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  تاريخ ادبيات ارمني

  مچهاربخش 
  ترجمه و تاليف اديك باغداساريان 

  )گرمانيك.ا(
  مخيتار گوش

  
تاريخ .  بود)گنجه (وي اهل شهر گانزاك.  تمثيل نويس ارمني استنخستين مخيتار گوش
  . درپيري بوده است1213وفاتش بسال . تولدش مشخص نيست

به خواست اولياي خود بعنوان كشيش مخيتار گوش تحصيالت مذهبي را فرا گرفته و بنا 
ليكن با . پس از آن تحصيالتش را در نزد كشيشان مشهور و عالم ادامه داد. رهباني تقديس يافت

.  مي رودپرآوازهقانع نشدن به اين حد، وي براي ادامه بيشتر تحصيالت به كيليكيه نزد دانشمند 
اين . بنا مي نهند) گديك( جديدي  ك وان زاكارياپس از بازگشت از كيليكيه به كمك شاهزاده

 يا گانزاكتسيگيراگوس . وانك پس از چندي تبديل به يكي از مراكز علمي آن عصر مي گردد
زيرا شهرت دانش وي در ... بسياري در نزد او تحصيل نمودند": گنجه اي در مورد وي مي نويسد

  ." نزد وي مي آمدندسوهمه جا پراكنده شده و از هر 
 را مي توان نام  ويتمثيالت و داداستاناگيرك كه به ما رسيده اند گوشور از آثار مشه

 و اصولاين كتاب مجموعه اي است از .  پديده عظيم فرهنگي در آن عصر بودداداستاناگيرك .برد
 11-12 اجتماعي ارمني در سده هاي -قوانين گوناگون قضايي كه منعكس كننده رابط فئودالي

  . تقريبا در تمام ارمنستان مورد قبول واقع شدداداستاناگيرك. ند نداشت وجودگوشبود كه قبل از 
البته . است خاصي در ادبيات هنري ارمني در سده هاي ميانه جايگاه گوش داراي تمثيالت

.  از نظر تمثيل غني استارمنيانآثار شفاهي .  با آثار سبك تمثيل آشنايي داشتندارمنيانبنظر گوش،
از يكي از نامه هاي . ثيلهايي كه از يوناني ترجمه شده بودند نيز وجود داشتندبه غير از آن حتي تم

گريگور ماگيستروس چنين معلوم مي گردد كه در سده يازدهم، توام با دستور زبان و فن نطق در 
مدارس به شاگردان افسانه آموزي يعني فراگرفتن و نوشتن و حفظ گردن تمثيلها نيز ياد داده مي 

  .شد
ن ارمني در صدد نوشتن ا و تا زمان مخيتار گوش، هيچيك مولف12  سده تاحالبا اين 

تمثيل . تمثيلهاي مختص بخود بر اساس تمثيلهاي ترجمه شده و يا موجود در آثار مردمي نبود
 براي گوشايي لعن شده بود و طبعا سبعنوان يك سبك از آثار مردمي، از طرف نويسندگان كلي

  .بودبيات مشكالت و موانع بسياري برخورد كرده وارد كردن اين سبك در اد
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بطور كلي بايد توجه داشت كه گوش در ميان نويسندگان ما در سده هاي ميانه بدين علت 
برجسته است كه آگاهي طبقاتي او كه بدون شك نتيجه تشديد تضادهاي طبقاتي موجود بين 

اين امر انعكاس خود را . رقي تر بود متنسبتاً، فئودالها و سرف ها در محيط زندگاني وي بوده است
ليكن عقيده گوش، .  و چه در يك سري از تمثيلهاي وي يافته استگوش "داداستاناگيرك"چه در 

برضرورت حكومت پادشاهي و اقتدار آن استوار بود كه در آن اوضاع و احوال و از نظر دفاع 
 برابر خطر رخنه مغولها قرار كشور محروم از استقالل وجوه مثبتي داشت، بويژه آنكه كشور در

