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یادداشت مترجمان 

کوجین کاراتانی، متولد ۱۹4۱، فیلسوف و منتقد ادبی و مارکس شناس شهیر 
ژاپنی است. تحصیالتش را در دانشگاه توکیو، با اخذ مدرک کارشناسی در 
اقتصاد و کارشناسی ارشد در ادبیات انگلیسی، به پایان رساند. نخستین بار 
در بیست وهفت سالگی با دریافت جایزٕه ادبی »گونزو« به شهرت رسید. در 
دوران تدریس در دانشگاه هوسئِی۱ توکیو، کتاب ها و مقاله های بسیاری دربارة 
مدرنیته و پست مدرنیته نوشت. توجه او عمدتًا معطوف به مفهوم هایی چون 
ـ سه مفهومی که عنوان فرعی یکی از کتاب های مشهور  زبان، عدد، و پول بودـ 

او، معماری به مثابه استعاره، را شکل داده اند.
کاراتانی در ۱۹7۵ برای تدریس ادبیات ژاپنی به دانشگاه ییل دعوت شد. در 
آنجا، به دنبال آ شنایی با پل دوَمن و فردریک جیمسن، کار در زمینة فرمالیسم 
را آغاز کرد. تنوع موضوعات مورد بررسی او در این دوره چنان زیاد بود که 

همکارانش به او لقب »ماشین متفکر« دادند.
در عین حال، به طور مستمر در کنفرانس بین المللی معماران، که از دهة 

1. Hosei
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معمار  به همراه  و  برگزار می شد، شرکت داشت  بیستم هر ساله  قرن  آخر 
ایتالیایی، ریتسولی، مجموعه ای در زمینٕة فلسفه / معماری منتشر ساخت. او 
از ۱۹۹0 بدین  سو به عنوان استاد مهمان در دانشگاه کلمبیا مشغول به تدریس 

بوده است.
کاراتانی در سال 2000، با الهام گرفتن از تجربة LETS )نظام های مبادلة 
تجاری محلی۱(، جنبش انجمن گرایی نوین )NAM( را در مقام انجمنی در 
تقابل با ملتـ  دولت سرمایه ساالر، در ژاپن بنیاد نهاد. او همراه با آکیرا آساوا 
یکی از دو ویراستار فصل نامة ژاپنی فضای انتقادی بود که انتشارش تا سال 
مرکز  در  تدریسش  کرسی  از  سال 2006  در  کاراتانی  یافت.  ادامه   2002

بین المللی علوم انسانی، مستقر در اُزاکا، استعفا داد و بازنشسته شد.
به رغم اهمیت و تأثیر نوشته های کاراتانی در زمینة معماری، شهرت او 
در سطح بین المللی بیش تر مدیون معرفی و صورت بندی دو مفهوم دگرسنجی 
این دو  او  یا اختالف منظر )parallax( است.  )transcritique( و پارالکس 
مفهوم را در کتاب دگرسنجی و در بستر بازخوانِی نوآورانة کانت و مارکس 
بسط داد. این کتاب تأثیر عمیق و دامنه داری بر اسالوی ژیژک نهاد، چندان 
که کتابی با عنوان دیِد پارالکسی2 نوشت که سهم بسزایی در افزایش شهرت و 

اثرگذاری کاراتانی داشت.
با وجود آنکه کتاب کاراتانی حاوی قرائت های بدیع و خالقانه ای از فلسفة 
کانت است، جذابیت اصلی پروژة او به کوشش گیرای او جهت بازخوانی نظریة 

ارزش یا مفهوم »شکل ارزش« بازمی گردد.
جهت گیری اصلی این تفسیر جدید را می توان این گونه خالصه کرد: دور 
شدن از تولید و تولیدگرایی و کارخانه به مثابه مکان اصلِی تولید ارزش اضافی 
و حرکت به سمت حوزة مبادله و گردش کاال و پول به عنوان حیطة اصلی 

۱. برای آشنایی با این تجربٕه اقتصادیـ  تجاری، رجوع کنید به فصل پایانی همین کتاب.
2. Parallax View

هشت
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تحقق ارزش و ارزش اضافی. )هرچند کاراتانی معتقد است که خود مارکس 
نیز در مجلد اول سرمایه، پس از رویارویی با آرای ساموئل بیلی در مورد 
بتوان  افتراقِی ارزش کاالها، در همین جهت گام برمی دارد.( شاید  ماهیت 
بهترین و موجزترین توصیف از نوآوری های نظری کاراتانی را در بازخوانی 

