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 لسينگ اثر هایهودیو  فون بارنهلم ميناهای یشة تسامح در نمایشنامهاند

 

 1يسیرعنا رئ
 ایران  ،ندانشگاه اصفهان، اصفها خارجی، های زبان دانشکدة ی،گروه زبان آلمان یاراستاد

 (24/10/1393: تصویب تاریخ ،12/07/1393: دریافت تاریخ)

 

 هيدچک
بود.  ندیشاندیگرا با تسامح لزوم شد، می کیدأت آن براروپا،  در یکه در دوران روشنگر یجمله موارد اخالق از

 ایو   کوشویده  جسوتار  یو  ا در شوود،  می شناخته زبانآلمانی ادبیات در روشنگری دار طالیه لسینگ آنجاکه از

 بخش دو از مقاله .ی کن یبررس ها یهودیو  هل نبار فون مینا عنوان با ،یو ةیشنامنما دو در را تسامح یشةاند

 ینگ،لسو  زموان مضمون تسامح در اروپا از آغاز تا  تحول سیربر  مروری نخست، بخش در. است شده تشکیل

 بررسوی  فوو  دو اثور   در راتسوامح   هوای  مصودا  بخوش دوم،   درو سپس  ی دار یالدیم  جدهه قرن یعنی

 دقوت  کموی  با ولی ،یستن یآن چندان جد یطنز است که محتوا یکدر نگاه اول فقط  مینا درام. کنی  می

در  اومشاهده کرد.  خوبیرا به جنگ قبال در وی گیری و موضع تسامح ةدربار لسینگ دیدگاه ،آن در توان می

 یرسوا  یوروان و بر لوزوم تسوامح بوا پ    پردازدمی ینهزم ی در ا یشخو عقاید بیان به ،صراحتبه ها یهودیدرام 

 .دورزمی تأکید آنان ةدربار داوری یشاز پ یو خوددار یاناد

 

 بوارنهل ،  فوون  مینوا  ،ینگلسو  ی افورا  گوتهولود  ی،روشونگر  تعصوب، ، تسامح داوری، پیش :يدیکل یهاواژه

 .ها یهودی

 

                                                           
 E-mail: r.raeisi@fgn.ui.ac.ir ،0313-6687391: دورنگار ،0313-7934295 :تلف . 1
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 همقدم

شوناخت،   بورای و خورد   عقول  ،آن درکوه   شود می اطال  ای دوره به اروپا در روشنگری دورة

قورون   هوای تعصبجهل برخاسته از  با مقابله به کوشند یم روشنگران و گیرندمی قرارمحور 

آغواز شود، در    شوانزده   ةسود  رلوتر د دینی اصالح نهضتتحول که با  ای  .بپردازند یوسط

 .پیمود را خویش کمال مراحل جده ه ةسد

 یشخو عصرانه اذهان  یبه روشنگر یداست که کوش اندیشمندانیزمرة  در نیز لسینگ

کموک   یشونامه توا نما  برانگیوز جنجال هایهمقال نوشت  از مقصود، ای  به نیل برای و بپردازد

قورن   یحیتمتعصب با مذهب پروتستان بود، مسو  یاربس ایخانوادهکه خود فرزند  یگرفت. و

در  وی .پرداخوت  مقابله به آن افراطی ایدعق از بسیاری با و برد سؤال یردر اروپا را ز  دهجه

 تسوامح  موضوو   بوه  وضوحبه -است شده بررسیتاکنون بارها  که -خردمند یتاننا یشنامةنما

 یریچشومگ  یارنقش بس یتاننامسل  است که درام  البته .است پرداخته ادیان سایر پیروان با

بلکوه   دارد؛ تسوامح  مضمونکه  نیست لسینگ اثر ای فقط  ولیکرد،  یفااروپا ا یدر روشنگر

 را مشاهده کرد. مضمون ای  توان یم یزن ویآثار  یردر سا

نواگوار   یطشورا  وجودآمودن به سبب یگراندیشاند نکردنتحمل امروز، دنیای در آنجاکه از

 ومطالعوه   رسود  موی  نظور بوه شده است،  خاکی ةکر جایجای در جنگ همچنی  وگوناگون 

 آن بوه  بیشتریتوجه  یدبا یعلوم انسان محققانو است  ناپذیر اجتناب ،تسامح باب در یقتحق

البتوه روشو     .شوود برقرار  دنیا سراسر درآرامش  وو صلح  یابدبهبود  یطتا شرا باشند داشته

 ،ادبوی  متوون  زیورا  ؛است بررسی و کندوکاو قابل ادبیات ةگستردر  یشترب ،مه  ی است که ا

 مواهوی  هوای  ویژگوی  علوت بهو  دهند می اختصاص خود به را خوانندگان از تری وسیع دامنة

 در سطح جامعه دارند.   چشمگیری ثیرگذاریأت فرد،بهمنحصر

 نامةیشو نمادر دو  ینگ،نوزد لسو   تسوامح  یشوة اند کشف دنبال بهحاضر  جستار ،روای  از

 در و اسوت ا ه یهودی و انسرباز یخوشبخت یا بارنهل  فون مینا یعنی ،وی ةشدشناخته کمتر

 دهد:  پاسخ   ر ی ز   ی  ها  پرسش به وشدکیمراستا  ی ا

   یست؟از تسامح چ ییاناروپا فه  .1

  ؟     دارند      تسامح        مضمون   ی  کل     طور    به        یشنامه      دو نما     ای     یا آ  . 2

     کرد؟        مشاهده    را       مضمون     ای    ی   جزئ     طور    به      توان    می    ها    آن    از      هایی     بخش    چه    در  . 3

در اروپوا از   تسامحتحول مضمون  سیر بررسی به نخست ها، پرسش ای پاسخ  یافت  برای
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 پوردازی ؛  می یخمضمون در طول تار ی از ا ییانهمراه با آن، فه  اروپا و جده ه ةسدتا  آغاز

