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  دهيچك
ن منظور دو اثـر  ي بد،ميا نگ پرداختهينزد موالنا و لس مضمون تسامح يقي تطبين مقاله به بررس ي ا در
ل يـ  تحل ةوي و با ش   يلي تحل -يفيمدد روش توص    ، به يقيات تطب ي ادب ييايكتب آمر كدگاه م يها را از د     از آن 

ـ  يظرهان ه اختالفكن باورند ي بر اشمندياندهر دو . ميا محتوا مورد مطالعه قرار داده  ن افـراد،  ي موجـود ب
 يالتكنظر آنان مش    به. اند  قتيحق   به يابي دنبال دست   بهها     انسان ة و در واقع، هم    يادي است نه بن   يظاهر
د و راه دار شـان ديبـا عقا  ييآشناشه در نا  ي، ر گريديكباوران با     ني آئ يزي و خونر  يز، نابردبار يستچون    هم

برد و    ي نام م  ين بزرگ اله  يه د  از س  ناتان خردمند در  نگ  يلس. ددانن  ين بحران را تسامح م    يرفت از ا    برون
ده يعق »انگور داستان «در يوه مولك ند، حال آنك يد مكي تأانير اديروان سايصراحت بر لزوم مدارا با پ    به
دنبـال    بـه ها    در واقع، آن  . هاست  انسانة  ند و خواهان مدارا با هم     ك يان م يب رمزگونه   يلكش  به را   شيخو
  . دنساز  برقراردر جهان را  صلح ونهنگيبدند، تا انشيگراندي فهم ديو تالش برا محتساج يترو

  .ناتان خردمند، نگيلسم يگوتهولد افرا ،»داستان انگور« ، تسامح، موالنا،يقيات تطبي ادب:يديلك يها واژه

                                                           
  E-mail: r.raeisi@fgn.ui.ac.ir، 0311-6687391: ، دورنگار0311-7934295: تلفن ∗



  1392 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 18 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  80
 

  مقدمه
ان يـ  ب يبـرا ن عرصـه    يتـر   همواره مهم د و    دارن   را در خود نهفته    ياريبسق  ي حقا يمتون ادب 

ل زمـان   يردن مـسا  كـ  فهـم   عامـه  يبرااغلب   نانيه ا كاند، چرا     سندگان بوده يار و اعتقادات نو   كاف
قـت در  يان حقيـ ب  بـه ط موجود، يفراخور شرا  بهشوند و  ي متوسل مت و مثلياكحزبان   به ،خود

هـا دور     يفهم جكررس انتقادات تند و     يگونه خود را از ت     ني ا تا ،پردازند  يپسند م    عامه ختيرن  يا
قت، گاه در دو فرهنـگ  ين حقيه اكبرد  يته پكن نيا  بهتوان  ي ميقيات تطبيمدد ادب  به. نددار نگه 

هـا از     سندهيـ  از مـوارد، نو    ياريه در بـس   كـ  اسـت    ين در حـال   يـ ا   شده و    همانند باز گفته  چقدر  
ن ي با ا  ياند، ول   داشته ها با هم فاصله     قرن ياند و گاه از نظر زمان      خبر بوده   يگر ب يديك يها شهياند

  . اند مودهيسان را پيك يقيحال طر
دشـان از  يه عقاكـ  دارند، يرگذاريثأت تيبان برجسته چنان شخصي از ادي برخ،انين ميدر ا 

ـ يهنگـ كاست و رنـگ  يان دور، همچنان پو  ي سال يورا ـ ريگ يخـود نمـ    ه ب دل  نـان بـه   يآثـار ا . دن
شان يـ ها  شهيـ ه بر بـال اند    كخواهند    ي م اواز   ييوگرده،  كنند، در عمق جان خواننده نفوذ       ينش  يم

 يمحمـد مولـو   سندگان بـزرگ،    يـ ن نو يـ  ا ةاز جمل . ندك يال همراه يها را در خ     سوار شده و آن   
 كر و سـلو   يش پرداخته، راه س   ي در آثار خو   ي بلند عرفان  يان معان يب  ه به ك است،   يشهره به مولو  

ه در  ك است   يا  سندهي نو همنگ  يلس. دار است برخورز  ين ي جهان يمشتاقان نموده و از شهرت      را به 
نـان نـه    يا. شـود   ي در آلمان شناخته م    يدار روشنگر   هيعنوان طال   رگذار بوده و به   يأثار ت ياروپا بس 

ر ين رسالت خط  ي ا يفايا  ز همچنان به  يه امروز ن  كاند،    خته پردا يروشنگر  بهش  يتنها در زمان خو   
ـ . نديگـشا   ي خواننـده مـ    يد را فرارو  ي جد يد، افق يپردازند و با هر خوانش جد       يم  حاضـر   ةمقال
  :  پاسخ دهدها ن پرسشي تسامح، به اةب درباريدو اد ك مشتريها دگاهيشف دكوشد جهت ك يم

ن شـباهت تـا چـه    ياند؟ ا ردهك را تجربه يط مشابهي شرايزندگ در  نگيلس و   يومولا  يآ. 1
  اندازه است؟

  ه است ؟ يهم شب ازه بهسنده دربارة تسامح تا چه انديدگاه دو نويد. 2
   مشابه دارند؟ي مضمون Nathan der Weiseناتان خردمند و »داستان انگور «ايآ. 3

  سنده، بـه  يـ ار دو نو  كـ  و اف  ي زنـدگ  يسنخست با برر   ،ها  ن پرسش يافتن پاسخ ا  يمنظور   به  
ان ناتـ  و   »داسـتان انگـور   «ر  يب و مـس   كيـ ترسـپس   ،  ميپرداز  يها م   تسامح نزد آن    اثبات اعتقاد به  

 يقـ يات تطب ي ادب ييايكتب آمر كدگاه م ياز د دو داستان    ةسيو با مقا  م  يگذران  يرا از نظر م   خردمند  
ـ  يها  شباهت يبررس ل محتوا به    ي تحل ي وهي و با ش   يلي تحل – يفيمدد روش توص   به   ن ي موجـود ب
ان را در   مـرد   ن بزرگ ي ا يد واال ي عقا ةه بتوان مطالع  كست  ين بدان معنا ن   يالبته ا . ميپرداز  يها م   آن
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 ي آتـ  يهـا    پـژوهش  يمد برا درا  شي پ يك عنوان    بهآن   توان به   يه م كمحدود گنجاند، بل  ن مقاله   يا
  . ستينگر

شمندان و يـ انون توجـه اند   كـ ربـاز در    ي برخـوردار اسـت و از د       ي جهـان  ي از شهرت  يومول
نون كتـا ا ترجمه شده و  ي زنده دن  يها   زبان شتري ب   به يآثار و . پژوهشگران جهان قرار داشته است    

تـوان خـانم آنـه     يشور آلمـان مـ  كدر .  و آثارش نوشته شده استي وة دربار ياري بس يها  تابك
تـاب  كن ي خاص داشت و چنـد ي ارادتيلومو  ه بهكمعاصر را نام برد شناس   مل، اسالم ي ش يمار
روز، يـ موالنا دو  من بادم و تو آتش، وه شمسكش يها تابكه است، از جمله ز درباره او نوشت ين

 ي و محمـد طـرف بـه فارسـ     يا  هدون بـدر  يـ ، فر يب توسط حسن الهوت   يه به ترت  ك،  وز، فردا امر
دار  هيـ  اسـت، او را طال شـهره ار  يه در اروپا بس   ك است   يا  سندهيز نو ينگ ن ي لس .اند  برگردانده شده 

