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 (شاهنامهاز  بیتیپیشنهادی برای تصحیح ) «یوجوجفت»یا « یجوجفتْ»
 

 1یچالشتر انیمحمدحسن جاللدکتر 

 

قررار اسرت کر      نبدیآغاز پادشاهی کیکاووس با ماجرای جنگ مازندران همراه شده است. داستان 

اهریمن( چون رامشررری از سرا ر برار     ک  دیو )= استگساری کاووس ب  همراه پهلوانان سرگرم باده

دیرو را بر  وررور او     ،سا ر بار پس از کسب رخصرت از شراه   برد.بتا او را ب  نزد کاووس  خواهدمی

هرای  کرر زیبرایی  زنردرانی در   نوازد و سررود ما دهد. دیو بربط میبرد و در کنار نوازندگان جای میمی

کشریدن سرهاه بر  مازنردران     کنرد کر  شراه را بر      و چنان توصیفی از مازندران می دهدمازندران سر می

هرا از زا  بررای   آنبزرگان با ایرن اقردام و اسرتمداد     انریزد. ادامۀ داستان شامل مخالفت پهلوانان ومیبر

کر کشریدن و گرتترار شردن شراه و لشرکریان در      گرداندن رأی شاه و ناکرامی او در ایرن کرار و لشر    بر

خوان رستم و کشتن دیو سهید و رهانیدن شراه و لشرکریان و ترتا مازنردران     مازندران و ماجرای هفت

 است.

با این تفاوت ک  در روایرت ثعرالبی    ثعالبی نیز مربوط است؛ غرر اخبار ملوک ترساین داستان در 

--Al) ب  جای مازندران از یمرن سرخن رتتر  اسرت     haʻālibi, 1900: 157)    ترر  . ایرن نکتر  را پری

اند. مطلبی ک  در اینجا مورد نظرر اسرت بح ری اسرت     دانشمندان بررسی و دربارۀ آن تحقیق بسیار کرده

در  یمن ب  کرار بررده اسرت.    شناختی پیرامون یکی از کلماتی ک  دیو در توصیف خود از مازندران/زبان

انرد در  امی نسخ موجرود بفتاصرل  پرس از یکردیرر قررار گرتتر       دو بیت ک  در تم ،میان این توصیف

 :است ویراستۀ خالقی مطلق چنین آمده شاهنامۀ
 

 نوازنررررررده بلرررربل برر  بررا  انرردرون   
 

 و برررر  را  انررررردرون رررررررازنرررررده آهررگ
 

 (2)جروی  از جفرت  (1)  نیاسراید  رهمیشر 

 

 (3)بروی   سرت و ا هم  سرال  هرر جرای رنرگ    

 (22-5/23-2/4 :1331تردوسی، )                       
 

                                                           
 mh_jalalian@hotmail.com                                           یات تارسی دانشراه تبریز استادیار زبان و ادب - 1
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  ضربط کررده اسرت کر     «گرآینرد »را ب  صورت  «گرازنده»از بیت نخست تنها نسخۀ آکسفورد واژۀ 

ها از کلمات بیت دوم بر اساس چاپ خرالقی مطلرق از   بد تردید ضبطی نادرست است. شرح نسخ بی

س، لری، پ، ::   -3و جروی؛  (: از جفرت  2و س 3) نیز   2ف،   -2پ: بیاساید  -1این قرار است: 

؛ و: مردام انردرو   2(: از خفت و خوی؛ مرتن=  ، ،، ، 2لن از جست و جوی؛ لن: از آ: جوی؛ آ ) نیز

 .جوی و: رونده نیاساید از جنب و -3بس ک  رنرست و بوی 

 مصرحّحان (، 23: 1312« )ساید از جست و جویاهمیش  بی»مصرع اوّ  بیت دوم را ب  صورت  مُل

(، دبیرسریاقی و کرززازی بر     77: م.1211« )همیش  بیاسراید از خفرت و خروی   »ورت چاپ مسکو ب  ص

 یحرونی ج ،(54: 1334 ،؛ کرززازی 233: 1371 ،ی)دبیر سریاق « ست و جویش  نیاساید از جهمی»صورت 

: 1321) «همیش  بیاساید از خفرت و خروی  »( و رواقی 251: 1372« )همیش  نیاساید از خفت و خوی»

 اند.ثبت کرده (211

گرازنرده آهرو   »ست چنین تفسیر کرده ک  را ک  ضبط مختار او« جست و جوی نیاسودن از»کززازی 

ک  در مصررع نخسرت در ایرن    او بدین دلیل «. ماندنمیشت و را  بازجست و خیز در د دمی از پوی  و

