
  

  

  يمكناتان ح لسينگ در نمايشنامة يعقايد روشنگر

   ∗∗∗∗حميده بهجت

  ، دانشگاه تهران، ايراني خارجيها  زبانةدكاستاديار گروه زبان و ادبيات آلماني، دانش 
  )11/06/85 :بيخ تصويتار، 16/05/85: افتيخ دريتار(

   ناتان حكيمعقايد روشنگري لسينگ در نمايشنامة  حميده بهجت چكيده
ه كـ           هـاي درخـشان و مهـم در عرصـة فلـسفه و علـوم بـود        شنگري يكـي از دوره    دورة رو 

 ي شـناخت بـرا    يبنـا درايـن دوره، م   .  هفدهم و هجدهم سراسر اروپا را دربرگرفت       يها  درسده
م در  كجنـبش حـا   . گيـرد   انسان خرد و عقل اوست كه معيار سنجش همة تفكرات وي قرار مي            

 فيلـسوف  ،)1596 -1650(ريشه در عقايـد رنـه دكـارت     ،»يجنبش روشنگر «ياين دوره، يعن
، (Cogito ergo sum)انديشم پس هستم  وي با عبارت معروف خويش مي. فرانسوي داشت

او . دهـد   شود و متفكران آن عصر را تحت تـأثير قـرار مـي              فصل جديدي در فلسفه مي    Ĥغاز    سر
نـد و بـه ايـن ترتيـب        كن   تعيـي  (Ratio) را به واسطة عقـل       ي شناخت بشر  يند مبان ك يسعي م 

  .شود ي ميبنيانگذار جنبش عقل گراي
در بخش اول نگاهي داريـم اجمـالي بـه دورة           . يل شده است  كمقالة حاضر از دو بخش تش     

 يدر بخش دوم به بررسي جهـان بينـ        .  آن ي پيدايش و تأثيرپذير   يها  روشنگري در آلمان، زمينه   
پردازيم و تـأثير و ابعـاد    لسينگ مي دابراهامن عصر، يعني گوتهليبزرگترين نويسندة آلماني در ا

بـه   يمكـ ناتان ح پس از آن تحليل نمايشنامة. گذرانيم ي را در اين زمينه از نظر م ي و يها فعاليت
  . گيرد ياست، مورد بحث قرار م لسينگ اي كه مبين و نماد تفكر روشنگرانه عنوان نمايشنامه

 صـدر و    ة، سع ير عقالن ك، تف مكيناتان ح  ةشنامي، لسينگ، نما  يدورة روشنگر : يليدك يها  واژه
  .گذشت
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  مقدمه

اســت كــه از مــصدر ) Aufklärung(لمــة آلمــاني ك روشــنگري، معــادل واژة فارســي
)aufklären (      توضـيح دادن چيـزي   ”و “ زدودن ناداني ”،  “ روشن شدن ”مشتق شده و به معني

انگليـــسي متــرادف همـــين واژه در زبــان   ). 1999فرهنــگ دودن،  (اســـت “ بــراي كــسي  
)(enlightenment    در فرانسوي )(lumieres       و در زبان ايتاليـايي )illuminismo (  اسـت
شود، در همة اين كلمات، واژه هـاي     همانطور كه مشاهده مي   ). 68،  2000آلتن بورگر و هامان     (
به عنوان نماد شـناخت و  “ آتش”و “ نور”.به كار گرفته شده است“ روشنايي”و  “ روشن”،  “نور”

در ايـن   “ روشنايي”و  “ روشني”آنچه كه پيام آور     ). 246،  2002النگرمن  (ري بوده است    روشنگ
دوره است، همانا خرد يا عقل انسان است كه بـه مقابلـه بـا تـاريكي و جهـل بوجـود آمـده از                     

نيـز  “ عـصر خـرد   ”بـه همـين دليـل ايـن دوره را           . خيزد ناآگاهي و تعصبات قرون وسطي برمي     
 و  ييابد كه نبود آن نمـاد وحـشيگر         يچنان در عصر روشنگري اهميت م     نيروي خرد   . اند  ناميده

. مشاهده كـرد ) Franzis Goya(توان در نقاشي فرانسيس گويا  اين پديده را مي. ويراني است
) هيـوال (است به خواب رفتـه و چنـدين حيـوان     يدر اين تصوير مردي كه نماد خرد و فرزانگ
هيـوال  ،  خـواب خـرد   ”نـام ايـن تـابلو       . اند   و مرگ  وحشي و درنده در اطراف وي يادآور ترس       

  ).65آلتن برگر و هامان، (است “ زايد مي

 بحث و بررسي

 بايد دانست زمينة پيدايش اين جنبش چـه بـوده، از كجـا         ي شناخت جنبش روشنگر   يبرا
در حقيقت روشنگري ادامة جنـبش      . اند  گيري آن مؤثر بوده     ساني در شكل  كنشأت گرفته، و چه     

مكتـب  .  به بعد بوجود آمده بـود 1500يعني از سال “ عصر جديد”رگي است كه در و تحول بز  
 ،از سـويي و پيـشرفت علـوم طبيعـي         ) 1546-1483(مارتين لـوتر  “ اصالح ديني ”و  “ اومانيسم”
تشافات و اختراعات از جمله كشف قارة آمريكا و اختراع ماشين چاپ از سوي ديگـر، ابعـاد                كا

