
 
 
 
 
 

 پايان زندگانى جمشيد و سرگذشت خاندانش

 دكتر جالل متينى

 

 و حوادث زندداان  و (يَمَ، يَمْ، جم)همچنان كه درباره شخصيت جمشيد 

هاى نوشته و (اعم از اوستاي  و پهلوى)پادشاه  وى در ادبيات وِداي  و زردشت  

و  او عربدد  و رارسدد  درى روايددات اونددااون  وجددود دارد، دربدداره زنددداان 

 هداىدر نوشدته -ايدرد كه در اين مختصر مورد بررس  قرار مد  -خاندانش نيز 

 عرب  و شعر و نثر رارس  درى كهن اختالف روايات كم نيست. پيش از آن كه بر

 هاىسرِ اين مطلب برويم، الزم است به اين موضوع نيز اشاره كنيم كه اين روايت

 تواند بود و سابقهشاعران دوره اسالم  نم  اونااون يقيناً بر ساخته نويسنداان و

 آن را بايد در دوره پيش از اسالم جُست. چه هر يد  از نويسدنداان و شداعران

طور مستقيم ي  يدا چندد روايدت شد اه  رايدش در شدهر و دوران اسالم  يا به

اند، و يا آن كه آنها را از اثر يدا آثدارى كده ديارخود درباره اين موضوع ثبت كرده

ايشان، و بر اساس روايدات شد اه ، نوشدته شدده بدوده اسدت اقتبداس  پيش از

 .اند. و اماپايان زندا  جمشيد و سراذشت خاندانشنموده

 

 گون گشت روزبه جمشيد بر تيره

 درباره اين كه به چده سدبب روزادار جمشديد، پن مدين پادشداه معدروف
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 شدورَد، نسدبت بده دي درشود و كارها بر وى م پيشدادى، نااهان تيره و تار م 

اندد نوشدته -نامده بده جدز كدو  -مطالب، اختالف نظر كمترست، زيرا عمومداً 

پس از آنكه در دوران چند صد ساله پادشاهيش كارها را نظدم و ترتيدب  جمشيد

سدازد، و نيز سيصد سال مرگ و بيمارى و درد و غم را از مردم دور م  بخشدم 

اردد و دعوى پندارد و در خداوند ناسپاس م  از دي ر آرريداان م خود را برتر

-85؛ شدداهنامه، 218/1الددذهب، ؛ مددرو 118/1-119طبددرى، )كنددد مدد  خددداي 

(. به نقش ابليس در رريب جمشيد در اين 39التواريخ والقصص، م مل ؛64/26/1

اى شده است. در اين روايت همچنين آمده است كه جمشيد ا دت اشاره باب نيز

ن و زمينم و به آسمان خواهم شدن، مرا به خداي  پرسدتيد و هدر خداى آسما من

 ها در اين باب به شهرها ررستاد. بسيار كس به اون رود به آتش بسوزمش. نامهكه

(، 131-132تداريخ بلعمد ، )او را بده آتدش سدوزانيد  ارويدند و هر كه ن رويد

ده اسدت بختد  جمشديد ركدر ن رديديدرهدر دو روايت هم سدبب  بدراى ت ارچه

خواهد (. بر اساس روايات پيشين، چون جمشيد از مردم م 3/21 نامه،ارشاسب)

شدود، كارهداى ررته از وى دور مد آررين بخوانند، ررّه، ايزدى ررتهكه او راجهان

اردرازد، و در اى كس  عَلَم طغيدان بدر مد اردد و از هر اوشهنابسامان م  كشور

بده » جدوىشداه«ه از وضع كشور ناخشود بودندد، پيشامدها، ايرانيان ك نتي ه اين

اويندد و آورند و بر مهتر آنان، ضحاك، به شاه  آررين م روى م  سوى تازيان

آيد و پذيرد و به ايران م خوانند. ضحاك اين تقاضا را م زمين م او را شاه ايران

 امه،شداهن)سدپارد نهد. پس جمشيد ناازير همه چيز را بده وى مد تا  بر سرم 

جمشيد (. در روايت دي ر آمده است كه ضحاك چون از ناسپاس 201-88/33/1

طبدرى، ) اريدزدآيد و جمشيد بناچدار از وى مد اردد، خود به ايران م آااه م 
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اردد وكارها بدر دي ر چون جمشيد در خداوند ناسپاس م  (. و به روايت 119/1

