
 

 در فرهنگ ایرانی  آبشخورهاي متنی و فرامتنی نیچه

 
 مجید هوشنگی

 دانشگاه قم -استادیار مدعو

 چکیده
گوناگون اندیشه و هاي پژوهی در جهان، شناخت دقیق رابطه فکر و اندیشه نیچه با ساحتهاي نیچهترین شاخهاز مهم

ها و حتی منشأ و توان از پرداختن به اصل مناسبات فکري نیچه با دیگر اندیشه جغرافیاي فکري است و در خالل آن می
ها بخشی از حوزه معرفت خود را در ارجاع آبشخور فکري او در این زمینه یاد نمود. طبیعتاً نیچه نیز همچون دیگر انسان

هاي فکري و ل از خود به دست آورده است و آشنایی او به طیف گسترده و وسیعی از گونهها و آثار قب متن به پیش
جغرافیاي اندیشگانی، او را در جایگاه متفاوتی نسبت به دیگر متفکرین قرار داده است. به باور این پژوهش، یکی از 

جمه شده ایرانی است. اثبات این فرض هاي اندیشگانی نیچه، اندیشه عرفانی و متون ترترین سرچشمه ترین و اصیلمهم
باشد، بلکه به لحاظ ارجاعی نیز نیچه  نه تنها در رابطه بینامتنی آثار نیچه با برخی متون فارسی قابل بررسی و تحقیق می

هاي متعددي از آثار خود به این آشنایی و حتی اشراف علمی و تا حدودي ذوقی خود به مشاهیر و  در فواصل و جایگاه
توان به کتاب اوستا، آثار و شخصیت موالنا، سعدي و حافظ اشاره  ن ایرانی اشاراتی داشته است، که از آنان میمتفکری

 هاي ادبی و عرفانی ایران بررسی و تحلیل شود. نمود. در این پژوهش سعی شده است رابطه نیچه با پیش متن
 واژگان کلیدي: بینامتنیت، نیچه، ایران، سعدي، حافظ، موالنا

 
Nietzsche and Iranism 

 نیچه و ایرانی مآبی
توان از آثار  هاي معاصر پیرامون رابطۀ نیچه با فرهنگ و آثار شرقی، بویژه ایران و مکتب عرفان، می در میان پژوهش

مروجین این تفکر یاد نمود.  عنوان بههوشیار، غالمحسین ابراهیمی دینانی و داریوش آشوري و حامد فوالدوند  محمدباقر
بودن یا نبودن  متأثرهاي آنان، در جهت اثبات فرضیۀ تأثیرپذیري و آشنایی نیچه با آثار مفاخر ایرانی است. البته  پژوهش

ي در نقشۀ راه این پژوهش نیست و اثبات یا عدم آن، مربوط به نوع دیگري از ا کننده نییتعنیچه از این فرهنگ، عنصر 
تواند در پاسخ به منکرین بحث و یا اقناع مخاطب، ایفاي نقش  تطبیقی است، اما پرداختن به این مساله می هاي پژوهش

 هاي مؤیدین این فرض خواهیم پرداخت. لذا در این بخش از پژوهش، به تبیین آراء و نگرش کند.
ایی نیچه از فرهنگ ایران را معلول پیشینۀ مطالعاتی و آشن 1»ایراننیچه و «داریوش آشوري در مقالۀ خود تحت عنوان 

و او را صاحب  2دانسته هايِ باستانیِ یونانی و التینی شناسیِ تاریخیِ زبان زبان گسترة دانش و تخصص او در رشتۀ 
داند.به باور او،  می ویژه چین و هند و ایران هايِ باستانیِ آسیایی، به فرهنگو همچنین،  تاریخ و فرهنگ اروپا شناخت در

 نوشته شده است. Encyclopedia Iranicaبرايِ  Nietzsche and Persiaاصلِ این مقاله به زبانِ انگلیسی، با عنوانِ .1
دکتري در این رشته به استاديِ این رشته در دانشگاه بازل گماشته شد. دانـشِ پهنـاورِ   ة درخشانِ فیلولوژيِ کالسیک بود و پیش از پایانِ دورنیچه دانشجويِ .2

شـماري کـه در    هـايِ بـی   آشکار اسـت و نیـز در اشـاره    ،کند ها می آنة هايِ فراوانی که در بار ها، تاریخ، و فرهنگ یونانی و رومی در بحث زبانۀ او در زمین

 ها دارد. هايِ خود به آن نوشته سراسرِ
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 3.کند باوريِ مدرن ستایش می در برابرِ عقل »خرد آسیایی«او بارها از  ،ها فرهنگ یسنج در مقامِ هم ژهیو به

 ماًیمستقدهد. او  قرار می دیتأکهوشیار این قرابت و آشنایی با فرهنگ ایرانی را با قاطعیت بیشتري مورد  محمدباقراما 
من این است که او کامالً به آثار  ةعقید«کند که  اي که بر ترجمۀ ارادة  معطوف به قدرت نگاشته، تصریح می در مقدمه

شده  در عربستان و ایران در عصر پیغمبر اکرم و در فرق اسالمی واقع ژهیو به ،فکري شرقی و آنچه در این آسیاي بزرگ
هاي فرهنگی پوسیده و  هاي شدید زلزله پایه ت بیان کرده و همچون لرزهاز لحاظ نظر و با عباراتی که خاص اوس ،است

براي من قطع است که دارد که  و در قسمتی دیگر از مقدمه بیان می) 7 :1387نیچه، ( »کهنه را به فروریزي آورده است.
اي در باب اشعار مولوي  رساله 4شنیدم«که  کند یمتصریح منابع عرفانی ما را در دست داشته و  ژهیو به ،نیچه منابع شرقی

بالغ بر پنجاه صفحه که هنوز به دست من نرسیده  ،نوشته است - درست متوجه باشید تکامل نه تناسخ- در باب تکامل
 )26: همان( »است.

با قراین بسیاري که از همفکري نیچه با عرفاي ما در دست است، به مطالعۀ  آثار ادبی البته هوشیار مدعی است که 
آثار عرفا و بزرگان ما غنی  ۀاند و ادبیات آلمان را با ترجم نی که از ایران اقتباساتی کرده و معاصر با نیچه بودهکسا

هاي میرزا شفیع و  با غزلیات وي به زبان آلمانی تحت عنوان ترانه »ن شتتبود«اند لی. از این قبه استپرداخت، اند ساخته
 شاعر آلمانی.  »تنپال«و آثار  »روکرت«هاي  همچنین ترجمه

به  5تحت عنوان حکمت و مذاهب در آسیاي میانه 1865باشد که در سال  می گوبینوکتاب  ،آثار نسرآمد همۀ  ای
 ...به شهادت تاریخ و شهادت محققین آلمانی در نیچه تاثیر بسزایی داشته است »گوبینوکنت دو «آثار چاپ رسیده است. 

هوشیار تنها مدعی سند یابی در ارتباط با آشنایی نیچه  )6 همان:و شاید در الهام چنین گفت زردشت بی اثر نبوده است.(
شکنی در  بتداند. او معتقد است که  با فرهنگ ایران نیست و مهمترین دلیل بر ایرانی مآبی او را مشرب بت شکنی او می

 که در مشرق آمده و کسی بوده، کما بیش بت شکن بوده است. اروپاییان او راچه، هر  ...مشرق زمین قراین بسیاري دارد
فهمند نه همچون ما از لحاظ بت شکنی. بت شکنی عکس  بیشتر از لحاظ ادبیات و از لحاظ حکمت می [نیچه را]

لعن و نفرین و  مورد ،شود یا اگر ببازد هاي شدید دارد. یا اینکه بت شکن اگر پیش ببرد مورد پرستش واقع می العمل
شکنی در نیچه و  یعنی وجود روحیۀ بت) 7 -6: همان.(6شکنجه و کشتن. نیچه به یقین هنوز نباخته است.

