یادبود و بزرگداشت دکتر جمشید گیوناشویلی
فرزین غفوری (دکترای تاریخ ایران باستان و عضو هیئتعلمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

دکتر جمشید گیوناشویلی از ایرانشناسان برجستۀ جهان چهار سای پیش در پنجم بهمنمهاه
 ۱۳۳۶در تفلیس چشم از جهان فروبسهت .وی زاده و پروریهدﮤ عصهر پرتالطمهی بهود کهه
سخت تحت تأثیر دو جنگ جهانی و وقوع انقالبهای ایهدئولوژیک قهرار داشهت .انقهالب
بلشویکی  ۱۳۱۷روسیه نهتنها برای بسیاری از روپها پرآسیب بود ،بهرای شهمار انبهوهی از
مردمان تابعهۀ امپراتهوری روسهیه نیهز فاجعههبار بهود .در گرجسهتان خانهدان گیوناشهویلی،
درحالیکه پدربزرگ استاد کشیشی ارتدکس بود ،از یهک سهو ،بها سیاسهت محدودسهازی و
دینزدایی کمونیستها و از سوی دیگر ،با ّ
جو اختناق استالینی و حذ دگراندیشهان مواجهه
شد؛ عموی استاد که پزشکی سرشناپ بود با عنوان موهوم «دشمن خل » در  ۱۳۲۴اعهدام
شد و خانوادﮤ استاد در سای  ۱۳۲۳بهناچار از گرجستان به ایران مهاجرت کردند .پدر استاد،
شالوا (شالیکو گیوناشویلی ،در سایهای اقامت در ایران بهعنوان مهنهدپ در کهار سهاخت
راهآهن سراسری ایران مشارکت میکرد .در این زمان بود که جمشید گیوناشویلی در تهران به
سای  ۱۳۱۰/۱۳۳۱چشم به جهان گشود .به این ترتیب تحصیالت او از ابتهدا تها اوایهل دورﮤ
ً
دبیرستان در تهران استمرار یافت و طبیعتا در چنین محیطی بها زبهان فارسهی همچهون زبهان
مادری خویش بالید و به سن رشد رسید .در آستانۀ جوانی و پس از گذراندن سای چههارم در
دبیرستان معرو البرز ،درحالیکه جنگ جهانی دوم تازه پایان یافته بود ،خانوادﮤ استاد قصد
بازگشت به وطن کردند .این بازگشهت در سهای  ۱۳۴۷تحقه یافهت و جمشهید تحصهیالت
دبیرستانی خود را در دبیرستان پسرانۀ شمارﮤ نه تفلیس در سای  ۱۳۴۳بهه اتمهام رسهاند .امها
تصمیم بازگشت به شوروی زودهنگام و نابیوسیده بود ،زیرا اسهتالین زمهام امهور را هنهوز در
دست داشت و حکومت او که کارنامۀ بسیار سیاهی در اعهدام و تبعیهد مهردم از خهود بههجا
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گذاشته بود ،تنها چهار سای حضور خانوادﮤ استاد را در گرجسهتان برتابیهد و در سهای ۱۳۶۱
ایشان را به قزاقستان تبعید کرد .جمشید گیوناشویلی از سای  ۱۳۶۲تحصهیالت دانشهگاهی
خود را در ازبکستان و دانشکدﮤ خاورشناسی دانشگاه تاشکند در شاخۀ ایرانشناسی و رشهتۀ
