
األصول الفلسفية للفاشيةو جنتيلي
جان توسان دوزانتي:بقلم
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:ملخص
-ت دوزانيت يف الندوة اليت نضمتها جامعة باريس الثامنة.النص عبارة عن ترمجة حملاضرة ألقاها الفيلسوف الفرنسي ج

إيطاليا ما وحياول فيها الكاتب ابراز اجلذور الفلسفية إليديولوجيا النظام الفاشي يف. "الفاشية"فانسان الفرنسية حول موضوع
مبينا أن كتابات ، بني احلربني متناوال بالتحليل أعمال واحد من كبار إيديولوجيي هذا النظام  هو الفيلسوف جيوفاين جنتيلي

معقد القصد من ورائه إضفاء شرعية على و هذا األخري هي عبارة عن عملية جتميل حذقة تتخفى وراء خطاب فلسفي بريء
.التجاوزات األمنية لسياسة موسوليين الفاشيةو املمارسات الديكتاتورية

Résume:

Le texte ci-dessous  est  une traduction de la conférence professée par le philosophe français J.T
Desanti  lors du séminaire organise a l’université Paris 8 -Vincennes sur le thème du  fascisme.
L’auteur s’y force de montrer le terrain philosophique dans lequel s’est formé le discours politique de
l’Italie fasciste en analysant les écrits de l’un des plus éminents idéologistes du système totalitaire
italien à savoir le philosophe G. Gentile

لقد ظللت دائما أّكن .مل يسبق يل إىل يومنا هذا أن تعاملت مع فكر جنتيلي إال من خالل كتاباته كمؤرخ للفلسفة
باملقابل مل يكن يل ، سنجد اليوم أيضا فائدة كبرية يف قراءة ما نشره حول فكر النهضةو .

ملن تناول ، فض من أشكال املثالية الفختية ومنهو اليت كانت تبدو يل دائما كشكل ضعيف،اهتمام كبري بكتاباته الدوغمائية
.ال تستحق عناء القراءة املنهجية، فيخته

العشرين اليت تشكل جممل و وأعرتف لكم أنين مل أطلع على األجزاء الثمانية، غري أنه تعني يل مؤخرا اإلذعان هلذه القراءة
Genesi e strutura della(لسوف أرجع بالدرجة األوىل إىل طبعتها األخرية اليت نشرت بعنوانو .منها فقطبل بعضا، أعماله

societa(1سياسية و يعاجل مواضيع أخالقيةو هذا النص جيمع. بعد وفاة الكاتب1946ونشرت سنة1943حررت يف سنة
.     )1936وضعها جانتيلي ابتداء من سنة

كيف كان باإلمكان ،  خطاب كهذينوخالل هذه القراءة ألتبني إن كنت يقظا أم نائما أحلم بوجود شخصيةلكم فركت عيناي 
اخلصوصية امللموسة و لكن حياة جنتيلي؟بأسلوب خطايب أجوف مثل هذا الرتكيب من التجريدات الفارغةو نسج بكل جدية
األكادميي كان أحد منضمي اإلضطهاد الذي و املثايل الصامتذاه. البيداغوجية وضعاين أمام الواقع القاسيو ملمارسته السياسية

مل تكن )اخل...الدولة، الفعل، األنا(إن هذه التجريدات اليت تبدو جوفاء ومساملة . مارسه املذهب الفاشي ضد شعب بأكمله
إنتاج مفكر مندمج يف هذه أثري على أنه، أعيد، ومهيا كان قد استقبلو إن ما كان يبدو يل أنا فارغا. اهليات صالون أديب

من املؤكد أنه إمجاع خاص بالفاشيني ، نوع من اإلمجاع، اىل درجة أنه تأسست حوله أكثر من مدرسة، اللحظة من تاريخ بلده
إن هذا من الصحة حبيث جند اليوم بعض اإليطاليني يعانون . مسوغا ألنظمتهم األمنيةو ، فقط
إعادة ادماجه يف و يف إعادة تقييمه، كما يقال، هم يفكرون، و لتخلص من احلمل الذي وضعه جنتيلي على ثقافة بلدهممن ا

