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ترجمۀ جدید شاهنامه فردوسی به زبان گرجی

خوانندگان.گزارش.میراث.با.تاریخچۀ.ترجمۀ.شاهنامۀ.فردوسی.

ــنا.شده.اند.و.مطلع.هستند. ــخ.خطی.آن.آش به.زبان.گرجی.و.نس

ــتان.های.شاهنامه.به.زبان.گرجی.... که.»ترجمه.های.متعدد.داس

ــرون.پانزده.الی.هجدهم.میالدی.به.نظم.و.نثر.برگردانیده. در.ق

ــان.پیش.از.این.هم.با. ــده.اند،.ولی.احتمال.می.رود.که.گرجی ش

ــفاهی.یا.به. ــتان.های.این.اثر.از.طریق.روایات.ش بعضی.از.داس

توسط.»خدای.نامک«.پهلوی.آشنا.شده.باشند«.1.

وجود.روایات.گرجی.شاهنامه.باعث.شده.شاهنامه.شناسی.

ــتان.به.یکی.از.مهم.ترین.شاخه.های.ایران.شناسی.و. در.گرجس

ــتراکات.ادبیات.فارسی.و.گرجی. ــی.بدل.شود..اش گرجی.شناس

ــی.فراهم.آورده. ــن.حاصلخیزی.برای.مطالعات.ایران.شناس زمی

ــی.و.انتشار.روایات.گرجی. ــان،.تالش.برای.بررس بود..بدین.س

ــا.نتایج.قابل. ــد.ام ش��اهنامه.از.قرن.نوزدهم.میالدی.آغاز.ش

ــتم. ــمگیر.این.تالش.تقریبًا.در.اوایل.قرن.بیس مالحظه.و.چش

ــار2.)1864-1934(،.بنیانگزار. ــوالی.م ــت..نیک ــار.نشس به.ب

ــتان،.اولین.تحقیقات.علمی.خود.را.به. ــی.در.گرجس ایران.شناس

ــی.و.آثار.کالسیک.ادبیات.فارسی.اختصاص. شاهنامۀ.فردوس

داد..شاگردان.وی،.کسانی.چون.ایوانه.جاواخیشویلی3.)1876-

1940(،.بنیانگزار.دانشگاه.دولتی.تفلیس.)قدیمی.ترین.دانشگاه.

در.منطقۀ.قفقاز(،.و.یوری.مار4.)1893-1935(..مسیر.مطالعات.

ــتاد.خود.را.پی.گرفتند.و.شاهنامه.شناسی.در. ــی.اس ایران.شناس

ــاگردان.وی. ــتینه.آبوالدزه5.)1874-1962(.و.ش کارهای.یوس

ــدزه7. ــت.کوبی ــدزه6.).1902-1994(.و.داوی ــاندر.بارامی الکس

)1906-1981(.ژرفای.بیشتری.پیدا.کرد..

ــت.مفصل.که. ــتان.بحثی.اس ــی.در.گرجس شاهنامه.شناس

ــد..در.اینجا،.صرفًا.به. ــدان.مجالی.فراخ.تر.می.خواه پرداختن.ب

ــه.طی.قرن. ــوم.ک ــوع.این.مقاله،.یادآور.می.ش ــرورت.موض ض

بیستم،.سه.مجلد.از.روایات.کهن.گرجی.شاهنامه.انتشار.یافت8.

و.مطالعات.شاهنامه.شناسی.در.کشورمان.کماکان.ادامه.دارد..9.

ــف.است.که.در.اغلب.موارد.زحمات.شاهنامه.شناسان. جای.تأس

ــگران.ایرانی. ــود10..و.حتی.پژوهش ــی.نادیده.گرفته.می.ش گرج

ــاید.تنها.استثناء.این. نیز.چندان.اطالعی.از.این.کارها.ندارند..ش

ــاهنامه.او(«. ــی.و.ش قاعده.»از.پانزده.دریچه.)نگاهی.به.فردوس

ــال.1377.زیر.نظر.دکتر. ــد.که.در.س تألیف.ماگالی.تودوآ11.باش

محمدکاظم.یوسف.پور.توسط.انتشارات.دانشگاه.گیالن.به.چاپ.

رسید.12.

تئـا شورغایـا*

teashurgaia@yahoo.com./استاد.دانشگاه.دولتی.تفلیس،.گرجستان..*

1..لیلی.ژرژلیانی،.»نسخ.خطی.و.چاپهای.کهن.گرجی.شاهنامه«،.گزارش.میراث،.شمارۀ.39.)خرداد.و.تیر.1389(،.ص.28.

