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 يركاق فين سيان اين، بنيشه دوانده است؛ با وجود اي ري علوم انسانيتمام پسانوگرا در    يها  شهياند

ـ آ يمـ ان يـ م  رامون معنا و داللت بهين از قضاوت په سخكاز فلسفة زبان آغاز شده است، آن هنگام      و دي
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  مقدمه
ات جهـان برخـوردار اسـت و اگـر تنهـا در      يـ  در ادب ي طوالن يا  نهيشيپقانون و قضاوت از     

ضـوع  ن مويـ ا  ه بـه كـ  ميابيـ  يمـ  را ياري موارد بـس ،مينك درنگ يمكات معاصر ي ادبيارهاكشاه
 Herman Melville's Billyل يـ رمن ملو هـ  بـاد يلـ يب چـون  يان، نام آثارين ميدر ا. اند پرداخته

Budd) 1924(  ، مزاحم  از جمله  يض نژاد ي امور مرتبط با تبع    ةدربار نركام فا يلي و  از يآثار متعدد 
ـ  شتن مـرغ مقلـد  كـ  اي) William Faulkner's Intruder in the Dust) 1948 در غبار  ي هـارپر ل

Harper Lee's To Kill a Mockingbird) 1960 (وك اومبرتو اگل سرخنام  و Umberto Eco's 

The Name of the Rose  )1980 (ـ رامـون تفـاوت   يپ چـشم    بـه  ينـ يردي و غينـ ي حقـوق د نيب
ـ يآنت ةشناميـ ز نماي نيكالسكات يدر ادب. خورند يم  Sophocles' Antigone) 441ل ك سـوفو ةگون

 ي با نگاه)1516( Thomas More's Utopia توماس مور ة فاضلةنيمدمشهور ر ، اث)الديقبل از م
 بـا فرانـسه در    يهـا   جنگ و   ي حقوق مل  نةيزمر در   يسپك ش يخيان تار ي شا يارهاكا  ي ،مساوات به
  .درخشند يمگر ي دشمار يب يها نمونهان يم

 ،انـد  بوده يدبمتر در معرض متون اكه ك يسانك يات و حقوق برايان ادبيد ارتباط م  ياما شا 
م، ييم اشـاره نمـا  ين ارتبـاط بخـواه  يـ ل وجـود ا يـ  از داليكـي    باشد؛ اگر تنها بـه زيبرانگ تعجب
ان يـ ن طور ب  يعلت را ا   Belsey Catherine يلسن ب ياتركر  ينظ،  ي مطالعات فرهنگ  نظران  صاحب

او  ي ز ،گر موجـودات  ي با د  شيها  تفاوت از   يكي يعني است،   ي فرهنگ يانسان موجود : دارند يم
 و قانون نماد نظم و نظـام در  ي بروز فرهنگنيتر شاخصات يه ادبك؛ از آنجا  باشد يمدر فرهنگ   

ـ  حقـوق  ، اسـت ي فرهنگ اجتمـاع ةدآورنديننده از هرج و مرج و پد     ك يريجامعه، جلوگ   يجزئ
 ،تـه كن ن يدر واقع، ا  ). 30 (باشد يمشور  ك يك فرهنگ   ةبازتابنده  ك شود يم ياتي از ادب  يناگسستن

وانـات  ين ح ي بـدتر  ، انسان از قانون و عدالت جدا گـردد        يوقت«: ندك يم يادآوريارسطو را   الم  ك
  ). 6(» است

ن مطلـب از بهـر اقنـاع    يـ ست و ايـ  نيرد نگارنده بـر اسـاس مطالعـات فرهنگـ     يكالبته رو 
ات پسانوگرا، قـضاوت در  ي قانون در ادب يين نوشتار هدف از بازنما    يدر ا . خوانندگان آمده است  

ات از يـ  بر آثار بزرگ ادبي مرور، سخنيال البته در البه.  متن است  يا قاض يقد، مفسر و    مقام منت 
ـ  يردهايكنگاه خوانندگان خواهد گذشت، اما آنچه به طور خاص مورد نظر است، رو              ي نقد ادب

 متن تا چه    يكافتن معنا در    يه  كنيا. است يزيگر  و قانون  يمدار  قانونپسانوگرا نسبت به قانون،     
ــ ر از يــا خيــرد كــف يــ را تعري آن اصــولي بــراتــوان يمــا يــابع مقــررات اســت و آانــدازه ت

ا در يـ  قابـل حـصول اسـت     ي قبل ي قرارداد يها  روشا معنا با    يآ. ن جستارند ي ا يها  رمجموعهيز
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 از  هـا   پرسـش ن  يـ  ا ي بر آن است تا تمام     ي سع ؟شود يم يد معرف ي جد يافتيراهبرد پسانوگرا ره  
 از دو   يـك ل هـر    ي پس از تحل   ،يا  سهيمقا يا  مطالعه شوند و در     يز بررس ي ن ي اسالم ةشيمنظر اند 

  .مي برسيريگ جهينت   گفتار، بهيسو
ـ Costas Douzinasنـاس  يستاس دوزكـ تـاب  ك  Ronnie Warringtonنگتـون  ي واري و ران

 Justice ه پـسانوگرا يـ نظر:  در حقـوق يباشناسـ ياخـالق و ز : ام مانـد كقضاوت ناتحت عنوان 

Miscarried: Ethics and Aesthetics in Law: Postmodern Theory) 1994 (    بـا نقـد چنـد
حقوق تاب ك. ان رفته استيه در حال حاضر عدالت از م      ك فشرد يم يته پا كن ن ي بر ا  ينوشتة ادب 

 :Law and the Postmodern Mind يشناس حقوق و ياوك دربارة روانيمقاالت: و ذهن پسانوگرا

Essays on Psychoanalysis and Jurisprudence) 1997 (چ يتــر گــودريقلــم پ بــهPeter 

Goodrichارلسون ك يد گريوي و دDavid Gray Carlsonتـاب  ك از ييهـا  ز اگرچه در بخـش ي ن
، Jacques Lacanان كـ  الك ژاي بـر رو يپـردازد، امـا در مقـاالت    يمـ به حقوق و فلسفه محـض  

ـ  يـ  نظر يگ و بو   رن supplementمل  كت، و م  يت و شخص  يانت، هو ك نگاه   ينكساختارش  ية ادب
 Postmodern فلسفه پـسانوگرا و حقـوق  ز همانند ي از آثار نيتعداد قابل توجه. رديگ يمخود  به

Philosophy and Law) 1997 (تسيتـو ينوشتة داگالس لLitowitz  Douglas   ي بـه بعـد فلـسف 
  .ميازپرد ينم ها آن نوشتار حاضر به يل فاصله با نگاه ادبيه به دلك پردازند يممسئله 

