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گرجیان از دیرباز با توجه به عالقهای که به ارزشهای اخالقی شاهنامه و نیزز فرهنزگ پهلوانانزه
آن داشتند مشتاقانه به ترجمه و روایت این اثر سترگ و داستانهای مرتبط با آن روی آورده اند.
بر اساس یك خط سیر تاریخی میتوان گفت شاهنامه در سه مرحله به زبزان گرجزی ترجمزه
شده است .بار اول ،در قرن دوازدهم میالدی که ترجمه و روایتهای آن از دست رفته است .بزار
دوم در فاصله قرنهای  95تا  93میالدی که در شكل روایتهای منظوم ،منثور و منظزوم و منثزور
موجود است بار سوم از قرن بیستم تا دوره معاصر .پژوهش حاضزر ضزمن بررسزی فعالیتهزای
شاهنامه پژوهی گرجیان حضور پررنگ این اثر را در فرهنگ و ادبیزات گرجسزتان نیزز بررسزی
کرده است.
تأثیر شاهنامه در شزكلگیزری داسزتانها و حماسزههزای گرجزی بزویژه «پلنگینزهپزوش» -
برجسته ترین اثر ادبی گرجی -همواره مورد تأکید بوده است .برخزی گزارشزهای تزاریخی نیزز
برگزاری مجالس شاهنامهخوانی را تأیید کردهاند .در فرهنگ عامه گرجستان نیز مثلها ،شعرها و
اندرزهای اخالقی پرشماری است که از زبان اصلیترین قهرمان شاهنامه ،یعنی رستم بیزان شزده
است .گذشته از این ،روایتهای گرجی شاهنامه بیانگر رسوخ تمزامعیزار شزاهنامه در فرهنزگ و
ادب گرجی است .همچنین از سالهای پایانی قرن نوزدهم تزاکنون فعالیتهزای شزاهنامهپژوهزان
گرجی از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار بوده است .شاهنامه هنوز هم بین گرجیان جایگزاه
ویژهای دارد این امر از گرایش آنان به نامهای برگرفته از شاهنامه در نامگذاریهایشان کامالً مشزهود
است.
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مقدمه
پیوندهای فرهنگی تاریخی ایران و گرجستان سابقهای سزه هززار سزاله دارد .جزدای از
داستانهای حماسی -اسطورهای و آیینی که پیش از اسالم به زبان و فرهنزگ گرجزی راه
یافته بود از قرن  90میالدی به بعد برخی از مهمترین متون ادب فارسزی بزه ایزن زبزان
ترجمه شده است .با توجه به تأثیر عمیقزی کزه شزاهنامه و داسزتانهای پیرامزونی آن بزر
فرهنگ و ادب گرجستان داشته است به نظر میرسد بتوان گفت از میاناین آثار ترجمزه
شده ،شاهنامه فردوسی توانسته است از جایگاه ویژهای در گرجستان برخوردار شود.
گرجیان از دیرباز با توجه به ارزشهای اخالقی این اثزر و نیزز فرهنزگ پهلوانانزه آن
مشتاقانه به ترجمه و روایت آن روی آورده ،تأثیر و نفوذ آن را در فرهنزگ و ادبیاتشزان
ماندگار ساختند .این تأثیر را میتزوان در روایتهزای گرجزی شزاهنامه ،ضزربالمثلهزا و
داستانهای عامیانه ،داستانها و منظومه های حماسی و غنایی و نیز نامگذاریهای برآمزده از
شاهنامه بررسی کرد.
با این همه به دلیل برخی عوامل -که مهمترینش مانع زبانی اسزت – توجزه ایرانیزان
به این بخش پرثمر از حیات فرهنگی شاهنامه بسزیار انزدب بزوده اسزت؛ امزری کزه در
صورت تحقق ،جدای از روشن شدن پیشینه و چگونگی حضور فرهنگی ایران در قفقاز
جنوبی میتواند از طریق مقایسه روایتها و ترجمههزای موجزود در ایزن منطقزه هزم بزه
پارهای ابهامات موجود در مطالعات شاهنامهپژوهی پاسخ دهد ،هم به مقایسزه روایتهزای
گرجی شاهنامه با اصل شاهنامه و نیز روایتهای عامیانه آن که در طومارهای نقاالن ثبزت
شده است بپردازد .گذشته از این از طریق این گونه مطالعات میتزوان تزأثیر شزاهنامه را
در شكلگیری شاهكارهای ادب گرجی بررسی کرد.
از ین رو با توجه به کاسزتیهای مطالعزات مربزوط بزه شزاهنامه در قفقزاز جنزوبی و
گرجستان ،این پژوهش در پی آن است تا به تبیین جایگزاه شزاهنامه در فرهنزگ و ادب
گرجستان بپردازد .در ایزن مقالزه خزواهیم کوشزید ضزمن روشزن سزاختن خزط سزیر
ترجمههای گرجی شاهنامه در دورههای مختلف تزاریخی تزأثیر ایزن اثزر سزترگ را بزر
فرهنززگ و ادبیززات گرجززی بززویژه روایتهززای گرجززی شززاهنامه بررسززی ،و کارنامززه
شاهنامهپژوهی ایرانشناسان گرجی را تا حد امكان عرضه کنیم.
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پيشينه تحقيق
اگرچه مطالب متعددی در خصوص موضوع مورد بحث بزه زبانهزای روسزی و گرجزی
وجود دارد  -به تناسب بحث به برخی از آنها در خالل مقاله اشزاره مزیشزود -مطلزب
چشمگیری به زبان فارسی وجود ندارد.
نخستین بار سعید نفیسی طی گزارشی که از برگززاری هززاره فردوسزی در تفلزیس
عرضه می کند به موضوع ادبیات فارسی در گرجستان پرداخت و ضمن اشاره به برخزی
از آثار فارسی که به گرجی ترجمه شده است بر ترجمههای متعزدد شزاهنامه و شزهرت
آن بین گرجیان تأکید میورزد (نفیسی :9393 ،ص.)024
رسولی ،استاد دانشگاه تربیت معلم تاجیكسزتان در مقالزهای بزا عنزوان «شزاهنامه در
گرجستان» گزارشی از فعالیتهای شزاهنامه پژوهزی دانشزمندان گرجزی عرضزه مزیکنزد
(رسولی :9305 ،ص 59تزا )55؛ همچنین گزارشی از رساله دکتری صمدولی با عنزوان «قزدر
فردوسی در قفقاز» در شماره  930کیهان فرهنگی منتشر شد که طی آن ضمن اشزاره بزه
دیدگاه پژوهشگران گرجی در خصوص شاهنامه و فردوسی برخی واقعیتهزای تزاریخی
در مورد حضور شاهنامه در قفقاز و گرجستان مطرح شده است.
دکتر ابوالقاسم رادفر نیز در مقالهای با عنزوان پژوهشزها و ترجمزههزای مربزوط بزه
فردوسی و شاهنامه در اتحاد جماهیر شوروی به اختصار برخی از آثار شزاهنامهپژوهزی
گرجیان را معرفی کرده است (رادفر :9302 ،ص 025تا.)002
یكی از مدخلهای جلد پنجم دانشنامه ادب فارسی نیز که به ادب فارسی در قفقزاز
میپزردازد -بزه موضزوع شزاهنامه در گرجسزتان اختصزاص یافتزه اسزت و مطزالبی در
خصززوص ترجمززههززای قززدیم و جدیززد شززاهنامه بززه گرجززی عرضززه مززیکنززد (انوشززه،
:9330ص 393تا .)302الكساندر چولخادزه نیز در هفتمین همایش بینالمللی استادان زبزان
فارسی ضمن پرداختن به روابط فرهنگی زبانی ایران و گرجسزتان و نیزز نزام قهرمانزان
بخش اساطیری شاهنامه ،اثر سه جلدی روایات گرجی شاهنامه تألیف یوستینه ابزوالدزه،
داوید کوبیدزه و دیگران را معرفی کرده است (چولخادزه :9312،ص 321تا .)304
غالب منابع یاد شده عمدتاً اطالعاتی در خصوص فعالیتهای شاهنامهپژوهی گرجیزان
عرضه کرده در خصوص سیر تاریخی ترجمهها ،روایتهای گرجی شاهنامه و ویژگیهزای
سبكی و محتوایی آن و نیز تأثیر شاهنامه بر ادبیات کالسیك و عامیانه گرجی سخنی بزه

