
  

  

  تاریخ مختصر گروه ادبی مارکسیستی

  هومر. آي. اس

وحید ولی زاده: ترجمه 

نه به عنوان یک پژوهش مستقل بلکه به عنوان بخشی از کتابم در مورد  گروه ادبی مارکسیستیاین تاریخ کوتاه از 

هاي مشخصی وجود دارد درنتیجه در این روایت محدودیت. تهیه شده است ،iکه در حال آماده سازي آن هستم جیمسن،

ي اصلی من به فعالیت جیمسن را تحلیلی که در پی می آید به وضوح عالقه. ها اشاره کنمکه مایلم در همین آغاز به آن

یر جیمسن در گروه به نقش و تأث هاي تأثیرگذار گروه،من با دقت بیشتري نسبت به دیگر چهره. منعکس می کند

درنتیجه بایست . انداند از قلم افتادههاي گروه داشتهام اما بسیاري از آنها که نقشی به همین اندازه مهم در فعالیتپرداخته

ي نخست قرار دادن جیمسن و آثار هدف اصلی من در وهله. تري از گروه ضروري استتصدیق کرد که ارائه تاریخ کامل

ي فرهنگی مارکسیستی در ر ارتباط با گروه ادبی مارکسیستی، و دوم، در رابطه با گسترش نظریهي نظري او داولیه

  . آنچه در پی می آید گام نخست در این راستاست. هاي ایاالت متحده استدانشگاه

 توسط جیمسن و تعدادي از دانشجویان تحصیالت تکمیلی او از جمله 1969- 70گروه ادبی مارکسیستی در سالهاي 

طبق . جون هوارد، و جان بورلی در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو شکل گرفت جن هالند، جیمز کاواناگ، بیل النگن،

در نیویورك و نیز انجمن رادیکال، گروهی متشکل از  1968در سال  MLAگروه از دل کنفرانس  ي خود جیمسن،گفته

i، سوران اومالی و کت الیس پدیدار شدهایی همچون لویی کامپف، فلورانس هوو، پل الترچهره i . این انجمن قبل از

ي دان بنابه گفته. گشتدر دانشگاه جدید برمی» مقاومت«کنفرانس نیویورك شکل گرفته بود و تکوین آن به کنفرانس 

iالیتمر، گروه ادبی مارکسیستی در اصل بخشی از انجمن رادیکال بود i i .گروه با  الیتمر در ادامه می نویسد که این  دو

در یک طرف گروه جیمسن بود که از . ي نظریه و عمل از یکدیگر منشعب شدندي شدیدي بر سر رابطهدعوا و مرافعه

ها، که به دود چراغ خوردن براي نظریه خو کرده بودند، تشکیل می هاي باالیی دانشکدهاعضاي صبورتر و بردبارتر الیه

ي انجمن کالج و درون شهر تشکیل یکال قرار داشت که از فعاالن اهل مخاطرهي انجمن راددر طرف دیگر باقی مانده. شد

طلبی تري بودند و فعالیت دراز مدت را به عنوان شکل دیگري از تسلیممی شد که خواهان تاکتیک هاي قاطعانه

iنگریستندمی v .که این انشعاب نه  دهدهاي من با اعضاي گروه ادبی مارکسیستی و انجمن رادیکال نشان مینگارينامه



مطمئنا حدي از تنش میان گروه و انجمن در سالهاي اولیه وجود داشت اما این تنش ها به . عمیق و نه شخصی بود

دو گروه به یکدیگر نزدیک شدند و در بسیاري از  هاي فرقه اي،تدریج کاستی پذیرفت و به رغم چشم انداز کشمکش

ي نظر و عمل بدانیم این که بخواهیم این انشعاب میان دو گروه را بر سر رابطه .مسائل با یکدیگر همکاري نزدیک داشتند

. هاي کالجهاي باالیی دانشکده قرار داشت و گروه دوم در انجمنزیربناي گروه نخست در الیه. انداز استنیز تا حدي غلط

ی هدف اصلی نبود، اما همانگونه که ي مارکسیستی براي گروه ادبی مارکسیستحتی اگر تکوین نظریه و به ویژه نظریه

  :ي جیمسن در پیشگفتار خود بر مارکسیسم و فرم آشکار می کند اهمیتی اساسی داشتاظهاریه

در ایاالت متحده هیچ مسأله سیاسی و تاکتیکی وجود ندارد که در درجه ي نخست و پیش از هر چیز تئوریک 

ناشدنی گرفتار شبکه هاي چسبنده ي عنکبوتیِ و هیچ شکلی از کنش نیست که به صورت گشوه  نباشد،

  .vفرهنگ غیرواقعی و کاذب نباشد، با رازوارگی ایدئولوژیک آن در تمام سطوح

شود، چرا که خود گروه با اینحال تعهد به نظریه، همانطور که در زیر نشان خواهم داد، مانع از توجه به مسائل کنش نمی

بعالوه، همانطور که نقل قول جیمسن . مدهاي مهم نظري و عملی در دانشگاه بوداي مهم با پیاادبی مارکسیستی مداخله

با ارجاع دوباره به جیمسن . ي نظري استي معاصر آمریکا خود یک مسألهي کنش در جامعهنیز روشن می سازد، مسأله

آوري افزارها و فني بر جنگهاي شهري قادر به پیروزآیا مبارزان خیابانی یا چریک"توان گفت مسأله این نیست که می

ي بدون درز دولت مدرن هستند یا نه، بلکه مسأله این است که خیابان در این فرادولت کجا است، و در واقع در این شبکه

هاي سبک قدیم که هنوز وجود دارند هنوز در مکان سازد آیا خیابانبازاریابی و تولید خودکاري که دولت نوین را می

بر  هاي نظري،توان مجددا تصدیق کرد که این انجمن بیش از دغدغها نگاه به انجمن رادیکال میب. vi"نخست اند؟