قتدل او  كند و درصددو قيام م شورد، نخست برادر  به نام اس تور عليه ااو م 

پنهدان  اردد، و در مدتاريزد و پنهان م آيد، پس جمشيد از برابر برادر م برم 

ااه، پدس ازايدن رود، و آنكند و از جاي  به جاي  دي ر م بودن نيز پادشاه  م 

 (. در برخد  از119/1طبدرى، )كندد حوادث است كه ضحاك بر وى خرو  مد 

 پشيمان  جمشيد، پس از ناسپاس  در پرورداار، سدخن بده ميدان ها نيز بهروايت

 آمده، ول  از مسير حوادث آشكارست كه پدوز  او در پيشد اه خداوندد مدورد

 نامده(. تنها در كدو 39التواريخ، ؛ م مل84/27/1شاهنامه، )ايرد قبول قرار نم 

 وده اسدت،پرسدت بدخوانيم جمشيد تا پايان دوران پادشاهيش يزداناست كه م 

اردد و جهان در ررمان ضدحاك ديدو و دي در ول  سپهر اردان بر او ب  مهر م 

 .(f.192a,b) شودپرستان از جهان اسسته م ايرد و نشان يزدانقرار م  ديوان

 

 دوران اختفاى جمشيد و زنان و فرزندان او

 درباره بقيه حوادث زنداان  جمشيد و خاندانش كه مقارن اسدت بدا دوره

روايات كه در همهها بسيار است. با آنارساله پادشاه  ضحاك در ايران، روايتهز

اوت اريزد، دوران متوارى بودن اوبه ت آمده است كه جمشيد از برابر ضحاك م 

-204شاهنامه، ) (؛119/1-120طبرى، )(، صد سال 132تاريخ بلعم ، )ي  سال 

( ادزار  39-40ريخ،التدوام مدل)(، و حداقل ي  صد و سد  سدال 202/34/1

 .ارديده است

ضدحاك اما درباره حوادث دوران اخت اى جمشيد تا كشته شدنش به دست

مختلد  و يا به ررمان وى، و همچنين در مورد زنان و ررزندان او نيز پنش روايت

 :موجودست
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 در ي  روايت تنها به متوارى بودن ي  صد ساله جمشيد و كشدته شددن

 يدانه از حوادث زنداان  وى در اين دوره ركرى بده موى اشاره ارديده، ب  آنك

 .(119/1-120؛ طبرى، 202/34/1-206شاهنامه، )آمده باشد 

 ول  در چهدار روايدت دي در رويددادهاى دوران آواراد  و پنهدان بدودن

  :جمشيد، كم و بيش با شرح و ت صيل و با اختالف بيان ارديده است

  است كه بلعم  باختصار ودر روايت نخستين از آن بلعم  و اسدى طوس

 اند. بر  اساس روايدت اسددىنامه به شرح آوردهچند سطر و اسدى در ارشاسب

 اريزد، ضحاك بده شداهان ه دت اقلديم نامدهطوس  چون جمشيد از ضحاك م 

 نويسد تا جمشيد را ب ويند و به درااه او اسيل دارند و به همراه اين نامده وم 

-136، 10-21/3)ررستد آواره ايران را نيز براى آنان م  پيام، تصوير جمشيد، شاه

شدهرى  اردد و از شهرى بهوار در جهان پنهان م پس پرى. (31/195/200، 137

 ماندد تدا ادذار  بده زابلسدتانرود و در هيچ شهرى بيش از چندد روز نمد م 

ارتد. وى در اين شهر بر حسب تصدادف دختدر هي دده سداله اورنده، شداه م 

،  11/37(. اين دختر، جمشيد را كه جوان  زيباروى بوده )27/23بنيد )ل،را م زاب

 بددر اسدداس تصددويرى كدده از وى در اختيددار داشددته اسددت( 57/24، 71-68/25

شناسد. زيرا چهره جمشيد را بر ديبا و ديوارها نقش كرده بودند تا هركده وى م 

شددرح  كدده در (. بدده 134/28-139ببينددد، ب يددرد و بدده ضددحاك بسددپرد ) را

كندد، و سدالها در كدا  آمده است، جمشيد با اين دختر ازدوا  م  نامهارشاسب

دهد و در نتي ه كس  از وجود همين دختر، ازترس ضحاك، به زنداان  ادامه م 

اردد. اما هن ام  كه پسر آنان، تور، بده پدانزده سدال   وى در اين شهرآااه نم 

اردد و همه پردازد، اين راز را  م آمد م  برزن به ررت و رسد و در كوى وم 
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نوجوان ررزند جمشيدست، پس جمشيد بايست در همين شدهر  رهمند كه اينم 

