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ني که توسط ساختار شک فني. معناي است ترتر است و یک معناي جزئي که فنيي است که عوامانهکلیک معناي ساختارشکني داراي 

ه به نوب هاکیتکن. این شوديمخواندن متن اطالق  يهاکیتکناز  يامجموعه، به و دیگران ایجاد شد «2پل دو من»، «1اژاکوب درید»

و نظریات،  هاکیتکن، در نتیجه کثرت استعمال این هرچند. رندیگيمزبان و معنا نشأت ة درباري از نظریات فلسفي امجموعهخود، از 

 .شوديم ستعمالا یک موقعیت گسیختگيدادنِ از هم نشانردن و براي انتقاد ک مترادفِبه عنوان بیشتر  «ساختارشکني»اصطالح  از امروزه

متون ادبي  نویني براي تفسیر يهاروشنقد ادبي در آمریکا ظهور پیدا کرد؛ جایي که به دنبال هاي دپارتمان ازدر ابتدا  ساختارشکني

 هاشیگراجمله این  . ازشدمخلوط  هاآند و گاهي با پیدا کر يبستگهمتفسیر متن  يهاشیگراین، ساختارشکني با دیگر برابودند. بنا

 رد.، اشاره کردیگيمشکل  متنمواجهه خواننده با  جریانِ، که معتقد است معناي یک متن در «واکنش خواننده»به نظریه  توانيم

ي از آن به عنوان رویکردي مطرح شد. به همین دلیل گاه 3از طرف دیگر، ساختارشکني در اروپا، به عنوان واکنشي به ساختارگرایي

. در ردیگيم. طرفداران نظریه ساختارگرایي معتقدند که تفکر فردي به وسیله ساختارهاي زباني شکل شوديمیاد  4«فراساختارگرایانه»

به  د. در واقعهدجلوه مي اهمتيبو یا دست کم آن را  کنديمرا در تعریف مفاهیم فرهنگي رد  هاسوژهنتیجه، این نظریه استقالل نسبي 

ه ساختارهاي ک فرضشیپفرهنگ، حل نموده است. ساختارشکني به این  ترکالن عواملژه را در سو تقریباً که این نظریه رسديمنظر 

 يهاسوژهساختارهاي فرهنگي ة درباردیدگاه ساختارگرایان  ،این نظریه هرچند،هستند، حمله کرد.  5ناتاریخي، ثابت، جهاني یا معنا

عضي باندیشه و عمل بشري را به ساختارهاي فرهنگي فرو بکاهند،  کننديمکه تالش  ياياجتماع. نظریات کشدينمبه چالش را  بشري

                                                           
1 Jacques Derrida 

2 Paul de Man 

3 structuralism 

4 post structuralism 

5 Ahistorical 
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دچار  يستیومانایک نظریه ضد  به سرنوشت عجیبساختارشکني  آمیزي،بنابراین به طور کنایه. شونديمنامیده  1«ضد اومانیستي» اوقات

؛ شوديمناخته ش است افراطيسوبژکتویسم مدعي  اي کهنظریه این نظریه در آمریکا به اشتباه، به عنوان الباًغ، چرا که هنوز هم شودمي

شکني ساختار که یيهاسوءتفاهم بخشي از داشته باشند. خواهديمهمان معنایي را دارند که یک فرد  هامتنکه مدعي است  ياهینظر

 اند.[ است، این ابهام ]عمالً[ متمایز از کاري است که طرفداران ساختار شکني انجام دادهيساختارشکن] اصطالحابهام  موجب شده بخاطر

که ساختارشکني یک روش نیست بلکه یک فعالیت خواندن است، ساختارشکني به این سمت  دریدا بر این موضوع تاکید رغميعل

هومي شکل تحلیل تضادهاي مف ]محور[ ختارشکنانه، حولگرایش داشته است که فنون مشخصي را به کار گیرد. بسیاري از مباحث سا

هایي است که راه (. یک ساختار شکن، در جستجويDerrida, 1976. یک مثال مشهور، تضاد بین نوشتن و صحبت کردن است )اندگرفته

 «رجحان»، [هادیگر برداشت با]سنت تاریخي، یا استعمال اجتماعي مشخصي، در تضاد استدالل،  متن، یک یک اصطالح در هاآنة بواسط

