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در.س��ال.2009.م..)1388.ش(،.كت��اب.جدي��دی.ب��ه.قل��م.

ايران.ش��ناس.شهیر.گرجی،.پرفسور.ماگالی.تودوآ،.تحت.عنوان.

درب��ارۀ.اهمیت.ويژۀ.ترجمۀ.گرجی.)اوايل.قرن.18.م(.واختانگ.

شش��م.برای.تصحیح.غلط.ه��ای.متون.چاپی.»انوار.س��هیلی«.

كاش��فی.در.تفلیس.انتش��ار.يافت.ك��ه.245.نمونه.اصالح.متن.

فارس��ي.اين.كت��اب.با.كمك.و.به.كارگی��ری.ترجمه.های.كهن.

گرجی.را.معرفی.می.كند..قبل.از.پرداختن.به.بررسی.كتاب.بايد.

س��خنی.چند.راجع.به.تاريخچۀ.ترجمۀ.كت��اب.كلیله.و.دمنه.به.

زبان.گرجی.گفته.شود.

ط��ی.جريان.نهصدس��الۀ.ترجمۀ.ادبیات.فارس��ی.به.زبان.

گرجی،.سه.اثر.سخنواران.پارسی.گو.از.اهمیت.و.جايگاه.خاصی.

نزد.گرجیان.برخوردار.گرديد:.شاهنامۀ.فردوسی،.ويس.و.رامین.

فخرالدين.گرگانی.و.انوار.س��هیلی.حس��ین.بن.علی.كاش��فی..

میزان.محبوبیت.و.رواج.آثار.مذكور.در.اين.كشور.باعث.شده.كه.

ايران.شناسان.و.گرجی.شناسان.در.گرجستان.و.حتی.خارج.از.آن.

ب��ه.تحقیق.و.مطالعۀ.همه.جانبۀ.آنها.بپردازند.و.صدها.و.هزاران.

مقالۀ.علمی.و.كتاب.در.اين.زمینه.ارائه.بدهند..هر.يكی.از.س��ه.

اثر.نامبرده.نقش.و.اهمیت.چش��مگیری.در.س��یر.تحول.ادبیات.

گرجی.داش��ته.كه.در.جای.خود.ش��نیدنی.است.اما.در.اين.مقاله.

صرفًا.به.ارائۀ.اطالعات.مختصری.دربارۀ.ترجمۀ.انوار.س��هیلی.

به.زبان.گرجی.بسنده.می.گردد.

كتاب.كلیله.و.دمنه.چندين.بار.به.زبان.گرجی.ترجمه.شده.

اس��ت.و.هر.س��ه.ترجمه.به.نحوی.با.نام.ش��اه.واختانگ.ششم.

)1658– 1737.م.(.مرتب��ط.اس��ت..داويت،.ش��اه.كاختی1..)د..

1602.م.(.اولین.شخصی.بود.كه.اقدام.به.ترجمۀ.كتاب.كلیله.و.

دمنه.به.گرجی.كرده.اس��ت2..اما.متأسفانه.موفق.نشد.كار.را.به.

اهمیت ترجمۀ کهن گرجی انوار سهیلی 

برای تصحیح متن فارسی آن

تئـا شورغـایـا * 

.teashurgaia@yahoo.com.:استاد.دانشگاه.دولتی.تفلیس.و.عضو.ارشد.علمی.مؤسسۀ.شرق.شناسی.تفلیس/.پست.الكترونیك.*

.1..كاختی:.منطقه.ای.در.ش��رق.گرجس��تان...................2..محققین.گرجی.طی.مطالعات.خود.اش��اره.می.كنند.كه.احتمااًل.از.قرن.12.میالدی.و.حتی.قبل.از.آن.

گرجیان.با.حكايات.كلیله.و.دمنه.آش��نا.بوده.اند...به.عنوان.مثال.آكادمیس��ین.كورنلی.كه.كه.لیدزه...)Korneli Kekelidze(بر.اين.باور.اس��ت.كه.كتاب.كلیله.و.دمنه.

در.قرن.12.میالدی،.احتمااًل.از.روی.روايت.نصرهلل.منشی،.به.زبان.گرجی.ترجمه.و.سپس.گم.شده.بوده.است.)كه.كه.لیدزه:.462(..وي.در.بخشي.ديگر.از.اثر.خود.

)همو:.289-290(.به.حكايتي.مش��ابه.»حكايت.زغن.و.باز«.در.اثر.لیونتی.مروولی.)Leonti Mroveli(،.تاريخ.نويس.قرن.11.میالدی.اش��اره.می.كند.كه.در.هیچ.يك.

