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  تاريخ ادبيات ارمني

  بخش دوم
  ترجمه و تاليف اديك باغداساريان 

  )گرمانيك.ا(
  فولكلور قديمي ارمني

  
  افسانه و حماسه

از تمام نشانه . ادبيات شفاهي برخوردار بودندهنر از  از دوران نخستين حيات خود انارمني
 غني و فرهنگي ييمحتوا داراي  ادبيات، چنين بر مي آيد كه اينستها و آثاري كه به مارسيده ا

  .عالي بود
 هنري فقط قستمهاي بسيار كمي به ما ادبيات فولكلور قديمي مردمي ارمني و آثاراز 

  اسناد و شواهدي وجود دار كه توسط آنها ابراز عقيده در مورد تاريخنگاراندر آثار . سترسيده ا
 با نگاشتن گاران تاريخنان ومولفي. مردمي ارمني آسان مي گرددماهيت و محتواي فولكلور قديمي 

 از ادبيات شفاهي استفاده بناچارتاريخ قديمي ارمني در اغلب موارد با كمبود منبع مواجه گرديده 
و گاهي ) آگاتانگغوس، پاوستوس بيوزاند(نموده اند و گاهي آنها را بدون توضيح نقل قول نموده 

بدين ترتيب، . تحرير در آورده اندبه رشته ) موسي خورناتسي(هم همراه با توضيحات و حواشي 
 تاريخ"براي آگاهي دقيق از ماهيت اصلي نمونه هاي فولكلور قديمي مردمي ارمني بايد ترجيحا به 

خود موسس خورناتسي در بسياري جاها اشاره مي كند كه .  تاليف خورناتسي رجوع نمود"ارمنيان
  . او بوده است تاريخفولكلور قديمي مردمي منبعي براي

 به ارمنستان صحبت مي كند اضافه مي كند هايكين سان، مثال آنگاه كه او از مهاجرت بد
وقتي كه او از كشته شدن شاميرام ملكه . "اين امر حكايات قديمي شفاهي را محق مي سازد": كه

 ، آينه اي براي داستانفسانه هاي كشورمانا ": آشور در ارمنستان صحبت مي نمايد مي نويسد
وقتي كه جنگ تيگران و . "...بيان مي كنند در ارمنستان  رارگ شاميرامم  است وآشوريان نيز

اين را آوازهاي مردمي بطور صحيح بيان مي كنند، ": آژداهاك را شرح مي دهد عالوه مي نمايد كه
 . "... آنها را با ميل و رغبت نگاهداري كردندگوغتن چنانكه من شنيده ام ساكنين شجاع قريه و

:  را مي نويسد، بالفاصله اظهار مي داردهاگناواو در تاريخ خود آواز مشهور مربوط به  كه آنگاه
  . مي خواندندباندورما با گوشهايمان شنيديم كه چگونه چند نفر اين آواز را با "
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ساهاك خورناتسي با صحبت در مورد زندگي و كارهاي پادشاه آرتاشس با مراجعه به 
  تعريف مي شوندگوغتنكه در  لب كارهاي آخرين آرتاشس اغ".، چنين مي گويدباگراتوني

   ."...توسط داستانها بر تو روشن هستند
 خورناتسي ذكر شد از اين نظر نيز پر ارزش اند كه در "ارمنيان تارخي"نقل قولها كه از 

 مردمي ذكر مي شوند مثال ويژگيهاي فرهنگآنها اسامي متعددي مربوط به انواع گوناگون 
 به انواع مختلف سبك نام هااين .  و غيره"آواز هاي سرايندگان"،"آواز مردمي"، "افسانه "،"حكايت"

اين انواع گوناگون كه خورناتسي در مورد محتواي آنها نيز توضيح مي . حماسي مربوط مي شوند
  . ها و آوازهاي حماسي نيستندييدهد، چيزي جز افسانه هاي اساطيري مردمي و افسانه سرا

لكلور قديمي مردمي ارمني، از نظر ابداعيات و آثار گوناگون سبك بدون شك، فو
ع جنازه، نمايشهاي ييآوازهاي عروسي، رقص و تش( و دراماتيك نيز غني بوده است ييغزلسرا

، ولي ) در مورد وجود اينها مطالبي نوشته اندي ارمني قديمنويسندگانتئاتري عاشق ها و  غيره كه 
 .ا نرسيده استهيچ نمونه اي از آنها به م

 و مسائل اساطيري، بطور كلي مردمابداعيات شفاهي ": ماكسيم گورگي نوشته است
انعكاس مبارزه بر عليه پديده ها و طبيعت و بازتاب زندگي اجتماعي، با گسترش و عموميت وسيع 

  . " استهنري
عت قهار  زحمتكش ارمني در آثار و ابداعيات تحسين برانگيز خود مبارزه بر عليه طبيمردم

جنگها را سوژه  . ند منعكس ساخته ا اندو نيز مبارزه اي را كه بر ضد هر گونه استثمارگر انجام داده
 مي  انجام قرار داده است كه بر عليه حكومتهاي جبار و براي حفظ آزادي، استقالل خوديحامد
با اين . ژرف استت  مردمي ارمني مملو از ايده هاي واالي ميهن دوستانه و احساساآثار هنري. داد

 اجتماعي مردم از دنيا و حيات انسان انعكاس خود درموجود زندگي و نحوه معيشتي و تصورات و 
 ارزش بزرگ هنري فولكلور قديمي الزمه نخسته جتمام اينها در در.  گذارده اندي مردمآثاررا در 

 بزرگ و مثبتي در پرورشي نقش-  مردمي از نظر اجتماعيبدايع.  مردمي ارمني بحساب مي آيند
 گذارده و با ماهيت خود تضاد صريح برداشت سده هاي ميانهشرايط تاريك انديشي فئودالي در 

  . مي سازدآشكاراهل كليسا از زندگي را
  

    1هايك و بل
 در دوران هاي بسيار قديم خلق شده و قرنهاي متمادي بل و هايكافسانه مربوط به جنگ 

 هستند كه ييواقعيت تاريخي اين افسانه، بدون شك جنگها. در اذهان مردم باقي مانده است
 براي دفاع از ميهن خود خالدها  وهاياسا يعني، اهالي ارمنيان ساكنين قديمي ارمنستان و پيشينيان

                                                           
  . م- يا بعل-۶
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بنابه نظر . در برابر آشور يعني يكي از مقتدرترين حكومتهاي دوران باستان انجام داده اند
  :  اين افسانه بشرح زير استخورناتسي و منابع ديگر محتواي

هايك . ريشه گرفتاز آنان  تهمتناننژاد بزرگان . بودندآشكار نخستين خدايان مخوف و 
او با شجاعت . يكي از اين بزرگان است كه تيراندازي شجاع بود و كماني عظيم در دست مي گرفت
يكي از .  داشتندو شهرت خود در برابر كساني قرار داشت كه سعي در غصب حكومت اين بزرگان

 فرمانبري از بل را نمي پذيرد لذا با هايك.  موفق به حكمراني در بابل مي شود بلبزرگان يعني
بل عظيم الجثه كه در زمان صرف غذا فقط چهل . خانواده اش به سرزمين آرارات مهاجرت مي كند

قبول فرمانبري از گوسفند مي خورد فرزندش را به همراه معتمدين خود نزد هايك فرستاده از او 
آنگاه بل خشمگين لشكري عظيم . هايك شديدا از اين كار امتناع مي ورزد. خود را مي خواهد

  .تدارك مي بيند و آهنگ تصرف سرزمين هايك را مي كند
هايك اين انسان عظيم الجثه هوشيار و دورانديش با موهاي مجعد، چشمان بشاش خود با 

، زندان و نوه ها و ساير افرادش را بگرد خود جمع مي نمايد كسب خبر از حمله بل، بالفاصله فر
وقتي كه هايك به .  وارد كارزار مي شوندبل در برابر  مي دادندكه شمار قليلي را تشكيلاينان 

