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اهللالرَّحمنالرَّحیمبسم

جلسهسوم

«رموزاشراقیشاهنامه»

ایگفتارخودراهرگوینده:دبرحذربودنازکیدنفساستخورَدرخطبةداستانسیاوشآنچهبهچشممی

پندارد.هواینفس)آز(گفتاروبهترینگفتاروهرانسانیخویوخصلتخودرابرترینخویوخصلتمی

نفسفریبماندنازد.برایمصونگردانَدچارعُجبوخودپسندیمیآرایدواورامیرادرچشماومیخصالآد

توانمطمئنبودکهسخنمااگراوسخنماراپسندید،می:کردهخودرابهشخصداناعرضالزماستکهگفتار

ردآرزویآنداردکهمهلتیابدوسرودننگخوشونغزبودهاست.سرایندةخطبهوقتیبهسالهایعمرخودمی

ی،کلّطوردارد.بهینفساستبرحذرمیاوراازطولاَمَلکهزاییدةهوا،مراقبةنفسشاهنامهرابهپایانبَرَد،ولی

گراستوجایاینپرسشهستکهدرخطبةاینشدّتجلوهدرخطبةداستانسیاوش،هراسازمکّارینفسبه

دراینجابهچه«خردوآز»توجهشدهوطرحدوقطب1نفسکهدربرابرخرداستاینهمهبههوایِداستانچرا

مناسبتبودهاست؟

رسدکهفردوسیدرخطبةداستانسیاوشحاصلدرکخودراازروحداستاندرچندبیتبهنظرمی

ذکرستانوساختمانآنرابهچنگآوریمپیشازآنکهبرداستانسیاوشمرورکنیموروحدا،ولینگاشتهاست

دادنفردوسیبهعوالمتصوّفودرویشیکهبرخینویسندگانبرآناصرارهنسبتیکنکتهالزماستوآناینک

اندکهلزومعرضهداشتنگفتاربهداناهمانضرورتوجودشیخیاپیردررسد.نوشتهاندصحیحبهنظرنمیکرده

؛هایتصوّفدردستنیستگونهمدرکیدالّبرانتسابفردوسیبهسلسلهتایناستکههیچحقیقطریقتاست.

هابودهاست.هاوبوعلیبخشفردوسیتوانگفتکهجوّخراساندرآنزمانباحضورپیرانبزرگ،الهامتنهامی

پوشانبودهاستونهاززمرةخرقهتوانپذیرفت،ولیبیشازآنادّعاییبیشنیست.نهفردوسیاینمقداررامی
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واندبوده«حکمتمشرقیّه»خاصخوددرپیشیوهتواندانست.آنهاهریکبهبوعلیراازاصحابخانقاهمی

اند.جامیازچشمةحکمتنوشیده

تنقشجهالتبرودکهازلوحدلبوحافظازچشمةحکمتبهکفآورجامی

هطوسوگیوبرایشکاربهمرزتورانرفتندوآنجادربیشهک1شودداستانازآنجاآغازمی

می چه بیشه این در کیستو پرسید او طوساز زیباروی. دختریبرخوردند گفتکهبه کند؟

بزدوشمشیرکشیدتاسرازتنمجداشب مستیمرا مستبهخانهآمدوازسرِ هنگامپدرممستِ

ازبیمجانگریختموبدینبی شهپناهآوردم.طوسازتباراوپرسید.جوابداد:ازخویشانسازد.

که آنجا تا پرداختند نزاع به دختر سرِ بر پهلوان دو فریدون. تبار از و افراسیابم برادر گرسیوز

خواستنداوراسرببُرند.ازهمراهانیکیمیانجیشدکهکشتنزنچهسوددارد.بهتراستاورانزد

انشماداوریکند.شاهچونآنزیبارویرابدیدشیفتةاوشدواورابههمسریخودریدتامیشاهبَ

هدیه و اسبانگرانمایه گیو طوسو به و فرستاد حرمسرا به و چندیبردرآورد داد. هایارزنده

شناسبزرگرافراخواندتاطالعاورانامیدوستاره«سیاوش»ماهروگذشت،کودکیزاد.شاهاورا

شناسطالعکودکراآشفتهوزندگانیشراپردردورنجباستارهببیندوازسرنوشتاوخبردهد.

