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  تاريخ ادبيات ارمني
  مششبخش 

  ترجمه و تاليف اديك باغداساريان 
  )گرمانيك.ا(

  
  17- 18ادبيات ارمني در سده هاي 

.  قرار داشتفويصو ثمانيع هنوز تحت سلطه حكومتهاي 17- 18 ارمنستان در سده هاي 
 قهر و زور  ارمني را تحت استثمار بي امان قرار داده اغلب آنها را باتلماين حكومتهاي مستبد 

 سال  دربا تركيه ايران، در جنگ بدين سان مثال شاه عباس، يكي از پادشاهان. كوچ مي دادند
 ساكن در دشت آرارات و نواحي اطراف آن به ارمنيان ا ضمن عقيب نشيني دستور داد ت 1604

 وارد ين سرزمينا بزرگي بر  هاي و مصيبتياالاين مهاجرت اجباري ب. ايران كوچانده شوند
ن با ستمگري بي سابقه مردم را از موطن چند هزار ساله خود بيرون مي كردند و سربازا. ساخت

بخش عظيمي از . و اذيب قرار مي دادندافرادي را كه از اين دستور سرباز مي زدند، مورد تعقيب 
مردم بي خانمان شده، در اثر مصائب قحطي در طول راه و بدتر از همه، در هنگام عبور از رود 

  . نددشود ارس ناب
تبريزي، مورخ آن عصر، اين واقعه دردآور را با جزييات تكاندهنده داوريژتسي يا آراكل 

وقتي كه مهاجرين و سپاه در حال عقب نشيني ايران كه دنبال آنها مي آمد، به . تشريح كرده است
آنگاه سربازان شاه به مردم . دهستان جلفا  مي رسند، عثمانيان تعقيب كننده به نخجوان مي رسند

م قابل داما مر«.  مي كنند ارسم و ستم فراوان روا داشته آنها را مجبور به عبور سريع از رودظل
 كه مانند دريا خفه مي كرد، به ندترحم، به جلو مي نگريستند و رودخانه مهيب را در پيش روي خود مي ديد

اد و همگان با شيون باال نگاه مي كردند شمشير و اسلحه سربازان را مي ديدند كه مي كشت و مجال فرار نمي د
  ... .  و زاري، اشك مي ريختند و ارس ثاني بوجود مي آوردند

 و آنها از خطر مرگ فرياد شيون  با راندن مردم آنها را به رودخانه مي ريختفويصو سپاه بي رحم 
برخي ديگر با برخي از آنان با گرفتن از لبه كشتي ها، دم اسبها، گاوها، گاوميشها و . و زاري بر مي آوردند

اما كساني كه شنا كردن خوب نمي دانستند و ناتوان بودند، پيرمردان . شنا خود را به آنسوي رود مي رساندند
و پيرزنان، پسرها و دخترها و كودكان شيرخوار توسط آب رودخانه چون شاخه هاي خشك بهاري برده مي 

  .»شدند
در طول . فناك منحصر بفرد نبوددر حين سالهاي تسلط ايران و تركيه، چنين وقايع اس

جنگهاي ممتد بين ايران و تركيه، به غير از جنگهاي بسيار بزرگ، حمالت متقابلي بر روي روستاها 
حتي در . و شهرهاي ارمني به منظور قتل و غارت اهالي حوادث معمولي و عادي محسوب مي شد

 و امنيت زندگاني وجود نداشت، مواقعي كه قرين صلح موقتي و يا طوالني بود، براي مردم آرامش
 مورخ، يتسزاكاريا كاناكر. چپاول و استثمار فئودالها و حكام بيرحم همچنان ادامه مي يافت
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خان  بدين سان با دستور امير گونا « .باجگيري ظالمانه پارسيان را به طور مفصل تشريح نموده است
ظور كسب خراج از تمام دارايي دهقانان و در ايروان، مقامات ايران به مناطق و قريه ها مي رفتند و به من

حال آنها در روستاي كاناكر هستند و زاكاريا بعنوان يك شاهد، حوادثي . »تعدادشان آمار مي گرفتند
  :يش آمده است، تعريف مي كندپرا كه براي خانواده اش 

 به كول  راريا زاكانمند، پدر من مگرديچ دهمه آنها با فرزندانشان مي آمدند و سرشماري مي ش«
: ما را لنگ و كوچك ديد گفت) مالياتچي(و وقتي كه . گرفت و برادرم خاچاتور را نيز برداشت و رفت

فرزندان سالم خود را نگهداشته و افليج ها را آوردي، سپس دستور داد تا او را با صورتش به خاك بمالند و 
 دستور داد تا يك نفر بر سرش و يك سپس. ، پدرم سرتا پا خيش شد)فصل زمستان بود(رويش آب بريزند 

آنقدر كتك زدند تا پوست از . نفر هم روي پاهايش بنشيند آنگاه چهار سرباز از دو طرف وي را كتك زدند
  . »بدنش جدا شده بي نفس ماند و او را مرده حساب كردند و كشان كشان او را بردند و دفن كردند

 در  17- 18ري آن ها بودند در سده هاي چنين صحنه هاي تكان دهنده كه مالياتچيها مج
  .نظام وحشيانه فئودالهاي ايراني و ترك پديده هاي معمولي و عادي محسوب مي شد

 رتوام با غارتگران خارجي، نمايندگان فئوداليته ارمني بويژه وانكها و  اصحاب كليسا نيز با
  .سنگيني بر دوش زحمتكشان گذاشته بودند
 مبارزه طبقاتي بر عليه فئوداليسم قبل از هر چيز ي پيشيندر اين دوران همچون سده ها

