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  کاراتاني: دگرسنجي و پاراالکس

  مراد فرهادپور، صالح نجفي نویسنده:

  

 

 

است، اثر کوجين کاراتاني  باب کانت و مارکس دگرسنجي: در آید مقدمه فارسي کتاب چه در ادامه ميآن 

فيلسوف ژاپني که به زودي با ترجمه مراد فرهادپور و صالح نجفي از سوي انتشارات هرمس به بازار مي آید. پيش 

 منتشر شده بود.« انقالب و تکرار» از این در همين سایت مقاله اي از کاراتاني با عنوان

*** 

شناس شهير ژاپني است. او تحصيالتش را در دانشگاه  فيلسوف، منتقد ادبي و مارکس ، 1941کوجين کاراتاني، متولد 

 27بار در  ه پایان رساند. نخستينتوکيو، با اخذ مدرک کارشناسي در اقتصاد و کارشناسي ارشد در ادبيات انگليسي، ب

( توکيو، Hoseiسالگي با دریافت جایزه ادبي گونزو به شهرت رسيد. در دوران تدریسش در دانشگاه هوشي )

هایي چون زبان،  مدرنيته نوشت. توجه او عمدتا معطوف به مفهوم هاي بسياري درباره مدرنيته و پست ها و مقاله کتاب

، را شکل معماري به مثابه استعاره هاي مشهور او، سه مفهومي که عنوان فرعي یکي از کتاب -عدد، و پول بود

 اند. داده

ت ژاپني به دانشگاه یيل دعوت شد. در آنجا او به دنبال آشنایي با پل دومن و براي تدریس ادبيا 1975کاراتاني در 

فردریک جيسمن کار در زمينه فرماليسم را آغاز کرد. تنوع موضوعات مورد بررسي او در این دوره چنان زیاد بود 

 دادند.« ماشين متفکر»که همکارانش به او لقب 

شد،  المللي معماران، که از دهه آخر قرن بيستم هرساله برگزار مي حال، او به طور مستمر در کنفرانس بين در عين

 1990اي در زمينه فلسفه/ معماري منتشر ساخت. از  شرکت داشت و به همراه معمار ایتاليایي، ریتسولي، مجموعه

با  2000بيا مشغول به تدریس بوده است. او در سال سو کاراتاني به عنوان استاد مهمان در دانشگاه کلم بدین

( را در مقام انجمني NAMگرایي نوین ) هاي مبادله تجاري محلي(، جنبش انجمن )نظام LETS گرفتن از تجربه الهام

 نامه ساالر در ژاپن، بنياد نهاد. او همراه با آکيرا آسادا یکي از دو ویراستار فصل دولت سرمایه -در تقابل با ملت

از کرسي تدریسش در  2006ادامه یافت. کاراتاني در سال  2002ژاپني فضاي انتقادي بود که انتشارش تا سال 

 المللي علوم انساني، مستقر در اُزاکا، استعفا کرد و بازنشسته شد. مرکز بين

تر مدیون معرفي و المللي بيش هاي کاراتاني در زمينه معماري، شهرت او در سطح بين رغم اهميت و تأثير نوشته به

)پارالکس یا اختالف منظر( است. او این دو  parallax )دگرسنجي( و transcritiqueبندي دو مفهوم صورت

و در بستر بازخواني نوآورانه کانت و مارکس بسط داد. این کتاب تاثير عميق و  دگرسنجي مفهوم را در کتاب

( نوشت که The Parallax View) دیِد پارالکسي با عنوان داري بر اسالوي ژیژک نهاد، چندان که او کتابي دامنه
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 سهم بسزایي در افزایش شهرت و اثرگذاري کاراتاني داشت.