.تاريخ مل يعد تاريخ الفاشية



Corrire dellaيف جريدة  كوريريدي ال سريا)بعد إلقائي هلذه احملاضرة بوقت قصري(لقد كانت دهشيت كبرية عندما قرأت 

serraماتيو. مقاال ل  فV.Mathieu فيلسوف الفعل(حياول فيه الكاتب أن جيعل من جنتيليde l’actephilosophe(
.1968رائدا ألحداث سنة

فهذا ما يبدو يل ، . التصرف فيه كيف شئناإن تصور الفعل مبهم جدا حبيث ميكننا
.ة املوجودة اليوم يف اقتالع جنتيلي من جوهر الثقافة اإليطاليةدليال على الصعوب

الذي ، مثال2عن رجل مثل روزنربغ)كمكفراملذهب الفاشي1923الذي ميكننا وصفه ابتداء من(هذا ما مييزهذا األخري و
.كان مفكر النازيني

صل إىل الفاشية وفق مسار خاص كان يشعر بأنه و و .لقد كان جنتيلي مندجما بعمق يف تاريخ الفكر اإليطايل
والذي اعتقد فيه أقصى درجات تطور كل التاريخ اإليطايل منذ الوحدة اإليطالية، متجذرأساسا يف ثقافة عصره

)risorgimento(3. هذا ما يلون بعنف التجريدات . إصرار رجل مافياو سوف يصبح فا شيا يف نفسه وإىل النهاية بثباتو
عمال خصصه 1899كان قد نشر سنةو1875فقد ولد سنة. رغم أن بدايته مل تكن سيئة. ليت ضمنها خطاباتهالشاحبة ا

هذا العمل الذي جلب ، فلسفة الرباكسيس4متبعا يف ذلك تقليدا يرجع إىل البريوال، ملاركس الذي كان يطلق على فلسفته
يذكر بعض املظاهر اهلامة جلدلية ماركس املادية ال -يقول لينني–تب إن الكا":اهتمام لينني والذي قدم خبصوصه تقييما اجيابيا

".الوضعيونو ينتبه إليها عادة الكانتيون
وايضا معاصره  (

فقد كان . هناك طرق متعددة لدراسة الفلسفة والنجاح فيها يف إيطاليا يف تلك الفرتةلقد كانت، لإلهتمام مباركس))5(كروتشه
امليتافيزيقيون األفال ، اليت كان يتقامسها التوماويونو باإلمكان اإلندماج يف الفسلفة التقليدية اليت كان هلا نفوذ  يف اجلامعات

يف اإلطار ، وكان اهلدف هو العمل، 6فيورنتينوو كانتوين،  امياينفكان اإلنتماء اذن إىل مدرسة م، الكانطيون اجلددو طونيون
حريصا على إ حياء األ ، أما من كان مهتما بالعلوم الوضعية. )la philosophie eternelle(على ابقاء الفلسفة الدائمة، اجلامعي

إذا كان مؤرخا فإنه يتجه حنو و !غوأي حنو أردي، فكار القدمية فقد كانت وجهته حنو الوضعيني أتباع سبنسر أكثر من كونت
فهواملسمى التيار  أفكار النهضة اإليطالية و الذي تنعقد عليه آمال، و لكن التيار الفلسفي النابض حقا باحلياة.7فيالري

ن بنديتو  يف هذه الفلسفة كان من املفروض أن يتكو .مث فيما بعد البريوال9دو سانكتيس، 8النابوليتاين الذي ينتمي إليه سبافنتا
مل تعد الفلسفة هنا معتربة كممارسة بعيدة عن الواقع بل . كروتشه وأيضا جانتيلي الذي كان يف مدينة بيزا تلميذا ل سبافنتا

.  لقد كانت آلة حرب، أصبحت يف مواجهة اإليديولوجيا البابوية
وأن متنحه التعبري النظري ، شعب اإليطايلأن تساهم يف جتذير املشروع الوطين لل، بعد أن تتحقق، كان ينتظر منها

يف إطار اهليغلية أعيد تقييم رواد حركة الوحدة اإليطالية و .هيزلو01يف شكل حركة سعوا إىل ربطها يف آن معا جبيوبريت، املستقل
ين منظورا إليه مسألة طبيعة الدولة ومسألة الد، مسألة قيمة التاريخ:ولذلك فقد طرحت أسئلة ثالث على الساحة الفلسفية

