ترجمۀ جديد شاهنامه فردوسی به زبان گرجی
تئـا شورغایـا

*

خوانندگان گزارش ميراث با تاريخچۀ ترجمۀ شاهنامۀ فردوسی
به زبان گرجی و نس��خ خطی آن آش��نا شدهاند و مطلع هستند
که «ترجمههای متعدد داس��تانهای شاهنامه به زبان گرجی...
در ق��رون پانزده الی هجدهم ميالدی به نظم و نثر برگردانيده
ش��دهاند ،ولی احتمال میرود که گرجي��ان پيش از اين هم با
بعضی از داس��تانهای اين اثر از طريق روايات ش��فاهی يا به
1
توسط «خدای نامک» پهلوی آشنا شده باشند».
وجود روايات گرجی شاهنامه باعث شده شاهنامهشناسی
در گرجس��تان به يکی از مهمترین شاخههای ايرانشناسی و
گرجیشناس��ی بدل شود .اش��تراکات ادبيات فارسی و گرجی
زمي��ن حاصلخيزی برای مطالعات ايرانشناس��ی فراهم آورده
بود .بدین س��ان ،تالش برای بررس��ی و انتشار روايات گرجی
ش��اهنامه از قرن نوزدهم ميالدی آغاز ش��د ام��ا نتايج قابل
مالحظه و چش��مگير این تالش تقریب ًا در اوایل قرن بيس��تم
به ب��ار نشس��ت .نيک��والی م��ار ،)1934-1864( 2بنيانگزار
ايرانشناس��ی در گرجس��تان ،اولين تحقيقات علمی خود را به
شاهنامۀ فردوس��ی و آثار کالسيک ادبيات فارسی اختصاص
داد .شاگردان وی ،کسانی چون ايوانه جاواخيشويلی-1876( 3

 ،)1940بنيانگزار دانشگاه دولتی تفليس (قديمیترين دانشگاه
در منطقۀ قفقاز) ،و يوری مار  )1935-1893( 4مسير مطالعات
ايرانشناس��ی اس��تاد خود را پی گرفتند و شاهنامهشناسی در
کارهای يوس��تينه آبوالدزه )1962-1874( 5و ش��اگردان وی
7
الکس��اندر بارامي��دزه )1994-1902 ( 6و داوي��ت کوبي��دزه
( )1981-1906ژرفای بيشتری پيدا کرد.
شاهنامهشناس��ی در گرجس��تان بحثی اس��ت مفصل که
پرداختن ب��دان مجالی فراختر میخواه��د .در اینجا ،صرف ًا به
ض��رورت موض��وع این مقاله ،يادآور میش��وم ک��ه طی قرن
8
بيستم ،سه مجلد از روايات کهن گرجی شاهنامه انتشار يافت
9
و مطالعات شاهنامهشناسی در کشورمان کماکان ادامه دارد.
جای تأس��ف است که در اغلب موارد زحمات شاهنامهشناسان
گرج��ی ناديده گرفته میش��ود  10و حتی پژوهش��گران ايرانی
نیز چندان اطالعی از این کارها ندارند .ش��ايد تنها استثناء این
قاعده «از پانزده دريچه (نگاهی به فردوس��ی و ش��اهنامه او)»
تأليف ماگالی تودوآ 11باش��د که در س��ال  1377زير نظر دکتر
محمدکاظم یوسفپور توسط انتشارات دانشگاه گيالن به چاپ
12
رسيد.
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  .8روايات گرجی ش��اهنامه ،جلد اول ،تصحيح متن ،پيش��گفتار و لغاتنامه از :يوستينه آبوالدزه ،تفليس :انجمن تاريخ و مردمشناسی گرجستان1916 ،؛  ابوالقاسم
فردوس��ی ،ش��اهنامه ،جلد دوم ،ويرايش ،تفسيرات و لغاتنامه از :ی .آبوالدزه ،ا .باراميدزه ،پ .اينگوروقوا ( ، )P. Ingoroqvaک .کهکهليدزه()K. Kekelidze
 ،آ .ش��انيدزه  ( ،)A.Shanidzeتصويرگری از ی .گاباش��ويلی( ، )I. Gabashviliتفليس1934 :؛ روايات گرجی شاهنامه ،تصحيح متن ،پيشگفتار و لغاتنامه از
د .کوبيدزه ،جلد سوم ،تفليس.1974 :
  .9برای نمونه در اينجا به برخی کارهای سهـچهار سال اخير اشاره میشود :ل .ژرژليانی( ، )L. Zhorzholianiدربارۀ مقوله زمان بديع در شاهنامه فردوسی،
تفلیس :انتشارات دانشگاه دولتی تفليس2008 ،؛ از همان مؤلف :پژوهشهايی در مورد اسامی خاص روايات گرجی شاهنامه ،تفليس :انتشارات اونيورسالی.2011 ،
  .10متخصصان بارها اش��اره کردهاند که دادههای نس��خ ترجمههای گرجی و نظرات شاهنامهشناس��ان گرجی برای تصحيح متن ش��اهنامۀ چاپ مسکو در نظر
گرفته نشده است  .
11. Magali Todua

