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  تاريخ ادبيات ارمني

  ومسبخش 
  ترجمه و تاليف اديك باغداساريان 

  )گرمانيك.ا(
  10-12ادبيات ارمني در سده هاي 

  
اهميت نيمه دوم سده نهم از اين نظر فراوان است كه مصادف با يك قيام مقتدر مردمي بر 

. بشمار مي رود "داويت ساسوني" كه احتماال مهمترين انگيزه خلق حماسه باشكوه بودعليه اعراب 
وي در شهر . جبرالمتوكل امير االمرا براي كسب ماليات ابوسيف داروغه را به ارمنستان مي فرستد

 براي او  اخذ و  مستقر شده  دستور مي دهد تا مالياتها را از سراسر ارمنستانآغباگ واسپوراگان
به نواحي اطراف گسيل ببرند در عين حال سواراني را براي غارت و چپاول و بدست آوردن غنايم 

  . روبرو مي شوندسياتستآنزوااينها با مقاومت شديدي در سرزمين . مي دارد
اميراالمرا بسيار خشمگين شده سپاهي را به فرماندهي يوسف فرزند ابوسيف به ارمنستان 
. مي فرستد و فرمان مي دهد  قيام مردم را سركوب نموده عاملين و رهبران آن را دستگير نمايند

 پيمان منعقد نموده به شهر آشوت آرزرونيسف وارد واسپوراگان مي شود ليكن با قبول پيشنهاد يو
گروه .  مي رود و در آنجا اردو زده سپس براي گذراندن زمستان به شهر موش مي رودالتخ

 خوت ساسونساكنين كوه .  مي دهندقرار آزار چپاول ومورد راتارونراهزنان يوسف روستاييان 
 آنوقت، كوهنشينان با مشاهده ":يرند تا انتقام تمام مشقات اهالي دشتستان را بگيرندتصميم ميگ

 و خودشان نيز مي بايست متحمل همان مشقات اهالي دشتستان هاينكه شاهزاده به اسارت برده شد
آنها با برداشتن نيزه هاي . مي شدند گروه سربازان داوطلب خوت به تدابير معقوالنه اي دست زدند

 كه براي دفاع از حمله حيوانات وحشي يا دشمنان بكار مي بردند، شهر را محاصره و سپاه را خود
از دم تيع مي گذرانند و گروگانها و اسراي واسپوراگان را آزاد ساخته غنايم را بين خود تقسيم مي 

  ."كنند
ن  پنهانجات دهندهدر زمان كشتار سپاه عرب، خود يوسف فرار نموده در گنبد كليساي 

 كليسا را محاصره كرده و يكي از آنان به باالي گنبد مي رود و با نيزه او  خوتمي شود، ولي اهالي
اميراالمرا با شنيدن خبر .  بوقوع مي پيوندد851اين عمل درخشان كوهنشينان در سال . را مي زند

 فرستد و اكيدا نابودي سپاهش سال بعد با تدارك مفصل سپاهي را به فرماندهي بوقا به ارمنستان مي
  .به وي امر مي نمايد تا ناخارارها را دستگير كرده تمام افراد قادر به حمل سالح را بكشد

 شده و در تارون ابتدا وارد  بوقا. ارمني دوران سخت و بي سابقه اي را مي گذراندمات
 از كساني را كه مي توانست بگيرد بدون مضايقه. دره هاي كوه خوت وحشت و كشتار مي گسترد
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با ) كه با مقاومت شديد روبرو مي شود(سپس، بوقا از طريق واسپوراگان . دم تيغ مي گذراند
او در اينجا با شكنجه وحشتناك .  مي رسددوينن به اويراني، كشتار و به اسارت گرفتن ساكن

ريبا بوقا مسير خونين خود را از دوين ادامه مي دهد او تق. قسمتي از اسرا آنان را بقتل مي رساند
 را پيموده بسياري از شاهزادگان مشهور را به  يا ارانسراسر ارمنستان و سپس گرجستان و آلبانيا

  .زنجير كشيده نزد امير االمرا مي برد
 مبارزه رهايي بخش بر عليه . را از بين نمي بردمردماين واقعه مخوف روح مقاومت 

 از مبارزه رهايي بخش خلقهاي ديگر كه تا حديدر حالي خالفت برده دار عرب ادامه مي يابد 
.  بعنوان اميراالمرا شناخته ميشودآشوت باگراتونيضعيفتر شده بود و چندي پس از لشكركشي بوقا 

 885 او را در سال ارمنيان.آشوت با سياست پيگير از خود قادر به تشكل نيروهاي داخلي مي گردد
براي شخص اخير چاره . مرا را آگاه مي سازندبعنوان پادشاه خود مي شناسند و در اين مورد اميراال

بدين ترتيب پادشاهي ارمني . اي نمي ماند جز اينكه تاج و خلعت پادشاهي براي آشوت بفرستد
  .    احيا مي گردد

 را به رسميت شناخته بود بدفعات سعي در نابودي آن ستانناچار پادشاهي ارمنبخليفه كه 
 آشوت دوم و سمبات اول يعني آشوت در زمان جانشينان مبارزه. مي نمايد ولي موفق نمي شود

دوران طوالني آرامش و در پي آن .  بپايان مي رسدارمنيان سخت تر و شديد مي گردد و با پيروزي
بدين سان قرنها مبارزه آزاديبخش . فرا مي رسد و حدود صد سال ادامه مي يابد) 922از سال (صلح 