سرانجامینامبارکوتلخدیدوناگزیرشدکهشاهراازآنحالآگاهسازد.

سیاوشنیزمانندسهرابدورگهاست:ایرانیوتورانی.سهرابحاصلازدواجرستموتهمینهبود؛رستمنیز

.تفاوتسهرابوسیاوشدرایناستکهیکیازآنهاازتربیتبرایشکاربهسرزمینسمنگاندرتورانرفتهبود

.چونسایةسیمرغبرسرسهرابرودبهشمارمیپدرشرستممحرومبودودیگریپروردةرستموزالوسیمرغ

بهجنگباایرانواداشتند.سهرابدرخششنوریبودنبود،هومانوبارمانازجانبافراسیاباورااحاطهکردندو

تباتأسیسریَکهدرانبوهظلماتگمشد.ولیدردورةپسازسهراب،سیاوشمهلتیافتکهبرایعدالتوحّ

فاضلة «سیاوشگرد»مدینة خوناو از اما قتلرسید، به اگرچه و محکمیفراهمسازد «خسروانیدرخت»شالودة

آندرختهمانکیخسرواست.انهاست؛بررُستکهجاود

                                                           
.گونةشاهنامةفردوسیبهنثر،نوشتةدکترسیدمحمّددبیرسیاقی،نشرقطرهبرگردانروایت-1
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ایرانیوتورانی.دورگهبودناینچهره،هرسهدورگهسهرابوسیاوشوکیخسرو هاینیکنهتنهابراند:

بهوحدتیاستکهدرزمانافسانةبرتریقومیونژادیخطبطالنمی دوباره رسیدنِ براشتیاقِ بلکهدالّ کشد،

دا فریدونوکیومرثوجود میبهشت. خیزِطورکلّی سیاوشوکیخسرو با سهرابوخصوصاً با توانگفتکه

می پرفروغیبرداشته سویآیندة حاصلکوتهبلندیبه جدلکه جایجنگو به آن در که ،نظریاستشود

 باشد. حاکم اقوام بین در دوستی و یگانگی در بنیمگر کار فرجام بّندَهِشن، پهلوی کتاب  wuzurgآدم

dōšāram )شناسظاهربیندربارکاووسپایانکارسیاوشراشومدید،حال؟ستارهدانستهنشدهاست)عشقکبیر

نهادندکهدر«سیاوش»آنکهمرگمقدّس)مرگدرراهمقصدحقّانی(عینفرخندگیومبارکیاست.نامنوزادرا

 و siyāwašه.صورتایناسمدرپهلویسیایعنیصاحباسبنرِ،آمدهاستsiyāwaršanاوستابهصورت

siyāwaxšَسیاوَش»اندکهخشآوردهاستودرفارسیدریبهچهارصورتسیاوَش،سیاوُش،سیاووشوسیاو»

)پدرسیاوش(«کاووس»رسدکهسیاوُشوسیاووشصورتیاستکهتحتتأثیرنامبهنظرمیصورتاصلیاست.

وجهاشتقاقاست.فاقدشت(خدندخدرزردرسیاوخش)مان«خ»پدیدآمدهو

:توانآنراتبیینکردتعبیریرمزیاستکهنظربهروحداستانسیاوشبهدوطریقمی«سیاهصاحباسبِ»

بهعبارتدهدچیرهوفرمانرواست؛وشبرنفسظلمانیخودکهبهبدیفرمانمیاییکیاینکهدالّبرآناستکهس

بهایندیگر،براثرتربیت رستموزال،امیربرنفسخودومالکنفسخوداستونهبردةنفسومملوکآن.

بر اعتبار،رنگسیاهرمزیاستکهبرشرارتوخُبثنفسداللتدارد.تبییندیگرایناستکهرنگسیاهدالّ

مشرب(یزوتریک)باطنتیاِوشخصیّ)شهسوارراز(رازوباطناستکهبهایناعتبار،سیاوشسواربرمرکباسرار

خواهدبود.

