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رحل تزفيتان تودوروف ...ناقد األفكار وفيلسوف الغيرية
باريس – عثمان تزغارت
غ ـ ّـي ــب املـ ـ ــوت ق ـب ــل ي ــوم ــن ف ــي بـ ــاريـ ــس ،امل ـف ـكــر
الفرنسي ،من أصل بلغاري ،تزفيتان تودوروف
( 1939ـ  .)2017على مدى نصف القرن املاضي،
ّ
أقطاب الفكر النقدي
عد تودوروف واحدًا من أبرز ً
ذي ال ـنــزعــة اإلن ـســان ـيــة ،وق ــام ــة ف ـكــريــة مـتـعــددة
االخ ـت ـص ــاص ــات ،إذ قـ ـ ّـدم إس ـه ــام ــات ب ـ ــارزة في
مجاالت بحثية شتى ،من النقد األدبي واللسانيات
إلــى علم االجتماع والفلسفة السياسية وتاريخ
األفكار.
ُولد تودوروف في صوفيا عام  .1939على مدى
ربع قرن ،واكب نشأة وتنامي القبضة الحديدية
لألنظمة الشمولية الستالينية في الكتلة الشرقية
سابقًا ،قبل أن يغادر الى باريس ،الجئًا سياسيًا،
عام  .1963اشتغل في بداياته على النقد األدبي،
ول ـف ــت األن ـ ـظـ ــار م ـن ــذ ب ــاك ــورت ــه «ن ـظ ــري ــة األدب،
نصوص من الشكالنيني الــروس» ( ،)1965التي
لم يلبث أن أتبعها بـ «األدب والداللة» ( ،)1967الذي
كرس شهرته كباحثّ ،
وخوله االلتحاق بـ «املركز
الوطني الفرنسي للبحث العلمي» عام .1968
من خالل هذه املؤسسة املرموقةّ ،
تكرست شهرة
ت ــودوروف ،خــال عقد السبعينيات ،كواحد من
أبرز أقطاب املدرسة البنيوية في النقد األدبيّ .قدم
في هــذا الشأن إسهامات فارقة اندرجت ضمن
ثــاثـيـتــن .تمثلت األول ــى فــي «مــدخــل ال ــى األدب
الـغــرائـبــي» ( ،)1970و«شـعــريــة الـنـثــر» (،)1971
و«مــا البنيوية؟» ( ،)1977بينما ضمت الثالثية
الـثــانـيــة «ن ـظــريــات ال ــرم ــز» ( ،)1977و«الــرمــزيــة
والتأويل» ( ،)1978و«أصناف الخطاب» (.)1978
مع بداية الثمانينيات ،ابتعد ت ــودوروف تدريجًا
ّ
عــن الـنـقــد األدبـ ــي ،رغ ــم أن ــه ع ــاد وأصـ ــدر الحقًا
أبـحــاثــا أدبـيــة عــدة (راج ــع ال ـكــادر أدن ــاه) .انتقلت
اهتماماته الى مجاالت بحثية أرحــب ،كالفلسفة
وعلم االجتماع واالنثروبولوجيا وتاريخ األفكار.
اتسمت مؤلفاته الفكرية بنزعة إنسانية استعادت
إرث األنــوار األوروبـيــة ،لكن بمنظور نقدي .فقد
دافع عن القيم اإلنسانية التي انبثقت عن فلسفة
األن ـ ــوار األوروبـ ـي ــة ،فــي بـعــدهــا الـعــاملــي الـشــامــل،
مخالفًا بذلك دعاة «النسبية الثقافية» (كلود ليفي

صالح صالح:
عن الثورة والنضال
ّ
يقدم املناضل الفلسطيني
صالح صالح ( 1936ـ
الصورة) كتابه الجديد «من
ضفاف البحيرة الى رحاب
الثورة» (الفارابي) في 27
شباط (فبراير) الحالي في
«دار النمر للفن والثقافة»
(كليمنصو) ،في حوار مع
خالد ّفراج ،مدير «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية» (رام
ّ
يتطرق الكتاب إلى تاريخ
الله).
شخصي في الحركة التحررية
الفلسطينية ،ومرحلة مهمة
من تاريخ القضية ،بنجاحاتها
وإخفاقاتها ...والدروس التي
يمكن للجيل الجديد اإلفادة
منها في مواصلة املعركة مع
العدو.
«من ضفاف البحيرة إلى رحاب
الثورة» :االثنني  27شباط ـ  18:30ـ
القاعة الرئيسية في «دار النمر للفن
والثقافة» (كليمنصو ـ الحمرا).
الدخول مجاني.

