نقد گفتمان تعلیق
در نمایشنامه هملت شکسپیر ،خوانشی الکانی
دکتر حجتاله برزآبادی فراهانی
دکتر فاطمه برناکی
افسانه مطلبیمقدم

*

**

***

چکیده
در تاریخ نقد ادبی ،نمایشنامه هملت همواره به عنوان مرجع ادبی در زمینه تحلیل گفتمان
روانشناختی تلقی شده است ،در حالیکه به تعبیر زیگموند فروید موضوع استیصال در
شخصیت پرنس هملت در هنگامه تصمیم و اقدام به انتقام از مرگ پدر ریشه در تمایالت ادیپی
و سرکوب این گرایش در وجود او دارد .منتقد فرانسوی ،ژاک الکان ،بر این باور است که
نمیتوان به نمایه نمایشنامه شکسپیر را تنها محدود به تظاهرات ادیپی هملت دانست ،چرا که
به زعم الکان درام زندگی و فرجام هملت را انعکاسی از دو ویژگی تفکیکناپذیر شخصیت او
یعنی تمایل به «تمناطلبی» و «سوبژه بودن» او باید دانست .جستار حاضر تالش دارد با ارایه
تحلیلی گفتمانی ،در هم آمیختگی این تمایالت در شخصیت پرنس هملت را به تصویر کشد .از
منظر تحلیل گفتمانی الکان ،موقعیت دراماتیک هملت را باید متأثر از اغتشاش  /درهمآشفتگی
میان «تمنای خود» و «تمنای دیگری» دانست .تنها در پایان نمایش است که خواننده شاهد
نوعی گشایش ( )catharsisدر وضعیت تراژیک هملت میشود و این مهم زمانی رخ میدهد که
او از تیغ زهرآگین شمشیر کلودییس به شدت مجروح شده است ،اتفاقی دراماتیک که کارکرد
نشانهای آن حاکی از رهایی روحی روانی پرنس هملت از محاق دیگری بوده و به او میآموزاند که
تابعیت هویت او به عنوان سوبژه در گرو «سیروریت تمنا طلبی» است نه انقیاد او در «دیگری».
واژههای کلیدی
تمناطلبی ،سوبژه ،دیگری ،هویت

* عضو هيأت علمي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اراک ،گروه زبان و ادبيات انگليسي ،اراک ،ایران( .نویسنده مسؤول)
** عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اراک ،گروه زبان و ادبيات انگليسي ،اراک ،ایران.
*** دانشجوی دوره دکتری آموزش زبان انگليسي ،دانشگاه آزاداسالمي ،واحد مالیر ،مالیر ،ایران.
تاریخ دریافت97/8/16 :
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مقدمه
بررسي آثار نمایشي ویليام شکسپير از منظر تحليل گفتمان روانشناسي ميتواند جنبه
ناخودآگاه شخصيتهای آثار او را هویدا سازد .این نوع تحليل اساسا متمرکز بر موضوع هویت
و نحوه شکلگيری آن از طریق تحليل کنشهای کالمي و رفتاری شخصيت ميباشد .مبنای
این آزمون به گونهای است که به منتقد این امکان را ميدهد درک بهتری از خود ،دیگری ،و
رئال داشته باشد ،اصلي که به وضوح در مطالعه آثار شکسپير به طور اعم و به ویژه در تحليل
گفتمان نمایش هملت جلوه ميکند .مطالعه حاضر تالش دارد تا با بهرهگيری از قابليت تئوری
ژاک الکان درک صحيحي از کنشهای هملت در شکلگيری هویت انفعالي این شخصيت به
دست دهد .روانکاو و منتقد شهير فرانسوی ژاک الکان ( )81-1927در تاویل نظریه زیگموند
فروید در عرصه روانکاوی کالمي تمرکز خود را معطوف به دوران کودکي فرد  /سوبژه و
هویت او ميدارد .در این تالش الکان سعي دارد از حس یکپارچگي و کمال فردی سوبژه
آشنازدایي نموده و فرد را از توهم خودکامگي در دوره انعکاسي 1خالصي بخشد .الکان
ناخودآگاه را همانند زبان قایم به ساختاری معين ميداند ،ساختاری که بر تمام جنبههای
رفتاری فرد اعم از کالمي و فيزیکي استيال دارد .برخالف فروید که ناخودآگاه را نامتعين و غير
ارگانيک ،شکل گرفته از آرزوهای سرکوب شده و ناملموس ميداند ،الکان معتقد است که
ناخودآگاه مبتني بر ساختار منظم به مانند زبان است (برسلر.)152: 2007 ،
مبتني بر تئوری الکان ،مفهوم خود 2در حقيقت برساخته بر تصویر دیگری 3است ،به بيان
دیگر ،خود پيوسته تمایل به یگانگي و یکيشدن با دیگری دارد .از منظر الکان ،دیگری تنها
موقعيتي ساختاری در سيستم نمادها یا همان زبان است ،بدین معنا که ،ورود به نظم نشانههای
زبان مستلزم تسليم سوبژه ـ فرد و تبعيت او از بایدهای چنين سيستمي است.