تري را نسبت به نظرگاه خاص مارکسیستیِ گروه ادبی این انجمن رادیکالیسم گسترده. کنشگري اجتماعی تأکید داشت

د و اعضاي زیادي را در نهادهاي با پرستیژ و هاي کالج در درون شهر نبومارکسیستی اخذ کرده بود اما محدود به انجمن

جایی که تمایزات میان انجمن رادیکال و  این نکات را بایست هنگام بحث من در زیر به خاطر داشت،. معتبر علمی داشت

  .گیردگروه ادبی مارکسیستی بیش از مسائل مشترك آنها مورد تأکید قرار می

هاي از تفاوت در تأکید سخن گفت و بر برنامه ایدئولوژیک عمیق میان آنها،درنتیجه شاید صحیح تر باشد به جاي شکاف 

. اي متمرکز بودفعالیت انجمن رادیکال بر مسائل آموزشی و حرفه. انجمن رادیکال و گروه ادبی مارکسیستی متمرکز شد

دلمشغول مسائل آموزش، دهد را منتشر می کرد که همانطور که عنوان آن نشان می آموزگار رادیکالي انجمن مجله

بازیابی ادبیات زنان و دگرباشان،  مند به مسائل آثار معتبر،انجمن ابتدائا عالقه به صورت خالصه،. زبان و قطعات هنري بود 

و به طور خاص  از طرف دیگر گروه ادبی مارکسیستی دلمشغول تکوین نظریه،. و نیز ماهیت خود این تخصص بود

فقدان  جیمسن به همراه برخی دیگر در چپ مارکسیست، 70و اوایل دهه  60در اواخر دهه . دي مارکسیستی بونظریه

پل باهل در کتاب . هاي اصلی در پیدایش چپ نو شناسایی کردندبنیاد مستحکم نظري را به عنوان یکی از ضعف

بندي صورت"ضرورت  نخست،. دو معضل عمده را مشخص می کند که رویاروي چپ بود مارکسیسم در ایاالت متحده



vi"مجدد از مفهوم عامل تاریخی i  گذاري و غلبه بر اي مناسب با اشتیاق براي نامسیاست و نظریه"و دوم، ضرورت تکوین

vi"نظامی که تحلیل هاي موجود از فهم آن قاصر بودند i i .  

هاي تی در حلقههرگونه فرهنگ اصیل مارکسیس "کامل"نسبتا  "غیاب"جیمسن به ویژه در ارتباط با آکادمی به 

iدانشگاهی اشاره می کند x .شد،جیمسن معتقد بود هنگامی که مارکسیسم به دانشجویان آمریکاي شمالی آموخته می 

هاي ي اندك با نیازها و خواسترا در اختیار داشتند که به دلیل رابطه 30ي آنها تنها منابعی از مبارزات و مجادالت دهه

به صورت دیالکتیکی با "آنچه این موقعیت می طلبید شکلی از مارکسیسم بود که بتواند . معاصر آنها خسته کننده بود

جیمسن در مصاحبه اي در سال . x"انگیخت مواجه شودداري انحصاري در غرب برمیفردي که سرمایهمسائل منحصربه

کند که دهد و بحث مییبه طور مفصل این نیاز به حضور فرهنگی مارکسیستی را شرح م xiبا مجله دیاکریکیت 1982

ي آمریکا در گام نخست به آفرینش یک جنبش اجتماعی دموکراتیک محتاج مندي در جامعههرگونه تغییر واقعی نظام

آفرینش روشنفکران مارکسیست و آفرینش یا حضور فکري یک : شرط استاین مسأله به نوبه خود مستلزم دو پیش. است

متنی اساسی در بناي این حضور فرهنگی مارکسیستی بود، همانطور که مارکسیسم و فرم. فرهنگ مارکسیستی

ي زیبایی شناسی نظریه"بود که  1970این متن اصیل رنسانس نقد مارکسیستی در دهه  ایگلتون آن را وصف کرده،

xi"مارکسیستی را در میان بخش هایی وسیع از متخصصین نقد ادبی مشروعیت بخشید i .ر من معتقدم جزء اساسی دیگ

  . هاي خود گروه ادبی مارکسیستی بودحضور و فعالیت در این دگرگونی،

ي آن در سازمان کارکرد اولیه :به بعد سه کارکرد اصلی را حفظ کرده است 70گروه ادبی مارکسیستی از اواسط دهه 

درباره فرهنگ و ي تابستانی خود ، سازماندهی موسسه MLAهاي ملی و محلی متعدد ها در کنفرانسدادن سخنرانی

توان به فهرست کارکردهاي فوروم بحث اینترنتی را نیز اکنون می. "هامیانجی"ي جامعه، و انتشار نشریه و اکنون مجله

بود که در کنفرانس سال  MLAترین سازمان وابسته به گروه ادبی مارکسیستی بزرگ 1970ي در اوایل دهه. اصلی افزود

شاید دو . کاهش یافت 1980و اوایل دهه  1970اما این تعداد در اواخر دهه . مان داد، چهارده سخنرانی را ساز1974

نخستین دلیل . در این دوره ذکر کرد MLAدلیل را بتوان براي این کاهش آشکار حضور گروه در کنفرانس هاي 

هایی ربوط به سازمانهاي متصمیم گرفت شمار سخنرانی 70ي در اواخر دهه MLAي هیأت اداره کننده. ساختاري است

به  1980کنند را محدود کند، ابتدا به سه سخنرانی براي هر سازمان و سپس در اوایل دهه که در کنفرانس شرکت می

و  MLAگروه از آغاز فضایی را درون . گروه قربانی موفقیت خود شد دلیل دوم این بود که به یک مفهوم،. دو سخنرانی

توانستند به صورت جدي مورد بحث هاي مارکسیستی میهم آورده بود که در آن ایدهعرصه ي وسیع تر دانشگاهی فرا