  .درسثمر مي به 
اجتماعي در -  دهم در نتيجه ترقي روابط اقتصاديسدهد ساله آرامش در در اثنا و دوران ص

ارمنستان از طرفي فئودالهاي بزرگ تقويت مي شوند و از طرف ديگر دوران اضمحالل فئودالهاي 
 مبارزه شديدي روستاهاشهرها پيشرفت مي كنند و در اين شهرها همچنين در . كوچك فرا مي رسد

  .دده مي رويدر برابر استثمار فئودالي 
  

  ترقي شهرها
 ارمن حتي از ملت گزارش داده اند چنين برمي آيد كه رمنياتاريخنگاران از اطالعاتي كه 

آرامش استفاده كرده زندگي طبيعي خود را احيا نموده و به كار و صلح و كوتاهترين فرصتهاي 
ان ي مبستن پمان  در مورد دوران صلح پس ازآسوغيك براي نمونه. ه استكوشش سازنده پرداخت

 با توصيف و تشريحات اغراق آميز مي نويسد، كه صلح و سازندگي در سمبات اول و افشين
مزارع پر .  در زير تاك يا درخت انجير خود استراحت مي كردهارمنستان گسترش يافت و هر ك

  . دندش تبديلجمعيت به دهستانها و دهستانها به شهرها 
پيشه هاي .  پيش، به اندازه چشمگيري ترقي مي كنده هايسداقتصاد ارمنستان در مقايسه با

فئودالي، روستايي و محلي جاي خود را به فنون صنفي شهري مي دهند و محصوالت خود را به 
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 و يك رشته وان، دوين، كارس، آرزن، آنيدر آن زمان . بازارهاي وسيعتر و دورتر مي فرستند
رار داشته و مراكز بزرگ تجارت بين المللي شهرهاي ديگر كه بر سر راه هاي بزرگ تجاري ق

 ثروت  وبه مراكز عمده و مشهور بازرگاني و هنر و پيشه تبديل مي گردند، محسوب مي شدند
  .هنگفتي بدست قشر رشوه گير و تاجر مي افتد

 پيشرفت بيشتري در مورد آگاهي رمنياديگر تاريخنگاران  از يتسآريستاكس الستيورد
 كه در ان الستيوردي با تشريح ويراني هاي ناشي از تاخت و تازهاي سلجوقي.شهرها به ما مي دهد

 توضيحات پر ارزشي مي زمان شهرهاي پررونق آن باره، درندسده يازدهم وارد ارمنستان شده بود
  . و نتيجه خشم و غضب الهي مي داندها نابودي آنها را بعلت زندگي داخلي آنودهد 

عمارات مرتفع و ":  از طرف سلجوقيان مي نويسدآني بدين ترتيب وي با تشريح اشغال
نزولخواري و حيله گري كه در آنجا ... زيباي شهر به آتش كشيده شده تبديل به تل خاك شدند

سزاي شهرهاي شيطاني چنين است كه با خون ديگران ساخته شده و باعرق . جاري بود، متوقف شد
خود را با نزولخواري و حيله گري استحكام مي  خانه هاي فتند ويامي جبين بي خانمانها رونق 

  ."بخشيدند
 مي گويد كه نزول خواري آرزني با تعريف زندگي داخلي شهر مشهور دتسالستيور

هر كس كه دوستش را فريب مي داد افتخار مي كرد كه "صورت قانوني بخود گرفته بود و 
اي بزرگ از خانه فقرا خانواده ه. شمردداناست و هر كس چپاول مي نمود خود را مقتدر مي 

از اين گواهي هاي مورخ و نيز از نوشته هاي متعدد . "دزدي كرده و به حريم آنها تجاوز مي كردند
چنان كه پيداست توام با . بطور روشن پيداست كه پول داراي چه اهميتي در زندگي اقتصادي بود

يق تر شده امكان قشر بندي طبقاتي عم. دآي مي پديدتراكم ثروت، محرومت برخي قشرها 
  .ديآمي بكارگيري كار مزدي بوجود 

 در ارمنستان بدان درجه نرسيد كه به تمركز شهري  و صنايعليكن ترقي تجارت و حرفه ها
 استانهاي و مراكز محلي بوقوع برخياين امر در. و وحدت منافع در سراسر حكومت منتج گردد

ديد و برخي فئودالها تدريجا خود را  مختل گرباگراتونيارتباطات حكومت فئودالي . پيوست
 قارص، سيونيك، واسپواگانبدين ترتيب سلطنت هاي . بعنوان پادشاهان مستقل اعالم نمودند

بايد متذكر شد كه اوضاع سياسي خارجي آن عصر نيز در وقوع .  و غيره تشكيل شدند)كارس(
  .چنين مواردي دخيل بوده است

  
  جنبش هاي دهقاني
زات ترقي شهرهاي ارمنستان و مبارزه شهرنشينان برعليه فئوداليته، در سده دهم به موا

  .مبارزه وسيعتر و شديدتري نيز در روستاها بوقوع مي پيوندد
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دهقانان از طرفي تحت استثمار فئودالها و از طرف ديگر مورد چپاول و غارت تجار و 
 بدين سبب تضاد طبقاتي .بويژه نزولخواران بوده در شرايط بسيار سخت اقتصادي بسر مي بردند

دهقانان و فئودال ها به آن حد حاد شده بود كه اغلب كار به مبارزه و برخوردهاي مسلحانه مي 
  .كشد