این ریخت دستخوش دگرگونی شده و ریخرت  »ی از مازندران نیست )!( چنین انراشت  ک  بیت گزارش

جفرت و  »و « خفرت و خروی  »های ب  رغم این ک  او صورت«. آن از دست رتت  است ژاده و نخستینِن

« جفت و جروی » ،، در پایان بحث در این موضوع«خور دانست جیده و درمعنایی سن»را عاری از « جوی

  ای باشرد از گونرۀ پیررو کر    در آن واژه جروی »دانست  و اوتما  داده کر   « جفت و همدم»را در معنی 

دلیل این اوتما  از سوی او توصیفی اسرت کر    «. معنای جفت با آن نیرو داده شده است و استوار آمده

، در آنمرغران همرواره   »آورده است. کززازی این جملۀ ثعالبی را ب  « و طیرها مزدوج»ثعالبی ب  صورت 

 ال  پرداخت  خواهد شد.(. ب  نقد این نظر در ادامۀ مق345-344: 1334 ،برگردانده است )کززازی« جفتند

 ضیا این ابیات چنین آورده است:در تو های شاهنام یادداشتدر خالقی مطلق 

نوازنرده و   ،اگرر در ایرن بیرت   «. نراز خرامنرده  بر  »نده اسم تاعل است، ب  معنی . دوم[ گراز23]:»

نوازنرده و   بلبرلِ  ی:بنویسیم، بر  معنر   اهسهسین آنهای ها را تنگ واژهبریریم، باید آن گرازنده را صفت

 خوان است و آهو ب  را  خرامان.بلبل ب  با  نغم  گیرد:ا را قید میه. ولی نرارنده آنآهوی گرازنده

پی  از ایرن بر    « جوینده، همسر و انباز جویندهجفت»جوی ب  معنی . یکم[ اسم تاعل جفت22]:

 ←ری بر  کرار رتتر  اسرت )    ( و پس از ایرن نیرز پرنا برا    213/521؛ 123/511یکم  ←کار رتت  بود )
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جرای واصرل     گوی ما یرا بایرد اسرم تاعرل بر     و(. در بیت مورد گفت«جویجفت»، زیر ترهنگ ولف

 دجرویی آرام نردار  بل( دمری از جفرت  ب  کار رتت  باشد: آهو )و نیز شاید بل« جوییجفت»مصدر، یعنی 

وینرده )آهروی نرر( آرام    ججوی در اینجا نیز اسم تاعل است: آهرو دمری از جفرت   و یا جفت )ندارند(

پیچیردگی سربب شرده اسرت کر        نمایرد. در هرر ورا  همرین    تر مری ندارد. برداشت نخستین محتمل

 .(321: 1321) «ب  جفت و جوی و جز آن گشتری یابد هانویساز دستجوی در برخی جفت

اوتمرا    خصرو  خرورد: در  نکات مبهمی بر  چشرم مری    ،در شرح خالقی مطلق از این دو بیت

چر    ،ید ک  اگرر ایرن دو واژه صرفت باشرند    آزنده و گرازنده این سؤا  پی  مین او در مورد نوانخستی

های پس از خود نوشت  شوند؟ جواز تنگ هم )یا ب  تعبیرر امرروزین   ضرورتی وجود دارد ک  تنگ واژه

دوم  صادر نشده است. اوتمرا    از هیچ مرجعی بتاصل ( نوشتن کلمات جز در مورد کلمات مرکزبا نیم

سرت و  اخروان  بلبل ب  با  نغم »ن است ک  دو واژۀ مذکور را قید بریریم: ایدهد را ترجیا می ک  او آن

اسرت قیرد    صفتی را ک  مسرند واقرش شرده    ،نادیاست در جملۀ اس چرون  ممکن«. آهو در را  خرامان

مصرع نخست بیرت بعرد    در «نیاساید»بدانیم؟ وانرهی با این تعبیر، یعنی اتمام معنای بیت نخست، تعل 

نری از سرویی او   یع ،خوردماند و این تناقری است ک  در تعبیر خالقی مطلق ب  چشم میعل میاون تبد

یاساید را بلبل و آهرو در نظرر گرتتر  اسرت.     رض کرده و از سویی تاعل تعل نشده تمعنای بیت را تمام

المعرانی  زنرده بر  شررط موقروف    پس تنها همان اوتما  نخست او، یعنی صفت دانستن نوازنرده و گرا 

مصررع نخسرت بیرت دوم مربهم      ،تواند صحیا باشد و جز از طریق این ترضدانستن این دو بیت می

 ماند.می

تروان  چنرین مری   ،مصرحّحان نسخۀ پاریس توسّط برخری از  « بیاساید»امّا در مورد انتخا: صورت 