  .گرفته بود
 بطور عمده منوط و مشروط بر انعكاس بيطرفانه واقعيت و گوشولي ارزش تمثيلهاي 

  . اوضاع و احوال مردم است
 شخصيت هاي موجود در آنها نمايندگان پيشه  كهتمثيلهاي بسيار ديگري نيز وجود دارند

سترنج زحمتكشان شهري ارمني در سده هاي ميانه اهميت و ارزش اجتماعي د. هاي گوناگون هستند
  . مي گرددمعرفيدر اينها 

  
  حماسه مردمي ارمني

  داويت ساسوني يا ساسونتسي داويت 
  

 مكان فوق العادي را در تاريخ فرهنگ هنري داويت ساسونيحماسه قهرماني مردمي 
  .ارمني در سده هاي ميانه داراست

 ارمني مبارزه قهرمانانه اي را در برابر ملت كه زماني 8-10داويت ساسوني در سده هاي 
خالفت عرب انجام مي داد خلق شده و سينه به سينه و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته  به دوران 

  پووكر از زبان گارگين سروانزويانحماسه بزرگ ارمني را اولين بار محقق نامي . ما رسيده است
 گروتس و بروتس  كتابهاي1874ه رشته تحرير در آورده در  برنيست موشآيكي از اهالي روستاي 

پس از آن واريانت ديگر اين شعر .  در استامبول منتشر ساختداويت ساسوني يا دربار مهرو 
 يكي از اهالي روستاي ناهابت از زبان 1886 دانشمند برجسته در سال مانوك آبغيانحماسي را 
داويت و مهر، رمان  تحت عنوان 1886ه و در  در اچميادزين نگاشتموگسرزمين  گينكانتس

بعدها چندين محقق در گردآوري واريانت هاي .  شوشي بچاپ رساند شهر درحماسي و مردمي
 مختلف و انتشار آنها در زمانهاي گوناگون پرداخته اند ليكن جمع آوري و انتشار واريانت هاي

حزب . بيشتي به خود گرفت در دوران حكومت شوروي شتاب و سرعت  گوناگون اين حماسه
 غني داويت هوطن دوستانه حماس- كمونيست و دولت شوروي با ستايش بسيار از ماهيت مردمي

در اين هزاره، حدود شصت واريانت در .  جشن هزاره آنرا ترتيب داد1939ساسوني در سال 
وروي  شمردمان مختلفاين متن كامل به زبانهاي . مجموعه كامل داويت ساسوني مطرح گرديد
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حماسه قهرمانانه . ترجمه گرديد) روسي، اوكرايني، گرجي، آذري، بلوروسي، چوواشي و غيره(
  . سابق قرار گرفت شورويمللتمام  مورد استقبال گرم  ارمنيملت

 تعميم عميق وقايع تاريخي، زندگي مردم و ، مانند هر حماسه مردميداويت ساسوني
 رعايت نشده است مثال جنگهاي دليران رويدادهايني ترتيب زماني و توصيف ع. مفاهيم هنري است

ساسون در برابر مكتب مصر و خليفه بغداد و پيروزي هاي كسب شده تعميم جنگهاي متعدد 
 با پيدايش در ساسون در نواحي داويت ساسوني. هستندقهرمانانه در برابر استبداد و ظلم اعراب 

 غني گرديده و بصورت حماسه مردمي ارمني ديگر ارمنستان نيز گسترش يافته و از حيث محتوا
  .  متجلي شده است

داويت ساسوني به شمار آثار برجسته هنري كه گهگاه توسط بشر و انسان خلق مي گردند 
ارزشهاي هنري داويت ساسوني منوط به تعميم واقعي و عمق حقايق تاريخي، محتوا و . تعلق دارد

پيگيرانه اخالقيات قهرمانان، ساختار محكم خطوط سوژه غني هنري تجسم و تبلور چند جانبه و 
  .مشخصه روشن و واضح محلي سرعت انجام عمليات و وضوح و فصاحت لحن مي باشد

