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هدف اصلي پژوهش حاضر تحليل چالش هاي نظري منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر فردريک
جيمسون ميباشد .بدين منظور ابتدا زمينه فکري و اجتماعي تأثيرگذار در تئوري پست مدرن
جيسمون طرح ميگردد .سپس مفهوم منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر و چالشهاي نظريه وي با
توسل به معيارهاي سنجش معرفت اجتماعي (نقد دروني ،نقد بيروني ،اعتبار زماني ،وضعي ،محلي و
اعتبار کارکردي) تعقيب ميگردد .کوشش اين مقاله معطوف به يافتن پاسخ به اين پرسش اساسي
است که چالشهاي نظري منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر کدام است؟ در مسير يافتن پاسخ
علمي به سوال يادشده نتيجهاي که با بهرهگيري از روش اسنادي بهدست آمد؛ عبارت از اين است
که نظريه جيمسون به داليلي چون عدم توجه به تفاوتهاي فرهنگي ،فقدان تعميمپذيري ،عدم
توجه به مفهوم مقاومت و کنشگران ماهر ،انتزاعي بودن نقشههاي شناختي ،9تناقض ذاتي پيش
فرضهاي نظريه و ...فاقد قدرت تبيين کافي از منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر است.
منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر ،چالشهاي نظري ،اعتبار زماني.
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3- Cognitive maps

يکي از متفکراني مهمي که پيرامون پست مدرنيسم بحث کرده فردريک جيمسون ميباشد.
نامبرده منتقد ادبي و نظريه پرداز فرهنگ است که بهشيوه اقتصادي به تبيين عرصههاي
مختلف جامعه و تاريخ پرداخته و وضعيت پست مدرن را وضعيت جامعه سرمايهداري متأخر
چند مليتي يا مصرفي و متأخر ميداند .از ديدگاه وي ،پست مدرنيسم بايد به عنوان منطق
ويژه توليد فرهنگي سومين مرحله سرمايهداري فهميده شود (جيمسون.)933 :8338 ،8
نامبرده برخالف صاحبنظراني چون دريدا و ليوتار ،5پست مدرنيسم را ادامه مدرنيسم
ميداند .وي پديده هايي را که به تعبير پست مدرنيستها ،نشانههاي گسست و انقطاع از
مدرنيتهاند ،برعکس بهعنوان نشانههاي واقعيات زيربنايي سياسي -اقتصادياي ميداند که
تداوم مراحل قبلي سرمايهداري محسوب ميشوند ،وي نه تنها پديدههاي فرهنگي را به
سبک غيراقتصادي پست مدرنيسم بررسي نميکند ،بلکه به عقيده وي شاخص فرهنگ
پست مدرن ،جذب فرهنگ به وسيله سرمايه چند مليتي است (کهون.)209 :8911 ،
وي در کتاب پست مدرنيسم يا منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر بر اين نکته اساسي
تاکيد دارد که« مطمئن ترين راه براي فهم مفهوم پست مدرنيسم ،تالش براي فکر کردن به
آن به شيوه تاريخي است .آن هم در زمانهاي که در وهله نخست تاريخي انديشيدن فراموش
شده است» .به بيان ديگر ما براي پيداکردن معناي واقعي اکنون پست مدرنيسم بايد آن را
به گذشته ارتباط دهيم (جميسون .)81 :8938 ،از نظر وي ،پست مدرنيسم نيروي مسلط در
فرهنگ ما است .همانطور که سرمايهداري سعي دارد تمام نيروهاي توليد را تحت کنترل
خود در آورد ،همانطور نيز پست مدرنيسم سعي دارد تمام فرهنگ را تحت کنترل خود
درآورد .در واقع ،پست مدرنيسم ارتش فرهنگي سرمايهداري امروز است .نيرومندترين ابزار
سرمايهداري براي تسلط بر زندگي ما است و کامالً نيز موفق است .آنچه ما براي فهم هر
چه بيشتر پست مدرنيسم به آن محتاجيم ،پيوند پيچيدهاي ميان شيوه توليد در سرمايهداري
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متأخر و اشکال فرهنگ امروز است (چرانوس ،بيتا) 8.جيمسون بر اين باور است که پست
مدرنيسم بيان سرمايه داري متأخر در سطحي مبتي بر زيباشناختي است .همانطور که
سرمايهداري اين منطق اقتصادي را دارد ،منطقي فرهنگي نيز دارد؛ منطق فرهنگي سرمايهداري
متأخر آن چيزي است که پست مدرنسيم ميناميم (رابرتس .)821 :8911 ،از ديدگاه وي ،در
پست مدرنيسم نوعي تکهتکه شدن بهجاي تماميت مطرح است تا دوباره زنگي مردم را از
طريق رسانهها در فرآيند معروف به مصرف گرايي کنترل نمايند (گودرزي.)57987 :5781 ،
به هر تقدير ،هدف اصلي مقاله حاضر بررسي چالشهاي نظري ديدگاه فردريک جيمسون
مي باشد .در اين راستا ،سعي بر اين است که ضمن تشريح زمينه هاي فکري ،اجتماعي و
مفاهيم اصلي تئوري منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر نامبرده ،نظريه مزبور با معيارهاي
سنجش معرفت اجتماعي(اعبتار دروني ،بيروني ،اعتبار وضعي-گروهي ،اعتبار کارکردي و
روششناختي) مورد نقدعلمي قرار گيرد .بنابراين ،سواالت مقاله حاضر که به صورت نظري
نگاشته شده است؛ براين محورها دور ميزند که اوالً پست مدرنيسم بهمثابه يک پروسه
فرهنگي چه ارتباطي با مراحل سرمايهداري دارد؟ ثانياً در وضعيت پست مدرنيسم که تضعيف
تاريخمندي و روايتهاي محلي و خرد مطرح است؛ نگرش تاريخي و طرح روايتهاي کالن
مد نظر فردريک جيمسون با چه چالش هايي مواجه هستند؟

