة ،الحقــة والموضوعيــة الحقــة.

دائمــا باتخــاذ موقــف
إن تحقيــق الذاتيــة ،أي تحــول الذاتــي إلــى موضوعــي ،تموضــع الذاتــي ،مرهــون ً
مــادي ،موضوعــي ،إنــه تحقيــق هويــة الهــدف (الذاتــي) والنتيجــة (الموضوعــي) ( .)113وفــي رؤيتــه ،العقالنيــة
هــي الفكريــة مــع مقولــة الممارســة (البراكســيس) بوصفهــا وحــدة العمــل والمعرفــة ،التوتــر بيــن المثالــي
والواقعــي ،تحــول المثالــي إلــى واقعــي ،والواقعــي إلــى مثالــي ،تقبــع فــي أســاس رؤيتــه الفلســفية التــي
دفعتــه إلــى إعــادة المكانــة للمثاليــة الفلســفية العقالنيــة ،مــن أفالطــون إلــى هيغــل ،ومــن هيراقليطــس إلــى
ماركــس ،فــي معارضــة القســمة التبســيطية للفالســفة إلــى مادييــن ومثالييــن ،إلــى معســكر الخيــر إزاء معســكر
الشــر ،مــن دون أن تلغــي أو تتجاهــل بالطبــع الفــرق واالختــالف بيــن الفالســفة فــي مســألة العالقــة بيــن
الوعــي والوجــود ،بيــن الفكــر والواقــع ،بيــن الــروح والمــادة.

يجــب االنتقــال مــن تــوازن الســرمدية وســرمدية التــوازن إلــى فكــرة التقــدم ،ألنــه فــي الواقــع الذهنــي،
الروحــي والفكــري ،فكــرة الثــورة قتلــت فكــرة التقــدم ،تريــد أن تعيــش مــن دونهــا بـ ً
ـدال مــن أن تقــوم علــى
أساســها ،تريــد أن تنــوب عنهــا .وفــي النتيجــة( ،إن مــا يــراد هــو تحويــل األرض إلــى ســماء والدنيــا إلــى
جنــة ،وهــذه اإلرادة تســمى (ثــورة) هــذه القفــزة الشــاقولية إلــى الســماء تحمــل معهــا الســقوط ،حتم ًيــا ،هــذا
وتأسيســا
الموقــع الذهنــي انتــكاس كبيــر عمــا كنــا عليــه قبــل ربــع قــرن ،حيــث جــاءت الثــورة امتــدا ًدا للنهضة
ً
لنهضــة أعمــق وأشــمل) ( ،)114وانســجا ًما مــع رؤيتــه النقديــة ،الــح علــى أنــه يجــب االنتقــال مــن الليبراليــة
النخبويــة ومــن تنظيــر التالعــب بالبشــر إلــى الديمقراطيــة .ليســت الليبراليــة هــي الشــيطان ،الشــيطان ال
يتجســد مباشــرة فــي شــيء ،فــي قطعــة ،أو لنقــل إنــه قابــل للتجســيد ،جزئ ًيــا أو نســب ًيا ،فــي شــتى األشــياء وكل
األشــياء ،الليبراليــة لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا ،لنقــل إنهــا مرحلــة تاريخيــة ومنطقيــة ،وهــي كمــا يــرى
إليــاس مرقــص ،ترتبــط بالطبقــة الوســطى الميســورة الديمقراطيــة ترتبــط بالطبقــة العواميــةplébéienne ،
الشــعبية ،العمــال والفالحيــن ...إلــخ.
هــذا ملــف يضــم مونتســكيو وروســو وتوكفيــل ،أنغلــز ولينيــن ،وبليخانــوف ...والمثقــف العربــي وأحزابه،
المثقــف العربــي النموذجــي لــم يفهــم هــذه القضيــة فــي يــوم مــن األيــام ،لــم َي ْفكــر تاريخنــا األخيــر .كأنــه
يريــد ديمقراطيــة لنفســه ،ديمقراطيــة مــن دون قاعــدة جماهيريــة ،نهضتــه ليــس أساســها مجمــوع األمــة،
ـطرا مــن األمــة هــو (المجتمــع الحديــث) داخــل كل قطــر( .فعصــر اإلمبرياليــة
نهضتــه يكــون أساســها شـ ً
والنهضــة والحركــة الوطنيــة و(الليبراليــة) انتهــى إلــى شــطر كل مجتمــع عربــي إلــى مجتمعيــن؛ حديــث
وتقليــدي ،والليبرالــي العربــي يمكــن أن يتحــول إلــى مــا يشــبه الفاشســتي علــى القاعــدة النخبويــة ذاتهــا،
والوعــي العربــي منشــطر إلــى باطليــن :أمــا الحــزب  -الصنــم ،أو الالأحــزاب ..ويجــب االنتقــال مــن
(شــعار) (الديمقراطيــة) إلــى (مطلــب) الديمقراطيــة (دولــة حــق)  ،Etatde, Rechtstaatdroitدولــة حــق
( )113المرجع السابق نفسه ،ص.121
( )114إلياس مرقص ،العقالنية والتقدم ،ص .9

346

دراسات ثقافية
ّ
المفكر إلياس مرقص
الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

وقانــون هــذا هــو األســاس المنطقــي للديمقراطيــة ،فــال دولــة ديمقراطيــة إذا لــم تكــن ً
أوال (دولــة حــق)؛ ال
ديمقراطيــة بــال دولــة أو ال ديمقراطيــة مــع الالدولــة.

