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ساختارشکني داراي یک معناي کلي است که عوامانهتر است و یک معناي جزئي که فنيتر است .معناي فني ساختار شکني که توسط
«ژاکوب دریدا« ،»1پل دو من »2و دیگران ایجاد شد ،به مجموعهاي از تکنیکهاي خواندن متن اطالق ميشود .این تکنیکها به نوبه
خود ،از مجموعهاي از نظریات فلسفي دربارة زبان و معنا نشأت ميگیرند .هرچند ،در نتیجه کثرت استعمال این تکنیکها و نظریات،
امروزه از اصطالح «ساختارشکني» بیشتر به عنوان مترادفِ انتقاد کردن و براي نشان دادنِ از همگسیختگي یک موقعیت استعمال ميشود.
ساختارشکني در ابتدا از دپارتمانهاي نقد ادبي در آمریکا ظهور پیدا کرد؛ جایي که به دنبال روشهاي نویني براي تفسیر متون ادبي
بودند .بنابراین ،ساختارشکني با دیگر گرایشهاي تفسیر متن همبستگي پیدا کرد و گاهي با آنها مخلوط شد .از جمله این گرایشها
ميتوان به نظریه «واکنش خواننده» ،که معتقد است معناي یک متن در جریانِ مواجهه خواننده با متن شکل ميگیرد ،اشاره کرد.
از طرف دیگر ،ساختارشکني در اروپا ،به عنوان واکنشي به ساختارگرایي 3مطرح شد .به همین دلیل گاهي از آن به عنوان رویکردي
«فراساختارگرایانه» 4یاد ميشود .طرفداران نظریه ساختارگرایي معتقدند که تفکر فردي به وسیله ساختارهاي زباني شکل ميگیرد .در
نتیجه ،این نظریه استقالل نسبي سوژهها را در تعریف مفاهیم فرهنگي رد ميکند و یا دست کم آن را بياهمت جلوه ميدهد .در واقع به
نظر ميرسد که این نظریه تقریباً سوژه را در عوامل کالنتر فرهنگ ،حل نموده است .ساختارشکني به این پیشفرض که ساختارهاي
معنا ،ثابت ،جهاني یا ناتاریخي 5هستند ،حمله کرد .هرچند ،این نظریه ،دیدگاه ساختارگرایان دربارة ساختارهاي فرهنگي سوژههاي
بشري را به چالش نميکشد .نظریات اجتماعياي که تالش ميکنند اندیشه و عمل بشري را به ساختارهاي فرهنگي فرو بکاهند ،بعضي
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اوقات «ضد اومانیستي» 1نامیده ميشوند .بنابراین به طور کنایهآمیزي ،ساختارشکني به سرنوشت عجیب یک نظریه ضد اومانیستي دچار
ميشود ،چرا که هنوز هم غالباً این نظریه در آمریکا به اشتباه ،به عنوان نظریهاي که مدعي سوبژکتویسم افراطي است شناخته ميشود؛
نظریهاي که مدعي است متنها همان معنایي را دارند که یک فرد ميخواهد داشته باشند .بخشي از سوءتفاهمهایي که ساختارشکني
موجب شده بخاطر ابهام اصطالح [ساختارشکني] است ،این ابهام [عمالً] متمایز از کاري است که طرفداران ساختار شکني انجام دادهاند.
عليرغم تاکید دریدا بر این موضوع که ساختارشکني یک روش نیست بلکه یک فعالیت خواندن است ،ساختارشکني به این سمت
گرایش داشته است که فنون مشخصي را به کار گیرد .بسیاري از مباحث ساختارشکنانه ،حول [محور] تحلیل تضادهاي مفهومي شکل
گرفتهاند .یک مثال مشهور ،تضاد بین نوشتن و صحبت کردن است ( .)Derrida, 1976یک ساختار شکن ،در جستجوي راههایي است که
بواسطة آنها یک اصطالح در یک متن ،استدالل ،سنت تاریخي ،یا استعمال اجتماعي مشخصي ،در تضاد [با دیگر برداشتها]« ،رجحان»
پیدا ميکند .یک اصطالح ممکن است به دلیل عام بودن ،معمولي بودن و داشتن معناي اصلي ،بر برداشتي که خاص ،استثنایي ،جنبي یا
فرعي بنظر ميرسد ،رجحان پیدا کند .ممکن است یک اصطالح به این دلیل که به نظر صحیحتر ،ارزشمندتر ،مهمتر یا جهانشمولتر از
مفهموم مقابلش باشد ،ارجح دانسته شود .به عالوه ،از آن جایي که هر چیزي ميتواند بیش از یک متضاد داشته باشد ،انواع بسیار مختلفي
از ترجیح ميتواند به طور همزمان مطرح شود.
