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 چكيده
به با وجود اين بى خنثى كه واسازی غالباً و هـای اخالقـى مـتهم تفاوتى نسبت بـه ارزش بودن
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قضـايى بـر مبنـایی سيستم بازبينى جّداز،دريدا. جهت تحقق عدالت به همراه داشته باشد
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به نيست كه هيچ ارتباطى با واقعيت های بيرونى نداشته باشد، بلكه رويكردی اخالقى نسبت
ك مىجهان است و زندگى اجتماعى ما را در قباله .تغيير دهد» ديگری«تواند روش تفكر
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 مقدمه

و مبدع استراتژی واسازی، وارث فيلسوف الجزايری)1930-2004(ژاك دريدا تبار فرانسوی

و  اگزيستانسياليسم فرانسوی بود؛ به عبارت بهتـر، وارث شكسـت سنت دكارتى، ماركسيسم

های ناكـام بـار، تجربـه غرب در قرن بيستم، بعد از دو جنگ جهانى خـون. اين مكاتب است

و عدالت آزادی و بخشى طلبانه خواهانه ای را چشيده بود؛ آن روی توحش بشری را آزموده

و مدرنيسم به كوره و اردوگاه آدمهای از پروژه عظيم روشنگری هـای كـار اجبـاری سوزی

مى طور همان. رسيده بود بىآن«: نويسد كه كريستوفر نوريس غم قدر موارد و انگيـزی شمار

مى از انقالب ــدبخش ناكــام وجــود دارد كــه متقاعــد آن هــای امي ــزی در شــويم ديگــر چي

هـای روايت.های كالن كهن، چه كانتى، چه هگلى يا ماركسيستى، باقى نمانده است روايت

را دهند تا به شكل قابلمىكالنى كه ايمان خود را در قدرت عقل قرار  اطمينـانى رويـدادها

.)Norris, 2000: 58(»از گذشته تا آينده استنباط كنند

با شناخت دقيقى كه از اين روزگار كسب نمود، كار خود را با كنش مـتن آغـاز،دريدا

و سياسى بى و امور اخالقى . توجه نبـوده اسـت كرد، اما هرگز به رويدادهای تلخ زمانه خود

ــاب ــارکساو در كت ــباح م ــكری اش ــّذمت ازخودمتش ــوروی در م ــد از فروپاشــى ش ــه بع ك

ب«:گويدمىها نوشت، كاپيتاليست آندنيا و آمـدن چه در حـال پـيشه بد مسيری افتاده است

رخ دهـدمى، برای زمان رخ دهدمىاست، انگار فقط برای خود آن دوره رخ  امـا در زمـان

و هـا جنگی اقتصـادی، هـا جنگآيـا بايـد. درست مانند يك سـوءاتفاق. دهدمىن ی ملـى

و بيگا ها، عنانی اقليتها جنگالمللى، بين هراسـى، نزاعـات قـومى،نهگسيختگى نژادپرستى

و مذهبى را يـادآوری كـرد كـه در حـال خرد اصـطالح اروپـای بـهكـردن نزاعات فرهنگى

و جهان امروز هستند؟ .)Derrida, 1994:78(»دموكراتيك

پى شكنى، بنيان شكنى، شالوده های متفاوتى چون واسازی، ساخت ترجمه و فكنى، فكنـى

كـه البتـه شـايد هـيچ شـودمىر متـون فارسـى مشـاهدهد»Deconstruction«غيره برای واژه 

و رسا نباشند كدام ا؛شان به معنى واقعى كلمه، شفاف هامـاتىبزيرا خود اين واژه نيـز شـامل

و آشـكار است كـه بـا توجـه بـه مـتن رو، هرگـز از همـين. شـودمىمـورد بررسـى، روشـن

چـون؛ شـده تعريـف شـود تعيينبه شكل يك روش يا متد با استانداردهای از قبل تواندمىن
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آن نكات تناقض و برمالكردن هاست، در هر متنى متفاوت آميزی كه واسازی در پى كشف

و بايد سرسختانه  ،بنـابراين. با متن كلنجار رفت تـا آنهـا را يافـت قدرآناز متون ديگر است

ابهامـات راجـع بـه شـدن يك استراتژی يا راهبرد، به برطرف عنوانبهدر نظرگرفتن واسازی

.)72-59: 1390،خانقاهو مصلح( كندمىآن كمك 

صرفاً يك استراتژی فلسفى يا نقد ادبى نيست، بلكه متضمن سياسِت برانـدازی،واسازی

و مقامات عمومى،واسازی. های دوگانه است تقابل كـه بـهدانكشـمىای را به چالش نهادها

اس سلسله و سياسى مىمراتب زبانى، اجتماعى معانى زبانى چه راجع به جنسـيت. بخشند تمرار

ــت ــاری از دالل ــا ناسيوناليســم، ع ــا سكســواليته، سياســت ي ــتند باشــند، ي . هــای سياســى نيس

و سياسـى غـرب را شـكل/ زنانگى يا غربى/ های مردانگى برساخته شرقى، حيات اجتمـاعى

و گفتمـان. دهند مى و جهـان هـا بـه صـورت مجـرد سـو با وجود اين، معانى زبـانى بژكتيويته

ن و سلسـله، آنها در ميان چارچوبكنندمىاجتماعى ايجاد مراتـب سياسـى جـای های نهادی

و گفتمان برخى از افراد، اينكردن دنبال. دارند زنـدگى اشكالوها گروهكه چگونه داللت

ونگى واژگـ،دريدا.، حائز اهميت استبخشدمىيا به آنها امتياز كندمىاجتماعى را تقويت 

و سياســى مراتبــى را بخشــى از پــروژه كــالن هــای سلســله واســازانه تقابــل تــر نقــد اجتمــاعى

.)224: 1392سيدمن،( دانست مى

 آيا واسازی حرفى برای گفتن درباره عدالت دارد؟

و سياست با واسازی در 1987زمانى مطرح شد كه جنجـالى در سـال،بحث از رابطه اخالق

. پــيش آمــد) پرداز ادبـى واســازی در امريكــای شــمالى نظريــه تــرين مهم(1مـورد پــل دمــان

پ ل دمان با يك روزنامه طرفدار نازيسـم در بلژيـك در زمـان جنـگ جهـانى دوم همكاری

و او متهم گرديد كه چرا به ايـن گنـاهش اعتـراف نكـرده اسـت ايـن اتهامـات،. كشف شد

ا و بـر همـين مسـئله اسـتفاده،سـاسدوست نزديكش يعنـى دريـدا را تحـت تـأثير قـرار داد

و گفت كه واسازی هميشـه بـا امـور هنجـاری سـر وكـار  هنجاری از واسازی را مطرح كرد

و تأكيد كرد و واسـازی مـورد،بنـابراين.»واسازی، عدالت است«:دارد رابطـه بـين عـدالت
 
1. Paul de Man (1919-1983) 
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های سـت وضـعيتتوانمىزيرا واسازی سالح تحليلى مـؤثری بـود كـه؛پرسش قرار گرفت

و تفكر حقوقى ليبرالى را به چالش بكشد سياسى واپس در،دريـدا. گرايانه را موشكافى كند

و ام!ـان به سـميناری بـا عنـوان مطالعات حقوق� نقادانهتوسط جنبش 1989اكتبر واسـازی
دهنـده سـخنرانى اصـلى در دانشكده حقوق كاردوزو نيويورك دعوت شد تـا ارائـه عدالت

آميـز شـالوده ابهـام: زور يـا اجبـار قـانون«دريـدا بـه نـام كل مقاله 1992البته در سال. باشد

در كتابى به همراه ديگر مقاالتى كه در آن سمينار مطرح شدند، چـاپ»اقتدار)ای اسطوره(

و عدالت در اين مقاله  .باشدمىگرديد كه منبع اصلى بحث درباره واسازی

با برای آماده،دريدا و شوخى گفت وجودی كه او يك فرد سازی مخاطبان خود به طنز

يعنى به زبانى كـه او بـه انـدازه؛از او خواسته شده به انگليسى سخنرانى كند،فرانسوی است

. اش را توسـعه داده باشـد هر حال زبانى نيست كـه او در آن فلسـفه كافى تسلط دارد ولى به

او بـه. كردون سئوال درباره عدالت رهنمسویبهاين بيانات مقدماتى مانند تخته پرشى او را

- كه وادار شده بود با محدوديت زبانى كنار بيايد- اين فكر بود كه آيا عدالت در مورد او
او ست معترض باشـد در حـالىتوانمىاو چطور،اجرا شده است؟ البته از سوی ديگر كـه بـه

نوازی در اياالت متحده داده شده بود؟ با اين جمالت طنزآلود كه البته ترجيح سئوال مهمان

هنـوز»اجرای عدالت در مورد ملت امريكا«را به سئوال»اجرای عدالت در حق يك بيگانه«

پاسخ گذاشته بود، دريدا موفق بـه طـرح موضـوع محـوری شـد كـه قصـد داشـت مـورد بى

مى زوماً از عمِلل،آيا عدالت. بررسى قرار دهد و اين به قانون به دست ،كه آيا عـدالت آيد؟

فىشودمىزمانى كه قانون اعمال ؟ او هرچـه مـداومت بيشـتری در كندمىنفسه تحقق پيدا،

مى گونه پرسش اين مى كرد، برای حضار واضـح های بديعانه شـد كـه او قصـد دارد سـايه تر