   .  ايجاد كردنديتحول فكري انسان قرون وسطوسيعي را در زمينة توسعه و 
 فكري است كه در قرن هفدهم ميالدي از كشور انگلستان آغاز شـد و               يروشنگري جنبش 

دورة . در قرن هيجدهم از طريق فرانسه سراسر اروپا را در برگرفت و به نقطة اوج خود رسـيد                  
ساز اين   دو تفكر مهم، زمينه. به طول انجاميد1785 تا 1720روشنگري در آلمان حدوداً از سال       

ـ       (Rationalismus) يكـي تفكـر عقالنـي     : تحول در آلمـان شـدند       ي و ديگـري تفكـر تجرب



)(Empirismus)  ،خردگرايي فرانسوي يعني اعتقاد به نيروي خرد، در قـرن هفـده          ). 68همان
ـ  (داد  بينـي حـاكم در فرانـسه را تـشكيل مـي      در زمان لوئي چهاردهم، جهـان     ت گرابـرت و موُل

. بنا نهاده شده بود   ) 1596-1650(همان ديدگاهي كه بر تفكر فلسفي رنه دكارت         ). 137،  1966
 بـه ايـن   “پس هستم انديشم مي”: پايه و اساس اين تفكر همانا عبارت معروف اين فيلسوف بود  

  .هاي فلسفي شد لنگرگاه و محور اصلي تمامي اثبات“ من متفكر”ترتيب 
او . اسـت ) 1632-1704( سوف انگليـسي بـه نـام جـان الك            بنيانگذار تفكر تجربي، فيل   

كنـد   داند و به اين ترتيب متافيزيك را رد مـي  شناخت انسان را تنها براساس تجربيات حسي مي     
ها  اما مشابهي نيز به آن هنگامي كه تأثير اين دو جنبش به آلمان رسيد بينش جديد). 68همان، (

بـه عنـوان   ) 1724-1804(امانوئـل كانـت    . هاسـت   اضافه شد كه در حقيقت به نوعي مكمل آن        
بـه طـور خالصـه      “ روشنگري چيـست؟  ”فيلسوف پيشگام در قرن هيجدهم، به اين پرسش كه          

  ).!Sapere aude(“ خود را بكار گير جرئت داشته باش و عقل ”:دهد گونه پاسخ مي اين
قل و خرد   هاي دورة روشنگري، كوششي است كه براي پرورش ع          ترين پديده  يكي از مهم  

بديهي است ادبيات اين دوره هم نمايـانگر توجـه بـسيار متفكـران بـه تعلـيم و                   . رود  به كار مي  
ناميده شـده بخـصوص در       “عصر دائرةالمعارف ”به همين سبب در اين دوران كه        . تربيت است 

در تـدوين ايـن     . كشورهاي اروپاي غربي شاهد انتـشار چنـدين دائرةالمعـارف بـزرگ هـستيم             
هـاي آن زمـان را جمـع كـرده و انتـشار       ها سعي بر آن بوده است كه تمامي دانش    رفالمعاةدائر
  ).76، 1990باومن و ابرله ( 1دهند

 بـه عنـوان     لـسينگ پس از اين بررسي كوتاه دربـارة دورة روشـنگري، بـه بحـث دربـارة                 
  .پردازيم نويسندة نامي اين عصر مي

  ينقش لسينگ در عصر روشنگر

بي شك بزرگترين نويسندة عصر روشـنگري در        ) 1729-1781(  گوتهولد ابراهام لسينگ  

                                                           

  : شود ها ذكر مي المعارف ترين دائره  در ذيل نام تعدادي از مهم-1
- Das Grosse vollständige Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste oder Zedlersches 

Lexikon,64 Bände, 1732-1754. 

- Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, 35 Bde,  

- Encyclopaedia Britannica, 1768-1771.  



 aufklärerischer)“نويسنده روشنگر بـه تمـام معنـا   ”ه او را كآلمان است به اين دليل است 

Schriftsteller par excellence)بنابر اظهار نظر هاينريش ). 284، 1982گوپفر (اند   ناميده
ز مارتين لوتر، لسينگ دومين فرد آلمـاني اسـت          شاعر مشهور آلمان پس ا    ) 1856-1797(هاينه  

وتـسل  ( گيـرد  ي به او تعلـق مـ  (der zweite deutsche Befreier)“ بخشيرهاي”ه لقب ك
 در راستاي تفكر روشنگري     لسينگآنچه اهميت دارد اين است كه بدانيم چگونه         ). 210،  1987

هـاي فعاليـت و تـالش او را     هتوان زمين براي رسيدن به اين منظور مي. داشت آن دوره قدم برمي 
  : ردككه باعث گسترش و پيشرفت جنبش روشنگري در آلمان شد، به چهار بخش زير تقسيم 

  تعليم و تربيت انسان. 1

 ها اهميت به مردم عامه و ارتقاء سطح اجتماعي آن. 2
 توجه به پيشبرد فضيلت و اخالق . 3

 سعة صدر وگذشت به عنوان اصل اساسي در مذهب . 4

  :پردازيم ون به شرح اين چهار مورد مينكا

نـام گرفتـه بـود، لـسينگ        “ قرن تعليم و تربيـت    ”  در عصري كه   :تعليم و تربيت انسان   . 1
ــال  در ــاله1780س ــام    رس ــه ن ــت”اي ب ــشر  تربي ــسل ب  Die Erziehung des") “ن

