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یهودیها اثر لسينگ

اندیشة تسامح در نمایشنامههای مينا فون بارنهلم و
رعنا رئيسی

1

استادیار گروه زبان آلمانی ،دانشکدة زبانهای خارجی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت ،1393/07/12 :تاریخ تصویب)1393/10/24 :

چکيده
از جمله موارد اخالقی که در دوران روشنگری در اروپا ،بر آن تأکید میشد ،لزوم تسامح با دیگراندیشان بود.
از آنجاکه لسینگ طالیهدار روشنگری در ادبیات آلمانیزبان شناخته میشوود ،در ایو جسوتار کوشویدهایو
اندیشة تسامح را در دو نمایشنامة وی ،با عنوان مینا فون بارنهل و یهودیها بررسی کنی  .مقاله از دو بخش
تشکیل شده است .در بخش نخست ،مروری بر سیر تحول مضمون تسامح در اروپا از آغاز تا زموان لسوینگ،
یعنی قرن هجده میالدی داری و سپس در بخوش دوم ،مصودا هوای تسوامح را در دو اثور فوو بررسوی
میکنی  .درام مینا در نگاه اول فقط یک طنز است که محتوای آن چندان جدی نیست ،ولی با کموی دقوت
میتوان در آن ،دیدگاه لسینگ دربارة تسامح و موضعگیری وی در قبال جنگ را بهخوبی مشاهده کرد .او در
درام یهودیها بهصراحت ،به بیان عقاید خویش در ای زمینه میپردازد و بر لوزوم تسوامح بوا پیوروان سوایر
ادیان و خودداری از پیشداوری دربارة آنان تأکید میورزد.
واژههای کليدی :پیشداوری ،تسامح ،تعصوب ،روشونگری ،گوتهولود افورای لسوینگ ،مینوا فوون بوارنهل ،
یهودیها.

 .1تلف  ،0313-7934295 :دورنگارE-mail: r.raeisi@fgn.ui.ac.ir ،0313-6687391 :
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مقدمه
دورة روشنگری در اروپا به دورهای اطال میشود کوه در آن ،عقول و خورد بورای شوناخت،
محور قرار میگیرند و روشنگران میکوشند به مقابله با جهل برخاسته از تعصبهوای قورون
وسطی بپردازند .ای تحول که با نهضت اصالح دینی لوتر در سودة شوانزده آغواز شود ،در
سدة هجده مراحل کمال خویش را پیمود.
لسینگ نیز در زمرة اندیشمندانی است که کوشید به روشنگری اذهان ه عصران خویش
بپردازد و برای نیل به ای مقصود ،از نوشت مقالههای جنجالبرانگیوز توا نمایشونامه کموک
گرفت .وی که خود فرزند خانوادهای بسیار متعصب با مذهب پروتستان بود ،مسویحیت قورن
هجده در اروپا را زیر سؤال برد و با بسیاری از عقاید افراطی آن به مقابله پرداخوت .وی در
نمایشنامة نایتان خردمند -که تاکنون بارها بررسی شده است -بهوضوح بوه موضوو تسوامح
با پیروان سایر ادیان پرداخته است .البته مسل است که درام نایتان نقش بسیار چشومگیری
در روشنگری اروپا ایفا کرد ،ولی فقط ای اثر لسینگ نیست که مضمون تسوامح دارد؛ بلکوه
در سایر آثار وی نیز میتوان ای مضمون را مشاهده کرد.
از آنجاکه در دنیای امروز ،تحملنکردن دیگراندیشان سبب بهوجودآمودن شورایط نواگوار
گوناگون و همچنی جنگ در جایجای کرة خاکی شده است ،بوهنظور مویرسود مطالعوه و
تحقیق در باب تسامح ،اجتنابناپذیر است و محققان علوم انسانی باید توجه بیشتری بوه آن
داشته باشند تا شرایط بهبود یابد و صلح و آرامش در سراسر دنیا برقرار شوود .البتوه روشو
است که ای مه  ،بیشتر در گسترة ادبیات قابل کندوکاو و بررسی است؛ زیورا متوون ادبوی،
دامنة وسیعتری از خوانندگان را به خود اختصاص میدهند و بهعلوت ویژگویهوای مواهوی
منحصربهفرد ،تأثیرگذاری چشمگیری در سطح جامعه دارند.
از ای رو ،جستار حاضر به دنبال کشف اندیشوة تسوامح نوزد لسوینگ ،در دو نمایشونامة
کمتر شناختهشدة وی ،یعنی مینا فون بارنهل یا خوشبختی سربازان و یهودیها اسوت و در
ای راستا میکوشد به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1فه اروپاییان از تسامح چیست؟
 .2آیا ای دو نمایشنامه بهطور کلی مضمون تسامح دارند؟
 .3در چه بخشهایی از آنها میتوان بهطور جزئی ای مضمون را مشاهده کرد؟
برای یافت پاسخ ای پرسشها ،نخست به بررسی سیر تحول مضمون تسامح در اروپوا از
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آغاز تا سدة هجده و همراه با آن ،فه اروپاییان از ای مضمون در طول تاریخ میپوردازی ؛
سپس ترکیب و مسیر دو نمایشنامه را از نظر میگذرانی و در ادامه ،بخشهوایی از آنهوا را
که با تسامح در ارتباطاند ،بررسی میکنی .
پيشينة پژوهش
گوتهولد افرای لسینگ ،نویسندة پرآوازة آلمانی در سدة هجده میالدی است که در اروپوا بسویار
شهره است و او را طالیهدار روشنگری میدانند .تاکنون پژوهشهای بسویاری نیوز از جنبوههوای
مختلف دربارة آثار وی انجام گرفته است .وی که پدرش ،کشیشوی پروتسوتان و موادرش ،دختور
فقیهی از ردههای میانی بود و از اوان کودکی آموخت علوم دینی مسیحیت را آغاز کرده بوود ،بوه
یکباره از تحصیل الهیوات رویگوردان شود؛ زیورا بورخال نظور کلیسوا ،رسوتگاری را تنهوا از آن
مسیحیان نمیدانست و معتقد بود که تمامی ادیان ،جوهرهای از حقیقت دارنود .وی کوه مخوالف
جزماندیشی مذهبی و برداشت خشک از موت کتواب مقود بوود ،بوه بیوان عقایود خوویش در
نمایشنامه روی آورد و برای نخستی بار در درام یهودیها عالقوهاش بوه تسوامح و مودارا در برابور
اقلیتهای مذهبی و اجتماعی را بهنمایش گذاشت (اشتوکهورست.)26 :2011 ،
بهطورکلی لسینگ با غیر ه کیشان خود روابط دوستانه داشت و ای امر موجب شد توا بوا
افکار و عقاید دیگران نیز آشنا شود و دایرة دید خود را وسعت بخشد (رئیسوی .)85 :2014 ،او
که «بزرگتری سیمای ادبی در آلمان پیش از گوتوه اسوت» (تراویوک ،)627 :1994 ،نقشوی
کلیدی در شکلگیری ادبیات آلمانیزبان داشته اسوت و «اموروزه بوهنودرت بحثوی از تسواهل
بهمیان میآید که در آن ،به لسینگ اشارهای نشود» (هرش.)224 :2008 ،
لسینگ در ایران نیز ک وبیش شناخته شده است و مه توری اثورش ،یعنوی نمایشونامة
نایتان خردمند ،1به فارسی ترجمه شده است .بهجت در مقالوهای بوا عنووان بررسوی عقایود
روشنگری لسینگ در نمایشنامة نایتان حکی به بررسی افکار و عقاید ای نویسندة بزرگ در
نمایشوونامة نایتووان پرداختووه اسووت .نگارنووده نیووز در جسووتاری بووا عنوووان بررسووی تطبیقووی

