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 مقدمه
فـت  پیشر و یلبـ ط نو، توسـعه ياهمینات سرزتشافکه با اک است  يارنسانس در اروپا دوره   

، رقابـت  جهانۀ  به نقاط ناشناختیتشافک ا ي و سفرها   نو ينیاشف د کبهبا توجه   . علوم همراه بود  
 سـخن  بهبنا   . آمده بود  یدو انگلستان، پد   نیااسپا یعنی دو قدرت مهم آن روزگار،       بین ياستعمار

هماننـد   - مسـلمان ل دویگروسـتد بـا د   و دادیلبـ ط با رشد توسـعه ،)Ania Loomba( لومبا نیاآ
صـورت  ها ي امپراتـور  ین ا یۀسـرما انباشـت   ان  میز در   یشـگرف رشـد    -شکمـرا ،  ، مصر یعثمان
 علت،  همینبه  ). 5: 1998(شد  ها مین سرز یگردفتح   به بیشتر یش گرا یشه سبب افزا  کفت  پذیر
 ة رنسـانس ور از همـان د ی غربيهاي، امپراتورگویدیم) Nabil Matar( مطر نبیله ک طورنهما

 شـمال و    ی از اهال  نیااسپا يزساعنوان نمونه، برده   به. شرق انداختند  به خود را    نۀلباطنگاه توسعه 
 یه سـرما یش افـزا ي بر مبنـا بیشتره کها كبا ترها سینگلیا ة گسترد ي، و روابط تجار   یقاز آفر کمر

 يرق را بـه رو     شـ  يها نبـود، دروازه   نیااسـپا  ي و امپراتـور   لیکاتوکـ  يکلیسا ییدأبود، و مورد ت   
 در هیژو به رنسـانس،  ةگـان دور یسنده نـو کـ  نیست تعجـب    ي جـا   پـس  ).19(د  رکباز  ها یغرب
 جلوه  برترن را   مسیحیا ، و در مقابل   انگارندچیز ناردند تا اسالم و مسلمانان را       کتالش   ،نگلیسا

ـ  يستیز شـرق ینه اک جالب است    ،البته. دهند . همچنـان پابرجاسـت  نیز امـروز  ها ی توسـط غرب
 از  يیده مـوج جـد    کـ رد  کـ  سـپتامبر مشـاهده      11ان در حوادث    توی مطلب را م   ین بارز ا  نۀونم

) Jonathan Dollimore(ر لیمو راستا، جاناتان دایندر ا. راه انداخت به را در غرب يستیزاسالم
 سـپتامبر را بـا      11 یستی پس از حمالت ترور    يستیز اسالم یدفتار نوشتارش، موج جد   گپیشدر  

امـون مسـلمانان وجـود    پیر، ابـت لیزا عصـر  نگلیسا در   هیژو به رنسـانس،    ةه در دور  کـ  ینگرش
 ). xv-xvi(اند دیداشت، همانند م

ه یگا بـه جـا  یخی گفتار ابتدا از نظر تـار ین ا ي فوق، در بخش بعد    سخنانبا در نظر داشتن     
ـ عقید و یسـ سیااسالم و مسلمانان در دستگاه قـدرت    . ودشی اول پرداختـه مـ  ابـت لیزا ة دوریت

 یمورد بررس يستیز در اسالم سینگلیاگان  یسند اول و نقش نو    ابتلیزاومت  ک ساختار ح  سپس،
 نماییواژگـون  ی چگـونگ  شکسپیره از مارلو و     ید، در سه اثر برگز    یتدر نها . قرار خواهد گرفت  

 . از اسالم و مسلمانان نشان داده خواهد شد

 یبحث و بررس
  رنسانس یخ اسالم در تار–1

 بـه  ي طومار- پادشاه پرتغال- امانوئل اول1505، در سال    )Tyerman(من  یر سخن تا  بنا بر 
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 مینه سـرز کـ  یافرانک علیه صلیبی را به آغاز جنگ نگلیساه در آن پادشاه    کستاد  فر هفتم   يهنر
اظهـار  ) Dimmock (كیما، دینا افزون بـر ). 306(د کری میقرده بودند، تشوکمقدس را اشغال    

 ین انجام شد، بـا ا     1565 هم در سال     -نیااسپاشاه  پاد -دوم فلیپ توسط   ی اقدام چنین هککند یم
 مسیحیت ياد، و از برتر   د هشدار   ی عواقب رابطه با عثمان    نسبت به  اول   ابتلیزا او به ه  کتفاوت  

سـال  در (ها ك به دست تـر    قسطنطنیهبا فتح   ). 49( سخن گفت    نگلیسا ملکۀدر مقابل اسالم با     
 بـر منـافع     ی اساسـ  يیدعنوان تهـد  به اسالم و مسلمانان     ،نیااسپا مسلمانان تا    يوپیشر، و   )1453
 هکـ ید وگیم) Shmuck (ك، شما لحاظ همین بهمدند؛  آ به حساب    نگلیسا و   نیااسپا یالیستیامپر

 شـده  یشور معرفکمرانان آن دو ک حنگرش در ی و خارجی داخليیداسالم بارها به عنوان تهد    
 ). 543(بود 

 توسـط   تین بـه ال   یبرگردان قرآن از عرب    بهدد  رگیز م ن با اسالم در واقع با     مسیحیا ییآشنا
ـ ینی دي باور برتر، آندنبال بهه ک 1143در سال ) Robert of Keton (ونتکاز رابرت   بـر  ی غرب

ه کـ د، بل ا نشان د  مسیحیت از   یینتر نه تنها اسالم را پا     د در برگردان خو   او. شد اریدپدنیز  یشرق
 برگـردان،   ین، توسط ا  همچنین). 52 كیماد(رد  ک ی معرف مبرپیا شبه   يفرد به  هم مبر اسالم را  پیا
 مضـمون و بـار    ردن  کـ  ن كاز جهـت در   ( شـد    یبـد معرفـ   ها سینگلیا نه تنها به     یام اسالم کاح

 اسـالم   بـه  نگرش   یتاب تنها منبع اصل   ک ین بعد ا  ةه تا چهار سد   ک، بل )ی اسالم نین از قوا  يربسیا
ن افــتیرواج بــا امــا ). همــان(مــد آی بــه حســاب مــلیکاتوکــ يکلیسا هویژبــهن، مسیحیا يبــرا

 در  آن را  یرد و حتـ   ک ییآراصف شورکین ادر برابر   لیک اتوک يکلیسا نگلیسا در   نیسمپروتستا
 مسیحیت از   ياه اسـالم نسـخه    ک ین ا فرضبا  ها لیکاتوک،  به عالوه .  قرار داد  ینی جنگ د  نۀآستا

 روم  يکلیسا،  لسـتان نگا در   نیسم پروتسـتا  يیرگلک، و شـ   )ونتـ کاز  طبق برگردان رابرت    (است  
 امـا  ).53 كیماد(رد کـ  یمعرفـ   مسیح ضـد یینعنـوان دو آ  به ،نیسم پروتسـتا  همسو با اسالم را   

 مسـلمان دول  بـا   خود   ي تجار  و یسسیابا گسترش روابط    ها سینگلیاه  کگوید یمین لدانجمپیر
  بـر  بـه همـراه داشـت،     ها  آن ي بـرا  ی منافع فراوان  يه از لحاظ اقتصاد   ک یان و عثمان  یرهمچون ا 

 ).26 (ردنـد کعمـل   نیسم وم ساختن اسالم و پروتستا    ک بر مح  ی روم مبن  يکلیساست  سیاخالف  
 بـود   يا شـده  تضعیفه  یگاه به خاطر جا   ک با مسلمانان از موضع قدرت نبود، بل       انگلستانارتباط  

