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«جفتْجوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)

آغاز پادشاهی کیکاووس با ماجرای جنگ مازندران همراه شده است .داستان بدین قررار اسرت کر
کاووس ب همراه پهلوانان سرگرم بادهگساری است ک دیو (= اهریمن) چون رامشررری از سرا ر برار
میخواهد تا او را ب نزد کاووس ببرد .سا ر بار پس از کسب رخصرت از شراه ،دیرو را بر وررور او
میبرد و در کنار نوازندگان جای میدهد .دیو بربط مینوازد و سررود مازنردرانی در کرر زیبراییهرای
مازندران سر میدهد و چنان توصیفی از مازندران میکنرد کر شراه را بر کشریدن سرهاه بر مازنردران
برمیانریزد .ادامۀ داستان شامل مخالفت پهلوانان و بزرگان با ایرن اقردام و اسرتمداد آنهرا از زا بررای
برگرداندن رأی شاه و ناکرامی او در ایرن کرار و لشرکر کشریدن و گرتترار شردن شراه و لشرکریان در
مازندران و ماجرای هفتخوان رستم و کشتن دیو سهید و رهانیدن شراه و لشرکریان و ترتا مازنردران
است.
این داستان در غرر اخبار ملوک ترس ثعالبی نیز مربوط است؛ با این تفاوت ک در روایرت ثعرالبی
ب جای مازندران از یمرن سرخن رتتر اسرت ( .)Al-Thaʻālibi, 1900: 157ایرن نکتر را پری ترر
دانشمندان بررسی و دربارۀ آن تحقیق بسیار کردهاند .مطلبی ک در اینجا مورد نظرر اسرت بح ری اسرت
زبانشناختی پیرامون یکی از کلماتی ک دیو در توصیف خود از مازندران /یمن ب کرار بررده اسرت .در
میان این توصیف ،دو بیت ک در تمامی نسخ موجرود بفتاصرل پرس از یکردیرر قررار گرتتر انرد در
شاهنامۀ ویراستۀ خالقی مطلق چنین آمده است:
نوازنررررررده بلرررربل برر بررا انرردرون

گررازنرررررده آهرررررررو برررر را انررررردرون
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شمارۀ دوم

از بیت نخست تنها نسخۀ آکسفورد واژۀ «گرازنده» را ب صورت «گرآینرد» ضربط کررده اسرت کر
بیتردید ضبطی نادرست است .شرح نسخ بد ها از کلمات بیت دوم بر اساس چاپ خرالقی مطلرق از
این قرار است -1 :پ :بیاساید  -2ف ( 2 ،نیز  3و س :)2از جفرت و جروی؛  -3س ،لری ،پ:: ،
از جست و جوی؛ لن :از آ :جوی؛ آ ( نیز لن :)2از خفت و خوی؛ مرتن= 2، ،، ،؛ و :مردام انردرو
بس ک رنرست و بوی  -3و :رونده نیاساید از جنب و جوی.
مُل مصرع اوّ بیت دوم را ب صورت «همیش بیاساید از جست و جوی» ( ،)23 :1312مصرحّحان
چاپ مسکو ب صورت «همیش بیاسراید از خفرت و خروی» (1211م ،)77 :.دبیرسریاقی و کرززازی بر
صورت «همیش نیاساید از جست و جوی» (دبیر سریاقی233 :1371 ،؛ کرززازی ،)54 :1334 ،جیحرونی
«همیش نیاساید از خفت و خوی» ( )251 :1372و رواقی «همیش بیاساید از خفرت و خروی» (:1321
 )211ثبت کردهاند.
کززازی «نیاسودن از جست و جوی» را ک ضبط مختار اوست چنین تفسیر کرده ک «گرازنرده آهرو
دمی از پوی و جست و خیز در دشت و را بازنمیماند» .او بدین دلیل ک در مصررع نخسرت در ایرن
بیت گزارشی از مازندران نیست (!) چنین انراشت ک «این ریخت دستخوش دگرگونی شده و ریخرت
نژاده و نخستینِ آن از دست رتت است» .ب رغم این ک او صورتهای «خفرت و خروی» و «جفرت و
جوی» را عاری از «معنایی سنجیده و درخور دانست » ،در پایان بحث در این موضوع« ،جفت و جروی»
را در معنی «جفت و همدم» دانست و اوتما داده کر «جروی در آن واژهای باشرد از گونرۀ پیررو کر
معنای جفت با آن نیرو داده شده است و استوار آمده» .دلیل این اوتما از سوی او توصیفی اسرت کر
ثعالبی ب صورت «و طیرها مزدوج» آورده است .کززازی این جملۀ ثعالبی را ب «مرغران همرواره در آن،
جفتند» برگردانده است (کززازی .)345-344 :1334 ،ب نقد این نظر در ادامۀ مقال پرداخت خواهد شد.
خالقی مطلق در یادداشتهای شاهنام در توضیا این ابیات چنین آورده است:
«[ .23:دوم] گرازنده اسم تاعل است ،ب معنی «بر نراز خرامنرده» .اگرر در ایرن بیرت ،نوازنرده و
گرازنده را صفت بریریم ،باید آنها را تنگ واژههای سهسین آنها بنویسیم ،بر معنری :بلبرلِ نوازنرده و
آهوی گرازنده .ولی نرارنده آنها را قید میگیرد :بلبل ب با نغم خوان است و آهو ب را خرامان.
[ .22:یکم] اسم تاعل جفتجوی ب معنی «جفتجوینده ،همسر و انباز جوینده» پی