نظرگاههای موالنا و لسینگ در باب تسامح بوا تأکیود بور نایتوان خردمنود و داسوتان انگوور،
بهمطالعة افکار ای اندیشمند روشنفکر پرداخته و شوباهتهوایی میوان عقایود وی و مولووی
1. Nathan der Weise
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یافته است .البته گفتنی است که در مورد نمایشنامههوای مینوا فوون بوارنهل و یهوودیهوا،
تاکنون هیچگونه پژوهشی در کشور ،انجام نگرفته است؛ اگرچوه در موورد تسوامح و تسواهل
بهطورکلی ،پژوهشهایی به چش میخوورد .از آن جملوه مویتووان بررسوی مبوانی فلسوفی
تولرنس با رویکرد به تسامح و تساهل از عظیمی گرگانی ،تساهل و تسامح در دیوان حافظ از
نیکدار اصل و تساهل در ادب فارسی از شجا کیهانی را نام برد.
بحث و بررسی
نگاهی به سير تحول مضمون تسامح در اروپا

واژة آلمانی ( Toleranzبا معادل انگلیسی  ،)toleranceریشه در  tolerareیا  tolerantiaدر زبوان
التی دارد و در ای زبان به معنای تحملکردن یا صبرکردن اسوت (میتولاشوترا :1996 ،
 .)316واژهنامة بزرگ دودن برای ای کلمه ،معنای بهرسمیتشناخت  1و احترامگذاشوت  2را
نیز آورده است (دودن .)891 :2002 ،امروزه ای واژه در اروپا در حوزههای مختلف از جملوه
سیاست ،اقتصاد ،علوم اجتماعی و بهویژه علوم دینی بسیار پرکاربرد است ،ولی آیا تسوامح ،از
ابتدا در معنای امروزی آن بهکار میرفته است؟ برای یافت پاسخ ای پرسش ،نگواهی کوتواه
به ای مضمون در دورانهای مختلف میاندازی .
مضمون تسامح در عهد باستان