فردريک جيمسون در سال  8391در شهر کليولند اوهايو متولد شد .وي در حال حاضر استاد
ادبيات تطبيقي در دانشگاه دوک است و در آنجا به تدريس اشتغال دارد (خيمهدوز.)857 :8919 ،
نامبرده منتقد ادبي و نظريهپرداز فرهنگ است که بهشيوه اقتصادي به تبيين عرصههاي
مختلف جامعه و تاريخ پرداخته و وضعيت پست مدرن را وضعيت جامعه سرمايهداري متأخر
چند مليتي يا مصرفي و متأخر ميداند .از ديدگاه جيمسون ،پست مدرنيسم بايد بهعنوان
منطق ويژه توليد فرهنگي سومين مرحله سرمايهداري فهميده شود (جيمسون:8338 ،5
.)933
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به نظر نامبرده ،اگر در دوران مدرن ،فرهنگ در برخي حوزهها مثل هنر تا حدي داراي
استقالل از جهتدهي اقتصاد و سرمايه بود ،در وضعيت پست مدرن و در عصر سرمايهداري
متأخر ،اين استقالل نسبي نيز از ميان مي رود و فرهنگ کامالً جذب سرمايهداري از نوع
متأخر و معاصر آن ميشود (نوذري .)511 :8903 ،به هر حال ،براي هر بحث مفصلي درباره
متون جيمسون بايد به بافتهايي که اين متون در آن توليد شدهاند ،توجه کرد .اين امر در
آثار جيمسون اهميت ويژهاي دارد ،زيرا او از سنتهاي پيچيده بسياري بهره ميبرد .جريانهاي
تأ ثيرگذار بر افکار جيمسون عبارتند از مارکسيسم ،روانکاوي و پساساختارگرايي .نامبرده ،در
طول زندگي حرفهاي خود بر گفتمانها ،شيوههاي تفکر و رايج در جهان انگليسي و روشهاي
اروپاي قارهاي تکيه کرده است تا بديلهايي را به جاي ادبيات کسل کننده و نظريه هاي
فرهنگي مسلط در اياالت متحده ارائه کند (کلنر .) 33-31 :8919 ،وي تحت تأثير انديشههاي
مارکسيستي (در رابطه با تنگناهاي امريکاي شمالي اواخر دهه  )8317مطرح مينمايد که
آنچه الزم بود ،شکلي از مارکسيسم بوده است که درخور مقتضيات سرمايهداري پسا صنعتي
و انحصاري باشد ،يعني روزگاري که درآن کااليي شدن شدت يافته و ناپيدايي طبقه
اجتماعي و چند پارگي روزافزون تجربه اصالت وجودي پوشيده مانده است (ترنر و اليوت،
 .)180 :8937انديشه نئو مارکسيستي جيمسون با تأکيدي که برآگاهي اجتماعي و تاريخي
دارد ،از يک طرف تحت تأثير فلسفه هگل 8و به لحاظ توجه به واقعگرايي به انديشه گئورگ
لوکاچ 5درباره ادبيات و از طرف ديگر به روانکاوي و آموزههاي فرويد وابسته است (خيمهدوز،
.)857 :8919
همچنين طبق ديدگاه ايگلتن ،مارکسيسم جيمسون بهشدت متأثر از «شي وارگي»
لوکاچ ،روايت آدرنو از ديالکتيک و بدگماني وي به «کااليي شدن» و نيز دلبستگي هگلي
به کليت است (رابرتس .)11 :8911 ،از نظر وي ،شي وارگي معناي کليت را در جامعه از بين
ميبرد و درک ما را از کل جهاني که در آن زندگي ميکنيم؛ قطعه قطعه ميکند (رابرتس،
 .)20-22 :8911تجربه سياسي و نظري جيمسون نشانه از دو رويداد مربوط به هم دارد،
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پيامدهاي مک کارتيسم 8و ديگري ظهور جنبش چب نو.کلنر 5مينويسد؛ اگر کسي آثار
جيمسون را از لحاظ بافتي  -متني مطالعه کند «با يک منتقد جوان ادبي روبهرو ميشود که
با مطالعاتي که در دهه  8327در اروپا کرده و در اثر جنبشهاي دهه  ،8317بنيادانديش
شده است و براي راهحل تنگناهاي نظري و سياسي خود به مارکسيسم روي آورده است
(ترنر و اليوت.)181 :8937 ،
در اينجا بايد به اين نکته بپردازيم که انديشههاي فرويد 9از جمله ناخودآگاه و مکانيزم
سرکوب نيز بر پروژه جيمسون تأثير گذاشته است .در اين راستا ،وي با الهام از فرويد چنين
ادامه ميدهد که بيماران بهرغم تمام عاليم عصبي يا روانتني اغلب پافشاري ميکنند که
بيمار نيستند و مشکالت خود را انکار ميکنند .از ديدگاه جيمسون ،اين توصيفي از جامعه به
طور کلي است .سرمايهداري بهرغم سلسلهاي از عاليم روشن آسيبشناختي (فقر گسترده،
ستم ،سيه روزي) اين عاليم را انکار ميکند (رابرتسن .)12 :8911،جيمسون همچنين متأثر
از امر واقعي الکان 1چنين مطرح ميکند که مراحل گذار از تاريخ سرمايهداري را در دويست
سال گذشته ،همان «امر واقعي» تعيينکننده اشکال ادبيات و فرهنگ است (رابرتس:8911 ،
.)32-31