   قـضاوت بـه شـمار   ي نـوع تـوان  يمـ  را يه نقد ادب كت پژوهش حاضر از آن روست       ياهم
لـسوفان  ي في، امـا بـا ظهـور آرا   شـد  يمـ ار سـهل انگاشـته   ي بـس تـر  شيپد يه شاك يآورد، مسند 

ف شـد، تـا     ي توصـ  يي و قـضا   ي در نظام حقـوق    يريگ  ميتصمار دشوارتر از    ير بس يپسانوگرا، تفس 
» نقـد «لمـة   كة  يوجـه تـسم   . دي رسـ  ي مناسـب  يجه و رأ  ي به نت  توان ينم يچ مورد يه در ه  ك ييجا

criticism 2،نيا التـ  يـ  ي رومـ  يهـا   زبـان  1،يژرمنـ -ايـ  ن يها  زبانر  يا نظ ي دن يها  زبانثر  كز در ا  ي ن 
                                                           

  :د بهينك مثال رجوع يبرا. 1
Danish: <http://lookwayup.com/lwu.exe/lwu/d?s=f&w=criticism#Nld>. 

German: <http://dictionary.reverso.net/english-german/criticism>. 
Swedish: <http://www.freedict.com/onldict/onldict.php>. 

  :د بهينك رجوع  مثاليبرا. 2
French: <http://dictionary.reverso.net/english-french/criticism>. 
Italian: <http://dictionary.reverso.net/english-italian/criticism>. 

Portuguese: <http://dictionary.reverso.net/english-portuguese/criticism>. 

Spanish: <http://dictionary.reverso.net/english-spanish/criticism>. 
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 ي، سع ديآ يمل  يآنچه در ذ  ). 296،  2004ش،  يم( است   judgment» قضاوت «يوناني و   1ياسالو
دگاه يـ رامـون قـضاوت را در شـش گـستره از د           يپسانوگرا پ رد نقد و فلسفة     يكبر آن دارد تا رو    

ند و نقاط درست و نادرسـت آن را         ياوش، نقد و قضاوت بنش    ك به   ي اسالم يكشه و هرمنوت  ياند
  .ندكل يادشده تحلياز نقطه نظر 

  يبحث و بررس
  قضاوت نخست

ه كـ  رنـد يگ يدر بـر مـ   را   دادگاه   ي نقد پسانوگرا نوع   ر آثار جذاب د   يدر نوع نخست، برخ   
 دنساز يمذهن متبادر    ن معادله را به   يدر واقع، ا  . ستكيه حق با    ك گذارد يمران وا   يمخاطب را ح  

 Merchant يزيتاجر ونبه طور مثال، در . ريا خير هستند يا قضاوت و عدالت دو مفهوم خيه آك

of Venice عشق در مقابل قانون love vs. law187-94، 1 ة، صـحن 4 ةپـرد  (شـود  يم ي معرف .(
 ،ن اثـر  يـ ف قابـل برداشـت از ا      ي با تعر  ،ار عدالت باشد، ربا ممنوع است، اما اگر رحمت        يگر مع ا

 خـود داشـته باشـند،    يهـا  داشـته  بـر  كـي  در آن زمان تملتوانستند ينمه  ك يانيهوديالگو باشد،   
؛ )246 ،1976،  جيولك (شود يمجه، ربا مجاز    ي بودند؛ در نت   ي گذران زندگ  ي برا يخوارازمند ربا ين

گـر  يد  بـه . د گوشـت بـدنش را بدهـد       يـ  در قبال سود پول خود با      يزي تاجر ون  مينيب يمه  كنچنا
گر قـرار  يديكـ ه دو نفـر را در تقابـل بـا    ك، چراشود يمز جلوه داده    ي برانگ ي دشمن ،سخن، قانون 

ت در  يـ  و قطع  يافتنيـ ه عـدالت دسـت نا     كـ  شـود  يمـ  القاء   گونه  نياز  يدر اوج داستان ن   . دهد يم
 پونـد از گوشـت      يـك د  ي با ، دادگاه ي طبق رأ  يزين زمان، تاجر ون   يست؛ در ا  ن ا كممناقضاوت  

 بـدن وزن و  يه گوشـت بـر رو     كـ ن است   ك بدهد، اما مگر مم    Shylock كالي را به شا   اش  نهيس
ل يـ ن دل يهمـ   ختـه نـشود؟ بـه     يدن ر يـ هنگام بر    به يا خون يده شود و    ي به همان اندازه بر    درست

   2.اند دهينامر يسپك شproblem plays» ساز مسئله يها شينما«ن اثر را از جمله يمنتقدان ا
 ةيـ  بـا نظر   ي قطعـ  يا رأ يـ  ،معنا و نظـر   ) يك( دن به يه در نقد پسانوگرا رس    كنيبا توجه به ا   

                                                           
  :د بهينك مثال رجوع يبرا. 1

Russian: <http://dictionary.reverso.net/english-russian/criticism>.  

Serbian: <http://dictionary.paralink.com/?lang=en/sr>. 
ج بوده  ياح را كژه در ن  ي، به و  يرانيت ا ز سن يات و ن  ي از تن، هم در ادب     يا بخش يه ضمان اندام و     ك دنك يم يادآوري. 2

، انتـشارات دانـشگاه   مكفرهنگ جامع امثال و ح ،»دادگاه بلخ«، يد جهاني و مجين مراقبيغالمحس: د بهيبنگر. است
  .1391تهران، 
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 يدر صـدور رأ   ن رو   يـ از ا ،  )162 ،1999،  مايز (استن  كممنا undecidability يريناپذ ميتصم
 queer ي جنـس يهـا   دگربـاش يهـا  هيـ نظر در .دي رسـ ي قطعـ ةجي نتيك   بهتوان ينمز يدادگاه ن

theories ن گفتـار مطـرح     يـ  ا ،نـد يآ يمـ ب  احـس  بـه    پسانوگرا   يها  افتيره يها  شاخهه از   كز  ي ن
 را  هـا   آند  يـ نند و نبا  ك برقرار   ي جنس ة حق دارند با همجنس خود رابط      ين افراد يه چن ك شود يم

دسـت خداونـد     جه خلقت آنان بـه    يشان و در نت   يكو ژنت  يولوژيزيرا ف يمورد قضاوت قرار داد، ز    
 صـدور   ،ي تلقان ةدگاه، طبق نوشت  ين د يه طرفداران ا  كنجاست  يدر ا . ل را سبب شده است    ين م يا

  . برند ير سؤال مي را زي اسالميشورهاكها در دادگاه   آني براي قطعي رأيك
و  ين انـسان  يان قوان ياول، تفاوت م  : ار مهم است  ي بس ةرشاخي سه ز  ينجا موضوع دارا  يدر ا 