 با نام ه ايجنبشي تشريحي زاكارياي مورخ، كه يك نفر گنج. متوجه اصحاب كليسا و وانكها بود
 آنرا رهبري نموده و با اراده راسخ خود در بين روستاييان شهرتي كسب كرده وارتاپت مخلومستعار 

  .بود، بسيار جالب توجه است
 با نفرت صحبت مي كند و ماهيت اصلي تبليغات او را "خ متدين در مورد او طبعامور

 زاكاريا "مثال. معهذا، بدون شك برخي از اطالعات وي اساس واقعي دارند. آشكار نمي سازد
او همراه طرفدارنش روستا به روستا .  دشمن سرسخت اصحاب كليسا استمخلوتعريف ميكند كه 

ي روبرو مي شد دستور مي داد تا وي را عريان ساخته و با تركه كتك مي گشت و وقتي با راهب
زنند و سپس به مردم مي گفت افرادي كه به راهبان چيزي دهند به دوزخ خواهند رفت و اما اگر 

 به ايروان مي آيد و بنا به مخلووقتي كه . كسي راهبي را بكشد تمام گناهان او عفو مي گردد
 اثليقج خان از ، به بحث و مناظره مي نشينداثليقجحضور وي با  و در گوناخانخواست امير 

.  را در قلمرو خود مورد تعقيب قرار مي دهدمخلوطرفداري مي كند و بنابه تقاضاي شخص اخير 
مورخ تعريف مي كند كه وي با گذر از روستاها با وجود مخالفت روحانيون چگونه مورد استقبال 

  .ي گرفتو محبت روستاييان قرار م
متعاقب شرايط سخت سياسي و اقتصادي مهاجرت از وطن كه از سالها پيش نضج گرفته 

عمدتا تجار و صنعتگران از كشور دور مي شدند و در .  شديد تر مي گردد17بود در سده 
ولي اكثر مردم در محل باقي . وردندآهندوستان و ساير كشورها مهاجر نشينان ارمني بوجود مي 

در اين دوران نيز جنبش هاي .  برابر حكام ادامه مي دادندردپايداري به مبارزه خود ماندند و با 
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 قيام بزرگي 1722مثال در سال .  بوجود مي آيندثماني و صفويعطه لمقتدر آزاديبخش برعليه س
  .يونددپ بوقوع مي سيونيك  درداويت بگبه رهبري 

ي از سلطه شاه و سلطان  براي كسب كمك براي آزادارمنياندر جريان اين جنبش ها،
، چهره سرشناس سياسي و اسراييل اوري. بسته بودنداميدهاي خود را به روسيه در حال اقتدار 

پطر اول و سپس كاترين دوم . به روسيه رفته از دولت خواستار كمك مي شوند شخصيت ها ديگر
اگون باعث عملي نشدن قول مي دهند نيروهاي مسلح خود را به ارمنستان بفرستد ليكن حوادث گون

روس - ايده پيوند دوستانه ارمني17- 18بايد توجه داشت كه در سده هاي . ي آنها مي گرددقولها
 انعكاس عميقي در 19بارورتر شده به صحنه سياسي كشيده مي شود، كه بعدها در نيمه اول سده 

 براي آزادي رمنان ال فعا17- 18در سده هاي . يابدمي آثار آبويان و سپس نالبانديان و تومانيان 
ايده سياسي كه در سده . مردم از يوغ استثمار و استبداد شاهي و سلطاني به روسيه اميد مي بندند

ذكور پديد آمده بود يكي از خطوط بارز محتواي عقيدتي جنبش روشنگري بويژه در سده مهاي 
  . مي گردد18

  
  ادبيات و فرهنگ

 بعلت شرايط سخت سياسي و 17نيمه اول سده روند ترقي فرهنگ و ادب ارمني بويژه در 
 حيات فكري كمي شروع به رونق و احيا دهساگر چه از نيمه دوم همان . تماعي متضرر گرديدجا

  ينيد -  كتابهاي متعدد مذهبيرهنگي مي گردد،ف مراكز عمده گانزاسار و تاتوو وانكهاي مي كند 
  .نوشته مي شود

 به اندازه قابل 17-18 در سده هاي  بوجود آمده بود1512چاپ ارمني كه از سال صنعت 
 ،در سالهاي مختلف چاپخانه هايي در ونيز روم پاريس آمستردام. د كن ميتوجهي پيشرفت

ولي نوشته هاي قابل توجه . ديابنمي  لووف و ساير شهرها تاسيس ، هشترخان، پتربورگ،قسطنطنيه
 به قشر روحاني تعلق داشتند، معموال كتب مذهبي، "ثراناشرين ارمني كه اك. درسنمي هنري بچاپ 

كتابهاي مختلف دعا، بخش هاي از انجيل و دفترهاي مربوط به مراسم و غيره به زبان گرابار، منتشر 
اگر . ند كه هدفي جز تبليغ خرافات مذهبي و اخالل در فكر مترقي اجتماعي نداشتندكردمي 

 نيز چاپ مي شد اينها صرفا منتخبي از اشعاري بودند كه  در سده هاي ميانه،رمنانوشته هاي شعراي 
 منتشر شده اند آثار 17- 18پرارزشترين كتابهايي كه در سده هاي . محتوا و موتيف مذهبي داشتند

  .و غيره بودند) 1668(» آغوساگيرك«مورخين ارمني، چند مجموعه سرود، 
. نتشره تشكيل مي دادآثار هنري دنيوي و ترجمه شده شمار قليلي در مجموع كتب م

صرف نظر از اين مطلب كه اكثر ناشران ارمني در كشورهاي مختلف اروپايي كار مي كردند يعني 
 و نويسندگاني چون آنها صاحب صحنه بودند ايشان كتبي چون وجايي كه راديشچف، روسو، ديدر