  
  سوژه حماسه

ساناسار و ( ارمني از چهار بخش تشكيل مي شود ملتداويت ساسوني، شعرحماسي 
. ظيم را بوجود مي آورندكه تمام آنها يك كليت ع)  داويت و مهر كوچك،مهر بزرگ، باغداسار 

 خليفه بغداد خراجگزار ارمنيان گاگيك پادشاه. حال سوژه حماسه را به اختصار توضيح مي دهيم
در زمان يكي از ماموريت هاي اخذ ماليات ، مالياتچيان پادشاه بت پرست بغداد دختر پادشاه . بود 

آنها با ناتمام . متحير مي گردندگاگيك را بطور تصادفي مي بينند و تا حد بيهوشي از زيبايي وي 
 ، دختر گاگيك، مطلع ارنيوزوگذاشتن كار اخذ ماليات به بغداد باز گشته خليفه را در مورد زيبايي 

 را از زووينار، هخليف. ساخته و تصميم مي گيرند وي را به هر قيمتي هم كه شده، تصاحب نمايند
خليفه خشمگين سپاهي به . متناع مي ورزدگاگيك طلب مي كند، گاگيك از انجام تقاضاي خليفه ا

.  را با خود بياوردندزووينار را ويران نموده كاپوتكوغارمنستان فرستاده  به فرماندهان امر مي كند 
 با در نظر گرفتن اينكه كشور و مردم بخاطر او بايد متحمل زحمات و مشقات فراوان زووينار
د، و ود، تا اينكه كشور ارمنستان ما ويران ش تصميم مي گيرد كه فقط خود قرباني گرد،گردند
پادشاه گاگيك با شنيدن تصميم دخترش موافقت مي كند تا وي را تسليم .  نفر نابود گردندانهزار 

از عزيمت به بغداد براي آخرين با بر روي چشمه هاي وطنش به تفرج و پيش  زووينار. خليفه نمايد
 شته مي شود و از آب خوشمزه اي كه از صخرهتگشت ازشامگاهان هنگام ب. گردش مي پردازد

او از اين آب .  مي آشامدنيمهبه اندازه دو كف دست، يكي پر و ديگري  ساحلي دريا مي جوشيد
فرزند . آبستن مي شود و در بغداد صاحب دو فرزند پسر يكي بزرگ و ديگري كوچك مي گردد

مي دهد ولي  زووينار خليفه امر به قتل. مي نامد باغداسار  و فرزند كوچك راساناساربزرگتر را 
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جالدهاي خليفه پس از ده سال آماده . بنا به خواهش شخص اخير انجام اين تصميم به تعويق مي افتد
خليفه با .  جالدها را كشته و سپس سپاه خليفه را نابود مي سازدساناسار. انجام تصميم مي شوند

  . رف مي گرددمشاهده شجاعت دو براد از تصيمي كشتن آنها منص
ت مي تواند جان مخليفه در جنگ هفت ساله بر عليه پادشاه گاگيك مغلوب شده و بزح

 به بت ها قول فرزندانش رابه مناسبت اين فرار موفقيت آميز قرباني .  برده به بغداد بگريزدرسالم بد
  . دور شوندخواب، به پسرها توصيه مي كند از بغداد با آگاهي از اين امر  درزووينار. مي دهد

گرداني و سياحت طوالني به يك جويبار باريك بر مي رساناسار و باغداسار پس از س
 سپس به رودخانه پيوسته كرده را به دو نيم تقسيم مغراگدخوردند كه با سرازير شدن از كوهسار، 

 برادرها سرچشمه اين آب نيروبخش را كشف نموده بر روي آن قلعه ساسون را. و جريان مي يافت
  .بنا مي نهند

 را پيدا خاچ   و  كايزاكرتو ، يك جاللككور يك روز به اعماق دريا مي رود و ساناسار
ر دريا به شنا در يك سرچشمه شيري پرداخته و نيرومند مي شود و با سوار بر اسب از تنموده در بس