از.روايات.و.متون.قديمی.كتاب.كلیله.و.دمنه.)حتی.متن.عربی(.ثبت.نشده.و.تنها.در.انوار.سهیلی.كاشفی.يافت.می.شود..محقق.معتقد.است.كه.اين.حكايت.تألیف.

لیونتی.مروولی.نیس��ت.بلكه.از.منبعي.ناش��ناس.برگرفته.شده.است..بر.اساس.اين.داده.ها،.آكادمیسین.الكس��اندر.گواخاريا.)Alexandre Gvakharia(..فرضیه.ای.

مطرح.می.كند.مبنی.بر.آن.كه.روايتي.از.كلیله.و.دمنه.وجود.داش��ته.كه.حاوی.حكايت.زغن.و.باز.بوده.ولي.به.دس��ت.ما.نرس��یده.است.)گواخاريا،.1995:.66(..از.اين.

گذشته،.خوِد.واختانگ.ششم.مترجم.گرجی.انوار.سهیلی.در.مقدمۀ.ترجمه.اش.به.ترجمۀ.گرجی.قرن.12.میالدی.از.حكايات.كلیله.و.دمنه.اشاره.می.كند..منبع.آگاهي.

واختانگ.در.اين.باره،.»زندگینامۀ..كارتلی«.)يا.تاريخ.گرجس��تان(.اس��ت.كه.مجموعه.اي.است.از.آثار.كهن.در.موضوع.تاريخ.گرجستان.از.دوران.بسیار.قديم.تا.قرون.

وسطی،.و.منبعي.مهم.برای.شناسايی.سرگذشت.گرجستان.و.همسايگان.اين.كشور،.از.جمله.ايران..اين.مجموعه.به.صورت.چندين.نسخۀ.خطی.)حدود.20.نسخه(.

به.دست.ما.رسیده.و.سه.بخش.از.اين.مجموعه.به.لیونتی.مروولی.منسوب.است.
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اتمام.برس��اند.و.ترجمۀ.وی.از.كمي.پیش.از.داس��تان.»كشف.و.

عقرب«.جلوتر.نرفت..اين.ترجمه.در.محافل.علمی.گرجس��تان.

»ويرايش.A«.نامیده.و.به.عنوان.كار.دس��ته.جمعی.شناخته.شده.

است.چرا.كه.بنا.به.دستور.شاه.واختانگ.ششم.متن.ترجمه.شده.

توس��ط.داويت،.نخست.در.تفلیس.به.واسطۀ.يك.ايرانی.مسلط.

به.گرجی.پی.گرفته.شد.و.سپس.در.ايران.توسط.يك.ارمنی.كه.

زبان.گرجی.را.ياد.گرفته.بود.تكمیل.گرديد.

»ويرايش.B«.اين.اثر.ترجم��ۀ.تحت.اللفظی.گرجی.از.انوار.

سهیلی.است.كه.خود.واختانگ.ششم.انجام.داده.بود..واختانگ.

ششم.كه.خدمت.كم.نظیری.به.ترجمه.و.محبوبیت.كتاب.كلیله.

و.دمنه.كرده.بود،.توضیحات.و.اطالعات.قابل.مالحظه.ای.راجع.

به.اين.اثر.برجای.گذاش��ته.است..شايد.يادآوری.برخی.قطعات.

از.وصیت.نام��ۀ.واختانگ.كه.به.متن.ترجم��ۀ.خود.اضافه.كرده.

بود.خالی.از.لطف.نباش��د..واختانگ.كتاب.انوار.سهیلی.را.چنین.

توصیف.می.كند:

اين.كتاب.به.دس��تم.افتاد..ديدم.كه.ش��یرين.است.و.كاماًل.

مفید.بین.كتاب.های.قصه.يا.دانش.دنیاوی.موجود.يكی.پیدا.

نمی.ش��ود.كه.به.اين.اندازه.آموزن��ده.و.خواندن.آن.اين.قدر.

لذت.بخش.باشد.

واختانگ.شش��م.ترجمۀ.اثر.كاشفی.را.در.دوران.اسارت.خود.در.

كرمان.آغاز.كرد..وی.از.ترجمه.های.قبلی.كه.به.دستور.خودش.

صورت.گرفته.بود.راضی.نگش��ت.و.صالح.دانست.به.قول.خود.