یک ترجیح را ميتوان از راههاي مختلفي ساختارشکني کرد .براي مثال ،ميتوان بررسي نمود چگونه به نحو پیشبیني نشدهاي ،دالیل
ترجیح الف بر ب ،در مورد ب نیز صادق است ،یا دالیل ترجیح ب ،در مورد الف نیز صدق ميکند .همچنین ممکن است الف وابسته
به ب یا حالت خاصي از آن دانسته شود .هدف از این کار ،رسیدن به فهمي جدید از رابطه میان الف و ب است که مطمئناً همواره در
معرض ساختارشکني بیشتر است.
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رجحانهاي حقوقي 1غالباً صورتهاي مبدّلشدهاي از تقابلهاي مفهومي هستند ،چرا که نحوه پرداختن به هر چیزي در درون طبقهبندي
حقوقي ،با پرداختن به آن خارج از این طبقهبندي متفاوت است .استدالالت ساختارشکنانه را ميتوان براي حمله به رجحانهاي قطعي
در حقوق نیز به کار برد؛ مانند این که نشان دهیم توجیهات چنین رجحاني باعث تضعیف این رجحان ميگردد ،یا این که مرزهاي
جزمي غیر شفافاند ،یا این مرزها با قرار گرفتن در سیاق قضایي جدید ،به شدت تغییر ميکنند)Schlag, 1988( .
شاید مهمترین کارکرد ساختارشکني در تحقیقات حقوق ،استفاده از آن به عنوان یک شیوه نقد ایدئولوژیک باشد .ساختارشکني
براي نقد ایدئولوژي مفید است زیرا که ایدئولوژيها ،غالباً ویژگیهاي خاصي از زندگي اجتماعي را ارجح ميدانند و سایر جنبهها را
نادیده ميگیرند یا کم اهمیت جلوه ميدهند .تحلیلهاي مبتني بر ساختارشکني به دنبال مسائلي هستند که در یک شیوه تفکر معین یا
یک دکترین حقوقي مشخص بر آنها تأکید نشده است یا نادیده انگاشته شدهاند و یا به اجمال مطرح شدهاند .گاهي تحلیلهاي
ساختارشکنانه بررسي ميکنند که چگونه اصول فروداشته شده و به حاشیهرانده شده در کسوتهایي جدید بازميگردند .براي مثال،
در جایي که تصور ميشود حوزهاي ازحقوق حول اصول مهمي شکل گرفته است ،ساختارشکن در پي یافتن پاد-اصلهاي 2استثنایي
یا حاشیهاي است که به اهمیتشان پي برده نشده است و اگر جدي گرفته شوند ،ممکن است جایگزین اصول غالب شوندFrug, 1984; ( .

