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دکتر ابوالقاسم دادور

چکیده
مکتییم اًییاات ورییود یییا انزیستانسياايسییم ،هسییتی انسییان و مسییاشل مربییور بییه وی را بییه عنییوان مرکییز
ثطییل تفکّ یراتپ ،رییرار دادهاسییت و د د ییۀ اثبییات مسییئوايّت ،امکییان تعییاای و بهبییودی ون ی زنییدنی او
را دارد؛ امییا رییرنهییا پییيپ از دهییور لسییفۀ اًییاات ورییود در ییرب ،زرتشییت ،پيییامبر ایییران باسییتان ،بییا
اعتطییاد راسییخ بییه ورییود اهییورامزدا (خییدا) و ارو نهییادن بییه انسییان ،پییرورش و پویییایی ویانیییهییای
اخالرییی و سییعادت انسییان را بییه عنییوان هییدف خییود دنبییال میییکییرد کییه اییین امییر از اهميّییت بییا یی
برخییوردار اسییت هییدف اییین پییاوهپ ،مطایسییۀ تطبيطییی تعییاايم مکتییم اًییاات ورییود وآمییوزههییای
زرتشییت ،در رییارروب مفییاهيمی رییون :اًییاات ورییود انسییان ،اختيییار و آزادی ،انتخییاب ،مسییئوايّت،
عدم اعتطاد بیه تطیدیر و توًیيه بیه تیالش و دوری از نوشیهنشیينی مییباشید در ایین راسیتا ابتیدا بیه تبيیين
مفاهيم ذکر شیده در هیر ییک از مکاتیم میورد نهیر پرداختیه و سیرانعام بیا مطااعیۀ وریوه تشیابه و تمیایز
مورییود ،اییین نتيعییه حاًییل شییده کییه رییرنهییا پییيپ در ایییران ،مسییئلۀ «هسییتی انسییان» و ارتبییار آن بییا
رهییان ،بسییيار خردمندانییه مطییر شییدهاسییت درواریی  ،زرتشییت در زمییانی کهیین و در ميییان رامعییهای
ابتییدایی ،همییان ريییزی را مطییر کردکییه مکتییم انزیستانسياايسییم امییروز در ميییان مردمییی متمییدن
مطییر میییکنیید اییین پییاوهپ بییه روش توًییيفی -تحليلییی و بییا اسییتفاده از منییاب مکتییوب و کتابخانییهای
انعام شدهاست
واژهها
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.1مقدّمه
همییواره در ییول تییاریخ ،در روامیی مختلییر ،هنگییامی کییه در زمينییههییای رهنگییی،
ارتصییادی ،سياسییی و نهییایر آن رییزمنرایییی ا را ییی ًییورت نيییرد ،اميیید بییه رهییایی از
ون ی مورییود ،در ميییان مییردم آن رامعییه بيشییتر میییشییود در اییین ًییورت دهییور یییک
يلسییوف یییا رهبییر کییه بتوانیید راه را بییه مییردم نشییان داده و پاسییخی مناسییم بییرای اییین
اميدها اراشیه دهید ،راهگشیا خواهید بیود و در ًیورتی کیه لسیفه ییا دیین او ،میورد ربیول
عامیییه ریییرار نيیییرد ،ییییک مکتیییم شیییکل خواهیییدنر ت در دوران حيیییات زرتشیییت،
رنگیییاوری ،تصیییاحم زمیییينهیییا ،یییارت امیییوال کشیییاورزان ،بیییردهداری و همدنیییين
خرا ییهپرسییتی ،رواو داشییت در اییین زمییان زرتشییت ،بییا اراشییۀ دییین خییود ،در مطابییل ا ییراد
رییدرت لییم ،همدنییين خرا ییه و ا کییار بیییاسییاس ريییام کییرد مکتییم اًییاات ورییود نيییز
در شییرایطی بحرانییی و در بسییتر دو رن ی رهییانی در اروپییا شییکل نر ییت اییین مکتییم،
به عنوان لسیفۀ رایی ریرن بيسیتم ،زمیانی دهیور کیرد کیه انسیانهیا ،بیه اًیطال متمیدن
و از بسییياری تفکییرات در ییی رییرون ترطیییهشییدهبودنیید بییا اییین ورییود م اّفییههییای
انساننرایانیه و در عیين حیال اخالریی ایین مکتیم در ميیان تعیاايم زرتشیت کیه متعلّین بیه
زمانی کهن و رامعهای ابتدایی است ،یا ت میشود
 .1-1بیان مسئله

از ميیان همیۀ مسییاشل میرتب بیا انسییان ،مونیوعاتی رییون انسیانمیدار بییودن و توریه بییه
زنیدنی اننییمامی و ویانیییهییای منحصیر بییه ییرد انسییان بیه عنییوان مورییودی باشییعور ،از
رملییه اختيییار و آزادی ،انتخییاب ،مسییئوايت ،عییدم اعتطییاد بییه تطییدیر و توًییيه بییه تییالش و
دوری از عزاییتنزینییی ،مسییاشلی هسییتند کییه در دو حییوزة لسییفۀ انزیستانسياايسییم و
دییین زرتشییت مطییر شییدهانیید بییا تورییه بییه اییین مییوارد ،مس یئله اًییلی تحطيیین پییيپرو
اینسییت کییه بییدانيم رییه ورییوه اشییترا و ا ترارییی ميییان اًییول تعییاايم زرتشییت و مکت یم
انزیستانسياايسیییم ،وریییود دارد پیییاوهپ حانیییر رصییید دارد ایییین دو مکتیییم را از
رنبههای انساننرایانه و اخالری مورد بررسی ررار دهد
 .2-1پیشینة پژوهش

در زمينییۀ تعییاايم زرتشییت ،کتییاب اوسییتا کییه شییامل پیین کتییاب یسیینا ،یشییتها ،ویسییررد،
وندیییداد و خییردهاوسییتا میییشییود معتبرتییرین منبیی اسییت کییه بییرای مطااعییۀ آنهییا از
تررمییههییا و تفاسییير محططّ یانی همدییون مهییرداد بهییار ،ابییراهيم پییورداوود ،رییالل سییتاری،
هاشییم رنییی و ایییرانشناسییان بررسییتهای از رملییه مییری بییویر ،وااتییر برونییو هنينیی ،
ویلهلم نيگر،کریستن سین ،زنیر و هينلیز ،مییتیوان بهیره نر یت اابتّیه بیا توریه بیه اینکیه
تییا بییه امییروز تحطيطییات نسییتردهای دربییارة زرتشییت و تعییاايمپ و همدنییين دربییارة
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يلسییو ان مکتییم اًییاات ورییود و نهریاتشییان ًییورت نر تییه ،تنهییا بییه برخییی از منییاب
مکتوب که به پیاوهپ حانیر مرتبطنید ،اشیاره مییشیود تیا تمیایز آنهیا بیا تحطيین حانیر
مشییخّص شییود؛ از رملییه پایییاننامییۀ مططیی کارشناسیییارشیید سییريده اطفییی بییا عنییوان
«اخییال در سییرودههییای زرتشییت»( ،)5981بییه بررسییی اًییول اخالرییی در سییرودههییای
ب یهرامانییده از زرتشییت پرداختییهاسییت همدنییين پایییاننامییهای در مطط ی کارشناسیییارشیید
بیییا عنیییوان «دییییدناه زرتشیییت دربیییارة هیییدف انسیییان و رابطیییۀ آن بیییا ارزشهیییای
اخالرییی»( )5983از محمیید حسیینزاده ،بییه بيییان تاریخدییۀ زرتشییت و نهرهییای آن در
رابطییه بییا انسییان و هییدف او در اییین رهییان پرداختییه و رابط یۀ هییدف انسییان بییا ارزشهییای
اخالری را در زندنی ،مورد مطااعه رراردادهاست
براسییاس مبییانی لسییفی آیییين زرتشییت در رهییارروب انسییان کامییل و ویانیییهییای آن،
اًییول و روشهییای تربيتییی مطلییوب را میییتییوان اسییتخراو کییرد کییه ا نییلااسییادات
حسییينی دهشییيری و ادریییر اسییالمی در مطااییۀ «آیییين زرتشییت و د اییتهییای تربيتییی آن
(براسییاس مییتن نییاتهییا)»(تابسییتان  ،)35بییه اییین مهییم پرداختییه و خییردورزی ،آزادی در
انتخاب و پيیروی از دشنیا را ریزو ایین اًیول تربيتیی نیام بیردهانید مکتیم اًیاات وریود
نيییز مونییوع بسییياری از پییاوهپهییای حانییر در ایییران و ییرب میییباشیید تأايفییات
سییارتر در اییین زمينییه حییاشز اهميّییتانیید ،بییه عنییوان نمونییه ،از کتییاب انزیستانسياايسییم و
اًیییاات بشیییر وکتیییاب انزیستانسياايسیییم ییییا مکتیییم انسیییانيّت و همدنیییين مطاایییۀ مهیییم
انزیستانسياايسییم ،یییک اومانيسییم اسییت ،میییتییوان نییام بییرد در نییمن تأايفییاتی از ویليییام
بییارت ،تومییاس لییين ،مییری وارنییو و همدنییين دکتییر علییی شییریعتی ،اسیینادی هسییتند
کییه اًییول اییین مکتییم را بيییان کییردهانیید از ميییان پایییاننامییههییای دانشییگاهی مییرتب نيییز
مییییتیییوان بیییه پاییییاننامیییۀ کارشناسیییی ارشییید منيیییره پوسیییتدی بیییا عنیییوان «اخیییال
انزیستانسياايسییم ،بررسییی و نطیید دیییدناههای اخالرییی سییارتر»( )5983اشییاره کییرد ،کییه
در آن بییه نطیید و تحليییل مسییئلۀ انسییان اننییمامی و منییامين مربییور بییه او همدییون آزادی
و انتخییاب از نگییاه سییارتر پرداختییهشییدهاسییت همییان ییور کییه بيییان شیید ،دربییارة زرتشییت
و تعییاايمپ و همدنییين دربییارة يلسییو ان مکتییم اًییاات ورییود و نهریاتشییان بییه ییور
ردانانیییه کتیییم و مطیییا تی وریییود دارد کیییه از ابعیییاد نونیییانون بیییه ایییین دو مکتیییم
پرداختییهانیید؛ امییا مطااعییهای تطبيطییی بییا مونییوع و محتییوای پییاوهپ حانییر و از زاویییۀ
مفاهيم مطر شده در این تحطين ريزی یا ت نشد
 .3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق

در بییاب نییرورت و اهميییت اییین تحطيیین باییید نفییت کییه او رنییين تحطيطییی ًییورت
نگر تییهاسییت ،ثانيییا آیییا مسییایل انسییاننرایانییه و اخالرییی ميییان دو مکتییم زرتشییت و
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انزیستانسياايسییم سییبم ورییود اشییتراکاتی علیییر ییم اًییله زمییانی زیییاد شییده یییا دايییل
دیگییری ورییود دارد؟ کییه خییود اییین دریا ییت ،ن یرورت و اهميّ یت مونییوع را مشییخص
مینماید
در ایییین راسیییتا در مطاایییۀ پیییيپرو بیییه عنیییوان روش تحطيییین سیییعی خواهدشییید ابتیییدا
مییروری بییر تعییاايم دو مکتییم در رهییارروب مفییاهيم ذکییر شییدهً ،ییورت نيییرد ،سییرر
بییه بررسییی و تحليییل ورییوه تشییابه و تمییایز مفییاهيم مشییتر در آنهییا ،پرداختییه شییود
بییرای انعییام اییین کییار عییالوه بییر نزیییدههییایی از تعییاايم زرتشییت و سییخنان سییارتر ،از
تفاسير و تحليلهای ارزشمند محطّطان ایرانی و خارری نيز استفاده خواهدشد
 .2بحث اصلی
 .1-2فلسفة اگزيستانسیالیسم

انزیستانسياايسییم نونییهای از تفکّییر اسییت کییه بییا خص بییه تحليییل هسییتی و ورییود
انسییان میییپییردازد و از اییین نهییر بییه نییوعی بییا کییار خداشییناس هییم ارتبییار خییاد پيییدا
میییییکنیییید (مییییک کییییواری )21 :5911،از اییییین رنبییییه رایگییییاهی کییییه مکتییییم
انزیستانسياايسییم بییرای انسییان راشییل اسییت ،رابییل تورّ یه میییباشیید سییورن کییییییرکگییارد
( )Kierkegaard Sorenو یییییردریپ نيدیییییه ()WilhelmFriedrich Nietzsche
بیییه عنیییوان بنيیییاننیییطاران و پيشیییوایان رنیییبپ انزیستانسياايسیییم در ریییرن 53م شیییناخته
میشوند
کیییییرکگیییارد در زمیییان خیییویپ ،عليیییه کليسیییای رسیییمی دانمیییار و مطبوعیییات
عییوامپسییند کییه زیییر سییلطۀ رییدرتهییای سياسییی و ارتصییادی حییاکم بودنیید ،ريییام کییرد او
همدنیییين لسیییفۀ انتزاعیییی و دیااکتيیییک هگلی یی را ربیییول نداشیییت از نهیییر وی «سیییير
دیییااکتيکی نییه در اندیشییيدن ًییرف ،بلکییه در انتخییاب و نییزینپ ،بییا عمییل و اراده
تحطّ ین مییییابیید خییرد در اییین انتخییابهییا ،هییر بییار میییتوانیید امییر وا تییر را برنزینیید و
مرحلۀ کاملتر از دیااکتيک را سرری نماید»(مددپور915 :5931،و)912
پییر از کییییرکگییارد و نيدییه ،يلسییو ان دیگییری در اییین راه نییام نهادنیید؛ امییا در رییرن
بيسییتم ،انررییه شییکلنيییری اندیشییههییای ورییودی متعلّ ین بییه پییيپ از آ ییاز رن ی هییای
رهییانی بییود ،اییيکن اییین رنیی هییا ،نطییپ يررابییلانکییاری در نسییترش آنهییا ایفییا
کردنیید؛ رنییانکییه ورییوع رنگهییای رهییانی ،انطییالبهییا ،کشییتارهای رمعییی ،زمينییۀ
مسییاعدی را بییرای رواو مکتییم لسییفی اًییاات ورییود ییراهمآورد همییين هنگییام بییود
کییییه در پییییاریر ،يلسییییوف رانسییییوی ،ران پییییل سییییارتر (،)Jean Paul Sartre
درکتییابپ «هسییتی و نيسییتی»( )L´être et le néant()5329بییه تبيییين کامییل مکتییم
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انزیستانسياايسییم ،پرداخییت و منییامين آن را بییه ًییورت منسییعم تییدوین کییرد و بییه
د اع از آنها برخاست
از نهییر اعتطییاد بییه خداونیید ،مکت یم اًییاات ورییود خییاد انسییانی بییه سییه دسییتۀ دینییی،
ملحدانیییه و خنبیییی تطسیییيم مییییشیییود کیییه کیییییرکگیییارد( ،)5811-5859ميکیییل دو
اونییییامونو( ،)5390-5802()Miguel de Unamunoکییییارل یاسییییررس( Karl
 )5303-5889()Theodo Jaspersو نابریییییل مارسییییل( Gabriel Honoré
 )5319-5883( )Marcelاز السیییفۀ اًیییاات وریییود دینیییی؛ ران پیییل سیییارتر(-5311
 )5381و آابیییر کیییامو( )5301-5359()Albert Camusاز السیییفۀ اًیییاات وریییود
ملحدانییه میییباش یند 5و مییارتين هایییدنر( )5310-5883و روز اورتگییا ای ناسییت( José
 )5311-5889()Ortega y Gassetنيیییز نماینیییدنان لسیییفۀ اًیییاات وریییود خنبیییی
هستند (نواای)5913:11،
در سییخنی منصییفانه میییتییوان نفییت کییه لسییفۀ اییین مکتییم بییا در نهییر نییر تن اندیشییۀ
تمییام يلسییو ان آن ،از هییر سییه دسییته ،لسییفهای اخالرییی اسییت کییه پییرداختن بییه شییيوة
درسیییت ر تیییار آدمیییی ،در رهیییان میییادی و در ميیییان انسیییانهیییای دیگیییر را ریییایگزین
پییرداختن بییه معموعییهای معییردات و انتزاعییات کییرده و بییا اعتمییاد بییه آنییاهی ،رییدرت و
حيبيت انسانی ،او را به سمت تعاای سو میدهد
 .1 -1-2اصالت وجود انسان در فلسفة اگزيستانسیالیسم

در لسییفۀ کالسییيک ،یعنییی تییا هگییل (رییرن نییوزدهم) هییيچ شییکی در تطییدم ماهيّییت
نبییود ،امییا انزیستانسياايسییتهییا ًییراحتا تطییدم ورییود بییر ماهي یت را اعییالم کردنیید اییین
مطواه از اوّاين موارد مطروحه در مکتم اًاات ورود است
بییر اسییاس نفتییۀ سییارتر« ،انسییان ابتییدا ب یه نییام انسییان ،هسییتی پيییدا کییرده و بییا عوامییل
بيعییت برخییورد نمییوده ،رییدم بییه رهییان پرآشییوب نطاشییته ،سییرر خییود را تشییخيص
میییدهیید»(سییارتر )21 :5910 ،بییه عبییارتی انسییان در ابتییدا طی ورییود دارد؛ ر میییدهیید
و دررهییان دییاهر میییشییود ،او در ابتییدا تعریییرنییاپییطیر و خنبییی اسییت؛ سییرر هنگییامی
کیییه دسیییت بیییه عمیییل مییییزنییید ،هسیییتی میییییابییید و تعرییییر مییییشیییود (-76
 )Mensa,9111:77تعرییییرناپیییطیری و خنبیییی بیییودن انسیییان پیییيپ از عمیییل ،بیییه
معنای هيچ بیودن او نيسیت ،بلکی ه شیاید بیه ایین معناسیت کیه وریود انسیان در ابتیدا ییک
ورییود ترکيبییی اسییت ،ترکيبییی از خییوبی و بییدی -خيییر و شییر -کییه انسییان در هییر احهییه
از زنییدنی بییا نییزینپ یکییی از اییین دو رنبییۀ ورییود خییویپ ،حااییت خنبییی و تییوازن
ميیییان خيیییر و شیییر را بیییرهم زده و نشیییان مییییدهییید کی یه کیییدام راه را بیییرای خیییویپ
برنزیدهاست