1- Mirror stage
2- Self
3- Other
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رویکرد نظری
به زعم الکان ،مفهوم فردیت 1به معني وجود و خود 2است که در جریان اکتساب مهارت
کالمي یا زباني به رشد و کمال ميرسد .همانگونه که پيش از این اشاره رفت فردیت و
دیگری دو واژه در هم تنيده ميباشند .پيرو ایده الکان ،نفس 3که به واسطه تمایز کودک از مادر
در دوره انعکاسي شکل ميگيرد در لحظه ورود کودک  /فرد به جهان واقع ميباید سرکوب
شود .به عبارت دیگر ،مفاهيم سنتي از قبيل نفس و خود به عنوان کيفيتهای ممتاز در وجود
فرد مفاهيمي بياعتباری بوده ،و بایستي با واژه سوبژه 4به عنوان برآیندی زبانشناسي بر آمده از
نظم نشانهای دالهای زبان جایگزین شود .بنا بر این ،با در نظر گرفتن خالء معنایي دالها،
سوبژه الکاني به سطح یک دال که مفهوم خود را از تمایز با دالهای دیگر کسب ميکند تنزل
ميیابد .در همين راستا ،سين هومر بيثباتي معنای سوبژه را اینگونه تعبير ميکند ،سوبژه تنها
به شکلي زودگذر و در لحظهای خاص در زمان خود را احساس ميکند )هومر.)75 :2005 ،
روند شکلگيری فردیت از منظر پاول ورهای این گونه است:
در مواجه با معمای تمناطلبي دیگری ،5سوبژه ،به رغم آن که ميداند هيچگاه فاصله ميان
خود و دیگری را نميتواند از بين برد اما تالش ميکند تا تمایل خود به دیگری را با دالهایي
در دامنه دیگری نشان دهد .بدین ترتيب ،حرکتي دایمي از یک دال به دالهای دیگر از سوی
سوبژه انجام ميشود که به واسطه این تالش بيانتها او متناوباً در گردونه دالها پدیدار و ناپدید
ميشود)168 :1998( .
به کالم دیگر ،سوبژه الکان را ميباید ساختار رواني ابتدایي دانست که از مواجه تروماتيک
فرد با نظم نشانهها حادث ميشود .از سوی دیگر ،اگر رئال 6عرصه خودآگاه نامتمایز 1باشد و
1- Subjectivity
2- Exist
3- Ego
4- Subject
5- Desire of the Other
6- Real
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اگر حيطه تخيل را همان خود /نفس فرض کرد ،نظم نشانهها 2همزاد و شکلدهنده سوبژه
خواهد بود .نکته دیگر اینکه سوبژه به یک معنا فاقد هویت بوده چراکه شاکله موجودیت آن
در گرو حس تماميت است ،و این در حالي است که سوبژه موضوعي برآمده از زبان بوده و
لذا ناپایا و دست نایافتني است( .دیالن ایوانز )196 :1996 ،مفهومي که هيچ دالي بر آن داللت
نداشته و قادر به تعریف او نيست( .همان )187 :بنا بر این ،سوبژه تأثيری بر آمده از زنجيره
نشانهها است که هيچ گاه حيطه معناشدگي آن محدود به محتوای ثابتي نيست.
ضمن اشاره بر این واقعيت که ناخودآگاه تنها ساخته و پرداخته گفتمان دیگری در ما است،
الکان دیگری را به دو نوع تقسيم ميکند :دیگری خرد 3و دیگری اوال .4دیگری خرد همان چيز
یا چيزهایي است که فرد در تخيل خود وارد ميکند ،همان دیگراني که حس کمال و تماميت
به فرد ميدهند .خلق این دیگران به عنوان وجودی کامل ،واحد و منسجم از سوی فرد /
سوبژه وسيلهای است برای انعکاس و باز بيني خود فرد در آیينه کمال و یگانگي با آن .در
حاليکه دیگری اوال از منظر الکان همان نظم و سيستم نشانهای زبان است که فرد ناخواسته در
آن متولد ميشود و برای کسب مطلوب و تمنيات خود باید قراردادهای این سيستم را بياموزد.
(سين هومر)70 :2005 ،
از این منظر ،دیگری اوال اهميت ویژهای در شکلگيری روند فردیت 5داشته و دارای
ارتباطي دروني با مفهوم تمناطلبي دارد .از سوی دیگر ،مفاهيم فقدان نبود 6و تمنا 7دارای نوعي
در هم تنيدگي معنایي بوده و نقش مکمل را برای یک دیگر ایفا ميکنند .به این مضمون که
درک فقدان در گرو معنای تمنا است .در تبيين مفهوم تمنا ،الکان بر این باور است که تمنا نياز
نيست ،چرا که برخالف حس نياز که قابل حصول و ارضا ميباشد ،تمنيات فرد همواره چيزی
1- Undifferentiated consciousness
2- Symbolic order
3- Lower case Other
4- Big other
5- Subjectification
6- Lack
7- Desire
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رضایتناپذیر بوده و به نظر چيزی انتزاعي و فرامعنایي باشد .الکان تمنا را اساس ذات آدمي
ميپندارد ،چيزی که ریشه در نهاد آدمي داشته و با حس فقدان /نبودن در هم تنيده است
(الکان.)275 :1979 ،
تمنا نه نياز است نه شهوت یا تمایل به خواستن ،تمنا آن بودی ميباشد که همواره فراسوی
اغناشدن جای دارد؛ تمنا نه شهوت رسيدن به رضایت است و نه نياز به عشق ورزیدن.
تمنا حاصل تمایز ميان این دو است ،پدیدهای حاصل از افتراق رضایتطلبي و عشقطلبي.
(الکان)287 :1977 ،
در این راستا هومر اظهار ميدارد که ،تمنا و نا خود آگاه بر ساخته بر شناخت حس بنيادین
فقدان  /نبودن ميباشند .این فقدان به تعبيری همان نبود نر اندامي 4است ( )72:2005بدین
معني که ،تمنا شناخت و آگاهي از آن چيزی است که نه در سوبژه و نه در دیگری وجود دارد.
نقش شناختي که دیگری در این بين ایفا ميکند این است که به واسطه آن سوبژه به دریافتي از
موقعيت و اقتدار نشانهای نمادین خود در چارچوبه زبان دست ميیابد ،چرا که اساساً تمنيات
سوبژه مبتني بر دیگری و تمنات او است ،بروس فينک در این رابطه مينویسد:
در تقالی فرد ،در حصول به آن چيز عجيبي که در تمنای دیگری نهفته است ،چيزی که
الکان آن را  Xیا متغير یا به بيان دیگر ناشناخته ميخواند ،تمنای فرد شکل ميگيرد .تمنا
دیگری به واقع منشاء تمنا فرد است)59 :1995( .
تحلیل اثر
پيش از آنکه به موضوع تعلل هملت در تصميم و انتقامجویي او از عمویش پرداخته شود،
الزم است نگاهي به کاربست و تاثير سوگواری 1داشت .بر طبق نظریه فروید ،مویهکردن به
نفس 2این امکان را ميدهد تا از فقدان معشوق  /مطلوب از دست رفته به سهولت رهایي یابد.