)Dalton, 1985; Peller, 1985; Unger, 1986; Balkin,1987
گاهي اوقات تحلیلهاي مبتني بر ساختارشکني به دقت جنبههاي شکلي و رتوریک 3متنها را بررسي ميکنند ،تا ببینند این جنبهها،
چگونه بر استداللهاي گفته شده در متن اثر متقابل ميگذارند یا آنها را توضیح ميدهند .ساختارشکن در پي آنست که روابط دور
از انتظار میان بخشهاي مختلف یک متن را بیابد ،یا سر نخهایي گمشدهاي را که در نظر اول موضوعي جانبي به نظر ميرسند پیدا
کند ،اما در واقع ممکن است پایههاي استدالل را سست یا آشفته کند .یک ساختارشکن ممکن است معاني متعددي از یک واژة مهم
متن را در نظر بگیرد ،روابط ریشهشناختي بین کلمات را بررسي کند ،یا حتي به نحوي با کلمات بازي کند تا نشان دهد که چگونه
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یک متن ميتواند منظورهاي متفاوت (و اغلب متعارض) داشته باشد )Balkin, 1989,1990b) .وراي این تکنیکها ،کاوش و پرسش
عامتري وجود دارد که همان تعارضهاي آشنا میان فلسفه (برهان) و رتوریک ،یا میان معناي اصلي و معناي مجازي است .اگر چه
غالباً عناصر مجازي و بالغي متن را تنها به عنوان مسائل اضافي و جانبي منطق اصلي استداللهاي آن در نظر ميگیریم ،اما تحلیل
دقیقتر غالباً نشان ميدهد که استعاره ،صناعت ،1و رتوریک ،نقش مهمي در استدالل حقوقي و سیاسي بازي ميکند .غالباً عناصر
صناعي و استعاري متون حقوقي ،به صورتي مؤثر از استدالل این متون حمایت ميکنند و یا آن را سست و متزلزل ميکنند.
ساختارشکني براي نشان دادن بيمعنا بودن تمام متنها نیست ،بلکه بیشتر بدین معناست که متنها مشحون از معاني متعدد و اغلب متعارض
هستند .به همین ترتیب ،ساختارشکني ادعا نميکند که مفاهیم هیچ حد و مرزي ندارند ،بلکه در این نظریه حد و مرز مفاهیم و نقش و
مقولهشان هنگام ورود به سیاقهاي جدید قضاوت به شیوههاي متعددي تعیین ميشود .اگرچه مردم از تحلیلهاي ساختارشکنانه براي
نشان دادن فقدان انسجام هنجاري در برخي رجحانها و استداللها استفاده ميکنند ،با این حال ،ساختارشکني مبین عدم انسجام تمام
رجحانهاي حقوقي نیست .استداللهاي ساختارشکنانه لزوماً تعارضها و رجحانهاي مفهومي را از بین نميبرد ،بلکه بیشتر به دنبال نشان
دادن قابلیت تفسیر دوباره تعارضهاي مفهومي ،به مثابه یک تقابل تو-در -تو 2است ( .)Balkin, 1990aتقابلِ تو-در -تو ،تقابلي است که
در آن دو اصطالح ،عالوه بر تفاوت یا رجحان مفهومي ،داراي وابستگي یا تشابه مفهومي نیز هستند .تحلیل ساختارشکنانه در صدد
کشف این نکته است که این تشابه یا تمایز چگونه سرکوب یا متروک ميشود .بنابراین ،تحلیل ساختارشکنانه معموالً بر اهمیت سیاق
در قضاوت و تغییرات بسیاري که در معنا همراه با تغییر در سیاقهاي قضاوت ایجاد ميشود ،تأکید ميکند.
تأکید ساختارشکني بر تکثیریافتن معاني ،با مفهوم ساختارشکنانه «تکرارپذیري» ،3مرتبط است .تکرارپذیري قابلیت نشانهها (و متنها)
براي تکرار در موقعیتهاي جدید و پیوند خوردن آن به سیاقهاي جدید است .منظور دریدا از این کالمِ موجز« :تکرارپذیري تغییر
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ميدهد» ( )Derrida, 1977این است که ورود متنها به سیاقهاي جدید ،همواره معاني جدیدي پدید ميآورد که از جهتي با معاني پیشین
متفاوت ،و از جهتي مشابه آنهاست( .بنابراین تقابل تو -در -تو بین آنها وجود دارد ).گاهي براي بیان بيثباتي ناشي از تغییر معاني
ایجاد شده به واسطه تکرار ،واژه «بازي ،»1استعمال ميشود.