»به.زبان.ساده.و.عام.پسند.ترجمه.شود.تا.خواننده.از.خواندن.آن.

بی.زار.نگردد.و.حكمت.به.گوش.شنوا.برسد«.

به.طوری.كه.در.باال.گفته.شد،.واختانگ.ترجمه.ای.تحت.الفظی.

ارائ��ه.داده.و.نهايت.تالش.خود.را.به.كار.بس��ته.بود..وی.اذعان.

می.دارد:

در.زبان.فارسی.بسیار.زيبا.و.شیرين.گفته.شده..می.بینید.كه.

ش��عر.را.به.شعر.آورده.ام....و.داس��تان.را.به.صورت.داستان..

اما.ش��عر.فارسی.به.گرجی.گردانیده.نمی.شود.بلكه.به.شكل.

داس��تان.گفته.می.شود3..و.من.خواستم.داستان.را.به.صورت.

ش��عر.بیان.كنم....تمثیل.های.فارسی.كه.ش��عر.بود.را.بهتر.

از.اين.نتوانس��ته.ام.بس��رايم.ولیكن.در.كتاب.فارسی.نظم.و.

شیوايی.بسیار.عالی.دارد.

باالخ��ره.واختانگ.تصمیم.گرفت.متن��ی.را.كه.آماده.كرده.بود.

برای.پیرايش.و.پرداخت،.و.به.عبارت.ديگر.برای.ويراستاری،.به.

فردی.دانا.و.صاحب.ذوق.بسپارد..اين.مسئولیت.خطیر.بر.عهدۀ.

سولخان.س��ابا.اوربلیانی4.معلم.واختانگ.و.ش��خصیت.معروف،.

فرهنگ.نويس،.نويس��نده.و.رجل.سیاسی.گذاشته.شد..متنی.كه.

.»C.از.زير.دس��ت.اين.مرد.بزرگوار.بی��رون.آمد.به.نام.»ويرايش

مشهور.است..5.

عالقه.من��دی.گرجیان.ب��ه.اين.اثر.كم.نظیر.اس��ت..عالوه.

ب��ر.مترجمین.ايران.ش��ناس،.محققین.فعال.در.زمینۀ.بررس��ی.

پیوندهای.ادبی.ايران.و.گرجس��تان.نیز.مق��االت.و.كتاب.های.

پرارزش��ی.پیرامون.ترجمه.های.گرجی.انوار.سهیلی.نگاشته..اند..

اكثري��ت.محققین.بر.اهمیت.ترجمۀ.گرجی.جهت.شناس��ايی.و.

مطالعۀ.متن.اصلی.فارسی.تأكید.می.كنند..يكی.از.پژوهشگران.

خستگی.ناپذير،.ايران.ش��ناس.معروف.گرجی،.پروفسور.ماگالی.

ت��ودوآ،.در.آخري��ن.تك.نگاری.خ��ود.با.ي��ادآوری.فقدان.متنی.

انتقادی.و.آكادمیك.از.انوار.سهیلی.به.زبان.فارسی6..می.نويسد:

در.ش��رايط.موجود.ب��رای.تدوين.متن.آكادمی��ك.كلیله.و.

دمنه.به.زبان.فارس��ی.قديمی.ترين.ترجمه.های.آن.به.زبان.

.»A.گرج��ی....اهمیت.ويژه.ای.به.خود.می.گیرند....»ويرايش

ترجمۀ.دقیق.نمی.باشد.و.لذا.همیشه.نمی.تواند.به.امر.تعیین.

متن.فارسی.ياری.برساند..اما.ترجمۀ.واختنگ.دقیق.است.و.

با.وجود.اين.كه.شاه.فرهنگ.دوست.در.مواردی.نه.چندان.كم.

نتوانسته.اس��ت.متن.اصل.را.به.خوبی.بخواند.و.متوجه.شود.

باز.هم.ترجمۀ.وی.اين.امكان.را.فراهم.می.آورد.تا.ش��كل.و.

نوش��تۀ.نسخۀ.فارسی.كه.واختنگ.در.دست.داشت.)طوری.

كه.می.ش��ود.پی.برد.نس��خۀ.منحصربه.فردی.از.اصل.بوده.

3..گفتنی.اس��ت.كه.طی.قرن.ها.در.گرجس��تان.روالی.به.وجود.آمده.بود.كه.طبق.آن.آثار.ادبیات.فارس��ی.نخست.به.صورت.نثر.برگردانیده.می.شدند.و.فقط.سپس.با.