ران يـ  در ايو.  انجام گرفته اسـت ي آثار وةز درباري نياري بسيها دانند و پژوهش   ي م يروشنگر
 و ناتـان خردمنـد   ةشناميـ  از آثـارش از جملـه نما  يش شناخته شـده اسـت و بعـض       يم و ب  كز  ين

ه كـ ، ا هـرش يلوي خانم سي  نوشته نگيلس دگاهيت و تساهل در اسالم از د      يعقالنتاب  كن  يهمچن
به ده فرنودفر ي و فري بهشتينيتوسط الهام حس  پردازد،   ية اسالم م  او دربار  يها  دگاهيد يبررس به  

 ك نداشـته و انـد     يي آشنا ي و يشه عرفان ي و اند  ينگ با مولو  يالبته لس . تاس ترجمه شده    يفارس
ن يـ  د روانيـ  بـا پ   ي بـوده و و    يحي مـس  -ييق آثار مؤلفان اروپا   ي با اسالم، تنها از طر     ي و ييآشنا

نگ ي لـس  ةه دربـار  ك يتنها مورد پژوهش   ).37 ،1993،  هرش( نداشته است    ياسالم تماس شخص  
 از خـانم    مكي ناتان ح  ةشنامينگ در نما  ي لس يد روشنگر ي عقا يبررس ة، مقال شدران مشاهده   يدر ا 
رد يكـ گونه پژوهش با رو     چينون ه كسنده تا ين دو نو  ياة  ه دربار ك است   يگفتن. استتر بهجت   كد

  .  انجام نشده است،شوركا خارج ي در داخل ،يقيتطب

  يبحث و بررس
   يقيات تطبي مهم ادبيها تبك به مينگاه

 و از همان زمـان      گذاشتوجود  ة  عرص   از قرن نوزدهم پا به     طور خاص    به يقيات تطب يادب
. افـت يها حـضور      مستقل در دانشگاه   ة رشت يكعنوان     وارد شد و به    ي ادب يها  ي بررس به گسترة 

 مطـرح  ي متفـاوت  يهـا   دگاهيـ  د ،يقيات تطب يد مورد بحث در ادب    رطور موا  نيف و هم  ي تعر بارةدر
تـب  كم. )14 ،1389، يفـاف ك (نـد ا  ييايكـ تـب آمر  ك و م  يتب فرانسو ك م ها  ن آن يتر  ه مهم كاست  
رده و  كـ رانـه اتخـاذ     يگ   سخت يداند، موضع   ين علم م  يگذار ا اني خود را بن   ،ه در واقع  ك يفرانسو

ـ  يخي تـار  ةه وجود رابط  ك  ني قرار داده است، از جمله ا      يقي تطب ة مطالع ي برا ييها شرط  شيپ ن ي ب
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طبق نظر  ه  كاز آنجا   . ها متفاوت باشد   ن آ  زبان ستيبا ي است و م   يه ضرور لع مورد مطا  يآثار ادب 
دگاه يـ آن د    بـه  ؛ق محدود اسـت   ي تطب ةرد و دامن  كسه  يه آثار را با هم مقا     يلكتوان    يتب نم كن م يا

ات يـ  ادبة، دامنيتب فرانسوك بر خالف م ييايكتب آمر كدر م . شود  ي اطالق م  يا افراط يال  يكراد
نهـد و   يات فراتـر مـ  يـ  ادبةپا را از محـدود    گاه   ي حت ،دگاهين د يار گسترده است و ا    ي بس يقيتطب

 ةمطالعـ    بـه ،ي انـسان يهـا   پـژوهش ي و با در نظر گرفتن همبستگ   يخيروابط تار   بدون توجه به  
 و  پـردازد   يم... ، هنر و    يخ، روانشناس ير علوم همچون تار   يات و سا  ين ادب ي موجود ب  يها  شباهت

 ).14همان ( است ي فرهنگة مطالعيدر واقع، نوع

  سندهيدو نو يزندگ  بريگذر
 معـروف اسـت، در سـال        يروم  ن به يه در مغرب زم   ك يلون محمد ملقب به مو    يالد  جالل

 در شهر بلخ    ي مذهب يا  ، در خانواده  يالديزده م ي س ة با سد  برابر ،ي هفتم هجر  ة در سد  يعني 604
 »ر بودندايبار آن دك يمقدار و از فضالي نامدار و عالياز علما«ن خاندان همه   يپدران ا . زاده شد 

و  بـزرگ    ي از خطبـا   يكـي  ،العلما سلطان  ملقب به پدرش بهاءولد   ). 13 ،1362،  يعالمه جعفر (
  .  پرآوازه بوديشهر و مدرس سرشناس

در  امنتسكـ  در شـهر  1729 در سال Gotthold Ephraim Lessingنگ يم لسيگوتهولد افرا
، همـه از    يالديشـانزدهم مـ    ةز از سـد   يـ  ن يپدران و . جهان گشود   ده به يسن آلمان د  كالت سا يا

ش يشكـ نگ،  يد لـس  يـ وهـان گوتفر  يپـدرش   .  بودنـد  يحيون بزرگ و قابـل احتـرام مـس        يروحان
 يهـا    از رده  يهـ ين سالومه فلـر، دختـر فق      ي و مادرش جاست   ي مقاالت مذهب  ةسنديپروتستان و نو  

ش را يوه فرزندان خـ   كن اعتقادات مسلم است     يها با ا    ن خانواده يا ).7،  1979دل،  يزا ( بود يانيم
. ن پـدر شـوند  ين جانـش يـ دگـسترة  هـا در      ه آن كـ ردند و انتظار داشـتند      ك يت م ي ترب يز مذهب ين

ـ  نـد، ردك آغـاز    شان را نزد پدر   ينيل علوم د  ي تحص كيودكن، آنان از اوان     يبنابرا  سرنوشـت   يول
  .گر رقم خوردي ديا گونه  شان بهيبرا

 ةتوسـع   بـه ه  كـ ه بـود     مصادف با سلطنت سلطان محمد خوارزمـشا       يومول كيودكدوران  
 در  ي داخلـ  يهـا  ر جنـگ  يـ ن جهت همـواره درگ    يد و به هم   يشياند  يش م يروزافزون قلمرو خو  

رسـند   يجـا مـ  ك  به هره كد، يرس يگوش م   ها به   هجوم مغول ة  ز آواز يگر ن ي د ياز سو . شور بود ك
جـاد رعـب و   ي اين اخبار در اذهان عمومي ا؛آورند يبار م   بهيرانينند و و ك يز را نابود م   يهمه چ 

ل يـ دل  بهه بهاءولد با سلطان     ك ين اختالفات يها و اوضاع آشفته، همچن      ن جنگ ي ا .ردك يوحشت م 
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دا يپ )29،  1370وب،  ك نيزر (ردك يش به اوضاع موجود عنوان م     يه در مجالس خو   ك ييها طعن
 يبـرا  روم را رند، آنـان يبگ وطن يم به جالين خانواده تصميدست هم دادند تا ا      رد، دست به  ك

 ة از سـالل   ي خانـدان نـام    يـك تخت قلمرو   يه در آن زمان پا    كه  يرا شهر قون  ي، ز ددنيهجرت برگز 
 در  ،نيـ  بر ا  افزونشد و     يانون بزرگ دانش و فرهنگ عصر محسوب م       ك در روم بود،     يسلجوق
ار ير بس ين مس يدر آن زمان ا   . رفت ي امن به شمار م    ي  منطقه يك تاخت و تاز مغول      يها  آن سال 
دند يمقـصد رسـ     ن راه پس از ده سال به      ي ب ي متعدد در شهرها   يها  ها با اقامت     آن ود و  ب يطوالن