جيمسون بر اين باور است که تحليل پسامدرنيسم به روشن شدن مفهوم شيوه توليد کمک
ميکند .در اين زمينه تا حد زيادي وامدار بودريار 2و نيز نظريهپردازاني نظير مارکوزه ،1مک
لوهان ،0هانري لوفور ،1موقعيتگرايان ،سالينز و ...است .کتاب سرمايهداري پسين به قلم
ارنست مندل 3براي نخستين بار بهطور مفيدي از ديدگاه مارکسي به نظريهپردازي درباره
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مرحله سوم سرمايهداري پرداخت و اين چيزي بود که انديشههاي وي را در زمينه
«پسامدرنيسم» ممکن ساخت .انديشههايي که بايد به مثابه تالش در نظريهسازي منطق
خاص توليد فرهنگي سومين مرحله استنباط شود و نه يک نقد فرهنگي مثله شده ديگر.
همگان توجه کردهاند که نگرش جيمسون به پسامدرنيسم ،يک نگرش تماميت ساز است
(پارسا.)11-10 :8900 ،
جيمسون متأثر از ديدگاه ميک 8چنين مطرح ميکند که يک روايت تاريخي براي امکان
فکرکردن به سرمايه داري و آن را به مثابه يک نظام تلقي کردن الزم بود ،هم زمان بودن
يا نبودن تغييري در اصل قضيه ايجاد نميکرد :موضع جيمسون نيز در رابطه با آن «مرحله»
يا لحظه سرمايهداري همين است و اين بازتاب منطق فرهنگي چيزي است که امروزه بعضي
از ما به نام «پسامدرنيسم» ميشناسيم (پارسا .)21 :8900 ،اگر لحظه ي پسامدرن منطق
فرهنگي سومين مرحله بسط يافته سرمايهداري کالسيک تلقي گردد ،از بسياري جهات بيان
نابتر و همگنتر اين مرحله اخير است که از طريق استعمار و جذب آنها به ياري شکل
کااليي بسياري از حوزههاي بسته باقيمانده تفاوتهاي اجتماعي -اقتصادي ماقبل خود را از
بين برده است .بنابراين ،نادرست نيست که بگوييم محو شدن درک تاريخي و بهطور اخص
مقاومت مان در برابر مفهومهاي جهانيسازي يا تماميتسازي ،نظير خود شيوه توليد ،دقيقا
جزء کارکردهاي جهان شمول شدن و جهاني شدن سرمايه است (پارسا.)11-19 :8900 ،
وي در رابطه با مراحل سرمايهداري از نظر ارنست مندل پيروي ميکند که سه گسست
بنيادي يا جهش بزرگ را برميشمارد :به طوري که توليد ماشين موتور بخار پس از سال
 ،8111توليد ماشيني موتور الکتريکي و احتراقي پس از دهه  8317و توليد ماشيني ابزارهاي
الکترونيکي و هستهاي پس از دهه  ،8317سه انقالب عمومي در تکنولوژي است که بر اثر
شيوه توليد سرمايهداري پس از انقالب صنعتي اواخر قرن هيچدهم به وقوع پيوسته است .از
نظر او سه مرحله اساسي در سرمايهداري وجود داشته که هر يک نمايانگر گسترشي جدلي
نسبت به دوره ماقبل خود است .اين سه مرحله عبارتاند از  .8سرمايهداري بازاري.5 ،
سرمايـهداري انحصاري يا مرحله امپرياليسم و دوران ما که بـه غلط فـراصنعتي خوانـده
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ميشود ،اما شايد بهتر است آن را دوره سرمايهداري چندمليتي بخوانيم .دخالت مندل در بحث
فراصنعتي با اين نظر عجين است که سرمايهداري مصرفي يا چند مليتي يا متأخر ،بسيار
فراتر از ناسازگاري با تحليل عظيم قرن نوزدهمي مارکس ،خالصترين شکل سرمايهداري
است که تاکنون بهوجود آمده است ،اين نفوذ شگفتانگيز سرمايهداري است در قلمروهايي
که تاکنون کااليي نشده است .به هر حال طرح سهگانه مندل ،منبع الهام و مويد دوره بندي
فرهنگي جيمسون به مراحل رئاليسم ،مدرنيسم و پست مدرنيسم است (محمدي و همکاران،
.)11-11 :8911
از نظر جيمسون ،فرهنگ پست مدرنيسم ،رابطه تنگاتنگي با تغييرات خاص تکنولوژيکي،
اقتصادي و سياسي دارد .نامبرده با وام گرفتن برخي از مضامين از نظريهپردازاني مثل دانيل
بل 8و ارنست مندل در مورد جامعه پساصنعتي ميگويد که پست مدرنيسم منطق فرهنگي
مرحله کنوني توسعه سرمايهداري است و خاطرنشان ميسازد که هرچه در چارچوب آن
ساخته شود ،ذاتاً پست مدرنيسم خواهد بود .اگرچه زمان انتقال به اين منطق تاريخ مشخصي
اين
ندارد ،اما جيمسون تغييرات کلي زير را پيشنهاد کرده است .الف)
مرحله که در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم رخ داد ،براساس رشد صنعتي در درون هر کشور
شکل گرفت و ويژگي آن ،رشد "انسان خودساخته" بود (مثل مالک کارخانه يا سرمايهدار
اين مرحله که از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن
متمکن) ب)
بيستم روي داد ،همان مرحله به اصطالح امپرياليستي است که سرمايهداري درآن ايجاد
بازارهاي بيشتر خارجي براي توليد و مصرف کاال بهره برد ،ملتهاي مستعمره (ملتهاي
اين
جهان سوم) به خاطر کار ارزان و مواد خام استثمار شدند .ج)
مرحله به سرمايهداري "مصرف" يا "متأخر" نيز مشهور است ،يعني وضعيت کنوني که در
آن شاهد رشد يک بازار بينالمللي در تصاوير و اطالعات هستيم .جيمسون اين مرحله را
دنياي شبکههاي ارتباطي جهاني و شبکههاي رسانهاي گسترده که در سراسر قارهها پراکنده
شدهاند ،مينامد .در چنين وضعيتي ،بازنماييها و دادهها به کااليي تبديل ميشوند که به
شکل الکترنيک در شبکههاي مجازي مبادله ميشوند و از مرزها ميگذرند و به مثابه يک
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شبکه گسترده متشکل از شرکتهاي تجاري چند مليتي که قدرتي بهمراتب پيش از تک
تک دولتها دارند ،عمل ميکنند .جيمسون از همساني و نيز از اين بيمناک است که
سرمايهداري متأخر دنيا را به شکل يک سيستم يکپارچه درآورد و تفاوتهاي فردي و
فرهنگي را بياثر کند (وارد .)111-112 :8913 ،از ديدگاه جيمسون ،پست مدرنيسم منطق
جامعه اي است که نياز به قناعت ديگر کافي نيست .آن جامعهاي است که براي تأمين نياز
به مصرف انبوه تحريک ميشود که اين پديده خودش يک کنش نمادين ميباشد
(آرکاراپرزرتيکول.)37 :5773 ،8
وي معتقد است که اين دگرگونيهاي ساختار اقتصادي ،در دگرگونيهاي فرهنگي
بازتاب شدهاند .براي همين است که جيمسون فرهنگ واقع گرايانه را به سرمايهداري
بازاري ،فرهنگ نوگرايانه را به سرمايهداري انحصاري و فرهنگ پست مدرنيسم را به
سرمايهداري چند مليتي ،نسبت ميدهد .به هر حال ،جيمسون سخت کوشيده است تا از يک
چنين بحث عاميانهاي پرهيز کند .لذا رابطه پيچيدهتري را ميان اقتصاد و فرهنگ توصيف
کرده است (ريتزر .)187 :8900 ،وي معتقد است که ما بايد تقابل و تضاد فرهنگ نخبه و
توده را بازنگري کنيم و در وضعيت پست مدرنيسسم رابطه فرهنگ نخبه و توده را به
صورت وابسته و مرتبط به هم يا ديالکتيکي در نظر بگيريم (مکوسکي ،بيتا .)999 :وي
جامعه پست مدرن را جامعهاي توصيف ميکند که فرهنگ به محصول تبديل شده است .در
ديدگاه جيمسون ،يکي از ويژگيهاي اصلي پست مدرنيسم اين است که مرزهاي بين
فرهنگ واال و فرهنگ توده و تجاري از بين رفته است (اوبيس .)2 :5781 ،5در واقع،
مطالعات جيمسون در باب پستمدرنيزم نتيجه منطقي طرح نظري او است .جيمسون در
کتاب پستمدرنيزم يا منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر ( )8338که مطالعات اوايل دهه
 8317او را شامل ميشود؛ با تکيه بر تئوري مارکسيستي سرمايهداري ،پستمدرنيسم را به
منزله «تسلط فرهنگي» جديد تفسير کرده و با تکيه بر سبک نئومارکسيستي از مراحل
توسعه سرمايهداري -فرهنگ پستمدرن را در چارچوب نظريهاي از مراحل جامعه قرار
ميدهد و معتقد است که پستمدرنيزم بخشي از يک مرحله جديد در سرمايهداري است .به
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نظر جيمسون تحليل ما از وضعيت پست مدرنيسم وابسته به سرمايهداري آمريکايي در
مقياس جهاني است (اندرز8و جيمسون .(3 :8331 ،از نگاه وي ،فرهنگ پست مدرن جهاني
و در حين حال آمريکايي ،بياني دروني و روبنايي موج کامل و جديدي از سلطه نظامي و
اقتصادي آمريکا در سراسر جهان است ،به اين معنا ،همانگونه که در سراسرتاريخ طبقاتي
بوده ،زيرنهاد فرهنگ خون ،شکنجه ،مرگ و وحشت است (کهون.)201 :8911 ،
از ديدگاه وي ،سرمايهداري که اکنون در آخرين مرحلهاش به سر ميبرد ،همچنان
ويژگي مسلط بر جهان امروز است ،ولي منطق فرهنگي سرمايهداري ممکن است تغيير کرده
باشد ،اما ساختار مسلط اقتصادي آن همچنان با صورتهاي پيشين سرمايهداري پيوستگي
دارد .وانگهي ،سرمايهداري براي آن که به ابقاي خود کمک کند ،همچنان به روش قديمي
مطرح کردن يک منطق فرهنگي تازهاي ادامه ميدهد (ريتزر.)171 :8901 ،
به اعتقاد وي ،پستمدرنيستهايي که در حوزه هاي هنر ،ادبيات و فرهنگ عمومي
مطرحاند ،زاييده تحوالتي هستند که در طي نيمه دوم قرن بيستم در نظام سرمايهداري
حادث شدهاند .به يک معنا ،به موجب تحليل مارکسيستي از جامعه ،روساختهاي فرهنگي
پست مدرنيسم در عصر پست مدرنيته سرمايهداري متأخر ،تابع شالوده اقتصادي جامعه است.
اگر بخواهيم باز هم سادهتر بگوييم ،همزمان با توسعه نظام اقتصادي غرب ،فرهنگ جوامع
غربي متحول شدند (مالپاس.)897 :8911 ،
وي تصريح کرده است که سرمايهداري متأخر طبيعت و ناخودآگاه را کامالً استعمار کرده
است .هر چيزي که براي ما اهميت دارد در قلمرو کامالً مادي فرهنگ کااليي ادغام شده
است .بهنظر نميرسد چيزي بتواند خارج از اين قلمرو وجود داشته باشد .از ديدگاه وي،
جامعه ما بدون هيچگونه تالشي سکوالر شده است با اين همه عروج بنيادگرايان در عصر
پست مدرنيسم شگفتانگيز بهنظر ميرسد (وليزاده .)13 :8937 ،کل پروژه منتقد فرهنگ
سرمايهداري متأخر با انگيزه احياي اعتبار روششناختي -تبييي مارکسيستي همراه است.
جيمسون معتقد است که اين توصيف از جامعه سرمايهداري متأخر ،با مفهوم صنعت فرهنگ
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در ادبيات مکتب فرانکفورت و رسوخ بتوارگي کاال در ذهن و روان انسان مدرن کام ً
ال
همخواني دارد .با وجود اين وي ،بر خالف مندل ،مفاهيم و ابزارهاي کالسيک تحليل
مارکسيستي را به کلي قابل تطبيق با وضعيت پست مدرنيسم نميداند .براي مثال نامبرده،
نظريه ارزش کار را براي تشريح کاالهاي فرهنگي و اطالعاتي کافي نميداند .همچنين از
لحاظ روششناختي ،وي تحليل مبتني بر کميت ،بر حسب واحد کار فيزيکي را با ماهيت کار
فکري و کارهاي غيرمادي همچون بيتهاي اطالعاتي يا محصوالت رسانهاي و سرگرميهاي
فکري ناسازگار ميداند .شيوه توليد نيز يکي از مفاهيم سنتي رهيافت مارکسيستي است که
جيمسون معتقد است بايد براي تشريح حوزه توليد در سرمايهداري متأخر بازانديشي شود.
البته وي هم چنان شيوه توليد را يکي از مقولههاي بنيادين تحليل اجتماعي مارکسيستي
براي رازگشايي از پيچيدگيهاي جامعه معاصر ميداند اما آن را بر اساس فرهنگ تعريف
ميکند تا بتواند نظام انباشت مبتني بر علم و اطالعات را تحليل کند .در ديدگاه جيمسون در
سرمايهداري متأخر نه با پايان توليد بلکه با عجين شدن دانش– فرهنگ -توليد سروکار
داريم و مفاهيمي چون ارزش يا شيوه توليد نيز بايد به اين اعتبار تکميل شوند (عبدالهي قوام
و نجفزاده.)17 :8911 ،
جيمسون تحوالت فرهنگي اين عصر را هم در طول تحوالت اقتصادي تبيين ميکند.
مثالً يک شکل شدن شرايط زندگي در نقاط مختلف جهان ،نوع پوشاک و خوراک مشابه
مردم جهان (پديدهاي که پيش از اين چنين نمودي نداشت) بهتبع محصوالت همان
شرکتهاي عظيم چند مليتي تفسير ميشود .به وجود آمدن تغييرات در ساختار اقتصادي
ارتباطي جامعه ،با تحوالت در زمينه استفاده از تصاوير براي جذب مصرفکنندگان توام شده
و آن چه را جيمسون اصول زيباشناسي(هنري) جديد پست مدرن ميخواند ،بهوجود آورده
است (مالپاس.)899 :8911 ،
در وضعيت پست مدرنيسم ،فرهنگ گسترش عظيمي در قلمرو اجتماعيمان داشته
است ،تا بدان جا که ميتوان گفت همه چيز در زندگي اجتماعيمان ،از ارزش اقتصادي و
قدرت گرفته تا عملکردها و حتي در ساختار روان ،به معناي اصيل و هنوز نظريهپردازي
نشده ،خصلت فرهنگي پيدا کردهاند (ريتزر .)188 :8901 ،بهزعم جيمسون ،فقط در پرتو
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نوعي درک از منطق فرهنگي غالب يا هنجار مسلط است که ميتوان تفاوت حقيقي را
اندازه گيري و تعيين کرد .با اين حال ،پست مدرن ميدان نيرويي است که در آن انواع
بسيارگوناگون جنبشهاي فرهنگي بايد راهشان را بگشايند .اگر به معنايي کلي از يک سلطه
فرهنگي دست نيابيم ،در اين صورت ،به تلقي تاريخ کنوني بهعنوان ناهمگوني محض،
تفاوت اتفاقي و همزيستي دستهاي از نيروهاي متمايز که کارآييشان غيرقابل تعيين است؛
در ميغلتيم .هدف از اين تحليل ،طرحريزي مفهومي از يک هنجار فرهنگي جديد و منتظم
و بازتوليد آن است تا با کفايت بيشتري بر موثرترين صور هر سياست فرهنگي ريشهاي
امروز پرتو افکند (کهون .) 200 :8911 ،ويژگيهاي مقوم پست مدرنيسم از جيمسون عبارت
است از:
 -8نوعي سطحي بودن و فقدان عمق که در نظريههاي معاصر و در کل فرهنگ
تصويري و تخيلي نوين تداوم دارد .پست مدرنيسم با سطحي بودن و فقدان عمق مشخص
مي شود .فرآورده هاي فرهنگي اين جامعه به تصاوير سطحي قناعت ميکنند و به عمق
معناي مسلط بر اين تصويرها کاري ندارند (ريتزر.)188 :8902 ،
 -5تضعيف تاريخمندي خواه در تاريخ عمومي و خواه در حوزه اشکال نوين زمانبندي
شخصي.
 -9نوع کاال جديدي از بسترهاي عاطفي يا شدتها :تبديل شدن زندگي اجتماعي به
جرياني مبادلهپذير از کاالها که همه چيز درآن به حراج گذاشته ميشود ،سبب از بين رفتن
واقعيت ميشود و وضعيتي را پديد ميآورد که توامان هراسانگيز و وجدآور است .ديگر ما
چيزي بيش از مجموع خريدهاي خود نيستيم و احساسي که با اين امر همراه ميشود «شور
و شوق زائدالوصف» از تجربهاي سرشار از «بار عاطفي مرموز» است (مالپاس.)891 :8911 ،
 -1روابط عميق و بنياني همه مواد فوق با نوعي تکنولوژي کاال جديد ،به منزله
ويژگي تعيينکننده نظام اقتصادي جهاني کامالً نوين .تکنولوژي نمايانگر جهشهاي پست
مدرنيستي در تجربه ملموس فضاي نوين و تأثير آن بر رسالت هنر سياسي در فضاي جهاني
تازه و گمراهکننده ناشي از سرمايه چندمليتي و اخير است (عبدالهيقوام و نجفزاده.)8911 ،