از ایرن بر

کار رتت بود (← یکم 511/123؛  )521/213و پس از ایرن نیرز پرنا براری بر کرار رتتر اسرت (←
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ترهنگ ولف ،زیر «جفتجوی») .در بیت مورد گفتوگوی ما یرا بایرد اسرم تاعرل بر جرای واصرل
مصدر ،یعنی «جفتجویی» ب کار رتت باشد :آهو (و نیز شاید بلبل) دمری از جفرتجرویی آرام نردارد
(ندارند) و یا جفتجوی در اینجا نیز اسم تاعل است :آهرو دمری از جفرتجوینرده (آهروی نرر) آرام
ندارد .برداشت نخستین محتملتر مرینمایرد .در هرر ورا همرین پیچیردگی سربب شرده اسرت کر
جفتجوی در برخی از دستنویسها ب جفت و جوی و جز آن گشتری یابد» (.)321 :1321
در شرح خالقی مطلق از این دو بیت ،نکات مبهمی بر چشرم مریخرورد :در خصرو
نخستین او در مورد نوازنده و گرازنده این سؤا پی

اوتمرا

میآید ک اگرر ایرن دو واژه صرفت باشرند ،چر

ضرورتی وجود دارد ک تنگ واژههای پس از خود نوشت شوند؟ جواز تنگ هم (یا ب تعبیرر امرروزین
با نیمتاصل ) نوشتن کلمات جز در مورد کلمات مرکزب از هیچ مرجعی صادر نشده است .اوتمرا دوم
ک او آن را ترجیا میدهد این است ک دو واژۀ مذکور را قید بریریم« :بلبل ب با نغم خروان اسرت و
آهو در را خرامان» .چرون ممکن است در جملۀ اسنادی ،صفتی را ک مسرند واقرش شرده اسرت قیرد
بدانیم؟ وانرهی با این تعبیر ،یعنی اتمام معنای بیت نخست ،تعل «نیاساید» در مصرع نخست بیرت بعرد
بدون تاعل میماند و این تناقری است ک در تعبیر خالقی مطلق ب چشم میخورد ،یعنری از سرویی او
معنای بیت را تمامشده ترض کرده و از سویی تاعل تعل نیاساید را بلبل و آهرو در نظرر گرتتر اسرت.
پس تنها همان اوتما نخست او ،یعنی صفت دانستن نوازنرده و گرازنرده بر شررط موقروفالمعرانی
دانستن این دو بیت میتواند صحیا باشد و جز از طریق این ترض ،مصررع نخسرت بیرت دوم مربهم
میماند.
امّا در مورد انتخا :صورت «بیاساید» نسخۀ پاریس توسّط برخری از مصرحّحان ،چنرین مریتروان
پنداشت ک این گروه گرتتار تصوّر سنزتی و اشتباهی شدهاند ک بر مبنای آن ،قید «همیش » تنها برا اتعرا
ایجابی ب کار میرود و ن اتعا سلبی (نک :غنری ،وراتب برا یادداشرتهرا و وواشری 15 :بر نقرل از
خرمشاهی215 :1373 ،؛ هرروی .)113 :1317 ،کراربرد «همیشر » و سرایر قیرود برا معنرای اسرتمرار و
دیمومت همراه با اتعا سلبی بح ی مفصل است ک در این مقا نمیگنجد و ترصتی دیررر مریطلبرد.
در اینجا همین اندک بس ک قید «همیش » جز در یک دستنویس در تمامی دستنویسها با صرورت
منفی تعل یعنی «نیاساید» ضبط شده اسرت و خوشربختان برخری از مصرحّحان (دبیرسریاقی ،کرززازی،
خالقی مطلق و جیحونی) نیز ب درستی این صورت را پذیرتت اند.
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بیشترین اختفف در این دو بیت هم در دستنویسها و هم در ضبطهرای مصرحّحان مربروط بر
واژۀ آخر مصرع نخست بیت دوم است .ب آنچ خالقی مطلق در مرورد اخرتفف نسرخ در مرورد ایرن
واژه ضبط کرده باید صورتهای «جفتجوی»« ،کفت و کوی» و «جست و جوی» بر ترتیرب در سر
دسررتنررویس سررنژوزف ،سررعدلو و ویررن را نیررز اتررزود .آنچر در میرران صررورتهررای ضرربطشرردۀ
دستنویسها بی

