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  چكيده
رار گرفته است، تأثير نظام شناس ق ترين مباحثي كه از ديرباز مورد توجه انديشمندان زبان از مهم

هاي  اهميت اين رابطه در نگرش. ها و رابطة ذهن و قراردادهاي زباني است انديشگاني بر جامعة نشانه
        ِ هاي اصلي   واره يابد و در نهايت، پژوهشگران با بررسي و تحليل تطبيقي طرح تطبيقي جلوة بيشتري مي

. اند هاي زباني آنان دست يافته دودي مشترك نشانهح ذهن چند متفكر و هنرمند، به استفادة همسو و تا
موالنا و نيچه متفكراني هستند كه نخست، نظام انديشگاني خويش را با زبان شعر و سپس با جامعة 

كه در شناخت خود از هستي، انسان، حقيقت، اخالق و  اند و ديگر اين بيان داشته ها نمادها و سمبل
ها و  شده، هر دو از جامعة نشانه ؛ بنابراين با توجه به مفاهيم يادزندگي با يكديگر اشتراكاتي دارند
  .باشند مند مي رمزگان خويشاوند و همسو بهره

هاي حركت  اليه شناختي و بن هاي معرفت مايه اين جستار درصدد آن است تا ميزان زيست
ان، مورد بررسي قرار هاي تمثيلي آن استعاليي انساني را در نگرش موالنا و نيچه، با توجه به روايت

در حوزة انديشة » كودك«و » شير«، »شتر«دهد؛ بنابراين در اين راستا، به بررسي سه نماد برجستة 
                                                                         عنوان مراحل تكو ن، صيرورت و تعالي انساني پرداخته و اين نتيجه حاصل شده است  نيچه و موالنا، به

شده در توصيف مراحل سلوك و  هاي ذكر شناسي مشترك هر دو، منتج به كاربرد نشانه كه هستي
 .ها منتج خواهد شد شناسي، به چينش متفاوت اين نشانه تعالي انساني است؛ اما تمايز آنان در مقصد

  
  . نماد، تمثيل، شتر، شير، كودك، مولوي، نيچه: واژگان كليدي
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  مقدمه . 1
دال و يك  كه معناي اولية خود يا رابطة مستقيم يك شناسي، واژه، زماني در دانش نشانه

در اين . مدلول را از دست بدهد و معني يا داللتي ثانويه بيابد، وارد حوزة نشانه شده است
اساس  ها برها از اولويت خارج شده و اصل، در تحليل نشانهمرحله، كاركرد مستقيم نظام دال

 هاي شدگي در ساختار كلمه به نشانه، در تمامي عرصه اين تبديل. كاركرد هنري آن است
البته متفكراني چون گادامر، معتقدند كه . شودويژه حوزة كاربردي زبان مشاهده مي علوم، به

است كه اهميت آن، تنها به واسطة كاركرد ارجاعي آن است و   اي كلمه در ذات خود نشانه
گذاري  دگرديسي كلمه به نشانه، در اساس علم تجربي نهفته است كه كمال مطلوب آن، نام

شدگي كلمه و تبديل آن به  اين محو). 223: 1384پالمر، . ك. ر(ابهام است  يم بيدقيق و مفاه
اي براي انتقال تفكر، مستلزم جدايي زبان از وجود چيزي است كه با آن عنوان وسيله نشانه به
شدن مختص گروه خاص اسمي  شود؛ از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه نشانهتفكر مي

ترين ابعاد تحليل  شوند و مهمطالحات به نشانه تبديل مينيست و بيشتر كلمات و اص
                  ِ       اي به مرحلة نخستين  رابطة ها است؛ يعني بازگرداندن هر نشانههرمنوتيكي آثار، تأويل نشانه

ها يافتن وجه تسميه يا وجه انشقاقي مستقيم دال و مدلول؛ به بيان ديگر، رمزگشايي از نشانه
                  در مرحلة بعد  نظام . شودآن به نقطة آغازين نزديك ميها است و با تأويل حقيقي نشانه

اگر ساختار حاكم بر كلمه، مناسبت مستقيم بين . شود تأويلي، كلمه به حوزة نماد نزديك مي
. باشد ترين ويژگي نماد، قدرت تداعي و مناسبات آن با عالم تخيل مي دال و مدلول باشد، مهم

است كه در آثار عرفاني و فرهنگ  1مثال، همان نماد البته بايد متذكر شد كه منظور از رمز و
مكتوب اسالمي معادالت گوناگوني براي آن برگزيده شده است كه در حقيقت حاوي يك 

كه از مرحلة نشانه يا حداكثر  الفاظ تا زماني. باشد                            ً         مفهوم مشترك و يك تلقي نسبتا  همسان مي
فشان همساني دارند، اما به هر ميزان كه از هايي هستند كه با مظرو اند، ظرف كلمه فراتر نرفته

شود و به مرحلة نمادين  هايشان كمتر مي اين جايگاه فراتر روند، نسبت آنان در برابر مدلول
شود، مدلول آن نشانه تبديل به دالي  اي تبديل به نماد مي شوند؛ زيرا وقتي نشانه نزديك مي
اين شيوه  .دكن ها را به ذهن متبادر مي ا آنكند ي شود كه بر چيزهايي ديگر داللت مي جديد مي

گيري از رابطة صورت و زبان در ادبيات عرفاني و در زبان  ها و بهره از استخدام نظام دال

 
1
 sy mbol 



  1393، پاييز و زمستان )4پياپي ( 2، شمارة 2هاي ادبيات تطبيقي                                     دورة  نامة پژوهش دوفصل

 

245 

در اين رويكردهاي نوشتاري، . شود وضوح مشاهده مي فيلسوفان اشراقي يا اگزيستانس، به
كه اين عنصر در يك  ه واسطة آنشود، ب اي به صورت سمبل يا نماد عرضه مي كه واژه زماني

يابد كه  گيرد، به ظرفيت وسيعي از تأويل دست مي اي از روابط با يك كل قرار مي نظام شبكه
در نگرش عرفاني و رويكرد اشراقي و شهودي، انسان پويشگر . دهد كاركرد آن را افزايش مي

خواهد با نماد و د، ميطلب يا به تعبيري عارف كه در وراي سطح ظاهر اشيا، جهاني پنهان مي
                اي از تجلي ات حق از آنجا كه همة هستي جلوه. رمز، پرده از روي حقايق اليتناهي بردارد

اي از  توان به شاكله با اين مقدمه مي. تعالي است، از ديد عارف، جهان سراسر نوعي نماد است
دي يا مندي فيلسوفاني شهو رويكرد عارفان در ساخت زبان نمادين و همچنين بهره

اگزيستانس از اين رويكرد زباني دست يافت و كاركرد مشترك اين زبان را در انتقال انديشة 
  .تر از زبان رمز و تمثيل دريافت آنان با توجه به درك دقيق

از سويي، اين پژوهش با اذعان به تباعد مقصد بين تفكرات عرفاني مولوي با خاستگاه 
شدگي  مگون آنان در رسيدن به مقام تحول و ديگرگونآمالي نيچه و با اقرار به نتايج ناه

معنوي، با توجه به همساني روش حركت آن دو در چگونگي پيمايش مسير تحول و رهايي 
انسان، به مشتركاتي دربارة چگونگي نگرش و خوانش مفاهيم استعاليي در حوزة انديشة 

برداري نيچه از آراي متفكران  تواند يا حاصل گرته اين مشتركات كه مي. آنان دست يافته است
شناسي  ها قلمداد شود، جامعة نشانه و يا نوعي وحدت در نظام فكري انسان 2شرق باشد

حدودي اشراقي آنان  هاي انتزاعي و تا مشتركي را در راستاي بيان تفكرات و ارائة انديشه
اصل مشترك اين  با توجه به. انجامد هاي مشترك و گاه متضاد هم مي ايجاد كرده كه به تمثيل

ها و باورها و  شكستن سنت دو متفكر در اصالت تحول انسان و عبور از ايستايي با درهم
شناختي وي، هر دو در ارائة اين موضوع به سه  هاي غلط حاكم بر اخالق انساني و جهان نظام

ر شود و ه در اين پژوهش تعبير ميكودك  وشتر، شير گانة  شوند كه به سه تمثيل متوسل مي
. گيرند دو در فرايند تكامل انساني از اين سه سمبل، در جهت تشريح انسان استعاليي بهره مي

توان ادعا كرد كه پژوهش حاضر با روش تطبيقي با رويكرد آمريكايي درصدد  پس مي
  : هاي زير است پاسخگويي به پرسش

مل و مراحل تعالي گانة شتر، شير و كودك، در فرايند تكا هاي سه چه نسبتي ميان تمثيل. 1
 

2
نگرش اولين پژوهش.   نيچه، به مقدمه ها در تاثير  اء  ني بر آر ان ايرا اب اراده هاي عرف كت وشيار بر  محمد باقر ه به قدرت ب ي  دد از ميي معطوف  كتاب   هوشيار در مقدمه.. گر طي كه به مختصر   به قدرت اراده«                     ِ     ِ ي مبسو وي موالناست» ي معطوف  حكيم الهي است و مرشد حقيقي  اص  تعبير،  ه معناي خ نيچه ب كه  مطالعاتي )26 - 25: 1387نيچه، ( .                                                                                            نوشته است، بر اين باور است  سير  به  فته از باور و يقين وي  شيار برگر نگاه هو نه. نيچه است اين  شتوا شكل هوشيار در خصوص پ سير مطالعاتي در  انديشگاني نيچه مي ي علمي و  نظام  ري  داري كه همان« گويد  گي ابع جان حتي من شته و  بع عرفاني ما را در دست دا قي بويژه منا ابع شر نيچه من كه  اني كه براي گوش اروپاييان غريب اس براي من قطع است  نحوي ادبي و فور به  ان كرده استها را  بي اله. ت  س شنيدم رس نرسيده ا ه دست من  هنوز ب پنجاه صفحه كه  لغ بر  است با تناسخ، نوشته  تكامل نه  تكامل، درست متوجه باشيد  اب اشعار مولوي در باب  2: 1387نيچه، . (تاي در ب به عرفان اسالمي را گوشزد مي )6 نيچه  ردگي  ات سرسپ به كر  ان انديشهنمايد و در مواردي به صورت مخ         ّ                                           وي  وي و نيچه  تصر مي حكيم واقعي[ هاي مول ان(در باب  ات و تطبيق)] 25:هم سب ائه مي تنا پيش هايي ار حتي اين  رض مهم را  دهد و  ف