و ترديد را بر خصوصيت  ق»عدل«شك كه او داشـت قـانون يعنى اين؛انون بيفكندمربوط به

مىو امر قانونى را تحت تحليل .داد های واسازانه قرار

گيری واسازی توسط دريـدا متعجـب نشـدند؛ ولـى بـرای كاربهالبته حضار خيلى هم از

و حقوقدانان مى چنين بياناتى چالشيك،متخصصين حقوق نمـود امـا دريـدا از ايـن برانگيز

بنابراين او ابتدا با اين پرسش از خودش شروع كردكه آيا با ايـن كـاری كـه؛دنكته آگاه بو

و جابجايى دهدمىاو انجام  با هم بـه كـار بـردهو مفاهيمى كه غالباًها ايده، يعنى جداسازی

و قانون، پايهشوند مى ن، يعنى عدالت ؟ با آگاهى از ايـن كندمىهای سيستم قضايى را ويران
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قلمـداد كننـد،) آنارشيسـت(طلـب ومـرج عنوان يـك هرج ممكن است بـهموضوع كه او را

و جداسازی تالش  ، از گيـردمىى كه آن سـناريو را دربرهاي راهكرد تا با ارائه سناريوی ذيل

 كنـدمىسئوالى را به ذهـن متبـادر،او اظهار داشت كه عنوان اين سمينار. خودش دفاع كند

، كنـدمىامكـان عـدالت را مهيـا،آيا واسـازی«: شودمىكه خود به شكل يك شبهه نمودار

و سازدمىعدالت را ممكن،؟ آيا واسازیكندمىو تأييد دهدمىاجازه يا گفتمانى از آثـار

و شرايط امكان آن را؟ بعضى معتقدند و بعضى ديگر:نتايج عدالت آيـا. خيـر:گويندمىبله

و در نهايـت ايـن حرفى برای گفتن درباره عدالت،طرفداران واسازی آيـا ايـن،كـه دارنـد؟

كه بعضى افـراد فكـر طوری هاست؟ آيا به اين دليل نيست كه همان موضوع مورد عالقه آن

فىكنند مى نای عادالنهنفسه اجازه هيچ عمل، واسازی و منجـر بـه هـيچ گفتمـان دهـدمىرا

نای عادالنه و، بلكه در عوض تهديـدی اسـت بـرایشودمىدر مورد عدالت قـانون يـا حـق

 دهنـدمى؟ بعضى افراد جواب مثبـت كندمىشرايط امكان عدالت را ويران،كه واسازی اين

.Derrida, 1992: 7)(»و بعضى ديگر نه

ممكن است تهديـدی،كه واسازی اشاره تلويحى به اين؛ يك چيز واضح است،بنابراين

 كنـدمىمتفـاوتى ايجـاد هـای العمل عكسهای سيستم قضايى، باشد در راستای تخريب پايه

وها بعضـى: كنـدمىكه در واقع مـردم را بـه دو دسـته تقسـيم كـامًال موافـق ايجـاد شـكاف

و قانونى هستند، در حالى در مـورد كردن كه ديگران حتى با فكر شكست در سيستم حقوقى

و خشمگين  آن نشـان همـين خـود،به نظر دريدا. شوندمىاحتمال آن، بسيار عصبانى دهنـده

و»1اپوريا«شخص در برابر شودمىباعث،است كه واسازی های بسيار جدی قـد علـم كنـد

 تـوانمىفقط از طريق آگـاهى از ايـن اپورياهاسـت كـه،دهدمىطور كه بعداً توضيح همان

و اساسى گام نـد توانمىحـال هايى كـه در عـين بهبود قوانين برداشت؛ گامبرای هايى محكم
 

1.Aporia به واژه مى ای است با ريشه يونانى كه و يا وضعيت بغرنجى توصـيف شـود كـه عنوان يك پازل فلسفى
مى اين حالت اغلب در نتيجه گزاره. رسد در يك جستار فلسفى به نظر غيرقابل حل مى شـود كـه هايى حاصل

و پذيرفتنى هستند، ولـى بـا هـم در تضـاد قـرار مـى هر يك به از،ن وضـعيتايـ. گيرنـد تنهايى محتمل حـالتى
بن پيچيدگى، گيج و تعارض منطقى كه مثل يك پازل يا مى كنندگى مى بست به نظر . كنـد رسد، به ذهـن القـا

و يا پارادوكس در معنای يك متن يا تئوری باعث از هم پاشيده اين تضاد غيرقابل حل، بن و بست منطقى شدن
و در واسازی اجتناب نفى خودش مى شده آن،دريدا. باشد ناپذير چـه او اغلـب معموالً از اپوريا برای اشاره بـه

مى" نقاط كور" مى هر مباحثه متافيزيكى .)Wortham, 2010(كند نامد، استفاده
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هم،در طول سخنرانى. به تعليق درآمدن قانون نيز بشوندباعث ی مختلفـى هـا حوزهچنـين او

دو در ايـن. كنـدمىفهرسـت اند، شـدهتر به وسيله اپورياها احاطـه را كه در نگاهى دقيق جـا

:شودمىمورد از آنها مطرح 

كه عـدالت بايـد بـرای همـه افـراد يابد درمىآورد كه فرد موقعى سر برمى،اولين اپوريا

در» سمت ديگر«در» ديگران نامحدود«يعنى برای؛اجرا شود هر قالب كلى مطروحـه،

اعمـال اند كه قابل شمولى پيچيده شده های جهان كه قوانين حقوقى در قالب مقوله حالى

و هر فردی هستند؛ على و روش در مورد همه  رغم اين واقعيت كه افراد به يك صورت

مى در موقعيت و متمايز به سر و البتـه لوينـاس،. برند هايى كامالً متفاوت به نظـر دريـدا

و نيازهـای  چـارچوب توصـيفات فنومنولوژيكـال را از هـم» ديگـری نامحـدود«هويت

بـه مقاومـت در برابـر يـك،اين مقاومت در برابـر توصـيفات فنومنولوژيكـال. پاشد مى

جشودمىقضايى ترجمه سيستم كه، در بـ واسطهبهايى افـراد را بـودن فردهطبيعتش منحصـر

. حذف كرده تا بتواند آنها را تبديل به شهروندانى نمايد كه مجبورند اقتدار قانون را بپذيرند

،بـرای دريـدا قـدرآنيعنى ناتوانى قانون در اجرای عدالت در مورد همـه افـراد،،اين اپوريا

و بنيادين است كه زيرساخت ناپ يدای مطالعات او در مورد سئوال دربـاره عـدالت را اساسى

.هدد شكل مى

و» اقتـدار قـانونى«بودن ناپـذير جـدايى،كنـدمىدومين اپوريا كه او از ابتدا به آن اشـاره

و مفهـوم قـبًال در مقالـه. باشدمى»خشونت/ اجبار« كـه توسـط والتـر نقـد خشـونتاين ايده

و مطالعـه نقادانـه قـرار گرفتـه اسـتمور،نوشته شده 1921بنجامين در سال  البتـه.د بررسـى

بر،بنجامين اقتـداری كـه خـودش را بـه شـكل«: يا به بيـان بهتـر»اقتدار قانونى«همچنين نقد

و كـه اقتـدار بـه شـودمىچطـور.، در نظر داشته است»كندمىقانونى عرضه  طـور خودكـار

ما طبيعى به خشونت روی مى عيت را كه قانون عمومـاً بـا اسـتفاده بايد اين واق چگونهآورد؟

و همراهى را  بـه وضـوح تـوانمىمثال عنوانبهاز زور همراه است، تفسير كنيم؟ اين ارتباط

و اجبار وارد،اما به هر حال. ديد1»قانونكردن اعمال«در عبارت انگليسى  هر جايى كه زور

و حمايت از منافع پنهـانى توانمى، شوندمىبازی  اين شك را داشت كه اين زور برای دفاع
 
1. to enforce the law 
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در راستای حفظ منافع چه كسى است كـه قـانون بايسـتى بـه جـديت اعمـال. شودمىاعمال

و احوال بى طـرف اسـت، واقعيـت دارد؟ پـس شود؟ آيا اين مسئله كه قانون در همه اوضاع

بى چطور آن شبودن طرف هايى كه ، بـا برخوردهـای خشـن دهنـدمىبهه قرار قانون را مورد

؟شوندمىمواجه

،اولـين روش. كنـدمىاپورياها در سيستم، دريدا از دو روش استفاده دادن نشان منظور به

و يـا پيش فـرض گرفتـه دربرگيرنده تحليل معانى دقيق عباراتى است كه به كـار بـرده شـده

 اجرای عـدالت بـرای همـه«كه شودمىح جا واض در اين. اش در مثال باالست؛ نمونهاند شده

: بخوانيـد(اعمال قـوانين حقـوقى بـر همـه«با»صورت خاصبه) برای هر فرد يكتا: بخوانيد(

به.)Ibid.: 9(يكى نيستند»با استانداردی يكسان) ای از افراد مجموعه عنوان به و قانون عدالت