1- Mourning
2- Libido
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مبتني بر این نگرش ،روند این واگرایي نيازمند زمان بوده و تدریجاً اتفاق ميافتد آن گونه که
فروید اظهار ميدارد ،تا زماني که به سوگ نشستن تداوم ميیابد مطلوب از دست رفته نيز
برای فرد مصيبتزده تداوم جسماني ميیابد ( )253 :184و بدین ترتيب او  /سوبژه زمان الزم
برای مویه کردن و به طبع آن فاصله گرفتن از موضوع مورد تمنا را پيدا کند .هنگامي که روند
سوگواری به اتمام رسد ،آن زمان ،فرد قادر است تا سوی تمنا خود را به سوی موضوع یا
اوبژه 1دیگری هدایت کند .به باور الکان ،نمایشنامه هملت اثری تمثيلي است که در آن
جنبههای تمثيلي تمنای ایستا و کنش نمادین سوگواری که عامل خالصي از این در ماندگي
ميباشد را به تصویر کشيده شده است( .اليزابت رایت )77 :1999 ،و به تعبير سين هومر،
مخمصهای که هملت در آن خود را گرفتار ميیابد این است که از سر ازدواج نابهنگام مادر با
عمویش ،کلودیيس ،او فرصت الزم برای گریستن و به سبب آن رهایي از فاجعه مرگ /قتل
پدر را نميیابد )78 :2005( .به بيان دیگر ،موقعيت ناجوری 2که هملت خود را در آن گرفتار
ميآید منبعث از جایگزیني یک باره و نا بهنگام عموی خود با اوبژه از دست رفته یا همان پدر
است.
فروید معتقد است زماني که سوگواری ناممکن ميشود ،فرد دچار ماليخوليا ميگردد .به
زعم او ،وجه تمایز مویه کردن و ماليخوليا در این است که بر خالف کنش گریستن که در آن
جهان برای عزادار خالي از معني ميشود ،فرد ماليخوليا خود دچار بيمعني و عبث بودن
خواهد شد (فروید .)254 :1984 ،در وضعيت ماليخوليا ،فرد خود موضوع مرثيه و بال شده و
بدین گونه سوبژه یا فرد الزاماً خودش را با اوبژه از دست رفته تعریف کرده و باز ميشناسد.
این وضعيت در نهایت منجر به ایستایي و سکون سوبژه  /فرد در چرخه زمان ميگردد .با نگاه
دوباره به موقعيت ناجور هملت در ميیابيم که عمل ناشایست مادر در ازدواج با کلودیيس
چنان تأثير ویرانگری بر روح هملت ميگذارد که منجر به بروز حس حقارت و بيمعنا شدگي