مبارزه دهقانان در درجه اول متوجه روحانيون فئودال و وانكها بود زيرا در آن دوران، 
استپانوس  و يتساسخاناگرددر. بويژه وانكها، روحانيون و اسقفها زميندار بسيار ثروتمند بودند

 دهم كه در سيونيك و ساير نواحي بوقوع پيوسته سده در مورد برخي از قيام هاي دهقاني اربليان
  :بودند، مطالبي نوشته اند

كه خدانشناس آنان: مي نويسد تاتو  به وانكسورابرد در مورد حمله اهالي ده اربليان
و در .  كارگاه ها و منازل روحانيون نمودند،يسا، يك شب ناهنگام شروع به ويران نمودن كلندبود

سپس برخي از پيرها را مي كشند و ديگران .  را پيدا نمي كنندانپي اسقفها بودند تا بكشند ولي آن
 را با پارچ نقره اي مرون. مي برند) سور(را فراري مي دهند، هر آنچه را كه پيدا مي كنند به قلعه 

 بامدادان با مشاهده آنچه اتفاق افتاده بود آن ده هوانساسقف . دكننبرده و بر روي سنگ خرد مي 
ولي شاهزاده سمبات . و اهاليش را نفرين كرده آنجا را ترك مي نمايد و به محلي ديگر مي رود

ن سورابرد را مهاجرت داده ا ساكنونزد  وي مي رود و از وي تقاضاي برگشت به تاتورا مي كند، 
اسقف برگشته و ده را نفرين مي كند تا ديگر هيچكس در آنجا . نمايدبه محلهاي مختلف منتقل مي 

اما وقتي كه شاهزاده از وانك دور مي شود، دهقانان پراكنده شده تدريجا به خانه . اسكان نگزيند
در زمان اين . دندكر و پس از چندي دوباره به وانك حمله ور شده و ويران ههاي خود برگشتن

دهقانان در سرراهي كه از نزديكي سور مي . محل ديگري مي يابدحمله هاكوپ اسقف جديد، 
گذشت در كمين مي نشيند و وقتي كه او ناآگاه از اين امر مراجعت مي كند او را گرفته و بقتل 

  .مي رسانند
پادشاه .  نمايدتنبيه را  شورشيان مي كند تقاضاواساك، اسقف بعدي از پادشاه گريگور

. چنين نيز عمل مي شود. ام كامل سورابرد و نابودي ساكنان را مي دهدسپاهي فرستاده دستور انهد
از اين وقايع بوضوح ديده مي شود كه مبارزه دهقانان در برابر فئودالها جدي بوده و هر دو طرف 

  .نيز در قبال يكديگر بي رحم و سخت گير بودند
اربليان . دندكرارزه مي البته اين تنها اهالي سورابرد نبودند كه بر عليه استثمارگران مب

براي شورشيان ":  مبارزه مي نمودتاتود كه مدتهاي مديد برضد كن مي تادروستاي ديگري را نيز 
 بودند و كشيش هوانس اگر كآنها باعث زحمت و غصه وان.  تامالكبرضد وانك محلي بود بنام

سپس .  تصاحب نمايدچه بدفعات سعي خود را كرد ولي نتوانست بر اهالي چيره شده و محلشان را
 مرد مطيع صليب مقدس در زمان كشيش عاليقدر هاكوپ، با شنيدن سمبات محترم همسر سوپيا

مشقات و غم هايي كه براي برادران بوجود آمده بود، همت نموده هزار سكه بزحمت و بطريق 
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امين شخصي تسليم كشيش هاكوپ نمود و آن محدوديت را از آنها سلب نموده و از ايشان امن و 
از تمام اينها بوضوع پيداست كه حاكمان بزرگ دنيوي چگونه در كنار حاكمان بزرگ . "گرديدند

  .ديني بر عليه دشمن اصلي طبقاتي يعني دهقانان بطور متحد تالش مي كردند
 خواه ناخواه ماهيت يتسدراسخاناگرد و چه اربلياناين امر نيز جالب توجه است كه چه 

هم فئودالهاي مذهبي و هم دنيوي نه تنها . ني را بيان و توصيف نموده انداجتماعي جنبش هاي دهقا
دهقانان را تحت استثمار و مشقات شديد قرار مي دادند بلكه روستاها و اراضي ايشان را نيز غصب 

بخش اعظم دهقانان محروم براي . نموده آنها را از خانه و كاشانه هميشگي خود بيرون مي رانند
در چنين اوضاعي، واضح است كه مبارزه بر عليه . زيست به شهرها روي مي آوردنديافتن امكانات 

  .فئوداليسم صورت حادي مي توانست به خود بگيرد
  .اهميت قيام هاي دهقاني آن بود كه آنها بنيانهاي فئوداليسم را متزلزل مي كردند
دي حادث اين جنبش هاي دهقاني كه در نتيجه تشديد تضاد طبقاتي و اوضاع سخت ما

از . شده بودند، در سده هاي ميانه معموال با ظاهر مذهبي و بعنوان نهضتهاي ديني توجيه مي شوند
  . مشهور استارمنيان  در زندگي تندراكياناين حيث آئين

 ارمني است كه اهميتش از زندگي اجتماعينهضت تندراكيان از چنان پديده هاي برجسته 
زحمتكشانه داشته -، ماهيت دهقانياين نهضت اساساً. اده استمرزهاي ارمنستان نيز پا فراتر نه