 -ي تجـار  یه بـا همبسـتگ    ک تالش داشت    نگلیسا،  یگر د ینبهبیا.  داشت لیکاتوک يه در اروپا  ک
ـ ). 545 كشـما ( بـار بـه دسـت آورد        یگر رفته را د   بر باد ه  یگا جا ین ا ،مانان با مسل  ینظام ن وبرت

)Burton (در  نگلیسا ، صد هـزار سـرباز     یک از   یعثمانه  ک ویدگی م نگلیسا ی توان نظام  بارةدر
  ).61( برخوردار بود ي هزار نفریست از سپاه دونیااسپا و هزار سرباز، یسحدود 



 1390 تابستان، 62شمارة  ، ت معاصر جهانادبیاپژوهش  8

 در ذهـن    ی اول بـا دولـت عثمـان       ابـت لیزا يتجـار  و   یسیاسنار روابط   ک دو نمونه در     ینا
مـد  پیاه کـ  آورد   یدشور پد ک ین را از داشتن ارتباط با مسلمانان در ا        یهراس سینگلیاگان  یسندنو

، )Greenblatt(ت  بالین گـر  سخن رو، طبق    یناز ا .  بود نگلستانابه  ها لیکاتوک یآن هجوم نظام  
تالش ) Others (»انیگرد« سیمامون تر پیر خود   يهاگان رنسانس در نوشتارها و سفرنامه     یسندنو
 یی اروپـا بینش را بـا   (Moor)یقایی»مسلمان آفر« و Turk) (»كتر« ی ساختگةردند تا دو چهرک

رده کـ  یف تعـر چنین) Debra Johnyak (كنیا را دبرا جـا »Moor« ةواژ). 8: 2005(نند ک یمعرف
 واژه  ینا.  اسـت  یرش و الجـزا   کامل مرا ه ش ک یقا در شمال آفر   يا از منطقه  ینیتا مور یبوم«: است

 همـه،   ین بـا ا   .)93 (»و عرب باشد  یقایی  بربر آفر  گۀه دور ک شدی اشاره م  ی فرد مسلمان  بهبعدها  
 از  نگلیسا:  اسـت  لحاظ یند ب یقایی»مسلمان آفر « و   »كتر« ة دو چهر  ر بیشمايییهابازنماعلت  

همانند از  (د  بریرنج م  يمار ضد استع  يهاشخیز هفدهم از    سدة یل شانزدهم تا اوا   سدةاواسط  
ـ پیا يها شـورش  یا، و   1558 در سال    يدست دادن نرماند   ، و  )لنـد یر در ا  1603 تـا    1594 از یپ

 یرالجـزا  همچون يشورک فتح ییشور تواناک ین ا،1617در سال بیکن  اظهار لرد بر، بنا  همچنین
 يهادولـت یا  یسـت عثمـان  ک قـادر بـه ش  هکچون گان آن دوره یسند، نوینبنابرا. نداشتهم را  

 در یقایی و مسـلمان آفـر  ك تـر ة دو چهـر   یفرضـ  يزسا نبودند، دسـت بـه انگـاره       یقاشمال آفر 
عنـوان   به ك سـو، تـر   یکاز). 11مطر  (شکسپیر مارلو و یشی در آثار نماهیژو بهآثارشان زدند،   

 ساده لـوح،    ي به عنوان فرد   یقایی، مسلمان آفر  یگر د ي منفور، ستمگر و منحرف، و از سو       يفرد
 پیدایش یبـه عنـوان عامـل اصـل       ها  شـدند، و در آخـر، اسـالم آن         ییبازنما یز و خرافات  ینهتوک

 ).60-9 سعید( شد یو اروپا، معرفها ن آنمیاالت در ک از مشيربسیا
ــر آن ــزون ب ــرها سینگلیا يوزپیر، اف ــتان  ب ــتعمرنخستین، یرجینیا ومنطقۀسرخپوس  ة مس

 ی منفـ  یلخصـا شـان،    در آثار  ابـت لیزا عصـر  گـان یسنده نو ک شد   سبب ،یکا آمر ة در قار  نگلیسا
 یوتاه و واقعک یتارودر ) Thomas Hariot (یته توماس هرک يسرخپوستان را، همانند موارد

نبودنـد،  ها  آن غلبه بر  بهه قادر   کمسلمانان  بهبرشمرده بود،   ) 1588 (یرجینیا و یافتۀ نو میناز سرز 
 ياسـتعمارگر ] مستقیم [ةشیو از   ابـت لیزا و دولتمردان عصر     هاآن،  قیقتر د ینبیا به. نسبت دهند 

 برخـورد  در   Eurocentrism) (ي و باور اروپامدار   یالیسمامپر] مستقیم غیر [ةشیو به نو   ينیادر د 
 . داده بودندستسیا تغییر نقیابا مسلمانان و شر

  اولابتلیزا ي سلطنت استبداديئولوژیدگان و ایسند نو- 2
 آن دوره اظهــار يهاومــتکمتــون رنســانس و ح ةدربــار) Alan Sinfield(سینفیلد آلــن 
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 در  معترضـانه  يدیکر رو ،ی و مـذهب   یسسیام  ک حا يهايئولوژید متون در برابر ا    ینه ا کارد  دیم
ه بـه علـت     ک افزود   بدان سخن را هم     ین ا یداما با ). x: 1992(ند  گیریبه خود م  ها مواجهه با آن  

 اول از ابـت لیزا هشـتم و     ينـر  در سـلطنت ه    هیژو به،  هايئولـوژ ید ا یناکمیت و حـا   يتوانمند
 را از یانسـت تـوانش هرگونـه اعتراضـ    توی قدرت دربار مـ ،)Tudor Dynasty(دور تیوخاندان 

. نـد شدی خلع سـالح مـ     ينحوبهخود  ن در متو ها ، آن نتیجهند؛ در   کگان رنسانس سلب    یسندنو
عنـوان   بهقـدرت دربـار بودنـد؛        و   يئولـوژ ید ا ةدهندب بازتا هاآن ينوشتارهابیشتر ،  سانبدین

بر اقتدار تـاج    «ارا  کآش -هاي هنر ي در مجموعه  هیژو  به-شکسپیر یخی تار ياهمهیشنانمونه، نما 
 ید، در ابتدا با   شکسپیرمارلو و   همانند  گان،  یسند نو ینا). 148 يقادر (»ارندگذیو تخت صحه م   

ین ادر   ایرز،  دگیرفتد تا آثارشان مـورد توجـه دربـار قـرار            یای خود م  ي را برا  ي قدرتمند یحام
: دوشی ختم نمـ   ینجاابهتنها  اما مسئله   . شدیداده م ها  آن يهاتابک چاپ به    ةه اجاز کدربار است   

ـ یا آثار مورد ارزین از نشر، اپیشدور، تیودر دربار ) Inquisition (ید عقاتفتیشبا وجود نهاد    یب
فـه  م دربـار، در نط    ک و قـدرت حـا     يئولـوژ یدابـا    ها در آن  ی احتمـال  فتند تا مخالفت  رگیقرار م 
 ياه«تیر خود   لۀ مقا ین آغاز ياهت در بند  بالینعنوان نمونه، گر   به.  برده شود  بین و از    ییشناسا
 1593ه در سـال     کـ دازد  پری، مـ  بینزرد  یچا، ر ید عقـا  تفتیش از مـامور     ی به شرح گزارش   »ینامرئ

 افرک ضد سلطنت و ي، فردینار والتر رالکزد، و او را در  سای را برمال م    مارلو از يمیزفرآکسخن  
 یسـل کدربار بر نگارنـدگان، طبـق اظهـار ال        سلطۀ بارز  نۀ نمویگر د ).21: 1988(کند ی م یمعرف

)Loxley(   اوهیشنامۀ  نمـا ي برا1605ندن بن جانسون، چپمن و مارستون در سال        ک، به زندان اف !
 ).207( بود  شرقيبه سو

