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تزوتان تودوروف ( 1مارس۱۹۳۷ــــ  ۷فوریه  2017بلغارستان ـــ  فرانسه)
ادبــی
فیلســوف ،تار یــخدان ،جامعهشــناس ،نو یســنده و منتقــد ِ
ساختارگراســت کــه آثــارش تأثیــری عمیــق بــر انسانشناســی،
جامعهشناســی ،نشانهشناســی ،تئوریهــای ادبــی و تئوریهــای
فرهنگ بر جای گذاشتهاند .باید گفت که تطور فکری تودوروف او
را در میان تأثیرگذارترین و متفاوتترین چهرههای تاریخ نقد ادبی
قرار میدهد.
ٔ
ٔ
مجموعــه گســترده آثــار او بالــغ بر چهــل کتاب و مقاله اســت؛
ٔ
نظریــه ادبیــات( )1965( 2گزیــدهای از
شــامل عناو ینــی چــون:
متــون فرمالیســتهای روس بــرای معرفــی فرمالیســم بــه منتقــدان
ادبــی غــرب) ،مدخلــی بــر ادبیــات فانتاســتیک( )1970( 3شــاید
ٔ
دربــاره ادبیات فانتاســتیک
درخشــانترین تحلیلــی کــه تــا کنــون
 .1بخشهایی از این مقدمه ترجمهای است از نشر ٔیه تیکونتره:
Thematic Section "Tzvetan Todorov", Ticontre. Teoria Testo Tranzione Jornal, No. 1, Septembre 2013.
2. Théorie de la littérature
3. Introduction à la littérature fantastique
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بــه نــگارش در آمــده اســت) ،بوطیقــای نثــر ،)1971( 1بوطیقــای
ساختارگرا      ،)۱۹۷۲( 2منطق گفتوگوی میخائیل باختین،)1981( 3
آمریــکا چگونــه آمریکا نام گرفت )۱۹۸۲( 4و یا آثار متأخرش چون:
روح روشنگری ،)2006( 5ادبیات در مخاطره ( )2007و «آوانگاردها
و توتالیتار یسم» )2007( 6که مقالهای که در کتاب پیش رو خواهید
ٔ
نسخه تصحیحشده و کامل آن است.
خواند،
او بــا این آثــار تأثیرگذارتر ین گرایشهای فرهنگی پنجاه ســال
ٔ
اشــاعه ســاختارگرایی گرفته تا
اخیر را به بحث گذاشــته اســت :از
کشف میخائیل باختین و یا از توفیق مطالعات فرهنگی تا رواج علوم
انسانی و تار یخ اندیشه .دنبال کردن تغییر مسیرهای غیرمنتظره در
ٔ
اندیشــه تودوروف و تکامل و بازنگریهای متعدد او در تفکراتش
مــروری اســت بر  فراز و فرودهای تار یخ نقــد ادبی معاصر .میتوان
گفــت کــه آثــار او امــروزه بــه ســنگ محکــی بــرای عیــار چگونگی
شــکلگیری نیروهــای مؤثــر در قلمــروی فرهنــگ بــدل شــدهاند.
تحقیقات
عالوهبــر ایــن آثــار ،تزوتــان تــودوروف مدیر بخــش
ِ
«مرکــز ملــی پژوهشهای علمی پار یس» 7بود و در دانشــگاههای
انگلیســیزبان مطــرح جهــان همچــون هــاروارد ،ییــل ،کلمبیــا و
Poétique de la prose
Qu’est-ce-que le structuralisme? 2: Poétique
Mikhail Bakhtin: le principe dialogique
La conquête de l'Amérique
La littérature en peril
''avant-gardes et totalitarisme
)Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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دانشــگاه کالیفرنیــا بــه تدر یــس پرداخــت .او بــه دعــوت انجمن
ایرانشناسی فرانسه در ایران در آبان  1385به کشورمان سفر کرد.
حاصــل این ســفر ،دو ســخنرانی در ٔ
خانه هنرمنــدان تهران بود که
ٔ
مجموعه این سخنرانیها در کتاب تودوروف در تهران منتشر شد.
در کتاب پیش رو ،تودورف در دو مقاله به ٔ
ٔ
پیچیده میان
رابطه
هنرـــ سیاست و هنرـــ اخالق میپردازد .در ٔ
مقاله اول «هنرمندان و
دیکتاتورها» او نسبت تنگاتنگ میان هنر آوانگارد و سیاستهای
ٔ
آلمان
رادیــکال را در روســیه انقالبــی ،ایتالیای پیشافاشیســم و ِ
پیشــانازی بررســی میکنــد و ٔ
ایده جســورانهای را مطــرح میکند:
ٔ
«پروژه دیکتاتورهای توتالیتر و هنرمندان آوانگارد هردو از زهدانی
واحد ســر برآوردهاند ».او بخشــی از وجه اشــتراک دیکتاتورها و
هنرمنــدان آوانــگارد را در افراطگراییشــان میدانــد و اینکــه هردو
ٔ
عرصه هنر و
جر یــان مصمــم بودند به «خلق از عدم» :1خــواه در
یا خواه در جامعه.
در ٔ
مقاله دوم« ،هنر و اخالق» ،او پرســش دیر ین تار یخ هنر
را بازنگری میکند« :چه انتظاری باید از هنر داشــت؟» و آیا هنر
باید در خدمت اخالق باشــد؟ آیا هنر باید موجب تعالی انســان
گردد؟ یا چیزی است خودبسنده و رها از مفاهیم؟ باید گفت که
پاســخ برای تودوروف این یا آن نیســت .چرا  که او هم مانند بودلر
باور دارد که هنر  بههرحال وجوه شناختی و اخالقی خود را دارد،
حتی اگر تحت عنوان «هنر برای هنر» ارائه شود.
1. Ex nihilo