میان نیاوردهاند؛ گذشته از این ظاهراً نویسزندگان مآخزذ ذکزر شزده غیزر از الكسزاندر
چولخادزه  -امكان استفاده از منابع دست اول گرجی را نداشتهاند.
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گرجستان
گرجستان بین سلسله جبال قفقاز جنوبی و سواحل شرقی دریای سیاه قرار گرفته است.
این کشور به دلیل قرار گرفتن در حد فاصل آسیا و اروپا همواره مورد توجه بوده است.
گرجیان خودشان را کارتوِل مینامند که برگرفته از کارت -نام یكزی از اقزوام گرجزی-
است ولی واژه گرج از واژه  vrkaدر فارسزی باسزتان و  vehrkaدر اوسزتا بزه معنزی
گرگ اخذ شده است (گیوناشویلی:9332،ص .)54
9
زبان گرجی متعلق به خانواده زبانهای کارتول است که در قفقاز رایز اسزت .ایزن
خانواده شامل زبان گرجی و لهجههای متعدد آن ،زبانهای مگرلی 0سوان 3و الز 2اسزت.
زبان گرجی در بین این زبانهای بیگانه زبان باستانی است که دارای آثار مكتوب است و
به خط گرجی نوشته میشود (گیوناشویلی:9302 ،ص .)90
5
از اوایل قرن چهارم میالدی مسیحیت ،آیین رسمی سراسر گرجستان شزد .ادبیزات
گرجی سابقه و زمینهای دیرینه داشته از قرن پنجم میالدی نوشزتههزایی از آن در دسزت
است؛ این ادبیات تا قرن دهم عمدتاً دینی بوده و از قرن یازدهم به موازات ادبیات دینی
ادبیات عرفی از رزمی و بزمی و تاریخی و منثزور و منظزوم در آن راه بزاز کزرده اسزت

12

(همان).

12

این کشور در قرون دوازده و سیزدهم میالدی بزه اوج قزدرت سیاسزی و شزكوفایی
فرهنگی خود رسید؛ دورهای که از آن به دوران طالیی یا زرین یاد مزیشزود؛ در همزین
دوره شاهكار نظم کالسیك گرجی منظومه «پلنگینهپوش» روستاولی سروده شد.
پيوندهاي تاريخي ايران و گرجستان
روابط سیاسی فرهنگی ایران و گرجستان بیش از سه هزار سال قدمت دارد .شاید بتزوان
در چارچوب یك تقسیمبندی کلی این روابط پرنشیب و فزراز را در سزه دوره تزاریخی
باستان ،پیش از اسالم و پس از اسالم تقسیم کرد.
4
گرجستان در زمان هخامنشیان یكی از ساتراپنشینهایایران بود ؛ از نظر نظام سیاسی،

نقش و اهميت شاهنامه فردوسي در فرهنگ گرجستان

13

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،10شماره ،42زمستان 1392

اداری ،اقتصززادی و فرهنگززی تحززت تززأثیر ایززران قززرار داشززته اسززت .محققززان گرجززی
دستاوردهای عصر هخامنشی را در زمینه ظهور و تكامل دولت ایبری 0یعنزی گرجسزتان
شرقی حائز کمال اهمیت دانستهاند (تسترلی :9345 ،ص.)302
در دوره اشكانیان و رویارویی این سلسله بزا رومیزان ،گرجسزتان گزاه تحزت نفزوذ
ایرانیان و گاه زیر سیطره رومیان قرار داشت؛ با این همه گرایش مزردم آن سزرزمین بزه
ایرانیان بیشتر بوده تا رومیان( 3رضا :9300 ،ص.)022
با گرایش گرجیان به آیین مسیحیت -در سزال 332م -کشزمكش و جزدال ایزران و
روم بر سر این سرزمین شدت بیشتری یافت.
نخستین سلسله عیسوی گرجستان« ،میریان» بودند که از شعبه مهردادیان ایران (یكی
از هفت خاندان مهم ایرانی) برخاسته و به «خسرویان» نیز نامبردار شدند؛ این سلسله در
پی لشكرکشی خسرو انوشیروان بزه قفقزاز برافتزاد و دوبزاره کزل منطقزه و از آن میزان
گرجستان به رغم یورشهای خزرها و رومیها در قلمزرو سیاسزی دولزت ساسزانی قزرار
گرفت (تكمیل همایون :9332،ص .)31عاملایرانیای که دراین ایام بر گرجسزتان حكومزت
میراند با عنوان «بیدخش» شناخته میشد (رضا :9300 ،ص.)020
پس از ورود اسالم به ایران ،گرجستان نیز همچون سایر مناطق قفقاز در اوایزل قزرن
اول هجری به تصرف مسلمانان درآمد .در سده یزازدهم مزیالدی بزا هجزوم سزلجوقیان
گرجستان زیر سلطه سلجوقیان قزرار گرفزت .در اوایزل قزرن دوازده مزیالدی داود دوم
معروف به «آغماشِنِبلی» (سازنده) پس از متحد ساختن مناطق مختلف گرجستان تفلیس
را از دست مسلمانان خارج ساخت و به آیین مسیحیت دوباره رسمیت داد.
در فاصله سالهای  9932تا  9090یعنی زمان حكومت ملكه «تامار» سیطره حاکمیزت
گرجیان غیر از خود گرجستان برخی دیگر از نزواحی قفقزاز را نیزز فراگرفزت (مترولزی،
 :9305ص)04؛ با این همزه پزس از حملزه مغزول در سزال  9034ایزن کشزور جزئزی از
حكومت ایلخانان مغول در ایران شد (ملكی :9332،ص.)032
در فاصله قرنهای  94تا  93گرجستان از دو سو مورد هجوم ایرانیان و ترکهزا قزرار
گرفت .این سرزمین در سال  9555میالدی (140ق) براساس معاهده «آماسیه» بزین ایزران
و عثمانی تقسیم شد؛ با این همه ،لشكرکشزیهای هزر دو کشزور همچنزان تزداوم یافزت
(تكمیل همایون ،همان .)14 ،پس از قتل نادرشاه افشار ایراکلی دوم از اطاعزت دربزار ایزران