*** 

 

  

شود که کشاورزان و دامداران با آنها سروکار دارند،  هایي اطالق مي به حيوان pig در زبان انگليسي امروز، واژه»

کنند. جنبه طبقاتي موضوع  شان مصرف مي هاي غذایي ها در وعده نام گوشتي است که غربيpork ي که واژهدرحال

ها کشاورزاني نادار و  ها، چراکه ساکسون اي است متعلق به زبان کهن ساکسون کلمه pig مثل روز روشن است:

ریشه گرفته است که فاتحان  porque وياز کلمه فرانس pork محروم از امتيازات اجتماعي بودند و حال آنکه واژه

هاي رنگين خود استفاده  هایي در خوان بردند؛ فاتحاني که عمدتا از گوشت خوک دارا و برخوردار نورمان به کار مي

شان بر دوش کشاورزان و دامپروران ساکسون بود. این دوگانگي ناظر بر شکافي است که  کردند که پرورش مي

توان آن را مصداقي دانست از آنچه کوجين کاراتاني در کتاب عالي خویش  کند و مي يتوليد را از مصرف جدا م

کند. کاراتاني که از او به عنوان  تعبير مي« پاراالکسي»دگرسنجي: در باب کانت و مارکس، از آن به جنبه 

را فردریک « بيات ژاپنهاي اد خاستگاه»کتاب او در زمينه  -کنند ترین منتقد ادبي ژاپني نسل خویش یاد مي درخشان

معماري به مثابه »هایي در باب  اندیشي سپس به تامالت و باریک -زبان معرفي کرد جيمسن بزرگ به دنياي انگليسي

ها براي تجدید مباني فلسفي و سياسي مبارزه بر ضد  ترین کوشش پرداخت و بعد از آن به یکي از بدیع« استعاره

کند که  وي آورد. کاراتاني پروژه عظيم خود را از طرح این پرسش آغاز ميامپراتوري سرمایه در دوران کنوني ر

شویم واکنش در خور و  نومي به معناي دقيق کانتي کلمه مواجه مي الطرفين یا همان آنتي وقتي با یک مساله جدلي

نومي به  یک سوي آنتي ها براي تاویل و تقليل درست ما چه باید باشد. پاسخ او این است که ابتدا باید بر تمامي تالش

نومي  آنتي اضداد( خط بطالن بکشيم. برعکس، باید « سنتز دیالکتيکي»سوي دیگر )و به طریق اولي، اجراي نوعي 
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نشدني قلمداد و اذعان کنيم که هدف از نقد رادیکال نه اتخاذ موضعي معين در مقابل  را غيرقابل تاویل و ساده

یعني همان درز کامال ساختاري ميان آنها. به  -ردني ميان دو موضع استموضعي دیگر بلکه تاکيد بر شکاف پرنک

این اعتبار، موضع کانت این بود که چيزها را نه از منظر شخصي خودش ببيند و نه از منظر دیگران، بلکه با 

ء  شي»سان، کاراتاني مفهوم کانتي  شود. به این واقعيتي رودررو شود که از خالل تفاوت )پاراالکس( فاش مي

کند که فقط به  )وجه ماوراي پدیداري امور( را نه موجودیتي متعال در وراي درک ما بلکه چيزي تعبير مي« نفسه في

 ناشدني تجربه ما از واقعيت قابل تشخيص است. نوميک رفع ميانجي خصلت آنتي

شوند که در طرز  هر ميتوان گفت سه قلمرو عقل )نظري، عملي، استحساني( از طریق تغييري ظا از این منظر، مي

]= ابژه[ علم از طریق در  متعلق «: در پرانتز نهادن»دهد، یعني از طریق  تلقي و برخورد فاعل شناسایي روي مي

نماید؛ قلمرو اخالقي از طریق در پرانتز نهادن  هاي اخالقي و زیباشناختي روي مي ها و داوري پرانتز گذاشتن حکم

آید؛ و قلمرو زیباشناختي از طریق در  به شناخت نظري و زیباشناسي پدید مي هاي مربوط ها و دلمشغولي دغدغه

هاي اخالقي و زیباشناختي را  هاي نظري. براي مثال، وقتي ما دغدغه هاي اخالقي و مشغوليت پرانتز گذاشتن نگراني

شروط و مقيد به زنجيره شود که به تمامي م گذاریم، فرد آدمي به صورت موجودي فاقد اختيار ظاهر مي در پرانتز مي

هاي نظري را در پرانتز بگذاریم، آدمي در هيات موجودي  هاست؛ و اگر، برعکس، دغدغه ها و معلول یا شبکه علت

ها را نباید شيءواره نمود چرا که مواضع متعارض از طریق  نومي شود. بنابراین، آنتي مختار و خودآیين پدیدار مي

بدیل کاراتاني این است که او این قسم قرائت  آیند. دستاورد بي ناسایي به وجود ميتغييرهایي در طرز برخورد فاعل ش