در دوران باستان ،تسامح به معنای تحمل دیگران بوده و بنابرای بار منفی داشته است .درواقوع
در ای دوران ،عقیده بر ای بوده است که بهرغ میل باطنی ،عقاید دیگوری نیوز وجوود دارد و
انسان باید به ناچار سعی کند با دیگراندیشان مدارا کند .به سخ زویبورت و بوارتوش (:2013
 ،)53واژة  tolerantiaبرای نخستی بوار ،3در سودة نخسوت قبول از مویالد مسویح ( ) از سووی
1. anerkennen
2. respektieren

 .3بنابرای  ،طبق گفتة خود اروپاییان ،تاریخ تسامح در ای قاره ،از دو هزار سال تجاوز نمیکند و ای در حالی است که
تسامح واقعی نیز وجود نداشته است .حال آنکه ای مضمون در ایران ،قدمتی چندی هزارساله دارد .نخستی رد پای
تسامح در ایران را میتوان در آموزههای زرتشت یعنی در هزارة دوم قبل از میالد مسیح ( ) مشاهده کرد .همچنی
رعایت حقو بشر و همزیستی مسالمتآمیز افراد با عقاید مختلف نزد پادشاهان ایران باستان ،از جمله حمورابی
(سدة هجده  .م) و کورش کبیر (سدة شش  .م) بر جهانیان پوشیده نیست .برای مطالعة بیشتر در ای
خصوص ،ر .ک .یوسفی.2013 ،
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سیسریو 1در روم بهکار رفته است ،البته وی آن را در معنای تسلی سرنوشتشدن و بیتوجهی
به مادیات بهکار برده است .در ای دوران گاه نیز معنایی غیر از تحمل ،مطرح است .چنانکه در
سدة نخست پس از میالد ،شخصی به نام پلوتارچ فون کایرونیوا 2معتقود اسوت اگرچوه اسوامی
خدایان در زبانهای مختلف با ه متفاوتاند ،درنهایت خدایان یکسانی مود نظرنود .همچنوی
شخص دیگری به نام سوپریان 3در سدة سوم مویالدی ،ایو واژه را در معنوای تحمول متقابول
بهکار برده است .یک فیلسو نوافالطونی نیز بوه نوام ایوامبیلیکو فوون کوالکیس 4در سودة
چهارم میالدی ،خواهان تسامح و دوستی همة انسانها با یکدیگر بوده است.
مضمون تسامح در قرون وسطی

قرون وسطی در اروپا ،دوران جهل ناشی از تعصبهای موذهبی بوود .تسوامح در ایو دوران،
همچنان در حوزة دی و البته به معنای تحمل پیروان سایر ادیان و نه بوهرسومیتشوناخت
آنها بهکار میرفت .گفتنی است که ای مفهوم نیز در حود کوالم بوود و در عمول مشواهده
نمیشد؛ بهعنوان مثال ،شخصی به نام آگوستیمو آورلیو  5از پیروان کلیسای کاتولیوک،
خواستار تحمل انسانهای بد از سر شفقت شود .شوایان ذکور اسوت کوه منظوور وی از ایو
انسانها درواقع ،دیگراندیشان بودهاند؛ چراکه مسیحیت در ای دوران در قبوال اینوان بسویار
خش بود و حتی مسیحیان آریایی را تحت تعقیب قرار میداد (همان.)55 :
6
تسامح در معنای بهرسمیتشناخت را میتوان در اروپا نخستی بار ،نزد پتور آبوهالرد در
سدة دوازده میالدی مشاهده کرد .وی در نوشتهای با عنوان گفتوگوی یک فیلسو  ،یوک
یهودی و یک مسیحی ،7خواستار بهرسمیتشناخت ادیان دیگر شد و بههمی علت ،به جورم
کفر به زندان محکوم شد ،اما نقطة اوج ای تفکر را میتوان در سدة پانزده در نوشوتهای از
نیکال فون کو  8مشاهده کرد که در آن بیان میکند که خداوند در زبوانهوای مختلوف
متفاوت نامیده میشود؛ اگرچه فقط یک خدا وجود دارد (همان .)58 :البته قودر مسول ایو
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

134

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

است که ای افراد جزء معدود کسانی بودند که ای گونه میاندیشیدند و عقایدشوان از سووی
دیگران پذیرفته نبود.
مضمون تسامح در عصر جدید تا سدة هجدهم