 را هوا  آن از هوایی  بخش ،و در ادامه گذرانی  یاز نظر مرا  یشنامهنما دو یرو مس یبترک سپس

 .  ی کن می بررسی ند،اارتباط در تسامح با که

 

 شپژوه يشينةپ

 یاراست که در اروپوا بسو   میالدی هجده  ةسددر  آلمانی ةپرآواز یسندةنو   ،لسینگ افرای  گوتهولد

 هوای  جنبوه  از یوز ن یاریبسو  های پژوهش تاکنون .دانند می روشنگری دار طالیه را اوو  شهره است

دختور   ،موادرش  وپروتسوتان   یشوی کش ،پدرش که ویانجام گرفته است.  یو آثار ةدربار مختلف

 بوه  بوود،  هرا آغاز کرد مسیحیت ینیعلوم د آموخت  یاز اوان کودک و بود یانیم یها از رده یهیفق

 آن از تنهوا  را رسوتگاری  کلیسوا،  نظور  بورخال   زیورا  ؛شود  رویگوردان  الهیوات  تحصیل از بارهیک

مخوالف  کوه   یدارنود. و  یقتاز حق یا جوهره ،ادیان تمامی که بود معتقد و دانست نمی مسیحیان

در  یشخوو  یود عقا بیوان   بوود، بوه   مقود   کتواب و برداشت خشک از موت    یمذهب یشیاندجزم

تسوامح و مودارا در برابور     اش بوه عالقوه ها یهودیم در درا بارنخستی  یو برا آورد یروه یشنامنما

 .  (26: 2011 ،هورست)اشتوک گذاشت یشنما هرا ب یو اجتماع یمذهب یهایتاقل

بوا   توا  شد موجب امر ای و ت روابط دوستانه داش خود یشانکه  غیربا  ینگلس طورکلی به

 او .(85 :2014 ،یسوی )رئ بخشد وسعت را خود یدد یرةداآشنا شود و  یزن یگراند یدافکار و عقا

 ی(، نقشو 627: 1994  ،        تراویوک ) «از گوتوه اسوت   یشدر آلمان پ یادب یمایس ی تر بزرگ» که

 تسواهل  از بحثوی  نودرت  بوه  اموروزه »داشته اسوت و   زبانیآلمان یاتادب یریگ کلدر ش یدیکل

   (.224: 2008 ،)هرش «نشود ای اشاره لسینگ  به ،آن در که آید می میان به

 یشونامة نما یعنوی  اثورش،  توری   مه شناخته شده است و  وبیشک  یزن یرانا در لسینگ

 یود عقا بررسوی  عنووان  بوا  ای مقالوه  در بهجتترجمه شده است.  یفارس به ،1خردمند یتاننا
در  بزرگ یسندةنو ای  یدافکار و عقا یبه بررس ی حک یتاننا یشنامةنمادر  ینگلس یروشنگر

 تطبیقووی بررسووی عنوووان بووا یدر جسووتار یووزن نگارنوودهپرداختووه اسووت.  یتوواننا یشوونامةنما
 ،خردمنود و داسوتان انگوور    یتوان نا بور  تأکیود در باب تسامح بوا   ینگموالنا و لس های نظرگاه

 یو مولوو  یو یود عقا یوان م هوایی  شوباهت  و پرداختهروشنفکر  یشمنداند ای  افکار ةمطالع به

                                                           
1. Nathan der Weise 
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 ،هوا  یهوودی و  بوارنهل   فوون  مینوا  هوای  یشنامهنما مورد دراست که  گفتنی البتهاست.  یافته
در موورد تسوامح و تسواهل     اگرچوه  ؛است نگرفتهانجام  ،کشوردر  یپژوهش گونه یچه تاکنون

         فلسوفی          مبوانی          بررسوی  تووان  موی  جملوه  آن از. خوورد  می چش  به هایی پژوهش طورکلی، به
    از      حافظ       دیوان    در       تسامح   و       تساهل   ،      گرگانی       عظیمی    از       تساهل   و       تسامح    به        رویکرد    با        تولرنس
    .   برد     نام    را        کیهانی      شجا     از       فارسی     ادب    در       تساهل   و     اصل        نیکدار

 

 یبحث و بررس

 ااروپ در تسامح مضمون تحول سير به نگاهی

 زبوان  در  tolerantiaای tolerareدر  ریشه ،(tolerance یسیانگل معادل)با  Toleranz یآلمان واژة

: 1996 ،اشوترا  میتول ) اسوت  صبرکردن یا کردنتحمل معنای به زبان ای  در و دارد التی 

 را 2گذاشوت   احترامو  1شناخت رسمیتبه یمعنا ،کلمه ای  برای دودن بزرگ ةنام واژه(. 316

مختلف از جملوه   های در اروپا در حوزه واژه ای  امروزه. (891: 2002 ،آورده است )دودن یزن

تسوامح، از   یاآ یپرکاربرد است، ول یاربس ینید علوم ویژهبهو  یاقتصاد، علوم اجتماع یاست،س

 کوتواه  یپرسش، نگواه  ی پاسخ ا یافت  برایاست؟  رفته می کاربه آن یامروز معنای درابتدا 

 .اندازی  می مختلف های دوران در مضمون ای  به
 

 نباستا عهد در تسامح مضمون

 درواقوع . است داشته یمنف بار ی بنابرا و بوده یگرانتحمل د یامعن به تسامحباستان،  دوران در

 و دارد وجوود  نیوز  دیگوری  عقاید باطنی، میل رغ  به که است هبود ای  بر عقیده دوران، ای  در

: 2013) بوارتوش  و زویبورت  سخ   به. کند مدارا یگراندیشانبا د کند سعی ناچار به باید انسان

 سووی  از) (  یحمسو  یالدقبول از مو   نخسوت  ةسود در  ،3بوار نخستی  یبرا tolerantia ةواژ(، 53

                                                           
1. anerkennen 
2. respektieren 

 که است حالی در ای  و کندنمی تجاوز سال هزار دو از قاره، ای  در تسامح تاریخ اروپاییان، خود گفتة طبق ،بنابرای . 3