  .12اين کتاب ترجمهای فارس��ی از تکنگاری «فردوس��ی و ش��اهنامۀ او» به قلم ماگالی تودوآ است که در سال  1995به عنوان کتاب کمکدرسی برای آموزش
تاريخ ادبيات فارسی در شهر کوتاييسی انتشار يافت.
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قلم مترجمی ناش��ناس) .به عبارت ديگر ترجمۀ معاصر در کنار
ترجمه (روايت) کهن از شعر فردوسی قرار گرفته بود.
پروفس��ور ماگال��ی ت��ودوآ ک��ه از مترجمي��ن و محققين
پرآوازۀ ادبيات فارس��ی در گرجس��تان به ش��مار م��یرود تا به
حال بخشهايی از ش��اهنامه را به گرجی برگردانيده اس��ت.
وی طی بيش از ش��صت س��ال فعاليت به عنوان مترجم شعر
فارسی ،ترجمههای خود از بخشهای مختلف شاهنامه (آغاز
کت��اب ،کيومرث ،هوش��نگ ،طهم��ورث و  )...را در کتابها و
مجموعههای مختلف به چاپ رسانده است .ترتيب و محتوای
ای��ن ترجمهه��ا نش��ان میدهد ک��ه وی تصميم داش��ته کل
ش��اهنامه را به گرجی برگرداند اما متأسفانه توفیق اتمام اين
کار را نیافته اس��ت .ناگفته نماند که پروفس��ور تودوآ تلخيصی
از متن ش��اهنامه را به نثر گرجی برگردانده و در س��ال 1992
17
منتشر کرده است.
يکی ديگر از مترجمين شهير گرجی که در ترجمۀ شاهنامه
  18
به زبان گرجی س��هيم بوده ،مرحوم واخوشتی کوتهتيشويلی
( )2008-1935اس��ت .وی فقط چند بيت��ی («آغاز کتاب») از
ش��اهنامۀ فردوس��ی را به گرجی برگردانيده ک��ه برای اولين
بار در س��ال  1977در مجلدی از سلسله کتابهای «کتابخانۀ
ادبيات جهان» که به شعر ايران اختصاص داده شده بود منتشر
گردید .پارههايی ديگر از شاهنامه نیز در همين مجلد به چاپ
رسيد  :داستان ضحاک با کاوۀ آهنگر ،مزدک ،داستان سهراب
(به قلم ماگالی تودوآ) و داس��تان بيژن و منيژه که توسط خانم
بال شالواشويلی 19ترجمه گرديد.
خانم بال شالواش��ويلی ش��اعر و مترجم گرجی شاهنامه
نزدي��ک به چهار ده��ه از عمر خود را صرف ترجمۀ حماس��ۀ
فردوس��ی نموده است .يک س��ال قبل از انتشار داستان بيژن
و منيژه ،ترجمۀ ديگر وی از ش��اهنامه (پادشاهی منوچهر) به
صورت کتابی مس��تقل ( )1976به چاپ رسيد .بال شالواشويلی
ترجمۀ س��ه داس��تان ديگر از ش��اهنامه ،منجمله «سياوش»
(« ،)1979کیکاووس» ( )1987و «خسروپرويز» ( )2009را نیز
منتشر کرده است.