ممکن است به دلیل عام بودن، معمولي بودن و داشتن معناي اصلي، بر برداشتي که خاص، استثنایي، جنبي یا  اصطالح. یک کنديمپیدا 

از  ترولمیا جهانش ترمهم، ارزشمندتر، ترحیصحبه این دلیل که به نظر  یک اصطالح رسد، رجحان پیدا کند. ممکن استفرعي بنظر مي

بسیار مختلفي  د، انواعبیش از یک متضاد داشته باش توانديممفهموم مقابلش باشد، ارجح دانسته شود. به عالوه، از آن جایي که هر چیزي 

 مطرح شود. زمانهمبه طور  توانديماز ترجیح 

، دالیل اينشده ينیبشیپ نحوچگونه به  نمودبررسي  توانيم. براي مثال، کردمختلفي ساختارشکني  هايراه از توانيم را یک ترجیح

ته ممکن است الف وابس نیچنهمکند. ميب، در مورد الف نیز صدق  ترجیح، یا دالیل است، در مورد ب نیز صادق بترجیح الف بر 

ر همواره د مطمئناًبه ب یا حالت خاصي از آن دانسته شود. هدف از این کار، رسیدن به فهمي جدید از رابطه میان الف و ب است که 

 معرض ساختارشکني بیشتر است.

                                                           
1 Antihumanist 
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 يبندطبقهدرون هر چیزي در  پرداختن بهمفهومي هستند، چرا که نحوه  يهاتقابلاز  ايشدهمبدّل يهاصورت غالباً 1حقوقي هايرجحان

قطعي  يهاحانرجبراي حمله به  انتويمساختارشکنانه را  استدالالتمتفاوت است.  يبندطبقهآن خارج از این  پرداختن بهحقوقي، با 

هاي ، یا این که مرزگرددباعث تضعیف این رجحان ميدر حقوق نیز به کار برد؛ مانند این که نشان دهیم توجیهات چنین رجحاني 

 (Schlag, 1988. )کننديم، یا این مرزها با قرار گرفتن در سیاق قضایي جدید، به شدت تغییر اندشفافجزمي غیر 

کارکرد ساختارشکني در تحقیقات حقوق، استفاده از آن به عنوان یک شیوه نقد ایدئولوژیک باشد. ساختارشکني  نیترمهمشاید 

را  هانبهجو سایر  داننديمخاصي از زندگي اجتماعي را ارجح  ویژگیهاي ، غالباًهايدئولوژیاکه  براي نقد ایدئولوژي مفید است زیرا

یا  عینم مبتني بر ساختارشکني به دنبال مسائلي هستند که در یک شیوه تفکر يهالیتحل. دهنديملوه یا کم اهمیت ج رندیگيمنادیده 

هاي گاهي تحلیل. اندشدهیا به اجمال مطرح  و اندشدهنادیده انگاشته  یا تأکید نشده است هاآنبر  مشخص دکترین حقوقيیک 

. براي مثال، دگردنيبازم هایي جدیدرانده شده در کسوتبه حاشیهو  شدهفروداشته که چگونه اصول  کننديمبررسي  ساختارشکنانه

استثنایي  2هاياصل-پادشکل گرفته است، ساختارشکن در پي یافتن  اصول مهميحقوق حول اي ازحوزه شوديمدر جایي که تصور 

 ;Frug, 1984جایگزین اصول غالب شوند. ) پي برده نشده است و اگر جدي گرفته شوند، ممکن است تشانیاهماست که به  ياهیحاشیا 

Dalton, 1985; Peller, 1985; Unger, 1986; Balkin,1987) 

، هاجنبه، تا ببینند این کننديمرا بررسي  هانمت 3شکلي و رتوریک يهاجنبهمبتني بر ساختارشکني به دقت  يهالیتحلگاهي اوقات 

ه روابط دور ک آنست. ساختارشکن در پي دهنديمرا توضیح  هاآنیا  گذارنديم ابلمتق گفته شده در متن اثر يهااستداللچگونه بر 

پیدا  سندريمکه در نظر اول موضوعي جانبي به نظر  اي راشدهگم یيهانخمختلف یک متن را بیابد، یا سر  يهابخشاز انتظار میان 

 مهمة اژود. یک ساختارشکن ممکن است معاني متعددي از یک استدالل را سست یا آشفته کن يهاهیپا، اما در واقع ممکن است کند