همواره پدر داد،  ي ادامه م  ينيل علوم د  يتحص   همچنان به  يوانن ج يدر سن موالنا  ). 63-68 همان(
 و پس از مـرگ      پرداخت  ي او به وعظ م    يو مثل پدر و گاه به جا       ردك ي م يرا در مجالس همراه   

  ).68 همان(  را به عهده گرفتيدان ويت مريتربت خانواده و هم ارشاد و يولپدر، هم مسئ
ه در آن زمان از نظـر   ك،  سنيشهر ما   از زادگاهش به  ه دوازده ساله بود،     ك يزمانز  ين نگيلس
 يشتر دروس مـذهب   يـ آن ب ه در   كـ  يا  در مدرسه رفت و    شرفته بود، يار پ ي بس ي و فرهنگ  ياقتصاد
نش يت، به خواست والـد يپس از اتمام مدرسه با موفق      يو. دامه داد ل ا يتحص  به ،شد  يس م يتدر
شد، رفت، تا در آنجا  ي آلمان آن روز محسوب مين شهرهايتر  ه از مدرن  كگ،  يپزيدانشگاه ال   به

  . ات بپردازديل الهيبه تحص
ه كـ  اسـت    ي اول زمـان   ةدور. شود  يم م ي مجزا تقس  ةدو دور    به ،يلكطور     به يو مول يزندگ

ب و يـ داشـت، خط    يقت هـر دو گـام برمـ       يعت و طر  ي در راه شر   يرو پدر بود و همانند و      دنباله
 ةدور. ار دورش گـرد آمـده بودنـد     يرد و شاگردان بـس    ك ي واالمقام بود، در مدرسه وعظ م      يهيفق

 :)56 ،1367، مليشـ (رار شد كبخش در وجودش ت     آن سه مرحله الهام    يه ط ك است   يدوم، زمان 
ـ   كـ  ي و انقالب  يزي با شمس تبر   ي و دوست  ييبه دنبال آشنا   ر ي آن در درونـش رخ داد، سـ       يه در پ

  وديـ ازي دست يوب به آرامش روحكن زريالد رد، با صحبت صالح ك در عشق را آغاز      يصعود
ل مرشـد و    كشـ   زان پس به  .  رساند يركمال ف كت  ي او را به نها    ين چلب يالد ر و نفوذ حسام   يثأت

                                                           
از . ل داشت يفلسفه تما     به يه و ك بود، چرا    ير، حضور فخر راز   ي صغ يايآس   بهاءولد در رفتن به    ةزين انگ يمهمتر. 1
  .ندك ياد مي يتلخ   بهيد، از فخر رازيآ يان ميم   از فلسفه بهي، تا ناميمثنو در يه مولوكن روست يهم
ـ  پو ياوكـ وا  از به ي، ن ي و چلب  وبكزر،  شمس به   ي مولو يفتگيه ش كم  ينك ي م يادآوري. 2 گـر دارد،   ي د ياتر و فرصـت   ي
. بـرد   يار مـ  كـ  ها را نادرست بـه       واژه يه حت ك عوام بود    ةسواد و از زمر     مك ي مرد وبكن زر يصالح الد ه  ك ژه آن يو  به

وخ و مرشـدان او   يام شـ  كـ اح   نـسبت بـه    ي مولـو  انيشه در طغ  ي، ر وبكن زر يالد صالح به   ي مولو ي دلبستگ ييچرا
 را فـراهم آورد؟ در  يرفـت و    فرصـت بـرون   ن  يالـد  صـالح متابعـت بـود و         وم به ك مح كيودكه از   ك يندارد؟ مرد 

  . مياوك يگر آن را وامي ديجستار



  1392 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 18 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  84
 

در . ننـد ك ياد مـ يـ  ير نزوليس  ان از آن بهيه صوف ك شد،    وارد ياما بازگشت و بدان مق    يدن  خ به يش
ش گرفت؛ از مجالس وعـظ  ي خاص خود را در پةويرد و ش  كعت جدا   يقت را از شر   ي طر ، آن يپ

آثار بـزرگ  ). 149 ،1384، يانيب( آورد يد و به شعر و سماع رويشكل و قال مدرسه دست يو ق 
 يها عرفان و عشق بـه حـق تعـال          در سراسر آن  ه  ك هيماف هيمقاالت ف  و   ريبكوان  يد،  ي معنو يمثنو

  . ندا ن دورهي اةجيزند، نت يموج م
 تـا   كيودكـ ه از   كـ  اول   ةدور: ردكـ م  ي مجزا تقـس   ةدو دور    به توان يز م ينگ را ن  يلس يزندگ

 يريـ فراگ  نت خانواده به   طبق س  يه و ك است   يرد، زمان يگ  ي نخست دانشگاه را در بر م      يها  سال
ه در  ك است   ي دوم زمان  ةدور. ن پدر شود  ي پروتستان وجانش  يشيشكبود  پرداخت و قرار      ات  ياله

 يفتگي ش ينوعبر،  ينه نو يارولك خانم   ي پرآوازه تحت رهبر   ي با گروه تئاتر   ييگ، آشنا يپزيشهر ال 
ل علـوم  يسپس تحص. شدمند  شنامه عالقهينوشتن نما  دنبال آن به د آورده و به يدر او پد تئاتر    به
 ي فلسف يها  شنامهينما هك وقت پرداخت،    ينشر با فالسفه و شعرا     حشر و   به و   ردك را رها    ينيد
  . ندن دوراني حاصل ايو

 مرسـوم ات يـ الهرده، ك ينكش  سنتيدوم زندگة نگ در دور ي و هم لس   يودر واقع، هم مول   
 بـه  يومول. عصرشان مطرود بود  همينيه از نظر عالمان د   ك پرداختند   يامور  بهگذارده و   نار  كرا  

آن زمـان،    ياسـالم  ةه در جامع  كم  يجالب است بدان   .تئاتر  نگ به ي آورد و لس   ي و سماع رو   شعر 
 علـت ن  يانـد و بـه همـ       را شاعران در قرآن مذمت شـده      ي نداشتند، ز  ير خوب يشاعر و شعر تصو   
 بـا   يلومو ي، ول )229 ،1384،  سين لوئ يد( با شعر مخالف بودند      آن زمان  ينيعالمان متعصب د  

ه همانـا   كـ اش   ق بـه خواسـته    ين طر يد از ا  يوشك يد و م  يورز يفتن مبادرت م  ن حال به شعر گ    يا
ن متهم گشت ي در ديگذار بدعت به  ن علت،   يهم  به و   قت بود، بپردازد  يارشاد مردم و اشاعه حق    

نگ مطـرود بـود و بـا شـأن     يز از نظـر پـدر لـس   يـ تئاتر ن   هپرداختن ب . )127 ،1370وب،  ك نيزر(
ه كـ  ييها  گر شغل ي و د  يد از خدمت نظام   يان با يروحان«را  ياشت، ز  ند يها همخوان    آن يخانوادگ
 و بـه ) 77 ،2005، ونـگ ك (»نندكاجتناب ) ياتوري و گالديشگيمانند هنرپ( بود يحرمت  يباعث ب 

  . ن پدر و پسر شديجاد اختالف بين علت باعث ايهم 
ن اسـالم،    مهم جها  يده بود، در شهرها   يران آن زمان را درنورد    يه سراسر عرض ا   ك يومول

