
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

فوکو آرای مبنای بر هملت نمایشنامه در گفتمان تحلیل  
 

 3، نورالدین یوسفی2، ژینو ابراهیمی 1الدن جواهری

 انشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراند .1

Ladanjavaheri0@gmail.com 

 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازی ،ارشد زبان شناسیدانشجوی کارشناسی  .2

zhinoebrahimi@gmail.com 

 

 

 چکیده 

اجتماعی،  فتبا به های مربوطرالیهزی دوره هر ادبیات که رو است این اوست؛ از باورهای نمای تمام آیینه و ملت آن تاریخ و فرهنگ عصاره ملتی هر ادبیات

 در اریج گفتمان تحلیل به فوکو دیدگاه از «یقتوحق دانش قدرت،» بین روابط بر تکیه با تا برآنند کند. نگارندگانمی واگویه را خود فرهنگی، و سیاسی

های رمزگشایی بهترین روش کی ازینگارندگان به باور  که اندشده رمزگذاری چنان اثر این در مذکور های مولفه. بپردازد اثر شکسپیر هملت نمایشنامه

اثر،  ینا مطالعه در که مشابه اتتحقیق برخالف که آنست تحقیق این تمایز وجه تحلیل گفتمان است.  داستان هایاصلی شخصیت کردن و  بازشناختن ماهیت

 نمونه ئهارا و گفتمان نظریه اصلی عناصر بازشناسی با تا است بوده آن بر سعی پژوهش این اند، در جسته انتقادی بهره روانشناسی و فلسفی، های رویکرد از

 با راهکار، این زا روشن تصویری کسب ضمن مخاطب تا گردد، معرفی تحلیل روش یک مثابه به فوکویی گفتمان تحلیل روش پژوهش، بر مبتنی های

 گفتمان لتحلی نظریه های مولفه معرفی و یادیبن نکات شرح به ابتدا تحقیق این در .شود آشنا جست نیز سود انتقادی گفتمان تحلیل از توانمی که هاییحیطه

 .گردندموشکافی می و تحلیل نمایشنامه هملت روایتی فضای در ها، مولفه این و سپس شده پرداخته فوکو منظر از انتقادی

 هملت ،فوکو قدرت و حقیقت، ، گفتمان تحلیلواژگان کلیدی: 

 

 

 

 قدمه م

. است حقیقت و دانش قدرت، دهماییگر محل و تالقی نقطه «گفتمان»وی  عقیده به.  است فوکو منظر از قدرت گفتمان بنیادی مولفه دو حقیقت و دانش

 به بسا چه که ابداعی است؛ اخیر دوران ابداع انسان دهد، می نشان آسانی به ما اندیشه 1شناسی دیرینه که چنان» :گوید می اشیاء نظم کتاب پایان در فوکو

. (1391زاده،  صالحی)است بوده «شناسی دیرینه» وعن یک دنبال به شناسی روش در حوزه . فوکو(Foucault, 1996) «شود می نزدیک خود دوران پایان

 گردند می آشکار یا پنهان گفتمان در که اشتغاالتی و ها درونمایه و ها بازنمایی تصورات، افکار، شرح برای تالش معنای به فوکو منظر از شناسی دیرینه

: چون موضوعاتی بررسی به فوکو شناسی، دیرینه حوزه در کنند. می پیروی اصیخ قواعد از که است، اعمالی مثابه به ها، گفتمان آن خود پی در بلکه .نیست

 شناسی دیرینه یا تاریخی تحلیل آغاز نقطه به گفتمان و زبان تبدیل شناسی، دیرینه اصل . بنابراینپردازدمی گفتمان های شیوه و ها گونه ها، اندیشه معرفت،

 است)خالقی، گفتمان گیریشکل قواعد و ها دانش کسب سرآغاز یافتن پی در شناسی دیرینه که آنست بیانگر فوکو . مطالعات(46:1382 کچوئیان،)است

 از ای مجموعه باید راستا این در. دهد می رخ تاریخی شناخت حوزه در که است درونی تحول اصول درک و شناخت شناسی دیرینه هدف .(264: 1382

 را وحدتی نظامی و استوارند پایه چهار بر روابط این. شوند توصیف ها گزاره میان روابط گردند و بررسی و کشف شناختی نظام هر بر حاکم گفتمانی قواعد

 هرگاه که ای گونه به. آنان نظری های بنیان وحدت .4 و آنها مفاهیم نظام . وحدت3موضوع،  بیان شیوه . وحدت2موضوع،  وحدت .1: دهند می تشکیل
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 می بوجود گفتمانی بندی صورت یک آن گاه باشد، آمده پدید ای ویژه نظام و همبستگی آنها نظری مبانی و مفاهیم ها، ارهگز بیان، شیوه موضوعات، میان

 . آید

 به زند. می پیوند قدرت با را آنها بسط و اجتماعی علوم پیدایش و پرداخته حقیقت و دانش قدرت، رابطه بررسی به 1شناسی تبار مفهوم از استفاده با فوکو

 باز را قدرت ارتباطات از خویش درک فوکو 1970 دهه اواخر در. شود می تولید نیز نوع خاصی از دانش شود، اعمال قدرت که کجا هر دیگر بارتع

 قدرتی دوم و است درک قابل آزادی حیطه در استراتژیک های بازی مثابه به که قدرتی نخست شود: می قائل قدرت از گونه دو میان تفاوتی و کرده تعریف

 اعمال عوامل کنترل تحت که کوشند می ایعده و کنند کنترل را دیگران رفتار که آنند بر ایعده قدرت از شکل این در. گیرد می شکل سلطه بافت در که

 برای ای ویژه جایگاه خود نظریه در وی .گزیندبرمی  را، مختاری خود یا و برخود قدرت اعمال مفهوم فوکو موضوع شدن روشن برای. نگیرند قرار قدرت

 این گویای آن است، کردن مال بر پی در شناسی تبار که رازی". داند می علم ضد را آن بلکه ندانسته علم مقام در را تبارشناسی  اما. است قائل شناسی تبار

 .)Coznery Hoy ،66:1380) "ندارد وجود کردن کشف برای اصیلی وحدت یا و ماهیت هیچ که، است مسئله

 قدرت و جامعه هدایت و آن کشف به قادر 2سوژه که دارد وجود مختلف جوامع هایدیدگاه و نگرش از مستقل جهانی، و کلی حقیقتی مدرن، اندیشه در"

نایی، دا نظام و حقیقت که است معتقد و دانسته معنا بی را قدرت روابط و جامعه از آن جدایی و حقیقت بودن خنثی فوکو. است آن به دستیابی جهت در