2. Nikolai  Marr   3. Ivane Javakhishvili   4.  Yuri Marr
5.  Justine Abuladze  6. Alexandre Baramidze   7. Davit Kobidze
ــگفتار.و.لغاتنامه.از:.یوستینه.آبوالدزه،.تفلیس:.انجمن.تاریخ.و.مردم.شناسی.گرجستان،.1916؛..ابوالقاسم. ــاهنامه،.جلد.اول،.تصحیح.متن،.پیش 8...روایات.گرجی.ش

.(K. Kekelidze)ک..که.که.لیدزه.، (P. Ingoroqva) ــاهنامه،.جلد.دوم،.ویرایش،.تفسیرات.و.لغاتنامه.از:.ی..آبوالدزه،.ا..بارامیدزه،.پ..اینگوروقوا ــی،.ش فردوس

ــویلی)I..Gabashvili(.،.تفلیس:.1934؛.روایات.گرجی.شاهنامه،.تصحیح.متن،.پیشگفتار.و.لغاتنامه.از. ــانیدزه..(A.Shanidze)،.تصویرگری.از.ی..گاباش ،.آ..ش
د..کوبیدزه،.جلد.سوم،.تفلیس:.1974.

9...برای.نمونه.در.اینجا.به.برخی.کارهای.سه.ـ.چهار.سال.اخیر.اشاره.می.شود:.ل..ژرژلیانی(L. Zhorzholiani).،.دربارۀ.مقوله.زمان.بدیع.در.شاهنامه.فردوسی،.

تفلیس:.انتشارات.دانشگاه.دولتی.تفلیس،.2008؛.از.همان.مؤلف:.پژوهش.هایی.در.مورد.اسامی.خاص.روایات.گرجی.شاهنامه،.تفلیس:.انتشارات.اونیورسالی،.2011.

ــاهنامۀ.چاپ.مسکو.در.نظر. ــان.گرجی.برای.تصحیح.متن.ش ــخ.ترجمه.های.گرجی.و.نظرات.شاهنامه.شناس ــاره.کرده.اند.که.داده.های.نس 10...متخصصان.بارها.اش

گرفته.نشده.است...

11.  Magali Todua
ــاهنامۀ.او«.به.قلم.ماگالی.تودوآ.است.که.در.سال.1995.به.عنوان.کتاب.کمک.درسی.برای.آموزش. ــی.و.ش ــی.از.تک.نگاری.»فردوس 12...این.کتاب.ترجمه.ای.فارس

تاریخ.ادبیات.فارسی.در.شهر.کوتاییسی.انتشار.یافت..
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ــی.به.زبان. ــاهنامه.فردوس موضوع.مقالۀ.حاضر.ترجمۀ.ش

ــت.که.با.حمایت.رایزنی.جمهوری.اسالمی.ایران.در. گرجی.اس

تفلیس.منتشر.و.در.سال.1390.برندۀ.جایزۀ.جهانی.کتاب.سال.

ــده.است..قبل.از.معرفی.این.کتاب.اشاره.ای.کوتاه.به.پیشینۀ. ش

ترجمه.های.حماسۀ.فردوسی.به.زبان.گرجی.که.در.قرن.بیستم.

انجام.یافته.بایسته.به.نظر.می.رسد...

ــتم،.در.تاریخ. ــبکی،.قرن.بیس ــر.تنوع.موضوعی.و.س از.نظ

ــان.گرجی.جایگاه.خاصی.دارد..در. ــی.به.زب ترجمۀ.ادبیات.فارس

این.دوره،.مترجمین.گرجی.ضمن.ادامۀ.برگرداندن.آثار.حماسی.

ــی،.به.ترجمۀ.اشعار.غنایی.و.ادبیات.معاصر.ایران.نیز.روی. فارس

آوردند..

ــکونت.و. آمباکو.چلدیزه13.)1878-1940(.که.به.لطف.س

اشتغال.چندسالۀ.خود.در.ایران.موفق.شده.بود.زبان.فارسی.را.به.

ــاعران.پارسی.گو.به. طور.عملی.بیاموزد،.ترجمه.و.معرفی.آثار.ش

ــت.گرجستان.را.آغاز.کرد..وی.در.مجموعۀ. جامعۀ.فرهنگ.دوس

شعر غنايی فارس��ی.که.در.سال.1933.منتشر.گردید.ترجمۀ.