.يف اإلطار الوطين الذي يتطلع إليه، اإلستقالل السياسي للشعب اإليطايلو كوسيلة لتحقيق احلرية)على طريقة جيوبريت(
يف صميم املادية )الثانيةو خاصة بالنسبة للمسألتني األوىل(لكن أيضا ، و هذه املواضيع  هي يف صلب الفلسفة اهليغلية

صبحت أ 1896-1895حماولته حول التصور املادي للتاريخ يف، بدعوة من كروتشه، ك عندما نشر البريوالكذل،  التارخيية
.املوضوع املفضل للنقاش الفكري، جنتيليو كروتشه،  بالنسبة هلذين الفيلسوفني الشابني)لفرتة من الزمن(النظريات املاركسية 

وليس أبدا عند كروتشه وال باألحرى عند 11البريوال فإننا سنجده عند غرامشينعلم أنه إذا أردنا أن نبحث عن امتداد ل 
وهذا شعوري على األقل عند قراءة حماولته سنة(أما جنتيلي . 1908. جنتيلي
.فإنه انفصل عنها منذ أن تناوهلا)1899

تتميز عن كل مذهب  آخر )monisme materialiste(واحدية مادية"ـ ماركس  كفقد كان بالفعل  يعرف فلسفة
".مشابه هلا يف تصور الرباكسيس املطبق على املادة



غري أن ماركس ، أن تبقى وفية، جيب على الفلسفة حسب رأيه"من هنا فهو يسعى لوضع منطق داخلي من خالله كان
مفهوم :إن بداية إعادة البناء هذه هي.يء الذي جعله يقع يف  تناقضات يصعب نظريا جتاوزهاالش، مل يواصل حىت النهاية

لكن كوا و )بلغة هيغل، جمموعة من احلتميات الذهنية(ليس فقط كجوهر ثابت ، كما يرى جنتيلي،  ينظر ماركس إلىاملادة. املادة
الذي يفضل (ذا أشار لينني إىل الفرق بني هذا التأويل نفهم ملاو .ال شيء يقال حول هذه النقطة. يف صريورةو قع حركي

تتعقد و.19والتأويالت الوضعية اليت تفهم تصور املادة بطريقة الواحديني املاديني يف القرن)12األطروحات حول فويرباخ
بأن هذا املبدأ ال ميكن أن ":جييب على هذا السؤال"؟أين جند مبدأ املمارسةو ما معىن ممارسة":األمورأكثرعندما يتساءل جنتيلي

وعليه سيكون ، منه يستنتج بأن حركة املادة جيب أن تكون متأصلة يف حركة اإلنسانو يوجد إال يف املمارسة امللموسة لإلنسان
املذهب املاركسي أن يعيد التفكري يف ذاته داخل فينومينولوجيا الروح  بعد أن تكون قد اختزلت يف أشكال للحياةيف استطاعة

فقد صحح يف حلظة ما . غري أن ماركس مل يكن وفيا هلذا املنطق. األمر الذي يسمح بضمان شرعية املادية التارخيية. الوعيو 
. مطلقية املادة فنتج عنه تناقض عسري التجاوز

ولكن لن ، و نلغي الوجود املستقل للمادةو ا أن نضع الرباكسيس كأساسإم، إذن.  تكون إال جامدة
.يكون هنا ك براكسيس

هذا اإلفرتاض  بقوم على أن وحدة :إنه ينبين على افرتاض من طبيعة أنطولوجية. ميكننا التساؤل عن أ صل مثل هذا التأويل
نقول إذن أن جنتيلي ال يرى يف املاركسية . ل األساس امللموس للتكفل بكينونة األشياءالفعل وحدها تستطيع أن تشكو الوعي

ما سينكشف له ما من شأنه قابل  للتأصيل  ، و إال ما كان ينتظر بداية أن جيده فيها)و خصوصا يف األطروحات حول فويرباخ(
يا عمال العامل "".تاريخ ليس إال تاريخ الصراع الطبقيكل ال":الشهرية13فبالكاد كان يسمع مجل البيان. يف مشروعه الفلسفي

".احتدوا
تبقى الفلسفة بالدرجة األوىل ، كما هو شأن كروتشه ولكن بدرجة أقل،  ذلك أنه بالنسبة له. كان كل هذا يف نظره هامشيا

، طين ينبغي إجياده فوق الطبقاتوعلى املشروع الفلسفي أن جيد سبيال لتحقق إيطايل خاص يف إطار إمجاع و . قضية وعي وطين
.ذلك بدمج اخلصوصيات داخل شكل من الوعي املوحدو 