بود  ناو سپاهش را را كشته هآنها خليف.  به بغداد مي رودباغداسارسپس همراه . دريا بيرون مي آيد
خبر عمليات قهرمانانه براداران در سرتاسر . شان به ساسون بر مي گردندرمي سازند و به همراه ماد

ن آنجا نه اافراد فقير با ترك مناطق خود به ساسون مي روند زيرا از ساكن. عالم پخش مي شود
گشته و ساسون مبدل به بدين ترتيب تعداد سكنه ساسون افزون تر . ند و نه باجفتماليات مي گر

  .شهري بزرگ مي شود
او .  مي شنودمسين، چهل رشته گيسو، دختر پادشاه شهر زام-ذغزون  را پهلوانآوازه دو 

وي .  به سوي شهر مسين مي شتابدساناسار.  ابراز مي داردساناسارتوسط نامه اي عشقش را به 
. ميش گونه دست و پنجه نرم مي كند پهلوان گاو60برخي موانع فوق بشري را پشت سر نهاده و با 

 كننده آب را كشته د س اژدهاي مي روند وسبزهر دو برادر به شهر .  به كمك او مي رسدباغداسار
. در سر راه خواهرش را برداشته و به ساسون مي برندو   زام-دغزونو مراجعت مي كنند و 

 وورگساناسار صاحب سه پسر، . كنند با خواهر او ازدواج مي اساردباغ اما  زام- دغزونساناسار با 
  .، مي شودمهر  و هوان طنين انداز، 

 اداره مي مهر و سپس بدست  م زا- دغزون، ابتدا توسط ساناسارساسون پس از مرگ 
پس از . شخص اخير شيردرنده را كشته و اهالي ساسون را از قحطي حتمي تجات مي دهد. شود

 مي جنگد و آنرا خالت پادشاه سپيدس او در برابر ديو سپ.  ناميدندمهر شيروش را مهركشتن شير، 
  .  را نجات داده و با او ازدواج مي كندتواتوروس، دختر ارمغانكشته، 

مهر . "خراج ده خود مي سازد" با شنيدن مرگ ساناسار بار ديگر ساسون را ملك مصر
 مهر به مصر رفته اندازهوان طنين بنابه توصيه .  از پرداخت ماليات به ملك امتناع مي ورزدبزرگ

 از ماليات ساسونيان چشم پوشي مي مهرملك با مشاهده قدرت عظيم . و با ملك مصر مي جنگند
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 و شرط مي بندد كه هر يك زودتر فوت كند، نفر دوم زن و "برادر مي شود"به عالوه با مهر . كند
 زن ملك به منظور اسيميل خاتون. ملك بزودي مي ميرد. بچه هاي شخص متوفي را نگهداري كند

، وي را به مصر دعوت مي كند و به اندازه هفت سال وي را مست كرده و با مهرداشتن وارثي از 
يك . مهر هفت سال در مصر مي ماند.  زاده مي شودملك كوچك. وي هم خانه و همبستر مي گردد

به  دي كيان ارمني احياي كيان مصر و نابواي از پند و نصيحتي كه اسميل خاتون برروز او اتفاقاً
وي خشمگين شده و بر اشتباه خود واقف مي گردد و . داده بود مطلع مي گرددملك خردسال  

  . مي ميرندارمغان و مهر زاده شده و در همان روز داويت.  مي گرددازبالفاصله به ساسون ب
پس . ميل خاتون در مصر مي فرستندسعموها با ناتواني در مراقبت از داويت، وي را نزد اي

به امر ملك، او را . از مدتي كوتاه داويت از قبول شير از پستان ايسميل خاتون امتناع مي ورزد
داويت بزرگ شده و . توسط عسل و كره اي كه از ساسون آورده مي شد تغذيه مي كردند