رحمـت از   . آورد يم را به دنبال     ي و اله  يرامون قضاوت انسان  يتبع آن پرسش پ     ه به ك است   ياله
 ،ح قـرآن يتـصر   ، امـا بـه  رديـ گ يمـ  يشي است و همواره بر عدالت خداوند پ       يصفات خاص اله  

 در  يتـاب آسـمان   كن  يـ در ا » ميرحـ  «ةلمك يبا جستجو .  استوار است  يمتكشه بر اساس ح   يهم
آمده » تواب«و » غفور«رار آن، چهل و نه مرتبه همراه با       كجموع پنجاه و نه بار ت     ه از م  ك ميابي يم

 نـشان از  »ميرحـ «ن دو صفت بر يم ا، تقدforegrounding يساز اصل برجسته  با توجه به . است
ر و آمرزنـده اسـت و       يپـذ   خداوند بـازگردد، او توبـه      يسو  ند و به  ك توبه   يسكه اگر   كآن دارد   

 ، مانند ربـا   ،ين اله يپس عدول از قوان   . دهد يم را مورد رحمت خود قرار       ارك توبهسپس شخص   
  .ستيه رحمت سازگار نيبا توج

 يات دعـاو  كـ  ن نيتر  فيظررامون  ي پ ينگاه اسالم .  است يت در رأ  ي دوم بحث، قطع   ةشاخ
 ةز دربـار  يـ قـرآن ن  . نـد ك يمـ  ياوكـ  را وا  ها  آنل  يتفص  فراهم آورده است و به     يدر حقوق پاسخ  

ن«: ديفرما يم يورات اله ت دست يقطع دِيالً اللَّهِ لِسنَّتِ تجِد فَلَ تَب ن و هِ  لِـسنَّتِ  تجِد لَ وِيالً  اللـَّ تحـ «
» يافـت  نخواهى دگرگونى خدا سنت براى هرگز و يابى نمى تبديلى خدا سنت براى هرگز پس«
ا يـ واب  جـ يـك  متون تنها يه در خوانش اسالمكست ين سخن بدان مفهوم ن يالبته ا . )43 فاطر(

 تواننـد  يمـ نـد،  ي مفـسران و فقها ،ينيه در بافت د كارشناسان،  كا  يه منتقدان   كنظر وجود دارد، بل   
. رسـد  يم ،نام دارد » اجتهاد«ه  ك ،يبند  جمع يك  نفر به  يك اوالً   ي داشته باشند، ول   يد متفاوت يعقا
الم نظـر را   اعـ ، نخستةلمك ؛)38 ،1995، كيبعلب (است» قضاوت مستقل «يمعن ز بهين واژه ن يا

، اگر روش خوانـش    يثان. دينما يمگران را داللت    ياز د » زيتما«ان  ك ام ي و دوم  دهد يمنشان    دو  ياً
 مجموعـه  يـك ننـد و در واقـع      ك كمـ كگر  يديكـ  ييامل معنا كت  د به ي باشد، با  يكي ،ا چند نفر  ي

د، طبعـاً   يـ آوجود    شان به يان ا ي م يي معنا يه تناقض ك يدر صورت .  نامتعارض را ارائه دهند    ييمعنا
  .ل استكخوانش دچار مش
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 متـون   ةان قضاوت دربار  يز م يتما ه ما را به   كد  ي سوم رس  ة به شاخ  توان يمن دو جستار    ياز ا 
، رديگ يم نشأت دانش محدود يك از   يه متن انسان  ك گونه  همان. سازد يم رهنمون   ي و اله  يانسان

، )11 ،1999،  كركـ (ن اسـت    اي چون پـسانوگرا   ي نگاه منتقدان  ييگرا  تينسبل  ين علت دل  يه هم ك
ش از  ي ب ين متن ين است چن  كاگرچه مم .  محدودند گمان يبز  ي ن ي متن انسان  يك حاصل از    يمعان
 aporia1 يي معنـا بـست  بـن    نخواهد بود و بهانتها يب داالن معنا نيقيبه  معنا داشته باشد، اما     يك

 متـصل  ي نامتنـاه يمنبعـ   ه بـه كـ ل آنيـ دل   به،ي متن الهيكگر، از ي ديدر سو. منجر نخواهد شد  
 ، متفـاوت ين معـان يه هم ك دشو يم يادآوريدوباره  . ردكشف  ك را   ي متفاوت ي معان توان يم ،است

  .د متناقض باشندي نبا،ي روش خوانشيكق يدر صورت حصول از طر

  قضاوت دوم
ا يـ  يق رأيـ  تعليي بازنمـا   آن  و ، تنگاتنـگ دارد   ي نخست ارتبـاط   ةنوع دوم قضاوت با گون    

 ،نـد ك يمـ  را عنوان    différance» ريتفاوت و تأخ  «دا مفهوم   ي در ك ژا ي؛ وقت است» يدرس دا ةاطال«
لمـات  كرامـون مفهـوم     ي در اعـالم نظـر پ      deferral» ريتأخ«ن واژه،   ي ا ين معنا يمنظورش از دوم  

 گرچـه رد،  ك ي نف توان ينم را   يكچ  ي و ه  نديآ يم پشت سر هم     ي معان يعني؛  )287 ،2004(است  
 و  ي راسـت  دربارة يريگ  ميتصمان،  ين م يدر ا . گر باشد ي د ي در تضاد با معان    ن است ك معنا مم  يك
 يو. ميـ از دار يـ ن» د نظـر  يدادگاه تجد «  مدام به  ييه گو ك چنان   ، مطرود است  امالًك ي معان يدرست
). 79 ،1997(»  خواهد مانـد   ين باق يشه متبا يم هم ي تصم ةلحظ«: ديگو يمز  ي ن يريگ  ميتصم ةدربار

ت در يـ ه هرگونه قطعك چرا،ديستا يمر را يسپك ش ة، اثر برجست  )1599-1602 (ملتهدر واقع او    
-5 ،1992 (انـدازد  يمـ ر يتأخ  را بهيميتبع آن هر تصم   و بهندك يمن ك را ساختارش يساز  ميتصم
24.(2   

 متفـاوت و متـضاد داشـته        ييهـا   خـوانش  ما   يوقت:  است نهفته ين سخنان مفهوم  يدر دل ا  
قـت  يحق  بـه  ميتـوان  يمـ  را نداشته باشـند، چگونـه        يگريل اقناع د  ياا تم ي توان   يكچ  يم و ه  يباش
د؟ دهـ  يمـ ز  ييـ نماهـا تم   قتيقت هم برسد، چگونه آن را از حق       يحق   به يسك اگر   يم؟ و حت  يبرس

 واحـد   يميتـصم  م تـا بـه    ينيست همه با هـم بنـش      ي ن  قرار هرگزه  كن است   يان ا يپاسخ پسانوگرا 
                                                           