از رنسانس به بعد میتوان شکلی جدید از مضمون تسامح را در اروپا مشواهده کورد (والودن
فلز .)110 :2013 ،در سدة پانزده میالدی ،پیکوو دال میرانودوال 1مسوللة منزلوت انسوان را
مطرح کرد و خواهان مدارا با همة انسانها شد .همچنی اراسمو فوون روتوردام 2در سودة
شانزده  ،موضو مدارای مسیحیان با پیروان سایر ادیان را بیان میکند و بر لزوم مهربانی و
میانهروی تأکید میورزد .در سدة هفده میتوان بوه جوان الک 3اشواره کورد کوه خواهوان
تحمل پیروان دیگر مذاهب ،البته به شکلی محدود اسوت؛ اگرچوه معتقود اسوت هویچکوس
نمیداند مذهبش برحق است یا نه (زویبرت /بارتوش.)59 :2013 ،
ژان ژاک روسو 4اولی فیلسو عصر جدید اسوت کوه تسوامح را بوه معنوای بوهرسومیت
شناخت و احترام به دیگران بهکار برده است .پیر بیل 5نیز مسللة تسامح را از انحصار دینوی
خارج کرده و آن را به سایر حوزهها وارد کرده است .به عقیودة وی انسوان بایود آنچوه بورای
خود میخواهد ،برای دیگران نیز بخواهد .ولتر 6نیوز معتقود اسوت ،اخوال نیوک نوزد هموة
انسانها یکسان است؛ زیرا خداوند آن را در وجود بشر قرار داده است ،ولی فرهنگها زاییودة
دست بشرند و بههمی علت متفاوتاند (همان )61 :و بنابرای  ،باید با دیگران مدارا کرد.
فلسفة سدة هجده آلمان در قیا با فرانسه و انگلستان ،شرایط دیگری را برای تسامح
مد نظر قرار داده و «کوشیده است ادیان الهی را در بستری عقالنی جوای دهود» (هموان) و
ای همان نگرشی است که نزد لسینگ و دوست یهودیتبار وی مووز منودلس زون -کوه
بهعنوان یکی از پیشگامان فلسفة پلورالیس دینی در ای سده شناخته میشوود -مویبینوی
(فریچ .)84 :2004 ،امانوئل کانت 7نیز بر لزوم تسوامح هموهجانبوه بوا دیگراندیشوان تأکیود
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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میکند و معتقد است تسامح نه فقط در گسترة دی  ،بلکه در تمامی حوزههای زنودگی الزم
است (زویبرت /بارتوش)60 :2013 ،؛ بنابرای  ،در ای سده ،شاهد ورود مضومون تسوامح بوه
سایر بخشها هستی و لسینگ نیز از جمله کسانی بود که بوه پیشورفت ایو رونود کمکوی
شایان کرد.
نگاهی بهمحتوای نمایشنامة مينا فون بارنهلم

