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 چکیده
کانت، ایمانوئل است. یکی از مباحث برجسته اخالقی  افعال  و سنجش گذاری  اخالق، معیار ارزش ۀدر فلسف

 ۀگونه انگیز فاعل هیچفیسلوف آلمانی، معتقد است تنها فعلی واجد ارزش اخالقی است که مطابق با تکلیف باشد و 
دیگری غیر از عمل به وظیفه نداشته باشد. برای فهم اینکه چه عملی مطابق با وظیفه است، باید به امر مطلق مراجعه 

ن ص که تمام وظایف اخالقی ما را مشخ   کرد. مراد از امر مطلق بر آن  بنا گوید که میاست این کند،  میو معی 
امر مطلق را حکم  کانتد. شوشمول  زمان اراده کنید که آن قاعده، قانونی جهان همای عمل کنید که بتوانید قاعده

رستم، . آمده از آن نیز مطلق خواهد بود دست که این امر مطلق است، احکام به آنجا داند. از بدیهی عقل عملی می
ت ههماره به انجام تکلیف و اجرای عدالت و داد  ،های زندگیدر تمام عرصه شاهنامهآرمانی  شخصی  داشت و  توج 

هبا . اخالقی استفاده نکرد های غیربرای رسیدن به اهداف متعالی، از ابزارها و روش های ، گزارهشاهنامهبه  توج 
د به پژوهش حاضر که در گان نگارند. خوردمی چشم بهگرایی اخالق در مکتب اخالقی رستم دال بر وظیفهی متعد 

تکه اند  به این نتیجه رسیده، است تحلیلی انجام شده-روش توصیفی مکتب های با برخی از شاخص رستم شخصی 
تکالیف انسان نسبت به ند از: ا عبارتها این شاخص ؛گرای اخالقی کانت همسویی و ارتباط تنگاتنگ دارد وظیفه
   .از افراد مطرح است خاص   تکالیفی که نسبت به طبقاتتکلیف انسان نسبت به دیگران، خود، 
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      مهمقّد  .1

بحث معیار فعل اخالقی و ارزیابی افعال اختیاری انسان از منظر اخالق، یکی از محورهای بنیادین 
دتاریخ، در این زمینه، مکاتب طی  . در استاخالق  ۀدر علم فلسف تی از ات متفاوو نظری   متعد 

. در مکتب اخالقی کانت، عنصر تکلیف یا وظیفه دست آمده است ران و فیلسوفان بهسوی متفک  
 ۀه به حوزاین نظری  گرایی شهرت دارد. رو نظر وی، به وظیفه از این ؛کند ترین نقش را ایفا میاساسی

 اخالق هنجاری مربوط است. 
ای پایدار است، حقایقی با خود دارد که شاید در سیاق آنجا که حماسه، روایت و اسطوره از

اثر و  جاودانگیا در ام   ؛کالم نویسنده و در دست توانای هنرمند آفرینشگر آن، آشکارا به چشم نیاید
هدرک و  دارد. این امور، همان اصول و  های مختلف به آن، تأثیری خاص  ملل و فرهنگ توج 

کنند؛ یابند و با آن همدلی و همراهی میدرمی اعصار و ملل ۀبنیادهای مشترک انسانی است که هم
ت و از این دست هستند. اشعار حماسی هر مل   ،حکمت و تاموری مانند عشق، اخالق، معنوی  

منش  ۀها در اصل آیینحماسهد. روبه شمار مین مردمان نیز و ادب تعلیمی آفرهنگ  ۀسرزمینی، آیین
های ای برای بیان ویژگی اخالقی چهرهویژه ۀسرایان نیز انگیزو حماسه هستند هاتو سلوک مل  

تتا به کمک آن،  ؛اثر خود دارند ۀبرجست بنامند. یکی  نهای برتر اثر خود را پهلوان یا قهرماشخصی 
 ۀاساسًا شرح رفتارهای اخالقی و ستود ها، مباحث اخالقی و های مطرح در حماسهفهاز مؤل  

 تبع رفتارهای غیر هظهور و بروز رفتارهای اخالقی و ب ۀها، عرصرو حماسه قهرمانان است؛ از این
هتر در این زمینه وجود دارد و آن  ای مهمقهرمان است. از طرفی دیگر، نکته اخالقی ضد   به  توج 

 خالقی و پاسداشت ساحت اخالق است.ا ۀچگونگی رفتارها و تحلیل اثر از منظر مرتب
ها و فضیلت ۀهم نمایی است که تمام ۀجامع علوم انسانی و اخالقی است و آیین شاهنامه

د. کمتر اثری شوهایی از کردار پهلوانان و شاهان ذکر میهای اخالقی در آن با ذکر نمونهرذیلت
 کند. خواننده ایجاد می برایگونه تصویرسازی را این شاهنامههمچون 

ه فردوسی، چون آفتاب، روشن است و  ۀشاهنامانسانی و اخالقی و ستایش آن در  ۀبه صفات ستود توج 
 .(2 ص )هانزن، یکی از رازهای ماندگاری آن نیز همین مضامین انسانی خوانده شده است

ه ترین نکاتی که موردترین و برجسته یکی از مهم حکیم طوس بوده است، صفات و  توج 
خویش  ۀشاهنامهای اخالقی است. فردوسی هماره آنجا که به وصف پهلوانان شاخص ویژگی

با ایمان به این نکته که ؛ القی آنان را فروگذار نکرده است، ذکر خصایل واالی انسانی و اخپرداخته
م میهای یک قوم در ای قهرمانی دارد که آرزوها و آرمانهر حماسه  شود. وجود او مجس 

پهلوانی که بسیاری از . اندچرخرا بر محور وجود خود می شاهنامهی رستم تمام دوران پهلوان
 ۀهمال او دارند. او نگهبان و نگهدارندرا از نیروی بی یشخوو اعتبار و تخت و شکوه شاهان، تاج 

ند انتابهای انسانی را بازمیو ارزشها واالترین ویژگی شاهنامه. پهلوانان بزرگ در زمین است ناایر
هایی مانند داد، جوانمردی، وفای به عهد، فرمانبرداری از پادشاه، ارزش ؛کنندو آشکار می
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دوستی. یکی از مبانی اساسی اخالق در دیدگاه رستم، نگاه باورمندی به دین، بیزاری از آز، میهن
ای است که دامن پاسداری گسترده ۀیطشناسی، حمسئوالنه به وظایف است. در نگاه وی وظیفه

ۀ کشاند و حرمت و کرامت آدمیان رها، جانداران، شهرها و چارپایان می اخالق را به سرزمین ا در قل 
 نشاند.میاین دامنه 

تبار،  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل معیار اخالقی رستم از دیدگاه فیلسوف آلمانی
تحلیلی ابتدا به تبیین و -در این مقاله با روشی توصیفیاست.  (م1804-1724) امانوئل کانت

ۀهای رستم مطابق با این نظرکارکیایی و سپسشده گرایی پرداخته  توصیف مکتب وظیفه کانت  ی 
 است. تحلیل شده
تجزیه و تحلیل مطلق است. تصحیح جالل خالقی ۀمورد ارجاع در این مقاله، شاهنام ۀشاهنام

ای مستند و شواهد شعری گسترده و به شیوه ۀمبانی نظری تحقیق و با ارائعات، براساس اطال  
 گیری شده است.های تحقیق نتیجهبراساس یافتهو  انجاممستدل 

تآیا اند که  شپرساین این مقاله درصدد پاسخ به در  گانگارندن های رستم با شاخص شخصی 
 ؟دارداط گرای اخالقی کانت همسویی و ارتب مکتب وظیفه

ت های از جنبه ،آنو متون حماسی پس از  شاهنامههای وی در کاری رستم و خویش شخصی 
پژوهش حاضر  که اگرچه کاماًل همسو با هدف است شدهبررسی های دیگری  در پژوهشمختلف 

ا ، ندنیست ترین این از جمل مهم ؛اند در شناخت ساختار و مضمون داستان، راهگشا بودهام 
 :ازند ا ها عبارت پژوهش

تتحلیل » ۀازی در مقالکز   و کمالی بانیانی .1 رستم در هفت خان براساس  شخصی 
گاهی و ویژگی ،نخست (1395)« های یونگ و فرویددیدگاه گاهی و ناخودآ های به تعریف خودآ

هر هفت خان و  ۀتحلیل جداگان سپس ،اندپرداخته آنان، تعابیر فروید و یونگ در ارتباط با این موارد
گاهی  رد را حاالت رستم تطبیق و تبییننهایت  در گاهی و ناخودآ ارائه هر خان در سنجش با خودآ