بین کلمات را بررسي کند، یا حتي به نحوي با کلمات بازي کند تا نشان دهد که چگونه  شناختيروابط ریشهمتن را در نظر بگیرد، 

                                                           
1 Legal distinctions 

2 counter - principles 

3 Rhetorical 
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، کاوش و پرسش هاکیتکناین  ( وراي(Balkin, 1989,1990b. متعارض( داشته باشد اغلبمنظورهاي متفاوت )و  توانديمیک متن 

، یا میان معناي اصلي و معناي مجازي است. اگر چه رتوریکآشنا میان فلسفه )برهان( و  هايوجود دارد که همان تعارض يترعام

تحلیل  ، امامیریگيمآن در نظر  يهااستداللعناصر مجازي و بالغي متن را تنها به عنوان مسائل اضافي و جانبي منطق اصلي  غالباً

عناصر  غالباً. کنديم، نقش مهمي در استدالل حقوقي و سیاسي بازي رتوریک، و 1صناعتکه استعاره،  دهديمنشان  غالباً ترقیدق

 .دکننيم و متزلزل و یا آن را سست کنندمي از استدالل این متون حمایت مؤثربه صورتي و استعاري متون حقوقي،  صناعي

تعدد و اغلب متعارض از معاني م مشحون هامتننیست، بلکه بیشتر بدین معناست که  هامتنمعنا بودن تمام بي نبراي نشان دادساختارشکني 

نقش و  و حد و مرزي ندارند، بلکه در این نظریه حد و مرز مفاهیم چکه مفاهیم هی کندينمهستند. به همین ترتیب، ساختارشکني ادعا 

نه براي ساختارشکنا يهالیتحل. اگرچه مردم از شودمي تعیینمتعددي  يهاوهیشبه قضاوت  یدجد هايهنگام ورود به سیاق شانمقوله

، با این حال، ساختارشکني مبین عدم انسجام تمام کننديماستفاده  هااستداللو  هارجحاندر برخي  هنجاري نشان دادن فقدان انسجام

دنبال نشان  ، بلکه بیشتر بهبردينممفهومي را از بین  يهارجحانو  هاتعارض اًساختارشکنانه لزوم يهااستداللحقوقي نیست.  يهارجحان

است که  تقابلي، تو -در-تو تقابلِ(. Balkin, 1990aاست ) 2تو -در-تو تقابلمفهومي، به مثابه یک هاي تعارض دادن قابلیت تفسیر دوباره

ابستگي یا تشابه مفهومي نیز هستند. تحلیل ساختارشکنانه در صدد در آن دو اصطالح، عالوه بر تفاوت یا رجحان مفهومي، داراي و

ر اهمیت سیاق ب ین، تحلیل ساختارشکنانه معموالًرا. بنابشوديم متروکیا  سرکوبکشف این نکته است که این تشابه یا تمایز چگونه 

 .کنديم، تأکید شوديمقضاوت ایجاد  يهااقیستغییر در  با در معنا همراهکه در قضاوت و تغییرات بسیاري 

( هان)و مت هانشانه، مرتبط است. تکرارپذیري قابلیت 3«تکرارپذیري»معاني، با مفهوم ساختارشکنانه  افتنیریتکثتأکید ساختارشکني بر 

غییر ت تکرارپذیري» این کالمِ موجز:جدید است. منظور دریدا از  يهااقیسجدید و پیوند خوردن آن به  يهاتیموقعبراي تکرار در 

                                                           
1 Figure 

2 Nested oppositions 

3 Iterability 
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که از جهتي با معاني پیشین  آوردپدید ميمعاني جدیدي  هموارهجدید،  يهااقیسبه  هامتن( این است که ورود Derrida, 1977) «دهديم

از تغییر معاني  ناشي يثباتيبوجود دارد.( گاهي براي بیان  هاآنبین  تو -در -توتقابل این )بنابر. هاستآنمتفاوت، و از جهتي مشابه 

 .شوديم استعمال، «1بازي»ایجاد شده به واسطه تکرار، واژه 

رد این ثابت نیستند، اما این به معناي قابلیت براندازي یا ط کامالًمفهومي  يهاتقابلکه  دهديمساختارشکنانه نشان  يهااستداللچه  اگر

ظاهر  دوباره در یک شکل جدید معموالًهومي مرجوح مف تعارضمبین این است که  ، کهتو -در -تو اصل تقابلِبا استناد به  هاتقابل

در  هانآمفهومي، به لحاظ نظري قابل ساختارشکني هستند، اما تمام  يهاتقابلة همباشد. به عالوه، اگرچه  تواندينم، نیست و شوديم

استفاده از چگونه  که پردازنديمموضوع ساختارشکنانه بیشتر به مطالعه این  يهالیتحلعمل به یک اندازه مبهم یا غیرسودمند نیستند. 