تر منتشر شدند، ضرورت چنین هاي فرهنگی مارکسیستی به صورت وسیعاما هر چه گفتمان. قرار گیرند و منتشر شوند

د فرهنگی مارکسیستی دیگر نق. هاي دانشگاهی بدست آورندي گروه جایگاهبسیاري از اعضاي اولیه. فضایی کاهش یافت

درنتیجه بطور . هاي درسی دانشگاهی بوداي جدي در بسیاري از برنامهاي نبود بلکه جزء یا گزینهیک دلمشغولی حاشیه

گروه ادبی مارکسیستی بخشی از  نمایی در همان حال که نقد مارکسیستی جایگاهی در دانشگاه کسب می کرد،متناقض

ناپذیر از روزهاي این نکات به این معنا نیست که گروه به تدریج و به طور بازگشت. دادت میدلیل وجودي خود را از دس



 ي تابستانی به آن اشاره خواهم کرد،بلکه همانگونه که در روابط با موسسه نزول کرده است، 70اوج خود در اوایل دهه 

تر است در سالهاي اخیر به ظري و سیاسی آگاهکارکرد آن از طریق مخاطب قرار دادن مخاطبان جدیدي که به لحاظ ن

  .اي تغییر یافته استطور عمده

توان همچون نماد این دگرگونی در جایگاه نقد مارکسیستی در را می 1977انتقال جیمسن به دانشگاه ییل در سال 

نظري معاصر با کسانی قرار اقامت جیمسن در ییل او را در مرکز بحث . نیز قرائت کرد 70ي آکادمی آمریکا در اواخر دهه

اگر بتوان . جی هیلیس میلر و هارولد یلوم شدند، یعنی پل دومان،شکنان ییلی نامیده میداد که در آن زمان شالوده

گذار نگریست که نسلی جدید از دانشجویان را با سنت خاصی از مارکسیسم غربی آشنا را متنی بنیان مارکسیسم و فرم

مارکسیسم و برخالف . منتشر شد، نشانگر بلوغ مارکسیسم در دانشگاه بود 1981که در  یناخودآگاه سیاسنمود، 

به صورت مستقیم در مباحث نظري و  ناخودآگاه سیاسیي دیالکتیکی بود، تر اندیشه، که معرفی یک سنت قدیمیفرم

ي گر نادیده گرفتن نظریهگیر آن، دی، با فصل نخست نفسناخودآگاه سیاسیپس از . مارکسیستی معاصر مشارکت کرد

  . پذیر نبودگرا یا از مد افتاده امکاناي تقلیلي نظریهفرهنگی مارکسیستی و کنار گذاشتن آن در دانشگاه به بهانه

کنفرانس ها و مدارس تابستانی خود را  MLAکرد و در زیر چتر گروه ادبی مارکسیستی همچون یک هیأت ملی عمل می

هایی حول براي مثال گروه. اندهاي آن در کمپ هاي منفردي وجود دارند یا داشتهاما شماري از گروه. دادسازماندهی می

در کورنل تشکیل شد و همچنین  1982گروهی در سال . جیمسن در طول اقامت وي در سن دیگو و ییل وجود داشتند

هاي منفرد گروه ادبی در حالی که ممکن بود گروه. وجود داشت 80اتی در دیوك در اواخر دهه یک گروه مطالع

اما هدف مهم گروه گرد هم آوردن افراد در مقیاس ملی و، به ویژه در  هاي متفاوت شکل بگیرند، مارکسیستی در دانشکده

هاي مارکسیستی بود که خود را در دانشکده گرا وهاي اساتید و دانشجویان چپسالهاي ابتداي آن، تسهیل گردهمآیی

ي تابستانی عنصري کلیدي در فراهم آوردن این محیط براي عالوه بر انتشار نشریه، مدرسه. یافتندخود منزوي می

ي گروه بود، به مثابه فورومی براي اعضاي گروه ، که قبال با همین نام نشریههامیانجیمجله ي . آموزش و همبستگی بود

راه اندازي شد و توسط  1970ي این نشریه در اوایل دهه. کندهاي سخنرانی مدرسه عمل میتر برنامهشار وسیعو انت

به قالب جدید خود به  1990-91اعضاي هیأت ویراستاري کنونی آن به ویژه رون استریکلند و کریس نیوفیلد در حوالی 

ي محتواي آن توانم دربارهدرنتیجه چندان نمی. ه آشنا نیستمهاي اولیه ي این نشریمن با نسخه. عنوان یک مجله درآمد

ي اولیه برخالف بسیاري از نشریاتی که دستی منتشر می نشریه. پرداخت نظر بدهماي که نشریه به آن میو مسائل ویژه

رفت که تظار میبه بیان دیگر، از خوانندگان ان. کردشد، به شکلی بود که مقاالت سنگین و به شدت نظري را منتشر می

  .به جاي تورق سرسري، نشریه را بخوانند

این مدرسه ابتدا در . بوده است مدرسه تابستانی فرهنگ و جامعهترین فعالیت گروه ترین و شناختهشاید موفق

 1976کنم نخستین مدرسه در تابستان فکر می. شددهی میکلود در مینسوتا برگزار و توسط بیل النگن سازمانسنت

شده در مطالعات هاي معروف و یا کمترشناختههاي اولیه شامل بسیاري از چهرهسخنرانان در این کنفرانس. برگزار شد



گایاتري  انیا و ایاالت متحده می شد، همچون فردریک جیمسن، استنلی آرنوویتز، تري ایگلتون،فرهنگی و ادبی بریت

مدارس اولیه به شدت بر . و جان بورلی جون هوارد، جیمز کاواناگ، جن هالند، چاکاراورتی اسپیواك، مایکل ریان،

اما کوشش براي پیوند نظریه و عمل نیز از . توسري آلي مارکسیستی متمرکز بود، براي مثال با سمینارهایی دربارهنظریه

این جلسات به عنوان یکی از . شدطریق جلسات منظم بحث و گفتگو میان افرادي از گرایشات متفاوت سیاسی دنبال می