روايت آمده است كه تور به تصوير جمشيد بسيار شبيه بود و همين  باشد. در اين

سدازد. اورنده چدون از ايدن شانزده ساله شاه زابل را آشكار مد  امر راز پانزده

كند كده اويد و به وى توصيه م اردد، حقيقت را به جمشيد م م  وع آااهموض

زابل ب ريزد تا اررتار ضحاك ن ردد. پس جمشيد، شب  ب  آنكه بدا  ب  درنه از

رود و پدس و طرح خود سخن  ب ويد از زابلستان به هندوستان م  كس  از نقشه

د و در آن دا بده دسدت كندچدين عزيمدت مد  در آن سرزمين به از اقامت  كوتاه

اردد. چون اين خبر به زندش، دختدر اورنده، دو نيم م ضحاك اسير و با اره به

(. در روايدت بلعمد  و اسددى 21-44كشدد )زهر م  رسد، وى نيز خود را بام 

نيامده، و بلعم  نيز ارزوده اسدت كده اخبدار جمشديد و  طوس  نام دختر اورنه

 (.132لمؤيد در شاهنامه بزرگ ا ته است )ابوا ررزندانش را از تور به بعد،

 روايت دي ر را كه كامالً با روايت بلعم  و اسدى طوسد  اخدتالف دارد،

 نامده آورده اسدت. در ايدن منظومده تصدري الخير در كو بن اب حكيم ايرانشاه

 در نسدخه خطد )ارديده است كه جمشيد در دوران پادشاهيش با دختر ماهن  

 نامه، ضبط كاف پارس  و تازى يكسدان و بدا يد  سدركشمنحصر به ررد كو 

، شدداه چددين، ازدوا  كددرده بددوده و از وى دو پسددر بدده نامهدداى قددارك و (اسددت

ارتدد، جمشديد، داشته است. چون تخت پادشاه  ايران به دست ضحاك م نون 

هداى انبدوه و دو پسر و دي ر خويشان خود را با ان   به ارغون، كه از بيشدهزن

ررستد تا از ازند ضحاك در امان بوده است، به چين و به نزد شاه چين م پوشيده

اويد بدانيد كه از باشند.ول  پيش از آنكه آنان از وى جدا شوند، به سپاه خود م 

 نون  شهريارى قدم به جهان خواهد اذاشت كه از ضحاك ديو چهره دمار نسل
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رارك چون ايدن مطلدب را  برخواهد آورد. وظي ه شماست كه او را پرستش كنيد.

