
 
 
 
 
 
 

  نبرد دين نمايي و اخالق در داستان رستم و اسفنديار
  حسين كيخسروي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  چكيده:
اگر به شاهنامه ،به خصوص به ابيات عبرت آموز آن ،  نظري   بيفكنيم، خواهيم فهميد كه حكيــــــم  

را فقط از روي متن اصلي كه در اختيار داشتــه نسروده،بلكه ماهرانه،عقايد و ابوالقاسم  فردوسي،شاهنامه 
نظرات خود را در البالي داستان ها القا نموده وتأثير شگرفي در اصل آن داشته است.و اگر دقيق تر و 

  موشكافانه تر بينديشيم،مي دانيم كه همه ي اين ها به عقايد و افكار دروني فردوسي بر مي گردد.
ي اسفنديار،بارها براي به دست آوردن تاج وتخت شاهي ،دست به كارهــاي مخاطره آميز زده وتقريبا بر آر

همه ي آن ها پيروز گرديده است، حتي هفت خان را نيز در ظاهر  براي آزادي خواهرش و در اصل،باز هم 
مووزي ها گوشش به اين براي دســــت يابي به سلطنت سپري نموده است؛از طرفي پدري دارد كه به قول ا

  حرف ها بدهـــــكار نيست و نيت اصلي اش، از ميان برداشتن اسفنديار به عنوان يك رقيب است.
اكنون اسفنديار ،در ظاهر نماينده ي پدر و همچنين دين بهي است. اما در واقع ،نه پدر از او حمايت مي كند 

يدك مي كشد و هدف او تنها سوء استفاده از دين است. در ونـــه دين ؛زيرا او از دين تنها نامي را با خود 
طرف ديـــگر رستم قرار دارد كه به خاطر داشتن تجربه، خدا دوستي و جوانمردي مجسمه ي اخالق 
است.براي همــين مداوم به اسفنديار التماس مي كند كه دست از لج بازي و جنـــگ  بردارد و حاضر مي 

مت كند.پس از اين كه دو پهلوان به نتيجه نمي رسند،الجرم جنگ پيروز ميدان شود نزد گشتاسب رفته  و خد
  را تعيين مي كند.

فردوسي خردگراست وبه همه چيز با ديده ي خرد مي نگرد از طرفي عقايد معتزلي دارد و نمي توان اين 
: او با آب تاب دادن به اين موارد را ناديده گرفت .بنا بر اين نتيجه ي داستان را بايد اين گونه تفسير نمود كه

داســــتان در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه اگر دين حرفي براي گفتن دارد بايد دليل منطقي و عقلي 
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داشته باشد در غير ايــن صورت محكوم به نابودي است ؛همان طور كه اسفنديار با دين نمايي و بدون توجه 

   به خرد و اخالق به ميدان آمد و نابود شد 
  معتزله  -منطق- اخالق-دين-اسفديار- رستم- كليد واژه ها: فردوسي    

 
  ابنــاي روزگـــار بــه اخالق زنــده اند       

  قومي كه گشت فاقد اخالق مردني است 
اخالق اسم جمع است. جمع خُلق به معني سيرت و باطن، چنان كه خَلق به معني صورت و ظاهر انسان « 

ز يك ماده است. مراد از خُلق، شكل نفساني و روحي و منظور از خَلق، شكل ظاهري و است. خُلق و خَلق ، ا
  1»طبيعي انسان مي باشد.

اخالق (خوي ها) طبيعت باطني و سرشت دروني انسان است كه طي دوران تغيير مي يابد و اگر به درستي 
جموعه ي ملكات نفساني و پرورش يابد باعث سعادت و كمال واقعي انسان مي شود. بنابراين اخالق، م

صفات روحي و دروني فرد است كه حاصل تربيت مي باشد و با تربيت صحيح، اخالق حسنه پديد مي آيد. 
  2»تعليم و تربيت فتح وجود خويشتن به كمك ادب و نزاكت، به معناي وسيع آن است.« 

خدا مرا به همين منظور فرستاده  شما را به تخلّق به مكارم اخالق توصيه مي كنم؛ زيرا«رسول اكرم فرمود: 
  3»است.