 يتسسمبات زارهاوانبنيانگذار نهضت تندراكيان شخصي بنام ارمني  تاريخنگارانبه گواهي . است
  . وي فعاليتش را از آخر سده نهم آغاز مي كندآسوغيكمطابق نظر . بوده است

هاي ظالمانه بر ضد آن، بويژه در ت آزار و اذينهضت تندراكيان صرف نظر از تعقيب ها و 
 روستاي كه آپاهونيكبجز . نيمه دوم سده دهم و دهه هاي نخست سده يازدهم قوت گرفت

 داراناغي، ماناناغ، هادك،  خنوس در آنجا واقع بود مراكز قوي جديدي نيز در والياتتندارك
ا در نواحي تحت نفوذ خود  در مورد اينكه آنها چگونه برخوردي با كليسا و اهل كليس.بوجود آمد

 روستائيان يتسالستيوردبنابه .  مي دهد ارائه اطالعات جالبييتسآرستاكس النستيورداشتند، 
هواخواه تندراكيان بر كليساها و اماكن مقدسه نواحي خود حمله ور مي شدند و با ويران نمودن 

  .آنها روحانيون را تحت تعقيب قرار داده ايشان را متفرق مي كردند
ويران كردن كليساها و اماكن مقدس نشانگر اين مطلب است كه مبارزات تندراكيان چه 

اگر گسترش وسيع اين جنبش را در نظر گيريم، . ماهيت قطعي و ريشه اي بر عليه فئوداليته داشت
اين امر روشن مي شود كه چرا كليسا و شاهزادگان و حكام و نويسندگانشان در قبال تندراكيان 

 ولي نگاشتن عمل شنيع آنها " :ي اقرار ميكندتسالستيورد.  وحشت داشتند و از نفرتنظري مملو
زيرا هر كس پس از شنيدن چيزي استوار و قوي نيست، ذكر .... را بي جهت دانستيم) تندراكيان(

تقصيرها وگناهان ديگران نيز با تحريك شنوندگان باعث انحرافشان مي گردد، لذا از اين كار 
  .  سپس او چند مورد از كار شنيع را كه برايش امكان دارد ذكر مي كند."پرهيز نمودم
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ي، تندراكيان كليسا و قوانين و نصايح آن مانند غسل تعميد، تسبر اساس نظر الستيور
در مورد اعتقادات و تبليغات تندراكيان اطالعات بيشتري .  روزه و غيره را قبول نداشتند ،باداراك

 بدست آورد، ولي گريگور ماگيستروس چند نامه  وياتسگريگور ناركدفاتر را مي توان از يكي از 
در . ي امكان بيان آنها را داشتتسگفته ها اينها نيز در حول و حوش مطالبي است كه الستيورد

 ديني، برنامه هاي اقتصادي و سياسي، زندگي اجتماعي اشارات زندگيمورد جهات ديگر باصطالح 
ادبيات خود تندراكيان نابود . استنباط تقريبي مي توان بدست آوردكمي مي شود و تجسم كلي 

  .شده است
. چنين پيداست كه تندراكيان دين مسيح، كليسا و سلسله مراتب روحاني را رد مي كردند

تي خود وجود خدا آفريننده ساحتماال مي توان چنين تصور كرد كه بخشي از آنان با تفكر ماتريالي
ماگستروس همچنين مي گويد كه آنها به ملحق شوندگان بخود مي . دنجهان را منكر شده باش

مشكل مي توان گفت كه وي در اينجا تشابهي را با . " خدانشناسي بعنوان اپيكوريسم":گفتند
او بدين منظور مي توانست از . اپيكورين ها صرفا بخاطر سرزنش و ناسزاگويي انجام داده باشد

تندراكيان با رد كليسا در شرايط سده هاي ميانه، مالكيت و . ه كندكلمات بهتر و مفهوم تري استفاد
استثمار فئودالي را برسميت نمي شناخته زيرا چنانكه انگلس نوشته است كليسا عمده ترين عنصر و 

  .پشتيبان جامعه فئودالي محسوب مي شد
  

  ادبيات و علوم در سده دهم
م برخي زمينه ها براي شروع به همت جنبش هاي دهقاني و ترقي شهرها در سده ده

اجتماعي -در سده دهم در شرايط ترقي اقتصادي.  مهيا گرديدارمنيان  در زندگيمردميرستاخيز
.  انعكاس وسيعي در تمام زمينه هاي فرهنگي و هنري مي يابدانارمنستان استعداد ابداعي ارمني

هنگفت متراكم شده در ثروت . مورخين برجسته، معماران و نويسندگان بزرگي ظاهر مي گردند
جمله  ازشاهزادگان و شهرنشينان امكان ساختن عمارات باشكوه كليسايي و شهري ، دست پادشاهان

  .دكن مي  فراهمكليساها، قصرها، مسافرخانه ها پل ها و غيره را
در اين دوران مكاتب و عقايد جديد تا اندازه اي در معماري، تاريخنويسي، ادبيات و 

 چهره برجسته شعر در سده دهم بعنوان بيان كننده ياتسگريگور نارك. گردندفلسفه منعكس مي 
  .دو شميعقايد جديد ادبي ظاهر

آثار معماري پرارزش هنري از سده دهم به ما رسيده اند كه بخش اعظم آنها در حالت 
ن دوران اين آثار تجسم تقريبا كاملي را از ترقي معماري آ. ويراني و يا نيمه خراب باقي مانده اند