موضوع مقالۀ حاضر ترجمۀ ش��اهنامه فردوس��ی به زبان
گرجی اس��ت که با حمايت رايزنی جمهوری اسالمی ايران در
تفليس منتشر و در سال  1390برندۀ جايزۀ جهانی کتاب سال
ش��ده است .قبل از معرفی اين کتاب اشارهای کوتاه به پيشينۀ
ترجمههای حماسۀ فردوسی به زبان گرجی که در قرن بيستم
انجام يافته بایسته به نظر میرسد  .
از نظ��ر تنوع موضوعی و س��بکی ،قرن بيس��تم ،در تاريخ
ترجمۀ ادبيات فارس��ی به زب��ان گرجی جايگاه خاصی دارد .در
این دوره ،مترجمين گرجی ضمن ادامۀ برگرداندن آثار حماسی
فارس��ی ،به ترجمۀ اشعار غنايی و ادبيات معاصر ايران نيز روی
آوردند.
آمباکو چلديزه )1940-1878( 13که به لطف س��کونت و
اشتغال چندسالۀ خود در ايران موفق شده بود زبان فارسی را به
طور عملی بياموزد ،ترجمه و معرفی آثار ش��اعران پارسیگو به
جامعۀ فرهنگدوس��ت گرجستان را آغاز کرد .وی در مجموعۀ
شعر غنايی فارس��ی که در سال  1933منتشر گرديد ترجمۀ
بيتی چند از اثر فردوسی به زبان گرجی را درج نموده ،در مقدمۀ
آن اشاره میکند:
من اينجا پارهای ناچيز از فردوس��ی میآورم .حماس��ۀ وی
محل و جايگاه ديگری را میطلبد .اما چشمپوش��ی از وی
در ميدان ادبيات فارس��ی در حکم آن میبود که مس��افری
به گرجس��تان س��فر کند و از وجود کوه «قازبگی» 14متوجه
نشود  15.

يک سال بعد و به مناس��بت هزارۀ فردوسی ،جلد دوم روايات
گرجی ش��اهنامه انتشار يافت .البته اين رویداد به نوعی مانع
ذهن��ی برای مترجمين گرجی بدل گش��ت زیرا پس از آن چند
دههای گذشت تا ترجمههای جديد از شاهنامه به زبان گرجی
پدید آمد .در اين راس��تا بايد به جل��د اول مجموعه آثار ادبيات
شرق تحت عنوان ارمغانی 16اشاره کرد که در قسمت مربوط به
ادبيات فارسی دو ترجمه از آثار فردوسی معرفی شده بود :يکی
ترجمۀ ماگالی تودوآ از «هجونامۀ س��لطان محمود» و ديگری
«ضااکيانی» (روايت منثور کهن گرجی از داس��تان ضحاک به

  .14قازبگی :قلعهای بلند در شمال شرق گرجستان.
  .15آمباکو چليدزه ،شعر غنايی فارسی ،تفليس :انتشارت فدراسيون ،1933 ،ص .63
  .16ارمغانی :نمونههايی از ادبيات شرق ،تدوين ماگالی تودوآ ،تفليس :انتشارات سابچوتا ساکارتولو.1965 ،
  .17فردوسی ،شاهنامه ،بازگويیشده توسط ماگالی تودوآ ،تفلیس :انتشارات متسنيربا (.1992 ،)Metsniereba
19. Bela Shalvashvili

				 18. Vakhusti Kotetishvili
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13. Ambako Chelidze

سال گذش��ته ،حاصل زحمات چهلسالۀ خانم بال شالواشويلی
شامل ترجمههای سابق و جديد وی از بخشهای شاهنامه به
صورت يک کت��اب 984صفحهای با حمايت رايزنی جمهوری
اسالمی ايران در گرجستان توسط انتشارات «نِکِری» در تفليس
چاپ شد .ويراستار کتاب دکتر ليلی ژرژليانی در پيشگفتار خود
که  به زبان فارسی نوشته شده است توضيح میدهد:

...بال شالواش��ويلی به بخش تاريخی «شاهنامه» نيز توجه
درخور ابراز نموده و برای ترجمه بنا به ش��باهت بيش��تر با
اشعار فردوسی قالب شعر دوسطری چهاردههجايی گرجی
را انتخاب نموده ،در حالی که مترجمين قديمی «شاهنامه»
ش��عر چهارپارۀ ش��انزدههجايی گرجی (ش��ايری) را بکار
20
میبردند.