 پای رد نخستی . دارد هزارسالهچندی  قدمتی ایران، در مضمون ای  آنکه حال. است نداشته وجود نیز واقعی تسامح

 همچنی . کرد مشاهده(  ) مسیح میالد از قبل دوم هزارة در یعنی زرتشت هایآموزه در توانمی را ایران در تسامح

 حمورابی جمله از باستان، ایران پادشاهان نزد مختلف عقاید با افراد آمیزمسالمت همزیستی و بشر حقو  رعایت

 ای  در بیشتر مطالعة برای. نیست پوشیده جهانیان بر( م.   شش  سدة) کبیر کورش و( م.   هجده  سدة)

 .2013 ،یوسفی. ک. ر ،خصوص
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 توجهی بی و شدنسرنوشت تسلی  یآن را در معنا یرفته است، البته و کار در روم به 1سیسریو

 در چنانکه .است مطرح ،تحملاز  یرغ معنایی نیز گاهدوران  ی ا دراست.  برده کاربه مادیات به

 یاگرچوه اسوام   اسوت معتقود   2کایرونیوا  فون پلوتارچ نام به شخصی یالد،پس از م نخست ةسد

 همچنوی   .نظرنود  مود  یکسانی خدایان درنهایت ند،امتفاوت ه  با مختلف های در زبان یانخدا

 متقابول  تحمول  معنوای  در را واژه ایو   ،مویالدی  سوم ةسددر  3سوپریان نام به یدیگرص شخ

 ةسود  در 4کوالکیس  فوون  ایوامبیلیکو   نوام  بوه  نیز ینوافالطون یلسو ف یکبرده است.  کار به

 .است بوده یکدیگر با ها انسان ةهم یخواهان تسامح و دوست ،میالدی چهارم

 

 یوسط قرون در تسامح مضمون

 ،دوران ایو   در تسوامح بوود.   یموذهب  هایاز تعصب یدر اروپا، دوران جهل ناش وسطی قرون

 شوناخت  رسومیت بوه نه  و یاناد یرسا پیروانتحمل  معنای به البتهو  دی  ةحوز در همچنان

بوود و در عمول مشواهده     در حود کوالم   یزمفهوم ن ی ا که است گفتنی.  رفتمی کاربه ها آن

 ،کاتولیوک  کلیسای پیروان از 5آورلیو  آگوستیمو  نام  به یشخص ،مثال عنوانبه ؛شد ینم

 یو  از ا یذکور اسوت کوه منظوور و     شوایان . شود بد از سر شفقت  های انسان تحمل ارخواست

 یاربسو  انینو دوران در قبوال ا  ی در ا یحیتچراکه مس ؛اند بوده دیگراندیشان درواقع، ها انسان

 (.55 :)همان داد یقرار م یبرا تحت تعق یاییآر یحیانمس یخش  بود و حت

در  6الردآبوه نزد پتور   ،بارنخستی اروپا  در توان می را شناخت رسمیتبه معنای در تسامح

 یوک  فیلسو ، یک گویوگفت عنوان با ای نوشته در وی. کرد مشاهده میالدی دوازده  ةسد
 جورم  به ،علتهمی به و شد دیگر یاناد شناخت رسمیتبه خواستار ،7مسیحی یک و یهودی

 از ای نوشوته  در پانزده  ةسد در توان می را تفکر ای  اوج ةنقط اما ،شد محکوم زندان به کفر

 مختلوف  هوای  زبوان  در خداوند که کند یم یانمشاهده کرد که در آن ب 8کو  فون نیکال 

 یو  مسول  ا  قودر  البته (.58 :)هماند خدا وجود دار یکاگرچه فقط  ؛شود یم یدهنام متفاوت

                                                           
1. Cicerio 
2. Plutarch von Chaironeia 
3. Cyprian 
4. Iamblichos von Chalkis 
5. Augustimus Aurelius 
6. Peter Abaelard 
7. Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen 
8. Nikolaus von Kues 
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 یاز سوو  یدشوان و عقا اندیشیدند می گونهای  که بودند کسانی معدود جزء افراد ای که  است

 .نبود یرفتهپذ یگراند

 

 مهجده ةسدتا  یدتسامح در عصر جد مضمون

)والودن   کورد  مشواهده اروپا  دراز مضمون تسامح را  یدجد یشکل توان می بعد به رنسانس از

انسوان را   منزلوت  ةمسولل  1میرانودوال  دال پیکوو  میالدی، پانزده  ةسد(. در 110 :2013 ،فلز

 ةسود در  2روتوردام  فوون اراسمو   ی همچن .شد ها انسان ةهممطرح کرد و خواهان مدارا با 

و  بانیمهر لزوم بر و کندمی یانرا ب یاناد یرسا یروانبا پ یحیانمس یموضو  مدارا شانزده ،

 خواهوان کورد کوه    اشواره  3الک انجو  بوه  توان می هفده  ةسد رد. دورز می کیدأت روی یانهم

 کوس  هویچ اسوت   معتقود  اگرچوه  ؛اسوت  محدود شکلی به البته مذاهب، دیگر پیروان تحمل

  (.59: 2013 ،بارتوش /یبرت)زونه  یااست  حقبرمذهبش  داند نمی

  رسومیت  بوه  معنوای  بوه تسوامح را   کوه  اسوت  جدید عصر یلسو ف ی اول 4روسو ژاک ژان

 ینوی را از انحصار د تسامح ةمسلل نیز 5بیل پیربرده است.  کار به دیگران به احترام و شناخت 

 بورای  آنچوه  بایود  انسوان  وی یودة عق  بهوارد کرده است.  ها حوزه سایر به را آن و کرده خارج

 ةهمو نوزد   یوک اخوال  ن  ،معتقود اسوت   یوز ن 6ولتر. بخواهد نیز دیگران برای خواهد، می خود

 ییودة زا ها فرهنگ ولی ،است داده قرار بشر وجود در را آن خداوند زیرا ؛است یکسان ها انسان