از بقیّ نظر محقزقان را ب خود جلب کرده س صورت «جسرت و جروی»« ،خفرت

و خوی» و «جفتجوی» است .صورت «خفت و خوی» ک ظاهراً تنها در دو دستنویس آمرده ،هریچ
پشتوان ای ندارد و تا آنجا ک نرارنده بررسیده است ،محقزقرانی هرم کر آن را برگزیردهانرد تفشری در
اثبات آن نکردهاند .نزدیکترین واژه ب «خفت و خوی» ک از لحاظ معنایی (و ن قاتی ) امکران وررور
در این بیت را میتوانست داشت باشد «خفت و خیز» اسرت کر در شراهنام نیرز نمونر دارد .اوتمرا ً
پیچیدگی بیت و برداشت معنایی ک کاتبان از صورت صحیا واژۀ ب کار رتتر در آن داشرت انرد سربب
ایجاد صورت «خفت و خوی» شده است .همنشینی دو واژۀ «خفت» و «خوی» ن در جای دیرر دیرده
شده و ن ب صورت بالقوّه امکانپذیر است.
«جست و جوی» نیز ک کززازی آن را ب «پوی و جستوخیز» تعبیر کرده ،ب رغرم داشرتن پشرتوانۀ
پنا نسخ از اعتباری برخوردار نیست؛ زیرا اگر ایرن واژه معنرای شرناخت شردهای را داشرت باشرد کر
همران از آن آگاهند ،با پذیرش آن ،بیت از معنای منطقی ساقط خواهرد شرد :بلبرل نوازنرده در برا و
آهوی گرازنده در را هرگز از جستوجو /کاوش /کندوکاو نمیآسایند .جستوجروی چر ؟ کراوش
در پی یاتتن چ ؟ ب نظر میرسد ک کززازی در این تعبیر ،جُست (ب ضمّ اوّ ) را برا جسسرت (بر ترتا
اوّ ) خلط کرده است.
از میان مصحّحان تنها خالقی مطلق «جفتجوی» را برگزیده است .همان گون کر او اشراره کررده،
این واژه هفت بار دیرر نیز در شاهنام ب کار رتت است .این واژه چ در شاهنام و چ در متون دیررر
هیچگاه جانشین اسم نشده و در شواهدی ک نرارنده از آن ب دسرت آورده ،یرا بر عنروان صرفت بر
همراه اسم آمده یا نق

