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  تاريخ ادبيات ارمني

  
  و تاليف اديك باغداساريان ترجمه 

  )گرمانيك.ا(
  

  . م4-9ادبيات ارمني در سده هاي 
  

از جمله . هزاران سال پيش اقوام بزرگ و كوچك بومي در فالت ارمنستان مي زيستند
  .دياد كررا مي توان ) آريمها(و آرمنها ) خالد(اهالي هاياسا ، بياينا 

ي هاياسا دست زدند  از ميالد به تشكيل اتحاديه قومپيشاهالي هاياسا حدود دو هزار سال 
 2هاياستان و 1هاينامهاي : كه در سنگ نوشته هاي هتي به عنوان پادشاهي از آن ياد شده است

  . استهاياسا  احتماال منشاء آنها فتنيز كه بعدها براي ساكنين و فالت ارمنستان تعميم يا
 رهايني يكي از مقتدرترين كشوع يهتها غرب هم مرز و همسايه حكومت سوي از هاياسا

  .داشت تماس اقتصادي و فرهنگي با آن - بود و از حيث سياسيباستاني
اما آنچه كه به اهالي بياينا مربوط مي شود چنانكه از تاريخ برمي آيد اين است كه آنها در 

 ميالد با اتحاد و اتفاق با اقوام ديگر و يا با اطاعت از آنهاتوانستند قلمرو نسبتا وسيع پيش ازسده نهم 
  ).تقريبا سراسر فالت ارمنستان( را ايجاد نمايند )سرزمين پادشاهي آراراتيان( در اورارتوو مقت

در اورارتو فرهنگ خود ويژه اي بوجود آمد كه از برخي جهات مترقي تر از فرهنگ 
). مثال در زمينه فلز كاري(كشورهاي پيشرفته قرون باستان و ازجمله فرهنگ آشور همسابه بود 

، آبراه صخره ها و بقاياي حيرت آور فرهنگ اورارتو از جمله دژهاي كنده شده در بسياري از آثار
روي تخته   وه بسيار بزرگ بودي كتيبه هاي متعدد ميخي كه در برخي موارد به اندازه هاها،
  . بجاي مانده است كنده شده اند،عگهاي مرتفنس

يج در اعماق فالت در دوران تضعيف و سقوط پادشاهي اورارتو، اهالي هاياسا بتدر
.  و ساير اقوام رابه اطاعت خود در آوردندييتورارمنستان رخنه نموده و بخشي از ساكنين اورا

زبان .  ارمني تشكيل شدقوم و بدين سان ندل كرديحمستاهالي هاياسا در طول زمان آنها را در خود

                                                           
  . م_.  هاي يعني ارمني- 1
  . م–.  هاياستان به معني ارمنستان- 2
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 يانو زبان عمومي ارامن زبان ساير اقوام چيره گشت  بر ارمنقومهاياسا در پروسه تشكيل اهالي 
  .گرديد

اورارتو و اقوام ديگر كه بتدريج از صحنه تاريخ محو شدند لغات و اسامي اماكن متعدد به 
 فرهنگ بدين سان تا اندازه اي مي توان منشاء و سر آغاز. زبان ارمني داده و آنرا غني تر نمودند

پر ارزشي براي مطالعه تاريخ كهن بشر كتبي ارمنستان را كتيبه هاي ميخي اورارتو دانست كه منابع 
  .درون مي بشماريت 

اين كه از چه هنگام به جاي كتيبه هاي ميخي در ارمنستان از ادبيات حروفي استفاده شده 
 كتبيه هاي ميخي تا سده ششم قدمتفقط مي دانيم كه .  نموداظهار نظر قطعياست، مشكل بتوان 

 بدون يانپنجم ميالدي يعني تا اختراع حروف ارمني، ارمنقبل از ميالد مي رسد و پس از آن تا سده 
شك داراي كتابت و ادبيات بوده اند، ليكن آثار و بقاياي آنها در طول زمان از بين رفته و به ما 

  .نرسيده اند
  

  ادبيات ارمني در دوران آنتيك و بت پرستي
  

موسس . ت جهان استاادب ارمني يكي از قديميترين و غني ترين ادبي
 در مورد پدر تاريخنگاري ارمن در سده پنجم ميالدي  (Movses Xorenatsi)ورناتسيخ

بنا به اطالعات خورناتسي .  پنجم اطالعات بسيار پرارزشي به ما مي دهدسده از  پيشادبيات ارمني
عدد معابد بت پرستي، كتابهاي حكايات، قباله هاي منعقده بين شاهزادگان مختلف و غيره تكتابهاي م

معلوم است كه حتي قبل ، در . رقي كرده بودتفولكلور مردمي نيز در آن دوران . د داشته اندوجو
 و تيگراناگرد در پايتخت هاي )سده نخست پيش از ميالد  (  پادشاه ارمنستان تيگران دومزمان

و  اين  ازبجزليكن .  نيز به زبان ارمني اجرا مي شديي غير از پيس هاي يوناني نمايش هاآرتاشاد
كم ء است كه با غناگراباري يعني ن پديده زبان ادبي قديمي ارمن بزرگتري ،چند گواهي ديگر

 و كتابهاي متعدد ديگر بطور كتاب مقدس پنجم سدهدر . يستت تر از زبان يوناني قديم نياهم
  .صحيح از يوناني به گرابار ترجمه شدند

  
  مسروپ ماشتوتس و اختراع حروف ارمني

  
در اين دوران . مناسبات فئودالي در ارمنستان شكل گرفته بود. م  3 -4 سده هايدر

در كشور گسترش و رواج ) در زمان پادشاه تيرداد سوم(مسيحيت عمدتا به همت استبداد فئودالي 
بدين نحو اهميت شايان . يافت، زيرا اين مذهب روابط و حكومت فئودالي را تحكيم مي بخشيد



                                                                                                                               )42(فصلنامه آپاگا 
 

3

براي توسعه . ران آنتيك داشت و براي اشرافيت مفيد بودتوجهي در مقايسه با بت پرستي دو
مسيحيت روحانيون اقدام به انهدام بدون مضايقه فرهنگ و ادبيات بت پرستي ارمني كردند كه 

   . ارتباط داشتنسبتا غني بود و عميقا با فولكلور مردمي
روف بدين سان پس از پذيرفتن مسيحيت، در ارمنستان در عين حال كتابت ارمني و ح

  .ارمني از جريان كاربردي خارج شده در طول زمان به باد فراموشي سپرده  شد
موقعيت سياسي و اجتماعي براي   پنجم چنانسده چهارم و اوايل سدهليكن در اواخر 

  . ارمني ضرورت قطعي يافت مليجامعه ارمني حكمفرما گرديد كه اختراع حروف و ايجاد ادبيات
عني  يدر  برابر حمالت تجاوزگرانه دو حكومت مقتدر زمانارمنستان كه مقاومت شديدي 