 .مدارا کرد یگرانبا د یدبا ،ی و بنابرا (61: )همان ندامتفاوت علتهمی بهبشرند و  دست

 تسامح برای را دیگری شرایط انگلستان، و فرانسه با قیا  در آلمان هجده  ةسد ةفلسف

)هموان( و   «دهود  یجوا  یعقالن یرا در بستر یاله یاناد است کوشیده»قرار داده و  نظر مد

 کوه  -زون منودلس  مووز   وی تباریهودیدوست  و ینگاست که نزد لس یهمان نگرش ی ا

 بینوی   موی  -شوود  یشناخته م سده ای در  ینید پلورالیس  ةفلسف یشگاماناز پ یکی عنوانبه

 کیود أت دیگراندیشوان  بوا  جانبوه هموه بر لزوم تسوامح   یزن 7امانوئل کانت (.84: 2004 ،یچ)فر

                                                           
1. Pico della Mirandola 
2. Erasmus von Rotterdam 
3. John Locke 
4. Jean-Jaques Rousseau 
5. Pierre Bayle 
6. Voltaire 
7. Imanuel Kant 
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 الزم زنودگی  های حوزه تمامی در بلکه دی ، ةگسترو معتقد است تسامح نه فقط در  کند می

شاهد ورود مضومون تسوامح بوه     ،سده ی در ا ،بنابرای (؛ 60: 2013 ،بارتوش /یبرت)زو است

 یکمکو  رونود  ایو   پیشورفت  بوه  که بود کسانی جمله از نیز ینگو لس ی هست ها بخش یرسا

 کرد. شایان

 

 مبارنهل فون مينا یشنامةنما محتوایبه ینگاه

 بوا  ،اسوت  کوه از ارتوش اخوراج شوده     ی هوا  تول  فون نام به ژنرالی ساله،هفتجنگ  یانپا در

. کنود  موی  نورم  وپنجهدست آبرو دادنازدستاز  یناش یفقر و فشار روح یلاز قب یهایمشکل

 یزةدوشو  یکبا ورود  .اقامت دارد ی در برل ایمسافرخانه در یوست،همراه با خدمتکارش  یو

از او  مسوافرخانه  صواحب  ،یسوکا فرانس ارشو خودمتک  بوارنهل   فوون  مینوا  نوام  به زاده اشرا 

 یبوانو  دانود  نموی  که ی ها تل فون برود. تر ارزان اتاقی به و کند یهکه اتاقش را تخل خواهد یم

 چوون  و گیرد می آنجا ترک به تصمی  یند،را بب ینام ینکهبدون ا ست،درواقع نامزد او واردتازه

 البتوه . دهود  یمو  مسوافرخانه  صواحب  به را اش نامزدی ةحلقندارد،  حساب تسویة یبرا پولی

 او بوه  خواهود  موی و  آیود  می دیدنش به -است در رکاب او بوده قبالً که -ورنر نامبه  یسرباز

 خوود  ةحلقو  یناکه م زمانی. زند بازمی سر یدلسوز ی از قبول ا ی ها تل یول ،کند مالی کمک

را نوزد او   ی هوا  تول که  خواهد می وی از و شناسد می را آن بیند، یم مسافرخانه صاحبرا نزد 

اداموه   عشوقش  بوه  خواهود  ینم ،ندارد مینا برای ارزشی دیگر کندمی فکر که ی ها تل. یاوردب

 زحموت  عشوق،  ایو   خواطر  به که مینا ولی ،بردارد سرش از دست که خواهد یو از او م دهد

 او بوه  دروغبوه   حتیو  بازگرداند سابق زندگی به را او کوشد می ،است خریده جان به را سفر

اسوت و   یانسان بدبخت ی ها تلهمچون  یزن اواو را از ارث محروم کرده و  پدرشکه  گوید می

 نتیجوه  بوی  وی توالش  اگرچوه  ؛کنند ازدواج ه  با تا کند متقاعد را او دکن می سعی گونه ای 

ثابوت   ی هوا  تول  گناهی بی است آمدهکه در آن  آید می پادشاه طر از  ای نامه اینکه تا .است

 خوود  سوابق  شولل  به تواند یم حتی و کند دریافت را حقوقش و حق تمام تواند یشده و او م

 دروغوی  علوت  بوه  ینام بار ای  ولی رود، می مینا نزد خوش خبر ای  از خوشحال وی. بازگردد

 ،پایوان  درو  شوود  موی  روشو   چیزهمه ینا،م پدر یدنسررس بااست. باالخره  مردد ،گفته که

 .  کنند می ازدواج ه  با ها آن
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 اه یهودی یشنامةنما محتوایبه ینگاه

و  بوارون  یوک  ،ناشونا   مسوافر  یوک  ی است کوه بو   یداستان یتروا ،ای پردهتک کمدی ی ا
 هحمل بارونبه  راهزنان. دهد می رخ -هستند یحیکه هردو مس -کریست نام به وی خدمتکار

از مسوافر   ،تشوکر  بورای  بوارون . دهود  یرا نجوات مو   یناشونا  جوان و   یمسوافر  و دکنن می
 گیوری  موضوع  یهودیوان  علیوه  شودت  بوه  خودمتکارش  و او. باشود  ها آن مهمان که خواهد یم

خوود   یدو او با دزدند و گر یلهح شرور، ها آن ةهمکه  دهند می توضیح مسافر برای و کنند می
 راهزنوان  که شود یم مشخصمنزل بارون،  در مسافراقامت  ی ح در. دارد نگه دور ها را از آن
و قصود   انود  بوده پوشیده لبا  یهودیان شبیه که هستند او دوست و بارون خدمتکار درواقع،
 به که گیرد می قرار مسافر خوب رفتار و اخال  ثیرأت تحت چنان بارون. اند را داشته یجان و

 کرده پنهان را خود هویت لحظه ای  تا که مسافر. کند ازدواج دخترش با دهد می پیشنهاد او
 یهودیوان  ةدربوار خوود   داوری پویش  از کوه  بوارون . است یهودی یک که گوید می ناگزیر بود،