 / 22مطااعۀ تطبيطی تعاايم دین زرتشت و
بییرای سییارتر ورییود اشییيا -بییرخالف انسییان ،-ماهيّتشییان را آشییکار نمیییکنیید ،زیییرا
بایییید ،از ربیییل بیییرای ایییین موریییود ،وریییودی تعيیییين شیییود (Kremer 6002: 67
 )Marietti,بییه عبییارتی ،سییارتر در مییورد اشییيای بیییرییان ،بییر اییین بییاور اسییت کییه
«ماهيیییت بیییر وریییود تطیییدم دارد»؛ بیییرای مبیییال ،هنگیییامی کیییه هنرمنییید بیییا اسیییتفاده از
مهارتپ ،شیيئی را مییسیازد ،میبال ییک تکیه از ییک سیفال را ،تنهیا ییک شیی بییریان
است و ط در شیکل و ًیورت سیفال ،مییتوانید وریود داشیتهباشید اشیيای بییریان بیا
ماهيتشییان مشییخص میییشییوند؛ یعنییی مییاهيتی از پییيپ تعيییين شییده دارنیید و کامییل و تمییام
شدهاند ،اما عکر این رنيه بر انسان حاکم است
سییارتر در مییورد انسییان «تطییدم ورییود بییر ماهيّییت» را تصییریو میییکنیید ،زیییرا بشییر از
آنییاهی برخییوردار اسییت ،مییاهيتی از پییيپ تعيییين شییده نییدارد و آزاد اسییت کییه در هییر
احهییه ،تبییدیل بییه ريییز دیگییری شییود ،متفییاوت بییا آندییه ربییل از اییین بییودهاسییت
( )Alvarez-Detrell&Paulson,6096:921بیییه بيیییانی دیگیییر« ،انسیییان ریییون
دارای عمل اسیت ،ایین عمیل او را از هسیتی سین ییا ریوب ییا حتیی ییک تکیه سیفال
ردا میسازد»(سارتر)220 :5919 ،
السییفۀ مکتییم اًییاات ورییود ،انسییان را مورییودی آنییاه و باشییعور میییداننیید آنهییا
معتطدنیید ،هنگییامی کییه مورییودی هسییتی رسیمانی مییییابیید ،یییا بییه رییول سییارتر بییه هسییتی
پرتییا میییشییود ،در رریییان زنییدنیاش و در مواره یه بییا مسییاشل رهییان مییادی ،نییانزیر
بییه انتخییاب اسییت او از رییین انتخییابهییایپ ،عییالوه بییر اییینکییه ماهيییت خییویپ را
میییآ رینیید و خییود را میییشناسیید ،ب یا عملییپ ،بییه دیگییران نيییز شناسییاندهمیییشییود یییا بییه
عبییارتی« ،بشییر ،اول ورییود مییییابیید ،متورّ یه ورییود خییود میییشییود ،در رهییان سییر بییر
میکشد و سرر خود را از رین کردار و عملپ میشناساند»(سارتر)28 :5910 ،
 .2-1-2اختیار و آزاد

بيشییترین تأکيیید مکتییم انزیستانسياايسییم و بییهویییاه سییارتر بییر آزادی و اختيییار اسییت
سارتر بارهیا بیه ًیورتهیای مختلیر تکیرار مییکنید« :مین انتخیابهیای خیود هسیتم» و
همدنییين در عبییارت مشییهورش مییینوییید« :آزادی ورییود اسییت و در آن ورییود مطییدم
بییر ماهيییت اسییت» (سییارتر3:5980 ،و )51يلسییو ان اییین مکتییم معتطدنیید انسییانهییا از
آزادی خییویپ ا ییل شییدهانیید و «بزرنتییرین پنییداری کییه مییردم باییید از بنیید آن رهییا
شوند ،پندار ربرباوری ( )determinismاست »(مری وارنو )30 :5913 ،
بییا ورییود اینکییه نییوعی رییانون علییی و معلییوای ،مییا و اراده و تصییميم انسییان بییر رهییان
حییاکم اسییت ،امّییا آزادی بییرای او اییین ییور معنییا مییییابیید کییه بییا اسییتفاده از امکانییات
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مورییود ،و بییدون تسییلّ عییاملی بيرونییی ،بییا بهییرهنيییری از ارادة آزاد خییویپ ،بییرای
هییدف خییود و راه رسییيدن بییه آن تییالش کنیید؛ بنییابراین انسییانهییا هميشییه توانییایی دارنیید
کییه ونییعيّت خییویپ را بهبییود بخشییند و بییه تعییاای دسییت یابنیید سییارتر معتطیید اسییت کییه
اییین آزادی مورییم میییشییود کییه انسییان ارزش و ايییارتی را بییه دسییت آورد و از رییین
رریییوع بیییه آن ارزش ،تصیییميم بگيیییرد و مسیییاشل يرمترربیییۀ پیییيپ رو را حیییل و صیییل
نماییید در آخییر ،انسییان میییتوانیید بییه داخییواه خییود آن ارزش را نگییه دارد و یییا از بییين
ببرد (سارتر)98 :5910 ،
 .3-1-2انتخاب

لسییفۀ مکتییم اًییاات ورییود ،انسییانهییا را ملییزم بییه انتخییاب میییدانیید ،زیییرا بییر اسییاس
عطییل و آنییاهیای کییه اییین مکتییم برایشییان راشییل اسییت ،نمیییتواننیید بییینهییر باشییند و
انتخییابی نداشییته باشییند انزیستانسياايسییتهییا اینطییور اسییتد ل میییکننیید کییه «آزادی
یعنییی انتخییاب کییردن ،امییا انتخییاب نکییردن آزادی نيسییت انتخییاب نکییردن در واری خییود
نيییز انتخییابی اسییت»(برونییل و دیگییران )252 :5918 ،و بییرخییالف بطيییۀ مورییودات کییه
مییاهيتی از پییيپ تعيییين شییده دارنیید« ،ماهيییت انسییان در اثییر انتخییاب آزاد و آنییاه ورییود
انسیییانی کیییه در رهیییان حنیییور دارد ،تحطّی ین میییییابییید»(نیییواای )21 :5913 ،پيیییروان
انزیستانسياايسیم بییر ایین باورنیید کیه انسییانهییا مختارنید بییا بهیرهنيییری از آزادی خییویپ،
بيندیشییند ،انتخییابهییای ًییحيو و آناهانییه داشییته باشییند و بییر اسییاس آنهییا عمییل کننیید؛
بنابراین انتخاب و آزادی دو مفهوم رداییناپطیرند که با ورود هم معنا مییابند
السییفۀ اًییاات ورییود همدنییين معتطدنیید کییه هییيچ ارزش عينییی مطلطییی ورییود نییدارد
ارزشهییا هنگییام انتخییاب و عمییل انسییان تعيییين میییشییوند ،پییر انسییان ارزشسییاز اسییت و
باییید بییه اییین مهییم تورّییه ویییاه داشییتهباشیید ( )Daigle,2110 : 3بییه بيییان دیگییر ،آزادی
یییک ییرد و تصییميم او بییر ا ییراد دیگییر اثییر مییینییطارد؛ بنییابراین اهميّ یت یییک تصییميم
هنگییامی بررسییته میییشییود کییه تعییداد ا ییراد بيشییتری از آن متییأثّر شییوند و مطيییاس خيییر یییا
شر نيز به تعداد این ا راد بستگی دارد
انییر تعییداد ا ییراد زیییادی از انتخییاب ،تص یميم و در آخییر عمییل انسییان سییود ببرنیید ،آن
عمل خير محسوب مییشیود بیه نفتیۀ سیارتر ،نیزینپ ميیان ایین ییا آن بیودن ،در همیان
احهییه ،ارزش آندییه را کییه مییا انتخییاب میییکنییيم ،تأیيیید میییکنیید ،زیییرا مییا هرنییز
نمیییتییوانيم بییدی را برنییزینيم و آندییه انتخییاب میییکنییيم ،هميشییه خییوبی اسییت و هییيچ
ريییز نمیییتوانیید بییرای مییا خییوب باشیید رییز اینکییه بییرای همییهی انسییانهییا خییوب باشیید (9
 )Sartre, 5311:سیییارتر معتطییید اسیییت ،در هیییر احهیییه انسیییان در مطابیییل انتخیییاب دو