1- Object
2- Predicament
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یا همان یاس فلسفي در وی ميشود .از این پس همه کنشها و واکنشهای شاهزاده محدود
به پرسهزدنهای بيهدف و بافههای فلسفي او ميشود.
بر خالف برداشت فروید از واژه نراندامي که در معني معادل با داشتن و یا ترس از دست
دادن نشان تناني مردانه است ،از منظر الکان ،فلس 1تنها یک دال متمایز شده و از این رو ممتاز
در ميان دیگر دالها است که باعث معنيبخشي به زنجيره دالها ميگردد .بدینگونه احساس
عقده ادیپ نشانگر پایان دوره ابراز هویت فرد به واسطه نراندامي قراردادی است که در دوره
کودکي ،فرد از سر تصور فانتزی خود احساس ميکند با داشتن و یا رسيدن به فلس ميتواند
خود را بدل به اوبژه مطلوب مادر  /دیگری کند ،و بدین ترتيب یکپارچگي خود را با دیگری
که همان مادر است حفظ نماید .رسيدن به دوره ادیپي (دورهای از دورههای تکامل شخصيت
فرد) به معني درک این واقعيت است که فلس تنها یک دال و نشانه زباني است .منتها دالي که
از ابتدا در جایي در واقعيت وجود نداشته و ندارد .اما آنچه که وحدت اوليه ميان فرد و مادر /
دیگری را برهم ميزند مداخله و ورود ناخواسته نام پدر ،2که همان دستگاه قانون تلقي
ميشود ،ميباشد( .سين هومر)55 :2005 ،
بنا بر این ،عقده ادیپ متضمن جایگزیني دالهاست .بدین معني که فرد  /کودک مجبور به
پذیرش یک دال ،یعني تمني مادر به جای دال دیگر یعني تمکين به پدر خواهد شد .اهميت
این موضوع در این است که پذیرش و جایگزیني دالها سرآغاز روند معنيشدگي سوبژه  /فرد
در نظام نشانهها خواهد بود و اینکه به واسطه نام پدر از این پس فلسفه عنوان نشانه  /دال
کانوني نظم دهنده ناخودآگاه فرد خواهد شد( .همان)56 :
اما آنچه در مورد هملت اهميت ميیابد این است که ،چه عامداً و یا به اکراه ،برای او
پذیرش این جایگزیني سخت و ناممکن مينماید تا آنجا که او تمام توان خود را مصروف به
تعویق انداختن آن کرده و کماکان اصرار به دستيابي به فلس خيالي خود و یکيشدن با آن

1- Phallus
2- The name of father
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(مادر) را دارد .یقينا این پافشاری به وحدت مجدد با مادر سبب ميشود تا هملت نتواند به
جریان معنيشدگي خود در چرخه دالهای نامنتها نایل شده و فردیت خود را خلق کند .به
تعبير رز با برهمزدن وحدت خودساخته فرد با مادر /دیگری ،فلس باعث بروز نوعي انفصال
در روند شخصيت ميشود که این از همپاشي به همراه خود فروپاشي بنيادین هویت ساختگي
سوبژه را نيز به همراه خواهد داشت( .جي .رز )63 :1996 ،ناظر بر این واقعيت ،از سر
فروپاشي رواني پرنس هملت ،ما شاهد عصبيت دایمي او در طول نمایش ویژه درسطح کالم
هستيم ،و او را همواره در وضيعت انفعالي درک ميکنيم.
او! کاش این تن سخت سخت جان ميتوانست و بگذارد آب شود و همچون شبنم محو
گردد! یا باز ،کاش پروردگار جاوید خودکشي را نهي نفرموده بود! خدایا ،خدایا ،چه قدر امور
این جهان در نظرم فرساینده و نابکار و بيمزه و سترون مينماید! تفو ،تف بر این جهان باد!...
اوه ،همان بهتر که بدان نيندیشم .تو ای سستعهد و ناپایدار ،زنت باید ناميد .همه و همه یک
ماه؛ و کفش مادر در آن روز که اشکریزان بسان نيوبه 1به دنبال نعش پدر بيچارهام ميرفت،
هنوز فرسوده نشده است؛ و اینک او است ،ـ خداوند ،یک حيوان بيتمييز بيش از این به ماتم
مينشست ،ـ آری ،او است که با عموی من پيمان زناشویي ميبندد ،با پدرم ،که همانقدر با
وی فرق دارد که من با هرکولس( .2هملت ،پرده اول ،صحنه دوم)30-29 :
در این رابطه ،تمایز ميان پدر ادیپي 3و پدر اوال 4درک بهتری از استيصال هملت در لحظه
انتقامجویي به دست ميدهد .مختصراً ميتوان پدر ادیپي را عاملي دانست که تمایالت جنسي
درون خانوادگي 5فرد را منکوب کرده ،قانونگزار بوده و فرد را مقيد به تبعيت و تمکين به آن

1ـ دختر تانتال و زن آمفیون پادشاه تب که هفت پسر و دختر داشت و همه به تیر آپولون و دیان کشته شدند و مادر بیچاره از

