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ه مرد يا زني است ك بارةسد بهترين كار نقل داستان درروقتي نوبت به عدالت مي« 
خواهد بر آن سلطه برد يا كسي كه مييا از آن رنج مي ،گذاردبر عدالت اثر مي

  1»يافته و آن را به كارگيرد.

 

 عدالت، بيگانگان و جامعه مدني

فرهنگ سياسي اي در است. در واقع آرمان عدالت، حالتي اسطوره 2در فرهنگ ليبرال سنتي وسترن ياصلي و مسلط ةمفهوم عدالت ماي
برداري در جايي كه تحقق عدالت منوط به اعتماد يا بهره 4»غالب ةاسطور«اين حال، جالب است كه اين . با 3و اجتماعي ما پيدا كرده است

هاي فرهنگي ما اغلب اين نكته را برجسته ترين ساخته. در عوض برخي از مهم5وجود ندارد ،وسترن استة از نهادهاي عمومي جامع
شود؛ ند كه چگونه يافتن عدالت در نهادهاي اجتماعي و سياسي ظاهراً غيرممكن است. سپس اين پيام غالب نمايان و برجسته ميكنمي

تر از اين، يك مفهوم اساسي وجود دارد توان آن را يافت. اما فراكه اگر عدالت قابل تحقق باشد، خارج از نهادهاي مقبول اجتماعي مي
يقت اي به سوي عدالت نيست. درحقمدني جادهة يابي به عدالت هستند. در نتيجه جامعالباً موانعي در مسير دستكه نهادهاي اجتماعي غ

تر ملمدني دستيابي به عدالت را واقعاً غيرمحتة هاي فرهنگي نشر يافتند تا اذعان كنند كه پيروي از حد و مرزهاي جامعبسياري از پيام
  .7ها هستندتر پي در پي نقاط كانوني برخي از نقدد سياسي، اجتماعي و سيستم قضايي به صورتي خاصقانون به عنوان يك نها 6كند.مي

                                                            
1 JOHN D. CAPUTO, DEMYTHOLOGIZING HEIDEGGER 191 (1993). 

  BRIAN BIX, JURISPRUDENCE: THEORY AND CONTEXT ch. 8 (3d ed. 2004)نگاه كنيد به  2

   note 1, at 189supra‐.92اي عدالت نگاه كنيد به بحث بيشتر پيرامون ماهيت اسطوره براي3 
  ريچارد اسالتكين استدالل مي كند كه اهميت اسطوره در زمينه هاي فيلم (به ويژه وسترن) نقش پذير بوده است. نگاه كنيد به4 

 RICHARD SLOTKIN, GUNFIGHTER NATION: THE MYTH OF THE FRONTIER IN TWENTIETHCENTURY AMERICA 1‐26 (1998). 
 براي بحث بيشتر در مورد مشغله اي كه فيلم سازان به صورت تاريخي با اين مسئله داشته اند نگاه كنيد به5 

see Jessica Silbey, A History of Representations of Justice: Coincident Preoccupations of Law and Film, in 
REPRESENTATIONS OF JUSTICE 44‐51 (A. Masson & E. O’Conner eds., 2007).  

  همان6 
  همان7 
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 هايسينمايي مشهود هستند. گونهة خصوص در چندين گونهاي فرهنگي و بهاي در تمام پديدههاي ويژهمايهچنين درون
-ها از قبيل علمي. البته گاهي اوقات به شكلي غيرمنتظره ساير گونه9شوندمايه ساخته ميبا اين درون 8»فيلم نوآر«ة ويژه گونسينمايي به

. فيلم به عنوان يكي از مصنوعات فرهنگي مسلط، مدام اين ايده را تقويت 10برندتخيلي، ماجراجويي، اكشن و درام از اين استعاره سود مي
بار لت فاجعهترين حالوحانه و در بديابي به عدالت در بهترين حالت سادهدني به عنوان مسير راهكند كه نظر كردن به نهادهاي جامعه ممي

دالت يك نظم و تحقق يافتن ع هاي وسترن از اين جهت قابل توجه هستند كه ناتواني قانون و سيستم قضايي براي حفظفيلم 11است.
هاي قانوني و اشتياق به عدالت در كاراكترهاي ن اين ناكارآمدي در سازمانتنش ميا ،در حقيقت 12هاست.و اصل مكرر در آن ةمايدرون
  13ها نقش مركزي دارد.بسياري از اين فيلمدر  ،اصلي

 در اقلحد ويا–گذارد ميان قهرمان، كه روي عدالت اثر مية هاي وسترن بررسي طبيعت رابطيك موضوع مكرر در ژانر فيلم
شود كه اجراي آن به عهدة بيگانگان، سازمان قانوني و اجتماعي است. بيشتر اوقات عدالت زماني محقّق مي و -كندمي تالش آن راه

هاي نقش مهمي در روايت 15»بيگانگان قانوني«اين  14گيرد.كنند، قرار ميمدني عمل مية يعني كساني كه خارج از حدود رسمي جامع
                                                            

8 Noir 

  به عنوان نمونه نگاه كنيد به: 9 
TOUCH OF EVIL (Universal International Pictures 1958) 
 

 نگاه كنيد به10 

BLADE RUNNER (The Ladd Company 1982); BRAZIL (Embassy International Pictures) 

 مثال هاي ضعيف تر را مي توان در فيلم هاي فانتزي، عاشقانه و يا حتي كمدي يافت. نگاه كنيد به 

INTOLERABLE CRUELTY (Universal Pictures 2003).  براي ما مدني از فراهم آوردن عدالت ة رسد كه پيغام، همان حرف هميشگي است كه جامعخيلي اوقات، نقد صريح نيست. به نظر مي
هاي زين«كمدي قابل توجه ة تخيلي و وسترن). نمون-هاي علميشهري، فيلمهاي ضدآرمانكند. (براي مثال فيلمكنند صدق ميهايي كه به حواشي دقّت ميناتوان است. اين مسئله مخصوصاً در مورد فيلم

 گيرند.شده در اين مقاله مورد شوخي قرار ميهاي بحثمايه) است، جايي كه درونCrossbow Pictures, 1974» (ورشعله

  )Mad Max )Kennedy Miller Productions 1979دهد. رجوع كنيد به الزّماني رخ ميهاي پساآخراين موضوع غالباً در فيلم 11 
  .3از بخش  4يادداشت  Slotkin, surpaرجوع كنيد به  12 
  )The Malpaso Company 1973است. ( terHigh Planins Drifمثال خوبي براي اين مورد فيلم  13 
آوردن عدالت به سطح جامعه را بر عهده دارند. ة كنند و از جامعه مطرودند. اين اشخاص وظيفنهادهاي مدني زندگي مية كنند كه خارج از شهر و محدودهايي تكيه ميهاي وسترن غالباً بر شخصيتفيلم 14 

 :رجوع كنيد به كتاب

 Cheyney Ryan ،Print The Legend: Violence and Rcognition in the Man Who Shot Liberty Valance, in Legal Reelim: Movies as Legal Texts 23, 24‐33 

(1996) 
15 Legal Outsiders 



  
 

4 

 

 

  آمريكا سينمايدرقانونيبيگانگان:عدالتاز»وسترن« هايايده
  اهللا عبدالملكيروح ترجمة        ديويد ريچينوشتة 

كاراكترهايي است كه تحت لواي قانون عمل  ،منظور من از بيگانگان قانوني 16اند.هاي وسترن آمريكايي بازي كردهعدالت در فيلم
س شخصي اند و همچنان يك حكنند. آنان افراد سرگرداني هستند كه حوداث پرفرازونشيبي را با سازمان جامعه و قانون تجربه كردهنمي

مدني را  ةهاي وسترن نهادهاي مستقر قانوني جامعي كه در فيلمعميق و پايدار نسبت به عدالت و انصاف دارند. در مقابل، كاراكترهاي
اخالقي،  ةها فساد، بزدلي، انحطاط، مواضع دوگاندهند كه هيچ كاري با عدالت ندارند. آنكنند بدون هيچ تغييري نشان مينمايندگي مي

اي وسترن كالنتر، قاضي يا شهردار نيست بلكه هقهرمان در بسياري از فيلم 17اند.ناتواني جسمي و ضعف روحي را در خود جمع كرده
عاري به تسعد ادر حاشيه شهر و از ب ،عد ادبيكند؛ از بدرعوض كاراكتري آرام، تنها و تاحدودي در سايه است كه در حاشيه زندگي مي

ند. تواند آن را محقق كمي اي فيلسوفانه مخالف سازمان جامعه است. اگر قرار است كه عدالتي به وجود بيايد اين كاراكترگونه
لوح كنند افرادي احمق هستند كه به دليل سادهيافته تكيه ميهايي كه در طلب عدالت به نمايندگان و عوامل نهادهاي سازمانشخصيت

ا قانون ي بترهاي وسترن آمريكايي بيگانگان قانوني رابطه نزديكدر فيلم 18شود كه بيش از آن اليقش نيستند.بودن چيزي نصيبشان مي
گوييم: ها، در پايان با خود ميهمان فيلم هايها، همانند بسياري از شخصيتاين فيلمة دارند تا مقامات قانوني سازمان جامعه. ما با مشاهد

  » آيند؟يم توانند براي ما عدالت به ارمغان بياورند پس به چه دليل افراد خوبي به حساباگر اين افراد (كالنتر، وكيل، شهردار) نمي«
هاي وسترن شده در فيلمهاي يافتروايت 19دهد.كاويدن اين سوال در چارچوب سينما انبوهي از آثار را پيش روي ما قرار مي

هاي اجتماعي مسلط كه جامعه ما درگير آن است را به روي ما باز اي از نگرانيمرتبط است و روزنه 20به شدت با روح آمريكايي

                                                            
  هاي وسترن).»كارخالف«و » مجرم شهري«(تفاوت بين  82-379، 4يادداشت  SLOTKIN, surpaچنين رجوع كنيد به كند). همبحث مي» خارجي«نقش اصلي ة همان (دربار 16 
يارد، در حقيقت به ). اپلParamount Pictures 1962يارد است (با بازي بسيار عالي اندي دوين) در فيلم مردي كه به ليبرتي ولنس شليك كرد (بسيار خوب اين مسئله، مارشال شهر، لينك اپلة نمون 17 

نوع شخصيت را متأخر اينة است). نمون» لوده«و » لوحساده«يارد دهد كه اپل(توضيح مي 25-24، 13يادداشت  Ryan, supraدهد. رجوع كنيد به ها را در طول فيلم بروز ميكه تمام اين ويژگي رسدنظر مي
  ). Home Box Office 2004‐2006ديد ( HBOة اثر شبك» Deadwood«توان در شخصيت شهردار اي. بي. فرانوم (با بازي ويليام سندرسون) در سريال مي
 18 Ryan, supra  29، در 13يادداشت.  
 .Amnon Reichman, The Production of Law (and Cinema): Preliminary Comments on an Emerging Discourse, 17 S. CALمراجعه شود به  19 

INTERDISCIPLINARY L.J. 457, 457 (2008ي عمومي شود به ). رجوعWILLIAM P. MCNEILL, LEX POPULI: THE JURISPRUDENCE OF POPULAR CULTURE (2007); 