لغتشناسی ایرانی ه افغانی آغاز کرد و مدر کارشناسی خود را از آنجا اخذ نمهود .پهس از
مرگ استالین در  ،۱۳۶۳جمشهید گیوناشهویلی توانسهت همهین رشهته را در دانشهگاه ایوانهه
جاواخیشویلی (دانشگاه دولتی تفلیس پی بگیهرد و در سهای  ۱۳۶۶مهدر دکتهری را اخهذ
ّ
نماید .عنوان پایاننامۀ ایشان «بخش فعلی اسامی مرکب در زبان فارسی ادبی» بهود .سهپس
در سای  ۱۳۶۶از پایاننامۀ فوقدکتری خود نیز با عنوان «ساخت واجی زبان فارسهی ادبهی»
دفاع کرد و در همین سای آن را بهصورت کتاب در تفلیس بهچاپ رساند .این اثر بسیار مهم،
بههمراه کتاب دیگری از ایشهان در سهای  ،۱۳۶۴یکهی از نخسهتین آثهاری اسهت کهه در آن
آواهای زبان فارسی با استفاده از دسهتگاهههای پیشهرفتۀ الکترونیکهی مطالعهه شهدهاسهت و
ازاینرو ،در آن زمان توجه و ستایش ایرانشناسان برجسته را برانگیخت.
جمشههید گیوناشههویلی از سههای  ۱۳۶۳در دانشههگاه دولتههی تفلههیس مشههغوی تههدریس
لغتشناسی ایرانی و تربیت دانشهجو شهد و همزمهان در فرهنگسهتان علهوم گرجسهتان نیهز
سههمتهای زیههر را عهههدهدار بههود :پژوهشههگر مؤسسههۀ خاورشناسههی در فرهنگسههتان علههوم
گرجستان (۱۳۶۶ه ، ۱۳۶۱رئهیس بخهش زبانههای هنهدوایرانی در مؤسسهۀ خاورشناسهی
فرهنگستان علوم گرجستان (۱۳۶۱ه ، ۱۳۳۴معاون مؤسسۀ خاورشناسی فرهنگسهتان علهوم
گرجستان (۱۳۷۴ه . ۱۳۳۴گیوناشویلی در سای  ۱۳۷۰به مقام استادی رسید و به مهدت دو
دهه ،از  ۱۳۷۰تها  ،۱۳۳۰کارشهناپ هیئهت ممیهزﮤ وزارت آمهوزش عهالی اتحهاد جمهاهیر
شوروی بود .پس از فروپاشی اتحاد جمهاهیر شهوروی و اسهتقالی جمههوری گرجسهتان در
 ،۱۳۳۱در ژانویۀ  / ۱۳۳۴دیماه  ۱۳۷۲جمشید گیوناشهویلی انجمهن علمهی ه فرهنگهی و
همکاری ایران و گرجستان را تأسیس کرد و از نهوامبر همهین سهای بههعنوان نخسهتین سهفیر
گرجستان در ایران مشغوی به کار شد .این دورﮤ طوالنی سفارت ،که بهیش از ده سهای تهداوم
یافت ،به یمن سفیر فرهیختهاش شاهد خدمات بسیار بود و موجب توسهعه و تعمیه روابهط
دو کشور شد .پس از پایهان دورﮤ سهفارت ،او همچنهان ریاسهت انجمهن همکهاری ایهران و
گرجستان را عهدهدار بود و برای گسترش روابط دو کشور به کوشش خود ادامه داد .وی بیش
از  ۱۶۰کتاب ،مقاله و یادداشت را تألیف و ترجمه کرده که برخی از مهمترین آنها بهه شهرح
زیر است :آواشناسی زبان فارسی (بهه زبهان روسهی و بها همکهاری شهوتا گاپرینداشهویلی،