(thétiqueليس غريبا إذن أن يفضل جنتيلي يف قراءته لأل طروحات حول فويرباخ ما ميكن أن نسميه اللحظة النظرية
(moment ،كمنتج للتاريخ،  املكونةو ة يف وظيفته األنطولوجيةمبا هو ذات جمسد، اللحظة املوحدة يف الظاهرأين يتحدد اإلنسان

، استشراف مستقبل األمة:ولكنها تعزز الدورالذي ينيط به املثقف ذاته، . للمعرفةو 
.عب نفسهإىل الش، يف كنف الدولة، إرشاد املوا طنني حنو الطريق الذي يقود إىل هذا الشعوراملوحد باإلنتماء

من املهم أن  ندرك أن التوجهات اليت . ولكن لنقل أرضيتها األخالقية، من املؤكد أننا لسنا بعد بصدد الفاشية
فقد أصبح . لكن ربع قرن بعد ذلك متت اللعب. انطالقا من هذه األرضية ظلت دائما مرتددة، ، ارتسمت

يصف هذا ، أصولهو يف جمموعة من املقاالت بعنوان املذهب الفاشي1929يف سنة. 1923نةجنتيلي فاشيا متاما ابتداء من س
اإلديولوجيا الفاشية حلظة انتصار للشعب و كما كان يرى يف الدولة. جيوبريتو14

، الدين والسياسةو فبني الفلسفة، هو ذاته، ا حبث عنهاحلظة حتقق الوحدة اليت  لطامل، حمتوى الوعي بالذاتو اإليطايل لشكل
. ظل هدفه منذ البداية هو الفاشية

. مبن فيهم موسوليين ذاته، لكن كثريين غريه مل تكن بدا يتهم سيئةو "بداية جنتيلي مل تكن سيئة"لقد سبق وأن قلنا أن
عجل بانقشاع الغيوم فوجد كل واحد من املثقفني نفسه ، يف إيطاليااشتداد الصراع الطبقي، ثورة أكتوبر، غري أن جتربة احلرب

.جمربا على اختيار معسكره
هذا ما يهمين إظهاره اآلن، عملية التجميل النظري للممارسة الفاشية، عرب التجريدات اليت أنتجها جنتيلي، سأقرأ إذن

.""ذلك بتتبع خيط كتابه األخريو 



: نقرأ ونقول يف أنفسنا. Actualisme15."للفعلية"ال تشكل نقطة البداية أي خطر فهي جمرد تذكري باألطروحات اجلوهرية
يف مركز هذه الفلسفة جدلية . )فيخته مهيغال(أن يعيد مغامرة فيخته الفلسفية )و هو شأنه يف النهاية(ها هو ذا انسان يريد "

ومنه ، اغرتاب الذات يف املوضوع الذي هو غريها":أنقل. )موضوع، ذات(هوية املتقابلني ، ب أصليفعل يعين تركي. األنا كفعل
كتب هذا سنة. "أنا"الكائن الوحيد القادر على أن يقول، أكون إنسانا، . 

فعن طريق سلسلة من . لكن ال نعجل بالضحك. ل يدعو للضحكهو ليس سيئا بو )التفكري فيه كان قبل هذا بكثري(1943
.اإلنتقاالت ستفضي نقطة البداية هذه إىل عملية جتميل  منهجية للممارسة الفاشية للرتهيب

إذا كان صحيحا أن الذات هي وحدة الذات واملوضوع فإن الفرد ال ميكن . الفعل إىل الفرد-من األنا:اإلنتقال األول
.بنهائية الذاتو بأن يضطلع باملطلق، قال عنه أنه موجود إال يف اللحظة اليت يتعرف فيها على ذاته مبا هو كذلكأن ي

.)مبعىن أنه دائما ذاتا بغص النظر عن احلتميات احلاضرة(. إنه دائما ذات، ليس الفرد أبدا موضوعا
.اجلد مستعملة"ت اجلدليةللحركا". ال سوء بوجه خاص يف هذا؟ممتاز

؟و لكن بأي ذات يتعلق األمر
إن الفرد هو ذات .)يف شكلها(سنعيد على الفرد جدلية األنا . يف هذه النقطة سيظهر انتقال ثان للفرد حنو اإلجتماعية