STEVE REDHEAD, THE BIRTH OF LAW AND POPULAR CULTURE (1995); RICHARD K. SHERWIN, WHEN LAW GOES POP: THE VANISHING LINE 

BETWEEN LAW & POPULAR CULTURE (2000); Jessica M. Silbey, What We Do When We Do Law and Popular Culture, 27 LAW & SOC. INQUIRY 139 

(2002) (reviewing RICHARD K. SHERWIN, WHEN LAW GOES POP: THE VANISHING LINE BETWEEN LAW & POPULAR CULTURE (2000.((  
  .3، بخش 4يادداشت  SLOTKIN ،Supraرجوع شود به  20 
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به عبارت  23».گويدسينمايي چيز معناداري در مورد توليد قانون به ما مية نظري«اظهار كرده است كه:  22»منون ريچمنا«اخيراً  21كند.مي
ها را يلمهاي بالغي كساني كه اين فهاي عمومي مانند سينما و تلويزيون (و شيوههاي مربوط به قانون در رسانهديگر با اكتشاف روايت

د با رش 24اجتماعي و فرهنگي پيدا كنيم.ة توانيم فهم بيشتري در مورد نهاد قانون به عنوان يك پديدميدهند) ما ساخته و نمايش مي
 27گسترش يافته است. 26»قانون در سينما«با عنوان  25»جسيكا سيلبي«هايي از قبيل اثر تحليل ،اخير ةگفتمان قانون و سينما در دو ده

اخيراً يكي از مفسران گفته است كه  28اي متقابل است.ميان حوزه قانون و سينما رابطه ةدهند كه رابطهاي اخير نشان ميشپژوه
 درنتيجه و -فرهنگ–گيرند سينما بر اين مشاهده استوار است كه قانون و سينما در يك حوزه اجتماعي قرار مي هاي قانون وگفتمان«

به اعتقاد  30الي كه اين ادعا و عواقب پذيرفتن آن بحث برانگيز هستند،ح در 29».پذيرداز ديگري اثر مي ديگري اثر گذاشته و بر يك هر
من اين  31دارد؛ وجود فرهنگي چارچوب در هاآن دادن قرار و -سينما در قانون عنوان با–من مطلب مهمي در ارتباط با قانون و سينما 

به  )يعني فيلم(ترين مصنوعات فرهنگي ما از مهم دانم كه دليل مهمي براي اين سوال وجود دارد؛ كه چرا يكيعقيده را درست مي

                                                            
  همان21 

22 Amnon Reichman 

  459، 17يادداشت  Reichman ،supraرجوع شود به  23 
  .151، 5يادداشت  Silbey ،supraچنين رجوع شود به و هم 59-458همان،  24 

25 Jessica Silbey 
BETWEEN LAW & POPULAR  RICHARD K. SHERWIN, WHEN LAW GOES POP: THE VANISHING LINE(مرور  146، 17يادداشت  Silbey ،supraرجوع كنيد به  26 

CULTURE (2000ا متمايز كند و همبين قانون و سينما را بررسي مية )). سيلبي رابطات«چنين به موضوع مرتبط امول خودش دهد كه به قپردازد. او اين مسئله را در مقابل چيزي قرار ميمي» قانون در ادبي
  .59-458، 17يادداشت  Riechman, supraچنين نگاه كنيد به ها بهره برده شده است. همان، همهاي استعاري و كالمي كه در مطالب قانوني از آنتكنيكاست. دومي تحليلي است » قانون به عنوان ادبيات«
 SHERWIN؛ 17يادداشت  Riechman, supraرجوع عمومي كنيد به  27 

Lawrence M. Friedman, Law, Lawyers and Popular Culture, 98 YALE L.J. 1579, 1579 (1989); Reichman, supra note 20, at 460‐ ;63رجوع كنيد به  28 

Suzanne Shale, The Conflicts of Law and the Character of Men: Writing Reversal of Fortune and Judgment at Nuremberg, 30 U.S.F. L. REV. 991, 991 

(1996.(  
 29 supra Riechman, 460، 17 يادداشت.  
 & Silbey, supra note 17, at 146 (reviewing RICHARD K. SHERWIN, WHEN LAW GOES POP: THE VANISHING LINE BETWEEN LAWرجوع كنيد به:  30 

POPULAR CULTURE (2000)).  
  سينما در مرور قانون).ة (شرحي بر استفاد 96-489، 17يادداشت  supraRiechman ,رجوع كنيد به  31 
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همان اندازه اين موضوع قابل تحسين است كه بازگويي  پردازد، و نيز بهصورت مداوم به رابطه ميان عدالت و نهادهاي جامعه مدني مي
  32رگذار است.هاي عام از عدالت و نحوه دستيابي يا عدم دستيابي به آن اثهايي بر فهممداوم اين چنين روايت

بر فرض شيوع چنين پيامي طرح اين سوال ناروا نخواهد بود كه آيا آرمان عدالت اصالً قابل دستيابي است. قطعاً اين سوال 
اي جديد رهگيرد. فلسفه قاشده دربرابر مفاهيم عام عدالت قرار مياي از ساختارهاي قانونيِ نهادينهكنندهبزرگ در مركز هر نوع نقد قانع

يلسوف توان به كار فهاي سنتي عدالت را با مشكل مواجه كرده است. به طور خاص مياين نوع پرسشگري پرداخته و به ويژه ايدهبه 
اي جايگزين در اي متمايز، جديد و شيوهاشاره كرد كه در آن تالش كرد تا مواجه 33»ژاك دريدا«فقيد فرانسوي و منتقد اجتماعي 

دهم كه فرض قرار ميكنم و آن را در مقابل اين پيشميسازي جايگزين را مرور من اين مفهوم 34ه باشد.برخورد با مسئله عدالت داشت
مردي «راستين ناتوان هستند. به عنوان بخشي از اين تحليل فيلم » ابزار سنجش عدالت«نهادهاي اجتماعي و سياسي از دستيابي به هرگونه 

گير به كار بردن كنم تا معضلي را نشان دهم كه عموماً گريبان) را بررسي مي1962، 36»جان فورد(« 35»كه به ليبرتي ولنس شليك كرد
دهم و اين ، خوانشي جايگزين از اين فيلم ارائه مي»دريدا«قانون براي كسب عدالت است. سپس، با استفاده از مفهوم عدالت در نظر 

وان از ذهنيت رايج درباره امكان برقراري عدالت به واسطه نهادهاي تكنم كه آيا با استفاده از اين جايگزين ميسوال را مطرح مي
 تر ارائه داد. تر و قانع كنندهها، به ويژه سيستم قضايي، تفسيري معقولاجتماعي و سياسي، يا در خود آن نهاد

ر معه مدني وجود دارد: اگپردازم كه آيا امكان دستيابي به عدالت در ساختارهاي نهادمند جاپس از آن به اين سوال مرتبط مي
دسرانه اجراي خو«ة تواند بر عدالت اثر بگذارد، آيا افراد خارج از قانون بايد براي تحقق آن اقدام كنند؟ اين سوال با مقولقانون نمي

ت. بحث قرار گرف اي است كه در باال موردشود. اين پيامد مستقيم و طبيعي اسطوره) مربوط مي37»عدالت عاميانه«(يا حتي مقوله » قانون

                                                            
  همان 32 

33 Jaques Derrida 
Jacques Derrida, Force of Law: The ‘Mystical Foundation of Authority’, in DECONSTRUCTION AND THE POSSIBILITY OF JUSTICE 3‐ 67رجوع كنيد به:  34 

(Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, and David Gray Carlson eds.,1994.(  
 35 THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE (Paramount Pictures 1962كنم بهترين آن هاي ارائه شده در اين فيلم موجود است. فكر ميايدهة ها و نظرات خوب بسياري دربار). بحث

Ryan, supra  چنين رجوع كنيد به: باشد. هم 43-23، 13يادداشتTAG GALLAGHER, JOHN FORD: THE MAN AND HIS FILMS 385‐413 (1986); WILLIAM LUHR AND 

PETER LEHMAN, AUTHORSHIP AND NARRATIVE IN THE CINEMA 45‐84 (1977.(  
36 John Ford 

  L SOUL 33ALAN NORRIE, LAW AND THE BEAUTIFU‐2005) 49(رجوع كنيد به  37 
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به عبارت ديگر از آنجا كه قانون در تحقق عدالت ناتوان است، فردي خارج از قانون بايد به نام عدالت اقدام كند. اين قهرمان در اين 
 سودمند است. آيا اين به معناي اين است كه عدالت قلمرو كساني است كه در خارج از نظم قانونيِ» مجري خودسر قانون«ها يك روايت

اند بحث خواهم و سايرين آن را توسعه داده 38»ميشل فوكو«سازي عدالت عاميانه كه اند؟ من مختصراً در مورد مفهوماستقراريافته ايستاده
فراهم  1968محصول سال  40»تر دار بزنيداو را باال«اين همچنين چارچوبي براي ارزيابي فيلم  39عدالت عاميانه را تكميل كنم؛ة كرد تا ايد

ستاره آن است، زندگي يك مجري خودسر قانون را با قرار دادن قهرمان اصلي در نقش نماينده  41»كلينت ايستوود«كند. اين فيلم كه مي
 واجهخواهد مجري خودسر قانون باشد تا عدالت واقعاً اجرا شود) با چالش منهاد قانوني، سازمان قضايي، (علي رغم تمايل او كه مي

  كند. مي
 رسمي،( ربازيگ نقش و -عاميانه و نهادي صورت دو هر به –نهايت من با بحث كردن درمورد نقطه تالقي دستيابي به عدالتدر

هايي كه اعالم پردازم. در پايان مشاهده فيلمگيري ميسازي اين معيار مهم فرهنگي به نتيجهسازي سينمايي) در برجستهشخصيت و نهادي
ا چگونه ها كه عدالت چيست يهاي نهادمند ممكن نيست شايد به اين پرسشد عدم امكان دسترسي به عدالت از طريق مكانيسمكننمي
سازي ها چگونه نقش نهادهاي مدني را در فرهنگ ما مفهومتوان آن را كسب كرد، نتواند پاسخ دهد اما حتماً در مورد اينكه اين فيلممي
ها و جامعه مدني چيزهايي به ما همچنين ممكن است درمورد قهرمانانمان و رابطه دقيق ميان آن 42گفت؛كنند چيزهايي خواهند مي

 بگويند. 