هاي اخیر مدرسه نشان اما نگاه سریعی به برنامه از قلم افتاد، 80ي مدرسه زمانی در دهه هاي منظم برنامهمشخصه

پیامد این تالش براي . ي اکتیویسم و ضرورت ارتباط نظریه و عمل آشکارا به دستور کار بازگشته استدهد که مسألهمی

کلود در اواخر هاي سنتدر کنفرانس. ي مارکسیستی بودعمر گروه با نام اتحادیهي سیاسی کمشاخه پیوند نظریه و عمل،

بورلی، استنلی آرنویتز و برخی دیگر بحث از ایجاد سازمانی از روشنفکران  جان گایاتري چاکاراورتی اسپیواك، ،70دهه 

ي مارکسیستی شکل گرفت و قبل از انحالل تعدادي کنفرانس در نیویورك پیامد آن اتحادیه. مارکسیست به میان آورند

  .برگزار کرد

دانشگاه ایلیونز در  1983نفرانس سال توان از کتابی به دست آورد که مباحث کحسی از حیات و تنوع این مدارس را می

xi.منتشر شد مارکسیسم و تفسیر فرهنگگرفت و با عنوان ي تفسیري را در بر میرابطه با گروه نقد و نظریه i i  بروس

قرنِ کلود مشارکت داشت نیز رمان کوتاهی بر اساس این مدارس تابستانی با نام هاي اولیه در سنتبرون که درکنفرانس

. یافت مینسوتا ریویوتوان در صفحات هاي اولیه را میها و مرورهاي بیشتري از این کنفرانسگزارش. نوشت ابرها

  .گرایش بر این بود که مدرسه تابستانی در هر سال در موسسه متفاوتی برگزار شود

عمدتا در  80اسط دهه مدرسه از او. هرات قورد، و هاواناي کوبا برگزار شد براي مثال مدرسه در آمهرست، اورگون، دالویر،

این مسأله عمدتا به دلیل این واقعیت است که پل اسمیت، رئیس گروه ادبی مارکسیستی از . پتسبورگ برگزار شده است

ي تابستانی، در آنجا است و نیز اینکه مشارکت مالی توسط کارنگی مالن تأمین می و سازمانده کنونی مدرسه 1988

  .شود

. انجامید و تا امروز با کاهشی تدریجی، به نه تا ده روز محدود شده استفته به طول میمدرسه در ابتدا دو تا سه ه

همان طور که در باال اشاره کردم، گروه و . ي قدیمی بوده استترین مدرسهدر ایلیونز شاید بزرگ 1983کنفرانس سال 

ي فرهنگی مارکسیستی وجه خاص به نظریهبویژه تأکید آن از ت. اندمدرسه در سالهاي اخیر تحول یافته و دگرگون شده

ساختارگرایی و پسامارکسیسم  هاي مطالعات فرهنگی، پسامدرنیسم،تري میان مارکسیسم و حوزهبه همکاري گسترده

هاي پسااستعماري، راهبردهاي سیاسی در براي مثال مدارس اخیر به روانکاوي و مارکسیسم، گفتمان. معطوف شده است

ي فرهنگی، اکتیویسم فرهنگی و فرهنگ و سیاست وفور یسم و سیاست چپ، نهادینه شدن نظریهعصر ریگان، فیمین

ي هاي آمریکا و جهان سوم با مقاالتی دربارههمچنین افزایش قابل توجهی در مشارکت محققان از اقلیت. پردازندمی

ي گی و لزبین و نیز نظریه» ماريرئوتیک فمینیسم پسااستع«، »کاست، طبقه و جنسیت در هند»،»واسازي و نژاد«

ي مارکسیستی و نظریه ي آلتوسر،تر دربارهاین تنوع سمینارها و مضامین در کنار مقاالت سنتی. پدیدار شده است

توان گفت طول زمان برگزاري درنتیجه با اینکه می. دهندبه همزیستی ادامه می کاپیتالهاي مطالعاتی پیرامون گروه



هاي دیگر آن به دلیل مواجهه با قلمروهاي نظري و سیاسی دائما دگرگون شونده، وبرو شده، اما جنبهمدرسه با کاهش ر

  .گسترش و بسط یافته است

من این بررسی کوتاه از گروه ادبی مارکسیستی را با چند نکته درباره ي میزان مشارکت اخیر جیمسن در گروه به پایان 

او همچنان یک حامی . کاهش یافت 1980ان دهی و برگزاري گروه در دهه مشارکت مستقیم جیمسن در سازم. می برم

با اینحال اخیرا تأثیر فکري پیوسته و حضور فعال . فعال و سخنران مدرسه تابستانی است، اگر چه به دفعات کمتر

xi»میراث جیمسن«به  MLAجیمسن در گروه ادبی مارکسیستی در همایشی که  v،به  با حضور خود اواختصاص داد

. نشینی رنج برده استدر سالهاي اخیر درون مطالعات فرهنگی در بریتانیا نقد مارکسیستی از عقب. بررسی گذارده شد

ستی ي بریتانیایی گروه ادبی مارکسیآثار جیمسن منبعی براي مبارزه با آن در اختیار ما گذارده، و پیشنهاد تشکیل شاخه

  .آوردمنبع دیگري برایمان فراهم می
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تاريخ مختصر گروه ادبي ماركسيستي

اس. آی. هومر

ترجمه : وحید ولی زاده



اين تاريخ كوتاه از گروه ادبي ماركسيستي نه به عنوان يك پژوهش مستقل بلكه به عنوان بخشي از كتابم در مورد جيمسن، كه در حال آماده سازي آن هستم[endnoteRef:2]، تهيه شده است. درنتيجه در اين روايت محدوديتهاي مشخصي وجود دارد كه مايلم در همين آغاز به آنها اشاره كنم. تحليلي كه در پي مي آيد به وضوح علاقهي اصلي من به فعاليت جيمسن را منعكس مي كند. من با دقت بيشتري نسبت به ديگر چهرههاي تأثيرگذار گروه، به نقش و تأثير جيمسن در گروه پرداختهام اما بسياري از آنها كه نقشي به همين اندازه مهم در فعاليتهاي گروه داشتهاند از قلم افتادهاند. درنتيجه بايست تصديق كرد كه ارائه تاريخ كاملتري از گروه ضروري است. هدف اصلي من در وهلهی نخست قرار دادن جيمسن و آثار اوليهي نظري او در ارتباط با گروه ادبي ماركسيستي، و دوم، در رابطه با گسترش نظریهی فرهنگي ماركسيستي در دانشگاههاي ايالات متحده است. آنچه در پي مي آيد گام نخست در اين راستاست.  [2:  Polity Press, Autumn 1996.] 