 و فردیت معنای به سوژه، نه و بوده انسان آزادی و فردیت کننده نفی تاریخی فرا و مطلق حقیقت که است آن بر وی. اند قدرت نظام از خاصی بندی صورت

 که بایست می گفتمان دام از فرد رهایی و سوژه نفی برای پس .(127-179: 1390 قادری،) "است مطلق حقیقت شده درونی شکل بودن، بلکه مختار

 که شد سبب متن، گفتمانی روابط به آن وتعمیم فردی روابط در حقیقت و دانش قدرت، روابط شناخت  به تمایل. کرد نابود را تاریخی فرا حقیقت اسطوره

برآنند  آنان همچنین .کنند بررسی را اهمولفه این نقش نمایشنامه، در جاری  گفتمان تحلیل با و پرداخته هملت نمایشنامه در روابط این واکاوی به نگارندگان

 .نمایند واکاوی نمایشنامه متنی روابط را، در دیدگاه این بکارگیری چگونگی و حقیقت سیالیت دیدگاه که

 

 گذری کوتاه بر روایت هملت 

ز یک ماه از درگذشت پادشاه دانمارک ( در کتاب خود ، تاریخ ادبیات انگلیس روایت نمایشنامه هملت را چنین خالصه می کند که، هنو1389ابجدیان )

یشان نگذشته، همسرش گرترود با برادر شوهر خود کالدیوس ازدواج می کند. هملت، شاهزاده جوان که از غم از دست دادن پدر سخت آزرده خاطر و پر

ه زعم وی مادر را به ناکاری کشانده، بیزار است. است؛ در رویارویی با این اتفاق در هم می شکند. او از بی وفایی مادر شگفت زده و از عموی خود که ب

در گوش او ریخته؛ به هالکت  3شبی، شبح پدر بر وی ظاهر شده و پرده از حقیقتی هولناک برمی دارد؛ که او نه با نیش مار بلکه از زهری که کالدیوس

ام شرافتمندانه باشد. هملت، بدگمان به گفته های شبح، در پی انتقام رسیده است. شبح خواهان انتقام است، به شرط آنکه به مادر هملت گزندی نرسد و انتق

براین باور است که هملت دیوانه شده است؛ پس در پی خوشنود کردن  5یوسن، او تظاهر به جنون می کند. پولو4است. مانند تمام تراژدی های سنکایی

،  به نزد وی می فرستد. اما هملت او را از خود میراند. هملت بازیگران دوره گردی را را که روزی هملت به او عشق می ورزیده 6پادشاه، دختر خویش افیلیا

ر نمایش، به دارد که در پیشگاه پادشاه به اجرای نمایش بپردازند. نمایش بر اساس داستانی است که وی از زبان شبح شنیده است. واکنش پادشاه در برابوامی

عنایت می کند. ملکه هملت را به اتاق خود می خواند تا با او به گفتگو بنشیند و پولونیوس در پشت پرده پنهان وی دانشی مبنی بر صدق گفتار شبح را 

تازد. ملکه و پولونیوس از بیم کمک می خواهند و هملت به گمان آنکه پادشاه در شود تا سخنان وی را بشنود. هملت مادر را سرزنش کرده و براو میمی

، پولونیوس را می کشد. پادشاه که دیوانگی هملت برایش محرز شده است، در پی فرستادن هملت به انگلستان و کشتن اوست. مرگ پشت پرده پنهان است

                                                           
1  genealogy 
2 subject 
3 Claudius 
4  senecan 
5 Polonius 
6 Ophelia 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

، برادر افیلیا، در پی انتقام مرگ پدر و خواهر خود برآمده و 1الیرتیسپدر، افیلیا را به دیوانگی می کشاند و سر انجام او خویش را در آب غرق می کند. 

زهر آلوده را به میم می گیرد تا هملت را بکشد. وی هملت را به مبارزه می طلبد. مبارزه در حضور پادشاه و ملکه انجام می شود. پادشاه جامی از شراب به تص

ن شمشیرهای آلوده به ند که هملت از خوردن آن سر باز می زند. جام آلوده به زهر را مادر هملت نوشیده و می میرد. در اثنای جنگ تکهملت تعارف می

پیش از مرگ، هملت را از حقیقت آگاه می سازد. هملت پادشاه را  الیرتیسزهر دست بدست شده و هر دو جنگجو با شمشیر زهر آگین زخمی می شوند. 

 می کشد و خود نیز جان می سپارد.  

 

 روش تحقیق 

 گرایش دو سازی روشن منظور به گفتمان تحلیل. آنست وجوه از یکی یا و آن فهم و انسان پیرامون جهان درباره گفتن سخن برای خاص ای شیوه گفتمان،

 گرایش. گیرد می صورت انتقادی و نقشگرا ساختارگرا، گفتمان سطح سه در خود که است شناسی زبان در گفتمان تحلیل گرایش، نخستین. رود می بکار

 نظری چارچوب از استفاده با که است این گرفته، قرار نگارندگان نظر مد پژوهش این در چهآن. است اجتماعی-سیاسی گفتمان زمینه در گفتمان تحلیل دوم،

 انجام رویکرد این از استفاده با که هاییتحلیل تمام مانند. است شده پرداخته هملت، نمایشنامه در جاری گفتمان تحلیل به 2(FDA)فوکویی گفتمان تحلیل

 پرداخته ادبی آثار در متنی درون گفتمان روابط تحلیل به جستار، این در. است گفتمان از پساساختارگرایان کدر چگونگی تحلیل، این اساس گیرند،می

 انگیزه تکوین و قدرت مبانی گیریشکل سبب هملت، گفتمان در آنچه. گیرندمی شکل هاپدیده این از نیز خود و اندروایتی ادبیات دهنده شکل که شده

 دانش قدرت، هایمولفه واکاوی که رسدمی بنظر چنین. است شده متقین و آشکار او بر پدر مرگ چگونگی دانش کسب با که است حقیقتی شود، می انتقام

 کسب از منتج آثار این در گفتمانی روند. باشد شکسپیر نمایشی -ادبی آثار دیگر در گفتمانی روابط تحلیل به تعمیم قابل تواندمی روایت، این در حقیقت و

 این به دستیابی که است بدیهی. است جامعه بر حکمرانی و تسلط برای آنان، سوی از شده گرفته کار به هایشیوه  و استبدادیون ماهیت از شناختی شیدان

 تمانیگف تحلیل هایروش  در حالیکه در. است ستمگران با مبارزه و انقالب بروز علت و شده داستان قهرمان گیریقدرت و حقیقت کشف سبب دانش

 بر تمرکز FDA رویکرد در گیرد، می صورت نحوی و معنایی هایمشخصه منظر از تنها متن تحلیل و شده استفاده متن در خرد تحلیل هایشیوه از دیگر،