ن يـ ر در اي صـغ يايرده بـود و البتـه آسـ       كش را بارور    ي خو ياسي و س  ي، علم ي عرفان يها  شهياند
 يمتـر ك تعـصب    ير نـواح  يسه بـا سـا    يـ ن خطـه در مقا    يـ را اسالم ا  يثر بود، ز  ؤ او م  يشيآزاداند

ان مذاهب مختلف و حفظ ثبـات  يت تعادل ميان بر رعايومت سلجوق ك ح يد و خط مش   يورز  يم
در ن يـ افـزون بـر ا   . )373 ،2005،  سين لوئ ي و د  152 ،1384،  يانيب(ان مردم بود    ي م يو سازگار 
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ن يـ  و تجربه اردندك ي ميگر دوستانه زندگ يديكنار  كه افراد از اقوام و ملل مختلف در         يشهر قون 
  . ر موالنا مؤثر بوده استك طرز تفيريگ لكد در شيترد يز، بي مسالمت آميستيهمز

رده بود و دوران دانـشگاه      كل  ي و تحص  يآن زمان آلمان زندگ    مهم   يز در شهرها  ينگ ن يلس
د بـود و  يـ  جدي بـورژوواز يهـا  ن جنبشياول   بهييسم قرون وسطاير از فئوداليي مقارن با تغ  يو
ن يـ ه اكـ  و مـسلم اسـت   )13، 1979دل، يـ زا( مشهود بود يخوب به گ، يپزير در شهر ال يين تغ يا

ن يبـرل   بـه ل،  يردن تحص كاره رها   ك مهيپس از ن   ي و .رده است كثر  أنگ را مت  يار لس كز اف يط ن يشرا
ـ     يراستاريار نوشتن، و  ك  رفت و در آنجا به     ن دوران مـصادف بـا   يـ ا.  مـشغول شـد  ي و نقـد ادب

) 25 همـان (ش بود ي توسعة قلمرو خويبراه مدام در حال جنگ   كش دوم بود    يدريومت فر كح
ـ ه ك ،ردك را تجربه يا امهكسلطنت پادشاه خود، يوز همچون مول ي ن يب و ين ترت يو بد  توجـه   يب
ن با بزرگان فرهنگ و ادب آشنا شد؛        يدر برل . بودر جنگ   يدرگش  ين خو ي مردم سرزم  يازهاين  به

 و رنـسانس    يه روشـنگر  كـ بـود    تبار يهودي يلسوف آلمان يف زون،  تر از همه موزس مندلس      مهم
ه هـر دو  كـ زون،  سنگ و منـدل ي لسيارك و هميدوست). 43 همان (ان اروپا وامدار اوست  يهودي

 ي در اروپا  ي روشنگر يها  شهي شدن اند  ي عمل ةشان خود بودند، نمون   كي ن هم ي در ب  تسامحمروج  
  .قرن هجدهم است

 يبخش و   ن سفرها، الهام  يات ا ي و تجرب   انجام داد  يدر طول زندگ   ياريبس يسفرهانگ  يلس
ن يـ ا و    هدوستانه داشت  روابط   ان خود شكي همريغ با   زي ن يو. اش بوده است    ار روشنگرانه ك اف يبرا
 از جملـه    .ابدي گسترش   اود  ي د ةريدا و   ز آشنا شود  يگران ن يد د يار و عقا  كبا اف ه  كسبب شده    امر
ن ي و همچنـ ديـ طول انجام ن سال بهيه چندكن و فرانسه رفت،      در هلند، انگلستا   ي علم يسفر به  

ـ  ين سفر شـهر ل ي از منازل ايكي. ا بروديتاليا   بهيموفق شد سفر   يا ه در آن نمونـه كـ ود وورنـو ب
ان بـود و موجـب شـد        يان و مسلمانان در جر    يهوديان،  يحيز مس يآم   مسالمت يستي از همز  يواقع
 يبخـش او بـرا      ن تجربـه، الهـام    يـ رات ا يند و تـأث   ك تجربه   ينيصورت ع  تساهل را به  ز  ينگ ن يلس

ز يـ سا نيلك از طرفداران ي ويالبته ناخرسند). 167 ،1993، هرش( بوده است    ناتاننگارش درام   
ن اثـر بـه     يا نوشتن   ي برا يتر  ي قو ةزيگرفت، انگ   يش او با پدرش نشأت م     كشمك پر ةه از رابط  ك
  ).200همان ( داد يو 

  سنده ي مضمون تسامح نزد دو نويبررس
ار يبـس  يو. انـد   ار سخن گفته  ي با همگان بس   يز مولو يآم  رفتار مسامحه ة  سان دربار ينو  رهكتذ

بـاره    نياو خود در ا   . ه است ردك ي برخورد م  ييويكتلف مردم به ن    با طبقات مخ   ه و اهل مدارا بود  
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در ). 74 ،1372، هيـ ماف هيـ ف (» از من آزرده شـود يچ دليه نخواهم هك است   ييمرا خو «: ديوگ  يم
 يده و در مثنـو ركـ ه خـود بـدان عمـل     كـ  از اصول اوسـت،      يكي با ملل    يگانگي صلح و    ،واقع
ز او موجـب    يـ رفتـار صـلح آم    ). 142 ،1354،  وزانفرفر(آن فراخوانده است      همگان را به   يمعنو

ت ك شري هوادار او باشند و در مجالس وعظ و سماع و يه افراد از همه قشر و مذهب      كشده بود   
 ي مـدام از سـو  يده نبـود و و ي آن زمان پسند ينيان د يشوايگر پ ين نگرش نزد د   ي البته ا  .نديجو
  . گرفت يها مورد شماتت قرار م آن

خ آن حـق اسـت و خـودش    يه ش ك خانقاه بزرگ بود،     يكهمانند  ا  يام دن  تم يودر نظر مول  
ه اجازه ندهند اخـتالف  كرد ك ياهل خانقاه خود الزام م    ة   بر هم  رو  ني، از ا  ن خانقاه است  يخادم ا 

 و مجوس را    يهودي گرفته تا    يانروان مذاهب مختلف از مسلمان و نصر      ير، پ يدر نام، زبان و تعب    
موالنـا از واردان    «. ل شود ينفرت تبد   ن آنان به  يود معبود واحد، محبت ب    تنازع وادارد و با وج      به

چشم بـرادر بنگرنـد و        گر را به  يديك هستند،   يه از هر قوم و ملت     كخواست    ينان خانقاه م  كو سا 
وب، كـ ن  يـ زر (» نـسازند  يطلب  ادتيا ز ي ييجو  ز تفوق يش را دستاو  كيتفاوت در رنگ و زبان و       

 وحـدت مـستور     يـك ة   بر چهر  ي را جز حجاب   ين اختالفات ظاهر  يا ،او در واقع  ). 287 ،1370
 يـك  از ييهـا  مور نشان دادن جلـوه أ م، در هر زمان يامبران اله ي پ يدر نظر و  . ردك يمحسوب نم 

، اركـ جو(تافـت    ي را برنمـ   ييگونه دو  چي او ه  يانين رو نگرش وح   ياند و از ا    قت واحد بوده  يحق
1386، 21( .  