آبش شور بود، به تشويق و ترغيب سپاهش پرداخته مي داراي  مي رسد كه  ايساحل درياچه
م به آن جا برسيم كه بل در ييقرار مي گيريم بايد سعي نماوقتي كه ما در برابر سپاه بل ": گويد

جمع سپاهش ايستاده است، لذا يا بايد بميريم و تمام قوم ما زير فرمان بل برود و يا به آنها ضربه 
  .   "شستي نشان داده سپاهش را متالشي كرده و به پيروزي نائل گرديم
د آنها در آن سرزمين بوجود مي وقتي دو سپاه به هم مي رسند، غرش عظيمي از برخور

كه توسط نگهبانان هايك در حين جنگ بل را . آيد، مردان بزرگي از هر دو طرف كشته مي شوند
جنگ .  ، شناسايي مي كند تپه اي ايستاده بودبااليخود احاطه شده و بطور مسلح حاضر و آماده بر 

بل با ديدن او، هراسناك شده در . تدريجا شدت مي گيرد و نتيجه آن غير قابل پيش بيني مي گردد
مورد پايان موفقيت آميز جنگ مضنون و مشكوك مي گردد و تصميم به عقب نشيني و انتظار تا 

هايك كمانگير با وقوف به اين امر، شتابان به بل نزديك شده . رسيدن نيروهاي كمكي مي گيرد
رد پيكان با عبور از سينه او كمان خود را محكم مي كشد و تير سه گوش به حفاظ سينه وي مي خو

 فرار دالوري پا بهسپاهيان او با ديدن اين . بل مغرور نقش بر زمين شده مي ميرد. به زمين مي افتد
  .گذاردمي 

 و اما تپه اي كه بل در آنجا (hayots-dzor) هايوتس زورمحل وقوع جنگ هايك، 
 ييي دهد جسد بل را مومياهايك دستور م.  ناميده مي شوند (gerzmank)كگرزمانكشته شد 
 برده و در محل مرتفعي بخاك بسپارند تا زنان و فرزندان دشمن مقتول آن را ببينند هاركنموده به 

  .و پند بگيرند
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 با واريانت هاي مختلف تا زمان حال در بين مردم به حيات خود ادامه "هايك و بل"افسانه 
-grots) بروتس –گروتس ر كتاب  ، د ارمني محققگارگين سروانزديانمثال . داده است

brots)رديفي از صخره .  تعريف مي كندتو نمرن نزديك كوهييا شرح زير را با شنيدن از روستا
 ديده مي شود كه از دور در هنگام نمروت و داتوانهاي بلند باال در حد فاصل بين روستاي 

 مي دانند كه شتربانان بل  وشترهااهالي محل آنرا .  روز به كاروان شترها شباهت دارديتاريك
بل پادشاهي بت پرست بود، كه با سپاهي . پس از كشته شدن بل از ترس به سنگ تبديل شده اند

 او راكشت و به قله ارمنيان پادشاه.  بود به اين سرزمين آمدهارمنيان عظيم براي جنگ با پادشاه
. و او را در آنجا سوزاندكوره اي در زمين كنده برد و) استكه كوه آتشفشاني مرتفع (نمرت 

آورد تا باد آن را نبرد و آن آب است  مي ينمسپس آتش به آب تبديل شده و خاكستر بل را به ز
  . محسوب مي شود مغراگدكه با سرازير شدن از كوه از چشمه اي مي جوشد و سر چشمه رود

خي خطوط  با برست كه در دوران روابط قبيله هاي نخستين خلق شده ا بلوهايك  افسانه
اخالقيات قهرمانان اصلي با روح . مشخص حماسي به حماسه قهرماني مردمي تقرب مي جويد

. هايك و نيز بل عموميتي عميق از نظر هنري بشمار مي روند. عظيمي در آن انعكاس يافته است
خوش او در افسانه، زيبا، . ه اي بزرگ استد خانواو ازهايك قهرمان عظيم الجثه اي با ظاهري زيبا 

 و ي قهرمان.يابد مي تجلي چشمان بشاش و ساير خصايص ديگر  ،اندام با موهاي مجعد انبوه
  . ان را برخود تحمل نمي كند و استبداد ديگرآزاديحواهي ويژگي اصلي وجود او است

سم واقعي يك جبعنوان ت.  تصوير متضاد هايك و گستاخ، مغرور و جاه طلب استبل
. ر حين جنگ با هايك، ترس و وحشت بزرگي از خود نشان مي دهد كه دتمستبد بسيار واضح اس

  . مستقيم در جنگ پرهيز مي كنديياو هميشه با نگهبانان خود احاطه شده و از رويارو
  

  آراي زيبا روي و شاميرام
 پادشاه ارمنستان از نسل  (Ara-geghetsik) آراي زيبا رويقهرمانان اصلي اين افسانه 

  . ملكه سرزمين آشور هستند(Shamiram)  شاميرام وهايك
پس از مرگ .  ناشكيبايانه ميل به ديدار او داردآرايي شاميرام ملكه آشور با اطالع از زيبا 

بي را با هدايا و پيشكش هاي فراوان نزد آرا مي فرستد و ي سفرا (Ninos) س نينوهمسرش
  .  التماس مي كند تا وي به سرزمين آشور رفته با او ازدواج كند

مد مي پردازند ولي آرا اجراي خواهش شاميرام را هميشه رد آه رفت و بسفرا چندين بار
 برد سپاه عظيمي تدارك ديده نه يميرام در حالت ديوانگي شهواني بسر ا  كه شامجمي كند از آن

او شتابان به دشت آرارات مي . براي كشتن آرا بلكه براي تصاحب او به ارمنستان لشكر مي كشد
اگر چه شاميرام به .  كه آرا در برابرش قرار مي گيرد و جنگ شروع مي شودييي جارسد يعن
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فرماندهان سپاهش دستور داده بود تا آرا را زنده بگيرند ليكن آرا در اين جنگ كشته مي شود و او 
  .را در بين سربازان شجاعانه به خون غلتيده مي بابد

 او را آرالزهافوقاني قصرش بگذارند تا شاميرام دستور مي دهد تا جسد آرا را در طبقه 
او كه بعلت شدت احساسات شهواني خود اختالل حواس يافته بود اميد داشت تا آرا . زنده كنند

وقتي كه جسد مي پوسد، آنرا دفن مي كند و يكي از عزيزانش را به لباس آرا در .  شودهزند
او اين كار را براي آرامش سپاه . اندآورده به همه اعالم مي دارد كه خدايان او را زنده كرده 

سپس شاميرام با . خشمگين ارمني انجام مي دهد كه براي انتقامجويي قصد حمله به وي را داشتند
. پسنديدن آب و هوا و زيبايي چندين محل در ارمنستان به بناي قصرهاي تابستاني مي پردازد

واجه مي شود و مجبودر به فرار به  مخودشاميرام پس از بازگشت به كشورش با شورشي بر عليه 
با رسيدن به ساحل درياچه وان تشنه مي شود و مي خواهد آب بنوشد در اين . ارمنستان مي شود

،  بودند كه داراي خاصيت جادوييييهنگام شمشيربازان تعقيب كننده طلسم هاي او يعني منجوقها
  . سنگ مي شودزند و در نتيجه شاميرام تبديل بهارا گرفته به دريا مي اند

خورناتسي با تعريف تمام اينها بصورت افسانه هاي دنياي ما، در رابطه با حوادث اخير 
  .    نوشته استمنجوق هاي شاميرام در درياحكايتي را تحت عنوان 

اين مسئله بسيار جالب توجه است كه يكي از واريانت هاي افسانه اي كه هزاران سال پيش 
خلق شده و در اواخر سده نوزدهم محققين آنرا از زبان شنيده و به رشته با ظاهري شبيه به حكايات 

