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  مقدمه

زیبایی و جذابیت  ،ارزش ،اگرچه براي نویسندة مقاله نیز مانند بسیاري از خوانندگان 

نه براي افزودن ارزشی دیگر بر  توان یماساطیر در همان سطح روایی آن است اما گاهی 

 ها آني رازناك از ا گونه اساطیر بلکه براي یافتن اعتبار و اهمیت هر آن چیزي که اساطیر به

این مقاله ضمن تالش براي یافتن  .ددست به تأویل و تفسیر اساطیر ز دیگو یمسخن گفته و 

ـ با قید در پی آن است که ،وجه اهمیت حیاتی رود هیرمند براي مردم سیستان و زابل

ي پیوند رستم و هیرمند را بر اساس منابع موجود پیدا کرده، نحوة داللت ها نشانهاحتیاط ـ 

  .دیب جریان آن رود تبیین نمایفراز و نش اسطورة رستم را بر

صورت اولیۀ نام رستم را  ،به نقل از استاد سرکاراتی ،مرحوم مهرداد بهار 

rautah.us.taxman  ربها(د ان کردهثبت » رودي که به بیرون جاري است«به معنی ،

ثبت نظر خود از  ،در ارتباطی که با ایشان داشتم، اما جناب دکتر سرکاراتی)157: 1362

نقل گفتار خودشان را از زبان آن مرحوم،  ،رحوم بهار را مخدوش اعالم فرمودهسوي م

است و معنی آن  rautas.taxmanم صورت اصلی این نا :بدین ترتیب تصحیح فرمودند

از  hدر این نام هنگام نزدیکی  .دتاز یماست، یعنی کسی که مانند رود » اراي تازش رودد«

در این  taxmanبنا به نظر ایشان،  .تشده اس sتبدیل به taxman،hز ا tبه  rautahکلمۀ 

   .دندار» همت«نام هیچ پیوندي با واژة 

، نه مفهوم عام و مطلق »رود«از  ،تصور کرد که در این نام توان یمبا پذیرش این رأي 

نقش مؤثري که در ظ رود پرآبی که احتماالً به لحا ؛آن، بلکه رود خاصی اراده شده است

ته، حافظ و ضامن آبادانی منطقه و به نوعی مانع از رخنه و نفوذ انیرانیان بوده سیستان داش

توان چشم پوشید که در متون پیش از اسالم و بعد از آن،  البته از این حقیقت هم نمی. است

امروزه نیز مردم .تـ در مفهوم عام آن ـ داراي قدرت و نیرویی شگرف تصور شده اس رود

ص در آن جاري است بدون آنکه نام خاص آن رود را بر زبان هر آبادي که رودي خا

با عنایت به . دکنن یمهمان رود خاص را در ذهن همگان تداعی  ،»رود«آورند، با گفتن 

بعید نیست که مراد از این رودي که در نام  ،جغرافیاي سیستان، زادگاه رستم و خاندان او

.درود هیرمند باش ،رستم بدان اشاره شده
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همانندي رستم و هیرمند در خویشکاري

هلمند باشکوه و «:زامیادیشت در خصوص رود هیرمند، چنین آمده است 69ـ67در فقرات

نیروي شتري  ،نیروي اسبی از آنِ اوست* فرهمند که امواج سفید برانگیزد که طغیان کند 

فرّ کیانی در آن چندان  ،نیروي مردي از آنِ اوست، فرّ کیانی از آنِ اوست ،از آنِ اوست

پس * غرقه تواند ساختو اي زرتشت پاك که اینجا ممالک غیرایرانی را کنده  است

سرما و  ،سرگشته گردند، گرسنگی و تشنگی دریابند) ممالک یا اقوام(آنگاه در آنجا آنان 

ي است از براي یار گانه پنجکیانی پناه اقوام ایرانی و جانوران  رّاین چنین ف... گرما دریابند

می  و فرّة آناوصاف هیرمند با دقّت در .)345: 2، جیشتها(» مردان پاك و دین مزدیسنا

آنچه در باب آن رود و فرّش گفته شده، در حق رستم نیز صادق است؛ ر توان دید که ه

مراد از . است» پناه اقوام ایرانی«کنندة دشمنان ایران و حامی و  رستم نیز چون آن رود ویران

