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13 هنرمندان و دیکتاتورها 
۸1 هنر و اخالق 
1۲۹ یسم  بیانیٔه فوتور

 ۱۳۹ پینوشتها
  ۱۴۹ واژهنامه)فارسیـــانگلیسی(
۱۵۵ نمایه

فهرست



یه۲۰۱۷بلغارستانـــفرانسه(  تزوتانتودوروف)۱مارس۱۹۳۷ــــ۷فور
یســندهومنتقــدادبــِی یــخدان،جامعهشــناس،نو فیلســوف،تار
انسانشناســی، بــر عمیــق تأثیــری آثــارش کــه ساختارگراســت
جامعهشناســی،نشانهشناســی،تئوریهــایادبــیوتئوریهــای
فرهنگبرجایگذاشتهاند.بایدگفتکهتطورفکریتودوروفاو
یخنقدادبی ینومتفاوتترینچهرههایتار رادرمیانتأثیرگذارتر

قرارمیدهد.
مجموعــٔهگســتردٔهآثــاراوبالــغبرچهــلکتابومقالهاســت؛
از یــدهای )گز ادبیــات۲)۱۹۶۵( یــٔه نظر ینــیچــون: شــاملعناو
متــونفرمالیســتهایروسبــرایمعرفــیفرمالیســمبــهمنتقــدان
ادبــیغــرب(،مدخلــیبــرادبیــاتفانتاســتیک۳ )۱۹۷۰()شــاید
بــارٔهادبیاتفانتاســتیک ینتحلیلــیکــهتــاکنــوندر درخشــانتر

یٔهتیکونتره: بخشهاییازاینمقدمهترجمهایاستازنشر .۱
Thematic Section "Tzvetan Todorov", Ticontre. Teoria Testo Tranzi-
one Jornal, No. 1, Septembre 2013.
2. Théorie de la littérature
3. Introduction à la littérature fantastique

و 1  کتاب پیش ر خالصهای دربارٔه مؤلف و 
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بــهنــگارشدرآمــدهاســت(،بوطیقــاینثــر۱)۱۹۷۱(،بوطیقــای
ساختارگرا۲)۱۹۷۲(،منطقگفتوگویمیخائیلباختین۳)۱۹8۱(،
یکانامگرفت۴)۱۹8۲(ویاآثارمتأخرشچون: یــکاچگونــهآمر آمر
روحروشنگری۵)۲۰۰۶(،ادبیاتدرمخاطره)۲۰۰۷(و»آوانگاردها
یسم«۶)۲۰۰۷(کهمقالهایکهدرکتابپیشروخواهید وتوتالیتار

خواند،نسخٔهتصحیحشدهوکاملآناست.
ینگرایشهایفرهنگیپنجاهســال اوبــااینآثــارتأثیرگذارتر
اخیررابهبحثگذاشــتهاســت:ازاشــاعٔهســاختارگراییگرفتهتا
کشفمیخائیلباختینویاازتوفیقمطالعاتفرهنگیتارواجعلوم
یخاندیشه.دنبالکردنتغییرمسیرهایغیرمنتظرهدر انسانیوتار
اندیشــٔهتودوروفوتکاملوبازنگریهایمتعدداودرتفکراتش
یخنقــدادبیمعاصر.میتوان مــروریاســتبرفرازوفرودهایتار
گفــتکــهآثــاراوامــروزهبــهســنگمحکــیبــرایعیــارچگونگی
شــکلگیرینیروهــایمؤثــردرقلمــرویفرهنــگبــدلشــدهاند.
عالوهبــرایــنآثــار،تزوتــانتــودوروفمدیربخــشتحقیقاِت
یس«۷بودودردانشــگاههای »مرکــزملــیپژوهشهایعلمیپار
کلمبیــاو انگلیســیزبانمطــرحجهــانهمچــونهــاروارد،ییــل،