اگر چه استداللهاي ساختارشکنانه نشان ميدهد که تقابلهاي مفهومي کامالً ثابت نیستند ،اما این به معناي قابلیت براندازي یا طرد این
تقابلها با استناد به اصل تقابلِ تو -در -تو ،که مبین این است که تعارض مفهومي مرجوح معموالً دوباره در یک شکل جدید ظاهر
ميشود ،نیست و نميتواند باشد .به عالوه ،اگرچه همة تقابلهاي مفهومي ،به لحاظ نظري قابل ساختارشکني هستند ،اما تمام آنها در
عمل به یک اندازه مبهم یا غیرسودمند نیستند .تحلیلهاي ساختارشکنانه بیشتر به مطالعه این موضوع ميپردازند که چگونه استفاده از
تقابلهاي مفهومي در اندیشة حقوقي ،اثرات ایدئولوژیکي دارد :مانند این که چگونه بيثباتي یا ابهام به گونهاي تغییر ميکند یا خاتمه
ميیابد که اعتبار ناموجهي به استداللها و دکترینهاي حقوقي ميبخشد .از آن جا که تمام رجحانهاي حقوقي بصورت بالقوه قابل
ساختارشکني هستند ،پاسخ این سئوال که چه زماني یک تقابل مفهومي یا رجحان حقوقي ،عادالنه یا مناسب است ،به مالحظات عملي
برميگردد .بنابراین ،استداللها و تکنیکهاي ساختارشکنانه غالباً با سایر رویکردها ،مانند عملگرایي ،فمینیسم ،یا نظریه انتقادي نژادي
همپوشاني پیدا ميکنند یا در خدمت آنها قرار ميگیرند( .مقاله ششم این مجموعه با عنوان فلسفه حقوق فمینیسم و مقاله پانزدهم،
پراگماتیسم حقوقي را ببینید).
تأثیر ساختارشکني بر دانشکدههاي حقوق با پدید آمدن مطالعات حقوقي انتقادي و فمینیسم آغاز شد( .مقاله چهارم ،مطالعات حقوقي
انتقادي را ببینید) با این حال تحقیقات در مورد ساختارشکني ،در نهایت بخشي از یک طبقهبندي فلسفه حقوق پستمدرن ميشود و از
مطالعات حقوقي انتقادي مجزا ميشود( .)Cornell, 1992 (Balkin, 1989; Schlag, 1991b;( .مقاله شماره  ،13پست مدرنیسم ،را ببینید).
استداللهاي ساختارشکنانه در فمینیسم به طور واضحتري به عنوان یک پیشرفت و انتقاد از انگارههاي فمینیستي پیشین مطرح شدند که
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در متون فلسفه حقوق فمینیستي ،به خوبي مورد بررسي قرار گرفتهاند .شاید این تفاوت در اثر حیات مستمر فمینیسم و نفوذ روبه زوال
مطالعات حقوقي انتقادي در اواخر دهه  80میالدي باشد.
محققان انتقادي حقوق در اصل به سه دلیل به ساختارشکني عالقهمند شدند .اول ،به این دلیل که ساختارشکني ادعا ميکرد که معاني،
ذاتاً غیر ثابت هستند .این ادعا ،فرضیه تعیینناپذیري تصمیمات حقوقي را تأیید و تقویت ميکند .این فرضیه نیز به نوبه خود ،از تأکید
مطالعات حقوقي انتقادي بر ویژگي سیاسي تصمیمات حقوقي پشتیباني ميکند ( .)Frug, 1984; Dalton, 1985دوم ،به این دلیل که
ساختارشکني عدم ثبات و عدم تعین در همه جا را دریافت که ظاهراً از مفهوم وابسته بودن ساختارهاي اجتماعي و نرم و منعطف بودن
مفاهیم اجتماعي حمایت ميکند .این موضوع ،از ادعاي مطالعات حقوقي انتقادي ،مبني بر این که ایدئولوژي حقوقي مبتني بر ادعاي
«ضرورت کاذب» 1ساختارهاي حقوقي و اجتماعي ،ظاهراً به لحاظ نظري منطقي ،اما در عمل مأیوس کننده است ،پشتیباني ميکند
( .)Peller, 1985سوم ،به این دلیل که ظاهراً ساختارشکني نشان ميدهد که تمام متنها منطق خود را تضعیف ميکنند و داراي معاني
متعدي هستند که با یکدیگر در تعارض قرار ميگیرند .از این رو ساختارشکني ميتواند به منظور «تخریب» ،2یعني نشان دادن این که
یک دکترین یا استدالل حقوقي از اساس مبهم بوده است ،به کار رود.