 

                                                            
38 Michel Foucault 
39  Michel Foucault, On Popular Justice: A Discussion with Maoists, in POWER/KNOWLEDGE: SELECTED INTERVIEWS & OTHER WRITINGS 1972‐1977 

1‐36 (Colin Gordon ed., 1980) 
40   HANG ‘EM HIGH (Leonard Freeman Productions 1968) 
41 Clint Eastwood 

  .11، 5يادداشت  Silbey, supraرجوع كنيد به 42 
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 تكذيب عدالت

راه  زده يك دليجان را در ميانهاي ماسك، گروهي از افراد با چهره»مردي كه به ليبرتي ولنس شليك كرد«طبق روايت فيلم 
قرار دارد كه اميدوار است بر غرب  43»رنسوم (رنس) استودارد«وكيلي جوان و خوش پوش به نام كنند. در ميان مسافران متوقف مي

ار متفاوت شود، بسيجنايتكار وارد آن مي» ليبرتي ولنس«زمان خروج از دليجان با درخواست  ،دارد اثرگذار باشد. جهاني كه رنس استو
كرده است. رنس يك شرقي است كه در يكي از موسسات حقوقي با اين ايده آموزش ديده است كه از چيزي است كه تصور مي

م ال حقوقي غربي است. طبق اين سنت سازوكارهاي سيستتوان از طريق قانون به عدالت دست يافت. او تجسم تمام عيار سنت ليبرمي
 44است. »مفاهيم اجرايي«كننده و معرّف معناي شمول و عالي است و اين سازوكارها، مشخصهاي اجتماعي) جهانقضايي (و بقيه سيستم

   46كند.طبق اين ديدگاه قانون واقعيت را تعريف مي 45گويد.همان است كه قانون مي به طور خالصه، عدالت
 »متمدن«هاي زندگي شود كامالً متفاوت است. درغياب محدودهمتوجه مي» رنس«با اين حال اين موضوع در مرز همانطور كه 

پذيرند، هاي قانوني) ميكه در آن مردم اين ديدگاه كه عدالت از طريق قانون قابل تحقق است را (بدون پرسش از عينيت يافتن مقوله
  دارد. رنس خدشه بر مي بيني ايدئولوژيكجهان

ها به زيرا قانون براساس تبيين نهادهاي جامعه مدني (كه در فيلم -گويدعدالت در نقاط مرزي ديگر چيزي نيست كه قانون مي
ي اعتنايتواند چندپاره شود و با اراده ديگران مورد بياند) ضعيف و ناتوان است و ميهاي قانون اقتباس شدهصورت استعاري از كتاب

رسد عدالت در نقطه مرزي ايده آلي به نظر مي 47اي است.تر از حدومرزهاي هر چارچوب نهادينهقرار گيرد. درعوض قانون چيزي فرا
كه بيشتر به اخالق عاميانه و فرهنگ مرتبط است تا به هرنوع نظم قانوني ديگر. درواقع عدالت چيزي است كه به داليل فرانهادي بايد 

  . نيمكمي مشاهده كند،مي تقليد را رنس اداي ولنس ليبرتي كه زماني فيلم ◌ٔ ما اين موضوع را از اولين صحنه 48رد.براي آن مبارزه ك

                                                            
43 Ransom (Ranse) Stoddard 

  . ,note 13, at 32supra Ryanرجوع كنيد به  44 
 HANG ‘EM HIGH (Leonard Freemanرجوع شود به ». عدالت ملك طلق منه. من و فقط من«كند: بيان مي» محكم دارشان بزنيد«اي است كه قاضي (پت هينگل) در فيلم اين همان عقيده 45 

Productions 1968).  
  . ,note 13, at 29supra Ryan‐30رجوع كنيد به  46 
  .26-25همان،  47 
  .26همان،  48 
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رسد، او مصمم است تا از قانون براي به پاي عدالت كشاندن ولنس و دسته مي 49»شينبون«هنگامي كه رنس به شهرمرزي 
كه مارشال شهر است از مقابله با ولنس  50»لينك اپليارد«برداري كند. جنايتكارش به خاطر سرقت از يك دليجان و تحقير مسافران بهره

، مارشال از صحنه فرار 51كننديورش برده و او را تحقير ميكند. درواقع زماني كه ولنس و دو تن از زيردستانش به رنس خودداري مي
رحم و بدبين است و در حاشيه شهر كه گاوچراني بي 52»تام دونيفان«هاي فيلم به نام هايي از فيلم يكي از شخصيتكند. در صحنهمي

واقعيت  53دي مانند ولنس را متوقف كند.تواند افراكند تا رنس را متقاعد كند كه قانون هرگز نميكند، به كرات تالش ميزندگي مي
   54رود كه اعالم كند افرادي مانند رنس متعلق به شهر مرزي نيستند.اين است كه دونيفان تا آنجا پيش مي

هر شناسد قبل از آنكه بتواند به درستي بر عدالت شرنس بايد بفهمد كه قانون همانطور كه آن را (به عنوان يك نهاد صوري) مي
اين يك  55مرز اثر بگذارد، ضعيف و ناتوان است. او بايد كتاب قانون خود را بر زمين گذاشته و يك اسلحه به دست بگيرد. شينبون در

پذير سازد. اما همين را امكان 56هاي قانوني سابقاً ترك شدهاست كه ممكن است بتواند ورود ارزش» خشونت بنيادي«عمل نمادين از 
اتوان قانون خلق كرده است، نهايي كه ليبرتي ولنس، مرد بيمكشتامين يك راه حل عادالنه براي كشدهد كه قانون در عمل نشان مي

                                                            
49 Shinbone 
50 Link Appleyard 

  .34، 26همان، 51 
52 Tom Doniphon 

  . ,note 13, at 37supra Ryanرجوع شود به  53 
  همان. 54 
دهد: طور شرح مياي بغرنج است. ريچارد سلوتيكن اين مسئله را ايناين حقيقت كه به دست آوردن عدالت (تا حدي كه عدالت حقيقتاً به دست آيد) تقريباً هميشه بايد از طريق خشونت باشد، مسئله 55 
ريني شوند. توانند از طريق خشونت بازآفاند) تنها ميشهري گم شده يا سركوب شدهة اسطوره، فضايل مهم (كه به خاطر جامعمرز در آميخته است. در مرز، طبق ة اين مسئله با اسطور». بازآفريني از راه خشونت«

SLOTKIN, supra note 4تواند بسيار كه گفته شد) مي طورام كه ارتباط خشونت و عدالت (يك فضيلت همانشك به صورتي صحيح اين پديده را شناخته است، من متقاعد شدهكه او بيرغم اين. علي
  . Ryan, supra note 13, at 23‐25ني رايان كار بهتري روي اين قضيه كرده است. رجوع كنيد به بهتر توسط سلوتكين تشريح شده باشد. چي

Peter ‐HICAL WRITINGS 277The Critique of Violence, in WALTER BENJAMIN, REFLECTIONS: ESSAYS, APHORISMS, AUTOBIOGRAP) 300رجوع شود به  56 

Dementz ed., Edmund Jephcott trans., 1978چنين رجوع شود به اين نياز است كه بايد خشونت در سازمان اجتماعي نهادينه شود). همة ) (شرح دهندRICHARD BEARDSWORTH, 

DERRIDA & THE POLITICAL 98‐100 (1996); Jacques Derrida, Déclarations d’indépendance, in JACQUES DERRIDA, OTOBIOGRAPHIES: 

L’ENSEIGNEMENT DE NIETZSCHE ET LA POLITIQUE DU NOME PROPRE (1984).  
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شود، هر چند وي رنس، خود بايد خارج از قانون عمل كند تا عدالت مهيا شود. او در يك موقعيت تبديل به يك قهرمان مي 57است.
  58واقعاً مسئول مرگ ليبرتي ولنس نيست.

شخصيتي به  59»صالة ظهر«هاي ديگري با ژانر وسترن مشاهده كرد. به عنوان مثال در فيلم توان در فيلمرا مي هاي مشابهيپيام
كرده است، بايد دقيقاً زماني از سمت خود كه در گذشته تابع قانون بوده و طبق روال مشخص آن عمل مي 60»مارشال ويل كين«نام 

 ◌ٔ و دسته» فرانك ميلر«در اين فيلم قانون يك بار به كمك بخت و اقبال  61عملي سازد. تواند عدالت را واقعاًگيري كند كه ميكناره
ت شود. اين شكست از جهتي كين و تمام كساني را كه تبعيكشاند اما موفقيتي حاصل نميپاي عدالت مي به را وي غارتگر و تبهكار

در نتيجه تحقق هرگونه ارزيابي درست از عدالت  62كند.كوركورانه از قانون و نهادهاي وابسته به آن دارند را به هم ريخته و پريشان مي
خارج  بخش عدالت است و يك شخص بيگانه وصورت پذيرد. در اينجا نيز اسلحه تحققبايد مستقل از چارچوب و روال سيستم قضايي 

 63»هالديويل«رها كرده و اگر قرار است كه شهر  كند. كين مجبور است كه اتكاي پيشين به قانون رااز سيستم قضايي آن را محقق مي
 .64ين تنها راه تحقق عدالت در مرز استرسد كه انجات يابد، بايد خشونت را با خشونت جواب بدهد. به نظر مي

 اطلب تصوري ما، ◌ٔ جامعه در قانون طريق از عدالت تحقق ◌ٔ هاي فرهنگ عامه استنباط كند كه ايدهممكن كسي از اين مثال
 65شوند.اعي، سياسي و قانوني تأسيس شده در اياالت متحده آمريكا بسيار ناتوان و ناكارآمد تلقي مياجتم نهادهاي يعني – است

 و قانون ميان سنتي ارتباط ندارد، وجود است، درست شدت اين با تصوري چنين كند تصديق كه اندك ◌ٔ درحاليكه بيش از چند قرينه
                                                            

د را رسد كه اين مسئله دوگانگي سنّتي بين آدم خوب و آدم بميشود تا عدالت را به ارمغان بياورد. به نظر قرار گيرد. كسي كه از قانون خارج مي» قهرمان«تواند كامالً برابر با جا نميدر اين» كارخالف«ة واژ 57 
ارشكنانه را براي هاي ساختشود كه پروژهكند. در حالي كه فراتر از معني اين مقاله، آن نوع حركت است كه باعث نگراني منتقدان ساختارشكني مياز طريق زير سئوال بردن ارزش قضاوت تيپيكال حل مي

  برند. قيات تحت هر شرايطي زير سئوال مياعتباربخشي به اخال
  كشد. تام دانيفان ولنس را مي 58 

59  HIGH NOON (Stanley Kramer Productions 1952). 
60 Marshal Will Kane 

  . ,note 13, at 38.supra Ryanرجوع شود به  61 
  همان. 62 

63 Hadleyville 
  .34-33پذيرد. همان. همان، حتّي همسر كوكر (با بازي گريس كلي) حرف او را در پايان فيلم مي 64 
UDIES MARK KELMAN, A GUIDE TO CRITICAL LEGAL STكلّي رجوع شود به ة كند. براي مطالعنام دارد و به اين مسئله اشاره مي» مطالعات قانوني انتقادي«پردازد كتابي كه به اين پيكره مي 65 

(1987).  
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نهادهاي  67ايم قابل تصديق است.شان را كردهاين قضيه به ويژه در ميان نهادهايي كه ما بحث 66فرما است.محك و برقرار همچنان عدالت
ها، همگي هنوز اين پيش فرض ها و در پس آنپردازي درون آنها و تداوم نظريههاي حقوق و دادگاهقانوني آمريكا از قبيل دانشكده

چنان در حال كساني كه به رنس آموزش دادند، هم .68عادالنه است نامد، واقعاًكنند كه آنچه قانون آن را عادالنه ميرا تصديق مي
برند و اين به تنش نهادي و اجتماعي ا هستند. اما ابهام هنوز موجود است؛ برخي از مردم هنوز اين توجيهات را زير سوال ميآموزش م

  انجامد.مي
به نظر من بخشي از شواهد اين موضوع در اين حقيقت نهفته است كه اين شكل از انتقادات فرهنگي كه در باال اشاره كردم 

تر است كه از توانايي ظاهراً قابل قبول .69هاي تمدن سرو كار دارندشوند كه با حاشيهاز صنايع فرهنگي يافت مي بيشتر اوقات در آن دسته
فرض كه قانون براي اعمال عدالت اين پيش 70نهادهاي قانوني در تحقق عدالت در نقاط مرزي پرسيده شود تا در قلب شهرهاي جامعه.