1. Poétique de la prose
2. Qu’est-ce-que le structuralisme? 2: Poétique
3. Mikhail Bakhtin: le principe dialogique
4. La conquête de l'Amérique
5. La littérature en peril
6. 'avant-gardes et totalitarisme'
7. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
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یــسپرداخــت.اوبــهدعــوتانجمن دانشــگاهکالیفرنیــابــهتدر
ایرانشناسیفرانسهدرایراندرآبان۱۳8۵بهکشورمانسفرکرد.
حاصــلاینســفر،دوســخنرانیدرخانٔههنرمنــدانتهرانبودکه
مجموعٔهاینسخنرانیهادرکتابتودوروفدرتهرانمنتشرشد.
درکتابپیشرو،تودورفدردومقالهبهرابطٔهپیچیدٔهمیان
هنرـــسیاستوهنرـــاخالقمیپردازد.درمقالٔهاول»هنرمندانو
 دیکتاتورها«اونسبتتنگاتنگمیانهنرآوانگاردوسیاستهای
رادیــکالرادرروســیٔهانقالبــی،ایتالیایپیشافاشیســموآلماِن
پیشــانازیبررســیمیکنــدوایدٔهجســورانهایرامطــرحمیکند:
»پروژٔهدیکتاتورهایتوتالیتروهنرمندانآوانگاردهردواززهدانی
واحدســربرآوردهاند.«اوبخشــیازوجهاشــتراکدیکتاتورهاو
هنرمنــدانآوانــگاردرادرافراطگراییشــانمیدانــدواینکــههردو
یــانمصمــمبودندبه»خلقازعدم«۱:خــواهدرعرصٔههنرو جر

یاخواهدرجامعه.
یخهنر ینتار درمقالٔهدوم،»هنرواخالق«،اوپرســشدیر
رابازنگریمیکند:»چهانتظاریبایدازهنرداشــت؟«وآیاهنر
بایددرخدمتاخالقباشــد؟آیاهنربایدموجبتعالیانســان
گردد؟یاچیزیاستخودبسندهورهاازمفاهیم؟بایدگفتکه
پاســخبرایتودوروفاینیاآننیســت.چراکهاوهممانندبودلر
باورداردکههنربههرحالوجوهشناختیواخالقیخودرادارد،

گرتحتعنوان»هنربرایهنر«ارائهشود. حتیا

1. Ex nihilo
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یســندهراالیقمیســازد،میتوانددولتمـــردرافاســد آنـــچهنو
گردانــدوآنچیــزکــهکتابــیرادلپذیــرمیســازد،میتوانــدبه

انقالبیبزرگختمشود.]۱]
یل۱ الکسیدوتوکو

اثر هنرِی تام۲
یخبشــر[اعتبار ازدورانرمانتیســم،هنربیشازهردورهای]درتار
کســبکردهاســت.درقیاسباعلم،هنرروشبرتِرکسِبشناخت
یــن ینــیبــرایمذهــب،متعالیتر قلمــدادشــدهودرمقــامجایگز
فعالیتیمجســمشــدهاســتکهانســانمیتوانــدخــودراوقفآن

1. Alexis de Tocqueville

The Total Work of Art)بــهآلمانــی:Gesamtkunstwerk(،اصطالحی  .۲
اســتبهمعنــایاثــرهنریایدئــال،جهانشــمول،جامع،تلفیــقهنرها.
کثراشــکالهنر درکل،بــهاثــریهنــریگفتــهمیشــودکهازتمــامیاحدا
اســتفادهمیکنــدیــابرایرســیدنبــهاینهــدفتالشمیکنــد.درقرن
بارٔهمعماریبهکاربردندو یسندگانایناصطالحرادر بیستمبرخینو