افسونکنندگي و هيپنوتيزمکنندگي تکنولوژي جامعه معاصر چندان بهواسطه خود آن
نيست ،بلکه به اين علت است که بهنظر ميرسد اين تکنولوژي نوعي عالمت اختصاري گويا
و ممتاز براي درک شبکهاي از قدرت و کنترل عرضه ميکند که درک آن براي اذهان و
تخليات ما بازهم دشوارتر است؛ اين شبکه همان کل شبکه جهاني مرکززدايي شده مرحله
سوم خود سرمايه است (کهون .)125 :8911 ،همچنين جيمسون ،پست مدرنيسم را بر مبناي
تحولي که در رابطه ما با فضا ايجاد کرده است توصيف ميکند .او با اشاره به ديدارش از
هتل بوناونچر 8در لس آنجلس ،که طراح آن جان پورتمن بوده است ،اين نکته را خاطر
نشان مي کند که پست مدرنيسم تجربه ما را از فضا تغيير ميدهد (وارد.)511 :8919 ،
يکي از نکاتي که وي در مورد اين هتل يادآور ميشود ،اين است که انسان در سرسراي
آن نمي داند که در کجا قرار گرفته است .سرسراي اين هتل نمونه همان چيزي است که
جيمسون آن را فرامکان 5مينامد ،حوزهاي در آن ،مفاهيم دوره نوين درباره مکان ،کمکي در
جهت يابي به ما نميکند .نکته اصلي اين است که ،در اين هتل جهتيابي براي مهمانان در
سرسراي هتل کار دشواري است .همين موقعيت در سراسري هتل بوناونچر ،ناتواني ما در
پيدا کردن جايگاه مان در اقتصاد چندمليتي و انفجار فرهنگي سرمايهداري اخير را به گونه
استعاري نشان ميدهد .وي تصويري از پست مدرنيسم را نشان ميدهد که درآن ،آدمها
دستخوش حوادث نظام سرمايهداري چندمليتياند و از درک اين نظام و فرهنگي که در آن
زندگي ميکنند ،ناتوانند (ريتزر.)181 :8901 ،
وي هتل بوناونچر را نماد عصر پست مدرنيسم ميداند -بهدليل نحوه ترکيب تصاوير و
تجارب متفاوت ،متعدد ،موقت و بيش از حد مهيج در يک فضاي بدون عمق .جيمسون ميگويد
اين فضاي عجيب و غريب ميتواند بر شما مسلط شود و اين احساس را در شما بهوجود
مـيآورد که منفعل شدهايد و اعتراضي نميکنيد (وارد .)510 :8919 ،جيمسون استدالل
ميکند که مقولههاي مکان و نه زمان ،هستند که به نحو فزايندهاي بر زندگي روزانه و
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تجربههاي ما مسلط ميشوند و همچنين ذهن و قدرت تخيل ما بسيار دشوار است که «کل
شبکه جهاني نامتمرکز مرحله سوم سرمايهداري» را درک کند (اسمارت.)515 :8913 ،
به يک معنا ،انسانها در وضعيت پست مدرنيسم مثل آن هتل (بوناونچر) از پيدا کردن
جايگاهشان در اقتصاد چند مليتي ناتوانند .وي نميخواهد اين مسئله را حل نشده باقي گذارد
و خواستار آن است که براي مسئله زندگي کردن در يک جامعه مابعد نوين (پست مدرنيسم)
يک راهحل جزئي پيدا کند .به گفته او ،آنچه که ما به آن نياز داريم؛ نقشههاي شناختي براي
پيداکردن راهمان است .اما اين نقشهها همان نقشههاي قديمي نيستند و نميتوانند باشند .او
انتظار گشايش شيوه نو و تصورناپذيري از بازنمود است که بر اثر آن ،بتوانيم موقعيت مان را
به عنوان شناساهاي فردي و جمعي دوباره پيدا کنيم و ظرفيت کنش و مبارزه را به خاطر
سردرگميهاي مکاني و اجتماعيمان از دست دادهايم؛ دوباره بهدست آوريم .صورت سياسي
نوگرايي ،اگر وجود داشته باشد ،وظيفه اش ابداع و طرح يک نقشه شناختي جهاني در سطح
اجتماعي و مکاني است .اين نقشههاي شناختي را ميتوان از منابع گوناگون بدست آورد،
مانند نظريهپردازان اجتماعي ،داستان نويسان و آدمهايي که بر يک مبناي روزانه ميتوانند
مکانهايشان را ترسيم کنند .البته براي جيمسون نقشهها فينفسه هدف نيستند ،بلکه آنها
را بايد بهعنوان مبنايي براي کنش سياسي ريشهاي در جامعه پستمدرنيسم به کار برد
(ريتزر .)182-181 :8901 ،به يک معنا ،در نگاه جيمسون طراحي نقشههاي شناختي راهي
است براي کشف دوباره آگاهي طبقاتي بازيابي امکان مقاومت و مبارزه و سرانجام يوتوبياي
سوسياليسم اينترناسيونال (جيمسون ،8903 ،به نقل از عبدالعلي قوام و نجفزاده.)8911 ،