Menschengeschlechts") اين رساله نمايانگر افكار روشنفكرانة لسينگ و اعتقـاد         . نوشت
هـدف  . قابليت رشد و توسعه دارد اسخ او به اين امر بود كه خرد انسان و در نتيجه كل جامعه    ر

در ايـن ميانـه     . نويسندگان روشنگري در آلمان تعليم و تربيت انسان از طريق ادبيات و هنر بود             
ايت براي مثال به عنوان يك قالب ادبي ـ تربيتي، رو . برخي از انواع ادبي مؤثرتر و مفيدتر بودند

لـسينگ نيـز وظيفـة ادبيـات را درايـن      . داستان از زبان حيوانات، براي تعليم بسيار مناسب بـود      
به همين دليل، او عالقة زيادي به نوشـتن داسـتان از       .  تأثيرگذار باشد  يه به لحاظ تربيت   كديد    يم

ار او كه    اولين جلد از آث    1753در سال   . نه نيز بسيار كوشا بود    يزبان حيوانات داشت و دراين زم     
  .ها به نظم چاپ شده بود، انتشار يافت  در نشريه1747ها بود و از سال  شامل اين گونه داستان

 در قـرون وسـطي فراگيـري و         :هـا   اهميت به مردم عامه و ارتقاء سطح اجتماعي آن        . 2
اشاعة علم منحصر به طبقة حاكم، يعني از طرفي شاه، درباريـان و اشـراف و از طرفـي اربابـان                     

يابي آسـان    اگرچه در دورة رنسانس با اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ و دست           . ا بود كليس



عامة مردم به كتاب، در تعداد نسخ بسيار زياد، اين سد درهم شكسته شد؛ اما ادبيات هنوز هـم                   
در عصر روشنگري، ادبيات بيش از پـيش        . تا زمان باروك در تصاحب جامعة درباري مانده بود        

بعالوه توجه بـه طبقـة متوسـط    .  يافت و بيشتر در اختيار عموم قرار گرفت      مي راه به جامعة مرد  
هـاي    پيش از اين نقش   . جامعه بيشتر شد و پيامد اين امر، مطرح گشتن اين طبقه در ادبيات بود             

امـا در دورة    . اصلي يك نمايشنامه به شاه، درباريان و طبقة اشـراف و نجبـا اختـصاص داشـت                
دبيات آلمان اين سنت شكسته شـد و لـسينگ اولـين نمايـشنامه تـراژدي                روشنگري در تاريخ ا   

 Missمـيس سـارا سامپـسون    خود را بـا عنـوان   )Das bürgerlich Trauerspiel(مردمي 

Sara Sampson)(  به اين ترتيب او بنيانگذار اين نوع .  به رشتة تحرير درآورد1775در سال
 از او بـه نوشـتن       يرويـ سندگان آلمـاني بـه پ     شود و پس از وي ديگر نوي        ادبي نيز محسوب مي   

 نيرنـگ و عـشق  تـوان بـه تـراژدي      ه از آن جملـه مـي      كـ هاي مردمي پرداختند      گونه تراژدي   اين
)1782Kabale und Liebe, ( اثر فريدريش شيلر)اشاره كرد) 1759-1805 .  

ــالق. 3 ــضيلت و اخـ ــشبرد فـ  Moralische( نـــشريات هفتگـــي اخالقـــي :پيـ

Wochenschriften (هـاي اخالقـي انگليـسي    نامه كه به تقليد از هفته)Moral weeklies (
تدوين شدند، با نوشتن مطالب علمي و سرگرم كننده، توجه اقشار وسـيعي را بـه خـود جلـب                 

براي اين منظور   . نندكگونه به ترويـج و اشاعة فضيلت و اخالق كمك            گرداندند و توانستند اين   
بـه زودي   . شـد   ت كوتاه استفاده مي   ياننـد نامه ، محـاوره و روا     ها و انـواع ادبي سـاده م       از قالب 

هـاي لـسينگ      تــوان بـه نوشـته       در اين رابطه مـي    . ها چـاپ شد    گونه نشريه   تعداد زيادي از اين   
 Briefe, die neueste Literatur""(“ هـايي دربـارة ادبيـات جديـد     نامـه ”تحـت عنـوان 

betreffend (       ف روشـنگرانة وي نوشـته شـده بودنـد           اشاره كرد كه در راسـتاي اهـدا) دودن
2002 ،217.(  

شـك     بخش چهـارم كـه بـي       :سعة صدر و گذشت به عنوان اصل اساسي در مذهب         . 4
. گيرد در ارتباط با تفكر مذهبي اوسـت         بيني لسينگ را در برمي      ترين بخش از افكار و جهان       مهم

رتمـام دوران زنـدگي، ذهـن و    د. اي پروتستان و بسيار مذهبي پرورش يافت    لسينگ در خانواده  
افكار او به مسائل مذهبي معطوف بود تا آنجا كه به طور جدي به تحقيق و بررسي مسائل ديني      

هنگامي كه وي تحصيل در     ). 188،  1999 كاتسمگا(پرداخت    و امور مربوط به تاريخ كليسا مي      
لفت شـديد خـانواده و      رشتة فلسفه، پزشكي و الهيات را رها كرده و به تئاتر روي آورد، با مخا              