و از عقايد و مانند اينها را چاپ مي كردند كه ممل» تاريخ شهر مسين«، »تاريخ هفت حكيم«
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بدين سان صرف نظر از دوران طوالني موجوديت . ارتجاعي و محروم از ويژگي هاي هنري بودند
ي، كوچاك، هوناتان تسصنعت چاپ، آثار شعراي برجسته دنيوي ما يعني فريك، كستاندين يرزنكا

  .شت دور از دسترس خوانندگان قرار دا19نقاش، سايادنوا و سايرين از سده هاي ميانه تا سده 
بايد توجه داشت كه اين آثار نه تنها بخاطر محتوايشان بلكه بعلت نوشته شدن به زبان 

انديشه منجمد ديني فئودالهاي . ارمني ميانه و آشخارابار و گويش هاي مختلف، چاپ نمي شد
 تحريف و  يا زبان روزمره مردممرتجع از چنان روش و سنتي پيروي مي نمود كه گويي آشخارابار

از اين نظر بويژه محققين . نيست» علما«آن سزاوار و در شأن جعل گرابار است، لذا كاربرد
  .دندكري ممخيتاريست نقش منفي ايفا 

تعلق  عهماج افرادي به اين.  در ونيز تاسيس شد مذهبي مخيتاريانعهماج، 1717در سال 
آنها در اين زمينه . ود را صرف تحقيقات ادبي تاريخنويسي و زبانشناسي نمودند خ ّ هم كهنددشت
ليكن .  يكي از اين آثار ارزشمند استفرهنگ بزرگ زبان ارمني. دين اثر پرارزش نوشتندچن

آنها مخالف . مخيتاريست ها بتناسب فعاليتهايشان از پيشرفت ادبيات هنري جلوگيري مي كردند
 بعنوان زبان ، بودكه از مدتها قبل منسوخ گرديده كاربرد آشخارابار بوده سعي در احياء گرابار

 ضربات 19روشنگر و دمكرات بزرگ ارمني در نيمه اول سده خاچاتور آبويان . ندتكلم داشت
  .  بر اينگونه نقطه نظرها وارد ساختهلكيم

آثار هنري در ساير مهاجر نشين هاي ارمني كه داراي چاپخانه بوده تماسهاي نزديكي با 
كلكته  و مدرسهاجرنشين هاي ارمني مثال در م.  نيز چاپ نمي شدندانديشه اجتماعي اروپا داشت

دام "راميان، غ اثر موسس با"پند نامه"رساله اي بنام . ( فقط ادبيات سياسي ترقي نمودهندوستان
 بچاپ رسيد رآزدارااولين جريده ادواري ارمني تحت عنوان ).  و غيرهيانمير اثر شاها"افتخار

  .ر همچنان محتاط باقي ماندمهاجرنشين ارمني هندوستان در قبال گرابا). 1794(
 بوجود آورد، يارتجاع فئودالي، صرف نظر از استعمال كالم چاپي، نتوانست اخالل

  ادبيات جديد ارمنيي پيداي شد و تاضعيفت 17در آغاز سده   ده هاي ميانهسغزلسرايي دنيوي 
 پرقريحه ي اوسايات ن و هوناتان نقاش  و گرديدآسمان ادبي ارمني مملو از تمايالت روشنگرانه

توام با اينها بايد بويژه اسامي گروهي نقاش را نام برد، كه در اثناء سده هاي . پرتو افشاني پرداخت
 چهره ها را رونق بخشيده گاه ي روي ديوار و نقاشي با خروج از چارچوب مينياتور، نقاش17- 18

ند از ميناس جلفايي،  بودچهره هاي مشهور هنر نقاشي عبارت. گاه به نتايج پر اهميت هنري رسيدند
  .هوناتان نقاش، هاكوپ نقاش، هوناتان هوناتانيان و سايرين

ي، آبراهام تس گروهي مورخ چون آراكل تبريزي، زاكاريا كاناكر17-18در سده هاي 
افظه كارانه حن مذكور بطور كلي داراي انديشه هاي ماليكن مورخ. ي و سايرين ظاهر شدنداتسكرت

  .ن از نظر فرهنگي بسيار محدود بودبوده و دو نفر اخير كارهايشا
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در اين دوران، تفليس پايتخت حكومت گرجستان بصورت يكي از مراكز حيات فكري 
 در سده هاي ميانه يعني هوناتان نقاش و رمنيازندگي ادبي آخرين شعراي نامي  .ارمني در مي آيد

م كه خود چهره سياسي ، در زمان پادشاهي هراكل دو18در سده . سايات نوا به آنجا وابسته بود
در همان .  بود زندگي اجتماعي گرجستان و ترقي فرهنگي مرحله نويني را طي مي كردمشهوري

و  و رهبران نظامي نيز قدرت كافي بدست آورده بود -دوران حكومت گرجستان از نظر سياسي
ستانه  مذاكره بوده به ايجاد پيوند دو در حالكل دومامناديان جنبش آزاديبخش ارمني مداوما با هر

 18 و گرجيان در سده ارمنيان  دوستي كهن.ند كمك گرجيان چشم اميد داشتهب ومي پرداختند 
  .مستحكمتر گرديد

  
  هوناتان نقاش

وي .  واقع در سيونيك تولد يافتشوروت در دهستان 1661هوناتان نقاش بسال 
 ،ار گرابزبان او. ورد بدست مي آوليسگآ واقع در وانك توماي حواريتحصيالتش را در مدرسه 

پس از اتمام تحصيالت بعنوان معلم . دريگ مي  الهيات و آوازخواني فرا ، فارسي، زباندستور زبان
 نوشته 17 قرن 80آثار نقاش بطور عمده از آغاز سالهاي دهه . همان مدرسه مشغول بكار مي گردد