 يهااسـته اس خو  اس گان تالش داشتند تا بر    یسند نو ثرک، ا قدرت دربار  يومندنیربا توجه به    
 ینبـا ا .  دربار در نوشتارهاي و باورهاهايئولوژید بازتاب ا یعنی: نندک عمل   هاآن از   مکحاقدرت  

یعنی پیش  با مسلمانان داشـت،      ياابت اول به ظاهر ارتباط دوستانه     لیزه دربار ا  ک یحساب، هنگام 
ــونیااســپا یاییســت دادن ناوگــان درکاز ش  ی نظــاميوزپیرابــت، پــس از لیز اةگــان دوریسند، ن
 آن را در يسـت مـاهو  سیا دربار بودند،   يئولوژید ا ةیند فزا ثیرأه تحت ت  ک یی، از آن جا   شورشانک

 اخـراج   ی بـه طـور رسـم      1596بـت اول در سـال       الیزعنوان نمونه، ا  به . ادنددی بازتاب م  شانآثار
 دریقایی  مســلمان آفــر89  بعــد، هفتــهیکخواســتار شــد؛ و نگلیس از ارا یقایی مســلمانان آفــر

، مـارلو   ینبنابرا). 155 :2001 لومبا(د  نشوی م معاوضهها یشک در بند مرا   سینگلیا 89انگلستان با   
ن قیاشـر ) demonization (یمننماییو اهـر  ) otherization (نماییيیگر از گفتمـان د    يگیربا بهره 

  ).60 كیماد (کندی می معرفIIو Iرلنگ تیمودر دو قسمت افر ک  و منحرفيافراد را و مسلمانان
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 ردارکـ نیز خـود  اما م بودند، ک حا يئولوژیداسلطۀ  تحت   ،ابتلیزا عصرگان  یسند نو اگرچه
، سـه   شکسپیر یشیآثـار نمـا   بیشتر . م داشـتند  ک و قـدرت حـا     يئولـوژ ید بـا ا   ی همسـان  پندارو  
 و کید تومـاس  ين و پرسـدا لیماسـا  جانسـون،  یهـ سیا  منظـوم یشنما مارلو،   ة نامبرد یشنامۀنما

م دربـار   کحـا سـت   سیا بـر    يیید نـه تنهـا مهـر تـا        ی همگ ین از رابرت گر   آلفونسو، شاه آراگون  
 یکئولـوژ یدبـر قـدرت ا    صحه گذاشتن    و مارلو با     شکسپیر همچون   یه سرشناسان کدند، بل زیم

ه منتـروز  کـ نـه  وگهمـان ). همـان (فزودنـد  ای مـ يیگر د يپلـه ها يئولـوژ یددربار، بـه نردبـان ا     
)Montrose (م ک حايئولوژیداتثبیت  و   تشکیل بر   ياهیندزا ف ثیرگان رنسانس تا  یسند، نو یدوگیم

  ).27(شور خود گذاشتند کدر فرهنگ 

  اسالم ة و چهرابتلیزا ة دوریشی آثار نما– 3

  II وIرلنگ بزرگ تیمو
در دو قسـمت   . بـود  خـود    ي بـرا  یهـ یگافتن جا یا به دنبال    ابتلیزا ةدر دور نیز تآتر مارلو   

 را در وجـود  یهراسـ قاو نه تنها شر) Tamburlaine the Great) (88-1587 (رلنگ بزرگتیمو
 ید ابتدا بـا   اما. دنگری م تحقیر ةیده اسالم و مسلمانان را به د      کورد، بل آی م ید پد ییمخاطب اروپا 

، بنا به سـخن     رلنگتیمودر قسمت نخست    . شیم داشته با  یمه توجه یشنادو نما در   زبان   لۀبه مقو 
 کندیرلنگ مسلمان فراهم متیمو يزسا قهرمانيا را برمینه، او ز)Liza Hopkinks (پکینزا هالیز
 ینخـاطر تحقـق ا   بهپس ). 127(ند ک ییآراصف ی عثمانی بزرگ و اسالميدر برابر امپراتور تا  

 ی و اراده بس   یی، توانا یرلنگ را از نظر زبان    تیمو ید مارلو با  ،)Burnett(، بنا به سخن برنت      هدف
در . )128 (نــدک او رهمیا و سخند را هــم خــویدبــا، یعنی ،ان نشــان دهــدیگرقدرتمنــدتر از د

آرچـر  . رلنـگ اسـت   تیمو دارد   ين قـو  بیا و طـرز     ییآواچینشه  کـ  يقسمت نخست، تنها فـرد    
)Archer( ه در  کـ  یزد، زبـان  سای شـاعرانه مجهـز مـ      وهنگین  آ یزبان به مارلو او را     هکگوید ی م

). 68( شده اسـت     یغدر) Mycetes (میستسان  یر شاهان همانند شاه ا    یگر از د  ،مهیشنا نما يابتدا
پـس در  . ننـد کرلنـگ رقابـت   تیموانند با توی نميمه از نظر گفتاریشنادر نما  از شاهان    یک هیچ

 ،یشیایم نمـا  ة و چهر  نویسمهیشنا نما بینرلنگ،  تیمو مارلو و     بینيندپیوشاهد  قسمت نخست   
 . دشویه مشنیدرلنگ تیمو سخنان مارلو در كپژوا  در واقع،هک

ه کـ  اسـت  ك، گفتمان ضـد تـر     رلنگتیمویشنامۀ م در زبان نما   ک حا ياهاز گفتمان یکی اما  
 ي بـرا يید تهـد  هـم را  ها ی، عثمـان  میستسه خسرو، بـرادر     ک، بل نیسترلنگ  تیموتنها از جانب    
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 خـود را بـر      يهاشمشیرو تاتارها   ها كنون تر کا«: یدوگیان م یراو خطاب به شاه ا    . انددیان م یرا
ه نگـرش   کـ د  بریمـ پیش  ينحـو بهرا   مهیشنا، مارلو نما  ینا؛ بنابر )I :1.1 .17-16 (»نداهکشیدتو  
نـه  وگهمان. روشن باشد هم  ان  یر آن ا  یۀ همسا ي برا یحتها ی بودن عثمان  ید تهد بر ی مبن ییاروپا

 هیژو به،  سفید ي اروپـا  ي بـرا  ی اساسـ  يید، تهـد  در اروپـا   گسترش اسالم ه در باال اشاره شد،      ک
 به شـانزدهم  ة در سدك ترةچهر پس  .یدآیمار م شبهه در دادوستد با مسلمانان است،       ک نگلیسا

ه در کـ  اسـت  طبیعی، و دکری عمل مـ مسیحیتبرضد  ه همواره   ک شدی م سیم تر یعنوان مسلمان 
 ریاشـهر «ان و خـود را      یر ا با فـتح  . شود یمننمایی اهر روند رنسانس دستخوش    یشیت نما بیااد
 .ه استسید ری عثمانيپراتور امی قدمبهیکرلنگ تیمو، در واقع، )I :2 .7 .67(ن اندخو »انیرا

 ینا. اسـت شـهر   پلید و   ی فرض یانکعنوان م  به غرب   نگرش شرق در    ة، چهر یلک ياز نما 
خطاب  -یعثمان  امپراتور -)Bajazeth (یزیدبا. ردک هم مشاهده    رلنگتیموان در   توی را م  سیمتر

 یندر ا . ندکی م تشبیهحساس  ای سنگدل و ب   يافرادبه را   ك سپاه تر  دنان خو پیمابه سرداران و هم   
 شـرق   ةنه، چهـر  یاارگسان و آثار شرق   شناه از منظر شرق   ک ویدگیم) Makdisi (یسیدکرابطه، م 
ون زده از چـراغ، حرمسـراها،       بیر يها، زنـان حرمسـرا، غـول      هادستار بسته « همانند   یلیبا خصا 
ور آسـاالر هـراس   « خـود را     یزیددر ادامه، بـا   ). 602(  شد ی معرف »...هاکنیز،  ها، خواجه هاسلطان