 به کالن یلتحل روش به توسل با تحقیق، این در. است گفتمانی روابط در قدرت گیری شکل چگونگی تحلیل و دریافت برای منسجم، چارچوبی واکاوی

 هایمولفه به تعمیم قابل که متن ساختار در موجود معنایی الگوهای حدوث چگونگی اول،: ایمورزیده مبادرت آمد خواهند ادامه در که مواردی کشف

 قالب در که ادبی تونم در حقیقت و دانش قدرت، روابط گیریشکل چگونگی دوم، است؛ شده معنا و تولید آن در متن که هستند بافتی در موجود معنایی

 گفتمانی الگوی  شناخت و هاپژوهش در ابزاری عنوان به FDA رویکرد از گرفتن بهره چگونگی سوم، و گردند؛ می مطرح شکسپیر نمایشی های روایت

 »و «پنجم و سوم صحنه دوم، ،صحنه یکم صحنه– اول پرده» از گرفته بر که هملت نمایشنامه از بخش پنج سازی جدا با تحقیق این در. سازند می را 3ابژه که

 هملت شدن نایل سبب و است ابژه و سوژه خود که هملت پدر شبح نقش واکاوی به هستند «سوم  صحنه یکم، صحنه -سوم پرده» و «دوم صحنه -دوم پرده

 جنون شود، می پرداخته جنون موضوع به دیگر سوی از.  است شده پدر، مرگ انتقام گرفتن در وی سازیقدرتمند همچنین و پدر مرگ چگونگی کشف به

 راهکار نوعی هملت منظر از است، ناپذیر انکار حقیقتی دیگران نگاه از که آنچنان او جنون که چرا است، حقیقت سیالیت از نمودی هملت روایت در

 شود می اشاره نکته این به نهایت در. است رگردانس حقیقت توهم و حقیقت بین مرز در هملت دیوانگی حقیقت پس ؛.اوست تردید و ابهام رفع برای عقالنی

 و فیلسوف او بلکه بریزد خون دلیل بی و باشد انتقام تشنه تنها که نیست سنکایی قهرمان یک شکسپیر هاینمایشنامه قهرمانان دیگر مانند هملت که

 صحت در او تردید رفع از ناشی انتقام گرفتن برای وی ایینه تصمیم. دهدمی انجام سنکایی قهرمان یک های کنش جنس از هایی کنش است اندیشمندی

 این از و بوده فوکویی گفتمان تحلیل روش های مولفه به توجه با تحقیق برای شده یاد موارد انتخاب و بندی گروه که است ذکر به الزم. است شبح گفتار

 .دشو می مطرح نظری مبانی بعد قسمت در. شوند می بررسی ها مولفه این منظر
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 مبانی نظری

 زمینه های فکری فوکو 

، هگل شناس 1های ژان هیپولیتتفکرات فوکو از لحاظ روش شناختی، متاثر از ساختارگرایی، پدیدار شناسی و هرمنوتیک است. وی با حضور در کالس

و  4، با مارکسیست و با مطالعه آثار سوسور3یی آلتوسرو لو 2فرانسوی و مترجم پدیدار شناسی روح، با آرای هگل آشنا شد. همچنین بوسیله موریس مرلوپونتی

به رابطه میان قدرت و علم، در این خصوص تحلیل جامعه  7را شناخت. او همچنین ضمن پذیرش عالقه نیچه 6، فلسفه زبان و مکتب اگزیستانسیالیسم5سارتر

 شناختی دقیق تری را ارائه می دهد. 

 

 8پدیدار شناسی

انسان هم، موضوع شناسایی )ابژه( و هم فاعل شناسایی )سوژه( است. "ز جریانات فکری مورد پذیرش فوکو است. در این رویکرد، نگرش پدیدار شناسی، ا

ی که به تمامی موجودات از جمله کالبد خویشتن و نیز به فرهنگ و تاریخ معنا می بخشد؛ «من»وی در فعالیت های معنا بخشِ منِ استعالیی تحقیق می کند؛ 

(. فوکو در روش پدیدار 392: 1392)بشیریه ، "وی بر خالف روش پدیدار شناسی، به فعالیت معنابخشِ فاعل شناسایِی مختار و آزاد متوسل نمی شود.گرچه 

انسان جستجو  تاثیر پذیرفته است. از منظر هوسرل، حقایقِ به اصطالح علمی همه علوم را باید در فعالیت های آگاهانه 10و هایدگر 9شناسی از آرای هوسرل

است؛ و برای این کار، باید شیوه های گوناگون به مددآگاهی انسان و به واسطه ادراک و زبان، « زمینه یابی حقیقت در تجربه»کرد. مسئله اصلی هوسرل، 

هرمنوتیک می خواند. هرمنوتیک  این روش را 11هستی و زمانمی خواند. وی در کتاب خود « تعبیر»شناخته شوند. هایدگر این معنای نهفته در کردارها را 

برای فهم هر واقعیت اجتماعی، باید زبان "هایدگری،  منشا معنا را در متن کردارهای اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جست و جو می کند. وی بر این نکته که 

اقعیت های اجتماعی جزئی از زبان است. منظور از زبان در آن واقعیت را فهمید، تاکید می کند. به اعتقاد او زبان جزئی از واقعیت های اجتماعی است و یا و

 "(. جنبه افتراق فوکو و هایدگر در آنست که از منظر وی 38: 1375)بشیریه،  "هایی است که در جامعه وجود دارداینجا، مجموعه مفاهیم و هنجار

، بلکه آنچه ما با آن روبروییم، چیزی جز کثرتی از تعابیر نیست. معرفت هرمنوتیک حقیقت را آنچه تعبیر می کند، می بیند در حالیکه حقیقتی وجود ندارد

و دانش در نمایشگر حقیقت امور نیست؛ زیرا هیچ حقیقت ما قبل گفتمانی وجود ندارد. موفقیت هر گفتمان مرتبط با رابطه آن با شبکه قدرت است. قدرت 

حذف می کنند و هر گفتمان رژیم حقیقتی است که هویت، فردیت، ذهنیت و کردارها را معین همه جا اشکالی از حقیقت را تولید و اشکال دیگر را طرد و 

 (.143، :1378) بشیریه،  "می سازد

 

 روش تبار شناسانه 

سبب تداوم تاریخ های مهم اندیشه فوکو، اندیشه نیچه است. از دیدگاه تبار شناس هیچ ماهیت ثابت و قائده مند، بنیادین و متافیزیکی که یکی از خواستگاه

 1375هایی که در حوزه های مختلف معرفتی وجود دارند، قابل جستجو هستند ) بشیریه، شود، وجود ندارد. بلکه پیوسته شکاف ها، گسست ها، و جدایی
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رهای گوناگونی است. از منظر فوکو (. اندیشه نوعی رخداد است که هیچ گاه تکرار نمی شود. بلکه در بافت زمانی و مکانی که اتفاق می افتد؛ دارای تبا38:

 تاریخ نگار، تاریخ را از دیدگاه عالیق خویش می نویسد پس، تاریخِ حال حاضر است. 