باشد، مراد از آن » داراي تازش رود« سخنان آن است که اگر معنی لغوي نام رستمبیان این 

ی چون هیرمند است که باورهاي اساطیري، عظمت و خصوص بهرود، نه هر رود بلکه رود 

عنوان حامی و  کم براي باورمندان آن اساطیر به قدرت آن را دوچندان کرده و آن را دست

گري رودي چون هیرمند است  پس نام رستم یادآور حمایت. پناه ایرانیان معرفی کرده است

رستم و هیرمند در خویشکاري حمایت از ایرانیان و قلع و قمع انیرانیان  تر قیدقیا به عبارت 

در کنار این شواهد نباید فراموش کرد که نه تنها رستم بلکه خاندان مادري . مشترك هستند

رودابه، : جه استشایان تو ها آندر نام » آب«او به نحوي با آب پیوستگی دارند؛ حضور 

  ).36ـ 1381:35امیدساالر،  .رك(سهراب، مهراب 

  مرزي هاي برون همسرگزینی

که براي خاندان پدري رستم که ساکنان سیستان بودند، آب امر حیاتی بود و خود  میدان یم 

ساکنان سیستان از جمله  نیبنابرامنطقه توان تأمین منابع آبی مورد نیاز ساکنانش را نداشت؛ 

آوردن منابع آب از طریق  دست خاندان پدري رستم که بزرگان منطقه بودند، گزیري از به

اند  ي بیگانهها نیسرزماینکه تمام زنان سران سیستان متعلق به . ي همسایه نداشتندها نیسرزم

نیز حتی در نام پیوندي با آب دارند، نشان از میل خاندان پدري رستم به  ها آنو غالب 

گفت که زن در اساطیر  توان یمبا قید احتیاط،  .ي همسایه داردها نیسرزمتأمین آب از 
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ایرانی به لحاظ تداوم بخشیدن به بقاي نژاد و نسل، حکم بستر رودي را دارد براي جاري 

دشاه یا قهرمان اساطیري با زنی متعلق به کشوري دیگر را ـ از این رو ازدواج پا. ساختن آب

به ارادة معطوف به تملک یا جاري  توان یمکه در سنت اساطیري ما بسیار اتفاق افتاده ـ 

شده از این ازدواج  فرزند زاده. تعبیر کرد ساختن رودي از آن کشور به درون خاك ایران

 .ن مادر آن فرزند به سوي خاك ایران دانستکنندة جریان رودي از موط بیان توان یمرا 

با سودابه کاووسیکهمچون ازدواج زال با رودابه، رستم با تهمینه، سیاوش با فرنگیس، 
1

 ...  

  همانندي رستم و هیرمند در زایش غیرطبیعی

نکتۀ جالب توجه این است که رستم و هیرمند به لحاظ زایش غیرطبیعی نیز با یکدیگر 

البرّ  ی عجائبالدهر ف نخبهطالب انصاري در کتاب  ابی محمدبن نیالد شمس. همانندي دارند

گویند که منوچهر پسر ایرج پسر فریدون آن «: سدینو یمدر توصیف این رود چنین و البحر 

کم در باور گروهی از مردم آن  این بدان معنی است که دست). 146ص(» را کنده است

شاید افسانۀ پدیدار شدن .طبیعی پدید آمده باشد صورت منطقه، هیرمند رودي نیست که به

منوچهر، بازخوانی دگرسانی است که در مورد پیوند منوچهر با دریاچۀ  لۀیوس بههیرمند 

و افزودن دریاچۀ ... از منوچهر این سودها بود«: کانسه در منابع پیش از اسالم مضبوط است