تتجلــى عقالنيتــه فــي أن مثلــه األعلــى ليــس (العلميــة) بــل (الحقيقــة) ،الحقيقــة مــع الفكــر والكلــي ،مــع
الــروح واإلنســان( ،لحنــي لحــن) ســقراط ،وليــس بتا ًتــا لحــن أوغســت كونــت والماركســية الســتالينية ولــوي
التوســير والســوربون ،وال ســيما ســربنة العــرب ،أقيــم موقفــي ضــد جوامــع الســوربون وموســكو واألزهــر،
بــال فــرق ،ســقراط مختــرع الفلســفة األخالقيــة ،مثلمــا طاليــس مختــرع فلســفة الطبيعــة ،وأفالطــون مختــرع
الديالكتيــك ،لكــن ســقراط وأفالطــون (ال ينفصــالن) ،كالهمــا يمثــالن معركــة المفهــوم ،معركــة اللوغــوس
الفلســفي ضــد اللوغــوس الهوميــري( ،الفكــرة مــع الشــكل والمفهــوم) ضــد (الصــورة) وأرســطو أقــام
(المــادة والشــكل) ضــد عقيــدة (الجوهــر) الشــعبية وأعلــن أن الصــورة هــي الشــكل األخيــر ،فيثاغــورث
وديموقريــط دشــنا خــط العــدد والــذرة ،هــؤالء أهــم ألــف مــرة مــن كل مــا تنتجــه الســوربون ،إضافــة إلــى
هيراقليــط وبارمنيــدس ،وغورغيــاس سكســتوس ،أمبيريقــوس ،بروتاغــوراس مــع اإلنســان والحقيقــة الذاتيــة،
ال ســقراط بــال بروتاغــوراس ،وال هيغــل بــال عمانوئيــل كنــط.)115()...

أكــد مرقــص دو ًمــا أنــه مــع الجدالنيــة ضــد الوضعانيــة ،مــع هيغــل ضــد أوغســت كونــت؛ الجدالنيــة هــي
التــي تنصــف العقــل الوضعــي اإليجابــي ،الجدالنيــة ،جــدل النفــي ،العامــل بأكبــر المجــردات ،كمــا أنــه مــع
الماركســية ضــد االقتصادويــة ،مــع الديمقراطيــة ضــد الليبرالويــة ،ألن الديمقراطيــة لديــه ليســت غايــة ومبــدأ
وأســلوب عمــل وتنظيــم فحســب بــل هــي فلســفة ،هــي تصــور للعالــم ،إنــه مــع الديمقراطيــة ،مــع شــعب
الكــدح والشــغل ،مــع (الفعــل  -العمــل البراكســيس  -اإلنتــاج) ،كبنــد مهــم فــي صلــب نظريــة المعرفــة
ومســألة حقيقــة الفكــر .وهــو يصــر اســتنا ًدا إلــى األطروحــة األولــى لماركــس عــن فيوربــاخ ،أن هــذا العالــم
الموضــوع المائــل أمــام البشــر هــو مــن صنــع البشــر ،وال بــد مــن تغييــره ،ومــن أجــل ذلــك ،يجــب وعيــه
ومعرفتــه.

يــرى مرقــص ضــرورة تفكيــك ســؤال مــا العقــل؟ أي فحــص هــذا المصطلــح نقد ًيــا ،مــن أجــل مقاربــة
بــأي محــك نريــد أن نعــرف (العقالنيــة العربيــة) وأن نعــرف الفكــر العربــي والواقــع العربــي .ويــرى أن
إنتاجنــا للوجــود ضعيــف ســيكون لدينــا بعــد عقــود 400 ،مليــون إنســان عربــي ،هــم جميعهــم أجســام
وأفــواه ،لكــن ليســوا جمي ًعــا شــغيلة منتجيــن علــى الرغــم مــن وجــود الدمــاغ واليــد ،وهــم أنفــس محطمــة.
مــا عــدد الشــباب الذيــن يخرجــون يوم ًيــا مــن الوطــن؟! وكان يؤرقــه دو ًمــا أننــا نحتــل المرتبــة األولــى فــي
عــدد مــن األمــور غيــر اإليجابيــة بتا ًتــا ،التبعيــة الغذائيــة للخــارج ،اإلنفــاق علــى التســلح ،خــروج األمــوال،
اإلقفــار ،فقــد الهويــة واســتفحال عقــدة الهويــة ،تقلــص حقــوق اإلنســان( .صــراع الوجــود والعــدم ،الحــق
والباطــل ،العقــل والالعقــل ،علــى الصعيديــن العالمــي والعربــي ،كان يالحــظ نمــو العــدم وهــو عــدم معيــن،
عــدم مســاواة ،عــدم أمــن وأمــان ،عــدم حريــة ،عــدم اســتقالل وعــدم شــفافية ،وعربــدة الباطــل ،وطغيــان
الالعقــل ،مــا دفعــه إلــى رفــع رايــة الفكــر واالســتقواء بالعقــل) ( .)116إ ًذا كيــف يمكــن أن نســتوضح تجليــات
العقــل لــدى مرقــص؟
( )115إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ص.19
( )116جاد الكريم الجباعي ،العقالنية في فكر إلياس مرقص ،ص.102
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 -3األسس العقالنية في فلسفة إلياس مرقص
تم ّثــل هاجســه الرئيــس تمثــل فــي إعــادة تأســيس العقالنيــة فــي الفكــر العربــي ،وإعــادة بنــاء الوعــي العربــي
كــي يرقــى إلــى مســتوى العصــر الحديــث ،باح ًثــا بعقلــه الفلســفي النقــدي ،وأدواتــه المعرفيــة المتجــددة
دو ًمــا ،عــن أســباب عجــز محــاوالت التأســيس الســابقة وضمورهــا ،غيابهــا عــن الثقافــة العربيــة الحديثــة،
(لعــل مــن بيــن تلــك األســباب :افتقارهــا إلــى الجذريــة أو الراديكاليــة ،العقالنيــة الكافيــة لمواجهــة التأخــر
التاريخــي الــذي يتركــز فــي المســتوى األيديولوجــي السياســي ،وعجزهــا بالتالــي عــن إنجــاز قطيعــة منهجيــة
مــن التقليــد لمحاصــرة تلــك المحــاوالت إضافــة إلــى مفاعيــل االســتبداد السياســي)(.)117