در نقد منطق دروني نظريه ،ميزان انسجام و سازگاري منطقي گزارههاي نظريه مورد توجه
قرار ميگيرد .در معيار ياد شده محقق در پي پاسخ به اين سوال است که آيا جز به جزء
گزارههاي يک نظريه مرتبط به هم هستند يا نه؟ به يک معنا يک نظريه استاندارد نظريهاي
است که بين گزارههاي آن سازگاري منطقي وجود داشته باشد و مقدمات يک نظريه با نتايج

آن همسو باشد .در اين معيار مطرح ميشود که آيا انتظاري در حقيقت نظريه برايش
طراحي شده توانسته است به نحو جامع و ماع برآورده کند؟ آيا گزارهها با بديهيات عقلي در
تعارض هستند يا نه (قريشي و همکاران.)13 :8932 ،
در اين لحظه از پژوهش در خصوص ميزان اهتمام تئوري منطق فرهنگي سرمايه داري
متأخر فرديک جيمسون به معيار منطق دروني داوري مي شود.

 جيمسون در منطق فرهنگي سرمايه داري متأخر معتقد است که بر اساس روشديالکتيک بايستي به فاجعه و پيشرفت سرمايهداري عنايت ورزيم .در حالي که آنچه که از
محتواي تئوري جيمسون برميآيد توجه به اين نکته است که وي به پيامدهاي مثبت،
امکانهاي دموکراسي و وجوه رهاييبخش سرمايهداري متأخر توجه نکرده است.
 جيمسون در منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر معتقد است که يکي از ويژگيهايپست مدرنيسم مرگ سوژه است .بر اين اساس صراحتاً از سوژه انساني تصويري منفعل به
دست ميدهد .با وجود اين در ديدگاه جيمسون در کنار عناصر مارکسيستي چون شيوه توليد،
مفهوم انقالب نيز جايگاه مقدسي دارد .حال سوالي که مطرح ميشود اين است که سوژه
منفعل و نامتمرکز پست مدرنيسم مدنظر جيمسون ،چگونه و از طريق چه مکانيسمهايي
نقشههاي شناختي را ترسيم و به آگاهي طبقاتي جهاني مي رسد.
 با کندوکاو در البهالي نوشتههاي جيمسون ميتوان پي برد که وي سوداي تحققسوسياليسم جهاني و دگرگوني تمام عيار را در سرداشت .اما در تئوري جيمسون به هيچوجه
معلوم نيست که اين دگرگوني چه معنايي دارد و شامل چه عناصري است .وي معلوم نميکند
که مبارزات گوناگون محلي و منافع پراکنده و متکثر جنبشهاي اجتماعي و نيروهاي
سياسي با کدام سازوکار ميتوانند در پروژه واحد متحد شوند.
 ديدگاه جيمسون در خصوص مقطع تاريخي پيدايش پست مدرنيسم ابهامآميزاست .وي در جايي پيدايش مرحله نويني از شيوه توليد سرمايهداري پس از جنگ جهاني
دوم را لحظه ظهور پست مدرنيسم معرفي ميکند و در جايي نيز اوايل دهه  8317را سرآغاز
ميپندارد.

...

 در نقد جيمسون اسمارت بر اين نکته تأکيد کرده که در غياب هرگونه مالحظهايدرباره محتواي احتمالي مقوله نامعين سوسياليسم در متن و زمينه پست مدرنيسم ،سخن
گفتن از دگرگوني تمام عيار جامعه صرفاً شعاري توخالي است (اسمارت.)8919 ،
 جيمسون معتقد است که بهترين معيار براي بررسي پست مدرنيسم نگرشتاريخي و اعتقاد به دورهبندي و توجه به روايتهاي کالن است و از طرف ديگر وي ويژگي
مقوم پست مدرنيسم تضعيف شدن تاريخ ميداند و اين دو با هم تعارض ذاتي دارند.
 از نگاه جيمسون ،سرمايهداري متأخر خود نوعي مرحله انتقالي است .رژيم کنونيدوره گذار ميان دو مرحله سرمايهداري است که اشکال اوليه اقتصاد ،از جمله اشکال قديمي
ترکار و نهادها و مفاهيم سنتي و سازماني آن در فرآيند تجديد ساختار در مقياس جهاني قرار
ميگيرند .از دل اين آشوب پرتشنج سازمان هنوز نامعلوم پرولتارياي نوين بينالمللي پديدار
خواهد شـد .جيمسون معتقد است که هـنوز در خالل بين دو موج بلـند هستيم و کسي
نميداند تا کي در اين جا باقي خواهيم ماند .بر اين اساس ،رويکرد جيمسون به پست
مدرنيسم تا حد زيادي سياست راديکال را ناممکن ميسازد (عبدالعيقوام و نجفزاده.)8911 ،
 جيمسون بر اين باور است که ما بايد تقابل و تضاد فرهنگ نخبه و توده رابازنگري کنيم اين درحالي است که دشوار آثار جيمسون مبين اعتقاد وي به تمايز و تقابل
بين فرهنگ عامه و نخبه است .دشواري سبک جيمسون را ميتوان شيوهاي ديد براي پس
زدن نافرهيختگان و طبقه کارگر و سخن گفتن با کساني که تحصيالت پرهزينهاي دارند
(تحصيالتي که صنعت سودآور جيمسون به فروش آن ادامه ميدهد) که آنان را قادر به فهم
اين سبک ميسازد .در واقع ،ما درست همانطوري که در نظام سرمايهداري ترغيب ميشويم
تا بهدليل پولي که در ازاي اموالمان پرداختهايم براي آنها ارزش قائل شويم ،اينجا نيز
ممکن است ،ترغيب ميشويم بهدليل پرداخت هزاران دالر بابت آموزشي که ما را قادر به
درک دشواري نوشتههاي جيمسون کرده است ،آنها را ارزشمند بدانيم (رابرتس:8911 ،
 .)81-80بنابراين چنين رويکردي با قلمروزدايي جيمسون در وضعيت پست مدرنيسم
تعارض اساسي دارد.
 دشـواري جيمسون زماني آشکار ميشود که هم بهعنوان منتقد فرهنگي ظاهرميشود (جهان نقد فرهنگ ،جهاني باز و نامتعين است) و هم دلبسته مباني ايدئولوژيک خود