. او اشعار فكاهي، سرودهاي عاشقانه و پرشعف، نوشته است و به نقاشي نيز پرداخته است. دنمي شو
هوناتان پس از چندي شغل كليسايي را كنار گذاشته به نقاشي و آوازخواني دوره گردي مي 

آوازهاي او . شهرت او از مرزهاي محلي خارج شده و در مناطق ديگر گسترش مي يابد. پردازد
  .    دهان به دهان گشته در سرود نامه هاي خطي آن زمان جايي براي خود مي يابند

عنوان يك نقاش و هم بعنوان يك آواز خوان و موسيقيدان به شهرهاي هوناتان نقاش هم ب
مدتهاي مديدي را در ايروان و تفليس جايي كه واختانگ ششم پادشاه گرجستان متعدد دعوت شده 

اينكه نقاش چه مدت در .  دعوت مي نمايد، زندگي مي كندياو را بعنوان شاعر و موسيقيدان دربار
 مي گردد و نوامبر همان سال باز به شوروت زادگاه خود 1722او در . يستتفليس مي ماند معلوم ن

  .  در آنجا بدرود حيات مي گويد
اين مطلب . مجموعه خطي سرودها همت گمارده استهوناتان نقاش در ابتدا خود به تنظيم 

ه هاي دستنويس ليكن سرود نام .از اشاره كه در يكي از سرودهايش موجود است معلوم مي گردد
 مجموعه "كه شامل اشعار نقاش مي باشند، پس از وفات او نوشته شده اند برخي از اينها تقريبا

يك . در يكي از اين متون سرودهاي نقاش به دو قسمت تقسيم مي شوند. كاملي از آثار او هستند
موتيف هاي اصلي وعمده آثار . قرار دارد  نقاش خوشمجموعه سرودهايبخش تحت عنوان 
  . او سراينده خوشي، جشن و عشق و يك فكاهي نويس است. نوانها مستتر استهوناتان در همين ع

هوناتان در مقايسه با شعراي دنيوي ارمني سده هاي ميانه، از لحاظ عشق و خوشگذراني 
با ارزش، كامل و موفقيب آميز مي او شعف انساني را نتيجه كار سودمند و . خود متمايز مي گردد
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آسياي تازه ساخته شده در .  اين مدعا شعر سرودي در باره آيواز آسيابان مي باشدمثال بارز. داند
آب شفاف شرشر كنان از آبراه تازه كنده شده . زمين لم يزرع و بي حاصل سابق بنا گرديده است

  :شاعر در همين لحظه بانگ مي زند. جريان مي يابد و آسيا را بكار مي اندازد
  .شادي و شعف بنوشيد ، با عشق و يگانگي، اي برادر گرامبا 

  .زيبايي و عشق را نيز سرچشمه شعف انساني مي داندهوناتان نقاش 
بخش چشمگيري از اشعارش سرودها و آوازهاي عاشقانه و خوشي آور بوده چنان نوشته 

- او از فرهنگ فولكلوريك مردمي. شده اند كه در موقع آواز خواني سليس و روان خوانده شوند
بودن شعر و صحت و دقت تاكيدها غنايي بطور وسيع استفاده كرده و به آهنگ و ريتم، سليس 

تكرارهايي كه استادانه ساخته شده اند، به اشعار وي رنگ و بوي . توجه فراوان مبذول داشته است
غناء تشريحي و توازن زيباي كلمات به چشم مي هوناتان نقاش از نظر .  موسيقايي مي دهندخاص
  .خورند

او يكي از .  و ارزش خاصي دارددر بين نوشته هاي هوناتان نقاش، آثار فكاهي مكان
نوشته هاي فكاهي او بيشتر حالت . بزرگترين فكاهي نويسان ادبيات ارمني در سده هاي ميانه است

هوناتان روحانيون را بعلت جهالت، مالپرستي و بسياري معايب . هجو داشته متوجه روحانيت است
هوناتان نقاش پديده هاي منفي و عقب ماندگي زندگي عصر . اخالقي مورد تمسخر قرار مي دهد

در مدح شهر "مثال شعري تحت عنوان . رار داده استخود را سوژه نوشته هاي فكاهي خود ق
او در اين شعر عقب ماندگي زياد و برخي خطوط زندگي اهالي ايروان را .  قابل ذكر است"ايروان

    . با ديدگاهي واقع بينانه تشريح مي كند18در سده 
عمومي بخش اعظم آثار هوناتان نقاش، بويژه آوازهاي عاشقانه، به زبان آشخارابار، زبان 

تند كه آشخارابار در سده هاي ساين سرودهاي هوناتان نشانگر اين مطلب ه. م نوشته شده استدمر
  . تا حدودي در ادبيات بكار مي رفت17- 18

  
  يتسانپ پتروس غاوباغداسار دبير 

ن سايات نوا شاعر كبير اي پس از هوناتان نقاش از معاصرتسير و پتروس غاپانب باغداسار د
ت را داشتند كه مجموعه آثار خود را بچاپ رسانند بخآنها اين . ر مي روند بشما18ارمني در سده

  .در حاليكه آثار شعراي مشهورتر يعني هوناتان نقاش و سايات نوا همچنان دست نويس بود
مجموعه آثار .  منتشر شد1723 در سال " سرودنامه كوچك باغداسار دبير"مجموعه اشعار

اينها بعنوان .  انتشار يافت"كتابي بنام سرود نامه"عنوان  و تحت 1772ي در سال تسپتروس غاپان
  وهر دوي اين شعرا روحاني. نمونه اي از ادبيات هنري چاپ شده قبل از آبويان، قابل توجه اند

