
 
 
  
  

  عمـــل رســـتمی
  
  

فردوسی شاعر بزرگ و بلندپايه در شاهنامه خود درباره زاده شدن رستم اشعاری آبدار سروده که شايان بسيار 
قدردانی است. فردوسی زاده شدن رستم را طييعی و عادی ندانسته بلکه از پهلوی رودابه می داند، از طرفی درد و 

 ده بر درد و رنج هر زائو و مادر دانسته که احتياج به آمدن سيمرغ و موبد ورنجی که رودابه مادر رستم ميکشد زيا
ميداند.  که به عمل جراحی در شکم رودابه می انجامد. بچه نيز عادی و طييعی نبوده، بلکه بسيار بزرگ بوده  جراح

داد. بنابراين نوزادی را  است. آنگاه دوختن و بخيه کردن و مرهم نهادن و ساير کارها پس از عمل جراحی را بيان می
  نام ميگذارند. « رستـــــم »که مادرش از خطر جسته و رسته است؛ 

  
  

  کـــه آزاده ســــــرو انـــدر آمـد بـبـار    بســی بــــر نـيـامـد بـريـن روزگـــــار
  دلـش بـاغـم و رنـج بـسپـرده شــــــد     بهـــــار دل افــــروز پــژمــرده شــــد 

  هـمـی رانـد رودابـه از ديـده خــــون    بـــار کـــو داشــت درانــدرون زپــس
  از ايـوان دسـتـــان بـرآمـد خــــروش    چنان شد که يکروز ازو رفت هـوش
  که پـژمـرده شـد برگ سـرو ســــهی    يـکـايـک بـدسـتـان رسـيــد آگــــــهی
  ر از آب رخســـار و خستــه جــگرپــ    بـبـــالـيــــن رودابـــــــه شــد زال زر
  بـرهـنه سـرو مـوی و تـر کرده روی    شبـستـان همـه بنـدگــان کنـده مــوی
  بـخـنـديـد و سـيـنـدخـت را مــژده داد    چـو از پـر سيـمـرغـش آمـد بـبــــــاد
  وزآن پـر سـيـمـرغ لختـی بسـوخـــت    يـکـی مـو بـرآورد و آتـش فـروخــت

  پــديــد آمــد آن مــرغ فـرمـــــان روا    در زمـان تـيـره گـون شد هـواهــم انـ
  بچـشـم هـژبـر انـدرون نـم چـراست؟     چنين گفت سيمرغ کاين غم چراست؟ 
  يـکـی مـــرد بـيـنـا دل پـــــرفســــون    بـيـــاور يـکـی خـنـــــجر آبـگـــــــون
  ل بـيـم و انـديـشـــه را پـسـت کــنزد    نخـسـتيـن بـه مـی مـاه رامسـت کـــن
  زپـهـــــلـوی او بـچـــه بـيـرون کنـــد    تـو بنگر کــه بـيـنـا دل افســون کنــد
  نـبـاشــــد مــر او را زدرد آگـــــــهـی    شـکـافــد تـهـی گـاه ســـــرو ســـهـی
  اه درخـون کشـــدهـمــه پـهـلـوی مـــ    وزو بـچـــه شـيــــر بـيــــرون کشـــد
  زدل دور کـن تـرس و تيمـار و بــاک    وزان پـــس بـدوزد کجــا کـرد چــاک
  بکوب و بکن هر سه در سايه خشک    گيـاهی کـه گـويـم ابـا شيـر و مشــک 
  به بـينی هم انـدرون زمان رستگـيش    بســـــــای و بـيـاالی بـرخســتگـيــش

