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 مقدمه  .1

 اريبس زبان از حقوقدانان هرچند. شود ينم »زبان« بهي چندان توجه مرسوم،ي حقوق ةينظر در
 كه است روزمره و پاافتاده شيپي امر زبان آنها، نظر در اما ،كنند يم استفادهي پرطمطراق و ليثق

 نيا. برند يم بهره مخاطبان به خود هاينظر و ميمفاه انتقالي برا آن از قضات و انقانونگذار
. دارد انيجري علم يها شاخه و ها نهيزم شتريب در باًيتقر كه تاس متعارفي نگاه زبان، به نگاه
 را خود تين قانونگذار رايز است؛ )قانونگذار (مؤلف تين كشف زين قانون ريتفس اساس، نيا بر

 م،يدار ديترد كالمي معنا فهم در اگر حال. است كرده منتقل مخاطبان به و پوشانده الفاظ لباس
  .است كالم از ما برداشت صحتيي نها اريمع عنوان به لفمؤ تين به رجوع كار نيبهتر

 نيا ،ييپساساختارگرا ويي ساختارگرا مكاتب يها آموزه ازي ريگ بهره با نوشتار، نيا در
 جوانب ابتدا دررو  ازاين. شود مي ديترد آن بداهت در و گيرد مي قرار پرسش مورد زبان به اهنگ

 يها دهيا طرح با سپس ،يبررس آن به وقدانانحقي اتكا و زبان به متعارف نگاه مختلف
 قرار ديترد مورد زبان ةمعصومان و منفعالنه نقش زبان، به نسبت پساساختارگرا و ساختارگرا

 و قانون ريتفس و قضاوت ارك در نيهمچن و جهان از ما فهم در زبان فعال نقش به و گيرد مي
  .شود پرداخته مي آني زيتجو اتيمقتض
  

  زبان از متعارف فهم و جيراي حقوق ةينظر  .2
 و دارد وجود زبان از شيپي زيچ همواره است؛ گزارشگر و رسانه ك يزبان ،متعارف فهم در

ي نيع وي خارجي امر تواند يم زيچ آن. رود يم كار به زيچ آن به ارجاع و دنينامي برا زبان
 را زيچ آن زبان حال هر به ؛)Patterson, 2010 :383( انسان درون دري احساس و شهياند ا يباشد،

 و ها شهياند و زهايچ آن با كه است نينماد نظام ك يزبان واقع در. كند يميي بازنما و گزارش
 به هينظر نيا .ميكن صحبت آنها ةباردر ميبتوان آنها ابيغ در تا ،ميكن يمي نامگذار را احساسات

 يا نهيآ و هيثانوي امر جهان هب نسبت زبان منطقاً، ف،يتوص نيا با .است معروفيي بازنما ةينظر
 ابيغ در سپس ،)Belsey, 2002: 2( بنامد را آن زبان كه باشد داشته وجودي زيچ ديبا ابتدا. است
 .شود متبادر ذهن به زيچ آن ق،يطر نيا از تا ،شود استفاده آن، به 2كننده داللت ةواژ از ،1زيچ آن
 و باشدي خنث يا رسانه گريد عبارت به و جهان،ي برا يا نهيآ ةمثاب به كه است آن زبان تيغا
 است آن زبان تيغا. دكن منتقل مخاطب به هستند، طوركه همان را ها دهيا و امور وضع و زهايچ
 كاربرد. نگذاردي باق معنا افتني يبرا مجادله و بحثي برايي جا تا رود كار بهي درست هب كه
  .است ارزش ك يزبان حيصر

                                                            
1. signified 
2. signifier 
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ي خنث استي ابزار زبان :استي مبتن زبان از متعارف فهم نيا بر تماماً ج،يراي حقوق ةينظر
) عرف  وييقضا ةيرو مقررات، قانون، (حقوق منابع. ميمفاه انتقال و زهايچي نامگذاري برا

 توسط منابع نيا. هستند ما دسترس در مكتوب و نوشته صورت هب و جمالت قالب دراغلب 
 زبان، كاربران ريسا چون زين آنها. اند شده خلق..)  .و قضات دولت، ،قانونگذار (زبان كاربران

 مخاطبان به را آن زبان ابزار از يريگ بهره با اند دهيكوش و داشته خود ذهن در يا دهيا
 خود قصد و تين ان،قانونگذار واقع در. ندكن منتقل ...) و دعوا اصحاب دولتمردان، شهروندان،(
 بهي دسترس ا يستندين دسترس در خود كه اكنون. اند دهكر منتقل ما به و ختهير زبان قالب در را

 و تين به موجود يها واژه و جمالت نيهم به توسل با ميبكوش ديبا است، دشوار ماي برا آنها
 صورت به را كالم و كردهي كوتاه زبان كاربست در انقانونگذار اگر. ميببري پ آنهاي واقع قصد
 و قصد به ،ها نهيزم و احوال و اوضاع و قانون ريتفس قيطر از ديكوش ديبا ،اند برده كار به مبهم

 كشف را انقانونگذاري واقع تين و قصد بتواند كه است حيصحي ريتفس و ميببري پ آنها تين
 تا كند يمي كارساز آن در را خود تين و اراده قانونگذار اي حاكم كه استي ظرف زبان. دكن

 زيني و ابيغ در تا شود يم نوشته قانونگذار ةاراد. دساز منتقل خود مخاطبان به را آن بتواند
 قدرت مراجع .)35: 1397 فن در فردتن،( است قانونگذار ةليوس و ابزار زبان. باشدي سار وي جار

 به مدرن حقوق ةفلسف توجه منشأ و رسانند يمي عيطب زبان ك ياز استفاده با را خود منظور
 فقط ج،يراي حقوق ةينظر در .),Marmor 136:2011 ( است زباني ارتباط نقش نيهم زبان
. شد متوسل ريتفس به ديبا ،است پنهان ها، متني بعض يها يژگيو علت به قانوني معنا كه يزمان
 موارد شتريب در قانون .)128: 1390تروپه، ( است متن واحد پنهاني معنا كردن ظاهر ريتفس كار

  .)Marmor, 2011: 137( است ريتفس تلزممس ،ندارد صراحت كهي موارد در فقط و دارد صراحت
 ةاراد و تين كشف را ريتفسيي نها هدف ديبا ،ييها نهيزم نيچن به اتكا با كه استي عيطب

 حقوق اعمال و خلق نيب صراحت به ج،يرا دگاهيد Balkin, 1987: 772(.1( دانست قانونگذار
 از آنچه كشف جزي زيچ ريتفس« ؛ستين قاعده خلق ريتفس. )119: 1390تروپه، ( گذارد يم تفاوت

 و اراده و تين دارد، وجود متن در شيپ از آنچه و )120 :1390تروپه، ( »ستين دارد وجود شيپ
  .  است قانونگذار تين

 ريتفسي برا مرجع نيبهتر مدرن، حقوق در كه است آن ،يريتفس ميپارادا نيا استلزامات از
ي ميتصم كهي كس كه است آن امر نيا ليلد. است آن صدور مرجع ،يرأ ا يمصوبه قانون، كي
 كه ست انيا. )129: 1390تروپه، ( داند يم را آن مفهوم گريد كس هر از بهتر  است،كرده مقرر را
 خود توسط ،يقانونگذار مجلس مصوب قانوني رسم ريتفس ران،يا حقوق در نمونهي برا

                                                            
 ة فالسفاتمراجعه شود كه بالكين نظر ،)(Balkin, 1987: 773 از بالكين  همين مقاله87 ةهمچنين به پاورقي شمار. 1

 . نقل كرده است،مختلف حقوق را مبني بر اينكه هدف از تفسير كشف قصد قانونگذار است
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 در «نيهمچن. رديگ يم انجام 2يرأة صادركنندي قاض خود توسطي قاضي رأ ريتفس و ،1مجلس
 وضع را نامه نييآ كهي مقام ،رسد يم نظر به نگاه نينخست در ز،يني دولتي ها نامه نييآ ريتفس مورد
   .)228 :2، ج1393كاتوزيان، ( »دارد زين را آن ريتفس تيصالح ،است كرده

 تين كشف كه است نيا بر ادعا مخالف، يها هينظر به ارهاش ضمن نوشتار، نيا در
 يا هينظر واقع در و 3استي حقوق نظام كارگزاران انيم در عيشا وي رسم يا هينظر ،نگذارقانو
 مطرحي وقت تنها اتينظر ريسا. شود يم سيتدري كارآموز وي آموزش يها نظام در كه است