 / 20مطااعۀ تطبيطی تعاايم دین زرتشت و
نزینییۀ کلییی ،خيییر یییا شییر ،رییرار مییینيردکییه انییر براسییاس آنییاهی و طییرتپ انتخییاب
کند ،خير را برمینزیند
 .4-1-2مسئولیّت در مکتب اگزيستانسیالیسم
لسییفههییای اًییاات ورییود خییاد انسییانی ،زمییانی کییه آزادی و سییرر تصییميمنيییری
و انتخییاب را برعهییدة انسییان مییینطارنیید ،متعاربییا مسییئوايّت هییر عملییی را کییه از انسییان
آزاد انتخابگر سیر مییزنید نيیز بیه او وانیطار مییکننید و انسیان را مسیئول وریود خیویپ
میییداننیید؛ بنییابراین مهییمتییرین نییام انزیستانسياايسییم اییین اسییت کییه همییۀ انسییانهییا را از
مااکيّییت آندییه هسییتند ،آنییاه سییازد و مسییئوايّت آنهییا را نسییبت بییه ماهيّتشییان ،برایشییان
روشن کند
آنییاهی از اییین مونییوع بییرای انسییان انییطراب و داهییره بییه همییراه دارد ،بییه عبییارتی
انییطراب و تییرس بییه دنبییال پییطیرش آزادی و مسییئوايّت بییر انسییان وارد میییشییود و
مییتوانیید باعی احسییاس نااميیدی و پییوری شییود کیه از نهییر کیارل یاسییررس و اونییامونو،
از انزیستانسياايسییتهییای دینییی ،رهییایی از اییین تییرس و پییوری ،تنهییا بییا ییرگ ورییود
خدا و ایمان به او امکانپطیر است
انییر آزادی از انسییان سییلم شییود و ییرد دیگییری بییرای او تصییميم بگيییرد و یییا ورییود
او از پییيپ معییين میییبییود ،بییرای آندییه سییارتر آن را بییا عنییوان مسییئوايّت میییشناسیید،
مفهییومی ورییود نمیییداشییت رابییلذکییر اسییت ،هنگییامی کییه مییینییویيم انسییان مسییئول
خییویپ اسییت ،منهورمییان اییین نيسییت کییه او ط ی مسییئول ردیّ یت خییویپ اسییت ،بلکییه
او مسییئول تمییام انسییانهاسییت ( )Sartre,5311: 2سییارتر مسییئوايت انسییان را در ربییال
عملییپ ،بییا اواییين اًییل مطییرو لسییفۀ خییویپ ،یعنییی اًییل تطییدم ورییود بییر ماهيّ یت،
رنییين بيییان میییکنیید« :رییون ورییود مطییدم بییر ماهيّ یت اسییت ،پییر بش یر مسییئول ورییود
خییویپ اسییت و همییۀ مسییئوايّتهییا برعهییدة خییود اوسییت و هسییتیاش بسییته بییه کوشییپ
اوست»(سارتر)20 :5910 ،
 .5-1-2عدق اعتقاد به تقدير و سرنوشت از پیش تعیینشده

ماهيّت انسان ها بیه دايیل داشیتن عطیل و وریدان ،بیه دسیت خیود آنیان سیاخته مییشیود
و اییین تنهییا در مییورد انسیان ًییاد اسییت« ،ريسییتی آدمییی نتيعییۀ انتخییابهییای او (ورییود
آدمی)سییت نییه بییااعکر ماهيّییت سرنوشییت نيسییت شییما همییان ريییزی هسییتيد کییه از
خییود میییسییازید »( لییين )5935:29،اییین امییر در مییورد اشییيا و حيوانییات کییه ماهيّتشییان بییر
ورودشییان تطییدّم داردً ،ییاد نيسییت ،زیییرا آنهییا ماهيتشییان از پییيپ معییيّن اسییت و
توانیییایی و ریییدرت ترييیییر و تکامیییل ندارنییید ،امیییا «انسیییان بیییر اسیییاس آمیییوزة بنيیییادین
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انزیستانسياايسیییم « ،اعیییل مختیییار» اسیییت»(وارنیییو  )30 :5913 ،و برخیییوردار از ارادة
آزاد
يلسییو ان مکتییم اًییاات ورییود ،در نتيعییۀ اعتطییاد بییه تطییدم ورییود بییر ماهيّییت ،بییا
ربرنرایییی و اعتطییاد بییه سرنوشییت از پییيپ تعيییين شییده مخاافنیید آنییان معتطدنیید کییه
انسییان میییتوانیید از عطییل و ورییدانپ بییرای تشییخيص راه ًییحيو و شییکو ایی ورییود
خییویپ اسییتفاده کنیید؛ رنییين انسییانی خییود را مورییودی منفعییل و دسییت و پییا بسییته و
اسییير سرنوشییت نمیییبينیید کییه منتهییر بمانیید تییا روزنییار و ا ییراد دیگییر بییرایپ تصییميم
بگيرنیید و او طی نهییارهنییر باشیید ،بلکییه همدییون ییاعلی عّییال سییعی میییکنیید بییا در نهییر
نییر تن مسییئوايّتی کییه برعهییده دارد ،هییر احهییه بییرای سییاختن مسییيری ردییید ،تصییميم
بگيرد و با تالش خویپ تبدیل به رد دیگری شده و تعاای یابد
. 0-5-2توصیه به کار و تالو و دور از گوشهنشینی
آابییر کییامو -یکییی از آخییرین اندیشییمندان مکتییم اًییاات ورییود -معتطیید اسییت کییه
انسییان معاًییر اروپییایی هییمعصییر او ،از پییوری حنییورش در اییین دنيییا آنییاه اسییت،
درنتيعییه از آنرییایی کییه نمیییتوانیید اییین مسییئله را تحمّیل کنیید ،یییا بییه مورییودی نااميیید و
منفعیل تبییدیل میییشییود و یییا دسییت بییه خودکشیی میییزنیید امییا کیامو سییر خییم کییردن در
برابییر پییوری زنییدنی را نمیییپییطیرد او در اییین زمينییه متییأثر از نيدییه 2بییود نيدییه در زمییان
خویپ از راانسان یا ابرانسیانی سیخن نفیت کیه سیعی مییکنید بیا تکيیه بیر توانیاییهیای
خییویپ بییر پییوری و تکییرار در زنییدنی ريییره شییود کییامو نيییز توًییيه میییکنیید کییه
بییرخالف منططییی بییودن پییوری ورییود ،باییید آن را پییطیر ت ،شییعاعانه بییه زنییدنی ادامییه
داد و تییالش کییرد بازتییاب اییین بییاور آابییر کییامو را میییتییوان در کتییاب معییرو پ،
«ا سیییانۀ سیییيزیر» (5322()()Le Mythe de Sisypheم) مشیییاهده کیییرد او در
آنعییا مییینوییید« :پییور را تییا بییه امییروز همدییون سییرانعام کییار پنداشییتهانیید ،امییا اییین
کندوکاو ،آن را به منزاۀ سرآ از حرکت انگاشتهاست»(کامو)52 :5982 ،
لسییفۀ انزیستانسياايسییم تییالش میییکنیید کییه اسییتعدادهییا و امکانییات انسییانهییا را
برایشییان آشییکار کنیید و اییین بییاور را در آنییان بییه ورییود آورد کییه امکانییات راوانییی در
اختيارشییان رییرار دارد و انسییان همییواره میییتوانیید بییا انتخییاب ًییحيو و تییالش خییویپ
بی یيپ از آندیییه هسیییت ،باشییید و شیییکو ا شیییود در کیییل السیییفۀ انزیستانسياايسیییت،
معتطدنیید کییه «مورودیّیت بشییر وابسییته بییه تعطيییم هییدفهییای برتییر اسییت»(سییارتر:5910 ،
)13
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نهرهییای متفییاوتی در ميییان محطّطییان پيرامییون تییاریخ زنییدنی زرتشییت ،ورییود دارد
و نمی توان به یور ًیریو دربیارة تیاریخ او ادهیار نهیر کیرد؛ بنیابراین بیا در نهیر نیر تن
دورتییرین و نزدیییکتییرین تییاریخ اعییالم شییده توسی محطّطییان ،شییاید بتییوان حییدود 5111
ربل از ميالد را برای آن راشل شد
سییاختار ارتمییاعی زمییان زرتشییت شییامل سییه نییروه میییشیید :دسییتۀ اول ،دریگوهییای
ناثایی ،ربيلیههیایی طيیر بودنید کیه بیه کشیاورزی مییپرداختنید ،دسیتۀ دوم ،رشیهششیترها،
که زمیين را بیا خیوی رنگیاوری خیود تصیاحم مییکردنید؛ آنیان همدنیين بیه دریگوهیا
حملییه بییرده و امییوال ،بییهویییاه دامهییا و ذخییایر ییطایی آنییان را ییارت میییکردنیید و بییه
کشییتارهای ییراوان و رربییانی ناوهییا و نوسییفندها میییپرداختنیید؛ همدنییين خرا ییهپرسییتی
را بییا همدسییتی دسییتۀ سییوم رواودادهبودنیید دسییتۀ سییوم ،پریسییتاران دیییوان و اربییاب
انییواع و کاهنییان بودنیید کییه معریییان آداب و مراسییم رربییانی و تنهییيم برنامییۀ زنییدنی
مردم و شریک رشه ششترها محسوب میشدند (بویر)51 :5985 ،
در اییین زمییان بییود کییه زرتشییت بییر هسییتی و رگونییه زیسییتن تفکّیر میییکییرد؛ او در اییین
راه بییه یکتاپرسییتی رسییيد و در اراشییۀ آن ،پییای اهییورامزدا را بییه ميییان آورد و توانسییت در
زمییان نشتاسییم ،رمییانروای بلییخ ،پییر از بییه دسییت آوردن رنییایت او ،بییه تییروی دییین
خیییویپ بریییردازد او در مطابیییل کشیییتن نیییاو و نوسیییفند و نوشیییيدن نوشیییيدنیهیییای
مسییتیآور ماننیید هییوم و خرا ییهپرسییتی و رییادونری رای ی در آن زمییان و کليییۀ آداب و
رسوم پور و بيهودة ما ربل خویپ ،ريام کرد
زرتشییت در کتییابپ بییه نییام اوسییتا تعییاايم خییویپ را بییه مییردم عرنییه کییرد وی
توانسییت م اّفییههییای عميطییا اخالرییی و انسییانمدارانییه را در کنییار مفهییوم یکتاپرسییتی و
مفهییوم خيییر و شییر مطییر کنیید ،امییا متاسییفانه نییطر زمییان مورییم شیید آداب مییطهبی
دسییت و پییانير دوبییاره در دییین زرتشییت رخنییهکنیید و همدنییين یییهای اسییطورهای،
تعییاايم آن را بروشییاند انییر اییین یییۀ اسییطورهای را از آن رییدا کنییيم و بییه هسییتۀ لسییفی
آن تورّ یه کنییيم ،در رسییمتهییایی از کتییابهییای زرتشییت میییتییوان اشییارات مسییتطيم بییه
مفاهيم لسفی و اخالری را مشاهده کرد
تعرییییر کیییوروش نيکنیییام از منیییمون کلیییی تعیییاايم دیییین زرتشیییت ،تطریبیییا تمیییامی
مفییاهيم مییورد بررسییی در اییین مطااییه را ،بییه ییور مختصییر در خییود دارد :دییین در اوسییتا
بییه معنییای «ورییدان آنییاه» یعنییی «نيییروی تشییخيص خییوب از بیید» ،بییر پایییۀ خییرد و آزادی
و اختيار است در این بيینپ ،انسیانی دینیدار اسیت کیه بیر مبنیای دانیایی مییاندیشید و بیا
کمییک میینپ نيییک خییود آزادانییه راه اشییه 2را بییرای بهزیسییتی و رسییتگاری خییود و
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دیگیییران برمیییینزینییید و بیییا همیییين نگیییرش و آزادی ،در دو رهیییان میییادی و مينیییوی
مسییئول مییینییردد و سییرانعام بییر اسییاس اًییل کیینپ و واکیینپ ،نتيعییۀ نییزینپ خییود را
نيز دریا ت میکند (نيکنام)0 :5981 ،
 .1-2-2اصالت وجود انسان