 اش، برخاسته از روح شرقی او و آشنایی با آن حوزة اندیشگانی است. هنجارستیزي
گذارد. او در  شرقی نیچه می حامد فوالدوند نیز با رویکردهایی متناسب با هوشیار قدم به عرصۀ تبارشناسی شناخت

ترین فیلسوفان غرب انگاشت و نظر هوشیار  پندارد، نیچه را شرقی می» ترین غرب غربی«مقایسۀ نظر شایگان که نیچه را 
تاریخ معنوي جهان  7معتقد است که کُربن کند. او  بینی نیچه تایید می جهان» عرفانی -ایرانی«را در خصوص دارا بودن بارِ 

: یکی بر اساس آفرینش، آزادگی اخالقی و کشف و شهود استوار است و دیگري 8داند دال دو بینش اصلی میرا عرصۀ ج

3.Asien, asiatisch in " Friedrich Nietzsche(1999) SämtlicheWerke, herausgegeben von G. Colli und M. Montinari, 

KritischeStudienausgabe, Bänden, München“ Gesamtregister 
این سطور صورت گرفـت و  ة هایی که در این خصوص از سوي نگارند تواند باشد، زیرا با پژوهش ، چیزي فراتر از یک شنیده نمیژة شنیدم در این جاوا .4

 اي از این رساله یافت نشد. هاي متعدد با پژوهشگران این عرصه، نشانه در مصاحبه
5. Les philosophies et les Religions dansI’Asie Centrale 

خفت! پیغمبر به کوه حرا رفت! پس از آنها هم چـه بسـیار کسـان بـه      میرفت و تنها  زردشت به کوه سبالن رفت! موسی به کوه طور رفت! عیسی تنها می.6

 )9: 1387نیچه، کوه تنهایی خود رفتند، آن هم چه رفتنی! به خود آمدند و پرگشتند و برگشتند و بت شکستند. (
7.Corbin 

 الهام گرفته است. (Khomiakov)مند روس، خومیاکوف این نگاه کربن از اندیشه .8
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 بر منطق و جدل دیالکتیکی تکیه دارد. 
نامد و متفکرانی چون زرتشت، هرمس، فیثاغورث، نوافالطونیان، سهروردي و  می مآبی ایرانکربن جریان اول را 

خواند و اندیشمندانی چون سقراط،  می 9(یا مصرمآبی)» مآبی حبشی«دهد. او گرایش دوم را  اشراقیون را در آن قرار می
مآبی، آزادگی و نگرش  یۀ  ایراندهد. بنابر تفکیک کربن، پا مشاییون، ابن رشد، دکارت و هگل را در این دسته قرار می

مآب تلقی کرد. در  ورزانی چون اکهارت، ابن عربی، گوته، هامان و نیچه را ایران توان اندیشه کشف و شهودي است و می
بینی و نحوة زیستن بوده  نگرشی ملی و قومی نیست، بلکه بیانگر یک نوع جهان» مآبی ایران«نتیجه، باید توجه داشت که 

گذارند، طبیعت، روح و وجودي  انی که اهل معنویت و عرفان هستند و پا از عرصۀ  منطق و جدل فراتر میاست. خردمند
توان گفت که نیچه هم از لحاظ لغوي  آیند. پس باتوجه به مفاهیم یاد شده می مآب به حساب می همانند دارند و ایران

بینی (او اهل معنویت، الهام و  ارند) و هم از لحاظ جهانهاي او ارجاعات گوناگونی به فرهنگ ایرانی و اسالمی د (نوشته
 )108: 1387مآب است. (فوالدوند،  کشف و شهود است) ایران

به این رنسانس شرقی نیز اشاره دارد. وي معتقد است » نیچه، حافظ، سرمستی«فوالدوند در مقالۀ دیگري تحت عنوان 
و نیچه توجه  15، شوپنهاور14یا برادران شلگل 13، گوته12، هگل11ر، هرد10کهپس از دوران روشنگري، متفکرانی چون هامان

شناسانی  پردازند. مترجمان و شرق وگو می هاي خاور به گفت خود را به سمت دنیاي شرق بردند و با ادبیات و افکار سرزمین
کنند و  معرفی می هاي فرهنگ ایران را ، برخی از گنجینه18، فون هامر پور گشتال17، فردریش روکرت16مانند ویلیان جونز

: 1391شوند. (فوالدوند،  محافل ادبی غرب با شاهکارهاي حافظ، موالنا، نظامی، سعدي یا فردوسی، انوري و جامی آشنا می
 ) 83: 1387) خوانده است. (همو، 1838) یاهامرپورگشتال (1821به عنوان نمونه نیچه گلشن راز را در ترجمۀ  تولوك ( )1

مجبور  شیوب کمرود و  می 19داند که نیچه به مدرسۀ فورتا نیچه با فرهنگ ایران را از زمانی میفوالدوند مسیر آشنایی 
خواند  ، افالطون و مانند آنها را می21،گزنفون20شود: هرودوت به مطالعۀ کتب تاریخی و متون کالسیک یونانی و التین می

هاي هفدهم  شود. از همان دوران، آثار نویسندگان قرن میو از طریق متون یونانیان و رومیان از دنیا و فرهنگ ایرانی مطلع 
کند و از این راه نیز، به طور  ، و هگل را مطالعه می26، مونتسکیو25، ولتر24، هامان23، هردر22و هیجدهم مانند گوته

ده شود. سپس با قرائت آثار و متون قرن نوزدهم، بر اطالعات شرقی و ایرانی وي افزو با ایران آشنا می میرمستقیغ

9.Koushisme 
10.Hamann 
11.Herder 
12.Hegel 
13.Goethe 
14.Schlegel 
15.Schopenhauer 
16.W. Jones 
17.F.Ruckert 
18.Von Hammer Purgstall 
19.Forta 
20.Hérodote 
21.Xenophen 
22. Goethe 
23. Herder 
24.Hamann 
25. Voltaire 
26. Montesquieu 
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که حافظ را ترجمه  27هایی چون شوپنهاور که عالقمند به شرق بود، امرسون شود. براي مثال، به مطالعۀ آثار شخصیت می

 پردازد. شود، می شان دیده می که گرایشی شرقی در اندیشه 30پو ، بالزاك و ادگار آلن29، بایرون28کرده بود، یا هلدرلین
هاي خاورشناسان توجه خاصی دارد؛  ، نیچه به ترجمه و نوشتهادشدهی عالوه بر متون کالسیک و شعرا و نویسندگان

است و اکثر پیشتازان اروپا تشنۀ  شناختن اسالم، هند و خاور هستند. مثالً  31»رنسانس شرقی«عصر نیچه، زمان  چراکه
ر شناس مشهور، فون خواند. همچنین به مطالعۀ  آثار خاو ، مترجم موالنا را می32نیچه مانند هگل، آثار فردریش روکرت

، 34پردازد. نیچه از طریق واگنر با آثار گوبینو ، که آثار مختلفی دربارة ایران منتشر کرده است، می33هامر پورگشتال
 36و اشپیگل 35شود. در ضمن، آثار پل الگارد خاورشناس و ایران شناس بزرگ، که به ایران هم سفر کرده است، آشنا می