 

  1اپیستمه 

ته وع دانسماپیستمه، مج ی رویم.ماپیستمه، آرایش های گفتمانی و روابط میان گفتمان های موجود در جامعه است که برای تحلیل یک جامعه به سراغ آن ها 

شکل می  نش های جدیدآن، دا های یک دوره نیست؛  بلکه مجموعه ای پیچیده، از روابط میان دانش تولید شده در یک دوره و قوانینی است؛ که از طریق

 گیرند. 

 

 گفتمان قدرت و فوکو 

ر اینکه هیچ ی شود و دیگحاصل م ه تغییرات تاریخیمقوله گفتمان از منظر فوکو بدین دلیل حائز اهمیت است که ارتباطات قدرت از دید عوامل تعیین کنند

وح در تمام سط د. قدرتکس نمی تواند از قدرت بگریزد و رد پای قدرت را نمی توان تنها در یک فرد، پادشاه، حکومت یا یک دیکتاتور جستجو کر

اثر و یا  د و هرگز بیل می کنر مکان خویش را به ما تحمیاجتماعی پخش و گسترده است. این بدان معناست که قدرت سیال و محلی است و در هر زمان و ه

 که به مثابه ائل است: ا. قدرتیفوکو شناخت خود از قدرت را باز تعریف می کند. وی تفاوتی میان دو گونه قدرت ق 1970متالشی نمی شود. در اواخر دهه 

تراتژیک امند. در بازی های اسط که مردمان به گونه معمول آن را قدرت می ن. موقعیت و شرایط تسل2بازی های استراتژیک میان آزادی ها درک می شود. 

قوله از مفهوم کو در این میند. فومیان آزادی ها برخی تالش می کنند که رفتار های دیگران را کنترل کنند و دیگران نیز می کوشند که تحت کنترل در نیا

پوش می ا دیگران سررتباط بوم رابطه ای است که برآزادی های استراتژیک افراد در برقراری احکومت بر خود یا خود مختاری بهره می گیرد. این مفه

 (.151: 1390گذارد )قادری، 

 

 نظریه حقیقت )گفتمان حقیقت(  

ن را از آن جهت ه باید آناکوند؛ بلها نباید از نگاه خوانندگان و نویسندگان آن نگریسته شگفتمان های حقیقت از دید فوکو هسته های قدرتند. این گفتمان

فی و ان با موشکاس می توپکه سازندگان روابط قدرتند، نگریست؛ وی بر آنست که  قدرت همواره از طریق رژیم حقیقت خود را به ما تحمیل می کند. 

ز آن دور ن به قدرت ازدیک شددر عین نآشنایی با مبانی آن، مقاومت و مبارزه را با قدرت در مسیری صحیح قرار داد. فوکو اندیشمندی است که همواره 

 می شود. 

 

 نظریه قدرت )گفتمان قدرت( 

از ابتدا گفتمان از نظر فوکو متشکل از تعدادی گزاره است که ظهور آنها مستلزم شرایطی خاص است. پس گفتمان یک تعریف ابدی و آرمانی نیست؛ بلکه 

های گوناگونند که معرفت را تعیین می کنند. پس جستجوی حقیقت ل گفتمان است و این نظاممند است. فوکو معتقد است که، حقیقت حاصتاریخی و نظام

ن است که بیرون از گفتمان کاری عبث و بیهوده است. در واقع فوکو با طرح مفهوم دیرینه شناسی، بر اصل گسست و علم متداوم تکیه می کند و در پی آ

معرفتی، قواعد حاکم بر آنها را بازیابی کند. فوکو می  –سد و با گردآوری عناصر همسوی یک نظام زبانی درونه های مختلف و متمایز را در تاریخ بشنا

گذار را به منزله بنیان گفتمان مطرح ها، یک سوژه بنیانهای انسانی را از دایره گفتمان حذف کند چرا که وی معتقد است این گونه گزارشکوشد تا گزارش

ن سوژه ای وجود ندارد.  فوکو می کوشد تا یک منشا یا علت واقعی را برای گفتمان بیابد که البته پیچیدگی های گفتمان مانع از آن می کنند در حالیکه چنی

گسترش  است که این منشا را به حوزه های مادی همچون مارکسیسم  منتسب دانست. نکته دیگری که فوکو در صدد بسط آن برآمده و در دیرینه شناسی به
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های  گفتمانی پراکنده اند، لذا منسجم و واضح نیستند. همچنین فوکو با تبیین قواعد هدایت بادرت می ورزد؛ نقد نظریاتی است که در صورت بندیآن م

فوکو با  های سخن و مفاهیم یک گفتمان ساختمند را بررسی می کند.کننده، اقدام به تولید گزاره های گفتمانی کرده و چگونگی صورت بندی اشیا شیوه

س گفتمان ها اشاره به فرآیند های تولید گفتمان، مدعی ست که در طی فرآیند تولید، برخی از این گفتمان ها سرکوب و برخی دیگر پذیرفته خواهند شد. پ

لط بر درست، ترجیح داده های غدر این روند به مستدل و نامستدل، درست و نادرست تقسیم می شوند؛ و در طی فرآیند اراده معطوف به حقیقت، گفتمان

اسی، درگیر فرآیند خواهند شد. فوکو با استناد به مفهوم تبار شناسی، با استفاده از رابطه قدرت، به بررسی دانش و حقیقت می پردازد، که به زعم وی تبارشن

ان های مسلط را بسط دهد)همان(. به اعتقاد هاست و می کوشد تا خصلت گفتمها و نهادها، هویتگیری گفتمانشناخت مرکزیت قدرت و سلطه در شکل

ا روابط قدرت فوکو،  قدرت منحصر به نهاد های سیاسی نبوده و در تمام جامعه جاری است و مستقیما نقش مولد را بر عهده دارد. به نظر وی دانش عمیقا ب

ها نیست، بلکه چهارچوب آنهاست که بی شکل از عبارات و گزارهدر آمیخته و همپای پیشرفت در اعمال قدرت پیش می رود. منظور فوکو از گفتمان، توده 

ر یک دیرینه شناسی نظم و قانون پراکنده در آنها را کشف می کند. واحد تحلیل برای فوکو، گزاره است و گزاره، مجموعه ای از عالیمی است که د