بـه»قـانون«كـه در حـالى؛شـودمىبـه فرديـت مربـوط»عـدالت«. وضوح يك چيـز نيسـتند

مى مقوله وفصـل كنـيم؟ را حـل»عـدم همگـونى«حاال ما چطور اين. گردد های كلى اطالق

 اين دو نگرش مخالف را با هم آشتى داد؟ توانمىچطور 

را،؛ اين روشكندمىدر تحليل تاريخى نمود پيدا،دومين روش تشكيل سيستم قضـايى

و بررسـى،در اين تحليل.هددمىدر گذر زمان مورد بررسى قرار  جنبه خشونت مورد توجه

و ترويج قانون يك واقعيـت،در واقع. گيردمىكافى قرار  خنثـى،برخالف ظاهر امر، اعالن

و اعالميـهو درگيریها جنگنيست؛ خشونت آن  انـداز هـا طنـين ها هنوز در نهادهای قانونى

بهآن. است و طور عمده مدنظر دارد، ايج چه كه دريدا ملـت مـدرن- دولـت گيری شكلاد

و در صـورت لـزوم است كه پايه های خود را از طريق اعمال قوانين با كمك نيـروی پلـيس

و،ايـن دو روش. كنـدمىبا كمك ارتشى آماده به خدمت، مستحكم  بـه او امكـان بررسـى

: دارد مـى او اظهار. دهدمىارائه مفهوم عدالت را حداقل به صورت غيرمستقيم يا غيرشفاف 

ن رسدمىكه به نظر واسازی در حالى« ، ولـى دهـدمىمسـئله عـدالت را مخاطـب خـود قـرار

عدالت انجام نداده است، حداقل به صورت غيرمسـتقيم دادن كاری به جز مورد خطاب قرار

.... طـور مسـتقيم وجـود نـدارد عـدالت بـهدادن زيرا امكان مورد خطـاب قـرار؛و غيرشفاف

ن ايـن عـدل«كـه:طور مستقيم درباره عدالت صـحبت كنـد، مـثًال بگويـدبه تواندمىشخص

كه بالفاصله بـه خـود عـدالت، اگـر، بدون اين»من عادل هستم«:از اينتركميا حتى» است

.)Ibid.: 10(»نگوييم به قانون، خيانت كند
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هـایهبـر، موجـب فـروريختن واسـازانه پايـ معنا كه از راهى ميـان به اين» غيرشفاف«البته

ــه ــدار شــد ب و پاي ــد مــى. ظــاهر مســتحكم ــيم كــه دري ا در واســازی متافيزيــك حضــور، دان

و تمايل آن به زير مجموعه قرار كالم كثرت تحت يك واحـد را مـورد انتقـاد دادن محوری

روندهای قانونى نيز او همـين كـار را انجـام بودن؛ در ايجاد مسئله درباره مرتبطدهدمىقرار 

عال. دهد مى و عنصـر اما در»زور«وه بر آن، او مؤلفه مـورد بررسـى قـرار»اعمـال قـانون«را

ن«: او معتقد است. دهد مى طور موجهى عـدالت بشـود، مگـر مـوقعىبه تواندمىاعمال قانون

و يا اين و واژگـان كه از اعمال زور و يـا از همـان كلمـات كه از توسل به زور از لحظه اول

در ابتـدای عـدالت، فقـط«كـه كنـدمىآميـزی اضـافه كنايـه طور بـهو»اول جلوگيری شود

و يا زبان وجود داشتلوگوس و تضاد بـا شـروعى ديگـر»، گفتار كه البته ضرورتاً در تقابل

و اجبار وجود خواهد داشت«نيست، مثًال  .)Ibid(»در ابتدا زور

 اقتدار)ای اسطوره(آميز شالوده ابهام

مى» زور«و» لوگوس، گفتار«كلماتتصادفى نيست كه دريدا هـدف. كنـد را به هم متصـل

بر نشان،او مى» اجرايـى) قدرت(زور«دادن اين است كه تصويب قانون با تكيه . شـود انجـام

مى) 1623- 1662(اظهاراتش را با نقل قولى از تفكرات بليـز پاسـكال او ايـن درسـت«: كنـد شـروع

آنچه را كه عـدالت اسـت، پيـروی است كه آن و ضـروری اسـت كـه ـيم چـه را كـهو تبعيـت كن

 ,Derrida, 1992: 10 citing Pascal, Pense'es, frag. 298(»اســت، پيــرویو تبعيــت كنــيمتــرين قــوی

Brunschvicq edition(.و پيچيده، دريـدا معتقـد اسـت كـه در تالش برای تفسير اين جمله مبهم

آن(منظور پاسكال اين است كه قانون  درخـور،، اگر قوی نباشـد)كه درست استچه يعنى

و. كامًال ناكارآمد خواهـد بـود،زيرا كه چنين قانونى؛نام قانون عادالنه نيست هرچـه قـانون

و،تر باشد، آن قانون البته اعمال مستمر آن قوی ،دريـدا. گـرددمى»تر ضروری«مؤثرتر

م ؛ذهبى پاسـكال قـرار دادهمچنين معتقد است كه اين نقل قول را بايد در بافت بدبينى

و بـه بافتى كه قائل به اين است كه بشر به وسيله ارتكاب گناه اوليه منحرف شده اسـت

كه اين دليل آن مى» قانون طبيعى«چه بـرای،اطمينـان نيسـت؛ بنـابراين قابل،شود ناميده

و هـم  بهبود وضعيت نوع بشـر، نيازمنـد قـانونى وضـعى هسـتيم كـه هـم عادالنـه باشـد

توان نتيجـه گرفـت كـه پاسـكال بالفاصـله تـوبيخ يـا نمى،البته با اين توضيح؛مندقدرت
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و هم نه اين هايى كه قانون مجازات آن به مداری را بلد نيستند، مدنظر داشته است كه او

و اجبـار بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت ايـدئولوژيكى، اين نتيجه رسيده باشد كـه زور

و يا و قـویآن. اقتصادی الزم است سياسى چه كـه او بـا پافشـاری بـر يـك قـانون وضـعى

و  و بنيـان قـوی مدنظر داشته است، اين نگرش بوده كه خود قانون بايد دارای يـك شـالوده

.مستحكم باشد

آن) عدالت وضـعى(زمانى كه دريدا به پرسش از جايگاهى كه اقتدار قانون جـا منشـأ از

مىگيرد مى ،كه از ميـان آنهـا دهدمىی متفاوتى ارائههادهايوتپردازد، فهرستى از فرضيا،

و نهـايى؛رسدمىفقط آخرين ايده متقاعدكننده به نظر و رسومى كه بستر قطعى يعنى سنت

گـذار كه گوهر عدالت، اقتدار قانون گويندمىبعضى«: شوندمىبرای اقتدار قانون محسوب 

گ و است، گروهى ديگـر معتقدنـد كـه نظـر مسـاعد پادشـاه اسـت، روهـى ديگـر بـه رسـوم

و البته نظر آخر به حقيقـت نزديـككنندمىهای رايج اشاره سنت يـك حقيقـت: تـر اسـت؛

عدالت نيسـت؛ هـر چيـزی بـا گـذر،كه هيچ چيز به خودی خود كندمىساده به ما گوشزد 

و از بين  و رسوم تنها بنيان برای مسـاوات هسـتند، فقـط بـه. رودمىزمان فرسوده شده سنت

و دريافــت دليــل ســاده كــه بــه مــا ارث مــىايــن  آميــز؛ آنهــا شــالوده ابهــامشــوندمىرســند

آن. اقتدار هستند)ای ای، افسانه اسطوره( هرگاه كسى آن را تا سرمنشأ دنبـال كنـد، در واقـع

.)Derrida 1992: 12(»كندمىرا نابود 

و طـى» آميـز اقتـدار شـالوده ابهـام«به شدت تحت تأثير اين عبـارت،دريدا قـرار گرفتـه

- 1641(تـر از پاسـكال، توسـط مـونتين يابد كه اين اصطالح در واقع خيلى قبـل مطالعاتش درمى

موقعيـت خـوب،قـوانين«: متفكری كه در نوشتاری بـه وضـوح گفـت؛ساخته شده است) 1577

علـت كـه آنهـا كنند، نه به اين دليل كه درستو عادالنـه هسـتند بلكـه بـه ايـن خود را حفظ مى

آن)ای اسطوره(اين شالوده مقدس: قوانين هستند هـر كـس ... هاستو بنيان ديگری ندارند اقتدار

آن قوانين را به دليل اين آنهـا را اطاعـت نكـرده،بايـد گونـه كـه كه عادالنه هستند اطاعت كند،

مـونتين.)Ibid.: 12, citing Montaigne, Essais III, XIII, De l'experience. Pleiade, 1203(»اسـت

و معتبـری كه حتى قـانون مـا افسـانه شودمىگفته«: گويدمىدر جای ديگری  هـای مشـروع

.)Ibid(» كندمىگذاری دارد كه بر اساس آنها، حقيقِت عدالت خود را پايه

آنها مؤيد ايـن نكتـه هسـتند كـه هـم. به نظر دريدا اين توضيحات بسيار ضروری هستند
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و هم كه به صورت مقـدس كنندمىقانون را به اقتدار آن مرتبط» توانمندی« مونتين پاسكال

ازو افسانه و جدی خود به دست مـى گيری شكلای ايـن زبـان اجرايـى مـورد. آورد رسمى

و دولـت اسـت،)قانون(بحث  و اقتدار خود را مديون قـدرت سـازمانى حكومـت امـا. زور

دقيقاً بر چه اساسى بنا نهاده شده است؟ برای،مجدداً پرسيد كه اين قدرت سازمانى توان مى