بیتی.چند.از.اثر.فردوسی.به.زبان.گرجی.را.درج.نموده،.در.مقدمۀ.

آن.اشاره.می.کند:

ــۀ.وی. ــی.می.آورم..حماس من.اینجا.پاره.ای.ناچیز.از.فردوس

ــی.از.وی. محل.و.جایگاه.دیگری.را.می.طلبد..اما.چشم.پوش

ــافری. ــی.در.حکم.آن.می.بود.که.مس در.میدان.ادبیات.فارس

ــفر.کند.و.از.وجود.کوه.»قازبگی«14.متوجه. ــتان.س به.گرجس

نشود.15..

ــبت.هزارۀ.فردوسی،.جلد.دوم.روايات  یک.سال.بعد.و.به.مناس

گرجی ش��اهنامه.انتشار.یافت..البته.این.رویداد.به.نوعی.مانع.

ــت.زیرا.پس.از.آن.چند. ــی.برای.مترجمین.گرجی.بدل.گش ذهن

دهه.ای.گذشت.تا.ترجمه.های.جدید.از.شاهنامه.به.زبان.گرجی.

ــد.اول.مجموعه.آثار.ادبیات. ــتا.باید.به.جل پدید.آمد..در.این.راس

شرق.تحت.عنوان.ارمغانی16.اشاره.کرد.که.در.قسمت.مربوط.به.

ادبیات.فارسی.دو.ترجمه.از.آثار.فردوسی.معرفی.شده.بود:.یکی.

ــلطان.محمود«.و.دیگری. ترجمۀ.ماگالی.تودوآ.از.»هجونامۀ.س

ــتان.ضحاک.به. »ضااکیانی«.)روایت.منثور.کهن.گرجی.از.داس

ــناس(..به.عبارت.دیگر.ترجمۀ.معاصر.در.کنار. قلم.مترجمی.ناش

ترجمه.)روایت(.کهن.از.شعر.فردوسی.قرار.گرفته.بود..

ــن.و.محققین. ــه.از.مترجمی ــودوآ.ک ــی.ت ــور.ماگال پروفس

ــی.رود.تا.به. ــمار.م ــتان.به.ش ــی.در.گرجس پرآوازۀ.ادبیات.فارس

ــت.. حال.بخش.هایی.از.ش��اهنامه.را.به.گرجی.برگردانیده.اس

ــال.فعالیت.به.عنوان.مترجم.شعر. ــصت.س وی.طی.بیش.از.ش

فارسی،.ترجمه.های.خود.از.بخش.های.مختلف شاهنامه.)آغاز.

ــورث.و....(.را.در.کتاب.ها.و. ــنگ،.طهم ــاب،.کیومرث،.هوش کت

مجموعه.های.مختلف.به.چاپ.رسانده.است..ترتیب.و.محتوای.

ــته.کل. ــه.وی.تصمیم.داش ــان.می.دهد.ک ــا.نش ــن.ترجمه.ه ای

ش��اهنامه.را.به.گرجی.برگرداند.اما.متأسفانه.توفیق.اتمام.این.

ــور.تودوآ.تلخیصی. ــت..ناگفته.نماند.که.پروفس کار.را.نیافته.اس

ــال.1992. از.متن.ش��اهنامه.را.به.نثر.گرجی.برگردانده.و.در.س

منتشر.کرده.است.17

یکی.دیگر.از.مترجمین.شهیر.گرجی.که.در.ترجمۀ.شاهنامه.

ــهیم.بوده،.مرحوم.واخوشتی.کوته.تیشویلی18.. به.زبان.گرجی.س

ــی.)»آغاز.کتاب«(.از. ــت..وی.فقط.چند.بیت )1935-2008(.اس

ــه.برای.اولین. ــی.را.به.گرجی.برگردانیده.ک ش��اهنامۀ.فردوس

ــال.1977.در.مجلدی.از.سلسله.کتاب.های.»کتابخانۀ. بار.در.س

ادبیات.جهان«.که.به.شعر.ایران.اختصاص.داده.شده.بود.منتشر.

گردید..پاره.هایی.دیگر.از.شاهنامه.نیز.در.همین.مجلد.به.چاپ.

رسید:..داستان.ضحاک.با.کاوۀ.آهنگر،.مزدک،.داستان.سهراب.

ــتان.بیژن.و.منیژه.که.توسط.خانم. )به.قلم.ماگالی.تودوآ(.و.داس

بال.شالواشویلی19.ترجمه.گردید.