سرباز زد و خود را تحتالحمایه کاترین دوم قرار داد .همین مسئله موجب لشكرکشزی
آغامحمدخان قاجار به تفلیس شد؛ با این همه پس از مرگ آغامحمدخان دولت روسزیه
ابتدا این کشور را تحتالحمایه خود قرار داد و سپس آن را ضمیمه خاب خود کرد.
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ادبيات فارسي در گرجستان
آشنایی و ارتبزاط گرجیزان بزا متزون ادب فارسزی عمزدت ًا بزه قزرون  99و  90مزیالدی
برمی گردد؛ یعنی زمانی که ادبیات غیردینی گرجی در حال شكلگیری و رشد و توسزعه
بود؛ اگرچه ریشههای ارتباطات فرهنگی زبانی و ادبی به مدتها قبل برمیگشت.
آشنایی نویسندگان گرجی با ادبیات کالسیك فارسی در رشد ادبیزات گرجزی نقزش
مهمی ایفا کرد .آثاری چون داستانهای عاشقانه و حماسی «امیراندرجانیانی» منسزوب بزه
موسه خونلی (قرن « )90تاماریانی» نوشته گریگول چاخروخادزه (قرن « )90عبدالمسزیانی»
نوشززته ایوانززه شززاوتلی و سززرانجام شززاهكار شززعر گرجززی -پلنگینززه پززوش -سززروده
شوتاروستاولی در نتیجه این پیوستگی فرهنگی پدید آمدهاند (.)481 :2001 ،Gvakharia
روستاولی به میراث ادبی رجال برجسته ادبیات فارسی مانند فردوسزی و فخرالزدین
گرگانی عالقه ای عمیق داشته ،بزا خالقیزت و ویژگزی بیزنش شزاعرانه نظزامی گنجزوی
بخوبی آشنا بوده است (گیوناشویلی :9302 ،ص.)90
به گفته دانشمند بزرگ گرجی«ایوانه جاواخی شویلی» نظم فارسی در شعر و ادبیات
گرجی تأثیر بسیار داشته است و گرجیان به اندازه خود ایرانیان به شعر فارسی عالقهمند
بودهاند .شعر و فرهنگ سبب ایجاد وحدت معنوی بین گرجیان و ایرانیان مزیگردیزد و
دوستی و محبت را جانشین خصومت میساخت (گیوناشویلی :9332 ،ص.)53
در هیچ دوره ای از تاریخ مردم گرجستان نبوده است که عالقه و احترام بسزیار و عشزق
به زبان و ادبیات فارسی رو به کاهش گذاشته باشد (.)28 :1971 ،kobidze
ویس و رامین ،سندبادنامه ،بختیارنامه ،انوارسزهیلی ،شزاهنامه ،قابوسزنامه ،یوسزف و
زلیخا ،لیلی و مجنون و داستانهای چون بهرام و گل اندام ،مهر و مشتری ،اسزكندرنامه از
جمله آثاری بود که در فاصله قرون  94تا  93به گرجی ترجمه شد.
البته داستانهای عامیانهای هم به زبان گرجی هست کزه هنزوز مأخزذ آنهزا مشزخ
نشده است؛ مثالً سیالنیانی ،وارشاقیانی و غیره .به نظر نیكالی مار بسیاری از این گونزه
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آثار از ادب فارسی مشتق شزده اسزت (آبرامیشزویلی :9339،ص .)93در گرجسزتان ترجمزه
اشعار شاعران کالسیك چون حافظ،خیام ،سعدی و مولوی از قرن بیستم شروع شد.
از میان آثار گوناگون فارسی که به گرجی برگردانده شد ،سه اثر بیشتر از بقیه مزورد
پسند گرجیان قرار گرفت :ویس و رامین فخرالدین اسعدگرگانی کزه ترجمزه گرجزی
منحصر به فرد آن از گزند حوادث مصمون مانده و در تصزحیح انتقزادی مزتن ویزس و
رامین به کار گرفته شد -انوار سهیلی حسین بن علی کاشفی که چندین بزار بزه گرجزی
ترجمه شد و شاهنامه فردوسی؛ با این همه وقتی از دیدگاه تزأثیر فرهنگزی بزه بررسزی
جایگاه این آثار در فرهنگ و ادب گرجستان میپردازیم ،میتوانیم به ضرس قاطع حكم
کنیم شاهنامه فردوسی تأثیرگذارترین متن فارسی در گرجستان بوده است.

شاهنامه اثری است که آفتاب نظم فارسی در آن بزه وجزه کمزال و ترقزی رسزیده؛
منظومهای است که آن را می توان گنجینه فصاحت زبان فارسزی و گزن سزخنوری
نامید .این کتاب تا زمانی کهاین عالم برپاست باقی خواهد ماند و رهنمزای شزعرا و
نویسندگان خواهد بود (رسولی :9305 ،ص.)50
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شاهنامه در گرجستان
در گرجستان هیچ یك از آثار کالسیك فارسی و تاجیك و عمومزاً قافلزهسزاران ادبیزات
غیرگرجی به اندازه اثر فردوسی انتشار نیافته و مقبول ادب دوستان واقع نگردیده اسزت
(رسولی :9305 ،ص.)59
همین مسئله موجب شزد عزده ای از پژوهشزگران گرجزی شزاهنامه و ترجمزههزا و
روایتهای گرجی آن را در کانون پژوهشهای خود قرار دهند .نیكالی مار ( )9132-9342و
یوستینه آبوالدزه ( )9140-9309از این جمله هستند.
جالب اینجاست که تاریخ ایرانشناسی نوین گرجی نیز به نزوعی بزا شزاهنامهپژوهزی
مرتبط بوده ،با انتشار مقاله نیكالی مار در خصوص «ارتباط روایات گرجی شزاهنامه بزا
اصل فارسی آن» حیات پرثمر خود را آغاز کزرده اسزت .ایزن مقالزه در سزال  9319در
نشریه «ایوریا» منتشر شد.
نیكالی مار ،که از بنیانگذاران ایرانشناسی و شاهنامهپژوهزی در گرجسزتان اسزت در
آثار علمی خود به فردوسی و اثر او نگاه ویژهای دارد .او در یكی از نامههزایش خطزاب
به «چایكین» ایرانشناس روس مینویسد:
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این نگاه ویژه به شاهنامه و تزأثیر مانزدگارش بزر ادب گرجزی در آثزار همكزاران و
شاگردان نیكالی مار نیز تزداوم یافزت بزویژه یوسزتینه آبزوالدزه و داویزد کوبیزدزه کزه
توانستند طی چهل سال اثر سه جلدی «روایات گرجی شاهنامه» را به زیور طبع بیارایند.
از آثار و شواهد متون باستانی گرجی میتوان دانست که سابقه آشزنایی گرجیزان بزا
داستانهای اساطیری و حماسی ایرانی بسیار پیشتر از سرایش شاهنامه بوده است.
در منابع گرجی باستانی برخی نامهای قهرمانان اساطیری و حماسیایران به گونهای ذکزر
شده که با شكل آواییشان در شاهنامه متفاوت بوده بیشتر به تلفزظ اوسزتایی یزا پهلزوی
نزدیك است؛ بزرای مثزال در یكزی از آثزار تزاریخی گرجزی نزام گشتاسزب بزه گونزه
 vaštašabآمده است که به صورت اوستایی آن یعنی  vištaspaرابطه تزام دارد؛ ضزمناً
نام فرزند این شاه نیز در این منبع به گونه  spandiatآمده که مأخوذ از صورت پهلزوی
آن  spandyād / spandiātاست؛ همچنین نام دیگر ضحاب به صورت  bevraspiذکر
شده که با صورت پهلوی آن  bevavaspقابل سنجش و مقایسه اسزت (ژرژلیزانی:0221 ،
ص)3؛ همچنین در افسانه های گرجی فریدون غیر از  apridonبه گونههزای قزدیمیتری
چون  itrit /trita /tritinoنیز دیده شده که به تلفظ اوسزتایی آن  thraētaonaنزدیكتزر
1
است تا گونه پهلوی.
گذشته از این موارد گاه در متون قدیم گرجی به شواهدی برمیخوریم کزه بیزانگر ایزن
است که نویسندگان گرجی به منابعی همچون «خوتای نامك» دسترسی داشتهاند؛ بزرای
مثال در کتاب تاریخ گرجستان میخوانیم:
92

و سپس پارسیان از سمت برآمدن گاه خورشزید (خراسزان) از پادشزاهی نبزروت
نیرومند شدند و در میان آنان مردی ظهور کرد .قهرمانی به نام آفریدون که ضزحاب
ماردوش را زنجیر کرده در کوهی دسترسناپذیر به بند کشید؛ همه اینهزا در تزاریخ
99
پارسها نوشته شده است (.)Gvakharia, 2001: 486