اندوه سنگ شد.
2ـ نیمه خدای رومی و پسر ژوپیتر  .دارای قامتی بلند و ستبر و بسیار پر زور ،کمی شبیه رستم دستان ایرانیان.
3- odipal father
4- primal father
5- incestuous
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ميکند ،این در حالي است که پدر اوالً عاملي فراقانوني است .در منشاء اسطوره فروید اینطور
بيان ميدارد که پدر اوالً را باید نماد قدرت مطلق دانست ،پدری که با از ميدان خارج کردن
رقبا یا همان پسران خود تمام دارایي و زنان نژاد و تبار خود را تصاحب ميکند( .سين هومر،
)59 :2005
1ـ دختر تانتال و زن آمفيون پادشاه تب که هفت پسر و دختر داشت و همه به تير آپولون
و دیان کشته شدند و مادر بيچاره از اندوه سنگ شد.
2ـ نيمه خدای رومي و پسر ژوپيتر .دارای قامتي بلند و ستبر و بسيار پر زور ،کمي شبيه
رستم دستان ایرانيان.
شاخصه اصلي این پدر همان ستمگری او است که هيچگاه خود را تابع قانون نميداند ،به
عبارتي پدر اوالً وجه نادیده ناپيدا قانون است( .همان )59 :در نمایش شکسپير ،عموی هملت،
کلودیس ،چنين نقشي را ایفا ميکند و پدر هملت که به تيغ برادر کشته شده است نمادی از
پدر ادیپي است .بخشي از موقعيت تروماتيک هملت واماندگي و حيراني او در یافتن خود در
ميان این دو عامل یعني قانون و ضد قانون 1است .پر واضح است که اجبار هملت در
بازشناسي خود ميان دو وجه از قانون باعث ابهام و سرگشتگي در او ميشود ،چرا که از یک
سو و همزمان او مجبور است تا خود را هم با قدرت حاکمه ،یا همان قانون ادیپي تعریف کند
و هم با گرایش ممنوعهای که قانونگریز و ویرانگر است باز بشناسد .مواجهه تروماتيک او با
چنين درهمشدگيای سبب حيراني روح و روان شاهزاده ميشود به گونهای که برای رهایي از
این موقعيت تصميم ميگيرد با قبول اتهام به دیوانگي و خيانت به انگلستان برای مدتي به امر
پادشاه جالی وطن کند و به این ترتيب سرسپردگي خود را ولو برای مدتي اندک به قدرت
حاکمه نشان دهد.
در شکلگيری سوبژه قبل و بعد از ورود به نظم زباني ،الکان دو جریان را محوری و دخيل
ميداند:
1- super ego
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بيگانگي 1و جدایي 2.اولين جریان مرتبط به تجربه از خود بيگانگي سوبژه  /فرد به هنگام
ورود به مرحله زبانپذیری خواهد بود .که نتيجه قطعي و اجتنابناپذیر این پذیرش است .به
تعبير سولر (این) بيگانگي تقدیر آدمي است (سي سولر .)49 :1995 ،چرا که در روند
معنيشدن گریزی از ورود به فاز زبان و موقعيتهای نامانایي که این تجربه ایجاد ميکند
متصور نيست .جدایي از تمناطلبي تجربه دیگری است که از پي از خود بيگانگي رخ ميدهد.
این روند زماني اتفاق ميافتد که فرد /کودک خود را متفاوت و نا همگن با دیگری و خواست
او در ميیابد.
الزم به ذکر است که دیگری که دراین مرحله تجربه ميشود متفاوت از 0دیگری دوره
بيگانگي است .در اینجا دیگری به معني دیگری که فاقد حضور است فهم ميشود :یک
دیگری یا حيطهای ممنوعه .به زعم سين هومر جدایي نتيجه همزماني دو کاستي یا فقدان است:
کاستي در خود سوبژه و کاستي در دیگری( .هومر  )73 :2005و تعامل ميان این دو فقدان
است که منتج به شکلگيری هویت سوبژه خواهد شد.
گرچه بعد از شک هملت به کلودیيس در دست داشتن در قتل پدر و همچنين ازدواج
کلودیيس با مادرش ،به تعبير الکان هملت ناخواسته وحدت و یگانگي کودکانه خود با مادر را
از دست رفته ميبيند و بدین ترتيب مرحله از خود بيگانگي را از سر گذرانده است ،اما بهرغم
اینکه ميداند بر خالف تمایل خودش نسبت به مادر ،گرترود /مادر وابستگي چنداني به او
نداشته و یا الاقل هملت را کانون توجه و تمنيات خود نميداند و اینکه مادر در مقام دیگری
و به مانند او مطلوبهای ساختگي خود را پي ميکند (همچون ميل به شهوت و بانوی اول
دربار ماندن) با این وجود هملت نميپذیرد تا خود را از این توهم که تنها موضوع تمنا و
آرزوی مادر است ،رها ساخته و به طور طبيعي به دوره جدایي وارد شود.
اگر تمنا را مظهر آن چيزی دانست که هم سوبژه و هم دیگری فاقد آن باشند ،از آنجایي که