بيزانس و ايران از خود نشان مي داد، در اواخر سده چهارم تضعيف شده تماميت حكمومتي خود را 
  .از دست داد

 به دو قسمت تقسيم نموده  را بيزانس و ايران بواسطه عهدنامه اي ارمنستان387در سال 
 حكومت ارمني از بين ي بخش بيزانسي ارمنستان پس از چنددر. تحت سيطره خود در آوردند

در عين حال حكومت ارمني )  كه قسمت اعظم ارمنستان را تشكيل ميداد(رفت، اما در بخش ايراني  
 توسط پادشاهان 428زندگي داخلي كشور براي مدتي تا سال . امه داددبه حيات  نيمه مستقل خود ا

  .اشكاني ارمني اداره مي گرديد
 نمي توانستند تحمل كنند، را ارمنستان شرايط نيمه مستقل در بخش ايراني اهان پارسش

 هايآنها مي خواستند استقالل آنجا و نيروهاي نظامي ارمني را بكلي از بين برده  سپس زمينه 
آنها بدين منظور به تدابير گوناگوني دست زدند و از هر فرصتي .  از ميان بردارندرااستقالل سياسي 

ن زرتشت استفاده مي كردند لذا ييراي تضعيف و در عين حال نابود ساختن مسيحيت و برقراري آب
 اقتضا مي كرد كه مذهب مسيح هر چه بيشتر رواج يافته و منافع سياسي حكومتهاي فئودالي ارمني

في طر زيرا از  بدون شك هدف منافع طبقاتي فئودالهاي ديني و دنيوي نيز همين بود،.بداستحكام يا
 لغو حقوق و امتيازات موروثي فئودالي ارمني بكار مي بستند و از ايايرانيان فشارهاي شديدي بر

 براي  لذاطرفي هم در داخل كشور برخي نهضتهاي مذهبي بر عليه شان در شرف تكوين بود
  به و تبليغات كه تا آن موقعييحيت، ضرورت داشت تا ادبيات مذهبي، مراسم كليسايتقويت مس

همچنين يوناني كه ( و توده هاي مردم از آنها چيزي درك نمي كردند صورت مي گرفتي آشور
 ،  بزبان  از طرف مقامات ايراني ممنوع اعالم شده بود و)از اين هم چيزي استنباط نمي كردند

  .ارمني روان گردد
در مناسبات داخلي   مادري نقش بسيار بزرگي بايدملي وبطور كلي ايجاد علم و ادب 

 ادبيات بزبان نبدين سبب نيز بوجود آورد.  مي كرديام بخشيدن به نيروها بازكور و استحكش
ومتي بشمار مي رفت و از طرفداري مردم برخوردار بوده از ك پنجم كاري ح سدهارمني در اوايل
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ن عموميت ا تمايالت طبقاتي فئودالهاي ديني و دنيوي رها يافته و براي همگهگيرودار تنگ نظران
   .افتمي ي

اطالعات تاريخي كه به ما رسيده است نشان مي دهد كه در كار ايجاد حروف و ادبيات 
به گواهي يك صداي مورخين قديمي ارمني، وقتي . ارمني نخستين بار حكومت ارمني اقدام نمود

 به پادشاه  (Mesrop Mashtits)مسروپ ماشتوتس و (Sahak Partev) ساهاك پارتوكه 
شتن حروف و ادبيات ارمني مراجعه مي كنند و مي خواهند كه نظر او را نيز  براي داورامشابوه

 دانيل كه پيش اسقفي بنام  آگاهي يافته استجويا شوند، پادشاه به آنها پاسخ مي دهد كه خود
 را به نزد دانيل مي واهريجصله يكي از نزديكان درباريش بنام االفبحروف ارمني وجود دارند و 

. تصادفي نبود كه اين درباري واهريچ نام در اين كار دخيل بوده است. ا بياوردفرستند تا حروف ر
 ناميده ")يعني ايجاد و خلق حروف(آرزومند انجام چنين كاري "ناتسي اورا شخصي محترم و رخو

 كه از مدتها قبل پيدا شده  راواهريچ بنزد دانيل رفته و حروفي" :كرده استارائه را  يرزو شرح 
آنها خود با يادگيري و آموختن آنها به چند . ود آورده و به ساهاك و مسروپ كبير دادخ با ،بود 

بدين تربيت . "پسر بچه، متوجه شدند كه اين حروف براي بيان تمام هجاهاي ارمني كافي نبودند
مشخص مي شود كه حروفي كه از مدتها قبل پيدا شده و نزد دانيل بودند يعني حروفي كه احتماال 

 ناقص و غير قابل  قرار مي گرفتند، ديگر كهنه شده،ياننهاي بت پرستي مورد استفاده ارمندر زما
به " مي نويسد  (Ghazar Parbetsi)تسيغازار پاربدر آن زمان چنانكه . استفاده بودند

، اين ماموريت خطير يعني اختراع حروف ارمني را مسروپ "خواهش قلبي پادشاه ورامشاپوه
و تالش فراوان موفق به انجام اين امر گيرد و پس از زحمات طاقت فرسا س بعهده مي تماشتو

  .تاريخي مي گردد
 خانواده يك دهقان در تارون هاتسكاتس  روستاي در 361مسروپ ماشتوتس در سال 

 سپس با سمت منشي و مترجم وارد ديوان ن يوناني را از كودكي فرا گرفتهزبا. آزاد بدنيا آمد
. جا با نظام دنيوي و فنون نظامي آشنا مي شودنآاني ارمني شده و در  اشكخسرو سومدرباري 

در آن . سپس به طرف كتب مذهبي جلب شده دربار را رها نموده و به لباس روحاني درمي آيد
س تماشتو.  او در بين آنها محبوبيتي خاص داشتزيراسالها شاگرداني گرد ماشتوس جمع مي شوند 

شاگردانش را برداشته به قصد مطالعه كتب متعدد خطي كتابخانه مني، با اقدام به اختراع حروف ار
 ساموساد، آمد، يدسياها راهي شهرهاي برجسته و معروف آن زمان از حيث فرهنگ و علم يعني 

 مسروپ ماشتوتس پس از مطالعه عميق و طوالني علمي،حروف ارمني را اختراع و در . مي شود
را نيز با ) " امثال سليمان"(ايد و ترجمه بخشي از كتاب مقدس  ارمنستان مراجعت مي نمهب. م 406

پادشاه با . استقبال با شكوهي از مسروپ در واغارشاباد پايتخت بعمل مي آيد. خود مي آورد
عف به شهر بر مي گردند و تمام شدرباريان و مردم در خارج شهر از وي استقبال نموده و با شور و