البته در برخی از آثار ادبی و تاریخی قرن  90میالدی نام بعضی از قهرمانان شزاهنامه بزه
صورت فارسی دری آمده است .نیكالی مار بر همین اسزاس بزه ایزن بزاور رسزید کزه
ترجمه شاهنامه در قرن  90صورت پذیرفته اما در نتیجه نشزیب و فرازهزای روزگزار از
بین رفته است؛ از این رو گرجیان شاهنامه را دوباره در عصزر تجزدد و احیزای ادبیزات
گرجی یعنی در فاصله قرنهای  95تا  93به نظم و نثر ترجمه کردهاند.
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براین اساس می توان مدعی شد غیر از روایتهایی که از دوران باستان وارد زبزان گرجزی
شد و نیز جدای از ترجمههای شاهنامه در دوره معاصر ،داستانهای شاهنامه سزه بزار بزه
گرجی برگردانده شده است؛ بزار اول از زبزان پهلزوی ،بزار دوم در قزرن  90و از زبزان
فارسی دری و از متونی شبیه به خدای نامك یا شاهنامههای منثور و بار سوم در فاصزله
قرنهای  95تا  .93گفتنی است نسزخه هزای موجزود شزاهنامه گرجزی همگزی بزه دوره
تاریخی اخیر متعلق است و با عنوان «روایتهای گرجی شاهنامه» شناخته میشود.
روايتهاي گرجي شاهنامه
الف) ترجمههاي منظوم
 .1رستمياني (رستمنامه)

آن که این داستان رستم را به شعر درآورد ،سراپیون پسر سقراط ساباشویلی اسزت.
نقاش چیره دستی است که با واژگان نقش میزند؛ همو کزه در میزان شزاهزادگان و
نجیب زادگان بزرگ شد .هر آن کس که این سخنان را بخواند بزرای او از خداونزد
آمرزش خواهد خواست (.)326 ،Ibid

بخشهایی که سراپیون ترجمه کرد به رستمیانی ]رستمنامه[ نزامبردار گشزت .بعزدها
این عنوا ن بر سایر روایتهای گرجی شاهنامه نیز اطزالق شزد .بزه طزور کلزی دلبسزتگی
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«سراپیون ساباشویلی» نخستین کسی بود که در قرون  95و  94میالدی نسبت به ترجمه
منظوم بخشهایی از شاهنامه اقزدام کزرد .ترجمزه او شزامل داسزتانهایی از تولزد زال تزا
پادشاهی کیخسرو است و از  3001بند تشكیل شده و همچزون پلنگینزهپزوش بزر وزن
شعر  94هجایی گرجی (شایری) ( )322 :1958 ،kelidzeو در قالبی شبیه بزه چهارپزاره
است.
نسخة مأخذی که مورد استفاده سراپیون بوده فاقد قسمتهای آغازین شزاهنامه یعنزی
بخشهای مربوط به کیومرث و هوشنگ بوده است؛ از این رو مترجم بارهزا در البزهالی
ترجمهاش ضمن اذعان بزه ایزن نكتزه از خواننزدگانش مزیخواهزد نسزبت بزه تكمیزل
کاستیهای ترجمه اقدام کنند« :مقدمه داستانی که ترجمه کردم ،گم شده بود .مزن از ایزن
بهتر نتوانستم ترجمه کنم .اگر کسی قسمتهای گم شده را بیابد و این اثر را تكمیل کنزد،
شایسته است خداوند بهشت را به او ارزانی دارد» (.)324 ،Ibid
مترجم گاه در البهالی کالم اطالعاتی نیز درباره خودش عرضه میکند:

گرجیان به این قهرمان حماسی بسی بیشزتر از دیگزر قهرمانزان بزوده اسزت؛ از ایزن رو
حضور او نیز در ضربالمثلها و داستانهای عامیانه گرجی بیشتر دیده میشود.
خسرو تورمانیدزه دومین مترجمی بود که دعوت سزراپیون را پزذیرفت و بزه قصزد
تكمیل رستمیانی کار سراپیون را ادامه داد و داستان را تا پادشاهی بهمن ترجمه کرد.
تورمانیدزه می نویسد که نسخه مأخزذ سزراپیون را نداشزته اسزت و از ایزن رو ایزن
حكایات را از اصل فارسی ترجمه کرده و به فرمان شاه سویمون در  130بند به نظم در
آورده است (.)324 :1958 ،kelidze
داستان کشتن دیوسزپید از افززوده هزای او بزر ترجمزه ساباشزویلی اسزت .آنچزه را
ساباشویلی و تورمانیدزه تحت عنوان رستومیانی فزراهم آوردنزد ،بعزدها مزورد اسزتفاده
دیگر نویسندگان گرجی نیز قرار گرفت؛ با این همه آنان در این داستانها دخل و تصرف
کرده با حذف موارد مرتبط با پادشاهان ایران عمدتاً به نبردها و سلحشوریها پرداختند و
عناصر مسیحی را نیز وارد داستان کردند (.)325 :Ibid
 .2زاآكياني (ضحاکنامه)
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ایززن بخززش از داسززتانهای شززاهنامه را «ماموکززا تاواکاالشززویلی» در قززرن  90و از روی
ترجمههای منثور گرجی بزه نظزم درآورد .او ضزمن دخزل و تصزرف در مزتن داسزتان
ضحاب ،عناصر مسیحی را وارد داستان ساخت؛ فی المثل در مراسم خاکسپاری قهرمانان
داستان ،اسقف اعظم را حاضر ،و آداب مسیحیان را جاری میسازد (.)346 :Ibid
برای اطالع از میزان دخل و تصزرف متزرجم در ترجمزه داسزتان ضزحاب ،مقایسزه
ب خشی از متن اصلی با متن ترجمه شده ضروری است .بخش انتخاب شزده مربزوط بزه
کشته شدن پدر ضحاب بر دست ابلیس است.
یكززی بوسززتان بززود بززس دلگشززای
مززززر آن پادشززززا را در انززززدر سززززرای
زبهززززر پرسززززتش بززززر آراسززززتی
گرانمایززززززه شززززززبگیر برخاسززززززتی
پرسززززتنده بززززا او نبززززردی چززززرا
سزززر و تزززن بشسزززتی نهفتزززه بزززه بزززا
یكززی ژرف چززاهی بززه ره بززر بكنززد
بزززززرآورد وارونزززززه ابلزززززیس بنزززززد
شززب آمززد سززوی بززا بنهززاد روی
سزززززر تازیزززززان مهتزززززر نزززززامجوی
یكایززك نگززون شززد سززر بخززت شززاه
چزززو آمزززد بزززه نزدیزززك آن ژرف چزززاه
شززد آن نیززك دل مردیزززدانپرسززت
بززه چززاه انززدر افتززاد و بشكسززت پسززت
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پزززس ابلزززیس وارونزززه آن ژرف چزززاه

بززه خززاب انززدر آکنززد و بسززپرد راه

اینك ترجمه تاواکاالشویلی که خود فصل جداگانهای است با عنوان «فزوت مزرداس
شاه پدر ضحاب»:

اگرچه ژرژمار معتقد استاین افزودهها احتماالً در اصل نسخهای بوده که در اختیزار
مترجم قرار داشته و چه بسا در نسخههای قدیمتر شزاهنامه نیززایزن تفصزیالت وجزود
داشته است با تكیه بر روش ماموکا در ترجمه و اظهزارات خزودش مبنزی بزر اینكزه در
ترجمه متن دخل و تصرف روا داشته است ( )346 :1982 ،kelidzeبایداین افززودههزا را
ساخته و پرداخته قلم خود او بدانیم .شیوه ماموکا در ترجمه در دیگر ترجمهها نیز دیده
می شود؛ از این روست که عناصر گرجی و مسیحی وارد داستان ،و ایرانیان نیز مسزیحی
انگاشته میشود.
 .3اوترتيان

ساآمياني (اثرط و سامنامه)