وممــا ال شــك فيــه أن فكــر إليــاس مرقــص ينتمــي بجملتــه إلــى التــراث العقالنــي العربــي قديمــه وحديثــه،
ـروزا ،وإن مــا يميــز مشــروع إليــاس
أيضــا ،وإن كان أثــر الثانــي أكثــر بـ ً
وإلــى التــراث الغربــي قديمــه وحديثــه ً
مرقــص العقالنــي ،هــو الراديكاليــة العقالنيــة والحــزم المنهجــي والقطيعــة مــع التقليــد وجــاء فكــره محاولــة
جــادة لمعرفــة العالــم ،الواقــع بأبعــاده الثالثــة :التاريخــي ،الكونــي ،العقلــي .مــن أجــل معرفــة الواقــع بهــذه
األبعــاد ذاتهــا .ومــن أجــل هــذه المعرفــة ،اتــكأ علــى فلســفة نقديــة ،تعــود جذورهــا إلــى البــذور العقالنيــة
األولــى للفكــر البشــري ،وظــن أنــه يمكــن عــرض تاريــخ الفلســفة ،بوصفهــا أداة معرفيــة نقديــة ،مــن خــالل
مقــوالت شــتى ،الشــيء أو األشــياء ،الواقــع ،الوجــود أو الكــون ،الفكر ،الفكــرة والمفهــوم ،الشــكل والصورة،
الكلمــة أو الــكالم والعقــل ،الفــرق أو االختــالف أو المغايــرة ،اإلنســان والعمــل والتاريــخ ،يمكــن عــرض
الفكــر النظــري أي المعرفــة البشــرية األساســية تحــت أي مــن المقــوالت اآلنفــة ،مفــردة أن صــح القــول ،على
أن نذهــب معهــا فــي جميــع االتجاهــات ،مســترجعين المقــوالت األخــرى جميعهــا ،وهنــا تتجلى موســوعيته،
حيــث نجــد فــي فلســفته ،عناصــر عقالنيــة مســتمدة مــن الفلســفة اليونانيــة ،والعربيــة اإلســالمية ،واألوروبيــة
الوســيطة والحديثــة والمعاصــرة ،ومالمــح ديالكتيــة كانطيــة ،هيغليــة وماركســية ،وتكمــن أصالتــه ،فــي فهــم
وتم ُّثــل هــذه العناصــر ،ونقدهــا اســتنا ًدا إلــى معاييــر العقــل لديــه ،مــن أجــل إعــادة بنائهــا ودمجهــا فــي بنيــة
ـيجا عقل ًيــا متماسـكًا علــى صعيــدي الرؤيــة والمنهــج ،مثلمــا كان يفعــل
فكريــة ديناميــة حيويــة ،كــي تشــكل نسـ ً
ماركــس عندمــا كان ينهــل مــن منابــع غيــر منســجمة دو ًمــا ،علــى ســيبل المثــال ،هيغــل ودارون ،واالقتصــاد
الكالســيكي ،حيــث كان يشــكل مــن كل هــذه المصــادر مرك ًبــا جديــدً ا وحيو ًيــا قابـ ً
ـال للتطــور باســتمرار وبهــذا
يتــم التمثــل والتجــاوز واالنطــالق ألفــق فكريــة وعقليــة جديــدة دو ًمــا.
أيضــا فــي دراســته النقديــة لحقــول يقيمهــا المنطــق ،الرياضيــات،
تكمــن فــرادة الفيلســوف إليــاس مرقــص ً
الفيزيــاء ،االقتصــاد ... ،مــن خــالل ثقافتــه الموســوعية وســعيه الدائــم للبحــث عــن الحقيقــة ،مسترشــدً ا
بمنهــج اختطــه لنفســه فــي النظريــة والممارســة( ،وجعــل كل واحــد مــن هــذه المناطــق (جمــع منطــق) شــاهدً ا
علــى اآلخريــن مــن أجــل معرفــة أوثــق بالمنطــق العقلــي الكلــي الشــامل ...ففــي نظــرة المنطــق العقلــي
العــام ،الديالكتيــك هــو الماهيــة الحقيقيــة لســائر المناطــق وإال فــال عقــل وال منطــق) ( .)118مــن هنــا نســتنتج
أهميــة معارضــة الوضعانيــة بالعقالنيــة وهــي أهــم مــا يميــز تصــوره للعقالنيــة واألدق معارضتــه الوضعانيــة
بالديالكتيــك ،ومعارضتــه الليبراليــة بالديمقراطيــة.
( )117جاد الكريم الجباعي ،العقالنية في فكر إلياس مرقص ،ص.101
( )118جاد الكريم الجباعي ،العقالنية في فكر إلياس مرقص ،ص.120
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لقــد كان مرقــص فيلســو ًفا أصيـ ً
ـال ومجــد ًدا عبــر انتمائــه للفلســفة كلهــا ،وللفكــر اإلنســاني برمتــه ،وإلــى
أيضــا فــي انتمائــه إلــى أمتــه العربيــة انتمــاء فعـ ً
ـاال عبــر
العمــل اإلنســاني كلــه ،هــذا االنتمــاء األصيــل تجســد ً
انخراطــه فــي مشــروع تقدمهــا ووحدتهــا وتحديثهــا وتجديــد بناهــا ،وكان مــدركًا أن الهويــة القوميــة ال تعنــي
(الخصوصيــة) واالنغــالق ،ومجــرد التمايــز واالختــالف( .الهويــة ليســت خصوصيــة قوميــة ،أو محليــة،
أو دينيــة ،أو طبقيــة ،أو حزبيــة الــخ ،بــل هــي رابطــة مــع الكــون ،والعالــم ،مــع اإلنســان والتاريــخ ،كتقــدم
دائمــا ومعينــة ،ومفتوحــة علــى الالنهايــة) (.)119
وكمســائل ،رابطــة محــددة ً