رهمد كه پادشاه  به او يا به ررزندان او نخواهدد رسديد، از شنود و م پدر م  از

پرست  راهنماي  كند. جمشيد سده درتدر را كده كند وى را به يزدانتقاضا م  پدر

نوشته بوده و پُر از پند و علم و همه صح  پيغمبران خداى بوده اسدت بده  خود

دهدد كده او و در ضمن وى به نوند  نيدز انددرز مد  .(f.192.b) سپاردم  رارك

ررزندانش دردوره هدزار سداله پادشداه  ضدحاك بايدد در خ دا و دور از چشدم 

كنند، و هرااه روزاار بر آنان سخت شد و همه درها را به روى  ضحاك زنداان 

يدرا پرسدت دارد، زبايد به ماچين بروند كه شاه  دادار و يزدان خود بسته ديدند

 .(f.199b) جمشيد را در پناه حمايت خود قرار خواهد داد شاه ماچين،

 پس از ان ام پذيررتن اين مقدمات، ارراد خاندان جمشيد پنهان  بده سدوى

 كده در ايدنرود. با آنكنند، و جمشيد، خود به جنه مهرا  م ارغون حركت م 

جمشيد  ه اررتارىاى ن رديده است، ول  جنه بروايت به سبب اين جنه اشاره

ررستد، ضحاك م  پذيرد. مهرا ، جمشيد را نزد ضحاكبه دست مهرا  پايان م 

ارّه بده دو نديم  اداه وى را بدادارد و آنمدت پن اه سال او را در زندان ن ده مد 

رسدد، وى از مد  سازند. چون خبر كشته شدن جمشيد در ارغدون بده نوند م 

خانوادا  وى با  از بيم آن كه ضحاك از پيوندكند. ماهن  جوي  م ماهن  چاره

دختدر خدود پيدام جمشيد و پناه دادن به خاندان جمشيد در چين آااه ادردد، بده

دهد به نزد من بياييد، و براى آنكه به دست ضحاك اررتارنشويد ي  ه ته در م 

ندزد شدما ب رسدتم. جاى خود در بيشه پنهان بمانيد تا من هر چه را ضرورست به

برندد. چين بسدر مد  ندان جمشيد، پس از كشته شدن پدر، مدت  حضور شاهررز

مهراجيدان را دچدار  رود و بدا آنكدهسپس ماهن  شاه چين به جنه مهدرا  مد 
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يارى مهرا ، ماهن  در كند، ول  با رسيدن سپاهيان ضحاك بهشكست  سخت م 

ررسدتد ك م نزد ضحاشود و مهرا  زن و بچه و ان هاى او را بهجنه كشته م 

دهندد. خانددان مد  و جمشيديان از اين پس پشت و پناه خدود را نيدز از دسدت

برند، در خ ا بسر م  هاى ارغونجمشيد، بر اساس اين روايت، چند سال در بيشه

و بارها در دوران زندا  آبتين با سپاهيان كو ، برادرضحاك و ررمانرواى جديد 

 .(193a,bكنند )چين، دست و پن ه نرم م 

التدواريخ والقصدص آمدده اسدت. روايت سوم در كمال اختصار در م مل

آيدد كده جمشديد دو زن داشدته اسدت: يكد  پريچهدره ازاين روايت چنين برم 

دخترزابل شاه، و دي رى دختر ماهنه، مالد  مداچين. وى از پريچهدر، صداحب 

يون، و همداشود بنام ثور، و از دختر ماهنه داراى دو پسر بنامهاى هتدوال پسرم 

ايدت، روايت  دي ر نام اين دو پسر ران  و نون  بوده اسدت. بندابر ايدن روكه به

شود در اين آبتين پدررريدون، ررزند همايون بوده است. به طورى كه مالحظه م 

نامدده بددا نامدده و اددو كتدداب دوروايددت مددذكور در تدداريخ بلعمدد  و ارشاسددب

 (.25-40هاي  چند ركرارديده است )ت اوت

كده التواريخ آمده است. مؤل  اين كتاب بدا آنايت چهارم نيز در م ملرو

 ي  جا به ازدوا  جمشيد با دو زن، پريچهره دختر زابل شاه، و دختر ماهنه، در

از نويسد، چون راز جمشيد پسمال  ماچين، اشاره كرده است، در جاى دي ر م 

و  ب ريخت»اردد،   م با دختر شاه زابل را بيست سال اقامت در زابل و زندا 

بده  به هندوستان اندرون  ارتاد، از آن روى سوالهط، و صد سال دي ر آن جاي اه

روايدت  (. بر طبق اين40ص ) «ور اندر بماند و ررزندان آمد ...پادشاه  آن كش

ماچين،  شود جمشيد جز پريچهره دختر زابل شاه و دختر ماهنه مال معلوم م 
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 «ررزنددان» ند نيز حداقل با زن  ازدوا  كرده بوده است كهدر دوره آوارا  در ه

الذكر حاصل آن بوده است كه البته از نام وكي يت زنداان  مذكور در عبارت روق

 .دانيمآنان چيزى نم 
 

 چگونگى كشته شدن جمشيد

 كدهدرباره كشته شدن جمشيد نيز سه روايت اساس  موجود است: يك  آن

 كشد، ب  آنكده بده نحدوه كشدتن وىيابد او را م چون ضحاك بر وى دست م 

ضحاك  (. دي ر آن كه هن ام  كه218/1-219الذهب، مرو )اى شده باشد اشاره

؛ 205/34/1-206شداهنامه،)كندد او را با ارّه بده دو نديم مد اردد، بر او چيره م 

د و آوراو را در مد (. يا نخست امعداى132؛ تاريخ بلعم ، 22/43نامه، ارشاسب

بده ارّه بده دو نديم (، يا او را اول119/1طبرى، )كند برد و سپس وى را ارّه م م 

مانددد نمدد  نكدده اثددرى از وى بددر جدداىسددوزاند چناكنددد و سددپس او را مدد مدد 