1- alienation
2- separation
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هملت هيچگاه از خود این سوال که من برا ی دیگری چيستم؟ را از خود نميپرسد و به علت
آنکه پاسخ به آن را که تمنا دیگری چيزی نامعلوم و نامتعين است را نميداند ،لذا در ادامه
رابطهاش با مادر خواننده شاهد هيچ نوع جدایي و انفصال بنيادیني ميان آن دو نخواهد بود ،به
غير از واماندگي و ایستایي او در زمان .همانطور که پيش از این اشاره رفت ،مانایي و سکون
هملت را ميباید از سر عدم تعامل پویا با اطرافيان ویژه مطلوبهای او دانست .به بيان
گریستن کمپل:
روایت حيات اجتماعي 1به گونهای است که نه تنها رابطه سوبژه با خود بلکه چگونگي
ارتباط او با دیگران را شکل ميدهد .لذا سوبژه ميتواند خودش را به عنوان یک من متمایز ،و
یا به مانند ،دیگران معرفي کند .در مقام یک من ،سوبژه خودش را به مثابه تني واحد که دارای
هویتي متمایز است ،ميشناساند .این رویه شکلدهي سوبژه نه تنها رابطه او با خود بلکه رابطه
او با دیگر سوبژهها را نيز تبيين ميکند( .کمپل)118 :2004 ،
اگر مادر را مراد هملت بدانيم ،اوفيليا را ميباید معشوق ای گریز پا دانست که بهرغم
خواست هملت سر تمکين به او فرو نميآورد .به منظور شرح چگونگي این دوری به اختصار
به برداشت الکان از عبارت چيزی 2یا همان اوبژه 2ميپردازیم .هم رای با نظر فروید که
خاستگاه خود آگاه را فرایند سرکوب ميداند ،الکان این پرسش را مطرح ميکند که موضوع
این سرکوب چه چيز ميتواند باشد؟ به زعم او ،در مواجهه با معمای رئال و پاسخ زباني که
فرد از طریق شناساندن آن (رئال) به خود به واسطه دالهای کالمي صورت ميدهد ،تالش او
ناتمام ميماند ،چرا که همواره چيری از کنه رئال باقي ميماند که از هر نشانهشدگي کالمي
ميگریزد ،و در واقع همه تظاهرات و تصاویر زباني که از چيز  /رئال به دست داده ميشود
چيزی به غير از تالش برای سر پوش نهادن به این ناممکن ،یعني ناممکن بودن بيان چه بودن
رئال نيست .الکان این ناممکن را چيز مينامد( .سين هومر  )84 :2005از نگاه الکان ،چيز ذاتي

1- Social fiction
2- Thing
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فراتر از نشانهشدگي دارد ،چيزی ناشناخته در ماهيت خود و وجهي جداناپذیر از چه بود
نرئال .به زعم الکان ،چيز همان رئال است که ميباید پيوسته از طریق نمادهای زباني کشف و
بازآفریده شود .در فاصله سمينارهایي که در بين سالهای  1959تا  60برگزار ميکند الکان
عبارت اوبژه آ 1را جایگزین چيز ميکند.
با در نظرگرفتن عشق درباری 2ميان هملت و پرنسس اوفيليا ،عشقي که عمدتاً در ميان
طبقه اریستوکرات رایج بوده و در آن جایي برای اغنای تناني برای عشاق وجود ندارد ،الکان
( )1992از این عشق به عنوان تمریني شاعرانه یاد ميکند ،رویایي عاشقانه برای دل
مشغولشدن و بازی با شماری بنمایههای خيالانگيز و قراردادی که فاقد هرگونه ما به ازای
ملموس واقعي ميباشند (الکان .)148 :1992 ،به رغم توهمي بودن قراردادهای این نوع عشق،
اصول و نمادهای حاکم به روابط عشاق در این جا تأثيراتي کامالً محسوس و حتي ساختاری
در شکلگيری پيوندهای عاطفي انسان معاصر دارد (همان .)148 :بيشک مهمترین نماد در این
بين ،نماد زن ،پيکرهای ایدهآلي ،و غير واقعي است .اوبژه مورد تمنا یا زني که در این عشق
تخيل و تمنا شده است ،با دو شاخصه عجيب ،و نامعمول خود همراه شناخته شده است:
بيبهرگي از او و دستنيافتني بودن .بدون توجه به جایگاه و مقام عاشق ،شرط تجربه چنين
عشقي دور ماندن ابدی از معشوق است (الکان.)149 :1992 ،
پر وضوح است که بانو اوفيليا در عرصه این عشقورزی نقش اوبژه آ /چيز را ایفا کند ،به
بيان دیگر ،او ميباید تنها بستری باشد که در آن هملت تمنای هميشگي خود برای رسيدن به
اوبژه  /مطلوب ناممکنش را پي جوید تا بدین طریق فردیت خود را به منصه ظهور رساند .در
واقع اوفيليای خيالانگيز صحنهای است که بر آن ميباید هملت تخيالت فانتزیش را به تصویر
بکشد .به تعبير سال وی ژیژک ( .)1994زن نمادین در این عشق به مثابه سياهچاله در اعماق
واقعيت است ،عرصهای که فراسوی آن نامتصرف همواره باقي خواهد ماند.