بندد و در واقع خود مارکس را به عنوان متفکري کانتي  هاي مارکس به کار مي پاراالکسي را در تفسير نوشته

  1« خواند.  مي

  

*** 

از فلسفه کانت است، جذابيت اصلي پروژه او به  اي هاي بدیع و خالقانه که کتاب کاراتاني حاوي قرائت با وجود آن

گيري اصلي این تفسير  گردد. جهت بازمي« شکل ارزش»کوشش گيراي او جهت بازخواني نظریه ارزش یا مفهوم 

مثابه مکان اصلِي توليد ارزش  گونه خالصه کرد: دورشدن از توليد و توليدگرایي و کارخانه به توان این جدید را مي

به سمت حوزه مبادله و گردِش کاال و پول به عنوان حيطه اصلي تحقق ارزش و ارزش اضافي.  اضافي و حرکت

، پس از رویارویي با آراي ساموئل بيلي در مورد سرمایه )هرچند کاراتاني معتقد است خود مارکس نيز در مجلد اول

دارد.( شاید بتوان بهترین و موجزترین توصيف از  ماهيت افتراقِي ارزش کاالها، در همين جهت گام برمي

 هاي نظري کاراتاني را در بازخواني کانت و مارکس در نقل قول ذیل از ژیژک یافت: نوآوري

کس با تقابل ميان اقتصاد سياسي کالسيک )ریکاردو و نظریه ارزش بنا به نظر کاراتاني، هنگامي که مار»

گرایي فلسفي( و تالش اقتصاد نئوکالسيک در جهت تقليل ارزش به یک  یعني همتاي اقتصادي عقل -کار او

رو  روبه گرایي فلسفي(  یعني همتاي اقتصادي تجربي -موجودیت فاقد جوهر و صرفا برآمده از روابط )بيلي
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مارکس توانست دقيقا همان گسست کانتي را تحقق بخشد و به سوي نگرش « قتصاد سياسينقد ا»شد، 

به عبارت دیگر، ]حاصل کار  -نومي کانتي تلقي کرد پارالکسي حرکت کند. مارکس تقابل فوق را نوعي آنتي

زه نومي اقتصادي است که براساس آن[ ارزش باید هم بيرون از حوزه گردش، یعني در حو بروز یک آنتي

دموکرات  در هر دو روایت سوسيال -پس از مارکس« مارکسيسم»توليد، و هم درون حوزه گردش تکوین یابد. 

جانبه حوزه  این منظر پارالکسي را از دست داد و به موضعي پس نشست که به صورتي یک -اش و کمونيستي

مبادله و مصرف، « موهوم»و حوزه هم در تقابل با د بخشد، آن توليد را به مرتبه عرصه ظهور حقيقت ارتقا مي

یعني نظریه  -وارگي ترین صورت نظریه شيء دهد، حتي پيچيده طور که کاراتاني به تاکيد نشان مي همان

«افتد، از لوکاچ جوان گرفته تا آدورنو و سپس به دنبال او جيمسن. نيز در همين دام مي -وارگي کاال بت
2

 

گرایي کاراتاني با کل جریان  بر دو نکته تاکيد نهاد: نخستين مورد تمایز کانت شود، باید تا آنجا که به کانت مربوط مي

گرا نظير مارکس آدل و اتوبائر )و کل مکتب  هاي کانت نوکانتي اوایل قرن بيستم است. او برخالف مارکسيست

خير »ا به عنوان کوشد سوسياليسم ر مارکسيسم اتریشي( هيچ توجهي به نقد دوم و آثار اخالقي کانت ندارد و نمي

ترتيب، رجوع او به کانت با آراي مکتب نوکانتي ماربورگ )که عمدتا ماهيتي منطقي و  همين توجيه کند. به« اخالقي

براي مثال، استفاده گ.  -هاي امروزي به کانت هاي متاخرتر مارکيسست شناختي دارد( و حتي با گرایش معرفت

تفاوت  -آليستي هرگونه مارکسيسم هگلي ه دیالکتيک هگل و خصلت ایدهدالُولپه و لوچو کولتي از کانت در حمله ب

 اساسي دارد.