توان نام برد که به  را می 38یا ژودیت گوتیه 37ن و نزدیکان دیگري از جمله لوآندراس سالومهکند. دوستا را نیز مطالعه می
 )110جهان شرق و فرهنگ ایران زمین عالقمند بودند و با وي مراوده داشتند. (همان: 

یم، ردیابی هاي سمبلیک نیچه از مفاه ابراهیمی دینانی این تأثیرپذیري و آشنایی نیچه با فرهنگ شرق را در استفاده
کند، دقیقاً تحت تاثیر حکمت شرقی است. مدیترانه به  نماید. دینانی معتقد است که اگر نیچه از مدیترانه صحبت می می

معناي، میاِن زمین، نور و جسمِ نوري است. سهروردي نیز که سخنگوي حکمت خسروانی و حکمت شرق است، قایل 
بار ایرانی و اسالمی، موضوع مرغ نور، موضوع مهمی است. درست است  به اصالت نور است. در تمام ادبیات غنی و پر

 یعنی مرغ نور.  39که عطار گفته است سیمرغ، سی مرغ است، اما سیمرغ لفظی پهلوي است
مدیترانه هم عالم مثال است. عالم مثال همان عالم میانه است یعنی عالم عقل است. میانۀ  عقل محض و مادةمحض، 

نامد. شیخ احمد احسایی هم آن را از سهروردي گرفت و در زمینۀ  این عالم را سهروردي هورقلیا میعالم مثال است. 
 40معاد به کار برد که به جسم هورقلیایی انسان مشهور است.

 
 آشنایی با ایران باستان و زرتشت

گردد. از  یابی شناخت نیچه از ایران باز می به مسالۀ ریشه» نیچه و ایران«بخش مهم مقالۀ داریوش آشوري با عنوان 
با تاریخ و فرهنگ یونان و روم، و مطالعۀ آثارِ تاریخیِ  نیچهآشناییِ دانشورانۀ مواردي که آشوري بدان توجه دارد، 

27. Emerson 
28.Holderlin 
29. Byron 
30. Edgar Alan Poe 
31. Renaissance oùentale 
32. F. Ruckert 
33. Von Hammer Purgstall 
34.Gobineau 
35. Paul Lagarde 
36. Spiegel 
37. Lou Andréas Salomé 
38. Juliette Gautier 
39.Seanamorgaدر زبان پهلوي 

اوستایی هورکرپا است که به عربی هورالقلیا شده است. هورکرپا غروب خورشید است. هور یعنی خورشی و کرپا هم جسم  ة تلفظ عربی واژهورالقلیا .٤۰

) خویشاوندي سهروردي و نیچه، در 1387است؛ یعنی جسم خورشیدي، جسم نورانی. جسم نوري اصال نور است. (رك: ابراهیمی دینانی، غالمحسین (

 .)91 -90حامد فوالدوند، تهران: کتاب نادر. صص  شناخت نیچه،

                                                             



 ۲۲۲۹/  در فرهنگ ایرانی  آبشخورهاي متنی و فرامتنی نیچه
 

 41.باشد میبا تاریخ و فرهنگ ایرانِ باستان سببِ آشناییِ وي  که ،است بازمانده از آنان
داند. او آماري از  هاي علَم ایرانی می هاي او از نام هاي این آشنایی و ایرانی مآبی نیچه را در استفاده آشوري از دیگر نشانه

شود و  نام برده می) Persienهايِ نیچه دو بار از ایران ( در مجموعۀ نوشتهدهد که بدین قرار است:  ها ارائه می این نام
شهرهايِ  هایی هستند به روابط دولت ) که اشارهvorpersischایرانی ( ) و یکبار هم از پیشpersischچندین بار از ایرانی (

برد و در  ) نام میdie Perserها، بیست و هشت بار از ایرانیان ( افزون بر این ..یونانی با امپراتوريِ ایران و گاه تحلیلی از آن.
ویژه، ستایشگرِ  روشنی یافت. وي، به شان به توان نگرة او را نسبت به ایرانیانِ باستان و فرهنگ هايِ او می نوشته برخی از پاره

شان بر  شان است؛ و نیز پافشاري خواهی و قدرت  ایرانیان در تیراندازي و سوارکاري و جنگاوري و نیز حالت سروري  چیرگی
هاي این آشنایی و  ، از نشانه توسط نیچه را به عنوان پیام آور فلسفه 43همین گزینش نام زرتشتآشوري 42.فضیلت راستگویی

 44داند. حتی دلبستگی نیچه به فرهنگ ایران می
باید به یک ایرانی، به زرتشت، ادايِ احترام کنم. ایرانیان نخستین  من می« :هایی از نیچه چون او با اشاره به گزاره

اي از فرایندها [اندیشیدند]، هر  [ایرانیان تاریخ را] همچون زنجیره«یا»تاریخ در تمامیت آن اندیشیدند.کسانی بودند که به 
پادشاهیِ بزرگ دوردست انسان، «و» حلقه به دست پیامبري. هر پیامبر هزارة خود را دارد؛ پادشاهیِ هزارسالۀ خود را.

کند. آشوري در ادامه،  ستگی روحی نیچه با فرهنگ ایران استناد میبه قرابت درونی و دلب 45»پادشاهیِ هزارسالۀ زرتشت.
که نیچه این جا نیز گرایشِ  دهد و معتقد است ارائه می 46تفسیري ویژه از آرزوي نیچه در سروري ایرانیان بجاي یونانیان

با فرمانرواییِ رومیان بر یونان، فرهنگ  دهد. زیرا در برابرِ متافیزیک یونانی نشان میرا باورِ ایرانیان  بینیِ زمان خود به جهان
گریز  اندیش و زمان یونانی و متافیزیک فلسفیِ آن بر فضايِ روم چیره شد و راه را برايِ ظهورِ مسیحیت و نگرشِ آخرت

آمیز،  دریغیک دهه پیش از نوشتنِ چنین گفت زرتشتبا لحنی لذا ...47انگارانۀ آن نسبت به زندگانیِ زمینی گشود. و دید هیچ
 :Nietzsche, 1999)»روا شده بود. اگر داریوش شکست نخورده بود، دینِ زرتشت بر یونان فرمان:«گوید که می

اي از این دوران، که پس از مرگ او به چاپ رسیده، به داستاِن شاگرديِ هراکلیتوس نزد  همچنین در رساله (7/106
 (Ibid: 1/806)کند. زرتشت اشاره می

را  (Zoroaster)جايِ نامِ آشنايِ  هب(Zarathustra)رد واژة زرتشت بصورت ایرانی باستانی آن یعنی آشوري کارب
 خواهد نه با زرتشت شناخته شده در اروپا از راه یونان، که با زرتشت اصلی در سرآغازِ داند که نیچه می دلیل بر آن می

هاي او،  نوشتهۀ در مجموعد. راتوري روم درگیري دایمی داشتنشهرهاي یونانی و سپس با امپ ایرانیان، به عنوان یک قدرت عظیم آسیایی، نخست با دولت.41

 کند. شود، از ایرانیان باستان فراوان یاد می هاي او را شامل می کل نوشتههاي بازماندهدر دفترهاي او، که حجم کالنی از  ها و یادداشت نوشته شامل پاره
 ‘هزار و یک غایتة در بار’داریوش آشوري، بخش یکم، ۀ ترجم چنین گفت زرتشت،:نکـرك: .42

43. Zoroaster 
انتشـار   1882شـود کـه در    پدیدار می) 342نویس  پاره(دانشِ شاد، نخستین بار در کتاب Zarathustraاش، یعنی  ت به صورت ایرانی باستانیش.نام زرت44

، را این جا گنجانده است. این پـاره در سـال   چنین گفت زرتشت، یا نیایش او در برابر خورشید، از کتاب ‘گفتار زرتشت پیش’ة یافته است. نیچه نخستین پار