کانت و مارکس در نقل قول ذیل از ژیژک یافت:

بنا به نظر کاراتانی، هنگامی که مارکس با تقابل میان اقتصاد سیاسی 
کالسیک )ریکاردو و نظریة ارزش کار او ــ یعنی همتای اقتصادی 
عقل گرایی فلسفی( و تالش اقتصاد نئوکالسیک در جهت تقلیل ارزش 
به یک موجودیت فاقد جوهر و صرفًا برآمده از روابط )بیلی ــ یعنی 
همتای اقتصادی تجربه گرایی فلسفی( روبه  رو شد، نقد اقتصاد سیاسی 
مارکس توانست دقیقًا همان گسست کانتی را تحقق بخشد و به سوی 
نگرشی پارالکسی حرکت کند. مارکس تقابل فوق را نومی آنتی نومی 
کانتی تلقی کرد ــ به عبارت دیگر، ]حاصل کار بروز یک آنتی نومی 
اقتصادی است که بر اساس آن[ ارزش باید هم بیرون از حوزة گردش، 
یعنی در حوزة تولید، و هم درون حوزة گردش تکوین یابد. »مارکسیسم« 
ـ  ـ در هر دو روایت سوسیال دموکرات و کمونیستی اشـ  پس از مارکسـ 
منظر پارالکسی را از دست داد و به موضعی پس نشست که به صورتی 
یک جانبه حوزة تولید را به مرتبة عرصة ظهور حقیقت ارتقا می بخشد، آن 
 هم در تقابل با دو حوزة »موهوم« مبادله و مصرف. همان طور که کاراتانی 
ـ  به تأکید نشان می دهد، حتی پیچیده ترین صورت نظریة شیءوارگیـ 
یعنی نظریة بت وارگی کاال ــ نیز در همین دام می افتد، از لوکاچ جوان 

گرفته تا آدورنو و سپس به دنبال او جیمسن.۱

۱. بنگرید به:
Zizek , “the Parallax View” in New left Review, 25, January - February 2004.c

نه
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تا آنجا که به کانت مربوط می شود، باید بر دو نکته تأکید نهاد: نخستین 
مورد تمایز کانت گرایی کاراتانی با کل جریان نوکانتی اوایل قرن بیستم است. 
او برخالف مارکسیست های کانت گرا نظیر ماکس آدلر و اتوبائر )و کل مکتب 
مارکسیسم اتریشی( هیچ توجهی به نقد دوم و آثار اخالقی کانت ندارد و 
نمی کوشد سوسیالیسم را به عنوان »خیر اخالقی« توجیه کند. به همین ترتیب، 
رجوع او به کانت با آرای مکتب نوکانتی ماربورگ )که عمدتًا ماهیتی منطقی و 
معرفت شناختی دارد( و حتی با گرایش های متأخرتر مارکسیست های امروزی 
به کانت ــ برای مثال، استفادة گ. دالُولپه و لوچو کولتی از کانت در حمله 
ـ تفاوت  به دیالکتیک هگل و خصلت ایده آلیستی هرگونه مارکسیسم هگلیـ 

اساسی دارد.
 common( »نکتة دوم به استفادة نوآورانة کاراتانی از مفهوم »معنای مشترک
sense( در زیباشناسی کانت و تأکید او بر وجه اجتماعی نقد سوم و نقش 

تعیین کنندة »حضور دیگری« بازمی گردد.
بی شک، امتیاز اصلی کتاب کاراتانی ایجاد نوعی پارالکس میان خود کانت 
و مارکس است. به همین سبب، کار او را نمی توان نمونة دیگری از بازگشت به 
فالسفة ماقبل هگل )از اسپینوزا و الیب نیتس گرفته تا روسو و مونتسکیو( برای 
حل بحران مارکسیسم به یاری فلسفة محض دانست ــ آفتی که بسیاری از 
پروژه های »مارکسیسم  غربی« در چند دهة اخیر دچارش بوده اند. تالش نظری 
کاراتانی، به رغم تأثیرپذیری آشکار او از فیلسوفی چون دریدا، بیش از آنکه 
گرفتار بحث های فلسفی ناب بماند، درگیری با مفهوم های اساسی کار مارکس  

ـ را ممکن و ضروری می سازد. ــ به ویژه نظریة ارزش، مبارزة طبقاتی و ...ـ 
تفسیر کاراتانی از نظریة ارزش کار به خوبی محدودیت ها و تناقض های 
روایت سنتی )و استالینیستی( از این نظریه را آشکار می سازد، و تأکید او بر 
»مبادله« نیز عرصه های جدیدی برای گسترش مارکسیسم و نظریة انتقادی و 
راه های جدیدی برای گفت وگو با گفتارهای دیگر )برای مثال، آرای زیمل و 

وبر( می گشاید.