ما در اين مجموعه، برآنيم تا ابتدا ثابت كنيم كه حكيم فردوسي معلم اخالق است و سپس به اين مسئله 
اش تأثير گرفته و سرانجام رستم رانماينده ي تحقق بخشيم كه شاهنامه به طور كامل از اخالقيات نويسنده

  دار بفرستيم. كدام پيروز ميدان خواهد شد؟ رِ به ظاهر ديناخالق دانسته و به جنگ اسفنديا
اگر به شاهنامه، به خصوص به ابيات عبرت آموز آن نظري بيفكنيم، خواهيم فهميد كه حكيم ابوالقاسم 
فردوسي، شاهنامه را فقط از روي متن اصلي كه در اختيار داشته نسروده، بلكه ماهرانه عقايد و نظرات خود را 

  داستان ها القا نموده و تأثير شگرفي در اصل آن داشته است.  در البالي
ي اين ها به عقايد و افكار دروني فردوسي برمي و اگردقيق تر و موشكافانه تر بينديشيم،مي دانيم كه همه

  گردد. 
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گفتيم حكيم فردوسي معلم اخالق است؛ كافي است شاهنامه را تورقي سريع نماييم تا به اين گفته صحه 
ذاريم: او در ابتدا، ميانه و يا پايان داستان ها و حكايات نظر خود را به صورت پند، موعظه و حكمت هاي بگ

  عبرت آموز آورده است. 
البته درست است كه بحث درباره ي اخالقيات از قرون اوليه ي هجري مورد توجه شاعران و نويسندگان 

وجود دارد كه به » ظفرنامه«به طور مثال كتابي به نام  بوده و آثار متعددي در تمدن اسالم نوشته شده است.
ابن سينا منسوب بوده و مبتني بر نصايح بزرگمهر است. اين كتاب در اصل به زبان پهلوي بوده و در زمان 
سامانيان به پارسي ترجمه شده است و حاوي نكات اخالقي مفيدي مي باشد. ابن مسكويه متوفي به سال 

به نام جاويدان خرد (الحكه الخالده) دارد كه به اخالقيات پرداخته است. عالوه بر اين،  )ه.ق نيز كتابي421(
شاعراني در قرن سوم هجري ظهور يافتند كه برخي از مسايل اخالقي، از شعر آن ها فهميده مي شود. در 

ن كه ابوسليك ي بادغيسي، ابوسليك گرگاني و رودكي نيز زمينه هاي اخالقي ديده مي شود. چناشعر حنظله
  )هـ مي گويد: 287گرگاني متوفي به سال (

  به كه آب روي ريزي در كنار  خون خود را گر بريزي بر زمين 
  پند گير و كاربند و گوش دار  بت پرستيدن به از مردم پرست 
  يا در ديوان رودكي آمده است: 

  آن شناسد كه دلش بيدار است    اين جهان پاك خواب كردار است 
  101رودكي . ص ديوان 

هم چنين اگر به اديان گذشته، چه اديان الهي و چه غيرالهي رجوع نماييم، به نكات اخالقي فراواني برمي 
خوريم. دين زردشت بيشتر از همه به اخالقيات پرداخته است. به طوري كه تعاليم زردشت و آيين ايران 

خشمگيني مكن، چه مرد، هنگامي كه خشم «د: ي كاملي از درس اخالق است. چنان كه مي گويباستان، نمونه
  4»گيرد، كارهاي نيك و نماز و پرستش يزدان فراموشش شود.

حيات رنج است و رنج از هوس زايد و ترك نفس تنها وسيله ي «مبتني بر اين است كه : » بودايي«دين 
  5»رهايي از هوي و هوس است.

ظهور نموده، داراي نكات اخالقي فراوان است. از ) ق.م 500كه در هندوستان در حدود سال (» جاين«دين 
  جمله: 

  ابله از شنيدن احكام قانون مي گريزد. « 
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  خودپسندي را هم چون خار نازك مشكل مي توان از جان برآورد. 