بنابر نظر  .معماري ارمني در سده دهم دوران پيشرفت بي سابقه اي را مي گذراند. به ما مي دهند
ظاهر خارجي ديوارهاي عمارات با :  سبك جديد معماري عبارتند ازي خطوط اصلتورامانيان

ه تا آنجا ك. ستونهايي كه داراي قوس هاي حكاكي شده ظريف و زيبا هستند تزيين گرديده اند
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 بگونه امكان و ضرورت داشته قسمتهاي گوناگون عمارت به بهترين وجهي كنده كاري شده است
  . كه ظرافت و پيچيدگي آن ها باعث شگفتي و تحير بيننده مي گردداي

 در تضاد بوده و مبين عقايد سده هاي ميانهخشن سبك سبك جديد معماري سده دهم با 
 كه سازندگان وانكها و كليساها دنبال مي كردند، بناكنندگان و يمستقل از مقصود. استي جديد

 داراي) واسپوراگان (مانولو ) آني (تيرداد افراد نابغه اي چون انند م-بناهامعماران عالي قدر اين 
  .بودندنو عقايد متجدد و 

 شاپوه باگراتونيرد و چهره هايي چون يدر اين دوران بار ديگر تاريخنويسي رونق مي گ
 و آرزروني بي نام، توما آرزروني، يتسهوانس دراسخاناگرد، )تابش به ما نرسيده استك(

  .م و آغاز سده يازدهم را عرضه مي دارده مورخ پايان سده داستپانوس آسوغيك
آنها نظر . ن ارمني در سده دهم از نظر عقيدتي وابسته به طبقه فئودال بودنداالبته مولف

 جنبش هاي دهقاني داشتند ولي بهترين آنها با خروج از محدوديت خصمانه اي در مورد منشعبين و
هاي فئودالي، نظرات جديد سياسي را در آثار خود منعكس نموده و انعكاس اومانيسم را در برخي 

  .مورد ستايش قرار داده اند) مثال در معماري آن زمان(از آثار و در زمنيه هاي فرهنگي 
 علوم، هنرها و ساير زمينه ها نيز در ارمنستان به چشم در سده دهم تحوالت جديدي نيز در

 نقاشي روي ديوار ترقي كرده و هنر قلم نويسي متون و مينياتور رونق براي نمونه. مي خورد
  .يافت

حاصل و نتيجه ترقي فولكلور مردمي در اين دوران شعر برجسته حماسي ارمني يعني 
 روحيه آزاديخواهي حماسي خلق و ديدگاه هاي داويت ساسوني به نحو عالي.  استداويت ساسوني

اين ديدگاه ها ضد فئودالي و از تاثيرات مذهبي . آن در قبال زندگي و جهان را منعكس مي سازد
احساسات طبيعت پرستي مردم كه از قديم . مسيحي بري مي باشند و طبيعتا ماترياليستي هستند
طبيعت . خود را در اين شعر حماسي يافته استوجود داشت حال در اين دوران نيز انعكاس و تبلور 

ني قهرمانان و جهان عيني به عاليترين حد ارزش خود رسيده خويشتن را در وجود و شخصيت انسا
  . محبوب مي يابد

  
  ا سده سيزدهمت پيشرفت ادبيات روند آينده
ي  پديده هاي برجسته ناشي از رستاخيز ارمني در سده دهم روند طبيعي ترقبا اين حال

در سده يازدهم اوضاع ارمنستان شديدا متحول . نددخود را طي نكرده به جرياني متشكل تبديل نش
د و ايده هاي اومانيستي بوجود آمده تا سده دوازدهم كر به پيشرفت فرهنگ ضربه وارد  وديگرد

هره معروفترين چ. دگرديفئودالي بر ادبيات مسلط و چيره -عقيده ارتجاعي ديني. كنار گذاشته شد
 است كه گريگور ماگيستروسادبي سده يازدهم فيلسوف و حكم الهي و منكوب كننده تندراكيان، 

ليكن بعنوان يك . نوشته است) "هزار سطر براي مانوچه"(به اندازه چشمگيري شعر و يك منظوم 
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ير آثار او كه با قافيه و با لحني پوچ و زباني غ. ي عقب بوداتس از نارككل جهاتشاعر عمال از 
  .مفهوم نوشته شده در بسياري موارد از نظر محتوا تكرار عبارات انجيل هستند

 كه صرف نظر از وطن دوستي ستا سده يازدهم تاريخنگار يتسدآريستاكس الستيور
نيز ، و كه روي داده بودي ي كه علت بدبختي هاردكمفرط خود اين نظر كليسائي را تاكيد مي 

ي هر گاه مصيبت يا نابودي شهري را تسستيوردال. ي دانستم گناهكاري مردم ،رخنه سلجوقيان
تشريح مي كند بالفاصله اضافه مي نمايد كه چنان هم بايد مي شد زيرا ساكنين مرتكب گناه شده 

  .بودند
 در آن ارمنيان داليل تمام اين وقايع كدامند؟ مسئله اين است كه در زندگي اجتماعي

ارجي، باالخره توانستند به حيات حكومتي زمان، عناصر مرتجع فئودال با كسب كمك از دشمنان خ
مبارزه اي كه متكي بر كمك همشهريان ثروتمند نيز بود و . و اقتصادي ارمني ضربه وارد سازند