 گیرد. ر میپس از آن در نشر بخش یکم از چهار بخش چنین گفت زرتشت در جاي اصلی خود قرا
 ‘.ایثار انگبین’همان، بخش چهارم، .45
 (Nietzsche, 1999: 8/65).شدند ) یونانیان میHerrبه جاي این رومیان، چه خوب بود که ایرانیان سرور (.46
کند و بدین سان  رد می‘ آسمانۀ پادشاهی جاودان’، زندگانی گذراي زمینی را به نام ‘مسکینان’نیچه بر آن است که مسیحیت، در مقام دین به باور اشوري  .47

شـان بـه زنـدگی و زمـان،      روایی ایرانیان بر یونان، با نگـرش مثبـت   کند. حال آن که فرمان به زندگی را بدل به نگرش منفی می‘ گوي آري’نگرش مثبت یا 

 توانست روند این جریان را دگر کند و از یک رویداد شوم در تاریخ پیشگیري کند. می
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نیچه توجه خاصی به تاریخِ ایرانِ دورة اسالمی نشان که  ؛و در نهایت، او معتقد استسخنی درآید از درِ هم ،تاریخ
 .کند برد و دست کم یک بار از حشّاشون با ستایش یاد می دهد، اگرچه گاهی نامی از مسلمانان می نمی

ار فوالدوند ردپاي ارتباط و آشنایی نیچه و فرهنگ ایرانی را در مطالعات نیچه دربارة شرق و ایران و انعکاس آن در آث
کند. به عنوان نمونه از اشارات نیچه به ایران باستان در زایش تراژدي، فراسوي نیک و بد و حتی در عنوان  او جستجو می

و قبل از کسوف معنوي یا دیوانگی  1889تا  1878هاي  کتاب چنین گفت زرتشت یاد کرده است، حضوري که در سال
فت زرتشت این استنتاج را دارد که عدم ارتباط یا دشواري درك و نیچه وجود دارد... و به طور کلی، دربارة چنین گ

در این متن است. در ضمن، » شرقی«ها، پندارها و عناصر  دهندة وجود نگرش تفسیر خوانندة غربی [از این اثر] نشان
اي بر  نور تازهکند و از این جهت،  یا عرفانی برخی آثار نیچه، فهم و تفسیر متون او را آسان می» شرقی«شناخت بعد 

 )111-109: 1387تاباند. (فوالدوند،  شناسی می عرصۀ نیچه
 

 آشنایی نیچه با سعدي
نامِ سعدي و حافظ اي ندارد، اما  همانگونه که اشاره شد، به باور آشوري، نیچه در آثارش به ایران پس از اسالم اشاره

هايِ نیچه آمده است. در مجموعۀ آثارِ  که از ایرانِ دورة اسالمی در نوشته باشند میهایی  گویا تنها نام48[و حسن صباح]
سعدي از خردمندي پرسید که «پردازي از سعدي نقل شده که ترجمۀ آن چنین است:  یک نکته ،یادداشتی نیچه در پاره

شان  زمینِ زیرِ پاي ،که نخستمگر آن ،دارند همه [حکمت] را از که آموختی؟ گفت، از نابینایان که پاي از جاي برنمی این
در دیباچۀ گلستان ست که سعدي از زبانِ لقمانا اي این نکته(Nietzsche, 1999: 9/660) » را با عصا بیازمایند.

: 1367(سعدي، » لقمان را گفتند، حکمت از که آموختی؟ گفت، از نابینایان که تا جاي نبینند پاي ننهند.«گوید:  می
دانیم  اند که نمی هايِ نیچه نوشته ویراستارانِ نوشتهگوید: الۀ خود در خصوص نیچه و ایران می)آشوري در پاورقی مق46

تواند آن را از  اما حدسِ من این است که وي می(Ibid: 14/650)پردازي را از کجا نقل کرده است نیچه این نکته
بینانه و  هايِ باریک گرفته باشد. نیچه نوشته، نویسندة نامدار و فیلسوف امریکایی، 49هايِ رالف والدو امرسون نوشته

هايِ آلمانی و  و امرسون نیز سعدي و حافظ رااز راه ترجمه 50داشت گویانۀ امرسون را بسیار دوست می طنزآمیز و گزین
 داشت و بسیار از ایشان یاد کرده است. شناخت و بسیار دوست می انگلیسیِ آثارِشان می

خواننده کند، آنجایی که نیچه  ردیابی میهاي حکمت شادان  در یکی از پانویسفوالدوند نیز آشنایی نیچه با سعدي را 
کند. از قرن شانزده و هفده، اروپاییان  دهد و این امر آشنایی او را با شیخ شیراز تایید می را به گلستان سعدي ارجاع می

از وي اقتباس کرده است. عالوه بر این، در آثار  51شده بودند و حتی الفونتن هاي التین با سعدي آشنا ۀ ترجمهواسط به
شوپنهائور و تولوك، که نیچه مطالعه کرده است، به سعدي اشاره شده است. در واقع، اکثر اندیشمندان معاصر نیچه نام 

، ژهیو بهبود. آنچه که  اجراشدهس سعدي را شنیده بودند، به خصوص که آن زمان اپرایی به نام گلستان چندین بار در پاری
موجز نیچه نیز، وي را به در گفتار اوست. کالم زیبا و بیان » مثل«شود، کاربرد  دربارة سعدي شیرین سخن مطرح می

مشهور کرده است. از نظر کارشناسان و مفسران، نیچه سبک نگارش مثل گونه را از  52عنوان صاحب سبک در مثل نویسی

 سطور اضافه گردیده است.  اح اشاره نداشته است و این نام توسط نگارندهآشوري به صب .48
49. R. W. Emerson 

 .111-110 داریوش آشوري،ۀ ها، ترجم ، غروب بت نکـ: نیچه.50
51. La Fonteine 
52. style aphoristique 
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قرن هفدهم الهام گرفته است. اما  55اخالق پرداز ][نویسندة 54یا برخی دیگر از نویسندگان فرانسوي، مانند پاسکال 53پل ره
» مثل نامه«دانیم، این شیوة بیان از دیرباز در ادبیات شرقی مرسوم بوده است و در دیوان گوته فصلی به نام  چنان که می

اند، اما به منشأ غیر اروپایی  مثل نویسی وي توجه کرده 57»زاي جرقه«یا  56»زداخرد«وجود دارد. برخی نیچه شناسان به جنبۀ  
را مشاهده » مثل«رسد که نیچه با خواندن ترجمۀ  گلستان، کاربرد ممتاز  اند. به نظر می اروپایی و غیر مدرن آن توجه نکرده

 ) 116 -115: 1387کرده و سپس سبک خود را تکامل بخشیده است. (فوالدوند، 
 

 یچه با حافظآشنایی ن
توان یافت، پیوند میان حافظ و نیچه  هاي مهم و آشکاري که میان متفکرین شرق و غرب می یکی از خویشاوندي

تواند مورد بحث و  هاي موازي، معانی همسو و خویشاوندي روحی و معنوي، می هاي متفاوتی از جهان است که در الیه
گوید:  نا بوده و با اشعارش انس و الفتی خاص داشته است؛ چنانکه میبررسی قرار گیرد. بدون تردید، نیچه با حافظ آش

اي از لطف سخن  است و در آن باده تر بزرگکاخ جهان  نیتر بزرگاي از حکمت بنا کردي که از  اي حافظ، میخانه«
انس و الفت فیلسوفی چون نیچه را با اشعار حافظ، باید در  58»فراهم آوردي که از طاقت نوشیدن دنیایی بیشتر است.