آنها بر خالف نمايندگان صدر ادبيات دوران . افظه كار بودندحم -كلي نماينده جريان مذهبيبطور 
ميخته با ه دنيوي و چه مذهبي خود را به زبان گرابار يا آشخاربار آ، آثار چ13-17خود و سده هاي 
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 در قسطنطنيه تولد يافته و يكي از چهره هاي 17باغداسار دبير در ربع آخر سده .گرابار نوشته اند
. دستور زبان دو جلدي او از شهرت فراواني برخوردار بوده است. ود بشمار مي ر18فرهنگي سده 

  . ري براي ما مانده استاز وي اشعار بسيا
 به نوشتن اشعار او ترجيحاً. اشعار موجود در سرودنامه وي موتيف هاي گوناگون دارد

قسمت اعظم آنها از چارچوب كلي اشعار متعدد آن زمان خارج نشده مذهبي پرداخته است كه 
 در  از اشعار موجودرخيبقانه و بهاري و اشعار عاش. در مدح مريم عذرا يا مسيح مي باشند اكثراً

  . موفق باغداسار دبير بشمار مي روندثار نسبتًاآاز سرود نامه او 
باغداسار اشعار عاشقانه و بهاري خود را اكثرا براي خواندن و با آهنگ هاي گوناگون 

در محتواي عقيدتي سرودهاي عاشقانه و بهاري باغداسار، مطلبي كه قابل توجه و .ساخته است
ارزشمند مي باشد اينست كه عشق  و آرزوي شاعر در غربت، براي ديدار وطن دور دست، در آنها 

» مرا فراموش مكن«ازهاي باغداسار بيان روحي در قسمتي از آودليل  بدين . منعكس شده است
  . بخود گرفته استهميمنقش 

، »غريبم، از وطنم دور شده ام«: باغداسار در شعري ديگر راجع به خود مي نويسد
. »شبها در رويا و روزها در قلب من جاي دارد«، »دوست محبوب و بي همتايم را گم كرده ام«

دارند ليكن  دكارانه برخو كرد اگر چه آثار باغداسار بطور كلي مهر محافظهبدين ترتيب بايد توجه 
از داليل موجود چنين برمي آيد كه . با وجود اين در برخي قسمتها، نوآوري هايي مشاهده مي شود

 كه تجسم و تجلي زيبايي فيزيكي 14-16اشعار عاشقانه باغداسار از آثار شعراي دنيوي سده هاي 
باغداسار در اشعار عاشقانه خود بر احساسات و تمايالت . ي داشت، متفاوت استزن مكان ويژه ا

. تاكيد نموده سعي مي كند تا خواننده را از نظر عشق و حسرت دوري از وطن تحت تاثير قرار دهد
پي » اي درنا از كجا مي آيي«و اين كامال تصادفي نيست كه او براي اولين بار به ارزش واالي شعر 

  .جاي داده است» آواز قديمي يك غريب قابل ترحم«خود تحت عنوان » سرودنامه «ان ربرده و آ
باغداسار با چنان آثاري بر مي خوريم كه پديده هاي گوناگون اجتماعي » سرودنامه«در 

   .در آنها جاي گرفته است
مي نامد سپس او در اين مورد صحبت مي كند » ظالم«خيلي جالب است كه شاعر پول را 

  .  كه پول مي توان باعث بالياي بي حد و حصر و مزاياي متعدد گردد
پول بر وي چيره مي شود و با بندهاي خود . او روحيه صاحب پول را نيز ترسيم مي كند

او را اسير مي كند و هر چه حرص او بيشتر مي شود بندهاي وي نيز بيشتر مي شود يعني مي 
  .خواهد پول بيشتري جمع كند

ي تسغاپان.  مصادف با سالهاي آخر حيات باغداسار استيتسپتروس غاپاندوران خلق آثار 
اش وي شعري را به »سرود نامه« در. با آثار باغداسار آشنايي داشته و مطالبي از آن آموخته است

. نوشته است» اي در باره شادروان باغداسار دبير مرثيه «مناسبت وفات باغداسار تحت عنوان



                                                                                                                               )47(فصلنامه آپاگا 
 

8

خود را طوري تنظيم كرده است كه معموال يك شعر مذهبي و يك  »سرودنامه«ي تسپتروس غاپان
  .ل هم مي آيندشعر دنيوي بدنبا

اينها نيز . وردي محسوب نمي شودآ نورمنياي در ادبيات تسروحاني غاپان - آثار مذهبي
 كم اهميت قرار  ايكرار آثار نويسندگان كليسايي زمانهاي قديم و در درجهتاسار دثار باغآمانند 
. آثار دنيوي او كه سرودهايي درستايش طبيعت و فصل بهار هستند كم و بيش قابل توجهند. دارند

او از اين نظر نيز به باغداسار شباهت دارد ولي بدين جهت از باغداسار قابل تشخيص مي گردد كه 
بيشتري نسبت به ظاهر گرايي و علم معاني بيان نشان داده است يعني امري كه او را بعنوان تمايالت 

  .ورده استآزمينه ساز كالسيسيسم ارمني در 
ي، به چند شعر جالب توجه از نظر محتوا و تسپتروس غاپان» سرودنامه«با وجود اين، در 
 موجود در كتابهاي چاپي آن زمان در بين اشعار متعدد مالل آور مذهبي. فرهنگ ادبي برمي خوريم

  . نداشت توجه"كبك مرغ زيبا"وحتي در بين اشعار مذهبي غاپاني نمي توان به سرود 
ي صرف نظر از چند شعر خوب موجود در تسهاي باغداسار و پتروس غاپان» سرودنامه«

» جراحات ارمنستان« مشهور رمان  كه بحق در ديباچه18آنها با دورنماي كلي ادبيات هنري سده 
محافظه  -  بطور كلي مذهبياين دو. نداني ندارندچ تفاوت ،اثر آبويان مورد انتقاد قرار گرفته است