آيـا يـك نويـسنده تئـاتر     ” ها برسر اين موضوع بـود كـه    بحث آن . بخصوص پدرش مواجه شد   
درايـن   ).210وتسل، (“ تواند همزمان يك انسان پايبند به اخالق و يك مسيحي خوب باشد مي

ت و اش هميشه با تئاتر ارتبـاط داشـ    ساله52رابطه بايد يادآور شد كه لسينگ در دوران زندگي      
 به عنوان منتقد و كارگردان در تئاتر ملي هامبورگ كـار كـرد و طـي                 1767-1768 يها  در سال 

 Hamburgische) كــارگرداني تئــاتر هــامبورگهمـين دوران اثــري دربــارة تئــاتر بــه نــام  

Dramaturgie) بعـالوه او چنـدين   . اين كتـاب سرمـشق نقـد در تئـاتر مـدرن شـد             .  نوشت
بنابراين او نه تنها به عنوان نويسندة تئـاتر بـسيار           .  پيدا كرد  ييارنمايشنامه نوشت كه شهرت بس    

ه كـ بود “ يتيانسان” نمايانگر همان   ي از لحاظ شخصيت   يه به گفتة منتقدان، خود و     كموفق بود، بل  
بـه ايـن ترتيـب       ).152گرابـرت و مولـت،      (هايش وجود داشـت       هاي اصلي نمايشنامه    در نقش 

   . پايبند اخالق باشديمان نويسندة تئاتر و انسانتواند همز يه مكرد كلسينگ ثابت 
“  تفكـرات مـذهبي  يكليـد تمـام  ”بهترين گواهي براي تفكر مذهبي لسينگ كه بـه عنـوان        
(der Schlőssel zu seiner gesamten Theologie)) او شناخته شده ) 185، كتسمگا

  :ل اوستياست، اظهارات ذ
احب كـرده ويـا تـصور       ارزش انسان به آن حقيقتي نيست كـه آن را تـص           

اي است كه بـه   رده است، بلكه ارزش او به تالش صادقانه       ككند كه تصاحب      مي
 به حقيقت ببرد، زيرا نه از طريق تصاحب، بلكه از طريـق   يكار گرفته است تا پ    

يابند و تنهـا از ايـن طريـق،            حقيقت، نيروهاي انسان توسعه مي     يجست و جو  
دغدغـه،    بـي } آدمي را {تصاحب  . ذيردپ  تكامل هميشه پوياي انسان صورت مي     

  .سازد خمود و مغرور مي
اگر خداوند در دست راسـتش تمـامي حقيقـت و در دسـت چـپش تنهـا                

 حقيقت را نگه داشته باشد، با اين پيش فرض كه مـن             در پي هميشه پويا   غريزة   
من با فروتنـي بـه   “ !انتخاب كن”: هميشه و تا ابد راه خطا بپويم و به من بگويد      

ناب تنها از      را به من بده، زيرا حقيقت        پدر اين : گويم افتم و مي   پش مي دست چ 
  ). 185همان، (آن توست 

كنيم، از ديدگاه لسينگ به كارگيري نيروهاي انـسان بـراي يـافتن               همانطور كه مشاهده مي   



 را  -انديـشد حقيقـت اسـت          يا آنچه مي   -كه انسان حقيقت      تر است از آن     حقيقت و تعالي مهم   
به طور كلي در تفكرات لسينگ ديگـر خبـري از         .  دريافت كند  يهيچ تالش   يو كاست و ب   كم    بي

گونه و الوهيت وار كه در دست اربابان كليسا ثابت شده و بـه صـورت دگـم                 آن مذهب رسالت  
 كه  يرسد و از آن رو      او اعتقاد به ديني دارد كه از طريق خرد انسان به ظهور مي            . درآمده نيست 

 را بيـاموزد و     يويك خرد خويش ني   كمكتواند به      قابل تربيت است، بنابراين مي     باور دارد انسان  
آن زماني كه انـسان نيكـي را        .  خواهد آمد  دينداري عقالني دورة  ”: نويسد  خود او مي  . ار بندد كب

يعني فضيلت را به خاطر نفـس فـضيلت و          ). 190همان،  (“ .انجام خواهد، داد چون نيكي است     
  .جزا انجام خواهد دادبدون انتظار پاداش و 

گونه بينش ديني خود را در چـارچوب تفكـر روشـنگرانة خـويش                حال ببينيم لسينگ چه   
ه كـ را )  (Nathan der Weisيمكـ ناتـان ح  اين منظور نمايشنامة يبرا. ندك يدرآثارش بيان م

آيـد    به شمار مـي “يترين نمايشنامة دورة روشنگر    مهم” دارد و    ي در ميان آثار و    يا  جايگاه ويژه 
  ). 83باومن، (نيم ك ي ميبررس

   يمكناتان حنمايشنامة 

  ناشـناس  ك از يـ   يمقـاالت  عنـوان     بـا   را ي مذهب -ي انتقاد يا ه لسينگ نوشت  ،1774 سال   در
)Fragmente eines Ungenannten( نام هرمـان سـاموئل     بهيگ هامبوري پروفسورةنوشت

در ،   از اين نويسنده   يمقاالت بيشتر  پس از انتشار     يو. ردك منتشر    را )1768-1694(رايماروس  
ه از طرفـداران سرسـخت      كـ ،  )Goeze( به نـام گوتـسه       يشيشك با مخالفت شديد     ،1777سال  