است که بيان گر حضور در جهاني است که به لحاظ تاريخي بسته و متعين است و ميتوان
انتهاي آن را ديد و برايش برنامهريزي کرد.
 جيمسون متأثر از تفکر مارکسيستي به تقدم ساختار اقتصادي نسبت به اشکالفرهنگي بهعنوان يک پيشفرض باور دارد و در مرحله ديگر از پست مدرنيسم بهعنوان غالب
فرهنگي ياد ميکند .جيمسون بايد مشخص کند که آيا پيشفرض او و ساير همفکرانش
يک پيشفرض فيزيکاليستي است که نهايتا مورد ذهني را به يک مورد فيزيکي تحويل
ميکند و يا اينکه معتقد به تأثير علي پديده ذهني در پديده فيزيکي است .ديدگاه
ايدئولوژيک جيمسون مبتني بر پيش فرض ماترياليسي تحويل پديده ذهني به پديده فيزيکي
است (فيزيکاليسم) .ولي تحليل عقالني جيمسون در تبين تاثير ديالکتيکي فرهنگ بر اقتصاد
و تشويق به رسيدن به خود آگاهي سياسي و طبقاتي بهويژه براي مبارزه با توطئههاي
سرمايهداري در سومين مرحله رشد خود از طريق رسانه بيانگر باور وي به پيشفرض
ديگري است که به تاثير پديده ذهني در پديده فيزيکي مربوط ميشود (اصل عليت ذهني.)8
تناقض موجود در آراء جيمسون حاصل بکارگيري آراء و باورهاي ايدئولوژيک (ماترياليستي)
خود همزمان با استداللهاي تحليلي و منطقي است که بهدليل جمعناپذيري اين دو؛ مولد
تناقضات فکري است.
 از يک طرف ،جيمسون معتقد است که وضعيتهاي پست مدرنيسم بيش از حدعظيم و پيچيده هستند و آنقدر در زندگي روزمره آميختهاند که نميتوانيم آنها را بفهميم.
از طرف ديگر ،او اين پيچيدگي را به يک نظام واحد قدرتمند که به نظر او ميتواند هر
چيزي را تبيين کنند تقليل ميدهد (وارد.)510 :8919 ،
 جيمسون در تحليل وضعيت پست مدرنيسم از مرگ مذهب ياد ميکند و در جايديگر ظهور بنيادگرايي مذهبي را سازگار با مفروضات پست مدرنيسم تلقي ميکند.

در اين معيار ،نظريه استاندارد و معتبر نظريهاي است که در مواجه و آرمون با واقعيتهاي
1 Causation mental

...

تجربي ،سربلند بيرون بيايد .يعني محتوا و گزارههاي نظريه سازگار با واقعيتهاي تجربي
بوده و امکان تعميم يافتههاي نظريه به موقعيتهاي مشابه وجود داشته باشد.
 با واکاري نظريه جيمسون ميتوان اذعان نمود که نقشههاي شناختي جيمسونيک راهکار خيالي و نه عملي براي خروج از مخمصههاي پست مدرنيسم است.
 جيمسون خود را متعهد به منطق مارکسيستي آگاهي طبقاتي جهاني ميداند.نقشهپردازي شناختي جيمسون تجويز سياسي براي سوياليسم بينالمللي است .اين درحالي
است که جهاني شدن سرمايهداري (برونسپاري مشاغل به کارخانههاي بيگاريکش ،غيرقانوني
کردن اتحاديههاي کارگري توسط سياستهاي دولتي نئوليبرال و پراکندگي بينالمللي توليد)
ضرورتاً با ظهور نوعي آگاهي طبقاتي انقالبي چندمليتي همراه نبوده است.
 بهزعم نگارنده نظريه جيمسون در رابطه با منطق فرهنگي سرمايهداري متأخرقابل تعميم به کل جهان نميباشد .چراکه وي با بررسي چيزهاي منفرد مثل يک هتل ،يک
تابلوي نقاشي اندي وارهول و )...نتايج ان را به نظامهاي اجتماعي گسترده تسري ميدهد
که اين نوع نسخهپيچي اعتبار بيروني تئوري وي را با چالش مواجه ميسازد .براي نمونه
وي با بررسي هتل بوناونچر و احساس گمگشتگي در فضاي هتل به کل دنيا اين نسخه را
ميپيچيد که در وضعيت پست مدرنيسم با حاکميت سرمايهداري متأخر انسان ها احساس
گمگشتگي ميکنند و نميتوانند جايگاه خود را در اين فضا تعيين نمايند .شايد به همين
دليل است که نظريه پست مدرن جيمسون از همان تحسين نظريهپردازان اروياپي برخوردار
نبوده است (مارويدرکيس.)8 :5771 ،8
 در تأييد اين مدعا کالينيکوس معتقد است که پست مدرنيسم جيمسون معيوب وخطرناک است بهدليل اينکه فاقد مرجعي در جهان اجتماعي است (رابرتس.)578: 8911 ،
 خواننده آثار جيمسون به هيچوجه نميتواند مطمئن باشد که وي براي معظلههايعمده عصر ما پاسخي ارائه ميکند؛ معضلهايي چون شکاف ناشي از توسعهنيافتگي جوامع
فردوست ،نيروهاي نوين مقاومت که پيوستاري از جنبشهاي ضدجنگ ،ضدخشونت،

1- Mavridorakis

دموکراسي راديکال را شامل ميشود و مهمتر از همه سرنوشت دموکراسي در وضعيت
جهانيسازي مسلح (عبدالعيقوام و نجفزاده.)8911 ،
در نهايت در رابطه با نقد منطق بيروني نظريه جيمسون ميتوان از رويکرد ليوتار به
پست مدرنيسم کمک گرفت که وي بر اين باور است که پست مدرنيسم حمله به روايتهاي
کالن است .در وضعيت پست مدرنيسم صداهاي حاشيهاي به گوش ميرسد چرا که پست
مدرنيسم گذار از روايتهاي کالن به روايتهاي خرد است .در اين راستا باورز در صحبت از
پست مدرنيسم در علوم اجتماعي از برخاستن صداهاي چندگانه و محلي صحبت ميکند که
تا اين زمان خاموش بودهاند اين چالش نسبت به امر بزرگ ،امر عظيم يا ادعاهاي مدرنيسم
است و به بنيادهاي حيات فکري مدرنيسم از طريق انکار همه بنيادها حمله ميبرد (پناهي،
.)8938
بر اين اساس ،بهزعم نگارنده برجسته شدن نقش حاشيهاي در متن سرمايهداري
چندمليتي چالش جدي و عيني نظريه جيمسون است که با تأکيد بيشتر بر روايت و تاريخ
کالن از اهميت روايتهاي خرد غافل مانده است.
بهطور کلي بايد گفت که معرفت اجتماعي ربط وثيقي با مقتضيات زماني دارد و چنين
معرفتي عموما رنگ زمان به خويش ميگيرد .بهطوري که معرفت حال چندان مناسبتي با
گذشته ندارد و معرفت گذشته براي غلبه بر مسايل و مشکالت حال عموماً مفيد و کارگشا
نيست .هر گاه معرفتي بدون اعتنا به مقتضيات زماني آن معتبر و کارآمد تلقي شود به
احتمال قوي جريان امر به سوي تبديل معرفت اجتماعي به پديدهاي به نام جزم انديشي
حرکت خواهد کرد .اين زماني اتفاق ميافتد که مباني و زيرساختهاي انگيزشي و شناختي
معرفت اجتماعي مزبور با گذشت زمان و تغيير موقعيت تاريخي تحول ميپذيرد ولي خود
معرفت اجتماعي بهجاي تحول به تصلب کشيده ميشود (قريشي.)82-81 :8939 ،
در رابطه با اعتبار زماني ديدگاه فردريک جيمسون ميتوان اذعان نمود که وي بهعنوان
يک نومارکسيست با عنايت به تحوالت جديد و وضعيت پست مدرنيسم بهدنبال روزآمد

...

