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 چکیده

به این مسئله بپردازد که چگونه الیه بر آن است تا با توجه به قدمت و محبوبیت نمایشنامه اتللو این مقاله 

وش تحلیل گفتمان با استفاده از ربرای این منظور، .  های مختلف اجتماع از این نمایشنامه متاثر می شوند

 روف شکسپیر با عنوان اتللو را تحلیل کردهی معهای ارتباطی و فرهنگی در نمایشنامهکنشانتقادی فرکالف، 

همواره  یزن آثار شکسپیر ارتباط بوده، های اجتماعی درکنش بر اساس نظر فرکالف که زبان همواره با.  است

 ادبی اثر هر آنها، مانند تحلیل گفتمان و، بوده گفتمان های ارتباطی و فرهنگیهایی از کنشدارای نشانه

 دهند که موضوعنتایج این مطالعه نشان می. استساختارهای مختلف جامعه  تحلیل الیه ها و دیگر، نیازمند

تقابل این دو فرهنگ  و شدهباعث به وجود آمدن فرهنگ میزبان و فرهنگ مهمان در این نمایشنامه ارتباط 

نمایشنامه پیشرفت موضوع که در ایجاد کرده است هایی بین دو فرهنگ کنش ،ارتباط مدنبه وجودآبرای 

  . دندار حضور بارزی

 .، جامعهتأثیرارتباط، فرهنگ، اتللو،  :هاکلید واژه      

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

50 

 در نمایشنامه ی اتللو...... حلیل گفتمان ت: عنوان 
 
 

 

 

 

 مقدمه

ط ارتباط با گفتگوی فرد آغاز نمی شود، بلکه وقتی فرد به طور انتخابی به محیطش پاسخ می دهد ارتبا     

یک کنش  گرمحققان علم ارتباطات همواره به دنبال عواملی هستند که آغازگر و هدایت . دشوآغاز می 

، توجه می اندبه اشخاصی که تحت تأثیر ارتباط قرار گرفته برای تحلیل اثر بهو  محسوب می شوندارتباطی 

 .کنند

های واکنش جامعه، زیرا افراد ندمی باشهای فرهنگی در اقشار جامعه ارتباطی زمینه ساز کنش هایکنش

های ارتباطی، ما کالم و سایر کنش درهای ارائه شده با به حساب آوردن داده . دهندزبانی از خود نشان می

فرکالف نیز مدعی این   .کنیم تحلیل و مطالعههای فرهنگی بشری را به لحاظ ارزش یهتوانیم جامعمی

 .از سطوح مختلف جامعه نمی دانست جداژی را ایدئولو نظریه بود و زبان، گفتمان و

 این قواعد . کنندمی بر اساس قواعد و انتظارات فکری و رفتاری در کنار هم زندگی  امعهافراد جطرفی  از

هوشمند، )شوند در زمان کودکی آموخته میکه بیشتر آنها  شوندانتظارها، هنجارهای فرهنگی خوانده می و

 (.58 .،ص5988

الگوهای کما بیش  در جوامع، بر اساسها گیری و توزیع ارزششکلتوجه داشت که  همچنین باید

اطالعات به  ه یاین الگوها شامل ارتباطاتی هستند که برای حمایت از شبک . گیردصورت می یمشخص

رت باشد؛ و در ارتباط با قدیک چنین ارتباطی، ایدئولوژیکی می. شودکل به آنها استناد میمرجع عنوان یک 

ایدئولوژی اما   .(81 .،ص5381فوکو، )های سیاسی را از هم تفکیک سازیم ضابطه و سیاسی 5توانیم آیینمی

. های رایج را مورد حمله قرار دهدهای یک جامعه است که امکان دارد ضد ایدئولوژیفقط بخشی از اسطوره

اما چنین کشاکشی صبغه   .باشدیامروزه ساختار قدرت در سیاست جهانی متأثر از کشاکش ایدئولوژیکی م

  .ایجاد کرده است تاریخی دارد و همان چیزی است که مساله این تحیق را

 طرح مسئله
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های ایدئولوژیکی همواره از گذشته تا به حال در جوامع مختلف وجود داشته است و ادبیات کشاکش 

ن وضعیتی در آثار نویسندگان، شاعران بنابراین چنی.  ها نبوده استدوران رنسانس نیز عاری از این کشاکش

 خلق اثری چون اتللو سعی در ارائه کشاکش  با شکسپیر نیز . نویسان همواره وجود داشته استو نمایشنامه

، اش، اتللوبر شخصیت اول نمایشنامهحاکم های ارتباطی و فرهنگی کنشبه بازنمایی های ایدئولوژیکی، 

های کنشبه تحلیل با تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف  خواهیم تا در این تحقیق میما  . پرداخته است

شده  بازنماییبه چه شیوه هایی  این کنش هاو نشان دهیم  بپردازیم اتللو ه یارتباطی و فرهنگی نمایشنام

نتخاب نمونه با ا در این تحقیق.  شده است مواجه دیگری های ارتباطی و فرهنگی اند؟ و اتللو چگونه با کنش

کارهایی در این کنش ها چه ساز و که یماادهنشان د و مخته ایبه تحلیل آنها پردا ی از نمایشنامه اتللو،های

های اصلی نمایشنامه اتللو و خالصه ت تا به معرفی شخصیتی اسضرور برای این منظور  ؟اندموثر واقع شده 

های ارتباطی و فرهنگی این کنش یای از این اثر بپردازیم تا خوانندگان بیشتر و بهتر به درک مسئله

 . نمایشنامه واقف شوند

 و اثر ویلیام شکسپیر لخالصه اتل

 هامعرفی شخصیت

 (نجیب زادهء ونیزی)رودریگو (                           ناپدر دزدمو)دوک ونیز برانبانشیو سناتور 