خاتمه یا  کنديمیر تغی ياگونهیا ابهام به  يثباتيبمانند این که چگونه  :حقوقي، اثرات ایدئولوژیکي داردة شیاندمفهومي در  يهاتقابل

وه قابل بالقبصورت حقوقي  يهارجحان. از آن جا که تمام بخشديمحقوقي  هايو دکترین هااستداللبه  يناموجه اعتبارکه  ابدیيم

ساختارشکني هستند، پاسخ این سئوال که چه زماني یک تقابل مفهومي یا رجحان حقوقي، عادالنه یا مناسب است، به مالحظات عملي 

ظریه انتقادي نژادي ، فمینیسم، یا نیيگراعملبا سایر رویکردها، مانند  غالباًساختارشکنانه  يهاکیتکنو  هااستدالل، نیبنابرا. گردديبرم

، پانزدهم و مقاله فلسفه حقوق فمینیسم ششم این مجموعه با عنوانمقاله ). رندیگيمقرار  هاآنیا در خدمت  کننديمپیدا  يپوشانهم

 حقوقي را ببینید.( پراگماتیسم

العات حقوقي ، مطچهارمشد. )مقاله  حقوق با پدید آمدن مطالعات حقوقي انتقادي و فمینیسم آغاز يهادانشکدهتأثیر ساختارشکني بر 

و از  شوديم مدرنستپفلسفه حقوق  يبندطبقهانتقادي را ببینید( با این حال تحقیقات در مورد ساختارشکني، در نهایت بخشي از یک 

مدرنیسم، را ببینید.( ، پست 13(. )مقاله شماره Balkin, 1989; Schlag, 1991b; Cornell, 1992)). شوديممطالعات حقوقي انتقادي مجزا 

شین مطرح شدند که فمینیستي پی يهاانگارهبه عنوان یک پیشرفت و انتقاد از  يترواضحساختارشکنانه در فمینیسم به طور  يهااستدالل

                                                           
1 Play 
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 وبه زوالرنیسم و نفوذ فمیمستمر  حیات. شاید این تفاوت در اثر اندگرفته، به خوبي مورد بررسي قرار فمینیستيدر متون فلسفه حقوق 

 میالدي باشد. 80مطالعات حقوقي انتقادي در اواخر دهه 

که معاني،  کرديمشدند. اول، به این دلیل که ساختارشکني ادعا  مندعالقهمحققان انتقادي حقوق در اصل به سه دلیل به ساختارشکني 

ه نوبه خود، از تأکید . این فرضیه نیز بکنديمو تقویت تصمیمات حقوقي را تأیید ي ریناپذنییتعغیر ثابت هستند. این ادعا، فرضیه  ذاتاً

(. دوم، به این دلیل که Frug, 1984; Dalton, 1985) کنديممطالعات حقوقي انتقادي بر ویژگي سیاسي تصمیمات حقوقي پشتیباني 

دن اي اجتماعي و نرم و منعطف بواز مفهوم وابسته بودن ساختاره ظاهراًکه  را دریافتتعین در همه جا عدم  ساختارشکني عدم ثبات و

. این موضوع، از ادعاي مطالعات حقوقي انتقادي، مبني بر این که ایدئولوژي حقوقي مبتني بر ادعاي کنديممفاهیم اجتماعي حمایت 

 ندکيمبه لحاظ نظري منطقي، اما در عمل مأیوس کننده است، پشتیباني  ظاهراًساختارهاي حقوقي و اجتماعي،  1«ضرورت کاذب»

(Peller, 1985)ًني و داراي معا کنندتضعیف ميمنطق خود را  هامتنکه تمام  دهديمساختارشکني نشان  . سوم، به این دلیل که ظاهرا

، یعني نشان دادن این که 2«تخریب»به منظور  توانديم. از این رو ساختارشکني رندیگيممتعدي هستند که با یکدیگر در تعارض قرار 