این اثر ،که سومین بخش از ترجمههای منظوم داستانهای شاهنامه است ،شزامل وقزایعی
از سلطنت کیومرث تا بیرون افكندن زال بوده و مترجم آن «باردزیم و اچنزادزه» اسزت.
روایت منثوری از این داستان نیز وجود دارد .همچون غالب ترجمههای گرجی این اثزر
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پدر ضحاب بوستان دلگشایی داشزت چزون بهشزت کزه دیزواری از مرمزر دور آن
ساخته و از دو سمت درهای محكمی از پوالد کار گذاشته و بزا طلسزمات آراسزته
بودند؛ در آن بوستان چشمهای بود که اطزرافش بزا گلهزای رنگارنزگ و درختهزای
گوناگون زینت یافته و استخری بود که مملو از گالب بود .در آن بزا دو اژدهزا از
طال ساخته و طلسماتی بر آنها بسته بودند .از دهزان ایزن دو اژدهزا گزالب بیزرون
میریخت و استخر را پر میکرد و گالب به اطراف پخزش شزده بوسزتان را معطزر
میکرد .در آن بوستان جنگل پرسایه و زیبایی از نارن و ترن و به و سیب و بزادام
و نرگس ترتیب داده بودند .در وسزط بزا طرفزه قصزوری چنزد مرتبزه سزاخته و
ایوانهایی بر آنها گذشته و حمامهایی از سنگهای احمر بنا شده بود .هر صبح پادشاه
در حمام سر و تن میشست .پس آن دیو نژند پا در با گذاشت و حیله و جادویی
به کار برد و وارد حمامی شد که شاه در آن مشغول شستشو بزود؛ بعزد یكزی ژرف
چاهی به ره بر بكند و شمشیری که تیزی آن رو به باال بود در قعر چزاه نهزاد و بزه
خاشاب پوشید .سپیدهدم که شاه برای شستشو وارد حمام شد به چاه جادویی افتزاد
و شمشیر برهنه بر تنش فرو رفت و شاه جان سپرد (مار :9393 ،ص.)035

نیز انطباق کاملی با شاهنامه نداشته احتماالً از دیگر روایتهای مكتوب و غیرمكتوب تأثیر
پذیرفته است.
ب) ترجمههاي منثور
.1پريدونياني (فريدوننامه)

این اثر که در قرن  94و توسط مترجمی گمنام بزه نثزر گرجزی برگردانزده شزده شزامل
رویدادهایی از سلطنت ضحاب ،فریدون و منوچهر است.
 .2اترتيان ساآمياني (اثرط و سامنامه)

این اثر نیز در قرن  94میالدی به نثر گرجی برگردانزده شزده و هماننزد روایزت منظزوم
شامل داستانهایی از پادشاهی کیومرث تا تولد زال و افكندهشدنش به البزرز کزوه اسزت.
مترجم این اثر نیز نامعلوم است.
 .3ساآمياني (سامنامه)
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این اثر نیز ،که دربردارنده وقایع مربوط به پادشاهی سام است در قرن  93تدوین شده و
مترجم آن نیز ناشناس است .برخی معتقدند ایزن ترجمزه در واقزع ترجمزه اضزافات و
ملحقات شاهنامه بوده با نظیرههایی که بر آن نوشتهاند یا روایتهزای عامیانزهای کزه از آن
وجود داشته است .به هر حال قضاوت درست درباره این روایت همچون سایر روایتهزا
به ترجمه آنها به فارسی منوط است.
مجموعه روایتهای گرجی شاهنامه در فاصله سزالهای  9194تزا  9102در سزه جلزد
منتشر شد .جلد اول این روایات شامل زاآکیانی ،ساآمیانی و رستومیانی است .جلزد دوم
شامل داستان برزو و قطعات منثور مختلف است و جلد سوم نیزز کزه توسزط کوبیزدزه
منتشر شده حاوی اوترتیان ساامیانی به صورت منظزوم و منثزور و نیزز داسزتانهای سزام
پهلوان و بهمن به صورت نثر است.
به نظر میرسد روایتهای گرجی شاهنامه نسبت به ترجمزههزای التینزی ،انگلیسزی و
آلمانی آن از قدمت بیشتری برخوردار باشد .این روایزات جزدا از اینكزه بزرای بررسزی
تطور و تاریخ نظم و نثر گرجی در قرون  95تا  93جزو منابع باارزش به حساب میآید

نقش و اهميت شاهنامه فردوسي در فرهنگ گرجستان
برای تصحیح انتقادی متن شاهنامه نیز حزاوی نكزات مفیزدی اسزت (گیوناشزویلی:9351 ،
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ص.)342
تفاوت آشكاری که میان ترجمههای اروپایی شاهنامه و ترجمه های گرجی آن وجود
دارداین است که برخالف دیگر ترجمهها که تا حزد زیزادی بزه مزتن پایبنزد بزودهانزد،
ترجمه های گرجی نسبتاً آزاد است؛ گاه بخشی از باورهای رای در جامعه گرجی درباره
قهرمانان شاهنامه و نیز برخی از عناصر فرهنگی -مدنی گرجزی در آنهزا مزنعكس شزده
است .در بررسی دالیل این مسئله میتوان حضور شاهنامه را در فرهنگ عامه گرجستان
مؤثر دانست؛ چرا که برخالف گرجستان داستانهای شاهنامه در کشورهایی نظیر آلمان و
فرانسه و روسیه به ساحت ادب عامه راه پیدا نكرده ،هیچ گاه تا ایزن حزد بزا زنزدگی و
فرهنگ مردم در نیامیخته است.
به هر حال گاه میزان دخل و تصرف مترجمان و راویان گرجی در حوادث داستان و
نیز شخصیتپردازیها و صحنه آراییها آن قدر بوده که روایتهایی را پدید آورده اسزت کزه
چندان تطابقی با شاهنامه ندارند .از این دیدگاه میتوان روایتهای گرجزی شزاهنامه را بزا
روایتهای عامیانه فارسی یا طومارهای نقاالن مقایسه کرد.
از سوی دیگر گاه گونهگونی روایتها این تصور را در ذهن برخی پژوهشگران پدید
آورده اسززت کززه شززاید ایززن ترجمززههززا از منززابع دیگززری غیززر از شززاهنامه همچززون
گرشاسبنامه ،برزونامه یا شاهنامه منثور ابوالمؤید بلخزی فزراهم آمزده باشزد (ژرژلیزانی،
 :0221ص.)3
از نكات جالب دیگری که در این روایتها به چشم میخورد این است که تمامی آنها
بززه بخشززهای اسززاطیری و حماسززی شززاهنامه مربوطنززد .ظززاهراً گرجیززان بززا توجززه بززه
کارکردهای خاصی که از شاهنامه انتظار داشتند ،عمدتاً این بخشها را ترجمزه کزردهانزد؛
«چرا که از سویی واجد ویژگیهای رزمی و سلحشوری بزود و از سزویی شزادخواری و
شكار و شادی را در خود داشت؛ چیزی که با روحیزه فئودالهزای حزاکم بزر گرجسزتان
تناسب داشت ()333 :1982 ،kelidze؛ به همین دلیل است که ترجمه بخشهای تاریخی
شاهنامه بعدها در میانه قرن بیستم صورت میپذیرد.
به هر روی گرجیان طی صدها سال با این روایتها زندگی کرده و از طریق انتقزال آن
به نسلهای بعد سزعی در حفزظ هویزت ملزی و ارزشزهای قومیشزان داشزتهانزد .درهزم