 .اند داده
تتحلیل »خود با عنوان  ۀدر مقال صادقیمریم  .2 ( 1391) «برستم در نبرد با سهرا شخصی 

تس از بررسی پ تی، هراس، ضعف مسئولی  بی عد  شناسی در چهار ب   یدگاه روانرستم از د شخصی 
تقدرت و  نبود رستم با  که الزم ثبات دو نکته است: نخست آندر پی ا گویی و خالف شخصی 

زیرا سهراب در هر صورت، دشمن ایران و  ؛ت خود را از سهراب پنهان کندعی، هوی  تالشی تصن  
در غیر  ، چراکهشدی اگر فرزند رستم هم بود، کشته میایرانی بود و باید بر دست رستم، حت  

این نبرد  و پس از او رستم، دریگر آنکه هجیر د ؛شد آرمانی ایران نابود میصورت سرزمین  این
ام دلیل زودباوری و صداقت خود، در دخالف واقع فریفتند و سهراب هم بهسهراب را با سخنان 

 نیرنگ رستم گرفتار و کشته شد.
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تتحلیل »در مقالۀ  صفری و موسوی .3 ، به (1392) «در داستان رستم و سهراب شخصی 
تتحلیل  تابتدا در این پژوهش اند. ، رستم و کاووس پرداختهسهراب شخصی  سهراب  شخصی 

تبراساس تیپ  هبا  ه و سپس، واکاوی و ارایه شد«پرشور»ی شخصی  های مشترک میان به ویژگی توج 
تسهراب و این تیپ  ه اهداف خود، روابط دادن ب تی  طلبی، شجاعت، اهم  قدرت ی از جملهشخصی 

دیدگاه  ،. در ادامهشده استبودن بیان  یشدن در جنگ قدرت و جد  ردن از درگیرب تلذ  عاشقانه، 
ت ۀفروید دربار و سهراب، رستم و  شود می یعنی نهاد، خود و فراخود بیان ،و ساختار آن شخصی 

تکاووس نمادی از آن سه جزو   .شوند میدانسته  شخصی 
ت» ۀدر مقال محرابی و ارصف  حیدری ،اریست   .4 اساس داستان رستم و  رستم بر شخصی 

 ۀنظری   و آبراهام مزلوبتدا ، ا(1394)« خودشکوفایی آبراهام مزلو ۀو نظری   شاهنامهاسفندیار در 
فیخودشکوفایی و عناصر آن را  تکنند و سپس به توصیف و تحلیل می معر  کید رستم  شخصی  )با تأ

فیمطابق با الگوهای  بر داستان رستم و اسفندیار( واقع این پژوهش رستم را  پردازند. درشده می معر 
فیمزلو  ۀعنوان الگوی ایرانی برای نظری  به رستم و اسفندیار  هایی از داستانکند که به نمونهمی معر 

 مستند شده است.
درضا  .5 ، (1392)« بررسی تطبیقی اخالق از دیدگاه کانت و سعدی» ۀدر مقال خالصیمحم 

ه بغداد و تحت تأثیر ر از آموزهرا که متأث   های سعدیابتدا آثار و اندیشه های مدَرسی وی در نظامی 
ۀ اخالق فضیلت دینی برپایۀ  ،استاو شکل گرفته امام غزالی و نظام اخالقی  کند؛ تحلیل مینظری 

 پردازد. های سعدی با افکار کانت میسپس به تطابق و تمایز اندیشه
که ، (1377)« نی نقد خرد سیاسی در ایرانبا نگاه فردوسی؛ مبا»باقر پرهام در کتاب  .6

های موجود در خواندن و  در نخستین بخش آن به مسائل و دشواریاست،  شاهنامهبارۀ پژوهشی در
ضمن تشریح مبانی و کارکردهای شهریاری در  ،م؛ سپس در بخش دوپردازد میشاهنامه تصحیح 
درنهایت از دیدگاه  کند واشاره میبه عناصر مفید برای شناخت خرد سیاسی در ایران  ،شاهنامه

  سهروردی نبرد رستم و اسفندیار را تحلیل می کند. 
دعلی  .7 « ر شاهنامهزندگی و مرگ پهلوانان د»کتاب در بخش ششم اسالمی ندوشن در محم 

فیبتدا به ، ا(1385) رستم و خاندان وی و سپس به توصیف صورت و سیرت پهلوان پرداخته  معر 
فیزور و هنرمند رستم را مردی پر ف. مؤل  است و گری و تکیه بر نیروی اعتقاد  کند که با چارهمی معر 

 پهلوانی را از آن  خود کند.  جایگاه جهاناست وفاداری به شاه توانسته 
ق بار است که تحق  نخستینطور مستقل تحلیل نشده است و موضوع این پژوهش تاکنون به

 یابد.می
ت است کهاستوار بر این  گاننگارند ۀفرضی   های مکتب رستم با برخی از شاخص شخصی 

ند از: تکالیف ا عبارتها این شاخص؛ گرای اخالقی کانت همسویی و ارتباط تنگاتنگ دارد وظیفه
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 از افراد یطبقات خاص   دربارۀتکالیفی که انسان نسبت به خود، تکلیف انسان نسبت به دیگران، 
   .مطرح است

 

یّ  .2  کانت ۀنظر
در یکی از  گرایی،سخنگوی مشرب وظیفهترین نماینده و  عنوان بزرگبه امانوئل کانت،

اش بسیار ، مانند فلسفهویاخالقی  ۀنظری  است. های عمده در تاریخ اخالق واقع شده عطف نقطه
ه گذار بوده و هماره محل  مهم و تأثیر کانت یکی از بحث برانگیزترین و  ۀنظری  است. قرار گرفته  توج 

ه اخالق است که ۀدر فلسف ها دیدگاهترین مهم  نمانده است.  ه دورب نقد اندیشمندان دیگراز  البت 
ه یش از هر چیزبیاخالقی کانت  ۀدر نظری  آنچه  کید بیش ،کندخواننده را جلب می توج   از  تأ

 ۀنظری  عنوان یک اخالقی کانت به ۀنظری  وظیفه است. او بر انجام وظیفه از روی احساس  حد  
گرایانی چون جرمی بنتام، جان استوارت میل و نتیجه های هنظری  مقابل  گرای اخالقی، دروظیفه

هو اخالق گذاشته  ۀجورج مول، تأثیر بسیاری در حوز فلسف فیلسوفان زیادی را به خود جلب  توج 
ها و کرده است. کانت در نظام اخالقی خود سعی کرده است ارزش احکام اخالقی را در خود آن

د که مشروط به شرطی نکند. اگر احکامی وجود داشته باش مستقل از هرگونه غرض و غایتی قلمداد
ی در عقل عملی مطلق و کل   اساس اخالقارزش اخالقی ندارند.  ،دنو برای وصول به غایتی باش

است و ارتباط مستقیم به طبیعت انسان ندارد. کانت با تکیه بر این اساس مابعدالطبیعی، 
ها زیرا هریک از این حوزه کند؛ را نقد میدوراندیشی  و ت، نفع، احساسهای مبتنی بر لذ  اخالق

نه  ،کانت مالک درستی اعمالنحوی منشأ اخالق را در طبیعت انسان بیابند. از نظر  سعی دارند به
ضامن  ،چه انسان و چه خداوند ،ت کسیهمچنین حجی   است.و نه نتایج اعمال  ،احساسات

 داند.ی اعتقاد به خدا را مبتنی بر اخالق میکانت حت   .درستی اعمال نیست
این ند و ا نفسه درست یا نادرستاین نکته استوار بود که اعمال فی براخالقی کانت،  ۀنظری  

گرایی اصلی مکتب وظیفه ویژگی. نیستاعمال ی بر خوبی و بدی نتایج متک   ،درستی و نادرستی
ه ،اخالقی کانت  معتقد است: هاست. کانتنظر از نتایج آنبه وظایف و ذات اعمال، صرف توج 

تی حقیقی در آن عمل است که آن را درست یا کند، بلکه وضعی  غایت هرگز کاری را توجیه نمی
را « امرمطلق»معیار  ،معیار نتیجه در تعیین درستی و نادرستی اعمال سازد. کانت با رد  مینادرست 

که انجام کدام عمل به  کشف وظیفه و این معیاری است برای ،کند. از دید وی قانون امر مطلقئه میاار
 .(89ص ، 1 )کانت لحاظ ماهوی درست یا نادرست است