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

ب تنهایی دلیل کاتی برای ردّ این انتخا :است ،این تعبیر ب لحاظ معنایی نیز چندان دلهذیر نیسرت؛ چر
اگر شاعر این مفهوم را در نظر داشت ،میبایست ب جای گرازنده برودن ،مراده برودن آهرو را در بیرت
پیشین یادآور میشد .ب نظر میرسد ک با این توضیا بتوان تعبیر دوم خالقی مطلق یعنی «آهرو دمری از
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جفتجوینده (= آهوی نر) آرام ندارد» را ب آسانی کنار نهاد .جالب این ک «جفرتجروی» در شراهنام
در یک مورد ب معنای «جویندۀ همسر ،گُشن ،جویندۀ شریک زندگی» ک لغرتنامرۀ دهخردا و خرالقی
مطلق آوردهاند ،نیست .این نمون در توصیف گرگین است ک پس از گرتتار شدن بیرژن ،از جرایی کر
از یکدیرر جدا شدند ب ایران بازمیگردد و پشیمان از کرده ،در آرزوی دیدار جفت (= بیژن) است:
کمنررد انرردر اتکنررد و برگاشررت روی

ز کرررررده پشرررریماند و جفررررتجرررروی
(تردوسی)412/331/3 :1331 ،

امّا اوتما نخستی ک خالقی مطلق در مورد «جفتجوی» مطرح کرده درخور تأمل بیشتری اسرت.
این موضوع ک برخی از کلمات مرکزب ساخت شده با مادّۀ مرارع میتوانند معنای اسم مصردری داشرت
باشند امری پذیرتت شده است و ترکیباتی چون دستبوس ،پایبروس ،دسرتکرو« :کوبیردن دسرت،
دست زدن» ،دستچین ،خاکما  ،پیررد ،پی تروش و  ...نمون هایی از این قبیرل کلمرات مرکزرب در
زبان تارسی هستند (صرادقی11 :1333 ،؛ جفلیران .)51 :1333 ،امّرا نکتر اینجاسرت کر صردها واژۀ
مرکزب دیرر نیز با همین ساخت در زبان تارسی وجود دارد ک تاقد چنین معنرای مصردری هسرتند و
صرف وجود چنین ترکیباتی با معنای اسم مصدری نمیتواند مجوّز تعمیم چنرین معنرایی بررای سرایر
ترکیبات باشد؛ ب ویژه ک شواهد موجود در متون دیرر و نیز هفرت شراهد دیررری کر در شراهنام از
این واژه وجود دارد همری نشاندهندۀ معنای صرفت تراعلی هسرتند .نکترۀ دیررر ایرن کر صرورت
«جفتجوی» هرچند در معنای صفت تاعلی معنای چندان خوشایندی ب بیرت نمریبخشرد ،صرورت
دشواری نیست ک بتواند باعث این هم اختفف در نسخ ها شود ،و اگر همین صورت در اصل بیرت
بود ،ب اوتما قریب ب یقین ،مستنسخان آن را ب همان صورت ضبط میکردنرد؛ چر در هفرت بیرت
دیرری ک این واژه در آنها ب کار رتت در دستنویسها کمترینِ اختففها در مورد آن وجود دارد.
هیچ یک از مصحّحان شاهنام از میان صورتهای مربوط در دستنویسها «جفرت و جروی» را
صورت صحیا تشخیص ندادهاند .وتزی خالقی مطلق نیز ک عنایت ویژهای ب دسرتنرویس تلرورانس
دارد تفشی برای اثبات این صورت ک در دستنویس مذکور ضبط شده نکرده است .ایرن صرورت از
چند منظر قابل تأمّل است :نخست این ک از میان جمیش دستنویسها با اوتسا :نسرخۀ واتیکران کر
ب گون ای جای مصرعها را تغییر داده و نیرز دو نسرخۀ ویرن و سرعدلو سریزده نسرخ صرورتهرای
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دوجزئیای ک ورف «و» در میان دارند ضبط کردهاند و ب نظر میرسد ک وجود این وررف در ضربط
اک ر نسخ بی سببی نباشد .ب بیان دیرر میتوان اوتما داد ک در صورت اصیل بیت ،ایرن واژه وررف
«و» را در میان داشت است .دو دیرر این ک صورت «خفت و خوی» هرم کر بر لحراظ سراختاری و
معنایی دارای پشتوان ای نیست تنها میتواند واصل جاب جایی نقط ها یا تفش بررای تصرحیا «جفرت
و جوی» از جانب کاتبان باشد و ب این اعتبار میتوان تعداد نسخ های وراوی «جفرت و جروی» را از
چهار عدد ب ش