1- Objet a
2- courtly love
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از این رو ،زن  /اوفيليا در کارکرد نمادین خود همان دیگری تروماتيک است که پيوند
معنایي با چگونگي رئال دارد .همسو با نازایي رابطه هملت با مادرش ،گرترود ،ارتباط عاشقانه
او با بانو اوفيليا نيز غير پویا و عقيم مينماید .دليل این رابطه منفعل را باید در بيگانگي هملت
از معشوقاش در مقام اوبژهآ دانست ،اتفاقي که باعث از همپاشيدگي رابطه خيالانگيز او با
موضوع تمنایش ميشود.
1

از آنجا که هملت ماهيت بينشانگي /رئال اوفيليا را هيچ چيز نميبيند و برای اوفليا به غير
از انتظارات و خواهشهای شخصيش از او وجودی را قایل نيست لذا در تداومبخشيدن به
حيات عشقش با اوفليا اوبژه مطلوب شکستخورده و دچار یاس و نااميدی بيمارگونهای
ميشود .واکنش پرنس هملت به این ناتواني تنها این است که تمام وجود خود را مصروف این
سازد تا اساساً عشقش به اوفيليا را تکذیب کرده و او را از خودش براند .رفتاری که در عمل
منجر به انقياد هویتي او در وجود دستنيافتني اوفيليا ميشود.
هملت :اکر شوهر اختيار کني ،ميخواهم این نفرین جهيزهای باشد که به تو ميدهم :و آن
اینکه هرچند به سان یخ پاکدامن و همچون برف پاک باشي از تهمت برکنار نماني .به دیر
برو ،خدا نگهدار .یا اگر خواستار زناشویي هستي همسر مردی احمق شو؛ چرا که آنان که
خردمندند ميدانند شما چه غولهایي از ایشان ميسازید .به دیر بروها؛ خيلي هم زود .خدا
نگهدار.
اوفيليا :ای نيروهای آسمان ،بهبودش دهيد! (هملت ،پرده سوم ،صحنه اول )105 -104:
از سوی دیگر ،اگر فانتزی 2و تخيل را ساختاری در نظر بگيریم که تمنيات سوبژه بر آن بنا
شده باشد ،کارکرد فانتزی غنا بخشيدن به تعد دو تداوم تمناهای فرد خواهد بود .از نگاه
الپالنچ و پونتاليس فانتزی را نه موضوع تمنای فرد بلکه بستر تمناطلبي فرد باید دانست
(الپالنچ و پونتاليس .)26 :1986 ،به بيان دیگر ،فانتزی نوعي رفتار خود ـ ارضاعي،

3

1- No thing
2- fantazy
3- auto-erotic
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رضایتمندیي وهمانگيز یا سراب گونه از تمناخواهي فرد است.
ژیژک بر این باور است که فضای فانتزی و خيال به مانند صحنهای خالي است برای
پيریزی و به تصویرکشيدن تمنایات خود (ژیژک .)28:199 ،از این رو ،سرگشتگي هملت در
تجربه عاشقانهاش با اوفيليا متاثر از عدم درک او از مفهوم و کارکرد واقعي زن 1در این ميان
ميباشد ،از این رو هملت انتظار دارد تا اوفيليا یا مطلوب او اوبژهای ایدهآلي و در عين حال با
پيکرهای ملموس و دستیافتني باشد ،که به یک باره به او حسي از اغنا و کمال بخشد .این در
حالي است که لذت بر آمده از تخيل فانتزی در گرو کسب اوبژه مطلوب نيست .انتظار
بيمارگونه هملت از اوفيليا این است که او را یک بار و برای هميشه تصاحب کرده و او /اوفيليا
تطابق تام و تمام با تمامي آمالهای هملت را داشته باشد.

1- Lady
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نتیجه
فرجام تراژیک هملت ،ویژه مرگ غم انگيز او در پایان درام ،را ميتوان متأثر از عدم بلوغ
و آمادگي او در مواجهه با وقایع تروماتيک زندگياش دانست .وقایعي مانند ازدواج ناپسند
مادر با کلودیيس و عشق نامتعارف او با اوفيليا .اگر ترومای رواني را واقعهای دانست که تاثير
فاجعهبار و آزاردهندهای بر قرباني  /سوبژه خود داشته باشد ،این فاجعه زماني رخ خواهد داد
که فرد  /سوبژه توان و آمادگي الزم برای درک و مقابله با تکانههای این رویارویي را نداشته
باشد ،که معموالً برآیند این تصادم آسيب رواني است که بر ناخودآگاه سوبژه وارد ميشود.
ایده تروما ،عالوه بر این ،به طور ضمني نشاندهنده نوعي ایستایي در روند معنيشدگي