گروه ادبي ماركسيستي در سالهاي 70-1969 توسط جيمسن و تعدادي از دانشجویان تحصيلات تكميلي او از جمله جيمز كاواناگ، بيل لانگن، جن هالند، جون هوارد، و جان بورلي در دانشگاه كاليفرنيا در سن ديگو شكل گرفت. طبق گفتهي خود جيمسن، گروه از دل كنفرانس MLA در سال 1968 در نيويورك و نيز انجمن راديكال، گروهي متشكل از چهرههايي همچون لويي كامپف، فلورانس هوو، پل لاتر، سوران اومالي و كت اليس پديدار شد[endnoteRef:3]. اين انجمن قبل از كنفرانس نيويورك شكل گرفته بود و تكوين آن به كنفرانس «مقاومت» در دانشگاه جديد برميگشت. بنابه گفتهي دان لايتمر، گروه ادبي ماركسيستي در اصل بخشي از انجمن راديكال بود[endnoteRef:4]. لايتمر در ادامه مي نويسد كه اين  دو گروه با دعوا و مرافعهي شديدي بر سر رابطهي نظريه و عمل از يكديگر منشعب شدند. در يك طرف گروه جيمسن بود كه از اعضاي صبورتر و بردبارتر لايههاي بالايي دانشكدهها، كه به دود چراغ خوردن براي نظريه خو كرده بودند، تشكيل مي شد. در طرف ديگر باقي ماندهي انجمن راديكال قرار داشت كه از فعالان اهل مخاطرهي انجمن كالج و درون شهر تشكيل مي شد كه خواهان تاكتيك هاي قاطعانهتري بودند و فعاليت دراز مدت را به عنوان شكل ديگري از تسليمطلبي مينگريستند[endnoteRef:5]. نامهنگاريهاي من با اعضاي گروه ادبي ماركسيستي و انجمن راديكال نشان ميدهد كه اين انشعاب نه عميق و نه شخصي بود. مطمئنا حدي از تنش ميان گروه و انجمن در سالهاي اوليه وجود داشت اما اين تنش ها به تدريج كاستي پذيرفت و به رغم چشم انداز كشمكشهاي فرقه اي، دو گروه به يكديگر نزديك شدند و در بسياري از مسائل با يكديگر همكاري نزديك داشتند. اين كه بخواهيم اين انشعاب ميان دو گروه را بر سر رابطهي نظر و عمل بدانيم نيز تا حدي غلطانداز است. زيربناي گروه نخست در لايههاي بالايي دانشكده قرار داشت و گروه دوم در انجمنهاي كالج. حتي اگر تكوين نظريه و به ويژه نظریهی ماركسيستي براي گروه ادبي ماركسيستي هدف اصلي نبود، اما همانگونه كه اظهاريهي جيمسن در پيشگفتار خود بر ماركسيسم و فرم آشكار مي كند اهميتي اساسي داشت: [3:  An account of the political upheavals of this conference and the subsequent election of Louis Kampf as second vice-president of the MLA has been given in Richard Ohmann, "MLA: Professors of Literature in a Group," in English in America: A Radical View of the Profession (New York: Oxford UP, 1976).]  [4:  Dan Latimer, "Jameson and Postmodernism" in New Left Review, no. 129 (1981), pp. 116-28.]  [5:  Ibid., p. 117.] 


در ايالات متحده هيچ مسأله سياسي و تاكتيكي وجود ندارد كه در درجه ي نخست و پيش از هر چيز تئوريك نباشد، و هيچ شكلي از كنش نيست كه به صورت گشوه ناشدني گرفتار شبكه هاي چسبنده ي عنكبوتيِ فرهنگ غيرواقعي و كاذب نباشد، با رازوارگي ايدئولوژيك آن در تمام سطوح[endnoteRef:6]. [6:  Fredric Jameson, Marxism and Form: Twentieth-Century Dialectical Theories of Literature (Princeton: Princeton UP, 1971), p. xviii.] 


با اينحال تعهد به نظريه، همانطور كه در زير نشان خواهم داد، مانع از توجه به مسائل كنش نميشود، چرا كه خود گروه ادبي ماركسيستي مداخلهاي مهم با پيامدهاي مهم نظري و عملي در دانشگاه بود. بعلاوه، همانطور كه نقل قول جيمسن نيز روشن مي سازد، مسألهي كنش در جامعهی معاصر آمريكا خود يك مسألهی نظري است. با ارجاع دوباره به جيمسن میتوان گفت مسأله اين نيست كه "آيا مبارزان خياباني يا چريكهاي شهري قادر به پيروزي بر جنگافزارها و فنآوري دولت مدرن هستند يا نه، بلكه مسأله اين است كه خيابان در اين فرادولت كجا است، و در واقع در این شبکهی بدون درز بازاریابی و تولید خودکاری که دولت نوين را ميسازد آيا خيابانهاي سبك قديم که هنوز وجود دارند هنوز در مكان نخست اند؟"[endnoteRef:7]. با نگاه به انجمن راديكال میتوان مجددا تصديق كرد كه اين انجمن بيش از دغدغههاي نظري، بر كنشگري اجتماعي تأكيد داشت. اين انجمن راديكاليسم گستردهتري را نسبت به نظرگاه خاص ماركسيستيِ گروه ادبي ماركسيستي اخذ كرده بود اما محدود به انجمنهاي كالج در درون شهر نبود و اعضاي زيادي را در نهادهاي با پرستيژ و معتبر علمي داشت. اين نكات را بايست هنگام بحث من در زير به خاطر داشت، جايي كه تمايزات ميان انجمن راديكال و گروه ادبي ماركسيستي بيش از مسائل مشترك آنها مورد تأكيد قرار ميگيرد. [7:  Ibid., p. xviii.] 