مرور.زمان.دوباره.به.شعر.و.نظم.درمی.آمدند.يا.به.همان.شكل.يعنی.نثر.می.ماندند..

 4.Sulkhan-Saba Orbeliani (1685 – 1725)
5..ش��خص.ديگری.به.نام.»اونانا«.)Onana(.نیز.عهده..دار.مس��ئولیتی.مش��ابه.مسئولیت.اوربلیانی.شده.بود.كه.به.خاطر.مفصل.بودن.موضوع.از.بررسی.آن.خودداری.

می.گردد؛.به.ويژه.كه.براي.بحث.اصلی.مقاله.اهمیت.حیاتی.ندارد.

6..در.اين.رابطه.يادآوری.می.شود.كه.دكتر.محمد.روشن.در.همان.سال.يعنی.1388.بر.اساس.نسخۀ.مركز.تحقیقات.زبان.فارسی.پاكستان.)970.ه�..ق(.متن.انوار.

سهیلی.را.تصحیح.نموده،.همراه.حواشی.در.تهران.منتشر.كرد..متأسفانه.در.مقدمۀ.تصحیح.دكتر.روشن.تقريبا.از.كلیۀ.ترجمه.های.انوار.سهیلی.به.زبان.های.دنیا.ياد.

می.ش��ود.به.جز.ترجمۀ.كهن.به.زبان.گرجی..پس.دو.دانش��مند.گرجی.و.ايرانی.به.طور.مس��تقل.و.بی.خبر.از.فعالیت.يك.ديگر.به.سوی.يك.هدف.��.يعنی.تصحیح.

انتقادي.اين.متن.��.رو.آورده.بودند.و.متأسفانه.از.حاصل.تالش.هاي.يكديگر.محروم.مانده.اند.
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اس��ت(.بازيافت.شود.و.از.اين.طريق.اغالط.متعددی.موجود.

در.متن.فارسی.اصالح.گردد.7..

نس��ل.هايی.از.ايران.شناس��ان.گرج��ی.ب��ه.تحقیق.و.بررس��ی.

ترجمه.ه��ای.گرج��ی.از.انوار.س��هیلی.ارج.نهاده،.نتايج.بس��یار.

چش��مگیری.به.دس��ت.آورده.اند..از.جمله.پروفس��ور.تودوآ.كه.

ط��ی.چند.دهه.مقاالت.و.كتاب.های.متع��ددی.به.اين.موضوع.

اختصاص.داده.اس��ت.و.اخیراً.به.انتش��ار.245.مورد.برگرفته.از.

ترجمه.واختنگ.شش��م.كه.می.توان.برای.تصحیح.متن.فارسی.

از.آن.اس��تفاده.كرد.به.صورت.يك.تك.نويس��ی.مبادرت.نموده.

است..در.اين.كتاب.با.مقايسۀ.دو.نسخۀ.چاپی.از.اين.اثر.به.زبان.

فارس��ی8..با.ترجمۀ.كهن.گرجی.آن.سعی.شده.است.اصالحاتی.

برای.تصحیح.متن.فارسی.پیشنهاد.گردد.

به.منظور.معرفی.روش.تصحیح.متن.فارسی.با.كمك.و.بر.

اس��اس.ترجمۀ.گرجی.كه.پروفسور.تودوآ.در.كتاب.خود.به.كار.

گرفته.اس��ت،.ذياًل.چند.نمونه.از.اصالح��ات.با.اندكی.تخلیص.

آورده.می.شود:

1. نمونۀ شمارۀ 12:

در.متن.چاپی.س��ال.1341.اص��ل.)ص.26(.در.وصف.اوضاع.و.

احوال.ش��اه.چنین.می.خوانیم:.»در.شاهی.و.راحت.باز.كردی...«..

به.عقیدۀ.پروفس��ور.تودوآ.»ش��اهی«.و.»راحت«.كلمات.مترادف.

نیس��تند..وی.احتمال.می.دهد.كه.در.اين.جمله.جفت.ديگری.از.

كلمات.هم.معنی.بايد.باش��د.كه.متن.چاپ.س��نگی.انوار.سهیلی.

حدس.او.را.تأيید.می.كند.چون.در.صفحۀ.20.چنین.آمده.است:.

»در.ش��ادی.و.راح��ت.باز.كرده...«..ترجمۀ.واختانگ.شش��م.نیز.

چنین.معنی.ای.را.می.رس��اند:.»در.راحتی.و.ش��ادی.را.باز.كرده.