ادت این رین نیکی سعاینکه برت و وجود داشت، مبنی برراتی که پیش از اکانت به تمام تصو  
جهانی و نیکبختی است، پایان داد. وی برخورداری از سعادت را مساوی با برخورداری از 

دانست. فضیلت در نظر او معنای دیگری داشت و آن عبارت بود از ادای شایستگی اخالقی نمی
ا صرف مطابقت با وظیفه برای تحقق فضیلت کافی نیست ؛وظیفه یا فعل مطابق با وظیفه بلکه  ،ام 

 ت فاعل نیز باید ادای وظیفه باشد.نی  
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 گرایی شرح وظیفه .3
تمام ًا اند که تقریباخالق سایه افکنده ۀفلسف ۀگستر ی امروزه دو مشرب عمده بر کل  کل   طور به

عمده  گیرند. این دو مشرب  میهای هنجاری اخالق نیز در یکی از این دو دسته جای هنظری  
 گرایی. گرایی و وظیفهند از: نتیجها عبارت

که معیار صواب و خوبی و بایستگی یک کار این است که استاینگرایی منظور از وظیفه
که آن فعل مطابق با وظیفه نباشد، آن فعل نادرست و خطا  هماهنگ با وظیفه باشد؛ در صورتی

 .(26 ص )مصباح، شود شمرده می
گرایی یا علم وظیفه با عنوان ، جرمی بنتام در کتاب خودباررا نخستین «گراییوظیفه» تعبیر

به معنای تکلیف یا  «Deonto»، ترکیبی است از «Deontologism»انگلیسی  ۀمطرح کرد. واژ 1اخالق
شناسی  تکلیفو در لغت به معنای  (Alexander, p1) به معنای شناخت و شناسایی« Logos»وظیفه و 

ا در فلسف ؛یا علم به وظایف است های اخالق  های از نظری  گرایی به مجموعهاخالق، وظیفه ۀام 
ها  همرکزی ارزش در این نظری   ۀکید دارند و نقطنفسه و ذاتی اعمال تأفی بر ارزش شود کهاطالق می

 خود عمل است.
ات وظیفه ات نتیجهمقابل  گرایانه دردر اخالق هنجاری، نظری   گیرند. در گرایانه قرار مینظری 

ن میال درست را براساگرایی، اعمکه نتیجه حالی ص و معی  گرایی ، وظیفهکندس نتایج خیر مشخ 
ا ویژگی توان از نتایج و پیامدهای اعمال صرفاست که اگرچه نمی عیمد   های مهم  نظر کرد، ام 

 .اند درستی و نادرستی اعمال ۀکنند دیگری نیز وجود دارند که تعیین
 :هستند، حائز چند ویژگی کل   گرایانه، دروظیفه های دیدگاه

ات اخالقی، به ندر میا .1 ی تعییننظری  ف و الزاماتی وظای ۀکنندنحو کاماًل واضح و مهم 
 اند؛ نخاص  نسبت به دیگرا

ات، رفتار اخالقی درست بر در این .2 ن می گونه نظری  رفتاری که خیر  شود واساس وظیفه معی 
 ؛شودرساند، لزومًا رفتاری اخالقًا درست قلمداد نمیرا به حد اعلی می

یش گرایان معتقدند، قابل افزاگونه که نتیجهآن ،های اخالقی بنیادی، نظیر خیرارزش .3
مالکی مطلق برای  ،عبارت دیگر، درستی یا نادرستی، خیر و شر، باید و نباید و وظیفه به ؛نیستند

 ها را افزایش یا کاهش داد.توان آنو نمی اند بودن اعمال تعیین اخالقی
 .(Darwall, p 3) است« خوب»م بر ، به تعبیر راولز، مقد  «درست»گرایان معتقدند که وظیفه .4
 

 نیک ۀاراد. 4
چیز  چه چیزی در زندگی وجود دارد که بدون هیچ قید و شرطی خوب است و بدون مقایسه با

در راه توان آن را خوب دانست؟ اگر پاسخ ثروت باشد، بالفاصله باید گفت به شرطی که دیگری می
تعدادهای ذهنی ن شرط نیست. یا اگر گفته شود اسبدو خوب   پس ثروت، ؛خیر استفاده شود
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پس استعداد هم  ؛دناند، باز باید گفت به این شرط که در اختیار یک دزد و مجرم نباشخوب
احکام اخالقی از  ۀخود را برای یافتن ریش ۀکانت نظری  بدون قید و شرط باشد.  تواند خوب  نمی

خاطر ا بیابیم که ذاتًا خوب است نه بهکند و معتقد است اگر بتوانیم چیزی ر همین نقطه شروع می
اخالقی  عنوان بنیاد احکامایم به یک پایگاه مناسب بهیز دیگری غیر از خودش، توانستهپیامدها و چ

یگانه چیز خوبی است که تنها برای خودش خوب است.  ،خوب ۀگوید اراد ست یابیم. کانت مید
توان گفت شخص  نمی ،بدی به دست آید ۀنجام دهد و نتیجخوب کاری ا ۀی اگر کسی با ارادحت  

به ی خاطر شرایط و اوضاع ماد  ولی به ،وی خوب بود ۀاید گفت ارادبلکه ب است؛ بدی داشته ۀاراد
 انت برای یافتن بنیاد اخالق است.آغاز استدالل ک ۀانجام نیک نرسید؛ و این نقط

ًا به چه معناست؟ کانت برای پاسخ به این پرسش قدقی ،آید که در کنار اراده می هنگامی نیک
 ،کندای که تنها برای تکلیف عمل میاراده» :گوید کند و می طوف میلیف معخود را به تک هتوج  
نتواند خوب باشد، نه فقط به  یک اراده ممکن است .(324 ص کاپلستون،به نقل از ) «نیک است ۀاراد

های ناشی از نفع شخصی انجام شده باشد، بلکه دلیل اینکه ممکن است تکلیف از روی انگیزه
عین حال از  دوستانه، که درهای نوعهمچنین به دلیل اینکه ممکن است تکلیف از روی انگیزه

 .(383 ص اینتایر، مک) اند، انجام گرفته باشدناشی شدهتمایل 
 :نیمتمایالت خود را انتخاب کتوانیم نمیاز دیدگاه کانت ما 

بنابراین چگونه تکلیف، خود را بر من  ؛آنچه مقدور ماست انتخاب میان تمایل و تکلیف خود است
موجودات عاقل الزام  ۀی بر همکل   طورعنوان اطاعت از قانونی که بهکند؟ تکلیف، خود را بهعرضه می

  .(385 ص اینتایر، مک) کندشده است، بر من عرضه می
ا انگیز ؛صورت رفتار او مطابق با تکلیف است در این کانت این دو  او ادای تکلیف نیست. ۀام 

 کند. شدن تکلیف از هم تفکیک میمفهوم را برای روشن
 

 گرایی فضیلت .5
مند را ترتیب، او انسان فضیلت کند. بدیننیک و خیر مطلق یاد می ۀکانت از فضیلت با عنوان اراد

 گوید: نیک باشد، و در مورد آن می ۀداند که دارای ارادانسانی می
قید و شرط خوب دانسته  توان در اندیشه درآورد که بیی بیرون از جهان نمیچیز در جهان و حت    هیچ
 (. 12ص  ،1 کانت« )[ خوبۀمگر خواست ]یا اراد ؛شود

سجایای اخالقی نظیر شجاعت ذهنی و  هایهای خارجی را مانند ثروت، استعداد دارایی کانت
ها برای غایات شر وجود دارد. در آن ۀزیرا امکان استفاد ؛داندنفسه نمی... را خیر مطلق و فی و

بدون قید و خیر مطلق و لذا و  ؛نیک ممکن نیست در هیچ وضعی بد یا شر باشد ۀحالی که اراد
کند که همواره در راستای وظیفه قدسی اشاره می ۀنیک، به اراد ۀشرط است. کانت عالوه بر اراد

زیرا تمایل  ؛نیک که همواره به اصول عقالنی نیاز دارد ۀدارای اراد برخالف شخص   ،کندعمل می
به  ،ها از اصولهاست و از آنجا که شخص اخالقی برای استنتاج کاروی در راستای سرپیچی از آن
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ترتیب، قلمرو عقل عملی، بدین . (Kant 1, p: 29)نیاز دارد، اراده چیزی جز عقل عملی نیست عقل 
 قلمرو اعمال اراده است.