 -4الديالكتيك في فكر إلياس مرقص
يتجلــى فكــره الديالكتيكــي مــن خــالل رؤيتــه للفكــر البشــري فــي وحدتــه التــي تنطــوي علــى التعــدد
والتعــارض ،واالختــالف ،إضافــة إلــى قدرتــه علــى تحديــد عناصــر العقالنيــة فــي نموهــا وتطورهــا الجدليين،
ورؤيتــه للماركســية عبــر أصولهــا ومصادرهــا والعناصــر التــي كونتهــا ،تلــك لعناصــر التــي تعــود بجذورهــا
إلــى أعمــاق الفكــر البشــري مــن هيراقليطــس وديمقرطيــس وأفالطــون وأرســطو إلــى كانــت وهيغــل
وفويربــاخ وكل الفلســفة الكالســيكية األلمانيــة واالقتصــاد السياســي اإلنكليــزي واالشــتراكية الفرنســية،
إضافــة إلــى رؤيتــه للوحــدة العضويــة التــي تشــكل جوهــر فلســفة ماركــس منتقــدً ا كل الذيــن قالــوا بالقطيعــة
بيــن ماركــس الشــاب وماركــس الناضــج ،وماركــس ،وهيغــل ،مثــل التوســير ألن تصنيــف أعمــال ماركــس
وف ًقــا لمراحــل تطــوره الفكــري ،هــي إشــكالية اختلــف الدارســون فــي شــأنها ،فقــد يكــون ماركــس الشــاب
هــو ماركــس (المخطوطــات) أو ماركــس حتــى كتــاب األيديولوجيــا األلمانيــة  ،1844أو (البيــان الشــيوعي
 )1847وقــد ذهــب بعضهــم إلــى أنــه مــن األجــدى البحــث عــن جوهــر فلســفة ماركــس بـ ً
ـدال مــن االهتمــام
بتســميات مثــل (ماركــس الشــاب) أو (ماركــس الناضــج)( ،مــن الصحيــح أن ماركــس كأنغلــز ،خــالل مجــرى
بعضــا مــن أفــكاره ومفاهيمــه ... ،إال أنــه علــى الرغــم مــن بعــض التغيــرات المحــددة فــي
الحيــاة قــد غيــر ً
المفهومــات ،واللغــة ،فــإن جوهــر الفلســفة التــي قــام بتطويرهــا ماركــس الشــاب ،لــم يتغيــر أبــدً ا ،كمــا أنــه
مــن المســتحيل فهــم مفهومــه لالشــتراكية ،ونقــده للرأســمالية كمــا تــم تطويــره فــي أعوامــه األخيــرة إال علــى
قاعــدة مفهومــه لإلنســان ،الــذي قــام بتطويــره فــي كتاباتــه المبكــرة)(.)120
عنــد إليــاس مرقــص ،إن تلــك القــراءات التــي تعــارض بيــن ماركــس الناضــج وماركــس الشــاب ،إنمــا
تنطــوي علــى مضاميــن أيديولوجيــة سياســية ،أمــا عــن المخطوطــات التــي قــام بترجمتهــا والتعليــق عليهــا،
فــإن أهميتهــا تكمــن فــي موضوعهــا بالــذات حيــث طــرح ماركــس فيهــا قضيــة االغتــراب التــي بقيــت محــط
اهتمــام لديــه حتــى فــي أعمالــه المتأخــرة ،وهنــاك العديــد مــن النصــوص لــدى ماركــس الشــاب وماركــس
الناضــج تؤكــد فكــرة التواصــل فــي فلســفته ،وهــذا مــا عبــر عنــه إليــاس مرقــص فــي دراســاته وترجماتــه
لمعظــم أعمــال ماركــس (الشــيء الــذي ينتجــه العمــل ،نتاجــه يقــف اآلن فــي مواجهــة العمــل ،ككائــن مغرب
كقــوة مســتقلة عــن المنتــج ،إن إنتــاج العمــل هــو العمــل الــذي تجســد فــي موضــوع وتحــول إلى شــيء مادي،
أيضــا ،تموضــع لــه ،فتنفيــذ العمــل يظهــر فــي ميدان
إن هــذا النتــاج هــو تموضــع العمــل ،إن تنفيــذ العمــل هــو ً
( )119جاد الكريم الجباعي ،العقالنية في فكر إلياس مرقص ،ص.121

(مترجمــا)( ،دمشــق :دار الحصــاد،)1988 ،
( )120أريــك فــروم ،مفهــوم اإلنســان عنــد ماركــس ،محمــد ســيد رصــاص
ً
ص.97

349

العدد األول
كانون الثاني /يناير 2021

االقتصــاد السياســي بوصفــه إبطـ ً
ـاال للعامــل ،كتموضــع فــي شــكل ضيــاع وعبوديــة للموضــوع ،وكاســتيالء
أيضــا فــي (رأس المــال)( :فــي النظــام الرأســمالي ،تتــم
فــي صــورة اغتــراب)( .)121وهــذا مــا كان
واضحــا ً
ً
كل ترقيــة اإلنتــاج االجتماعــي للعمــل ،علــى حســاب العامــل الفــرد ،وكل وســائل تطويــر اإلنتــاج تتحــول
بذاتهــا إلــى وســائل للهيمنــة علــى المنتجيــن واســتغاللهم ،إنهــا تشــوه العامــل بتحويلــه إلــى جــزء مــن إنســان،
وتخفيضــه إلــى مســتوى ملحــق باآللــة ،وتقــوم بتدميــر كل بقيــة مــن جمــال فــي عملــه وذلــك بتحويلــه إلــى
كــدح مكــروه) (.)122
إن قضيــة االغتــراب التــي عالجهــا ماركــس فــي مخطوطــات  ،1844االقتصــاد السياســي والفلســفة ،ظلــت
موضــع بحــث لديــه حتــى فــي عملــه األخيــر (رأس المــال) ،وإن ماركــس الناضــج ال يرمــي مســألية ماركــس
تأسيســا نهائ ًيــا (مدخــل  ،1857مقدمــة  ،1859رأس المــال)...
الشــاب ،وإنمــا يضبطهــا ويؤســس جوانبهــا
ً
إن فكــرة المجتمــع المدنــي -البرجــوازي ( ،butgerlischeالمدنــي أي البرجــوازي) التــي تحتــل مكانًــا
مركز ًيــا فــي المســألة اليهوديــة لماركــس ،ماركــس الناضــج ال يرميهــا فكــرة ،بالعكــس إنــه يبســط وينمــي
ويعــدل المضاميــن .لعــل الفكــرة لــم تصــل إلــى مســتوى مفهــوم مضبــوط ،شــكلي قطعــي ،ونهائــي (وإذا
قلنــا مضــت فــي الماديــة التاريخيــة وفــي رأس المــال ،يجــب أن نفهــم معنــى (مضــت) ،يجــب أن نتذكــر أن
الماديــة التاريخيــة هــي التصــور المــادي للتاريــخ) (.)123