  .شن مي گذرانندروز را با رقص و پايكوبي و ج
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فعاليت پرشورو . اختراع حروف ارمني روحيه جديدي به جامعه و متفكرين مي بخشد
 در مناطق گوناگون ارمنستان مدارس .شديدي در زمينه ابداع ادبي و ترجمه ها بعمل مي آيد

 استفاده از حروف جديد، زبان بامتعددي افتتاح مي شوند و شاگردان فراواني جمع مي شوند تا
  .ني و نيز زبانهاي ديگر را فرا گيرندارم

در فعاليت هاي شديدي كه در آموزش زبان و ادبيات ارمني انجام مي شوند بزرگترين 
فكرش : سي در مورد وي بحق گفته استتموسس خورنا. نقش را مسروپ ماشتوتس بازي نمود

گي ناپذير بود  اش بي ريا و در آموزش خست درخشان، فعاليت هايش پرطاقت، عشقشخالق، سخنان
مطابق اطالعات مورخين . و در اخالق وي نه تكبر و نه چاپلوسي هيچيك نتوانستند رخنه كنند

. ارمني، ماشتوتس همچنين در نواحي مرزي ارمنستان نيز به فعاليت هاي فرهنگي دست مي زند
سپرده  به خاك  اُشاگانروستاي دار فاني را وداع گفت و در .م440يه رمسروپ ماشتوتس در فو

  . شد
بوجود آمدن ادبيات ارمني در تاريخ ارمنيان داراي اهميت عظيم فرهنگي، سياسي و 

  . اجماعي گرديد
  

  شكل گيري ادبيات ارمني در سده پنجم
  

. در سده پنجم پس از اختراع حروف، ادبيات خود ويژه ارمني بوجود آمده و ترقي نمود
  .شوري ترجمه گرديددر عين حال كتب متعددي از زبانهاي يوناني و آ

، "كتاب مقدس"آثار ترجمه شده بطور عمده كتابهاي مذهبي بودند كه از حيث فن ترجمه 
،  يا زرين كالم  (Hovhan Voskeberan)هوهان وسكبران   ي "نطقها" و "تفسيرها"
از اولين مولفين ارمني كه در عين .  و غيره را مي توان ذكر نموداوسبيوس قيصري "وقايعنامه"

ل به ترجمه كتب نيز اشغال داشته مي توان مشهورترينشان يعني مسروپ ماشتوتس، يزنيك حا
 Hovsep)، هوسپ پاغناتسي(Koryun)،كوريون(Yeznic Koghbatsi) كوغباتسي

Paghnatsi)هوهان يگغياتسي ،(Hovhan Yekeghyatsi) و يكي از موثرترين 
ايد نام برد كه غازار پاربتسي در باره وي سازماندهندگان ادبيات ارمني يعني ساهاك پارتو را ب

او واقعا بر حروف صدا . با دانش كامل خود از بسياري از دانشمندان يونان برتر بود": نوشته است
  ."بويژه از فلسفه اطالع كامل داشت. دار و فن بيان و نطق تسلط داشت

يات از اين نظر براي اين ادب. ادبيات ترجمه اي ارمني پيوسته پس از سده پنجم ادامه يافت
تاريخ و فرهنگ اهميت داردكه چون متن هاي اصلي برخي از آثار ارزشمند يوناني كه گم شده و 
به دست ما نرسيده اند، دانشمندان فقط با استفاده از متنهاي ترجمه شده ارمني مي توانند بر كم و 

  .كيف آنها آگاهي يابند
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ه پنجم، بويژه  تاريخ نويسي ، نطق مذهبي و پس از بنيانگذاري ادبيات ملي ارمني در سد
از ناطقين و فالسفه اين دوران . ادبيات تذكره نويسي، اشعار كليسا، فلسفه و غيره ترقي نمود

 Davit) داويت آنهاغت  ."تكذيب فرقه ها"يا "ضد فرقه ها"يزنيك كوغباتسي با كتاب 

Anhaght) هوهان  ،  و ساير آثار"سطوتفسير سهويات ار" و "مرزهاي حكمت" با كتاب هاي
اين چهره ها از .  يش بايد نام برد"نطقها" را با (Hovhan Mandaguni) مانداگوني

تاريخي و -ليكن از حيث اهميت اجتماعي. تحصيكرده ترين شخصيت هاي عصر خود بودند
، پاوستوس (Koryun)، كوريون(Agatangeghos)، آگاتانگغوسارزشهاي علمي آثار خود

تسي ، غازار پارب(Yeghishe)، موسس خورناتسي، يغيشه(Pavstos Buzand)بيوزاند
(Ghazar Parbetsi) ترين    از عاليهستند تاريخنويس  حال كه در عينهستندو  مشهورتر

     .نمايندگان و چهره هاي ادبيات كهن ارمني بشمار مي روند
بدين . عصر باشدترقي ادبيات  نمي توانست مجزا از مبارزه طبقاتي آن جريان عادي 

يف ها و تمهاي دنيوي تترتيب معلوم مي شود روحانيت مسيحي كه مبين منافع فئودالها بود با مو
يات بسبكهاي اد. لف بود و رفتار بسيار منفي نسبت به فولكلور مردمي داشتاموجود در ادبيات مخ

 - محتواي مذهبياصيل هنري فقط بصورت اشعار مربوط به مراسم كليسا كتبا حفظ مي شد كه با 
فقط مورخين از اوضاع . بيانگر ارزشهاي عالي هنري باشند خود نمي توانستند جزم انديشانه

  . اجتماعي، روابط سياسي و فولكلور مردمي صحبت مي كنند
چگونه اثر كتبي كامل هنري و دنيوي به ما نرسيده است، ياين امر كه از سده پنجم ه

 مسائلي وجود داشت كه مانع از شكل  گيري ادبيات چناننشانگر اين مطلب است كه دوران شكل
  .گيري و پيشرفت ادبيات هنري و دنيوي بودند

چندي پس از اختراع حروف، ارمنستان وضعيت نيمه مستقل خود را از دست داده تحت 
سازد كه  يغيشه مورخ اين مطلب را روشن مي. يوغ دو حكومت مستبد بيزانس و ايران قرار گرفت

. ه بيگانه، غارت وحشتاور و استثمار فئودالي رنج مي بردندرتكش چگونه در شرايط سيطمردم زحم
 انواع مالياتها بر كوهها، ،ليكن چه كسي مي تواند توصيف نمايدكه چه باج و خراجهاي گزاف

تند كه در شأن يك حكومت فگر  نمينه از ملتوگآناين ها را آنها . دشتها و جنگلها وضع شده بود
 بر وقايع در مورد آگاه تاريخنگاران  يكي از.دندكر چپاول مي  چون غارتگران سر گردنههباشد بلك