 

 های آنامر مطلق و صورت. 6
بایـد بـر اسـاس آن  یافعـال اختیـار ۀی اخالقی وجود دارد که همـکل   ۀطبق نظر کانت، یک قاعد

این اصل کند. ص میوظایف اخالقی ما را مشخ   ۀاین قاعده هم ،به عبارت دیگر ؛انجـام شوند
 «عین حال اراده کنی قانونی عام شود ای عمل کن که درتنها طبق قاعده»: اخالقی از این قرار است

مطابق نظر کانت،  نام نهاده است.« امر مطلق»کانت این اصل اخالقی را  .(63 ص اونی،به نقل از )
چنین »گیرد. ت میئشده نش نمتعی   ۀامر مطلق یگانه اصل اخالقی و اساس اخالق است که از اراد

 دوت امانوئل کان .(67 ص راس،) «پذیر نیستهنجاری یکتاست و وجود بیش از یکی از آن امکان
کید می ؛کند بندی از امر مطلق ارائه می صورت ا تأ اصل معطوف به حقیقتی  دوهر کند که ام 

 .اندیگانه
 

 2پذیری( اصل کلّیت) خودآیینی یا قانون عامصورت اّول: . 6-1
صورت قانون عام رفتارم به ۀای عمل کنم که همچنین نتوانم اراده کنم که ضابطمن هرگز نباید به شیوه

 .(62 ص سالیوان،) درآید
 زماناین است که در  ،دهداخالقی ارائه می ۀمعیاری که کانت برای تعیین و تشخیص وظیف

به « پسندی که این آیین رفتاری، رواج یابد و فراگیر شود؟آیا می»انجام هر عملی از خود بپرسیم 
اخالقی و عمل  ۀتوان به شناخت وظیف می ،ل در پاسخ به این پرسشاعتقاد کانت با اندکی تأم  

 گذارد.امر مطلق می ،ندکن میظایف را معی  درست دست یافت. کانت نام این قاعده را که و
 زو طهماسببرای آوردن کیقباد. پس از مرگ  به کوه اساطیری البرز رستمرفتن  است همچنین

کیقباد است. رستم به  اوو  ؛تخت ایران تهی مانده است، باید از خاندان شاهی کسی را جست
آیینی رفتار کرد که اعتقاد  رستم بر ،بنابراین ؛شودقباد روانه مییجوی کو دستور پدر، تنها به جست

 عام شود. ۀداشت این رفتار او، یک قاعد
 

 3)اصل غایت بودن( صورت دّوم: احترام به کرامت اشخاص. 6-2
عنوان یک ت را چه در شخص خودت و چه در شخص دیگری همیشه بهکن که انسانی  چنان رفتار 

  .(74 ص ،2 )کانت 4وسیله یکغایت بدانی و نه 
س از چنگ شاه هاماوران، احترام به کرامت پادشاه وکاورفتن رستم به هاماوران و رهانیدن 

های مصر و بربرستان کمک کردن کاووس از دو پادشاه سرزمیناست. پادشاه هاماوران برای دربند 
برابر سپاه دشمن ها در  د و با آنکه شمار آنشورو می ه. سپاه رستم با سپاه سه کشور روبخواسته است

خواهد. پادشاه بربرستان زنهار میاندک است، ولی در فرجام پیروزی با سپاه ایران است. بسیار
ورند. این نخستین بار و آخرین بار نیست که رستم برای گاه کاووس را تندرست به نزد رستم می آ آن
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که شاه ایران آهنگ  امیهنگ؛ اندازد رهایی و آزادی کاووس جان خویش و سپاهیان را به خطر می
 ۀآید، این رستم است که وظیفدر سرزمین آمل فرود می ،و بر اثر ناکامی ها را داردپرواز به آسمان

کرامت  ،ترتیب به همراه چند پهلوان دیگر به آمل برود و پادشاه را بازیابد. تا بدین تاداند خود می
جنون، چند بار خود را تا آستان مرگ سری و  پادشاهی که بر اثر خیره ؛پادشاه را حفظ کند

 کشاند.می
گرایی به اصول اخالقی مانند آزادی، عدالت، احترام به حقوق اشخاص، وفاداری به وظیفه

هها یک شخص هستند که آن عنوان اینبه حقیقت در رابطه با دیگران، صرفاً   ،بنابراین ؛کندمی توج 
یعنی چون این عمل، نوعی احترام به اشخاص دیگر است  ؛محور است شخص ،گرایاندلیل وظیفه

در ادامه به وفاداری و ادای احترام رستم به کرامت شاهان مثال، رای ب .(32 صهمان، )الزامی است 
  شود:اشاره می

های گوناگون نموده رستم همواره به پادشاه وقت وفادارند. این وفاداری در آزمون ۀخانواد
کنند تکلیف گیرد، بزرگان کشور از سام تقاضا میپیش می نوذر راه بیداد درکه شود. هنگامیمی

ا او چون از خاندان سلطنتی نیست، این پیشنهاد را رد می کند و چنین پاسخ قبول پادشاهی کند، ام 
 دهد:می
 گفـــــت ســـــام ســـــوار               ینچنـــــ یشـــــانبد

o 

ــــه ا  ــــنک ــــ ی ــــار؟ یک ــــا کردگ ــــندد ز م  پس
o 

ـــــوذر                یـــــــاناز نـــــژاد ک یکـــــه چـــــون ن
o 

 یـــــانبــــر، کمـــــر بــــر م یــــیبــــه تخــــت ک   
o 

ـــــ ــــه شاهـ ــــاج با یب ــــرا ت ــــدم ــــود                ی  بس
o 

ــــت و اا محال  ــــنس ــــس ن ی ــــاردک ــــنود  ی  ش
 (160، ص1)فردوسی، ج                                          

پس از مرگ گرشاسب، تخت ایران از که هنگامی ؛پس از سام پاسدار خاندان کیان است زال نیز
ماند، زال رستم را برای یافتن کیقباد، که از تبار کیان است، به البرزکوه رهسپار پادشاه تهی می

شاه در هاماوران و مازندران گرفتار  که کاووس نشاند. باز زمانیاو را بر تخت می ،کند. چون آمدمی
 نجات او بشتابد.دهد که برای شود، زال به رستم فرمان میمی

رسیدن  سلطنت گذراند، امکان بهبحرانی را می یدورانشهر  میان سلطنت نوذر و کیقباد که ایران
 دست کمکنند. رستم که تبار شاهی ندارند، ابا می جهت آن، ولی آنان بهوجود داردخاندان رستم 

ت و عمر خود را برای شاهان ایران اس ۀتا پایان پادشاهی کیخسرو فرمانبر و خدمتگزار کمربست
نشستن  تخت گیری کیخسرو و براندازد. تنها پس از کنارهنجات و حفظ ایران بارها به خطر می
 ،گیرد و در پی آنخاندان زال نسبت به دربار سستی می ۀلهراسب است که اطاعت و احترام ویژ

خاندان وی چنان رفتار رود. رستم و نمیجوید و دیگر به دربار رستم نیز در سیستان کناره می
دانند و نه صرفًا عنوان یک غایت میهمیشه به ،شاهان یات را در شخص خود کنند که انسانی  می

 وسیله.
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  و منشأ آنق شده برای انسان در باب اخال صانواع تکالیف مهم مشّخ . 7
کند که کاربرد پیروی از امر اخالق چند نمونه از وظایفی را مطرح می ۀکانت در بنیاد مابعدالطبیع

یا به دیگران وظایف در برابر دهند و این وظایف را به وظایف در برابر خود و  مطلق را نشان می
را تکلیفی  (Perfect) کانت تکلیف کاملکند. تکلیف کامل و تکلیف ناقص تقسیم می ،عبارتی دیگر

ت از تمایالت داند که می تکلیف ناقص  ،پذیرد و در برابرونه استثنایی نمیگهیچدر تبعی 
(Imperfect) را تکلیفی میت از تمایالت استثناپذیر است از نظر کانت، منشأ  .داند که در تبعی 

تواند بر تجربه استوار بنابراین، از نظر او تکلیف نمی ؛تکلیف اخالقی صرفًا عقل است، نه تجربه
 ۀآن قاعد در که کرد پیدا را مورد یک یحت   تجربه، راه از کامل، تقطعی   با که نیست ممکن زیرا ؛باشد
 .(36ص  ،1کانت )تنها بر بنیاد اخالقی و مفهوم وظیفه استوار باشد  ،چند درست و بر حقهر ،کاری