  چون حقيقت را شناختي از آن پيروي كن 
  6»آن كه مي داند گناه مي كند و دست برنمي دارد، ديوانه است

امش در زبان چيني (كونگ فوتسو) بود، يك مكتب اخالقي را در چين بنيان نهاد كه به نام كنفوسيوس كه ن« 
او، دين كنفوسيوس خوانده مي شود. اين دين مي گويد: آدمي پاك سرشت آفريده شده و اين نيكي ذاتي را 

  7»بايد با نور معرفت و آموزش و پرورش تكميل نمايد.
ي اديان، دستورات اخالقي فراواني كه غيرالهي هستند و خالصه همهدين هاي تاتويي، شينتويي، برهمايي 

براي انسان دارند. به طور كلي بايد گفت: اديان مختلف چه الهي و چه غيرالهي، برخي مشتركاتي دارند كه 
انسان را از بعد حيواني و پست، به سوي معنويات و نيك منشي و آزادانديشي دعوت مي نمايند. يك دين 

ها اين ي آن ذات باري تعالي است و ديگري منشأ زميني دارد. اما مشتركات آنكتاب است و سرچشمهداراي 
ي اديان، بيشتر در حكمت عملي است است كه انسان را از آن چه هست، فراتر مي برند. وجوه مشترك همه

  كه مي توان در موارد زير خالصه نمود: 
  نيكوكاري و دست گيري از ضعفا « 

  راستي و درستي و حرمت دروغ 
  حرمت زنا 

  منع دزدي و رشوه گيري 
  وفاي به عهد 

  پاكيزگي و طهارت 
  نيازردن حيوانات بي آزار 

  احترام به والدين 
  ميانه روي و اعتدال 

  محبت به يكديگر و خدمت به خلق 
   8»آبادكردن جهان

  بيشتري برخوردار است .  بديهي است كه اين عناوين در دين اسالم از گسترش و عمق بسيار
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اكنون مي دانيم كه حكيم فردوسي يك مسلمان است. از طرفي او لقب حكيم گرفته است و حكيم به جهان 
ي خرد مي نگرد. پس مي توان تصور كرد كه اين اخالقيات تا چه اندازه در انديشه و باورهاي گذران به ديده

معتزلي است كه در فارسي به پيروان معتزله، عدلي ي او رسوخ نموده است. از طرف ديگر او يك شيعه
در تمدن اسالمي باعث ايجاد يك نهضت و تحول بزرگ «مذهبي مي گفتند. چنان كه مي دانيم تفكر معتزلي 

فكري شد و مسلمانان را با علوم و فلسفه آشنا كرد؛ زيرا آنان براي اثبات عقايد وافكار خود از قبيل توحيد، 
م امكان رؤيت خدا، عدل، اختيار و غيره از فلسفه استفاده مي كردند و به مباحث عقلي نفي جسميت خدا، عد

معتزله بنيان گذار علم كالم در اسالم هستند از مهمترين اصول عقايد آنان، قول  9»و منطقي متوسل مي شدند
ف اشاعره كه حالت به توحيد، قول به عدل، قول به وعد و وعيد، امر به معروف و نهي از منكر است. بر خال

  جبري دارند . معتزله آزادانديش و منطقي هستند. 
ي اين افكار و عقايد كه اشاره گرديد حكيم فردوسي است. كه اين افكار و باورها را در نمونه ي كامل همه

  جاي جاي شاهنامه بروز داده است. 
  است. شاهنامه گنجينه ي خرد و دانايي است. سراسر آن درس انسانيت و اخالق 

اندرزهاي شاهنامه گواهي مي دهد كه فردوسي دنياي خود را به خوبي شناخته و در عمر دراز خويش تجربه 
هاي فراواني اندوخته و گاه گاه چون دانشمندي جهان ديده و با تجربه و مانند فيلسوفي خردمند و مهربان و 

جربه ها و سنجيده هاي خود را عرضه انسان دوست زبان به اندرزگويي و راهنمايي مردم گشوده و حاصل ت
  داشته است. 