 قانونگذار تين زمان، گذر ليدل به ا يشود، مواجه مشكل با قانونگذار نظر كشف كه شوند يم
 يريتفسي تكاپوها زين موارد نيا دري حت البته. باشد نداشتهي چندان رفدارط امروزه سابق،

 واقع در و ،كند ينم انكار را قانونگذار قصد احرازي برا تالش هم باز كه است يا گونه به
 قانونگذار مقصودي نوع به دشان،يجد ريتفس كه ندا يمدع همچنان نيگزيجا يها هينظر

 نيب«: سدينو يم ريتفس مختلف يها هينظري معرف از پس مارمور، آندره. شود يم محسوب
ي رهايتفس و ،اند كرده مؤلف قصد ساختن آشكاري برا تالش به محدود را خود كهيي رهايتفس
 كه است» مؤلف «از مختلف يها فيتوص شامل تفاوت بلكه ندارد؛ وجودي تفاوت گر،يد

  .)46: 1390، مارمور( »هستندي و قصد ساختن روشني برا تالش در مفسران
 ةفلسف دري دست كه آنها ،يرانيا حقوقدانان. است منوال نيهم بر وضع زين رانيا حقوق در
ي لفظ ريتفس مكتب از ندا عبارت كه- را متقابلي ريتفس مكتب دو اغلب دارند، حقوق

ي ك يو كنندي داور آنها اتيمدع نيب كنند يم تالش وي معرف - آزاد ليتحل مكتب و) يليتحل(
 در. ) به بعد110: 1380 جعفري لنگرودي، ؛ به بعد93 :3، ج1393كاتوزيان، ( رنديبپذ اصالح و حك با را هاآن از

 اكتفا آني خارج مظاهر به و ست،ين حقوقي واقع منابعي پ دري قاض ،يلفظ ريتفس مكتب
 كوشد يمي قاض و است» قانونگذار منظور «افتن يمصروف ها تالش تمام مكتب، نيا در. كند يم
 اما .) به بعد93 :3، ج1393كاتوزيان، ( بندد كار به را است خواسته يم او آنچه و ابديدر را منظور نيا
 تحوالت و جامعه يها يازمندين به نسبت و دارد ييها ضعفي ريتفس مكتب نيا نكهيا ليدل هب

ي برخ ،شود يم تمدن ةقافل ازيي قضا نظامي ماندگ عقب موجب و است تفاوت يب آن
 كه ،يعلم قيتحق) يها (مكتب عنوان با اند كرده مطرح ريتفس در راي گريد مكتب انانحقوقد

ي نقص با چنانچه و است حقوقي واقع منبع يجوو جست دري قاض كه باورند نيا بر روانشيپ
 يديتق راه نيا در و كند جبران ،كند يم اقتضا عدالت آنچه با را آن ديبا شود، مواجه نيقوان در
  . )94 :3، ج1393كاتوزيان، ( ندارد قانونگذار» منظور «به

                                                            
  قانون اساسي جمهوري اسالمي73اصل . 1
  قانون اجراي احكام مدني27 ةماد. 2
 .كند ياد مي  simple paradigm of interpretation عنوان بابالكين در منبع پيشين از اين نظريه . 3
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 با – راي لفظ ريتفس مكتب تينها در مكتب، دو نيا نيبيي نهاي داور در انيكاتوز دكتر
 آن متن ندارد حقي ول دارد، را قانون ريتفس ارياخت دادگاه «است معتقد و رديپذ يم - ياصالحات

 شده گفته قانون در آنچه. ... است مخالف قانونگذار ةاراد با كه سازدي كار هيتوج لهيوس را
، 1393كاتوزيان، ( »اند خواسته كه شود اجرا چنان ديبا و است] انقانونگذار [آنها ةشياند محصول

 و نوشته» آزادي علم قيتحق جينتا به استناد نبودن ممكن «در مطولي فصل سپس شانيا .)129 :3ج
 را قانون ديبا دادگاه ... است نيمعي دعو در قانون حكم «كهي موارد در كه است باور نيا بر

 قانوني اجرا مأمور دادرس. ندارد عرف ا يآن مقدمات به رجوع در يا فهيوظ چيه و كند اجرا
 در .)136-  137 :3، ج1393كاتوزيان، ( »دينما ريتفس را آن عدالت تيرعا ةبهان به ندارد حق و است
 ةمالحظ با ديبا دادگاه «،»ندارد وجودي نونقا ا ياست ناقص و مجمل قانون «كه همي موارد
ي جعفر دكتر. آورد دست به را »يكنون قانونگذار ةاراد« افته، يراه آن در كه يا تازه قواعد تمام

 داند يم» قانون از مقنن مراد دنيكش رونيب و استكشاف «رايي قضا ريتفس هدف زيني لنگرود
 .)293: 1382 جعفري لنگرودي،(

 
 زبان از متعارف فهم در راساختارگي تحول  .3

 نانيفردي سيسوئ شناس زبان ظهور با ،يالديم ستميب ةسد لياوا در زبان، از متعارف فهم
 دنينامي برا يا وهيش زبان كه بود آن سوسوري انقالب ةديا. دش بحران و تزلزل دچار دوسوسور،

 جاديا با و ستا جهان در موجود ياياش وجود بر مقدم بلكه ست،ين موجود قبل ازي زهايچ
ي برا زبان سوسور، ديد از. )Belsey, 2002: 33( كند يم درك قابل را جهان م،يمفاه انيم تفاوت

ي حت ما ،يزباني ها نشانه شده يبند مفصل ةشبك و زبان بدون. استي ضرور يا شهياند هر
 ميآموز يم كه داردي بستگي زبان به جهان، از ماي آگاه .ميباش داشتهي تصور اياش از ميتوان ينم
 تعداد مثالي برا .)Wicks, 2003: 101-102( شود يمي ساختاربند زبانمان توسطي آگاه نيا و

 زبان در ها رنگي برا كه دارد يبستگ واژگان تعداد به ،ميشناس يم فرهنگ هر در كه ييها رنگ
ي آب نگر دنينامي برا رايز ندارد، وجودي آب رنگ ها فرهنگي برخ در. دارد وجود فرهنگ آن
 آنها ةهم بودند، موجود قبل ازي ميمفاه معرف ها واژه اگر. كنند يم استفاده سبز ةواژ از هم
 نيچن كه يدرحال باشند، داشتهي كسان يباًيتقر يها معادل گوناگون يها زبان در ستيبا يم
 دكنن يم انيب ا يميتقس متفاوت ييها وهيش به را جهان گوناگون، يها زبان قتيحق در. ستين
)Belsey, 2002: 34(.  

. است مدلول و دال ةرابط بودني ارياخت وي دلبخواه سوسور، زبان ةينظر در گريد ةآموز
 ما بلكه ست؛ين آنها ريناپذ ييجدا جزء و يذات ،ميشو يم قائل ها كلمهي برا كهيي معنا و مفهوم

. ميده يم نسبت )يريتصو ايي يآوا (نشانه به راي مشخصي معناي اجتماعي قراردادها براساس
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 ذهنمان در واژه نيا دنيشن با كهي مفهوم باي ضرور وي عيطب ارتباط چيه» عقد «نوشتار ا يآوا
 زبان در مفهوم همان نكهيا كما .)Jorgensen & J.Phillips, 2002: 10( ندارد ،ميكن يم تصور
 بر افزون مدلول، و دال ةرابط بودني ارياخت بر سوسور ديتأك. شود يم دهينام contractي سيانگل
: داردي پ در زيني گريد مهم ةجينت ،)كلمات (يزبان يها نشانهي براي ذاتي معنا هرگونهي نف

 فراهم ماي برا تجربه ازي ارياختيي ها يبند مقوله و ها يبند ميتقس م،يمفاه و كلمات خود
 ميتقس» كتاب «و» انسان «،»گربه «،»سگ «چونيي زهايچ به را خود رامونيپ جهان ما ؛آورند يم

 يا گونه ،يفرهنگ هر در است ممكن. اند يذاتريغ وي ارياخت ها يبند ميتقس نيا و ميا كرده
  . )Burr, 2003: 51( باشد داشته وجودي بند مقوله و ميتقس از خاص
 ايي يآوا صورت شامل (دال: است بخش دو از متشكل سوسور، ديد از ،يزبان ةنشان كي