خويش قرار مي مايه بن سير مطالعاتي  نظري در ترسيم  به عرفان اسالمي ي ي  نيچه  هراه اتصال  ان شا ه عنو س و در نتايج آن، از گوبينو ب العهنا«: وي در اين خصوص مي گويد. اد كرده استدهد؛ و بر اسا است، به مط رفاي ما در دست  فكري نيچه با ع سياري كه از هم فته نماند كه با قراين ب بوده گ اساتي كرده و معاصر با نيچه  قتب ان ا ات آلمان را با ترجمه ي آثار ادبي كساني كه از اير غني ساخته اند و ادبي م اند ي آثار عرفا و بزرگان ما  داخت نه. نيز پر ان ترا آلماني تحت عنو به زبان  ات وي  زلي شتت با غ لند بودن  قبي رجمه از اين  اي ميرزا شفيع و همچنين ت رت و آثار پالتن شاعر آلماني ه انه 1865باشد كه در سال  كتاب گوبينو مي ،آثار ني اي سرآمد همه. هاي روك سياي مي حكمت و مذاهب در آ وان  ت دو گو تحت عن چنينآثار كن رد بسياري دارد و شايد در الهام  ست و اين اشاره خود ب شته ا دا ثير بسزايي  ني در نيچه تا محققين آلما شهادت  شهادت تاريخ و  وده است بينو به  ان( ».گفت زردشت بي اثر نب نحله مي )6 :هم هم اين  به داريوش آشوري اشاره نمود از ديگر متفكرين م ان  ينكه هموار. تو ليل ه ميآشوري عالوه بر ا نه در تح نيچه بر گزيند و بي كوشيده است، سازو كاري ميا اني  ردازد، در تحليل هاي عرف اصل تحقيق بپ به  نه  رضا زاره غ اي خود به گ هايي در وجود  ه

حكمي و عرفاني در انديشه اشاره دارد عناصر  آن  ران و فرهنگ و عرفان  شنايي وي با اي به آ وان ي  آشوري در مقاله. ي نيچه، با توجه  خويش تحت عن بتدا در » نيچه و ايران«معروف و بنيادي  شنامهكه ا ا دان نيك ي ايرا  (Encyclopedi a Ir anica) اني با كسوت تصو ف چون حافظ و سعدي مي راني و شاعر رهنگ اي نيچه با ف ه بررسي روابط  اپ رسيد، ب وي، آشوري د. پردازد                                                                                           به چ شخور مستقيم معن سته از آب برخا سير خود از آراء عرفاي اسالمي، از گزارهمضاف بر اين روابط  نيچه بهره مي ي نشانه ها و جامعه ر برخي تفا سي  فتمان مضم شنا به وجود اين گ ان باور ضمني خويش  يتا، بي ان و تصوف اسالمي و نها نيچه در تشريح عرف فتمان  استخدام گ به نوعي، سعي در  كه  استجويد  شته  وي در مقاله. ر دا آن با آري« ي  به عنوان نمونه  اخت عقل و رابطة  ان غير مستقيم بهره جسته است از همين شيوه) 199 - 196: 1389داريوش آشوري، (» گويي موالنا گويي و نه شن نيز در مقاله. ي بي ان  حامد فوالدوند  عنو نيچه« اي با  راني مĤبي  اصل مي» مالحظاتي در خصوص اي ربن، پايه به تبيين اين  بنابر تفكيك ك كه  ان پردازد  ان انديشه مĤبي، آزادگي و نگرش كشف و شهودي است و مي ي اير ان تو نيچه را اير ربي، گوته، هامان و  كهارت، ابن ع در . مĤب تلقي كرد ورزاني چون ا

ان«نتيجه، بايد توجه داشت كه  نوع جهان» مĤبي اير نگر يك  لكه بيا نحوه نگرشي ملي و قومي نيست، ب وده است بيني و  ان هستند و پا از عرصهخردمن. ي زيستن ب راتر مي داني كه اهل معنويت و عرف دارند و ايران ي منطق و جدل ف د شده مي. آيند مĤب به حساب مي گذارند، طبيعت، روح و وجودي همانند  به مفاهيم يا لحاظ لغوي  پس باتوجه  نيچه هم از  كه  اني و اسالمي نوشته(توان گفت  به فرهنگ اير گوناگوني  اي او ارجاعات  ان) دارند ه لحاظ جه ست(بيني  و هم از  ام و كشف و شهود ا ل معنويت، اله ان) او اه الدوند، . (مĤب است اير انديشه با توجه به اين نگرش) 109 -108: 1387فو ستقالل  گرفتن اين ارتباط بينامتني، فرض اين تحقيق، بر مبناي ا ول اين ادعا، ها و در نظر  هر يك بنا نهاده شده است و با قب ان ي  به جه آن بر جامعه در چهارچوب روش تحليل، از تكنيك بينامتني آمريكايي و با توجه  فكر و تاثير  ان بهره هاي مشترك دو مت د ي تمثيلي آن .گيري خواهد ش  
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  روح و جان انسان، بين جامعة انديشگاني موالنا و نيچه واقع است؟ 
هايي اين نمادها   در چه مواردي اين دو متفكر با يكديگر همسو بوده و در چه الگوواره. 2

  كنند؟  در جهت مخالف هم حركت مي
گونه بيان نمود  هاي اين پژوهش را اين توان فرضيه شده، مي هاي ذكر با توجه به پرسش

  : كه
موالنا و نيچه در جهت تبيين مراحل تعالي و تكامل بشر و همچنين به تصوير كشيدن . 1

 كودكو  شتر، شيرگانة  هاي سه صورت مشتركي از نشانه اصل صيرورت وجودي انساني به
  .اند در ساختار زباني خويش بهره گرفته

هاي حركتي و  واره ي از اصول و طرحا مولوي و نيچه، عالوه بر همسويي در مجموعه. 2
گيرند كه اين تفاوت در  سلوكي، در نهايت، دو هدف و مقصد را براي انسان در نظر مي

  . شود ها و تفاوت در كاركرد آنان منجر مي                   ً                      شناخت هدف، مستقيما  بر رابطة دو سوي نشانه
  

  پيشينة تحقيق . 2
فرهنگي  گوي ميان و كت در مسير گفتهاي چندجانبه ميان متفكران شرق و غرب و حر بررسي

تحقيق و بررسي . اي را به خود اختصاص داده است هاي معاصر جايگاه ويژه در بين پژوهش
، گفتمان ميان خيام و ديگر فالسفة 3)2013(گفتمان ميان حافظ و گوته نوشتة محمود فلكي 

ي ديناني به كوشش اي است با غالمحسين ابراهيم كه مصاحبه» گفتار حكيم«غرب به نقل از 
عرفان و با استناد به كتاب  5و نيز گفتمان ميان مولوي و هايدگر 4)1390(زاده  محمد جعفر

هايي از رابطة  از اميد همداني و آثاري از اين دست كه هريك فقط به بيان جنبه) 1389(تفكر 
دربارة . اند هفرهنگ دو كشور و يا دو حوزة جغرافيايي متفاوت از نظر مكاني و زماني پرداخت

اي در دهة                                      ٌ     هاي ميان مولوي و نيچه، تحقيقات نسبتا  تازه خويشاوندي تفكر و همسويي نگرش
، )1370( مولوي، نيچه و اقبالتوان به كتاب  ها مي گذشته صورت پذيرفته است كه در ميان آن

از مولوي ن در اين خصوص، كتابي ديگر با عنوا. الدين اشاره كرد اثر عبدالحكيم، اكرام و نعيم
حامد فوالدوند نيز در سلسلة . حسن اخالق نيز تأليف شده است سيد توسط) 1386( تا نيچه
 در شناخت نيچههاي خود با محوريت نيچه و عرفان اسالمي، كتابي تحت عنوان  پژوهش

 
3

ي: رك.     حافظ و گوته، محمود فلك
4

ه: رك.   ناني، به كوشش محمد جعفر زاد المحسين ابراهيمي دي   گفتار حكيم، مصاحبه با غ
5

ي: رك .  همدان   عرفان و تفكر، اميد 



  1393، پاييز و زمستان )4پياپي ( 2، شمارة 2هاي ادبيات تطبيقي                                     دورة  نامة پژوهش دوفصل

 

247 

ها پرداخته شده است؛  هاي گوناگوني از آن به اين همسويي تدوين نموده است كه در بخش
خويشاوندي «كه مقاالت پژوهشگراني چون غالمحسين ابراهيمي ديناني در  مضاف بر اين

در اين راستا محمد بقايي ماكان نيز در خصوص  6.در آن مندرج است» نيچه و سهروردي
هاي مولوي و نيچه آثار زيادي از  تطبيق عنصر ابرمرد و انسان كامل مولوي و ديگر همسويي

هاي  هاي گوناگون و مقاالت در اختيار رسانه مصاحبهخود به جاي گذاشته است كه در قالب 
  . متعدد قرار دارد

گفته، در تحليل بنيادهاي مشترك و تأثير آن بر  وجه تمايز پژوهش حاضر با تحقيقات پيش
  .باشد سازة زباني مولوي و نيچه مي

  
  مباحث نظري . 3
  رمز، نماد، تمثيل. 3- 1

مومي و كلي، بر هر چيزي كه به چيز ديگر داللت است كه در كاربرد ع اي  نماد يا رمز كلمه
شود كه در اين صورت، همة كلمات حوزة زبان، نمادند؛ اما در اين بحث،  كند، گفته مي

اصطالح نماد فقط به كلمه يا عبارتي كه بر چيزي يا رويدادي كه خود بر چيز ديگري داللت 
» نماد«در زبان فارسي . شود فته ميگر طيفي از معاني فراتر از خود است، گ كند يا تداعي مي

سمبل در يوناني . نماد، برگردان فارسي واژة فرنگي سمبل است. به معني نمود، نمودن است
sumbolon  به معناي عالمت هوي ت و شناسايي است                                 )35/ 1: 1385شواليه، . ك. ر .( 

              كـه در علـم                                                     به معناي مثل و شبيه آوردن اسـت و عـالوه بـر آن     »    مثل «                  تمثيل نيز از ريشة 
                        گويي و روايت اسـت كـه                 اي از داستان                       اي از تشبيه است، شيوه                   اي از بيان و گونه           بالغت شاخه

                           ايـن معنـا از تمثيـل را      .         پوشـاند                          اي از ساختار داستاني مي                            اي غير داستاني را با لفافه          درونمايه
            بـه معنـي                         اين واژه در ريشة خود  .                    در ادبيات غرب دانست  Allegory                    توان معادل با مفهوم     مي

                                    اگر داستاني به اين شـيوه از بيـان   . (Vide. Knowles, 1993: 11)                      طور ديگر سخن گفتن است
                        هـاي تمثيلـي در ايـن                 ارزش داللـت   .        داننـد                               عنوان داستان و قصة تمثيلي مي                     ارائه شود، آن را به