اتعرا    اتنها بر « همیش » قید ،بر مبنای آن  اند کپنداشت ک  این گروه گرتتار تصوّر سنزتی و اشتباهی شده

 نقرل از  بر   15هرا و وواشری:   غنری، وراتب برا یادداشرت     :)نک رود و ن  اتعا  سلبیب  کار می یجابیا

و سرایر قیرود برا معنرای اسرتمرار و      « همیشر  »کراربرد  (. 113: 1317 ،روی؛ هر 215: 1373 ،خرمشاهی

 طلبرد. گنجد و ترصتی دیررر مری  در این مقا  نمی دیمومت همراه با اتعا  سلبی بح ی مفصل است ک 

ها با صرورت  نویسنویس در تمامی دستجز در یک دست «همیش »در اینجا همین اندک بس ک  قید 

زی، )دبیرسریاقی، کرززا   مصرحّحان ضبط شده اسرت و خوشربختان  برخری از    « نیاساید»منفی تعل یعنی 

 اند.ا پذیرتت صورت ردرستی این خالقی مطلق و جیحونی( نیز ب 
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مربروط بر     مصرحّحان هرای  هم در ضبط ها ونویسدر این دو بیت هم در دستبیشترین اختفف 

واژۀ آخر مصرع نخست بیت دوم است. ب  آنچ  خالقی مطلق در مرورد اخرتفف نسرخ در مرورد ایرن      

 بر  ترتیرب در سر     «جست و جوی» و« کفت و کوی»، «جویجفت»های واژه ضبط کرده باید صورت

شرردۀ هررای ضرربطاتررزود. آنچرر  در میرران صررورتنیررز  ژوزف، سررعدلو و ویررن راسررننررویس دسررت

خفرت  »، «جسرت و جروی  »ن را ب  خود جلب کرده س  صورت   نظر محقزقاها بی  از بقیّنویس ستد

هریچ   ،نویس آمرده تنها در دو دست ک  ظاهراً« خفت و خوی». صورت است« جویجفت»و « و خوی

انرد تفشری در   گزیرده نی هرم کر  آن را بر  محقزقرا  ،رسیده استبر تا آنجا ک  نرارنده و نداردای پشتوان 

ک  از لحاظ معنایی )و ن  قاتی ( امکران وررور    «خفت و خوی»ترین واژه ب  اند. نزدیکاثبات آن نکرده

 نمونر  دارد. اوتمرا ً   نیرز  شراهنام  اسرت کر  در    «خفت و خیز»توانست داشت  باشد در این بیت را می

انرد سربب   پیچیدگی بیت و برداشت معنایی ک  کاتبان از صورت صحیا واژۀ ب  کار رتتر  در آن داشرت   

ن  در جای دیرر دیرده  « خوی»و « خفت»شده است. همنشینی دو واژۀ « خفت و خوی»ایجاد صورت 

 پذیر است.شده و ن  ب  صورت بالقوّه امکان

ب  رغرم داشرتن پشرتوانۀ     ،تعبیر کرده« وخیزجستپوی  و »ک  کززازی آن را ب   نیز« جوی جست و»

کر   داشرت  باشرد    را ایشرده زیرا اگر ایرن واژه معنرای شرناخت     ا نسخ  از اعتباری برخوردار نیست؛پن

ا  و بر ، با پذیرش آن، بیت از معنای منطقی ساقط خواهرد شرد: بلبرل نوازنرده در     از آن آگاهند همران

وجروی چر ؟ کراوش    آسایند. جستوکاو نمیکند /کاوش جو/واز جستآهوی گرازنده در را  هرگز 

)ب  ضمّ اوّ ( را برا جسسرت )بر  ترتا     جُست  ،رسد ک  کززازی در این تعبیردر پی یاتتن چ ؟ ب  نظر می

 اوّ ( خلط کرده است.

را برگزیده است. همان گون  کر  او اشراره کررده،    « جویجفت»از میان مصحّحان تنها خالقی مطلق 

ن دیررر  و چ  در متو شاهنام ب  کار رتت  است. این واژه چ  در  شاهنام فت بار دیرر نیز در این واژه ه

یرا بر  عنروان صرفت بر        ،و در شواهدی ک  نرارنده از آن ب  دسرت آورده گاه جانشین اسم نشده هیچ

کر  خرود   عفوه برر ایرن نکتر     همراه اسم آمده یا نق  مسند دارد و یا ب  عنوان قید ب  کار رتت  است. 