پهلوانایرانبهدرگاهآمدوازچندیبرشاهوسیاوشگذشت.برحسباتّفاق،رستمجهان

و آدابفرماندهی و شاهانه هنرهای و بپروراند را او تا بسپارَد بدو سیاوشرا خواستکه شاه

شاهویرابهرستمسپردوتهمتنسیاوشییونبردبدوبیاموزد.کاووسآزماسپاهکشیوفنونرزم

افکنیوشمشیرزنیواسبرابهسیستانبُردوسالیانیچندآنجانگاهداشتوهنرهایرزمی،چون

هایبزمونشاطورسوممُلکداریولشکرکشیبدوآموخت.شاهزادهآیینتیراندازیوزنیونیزه

پسرستمههمةرموزوفنونرزموبزمآشنایییافت.رفتوبچناننیرومندشدکهبهشکارشیرمی



4 

 

جشنشاهانهترتیبدادوبزرگان،هایگرانمایهودرخورمقامشاهبهپایتختآمد.شاهبااووهدیه

کشوروسرانسپاهرابهپیشبازآنانفرستاد.سیاوشبهبارگاهآمدوبهادبتمامادایاحترامکرد.

شاهشاهوبزرگانرابهشگفتآورد.،دانیاولقویوقدوباالیآختهوآداباندامستبروبرویا

ازرستمبهسببرنجیکهدرتربیتفرزندشبردهبودسپاسگزاریکرد.ازهرسومجالسبزمو

شدوجشن برپا شادیوطرببرهمگانسرور ترتیبیافتوروزیچندچنینبا هایباشکوه

هفتخانهآنچهسزاوارفرزندشاهبودبرایسیاوشمهیّاکرد.گنجورازگنجه،گذشت.بهدستورشا

ایازکشورسالباآرامیوخرمیبرشاهزادهگذشت.درسالهشتمشاهفرمانیصادرکردوگوشه

نامیدند.رازیرفرمانفرزندنهاد:سرزمینکُهستانراکهآنروز)درزمانفردوسی(ماوراءالنهرمی

نچهدرشاهنامهآمدهایناستکهسیاوشفنونرزموآداببزمراازرستمآموخت.کاووسنیزکهشاهآ

خبربود.حقیقتایناستدیدوازپرورشعقالنیوروحانیاوبیتنهاظاهریازسیاوشرامی،خردیاستکم

می شمار به سیمرغ شاگرد شاگردِ سیاوششاگردِ که رود. از رمزی عقلکیهانی»سیمرغ الهام« بخشاستکه

بهعبارتدیگر،تدبیرآدموعالمیاانفسونظمونَسَقدرستاست.وفقپیامبرانوشاعرانومدبّرامورطبیعتبر

زدنآنکهآتشکردچندپرازپرهایاوراباخودآوردآفاقدردستاوست.زالهنگامیکهسیمرغراترکمی

رمزی،رسدکهآتشزدنپرسیمرغگردید.بهنظرمیاریموجبظهوروحضورسیمرغمیپرهادرهنگامگرفت

استازهرفعالیّتجدّیمانندذکروفکرکهپیداییِخردکلّیبرروانآدمیرادرپیخواهدداشت.یکباردر

یارییمرغیاریخواست.رستمازرودابهودیگرباردربرطرفساختنزحمتاسفندیار،زالازسهنگامزادن

خردبودکهسیاوشراازوسوسةسودابهدراماننگاهدرچندنوبتبود:خردوییامینویِردمینَگرفتنسیاوشازخِ

هاحفظکردوسرانجامخردبودکهپیتوزیدرمقابلتورانیداشتوبازخردبودکهاوراازشعلةخشموکین

کهمرحومانجویشیرازیدردرطوماربرداشتهایعامیانهازشاهنامهابهاوالهامبخشید.افکندنطرحمدینةفاضلهر

سیمرغبهیاریسیاوشنیامد،غافلازاینکهسایةگاهبهسؤالیبرمیچندمجلدگردآوردهاست خوریمکهچرا

رمزاستومعنیآنجزخردچیزاندکهسیمرغیکازآغازتاانجامبرسرسیاوشبود.گویاتوجهنکردهسیمرغ

دیگرینیست.
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روزیکاووسشاهوسیاوشنشستهبودندکهناگاهسودابههمسرشاهبرآندوواردشدواز

رسابهیکبارهدلازدستدادوشیفتةاوشد.درنهاندیدنسیاوشباآنبُرزوباالوقدوقامت

تو مادر منهمانند که سیاوشفرستاد میکسنزد هستم. بیاییوباید شبستان و حرمسرا به که

اومردرزمومیداناستنهبزمو سیاوشپاسخدادکه کهدخترانمنندببینی. خواهرانخودرا

شبستانواهلنشستوخاستکردنبازناننیست.سودابهروزدیگرنزدشاهرفتوازاوخواست

انشبیاید.شاهکهازنیّتبداوآگاهنبودسیاوشرابهکهسیاوشراواداردکهبهحرمنزدخواهر

 برووایشانرانامادریتووخواهرانتخواستاردیدارتوشدهحضورخواستوگفت: آنجا اند.

