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 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 5931بهار و تابستان ، مهنو  شمارة بيست ،پانزدهمسال 
 

 وجود اصالت مکتب ةفلسف و زرتشت نيد میتعال یقیتطب ةمطالع
 1)نویسنده مسئول(پورجم رسح                                                                                                     

 ابوالقاسم دادور دکتر                                                                                                      

                                                                               چکیده  

و مسییاشل مربییور بییه وی را بییه عنییوان مرکییز د یییا انزیستانسياايسییم، هسییتی انسییان مکتییم اًییاات ورییو     
ت، امکییان تعییاای و بهبییودی ونیی  زنییدنی او  اثبییات مسییئوايّ اسییت و د د ییۀراتپ، رییرار دادهثطییل تفکّیی

د در  ییرب، زرتشییت، پيییامبر ایییران باسییتان، بییا  هییا پییيپ از دهییور  لسییفۀ اًییاات ورییو را دارد؛ امییا رییرن
هییای اعتطییاد راسییخ بییه ورییود اهییورامزدا )خییدا( و ارو نهییادن بییه انسییان، پییرورش و پویییایی ویانییی        

ت بییا یی کییرد کییه اییین امییر از اهميّیی  اخالرییی و سییعادت انسییان را بییه عنییوان هییدف خییود دنبییال مییی     
هییای مکتییم اًییاات ورییود وآمییوزه  برخییوردار اسییت  هییدف اییین پییاوهپ، مطایسییۀ تطبيطییی تعییاايم     

ت، اًییاات ورییود انسییان، اختيییار و آزادی، انتخییاب، مسییئوايّ    :زرتشییت، در رییارروب مفییاهيمی رییون  
باشید  در ایین راسیتا ابتیدا بیه تبيیين       نشیينی میی  عدم اعتطاد بیه تطیدیر و توًیيه بیه تیالش و دوری از نوشیه      

وریوه تشیابه و تمیایز     ۀرانعام بیا مطااعی  سی و مفاهيم ذکر شیده در هیر ییک از مکاتیم میورد نهیر پرداختیه        
و ارتبییار آن بییا  «هسییتی انسییان»هییا پییيپ در ایییران، مسییئلۀ  کییه رییرن شییدهمورییود، اییین نتيعییه حاًییل  

ای واریی ، زرتشییت در زمییانی کهیین و در ميییان رامعییه   اسییت  دربسییيار خردمندانییه مطییر  شییده   ،رهییان
امییروز در ميییان مردمییی متمییدن    ابتییدایی، همییان ريییزی را مطییر  کردکییه مکتییم انزیستانسياايسییم       

ای تحليلییی و بییا اسییتفاده از منییاب  مکتییوب و کتابخانییه -کنیید  اییین پییاوهپ بییه روش توًییيفیمیییمطییر  
  استانعام شده
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 مه مقدّ.1

هییای  رهنگییی،  امی کییه در زمينییههمییواره در  ییول تییاریخ، در روامیی  مختلییر، هنگیی     
اميیید بییه رهییایی از  نرایییی ا را ییی ًییورت نيییرد،  ارتصییادی، سياسییی و نهییایر آن رییزم 

شییود  در اییین ًییورت دهییور یییک  ونیی  مورییود، در ميییان مییردم آن رامعییه بيشییتر مییی 
 يلسییوف یییا رهبییر کییه بتوانیید راه را بییه مییردم نشییان داده و پاسییخی مناسییم بییرای اییین      

راهگشیا خواهید بیود و در ًیورتی کیه  لسیفه ییا دیین او، میورد ربیول            اميدها اراشیه دهید،  
 ،زرتشیییتحيیییات در دوران نر ت  عامیییه ریییرار نيیییرد، ییییک مکتیییم شیییکل خواهییید 

داری و همدنیییين هیییا،  یییارت امیییوال کشیییاورزان، بیییرده رنگیییاوری، تصیییاحم زمیییين 
اد ا ییر بییا اراشییۀ دییین خییود، در مطابییل زرتشییت،در اییین زمییان رواو داشییت   پرسییتی،خرا ییه
نيییز  اًییاات ورییود مکتییم اسییاس ريییام کییرد و ا کییار بییی  لییم، همدنییين خرا ییهرییدرت

  اییین مکتییم، نر ییتشییکل اروپییا رهییانی در  در شییرایطی بحرانییی و در بسییتر دو رنیی  
هیا، بیه اًیطال  متمیدن     به عنوان  لسیفۀ رایی  ریرن بيسیتم، زمیانی دهیور کیرد کیه انسیان         

هییای فییهم اّبییا اییین ورییود   بودنیید  دهشییو از بسییياری تفکییرات در  ییی رییرون ترطیییه    
ن بیه  اخالریی ایین مکتیم در ميیان تعیاايم زرتشیت کیه متعّلی        نرایانیه و در عیين حیال    انسان

 شود میای ابتدایی است، یا ت زمانی کهن و رامعه
 بیان مسئله . 1-1
میدار بییودن و توریه بییه   ميیان همیۀ مسییاشل میرتب  بیا انسییان، مونیوعاتی رییون انسیان       از    

هییای منحصیر بییه  ییرد انسییان بیه عنییوان مورییودی باشییعور، از   نی اننییمامی و ویانیییزنید 
رملییه اختيییار و آزادی، انتخییاب، مسییئوايت، عییدم اعتطییاد بییه تطییدیر و توًییيه بییه تییالش و  

و  کییه در دو حییوزة  لسییفۀ انزیستانسياايسییم   نزینییی، مسییاشلی هسییتند   دوری از عزاییت
رو پییيپتحطيیین  له اًییلیئمسییمییوارد، بییا تورییه بییه اییین    انییددییین زرتشییت مطییر  شییده 

م زرتشییت و مکتییرییه ورییوه اشییترا  و ا ترارییی ميییان اًییول تعییاايم  بییدانيم اینسییت کییه
پیییاوهپ حانیییر رصییید دارد ایییین دو مکتیییم را از       وریییود دارد ،انزیستانسياايسیییم

  نرایانه و اخالری مورد بررسی ررار دهد های انسانرنبه
  پژوهشپیشینة  .1-2

ايم زرتشییت، کتییاب اوسییتا کییه شییامل پیین  کتییاب یسیینا، یشییتها، ویسییررد،   زمينییۀ تعییا در   
هییا از بییرای مطااعییۀ آن  اسییت کییه معتبرتییرین منبیی     شییوداوسییتا مییی وندیییداد و خییرده 

انی همدییون مهییرداد بهییار، ابییراهيم پییورداوود، رییالل سییتاری،  و تفاسییير محططّیی هییاتررمییه
هنينیی ،  ویر، وااتییر برونییورملییه مییری بیی ای از شناسییان بررسییتههاشییم رنییی و ایییران 
 ینکیه ابیا توریه بیه    ه اابتّی  بهیره نر یت   تیوان  میی ن سین، زنیر و هينلیز،    ویلهلم نيگر،کریست

دربییارة زرتشییت و تعییاايمپ و همدنییين دربییارة     ی انسییتردهتحطيطییات  تییا بییه امییروز  
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تنهییا بییه برخییی از منییاب   ، ًییورت نر تییه  يلسییو ان مکتییم اًییاات ورییود و نهریاتشییان 
بیا تحطيین حانیر     هیا شیود تیا تمیایز آن   اشیاره میی  ، نید مرتبطاوهپ حانیر  مکتوب که به پی 

بییا عنییوان   سییريده اطفییی ارشیید مییۀ مططیی  کارشناسییی  ناپایییان؛ از رملییه ص شییودمشییخّ
هییای در سییروده بییه بررسییی اًییول اخالرییی  (،5981«)هییای زرتشییتسییروده اخییال  در»
ارشیید ای در مططیی  کارشناسییینامییهیییاناپهمدنییين   اسییتپرداختییه رامانییده از زرتشییتهبیی

هیییای آن بیییا ارزش ۀهیییدف انسیییان و رابطییی   رةدییییدناه زرتشیییت دربیییا  » بیییا عنیییوان 
آن در هییای  نهربییه بيییان تاریخدییۀ زرتشییت و     ،زادهمحمیید حسیین از  (5983«)اخالرییی

هییای شارز بییا انسییان هییدف ۀرابطیی وپرداختییه در اییین رهییان  او هییدفو رابطییه بییا انسییان 
    استمورد مطااعه ررارداده ،در زندنی را اخالری
هییای آن، مبییانی  لسییفی آیییين زرتشییت در رهییارروب انسییان کامییل و ویانییی   براسییاس
ااسییادات ا نییلتییوان اسییتخراو کییرد کییه   مطلییوب را مییی  تربيتیییهییای و روش اًییول

بيتییی آن هییای ترآیییين زرتشییت و د اییت»مطااییۀ در حسییينی دهشییيری و ادریییر اسییالمی 
خییردورزی، آزادی در و  ، بییه اییین مهییم پرداختییه (35)تابسییتان «هییا()براسییاس مییتن نییات

مکتیم اًیاات وریود      انید انتخاب و پيیروی از دشنیا را ریزو ایین اًیول تربيتیی نیام بیرده        
ايفییات أباشیید  تهییای حانییر در ایییران و  ییرب مییی   نيییز مونییوع بسییياری از پییاوهپ   
انزیستانسياايسییم و از کتییاب  ،، بییه عنییوان نمونییه انییدتسییارتر در اییین زمينییه حییاشز اهميّیی  