  از داستاناين نيز گواهي برجسته اي براي امري است كه خورناتسي با شنيدن. تحرير در آورده اند
  . نگاشته استاصيل بطور  آن را مردمزبان

يزي در اين شخصيت قهرمانان اصلي يعني آرا و شاميرام، با ظرافت و عمق شگفت انگ
او . نزاكت و شرافت انساني توسط آرا تجسم مي بابد. ابداع مردمي بسيار قديمي ترسيم شده است

شخصيتي صالح بوده هيچيك از قولهاي شاميرام او را منحرف نمي سازند و نمي توانند وي را به 
 حيثيت خيانت نسبت به همسر مورد عالقه اش ترغيب نمايند و او اسلحه بدست براي دفاع از

اين حادثه، در واقع مفهومي ديگر در بر دارد كه همانا عقيده دفاع از . خانواده اش پيكار مي كند
شاميرام شهوات و خصايص غير اخالقي مختص به مستبدين را . استقالل و حيثيت ميهن مي باشد

ذا و غارت او زندگي شهواني و بي بند باري را گذرانده، اتباع خود را مورد اي. متجسم مي سازد
  .ده مي درويقرار مي دهد كه بدين علت شورشي بر عليه اش 

  
  آژداهاك و تيگران

در (در اواخر سده هفتم پيش از ميالد حكومت آشور كه دائما سعي در تصرف ارمنستان 
 وارد مادرض مي گردد و حكومت ديگري بنام نقو مطيع ساختن آن داشت م) آن زمان، اورارتو

 در ملل و ساير ارمنيان پس از چندي.  كه موجوديش زياد بطول نمي انجامدعرصه تاريخ مي گردد
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. برابر اين حكومت قيام مي كنند و آژداهاك پادشاه مادها كشته شده و استبدادش خاتمه مي يابد
 در همين برهه از زمان آفريده و برخي رويدادهاي قرون بعد را نيز آژداهاك و تيگرانحماسه 

 تيگران و آژداهاك اشاره بر حماسه در. اهميت حياتي دارند شامل مي شود ارمني قومكه براي 
 وجود دارد كه در قرن اول قبل از ميالد در زمان تيگران دوم بوقوع پيوسته اند ييچنان رويدادها

آژداهاك : محتواي اين حماسه چنين است .  كه ارمنستان اقتدار كافي بدست آورد زمانييعني
اد ترس زيادي از تيگران پادشاه ارمنستان دارد، بويژه وقتي كه اطالع مي يابد پادشاه اژدها گونه م

بعلت همين ترس و وحشت، . كه كورش شاهزاده پارسي مخالف با او با تيگران متحد شده است
نش اآژداهاك يك شب خواب خوفناكي مي بيند و هراسناك از خواب بر مي خيزد و تمام مشاور

در ": او غمگين و وحشتزده خوابش را تعريف مي كند. را تعبير كنندرا صدا مي كند تا خوابش 
وقتي كه به كوه نگاه .  قله اش پوشيده از برف بوديييك كشور ناآشنا كوهي بلند مي شد كه گو

. مي كردم زني كه در قله نشسته بود توجه ام را جلب نمود او در حال تحمل دردهاي زايمان بود
 عظيم الجثه بود بر يدنيا آورد كه يكي از آنها در حاليكه سوار بر اژدهااين زن سه فرزند شجاع به 

آنگاه آژداهاك  با ادامه تعريف خواب، شرح مي دهد كه چگونه با آن مرد . "قلمرو من حمله كرد
  .دلير پيكار مي كند و بدست او كشته مي شود

ا تهديد مي كند و بايد نش با تعبير خواب او، به پادشاه مي گويند خطر تيگران تو رامشاور
 خواهر تيگرانوهيبراي جلوگيري از خطر به او توصيه مي شود تا با . در مورد او هشيار باشي

تيگران ازدواج كرده و با دوستي و خويشاوندي فريبكارانه با او آمد و رفت داشته و در فرصتي 
 خواهش زياد تيگرانوهي را او با. آژداهاك نيز چنين عمل مي كند. مناسب خائنانه تيگران را بكشد

به ازدواج خود در مي آورد و احترام فراوان نسبت به اوقائل مي شود ولي در خفا به توطئه چيني 
  . مشغول مي گردد

بدان كه تيگران با حسادت از ": يكبار آژداهاك به تيگرانوهي رجوع كرده و مي گويد
 بر مادها حكومت كرده و در ، سعي در كشتن من دارد، تا زنش به جاي تو زاروهيهمسرش

حال تو يا بايد برادرت را دوست داشته باشي و مفتضحانه نابود گردي يا . رديف خدايان قرارگيرد
 مي شود داركبا تشخيص منافع شخصي به من كمك كني تا به خطري كه از جانب برادرت ت

ولي . رساندآژداهاك قصد داشت تيگرانوهي را در صورت عدم همكاري بقتل . "خاتمه دهم
زيباروي دورانديش با علم به اين خيانت و توطئه از در ماليمت و دوستي برآمده جواب فريبنده 

  . توسط افراد معتمد تيگران را از مقاصد شوم همسرش مطلع مي سازدواي مي دهد،
 دعوت مي كند تا در مورد امري مهم رزبزودي آژداهاك، تيگران را توسط نامه اي سر م

تيگران كه ماهيت قضيه را درك كرده بود، دعوت آژداهاك را رد كرده آماده نبرد . صحبت كند
تيگران با شكافتن سپاه آژداهاك نيزه اش را در . آنها در جنگ با هم مواجه مي شوند. مي گردد
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. سينه او جاي داده و در هنگام عقب كشيدن نصف جگر سفيد او را با نيزه بيرون مي آورد
  .  و جنگ پايان مي يابدآژداهاك كشته شده 

مي فرستد تا در آنجا زندگي كند  پايتخت ارمنستان   تيگراناگردتيگران خواهرش را به
افرادي .  اسكان مي دهد ماسيس كوه، اولين زن آژداهاك و فرزندانش را در دامنه هايآنوشاما 

ا به هارند كه بعد اشتهار د اژدهازادهكه در اين حماسه به آژداهاك اژدها گونه تعلق دارند به
  .  ظاهر مي گردند"آرتاوازد و آرتاشس"عنوان شخصيتهاي حماسه 

در حماسه قديمي تيگران و آژداهاك مانند هايك و بل دو شخصيت متضاد در برابر هم 
تيگران قهرمان محبوب بشمار مي رود كه داراي .  تاريخي هستندتقرار دارند، كه تعميم واقعي
صايص خوب و زيبا مي باشد، خورناتسي با صحبت در مورد فولكلور ظاهر و باطني آكنده از خ

ندور آواز مي باپدران ما كه با . صورتش رنگين بود و خودش هم زيبا": عاشقي مي نويسد - مردمي
خواندند در مورد آن، مي گفتند، كه او حتي در تمايالت جسماني نيز مقيد و پرهيزگار بوده 

  .  " تمام امور انساني متبحر بودشخصي عاقل و ناطقي ورزيده و در
مردم با نفرت از افرادي كه سعي در پايمال كردن حقوق وي داشتند نقشهاي منفي را در 

  .ابداعياتشان به آنها مي دادند
صرف نظر .  شخصيتي شيطان صفت داشت و ديوها براي وي خدمت مي كنندآژداهاك

 خطر هراسناك بوده هيچ يك از خصايص  در هنگام احساسبلاز شيطان صفتي او، وي نيز مانند 
قهرماني را ندارد و سعي مي كند تا دشمنش را توسط خدعه و نيرنگ وروشهاي فريبكارانه از بين 

  .ببرد
  
  واهاگن

پرستي بعنوان يك خدا پرستيده مي شد در اين حماسه بصورت  واهاگن كه در دوران بت
عاشقي را كه در  -ه اي از آوازهاي مردميناتسي قطعرخو. يكي از فرزندان تيگران ظاهر مي شود

  .مورد واهاگن خوانده مي شد نوشته است كه تولد وي را تشريح مي كند
  
  آسمان و زمين آشفته بودند،"