بارٔهفیلمورسانههایجمعی.ـــم. برخیدیگردر
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یســنده«]۲]  یکــردرا»تقدیــسنو کنــد.پــلبنیشــو۱ایــنتغییــررو
خوانــدهاســتکــهمیتــوانآنرابــههنرمنــدانبهطورعــامتعمیم
یبایــیدرذاِت کــرد:»ز داد.یکــیازمدافعــانرمانتیســماعــالم
یبایــی،هنرمندان مطلقــشخداســت.«]۳]درمقاممتخصصانز
یبایــی[بودنــدوشــاعرانپیامبــرانآن. ینخادمــان]ز سرســپردهتر
یبا اینواقعیتکهرمانتیکهاهنروشــعرراحداعالیتجلیامرز
بهشمارمیآوردند،بدینمعنانبودکهبهسایرفعالیتهایبشری
یششیلر۲،مؤلِف بیاعتنابودند.دراواخرقرنهجدهم،برایفردر
یباییشــناختیانســان۳)۱۷۹۴(وبــرایوارثانش دربــابتربیتز
یباشــناختیبــهپــروژٔهسیاســیمنتهــیمیشــد:وضعیــت تربیــتز
بشــرتنهابابههمپیوســتنایــندوحوزٔه۴فعالیــتبهبودمییافت.
ینتعابیراینآرمانرامیتواندرنوشتههای یکیازتأثیرگذارتر
گنرباالهامازآرمانهایانقالبیمیخائیل گنر۵یافت.وا یشــاردوا ر
کونین۶،درقیامسیاسیدرسدن۷)۱8۴۹-۱8۴8(شرکتکرد.او با
پسازسرکوبشدنقیامبهناچارجالیوطنکردودرسوئیسپناه
جست،جاییکهدرسال۱8۴۹دومقالهایرامنتشرکردکهبیانگر
بارٔههنرونســبتآنباجامعهبودند:هنروانقالب8  ایدههایشدر

1. Paul Benichou
2. Friedrich Schiller
3. On the Aesthetic Education of Man
4. Spheres 
5. Richard Wagner
6. Mikhail Bakunin
7. Dresden
8. Art and Revolution
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واثرهنریآینده۱. واگنرســودایذاتمطلق۲درســرداشــت،اماآن
ینتجســم رادرمذاهــبرســمینمیجســت.درنظــراوهنرواالتر
یــنمذهــب امروز بــود؛»اثــرهنــریصــورت ارزشهــایمطلــق
یه گنرخواســتاربرقراریرابطهایدوســو اســت.«]۴]براینمبنا،وا

میانفعالیتهنریوزندگیاجتماعیشد.
ینشرایط  برایشکوفاییهنر،جامعهمیبایستمطلوبتر
گنــردرآن ممکــنرافراهــممیســاختوازآنجاکهجهانــیکــهوا
یستـــــمتشــکلازایالتهــایژرمنــیدوراناوـــــازایجاد میز
چنیــنشــرایطیبســیاردوربــود،بایــدتغییــرمیکــردوایــنتغییر
گنربهسیاست بهواسطٔهانقالبحاصلمیشد.برایناساس،وا
تنهــاتاآنجاکهبــهشــکوفاییهنــرکمکمیکــردعالقهمنــدبود.
انقالباجتماعیبهخودیخودهدفنبود،بلکهوســیلهایبود
یربناییبرایبنانهادن  برایتحققبخشیدنبهانقالبهنریـــــز

عمارتی۳تازه.
چراچنینافتخاریبههنرمنداناعطاشد؟دراینجاستکه
گنراعالم دومینبخشنسبتمیانهنروجامعهمطرحمیشود.وا
میکندکه»هنرکمالبیانکنشنوعبشراست«]۵]،همیناست
ین کهاورابهاشــرفمخلوقاتبدلمیســازد،و»هنرحقیقیبرتر
یــای سنســیمونیها۴  آزادیاســت.«]۶]ایــنآهنگســازدررؤ
1. The Artwork of the Future
2. The absolute
3. Edifice 