کردن و احياي مارکسيسم بود اما بهدليل تعارضات ذاتي و آشتيناپذيري برخي مفاهيم
مدرنيسم و پست مدرنيسم (دشواري ترکيب وآشتي دادن مارکسيسم سنتي و پست
مدرنيسم) با وجود دغدغه ي روزآمد کردن تئوري مارکسيستي ،به جاي روزآمد کردن تئوري
خود متناسب با فضا و زمان جديد با تقليدي کورکورانه(که ويژگي پست مدرنيسم است) به
مفاهيم مارکسيستي چون کليت ،نگرش تاريخي ،اعتقاد به دوره بندي ،شيوه ي توليد رجوع
مي کند و در راهکار خود تنها روش تحليل وضعيت پست مدرنيسم را در نگرش تاريخي و
احياي کالن روايت ميداند .وي بهجاي خلق معرفت جديد متناسب با شرايط و زمان جديد
يا بهجاي احياي تفکر مارکسيستي در وضعيت جديد ايده و معرفت وضعيت و زمان قبلي
چون کليت ،چون آگاهي طبقاتي و شيوه توليد ،راهبرد سياسي و سوسياليتي را ارائه ميدهد.
بر اين اساس ،رويکرد جيمسون معطوف به مفاهيمي بوده که در زمان جديد (پست
مدرنيسم) (با وجود ادعاي روزامد سازي ) نتوانسته کارامدي خود را در مواجه متناسب با
محيط حفظ نمايد چراکه وضعيت پست مدرنيسمگذار از روايتهاي کالن به روايتهاي خرد
است .در واقع پاسخ خودآگاهي طبقاتي جيمسون در وضعيت پست مدرنيسم معطوف به
گذشته است و مناسبترين پاسخ نيست.
حال بايد گفت که معرفت اجتماعي ارتباط تنگاتنگي نيز با وضع محل و گروه موضوع
معرفت دارد و توجه به ضرورت انطباق معرفت اجتماعي با موقعيت محلي و گروهي ويژه و
اندک بودن امکان جهانشمولي آن نقش برجستهاي در تحليل و فهم صحيح اين معرفت
ايفا ميکند .بر همين پايه جامعهشناساني چون کارل مانهايم يکي از شرايط صحت معرفت
اجتماعي را انطباق آن با فضاي اجتماعي و فرهنگي پيرامون خويش معرفي کردهاند .معرفت
اجتماعي خاص ممکن است در خصوص يک محل يا گروه ويژه صحيح و سنجيده باشد و
همان معرفت در خصوص محل يا گروه ديگري صادق نباشد .بنابراين الزم است اعتبار
معرفت اجتماعي قبل از بکارگيري آن بهلحاظ وضع محل -گروه موضوع آن ،مورد سنجش
دقيق قرار گيرد .عدم اعتنا به متغير وضح محلي -گروهي و يا بهعبارت بهتر موقعيت

اجتماعي معرفت اجتماعي ،منتهي به بروز عارضهاي ميشود که از آن بيگانگي نظري ياد
ميشود (قريشي.)59 :8939 ،
حال در سنجش ميزان اعتناي جيمسون به متغير وضع محلي -گروهي ميتوان گفت
که جيمس ون در وضعيت پست مدرنيسم براي غلبه بر مسائل و مشکالت پست مدرنيسم به
مارکسيسم رجوع ميکند و به قصد روزآمد کردن انديشه خود ،انديشه مارکسيستي را به
عنوان ايدئولوژي خود برميگزيند .مالحظه ميگردد که مباني انگيزشي و شناختي انديشههاي
مارکسيستي به نحو واقعي با مباني و مفروضات پست مدرنيسم مطابقت نسبتاً کاملي نداشته
است .چراکه تفاوت هاي زيادي بين جوامع مختلف و موقعيت هاي اجتماعي مختلف وجود
دارد.
 يکي از محورهاي مهم در پروژه جيمسون تشخيص گستره جهاني مناسبات درعصر تجديد ساختار سرمايهداري است .لذا وي نقش سازوکارهاي قدرت نوين و نيروهاي
مقاومت در برابر جنبههاي مخرب سرمايهداري متأخر توجه نکرده است .به يک معنا تلقي
جهان شمولي سرمايه و وجود رگههاي از ساختارگرايي در انديشه جميسون مانع از تحليل
نقش نيروهاي مقاومت ،بنيادگرايي و ...در برابر منطق غيرانساني سرمايهداري شده است .در
واقع تلقي جهان شمولي سرمايهداري در وضعيت پست مدرنيسم اعتبار وضعي اين رويکرد را
با چالش مواجه ميسازد.
 بهزعم محقق ،جيمسون در کتاب منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر همهاعضاي جامعه و کشورها را به يک چشم ميبيند و تفاوتهاي فرهنگي در واکنش به
سرمايهداري متأخر را از قلم مياندازد .چرا که جيمسون در نقد خود از همساني و نيز از اين
بيمناک است که سرمايهداري متأخر دنيا را به شکل يک سيستم يکپارچه درآورد و تفاوتهاي
فردي و فرهنگي را بياثر کند.
 در تأييد اين مدعا وارد معتقد است که ديدگاه جيمسون آن قدر کلي و يکپارچهاست که او سرانجام همان يکدست کردن تفاوتهاي فرهنگي را تکرار ميکند که کمر به
محکوميت آن بسته است (وارد.)510 :8919 ،

...

 جيمسون خدمات سرمايهداري متأخر به طبقات اجتماعي و گروههاي کاگران وطبقات متوسط را ناديده ميگيرد ،اين درحالي است که امروزه سرمايهداري به فکر رفاه
کارگران است.
 در ديدگاه جيمسون به طبقات متوسط توجه نشده است اين در حالي است که باتوسعه سرمايهداري متأخر و صنايع خدماتي مبتي بر دانش ما شاهد نقشآفريني طبقه
متوسط در عصر سرمايهداري چند مليتي هستيم.
 منطق کليتگراي جيمسون ،سراسر جهان سوم را که خود مفهومي پرسش آميزاست ،به منزله ي هستي همگوني مي شناسد که در آن«ديگري» و «هماني» به يک شيوه
برساخته ميشوند (ترنر و اليوت )159 :8937 ،و در آثار جيمسون گرايشي در همانند کردن
شتابزده تفاوتهاي فرهنگي و تاريخي و در آوردن آنها بهصورت روايتي يگانه به چشم
ميخورد (ترنر و اليوت.) 159 :8937 ،
 همچنين در متن جيمسون ،جهان سوم فقط برحسب تجربه استعماري آن تعريفمي شود و با ساده انديشي تاريخ استعمار اروپا را تکرار ميکند .طبق نظر نامبرده ،تاريخ
محض چيزي جزتاريخ غرب نيست .يعني نوگرايي و اوج گيري سرمايهداري (کل تاريخ) و
ديگر تاريخها را تشريح نشده کنار مي گذارد.