تنیدگیاین روایتها با روح و اندیشه و جهان بینی گرجی تا بدان حزد اسزت کزه آنهزا را
یكسره گرجی پنداشته ،آداب و سبك زندگی ترسایان را بر شخصیتها و صزحنههزای آن
تحمیل کرده اند؛ هم از این روست اگر افراسزیاب بزه زبزان گرجزی بزا سزهراب مكاتبزه
میکند ( (ibid:337و یا آیین ایرانیان از زرتشتی به مسیحیت تغییر میکند.
داستانها و روایتهای فرعیتر دیگری که از دل ایزن روایتهزا بیزرون آمزده و فولكلزور
گرجی را آکنده ساخته خود موضوع بحث دیگری است.
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ترجمه شاهنامه در دوره معاصر
ایرانشناسان گرجی در کنار پژوهشهای مرتبط به فردوسی و شاهنامه نسزبت بزه ترجمزه
این شاهكار نیز اقدام کرده ،ترجمههای منظوم و منثور زیبزایی از چاپهزای انتقزادی ایزن
اثر عرضه کردند.
در سال  9133داوید کوبیدزه هجونامه سلطان محمود را ترجمزه و منتشزر کزرد .در
سال  9151ماگالی تودوا -مصحح ویزس و رامزین -داسزتانهای کزاوه آهنگزر ،رسزتم و
سهراب و مزدب را ترجمه و منتشر کرد .همو در سال  9130داستان رزم گودرز با پیران
را به گرجی انتشار داد و در سال  9110تلخیصی از متن کامل شاهنامه را به نثر گرجزی
به چاپ رساند.
شاعر و ایرانشناس گرجی «واخوشته کوته تیشویلی» در سال  9100قطعههایی چنزد
از شاهنامه را به شعر گرجی ترجمه کرد که سخت مورد استقبال قرار گرفت.
شاعره ایرانشناس گرجی و مترجم پرکار شاهنامه ،داستانهای منوچهر ( )9104بیزژن و
منیژه ( )9100سیاوش ( )9101و پادشاهی کیكاووس ( )9130را به شعر گرجزی ترجمزه و
منتشر کرد .وی در سال  0221ترجمه بخزش اسزاطیری شزاهنامه را بزه همزراه داسزتان
پادشاهی خسرو پرویز انتشار داد .در سال  0299حاصل زحمات چهل ساله این متزرجم
شامل ترجمههای قدیم و جدید وی از شاهنامه در یك مجلد به چاپ رسید.
این کتاب حاوی دوازده داستان از شاهنامه فردوسی است که عبارت است از:
پادشززاهی کیززومرث ،هوشززنگ ،طهمززورث ،جمشززید ،ضززحاب ،فریززدون ،منززوچهر،
کیكاووس ،سیاوش ،بیژن و منیژه پادشاهی کسری انوشیروان و پادشاهی خسرو پرویز.
این اثر در سال  9312جزایزه کتزاب سزال جمهزوری اسزالمی ایزران را از آن خزود
ساخت.
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بال شالواشویلی به بخش تاریخی شزاهنامه هزم توجزه کزرده اسزت .او بزرای اینكزه
ترجمه اش با اشعار فردوسی شزباهت بیشزتری داشزته باشزد از قالزب شزعر دو سزطری
(مصراعی) چهارده هجایی گرجی استفاده کرده است حال اینكه دیگر مترجمان شاهنامه
از قالب چهارپاره شانزده هجایی گرجزی (شزایری) بهزره مزیبردنزد (شالواشزویلی:9312،
ص.)132
این ترجمه از نظر روش با دیگر ترجمه های قدیم و جدید شاهنامه تفزاوت دارد .او
تالش کرده است از ترجمههای قدیم شاهنامه فاصله بگیرد و از ترجمه معاصزران خزود
نیز متفاوت باشد .استفاده از واژگان کهن گرجی در عزین حزال کزه رنزگ متزون عصزر
فردوسی را به متن بخشیده آن را سنگین و پیچیده نكزرده در کهزنگرایزی انزدازه نگزه
داشته است؛ همچنین این اثر از نظر موسیقی وزن و قافیه نیز یگانه است (شورغایا:9312 ،
ص.)920
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شاهنامهپژوهي
یكی از موضوعات مورد عالقه ایرانشناسان گرجی از اواخر قرن نوزدهم تاکنون مسزائل
مربوط به شاهنامه و روایتهای گرجی آن بوده است.
اولین کسی که با نگاه علمی متوجه روایات گرجی شاهنامه شد .نیكالس مار بود .او
در سال  9319با مقالهای ابتكاری ،سلسله پژوهشهایی را بنیزان گذاشزت کزه بعزدها بزا
تالشهای عالمانه آبوالدزه ،کلیدزه کوبیدزه ،شانیدزه ،بارامیدزه ،کوبیزد زه و دیگزران پزی
گرفته شد.
آبوالدزه ،که این گونه تحقیقات را رکنی مهم از ایرانشناسی گرجزی تلقزی مزیکزرد،
جلد اول روایات گرجی شاهنامه را با حواشی و تعلیقات در سال  9194منتشر سزاخت.
جلد دوم این روایات نیز زیر نظر آبوالدزه ،بارامیدزه ،که کلیدزه ،اینگوروقوا و شزانیدزه
در سال  9132به مناسبت جشن هزاره فردوسی منتشر شد .جلد سزوم روایزات گرجزی
شاهنامه را نیز کوبیدزه در سزال  9102بزه چزاپ رسزاند .او در سزال  9151نیزز کتزاب
روایات گرجی شاهنامه و مآخذ فارسی آنها را نیز منتشر کرده بود.
همزمان با جشن هزاره فردوسی ( )9132بارامیدزه مجموعه مقاالتش درباره شاهنامه
و سراینده آن را با عنوان «فردوسی و شاهنامه او» منتشر ساخت (نفیسی :9393 ،ص.)023
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بعدها الكساندر گواخاریا نیز در سال  9143کتابی با نزام «فردوسزی» بزه چزاپ رسزاند.
خانم لیلی ژرژیانی در سال  9103طی رسالهای روایات فارسی و گرجی داستان ضحاب
را عرضه کرد .این کتاب در سال  0223نیز تجدید چاپ شد.
پروفسور ماگالی تودوا ایرانشناس ،شاعر و مترجم پرکار گرجی در سال  9102کتابی
با عنوان فردوسی و شاهنامه او منتشر کرد .این کتاب در سال  9115تجدید چزاپ ،و در
سال  9300ترجمه فارسی آن با عنوان «از پانزده دریچه» در دانشزگاه گزیالن بزه چزاپ
رسید.
خانم لیلی ژرژلیانی استاد ایرانشناسی دانشگاه دولتی تفلیس در سال  0223رسزالهای
بززا عنززوان «دربززاره مقولززه زمززان بززدیع در شززاهنامه فردوسززی» منتشززر سززاخت .همززو
«پژوهشهایی در مورد نامهای خاص روایات گرجی شاهنامه» در سزال  0299بزه چزاپ
رساند .تكنگاشته فردوسی در هزاره دوم ،که در سال  0290بزه چزاپ رسزید ،آخزرین
اثری است که تا زمان نگارش مقاله ،درباره فردوسی به زبان گرجی منتشر شزده اسزت.
نمادی بارتایا ایرانشناس ،شاعر و مترجم گرجزی یادداشزتها و گزارشزهایش از همزایش
بینالمللی فردوسی در هزاره دوم را در این اثر به رشته تحریر درآورده است.
اگرچه مطالعات شاهنامه پژوهی در گرجستان بیش از یك قرن سابقه دارد ،متأسزفانه
حاصل زحمات و تحقیقات آنان در ایران شناخته شده نیست .این شاهنامهپژوهان بارهزا
اشاره کردهاند که دادههای موجود در نسخههزا و روایزات گرجزی شزاهنامه و همچنزین
دیدگاههای شاهنامهپژوهان گرجی برای تصزحیح مزتن شزاهنامه چزاپ مسزكو در نظزر
گرفته نشده است (شورغایا :9312 ،ص.)922
شاهنامه در فرهنگ گرجي
شاهنامه آن چنان در تاروپود فرهنگ و ادب گرجیان تنیده شده است که برای گرجیزان،
تصور اینكه این اثر به سرزمین و فرهنگ دیگری متعلق باشد ،نیزز دشزوار شزده اسزت.
کمتر اثر گرجی را میتوان یافت کزه در آن ردپزایی از قهرمانزان ،داسزتانها ،مضزمونها و
تصویرهای شعری شاهنامه نباشد؛ برای مثال منظومههایی چون عبدالمسیانی ،تاماریزانی،
(زندگینامه ملكه تامار) امیراندرجانیانی و پلنگینهپوش از این جمله است.
شاعر بزرگ گرجی ،شوتا روستاولی در بند  910منظومه پلنگینهپوش ضمن توصیف
قهرمانیهای آوتاندیل ،تیر او را بلندتر از تیر رستم تصویر کرده در بند  9492ایزن اثزر از
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فردوسی به عنوان حكیم یاد کزرده اسزت ( .)41 ،2011 ،Rostveliگرجیهزا بزه شزاهنامه
«گنجینه بیپایان» می گفتند؛ همواره به خواندن آن مشزتاق و عالقزهمنزد بزوده ،مجزالس
شاهنامهخوانی برپا میکردند .مورخان نوشزتهانزد بهتزرین شزاهنامهخوانهزای گرجسزتان
هفتهای یك بار برای ملكه تامار شاهنامه میخواندند (صمد :9304 ،ص.)32
از اشارات تاریخی منابع گرجی میتوان پی برد که خواندن شزاهنامه گفتمزان غالزب
فرهنگی گرجستان در قرون  94و  90بوده است.
پدر برنارد ،مبلغ کاتولیكی که در قرن هفدهم در گرجسزتان بزه فعالیتهزای تبشزیری
اشتعال داشته است ،طی یكی از نامههایش با تأسف بسزیار مزینویسزد کزه خواننزدگان
گرجی ترجیح می دهند کتابهایی چون بیژنیانی ،رستمیانی ،بهرام گوریزانی را بخواننزد و
به آثار مذهبی توجهی ندارند (.)484 :2001 ،Gvakharia
نكته جالب اینكه شاهنامه و شزاهنامهخزوانی در گرجسزتان نیزز کزارکردی همچزون
کارکرد شاهنامه در ایران داشت؛ یعنی القزای روحیزه دالوری ،سلحشزوری ،قهرمزانی و
وطندوستی.
کلیدزه-ایرانشناس و شاهنامهپژوه گرجی در کتاب تاریخ ادبیات گرجی مزینویسزد:
در دوره رنسانس فئودالها ]وامیران محلی[ به شاهنامه توجه کردند .آنها مزیخواسزتند از
طریق روایت داستانهای شاهنامه ،مردم گرجی را در برابر سپاهیان ایران و تزرب ،کزه از
دو سو به گرجستان هجوم میآوردند ،تهیی کنند و به جنزگ وادارنزد (،1982 ،kelidze
 .)324کوبیدزه ضمن تأیید این دیدگاه معتقد است:
شاهنامه صرفاً برای ارضای نیزاز ادبزی و زیبزاییشناسزانه خواننزدگان و شزنوندگان
ترجمه نشد بلكه برای این ترجمه شد تا روحیه قهرمانی و وطزنپرسزتی را در جوانزان
بپروراند ()2005 ،Giunshuili؛ با این حساب میتوان به علت بیتزوجهی گرجیزان بزه
بخشهای تاریخی شاهنامه و نیز گرایش و عالقه مندیشان به ترجمه و روایت داسزتانهای
حماسی ،اسطورهای و قهرمانی شاهنامه پی برد.
حضور طوالنیمدت ترجمه ها و روایتهای گرجی شاهنامه در فرهنگ گرجی و دخل
و تصرفهای مترجمان و راویان موجب شد این اثر در الیههای فرهنزگ عامزه و ادبیزات
گرجی رسوخ کند و رنگوبوی ایدئولوژی ،آداب و رسوم و جهزانبینزی گرجزی را بزه
خود بگیرد "و آنها را به فرهنگ شاعرانه گرجی سوق دهد ()Ibid؛ از ایزن روسزت کزه