 یزیدبـا . در آخر آمـده اسـت    سیا ، آ ها واژه تیبدر تر ). I :3 .1 .23( مدنای م سیا»، اروپا و آ   یقاآفر
اروپـا   به آن   ید و تهـد   كعنوان تر  به اول   ابتلیزادربار  یک ئولوژیده در دستگاه ا   کهمانند آنچه   

 بـا  ير وارد رقابت اسـتعما حقیقته در کاند دی م» و اروپایقاآفر« را ساالر  دد، خو وشی م یمعرف
 .  شده استانگلستان
 گرفتـه   یرلنگ به بردگـ   تیمو ي همسرش از سو   و یزید، با ی سپاه مغول بر عثمان    يوزپیربا  

، کندی را به خواننده گوشزد م     ی مهم نکتۀرلنگ   تیموو  در نگرش مارلو   يسازه برد ینا. ندشویم
 اول  بـت الیزادر واقـع،    .  آمـده اسـت    یدپـد ها يیگره در مـورد د    ک است   ياستعمارسلطۀ و آن   
 اول در قبـال  ابـت لیزاگرچـه  ا، ینبنـابرا ): 9مطـر  ( استعمار مسلمانان را در سر نداشـت      یشۀاند
 ي همواره آرزونگلیسیاگان یسند نداشت، اما نو   ي استعمار ستسیا و مسلمانان    ی عثمان مینسرز

  آرزو را  ینا ،رلنـگ تیمو اول، در قسمت    سانینبد .را در آثار خود داشتند    ها مین سرز یگرفتح د 
بین نـد  پیو در شرق اسـت، و  ی اراضیگر و دیاستعمار عثمان  یدر پ مارلو   .ردکان مشاهده   تویم

مسـلمانان را   ها ، آن همچنین. کندی قلمـداد نمـ    ی الهـ  ین د یکعنوان  بهرلنگ اسالم را    تیمواو و   
ه در جنـگ بـا   کـ رلنـگ  تیمو قسـمت،  ینن ایادر پا. دنرشمای بر میست و خرافات  پر بت يافراد
 :یدوگی م یزیدبا بهو  انددی م یقا و آفر  ی، عثمان یرانن ا یگا خود را خدا   ، بوده است  بامیاک یعثمان
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 ). I :4 .2 .14-13 (» من باشيپایر، زپست ك خاین سجده بر ايجا«به
 هجوم كه در تدار  ک هستیم مسیحیمرانان  کح  شاهد اتحاد  ،مهیشنادر آغاز بخش دوم نما    

. دگیری به خـود مـ  يیدل جدک شاثر در   يستیزالماس. ندارلنگتیمو ي به امپراتور  یگسترده نظام 
 ة در دور  یشهو ر ( محمد اسـت     یه همان نام عرب   ک) Mahomet (»مهومت« ةه واژ ک جهتین به ا 
ه ک است   ی پروتستان یاسالم رار همان باور ضد   ک ت ینهدف از ا  . دشویرار م ک ت بارها) نه دارد میا

آرچـر  . کندی مـ  یست معرف پر بت ینیآن، آ ) Aniconism (ییژزدایما ا هیتاسالم را برخالف ما   
) ص( محمـد    یعنیمبـر او    پیا خدا   يه جا کعلت  ین دن مسلمانان، ب  میدست نا پره بت ک یدوگیم

، 1588 در   نگلیسا يوزپیرپـس از    .  بود سینگلیا يها پروتستان ي برا یمتداول ستند، امر پریرا م 
 ایرردنـد، ز  ک یمعرفـ ژپرست  یما ا یینعنوان دو آ  به لیکاتوکنار مذهب   ک اسالم را در  ها سینگلیا

 ). 73آرچر (فتند ریشمار مبه يا سوختهيهامسلمانان مهرهها  آننگرش در
ها  نظـر پروتسـتان  یرز قـرآن  سینگلیابرگردان  از   1543  لوتر در سال   تین، مار  آن  بر افزون

 یاقـدام چنین  مخـالف    سینگلیان  کشیشا از دولتمردان و     يربسیا اگرچه،  ردک یتبه شدت حما  
 رواج نگلیسارا در ها ك تریین قرآن در واقع آسینگلیاه چاپ ک باور بودند    ینا بر   چونبودند،  
در  ، فراوان داشـت کیدأ تیی اروپا يها زبان یگردبهلوتر بر چاپ قرآن     ). 551 كشما (دادخواهد  

ننـد  ک اقـدام    مسـلمانان علیه  ی اسـالم  نین قوا شناخت با   ،ن قادر خواهند بود   مسیحیاآن صورت،   
 سـمت  مخاطـب را بـه      هنیت ذ شیدوکـ پنـدار،    ین از ا  ی بـا آگـاه    هـم ارلو  مسان،  ینبد). همان(

 يااند نسـخه  توی آن مخاطب م   ،سینگلیا با قرآن به زبان      ایرز ،خصومت با اسالم رهنمون سازد    
 کینزمـه بـا اسـتفاده از سـخنان اور    یشنا نمـا لۀپس او در دنبا. ندک فراهم شده از قرآن را  یفتحر

)Orcanes(کندی میژپرست معرفیما ايا چهرهبا، اسالم را لیا، پادشاه مسلمان ناتا: 
  خداوند، مهومت پارسا ة فرستاديریابا 
  با ما استهموارهه قرآن مقدس او ک

  گفتكه ما را ترک ی مقدس او هنگامپیکرو 
 رد،ک قرار گرفت، سپس به آسمان صعود یو در تابوت

 وه قرار گرفتکعبه باشکو دوباره در بام معبد 
 )II :1 .2 .66-60. ( آتش بس را نگاه دارمینه اکم ورخیسوگند م

سـخن  : دگیریبه عنوان منبع بهره مـ     ) Hanmer( هانمر   ساسای، مارلو از سخنان ب    ینجادر ا 
 قرار  ی را در تابوت آهن    يو ،)ص(محمد  حضرت  ه پس از وفات     ک است   ین هانمر ا  ی واقع غیر

از نگاه مـارلو،    ). 75آرچر  ( قرار دهند    همواره آن را مورد پرستش    مسلمانان قادر باشند    دادند تا   
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 در سـطر    یگر د مطلـب ). همـان (نـد   اژپرستیما و ا  ی خرافات ي، افراد هالیکاتوک، همانند   هاكتر
 هکـ  است   ی مسلمانان نماد مقدس   ي برا عبهک اما   .عبه با معبد  ک يبرابرساز :پنجم نقل قول باالست   

عبـه  کاز  مارلو   ییزداس تقد یناپس   .جهان بوده است  از سراسر    هاآن ییهماز گرد کباز مر یراز د 
 .دبگیر بودن فاصله ی الهین از د، مخاطب خودنظره اسالم در کد شویسبب م

در ارا  کآشـ قـرآن    . اسـت  یپرسـت یکتا آن در امـر      ییژزدایمااسـالم، ا  ین د مهـم    یگیژاز و 
، و بـه شـدت آن را   ینهـ  یستپربت مسلمانان را از    )51-52(ء  نبیاو ا ) 87-92( مائده   يهاسوره

رد کـ  را فراهم    یطیمه شرا یشنا در متن نما   یعنیرد؛  کاما مارلو همانند لوتر عمل      . کندیوم م کحم
. د، هماننـد نقـل قـول بـاال    ن نداشـته باشـ  يیدبودن مسـلمانان تـرد   ستپر بتان دره تماشاگر ک