Saint-Simonians؛اعضایجنبشــیاجتماعیـــسیاســیدرنیمٔهاول<   .۴
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یکبودکهباورداشتندروزیماشینانسانراازبندجانکندن شر
میرهاندوبارهاییازبنداینبیگاریهایطاقتفرســا،انســان
میتواندباشوروآزادی،توجهشرابهخلقهنریمعطوفسازد.
نیازینیستکههنر،چنانکهتعبیر دیگریازآموزۀ۱رمانتیکبرآن
بــود،درتقابــلبازندگیقرارگیرد،چراکههنراوجدســتاوردزندگی
است.»بلوغهنری«۲همسنگاستبا»منزلتآزادانسان.«]۷] 
هنگامیکهکاربههنربدلشود،کارگرانهنرمندمیشوندوبردگاِن
گنرپیشتربیانکرده یبایی.همانطورکــهوا صنعْتســازندگانز
بود:دیگرنیازینیســتجامعٔهآیندهدرخدمتهنرباشــد،چون
تمــامجانهاهنرمندانــهخواهندبود.هنربهالگویایدئالجامعه
بدلخواهدشــد.دیگردلیلیبرایســتودنهنرمندوجودنخواهد
داشت،چونهمههنرمندخواهندبودیابهبیاندقیقتر،جامعه
بهمثابــٔهیــککلواحــد،کــهآزادانــهتصمیمخواهدگرفــتتاهنر
چگونهبهحیاتخودادامهدهد،هیئتخالقرااختیارمیکند.
گر۳؟ »درآنصورتچهکسیهنرمندآیندهخواهدبود؟شاعر؟اجرا
یداینرادردوکلمهخالصه یسین؟یامجسمهساز؟ـــــبگذار موز
کنیم:»عامٔهمردم«۴. ]8].چونتنهاتالشیهمگانی۵میتوانست

>قرننوزدهمدرفرانســهکهازایدههایکنِتدِسنســیمونالهامگرفته
بودند.ـــم.

1. doctrine
2. artistic manhood
3. performer
4. the Folk [meaning "the people"]
5. common
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گنرآنرانقطٔهمقابل اینپروژهرادســتیافتنیکند.پروژهایکهوا
خودخواهیدرنظرگرفتهبودـــــیعنیهمانکمونیسمکهمانیفستش
یشانگلس۲منتشرکردند. یدر رایکسالقبلکارلمارکس۱وفر
پاناقوسمرگچنان  شکستانقالبهایسال۱8۴8درارو
یخ یایــیرابــهصــدادرآورد.پسازآن،دومیندورٔهمهمدرتار  رؤ
امرمطلقدنیوی۳آغازشد،از۱8۴8تاجنگجهانیاول،دورهای
یباییشناختیـــــازهم کهدرآندوراهـــــگروهیوفردی،سیاسیوز
گنر،امیددیدن  جداشــدند.برایشــارلبودلر۴ستایشگرپرشــوروا
نفــوذهنــربــرجهانتوهمــیبیشنبــود.ازطرفدیگــر،مارکسبه
یباییشــناختیافــرادبیاعتنــابــود.ایندومســیربهطرز تربیــتز
حیــرتآورینســبتبــهیکدیگربیتفــاوتبودنــد.باوجوداین،
هیچیــکقصــدنداشــتتــاازبرتــریبــردیگــریدســتبکشــد.
یخ وضعیتدوبارهدرقرنبیستمدگرگونشدوایندورهایازتار
استکهازاینپس،بادقتبیشتریبررسیخواهمکرد.جنبشی
یهداشــت،اماهــریکاز کــهدرآنبرهــٔهزمانــیپدیــدآمددوســو
گنریدرجهتخلق یههامیتوانــدفعلیتیافتنپــروژٔهوا اینســو
اثــرهنــریتامتوصیفشــود.پروژهایکهدرمقیــاسکالن،باکل

زندگیوجهاندرتناظربود.

1. Karl Marx
2. Friedrich Engels
3. earthly absolute
4. Charles Baudelaire