 چر   هذیر نیسرت؛ این تعبیر ب  لحاظ معنایی نیز چندان دل ،انتخا: استتنهایی دلیل کاتی برای ردّ این  ب 

مراده برودن آهرو را در بیرت     ب  جای گرازنده برودن،  بایست می ،اگر شاعر این مفهوم را در نظر داشت

آهرو دمری از   »م خالقی مطلق یعنی رسد ک  با این توضیا بتوان تعبیر دوشد. ب  نظر میپیشین یادآور می
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 شراهنام  در « جروی جفرت »جالب این ک  را ب  آسانی کنار نهاد. « جوینده )= آهوی نر( آرام نداردجفت

و خرالقی   دهخردا  نامرۀ لغرت ک  « جویندۀ همسر، گُشن، جویندۀ شریک زندگی»معنای ب  در یک مورد 

پس از گرتتار شدن بیرژن، از جرایی کر      ک  است گرگیندر توصیف اند، نیست. این نمون  مطلق آورده

 بیژن( است: جفت )= اردر آرزوی دید ،گردد و پشیمان از کردهمیاز یکدیرر جدا شدند ب  ایران باز
 

  برگاشررت روی کمنررد انرردر اتکنررد و  
 

  جرررروی د  و جفررررت ز کرررررده پشرررریمان 
 

   (3/331/412: 1331تردوسی، )                                                                                   
   
 .درخور تأمل بیشتری اسرت  مطرح کرده« جویجفت»ا اوتما  نخستی ک  خالقی مطلق در مورد امّ

مصردری داشرت     توانند معنای اسمشده با مادّۀ مرارع میع ک  برخی از کلمات مرکزب ساخت این موضو

، کوبیردن دسرت  »کرو:  بروس، دسرت  بوس، پاین دستشده است و ترکیباتی چوباشند امری پذیرتت 

کلمرات مرکزرب در    قبیرل  هایی از اینو ... نمون  تروشپی  ما ، پیررد،چین، خاک، دست«دست زدن

سرت کر  صردها واژۀ    (. امّرا نکتر  اینجا  51: 1333 ،؛ جفلیران 11: 1333 ،زبان تارسی هستند )صرادقی 

وجود دارد ک  تاقد چنین معنرای مصردری هسرتند و     مرکزب دیرر نیز با همین ساخت در زبان تارسی

تعمیم چنرین معنرایی بررای سرایر     تواند مجوّز صرف وجود چنین ترکیباتی با معنای اسم مصدری نمی

از  شراهنام  ویژه ک  شواهد موجود در متون دیرر و نیز هفرت شراهد دیررری کر  در      ب ات باشد؛ترکیب

کترۀ دیررر ایرن کر  صرورت      ن ای صرفت تراعلی هسرتند.   دهندۀ معناین واژه وجود دارد همری نشان

صرورت  ، بخشرد چند در معنای صفت تاعلی معنای چندان خوشایندی ب  بیرت نمری  هر «جویجفت»

و اگر همین صورت در اصل بیرت   ،ها شودث این هم  اختفف در نسخ باع بتواند ک نیست دشواری 

 بیرت چر  در هفرت    کردنرد؛ صورت ضبط می آن را ب  همانمستنسخان  ،ب  اوتما  قریب ب  یقین ،بود

 در مورد آن وجود دارد. هااختفف ها کمترینِنویست  در دستها ب  کار رتدیرری ک  این واژه در آن

را « جفرت و جروی  »ها نویسهای مربوط در دستاز میان صورت شاهنام هیچ یک از مصحّحان 

نرویس تلرورانس   ای ب  دسرت عنایت ویژه اند. وتزی خالقی مطلق نیز ک صورت صحیا تشخیص نداده

نویس مذکور ضبط شده نکرده است. ایرن صرورت از   دارد تفشی برای اثبات این صورت ک  در دست

ها با اوتسا: نسرخۀ واتیکران کر     نویسچند منظر قابل تأمّل است: نخست این ک  از میان جمیش دست

هرای  زده نسرخ  صرورت  یویرن و سرعدلو سر    ها را تغییر داده و نیرز دو نسرخۀ  ای جای مصرعب  گون 
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رسد ک  وجود این وررف در ضربط   اند و ب  نظر میدر میان دارند ضبط کرده« و»ای ک  ورف دوجزئی

ایرن واژه وررف    ،توان اوتما  داد ک  در صورت اصیل بیتب  بیان دیرر می ی سببی نباشد.اک ر نسخ ب

هرم کر  بر  لحراظ سراختاری و      « خفت و خوی»دیرر این ک  صورت و را در میان داشت  است. د« و»

جفرت  »ها یا تفش بررای تصرحیا   نقط  جایی بجا تواند واصلای نیست تنها میمعنایی دارای پشتوان 

را از « جفرت و جروی  »های وراوی  توان تعداد نسخ از جانب کاتبان باشد و ب  این اعتبار می« و جوی