در عرفـان او آنچـه   «ه كـ ن اسـت  يـ ت اسـت ا   يار حائز اهم  يبس يومولة  باره در ك يا  مسئله
 مـسلمان   يـك  ي بـرا  يو). 18،  1367وب،  كـ  نيـ زر (»ت است معروف است نه خود عرفان      يغا

عت را يز قائـل بـود و شـر   ي تمـا ينداريآن و هدف از د ن و اعمال مربوط بهين ظاهر ديمعتقد، ب 
 ي بـرا  يا لهين شـمع وسـ    يـ دگاه او ا  ياز د . دانست يقت م يحق  ل به يقت و ن  ي طر ي برا يهشمع را 

. ستيت ن ي خود، غا  يمقصد برسد و گم نشود؛ ول        تا انسان بتواند به    داشتن راه است؛   روشن نگه 
شـوند و    ي مـ  يدر حـق فـان    ،  رونـد  يان از عـالم خلـق بـاالتر مـ         كن و سال  يب  حق يها را انسان يز

 هكـ  روسـت  ني دورند، از ا به و اختالف ينان از دوگانگيا. دشو يصفات حق بدل م     صفاتشان به 
ن مفهوم را   يا). 37 ،1384،  يديمش(ند  ي مبرا ييجو زهينند و از ست   يب يها را به رنگ وحدت م      نيآئ

                                                           
ده وجد آم   بهسماع   مجلس   يه از حال و هوا    ك ي مست، در حال   ي ترسا يكبار در حال سماع،      يكه  كنقل است   . 1

ـ   كوهش كـ دان او را ن   يمر. زد ياو تنه م    گاه به   گه ،رد و در آن حال    ك يوبيكپا  بود، شروع به    يردنـد و رنجاندنـد، ول
د؟ يـ نك ي مـ ي شـما بدمـست  ،گفـت او شـراب خـورده اسـت     . گفتند مست است  . ردك يار نه كن  يها را از ا    موالنا آن 

  )142 ،1354،  و فروزانفر182 ،1370، وبك نيزر(
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  : دينما ين ميي تبيخوب  به هيماف هيف در مقاالت يومول
 يار است؟ بعض  يعبه بس ك  ه راه به  ك ينيب ينم.  است يكيها مختلف است، اما مقصد       هاگر را 
ا، از طـرف هنـد و   يـ  را از راه درين و بعضي را از چ  ي را از عجم و بعض     يام و بعض  را راه از ش   

مقصود نظـر    اما چون به. حد است ينت بي و مبامي، اختالف عظ ينكها نظر    پس اگر در راه   . مني
دند، معلـوم   يعبه رس ك   چون به  ...عبه متفق است  ك  ها به  گانه و همه را درون    ي، همه متفقند و     ينك

  .)148 ،1372، هيماف هيف(  بوديكيها بود و مقصودشان  جنگ در راهه آن كشد 
 عبـادت در  ةوي با وجود تفاوت در شـ ،يان الهيادة ت هميگر جهت اثبات حقاني د ي جا در

: ت اسـت يـ  بـاطن عمـل حـائز اهم   هكـ  ياند، در حال ها صورت عمل  نيه ا كند  ك ي اشاره م  ،ها آن
ن يـ پـس ا  . ن صـورت نبـود و عمـل بـود         يـ ا  وزه به ، نماز و ر   يدم تا دور مصطف   آخر، از دور آ   «

رد و آنجـا  كـ  دارو عمـل    ييگـو  يه مـ  كهمچنان  . ي است در آدم   ي معن عمل. صورت عمل باشد  
 از  يا ش جلـوه  ي تـسامح او بـرا     ،در واقـع  . )9همان  ( » است در او   يست، اال معن  يت عمل ن  صور
   بـه  يبنـد ي پا يه نـوع  كـ بود، تعـصب را     ن او   يه مذهب راست  كتبتل و انقطاع بود و عشق       ة  تجرب

شه او  يـ ن اند يـ بـا ا  ). 309 ،1370وب،  كـ  نيـ زر(تافـت    يد، برنمـ  يآ يشمار م    به يتعلقات خود 
ار يـ گر دوست و    يديكن ببرد و مردمان را با       يان و مذاهب را از ب     ي اد انيم يها  ييد جدا يوشك يم
ش يـ م واال يال در اثـر تعـ     يهود و نصار  يش بود و مسلمان و      كيرا او خود دمساز دو صد       يند، ز ك
ن يـ  او از دكه دركـ البته درست است  ). 182 ،1384،  يانيب( است   يكيه مقصد   كافته بودند   يدر

 را نـه  يصدر و وسعت نظر معنـو ة ن سعيه او ا كرد  كد فراموش   ين نبا يكبا مدارا همراه است، ل    
ـ يد(رده بود كسب  ك نيه از راه استغراق در د     ك، بل ي برگرداندن از سنت اسالم    يبا رو  س يوئن ل

 او در  يانـد و نـشان از مـدارا       ينما  يشان م يگراند را نزد د   يوت مول ي محبوب يخوب   چه به   آن). 17
 از اقـوام مختلـف، از مـسلمان    ياريافراد بس«ه در آن كست، ن اوي مراسم تدف دارد، يطول زندگ 
 يه او همـواره بـرا  كـ ردند، چـرا  ك احترام ياو ادا  ت جسته و بهك شري و نصاريهوديگرفته تا   

  ).60 ،1988، مليش (»همگان احترام قائل بود
 »ش از گوتـه اسـت     ي در آلمان پ   ي ادب يماين س يبزرگتر «يك نظر تراو   بهه  كز  يننگ  يلس آثار

ات يـ  ادب يريـ گ  لك در شـ   يديـ لك نقـش    ،تيت مدارا و انـسان    ي با محور  ،)627،  1994،  يكتراو(
آن بـه   ه در   كد  يآ  يان م يم اهل به    از تس  يندرت بحث   ه  امروزه ب «ه  ك يطور  به.  داشته است  يآلمان

                                                           
م يدهـد، تـسل   ي شـرح مـ  هيـ ماف هيـ ف استغراق را در     يمولو. د آن را بگذراند   يد با يه مر ك است   ي از مراحل  استغراق. 1

  !ده استي استعراق رسةمرحل  ه غرق نشود، بهكند كق اگر تالش نيغر! محض
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 و برداشـت    ي مـذهب  يشيـ اند ه مخالف جزم  ك يو). 224 ،1993،  هرش (» نشود يا  نگ اشاره يلس 
ر مـذاهب  يروان سـا يـ موضـوع مـدارا بـا پ     ش بـه  يها  بود، در نوشته   تاب مقدس ك از متن    كخش
 Fragmente »س ناشـنا يـك  از يمقـاالت « با عنوان ي انتقاديا  نوشته1774 در سال .پرداخت يم

eines Ungenannten مـاروس منتـشر   ينام هرمان سـاموئل را    بهي پروفسور هامبورگيك نوشتة
 انتـشار  .ز بودند، ادامه دادي ن يد خود و  يه در واقع، عقا   كن فرد،   يانتشار مقاالت ا     به ي و مدت  ردك
ـ يجـدال  آن روز بـود، او را وارد        يسايـ لك يها ه مخالف با آموزه   ك دين عقا يا  يشيـ شك بـا  ي ادب

ن جدال منع   يه او از ادامه دادن ا     ك ني پس از ا   ).21،  1385،  بهجت (ردكنام گوتسه      به يهامبورگ
د يـ ان عقا يـ ب  بـه و   از آن نداشتند     ياديگران اطالع ز  يه د كشاند  ك يا  منطقه  دان نبرد را به   ي، م شد
تـسامح و    اش بـه  عالقه Die Juden ها يهودي درام  درنخست.  آوردي رو شنامهينماش در يخو

ن نگـرش را در  يـ ش گذاشـت و سـپس ا  ينما  ه را بي و اجتماعي مذهبيها تيمدارا در برابر اقل 
ة شيـ اند  تـر بـه     گسترده يلكش  رد و به  ك، دوباره مطرح     اوست ن آثار يتر ه از مهم  ك ناتان خردمند 