 بود  و خووب  افراد اقوام، ةهمدر  گوید می مسافر ولی کند، می خواهی عذرشرمسار است، از او 
  .دنسبت دا ها آن کیشان ه  ةهم بهعده را  یکبد  های خصلت نباید و دارد وجود

 
 مبارنهل فون ميناتسامح در  مضمون بررسی
را در پون  پورده، در سوال     انسرباز خوشبختی یا بارنهل  فون مینا کمدی یشنامةنما لسینگ
 بوه  آلموان  در هنووز  دراز، سوالیان  گذشت از پس که درام، ای . کشید تقریر ةرشتبه  1763
 نگواه  در. آید می شماربه زبانآلمانی یاتادب های کمدی تری  مه  از یکی رود، یم صحنه روی
 نیوز  خوشوی  پایان و پردازد می عاشقانه موضو  یک طنز است که به یدرام فقط اثر ی ا ،اول
 خووانش  یوک  ولوی  ،شود یمشاهده نم ینگلس یروشنگر یداز عقا یاثر ظاهراً ،آن در و دارد
از جنگ  پس ةجامع های واقعیتاثر،  ی در ا ینگلس ،درواقعکه  کند می روش  جوگروجست

 ،و نوه فقوط سوربازان    همگوان  یتوضع شرح به و یدهکش تصویربهدر کشورش را با زبان طنز 
درام، جنگ و دوسوتداران آن را   ی از ا هایی بخش در وی .(57 :2013 ،پرداخته است )گوبل

 بوه  را هوایی  انسوان  ةچهور  و دهکررا محکوم  ها انسان ةدربار داوری پیشاست؛  برده سؤال یرز
 یشوه کوه هم  دهند می ترجیح علت،همی بهو  برند یکه از جنگ سود م است گذاشته نمایش

 در مسوتقی   غیور  شوکلی  بوه  و لفافوه  در ها گیری موضع ی ا یالبته تمام .باشد جنگ یادن در
 طوور به که -ها یهودیو  یتاننادرام را از  ی است که ا یژگیو ی و هم اند شده بیان طنز قالب

 .کند می متمایز -اند پرداخته ها موضو  ای  به مستقی 
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 افتخوار  بوا و  یستاز اتمام جنگ خشنود ن ،است داشته شرکت سالههفتکه در جنگ  ورنر

را تصور    یرانا چراکه ؛است شجا  بسیار وی، زع  به که گوید می سخ  هراکلیو  شاهزاده از

خوشوحال   یاربسو  قضویه  ی . او از اکرد خواهد تسخیر یزرا ن عثمانی امپراتوری زودیبهکرده و 

 درواقوع،  .(20: 2003 ،ینا)م «است جنگ دنیا در جایی هنوز که شکر را خدا» :گوید یاست و م

 یشرابو جنوگ   زیورا  ؛بجنگد و بماند باقی سرباز همیشه باید کند می فکراست که  سربازیورنر 

 ی بنوابرا  ؛فکر کند، خواهان آن اسوت  آن علت به اینکه بدون و است شده ادتع یک به یلتبد

 ایوران  بوه  مو   یوسوت،  خالصه»: بجنگد تا رود می ایران به زودیبه که کند یم یابراز خوشحال

. )هموان( « کون   حملوه  ترکیوه  بوه  هراکلیوو ،  شاهزاده جناب عالی فرماندهی تحت تا روم می

 گیرنود نموی  کاربه را خویش عقل ،افراد گونه ای که  بیند می ای  در را شرارت ای  علت ینگلس

 هسوتند  کشیشوان  فرمان به گوش که را مسیحیانی وی. ندایشخو پیشینیان روی دنباله فقط و

 علوت  ورنور  .دکنو موی  شوماتت  و بورد  موی  الؤسو  زیور  ،کنند می اطاعت ها آن از وچراچون یو ب

 موا  و جنگیدنود  ها ترک با شجاعت با ما گذشتگان»: کند می بیان گونه ای  را جنگ به اشتیاقش

   .)همان( «ی هست انیایمبا یحیاناگر مردان خوب و مس ی ،بجنگ ها آن با باید ه 

 هنوز دوست داشت یزن ینابلکه م ؛است سندناخر جنگ اتمام از که نیست ورنر فقط البته

و  نوشوت  یناموه مو   یشرابدر طول جنگ مرتب  ی ها تل معشوقش زیرا ؛یافت میادامه  جنگ

 یوک فقوط   تاکنونجنگ  پایاناز  یول ،دید می نزدیک آرزوهایش شدنبرآورده خود را به یو

 کرده است.  ریافتد وینامه از 

 یودة پد ایو   بوه  افوراد  بعضوی  ةعالقدر قبال جنگ و اعجابش از  یشخو گیری موضع لسینگ

 چقودر  یود؟ برقراربوودن صولح ناراحت   از»: کنود  موی  بیوان  ینام خدمتکار یسکارا از زبان فرانس شوم

 بوه . (25 :همان)« است کرده خراب جنگ که باشد آنچه اصالح باید فقط صلح کار ،درواقعجالب! 