م كـ  حي و يتـا بـرا    اقدامات گوتسه عليه لسينگ باعث شد     . رو شد  ه روب ،س بود ك ارتد يليساك
د تا بار ديگـر  لسينگ نيز بر آن ش). 211وتسل، ( صادر شود ي مذهبيها ممنوعيت انتشار نشريه  

هـا و   شكشمكـ به عنوان بازتاب ايـن  يم كناتان ح به اين ترتيب    . نوشتن نمايشنامه بزند   دست به 
 دو سـال پـس      يعنـ ي ،1783در سـال    اين اثـر    .  به وجود آمد   1779 در سال    ،آخرين اثر لسينگ  

در نه تنهـا چنـدين سـال         يمكناتان ح .  صحنه آمد  ين بر رو  ين بار در برل   ي اول يمرگ او برا   از
-1750( فريـدريش شـيلر    و )1832-1749( يوهان ولفگانگ گوتـه    هنگامي كه به  تر وايمار،   ئات

كنـار دو   ه درك اجرا شد، بل  ،دو شاعر مشهور آلمان، سرپرستي آنجا را به عهده داشتند         ،  )1806
و  ,Minna von Barnhelm)1767( مينا ُفن بـارن هلـم      يها  به نام   ديگر لسينگ  ةنمايشنام

  .طي دويست سال متمادي برروي صحنه زنده ماند )1772 (تياميليا گالو



اسـت كـه توسـط    ) 1189-1192( جنگ صليبي سـوم      ،زمينة تاريخي و واقعي اين داستان     
 ريچـارد شـيردل    و )1165-1223( فيليپ آگوسـت   )1121-1190( فريدريش بارباروسا  پادشاه

 يالـدين ايـوب    طان صـالح  سـل   تا بتوانند اورشليم را كه تحـت تـسلط         ،داد روي )1199-1157(
  ). 2، 1999 ال اسپيگا(نند ك بود آزاد )1193-1137(

  :ميپرداز يم خالصة آن م، بهينكرا آغاز  محتوايي اين نمايشنامه يه بررسك پيش از آن

 يان نمايشنامه شهر اورشليم و زمـان آن جنـگ صـليب           ك م :يمكناتان ح  ةخالصة نمايشنام 
 فـن  ي بـه نـام لـو   ي مـسيح ي مسلمان اورشليم، جوانياالدين فرمانرو سلطان صالح . سوم است 

بخشد و دست به خون او        ياسد دارد م   ه به برادرش  ك يه اسير او شده، بخاطر شباهت     كرا   كفيلن
ه درحـال سـوختن بـوده اسـت، از مـرگ            كـ  يا  رشـا را از خانـه       به نـام   ي دختر يو. آالٍيد  ينم
.  نـدارد  يه خود از اين موضوع اطالع     ك  است در حالي   يرشا دختر خواندة ناتان يهود    . رهاند  يم
ند، كه صبر پيشه كخواهد  ي مي او از و يبندد، اما ناتان در جواب خواستگار       ي به رشا دل م    يلو

رونـد داسـتان   . ه رشا را به ناتان سپرده بودنـد     كاندازد    ي م يا   ناتان را به ياد خانواده     يزيرا نام و  
ه ك يابد   ي درم   مانده است،  يه از پدر رشا باق    ك كيوچكتاب  ك كمكه ناتان به    كگونه است     بدين

بـدين ترتيـب    .  او هـستند   ي فرزندان اسد، برادر سلطان صالح الـدين و زن مـسيح           يرشا و لو  
انـد    خـانواده ك يي، هرسه اعضاي، و رشا دختر يهودي مسيحيالدين مسلمان، لو سلطان صالح 

  .  شناسنديديگر را مكه در پايان داستان يك
ه برگرفتـه ازسـومين روايـت       كـ دهـد     ييل م كتش» تمثيل حلقه «داستان را    اين   يهستة اصل 
سلطان صالح الدين درسـت در    .  است )1353-1349 (وياچك اثر بو  امرونكدتاب  كاولين روز از    

 يهوديت، مـسيحيت و اسـالم   ي از اديان آسمانكداميكبه نظر تو : پرسد يميانة داستان از ناتان م  
داســــتان در ”را بــــه صــــورت  “ ل حلقــــهتمثيــــ”برترنــــد؟ در پاســــخ، ناتــــان   

  :ندك ينقل م) Rahmenerzälung(“داستان
.  گرانبهـا داشـته اسـت   ي بـا نگينـ  ي انگشتريكه كزيسته   ي م ي قديم پادشاه  يها  در زمان «

. سـاخت  يه صاحبش را نزد خداوند و نزد مردمان محبـوب مـ  كبوده  آن  يخاصيت اين انگشتر  
رسـيده و بـه همـراه آن تخـت و تـاج       يرش به ارث مـ  اين انگشتر هميشه از پدر به بهترين پس       

سان دوسـت  كه هر سه را يك سه پسر، يرسد دارا  ي م يه انگشتر به پادشاه   ك تا اين .  نيز يپادشاه



 ي از رو  يبنابر دستور او زرگـر    .  قائل شود  ي ميان پسرانش تفاوت   هكه  شد  ي نم يداشته و راض   يم
 را  يتواند انگـشتر اصـل     يه خود پادشاه نيز نم    كگونه   سازد آن  ي مشابه م  ياين انگشتر دو انگشتر   