 

 تکالیف انسان نسبت به خود. 7-1
از: تالش برای انتقال از وضع طبیعی به اند  انسان نسبت به ذات خود عبارت الیفترین تکمهم

رات خود، کوشش های مربوط به زندگی و مقد  تتمام مسئولی   پذیرشوضع مدنی، کوشش برای 
تبرای دفع شر از وجود خویش و پیوستن به خیر، کوشش برای ساختن  )از لحاظ قابل قبول  شخصی 

پرورش قوا و استعدادهای برای خویش، کوشش برای شناخت ذات خویش و کوشش برای اخالقی( 
انسان باید به خودآزمایی و خودپژوهی بپردازد تا الیف، فطری و طبیعی خویش. به موجب این تک

 برخوردار است یا خیر. یخلوص اخالقمعلوم شود که آیا خصلت او از 
 ،کندکه نسبت به ذات خود احساس مییکی از تکالیف که کودکی بیش نیست، رستم هنگامی

ت اجتماعی فرهیخته و کاملی قرار دهد. اگر جامعه از ه باید بکوشد خود را در وضعی  ک این است
را شرط کمال انسان ف است از آن بیرون رود و او مکل   ،لحاظ اصول مدنی و اخالقی نابسامان باشد

پیل بزرگ زال که از ) او کشتن پیل سپید عهده گیرد. رت زندگی خود را تمامًا بکه مسئولی   دانددر این می
بیم و کس را یارای برابری با او نیست  هیچچون ؛ دانداخالقی خود می ۀرا نخستین وظیف (هشدبند رها 

تواند چنان عمل کند که باید هرچه بیشتر و تا میبه اعتقاد رستم،  .آن است که کسانی را هالک کند
میدوار باشد که حکمت بالغه، سعی و تواند ا اوست و تنها به این شرط می گویا همه چیز بر دوش

 )ذات خداوند(ت است که حکمت بالغه این بدان عل  او را به کمال خواهد رساند.  ۀجهت خیرخواهان
د چنان باش رستمدهد. از این جهت وقتی رفتار  واقع در درون اوست و باطن خود را تشکیل می در

بنابراین،  ؛را به نتیجه خواهد رساند سعی اوحکمت بالغه  ،ستکه گویا همه چیز بر دوش خود او
 کند.کوبد و او را در دم هالک میدارد و بر سر پیل بزرگ میگرز نیای خود، سام را برمی

لین اصلی که کانت در دارای آزادی و اراده و اختیار است. او  رفتن به هفت خان، در باب رستم 
آن ر اعمال تو حاکم باشد. این است که چنان رفتار کن که همیشه قانون ب ،کنداینجا مطرح می

عبارت است از: اعمال آزادانه  ،ص کنداساس آن مشخ   باید رفتار خود را بر رستمبنیادی که  ۀقاعد
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و ربط  ها را تحت ضبطبلکه باید آن ،او نباید تابع تمایالت خود باشدپس  ؛تبا غایات ذاتی انسانی  
کند و به شود، زال رستم را مأمور نجات شاه می س در مازندران گرفتار میوکه کاوهنگامیدرآورد. 

راهی کوتاه و  ،خطر و دیگریکی راهی دراز و بی ؛برای رسیدن بدانجا دو راه است :گویداو می
رفتن  گیرد. زال رستم را دل داد و بهم را در پیش میپرخطر. رستم آزادانه و از روی اختیار، راه دو  

غایت  ،کاری مردانگی زیرا نجات کشور و خویش ؛ی به مرگ فرزند رضا دادبرانگیخت. خود نیز حت  
 تابع هراس و تمایالت خود باشد. ت است و رستم نبایدذاتی انسانی  

های اخالقی حماسه دارند و پهلوان در راهی  ها هدفی هماهنگ با آیین ایزدی و ارزشانوخ هفت
 .(34 ص )مسکوب، وشد تا سزاوار نام بلند باشد که آرمان زندگی و مرگ استکجان میسزاوار به

نسبت به خویشتن، اصل احترام به خود است. در این  رستممهم دیگر در بیان تکلیف  ۀمسئل
 :گویدباب کانت می

بلکه از احترم به خود است؛ یعنی  ،حم به خود نیستاصل تکالیف انسان نسبت به خویشتن از باب تر  
  .(205 ص ،2 )کانت اعمال ما باید با شرافت انسانی منطبق باشد

ل باشد. کند که پژوهش در احوال خویشتن باید امری دائمی و متص  کانت اضافه می
ما باید مراقبت دائمی  .ی است که استمرار آن بسیار دشوار استواقع عمل خاص   خودپژوهی در

د که پیوسته ناظر ای باش نسبت به اعمال خود داشته باشیم. اعمال ما همیشه باید تحت مراقبت ویژه
اسفندیار با دین جدیدی آمده است و . (209 ، ص)همانت اعمال ما باشد بر خلوص عقاید و دق  

ا نه دینی که انسان را  ؛ستعالوه بر قدرت، شوکت و اصل و نسب، دین را برای یاری خود آورده ا ام 
د. کنبلکه دینی که تنها باید او را برای رسیدن به هدفش یاری  ،کند به نرمی و کردار نیک دعوت می

م اخالق است داشتن تجربه و جوانمردی، مجس   ۀواسطدر طرف دیگر میدان، رستم قرار دارد که به
اخالقی که از یک آیین سالم و خالصانه  ؛و بارها برای جلوگیری از ستم و تجاوز جنگیده است

بازی و جنگ بردارد.  کند که دست از لجبرای همین مدام از اسفندیار خواهش می .گیردت میئنش
زیرا بارها برای آزادی ایران و نجات ایرانیان و مظلومان با افتخار جنگیده و  ؛هراسدرستم از رزم نمی

گوید: من برای همین می ؛کندبزرگان و شاهان اطاعات می ند آیین است. ازیبپیروز شده است. او پا
 : شاه آمده، خدمت خواهم کرد گشتاسبخودم نزد 

 بـــــه راه         یـــــمبـــــا تـــــو آ یبرابــــر همـــــ
o 

ـــ  ـــان ده ـــه فرم ـــنم هرچ ـــ یک ـــاه یشپ  ش
o                             (178 ، ص3 )فردوسی، ج 

تبسته ببرد.  را دستکند که باید رستم ا اسفندیار پافشاری میام   رستم در این داستان  شخصی 
ت ی و جاافتاده است. مظهری از عدالتشخصی  ت اجتماعی جویی، اعتدال و برقراری امنی  ی سنت 

کند و برای خود ارزش و احترام قائل است. ت پیروی میاست. او انسانی است که از منطق و واقعی  
ماند و سرانجام تعاون میان اسفندیار و گشتاسب ناکام میو با تمام کوشش خود از برقراری تعادل و 

 شود. اسفندیار نابود می
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دینی که اخالق نیکو را  ؛او دین دارد .نگردفردوسی خردگراست و به همه چیز با دید خرد می
داند که دین منطق دارد و از نظر دهد، نه دینی که در خدمت امیال شخصی باشد. او میترویج می

نه این  ،کند. اعمال انسانی باید در خدمت دین باشدنسان، افکار و اعمال دینی را تأیید میاو خرد ا
 طلبی افراد باشد.های شخصی و جاهکه دین در خدمت سوءاستفاده

دباب تکالیف انسان نسبت به خویشتن موارد  کانت در ، به ادامهکه در  است ی ذکر کردهمتعد 
 شود: مورد آن، اشاره میترین  مهم

 

 کردن خودکشی محکوم ۀن نسبت به بدن خود و مسئلاتکلیف انس
، )بقره در دستورات اسالم آیات و روایات فراوانی برای حرمت اضرار به نفس و خودکشی داریم

ت خودکشی خوبی برای حرمت اضرار به نفس و محکومی   ۀتواند فلسف. مباحث کانت می(195
ع و منفور گوید که خودکشی به این دلیل ممنودر این باب میاستفاده قرار گیرد. وی  باشد و مورد

ینیست که حیات باید یک خیر عالی  که هرکس خودکشی  استشود؛ چه در این حال، ممکن  تلق 
یبه خیر عالی  یافتندست ۀرا وسیل بود که بصیرت، خودکشی بهترین وسیله می ۀکند. طبق قاعد تلق 

اخالق، در هیچ شرایطی  ۀا طبق قاعداز سر راه بردارد؛ ام   آن، خود را ۀواسطتوانست، بهانسان می
تر از حیوانات سان را نازلنت است و امعنای اهدام انسانی   کار مجاز نیست؛ زیرا این عمل به این