در یازده نسخ  در جزء دوم ترکیرب ثبرت   « جوی»  واژۀ این کدیرر  ساند. سچهار عدد ب  ش  عدد ر

این شمار بر  سریزده خواهرد     ،ها بدانیمرا نیز واصل تغییر جای نقط « خفت و خوی»شده است و اگر 

تنهرا   ،ک  بحث در مرورد آن پیشرتر آمرد   « خفت و خوی»پس از « جفت و جوی»این ک  رسید. چهارم 

کر   از لحاظ ساختاری و معنایی توجی  کررد. ایرن نکتر  را    توان آن را مورد ضبط دشواری است ک  می

او برا   ،  اشراره شرد  کر  یاتت  است. چنانکززازی در ترپی خالی از وقیقتی نباشد « جفت و جوی»شاید 

دانسرت  و در ایرن   « جفرت و همردم  »را « جفرت و جروی  » ،ثعرالبی « و طیرها مزدوج»استناد ب  عبارت 

 نرداری را تقویرت کررده قلمرداد کررده اسرت. بُ     « پیررو کر  معنرای جفرت     ایگون »را « جوی» ،ترکیب

دهنردۀ  تواند نشران چ  ثعالبی آورده می. امّا آندر ترجمۀ خود ب  این بیت نهرداخت  است (115م.: 2111)

هرای دیررری کر  معنرایی غیرر از      اصلی مشترک باشد. این اشرتراک کراتی اسرت ترا تمرامی صرورت      

ثعرالبی عبرارت    غرر. مترجمان کتا: را دارند کنار گذاشت  شوند آنیک ب  نزد مفهومییا « جوییتجف»

پرنرردگان  در »( و 71: 1323 ،)ثعررالبی« نررداغرران  مرردام در کررار توالررد و تناسررل مر»مررذکور را برر  

جفرت  »ب  صرورت  « جفت و جوی»تعبیر کززازی از  اند.گرداندهبر« 111 :1313 ،)ثعالبی[« عشقبازی]اند

ک  منظور از آن اوتما ً همان تابش اسرت هرم بر  د یلری     « از گونۀ پیرو»« جوی»ین ک  و نیز ا« و همدم

چنین سراختی امکران   گفت  شد و هم ب  این دلیل ک  در میان اتباع زبان تارسی « جویجفت»ک  در با: 

 ( پذیرتتنی نیست.  232-273: 1342 ،شعار وجود ندارد )نک:

را همانند کلمات مرکزرب برا معنرای    « جویوجفت»ست ک  چنین اپیشنهاد نرارنده در این موضوع 

اسم مصدری ک  متشکزل از دو مادّۀ ماضی و مرارع هستند در نظر بریریم. این گونر  کلمرات مرکزرب    

ها ترکیب مادّۀ ماضی برا مرادّۀ مررارع از یرک     دارند و یکی از این گون در زبان تارسی انواع گوناگون 

جروی،  وشوی، جسرت ووگوی، شست(. گفت14: 3 ، ج1337 ،نلریست )خاا« و»تعل با ورف پیوند 

هرایی از ایرن ترکیبرات هسرتند.      مرا  نمونر  وشتوکار و مُوساز، کشترو:، ساختووپز، رُتتپخت
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 تروان از مرادّۀ ماضری )=   کم مری  اند، دستِضبط نشده چند هیچ یک از این دو مادّه در متون تارسیهر

دّ و اثر یاتت و بر اساس آن و با استفاده از قواعرد اشرتقاقی و تحروّ ت    جفت( در پیشینۀ زبان تارسی ر

   متصوّر شد.« جوی»مادّۀ مرارع آن را نیز ب  صورت  ،آوایی

در  ،«شرهر آمرد  [ هزاره هرزاره بر  ایرران   ی ک دربارۀ گزند]»در تصلی با نام  بندهشنن پهلوی در مت

 : کر چرونری زای  س  موعود زرتشتی چنین آمده است

 ēn sē pus ī zardušt ، iyōn ušēdar ud ušēdarmāh ud sōšyāns rāy gōwēd kū pēš 
kū zard. št be ǰuxό ēg-išān x. arrah ī "a.du(x)tt andar zrēh ī kayānsē pad nigāh-
d"rīh a "bān"xwa.rah ī ast anāhīd yazad abes۲ārd (Pakz"d, 2005: 372-373) 

انرد، گویرد کر  پری  از آن کر       شیدر و اوشیدرماه و سوشریانس بارۀ این س  پسر زرتشت ک  اودر

زرتشت را در دریای کیانس  برای نراهداری، بر  آبران تررزه، کر       گاه ایشان ترزهزرتشت جفت گیرد، آن

 .(142: 1335 ،)بهارایزد اناهید است، سهردند 

شرت   نو g/d/ywpt( بر  صرورت   DHو TD1 ، TD2) بندهشننویس در هر س  دست  ǰuxtتعل

نیرز در ایرن   « گفرت » /gwpt  /guftتاقرد معنرا اسرت و    dwptشده است. از آنجا ک  صورت اوتمالی 

  ywhtشرده از  حیفمحقزقران متزفقراً ایرن واژه را صرورتی تصر      ،تواند داشت  باشرد جمل  کاربردی نمی

/ǰu. t/ نرک  انرد تشرخیص داده « جفت»ورت تارسی یا ص(: Pakzad, 2005: 373, footnote 194) .