 ا استدالل حقوقي از اساس مبهم بوده است، به کار رود.یک دکترین ی

طالعات م استدالل رسديماست. اول این که به نظر  امري دشوارساختارشکني  ازمطالعات انتقادي حقوقي برداشت همدالنه در هر حال، 

 يهارضفشیپ. این با کندميبرداري به نفع خود بهرهزبان غیرثابت از که  کنديمانتقادي حقوقي، سوژه خودمختاري را فرض 

(. اگر معنا در وراي کنترل سوژه قرار دارد و سوژه از نظر اجتماعي ساختارمند Schlag, 1990aضداومانیستي ساختارشکني ناسازگار است )

مفهومي  يهابلتقا(. دوم این که اگر Balkin, 1991باشد، دشوار است که بپذیریم استالل حقوقي، سرپوشي براي استدالل سیاسي باشد )

قابل ساختارشکني باشند، این مطلب در مورد مفاهیمي که محققان مطالعات انتقادي حقوقي براي  3لیبرال/حکومت قانون يمدارقانوندر 

                                                           
1 False necessity 

2 trashing 

3 Legal liberalism 
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 نیز، صادق خواهد بود. اگر بتوان ساختارشکني را براي نشان دادن کننديملیبرال/حکومت قانون پیشنهاد  يمدارقانونجایگزیني این 

 آن را براي نشان دادن ناسازگاري دروني هر اندیشه دیگري توانيملیبرال به کار برد، به همین کیفیت  يهاشهیاندسازگاري و ابهام نا

با تغییرپذیري نیستند.  مفاهیم مجزایي هستند و هیچ کدام برابر يثباتيبکه جایگزین لیبرالیسم شود نیز به کار برد. سوم این که وابستگي و 

داشته باشند، به این معنا نیست که ساختارهاي حقوقي و اجتماعي به سادگي تغییر  يثباتيبگر مفاهیم حقوقي، معاني متعدد و حتي ا

 .شونديمو عوض  کننديم

 ,Goodrich,1987, 1990; Douzinas, Warrington, & McVeighانتقادي حقوقي انگلیسي ) پردازانهینظرنیز در اقدام مشکالت مشابهي 

حمایت  يعدالتيب، به طور نظري از )رتوریک( نشان دادن این که چگونه اشکال بالغي براي( براي استفاده از ساختارشکني 1991

 الغتبزباني نگریسته شد چرا که  يهايباز، در این بخش از کار با مقداري بدگماني نسبت به عجیب آنکهپیش آمد.  ،کردند

. دهديم هاآنحقوقي مستحق آن هستند به  يهاهینظرو  هانوشتهیار بیشتري از آن چه که و قالب زباني، مشروعیت بس رتوریک()

ندازه آن که به همین ا يهانیگزیجاآن را از  يهانیدکترکه این انتقاد، نظام حقوقي کنوني و  رسدينممشکل این است که به نظر 

 هستند، تفکیک کند. 1شکل زبانيو  رتوریکمتکي به 

العات ادعا . این مطکنديمرد  است را ریرپذیتأثو  ثباتيب را که دکترین حقوقي ادعا اینمطالعات انتقادي حقوقي  ترمحتملحمله 

را در مورد  يطرز تفکر هايدئولوژیا. این کننديمسیاسي و حقوقي به مثابه نوعي محدودیت بر افراد عمل  يهايدئولوژیاکه  کننديم

دیشه آنان را و لذا ان شوديمتفکر افراد در مورد سایر ترتیبات جایگزین ساختارهاي اجتماعي و حقوقي  که مانع دهنديماجتماع شکل 

دکترین حقوقي تا حدودي واقعي است اما برآمده از ساختار  2ن(. از این نقطه نظر، تعیّ ,1991Gordon,1982, 1987;Balkin) کنديممحدود 

ن توسط مطالعات انتقادي حقوقي نیز زماني با توفیق بیشتر رو به رو شد که تمرکزشان بر ایاجتماعي سوژه است. استعمال ساختارشکني 

                                                           
1 Figural language 

2 Determinacy 
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متضمن  هايلوژدئویایا  کننديمحقوقي و معیارهاي حقوقي به خصوصي، چگونه خودشان را متزلزل  يهانیدکترنکته شد که توجیهات 