-عني سايات نوا بيانگر تمايالت و فكر مترقييشعرا و عاشق ها بويژه بزرگترين آنها . ندستهكارانه 
   .دمكراتيك آن دوران گشتند

   
  سايات نوا

او بسال . مشهورترين شاعر ارمني در سده هاي ميانه است) هاروتيون ساياديان(ايات نوا س
پدرش او را در سن دوازده سالگي در نزد پارچه بافي به شاگردي مي .  در شهر تفليس زاده شد1712
 مدتي كوتاه به چنان حد استادي مي رسد كه خود به ردهاروتيون با هوشياري و بصيرت خود . گمارد

  كوچه انجام دهد آن را به اتاق منتقلرداختراع دستگاهي همت مي گمارد و بجاي اينكه ريسندگي را 
با اشتغال به اين كار، هنر عاشقهاي دوره گرد كه در آن زمان رونق فراوان يافته بود توجهش . داي نممي

افي را رها نموده پس از چندي پارچه ب. وي آواز خواني و نواختن فرا مي گيرد.  جلب مي كندرا شديداً
 شروع 1742نوشتن را احتماالاز سال . با اسم مستعار سايات نوا به موسيقي و آواز خواني مي پردازد

  .كرده است
هراكل دوم پادشاه گرجستان او را بعنوان .  مي يابدهرتشوي پس از چندي با نام سايات نوا 

م برخاسته بود مدت طوالني نمي تواند در ولي عاشقي كه از توده مرد. آوازخوان دربار قبول مي كند
سايات . وي برخوردي با پادشاه و اشرافيون پيدا كرده از دربار طرد مي گردد. اين وضعيت باقي بماند

چنانكه پيدا است پادشاه به . ودبنوا در زمان هراكل دوم برده شاهزاده گئورگي بوده و جزو مايملك او 
ش را كنار نهاده و كشيش نرمي كند تا هفا نكرده وي را بعنوان مجازات مجبور از دربار اكتطرد شاعر 

  .شود
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راي پادشاه نمي صرف نظر از خطر مرگ كه وي را تهديد مي كرد، سايات نوا كامال تسليم 
اين امر از چند شعر گرجي وي مشهود مي .  هنري خود روي مي برديتشود و با دوري از دربار به حيث

  : نوا با نفرت و انزجار نسبت به محيط درباري و اشرافيون بي پروا مي گويدسايات. گردد
  . خواهميمن عامي ام، اشرافيت نيم

 مورد تمسخر شديد قرار داده و به او مي فهماند كه رفتار ظالمانه وي تاثيري نمي اراو پادشاه 
ان گ دريا توسط اشعه ستار:او با مقايسه قدرت هنريش با نيروهاي طبيعي مي گويد. توانست داشته باشد

كر را نمي توان با غربال اندازه گرفت، باد اگر هميشه هم بوزد به ديوار نمي تواند رودنمي خشكد، يا 
او باخشم و غضب پادشاه را تهديد به گفتن سخني مي نمايد كه آسمان را به غرش در . آسيبي برساند

  . آورد
 به وانك هاغبات شده و گوشه نشيني مجبور به رفتن) 1768(سايات نوا پس از فوت زنش 

برخي اسناد و روايات حكايت از عدم سازش وي با زندگي كليسايي و نارضايتي . اختيار مي كند
  . هميشگي او از اينگونه نحوه زيست دارند

. ، آقا محمد خان، پادشاه ايران با سپاه غارتگرش به گرجستان حمله مي كند1795در پاييز 
 مي فرستد و اما خود موزدوك را به ش از اين خبر وحشتناك، به تفليس رفته فرزندانسايات نوا با اطالع

شاعر كبير، . سپاه آقا محمد خان وارد تفليس شده به چپاول و كشتار مي پردازند. در شهر باقي مي ماند
  . شهادت مي رسدهبسايات نوا نيز مانند بسياري از كشته شدگان 

هر سه اين زبانها نيز . گرجي و آذربايجاني نوشته و سروده استسايات نوا به زبانهاي ارمني، 
سايات نوا .  تمام اين زبانها آوازهاي عالي غنايي خلق كرده استابراي او محبوب و خوشايند بوده و ب

كه آثارش پايانگر ادبيات ارمني سده هاي ميانه محسوب مي شود، بر فرهنگ و تجربه ادبي دوره هاي 
  .پيشين تسلط داشت

 توسط گورگ آخورديان و با مقدمه و حواشي 1852آثار ارمني سايات نوا اولين بار در سال 
  .مفصل بچاپ رسيده است

  آثار اجتماعي سايات نوا
 آنقدها متناقض رايط زمانهشجهان بيني سايات نوا در مقايسه با پيشينيان خود و صرف نظر از 

 تاريك انديشي فئودالي هنوز 18در سده . حي مبراستنيست و بطور كلي از تاثير و نفوذ اخالقيات مسي
سايات نوا . زاهدانه انتشار داده بود -كليسا با استفاده از امكانات چاپي كتب متعدد مذهبي. نيرومند بود

تاريخ  ،تاريخ شهر مسين ،ماووركسيهااو . به نحو شگفت آوري با اين گونه ادبيات آشنايي داشت
 آنها اشاره دارد بخوبي مي شناخت ولي مسئله اين بهغلب در آثارش  و كتب مشابه را كه اهفت معلم

است كه او اين اشارات و نقل قولها را صرفا بخاطر بيان وجوه تمايز و تفاوت جهان بيني خود با آنها 
  .آورده و تاكيد مي كرد