 نيا .)Wicks, 2003: 101( )كند يم متبادر ذهن به دال كهي مفهوم( مدلول و) كلماتي نوشتار
ي معنا ،»عقد« ةكلم. است زبان خود در آن گاهيجا بلكه جست، خارج جهان در دينبا را مفهوم
 به فقط» قرمز« ةكلمي معنا فهمي برا اگر. ستندين» عقد «كه رديگ يميي زهايچي تمام از را خود
 ديترد رايز ،ماند يمي باق مبهم همچنان» قرمز«ي معنا ةمحدود زند،قرم كه ميكن اشارهيي زهايچ
 فيتعري برا رو ازاين. ريخ ا يهستند» قرمز «مدلول پررنگي نارنج ا يكمرنگ قرمز ايآ ميدار

 تياهم معنا نييتع در آنچه نيبنابرا. مكني توجه» ناقرمز «و» قرمز «نيب تقابل به ميناچار» قرمز«
 گاهيجا ،كند يم نييتع را معنا آنچه. استي زبان يها تقابل نظام در نشانه گاهيجا دارد،ي اديبن

 مانندي گريد يها نشانه با تقابل در نشانه نيا آن در كه استي زبان نظام در» قرمز« ةنشان
   .)Wicks, 2003: 104( رديگ يم قرار» سبز «و» يصورت «،»رنگ يب«

 تيواقع به بلكه ست،ين موجود شيپ ازي اجتماع تيواقع ك يبازتاب زبان سوسور، نظر از
 ،دهد يم شكل را ماي مفهومي فضا آنچه. كند يم هيتهي چارچوب آني برا و دهد يم شكل مزبور

 :Burr, 2003( آنها تفاوت از برخاستهي معان و ها مدلول و ها دال نظامي عن ياست، زبان ساختار

 اما است،ي ارياخت هرچند مدلول و دال ونديپ سوسور، دگاهيد از كه شود توجه ديبا اما. )52
 داشتهي ارياختي معناها توانند يم ما ةاستفاد مورد كلمات گرچها كه معنا نيبد است؛ تيتثب قابل

 شود يم تيتثب معنا آن ،)معنا كي يبرا واژه ك يوضع (خاصي معنا با ونديپ محض به باشند،
 است زبان تيقابل نيهم سوسور، ديد از. رود يم كار به معنا آني برا كلمه آن همواره گريد و
 جمالت و كلماتي معنا و نديبگو سخن هم با بتوانند زبان شورانيگو شود يم موجب كه
  . )Burr, 2003: 52( بفهمند را گريكدي
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 »زبان «به پساساختارگراي نگاه  .4

 ةده راواخ در ،ييساختارگراي شتازيپ دهه دو از پس كهي فلسف استي مكتب 1ييپساساختارگرا
ي اريبس به نسبت ،ييپساساختارگرا. دهد يم خاتمه آن ةغلب بر و  رسد يم راه ازي الديم 1960

 بردن شيپ و كردن دنبال با اما است، وفادار سوسوريي ساختارگراي شناس زباني مبان و اصول از
 فراهم رايي ساختارگرا از گذار موجبات ،يدرون يها تناقض يا پاره نقد و گرا، ساخت يها دهيا
  . آورد يم

 باي ثابت گاهيجا زبان، در ها نشانه كه بود نيا بر قائل سوسور،ي ساختارگراي شناس زبان
 است ثابت آني معنا و دارد زبان ةشبك دري خاص گاهيجا ،)كلمه( نشانه هر دارند؛ گريكدي
)Jorgensen & J.Phillips, 2002: 11( .و راتييتغ هيتوج از ساختارگرا،ي شناس زبان ب،يترت نيبد 

 لسوفيف نيتر برجسته دا،يدر ژاك دگاهيد از. بود ناتوان ،دهد يم رخ زبان در كهي تحوالت
 از بلكه ،شود ينم جاديا مدلول و دال نيب ةرابط با نشانه كي يمعنا ،يفرانسوي پساساختارگرا

 هرگز معنا جهينت در. رديگ يم سرچشمه ها نشانه تر گسترده نظام در نشانه ك يگاهيجا نيب ةرابط
 و تشابه از را خودي معنا يا نشانه هر است؛ 2اديبن رابطه معنا. باشد موجود نشانه در تواند ينم

 يذات نه باشد اديبن رابطه ستيبا يم هم معنا خود رو ازاين ،رديگ يم ها نشانه گريد با تفاوت
)Allen, 2003: 68( .گريد با واژه آن يها تفاوت و ها يتداع ةشبك قيطر از واژه كي يمعنا اگر 

 باًيتقر كه دارد همراه به خود باي معان از يا نهيگنج يا واژه هر ،ديآ يم دست به واژگان
 3يريتكرارپذ ريتعب از ،يزبان يها نشانهي ژگيو نيا به اشارهي برا دايدر. است ريناپذ انيپا

 نشان و رديگ يم نظر در را ها نشانهي ريرپذييتغ وي ريتكرارپذ همزمان ده،يا نيا .كند يم استفاده
 ست؛ين پذير تحقق معنا آوردن چنگ بهي برا افتهي شكل كامالًي ساختارها و ها بافت كه دهد يم

 در. ندا  مختلف يها بافت دري شوندگدگرگون قابل ا يتكرار قابلي نامحدود طور به ها نشانه
 نيع در اما ،دهند يم شيانم خود از يحداقلي كساني گوناگون، يها بافت در ها نشانه واقع،
ي معنا به نه دا،يدري ريتكرارپذ منطق. كنند يم رييتغ د،يجد بافت هر در گرفتن قرار با حال،
 به نه و كند، تفاوت يب مختلف متون در ها تفاوت به نسبت را ما كه استي واحدي معنا تكرار

 مختلف ياه تيموقع در را نشانهيي شناسا كه كند يم داللت محضي شوندگ دگرگون
  .)Howarth, 2000: 41( دكن فيتضع ،يبند مفصل
 و تفاوت مدلولشان و ندارندي ذاتي معنا چيه ،)ها واژه (زبان در ها نشانه كه آنجا از

 و» تفاوت «به زبان، دري دال هر مدلولي ريگيپ در است،ي زبان يها نشانه گريد باي گربودگيد
 از انتقال ةريزنج نيا. ميا دهيرس گريدي دال بهي دال از نكهيا گو ،ميرس يم ها دال گريد با» زيتما«

                                                            
1. Post-structuralism 
2. differential 
3. iterability 
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 ممكنيي نهاي معنا به وصول و ابدي يم ادامه ابد تا و است، انيپا يب گر،يد دال به دال هر
 به ،)يدال (يا واژهي معنا افتني يبرا كه ديريبگ نظر در راي زمان ذهن به بيتقري برا. ستين

 ا يواژه از متشكل خود شده، نوشته واژه آن مقابل در كه يفيتعر. ميكن يم مراجعه نامه واژه
 ،دهند يم ارجاع) گريدي ها دال با زيتما(ي گريدي معنا به و هستند دال خود كه است ييها واژه
 1يياستعال مدلول ك يابيغ را، داللتي ريناپذ انيپا ليدل دايدر. ابدي يم ادامه ابد تاي باز نيا و
 مركز، ك يوجود فرض بهي متك ساختار، ةديا از ها برداشت ةمه دايدر باور به. داند يم

 درون در عناصري باز امكان مركز،. اند بوده ،رديگ يم سرچشمه آن از معنا كهي انيبن ا يخاستگاه
 دهد يم انيپا و كند مي محدود راي باز نيا زين خود حال نيع در اما ،آورد يم فراهم را ساختار

)Derrida, 1978: 352(. از را خود ظاهراً: كند يم عمليي استعال مدلول ك يعنوان به كزمر 
 اما. كند يمي معرف ساختار انيبن ةمنزل به را خود و ،كند ينم جدا) معناهاي باز (ساختار
 مراجعه با مثالي برا. است گريديي جا در كه ميشو يم متوجه ميگرد يم آن دنبال هب كه يهنگام

 در ميتوان ينم كه ميبر يمي پ ،كند يمي باز متن كي يبرا را مركز نقش كه» مؤلف «مفهوم به
 مؤلف، تين ست؟يچ مؤلف از منظور كه ستين مشخص همچنان. ميبمان متوقف مدلول نيا
ي ها مدلول گريد مانند زين مؤلف ؟يوي فرهنگ و خيتار يها نهيزم ،يوي عاطفي ازهاين