           كنـد كـه             آميزي مي                                                               است كه محتواي مورد ادعاي خود را با شگردي زيباشناختي، طوري رنگ
   ).   84  :     1366                 شـفيعي كـدكني،     .     نـك  (                                           تواند حقانيت يا بطالن قضيه را متوجـه شـود            نده نمي   شنو

 
6

اب .   ي عالوه بر آن منبع، در كت دقيقتر ذكر شود(  تأليف چه كسي؟ پرتو خرداين پژوهش دينان يد اطالعات ارجاعات  طفا درخواست بفرماي حث قرار گرفته است 288-276صص ) ل   .نيز مورد ب
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                               يكـي بعـد نزديـك كـه سـطح        :                   بعدي بودن آن اسـت                    ها اهميت دارد، دو                    اي كه دربارة تمثيل      نكته
                               هـاي عميـق معنـايي در زيـر                                            دهد و ديگري بعد دور كه سطح ذهني و اليه                   روايي را تشكيل مي
                                             هاي لفظي، عينـي و ضـمني بـه ذهـن مخاطـب                            گيرد كه به ياري داللت    مي    بر                 سطح روايت را در

                                         هاي اصلي است كه محتـوا و صـورت را بـه                  يكي از ويژگي       تقارن    ها،           در تمثيل  .    شود          منتقل مي
    .    زند             هم پيوند مي

                             ها و نمادها معتقدند كه تمثيل                                                       گفتني است برخي چون گوته و كولريج در بيان تفاوت تمثيل
   ).        تصـوير  (                         و نماد فقط يك موضـوع را    )                    يك تصوير و يك مفهوم (    كند          مطرح مي            دو موضوع را 

         مانـد و                             كـه نمـاد نامشـخص مـي          حالي                                                 اين بدان معني است كه تمثيل، مرجع مشخصي دارد؛ در
                                          معنـي اسـت و درسـت بـه همـين دليـل،                    نهايت، پـر                                  حال از حيث داللت، بسيار و حتي بي     عين    در

                               با اين تذكر، دربـارة ارتبـاط      ).    442  :     1387        آبرامز،   .   نك (    تند                                 نمادها فرم برتري از بيان ادبي هس
                                                                                          تمثيل و نماد بايد اضافه كرد كه تمثيل، حكايت يا داستان كوتاه و بلندي است كه فكر يا پيـامي  

                           صراحت ذكر شود، آن را مثـل                                     ٌ                كند؛ حال اگر اين فكر يا پيام كامالٌ آشكار باشد و به          را بيان مي
                                                                   فكر يا پيام، پنهان باشد و كشف آن احتياج به فعاليت انديشه، تخيـل و              گويند و اگر              يا تمثيل مي

                                  وجود و پيدايي رمز بستگي بـه روان    .      گويند  »           تمثيل رمزي «                               تفسير داستان داشته باشد، آن را 
        كـه در                 شده است؛ چنان            هاي فراموش                                           ويژه بخشي از ناخودآگاه روان كــه مكان تجربه          دارد، به

               خالف تمثيـل در            شود و بر                                ضمن تجارب نفساني شكفته و ظاهر مي        خود در    به                رؤيا، رمز، خود
     ).    235  :     1386              پورنامداريان،   .   نك (                                         پديد آمدن آن هيچ تصنع و تكلفي وجود ندارد 

   از   .                                ها اين نكته را اضافه كرد كه الف                   اي نمادها و تمثيل         هاي اليه                          همچنين بايد دربارة تفاوت
                                               درون هستند و اجزا و عناصر زيـادي را بـه هـم                                            آنجا كه نمادها حاوي رويكردي از برون به

             ها يك معنـي            كه تمثيل                                                      دهند، حاوي حوزة معنايي وسيع و متنوعي هستند؛ در صورتي          پيوند مي
                                                    نماد با ناخودآگاه، درون و ضمير انساني سروكار دارد و   .        كشند؛ ب                        و مفهوم را به تصوير مي

                                        بردارندة جنبة فردي انسـاني هسـتند؛ در       در       نمادها   .                                  ها با حوزة آگاهي و خرد و اراده؛ ج       تمثيل
                        هايي از معنا را در يـك              نمادها اليه  .                                    ها بيشتر حاوي صبغة اجتماعي هستند؛ د          كه تمثيل       صورتي

                                       ها دو معنا را در كنـار هـم و در يـك              كه تمثيل                                        خط سير عمودي نشان خواهند داد، در صورتي
     ).   67-  66  :     1381       امامي،   .   نك (                             خط سير افقي نمايش خواهند داد 

                                                                                       اكنون با توجه به اين مقدمه و تلقي و تبيين مفاهيم تمثيل و نماد در نظرگاه ايـن پـژوهش،   
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                                                                                        بايد به اين اصل اشاره كرد كه تمثيالت مولوي و نيچه، حاوي مفردات نمـادين بـوده و بنيـان    
  .                                        در حوزة زباني دو انديشمند بنا شده اسـت       كودك  و      شير  ،    شتر     گانة                 اساس تمثيالت سه        كار بر

                يـك از مـوارد                                                                                نابراين، در ابتدا به بررسي موردي حوزة معنـايي مـورد نظـر مولـوي در هـر      ب
  ،        مثنـوي           گانـه در                            يك از اين نمادهـاي سـه                                         پردازيم و پس از عبور از تحليل مفرد هر        شده مي     ياد

       گانـه          هاي سه                                                      به تحليل تطبيقي روابط آن با كاربرد نيچه از اين تمثيل           فيه مافيه  و            ديوان شمس
    . 7      پرداخت        خواهيم
  

  بحث و بررسي . 4
  گانه در نگرش موالنا سه بررسي نمادهاي.  4- 1

   نماد شتر. الف
در آثار موالنا، شتر نمادي است براي بيان موضوعات و حقايق گوناگوني كه شرح آن در 

  : شود بندي مي موارد زير دسته
حكايت همراهي  موالنا نماد شتر را اغلب براي مؤمن و عارف به كار برده است؛ در. 1

انديشي مؤمن و عارف را  موالنا عاقبت. شود شتر با قاطر، اين نگرش نمادين موالنا ديده مي
نگرد، نه از زمين و مؤمن داراي  نيز به شتر مانند كرده است؛ عارف، جهان را از آسمان مي

   :بيند ها را مي هاي طبيعت، آن چشمان تيزبين باطني است كه قبل از غلطيدن در چاه
                                        اي شـــتر كـــه تـــو مثـــال مـــؤمني

 

ــي   ــي زن ــم بين ــي در رو و ك ــم فت                                         ك
 

  ) 3389 ب / 4د: 1376مولوي، (
داند  ، موالنا شتر را نماد اصحاب كشف و شهود ميمثنويدر حكايتي ديگر از دفتر ششم 

  ). 2481 ب : همان. ك. ر(
  : مكرر آمده است آثار مولويتشبيه عاشق به شتر نيز در . 2

ـارم           كه مناره                     سراين مناره عشق است                 شترست مرد عاشق،                                   هاست فاني و ابدي است اين من
 

  ). 2681-2680 اب/ 6 د: 1376و همو،  576: ك همان. ؛ نيز ر1625: 1362مولوي، (
، عقل اوليايي مانند صالح مثنويشتر نماد تن اوليا و عقل بشري ذكر شده است؛ در . 3

  :سمشان به شتر تشبيه شده استبه شتربان و ج) ص(مرتبت  پيامبر و حضرت ختمي

 
7

سه.   نه،  در اين پژوهش، براي بررسي ابعاد متفاوت نمادهاي  اب گا القه اثر علي تاج ها در انديشة موالنا فرهنگ نمادها و نشانهاز كت ست كه ع نام برده شده ا اب ذكرت مندان مي الديني در مواردي  ند براي بررسي مشروح آن به كت ند وان   .شده مراجعه كن
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ــارخوار   ــود خ ــن وج ــد اي                                        اشــتر آم
 

                                   مصطفي زادي بر ايـن اشـتر سـوار   
 

  ).2534- 2532، 2522 -2512، 2511 - 2509، 2500اب : همان. ك. و نيز ر 1966ب : همان(
بيتي در دفتر پنجم،  شتر به مدعيان ارشاد تشبيه شده است؛ موالنا در حكايتي دو. 4

  :دهد ي مدعيان ارشاد ميتصويري از نااهل
ــي  ــه ه                                        آن يكــي پرســيد اشــتر را ك

 

ــي ــا مـ ــال                 از كجـ ــي اي اقبـ ــي                    آيـ        پـ
 

                                        گفـــت از حمـــام گـــرم كـــوي تـــو 
 

                                خــود پيداســت از زانــوي تــو  :      گفــت
 

  )2441- 2440  اب / 5د: همان(
شتر نماد حكمت عنوان شده؛ موالنا حكمت را به صورت شتر نيز توصيف كرده و . 5

           ِ كه صاحب شتر   طور شناسند؛ همان كنند، مي هرجا پيدا مي معتقد است مؤمنين حكمت را
  : جا بيابد، خواهد شناخت گمشده، شتر خويش را هر

                             اشتري گم كردي و جستيش چسـت 
 

                               چون بيابي چون نداني كان توست؟
 

    اي                                     ضاله چـه بـود؟ ناقـه گـم كـرده     
 

ــرده  ــه در پـ ــت بگريختـ       ....  اي                                  از كفـ
 

  )1667 ب / 2 د: همان(
هاي قرآني، موالنا نگرش تمثيلي خاصي  عتقد است با توجه به سابقهآنه ماري شيمل م

كه  تواند به شتر مانند شود، حال آن در نگرش موالنا تن آدمي مي. نسبت به اين موجود دارد
اهللا است و مانند ناقة صالح در قصة قرآن از او  شاعر ناقه. تنهايي كعبه است قلب، خود به

گاه كه مؤمنان نداي حادي روحاني  كوبد؛ آن و قرنفل پاي مي زند و بر نسرين معجزات سر مي
شوند و سفر خود را به سوي كعبة حقيقت آغاز  شنوند، از اين ترانه مست مي را مي) شتر(

درد و نيز رقص شتر كه از صور خيال مورد عالقة  شتر مست، عقال عقول را مي...  كنند مي
جان  ]در مثنوي[. شتابد د به سوي معشوق ميمولوي است، به عارفي اشاره دارد كه از خو

راند و غم و شادي نيز به دو شتر تشبيه  و به سوي تبريز مي ]است[چون شتر و بدن، قالده 
و انجيل هم  8مولوي همچنين بارها به تمثيل شتر و چشمة سوزن كه در قرآن... شده است