  به نظر نگارنده، هيچ موضوع اخالقي نمانده است كه حكيم توس به آن اشاره نكرده باشد. 
اگر شاهنامه را به موضوعات اخالقي تقسيم بندي نماييم به حدود سي موضوع مهم اخالقي برمي خوريم كه 
استاد توس براي هر موضوع ده ها و بلكه صدها بيت آورده است و نحوه ي بيان آن طوري است كه نشان 

تنها در اهميت خرد و  مي دهد حكيم فردوسي اعتقاد عملي به آن ها دارد. براي مثال، حدود سه هزار بيت
  خردورزي آمده است. 

  البته از جهت مضمون، مي توان ابيات تعليمي و اخالقي شاهنامه را به سه دسته طبقه بندي نمود. 
اعتقادي: و آن مواردي است كه شاعر در افكار و انديشه هاي خود به آن باور رسيده و به آن اعتقاد دارد. -1

چشمه ي الهي دارند. بيشتر ابياتي كه درباره ي خدا و پيامبر و معاد آمده است اين ابيات جنبه ي مذهبي و سر
  از اين دسته اند. 
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اخالقي: ابياتي در شاهنامه وجود دارد كه در جهت آسايش و يك زندگي خوب و به دور از تنش ها و  -2

  دسته هستند. واكنش ها، اندرزهايي را ارايه مي دهد. بيشترين ابيات تعليمي شاهنامه، از اين 
ي فضايل اخالقي در زمره ي ي بايدها و نبايدها تقسيم مي گردد. توصيه به همهاين ابيات خود به دو دسته

  بايدها قرار دارند و بازداري از مناهي و رذايل، در دسته ي نبايدها جاي مي گيرند. 
سي را فيلسوف دانست؛ حكمي: ابياتي هستند كه داراي حكمتي هستند. در اين جا بايد حكيم فردو-3

فيلسوف به جهان فاني و گذران با چشم ديگري مي نگرد. چنان كه گفته شد يكي از داليلي كه فردوسي را 
  حكيم ناميده اند همين است. 

  در اين مقال تنها به ذكر چند موضوع اخالقي و آوردن فقط يك بيت به عنوان شاهد  مثال بسنده مي نماييم. 
  : توصيه به داشتن خرد

  خرد دست گيرد به هر دو سراي    خرد رهنماي و خرد دل گشاي 
  113/ ص 1شاهنامه / ج

  خداشناسي و دين داري: 
  ره رستگاري بيايدت جست    تو را دين و دانش رهاند درست 

  18/ ص1شناهنامه  / ج
  سفارش به نيكي و پرهيز از بدي: 

  )195...واحسنوا انَّ اهللا يحب المحسنين (بقره /
  تا جهان را به بد نسپريم          به كوشش همه دست نيكي بريم بيا

  251/ ص1شاهنامه / ج
  تشويق به دانش اندوزي: 
  كه يا بي زهره دانشي رامشي    بياموز و بشنو زهر دانشي 
  بي اعتباري دنيا و مرگ: 

  10رسول اكرم مي فرمايد : در دنيا قدر كسي بيشتر است كه دنيا در نظرش قدر ندارد
  برو تخم بد تا تواني مكار    چنين است كيهان ناپايدار 

  64/ ص 6شاهنامه / ج
  سرانجام خشت است بالين تو    سپهر بلند اركشد زين تو 
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  102/ ص1شاهنامه /ج
  اغتنام فرصت: 

  چه داني كه فردا چه گردد زمان  از امروز كاري به فردا ممان 
  68/ ص2شاهنامه /ج

  كار و كوشش: 
  كه يابد جهاندار ازو تاج و تخت  بزرگي به كوشش بود گر به بخت 

  199/ ص8شاهنامه /ج
  بكوش و زرنج تنت سور كن    تن آساني و كاهلي دور كن 

  131/ ص  8شاهنامه / ج
  وفاداري به پيمان: 

  كه خاك است پيمان شكن را كفن    مبادا كه باشي تو پيمان شكن 
  277/ ص8شاهنامه /ج

  از بيداد: دادگري و پرهيز 
  زبنده نخواهد به جز داد و مهر    خداوند كيوان و گردان سپهر 