عدد رساند .س دیرر این ک واژۀ «جوی» در یازده نسخ در جزء دوم ترکیرب ثبرت

شده است و اگر «خفت و خوی» را نیز واصل تغییر جای نقط ها بدانیم ،این شمار بر سریزده خواهرد
رسید .چهارم این ک «جفت و جوی» پس از «خفت و خوی» ک بحث در مرورد آن پیشرتر آمرد ،تنهرا
مورد ضبط دشواری است ک میتوان آن را از لحاظ ساختاری و معنایی توجی کررد .ایرن نکتر را کر
شاید «جفت و جوی» خالی از وقیقتی نباشد پی تر کززازی دریاتت است .چنان کر اشراره شرد ،او برا
استناد ب عبارت «و طیرها مزدوج» ثعرالبی« ،جفرت و جروی» را «جفرت و همردم» دانسرت و در ایرن
ترکیب« ،جوی» را «گون ای پیررو کر معنرای جفرت» را تقویرت کررده قلمرداد کررده اسرت .بُنرداری
(2111م )115 :.در ترجمۀ خود ب این بیت نهرداخت است .امّا آنچ ثعالبی آورده میتواند نشراندهنردۀ
اصلی مشترک باشد .این اشرتراک کراتی اسرت ترا تمرامی صرورتهرای دیررری کر معنرایی غیرر از
«جفتجویی» یا مفهومی نزدیک ب آن را دارند کنار گذاشت شوند .مترجمان کتا :غرر ثعرالبی عبرارت
مررذکور را ب ر «مرغرران

مرردام در کررار توالررد و تناسررلانررد» (ثعررالبی )71 :1323 ،و «پرنرردگان

در

عشقبازی[اند]» (ثعالبی »111 :1313 ،برگرداندهاند .تعبیر کززازی از «جفت و جوی» ب صرورت «جفرت
و همدم» و نیز این ک «جوی» «از گونۀ پیرو» ک منظور از آن اوتما ً همان تابش اسرت هرم بر د یلری
ک در با« :جفتجوی» گفت شد و هم ب این دلیل ک در میان اتباع زبان تارسی چنین سراختی امکران
وجود ندارد (نک :شعار )232-273 :1342 ،پذیرتتنی نیست.
پیشنهاد نرارنده در این موضوع چنین است ک «جفتوجوی» را همانند کلمات مرکزرب برا معنرای
اسم مصدری ک متشکزل از دو مادّۀ ماضی و مرارع هستند در نظر بریریم .این گونر کلمرات مرکزرب
در زبان تارسی انواع گوناگون دارند و یکی از این گون ها ترکیب مادّۀ ماضی برا مرادّۀ مررارع از یرک
تعل با ورف پیوند «و» است (خانلری ،1337 ،ج  .)14 :3گفتوگوی ،شستوشوی ،جسرتوجروی،
پختوپز ،رُتتورو ،:ساختوساز ،کشتوکار و مُشتومرا نمونر هرایی از ایرن ترکیبرات هسرتند.
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هرچند هیچ یک از این دو مادّه در متون تارسی ضبط نشدهاند ،دستِ کم مریتروان از مرادّۀ ماضری (=
جفت) در پیشینۀ زبان تارسی ردّ و اثر یاتت و بر اساس آن و با استفاده از قواعرد اشرتقاقی و تحروّ ت
آوایی ،مادّۀ مرارع آن را نیز ب صورت «جوی» متصوّر شد.
در متن پهلوی بندهشن در تصلی با نام «دربارۀ گزند[ی ک ] هزاره هرزاره بر ایررانشرهر آمرد» ،در
کر چرونری زای

س موعود زرتشتی چنین آمده است:

ē n sē pus ī zardušt čiyōn ušēdar ud ušēdarmāh ud sōšyāns rāy gōwēd kū pēš
kū zardušt be ǰuxt ēg-išān xwarrah ī zardu(x)št andar zrēh ī kayānsē pad nigāh)dārīh ō ābān xwarrah ī ast anāhīd yazad abespārd (Pakzad, 2005: 372-373