قدر كه به اين نتيجه برسيم كه نهادهاي قانوني ده است هماهنگ با ديدگاه ما است، اما نه آنهاي تمدن تجهيز نشدر حيات وحش حاشيه
توانيم ه نميخواهيم بگوييم كموجود در جوامع فاضل به اندازه شينبون يا هادلويل ناتوان وضعيف هستند. ما نمي» يكامالً شكل گرفته«

يابيم كه به ايده من معتقدم كه قطعاً ما چيزهايي را مي 71ي نسبي بيشتر قرابتي پيدا كنيم.ميان قانون و عدالت در نهادهاي قانوني با پيچيدگ
ي هاي صوري و ساختگتر از دادگاهاي قابل يافت هستند كه فراشدههاي نهادينهها در چارچوبتر است. اينسنتي از عدالت نزديك

  .72اندموجود در نقاط مرزي تكامل يافته

كه ينتواند بر عدالت اثر گذارد و نه اكنيم تا مشخص كنيم كه آيا قانون ميوال قابل طرح است. ما تالش ميبا اين حال يك س
ر از نظر تواند به عدالت منجر شود، اگتر است يا خير. اگر قانون نميآيا يك شكل از قانون نسبت به شكلي ديگر به قانون نزديك

                                                            
  اي هستند. اند هنوز حاشيهانتقادات كه به مفاهيم قانوني وسترن ليبرال وارد شده 66 
  تحليلي كند عمل كرده است.-هاي حقوقي در آفرينش يك خودمطالعات حقوقي در آكادمي 67 
 M.D.A. FREEMAN, LLOYD’S INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE ch. 7 (7thدارد به  عدالت در ليبراليسم وسترن وجودة هاي مختلفي كه درباربراي بحثي دقيق در مورد ديدگاه 68 

ed. Sweet & Maxwell, Ltd. 2005.مراجعه كنيد (  
   ,note 4, Part III.supra SLOTKINمراجعه كنيد به  69 
رات من در دهد و مربوط به مسائلي حول عدالت است. نظاي نيست. فيلم نوآر براي مثال در شهرها رخ مييزان حاشيهپردازند كه به اين مبين عدالت و قانون در بستري مية هاي سينمايي هم به رابطگونهة بقي 70 

  شمول نيستند. اين مورد جهان
  . ,note 31, at 33supra NORRIE‐36مراجعه كنيد به  71 
  همان. 72 
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 هاي مختلف قانوني وجودبنديزي به بحث در مورد ميزان شكست و ناكارآمدي در فرمولمفهومي اين توانايي را ندارد، پس چه نيا
مك كدارد؟ آيا بهتر نيست كه ما به رابطه ميان قانون و عدالت پرداخته و ببينيم كه آيا قانون و نهادهاي قانوني به تقاضاي ما براي عدالت 

  كنند؟يا سدي در برابر آن ايجاد مي

كند كه اند را مشخص كرده و اعالم ميهاي فرهنگي كه در مورد مشكل مذكور انجام شدهي برخي از بررسيچنين گفتماناين
ها اشاره شد به صراحت حداقل دو فيلمي كه در باال به آن 73يابي به قانون است.ديدگاه سنتي وسترن در مورد قانون مانعي در برابر دست

سد كه اين ركار است. به نظر ميخاطر تكيه كردن به قانون همانند ويل كين فردي درستاي هماهنگ هستند. رمس به با چنين گزاره
آنان مجبورند كه امور را به دست خود بگيرند تا به عدالت  74تر از قانون حركت كنند.دو شخصيت براي تحقق عدالت حقيقي بايد فرا

 .است بازداشته كار اين از را هاآن -مستقر نظم نهاد–اما قانون  75خدمت شود.

ايم كه تصور كنيم عدالت مشيت و خواست ساختارهاي نهادي آفرين است. ما ياد گرفتهاين موضوع از چند جهت مشكل
قانوني  هايبرساخت«تر از شويم كه مفهوم عدالت فراهمگي ما متوجه مي تر، تقريباًموجود در جامعه مدني است. اما در سطوحي عميق

است كه درون نهادهاي سياسي و اجتماعي وجود دارد. پا گذاشتن به بيرون از قانون متضمن اين معنا است كه اين شكل  اي»گرايانهاثبات
خصوص هاي سنتي ما از عدالت و بهايده 76.كنندمي محكوم را آن جامعه ةست و افراد درون نظم استقراريافتاز عدالت نامشروع ا

فقط شكل ديگري از » عدالت خارج از چارچوب«مبتني هستند، معتقدند كه اين  77اي نهاديهايي كه بر مفهوم انصاف فرآيندهايده
قانوني است. در نتيجه مفهوم مشترك ما از عدالت، و حداقل آن مفهومي كه در بخش اعظم حقوق آنگلوآمريكايي غلبه دارد ما را بي

 توانند، آيا اين احساسستم قانوني عدالت را حاصل كنند؟ اگر ميتوانند خارج از سيكند. آيا واقعاً مردم ميرها مي با يك مشكل
  78كند؟مشروعيت نظام قضايي را در ما تخريب نمي

                                                            
  همان. 73 
  . ,note 13, at 30supra Ryanمراجعه كنيد به  74 
  همان. 75 
  بينيم. كنند و عدالت عمومي برسيم ميما اين مورد را بعداً هم وقتي به كساني كه عدالت را شخصاً اجرا مي 76 
(عدالت را  JOHN RAWLS, JUSTICE AS FAIRNESS (2001)كند). (عدالت را به عنوان عنصر نهاد اجتماعي بيان مي JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE (1973)مراجعه كنيد به  77 

  نگرد). هاي سياسي ليبرال و اجتماعي به عدالت مي) (با توجه به ديدگاه2005) JOHN RAWLS, POLITICAL LIBERALISMداند). مفهومي سياسي مي
  . ,note 13, at 26.supra Ryanمراجعه كنيد به  78 
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 عدالت سنتي ◌ٔ تر از ايدهرفت از اين مشكل وجود دارد؛ اما براي چنين كاري نياز است كه فرامن معتقدم كه راهي براي برون
تواند به ما انجام داده است مي فرانسوي فيلسوف دريدا ژاك كه اخيري كار. دهيم بسط را نافذ و دقيق ديدگاه يك آنگلوآمريكايي،

 از ترفرا ات كند ترسيم ايگونه به را عدالت ةكند تا ايدتالش مي» رموز اقتدارنيروي قانون: مباني م«اش با عنوان در مقاله 79كمك كند.
 واندتمي كه است انساني ةاً يك برساختاز ديدگاه دريدا قانون صرف 80.بردارد گام بينند،مي عدالت برابر در را قانون كه فرماليستي هايافق

براي مشتبه  عدالت و قانون تلفيق درواقع،. نيست مرتبط عدالت با لزوماً و نمايد منعكس يا مخفي را جامعه از مشخصي هايبخش عالئق
باشد در تواند) و بايد توان گفت كه قانون (ميمختصراً مي 81است.» سياسي-اخالقي-حقوقي«ساختن يك قرارداد عملياتي با يك رابطه 

هاي اجتماعي انساني (نه تنها عدالت از ديد دريدا فرآيند شكستن ساختار برساخت 82نباشد. )باشد يا(حالي كه عدالت ممكن است 
 84ساختارشكني عدالت است. 83هاي اجتماعي) به منظور مرتبط كردن يك فرد با ديگري است.كه ساير قالبهاي قانوني و حقوقي بلنهاد

 حاصل انديگر با اخالقي رابطه برقراري براي تالش با بايد كه است انساني هايبرساخت ةتر از حوزديدگاه عدالت امري فرادر اين 
   85.شود

                                                            
  . ,note 29.supra Derridaمراجعه كنيد به  79 
 DECONSTRUCTION AND THE POSSIBILITY OF JUSTICE (Drucilla Cornell, Michel. مراجعه كنيد به  ,note 63supra RAWLSعه شود به عمومي مراجة براي مطالع 80 

Rosenfeld, & David Gray Carlson eds., 1992); ALASDAIR MACINTYRE, WHOSE JUSTICE? WHICH RATIONALITY? (1988 انتقادي بر خوانش ليبراليست از) ( عدالت كه
  رالز و يارانش انجام شده است)ة به وسيل

  .  ,note 29, at 5supra Derridaمراجعه شود به  81 
ود به ) است. مراجعه ش»آل تنظيميايده(«يا كانتي ») آلفرم ايده(«كند كه عدالت قابل ساختارشكني است). اين ادعا باعث شد كه به دريدا بگويند خوانشش از عدالت افالطوني . (بيان مي14همان.  82 

Douglas Litowitz, Derrida on Law and Justice: Borrowing (Illicitly?) from Plato and Kant, 8 CANADIAN J.L. & JURIS. 325 (1995آن ة ) اين انتقادات بازتاب دهند
. الزاماً ما نبايد به همين نقد اكتفا كنيم، كه خودش دچار اين مشكل 325ز عدالت را زير سئوال برده است. همان، هاي لوگومحور و فرازميني افالطوني و كانتي ااست كه دريدا در جاي ديگر به تفصيل طرح

  باشد. آل مربوط شود. موضوع قبلي كامالً لويانسني است و دومي كامالً به افالطون، كانت و هر دو مربوط ميشود كه به موضوعي ايدهمي
83  Derrida, supra note 29, at 17. 

  .15همان.  84 
 EMMANUELعمومي مراجعه كنيد به ة هاي از آن از آثار امانوئل لويناس گرفته است. براي مطالع. دريدا اين فرمول را حداقل در بخش ,note 1, at 194supra CAPUTOمراجعه شود به  85 

LEVINAS, HUMANISM AND THE OTHER (Nidra Pollertrans., 1972); EMMANUEL LEVINAS, PROPER NAMES (Michael B. Smith trans., 1996); Robert 

Bernasconi, The Trace of Levinas in Derrida, in DERRIDA AND DIFFÉRANCE (Robert Bernasconi and D. Wood eds., 1985.(  
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به عنوان مثال از متون دريدا » جان كاپوتو« 86توانند تلفيق شوند.است كه در ديد دريدا قانون و عدالت نمياين مسئله آشكار 
ها تجاوز گيرد و اغلب از حدود آنها قرار ميتر از آنها سبقت گرفته و باالگريزد و از آنعدالت از قانون و فلسفه مي«كند كه نقل مي

اينگونه است كه ايده دريدا در مورد رابطه ميان عدالت و  87»است كه قانون به خاطر عدالت نقض شود....كند. زيرا اغلب اوقات نياز مي
نظريه ليبرال وسترن اين نگاه سنتي را داشته است كه قانون مكانيسمي  88گيرد.هاي سنتي ليبرال وسترن فاصله زيادي ميقانون از نگرش

  90ما دريدا معتقد است كه قانون اقتداري است كه نيروي مشروعيت پشتيبان آن است.ا 89شود.است كه به واسطه آن عدالت محقق مي
  كارگيري اين نيرو است.سازي اصول مربوط به بهبنابراين، نظريه حقوقي وسترن سنتي تالش براي جهاني

 91.طحي ويژه استهرچند رابطه عدالت چيزي نيست كه شاخصه ابتدايي آن جبر باشد اما در عوض يك رابطه اخالقي در س
 92عدالت دست كشيدن داوطلبان از خود به خاطر ديگران به صورتي است كه انسانيت شخص به رسميت شناخته شده و تقديس شود.