 اگر استثمار و چپاولگري فئودالهاي مذهبي و :نوشته است نيگرفتن ماليات توسط ايرانيان چن
دنيوي را نيز كه در اثر سياست مالياتي ايران چند برابر شده بود بر آنها اضافه كنيم، واضح مي 

 كه در سده پنجم در ييالبته قيامها.  وخيم بودتا چه ميزان زحمتكشان  دهقانان ودد كه وضعيتگر
نشانگر ) كه داليل اقتصادي نيز داشتند( بوقوع پيوست  ساسانيان بر عليه سلطه481 و 451سالهاي 

  .آن نيست كه زحمتكشان در برابر استثمارگران داخلي مبارزه نمي كردند
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 در اني و مذهبي بعنوان تبلوري از مبارزه طبقاتي عليه فئوداليسم،برخي نهضت هاي دهق
حيث اجتماعي مقتدر    حكومت كليسا كه در آن زمان ازاز اين رو.داخل كشور بوقوع مي پيوست
- در دست داشت، از يك سو به پيشرفت و ترقي ادبيات مذهبيرا بوده و امور مدارس و ادبيات 

ر سو در قبال فولكلور مردمي و جنبه هاي دنيوي ادبيات روش  همت مي گماشت و از ديگييكليسا
مثال يكي از مولفين ديني سده پنجم يعني هوهان مانداگوني در مورد .  نمود ميخصمانه اي اتخاذ

همچنين . هنر عاشق ها و نمايش هاي تئاتري عاشق ها در نطق هاي خود با انزجار صحبت مي كند
 آنان مورد تعقيب و آزار ناآگاهانه قرار مي گرفتند زيرا ريخنگارتامي دانيم كه چگونه دانشمندان 

  .گاه انتقادي داشتندديد  حكامدر قبال
 "تاريخ" يعني آخرين فصل "سوگنامه"در اين مورد داليل و مدارك قاطعي بخصوص در 

. دوجود دارن) نامه اي كه به واهان ماميكنيان نوشته شده است (تسي پارب"هيفصح"خورناتسي و در 
 حيوان درنده گله هايشان را مي چون احمق و مالپرست 3يخورناتسي مي نويسد كه وارتاپت ها

 در برابر اينان ياد مي كند و چنين استنباط مي نمايد كه آباء كليسا با نفرت از تسيپارب. درند
ند آنها در قبال اثر و نوشته اي خوب چنان فكر مي كن. ند ستهپيشرفت و ترقي بدخواه و حسود 

د و در ننليكن آنها مي نشي": مورخ چنين نوشته است.  در برابر جسدي پوسيده قرار دارندييكه گو
 در يي گو، در پارچه پيچيده اند  ران خم كرده و صورتشانيي سرهايشان را به طرف پاي كهحال

رد مورخ همچنين در مو. "سكوت انتخاب مي كنندكنار جسدي پوسيده نشسته و مانند شيطاني الل 
ما اين بي احترامي ": وقايع تعقيب گروهي از افراد عالم و دانشمند صحبت كرده سپس مي افزايد

ها و تعقيب و آزارها را نه تنها در زمانهاي مختلف از افراد شنيده ايم بلكه خود نيز در زمان حاضر 
 تسيغازار پارپاز تاريخ چنين بر مي آيد كه خود موسس خورناتسي و . "ميشاهد بر تمام اينها هست

   . داشتند قرار انديش تنگ نظر و تاريك كشيشانتحت تعقيب و آزار شديد 
بدين ترتيب از همان آغاز دوران پيدايش ادبيات ارمني ما شاهد هستيم كه پيكارها و 
مبارزات نيروهاي زحمتكش بر عليه فئوداليسم و نيز مبارزه قشرهاي داخلي فئوداليسم چگونه 

 و  ادبي ترقي محافلبا سده هاي ميانه تماما در طول تاريخ ادبيات گذارده وانعكاس خود را در
  . آن وابسته بودندويژگي هاي

، ادبيات ارمني در سده هاي ميانه به همت  و آزارهاصرف نظر از تمام موانع و تعقيب ها
ي  در ادبيات جهاني دارا خود ارزشهاي ادبي و شناخت علميبه علت ارمنيمولفين و مورخين 

لفينشان از نمايندگان بارز و چهره هاي پيشرو ؤآثار تاريخي دنيوي كه م. گرديداعتبار و اهميت 
  .استعلوم در عصر خود بودند، بدست ما رسيده 

  

                                                           
  . م– روحاني درجه دار- 3
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  تاريخنويسي قديمي ارمني
  

اينها به . ن ارمني در سده هاي ميانه در زمره بهترين كتب قرار دارندان و مورخاآثار مؤلف
 جانشين بعضي از قطعه هاي ادبي و رمان ها مي زمان باستانهاي ادبي خود در لطف برخي ويژگي 

پر مورخين ارمني از لحاظ محتواي ايدئولوژيك آثارشان . شدند كه بصورت كتبي وجود نداشتند
 كه آنها به خواهش برخي شاهزادگان فئودال كتب تاريخ مي هم زمان با اينمعموال . آوازه شدند

ها بعنوان متفكرين پيشرو عصر خود و افرادي پر قريحه و پراستعداد بدان درجه نوشتند، بهترين آن
.  كشور بودندمركزيع حكومت فرسيده اند كه بيانگر فقط منافع حكومتي فئودالها و در نهايت منا

 حامي كه بسياري از ايشان تاريخ خود را به جاي اينكه بنام خانواده فئودالي  استيكي از داليل اين
  .  مي نگاشتند"يانخ ارمنيتار"ند آنها را تحت عنوان بنويس

ن برجسته ارمني در سده پنجم عبارتند از آگاتانگغوس، پاوستوس ان و مولفا مورخ
  .تسيبيوزاند، موسس خورناتسي، يغيشه و غازار پارب

  
   (Agatangeghos) آگاتانگغوس

ود ياد كرده است يكي  مورخ اواخر سده پنجم از دو تاريخنويس قبل از ختسيغازار پارب
، ديگران نيز از آگاتانگغوس بعنوان اولين تسي از پارببجز. و ديگري پاوستوس بوزاند آگاتانگغوس

 كه به آگاتانگغوس "تاريخ"ليكن بايد اين امر را مسجل دانست كه . تاريخنويس ياد كرده اند
    .منتسب است در سده پنجم نوشته شده است

هره چ فعاليت هاي تيرداد پادشاه و گريگور، گينگغوس از چگون آگاتا"يانتاريخ ارمن"در 
 اين كتاب از .ارمنستان مطالبي آورده شده است مذهبي آن دوران، براي رسميت يافتن مسيحيت در

 آگاتانگغوس جالب " ارمنيانخيتار"از لحاظ ادبي، بخش هاي اول و دوم . سه بخش تشكيل مي شود
 يك " مي باشند، ترجيحا كارخي بعنوان اساسي وقايع تارحل تشري در عين اينكه شام وتوجه هستند