 :مانند اقدام به خودکشی رستم پس از مرگ سهراب ؛دهدقرار می
 

ــت              یکــی ــه دس ــت رســتم ب  دشــنه بگرف
o  ـــو ـــر خ ـــرد س ـــن بب ـــه از ت ـــت یشک  پس

o 

     یختنـــــداندرآو یبزرگـــــان بـــــدو
o 

 یختنـــــدخـــــون فرور یز مژگـــــان همـــــ 
                           o(297 ، ص1 )فردوسی، ج 

ا کسی که خودکشی ایم؛ ام  ی به جهان آمدهکانت ما تحت شرایط و اهداف خاص  به نظر 
از  ،ت خود را رها کردهمانند کسی است که مسئولی   ؛ وکندبرخالف غایت خود عمل می ،کندمی

 ،عنوان کسی که علیه خدا طغیان کرده استرود؛ پس او را باید بهاین جهان به جهانی دیگر می
ی  .(67 ص ،2کانت ) ردک تلق 
 

 تکلیف انسان نسبت به دیگران. 7-2
 گوید: ارتباط عدالت و تکلیف می بارۀکانت در

نهادن به حقوق دیگران. این تکلیف  نسبت به دیگران عبارت است از حرمتترین تکلیف ما عالی
س آن را پاس داریم. حقوق مردم معنی یک امر مقد   ماست که حقوق دیگران را مراعات کنیم و به

 )کانت ض قرار دادتعر   توان در مورد آن چون و چرا کرد و یا آن را موردوجه نمی هیچ چیزی است که به
 .(118، ص 3

ت داوری دارد. رستم که آثار نجابت و خرد را تهمینه نیز قابلی   ۀه با خواستهرفتار رستم در مواج
منشانه بود؛ چرا گزیند. رفتار رستم بزرگکند، او را به همسری برمیمشاهده می یرو پری ۀدر تهمین

، به دیگران نیکی پذیردرویی میمنش آن است که تقاضای دیگران را با گشادههای بزرگ که از ویژگی
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رفتارش با بزرگان، توأم با احترام است و اهل اقدامات بزرگ و چشمگیر ورزد، و مهر می کندمی
ی، رفتن به عنوان یکی از وظیفهرستم به ت.اس نیک و  ۀرا اراد« سپیدکوه»گرایان سرسخت و سنت 

 معتقد است هر فردی باید برداند و انجام این تکلیف اخالقی را از مفاهیم کلیدی در اخالق می
اند، زیرا کارهایی که مخالف وظیفه ؛اخالقی خود رفتار کند ۀادای وظیف ۀطبق وظیفه و به انگیز

 اند.لحاظ اخالقی نادرست و بی ارزش گرچه سودمند باشند، ولی به
عظیمی است که مردمانش یاغی هستند و تا آن روز کسی به گشایش قلعه  ۀبر این کوه، قلع

خواهی پدر  خونبه در پای آن کوه کشته شده و سام که  ،رستم، نریمان یق نیافته است. جد  توف
، ناکام بازگشته است. با راهنمایی بود آن را در محاصره گرفتهکه  هابدانجا لشکر کشیده، پس از سال

نیرنگ در شوند. این دژ می ۀت یک کاروان که بار نمک دارند، روانیئزال، رستم و همراهانش در ه
که سالح زیر  دهند. شبانگاه رستم و یارانشافتد و کاروانیان را به درون راه میدژنشینان کارگر می

ف  ۀگذرانند و خزانند و مردان قلعه را از دم تیغ میبرجامه پنهان دارند، حمله می دژ را به تصر 
 .آورندمیدر

 

 از افراد  یبه طبقات خاّص  تکالیفی نسبت. 7-3
 که بر اساس پردازد میاجتماع  طبقات خاص   مرتبط باایمانوئل کانت در این قسمت به تکالیف 

. کانت اصل حق را شرط (114 ص )مجتهدی، شوندتفکیک می ت از همدیگر، جنس و موقعی  سن
پندارد. وی و برای مردم یکسان میانروا مداند و این اصل را برای فرالزم برای زندگانی اجتماعی می

ناشدنی دارند؛ گو آنکه ممکن  معتقد است که مردم نیز همانند فرمانروا و در برابر او حقوق نقض
ا نمیاستوارکردن آن است قدرت   و بر این است  داندها را نداشته باشد. کانت فرمانروا را از اشتباه مبر 

وردار از الهام خدایی که برتر از انسان و برخ ،ندمااز اشتباه و نادانی مصون می در صورتی او که
هباشد باور  د، بلکهشمرمردم می تنها نگهبان حق   آزادی قلم را نه ،رو این ناممکن است؛ از این ، و البت 

را به اصالح این  اوکند و ها را برای فرمانروا فراهم میامکان شناخت بدی ۀزمین دارد این آزادی
  دارد.ها وامیبدی

 

 . تکلیف نسبت به شاه7-3-1
های کارسازورود و شمار می به شاهنامههای مایهترین بن، از بنیادی«های نمادینچهره» ۀمایبن

ها را های نهفته در دل روایت ها هدفآن ارها استوار است و کردی ما بر آنمل   ۀای حماسریشه
استوار و  ۀد که دو پایهای نمادین، شاهان و پهلوانان هستنچهرهاین  ۀسازد. در زمر آشکار می
 :آیندشمار می  ملی ما به ۀروند حماس راستومند د

ا اینکه در نخستین ادوار،  ؛ل یکدیگرندشاه و پهلوان، دو عنصر مهم از نظامی واحد و وابسته و مکم   ام 
بسیار سنجیده است؛ زیرا، در این روزگاران هنوز  ،یابدق میشاهی و پهلوانی در وجود یک تن تحق  

 ۀکه نبیرهنگامی ،بار در زمان پیری فریدونسخنی از تفکیک وظایف این دو در میان نیست. نخستین
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پهلوانان  ،داری استمملکت ۀصورت جوانی برومند در کنار فریدون و سهیم در وظیفاو، منوچهر، به
ین پس، ا شود. ازلشکرکشی و تدارک امور سپاه به آنان واگذار می آیند و کار سپهداری وبه میدان می

های  هر زمانی و به هر دلیلی که پهلوان در عرصه نباشد و یا پهلوان راستین یافت نشود، این امر از نشانه
ل در کنار فریدون و منوچهر، عبارت ؛شودآشکار خواری و خذالن دانسته می ا پهلوانان عصر او  ند ا و ام 

 (.187 ص حمیدیان،) [...] از: گرشاسب، سام، قارن و قباد و کاوه، شیروی، شاپور و
ی هم  ها از شاهان اساطیری که دراز این پس مرکز ثقل قهرمانی حقیقت پهلوانان دینی و مل 

 ۀشود. شاه در مرکز، به ادارشخص تفکیک میپهلوان به دو -بودند، به پهلوانان منتقل و شاه
پهلوان نیز در  5.کندها شرکت میندرت، در لشکرکشی پردازد و بهها میمملکت و صدور فرمان

اخالقی  ۀت از دستور شاهان را غایت وظیفرستم عمل به فرمان و اطاع 6ماند.نقش خود باقی می
ه دادخواهی در پاسخ بشاه ؛ شودمیدیو  او به دستور کیخسرو، مأمور جنگ با اکوان داند.می

زیرا پهلوانی غیر از رستم یارای  ؛خواهدروانه شده است، از رستم یاری می شچوپانی که به درگاه
 د:پذیررا می کیخسرومقابله با چنین دیوی مهیب را ندارد. رستم بی چون و چرا فرمان 

 

 گفـــت رســـتم کـــه بـــا بخـــت  تـــو ینچنـــ
o  نترســــــد پرســــــتند تخــــــت تـــــــو 

o 
 و ز نــــــر اژدهــــــا یرو ز شــــــ یــــــوز د

o 
 رهــــــا یابــــــدن یــــــزمت یر  شمشــــــز  

 (632، ص 2 )فردوسی، ج                             
از احوال  7نمای خودگیتیکیخسرو با نگاه در جام  ،همچنین در نجات بیژن از چاه افراسیاب

گاهیبیژن که در چاهی آویزان و سرنگون بود،  را به دست رستم دانست.  اویافت و تنها راه نجات  آ
ساالر، با کاروانی برد و در هیئت کارواندر اینجا نیز رستم مانند گشایش دژ سپید نیرنگ به کار می