، ص مینوي خرد(» از آن روانه ساختکانسه که افراسیاب آن را پایمال کرده بود و آب را 

تر آن که رستم نیز در دورة آن پادشاه و با مداخلۀ او در ازدواج زال و  و شگفت). 44

  :آمده است ایبه دنصورت غیرطبیعی  رودابه و به

دست بیامد یکی موبدي چرب
  

مست کرد  یممر آن ماهرخ را به   
  

رنج پهلوي ماه بکافیـــد بی
  

مــــــر بچه را سر ز راهبتابیــد   
  

گزندش برون آورید چنان بی
  

...که کس در جهان این شگفتی ندید  
  

  )238: 1، جشاهنامه(    

  نقش گیسوي بلند رودابه در زایش رستم

ي باریکی که در ها نکتهنباید از  دیآ یموقتی که سخن از زایش غیرطبیعی رستم به میان 

ي ها نکتهیکی از این . انگاري گذشت آمده، با سهل میان پیش از زایش رستم به شاهنامه

و نغز، گیسوي بلند رودابه است  کیبار
2
ي بلند، ها موتصور کرد که این  توان ینمقطعاً  .

صرفاً براي این در متن روایت اساطیري زال وارد شده که رودابه به مدد آن، زال را از پاي 
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خود بکشاند؛ چون زال از تمسک به گیسوي بلند رودابه طفره رفته، به قصر به باال و سوي 

هرچند که در منابعی که به . مدد کمند خویش خود را به باالي قصر رسانده است

موي بلند ارائه شده است و  ژهیو به، تعابیر متفاوتی از مو اند پرداختهگشایی از نمادها  رمز

کتاب (مشخص روایت سامسون و موهاي بلند او  طور بهغالباً تحت تأثیر اساطیر عبرانی و 

، به این نکتۀ بسیار اند دانسته، موي بلند را رمزي از قدرت )16، سفر داوران، باب مقدس

در حالی که موي سر به خاطر اینکه در باالترین قسمت بدن «که  ورزند یممهم تأکید 

ا اقیانوس زبرین معادل بآب  درون رمزیت تواند یم، رمز نیروهاي معنوي است و دیرو یم

موي تن معادل اقیانوس زیرین و نشانۀ قدرت غیرمنطقی گیتی و زندگی غریزي  ،گردد

هاي  در رمزپردازي...همچنین موها نشانۀ باروري و حاصلخیزي نیز هستند.. .دیآ یمشمار  به

ا با هندي، موها نظیر رشتۀ الیاف رمز خطوط نیروي جهان هستی است؛ از سوي دیگر موه

در ). J.E.Cirlot,129-130(» اند عنصر آتش و نشانۀ زایش نیروهاي بدوي در ارتباط

نباید از  ،با موي بلند رودابه در ارتباط باشد تواند یمکه احتماالً  ها ییگشاکنار این رمز

موهاي بلند رودابه  رسد یم به نظر. ي اساطیر ایران و هند غافل ماندها مشابهتي ا پاره

اگر هیرمند را در . در اساطیر هند داشته باشد» شیوا«پیوندي رازناك با موهاي انبوه و بلند 

ارز رود گنگ در اساطیر هند بدانیم، خواهیم دید که نحوة پیدایش این دو  اساطیر ایران هم

 نیتر ژرفتا شدن زمین  اگر کنده. شباهت به هم نیست ي اساطیر بیها تیروابر اساس  رود

شدن  ي براي ایجاد بستر براي جاريا مقدمه، تمهید »ساگاره«وسیلۀ فرزندان  نقطۀ آن را به

هزار  ساگاره سی...«. رود گنگ بدانیم، همانندي اولیۀ این دو رود را آشکارتر خواهیم یافت

 سال بر زمین فرمان راند و با همۀ تالش خویش نتوانست گنگ را بر زمین جاري سازد تا

کشی به مقامی رسید که  او با دست یازیدن به ریاضت اینکه بهاگیراته یکی از فرزندزادگان

توانست از برهما، تمنا کند گنگا را بر زمین جاري سازد و برهما به گنگ فرمان داد و بر 

گنگا از ترك آسمان ناخشنود بود و خدایان دریافتند که اگر گنگ با . زمین جاري شد

، بهاگیراته  پس برهما.  کند یمان بر زمین فروافتــــد، همۀ زمین را نابود همۀ قدرت از آسم