 انتهـا در  يـك  وجـود  يمعنـا    آن بهيةه اگرچه وجه تسمك دهد يم عدم حصول معنا قرار يدا برا ي در  را واژهاين  . 1
  .دارد يابيند معناي در فرابست بن نشان از ياست، اما به طور استعارر يمس
 )1925 (مـه كمحا اكـ افك تسفـران شـاهكار     بـه  تـوان  يمـ  ،ريق و تأخ  يرامون بحث تعل  يپ گري د يا  نمونهعنوان    به. 2

Franz Kafka’s The Trial كرد مراجعه.  
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د يه باكنجاست يا. نندك» تحمل«د آن را يارد و همه با ديلير و تأوير و تفس  ي تعب يسكم؛ هر   يبرس
ن يـ اسـت و د ي سة در عرصـ tolerance يتـسامح و روادار   بـه    ييمعنا» تحمل«ن  يفت چقدر ا  گ 

 و دانـد  يمـ  را از هـم ممتـاز   faith» مانيا« و religion» نيد «يا مصاحبهدا در   يدر. شباهت دارد 
اسـت و چنـد صـفحه       » تحمـل « همـراه بـا       و كي اشـترا  ي انحصارطلب و دوم   يه اول ك ديگو يم
ن ي؛ اگـر چنـ  )7 و xxiف يـ چر (دآور يمـ ان يـ م   گذاردن معنا بهكبعد سخن از به اشترا    ) قهيدق(

ه كـ  رود يمم آن ي بي اما درست باشد، قابل قبول است، ول، طرح نظرات متفاوتةمنزل   به يگفتار
ز يـ قـرآن ن  .  باشد زيآم  نيتوه و   يراخالقي نادرست، غ  ي، حت يا  دهيعق و تحمل هر     كمنظور، اشترا 

نِ اللَّه مكينْها ال«:  دارد ها  سخنن باب   يدر ا  الَّذِينَ ع م م لَ قَاتِلُوكُ ينِ فى يالد و م وكم  لَ خْرِجـ ن  ي مـ 
م ن دِيارِكُ م أَ تَبرُّوه قْسِطوا و قْسِطِينَ   يحِب اللَّه ِإنَّ إِلَيهِم تُ ا ۩الْما  ِإنَّمنهكيال منِ لَّه الَّذِينَ ع م  قَتَلُوكُ

ن أَخْرَجوكم و الدينِ فى م م م على ظاهرُوا و دِيارِكُ ن إِخْرَاجِكُ م أَ ه لَّو تَو ن  و مـ  م لَّه تَـوأُولَئـك  ي  فَ
م ونَ هن بـا شـما     يـ ار د كـ ه در   كـ  يسانك  ردن و عدالت نسبت به    ك يكيخدا شما را از ن    » «الظالِم

 شگانيپ عدالته خداوند ك يدرست  ؛ بهدارد ينم باز  ،ردندكرون ن يارتان ب يما را از د   دند و ش  ينجنگ
 شـما  بـا  ديـن ] كـار  [در كه ندك مى ينه كسانى با دوستى از را شما فقط  خدا ۩را دوست دارد    

 و كردنـد  كمـ ك يكديگر به راندنتان   روني ب در و راندند بيرون هايتان خانه از را شما و دنديجنگ
ـ     يعني. )8-9ممتحنه  (» ارانندكستم از همان  نند پس ك دوستى با آنان  هك يسانك  ي در منظـر قرآن

نجـا  يا   به يدگاه اسالم ين ما هستند؛ د   يه خارج از د   ك است   يگراني با د  ي، مهربان »تحمل«فراتر از   
 گـام فراتـر     يـك ه  كـ  بل ،دهـد  يمـ ان  ي ب ة اجاز ينيشان د يدگراند  و نه تنها به    شود ينمز محدود   ين
هـاي تـابع      غيرمـسلمان (به طـور مثـال، اگـر اهـل ذمـه            . دهد يمآنان اذن قضاوت       به  و رود يم
 يكش را نزد   ي خو ة پروند توانند يم برخوردند،   ي حقوق يلكمش  گر به يديكبا  ) ومت اسالمي كح

 يك را از    ي هر خوانش  توان ينمرامون معنا   ي پ يول). 57 ،2008،  بسول(ن خود ببرند    ي از د  يقاض
  .ق آن قضاوت داديتصد  بهي رأمتن درست دانست و

دا در  يـ در.  اسـت  يـك زي متاف ةديچير بحث پرچالش و پ    يت در مفهوم تأخ   ي حائز اهم  ةمسئل
 الـف را    يه اگـر معنـا    كن بدان معناست    ي و ا  1دهد اب را نشان    ي خود بر آن است تا غ      يكزيمتاف

 يمعنـا . ات داشـت   الف التفـ   يمعنا   به توان ينمگر  يد د ي ب ظهور نما   يم، هرگاه معنا  يداشته باش 
                                                           

 مـتن  يه بـر رو كـ ست يـ  روش نيكنقد پسانوگرا : استدا همواره گفته يه دركني با علم به ا،ن نوشتهي ا ةنگارند. 1
اسـتفاده  » بـر آن اسـت  «، از عبـارت  گـذارد  يمش ينما  ست حضور را بهكش خطوط ش  ياده شود و خود متن از پ      يپ

ـ  ا، مـوارد يه در برخـ  ك آن باشد    يايالم منعقد و مفهوم رسانده شود و هم گو        ك تا هم    ستا  نموده ـ ن دري دا بـوده  ي
  .اب داشته است و نه خود متنيدادن غ در نشان يه سعكاست 
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ن كـ ز مميـ  ب نيه از پس معناكاز آنجا . ستيقت ني، اما آن حق   ردكد تحمل   يالف را در واقع با    
در واقـع، آنچـه در گذشـته آمـده          .  نـدارد  يز اعتبار ي ظاهر شوند پس آن ن     يگري د ي معان ،است

 ي از نمـودار معنـا  ي تـابع ،) بيمعنـا (دار شده اسـت  يو آنچه در حال حاضر پد    )  الف يمعنا(
» معنا «يگر دارا ي د يل احتمال آمدن معنا   يدل   به ييچ معنا ي ه يكزين مفهوم از متاف   يدر ا . اند  ندهيآ
 يـك در هرمنوت. رديـ گ يمت قرار يزكق در مري حقا ةاب هم يه غ كنجاست  يست و ا  ين» قتيحق«ا  ي

ابـد و  يد دريـ  جديا تـه كن ينـده مفـسر  ين است در آكه مم كن مفهوم است    يا ر به ي، تأخ ياسالم
 حال حاضـر را از      ي معان توان ينم ،ن احتمال يصرف ا   د، اما به  يشف نما ك متن   يك نو از    ييامعن
قـت  ي همواره آنچه در حال حاضر درست اسـت و حق يكزين متافيدر ا. ردك اعتبار ساقط  ةدرج