حيمل يف ذاته إجتماعية الكلي إنه، اآلخرو فكذلك الفرد هو وحدة الذات، املوضوعو متاما كما هو األنا وحدة الذات. متوسطة
كان سيقول ،  متعالية(إنه بصفة  جوهرية ، . حتققه كذاتو يف حركة تربطه بالذات

هكذا يزول  كل اختالف وتندمج   و .وكل شخص ليس هو ذاته إال مبا هو حضور اجلميع فيه، حاضر يف كل شخص)جنتيلي
voxيرى جنتيلي يف هذه احملايثة ما يسميه صوت اجلميعو .تشكل قانونهو إن اجلماعة حمايثة للفرد.كل مصلحة فردية populi

voxأي صوت اهللا dei.يريد أن يكون هكذا، كل إيطايل بناء على هذا":وهنا ال جيب أن نضحك ألنه سوف يشرح ،
املقاتل ، اإلبن نيابة عن كل االبناء، ألب نيابة عن كل األباءا، والشخص نيابة عن كل الناس، سيتكلم نيابة عن كل اإليطاليني

... "اخل"من اللفظ احملتشمو أعجب من احرتاسه يف الرتقيم.   "وكل واحد نيابة عن اجلميع.. .اخل، اخل، نيابة عن كل املقاتلني
...تكون اجلماعة حمايثة هلم هم أيضا، بذكر شخصيات أقل شرفا، سأترك لكم عناء إكماهلا

فأن . "و الذي نصل من خالله إىل عملية جتميل، و هنا يكمن اإلنتقال احلاسم
ininteriore(أن يكون كما يقول جنتيلي يف داخل اإلنسان، "متعاليا" homine( باقيا بكليته يف رابطة جدلية

منذ هذه . مؤسس لذاتهو كفعل نظري متجانس،  ، IpseاهلّويوAlterللغريي، األخرو لألنا
.إال حقيقة أمربيقية منحطة، التارخيية للمجتمعو للكينونة الفعلية، و اللحظة لن يكون للفوارق اإلجتماعية

معيدين فعليا . ال توجد إال مسافة صغرية)األخريو هذا هو اإلنتقال()l’etat roi(من اإلجتماعية املتعالية إىل الدولة امللك
، اخل، يرغب، يستمر، يريد، إن احلركة اليت من خالهلا يثبت كل فرد ذاته. )دائما يف شكلها(جدلية األنا 

، أي إرادة اجلماعة، يقتها  إرادة كليةهي يف حق، هذه اإلرادة اليت يثبتها الفرد كما لو كانت إرادته. تتشكل اجلماعة املتعالية فيها
.

.عملية جتميل الفاشية اإليطالية، و يظهر اإلنتقال األخري، الذي يتوّجب علينا التوقف عنده، 
passato et presenteو قد أشار غرامشي إىل هذا يف(، لنالحظ أوال , p.3216( أنه بتالشي الفوارق يف حمايثة الدولة

بناء عليه تبدو أجهزة احلكومة كمشارك و .و )روح معاو اليت هي ملك(
هي احلضور الدائم هكذا تكون سلطة الدولة . اإلرادة اجلماعيةو . جوهري للدولة

يصبح إذن من ":يعّرب غرامشي عن ذلك إذ يقول. يف كل نقطة من اجلسم اإلجتماعي، بدون أية واسطة غريها، و هلذه اإلرادة
".الديكتاتوريةوHégémonieاملتعذر التمييز بني السيطرة

جود وبل، الصراعات النقابية، و يف هذه احلالة تعترب الصراعات الطبقية
.)اإلرادة الفرديةو (، اإلجتماعي



. قيةوحدها الدولة أخال، وحدها الدولة حرة، حدها الدولة قادرة على حتقيق كل ما يريد الفرد أن يكونهو
حىت وإن قامت على التقسيم الفعلي (يف مثل هذه الشروط فإن كل مجعية حتقق مصاحل حتالفية . اجلوهر األخالقي للمجتمع

وال تعرب يف اختالفها عن اإلرادة ، مادامت غري مندجمة يف هذه الوحدة، )للعمل
هذا األخري معتربا كاجتماع ، للمجتمع)يضيف جنتيلي، و مادي(إن النقابة العمالية تقوم على تصور ذري .املوحدة للدولة
ص(يضيف جنتيلي ، جتريدات تقود. أو من النقابات اليت هي جمرد جتريدات خالصة، الذين هم أ فراد معنويون، عرضي لأل فراد