وضعیت درون عمل یا نهاد های اجتماعی نشات می گیرد. در واقع گزاره  گفتمان دارای معناست. گزاره همچون یک ابژه شکل مادی دارد ولی هویت آن از

سیری تسلسلی را ها، در حوزه مادی گزاره هایی عمل می کنند که، روابط میان آنان، اجازه می دهد که یکدیگر را تعقیب کرده و به ایفای نقش بپردازند؛ و 

و برحسب بافتی که در آن جاری می شود و شیوه استفاده از آن در نوسان است. پس گفتمان،  دنبال کنند. به زعم وی ماهیت گزاره و حکم آن نسبی بوده

ود پیوند محصول عوامل تصادفی مختلف است و مانند یک سیستم باز به عناصر موجود در گفتمان های دیگر متصل شده و به شبکه ای از معانی منحصر به خ

عی و ریشه آن را در قدرت می داند. نهایت آنکه زبان و جهان، هر دو در تعامل با یکدیگرند و هرگاه یکی می خورد. فوکو گفتمان را دارای بافت اجتما

 جامعه است، برای درک فرآیندهای جامعه باید زبان را شناخت. لآتغییر کند، دیگری نیز تغییر خواهد کرد. پس از آنجا که زبان ابزار ایده

  

 پیشینه پژوهش 

ر را به شرح زیر یلیام شکسپیاثر و هملت ی و مطالعه منابع قابل دسترسی توانسته اند که تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی نمایشنامهنگارندگان با بررس

 شناسایی کنند. 

های ترین گویندگان در گفتمانو دیگر هم تباران آنان پرداخته و از ایشان، در زمره پرجاذبه 1اتللو و هملتمک دونالد، درمقاله خود، به بررسی زبان متفاوت 

ر آثار شکسپیر نمایشی یاد کرده است. سپس با ذکر این نکته که تالش وی بر آن است تا به واکاوی و تحلیل منبع این اقتدار زبانی بپردازد؛ به جستاری د

می دارد که، آنچه امروزه تحت عنوان تراژدی  (. وارن با توضیح آنکه آثار شکپیر دارای ثبات الزم نیستند؛ اذعان(MacDonald, 2002پرداخته است

و آثاری که اخیرا منتشر  های شکسپیر در اختیار ماست، نمونه های چاپ شده از آثاری است که صحت  واقعی بودن منشا  آنان،  مورد شک و تردید است

(. وی این موضوع را بهانه ای برای Warren, 2002ود آورده اند)شده اند نیز، در سایه دانش ما از ادبیات، فرضیه های جدید و تحلیل های متفاوتی را بوج

رداخته و سعی در کشف بازنگری نخستین آثار منتشر شده از شکسپیر قرار داده و به مطالعه آنان  از منظر زبان بکار رفته در آثار متقدم و نمونه های متاخر، پ

ای، با شرح پیشینه مذهبی شکسپیر، مدعی است که این پیشینه مذهبی بر آثار وی تاثیر ، درمقالهصحت آثار مذبور را، هدف از این تحقیق می داند. داهل

در شخصیت گذار بوده است. در ادامه نویسنده به کشف زمینه های تناقض با مذهب پروتستان در آثار شکسپیر پرداخته و بارزترین نمونه این تناقض را 

یشنامه هملت، متنی مرموز و وهم آلود و ملهم از جنبش پروتستان است؛ که عقاید مرتبط با این جنبش را مورد هملت شناسایی می کند. به زعم وی نما

(. هات وی، در مقاله خود به  ذکر این نکته می پردازد، که زندگی شکسپیر آن چنانکه در تراژدی های وی نیز Diehel, 2002پرسش قرار می دهد)

های وی همگی از تبار شاهانند که مولفه قدرت در زندگانی های نمایشنامهیر سیاست و قدرت جدا نبوده است. شخصیتگاه از تاثمنعکس شده است، هیچ

ننده روند آنان همواره نقشی کلیدی را ایفا کرده است. محوریت قدرت و پیامد های آن، در آثار شکسپیر همواره مولفه ای مرکزی بوده است که تعیین ک

مگنوسون، در مقاله ای  .(Hattaway, 2002)وی، محسوب می شود. شخصیت های آثار وی یا عامالن قدرت و یا قربانیان آنندهای روایی تراژدی
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شمارد. وی با آلود را از خصوصیات اصلی زبان تراژدی برمیموییدن پر شور را از ژانر های بنیادین و متداول در تراژدی محسوب کرده و سخنان حزن

این شیوه زبانی درمکالمات شخصیت های تراژدی را بررسی کرده  و این گونِه زبانی را در نمایشنامه هملت و دیگر نمایشنامه های شکسپیر نگرشی گفتمانی، 

 واکاوی محور که دارد می اذعان و پرداخته فوکو منظر از گفتمان مفهوم تشریح به خویش، مقاله در (. هوک،Magnusson, 2016واکاوی می کند)

  فوکو نگاه از گفتمان دستور ای سازه هسته توضیح به کلی، طرح یک در وی. است گرفته شکل تاریخ و ماده دانش، موضوع سه مبنای بر وی تحقیق

 عملکرد درک را خود پژوهش اهمیت اش، مقاله در تادروس،(. Hook, 2007)است داده توضیح را، وی انتقادی گفتمان روش مرحله چهار در و پرداخته

 باشد؛ قانون نمود و نظم کننده توصیف آنکه از پیش قضا و حقوق اصطالح که است معتقد وی. دارد می اعالم فوکو نظری مبانی به جستن توسل با ،قانون

 شناسی نهدیری  نظریه و است قانون خصوص در نظریه یک از جدیدی قالب فوکو، منظر از قدرت، شناسی تبار که است باور این بر او. است قدرت نمایانگر

 (. Tadors, 1998)است گفتمان و قانون عملکرد خصوص در تاریخی های تفاوت از ناشی قدرت، خصوص در وی

بختیاری و معنوی، به پژوهش در خصوص خشونت کالمی در نمایشنامه هملت و فیلم ساالد فصل پرداخته؛ و با بهره جستن از شاخص های شش گانه 

آنان هدف خویش از این تحقیق را، معرفی و کاربست نگاره ای زبان شناختی در تحلیل خشونت  .ن را بررسی کرده اندکنش گری خشونت آمیز زبا مالکین،

(. اولیایی نیا، در بحث خویش به تحلیل دو نامه ای که هملت به افیلیا می نویسد پرداخته و در نامه اول به 1393دراماتیک اعالم نموده اند)بختیاری و معنوی، 

(. عابدی، در پایان نامه 1388شخصیت هملت و در نامه دوم به تحلیل عامل سرنوشت، که مضمون محوری اثر است، مبادرت می ورزد.)اولیایی نیا، واکاوی 