كنندد مد حاك جمشديد را پداره پداره(، يا آنكه به ررمان ضد462التواريخ، م مل)

هندوان، در ن است كه مهرا  شاه(. روايت اساس  سوم آ57تاريخ طبرستان، ص )

ررسدتد م سازد و به نزد ضحاككند و او را اررتار م جنه، بر جمشيد غلبه م 

، يا بااستخوان ماه  (f.193aنامه، كو )نمايند ااه وى را به ارّه به دو نيم م و آن

سددوزانند  مدد  كننددد و بعدددو ندديم مدد مانددد جمشدديد را بدده دكدده بدده ارّه مدد 

جمشيد به هند اشاره كه به ررتن(. در روايت دي ر با آن40، 462واريخ، التم مل)

دي ر سخن به ميان نيامدده ارديده، ول  از اررتارى او به دست مهرا  يا شخص 

رود، و تنها ا ته شده است كه جمشيد در حال ررار ازضحاك، از هند به چين م 

به ارّه به دو »و ضحاك  شودو در اين سرزمين نااهان به دست ضحاك اررتارم 

چنانكه در روايتد  دي در نيدز بد   (،17/43-22نامه، ارشاسب) «نيم كرد به كين
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ضحاك در درياى چدين او را بده آنكه نام  از هند برده شده باشد، آمده است كه

 (.34/1-204شاهنامه، ) كند آورد و با ارّه به دو نيم م چنه م 

 

 فريدون و جمشيد

ايدم همده در ايدن كه تا به حال بده آنهدا اشداره كدرده هاى مختل روايت

رسد ول  دربداره متّ قند كه پس از ضحاك، پادشاه  ايران به رريدون م  موضوع

 .رريدون و نيز در همين روايات اختالف اندك  نيست اسب

 بر طبق روايت اسدى طوس ، رريدون از ررزندان جميششدد نيسدت. زيدرا

 ىم جمشديد پدس از ازدوا  بدا دختدر شداه زابدل، از وطورى كه قبالً ا تي همان

 شود بنام تور. پسدران جمشديد در ايدن روايدت، يكد  پدس ازصاحب پسرى م 

 پسدر)طورك، شم، اثدر،، ارشاسدب، نريمدان دي رى عبارتند از: تور، شيدسب، 

. از طدرف دي در در همدين روايدت آمدده اسدت كده (اورنه، برادر ارشاسدب

(، وى به دست رريدون اسير و در 1/328رسد )سال م عمر ضحاك به هزار چون

اداه رريددون در آمدل بدر تخدت پادشداه  شدود. آندماوند به بند كشيده م كوه

ه ادزين كيدان بندد»نويسد و از خود با عندوان اى به ارشاسب م نشيندو نامهم 

د كده اراى مدبهمن وجدود دكند. البته در اين نامه اشاره( ياد م 18/329)« كرداار

 :توان ازآن دريارت رريدون با ارشاسب خويش داشته استم 

 تو از جان و از ديده بيش  مرا

 هم از اوهر پاك خويش  مرا

(35/320) 

 خواهدد كده بداآن اه رريدون ضمن اعالم پادشاه  خود، از ارشاسب مد 

 نريمان به درااه وى بيايد. ارشاسب كه سالهاى دراز پهلوان  خود را در خددمت



 116 5/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 اك اذرانيده بوده است، پس از آااه  از پادشاه  رريدون، با نريمان به ندزدضح

 ص)اردندد رود و سپس به ررمان رريدون روانه توارن و چين م وى به آمل م 

 . بلعم  نيز ررزندان جمشيد را بر طبق همين روايت: تور، شيداسب،(بعده ب 328

رسددتم، ررامددرز يدداد طددورك، شددهم، اثددر،، ارشاسددب، نريمددان، سددام، دسددتان، 

 (.133كند)م 

اويدد كده اما رردوس  در شاهنامه درباره نژاد رريدون چيزى جز اين نمد 

وضدوع مررزند آبتين و رران  بود و آبتين از نژاد كيان. در جاى دي ر بددين  وى

تاخدت كند كه رريدون بدا ردرّ جمشديد بدود و ردرّ شاهنشده  از او مد م  اشاره

ود شدود و از مدادر خدهن ام  كه رريدون شانزده ساله م  و نيز در (116/40/1)