ست كه در سوراخ تنگ عقل در اينجا نيز منظور از شتر، عشق ا. كند آمده است، اشاره مي
معدودي از ... .  شود به بهترين وجه در ابياتي ملموس وصف مي    ِ    شتر  جان... گنجد آدمي نمي

بندي مولوي هميشه دو جنبه  توصيفات مولوي نيز با روية كلي او سازگار نيست؛ زيرا خيال

 
8

  )40اعراف، ( و ال يدخلون الجنه حتي يلج الجمل في سم الخياط و كذلك نجري المجرمين.  
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ه، شاعر ممكن تواند براي بيان حقايق مختلف به كار رود؛ از جمل بندي مي دارد و يك خيال
بار به تن مانند شده است،  شتر كه يك. شدن ببيند است خود را شتري آماده براي قرباني

صور خيالي كه مولوي از شتر بيان  ]و در نهايت[تواند استعدادهاي پست را نشان دهد  مي
شيمل، . نك(كرده است، نمونة كامل تمامي دستيابي شاعرانة او به حقيقت عارفانه است 

1389: 136 -140 .(  
» شتر«، مثنويتوان برداشت كرد كه جز دو مورد، در  شده مي از مجموع مباحث مطرح

نمادي از انسان فروتن، انسان كامل، مؤمن عارف و اهل كشف و شهود است كه با توجه به 
  .هاي تمثيلي مولوي، واال و متعالي بودن آن قابل تأمل است كل روايت

   نماد شير. ب
دهد و موالنا با قبول اين معنا          ٌ                         ها مجازا  معناي شجاعت و مردانگي مي گشير در فرهن. 1

داند كه شجاعت ظاهري، سايه و  شكستن قدرت باطني نفس مي هم حقيقت شجاعت را در
  : كه در دفتر اول مثنوي آورده است رود؛ چنان مظهري از آن به شمار مي

            ها بشـكند                     سهل شيري دان كه صف
 

            را بشـكند                      شير آن است آن كه خود 
 

  )1389 ب / 1 د: 1376مولوي، (
، »قرب نوافل«شير نماد حق تعالي و اسما و صفات وي است؛ موالنا در شرح حديث . 2

آورده است؛ ولي بر آن است  مي اهللا به صورت روباه به تصوير در انسان را تا قبل از فناي في
بندگي در او پديد آيد، از مقام  رو شود و حقيقت به كه انسان از سر صدق با خداوند رو هنگامي

گاه اگرچه نقش روباهي و كالبد روباه وجود  آن. رسد روباهي به مقام شيري كه حق است، مي
دارد، اما روح و حقيقتي كه سلطان كالبد است، حق تعالي است كه از آن به شير تعبير شده 

م مثنوي در تمثيل شيري مولوي همچنين در دفتر دو). 3135 - 3125   اب : همان. ك  .ر(است 
كه در طويله گاوي را خورد، شير در تاريكي را حق و اسما و صفات وي ذكر كرده كه از 

  ). 506 -  503 اب/ 2 د: همان. ك. ر(براي حجب به صورت گاو بر روستايي ظاهر شده است 
هاي  دفتر( مثنويشير نماد قضاي الهي نيز ذكر شده است؛ موالنا در چند جايگاه . 3

داند كه اراده و تدبير انسان، قدرت  ، قضا و قدر الهي را چونان شيري مي)شم، سوم و اولش
  :رويارويي با او را ندارد
                        هـــا را بســت يـــار                    اي رفيقــان، راه 

 

ــكار  ــير شـ ــيم و او شـ ــوي لنگـ                                        آهـ
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    اي                                 جز كه تسليم و رضـا كـو چـاره   
 

ــون  ــرِ خ ــف شــير ن ــواره              ِ             در ك     اي         خ
 

  

-  3322/ 1 د: ؛ همان2204 -2202/ 3 د: همان. ك. ر. نيز 577 - 576 اب / 6  د: 1376مولوي، (
  ). 241و  506: 1362و همو،  3324 
هاي اهل فضيلت نيز آمده است؛ شير نماد نيكان، اهل فضيلت  عنوان نماد انسان شير، به. 3

  :شود يافتة از مرتبة شير خوردني به شير جنگل قلمداد مي و كمال
ــه   ــوت و انديش ــذا و ق ــو غ ــا                                 ش       ه

 

      هـا                                ر بـودي شـير شـو در بيشـه      شي
 

ب / 2 د: و همان 2413 ب / 6  د: همان. ك. ؛ نيز ر 4181، 2438 - 2436اب / 3 د: 1376مولوي، (
 2673.(  
شير، نماد اوليا برشمرده شده است؛ وجه شير بودن اولياي الهي در نزد موالنا به چند . 4

  : كه اوليا واسطة فيض هستند گردد؛ نخست اين مي دليل باز
                                      قطــب شــير و صــيد كــردن كــار او 

 

ــاقي    ــن خلــق ب ــان اي            خــوار او                                باقي
 

  )2242 ب / 3  د: همان. ك. ؛ نيز ر   2342 -  2339 اب / 5  د: همان(
  : ها وقوف دارند ها و دل كه اولياي الهي بر خاطره دوم اين

ـير آگـه اسـت                                          زان عجب بيشه كه هر ش
 

                       هـا پنهـان ره اسـت                       تا بـه دام سـينه  
 

  )1420 -   1416 ب ا/ 2 د: همان(
كه شير  طور                                                                 سوم، اولياي الهي همة توجهشان به حق تعالي و بيشة الوهي ت است؛ همان

  : همواره به ياد بيشه است
ــه دل و انديشــه      اش                                    كــو؟ همانجــا ك

 

    اش                                    دايم آنجا بـد چـو شـير و بيشـه    
 

  )3316ب / 6 د: همان(
  : تاب مقاومت ندارد كه خلق در برابر تصرف اولياي الهي، بيهوش است و چهارم اين

ــد   ــت ده ــت جمعي ــك اس ــك المل                                       مال
 

ــد   ــوران جه ــة گ ــر گل ــا ب                                           شــير را ت
 

               ِ                      صد هـزاران گـورِ ده شـاخ و دليـر    
 

                                 چون عدم باشند پـيش صـول شـير   
 

-1724/ 1 د: و همان 4004 -4000،  3999 - 3997/ 3 د: همان. ك. ؛ نيز ر3054 - 3053اب : همان(
 1726.(  

تواند  كارگيري اين نماد مي داند؛ به الدين زركوب مي صالح موالنا در جايي نيز شير را نماد
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الدين زركوب در دورة زندگي موالنا اين تلقي را در  زير مجموعة انسان كامل باشد كه صالح
  :ذهن وي ايجاد كرده بود

               الـدين اســت                         شـير حـق شـاه صـالح    
 

ــد   ــه كنـ ــرّد چـ ــيد و نغـ ــد صـ                 ّ                         نكنـ
 

  )835: 1362همو، (
، ديوان شمسنيز بيان شده؛ موالنا در ) ع(و اميرالمؤمنين) ص(شير، نماد رسول اكرم . 5

  :پيامبر اكرم را شير حق ناميده است
                                     دل تو شير خداي است و نفس تو فرس است

 

                          كه مركب شير خداي شد دلدل      چنان
 

  )1359: همان(
  :برد به كار مي) ع(وي همچنين به تبعيت از پيامبر، لفظ شير را براي علي 

                   الي شــير خوانــد                     مــر علــي را در مثــ
 

ــل او نباشــد گــر  ــد                              شــير مث              چــه ران
 

همو، . ك. ؛ نيز ر 2965، 2960 - 2959اب / 1 د: همان. ك.؛ نيز ر1941ب / 3 د: 1376مولوي، (
  ).155و  2339، 3092: 1362
شير نماد عقل نيز است؛ موالنا تسلط عقل بر نفس اماره را به تسلط گربه بر موش و . 6

  : ير كرده استشير بر جانوران ديگر تعب
                                 در هر آنجا كه برآرد مـوش دسـت  

 

                                    نيست گربه يا كه نقـش گربـه اسـت   
 

                                       گربــة چــه شــير شــيرافكن بــود    
 

ــن بــود      ــه انــدر ت ــل ايمــاني ك                                             عق
 

ــدگان  ــاكم درنــــ ــرة او حــــ                                         غــــ
 

ــانع چرنــــــدگان                                         نعــــــرة او مــــ
 

  اب/ 1 د: و همان 3146 -3145اب / 6 د: همان. ك. ؛ نيز ر1990 -1988اب / 4 د: 1376مولوي، (
1351- 1352.(  
شير نماد نفس اماره نيز بيان شده است؛ موالنا با توجه به حديث نبوي و حكايتي از . 7

  : داند شيخ ابوالحسن خرقاني، شير را نماد نفس اماره مي
                                   اي شهان كشـتيم مـا خصـم بـرون    

 

ــدرون  ــر در ان ــد خصــمي زو بت                                      مان
 

                                 كشتن اين كار عقل و هـوش نيسـت  
 

                                شير باطن سـخرة خرگـوش نيسـت   
 

  ). 2132-2129/ 6 د: ؛ همان1374 - 1373اب / 1 د: همان(
، بسياري ابيات مثنويخالف  ، برديوان شمسعنوان نمادي از عشق است؛ در  شير، به. 8
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  :                    ِ                وجود دارد كه از شير  عشق بحث شده است
ــم  ــة غـ ــق و گلّـ ــير عشـ ــرّد شـ      ّ              ّ                    بغـ

 

                                 چو صيد از شير در صـحرا گريـزد  
 

 )794و  1728، 2223: نهما. ك.؛ نيز ر674: 1362مولوي، (

عنوان سمبلي براي  شير را به مثنويشير، نماد انديشه و گفتار نيز است؛ مولوي در . 9
  :گردد تبع، بيشه نماد دل و عالم معاني مي آورد و به انديشه و گفتار مي

ــه   ــي ز انديش ــن احتم ــي ك ــا                                   احتم       ه
 

      هـا                                 فكر شير و گـور و دل در بيشـه  
 

  )2909ب / 1 د: 1376مولوي، (
                                    ورت از معني، تو شـير و بيشـه دان   ص

 

                                     يا چـو آواز و سـخن ز انديشـه دان   
 

  )1136ب : همان(
هاي شير در تقابل با  بندي مولوي از حيوانات، به نقش آنه ماري شيمل در توصيف خيال

وي شير را . كند دهي مي كند و آن را در يك زمينة كاربردي معنا حيوانات گوناگون اشاره مي
                               واسطه با بيشة الوهي ت در ارتباط  داند و صوفي را كه بي تغيير مرد خدا مينمونة غير قابل 