 (.Unger, 1986. )رندیگيمیا نادیده  برنديمحاشیه  مهمي از زندگي بشر را به يهامؤلفهحقوقي، چگونه  يهانیدکتر

مورد،  کارآمد براي نقد ایدئولوژیک یافتند که در این ياوهیشنیز مانند محققان مطالعات انتقادي حقوقي، ساختارشکني را  هاستیفمن

دن و به ش کتماني براي نشان دادن و نقد از مباحث ساختارشکن توانستنديم هاستیفمناست.  1و نهادهاي مردساالرانه هاشهیاندمنظور 

مفاهیم  يثباتيبکه در فمنیسم افراطي، تکرارپذیري و  رسديم، استفاده کنند. به عالوه، به نظر 2گيحاشیه رفتن امور مربوط به زنان و زنان

مردساالرانه بر  لِاست یا این که کنتر ریناپذشکست یک غولاجتماعي، هر گونه پیشنهاد بدبینانه بالقوه را، مبني بر این که مردساالري 

از تمایالت و هویت زنان، برآمده از قدرت و امتیازات مردان بوده است، از  هر تمایليساختارهاي اجتماعي، چنان موفق بوده است که 

تفسیري را  يهايبازو  و غیرثابت هستند و همواره تغییرات ریپذانعطاف. از آن جا که مفاهیم اجتماعي تکرارپذیرند، لذا برديمبین 

، و به کنديمبراي مقابله با مردساالري پیشنهاد  يابالقوه يهاراهکه نظریه ساختارشکنانه معنا،  رسديم. بنا بر این، به نظر سازديمممکن 

 .دهديمکه این نظریه اگر امکان نقد فمینیسم را قطعي نداند، اجازه آن را  رسديمنظر 

ند. استدالالت ک ثباتيبرا نیز  هو هویت زنانزنانگي ، بلکه يمردساالربه این سمت گرایش دارد که نه تنها متاسفانه، ساختارشکني 

نده در فرهنگ موجود منکوب یا به حاشیه را «زنانگي»، یا «منافع زنان»، «پیش روي زنان ياندازهاچشم»ساختارشکنانه مبني بر این که 

ه ثابت و معین وجود داشته باشند؛ دوم این ک نسبتاً یيهاتیموجودآیا ممکن است  که: اول این کشديم، دو مسئله مهم را پیش اندشده

 یيهاستیمنف، نیبنابرا؟ دهندينمکه با آن در تقابل هستند شکل  شوديمتویي را با آن چیزهایي که ادعا  -در-تو يهاتقابل هاآنآیا 

ي و محترم : شناسایشونديمدو هدف مهم، که هنوز بالقوه معارض یکدیگرند، مواجه  ، بارندیگيمکه نقدهاي ساختارشکنانه را به کار 

                                                           
1 Patriarchal 

2 Femininity 
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د محترم و طبیعت متعارض این موضوع نیز بای يثباتيب، و درک این نکته که اندشدهشمردن جنس زنان، که منکوب یا به حاشیه رانده 

 بینید.(، پست مدرنیسم، را بوپنجم ستیب(. )مقاله cornell,1991شمرده شود )

، رسوایي آکادمیک هايناززمان جنگ، با یک روزنامه طرفدار  نگارروزنامه، 1«دومن پل»، با آشکار شدن همکاري 1987در سال 

 معموالًني ادبي، ساختارشک يهاحلقهمطرح کرد. در  مجدداًعظیمي پدید آمد. این افشا، مسئله رابطه ساختارشکني با اخالق و سیاست را 

 کنديمي که ادعا تفسیر ياهینظراز  تواندينمچرا که هیچ نتیجه اخالقي یا سیاسي مشخصي  شديمدر امور سیاسي متهم  به ساکت بودن

به دست آید. حتي برخي منتقدان، دومن را به روي آوردن به ، کنديمقطعیت تمام حقایق را انکار  ظاهراًتمام معاني غیر ثابت هستند و 

دوست نزدیک وي، دریدا را تحت تأثیر قرار داد،  مشخصاً هااتهام. این کننديممتهم  کارشگناهن وجدان براي آرام کرد يسینومبهم

کار دومن، خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، ژاکوب دریدا ة جینتکه در زمان جنگ جهاني دوم یک نوجوان بود. در  يايهودی