او با تمام وجود تحت تاثير يك زندگي خوب قرار . سايات نوا عاشق زندگي دنيوي است
 توسط ليكن در دوران زندگي سايات نوا، اوضاع زحمتكشان بسيار سخت بود زيرا از طرفي. دارد
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گلد لت انساني آنها  نزولخواران و تجار مورد استثمار قرار گرفته و حيثي بوسيلهطرف ديگر  ازفئودالها و
  : اعتراض بر مي آوردنگشاعر با تلخي با. دمال مي ش
   بر تن كسي مي ديدند كهنهر شاليگ

  ...و كيستديگر نمي گفتند كه ا
سايات نوا از نظام اجتماعي دوران خود ناراضي و از وجود برده داري و بندهاي اسارات عميقا 

فساد، تزوير و رذالت آنها را افشا كرده . خور نفرت داشت او از اشرافيت مفت. بودناراحت و عمگين 
  . است

رودها و اشعار مردم زحمتكش عشق مي ورزيد و با آواز و س» خلق«سايات نوا شديدا به 
اين مطلب بوضوح در اشعاري از وي ديده مي شود كه در آنها او . افسونگر خود به آنها خدمت مي نمود

  .به تفكر و انديشه در مورد انسانها و دنيا مي پردازد
. عاشق در اجتماع بخوبي درك كرده است-سايات نوا نقش و اهميت خود را بعنوان يك شاعر

وجد ه را ب» ناچار «يمي پرداخت تا قلوب انسانها» خدمت نيكو«ق آثار و او به آواز خواني و خل
  .  آورده و روح اميد در آنها بدمد

 است، او در اين شعر كمانچه خود را مخاطب يانگر حاالت اوبچقدر » كمانچه« شعر نمونهراي ب
  :قرار داده و مي گويد

  ...بسياري قلبهاي محزون را شاد مي كني و بيماران را شفا مي دهي 
  يا 

  ...نچه، قصه و آهنگ روزهاي خوش و نيكو كناي كما
شاعر اغلب . نظام فئودالي براي او زجر آور و بسيار اسفناك است. سايات نوا اومانيست است

او دنيا را به يك پنحره كوچك تشبيه مي كند و كسي كه از آن به . در حالت غم و حزن قرار دارد
آزاديخواه با واقعيت تلخ يعني وجود دروغگويي روح شاعر . داخل نگاه مي كند  جريحه دار مي گردد

و تزوير، غيبت و آزار ناسازگار است و او با تلخي و كسالت آرزو مي كند همچون بلبل پرواز كرده و 
  :دور شود

  ... مي خواهم چون بلبالن پرواز كنم، از باغها ديگر بيزار شده ام
ير يوغ استثماري فئوداليسم م و درد سايات نوا از شرايط سخت زندگي زحمتكشان در زغ

اما جامعه فئودالي چنان جامعه اي نبود كه . او انسانها و زندگي را بسيار دوست دارد. سرچشمه مي گردد
بدون شك، عالقه شاعر . در آن انسان بعنوان يك انسان تلقي شده داراي زندگي توام با خوشبختي گردد

يق كرده بود تا نداي كسب علم و عشق به كتاب و نسبت به انسانها او را به ستايش روشنگري و تشو
  .ادبيات را سر دهد
  ...        دوست بدار، دفتر  دوست بدار  قلم،دوست بدار كتاب

  آوازهاي عاشقانه سايات نوا
اين . آوازهاي عاشقانه در آثار سايات نوا جا و مكان ويژه اي به خود اختصاص داده است

او در آوازهاي خود، زن را با . لو از احساسات پاك هستندآوازها از نظر محتوا غني و متنوع بوده و مم
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براي سايات نوا، يار او گرانبهاترين چيز در دنياست . روح فولكلور مردمي متساوي الحقوق دانسته است
  .كه هيچ كس حتي شاه و مرگ نمي توانند او را از يارش جدا كنند

 سكوت معشوق را سروده حاصل از سايات نوا عشق پاك و نيكو، زيبايي و افسون عشق و رنج 
  .اينك شاعر در جستجوي زيباروي ايده آل خود است كه گويي دست نيافتني است. است

 مي يابد تالش مي كند به آن برسد، ولي موفق نمي شود و احساسات  آن رااما آنگاه كه
ه او را بي پاسخ گذاشته و بدون شاعر از يار زيبارويش گاليه مي كند ك. عاشقانه اش اشباع نمي شود

ي جواب سالمش را نيز نمي دهد و بر خالف عشق و آرزوي شديدش حتي مايل تدليل روي برتافته و ح
اين بخت با او يار نمي شود كه كسي را پيدا كند تا او را درك نموده و  .به سخن گفتن با او نيز نيست

  .بخت خود شكايت كرده زندگي اش را يك روياي پوچ مي شمارداو از . متقابال به او عشق بورزد
سايات نوا در آوازهايي كه مبين احساسات شخصي اوست تعميم هاي عميق اجتماعي مي 

او آرزو مي كند آنچه كه به نظر او ايده آل انسان و زندگي است را در تصوير يار خود ببيند، . گنجاند
 مطلب با واقعيات فئودالي در تضاد قرار داشت لذا يكي از موتيف هاي اساسي ولي از آنجا كه اين

د او با سرودن غم عشق در حقيقت غم آوازهاي او بصورت عشقي درك نشده و بي پاسخ مانده در مي آي
. غم و درد مردم همچون سايات نوا تمام و كمال و آكنده با شفق خورشيد است. مردم را سروده است

مي كشاند، بلكه به روح او تعالي و عزت مي دهد ن او نه تنها خواننده را با اشعارش به نا اميدي بدين دليل
  .و آن را بسمت كار فعاالنه و اميدوار رهنمون مي گردد

عشق . فلسفه عاشقانه او خوشبينانه است. ، سايات نوا در آوازهاي خود بدبين نيستو به حق 
چقدر زيباست كه در يكي از سرودها . قيت محسوب مي شودبراي او نيروي تحرك و سرچشمه خال