دربارۀ این س پسر زرتشت ک اوشیدر و اوشیدرماه و سوشریانسانرد ،گویرد کر پری

از آن کر

زرتشت جفت گیرد ،آنگاه ایشان ترزه زرتشت را در دریای کیانس برای نراهداری ،بر آبران تررزه ،کر
ایزد اناهید است ،سهردند (بهار.)142 :1335 ،
تعل  ǰuxtدر هر س دستنویس بندهشن ( TD2 ،TD1و  )DHبر صرورت  g/d/ywptنوشرت
شده است .از آنجا ک صورت اوتمالی  dwptتاقرد معنرا اسرت و « /guft/ gwptگفرت» نیرز در ایرن
جمل کاربردی نمیتواند داشت باشرد ،محقزقران متزفقراً ایرن واژه را صرورتی تصرحیفشرده از ywht

 /ǰuxt/یا صورت تارسی «جفت» تشرخیص دادهانرد (نرک.)Pakzad, 2005: 373, footnote 194 :
انکلساریا آن را ب «ازدواج کرد» ،بهار متأثزر از انکلسراریا بر «زوج گیررد» ()Anklesaria, 1956: 283
و راشد محصّل ب «جفتی یابد» (!) برگردانده است .میدانیم ک مترون پهلروی و سرایر آثرار زرتشرتیان
مشحون است از روایات گوناگون و متنوّع و گاه متناقض از موضوعات دینی ک دینمردان آنهرا را بر
صورتهای مختلف بیان کردهاند .همین مطلب در تصل دیرری از بندهشن موسوم بر «دربرارۀ تخمر
و پیوند کیان» با عباراتی شبی ولی متفاوت در جزئیّات چنین آمده است:
ēg ēn sē pus ī zardušt čiyōn ušēdar ud ušēdarmāh ud sōšyāns az hwōwī būd,
)čiyōn gōwēd kū zardušt sē ǰār ō nazdīkīh ī hwōwī zan ī [xwēš] hamē šud, har(w
ǰār ān tōhm ō zamīg šud, nēryōsang yazad rōšnīh ud zōr ī ān tōhm padīrift ud pad
nigāh-dārīh ō anāhīd yazad abespārd ī pad hangām ō mādar gumēzēnd (Pakzad
)2005: 405-406

دیرر آن س پسر زرتشت ک اوشیدر ،اوشیدرماه و سوشیانس[اند] از هووی بودنرد .چنرین گویرد
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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نریوسنگ ایزد روشنی و زور آن تخم را پذیرتت و ب نراهرداری بر ایرزد اناهیرد سرهرد (نرک :بهرار،
.)152 :1335

این مطلب در متن صد در بنده

بدین گون آمده است:

زراتشت اسفنتمان انوشیروان باد برخاست ک بر ایرران شرود .در مردت سر مراه برا زن خروی
نزدیکی کرد هر بار ک آن زن برخاستی و برتتی و چشمۀ آ :هست از آن قهستان و کانفس خواننرد و
در آن آ :نشستی و سر و تن بشستی و منی در آن برمیختی ،دادار اورمزد ن بیور و ن هرزار و نرود و
ن تروهر اشوان بر آن منی موکل کرده است ترا آن منری نرراه مریدارنرد Dhabhar, 1909: 103( ...؛
راشد محصّل.)34 :1331 ،
از بخ های تو ،چنین برر مریآیرد کر تعرل  ǰuxtدر بخر
 nazdīkīh ī zan ī [xwēš] hamē šudو «با زن خوی

نخسرت بایرد معراد عبرارت ō

نزدیکی کرد» در دو بخ

دیرر باشرد و از

این رو میتوان آن را ب معنای «آمیزش و همآغوشی کرد» دانست.
این تعل از ریشۀ « yaogپیوستن ،ب هم وصل کردن ،یو بستن» اسرت ( Bartholomae, 1904:

 )column 1227; Cheung, 2007: 217و در زبانهای باستانی ،میان و نو ایرانی مشرتقزات بسریاری
از آن باقی مانده است .صفت مفعولی گذشتۀ باستانی این واژه کر در مترون اوسرتایی نیرز ثبرت شرده،
 yuxtaاست ک در تارسی میان ب صورت  ǰuxtو در تارسی دری ب صرورت «جفرت» براقی مانردهاست .از آنجا ک مادّههای ماضی اصلی تارسی میان و تارسی دری بازماندۀ همین صفتهرای مفعرولی
و تاعلی گذشتۀ باستانی هستند ،باید تعل  ǰuxtرا نیز در کنار صورت صفتی مرذکور در ترو ،بازمانردۀ
همان  yuxta-بدانیم.
در کنار این مادّۀ ماضی میتوان مادّۀ مرارع را نیز بازسازی کرد .یکی از مرادّههرای مررارع ریشرۀ
 yaogدر زبان اوسرتایی صرورت ریشر -سرتاکی  yaog-اسرت ( Bartholomae, 1904: column

 )1227ک طبق تحوّ ت آوایی با تبدیل  yآغازی ب  ǰو  gپایانی ب  yدر تارسی میان باید بر صرورت
مادّۀ مرارع  ǰōy-باقی مانده باشد و این صورت اگرچ ب صرورت مسرتقل در زبران تارسری بر کرار
نرتت – و یا شاید ب کار رتت امّا در متون ضبط نشده و یا نرارنرده از آن بریاطزرفع اسرت -بر عنروان
جزء دوم ترکیب «جفت و جوی» توسّط تردوسی در این بیت اسرتفاده شرده اسرت .ایرن تعرل بسریط
همانند بسیاری دیرر از اتعا بسیط با تعل مرکزب جایرزین شده است .برخی از ایرن اتعرا کر جرزء
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نخست آنها «جفت» و «جفتی» است عبارتاند از «جفت شدن»« ،جفتگیری کردن»« ،جفتری کرردن»
و «جفتی زدن» (رک :لغتنامۀ دهخدا ،یل همین مدخلها).
با پذیرش این پیشنهاد میتوان دو بیت مورد بحث را چنین تعبیر کرد :بلبلِ نوازنده در با و آهروی
گرازنده در را هرگز از جفتگیری نمیآسایند و همواره در کار توالد و تناسلاند .کرر ایرن نکتر نیرز
خالی از لطف نیست ک کاربرد تعرل مفررد بررای تاعرل جمرش در زبران تارسری دارای سرابق اسرت
(خانلری431 :1337 ،؛ ابوالقاسمی )222-227 :1337 ،و تاعل «نیاساید» در این ابیات ،بلبرل و آهرو هرر
دو هستند و کنار نهادن یکی از این دو (آن گون ک در توضیحات خالقی مطلق ب چشرم مریخرورد)،
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 :
ایزد تعالی ایشان را ب زمین ترستاد و ترمان داد کی روز ب زمین میشوید میان ترزنردان آدم وُکرم

میکنید و عد نراه میدارید و سوی جفتوجور میل مکنید و شبانراه باز ب آسرمان برازآییرد (تفسریر
قرآن پاک ،عکس نسخ ،1344
بخ

42؛ چاپ ورتی ،1343

52؛ ،1335

)52

دوم واژۀ جفتوجور (= وجور) در دستنویس این تفسیر بر همران خرط مرتن در برا ی

سطر اضات شده ،ولی مصححان این متن بدان اشارهای ننمودهاند .چنانچ از مقدم و ادامۀ ایرن داسرتان
برمیآید و بر همران نیز آشکار است ،گناهی ک این دو ترشت بدان گرتتار شدند تبعیرت از شرهوت و
میل ب جفت است .با در نظر داشتن این مسأل و نیز پذیرتتن تحو «جفتوجوی» بر «جفرتوجرور»
(قس :شستوشوی وشستوشور) ،میتوان این شاهد را مهر تأییدی بر قرائت پیشنهادشده بررای بیرت
مورد بحث در این نوشتار دانست.
کتابنامه