در پایان جنگ هفتساله ،ژنرالی به نام فون تولهوای کوه از ارتوش اخوراج شوده اسوت ،بوا
مشکلهایی از قبیل فقر و فشار روحی ناشی از ازدستدادن آبرو دستوپنجه نورم مویکنود.
وی همراه با خدمتکارش یوست ،در مسافرخانهای در برلی اقامت دارد .با ورود یک دوشویزة
اشرا زاده به نوام مینوا فوون بوارنهل و خودمتکارش فرانسیسوکا ،صواحب مسوافرخانه از او
میخواهد که اتاقش را تخلیه کند و به اتاقی ارزانتر برود .فون تلهای که نمویدانود بوانوی
تازهوارد درواقع نامزد اوست ،بدون اینکه مینا را ببیند ،تصمی به ترک آنجا میگیرد و چوون
پولی برای تسویة حساب ندارد ،حلقة نامزدیاش را به صواحب مسوافرخانه مویدهود .البتوه
سربازی به نام ورنر -که قبالً در رکاب او بوده است -به دیدنش میآیود و مویخواهود بوه او
کمک مالی کند ،ولی تلهای از قبول ای دلسوزی سر بازمیزند .زمانی که مینا حلقوة خوود
را نزد صاحب مسافرخانه میبیند ،آن را میشناسد و از وی میخواهد که تولهوای را نوزد او
بیاورد .تل های که فکر میکند دیگر ارزشی برای مینا ندارد ،نمیخواهود بوه عشوقش اداموه
دهد و از او میخواهد که دست از سرش بردارد ،ولی مینا که به خواطر ایو عشوق ،زحموت
سفر را به جان خریده است ،میکوشد او را به زندگی سابق بازگرداند و حتی بوه دروغ بوه او
میگوید که پدرش او را از ارث محروم کرده و او نیز همچون تلهای انسان بدبختی اسوت و
ای گونه سعی میکند او را متقاعد کند تا با ه ازدواج کنند؛ اگرچوه توالش وی بوینتیجوه
است .تا اینکه نامهای از طر پادشاه میآید که در آن آمده است بیگناهی تول هوای ثابوت
شده و او میتواند تمام حق و حقوقش را دریافت کند و حتی میتواند به شولل سوابق خوود
بازگردد .وی خوشحال از ای خبر خوش نزد مینا میرود ،ولی ای بار مینا بوهعلوت دروغوی
که گفته ،مردد است .باالخره با سررسیدن پدر مینا ،همهچیز روشو مویشوود و در پایوان،
آنها با ه ازدواج میکنند.
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نگاهی بهمحتوای نمایشنامة یهودیها
ای کمدی تکپردهای ،روایت داستانی است کوه بوی یوک مسوافر ناشونا  ،یوک بوارون و
خدمتکار وی به نام کریست -که هردو مسیحی هستند -رخ میدهد .راهزنان به بارون حمله
میکنند و مسوافری ناشونا جوان وی را نجوات مویدهود .بوارون بورای تشوکر ،از مسوافر
میخواهد که مهمان آنها باشود .او و خودمتکارش بوهشودت علیوه یهودیوان موضوعگیوری
میکنند و برای مسافر توضیح میدهند که همة آنها شرور ،حیلهگر و دزدند و او باید خوود
را از آنها دور نگه دارد .در حی اقامت مسافر در منزل بارون ،مشخص میشود که راهزنوان
درواقع ،خدمتکار بارون و دوست او هستند که شبیه یهودیان لبا پوشیده بودهانود و قصود
جان وی را داشتهاند .بارون چنان تحت تأثیر اخال و رفتار خوب مسافر قرار میگیرد که به
او پیشنهاد میدهد با دخترش ازدواج کند .مسافر که تا ای لحظه هویت خود را پنهان کرده
بود ،ناگزیر میگوید که یک یهودی است .بوارون کوه از پویشداوری خوود دربوارة یهودیوان
شرمسار است ،از او عذرخواهی میکند ،ولی مسافر میگوید در همة اقوام ،افراد خووب و بود
وجود دارد و نباید خصلتهای بد یک عده را بههمة ه کیشان آنها نسبت داد.
بررسی مضمون تسامح در مينا فون بارنهلم
لسینگ نمایشنامة کمدی مینا فون بارنهل یا خوشبختی سربازان را در پون پورده ،در سوال
 1763به رشتة تقریر کشید .ای درام ،که پس از گذشت سوالیان دراز ،هنووز در آلموان بوه
روی صحنه میرود ،یکی از مه تری کمدیهای ادبیات آلمانیزبان بهشمار میآید .در نگواه
اول ،ای درام فقط اثری طنز است که به یک موضو عاشقانه میپردازد و پایان خوشوی نیوز
دارد و در آن ،ظاهراً اثری از عقاید روشنگری لسینگ مشاهده نمیشود ،ولوی یوک خووانش
جستوجوگر روش میکند که درواقع ،لسینگ در ای اثر ،واقعیتهای جامعة پس از جنگ
در کشورش را با زبان طنز بهتصویر کشیده و به شرح وضعیت همگوان و نوه فقوط سوربازان،
پرداخته است (گوبل .)57 :2013 ،وی در بخشهایی از ای درام ،جنگ و دوسوتداران آن را
زیر سؤال برده است؛ پیشداوری دربارة انسانها را محکوم کرده و چهورة انسوانهوایی را بوه
نمایش گذاشته است که از جنگ سود میبرند و بههمی علت ،ترجیح میدهند کوه همیشوه
در دنیا جنگ باشد .البته تمامی ای موضعگیریها در لفافوه و بوه شوکلی غیور مسوتقی در
قالب طنز بیان شدهاند و همی ویژگی است که ای درام را از نایتان و یهودیها -که بهطوور
مستقی به ای موضو ها پرداختهاند -متمایز میکند.
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ورنر که در جنگ هفتساله شرکت داشته است ،از اتمام جنگ خشنود نیست و بوا افتخوار
از شاهزاده هراکلیو سخ میگوید که بهزع وی ،بسیار شجا است؛ چراکه ایران را تصور