وي شير را نماد . دهد داند و از جان گرگان و سگان تمييز مي هاي متحد مي است، صاحب جان
داند و شير روحاني را داراي نفس مسيحايي  تبع آن، نماد عشق مي شمس تبريزي و به

  ). 154-152: 1389شيمل، . نك(شمرد  مي بر
شده و به مناسبت ارتباط خورشيد با برج اسد و با استناد بر  با رجوع به مفاهيم ياد

شود كه اگر  در انتساب شير به خورشيد، اين نتيجه از غزليات شمس حاصل مي الفنون نفايس
ورود خورشيد به برج حمل توأم با ماليمت و رأفت باشد، نمودار تجلي خداوند با صفات 

ست و اگر ورود خورشيد به برج اسد توأم با شررفشاني و شدت حرارت و گرما         جمالي ه ا
  ). 162: 1387محمدي آسيابادي، . نك(                                           باشد، نمودار تجلي خداوند در صفات جاللي ه است 

گيرد و  تري از صفات انساني قرار مي گاه مولوي، شير در حوزة معنايي وسيع پس در نظر
موالنا و  مثنويدر مجموع، با توجه به . شود نزديك مي حدودي به قلمرو معنايي ربوبي تا

گرفته شده  كار                         ِ              در چند نماد كلي و اساسي  ذهن موالنا به » شير«توان گفت  ، ميديوان شمس
  : ها را در موارد زير خالصه كرد توان آن است كه مي

قل نمادي براي ع. 3نمادي براي حضرت حق؛ . 2نمادي براي عارف سالك و مرد حق؛ . 1
  .و عشق
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  نماد كودك . ج
عارفان اهل دنيا را . دنيا را بازيچه نام نهاده است قرآن كريمبه باور موالنا خداوند در 

ها با آن سرگرم  بازي كاري ندارند، اما بچه چون مردان با اسباب اند؛ كودكان نام گذارده
  : شوند مي

                                   حق تعالي گفت كين كـس بـه جهـان   
 

                                 پيش آن كسب اسـت لعـب كودكـان   
 

  )2596ب / 2 د: 1376مولوي، (
. مرز كودكي و مردي در نسبتي است كه هر فرد با دنيا دارد] در نگرش عارفان[

كنند و با  جويندگان ثروت و مقام درست مانند كودكاني هستند كه دامنشان را پر از خاك مي
و ابناي  )4738 -4733اب / 6 د: همان. ك. ر(جنگند  يكديگر بر سر كمي و يا زيادي خاك مي

اب : همان. ك. ر(كنند  منزلة خاك است مانند كودكان نزاع مي دنيا بر سر زخارف دنيا كه به
علي العباد ما يعطيهم من رسول اال كانوا به  حسرةيا «موالنا در تحليل ). 4719 -4717

مردم مانند اطفالي هستند كه مرد بالغي را كه از ميخانه مست بيرون : گويد مي 9»يستهزئون
  : كنند گيرند، كودكان هرگز حال نشاطي را كه مست خدا دارد، درك نمي آيد، به تمسخر مي مي

                   اي چون ضـال شـد                 مست از ميخانه
 

ــد    ــال شـ ــة اطفـ ــخر و بازيچـ                                        تسـ
 

  )3427ب / 1 د: همان(
در اينجا طفل، . كنند ها را تكفير مي هاي عوام، مستان بادة حقيقت را همواره مسخره و آن عقل
هاي دنيوي مشغول است و              ٌ        رود كه دائما  به بازي ان و نااهالن و عوام به شمار ميخبر نماد بي

  ). 3452 - 3444، 3441 - 3428اب : همان. ك. ر(اسباب و آالت دنيوي را مركب خود قرار داده است 
خانه بروي  گويد بايد به مكتب كند كه به كسي مي موالنا عقل جزئي را به كودكي تشبيه مي

و از ) 3322ب / 4 د: همان. ك. ر(تواند به او درس بدهد  ي، اما خودش نميو درس بياموز
كه از شك  كه محجوب باشد، كودك و هر طرفي مالك كودكي و مردي، محجوبيت است؛ هر

  :خارج شود، مرد است
                                   هر كه محجوب است او خود كودك است

 

                                    مرد آن باشد كه بيرون از شـك اسـت  
 

  
  

  )3344ب / 5 د: همان(
. اند اند و به مرحلة پختگي نرسيده نامد؛ زيرا هنوز خام النا مبتديان سلوك را كودك ميمو

 
9

ندا.   امد مگر آنكه وي را مسخره كرد نب ايشان ني به جا   )30يس، .(ي دريغ و حسرت بر مردمي كه هيچ رسولي 
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  :                ّ                                   از نظر موالنا مقل دان طريقت، كودك و محققان، مرد هستند
                                    طفــل ره را فكــرت مــردان كجاســت

 

                                       كــو خيــال او و كــو تحقيــق راســت 
 

  )1290 -  1287اب : همان(
  : ند كودك گوش بدهد و صداها را تشخيص دهدو در نهايت، سالك در ابتداي راه بايد مان

                                     كــودك او چــون بزايــد شــير نــوش
 

                                    مـدتي خـاموش باشـد جملـه گـوش     
 

ــتن                بايـــدش لـــب               مـــدتي مـــي           دوخـ
 

           آمـــوختن                            از ســـخن، تـــا او ســـخن
 

  )1624 -1623/ 1 د: همان(
  : كند رابطة مادر و كودك به دو صورت جلوه مي مثنويدر 
: ؛ همان4757 - 4755اب / 6 د: همان. ك. ر(است  مادر و كودك، نماد حق تعالي و خلق. 1

  ؛ )444 -442، 1954 -1951اب / 2 د: ؛ همان 1672 -1671اب / 4 د: ؛ همان927ب / 1 د
. ر(                                                                     مادر و كودك در وجه رحيمي ت حق، به رابطة حق تعالي و اوليا اطالق شده است . 2

  ).2375ب / 6 د: همان. ك
                                         دو نماد متضاد  معارف الهي و تمايالت شهواني به  مثنويشير و كودك نيز در  رابطة 

  ).1640 -1639/ 1 د: ؛ همان2971 -2970/ 2 د: همان. ك. ر(تعبير شده است 
     ِ                                                                   گرفتن  طفل نيز كنايه است از انقطاع از عادات زشت و كف  نفس از شهوات جسماني  شير از

همايي، . نك(شود  يو تجديد حيات روحاني كه در واقع با والدت ثانويه و حيات دوم متحد م
1356 :273 .(  

موالنا معتقد است كه كودك نماد تولد و احياي مجدد انساني و طالب استكمال است و 
شود، خود او را نيز به مرحلة كمال  كه از خون به شير مبدل مي  گونه غذاي روح وي نيز همان

ق خود داند، مانند عاشق كه جز معشو كودك جز شير هيچ نمي. رساند و تحول مي
كه بيشتر مردم نيز بدون توجه به  شناسد، كودك كجا به زيبايي دايه توجه دارد؛ همچنان نمي

به آسايش دنيوي خود ) چون طفالن(             ً رساند، منحصرا   ها غذا مي فيض و رحمت حق كه به آن
  ). 182: 1389شيمل، . نك(كنند  نظر مي

را در دو » كودك«مولوي نماد توان نتيجه گرفت كه  شده مي هاي ياد با توجه به گزاره
طفل در . 1: دهد كه اين دو حوزة معنايي به قرار زير است ساحت كلي مورد استفاده قرار مي

طفل، نماد سالك مبتدي و طالب . 2گشته است؛  آراي مولوي، نماد انسان غافل و نارسيده و گم
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  .گذارد آرام قدم در راه حقيقت مي جوي معنوي است كه آرام حقيقت
  

 گانه در نگرش نيچه هاي سه بررسي تمثيل. 4- 2

، به طرح مراحل تحول جان پرداخته است 10چنين گفت زرتشتترين اثر خود، يعني  نيچه در مهم
شناسان  بسياري از نيچه. كند و اين فرايند را در قالب روايت تمثيلي شتر، شير و كودك بيان مي

ينك، كافمن، داريوش آشوري و ديگران، كالسيك و مدرن چون ژيل دولوز، هايدگر و اويگن ف
در مواجه با اين كتاب مهم نيچه، بحث متمركزي را بر اين تمثيل كليدي وي بنيان نهادند كه پس 

در اينجا . دانند ترين تمثيالت رمزي وي مي از طرح روايت نمادين زرتشت، آن را يكي از مهم
تفاوت آن اشاره كرده و پس از هاي م كوشيم نخست با طرح مختصر اين تمثيل به نگرش مي

  .هاي مولوي بپردازيم باره، به مقايسة آن با تمثيل بيان تفسيرهاي متفكران در اين
  
  طرح تمثيل نيچه. 4- 2 -1

 چنين گفت زرتشتگانة صيرورت و تعالي انساني را در كتاب  نيچه طرح تمثيل مراحل سه
   :دارد بدين صورت بيان مي

روشني بيان خواهم كرد و به شما خواهم گفت كه جان  تان بهسه مرحلة تحول جان را براي
  شود؟  چگونه شتر، شتر چگونه شير و شير چگونه كودك مي

كه خود تنديسي است  هاي بسياري گرانبار است؛ حال آن جان شكيب و استوار از سنگيني
ناب جان . ترين بار است براي شكوه و عظمت؛ زيرا صالبتش مشتاق بار گران، بلكه گران

زند، به آن اميد كه بهترين بارها را بر  جويد و همچون شتر، زانو مي ترين بارها را مي گران
گذارد و مانند شتري كه چون بار  جان ناب همة اين بارهاي گران را بر پشت مي...  دوشش نهند

رود و در آنجا، دومين  خود را بر زمين نهد رو به صحرا دارد، او نيز به صحراي خويش مي
خواهد به آزادي برسد و دامنة سروري خداوند  شود و جان، شير؛ زيرا مي تحول، كامل مي

جويد و با او نيز  در آن صحرا خدايش را مي. خويش را بر صحراي خويش گسترش دهد
سازد تا با اژدهاي  كند و خود را آماده مي كه با خداوند پيشين خود كرد، دشمني آغاز مي چنان

كه عقل  است؛ حال آن» بايد مي«اژدهاي بزرگ همان عبارت ... او چيره گردد افتد و بر بزرگ در
» بايد مي«جان، در گذشته به كلمة ... سخن بگويد» خواهم من مي«خواهد با عبارت  شير مي
ترين حقش بود و اما اينك، به جايي رسيده است  چنان كه تو گفتي، مقدس ورزيد، آن عشق مي

 
10 . Also sprach Zarathustra  
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كه بتواند آزاديش را از چنگ عشقش  كشاند تا آن به ستم و توهم ميترين چيز، او را  كه مقدس
  . نيايد بربايد و كسي جز شير از عهدة چنين كاري بر