قالب گفتگوی  می پردازد و این روابط بینامتنی را در 2اثر ایبسن هلم 1هلمرسمرساثر شکسپیر و هملت خود به واکاوی روابط بینامتنی میان نمایشنامه های 

ت گفتگو با میان دو متن بررسی می کند. .هدف وی از این مطالعه، آنست که نشان دهد آثاری که در بافت های زمانی و مکانی متفاوت خلق شده اند قابلی

 (.1389یکدیگر را دارند)عابدی، 

 

 تحلیل داده ها 

وان به روشنی ست که بتا ننع از آوار دانسته اند، زیرا پیچیدگی های شخصیت هملت ماپژوهشگران و منتقدانِ شکسپیر، تحلیل نمایشنامه هملت را بسیار دش

(. مرکز 282-273: 1389جدیان، های بسیار، نشان از این پیچیدگی دارد )ابدرباره آن سخن گفت. نقد گسترده این نمایش، ناکامی در پاسخ دادن به پرسش

ر این مرکز د سته، حولهای دور و یا نزدیک به هشان، در مدارعناصر روایت، بنا به اهمیت نقشعناصر گفتمانی در این نمایش، هملت است؛ دیگر 

سان ذهن مخاطب را ینست و بداچرخشند. شکسپیر هوشمندانه، انسانی فیلسوف و اندیشمند، چون هملت را درمقام  قهرمانان تراژدی های سنکایی برگزیده 

ظر هملت، انتقام . پس، از منندارند ان همواره در پی انتقام جوییند و در این رهگذر ابایی از ریختن خون بی گناهانبه چالش می کشد. چرا که، این قهرمان

افت حقیقت است ستوار بردریااه وی، های بی پایه و اساس. اثبات جرم در نگباید بر اساس عدله محکم و شواهد متقین انجام پذیرد و نه بر پایه حدس و گمان

دار دارد؛ ظاهری ناپایوضوع، تماین دانش است که وی را قدرتمند می سازد. لیکن حقیقت سیال است و در بافت های گوناگون گفتمانی به مثابه  و علم به

 پس سیالیت حقیقت پایه گذار تردید های هملت می شود.  

 

 یکم صحنه - اول پرده

 ،هملت اپیستمه. اند استوار او یتجرب شواهد پایه بر تنها اوضاع از وی های قضاوت و اند،د نمی پدر مرگ چگونگی از چیزی هنوز هملت پرده، این آغاز در

 ویندهگ هم وی دیگر بیانی به. اوست دتردی و تنهایی بیانگر گفتمانی آرایش این. است گفتگو در خود با ابژه و سوژه مثابه به او. است گویی پرده،تک این در

 ، خواهد می که روست آن زا شکسپیر سوی از گفتمانی آرایش این گزینش.است خود از پاسخ شنیدن منتظر و پرسدمی هگویند مقام در .شنونده هم و است

 داد. خواهند روی داستان ادامه در که کند حوادثی آماده را مخاطب

 

                                                           
1 Rosmersholm 
2  Ibsen 
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 دوم صحنه –اول پرده

 داشت نمی روا که بود مهربان چندان مادرم حق در و  2ساتیر به بود  1هایپریون همچون یک این با قیاس در که شایستگی و خوبی بدان شاهی ...»: هملت 

 می فزونی باز کامروایی از او در آرزو گویی چنانکه آویخت، گردنش به را خود که بود مادرم این آخر... بگذرند خشونت به اش چهره بر آسمان بادهای

 عموی با که اوست آری نشست، می ماتم به این از بیش تمیز بی حیوان یک خداوندا،... یندیشمن بدان که بهتر همان ...ماه یک از پس همه این با...  گرفت؛

 .(31-32 :1360آذین به «)...بندد می زناشویی پیمان من

 

 کند، تغییر یکی رگاهه و کدیگرندی با تعامل در دو هر ،جهان و زبان آنکه نهایت. داند می قدرت در را آن ریشه و اجتماعی بافت دارای را گفتمان فوکو 

 دهش اجرا تراژیک های نمایش. ناختش را زبان باید جامعه های فرآیند درک برای است، جامعه ایده ابزار زبان که آنجا از پس. کرد خواهد تغییر نیز دیگری

 کتراژی متون که دارد می ذعانا فلسکی ریتا از نقل به موالنی. اند بوده اجتماعی انتقادات دیدگاه مبدع هفدهم، قرن اوایل و شانزدهم قرن اواخر در

 (.2016، موالنی )اند ردهک ایفا عامه و سیاسی و اجتماعی مسائل به ببینده توجه کشاندن در ای فعاالنه نقش یونانی، های تراژدی همانند شکسپیر،

 

 سوم صحنه - اول پرده

 یچه و شماست دلباخته دم این او شاید. گیرد می وسیعتری دامنه درآن هوش و جان ایشنی مراسم یابد، می وسعت تن معبد که تدریج به»: افیلیا به الیرتیس

 اشد،نب خودش دست به اش اراده که بترسید آن از باید شما دارد، که بلندی پایگاه سنجش با ولی،. دارد نمی تیره را آرزومندش شریف چهره فریبی و ناپاکی

 او انتخاب به کشور سالمت و منیای چه کند رفتار خود دلخواه به نشان و نام بی مردم مانند تواند نمی او. است خویش واالی نسب فرمانبردار او که چرا

 .(1360 ،آذین بهد)گرد می محدود است آن سر که پیکری خواست و رای با ناچار به او رو این از: است وابسته

 

 تغییر نیز دیگری کند، تغییر یکی هرگاه .یکدیگرند با تعامل در دو هر جهان و زبان .دارد تقدر در ریشه اجتماعی، های بافت تمام مانند نیز «عشق» گفتمانِ

 آن صورت حقیقت، حضورِ بافتِ  تغییر با که چرا اندازند می تعویق به پیوسته را خود قطعیت و ظهور و بافتند به وابسته و سیال جهان حقایق .کرد خواهد

 مقوله اجتماعی قدرت جایگاه اما. کنند رفتار خود میل به توانند می ایدئولوژیکی، غیر های بافت از ای پاره در ان،نش و نام بی مردم. شد خواهد دگرگون

 .4اقلیت( بر اکثریت سلطهاست) اجتماع سلطه تحت نیز حاکم ،3(اکثریت بر اقلیت سلطه)است حاکم اجتماع بر حکمران که آنچنان. است دیگری

  

 پنجم صحنه – اول پرده

 بدر راه از چنین توانند می که ها هدیه آن و زیرکی آن تبهکارند، چه آه خویش، جنایتکارانه های هدیه وبا زیرکی جادوی به کار زنا حیوان آن آری،» :حشب