 آلمـان  ينگرروشة  دورين متون ادبيتر  از مهميكين درام يا). 28همان (ت   پرداخ يني د يمدارا
 شـود  يت مطـرح مـ  يده و مليده اتحاد نوع بشر، صرف نظر از عق       يه در آن ا   كشود،   يمحسوب م 

 يانـه و رو يگرا  عمـل يبحث گذار از ي بارز برايا نمونه« هرش ي ادعا به و   )72،  1999روشه،  ك(
 رخ داده   ي روشـنگر  ة دور ةه در فلـسف   كـ  ي تساهل است، گذار   ة دربار يي محتوا يبحث  آوردن به 

  ).224 ،1993، هرش (»ستا
ل يـ  ن ي بـرا  ها  وشش آن كه در   كست، بل يقت ن ي حق كها در تمل    نگ ارزش انسان  ينظر لس  به  

ونـد اسـت و     قت محض تنهـا از آن خدا      ي حق ،ه معتقد است  كشود، چرا     يقت مشخص م  يحق  به
آن دسـت    ننـد بـه  ك يه تـصور مـ  ك يسانك؛ )119همان (د يآن تقرب جو   تواند به     يانسان فقط م  

 او ).181، 1993هـارت،  (آورند  ي دست نم ند و هرگز آن را به   شك ياند، دست از تالش م      دهيزاي
   :ديگو يباره م  نيدر ا

 يايـ شه پو ي هم ةزيقت و در دست چپش تنها غر      ي حق ياگر خداوند در دست راستش تمام     
م يطا بپو ابد راه خ  شه و تا    يه من هم  كفرض    شين پ ي را نگه داشته باشد، با ا       بودن  قتي حق يدر پ 
  ن را بـه يـ  اپـدر : ميگو يافتم و م يدست چپش م   بهيمن با فروتن» !نكانتخاب «د يومن بگ  و به 

  ).20، 1385نقل از بهجت،   به 185تسماگ  (قت ناب تنها از آن توستيرا حقيمن بده، ز
نـد، در درام    ك ي مـ  يقت معرف يحق  به   يابي  دست ين راه برا  يتر  يك را نزد  يه خودشناس كاو  

دا يـ  مختلف نمـود پ يها  صورت  است، اگر چه به      يكي ن در واقع، تنها   يه د كند  ك يد م كيأ ت اننات
دانـد و   يان نمـ يحي را تنهـا از آن مـس  ي رستگار،سايلكن علت، برخالف نظر  يهم  به. رده است ك
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روانـشان را بـه سـمت سـعادت     يقت دارند و لذا پي از حقيا ان جوهرهي اديه تمامكمعتقد است  
ت يحي مـس  ي بـرا  يديـ ان و مـسلمانان را تهد     يـ هودياو  ). 184،  1993،  هرش(شوند   يرهنمون م 

نگ نه تنها يلس). 102همان (نند ك ي مكمك يان روشنگريجر  ها به   ه آن كداند و معتقد است       ينم
 يد را بـرا   يـ ن عقا يـ ه مواجهـه بـا ا     كدهد، بل   ي صدر نشان م   ةگران از خود سع   ي د ةديدر برابر عق  

ست تـوأم بـا احتـرام    يـ با يمن مواجهه يه اكند  ك يد م كيداند و تأ    ي م يشناخت ضرور   دن به يرس
ن يمـان در همـ    يحقـق ا  ه ت كـ  در آخرت، بل   يت است نه رستگار   ي او حائز اهم   يچه برا   آن. باشد
و ) 127همـان  (ابـد  ي يم در برابر امر خداوند و عمل صالح تحقق مـ    ي تسل ةليوس ه به   كاست،  يدن
ه اگـر چـه   كـ  اسـت  يگفتنـ . نهـد  ي را بر آن مي عقالنينداريه او نام د   ك است   يزين همان چ  يا

ن يـ اة  الزميوز همچون مولي ني ويند، ول ك يد م كيأان ت ير اد يروان سا ينگ بر لزوم مدارا با پ     يلس
  .داند يها نم ان برداشتن تفاوتيده خود و از ميدن از عقيشكتسامح را دست 

 ين صـورت ظـاهر  يه دكند نك يد مكيأن مسئله تي بر ا نگ هر دو  ي و لس  يدر واقع، مولو  
د يـ ن از د  يد. ردكد در اعمال و رفتار افراد مشاهده        ير آن را با   يثأ است و ت    واحد قتيحق يك
. ردكـ چـشم هـدف نگـاه      آن به  د بهيست و نبا   واال يهدف به   يابي  دست ي برا يا لهي وس ،ها آن

زعم خـود راه راسـت     هس بكند و هر ا قتيحق  ل بهيدنبال ن  ها به   انسان ةه هم كآنان معتقدند   
ـ    عمـد بـه     س به كچ  يه ه كت است   ين مسئله حائز اهم   يا. افته است ي آن   يسو  را به  راهـه    ي ب
ش است و قضاوت دربارة     ين راه در خور ستا    يه تالش همگان در ا    كروست    نيرود، از ا    ينم

 خـارج   يد و از تـوان آدمـ      يـ آ  ين راه، تنها از عهدة خداونـد برمـ        يا نادرست بودن ا   يدرست  
گران احترام گذاشـت و بـا   يد دي عقا ست بهيبا يمده دارند يه عقكن علت است   ي هم  به. است
  . ردكها مدارا  آن

  »س جهت انگوركمنازعت چهار «ب داستان كيتر   بهينگاه
ت چهـار نفـر     يـ اك آمده اسـت، ح    ي معنو يه در قالب نظم در دفتر دوم مثنو       كن داستان   يا

          . دهد  ينار م يك د يآنها     به ي مرد هكست،  ا  يراني و ا  يعرب، ترك، روم  
مـن عنـب    « :    تـرك   . »خـواهم   يمن عنـب مـ    ! نه« :   عرب   .»    «
           . »ميخر  يل م ياستاف! ديدعوا نكن « :   يروم. »ميخواهم، ازم بخر    ينم

ند و با هم    رس  يتوافق نم   بهفهمند،    يگر را نم  يچون زبان همد             
 ندارنـد و راز     يا  را از دانش بهره   يزنند، ز   ي مشت بر هم م    يها از نادان   آن. نندك يم دعوا  شروع به 

دان آنجـا بـود،     زبـان يك مرد دانايه اگر كد يگو ي در ادامه ميومول. دانند يها را نم    نام يو معنا 
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شـما  . نمكـ  يا را برآورده م شمة همةنار خواستيك دين يت من با اگف يداد و م ي ميها را آشت  آن
سخن شما موجب نزاع و . دانم يها را م  ناميد، چون من معنا   يد و خاموش باش   يمن بسپار   دل به 

   .ز استيك چيقت يه معنا و حقك يدعوا است، اختالف شما در نام و صورت است، در حال
دام نـام  كـ ه هـر  كـ نـد،   مطلـوب واحد يـك لب  خلق طا ةه هم كند  ك يان م يت ب ياكن ح يا

 وب،كـ  نيزر(پردازند  يمشاجره با هم م  به ،ين اختالف ظاهريل ايدل  به و نهند يم آن   بر يگريد
ه كـ  يسكـ تنهـا  د يـ گو يرده و مكان ي بي رمزيلكش  به منظور خود را يوالبته مول ). 290 ،1370

فهمـد،   ي را مـ ، معنـا  ي ظاهر يها  فاوتنظر از ت    صرفش وجود ندارد و     يها برا   ن اختالف زبان  يا
  . )912، 1368وب، ك نيزر ( دهديها را با هم آشت نانساتواند  يم