قـدرت سـازمانى بـه سـادگى بـر پايـه: وجـود دارد1گـويى اين سئوال فقط يك پاسخ همان

و توسط مشروعيت سازمانى حمايت  و شـودمىخودش بنيان نهاده شده است، و هـيچ بنيـان

ت. پايه ديگری ندارد و همـاناين پاسخ ها بعضـىممكـن اسـت بـه نظـر،گـويى كرار معلـوم

و متخصصان واسازی و قوی باشد، ولى طرفداران رد آن را به دليل ضعيف،مستدل بـودنش

و شـكننده همان؛كنند مى - يـا سيسـتم منطقـى خـود(لوگـوس بودن طوری كه آنها ضـعف
ارزيابى دريـدا از ايـن. دهندمىرا كه فقط بر پايه خودش بنا نهاده شده، نشان) دهنده ارجاع

از زمان ايجاد اقتدار، شالوده يا بنيان، موقعيت قوانين بنا به تعريـف،«: گويى چنين است همان

بر پايه ديگری به جز خود آنها بنا نهاده شود، آنها خودشان خشونتى هستند بـدون تواندمىن

و زمينــه ن؛هــيچ بســتر معنای بــه» ناعادالنــه«، خــود گفــت كــه آنهــا بــه خــودی تــوانمىالبتــه

و نـه غيرقـانونى هسـتند آنها در لحظه بنيان. هستند» غيرقانونى« از. گـذاری، نـه قـانونى آنهـا

و تضاد بـين بنيـان و بنيـان تخالف و ضـدبنيادگرايى فراتـر يـافتن نيـافتن، يـا بـين بنيـادگرايى

.)Derrida, 1992: 14(»روندمى 

و مشروعيتى كـه احسـاس،از منظر دريدا و نوسان ميان قانونيت بايـد كنـدمىاين تزلزل

را يافته ارائه دهد در حالى خودش را به شكلى بنيان كه قـادر نيسـت دقيقـاً ايـن ادعـای خـود

و پاسكال و افسـانه شالوده ابهـام«ايده،ثابت كند، موجب شد كه مونتين را»ای اقتـدار آميـز

و شالوده افسانهاشاره به بنيا. مطرح كنند كـه ايـن كنـدمىای، اين نكته را بـه ذهـن متبـادرن

و اين نكته كه بنيـانى واقعـى وجـود نـدارد ؛بنيان به جای يك بنيان واقعى قرار گرفته است،

در واقـع، حتـى. شـودمىيك بنيان واقعى منجر به شكست كردن زيرا هر تالشى برای اثبات

و حقـوقى مشروع مدرن بر پايه بافـتاگر كسى بخواهد مدعى شود كه دولت  هـای قـانونى

و پيشامدرن رايـج بـوده انـد بنـا شـده، بـاز هـم نخواهـد توانسـت وجـود كه در دوران قديم
 
1. tautological 
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های واقعى را اثبات كند بلكه دوباره به همان ايده خواهد رسيد كه اين قوانين كهن نيـز بنيان

و بنيان همـان فرآينـد مشـروعيت خودبنيـاد شـكل  طور بـهفرآينـدی كـه؛انـد گرفتـهبر پايه

كـه تفسـير خـود را بـه تصـويب برسـاند، بـه طـوری»قدرت اجرايى«ی توانسته آميز موفقيت

يك به و برداشت غالب نمايد، مثل كه غيرقابل ترديد»حقيقت«رأی خود را تبديل به تفسير

.و پرسش است

و قـوانين آن، نشان،اين تحليل و هـم دهنده آن است كه اقتدار دولـت هـم بنيـان دارنـد

و تـوانمىاز آن جهت بنيان دارند كه تا حد معينـى: بنيان ندارند آنهـا را بـه جريـان توسـعه

و بـه تحقيقـات حقـوقى گيری شـكلتكامل قبلـى در  و حقـوق مربوطـه، ارجـاع داد دولـت

ن زيـرا در تحليـل نهـايى، ايـ؛بنيـان ندارنـد. تاريخى كه مؤيد اين قضيه هستند، مرتبط كـرد

و هم چنين قدرت مربوط به قوانين گذشته كه ممكن است به آنها تكيه داشته باشـند ـ اقتدار

و خشونت بنا  و بنابراين بر اساس زور خشونتى كه هنـوز هـم؛اند شدهـ خود ارجاعى هستند

كه قصد دارند مشروعيت اين سيستم خودارجـاعى را مـورد شودمىگير همه كسانى گريبان

گفـت ايـن اسـت كـه اقتـدار دولتـى دارای تـوانمىحـداقل چيـزی كـه. نـدسئوال قرار ده

و چنين باقى خواهد ماند و متضاد است يعنى هم قدرتى مشـروع اسـت«: خصوصيتى دوگانه

و پايهو هم اين ای است كه بايستى اين اقتدار را ايجاد كرده باشـد، كه شامل خشونتى اصلى

بخش قبلى چنين مجـوزی دريافـت نكـرده مشروعيتكه خودش توسط هيچ قانون در حالى

.)Ibid.: 15(»است

و البته دو دليـل بر اساس همين خصوصيت دوگانه، اين اقتدار قانونى قابل واسازی است

آن اول اين: برای آن وجود دارد و جايى كه تا اندازه كه، اقتدار دولتى از ای بر پايـه تفسـيرها

و كشـور در قـديم بازتفسيرهايى از متونى است كه  و چگونگى ايجاد ملـت از تاريخ قوانين

و بازسازی كندمىگرفته شده است، ثابت  آنباشدمىاين اقتدار قابل اصالح و چه قابليـت؛

ن و بازسازی داشته باشد، از دوم ايـن. درون پوسته بسته خود باقى بماند تواندمىاصالح كـه،

ای قـرار خـودش را در معـرض نقـد واسـازانه جايى كه اقتدار دولتى خود ارجـاع اسـت، آن

و ترك ها، شكاف كه مشتاِق يافتن حفره دهد مى ،اين به قول معـروف: ها در سيستم است ها

و هم و خشـونتى كـه بـرای شالوده نهايى اقتدار حكومتى، بدون بنيان است؛ چنين است زور

.گيردمىداشتن آن اقتدار مورد استفاده قرار نگه



و امكان تحقق عدالت  93 استراتژی واسازی

یمند قانونفراسوی»عدالت غيرممكن«یوجو جستدر

نـاقوس،به وضوح مشخص شده كـه بازسـاخت تبارشناسـانه اقتـدار قـانونى در همـان زمـان

آن: مرگ خود را به صدا در خواهد آورد حـال در معـرض واسـازی قـرار خواهـد يعنى در

ــدايى، رها. گرفــت ــانونى از ســاختار بــىشــدن هــدف از واســازی دري در ثبــات اقتــدار ق و

ـ يعنى كاشت بذر ايـن حاكميـت مند قانونی حاكميت عدالت فراسوی وجو جست ی است

و شـيارهايى كـه در عمـارت باشـكوه عدالت در حفره و نظـم«ها . هويـدا شـده بـود»قـانون

در نوازی به غريبـها درگير فعاليت برای تقديم مهمانطوری كه مشخص است دريد همان هـا

را) قلعـه اروپـا، قلعـه امريكـا( باشـدمىی مدرنها ملت- دل دولت كـه تمـام تـالش خـود

.تا مهاجران را در بيرون از خاك خود نگه دارند كنند مى

ـ بـر خـالف طينـت آن ی منـد قانونزمانى كه دريدا از خودش در مورد خاستگاه تمايل

مى» غيرعادالنه«كه خودش را به شكل ـ برای حاكميت عـدالت نشان » غيـرممكن«دهد

مى مى مى پرسد، او فقط دهد كه ايـن تمايـل هميشـه وجـود تواند بگويدكه تجربه نشان

و اين؛داشته است كـه چنـين تمـايلى غيرقابـل كه اين تمايل او را گروگان گرفته است

و غيرقابل واسازی است گـری واسـازانه قـرار اين تمايل در دل فعاليت پرسش. تخريب

ف مىگرفته است، ولى از هرگونه واسازی و رار كند بـه دليـل خلوصـى كـه باعـث داوم

از در ايـن. شودمى» غيرممكن«بقای آن به شكل  عـدالت«گونـه سـبك ادبـى، او غالبـاً

مى» غيرممكن يك درست همان؛گويد سخن ، يـك»هديـه غيـرممكن«طوری كه او از

مى» نوازی غيرممكن مهمان« ب» غيرممكن«كه صفت زند؛ در حالىو غيره حرف هاشاره

و معقـول ظـاهر و فراتـر از محاسـبه منطقـى چيزی دارد كه خيلى زيادتر از حد معمول

.شود مى

از،دريدا و به دور : اغراق، اظهار كرد با بيانى ساده

و مشروعيت مدار قانونقانون، بودن قابل واسازی-1« را عنوانبهی مثال، عمل واسـازی

؛سازدمىممكن 

پذير شود، در حقيقـت واسازی امكان شودمىنبودن عدالت نيز موجب قابل واسازی-2

؛اين دو از هم جدا نيستند؛ واسازی، عدالت است

ــن-3 ــى: كــه نتيجــه اي ــاق م ف واســازی در حــد فاصــلى اتف ــن حــد ــد كــه اي اصــل، افت
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و غيـره(قانون بودن بودن عدالت را از قابل واسازیناپذير واسازی جـدا) اقتـدار، مشـروعيت