رد؛ در نگـاه مـارلو و       کـ  بـدان اضـافه      نیز را   يسوزن قرآ رلنگتیمو، او در قسمت دوم      همچنین
آن قـرآن  « :هـد دیرلنگ دسـتور مـ  تیمو، پس  دگیری قرار م  یخراف یتابکآن معادل   رلنگ، قر تیمو
: II (نید»ند، بسـوزا  شویفت م یا معبد مهومت    ینه در ا  ک را   ی خرافات يهاتابک آن   همۀ، و   کیتر
 و او »اردپندی مـ يخـدا «را  ) ص(محمد  حضرت  رلنگ  تیمو در ادامه،    عالوه به).75-172. 1. 5

در (مـه  یشنا نمـا سـت سیا موجـود در  يبرانـداز ). همـان ( هـد دیم قرار  یستندیک را در قالب    
رلنـگ  تیموخـود   علیه )  دوم قسـمت در  (ه  کـ و اسـالم، بل   ها كتـر علیه نه تنها   ) قسمت نخست 

 .یدآی به شمار ميا سوختهةاست، چون او مهر
 در برابــرن مسیحیاه گفتــه شــد، شـاهد اتحــاد  کـ ر طوهمــان ،رلنــگتیمودر قسـمت دوم  

ه در برابـر  کـ ایم رلنگتیمو -ند مارلوپیو شاهد ، در قسمت اولاما. ییم اواننپیمارلنگ و هم تیمو
  مسـلمانان   بـا  نگلیسا دربـار    ی همبسـتگ  ستسیا، همانند   کنندی م ییآراصف ی عثمان يامپراتور
 نویسمـه یشناند نما پیو،  )Lim (لیم سخنبه رو، بنا    یناز ا . نیااسپا ي و امپراتور  لیکهااتوک برضد

 مینسـرز  بهرلنـگ   تیمو هجوم   :کندیعمل م  ی همبستگ ستسیاین امانند   ه نیز یشی نما ةبا چهر 
 ید تهـد  یکرلنگ هـم    تیمواما خود   . سینگلیا هنیت در ذ  ك تر ید بردن تهد  بین از   یعنی،  یعثمان
 اسـتعمارگر  ی شـرق یک، او همچنین؛ نیست اوبه  يزنیا یگر، دی عثمـان  سـت کش بـا    ایر، ز است
در  مبـارزه    ۀه نشـان  کرلنگ است، بل  تیمو خود   ضدها   نه تن  ی همبستگ ین، ا یگر د یالمکدر  . است
رلنـگ را توسـط زبـان       تیمو مـارلو نقـش      ،در قسمت اول  ). 4 (یدآی به شمار م   هم ی عثمان برابر

 نیزه را کـ وز گردد، و امپراتـور و مل  پیر یرد تا بر عثمان   ک پررنگ   ي قو ةبرجسته، شجاعت و اراد   
با ). I :3 .3 .164 (»متعلق به ما خواهد بود     با همسرش    ك تر ین، ا مین سرز ینا«: دگیر اسارتبه  
 ی ضـد اسـالم    ظیفۀرلنـگ و  تیمونـون،   ک؛ ا ایم اوضاع یدگرگونشاهد   وجود، در قسمت دوم      ینا

 ضـد   ياچهره به اوو   .نیست یجحتیاااو  به یگر د و انجام داده،    ی را در قسمت اول به خوب      دخو
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ارتبـاط، برنـت    ین  در ا  .شـد  وارد عمـل     ید در برابـر او بـا      رنـگ دیب هکد  شویبدل م هم   مسیح
ن ییا او از منظـر اروپـا      یمرانکا ح یرن برداشته شود، ز   میااز  ید رنگ با دی ب رلنگتیموه  کگوید یم

 ).141(است میز آیدنامشروع و تهد
 يا بـر یگردجیهی  تـو هکـ  یمشـاهد هـم   او را مسیح ضد يسیما ،در قسمت دوم  عالوه،  به

 بهگـان پسـران خـود       یدرا در د  ) ع(مسیح  اوجهت،  همین به  . ن است مسیحیاحذف او از منظر     
و بـا خـون مـن دسـتانتان را     / بیابید پسران، و با دستانتان زخم من را       ي ا «بیایید: دگیریسخره م 
) ع(مسیح  در واقع به سخره گـرفتن درخواسـت         او اقدام   ینا). II :3 .2 .27-126 (هید»غسل د 

 بگـذارد   صلیب يدر بـاال   یشه دستانش را بـر زخـم آغشـته بـه خـون خـو              کاز توماس است    
مـا هـر    «ه  کهد  دیمن  طمیناان ا یگربه د  -م بوداپست کحا -یک فردر ،ینبنابرا). 210ت  بالینگر(

 ).II :2 .1 .25-24 (شکنیم»یست، درهم ماه در جنگ با ما در تالش ک را يافرکسپاه 
 ،یت دو قسـم اثـر  ینه در ا  ک مارلو است    نۀاکیر ز یی تندرو ینا  باال، ان سخن در نظر گرفتن  با  
 و  یسـ سیااتحـاد    ي از مسـلمانان در راسـتا      یعنی: کندی عمل مـ   انگلستان دربار   ستسیاهمانند  
 هنیت ذ ،1588 سـال    يوزپیر، و پس از     دگیر بهره   نیاو اسپا لیک اتوک يکلیسا در مقابل  ياقتصاد

، ینبنـابرا . نیستندو مسـلمانان    ها كزمنـد تـر   نیا یگره د کـ  سید ر ي خودباور بهیکبه  ها سینگلیا
گرچه مسلمان است، امـا سـخنان او        ا و مارلو است،     نگلیسا ستسیا سلطۀه تحت   کلنگ  رتیمو

 .کندیعمل م مارلو در قبال مسلمانان يانگارچیز نايبر مبنا
نۀ گـو  به دربار بود، اما نـه     ستسیا وپیره همانند مارلو    ک نویسیمهیشنا نما یگر رو، د  یناز ا 

بـه  یگر د يبارنه تنها   ) Othello (اتللو یشنامۀا نم ه در ک است   شکسپیرم  یلیا، و یشتابزده و افراط  
 اتللـو،  یعنیپوسـت،  سیاه ی خود را بر مسـلمان يدازپر و چهره کیده تا کدازد، بل پری م ك تر ةچهر
 .کندیز مکمتمر

 يعیسو و مذهب فقط سفید، نژاد فقط اتللو
زیر  و را به   اتلل د تا بندیم عهد   ده با خو  ک بینیمی را م  )Iago (گویا، ا )1603 (اتللو يدر ابتدا 

 طلبی همچون حسـد، جـاه  یلک يهایهمان اساس را بر درو   ، مورد یندر ا ،  هابرداشت ثرکا. شدکب
 نگلیسا همـان دربـار      يه به طـور مجـاز     ک(مه  یشنا در نما  نیزواگر دربار   . ندا گذاشته يو وفادار 

بـل   هـم در مقا    نیزو دربار   يگویا راه داده است، پس ا     د خو مین مسلمان را به سرز    ياتللو) است
 نشـان   تماشـاگران  به را   یی اروپـا  سفید فرهنـگ    ی واقع ستسیا و   يئولوژیدد تا ا  گیریاو قرار م  

ـ . دهد  ضـد اسـالم و   يهافـتن نشـانه  یاه همـان  کـ  نمایه وارد بحـث اصـل    کـ  ین از ا  قبـل  یول
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و ها  چهـره ی از اسام  ی برخ ي به معنا  ید، با بشویممه،  یشنا در نما  یی اروپا سفید نژاد   يزیکسانسا
 .یممه بپردازیشناان در نماکو م زمان همیتا