  ناتان خردمندب داستان كيتر   بهينگاه
 ي زمـان  يعني،  افتد  يم اتفاق م  ي و در اورشل   يبي صل يها  شنامه در زمان جنگ   ين نما يداستان ا 

ـ   ين بزرگ در ا يروان سه د  يه پ ك ت يـ  روا،شنامهيـ  نما.گر بودنـد يديكـ ا ن شهر در حـال جنـگ ب
 يآور   به نـام ناتـان و جنـگ        يهودي يم مسلمان، بازرگان  كن حا يالد صالحن  يه ب ك است   يداستان
توسـط  ان جنـگ   يـ  ناتـان در جر    ةخـانواد . دهـد   يرخ مـ   ه شهسوار پرستشگاه اسـت،    ك يحيمس
. ده اسـت ركـ قبـول   يخوانـدگ  فرزنـد    را بـه يحي دختـر مـس  يـك  و او   انـد  شته شده كان  يحيمس

تا از  ند،  ك يست احضار م  و دانا ار ثروتمند   ي بس هك  ناتان را  ، است ياش خال  ه خزانه كن  يالد صالح
 ديه بگو كخواهد    ياز او م  ند و   ك ي مطرح م  يپرسشن مالقات   يدر ا . ندكافت  ي در ي مال كمك يو
ن يـ  ا ي اصـل  ةه هـست  كـ نـد،   ك يان مـ  يـ  را ب  ل حلقـه  يـ تمث ناتان در پاسخ  . دام است ك يقين حق يد

  :شنامه استينما
 بـه ن پـسرش  يزتـر يعز  ان بهينيشيرسم پ   به حلقه را  يكست  يبا  ي در آخر عمر، م    يپادشاه

را نـزد  صـاحبش  ه كـ  اسـت  ييروي نيداران حلقه يا. نديتخت بنش   بهي، تا پس از وارث بدهد  
وسـت   اندازه د  يك   سه را به   ه پدر سه پسر دارد و هر      ك از آنجا    .ندك يز م يعزخداوند و مردمان    

هـر     بـه  ص نباشند و  يه از اصل قابل تشخ    ك يطور  دهد، به  يمسفارش   مشابه   ةدارد، دو حلق   يم
 ةه حلقـ كـ د نـ نك يدام از پسران ادعا مـ كپس از مرگ پدر هر     . دهد ي حلقه م  يكدام از پسران    ك

. ننـد ك يم مـ كـ درخواسـت ح روند و  ي ميه نزد قاضك نيرد تا ا يگ يار باال م  ك.  نزد اوست  ياصل
ار كـ ن يـ  از امنظور پدرها را متوجه  آن است، يدام حلقه اصلكند كم كه حكن ي ا يجا  به يقاض
 ةل دو حلقـ ين دليهم  ها نبوده و به     از حلقه  يكيخواهان استبداد مطلقه    و  ه ا كد  يگو ي م ند و ك يم
  دام بـه  كه هر   كند  ك يه م يها توص  آن   به ي و ).180 ،1993،  هرش(رده است   كن آن   يگزيگر جا يد
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  حلقـه بـه  يي جـادو يرويـ نه كمان داشته باشد و بداند يار دارد، ايه در اختك يا بودن حلقه اصل  
م در برابـر خداونـد بـه    ي و با عمل صـالح و تـسل   دارد و در گرو اعمال اوست يصاحبش بستگ  
سـال بـه    ها پـس از هـزاران هـزار            آن يه وقت ك آزمون است    يكن  يدر واقع، ا  .  آن بپردازد  ياري
ا از آن   يـ ه آ كـ شـود     يشوند، مـشخص مـ      ي خداوند فراخوانده م   يعني ين قاض يرت  شگاه بزرگ يپ 

  . ا نهياند  رون آمدهيسربلند ب
ر نـد و هـ    ، خواهر و برادر   يحين و پسر مس   ه دختر ناتا  كشود   يان داستان مشخص م   يدر پا 

د شو يد م كيتأته  كن ن يگر بر ا  ي بار د  ،قتيحقمثلث  ن  يشف ا كبا  . نددو فرزندان اسد برادر سلطان    
  . رنديناپذ ييگانه دارند و از هم جداي يخاستگاهگانه  سهان يروان اديه پك

  دو اثر مضمون تسامح در سه يمقا
ن دوران يـ  خود در ايومول.  استيبي صل يها  زمان وقوع هر دو اثر منظوم، مقارن با جنگ        

 ين بـود، البتـه و  ين شام و مـصر وفلـسط  يها در سرزم ن جنگيست و شاهد آثار مخرب ا     يز  يم
 اشـاره رفـت، اوضـاع و    ه قبالًكطور   همانيند، ولك ي مشخص نقل ميداستان را مستقل از زمان 

ن يـ ز با وجود ا   ينگ ن يلس.  بسزا داشته است   يريثأ ت ياحوال آن دوران در طرز نگرش و رفتار و        
را هدفش به   يده، ز ي برگز  اثر خود  ين زمان را برا   يرد، هم ك ي م ي زندگ يالدي هجده م  ةه در سد  ك
 بـوده   يم شـهر  ي اورشل ،نيافزون بر ا  .  بوده است  ها ن جنگ ي از ا  يدن معضالت ناش  يشكر  يتصو 
هـا را فـرا     آنيها دامن تمـام  ن جنگيردند و عواقب اك ي مين در آن زندگيروان هر سه د   يه پ ك

صراحت از    نگ به يلس.  حضور دارند  يان اله ي از اد  يندگينما به   ي، افراد اثردر هر دو    . گرفته بود 
ـ   ي و مـسلمان سـخن مـ       يحي، مس يهوديبرد و از افراد      ين بزرگ نام م   ين سه د  روايپ ـ  دران  ي، ول

وحـدت وجـود      ه قائـل بـه    كـ  يالبته و . ندكان  يه موضوع را در لفافه ب     كدهد    يح م ي ترج يومول
فـه  ي طايا  فـه يهـر طا  «: ديـ گو    يند و مـ   ك يان م ين باره مفصل ب   ينظرش را در ا   ه  يماف هيفاست، در   

ز يـ شان ن يو ا . شان باطلند ي ماراست و ا   يم و وح  يه ما حق  كند  يگو  يها م   نيا. ندك ي م يگر را نف  يد
، هيـ ماف هيـ ف(» ...ننـد ك ي همـدگر مـ    ين هفتاد و دو ملت نفـ      يند و همچن  يگو  ين م يها را همچن   نيا

گونـه    نيـ ان نام نبـرده و ا     ي به عمد از اد    يوه مول كجه گرفت،   يتوان نت   ين، م يبنابرا. )102 ،1372
د كيـ تأ يان الهـ يروان اديد مختلف و نه فقط با پ يها با عقا    انسانة  بر لزوم مدارا با هم    خواسته    يم
  . ندك

گر يديك در ظاهر با     يند، ول سانيك يتيدنبال غا   در واقع به  ن دو اثر    ي ا يها  تي شخص يتمام
 فهمنـد  يگر را نمـ يديكه حرف ك ني اعلت چهار نفر به »داستان انگور«در . ده دارندياختالف عق 
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 ز بـه  يـ  ن ناتـان در  . زنند يپردازند و مشت بر هم م      ي، با هم به نزاع م     دانند  يلمات را نم  ك يمعنو  
ه كـ انـد     ته غافل كن ن ي و از ا   دان  نشان با هم متفاوت   يان مختلف در ظاهر د    يروان اد يه پ ك نيعلت ا  