.)Ibid.: 14-15(»كند مى

تمـامى«در تـالش بـرای بـازطراحى»غيـرممكن«شده تحت نام عـدالت واسازی تعريف

و مرزبندی و يـك فرهنـگ قـادر ساختارها اند شـدههـايى اسـت كـه در درون يـك تـاريخ

اشـاره تـوانمىبـه تمـدن غـرب،مثـال عنوانبه.)Ibid.: 19(» معيارشناسى خود را تعيين كنند

و برتری،آن اين معيارشناسى به يك مرد سفيدپوست بزرگسال كرد كه در ؛دهـدمىمزيت

و حيوانـات به قيمت ناديده البتـه بـر همـين اسـاس،. گرفتن زنان، كودكان، غيرسفيدپوسـتان

شـهروندی واقعـى عنوان بـهداشـتن كننده برای صـالحيت يك عامل تعيين عنوانبهزبان ملى 

زبان مادری خودشان را رها شوندمىی اقليت مجبورها گروه،ترتيب بدينو رودمى شمار به

های زبانى كشور فرانسـه را در نظـر بگيريـد كـه اتحـاد سياسـى سياست،مثال عنوانبه. كنند

ملت بر مبنای تحميل يك زبان واحد بر همه منـاطق كشـور اسـت كـه البتـه توسـط سيسـتم 

و غلط را تعيين  غلبه بر ايـن منظوربه. شودمىمياریه،كندمىقضايى كه به سادگى درست

و محدود، كه برتری  ازكنـدمىو يا طرد بخشدمىمعيارشناسى بسته ی بـازبينى جـّد، دريـدا

عـدالتى كـه؛گويـدمىسـخن»عدالت غيـرممكن«سيستم قضايى بر مبنای تمايل برای يك

از بدين. گرانه قانون باشد فراسوی منطق حساب و قـانون متخصصين در امر وسيله او گـذاری

و همچنين قضات دعوت  تا خودشان را نسبت بـه اپورياهـايى كـه برانگيختـه كندمىحقوق

و هر موقعيت منفردی اعمال شوند مى ، مسـئول شودمى، زمانى كه اين منطق حسابگر بر همه

مداو. احساس كنند :دهدمىنظر قرار سه نوع از چنين اپورياهايى را

به،اولين اپوريا و تعليق قانون مربوط تأمل بـر،جا نقطه عزيمت او در اين. باشدمىقانون

و مسئوليت است كه قاضى عادل باشد، بايستى قادر باشد بـه صـورت يـك برای اين. آزادی

ن. عمل كند،پذير است انسان آزاد كه مسئوليت نسبت بـه قـوانين تواندمىاز طرف ديگر، او

م. توجه باشد بى وجه به اين معنا نيسـت عتقد است كه اين واقعيت به هيچبا وجود اين، دريدا

و صرفاً بـر اسـاس  كه يك قاضى مثل يك روبات يا دستگاه خودكار، قضاوت خود را فقط

ــن  ــرا كــه اي ــد؛ زي ــورد خــاص اعــالم كن و مرســوم در يــك م اعمــال هنجارهــای معمــول

و تكينگـى افـراد انگاری نخواهد توانست در قبال تفاوت ساده ، عـدالت را اجـرا های فـردی

يك،چيزی كه بايد انجام شود،بنابراين. كند قضاوتى كـه؛باشدمى»قضاوت جديد«تثبيت
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بـ قوانين را و منحصـر و افـراد منفـرد و بتواند به درستى با مـوارد خـاص فـردهبازتفسير كند

كه. تعامل كند و قـانون تصميم بايـد هـم قاعـده: اين به آن معناست و منـد هـم محـور باشـد

و هم قانون را تخريـب نمايـد يـا بـرای مـدت زمـانى« قاعده؛ بى هم بايد قانون را حفظ كند

و هم و آزاد با اصول قـانونى، كافى آن را تعليق كند تا بتواند آن را در توافق راستايى جديد

.)Ibid.: 24(»دوباره خلق نمايد

و تـا كندمىمسئوليت اصيل در برابر عدالت، يك قاضى را وادار همزمـان، هـم قـانونى

و هم قانون مدار قانون و غيرقانونى؛ به اين باشد معنى كه قـانون را بـه تعليـق درآورد تـا گريز

طوری كه استفاده صـادقانه اين يك تكليف ساده نيست، همان. بتواند آن را بازآفرينى نمايد

و دانشـى فرض، نيـاز بـه پيش عنوانبهاين كار. كاری ساده نيست،از آزادی فردی بصـيرت

و همچنين اعتقاد به بازآفرينى آنها دارد قاضـى،به عـالوه. آگاهانه از منشأ تاريخى هنجارها

زيـرا مطمـئن؛كنـدمى، خـود را در حالـت تعليـق احسـاس كنـدمىكه به اين صورت عمل 

و هـم بـا توجـه بـه مقتضـيات آن شـرايط خـاص، عادالنـه  نيست كه آيا هم نسبت به قـانون

عنوان با وجود اين، چنين تعليقى بسيار بهتـر از در نظرگـرفتن خـود بـه. كرده است يا خيربرخورد 

و نظم يك فرد قانون طور گـذرا بـه،الزم اسـت. گرا ولى به صورت كامًال كوركورانه است مدار

و منفـرد در آن، اشاره شود كه اين فرآيند برعكس اپوخه فنومنولوژيكال است كه مورد خاص

د و كليت دست پيدا كرد برای اين؛شودمىرآورده به تعليق . كه به ذات

قاضـى.»گيری تصـميمشبح غيرقابل«: شودمىاين موضوع ما را به اپوريای دوم رهنمون

و چه نخواهـد، از  يا هر فرد مسئول ديگری در رابطه با يك موضوع خاص بايد، چه بخواهد

اين تعهد به انتخاب، افراد را مجبور بـه مواجهـه بـا. متفاوت يكى را انتخاب كندتحاالبين 

از،مفهومى كه در اين ميان؛كندمى»گيری تصميمغيرقابل« و اساسـى تبديل به بخشى مهـم

و يـا تـنش بـين گيری تصميمبا وجود اين، غيرقابل. واژگان واسازی شده است صرفاً نوسان

اسـت كـه اگـر گيری تصـميمر عوض، واقعاً دربرگيرنده ضـرورتد. دو حق انتخاب نيست

؛ كنـدمىاجـرا»ديگـری«گريزانه حرف بـزنيم، عـدالت را دربـاره ای قانون بخواهيم به شيوه

و بيگانگى هـای حسـابگرانه فراتـر اش، از مقيـاس يعنى آن كسى كه البته به خاطر ناهمگونى

قـ در حالى رود مى ايـن موضـوع توضـيح. كنـدمىانون تـالش كه همزمان بـرای بـازآفرينى

آيـا تصـميمى كـه فـرد: مانـد عدم قطعيت، يا نبود قطعيت تـام بـاقى مـى»شبح«چرا دهد مى



 1396 تابستان، يكمم، شماره پنجسال 96

به تمامى درست اسـت؟ تصـميمات دردنـاكى كـه امـروزه راجـع بـه موضـوعات،گيرد مى

و مسـئول. نظر بگيريد مربوط به بيوژنتيك وجود دارند، در م بـهيك فـرد متعهـد  رتـبطور

او،»زدگى شـبح«كـه تحمـل ايـن يابـد درمىحتى وقتـى؛تحت فشار اين شبح قرار دارد بـه

زدگـى از درون هرگونـه اطمينـان حضـور، شـبح«: دريـدا معتقـد اسـت. دهـدمىنفس عزت

و يا هرگونه معيارشناسى فرضى را كه به ما درباره عدالت يك تصـميم، در  هرگونه قطعيت

از هر واقعه .)Ibid.: 24-25(»كندمى، واسازی دهدمىاطمينانیگير تصميمای

از طرف ديگر، كه البته اين موضع در منطق دريدا بسيار قاطع است، خـود ايـن واقعيـت

 شـودمىخـالى از هرگونـه اطمينـان حضـور اسـت، موجـب كنـدمىكه وقتى فرد احسـاس 

فراسوی قانون باشـد، حتـى اگـر بـه نظـر»ايده عدالت«مشتاقانه درصدد كسب حقيقت يك

ايـده«بـه نظـر دريـدا،. برسد كه اين ايده خودش را از واقعيت تجربـى كنـار كشـيده اسـت

و در آن سوی فعاليت چيزی تقليل»عدالت و های بر مبنای تعامل حساب ناپذير گرانـه اسـت

در«البته  و بـدون مبادلـه،ی يك هديه ولـى وجو جستغيرقابل تخريب در معنای مثبت آن

و قدردانى، بدون چرخش اقتصادی، بدون  و گردش، بدون به رسميت شناختن بدون توزيع

و منطـق عقالنـى اسـت حساب و بـدون قواعـد، بـدون دليـل او ادامـه.)Ibid.: 24-25(» گـری