فرزنـد بـا   سـه   هر،بعد از درگذشت پدر. بخشد ي انگشتر مك از پسرانش يك به هري  و. بشناسد
  ».دن روي ميد، نزد قاضباشن ي مه انگشتر اصل را داراك  اينيادعا

 ياوكـ نجكرده و بـا  كـ الدين سخن ناتـان را قطـع          در اين قسمت از داستان سلطان صالح      
   :پرسد يم

   چه يخواهم بشنوم قاض ي چه گفت؟ ميو قاض :صالح الدين
  ! نكتعريف .گفت
  نيدكدرنگ پدر را حاضر ن ي گفت اگر بيقاض :ناتان

  رانم  يشما را از اين جا بيرون م
  ايد  انديشيده آيا

  نم؟كمن اين جا هستم تا معما حل 
  ند؟ك دهان باز يه انتظار داريد تا حلقة واقعكيا اين 

  ! نيدكاما، درنگ 
  . است شگرفي را نيروييام حلقة حقيق شنيده

  صاحب خويش را نزد خداوند و انسان؛ سازد، يه محبوب مك
  ننده است،كاين امر تعيين 

  .ار نيستك اين ي را ياراي ساختگيها زيرا حلقه
 ...  

  نونكخوب ا
   از شماكهر ي

  ه خود،يراي پيبر فراخور عشق ب
  !ندك تالش يبه تنهاي

  وشد بر سر اين شرطك از شما بك يهر
   نهان در نگين انگشتر خويش را يه نيروك

  !عيان سازد



   از شما كو هر ي
  با ماليمت با سازش صميمانه

   در برابر خواست خداوندياري و تسليم درونكوكبا ني
  ). 85-84، 1982گوپفر ! (  اين نيرو بشتابديبه يار

در . ندك ي در مورد اين اديان نيز صدق م       »مثيل حلقه ت«ويد  گ    يهنگام نقل داستان، ناتان م     به
  :پردازيم يها م ه در ذيل به شرح آنكته شايان توجه است كسه ن» تمثيل حلقه«تفسير 
 ي هر سـه جـار  يها  پدرند و خون پدر در رگكه آن سه پسر، فرزندان ي  كگونه    همان) 1

وجود دارد و نيز همان طور      ي  كاست، در هر سه دين يهوديت، مسيحيت و اسالم نيز، جوهر ني           
 ي بودن اصل و نسب خود و وابستگ       كي اختالف دارند و ي    يه آن سه پسر بر سر انگشتر حقيق       ك

ها نيز تحت تأثير      و در حقيقت، پيروان آن     ين اله ياند، سه د    ردهكديگر فراموش   كخويش را به ي   
ذات مقـدس   خـود، يعنـي وجـود    ك، وجـه مـشتر  يين مـذهب  يژه در آ  يو ، به ي ظاهر يها تفاوت

 در جـدال    يرده و گـاه   كـ دام وجـود دارد، فرامـوش       كـ ه در بطن هر     ك را   كيخداوند و ماية ني   
  .گانه دارنديها سرانجام  ديگرند، اما هر سة آنكش با يكشمكو

 در ك نهفتـه در انگـشترها، هـر يـ    ييه بـر نيـرو  ك، پسران پادشاه با ت » تمثيل حلقه «در  ) 2
 خـويش  ي و اخـرو يق خدا و در واقع سـعادت دنيـو   محبوبيت خود نزد خداوند و خل   يآرزو
.  و سه فرزند پادشاه، نماد پيروان اين اديانند        يدر اين جا سه انگشتر، نماد سه دين آسمان        . است

 در تصاحب آن يدين حقيق: هكدارد  ي توان گفت لسينگ از زبان ناتان اظهار م       يبه اين ترتيب م   
او از ايـن حـد      .  برحذر باشـد   ين تنها دين حقيق   ه از ادعا دربارة دين خود به عنوا       ك است   يسك

 يه در زنـدگ   كند  ك ي پيشنهاد م  يامالً عمل ك يارهاك پيروان هر سه دين راه     يهم فراتر رفته وبرا   
ــ   “ماليمــت”:  را در چهــار فــضيلتيروزمــره قابــل اجــرا اســت و درحقيقــت، ديانــت واقع

)(Sanftmut ،”ــازش ــوكني”، (Verträglichkeit) “سـ ــسليم ”و) Wohltun (“ياركـ تـ
ــد ــر خواســت خداون ــد  مــي (innigste Ergebenheit in Gott) “خالــصانه در براب دان

  ).85گوپفرت، (
. يد شده اسـت كه در اين تمثيل بر آن تأ كتة سوم و حائز اهميت، عنصر تالش است         كن) 3

 رسـيدن و در     ي بايـد بـرا    يه هر انـسان   كند  ك يلسينگ آن را از زبان ناتان به اين صورت بيان م          
“ وشـش ك”و  “ تـالش ”ه خداوند در وجودش به وديعه نهاده،        ك يردن آن حقيقت  كار  كهايت آش ن



ه كـ د شـده اسـت      كيتأ “تالش”ه از لسينگ در باال آورده شد، نيز بر پديدة           ك يدر نقل قول  . ندك
رده و كه آن را تصاحب ك نيست يارزش انسان به آن حقيقت «: شود  ي دوباره نقل م   ي يادآور يبرا