 :Allen, 2003( شود بدل گريدي ها مدلولي براي دال به كه ابدي يم معناي هنگام تنها ،يياستعال

 وي مركز مدلول آن در كهي نظام ؛شود يمل يتبد گفتمان به زيچ همه مركز، ابيغ با .)69
 ك يابيغ«: ندارد وجود زهايتما ازي نظام از رونيب مطلق حضور صورت هب گاه چيه ،يياستعال
   .)Derrida, 1978: 354( »دهد يم گسترش تينها يب تا را داللتي باز ة دامنيي استعال مدلول

ي تيماهي دارا زيچ چيه است؛2 انگارانه نام ا يباورانه ضدذاتي كرديرو ،ييپساساختارگرا
 چيه زهايچ اساس نيا بر. است زبان ةبرساخت زيچ همه ،نيست ريتغيال و ثابتيي معنا وي ذات
 تيهو از يا جنبه چيه. مينك فيتوص را آنها ميتوان يم صرفاً ما ندارند؛ي ريرناپذييتغ فيتعر
 ان،يپساساختارگرا باور نياي مبنا .)186 :1387شرت، ( ستين رييتغ بدون زمان طول در ها دهيپد
 ش،يخو ذات در جهان ه،چين منظر از .»است ريتفس هست، هرچه  «كه استي ا چهين حكم نيا
 يها چشم در معنا يمبنا: معنا فاقد و است چيه ،نگرد يم آن به كهي انداز چشم ازي جدا و

 كه ماستي ازهاين نيا «ست؟يچ اندازها چشم اساس و هيپا اما. اياش شتنيخو در نه ماست
ي تمنا ازي نوعي كشش هر. آنهاي ها» هيعل «و» له «و ما يها كشش ،كند يم ريتفس را جهان

 ةهم كه است آن طلب در كه دارد را شيخو انداز چشمي كشش هر است؛يي فرمانروا
 نيا واقع در .)392 :1389نيچه، ( »رنديبپذي هنجار همچون را آن كه كند وادار را گريد يها كشش

                                                            
1. Transcendental signified 
2. Anti-essentialist\Nominalist 
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 است رشد خواهان كهرا ي زيچ هر. كند يم نييتع را حدود و ريتفس كه است 1قدرت ةاراد
 كردني سروري برا ست ايا لهيوس خود ريتفس«. كند يم ريتفس خود ارزش بنابر ،)است زنده(
 وارونه را» قدرت «و» دانش «نيب ونديپ نجايا در چهين واقع در .)499 :1389نيچه، ( »يزيچ بر
 از نشيب ك يخلق بر كهيي آنجا تا ما آن؛ شرط شيپ نه است قدرت معلول شناخت: سازد يم

 :Spinks, 2003( ميشو يم شناخت واجد م،يدار قدرت گرانيد بر نشيب آن ليتحم و تيواقع

138(.  
 نظر در قدرت متن در ديبا كه دارند،ي التيتما زنده موجودات مامت« گفت توان يم نيبنابرا

. است وصول قابل گرانيد التيتما زدن كنار و حذف با تنها التيتما نيا چراكه شوند، گرفته
 ةجينت در تنها ،يانسان يها ارزش و باورها م،يمفاهي تمام كه معناست نيبد قدرت، ةاراد

ي باق پنهان سركوب، تيواقع نيا خود و ،شوند يم محقق نيگزيجا احتماالت ريسا سركوب
 انيمي نبرد از كه هستند ييها تيروا ،»قتيحق« و »معرفت« انواعي تمام جه،ينت در. ماند يم
 ديتأك چه،يني باور انداز چشم كه است ليدل نيهم به. اند آمده رونيب سربلند متقابل، يها دهيا
 ،)Robinson, 1999: 77( »ها تيواقع نه و دارند وجود هشيهم كه هستند »رهايتفس« تنها كه كند يم
  .ابدي يمي خاص گاهيجا پساساختارگرا يها پژوهش در» قدرت «مفهوم كه است بيترت نيبد

  
  گفتمان .5

يي پساساختارگرا در آنچه. است انهيپساساختارگرا يها شهياند دري محور ميمفاه از گفتمان
 گفتمان متكثر و اليس ،يجزئ مفهوم ،گردد يم شهياند ثابت و خشكي ها»ساختار «نيگزيجا

ي ساختاري دارا كه داند يم ها تفاوت از موجود شيپ ازي نظام ةمثاب به را زبان سوسور،. است
 آنها به و كند يم مشخص زبان در را ها نشانه گاهيجاي كل ساختار نيهم و است مند نظام وي كل

 ةمثاب به» گفتمان «بر ،يقطع وي كلي ختارسا ةمثاب به زباني جا هب دايدر. بخشد يم معنا
 زبان نظام مقابل در ها گفتمان .كند يم ديتأك متن ا ينوشتار گفتار، از يرقطعيغي ساختار شبه

 از ما ةتجرب و شوند يم جاديا ها تفاوتي باز ةجينت در كه هستند ناكامل ييها نظام ،)النگ(
ي درنگ نجايا در .)Howarth, 2000: 42( ندده يم سامان و كنند يمي گر يانجيم را خارج جهان
 گفتمان ةينظر منظور، نياي برا. استي ضرور پژوهش شبرديپي برا گفتمان، مفهوم بر كوتاه

  . است شده انتخاب ،است تر انهيپساساختارگرا گفتمان اتينظر ريسا از كه موف و الكالئو
 قلمرو ك يدرون معنا 2تيتثب از است عبارت» گفتمان «موف، و الكالئو ةينظر ةيپا بر
 تيتثب گفتمان ك يدر آنكه از پيش كلمات و ها نشانه .Laclau & Mouffe, 2001: 105)( خاص

                                                            
1. Will to power 
2. fixation 



  
 1401، تابستان 2، شمارة 52، دورة  خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه                                       290 

 آن در شانيمعنا و شدند گفتمان ك يگرفتار نكهيا از پس اما. شوند يم دهينام 1»عنصر «،شوند
ي مبان هب گفتمان ةينظر كه شود توجه. شوند يم دهينام 2»برهه «شد، تيتثب گفتمان

 كه است ييها تفاوت همان هينظر نيا در معنا از منظور رو ازاين است؛ وفادار انهيگرارپساساختا
 خاص، ساختار ك يدر ها نشانه كردن تيتثب با گفتمان واقع در. دارند ها نشانه ريسا با ها نشانه
  . كند يم تيتثب گر،يكد يبا تقابل در را ها نشانه

 برهه ك يعنوان به ها نشانه ريسا با اش رابطه قيطر از نشانه هر نآ در كه استي تيكل گفتمان
 كه ممكني معان گريدي تمام 3طرد قيطر از گفتمان، ك يدر معنا تيتثب نيا. است شده تيتثب
 آن در كهي ممكن يها راه گريدي تمامي عن ي؛رديگ يم انجام باشد، داشته توانست يم نشانه كي

 فروكاستني نوع گفتمان كي نيبنابرا. شود مرتبط ها انهنش گريد با توانسته يم نشانه
 در ،كند يم طرد نشانه كي يمعنا تيتثبي برا گفتمان كهي گريد يها امكان ةهم. هاست امكان
 استي مخزني گفتمان ةعرص .شود يم دهينام 4»يگفتمان ةعرص «موف، و الكالئو گفتمان ةينظر
 گريد در نشانه هر كهي ا يمعان تمام ؛6يبند مفصل قيطر از دشدهيتول ي5معنا مازادي برا

 طرد ،ييمعنا وحدت ك يجادياي برا خاص گفتمان ك يتوسط اما داشته، ا يدارد، ها گفتمان
 گفتمان از خارجي زيچ هري گفتمان ةعرص. )Jorgensen & J.Phillips, 2002: 27( است شده

 خود كه طور آن را بدن يمعنا ،يپزشك گفتمان نمونهي برا. كند يم طرد گفتمان آنچه هر است،
 ،دهند يم بدن به حوزه نيا به مربوط يها گفتمان ريسا كهي معان ريسا طرد قيطر از ،پسندد يم

 آنچه با ارتباط در همواره گفتمان نيبنابرا. كند يم تيتثب ،يسوزن طب اي يدرمان يانرژ مانند
 معرض در همواره گفتمان علت، نيهم به قاًيدق. شود يم جاديا ،)يگفتمان ةعرص (كند يم طرد