1

است ،یعني ،تجربه تروماتيک روند نشانه شدگي 2در زبان را مسدود ساخته و به این ترتيب
رشدیافتگي سوبژه را در همان مراحل ابتدایي ورود او به نظم زباني مختل ميسازد.
آنچه ژاک الکان به مفهوم فرویدی تروما اضافه ميکند این است که تروما همان رئال است
چرا که همانند رئال پيوسته از نشانهشدگي سر باز زده و به صورت نوعي به هم خوردگي
معني در نهاد سوبژه باقي ميماند (هومر .)84 :2005 ،جالب آنکه واژه رئال در ادبيات الکان
با واژه فرانسوی ژویيسانس (لذت توام با رنج) همپوشاني معنایي دارد.
ناتواني هملت از درک حضور هميشه و تروماتيک رئال در زندگي انسان ،که در نمایش با
رو در رو شدن هملت با تمناطلبي متفاوت مادر و یا شخصيت رادیکال اوفيليا نمود پيدا
ميکند ،سبب ميشود تا هملت دچار نوعي ماليخوليا شده که خود عامل تعليق ریشهدار و
طوالني در او ميشود.
همين حس استيصال و تعليق است که امکان هر گونه تعامل پویا با افراد پيرامونش را از
هملت سلب ميکند .گریز از این تروما در گرو نوعي تراپي است ،تراپي از جنس تغيير در
زاویه نگاه هملت و بازبيني او از جایگاه و نقش نشانهای او در متن روابط اجتماعياش با
1- Signification
2- Subjectification
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دیگران .قطعا این گشایش متضمن رهایي او از وضعيت ایستای او و پذیرش نقش و جایگاه
نامتعين اما دیناميک هملت در زنجيره نظم نشانهای خواهد بود .از سوی دیگر ریشه انفعال
پرنس هملت را باید در ناتواني او در تمييز ميان تمناطلبي خود و تمناخواهي مادر به عنوان
دیگری 1جستجو کرد .به عبارت دیگر ،این تمایالت هملت برای برای دستیابي به مادر /
دیگری نيست که منشأ یاس و نازایي او ميشود ،بلکه وابستگي و انقياد او در تمنيات مادر در
مقام دیگری است که از او شخصيتي منفعل ميسازد .آنچه هملت را به عنوان سوبژه ميآزارد
این است که او تمناطلبي خود را نه در تعامل و در عرض تمنيات دیگری بلکه در شبيهسازی
آرزویهای خود با دیگری تعبير و تفسير ميکند.
راهکار دراماتيک شکسپير در نجات و رهایي او از این ایستایي نشانهشناختي در
زخمخوردن فاجعه بار هملت است .در انتهای نمایش شاهد این هستيم که در دوئل ميان
هملت و کلودیيس ،او از تيغ زهرآگين عموی خود زخمي ميشود .کارکرد دراماتيک این
صحنه داللت بر این اصل دارد که برای بازتوليد تمنيات مستقل خود و در راستای بازخواني
رویکرد خود با رئال ،هملت ميباید بر پيکر خود زخم زند تا به نوعي گشایش و یا همان
کتارسيس 2تراژیک دست یابد .ناظر بر نگرش الکان ،هملت به منظور بازآفریني موقعيت خود
نياز دارد تا با تجربههای تروماتيک خود به نوعي آشتي دست یابد .چرا که اگر بتوان نيروی
محرک در زندگي فرد را ناممکن بودن حصول به اوبژه مطلوب دانست ،همين دستیافتني
نبودن اوبژه منشأ پيوستگي و سيروریت تمناطلبي در فرد شده و همچون نيروی پيشران او را
وادار به تقالی هميشگي برای اقنا خود ميکند.
فقدان و مرگ دراماتيک اوبژههایي که موضوع تمنيات هملت ميباشند (مادر و
معشوقهاش ،اوفيليا) در پایان درام ،آن هم در زماني که خودش به شدت زخم خورده و از پا
افتاده است ،این فرصت را برای هملت به دست ميدهد تا او به درک حقيقي از چه بودن

1- (m) other
2- Catharsis
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خود ،که همان سوبژه یا تابع نظم دالهای زباني است ،برسد .مرگ اوفيليا بار دیگر اوفيليا را
بدل به رئال یا اوبژهای دستنایافتني ميکند و بدین گونه تخيل هوس 1را در وجود هملت
بيدار ميکند .اگر بتوان ابزار هوس یا فانتزی را پاسخ فرد  /سوبژه به مداخله تروماتيک رئال
دانست ،مرگ معشوقههای هملت (دیگراني که او خود را همواره در محاق آنان اسير ميبيند)،
برای هملت این فرصت را مهيا ميسازد تا وجود خود را با خأل دایمي وحدت و یکيشدن با
موضوع تمنياتش به آشتي رساند و به او ميآموزاند که بود او در گرو خواستنها و تمنيات
ناممکن او در رسيدن به مطلوبهایش معني ميشود .گشایشي دیر هنگام که هملت را یاری
ميکند تا مرگ فيزیکي خود را با افتخار و آرامش پذیرا شود.

1- Fantasy
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