،  وحدها النقابية الفا. "إىل حرب الكل ضد الكل":)66
.روحية اللحظات الضرورية لتقسيم العملو تشكل يف وحدة نسقية

املميزة للفعلية ()دائما يف شكلها(فعلى مستوى تصور الدولة هذا سنكرر . لكن لنذهب أبعد من هذاو
.دائمةو يثة الدولة كإرادة مطلقة ال تشكل طبيعة ثابتةإن حما. )اجلنتيلية

و .كتعال،  كفكرة،  ، تتأسس الدولة إذنو .تنقسم، يف حمايثتها، 
بواسطتها ، ثورة غريبة. )!بالطبع(ثورة و )!عمن(نقدا ذاتيا ، تصنع تارخياو يف هذه اهلوة حتيا الدولة.  توترو و 

لن :لنرتجم. كما يقول جنتيلي"قطرة املاء اليت تستنفذ الصخر"يتقوى الوعي بالذات للجماعة خطوة خبطوة مثلو يثرى، يرتقى
إلطار الفاشي يف ا(لن تكون هناك ثورة إال حمافظة بعمق . ذلك أنه ال إرادة خارج الدولة، يكون هناك ثورة إال استبدادية

، والذي يعرب عن اجلوهر الروحي للرابطة اإلجتماعية، إن القوانني الدستورية مؤقتة غري أن النظام الفاشي الذي يقرها. )بالطبع
.فسيبقى دائما حقيقتها

.
فإن مارس علّي ، أتعرف يف ذايت على أنين أريدهو إن ما تريده الدولة أريده أنا ذايت. اإلنتهاءتوشك عملية التجميل على

ويعاد يف ، ينقسم، يتّكشف هنا كفعلإنه الروح ذاته الذي. ه عنف مقدسألن، فنعما، هذا العنف الذي خينقين)أو على غريي(
يف داخل اإلنسان كما قال .                               أبدية ويف داخل اإلنسان

يكون ، معرفته أو رغبته، التفكري فيه- الفرد ، أنا–فهو يعين أن ال شيء مما أستطيع ، وجيب محل هذا حممل اجلد، جنتيلي
.)أي أن يفلت خارج الكلية املكونة والبا طنية للرابطة اإلجتماعية(. خارج إرادة الدولة

معاد إنتاجها يف إطار هذا املصري و لن يكون هلا وجود فعلي إال مندجمة...وثقافة غريي، باألخص ما أمسيه ثقافيتو
كما يقول ال تثقل كسلطة ،  فهي، يهضم الكليةو غري انه حبركة جدلية أخرية ميتص جنتيلي. )هذا ما يسمى توتاليتارية(اجلماعي 

.إرادته اخلاصة، دبالنسبة للفر ، ، خارجية
شكلت هذه اجلملة . "بعد أن اغرتب يف املوضوع، األنا معاد إىل ذاته":)و جد مضحكة(!

.قالبا لسلسلة من اإلنتقاالت)و جد املضحكة(غري املؤذية 
ليس فقط يف عيين جنتيلي ولكن  يف أعني  )اقعية أيضاو ، و نعلم ذلك، مؤقتة، تارخيية(يف آخر حلقة تظهر الدولة الفاشية 

، كل التاريخ اإليطايل)باملعىن اهليغلي(
.الليربايل

:هوامش
تعترب فلسفته اليت يطلق عليها . كبار مؤرخي الفلسفة يف أورباأحدو فيلسوف إيطايل)Giovanni Gentile)1875-1944جيوفاين جنتيلي- *

أيضا فالسفة عصر النهضة اإليطاليني و هيغل، كانط،  شكال من أشكال املثالية اليت تأخذ جذورها من فلسفة ديكارت"actualismeالفعلية"اسم
كان أحد إيديولوجيي هذا ، و يف ضل احلكم الفاشي إليطاليا)1924-1922(تقلد جنتيلي منصب وزير التعليم العام  . فيكو وكامبانيال، فيليسيو

)املرتجم(. "ا صالح اجلدل اهليغلي"كتاب      و الذي هاجم فيه املاركسية"فلسفة ماركس"من مؤلفاته الرئيسية  كتاب. النظام البارزين
فانسان الفرنسية حول -ندوة اليت نظمتها جامعة باريس الثامنةالنص عبارة عن حماضرة ألقاها الفيلسوف الفرنسي جان توسان دوزانيت يف ال-**

:يشكل يف الوقت ذاته الفصل اخلامس من كتابو .1975-1974خالل املوسم الدراسي"الفاشية اجلديدةو الفاشية"موضوع



Elements pour une analyse du fascisme / 1. Séminaire de Maria-A.Macciocchi.Coll.10/18. Paris. 1976.
pp. 115-127.