  گويد كه:به عنوان مثال دريدا مي
ه ديگران ب كند زيرا غيرقابل تقليل است. غيرقابل تقليل است زيرانهايت عمل ميعدالت... بر مبناي يك ايده عدالت بي

 »تعدال ةايد«رسد كه اين ذارد. به نظر ميگمرهون است، به ديگران مرهون است زيرا با آمدن ديگري پا به ميان مي

                                                            
  . ,note 29, at 16supra Derridaمراجعه شود به  86 
  . ,note 1, at 189supra CAPUTOمراجعه شود به  87 
ساز رود. او ميل كمي دارد كه بگويد قانون به عنوان دستگويد قانون به آن سو ميخواهد مدعي شود كه عدالت و قانون به هيچ وجه با هم در يك مسير نيستند. در حقيقت او به صراحت ميدريدا نمي 88 

  .Derrida, supra note 29, at 16ساختار بشري باشد. مراجعه شود به بشر، بسيار محدود و پرخطاست و عدالت الزاماً بايد فراتر از قانون، مستقل از هر 
  هاي اخالقي و سياسي از عدالت).بندي تمايز بين دكترين). (طبقهColumbia Univ. Press 2005) JOHN RAWLS, POLITICAL LIBERALISMمراجعه شود به  89 
 Alan Hunt, Marxist Theory of Law, in Aها اين ايراد را به ليبراليسم وارد كرده است. مراجعه شود به نوني ماركسيست مدتقاة همان. دريدا مسلّماً در اين انتقاد تنها نيست. نظري 90 

COMPANION TO PHILOSOPHY OF LAW AND LEGAL THEORY 355, 362 (Dennis Patterson ed., 1999(  
  دهد:كاپوتو. اين مسئله را به اين گونه شرح مي 91 

اند براي درست صدا شدن و پاسخ دادن به چيزي كه براي شناسايي ندا داده است، چيزي كه براي عدالت فرياد بر آورده هايي هستند براي درست صدا كردن ديگران، كه ابزاريي مناسب نه فقط وسيلههانام
  گو باشد. ها پاسخحالي عدالت بايد در مقابل نامها كور كند. قانون بايد بدون نام نوشته شود در است. عدالت بايد خود را در مقابل اين

CAPUTO, supra note 1, at 205.  
  .191همان، ». عدالت نبايد بازآفريني، كه بايد در لحظه ساخته بشود، كه بخشي است از تار و پود زندگي روزمرّه«گويد: كند، وقتي كه ميكاپوتو اين مسئله را به خوبي تعريف مي 92 
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ا تحسين، شناسي يسازي و بدون به رسميتداشت، بدون علنيچشم بدون بخشش طلب در دارد، كه مثبتي خصيصة در
  93گري و بدون قوانين، بدون دليل و بدون خرد غيرقابل تقليل است. بدون بازگشت اقتصادي، بدون حساب

نون اشده يعني قكرديِ نهادينههاي عملاي كه با روالتحت فرمول دريدا غيرممكن است كه اين را جهاني و عام كرد، به گونه
 با صحبت براي) توانايي و( باز و آزاد ◌ٔ اين موضوع در مثال ابتدايي دريدا در مورد چيستي عدالت مشهود است: اراده 94سازگار باشد.

  95.كندمي پيدا معنا فردي ةسطح ويژ در فقط كه چيزي -خودشان زبان به ديگران
قدر يشه اينافتد. مردم همشود كه اين اعطاء و بخشش اتفاق نميميآيد. زيرا قطعاً مواردي پيدا البته اكنون مشكلي به وجود مي

صريح نيستند كه با آزادي وارد اين نوع از رابطه اخالقي مد نظر دريدا شوند. در واقع، اين اولين اعتراضي است كه يك حامي پاراديم 
اي نيستند دم مجبور به ايجاد چنين رابطه اخالقي ويژهليبرالي مطرح خواهد كرد. ممكن است كه دريدا اينگونه پاسخ دهد كه مطمئناً مر

قابل بحث  دالتع عبارت تحت كه نيست چيزي آن از ناشي تقابل اما ،)كندمي تباه را رابطه ةن اجبار طبيعت هدفمند و داوطلبان(زيرا اي
گنگ  حدي در آن تا و( ساخت پياده آن در تواننمي را عدالت ةساني است، اما بخشي كه ايدباشد. اين چنين حاالتي بخشي از وجود ان

  روشني دارد. است). قانون در اين موارد قابليت اجراي كامالً
به نظر من ديدگاه دريدا در مورد عدالت يك آرمان سياسي يا اجتماعي (كه ممكن است در ليبراليسم وسترن يافت شود) نيست، 

جا كه قوانين ضرورتاً اصول عامي هستند، قابليت اجراي آنان در چنين آن از. است ديگران با فردي اخالقي خاص ◌ٔ كه يك رابطهبل
ابطه تري براي قانون دارد. اين رمواردي موجود نيست. با اين حال، عكس اين گزاره لزوماً درست نيست. قطعاً عدالت پيامدهاي گسترده

تواند يكند ماي از عدالت كه دريدا مطرح ميند. به عالوه، ايدهتواند تدبير، فراخواني و اجراي قوانين را هدايت و راهنمايي كعدالت مي
ها و نهادهاي جايگزين مشروع كمك كند كه با ديدگاه دريدا (و يكي از اسالف روشنفكر اصلي او يعني بندي ساختاربه ما در فرمول

ن به دهي و مهار قوانيشكل براي توانمي را دريدا عدالت ةجهت هستند. به اين ترتيب ايدهم در مورد رابطه اخالقي») امانوئل لويانس«
اين كار هرچند يك  96اند مخالف است.يابي به عدالت شكل گرفتهكار گرفت. اين با ديدگاه سنتي كه معتقد است قوانين براي دست

  كند اما پيامدهاي زيادي را به دنبال دارد.انداز قانون ايجاد نميتغيير خيلي محسوس در چشم
                                                            

  .  ,note 29, at 25supra Derridaبه رجوع كنيد  93 
  .17همان،  94 
 همان. 95 

 . ,note 1, at 195supra CAPUTOرجوع كنيد به  96 
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چنين زيرا اگر اين 97.شودمي محسوب دريدا براي مهمي نهايتبي ◌ٔ تواند بر قانون اثر بگذارد، نكتهه كه عدالت مياين ايد
اما  99گفتگوي اخالقي تمام آن چيزي است كه به آن نياز داريم. 98سياسي نداشت.-نبود، دليلي براي مشاركت در گفتمان حقوقي

اي پيدا مفهومي حضور گستردهة پردازان سنتي ليبرال اصرار دارند، در عرصدازه كه نظريهطور كه اشاره كردم، عدالت به آن انهمان
ها كه آنالياند. درحاند، از اين ميراث ليبرالي نشات گرفتههايي كه از نظر تاريخي با عدالت مرتبط شدهبسياري از ايدهنكرده است. 

اند. به هاي فرضيات ليبرالي تغيير ظاهري كردهداوريپيش تحت كه هستند ديگري ◌ٔ مفاهيم اجتماعي، سياسي، حقوقي و روانشناسانه
برداري شده، بهرهتر ظلم نهادينهتوان به صورتي دقيقعنوان مثال بخش اعظم آن چيزي كه به عنوان عدالت معروف شده است را مي
ه پوشاندن و مخفي كردن نقايص خود يك موضوع رويه يافته يا انتقام آشكار ناميد. وجود چنين جرياني در يك نظام عالقمند ب

  پذيريم، موجب نگراني است. بدون هيچ ترديدي مي كه ما آن را به عنوان يك بستهغيرمعمولي نيست، اما اين
كند كه گزين براي عدالت معرفي ميشود، يك جايدريدا با در نظر گرفتن اينكه عدالت درون قانون يا توسط آن يافت نمي

 به كه يهنگام قضايي سيستم. آيدمي در آب از درست) كين ويل و( استودارد رنس ما، وسترن هايشخصيت تمايالت آن ◌ٔ هدر نتيج
ها، هاي وسترن به جاي جستجو كردن عدالت در دادگاهبيه به او در فيلمش هايشخصيت از بسياري و رنس. شودمي مهم رسدمي عدالت

م در اين ديدگاه كنيهاي وسترن پيدا ميهايي كه ما در اين فيلممايهرسد كه درونبايد آن را به صورت انفرادي جستجو كنند. به نظر مي
ها معتقدند گونه هستند. آن-كنند دريدابي به عدالت انكار ميياها قانون را به عنوان يك مكانيسم درست (يا ممكن) براي دستكه آن

كنيم شود. البته اين قضيه تا زماني كه ما مقايسه ميكه تنها راه ممكن به سوي عدالت از طريق مشاركت انفرادي با ديگران حاصل مي
  رسد. درست به نظر مي

واهند خهمان رابطه اخالقي نيست كه لويانس و دريدا مي هيچ وجهبه  يابيممي هافيلم اين در ما كه ديگران ةزيرا اين مواجه
كامالً  اند به منظور پاسخ دادن به ستم آنان با اراده به گفتگو با ديگران به زبان خودشانمعرفي كنند. جستجوي كساني كه به ما ستم كرده

                                                            
 .Derrida, supra note 29, at 16‐17رجوع كنيد به  97 
 ). LIMIT (1992DRUCILLA CORNELL, THE PHILOSOPHY OF THEدروسيال بحث بسيار جالبي در اين باره كرده است. رجوع كنيد به  98 

 .Derrida, supra note 29, at 21رجوع كنيد به  99 
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ين ا كه اين نياز رواني براي انتقام باشد، اما عدالت درمتفاوت است. از نظر دريدا چنين چيزي به هيچ وجه عدالت نيست. ممكن است 
  100.شد نخواهد اجرا خشونت ةچرخ

دهند، هاي وسترني كه چنين رويكردي را نمايش مياما چنين رايج شده است كه انتقام عدالت است. درحقيقت، بسياري از فيلم
ين ند انتقام بگيرد، شخصيت بد دست به تالفي بزند. بسياري از اتواكه قانون نميكنند تا زماني هاي بد را در فيلم وارد ميشخصيت

كنند. اين در تحقق عدالت استفاده مي -ايحرفه بيگانگان –ها از اين راه به عنوان فرصتي براي كشف نقش مجريان خود سرقانون فيلم
شوند. كنند كه نهادهاي استقرار يافته در جامعه مدني به عدالت منتهي نمياند كه مستقيماً اين ايده را تائيد ميها از اين جهت جالبفيلم

بزنيد  تر داربه فيلم او را باال تواند آن را اثرگذار كند؟ در بخش بعدي مناما اگر چيزي از قبيل عدالت مطرح باشد چه كسي مي
قش، نفوذ كه عناويني از قبيل نبرد بلپردازم. اين فيلم به ويژه از اين نظر مهم است كه نه تنها نهادمند كردن عدالت را زير سئوال ميمي

 كند. و عدالت عوامانه را با چالش روبرو كرده و وضعيت بيگانگان را در اين موارد كشف مي

 

 لتعوامل عدا

تواند يا بايد اين كار را انجام دهد، از توانند عدالت را محقق كنند، پس چه كسي مياين سوال كه اگر عوامل حكومتي نمي
دهنده نشان تاس كرده حذف را مذكور سوال كامالً وسترن حقوقي ليبرال سنت ةفي پيچيده است. اين حقيقت كه بدننظر فلسنقطه

هاي فرهنگي غيرنهادي ما بار ديگر رسد كه ساختهبا توجه به اين حذف، طبيعي به نظر مي 101است. مركزيت مفاهيم جايگزيني عدالت
يكي از اين محصوالت  1968تر دار بزنيد در سال هايش تالش كند. فيلم او را باالاين سوال را مطرح و درجهت مواجهه با پيچيدگي

  فرهنگي است. 