ــاعر.و.مترجم.گرجی.شاهنامه  ــویلی.ش خانم.بال.شالواش

ــۀ. ــه.از.عمر.خود.را.صرف.ترجمۀ.حماس ــک.به.چهار.ده نزدی

ــال.قبل.از.انتشار.داستان.بیژن. ــی.نموده.است..یک.س فردوس

و.منیژه،.ترجمۀ.دیگر.وی.از.ش��اهنامه.)پادشاهی.منوچهر(.به.

ــتقل.)1976(.به.چاپ.رسید..بال.شالواشویلی. صورت.کتابی.مس

ــتان.دیگر.از.ش��اهنامه،.من.جمله.»سیاوش«. ــه.داس ترجمۀ.س

)1979(،.»کی.کاووس«.)1987(.و.»خسروپرویز«.)2009(.را.نیز.

منتشر.کرده.است..

13. Ambako Chelidze
14...قازبگی:.قلعه.ای.بلند.در.شمال.شرق.گرجستان.

15...آمباکو.چلیدزه،.شعر.غنایی.فارسی،.تفلیس:.انتشارت.فدراسیون،.1933،.ص.63.

16...ارمغانی:.نمونه.هایی.از.ادبیات.شرق،.تدوین.ماگالی.تودوآ،.تفلیس:.انتشارات.سابچوتا.ساکارتولو،.1965.

.1992.،(Metsniereba).17...فردوسی،.شاهنامه،.بازگویی.شده.توسط.ماگالی.تودوآ،.تفلیس:.انتشارات.متس.نیربا

18.  Vakhusti Kotetishvili     19.  Bela Shalvashvili
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ــته،.حاصل.زحمات.چهل.سالۀ.خانم.بال.شالواشویلی. سال.گذش

شامل.ترجمه.های.سابق.و.جدید.وی.از.بخش.های.شاهنامه به.

ــاب.984صفحه.ای.با.حمایت.رایزنی.جمهوری. صورت.یک.کت

اسالمی.ایران.در.گرجستان.توسط.انتشارات.»نِِکری«.در.تفلیس.

چاپ.شد..ویراستار.کتاب.دکتر.لیلی.ژرژلیانی.در.پیشگفتار.خود.

که..به.زبان.فارسی.نوشته.شده.است.توضیح.می.دهد:

ــویلی.به.بخش.تاریخی.»شاهنامه«.نیز.توجه. ...بال.شالواش

ــتر.با. ــباهت.بیش درخور.ابراز.نموده.و.برای.ترجمه.بنا.به.ش

اشعار.فردوسی.قالب.شعر.دوسطری.چهارده.هجایی.گرجی.

را.انتخاب.نموده،.در.حالی.که.مترجمین.قدیمی.»شاهنامه«.

ــایری(.را.بکار. ــانزده.هجایی.گرجی.)ش ــعر.چهارپارۀ.ش ش

20
می.بردند.

ویراستار.یادآور.می.شود.که.این.ترجمه.از.متن.انتقادی.شاهنامه.

ــر.خالف.متن.انتقادی.چاپ. ــکو.انجام.گردیده.و.لذا.ب چاپ.مس

تهران،.فصول.داستان.ها.عنوان.ندارد..

کتاب.مورد.بحث.حاوی.پیشگفتار.مترجم.به.زبان.گرجی،.

ــتان.از.شاهنامۀ فردوسی.است. ترجمۀ.»آغاز.کتاب«.و.12.داس

که.عبارتند.از:.پادشاهی.کیومرث،.هوشنگ،.طهمورث،.جمشید،.

ضحاک،.فریدون،.منوچهر،.کیکاووس،.داستان.سیاوش،.بیژن.

و.منیژه،.پادشاهی.کسری.نوشیروان.و.پادشاهی.خسروپرویز..

ــب. ــی.از.مینیاتورهای.یوس ــد.کتاب.یک ــش.جل زینت.بخ

ــت.که.یکی.از.امتیازات.جلد.دوم. ــویلی.است..گفتنی.اس گاباش

ــار.یافت. ــال.1934.انتش روايات گرجی ش��اهنامه که.در.س

مینیاتورهای.یوسب.گاباشویلی.بوده.که.برخی.از.این.مینیاتورها.

برای.ترجمۀ.بال.شالواشویلی.نیز.به.کار.رفته.است..