ره و بیچا يه بـه معنـا  کـ گرفتـه شـده اسـت     (dusdaimon) ینانیو ي از واژه»دزدمونا«نام 
 هم از   سینگلیادر زبان   ) demon (یمن اهر یا یو د ة واژ یشهه ر کر است   کالزم به ذ  .  است یتهعفر
دربـار  یک ئولـوژ یده ا ه چون سـامان   ک است   ین ا نگر نشا شکسپیر يگذارم نا ینا. یدآی باال م  ةواژ
 اصالت نژاد دزدمونا با اتللو مخدوش شـده اسـت، پـس       يانگاریدهنه و ناد  مخفیا با ازدواج    نیزو

 یته»عفـر ...ییمبـه او بگـو    «ه  کـ  است   ین، همانند ا  یدآها  بر زبان  اتللودر  ه نام دزدمونا    ک دفعههر  
 و  یینیااسـپا  (یایییبر ا یشهي ر هکـ  اسـت » گـو یاا«مـه   یشنا در نمـا   مهـم  نام   یگرد). 112 يقادر(

، مربـوط  كنیاجـا  سخنبهبنا گو، یا انام.  استجیمز  نام معادلسینگلیادارد و در زبان  ) یپرتغال
 مسـلمان  ةشـند کگـو،  یا ایسقد« يه به معناکد شویم) Matamoros(گو ماتامورس  یا ا یسبه قد 
 ه خلـق  کـ  نیست ی تعجبـ  يپـس جـا   ). 74( است   سدة پانزدهم  صلیبی يهادر جنگ یقایی» آفر
شـده  تعیین  )یقاییآفـر  ( مسـلمانان  يه برا ک است   ی در واقع مجازات   شکسپیرگو توسط   یا ا ةچهر
 .است

  یعنی1603 در سـال  اتللـو در واقـع،   .  قابل توجه اسـت    مهیشنادر نما نیز ان  کاما زمان و م   
 داسـتان  یشی همه، از نظـر نمـا  ینبا ا.  اول به نگارش درآمده استابتلیزا سال سلطنت   ینآخر

 اول  ابـت لیزا کمیت تحـت حـا    انگلسـتان  یخ در تـار   یه سال مهمـ   کفتد  ایاتفاق م  1570در سال 
 از جانـب دربـار   یه بـا صـدور فرمـان رسـم     ک ویدگیملیم  رابطه، والتر    یندر ا . مدآیشمار م به
، شهر لندن شاهد حضور     ی شرق يهای با خارج  ی سلطنت ي روابط تجار  ي برقرار بر ی مبن نگلیسا

ــر ــرها كت ــیقایی و مســلمانان آف ــه عــالوه). 17(د شویم ــ، ب ــارتولوویستارک  Crystal (یچل ب

Bartolovich (ي جـا يفـور در جـا  و  بـه ی خارجيها زبانهکوید گیم 1570 لندن سال  دربارة 
 نیزو، شـهر  یگر دياز سـو ). 15( بود گشته یلتبد» یشهر جهانبهیک «؛ لندن  شدیمشنیده لندن  

 شـده  ی از لندن جهانپیشتر یبس یشهر حت ینا.  است اتللو در   محل وقوع داستان  ه  کقرار دارد   
یتالیا ا فلـورانس رنسانس ابتـدا از     (عنوان مهد هنر اروپا هم شناخته شده بود         بهه  ک ییبود، تا جا  

 در  یش با قرار دادن داستان نمـا      شکسپیرپس  ).  آمد ید پد یی اروپا ي شهرها یگرآغاز، سپس در د   
 و مهـد هنـر      ی شهر جهان  نیزولندن هم همانند    ه  کرد  کابتدا او ادعا    .  به دو امر اشاره داشت     نیزو

در . کشدی به انتقاد مـ    ،همراه است ها یه با حضور خارج   ک شدن را    ی جهان یناست، و دوم، او ا    
 1601، در سـال     )Larkin (کینو الر ) Hughes(ز  هیو، طبـق سـخنان      يسـاز یکسان ین ا يراستا

از یقایی  مسـلمانان آفـر   ریعتشهرداران فرمان بـه اخـراج هـر چـه سـر           به اول در خطاب     ابتلیزا
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 و قـدرت  یزنـدگ شـور  ک ینه در اکـ یند افـراد ها آن«ه کـ  در باور ملایررد، ز ک را صادر    نگلیسا
تـاب  ک یا و   مسیح عیسی از   کـی ه در کـ ند  ایافرانکها آن...نداشدهها سینگلیا آزار   یۀاند و م  افتهیا

 ).221 (»مقدس او ندارند
ار کـ اتللـو بـه      به را نسبت    يیگر گفتمان د  مهیشنااز همان آغاز نما   ها ينیزو،  تیب تر ینبد

ه ک یدوگیگو م یا به ا  نیزوفتن اتللو در دولت     یا، در مورد مقام     ينیزو ي، دربار یگورودر. ندبریم
. 1. 1(»  خوش اقبال خواهد بـود     یند، بس کا  پیدلفت بتواند به هدفش دست      ک مرد لب    یناگر ا «
ـ شیطاعنـوان دزد و      به پـدر دزدمونـا،      ،نتیواتللو را به برابا   نیز گو  یادر ادامه ا  ). 8-67  ی معرفـ  ین
 :ه دنبال دختر و ثروت او استک کندیم

  همه درها بسته است؟ یاآ: گویاا
 ؟یسپری چه ميبرا: نتیوبرابا

 .نکلباست را به تن .  استت سرقت شدهااشانهکاز : ... گویاا
 ...ي را از دست دادیش از روح خونیمیه شده، یدقلبت در

 )86-93همان ! (خیز بریموگیم! ردکحب نوه خواهد تو را صا نشیطا
 ، اسـت نامتعـارف  نـه تنهـا   پوسـت سفید نیزو در   ستپوهسیا مسلمان   یک، حضور   ینبنابرا

 هاينیزوه  کـ  ی تنها علتـ   از قرار معلوم،  . رده است ک مخدوش   هم آن را    یکئولوژید ا نۀه ساما کبل
 ي و یدگیستاا ،مهیشنا نما اولمت  رلنگ در قس  تیمو همانند   ،ندپذیری خود م  میناتللو را در سرز   

مـا  ! لیر دي اتللـو يا«: اسـت چنین او به ك دورابطه، سخن ین ؛ در ا   است یدر برابر دولت عثمان   
 ظیفۀپـس و  ). 47-8. 3. 1 (»ردکـ  هیم مامور خـوا   یرنگ به جنگ با دشمن ما عثمان      دیشما را ب  

 . یحیمس يهامینو دفاع از سرزها ك ترينابود: ن استیکسارلنگ و اتللو تیمو
 دهد، و پس    یش را افزا  دشور خو ک ی نظام  از مسلمانان بهره گرفت تا توان      هم اول   ابتلیزا

در .  دانسـت  بینست و ظاهر  پر بت يافرادها لیکاتوک به همراه  مسلمانان را    ، هدف یناز تحقق ا  
 يودر مـورد مـذهب      و  . است شکسپیر روزگار    او در  یگنبیگا یۀمانیز اتللو  رنگ پوست   ،  اتللو
ـ  ویدگیمـ ) 1978 (یسـ شناشـرق  در  سعیده ادوارد   کر  طوهمان  از نییا اروپـا ی، هـراس و نگران

ه کـ  کندی اضـافه مـ    سعید). 59 (ه است بودها  در نظر آن   ی امر متدوال  یاسالم يگسترش باورها 
»  شدند ی، معرف کنندی م ینیفرآه در داخل اروپا نقش    ک ینگانبیگاعنوان  بهاسالم و شرق همواره     «
رد تـا   کـ وشـش   ک اسـت،    نیزو دولـت  در   ی و مقام  یت هو داشتنه خواستار   کاما اتللو هم    ). 71(