 (فرماندهء پیشین قبرس)مونتانو(                                                برادر برانبانشیو)وگراشیان

 (خدمتکار اتللو)دلقک                                         (خویشاوند برانبانشیو)لودوویکو

 (همسر اتللو،دختر برانبانشیو)ا دزدمون                            (نجیب زادهء سیاه در خدمت ونیز)اتللو 

 (ایاگوهمسر )املیا                                                 (افسر معاون او)کاسیو

 (کاسیومحبوبهء )بیانکا                                              (افسر پرچمدار اتللو)ایاگو

http://emohammad.blogfa.com/post-50.aspx
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شهر نیمه خیس  ،ها شهر آبراه ؛ونیزای در  کوچه  .گردد میداستان از یک شهر زیبا در قاره اروپا آغاز     

در راه  نام دارد هردو "ایاگو"که  "اتلو"با افسر پرچمدار  "رودریگو"ای بنام  خورده عاشق شکست. ایتالیایی

دو  هر  .اند باخته قدرت را در سیاست ایاگوو در عشق را  "دمونازد"رودریگو   .هستند "برابانشیو" یخانه

  . هستند دارند و انتقام جو کینه

نیز  ایاگو . یوشرابانب یدردانه، اشراف زاده و دمونا زدعاشق چهره بلورین و بهشتی رنگ . رودریگو عاشق بود   

نامی را به معاونت خویش برگزیده و او را که به  "کاسیو"و خدمتگذار بود، از اینکه سرورش لکه در رکاب اتل

و و لدر همین احوال، اتل  .فکر خویش، برازنده این مقام بوده را دست خالی رها کرده، بسیار آتشین است

به شیرینی شهد ورزی هستند و کام دنیا به رویشان  دمونا در یک کشتی که در ساحل است درحال عشقزد

دختر نازنینش او را با چشمان نافذش  . خبر ماجرا بی ربه غفلت در خواب است و از ه برابانشیو. است  شده

 .و استلاست و اکنون در خدمت سرور جدید خویش، اتل  فریب داده

-ی بر چهرهگرد سالمند ،دل که از بزرگان مغرب بود و در خدمت دولت ونیز و، جنگاوری دلیر و شجاعلاتل    

ونیز و شاه و اهالی  مورد اعتماد همگیها او سال . های عمرش به نشیب گذاشته است او نشسته و سال ی

ی قدرتمند که همچون  برابانشیودختر  . ای اشراف زاده از تبار ونیز بود دمونا، دوشیزهزد  .بوده است سناتورها

ان داشت و اما دل در گروی سردار مغربی نهاد و با او خواستگاران فراو . حوریان زیبا بود و دلبرنده از همه

 .زناشویی کرد

چگونه شد که سردار مغربی در دام عشق افتاد یا این که چگونه دام عشق را برای زیباروی ونیزی اینکه     

نشستند و از  گاه می یو و اتللو گاه و بیشبرابان  .همه از دوستی سردار و بزرگ شهر آغاز شد ،گسترانید

ها، از نبردهای سخت و خونین و از  ها و بزم راندند؛ از رزم و سخن بر زبان میلهای اتل تجربیات و جنگاوری

و لبه اتل ،مند شده بود ها عالقه که به این داستاننیز ها؛ و دخترک  ها و ریاست مرگ دوستان عزیز، از اسارت

پریان دل در گروی سردار  گ آورد و دختر شاهمونا را به چندزدلو، لخاطرات پر ماجرای ات . هم عالقمند شد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%9B&action=edit
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دمونا زهای طالیی رنگ عشق را از د و پیروزمندانه کاملخواستگاران همه شکست خوردند و اتلبنابراین  . داد

 .کشید هایشان زبانه در دل یگرفت و شاد

 های شوم و پلید یشهنهد تا به اند را به بازی می "امیلیا"همه حتی زن خویش  ،داستان روباه مکار ایاگو   

  .مبدل سازدشادکامی را در کام همه به تلخی شرنگ  او تالش می کند تا همه را بفریبد و . خود دست یابد

دمونا زداستان با مطلع کردن پدر د . او بر آن بود تا به همه نشان دهد که الیق معاونت سیاه مغربی است

اش  فهمد که دردانه پذیرد و پدر تازه می دمونا پایان میزت خود دیابد و بلوایی که در انتها با اعترافا ادامه می

یک  . کند که آن عشق یک عشق پاک است عشق واقعی دخترک همه را مجاب می . عاشق این دالور است

همه  مسئله آید و همین جنگی به پیش می  .اش شاد بود و شادمانی کرد حقیقت شیرین که باید به شیرینی

های عثمانی در آستانه جنگ، گرفتار طوفان دریا و خشم آسمان  قوای ترک  .کشاند برس میرا به بندری در ق

با فریبکاری دست به کار  ایاگواز اینجاست که  . یابد جنگ آغاز ناشده، پایان می . شوند گردند و نابود می می

  . اندازد شود و همگان را به جان هم می می

خرد بر پاک  بی تهامی که اتللویا . گیرد در مظان اتهامی بزرگ قرار میدل و مهربان ونیزی،  بانوی خوش    

بین، فریب  دل و دهن ی ساده ولاتل . های او را نادیده گرفت ها و مهربانی خوبی یهمه بانوی خویش زد و

 دمونا، به عشق خویش، بخشیدهزخورد و فقط به استناد یک دستمال که خود به د را می ایاگوهای   دغلبازی

خبر خود آن را از قصر به اتاق خواب کاسیو برده بود، به زن وفادار  با زیرکی و همدستی زن بی ایاگوبود و 

 .دهد می ایاگورسد و دستور قتل هردو را به  کند، به یقین می خود شک می

های  ازیرودریگو هم که با ب . اندازد می کاسیوشوراند و به جان  خویش را می هخورد دوست شکست ایاگو    