 اش ييمعناي كپارچگ يكه است خطر نيا معرض در همواره گفتمان. است خود از خارج هجوم
 د؛يآور اد يبه را» عنصر «مفهوم. شود مختل ،ها نشانهي معنا تيتثب يها روش ريسا توسط

 بالقوهي معاني دارا كه يا نشانه است؛ نشده تيتثب هنوز شيمعنا كه است يا نشانه» عنصر«
ي بند صورت ميتوان يم عنصر، مفهوم از يريگ بهره با .)ست7چندمعناي عبارت به (است چندگانه

 از ها برهه به عناصر ليتبدي برا استي تالش گفتمان: ميده دست به گفتمان مفهوم ازي ديجد
 :Jorgensen & J.Phillips, 2002( شده تيتثب كامالًي معنا ك يبه آنهايي چندمعنا فروكاست قيطر

يي معنا نوسانات در موقت توقف ك يبست، ك يگفتمان موف، و الكالئو ريتعب به واقع در. )28

                                                            
1. element 
2. moment 
3. exclusion 
4. The field of discursivity 
5. Surplus meaning 
6. articulation 
7. polysemic 
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 وي شگيهم وي قطع گاه چيه برهه، به عنصر ليتبد نيا بست، نيا. كند يم جاديا نشانه كي
 نتواند گريد كه كند تيتثبي ا گونه به را نشانه ك يتواند ينم گاه چيه گفتمان ك يست؛ينيي نها

 Jorgensen( شود فيتضع و شده دهيكش چالش به ها گفتمان ريسا در موجوديي چندمعنا توسط

& J.Phillips, 2002(. 

 تا كه كند ينم رمقر گونه نيا اما ،كند يم تيتثب خاص روش ك يبه را معنا گفتمان نيبنابرا
 صورت هب گاه چيه كه دنا يناتمامي ساختارها ها گفتمان. شود تيتثب بيترت نيهم به معنا ابد

 ساختار نيا نكهيا سر بر 1كشمكشي برايي فضا همواره جهينت در. شوند ينمي ساختاربند كامل
 يها نشانه به ستيبا يم معنا چگونه و ابد يغلبه ديبا يم گفتمان كدام باشد، ديبا يم چگونه
 بر پيوسته ها تمانگف. )Jorgensen & J.Phillips, 2002: 29( دارد وجود شود، داده نسبت خاص

ي براي متفاوت يها راه كنند يم تالش و هستند كشمكش در جامعهي سازمانده ةنحو سر
 با گاه اما .ندكن حذف و طرد را نيگزيجا يها راه و دهند ارائهي اجتماعي سازمانده
 محتمل وي تصادف كه اند شده تيتثب سخت و سفت آنچنان كه ميشو يم مواجهيي ها گفتمان
 در. شوند يم دهينامي نيع يها گفتمان ،ها گفتمان نيا. است شده سپردهي فراموش به اآنه بودن
 3شده نينش ته گفتمان ك يهاست؛ كشمكش وي اسيسي ندهايفراي خيتار امديپ 2تينيع واقع
ي مرز رسد، يم نظر بهي عيرطبيغ آنچه وي عيطب آنچه نيب ا ياست،يس و تينيع نيب مرز .است

 و شود استيسي باز وارد نشست، تهي گفتمان است ممكن لحظه هر و استي خيتار و اليس
 ).Jorgensen & J.Phillips, 2002: 36( رديگ قرار پرسش و ديترد مورد ديجدي ها يبند مفصل در

. برسند نظر به بالمنازع نسبتاً وي عيطب خاص،يي ها گفتمان خ،يتار از ييها برهه در است ممكن
 مستقر كامل طور هب گاه چيه شده يعيطبي ها گفتمان اما. است نيهم قاًيدق هم تينيعي معنا
 ك يكه يزمان. هستند انحالل وي واساز ها، گفتمان ريسا هجوم معرض در همواره و شوند ينم

ي ها گفتمان. گفت سخن 4يهژمون تيوضع از توان يم ،شود يم غالب ها گفتمان ريسا بر گفتمان
  .گذارند يم شينما بهي عيطب وي نيعي ها گفتمان ةمثاب به را خود كيهژمون
  

 پساساختارگراي نگاه قضاوت؛ كار  .6

 ،يزبان يها نشانه كه شوند يمي منته جهينت نيا به ،تيمتن و زبان ةدربار ساساختارگراپ يها دهيا
 فاقد ،گريد عبارت به ؛شوند ينمي منته متن از رونيبيي نها وي قطع مدلول ك يبه گاه چيه

 ديپدرا ي ديجدي معان د،يجد يها بافت به ها نشانه و ها متن ورود. اند صمنصو وي قطعي معنا

                                                            
1. struggle 
2. objectivity 
3. sedimented 
4. hegemony 
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. )Balkin, 2010 :363( آنهاست مشابهي جهت از و متفاوت نيشيپي معان باي جهت از كه آورد يم
) نگارش (متن در نشانه ك يبردن كار به زمان در هم د،يجد يها بافت به ها نشانه ورود نيا

 هر. متفاوت ي)ها گفتمان(= ها بافت ةيسا در نشانه ك يخوانش زمان در هم و ،شود يم محقق
 ه،ياول متن كه شود يم بدلي چارچوب ازي بخش به خود كهي متن ،نديآفر يم يا تازه متن خوانش،

 را ها بافت. است ديجد بافت ك يخوانش هر .)72 :1397 ادگار،( شود يم ريتفس آن چارچوب در
 فراز بري شمار يب ةبالقو يها بافت همواره. كرد قلمداد ثابت و منسجميي ساختارها دينبا

 خود. كنند تيتثب راي زبان يها نشانهي معنا كنند يم تالش و اند در گردشي زبان يها نشانه
 دارند قرار ريتفس معرض در و اند شده ساخته) يرزبانيغ اي(ي زبان يها نشانه از زين ها بافت

)Belsey, 2002: 46( .  
ي معنا و رنديگ يم قراري متفاوتي ها يبند صورت و ها تيوضع در پيوستهي زباني ها دال

 قانون 44 اصل كه است بار نينخست ديكن تصور مثال براي. كنند يم متبادر ذهن به راي ديجد
 ات را جمله. دينداري اطالع آني محتوا از و ديخوان يم را رانياي اسالمي جمهوري اساس
 سه ةيپا بري اسالمي جمهوري اقتصاد نظام«: رنديگ يم شما از را ابكت و ديخوان يم جا نيبد

ي معنا كه است آشكار ست؟يچ» يدولت«ي معنا پرسم يم شما از اكنون» ...ي دولت: بخش
 آغاز، در. ديآ يم جمله ةادام در كه گرفت خواهد شكلي گريد بخش دو با تقابل در» يدولت«
 ما ذهن دري خصوص/يدولت تقابل كه نيهم. باشد تقابل در» يخصوص «با تواند يم» يدولت«

 افت،يدر توان يم راي خصوص/يدولت تقابل ،يبار. شود يم دگرگون» يدولت«ي معنا رد،يبگ شكل
 بخش «ازي قيدقي معنا نشود، آشكار ما بر تقابل وي بند ميتقس نيا سوم شق كه يزمان تا اما
: ميكن يم دنبال را قانون متن كنونا. رديگ ينم شكل ما ذهن در» يخصوص بخش «و» يدولت

» يخصوص«. »...ي خصوص وي تعاون ،يدولت بخش سه ةيپا بري اسالمي جمهوري اقتصاد نظام«
 ييمعنا تقابل ،»يتعاون «كنار در اما ،كرد يم متبادر ذهن به راي خاصي معنا» يدولت «با تقابل در
 نباشد،ي دولت كه ستين عنام نيا به صرفاً ،يخصوص بخش پس نيا از: سازد يم راي ديجد
 كه شود يم آشكار ساده، آزمون نيا در. نباشد» يتعاون «وي دولت كه است هم معنا نيا به بلكه
  . هاست نشانه ريسا با نشانه آن يها تقابل و زهايتما ازي ناش) نشانه (واژه هريي معنا ةنيگنج

 وي خصوص ،يدولت ةواژ سه زاي قطع و ثابتي معنا به جمله نيا دنيرس انيپا به با ايآ اما
 زباني باز اما است، دهيرس انيپا به جمله هرچند. استي منف پاسخ ؟ميا افتهي دستي تعاون