براسییاس اندیشییۀ زرتشییت« ،انسییان در اًییل مورییودی مينییوی اسییت و روانییپ ،بییه
شکل آندیه زرتشیتيان ،روشیی ییا روهیر میینامنید ،ربیل از آنکیه هسیتی رسیمانی یابید،
ورییود داشییتهاسییت اییین حااییت مينییویی بییا حملییۀ سییخت اهییریمن بییه رهییان بییر هییم
خییورد»(زنییر )22 :5911،انسییان در اییین حااییت «ورییود» دارد واییی رابییل تعریییر نيسییت،
زیییرا ورییود او روحییانی اسییت و هسییتی و نمییود رسییمانی نيا تییهاسییت؛ بییدینسییان هنییوز
کاری انعام نداده و انعام هر کاری نيازمند رسميّت یا تن است
تییا اییین هنگییام خيییر و شییر -خییوبی و بییدی -مفهییومی ندارنیید و تنهییا هنگییامی مفهییوم
میییییابنییید کیییه انسیییان دارای نيیییروی تشیییخيص و نیییزینپ ،در راایییم میییادی درآیییید
زرتشییت در کتییاب یسیینا  95هییات  55مییینوییید« :هنگییامی کییه تییو ای مییزدا در روز
نخسیییت از خیییرد خیییویپ بشیییر و دیییین و نيیییروی اندیشیییه آ رییییدی ،در هنگیییامی کیییه
زنییدنانی را بییه رااییم مییادی درآوردی ،ورتییی کییه تییو کییردار و اراده آ ریییدی خواسییتی
کییه هییر کسییی بییه حسییم ارادة خییود از روی اعتطییاد بییا نی ر تییار کنیید »(پییورداوود،
)51 :5982؛ بنییابراین آدمییی در ًییورت نییزینپ ميییان نيکییی یییا بییدی و سییرر عمییل
براساس یکی از آنها ،ماهيّت خویپ را میسازد
هنگیامی کیه اهیریمن پیا بییه ميیان میینیطارد ،انسیان از عییاام مينیویی کیه عیاام پییاکی و
درسیتی در نییزد اهورامزداسیت ،رییداشیده و بییه اییین رهییان نیام نهییاده ،معبییور بییه مبییارزه
بییا اهییریمن ناراسییتی میییشییود «آ ییرینپ بییرای خداونیید در سییتيزهاش بییا دیییو درو  ،بییا
اهییریمن ،امییری وارییم اسییت و انسییان در ًییر مطییدم اییین کییارزار رییرار دارد؛ نییه اینکییه
خداونیید او را معبییور بییه اییین کییار کییردهباشیید ،بلکییه بییه خییا ر آنکییه وی از روی آزادی
و اختيار ،ایفای این نطپ را از خداوند پطیر تهاست»(زنر)22 :5911 ،
 .2-2-2اختیار و آزاد

دییین زرتشییت ،دییین زور و اربییار نيسییت و بییدون هيدگونییه کییم و کاسییتی ،بییر اختيییار
یییا آزادی نییزینپ ،بییر پایییۀ خییرد ،تأکيیید میییکنیید اییین مهییم را میییتییوان از یسیینا ،91
بنیید 2نيییز در کییرد« :بییه سییخنان مهییين نییوش ییرا دهيیید بییا اندیشییه روشیین بییه آن
بنگرییید ميییان اییین دو آشییين (درو و راسییتی) خییود تمييییز دهيیید پییيپ از آنکییه روز
واپسییين ییرا رسیید هرکسییی بشخصییه دییین خییود اختيییار کنیید بشییود کییه در سییرانعام
کامروا نردیم»(پورداوود)51 :5982 ،
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از نگییاه زرتشییت ،انسییانهییا آزادنیید کییه بییا اسییتفاده از خییرد خییویپ راههییای مختلییر
را مورد سینعپ ریرار داده ،بهتیرین را انتخیاب کننید هينلیز میینویید« :اختيیار بیرای هیر
ییرد بخشییی اساسییی از دییین زرتشییتی اسییت نررییه انسییان متّحیید خداسییت امّ یا آدميییان
باییید ميییان راسییتی و درو یکییی را برنزیننیید»(هينلییز )531 :5911 ،در دییین زرتشییت،
این امکیان بیرای تمیام انسیانهیا یراهم اسیت کیه بیا هرنونیه توانیایی ،پیر از زاده شیدن
و ورود بییه دنيییای مییادی -رییدایی از حااییت مينییویی خییویپ -بییا انتخییاب راه ،زنییدنی و
آینییدة خییویپ را ررییم زننیید و بییرای بهبییود آن تییالش کننیید بنییابراین میییتییوان نفییت
زرتشییت ،بییا اًییل رییرار دادن آزادی و اختيییار بییرای آدمییی ،بییه نییوعی ارزش و ايارییت بییه
او عطا کردهاست
 .3-2-2انتخاب

در دییین زرتشییت ،امتيییاز آزادی در انتخییاب بییه هییر ییرد انسییانی تعلّین دارد ایین امییر در
کتییاب نییاتهییا بسییيار تأکيیید شییدهاسییت ،بییرای مبییال در یسیینای  91بنیید  ،2از انسییان
خواسییتهشییده کییه بییا بییه کاربسییتن اندیشییه و ر یدرت تمييییزی کییه اییین دییین بییرای او راشییل
اسییت ،راه خییویپ را انتخییاب کنیید؛ همدنییين در یسیینای  95بنیید  55زرتشییت مییینوییید:
«در هنگاميکییه تییو ای مییزدا در روز نخسییت از خییرد خییویپ بشییر و دییین و ر یوّه اندیشییه،
ورتیییکییه تییو کییردار و اراده (آ ریییدی) خواسییتی کییه هییر کسییی بییه حسییم اراده
خییود از روی اعتطییاد بییا نی ر تییار کنیید» (پییورداوود )21 :5982،بییه تعبيییری زرتشییت
در دیییینپ انسیییان را دارای اندیشیییه و عطیییل کیییاملی دانسیییته کیییه مییییتوانییید بيندیشییید،
انتخییاب کنیید و درآخییر بییه بهتییرین عمییل ارییدام نماییید در مکتییم زرتشییت ،بییرای
انتخییاب ،نییوعی دونییانگی مطییر شییدهاسییت و انسییان ميییان پيییرو خيییر ویییا پيییرو شییر
بودن ،یکی را برمینزیند
 .4-2-2مسئولیّت در دين زرتشت

همیییانطور کیییه در رسیییمت اختيیییار و آزادی و انتخیییاب ،شی یاهد مبیییالهیییایی از اوسیییتا
آوردهشیید ،در دییین زرتشییت ،انسییان بییه خواسییت اهییورامزدا ،آزاد و ًییاحم اختيییار
آ ریییدهشییدهاسییت؛ از ر ییی تطییدیر نيییز بییر سرنوشییت او حییاکم نيسییت و هییيچکییر
نمیییتوانیید بییه رییای او تصییميم بگيییرد در اییین دییین ،بییا ورییود آزادیهییای انسییان ،از او
خواسییتهشییده کییه هنگییام تصییميمنيییری و عمییل ،بییه نتيعییۀ کییار خییویپ ،بيندیشیید؛
بنابراین هر انسانی بایید بریطیرد کیه هرآندیه بیه او مییرسید ،نتيعیۀ اعمیال خیود اوسیت و
در ربییال آندییه برمییینزینیید ،در دو رهییان مییادی و مينییوی ،در برابییر خییود و دیگییران،
حتی در برابر اهورامزدا نيز ،مسئول است
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 .5-2-2عدق اعتقاد به تقدير و سرنوشت از پیش تعیین شده