، به جان کاسیو افتاده است، در کشاکش نبردی در تاریکی ایاگوافسر پرچمدار دالور مغربی،  یمکارانه

و معاون سردار را به  می آیدها و رودریگوهاست، گرفتارایاگو های قبرس که به تاریکی درون های کوچه شب

گوید و هردو زخمی بر  و را پاسخ میا به هایهم که شمشیرباز قابلی است ضر کاسیوکند و  شدت مجروح می

 . افتند زمین می
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است، در نبردی ناجوانمردانه با   اتللو نیز که با نادانی تمام به عشق واقعی همسر زیبایش شک کرده    

او، آن فرشته   .کند کاسیو متهم میدمونای معصوم را به هرزگی با زرود و د وجدانش، یک طرفه به قاضی می

  . کند ان زمخت خویش در بستر خفه میزمینی را با دست

فهمد که دستمالی که در  دمونا، تازه میزو خدمتگذار د ایاگوزن نادان   .شود همه چیز روشن می سرانجام،    

که همه را به بازی داده،  ششوهر  .است  بود باعث مرگ بانویش شده  قصر یافته بود و به همسرش داده

زن خویش را با شمشیر از نیام . از این هم بدتر بود ایاگواما  . ت گرددمتهم اصلی است و باید که مجازا

و، لب به سخن لافتد و در محضر اربابش، اتل اقبت به دام ماموران میعولی   .گریزد کشد و می درآمده می

ی به شناختند، تازه پ همه که تا آن زمان او را به خوبی و دانایی می . کند گشاید و همه را غافلگیر می می

و اکنون تازه بر ناروایی اعمالش لاتل . گردد برند و شیطان درونش بر همگان نماین می اش می وجود اهریمنی

ونیزی زیبا چهره را با همین دستان خودش کشته بود و  یفرشته  .برد، اما دیگر خیلی دیر شده بود می  پی

با کاردی که در لباسش پنهان نموده  توانست او را التیام بخشد؛ پس خویشتن را دیگر هیچ چیز نمی

 . کشد می

 ویور شانون و  فوکو فرکالف،به کار گیری نظریه : ینظرچارچوب  

های هویت اجتماعی، روابط اجتماعی و نظام: یدآمی وجوده فرکالف معتقد است که گفتمان به سه علت ب    

پیوند متن  یشود بلکه بصیرتی دربارهد نمیتحلیل گفتمان محدوبه  تنهاازنظر او تحلیل متن   .دانش و معنا

پس به دیدگاهی نیاز داریم تا تحلیل متن و   .و ساختارها و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی را می طلبد

ساختارهای اجتماعی و مناسبات که به شناخت آن است  این رویکرد یفایده . هم تلفیق کند اجتماع را با

 فرکالف،( کندمی پیدا ارتباطات معنا با و ساختارها تنهاها ین مناسبتا  .نایل می شوداجتماعی قدرت 

  .(81. ، ص5383

ها و افراد، دال بر وجود قدرتی بین ساختارهای اجتماعی، سازمان ه یفوکو معتقد است که رابطاز طرفی 

العملی بر اعمال سکند، بلکه در عوض عکشود و نه گروهی را از قدرت خلع میدارد که نه به افراد اهدا می
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فوکو با   (.81 .ص ،1111رزمارین، )شود آزادی وجود می دیگر افراد را داراست که شامل آزادی طلبی و

، مفهوم هویت را در ارتباط با این ساختارهای اجتماعی مطرح می کند که " دیگری"طرح ایده هایش درباره 

 . ی اجتماعی استکنش های او متاثر از نحوه ارتباطاتش با این ساختارها

آورد الگوی آنها ارتباط را را به یادمان می 1ن و ویوروارتباطات الگوی شان ه یهای فوکو مقولگفته

سه  ،ارتباطات یهن و ویور برای مطالعوشان.  دهد که بسیار برجسته استفرایندی خطی و ساده نشان می

 :اندسطح از مسئله را به این ترتیب مشخص کرده

 سطح اول

 (سائل فنیم)

 سطح دوم

 (مسائل معنایی)

 سطح سوم

 (مسائل تأثیرگذار)

شخیص مسائل معنایی نیز آسان، اما راه حل آن مشکل ت  .درک مسائل فنی سطح اول بسیار ساده است

است، و از معنای واژگان تا معنایی که یک فیلم خبری ایاالت متحده شاید برای یک روس داشته باشد را 

گویند معنا در پیام نهفته است؛ بنابراین اصطالح رمزگذاری بر صحت ن و ویور میوشان  .شودشامل می

: در وضعشان ناتوان استی شانون و ویور اما در اینجا نیز عوامل فرهنگی درکارند که الگو . افزایدمعنایی می

 د که زبان بامعتقد بونیز فرکالف   .دست کم معنا همان قدر در فرهنگ نهفته است که در پیام می باشد

نوشتاری وگفتاری به روندهای  تولید هر متن و ایدئولوژی ارتباط تنگاتنگی دارد و قدرت و مسائل اجتماعی،

 .اجتماعی گفتمان در سطوح مختلف نهادهای اجتماعی اشاره دارد

ه که دریافت کننده برای ارتباطات اهمیت دارد ب اما در مورد سطح سوم، شانون و ویور نشان می دهند

اما واکنش او با ساختارهای   .ارتباطات است و نسبت به پیام واکنش نشان می دهدهدف  اوخاطر اینکه 
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 .  اجتماعی و فرهنگی جامعه پیوند دارد

 روش تحقیق

یعنی اجزا و عناصر ارتباطی مطرح در .  در این تحقیق از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است

باط با ساختار اجتماعی جامعه ای که داستان در آن رخ داده، گذاشته شده و دالیل نمایشنامه اتللو در ارت