ت و همدنیییين مطاایییۀ مهیییم نزیستانسياايسیییم ییییا مکتیییم انسیییانيّاوکتیییاب  اًیییاات بشیییر
ايفییاتی از ویليییام أتییوان نییام بییرد  در نییمن ت، میییانزیستانسياايسییم، یییک اومانيسییم اسییت

بییارت، تومییاس  لییين، مییری وارنییو  و همدنییين دکتییر علییی شییریعتی، اسیینادی هسییتند    
نشییگاهی مییرتب  نيییز هییای دانامییهانیید  از ميییان پایییانکییه اًییول اییین مکتییم را بيییان کییرده

اخیییال  »بیییا عنیییوان  منيیییره پوسیییتدینامیییۀ کارشناسیییی ارشییید  تیییوان بیییه پاییییان میییی
( اشییاره کییرد، کییه  5983«)بررسییی و نطیید دیییدناههای اخالرییی سییارتر  ،انزیستانسياايسییم

در آن بییه نطیید و تحليییل مسییئلۀ انسییان اننییمامی و منییامين مربییور بییه او همدییون آزادی  
شیید، دربییارة زرتشییت  ییور کییه بيییان همییان اسییت شییدهو انتخییاب از نگییاه سییارتر پرداختییه

و تعییاايمپ و همدنییين دربییارة  يلسییو ان مکتییم اًییاات ورییود و نهریاتشییان بییه  ییور      
تی وریییود دارد کیییه از ابعیییاد نونیییانون بیییه ایییین دو مکتیییم  ردانانیییه کتیییم و مطیییا 

ای تطبيطییی بییا مونییوع و محتییوای پییاوهپ حانییر و از زاویییۀ   انیید؛ امییا مطااعییه پرداختییه
  نشد مفاهيم مطر  شده در این تحطين ريزی یا ت 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ .1-3

طییی ًییورت رنییين تحطي  اودر بییاب نییرورت و اهميییت اییین تحطيیین باییید نفییت کییه     
دو مکتییم زرتشییت و  نرایانییه و اخالرییی ميییان   آیییا مسییایل انسییان   اثانيیی ،اسییتنگر تییه

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/362296
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/362296
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/474420
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/518079
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/518079
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/5621
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/369465
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/369465
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/519331
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/519331
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/519331
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زیییاد شییده یییا دايییل  زمییانی ر ییم  اًییله سییبم ورییود اشییتراکاتی علییی  انزیستانسياايسییم
ت مونییوع را مشییخص رورت و اهميّیینیی ،کییه خییود اییین دریا ییت ؟دیگییری ورییود دارد

   نمایدمی
ابتیییدا رو بیییه عنیییوان روش تحطيییین سیییعی خواهدشییید پدر مطاایییۀ پیییيدر ایییین راسیییتا    

سییرر  ،مییروری بییر تعییاايم دو مکتییم در رهییارروب مفییاهيم ذکییر شییده، ًییورت نيییرد 
  شییودآنهییا، پرداختییه  در  بییه بررسییی و تحليییل ورییوه تشییابه و تمییایز مفییاهيم مشییتر     

هییایی از تعییاايم زرتشییت و سییخنان سییارتر، از   بییرای انعییام اییین کییار عییالوه بییر نزیییده   
 خواهدشد  رانی و خارری نيز استفادههای ارزشمند محطّطان ایسير و تحليلتفا
 
 بحث اصلی .2
 فلسفة اگزيستانسیالیسم .2-1

خص بییه تحليییل هسییتی و ورییود   ر اسییت کییه بییا  ای از تفکّییانزیستانسياايسییم نونییه     
هییم ارتبییار خییاد پيییدا   و از اییین نهییر بییه نییوعی بییا کییار خداشییناس  پییردازد انسییان مییی

مکتییییم  رایگییییاهی کییییهاز اییییین رنبییییه  ( 21 :5911نیییید )مییییک کییییواری، کمییییی
کگییارد یییرکیییباشیید  سییورن مییی هتورّیی انزیستانسياايسییم بییرای انسییان راشییل اسییت، رابییل 

(Soren Kierkegaard )( و  یییییردریپ نيدیییییهWilhelmFriedrich Nietzsche) 
شیییناخته م 53در ریییرن رنیییبپ انزیستانسياايسیییم  نیییطاران و پيشیییوایانبنيیییانبیییه عنیییوان 

   شوندمی
ی دانمیییار  و مطبوعیییات  کليسیییای رسیییم  عليیییهدر زمیییان خیییویپ،   یرکگیییاردکیییی
هییای سياسییی و ارتصییادی حییاکم بودنیید، ريییام کییرد  او پسییند کییه زیییر سییلطۀ رییدرتعییوام

سیییير »ربیییول نداشیییت  از نهیییر وی را  یهگلیییو دیااکتيیییک انتزاعیییی  همدنیییين  لسیییفۀ
انتخییاب و نییزینپ، بییا عمییل و اراده      بلکییه در ،دیییااکتيکی نییه در اندیشییيدن ًییرف   

امییر وا تییر را برنزینیید و   توانییدهییا، هییر بییار مییی یابیید  خییرد در اییین انتخییاب ن میییتحطّیی
 (  912و915: 5931مددپور،«)تر از دیااکتيک را سرری نمایدکامل مرحلۀ
امییا در رییرن  ؛ يلسییو ان دیگییری در اییین راه نییام نهادنیید  ،کگییارد و نيدییهیرکیییپییر از 
هییای ن بییه پییيپ از آ ییاز رنیی متعلّیی هییای ورییودیاندیشییهنيییری شییکلانررییه بيسییتم، 
هییا ایفییا  انکییاری در نسییترش آن هییا، نطییپ  يررابییل  رنیی بییود، اییيکن اییین   رهییانی 
 ۀزمينیی، هییا، کشییتارهای رمعییی  رهییانی، انطییالب کییه ورییوع رنگهییای   رنییان کردنیید؛
بییود نگییام ههمییين ورد  آواو مکتییم  لسییفی اًییاات ورییود  ییراهم  بییرای ررا ی مسییاعد
(، SartreJean Paul ) در پییییاریر،  يلسییییوف  رانسییییوی، ران پییییل سییییارترکییییه 

مکتییم  بییه تبيییين کامییل  (tre et le néantê´L)(5329)«هسییتی و نيسییتی »درکتییابپ 
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بییه بییه ًییورت منسییعم تییدوین کییرد و     منییامين آن را  انزیستانسياايسییم، پرداخییت و 
  ها برخاستد اع از آن

دینییی،  ۀم اًییاات ورییود خییاد انسییانی بییه سییه دسییت مکتیی اونیید،از نهییر اعتطییاد بییه خد   
(، ميکیییل دو 5811-5859یرکگیییارد)کییییشیییود کیییه  تطسیییيم میییی  ملحدانیییه و خنبیییی 

 Karlکییییارل یاسییییررس)(، 5802-5390)(Miguel de Unamunoاونییییامونو)

Theodo Jaspers()5889-5303(و نابریییییل مارسییییل )Gabriel Honoré 

Marcel) (5883-5319از  ال )5311اًیییاات وریییود دینیییی؛ ران پیییل سیییارتر)    سیییفۀ-
اًیییاات وریییود   ( از  السیییفۀAlbert Camus()5359-5301( و آابیییر کیییامو) 5381

 José)اورتگییا ای ناسییتروز ( و 5310-5883و مییارتين هایییدنر) 5ندباشییمییی ملحدانییه

Ortega y Gasset)(5889-5311 نيیییز )اًیییاات وریییود خنبیییی  نماینیییدنان  لسیییفۀ
 (  5913:11هستند )نواای،

بییا در نهییر نییر تن اندیشییۀ  تییوان نفییت کییه  لسییفۀ اییین مکتییمدر سییخنی منصییفانه مییی   
 شییيوة ای اخالرییی اسییت کییه پییرداختن بییه   لسییفهاز هییر سییه دسییته،  تمییام  يلسییو ان آن، 

را ریییایگزین  هیییای دیگیییرن میییادی و در ميیییان انسیییاندرسیییت ر تیییار آدمیییی، در رهیییا
، رییدرت و عییات کییرده و بییا اعتمییاد بییه آنییاهی ای معییردات و انتزاپییرداختن بییه معموعییه

 دهد می ، او را به سمت تعاای سو حيبيت انسانی
 اصالت وجود انسان در فلسفة اگزيستانسیالیسم .1 -2-1

ت یعنییی تییا هگییل )رییرن نییوزدهم( هییيچ شییکی در تطییدم ماهيّیی      ،در  لسییفۀ کالسییيک    
ت را اعییالم کردنیید  اییین  تطییدم ورییود بییر ماهيیی  هییا ًییراحتا نبییود، امییا انزیستانسياايسییت 

 اين موارد مطروحه در مکتم اًاات ورود است   مطواه از اوّ
نییام انسییان، هسییتی پيییدا کییرده و بییا عوامییل   ه ابتییدا بیی انسییان»بییر اسییاس نفتییۀ سییارتر،     

 بيعییت برخییورد نمییوده، رییدم بییه رهییان پرآشییوب نطاشییته، سییرر خییود را تشییخيص      
دهیید میییر  دارد؛ در ابتییدا  طیی  ورییود نسییانابییه عبییارتی  ( 21: 5910سییارتر، «)دهییدمییی