  . شود يم معتبر ،در آن حضور دارد

  قضاوت سوم
ار و  يـ شه در حذف اخت   ين نظرات ر  ي ا  از يا  پارهه  ك مينيب يمم،  ينقد پسانوگرا بازگرد    اگر به 

ا يـ سنده، منتقـد    يـ ه نو كـ آن معناست     ن به يا. جبر دارد  رد به يكن رو ي ا پردازان  هينظر ي آور يرو
ه در برابـر  كـ ست يـ شان آنقـدر ن يـ م و اراده در ايا قدرت تصمي ندارد و ياري از خود اخت   يقاض

مطـرح  » اري از اخت  يا  هيحاش«انه   نقاد ي آرا يه در برخ  ك تاب تحمل داشته باشد، چنان     يرونيجبر ب 
، )Althusser's ideology) 702-693آلتوسـر  » يدئولوژيـ ا«  چـون ييهـا  هينظردر واقع . دشو يم
ــت« ــشي»الياس ــريد«، )Gramsci's hegemony) 673 ي گرام ــ الOther» گ ــز (ان ك ، )128برتن
» دانـش « و   )1980، 119 (discourse» گفتمـان «،  )panopticon) 1977، 201-197» نيسراسرب«

episteme)   و كــ فو) 131برســلرFoucault نبالت يگــر » يخودســـاز« وGreenblatt's self-

fashioning) 1980، 2 (  م و ك جبـر نظـام حـا   ي بـر رو ي همگـ ،گـران ي از دييهـا  هينظرنار  كدر
، نـد يآ يمن و فلسفه ي در ديي خط جبرگراةم در ادامين مفاه يا. ندورز  يم انسان اصرار    يارادگ يب
 ، بـه نـد ينما يمـ ن و مـشخص  يز را معي همه چها سازمانشور ساختارها و ك يكه در   ك يرطو به

ردنـد،  كن اصل را همه قبول      يه ا ك يهنگام. ندك يمن  يز خداوند چن  يل در نظام جهان ن    ين دل يهم
  .  نداشته استياريرا او از خود اختي، زردكمه ك محاتوان ينمس را كچ يآن گاه ه

طـور نمونـه، آلتوسـر     بـه . دريـ گ يم تأنش پردازان هينظرن يار همنقد اول از تناقض در گفت  
عت متـداول در    يا شـر  يـ  عادت، سنت    يك يعنين  ي؛ ا )698(» خ ندارد ي تار يدئولوژيا «ديگو يم

ه آن كـ  آن اسـت  مـسئله امـا  . رگذار باشدي در زمان حال تأث    ي فرد ي بر رو  تواند يم ،شي پ ها  قرن
گـر،  يعبـارت د    د ابتدا بروز داشته باشـد؛ بـه       يره با ي و غ  ي، اجتماع ياسي، س يني د ةقيا سل يده  يعق
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ار بـا   كن  ي، ا ندك يم يروي و از آن پ    خواند يم از قرن پانزدهم را      يا ادب ي ياسي س ي اثر يسك يوقت
.  آن گفتمان را قبول نداشـته باشـد        يم فعل كد نظام حا  يه شا كار او صورت گرفته است، چرا     ياخت
ه ك يتيقابل«: ديگو يم ،دهد يمح  ي را توض  empathy» يدلهم «يگر وقت ي د يينبالت هم در جا   يگر

، 2005 (»رده اسـت كـ ت ني آن را تثبيست و قدرت الهيستا نيتش ايانسان نشان دهد همواره هو  
171.( 

» يدئولوژيـ اخ و يتـار «ن بحث را در يرامون اي نظرات پ تمام يتا حدود لد  ينفيمور و س  يدال
 او را   ة، اراد يزكـ  مر ة را نقطـ   ي آدمـ  هـا   ستياومانا  ي انيگرا  انسان همچون   يبرخ: نندك يممطرح  

 و Jan Kott اتكــجــان  هماننــد ي؛ بعــضدنــديد يمــ حاصــل از آن ةريــپرگــار و جهــان را دا
ـ  با   ، باال پردازان  هينظر  در سـجن سـاختارها      ي زنـدان  يـك  انـسان را     يستيـ لايماتر ي برداشـت  ةارائ
ات يـ سان را مختار و تمام بالهـا و بل ان Wilbur Sandersسندرز لبر يو چون ي؛ و گروهننديب يم

 و  ي فـرد  يه بشر را تنها موجود    كل نظرگاه آخر آن است      كمش. پندارند يم ي آزمون و  ةرا صحن 
رانش را كـ ات و همفكـ لد نظـر  ينفيمـور و سـ  يه دالكـ نجاسـت  يجالـب ا . انگارد يم ينه اجتماع 

 يدئولوژيـ اه كن باورند ي بر ا، اما خود ننديب يم خطا   ي و آن را دارا    رنديگ يم در نظر    يستياليماتر
ن يـ البتـه بـر ا  ). 210-213(ست  ي نگر يستيالي ماتر يدي و با د   ياسيس -ي اجتماع ةيد از زاو  يرا با 

 ،نـد ك ن يره را نفـ   يـ  و غ  ي، انفـراد  ينـ ي چـون د   يگـر ي د يها  جنبهه  ك يي تا جا  كيدئولوژيانگاه  
 دور از ذهـن     ، آن ةرمجموعـ ي سـامانه بـر ز     يـك  يرگـذار يان تأث كـ ست و ام  يـ  مترتـب ن   يالكاش
است يان ماز س ي در م  ي را همچون موش   يه آدم ك گردد يم، اما معضل از آن هنگام آغاز        دينما ينم
  . ننديب يم

 ة سـهل و ممتنـع در فلـسف        ين موضـوع  يه ا ك ست، چرا يون ن ينجا مجال جدل با جبر    يدر ا 
ـ   گـسترده  يبحثـ   از بـه  يـ  است و ن   ياسالم ان يـ ات آن را بيـ لكونس يـ  ة سـور  ةيـ  دو آ  ي دارد، ول

نَ ربك شاء لَو و«: نديفرما يم ن الَم ضِ فى مر م األَ مِيعاً كلُّهج ۩ ا   و سٍ  كـانَ  مـ فْ ن لِـنَ  إِال تُـؤْمِنَ  أَ
نِ  ايمـان  ]اجبـاراً [زميننـد،    روى كـه  كسانى  همه ناًيقيخواست   مى پروردگارت اگر و«(» اللَّهِ بِإِذْ
 يعني. )99-100() »خدا قياذن و توف   به اورد مگر بي ايمان تواند نمى كس  هيچ ]و[ ...آوردند؛   مى
 مكارم( متصور شد    توان ينم را   ياملكگر استقالل   ي د ي وجود ندارد و از سو     ي سو اجبار  يكاز  
ال جبر  «: ه فرمودند كات است   ين آ ي ا يز در راستا  ي ن هم السالم يعل ائمهالم مشهور   ك. )390-91 ،8 ج