 تجزيه رفدارانط.  بر عليه تجزيه فئودالي انجام مي شد قرين موفقيت نبودباگراتوني هاتوسط 
 را بنابه تقاضاي قيصر باگراتونيخرين پادشاه  آگاگيك دوم رانجامسطلبي با هم پيماني كليسا 

  . كشور را تسليم بيزانسي ها مي كنندشاناما خودو مجبور به عزيمت به بيزانس مي نمايند، 
 چگونه نقشي را در وقايع ضد پتروس گدادارز وقت اثليقجتاريخ روشن ساخته است كه 

مايل بود ناتوان از عدم افشاي ي كه بطور كلي نسبت به وي متتسحتي الستيورد. حكومتي ايفا نمود
وقتي كه پتروس از تبعيد و :  مي گويدتاريخنگار اين.چگونگي همكاري وقيحانه او با قيصر بود

 بود ساموساد كه مقرش در  گرديد، براي حاكم بخش شرقيگاهآعدم برگشت گاگيك به آني 
ي ي سرزمينم را به و كه اگر من ساير شهرها و دژهايدبه پادشاه اطالع بده: پيغامي فرستاد و گفت

 اما او وقتي كه آگاه شد، بزودي مطلب را به پادشاه گزارش ؟بدهم در عوض به ما چه خواهد دا
 گنجهاي بسيار و مقام امارت داده، آني و تمام پتروسپادشاه با شنيدن اين موضوع به خليفه . كرد

  .كشور را تصاحب نمود
 بدين ترتيب پادشاهي باگراتوني  سپاه بيزانس وارد آني مي گردد و1045در سال 

زانس و خطر فشار بي با نيز آرزرونيپادشاهي . دآي مي در كشور تحت سلطه بيزانسمنقرض شده 
 سلجوقيان به ارمنستان رخنه ويداد،رچندي پس از اين .  از بين رفته بود از آنيشپ رخنه سلجوقيان

مراكز عمده . افكند  مير سايهبار ديگر ويراني، چپاول و كشتار هاي جمعي بر كشو. مي كنند
 پراكنده وسن به اين و آن ا اكثر ساكن دهشتجاري و كارگاهي و صنعتي به آتش و ويراني كشيده 

ترقي ادبيات و فرهنگ مي روند و  قابل درك است كه در چنان اوضاع نامساعد روند. مي شوند
  .داستااز مي ببايست 

شده گرجستان كه قويت ت در اين دوران سپاه. يابد اوضاع تغيير مي 12از نيمه دوم سده 
 بخش عظيمي از ارمنستان را از تحت ارمنيان كمكا در راس آن قرار داشت بارمني زاكارهشاهزاده 

 ارمنستان منصوب گرديد، آني و شهرهاي  خود بعنوان حاكمزاكاره. سلطه سلجوقيان رها ساخت
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روابط . ع برده وار روستائيان سخت تر مي گردددر اين دوران اوضا. ديگر دوباره رونق گرفتند
 انعكاسي يافته است وشگمخيتار  و تمثيل هاي 1"اداستاناگيركد" بنحو خوبي در دهساجتماعي 
  . خود از حيث مراكز تعليم و تعلم شهرت مي يابندس با مدارگديك و ساناهين، هاغباتوانكهاي 

 از در مناسبات بين المللي چه وود  تاسيس مي شهكيليكيدر همين دوران پادشاهي ارمني 
  . اقتصادي و چه سياسي آن عصر نقش مهمي ايفا مي كندنطر

 بطور كلي 12سده .  قوي تر مي شود12 ارمني و گرجي در سده للمروابط فرهنگي ميان 
 شاعر شوتا روستاولي.  ماوراء قفقاز محسوب مي شودردمانم يكي از دوره هاي ترقي فرهنگي

 يگر سوداز . ند زيستده ميس گنجوي شاعر بزرگ آذربايجاني در اين بزرگ گرجي و نظامي
ولي بايد گفت كه ادبيات .  مي كنندرارقرب در كيليكيه تماسهاي نزديكي با اروپائيان ارمنيان

اروپايي در اين زمان تحت تاثير عميق قرون وسطايي قرار داشت و چنانكه بروسف شاعر و اديب 
گونه ارمغان مثبتي براي ادبيات پيشروتر ارمني نمي توانست مشهور روس توجه كرده است هيچ

  .داشته باشد
از . ه مي رسدي قابل توجدر كيليكيه، ترقي شهرها و فروپاشي برخي اقشار فئودالي به حد

 حتي ، تجارتوسيلهب چنين بر مي آيد كه در آنجا تب مال اندوزي نرسس شنورهالي " دفتر كليات"
كشيشان در بازار شهرها پرسه زده و . ت رسوخ يافته بودتمام قشرهاي روحاني نيز به شدميان 

 را فروخته و  آنها محصوالت باغستان ها  وتجارت مي كردند و راهبان با تصاحب اراضي وسيع
  .بدست آوردند هنگفتي پول 

 گربار رشدد تضعيف شده بود اكنون 11 محتواي ادبيات و هنر كه در سده در دنياگرائي
 و سايرين پا به عرصه) پسر (گريگور دغا، نرسس شنورهاليسندگان برجسته اي چون نوي. مي كند
 سخني جديد در تاريخ ترقي شعر و شاعري  ، به سبك مذهبيي مي گذارند كه بجز آثارادبيات

. دكنمي هنر قلمزني متون خطي و به همراهش مينياتور به نحو شايسته اي ترقي . مطرح مي نمايند
در كيليكيه توام با . خطي رنگهاي روشن و بي سابقه اي بكار مي بردندنقاشان براي تزيين متون 