 (Anklesaria, 1956: 283) «زوج گیررد »، بهار متأثزر از انکلسراریا بر    «کرد ازدواج»را ب   انکلساریا آن

دانیم ک  مترون پهلروی و سرایر آثرار زرتشرتیان      برگردانده است. می« )!( جفتی یابد»ب   محصّل و راشد

هرا را بر    مردان آندینمشحون است از روایات گوناگون و متنوّع و گاه متناقض از موضوعات دینی ک  

دربرارۀ تخمر    »موسوم بر    بندهشنهمین مطلب در تصل دیرری از . اندهای مختلف بیان کردهصورت

 با عباراتی شبی  ولی متفاوت در جزئیّات چنین آمده است:« و پیوند کیان
ēg ēn sē pus ī zardušt   iyōn ušēdaA ud  šēγarmāh ud sōšyānsδaz hwōwī būd, 

čiyō-  gōwēd kū zardušt sē ǰār ō nazdīkīh ī ζwōwī zηn ī [xwēš] hamē šud, har-w) 
ǰār ān tōhm ō zamīg šud, . ـ .yōsang yaـ ad r. šnīh ud zōr ī ān tōhm padīrift ud pad 
nigāh-dārī.  ō anβhīd yazad abespārd ī pad h. ng. m ō mādar gumēz. nd (P. kz. d 
2005: 405-406) 

ن گویرد  سوشیانس]اند[ از هووی بودنرد. چنری   زرتشت ک  اوشیدر، اوشیدرماه و دیرر آن س  پسر 

در دین ک  زرتشت س  بار ب  نزدیکی هووی، زن خوی ، همی شد، هر س  بار آن تخم ب  زمرین شرد،   
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 ،بهرار  راهرداری بر  ایرزد اناهیرد سرهرد )نرک:      نریوسنگ ایزد روشنی و زور آن تخم را پذیرتت و ب  ن

1335 :152.) 

 بدین گون  آمده است: صد در بنده ب در متن مطلاین 

ایرران شرود. در مردت سر  مراه برا زن خروی           فنتمان انوشیروان باد برخاست ک  بر سزراتشت ا

ن قهستان و کانفس  خواننرد و  آ نزدیکی کرد هر بار ک  آن زن برخاستی و برتتی و چشمۀ آ: هست از

دادار اورمزد ن  بیور و ن  هرزار و نرود و    ،میختیدر آن آ: نشستی و سر و تن بشستی و منی در آن بر

؛ Dhabhar, 1909: 103دارنرد ... ) ن منی موکل کرده است ترا آن منری نرراه مری    آ ن  تروهر اشوان بر

 .(34: 1331 ،راشد محصّل

 ōدر بخر  نخسرت بایرد معراد  عبرارت       ǰuxtآیرد کر  تعرل    های تو، چنین برر مری  از بخ 

nazdīkīh ī zan ī [xwēš] ha. ē šud   دیرر باشرد و از   بخ در دو « با زن خوی  نزدیکی کرد»و

 دانست.« آغوشی کردآمیزش و هم»را ب  معنای  توان آناین رو می

 :Bartholomae, 1904اسرت ) « یو  بستن پیوستن، ب  هم وصل کردن،» yaogاین تعل از ریشۀ 

column 1227; Cheung, 2007: 217ان  و نو ایرانی مشرتقزات بسریاری   های باستانی، می( و در زبان

 ،باقی مانده است. صفت مفعولی گذشتۀ باستانی این واژه کر  در مترون اوسرتایی نیرز ثبرت شرده      از آن 

yuxta-  است ک  در تارسی میان  ب  صورتǰuxt   براقی مانرده   « جفرت »و در تارسی دری ب  صرورت

هرای مفعرولی   ی دری بازماندۀ همین صفتهای ماضی اصلی تارسی میان  و تارسهاست. از آنجا ک  مادّ

را نیز در کنار صورت صفتی مرذکور در ترو، بازمانردۀ     ǰuxtباید تعل  ،و تاعلی گذشتۀ باستانی هستند