بهاگیراته به درگاه شیوا به . را از خطر آگاه ساخت و از او خواست تا از شیوا یاري جوید

نیایش پرداخت و از او یاري خواست و شیوا وعده داد با فرود آوردن گنگ بر قلۀ کیلسا و 

گنگ با فرو افتادن بر .  خود از قدرت گنگا بکاهد انبوه موهاينجاري ساختن آن از درو

  ).202ـ  204: 1381ایونس، (» گذر از درون موهاي شیوا به هفت شاخه تقسیم شدکیلسا و 
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نکتۀ بسیاري مهمی که احتماالً تا کنون چندان مد نظر نبوده است، بررسی تطبیقی 

است که این مطابقت شاید بتواند نوري بر نقاط مبهم و تاریک » زال«و » شیوا«شخصیت 

است که  نآ ازبیش  ،که همانندي شیوا و زروان، خداي زمان میدان یم. اسطورة زال بتاباند

ان باشد و پیش از این نیز، این همانندي مورد بررسی قرار گرفته نیازي به ذکر شاهد و بره

اما نکتۀ مهم این است که در سنّت حماسی ). 1142ـ  1143: 2، ج1381رضی، (است 

ي منسوب به شیوا از طریق ها تیرواایران، زال نمودگار زروان شده و از این رو بسیاري از 

شیوا چون «مثالً . زال فرو ریخته شده است همسانی او با زروان در قالب سرگذشت و تقدیر

، این ویژگی او در )72: 1381ایونس، (» کنندة طول عمر، خداي طبابت و داروست ارزانی

ي سیمرغ ـ چه در ماجراي زایش رستم و چه ها ییراهنماي زال ـ البته با ها يداروگرقالب 

یاري شیوا براي «. در مداواي او و رخش در نبرد با اسفندیار نمود پیدا کرده است

در قبال  ژهیو بهي زال را ها يارکه ی ، همچنان)همان(» جنگجویان بسیار ارزشمند است

البته بنا به (از شیواست » کیا کرتی«زایش  تر مهماما از همه . میا دهیدفرزندش رستم بارها 

به روایتی « .ي رستم مقایسه کردها يدالوربا  توان یمکیا را  ي کرتیها یقهرمان). روایتی

 ندیگو یم. به ستیز برخیزد) قواي شرّ(کیا پسر شیوا بدان جهت زاده شد تا با اسوراها  کرتی

برهما را ناچار ساخت تا  ،با دست یازیدن به ریاضت Tarakaاسورایی به نام تاراکه 

ناپذیري  تنی و زخم و این موهبت روئین :موهبتی را که در آرزوي آن بود، بدو ارزانی دارد

پذیري او در برابر  تنی او و زخم اسفندیار و رویین: قس(جز پسر شیوا بود  ،ر برابر همگاند

در این هنگام شیوا را پسري نبود و پس از، از دست دادن همسر خویش ). رستم فرزند زال

تنی خویش، هواي  تاراکه با اتکاي به رویین.. .او را سوداي ازدواج نبود... ساتی،

تهدید : قس(ه تنها زمین که قلمرو بسیاري از خدایان را تسخیر کرد کشورگشایی کرد و ن

خدایان رهایی از ستم تاراکه را به مشورت ...)گشتاسب از سوي اسفندیار و میل به پادشاهی

پس به خواست خدایان ساتی به هیئت . نشستند و از شیوا خواستند دیگربار ازدواج کند

پارواتی زیبا و افسونگر در حالی که به گرد .. .زاده شد پارواتی دختر زیباي هیمالیا بار دیگر

تر شد و کامالً در دیدرس شیوا قرار  مشغول بود نزدیک و نزدیک ها گلآوردن و چیدن 

   :و نزدیکی به زال را به کنیزکان رودابه وانهاده است ها گلفردوسی جمع آوردن (گرفت 

همی گل چــدند از لب رودبار
  

گل در کنار رخان چون گلستان و  
  

نگه کــرد دستان ز تخت بلنــد
  

بپرسید کین گل پرستان کــــیند؟  
  

چنین گفت گــــوینده با پهلوان
  

کــه از کاخ مهراب روشن روان  
  

پرستنـــــدگان را سوي گلستان
    

...ــــــرستد همی ماه کابلستانفـ  
  

  )164: 1، جشاهنامه(    
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اگنی با یاري پارواتی .. سرانجام شیوا به خاطر خدایان به ازدواج با پارواتی رضایت داد؛