هاي هنري و زیباشناسانه اشعار او جستجو کرد؛ چنانکه گوته نیز در هنر و فرهنگ یونان باستان به آنها رسیده بود.  جنبه
ونان باستان عمل نگرد و حافظ براي او، همچون انسان ی از این رو، نیچه به حافظ از دیدگان انسان یونان باستان می

کند که از  داند و به قول خود نیچه، حکمتی بنا می شناسد؛ رمز و رازش را می کند و شخصیتی است که زندگی را می می
شناسانه و شناخت  تر است و وجه تمایز حافظ از دیگر شاعران در همین دیدگاه هستی هاي جهان بزرگ کاخ نیتر بزرگ

 راده نام حافظ لذا این ارادت نیچه به حافظ او را بر آن داشت تا) 17 -16: 1387لیلی، استعالیی او نهفته است. (باقري خ
دیوان «که وي در  یشیو وابستگی یوهان و گوته به حافظ وستا یبستگ بدون تردید دلش تکرار کند. بار در مجموعه آثار

اي داشته  حافظ نقش بسیار ارزنده آورده، در کشاندن نیچه به سوي از حافظ و حکمت شرقی او به عمل» یغربی شرق
کسی که به یاري فلسفه، در  ،است» ها سازي همه ارزش دگرگون«غرب، مردي در پی مهم فیلسوف  به عنواناست.نیچه، 

بیان کرده و » چنین گفت زرتشت«ترین گفتار فلسفی خود را از زبان زرتشت و با عنوان  شکنی است و مهم پیبت
) 214: 1384نیچه، گوید. ( سخن می» حافظ«آفریند، با ستایشی ویژه از  را می» طوف به قدرتاراده مع«کاري چونان  شاه

اما نیچه که همه بزرگان ادب و فلسفه غرب را به زیر سؤال برد، از دو شرقی، یعنی زرتشت و حافظ به گونۀ دیگري 
ترین اثر فلسفی  شناخته بود)، عنوان بزرگ راند. نام زرتشت و درون مایه اندیشه او را (آن گونه که نیچه او را سخن می

[است که او در پی خلق آن  [یا انسان آرمانی] راند که تصویرابرمرد دهد. اما نیچه از حافظ چنان سخن می خود قرار می
 )218(همان:  انسان آرمانی نیچه بود.[حافظ] یا به گفته دیگر شود]  متجلی می

به بررسی روابط پیش متنی و فرامتنی حافظ و نیچه » نیچه، حافظ، سرمستی«فوالدوند در چند پژوهش، بویژه مقالۀ  
دهد که نیچه در نوجوانی و از طریق آثار  پرداخته است. او در این مقاله معتقد است که اطالعات موجود به ما نشان می

هاي آلمانی دیوان حافظ (به صورت گزیده یا  نیچه از برخی ترجمهحافظ را کشف کرده است. [البته،  59امرسون و گوته

53. Paul Ree 
54. Pascal 
55.moralistes 
56. Alexis Philinenko 
57. Michel Haar 
58.http://news.gooya.com.politics/archives/011894.php 

 جستارهاي امرسون را خوانده است. 1858گفتارهاي بازمانده نیچه ترجمه آلمانی  ر.ك پاره .59
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اي  (خاور شناس برجسته 62، فون هامر پورگشتال، هردر و ویلیام جونز61، روکرت، فون بدن شتد60کامل) که به قلم پالتن

آید) صورت  که به دوازده زبان تسلط داشت و یکی از بهترین مترجمان شعر و متون فارسی در قرن هجدهم به شمار می
، نیچه چاپ دیوان حافظ را توسط هرمان بروك هاس 1868هاي بازمانده سال  نوشته .. در پارهگرفته بود، بهره برد.].

در آثار  1888هاي گوناگونی که تا سال  این امر و نیز اشاره 63کند. اي به زبان آلمانی، خاطر نشان می )، با مقدمه1854(
 )2: 1391و به شاعر ایرانی است. (فوالدوند، نیچه آمده بیانگر تداوم توجه ا

اوست. وي از » فکر هم«و » نژاد هم«، »همدل«فوالدوند همچنین در پژوهشی دیگر معتقد است که به اذعان نیچه، حافظ 
داند. یک مقایسۀ  اجمالی، قرابت معنوي میان  لحاظ معنوي، گوته و لئوناردو داوینیچی را خویشاوند حافظ و خود می

آزادة  روح  64»فرایگاست«هاي نیچه مفهومی وجود دارد که به زبان آلمانی  کند. اوال در نوشته و نیچه را آشکار می حافظ
. این ترکییب است immoraliste65یا  esprit libreدر زبان فرانسوي » فرایگاست«(روح= جان= نفس) است. معادل 

انسانی اهل معنویت و بصیرت است، هوشیار و زیرك » رند«در حافظ است. از نظر حافظ » رند«مشابه اصطالح عرفانی 
کند. اگر به  زند و عقاید خویش را کتمان می شود، گاهی نقاب می است و از آنجا که با سالوسان و اخالق حاکم درگیر می

شویم که مفهوم آن با رند مطابقت  روح/ آزادة  نفس) نیچه مراجعه کنیم، متوجه می آلمانی (=آزادة » فرایگاست«واژة  
هراسد. او مانند یک آزاد مرد  نیز اهل آزادگی و معرفت است و از فراز و نشیب زندگی نمی» فرایگاست«کند:  می

شود. دوم  ازي کردن متوسل میکند و گاهی به نقاب زدن و نقش ب زدگی مبارزه می هاي مسلط و عوام دگراندیش، با ارزش
دلی و میگساري دیونیزوس نیچه شباهت دارد.  آنکه سرمستی، باده نوشی و اهل دل بودن حافظ به سرمستی، شوریده

دانیم دیونیزوس نماد  از اهمیت وجد و سرمستی نزد نیچه به تفصیل سخن رانده است و چنانکه می 66هایدگر در کتابش
 )112: 1387) است. (همو، genie du Coeur( 67»جن دل«حیات، می، شور و 

آید  هايِ نیچه نامِ حافظ در بیشترِ موارد در کنارِ نامِ گوته می در نوشتهآشوري در قرابت نیچه با حافظ معتقد است که 
با وجد  ست کهاجانیِ شرقی  حافظ نزد او نمایندة آن آزاده68ستاید. هايِ خردمنديِ ژرف می و نیچه هر دو را به عنوانِ قلّه

کند و در همان حال، به  هايِ آن روي می ستاید، به لذّت دیونیزوسی، با نگاهی تراژیک، زندگی را با شورِ سرشار می
یا رویکرد تراژیک، به  هايِ رویکرد مثبت و دلیرانه، ها، از دید نیچه، ویژگی .اینکند خطرها و بالهايِ آن نیز پشت نمی

 هايِ بازمانده از نیچه، از جمله شعري خطاب به حافظ هست:  تهنوش ست.در میانِ پارهازندگی 
 69پرسشِ یک آبنوش. ،به حافظ

Nietzsche, Fragments posthumes 1881, p. 455; 1882, pp. 667, 673 ss. Ed. Llimard 
 P.Kane, Emerson and Hafiz, revue Religion and literature 1, 2009درباره حافظ و امرسون ر.ك: 

60. Platen 
61. Von Bodenstedt 
62. William Jones 
63. Nietzsche, fragments posthumes 1863 citantH.Brockhaus 
64.Freigeist 

 frei dankerتنها Frei geist جوانمرد است. آزادمردیا) نیست، بلکه یک آزاداندیش(=.65
 نیچه است. ۀ اندیش ۀ دو جلدي هایدگر در زمینمنظور اثر . 66
 جن همان ژنی زبان فرانسوي به معناي توامان نبوغ و جن است.. 67
 .127ص  ) تبارشناسی اخالق، داریوش آشوري، تهران: آگه،1380( همو؛149، تهران: خوارزمی، ص، آشوريفراسوي نیک و بد) 1387. رك: نیچه (68

69.AnHafis. FrageeinesWassertrinkers in Friedrich Nietzsche(1999) SämtlicheWerke, herausgegeben von G. 