اين .  حماسه دنيوي بشمار مي روند برخي مشخصاتافسانه مسيحي و تذكره هاي مقدسين آميخته با
  .مطلب به افسانه اهميت خاصي مي بخشد

 - آگاتانگغوس بويژه بخش اول آن داراي محتواي هنري ارمنيانبدين ترتيب تاريخ
 اين اثر آگاتنگغوس منبع با ارزشي براي مطالعه وقايع برخي دوره هاي حالبا اين .  استسرا داستان

در مورد روابط اجتماعي فئودالي ارزشمندي اطالعات بسيار .  بشمارمي رودتاريخ ملت ارمني
  . آن زمان در اين كتاب وجود داردروش زندگاني درقديمي ارمني، بت پرستي و 
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   (Pavstos Buzand) پاوستوس بوزاند
 باعث پاوستوس بوزاند يكي از تاريخ نويسان برجسته ارمني است كه پس از آگاتانگغوس

 پاوستوس در عين حال داراي جنبه هاي "ارمنيان تاريخ". نگاري ارمني گرديد تاريخپيشرفت علم
حي  با آگاتانگغوس آنقدر از افسانه هاي مسييسه پاوستوس در مقااست بويژه آنكههنري نيز 

 پاوستوس تاثير گذارده حماسه هاي مردمي نيز بر شيوه نگارش. استفاده نكرده است تا از حماسه ها
  .اند

طبق نظر .  اطالعي به ما نرسيده استدر مورد زندگي و شخصيت پاوستوس بوزاند تقريباً
 4اند بيوز بوزاند يا، پاوستوس بدليل اينكه تحصيالتش را در بيزانس كسب كرده بود بهتسيپارب

  . اشتهار يافته است
تاريخ پاوستوس از آنجا شروع مي شود كه آگاتانگغوس بپايان برده است يعني از تاريخ 

پاوستوس وقايع را تا تقسيم ارمنستان ميان ايران و . مرگ تيرداد و پادشاهي پسرش خسرو كوتاك
  .ادامه مي دهد) 387(بيزانس

 از است واوي وقايع تاريخي بسيار مهم دوراني كه تاريخ پاوستوس بدان اختصاص دارد ح
 و بيزانس كه سعي در ساسانيان مبارزات دفاعي خود را در برابران دوراني است كه ارمنيسويي

 نظام حكامت ديگر مبارزه براي اسسويتصاحب ارمنستان داشتند به حيطه عمل در مي آورد و از 
 كه در جهان بيني او يير از تضادهابوزاند، صرف نظ. فئودالي در داخل كشور بوقوع مي پيوندد

وجود دارد، بصورت بيانگر نظريات سياسي آن اقشار اشرافي دوران خود درآمده بود كه 
   .طرفداران استقالل و تمركز قدرت حكومتي ارمنستان بودند

 از پادشاهان اشكاني ارمنستان و ناخارارهاي ماميكنيان كه نقش چنان كه پيداست، برخي
مبارزه بر عليه دشمنان داخلي و خارجي ارمنستان در سده چهارم ايفا نمودند برجسته اي در 

پاوستوس، با توصيف شخصيت هاي تاريخي، . بصورت قهرمانان آثار حماسي شفاهي در آمده اند
بسياري آز آنها كه مؤلف . در بسياري از موارد آنها را بعنوان نويسندگان هنري تشريخ كرده است

حكايات شفاهي نير استفاده كرده است، در عين حال از برخي نظرها شخصيت براي توصيفشان از 
  . هاي داستاني هستند

شاپور پادشاه ايران با نيرنگ و حيله آرشاك . بدين سان مثال مورد زير قابل ذكر است
وقتي كه آرشاك به تيسفون . پادشاه ارمنستان را به بهانه عقد قرار داد پيش خود دعوت مي كند

ن خود، اان صداقت وي بنا به توصيه رماالن و منجمحير براي امتخپور مي رود، شخص انزد شا
دستور مي دهد مقداري خاك و آب از ارمنستان آورده شود و امر مي كند تا نيمي از كف 

 به رفت كشاسپس وي دست در دست آر. دنند و رويش را آب بريزن را با آن خاك بپوشاشمحراب

                                                           
  . م- به معني بيزانسي- 5
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وقتي كه آنها روي خاك ايران مي . ه در مورد روابطشان بحث مي كندو آمد در محراب پرداخت
ايستند، آرشاك غمگين مي گردد و از مبارزه اي كه بر عليه شاپور كرده بود اظهار ندامت مي كند 
اما وقتي كه به آن بخش از محراب مي رسد كه خاك وطنش پاشيد شده بود، آرشاك بخود مي 

 ييگو. ي كند كه به محض برگشت به ارمنستان شاپور را نتبيه كند نيرو مي گيرد و تهديد م،آيد 
پس از اين آزمايش شاپور معتقد مي شود كه آرشاك مطيع رأيش نخواهد بود، لذا دستور مي دهد 

  . زنداني كنندآنهوشاو را در قلعه 
اين واقعه منتسب به آرشاك كه افسانه يوناني مربوط به آنته را بياد انسان مي آورد، 

   .اوستوس از آثار شفاهي حماسي اقتباس كرده استپ
شاك در قلعه رشاپور با عدول رياكارانه از قسمي كه خورده بود و پس از زنداني كردن آ

 مزاحم تو بودي كه باعث ،روباهاي ":  به واساك كه بدني كوچك داشت  مي گويدخطابآنهوش 
نه مي ون را به كشتن دادي حال چگيرادلتو بودي كه اينهمه سال . ديشاين همه زحمت برايم 

 اكنون :اما واساك جواب مي دهد.  مي كشمهتو را مثل روبا. ان سالم بدر بريجتواني از دست من 
تو از بزرگي . نيز به همراه ندارمرا  شمشيرم در حاليكهاري گتو مرا از لحاظ بدني كوچك مي ان

ليكن تا موقعي كه من . و اكنون روباهمن براي تو اصالن بودم من اطالعي نداري زيرا تا بحال 
وقتي به پاي . يك پايم بر قله يك كوه و پاي ديگر بر كوهي ديگر بود. واساك بودم، بزرگ بودم

راستم اتكا مي كردم كوه سمت راست را با زمين برابر مي كردم و وقتي كه به پاي چپم اتكا مي 
  ."كردم كوه چپ را مثل زمين هموار مي نمودم

ين كوه ها احال يكبار نشان بده ببينم كه " :ر پادشاه ايران سؤال مي كندسپس شاپو
يكي از اين كوهها تو و ديگري ": واساك پاسخ مي دهد. "كردي كدامند، كه تو آنها را هموار مي