در هر حال ،برداشت همدالنه مطالعات انتقادي حقوقي از ساختارشکني امري دشوار است .اول این که به نظر ميرسد استدالل مطالعات
انتقادي حقوقي ،سوژه خودمختاري را فرض ميکند که از زبان غیرثابت به نفع خود بهرهبرداري ميکند .این با پیشفرضهاي
ضداومانیستي ساختارشکني ناسازگار است ( .)Schlag, 1990aاگر معنا در وراي کنترل سوژه قرار دارد و سوژه از نظر اجتماعي ساختارمند
باشد ،دشوار است که بپذیریم استالل حقوقي ،سرپوشي براي استدالل سیاسي باشد ( .)Balkin, 1991دوم این که اگر تقابلهاي مفهومي
در قانونمداري لیبرال/حکومت قانون 3قابل ساختارشکني باشند ،این مطلب در مورد مفاهیمي که محققان مطالعات انتقادي حقوقي براي
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جایگزیني این قانونمداري لیبرال/حکومت قانون پیشنهاد ميکنند نیز ،صادق خواهد بود .اگر بتوان ساختارشکني را براي نشان دادن
ناسازگاري و ابهام اندیشههاي لیبرال به کار برد ،به همین کیفیت ميتوان آن را براي نشان دادن ناسازگاري دروني هر اندیشه دیگري
که جایگزین لیبرالیسم شود نیز به کار برد .سوم این که وابستگي و بيثباتي مفاهیم مجزایي هستند و هیچ کدام برابر با تغییرپذیري نیستند.
حتي اگر مفاهیم حقوقي ،معاني متعدد و بيثباتي داشته باشند ،به این معنا نیست که ساختارهاي حقوقي و اجتماعي به سادگي تغییر
ميکنند و عوض ميشوند.
مشکالت مشابهي نیز در اقدام نظریهپردازان انتقادي حقوقي انگلیسي ( Goodrich,1987, 1990; Douzinas, Warrington, & McVeigh,

 )1991براي استفاده از ساختارشکني براي نشان دادن این که چگونه اشکال بالغي (رتوریک) ،به طور نظري از بيعدالتي حمایت
کردند ،پیش آمد .عجیب آنکه ،در این بخش از کار با مقداري بدگماني نسبت به بازيهاي زباني نگریسته شد چرا که بالغت
(رتوریک) و قالب زباني ،مشروعیت بسیار بیشتري از آن چه که نوشتهها و نظریههاي حقوقي مستحق آن هستند به آنها ميدهد.
مشکل این است که به نظر نميرسد که این انتقاد ،نظام حقوقي کنوني و دکترینهاي آن را از جایگزینهاي آن که به همین اندازه
متکي به رتوریک و شکل زباني 1هستند ،تفکیک کند.
حمله محتملتر مطالعات انتقادي حقوقي این ادعا را که دکترین حقوقي بيثبات و تأثیرپذیر است را رد ميکند .این مطالعات ادعا
ميکنند که ایدئولوژيهاي سیاسي و حقوقي به مثابه نوعي محدودیت بر افراد عمل ميکنند .این ایدئولوژيها طرز تفکري را در مورد
اجتماع شکل ميدهند که مانع تفکر افراد در مورد سایر ترتیبات جایگزین ساختارهاي اجتماعي و حقوقي ميشود و لذا اندیشه آنان را
محدود ميکند ( .)Gordon,1982, 1987;Balkin, 1991از این نقطه نظر ،تعیّن 2دکترین حقوقي تا حدودي واقعي است اما برآمده از ساختار
اجتماعي سوژه است .استعمال ساختارشکني توسط مطالعات انتقادي حقوقي نیز زماني با توفیق بیشتر رو به رو شد که تمرکزشان بر این
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نکته شد که توجیهات دکترینهاي حقوقي و معیارهاي حقوقي به خصوصي ،چگونه خودشان را متزلزل ميکنند یا ایدئولوژيها متضمن
دکترینهاي حقوقي ،چگونه مؤلفههاي مهمي از زندگي بشر را به حاشیه ميبرند یا نادیده ميگیرند.)Unger, 1986( .