از این رو، تحقیق حاضر برای دست یابی به اهدافش باید به پرسش  . شکست ارتباطی اتللو آشکار شده است

 :های زیر پاسخ دهد

 و می شود؟فرهنگی باعث بحران هویتی در اتلل ساختارهای اجتماعی و و گونه فرایندهاچ  .5

 آیا اتللو بر هویت از دست رفته خویش واقف است؟ .1

 آیا ازدواج اتللو با دزدمونا راهکاری برای ارتباط فرهنگی می باشد؟ .9

 اگر چنین است آیا این ارتباط فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد؟ .8

 آیا ارزش های فرهنگی اتللو در اجتماع دزدمونا پذیرفته شده است؟ .1

ق، در موارد لزوم از تحلیل محتوای کمی نیز استفاده شده است که به شکل شمارش البته در این تحقی

 .واژگان مورد نظر بوده است

  و یافته ها تحلیل نمونه ها

سلحشور مشغول  یهنیز به عنوان یک شوالیوباشد که در دولت پوست مغربی میاتللو یک مسلمان سیاه    

های مختلف از خود نشان داده است، خود را فردی در جنگهایی که رشادت توجه بهبا   .خدمت است

شود، ولی با مخالفت نیز، دزدمونا مییکی از حکام ولذا عاشق دختر  . پنداردنیز میوارزشمند در دولت 

های سودمند او خودش را یکی از حلقه هر چند که.  شودنیز مواجه میوو خود دولت  9پدرش برانبانشیو

های ای از عوامل محیطی، فرهنگی و گرایشای که مجموعهزنجیره  .پنداردنیز میودولت ارتباطات  یهزنجیر

، ولی اتللو از می باشدانتقال اطالعات  عامل فعال درهر فردی یک در این زنجیره،  . را شامل می شودمختلف 

 .این زنجیره قرار گیردتواند جزئی از نیز مغایرت دارد، نمیوآنجایی که به لحاظ فرهنگی و نژادی با دولت 
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یکی از افسران اتللو اذعان می  ایاگودیگر در مورد اتللو نیز نمود دارد، به طوری این حقیقت در گفته های 

              :کند

کرنش کرده اند و هم به خدا  سه نفر از بزرگان شهر، با تقاضای خصوصی خود برای اینکه معاون او شوند به او

به علت عالقه به نخوت [ اتللو]من نیست؛ ولی او  ه یآگاهم و مقامی کمتر از آن شایست قسم من از ارزش خود

و هدف خویش و توجه به اهمیت مبالغه آمیز و غرور نسبت به القاب جنگی که به او داده شده به آنها بی 

طع معاون خود را من به طور ق"اعتنائی کرد و سرانجام درخواست میانجی گری های مرا رد کرد و به آنها گفت 

 .(اول ه یاول، صفح ه یپرد) "برگزیده ام

 

همانطور که می بینید اتللو گمان می کند که واجد نشانه های ارتباطی است به گمان او القاب و عناوین     

جنگی که او کسب کرده است می تواند عاملی برای ارتباط او با قدرت حاکم باشد، پس اتللو فرض بر آن 

مورد نظر فوکو قدرت  یدرحقیقت این زنجیره همان زنجیره  .د زنجیره های ارتباطی هستدارد که واج

مانعی  "قابل پذیرش می کند این واقعیت است که قدرت صرفا آن چه قدرت را"که توضیح می دهد  است

ورد آمی معرفت به وجود لذت و می کند، را تولید پدیده ها گذرد ومی این حد نیست بلکه از در برابر ما

و از این رو بر  گفتمان دارد نزدیکی با یقدرت رابطهاما (.   553. ، ص5381 فوکو،) کندوگفتمان تولید می

ازطریق بازنمایی به شکل گفتمانی کسب  هویت خود را ،سوژهبه طوری که   .شخصیت افراد تاثیر گذار است

بدین ترتیب هویت .  شودباطی ساخته میی زنجیره های ارتو هویت به شکل گفتمانی و به وسیله کندمی

   .موقعیت سوژه در یک ساختار گفتمانی عبارت است از همذات پنداری با

نیز هویت ثابتی پیدا کند و ومونا در دولت ازدواج با دزدتالش داشت تا با  اتللو ،نیز نمایشنامه شکسپیردر 

این نمایشنامه  سراسردر .  پذیرفتین را نمیارتباطی گردد، ولی فرهنگ و قدرت حاکم ا یهشامل این زنجیر

 شیطان سیاه و ،گاه به نام اتللو مورد خطاب قرار نگرفته است، بلکه در عوض او را مغربی سیاه پوستاو هیچ

ه او با نام. ای نیستچاره": شکسپیر موقعیت او را چنین نمودار می کند . (5جدول ) خواندندلب کلفت می

حاال خودتان قضاوت کنید که آیا من  . بندی قدمت و سابقهده است، و نه با درجهرسمی به خدمت درآم ی

و در جایی دیگر پدر  (.اول ه یاول، صفح ه یپرد) "بایستی این سیاه پوست مغربی را دوست بدارم یا نه

   (.همان)د می نام "سیاه شعبده باز"دزدمونا او را 
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 اتللو    یو اشکال ارتباطی آن در نمایشنامه ه سیاهژمیزان تکرار و بکارگیری وا. 5جدول 

  عبارت مورد نظر فراوانی  درصد 

 5 مغربی سیاه 51  81/81 

 1 شیطان سیاه 3  58/91 

 9 لب کلفت 7  11 

  جمع کل 18  511 

      

 

 میشد که در شمال غربی آفریقا زندگی سیاه پوست مغربی به گروهی از مسلمانان اطالق می یهاژو

سیاه پوست مغربی دال بر  یهاستفاده از واژ . کردند، و در قرن هشتم کنترل اسپانیا را به عهده گرفتند