ح مبين  قدرت مقاوت خلق ينحو صحباين پاسخ كنايه وار و اغراق آميز واساك . "پادشاه يونان بود
دنش جدا باز اين مباحثه، شاپور مستبد دستور مي دهد تا پوست واساك را از پس . ارمني است

  .كنند
 ز نمونه هاي درخشان بذله گو ها در باره صفحاتي وجود دارد كه اارمنيان در تاريخ

اينها و نيز بسياري از يادداشت هاي ديگر سندهاي مهم تاريخي هستند كه ماهيت . هستندروحانيت 
. ندده مي نشانا از همان آغاز رخنه و نفوذ آن و ماهيت استثماري فئوداليته را كليسا و كليساگري ر

در آخر كتابش از سه واقعه زندگي و تذكره شخصي بنام اسقف هونان بحث به ميان مي آيد كه 
  .بدون شك از داستان هاي شفاهي هجو آميز اقتباس شده اند

و فصيح ان او  شيوا زب.  مطالعه مي شود پاوستوس با اشتياق كامل خوانده و"ارمنيان خيتار"
ل لمس باو مانند داستان نويسان قادر مي گردد تمام وقايع را براي خواننده بطور زنده و قا. است
  .نمايد

  . به روسي و زبانهاي ديگر ترجمه شده است"تاريخ پاوستوس"
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 (Yeghishe) يغيشه
 را كه "تاريخ وارتان"  اثر او .يغيشه از درخشنده ترين چهره هاي تاريخنويسي ارمني است

 نوشته موسس "ارمنيان تاريخ" در مورد ارتباط وقايع است مي توان با يت آميز موفقيحاوي استدالل
 خط مشي مثبت اثر يغيشه رابايد اين دانست كه مولف نسبت از نظر علمي،. خورناتسي مقايسه نمود

از جناح حق، سعي در توصيف و ستايش ع بي تفاوت نداشته و باطرفداري ضخي مويبه وقايع تار
 يغيشه از نظر هنري كمتر از هيچيك از آثار "تاريخ"توام با ارزش هاي علمي، . حوادث دارد

  . مولفين ما نبوده و بلكه از تمام آنها باالتر است
يغيشه خود را شاهد و شركت . در مورد زندگي يغيشه اطالعات كمي به ما رسيده است

بوقوع   ساسانييامي ميداند كه به رهبري وارتان ماميكنيان بر عليه سلطه حكومتكننده در وقايع وق
  .پيوست

 ميالدي بر 451 يغيشه شامل حوادث مربوط به قيام عمومي سال "تاريخ وارتان"محتواي 
تاريخ يغيشه آكنده با خطوط حماسي است اين كتاب از ابتدا تا انتها با . عليه سلطه ايرانيان است

  .  و زباني درخشان و فصيح نوشته شده استاو شيوروحي قوي 
ات يي را با تمام جز شاهان ساساني را بر عليه استبداد حكومتارمنيان يغيشه مبارزه قهرمانانه
او با احساسات شايان توجه، قهرمانان اين مبارزات را مورد ستايش . حماسي اش توصيف مي كند

  . تنفر و انزجار شديد ياد مي كندقرار داده و از خائنين و حاكمان مستبد با 
اش با صحبت در مورد مرگ واساك سيوني خائن كتابش را با "تاريخ" هفتم بخشدر 

اين يادداشتها براي سرزنش و مذمت تقصيرهاي او نوشته شد تا افرادي ": سخنان زير بپايان مي برد
بدين .  او دنباله روي نكندت كنند و كسي ازلعن آگاه مي شود بر او و كارهايش تكه از اين جريانا

ان بعنوان افرادي گل مي كند و آن تربيت خوانندااش يك هدف را دنب"خيتار"ترتيب يغيشه در 
او از افرادي كه براي هدفي مقدس در جبهه جنگ كشته . استن ان و مستبداآزاده و منتفر از خائن

لوب خوانندگان جاوداني ن را در قشوند ستايش و تمجيد بعمل آورده و سعي مي كند يادشاي م
  .سازد

 پر معناي او جذابيت خاصي به روش نگارش سخنان حكيمانهتوام با مقايسه زيباي ادبي، 
 چشم انسان بهتر است"مثال .  گفته استسخن حكيمانهاو در هر موقعيت مناسب يك  .يغيشه مي دهد

  ."نگي استمرگ ناآگاهانه مرگ است ليكن مرگ آگاهانه جاودا" ،"كور باشد تا فكرش
 هميشه يكي از الهام دهندگان بزرگ براي نويسندگا ما بوده  ، اثر يغيشه"تاريخ وارتان"

 چوني يبا تمهاي آن بويژه به منظور توصيف شخصيت قهرماني وارتان ماميكنيان منظومه ها. است
يان و  نوشته راپائل پادكان"مرگ وارتان ماميكنيان شجاع" غوند آليشان نوشته "بلبل آواراير"

 يغيشه مهمترين منبع و اساس رمان "تاريخ". غيره، اشعار و نمايشنامه هاي متعددي نوشته شده اند
  .  محسوب مي شوديانچدرنيك دمير اثر "تانانكوار"عالي ادبيات ارمني شوروي يعني 
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 و ساير زبانها ترجمه يي ايتاليا، فرانسه،انگليسي، اثر يغيشه به روسي "تاريخ وارتان"
   .ه استگرديد

  
 Ghazar Parpetsi) ( پتسيغازار پار

 440- 443حدود سالهاي .  استپتسيآخرين تاريخنويس ارمني در سده پنجم، غازار پار
آشوشا  را به همراه واهان ماميكنيان در خانواده ييتحصيالت ابتدا.  متولد شدپاربي روستاياو در

فت و پس از مراجعت چند سالي را  سپس براي ادامه تحصيل به يونان ر گرجي فرا گرفتهبدخش
غازار را به سمت  ،گرديدوقتي كه واهان ماميكنيان مرزبان ارمنستان . در سيونيك گذراند

 برضد او بسيج شده  زمانپس از چندي روحانيت تاريك انديش. سركشيش وانك واغارشاباد گمارد
د دا مقصر جلوه )يساي ارمنيرهبر كل(جاثليق وي را در پيش مرزبان ووتهمت ناسزا به او نسبت داد

 از ارمنستان مي گردد و از هجران غازار تيره مي شود، لذا او مجبور به  باروابط افراد اخير. 
واهان قانع شده از . پناهگاهش نامه اي به مرزبان واهان مي نويسد و بي گناهيش را بثبوت مي رساند

  .غازار براي نوشتن تاريخ به ارمنستان دعوت مي كند
      ."اتهام كشيشان دروغگو" و دفتر "ارمنيان تاريخ"عنوان اثر از پارب به ما رسيده است، دو 