 ،افوراد  ایو   یودة عق بوه دربوردارد.   یمنافع یشانرابجنگ  زیرا ؛نیستند موافق صلح با همگان او نظر

 و)هموان(   «بورد  موی  بوی   از دهآور وجودبه جنگ که را هایی خوبی» زیرا ؛یستن یخوب یزصلح چ

 نبایود  صولح »آن هسوتند:   اتموام انتظوار   در هوا  آن و اسوت  تحمل قابل یرغ یشانبرا علتهمی به

 کننوده  کسول  بسویار  زمان بری ؟ می سرچند وقت است که در صلح به راستی. باشد لجوج قدر ای 

 و اسوت  انگیوز  یجوان افراد ه ی ا یجنگ برا ،درمقابل. )همان( «نیست خاصی خبر وقتی شود، می

بود   هوا اتفوا   ی که ا یستمه  ن یشانراب یبشنوند و حت یدجد های اتفا از ها آن شود می موجب

 .)همان(« نوشت  ندارد یبرا یزیچ کسی زیرا ؛نویسد نمی نامه کسهیچ»باشند: 
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و  آداب علوت، هموی  بهاست و  یعقالن دی  یک اصول ةارائ دنبال به مینا درام در لسینگ

و تفکور   دانود  می امر ظاهر فقط ند،امتفاوت مختلف، ادیان در کهعبادت را  یرسوم خاص برا

 عبوادت  توری   کامول  آسمان سوی به تشکرآمیز تفکر یک»: ندک می معرفیعبادت  ی را بهتر

 اوکه  خواهد یم ،علتهمی خداوند انسان را دوست دارد و به ،وی زع  به. (36 :همان)« است

 )همان(. «است؟ شاد مخلو  یک از بهتر پروردگار نزد چیز چه»شاد باشد: 

و  پردازنود  موی  دیگوران  ةدربوار  داوری پویش   بهمخالف است که افراد  یهرو ای  با لسینگ

 کهزمانی. کنند مین تحمل را بدها و باشند داشته سروکار خوب های انسان با فقط خواهند می

 سورزنش  را مینوا  فرانسیسوکا  گیرد، می پول او ازکلک  باو  آید می مینا نزد فرانسوی مرد یک

 بوا  توو ! دختر»: گوید یم یو است. داده پول است، شیاد داند یم ینکهبا ا او به چرا که کند می

 آخور  بیوایی؟  کنوار  هو   بدها با بگیری یاد خواهی می کی ولی نداری، مشکلی خوب های آدم

 . (72 :همان)« هستند انسان ه  ها آن

 بایود ». یسوتند بود ن  ،رسود  موی  نظور بوه  که قدر آن اغلب، ه  بد های انسان لسینگ نظربه

را اصالح  دخو تا داد فرصت ها آن به وآنان مدارا کرد  با(؛ 73 :همان) «دید را آنان های خوبی

 شیاد یک از غیر چیزی» یمرد فرانسو ی که ا داند یم ینام .برگردند عادی زندگی کنند و به

 بورود »پوول   یو  کوه بوا ا   یود ام ایو   بوه  دهد، می پول او به حال ای  با ولی ،)همان(« نیست

بوه قموار    یگور کنود و د  یماند، آرام و قانع زندگ یاز آن باق یزیو اگر چ دبده را هایش بدهی

داده،  ی ها تل ةدربار یکه مرد فرانسو یخبر شود می معلوم کهزمانی. )همان( «نکند ه فکر 

 گفته راست شوالیه آن شنوی؟ می فرانسیسکا»: گوید می خوشحالی با مینا ،است درست بوده

 دارنود،  هوایی  خووبی  هو   بد های انسان که لسینگ ادعای بر خود ،گفته ی ا و (همان) «!بود

 .  گذارد می صحه

 یحتو  ؛دهود  انجوام علت که خوب است  ای  به راکار خوب  یدانسان با ینگ،لس اعتقاد به

 مینوا  کنود،  یو اخوراجش شوکوه مو    یوت از محکوم ی هوا  تل یخودش بد باشد. وقت یاگر برا

 یشرابو  چوون باشود،   یمانکار خووب پشو   یککه از انجام  یستیدن یشما مرد نه،»: گوید می

 (.80)همان:  «عواقب بد داشته است

 

 اه یهودیمضمون تسامح در  بررسی

 لسوینگ  آثوار  نخسوتی   ةزمرمنتشر شد، در  1754در سال  که ،ها یهودی کمدی ةیشنامنما
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 کیود أت انسوانیت  همچنوی  و  ادیان دیگر پیروان با تسامح لزوم بر درام ای  در لسینگ. است

 صوورت  بوه کوه   یهوودی  شوخص  .دکن می محکوم را دیگراندیشان علیه داوری پیش و کند می

 کیشوانش  هو   ةدربوار  یحیانمسو  داوری پویش  از شوود،  می ظاهر خردمند و فرهیخته انسانی

هموه   یهودیوان  دکنو  موی  کیود أتکوه   -کروم یعنیبارون  خدمتکار جوابناخرسند است و در 

 نواام   را هوا  جواده  تواننود  موی  هوا  یهودی چطور فهم  نمی م »: گوید یم -و تبهکارند راهزن

 کروم ولی ،(8 :2002 ،ها یهودی)« شوند می تحملک  قدر ای کشور  ی در ا کهدرحالی کنند،

 بالاسوتثنا  هوا  آن ةهمو  .شناسید نمی را خبران خدابی از ای  شما»: کند می پافشاری نظرش بر

 )همان(. «ندادزد و راهزن ،شیاد

آورده و  یهودیوان  ةدربوار  را  هجوده  قورن  یحیانمسو  نظردرام،  ی ا در لسینگ ،درواقع

 کوه  حیف»: دهد می ادامه گونه ی ا مکرو. ندا بوده متنفر آنان از حد چه تا که استنشان داده 

 مسویحیان  ةهمو . خداونود  گذاشوت   نموی  زنوده  را هوا  آن از نفر یک وگرنه نیست ، پادشاه م 

 مسویحیان  کوه  نیوز  قضویه  ایو  ( 9 :هموان ) «!بدارد مصون موجودات ای  شر از را درستکار

 گفتوار  در انود،  کورده  می تبعیت کشیشان های حر  از کورکورانه حد چه تا زمان آن متعصب

کورد کوه    یوان ب یمانوه حک یاربس ،خویش وعظ در ما کشیش جناب»: خورد می چش به کروم

 توصویه  گونوه  ایو   مسوافر  بوه  حتوی  وی)همان(.  «( متنفر استیهودیاناز آنان ) یزخداوند ن

 دوری یهودیوان  از باشوید،  سوعادتمند  و خوشوبخت  دنیا در خواهید یاگر م !سرورم»: کند می

 سو   یهودیوان  ةهم به خواهد می دلش که گوید یم و)همان(  «از طاعون یشب یحت ،بگزینید