ببین.سیاوشدراندیشهشدکهشایدشاهقصدآزمایشاوراداردونیزاندیشیدکهاگربهحرمسرا

تگیخودبااوسخنخواهدگفتواینپسندخاطرشنبود.پسبهشاهرودناگزیرسودابهازدلباخ

پاسخدادکهدرحرمسراچیزیاززناننتواندآموختومایلاستکهبهدستورشاهباخردمندانو

 ازآنانهنروخردومعرفتفراگیرد. ازبزرگانونامدارانکشورنشستوبرخاستکندتا شاه

سخنتوخردمندانهاست،امازیانینداردکهدمیرخوشوقتیکردوگفت:سخنانسنجیدةاواظها

درشبستانرویوکودکانمراببینی.سیاوشگفت:چونفرمانشاهچنیناستخواهمرفت.پس

رئ هرزبَکاووسبه دستوردادکهروزیسنگاهبانانحرم، بهشبستانرد، هنماییدیگرسیاوشرا

اوشرابهحرمبرد.اهلحرمازاواستقبالکردند.شبستانراچونبهشتهرزبدروزدیگرسیکند.

آراستهبودندوتختیزریّنآنجانهادهوسودابهغرقزروگوهر،باآرایشورنگوبویبرآن

نشستهوگیسوانبهگردرخسارفروهشتهوتاجیازگوهربرسرنهاده.چونپردةحرمسرابهیکسو

شپابهدروننهاد،سودابهازتختفرودآمدوکرنشکرد.سپسسیاوشرادربرزدهشدوسیاو

آنرگ سیاوشدریافتکه است. داده هدیه ایندیدارها را او سپاسگفتکه خدایرا فتو

آنانبهگفتگو زودنزدخواهرانشتافتوبا شهوتاست؛ ازسرِ مهرورزیازپاکینیّتنیست،

شاهبهحرمآمد،سودابهفرهنگوادبوبرازندگیهنگامکهکاووساختوبازگشت.شبپرد

سیاوشرابسیارستودوازاوتمجیدفراوانکردوشاهازسخناناووداشتنچنانفرزندیشادشد.

 دختران از یا درآورم، او همسری به را یکی خود دختران از باید که افزود برادرتانسودابه

تاولیعهدکشورسرانجامیگیردوسامانییابد.شاه«پشینکی»انبرادردیگریاازدختر«آرشکی»



6 

 

بهحضورخواستوگفتکه اینگفتةویرویموافقنشاندادوچونبامدادشدسیاوشرا با

ستاره زیرا همسریبرگزینی، به زنیرا باید خاندان شاهیو بقاء خبربرایحفظنسلو شناسان

سلّطوپیروزخواهدمشتتوشهریاریبزرگپابهجهانخواهدنهادوبرهمةجهاناندکهازپداده

دستوردهدگردنخواهمنهاد،اماازشاهچهشاهراستوبرهر،پاسخداد:فرمانگشت.سیاوش

درمیانمی سودابه با اینسخنرا خواهمکه بهشبستاناوروم. مایلنیستمکه زیرا شاهنگذارد،

اودرسرمنافکندهاستوپیشنهادسامانخندان ایناندیشهرا ازقضا گرفتنتوازشدوگفت:

اوست.سیاوشازسخنشاهبهظاهرآرامشیافت،امادانستکهدرنهانِسودابهچیستوسخنان

پدرهمهتلقیناوست.روزدیگرسودابهبرتختنشستودخترانراآراستوپیشتختبهرده

نید.پسبههرزبددستوردادکهنزدسیاوشرودواورابهشبستانرهنمونشود.سیاوشناگزیرایستا

سودابهبهاستقبالاوشتافت پسآنجارفت. برتختنشاندوخودبرابرشبهادبایستاد. واورا

داشتندیکچشمازاوبرنمیدخترانرایکایکبهاومعرفیکردوسیاوشبهدختراننگریست.هیچ

وهریکخواهانآنبودکهسیاوشاورابههمسریبرگزیند.چوندخترانبهجایگاهخودرفتند

سودابهگفت:ازدخترانکدامرابرگزیدی؟سیاوشفروماندوپاسخندادودردلبهیادآوردکه

وقصدتباهپدرشکاووسرابهبندکشیدکسکهبهحیلهابهدخترشاههاماوراناست،همانسود

دخترِ با هرگز گفت: خود با داشت. او بیگانهساختن حیلهزن پشتچنان از زناشوییای گری

دیدارمن، نخواهمکرد.سودابهچونسکوتسیاوشرادیدگفت:طبیعیاستکهبرابرخورشیدِ

یکنی،دخترماهِرخساردختراننزدتورونقوشکوهینداشتهباشد.اگربامنعهدببندیودلیک

نامزدتوکنموخودچونپرستارانبهجاندرخدمتتوباشم.شاهکاووسبهپیری نابالغیرااسماً

رسیدهاستوبهزودیازجهانخواهدرفتومنوتوبهآرامونازدرکنارهمخواهیمزیست.

محالودگفت:اینبگفتوسیاوشرادرآغوشگرفت.رخسارسیاوشازشرمگلگونشد.باخ

استکهبهسخنانایندیوسیرتگوشسپارموباپدربیوفاییکنم.امااگرباسردیپاسخبگویم

پسبهنرمیگفتکهتوزنیزیباییممکناستپیشپدرازمنبدگویدودرمیانهآشوبانگیزد.

اهمگفتکهازوسزاوارهمسریشاه.یکیازدخترانتوبرایهمسریمنبساستوبهشاهخو

دخترانتوخردسالیرانامزدخودخواهمکردوشکیباییخواهمورزیدتااوبهسنّرشدرسدوتو
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وی رفتنِ متعاقبِ رفت. او نزد از بگفتو این باشی. من مادر منزلة به ایرانی شاهبانوی که نیز

برایهمسریبرگزید.شاهکاووسبهحرمسراآمد.سودابهمژدهدادکهسیاوشیکیازدخترانمرا

کهبرایسیاوشنگاهداردونیزبهشادشد.دستورداددرِگنجگشودندوسودابهرابسیارچیزداد

دیگرروزسودابهبرتختنشست،آراستهبهزیورومصرفسوروسروروجشندامادیاورسانَد.

انبرایتووجشنعروسیدختررنگوبویوسیاوشرانزدخودخواندوگفت:شاهگنجیبیکر

مودیریاستکهمهرتورادردلدارماختصاصدادهاستوبهدستمنسپرده،امامنشیفتةتواَ

بایدبهفرمانوراممنباشی،اگرنهایندولتوشوکترابرتوتباهوامیدواربهوصلتوهستم.

پسبهاییکنموچشمبههمسراودوزم.خواهمساخت.سیاوشگفت:مبادهرگزکهباپدربیوف

ایوقصدخشمازتختبرخاست.سودابهدراوآویختوگفت:حالکهازرازدلمنآگاهشده

آنگاهجامهبرتندریدوبهناخندورخساره آسودهنخواهمگذارد. رسواکردنمنداریتورا

رمبانگبرداشتند.کاووسباشنیدنغوغاوندوفریادوفغانبرداشتوآشوببهپاکرد.اهلحکَ

هایازهدیهد؛ازسودابهحالپرسید.گفت:سیاوشنزدمنآمهیاهوسرآسیمهبهحرمسراشتافتو

بهاوبخشمآگاهشکردم.آنهمهدرچشمشزیوروگنجگوهرکهخودقصدداشتمتو،اززرو

توهستم.منسختاباکردم.نیامد.بهمنگفت:موافقتهمسریبادخترتوبها نهبود.طالبخودِ

اگر خوداندیشید، با شاه برتنمپارهشد. افتادوجامه افسرازسرم درآغوشگیرد. خواستمرا

رید.پساهلحرمرامرخصسخناناوراستباشدوبهاثباترسدبایدسیاوشرابدانگناهسربُ

آنچهراستیاستراابهوسیاوشوسودگرفتکردوبرتختقرار بهحضورخواستوگفت:

ازآنچهرخدادهبو اوبرخاستوگفت:دآگاهکرد.سودابهبهانکارگفتةبگویید.سیاوششاهرا

راستیآناستکهمنباشماگفتم.اوطالبدخترمننیست.خواهانمناستوازکشاکشیکه

بامنکردکودکیکهازتودارمدرمعرضتلف شاهدرسخنآندوبهژرفیقرارگرفتهاست.