                                                            
 Dominick LaCapra, Violence, Justice and theبه خاطر گرايشي كه نسبت به خشونت دارد مورد نقد قرار گرفته است. مراجعه كنيد به » قدرت قانون«بحث دريدا در مورد عدالت در  100 

Force of Law, 11 CARDOZO L. REV. 1065 (1990گوني است. هر چند، كند كه حاصل تلفيق موارد گونهاش استخراج نمي). انتقاد به اين خاطر وارد شده است كه دريدا خشونت را از معناسازي
 The Philosophy ofكند). دروسيال در خشونت را انكار مي رويياي اخالقي بين اصول لويناسي بحث كرده است (كه به وضوح خوشرابطهة اين نقدي ضعيف است و دريدا به وضوح و گستردگي دربار

the Limit كند. رجوع كنيد به از دريدا دفاع ميCORNELL, supra note 84.  
  . NORRIE, supra note 31, at 44مراجعه شود به  101 
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ا يك تماشاچي قانون باي از افراد بيدقيقاً همانطور كه فيلم مردي كه به ليبرتي ولنس شليك كرد يك مواجهه دراماتيك دسته
از وي  هاي آن گروهبا گروهي از مردان مسلح و پرسش» جد كوپر«تر دار بزنيد نيز مواجهه دهد، در فيلم او را باالگناه را نمايش ميبي

ها را دار و همسرش را به قتل رسانده و گاوهاي آنرسد كه اين مردان به دنبال يك ياغي هستند كه يك گلهنظر ميشود. به آغاز مي
ب جنايت دهد كوپر مرتكدزديده است. در واقع گاوهايي كه كوپر در اختيار دارد متعلق به مقتول است و اين مدركي است كه نشان مي

  كشند. ترين درخت به دار مينزديك شده است و گروه مردان مسلح او را از
فهميم، آن گروه عجوالنه عمل كرده و كند ميطور كه ما از داستان و روايتي كه آشكار ميگناه بوده است. هماناما كوپر بي

ي مقتول و خانواده وها را از قاتل واقعي خريده است. عدالتي كه آن گروه مسلح در مورد زنند. زيرا كوپر گاوآن مرد را اشتباه دار مي
 كنند تا عدالت عوامانه را براي افراد ناتوان در مراجعه به قانونجا بوده است. گروه مجريان خودسر قانون كه تالش ميكنند، نابهدنبال مي

م ظاهراً م هدهند. سكانس آغازين فيلمحقق كنند (اين منطقه فقط يك قاضي و تعداد كمي مارشال دارد)، يك عمل ناعادالنه انجام مي
كند! باه ميكند: دسته جنايتكار معموالً اشتانتقاد متدوال ازعدالت مجريان خودسر قانون (يا دسته جنايتكاران) را به اين شكل تقويت مي

انوني قتر از آن) است. پيام اين سكانس اين است كه بهتر است عدالت به نهادهاي زيرا ذهنيت اين دسته بسيار مستعد اشتباه (يا حتي بد
  جامعه مدني سپرده شود.

منطقه اتفاقي او را  هايشود. بلكه يكي از مارشالشود. كوپر بر چوبه اعدام كشته نميتر مياما موضوع با پيشرفت فيلم پيچيده
برد. قه ميگاه منطجاست كه مارشال به كوپر دستبند زده و او را به داددهد. با اين حال جالب اينيافته و با بريدن طناب او را نجات مي

نند. البته زها بار ديگر او را دار ميصورت آنگناهي، قاضي او را آزاد خواهد كرد؛ و درغير اينشود كه در صورت بيبه كوپر گفته مي
جا ). ايندكند (در مدتي كوتاه تا قاتل اصلي را پاي چوبه دار رسمي دولت آويزان ببينگناه است و قاضي فدرال او را آزاد ميكوپر بي

يك  گويد كه او به عنوانيتواند عدالت را محقق كند. درحقيقت قاضي به كوپر مشود كه حكومت ميبار ديگر اين پيام ظاهر مي
  پاي عدالت خواهد كشاند. اما اين پيام سطحي است.  به كردند زجركش را كوپر كه را مرداني دولت شايسته ةنمايند

 اين و( يلمف اصلي غامض ◌ٔ شود كه مسئلهكوپر اعتقادي به آن ندارد. داستان زماني جالب مي اوضاع به همين سادگي نيستند و
متقاعد  نهايت، قاضي كوپر را در دهيم؟ انجام -بايد يا– توانيممي چه ما ندارد، را عدالت تحقق توانايي قانون اگر: شودمي آشكار) مقاله
 102تا از تجربه زجركشي و اعدامي كه نزديك بود گرفتارش شود انتقام گيرد. -شودل ميفدرا مارشال يك او–كند تا وارد قانون شود مي

                                                            
 102 HANG ‘EM HIGH (Leonard Freeman Productions 1968اي خوب ترك كرده است. رسد كه كارش را بدون خاطرهدانيم كه كوپر مرد قانون بوده است، ولي به نظر ميترديد مي) بي  
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 يك اشتند خاطر به او. كردند زجركش را او كه است مرداني تنبيه و يافتن كوپرقة نه تظاهري وجود ندارد. تنها عالگوجا هيچدر اين
كه قانون عدالت در ديدگاه سنتي است) يا به خاطر اعتقاد به اين كه( نظم و عدالت تحقق براي اشتوانايي مورد در آرماني فرضيه
عيف داند كه قانون از اين جهت ضگيرد (زيرا او ميتواند كساني را كه به او حمله كردند را به محاكمه بكشاند نشان مارشالي نميمي

يابد. به كند را بآنچه كه عدالت راستين تصور مياست). در عوض، او در كسوت يك عامل نظام حاكم درآمده تا فضايي براي تحقق 
كند. اساساً او يك مجري خودسر قانون است كه برداري ميصورت مختصر، او از شكاف ميان قانون و عدالت به داليل شخصي بهره

كند ريع و خشن توزيع ميرا س» راستين«كند. همانطور كه ما هم احتماالً توقع داريم، كاراكتر كوپر عدالت تحت لواي قانون عمل مي
همان قاضي كه كوپر را به كار گرفت و از عدالت تعريف مخصوص به خود را در ذهن  كند؛همان عمقي كه قاضي مالحظه مي (به

 پرورش داده است). 

پردازان اين اين ايده كه عدالت تنها از طريق ابزار فرانهادي قابل حصول است، چيز جديدي نيست. در حقيقت بسياري از نظريه
انون است، ترين حالت كه اجراي خودسرانه قمضمون را به عنوان يك نقطه مقابل فرماليسم ليبراليسم وسترن كشف كردند. در برجسته

در حالي كه ممكن است بسياري احساس كنند كه اعمال  103سازد.اين ايده خود را دوباره و چندباره در تصورات عوامانه ما نمايان مي
نون ماند كه همين مجريان خودسر قاتر اجرايي كند، اين احساس در ما باقي ميتواند عدالت را به صورتي دقيقودسر قانون ميمجريان خ
ر كنند. اين باعث اختالل دها در يك حالت بسيار واقعي ذاتاً خارج از قانون عمل ميكنند. آنهاي اجتماعي ناسالم اقدام مينيز با روش

ها از چيزهايي كه بايد پشتيابي شود، پشتيباني كنيم زيرا آنشود. ما از مجريان خودسر قانون حمايت مين ما ميچارچوب مفهومي ذه
ها ها حمايت همه جانبه كرده و آنتوانيم از آنهاي عادالنه براي مشكالت ما فراهم كنند. اما ما نميكنند تا راه حلكنند و سعي ميمي

                                                            
كه به يك مجري كند ). (داستان يك آرشيتكت نيويوركي را روايت ميDin DeLaurentiis Company 1974) DEATH WISHهاي اين خوانش در فيلم نمود دارند. رجوع كنيد به پيچيدگي 103 

 FALLING DOWN (Alcorگير كردن يك قاتل سريالي). گر داستان يك پليس در تالش براي دست) (روايتThe Malpaso Company 1971) DIRTY HARRYشود). خودسر قانون تبديل مي

Films 1993بار او)هاي خشونتگر فروپاشي رواني يك كارمند اخراجي وزارت دفاع و واكنش) (بيان MAD MAX (Kennedy Miller Productions 1979تعريف تالش) ( هاي يك پليس براي
 TAXI DRIVERشان را برگرداند.) شدهشود تا دختر ربودهكاران استخدام ميخالفة ) (يك كارآگاه خصوصي به وسيلMetro‐Goldwyn Meyer 1971) SHAFTاش.) گرفتن انتقام قتل خانواده

(Bill/Phillips 1976( يك كهنه)زند). تواند جامعه را تاب بياورد و به آن ضربات مهلكي ميسرباز جنگ ويتنام نميTHE BOONDOCK SAINTS (Franchise Pictures 1999تالش) ( هاي دو
مايه پيوندد). اين درونهاي كنفدراسيون ميواحد چريك) (داستان كشاورزي كه به The Malpaso Company 1976) THE OUTLAW JOSEY WALESبرادر براي آوردن عدالت به شهر بوستون). 