21

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،10شماره  ،42زمستان 1392

21
21

گرجیان این آثار را چونان گنجینهای معنوی گرامی میداشتند و هم در ادبیات کالسیك،
هم در ادبیات عامیانه به ستایش قهرمانان و پهلوانان آن پرداخته ،فرزندانشزان را نیزز بزه
نام این قهرمانان نامیدهاند؛ نامهایی چون:
( Rostomرستم) ( Zurābiسزهراب) ( merabمهزراب) ( givگیزو) Tamazi
(طهماسزززب) ( teymurazطمهورسزززب) ( gudarziگزززودرز) manuchari
(منوچهر) ( nodarنزوذر) ( aprasionافراسزیاب) ( ketevanکتزایون) bežani
(بیژن) ( ušangiهوشنگ)
برخی از این نامها به فامیل و نامخانوادگی نیز بدل شده است:
( Gudarzishviliگودرزیشزززویلی -گزززودرززاده) ( bežanishviliبیزززژنزاده)
( merābshviliمهرابزاده)
شایان ذکر است این سنت نامگذاری تا امروز نیز تداوم یافته اسزت بزه گونزهای کزه
حتی می توان گفت امروزه بسامد نامهای برآمده از شاهنامه در گرجستان بیشتر از بسامد
90
همین نامها درایرن است.
عالقه مردم گرجستان به قهرمانان شاهنامه در فرهنگ عامهشان نیز هویزدا و آشزكار
است .گرجیان از همان دیرباز به قهرمانان شاهنامه و بویژه رستم عالقزهمنزد بزوده ،ایزن
قهرمانان را همواره نمونههای واالی پهلوانی و جوانمردی به شمار آورده؛ حتزی الگزو و
معیاری برای پادشاهان گرجی دانستهاند؛ برای مثال در تاریخ نقل شده است وقتی ملكزه
تامار را به شوهر میدادند انتظار داشتند:
شوهر تامار مانند تهمته (تهمتن) برای تومیان (تهمینه) باشد (.(kartlis….,1959:35
در توصیف گیورگی سوم نیز آمده است:
شاه گیورگی سوم مانند کیخسرو ،اسفندیار ،تهمته و سیاوش است (.) Ibid:223
از میان قهرمانان شاهنامه ،رستم محبوبیت و جایگاه خاصزی در بزین گرجیزان یافتزه
است .همین جایگاه باعث شد روایتهزای گرجزی شزاهنامه گزاه بزا عنزوان «رسزتومیانیم
(رستمنامه) انتشار یابد.
رستم در فرهنگ عامه گرجی فقط نماد زور جسمانی نیست بلكزه نمزاد حكمزت و
فرزانگی نیز به شمار می آید .به همین دلیل در مثلها ،شعرها و زبانزدهای پرشماری از او
یاد شده است.
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در فولكلور گرجی اشعار مربوط به رستم معموالً با عبزارت «رسزتم گفزت» شزروع
میشود.
رستم گفت :این روزگار دل مرد را غمین میکند .آن کس که بگوید روزگار برای او
باقی میماند ،روزگار برایش سپری میشود ).(kartuli….,1991:57
یا
رستم گفت :به واسطه پیری ،نباید که سخن [مرد] نرم باشد .اگر مرد خودش هنری
نداشته باشد نام خانوادگیش سودی به حال او نخواهد داشت.
رستم گفت] :میتوانم[ این کوه و آن کوه را روی هم بگذارم.
هزاران تن آهن را به دندان بگزم ولی با زنی کزه خویشزتندار نیسزت ،هزیچ کزاری
نمیتوانم بكنم ).(ibid

رستم در ضربالمثلهای گرجی نیز جایگاهی خاص دارد:
رستم گفت :شنیدن بهتر از دیدن است ).(ibid
پیری بر رستم نیز چیرگی یابد ).(kartuli andarzebi,1959:68
یأس و اندوه و شكایت از نامرادی و نیز تلخی روزگار از جمله مواردی است که در
ادب عامیانه گرجی به رستم نسبت داده شده است.