Colli und M. Montinari, KritischeStudienausgabe, Bänden, München“ Gesamtregister(11/316) 
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عالم آن را   همهاي،  اي که تو در آن پرورده می/ ستااي  تر از هر خانه گُنجا/اي که تو از بهِر خویش بنا کرده  خانه آن می
 همان/ آن موشی که کوه زاد،./ در خانه میهمانِ توست/ بوداش] روزگاري ققنوس  اي که [نام آن پرنده/ سرکشیدن نتواند

که هماره در خود ي ا /اي، موش تو /اي، کوه تو /ایققنوس تو /خانه تو اي، می و می /تو  همه و هیچخود تو/ اي! 
و اي،مستیِ ت /ترین روشنیِ ژرفاها تو اي،روشن /ها ترین فرورفتگیِ بلندي ژرف/ کشی ریزي وهماره از خود پر می فرومی
 70تو را/ تو را طلب شراب چرا؟ تو اي /ها ترین مستی مستانه

 
 آشنایی نیچه با موالنا

کند و نام مولوي  در میان پژوهشگران این اعتقاد وجود دارد که نیچه در آثارش بصورت مستقیم به مولوي اشاره نمی
مثال در حکمت شادان مضمونی وجود دارد (قطعۀ   گونه است. کند، مولوي برد، اما برخی از مضامینی که مطرح می را نمی

انسانم «جوید. این مضمون در قطعۀ  تراژدیک  اي است که در روز روشن، خدا (مقتول) را می ) و آن مربوط به دیوانه125
یده شود. نیچۀ  جوان، نام مولوي را نخستین بار در دیوان شرقی گوته د هایی دیده می مولوي، البته با تفاوت» آرزوست

آثار مولوي و دیگر  1818کند. سپس فون هامر پورگشتال در اثري به سال  است. زیرا آنجا گوته مولوي را معرفی می
مشاهیر ایرانی، غزالی و نظامی، و محمود شبستري را ترجمه و نیز حسن صباح را معرفی کرد. بدین ترتیب، نیچه 

دانیم در قرن نوزدهم، قطعاتی از موالنا به  شد. چنانکه میبخ (ادب فارسی) توسعه می  شناخت خود را در این حوزه
). اما نیچه بیشتر با خواندن 1848دربارة مثنوي و موالنا کتابی نوشته است ( 71آلمانی ترجمه شده است. مثال جرج رزن

لوي و روکرت به مو 72گیرد. نباید فراموش کرد که هگل در آثارش آثار گوته، فون هامر و روکرت با اندیشۀ  او انس می
ماند. در ضمن، نیچه اطالعاتی در زمینۀ  عرفان شرق از  اشاره دارد و این موضوع، بدون شک از چشم نیچه پنهان نمی

 -113اي به مولوي دارد. (همان:  آورد. این کتاب نیز اشاره به دست می 73)1820طریق کتابی به زبان التین، اثر تولوك (
» اقبال و شش فیلسوف غربی«محمد بقایی ماکان در حاشیۀ کتاب ه با مولوي ) و همچنین در خویشاوندي نیچ114

گرفته » شیر خدا«و » رستم دستان«دهد که با توجه به آشنایی نیچه با فرهنگ ایرانی، نیچه مفهوم ابرمرد را از  احتمال می
نیز » حکمت شادان«یۀ کتاب ). در حاش69: 1379آید (قصیر،  شان انسان آرمانی موالنا پدید می باشد که از ترکیب

 ).205: 1389دانند (نیچه،  مترجمین من جمله جمال آل احمد، ابرمرد را معادل انسان کامل در ایران زمین می
 

 مولويالف. 
 

نسبت قالب و محتوا، زبان و اندیشه، پیام و تکنیک از موضوعات جدید است که روز بروز بر وسعت مطالعات آن 
طلبند. زبان عارفان  مناسب خود را می زبانی ها متناسب با جنسی که دارند ظرف محتواي اندیشه شود. معانی و اضافه می

است. عرفان و هنر با یکدیگر خویشاوندند.عارفان براي بیان حقیقت مطلق که دور از دسترسی فهم هنري از جنس زبان 
کنند. موالنا نیز  مقاصد خویش را در پرده بازگو میکنند و  استفاده می رمز و تمثیل و ادراك انسان است به ناچار از زبان

بارها تأکید کرده است  آثارشمولوي در  )9: 1386(بادامی، سازد. و مثل پنهان میرمز  همواره مقاصد خویش را در پرده

 ست. آشوريمتن از داریوش   . ترجمھ۷۰
71. Georges Rosen 

 )Encyclopédie des sciences philosophiquesعلوم فلسفی ( ۀ ر. ك: دانشنام. 72
73 .F. A. Tholuckة نویسندSufismustheosophiapersarum وجود دارد. راز در این کتاب است و قطعاتی از گلشن 
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گنجد. اما عشق حق در درون او چنان  که تجربه عرفانی گفتنی و توصیف کردنی نیست و اسرار حتی در زبان نمی

کند. تدبیري که او در برابر این مشکل نگفتن و کشش گفتن  اختیار اسرار را بیان می ایی به پا کرده است که بیغوغ
 اندیشد این است که نقد حال خویش را در حدیث دیگران بازگوید و از معشوق در پرده سخن بگوید. می

ت و حکایات را تمثیال ها و ي از داستانبسیار غنی و سرشار است.او بسیارتمثیل  مثنوي مولوي از جهت بکارگیري
هاشاخ و برگ داده و بالغت را به حد اعال رسانیده  پرورانده و به آن  خاصیۀ که در آثار دیگران هم بوده با سلیق

را به عنوان مثال و شاهد براي بیان مقصود   سرگذشت و خصوصیتی از انسان یا حیوانموالنا  )14: 1374فروزانفر، است.(
  در حقیقت موالنا براي. رده و در واقع،براي تفهیم امر معنوي و غیر محسوس از چیز محسوس استفاده کرده استبکار ب

 تا موضوع قابل درك و فهم همگان باشد و نتیجۀ بهتر عاید گردد.  هاي اخالقی و اجتماعی از داستان بهره جسته بیان نکته
 

ي ترین اندیشۀ موالنا، اصل و گوهر الهی جان است که عامل اساسی ترین و محورتوان گفت که  ولی در نیچه می
عالم برتر و جهان غیب است.از آنجا که بیان وحدت گوهر بنده و حق تعالی   پیوند بنده و حق تعالی و دلیل گرایش او به

،شاعر عارف و حدود الفاظ است  و کیفیت ارتباط آن دو و اتّحاد غایی جان با او،امري فرامنطقی و خارج از ظرفیت
اگر چه ممکن است در استحالۀ حقیقت به رمز و تأویل آن، . شود متوسل می  بناچار به بیان نمادین و رمزي و استعاري

 ) 86: 1379(پورنامداریان،  است.  هاراه باز گفتن مقوالت اصیل عرفانی بخشی از معنی فدا شود،در هر حال این تن
 

 ب. نیچه
ترین  که یکی از بنیانی) 125(بخش سوم، شمارة » دیوانه«نوشتارِ نامداري هست با عنوانِ  تابِ دانشِ شاد از نیچه پارهدر ک