قــرأ إليــاس مرقــص ماركــس مــن دون افتــراض قطيعــة إبســتمولوجية ،مــن دون فكــرة االنقطــاع أو القطيعــة،
بــل مــن خــالل تطــور فكــره وفلســفته ،بخــالف التوســير ،ومنهجــه البنيــوي الــذي أفضــى إلــى التضحيــة
بالفــرد والتاريــخ علــى حســاب البنيــة ،وهــذا ال يــؤدي إلــى الكشــف عــن الماركســية الحقــة .وإن الماركســية
عنــد مرقــص ،ال تنفصــل عــن أصولهــا ومصادرهــا وعناصــر تكوينهــا ،كمــا مــر معنــا .علــى الرغــم مــن أن
دراســة أعمــال ماركــس بوصفهــا ًّ
كال ،وإشــكالية أعمالــه الباكــرة ،وال ســيما (مخطوطــات  ،1844االقتصــاد
السياســي والفلســفي ،و(األيديولوجيــا األلمانيــة) والربــط بينهمــا وبيــن األعمــال المتأخــرة ،وخاصــة (رأس
المــال) ،ظلــت مثــار جــدل عنــد عــدد مــن دارســي الماركســية ،علــى ســبيل المثــال ذهــب موريــس غودلييــه
إلــى أن صــدور الجــزء الثالــث مــن عمــل أوغســت كورنــو (ماركــس أنغلــز) يعــد فرصــة لمعــاودة البحــث
بيــن الفلســفة واالقتصــاد مــن خــالل مخطوطــات  ،)124()1844وقــد ذهــب أوغســت كورنــو فــي عملــه
(ماركــس أنغلــز) إلــى أن (المخطوطــات مــع األيديولوجيــا األلمانيــة تشــغل موق ًعــا أول ًيــا فــي كتابــات
ماركــس الشــاب)( .)125بينمــا نــرى أن أرنســت فشــر فــي كتابــه (هكــذا تكلــم ماركــس ح ًقــا ،حيــث بحــث
فــي موضــوع العالقــة بيــن الفلســفة واالقتصــاد ،وذهــب إلــى أن إشــكالية االغتــراب إشــكالية رئيســة عنــد
ماركــس الشــاب ،وليســت فكــرة رومانســية كمــا اعتقــد بعضهــم ،وظلــت تشــغل فكــر ماركــس فــي معظــم
()121
()122
()123
()124
()125
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كارل ماركس ،مخطوطات  ،4481االقتصاد السياسي والفلسفة ،ص.271-171
أريــك فــروم ،مفهــوم اإلنســان عنــد ماركــس ،ص ،69نقـ ً
ـال عــن :ماركــس كارل ،رأس المــال ،ج ،1الكتــاب األول،
(مترجمــا)( ،بيــروت :مكتبــة المعــارف ،)1965 ،ص.721
محمــد عيتانــي
ً
(مترجما)( ،بيروت :دار الحقيقة ،د .ت) ،ص.11-01
ماركس باور ،حول المسألة اليهودية ،إلياس مرقص
ً
(مترجمــا)( ،دمشــق :وزارة الثقافــة،)1995 ،
موريــس غودلييــه ،العقالنيــة والالعقالنيــة فــي االقتصــاد ،عصــام خفاجــي
ً
ص.60
أوغســت كورنــو ،ماركــس وأنغلــز ،ج ،3محمــد عيتانــي وجــورج طرابيشــي (مترجميــن)( ،بيــروت :دار الحقيقــة،
 ،)4791ص.58

دراسات ثقافية
ّ
المفكر إلياس مرقص
الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