بود«..پروفس��ور.تودوآ.بر.اس��اس.تطبیق.ترجمه.واختانگ.با.دو.

متن.فارسی.به.اين.نتیجه.می.رسد.كه.شكل.آمده.در.متن.چاپ.

سنگی.صحیح.است.نه.چاپ.حروفی.

2. نمونۀ شمارۀ 25:

در.صفحۀ.37.متن.چاپ.س��نگی.چنین.آمده.است:.»لذت.نقد.را.

بس��ودای.نسیه.از.كف.ندهد«..متن.چاپ.سال.1341.فاقد.كلمۀ.

»نقد«.اس��ت..واختانگ.اين.جمله.را.بدين.ش��كل.ترجمه.كرده.

است:.»مزه.نقد.را.قربانی.سوداگری.نسیه.نكند«.

ضمن.بررس��ی.اين.مورد.ماگالی.ت��ودوآ.به.ترجمۀ.قبلی.گرجی.

به.قلم.داويت،.ش��اه.كاختی،.نیز.اشاره.می.كند.كه.كلمۀ.»نقد«.را.

آورده.بود..به.عقیدۀ.تودوآ،.همۀ.اين.ش��واهد.نشان.می.دهند.كه.

در.متون.فارس��ی.كه.مترجمین.گرجی.در.دست.داشته..اند.كلمۀ.

»نقد«.وجود.داشته.و.بايد.حفظ.شود.

3. نمونۀ شمارۀ 35:

متن.فارسی.چاپ.س��ال.1341.)ص.38(.چنین.است:.»هرچند.

او.را.بمكتب.بردندی.از.میان.س��ر.برزدی«..چاپ.سنگی.ضبط.

ديگری.دارد:.»....از.میان.سر.برزدی«..پروفسور.تودوآ.با.يادآوری.

اي��ن.نكته.ك��ه.در.هر.دو.ترجمه.گرجی.كلم��ۀ.»میدان«.در.اين.

جمل��ه.حضور.دارد،.به.اين.نتیجه.می.رس��د.كه.در.متن.انتقادی.

و.آكادمیك.انوار.س��هیلی.اين.كلمه.را.بايد.»میدان«.ضبط.كرد.

نه.»میان«..برای.ش��فافیت.بیش��تر،.همین.جمله.را.از.دو.ترجمۀ.

گرجی.به.قلم.داويت.و.واختانگ.ششم.می.آوريم:

�.ترجم��ۀ.داويت:.»هر.بار.او.را.به.آموزش��گاه.می.بردند.از.میان.

میدان.سر.در.می.آورد.«

�.ترجمۀ.واختانگ:.»هر.بار.او.را.برای.درس.خواندن.می.بردند.او.

از.میدان.سر.می.آورد.«

ماگالی.تودوآ.در.كتاب.خود.245.مورد.را.به.طور.ش��رطی.به.دو.

دس��ته.تقسیم.می.كند:.مواردی.كه.هیچ.ترديد.و.شكی.در.مورد.

آنها.ندارد.و.متن.اصل.بايد.تصحیح.ش��ود.و.دس��تۀ.ديگری.كه.

هن��وز.برای.بحث.و.ارزيابی.جا.دارد.يا.نمی.توان.اطمینان.كامل.

دربارۀ.آنها.پیدا.كرد.

كتاب.مورد.بحث.واقعًا.دس��ت.آوردۀ.مهم.و.جالب.توجهي.

براي.صاحب.نظران.ايرانی.اس��ت..پروفس��ور.تودوآ.مدتی.است.

در.انتظار.تش��كیل.كمیسیون.كارشناسی.جهت.تعیین.و.تدوين.

متن.آكادمیك.و.انتقادی.انوار.سهیلی.است.و.اطمینان.دارد.اين.

امر.بدون.جلب.نظر.متخصصین.گرجی.میس��ر.نخواهد.بود..به.

عقیدۀ.نويس��ندۀ.اين.سطور.تحقیق.ايشان.)دربارۀ.اهمیت.ويژۀ.

ترجمۀ.گرجی...(.می.تواند.در.تحقق.اين.امر.بسیار.كارآمد.باشد.

ب��ار.ديگر.يادآوری.می.ش��ود.كه.كتاب.م��ورد.بحث.ادامۀ.

تالش.های.خستگی.ناپذير.پروفس��ور.تودوآ.در.زمینۀ.مطالعات.

7..تودوآ،.2009:.9-8.