   آشفته بوددرياي سرخ نيز
  و نيهاي سرخ گون

  در دريا آشفته بودند،
  از درون ني ها دودي به هوا مي رفت، 

  از دهان آنها ناري بلند مي شد
  كودكي زرگونو 
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  .از قلب آتش مي جهيد برون
  ،موهايش آتشين بودند
  ريشش شعله ور بود

  .و ديدگانش چو خورشيد بودند
  

 را مي خواندند واهاگنخورناتسي سپس ذكر مي كند كه عاشق ها به همان صورت آواز 
واز شبيه  در اين آدالوري هاي موجود. مي گرددكه او چگونه با اژدهايان جنگيده و بر آنها پيروز

بنا به نظر آگاتانگغوس مورخ، واهاگن در ارمنستان بصورت خداي . استدليري هاي هركول 
، واهاگن يا خداي آفتاب است يا خداي غرش و رعد ارمندر فيلولوژي . شجاعت پرستيده مي شد

ب  جرقه يا طلوع آفتايوبرق و بنابراين تصور مي شود كه تشريح تولد واهاگن تجسم شاعرانه پيداي
  .است

 دانشمند برجسته ارمني در سده هفتم در (Anania Shirakatsi) يآنانيا شيراكاتس
برخي از ارمنيان باستان گفته ": آثار خود حكايتي را كه از زمانهاي قديم نقل مي شد آورده است

 كاه مي دزدد، ما اين بارشام، در سرماي زمستان از جد آشوريان يعني ارمنيان  جدواهاگناند كه 
ي چنين بر اتساز مطلب مذكور توسط شيراك. "معموال كهكشان مي ناميم) هيئت(را در علوم طبيعي 

حماسي از زمانهاي بسيار قديم در مورد واهاگن ابداع شده  -مي آيد كه آوازها و حكايات اساطيري
  پيوسته اند و واهاگن تبديل به فرزند تيگران گرديده"تيگران و آژداهاك"و سپس به حماسه 

       ٢ويشاپاكاغمه داده است و بدين خاطر به داژدهايان اامبارزه پدرش را در برابر 
(Vishapakagh) اشتهار يافته است  .  

  
 آرتاشس و آرتاوازد

 از ميالد خلق شده سپس پيش اول  و دومسده هاي احتماال در"آرتاشس و آرتاوازد"حماسه 
اين حماسه در عين جامعيت منحصر . ديده استبا وقايع دوران پادشاهي تيرداد اول غني تر گر

  . است"تيگران و آژداهاك"بفرد، در واقع ادامه 
 وسيعي " اطالعات نسبتا"آرتاشس و آرتاوازد"موسس خورناتسي در مورد محتواي حماسه 
اين حماسه در چنان دوراني خلق شده است . به ما مي دهد و نقل قولهاي بيشتري به ميان مي آورد

آرتاشس و " غنايياين مبارزه در واقع در ابداع .  با استبداد روم مبارزه شديد مي كردناكه ارمني
او با .  پرارزش در اين مورد آورده استهي منعكس گرديده است و خورناتسي دو گوا"آرتاوازد

 از ارمنستان، مالياتچي هاي قيصر روم با سپاهي عظيم  سمباتتوصيف اينكه چگونه در زمان غياب

                                                           
  .م. ، اژدهاکش يعنی مجع کننده آژدهايان و نابود کننده آهنا-٩
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متون ": نستان مي آيند و پادشاه آرتاشس مجبور به دادن ماليات مي گردد و اضافه مي كندبه ارم
سپس با ادامه تعريف . "خطي پارسي و آوازهاي سرايندگان ارمني در اين مورد گواهي مي دهند

كه از دادن ماليات به ( چگونه سپاه ارسالي قيصر روميان را كه براي تعزير آرتاشس ارمنيان اينكه
براي خواندن آواز مربوط به ": فرستاده شده بود، تارومار مي كنند مي افزايد) م سرباز زده بودرو

نام آمده بود كه خود قيصر (Domet)  دومتاين وقايع، در افسانه ها مي گويند كه شخصي 
  ." است، اگر چه او بدينجا نيامده ولي فرمان و سپاهش بنام او خوانده مي شوندوسدومتيان

 نه تنها مبارزات خلق ارمني بر عليه دشمنان خارجي "آرتاشس و آرتاوازد"ه در حماس
ن، اعتقادات و آداب و اانعكاس يافته است بلكه زندگي سياسي داخلي ارمنستان، حيات ساكن" عميقا

مردمي  - نه تنها در اين اثر بلكه در ساير ابداعيات عاشقي. رسوم نيز بنحو گسترده تشريح شده اند
 طبقاتي وجود دارد چنانكه اين امر را ما بعدها در حماسه-شك انعكاس مبارزه اجتماعينيز بدون 

 توجهشان را به آنها جلب ارمنين ا مي بينيم ولي مورخداويت ساسوني  ياساسونتسي داويت
  .نكرده و آنها را دوباره ننگاشته اند

كمك روميان به  به يرواند.  هنگام شكار بطور اتفاقي كشته مي شودساناتروكپادشاه 
. او باظن نسبت به فرزندان ساناتروك همه آنها را به قتل مي رساند. تخت پادشاهي دست مي يابد

 حواليرتاشس كودك جان سالم بدر مي برد، كه دايه اش وي را به منزلگاه چوپانان در آفقط 
واند بود از  تاجگذار را كه مخالف يرسمباتدايه آرتاشس قيم او شاهزاده . خوي فراري مي دهد

 بطور مخفيانه پيش چوپانان "مخفيگاه وي با خبر مي سازد و سمبات به نزد آرتاشس آمده موقتا
يرواند مستبد زشت روي به تدابير مختلف متوسل مي شود تا آرتاشس را بقتل . زندگي مي كند

  .   برساند ولي كوششهايش بي ثمر مي مانند
ات با او وارد ارمنستان شده بر عليه يرواند وقتي كه آرتاشس به سن بلوغ مي رسد، سمب

از آرتاشس طرفداري مي ) از نسل آژدهاك (آرگاوان اژدهازادهدر هنگام جنگ . قيام مي كند
آرتاشس بر تخت . كند و يرواند كه همه از وي روي برتافته بودند شكست خورده و كشته مي شود

  .شاهي جلوس نموده پايتخت آرتاشاد را بنا مي نهد
آرتاشس سپاهش را .  با سپاهي عظيم بقصد چپاولگري به ارمنستان رخنه مي كنندنهاآال

جنگ آغاز مي شود، آالنها قدري عقب مي نشينند و در . جمع نموده در برابر آنها قرار مي گيرد
با . آرتاشس نيز به آنها رسيده در ساحل ديگر رود اتراق مي كند.  قرار مي گيرندكرآنسوي رود 

گرفتن فرزند پادشاه آالنها وي را بنزد آرتاشس مي آورند و آالنها براي آزادي او به اسارت 
آرتاشس درخواست آنها را .  نكنند تعديدرخواست صلح نموده قول مي دهند هيچوقت به ارمنستان

به ساحل رودخانه آمده و (Satenik)  ساتنيكآنگاه خواهر شاهزاده اسير يعني . رد مي كند
  :س بانگ بر مي آوردبطرف سپاه آرتاش
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  به تو مي گويم، اي آرتاشس، مرد دلير
  كه پيروز شدي برقوم شجاع آالن،

  بيا با سخنان من، دختر زيبا چشم آالنها موافقت كن،
  .و تحويل ده آن نوجوان

  زيرا براي كينه ورزي برازنده نيست كه يالن 
  پايان دهنده به زندگي اخالف پهلوانان،

  و يا اسير نموده نگهدارند در رديف اسرا،
  ميان دو قوم شجاعو 

  "ايجاد نمايند دشمني جاودان
  

آرتاشس با شنيدن چنين سخنان عاقالنه و با ديدن باكره زيبا روي، عاشق او مي گردد و با 
ن صلح و آزادي خواندن قيم خود سمبات، خواست قلبي اش يعني ازدواج با دوشيزه، بستن پيما