ار كـ ه بـه  كـ  اسـت  يا صادقانه ه ارزش او به تالشكرده است، بلكه تصاحب كند  ك يا تصور مي  
گونـه    ه چـه  كـ نـيم   ك بنابراين مالحظه مـي   ). 185،  كتسمگا(» . ببرد ياست تا به حقيقت پ     گرفته

   .ندك ز از زبان ناتان بيان مييجا ن ني خود را در ايلسينگ بينش دين
. پـردازيم   ي ناتان م  ي نمايشنامه، يعن  ياصل شخصيت   يبه بررس » تمثيل حلقه «پس از تفسير    

او در . اي، نماد بينش دينـي لـسينگ اسـت     عنوان شخصيت اصلي اين نمايشنامه به گونه        ناتان به 
. يكي به داشتن ثروت بسيار و ديگر به دانايي فراوان           . اورشليم به دو صفت معروف شده است      

عبـارتي دينـداري او را       انـايي او و بـه     د. انـد   را داده ناتـان حكـيم     جهت نيست كه به او لقب         بي
  .بعد نظري و بعد عملي: توان از دو بعد بررسي كرد مي

خوانـد   يناتان را نزد خود فرا مـ  الدين شود كه سلطان صالح  هنگامي آشكار ميبعد نظري
 هكآن چه   . كند  ن آسماني يهودي ،مسيحي واسالم سؤال مي      ي برتري يكي از سه د     ةو از او دربار   

  . استينظر اودربارة ديندار. ديگو يباز م» تمثيل حلقه« در پاسخ سلطان در قالب ناتان
 ياو همان نظر . توان مشاهده كرد    ي م ي ناتان را دررفتار و شخصيت و      ي ديندار بعد عملي 

رساند و اين موضوع در نمايشنامه، بـه ويـژه    يرده، در عمل نيز به اثبات مكه در تمثيل بيان   كرا  
  :خورد ي چشم مدر دو مورد به

 در بين اديان وجود ندارد و آن ها در اصـل  ي بنياديه از نظر ناتان، تفاوت ك يياز آن جا  ) 1
 ناتان اسـت  نيا. ميسر خواهد بود» سازش«و » ماليمت«ها در ساية   آنياند، اتحاد و يگانگ  كيي
اتحـاد  . ندالدين به هم برس  و سلطان صالح  يشود رشا، لو    ي خود، سبب م   ي و پيگير  كمكه با   ك

  .ها در حقيقت به صورت نمادين، اتحاد يهوديت، مسيحيت و اسالم است آن
هـا را   ناتـان را تحـت تعقيـب قـرار داده و آن     ها قبل، مسيحيان زن و هفـت پـسر        سال) 2
ها را به دل نگرفته، بلكه درست سه روز پس از اين حادثه، نوزاد                اما او نه تنها كينة آن     . اند  كشته

به آيين مسيحي غسل تعميد داده شده و فقط چند هفته دارد، به دختر خواندگي               دوستش را كه    
در واقـع او بـا ايـن كـار          . كند و او را دوسـت دارد        قبول كرده و مانند فرزند خودش بزرگ مي       

تـسليم در برابـر   ”يكي : دهد  بيان كرده بود در عمل نشان مي       يخود، آنچه را كه به صورت نظر      
ـ پرورش يك نـوزاد  “ نيكوكاري”شدن زن و فرزندانش ـ و ديگري  ـ كشته “ خواست خداوند



 بـر  ييدي ناتان با راهب مسيحي كه رشا را در ايام كودكي به او سپرده تأيوگو گفت. مسيحي ـ  
  : اين مطلب است

  د ينزد من آمد “دارون”در   شما با كودك:ناتان
  اما نمي دانستيد كه چند روز پيش از آن 

  مامي يهوديان را مسيحيان ت» گاث«در 
  زن و فرزند كشته بودند 

  دانستيد كه همسر من  شما نمي
  و هفت پسر آرزومندم 

  ها را من آن. ها بودند جزء آن
  به خانة برادرم فراري داده بودم 

  سوختند جمعي آنجا مي بايستي دسته ها مي و آن
  ! اي عادلترين! اي خداوند عادل!  آه:راهب

  يد من سه شبانه روز  هنگامي كه شما آمد:ناتان
  . در پيشگاه خداوند در خاك و خاكستر افتاده و گريسته بودم

  .بيش از آن، با خداوند جدال كرده بودم! گريسته بودم؟ نه
  به او خشم گرفته بودم، با او داد و فرياد كرده

  .و خود و دنيا را نفرين كرده بودم
  . ده بودمو نفرت آشتي ناپذير خود را نسبت به مسيحيت قسم خور

  ).122  گوپفرت،(كنم  حرفتان را باور مي!  آه:راهب

أس ي،  يدي خود را از دست داده و در اوج ناام         يه ناتان زن، فرزندان و تمام زندگ      ك يهنگام
دهـد و وجـود    يشـتابد، بـه او هـشدار مـ     يش م ياريه به   كن خرد اوست    يبرد، ا   يو رنج به سر م    
شنامه، ين بخش از نما   ينگ در ا  يلس. شود  يادآور م يد را   م در برابر خواست خداون    يخداوند و تسل  