أعمالــه ولــم تختــف إال فــي الجــزء الثالــث مــن (رأس المــال) ( .)126أمــا جــورج لوكاتــش فقــد رأى أن
ماركــس الناضــج هــو ماركــس (بــؤس الفلســفة) ومــا تــاله مــن مؤلفــات ،وظــن أن كتــاب (بــؤس الفلســفة)
هــو أول مؤلــف مكتمــل لماركــس الناضــج ( .)127وعنــد بــول ريكــور ،إن ماركــس الشــاب هــو ماركــس (نقــد
فلســفة الحــق عنــد هيغــل) و)مخطوطــات  :1844االقتصــاد السياســي والفلســفة) و(األيديولوجيــا األلمانيــة)
حيــث ُشــغل ماركــس فــي تحديــد مــا هــو الواقعــي ،األمــر الــذي أثــر فــي ضبــط مفهــوم األيديولوجيــا مــا
دامــت األيديولوجيــا هــي كل مــا ليــس بواقــع( ،)128فالتقابــل فــي فكــر ماركــس حصــل ،بحســب ريكــور ،بيــن
األيديولوجيــا والواقــع ،وإن كتــاب (األيديولوجيــا األلمانيــة) يمثــل ذروة التقــدم الــذي أحــرزه ماركــس فــي
هــذا الموضــوع ،حيــث أصبــح يعــرف الواقــع فــي هــذا الكتــاب عبــر الممارســة للفعاليــة اإلنســانية المنتجــة،
وبذلــك فإنــه يعــرف األيديولوجيــا مــن خــالل معارضتهــا بالممارســة ،واأليديولوجيــا األلمانيــة التــي يعارضها
ماركــس هــي أيديولوجيــا فيوربــاخ والهيغلييــن الشــباب كــون الفعاليــة البشــرية لــدى فيوربــاخ بقيــت أســيرة
أو نتــاج الوعــي أو الفكــر ،بينمــا عــد ماركــس أن المصــدر الواقعــي للفعاليــة البشــرية هــو الممارســة وليــس
الوعــي( ،مؤكــدً ا فــي األيديولوجيــا األلمانيــة فــي ســياق نقــده للهيغلييــن الشــباب ،تأكيدهــم اعتبــار الوعــي
موضحــا أن تشــكيل الوعــي ينطلــق مــن الفــرد المتعيــن
مركـ ًـزا للفعاليــة البشــرية ،والنقطــة المركزيــة للوجــود
ً
الملمــوس وليــس مجــرد الوجــود فــي الذهــن فحســب ،فاكتشــاف ماركــس ،الــذي ســيترك األثــر الكبيــر فــي
(األيديولوجيــا األلمانيــة) ،هــو الفكــرة المعقــدة المتعلقــة باألفــراد ضمــن أحوالهــم الماديــة ،إذ يتــم الربــط
بيــن األفــراد الواعييــن واألحــوال الماديــة (.)129
مــن المالحــظ أن لغــة الحيــاة الواقعيــة هــي خطــاب الممارســة ،بينمــا األيديولوجيا فــي منظــور ماركس هي
مــا ليــس واق ًعــا أي الوعــي المزيــف ،وهــي تشــويه ،أي إنهــا التقابــل بيــن األشــياء كمــا تبــدو فــي األفــكار ،ال
كمــا هــي فــي الواقــع ،بينمــا درس التوســير األيديولوجيــا بوصفهــا مقابـ ً
ـال للعلم ،مشــد ًدا علــى دور الماركســية
علمــا ،مقابــل الالعلــم ،مؤكــدً ا أن العلــم يفســر الواقــع علــى أســاس قــوى غيــر متعينة وال شــخصية،
بوصفهــا ً
وإن دور العوامــل البشــرية هــي بحــد ذاتهــا ضــرب مــن األيديولوجيــا ،وإن العلــم مــن المنظــور الماركســي
يؤكــد وجــود عالقــة ســببية بيــن القاعــدة ،أو البنيــة التحتيــة (القــوى غيــر المتعينــة) والبنيــة الفوقيــة (الثقافــة،
الفــن ،الديــن )...هــذه البنيــة الفوقيــة هــي أيديولوجيــا ،وتتضــح القطيعــة بيــن ماركــس الشــاب وماركــس
الناضــج ،لــدى التوســير مــن خــالل رفضــه مفهــوم االســتالب الــذي طــوره ماركــس فــي شــبابه ،بوصفــه
مفهو ًمــا ال علم ًيــا كمــا يــرى ،مؤكــدً ا أن أهــم ثمــرات الماركســية هــي إمــكان المعرفــة العلميــة ،وكان هاجســه
قــراءة الماركســية بوصفهــا فلســفة للعلــم ،لذلــك دعــا إلــى قراءتهــا مــن خــالل المنطــق اإلبســتمولوجي الذي
مقترحــا قــراءة بنيويــة
اســتلهمه مــن باشــالر ،ودعــا بشــكل حــازم إلــى الفصــل بيــن األيديولوجيــا والعلــم
ً
لكتــاب (رأس المــال) ،خاليــة مــن أي نزعــة أنثربولوجيــة أيديولوجيــة لإلنســان االجتماعــي  -االقتصــادي،
مبينًــا أن المفهومــات التــي صاغهــا ماركــس فــي كتابــه يجــب أال تفهــم إال بوصفهــا عالقــات أو عناصــر مــن
بعضــا منــه .ومــن نتائــج قــراءة التوســير للماركســية (الرفــض القاطــع للنزعــة
نســق  systemتشــكل هــي ً

(مترجما)( ،بيروت :دار العودة ،)3791 ،ص.9
( )126أرنسنت فشر ،هكذا تكلم ماركس ح ًقا ،محمد عيتاني
ً
(مترجما)( ،بيروت :دار األندلس ،)9791 ،ص.83
( )127جورج لوكاش ،التاريخ والوعي الطبقي ،حنا الشاعر
ً
(مترجمــا)( ،بيــروت :دار الكتــاب الجديــد
( )128بــول ريكــور ،محاضــرات فــي األيديولوجيــا واليوتوبيــا ،فــالح رحيــم
ً
المتحــدة ،)2002 ،ص.50
( )129انظر :بول ريكور ،محاضرات في األيديولوجيا واليوتوبيا ،ص.9
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اإلنســانية عنــد ماركــس ،والتشــديد علــى ضــرورة إلغائهــا كمــا ظهــرت عنــد ماركــس (الشــاب ،ألنهــا ،كمــا
ـورا مثال ًيــا عــن التاريــخ ،مــن شــأنه أن يطمــس
يزعــم التوســير ،مفهــوم أيديولوجــي غيــر علمــي ،يتضمــن تصـ ً
()130
المحــرك األساســي لهــذا التاريــخ ،يعنــي بذلــك الصــراع الطبقــي ،وبنياتــه الموضوعيــة مــن جهــة ثانيــة) .