گذارد. کتابِ دانشِ شاد  به نمایش می  پردازيِ دراماتیک و طنینِ تراژیک نیرومند هايِ اندیشۀ  فلسفیِ وي،با صحنه مایه
نیچه، تا واپسین آراء ک سال پیش از آن نشر شده است. اما، در زرتشت است که پیشاهنگ چنین گفت زرتشت است و ی

د. انسان از دیدگاه او همین باشندة ارزیاب است بر شو شناسانۀ آن، دنبال می شناسانه، و جامعه شناسانه،روان آمدهايِ هستی پی
ها  لذا نیچه براي بیان این دغدغه کند. ارزشگذاري می هايِ ارزشی (اخالقیِ) خود، چیز را بر بنیاد دستگاه رويِ زمین که همه

نامد، بارها در آثار خود به زبان رمز و تمثیل متوسل شده و از آن  در تبیین انسان کامل و فراتر روي از آنچه میان مایگی می
ن زبان تمثیلی و رمزي که ای 74گیرد که داستان دیوانه و جستار او در چنین گفت زرتشت مبین همین رویکرد اوست. بهره می

 گیرد. اي در تشابه و تماثل با جامعه رمزگانی و تمثیلی موالنا قرار می دهد، بصورت گسترده و مصادیقی که نیچه ارائه می
رسد  به نظر میدر حوزة زبان، از دیگر وجوه مسلم اشتراك وي با مولوي است.   توجه نیچه به وجه بنیادین استعاره

ايِ زبان را شناخته و اهمیت سبک و رابطۀ ساختاريِ آن را با  باشد که وجه بنیاديِ استعاره يورزِ اندیشهکه نیچه نخستین 
سخت مفهومِی آن، تا چه اندازه  و ظاهر سفت معنا بازگفته است. از جمله نشان داده است که در زبانِ فلسفه و بنیاد به

نست مرزِ بظاهر گذرناپذیرِ زبانِ فلسفی و زبانِ شاعرانه را از میان بردارد کند. با این شناخت او توا استعاره نقش بازي می
ورزيِ فلسفی از  شاعرانۀ نیچه در اندیشه  ورزي کند. زبانِ جدلی و در چنین گفت زرتشت یکسره به زبانِ شاعرانه اندیشه

؟ »جویم! جویم! من خدا را می من خدا را می«زد که،  یوانه را که در روشناي روز با فانوس افروخته به بازارگاه دوید و پیوسته فریاد میداستان تمثیلی د.74

نکنـد  «دیگـري گفـت،    »مگر رفته و گم شده؟«و چون آن جا بسیاري گرد هم ایستاده بودند که خدا را باور نداشتند، سخت خنده برانگیخت. یکی گفت، 

گونه میان خود هیاهوکنان خنده  این» ترسد؟ یا رفته و کـَشتی گرفته و به دیاري دیگر زده؟ اش را گم کرده؟ یا رو پنهان کرده؟ یا از ما می بچه بوده و راه

گـویم: مـا او را کشـته     شما را مـی  خیره در ایشان نگریست و بانگ برآورد که،  کجا رفته است خدا؟ من دادند. اما دیوانه به میان ایشان پرید و خیره سر می

 ایم! شما و من! ما همگی قاتالن او ایم.
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اي حکیمانه، اخالقی، یا فلسفی  دنِ نکتهگیرد، یعنی آوردنِ روایتی یا حکایتی که هدف آن رسان تمثیل نیز بسیار بهره می
ها، سراسر آکنده از تمثیل است. روایت  هايِ مسیح در انجیل و کنایه داشتن به آن ست. زرتشت، با داشتنِ نگاه به تمثیلا
 )3-1: 1388(آشوري،  .تهاس نیز از همین گونه تمثیل» دیوانه«

 
 مشترك ذهنی موالنا و نیچه 75هاي ج. طرحواره

هاي فلسفی کالسیک،  نیچه به عنوان یکی از مؤثرترین متفکران اگزیستانسیالیستی پس از فروپاشی نگرشفردریش 
شاسی مطرح نموده است که در  همواره به دنبال انسانی متعالی و ابرمرد، مالحظات عمیق و هدفمندي را در حوزة انسان

شود یعنی در این دو ساحت نگرش، رسیدن به ساحت  عرفان اسالمی نیز این ویژگی به عنوان نخستین رویکرد مطرح می
هاي  موالنا یکی از شاخصشود. در مکتب عرفان اسالمی،  انسان متعالی به عنوان مقصد غایی و نهایی طرح ریزي می

بسامان را به عنوان انسان اگزیستانس ارائه دهد که در عناصر اصلی و رویکردهاي بنیادین، هاي  تئوریزه شده و چهارچوب
 هاي بنیادین در سه عرصه قابل طرح است: این مؤلفه 76با انسان و شناخت انسانی نیچه تناسب و همسانی دارد.

مفهوم است که انسان تعالی خواه  فراتر رود. این اصل بدان 77هر دو متفکر معتقدند که انسان باید از میان مایگی -1
هاي مردم زندگی کند، باور داشته باشد، احساسات و عواطف و گفتار و کردار آنان را تقلید  بایست از این که مثل توده می

هاي مردم میان  بایست مانند توده کنند که براي کمال و حرکت استعالیی نمی کند، فراتر رود. لذا هر دو متفکر توصیه می
 عمل کرد. به تعبیري، طرز زندگی مردم عادي، مورد نقد هر دو متفکر است. مایه

هر دو اندیشمند بر این باور هستند که انسان نباید هیچگاه به وضع موجود خود راضی باشد و باید که همواره  -2

گیرند  شود. در روانشناسی، طرحواره را بصورت الگویی در نظر می بطور کلی به عنوان ساختار، قالب یا الگو تعریف می (Schema)طرحواره ة واژ.۷٥

بسیاري از تصاویر، باورها و ۀ مای تواند بن شود که می ن تلقی میاصلی باورهاي انساۀ هست طرحواره به عنوانگیرد.  که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می

تجربیات دوران کودکی و زندگی باعث شکل گیري طرحواره در ذهن افراد می شود؛ شود. به باور روانشناسان،  هاي انسان قلمداد می ها و واکنش کنش

هایی مفهومی  ها ساخت مباحث فلسفی و زیبایی شناسی، طرحوارهة شود. پس در حوز تفسیر میآندنیا ۀ و آن چه به وسیل انسانیعنی همان قالب فکري 

هاي  نمایند، طرحواره هایی که بن جانسون و لیکاف، مطرح می دهند. مهمترین  طرحواره هاي زیر بناي زبان و اندیشه را شکل می ساختۀ هستند که سطح اولی

 هاي حجمی است. طرحوارههاي قدرتی و  حرکتی، طرحواره

در این پژوهش، این فرض کانتی مد نظر  »عرفانی«هاي  . در کاربرد این اصطالح بجاي مضاف الیهاستعالیی در ترجمه لفظی به معناي فراروندگی است.۷٦

متـافیزیکی، همـان نـوع از کـاربرد عقالنـی      در نظرگاه کانت، در تحقیق  گیرد که متافیزیک هرچند چونان علم امکان ندارد، اما هنوز وجود دارد. قرار می

شـناخت عقالنـی اسـت. دو معنـا از     ۀ پذیرد که در تحقیق تجربی و علمی. پس رد کردن متافیزیک به عنوان چیزي تناقض آمیز، همچنین تخطئـ  صورت می