فمنیستها نیز مانند محققان مطالعات انتقادي حقوقي ،ساختارشکني را شیوهاي کارآمد براي نقد ایدئولوژیک یافتند که در این مورد،
منظور اندیشهها و نهادهاي مردساالرانه 1است .فمنیستها ميتوانستند از مباحث ساختارشکني براي نشان دادن و نقد کتمان شدن و به
حاشیه رفتن امور مربوط به زنان و زنانگي ،2استفاده کنند .به عالوه ،به نظر ميرسد که در فمنیسم افراطي ،تکرارپذیري و بيثباتي مفاهیم
اجتماعي ،هر گونه پیشنهاد بدبینانه بالقوه را ،مبني بر این که مردساالري یک غول شکستناپذیر است یا این که کنترلِ مردساالرانه بر
ساختارهاي اجتماعي ،چنان موفق بوده است که هر تمایلي از تمایالت و هویت زنان ،برآمده از قدرت و امتیازات مردان بوده است ،از
بین ميبرد .از آن جا که مفاهیم اجتماعي تکرارپذیرند ،لذا انعطافپذیر و غیرثابت هستند و همواره تغییرات و بازيهاي تفسیري را
ممکن ميسازد .بنا بر این ،به نظر ميرسد که نظریه ساختارشکنانه معنا ،راههاي بالقوهاي براي مقابله با مردساالري پیشنهاد ميکند ،و به
نظر ميرسد که این نظریه اگر امکان نقد فمینیسم را قطعي نداند ،اجازه آن را ميدهد.
متاسفانه ،ساختارشکني به این سمت گرایش دارد که نه تنها مردساالري ،بلکه زنانگي و هویت زنانه را نیز بيثبات کند .استدالالت
ساختارشکنانه مبني بر این که «چشماندازهاي پیش روي زنان»« ،منافع زنان» ،یا «زنانگي» در فرهنگ موجود منکوب یا به حاشیه رانده
شدهاند ،دو مسئله مهم را پیش ميکشد :اول این که آیا ممکن است موجودیتهایي نسبتاً ثابت و معین وجود داشته باشند؛ دوم این که
آیا آنها تقابلهاي تو-در -تویي را با آن چیزهایي که ادعا ميشود که با آن در تقابل هستند شکل نميدهند؟ بنابراین ،فمنیستهایي
که نقدهاي ساختارشکنانه را به کار ميگیرند ،با دو هدف مهم ،که هنوز بالقوه معارض یکدیگرند ،مواجه ميشوند :شناسایي و محترم
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شمردن جنس زنان ،که منکوب یا به حاشیه رانده شدهاند ،و درک این نکته که بيثباتي و طبیعت متعارض این موضوع نیز باید محترم
شمرده شود (( .)cornell,1991مقاله بیست وپنجم ،پست مدرنیسم ،را ببینید).
در سال  ،1987با آشکار شدن همکاري «پل دومن» ،1روزنامهنگار زمان جنگ ،با یک روزنامه طرفدار نازيها ،رسوایي آکادمیک
عظیمي پدید آمد .این افشا ،مسئله رابطه ساختارشکني با اخالق و سیاست را مجدداً مطرح کرد .در حلقههاي ادبي ،ساختارشکني معموالً
به ساکت بودن در امور سیاسي متهم ميشد چرا که هیچ نتیجه اخالقي یا سیاسي مشخصي نميتواند از نظریهاي تفسیري که ادعا ميکند
تمام معاني غیر ثابت هستند و ظاهراً قطعیت تمام حقایق را انکار ميکند ،به دست آید .حتي برخي منتقدان ،دومن را به روي آوردن به
مبهمنویسي براي آرام کردن وجدان گناهکارش متهم ميکنند .این اتهامها مشخصاً دوست نزدیک وي ،دریدا را تحت تأثیر قرار داد،
یهودياي که در زمان جنگ جهاني دوم یک نوجوان بود .در نتیجة کار دومن ،خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،ژاکوب دریدا
شروع به تبیین مسئله استفادههاي اصولي از ساختارشکني کرد .وي در کار بعدي ( )Derrida, 1990مدعي شد که ساختارشکني همواره با
مسائلي هنجاري رو به رو بوده است و به طور پنهاني بر این نکته پافشاري ميکرد که «ساختارشکني عدالت است».