 يئولـوژ یدابه بیشتر را هـر چـه   درد، و خـو کـ پوست ازدواج سفید یباشد، با زن  ان  سفیدهمانند  
ل ک شــین و بـد ید گــرونیزو دربـار  يئولــوژید و امسیحیت به او، پـس  . ســاختیک نـزد هاآن
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 ). 78 كنیاجا( شود آنار ذگسد و خدمت بریهیگاجا به نیزو دولت يرهامعیاتوانست با 
 در ی بـا صـفات منفـ      شکسپیر توسـط    فتـه ررفته) 77. 1. 2(نیز» و« دولت   »نگهبان« یناما ا 

 سفید معۀبـودن در جـا  یقایی  عواقب شوم مسلمان آفراراک آشدد تارگی م یمه معرف یشنا نما مۀادا
 یدیم دپیشتر .ح اسـت مطر يازدواج وبحث  راستا،   یندر ا .  مخاطب روشن شود   ي برا ییاروپا

و سـپس در ادامـه توسـط        ) »لفـت کلـب   « (یگو، رودر )»ن«شیطا و   »دزد«(گو  یاه او با واژگان ا    ک
 »يردکـ دختـرم را بـا جـادو و ورد افسـون            «ه  کـ  »ه چون تو  سیا يبه موجود « در دربار    نتیوبرابا

 بـا   ،ينیزوۀ ن نژادپرسـتا  يئولـوژ ید ا ، با توجه به   ازدواجدر امر    اتللو   .)71-73. 2. 1( وصف شد 
 ،كنیابنا به سـخن جـا     . ردک با دزدمونا ازدواج     یطور پنهان به پس نبود،   روبرو یتینه رضا وگهیچ

ن ادعا  یا در حضور دربار   نتیوه برابا ک رطوه دزدمونا، همان  ک خاطر است    ینبد ی ازدواج پنهان  ینا
 غرق در یسترابه، )74همان  (»يردکجادو ها  مرا با معجون   كپا ملعون تو دختر جوان      يا«رد  ک

ه در  کـ د  شوی مـ  یی اتللـو  میزآق اغـرا  يها داسـتان  شیفتۀدزدمونـا   . دشوی اتللـو مـ    ییاسرداستان
 و  »آدمخـواران « ،یند»وریمـ ها ن از شـانه   یشاه سرها ک یمردان« بود و داستان     یقا آفر يهامینسرز
شـته   پـا فراتـر نگذا     نیزودزدمونا هرگـز از     ). 144،  141. 3. 1( ه بود شنید از زبان او     »هایوحش«

 آزاد و ي اتللـو را فـرد     نیز مردسـاالر و   معۀ خـود در جـا     یط سو، او با شرا    یک رو، از    ینبود؛ از ا  
یتی فـتن هـو   یا یپ  در ،درباربه، اتللو هم با ازدواج و خدمت        یگر د ياند، و از سو   دیماجراجو م 

 .)79 كنیاجـا  ( رفتـار شـود    يبـا و   ينیزو مسیحی یک جهـت هماننـد      ین است تـا بـه ا      یدجد
 دو از ین ازدواج او. یشانده خـو یگا استقرار در جـا    ي در آرزو   یک، اتللو و دزدمونا هر    ینبنابرا

ه سیانـد   پیو،  ي؛ از نظـر نـژاد     مسیحینـد مسـلمان بـا       پیو،  ینیاز نظـر د   : اسـت همان ابتدا شوم    
 . یی اروپاسفید با یقاییآفر

گـو  یا ا هکـ دد  رگی آغـاز مـ    ی اسالم و مسلمان از هنگام     نماییواژگون روند حساب،   ینبا ا 
 یگرگـو د  یا ا سیسهچینی د یندر ا . انـد خوی دزدمونـا را در گـوش اتللـو مـ          ییفـا وی ب يهازمزمه

 یدر مواقع . زدساین م یا نما فتهررفتهرا  ها  آن  بودن یو دمدم بین  دهن یعنی،  های شرق يهایگیژو
 بـه  یق را تشـو د، اتللـو خـو  کندی خود مـ ییاسر داستانثیرتحت تااتللو را گو او به شدت     یاه ا ک

 . کندی و دزدمونا مسیواکن انتقام از گرفت
 كنیاه جـا  کـ ر  طوهمـان .  قابل توجه است   ی ارتباط انجام داد، بس    ین در ا  شکسپیره  کآنچه  

ه کـ سوره نسـاء   36تا 15ت یا آيمبنامه را بر    یشنا سوم تا آخر نما    ة، او ساختار پرد   کندیاظهار م 
 هـر ظاهـم بـه   اتللو  و  ). 86 (ندکی م يیزریه، پا کنندی اشاره م  یی زناشو ی زندگ یفبه زنان و وظا   

 برگـردان و نشـر قـرآن    يمبنـا  ه برک شکسپیر اقدام ینا. ردکت با دزدمونا عمل یا آینبراساس ا 
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 اسـتفاده  يه لوتر در راستاک است ین پروتستان بود، در واقع، همان گفتمان     کشیشاتوسط لوتر و    
ـ م با   شکسپیر. گرفته بود  ارکب مسلمانان   علیه ی اسالم نیناز قوا   نین اتللـو بـه قـوا      سـاختن ط  ورب
ه در امـر  کـ  یی زنان اروپاخصوص به، بیفکندان یی را در دل اروپای داشت تا هراس   ی سع یاسالم

 همچـون  یقاییرا از مسـلمانان آفـر  ها  باشـند تـا آن  ي مردساالرنۀ تحت فرمان ساما   یدازدواج با 
، ها خوانش نادرسـت از آن     ئۀت قرآن و ارا   یا آ یف با تحر  شکسپیر،  یند؛ بنابرا ناتللو در امان بدار   

 ی را مبن  ی هراس د عصر خو  تماشاگرانه در قلب    کهد  دیم نشان   ينحو بهردار و پندار اتللو را      ک
نـون  کا، روین از ا). 87(نـد  کد یجا، ا شـده یلندن جهاندر  هیژوبه، نگلیسا نفوذ مسلمانان در     بر

نـد،  ک احساس بیشترلو را  اتلیه تماشاگر حاالت درونک منظور   یند ب اتللو ي از اجراها  یدر برخ 
 يقادر(د شویمشنیده  اذان بر صحنه     ي شود، صدا  ك در تری قرآن واقع  ة شد یفت تحر یاآنیز و  

112.( 
هنگـام  در .  پـرده اسـت  ینشتن دزدمونا در آخـر  ک صحنۀ اتللو در    جالب توجه  نکتۀ یگرد

 ة واژفیههـم قـا  ) sun (شید خورسینگلیا ةواژ. دگیری صورت م یفتگرگشید شتن همسر، خور  ک
 پـرده   ین جنـاس در آخـر     ین ا يمعنا. است - به عنوان پسر خدا    مسیح عیسیباور   -)Son(پسر  
 ی گرفتگـ  شیده خـور  ک ی زمان یعنی. هیمه آن را به اتللو و دزدمونا ربط بد        کد  شویامل م ک یزمان

 یک را تـار   شیداسـر خـور   تسـت، سر  هاكه هالل آن نشان اسالم و تـر       کد و ماه،    گیریصورت م 
 و ،نـده اسـت  ک افمسیحیته اسالم بـر آسـمان       ک است   یکیسوف، تار ک یکی تار ،یعنی ؛زدسایم

 ).همان(ساند ری را به قتل ممسیحی سفید زن یک)  سرشتیکتار(ه سیا ياتللو
 بـه   فتـه ررفتـه  اتللـو    گـو، یا، همسـر ا   میلیا ا يشتن دزدمونا، و با افشـاگر     ک، پس از    ینبنابرا

 يئولـوژ ید خـود در دسـتگاه ا      » بودن یگرد« هگایجا تازه از    ید، و به شناخت   ربی م یامر پ حقیقت 
 بـودن خـود در   ي، اتللو بـه ابـزار  یشک از خودقبل یمک، سینفیلدن بیاطبق . سدری م نیزو دولت