( در زیباشناسي کانت و تاکيد common sense« )معناي مشترک»نکته دوم به استفاده نوآورانه کاراتاني از مفهوم 

 گردد. بازمي« حضور دیگري»کننده  سوم و نقش تعيين نقد او بر وجه اجتماعي

سبب، کار او را  ميان خود کانت و مارکس است. به همين پارالکس از اصلي کتاب کاراتاني ایجاد نوعشک، امتي بي

نيتس گرفته تا روسو و مونتسکيو(  توان نمونه دیگري از بازگشت به فالسفه ماقبل هگل )از اسپينوزا و الیب نمي

در چند « مارکسيسم غربي»هاي  ز پروژهآفتي که بسياري ا -براي حل بحران مارکسيسم به یاري فلسفه محض دانست

اند. تالش نظري کاراتاني، به رغم تاثيرپذیري آشکار او از فيلسوفي چون دریدا، بيش از آنکه  دهه اخير دچارش بوده

ویژه، نظریه ارزش، مبارزه  به -هاي اساسي کار مارکس  هاي فلسفي ناب بماند، درگيري با مفهوم گرفتار بحث

 سازد. ممکن و ضروري ميرا  -طبقاتي و... 

هاي روایت سنتي )و استالينيستي( از این نظریه  ها و تناقض تفسير کاراتاني از نظریه ارزش کار به خوبي محدودیت

هاي جدیدي براي گسترش مارکسيسم و نظریه انتقادي و  نيز عرصه« مبادله»سازد، و تاکيد او بر  را آشکار مي

حال، برخي مسائل  گشاید. با این تارهاي دیگر )براي مثال، آراي زیمل و وبر( ميوگو با گف هاي جدیدي براي گفت راه

هاي توليد و مبادله، )این چالش قدیمي که در  و نحوه پيوند حوزه« تبدیل»و معضالت قدیمي، از جمله مسئله 

در   وه، کاراتانيعال شوند. به فصل نمي و که باید حل چنان هيلفردینگ و لوکسمبورگ و لنين هم فيصله نيافت(، 

کردن اهميت مرکانتيليسم( تا حد زیادي به آراي پرودن نزدیک  نهادن بر نقش پول، تجارت و گردش )و برجسته تاکيد

هاي  آنکه هرگز نقد مارکس از پرودن و آنارشيسم را مورد بحث جدي قرار دهد و حتي به سویه شود، بي مي
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 غيرسياسي نگرش آنارشيستي اشاره کند.

براي گذر از « رفرميستي»حلي سراپا غيرسياسي و  رو شاید تعجبي نداشته باشد که وي در پایان کتاب راه از این

او بيش از نزدیکي به پرودن و آنارشيسم، « گرایي انجمن»نهد، ولي شاید مسئله اصلي  داري پيش مي سرمایه

هاي  )یا شکل« انقالب»و نهایتا « ليه سرمایهانباشت او»، «استثمار»گرفتن مقوالتي چون  گرفتن یا حتي نادیده فاصله

 ساالري( باشد. گوناگون مقاومت و مبارزه فرودستان بر ضدسرمایه

تر  کاراتاني براي ما، گذشته از شيوه ماتریاليستي« گفتار»شود، جذابيت  تا آنجا که به ترجمه فارسي کتاب مربوط مي

شباهت نسبي تاریخچه نظري و وضعيت تاریخي کاراتاني با  گراي رجوع او به فلسفه، اساساً ناشي از و غيربنيان

هایي که او خوانده است و نحوه تاثيرپذیرفتن او از متفکران غربي معاصر )خاصه  تجربه خودمان است. نوع کتاب

. انگيزد زبان برمي دریدا(، جایگاه او به مثابه متفکري آسيایي، جملگي حسي از آشنایي و نزدیکي در خواننده فارسي

هاي بارز تاریخي  این حس را فراموش کرد و یا برخي تفاوت« غيرمفهومي»البته هيچگاه نباید خصلت کلي و مبهم و 

هاي ژاپن،  ها و هم در دانشگاه دار مارکسيستي هم در کارخانه براي مثال، وجود یک سنت ریشه -را نادیده گرفت 

وداليسم اروپایي در همان نيمه نخست قرن بيستم صنعتي اش با فئ کشوري که با توجه به شباهت مناسبات اجتماعي

شده بود. کاراتاني خود در جاي جاي کتاب به نقش مهم کوزو اونو و سنت قدرتمند نقد اقتصاد سياسي در ژاپن اشاره 

 کند.  مي

 بنگرید به، -2و  1 
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