 . دخورانب

 بود را عامول رفتوار    یحیانو مس کرده بیاناز زبان مسافر  باره،ای  در را خود نظر لسینگ

 العملوی  عکوس  عمل، هر که است طبیعی امری ای  وی، زع  به زیرا ؛کند می معرفی یهودیان

 یحیانمس بارهفت  ،باراز هر نه  کند، می کالهبرداری یهودی یک اگر»: باشد داشته دنبال به

دو قووم   ی اسوت بو   قورار  اگور »: کند یو اضافه م (10 :همان) «اند کرده کار ای  به وادار را او

 یو  ا یولو  ،کننود  کموک  قضویه  ای  به اندازهیکهردو به یدبرقرار باشد، با صداقتو  یدوست

 تحوت  را دیگوری  کوه  هاست از آن یکی شرعی تکلیف کهدرحالی بیفتد تواند یاتفا  چگونه م

 ()همان «دهد؟ قرار تعقیب

 ینکوه و آن ا کنود  یمو  یوان را ب یموضوو  اخالقو   یک مینا،مانند  یزن ها یهودیدر  لسینگ

 دریافت برای نه و دهد انجام است، خوب نفسهفیکه  علتای بهکار خوب را فقط  یدانسان با
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 پواداش  هوا  آن بوه  نجاتش قبال در باید بارون که گویدمی او به مسافر خدمتکار وقتی. پاداش

 خوود  داشوت،  چشو   گونه هیچ بدون ناشنا  فردی به کمک لذت»: دهد می پاسخ وی بدهد،

 (.12 :همان) «است پاداش بهتری 

افراد خوب  ،اقوام ةهم ی ب زیرا ؛است مردود دیگران ةدربار داوری پیش لسینگ اعتقاد به

 و... منودار  دوست رامختلف  اقوام ةدربار جمعی یداور م »: گوید می مسافر. دارد وجود بد و

از  .(17 :هموان ) «یزن یهودیان ی ب دارد، وجود بد افراد خوب و ،ها ملت ةهم ی معتقدم که ب

 فقوط  و اسوت بووده   هوا  انسوان  ةهم ینگگرفت که منظور لس یجهنت توان می حتیسخ   ی ا

 .اند نبوده وی نظر مد الهی ادیان پیروان

 یکگمان نزد یاگر انسان در مورد یحت ؛پذیرد نمی را داوری پیش عنوان هیچ به لسینگ

 و کوروم  ،درواقعمطمل  است که راهزنان        ًتقریبا  اینکه با مسافر شخصداشته باشد.  یقی  به

 بوارون  بوه  را قضویه  ایو   اینکه از اند، کرده حمله بارون به مبدل لبا  با که اند بوده دوستش

 هو   بواز  باشو ،  مطمول   قودر  ای  اگر حتی»: دکن یرا سرزنش م دخو و است پشیمان گفته،

 (.38)همان:  «باشد گناهبی وی که است ممک 

انتظوار،   رخال راهوزن بووده و بو    ،مسیحی کروم شود می مشخص داستان پایان در وقتی

 ةدربوار کوه   ی. بارون که از سوخنان شوند یاست، همه متعجب م یهودی یکمسافر درستکار، 

 مسوافر  بوه  و کنود  جبوران  را رفتارش ای  ای گونه به خواهد می است، پشیمان گفته یهودیان

 خوواهش  شوما  از قوط ف»: گوید یو م کندیم رد را پیشنهاد ای  وی. دهد می پاداش پیشنهاد

 (.44 :همان) «کنید داوری پیشم   کیشان ه  ةدربارپس، کمتر  ی از ا کن  می

 بپذیرنود  توانند نمی مسیحیان ای است که  ی ا کند می توجه جلب پایانی ةصحندر  چهآن

 هو   یهودیانی پس»: گوید می مسافر خدمتکار و باشد داشته وجود تواند می ه  خوب یهودی

 کوه  آه»: گوید می مسافر به خطاب بارون وقتی .(45 :همان) «نیستند یهودی که دندار وجود

از زبوان   ینگلسو  )هموان(،  «بودنود  شوما  ماننود  هموه  اگر بودند، احترام قابل یهودیان چقدر

بودنود، اگور    داشوتنی  دوسوت  یحیانچقدر مس و»: دهد می سخ  ای  به یباییمسافر، پاسخ ز

 ةهمو  ی که بو  کنند می یادآوری دوباره سخنان ای )همان(.  «چون شما داشتند یهمه رفتار

 .دارد وجود بد و خوب افراد اقوام،
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 هيجنت

 معنای  به زبان ای  در ،دارد ی زبان الت در  tolerantiaا ی tolerareر د ریشه که tolerance واژة

 ایو   کوه  دهود  می نشان اروپا در تسامح تاریخی سیر بررسیصبرکردن است.  یا کردنتحمل

دوران باستان، تسامح  دررا تجربه کرده است.  یمتفاوت  یهامف مختلف، های هدور در مضمون

 یو  در ا درواقوع داشوته اسوت.    یبوار منفو   ،بنوابرای   و بوده دیگران تحمل یامعن  بهاروپا  در

 انسوان  و دارد وجود نیز دیگری عقاید باطنی، میل رغ  که به است هبود ی بر ا یدهدوران، عق

 مضومون،  ایو   نیوز  یقورون وسوط   در کنود.  مودارا  یگراندیشوان با د کند سعی ناچار، به باید

 شوناخت  رسومیت و نه بوه  یاناد یرسا یروانتحمل پ معنای به البته و دی  ةحوزهمچنان در 

 بعود  از رنسوانس بوه   .شد یدر حد کالم بود و در عمل مشاهده نم و البته رفتمی کاربه ها آن

اسوت.   یگرانمدارا با د ،آن و کرد مشاهده اروپا در را تسامح مضمون از جدید شکلی توان می

 و دهود  جوای  عقالنوی  بسوتری  در را الهوی  ادیوان  است یدهآلمان کوش هجده  ةسد ةفلسف