کرده و بهزودی امپراتوری عثمانی را نیز تسخیر خواهد کرد .او از ای قضویه بسویار خوشوحال
است و میگوید« :خدا را شکر که هنوز جایی در دنیا جنگ است» (مینا .)20 :2003 ،درواقوع،
ورنر سربازی است که فکر میکند باید همیشه سرباز باقی بماند و بجنگد؛ زیورا جنوگ بورایش
تبدیل به یک عادت شده است و بدون اینکه به علت آن فکر کند ،خواهان آن اسوت؛ بنوابرای
ابراز خوشحالی میکند که بهزودی به ایران میرود تا بجنگد« :خالصه یوسوت ،مو بوه ایوران
میروم تا تحت فرماندهی عالیجناب شاهزاده هراکلیوو  ،بوه ترکیوه حملوه کون » (هموان).
لسینگ علت ای شرارت را در ای میبیند که ای گونه افراد ،عقل خویش را بهکار نمویگیرنود
و فقط دنبالهروی پیشینیان خویشاند .وی مسیحیانی را که گوش به فرمان کشیشوان هسوتند
و بیچونوچرا از آنها اطاعت میکنند ،زیور سوؤال مویبورد و شوماتت مویکنود .ورنور علوت
اشتیاقش به جنگ را ای گونه بیان میکند« :گذشتگان ما با شجاعت با ترکها جنگیدنود و موا
ه باید با آنها بجنگی  ،اگر مردان خوب و مسیحیان باایمانی هستی » (همان).
البته فقط ورنر نیست که از اتمام جنگ ناخرسند است؛ بلکه مینا نیز دوست داشت هنوز
جنگ ادامه مییافت؛ زیرا معشوقش تلهای در طول جنگ مرتب برایش ناموه موینوشوت و
وی خود را به برآوردهشدن آرزوهایش نزدیک میدید ،ولی از پایان جنگ تاکنون فقوط یوک
نامه از وی دریافت کرده است.
لسینگ موضعگیری خویش در قبال جنگ و اعجابش از عالقة بعضوی افوراد بوه ایو پدیودة
شوم را از زبان فرانسیسکا خدمتکار مینا بیوان مویکنود« :از برقراربوودن صولح ناراحتیود؟ چقودر
جالب! درواقع ،کار صلح فقط باید اصالح آنچه باشد که جنگ خراب کرده است» (همان .)25 :بوه
نظر او همگان با صلح موافق نیستند؛ زیرا جنگ برایشان منافعی دربوردارد .بوهعقیودة ایو افوراد،
صلح چیز خوبی نیست؛ زیرا «خوبیهایی را که جنگ بهوجود آورده از بوی مویبورد» (هموان) و
بههمی علت برایشان غیر قابل تحمل اسوت و آنهوا در انتظوار اتموام آن هسوتند« :صولح نبایود
ای قدر لجوج باشد .راستی چند وقت است که در صلح بهسر میبری ؟ زمان بسویار کسولکننوده
میشود ،وقتی خبر خاصی نیست» (همان) .درمقابل ،جنگ برای ای افراد هیجوانانگیوز اسوت و
موجب میشود آنها از اتفا های جدید بشنوند و حتی برایشان مه نیست که ای اتفوا هوا بود
باشند« :هیچکس نامه نمینویسد؛ زیرا کسی چیزی برای نوشت ندارد» (همان).
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لسینگ در درام مینا به دنبال ارائة اصول یک دی عقالنی است و بههموی علوت ،آداب و
رسوم خاص برای عبادت را که در ادیان مختلف ،متفاوتاند ،فقط ظاهر امر میدانود و تفکور
را بهتری عبادت معرفی میکند« :یک تفکر تشکرآمیز به سوی آسمان کامولتوری عبوادت
است» (همان .)36 :بهزع وی ،خداوند انسان را دوست دارد و بههمی علت ،میخواهد که او
شاد باشد« :چه چیز نزد پروردگار بهتر از یک مخلو شاد است؟» (همان).
لسینگ با ای رویه مخالف است که افراد به پویشداوری دربوارة دیگوران مویپردازنود و
میخواهند فقط با انسانهای خوب سروکار داشته باشند و بدها را تحمل نمیکنند .زمانیکه
یک مرد فرانسوی نزد مینا میآید و با کلک از او پول میگیرد ،فرانسیسوکا مینوا را سورزنش
میکند که چرا به او با اینکه میداند شیاد است ،پول داده است .وی میگوید« :دختر! توو بوا
آدمهای خوب مشکلی نداری ،ولی کی میخواهی یاد بگیری با بدها هو کنوار بیوایی؟ آخور
آنها ه انسان هستند» (همان.)72 :
بهنظر لسینگ انسانهای بد ه اغلب ،آنقدر که بوهنظور مویرسود ،بود نیسوتند« .بایود
خوبیهای آنان را دید» (همان)73 :؛ با آنان مدارا کرد و به آنها فرصت داد تا خود را اصالح
کنند و به زندگی عادی برگردند .مینا میداند که ای مرد فرانسوی «چیزی غیر از یک شیاد
نیست» (همان) ،ولی با ای حال به او پول میدهد ،بوه ایو امیود کوه بوا ایو پوول «بورود
بدهیهایش را بدهد و اگر چیزی از آن باقی ماند ،آرام و قانع زندگی کنود و دیگور بوه قموار
فکر ه نکند» (همان) .زمانیکه معلوم میشود خبری که مرد فرانسوی دربارة تل های داده،
درست بوده است ،مینا با خوشحالی میگوید« :فرانسیسکا میشنوی؟ آن شوالیه راست گفته
بود!» (همان) و ای گفته ،خود بر ادعای لسینگ که انسانهای بد هو خووبیهوایی دارنود،
صحه میگذارد.
به اعتقاد لسینگ ،انسان باید کار خوب را به ای علت که خوب است انجوام دهود؛ حتوی
اگر برای خودش بد باشد .وقتی تل هوای از محکومیوت و اخوراجش شوکوه مویکنود ،مینوا
میگوید« :نه ،شما مردی نیستید که از انجام یک کار خووب پشویمان باشود ،چوون بورایش
عواقب بد داشته است» (همان.)80 :
بررسی مضمون تسامح در یهودیها