مردم است و این تفکیک به لحاظ فرهنگی رخ داده است، زیرا هیچ کس او و فرهنگش را  یهتفکیک او از بقی

ونا را آگاه می سازد که دخترش از یا در جای دیگر آن هنگام که رودریگو شب هنگام پدر دزدم  .پذیردنمی

 : خانه فرار کرده است می گوید

کنم با رضایت و آقا من حاضرم همه چیز را جواب دهم؛ ولی می خواهم بدانم آیا همان طوری که تصور می

دختر شما بدون هیچ گونه محافظی همراه یک  ،تمایل خود شما بوده است که در این دیر وقت خواب آور شب

ست معمولی رفته است که خود را در آغوش یک سیاه عرب شهوتران بیندازد؟ اگر این با اطالع و قایقران پ

ولی اگر از آن بی   .خود، نسبت به شما جسارت ورزیده ام یهشما صورت گرفته در آن صورت با مداخل یهاجاز

د که با حس احترامی که تصور نکنی . کنم که مالمت شما نسبت به ما منصفانه نبوده استخبرید، احساس می

کنم اگر به دختر خود تکرار می . دهمنسبت به شما دارم شخصیت شما را بازیچه و مورد تمسخر قرار می

نامعتدل مشکوکی که به هر  یهرخصت نداده اید او با پیوند زیبایی و وظیفه و عقل و سرنوشت خود با بیگان

 (.اول ه یاول، صفح ه یپرد)است کجا سر می کشد سرپیچی بی شرمانه ای نشان داده 

از افراد صاحب نفوذ و صاحب  وبرانبانشی ،اذعان دارد که پدر دزدمونا ایاگوو اتللو،  ایاگودر گفتگویی بین 

 :می گوید ایاگوقدرت است، پس 

ولی چه سخنان پوچ و تحقیرآمیز و تحریک انگیزی بر ضد جناب عالی اظهار داشت که با وجودی که من 

ولی ببخشید قربان، آیا شما اقدام به عروسی کرده اید؟ چون  . خیلی متدین نیستم تحمل آن برایم دشوار بود

او باعث  . خود دوک یهازمطمئن باشید این بزرگ زاده خیلی محبوب است و نفوذ فراوانی دارد ـ به اند

شما  یهکند که سخت ترین قانون را دربارجدایی و انفصال شما خواهد شد، یا با تمام قوای خود تالش می

 .(دوم ه یاول، صحن ه یپرد)ند ناجرا ک

 :اتللو در پاسخ می گوید
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اب اعتراضات او را به خدماتی که من به بزرگان این قوم کرده ام جو . بگذار هر چه از دستش بر می آید بکند

اشرافی است و حتی معایب من می تواند بی پروا  یهوجود و زندگی من از خانواد  .بهترین وجهی خواهد داد

 .(همان)توقع چنین مقام شامخی را داشته باشد که اکنون به آن رسیده ام 

اعی اتللو نیز نشانه ها را اطالعات را فرستاده است، محیط اجتم( اتللو)ن منبع اطالعات وطبق نظر شان    

دریافته است، ولی نشانه های اتللو برای آنها قابل فهم و درک نیست در نتیجه اختالل و ناهنجاری به وجود 

 یهچون نشانه ها برای خود اتللو قابل فهم است نه گیرنده، بنابراین اتللو نباید خود را از خانواد  .آمده است

 . اشرافی قلمداد کند

نامفهوم است که اتللو سعی بر آن دارد تا ( اجتماع ونیز، حکومت ونیز)نشانه ها تا زمانی برای گیرنده این     

ها به حکومت می ترک یهخودش را به عضوی از این اجتماع مبدل سازد، به گونه ای که وقتی خبر حمل

ین نوع نشانه های ارتباطی رسد اتللو دیگر سیاه عرب نیست، بلکه به عرب دلیر مبدل می شود، چون او با ا

نیز از اختالل ها و ناهنجاری های نشانه ها آگاهی  ایاگو ،در جای دیگر . ونیز شناخته شده است یهدر جامع

 : پس او به رودریگو می گوید . پیدا می کند

را پر او هم همانطور؛ پس جیبت . دزدمونا نخواهد توانست در عشق خود نسبت به این سیاه عرب پایدار بماند

جیبت را پر . آغاز عشق آنها ناگهانی بود؛ تو خواهی دید که جدایی آنها هم شبیه آن خواهد بود یهشیو . کن

او در مقابل جوانی . غذایی که برای او اکنون چون عسل لذیذ است به زودی چون حنضل تلخ خواهد شد. کن

هد برد و به دنبال تنوع خواهد رفت دگرگون خواهد شد وقتی از بدن او سیراب شد به خطای خود پی خوا

 .(دوم ه یاول، صحن ه یپرد)

های شفاهی بر مبنای چهار متغیر نمایان نظام.  را نشان می دهد های شفاهیظام، ویژگی نهاین قضی 

دهد، و مخاطب و چهره به چهره رخ می کانال ارتباطی شفاهی. نبع و محتواکانال، مخاطب، م: شوندمی

باشد که از محتوایی تجویزی برخوردار است، و منبع واجد سلسله مراتب اجتماعی می متناجس و همگون

  . مند محتوایی استاست که دال بر تغییر نظام

کند، زیرا ارتباط او با دیگران از طریق گفتگوی چهره به باری اتللو با نظام شفاهی دست و پنجه نرم می

دارد، زیرا اجتماع معتقد است که او اش باز میهای اجتماعیلتولی اجتماع همگون او را از منز . چهره است

اش شود تا او را به خاطر فرهنگ و اجتماعبرای همین است که به او القابی داده می . به آن جامعه تعلق ندارد
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م از میزبان درآید، ولی باز ه یهاو ناچار است خود را تغییر دهد تا به شکل جامع از این رو،.  تحقیر کنند