  تا دومين قيامه خود را از دوران اختراع حروف شروع نمود"ارمنيان تاريخ" پتسيغازار پار
 بپايان مي رسد، ارمنيان كه با پيروزي) 481-484 (ساساني در برابر سلطه حكومت ارمنيانعمومي 

بعنوان مرزبان   تاريخش را با واقعه انتصاب وارتان ماميكنيان رهبر قيامپارپتسي. دامه مي دهدا
  .ارمنستان و جشنهاي باشكوهي كه بدين خاطر برپا شده بود بپايان مي برد

 مجموعه كامل مدارك بحساب "اتهام كشيشان دروغگو" تحت عنوان پارپتسيدفتر غازار 
 روحانيت ارمني دوم آنكه ماهيت  است و پارپتسيمل زندگي نامه  براي اينكه شا، نخستمي آيد

او در نامه اي كه براي مرزبان واهان نوشته بود تمام سخنان و اتهامات . آن عصر را افشاء مي كند
دروغ را صريحا رد كرده آنها را به روحانيون منتسب مي كند و با مدارك و ادله متعدد مالپرستي، 

او چند مدرك تكان دهنده ارائه مي . اريك انديشي آنان را بثبوت مي رساندرياكاري، ناداني و ت
و اذيت قرار گرفته ايذا  مورد  تا سر حد مرگدهد كه چگونه دانشمندان متعددي بدست روحانيون

  ).با اروپاي قرون وسطي مقايسه شود ( ندبود
 در البانديانميكائل نانقالبي بزرگ ارمني يعني -بدون شك تصادفي نيست كه دمكرات

 قرن نوزدهم اين كتاب را به آشخارابار ترجمه نمود و با حواشي كامل آنرا براي چاپ 60دهه 
  .آماده نمود
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  6-9ادبيات ارمني در سده هاي 
 سورن پارسيمرزبان . اوضاع ارمنستان در سده ششم بتدريج رو به وخامت مي رود

مرزبان .  قيامي بر عليه او بوقوع مي پيوندد571مالياتها را بي اندازه افزايش مي دهد، در سال 
 ارسالي از ايران مي ناي چند سالي را با مبارزه و مقاومت بر عليه سپاهارمنيانسورن كشته مي شود و

اوضاع در . گذرانند ولي بواسطه سياست رياكارانه بيزانس نمي توانند به نتايج قطعي نايل گردند
 قيصر بيزانس به منظور ضربه زدن به روح )موريق( موريك. اواخر قرن وخيم تر مي گردد

 ومي ارمني مي نمايد زمقاومت و تمايالت استقالل طلبانه پيگيرانه سعي در نابودي نيروهاي ر
 نظر سبئوس هبنا ب.  مطيع ايراني اش نيز در اين سياست با او مشاركت مي كند همتايخسرو دوم

  :نين بيان داشته استچ و شاهزادگان ارمني منياناروي در نامه اي كه خسرو نوشته است در مورد
 خودم را در  اتباعمن. ملتي زيرك و نافرمانند، در ميان ما بوده و جو را متشنج مي كنند"

زيرا اگر هالك شوند دشمنان .  بده تا به شرق ببرندور خود را دستاتباع كنم و تو  ميتراكيا جمع
زيرا گر آنها در كشور خودشان باشند . ته مي شوندما ميميرند و اگر كشته شوند دشمنان ما كش

  ."براي ما آسايشي باقي نخواهد ماند
 متعاقب آن نيروهاي رزمنده ارمني يا در واين سياست بطور سيستماتيك اجرا مي شد 

 اين بازي كثيف را ارمنيان البته. سواحل دانوب از بين مي رفت و يا در بيابانهاي خشك آسياي ميانه
ي كردند و اغلب هم سعي در توقف آن توسط نيروي رزمي نمودند قيصرهاي خوب درك م

بيزانس حتي در مسايل ديني نيز به زور متوسل مي شدند و سعي مي كردند از لحاظ ديني ازمنيان 
  .را مطيع خود سازند

 تازيسپاهيان .  شدآغاز  تازيان كه لشكركشيبسر مي برداسي يارمنستان در چنين اوضاع س
 دوينطق جنوبي ارمنستان شده ا وارد من) بين النهرين(سوي ميانرودان  از .   م640  سالدر

در اين گيرودار .  را متصرف ميگردند و با ويران و چپاول نمودن آن عقب نشيني مي كنندپايتخت
را در يك اوضاع   با سياست ماهرانه خود ارمنستان سردار دلير ارمنيتئودوروس رشتونيبود كه 

 منعقد مي سازد و سپاه بيزانس را از تازيان قرار دادي با 652 رشتوني در . قرار دادنسبتا خوب
 سرانجام. ارمنستان را تصرف مي كندتازيانليكن پس از چندي لشكر . كشور بيرون مي راند

  .در مي آيد انيتاز  قرن هفتم تماما تحت اشتغال90ارمنستان در دهه 
ائما لشكركشي هاي غارتگرانه خود را ادامه مي در طول سده هاي هشتم و نهم دتازيان 

 در دوران سلطه آنان. دهند ولي با مقاومت مسلحانه مردم روبرو شده ضربات سهمگيني مي بينند
 را تشريح ييرنجها  تاريخنويس تمامغوند. خود، ظالمانه ترين سياست مالياتي را اجرا مي كردند

توده هاي مردم را به انحاء مختلف ". د مي ديدند بخوتازيمي كند كه زحمتكشان از مالياتچيان 
براي گرفتن ماليات برخي از مردم را با شالق برخي را با دستگاه . تحت ايذا و اذيت قرار مي دادند

هاي شكنجه و چوبه دار شكنجه مي دادند و بعضي ديگر را بطور برهنه در زمستانهاي سرد به داخل 
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 را نيز مي گماشتند تا ايشان را شكنجه دهند و بدين ترتيب چنان درياچه ها مي انداختند و نگهباناني
   . "رنج و دردها بر افراد وارد مي شد كه توصيف آن براي ما مقدور نيست
ن مجبور به پرداخت انواع يياتوام بامالياتهاي كسب شده توسط اشغالگران خارجي، روستا

اين . د يمبارزه طبقاتي شديد تر مي گرد. ودندباجها و مالياتها به فئودالهاي ديني و دنيوي ارمني ب
.  يافت (Pavlikian)پاوليكيان انعكاس خود را در اوايل سده هشتم در نهضت مذهبي شرايط

 هشتم وسعت و گسترش بسيار سده هفتم آغاز شده و در دهه هاي اول  سدهاين جنبش از اواسط
 مغلوب  سرانجام ليكنرويارويي كردندد در چند منطقه ارمنستان با دشمنان طبقاتي خو. يافته بود