 کرد. یشایان کمک روند، ای  پیشرفت به که بود کسانی جمله از نیز لسینگ
 یشونامة نمادارد و در دو  کیدأت دیگراندیشان با مدارا و تسامح لزوم بر لسینگ طورکلی، به

 محوریوت کوه   ویآثوار   یراز سا ینا،م درامپرداخته است.  گاهنظر ای  تروی   به مطالعه، مورد

 و اسوت شده  یانب مستقی  یرغ یشکل به موضو  ای  آن، در زیرا ؛است متمایز ند،دارتسامح 

 یافوت  آن در هوایی  بخوش  جووگر، وجست ینگاه اب یول ،آید نمی چش به ،نخست خوانش در

 -را یگوران د نکردنتحمل و داوریپیش و برده الؤس زیر را دوستدارانش و جنگ که شود می

 هوای  انسوان  لسینگ، نظر به .کند می محکوم -هستند بد ظاهر به که هایی انسان ةدربار حتی

 یشوان رابو  یود آنوان را د  هوای  یخووب  یدبا نیستند؛ بد رسد می نظر بهکه  درق آن اغلب، ه  بد

بور   ،هوا  یهوودی  درام در .برگردند عادی زندگی تا خود را اصالح کنند و به کرد ایجادفرصت 

 یوه عل داوری پویش  و شوود  موی  کیود أت انسانیت همچنی و  یاناد یگرد یروانلزوم تسامح با پ

 وجوود  دبو  و خوب افراد ها، ملت ةهم ی که ب کند یم یانب ینگلس .شود یم رد یگراندیشاند

 ،درام دو هور  درداد.  ی قووم تعمو   یوک افراد  تمام به را ای عده هایبدی نباید بنابرای  و دارد

 و داشوت  چشو   گونه هیچ بدون را خوب کار یدانسان با :شود می بیان نیز یموضو  اخالق یک

 خوب است انجام دهد. که علت ای  به فقط

 

 



 1394، بهار و تابستان 1، شماره 20دوره  جهان، معاصر ادبيات پژوهش     142

Bibliography 

 

Azimi Gorgani, Hadi. (1392/2013). Barrasyie mabaniye falsafiye tolerance ba 

ruykard be tasamoh va tasahol (A Study of Philosophical Foundations of 

Tolerance). In: pajhooheshhaye eteghadiye kalami. Vol. 10. P. 7-28. 

Bahjat, Hamideh. (1385/2006). Aghayede roshangariye Lessing dar 

nemayeshnameye nathane hakim (The enlightened opinions of Lessing in the 

drama Nathan). In: pajhooheshe zabanhaye khareji. Vol.34. P. 15-29. 

Fritsch, Mathias J. (2004). Religiöse Toleranz im Zeitalter der Aufklärung 

(Religious Tolerance in the Age of Entlightenment). Hamburg: Felix Meiner. 

Göbel, Helmut. (2013). Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück. In: 

Lessings Dramen (Lessingʼs Dramas). Stuttgart: Reclam. P. 45-86.  

Horsch, Silvia. (1387/2008). Aghlaniat va tasahol dar eslam az didgahe Lessing 

(Rationality and tolerance in Islam from Lessing´s view).Tranl. by Elham 

Hosseini Beheshti va Faride Farnoodfar. Qom: University of adyan va mazaheb. 

Lessing, Gotthold Ephraim. (2002). Die Juden. (The Jews ). Stuttgart: Reclam. 

Lessing, Gotthold Ephraim. (2003). Minna von Barnhelm. Stuttgart: Reclam. 

Mittelstraß, Jürgen. (ed.) (1996). Enzyklopädie Philosophie und 

Wissenschaftstheorie (Encyclopedia Philosophy and Theory of Science). 

Stuttgart: Metzler. 

Nikdar Asl, Mahammad Hossein. (1388/2009). Tasamoh va tasahol dar divane 

Hafez (Tolerance in Hafiz Divan). In: Sheʼrpajhoohi. Vol. 56. P. 179-206. 

Raeisi, Rana. (2014). Barrasiye tatbighiye nazargahhaye Molavi va Lessing dar 

babe tasamoh ba taʼkid bar Nathane kheradmand va dastane angur (A 

Comparative Study of the Concept of Tolerance by Lessing and Rumi with 

Particular Focus on Nathan the Wise and History of Wine). In: Research in 

Contemporary World Literature (pajhooheshe Adabiyate Moʼasere Jahan). 

Vol.18. Nr. 2. P. 79-95. 

Seubert, Harald/Bartosch, David. (2013). Toleranz in europäischen Traditionen 

(Tolerance in the Oxidental Traditions). In: Yousefi/ Seubert (ed.). P. 53-63. 

Shojaʼ Kiani, jaʼfar. (1385/2006). Tasahol dar adabe farsi (Tolerance in Persian 

Literature). In: Nameye Farhangestan. Vol. 29. P. 70-87. 

Stockhorst, Stefanie. (2011). Einführung in das Werk Gotthold Ephraim 



 143     لسينگ اثر ها یهودی و بارنهلم فون مينا های نمایشنامه در تسامح اندیشة

 

Lessings (An Introduction to the Works of Gotthold Ephraim Lessing). 

Darmstadt: WBG.  

Travik, Bakner. (1373/1994). Tarikhe adabiyate jahan (History of world 

literature).Tranl. by Arabali Rezaii. Tehran: Nashr va pajhooheshe Farzan. 

Waldenfels, Hans. (2013). Toleranz im Christentum (Tolerance in Christianity). 

In: Yousefi/ Seubert (ed.). P. 109-115. 

Yousefi, Hamid Reza/Seubert, Harald. (ed.) (2013). Toleranz im Weltkontext 

(Tolerance in the world context). Wiesbaden: Springer. 

Yousefi, Hamid Reza/Seubert, Harald. (2013). Toleranz in orientalischen 

Traditionen (Tolerance in the Oriental Traditions). In: Yousefi/ Seubert 

(ed.). P. 41-51. 

 