درنتيجه شايد صحيح تر باشد به جاي شكاف ايدئولوژيك عميق میان آنها، از تفاوت در تأكيد سخن گفت و بر برنامههاي انجمن راديكال و گروه ادبي ماركسيستي متمركز شد. فعاليت انجمن راديكال بر مسائل آموزشي و حرفهاي متمركز بود. انجمن مجلهي آموزگار راديكال را منتشر مي كرد كه همانطور كه عنوان آن نشان ميدهد دلمشغول مسائل آموزش، زبان و قطعات هنري بود. به صورت خلاصه، انجمن ابتدائا علاقهمند به مسائل آثار معتبر، بازيابي ادبيات زنان و دگرباشان، و نيز ماهيت خود اين تخصص بود. از طرف ديگر گروه ادبي ماركسيستي دلمشغول تكوين نظريه، و به طور خاص نظریهی ماركسيستي بود. در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 جيمسن به همراه برخي ديگر در چپ ماركسيست، فقدان بنياد مستحكم نظري را به عنوان يكي از ضعفهاي اصلي در پيدايش چپ نو شناسايي كردند. پل باهل در كتاب ماركسيسم در ايالات متحده دو معضل عمده را مشخص مي كند كه روياروي چپ بود. نخست، ضرورت "صورتبندي مجدد از مفهوم عامل تاريخي"[endnoteRef:8] و دوم، ضرورت تكوين "سياست و نظريهاي مناسب با اشتياق براي نامگذاري و غلبه بر نظامي كه تحليل هاي موجود از فهم آن قاصر بودند"[endnoteRef:9].  [8:  Paul Buhle, Marxism in the United States: Remapping the History of the American Left (London: Verso, 1991), p. 230.]  [9:  Ibid, p. 233.] 


جيمسن به ويژه در ارتباط با آكادمي به "غياب" نسبتا "كامل" هرگونه فرهنگ اصيل ماركسيستي در حلقههاي دانشگاهي اشاره مي كند[endnoteRef:10]. جيمسن معتقد بود هنگامي كه ماركسيسم به دانشجويان آمريكاي شمالي آموخته ميشد، آنها تنها منابعي از مبارزات و مجادلات دههی 30 را در اختيار داشتند كه به دليل رابطهي اندك با نيازها و خواستهاي معاصر آنها خسته كننده بود. آنچه اين موقعيت مي طلبيد شكلي از ماركسيسم بود كه بتواند "به صورت ديالكتيكي با مسائل منحصربهفردي كه سرمایهداری انحصاري در غرب برميانگيخت مواجه شود"[endnoteRef:11]. جيمسن در مصاحبه اي در سال 1982 با مجله دياكريكيت[endnoteRef:12] به طور مفصل اين نياز به حضور فرهنگي ماركسيستي را شرح میدهد و بحث ميكند كه هرگونه تغيير واقعي نظاممندي در جامعهی آمريكا در گام نخست به آفرينش يك جنبش اجتماعي دموكراتيك محتاج است. اين مسأله به نوبه خود مستلزم دو پيششرط است: آفرينش روشنفكران ماركسيست و آفرينش يا حضور فكري يك فرهنگ ماركسيستي. ماركسيسم و فرم متني اساسي در بناي اين حضور فرهنگي ماركسيستي بود، همانطور كه ايگلتون آن را وصف كرده، اين متن اصيل رنسانس نقد ماركسيستي در دهه 1970 بود كه "نظریهی زيبايي شناسي ماركسيستي را در ميان بخش هايي وسيع از متخصصين نقد ادبي مشروعيت بخشيد"[endnoteRef:13]. من معتقدم جزء اساسي ديگر در اين دگرگوني، حضور و فعاليتهاي خود گروه ادبي ماركسيستي بود.  [10:  Jameson, Marxism and Form, p. x.]  [11:  Ibid., p. xviii.]  [12:  "Interview," in Diacritics, vol. 12, no. 3 (1982), pp. 72-91.]  [13:  Terry Eagleton. "The Idealism of American Criticism," in Against the Grain: Selected Essays 1975-1985 (London: Verso, 1986).] 