  خجسـتـــــــه بــــود ســـايـه فـرمــــن     ر مـنبـر آن بـال از آن پـــس يـکی پـ
  کــه شــــاخ بـرومـنـدت آمـد بــبــــــار    بـرايـن کـار دل هيـچ غـمگيـن مــــدار
  فـکـنـد و بـپـرواز بـرشــــد بـلنــــــــد     بـگـفــت و يـکـی پـر زبـار و بـکنــــد
  فت و بکرد آنچه گفت ای شگفـــتبـر    بشـــــد زال و آن پـر او بـــرگـرفــــت 
  هـمه ديـده پـرخـون کـهـان و مـهـــان    بــرآن کـار نــــظاره بـد يـک جهــــان
  مـرآن مـاهـرخ را بـمـی کـرد مـســـت     بـيـامـد يـکـی مـــوبـد چـيــــره دســت 
  را ســــرزراهبـتـابـيــــد مــر بچــــــه     بـکـابـيـد بـی رنـــج پـهـلـوی مـــــــاه
  که کـس در جهـان اين شگفتـی نـديـد    چـنـان بـی گــزنـدش بـرون آوريـــــد 
  بـبـاال بـلنـــــــد و بـديـدار کــــــــــــش     يـکی بچـه ای بـد چـون گوشيـد فــش
  کـه نـشـنـيـد کــــس بـچـــه پـيـل تــــن    شـگفــت انـدرو مـانـده بـد مـرد و زن

  
  از شنيدن گزارش چگونگی زادن رستم به زال ميگويد:سام پس 

  
  بـپـرسی نـدارد کـس اينـرا بيـــاد    بــزال آنگهی گـفـت صـد نـژاد
  بديدن نيکويی چاره چون آورنـد    کـه کودک زپهلو برون آورنـد
  کـه ايـزد ورا ره نـمـود انـدريــن    بـسـيمـرغ بـادا هـزار آفريـــن

  



  
يهای داستانهای شاهنامه است. با آنکه فردوسی پزشک نبوده ولی به هر گونه توانسته همه  اين امر يکی از شگفت

  واژه ای مناسب اين جراحی را بازگو کند. 
  

   « بتابيد مر بچه را سر ز راه »برای نمونه : 
  گفته ميشود و بايد جراح بدان عمل نمايد تا بچه بيرون آيد.  Versionاين چرخاندن همان است که  

  رای بيهوشی مادر رستم از شراب استمداد گرديده است.ب
فردوسی مادر رستم را به عنوان زن آبستن و ناراحتی های زنی که ميخواهد  زايمان کند را بسيار خوب بازگو کرده 

  است. 
  

  اينکه ياری از جراح زبردست(موبد) کرده يعنی کار را بکاردان سپرده است.
اح ماهر و مست کردن مادر رستم و بيرون آوردن بچه از پهلوی مادر و دوختن راينکه به سيمرغ برای آوردن يک ج

  آن قسمت از بدن مادر که چاک داده بود دستور می دهد.
) و بيرون آوردن بچه را بدون آسيب Versionاينکه شکافتن پهلوی مادر رستم بدون رنج و درد و تابيدن سربچه ( 

  و آزار مادر بيان کرده است.
  

ر اينجا واژه های فنی و پزشکی را به کار برده است،  برای نمونه خجنر آبگون همان چاقوی تيز و بران، دفردوسی 
مرد بينا دل پرفسون همان جراح دانشمند است، مست کردن ماه همان بيهوش کردن مادر رستم است، شکافتن همان 

همان دوختن و شکاف زخم است،  تهيه  ک) است، تهيگاه به چم پهلوی مادر است، دوختن و چا  Incisionبرش ( 
) و بهبود Plaiesمرهم با گياه و داروی های الزم و دستور گذاردن آن بر روی زخم، خستگی و رستگی همان زخم ( 

  ) و نمونه های ديگر.Guerison و درمان  (
  

ی گويند و آن م) Operation Sesarienne اين عمل را چنانکه می دانيم عمل قيصری و به زبان فرانسوی ( 
قيصر روم است که معروف است بر اثر عمل جراحی از شکم مادر     Jule Cesarمنسوب به تولد ژول سزار  

) گويند. Caesarean Section ) و انگليسی  ( Kaiser Schnittبيرون آمده است و در زبانهای آلمانی   ( 
  ست.ا) از اين عمل درباره ژول سزار اشاره کرده Plineبليناس ( 

  
درست آن   ،برای بيرون آوردن بچه و سپس بخيه زدن مادر بودندتی راارای چنين مهنکه ايرانيان باستان داي سوای

چرا که نه فردوسی از زاييده شدن  ،بناميم شکاف رستمیو يا  رستمی جراحی جراحی رااست که در کشور ما اين 
ن اگر ما ايرانيان آنرا شکاف و عمل رستمی بخوانيم، زياده ژوليس سزار آگاهی داشته و نه پزشک بوده است، بنابراي

  روی نکرده ايم.
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