 نيز عمل شانبه آنها كمك مي كنند زيرا جنبش پاوليكيان بر عليه سلطه خودتازيان  نيز. نددمي ش
  .پاوليكيان زمينداري فئودالي را رد مي كردند. مي كرد

از طرفي بخاطر فشارهاي . ن سده ششم به ما نرسيده استاهيچ اثري از نوشته هاي مورخ
مذهبي امپراطوري بيزانس، و از طرف ديگر بواسطه مبارزه طبقاتي زحمتكشان بر عليه - ديني

جنبش مذهبي طرفدار آن، در اين دوران ادبيات اسكوالستيك ديني فئوداليسم و ضرورت مبارزه با 
  .ترقي نمود

 ها جاثليق، تسييوادغموسس ي اسقف سيونيك،   پتروساز چهره هاي ادبيات ديني بايد
،  حكيم ايماستاسرهوهان، يتسهوهان مايراوان شاعر، ورتانس، كوميتاس و آبراهام

 نيز بايد ترقي مي ييدر اين دوران طبعا شعر كليسا.  و ديگران را نام بردتسياستپانوس سيون
اسكوالستيك بدين معني نيست كه تفكرات دنيوي هيچ انعكاسي - البته ارجحيت ادبيات ديني.نمود

در سده هفتم دوره اي بوجود آمد كه دوره ترقي هنرها، علوم و .ددر ادبيات پيدا نكردن
به نظر مورخين معماري، در اين . استاز اين حيث معماري سده هفتم قابل ذكر . تاريخنويسي بود

 معبد زوارتنوتس خلق يي چونخود رسيده شاهكارهاقرن معماري قديمي ارمني به عاليترين حد 
 و (Talish) ، تاليش(Talin)، تالين(Mren) يد از معابد مرنبه غير از زوارتنوس، با. نمود
 بعنوان يادگارهاي معروف ذكر نمود كه همه اينها در معماري از شهرت شايان (Aruch)آروچ

  . توجهي برخوردارند
 سرشناس ترينآنچه كه مخصوصا به زوارتنوتس مربوط مي شود اين است كه يكي از 

 زوارتنوتس شاهاكار معماري يكليسا" : تورامانيان نوشته است.دانشمندان معماري ارمني يعني ت
چنان عظمت ....  هفتم است و تمام حكاكي هاي آن با كمال استادي كار شده استسدهارمني در 

معماري و چنان مهارت هنري وجود دارد كه نمونه كميابي در معماري جهاني و تاج نبوغ ابداعي 
اي زوارتنوتس نشان مي دهد كه موتيوهاي دنيوي تا حدودي كنده كاري ه. "ارمني بشمار مي آيد

ن شده ييتمام بنا با يك كمربند شامل حكاكي هاي انگور و انارگونه تز. در معماري رخنه كرده بود
 كه روي سرستونهاي اصلي ساخته شده اند كنده كاري هاي مربوط به يي روي قوس ها.است

  .، ديده مي شودساير ابزار در دست دارنداشكال افراد دنيوي كه چكش، بيل، كلنگ و 
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اين عالئم عشق و توجه نسبت به جهان عيني نه تنها در معماري سده هفتم بلكه در ساير 
ي دليل واضحي از اتسظهور دانشمندي چون آنانيا شيراك. زمينه هاي فرهنگي نيز ديده مي شود
ثار گوناگون خود كه تقريبا به ي با آاتسشيراك. است سدهپيشرفت و ترقي برجسته علوم در اين 

 جغرافيا، رياضيات، نجوم، گاهشماري و تاريخ،(همه رشته هاي علوم آن زمان مربوط مي شوند 
در سده هاي . مي تواند برجسته ترين بيانگر نيازهاي اجتماعي سده هفتم محسوب گردد) غيره

بسيار جالب توجه است كه ، ميانه، كه تمام پديده هاي طبيعي نتيجه اراده الهي بشمار مي رفت
گاهي مستقيما و گاهي نيز بطور غير ) "هيئت و تقويم"(ي مثال در كتاب هيئت خود اتسشيراك

مثال با صحبت در مورد اين مسئله كه آيا ماه خود داراي . مستقيم با اين طرز فكر مخالفت مي كند
 اظهار كليساف با ديدگاه ي صريحا نقطه نظري مخالاتسنور است و يا از خورشيد مي گيرد، شيراك

 كليسا گفتند كه ماه خودش داراي نور است و آنرا از خورشيد نمي  اهلبعضي ها از": مي دارد
    . " مي گويند اين نور از خورشيد است كهولي من به فالسفه معتددي اعتقاد دارم... گيرد

 Movses) اتسيكادوان موسس كاغ، (Sebeos) سبئوسن جديد مانند اظهور مورخ

Kaghangatvatsi)  هوهان ماميكنيان و (Hovhan Mamikonian)  در سده هفتم 
آثار سبئوس از نظر تشريح صحيح برخي پديده .  است  آن عصرمعلول زندگي سياسي و اجتماعي

 براي تشريح وقايع افسانه اي مربوط يي در تاريخ او تقريبا جابودهتاريخي قابل توجه -هاي سياسي
  .جود نداردقدسين مذهبي و به

 در باره قتل" از او منظومه و   مي زيست شاعر در سده هفتم(Davtak) داوتاك
 به ما رسيده كه يكي از نمونه هاي قديمي ادبيات دنيوي و هنري "رياكارانه شاهزاده جوانشير آلبانيا

 انجام با صحبت در مورد جنبه هاي دنيوي ادبيات در سده هفتم نمي توان از ترجمه هاي.استارمني 
، آثار مشهور  باستاندر زمره ترجمه ها بجز برخي آثار فالسفه يونان. شده در اين دوره ياد نكرد

 اثر مولف اديب و كتابي تحت عنوان امثال يزوپوسادبيات هنري بچشم مي خورند من جمله 
  . است كه مجموعه اي از مطالب امثال گونه سناشنا

يات و فرهنگ نوخاسته ارمني در سده هفتم و  مانعي در پيشرفت ادبتازيانلشكر كشي 
  . گرديدارمنيان باعث اختالل در ترقي زندگي اجماعي

يط جنگ و جدالهاي ممتد، فرهنگ نمي توانست سير طبيعي ادر سده هشتم، در شر
 اسم 50ز ايريم كه برطبق داده هاي موجود، بيش  گر نظرد  كافي است. پيشرفت خودرا طي كند

 نفر از 4 هشتم فقط اسامي سده كه از ي در حالت هفتم به مارسيده اسسدهن ان و مولفااز مورخ
 تن است ولي اين تعداد 4درست است كه غوند مورخ مشهور جزو اين . مولفين بر ما روشن است

اين اوضاع كه از قرن هشتم آغاز . سده استر اين د پيشرفت فرهنگ افولقليل نشانگر بازري از 
  . فتنهم ادامه يا سدهشده بود تا اواخر

  