( مدعي شد که ساختارشکني همواره با Derrida, 1990تارشکني کرد. وي در کار بعدي )اصولي از ساخ يهااستفادهشروع به تبیین مسئله 

 .«ساختارشکني عدالت است»که  کرديممسائلي هنجاري رو به رو بوده است و به طور پنهاني بر این نکته پافشاري 

 عدالت اجتماعي کمتر مورد سئوال قرارفمنیستي ابتدایي، رابطه میان ساختارشکني و  يهاپژوهشدر مطالعات انتقادي حقوقي و 

اسي نظرات براي نقد سی توانديمکه ساختارشکني یک سالح تحلیلي مؤثر است که  شديم، چرا که این گونه پنداشته گرفتيم

مان سهولت هساختارشکنانه، به  يهااستداللحقوقي لیبرال به کار رود. با وجود این، واضح است که  «ارزشيب» يهاشهیاندو  گراواپس

 تواننديمتوسط احزاب سیاسي دست راستي مورد استفاده قرار گیرند، توسط احزاب دست چپي نیز قابل استفاده هستند و  تواننديمکه 

متعدد، با دقت بیشتري شروع به تحقیق  دانانحقوقمیالدي،  نود(. در دهه Balkin, 1987, 1990bدر خدمت مواضع سیاسي متعددي باشد )

 د رابطه میان ساختارشکني و عدالت اجتماعي کردند.در مور

                                                           
1 Paul De Man 
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( از طریق ترکیب ساختارشکني و نظریه حقوقي فمنیست به این موضوع پرداخته است. کورنل با بنا کردن 1992) «1دروسیال کورنل»

القي با دیگران را مفروض رابطه اخ لزوماً، ادعا کرد که ساختارشکني «2ایمانوئل لویناس»کار خود بر ترکیبي از ]نظرات[ دریدا و 

د پذیراي که دیگران را به عنوان دیگران به رسمیت بشناسیم، بلکه بای کنديم؛ ]با این توضیح که[ ساختارشکني نه تنها ما را ملزم دانديم

م خودمان و هدستوري اخالقي هم در مورد تردید کردن در اعتقادات  بردارندهباشیم. لذا ساختارشکني در  شانیهادگاهیدایشان و 

در صدد قابل فهم کردن  3«فلسفه محدودیت»دیگران است. بازتعریف کورنل از ساختارشکني به عنوان  يهادگاهیدفهمیدن شرایط و 

این ادعاي دریدا است که ساختارشکني عدالت است؛ با این استدالل که عدالت در هر نظام حقوقي بیش از این که یک آرمان متعالي 

 غیر قابل عبور یا متناقض است.باشد، یک مشکل 

 ودهب( استدالل شده است که تالش دریدا براي برقراري تعادل میان ساختارشکني و عدالت ناموفق Balkin, 1994 ) خود مندر کتاب 

رض بگیرد؛ ف . ساختارشکني براي آن که بتواند به منظور انتقادات اجتماعي و سیاسي استفاده شود، باید ارزشي متعالي از عدالت رااست

. کامل و راضي کننده در قانون، فرهنگ یا توافقات بشري بیان نشده است ياگونهاشتیاقي در حال توسعه و مبهم به عدالت، که هرگز به 

یا عدم تناسب میان ارزش متعالي عدالت و مصادیق قطعي آن در فرهنگ  خألساختارشکني یک ابزار مناسب براي انتقاد است، چرا که 

 .دهديما به خوبي نشان بشري ر

که ساختارشکني، ضد اومانیسم است. شالگ از  کنديم: وي تأکید دهديمیک تضاد مشخص میان این رویکردها ارائه  4«پیر شالگ»

استفاده مطالعات انتقادي حقوقي از ساختارشکني، به عنوان یک ابزار فکري که در خدمت ارتقاي فهرست مسائل هنجاري قرار گرفته 

ه ک کننديممطالعات انتقادي حقوقي انتخاب  دانانحقوقکه  پندارديم(، چرا که این گونه Schlag, 1990a, 1991b) کنديمانتقاد  است،

                                                           
1 Drucilla Cornell 

2 Emmanuel Levinas 

3 Philosophy of the limit 

4 Pierre Schlag 
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حقوقي  يهانیدکترمؤثر واقع شود. در واقع، ساختارشکني یک ابزار نیست، بلکه یک مخمصه است:  توانديمساختارشکني چگونه 