 در يه حـالت كـ امل، بلكار ير مطلق وجود دارد و نه اخت     نه جب «؛  »نين االمر يض بل امر ب   يو ال تفو  
  ). 215، 1 ج ينيلك(» ان آن دويم

 يكـي  در new historicism نو ييگرا خي تاري نقد ادبگذار انيبننبالت، ين مورد، گريدر هم



  1392 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 18 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  136
 

در ). 124 ،2005 (پـردازد  يمـ  هـا   دادگـاه عت در   ياعمال نفوذ قدرت و شر       گذرا به  ،از مقاالتش 
ن يل از نخست  كسوفوگونة  يآنت هكن سخن وجود دارد     يار از ا  ي بس يز موارد يات غرب ن  يخ ادب يتار

 كخـا  ومـت بـرادر خـود را بـه        كه او بر خالف نظـر نـاحق ح        ك يهنگام.  آن است  يها  مصداق
ر كـ ش رهبر گروه    يان نما يه در پا  كن است   ي جالب ا  ةتكاما ن . دشو يموم  كاعدام مح  ، به سپارد يم
 مـؤثر  يهـا  قـدرت -انيه اگر او با خداك اندازد يمگونه يان را بر سر آنت گناهة هم يحيطور تلو  به

ن يـ  ا ، بـود  ردهكـ عمـل   » خردمندانـه «رده و   كـ مخالفت ن  -نجا شاه است  يه در ا  ك فرد   يدر زندگ 
 T. S. Eliot’sوت يـ ال. اس. يت جامع يسايلكقتل در  ).1122 (وستيپ ينموقوع   ش بهيسوگما

Murder in the Cathedral) 1935(  ومـت  ك تقابل فرد بـا ح يها نمونهن ي از مشهورتريكيهم
 پـاپ در  نائـب  و ينتربـر كش اعظـم   يشكـ ت  كـ ه در آن تومـاس ب     كـ  است   يسيات انگل يدر ادب 

 خواست يم يهنر. رسانند يمقتل     دوم، به  ي از فرمان پادشاه، هنر    يچيسبب سرپ   انگلستان را به  
 مقابل،  ةدر نقط . ديسا تحت تسلط او در آ     يلكعبارت بهتر     ا به ي شود و    يكيومت  كسا با ح  يلكتا  
 قاتـل  يهـا  هيشـوال ز يش نين نمايان ايدر پا.  استيسا باالتر از شاهنشاه  يلكه  كت معتقد بود    كب
انـت  يشـاه خ     بـه  ستيـ با ينمـ شته شـد و او      كشور  ك مصلحت   ي برا يه و ك نندك يمت ادعا   كب
  ).155-7 (ردك يم

، يا  نمونـه   در  اسـت؛  يومت اسالم ك ح ت، نگاه  مقابل و صد و هشتاد درجه متفاو       ةدر نقط 
ن زره مال مـن     يا «:د و فرمود  يوفه د كان  يهودي از   يكي خود را در دست      ة زره گمشد  ،يعل امام
ل يـ د دليـ د بايـ نك يه ادعـا مـ  كـ زره در دست من است، شما   «: رد و گفت  كار  ك ان يهودي» .است

 نداشـتند تـا     يا  نـه يبرهان و ب   مت،وك ح سيرئو   نيرالمؤمنياما همان   ي،  يعلامام  چون  » .دياوريب
 عـدم  يهـود ي يوقتـ  .ردكـ م صـادر  ك ح يهودي به نفع    يح قاض يرنند، شُ كزره خود را تصاحب     

 اسـت  ين زره مـال علـ  يا «: مسلمان شد و گفت،دي را دض در دادگاه تحت امر امام     يوجود تبع 
حـال   «: فرمودماماگاه  آن» .ن افتاد و من برداشتم  ي رنگ پس از جنگ صف     يسترك خا يه از اسب  ك
 ةا در روزگار خالفت خليفـ     ي). 352،  3 ج   ،يساعد( »دمي، زره را به شما بخش     يه مسلمان شد  ك

 . علي داشت و بنـا شـد در حـضور خليفـه رسـيدگي شـود       امامدوم، شخصي ادعايي نسبت به      
نار مدعي قرار گير تـا حـل        كاي اباالحسن در     «:مدعي حاضر شد و خليفه خطاب به امام گفت        

ه تو  كاز اين   ! اي علي  «:دي مشاهده نمود؛ پرس   امامناگهان آثار ناراحتي را در سيماي       » .منكدعوا  
ه در رفتارت نسبت كه از آن جهت  كنه، بل «: شان فرمود يا» نار دشمن قرار دادم ناراحتي؟    كرا در   

ه يـ نكردي و مـرا بـا       كـ ردي نگران شدم، زيرا او را با نام صدا          كبه ما دو نفر عدالت را رعايت ن       
  ).349، 1 ج ،حموئي(» ن است طرف دعوا نگران شودكخواندي، مم
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: ميرسـ  يمـ نجـا   يا   بـه  ،مينـ ك يريـ گ  جـه ينتن  ان منتقـد  يم با نقطه نظر همـ     ي بخواه ياگر حت 
 همـراه  يني با بـدب ها آن يد ادبي تا داند شده سبب ،نندك يم يشان در آن زندگيه ا ك ييها  ومتكح

 منـافع  ي در راسـتا   ينان منتقـد  يا باز نظـرات چنـ     يآه  ك نديآ يمش  ين دو پرسش پ   يسپس ا . شود
 ي تمـام  ي را قابل اجـرا بـر رو       ياتين نظر ي چن توان يما  يا آ يست؟  ين دست ن  ي از ا  ييها  ومتكح

   جهان دانست؟يآثار ادب

  قضاوت چهارم
 و  هـا   نظـام  لزومـاً گر، نـه    يه افراد د  ك اندينما يم ي رو گاهن بحث آن    يگر مرتبط با ا   ينوع د 

 در يسكطور مثال، اگر     به. ميل بدان ي شخص دخ  يك ي اشتباه از سو   ير انجام عمل  ساختارها را د  
 خـود متجـاوز شـد، علـت را در          يسـال   بـزرگ  قـرار گرفـت و در        ي مورد تجاوز جنـس    كيودك
 نون بهكه اكم  يندازيم و گناه را بر سر فرد نخست ب        ينك از آن حادثه جستجو      يا  عقده يريگ  لكش

آن  ه در بـاال بـه     كـ ار بـشر،    يـ  اخت يگر با در نظر گرفتن اصـل الهـ        اما ا .  وجود ندارد  ياو دسترس 
ن يـ  از ا  يا  نمونـه . مييد شماتت نمـا   ي خود با  يدام را در جا   ك آن گاه هر     ،ميشيندي، ب ه شد پرداخت