اگنی در برابر شیوا . درنگ به جایگاه ایندرا روان شد ي از شیوا به چنگ آورد و بیا تخمه

تخمۀ شیوا در طول . خدایی فرودست بود و هم بدین دلیل او را یاراي حمل تخمۀ شیوا نبود

بر . شد و سرانجام اگنی به هنگام عبور از گنگ آن را رها کرد تر نیسنگو  راه سنگین

ساحل رود گنگ از تخمۀ شیوا پسري به زیبایی ماه و رخشندگی خورشید سر برآورد و 

دختران شش راجه که بر ساحل گنگ مقدس مشغول ... کیا تولد یافت بدین سان کرتی

به رستم همی داد ده : قس(ی باشیر خود پروردند یها مادرخواندهشویی بودند او را مانند  تن

کیا بالید و بزرگ شد و  کرتی). 241: همان/ که نیروي مرد است و سرمایه شیر / دایه شیر 

: 1381ایونس، (» ...به فرماندهی سپاه آسمان رسید و سر از تن تاراکۀ اهریمن جدا ساخت

: همان( »زده دست داشتکیا شش سر و دوا معروف است که کرتی... «). 155 – 152

فردوسی نیز  ،، اگر این بدان معنی باشد که نیروي او با نیروي شش مرد برابر بود)150

  :خواند یم» پنج مرده«خورش رستم را در کودکی، خورشِ 

چو از شیر آمد سوي خوردنی
  

شد از نان و از گوشت افزودنی  
  

بدي پنج مرده مر او را خورش
  

بماندند مردم از آن پرورش   
  

  )241: 1، جشاهنامه(    

. نکتۀ دیگر که در خور توجه است، این است که شیوا همچون زروان، دوجنسی است

؛ اگر زال را نمودگار زروان شود یمدر اساطیر هند گاهی این دو جنسی از هم تفکیک 

شدة  دو جنس منفک وانبت بدانیم و زروان را همسان شیوا، دور نیست که زال و رودابه را 

بعد مردانگی او در زال و بعد زنانۀ او در رودابه متجلی ). البته با قید احتیاط(زروان انگاشت 

در این تفکیک، موي بلند شیوا در مجالي زنانۀ او یعنی رودابه نمایان شده است . شده است

که در این (ش رستم و بدین ترتیب نقش گیسوان بلند رودابه براي جذب زال و نهایتاً زای

مقام او را نمودگار انسانی رود هیرمند یعنی مابازاء رود گنگ در اساطیر هند معرفی 

.گردد یممعلوم ) میا کرده

   ي مکرر در اساطیر جهانا قاعدهتبیین  

ي ا الههدرسنن اساطیري غالب ملل جهان از هند گرفته تا یونان، هر رودي با قهرمان یا  

گونه که در سنت اساطیري ما ایرانیان رودي به نام اردویسور ناهید، به  مربوط است؛ آن
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تعریف شده  اوستاآن طوري که این رود در «. ایزدبانویی بدین نام مخصوص بوده است

ي ها آباست باید آن را یک آب مینوي تصور نمود چه آن رودي است به بزرگی تمام 

فرو ریزد؛ اقیانوس را به جوش و ) فراخ کرت(به دریاي ) کره(روي زمین که از فراز کوه 

خروش در آورد؛ رودي است که در زمستان و تابستان یکسان روان است؛ رودي است که 

در کنار هر یک از این رودها و دریاها، ... از آن هزار رود و دریاي دیگر منشعب است

 166: 1، جیشتهاپورداود، (» ...ستقصري هزارستون با هزار دریچۀ درخشان براي ناهید برپا