سییرر هنگییامی  پییطیر و خنبییی اسییت؛ نییااو در ابتییدا تعریییرشییود، دییاهر مییی و دررهییان
-76) شیییودیابییید و تعرییییر میییی  زنییید، هسیییتی میییی  کیییه دسیییت بیییه عمیییل میییی    

77:9111Mensa, ) ناپیییطیری و خنبیییی بیییودن انسیییان پیییيپ از عمیییل، بیییه   تعرییییر
ه شیاید بیه ایین معناسیت کیه وریود انسیان در ابتیدا ییک          بلکی  ،معنای هيچ بیودن او نيسیت  

کییه انسییان در هییر احهییه  -خيییر و شییر -ورییود ترکيبییی اسییت، ترکيبییی از خییوبی و بییدی 
ورییود خییویپ، حااییت خنبییی و تییوازن     اییین دو رنبییۀ از زنییدنی بییا نییزینپ یکییی از   

ه کیییدام راه را بیییرای خیییویپ دهییید کیییميیییان خيیییر و شیییر را بیییرهم زده و نشیییان میییی 
 ست ابرنزیده
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کنیید، زیییرا تشییان را آشییکار نمییی ماهيّ ،-بییرخالف انسییان- سییارتر ورییود اشییيا  بییرای     
 6002Kremer: 67بایییید، از ربیییل بیییرای ایییین موریییود، وریییودی تعيیییين شیییود ) 

Marietti, کییه رییان، بییر اییین بییاور اسییت   بییی یدر مییورد اشییيا  سییارترعبییارتی، (  بییه 
 از کیییه هنرمنییید بیییا اسیییتفاده بیییرای مبیییال، هنگیییامی ؛«بیییر وریییود تطیییدم داردماهيیییت »

 ریان بیی   شیی  ییک  تنهیا  ،سیازد، میبال ییک تکیه از ییک سیفال را      مهارتپ، شیيئی را میی  
بیا   ریان بیی  یاشیيا  باشید  توانید وریود داشیته   ًیورت سیفال، میی    است و  ط  در شیکل و 
کامییل و تمییام  و مییاهيتی از پییيپ تعيییين شییده دارنیید یعنییی ؛شییوندماهيتشییان مشییخص مییی

 ر این رنيه بر انسان حاکم است  عک اما ،اندهشد

کنیید، زیییرا بشییر از  را تصییریو مییی« تتطییدم ورییود بییر ماهيّیی »د انسییان در مییور سییارتر   
از پییيپ تعيییين شییده نییدارد و آزاد اسییت کییه در هییر    یاسییت، مییاهيت آنییاهی برخییوردار

اسییت  آندییه ربییل از اییین بییوده   احهییه، تبییدیل بییه ريییز دیگییری شییود، متفییاوت بییا        
(921:6096Alvarez-Detrell&Paulson,)     ،انسیییان ریییون  »بیییه بيیییانی دیگیییر

دارای عمل اسیت، ایین عمیل او را از هسیتی سین  ییا ریوب  ییا حتیی ییک تکیه سیفال              
 ( 220: 5919سارتر، «)سازدردا می

هییا آنداننیید  مورییودی آنییاه و باشییعور مییی  انسییان را ،اًییاات ورییود  السییفۀ مکتییم   
یییا بییه رییول سییارتر بییه هسییتی  ،یابییدمانی میییمعتطدنیید، هنگییامی کییه مورییودی هسییتی رسیی

ه بییا مسییاشل رهییان مییادی، نییانزیر  ش و در موارهییاشییود، در رریییان زنییدنیپرتییا  مییی
کییه ماهيییت خییویپ را  هییایپ، عییالوه بییر اییین  بییه انتخییاب اسییت  او از  رییین انتخییاب  

شییود یییا بییه میییشناسییاندها عملییپ، بییه دیگییران نيییز شناسیید، بییآ رینیید و خییود را میییمییی
شییود، در رهییان سییر بییر  ه ورییود خییود مییی یابیید، متورّییبشییر، اول ورییود مییی »رتی، عبییا
 ( 28 :5910 سارتر،«)شناساندکشد و سرر خود را از  رین کردار و عملپ میمی
 اختیار و آزاد   .2-1-2

  ویییاه سییارتر بییر آزادی و اختيییار اسییت انزیستانسياايسییم و بییهمکتییم کيیید أبيشییترین ت    
و  «هیای خیود هسیتم   مین انتخیاب  »کنید:  میی مختلیر تکیرار    هیای ًیورت  سارتر بارهیا بیه  

و در آن ورییود مطییدم  آزادی ورییود اسییت»نوییید: همدنییين در عبییارت مشییهورش مییی 
هییا از (   يلسییو ان اییین مکتییم معتطدنیید انسییان   51و5980:3)سییارتر،  «بییر ماهيییت اسییت 

نیید آن رهییا  بزرنتییرین پنییداری کییه مییردم باییید از ب   »انیید و آزادی خییویپ  ا ییل شییده 
 ( 30 :5913 مری وارنو ،«)( است determinismشوند، پندار ربرباوری )

بییا ورییود اینکییه نییوعی رییانون علییی و معلییوای، مییا و  اراده و تصییميم انسییان بییر رهییان      
کییه بییا اسییتفاده از امکانییات  یابیید  ییور معنییا مییی ایییناو بییرای ا آزادی امّیی ،حییاکم اسییت
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آزاد خییویپ، بییرای   نيییری از ارادةونییی، بییا بهییره  بير   عییاملیمورییود، و بییدون تسییلّ  
هییا هميشییه توانییایی دارنیید  انسییانبنییابراین  ؛هییدف خییود و راه رسییيدن بییه آن تییالش کنیید 

  سییارتر معتطیید اسییت کییه را بهبییود بخشییند و بییه تعییاای دسییت یابنیید ت خییویپکییه ونییعيّ
ن شییود کییه انسییان ارزش و ايییارتی را بییه دسییت آورد و از  رییی   اییین آزادی مورییم مییی 

يیییرد و مسیییاشل  يرمترربیییۀ پیییيپ رو را حیییل و  صیییل رریییوع بیییه آن ارزش، تصیییميم بگ
یییا از بییين  وتوانیید بییه داخییواه خییود آن ارزش را نگییه دارد   انسییان مییی ،  در آخییرنماییید

   (98 :5910 ببرد )سارتر،

 انتخاب .2-1-3

اسییاس بییر  دانیید، زیییراهییا را ملییزم بییه انتخییاب میییانسییان ،مکتییم اًییاات ورییود  لسییفۀ   
نهییر باشییند و تواننیید بیییای کییه اییین مکتییم برایشییان راشییل اسییت، نمییی  عطییل و آنییاهی

آزادی »کننیید کییه  هییا  اینطییور اسییتد ل مییی  انتخییابی نداشییته باشییند  انزیستانسياايسییت  
یعنییی انتخییاب کییردن، امییا انتخییاب نکییردن آزادی نيسییت  انتخییاب نکییردن در واریی  خییود 

مورییودات کییه   خییالف بطيییۀ بییرو ( 252: 5918 برونییل و دیگییران، «)نيییز انتخییابی اسییت 
ماهيییت انسییان در اثییر انتخییاب آزاد و آنییاه ورییود  »مییاهيتی از پییيپ تعيییين شییده دارنیید،  

پيیییروان  ( 21 :5913 نیییواای،«)یابیییدن مییییانسیییانی کیییه در رهیییان حنیییور دارد، تحطّییی 
 ،دی خییویپنيییری از آزاهییا مختارنید بییا بهیره  بییر ایین باورنیید کیه انسییان   انزیستانسياايسیم 

 ؛کننییدهییا عمییل بییر اسییاس آنهییای ًییحيو و آناهانییه داشییته باشییند و بيندیشییند، انتخییاب
 یابند معنا میناپطیرند که با ورود هم انتخاب و آزادی دو مفهوم ردایی بنابراین

 هییيچ ارزش عينییی مطلطییی ورییود نییدارد  معتطدنیید کییهاًییاات ورییود همدنییين   السییفۀ   
سییاز اسییت و شییوند، پییر انسییان ارزشمییل انسییان تعيییين میییهییا هنگییام انتخییاب و عارزش

بییه بيییان دیگییر، آزادی  ( ,2110Daigle:  3باشیید )باییید بییه اییین مهییم تورّییه ویییاه داشییته 
ت یییک تصییميم اهميّیی بنییابراین ؛نییطاردیییک  ییرد و تصییميم او بییر ا ییراد دیگییر اثییر مییی  

و مطيییاس خيییر یییا  ندر شییوثّکییه تعییداد ا ییراد بيشییتری از آن متییأ شییودهنگییامی بررسییته مییی
 شر نيز به تعداد این ا راد بستگی دارد   

ميم و در آخییر عمییل انسییان سییود ببرنیید، آن  انییر تعییداد ا ییراد زیییادی از انتخییاب، تصیی    
نیزینپ ميیان ایین ییا آن بیودن، در همیان        ،سیارتر  نفتیۀ بیه   شیود  محسوب میی  عمل خير
زیییرا مییا هرنییز    کنیید،یيیید مییی أکنییيم، تارزش آندییه را کییه مییا انتخییاب مییی     ،احهییه
سییت و هییيچ ا کنییيم، هميشییه خییوبی انتخییاب مییی م بییدی را برنییزینيم و آندییه تییوانينمییی