در مطالعات انتقادي حقوقي و پژوهشهاي فمنیستي ابتدایي ،رابطه میان ساختارشکني و عدالت اجتماعي کمتر مورد سئوال قرار
ميگرفت ،چرا که این گونه پنداشته ميشد که ساختارشکني یک سالح تحلیلي مؤثر است که ميتواند براي نقد سیاسي نظرات
واپسگرا و اندیشههاي «بيارزش» حقوقي لیبرال به کار رود .با وجود این ،واضح است که استداللهاي ساختارشکنانه ،به همان سهولت
که ميتوانند توسط احزاب سیاسي دست راستي مورد استفاده قرار گیرند ،توسط احزاب دست چپي نیز قابل استفاده هستند و ميتوانند
در خدمت مواضع سیاسي متعددي باشد ( .)Balkin, 1987, 1990bدر دهه نود میالدي ،حقوقدانان متعدد ،با دقت بیشتري شروع به تحقیق
در مورد رابطه میان ساختارشکني و عدالت اجتماعي کردند.
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«دروسیال کورنل )1992( »1از طریق ترکیب ساختارشکني و نظریه حقوقي فمنیست به این موضوع پرداخته است .کورنل با بنا کردن
کار خود بر ترکیبي از [نظرات] دریدا و «ایمانوئل لویناس ،»2ادعا کرد که ساختارشکني لزوماً رابطه اخالقي با دیگران را مفروض
ميداند؛ [با این توضیح که] ساختارشکني نه تنها ما را ملزم ميکند که دیگران را به عنوان دیگران به رسمیت بشناسیم ،بلکه باید پذیراي
ایشان و دیدگاههایشان باشیم .لذا ساختارشکني در بردارنده دستوري اخالقي هم در مورد تردید کردن در اعتقادات خودمان و هم
فهمیدن شرایط و دیدگاههاي دیگران است .بازتعریف کورنل از ساختارشکني به عنوان «فلسفه محدودیت» 3در صدد قابل فهم کردن
این ادعاي دریدا است که ساختارشکني عدالت است؛ با این استدالل که عدالت در هر نظام حقوقي بیش از این که یک آرمان متعالي
باشد ،یک مشکل غیر قابل عبور یا متناقض است.
در کتاب خود من ( ) Balkin, 1994استدالل شده است که تالش دریدا براي برقراري تعادل میان ساختارشکني و عدالت ناموفق بوده
است .ساختارشکني براي آن که بتواند به منظور انتقادات اجتماعي و سیاسي استفاده شود ،باید ارزشي متعالي از عدالت را فرض بگیرد؛
اشتیاقي در حال توسعه و مبهم به عدالت ،که هرگز به گونهاي کامل و راضي کننده در قانون ،فرهنگ یا توافقات بشري بیان نشده است.
ساختارشکني یک ابزار مناسب براي انتقاد است ،چرا که خأل یا عدم تناسب میان ارزش متعالي عدالت و مصادیق قطعي آن در فرهنگ
بشري را به خوبي نشان ميدهد.