سمبات نيز قبول مي كند و شخصي را براي . برادر وي را از اسارت  به او آشكار مي سازد 
            . پادشاه پاسخ زير را براي آرتاشس مي فرستد. خواستگاري پيش پادشاه آالنها مي فرستد

   
  و آرتاشس شجاع از كجا بايد دهد"

  هزاران هزار و بيورها بيور
  فرزندان يالن براي اين باكره

  "براي شاهدخت آالنها
  

  .اري مي دهدپس از دريافت اين پاسخ، آرتاشس مطابق آداب و سنن قديم، ساتنيك را فر
  

  آرتاشس شاه بر اسب سياه و زيبا سوار گرديد،"
  و طنابش را از حلقه زرينش در آورد

  و چون عقاب تيز پرواز از رودخانه گذشت،
   طناب زرگون،نو با انداخت

  كمر دوشيزه آالن را گرفت،
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  . و كمر لطيف دوشيزه را به درد آورد
  ."و با سرعت به نزد سپاهش برد

  
  :آرتاشس و ساتنيك با هم ازدواج مي كنند

  
  باران طاليي مي باريد"

  رتاشس،آ در زمان دامادي
  مرواريد مي باريد،

 "در زمان عروسي ساتنيك

  
  : اژدها مي گردد و با الهام از آنآرگاوانملكه عاشق . ولي ازدواج قرين خوشبختي نمي شود

  
  ،رتاشس ناهاري ترتيب دادآترام حاوان به اگآر"

  ." داالن افعي ها تدارك ديدره اي براي او دو توطئ
 .آرتاشس به خشم آمده فرمان نابودي خانواده آرگاوان را مي دهد

  
 بود كه اژدهازادگان وي را دزديده و به آرتاوازدحاصل ازدواج آرتاشس و ساتنيك، 

خود ساتنيك عاشق آرگاوان شاهزاده اژدهازادگان مي شود كه . جاي او يك ديو قرار مي دهند
   .  مقام دوم را پس از پادشاه داشت

بر مقام آرگاوان حسادت مي او . آرتاوازد با بزرگ شدن شخص شجاع و متكبر مي گردد
  .ورزد و پدرش را تحريك مي نمايد تا او را از مقام عزل نموده و خود را به جاي آن بگمارد

يكبار آرگاوان به مناسبت آرتاشس خائنانه مجلس ناهاري . آرتاشس چنين نيز عمل مي كند
وطئه قتل پدرشان توسط در هنگام ناهار فرزندان آرتاشس از ت. ژدهايان تدارك مي بيندارا در قصر 

آرگاوان مطلع مي شوند لذا زد و خوردي در مي گيرد و آرتاشس به آرتاشاد برگشته سپاهي را 
وي قصر آرگاوان و عمارات ساير .  بر ضد آرگاوان مي فرستدماژانبفرماندهي فرزندش 

 ،رگاوانآ از اما آرتاوازد با قانع نشدن از مقام دوم و غصب آن. اژدهازادگان را به آتش مي كشد



                                                                                                                               )43(فصلنامه آپاگا 
 

12

فرزند آرگاوان مي كوشد تا مقاومت كند ولي آرتاوازد پيروز . شهر نخجوان را نيز اشغال مي كند
  . كشته مي شودنيز آرگاوان. شده اژدهازادگان را هالك مي كند

 در حماسه ،  بودروي داده كه بر عليه روميان نيز ييدر عين حال در طول اين وقايع جنگها
 بعنوان شخصيت اصلي اين سمباتقيم آرتاشس سپهدار . شريح مي شوند ت"آرتاشس و آرتاوازد"

صرف .  در اين نبردهاست معموال ظاهر مي گرددارمنياني ن كننده پيروزييجنگها و كسي كه تع
نظر از اينكه آرتاوازد نسبت به موفقيت هاي سمبات حسادت ورزيده و آهنگ قتل او را مي كند، 

كه وي در برابر لشكرهاي دشمن زماني هن را از اميال شخصي باالتر داشته سمبات منافع و حيثيت مي
  . هميشه به كمك آرتاوازد مي شتابد  ،تجاوزگر در شرايط سخت قرار مي گرفت

  . كارهاي عمراني آرتاشس نيز در حماسه سروده شده اند
زد توسط  با مرگ آرتاشس و به زنجير كشيده شدن آرتاوا"آرتاشس و آرتاوازد"حماسه 

آرتاشس در حين يك لشكركشي در كشوري بيگانه بيمار مي شود و در . دليران پايان مي پذيرد
خنان پرآرزوي او اينها سآخر . حاليكه آرزوي ديدار وطن در قلب داشت به كام مرگ مي شتابد

  :  هستند
  

  وقتي كه تو رفتي "
  م كشور را با خود برديو تما

  من روي اين خرابه ها
  ."براي كه پادشاهي كنم

  
  :آرتاشس پسرش را نفرين مي كند

  
  اگر تو سوار اسب شده به شكار بروي "

   بطرف ماسيس ٣از آزاد
  يالن تو را گرفته و ببرند
  به آزاد، بسوي ماسيس

 ."آنجا بماني و روشنايي نبيني

                                                           
  . م– رود آزاد در ارمنستان - 3
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موقعي كه آرتاوازد براي شكار به كوه ماسيس مي رود، دليران . نفرين پدر كاري مي شود
دو سگ وفاوادار .  يكي از غارهاي كوه زنداني مي كنند و او در آنجا زنده مي مانداو را گرفته در

آرتاوازد زنجيرهاي آهنين را دائما گاز مي گيرند و او سعي مي كند از غار خارج شده و به جهان 
- در اين ابداع عاشقي. پايان دهد، ولي از صداي چكش آهنگران بندهاي او دوباره محكم مي شوند

  . يز مانند ديگران، عنصرهاي تاريخي و اساطيري بنحو زيبا با هم در ارتباط قرار گرفته اندمردمي ن
 در مقايسه با افسانه ها و حكايات حماسي قبل، از نظر ،"آرتاشس و آرتاوازد"حماسه 

  .شخصيت ها و وقايع خود بلندترين و غني ترين آنهاست
وشن است با كل اين حماسه تبايني  خورناتسي براي ما ر"تاريخ"بدون شك آنچه كه از 

ندارد، زيرا خورناتسي بيشتر سعي نموده است تا رنگ تاريخي به اين حماسه بخشيده اسامي محلها 
  .را بكار برده است كه به عقيده او مترادف با حوادث واقعي بوده اند
نده سمبات كه هميشه سازمانده. نقش مثبت اين حماسه را آرتاشس و سمبات ايفا مي كنند

. ستاپيروزي ها در برابر دشمنان است از بزرگان محسوب شده داراي خصايص و خطوط مثبت 
خيلي ميل دارم باز هم در مورد سمبات صحبت كنم، زيرا در ":  مي گويدبق حماسه اخورناتسي مط

ني عظيم بوده واقع اين افسانه چنان منفك از واقعيت نيست، زيرا او به تناسب شجاعتش داراي بد
  ."فردي خوش اخالق و متقي است

 "آرتاشس و آرتاوازد"حماسه .  استآرتاوازديكي از شخصيت هاي جالب توجه حماسه، 
در نمونه اي كه خورناتسي است،  و واريانت هاي گوناگوني يرايش هاوداراي ) و نيز ديگران(

يزنيك سنده ديگر سده پنجم يعني در حاليكه يك نوي. شنيده است آرتاوازد نقشي منفي دارد
 اتسيكوغب. ، بر اساس واريانت ديگري، آرتاوازد را با ماهيت مثبت معرفي نموده استاتسيكوغب