تأملکرد.پسبرخاستودودستوبروبازوواندامسیاوشراازسرتاپایبوکردواثریاز

کهسودابهبهعطروبویخوشآلودهبود.پسبهسودابهبدگمانشدودرحالیعطردراوندید،

بهبندکشیدند،سودابهرهاماوامابهیادآوردکهدقصدمجازاتاوکرد، ران،آنهنگامکهاورا

ترکپدروخانهوخانوادهگفتودرزندانهمدماوشدوازاوپرستاریکردونیزبهیادآوردکه
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تباها و دارد خردسال فرزندان او ز حال، این با نیست. روا فرزندان آن مادر برساختن چون

اطمینانیافتهبودبهسیاوشدستوردادکهازاینواقعهباکسسخنبیگناهیسیاوشوگناهکاریاو

نگویدوپنهانداردتانیکبیندیشدکهچهبایدبکند...شاهبابزرگانکشوربهمشورتپرداخت.

است:بایدکهیکیازآندوتنازمیانآتشبگذردتابیگناهاز«وَرِگرم»بزرگانگفتندچارةکار

بهسودابهتکلیفعبورازآلومگردد.گناهکارمع اوگفت:سخنمنراستاستشاه ؛تشکرد.

سیاوشبایدازآتشبگذردکهدلیلیبربیگناهیخودنداردوسیاوشپذیرفتکهازآتشعبور

باگذرگاهیتنگ،پسبهفرمانشاههیزمبسیارفراهمآوردندوهماننددوکوهبرهمانباشتندکند.

پشتةهیزمبرایعبوروآتشدرزدند.سیاوشجامةسفیددربرکردوبراسبیسیاهنشستمیاندو

وپیشپدرآمد.پیادهشدوکرنشکرد.شاهازشرمبدوننگریست.سیاوشگفت:ایپدرغمگین

مباش،چهبربیگناهیخوداطمیناندارموازآتشزیاننخواهمدید.پسبراسبنشستوبهمیان

بهنظارهدرآمدوازآنآتش مردمکه چنانکهموییبراونسوختهبود. سوتندرستبیرونآمد،

آمدهبودندشادمانشدند.کاووسدستوردادتاسودابهرانزداوبرند.اوراگناهکارخواندودستور

ازپیششاهبردند.اهلحرمفغانو زاریسردادکهدژخیمسرنگونازداربیاویزدش.سودابهرا

دادندوگریانشدند.دلشاهپردردشد.سیاوشچونحالپدرچناندیددانستکهاگرسودابه

کشتهشودشاهازعشقیکهبهاوداردپشیمانخواهدشدوممکناستبراوخشمگینشود.پس

ظرچنیننزداورفتودرخواستکردکهازتقصیرسودابهبگذردواورانکشدوشاهکهخودمنت

آتش تندرستاز سودابه اینحال، با مرگرهایییافت. از سودابه پذیرفتو فوراً شفاعتیبود

برآمدنِسیاوشراازجادوگریزالنزدشاهقلمدادکرد.

ایراندونوعآزمونصدقمی مردم دردورانباستان، گرم»شناختندکهیکیرا یعنیآزمونگرمو«وَرِ ،

»دیگریرا نامیدند.وَرگرممانندآنچهسیاوشازسرگذرانیدآزمونعبورازآتشاست.اینآزمونمی«سردوَرِ

«دی»یا«اپامنپات»بودهاست.وَرسرد،آزمونمقاومتدربرابرخفگیدرآباستوزیرنظر«مهرایزد»زیرنظر

ردیدةخِردرتعلیماسالمی.سیاوشکهپرو«حمنالرَّ»و«الرَّحیم»مهرودیبرابراستبادواسمشریفبودهاست.
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اکنوننوبتوَرسردیاآزموناستدربرابرهواینفسایستادگیکردودستخوشوسوسه هایسودابهنگردید.

دومسیاوشاستکهدرحدودسرزمینبلخاتّفاقافتاد.