عني نظریاتي ی-حقوقي هنجاري  يهاهینظرکه تمام  کنديم. به عالوه شالگ بیان اندشدهساختارشکني  کامالً بدون اراده یا مداخله بشر،

از نظر فکري شکست خورده  -و اداره شود، دارند يدهسازمانهنجاري در مورد این که جامعه چگونه باید  یيهانسخهکه ادعاي ارائه 

 ردنشانککه مردم تحت کنترل موضوعات هنجاري و نحوه فکر  کنديماین طور فرض  هستند. شیوه بالغي تحقیقات حقوقي هنجاري،

هنجاري  ، و نیز به کساني که به دلیل توجیهاتاندشدهمتقاعد  هاآنبه این مسائل هستند، و این که مردم به افرادي که با منطق و استدالل 

نشان داده است که این تصویر از خرد و  کامالً. فراساختارگرایي نددهيم، دستورات هنجاري کننديمارائه شده، دستورات را اجرا 

استدالل انسان، ناقص است. غایت تحقیقات حقوقي از این پس باید معطوف باشد به مطالعه سبک نگارش بالغي ]متون[ حقوقي و این 

 (.Schlag, 1990a, 1991bچگونه در جاودانه کردن رویاي استقالل عقلي مشارکت دارند ) هانیاکه 

شالگ  که رسديمچرا که به نظر  رسديمدر نظر اول، حمله شالگ به تحقیقات حقوقي هنجاري، آشفته و حتي ناقض خود به نظر 

 اندافتهی، به طور اجتماعي این گونه ساختار دانانحقوقخود به کار گرفته است. به عالوه اگر  يهانوشتهشیوه بالغي نسخه هنجاري را در 

ر شالگ نوعي مشکل است؟ اگ گرنشانت خود را با بالغت هنجاري بیان کنند، چرا تبعیت ایشان از این ساختار اجتماعي که تحقیقا

آزاد باشند، اشکالي وجود دارد، موضع وي با بحران مواجه  تواننديمباید و  دانانحقوقکه در این شیوه تفکر که در آن  کرديمفرض 

که نیروهاي  ندکيماست. او فکر  انهیگوشیپاشاره شالگ بیشتر از آن که انتقادي باشد، اجتماعي و  که رسديمبه نظر  عمالً. شديم

تحقیقات  دکنيم ينیبشیپکه تشکیالت گفتمان حقوقي هنجاري مقابل چشمان ما متالشي شوند. لذا او  شونديماجتماعي موجب 

 ,Schlagناتوان خواهد شد، بدون آن که تشدید این نقیصه را احساس کند )از ورود به حقوق هنجاري جزمي  ياندهیفزاحقوقي، به طور 

1990a, 1991b.) 

ه در است، ک آوراعجاب، ثابت شده که ساختارشکني یک مفهوم منعطف دهنديمذکر شده در این مقاله نشان  يهانمونههمان طور که 

ة اسلحعنوان  . این ]تئوري[ ابتدا بهکنديمقات حقوقي را پشتیباني مختلفي از تحقی يهاگونهو  دیآيمخدمت اهداف بسیار متنوعي در 

قوق [ مؤثر در پیشرفت فلسفه حياهینظرمیالدي، ] نودحقوق امریکا مطرح شد. در دهه  يهادانشکدهانتقادي، در  دانانحقوقناشناخته 
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را در مورد ساختارشکني ایدئولوژیک و اجتماعي،  يیهابحثو برخي انتقادات مطالعات انتقادي حقوقي بود. در این مدت،  مدرنپست

در اندیشه حقوقي، ماهیت هویت زنان، و سالمت و جهت تحقیقات حقوقي  رتوریکرابطه میان فراساختارگرایي و عدالت، نقش 

در مورد خود  قاًیدق 1«دهديمتکرارپذیري، تغییر »این اظهار نظر ساختارشکنانه که  رسديمهنجاري، تقویت کرده است. به نظر 

قوقي مختلف، معنا و اهمیت آن در نظریه ح يهاتیموقعو  هااقیس، چرا که با به کارگیري ساختارشکني در شوديمساختارشکني اعمال 

 ، مبهمندیوگيمحقوق، همان طور که ساختارشکنان  يهادانشگاهاستفاده از آن در ة ندیآآن و ة ندیآدائما تغییر کرده است. در نتیجه، 
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