آن همچـون احتجـاجی بـراي معرفـت و اخالقیـات       ها چونان امکان علم به خداوند و روح است، و معناي دوم متافیزیک نیز وجود دارد، یکی از این نگرش

امکان یا امتناع نیست، بلکـه  ۀ شود. اما مسأله براي متافیزیک دوم، مسأل است. امکان یا عدم امکان وجود متافیزیک در معناي اول آن در نقد اول، روشن می

هـایی در   هـاي اسـتعالیی، همـان گـزاره     این مفاهیم، مقصـود از گـزاره  خواهند چگونگی امکان آنرا اثبات کند.با توجه به  فیلسوفانی چون کانت و نیچه می

هاي پیشینی متافیزیکی که در فرهنگ کالسیک، بصورت موضوع اندیشه مورد بررسی  راستاي معرفت و دریافت وجود متعالی است، بدون پیش فرض داده

 گرفت. قرار می

 
77.mediucrati .یف می توان از منظـري عـام و از منظـري خـاص نگریسـت. منظـر عـام کـه رصـد افـول           مسطح شدن برجستگی هاي انسانی. به این تعر

ي روشن عالم انسانی است و منظر خاص که همسطح سازي قلل شخصیتی انسان ها است. یعنی مسطح سازي برجستگی هـاي عـام انسـان هـا در برابـر      ها هستار

 یکدیگر دیگر موجودات و مسطح سازي برجستگی هاي خاص انسان ها در برابر
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ست و وضع توقف در وضع موجود را نامطلوب تلقی کند. بدین معنا که همیشه توقف در وضع موجود، نامطلوب ا

کنند که از وضع موجود فراتر رود و مطلوب دانستن وضع  مطلوب، قابل دستیابی. این هر دو متفکر، انسان را دعوت می
دانند. این اندیشه گاهی فراتر از فرا روي از میان مایگی است و به فراتر روي از خود  موجود را باعث خودشیفتگی می

 78انجامد. می
روند و به یک  ها، هنجارها، بایدها و نبایدهاي میراثی و پس ماندة زمانۀ خود نیز فراتر می این دو متفکر از ارزش -3

کنند که فراتر از  اخالقند بلکه اخالق و سلوکی را معرفی می رسند. این مسأله بدین معنا نیست که بی فرا ارزش می
مالٌ دینی یا عرفی نیست و آنان نظام اخالقی هاي اخالقی، کا هاي به ارث رسیده است. در موالنا و نیچه، نظام اخالق

هایی است که تا کنون بشر به آنها التزام  این نظام ارزشی، حاصل فراتر رفتن از ارزش 79کنند. جدیدي پی ریزي می
 ورزیده است. می

ات هاي اگزیستانسی این دو متفکر، به موضوع جستجوي بنیادها که همان موضوع این اصول مشترك در حوزة اندیشه
پردازد و در مرحلۀ بعد به تعریف انسان و قرائت تطبیقی این دو متفکر از انسان  دیالکتیک وجود، عدم و مطلق است، می

پردازد.  شناسی و چیستی و هدف غایی آن می  
 

 نتیجه
نظام تواند در قالب اندیشمندي دگر اندیش با  نیچه بیش از آنکه فیلسوفی غربی با چهارچوب فکري مدرن باشد، می

فکري متاثر از اندیشۀ حکمی و عرفانی شرقی بویژه حکمت و عرفان  ایرانی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد که با 
باورها و  توان به این نتیجه رسید که نیچه در کهن هاي نیچه و تحلیل ترامتنی آثار او می بررسی در نظام پیش متن

هاي  ذا با توجه به موارد یادشده در این پژوهش و با استناد به گزارهنماید. ل شدت شرق زده می هاي فکري به واره طرح
هاي اندیشگانی نیچه که دربردارندة  توان دریافت که طیفی از بن مایه درون متنی و نگاه شارحین به موضوع می

در دو شاخۀ هاي عرفان ایرانی است که  هاي اندیشگانی و بنیادهاي فلسفی اوست، در خویشاوندي با گزاره طرحواره
ها بررسی  اصلی قابلیت توصیف و تحلیل دارد؛ یکی از آن دسته از مفاهیم است که در قالب وحدت مفاهیم و باور

 هاي بشري است و در حوزة تاثیر و تاثر قابلیت طرح ندارد. شود. این دست مفاهیم و معارف مشترك بین تمامی نسل می
شود که در رابطۀ  هاي معرفتی در نظام اندیشگانی نیچه مشاهده می زهاما گروه دیگري از مقوالت هستی شناسی و حو

توان در آثار حکما و عرفاي  تنگاتنگ با اندیشمندان شرقی است و ردپاي عناصر متعددي از فکر فلسفی  نیچه را می
یه بر اسناد موجود در ایرانی جستجو کرد و دریافت. بهمین دلیل و با توجه به استنادات ارائه شده در این پژوهش و با تک

هاي امانت کتابخانۀ بازل، خاطرات و  هاي برون متنی چون رجوع به منابع کتابخانۀ نیچه، برگه متن نیچه و همچنین گزاره
ویژه حکما و عارفان ایرانی را در آثار  توان ردپا و اثر انگشت اندیشمندان و عرفاي شرقی به گفتارهاي همراهان نیچه می

؛ که در این نوشتار، تاثیر نیچه از حافظ، سعدي و موالنا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و آبشخورهاي او مشاهده کرد
هاي وجودشناسی و معرفت شناسی  هاي انتزاعی، باورمندي هایی چون طرحواره متنی اندیشۀ فلسفی نیچه را در حوزه

فتی یعنی عرفان و حکمت ایرانی مرتبط و متاثر استعالیی و حوزة انسان شناسی به این خاستگاه فرهنگی و بستر معر
 دانسته است.

 

 تو به هر صورت که آیی بایستی    که منم این، واهللا آن تو نیستی .78
 پس بد مطلق نباشد در جهان    بد به نسبت باشد این را هم بدان .79
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 .، اُسلو3
 ، تهران.38شماره ) ابهام و دوگانگی زبان در مثنوي موالنا، مجله تاریخ، آیینه میراث، 1386(ی.علبادامی،  .2
) بررسی غزلیات حافظ از دیدگاه نظریه زیبایی 1387باقري خلیلی، علی اکبر و غریب رضا غالمحسین زاده.( .3

 ، بهار.19، شمارة 5سال هاي ادبی،  شناسانه نیچه، پژوهش
) مدخلی بر رمز شناسی غزلهاي موالنا، مجله زبان و 1379و رحمان مشتاق مهر.( پور نامداریان، محمد تقی .4

 ، تبریز.174ادبیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،شماره 
 ) کلیات سعدي، محمد علی فروغی، تهران: طلوع.1367سعدي، مصلح الدین.( .5
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) خویشاوندي معنوي نیچه و سهروردي، در شناخت نیچه، به کوشش حامد فوالدوند، 1384فوالدوند، حامد.( .7

 تهران، مهر نادر.
 .78) نیچه، حافظ، سرمستی، مجلۀ بخارا، سال پانزدهم، شمارة 1391فوالدوند، حامد.( .8
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) محمد اقبال و شش فیلسوف غربی. (فیخته، شوپنهاور، نیچه، جیمز، برگستون، مک تاگارت) 1379قصیر، نذیر.( .10
 بقایی ماکان، نهران: یادآوران.

 ) اراده معطوف به قدرت، محمد باقر هوشیار، تهران: فرزان روز.1387.نیچه، قریدریش.( .11
 شادان، کامران آل احمد و حامد فوالدوند، تهران: جامی. ) حکمت1389............................. ( .12
13. Friedrich Nietzsche(1999), SämtlicheWerke, herausgegeben von G. Colli und M. 
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