 9هییا خییوب باشیید )ی انسییانتوانیید بییرای مییا خییوب باشیید رییز اینکییه بییرای همییهريییز نمییی
:5311 Sartre, ) انسیییان در مطابیییل انتخیییاب دو در هیییر احهیییه  معتطییید اسیییت، سیییارتر
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 طییرتپ انتخییاب آنییاهی و نيردکییه انییر براسییاس کلییی، خيییر یییا شییر، رییرار مییی  نزینییۀ
 نزیند کند، خير را برمی

 ت در مکتب اگزيستانسیالیسممسئولیّ .2-1-4

نيییری هییای اًییاات ورییود خییاد انسییانی، زمییانی کییه آزادی و سییرر تصییميم  لسییفه     
کییه از انسییان  را ت هییر عملیییمسییئوايّ متعاربییانطارنیید، انسییان مییی ةو انتخییاب را برعهیید

کننید و انسیان را مسیئول وریود خیویپ      زنید نيیز بیه او وانیطار میی     ر سیر میی  گنتخابآزاد ا
هییا را از انسییان انزیستانسياايسییم اییین اسییت کییه همییۀ تییرین نییام مهییم بنییابراین ؛داننییدمییی
تشییان، برایشییان هییا را نسییبت بییه ماهيّ ت آنمسییئوايّت آندییه هسییتند، آنییاه سییازد و  مااکيّیی
 کند  روشن

عبییارتی ه اهییره بییه همییراه دارد، بیی  رای انسییان انییطراب و د آنییاهی از اییین مونییوع بیی    
شییود و بییر انسییان وارد مییی   تآزادی و مسییئوايّ انییطراب و تییرس بییه دنبییال پییطیرش    

توانیید باعی  احسییاس نااميیدی و پییوری شییود کیه از نهییر کیارل یاسییررس و اونییامونو،     میی 
ورییود  هییای دینییی، رهییایی از اییین تییرس و پییوری، تنهییا بییا  ییرگ    از انزیستانسياايسییت

 پطیر است خدا و ایمان به او امکان
انییر آزادی از انسییان سییلم شییود و  ییرد دیگییری بییرای او تصییميم بگيییرد و یییا ورییود       

شناسیید، ت میییبییود، بییرای آندییه سییارتر آن را بییا عنییوان مسییئوايّ   او از پییيپ معییين مییی 
نییویيم انسییان مسییئول  ذکییر اسییت، هنگییامی کییه مییی داشییت  رابییلنمیییمفهییومی ورییود 

بلکییه  ت خییویپ اسییت،اسییت، منهورمییان اییین نيسییت کییه او  طیی  مسییئول  ردیّیی  خییویپ
(  سییارتر مسییئوايت انسییان را در ربییال   ,5311Sartre: 2) هاسییتاو مسییئول تمییام انسییان  

ت، یعنییی اًییل تطییدم ورییود بییر ماهيّیی  ،خییویپ عملییپ، بییا اواییين اًییل مطییرو   لسییفۀ 
ر مسییئول ورییود پییر بشیی ،ت اسییترییون ورییود مطییدم بییر ماهيّیی »کنیید: رنییين بيییان مییی 

 اش بسییته بییه کوشییپخییود اوسییت و هسییتی هییا برعهییدةتاسییت و همییۀ مسییئوايّ خییویپ
 ( 20 :5910 سارتر،«)اوست

 شدهعدق اعتقاد به تقدير و سرنوشت از پیش تعیین .2-1-5

شیود  میی سیاخته   نیان ها بیه دايیل داشیتن عطیل و وریدان، بیه دسیت خیود آ        ت انسانماهيّ   
هییای او )ورییود انتخییاب ريسییتی آدمییی نتيعییۀ»ان ًییاد  اسییت، سییان و اییین تنهییا در مییورد

ت سرنوشییت نيسییت  شییما همییان ريییزی هسییتيد کییه از     آدمی(سییت نییه بییااعکر  ماهيّیی  
تشییان بییر در مییورد اشییيا و حيوانییات کییه ماهيّامییر (  اییین 5935:29 لییين،«)سییازید خییود مییی

يّن اسییت و  هییا ماهيتشییان از پییيپ معیی   ، زیییرا آن م دارد، ًییاد  نيسییت ورودشییان تطییدّ 
بنيیییادین  انسیییان بیییر اسیییاس آمیییوزة»امیییا  ،توانیییایی و ریییدرت ترييیییر و تکامیییل ندارنییید 
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 و برخیییوردار از ارادة (30 :5913وارنیییو ، «)اسیییت«  اعیییل مختیییار»انزیستانسياايسیییم، 
 آزاد  
، بییا تلسییو ان مکتییم اًییاات ورییود، در نتيعییۀ اعتطییاد بییه تطییدم ورییود بییر ماهيّیی       ي   

معتطدنیید کییه   نییانرنوشییت از پییيپ تعيییين شییده مخاافنیید  آ   ربرنرایییی و اعتطییاد بییه س  
شییکو ایی ورییود   بییرای تشییخيص راه ًییحيو و  نیید از عطییل و ورییدانپ توامییی انسییان

خییود را مورییودی منفعییل و دسییت و پییا بسییته و    رنییين انسییانی   خییویپ اسییتفاده کنیید؛ 
بينیید کییه منتهییر بمانیید تییا روزنییار و ا ییراد دیگییر بییرایپ تصییميم     اسییير سرنوشییت نمییی 

کنیید بییا در نهییر بلکییه همدییون  ییاعلی  عّییال سییعی مییی ،نییر باشییديرنیید و او  طیی  نهییارهبگ
تی کییه برعهییده دارد، هییر احهییه بییرای سییاختن مسییيری ردییید، تصییميم    نییر تن مسییئوايّ

 یابد تعاای به  رد دیگری شده و  بگيرد و با تالش خویپ تبدیل
 نشینیتوصیه به کار و تالو و دور  از گوشه. 2-5-0

معتطیید اسییت کییه   -یکییی از آخییرین اندیشییمندان مکتییم اًییاات ورییود    -موکییاآابییر 
حنییورش در اییین دنيییا آنییاه اسییت،     عصییر او، از پییوری انسییان معاًییر اروپییایی هییم  

ل کنیید، یییا بییه مورییودی نااميیید و توانیید اییین مسییئله را تحمّییرییایی کییه نمییینتيعییه از آندر
امو سییر خییم کییردن در زنیید  امییا کییمیییشییود و یییا دسییت بییه خودکشیی  میییمنفعیل تبییدیل  

بییود  نيدییه در زمییان  2در اییین زمينییه متییأثر از نيدییه پییطیرد  اوپییوری زنییدنی را نمیییبرابییر 
هیای  کنید بیا تکيیه بیر توانیایی     خویپ از  راانسان یا ابرانسیانی سیخن نفیت کیه سیعی میی      

کنیید کییه  خییویپ بییر پییوری و تکییرار در زنییدنی ريییره شییود  کییامو نيییز توًییيه مییی      
پییوری ورییود، باییید آن را پییطیر ت، شییعاعانه بییه زنییدنی ادامییه  بییرخالف منططییی بییودن 

تییوان در کتییاب معییرو پ،   یداد و تییالش کییرد  بازتییاب اییین بییاور آابییر کییامو را میی       
او در  م( مشیییاهده کیییرد  Sisyphe de Mythe Le()()5322)« سیییيزیر ا سیییانۀ»
اییین  امییاانیید، ز همدییون سییرانعام کییار پنداشییته  پییور را تییا بییه امییرو  » نوییید:عییا مییی آن

 ( 52: 5982کامو، «)استت انگاشتهسرآ از حرک کاو، آن را به منزاۀکندو
را  هییاهییا و امکانییات انسییان  کنیید کییه اسییتعداد  انزیستانسياايسییم تییالش مییی    لسییفۀ     

بییه ورییود آورد کییه امکانییات  راوانییی در   نییانآ برایشییان آشییکار کنیید و اییین بییاور را در 
توانیید بییا انتخییاب ًییحيو و تییالش خییویپ   اختيارشییان رییرار دارد و انسییان همییواره مییی  

انزیستانسياايسیییت، يپ از آندیییه هسیییت، باشییید و شیییکو ا شیییود  در کیییل  السیییفۀ   بییی
 :5910سییارتر، «)هییای برتییر اسییتت بشییر وابسییته بییه تعطيییم هییدفمورودیّیی»معتطدنیید کییه 

13  ) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_Sisyphe
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 زرتشت و تعالیم و  .2 -2

 9طییان پيرامییون تییاریخ زنییدنی زرتشییت، ورییود دارد   محطّ متفییاوتی در ميییان  هییاینهر    
بیا در نهیر نیر تن     توان به  یور ًیریو دربیارة تیاریخ او ادهیار نهیر کیرد؛ بنیابراین        و نمی

 5111طییان، شییاید بتییوان حییدود تییرین تییاریخ اعییالم شییده توسیی  محطّدورتییرین و نزدیییک
  شدد را برای آن راشل ربل از ميال

دریگوهییای اول،  شیید: دسییتۀنییروه میییسییاختار ارتمییاعی زمییان زرتشییت شییامل سییه      
، ششیترها دوم، رشیه  پرداختنید، دسیتۀ  ه بیه کشیاورزی میی   بودنید کی  هیایی  طيیر   ناثایی، ربيلیه 