نمایشنامة کمدی یهودیها ،که در سال  1754منتشر شد ،در زمرة نخسوتی آثوار لسوینگ

اندیشة تسامح در نمایشنامههای مينا فون بارنهلم و یهودیها اثر لسينگ

139

است .لسینگ در ای درام بر لزوم تسامح با پیروان دیگر ادیان و همچنوی انسوانیت تأکیود
میکند و پیشداوری علیه دیگراندیشان را محکوم میکند .شوخص یهوودی کوه بوهصوورت
انسانی فرهیخته و خردمند ظاهر میشوود ،از پویشداوری مسویحیان دربوارة هو کیشوانش
ناخرسند است و در جواب خدمتکار بارون یعنی کروم -کوه تأکیود مویکنود یهودیوان هموه
راهزن و تبهکارند -میگوید« :م نمیفهم چطور یهودیهوا مویتواننود جوادههوا را نواام
کنند ،درحالیکه در ای کشور ای قدر ک تحمل میشوند» (یهودیها ،)8 :2002 ،ولی کروم
بر نظرش پافشاری میکند« :شما ای از خدابیخبران را نمیشناسید .هموة آنهوا بالاسوتثنا
شیاد ،دزد و راهزناند» (همان).
درواقع ،لسینگ در ای درام ،نظر مسویحیان قورن هجوده را دربوارة یهودیوان آورده و
نشان داده است که تا چه حد از آنان متنفر بودهاند .کروم ای گونه ادامه میدهد« :حیف کوه
م پادشاه نیست  ،وگرنه یک نفر از آنهوا را زنوده نمویگذاشوت  .خداونود هموة مسویحیان
درستکار را از شر ای موجودات مصون بدارد!» (هموان )9 :ایو قضویه نیوز کوه مسویحیان
متعصب آن زمان تا چه حد کورکورانه از حر های کشیشان تبعیت میکوردهانود ،در گفتوار
کروم بهچش میخورد« :جناب کشیش ما در وعظ خویش ،بسیار حکیمانوه بیوان کورد کوه
خداوند نیز از آنان (یهودیان) متنفر است» (همان) .وی حتوی بوه مسوافر ایو گونوه توصویه
میکند« :سرورم! اگر میخواهید در دنیا خوشوبخت و سوعادتمند باشوید ،از یهودیوان دوری
بگزینید ،حتی بیش از طاعون» (همان) و میگوید که دلش میخواهد بههمة یهودیوان سو
بخوراند.
لسینگ نظر خود را در ای باره ،از زبان مسافر بیان کرده و مسیحیان را عامول رفتوار بود
یهودیان معرفی میکند؛ زیرا بهزع وی ،ای امری طبیعی است که هر عمل ،عکوسالعملوی
به دنبال داشته باشد« :اگر یک یهودی کالهبرداری میکند ،از هر نه بار ،هفت بار مسیحیان
او را وادار به ای کار کردهاند» (همان )10 :و اضافه میکند« :اگور قورار اسوت بوی دو قووم
دوستی و صداقت برقرار باشد ،باید هردو بهیکاندازه به ای قضویه کموک کننود ،ولوی ایو
اتفا چگونه میتواند بیفتد درحالیکه تکلیف شرعی یکی از آنهاست کوه دیگوری را تحوت
تعقیب قرار دهد؟» (همان)
لسینگ در یهودیها نیز مانند مینا ،یک موضوو اخالقوی را بیوان مویکنود و آن اینکوه
انسان باید کار خوب را فقط بهای علت که فینفسه خوب است ،انجام دهد و نه برای دریافت
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پاداش .وقتی خدمتکار مسافر به او میگوید که بارون باید در قبال نجاتش بوه آنهوا پواداش
بدهد ،وی پاسخ میدهد« :لذت کمک به فردی ناشنا بدون هیچگونه چشو داشوت ،خوود
بهتری پاداش است» (همان.)12 :
به اعتقاد لسینگ پیشداوری دربارة دیگران مردود است؛ زیرا بی همة اقوام ،افراد خوب
و بد وجود دارد .مسافر میگوید« :م داوری جمعی دربارة اقوام مختلف را دوست نودارم ...و
معتقدم که بی همة ملتها ،افراد خوب و بد وجود دارد ،بی یهودیان نیز» (هموان .)17 :از
ای سخ حتی میتوان نتیجه گرفت که منظور لسینگ همة انسوانهوا بووده اسوت و فقوط
پیروان ادیان الهی مد نظر وی نبودهاند.
لسینگ به هیچ عنوان پیشداوری را نمیپذیرد؛ حتی اگر انسان در موردی گمان نزدیک
تقریبا مطمل است که راهزنان درواقع ،کوروم و
ً
به یقی داشته باشد .شخص مسافر با اینکه
دوستش بودهاند که با لبا مبدل به بارون حمله کردهاند ،از اینکه ایو قضویه را بوه بوارون