 John Pielmeier’sسرچشمه شـر  : تلريهر، يلمي جان پييايك امرسينو شنامهينما ةمورد در نوشت

Hitler: The Rise of Evil) 2003(ور كاثـر مـذ  . ل شـد يز تبـد يلم ني فيك ه بهك دشو يمدا ي، هو
 هنرمنـد و    يـك  و او را بـه عنـوان         دهد يم قرار   ي مورد بررس  كيودكتاتور را از    يكن د ي ا يزندگ

  . شدك يمر يتصو  حساس و زودرنج بهينقاش، فرد
ـ   يـ ننـده ا  يبخواننده و   دن اثر، در ذهن     يا د ي خواندن   يدر اثنا   هكـ  ديـ آ يمـ ش ين پرسـش پ
ه از عنـوان  كقت همان گونه يدر حق. دشو يمل ي تبدك سفا يخوار  خون   هنرمند به  يچگونه فرد 

 آن وجـوه    ةه سرچـشم  كـ نـد   ين سؤال را پاسـخ گو     ي ا دنخواه يملم  ي، نوشته و ف   ديآ يبرم يفرع
 يهـا  ينقاشـ شه  يه هم ك داشت   يهودي ي معلم كيودكآدولف در   :  چه بوده است   يظالمانه در و  

د ي پد يزيست يهوديه در او حس     كن برخورد بود    ي؛ در اثر ا   درك يمر  ي را تحق  ياو را مسخره و و    
؟ بـرد   تـوان  يمـ  يا  بهـره ن اثـر چـه      يحال، از ا  . تلر را متهم دانست   يد ه ين سبب، نبا  يهم  آمد؛ به 
 در ذهن   ها  آنه با مرور    ك مطرح بوده است     ها  آنتلر و عواقب    يرامون اعمال ه  ي همواره پ  يسؤاالت

 يگـر بـرا  ي ديشورهاكـ ه به علت پرداخته شـود، افـراد و   ك آنيجا  شتر به يه ب كم  يني بب ميتوان يم
ه كـ ه آنگـاه  كـ نجـا آن اسـت   يهر حـال، پرسـش مهـم در ا          به. اند  شده متهم شناخته    ياعمال و 
 يسكـ چـه  تلـر را  ي همچون هيسك گناه يست، بهايان عامل، عمل و حاصل برقرار ن  ي م يا  رابطه

  د بپردازد؟يبا
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  قضاوت پنجم
طـور    و نگاه پسانوگرا بـه يلكطور   ات به ي زبان و ادب   ةده در فلسف  يچيم پ ي از مفاه  يكيزمان  

 ييدايه از فلسفه درك زمان يساز آشفته يان براين جر ي متعدد ا  يان راهبردها يدر م . خاص است 
 در. مينـ ك يمـ  زمان اشاره  يوارونگ  نجا تنها به  ي در ا  ،اند  گرفته نشأت»  حضور يكزيمتاف«ا همان   ي
 ييخ را بدون ابتدا و انتها     ي زمان، تار  يور د و ير سؤال بردن مفهوم خط    يز با ز  يو ن كدا، فو ي در يپ

انتهـا    ه از ابتـدا بـه     كـ رنـگ   يا پ ي زمان داستان    يختن ساختار سنت  يبر هم ر  . ردك يمشخص معرف 
وران  در دمـسئله ن يـ البتـه ا . ات پسانوگرا بـود ين نظرات در ادبي ايامدهاي از پ يكي ،ل بود يمتما

 ها آنه از ك شود يمده يد) Tristram Shandy) 1759 يسترم شنديتر چون ين هم در آثاريشيپ
بـه  ه  كـ  شـود  يمخته  پردا ييها  نهيگز  نجا به ي، اما در ا   شود يماد  يات  ين نوع ادب  يبا عنوان پدران ا   

  .اند درآمدهنگارش    بهگونه نيان فلسفه ي و بر اساس اعمد
ه كـ ابتـدا آن اسـت     ا از انتهـا بـه  ي گذشته   ينده به سو  يمان از آ   ز ي در وارونگ  يديلك ةتكن

 Martin Amis’sمـس  ين اي مـارت ان زمـان يكـ پ، در داسـتان  لامثبه طور . دشو يمت حذف يعل

Time’s Arrow) 1991 (   نجـا  يدر ا. گـردد  يمـ اسـت بـاز   ك هولوةدور  داستان از زمـان حـال بـه
مـس  يدر واقع ا  .  علت و معلول مواجه است     ييا تورق هر صفحه با جابج     يازا   رمان به  ةخوانند
آن اذعـان     وسته به ي پ يه راو ك ياست، امر ي جلوه دادن دن   يرعقالنيدنبال غ   وس به كت مع يبا روا 
 or the Nature of the Offense ت جرميا ماهين رمان ي ايه عنوان فرعكنجاست يجالب ا. دارد
د ييـ حقـوق و قـضاوت را تأ     پسانوگرا بـه  و نگاهييت زداي بر ارتباط عل يه سخن ما مبن   ك است

ن يا مسبب آن با چن    يه علت   ك باشد   تر  روشناست  كرامون هولو يد سخن باال پ   ينون شا كا. دنك يم
ـ     يوسـ كت مع يـ ه در هر روا   كست  ين بدان مفهوم ن   يالبته ا . ستي مهم ن  يرعنوانيز ن ي هـدف از ب

ش يطـور نمونـه، نمـا    بـه . اردد دكيـ  بر آن تأيا  وهيشن  ي اوقات چن  يه گاه كت است، بل  يبردن عل 
ل رد و بـدل شـدن   يـ ن فـن دل يـ بـا ا ) Harold Pinter’s Betrayal) 1978نتـر  ي هارولد پانتيخ
  .ندك يم يابي شهير داستان را ي ابتدايها يليس

  قضاوت ششم
 ميابيـ  يمآن را   نجا مجال پرداختن به يه در ا  ك يفلسف -ين نگرش ادب  ين گونه از ا   يدر آخر 

شـمار    سنده بـه يـ ا نويـ ارات شـاعر  يه از اختكاست ) poetic justice(» يعدالت شعر«موضوع 
 يزنـدگ    بـه ي و خوشـ يروز شوند و با خـوب  ي پ ها  قهرمان و   ها  خوب ،ان داستان ي تا در پا   رود يم

 ين عمل در راسـتا    يا. رند و نابود شوند   يست بخورند، بم  كها ش  ادامه دهند و بدها و ضدقهرمان     
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ه كـ اد شـده اسـت، آن هنگـام         يـ  از آن    يان الهـ  يـ  اد همـة ه در   ك است آخرالزمانش بزرگ   ينما
امـا بـاز   . رسد يمدار يعدالت و صلح پا   و جهان بهابندي يم ي شر برتريروهاير بر ن  ي خ يروهاين