معرفت اجتماعي همانند ديگر شعبههاي معرفت بشري در عمل در خدمت غايات و اهداف
خاصي قرار ميگيرد و حتي پارهاي از انديشهها و ايدههاي اجتماعي اساساً براي تحقق
هدفهاي ويژه طراحي و ساخته ميشوند .البته بايد دانست که ويژگي کارکردمداري و
غايتمندي در معرفت اجتماعي پررنگ تر است ،چراکه کارکرد اين معرفت عموماً در سازواره
نظري آن وارد مي شود و هرگاه اين کارکرد ،کارکرد اصيلي نباشد ،امکان استفاده از اين
معرفت براي تحقق اهداف و کارکردهاي اصيل تا حدودي از بين ميرود (قريشي.)8939 ،
حال بايد گفت به نحو منطقي غايت و کارکرد معرفت اجتماعي تعالي نوع انسان است و اگر
چنين صفتي از معرفت مزبور سلب شود ،اين معرفت فاقد يکي از شاخص هاي اصيلي اعتبار
معرفت اجتماعي خواهد بود .بر اين اساس غايت نهايي و بهتبع آن کارکرد اصيل معرفت

چيزي جز رستگاري بشر نيست .اما روشن است که بسياري از اوقات هدف معرفت اجتماعي
از سوي صاحبان قدرت تعيين ميشود و از هيمن طريق در موارد کثيري معرفت اجتماعي
تحت قيمومت منافع و خواستههاي قدرتمندان قرار ميگيرد (قريشي.)53 :8911 ،
جيمسون در پايان مقاله پست مدرنيسم و جامعه مصرفي ( )8311خاطر نشان ميسازد
که پست مدرنيسم به شـيوهاي منطق فرهنگي سرمايـهداري مصرفي را تکثير و بازتوليد
ميکند .مسئله مهم تر آن است که آيا به شيوهاي نيز در برابر اين منطق مقاومت ميکند يا
نه؟ جيمسون اگرچه تعاريف خود از پست مدرنيسم و نيز مفهوم مارکسيستي سرمايهداري
متأخر را در مقاالت بعدي بسط داد و اصالح کرد اما هرگز به مسئله وسوسهانگيزي که در
پايان مقاله سال  8311خود مطرح کرده بود بازنگشت ،مسئلهاي که مسلماً براي شناخت
مفهوم پست مدرنيسم حياتي است .بر اين اساس برداشت نگارنده اين است که جيمسون با
بيتفاوتي به عنصر مقاومت در برابر منطق سرمايهداري مصرفي در وضعيت پست مدرنيسم
اسير قدرت سرمايهداري چند مليتي شده است.
 شاهد اين مدعا در راهکار خيالي وي تحت عنوان نقشههاي شناختي بهمنظوربرون رفت از مخمصههاي پست مدرنيسم متبلور ميگردد .بهزعم بنده نقشههاي شناختي
جيمسون بهطور ضمني بر اين نکته پافشاري ميکند که سوژههاي منفعل نميتوانند در
سرمايهداري متأخر کاري انجام بدهنـد .چنين نگرش تداعيکـننده حمايت ضمني وي از
پايههاي سرمايهداري در وضعيت پست مدرنيسم است.
 در اين راستا ايگلتن ،جيمسون را به دليل نوشتن آثاري که ديگران را از اعتقاد بهانقالب نااميد ميکند؛ قابل سرزنش ميداند (رابرتس.)578 :8911 ،
در اين لحظه از پژوهش ذکر اين نکته هم ضروري است که از نظر کالينيکوس،
جيمسون به دليل دور شدن از اعتقاد به مارکسيسم بهمثابه شيوه انقالبي تفکر ،به باور هاي
مارکسيستي خيانت کرده است (رابرتس.)577 : 8911 ،
 رويکرد ساختارگرايي جيمسون مانع توجه وي به مفهوم مقاومت در برابر سويههايتخريبگر سرمايهداري شده است .همچنين جيمسون سرمايه چندمليتي بهعنوان نوع برتر
کارگزاري در مرحله سوم سرمايهداري تأکيد دارد و به شکل عجيب و غيرروشن قدرت و

...

سلطه را منع ميکند (قوام و نجفزاده .)8911 ،و اين عين حمايت از ايده سرمايهداري
چندمليتي است.

هدف اصلي پژوهش حاضر ،تحليل چالشهاي نظري منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر
بوده است .از نظر جيمسون ،پست مدرنيسم نيروي مسلط در فرهنگ ما است .همانطور که
سرمايهداري سعي دارد تمام نيروهاي توليد را تحت کنترل خود در آورد ،پست مدرنيسم نيز
سعي دارد تمام فرهنگ را تحت کنترل خود درآورد .در واقع ،پست مدرنيسم ارتش فرهنگي
سرمايهداري امروز است .از نظر جيمسون در وضعيت پستمدرن و در عصر سرمايهداري
متأخر استقالل نسبي بين اقتصاد و فرهنگ نيز از ميان ميرود و فرهنگ کامالً اسير
سرمايهداري از نوع متأخر و معاصر آن ميشود و مقولههاي اقتصادي و فرهنگي در هم
ادغام ميشوند .در اين راستا ،وي خاطر نشان کرده که سرمايهداري متأخر طبيعت و
ناخوداگاه را کامالً استعمار کرده است .هر چيزي که براي ما اهميت دارد در قلمرو کامالً
مادي فرهنگ کااليي ادغام شده است .نامبرده متأثر از امر واقعي الکان تاريخ محض را
تاريخ سرمايهداري ميداند .همچنين متأثر از نظريهپردازاني مثل ارنست مندل ميگويد که
پست مدرنيسم منطق فرهنگي مرحله کنوني توسعه سرمايهداري است و سرمايهداري
کالسيک ،انحصاري و چندمليتي را سه مراحل مهم سرمايهداري ميداند؛ چرا که دگرگونيهاي
ساختار اقتصادي ،در دگرگونيهاي فرهنگي منعکس ميشود .براي همين است که جيمسون
فرهنگ واقعگرايانه را به سرمايهداري بازاري ،فرهنگ نوگرايانه را به سرمايهداري انحصاري
و فرهنگ مابعد نوين را به سرمايهداري چندمليتي ،نسبت ميدهد .وي چنين استدالل ميکند
که در هر مرحله ،نوع منحصر به فردي از مکان ايجاد شده است که نتيجه گسترش بيامان
سرمايه است .بهطوري که با پيدايش سرمايهداري کالسيک يا بازار ،مکان به شکل
«يکپارچگي هندسي يا دکارتي (مختصات) هندسي با عبور به مرحله دوم ،يعني سرمايهداري
تک قطبي ،مسائل مربوط به تصويرگري اهميت پيدا ميکند .جيمسون فرآوردههاي فرهنگي
جامعه پست مدرنيسم داراي ويژگيهايي چون فقدان عمق ،تضعيف تاريخگري ،فقدان
عاطفه ،تکنولوژي مصرفزده و نامولد است در نهايت وي بر اين باور است که ما در وضعيت

پست مدرنيسم جايگاهمان را در اقتصاد چند مليتي گم کردهايم .جيمسون راه برون رفت از
اين گمگشتگي را ترسيم نقشههاي شناختي مـيداند .بهزعم وي ترسيم چنين نقشههايي
توسط انديشمندان و هنرمندان و  ...ممکن است .در اين پژوهش بعد از توصيف نظريه
منطق فرهنگي سرمايهداري متأخر جيمسون در رابطه با تحليل چالشهاي نظري ديدگاه
فردريک جيمسون از معيارهاي سنجش معرفت اجتماعي (اعتبار دروني ،بيروني ،اعتبار
زماني ،وضعي -محلي ،کارکردي و روششناختي) استفاده گرديد؛ نتايج نشان داد که منـطق
فرهنگي سرمايهداري متأخر فردريـک جيمسون به داليلي چون عدم توجه به تفاوتهاي
فرهنگي ،بهخاطر قدرت تعميم پايين ،عدم توجه به روايتهاي خرد ،عدم عنايت به نقش
اقليتها و گروهاي محلي ،عدم توجه به امکانهاي دموکراسي و سويههاي رهاييبخش،
انتزاعي بودن نقشههاي شناختي ،تناقض ذاتي پيشفرضهاي تحقيق و بهخاطر اسير قدرت
شدن و ...با چالشهاي جدي مواجه است.
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