 ,?Anthony Walker, Is the Justice Viewed Through the Eyes of Comic Book Vigilantes Truly Justبوك هم قابل مشاهده است. مراجعه كنيد به:هاي كميكدر كتاب

available at http://www.thepunisher.com/past_news/december_2007/JusticeViewedThroughtheEyesofComicBookVigilantes.doc (last visited May 

30, 2009(  
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در واقع، به نظر  104ست كه اين كار احساس امنيت ما را نسبت به نهادهاي مستقر در جامعه تخريب كند.را تشويق كنيم زيرا ممكن ا
 كند. همين تنش به سوء ظن ما نسبت به روابطهيچ ضرري اشاره ميرسد كه اين تنش به عالقه دروني انسان در كسب منفعت بيمي

  105پرداز فرانسوي نيز به همين شكل است.نظريه» ميشل فوكو«كرد ترديد رويشود. بيمستقر و مستحكم قدرت نيز مربوط مي

فوكو در نقد توانايي نهادهاي مستقر قانوني در تحقق عدالت اين ايده را ارائه كرد كه تنها خود مردم با فعاليت كردن خارج از 
هاي جامعه مدني به ويژه نهاد قضايي يك فوكو نسبت به نهاد 106توانند عدالت را اجرا كنند.مرزهاي نهادهاي مستقر جامعه مدني مي

ها در خدمت حفظ هميشگي وضع موجود (از نگاه او يعني وضع از ديد او اين نهاد 107كند.سوءظن مخصوص دارد و آن را تحقير مي
  نامد.مي 109»عدالت عاميانه«دار چيزي است كه هستند. فوكو طرف 108گر)طبقه سلطه

شود كه در آن امور به نهادمند) از عدالت معرفي مي-يرنهادي (يا از نظر برخي ديگرعدالت عاميانه به عنوان يك ساختار غ
ها و موسسات دولتي تر از پيشنهادات يا تمهيدات نهادآميزتر و مصلحتاين قدرت تحقق عدالت كامل 110شود.دست مردم سپرده مي

غربي يا هاي اجتماعي غيرشده در گروهرسمي يافتهاي شبهشناسي نوين، عدالت عاميانه بيشتر به مكانيسمدر ادبيات جامعه 111است.

                                                            
ان او را به عنوان همزم كنند اماها، مردم نيويورك بسيار به مرد عنكبوتي نياز پيدا ميشود. هم در كتاب و هم در فيلماين همان مشكلي است كه مرد عنكبوتي، مخلوق استن لي، به كرّات با آن مواجه مي 104 

  ).SPIDER‐MAN (Columbia Pictures 2002آورند. مراجعه شود به شبح به ياد مي
  . Foucault, supra note 32مراجعه شود به  105 
  .3همان.  106 
  گويد: . فوكو براي مثال مي5-4همان.  107 

رسد ظر ميبندي عدالت بورژوازي، به نهايي دارند، روابط بين قاضي و طرفين دعوا، بين قاضي و حكم، و طبقهشده رابطهي و قضاوتكه قاضدادگاه، با تمام آن جزئياتش و ايدئولوژي بورژوازي كه دارد، اين
  كند.  بورژوازي ايفاء مية كه نقشي بسيار اساسي در سيطر

  .27همان، 
  Foucault, supra note 32, at 6مراجعه شود به  108 
  كند كه فوكو نسبت به عدالت اجتماعي چه نظري دارد).(بحث مي  ,note 31, at 37supra NORRIE‐38چنين همان، و هم 109 
 Popular Anthony Chase’s article جا ببينيد:توانيد در اينها را مي. بحثي بسيار خوب در اين مورد و استفاده از اين مسئله در فيلمNORRIE, supra note 31, at 43‐44مراجعه شود به  110 

Culture/Popular Justice in LEGAL REELISM, 133‐53 (John Denvir ed., Univ. of Illinois Press 1996.(  
  . ,note 31, at 46supra NORRIEمراجعه شود به  111 
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جنبش عدالت  113هايي از آن هستند.هايي انگليسي بودند، نمونهكه دادگاه» استار چمبرز«هاي مردم يا دادگاه 112شود.اصيل مربوط مي
شود. دهند مرتبط ميرا شكل مي 114»حقوق جايگزين«هاي مردمي از افرادي كه يك شود، با گروهعاميانه نيز كه به همين شكل تلقي مي

هاي اي است كه با ايدهاين شكل از آيين دادرسي به گونه 115كند.اين حقوق جايگزين حداقل شكلي از آيين دادرسي را حفظ مي
  117البته اين تمام آن چيزي نيست كه فوكو در ذهن دارد.  116موجود در ليبراليسم وسترن متفاوت است. گرايانهاثبات

تنها يك بازسازي ساختارهاي پراشكال دولت  -هر نوع دستگاه رسمي-از نظر فوكو، تثبيت قدرت در هر ساختار مستقري
حكومت «اين با  119كنند.به عنوان ابزارهاي عدالت عمل مي كند مردمي هستند كه خودچيزي كه فوكو از آن دفاع مي 118بوژوازي است.

كند برعهده چيزي كه فوكو به آن اشاره مي 121اما اين برابرانگاري چيزي نيست كه فوكو را بيازارد. 120برابر شده است؛» انبوه مردم
 122اي نسبت به عدالت داشته باشد.هتواند دغدغگرفتن امر عدالت توسط خود افراد است زيرا نهادهاي دولت (بورژوا) نخواهد و نمي

در پايان جنگ دوم  123كند.ها همكاري كردند، استفاده ميهايي كه با نازيها و بلژيكيجاست كه فوكو از مثال تنبيه فرانسويجالب اين
كه در شدند. بله نهاي بعد از اشغال فرانسوي و بلژيكي تنبيجهاني كساني كه همكاري كردند (به ويژه زنان) توسط متحدين يا دولت

  124ها كشيدند، به دنبال تنبيه آنان بودند.گران نازي رنجعوض مردم، يعني كساني كه همكاري نكردند و از دست اشغال

                                                            
  .36-33همان،  112 
) (در نظر داشته باشيد كه ) John Denvir, ed., Univ. of Illinois Press 1996Anthony Chase, Popular Culture/Popular Justice, in LEGAL REELISM 134مراجعه شود به  113 

  اند.)گراي عدالت اجتماعي به عنوان مثال در نظر گرفته شدههاي افراطي راستگروه
  همان.  114 

115  NORRIE, supra note 31, at 46 
  ). كند(ليبراليسم وسترن را با عدالت جايگزيني مقايسه مي 47-44همان،  116 
 117 6–note 32, at 1supra Foucault,  وجه با قضاوت قضايي و نهادهاي آن مرتبط باشد)كند كه عدالت عام نبايد به هيچ(بحث مي  
  هاي قانوني ليبرال وسترن است. همان. اين متن مسلّماً انتقاد سنّتي ماركسيستي از سازمان 118 
  همان. 119 
   ,at 49 note 31,supra NORRIEرجوع كنيد به  120 
   ,note 32, at 1supra Foucault‐6رجوع كنيد به  121 
  همان. 122 
  .11-9همان،  123 
  ).ZWARTBOEK (Sony Pictures 2006است.  Paul Verhoevenاثر  Black Bookفيلم بسيار جالبي كه با اين مسئله درگير است،  124 
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استيون « 125ت.اي نيسزمينههايي از انقالب ماركسيستي پيونده خورده است، اما نياز به چنين پسها با پس زمينهالبته تمام اين 
  شناس اين پويايي را اينگونه توضيح داد:جامعه» اسپيتزر

 در يذات عدالت آن الزمة بگيرد، شكل مردم از ايتوده در انفرادي سواالت از برخي خاطر به -غريزه نه و –اگر... يك رفتار 
گرايي و رويكرد منحصراً دستوري دولت بروكراتيك در فرم با ناگزير رفتار اين و است مشخص شخص و مورد يك قبال

  126تقابل خواهد بود.

 از يا آنان دآحا كنندمي دنبال را عاميانه عدالت غيرنهادي ◌ٔ درنتيجه طبق ديدگاه فوكو و اسپيتزر (و ديگران) مردمي كه ايده
 توسط امعهج مستقر نهادهاي تخريب از پس كه هستند نهادهايي پي در يا هستند گريزان مدني جامعه موجود مستقر و نهادمند ترتيبات
 اند. هاي مردم جايگزين شدهتوده يا انقالبي رفتار

اند تا خود اشتباهات و خطاهايي كه عليه آنان رخ داده است را اصالح كنند؟ به اما آيا اين به آن معناست كه افراد قدرت يافته
س نظر اسا بر آن اگر و –در حقيقت اجراي خودسرانه قانون  127رسد كه فوكو اين شكل از انتقام فردي مستقيم را تكذيب كند.نظر مي

ل تري عمبر اين اساس مبتني است كه مجريان خودسر قانون به نفع اصل بزرگ -ديدگاه فوكو در مورد عدالت عاميانه بسط دهيم 
كند نيست ات دخالت ميمجري خودسر قانون يك طرف خنثي كه در منازع 128.است ترفرا فردي ةكنند كه از هرنوع شكايت ويژمي
ها خارج از سازوكار سازد. آنترين حالت خود چيزي است كه بيگانگان را مياين در اساسي 129كه عاملي به نفع افراد جفاديده است.بل

  قانوني هستند و البته مطمئناً خارج از حصار منازعه نيز قرار دارند. 
نظر دريدا در مورد عدالت به آن نگاه كنيم، موضوع نقطه از ما اگر. برسد نظر به عدالت از عجيب ةممكن است كه اين يك ايد

نازعه است. هاي يك مبندي دريدا عدالت فرايند شكستن ساختار پوياييشود. من در باال متذكر شدم كه تحت فرمولجالبي ظاهر مي
 عاملين ةنزديك شوند. در عوض، اين به عهد به آن اين آرماني نيست كه ساختارهاي نهادمند رسمي بتوانند به آن دست يابند يا حتي

                                                            
  .  ,note, 32, at 27, 29, 31supra Foucaultرجوع كنيد به  125 
 126 Steven Spitzer, The Dialectics of Formal and Informal Control, in THE POLITICS OF INFORMAL 

JUSTICE 171 (R. Abel ed., 1982(  
  .  ,note 32, at 31supra Foucault‐32رجوع كنيد به  127 
  . note 89supraها رجوع كنيد به ي ديدن نمونههاي مجريان فردي قانون وجود دارد. براعاصري از اين مورد در اغلب، و نه تمام فيلم 128 
  .  ,note 32, at 33supra Foucaultرجوع كنيد به  129 
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رون گروه اجتماعي گذاشته شده است تا با مشاركت در يك رابطه اخالقي براي هر منازعه و درگيري ممكن و قابل بروز (در سطح د
يا  جري خودسر قانونگونه فرض شده است كه عدالت عاميانه (از طريق يك مفردي يا اجتماعي) يك راه حل عادالنه خلق كنند. اين

دالت جايي است كه عپذيري پيدا كند. درحقيت اين، همانتواند {ظرفيت} مشاركتگروهي از افراد) فقط به اين روش اخالقي مي
ن احساس را تواند اياي مستقيم و آشكار است. در مثال فوكو كسي نميشود. اين يك عدالت بدون واسطه و عدالت به گونهمستقر مي

ه براي رفتند و عملي را مرتكب شدند كها چيزي را دريافت كردند كه به سوي آن ميها و بلژيكيببرد كه همدستان فرانسوياز بين 
اي صحبت كردند: غير بودن، عمل اي در مورد چيزهاي مقايسهگروه اجتماع مهم بوده است. دريدا و فوكو با مشاهده چنين شيوه

 اي). ل عدالت رويهغيرنهادمند و عدالت ذاتي (در مقاب

م و اند. مردي كه به ليبرتي ولنس شيلك كرد با اين مضامين به صورتي مستقيشده تزريق شدهدادهمضامين باال در فيلم توضيح
اي از درگيري ميان پيشرفت اجتماعي و تباهي، ميان نظم و درگيري ميان رنس و ليبرتي (كه استعاره 130كامالً قابل مشاهده ارتباط دارد.