 بت پرست معتقدند ديوها آرتاوازد را دستگير كرده و به زنجير كشيده اند ارمنيان مي گويد كه
  .غان بياوردايشان به ارمولي او نمرده است و روزي بايد آزاد شده و آزادي را بر

 و از ستاني غارمني به اندازه كافي  با شخصيت هاي زمان ) غنايي( حماسي عاشقي ثارآ
 يي هايژگيون كننده اي ايفا مي كنند و با چنان يين است كه زنان نقش هاي تعياهمه برجسته تر 

ه آنها هستند  در زمرتيگرانوهي و نيز ساتنيك. ظاهر مي شوند كه نتيجه دانايي و شجاعت آنهاست
چنانكه خورناتسي تعريف مي كند زنان معموال در حماسه ها ) "تيگران و آژداهاك"در ( 

  . زيباروياني دورانديش هستند
  

  فرهنگ ادبي فولكلور قديمي مردمي ارمني
  

، ولي با ستغنايي قديمي ارمني به ما رسيده ا- اگر چه قطعه هاي كمي از فولكلور مردمي
قطعه . جسم واضحي از فرهنگ ادبي ابداعيات قديمي مردمي داشتت مي تواننمونه قرار دادن آنها 
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بيانگر تولد واهاگن، مراجعه ساتنيك به آرتاشس، توصيف فرار ساتنيك توسط آرتاشس و ساير 
زبان اين قطعات ساده، و چون بلور بي .  مي گردندي خود باعث شگفتينمونه ها با عمق ادبي و زيبا

كلمات و . ستندهايسه ها جالب و بطور شگفت آوري مختص بخود تصاوير و مق. آاليش است
 "ماسيس آزاد" ،"توسن زيبا"، "درياي سرخ"مثال(صفات با سليقه اي ظريف و دقيق انتخاب شده اند 

  ).و غيره
سپس در ساخت شعر و نحوه توصيف، چنان ويژگي بچشم مي خورد كه همانا تكرار 

اين تكرار ها از طرفي به شعر ريتم . رآمده استدهمانگ  ورتصب برخي مصرع ها و عبارات اغلب
تمام اينها نشان مي . و آهنگ مي بخشند و از طرف ديگر جريان و روند كارها را به پيش مي برند

دهند كه آثار حماسي قديمي غنايي از نظر عمق معاني و گوناگوني و فرهنگ عالي ادبي، آثار 
  .هنري پرارزشي محسوب مي شده اند

درست اس، اين آثار توسط رويه منفي اهل كليسا به رشته تحرير در نيامده و عينا به ما 
داويت " ارمني يعني لتمد، ليكن فرهنگ آنها عمال نگاهداري شده و به حماسه عالي نرسيده ان
به غير از اين مورد بايد .  كه در سده هاي نهم و دهم خلق گرديده است منتقل شده است"ساسوني

توجه كرد كه نمونه هاي ساير سبكهاي آثار مردمي قديمي بطور شفاهي نگاهداري شده و تا زمان 
در رديف اينگونه نمونه ها مثال صدها . ند و توسط فيلولوژيست ها نگاشته شده اندما رسيده ا

  .حكايت، افسانه هاي طبيعت پرستي، امثال و غيره قرار دارند كه منشاء بسيار قديمي دارند
  

 (Movses Khorenatsi) موسس خورناتسي  
  

  زندگي
  

 "ارمنيان تاريخ".  كهن ارمني استموسس خورناتسي برجسته ترين چهره تاريخنويسي
ن انويسندگان و مورخ. ن آتي ارمني نهاده استان و مولفابر روي مورخخورناتسي تاثير بسزايي 

، "موسس، مولف كبير"احترام بسياري براي كارها و شخصيت خورناتسي قائل بوده و معموال وي را 
و ) ياتسموسس كاغانكادو ("ناپدر مولفموسس، "، )توما آرزروني ("مولف و استاد مشهور گيتي"

  .خورناتسي از شهرت فراواني نيز در كشورهاي همسايه برخوردار است. غيره لقب داده اند
 واقع در (Khorunk) خورونك يا (Khoreni)خورنيموسس خورناتسي در قصبه 

ن ادر مقايسه با اطالعات مورخ. تاريخ تولد و مرگ وي مشخص نيست.  بدنيا آمد(Taron)تارون
 مي ارمنيان ناتسي، آگاهي بيشتري را از اتوبيوگرافي موجود در تارخيقبلي در مورد زندگي خور

) Ephesus(بر اساس اين اطالعات ساهاك و مسروپ پس از شوراي افسوس . توان كسب نمود
. به اسكندريه مي فرستندگروهي ديگر از شاگردانشان را براي تكميل زبان يونان و علوم ) .م432(
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 ساله بوده 20-25اگر فرض كنيم كه او در اين هنگام . ينها بودموسس خورناتسي نيز در جمع ا
خورناتسي و دوستانش در راه . باشد، بايد نتيجه بگيريم كه وي در اوايل سده پنجم متولد شده است

 مي گذرانند و بر ادبيات ديواني و غني محل آشنايي مي يابند، يدسيااسكنديه مدتي را نيز در شهر 
سپس . "براي مدتي كم در نزد فلسطينيان به تحصيل علم بپردازند"ي روند تا سپس به بيت المقدس م
شهر قشنگ . و سپس همينطور به آهستگي وارد مصر سرزمين مشهور شديم": خورناتسي مي افزايد

ديگر اثر پلوتونيوس كه بجاي نمانده بلكه ماركوس با . و پربركت اسكندريه در آنجا واقع است
حتي مقبره هاي شاهزادگان از نسل اژدها نيز ديگر وجود . اهر گرديده استتبليغات انجيلي خود ظ

و از شاهزاده دوزخ، .... ندارند بلكه نمازخانه هاي مقدسين به نحو زيبايي بر پا گرديده اند
وي . پرودئياد، نيز سوالي نمي شود، بلكه علوم و فنون گوناگون را از افالطون جديد فرا مي گيرند

ي دانم كه شاگرد بحقي برا او نبودم، ليكن با دروس كامل، هنرها و فنون را بپايان را معلم خود م
  ."بردم

خورناتسي با مقايسه گذشته و حال اسكندريه با ظرافت مختص به خود و با عبارتي فصيح 
در آن زمان كه خورناتسي . و پر معناي استعاري، تحوالت عظيم فرهنگي اين شهر را بيان مي كند

يل علم به اسكندريه رفته بود، كليساي مسيحي فشار و تعقيب شديدي نسبت به فرهنگ براي تحص
 كتابخانه هاي  دربت پرستي در بيزانس و كشورهاي اروپايي روا مي داشت و متون خطي موجود

خورناتسي . چندين قرني و غني را مي سوزاند، آثار و مراكز و فرهنگ آنيتيك را نابود مي ساخت
او با عشق .  چنين شرايطي در اسكندريه ، از اوضاع حاكم اطاعت نكرده استبا قرار گرفتن در

فراوان فلسفه و ادبيات كالسيك يونان را مطالعه كرده و تمام چيزهاي بسيار عالي را كه مقدور بود 
  .فرا گرفته است

خورناتسي و دوستانش با ترك اسكندريه، از طريق دريا رهسپار يونان مي گردند ولي در 
آنها با استفاده از اين موقعيت . راه در اثر تغيير مسير بادها، كشتي آنها به سواحل ايتاليا مي رسدبين 

اتفاقي مدت كوتاهي را در روم مي گذرانند سپس با عزيمت به يونان مدتي را نيز در آتن سپري 
  مي شوند وقتي كه فصل زمستان بپايان مي رسد، دانشجويان ارمنستاني رهسپار بيزانس. مي سازند

مسروپ  و ساهاكشان، ناآنها وقتي به وطن مي رسند كه معلم. تا از آنجا به ميهن مراجعت نمايند
آنها چشم انتظار مراجعت ما ": خورناتسي بدين مناسبت نوشته است. دار فاني را وداع كرده بودند