گفته ،پشیمان است و خود را سرزنش میکند« :حتی اگر ای قودر مطمول باشو  ،بواز هو
ممک است که وی بیگناه باشد» (همان.)38 :
وقتی در پایان داستان مشخص میشود کروم مسیحی ،راهوزن بووده و بورخال انتظوار،
مسافر درستکار ،یک یهودی است ،همه متعجب میشوند .بارون که از سوخنانی کوه دربوارة
یهودیان گفته پشیمان است ،میخواهد به گونهای ای رفتارش را جبوران کنود و بوه مسوافر
پیشنهاد پاداش میدهد .وی ای پیشنهاد را رد میکند و میگوید« :فقوط از شوما خوواهش
میکن از ای پس ،کمتر دربارة ه کیشان م پیشداوری کنید» (همان.)44 :
آنچه در صحنة پایانی جلب توجه میکند ای است که ای مسیحیان نمیتوانند بپذیرنود
یهودی خوب ه میتواند وجود داشته باشد و خدمتکار مسافر میگوید« :پس یهودیانی هو
وجود دارند که یهودی نیستند» (همان .)45 :وقتی بارون خطاب به مسافر میگوید« :آه کوه
چقدر یهودیان قابل احترام بودند ،اگر هموه ماننود شوما بودنود» (هموان) ،لسوینگ از زبوان
مسافر ،پاسخ زیبایی به ای سخ میدهد« :و چقدر مسیحیان دوسوتداشوتنی بودنود ،اگور
همه رفتاری چون شما داشتند» (همان) .ای سخنان دوباره یادآوری میکنند که بوی هموة
اقوام ،افراد خوب و بد وجود دارد.
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نتيجه
واژة  toleranceکه ریشه در  tolerareیا  tolerantiaدر زبان التی دارد ،در ای زبان به معنای
تحملکردن یا صبرکردن است .بررسی سیر تاریخی تسامح در اروپا نشان میدهود کوه ایو
مضمون در دورههای مختلف ،مفاهی متفاوتی را تجربه کرده است .در دوران باستان ،تسامح
در اروپا به معنای تحمل دیگران بوده و بنوابرای  ،بوار منفوی داشوته اسوت .درواقوع در ایو
دوران ،عقیده بر ای بوده است که بهرغ میل باطنی ،عقاید دیگری نیز وجود دارد و انسوان
باید به ناچار ،سعی کند با دیگراندیشوان مودارا کنود .در قورون وسوطی نیوز ایو مضومون،
همچنان در حوزة دی و البته به معنای تحمل پیروان سایر ادیان و نه بوهرسومیتشوناخت
آنها بهکار میرفت و البته در حد کالم بود و در عمل مشاهده نمیشد .از رنسوانس بوه بعود
میتوان شکلی جدید از مضمون تسامح را در اروپا مشاهده کرد و آن ،مدارا با دیگران اسوت.
فلسفة سدة هجده آلمان کوشیده است ادیوان الهوی را در بسوتری عقالنوی جوای دهود و
لسینگ نیز از جمله کسانی بود که به پیشرفت ای روند ،کمک شایانی کرد.
بهطورکلی ،لسینگ بر لزوم تسامح و مدارا با دیگراندیشان تأکید دارد و در دو نمایشونامة
مورد مطالعه ،به تروی ای نظرگاه پرداخته است .درام مینا ،از سایر آثوار وی کوه محوریوت
تسامح دارند ،متمایز است؛ زیرا در آن ،ای موضو به شکلی غیر مستقی بیان شده اسوت و
در خوانش نخست ،بهچش نمیآید ،ولی با نگاهی جستوجووگر ،بخوشهوایی در آن یافوت
میشود که جنگ و دوستدارانش را زیر سؤال برده و پیشداوری و تحملنکردن دیگوران را-
حتی دربارة انسانهایی که به ظاهر بد هستند -محکوم میکند .به نظر لسینگ ،انسوانهوای
بد ه اغلب ،آنقدر که بهنظر میرسد بد نیستند؛ باید خووبیهوای آنوان را دیود و برایشوان
فرصت ایجاد کرد تا خود را اصالح کنند و به زندگی عادی برگردند .در درام یهوودیهوا ،بور
لزوم تسامح با پیروان دیگر ادیان و همچنی انسانیت تأکیود مویشوود و پویشداوری علیوه
دیگراندیشان رد میشود .لسینگ بیان میکند که بی همة ملتها ،افراد خوب و بود وجوود
دارد و بنابرای نباید بدیهای عدهای را به تمام افراد یوک قووم تعموی داد .در هور دو درام،
یک موضو اخالقی نیز بیان میشود :انسان باید کار خوب را بدون هیچگونه چشو داشوت و
فقط به ای علت که خوب است انجام دهد.
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