گروه ادبي ماركسيستي از اواسط دهه 70 به بعد سه كاركرد اصلي را حفظ كرده است: كاركرد اوليهي آن در سازمان دادن سخنرانيها در كنفرانسهاي ملي و محلي متعدد MLA ، سازماندهي موسسهی تابستاني خود درباره فرهنگ و جامعه، و انتشار نشريه و اكنون مجلهي "ميانجيها". فوروم بحث اينترنتي را نيز اكنون میتوان به فهرست كاركردهاي اصلي افزود. در اوايل دههی 1970 گروه ادبي ماركسيستي بزرگترين سازمان وابسته به MLA بود كه در كنفرانس سال 1974، چهارده سخنراني را سازمان داد. اما اين تعداد در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 كاهش يافت. شايد دو دليل را بتوان براي اين كاهش آشكار حضور گروه در كنفرانس هاي MLA در اين دوره ذكر كرد. نخستين دليل ساختاري است. هيأت اداره كنندهي MLA در اواخر دههی 70 تصميم گرفت شمار سخنرانيهاي مربوط به سازمانهايي كه در كنفرانس شركت ميكنند را محدود كند، ابتدا به سه سخنراني براي هر سازمان و سپس در اوايل دهه 1980 به دو سخنراني. دليل دوم اين بود كه به يك مفهوم، گروه قرباني موفقيت خود شد. گروه از آغاز فضايي را درون MLA و عرصه ي وسيع تر دانشگاهي فراهم آورده بود كه در آن ايدههاي ماركسيستي میتوانستند به صورت جدي مورد بحث قرار گيرند و منتشر شوند. اما هر چه گفتمانهاي فرهنگي ماركسيستي به صورت وسيعتر منتشر شدند، ضرورت چنين فضايي كاهش يافت. بسياري از اعضاي اوليهي گروه جايگاههاي دانشگاهي بدست آورند. نقد فرهنگي ماركسيستي ديگر يك دلمشغولي حاشيهاي نبود بلكه جزء يا گزينهاي جدي در بسياري از برنامههاي درسي دانشگاهي بود. درنتيجه بطور متناقضنمايي در همان حال كه نقد ماركسيستي جايگاهي در دانشگاه كسب مي كرد، گروه ادبي ماركسيستي بخشي از دليل وجودي خود را از دست ميداد. اين نكات به اين معنا نيست كه گروه به تدريج و به طور بازگشتناپذير از روزهاي اوج خود در اوايل دهه 70 نزول كرده است، بلكه همانگونه كه در روابط با موسسهی تابستاني به آن اشاره خواهم كرد، كاركرد آن از طريق مخاطب قرار دادن مخاطبان جديدي كه به لحاظ نظري و سياسي آگاهتر است در سالهاي اخير به طور عمدهاي تغيير يافته است.

انتقال جيمسن به دانشگاه ييل در سال 1977 را میتوان همچون نماد اين دگرگوني در جايگاه نقد ماركسيستي در آكادمي آمريكا در اواخر دههی 70 نيز قرائت كرد. اقامت جيمسن در ييل او را در مركز بحث نظري معاصر با كساني قرار داد كه در آن زمان شالودهشكنان ييلي ناميده ميشدند، يعني پل دومان، جي هيليس ميلر و هارولد يلوم. اگر بتوان ماركسيسم و فرم را متني بنيانگذار نگريست كه نسلي جديد از دانشجويان را با سنت خاصي از ماركسيسم غربي آشنا نمود، ناخودآگاه سياسي كه در 1981 منتشر شد، نشانگر بلوغ ماركسيسم در دانشگاه بود. برخلاف ماركسيسم و فرم، كه معرفي يك سنت قديميتر انديشهي ديالكتيكي بود، ناخودآگاه سياسي به صورت مستقيم در مباحث نظري و ماركسيستي معاصر مشاركت كرد. پس از ناخودآگاه سياسي، با فصل نخست نفسگير آن، ديگر ناديده گرفتن نظريهی فرهنگي ماركسيستي و كنار گذاشتن آن در دانشگاه به بهانهي نظريهاي تقليلگرا يا از مُد افتاده امكانپذير نبود. 

گروه ادبي ماركسيستي همچون يك هيأت ملي عمل ميكرد و در زير چتر MLA كنفرانس ها و مدارس تابستاني خود را سازماندهي ميداد. اما شماري از گروههاي آن در كمپ هاي منفردي وجود دارند يا داشتهاند. براي مثال گروههايي حول جيمسن در طول اقامت وي در سن ديگو و ييل وجود داشتند. گروهي در سال 1982 در كورنل تشكيل شد و همچنين يك گروه مطالعاتي در ديوك در اواخر دهه 80 وجود داشت. در حالي كه ممكن بود گروههاي منفرد گروه ادبي ماركسيستي در دانشكدههاي متفاوت شكل بگيرند، اما هدف مهم گروه گرد هم آوردن افراد در مقياس ملي و، به ويژه در سالهاي ابتداي آن، تسهيل گردهمآييهاي اساتيد و دانشجويان چپگرا و ماركسيستي بود كه خود را در دانشكدههاي خود منزوي مييافتند. علاوه بر انتشار نشريه، مدرسهي تابستاني عنصري كليدي در فراهم آوردن اين محيط براي آموزش و همبستگي بود. مجله ي ميانجيها، كه قبلا با همين نام نشريهي گروه بود، به مثابه فورومي براي اعضاي گروه و انتشار وسيعتر برنامههاي سخنراني مدرسه عمل ميكند. اين نشريه در اوايل دههی 1970 راه اندازي شد و توسط اعضاي هيأت ويراستاري كنوني آن به ويژه رون استريكلند و كريس نيوفيلد در حوالي 91-1990 به قالب جديد خود به عنوان يك مجله درآمد. من با نسخههاي اوليه ي اين نشريه آشنا نيستم. درنتيجه چندان نمیتوانم دربارهي محتواي آن و مسائل ويژهاي كه نشريه به آن ميپرداخت نظر بدهم. نشريهي اوليه برخلاف بسياري از نشرياتي كه دستي منتشر مي شد، به شكلي بود كه مقالات سنگين و به شدت نظري را منتشر ميكرد. به بيان ديگر، از خوانندگان انتظار ميرفت كه به جاي تورق سرسري، نشريه را بخوانند.