ويراستار يادآور میشود که اين ترجمه از متن انتقادی شاهنامه
چاپ مس��کو انجام گرديده و لذا ب��ر خالف متن انتقادی چاپ
تهران ،فصول داستانها عنوان ندارد.
کتاب مورد بحث حاوی پيشگفتار مترجم به زبان گرجی،
ترجمۀ «آغاز کتاب» و  12داس��تان از شاهنامۀ فردوسی است
که عبارتند از :پادشاهی کيومرث ،هوشنگ ،طهمورث ،جمشيد،
ضحاک ،فريدون ،منوچهر ،کيکاووس ،داستان سياوش ،بيژن
و منيژه ،پادشاهی کسری نوشيروان و پادشاهی خسروپرويز.
زینتبخ��ش جل��د کتاب یک��ی از مینیاتورهای يوس��ب
گاباش��ويلی است .گفتنی اس��ت که يکی از امتيازات جلد دوم
روايات گرجی ش��اهنامه که در س��ال  1934انتش��ار يافت
مينياتورهای يوسب گاباشويلی بوده که برخی از اين مينياتورها
برای ترجمۀ بال شالواشويلی نيز به کار رفته است.
ترجمۀ شالواش��ويلی ،از نظر روش ،با س��اير ترجمههای
شاهنامه ،چه کهن و چه جديد ،تفاوت دارد .خانم شالواشويلی
کوشش کرده تا از ترجمۀ کهن گرجی شاهنامه فاصله بگيرد.
وی همچنين س��عی نموده اس��ت ترجمهای ارائ��ه بدهد که از
کارهای س��اير مترجمين همعصر خود متفاوت باش��د .ترجمۀ
شالواش��ويلی بس��يار روان و بیانگر هنر واالی شاعری اوست.
اس��تفاده از واژگان کهن گرج��ی ،در عین حال که رنگوبوی
متون عصر فردوس��ی را به متن ترجمه بخشیده ،آن را سنگين

و پیچیده نکرده و در یک کالم مترجم موفق ش��ده اس��ت در
«کهنگرای��ی» اندازه نگ��ه دارد .ترجمۀ شالواش��ویلی ،از نظر
موسیقی ،وزن و قافيه نیز بکمال است.
مترجم همچنین توضيحات و تفاسير الزم را به حد کفایت
در پای صفحات کتاب آورده و از اين طريق اطالعات مورد نياز
را در اختیار خوانندۀ گرجی قرار داده است.
بال شالواش��ويلی در پيش��گفتار کتاب ضم��ن توضیح در
ب��اب چگونگی پرداختن به ترجمۀ ش��اهنامه تصریح میکند
که کمی بيش از يکس��وم متن را ترجم��ه کرده و اگر عمری
باش��د ترجمۀ شاهنامه را به پايان خواهد رساند .او کتاب را به
اس��اتيد زندهیاد ،پروفسور داويت کوبيدزه و پروفسور واخوشتی
کوتهتيشويلی که مشوق و پشتیبان وی در برگردانيدن حماسۀ
فردوسی بودهاند تقديم میکند.
از س��خنان بال شالواش��ويلی چنين برمیآي��د که ترجمۀ
ش��اهنامه ابتکار خودش نبوده و استادش ،پروفسور واخوشتی
کوتهتيش��ويلی ،او را ام��ر ب��ه ای��ن کار کرده اس��ت .اس��اتيد
شالواش��ويلی در دانش��گاه دولتی تفليس که با اشعار وی آشنا
بودن��د ،او را ترغی��ب میکنند تا ترجمۀ ش��اهنامه را ش��روع
کن��د .مترجم بع��د از آنکه ترجمۀ اولش مورد قبول اس��تادان
واقع میش��ود ،اعتمادبهنفس پيدا ک��رده ،کار خود را با عالقه
ادامه میدهد و اين روند چهل س��ال به طول میانجامد .خانم
شالواش��ويلی تا به حال جز ابيات فردوس��ی هیچ اثر دیگري از
ادبيات فارسی ترجمه نکرده و به حماسۀ فردوسی وفادار مانده
است! تنها استثناء یک رباعی از شهيد بلخی است که در نشريۀ
ادب��ی ««( »Chveni Mtserlobaادبيات ما») آن هم در قالب
مصاحبه با مترجم به چاپ رسید.
دولت جمهوری اس�لامی ايران با اعط��ای جايزۀ جهانی
کتاب س��ال  1390به ترجمۀ گرجی ش��اهنامۀ فردوسی،
زحمات چهلسالۀ خانم بال شالواشويلی را ارج نهاد .جای بس
خوشحالی است که رسم چندينقرنی ترجمۀ شاهنامه به زبان
گرجی در قرن بيستويکم نيز از رواج نیفتاده است                   .

■

 .20شاهنامه فردوسی ،مجموعه ترجمههای گرجی از داستانهای منتخب شاهنامه ،مترجم :بال شالواشويلی ،زير نظر دکتر لیلی ژرژليانی ،تفليس ،2011 :ص .980
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