، قانون نويسان و اريخنگارانت چون امداريننويسندگان در ساير زمينه هاي فرهنگي افراد بسيار 
  . استمخيتار هراتسيپزشكان ظاهر مي شوند كه مشهورترين آنها 

  
  اتسيگريگور نارك
وي در سال . ريخ ترقي ادبيات ارمني استي داراي نقشي بزرگ در تااتسگريگور نارك

وي بعلت گذران زندگي در وانك .  تولد يافترشتونيكدر يكي از روستاهاي سرزمين . م951

                                                           
  . كتاب قوانين يا كتاب دادگاهيان-11
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 ياتسناركآنانيا او در نزد مشهورترين عالم كشيش يعني .  اشتهار يافتياتسنارك به ناركروستاي 
  . به تحصيل علم پرداخت
وناگون قرين نيست ليكن وي دوراني آكنده با اگر چه با وقايع گ ياتسنارك زندگي رهباني

 گريگور و هم ياتسناركآنانيا مي دانيم كه هم . آرامش و صلح و بدون تالطم و خوشي نداشت
 قرار  و آزار مورد ظن و تعقيب تندراكيانجنبش  كليسا در رابطه باهبرانر  از طرفياتسنارك
در زندگينامه هاي خطي قديمي .  بودندكه آنها به تندراكيان تعلق نداشته و صوفي  درحاليند گرفت

 نظام كليسائي منحرف بواسطه روحانيون كاهل و عياش صالحا در صدد ياتسناركآمده است كه 
  . بود، كه به همين دليل اشخاص نادان وي را منافق دانسته اند

  . بدرود حيات گفت1003ناركي در 
نامه قديمي و خطي  زندگيآثاري كه در. نوشته هاي بسياري بجاي مانده است ياتسناركاز 

 فصلي جديد در پرارزشترين نوشته ها كه. نام برده شده اند، بطور كامل به دست ما رسيده است
 وي و منظومه بزرگ غزليات تا هستند، 20 كه بيش از سرودها: ادبيات ارمني گشودند عبارتند از 

  .وگنامهس
تواي عقيدتي و چه از حيث فرهنگ شاعرانه، چه از نظر مح ياتسناركبهترين سرودهاي 

 او در بين شعراي. محسوب مي شوند ارمني  ادبياولين نمونه هاي درخشان در پيدايش رستاخيز
 براي زندگي و دنياي واقعي، طبيعت و شاراگان گارندگانن است كه در اختالف با سيك اولين رمنا

وي آزادانه به خلق آثار پرداخته و . ده است اشعار خود نمووعضوم  آنهاراارزش قائل شده وانسان 
اين امر زبان .  كليسائي را در هم شكسته استزم گرايانهجاز نظر محتواي نوشته هايش زنجير هاي 

  .شاعر را بي پروا نموده و امكانانت جديدي براي خلق آثار بوي داده است
ي رفت كه ، عشق نسبت به طبيعت نتيجه تحولي بشمار م ادبيدر دوران پيدايش رستاخيز

طبعا شاعري كه اين موتيو را . در نظر گاه هاي افراد نسبت به زندگي دنيوي پديد آمده بود
. ش قرار ندهدر آثارش قرار داده بود نمي توانست خودش يعني انسان را موضوع اشعاوضوعم

زني كه .  مجسم ساخته استشاعرانه  بگونه ايدر وصف و ستايش زيبايي زنان اين امر را ياتسنارك
 است اگر چه هنوز مريم عذرا است ولي در بسياري موارد اين امر از عنوان ياتسناركموضوع شعر 

اشعار معلوم مي گردد و در باطن بطور كلي زيبايي زنانه با رنگ و شكل زندگي واقعي محلي مجسم 
  .مي گردد

ي از نوآوري هاي ناركي اين است كه آهنگ و موسيقي چه اهميتي را براي جنبه يك
 أوي براي موسيقائي نمودن اشعار، برخي نوآوري ها وارد ادبيات نمود كه بعد. هنري غزليات دارد

 تكرار موزون حروف يمهمترين آنها كاربرد استادانه و بي پروا. مورد استفاده وسيع قرار گرفتند
  .نمونه ها بسيارند. ستا بي صدا صدادار و

  . نوآوري هاي بسياري نيز در فن عروض به ارمغان آورده استياتسنارك
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  رااين منظومه. منظومه غزلي خود مشهورتر است در تاريخ ادبيات ارمني از نظر ياتسنارك
تصوف كه بعدها مكتب .  در سالهاي آخر عمر خود نوشته استياتسنارككه ماهيت صوفيانه دارد 

كليسا و فئوداليته را مورد انتقاد ،عقيدتي ارتجاعي مي گردد، در سده دهم با برخي وجوه خود 
  .قرار مي داد

. هستند از نظر ادبي پرسليقه، بي پروا و مختص به خود ياتسناركتشبيهات و استعاره هاي 
گزينش تصوير و استعاره كه اساس واقعي دارند و سخن در باره وي و بيان ، استعاره هااربردك

  .نظريات براي شاعر ضرورت حياتي داشت
يكي از . چنين تشبيهات و استعارات جا و مكان خاصي دارند وگنامه ناركس هدر منظوم

ست كه هر گاه نمونه اي براي اظهار حالت روحي خاصي آورده مي  اوجوه منحصر بفرد آنها اين
شود، اين حالت با چنان جزئيات تشريح مي شود كه حتي بطور مجزا تشكيل يك مجموعه هنري را 