رودخانۀ یونان و همچنین  نیتر بزرگنام  Acheloosآکلوس«در اساطیر یونان، ). 167ـ 

.. .ي مختلف، گاهی اورا پسر خورشید و زمینها داستاندر ...باشد یمنام خداي این رود 

ز چرخ چهارم / داستان رودابه و زال؛ تو را با چنین روي و باالي و موي: قس( اند دانسته

که با ماه خوبست / ؛ چنین گفت با بندگان خوب چهر 162: 1،جشاهنامه. خور آیدت شوي

نام  Phorbasکه این رودخانه در آغاز  ندیگو یمو چنین ) 165: همان. رخشنده مهر

داشت، ولی یک روز آکلوس هنگام عبور از آن بر اثر تیري از پاي درآمد و در همان 

: قس(رد و از آن تاریخ آن رود به نام قهرمان مزبور معروف گشت رودخانه افتاد و م

زخمی شدن رستم در جنگ با اسفندیار و افتادنش در رود هیرمند، با این تفاوت که رستم 

 شود یمخوانده  Aspropotamoرودخانۀ آکلوس، اکنون )... از آن رود زنده بیرون آمد

بدین ). 7 - 6: 1، ج1378گریمال، (» زدیر یمبه دریاي ایونی  Patrasو در دهانۀ خلیج 

رستم را قهرمان خاص رود  شد یم، داد یمپردازي ایرانی اجازه  اگر سنت حماسه ترتیب

هیرمند تلقی کرد، رودي که به همراه قهرمان خاص خود و همانند او، در یک دوره و 

  .طرز غیرمعمول هستی یافت به

  رمز و راز ارادة معطوف به اسارت رستم 

 این ریشه در هندي. است» سد و بند«اسم مذکر و به معنی -Haētavدر زبان اوستایی 

 xēdو  xīd: ، اوستی»سد و پل، گذرگاه روي رودخانه«به معنی  -setavصورت  باستان به

کار  به xwēš ، ترجمۀ پهلوي»پل و گذرگاه« ītk :و یغنابی yeid: ، سریکولی»پل«به معنی 

 19این نام در یشت . نام رود هیرمند است -haētumantذکر همچنین اسم م .رفته است

عنوان نامی براي  به 39بند  19فرگرد  و 13بند  1فرگرد  در وندیداد .آمده است 67بند 

 hēlmandاین نام در افغانی .کار رفته است ي حوزة رود هیرمند نیز بهها نیسرزمسیستان و 

. (Bartholomae.Ch,1961.1728-1729)آمده است  hētōmandو در ترجمۀ سنسکریت 
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شده، به بند  به زنجیر کشیده«به معنی  si از ریشۀ فعلی -setuدر زبان سنسکریت 

»شده کشیده
4

است » بند، زنجیر، پل، سد، مرزبندي«و در حالت اسمی به معنی  

(Pokorny.J,195:892). غرض از تذکار این موارد این است که این نام با معانی

را وارد روایت حماسی ـ اساطیري رستم » به بند کشیده شدن«مضمون  توانست یممذکور 

چنان پنداشت که اصرار گشتاسب براي به بند کشیدن رستم  توان یمبا این مقدمه . بکند

توسط اسفندیار، اصرار حکومت براي ایجاد سد و بند در برابر جریان رودخانۀ مهارناشدنی 

منبع تأمین آب منطقۀ سیستان و از آن جمله خاندان  نیتر مهمي که ا رودخانههیرمند است، 