ابوالقاسمی ،محسن .)1337( .دستور تاریخی زبان تارسی .تهران :سازمان مطالع و تدوین کتب علوم
انسانی دانشراهها.
بنداری ،الفتا بن علی 2111( .م .).، 1422/.الشاهنام  .تصرحیا عبردالوهّا :عرزام .جرزء اوّ  .الطبعر
ال انی  .قاهره :دار سعاد الصباح.
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بهار ،مهرداد (مترجم) .)1335( .بندهشن .نراشتۀ ترنبغدادگی .چاپ سوم .تهران :توس.
تفسیر قرآن پاک (عکس نسخۀ خطی) .)1344( .تهران :بنیاد ترهنگ ایران.
تفسیر قرآن پاک (چاپ ورتی) .)1343( .ب کوش
تفسیر قرآن پاک .)1335( .ب کوش

مجتبی مینوی .تهران :بنیاد ترهنگ ایران.

علی رواقی .تهران :پژوهشراه علوم انسانی و مطالعات ترهنری

و سازمان مطالع و تدوین کتب علوم انسانی دانشراهها.
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک بن محمّد بن اسماعیل .)1313( .تاریخ ثعالبی .پارۀ نخسرت :ایرران باسرتان.
ترجمۀ محمّد ترائلی ،تهران :نقره.
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک بن محمّد بن اسماعیل .)1323( .شاهنامۀ ثعالبی .ترجمرۀ محمرود هردایت.
تهران :چاپخانۀ مجلس.
جفلیان چالشتری ،محمّدوسن« .)1333( .کلمات مرکزب ساخت شده با ستاک مرارع تعرل در تارسری
و سغدی» .زبان و اد :تارسی (نشریّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشراه تبریرز) .صرص -32
.55
خالقی مطلق ،جف  .)1321( .یادداشتهای شاهنام (با اصفوات و اترزودههرا) .بخر

یکرم .چراپ

دوم .تهران :مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسفمی.
خرزمشاهی ،بهاءالدّین .)1373( .واتبنام  .بخ

اوّ  .چاپ هشتم .تهران :علمی و ترهنری.

راشد محصّل ،محمّدتقی .)1331( .نجاتبخشی در ادیان .چاپ دوم .تهران :پژوهشراه علوم انسرانی و
مطالعات ترهنری.
رواقی ،علی .)1321( .ترهنگ شاهنام  .چاپ اوّ  .تهران :ترهنرستان هنر.
شعار ،جعفر« .)1342( .بح ی دربارۀ اتباع» .یغما .ش  .132صص .232-273
صادقی ،علیاشرف« .)1333( .کلمات مرکزب ساخت شده با ستاک تعل» .دستور (ویژهنامۀ ترهنرسرتان).
صص .12-5
تردوسی ،ابوالقاسم .شاهنام  .عرکس دسرتنویس مروجرود در کرتابرخانرۀ ملزری اترری

در ویررن ،برر

نرشان  Mxt 378مورخ ..332

رررررررررررررررررر  .)1312( .شاهنام  .تصحیا ژو مرل .برا مقدّمرۀ محمّردامین ریراوی .ج  .1چراپ
اوّ  .تهران :سخن.
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رررررررررررررررررر  .)1371( .شاهنامۀ وکیم ابوالقاسم تردوسی .بر کوشر

سریّد محمّرد دبیرسریاقی.
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مجلزد اوّ  .چاپ اوّ  .تهران :علمی.
رررررررررررررررررر  .)1372( .شراهنامۀ تردوسی همراه با خمسۀ نظرامی (معرروف بر شراهنامۀ سرعدلو).
چاپ عکسی از روی نسخۀ مترعلزق بر مررکز دایررۀ المعارف برزرگ اسرفمی .مربروط بر سرردۀ 3
هجری قمری .با مقدمۀ تتااهلل مجتبایی .تهران.1372 .

رررررررررررررررررر  .)1331( .شاهنامۀ تردوسی .تصحیا انتقادی ،مقدّمۀ تحلیلی و نکتر هرای نویاتتر از
مصطفی جیحونی .کتا :اوّ  .چاپ سوم .تهران :شاهنام پژوهی.
رررررررررررررررررر  .)1331( .شاهنام  .ب کوش

جف خالقی مطلق .چراپ اوّ  .تهرران :مرکرز دائررۀ

المعارف بزرگ اسفمی.
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