آنتوانمىما همچنين«: دهد مى و يـا،يم در يك نوع ديوانگى را تشخيص دهيم، متهم كنـيم

واسـازی شـيفته ايـن نـوع عـدالت.و يا شايد نوع ديگری از افسانه را در آن بيابيمپيدا كنيم 

و؛است و مجنون اين تمايل .)Ibid(»برای عدالت است وجو جستشيفته

در شايد به همين دليل است كه او در آخرين مباحثاتش راجع به ارزش های اخالقى كـه

هايى اگـر مسـئوليت«: گويدمىچنين سپتامبر شكل گرفت،11بعد از حوادثيىوگو گفت

و تصميم و هايى كه بايد اتخاذ شوند، مسـئوليت وجود دارند كه بايد به عهده گرفته شوند ها

و يـكى كه ارزش نامتتصميما و ريسـك شان را داشته باشند، آنها متعلق به زمـان مخـاطره

و ايمان هستند آ زيرا اگر من بـر اسـاس محـدوده؛كنش باور و نهـا را مـىهـايى كـه شناسـم

دانم كه بايد انجامشان بدهم، تصميم بگيرم، در آن صورت من فقط به سـادگى در حـال مى

و استقرار يك برنامه قابل پيش و نـه هـيچ مسـئوليتى و هيچ تصميمى وجود ندارد بينى هستم

.)Derrida, 2003: 118(» نه هيچ واقعه يا رويدادی

طـترتيب بدين كـه شـخص فـوريتى را در اخـذ يـك شـودمىرح، اپوريای سوم زمـانى
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درست اسـت كـه ايـده. است»همين االن«بيشتر اوقات آن فوريت. كندمىتصميم احساس

ن»غيرقابل ارائه«عدالت  تـا زمـان بـه اظهاررسـيدن تـوانمىاست، ولى تصميمات اخالقى را

و مجـذوب ايـده. عدالت به تعويق انداخت همين موضوع در رابطه بـا افـرادی كـه مسـحور

نكندمىنيز صدق اند شدهعدالت  و نبايد تصميماتتوانمى؛ آنها شان را به تعويق بيندازنـد ند

و يا مقوال تا زمانى كه همه نگرش م فرضيهتهای نظری دنظر هسـتند ای حقوقى را كه اخيراً

و مطالعه قرار نداده باشـندو توجيهات يك عمل بر مبنای آن اضـطرار. هاست، مورد بررسى

به كندمىو فوريت عمل آنها را وادار  و يـا كه آن ايـن دنبال توجيه عمل نباشـند كـه چقـدر

و البته برای كـى. عمل ممكن است غيرعقالنى به نظر برسد يركگـارد كـه مـورد برای دريدا

بهگيری تصميمه دريداست، لحظه اشار و عادالنـه،، عبارت ديگر لحظه يك تصميم درسـت

چه كه منطقـى اسـت وجـود دارد يك ديوانگى محض است؛ هميشه نوعى شتاب قبل از آن

و در ظلمـت بـىكردن كـه منجـر بـه عمـل«دليل فوريت كنش اسـت كه اين خود به قـانونى

در. شودمىدانشى بى در غياب قانون]شب[نه بازسازی قوانين كه بنا بـه]شب[و دانش بلكه

و يا تضمينى از آن نوع نمى گونه تعريف، در پى هيچ .)Derrida, 1992: 26(»آيد دانش

با،بنابراين و رنج واقعى در رابطه ندانستن وجـود قـوانينى اسـت كـه ممكـن»شِب«درد

و راهنمايى دهنده سرمشق است ارائه م ها ای باشند كـه های پيچيده وقعيتهايى برای عمل در

درك. بـاقى بمانـد»عـدالت غيـرممكن«فرد بايد بتواند در سـطح مطالبـات از يـك در آنها

او،قوانينى كه هنوز وجود خارجى ندارند، بـه نظـر دريـدا یها ايـدهدليـل نهـايى اسـت كـه

رد) قواعد( آن،دريـدا. كنـدمىتنظيمى كانتى را از توضـيحى دربـاره یها ايـدهچـه كـه او

مى؛دهدمىن،فهمد تنظيمى كانت مى كـه دانـدمىگذارد كه خود خواننده فقط بنا را بر آن

در. رسـدمىباره ضروری بـه نظـر جا توضيحى كوتاه در اين در اين،بنابراين.آنها چه هستند

یها ايـده«آنهـا: كندمىی استعاليى را تعريفها ايدهكانت در ابتدا نقد عقل محـضكتاب

ما»تماميت نتوانمىهستند كه و بهتر است كه در مورد آنهـا تفكـر كنـيم، ولـى يم تـوانمىيم

با وجود اين، آنها زائـد يـا غيـر مهـم بـرای. حضور آنها را در دنيای واقعيت تجربى دريابيم

و غيرملموس دارند، يعنى  يـك حكـم عنوان بـهدانش انسانى نيستند، بلكه عملكردی بنيادی

ــرای اد ــه كــار كلــى ب ــدمى راك ب ــرای شــناخت رون و باعــث اند شــدهتنظــيم هــا ابژهكــه ب

و وضوح بيشتر آن ادراك وسعت را البته نـه بـه ايـن. شوندمىيافتن صـورت كـه آن ادراك
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وادار به شناختن تعدادی ابـژه انضـمامى كننـد، بلكـه بـه شـناخت برآمـده از ادراك جهـت

اگ«از طريق اين حكم كلى. بخشند مى نادراك ازها ابژه تواندمىرچه حـالتى كـهی بيشتری

دهـى شناخت، تشخيص دهد، ولى در اين نوع شناخت جهت آنها را از طريق مفاهيم آنها مى

و فراتری وجـود دارد از ديـد دانشـمندان، ايـن بـدان معناسـت كـه.)Kant, 1998: 403(»بهتر

بنامـد، هـدايت»تماميـت ادراك«افـق توانـدمىچه كه يك فرد تحقيقات آنان به وسيله آن

آن، شود مى به يعنى به و نزديك تدريج به نتايج تحقيقات سو كه بـه. شوندمىتر شان نزديك

 سـازدمىكـه افـراد را قـادر گيردمىعقالنى از انتظارات شكل تنها يك افق نيمه،اين طريق

ادامـه مسـير مسـتقيم عنوانبهها بينى هايى درباره آينده انجام دهند كه البته آن پيش بينى پيش

.شوندمىزمان حال دريافت 

درها ايدهاين،كانت و تشريح نگـرش دانشـمندانى كـه ی تنظيمى را ابتدا برای توصيف

او. اند، به كار برد هايشان بوده فعاليت آميز موفقيتانتظار نتايج را در تئـوریها ايدهآن،البته

و سياستش نيز به كار برده درها ايدهيى كه اينجا؛اخالق و مـداومت به مردم برای استمرار

مى تعهدشان نسبت به يك آرمان شريف، على داننـد بـا آنهـا رغم تمام ناماليماتى كه از قبل

در تـوانمىحـال. دهدمىمواجه خواهند شد، انگيزه  بـه ايـن نكتـه توجـه كـرد كـه كانـت

دری تنظيمـى حـرف نمـىاه ايدهمالحظاتش راجع به ناخودآگاه، ديگر در مورد  زنـد بلكـه

ها ايـدهشان فكر كنيم، ولى اين يم دربارهتوانمىكه كندمى وگو گفت»ی عقلها ايده«مورد 

و بصری مقاومت دقيقاً همين تأكيـد اسـت كـه. كنندمىدر برابر هرگونه بازنمايى تصويری

و تمايل دريدا  نچه برآن«، شودمىبرجسته»غيرممكن«سویبهدر كشش  تـوانمىكه آن را

را به بيان واقعى شناخت؛ به محض اين آن را از بـين خواهيـد) بشناسـيد(بدانيـد كه شـما آن

ن يك چنين هديه... ای غيرممكن است يك چنين هديه،بنابراين. برد شـناخت تـوانمىای را

آنمىمـا. در مورد آن فكـر كـرد توانمىيا دانست، اما  ن تـوانيم دربـاره يم تـوان مـىچـه كـه

است كـه مـورد عالقـه بودن اين نوع تفكر، اين نوع استعاليى... فكر كنيم،)بدانيم(بشناسيم 

.)Derrida, 1992: 26(»من است

كـه كمـك به جـای ايـن؛كنندمىمانع ايجاد،ی تنظيمىها ايدهكه اين يابد درمىدريدا

او. فوريـت عمـل بيـان كنـدگفتن درباره هنگام سخن،چه را كه در ذهن دارد كنند تا او آن

از به دليـل«: نويسد مى و شـتاب در عـدالت اسـت كـه دومـى هـيچ افقـى فوريـت سـاختاری
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اما دقيقاً به همين دليل، ممكن است يـك آمـدنى ). گرايانه تنظيمى يا منجى(انتظارات ندارد

، كندمىيد ای كه هميشه حال را بازتولم آن را از آيندهتوانمىداشته باشد كه من به قاطعيت 

،در واقـع يكـى از ابعـاد. بـاقى خواهـد مانـد) هـا آمدنى(ها عدالت با وجود همين. تميز دهم

كـه عـدالت دارای كيفيـت دقيقاً بـه دليـل ايـن. اتفاقاتى است كه بدون تقليل، آمدنى هستند

از است، اين) پذير تحقق(خالص آمدنى  و قضـايى كـه مـا قدرت را دارد تا مفاهيم سياسـى