بیه دریگوهیا    همدنیين  نیان آکردنید؛  تصیاحم میی  که زمیين را بیا خیوی رنگیاوری خیود      
بییه و  کردنییدهییا و ذخییایر  ییطایی آنییان را  ییارت مییی  ویییاه دام، بییهحملییه بییرده و امییوال 

پرسییتی همدنییين خرا ییه ؛پرداختنییدنی ناوهییا و نوسییفندها میییکشییتارهای  ییراوان و رربییا
سییوم، پریسییتاران دیییوان و اربییاب     بودنیید  دسییتۀ دادهسییتۀ سییوم رواو را بییا همدسییتی د 

زنییدنی  و تنهییيم برنامییۀ و مراسییم رربییانی   انییواع و کاهنییان بودنیید کییه معریییان آداب   
  ( 51: 5985)بویر،  شدندمردم و شریک رشه ششترها محسوب می

؛ او در اییین کییردر میییهسییتی و رگونییه زیسییتن تفکّیی بییر اییین زمییان بییود کییه زرتشییت در  
و توانسییت در  آن، پییای اهییورامزدا را بییه ميییان آورد  بییه یکتاپرسییتی رسییيد و در اراشییۀ  راه

پییر از بییه دسییت آوردن رنییایت او، بییه تییروی  دییین   زمییان نشتاسییم،  رمییانروای بلییخ،
هیییای او در مطابیییل کشیییتن نیییاو و نوسیییفند و نوشیییيدن نوشیییيدنی   خیییویپ بریییردازد 

رییادونری راییی  در آن زمییان و کليییۀ آداب و  پرسییتی و آور ماننیید هییوم و خرا ییه مسییتی
 ريام کرد   ،ما ربل خویپ رسوم پور و بيهودة

اايم خییویپ را بییه مییردم عرنییه کییرد  وی     عیی زرتشییت در کتییابپ بییه نییام اوسییتا ت       
را در کنییار مفهییوم یکتاپرسییتی و   مدارانییهاخالرییی و انسییان  عميطییا  هییایفییهم اّ توانسییت

آداب مییطهبی امییا متاسییفانه نییطر زمییان مورییم شیید     ،مطییر  کنیید  مفهییوم خيییر و شییر 
ای، ی اسییطورهاکنیید و همدنییين  یییه  ر دوبییاره در دییین زرتشییت رخنییه   دسییت و پییاني 

 لسییفی  هسییتۀ آن رییدا کنییيم و بییهاز ای را اسییطوره را بروشییاند  انییر اییین  یییۀ يم آنتعییاا
تییوان اشییارات مسییتطيم بییه  مییی هییای زرتشییتهییایی از کتییابنییيم، در رسییمته کآن تورّیی

 مفاهيم  لسفی و اخالری را مشاهده کرد  
تمیییامی  تعرییییر کیییوروش نيکنیییام از منیییمون کلیییی تعیییاايم دیییین زرتشیییت، تطریبیییا    

بییه  ییور مختصییر در خییود دارد: دییین در اوسییتا    د بررسییی در اییین مطااییه را، مفییاهيم مییور
خییرد و آزادی  بییر پایییۀ ،«نيییروی تشییخيص خییوب از بیید»یعنییی « ورییدان آنییاه»بییه معنییای 

اندیشید و بیا   و اختيار است  در این بيینپ، انسیانی دینیدار اسیت کیه بیر مبنیای دانیایی میی         
زیسییتی و رسییتگاری خییود و   بهرا بییرای  2کمییک میینپ نيییک خییود آزادانییه راه اشییه     
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نزینییید و بیییا همیییين نگیییرش و آزادی، در دو رهیییان میییادی و مينیییوی  مییییدیگیییران بر
نییزینپ خییود را  بییر اسییاس اًییل کیینپ و واکیینپ، نتيعییۀنییردد و سییرانعام مسییئول مییی

 ( 0 :5981کند )نيکنام، نيز دریا ت می
 اصالت وجود انسان .2-2-1
ًییل مورییودی مينییوی اسییت و روانییپ، بییه     انسییان در ا»زرتشییت،  براسییاس اندیشییۀ    

کیه هسیتی رسیمانی یابید،     نامنید، ربیل از آن   روشیی ییا  روهیر میی     ،نشکل آندیه زرتشیتيا  
سییخت اهییریمن بییه رهییان بییر هییم     اسییت  اییین حااییت مينییویی بییا حملییۀ   ورییود داشییته 

 ،دارد واییی رابییل تعریییر نيسییت« ورییود»(  انسییان در اییین حااییت 22 :5911زنییر،«)خییورد
سییان هنییوز بییدین اسییت؛اسییت و هسییتی و نمییود رسییمانی نيا تییه او روحییانی زیییرا ورییود 

   کاری انعام نداده و انعام هر کاری نيازمند رسميّت یا تن است
مفهییومی ندارنیید و تنهییا هنگییامی مفهییوم    -خییوبی و بییدی -تییا اییین هنگییام خيییر و شییر     

آیییید  دارای نيیییروی تشیییخيص و نیییزینپ، در راایییم میییادی در یابنییید کیییه انسیییانمیییی
هنگییامی کییه تییو ای مییزدا در روز    »نوییید: مییی 55هییات  95یسیینا کتییاب زرتشییت در 

نخسیییت از خیییرد خیییویپ بشیییر و دیییین و نيیییروی اندیشیییه آ رییییدی، در هنگیییامی کیییه 
اسییتی زنییدنانی را بییه رااییم مییادی درآوردی، ورتییی کییه تییو کییردار و اراده آ ریییدی خو  

پییورداوود، «)تییار کنیید  خییود از روی اعتطییاد بییا نی ر    کییه هییر کسییی بییه حسییم ارادة   
آدمییی در ًییورت نییزینپ ميییان نيکییی یییا بییدی و سییرر عمییل      بنییابراین  ؛(51: 5982

 سازد ت خویپ را میها، ماهيّبراساس یکی از آن
نیطارد، انسیان از عییاام مينیویی کیه عیاام پییاکی و      ان میی هنگیامی کیه اهیریمن پیا بییه ميی        

، معبییور بییه مبییارزه نیام نهییاده شیده و بییه اییین رهییان  ت، رییدادرسیتی در نییزد اهورامزداسیی 
اش بییا دیییو درو ، بییا  آ ییرینپ بییرای خداونیید در سییتيزه »شییود  بییا اهییریمن ناراسییتی مییی 

اهییریمن، امییری وارییم اسییت و انسییان در ًییر مطییدم اییین کییارزار رییرار دارد؛ نییه اینکییه  
باشیید، بلکییه بییه خییا ر آنکییه وی از روی آزادی ونیید او را معبییور بییه اییین کییار کییردهخدا

 ( 22 :5911 زنر،«)است، ایفای این نطپ را از خداوند پطیر تهو اختيار
 اختیار و آزاد  .2-2-2

اختيییار نيسییت و بییدون هيدگونییه کییم و کاسییتی، بییر  دییین زرتشییت، دییین زور و اربییار    
، 91تییوان از یسیینا کنیید  اییین مهییم را مییی کيیید میییأخییرد، ت یییا آزادی نییزینپ، بییر پایییۀ 

آن ه مهییين نییوش  ییرا دهيیید بییا اندیشییه روشیین بیی     سییخنانه بیی»نيییز در  کییرد:   2بنیید
ز دهيیید پییيپ از آنکییه روز   يییميییان اییین دو آشییين )درو  و راسییتی( خییود تمي     بنگرییید

رسیید هرکسییی بشخصییه دییین خییود اختيییار کنیید بشییود کییه در سییرانعام        واپسییين  ییرا 
 (  51: 5982پورداوود، «)کامروا نردیم
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هییای مختلییر فاده از خییرد خییویپ راهبییا اسییت آزادنیید کییههییا از نگییاه زرتشییت، انسییان    
اختيیار بیرای هیر    »نویید:  هينلیز میی  خیاب کننید    بهتیرین را انت  ،را مورد سینعپ ریرار داده  

ا آدميییان حیید خداسییت امّیی  ییرد بخشییی اساسییی از دییین زرتشییتی اسییت  نررییه انسییان متّ  
 (  در دییین زرتشییت، 531 :5911هينلییز، «)باییید ميییان راسییتی و درو  یکییی را برنزیننیید   

 یراهم اسیت کیه بیا هرنونیه توانیایی، پیر از زاده شیدن          هیا انسیان  تمیام  امکیان بیرای  این 
بییا انتخییاب راه، زنییدنی و  -رییدایی از حااییت مينییویی خییویپ -و ورود بییه دنيییای مییادی

تییوان نفییت زننیید و بییرای بهبییود آن تییالش کننیید  بنییابراین مییی   خییویپ را ررییم  آینییدة
ارزش و ايارییت بییه بییه نییوعی بییرای آدمییی، اختيییار  آزادی و زرتشییت، بییا اًییل رییرار دادن

   استکرده او عطا
 انتخاب .2-2-3

ن امییر در ن دارد  ایییتعلّیی در دییین زرتشییت، امتيییاز آزادی در انتخییاب بییه هییر  ییرد انسییانی   
، از انسییان 2بنیید  91یسیینای اسییت، بییرای مبییال در  کيیید شییده أهییا بسییيار ت کتییاب نییات 