  210/ ص7شاهنامه / ج
  نام و ننگ 

  كُنام پلنگان و شيران شود    دريغ است ايران كه ويران شود 
  128/ ص2شاهنامه / ج

  راستي و پرهيز از بدي 
  ز تاري و كژي ببايد گريست    كه سرمايه ي مردمي راستي است 

  38/ ص6/ ج شاهنامه
  توكل، رضا وخرسندي: 

  چو خرسند باشي تن آسان شوي             چو آز آوري زان هرسان شوي
  127/ ص8شاهنامه / ج

  فروتني و پرهيز از خودپسندي: 
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  به دانش بزرگ و توانا بود  فروتن بود شه كه دانا بود       

  119/ ص8شاهنامه /ج
  صبر و شكيبايي و پرهيز از شتاب: 

  پشيماني و رنج جان و تن است    شتاب و بدي كار آهرمن است 
  147/ص3شاهنامه /ج

  ز دانش روان ها پر از رامش است       برِ ما شكيبايي و دانش است 
  65/ ص7شاهنامه / ج

  پرهيز از خشم و غضب : 
  مگيريد خشم و مداريد كين             نه زيباست كين از خداوند دين

  98/ ص1شاهنامه / ج
  پرهيز از رشك و حسد: 

  هميشه بر او بخت خندان بود             همان رشك شمشير نادان بود 
  201/ صض7شاهنامه /ج

  پرهيز از آز و نياز : 
  ايا دانشي مرد بسيار هوش                   همه چادر آزمندي مپوش

  35/ ص2شاهنامه / ج
  بي آزاري: 

  به آزار موري نيرزد جهانبه نزد كهان و به نزد مهان               
  / حاشيه 42/ ص2ج

  بخشش و دهش: 
  هر آن كس كه بخشش كند با كسي                بميرد تنش نام ماند بسي

  30/ ص8شاهنامه / ج
  ارزش سخن و سخن داني : 
  نگر تا كدام آيدت دل پذير            سخن بشنو و بهترين يادگير 

  190/ ص7شاهنامه / ج
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  پاكدامني: 
  چو خشمش بيايد به درگاه شاه  كند بر زن كس نگاه            كسي كو

  كه بادار تيراست و با چاه بند      نيابد به جز چاه و دار بلند 
  حاشيه  342/ ص8شاهنامه/ ج

  پرهيزگاري : 
  كه دين خداي آورد پاك راي    نگر تا نتابي زدين خداي 

  248/ ص1شاهنامه / ج
  عفو بخشايش : 

  به نيكي ببايد سپردن رهش    چو بخشايش آورد نيكي دهش 
  305/ ص8شاهنامه / ج

  سپاس داري : 
  پشيمان بود دل كند پر هراس        كه جانش به يزدان بود ناسپاس

  202/ ص8شاهنامه / ج
  نوع دوستي: 

  نوازنده ي مردم خويش باش               نگهبان كوشنده درويش باش
  ميانه روي : 

  نباشد جز از نيكيت رهنماي            زيني بماني به جاي ميانه گ
  416/ ص4شاهنامه/ ج

  وطن دوستي و كناره گيري از نزادپرستي : 
  كُنام پلنگان و شيران شود    دريغ است ايران كه ويران شود 
  نشستن گه شهرياران بدي           همه جاي جنگي سواران بدي 

  خويش از رنج پرداختن دل    كنون چاره اي بايد انداختن      
  138/ ص2ج

نفرت از جنگ: كساني كه كمتر با شاهنامه مأنوس هستند، تصور مي كنند كه شاهنامه كتاب جنگ و نبرد، 
كشتار و خونريزي و پهلواني است. اما با تأمل در عقايد نويسنده ي سترگ آن، پي مي بريم كه حكيم 
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خود را از واقعه اي كه در پيش است اعالم مي دارد. اما فردوسي قبل از شروع هر جنگي نگراني و دلواپسي 

به ناچار بايد به جنگ تن در دهد چرا كه داستان، اين را حكايت مي كند. در پايان داستان نيز حسرت و اندوه 
  خود را اعالم مي دارد. 