و بازسازی كند گذشته به ارث برده .)Ibid.: 27(»ايم، تغيير داده

و بازطراحى مفاهيم قضايى موجود  بازنگری

س و تـوانمىجاسـت كـه چطـور ال اينؤاما و»رايـج«قضـايى مفـاهيم سياسـى را تغييـر داد

بايـد بـه،كـه اول ايـن. كنـدمىيـك اسـتراتژی دوگانـه را پيشـنهاد،بازطراحى كرد؟ دريدا

و متخصصين حقوق متذكر شد چيزهايى كه انگـار عنوانبهمفاهيم قانونى كه آنها؛خبرگان

و محتمـل دارنـد برند،مىاند به كار هميشه وجود داشته در بعضـى مـوارد.همه منشأ فرضـى

و منشـأ، توانمىحتى  و همراه با خشونتى دارند كه بـر آن بسـتر گفت كه يك منشأ مخرب

و يـا پيـروزی در برابـر نظـم حـاكم بـوده اسـتتثبيت آنها غالباً  اگـر. در نتيجه يك جنـگ

و قضـايى مـورد گذاران جنبش غيرمتمدنانه قانون و منشأ فرضيات حقـوقى ای را كه در بستر

كه چطور نسـل جديـد از بـاروری ايـن وثوقشان قرار گرفته است دريابند، ديگر با ديدن اين

و  يعنـى؛كننـدمىی فراقانونى عـدالت حمايـتها ايدهفرضيات به وسيله تقاضا برای مفاهيم

ن و غافلگير و زور قانون نباشد، متعجب .شوندمىعدالتى كه بر مبنای خشونت

نشـينى از مواضـع اصـلى، يكـى است كـه البتـه بـا عقـب»مذاكره«استراتژی ديگر شامل

كه بيشتر به اين. نيست س: معناست و ؛ ياست را نبنـديمدرهای بحث با خبرگان در زمينه قانون

تـأثيری بـر»عدالت غيرممكن«اگر قرار است ايده.كه صدای مخالف نيز شنيده شود طوری

و ورود بـهها حوزه و اقتصـاد داشـته باشـد، ايـن نـوع درگيـری ی قانون، اخالقيات، سياست

و مقصود يك چنين مباحثه. بحث بسيار ضروری است محاسـبه غيرقابلكردن ای وارد هدف

به) غيرممكنعدالت( ته طوری كه دومى امكـان بازسـازی داشـ به حوزه قابل محاسبه است،

و قابل اما ارتباط بين غيرقابل. باشد محاسبه بايد به شكلى مورد بحث قـرار گيـرد كـه محاسبه

.خيانت نشود»عدالت غيرممكن«به ايده 



 1396 تابستان، يكمم، شماره پنجسال 100

گيـرد نـه چـه كـه بايـد مـورد بـازبينى قـرارآن. ای نيسـت كار سـاده بحثىهرچند چنين

آن. فراسوی قـانون، بلكـه نظـام قضـايى اسـت»عدالت غيرممكن« چـه كـه طرفـداران ولـى

بـا وجـود. در دست دارند، فقط قانونى است كه قرار است ايجـاد بشـود»عدالت غيرممكن«

و ابزار در نظر بگيرند، در حالى عنوانبهاين، آنها بايد اين قانون را  كـه بـه خـاطر يك وسيله

.يماتى كه بايد اتخاذ شوند، تحت فشار قرار دارندفوريت تصم

و تدوين كننـدگان كتـابى بـود دروسيال كورنل كه يكى از برگزاركنندگان اين سـمينار

و تئـوری حقـوقى كه به همين نام منتشر شـد، ايـن پرسـش ها را از طريـق تركيـب واسـازی

لو. رو گذاشت فمينيستى پيش و يناس در باب اخـالق بـود، مبنای كار او سنتز ديدگاه دريدا

با او بيان كرد كه واسازی ضرورتاً رابطه ؛ واسـازی دانـدمىمفروض» ديگری«ای اخالقى را

وا نه را دارد مـى تنها مـا را بـه شـودمىديگـری بشناسـيم، بلكـه باعـث عنوان بـهكـه ديگـری

مان را بـه واسازی ضرورتى اخالقى است كه هم باورهای خود. انداز او نيز دست يابيم چشم

و نگـرش ديگـری كشدمىپرسش  تـالش،كورنـل. شـودمىو هـم باعـث درك موقعيـت

نشان دهد كه واسازی، عـدالت اسـت؛ بـه ايـن صـورت كـه،بر مبنای مفاهيم دريدا كند مى

و اپوريايى غيرقابل عبور به نظر  تـا يـك رسـدمىعدالت برای هر نظام حقوقى، پارادوكس

و چرا؛ابــزاری دشــوار، ســودمند اســت عنوانهبــپــس واســازی. امــر اســتعاليى كــه شــكاف

و فرهنـگ را بـرمال  و امر انضـمامى در قـانون  سـازدمىنابسندگى بين ارزش متعالى عدالت

)Cornell, 1992: 68-91(.

يى بـا ژورنـال دانشـكده حقـوق كـاردوزو بـه رويـدادهای سياسـى، وگو گفتدريدا در

و اظهار كـرد بين و عدالت پرداخت كنيم كـه اسـتقالل امـروزه احسـاس مـى«: المللى، قانون

يا،بنابراين.ستا عدالت برای دموكراسى محك دشواری و فيلسوفى كه عالقمند به اخالق

اسـت، شـدن وقتـى دموكراسـى در حـال جهانى. سياست باشد، بايد به مسئله قانون بازگردد

و عدالت تدقيق كنـد-ز اين مسئله فرار كندا تواندمىن- فيلسوف بايد  ,Derrida(»در قانون

1992: ix(.او توجه خود را به اين امر، تعلق خود به گروهى اقليت در كشوری تحت سـيطره

و اين نكته مهم كه استراتژی واسـازی از همـان ابتـدای  در دهـه گيری شـكلاستعمار دانسته

.ه استسودايى در جهت گسترش عدالت بود 1960

و مسائل حاد جهانى از قبيـلتدر اين وضعيت، آنها بايد توجها را در رابطه با مشكالت
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و حقوق بشر، الغای برده و آزادی جلـبها حوزهداری و برابـری ی ديگر عدالت اجتمـاعى

بـازآفرينى«يى كـه در آنهـا هـا حوزهفرض خود را بر دانـش دربـاره اين موضوع پيش. كنند

مىدر معرض»قانون تر، دريـدا دربـاره مسـائل حـادتر حـال ويژهطوربه. گذارد خطر است،

موضوعات مربوط به قاچاق اعضاء بدن انسان، سقط جنـين، اتانـازی، همچونحاضر جهان، 

مهندســى ژنتيــك، آزمايشــات پزشــكى، برخــورد اجتمــاعى بــا ايــدز، مســئله مــواد مخــدر، 

و حتى حقوق حيوانات فكر خانمان بى .كندمىها

نها حوزهدر اين گـذاری در مـدت كوتـاهى بـه انتظـار داشـت قـانون تـوانمىی جديـد

و ها طول كشيد تـا بـرده مثًال قرن. سرعت انجام شود داری، آن هـم بـه شـكل خيلـى خشـن

و يا اين غيرمتمدنانه شـكنجه يـا حـق كه حقوق اوليه انسان از قبيل حـق عـدم اش از بين برود

در»قـوانين جديـد«روال، طرفـداران ايجـاد بـه همـين. شـود ان به رسميت شـناختهآزادی بي

و غيره، بايستى دوره زمانى بسيار طوالنى همراه بـا موضوعاتى مثل مهندسى ژنتيك، اتانازی

و مذاكره را برای شروع يك  ايـن. جديد به انتظـار بنشـينند»عصر عدالت اجتماعى«فعاليت

بامعنای به و آن نيست كه خود دريدا قرار است تمامى اين مسائل حاد سروكار داشـته باشـد

چه كه بـا توانـايى او همخـوانى دارد، برخـورد بـا موضـوعاتى از قبيـلآن. حل ارائه دهد راه

ــان ــاجران، جه و مه ــدگان ــوق پناهن و جهانى حق ــى ــدن وطن ــدمى ش ــان،. باش ــان زم در هم

كه اميدواری ناپذير، الت واسـازیتحت لوای نام برتـر عـد»واسازی قانون«های او اين است

.ی ديگر نيز به كار برده شودها حوزهدر 

و نتيجه  گيری مقايسه

و حكمـا در اخـالق با در نظرگرفتن اقوال مختلـف در تعريـف عـدالت از ديـدگاه فالسـفه

رسد آنان كه عدالت را بـه فضـيلت عقـل عملـى اسالمى از قرون گذشته تاكنون، به نظر مى

مىكه از اعتدال آن، اعتدال جم اند، بـيش از ديگـران حـق شود، تعريف كرده يع قوا حاصل

از. اند مطلب را ادا كرده و جامع از عدالت بر اين اساس، قـراردادن هـر چيـز تعريف صحيح

و تمنيات قوای نفس در جـای خـودش اسـت؛ همـان جمله اميال، خواهش طـور كـه همـه ها

و عقلى از قراردادن يا قرارگرفتن هـر چيـ ز در جـای مناسـب خـودش پديـد فضايل اخالقى