يبالــغ التوســير عندمــا يظــن أن الماركســية يمكــن أن تتحــول إلــى نظريــة علميــة ،عندمــا تُطهــر مــن
المفهومــات ،األيديولوجيــة ،عندئــذ بإمــكان تلــك النظريــة العمليــة إرشــادنا إلــى معرفــة القوانيــن التــي
أيضــا إلــى أن المشــكل اإلنســانوية فــي فكــر
تتحكــم فــي حيــاة البشــر ،وفــي صراعهــم الملمــوس .ويشــير ً
ماركــس هــي فــي حــدود نــص مخطوطــات  ،1844أمــا فــي األيديولوجيــا األلمانيــة ،فإنــه يتحــدث عــن
األفــراد الواقعييــن واألفــراد الفاعليــن ضمــن أوضــاع معينــة ،بينمــا نــرى مــن خــالل قــراءة إليــاس مرقــص
النقديــة العقالنيــة للماركســية ،أن جوهــر الفلســفة التــي طورهــا ماركــس الشــاب واحــدة لــم تتغيــر أبــدً ا،
ـورا وعم ًقــا .وإننــا ال نســتطيع فهــم مفهــوم ماركــس لتطــور المجتمعــات ونقــده للرأســمالية إال مــن
إال تطـ ً
خــالل مفهومــه لإلنســان الــذي قــام بدراســته فــي الكتابــات الباكــرة ،ومــن المجحــف القــول بوجــود مشــكلة
إنســانوية فــي فكــر ماركــس ألن جهــده الفكــري كلــه انصــب علــى قضيــة جوهريــة هــي قضيــة اإلنســان
وشــروط تحــرره واالرتقــاء بــه نحــو تحقيــق إنســانيته ،وإن نظــرة ماركــس إلــى اإلنســان بوصفــه كائنًــا تاريخ ًيــا
يحــول نفســه بنفســه ويخلــق لنفســه حاجــات جديــدة ،إنمــا تنشــأ فــي مجــرى التاريــخ تصبــح طبيعــة ثانيــة،
فالمذهــب اإلنســاني لــدى ماركــس يتضــح بوصفــه مذه ًبــا كفاح ًيــا عندمــا يؤكــد أن اإلنســان كائــن تاريخــي
اجتماعــي يفتــرض أن نحــدد بالنســبة إلــى كل عصــر تاريخــي معطــى الشــروط الموضوعيــة لتفتحــه( .وبمثــل
هــذه الرؤيــا يمكــن دحــض وهــم مذهــب إنســاني محــض يزعــم أنــه يشــيد باإلنســان ويتغنــى بــه مــن دون أن
يعمــل مــن أجــل خلــق الشــروط التاريخيــة واالجتماعيــة لتفتحــه ،وهكــذا تتضــح المقولــة المركزيــة فــي فكــر
ماركــس حــول اإلنســان التــي تؤكــد أن اإلنســان إنمــا يتحــول فــي التاريــخ ،وتصــاغ ماهيتــه عبــر المراحــل
التاريخيــة ،بمعنــى أن ماهيتــه ليســت محــددة مســب ًقا) ( .)131واإلنســان بوصفــه كائنًــا طبيع ًيــا ،يعيــش بــادئ
ومؤلمــا ،ألن موضوعــات حاجاتــه ورغباتــه تظهــر بوصفهــا موضوعــات مســتقلة
ذي بــدء وجــوده محــدو ًدا
ً
دورا جوهر ًيــا فــي تطــور حيــاة اإلنســان ،ألنهمــا
وغريبــة ،هــذه المحدوديــة وهــذا العــذاب يلعبــان ،مــع ذلــكً ،
بالنســبة إليــه حوافــز تحثــه علــى تطويــر الطاقــات والقــوى التــي تمكنــه مــن تحويــل الطبيعــة مــن أجــل
تكيفهــا مــع حاجاتــه .لكــن ،بخــالف الحيــوان ،ليــس اإلنســان كائنًــا طبيع ًيــا فحســب ،إنــه كائــن طبيعــي
إنســاني قــادر علــى اســتخدام كل ملكاتــه ،فــي ســبيل تحقيــق غاياتــه بوســاطة فاعليــة واعيــة( .مــن هنــا تأتــي
الداللــة المختلفــة التــي تتخذهــا الطبيعــة بالنســبة إلــى الحيــوان وبالنســبة إلــى اإلنســان ،والفــرق األساســي
فــي موقفهمــا وســلوكهما إزاءهــا ،حيــث إن الحيــوان ال يــدرك مــا يجعلــه مختل ًفــا عــن بيئتــه ألنــه محــروم مــن
العقــل ،وألنــه كذلــك ،فإنــه متطابــق فــي الهويــة مــع فاعليتــه الغريزيــة ،المتكيفــة ســل ًفا مــع وجــوده الخــاص)
( .)132إنــه بهــذه الفاعليــة مندمــج بكيفيــة مباشــرة فــي الطبيعــة التــي ال يملــك شــروط تحويلهــا والســيطرة
عليهــا ،وحتــى حيــن تســتطيع الحيوانــات بنــاء مســاكنها بطريقــة مميــزة فإنهــا غال ًبــا تبقــى ضمــن حــدود
( )130انظــر :كميــل الحــاج ،الموســوعة المســيرة فــي الفكــر الفلســفي واالجتماعــي ،ط( ،1مكتبــة لبنــان ـ ناشــرون،)2000 ،
ص.60-59
( )131انظر :هيثم العطواني ،الحرية والتقدم في فلسفة ماركس ،رسالة ماجستير( ،جامعة دمشق ،)2015 ،ص.15

(مترجمــا) ،ط( ،1بيــروت :دار
( )132انظــر :كورنــور أوغســت ،ماركــس وأنجلــس حياتهمــا وأعمالهمــا ،إليــاس مرقــص
ً
الحقيقــة ،)1974 ،ص.145
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دراسات ثقافية
ّ
المفكر إلياس مرقص
الذكرى الثالثون لرحيل
ِ

وأشــكال ضيقــة مــن التكيــف وعــدد محــدود مــن الموضوعــات ،بحســب حاجــة النــوع الــذي تنتمــي إليــه،
تحــت ســلطان الضــرورة ،فــال ترقــى إلــى مســتوى قــدرة اإلنســان الــذي يخضــع فاعليتــه لعقلــه وإرادتــه،
إنــه يخلــق بتحويلــه الطبيعــة ،عالمــه الخــاص بــه ،ويحــول الطبيعــة ،بفضــل المعرفــة التــي يكتســبها عنهــا،
وبفضــل تطــور التقنيــة المؤســس علــى هــذه المعرفــة ،التــي تتيــح لإلنســان أن يفعــل فيهــا بصــورة مجديــة.