یادبود

نامۀ فرهنگستان۳/۱۷ ،
یادبود و بزرگداشت دکتر جمشید گیوناشویلی

255

تفلیس ، ۱۳۶۴ :دستگاه واجی زبان فارسی (بهه زبهان روسهی ،تفلهیس ، ۱9۶۶ :معرفهی و
بررسی نسخۀ خطی تاری سیستان در تفلیس (بهه زبهان فارسهی ،تفلهیس ، ۱۳۷۱ :فرهننگ
جیبی گرجی ن فارسی و فارسی ن گرجی (تفلیس ، ۱۳۷۱ :گزیدهای از متون تاریخی فارسنی
(تفلیس ، ۱۳۷۲ :فرهنگ اصطالحات فنی روسی ن فارسی (تفلیس ، ۱۳۷۴ :یادداشتهای
لغتشناختی (تفلیس .۱۳۷۶ :بررسی این کتاب توسهط زبانشهناپ و ایرانشهناپ مشههور
فرانسهوی ،ژیلبهر الزار ، Studia Iranica, suppl. 2, 1979 :دسنتور زبنان فارسنی (بهرای
تههدریس در دانشههگاه بههه زبههان گرجههی ،تفلههیس ، ۱۳۶۷ :مطالعننات گرجننی ن ایرانننی
(مجموعهمقاالتی به زبانهای فارسی ،انگلیسهی ،ایتالیهایی و فرانسهوی ،تفلهیس ه تههران:
. ۱۳۷۶ / ۱۳۳۷
در سای  ۱۳۶۶ / ۲۰۱۰از جمشید گیوناشویلی بهعنوان برگزیهدﮤ ویهژﮤ هفهدهمین دورﮤ
جایزﮤ جههانی کتهاب سهای جمههوری اسهالمی ایهران تقهدیر شهد .در سهای ۱۳۳۰ / ۲۰۱۱
دانشههکدﮤ علههوم انسههانی دانشههگاه دولتههی ایههوان جاواخیشههویلی در تفلههیس جشههننامۀ
هشتادسههالگی اسههتاد را بهها عنههوان موضننوعات زبانشناسننی ( Issues of Linguisticsبههه
زبانهای گرجی (بیشتر مقالهها) ،روسی ،انگلیسی ،آلمهانی و فرانسهوی منتشهر کهرد .در
سای  ۱۳۳۱ / ۲۰۱۲رایزنی فرهنگی سفارت ایران در تفلیس ،کتاب کارنامۀ ونجاهسناله را بهه
زبان فارسی در تهران و تفلهیس منتشهر کهرد .ایهن کتهاب شهامل برگزیهدﮤ آثهار او در زمینهۀ
ایرانشناسی و روابط تاریخی و فرهنگی میهان ایهران و گرجسهتان اسهت .سهرانجام آنچهه در
فهرست ّ
اهم آثار وی نباید از قلم بیفتد کوششهای ایشان در معرفهی و انتشهار مشههورترین
منظومۀ حماسی گرجیان است؛ منظومۀ ولنگینهووش اثر شوتا روستاولی ،گنجور و خزانههدار
سلطنتی ملکه تامار (حکومت از  ۱۱۶۴تا ۱۲۱۳میالدی  ،مهمترین حماسهۀ گرجهی اسهت
که سراینده خود در دیباچۀ منظومه به منشأ ایرانی داستان تصریح میکند .برگزیدﮤ قطعهات و
یکی از نخسهتین ترجمهههای فارسهی ایهن اثهر در سهای  ۱۳۴۶ / ۱۳۶۶زیهر نظهر جمشهید
گیوناشویلی ،توسط مرتضی فاطمی و با خوشنویسی علی مینایی تبریهزی بهه چهاپ رسهید.
پس از استقالی گرجستان در سای  ۱۳۳۶/۲۰۱۶مؤسسۀ خاورشناسهی تسهرتلی در دانشهگاه
ایلیهها بههه مناسههبت هشتصههدوپنجاهمین سههالگرد تولههد شههوتا روسههتاولی ،کتههاب منظومننۀ
ولنگینهووش در ایران را به چاپ رساند .این کتاب که به اهتمام اسهتاد و دختهر دانشهمندش،
هلن گیوناشویلی ،و با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت ایران در تفلیس منتشهر شدهاسهت،
شامل مقاالت فارسی منتشرشده دربارﮤ این منظومه و معرفی ترجمههای فارسی آن میشود.