ــایر.ترجمه.های. ــویلی،.از.نظر.روش،.با.س ترجمۀ.شالواش

شاهنامه،.چه.کهن.و.چه.جدید،.تفاوت.دارد..خانم.شالواشویلی.

کوشش.کرده.تا.از.ترجمۀ.کهن.گرجی.شاهنامه فاصله.بگیرد..

ــه.بدهد.که.از. ــت.ترجمه.ای.ارائ ــعی.نموده.اس وی.همچنین.س

ــد..ترجمۀ. ــایر.مترجمین.همعصر.خود.متفاوت.باش کارهای.س

ــیار.روان.و.بیانگر.هنر.واالی.شاعری.اوست.. ــویلی.بس شالواش

ــی،.در.عین.حال.که.رنگ.و.بوی. ــتفاده.از.واژگان.کهن.گرج اس

ــی.را.به.متن.ترجمه.بخشیده،.آن.را.سنگین. متون.عصر.فردوس

ــت.در. ــده.اس و.پیچیده.نکرده.و.در.یک.کالم.مترجم.موفق.ش

ــویلی،.از.نظر. ــه.دارد..ترجمۀ.شالواش ــی«.اندازه.نگ »کهن.گرای

موسیقی،.وزن.و.قافیه.نیز.بکمال.است.

مترجم.همچنین.توضیحات.و.تفاسیر.الزم.را.به.حد.کفایت.

در.پای.صفحات.کتاب.آورده.و.از.این.طریق.اطالعات.مورد.نیاز.

را.در.اختیار.خوانندۀ.گرجی.قرار.داده.است.

ــن.توضیح.در. ــگفتار.کتاب.ضم ــویلی.در.پیش بال.شالواش

ــاب.چگونگی.پرداختن.به.ترجمۀ.ش��اهنامه.تصریح.می.کند. ب

ــه.کرده.و.اگر.عمری. ــوم.متن.را.ترجم که.کمی.بیش.از.یک.س

ــد.ترجمۀ شاهنامه.را.به.پایان.خواهد.رساند..او.کتاب.را.به. باش

ــاتید.زنده.یاد،.پروفسور.داویت.کوبیدزه.و.پروفسور.واخوشتی. اس

کوته.تیشویلی.که.مشوق.و.پشتیبان.وی.در.برگردانیدن.حماسۀ.

فردوسی.بوده.اند.تقدیم.می.کند.

ــد.که.ترجمۀ. ــویلی.چنین.برمی.آی ــخنان.بال.شالواش از.س

ش��اهنامه.ابتکار.خودش.نبوده.و.استادش،.پروفسور.واخوشتی.

ــاتید. ــت..اس ــن.کار.کرده.اس ــه.ای ــر.ب ــویلی،.او.را.ام کوته.تیش

ــگاه.دولتی.تفلیس.که.با.اشعار.وی.آشنا. ــویلی.در.دانش شالواش

ــروع. ــب.می.کنند.تا.ترجمۀ.ش��اهنامه.را.ش ــد،.او.را.ترغی بودن

ــتادان. ــد.از.آن.که.ترجمۀ.اولش.مورد.قبول.اس ــد..مترجم.بع کن

ــرده،.کار.خود.را.با.عالقه. ــود،.اعتماد.به.نفس.پیدا.ک واقع.می.ش

ــال.به.طول.می.انجامد..خانم. ادامه.می.دهد.و.این.روند.چهل.س

ــی.هیچ.اثر.دیگري.از. ــویلی.تا.به.حال.جز.ابیات.فردوس شالواش

ادبیات.فارسی.ترجمه.نکرده.و.به.حماسۀ.فردوسی.وفادار.مانده.

است!.تنها.استثناء.یک.رباعی.از.شهید.بلخی.است.که.در.نشریۀ.

ــی.»Chveni Mtserloba«.)»ادبیات.ما«(.آن.هم.در.قالب. ادب
مصاحبه.با.مترجم.به.چاپ.رسید..

ــای.جایزۀ.جهانی. ــالمی.ایران.با.اعط دولت.جمهوری.اس

ــال.1390.به.ترجمۀ گرجی ش��اهنامۀ فردوسی،. کتاب.س

زحمات.چهل.سالۀ.خانم.بال.شالواشویلی.را.ارج.نهاد..جای.بس.

خوشحالی.است.که.رسم.چندین.قرنی.ترجمۀ.شاهنامه به.زبان.

گرجی.در.قرن.بیست.و.یکم.نیز.از.رواج.نیفتاده.است....................

■
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