نيز بدون فوت وقت با بودند تا در مورد هنرهاي پر مهارت و آمادگي كامل من به خود ببالند، و ما 
استفاده از زمان از بيزانس برگشتيم به اميد آنكه در وطن برقصيم و آوازها بخوانيم، ولي حال بجاي 

از آنجاييكه ساهاك و . "خوشحالي بر روي مزار آنها بنحو پرترحم شيون و فغان برآورده ام
 سال به 7-8 آنجا  وفات يافتند مي توان نتيجه گرفت كه خورناتسي در445مسروپ در سال 

  .تحصيل علم پرداخته بود
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اطالعات ديگري نيز در مورد خورناتسي به ما رسيده است كه از آنها چنين بر مي آيد كه 
 وي را تحت شديدترين تعقيبها و  زمانپس از برگشت از اسكندريه، روحانيون تاريك انديش

عزلت شده ميدان را خالي نموده آزارها قرار داده اند و لذا او براي مدتي مجبور به انتخاب گوشه 
 از وي تقدير بعمل آورده و به او ساهاك باگراتوني رانجامسو در گمنامي بسر برد تا اينكه 

  .  را مي دهد"ارمنيان تاريخ"پيشنهاد نگارش 
  

   خورناتسي و محتواني عقيدتي آن "ارمنيان تاريخ"
دح ساهاك باگراتوني آغاز  را با م"ارمنيان تاريخ"خورناتسي برجسته ترين اثر خود يعني 

مي كند و خوشحالي عظيم خود را بدين مناسبت بيان مي دارد كه اين توصيه وي با نظر قبلي خود 
بدون او بدين سبب نيز . ه استيد مصادف گردارمنيان دال بر نوشتن كتابي در مورد تاريخ كامل

.  مي گيردهيچگونه تظاهر دوغين، به او اعالم مي كند كه خودش اين كار مشكل را بعهده
اين امر براي طبع و سليقه من بسيار پسنديده ": خورناتسي به ساهاك باگراتوني چنين مي نويس

  ."است
اين اثر با برخي . خورناتسي اقدام جسورانه اين مرد پر قريحه بود "ارمنيان تاريخ"

نفر خورناتسي اولين . خصوصيات خود بكلي يك نوآوري در تاريخ فرهنگ ارمني بشمار مي رود
 را از دوران ماقبل تاريخ تا وقايع عصر خود يعني انقراض ارمنيان از مورخين ارمني بود كه تاريخ
هيچيك از تاريخنويسان . به رشته تحرير در آورده است) 428(پادشاهي آرشاگوني در ارمنستان

 خورناتسي براي آنها شخصيتي عظيم محسوب. بعدي ارمني به چنين كاري مبادرت نورزيده است
  .مي شد كه در صورت لزوم نوشته هاي وي را بطور خالصه نوشته و مورد استفاده قرارداده اند

خورناتسي اولين كسي بود كه به اصطالح تاريخ تحقيقي و انتقادي نوشت، يعني وي با 
در . مقايسه و نقادي تمام اسناد و مداركي كه در اختيار داشت برخي از آنها را بر مي گزيند

  . از آن تاريخنويسان منابع مورد استفاده خود را ذكر نمي كردندحاليكه قبل
مهمتر از همه اينست كه خورناتسي در هنگام گزينش اسناد و نتيجه گيري از آنها 

از تمام شواهد چنين بر . خواستهاي ساهاك باگراتوني را بعنوان خط مشي خود انتخاب نكرده است
تواي تاريخ سفارشي خود داشت، ولي خورناتسي چنان مي آيد كه باگراتوني برنامه اي براي مح

و اغلب با باگراتوني مباحثه داشته و او را مورد انتقاد شديد . نوشته كه خود صحيح مي دانسته است
يكي ديگر از ارزشهاي تاريخنويسي خورناتسي اين است كه بطور وسيع از . قرار مي داده است

 وي به عنوان مثال. ت به آن نظر وااليي داشته استفولكلور مردمي استفاده كرده است كه نسب
 "كه بطور استعاري حقايق امور را در خود پنهان مي دارند.... واال و پر معني"افسانه هاي يوناني را 

خورناتسي با چنين نظر صحيح و نيكويي در مورد افسانه هاي مردمي، اشعار حماسي و . مي شمارد
 خود مورد استفاده قرار داده و چنانكه خودش مي "تاريخ"ا در افسانه هاي قديمي مردمي ارمني ر
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به همين دليل . گويد سعي نمود است پرده استعاري را از روي آنها برداشته و حقايق را عريان سازد
.  خورناتسي ازرزش غير قابل تمجيدي را در مطالعه فولكلور قديمي مردمي ارمني دارد"تاريخ"هم 

چنين . طالعات خود از فولكلور مردمي خواننده را مات و مبهوت مي كندخورناتسي با آشنايي و ا
  .بنظر مي رسد كه وي سراسر ارمنستان را پيموده و با آثار مردمي آشنا شده است

خورناتسي دايره المعارف زندگي باستاني  "ارمنيان تاريخ"بطور كلي بايد توجه داشت كه 
و چه مطالبي را از نيستي حتمي نجات داده است، فقط همين امر كه ا. ارمني محسوب مي گردد

  .كافي بود تا نسلهاي آتي با شگفتي  و حق شناسي از وي ياد نمايند
خورناتسي پس از پاوستوس بيوزاند، بنحو عميق تر و پيگيرانه تري ايده هاي استقالل و 

  .تماميت حكمومتي فئودالي ارمنستان را بيان نموده است
 خود را با سند انقراض پادشاهي آرشاگوني "تاريخ"رناتسي بسيار مشخص است كه خو

خورناتسي اگر .  هاي مشهور خود را نوشته است"مرثيه"ارمنستان بپايان برده و به همين مناسبت نيز 
چه آخرين پادشاه آرشاگوني ارمني، آرتاشس مخلوع را به خاطر رفتار غير اخالقيش مورد انتقاد 

 بهتر بود تا ارمنيان  با تأسف ياد مي كند زيرا او معتقد بود كه برايقرار مي دهد ولي از سقوط او
حتي چنان پادشاهي مي داشتند و هرگز از نعمت استقالل محروم نشده و زير يوغ بيگانگان قرار 

خورناتسي بعنوان چهره هاي اجتماعي كه باالتر از محافل تنگ نظرانه منافع خانواده . نمي گرفتند
 شاهزادگان و روحانيون با روحيه اي انتقادي ،ر قرار گرفته بود، با پادشاهانناخارا- هاي فئودال

مواجه مي شود بويژه موقعي كه آنها با اعمالشان به نفع امنيت، آباداني و ترقي فرهنگي گام بر نمي 
  .داشتند

درباره رفتار ناشايست اولين " اش را تحت عنوان "تاريخ"خورناتسي فصل سوم كتاب اول 
چنان پادشاهان و شاهزادگان ارمني مهدر اين فصل وي .  قرار داده است"ن و شاهزادگان ماپادشاها

.  در فكر تدوين و نگارش واقع تاريخي زمان خود بر نمي آمدندزيرارا مورد انتقاد قرار داده است 
 انيعني آثار موخ(ما با مطالعه نوشته هاي ايشان ": او در مورد ارزش تاريخنويسي چنين نوشته است

اما خورناتسي در مورد . "در نظامهاي دنيوي واقف شده و قوانين سياسي را فرا مي گيريم) قديم
 بي اعتنايي پادشاهان و ساير بزرگان ما نسبت به علم ":پادشاهان و شاهزادگان ناشايست نوشته است

و از زيرا اگر چه ما ملتي كوچك . و حكمت و عدم بلوغ طبيعي روح آنها بر همگان روشن است
حيث تعداد قليل و از نظر قدرت ضعيف بوده و اغلب توسط پادشاهان ديگر مغلوب گرديده ايم، 