8..انوار.سهیلی.)چاپ.سنگی(،.كلكته:.1880؛.كلیله.و.دمنه.كاشفي.يا.انوار.سهیلی،.تهران:.1341.)نك:.كاشفي.در.منابع(.
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مربوط.به.انوار.س��هیلی.و.ترجمه.های.گرجی.آن.می.باش��د..در.

اين.راس��تا.اش��اره.به.كتاب.810.صفحه.ای.همان.مؤلف.كه.در.

س��ال.2006.انتش��ار.يافت.كافی.اس��ت..در.اين.كتاب.محقق.

گرجی.عالوه.بر.تطبیق.ترجمه.های.گرجی.واختانگ.شش��م.و.

سولخان..�..سابا.اوربلیانی.با.متن.فارسی.انوار.سهیلی.حسین.بن.

علی.كاشفی.و.مشخص.كردن.اغالط.و.لغزش.های.ترجمه.های.

گرج��ی.گزارش.های.مفصلی.دربارۀ.ريش��ه.های.كتاب.كلیله.و.

دمن��ه.و.روايات.آن،.همچنین.راجع.به.روايات.فارس��ی.اين.اثر.

و.نی��ز.پیرامون.روايات.گرجی.كتاب.كلیل��ه.و.دمنه.تهیه.كرده.

است..وی.در.اين.كتاب.درخصوص.مینیاتورهاي.نسخۀ.خطی.

ترجمۀ.گرجی.از.انوار.سهیلی.)مجموعًا.805.قطعه(.نیز.سخنی.

چند.گفته.اس��ت..همچنین،.عالوه.بر.لغت.نامه.و.فهرست.هايی.

كه.به.بدنۀ.كتاب.ضمیمه.ش��ده،.محقق.جداولی.نیز.حاوی.آمار.

ثب��ت.حكايات.كلیل��ه.و.دمنه.در.مجموع.رواي��ات.اين.اثر.درج.

كرده.است.

گفتنی.اس��ت.كه.ماگال��ی.تودوآ.روی.دو.نس��خه.از.كلیله.

و.دمن��ه.احمد.بن.قانعی.طوس��ی.نیز.كار.كرده.بود.كه.توس��ط.

انتش��ارات.بنیاد.فرهنگ.ايران.در.تهران.منتش��ر.گرديد.)نك:.

قانعي.طوسي.در.منابع(.

در.پاي��ان.اب��راز.امیدواری.می.گردد.كه.كوش��ش.و.تالش.های.

پروفس��ور.تودوآ.مربوط.به.اثر.ماندگار.كاش��فی.بتواند.مخاطب.

خود.را.در.محافل.علمی.ايران.پیدا.كند.

منابع:

�.ت��ودوآ،.ماگال��ی،.2009.م..)به.زبان.گرجی(،.درب��ارۀ.اهمیت.ويژۀ.

ترجم��ۀ.گرجی.)اوايل.قرن.18(.واختانگ.شش��م.ب��رای.تصحیح.

غلط.های.متون.چاپی.»انوار.سهیلی«.كاشفی.)245.نمونه(،.تفلیس:.

انتشارات.»اونیورسالی«.

�.قانع��ي.طوس��ي،.احمد،.كلیل��ه.و.دمنه،.به.تصحی��ح.ماگالی.تودوآ،.

تهران:.انتشارات.بنیاد.فرهنگ.ايران،.1358.ش.

�.كاش��في.سبزواري،.مالحس��ین.واعظ،..انوار.سهیلی،.حسن.ساعی.

كارپردازان.مطبع.منشی.نولكشور،.كلكته،1880.م.

���������������.،.انوار.س��هیلی،.با.تصحیح.و.تحشیۀ.دكتر.محمد.روشن،.

تهران:.صدای.معاصر،.1388.ش.

���������������.،.كلیله.و.دمنه.كاشفی.يا.انوار.سهیلی،.تهران،.1341.ش.

�.كه.كه.لی��دزه،.كورنلی،1981م..)به.زبان.گرجی(،.تاريخ.ادبیات.كهن.

گرجستان،.2ج،.تفلیس:.انتشارات.متس.نیربا.

�.گواخاريا،.الكس��اندر،.1995م،.»مسايل.روابط.ادبي.گرجي.و.شرقي.

در.آثار.آكادمیسین.كورنلي.كه.كه.لیدزه«،.در:.بیست.و.دو.مقاله.دربارۀ.

روابط.ادبی.گرجی.و.فارسی،.تفلیس:.دانشگاه.دولتی.تفلیس.

■
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