زال است و قطعاً هرگونه اقدام براي مهار جریان آن رودخانه با مخالفت آن خاندان 

امتناع آب پرخروش هیرمند از احداث سد و بند در برابرش، از . رو شود روبه توانست یم

  :دیگو یمگاه که  آن شود یمزبان رستم شنیده 

ن هرچ خــواهی تو فرمان کنمز م
  

به دیدار تـــو رامش جان کنم  
  

مگـــر بند کـــــز بند عاري بود
  

شکستی بــود زشت کاري بود  
  

نبیند مـــرا زنــــــده با بند کس
  

که روشن روانم برینست و بس  
  

ز تــــو بیش بودنـــد گنداوران
  

...نکردند پایم به بند گران   
  

   )249: 6، جشاهنامه(    

با این مقدمه شاید بتوان رستم را تجسم و تجسد انسانی رود اساطیري هیرمند و نقش  

اگر این تفسیر از رستم و هیرمند سهمی از واقعیت داشته باشد، . گري او دانست حمایت

ي رستم را به نحو دیگري ها یپهلوانروایت  يها بینشبرخی از فراز و  توان یمگاه  آن

آن هم در ژرفاي چاه، حکایت  اش ينابرادرتفسیر کرد؛ مثالً آیا کشته شدن رستم به دست 

ي از تاریخ آن رود نیست؟ رودي که با خشک ا دورهاز خشک شدن آب رود هیرمند در 

ي سیستان با این فاجعۀ ادهایبنتخریب  .شدنش، سیستان را دچار خشکسالی و ویرانی کرد

ي حماسی ـ اساطیري، با طرح ماجراي لشکرکشی بهمن به سیستان و ها تیروایعی، در طب

ي است که ا حادثهخواهی او از خاندان رستم بعد از مرگ رستم، بیان شده است و این  کین

  :کرد یمبینی  زال پیش از جنگ رستم و اسفندیار آن را پیش

به دست جوانی چو اسفندیار
  

کارزاراگر تو شوي کشته در   
  

نماند به زاولستان آب و خاك
  

بلندي بر و بوم گــردد مغاك  
  

  )274: 6، جشاهنامه(     

 منطقۀ زابلستان یعنی مرگ رستم و خشک شدن هیرمند به لحاظ تخریب بنیادهاي آبادانی

فردوسی، در مقامی که اسفندیار براي بند کردن رستم نکتۀ جالب دیگر اینکه. یکی است
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او و هیرمند هیچ پیوندي نیست، از زبان زال،  سطح ظاهر این روایت، میانآمده و در 

و این یعنی باال  آورده است ـ ناگهان ماجراي روي گرداندن اسفندیار از هیرمند را به میان

  :ساخت به سطح روساخت روایت از ژرف» هیرمند«آمدن 

چو برگردد او از لب هیرمند
  

تو پاي اندر آور به رخش بلند  
  

  )275: همان(    

  گیري و یک پیشنهاد نتیجه

  با توجه به آنچه گذشت پیوند رود هیرمند و رستم از نحوة پیدایش، دورة زایش، پادشاه

رستم را قهرمان  توان یم دخیل در پیدایش آن دو و کروفر همارة رستم در کرانۀ آن رود،

اگر این نظریه سهمی از . خاص آن رود و گاهی تجسم و تجسد انسانی هیرمند دانست

کم اندیشیدن بر روي  واقعیت داشته، مورد پذیرش صاحب نظران اساطیر ایران باشد، دست

گفتیم که مرحوم بهار نام رستم را ـ البته به . رسد یمصورت دیرینۀ نام رستم، موجه به نظر 

جکسون . اند دانسته rautah.us.taxmanشدة  از دکتر سرکاراتی ـ صورت دگرگوننقل 

معنی » پیش، باال، بیرون«را  usو  -uz از کتاب ارزشمند خود پیشوند 750در پاراگراف 

پیشوند «: سدینو یماز کتاب خود  84کنت در پاراگراف . (Jackson,1892)کرده است 

ud-  کند ینمتغییري  ها مصوتپیش از » باال، بیرون«به معنی: ud-apatata  به معنی

 -uzي واکبر، خود نیز دچار واکبري شده و بدل به ها صامتاما پیش از . »شورش کرد«

نیز و باالخره ویتنی. (Kent,1953)» بر زمین«به معنی  uz-zma=uzma: ، مانندگردد يم

ثبت کرده است » باال، بیرون، فراز«از کتاب خود آن را به معنی  1077در پاراگراف

(Whitney,1879). از نام رستم موجود » ریز رودخانۀ برون«یعنی دالیل کافی براي معنی

است و این معنی با رودخانۀ هیرمند که از سرچشمۀ خود به سرزمینی دیگر یعنی سیستان 

. کند یمدار پیدا  ریز کردن آب آن رود، پیوندي معنی ي فصلی و بروناه انیطغیا با  زدیر یم