اما برادران اين چه كاري است كه شير از انجام آن ناتوان است و كودك توانا؟ و چرا بايد 
ن، يك بازي و شير ويرانگر، كودك شود؟ زيرا كودك، پاكي است و فراموشي؛ آغازي نوي

آري اي . گوي مقدس آغازين نقطة يك حركت، يك آري. شتاب و گردشي است به دور خود
براي نوآفريني نياز است، زيرا جان در پي خواستة خويش » گوي مقدس آري «يك ! برادران

سه دگرديسي جان را برايتان . جويد كه جهانش را از كف داد، جهاني در خويش مي كسي. است
. شود و آشكارا گفتم كه جان چگونه شتر و شتر، شير و سرانجام شير كودك ميياد كردم 

  ). 52-50: 1389نيچه، ... (چنين گفت زرتشت
  

  گانة نيچه هاي سه تفسير سمبل. 4- 2 -2

اي كه با  ، پس از روايت تمثيلي مرد ديوانهچنين گفت زرتشتترين تمثيل نيچه در كتاب  اصلي
شود؛  با سه دگرديسي آغاز مي  گشت، اين روايت تمثيلي است كه يچراغ در روز به دنبال خدا م

شود و چگونه  آيد، چگونه شتر به شير تبديل مي يعني چگونه روان آدمي به هيأت شتر درمي
پژوه كالسيك، دربارة تفسير اين تمثيل  كند؟ ژيل دولوز، نيچه شير در وجود كودكي جلوه مي

شده در  ها و باورهاي پذيرفته يواني است باركش و ارزشمعتقد است كه شتر در نظرگاه نيچه ح
شتر، بارش را در بيابان . محتواي اين بار، تربيت، اخالق و فرهنگ است. كند جامعه را حمل مي

كند، به  ها را واژگون مي شير، بت. شود جا است كه به شير تبديل مي كند و همين حمل مي
اكنون نوبت شير است كه . كشد شده را به چالش مي هاي پذيرفته برد و ارزش محموله هجوم مي

ها و  كه آغازي است دوباره و خالق ارزش) در حقيقت در قالب بازي(در قالب كودك ظهور كند 
به زعم نيچه اين سه دگرديسي، لحظات . ها هاي جديد براي ارزيابي همة ارزش بنيان

توان چنين  مي. دهد ا تشكيل ميساز آثار و همچنين مراحل مهم زندگي و سالمت او ر سرنوشت
زيد و كودك در شير و با پديدار  شير در شتر مي: ها، نسبي هستند مدعي شد كه همة گسست

  ). 7: 1386دولوز، . نك(شدن كودك، شاهد سرانجامي تراژيك هستيم 
؛ نهد گردن مي ،كس به آنچه در جامعه معتبر است اول، هر ةدر مرحلبايد اضافه كرد كه 

دوم،  ةدر مرحل. همچون شتر باركش ؛كند ها پيروي مي معلمان و سرمشق ،پيشرواناز يعني 
آزاد كند و بندها و  ،كنون بر او فرمان رانده است خواهد خود را از آنچه تا بيدار مي      ِانسان 
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چيزي » آزادي از«سوم، اين آزادي منفي كه  ةدر مرحل. همچون شير درنده ؛بگسلد را پيوندها
گردد و  ميآفرينندگي و به جوش و خروش در دريافت بزرگي منتهي » در آزادي«است، به 

). 33 -32: 1387نيچه، . نك(خود غلتان  به چرخي است خود ؛گناه اينجا انسان كودكي است بي
» واپسين انسان«، )با عبور از اين سه مرحله(البته پيش از هر چيز بايد دانست كه اين انسان 

اين انسان . دهد جان است كه فيلسوفان آينده را نويد مي ان آزادهنيست، بلكه اين انسان، هم
                               ِ البته بايد افزود كه برخي مفسرين  ). 209: 1384هومن، . ك. ر. (همانا خود زرتشت است

                                                                             هاي نيچه مانند اريكسون بر اين باورند كه موجوديت ابرمرد، در ق ب ل سير انساني در  تمثيل
ر اين دگرديسي كه در مرحلة نخست، انساني كه وجود گانه است؛ يعني د              مراحل تكو ن سه

اطاعتگر دارد، از اين منزلگاه به سمت تكامل حركت نموده و در برابر بايدها و نبايدها 
در حقيقت . گردد مي ايستد و پس از طي اين مرحله است كه به معصوميت كودكانة خود باز مي
ها، دستورالعمل رسيدن به مقام ابرمرد  توان گفت كه اين رهايي و عبور از اين منزلگاه مي

  ). 142: 1390اريكسون، . ك. ر(است 
شتر به : برخي مفسرين در باب اين سه دگرديسي كه بيانگر انگيزة بنيادين است، معتقدند

رسد كه در برابر قدرت برتر خدا زانو  معناي آن است كه بشر به حرمت عظيم خويش مي
خواسته بارهاي  افكند و خود نون اخالقي، خود را به زير ميزند؛ يعني در برابر برتري قا مي

اين بشر خواهان وظيفة خويش و بيش از آن است و خواهان . كشد گران را بر دوش مي
طور خودخواسته و منفعل، تحت  فرمانبري از خداست و پيوسته در يك عالم ارزشي، به

با نگاهي منتقدانه و مصداقي، . )110: 1385فينك، . نك(قرار گرفته است » تو بايد«فرمان 
كند و معتقد است كه شتر  را به انزجار نيچه از زهد تعبير مينگاه به عنصر شتر سوفرن اين 

حدودي با مفهوم ريا و فريب پيوند  در ماهيت وجودي خويش، سمبل زهدورزي است كه تا
معتقد است كه  فينك در ادامة تشريح اين دگرديسي). 169: 1388سوفرن، . نك. (داشته است

افكند كه بر وي تحميل  شود؛ يعني وي بارهايي را به زمين مي مي» شير«   ِ              جان  باركش بدل به 
ايستد؛ و  مي» تو بايد«شير در برابر ... كند ي خويش مبارزه مي»آخرين خدا«شده بود و با 

» همخوا من مي«كند؛ اما هنوز بسي لجاجت و خشم مغزي در اين  را ادا مي» خواهم من مي«
مند براي خواست خالقه را دارا نيست؛ يعني تقريظي نوين  اين اراده هنوز رهايي حقيقت. هست

: كودك معصوم است و فراموشي است. دارد» كودك«هاي نوين را ندارد؛ اين را  از ارزش
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خواست . گوي مقدس آغازي نوين، يك بازي، چرخي گردانندة خويش، حركتي اوليه، يك آري
: 1385فينك، . نك(آورد  چنگ مي رفته را فرا كف عالم او، عالم از. جان است او اينك خواهان

110 -112 .(  
  

  گانه هاي سه مقايسة تحليلي تمثيل. 4- 3
در نگرش موالنا و نيچه، بايد به چندين اليه  كودكو  شير، شترگانة  هاي سه در تحليل سمبل

يكي از مواردي كه . خاص شود                                                  ِ توجه داشت تا استنتاج صحيحي نسبت به اين كاربرد هنري  
ها به آن توجه كرد،  بنيادين در چگونگي طرح اين نشانه  ترين الگووارة عنوان اصلي توان به مي

شود  ها است كه اين خوانش را حاصل مي      ِ         تايپي  اين نگرش آركي بحث خاستگاه فرهنگي و شبه
كه مؤيد اين نگرش  ا آنتايپي است و ي هاي ديني نيز يا متأثر از اين ويژگي آركي و قرائت

عنوان نمادي براي  عنوان مثال، شير در فرهنگ ايراني از ديرباز به باشد؛ به قومي و ملي مي
نكتة قابل توجه اين است كه طبق اسناد برآمده از . قدرت و استيال ياد شده است

ن مهر و ميترا عنوان نمادي از آيي آمده، شير به دست هاي به ها و كتيبه ها، فلزكاري برجسته نقش
و سمبلي بر نژاد آريايي و همچنين نشانة ايرانيان باستان بوده و تمامي اقاليم تحت تسلط 

همچنين با عبور . شده است ها تمييز داده مي پادشاهان ايراني با نماد شير از ديگر سرزمين
توان به نتايج  تايپي ايراني به مرزهاي اروپايي، مي                            ّ           فرهنگ آريايي به اروپا و تسر ي نظام آركي

اين مفهوم، . 11ويژه آلمان دست يافت اي دربارة ارتباط سمبل شير در ايران و اروپا، به تازه
    ِ                                         ايپي  شير در هويت ايراني و تأثير آن بر هنرهاي ت                               يعني ب عد سمبليك و خاستگاه آركي

با نيچه نيز در ارتباط . تواند يكي از عناصر تأثيرگذار بر نظام زباني موالنا باشد گوناگون، مي
ايراني و با توجه به اين مفهوم كه اين تصوير  -با توجه به تسلط وي به فرهنگ آريايي

هاي  اي از تسلط جامعة نشانه به عنوان نمونة برجسته - چنين گفت زرتشتسمبليك، در كتاب 
تواند گوياي اين نتيجه باشد كه سمبل شير در زبان نيچه  وي تبيين شده است، مي - ايراني

  . ز، حاصل تأثير و اشراف همين فرهنگ بر ذهن و انديشة وي استني
عنوان نمادي بر بزرگان ديني و در چارچوب  از سويي، شير در نظام روايي اسالمي، به

دهندة  نوعي شكل تشبيهات بليغ و مؤكد بيان شده است، كه اين استخدام هنري، به
است كه در جايگاهي از آثارش نيز به اين  ويژه موالنا هاي ذهني متفكران اسالمي، به واره طرح

 
نگير: رك.  ات آريايي) 1345( ذوالفقاري، جها نقش آن در معتقد . 3هاي تاريخي، شماره  ها، بررسي شير و  11
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عنوان  بنابراين طبيعي است كه اين مضمون در ناخودآگاه متفكران به. ها اشاره دارد روايت
ساختاري غير قابل شكست و انتقاد پيش رود كه همين نماد، در فرهنگ اروپايي با توجه به 

هاي مشترك برخاسته از  ني تلقيها از حيوانات، يع باورهاي عمومي و الگوهاي مشترك انسان
حدودي يا تغيير كرده و به مظاهر ديگري همچون عقاب يا پلنگ متصل  رفتار حيوانات، تا

اي و ملي اروپايي  صورت سمبلي براي قهرمانان و بزرگان اسطوره شود و يا بيشتر به مي
عنوان  اند و به هاي مختلف داشته مثبتي در فرهنگ ةاين جانوران وجهكه  شود؛ چنان بيان مي