در این  . ارتباطی خود می باشدجامعه دارای سلسله مراتبی این ، زیرا شودنمیپذیرفته  طرف میزبان

 :گویدر مییلبخصوص و

باشند، از این رو نهادهای های رفتاری دارند متفاوت میسازی به روشای که تأثیر همگونرسانه یهانظام

های شفاهی، قدرت به شکل بسیار خشک بعضی از نظام دهند، مثالً درشفاهی تنوع بیشتری را نشان می

گیرند که از نظر ها معموالً از منابعی نشأت میبا وجود این، در نوع دیگر، آن پیام  .سلسله مراتبی نیست

شان جایگاه در سلسله مراتب اجتماعی، دارای قدرت اظهار نظر هستند، یعنی بیشتر موقعیت اجتماعی

رسند تا تشریحی، یعنی اینکه ها نوعاً تجویزی به نظر میاین پیام. ارت تولید پیاممدنظر است تا معیار مه

مقرراتی هستند که ناظر بر رفتار مخاطب نسبت به وقایع قریب الوقوعی است که در سطح  یهاعالم کنند

های کانالاین اخبار از طریق   .باشد، مانند وصول مالیات و احضار به خدمت نظامیجامعه مورد عالقه می

خویشاوندی طبیعی، مذهبی،  یههای اولیشود، یعنی گروهشفاهی به مخاطبانی کامالً متمایز منتقل می

از طریق عمل کردن به عنوان یک را نظامی  یهالگوی بسط شبک ،هاهر یک از این گروه . کاری یا هم بازی

 (.11.ص ،5381ویلبر، )کنند ل میها تکمیکانال انتقالی ارتباط دهان به گوش و درون و میان گروه

های گروه ءجزرا خواهد خودش مورد صحت دارد، زیرا او نیز به هر شکلی می ایناتللو نیز  یهدر جامع 

به دریاها سوگند، من دزدمونای نجیب را دوست "گوید برای همین می .اولیه درآورد، و با دزدمونا ازدواج کند

 (.اول ه یاول، صفح ه یپرد) "ام به انحصار درآیدمانیخانهدارم، اهمیتی هم ندارد که بیمی

 ایاگو، قرار گیردبینید او پذیرفته است که تحت هر شرایطی در این حلقه ارتباطی همانطور که می

 یهسیاه مغربی طبع آزاداندیشی دارد و هم"کند که هم در این خصوص عنوان می (شخصیت پست داستان)

 (.سوم ه یاول، صفح ه یپرد) "شوددارد و به آسانی توسط دیگران هدایت میپنانسانها را صادق می

رسد که این مورد به شکل آشکاری به نظر می و دندهها، تغییر رفتار ارتباطی اتللو را نشان میاین مثال

ادی دهد که ما با یک گرایش ماین مشاهدات نشان می . های اجتماعی بستگی داردبا تغییرات رفتاری نظام

از طرفی  . های ارتباطی سروکار داریم، یک فرایند دراز مدت تحول تاریخی که جهت یک سویه دارددر نظام

آید، به طوری که ننگ و عار به حساب می عینیز به نوواصرار اتللو برای ازدواج با دزدمونا نیز برای دولت 

دخترش را با پاالن االغ مزین کرده است، در "گوید که او در گفتگویی با برانباشیو، پدر دزدمونا می ایاگو

 یهفلسف موضوع،این   (.اول ه یاول، صفح ه یپرد) "حالی که دزدمونا خواستگارهایی بهتر از اتللو داشت
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خره گرفته شده مسآورد، زیرا او جدا شده است، و هویت و اصل و نسبش به فوکو را به یادمان می "دیگران"

شود که افراد خودشان را در لوای قدرت فرض کنند، قدرت باعث می: گویدمیب نیز در این بافوکو  . است

قدرت قرار ندارند، مشمول این  یههایی که در زنجیرشود، بنابراین افراد و گروهقدرتی که به آنها اعمال می

در نهایت و  ندتنها می مانو شود، بنابراین رانده گونه تغییری روی آنها اعمال نمیشوند، و هیچقدرت نمی

  . شوندنامیده می "دیگری"

-نیز مرتبط میوکند و به نوعی با دولت های بسیار با دزدمونا ازدواج میرغم مخالفتسرانجام اتللو علی    

 ینیز او را به عنوان یکی از اعضاوزیرا دولت  . ولی این ازدواج و ارتباط از نظر آنها پذیرفته نیست . شود

از سادگی او  8ایاگواش شود که دوست به اصطالح صمیمیها باعث مید، و این اختالفحکومتی قبول ندار

 1کاسیوکند و با سازد که دزدمونا به او خیانت میمطلع می دروغ با نیرنگ و سوء استفاده کند و اتللو را

ود که همسرش به او شدهد اتللو متقاعد میانجام می ایاگوهایی که  سازیصحنه باارتباط نامشروع دارد، و 

دزدد و دستمال دزدمونا را می( دزدمونا یهندیم) 8توسط زنش املیا ایاگوبه همین علت  . خیانت کرده است

  . اندازد تا اتللو را به این خیانت مشکوک سازدمی کاسیوآن را در اتاق خواب 

بوده است که شوهر دستمالی را در اینجا شایان ذکر است که عنوان کنیم طبق فرهنگ اتللو رسم بر آن     

بر آن گلدوزی شده باشد و این داماد و عروس در روز ازدواج به همسرش اعطا کند، دستمالی که حروف اول 

از این دستمال نگهداری  شتا زمان مرگباید  عروسای بر ازدواج آنها بوده است و رسم بر آن بوده که نشانه

زیرا آیین ارتباطی که از طریق این  . دزددمی ایاگو رادستمال  ولی این . کند و آن را محفوظ نگه دارد