  نبايد گرفتن چنين كار تنگ       تو را آشتي بهتر آيد ز جنگ   
  232/ ص4شاهنامه / ج

  نه خوب است و داند همي كوه و سنگ    اين شناسد كه پيكار و جنگ  پلنگ
  224/ ص4شاهنامه /ج

آن چه گفته شد تنها گوشه اي از نكات خالقي و حكمي است كه حكيم فردوسي در البالي داستاني ها از 
  خود به يادگار گذاشته است. از طرفي مجالس وعظ بزرگمهر نيز به طور كلي اخالقي است. 

بنابراين، اخالقيات و همه ي مواردي كه تنها به عنوان نمونه ذكر گرديد، نشانه ي انديشه هاي دروني نگارنده 
ي شاهنامه است . به طوري كه اخالق همراه با دين در پوست و گوشت واستخوان  او ريشه دوانيده است . 

  پس نمي توان اخالقيات و ايمان را از او جدا كرد. 
القاي نگرش حكيم فردوسي را در داستان جنگ رستم و اسفنديار بررسي مي كنيم؛ آري اكنون انديشه و

اسفنديار بارها براي به دست آوردن تاج وتخت شاهي، دست به كارهاي مخاطره آميز زده و تقريباً  بر همه 
ز هم ي آن ها پيروز گرديده است؛ حتي هفت خوان را نيز  در ظاهر براي آزادي خواهرش و در اصل، با

براي دست يابي به سلطنت سپري نموده است. از طرفي پدري دارد كه به قول امروزي ها ، گوشش به اين 
  حرف ها بدهكار نيست و نيت اصلي اش ، از ميان برداشتن اسفنديار، به عنوان يك رقيب جدي است . 

هي ( زردشت ) است اما در اكنون اسفنديار در ظاهر، نماينده ي گشتاسب و هم چنين دارنده و مدافع دين ب
واقع نه پدر از او حمايت مي نمايد و نه دين؛ زيرا او از دين تنها نامي را با خود يدك مي كشد تا به هدف 

  خود برسد . هدف او تنها استفاده و به تعبير بهتر، سوء استفاده از دين است . 
ز خوانندگان شاهنامه اين گونه تصور مي در اين جا ذكر يك مسئله الزم است و آن اين كه ، در نظر برخي ا

شود كه رستم مهر پرست بوده و اعتقادي به خداوند نداشته و حتي فردوسي نيز از اعتقادات رستم تأثير 
پذيرفته است. بايد براي اين خوانندگان، به خصوص جوانان تشريح نمود كه همان طور كه اساس دين 

« ن زردشت ، آتش پديده ي مقدسي است . چنان كه مي دانيم زردشتي ، آتش پرستي نيست بلكه از نظر دي
آيين زردشتي مبتني بر گوهر دوگانه است. اهورامزدا و اهريمن يا روشنايي وتاريكي ونيكي و بدي. اين دو 
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  گوهر با هم  پيوسته در نبرد هستند . بنابراين، كوشش اساس دين زردشتي قرار 
در آيين رستم نيز خورشيد مقدس است. نه  11»ي و نبرد با اهريمن گيرد. كوشش در راه فيروز كردن نيكمي

اين كه به عنوان بت و جايگزين خدا باشد. چنان كه بارها وبارها رستم در مقابله با مشكالت، از خداي يكتا 
  استمداد مي جويد. براي مثال پس از هفت خوان فردوسي از زبان رستم مي گويد: 

  تود دادي مرا دانش و زور و فر  ر به يزدان چنين گفت كاي دادگ
  يا پس از اين كه اولين بار از دست سهراب رها مي شود و جان سالم بدر مي برد، فردوسي مي گويد 

  به پيش جهان آفرين شد نخست    بخورد آب و روي و سرو تن بشست 
ن را براي ياري اما اسفنديار اكنون با دين جديدي آمده است و عالوه بر قدرت، شوكت و اصل و نسب، دي