 منی همچو از! ینا بود لغزشی چه هملت، آه. کرد همداستان خویش آور شرم پرستی شهوت با کرد، می پاکدامنی به تظاهر چندان که مرا، شهبانوی برند

 که آمدن فرود ناکسی بر گاه آن و رفت، می دست به دست بودم کرده یاد زناشویی هنگام به که سوگندی با سوگندی با همتی بلند از عشقم که گذشتن

 در شوکران شده نفرین شیره که تعموی بودم؛ خفته خود بستانسرای در ظهر از بعد در روزه هر عادت به من ...بود ناچیز بس من برابر در او های برازندگی

 است چنان آدمی خون در اثرش آن و ریخت؛ من گوش های دروازه در را آسا جذام جوهر آن و آمد آرامش ساعت آن در پنهانی داشت، خود با ای شیشه

 لخته را سالم و روان خون بریزند، شیر در که ترشی قطرات همچون ناگهانی نیرویی با و شتابد می بدن طبیعی مجراهای و ها دروازه از سیماب چابکی به که

                                                           
 خدای خورشید. 1
 از نیمه خدایانی که با موهای ژولیده و گوشهای آویخته و دو شاخ بر پیشانی تصویر می شدند و پاهایشان به سم ختم می شد. 2
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 که بود سان بدین. پوشاند انگیز نفرت و زشت زخمهایی با مرا سالم و نرم پوست جذام مانند آنی جوشش کرد، چنین نیز من با سازد؛ می منجمد و کند می

 (1360)به آذین، «....دادم دست از برادر دست به را خود شهبانوی تاج و زندگی خواب، در یکباره به من

 

 این حقیقت آن، بواسطه تواندمی که کند می مسلح دانشی به را هملت شبح. سازد می آگاه مرگش چگونگی از را وی شده، ظاهر هملت بر پدر شبح 

 آن، بوسیله که قدرتی آورد، یم ارمغان به را قدرت مولفه او برای و کرده دگرگون را اندیشمند و فیلسوف هملت حقیقت، بدین اشراف یابد؛ در را جنایت

 رانده روحی شبح این بدام آنکه از ترس. است آشفته هملت. بگیرد ،است پروراندهمی حکومت سودای سر در که عمویش از را پدر مرگ انتقام تواند می

 فاعل هم و( ابژه)ییشناسا موضوع هم شبح. افکندمی سایه اش آزرده برروح کند، رهنمون جنایت ارتکاب به غلط به را او که باشد جهنم از شده

 اما است، خویش وجود بخش عنام استعالیی، «نم»این. است بوده آن ابژه خود که دهد می جنایتی از خبر سوژه مقام در که اوست این است؛( سوژه)شناسایی

 .کند می تبدیل مفعولی «من» به تبدیل را علیفا «من» و داشته عهده به را انسانی هایابژه در پژوهش یا و اعتراف مراسم تنها او. نیست مختار

 

 دوم صحنه -دوم پرده

 اینجا، و بیایید؛ ولی ندیده خواب به تانفلسفه که هاست چیز بسا آسمان و زمین در ،1هوراشیو(( آمدید خوش)) بگو است غریب که او به پس»: هملت

 که بدانم صالح چنین زودی به که هست امکان چه بنماید، غریب و شگرف فتارمر چند هر که کنید یاد سوگند پروردگار یاری به پیش، دمی همچنانکه

 همان(.)«نجنبانید سر گونه این و نکنید چلیپا سان بدین را هادست بینید، می حال بدان مرا که وقتی هرگز بزنم، گیمسخره به را خود

 

 های بافته هملت جان و روح در است؟ نیرنگ و ترفند سر از او دیوانگی مذمون یا ست؛ا شده مجنون راستیه ب او آیا. است شبح با دیدار پیامد هملت انزوای

 هم بر همه کاخ در. اویند گفتار صدق از حاکی شواهد دیگر سویی از و است، دشوار شبح سخنان باور سویی از. اند تنیده هم در شک و تردید

 دیگران هملت هوشیاری برابر در که هنگام نآ دریافت، را حقیقت وانتمی چگونه براستی. کنند می توطئه دیگری برعلیه و 2بر فرد( فرد نظارتناظرند)

 حقیقت هم و است حقیقت هم هملت، دیوانگی .دارد سلیم عقل از نشان دیگران، به پاسخ در وی گفتار اما اند،ممی دیوانگان به هملت ظاهر. هشیارترند

 و است پوش ژنده گیرد؛ می تمسخر به را دیگران و کندمی گویییاوه. دارد مجانین مانند به منشی و کردار چون است، دیوانه او دیگران منظر از. نیست

 جایگاه هیچ در و گسسته خود اجتماعی جایگاه از. ماندمی جنون به آوردنشان، زبان بر که دارند حقایقی ذکر از نشان گاه او سخنان. دارد آشفته ظاهری

 فرزانگان و عاقالن دنیای از که کند، می زندگی انتزاعی جهانی در دیوانه زیرا ندارند، را دیوانگان نزد گفتن سخن پروای راندیگ. ندارد ماوا دیگری

 را وی ،او ذهن در شده کاشته حقیقت هایهسته و اوست در حقیقت درک تجلی جنون. دیوانگان نقاب با است عاقلی او داندمی را حقیقت هملت. جداست

 خود حقیقت رژیم طریق از همواره قدرت  که آنست بر وی قدرتند، روابط سازندگان هاگفتمان این که شناخته را قدرت هایهسته او. است ساخته قدرتمند

 سیال قیقتیح هملت دیوانگی پس .برخواست مبارزه به آن با حقیقت به علم با و قدرت مبانی با آشنایی و موشکافی با توان می پس کند؛ می تحمیل او به را

 اندازد. می تعویق به را خود ثبوت و تجلی همواره که است،

  

 دوم صحنه- دوم پرده 

 ترافاع خویش جرم بر برآورده یادفر بیدرنگ که اند گشته منقلب نمایش هنر از جان اعماق تا چنان تماشاخانه در تبهکاران برخی که...  ام شنیده»: هملت

 شبیه چیزی من عموی برابر در که فتگ خواهم بازیگران این به من. بگوید سخن بار معجزه دهانی با تواند می ندارد، زبانی خود اگرچه قتل، زیرا. اند کرده

 .(همان، آذین به) «دبیارای خوشایند ظاهری به را خود که هست اهریمن قدرت در و است اهریمن شاید دیدم من که شبحی... کنند بازی پدرم قتل

                                                           
1 Horatio 
2 Omionopticon 
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 خواهید اکنون. شده نوشته تر فصیح چه هر ایتالیایی زبان به و است؛ 1گونزاگو او نام .یابد دست اش شاهی قلمرو بر تا کشد می زهر به اغب در را او»: هملت