آید، فقط در آیین و فرهنگ اتللو مفهوم دارد، بنابراین طبق نظر دستمال بین اتللو و همسرش به وجود می

بنابراین اختالل معنایی و  . مفهوم نیست( دزدمونا)توسط گیرنده ( دستمال)دریافت  یهن و ویور، نشانوشان

رهنگ این حقیقت را در بر دارد که ف ناپدید شدن دستمالآید، و از این لحاظ است که به وجود می یتباطار

   .مونا تفاوت دارد و ارتباط بین آنها میسر نیستارتباطی اتللو با فرهنگ دزد
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وز  نمی توانند وقتی که دزدمونا و اتللو بعد از تالش و جدال های بسیار ازدواج می کنند، اطرافیان آنها هن    

مطرح می سازند، به عنوان مثال،  از دوستان اتللو نظرشان را به شیوه هاییبرخی  . این ارتباط را بپذیرند

 :به رودریگو می گوید ایاگو

های دیگر در میان باشد، این اگر ظرافت در عشق، همدردی به خاطر هم سن بودن، یا رفتار مناسب و زیبایی

خوب، وقتی این خصایص موجود نباشد ظرافت و نرمی او قانع به چنین وضعی نمی  . سیاه عرب فاقد همه است

شود و بغض گلوی او را خواهد فشرد و کم کم از عرب سیاه متنفر و بیزار خواهد گشت؛ و طبیعت خود به او 

ست، خوب آقا، اگر این موضوع صحت داشته باشد، که در آن شکی نی  .خواهد آموخت که دیگری را برگزیند

دوم،  یهپرد)چون در طبیعت بشر نهفته است، چه کسی بهتر از کاسیو می تواند مورد توجه او واقع شود؟ 

 (.اول یهصحن

در حقیقت به این نکته اشاره دارد که نشانه های ارتباطی بین دزدمونا و اتللو چندان استوار  ایاگو یهگفت     

بندد، یعنی فردی که واجد نشانه های ارتباطی باشد که  نیست، و دزدمونا سرانجام به کس دیگری دل می

توطئه ای بچیند تا زندگی دزدمونا  ایاگواین فرضیه باعث می شود که  . برایش مفهوم است کسی مثل کاسیو

کند تا و اتللو را بر هم بزند، برای همین کاسیو را وادار می کند تا سر حد مست می بنوشد و او را تحریک می

د و کاسیو را شواتللو متوجه می.  زخمی می شود د و در این حین مونتانو یکی از مأموران اتللوعصبانی شو

دهد تا بین اتللو و او میانجیگری ، دزدمونا را واسطه قرار میایاگو یهکاسیو نیز بنا بر توصی . کنداخراج می

 : تللو در پاسخ به او می گویدپس ا . سازدکند، از آن طرف نیز اتللو را نسبت به دزدمونا بدبین می

گوید و ذکر این نکته که همسر من زیباست و از غذا لذت می برد و معاشرت را دوست دارد و صریح سخن می

وقتی عفت وجود داشته باشد تمام  . مرا دچار حسادت نخواهد کرد ،کندرقصد و بازی میخواند و میخوب می

شوم که بر ضعف و معایب خودم دچار شک و هراس نمی یه، در نتیجاز آن گذشته . اینها را باید حسن دانست

، پیش از که ظنین شوم باید به چشم خود ایاگونه   .ضد من طغیان کند؛ زیرا او چشم داشت و مرا برگزید

ببینم و وقتی بدگمان شوم باید آن را به اثبات برسانم و پس از اثبات، کاری جز این نتوان کرد که عشق و 

 (سوم یهسوم، صحن یهپرد)را بی درنگ با هم کنار گذاشت حسادت 

تواند تنها با شنیدن سخنانی نسبت به دزدمونا بدگمان شود، بلکه به دنبال بینید اتللو نمیهمانطور که می    

او چشم داشت "برای همین است که می گوید  . گردد که شکش به یقین مبدل شودنشانه های ارتباطی می

 . که دزدمونا به او خیانت کرده است "باید به چشم خود ببینم"، و "زیدکه مرا برگ
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شود که دزدمونا به او خیانت کرده است در ابتدا دچار سردرد           وقتی که اتللو سرانجام متقاعد می

 و ،"یک ساعت شفا خواهد یافت یهبه فاصل. بگذار آن را ببندم"می شود، پس دزدمونا در پاسخ می گوید 

زند و دستمال از دست دزدمونا به زمین و دستمال را کنار می) "دستمال تو کوچک است" که اتللو می گوید

 .(سوم ه یسوم، صحن ه یپرد( )افتدمی

وقتی اتللو  . عشق به دزدمونا به او هدیه داده است یهاین دستمال همان دستمالی است که اتللو به نشان    

ارتباطی بین دزدمونا و اتللو کوچک است، به این علت  یهیعنی نشان "ستدستمال تو کوچک ا"گوید می

دستمال  ایاگوافتد املیا، همسر وقتی دستمال از دست دزدمونا می . کنداست که دزدمونا دستمال را گم می

 :گویدپس می . کندرا پیدا می

ثبات من شوهر بی . و از عرب داشتاین اولین یادبودی است که ا . خوشوقتم که این دستمال را پیدا کردم 

مند است که آن را همیشه نزد صدها بار اصرار ورزیده است که آن را بدزدم، ولی دزدمونا چنان به آن عالقه

 یهپرد)گوید؛ زیرا اتللو از او قول گرفت که آن را همیشه نگاه دارد بوسد و با آن سخن میدارد و میخود می

 (.سوم یهسوم، صحن

ارتباطی است که بین  یهشود واجد نشانعشق به دزدمونا داده می یهر حقیقت، دستمالی که به نشاند     

گردد که مفهوم تر می ارتباطی به جامعه و فرهنگی بر یهبنابراین این نشان . اتللو و دزدمونا قابل فهم نیست