الوصية« ...انتصار الفنان»
عمله
ّ

بالرغم من أن األبحاث الفكرية ذات املنحى الفلسفي والتأريخي اتخذت مكانة مركزية
في أعمال تودوروف ،منذ مطلع الثمانينيات ،اال أنه ظل وفيًا لحبه األول :النقد األدبي .في
موازاة ازدهار أعماله الفكرية ،أصدر أيضًا أبحاثًا أدبية عدة ،منها «نقد النقد» (،)1984
و«مفهوم األدب» ( ،)1987و«األدب في خطر» (.)2007
كما كــان لــه اهـتـمــام خــاص بالفن التشكيلي ،وبــاألخــص بفناني عصر النهضة ،من
خالل مؤلفات كـ «الفن أو الحياة ،رامبرنت نموذجًا» ( ،)2008و«غويا :في ظالل األنوار»
( .)2011وفي بيان التأبني الذي أرسلته ابنته ،أول من أمس ،لوكالة األنباء الفرنسية ،قالت
إنه أنهى قبيل رحيله مؤلفًا جديدًا سيصدر في شهر آذار (مارس) املقبل ،تحت عنوان
«انتصار الفنان»
ولم يكن مفاجئًا ملن عرفوا تودوروف عن قرب أن يكون عمله /الوصية هذا مخصصًا
للفن .فقد كــان يقول على الــدوام بأنه ال يعتبر نفسه فيلسوفًا ،بل ناقدًا أدبيًا مهتمًا
بتاريخ األفكار .وكان يفسر ذلك بقوله ّإن «األفكار حني ّ
يعبر عنها أدباء أو فنانون ،تكون
أكثر قوة وتأثيرًا من أفكار الفالسفة»!
ستروس .)...لكنه لم يقع في فخ تمجيد األنموذج
الـغــربــي ،إذ حملت أعماله نـبــرة نقدية معارضة
لهيمنة املركز الغربي ،الذي ال يتوانى عن التنكر
للقيم وامل ـبــادئ اإلنـســانـيــة ،الـتــي ُيــزعــم أنــه يرفع

لواءها ،كلما تعارضت مع مصالحه اآلنية.
هذا املنحى النقدي في فكر تودوروف انصب في
مرحلة أولى ،خالل الثمانينيات ،على نقد الحروب
االس ـت ـع ـمــاريــة األوروب ـ ـيـ ــة ،م ــن خ ــال أع ـم ــال كـ

«غزو أميركا :سؤال اآلخر» ( ،)1982و«السعادة
ال ــواه ـي ــة :ب ـحــث ع ــن روسـ ـ ــو» ( ،)1985و«ن ـحــن
واآلخرون» ( .)1989ثم امتدت الحقًا لتشمل نقد
التوتاليتاريات الغربية ،التي هــزت العالم ،خالل
النصف االول مــن الـقــرن العشرين .وأص ــدر في
ه ــذا امل ـجــال مــؤلـفــات كـثـيــرة ،لـعــل أشـهــرهــا «فــي
ّ
التطرف» ( ،)1991و«الحديقة املنقوصة:
مواجهة
الفكر اإلنساني في فرنسا» ( ،)1998و«هشاشة
الـخـيــر :إنـقــاذ يـهــود بلغاريا» ( ،)1999و«ذاك ــرة
الشر ،غواية الخير» (.)2000
ام ـ ـتـ ــدادًا ل ـت ـلــك ال ـ ـ ــروح ال ـن ـق ــدي ــة ،تـ ـص ـ ّـدت أع ـم ــال
ت ـ ــودوروف ،مــع بــدايــة األلـفـيــة ال ـجــديــدة ،ملشاريع
ال ـه ـي ـم ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــن خـ ــال م ـج ـمــوعــة مــن
املــؤل ـفــات امل ــدوي ــة ،ك ــ«الــان ـظــام ال ـعــاملــي الـجــديــد»
( ،)2003و«الـخــوف من البرابرة :ما وراء صدام
ال ـح ـض ــارات» ( ،)2008و«األع ـ ـ ــداء الحميميون
للديموقراطية» (.)2012
ورغم أنه اشتهر بحرصه على النأي بالنفس عن
الشأن السياسي اآلني ،إال أن تودوروف لم يتردد،
خالل السنوات العشرين األخيرة ،عن املجاهرة
ب ـم ــواق ــف س ـيــاس ـيــة م ـع ــارض ــة ب ـش ــدة للهيمنة
األمـيــركـيــة ،مــن منطلق ّأن «غــوايــة فــرض الخير
بالقوة أخطر من كل الشرور» ،مستشهدًا في ذلك
بمقولة شهيرة لفالديمير غروسمان (– 1884
 ،)1976مفادها ّأن «الشر األكبر إنما يصدر عمن
يسعون لفرض الخير بالقوة على اآلخرين».
من هذا املنطلق ،عــارض تــودوروف تدخل حلف
األطلسي لتفتيت آخر ما تبقى من يوغوسالفيا،
عبر فــرض استقالل كوسوفو عن صربيا عام
 ،1999ودان االح ـت ــال األم ـي ــرك ــي ل ـل ـعــراق عــام
 ،2003ون ـ ّـدد بالتدخل األطـلـســي فــي ليبيا عام
 2011بحجة نشر الديموقراطية.
وقـ ــد ف ـ ّـس ــر تـ ـ ـ ــودوروف ال ـن ـب ــرة ال ـن ـضــال ـيــة غير
املعهودة التي اتسمت بها مواقفه تلك ،في حوار
أدل ــى بــه ملجلة «ل ــوب ــوان» الفرنسية ،عــام ،2012
ً
قائال« :إننا (في الغرب) نشهد ،منذ  20سنةّ ،
مدًا
تبشيريًا يتمثل في الزعم بأننا نستطيع نشر
الــديـمــوقــراطـيــة وح ـقــوق اإلن ـس ــان ،عـبــر فرضها
بالقوة على اآلخرين .وهذا ،في نظري ،أمر مريب
ومثير للقلق».