 كه شايسته نگارش بودند، ولي هيچيك از ليكن در سرزمين ما نيز شچاعتهاي متعددي صورت گرفته
شاهان و مورخ اين پاد. "پادشاهان ما در مورد تشويق نويسندگان به نوشتن اينها همت بكار نبرد

  . خوانده است"بي عقل كودن و افراد ددمنش"شاهزادگان را 
 را نيز با همين شدت مورد انتقاد قرار مي دهد كه سفيه،  مسيحيخورناتسي روحانيون

  ."گرگاني كه گله شان را مي درند"متكبر، زردوست، مزدور و شهرت پرست بوده و
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 هايشان در جهت منابع كشور و خورناتسي از پادشاهان و شاهزادگان كه، به نظر او، فعاليت
آنچه كه انسان و كارهايش ": مورخ متفكرانه نوشته است. مردم بود،تمجيد و تجليل نموده است

  . "تاريخ وي نيز مي باشد است،
 مكان باالتري را براي شخصيت هاي موجود در حماسه ها و افسانه هاي  ونا شبدين سان 
 وكار مادسنيصال در مورد آرام صحبت مي كند كه فمثال او پس از هايك م. مردمي قائل است

كسي كه مرزهاي ارمنستان را زير سم هاي اسبانش قرار داده بود را به اسارت گرفته و به آرماوير 
مي آورد و دستور مي دهد تا ميله اي آهنين در پيشانيش فرو كرده و از باالي دژ آويزان كنند تا 

 اضافه مي كند از آنجايي كه فردي فعال و آرامورخ در مورد م. درسي براي ساير اشغالگران باشد
ميهن دوست بود ترجيح مي داد براي وطن بميرد تا اينكه شاهد حكمراني بيگانگان بر عزيزانش 

  . باشد
  

  سبك خورناتسي
 موسس خورناتسي از نظر زبان و سبك خود نيز در بين آثار قديمي ادبيات "ارمنيان تاريخ"

مولف وقايع دوران طوالني موجود در تاريخ را با زباني محكم نوشته .  اي داردارمني مكان ويژه
 تشريحات طوالني و ميانخالي اجتناب ورزيده و سعي مي نمايد با  واو از بكار بردن عبارات. است

نده را به زيبايي نخورناتسي ترجيح مي دهد توجه خوا. اين اضافات مفاهيم و معاني را غامض نكند
او بدين مناسبت در .  گفتار ها جلب نمايد و نه با سخنان و عبارات پر زرق و برقمعاني و صحت

اين تاريخ را با سخنان ساده و روشن مي نويسم تا چنين فكر نكنند كه ما :  اش مي نويسد"تاريخ"
قصد داريم با سخنان پرزرق و برق توجه را جلب كنيم بلكه با صحت سخنانمان را ادا مي كنيم تا 

در جايي ديگر با خطاب قرار دادن ساهاك . "زود و حريصانه بخوانند-وطنمان را زودتاريخ 
ت ناشي مي شوند؛ اختصار و يرسش هاپ اين دو مشكل بزرگ هستند كه از ":باگراتوني مي گويد

 دور از ريا و مملو از آنچه كه برضد دروغ ،اينها نيز بايد مانند زبان افالطون واال و درخشان. سرعت
  ."داست، باشن

. در عين وضوح و فشردگي و اختصار، زبان و سبك خورناتسي صريح و فصيح است
فولكلور مردمي كه وي به منظور كسب اطالعات تاريخي از آن استفاده كرده است، و اگر چه نه 

خورناتسي صفات و نسبت ها . به اندازه پاوستوس، تاثير شديدي بر نحوه تعريف وي گذارده است
 را بكار مي برد كه يا از فولكلور مردمي گرفته شده اند و يا مولف آنها را و تشابهات متعددي

وي بويژه تشابهات زيبايي براي توصيف صحنه هاي . سرمشق قرار داده و خود خلق نموده است
اما وقتي آفتاب در برابر سپاه ما طلوع ": او حال يك مثال از تشريح جنگ . جنگ بكار مي گيرد

سين مثل ابري بزرگ در اطراف كوه ها پرتو افشاني مي كردند و افراد مسلح و نمود، سپرهاي م
  .   "....شجاع ناخارارهاي ما مانند تشعشع جرقه ها از آنجا به پرواز در مي آمدند
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خورناتسي در مورد قهرمانان جنگ نيز كه مورد عالقه او بودند، تشابهات زيبايي را بكار 
 تيرداد در يكي از جنگها سپاه دشمن را شكافته و به جلو رفته بود، با توصيف اينكه چگونه. مي برد

تعددي فاقد آن بوده، زخم سرعت دستان او را نمي توانم توصيف نمايم، كه افراد م": مي نويسد
برداشته و به زمنن مي غلتيدند عينأ شبيه ماهياني كه از تور ماهيگير ماهر به زمين ميريزند و روي 

ظاهر سمبات باگراتوني سپهدار لشكر آرتاشس را وي چنين توصيف . "ين مي جهندزمين باال و پاي
او هيكلي به تناسب شجاعتش داشت و با رفتار خوش و با تقوايش قلوب ديگران را شكار ": مي كند
او داراي موهايي چون برف بوده نشان كوچكي از خون در چشمانش داشت كه مثل . مي كرد

آنگاه كه فرصت براي توصيف آبادي و آبادي . "واريد مي درخشيد در طال و مر4دراگونديكن
. دست مي دهد، خورناتسي با تشابهات فصيح خود زبان نگارش خود را پرمعنا و غني مي گرداند

او ميگويد .  را با شگفتي توصيف مي نمايديروانداگرد يعني يرواندبدين سان او مقر پادشاه 
 با شكوه نمود كه چون مردمك چشم مي درخشيدند سپس جلگه بزرگ را پر از سكنه و عمارات

در اطراف محل اسكان مردم گلستان ها و بوستانها ساخت چنانكه در اطراف مردمك چشم دايره 
  ."اما باغهاي متعدد اطراف گويي خط زيبا و متراكم پلك ها باشند. رنگيني وجود دارد

ارش واساس علمي خورناتسي نمونه هاي مذكورثابت مي كنند كه صرف نظر از زبان نگ
  .  زبانش آكنده از خصوصيات هنري است،نادر مقايسه با ساير مورخ

تاريخ خورناتسي اهميت فراواني در تاريخ ترقي ادبيات هنري ما چه در سده هاي ميانه و 
مرثيه هاي وطن (سياسي منظومه ما -غير محتمل نيست كه سبك تاريخي. چه در زمان حاضر دارد

 خورناتسي ناشي "تاريخ" ي "مرثيه" در سده هاي ميانه به تكامل كافي رسيده بود از كه) دوستانه
 خورناتسي به لطف مطالب غني و اشعار "تاريخ"ذكر اين مطلب ضروري است كه . شده باشد

حماسي و افسانه هاي مردمي قديمي، در قرون جديد بصورت منبع پرارزشي براي نمايندگان 
 جمله زا   آثار نويسندگان مشهور و دمكرات.   در آمد يسان رومانتيست نو كالسيسيسم نمايشنامه

 نوشته "تولد واهاگن" و "آرتاوازد"، قصيده هاي آقايان. غ نوشته "تورك آنگغ"منظومه 
  .  بر اساس مطالب هنري اثر خورناتسي خلق شده اندهوانس هوانيسيان

فرانسه، آلماني، ايتاليايي و (اروپايي  خورناتسي به روسي و زبانهاي متعدد  "ارمنيان تاريخ"
كتب متعددي به .  ترجمه شده است)طورستوسط راقم اين ( و فارسيو نيز به زبان گرجي) غيره

 ي خورناتسي منبع پر ارزشي نه "ارمنيان تاريخ". زبانهاي گوناگون در مورد وي نوشته شده است
   . نيز محسوب مي گرددارمنيان  بلكه براي تاريخ تمام خلقهاي همسايهانارمنيتنها براي 

  .ستاخورناتسي يكي از برجسته ترين چهره هاي فرهنگي دنيا در سده پنجم 
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