و او نیز به دروغ به اتللو  شودمیسر  ایاگو یهدزدد تا توطئبنابراین املیا دستمال را می . (اتللو یجامعه)است

در این حین دزدمونا بین اتللو و کاسیو میانجی  . گوید که این دستمال را در اتاق کاسیو پیدا کرده استمی

کند، زیرا کند، ولی اتللو که با سوء ظن مسموم شده است از این رفتار دزدمونا سوء برداشت میگری می

 :گویداتللو می  .تللو و دزدمونا از بین رفته استارتباطی بین ا یهنشان

که دستمال زمانی  تابه مادرم گفت  . خواند به مادرم داداین دستمال را مصری جادوگری که افکار مردم را می

موجودی دوست داشتنی است و پدرم را اسیر عشق خود خواهد کرد؛ ولی اگر آن را گم کند یا به او نزد اوست 

سوم،  یهپرد)های تازه خواهد رفت از او نفرت پیدا خواهد کرد و روحش به دنبال هوس کسی دهد پدرم

 (سوم یهصحن
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 .  ارتباطی و فرهنگی به حساب می آید که تنها در فرهنگ اتللو قابل درک است یهدستمال یک نشان     

و  به قتل می رساندارتباطی  خاطر عدم تبیین آیین هبدزدمونا را  همسر بی گناهش مغربیی اتللو ،در نهایت

   .کشدخودش را نیز میمرتکب شده، اشتباه  پس از پی بردن به

از   .ونیز گرداند یبار تالش می کند تا خود را عضو جامعه 11اتللو در مجموع این تحقیق نشان داد که    

ازدواج اوکه به شیوه ای   .ازدواجش از همه شاخص تر است یمیان این تالش ها ، ازدواج با دزدمونا و هدیه

این ازدواج به  پنهانی صورت گرفت مشکالت بسیاری را برای او به وجود آورد، و او به ظاهر باور داشت که با

ازدواجش به دزدمونا در  یولی چنین نبود، حتی هدیه . عنوان عضوی از اجتماع مردم ونیز در آمده است

ارتباطی که اتللو تحت عنوان دستمال به دزدمونا هدیه داده  یهنشانلذا  . فرهنگ دزدمونا تعریف نشده بود

در نهایت توسط ایاگو دزدیده شد تا به عنوان ملعبه ای برای به بازی  بود، این ارتباط را برقرارنساخت و

و همواره به  درحقیقت، اتللو هیچ وقت به عنوان عضوی از جامعه و فرهنگ ونیز در نیامد  .گرفتن اتللو درآید

 هدشبه شیوه های مختلفی در نمایشنامه نمایان  "دیگری" ینمود واژه . شناخته شده بود "دیگری"عنوان 

پس  . نام اتللو مورد خطاب قرار نگرفت اهیچ گاه ب توان به این حقیقت اشاره کرد که اوآن جمله می که از

روابط دیالکتیکی سایر الیه های آمد شامل  های این نمایشنامه به وجودهایی که در میان شخصیتگفتمان

قدرتی که  .کردمی پیدا قدرت نمود یوسیلهه که ب شدشامل می که روابط ایدئولوژیکی را شداجتماع نیز می

در  طلبد تاباطی را میضفیذ قدرت اننزیرا ت.  ولی چنین نشد .  کند خواست که هویت پیداآن می اتللو با

ای غیرقانونی با دزدمونا ازدواج او به شیوه چون . مورد اتللو چنین نشد یابد که در جسم وجان سوژه انقیاد

 ، رفتار وگفتمان او راه نیافته بود، بنابراین او از اجتماع دزمونااهایدئولوژیکی قدرت در کنش کرد، پس انقیاد

 . رانده شد

 وجمع بندی گیرینتیجه

های مختلف با اطرافیانش، محیطش، ه شیوهاو نیازمند است که ب. انسان موجودی است اجتماعی     

باشد عاری از ها نمیادبیات نیز که چیزی جز انتقال حقایق، مفاهیم و ادراک  .اجتماعش ارتباط برقرار کند
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از این خیل شکسپیر نیز که در .  تواند باشداز این لحاظ ادبیات جدای از علم ارتباطات نمی . نیست رتباطاتا

های فرهنگی و ها و کنشکند که به نوعی نمودی از ارتباطسته آثاری خلق میزیدروان رنسانس می

 .باشداجتماعی می

اینکه اتللو دچار کنش های ارتباطی و فرهنگی شده بود،  وجود بانکته جالب در نمایشنامه این است که 

 د در دولت نشده ونظم موجو باط وضدر باطن مسخر ان به خاطر اینکه اوبحران هویتی نشد هیچ گاه دچار 

 .   پایان نمایشنامه بر هویت و عزت خویش استوار باقی ماند تابود و او  نشده  قدرت موجود در روح او منعقد

ها و نظر او این رشادت از ها و دالوری هایش پذیرفته است، ورشادت با را زیرا باور داشت که دولت ونیز او

 و داداو بایستی هویتش را تغییر می  .بودننیز می باشد، ولی چنین دولت و ارتباطی او با یحلقه ،دالوری ها

بی آالیش بود که نتوانست خودش را با  ولی اتللو آنقدر ساده و . باز می یافتهویتش را ازطریق گفتمانی 

 را قوی تر خود های فرهنگی و اجتماعیآن بود تا ارتباط او با ازدواج با دزدمونا بر . محیطش سازگار کند

 یهای فرهنگی جامعهبنابراین ارزش  .پذیرفتن را فرهنگ ارتباطی او ،فرهنگ دزدمونا سازد، ولی اجتماع و

 .این رویه به جدایی و مرگ آن دو منتهی شد درک اجتماع دزدمونا قرار نگرفت و اتللو نیز مورد پذیرش و
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