  خود آورده است. 
در طرف ديگر ميدان، رستم قرار دارد كه به واسطه ي داشتن تجربه و جوانمردي، مجسمه ي اخالق است . 
او بارها و بارها براي نام و ننگ و جلوگيري از ظلم، ستم و تجاوز جنگيده است . از نظر فردوسي او نمونه 

  يشه ها و آمال حكيم ، در رستم خالصه شده است. ي انسان كامل است . همه ي افكار، اند
از نظر فردوسي، رستم كسي است كه با مردانگي ، شجاعت ، خداشناسي و اخالق، از ناماليمان جلوگيري 
كرده و همه را به سعادت مي رساند . قطعاً سراينده در ذهن خود، خواهان رستمي ديگر در زمان خود است 

يست و جاه طلب كه دين را براي سيادت خود مي خواهند ايستادگي نمايد. البته كه در مقابل اعراب ناسيونال
اين موضوعي است كه در اين بحث نمي گنجد و بايد در مقاله يا پايان نامه اي ديگر درباره ي آن به سخن 

  پرداخت . 
ي كند . بلكه ديني پس اسفنديار نماينده ي دين است، اما نه ديني كه انسان را به نرمي وكردار نيك دعوت م

كه تنها بايد او را براي رسيدن به هدفش ياري نمايد . رستم نيز نماينده ي اخالق است؛ اخالقي كه از يك 
آيين سالم و خالصانه نشأت مي گيرد براي همين مداوم به اسفنديار التماس مي كند كه دست از لج بازي و 

آزادي ايران و نجات ايرانيان و مظلومان با افتخار  جنگ بردارد . رستم از جنگ نمي ترسد . بارها براي
جنگيده و پيروز شده است . او پايبند آييني است. از بزرگان و شاهان اطاعت مي كند .براي همين مي گويد: 
  من خودم نزد گشتاسب آمده، خدمت خواهم كرد. اما اسفنديار پافشاري 

اين كه دو پهلوان به نتيجه نمي رسند . الجرم جنگ ، مي نمايد كه بايد رستم را دست بسته ببرد . پس از 
  پيروز ميدان را تعيين مي كند. 
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قطعاً در نسخه اي كه در اختيار فردوسي بوده، خبري از تحقير اسفنديار و باالبردن رستم به اين شكل نبوده 

  است.
  سوي آخُر آيد همي بي سوار    ببينيم تا اسب اسفنديار 

  به ايوان نهد بي خداوند روي  ي و يا باره ي رستم جنگ جو
اما مي بينيم كه حكيم فردوسي با وجود احترامي كه به اسفنديار قايل است؛ چرا كه شاهزاده ي اصيل ايراني 
است ، اما به دليل كم خردي، غرور و سوء استفاه از دين، رستم را رها نمي كند. گفتيم كه فردوسي 

نگرد او دين دارد ، ديني كه اخالق نيكو را ترويج مي كند، نه  خردگراست و به همه چيز با ديده ي خرد مي
ديني كه در خدمت اميال شخصي باشد. او مي داند كه دين منطق دارد و از نظر او خرد انسان، افكار واعمال 
ديني را تأييد مي كند . پس اعمال انساني بايد در خدمت دين باشد نه اين كه دين، در خدمت سوء استفاده 

  شخصي و جاه طلبي افراد باشد . هاي 
از نظر او دين انسان را به اخالق نيكو سفارش مي كند پس چگونه مي تواند اخالق را زير پابگذارد. از نظر 

  معتزله و شيعه نيز هر دستور ديني بايد يك  دليل عقلي و منطقي داشته باشد . 
يد معتزلي حكيم فردوسي ، نتيجه ي داستان را مي بنابراين، با توجه به مواردي كه گفته شد و با توجه به عقا

توان به اين شكل تفسير كرد كه او با آب و تاب دادن به اين داستان در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه : اگر 
دين حرفي براي گفتن دارد، بايد دليل عقلي و منطقي داشته باشد در غير اين صورت محكوم به نابودي 

  فنديار با دين نمايي وبدون توجه به خرد و اخالق به ميدان آمد و نابود شد . است؛ همان طور كه اس
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