درت تمييییزی کییه اییین دییین بییرای او راشییل شییده کییه بییا بییه کاربسییتن اندیشییه و ریی خواسییته
نوییید: زرتشییت مییی 55 بنیید 95کنیید؛ همدنییين در یسیینای  اسییت، راه خییویپ را انتخییاب

ای مییزدا در روز نخسییت از خییرد خییویپ بشییر و دییین و رییوّه اندیشییه،   در هنگاميکییه تییو »
کییه تییو کییردار و اراده )آ ریییدی( خواسییتی کییه هییر کسییی بییه حسییم اراده             ورتییی
(  بییه تعبيییری زرتشییت   21: 5982)پییورداوود، «وی اعتطییاد بییا نی ر تییار کنیید  خییود از ر

توانییید بيندیشییید، میییی ای اندیشیییه و عطیییل کیییاملی دانسیییته کیییهدر دیییینپ انسیییان را دار
نماییید  در مکتییم زرتشییت، بییرای    انتخییاب کنیید و درآخییر بییه بهتییرین عمییل ارییدام       

ر ویییا پيییرو شییر  ميییان پيییرو خيیی  اسییت و انسییان مطییر  شییده  دونییانگیانتخییاب، نییوعی  
 نزیند  بودن، یکی را برمی

 ت در دين زرتشتمسئولیّ .2-2-4
هیییایی از اوسیییتا اهد مبیییالاختيیییار و آزادی و انتخیییاب، شییی همیییانطور کیییه در رسیییمت   

اد و ًییاحم اختيییار  در دییین زرتشییت، انسییان بییه خواسییت اهییورامزدا، آز     شیید، آورده
کییر حییاکم نيسییت و هییيچ  از  ر ییی تطییدیر نيییز بییر سرنوشییت او    اسییت؛شییدهآ ریییده
هییای انسییان، از او بییا ورییود آزادی، اییین دیییندر توانیید بییه رییای او تصییميم بگيییرد   نمییی

کییار خییویپ، بيندیشیید؛    نيییری و عمییل، بییه نتيعییۀ  گییام تصییميم شییده کییه هن خواسییته
 و سیت وا رسید، نتيعیۀ اعمیال خیود    بیه او میی  بایید بریطیرد کیه هرآندیه      هر انسانیبنابراین 

 دو رهییان مییادی و مينییوی، در برابییر خییود و دیگییران،    نزینیید، درمیییر ربییال آندییه بر د
 ، مسئول است نيز حتی در برابر اهورامزدا
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 عدق اعتقاد به تقدير و سرنوشت از پیش تعیین شده. 2-2-5

دیییین زرتشیییت، بیییه منهیییور انتخیییاب راه ًیییحيو، انسیییان را آزاد و مختیییار دانسیییته و     
اسیییت؛ بیییر ایییین اسیییاس او دهکیییر لاو محیییوّن انتخیییاب را نيیییز بیییه خیییود ت اییییمسیییئوايّ
زیییرا  ،توانسییته معتطیید بییه سرنوشییت حتمییی و ترييرناپییطیر از  ییرف اهییورامزدا باشیید  نمییی

: 5911هينلییز، «) کاهیید اهییورامزدا  مییی اییین کییار از عییدل و نيکییی خییدا » 1بییه رییول هينلییز
532  ) 
اشیییل   بیییر سرنوشیییت را رتسیییلّ بیییه ریییز انسیییان، بیییرای موریییودات دیگیییر، زرتشیییت،  

امیا انسیان، هررنید کیم،      دانید پیطیر نمیی  هیا امکیان  نرا بیرای آ  تاست و ترييیر ونیعيّ  نشده
بییه عبییارت دیگییر،   ؛توانیید و باییید تطییدیر و سرنوشییت خییویپ را بییه دسییت نيییرد     مییی
انسییان بییا هرنونییه توانمنییدی رسییمی، روحییی و خییانوادنی پییر از زاده شییدن باییید        »

د و هیا مبیارزه کنی   هیا و کاسیتی  د، بیا رنی   تالش کند تا زندنی را بیرای خیود سیامان بخشی    
هیییا را سرنوشیییت از پیییيپ تعيیییين شیییده در زنیییدنی از سیییوی خداونییید بیییه حسیییاب   آن

 ( 52 :5981نيکنام، «)نياورد
 نشینیتوصیه به کار و تالو و دور  از گوشه.2-2-6

آری ای مییزدا »آمییده اسییت:   92یسیینای  ،52و همدنییين بنیید   91یسیینای  ،52در بنیید    
دسیتياری وهیومن در همیين رهیان خیاکی بیه کسیی بخیپ کیه          ه داش نرانبهیا را بی  این پیا 

ين نيیییییک تیییییو از آن وعیییییده   ییییییه در آدر کیییییار و کوشیییییپ اسیییییت رنانکییییی   
ی بییا حملییه بییه کشییاورزان از ا(  در زمییان زرتشییت عییده11 :5982پییورداوود،«)اسییتشییده

زیییرا دییین  هییا ایسییتاد،ا زرتشییت در مطابییل آنکردنیید، امّییهییا اسییتفاده میییآن حاًییل کییار
رن  دیگیران اسییتفاده  نيسیت و یییا دینیی کییه بتیوان از دسییت    و سییکون نشیينی نوشییهاو، دیین  

هییا را بییه کییارکردن ، انسییان91تییا  29کییرد  او در کتییاب وندیییداد  رنییرد رهییارم از بنیید  
ای کسییی »اسییت: ان عوارییم بيکییار مانییدن، رنییين نفتییه  ، در بيیی23خوانییده و در بنیید   را

بییرد و از کسییانی واهیبيگانیه نيییاز خیی  ، بییر در خانییۀ      پییردازیکیه در زمییين بییه کییار نمیی  
 مانیده گیران خورنید و از تیه   نیان دی  و باريمانیدة ییوزه رونید   ه درآمید کیه بی   شمار خیواهی ه ب

 (  39 :5982)دارمستتر، «دیگران معيشت نمایند سفرة
سییاس ی بيهییوده و مورییم احکییا بییه تطییدیر و سرنوشییت را امییر  زرتشییت، در دییینپ اتّ   

کییه و از آنعییایی دیییدناهدانیید  از اییین مانییدنی، مییینییدایی و عطییم هنتيعییپییوری و در
تمیییام نيروهیییا و  بنیییابراین ؛ا یییراد، آناهنییید کیییه علیییت نیییاداری کسیییی، تنبلیییی اوسیییت 

هییا را بییرای برداشییتن نییامی هررنیید ا تیید  او بارهییا انسییانبییه کییار مییی هییاهییای آنتوانییایی
کنیید  ای رسییيدن بییه خوشییبختی، تر يییم میییکورییک بییه سییوی پيشییر ت و آبییادانی، بییر 

انییر رهییان بییه خییدا  »اسییت: را در اییین بییاب اینگونییه تفسییيرکرده هينلییز سییخن زرتشییت  
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صیییۀ انسیییان  نيیییری از آن ننیییاه اسیییت  انیییر مشخّ  ن دارد، پیییر زهییید و کنیییاره تعلّییی
دینییی آدميییان کییار بییرای ا ییزایپ     ديفییۀبخشییی اسییت، پییر و  آ ریننییدنی و ا ییزایپ 

: 5911هينلیییز، «)وری و ازدواو اسیییتکشیییاورزی، پيشیییه  از  ریییین« آ یییرینپ خیییوب»
532  ) 
 بررسی تطبیقی تعالیم مکتب زرتشت و اگزيستانسیالیسم.2-3

هییای زیییر را هییا و تفییاوتاز برآینیید آندییه در خصییود دو مکتییم ذکییر شیید، شییباهت    
 توان برشمرد:است، میبه  ور خالًه آمده 5که در ردول شماره 

دییین زرتشییت بییا مکتییم  تفییاوت آشییکار اواییين  دو مکتااب مقطااز زمااانی  هااور  . 1  
ای ابتییدایی و در در رامعییه دییین زرتشییت هییا اسییت   زمییان دهییور آن انزیستانسياايسییم، 
، در رییرن مکتییم انزیستانسياايسییم دهییور امییا  ،دهییور کییرد در ایییران  روزنییاری کهیین، 

ود؛ هییای نونییانون پییيپ از خییود بیی ترطیییه شییده از  لسییفهمتمییدن و  ميییان مییردم در م،53
هییم در برابییر خرا ییات و  هییدف هییر دو مکتییم در راسییتای آنییاهی دادن بییه مییردم    امّییا 

 رامعه است ستم حاکم بر در برابر ربر و هم و ا کار انتزاعی 
در تعییییاايم زرتشییییت و « ورییییود انسییییانی»تفییییاوت نگییییاه بییییه  اصااااالت وجااااود .2

در انسییان « ورییودؤ» ،زرتشییت معتطیید اسییت   کییهاز اییین رهییت اسییت   انزیستانسياايسییم 
یابیید ت میییکنیید و سییرر رسییميّحااییت مينییویی و روحییانی بییا اهییریمن بییدی برخییورد مییی

اهییورامزدا، بییا عمییل خییویپ در  در رهییت کمییک بییه  شییود تییا و وارد رهییان مییادی مییی 
ورییود  امییا در مکتییم انزیستانسياايسییم،  اییین رهییان بییه مبییارزه بییا اهییریمن بییدی برییردازد 