خاتمة
يمكننــا أن نســتنتج مــن خــالل هــذا البحــث أن إليــاس مرقــص قــد شــكل تجربــة فلســفية ،فكريــة ،وعمليــة
غنيــة ،عبــر كل مــا أنتــج ومــن خــالل وحــدة الممارســتين النظريــة والعمليــة ،وكان هاجســه ،بوصفــه فيلســو ًفا
ماركس ـ ًيا ،مجــد ًدا وناقــدً ا هــو تغييــر العالــم ،هــذا الهاجــس الــذي يســتدعي الســعي الدائــم لفهــم الواقــع
ونقــده ،وفهــم مختلــف المنظومــات الفكريــة ونقدهــا .وشــكل جهــده الفكــري إســهامات نظريــة مهمــة
تتويجــا لتجربــة فكريــة عميقــة بينــت أهميــة العقــل
تجــاوزت التقليــد الفلســفي المعتــاد ،وكانــت ماركســيته
ً
ودافعــت عنــه وعــن التقــدم والحريــة ،مــن خــالل إعمــال مهــارة النقــد والنقــد الدائــم لهــذه المهــارة ،ومــن
خــالل هــذه المهــارة ،مهــارة النقــد ،عمــل علــى الشــك فــي الثوابــت والنهائيــات ،لذلــك وثــق مرقــص
أساســا فكر ًيــا
بالفكــر النقــدي الــذي عليــه أن يســاجل التيــارات الفكريــة علــى محــاور متعــددة مــا يتطلــب ً
متينًــا فكانــت لديــه المعرفــة والعقــل والجــدل ،كلهــا تحيــل علــى الواقــع ،وعبــر عــن ذلــك بقولــه( :ثمــة نــوع
مــن إجمــاع علــى أن العقــل قائــم فــي اإلنســان ورأســه ،وهــذا صحيــح ومهــم شــرط أن اإلنســان هــو الحيــوان
العاقــل ،هــذا العقــل يرتبــط بالعمــل أو الشــغل فــي اإلنســان :اإلنســان يــد ورأس  ...غيــر أن هــذا الموقــف
ناقــص مــن جهــة أخــرى ،فالعقــل كلمــة يجــب أن يحيــل مباشــرة علــى الواقــع ،العالــم ،علــى هــذا المجمــوع
الــذي خــارج الــرأس ،ثمــة للعالــم عقــل معقوليــة ،عقالــة ،لذلــك فثمــة لإلنســان عقــل .مــن األفضــل أن
نقــول ألنفســنا مــا فــي رأســنا ليــس العقــل ،بــل الذهــن ،وهــذا الذهــن يصيــر عقـ ً
ـال بقــدر مــا يقتــرب مــن
عقــل الواقــع) ( )133والجــدل هــو مذهــب العقــل ،قائــم علــى مســلمة أوليــة وهــي أن للعالــم عق ـ ً
ال وللواقــع
منط ًقــا ولذلــك يوجــد تاريــخ قــد يــراه مبــدأ مثال ًيــا ألن كلمــة العقــل قــد تكــون مرادفــة لمقولــة الــروح أو
الفكــر بالمعنــى الواســع ومــن هنــا فــإن انحيــازه للعقــل والعقالنيــة ،يتجنــب الذاتويــة وطغيــان النفســي أو
الوجدانــي ،والوضعويــة والعلمويــة ألنهــا تعــارض الجــدل أو الصيــرورة والتاريــخ ،أي التكــون أو التقــدم.
وانتقــد الفلســفة الوضعيــة ألنهــا عنيــت بالظواهــر وأغفلــت تقصــي مــا وراء الظواهــر مؤكــدً ا أن حقيقــة
األشــياء ال تــدرك إال بتجــاوز عالــم التشــيؤ ،وهــو عالــم الظواهــر ،إلــى مــا ورائــه ،وانتقــد الوضعيــة ألنهــا
ـازا
تنتهــي إلــى ثبــات الجوهــر القائــم بذاتــه .إن روحــه النقديــة جعلتــه متمــر ًدا علــى كل مــا هــو ســائد ،ومنحـ ً
للفلســفة بمضمونهــا العقلــي ،فالفلســفة كمــا يــرى هــي ً
(أوال وقبــل كل شــيء علــم القــول ،علــم الــكالم،
علــم الكلمــات بمــا أنهــا حــدود وكيفيــات ،إدراك ،ومفاهيــم ُفكــرت ،مفــردات ضبطــت ،مصطلحــات ،وأكــد
ـال وسـ ً
ـهال بالخطــأ ،وأهـ ً
ـال وسـ ً
دو ًمــا ،إمــا أن نريــد الفكــر وإمــا أال نريــده ،إذا كنــا نريــده فأهـ ً
ـهال بالباطــل،
ولننفــه بالدحــض مــن أساســه ،منهج ًيــا ،بالتناصــت والتجابــه والمتابعــة ،ومــن حــق أي إنســان أن يخطــئ)
( )134واجــب كل منــا أن يدحــض الخطــأ ،ويدحــض الباطــل ،باطــل الفكــر .كان هــذا هــو مشــروعه الحياتــي
( )133إليــاس مرقــص« ،العقــل والعقالنيــة ،ثالثــة معانــي ممكنــة» مجلــة الوحــدة ،العــدد  ،27-26الســنة الثالثــة ،تشــرين
الثانــي /نوفمبــر -كانــون األول /ديســمبر  ،1986ص.7
( )134إلياس مرقص ،قضايا وشهادات ،الثقافة الوطنية ،ج ،2عيبال ،المغايرة الكون والتاريخ ،ربيع  ،1992ص.32
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عبــر كل مــا أنتــج ،وألنــه فيلســوف ماركســي مختلــف ،فــإن ماركســيته لــم تحمــل طابــع التبعيــة ،حتــى
لماركــس نفســه مؤكــدً ا دو ًمــا أنــه ال بــد مــن التمييــز بيــن الحقيقــة وماركــس ،فالحقيقــة كمــا يــرى مرقــص،
فــوق ماركــس مثلمــا هــي فــوق ســقراط ،الحقيقــة فــوق أي إنســان وكل علــم وكل حركــة أو حــزب ،أو دولــة،
أو أمــة ،الحقيقــة فــوق كل العلــوم وفــوق العلــوم جميعهــا ،وفــوق الجنــس البشــري دو ًمــا.

وقــد شــكل الجهــد الفكــري لمرقــص إســهامات نظريــة وفلســفية مهمــة تجــاوزت التقليــد الفلســفي المعتــاد
مــن خــالل فهــم التيــارات الفلســفية الغربيــة ونقدهــا فــي ضــوء أســئلة الحاضــر وبمنظومــة فلســفية مفهوميــة
رفيعــة ،فقــد الحظنــا فــي خطابــه الفلســفي عمــق تكوينــه الفلســفي ،حيــث إنه أعــاد النظــر في األفــكار الفلســفية
التــي كان يعالجهــا فــي إطــار جــدل هدفــه إعــادة النظــر فــي تلــك المفهومــات والتيــارات وتوظيفهــا فــي ضــوء
الخصوصيــة التاريخيــة العربيــة كمــا إنــه تعامــل مــع تاريــخ الفلســفة علــى أنــه تاريــخ كونــي ،ومــن الجديــر ذكره
أن تجربتــه الغنيــة قــد ســاهمت فــي تعميــم المعرفــة الفلســفية بعيــدً ا عــن الحــوادث السياســية اآلنيــة المتغيــرة،
ومــن خــالل إعطــاء األوليــة للعقالنيــة النقديــة بوصفهــا الخيــار المثــل لتطــور الفكــر العربــي.
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