ده
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با این حال، برخی مسائل و معضالت قدیمی، از جمله مسئلة »تبدیل« )این 
چالش قدیمی که نزد هیلفردینگ و لوکسمبورگ و لنین هم فیصله نیافت( و 
نحوة پیوند حوزه های تولید و مبادله، چنان که باید حصل و فصل نمی شوند. 
به عالوه، کاراتانی در تأکید نهادن بر نقش پول و تجارت و گردش، و برجسته 
کردن اهمیت مرکانتیلیسم تا حد زیادی به آرای پرودن نزدیک می شود، بی آ نکه 
هرگز نقد مارکس بر پرودن و آنارشیسم را مورد بحث جدی قرار دهد و حتی 

به سویه های غیرسیاسی نگرش آنارشیستی اشاره کند.
از این  رو شاید تعجبی نداشته باشد که وی در پایان کتاب راه حلی سراپا 
غیرسیاسی و »رفرمیستی« برای گذر از سرمایه داری پیش می نهد، ولی شاید 
مسئلة اصلی »انجمن گرایی« او بیش از نزدیکی به پرودن و آنارشیسم، فاصله 
گرفتن یا حتی چشم پوشی از مقوالتی چون »استثمار«، »انباشت اولیة سرمایه«، 
و نهایتًا »انقالب« )یا شکل های گوناگون مقاومت و مبارزة فرودستان بر ضد 

سرمایه ساالری( باشد.
تا آنجا که به ترجمة فارسی کتاب مربوط می شود، باید به چند نکته 
اشاره کرد. نخست آنکه جذابیت »گفتار« کاراتانی برای ما، گذشته از شیوة 
ماتریالیستی و غیربنیان گرای رجوع او به فلسفه، اساسًا ناشی از شباهت نسبی 
تاریخچة نظری و وضعیت تاریخی کاراتانی با تجربة خودمان است. نوع 
کتاب هایی که او خوانده است و نحوة تأثیر پذیرفتن او از متفکران غربی معاصر 
)خاصه دریدا( و جایگاه او، به مثابه متفکری آسیایی، جملگی حسی از آشنایی 
و نزدیکی در خوانندة فارسی زبان برمی انگیزد. البته هیچ گاه نباید خصلت کلی 
و مبهم و »غیرمفهومی« این حس را فراموش کرد یا برخی تفاوت های بارز 
ـ برای مثال، وجود یک سنت ریشه دار مارکسیستی  تاریخی را نادیده گرفتـ 
هم در کارخانه ها و هم در دانشگاه های ژاپن، کشوری که با توجه به شباهت 
مناسبات اجتماعی اش با فئودالیسم اروپایی در همان نیمة نخست قرن بیستم 
صنعتی شده بود. کاراتانی خود در جای  جای کتاب به نقش مهم کوزو اونو و 

سنت قدرتمند نقد اقتصاد سیاسی در ژاپن اشاره می کند.

یازده
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یاد وضعیت  به  از قضا ما را  بدان اشاره کرد )و  باید  نکتة دیگری که 
خودمان می اندازد( ضعف زبانی مترجم این کتاب، سابو کوهسو، است. ترجمة 
انگلیسی کیفیت چندان مطلوبی ندارد و می توان به موارد متعددی از ابهام و 
بی دقتی اشاره کرد که در فصل های پایانی بیشتر هم می شوند. ما کوشیدیم تا 
حد امکان، با رجوع به منابع اصلیِ نقل قول ها و استخراج معنا از سیاق متن، 
این ضعف ها را جبران کنیم. در مورد پی نوشت های کتاب نیز، گذشته از انتقال 
آن ها به پایان کتاب، متن آن ها را با توجه به ترجمه نشدِن بسیاری از منابع و 

مآخذ تلخیص کردیم.
مرداد 1394

دوازده