 در راي ديجد يها تقابل و اندازد يمدر نو يها طرح وستهيپي باز نيا و دارد ادامه همچنان
 ها متن و ها نشانه. دشو ينمي منته متن ك يو جمله ك يبه ها دالي باز. دهد يم قرار ما مقابل

 دگرگون آنها با واكنش در وستهيپ و اند گشوده گريد يها متن و ها نشانهي سو به همواره
 قانون بيتصو از پس سال چند رديبگ نظر در. ستيني انيپا را واكنش و كنش نيا و شوند يم
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 به راي ونتعا/يخصوص/يعموم ةگان سه تقابل كه كند يم خلق ي راگريد متن قانونگذار ،ياساس
» يردولتيغي عمومي نهادها و مؤسسات «ازي عموم محاسبات قانون 3 ةماد در :طلبد يم چالش
 44 اصل در مندرج يها تقابلي حقوق اتيادب اتمسفر به متن نيا ورود. آورد يم انيم به سخن

ي معمو«: ديافزا يمي قبل يها تقابل به يديجد تقابل ظاهراً متن نيا ؛كند يم شيتشو دچار را
 كينزدي دولت بخش به را آن كهي عموم خدمات انجام با وجود كهي بخشي عني. »يردولتيغ
 تقابل در را» يتعاون «و» يخصوص «،»يدولت «ديبا پس نيا از نيبنابرا. است» يردولتيغ «،كند يم
 همي قانون يها متن به منحصر و دارد ادامه همچنان ها تقابلي باز نيا. ديفهم» يعموم «با
 بخش كه رديبگ شكلي انتقادي گفتمان ،يستيژورنال اتيادب در ديريبگ نظر در. ستين
 راي قبل يها نشانه ةهم ستيبا يم اكنون. بداندي خصوصي بخش فيتضع موجب را» يخصولت«

 گاه چيهي زباني ها مدلول و ها دال نكهيا گو. ديفهم -يخصولت – ديجد ةنشان نيا با تقابل در
  .ديد نخواهند را آرامشي رو

 گوناگون يها بافت در تكرار بار هر با آنهاي معنا و اند يذاتي معنا فاقدي زباني ها دال اگر
 در است، ريتفس هست هرچه و ندارد وجودي ا نفسه يف امر چيه اگر كند، رييتغ است ممكن

. است متن بريي معنا ليتحم بلكه ،)قانونگذار (مؤلف تين كشف نه گريد ريتفس ت،يوضع نيا
      كنند يم ليتحم قانون بر را آن بلكه ،كنند ينم استخراج قانون از را پرونده حكم قضات

 موجود، يها گفتمان ريساي نف و طرد و گفتمان ك يدنيبرگز ريتفس .)146: 1395 تبار،يجعفر(
 آگاهانه اغلب انتخاب نيا. است قدرت خواستي نوعرو  ازاين است؛ ريتفس موضوع رامونيپ

 در. كند يم مشاركت آن در مفسر كه استيي ها گفتمان ا يگفتمان ازي ناش و ،رديگ ينم انجام
 گفتمان آن كهيي معنا كه است همدالنه آنچنان گفتمان ك يدر فرد ك يمشاركت مواقع ربيشت
 احتمال چيه و استي عيطب وي هيبد مفسر ذهن در ،دهد يم ارائه متن ا ينشانه كي يبرا

  .كند ينم تصور راي خالف
 ما فهم دري كيكپرني انقالب به است ممكن ،ها آموزه نيا به توجه ف،يتوص ساحت در
ي معنا دنبال هب 1متن با مواجهه دري قاض .)147: 1395 تبار،يجعفر( دشوي منته قضاوت كار به نسبت

 نيچن فاقد انهيگرارپساساختا يها فرض شيپ به بنا متن رايز ،ستين) نص (=متني ذات وي نيع
 »معنا ك يفقط« ليتحم متضمن رايز است، استبداد و خشونت اعمالي نوع ريتفس. تاسيي معنا
 آوردگاه وارد ناخواسته، ا يخواسته ،يمتن ا يواژه هر با مواجهه دري قاض. است واژه و متن به

 در ها گفتمان آن ازي ك يتينها در و شود يم واژه ا يمتن آن رامونيپ متخاصمي ها گفتمان

                                                            
 را براي انتقال ذهنياتش خلق كرده داند كه مؤلفي آن  متعارف، كه متن را صرفاً، محصولي ميةخالف نظريه بتوجه شود، . 1

ها و موضوعات فيزيكي و  د، و هم پديدههاي قانوني باش تواند احكام و گزاره متن هم ميانداز پساساختارگرا،  از چشم، است
 . طبيعي و اجتماعي
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 متوجهي قاض كه آنجا. شوند يم طرد ها گفتمان گريد تبع، هب و شود يم روزيپ ها هواژي معان تيتثب
 در كه است غالب گفتمان ك يچنگال رياس ،شود ينم ها واژه رامونيپي تخاصم نيچن
 ،دهد يم وعده ما به اما، ،ييپساساختارگرا. است كرده عمل موفق تينيعي ادعا وي ساز يعيطب
 كه ستين ،يبودگ نص بر ييادعا چيه ،يبودن يهيبد وي عيطبي عااد چيه ،يتينيعي ادعا چيه

 ها واژه ازي ثابت فيتعر چيه و ها دهيپد دري ذات چيه رايز ،نشود بحران و تزلزل دچاري روز
 را ها واژه و زهايچ ذات. دكن نيتضم رايي معنا وحدت و تيقطع ثبات، نيا كه ندارد وجود
 راي زيچ كارزار نيا در زين مؤلف تيني حت. زهايچ خود نه كند يم مشخص اجتماع و زبان
 با متناسب و گوناگون يها بافت در مؤلف،ي ذهن تين ازي جدا ها نشانه رايز ،كند ينم نييتع

 مؤلف و كنند يم متبادر ذهن به راي ديجدي معان ،ها نشانه ريسا با جادشدهيا يها تقابل
 به توجه منشأ .)99: 1395 ل،يرو( نداردي وندگش دگرگون نديفرا نيا بري نظارت چيه) قانونگذار(
 سخن هنگام به بالواسطه، نحو به سخن، ةنديگو يِآگاه نزد معنا» حضور «به باور ،لفؤم تين

. يواساز معرض در و است ديترد محلشدت  بهيي پساساختارگرا در كهي حضور. است گفتن
 سخن ،ميدار را گفتنش صدق آنچه ريغ و شتريب شهيهم گفتن، سخن هنگام ر،يناگز به ما
 دوباره و دوباره تكرار تيقابل اساساً ديبا است؛ ريتكرارپذ متن .)Abrams, 2005: 57( مييگو يم
 بار هر حال، همان در و) مؤلفش مرگ از پسي حت (باشد داشته خود در را يا نهيزم هر در
 . )115: 1395 ل،يرو( كتاي و خاصي نحو به

 
  متنگفتماني  افق گسترش  .7
 به دعوت شنهاديپ گمان يب. ميبر يم انيپا به انهيپساساختارگرا شنهاديپ ك يبا را نوشتار نيا
 تيقطعي ادعا با كه اندازه همان بهيي پساساختارگرا. ستين قانون ريتفس دري ديق يب

ي ها گفتمان نقش و موجودي ها گفتمان چنگال در اسارت بر اندازه همان به ،زديآو يدرم
 ديتأك د،يجد گفتار و گفتمان ك يآغازي دشوار و متفاوتي رهايتفس وبسرك در كيهژمون

 دري بندوبار يب جيترو و است شهرونداني آبرو و مال و جان ةعرص حقوق، ةعرص 1.كند يم
ي مقتضا. باشد قضاوت كار اتيمقتض قيعم شناخت عدم ازي ناش تواند يم فقط حوزه، نيا

 گونه چيه ةارائ نه و استي ديق يب جيترو نه تن،م با مواجهه دريي پساساختارگرا 2يزيتجو
 نگرفتني جد: است خوانش هنگام رتيبص چند به توجه صرفاً بلكه ،يريتفس منسجم ةينظر

  .متنگفتماني  افق گسترش و مراتب، سلسله و مرزها

                                                            
  1384 فوكو، :ك.ر نمونهي برا. 1

2. prescriptive 
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 ديترد و) يبودگ نص (تينيعي ادعا هرگونه برابر در مقاومت نوشتار، نيا شنهاديپي عبارت به
يي جاها در حداقل مستقر، و شده انگاشتهي هيبد دانش هر و» يعيطب «ظاهر به تيوضع ره در