دیییین زرتشیییت ،بیییه منهیییور انتخیییاب راه ًیییحيو ،انسیییان را آزاد و مختیییار دانسیییته و
مسیییئوايّت اییین انتخیییاب را نيیییز بیییه خیییود او محییوّل کیییردهاسیییت؛ بیییر ایییین اسیییاس او
نمیییتوانسییته معتطیید بییه سرنوشییت حتمییی و ترييرناپییطیر از ییرف اهییورامزدا باشیید ،زیییرا
بییه رییول هينلییز« 1اییین کییار از عییدل و نيکییی خییدا اهییورامزدا میییکاهیید »(هينلییز:5911 ،
)532
زرتشیییت ،بیییه ریییز انسیییان ،بیییرای موریییودات دیگیییر ،تسی یلّ بیییر سرنوشیییت را راشیییل
نشدهاست و ترييیر ونیعيّت را بیرای آنهیا امکیانپیطیر نمییدانید امیا انسیان ،هررنید کیم،
میییتوانیید و باییید تطییدیر و سرنوشییت خییویپ را بییه دسییت نيییرد؛ بییه عبییارت دیگییر،
« انسییان بییا هرنونییه توانمنییدی رسییمی ،روحییی و خییانوادنی پییر از زاده شییدن باییید
تالش کند تا زندنی را بیرای خیود سیامان بخشید ،بیا رنی هیا و کاسیتیهیا مبیارزه کنید و
آنهیییا را سرنوشیییت از پیییيپ تعيیییين شیییده در زنیییدنی از سیییوی خداونییید بیییه حسیییاب
نياورد»(نيکنام)52 :5981 ،
.6-2-2توصیه به کار و تالو و دور

از گوشهنشینی

در بنیید ،52یسیینای  91و همدنییين بنیید  ،52یسیینای  92آمییده اسییت« :آری ای مییزدا
این پیاداش نرانبهیا را بیه دسیتياری وهیومن در همیين رهیان خیاکی بیه کسیی بخیپ کیه
در کیییییار و کوشیییییپ اسیییییت رنانکیییییه در آییییییين نيیییییک تیییییو از آن وعیییییده
شییدهاسییت»(پییورداوود )11 :5982،در زمییان زرتشییت عییدهای بییا حملییه بییه کشییاورزان از
حاًییل کییار آنهییا اسییتفاده میییکردنیید ،امّ یا زرتشییت در مطابییل آنهییا ایسییتاد ،زیییرا دییین
او ،دیین نوشییهنشیينی و سییکون نيسیت و یییا دینیی کییه بتیوان از دسییترن دیگیران اسییتفاده
کییرد او در کتییاب وندیییداد رنییرد رهییارم از بنیید  29تییا  ،91انسییانهییا را بییه کییارکردن
راخوانییده و در بنیید  ،23در بيییان عوارییم بيکییار مانییدن ،رنییين نفتییهاسییت« :ای کسییی
کیه در زمییين بییه کییار نمییپییردازی  ،بییر در خانییۀ بيگانیه نيییاز خیواهیبییرد و از کسییانی
به شمار خیواهیآمید کیه بیه درییوزه رونید و باريمانیدة نیان دیگیران خورنید و از تیهمانیده
سفرة دیگران معيشت نمایند» (دارمستتر)39 :5982،
زرتشییت ،در دییینپ اتّکییا بییه تطییدیر و سرنوشییت را امییری بيهییوده و مورییم احسییاس
پییوری و درنتيع یه نییدایی و عطییممانییدنی ،میییدانیید از اییین دیییدناه و از آنعییاییکییه
ا یییراد ،آناهنییید کیییه علیییت نیییاداری کسیییی ،تنبلیییی اوسیییت؛ بنیییابراین تمیییام نيروهیییا و
توانییاییهییای آنهییا بییه کییار میییا تیید او بارهییا انسییانهییا را بییرای برداشییتن نییامی هررنیید
کورییک بییه سییوی پيشییر ت و آبییادانی ،بییرای رسییيدن بییه خوشییبختی ،تر يییم میییکنیید
هينلییز سییخن زرتشییت را در اییین بییاب اینگونییه تفسییيرکردهاسییت« :انییر رهییان بییه خییدا
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تعلّییین دارد ،پیییر زهییید و کنیییارهنيیییری از آن ننیییاه اسیییت انیییر مشخّصیییۀ انسیییان
آ ریننییدنی و ا ییزایپبخشییی اسییت ،پییر وديفییۀ دینییی آدميییان کییار بییرای ا ییزایپ
«آ یییرینپ خیییوب» از ریییین کشیییاورزی ،پيشیییهوری و ازدواو اسیییت»(هينلیییز:5911 ،
)532
.3-2بررسی تطبیقی تعالیم مکتب زرتشت و اگزيستانسیالیسم

از برآینیید آندییه در خصییود دو مکتییم ذکییر شیید ،شییباهتهییا و تفییاوتهییای زیییر را
که در ردول شماره  5به ور خالًه آمدهاست ،میتوان برشمرد:
 .1مقطااز زمااانی هااور دو مکتااب اواییين تفییاوت آشییکار دییین زرتشییت بییا مکتییم
انزیستانسياايسییم ،زمییان دهییور آنهییا اسییت دییین زرتشییت در رامعییهای ابتییدایی و در
روزنییاری کهیین ،در ایییران دهییور کییرد ،امییا دهییور مکتییم انزیستانسياايسییم ،در رییرن
53م ،در ميییان مییردم متمییدن و ترطیییه شییده از لسییفههییای نونییانون پییيپ از خییود ب یود؛
امّییا هییدف هییر دو مکتییم در راسییتای آنییاهی دادن بییه مییردم هییم در برابییر خرا ییات و
ا کار انتزاعی و هم در برابر ربر و ستم حاکم بر رامعه است
.2اصااااالت وجااااود تفییییاوت نگییییاه بییییه «ورییییود انسییییانی» در تعییییاايم زرتشییییت و
انزیستانسياايسییم از اییین رهییت اسییت کییه زرتشییت معتطیید اسییت« ،ورییودؤ» انسییان در
حااییت مينییویی و روحییانی بییا اهییریمن بییدی برخییورد میییکنیید و سییرر رسییميّت مییییابیید
و وارد رهییان مییادی میییشییود تییا در رهییت کمییک بییه اهییورامزدا ،بییا عمییل خییویپ در
اییین رهییان بییه مبییارزه بییا اهییریمن بییدی برییردازد امییا در مکتییم انزیستانسياايسییم ،ورییود
رسییمانی انسییان در رهییان مییادی منهییور اسییت؛ یعن یی از عمییل انسییان بعیید از حنییور در
رهییان مییادی و رویییارویی بییا مسییاشل زنییدنی ًییحبت میییکنیید امّییا در هییر دو مکتییم،
اعتطییاد بییر اییین اسییت کییه انسییان پییر از ورییود یییا تن در دنيییای مییادی ،از آنعییایی کییه از
آزادی و اختيییار در انتخییاب و عمییل برخییوردار اسییت ،میییتوانیید ماهيّییت خییویپ را
بسازد
 .3اختیااار و آزاد نگییاه دو مکتییم بییه مطواییۀ اختيییار و آزادی شییبيه اسییت هییيچکییدام
معتطیید بییه ربییر نيسییتند و انتخییاب و تصییميمنيییری انسییان را در موارهییه بییا مسییاشل پییيپ
رو ،آزادی او میییداننیید و هییر دو بییا مطابلییه بییا ربربییاوری ،زمينییه را بییرای اثبییات آزادی و
اختيار راهم کردند
.4انتخاااب انتخییاب از دیییدناه دو مکتییم شییبيه اسییت هییم زرتشییت ،انسییان را دارای
رییدرت تمييییز دانسییته کییه میییتوانیید از روی اعتطییاد بییا نی دسییت بییه انتخییاب زنیید و هییم
يلسییو ان مکتییم اًییاات ورییود از اییین زاویییه بییه انسییان نگییاه میییکننیید دونییانگی
مطیییر شیییده در مکتیییم انزیستانسياايسیییم بیییرای انتخیییاب راه ،در دیییین زرتشیییت نيیییز
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ورییود دارد شییاید بتییوان نفییت ،منهییور سییارتر از بيییان عبییارت «انتخییاب کییردن اییین یییا
آن بییودن» ،همییان انتخییاب ميییان دو نییزینپ مطییر شییده در دییین زرتشییت ،یعنییی
انتخاب ميان خير یا شر باشد
.5مساائولیت انییر مسییئوايّت سییاختن سرنوشییت و ماهيّییت انسییان ،بییه خییود او محییوّل
شییده ،داییيلپ اعتمییادی اسییت کییه بییه خییرد و ورییدان آنییاه انسییان ،در هییردو مکتییم
ورییود دارد؛ بییا اییین تفییاوت کییه در دییین زرتشییت ،او بییه انسییانهییا ،هنگییامی کییه در
تصییميمنيییری درییار تردییید میییشییوند ،عییالوه بییر بییه کییارنيری خییرد و ورییدان ،ررییوع
بیه تعییاايمپ را نيییز توًییيه کییردهاسییت؛ اییین کییار ميییزان انییطراب ناشییی از مسییئوايّتی را
کییه بییر نییردن انسییان اسییت ،کییاهپ میییدهیید؛ امّ یا در مکتییم انزیستانسياايسییم ،حتییی
يلسیو ان اًییاات وریود دینییی ماننید اونییامونو ،یاسیررس و اورتگییا هیم بییا شیک و تردییید
سییخن مییینوینیید و تنهییا اميییدوار بییه ورییود خداینیید و سییعی میییکننیید اییین اميییدواری را
حفظ کنند
.6عاادق اعتقاااد بااه سرنوشاات از پاایش تعیااین شااده در هییر دو مکتییم ربرنرایییی
نکییوهپ شییدهاسییت در اًییل بییر اسییاس اعتمییاد بییه عطییل و ورییدان انسییانهییا ،سییاختن
سرنوشییت برعهییدة خییود آنهییا ،نطاشییته شییده تییا بییا تییالش خییویپ بهتییرین زنییدنی و
سرنوشت را هم برای خود و هم برای دیگران ررم زنند
.7توصاایه بااه تااالو و دور از گوشااهنشااینی زرتشییت بییه تییالش بییرای آبییادانی و
دسییتیییابی بییه زنییدنی بهتییر ،مکییررا توًییيه کییردهاسییت همییۀ يلسییو ان مکتییم اًییاات
ورود نيیز نوشیه نشیينی را منی کیرده و معتطدنید ایین انسیان اسیت کیه بیا تیالش زنیدنی
و آینیییده را مییییسیییازد؛ بنیییابراین مکتیییم زرتشیییت و انزیستانسياايسیییم ،در ایی ین زمينیییه
هییمعطيییدهانیید؛ در اییین ميییان عطيییدة انزیستاسياايسییتهییای دینییی بییا تعییاايم زرتشییت
هیمسیوتر اسیت ،زییرا آنهیا نيیز تیالش در راسیتای رسیيدن بیه کمیا ت را ،بیا عناییت بییه
خداوند میپطیرند