همچون  اروپا شيرها در ميان مردم. شدند جانوراني با قدرت و صالبت به تصوير كشيده مي
كه اين تلقي بسيار به  (Vide. Garai, 1973: 163) شدند نگريسته ميو قهرماني نماد پادشاهي 

نيچه بينيم كه  حدودي بر آن منطبق است؛ اما مي هاي مولوي نزديك بوده و تا نطام نشانه
                                                                              خالف موالنا در اين مرحله شير را حد  اعالي مقامات انساني ندانسته و با توجه به اصول  بر

هاي وجودشناسي كه در فلسفة خويش دارد، از آن عبور كرده و به  شناسي و شاخصه انسان
  .گذارد مرحلة كودك قدم مي

كه در تبيين   گونه نهما. ها حكمفرما است  حدودي همين الگوواره دربارة نماد شتر نيز تا
نماد شتر در انديشة موالنا ذكر شد، موالنا شتر را سمبل انسان عارف، عاشق، نماد تن اوليا 

نيچه كه .                                     ٌ                          داند و نگرش او نسبت به اين سمبل كامال  با نگرش نيچه در تقابل است و عقل مي
اخت و سلوك بودگي انسان در حوزة شن گري و عوام مايگي، قشري شتر را برآيندي از ميان

داند، الزمة حركت استعاليي انساني را در عبور سريع از اين برهه و مرحله  انساني مي
هاي  مايه تواند به بن شناسي اين دو متفكر، مي اين تفاوت در چارچوب نشانه. شناسد مي

حضور پررنگ اشارة استفهامي قرآن دربارة شتر و اشاره . گردد اقليمي هر دو باز -فرهنگي
هاي فرهنگي و تصاوير  مايه هاي خلقت آن در آية هفده سورة غاشيه و همچنين بن چيدگيبه پي

تواند يكي از عوامل  شود، مي مثبتي كه از اين موجود در ناخودآگاه هر انسان شرقي يافت مي
گيري نيچه از اين  دربارة چرايي بهره. اي در نظام زباني موالنا باشد گيري چنين نشانه شكل

توان به  شناسي و استادي اتيمولوژي وي در دانشگاه بازل، مي توجه به دانش زباننماد، با 
هايي از ناخودآگاه نيچه باور داشت، زيرا نام  امكان رسوب ريشة واژة زرتشت در اليه

كه »    ز ر ت«است كه نامي مركب است از  بوده » زراثوشترا«اساس متون اوستايي  زرتشت بر
و برخي  شتركه برخي آن را » اشترا«يا پير داشته باشد و  ممكن است معني زرد و زرين
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دارندة شتر زرد، دارندة شتر پير، دارندة . دان در نظر گرفته ستارهمعني آن را آسترا به معني 
                                                                   جرأت، درخشان و زرد مثل طال، پسر ستاره، ستارة درخشان و روشنايي زر ين،  شتر با

اوشيدري، . ك. ر(اند  حال محققان براي نام زرتشت ذكر كرده معاني گوناگوني است كه تا به
1376 :29 .(  

حدودي به رويكرد تقابلي در ارائة اين  نا تاها، نيچه و موال مايه اما با توجه به تمامي بن
توان يكي از علل تفاوت  با اين نگاه مي.                             ً                   نماد پرداخته و دو شناخت كامال  متفاوت را برگزيدند

هاي فرهنگي و ديني  مايه موالنا و نيچه را در ارائة سمبلي يكسان از انسان كامل، در بن
  .خالصه كرد

خوانش اين دو متفكر از مقوالت تمثيلي، تفاوت آنان يكي از موارد مهم و كليدي در نوع 
هاي عرفاني  شناسي و خانة واپسين سلوك است؛ بدين معني كه با توجه به نگرش در مقصد

. است و تمامي كاينات در حركت به آن سو در تالشند» اهللا«مولوي، مقصد انساني رسيدن به 
ه وي براي رسيدن به اين مطلوب، تفاوت موالنا با ديگر متفكران اسالمي در اين است ك

هاي موروثي،  اي از ارزش ريختن پاره شكني گذارده و با درهم نوعي قدم در وادي ساخت به
چون اخالق زاهدانة خشك، عقايد پوسيدة مطرود، روزمرگي در تشريح خوانش افالطوني از 

ارها داشته و اي از ساخت جهان و قرائت استداللي از مفاهيم معنوي، سعي در شكستن پاره
اين مفهوم در حوزة . اي در درك حقايق معنوي است نوعي درصدد بنا كردن طريقت تازه به

تفكرات وجودشناختي و حركت استعاليي نيچه براي رسيدن به انساني ديگرگونه، حضوري 
اي  نوعي در بسياري موارد، وي نيز چون موالنا، به شكستن پاره كليدي و بنيادين دارد و به

گيري نظام انساني  اي در شكل اختارهاي منحرف، ميراثي و متقن پرداخته و طرح تازهاز س
                                                           ِ             اما تفاوت اصلي نيچه با موالنا در معرفي مقصدي است كه اين مسير  همسان به آن . ريزد مي

شده، و با توجه  شود؛ به عبارت ديگر نيچه با شگردي نزديك به موالنا در موارد ياد منتج مي
كنندة مفهوم نوزايي و تولدي                                    ً      ابرمرد به مقصدي توجه دارد كه دقيقا  تداعيبه درك مقام 

ها  ريزي ارزش عنوان لحظة آغاز طرح دوباره است؛ بنابراين نيچه با درك مقصد نهايي خود به
بخش جديد، به عبور از مرحلة شير و ورود به مرحلة كودك  نهادن باورهاي تعالي و بنيان

  .اشاره كرده است
گيري معناي  وضوح دريافت كه تفاوت در شكل توان به بنا با توجه به اين مقدمه ميبراين م
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                                             ً هر دو متفكر با وجود استفاده از ابزارهاي نسبتا  . كند ها در اين دو نيز تغيير مي ضمني نشانه
يابند؛ اما  ها دست مي                                       ً                         يكسان در حركت معنوي خود، به نظام نسبتا  يكساني نيز در زبان نشانه

. كند ها متفاوت مي هاي ثانوية نشانه آنان در شناخت خانة واپسين، آنان را در داللتتفاوت 
هاي موالنا به صورت انسان مبتدي در شناخت و حركت  عنوان نمونه، كودك در روايت به

اين اشتراك حاصل آن . يابد             ً                              شود كه دقيقا  اين نشانه در نيچه نيز معنا مي معنوي قلمداد مي
اند؛ اما با توجه به تفاوت آنان در مقصدشناسي  مشترك شناختي قدم نهادهاست كه در مسير 

همچنين موالنا قدم نخستين در رسيدن به . توان جايگاه تمثيل را در روايات آنان تغيير داد مي
        ِ         او انسان  شناسندة . داند هاي فكري بشري مي                                         حد  نهايي انساني را فارغ شدن از تمام حوزه

گذارد تا به مقصد مشخص نائل  داند كه قدم در راه سلوك مي ي ميمبتدي را چونان كودك
شود؛ اما نيچه با توجه به ساختار فكري انساني و طرح ساختارشكنانة خود، انسان را داراي 

تغييرپذيري مفاهيم نوين و اين نقطة پاياني . شدن است داند كه غايت آن كودك مراحلي مي
به تعبير ديگر، نماد كودك در نگرش . شود ناميده ميروح آدمي است كه مرحلة واپسين جان 

هر دو متفكر مفهومي براي سرآغاز و شروع حركت معنوي است؛ اما در موالنا به واسطة 
عنوان اصل اساسي سلوك انساني، كودك در  قرار گرفتن مقام عنداللهي و فناي از خود به

گيرد،  ابتداي مسير قرار ميشود و در نمودار دگرديسي جان، در  سرآغاز راه توصيف مي
عنوان مقصد نهايي يا به                                               ِ           ولي در زبان هنري نيچه به واسطة اصل قرار گرفتن  ابرمرد، به

                                                                                تعبيري، رسيدن به مقام انسان واال به مثابة حد  نهايي سلوك انساني، اين سرآغاز معناي 
ها و  ارزشعنوان سرمنشأ و آغازگري براي تمامي  ديگري به خود گرفته و در حقيقت به

  . يابد                هنجارها هوي ت مي
كودك در نظرگاه نيچه مصداق كامل فراسوي نيك و بد شدن است كه او را از هر آنچه 

كند و در حقيقت به  هاي مطرود وراثتي و هنجارهاي ناكارآمد اخالقي است، فارغ مي سنت
جان  پس كودك در هرم دگرديسي. بيني تازه است دنبال ساخت و شناخت جهان و جهان

فرض باعث شده است كه موالنا و نيچه  اين پيش. نيچه، در باالترين مقام جاي خواهد گرفت
در عين تلقي متفاوت از نماد شتر، او را در نقطة مشتركي از هرم صيرورت انساني قرار دهند 

شير،   شناسي، باز هم در كاربرد هنري از نماد هاي فكري آنان در مقصد و با توجه به تفاوت
با اين تفاوت كه در موالنا نهايت وجود سالك و عارف، رسيدن . ير هماهنگي را پيش گيرندمس
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رسد؛  به مقامي است كه شير سمبل آن است و در نيچه اين حضور به مرحلة دوم سلوك مي
و معتقد است كه  نهايت تعالي انساني نيست) شير(پس در نگرش نيچه، رسيدن به اين مقام 

با توجه به مطالب . عبور كرد تا به مقام آمالي انسان، يعني كودك رسيدبايد از اين مرحله 
  :گانه در نگرش اين دو متفكر به قرار زير است هاي سه شده، نظام نموداري اين سمبل عنوان
  
  
  
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  عاليي موالناحركت استب   1نمودار حركت استعاليي نيچه                                        الف   1نمودار 
  

گانه نيست و موالنا با  هاي سه ها تنها متوقف به اين تمثيل اين استخدام در جامعة نشانه
...  هاي بسياري چون خورشيد، آسمان، سگ، ديوانه، دريا، نور و ها و تمثيل نيچه در سمبل

    .هاي متفاوتي شود تواند موضوع پژوهش هاي حايز اهميتي دارند كه مي همساني

  شتر

 شير

  كودك

 شير

  شتر

  كودك
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  گيري جهنتي. 5
در ساختار زباني موالنا و  كودك، شتر، شيرگانة  هاي سه با توجه به تحليل تطبيقي نشانه
  : توان اين گونه بيان كرد كه ها، نتايج را مي نيچه و تبيين روابط بينامتني آن

هر دو متفكر در جهت تبيين تمثيلي درجات تعالي و مقامات كمالي انساني، در حوزة . الف
گيرند تا بدين وسيله، از مفاهيم انديشگاني خود  از شگردهاي تمثيلي بهره مي نظام زباني،