عنوان وصفی براي هیرمند ) ریز یعنی رودخانۀ برون(» رستم«سخن آخر اینکه محتمل است نام 

هنوز کم نیستند کودکانی که در . باشد و نام نهادن کودکان به نام رود در ایران امري شایع است

یی چون ها نامیا در جاهاي دیگر تسمیه به شوند یمنامیده » آراز«، »ارس«آذربایجان به نام رود 

که این نظر که صرفاً بر پایۀ  شود یمالبته باز تأکید . ، امري شایع است»جیحون«و» سیحون«

فرضیۀ پیوند رستم و هیرمند ارائه شده، هنوز توان و پشتوانۀ علمی کافی را براي نفی نظر استاد 

  .صرفاً به عنوان طرحی براي اندیشۀ ارباب نظر ارائه شده است سرکاراتی ندارد و

هاي علمی  زاده از بابت مساعدت با سپاس ویژه از همکار ارجمندم جناب آقاي دکتر خسرو قلی

.هاي ایران پیش از اسالم در این مقاله در بخش منابع مربوط به زبان
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  ها نوشت پی

داشت که این ازدواج به لحاظ سترون ماندن سودابه، در  در مورد ازدواج کیکاوس و سودابه باید توجه- 1

در نخستین گله شکوه کند ارت نیک (... باورهاي ایران پیش از اسالم ازدواجی نافرخنده بوده است 

این ). 199 :2ج یشتها، ... / در بستر او میاساي ،بزرگوار از زنی که فرزند نزاید، به منزل او داخل مشو

کنندة ارادة فاسد کیکاوس براي تملک  بیانن توا یماي ناگوار آن را ـ با قید احتیاط ـ ازدواج و پیامده

رودي دانست که نه تنها آبی از آن به سوي ایران جاري نشد، بلکه سبب انحراف مسیر رودي پرآب 

. به سوي توران و نهایتاً خشکیدن آن شد) سیاوش(

).131: 1364،دمینوي خر(» ...در سیستان قرار دارد) یا کانسه(دریاچۀ کیانسه  بندهشنا بر روایت ب«- 2

تالش کرده است تا بلندي گیسوان رودابه را با آیین پاگشایی دختران و پیروي از  ،شاهرخ مسکوب- 3

  ).203ـ  199: 1374،بمسکو. كر( .دهاي عامیانه توجیه کن سنن قصه

دجله و گاهی جیحون  بیات فارسیبا برخی از رودها این است که در اد» زنجیر«هاي تناسب  از شگفتی- 4

گیري این پیوند  اگر ماجراي بستن پل آهنی بر روي آن رود را در شکل. با زنجیر پیوندي رازناك دارد

:باور داشت» زنجیر«لحاظ نکنیم، می توان به ارتباطی کهن میان رودها و 

ماه نو را نیمۀ قندیل عیسی یافته
  

اند دهیددجله را پر حلقۀ زنجیر مطران   
  

  )90: 1368خاقانی، (    

تا سلسلۀ ایوان بگسست مداین را
  

در سلسله شد دجله، چون سلسله شد پیچان  
  

  )358: همان(    

دجله را امسال رفتاري عجب مستانه است
  

پاي در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است  
  

  ) 116: ، مقدمه1371سلمان ساوجی،. كه سلمان ساوجی و ناصر بخارایی، رمنسوب ب(

ز رشک حلقه حلقه آب کاندر جوي او غلطد
  

همی بر خویشتن زنجیر پیچد هر زمان جیحون  
  

  ) 163: 1362حسن غزنوي،  سید(    

مجازاً به معنی پدید » به زنجیر کشیده شدن رود«که  دینما یمبا توجه به بیت زیر از سلمان ساوجی چنان 

  :شکن بر روي رود در اثر وزش باد بوده است و آمدن چین

ز عشق خط روان مسلسل قلمت
  

نسیم، آب روان را کشیده در زنجیر  
  

  )575: 1371سلمان ساوجی، (    
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