 بدانیم.   -yuxtaهمان 

هرای مررارع ریشرۀ    توان مادّۀ مرارع را نیز بازسازی کرد. یکی از مرادّه در کنار این مادّۀ ماضی می

yaog  سرتاکی  -ی صرورت ریشر   در زبان اوسرتایyaog-  ( اسرتBartholomae, 1904: column 

در تارسی میان  باید بر  صرورت    yپایانی ب   gو  ǰآغازی ب   y( ک  طبق تحوّ ت آوایی با تبدیل 1227

باقی مانده باشد و این صورت اگرچ  ب  صرورت مسرتقل در زبران تارسری بر  کرار        -ǰōyمادّۀ مرارع 

بر  عنروان    -اطزرفع اسرت  و یا نرارنرده از آن بری   در متون ضبط نشده امّار رتت  و یا شاید ب  کا –نرتت  

ایرن تعرل بسریط     توسّط تردوسی در این بیت اسرتفاده شرده اسرت.   « جفت و جوی»جزء دوم ترکیب 

با تعل مرکزب جایرزین شده است. برخی از ایرن اتعرا  کر  جرزء      بسیاری دیرر از اتعا  بسیط همانند
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 «جفتری کرردن  »، «گیری کردنجفت»، «جفت شدن»ند از اعبارتاست « جفتی»و  «جفت»ها نخست آن

 (.هاخلهمین مد،  یل نامۀ دهخدالغت )رک:« جفتی زدن»و 

نوازنده در با  و آهروی   توان دو بیت مورد بحث را چنین تعبیر کرد: بلبلِاین پیشنهاد میبا پذیرش 

کتر  نیرز   اند.  کرر ایرن ن  کار توالد و تناسلهمواره در  آسایند وگیری نمیجفت گرازنده در را  هرگز از

خالی از لطف نیست ک  کاربرد تعرل مفررد بررای تاعرل جمرش در زبران تارسری دارای سرابق  اسرت          

هرر   در این ابیات، بلبرل و آهرو  « یاسایدن»( و تاعل 222-227: 1337 ،؛ ابوالقاسمی431: 1337 ،)خانلری

 ،خرورد( دو )آن گون  ک  در توضیحات خالقی مطلق ب  چشرم مری  دو هستند و کنار نهادن یکی از این 

   این دو بیت را با پیچیدگی و مشکفت دستوری مواج  خواهد کرد.

 بعدالتحریر

 در تفسیر قرآن پاک در ماجرای عزا و عزایا )=هاروت و ماروت( چنین آمده ک :

شوید میان ترزنردان آدم وُکرم   می زمین  زمین ترستاد و ترمان داد کی روز ب  ایزد تعالی ایشان را ب

تفسریر  آییرد ) کنید و شبانراه باز ب  آسرمان براز  وجور میل مدارید و سوی جفتکنید و عد  نراه میمی
 (52،   1335؛ 52،   1343؛ چاپ ورتی 42 ،  1344، عکس نسخ  قرآن پاک

ر برا ی  نویس این تفسیر بر  همران خرط مرتن د    وجور )= وجور( در دستبخ  دوم واژۀ جفت

از مقدم  و ادامۀ ایرن داسرتان    چ اند. چنانای ننمودهبدان اشاره سطر اضات  شده، ولی مصححان این متن

گناهی ک  این دو ترشت  بدان گرتتار شدند تبعیرت از شرهوت و    ،آید و بر همران نیز آشکار استمیبر

« وجرور جفرت »بر   « وجویفتج»و  میل ب  جفت است. با در نظر داشتن این مسأل  و نیز پذیرتتن تح

شده بررای بیرت   توان این شاهد را مهر تأییدی بر قرائت پیشنهادمی ،وشور(شستوشوی وشست )قس:

 مورد بحث در این نوشتار دانست.

 کتابنامه

. تهران: سازمان مطالع  و تدوین کتب علوم دستور تاریخی زبان تارسی(. 1337ابوالقاسمی، محسن. )

 .هاانسانی دانشراه

. تصرحیا عبردالوهّا: عرزام. جرزء اوّ . الطبعر       الشاهنام ،.(.  1422م./ 2111، الفتا بن علی. )بنداری

 ال انی . قاهره: دار سعاد الصباح.  
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   دادگی. چاپ سوم. تهران: توس.. نراشتۀ ترنبغبندهشن(. 1335)مترجم(. ) بهار، مهرداد

 یاد ترهنگ ایران. (. تهران: بن1344) تفسیر قرآن پاک )عکس نسخۀ خطی(.

 (. ب  کوش  مجتبی مینوی. تهران: بنیاد ترهنگ ایران. 1343) تفسیر قرآن پاک )چاپ ورتی(.