 رباید.می گونزاگو زن از دل چگونه قاتل که دید

 «برخاست جا از شاه» :افیلیا

 «کرد؟ وحشت مشقی تیر یک از چه،»: هملت

  «من؟ خداوندگار شود، می چه را شما»: شهبانو

 «کنید قطع را نمایش»: پولونیوس

 «!برویم!بیاورید مشعل برایم»: شاه

 «مشعل مشعل، مشعل،» :همه

 بیدار باید دیگران خوابند در برخی که هنگامی زیرا کند؛ نشاط و بازی ندیده آسیب گوزن و دهد، سر مویه و بردر خورده زخم آهوی بگذار ها»: هملت

 .(نهما، آذین به «)گردد می نمط این بر وزگارر چرخ. بمانند

 

 ریزی طرح پدر قتل اساس بر را شنمای وی .کنند اجرا نمایشی ملکه و شاه حضور در که خواهدمی اندهشد شهر وارد تازگیه ب که بازیگرانی گروه از هملت

 در نمایش. یستن تامل قابل دیوانگان نندما آنان گفتمانی مفاهیم پس. نمایانند می صحنه مجازی دنیای در را حقایق آنها. دیوانگانند مانند بازیگران،. کند می

 می صحنه از و زده هم رب را نمایش اجرای و شود می آشفته شاه برادرش، بدست  هملت پدر قتل صحنه در. شود می اجرا ملکه و شاه درباریان، حضور

 درباره فلسفه بنیادین های پرسش ترتیب، بدین. دارد بسـتگى گفتمان یک درون در آنها نندگىکمجاب و استحکام به هاگزاره سقم و صحت  نمایش. گریزد

 یداور امکان و یافت خواهد راه نیز دینی و اخالقی هایارزش حوزه به گرایی نسبی بمانیم، وفادار نظریه منطق به ما اگر. شود می معنا بی ذات و حقیقت

 خاصی رشته هر در یعنی است؛ قدرت و دانش تالقی محل گفتمان فوکو نظر از .شد خواهد محدود گفتمان هر رونید هایچهارچوب به بد، و خوب درباره

 چیز چه درباره و گویدب باید چه شخص کنند می مشخص قوانین این که آورد می بوجود سلبی و ایجابی قوانین از ای مجموعه خاص دوره در دانش از

 می مشخص را سوژه گفتن وسخن اندیشیدن روند که است گفتمان این دوره، هر در فوکو عقیده به. (136 :1390 ،ادهز صالحی)نکند صحبت یا کند صحبت

 کنار جهل تاریک هایپرده آن بواسطه که کرده کسب را دانشی هملت حال. است قدرت خدمت در دانش و نبوده سوژه آگاهی حاصل گفتمان پس. کند

 ایلحظه این. است یافته ستحکاما وی در قدرت های پایه و داده یقین روشنایی به را خود جای تردید های سایه. است شده آشکار وی بر حقیقت و اند رفته

 و گردیده آشکار وی بر جنایت تحقیق که انسانی مثابه به بل، هاتراژدی در حاضر سنکایی قهرمانان دیگر چون نه انتقامی است، انتقام مهیای وی که است

 .دهد می مجرم مجازات به حکم قطعی، شواهد به ااتک با وی

 

 یافته ها

زیادی که  هایبا وجود ضعف ، بررسی شد.روش کیفـی می باشدنوع  هـای نـوین تحقیـق کـه از روش تحلیل گفتمان به عنوان یکـی از روشدر این مقاله 

و اجتماعی  ع سیاسـییکلید فهم وقافوکو باشد. به نظر  اجتماعی قابل استفاده می وسیعی از موضوعات های فکری و فلسفی خود دارد، امـا در دایـرهدر بنیان

 تحلیل در وی نظریه بکارگیری نحوه آزمودن برای نگارندگانتفسیر کرد.  توان آن را به خوبی تبیین و می ،گفتمان است و با فهم گفتمان هر دوره است که

 است؛ گفتمانی انتقادی، متنی دارای نمایشنامه این آنان بزعم که گرفته؛ صورت سبب بدان گزینش این. اند برگزیده را هملت نمایشنامه ادبی، های گفتمان

 و حوادث وقوع روند بافت، به متکی های گفتمان داستان، قهرمان پیچیده شخصیت تحلیل .است تحلیل قابل فوکو نظری های مولفه اساس بر به راحتی که

 را اثر این تحلیل در حقیقت، و قدرت دانش، های مولفه از ابزاری استفاده که اند گرفته شکل ای گونه به اثر، این در ریجا های گفتمان بر حاکم روابط

 سطح در ادبی، های گفتمان تحلیل در روشی مثابه به توان می را فوکو انتقادی گفتمان تحلیل نظری مبانی که باورند براین نگارندگان. اند ساخته پذیر امکان

                                                           
1 Gonzago 
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 سوء سبب بسا چه متن تحلیل به پرداختن بدون جمله و کلمه سطح در تحلیل و تفسیر و شود می حادث متن کل در و بافت در معنا زیرا .بست بکار نکال

 استفاده چگونگی و ختهپردا ادبی برجسته آثار تحلیل به رویکرد، این از استفاده با محققین که کنند می پیشنهاد نگارندگان پایان در. شد خواهد ابهام و تعبیر

تحولی و تطوری های هرمنـوتیکی و پسـت ،.  روش تحلیل گفتمان با انگاره خـود سـیر مدرنیسـتیکنند بررسی متون این در را فوکو نظریه های مولفه از

در جامعه به  کههایی است مان شکست گفت ی،تفوق و حضور مؤثر یک گفتمان در جامعه بسته به رعایت عوامل پیـروزو ؛خاص خود را طی نموده است

 . یگر در حال رقابتندیکدنوعی با 
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Abstract  

Literature of every nation is a cultural and historical essence of that nation which reflects people’s beliefs; hence 

the literature of any era represents social, political and cultural substrates of itself. So these researchers want to 

carry out Shakespeare's Hamlet discourse analysis based on the relationship among “power, knowledge and 

truth” relying on Foucault to show these substrates. The above mentioned features have been coded in the text 

and the researchers believe one of the best ways to decode them and to know characters' real personality is 

critical discourse analysis. Unlike similar studies which have used philosophical, psychological and critical 

approaches studying Hamlet, this study tries to introduce Foucault’s discourse analysis as an analytical method 

by identifying the main elements of discourse theory and representing the research-based samples. This study 

can help the readers to get a clear picture of this research methodology and to become familiar with areas that 

critical discourse analysis can be used. This article describes fundamental points and elements of critical 

discourse analysis theory based on Foucault, and then these elements will be scrutinized in narrative space of 

Hamlet.  

Keywords: Discourse analysis, Power and reality, Foucault, Hamlet 
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