بعیید از حنییور در از عمییل انسییان  ییعنیی ؛منهییور اسییترسییمانی انسییان در رهییان مییادی  
مکتییم،  دوکنیید  امّییا در هییر و رویییارویی بییا مسییاشل زنییدنی ًییحبت مییی رهییان مییادی 

اعتطییاد بییر اییین اسییت کییه انسییان پییر از ورییود یییا تن در دنيییای مییادی، از آنعییایی کییه از 
ت خییویپ را توانیید ماهيّیی آزادی و اختيییار در انتخییاب و عمییل برخییوردار اسییت، مییی     

 بسازد 

کییدام اسییت  هییيچ بییه مطواییۀ اختيییار و آزادی شییبيه نگییاه دو مکتییم   یااار و آزاد اخت. 3
مسییاشل پییيپ نيییری انسییان را در موارهییه بییا  معتطیید بییه ربییر نيسییتند و انتخییاب و تصییميم 

هییر دو بییا مطابلییه بییا ربربییاوری، زمينییه را بییرای اثبییات آزادی و  داننیید و رو، آزادی او مییی
 اختيار  راهم کردند 

سییان را دارای تخییاب از دیییدناه دو مکتییم شییبيه اسییت  هییم زرتشییت، ان     ان انتخاااب .4
و هییم  نی دسییت بییه انتخییاب زنییدتوانیید از روی اعتطییاد بییا میییرییدرت تمييییز دانسییته کییه 

کننیید  دونییانگی   يلسییو ان مکتییم اًییاات ورییود از اییین زاویییه بییه انسییان نگییاه مییی      
زرتشیییت نيیییز  مطیییر  شیییده در مکتیییم انزیستانسياايسیییم بیییرای انتخیییاب راه، در دیییین 
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انتخییاب کییردن اییین یییا »ورییود دارد  شییاید بتییوان نفییت، منهییور سییارتر از بيییان عبییارت  
در دییین زرتشییت، یعنییی     مطییر  شییده  ، همییان انتخییاب ميییان دو نییزینپ     «آن بییودن 

 انتخاب ميان خير یا شر باشد 

ل ت انسییان، بییه خییود او محییوّ   سییاختن سرنوشییت و ماهيّیی   تانییر مسییئوايّ  مساائولیت .5
آنییاه انسییان، در هییردو مکتییم    اناعتمییادی اسییت کییه بییه خییرد و وریید    شییده، داییيلپ 

هییا، هنگییامی کییه در  ورییود دارد؛ بییا اییین تفییاوت کییه در دییین زرتشییت، او بییه انسییان     
شییوند، عییالوه بییر بییه کییارنيری خییرد و ورییدان، ررییوع نيییری درییار تردییید میییتصییميم

را  تی از مسییئوايّاییین کییار ميییزان انییطراب ناشییی  اسییت؛ه تعییاايمپ را نيییز توًییيه کییردهبیی
ا در مکتییم انزیستانسياايسییم، حتییی  امّیی ؛دهییدکییاهپ مییی کییه بییر نییردن انسییان اسییت،  

 يلسیو ان اًییاات وریود دینییی ماننید اونییامونو، یاسیررس و اورتگییا هیم بییا شیک و تردییید       
کننیید اییین اميییدواری را نوینیید و تنهییا  اميییدوار بییه ورییود خداینیید و سییعی میییسییخن مییی
 حفظ کنند 

در هییر دو مکتییم ربرنرایییی    بااه سرنوشاات از پاایش تعیااین شااده     عاادق اعتقاااد .6
هییا، سییاختن بییر اسییاس اعتمییاد بییه عطییل و ورییدان انسییان  اسییت  در اًییل نکییوهپ شییده

تییا بییا تییالش خییویپ بهتییرین زنییدنی و    ، نطاشییته شییده هییاخییود آن سرنوشییت برعهییدة
 سرنوشت را هم برای خود و هم برای دیگران ررم زنند 

دانی و زرتشییت بییه تییالش بییرای آبییا    نشااینی   از گوشااهتوصاایه بااه تااالو و دور  .7
اًییاات تییم اسییت  همییۀ  يلسییو ان مکًییيه کییردهتو مکییررا  ،یییابی بییه زنییدنی بهتییردسییت
زنیدنی   نشیينی را منی  کیرده و معتطدنید ایین انسیان اسیت کیه بیا تیالش          نيیز نوشیه  ورود 

ن زمينیییه يسیییم، در اییییبنیییابراین مکتیییم زرتشیییت و انزیستانسياا ؛سیییازدرا میییی و آینیییده
ای دینییی بییا تعییاايم زرتشییت   هییانزیستاسياايسییت انیید؛ در اییین ميییان عطيییدة  عطيییدههییم
بیا عناییت بییه   را،  تیالش در راسیتای رسیيدن بیه کمیا ت      نيیز هیا  زییرا آن  ،سیوتر اسیت  هیم 

   پطیرندخداوند می

 
تعاااااالیم ديااااان 

 زرتشت

فلسااااااافة مکتاااااااب 

 اگزيستانسیالیسم
 وجوه تشابه و افتراق

 زمان دهور

شیپ هیزار سیال     تطریبا

اایییی ششصییید ربیییل از 

 ميالد )نامعلوم( 

 ررن بيستم ميالدی 

ن و در ميیییان رامعیییۀ متمیییدّ  

 مدار امروزی  لسفه

 تشابه :

دهییییییور در رامعییییییۀ   -5

 بحران زده 
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ای در ميیییییان رامعیییییه

ابتییییدایی بییییا سییییطو  

 علمی پایين 

هییدف زرتشییت بيییرون 

آوردن میییییییییییردم از 

پرسیتی و مبییارزه  خرا یه 

در برابییر دلییم راییی  در 

 رامعه بود 

هییا هییدف انزیستانسياايسییت 

بيییرون آوردن مییردم از رهییل 

نسییبت بییه ربییر و مبییارزه در   

برابیییر دلیییم رایییی  در دوران  

 های رهانی رن 

هییدف هییر دو آنییاهی    -2

دادن بییییه مییییردم در رهییییت 

ایسیییتادنی در برابیییر دلیییم و  

 ستم رای  

 تفاوت:

 زمان دهور  -5

 سطو  کری رامعه  -2

اًیییییییییاات 

 ورود

ی مينییویپییا  و ورییود 

هیییور اسیییت انسیییان من

که بر ماهيیت او مطیدم   

بعییییییید از   اسیییییییت و

برخیییورد بیییا اهیییریمن  

بییییه ًییییورت بییییدی، 

ورییییودی مرکییییم از 

رسییميت خيییر و شییر،  

یا تییه و امکییان  مبییارزه 

و سییاختن هییا بییا بییدی 

بییرای او  ییراهم ماهيییت 

 نردد می

بیییرای  وریییود رسیییمانی  از 

انسییییییان، امییییییا خنبییییییی و  

ناپییییطیر ًییییحبت  تعریییییر

او  کییه بییر ماهيییت  کنیید مییی

مطییدم اسییت و انسییان بعیید از   

موانییی  و بیییا   روییییارویی بیییا 

در رهییان  انتخییاب و عملییپ 

کیییم ماهيیییت  کیییم، میییادی

 دهد خویپ را شکل می

 تشابه:

اعتطییاد بییه تطییدم ورییود بییر     

 ماهيت 

 تفاوت:

دیییین زرتشیییت اعتطیییاد بیییه   

وریییود مينیییویی و روحیییانی، 

ربییییل از ورییییود رسییییميت  

یا ته برای انسیان راشیل اسیت،    

م واییییییییییی در مکتیییییییییی 

تنهیییییا از انزیستانسياايسیییییم 

وریییود رسیییمانی در رهیییان  

   شودمادی ًحبت می

اختيیییییییار و 

 آزادی

آزادی در سییییییینعپ 

هیییای مختلیییر در  راه

رهییییت مبییییارزه بییییا   

اهیییریمن و رریییم زدن  

 آینده خویپ 

آزادی در اسیییییییییییییتفاده از 

امکانییییات مورییییود بییییرای   

انتخییییییاب راه ًییییییحيو در 

 زندنی 

 تشابه:

تاکيیید بییر آزادی و اختيییار و   

 افت با ربرنرایی مخا

 انتخاب

اعتطییاد بییه اراده، عطییل  

سییليم و رییدرت تمييییز  

بیییییییرای انسیییییییان در 

انتخییاب ميییان خيیییر و   

انتخیییاب نکییییردن را سییییلم  

داننییید، در نتيعیییه آزادی میییی

انتخییاب اازامییی اسییت زیییرا    

راشییل بییه عطییل و آنییاهی در   

 تشابه:

رت اعتطیییاد بیییه عطیییل و رییید 

تمييیییییز در انسیییییان بیییییرای  

 انتخاب راه ًحيو 
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ورییود انسییان، بییرای انتخییاب   شر 

 راه ًحيو هستند 

 مسئوايت

در دیییین زرتشیییت، در 

از انسییان  ربییال آزادی،

خواسییییته شییییده کییییه 

نيییری هنگییام تصییميم 

و عمل، بیه نتيعیۀ کیار    

خییویپ، بيندیشیید؛ اییطا 

هیییییر انسیییییانی در دو  

رهیییییییان میییییییادی و 

، در برابیر خییود  مينیویی 

و دیگیییران و حتیییی در 

برابییییییر اهییییییورامزدا، 

 مسئول است  

 