گیر  را که غافل اوبرد و گنج و لوازم دربار به کاخ افراسیاب حمله می ،نهداز متاع به توران روی می
 کند.، میان سپاهیان تقسیم میشده و گریخته است

یهای ایرانی کهن  ییبالمنازع در سرزمین آریا یشاه که ارزش فرمانبرداری ازرستم در   تلق 
 شده، تسلیم محض بوده است.  می

رنگی که رستم ل است. ناراستی و نیای قابل تأم   شدن سهراب به دست رستم، نکته کشته ۀنحو
پوشی نیست و است که از منظر اخالقی قابل چشم ایکار گرفته است، نکتهدر جنگ با سهراب به

رود. بسیاری از پژوهندگان این حوزه نیز رفتار کاری به شمار می رفتاری خارج از فضیلت راست
ریب و افسون اند. فرا خارج از اصول اخالقی برشمرده رستم را در این زمینه ناپسند خوانده و آن

 مستقیم با مرگ سهراب داشته است:  ای است که ارتباطیرستم به سهراب، نکته
ل به فریب توانسته است واقع مغلوب است؛ وی تنها با توس   ا دررستم پیروزمند، ام   ،در این داستان

 .(196ص )هانزن، ق احراز کندتفو  
 ا رستم سرام   ؛کنداین در حالی است که سهراب، پیش از مبارزه، رستم را به صلح دعوت می

 گوید: زند و می باز می
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 یبام در فـــــراز و نشـــــگشـــــته یبســـــ
o 

ــــ  ــــد و فر یمن ــــتان و بن ــــرد دس ــــبم   ی
o                              ،(1 ، ج1386)فردوسی 

فیرگونه فریب و نیرنگی رستم، خود را به دور از ه هماوردی که به او  که تر آنو مهم کندمی معر 
زعم بسیاری از  کند. این عمل رستم بهم میکاری مته   به دروغ و فریب ،پیشنهاد صلح داده است

مردی است و رستم در سوی  دیگر فضیلت عدالت، نپژوهشگران تهی از فضیلت عدالت و جوا
 یعنی رذیلت ظلم قرار گرفته است.

 ۀدر این روایت، دفاع از میهن انگیزاین مقاله،  گانزعم نگارند ت امر این است که بهحقیق
فتاری که رستم در رویارویی با سهراب در پیش گرفت، توأم با راست. اصلی نبرد و تکلیف رستم 

او قانونی را که خود در مبارزه مطرح ساخت، پاس داشت و از منظر اخالقی و با  زیرا نابرابری نبود؛
ه وی در جنگ قابل دفاع است،  ۀگرایی کانت، شیودر مکتب وظیفه نظر به معیارهای مورد توج 

احساسات و نتایج اعمال  ،از نظر کانت مالک درستی اعمالد. شمار آی  هرچند رفتاری نکوهیده به
فضیلت در  ضامن درستی اعمال نیست. ،ندانسان و خداو فرد، اعم ازت و همچنین حجی   نیست

ا صرف  ؛عبارت بود از ادای وظیفه یا فعل مطابق با وظیفه ،نظر او معنای دیگری داشت و آن ام 
در  فاعل نیز باید ادای وظیفه باشد. تبلکه نی   ،کافی نیستفضیلت ق مطابقت با وظیفه برای تحق  

ت افعال اخالقیوظیفه ناشی از یک الزام  ،گرایی، مالک سنجش افعال اخالقی، وظیفه است. حقانی 
نتیجه، درستی و نادرستی افعال، برآمده از ذات خود  است؛ الزامی که در خود عمل نهفته است؛ در

این به این ست و نه به موجب ایجاد نتایج خوب. یعنی فعل  خوب ذاتًا مستحق  تحسین ا ؛فعل است
باید دست کنشگر را برای هر نوع ستم و جنایتی  عمالً  ،معنی نیست که در باب وظیفه و مالک آن

 یاداند. ها میکند و فرمان شاه را باالترین فرمانت. رستم همواره به وظیفۀ خود عمل میباز گذاش
گیری  خواهی بزرگی در میان باشد، جوانمردی رستم مانع از سنگدلی و سختکه پای کینهنگامی

ه که اسیر سرخ ؛شودپسر افراسیاب نموده می ،سنگدلی در قتل سرخه ۀپهلوان نیست. یک نمون
ی پهلوان گناه و دوست سیاوش میکند و خود را بیع می، اظهار البه و تضر  است شده خواند، حت 

ا رستم نرم نمی؛ دانسوزپذیری چون طوس دل بر او میعطافان  :دهدشود و به کشتن او فرمان میام 
ـــــر ببر   ـــــه خنج ـــــرش را ب  زار یـــــدس

o  ــــان ــــ یزم ــــار یدخروش ــــت ک  و برگش
o 

ــــدهبر ــــرد ی ــــر دار ک ــــنش ب ــــرش، ت  س
o  ـــا ـــرد یشدو پ ـــار ک ـــر نگونس ـــر، س  ز ب

o 
ـــ ـــته از ک ـــر آن کش ـــاک ینب ـــاند خ  برافش

o 
 بکردنـــد چـــاکتـــنش را بـــه خنجـــر  

 (410، 2 )فردوسی، ج                                       
ل کین  دهد خاک توران را ویران کنند. دستور می است که خواهی سیاوشدر همین جنگ او 

فارغ از اینکه این رفتار چه نتایجی را به دنبال  ؛داندارزش را الزامی می گرایی، احترام به خود  وظیفه
  .(94 ص ،1کانت ) داشته باشد

انجام فعل با قصد انجام وظیفه است.  ۀارزش اخالقی یک عمل، وابسته به انگیزاز نظر کانت 
 .(kant 2, p 77) دگیرخاطر نفس وظیفه انجام شناسی یا بهت وظیفهفعل اخالقی باید به نی  



کید بر مکتب وظیفه /212   گرایی کانتتحلیل شخصّیت رستم با تأ

 شاه نسبت به پهلوان. تکلیف 7-3-2
تتصویری که فردوسی از  یافته و  فردی تعالی ،گذارد  پهلوان، برای ما به نمایش می رستم   شخصی 

ل شده است تمام وظایفی که شاهنامهدر  .کامل است کامل و بی نقص به انجام  ،بر دوش او محو 
ش خواهی جد   سپند به خونکشتن پیل سپید زال، رفتن به کوه د: شو رساند و سربلند و پیروز میمی

، نبرد با افراسیاب، کشتن برای رهایی کاووس انخ هفتعبور از ، کوه نریمان، آوردن کیقباد از البرز
 نویسد:   رستم چنین می ۀاسالمی ندوشن دربار.  دیو و ... اکوان

ا از ضعف  او در حالی دارد. در طی  های انسانی نیست، تمام صفات یک مرد آرمانی را در خود  که مبر 
گیرد. هم بر نیروی بدنی خود تکیه دارد و هم بر نیروی    عمری دراز از تمام مواهب زندگی بهره می

و تا آنجا که یک بشر خاکی بتواند بر طبیعت  ،کند و هم کامیاب   معنوی خود. هم سربلند زندگی می
ط دارد ط شود، او تسل  ار مسل  وشت او جدا از سرنوشت عین حال، چون انسان است، سرن در .قه 

 (.258ها نیست )ص  ها، یعنی عاری از بعضی ناکامی انسان
چون افراسیاب  ،س به کشور هاماوران لشکر کشیده و اسیر شده است. از سوی دیگروکاو

لک با خطر بزرگی روبکربه ایران حمله  ،تخت ایران را از پادشاه تهی دیده روست و  هده است. م 
رهاند و به س را از زندن هاماوران میوپس از آنکه رستم، کاوبرند.  رستم پناه می دیگر به ایرانیان بار

همتا را به او ، یعنی پهلوان بی«جهان پهلوانی»گرداند، شاه، در ازای خدماتش مقام ایران بازمی
 دهد:می

 بــــه رســــتم ســــپرد یجهــــان پهلــــوان
o 

ــــــ  ــــــار به ــــــه روزگ ــــــمرد یهم  زو ش
                   o           (248ص  ،1 )فردوسی، ج 

ات یا روح  خود کانت باشد. خواست وی این است که فرد تواند فراتر از نی  چیز نمی  هیچ
اخالقی را همچون منظر و معیاری برتر از هر نظام اجتماعی بالفعل و خارج از آن نشان دهد. او از 