 ست،يني متن چيه يذات ةصيخص 1يبودگ نص. كند يم اقتضا عدالت ا يزمانه طيشرا كه است
 قابليي ادعا هر. است شده داده نسبتي متن به» ادعا «برحسب كهي عارض استي وصف بلكه
 ميدان يم ظاهر ا ينص ،ييمعنا در راي لفظ كه است ريتفس از پس تنها. است ابطال و ديترد

 خود) اجمال و ابهام تا يبودگ نص از (متن داللت ةدرج نييتع ن،يبنابرا .)149 :1388 تبار،يجعفر(
 تناقض متضمن خود درون در ،يمتن به نسبت ريتفس به ازين عدمي ادعا و است ريتفسي نوع

  .است
ي مراتب هلسلس بري مبتني متن هر ست؛ين دشوار چنداني عمل حاظل به شنهاديپ نياي اجرا
 است متن بر حاكم مراتبِ سلسله دري موقت 2»يوارونگ «ك ي،فتديب اتفاق است قرار آنچه است؛

)Balkin, 1987: 746(. در زمينة شده سركوب و مغلوبي ها گفتمان كند تالشي قاض استي كاف 
 و استي تصادف همواره ها گزاره و زهايچ از ما فهم هك است نيا نه مگر. بشنود هم را متن
 عمل و شهياند  ممكن حاالت ةدامن ها متن كردن قلمداد نص باشد؟ي گريد ةگون به توانسته يم
 & Jorgensen( كند فراهم ها نهيگز ريساي براي مجال تواند يم آن كردن برمال و كند يم محدود را

J.Phillips, 2002: 186( .را متن مرجوح و مغلوب وجه موقت طور هب استي كاف نظورم نياي برا 
 هم به را متن در مستتر مراتب سلسله و گانيپا گريد عبارت به و ميبنشان غالب وجهي جا هب
 كه است منظور نيبد بلكه ،ستين ديجد مراتب سلسله ك يجاديا منظور بهي دگرگون نيا. ميزيبر

 مراتب سلسلهي ساز وارونه با. افتد يمي اتفاق چه ،دشو وارونه متعارفمان فهم اگر ميكني بررس
ي ديجد امكانات و )Balkin,1987: ibid( شود يم حاصلي ديجد يها رتيبص متن بر حاكم

 ديتق و يبودگ نص به اعتقاد كهي تيمحدود رد با )Culler, 1982: 179( شود يم گشوده رييتغي برا
 خود وكنيم  آزاد را متن تكثر كه ديآ يم ديپد امكان نيا ،كند يم ليتحم متن بر مؤلف تين به
 را آن دايدر كه استي اتفاق از يا گونه ن،يا. )Belsey, 2002: 46( ميبپرداز معنا ديتول به

 آن در كه ها دال از ست ايا رهيزنج دا،يدر منظر از متن. نامد يم) يواساز(= 3يشكن شالوده
ي باز اثر در كه اند ييها جلوه و شواهد متنفراي ايدن ك يبه ارجاع زين و معناي ظاهر تيقطع
 هم در متن ةشالود تر قيدق خوانش ك يبا و شود يم جاديا متن درون متعارضي روهاين ريمتغ
 دگاهيد از. )Abrams, 2005: 250( شود يم پراكنده متفاوت يها داللت ازي تعداد به و زدير يم

 اند؛ يتصادف كيهژمون مداخالت هدد يم نشان كه استي عملي شكن شالوده موف و الكالئو

                                                            
 
1. reversal 
2. deconstruction 
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 كوشد يم نديفرا نيا. شوند بيترك گريكد يباي متفاوت شكل به» عناصر «بود ممكني عني
  . )Jorgensen & J.Phillips, 2002: 48( كندي واساز ،ميانگار يم» يهيبد «كه رايي ساختارها
 ونياصول نگاه در :است فقه اصول ةمنظوم دري انتقادي بازنگر ازمندين شنهاديپي اجرا
 اشعار ل،يتأو اجمال، ظهور، نص،: تر فيضع به تر يقو از. است قسم پنج بر معنا بر لفظ داللت

 لفظ داللت ظهور ؛رود ينم آن خالف احتمال كه استي داللت نص .)143- 144: 1388 تبار،يجعفر(
 است لفظ داللت اجمال دارد؛ وجود همي مرجوحي معنا كهي تيوضع در راجحي معنا بر است

 اشعار و است مرجوحي معنا بر لفظ داللت ليتأو مرجح؛ بدون وي مساو طور به معنا دو بر
 ونياصولي ادعا به بنا. ذهن از دور و فيضع اريبسي ا وهيش به معنا بر است لفظ داللت
 و شده طرد ها تيوضع ريسا از برخاستهي معنا هاست؛ متن غالب تيوضع ظهور، و يبودگ نص
 كالمي ظاهري معنا ندهيگو ميكرد شك كه جا هر است؛ ظهور با اصالت. شود ينم تهگرفي جد
 ،)144: 1388 تبار،يجعفر( كرد ظاهر بر حمل را او سخن ديبا گر،يديي معنا ا يكرده اراده را

 چيه ؛كند يم قلمداد» تينيع «معادل را يبودگ نص و انكار را نص وجود اما، ،ييپساساختارگرا
ي گفتمان نينش ته و است برساختهي تينيع هر باشد؛ داشته معنا ك يفقط شهيهم هك ستيني متن

 را اجمال تيوضع عوض، در ،يياختارگراسپسا. است كرده طرد را ها گفتمان ريسا كه غالب
 ،مختلفي معان بر آنها داللت و هستند مجمل نوعاً ها متن منظر، نيا از ؛دهد يم قرار اصل
 استيي معنا كه متن، الفاظ از برخاسته نه ،دارد وجودي جحمري عنام اگر و است هيالسو يعل
 خود در گر،يدي معنا بريي معنا حيترج ليدل اگر .است دهيبخش متن به قدرتمندي گفتمان كه
 هر پس ، استكرده ليتحم متن بر را خود كه استي قدرت مراجع در بلكه ست،ين متن

 هيحاش به و مرجوحي ها گفتمان فراخواندن با و دارد غالب يگفتمان در شهير ي»ظهور«
 قرار تزلزل و ديترد معرض در راي ظهور هر توان يم ،يباز به) مشعر و مؤول (= شده رانده
  .ديبگو سخن» يگريد «ميبگذار داد؛

 باشد، ادعاي قانونگذار ةاراد تسليم ستيبا يمف، قاضي و حقوقدان يبه تعر از آنجا كه بنا
تالش فكري مفسر قانون، با وصول به احساس . ان تفكر است برابر با پاييبودگ نص
دكتر شهيدي بر  ،يمدن قانون 230 ةماد با مواجهه در مثال،ي برا. شود يم، متوقف يبودگ نص

عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد مورد توافق  بهاين باور است كه دادگاه از تغيير مبلغي كه 
، موضوع را نيازمند تحليل حقوقي بيشتر »نص قانوني «و با توجه به وجودده ش منع ،واقع شده

 آشكار است با نص قلمداد شدن يك متن، تالش براي يافتن .)290: 1395شهيدي، ( ندانسته است
در مقابل، دكتر كاتوزيان، ضمن وفاداري به اعتقاد خود مبني . رسد يمهاي ديگر به پايان  حل راه

، در مواجهه با اين ماده، با هدف رعايت انصاف، ادعاي بر لزوم تسليم شدن در برابر نص قانون
حلي براي مواردي كه  راه كند يمو تالش دهد  ميتابد و تفكر را ادامه  برنمي را يبودگ نص
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 يبودگ نصبا مقاومت در برابر ادعاي .  فراهم كند،اجراي مكانيكي اين ماده مغاير انصاف است
حل خود در يكي از  راهايشان به بيان  .)685: 2، ج1393ان، كاتوزي( »شود يمابتكارها آغاز «است كه 
كاتوزيان، (پردازد عنوان شرط نتيجه مي به واقعي دادگستري، با قلمداد كردن اين شرط يها پرونده

 و افق زند يم قانون مدني را با گفتمان شرط نتيجه گره 230 ةماددر واقع ايشان . )685: 2، ج1393
: 2، ج1393كاتوزيان، (» زديگر يم]  قانونيبودگ نصادعاي [=ز بند قانون ا«متن را گسترش داده و 

685(. 