  .مي دهد
 در سياريبآثار او اهميت . هاي درخشان فرهنگ ارمني است يكي از چهره ياتسنارك

نقاط ضعف وي مرتجع گارندگان ن. ستتاريخ ترقي ادبيات هنري ارمني در سده هاي ميانه داشته ا
 گشتند كه اشعار غنائي دنيوي ييبناسنگ   اوآثاررا مورد سوء استفاده قرار داده اند در صورتيكه 

  .ندارمني در سده هاي ميانه روي آن ساخته شد
  

  نرسس شنورهالي
 سو واقع در كوه هاي ي در يكي از وانكها و شدادهز. م1102ي در سال لنرسس شنورها

(Sev)عات او با كسب دانش فقط در مدارس ارمني توانست اطال.  كيليكيه بتحصيل علم پرداخت
:  در مورد شنوهالي بحق گفته است كه)گنجه اي (گانزاكتسيگيراگوس . وسيعي به دست آورد

  يوناني و آشوريريه پردازانظننه تنها از دانشمندان ارمني بلكه از  انش خودداين نرسس از نظر "
. "، زيرا آوازه دانش وي در بين كليه ملل انتشار يافته استردقرار دا يباالتردر سطح  عاصرم

او .  نايل آمداثليقيجشنورهالي در دوران جواني بعنوان كشيش تقديس يافت و سپس به درجه 
بدرود حيات . م1172وي در سال . ن سياسي و كليسايي كيليكيه محسوب مي شوديكي از فعاال

  . گفت
 ،2هاگانز ها، شاراگاناو . ثاري داردآ در سبك ها و انواع مختلف ادبي نرسس شنورهالي

شنورهالي در نوشته هايش بطور كلي .  متعددي نوشته استچيستانهاي ها و منظومهها، سرود
شنورهالي هم بعنوان چهره اجتماعي عصر .  را مطرح مي كند اندرزگونهمسايل ديانت و مذهبي

او در . ومت فئودالي و كليسا را بيان نموده استكخود و هم بعنوان نويسنده بطور كلي منافع ح

                                                           
12-    գանձ – زمان انجام مراسم باداراك خوانده مي شودگانز آواز مذهبي كه در.  
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ليكن برخي نوشته هاي هنري او با تم و . ابيون و شورشهاي ضد كليسائي مبارزه مي كندبرابر انشع
سبك خود بطور جزئي با محتوايي عقيدتي ، مطالبي جديد بوده تاثير شديدي بر روي دنيا گرايي 

 سرايي حماسه نگارش عنوانيكي از آثار بي سابقه وي منظومه اي تحت . آتي ادبيات ارمني نهادند
    .است يوناني

لي كه بطور كلي يكي از بهترين آثار ادبيات ارمني در سده هاي ميانه اكتاب مهم شنوره
  . استدسياامرثيه  محسوب مي شود منظومه

 و نابودي و كشتار 1144دسيا در اشامل وقايع نابودي شهر  دسياا مرثيهمنظومه محتواي 
  .ستاسكنه مسيحي آن بي رحمانه 

 كيليكيه در رابطه با ارمنيان مسئله جالب توجه اين است كه اوضاع و احوال سياسي
 مسئله اين است كه صرف نظر از اينكه. ده استشانقراض پادشاهي باگراتوني در اين منظومه بيان 

شدت مي  داخلي شهر هنوز به ندگيزيران نشده بود و ضربان و در زمان شنورهاي هنوز آني شهر
  .  توصيف كرده است"پوشش دريده شده زينت آالت"تپيد، ليكن وي آنجا را بعنوان 

 بعنوان پايتخت را نمي توانستند آنياين بدان معني است كه اهالي كيليكيه توقف حيات 
سياسي   ،"سيادامرثيه " منظومه تاريخي-ات ديگر اهميت ادبيبدين ترتيب يكي از جه. قبول كنند
 مطرح نمودند گارانناريختتاريخي سده هاي ميانه ما را معموال - مسائل برجسته سياسي. بودن آنست

  .شابه وارد ادبيات هنري مي گردندو به لطف همين منظومه، مسائل م
:  اظهار مي داردجه ايگن نرسس شنوهالي كه شامل چيستانهاي او است چنانكه "تمثيالت"

 توسط چيستانهاي خودبنابراين شنورهالي خواسته است . "بجاي افسانه شامل ميخواري و جشن است"
 در آن زمان "افسانه"آنها با گفتن .  سازد ادمانشها  ها و عروسين مردم را در جش ،به جاي افسانه ها

با مشاهده اينكه مردم ديگر  .منظورشان تمثيل، داستان، لطيفه حكايت و ساير روايات مردمي بود
توجه  كمي نسبت به اشعار و كتب مذهبي نشان مي دادند، نويسندگان كليسائي براي تبليغ 

 برگزيده و براي مقاصد خود بكار اراخالقيات و اعتقادات مسيحيت، سبك هاي مورد عالقه مردم 
  . د كرنبال ميدنهاي خود همين هدف را هالي نيز با چيستارمي گرفتند شنو

 ادبيات را در زمينه سرستاهوانس ايما و ياتسگريگور نارك پس از نرسس شنورهالياگر 
  . همين كار را در مورد نثر انجام دادمخيتار گوش معاصر وي كني لونق و ترقي دادرنظم 