 .(396 ص اینتایر،)مک دهدنوکرصفتی بیزار است و به استقالل نفس ارزش می
، است( برای جنگ با سهراب چند روزی درنگ کردهرستم چون ) گیردخشم می رستموس بر وکه کاهنگامی

 گوید: می شاهدر جواب  او
 

 مـــرا خواســـتند           یبـــه شاهـــــ یـــراندل
o  یــــــاراستندهمــــــان گـــــاه و اختـــــر ب 

o 
 نکــــردم نگــــاه         یتخــــت شــــاه یســــو

o   ــــــم ـــــه داشت ــــــم و آنگ ـــــینرسـ  و راه ی
o 

 تــــاج و تخــــت            یرفتمیاگــــر مــــن پــــذ
o 

ــــود  ــــو را ا ینب ــــنت ــــ ی ــــت یبزرگ  و بخ
o                             (275 ، ص1 )فردوسی، ج 

 رستم آورد،شمار می  به بندکشیدن رستم به که اسفندیار تنها راه گذشتن از جنگ راو یا هنگامی
 گوید:جای آورده است، میای که در حق  شاهان بهخدمات ارزندهها و ضمن یادآوری پهلوانی

 

ـــــاز ــــــنبد یچــــــه ن ــــــاسب ی ــــــاج گشتـ            یت
o  یلهـراســبــــــــ ییـــــــــنتــــــــازه آ یــــــــنبد 

o 
ــــه گو ــــدک ــــد            ی ـــــم ببن ـــــت رستـ ــــرو دسـ  ب

o  ــــــد ــــــرخ بلن ــــــت چ ــــــرا دســ ـــــدد م  نبن
o 

            یــــوشن ینمــــرا کــــا یــــدکــــه گــــر چــــرخ گو
o  بگـــــــــرز گـــــــرانش بمالــــــــم دو گـــــــوش 

o 



 213/ 28، شمارۀ پیاپی 1400، پاییز  و زمستان 2، شمارۀ 11ادب فارسی، سال 

ــــــ ـــــن از کودک ــــــن            یم ــــــم که ـــــا شدستـ  ت
o 

 گونــــــه از کــــــس نبــــــردم ســــــخن ینبــــــد 
o                                         (164، ص3)فردوسی، ج 

یعنی  ،زیرا باید دست به بند او داد، و دست به بند دادن ؛درخواست اسفندیار پذیرفتنی نیست
شیده، فرازان جهان را به بند ککه هم گردنخود را پایمال کردن. کسی ۀی گذشتها و افتخارهاآورینام

 )اسالمی سر، مانند یک محکوم، مانند یک اسیر، بگذارد که بازوانش را ببندند اکنون پیرانهچگونه 
،213 ص ندوشن) . 

رستم فطرتی در منتهای نجیبی دارد، از اختالف دینی هیچ صحبتی نیست. او نیز  شاهنامهبر  بنا
 ،رستم ۀوظیفکه رود. معلوم است شمار میمانند پهلوانان دیگر یکی از خداپرستان باایمان به

ا توهین بر شرف و افتخار او سخت گران  بود؛ ،شاه ۀفرستاد ،از اسفندیار اطاعت  ،نتیجه آمد و درام 
 .(161 ص )نولدکه، ها ضروری استش آنکشکم

ــه  ــاووس چ ــاک ک ــت خ ــک مش ــه ی ــم، چ  پیش
o 

ــــاک  ــــرس و ب ــــم او ت ــــرا دارم از خش  چ
                          o(277، ص1 )فردوسی، ج 

س و روحانی بوده و از قدرت ا  ؛های فوق انسانی برخوردار استرستم دارای مقامی مقد  ام 
ای احترام به اصول اخالقی و دینی است؛ فریضه ۀمنزل خود، به، احترام به غرور انسانی یوبرای 

که پادشاه غرور  داند، ولی تا هنگامی توان از آن درگذشت. او خود را فرمانبر پادشاه میاست که نمی
تو  این تکلیف از منظر کانت ناقص خوانده وی را در معرض تهدید قرار نداده است.  شخصی 

ت از ؛شودمی  دارای استثنائاتی شده است.  ،تمایالت زیرا با تبعی 
 

 نتیجه .8
 ۀنظری   کند. ترین نقش را ایفا میاساسی ،در مکتب اخالقی ایمانوئل کانت، عنصر تکلیف یا وظیفه

گرایان تأثیر بسیاری ات نتیجهمقابل نظری   گرای اخالقی، دروظیفه ۀعنوان یک نظری  اخالقی کانت به
هاخالق گذاشته و  ۀفلسف ۀدر حوز  ، برهاین نظری  . استفیلسوفان زیادی را به خود جلب کرده  توج 

ی متک   ها آننفسه درست یا نادرست هستند و درستی و نادرستی فی ،که اعمال استاین نکته استوار 
اخالقی کانت،  ۀنظری   ویژهو به گراییوظیفهاصلی مکتب  ویژگی. نیستشان بر خوبی و بدی نتایج

ه هرگز کاری ت، غایت عمل هاست. از نظر کاننظر از نتایج آنبه وظایف و ذات اعمال، صرف توج 
 سازد.تی حقیقی در آن عمل است که آن را درست یا نادرست میکند، بلکه وضعی  را توجیه نمی

تبا تحلیل و واکاوی  گاننگارند انواع تکالیف که  ند، به این نتیجه رسیدشاهنامهرستم در  شخصی 
تبا  ،گرای کانت در مکتب وظیفه شده در باب اخالق صمشخ   مهم او همخوانی و ارتباط  شخصی 

 :ند ازا دارد. تکالیف مهم عبارت
ند از: تالش برای انتقال از وضع ا عبارت آنها ترینمهمکه  نسبت به خود رستمتکالیف  .1

رات خود، و مقد   های مربوط به زندگیتتمام مسئولی   پذیرشطبیعی به وضع مدنی، کوشش برای 
تدفع شر از وجود خویش و پیوستن به خیر، کوشش برای ساختن کوشش برای  قابل قبول  شخصی 



کید بر مکتب وظیفه /214   گرایی کانتتحلیل شخصّیت رستم با تأ

برای خویش، کوشش برای شناخت ذات خویش و کوشش برای پرورش قوا و  )از لحاظ اخالقی(
برای نجات شاه  خان هفترستم با کشتن پیل سپید و رفتن به استعدادهای فطری و طبیعی خویش. 

ات تمام مسئولیت ،دیو و گشودن دژ سپند و ... ایران و کشتن اکوان های مربوط به زندگی و مقدر 
تگونه  ها از وجود خود کوشید و این خود را به دوش گرفت و برای دفع شر آن پذیرفتنی از ی شخصی 

 لحاظ اخالقی برای خویش ساخت.
رستم که هنگامی :تکلیف وی در برابر شاه خاص  طور  و به، نسبت به دیگران رستمتکالیف  .2

کند، او را به همسری مشاهده میوی تهمینه آثار نجابت و خرد را در  ۀه با خواستهدر مواج
 ورزد، رفتارش با بزرگان توأم با احترامبه دیگران نیکی و مهر می یمنشبزرگرستم با  گزیند.برمی

نیک و انجام این  ۀی، رفتن به سپیدکوه را ارادتسرسخت و سن  گرایان عنوان یکی از وظیفهبه او است.
 ،طبق وظیفه داند و معتقد است هر فردی باید برتکلیف اخالقی را از مفاهیم کلیدی در اخالق می

همچنین است انجام تکالیفی که نسبت به شاه بر  اخالقی خود رفتار کند. ۀادای وظیف ۀو به انگیز
کاووس را از بند شاه هاماوران و دیو سپید  ،و او با دلیری و فراست بسیاررستم نهاده شده است  ۀذم  
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 آید، کیخسرو است.گرد میتنها موردی که شاه و پهلوان در وجود یک تن  .5
های باختری شاهنشاهی پارت رستم از نظرگاه تاریخی، یکی از شاهزادگان بزرگ پارتی بوده که بر سرزمین .6

وبیش پایگاهی همانند پادشاهان بزرگ پارت پیدا کرده بوده است. این فرمانروای توانا، بر  کرده و کم فرمانروایی می
و دیگر مهاجمان بدوی و لشکرکشی به گرگان و مازندران و پشتیبانی از خاندان  هااثر ایستادگی در برابر کوشانی

 (.39)سرکاراتی، صگونۀ پهلوان قومی مردم سیستان درآمده است گودرز، به
گاه می کیخسرو با نگاه .7  شد.کردن در این جام از اسرار پنهان عالم آ
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