هنرمندان و دیکتاتورها

آنـــچه نو یســنده را الیق میســازد ،میتواند دولتمـــرد را فاســد
گردانــد و آن چیــز کــه کتابــی را دلپذیــر میســازد ،میتوانــد به
انقالبی بزرگ ختم شود[[[.
1
الکسی دوتوکو یل

هنری تام
اثر ِ

2

از دوران رمانتیســم ،هنر بیش از  هر دورهای [در تار یخ بشــر] اعتبار
کسب شناخت
برتر ِ
کســب کرده اســت .در قیاس با علم ،هنر روش ِ
قلمــداد شــده و در مقــام جایگزینــی بــرای مذهــب ،متعالیتریــن
فعالیتی مجســم شــده اســت که انســان میتوانــد خــود را وقف آن
1. Alexis de Tocqueville

( The Total Work of Art .2بــه آلمانــی ،)Gesamtkunstwerk :اصطالحی
اســت به معنــای اثــر هنری ایدئــال ،جهانشــمول ،جامع ،تلفیــق هنرها.
در کل ،بــه اثــری هنــری گفتــه میشــود که از تمــام یا حداکثر اشــکال هنر
اســتفاده میکنــد یــا برای رســیدن بــه این هــدف تالش میکنــد .در قرن
ٔ
درباره معماری به کار بردند و
بیستم برخی نو یسندگان این اصطالح را
ٔ
درباره فیلم و رسانههای جمعی .ـــ م.
برخی دیگر
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کنــد .پــل بنیشــو  1ایــن تغییــر  رو یکــرد را «تقدیــس نو یســنده»[[[
خوانــده اســت کــه میتــوان آن را بــه هنرمنــدان بهطور عــام تعمیم
ذات
داد .یکــی از مدافعــان رمانتیســم اعــام کــرد« :ز یبایــی در ِ
مطلقــش خداســت [[[».در مقام متخصصان ز یبایــی ،هنرمندان
سرســپردهترین خادمــان [ز یبایــی] بودنــد و شــاعران پیامبــران آن .
این واقعیت که رمانتیکها هنر و شــعر را حد اعالی تجلی امر ز یبا
به شمار میآوردند ،بدین معنا نبود که به سایر فعالیتهای بشری
مؤلف
بیاعتنا بودند .در اواخر قرن هجدهم ،برای فردر یش شیلرِ ،2
در بــاب تربیت ز یباییشــناختی انســان )1794(3و بــرای وارثانش
ٔ
پــروژه سیاســی منتهــی میشــد :وضعیــت
تربیــت ز یباشــناختی بــه
بشــر تنها با به هم پیوســتن ایــن دو ٔ
حوزه 4فعالیــت بهبود مییافت.
یکی از تأثیرگذارترین تعابیر این آرمان را میتوان در نوشتههای
ر یشــارد واگنر 5یافت .واگنر با الهام از آرمانهای انقالبی میخائیل
باکونین ،6در قیام سیاسی درسدن )1848-1849( 7شرکت کرد .او
پس از  سرکوب شدن قیام بهناچار جالی وطن کرد و در سوئیس پناه
جست ،جایی که در سال  1849دو مقالهای را منتشر کرد که بیانگر
ٔ
8
درباره هنر و نســبت آن با جامعه بودند :هنر و انقالب
ایدههایش
Paul Benichou
Friedrich Schiller
On the Aesthetic Education of Man
Spheres
Richard Wagner
Mikhail Bakunin
Dresden
Art and Revolution

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

اهروتاتکید و نادنمرنه

15

و اثر هنری آینده  .1واگنر ســودای ذات مطلق 2در ســر داشــت ،اما آن
را در مذاهــب رســمی نمیجســت .در نظــر او هنر واالترین تجســم
ارزشهــای مطلــق بــود؛ «اثــر هنــری صــورت امروز یــن مذهــب
اســت [[[».بر این مبنا ،واگنر خواســتار برقراری رابطهای دوســو یه
میان فعالیت هنری و زندگی اجتماعی شد.
برای شکوفایی هنر ،جامعه میبایست مطلوبتر ین شرایط
ممکــن را فراهــم میســاخت و از آنجا که جهانــی کــه واگنــر در آن
میز یست ـــــ  متشــکل از ایالتهــای ژرمنــی دوران او ـــــ  از ایجاد
چنیــن شــرایطی بســیار دور بــود ،بایــد تغییــر میکــرد و ایــن تغییر
ٔ
واسطه انقالب حاصل میشد .برایناساس ،واگنر به سیاست
به
تنهــا تا آنجا که بــه شــکوفایی هنــر کمک میکــرد عالقهمنــد بود.
انقالب اجتماعی بهخودیخود هدف نبود ،بلکه وســیلهای بود
برای تحقق بخشیدن به انقالب هنری ـــــ  ز یربنایی برای بنا نهادن
عمارتی 3تازه.
چرا چنین افتخاری به هنرمندان اعطا شد؟ در اینجاست که
دومین بخش نسبت میان هنر و جامعه مطرح میشود .واگنر اعالم
میکند که «هنر کمال بیان کنش نوع بشر است»[[[ ،همین است
که او را به اشــرف مخلوقات بدل میســازد ،و «هنر حقیقی برترین
آزادی اســت [[[».ایــن آهنگســاز در رؤ یــای سنســیمونیها