  : ديگو ي است، سخن مي دورة روشنگريه عنصر اصلكامالً واضح و روشن از خرد ك

   .اما بعد از آن خرد آرام آرام آمد :ناتان

  .و با اين وجود خداوند هست”: او با صدايي ماليم گفت



  ! برخيز. و اين خواست خداوند بود
  اي  كن آنچه را كه دير زماني است فهميدهتمرين ! بيا

  تر از  همان چيزي را كه تمرين آن سخت
  “ !برخيز. درك آن نيست، تنها اگر تو بخواهي

  :من برخاستم و فرياد زدم رو به سوي خداوند
  خواهم من مي«

  » اگر تو بخواهي كه من بخواهم
  در همين لحظه شما از اسب به زير آمديد

   خويش پوشانيده بوديد، به من سپرديد و كودك را كه درجامة
  . ام  آنچه را در آن هنگام به من گفتيد و من به شما، فراموش كرده

  دانم كه كودك را گرفته، بر بستر خويش نهاده و بوسيدمش  تنها مي
  : و خود به زانو درافتادم و هق هق كنان گفتم

  آيا تنها يكي در ازاي هفت؟ ! خداوندا
  . شما يك مسيحي هستيد! نناتا!  ناتان:راهب

  . به خدا سوگند شما يك مسيحي هستيد
  كس بهتر از شما مسيحي نيست  هيچ

   خوشا به حال ما زيرا آنچه :ناتان
  سازد  از من براي شما يك مسيحي مي

  ). 122گوپفرت، (سازد  همان است كه از شما براي من يك يهودي مي

سـعة  ”ت  يـ ه ناتان از نها   ك يدهد، هنگام   ي ناتان و راهب نشان م     يوگو ه گفت كهمان طور   
 يـك ه ناتان هم مانند او      كند  ك يد، راهب مصرّانه اذعان م    يگو  ي خود سخن م   “گذشت” و   “صدر
 يد واال و انـسان    يها به اصول و عقا      آن يبندين دو، نفر در واقع پا     ي ا كوجه مشتر .  است يحيمس

ه در كـ  يا دهيـ ن پديتر  مهمكش يب. دده يوند ميها را با هم پ ه فراتر از مذهب رفته و آن     كاست  
 “يبائكيشـ ”ا  يـ  “گذشت” و   “سعة صدر ”خورد، همان     يار به چشم م   كشنامه به طرز آش   ين نما يا

ن يـ ه در اك و گذشت يبائكي ش ةه حس خداگون  كد است   يام”: سدينو  ين باره م  يگوته در ا  . است
گرابـرت و مولُـت،      (“د بمانـ  ي ، مقدس و بـاارزش بـاق       ]آلمان[ ملت   يان شده، برا  يشنامه ب ينما
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امالً همگام با اصول و عقايد اين دوره قدم         ك ،   يلسينگ بزرگترين نويسندة دورة روشنگر    
 به اخالق   ي پايبند ي مذهب يو در زمينة زندگ    » ير عقالن كتف «ياو در شئونات اجتماع   : دارد  يبرم

ه بـه بهتـرين وجـه       كـ  اسـت    يمكاتان ح نسرامد اين آثار، نمايشنامة     . دهد  يرا در آثارش نشان م    
  . دهد ي را نشان مي ويجهان بين

 آلمان دربارة اين نمايشنامه چنـين       ينويسنده و منتقد نام   ) 1772-1829(فريدريش شلگل   
ـ             يه از سـو   ك يآيا اثر «: نويسد  يم س از آن ك هـر ي همگـان سـتوده و دوسـت داشـته شـود، ول

ه جاودانـه  كند، سزاوار آن نيست ك ديگر تفسير  يا  متفاوت داشته باشد و آن را به گونه        يبرداشت
  ).، پشت جلد1982گوپفرت (»  اين اثر جاودانه نيست؟يراست شود و يا بهتر بگوييم آيا به

شنامه يـ ن نمايـ وشد در اك ينگ ميه لسك نياول ا. ن اثر استي ا “يجاودانگ”دو عامل سبب    
داسـتان  ”ن منظور قالب    ي ا يه او برا  ك دوم آن . ن برتر پاسخ بدهد   ي درباة د  ي بشر يبه پرسش ابد  

 يعنـ يشنامه يـ  نمايت اصـل يشخص. ندك ين انتخاب مينش  جذاب و دل  يي را با محتوا   “در داستان 
، “گذشــت”، “ســعة صــدر”ه در پرتــو كــ اســت ي انــسان واقعــيــك از يناتــان، نمونــة بــارز

نگ يلـس ”. درسـان  يانت خود را به ظهور مي د“م در برابر خواست خداوند  يتسل” و   “ياركويكن”
ـ يب   اصـول جهـان    يگـر تمـام   ي بـار د   يـك قت  يگونة خود در حق      و قصه  ي آموزش ةشناميدرنما  ين

ـ ا. رده اسـت  كـ ش را خالصـه     يروشنگرانة خو   ، اعتقـاد بـه لـزوم      ]......[ن اصـول عبارتنـد از       ي
 و  ي بـشر  يلـ ك در امور    يارك، موظف شناختن خود به هم     يقت به صورت فرد   ي حق يجستجو

تـسمگاگ،   (“دهـد   يل م كيز تش يشنامه را ن  ينما يزكه هستة مر  كو گذشت   البته اصل سعة صدر     
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