«پیر شالگ» 4یک تضاد مشخص میان این رویکردها ارائه ميدهد :وي تأکید ميکند که ساختارشکني ،ضد اومانیسم است .شالگ از
استفاده مطالعات انتقادي حقوقي از ساختارشکني ،به عنوان یک ابزار فکري که در خدمت ارتقاي فهرست مسائل هنجاري قرار گرفته
است ،انتقاد ميکند ( ،)Schlag, 1990a, 1991bچرا که این گونه ميپندارد که حقوقدانان مطالعات انتقادي حقوقي انتخاب ميکنند که
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ساختارشکني چگونه ميتواند مؤثر واقع شود .در واقع ،ساختارشکني یک ابزار نیست ،بلکه یک مخمصه است :دکترینهاي حقوقي
بدون اراده یا مداخله بشر ،کامالً ساختارشکني شدهاند .به عالوه شالگ بیان ميکند که تمام نظریههاي حقوقي هنجاري -یعني نظریاتي
که ادعاي ارائه نسخههایي هنجاري در مورد این که جامعه چگونه باید سازماندهي و اداره شود ،دارند -از نظر فکري شکست خورده
هستند .شیوه بالغي تحقیقات حقوقي هنجاري ،این طور فرض ميکند که مردم تحت کنترل موضوعات هنجاري و نحوه فکر کردنشان
به این مسائل هستند ،و این که مردم به افرادي که با منطق و استدالل آنها متقاعد شدهاند ،و نیز به کساني که به دلیل توجیهات هنجاري
ارائه شده ،دستورات را اجرا ميکنند ،دستورات هنجاري ميدهند .فراساختارگرایي کامالً نشان داده است که این تصویر از خرد و
استدالل انسان ،ناقص است .غایت تحقیقات حقوقي از این پس باید معطوف باشد به مطالعه سبک نگارش بالغي [متون] حقوقي و این
که اینها چگونه در جاودانه کردن رویاي استقالل عقلي مشارکت دارند (.)Schlag, 1990a, 1991b
در نظر اول ،حمله شالگ به تحقیقات حقوقي هنجاري ،آشفته و حتي ناقض خود به نظر ميرسد چرا که به نظر ميرسد که شالگ
شیوه بالغي نسخه هنجاري را در نوشتههاي خود به کار گرفته است .به عالوه اگر حقوقدانان ،به طور اجتماعي این گونه ساختار یافتهاند
که تحقیقات خود را با بالغت هنجاري بیان کنند ،چرا تبعیت ایشان از این ساختار اجتماعي نشانگر نوعي مشکل است؟ اگر شالگ
فرض ميکرد که در این شیوه تفکر که در آن حقوقدانان باید و ميتوانند آزاد باشند ،اشکالي وجود دارد ،موضع وي با بحران مواجه
ميشد .عمالً به نظر ميرسد که اشاره شالگ بیشتر از آن که انتقادي باشد ،اجتماعي و پیشگویانه است .او فکر ميکند که نیروهاي
اجتماعي موجب ميشوند که تشکیالت گفتمان حقوقي هنجاري مقابل چشمان ما متالشي شوند .لذا او پیشبیني ميکند تحقیقات
حقوقي ،به طور فزایندهاي از ورود به حقوق هنجاري جزمي ناتوان خواهد شد ،بدون آن که تشدید این نقیصه را احساس کند ( Schlag,

.)1990a, 1991b
همان طور که نمونههاي ذکر شده در این مقاله نشان ميدهند ،ثابت شده که ساختارشکني یک مفهوم منعطف اعجابآور است ،که در
خدمت اهداف بسیار متنوعي در ميآید و گونههاي مختلفي از تحقیقات حقوقي را پشتیباني ميکند .این [تئوري] ابتدا به عنوان اسلحة
ناشناخته حقوقدانان انتقادي ،در دانشکدههاي حقوق امریکا مطرح شد .در دهه نود میالدي[ ،نظریهاي] مؤثر در پیشرفت فلسفه حقوق
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، بحثهایي را در مورد ساختارشکني ایدئولوژیک و اجتماعي، در این مدت.پستمدرن و برخي انتقادات مطالعات انتقادي حقوقي بود
 و سالمت و جهت تحقیقات حقوقي، ماهیت هویت زنان، نقش رتوریک در اندیشه حقوقي،رابطه میان فراساختارگرایي و عدالت
 دقیقاً در مورد خود1» تغییر ميدهد، به نظر ميرسد این اظهار نظر ساختارشکنانه که «تکرارپذیري. تقویت کرده است،هنجاري
 معنا و اهمیت آن در نظریه حقوقي، چرا که با به کارگیري ساختارشکني در سیاقها و موقعیتهاي مختلف،ساختارشکني اعمال ميشود
 مبهم، همان طور که ساختارشکنان ميگویند، آیندة آن و آیندة استفاده از آن در دانشگاههاي حقوق، در نتیجه.دائما تغییر کرده است
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