: کندیس مـ  قیا كتریک ، خود را با     و سپس ؛  )809: 2000(د  ربی م ی پ نیزویک ئولوژیددستگاه ا 
 خبیثمن همان سگ    ...ساندری را به قتل م    يزنی و یک يارک دستاربسته م  ك در حلب تر   يروز«

سـگ  « ینه ا کـ روشـن اسـت     ). 347-52. 2. 5 (» ساختم هیکسرارش را   کرا از گردن بگرفتم و      
 بربـر و  بیناو نتوانسـته    : کشدی م علت یند خود اتللو است، پس او دزدمونا و خود را ب          خبیث»

 ی آشـفتگ  ینا ينحـو  بهند و   ک برقرار   ی ارتباط نیزو معۀ بودن خود و متمدن بودن در جا       يیگرد
: 2000 سینفیلد؛  15ون  آلیندکمـ ( دو قتل شده اسـت       ین سبب ا  »يیگرد« و   »يخودبین « یذهن

را حقیقت ،  نیزو ي سـنا  ةیند، نمـا  یکوه لـودو  ک نیست تضمینی هم یعدر مورد وصف وقا   ). 809
ه هسـتم   کـ ونـه   گمرا همان « هککند ی درخواست م   از او  از مرگ پیش ه اتللو   کر  طو، همان یدوبگ
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 همـه، دولـت   ینبا ا). 336-38. 2. 5(هید» اکن از آن    یسخن یاهکینخو و به خاطر     یدکن یمعرف
رده است، عمل خواهـد نمـود، و   کم در آن وضع    ک و قدرت حا   يئولوژیده ا ک نینی قوا طبق نیزو

 نهفتۀ سـت سیا در رابطـه بـا       يبهزاد قادر . ردک خواهد   ی خاص خود معرف   يئولوژیداتللو را با ا   
ه و  سیانـژاد   «: کندی گوشزد مـ   دتماشاگران خو به دو مورد را     یجتدربه پیرشکسه  ک یدوگی م اتللو

ین بیتس اترکـ سـخن    به و بنـا     ).92 (» نخواهنـد داشـت    یی غـرب جـا    یسسیامسلمان در نظام    
)Catherine Bates( ،یقایی مسلمان آفریعنی ، سفیدو ه سیاه دو انگارة کاست  يامهیشنانما اتللو

 ).189(ند یکدیگردر تقابل با ین  آغازيها، از همان واژگان و بندنیزو و
 نیزو در دربـار     ی خود اتللو، حتـ    یشی نما ة از چهر  شکسپیر  اثر، يابتدا در   طور خالصه،  به

 جنـگ بـا     ی او فرمانـده   ایر ز ،کندی دزدمونا گشته بود، دفـاع مـ       یب و فر  يدزدبهه متهم   ک یوقت
 یجتـدر  به او ة چهـر  سیم، تـر  یعثمـان  بر   يوزپیرپس از   اما  . ار است ده در قبرس را عهد    یعثمان

در  ی علـت اصـل     در واقع،  .نیست ییدأمسلمان در اروپا مورد ت    یک عنوان  بهد، و   وشیدگرگون م 
 سینگلیا يوهـا نیر ایر مسـلمانان نبـود، ز     يهاکمک به کی مت یگر انگلستان د  ۀکه مل ک است   ینا

 دسـت   یغـرور ملـ   یک  به و   نندکغلبه  ) 1588در سال    (نیااسپا یایی در توانسته بودند بر ناوگان   
 .  شدنگلیسا از انهسیامسلمانان و رنگ دیب خواستار اخراج يو، پس؛ بندیا

 نتیجه
 شمرده شده بـود، توسـط مـذهب         چیز نا لیکاتوک يه با باورها  ک یدر نگاه نخست، اسالم   

 ابـت لیزا  تحت سـلطنت   نگلستانا یگسترش روابط بازرگان  . ش قرار گرفت  یرپروتستان مورد پذ  
 ی و دوسـت   ی همبستگ ید، از قرار معلوم با    ی اسالم يهامین سرز یگر و د  ی عثمان يوراول با امپرات  

 خـود  ي امـر را در نوشـتارها  ین خـالف ا سینگلیاگان یسنداما نو . دآورید  غرب و شرق پد    بین
  .شمار آوردند به »نه«بیگا و »يیگرد«عنوان به  و مسلمانان راادنددنشان 

ومـت  ک ح ستسیا اساسمه را بر  یشناار دو نما  ، مارلو ساخت  بزرگ رلنگموتیدر دو قسمت    
ـ       ابتلیزا ـ    کـ  قسـمت دوم     هیژو بهرد،  کـ  يریزی اول در قبال مسـلمانان پ  يوزپیر ثیرأه تحـت ت

رد کـ  سیم تریرلنگ را قهرمانتیمواو در بخش نخست، .  بر صحنه رفت1588سال انگلستان در   
 ة، چهر ی عثمان غلبه بر از  در قسمت دوم، پس     . کندی م ییآراصف ی عثمان يه در برابر امپراتور   ک

در  یدپس، بـا . ندازدایمخاطره م به را   اروپاه  کد  شوی م سیم تر مسیح ضد   یرلنگ به مسلمان  تیمو
  . نمودیدگیستاا او ي امپراتورمقابل

 چنین خـود    یشی نمـا  ةبـا چهـر    رلنـگ موتی مشـابه دو قسـمت       شکسپیر ياتللو،  عالوه به
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اسـتفاده  ) مسیحی ي اروپـا یهمان دشمن اسالم  ( یعثمانبا   جنگ   ي از او برا   نیزودولت  . کندیم
 و  کندی مـ  ینک؛ پـس او هنجارشـ     نیست يزنیا به اتللـو     یگر د ی با عثمان  نبرد، در   سانینرد؛ بد ک

 در امـر ازدواج را  ي مردسـاالر يئولـوژ ید ا یعنی(؛  کندی ازدواج مـ   یی اروپـا  سفید بـا زن     یپنهان
، او را یی زناشـو بطۀ را دربـارة و   اتللـ   و پنـدار   ردارکـ  سیم بـا تـر    شکسپیر). رده است کمخدوش  

 اسـت  »يیگرد« ینه اکـ  اسـتدالل برسـد   ین به اییه مخاطب اروپا ک کندی م يینددستخوش فرا 
 اول و ابـت لیزا سـت سیا بین ي تضـاد هیچ حسـاب،  ینبـا ا  .دهـ دیمـ تن  يپلیداعمال  بهچنین 

 ی واقعـ ستسیا ابتلیزاعصر گان یسندنو. دشوی مشاهده نمآن دورهیشی ت نمابیا در اد  ستسیا
م دربـار  ک حـا يئولـوژ یداسلطۀ نه تنها تحـت  ها  آنایرادند، ز دیدربار را در آثار خود بازتاب م      

  .اشتندذگی صحه ميئولوژید اینه بر اکبودند، بل
هــا و تفسیر)  ازیبرخــ( بــر يگفتــار انجــام داده شــد، در واقــع، انتقــادین ه در اکــآنچــه 

 بهرا  شکسپیر ه  کـ ان اسـت    یر ا ینـون ک ي و نقـاد   ی ادب يها صورت گرفته در حوزه    يهابرداشت
، یندپابرجـا یخی  تـار يهادورههمۀ او در  یشی  نما يهاه نه تنها نگره   کند  ا بدل ساخته  يااسطوره

جهان سوم   بهنسبت  اتللو   همچون   ي در اثر  يسانه و استعمار  شنا شرق ي ماهو يهاستسیاه  کبل
ین  در اي بیشتريهاوهشه پـژ کـ اسـت  مید ، اینبنـابرا . نـد اه گرفتـه شـده  یدو مسلمانان هم ناد   

 .ندیرو مارلو صورت پذیشی شکسپیر  آثار نمايرومینهها ز
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