شايد موفقترين و شناختهترين فعاليت گروه مدرسه تابستاني فرهنگ و جامعه بوده است. اين مدرسه ابتدا در سنتكلود در مينسوتا برگزار و توسط بيل لانگن سازماندهي ميشد. فكر ميكنم نخستين مدرسه در تابستان 1976 برگزار شد. سخنرانان در اين كنفرانسهاي اوليه شامل بسياري از چهرههاي معروف و يا كمترشناختهشده در مطالعات فرهنگي و ادبي بريتانيا و ايالات متحده مي شد، همچون فردريك جيمسن، استنلي آرنوويتز، تري ايگلتون، گاياتري چاكاراورتي اسپيواك، مايكل ريان، جيمز كاواناگ، جن هالند، جون هوارد، و جان بورلي. مدارس اوليه به شدت بر نظریهی ماركسيستي متمركز بود، براي مثال با سمينارهايي دربارهي آلتوسر. اما كوشش براي پيوند نظريه و عمل نيز از طريق جلسات منظم بحث و گفتگو ميان افرادي از گرايشات متفاوت سياسي دنبال ميشد. اين جلسات به عنوان يكي از مشخصههاي منظم برنامهي مدرسه زماني در دهه 80 از قلم افتاد، اما نگاه سريعي به برنامههاي اخير مدرسه نشان میدهد كه مسألهی اكتيويسم و ضرورت ارتباط نظريه و عمل آشكارا به دستور كار بازگشته است. پيامد اين تلاش براي پيوند نظريه و عمل، شاخهي سياسي كمعمر گروه با نام اتحاديهي ماركسيستي بود. در كنفرانسهاي سنتكلود در اواخر دهه 70، گاياتري چاكاراورتي اسپيواك، جان بورلي، استنلي آرنويتز و برخي ديگر بحث از ايجاد سازماني از روشنفكران ماركسيست به ميان آورند. پيامد آن اتحاديهي ماركسيستي شكل گرفت و قبل از انحلال تعدادي كنفرانس در نيويورك برگزار كرد.

حسي از حيات و تنوع اين مدارس را میتوان از كتابي به دست آورد كه مباحث كنفرانس سال 1983 دانشگاه ايليونز در رابطه با گروه نقد و نظریهی تفسيري را در بر ميگرفت و با عنوان ماركسيسم و تفسير فرهنگ منتشر شد.[endnoteRef:14] بروس برون كه دركنفرانسهاي اوليه در سنتكلود مشاركت داشت نيز رمان كوتاهي بر اساس اين مدارس تابستاني با نام قرنِ ابرها نوشت. گزارشها و مرورهاي بيشتري از اين كنفرانسهاي اوليه را میتوان در صفحات مينسوتا ريويو يافت. گرايش بر اين بود كه مدرسه تابستاني در هر سال در موسسه متفاوتي برگزار شود. [14:  Nelson, G. and Grossberg, L. eds., Marxism and the Interpretation of Culture (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1988).] 


براي مثال مدرسه در آمهرست، اورگون، دلاوير،هرات قورد، و هاواناي كوبا برگزار شد. مدرسه از اواسط دهه 80 عمدتا در پتسبورگ برگزار شده است. اين مسأله عمدتا به دليل اين واقعيت است كه پل اسميت، رئيس گروه ادبي ماركسيستي از 1988 و سازمانده كنوني مدرسهی تابستاني، در آنجا است و نيز اينكه مشاركت مالي توسط كارنگي ملان تأمين مي شود.

مدرسه در ابتدا دو تا سه هفته به طول ميانجاميد و تا امروز با كاهشي تدريجي، به نه تا ده روز محدود شده است. كنفرانس سال 1983 در ايليونز شايد بزرگترين مدرسهي قديمي بوده است. همان طور كه در بالا اشاره كردم، گروه و مدرسه در سالهاي اخير تحول يافته و دگرگون شدهاند. بويژه تأكيد آن از توجه خاص به نظريهی فرهنگي ماركسيستي به همكاري گستردهتري ميان ماركسيسم و حوزههاي مطالعات فرهنگي، پسامدرنيسم، ساختارگرايي و پساماركسيسم معطوف شده است. براي مثال مدارس اخير به روانكاوي و ماركسيسم، گفتمانهاي پسااستعماري، راهبردهاي سياسي در عصر ريگان، فيمينيسم و سياست چپ، نهادينه شدن نظریهی فرهنگي، اكتيويسم فرهنگي و فرهنگ و سياست وفور ميپردازند. همچنين افزايش قابل توجهي در مشاركت محققان از اقليتهاي آمريكا و جهان سوم با مقالاتي دربارهی «واسازي و نژاد»، «كاست، طبقه و جنسيت در هند»، «رئوتيك فمينيسم پسااستعماري» و نيز نظریهی گي و لزبين پديدار شده است. اين تنوع سمينارها و مضامين در كنار مقالات سنتيتر دربارهي آلتوسر، نظريهی ماركسيستي و گروههاي مطالعاتي پيرامون كاپيتال به همزيستي ادامه ميدهند. درنتيجه با اينكه میتوان گفت طول زمان برگزاري مدرسه با كاهش روبرو شده، اما جنبههاي ديگر آن به دليل مواجهه با قلمروهاي نظري و سياسي دائما دگرگون شونده، گسترش و بسط يافته است.

من اين بررسي كوتاه از گروه ادبي ماركسيستي را با چند نكته درباره ي ميزان مشاركت اخير جيمسن در گروه به پايان مي برم. مشاركت مستقيم جيمسن در سازمان دهي و برگزاري گروه در دهه 1980 كاهش يافت. او همچنان يك حامي فعال و سخنران مدرسه تابستاني است، اگر چه به دفعات كمتر. با اينحال اخيرا تأثير فكري پيوسته و حضور فعال جيمسن در گروه ادبي ماركسيستي در همايشي كه MLA به «ميراث جيمسن»[endnoteRef:15] اختصاص داد، با حضور خود او به بررسي گذارده شد. در سالهاي اخير درون مطالعات فرهنگي در بريتانيا نقد ماركسيستي از عقبنشيني رنج برده است. آثار جيمسن منبعي براي مبارزه با آن در اختيار ما گذارده، و پيشنهاد تشكيل شاخهي بريتانيايي گروه ادبي ماركسيستي منبع ديگري برايمان فراهم ميآورد. [15:  Address to the Marxist Literary Group session, "The Jameson Legacy," of the Modern Language Association, Toronto: 27-30 December, 1993.
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