باعـث   و   اند  جان هم افتاده    به،  ندت واحد ي مقصد و غا   يك ل به   ي ن ي برا يا لهيان وس ين اد ي ا ةهم
  . اند  شدهيبي صليها وقوع جنگ
دانـد و اسـاس همـة     ي مـ يگـران را نـشانة نـادان   يمقاصـد د     افراد بـه     يياعتنا ي ب يمولو
). 310،  1365پور،    نيوز(ند  ك ي م ي معرف ين جهل و نادان   ي را هم  ي جامعه بشر  يها  يشوربخت

گرش در نـام داسـتان   ن نيه البته اكدهد،  يژه مي وييمت و خرد بهاك عناصر ح   ز به ينگ ن يلس
 يوشـش بـرا   كل حلقـه،    يـ  در تمث  يو.  اسـت  يز متجلـ  يـ  ن ناتان خردمنـد   يعنيو قهرمان آن    

روان يـ ه پ كـ نـد   ك يه مـ  يند و توص  ك يقت م يت بر حق  كين مال يگزيقت را جا  يحق   به   يابي دست
ق عمل صـالح    ين خود بردارند و در عوض از طر       ي بودن د  يقيان دست از نزاع بر سر حق      ياد

ه هـر   كورزد    يد م كيته تأ كن ن ي در درام ناتان بر ا     يو). 193،  1993هرش،  (نند  كت  آن را اثبا  
شتر اسـت  يـ م او در برابر خداوند بيافته باشد، تسل ي دست   يشتريمال ب ك   به يچقدر عقل آدم  

  ).160همان (
 خداونـد نـسبت داده      ةخواسـت و اراد     بـه هـا     ن انسان ي موجود ب  يها  در هر دو اثر تفاوت    

 ييهـا   افراد زبان»داستان انگور«در .  خارج استيها از قدرت آدم      آن ردنكرطرف  ه ب كشود،    يم
ه هـم تفـاوت     كـ  اسـت    ين در حـال   ي متفاوت دارند و ا    ياني اد مكيح ناتانمتفاوت و در داستان     

 بـا   ديـ با ن مردم ي، بنابرا  ندارد يان خواست خداست و انسان در آن نقش       يها و هم تفاوت اد      زبان
  . نندكهم با مدارا رفتار 

  معـرفتش محـدود بـه     «ه  كـ ند  يب  ي م يسكدر دستان    تنها را   التكمشن  يد حل ا  يلك يومول
 ةزبـان همـ  ، )457، 1382وب، كـ ن يزر (»شناسد ي آن ميقت ذات را در ورا يست و حق  يها ن   نام
نظـر     بـه  . اسـت  يكـي ه منظورشـان    كـ ح دهد   ي توض انآن  بهد  ـتوان  ي م د و ـفهم يمراد را   ـن اف ـيا

، )458همـان  (بـرد   ين ميها را از ب ه تفرقهكاست، ) ص(امبر ين شخص پينظور از اوب م ك نيزر
ش يانتها  يه علم ب  ك خداوند است،    يوه منظور مول  كرد  ك يريگ  جهيز نت يگونه ن   نيتوان ا   ي م اگرچه

 خواسـت   ، در واقـع   ينيد د يه اختالف در عقا   كد  نك يان م يب زينگ ن يلس. ز احاطه دارد  يبر همه چ  
عنـوان    ه بـه كـ سـت   و تنهـا او ارتر اسـت  كـ ويك ن يسكـ ه چـه    ك تا مشخص شود     خداوند بوده، 

   .ندكم كها ح د انسانيعقابارة تواند در ي مين قاضيبزرگتر
رده اسـت   كفا  ي اروپا ا  ي در روشنگر  يريار چشمگ يه درام ناتان نقش بس    كالبته مسلم است    

قـش  ه ن كـ نگ بـود    يم لـس  يا بزرگ گوتهولد افر   يه روشنگر كسا نبود، بل  يلكدر اروپا   «و در واقع    
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فـرض    شيپة  مثاب  ان را به  يان اد ي صلح م  ياي رؤ يا  افتهي نحو سازمان  ه به   كرد  كفا  يم را ا  كيناتان ح 
ن رابطـه در خـور      يـ چه در ا     آن يول). 217 ،2005،  ونگك (» نشان داد  يلكطور    ت به يصلح بشر 

نـد،  ك يد مـ  كيـ أگر ت يديك با   يان اله يروان اد ي پ ينگ بر لزوم مدارا   يه لس كن است   يتوجه است، ا  
 يه وكـ  است ين در حالي ا.ت استيل بشرك، خواهان مدارا با ترفرا ي با نظريوه مول ك حال آن 

 يـك ن تارن دورايزمـ  ه مغـرب ك است ين مقارن با زمانيسته و ايز ينگ ميپانصد سال قبل از لس   
ـ   رد و بـه   كـ  ي م يخود را سپر   ختلـف   م يهـا   نين، آتـش جنـگ را در سـرزم        يـ  دفـاع از د    ةبهان

وفور مـشاهده       به يمولوار  كتوان در آثار و اف      ي را م  يد روشنگر ين حال عقا  يبا ا . افروخت  يم  بر
  تـوان بـه     ين مـ  يرده است و بنابرا   كد  كيأشان ت يگرانديرر بر لزوم مدارا با د     كه م كم  ينيب  يرد و م  ك

  . است در جهان يشگامان روشنگري از پيكيه او كرد كحق ادعا 

   جهينت
ه هر دو بر لزوم تسامح و مـدارا بـا           كدهد    يسنده نشان م  ين دو نو  يد ا يار و عقا  ك اف ةسيمقا

 يها زنـدگ  آن. دگاه بپردازندين د يج ا يترو وشند در آثار خود به      ك يدارند و م  د  كيأشان ت يگرانديد
 مردمـان متعـصب   ي در روشـنگر يانـد و سـع   ردهكـ سان را دنبـال  يكـ  ياند، هدف   داشته يمشابه
ـ  يجاد تما ياند با ا    دهيوشك رو،  نياز ا اند؛    هش داشت يعصر خو   هم قـت و بـاطن آن   ين ظـاهر حق   يز ب

 آن، در     وصـول بـه    يه برا كسانند،  يك يدنبال مقصد   مختلف همه به  ان  يروان اد يه پ كنشان دهند   
داسـتان  «توان از جمله در       يد واال را م   ين عقا يبازتاب ا . دارند  ي گام برم  يظاهر متفاوت   به   يها  راه

ه مضمون تـسامح    كدهد    ين دو اثر با هم نشان م      يسه ا يمقا. ردك مشاهده   خردمند اتانن و   »انگور
 يالت ناشـ  كدن عواقب و مش   يشكر  يتصو   در به  يسعن آثار   يا. ه است يهم شب   ار به يها بس  در آن 

  بـه . ننـد ك ي مـ ين موارد معرفي از ايها و عدم تسامح دارند و از جمله، جنگ را ناش يفهم جكاز  
هـا   ت آني حقانةتواند دربار يه مكان خواست خداوند بوده و هم اوست  ين اد يفاوت ب نظر آنان ت  

م يت است، تسل  يچه حائز اهم    ان آن ين م يدر ا . نديآ  يار برنم كن  يها از عهده ا     ند و انسان  ك يداور
ج يتـرو موالنا به دنبال   نگ و هم    يدر واقع، هم لس   . باشد  يدر برابر خداوند و انجام عمل صالح م       

ـ     ي باعث ا  گونه  نيشانند، تا ا  يگراند فهم د  يو تالش برا    و تساهل  محتسا ن اقـوام و    يجـاد صـلح ب
  .  فراهم آورندي صلح جهانينه را براي و زمدنشو ان ياد
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