تطیدم   ون وریود بیر ماهيیت   ر

و انسیییییییییییییییییییان در دارد 

نيییییری و انتخییییاب  تصییییميم

آزادی،  اییین آزاد اسییت، اییطا

ایییییزوم برعهیییییده نیییییر تن  

در برابییر خییود و مسییئوايت را 

بییرای  هییم در برابییر دیگییران  

  او به همراه دارد

 تشابه:

مسیییئول دانسیییتن انسیییان در    -

مطابیییل سیییاختن ماهيیییت  و   

 سرنوشت خویپ 

مسیییئول دانسیییتن انسیییان در    -

 ها رابر دیگر انسانب

 تفاوت:

زرتشییت احسییاس مسییئوايت    -

در برابیییییر خیییییدا را هیییییم   

 خواستار 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

 ها است انزیستانسياايست

عییدم اعتطییاد  

به سرنوشیت  

از پییییییییيپ 

 تعيين شده

اعتطییاد بییه سرنوشییت را 

مخییییاار بییییا عییییدل  

دانیید و اهییورامزدا مییی 

معتطییید اسیییت کیییه بیییا 

مشییکالت باییید مبییارزه 

کییییرد و بییییا تییییالش  

زنیییییدنی را سیییییامان 

 بخشيد 

هییییییا، بییییییرخالف انسییییییان

حيوانییات، ماهيتشییان از پییيپ  

معییییين نيسییییت، در نتيعییییه   

ی سییییاختن و ترييییییر توانییییای

 سرنوشت خویپ را دارند 

 تشابه:

نکییییییوهپ ربرنرایییییییی و  

کيیید بییر تییالش در رهییت    تأ

سیییاختن بهتیییرین سرنوشیییت، 

هییم بییرای خییود و هییم بییرای  

 دیگران 
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انزیستانسياايسییم )تهيییه و تنهییيم   طبيیین منییمونی مکتییم زرتشییت و  لسییفۀ  ت -5رییدول 
 از نگارندنان(

 

 گیر نتیجه.3
کننیید  همییۀ ادیییان و مکاتییم  لسییفی بییه نییرورت بییه رابطییۀ انسییان و رهییان اشییاره مییی     

هییای یستانسياايسییم نيییز بییه اییین مطواییه از رنبییهمکتییم دینییی زرتشییت و مکتییم  لسییفی انز
نيیری از  هیا مختارنید بیا بهیره    انید کیه انسیان   انید و هیر دو، بیر ایین عطيیده     مختلر پرداختیه 

کییارنيری هپییطیری، راه ًییحيو را انتخییاب کننیید و بییا بیی     آزادی خییویپ و مسییئوايت 
عییاايم هییا بییر اسییاس تحییداکبر تییالش، سییعادت خییود و رامعییۀ خییود را ررییم زننیید  انسییان 

اییین دو مکتییم رییایز نيسییتند بییا اعتطییاد بییه سرنوشییت از پییيپ تعيییين شییده و ربرنرایییی    
نشییينی و نییدایی روی آورنید  بییا ایین تفییاوت کییه در   دسیت از تییالش بکشیند و بییه نوشیه   

مکتییم زرتشییت تییالش در راسییتای رسییيدن بییه کمییا ت، بییا یییاری تعییاايم وی و بییا          
ایییین تنهییییا بیییا عطيییییدة     نيیییرد، کییییه میییی عناییییت و اميییید بییییه خداونییید ًییییورت    

هییای دینییی مطییابن اسییت  زرتشییت پيییامبر، در زمییان خییویپ دینییی را    انزیستانسياايسییت
عرنیییه کیییرد کیییه در آن، در کنیییار اعتطیییاد راسیییخ بیییه وریییود اهیییورامزدا بیییه عنیییوان   

دهنییدة دنيییا و نییادر بییر آن، بییا دیییدی  لسییفی، وديفییۀ انسییان و روش نییزینپ راه      نهییم
تییوان نفییت هییا، میییورییود اعتطییاد بییه آزادی بییرای انسییانبییود  بییا ًییحيو را، بيییان کییرده

دادن نیاهی برتیر و همدنیين ریرار    ان تکيیه که زرتشیت بیا در نهیر نیر تن خداونید بیه عنیو       
هییا روشیین کییرده و معيارهییای دینییی بییرای سیینعپ، در اًییل حییر اميیید را در دل انسییان 

ه اسیییت  ایییین در ًیییورتی اسیییت کیییتیییرس و داهیییرة ناشیییی از تردیییید را از بیییين بیییرده
هییای  يردینییی معيییاری بییرای سیینعپ   هییا بییه ویییاه انزیستانسياايسییت انزیستانسياايسییت

توًیییيه بیییه  

تیییییییالش و 

دوری از 

 نشينینوشه

زرتشییت بییر تییالش در  

رهییییییت آ ییییییرینپ  

دهییی خییوب و ا ییزایپ

از  ریییین کشیییاورزی، 

وری و ازدواو و پيشییییه

از سیییییییکون و  دوری

نییدایی تاکيیید کییرده   

 است 

هیییییییا انزیستانسياايسیییییییت

نشییينی را  منیی  کردنیید نوشییه

ت و معتطدنییید کیییه مورودیّییی

بشییییر وابسییییته بییییه تعطيییییم 

 های برتر است هدف

 تشابه:

اعتطیاد بییه تیالش بییرای بهبییود   

ون  انسیان )هیدف زرتشیت    

هیییای بیییا انزیستانسياايسیییت 

زیییرا  ،دینییی همسییوتر اسییت  

ای تعیییاايم هیییر دو در راسیییت  

رسیییيدن بییییه کمیییا ت بییییا   

عنایییت و اميیید بییه خداونیید     

 است (
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دهنیید و هییر  ییرد هییر عملییی را کییه خییود اخالرییی پنییدارد، آن عمییل، اخالرییی          نمییی
   شود محسوب می

ای ابتییدایی، همییان ريییزی را نفییت کییه     زرتشییت در زمییانی کهیین و در ميییان رامعییه    
مییدار عرنییه کییرد   يییان مردمییی متمییدن و  لسییفه مکتییم انزیستانسياايسییم امییروز و در م 

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             

ای هییا را بییه نونییهتعییاايمپ  راتییر از سییاختار  کییری حییاکم بییر زمییانپ بییود، توانسییت آن 
 روان و ملموس اراشه دهد و حدارل در زمان خویپ، مردم را با خود همگام سازد   

 
 هايادداشت

( اییییین نییییروه )سییییارتر و کییییامو( را    5881-5315)(George Lukacs)  نئییییورگ اوکییییار  5
، منتطیید ادبییی، و نویسیینده،  يلسییوفدانیید زیییرا نتوانسییته آثییار دیانییت را از بییين ببییرد  وی   يرملحدانییه مییی

کییه بییا کنتییرل   شناسیییزیبییایی مارکسيسییتیبییود  از اوکییار آثییاری در زمينییۀ تئییوری   یهییودیتئوریسییين 
برریییای « از خودبيگیییانگی»ت و تشیییریو مفهیییوم  سياسیییی هنرمنیییدان مخیییاار بیییود، د یییاع از انسیییانيّ   

شناسیییند دوسیییتانه میییی هیییای انسیییان او را مارکسيسیییتی بیییا نیییرایپ  اسیییت و در  یییرب کیییال  مانیییده
(3/55/5939 ،www.wikipedia.org)  
اسییت  وديفییۀ خودانگاشییتۀ او ارزش کییردها بیییت رنيدییه معتطیید بییود کییه علییم ردییید بییاور بییه ااوهيّیی    »2

انگییاری ناشییی از اییین اتفییا  اسییت  او در تمبيییل خییود از پيییامبری دینییی بییه نییام زرتشییت  مبییارزه بییا نيسییت
 کند  ها مطر  میرا بر اساس آزادی و توانایی آ ریدن ارزش« عاای»امکان اخالری 

تییا  5211هییای ت اسییت: بییویر ميییان سییالشناسییان در مییورد زنییدنی زرتشییت بییه اییین ًییور  نهییر ایییران9
(؛ دو 90: 5931  م )هنينییی ،  011(؛ هنينییی  بیییر اسیییاس تیییاریخ سییینتی،  22: 5985  م )بیییویر،5211

سییین بیییا بررسیییی نهیییر ن( و کریسیییت59: 5985 م )دو نيیییوای،   011تیییا  5111هیییای نيیییوای، بیییين سیییال
اسییت  )سیین،   م  دانسییته 5211تییا  811هییای ميییان سییال دانشییمندان مختلییر تییاریخ زرتشییت را حییدودا  

پییيپ از مییيالد را   5111تییا  5211هییای لی نيییز ميییان سییال ( برخییی همدییون آموزنییار و تفنّیی  91: 5918
  (22: 5981اند )آموزنار و تفنلی، برای زندنانی زرتشت حدس زده

 دهنییده، رهاننییده و پشییتيبان زنییدنی اسییت  از نهییر زرتشییت، پيییروی  اشییه یییا اشییا بییه عنییوان نيییروی نهییم2
  (220تا225 :5982باشد  )نيگر و دیگران، از  رین اشه، همان پرستپ حن و خداوند می

 
 
 
 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://www.wikipedia.org/
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