تعاااااالیم ديااااان فلسااااااافة مکتاااااااب
زرتشت

اگزيستانسیالیسم

تطریبا شیپ هیزار سیال ررن بيستم ميالدی
زمان دهور

اایییی ششصییید ربیییل از در ميیییان رامعیییۀ متمیییدّن5و-
ميالد (نامعلوم)

لسفهمدار امروزی

وجوه تشابه و افتراق
تشابه :
دهییییییور در رامعییییییۀ
بحران زده
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هییا-
در ميیییییان رامعیییییهای هییدف انزیستانسياايسییت 2

هییدف هییر دو آنییاهی

ابتییییدایی بییییا سییییطو بيییرون آوردن مییردم از رهییل دادن بییییه مییییردم در رهییییت
نسییبت بییه ربییر و مبییارزه در ایسیییتادنی در برابیییر دلیییم و

علمی پایين

هییدف زرتشییت بيییرون برابیییر دلیییم رایی ی در دوران ستم رای
آوردن میییییییییییردم از رن

های رهانی

تفاوت:

خرا یهپرسیتی و مبییارزه

-5

زمان دهور

در برابییر دلییم رایی در

-2

سطو کری رامعه

رامعه بود
ورییود پییا

و مينییویی از وریییود رسیییمانی بیییرای تشابه:

انسیییان منهیییور اسیییت انسییییییان ،امییییییا خنبییییییی و اعتطییاد بییه تطییدم ورییود بییر
که بر ماهيیت او مطیدم تعریییییرناپییییطیر ًییییحبت ماهيت
اسیییییییت و بعییییییید از میییکنیید کییه بییر ماهيییت او تفاوت:
برخیییورد بیییا اهیییریمن مطییدم اسییت و انسییان بعیید از دیییین زرتشیییت اعتطیییاد بیییه
اًیییییییییاات بییییدی ،بییییه ًییییورت روییییارویی بیییا موانییی و بیییا وریییود مينیییویی و روحیییانی،
ورود

ورییییودی مرکییییم از انتخییاب و عملییپ در رهییان ربییییل از ورییییود رسییییميت
خيییر و شییر ،رسییميت میییادی ،کیییمکیییم ماهيیییت یا ته برای انسیان راشیل اسیت،
یا تییه و امکییان مبییارزه خویپ را شکل میدهد

واییییییییییی در مکتییییییییییم

بییا بییدیهییا و سییاختن

انزیستانسياايسیییییم تنهیییییا از

ماهيییت بییرای او ییراهم

وریییود رسیییمانی در رهیییان

مینردد

مادی ًحبت میشود

آزادی در سییییییینعپ آزادی در اسیییییییییییییتفاده از تشابه:
اختيیییییییار و
آزادی

راههیییای مختلیییر در امکانییییات مورییییود بییییرای تاکيیید بییر آزادی و اختيییار و
رهییییت مبییییارزه بییییا انتخییییییاب راه ًییییییحيو در مخاافت با ربرنرایی
اهیییریمن و رریییم زدن زندنی
آینده خویپ
اعتطییاد بییه اراده ،عطییل انتخیییاب نکییییردن را سییییلم تشابه:

انتخاب

سییليم و رییدرت تمييییز آزادی مییییداننییید ،در نتيعیییه اعتطیییاد بیییه عطیییل و ریییدرت
بیییییییرای انسیییییییان در انتخییاب اازامییی اسییت زیییرا تمييیییییز در انسیییییان بیییییرای
انتخییاب ميییان خيیییر و راشییل بییه عطییل و آنییاهی در انتخاب راه ًحيو
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ورییود انسییان ،بییرای انتخییاب
راه ًحيو هستند

در دیییین زرتشیییت ،در رون وریود بیر ماهيیت تطیدم تشابه:
در مسیییئول دانسیییتن انسیییان در
ربییال آزادی ،از انسییان دارد و انسیییییییییییییییییییان -
خواسییییته شییییده کییییه تصییییميمنيییییری و انتخییییاب مطابیییل سیییاختن ماهيیییت و
هنگییام تصییميمنيییری آزاد اسییت ،اییطا اییین آزادی ،سرنوشت خویپ
تن مسیییئول دانسیییتن انسیییان در
و عمل ،بیه نتيعیۀ کیار ایییییزوم برعهیییییده نیییییر -
خییویپ ،بيندیشیید؛ اییطا مسییئوايت را در برابییر خییود و برابر دیگر انسانها
هیییییر انسیییییانی در دو هییم در برابییر دیگییران بییرای تفاوت:
رهیییییییان میییییییادی و او به همراه دارد
مسئوايت

-

زرتشییت احسییاس مسییئوايت

مينیویی ،در برابیر خییود

در برابیییییر خیییییدا را هیییییم

و دیگیییران و حتیییی در

خواستار است

برابییییییر اهییییییورامزدا،
مسئول است

-

در دییین زرتشییت ،انییطراب
ناشیییی از بیییر عهیییده نیییر تن
مسیئوايت در انسیان ،بیا ایمییان
بییه اهییورامزدا و مرارعییه بییه
تعییییاايم زرتشییییت ،کییییاهپ
یا تییه اسییت اییین در مطابییل
شیییک و تردیییید نسیییبت بیییه
ورییییود خداونیییید در ميییییان
انزیستانسياايستها است

اعتطییاد بییه سرنوشییت را انسییییییانهییییییا ،بییییییرخالف تشابه:
مخییییاار بییییا عییییدل حيوانییات ،ماهيتشییان از پییيپ نکییییییوهپ ربرنرایییییییی و
عییدم اعتطییاد اهییورامزدا میییدانیید و معییییين نيسییییت ،در نتيعییییه تأکيیید بییر تییالش در رهییت
به سرنوشیت معتطییید اسیییت کیییه بیییا توانییییایی سییییاختن و ترييییییر سیییاختن بهتیییرین سرنوشیییت،
از پییییییییيپ مشییکالت باییید مبییارزه سرنوشت خویپ را دارند
تعيين شده

کییییرد و بییییا تییییالش
زنیییییدنی را سیییییامان
بخشيد

هییم بییرای خییود و هییم بییرای
دیگران
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زرتشییت بییر تییالش در انزیستانسياايسیییییییتهیییییییا تشابه:
رهییییییت آ ییییییرینپ نوشییهنشییينی را من ی کردنیید اعتطیاد بییه تیالش بییرای بهبییود
توًیییيه بیییه
تیییییییالش و
دوری

از

نوشهنشينی

خییوب و ا ییزایپدهییی و معتطدنییید کیییه مورودیّی یت ون انسیان (هیدف زرتشیت
از ریییین کشیییاورزی ،بشییییر وابسییییته بییییه تعطيییییم بیییا انزیستانسياايسیییتهیییای
پيشییییهوری و ازدواو و هدفهای برتر است

دینییی همسییوتر اسییت ،زیییرا

دوری از سیییییییکون و

تعیییاايم هیییر دو در راسیییتای

نییدایی تاکيیید کییرده

رسیییيدن بییییه کمیییا ت بییییا

است

عنایییت و اميیید بییه خداونیید
است )