 اما ست،ين زيجا نص برابر در اجتهاد. ستين نص برابر در اجتهاد به دعوت ،شنهاديپ نيا
: 1388 تبار،يجعفر( ستين كدام و است نص عبارت كدام كه ديفهم ديبا اجتهاد با رامسئله  نيهم
 است نيا شنهاديپ. نشود اجرا قانون نص كه ستين نيا شنهاد،يپ موضوع، نيا هب اشعار با. )150
 نصي متن نكهيا نييتع در خود حق از ،يقانون متن هر يبودگ نصي ادعا در ديترد باي قاض
 دارد تيصالح موضوع به كننده يدگيرسي قاض جزي كس چهي راست هب. برد بهره ر،يخ ا ياست
 دارد را قدرت نياي مقام اگر «كند؟ قضاوت ريخ ا ياست نص قانون متن نكهيا خصوص در
 كه يزمان هم و است روشن متن كه يوقت هم تواند يم مقام نيهم دهد، ارائهي واقع ريتفس كه

 فقط شود، ريتفس دينبا است روشن كهي متن نكهيا. كند استفاده اقتدار نيا از است مبهم
   .)130- 131: 1390تروپه، ( ».كردن ريتفس قدرت كردن پنهاني برا ستيا لهيوس

 برابر در شهروندان ةهم ميتسل لزوم و قانونگذار ةلهج صراحت كه دانم يم كين سرانجام،
 مانند ،ياسيس وي حقوق ارزشمند و آشنا اصول اقتضائات از ،قانونگذار حيصر و آشكار ةاراد
 به اش ابقهس كه قانون تيحاكم اصل. استي دموكراس و قوا كيتفك قانون، تيحاكم اصل

ي اقتضا. ها انسان نه كند حكومت قانون ديبا شهروندان بر كه معناست نيبد ،گردد يبازم ارسطو
 آور الزام قضات و حاكمان و افراد نيقدرتمندتري حت همه،ي برا قانون كه است آن اصل نيا

 و اشدب شفاف و واضح آن زبان و باشد داشتهي همخوان آني معنا با ديبا قانوني اجرا و است،
 مشخص را هييقضا و مقننه ايقو ةفيوظ زين قوا كيتفك اصل .)156 :1395بيكس، ( شود اعالم رسماً
 نيب اختالف رفع مقام در را آن ديبا هييقضا ةقو و كند يم وضع قانون مقننه ةقو: است كرده

 نيتقن امر در مداخله وي قانونگذاري نوع قانونگذار قصد از قضاتي تخط. دكن اجرا شهروندان
 طور هب قضات كه آنجا از ،كند يم اقتضا زيني دموكراس اصل .)131: 3، ج1393كاتوزيان، ( است

 ديبا ستند،ين پاسخگو خود ماتيتصم به نسبتي اسيس نظر از ا ي،شوند ينم انتخاب كيدموكرات
 رااج را قانونگذار قصد جزي زيچ ندارند حق و بگذارند احترام مردم ندگانينما تين و قصد به

 برابر در ميتسل و نديستا يم را بودگي نص و صراحت اصول نيا ةهم .)209: 1390مارمور،(كنند 
 در طوركه همان اما. دانند يم مذاكره رقابليغ وي ضروري امر را قانونگذار منصوص ةاراد
 جهتي خنثي ابزار ةمثاب به» زبان از متعارف فهم «بري مبتن اصول نيا شد، گفته نوشتاري ابتدا
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 در رگذاريتأث و فعالي امر ةمثاب به زبان از پساساختارگرا فهم با اگر اما ند،قانونگذار تين انتقال
 و متن خصوص در پساساختارگراي ها انگاشت شيپ ريسا با نيهمچن و خارج، جهان از ما فهم

 اصول از استقبال و تر يانتقاد و شتريبي ورز شهياند و تالشي برا راه م،يشو همدل خوانش
 .شد خواهد هموار باشد، داشته نظر در هم را» زبان «مشخصات نيا كه دتريجدي حقوق

 
  جهينت 

 و تيمعصوم ،يزبان يها نشانه داللت نديفرا از خود خاص افتيدر بايي پساساختارگرا
 خوانش. كند يمل يتبد» لهئمس «ك يبهي قاضي برا را آن و ،ينف را زبان محضي ابزاربودگ

 طرد و معنا ك يانتخاب قيطر از خشونتي نوع اعمال متضمن موارههي قاض توسط قانون
 با و تابد يبرنمي سادگ به را متن يبودگ نصي ادعايي پساساختارگرا. است گريدي معناها
 باز» خوانش «استمرار ويي ايپوي برا را راه افته،ياستقرار و متعارف يها فهمي شكن شالوده

 .گذارد يم
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Abstract 
In common sense concepts, language is assumed to represent and report 
something that happened in the past independently of the language. An 
author uses language to communicate his intentions. Interpretation thus can 
be understood as an attempt to understand those intentions. According to the 
lawyers' formal understanding of the "language", the formal theory of law 
aims to "interpret" and "understand" the text of the laws, to discover the 
author's intention and will, and to introduce the criteria for the truth of our 
interpretation of the law according to the author's intention; however, the 
"reality" of the text is the very intention and meaning that the author 
intended and buried in the world of the text , and, the reader must "discover" 
and extract this intention. If the reader's interpretation "corresponds" to the 
reality of the text (the will of the legislator), this interpretation is "true" and 
"valid", otherwise it is "false". 

In the poststructuralist approach, however, language is not considered 
merely as a means of naming objects that existed in the past or events that 
occurred in the past. Rather, language is assumed to precede the existence of 
objects. That is, the understanding of objects would not be possible without 
language. The emphasis by post-structuralism on the constructive role of 
"language" is the basis for considering "discourse" as the source and 
repository of "meaning." Poststructuralists seek the meaning of words 
(signs) and texts not in the mind of the author, but in the discourses that 
revolve around the texts, each of which attempts to "impose" its desired 
meaning on the text. Poststructuralist discourse theory provides the legal 
scholar with a vocabulary (such as "central signifier," "articulation," 
"element," "moment," "objectivity," etc.) that can be used by the researcher 
provided, of course, that poststructuralist principles are adhered to. 
Poststructuralist ideas such as the constructive role of language and the 
uncertainty of meaning can help analyzing discourse conflicts in the 
geography of law around important legal concepts. 
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This study uses an analytic-descriptive method to argue that a 

poststructuralist understanding of language and discourse can bring new 
insights to legal methodology, in both descriptive and prescriptive senses. 
Descriptively, in this view, interpretation is not about uncovering an author's 
intentions, or giving the text a single meaning (e.g., one that has been 
established and authorized by a religious or political authority). In statutory 
interpretation, a judge chooses one of the competing interpretations of the 
text and rejects the alternatives. To ascribe meaning to a text is always to 
"reject" other meanings that other discourses attempt to ascribe to the text or 
sign. This "rejection," however, is not permanent. Rejected meanings are 
still in play and return to the text. Any dominant and "hegemonic" discourse 
can be toppled from the throne of power: The game of discourses and the 
attribution of meanings to words is not over. Prescriptively, this view resists 
textualism and the domination of explicit meaning. Rather, it expands the 
discursive horizon of the text by critiquing the principles of conventional 
understanding in the process of reading, thus paving the way for the 
continuation of the reading process. The Islamic jurisprudence puts the 
explicit meaning in the foreground, but because it is aware of the 
shortcomings and inadequacies of language and the scarcity of the clear text, 
it does not put all its eggs in one basket and also relies on the apparent 
meaning: The theory of primacy of the apparent meaning is the main 
principle of interpretation in Islamic jurisprudence, which, as claimed, relies 
on the the consensus of the wise people. Post-structuralism considers the 
apparent meaning of the text as a product of the dominant discourse and 
does not grant it any authority. It considers rejected discourses as important 
as the dominant and hegemonic discourse. The deconstructive approach of 
post-structuralism requires us to view with skepticism any claim to 
dominance and semantic certainty, such as the authority of explicit and 
apparent meaning. This approach gives discarded and marginalized 
discourses the opportunity to return to the game of meanings. Using a 
prescriptive approach, this study proposes to bring all discourses that have 
been rejected into play in the reading process and to expand the discursive 
horizon of the text: "Let the others speak." 
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