تواند به صورت عادالنه حل شود. تام آشكارا يك كننده خارج از قانون مينظمي و... است) فقط توسط تام دونيفون، يك عملبي
كه  شكني را كشته استآيند. او قانونرسد ديگران از پس آن بر نميدهد كه به نظر ميمجري خودسر قانون است. او كاري را انجام مي

ي كه رساند. او حتي در پاسخ به كاركند. تام به خاطر تنفر شخصي از ليبرتي او را به قتل نميرا تهديد مياميد و آرزوهاي هركسي 
تل ق ليبرتي عليه او انجام داد يا عليه يكي از افراد مهم براي ليبرتي انجام داد (در حقيقت تام و ليبرتي نقاط اشتراك مهم دارند)، دست به

  131هد.ددهد: او به اين دليل كه اين كار عادالنه است، آن را انجام ميرا براي يك مقصود باالتر انجام مي زند. بلكه او اين كاراو نمي

ان مجري خودسر شود) بلكه مياينجا ساختارشكني ميان رنس و ليبرتي نيست (زيرا ليبرتي با مرگ خود از صحنه فيلم خارج مي
رابطه اخالقي ناشي از آن راه حلي ميان طرفين درگيري و منازعه (رنس و ليبرتي)  درنتيجه 132ديده است.قانون (تام) و شهروندان رنج

نيست، بلكه ميان منازعه و واحد اجتماعي است كه تاثير منفي از منازعه گرفته است. تام خود را براي بهتر شدن شهر و مردم آن فدا 
  دهد.اي از خود نشان ميچهره كند. يك بيگانه بايد چنين كاري كند و تام دونيفون قطعاً چنينمي

                                                            
130  THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE (Paramount Pictures 1980.) 

  بين مشتركات اين دو، گمنامي نسبي تام و ليبرتي نسبت به رنس قرار دارد.  131 
  اندركارند. از رن ديد، ولي مردم شهر دستمسئله را توان اين در سطحي سوري مي 132 
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. مرداني تر از اين پويايي استنهايت جالب است. زيرا يك ترجمان بسيار پيچيدهتر دار بزنيد از اين جهت بيفيلم او را باال 
اشد. اما تنها ئن بزنند و او در پي انتقام شخصي است. او اسبابي در اختيار دارد تا از موفقيت خود مطممسلح جد كوپر را اشتباه دار مي

تواند اين كار را كند كه بتواند در لباس قانون ظاهر شود. او بايد يك مارشال فدرال شود تا مجرمان را به پاي عدالت بكشاند. زماني او مي
  . است عدالت دنبال به خود شخص خاطر به زيرا نباشد، قانون خودسر مجري يك -كوپر جد يعني–شايد از اين جهت او 

 كه –آورد. او كند، شكافي ميان خود و اقدام براي تحقق عدالت به وجود ميهنگامي كه او رداي قدرت قانوني را به تن مي
 انتقام و كند ادهاستف عدالت تحقق براي خود مقام از بايد كه شودمي متوجه -است ترواال هدفي يا شخصي منافع اشانگيزه نيست معلوم

كند ريافت ميبرد. هر چند كوپر نشان قانوني دگيري به كوپر يورش ميانتقام عليه استدالالتي با دائماً قاضي درحقيقت. نيست اثرگذار
مكش دائمي ميان قاضي و مارشال جديد (كوپر) وجود دارد. درحقيقت، جد دائماً قانون، مقام قاضي و توانايي آن دو در اما يك كش

به كسوت مقام قانوني درآمده است، اما در اين جايگاه جديد راحت و آسوده نيست. او دائما كند. جد احقاق موثر عدالت را تحقير مي
هاي دائم قاضي در مورد دستگيري كساني كه او را از در حال ترك پست خود است و اوقاتي كه سر پست خود است صريحاً ترغيب

مي و ظاهري قانون و داراي نشان قانوني است. با اين حال اگر كند. از ديد سطحي، او يك عامل رسچوبه دار آويزان كردند را رد مي
ر بار از نهادهاي كند، او با زرنگي هتر داشته باشيم، او با اوصاف يك بيگانه تطبيق كاملي دارد. زيرا او قانون را تحقير مينگاهي عميق

دهد. قانون در شد، او اين كار را با رغبت انجام مييابي نيازي به شكستن قانون باكند و اگر براي دستدستي ميمستقر دولتي پيش
هاي شهر، نهادهاي ليبراليسم ترين حالت خود مانع جد در به دام انداختن كساني است كه او را از دار آويزان كردند. در حاشيهبارز

  قق يابد.شود كه تحتواند و نه ميوسترن به هر چيزي جز عدالت شبيه هستند. عدالت در اين سيستم نه مي
 انجامند چيست؟كنند و به شكست ميها در حفظ نهادهايي كه خطا مياما فايده عدالت در تصويب قوانين و كاربرد آن

نهايت اثر زيادي در  تواندگوييم اگر ما فضايي ايجاد كنيم تا بيگانگان قانوني عدالت عاميانه را محقق كنند، آيا اين مياينجاست كه مي
دار بزنيد ديد.  تراي ميان جد كوپر و قاضي در فيلم او را باالتوان در صحنهستم مستقر دولتي بگذارد. اين استعاره را ميدر نهادهاي سي

كند. عدالت آن كند و با او به شيوه عدالت نهادمند مقابله ميگيري استفاده ميشود كه كوپر از نشان خود براي انتقامقاضي متوجه مي
همان قانون  يد گريزان و شايد ناممكن باشد. اما همين عدالت بايد در اعمال ناقص يك سيستم ناتمام و ناكافي كهگوطور كه قاضي مي



  
 

25 

 

 

  آمريكا سينمايدرقانونيبيگانگان:عدالتاز»وسترن« هايايده
  اهللا عبدالملكيروح ترجمة        ديويد ريچينوشتة 

گونه است، عدالت مستلزم اين است كه قاضي كه دهد كه اگر اينكوپر با پررويي پاسخ مي .133است مورد توجه بوده و مهم تلقي شود
دليل به دادگاه مراجعه كرده است را بايد آزاد كند. اكنون اين كوپر بيگانه است كه عدالت راستين گناه بوده و به همين فهميده كوپر بي

از  دهد. اين نوعشود، درس ميرحم مينهايت (پس از تهديد كوپر به ابقاء با سمت مارشالي) نرم و دلفهمد. او به قاضي كه در را مي
كند. دا ميا تائيد كرديم پيم كه عدالتي ◌ٔ ترين فاصله را به ايدهگرايانه كه نزديكمشاركت مد نظر ما است. يك تقابل اخالقي فرد

گفتگوي ميان كوپر و قاضي در مورد عدالت است اما حالتي فرانهادي دارد. در پايان، كوپر و قاضي نيز ديدگاه ما را تاييد و توافق 
 .هاي دريدايي دارد تجربه و آن را تقويت كنندكنند قانون را به وسيله آگاهي هميشگي از عدالتي كه خصيصهمي

 

 گيرينتيجه

هايي شهايي به روهاي وسترن از حقوق داشته است. در واقع، اكثر چنين پارادايمعدالت از نظر تاريخي نقش زيادي در پارادايم
رضيات فرهنگي و بد. با اين حال برخي از فكنند تا عدالت تحقق يااند كه از قوانين و به طور كلي سيستم قانوني استفاده ميشكل گرفته

انه هاي فرهنگ عاميدهد. اين فرضيات خود را در رسانهاجتماعي وجود دارند كه اثرگذار بودن چنين ترتيباتي را مورد سوال قرار مي
انون قق عدالت از طريق قگونه مشاهده كرد كه تحهاي وسترن اينتوان در فيلمدهند. من استدالل كردم كه اين موضوع را مينشان مي

 .شودمي ظاهر -مانع عنوان به جهاتي از حتي و–اثر هاي مرور شده قانون بيكند. در حداقل يكي از فيلمآشكارا با مشكل برخورد مي
  سپس اين پيام وجود دارد كه اگر قرار است به عدالت دست يافت، اين كار بايد خارج از ساختارهاي رسمي و نهادمند قانون انجام شود.

اي و به ويژه در آثار ژاك دريدا و ميشل فوكو مطابق هاي مربوط به عدالت از نقطه نظر قارهاين پيش فرض به شدت با نگرش 
دهد هرگونه ارتباط الزم ميان قانون و عدالت را انكار كرده و معتقد است كه قانون از عدالت پيشنهاد مي است. برساختي كه دريدا

اثر و ناتوان است؛ درحاليكه عدالت واال و آرماني است. از ديد دريدا عدالت در مشاركت اخالقي ديگري در سطحي فردي ضعيف، بي
نس استودارد، طور كه رهمان –ين مشاركتي تجهيز نشده است، غيرممكن است كه عدالت قابل دستيابي است. از آنجا كه قانون براي چن

ه افراد بينيم كها محقق شود. ما در كار فوكو ميدر نهادهاي قانوني يا از طريق آن -ويل كين و جد كوپر نيز به آن مشكوك بودند
تر ، ملموسترعمل كنند. اين عدالت عاميانه طبق ديدگاه فوكو سريعدهند كه بدون تائيد جامعه مدني به عنوان عاملين عدالت ترجيج مي
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هاي تر از حد و مرزهايي است كه نهادهايي فراكند به دنبال آرمانتنها كه در حاشيه جامعه زندگي مي و منزوي ةتر است. بيگانو كامل
 .كنيماين پيامي است كه ما مشاهده مي دهند. حداقلمستقر جامعه مدني جواز ورود به آن به منظور تحقق عدالت را مي

اي براي يافتههاي مشخص و شكلشود، جايگزينهاي فرهنگي ما يافت ميدرمقابل آن، مضاميني كه در مصنوعات و ساخته
 حداقل– گزيني براي عدالتهاي جايچنين، پذيرش اين مسئله كه ممكن است ايدهدهد. همكردهاي سنتي ليبرال وسترني ارائه نميروي
اشد، اگر نوع تر هم بتواند عميقگيري و اجراي قوانين اثر بگذارد. اين اثرگذاري ميشكل بر تواندمي باشد، موجود -دريدا تفاسير در

ه ليبراليسم هايي كداوري و علقهتر گرفته شود. زيرا اتخاذ اين مدل قطعاً پيشرابطه اخالقي كه لويانس و دريدا پيشنهاد كردند جدي
چنين بايد نقش افراد عمل كننده خارج از نهادهاي سازد. همريخته است را روشن و آشكار ميها را در قالب عدالت ميي وسترن آنسنت

 .134مستقر ليبراليسم مشخص شود. اين كار هنوز انجام نشده است اما بايد دست به كار شد
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