د بده دهد كه پدرت از تخم كيان بوپرسد، رران  به او پاسخ م م  درباره نژاد 

( 164/43/1-167ياد داشدت )ه رسيد و او پدر بر پدر خود را بم  طهمورث ارد

مدورث هاى مختل  جمشديد را پسدر يدا بدرادر طهدانيم در روايتم  و چنانكه

اند. ازطرف دي ر در همين روايت در سبب دشمن  رريددون بدا ضدحاك خوانده

ته كشد، رريدون به انتقدام كشداست كه چون ضحاك پدر او را م  تنها ا ته شده

 (. رريددون106/40/1، 563/62/1كشدد )ضحاك را در بند مد  (آبتين) شدن پدر،

از، در شبسدتان ضدحاك حت  درهن ام  كه با خواهران جمشيد، شدهرناز و ارندو

جمشيد  كه آن دو تن خود را از تخم كيان و نيز خواهرانآن اردد، و بام  روروبه

رسدد و بدا ايدن دو زن كنند، از اين كده ندژاد او نيدز بده جمشديد مد م  معرر 

 (.368/53/1-386آورد )چيزى بر زبان نم  خويشاوندى دارد

اب آورده اسدت، بده ايدن ول  طبرى در روايات اونااون  كده در ايدن بد

بوده و بده  (شاهيا جم شاد يا جم)كند كه رريدون از نسل جم تصري  م  موضوع
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 (. وى درباره پدران140/138/1- 152رسيد )دهمين نسل به جمشيد م  نهمين يا

 :نويسد كهرريدون نيز م 
رو كده نآ به پندار پارسيان پدران ارريدون تا ده پشت هم اث يان نام داشدتند. از»

شدان از ضحاك بر ررزنددان خدويش بيمنداك بودندد و روايدت بدود كده يكد 

هددا ممتدداز و برضددحاك چيددره شددود و انتقددام جددم را ب يددرد و اينددان بدده لقددب

 بودند. يك  را اث يان صاحب ااو قرمز ا تندد و اث يدان صداحب اداو وشناخته

 (.153/1  «)ابلق و...
 

 نويسداند در آن ا م خومسعودى، رريدون را نبيره جمشيد م 

ه دت پس از او [ضحاك] رريدون پسر اثقابان پسر جمشيد پادشاه شد و ملد »

 (.219/1الذهب، مرو ) «اقليم يارت و بيور اسب را ب ررت
 

 ( و25) «آبتدين»دون را بدا دو ضدبط التواريخ، ندام پددر رريدمؤل  م مل

 پسدر (وايت  دي ر: نون در ر)( ركر كرده و او را ررزند همايون 26-27) «اث يال»

 بسدال مادر  ررى رنه بود، دختر طهور مل ، جزيدره»جمشيد دانسته است كه 

 (. ول  همچنان كده پديش از ايدن ا تديم بدر اسداس27) «اندرون  (كذا؟)ماچين 

ب رريددون بددين شدرح بدهالخير در كو بن اب روايت حكيم ايرانشاه  نامه نَسدَ

 هارو، آبتين، رريددون. بدر طبدق ايدن روايدت،رسد: جمشيد، نون ، مجمشيد م 

 ادردد، وى بندابر انددرزهاى ارغون تنه م هن ام  كه روزاار بر آبتين در بيشه

 برد و سدالها در شدهر بسديال در ندزدجمشيد، به طيهور ررمانرواى ماچين پناه م 

برد و سپس دختر طيهور به ندام ررارنده، را بده طيهور با عزّت و حرمت بسر م 

نامده ايرد، و رريدون حاصل اين ازدوا  است. با توجه به روايدت كدو م  زن 

التواريخ والقصص، بده الشعراء بهار در متن م ملآنچه را شادروان مل  است كه
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و نشدانه پرسدتش چدار كدرده  «كذا»موجود در نسخه خط ، با ل ظ  سبب ابهام

 (انددرون  (كدذا؟)مداچين  رنه بود، دختر طهور مل ، جزيدره بسدالررى)است 

 .ارددروشن م 
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