(.(kartuli…1991:5

نتيجهگيري
 .9در خالل رابطه سه هزار ساله ایران و گرجستان ،پیوندهای فرهنگی ادبی محكمی بین
زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات گرجیایجاد شده که متأسفانه تاکنون در ایران
کمتر بدان توجه شده است .بررسی و بازنگری این میراث مشترب از یك سو دانزش
ما را در خصوص حضور فرهنگی ایران در قفقزاز گسزترش مزیبخشزد و از سزوی
دیگر امكان بازخوانی متون و رفع پارهای ابهامات متنشناختی را از طریق رجوع بزه
ترجمههای گرجی فراهم میکند( .شایان ذکر است نسزخه مزنقح ویزس و رامزین از
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رستم گفت :سه سخن گرجی بر روی سنگ نگاشته شده است.
به هر کس که نیكی کاشتم (کردم) /آن کس بیشتر از دیگران دشمن من شد.
رستم گفت :از وقتی کزه زاده شدم/شزادی را ندیدم/روشزنایی از چشزمانم رخزت
بربست /و شزادمانی از دلزم /و اینزك یزوغی آهنزین بزر گزردنم نهزاده شزده اسزت
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طریق مطابقت نسخه بدلها بزا ترجمزه گرجزی اثزر و در نتیجزه تالشزهای دو تزن از
ایرانشناسان برجسته گرجی؛ مگالی تودوا و الكساندر گواخاریا فراهم آمد).
 .0در میان متون ترجمه شده به گرجی ،شاهنامه از جایگاه خاصی برخزوردار اسزت بزه
گونهای که بسیاری از گرجیان میپندارند این اثر یك اثر گرجی است.
 .3گرجیان پیش از سرایش شاهنامه با داستانهای حماسی و اسطورهای ایرانی آشنا بوده،
و در برخی متون تاریخی و ادبی خود به این داستانها اشاره کردهاند.
 .2پس از سرایش شاهنامه نیز این اثر در سه دوره تاریخی قرن  90قرن  95تا  93و قرن
 02به فارسی ترجمه شده است .طزی دوره هزای اول و دوم ،گرجیزان بزا توجزه بزه
کارکردی که از شزاهنامه انتظزار داشزتند ،عمزدتاً بزه ترجمزه بخشزهای اسزاطیری و
حماسی شاهنامه پرداختند و بخشهای تاریخی آن را نادیده انگاشتند تا قرن بیسسزتم
از ترجمه بخشهای تاریخی پرهیز کردهاند.
 . 5دخل و تصرف مترجمان و راویان در ترجمه و نیز ورود عناصر مسیحی و گرجی به
داستان موجب پیدایش روایتهای گرجی شاهنامه شده است؛ روایتهایی که گاه با متن
اصلی بسیار فاصله دارد .از این دیدگاه روایتهای گرجی شاهنامه با روایتهای عامیانزه
شاهنامه در زبان فارسی و طومارهای نقالی شباهت بسیاری دارد.
 .4شاهنامه در شكل گیری و پیدایش ادبیات حماسی و غنایی گرجی نقش بسزایی داشته
است .بسزیاری از متزون ادبزی برجسزته گرجزی نظیزر "حماسزه پلنگینزهپزوش" از
درونمایه ،تصاویر شعری ،توصیفات این اثر بهره بردهاند .البته این تأثیرپذیری هنزوز
آن طور که باید و شاید -به دلیل مانع زبانی  -مورد کندوکاو قرار نگرفته است.
 .0شاهنامه در فرهنگ مردم و ادبیات عامیانه گرجیان نیز حضوری چشمگیر و مانزدگار
داشته است؛ چه بسیار متلها ،افسانهها ،ضربالمثلها و شعرهای عامیانهای کزه تحزت
تأثیر شاهنامه پدید آمده است .گذشته از ایزن از نظزر ایجزاد روحیزه سلحشزوری و
حس وطندوستی ،حماسه و قهرمانپروری کارکردهای شاهنامه در گرجستان بسزیار
شبیه به نقش آن در جوامع فارسیزبان است.
 .3شاهنامهپژوهان گرجی که فعالیتهای علمزی خزود را از اواخزر قزرن نزوزدهم شزروع
کردهاند ،ضمن چاپ و انتشار روایتهای گرجی شاهنامه مطالعزات ثمربخشزی را نیزز
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در این خصوص و نیز شاهنامه به انجام رساندهاند؛ با این همه نتای پژوهشهای آنان
در تصحیح انتقادی شاهنامه (چاپ مسكو) لحاظ نشده در ایران نیز از آن بیخبرند.
پينوشت
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1. Karvtel
2. Megrel
3. Svan
4. laz
 .5شواهد تاریخی و باستانشناختی بیانگر این نكته است که گرجیان پیش از آیزین مسزیح ،تحزت تزأثیر
آیینهای باستانی ایران و از آن جمله آیین زرتشت بودهاند .در این بزاره بنگریزد بزه :برنزی و مارشزال
النگ :9334 ،ص333.
 .4محقق گرجی روئین مترولی مینویسد در پایان قرن هفتم پیش از میالد ،پادشاهی مزاد قزدرت را در
جنوب غربی گرجستان در دست گرفت .در اواسط قرن ششم دولت هخامنشیان جایگزین آنان شد و
بعدها مردم گرجستان را مقهور خویش ساخت .تیبارها ،موسینیكها ،ماکرونهزا ،موسزخیها و مارهزا در
محدوده ساتراپ نوزدهم ]امپراتوری هخامنشی[ واقع شدند و به پارسها خراج سالیانه مزیپرداختنزد
(رضا :9300 ،ص.)022
7. I beria
 ..3در چگونگی این گرایش یكی از مورخان رومی به نام پروکوپیوس در زمان قباد و انوشزیروان آورده
است که مردم تابع رومیان بودند اما نه خراجی بزه ایشزان مزیپرداختنزد نزه فرمزان آنهزا را اطاعزت
می کردند؛ تحت فشار دولت بیزانس قرار گرفتند و در حالی که از رفتار ناهنجار سزربازان رومزی بزه
ستوده آمده بودند به ایرانیان متوسل شدند و فرستادگانی را به دربار ایران فرستادند و با تأکید بر ایزن
نكته که دادگستری آیین دیرینه ایرانیان بوده است از آنان برای مبارزه با رومیان کمك خواستند.
 .1در این باره رب .بهار :9304 ،ص.919
10. nebrot
 .99به نظر می رسد آشنایی با داستانهای حماسی ایرانی خاص گرجیان نبوده ،دیگر ملتهای قفقاز نیز بزا
این داستانها آشنا بودهاند؛ از آن جمله میتوان به مطالبی که موسی خورنی تزاریخنگزار ارمنزی عصزر
ساسانی در کتاب تاریخ ارمنیان نقل کرده اشاره کرد [رب :ادیك باغداساریان شاهنامه و ارمنیزان ،ص
.]91
 .90نگارنده به دلیل حضور دوساله در کشور گرجستان و بررسیهای میدانی به این نكته آگاهی یافت که
از میان ده اسم گرجی حداقل چهار مورد آن به نوعی برخاسته از شاهنامه است حال اینكه این رقزم
در ایران بمراتب کمتر است.

منابع
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 ،)9300ص  023تا .095
ژرژلیانی ،لیلی؛ «ترجمه های دیرینه و جدید شاهنامه (به زبان گرجی)» ،قلم؛ (رایزنزی فرهنگزی
جمهوری اسالمیایران در تفلیس) ،ش  ،)0221( 0س اول ،ص  3تا.4
شالواشویلی ،بال؛ شاهنامه فردوسي ،مجموعه ترجمههای گرجی از داستانهای منتخب شزاهنامه
زیر نظر لیلی ژرژلیانی تفلیس.0299 ،
شورغایا ،تئا؛ «ترجمه جدید شاهنامه فردوسی به زبان گرجی» ،گززارش میزراث؛ دوره دوم ،س
پنجم ،ش ( 21بهمن و اسفند  ،)9312ص  922تا .920
صمد ،ولی؛ «فردوسی در گرجستان»؛ کیهان فرهنگی؛ ش ( 930فروردین و اردیبهشزت ،)9304
ص  32و.35
گیوناشویلی ،جمشید؛ «روابط متقابل تاریخی و فرهنگی ایران و گرجستان» ،مجموعزه مقزاالت
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زززززززززز؛ روایات گرجی شاهنامه (معرفی کتزاب) ،آینزده؛ ش ( 45آذر و اسزفند  ،)9351س
ششم ،ص  343و .342

نقش و اهميت شاهنامه فردوسي در فرهنگ گرجستان

 ابوالقاسم؛ شاهنامه (متن انتقادی از روی چاپ مسكو)؛ به کوشزش سزعید حمیزدیان؛،فردوسی
.9303 ، قطره:تهران
.034  تا030  ص، س دوم،)9393( 0  مهر؛ ش،» «روابط و عالئق گرجستان و ایران،مار ژرژ
.9305  وزارت امور خارجه: روئین؛ گرجستان؛ ترجمه بهرام امیر احمدیان؛ تهران،مترولی
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