براي » جان«تا آنجاييكه كه معشوق از بكار بردن . »من دفتر مفرح تو هستم«: معشوق به شاعر مي گويد
  .  شاعر مضايقه ندارد، در جهان او هيچگونه غم و دردي مشاهده نمي توان كرد

  
ي در قدح زرين مي باشد كه به نوشنده جاودانگي مي بخشد،  شاعر، عشق به مشابه آبعمزبا 

آوازهاي . بدين جهت وي از يار زيباروي مي خواهد تا او را از آشاميدني حيات بخش محروم نسازد
مثبت  -ماهيت اجتماعي.  مرتبط هستند"عاشقانه سايات نوا با ايده هاي واال و نيكوي اومانيستي او ماهيتا

يط جامعه فئودالي در زمان نظام ظالمانه برده داري، تلقي زحمتكشان را بعنوان آن اين است كه در شرا
  . يك انسان و توجه به جنبه هاي انساني مسئله تاكيد مي شود

قفقاز است چه از نظر ماهيت  ردمانمسايات نوا، شاعر اومانيست ارمني، در عين حال شاعر 
 توجهي را بر شعراي سايات نوا تاثير شايان. آثار خود و چه از اين نظر كه بزبان هاي آنها نوشته است

  . و بودنداپيروان از هاي آواز خوان زيادي عاشق . بعدي ارمني، گرجي و آذربايجاني نهاده است
  فرهنگ ادبي آثار سايات نوا

 قيمعتسلط  ظرافت كامل هنر غنايي  بويژه بر و قفقاز ارمني و ردمانم فرهنگ  بهسايات نوا،
بسيار غني بوده و از  وضوح و بي آاليشي زبانشناسي او آثاري نوشته است كه از نظر تجسم . يافته است

من چون « مثال ست اسايات نوا از اشكال مختلف عروض اشعار غنايي استفاده كرده . برخوردار است
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سايات نوا توجه بسياري بر روي قافيه ها و هجاي كلمات و . كشيده امدر زندگيم آخ ن«، »بلبلي غريب
يك » دارمتا موقعي كه جان «آواز . نيز صحت و نظم اركان، فاصله ها و تاكيدها مبذول داشته است

ل محسوب مي نگ با محتوايش داشته و يك شاهكار تمام و كماهتدي همانمونه بارز مي باشد كه ريتم و
   . شود

و شيوايي را با او اصطالحات و عبارات فصيح . ساسات نوا اشعاري با گويش تفليس نوشته است
بع و سليقه خود انتخاب نموده كه اين مسئله زبان آثار او را پر مغز، نغز و انعطاف پذير و ط وظرافت 

  .تسكرده امستعد براي بيان انديشه ها و احساسات عميق 
سايات نوا استاد كالم است، تصاويري كه او بوجود مي آورد هميشه تحسين برانگيز، منحصر 

.  محتواي شعري را بيان كرده، مجذدوبيت شديدي را بالفاصله ايجاد مي كند هايبفرد بوده تمام ظرافت
 شاعر تجسم و زيبارويي كه توسط. بويژه آوازهاي عاشقانه او از نظر فصاحت، چشمگير مي باشند

تصوير مي گردد با رفتار و مجذوبيت و افسون عاشقانه خود در جهان بي همتاست و همنشين او هميشه 
بيننده بدن . سرمست مي شود، و او با هر چه تماس پيدا مي كند آنرا به نقش و زيور تبديل مي نمايد

يار زيباروي آنگاه كه .ي سوزددرخشان چون خورشيد او ، متحير گشته و با آتش جاوداني عاشقانه او م
همچون جيران كه از آتش و دريا «او . مي ماند» توسن« و وقتي كه مي ايستد به » وطيط «نشسته است 
» گل بنفشه  باز شده در نسيم خنك» «خورشيد بامدادان» «هالل ماه«است، رخش چون » بر مي خيزد

در اينحا . »ريحاني كه بر گرد گل سرخ پيچيده است«نش چون اگيسو» فنجان زرين«چشمانش چون 
ي برخوردارند يبايد توجه داشت كه صفات و تشبيهاتي كه شاعر بكار مي برد معموال از چنان ويژگي ها

  . ستنده نشانگر هم زيبايي معنوي و هم بدني  حالكه اكثر آنها در عين
، را »زبان شيرين با معرفت«ارزش كالم هنري سايات نوا همچون تمام شعراي بزرگ، قدرت و 

هيچكس نمي تواند كالم هنري شاعر واقعي را نابود سازد زيرا او . بنحو تحيرآوري درك كرده است
شاعر پرقريحه، جاودانگي آثار خود را بوضوح به نمايش مي  .پشتيبان حقيقت و خير خواه بشريت است

  .گذارد
او آتش و روح ابدي، موجودي با قلب رئوف و مهربان و . به حق كه سايات نوا جاوداني است

 هوانس توامانيان بسيار بجاست كه نه تنها ارمنيان بلكه هر خلق ديگري، بايد هگفت. پر از دوستي است
فتخار و مباهات خود شعرايي چون كوچاك ناهاپت، و سايات نوا را دوست داشته و آنها را مايع ا

  .گرداند
 بطور كلي تمام نويسندگان عالي دنيوي ارمني، در حكم ميراث گرانبهاي وآثار سايات نوا 

ادبيات ارمني سده هاي ميانه اهميت خاصي در پروسه ترقي ادبيات نوين داشته . ستارمني افرهنگي 
شده در جريان تاريخ بشري محسوب مي ادبيات ارمني سده هاي ميانه از ارزشهاي عالي هنري خلق . است
  .شود

  