*** -Jean Toussaint Desanti)1914-2002(فيلسوف فرنسي.
1-"" .

. (1946- 1893) Alfred Rosenberg نظرية عرقية  تقوم "رة القرن العشرينأسطو "طور يف كتابه، أحد منظري النازيةو سياسي أملاين2-
حكم عليه . شغل منصب وزير األراضي احملتلة الشرقية خالل احلرب.  1919"حقيقة الدم النازي"على

)املرتجم(. باإلعدام يف نورمربغ
الدبلوماسي الذي و العسكريو ستعمل أكثرللتعبري عن جممل املسار السياسيولكنها ت"النهضة"يف اللغة اإليطالية"Risorgimento"تعين الكلمة-3

)املرتجم(. 1861اململكة اإليطالية املوحدة سنة ، نتيجة له، نشأت
4-Antonio Labriola)1843-1904( .أثر كثريا يف انطونيو غرامشي خاصة من ، من أوائل الفالسفة اإليطاليني الذين اعتنقوا املاركسية

)املرتجم(."حبث املفهوم املادي للتاريخ"ل كتابه خال
5-Benedito Croce)1866-1952( .مث حتول عنها إىل املثالية اهليغلية، مؤرخ إيطايل اعتنق املاركسية بتأثري من البريوالو فيلسوف ،

)املرتجم(. كان خصما للفاشية. اشتهرت فلسفته  بفلسفة الروح
9-De SanctisFrancesco)1811-1883( .أثرت نظرياته حول الفن يف عدد من املفكرين اإليطاليني مثل  ، رجل سياسة إيطايلو أديب

)املرتجم(. كروتشه الذي نشر بعض أعماله
11-1937- 1891) Antonio Gramsci) .كانت معارضته ،  منظر ماركسي مشهورو من املؤسسني البارزين للحزب الشيوعي اإليطايل

. الذي طور فيه تصوره للماركسية  باعتبارها فلسفة الرباكسيس"رسائل من السجن"له كتاب. 1926سجنه سنة و لفاشية سببا يف توقيفهللديكتاتورية ا
)املرتجم(

12-"Les thèses sur Feuerbach" كملحق لكتاب1888كتاب لكارل ماركس نشره اجنلز سنة"
أن اإلنسان ، و وفيه  حيلل ماركس الفهم العلمي للممارسة انطالقا من تصور مادي للتاريخ يقوم على أن احلياة اإلجتماعية عملية يف األساس"األملانية

)املرتجم(. وأنه يف جوهره اجتماعي بطبعه، نتاج عمله هو
3Le manifeste du parti communiste-1"وفيه يثبت املؤلفان أن التاريخ هو 1848شر يف سنة نو اجنلزو أوىل الوثائق اليت كتبها ماركس

وينتهي البيان ، اهلدف املباشر للشيوعيةو مهمة احلزب الشيوعيو كما أوضحا فيه دور الطبقة العاملة،  تاريخ الصراع الطبقي وأن سقوط الرأمسالية حتمي
)املرتجم(."يا عمال العامل احتدوا"بالشعاراملعروف

14-1872-1805) Giuseppe Mazzini( .حركة إيطاليا 1931أسس سنة ، ثوري إيطايل ناضل من أجل الوحدة اإليطاليةو وطين
من أبرز رموز القرن التاسع عشر يف ، يعترب لنشاطه هذا.إقامة نظام مجهوري دميقراطيو )Giovine Italia(الفتاة

)املرتجم(. إيطاليا
15-"Actualisme"أنه ال يوجد ما هو أكثر فعلية من ، و تعين يف نظر جنتيلي أنه ميكن اختزال كل الواقع إىل جمرد أفعال خالصة للروح.  "ليةالفع

)املرتجم(. فعل التفكري ذاته
املاضي"-16