(. ب  کوش  علی رواقی. تهران: پژوهشراه علوم انسانی و مطالعات ترهنری 1335) تفسیر قرآن پاک.

  ها.سازمان مطالع  و تدوین کتب علوم انسانی دانشراهو 

پارۀ نخسرت: ایرران باسرتان.     .تاریخ ثعالبی(. 1313ور عبدالملک بن محمّد بن اسماعیل. )ثعالبی، ابومنص

 ترجمۀ محمّد ترائلی، تهران: نقره.  

. ترجمرۀ محمرود هردایت.    شاهنامۀ ثعالبی(. 1323ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمّد بن اسماعیل. )

 تهران: چاپخانۀ مجلس.  

شده با ستاک مرارع تعرل در تارسری   کلمات مرکزب ساخت (. »1333جفلیان چالشتری، محمّدوسن. )

-32. صرص  (نشریّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشراه تبریرز زبان و اد: تارسی )«. و سغدی

55. 

بخر  یکرم. چراپ     هرا(. اهنام  )با اصفوات و اترزوده های شیادداشت (.1321) خالقی مطلق، جف .

 عارف بزرگ اسفمی.الم ۀائرمرکز د دوم. تهران:

 . بخ  اوّ . چاپ هشتم. تهران: علمی و ترهنری.نام واتب(. 1373خرزمشاهی، بهاءالدّین. )

. چاپ دوم. تهران: پژوهشراه علوم انسرانی و  بخشی در ادیاننجات(. 1331راشد محصّل، محمّدتقی. )

 مطالعات ترهنری.

 : ترهنرستان هنر.. چاپ اوّ . تهرانترهنگ شاهنام (. 1321رواقی، علی. )

 .232-273. صص 132. ش یغما«. بح ی دربارۀ اتباع(. »1342شعار، جعفر. )

. (نامۀ ترهنرسرتان ویژه) دستور«. شده با ستاک تعلکلمات مرکزب ساخت (. »1333اشرف. )صادقی، علی
 .12-5صص 

ری  در ویررن، برر    مروجرود در کرتابرخانرۀ ملزری اتر   نویسعرکس دسرت .شاهنام تردوسی، ابوالقاسم. 
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. چراپ  1. تصحیا ژو  مرل. برا مقدّمرۀ محمّردامین ریراوی. ج      شاهنام (.  1312. ) رررررررررررررررررر

 اوّ . تهران: سخن.  
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. بر  کوشر  سریّد محمّرد دبیرسریاقی.      شاهنامۀ وکیم ابوالقاسم تردوسی(. 1371. ) رررررررررررررررررر

 پ اوّ . تهران: علمی.  مجلزد اوّ . چا

 شراهنامۀ تردوسی همراه با خمسۀ نظرامی )معرروف بر  شراهنامۀ سرعدلو(.      (.1372) رررررر .رررررررررررر

 3المعارف برزرگ اسرفمی. مربروط بر  سرردۀ   ۀچاپ عکسی از روی نسخۀ مترعلزق بر  مررکز دایرر

 .1372 اهلل مجتبایی. تهران.هجری قمری. با مقدمۀ تتا

هرای نویاتتر  از   . تصحیا انتقادی، مقدّمۀ تحلیلی و نکتر  شاهنامۀ تردوسی (.1331. ) رررررررررررررررررر

 پژوهی.  مصطفی جیحونی. کتا: اوّ . چاپ سوم. تهران: شاهنام 

 ۀران: مرکرز دائرر  تهر چراپ اوّ .   . ب  کوش  جف  خالقی مطلق.شاهنام  (.1331. ) رررررررررررررررررر

 می.المعارف بزرگ اسف

ژوزف. برر  کوشر  ایرررج    نویس سررن . نسرخ  بررگرردان دسرتشاهنام . (1332) .رررررررررررررررررر 

  انی. تهران: طفی .امیدسا ر و نادر مطلبی کاش محرمود اتررشار،

. مسرکو: آکرادمی علرم اتحراد     2م.(. متن انتقادی. تحت نظر ی. ا. برتلس. ج 1211. )شاهنامۀ تردوسی 

   انتشارات دان . شوروی، ادارۀ

. تهرران:  2. ج نامرۀ باسرتان، ویررای  و گرزارش شراهنامۀ تردوسری      (. 1334الدّین. )کززازی، میر جف 

 ها.سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشراه

 . چاپ هفتم. تهران: نشر نو.3. ج تاریخ زبان تارسی(. 1337ناتل خانلری، پرویز. )

 جلد اوّ . چاپ دوم. تهران: نشر نو. .های واتبشرح غز (. 1317هروی، وسینعلی. )
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