4

1. The Artwork of the Future
2. The absolute
3. Edifice

Saint-Simonians .4؛ اعضای جنبشــی اجتماعیـــ سیاســی در ٔ
نیمه اول >

16

حد و مرزهای هنر

شریک بود که باور داشتند روزی ماشین انسان را از بند جان کندن
میرهاند و با رهایی از بند این بیگاریهای طاقتفرســا ،انســان
میتواند با شور و آزادی ،توجهش را به خلق هنری معطوف سازد.
نیازی نیست که هنر ،چنانکه تعبیر دیگری از آموزۀ 1رمانتیک بر آن
بــود ،در تقابــل با زندگی قرار گیرد ،چرا که هنر اوج دســتاورد زندگی
است« .بلوغ هنری» 2همسنگ است با «منزلت آزاد انسان[[[».
بردگان
هنگامیکه کار به هنر بدل شود ،کارگران هنرمند میشوند و
ِ
ْ
صنعت ســازندگان ز یبایی .همانطور کــه واگنر  پیشتر بیان کرده
ٔ
جامعه آینده در خدمت هنر  باشــد ،چون
بود :دیگر نیازی نیســت
تمــام جانها هنرمندانــه خواهند بود .هنر به الگوی ایدئال جامعه
بدل خواهد شــد .دیگر دلیلی برای ســتودن هنرمند وجود نخواهد
داشت ،چون همه هنرمند خواهند بود یا به بیان دقیقتر ،جامعه
به ٔ
مثابــه یــک کل واحــد ،کــه آزادانــه تصمیم خواهد گرفــت تا هنر
چگونه به حیات خود ادامه دهد ،هیئت خالق را اختیار میکند.
«در آن صورت چه کسی هنرمند آینده خواهد بود؟ شاعر؟ اجراگر3؟
موز یسین؟یا مجسمهساز؟ ـــــ  بگذار ید این را در دو کلمه خالصه
ٔ
«عامه مردم» .[[[ .4چون تنها تالشی همگانی 5میتوانست
کنیم:
کنت ِدسنســیمون الهام گرفته
< قرن نوزدهم در فرانســه که از ایدههای ِ
بودند .ـــ م.

doctrine
artistic manhood
performer
]"the Folk [meaning "the people
common

1.
2.
3.
4.
5.
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این پروژه را دســتیافتنی کند .پروژهای که واگنر آن را ٔ
نقطه مقابل
خودخواهی در نظر گرفته بود ـــــ  یعنی همان کمونیسم که مانیفستش
را یک سال قبل کارل مارکس 1و فریدر یش انگلس 2منتشر کردند.
شکست انقالبهای سال  1848در ارو پا ناقوس مرگ چنان
رؤ یایــی را بــه صــدا در آورد .پس از آن ،دومین ٔ
دوره مهم در تار یخ
امر مطلق دنیوی 3آغاز شد ،از  1848تا جنگ جهانی اول ،دورهای
که در آن دو راه ـــــ  گروهی و فردی ،سیاسی و ز یباییشناختی ـــــ  از هم
جدا شــدند .برای شــارل بودلر 4ستایشگر پرشــور واگنر ،امید دیدن
نفــوذ هنــر بــر جهان توهمــی بیش نبــود .از طرف دیگــر ،مارکس به
تربیــت ز یباییشــناختی افــراد بیاعتنــا بــود .این دو مســیر  بهطرز
حیــرتآوری نســبت بــه یکدیگر بی تفــاوت بودنــد .با وجود این،
هیچیــک قصــد نداشــت تــا از برتــری بــر دیگــری دســت بکشــد.
وضعیت دوباره در قرن بیستم دگرگون شد و این دورهای از تار یخ
است که از این پس ،با دقت بیشتری بررسی خواهم کرد .جنبشی
کــه در آن ٔ
برهــه زمانــی پدیــد آمد دو ســو یه داشــت ،اما هــر یک از
ٔ
پــروژه واگنری در جهت خلق
این ســو یهها میتوانــد فعلیت یافتن

اثــر هنــری تام توصیف شــود .پروژهای که در مقیــاس کالن ،با کل
زندگی و جهان در تناظر  بود.
Karl Marx
Friedrich Engels
earthly absolute
Charles Baudelaire
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