و همـه فضـايل اخالقـى ديگـر. آيد مى حكمـت،: ماننـد(عدالت، فضيلت جامع نفس اسـت
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و بنـابراين،. االجنـاس هسـتند نوعى از اين جنس عالى يا جـنس...) شجاعت، عفت، صداقت

مى عدالت به اين و اجتماعى .)24: 1392اترك،(شود معنا، شامل انواع عدالت فردی، سياسى

ای نقادانه با ديدگاه دريدا كه برای تحقق عدالت، واسازی قـانون، منظور انجام مقايسه به

و بازطراحى آن را مطرح مى مى بازبينى عنوان رسد طرح آراء شهيد مطهـری بـه كند، به نظر

و متفكر اسالمى معاصر مفيد باشد مطهـری همچـون كانـت خـود را در مـتن. يك فيلسوف

و جنبشى فك مىيك نهضت و اجتماعى و بـا نام ری و» احيـاء فكـر دينـى«چـون هـايى ديـد

مى» روشنگری اسالمى« در. كرد از آن ياد و جنبش اصالحى مورد نظـر او در جهـان اسـالم

و ضداستعماری بود كـه در آن گروه و نهضتى ضداستبدادی هـای اسـالمى بـا ايران، جنبش

و كمونيسـتى سـرمايه(های اسـتبدادی مـورد حمايـت اسـتعمار قدرت درگيـر بودنـد) داری

.)140: 1392احمدی،(

قـرار اسـت طـرز تفكـر» نهضـت روشـنگر اسـالمى«بنا بر توضيحات شهيد مطهری، اين

» سـلطه«سـاز كننده دين را كـه زمينـه آور مسلمين را دگرگون سازد، تفسير تحريف انحطاط

و حقيقـت اسـالم را بخـش»رهـايى«عنوان دينـى بـهبرخى بر ديگران است، از ميـان بـردارد

آن» نهضت روشنگر اسالمى«به عبارت ديگر، اين. معرفى نمايد قرار اسـت پشـتوانه فكـری

و درصـدد اسـت تـا نهضت اجتماعى باشد كـه بنـدگان را از رقيّـت بنـدگان آزاد مى سـازد

و آزادی مضمون عدالت ی بـه ديگـر سـخن، مطهـر. خواهانه اسالم را بر آفتاب افكنـد طلبانه

مى گيری يك نظريه رهايى شكل  كند؛ نظريـه رهـايى بخش را مقدمه رهايى در عمل قلمداد

توجـه آن اسـت اما نكتـه قابـل. بينانه از مفاهيم اسالمى است بخشى كه در واقع تفسيری واقع

و رهايى و برگرداندن معنای واقعى بخـش بـه ديـن، كه از نظر او نهضت روشنگری اسالمى

و ترفيع جايگاه آن محقق نمىهجز از طريق برجست .)147-146: همان(شود ساختن عقل

و مـوازين عقلـى در تضـاد از نظر استاد مطهری، تعاليم اصيل اسالمى هيچ گاه با مفـاهيم

و در هر گونه نقادی عقلى سربلند اسـت و هـيچ كتـاب ...«: نيست تحقيقـاً شـما هـيچ دينـى

ا آسمانى را پيدا نمى و اصالت قائـل شـده باشـدكنيد كه به اندازه » ...سالم برای عقل، ارزش

ج( و اجداد، نظـر.)21:484همان، و فارغ از معتقداِت آباء اما وقتى عقل بخواهد مستقل باشد

و و اغراض خـود» احكام صـريح«به سمت حقيقت حركت كند، بر اساِس ... اكثريت، اميال

از.رددا گام برمى بـ» احكام صريح عقل«منظور ديهياِت دسـتگاه ادراكـى ماسـت كـه همان
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و ترتيـب وجـودی موجـودات«عنوان نمونه قبول مطهری به و معلـولى » نظام ضـروری علّـى

ج( و قبول)6:688همان، و عدوان«در عقل نظری، و قبح ظلم و احسان همان،(»ُحسن عدالت

و بديهى عقل آدمى نام مى)1:57ج  .)161:همان(ردب در عقل عملى را از جمله احكام صريح

و نكته مهم در اين جا آن است كه از نظر مطهری ايـن مبنـای عقـل در اسـالم از احتـرام

به: ای برخوردار است ارزش ويژه مى اسالم به عدالت و مقيـاس بـه. نگـرد عنوان يـك معيـار

مى. نظر او عدالت، مقياس دين است نـه ديـن، مقيـاس عـدالت از«: نويسـد او اصـل عـدالت

مىها مقياس عـدالت در سلسـلۀ علـل. شودی اسالم است كه بايد ديد چه چيزی بر او منطبق

نه اين است كه آنچه دين گفـت، عـدل اسـت بلكـه. احكام است نه در سلسلۀ معلوالت آن

» بـودن عـدالت اسـت بـرای ديـن ايـن بـه معنـى مقيـاس. گويـد آنچه عـدل اسـت، ديـن مى

ج 1385ها، يادداشت( اصل عدل، ركن اساسـى تقنـيِن: دليل، او معتقد استو به همين.)6:206،

و اصــل  و االحسـان...«اسـالمى اســت و مشــخص ســاير بــه»اِّن اّهللاٰ يــأُمر بالعــدل منزلــۀ روح

و همـين اصـل اسـت كـه  و شـرع«مقررات حقوق اسالمى است در» قـانون مالزمـۀ عقـل را

كه اصلى عقلى(محور عدالت اسالم به وجود آورده است؛ يعنى از آنجا كه اسالم هرگز از 

كردن فالن قانون باشد، شـرع اسـالم هـم شود، اگر مقتضای عدل، مصّوب خارج نمى) است

ج(كند بدان حكم مى .)163-160، 19:139همان،

و خارج به از منظور جلوگيری از اطاله كالم نشدن از بحـث ايـن مقالـه، بـه همـين انـدازه

و اشاره مطهری اكتفا ارجاعات مستقيم به ديدگاه شهيد  ای به واقعيات امر در اين باب كرده

و متألهين اسـالمى، هـر مسـلمانهم. شود مى و بسياری ديگر از فالسفه صدا با شهيد مطهری

و مداقّه در اديان ديگـر، بـه ايـن نتيجـه ضـروری  و تعقل و آزادانديشى با اندكى تفكر آگاه

و تعـاليمى اسـت كـه بـرای سـعادت خواهد رسيد كه دين مبين اسالم حاوی تمام ى معارف

و حركت در جهت جاسـت كـه آيـا ولى نكته مهم در اين. الزم است» صراط مستقيم«انسان

گذاری در مورد مسـائل های متفاوت هنگام قانون تنهايى برای توجيه خوانش اين حقيقت، به

و تكنولـوژی در دنيـا مطـرح  شـوند، كـافىمىو معضالت جديدی كه مرتباً با پيشرفت علم

و در هـر حـال- معنى كه آيا خصوصيت عدل اسالم راستين است؟ بدين بـيش از- هميشـه

و ديگر نيازی به هـيچ و قوانين موجود است گونـه بـازنگری، همه مورد توجه سيستم قضايى

و يا به قول دريدا، واسـازی قـانون بـرای گسـترش عـدالت بـرای تمـام  و اصالح بازطراحى
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مى گروهاقشار، و طبقات اجتماع وجود ندارد؟ آيا تـوانيم منكـر ايـن واقعيـت شـويم كـه ها

به گاهى هنگام تصميم به گيری در جايى كه تالش داريم و پايبند عنوان يك شخص مسئول

بنی اخالقى عمل كنيم، به پارادوكسها ارزش و از بست ها های منطقى خاصـى كـه دريـدا

مى» اپوريا«عنوان آن به و احكام منطق قادر بـه كند، برمى ياد خوريم كه عمًال در حيطه عقل

بودن آن تصميم يا كنش نيستيم؟ آيـا زمـان آن فـرا نرسـيده اسـت كـه تـأملى توجيه عادالنه

و مشهور موالی متقيان حضرت على داشته باشيم كه خطاب7دوباره بر اين سخن گهربار

؟ آيـا ايـن»عدالت را شمشير خـود قـرار بـده«: اشتر هنگام زمامداری مصر فرمودند به مالك

و بسيار سنگين بر عهده تك تك مسـلمانان آگـاه نيسـت كـه ويژگـى بـارز مسئوليت خطير

و رهايى و نـه فقـط بـه ادعـا محقـق سـازند؟ اراده آزاد عدل بخشى اسالم اصيل را در عمـل

و تفكر درباره آنها، بدون تردي انسان برای ديدن واقعيت و رنج های تلخ جامعه د توأم با درد

فراوانى خواهد بود كه اگرچه الزمه رسيدن به تعالى نفس است، ولى متأسـفانه اكثـر قريـب

مى به و حاضر به تحمل بـار سـنگين اتفاق اشخاص، آگاهانه يا ناخودآگاهانه، از آن گريزند

آن. نيستند» های نامحدود ديگری«و» ديگری«مسئوليت در برابر  عـدالت«كـه، ايـده خالصه

و آمدنى است، صرفاً فراسوی قانون، كه برخالف نامش از نظر دريدا تحقق» غيرممكن پذير

و منطق قابل و دست با نيروی عقل و ايمـان و نياز به همراهى كنشـى از نـوع بـاور يابى نيست

و منفعت . انديشى شخصى اميد دارد؛ فارغ از هر گونه ناخالصى
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