تري، حقايق ذهني خويش را به مخاطبين منتقل  زدايي كرده و همچنين به شكل ملموس انتزاع
هاي الزم  ها به واسطة همسويي هر دو متفكر در اصول حركتي و شاخصه اين تمثيل. نمايند

  از يك سلسله...  حوزة اخالق، حركت، وجود، حقيقت، مجاز وبراي انسان استعاليي در 
انجامد و در قالب  ها در هر دو مي هاي مشترك برخوردار است كه به همساني نشانه نشانه
  . شود گر مي جلوه تمثيل ونماد 
اين سه نشانه يعني شتر، شير و كودك كه بيانگر مراحل تكامل انساني در نظام زباني هر . ب

استخدام هاي بنيادين در  هاي صوري، حايز تفاوت باشد، در عين تشابه مند ميدو انديش
هاي فرهنگي و قومي هر دو، به  مايه ها عالوه بر تفاوت بن آن است؛ اين تفاوتمعنايي 

مولوي و نيچه، عالوه بر همسويي در . گردد مي مقصدشناسي در چارچوب فكري اين دو باز
هاي حركتي و سلوكي، در نهايت، دو هدف و مقصد را براي  واره اي از اصول و طرح مجموعه

  . گردد مي گيرند كه به شناخت غايي آنان از مفهوم سعادت باز انسان در نظر مي
ها در هر دو خواهد انجاميد                                 ً                      اين تفاوت در شناخت هدف، مستقيما  بر رابطة دو سوي نشانه. ج

آنان منجر  تفاوت در كاركرده هاي زباني، ب و عالوه بر همسويي و خويشاوندي نشانه
عنوان مرحلة تعالي و تكامل  چه عنصر شير به شود؛ در نظام زباني هر دو متفكر، اگر مي

گيرد؛  را براي مرحلة غايي انسان در نظر مي  شود، ولي موالنا اين نشانه انساني طرح مي
و ) حدودي تا(عني شتر دربارة دو تمثيل ديگر، ي. كند كه نيچه، از اين مرحله عبور مي حالي در

موالنا شتر را نماد انسان . كودك، رويكرد هر دو در تقابل كامل با يكديگر قرار داشته است
كه نيچه تلقي مقابل آن را از اين تمثيل داشته و همچنين  داند، در صورتي متعالي و معنوي مي

                  ً ربرد در نيچه، كامال  كودك در زبان موالنا نمادي بر انسان غافل و مبتدي راه است كه اين كا
  . اي از انسان كامل است معكوس بوده و نشانه
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 ها نوشت پي. 6

1. symbol 
نوشته است، بر اين باور است  ارادة معطوف به قدرتهوشيار در مقدمة مبسوطي كه بر كتاب  .  .2

ر و اين نگاه هوشيار برگرفته از باو). 26 -25: 1387نيچه، . نك(كه مرشد حقيقي نيچه، موالنا است 
او معتقد است كه نيچه تمامي منابع شرقي و عرفاني را . يقين وي به سير مطالعاتي نيچه است

اي بالغ بر پنجاه صفحه در باب اشعار مولوي در  مطالعه كرده و حتي شنيده است كه نيچه رساله
ي را   ّ                              كر ات سرسپردگي نيچه به عرفان اسالم وي به). 26: 1387نيچه، . نك(باب تكامل نوشته است 

هاي مولوي و نيچه در باب حكيم  صورت مختصر، ميان انديشه كند و در مواردي به گوشزد مي
ماية  فرض مهم را بن و حتي اين پيش) 25: همان. نك(دهد  هايي ارائه مي واقعي، تناسبات و تطبيق

ه عنوان شاهرا اساس آن، از گوبينو به دهد و بر نظري در ترسيم سير مطالعاتي خود قرار مي
توان به داريوش  از ديگر متفكران مهم اين نحله مي. اتصال نيچه به عرفان اسالمي ياد كرده است

كاري ميانه در  كوشيده است، سازو كه همواره مي آشوري عالوه بر اين. آشوري اشاره كرد
هاي خود به  غرضانه به اصل تحقيق بپردازد، در تحليل گزيند و بي هاي عرفاني نيچه بر تحليل

هايي در وجود عناصر حكمي و عرفاني در انديشة نيچه، با توجه به آشنايي وي با ايران،  زارهگ
نيچه و «آشوري در مقالة معروف و بنيادي خود تحت عنوان . فرهنگ و عرفان آن اشاره دارد

به چاپ رسيد، به بررسي روابط (Encyclopedia Iranica) كه ابتدا در دانشنامة ايرانيكا» ايران
مضاف بر اين . پردازد                                                            ه با فرهنگ ايراني و شاعراني با كسوت تصو ف چون حافظ و سعدي مينيچ

روابط برخاسته از آبشخور مستقيم معنوي، آشوري در برخي تفاسير خود از آراي عرفاي 
نوعي، سعي در استخدام  جويد كه به شناسي نيچه بهره مي ها و جامعة نشانه اسالمي، از گزاره

ر تشريح عرفان و تصوف اسالمي و در نهايت، بيان باور ضمني خود به وجود اين گفتمان نيچه د
گويي و  شناخت عقل و رابطة آن با آري«عنوان نمونه، وي در مقالة  گفتمان مضمر داشته است؛ به

، از همين شيوة بيان غير مستقيم بهره جسته )199 -196: 1389آشوري، . نك(» گويي موالنا نه
  .است

  .، محمود فلكيظ و گوتهحاف. ك. ر .3
  .، مصاحبه با غالمحسين ابراهيمي ديناني، به كوشش محمد جعفرزادهگفتار حكيم. ك. ر .4
  .، اميد همدانيعرفان و تفكر. ك. ر .5
به كوشش و ويراستة حسن سيد عرب  پرتو خرداين پژوهش ديناني عالوه بر آن منبع، در كتاب  .6

  .نيز مورد بحث قرار گرفته است 288-276صص 
ها در  فرهنگ نمادها و نشانهگانه، از كتاب  اين پژوهش، براي بررسي ابعاد متفاوت نمادهاي سه در .7
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توانند براي  مندان مي الديني در مواردي نام برده شده است كه عالقه اثر علي تاج انديشة موالنا
 .شده مراجعه كنند بررسي مشروح آن به كتاب ذكر

 .)40/ اعراف(     ِ   ْ    ِ  َ    َ َ َ       ْ         ُ   ْ       َي ي ل ج  ال ج م ل  ف ي س م  ال خ ي اط  و  ك ذ ل ك  ن ج ز ي ال م ج ر م ين    َ َّ  ْ   َ  ُ ُ    َ  َّو ال  ي د خ ل ون  ال ج ن ة  ح ت   .8

كه وي را مسخره  اي دريغ و حسرت بر مردمي كه هيچ رسولي به جانب ايشان نيامد مگر آن .9
 ). 30/ يس(كردند 

10. Also Sprach Zarathustra 

. هاي تاريخي بررسي. »ها ن در معتقدات آرياييشير و نقش آ«). 1345. (ذوالفقاري، جهانگير. ك. ر  .11
  .3ش 

  
 

  منابع. 7
: تهران. ترجمة سعيد سبزيان. فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي). 1387(اچ . آبرامز، ام •

  .رهنما
 .آگه: تهران. ها ها و پرسش پرسه). 1389(آشوري، داريوش  •

عفر محمدزاده، گفتار حكيم، به كوشش محمد ج) 1390(ابراهيمي ديناني، غالمحسين  •
 .اطالعات: تهران

  .سلوك جوان: از موالنا تا نيچه، قم) 1386(اخالق، حسن  •
  .پرسش: آبادان. ترجمة اردشير اسفندياري. نيچه و مدرنيته). 1390(اريكسون، تروند  •
 47ش . مجلة كتاب ماه هنر. »ها ها و تفاوت نماد و تمثيل؛ شباهت«). 1381(امامي، صابر  •

 . 68-60صص ). هريورمرداد و ش. (48و 

. 1چ ). نامة توضيحي آيين زرتشت واژه( دانشنامة مزديسنا). 1376(اوشيدري، جهانگير  •
   .مركز: تهران

  . اميركبير: تهران. مثنوي معنوي). 1376(الدين  بلخي، جالل •
دانشگاه : تهران. الزمان فروزانفر به تصحيح بديع. ديوان شمس). 1362(  -----------  •

  .تهران
: تهران. سعيد حنايي كاشاني ترجمة محمد. علم هرمنوتيك). 1384. (ا. ر، ريچاردپالم •

 .هرمس
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علمي و : تهران. هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان). 1386( پورنامداريان، تقي  •
  . فرهنگي

  . سروش: تهران. ها در انديشة موالنا فرهنگ نمادها و نشانه). 1383(الديني، علي  تاج •
  .جامي: تهران. ترجمة حامد مهرپور. جستارهايي در انديشة نيچه). 1386(دولوز، ژيل  •
  .بازتاب نگار: تهران. ترجمة بهروز صفدري. زرتشت نيچه). 1388(سوفرن، پير ابر  •
  .آگاه: تهران. صور خيال در ادب فارسي). 1366(رضا  شفيعي كدكني، محمد •
. 1چ . ترجمة سودابه فضايلي. ج 3. فرهنگ نمادها). 1385(شواليه، ژان و آلن گربران  •

  . جيحون: تهران
 . علمي و فرهنگي: تهران. ترجمة حسن الهوتي. شكوه شمس). 1389(شيمل، آنه ماري  •

). ماكان(ترجمة محمد بقايي . مولوي، نيچه و اقبال). 1370(الدين  عبدالكريم، اكرام و نعيم •
  . حكمت معاصر: تهران

  . مرواريد: تهران. ترجمة ابراهيم امانت. هرفت دست زبان از). 1355(فروم، اريك  •
  . كتاب نادر: تهران. در شناخت نيچه). 1387(فوالدوند، حامد  •
  .پرسش: آبادان. ترجمة منوچهر اسدي. زندآگاهي فلسفة نيچه). 1385(فينك، اويگن  •
  . مركز: تهران. هرمنوتيك و نمادپردازي در غزليات شمس). 1387(محمدي آسياآبادي، علي  •
: تهران. ترجمة مسعود انصاري. چنين گفت زرتشت). 1389(، فريدريش ويلهلم نيچه •

  . جامي
: تهران. باقر هوشيار ترجمة محمد. ارادة معطوف به قدرت). 1387( ----------------  •

  . فرزان روز
 .آگاه: تهران. نامه مولوي). 1356(الدين  همايي، جالل •

  .نگاه معاصرعرفان و تفكر، تهران، ) 1389(همداني، اميد  •
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران. نيچه ).1384(هومن، ستاره  •
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