ننـدگان و  ي بـر آن دارد تـا در نگـاه ب       ي و سـع   نـد ك يمـ  ينكنه ساختارشـ  ين زم ي در ا  ييپسانوگرا
 يهـا   نمونه هم   گسترهن  يدر ا . وجود آورد   به ينف م يها  تيشخص ي برا يخوانندگان حس ترحم  

 از يكـي ) David Mamet’s Heist) 2001د مامـت  يوي اثر دسرقته كافت ي توان يم را ياريبس
 يمـا ي سـرقت از هواپ ة نقـش ي گروهـ ، اسـت شـده لم  يفـ   ل بـه  يه تبد كن نوشته   يدر ا . هاست  آن
 سـارقان   يهـا  يابيـ امك از   يدر پ  يلم مخاطب پ  ي ف ةميتا ن . شندك يم طال را    ةنندك حمل   يسييسو

ن يـ امـا پـس از انجـام ا       . زننـد  يمـ نـار   ك يكـي  يكـي  را   يتي امن يروهايه چگونه ن  ك برد يملذت  
ه بدها با بـدها     ك ني و آن ا   دشو يم آغاز   ييرد پسانوگرا يك از رو  يدي جد ةت بزرگ مرحل  يمأمور

ز آن مجموعـه     موافـق اسـت و ا      يشه بـا گروهـ    يـ ه ذهن مخاطـب هم    كاز آنجا   . نندك يممقابله  
ننـده  ي و ب  شـوند  يمـ  داستان   يها  قهرمان  ل به ي از بدها تبد   ي، گروه ندك يم sympathizeت  يحما

 و خـشونت    ي جنـس  يهـا   جاذبـه  يباسـاز ي ز ين در راسـتا   يـ روز شوند و ا   ي پ ها  آندوست دارد   
aestheticization  of sex and violence ار يه بـس كـ  ياسـت، موضـوع  » ي بـد يباسازيز «يعني

  . ستين مقال فرصت تأمل در آن ني است و در اگسترده
ست؛ يت آن ني اهميمكن به مفهوم ي اما ا  ،ميان آورد ين نوع قضاوت را در پا     يحال اگرچه ا  

ن نوع آخر   يا   به ها  آن ةه هم ك ميابي يم در   ،مينكگر را مرور    ي، اگر از ابتدا پنج قضاوت د      سكبرع
 وجود داشـته باشـد، شـخص بـا          يدر امر دادرس  ق  يه تعل ك يگر، هنگام يعبارت د   به. انجامند يم

چ يرد، هـ يـ  فـرد مـورد نظـر قـرار نگ    ياركـ  بر گناهي مبنيتيا علي شود،   تبرئه يارياخت يبه  يتوج
در . گر خواهنـد بـود  يديكـ  وجود نخواهد داشـت و همـه هماننـد         گناه يبان مجرم و    ي م يتفاوت

 و شـود  يمـ  عمـل پوشـانده   ةمدا جاي درbinary pairs يي دوتايها جفته بر مفهوم كنجاست يا
  . متصور نخواهد بوديا نهيچ زمي در هيچ تقابل و تضاديه

   جهينت
 يبه داور اد شده   يرامون امور   يپرا  خود  ذهن مخاطبان   م تا   ي بر آن داشت   ين سخن سع  يدر ا 

 و هم   يشة پسانوگرا هم داور   يه از نگاه خوانندگان گذشت، در اند      كاگرچه همان طور    . ميبخوان
ن يـ ه مورد مالمت است، اما در اك ي نه تنها دور از افق ذهن    يريگ جهينتدن به   يا رس ي يصدور رأ 

ج ين نتـا يـ ب به اي به ترتي بر اساس نگاه اسالمتوان يمرد به قضاوت يك شش رويمقاله با بررس 
 حـق  يگـانگ ي و ير و مقدس است و بر اساس فطرت بـشر       ي خ ينخست، عدالت مفهوم  : ديرس
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 هـر   ي بـرا  ينـ يه در نگـاه د    كـ ن، از آنجـا     يبنـابرا . يو منافع شخـص   ، نه نظرات    شود يمف  يتعر
ه بر اسـاس  ك مشخص وجود دارد ين و سنن يقوان -نجا همان نقد متن است    يه در ا  ك -يموضوع

د و  ي رسـ  عادالنـه  و روشـن    يا  جـه ينت در هـر قـضاوت بـه         توان يم،  شود يم يريگ  ميتصم ها  آن
 در متـون    ييان گسترة معنا  يجه ناقض تفاوت م   يتن ن يالبته ا . ستي به معنا دور از ذهن ن      يدسترس

. معناست يب نامعلوم ي مدتي برايد، اطالة دادرسية دين زاو يرو هم يدوم، پ . ستي ن ي و انسان  ياله
 درسـت   تـوان  ينم را   يم و قضاوت  يه هر سخن، تصم   كن سخن در دل خود داللت بر آن دارد          يا

 و  يند فهـم درسـت    ي شدن فرا  ي به طوالن  لي بدون دل  يانيرش هر ب  يه پذ كدانست و ارج نهاد، چرا    
ض و نـه جبـر، انـسان را         يار افراد، نه تفو   يد بر اخت  كي با تأ  يسوم، نگاه اسالم  . شود يممعنا منجر   

رگـذار  ي بـر افـراد تأث     تواننـد  يم ها  نظام ساختارها و    يعني،  داند يم يساز ميت تصم ي صالح يدارا
چهـارم،  . ستيـ  ن يشگيـ ز هم يـ  ن يرگذارين تأث ي ا ستند؛ به عالوه،  ي ن ها  آنار  ي اخت يباشند، اما مناف  
دگاه يـ ن د يـ د، ا يـ  انجام يريا در بافت خوانش متون بـه تفـس        يد،  يم رس ي به تصم  يهرگاه قضاوت 

گر سخن، تا هنگام نقض     يبه د . ه خالف آن ثابت گردد    كاست، مگر آن  ك، درست و قابل ات    يقطع
.  بـر حـضور و حـال دارد   يسالم اصول اين نشان از پافشاريان معتبر است و اي گفتار، آن ب  يك

ت، جـزو قواعـد   ي از امور، همانند اصل عليه برخكرد كد فراموش يتة پنجم نبا كالبته به عنوان ن   
ات يـ هماننـد آ  -ي هر گفتاريعنين ي و ا روند يم به شمار    يشة اسالم ير در اند  يرناپذيي و تغ  ثابت
ه مـشاهده شـد،     كـ  ورطـ   همـان ز  يان ن يدر پا . گردد ينم ي خوانش ي دگرگون خوش  دست -مكمح
م و متعاقبـاً بازگـشت بـه همـان          يان مفـاه  يـ  زدودن مرز م   ي نقد پسانوگرا برا   ي راهبردها يتمام

  .جة بحث دربارة آن روشن استيه نتكاست ) يريگ ميتصمان كعدم ام(موضوع اول 
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