رییدول  -5تطبيیین منییمونی مکتییم زرتشییت و لسییفۀ انزیستانسياايسییم (تهيییه و تنهییيم
از نگارندنان)
.3نتیجهگیر
همییۀ ادیییان و مکاتییم لسییفی بییه نییرورت بییه رابطییۀ انسییان و رهییان اشییاره میییکننیید
مکتییم دینییی زرتشییت و مکتییم لسییفی انزیستانسياايسییم نيییز بییه اییین مطواییه از رنبییههییای
مختلر پرداختیهانید و هیر دو ،بیر ایین عطيیدهانید کیه انسیانهیا مختارنید بیا بهیرهنيیری از
آزادی خییویپ و مسییئوايتپییطیری ،راه ًییحيو را انتخییاب کننیید و بییا بییهکییارنيری
حییداکبر تییالش ،سییعادت خییود و رامعییۀ خییود را ررییم زننیید انسییانهییا بییر اسییاس تعییاايم
اییین دو مکتییم رییایز نيسییتند بییا اعتطییاد بییه سرنوشییت از پییيپ تعيییين شییده و ربرنرایییی
دسیت از تییالش بکشیند و بییه نوشیهنشییينی و نییدایی روی آورنید بییا ایین تفییاوت کییه در
مکتییم زرتشییت تییالش در راسییتای رسییيدن بییه کمییا ت ،بییا یییاری تعییاايم وی و بییا
عناییییت و اميییید بییییه خداونییید ًییییورت میییینيیییرد ،کییییه ایییین تنهییییا بیییا عطيییییدة
انزیستانسياايسییتهییای دینییی مطییابن اسییت زرتشییت پيییامبر ،در زمییان خییویپ دینییی را
عرنیییه کیییرد کیییه در آن ،در کنیییار اعتطیییاد راسیییخ بیییه وریییود اهیییورامزدا بیییه عنیییوان
نهییمدهنییدة دنيییا و نییادر بییر آن ،بییا دیییدی لسییفی ،وديفییۀ انسییان و روش نییزینپ راه
ًییحيو را ،بيییان کییردهبییود بییا ورییود اعتطییاد بییه آزادی بییرای انسییانهییا ،میییتییوان نفییت
که زرتشیت بیا در نهیر نیر تن خداونید بیه عنیوان تکيیهنیاهی برتیر و همدنیين ریراردادن
معيارهییای دینییی بییرای سیینعپ ،در اًییل حییر اميیید را در دل انسییانهییا روشیین کییرده و
تیییرس و داهیییرة ناشیییی از تردیییید را از بیییين بیییردهاسیییت ایییین در ًیییورتی اسیییت کی یه
انزیستانسياايسییتهییا بییه ویییاه انزیستانسياايسییتهییای يردینییی معيییاری بییرای سیینعپ
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نمییی دهنیید و هییر ییرد هییر عملییی را کییه خییود اخالرییی پنییدارد ،آن عمییل ،اخالرییی
محسوب میشود
زرتشییت در زمییانی کهیین و در ميییان رامعییهای ابتییدایی ،همییان ريییزی را نفییت کییه
مکتییم انزیستانسياايسییم امییروز و در ميییان مردمییی متمییدن و لسییفهمییدار عرنییه کییرد
اییین را باییید پییطیر ت کییه زرتشییت ،از نهییر کییری ،ییردی کییامال متفییاوت بییا زمییان
خویپ بیود شیاید بتیوان نفیت ،او يلسیو ی بیود دارای نبیو دینیی کیه بیا وریود اینکیه
تعییاايمپ راتییر از سییاختار کییری حییاکم بییر زمییانپ بییود ،توانسییت آنهییا را بییه نونییهای
روان و ملموس اراشه دهد و حدارل در زمان خویپ ،مردم را با خود همگام سازد
يادداشتها
 5نئییییورگ اوکییییار (Lukacs

 )5315-5881()Georgeاییییین نییییروه (سییییارتر و کییییامو) را

يرملحدانییه میییدانیید زیییرا نتوانسییته آثییار دیانییت را از بییين ببییرد وی يلسییوف ،نویسیینده ،منتطیید ادبییی ،و
تئوریسییين یهییودی بییود از اوکییار آثییاری در زمينییۀ تئییوری مارکسيسییتی زیبییاییشناسییی کییه بییا کنتییرل
سياسیییی هنرمنیییدان مخیییاار بیییود ،د یییاع از انسیییانيّت و تشیییریو مفهیییوم «از خودبيگیییانگی» برریییای
مانیییدهاسیییت و در یییرب کیییال او را مارکسيسیییتی بیییا نیییرایپهیییای انسیییاندوسیییتانه مییییشناسیییند
()www.wikipedia.org ،5939/55/3
« 2نيدییه معتطیید بییود کییه علییم ردییید بییاور بییه ااوهيّ یت را بیییارزش کییردهاسییت وديفییۀ خودانگاشییتۀ او
مبییارزه بییا نيسییتانگییاری ناشییی از اییین اتفییا اسییت او در تمبيییل خییود از پيییامبری دینییی بییه نییام زرتشییت
امکان اخالری «عاای» را بر اساس آزادی و توانایی آ ریدن ارزشها مطر میکند
 9نهییر ایییرانشناسییان در مییورد زنییدنی زرتشییت بییه اییین ًییورت اسییت :بییویر ميییان سییالهییای  5211تییا
 5211م (بیییویر)22 :5985،؛ هنينی ی

بیییر اسیییاس تیییاریخ سییینتی 011 ،م (هنينی ی

)90 :5931 ،؛ دو

نيیییوای ،بیییين سیییالهیییای  5111تیییا  011م (دو نيیییوای )59 :5985 ،و کریسیییتنسییین بیییا بررسیییی نهیییر
دانشییمندان مختلییر تییاریخ زرتشییت را حییدودا ميییان سییالهییای  811تییا 5211

م دانسییتهاسییت (سیین،

 )91 :5918برخییی همدییون آموزنییار و تفنّییلی نيییز ميییان سییالهییای  5211تییا  5111پییيپ از مییيالد را
برای زندنانی زرتشت حدس زدهاند (آموزنار و تفنلی)22 :5981 ،
 2اشییه یییا اشییا بییه عنییوان نيییروی نهییمدهنییده ،رهاننییده و پشییتيبان زنییدنی اسییت از نهییر زرتشییت ،پيییروی
از رین اشه ،همان پرستپ حن و خداوند میباشد (نيگر و دیگران225 :5982 ،تا)220
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 5برونل ،پيیر و دیگیران ( )5918تااريی ادبیاات فرانساه قارن بیساتم تررمیۀ نسیرین خطیار
و مهوش رویمی رلد پنعم ،تهران :سمت
 2بییویر ،مییری ( )5985زرتشااتیان باورهااا و آداب ديناای آنهااا تررم یۀ عسییکر بهرامییی
تهران :رطنوس
 9پورداوود ،ابراهيم ( )5982گاتها کهنترين بخش اوستا تهران :اسا ير
 2دارمسییتتر ،رییيمر ( )5982مجموعااه قااوانین زرتشاات (ونديااداد اوسااتا) تررمییۀ
موسی روان تهران :دنيای کتاب
 1زنییر ،آر سییی ( )5911تعااالیم منااان (گفتااار چنااد در معتقاادات زرتشااتیان) تررمییه
ریدون بدرهای تهران :توس
 0سییارتر ،ران پییل ( )5910اصااالت فلساافه اگزيستانسیالیساام يااا اصااالت انسااان تررم یۀ
پزشکرور تفسير رنه رار تهران :شهریار
 1سییارتر ،ران پییل ( )5910اگزيستانسیالیسااام و اصاااالت بشاار تررمییۀ مصییطفی رحيمیییی
تهران :نيلو ر
 8سارتر ،ران پل ( )5919هستی و نیستی تررمه عنایت از شکيباپور تهران :شهریار
 3لیییين ،تومیییاس ( )5935اگزيستانسیالیسااام تررمیییه حسیییين کيیییانی تهیییران :بصیییيرت
 51کامو ،آابر ( )5982افسانة سیزيف تررمه محمد سلطانيه تهران :رامی
 55مییددپور ،محمیید ( )5931آشاانايی بااا آراف متفکااران دربااارة هناار رلیید پیینعم ،تهییران:
سورة مهر
 52مییک کییواری ،رییان ( )5911الهیااات اگزيستانسیالیسااتی مقايسااة هاياادگر و بولتمااان
تررمه مهدی دشت بزرنی ،رم :بوستان کتاب رم
 59نییواای ،محمییود ( )5913فلساافههااا اگزيسااتانس و اگزيستانسیالیساام تطبیقاای رییا
دوم تبریز :دانشگاه تبریز
 52نيکنیییام ،کیییوروش ( )5981آياااین اختیاااار گفتاااار پیراماااون فرهناااا و فلسااافة
زرتشت تهران :تير
 51وارنیییو  ،میییری ( )5913اگزيستانسیالیسااام و اخاااالق تررمی یۀ مسیییعود عليیییا تهیییران:
رطنوس
 50هينلییز ،رییان ( )5911شااناخت اساااطیر ايااران تررم یۀ رااییه آموزنییار و احمیید تفنّ یلی
را رهارم ،تهران :رشمه و آویشن
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