ملك تصوير دشمن آتي خودرا در . ان مي شودگقدرتمند مي گردد و با نيروي خود باعث تحير هم
به خواهش مادرش، داويت .  مي يابد و بدين دليل در پي فرصتي براي نابودي او مي گرددداويت

 هوان طنين. داويت اكنون در ساسون است. را پس از آزمايش با طال و آتش به ساسون مي فرستند
داويت . نگاه گله داري مي گماردآله چراني و ااني سپس گوسپوچ عموي وي، ابتدا او را به انداز

و مي كشد و طالهاي بدست آمده را بكمك عموهايش به ساسون مي آورد سپس به توصيه  دي40
او از .  تحويل گرفته به شكار مي پردازدساريهصاحب پير مزرعه ارزن، تير و كمان پدرش را از 

 رفته برج و باروي ساخته زواسار به هوانبه همراه .  پدرش مطلع مي گرددواساروزپيرزن در مورد 
سپس معبد مرتفع .  ملك را ويران مي كند و احشام و حيوانات در بند را آزاد مي سازدشده توسط

  . مي گردداز ساخته و به ساسون ب ماروتمريم عذرا را در
 را توسط سپاهي براي كشتن داويت و خولباشي.  مي گرددامر آگاه اين ازملك مصر 

 را ويران كرده راهبان را ماروتبد خولباشي با حيله و فريب مع.  مي فرستدماروتويران ساختن 
وي . داويت با اطالع از اين واقعه خولباشي را تعقيب نموده سپاهش را تارو مار مي كند. مي كشد

  :فقط به خولباشي امان مي دهد و توسط وي پيامي براي ملك مي فرستد
  

  ساسون هنوز نمرده
  بار ديگر چنين مكن 

  از ويراني چه حاصل شود 
  

داويت اين بار نيز .  مي فرستد به ساسون رانكوزبادي دوم باري ملك خشمگين برا
پس از آن خود ملك مصر با سپاهي . مالياتچيان را با مصيبت روبرو ساخته از ساسون بيرون مي راند

 و سالح پدرش را از عمويش كوركيك جاللداويت به نصيحت پيرزن، . عظيم به ساسون مي آيد
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وي ملك را مي كشد و سپاه مصر را آزاد ساخته خود به .  رودتحويل گرفته به مقابله ملك مي
 خاندوتشهرت دالوري هاي داويت به گوش . كشور امن و آرام مي شود. ساسون بر مي گردد

داويت با شنيدن سخنان اينها، . وي نوازندگان ثناگوي خود را به ساسون مي فرستد.  مي رسدخاتون
 داده بود برگشته و به نزد يك سلطانكچمش قولي كه به  متحير مي گردد و ازخاندوتاز زيبايي 
، وغان دوغان "ه شاپووآجم"، "يباب فرنك" يعني خاندوتوي با دشمنان پدر .  مي رودخاندوت

 را برداشته به ساسون مراجعت خاندوتپادشاه حلب و سايرين جنگيده بر آنها چيره مي گردد و 
  .مي كند

داويت هفت سال . ود و مهر كوچك زاده مي شودپس از مدتي داويت به گرجستان مي ر
در راه پدر و پسر به . مهر كوچك پس از هفت سال در پي پدر مي گردد. دماندر گرجستان مي 

داويت، . پس از مباحثه كوتاه كشتي مي گيرند ولي بزودي يكديگر را مي شناسند. هم مي رسند
. يك سلطان مي رودكشمگ عليه چسپس به جن. مهر را نفرين مي كنند تا صاحب وارثي نشود
  . شخص اخير با حيله و فريت داويت را مي كشد

عموهايش با ترس از دشمنان ساسون، مهر را به اينجا مي . مهر كوچك در كاپوتكوغ است
 تبديل مي ماتناوانك را بقتل مي رساند و نام وانك را به مادغاوانكمهر بر سر راه كشيش . آورند
يك سلطان را بقتل مي كشمنگيده آن را نابود ساخته و چجيك سلطان كشمسپس با سپاه چ. كند

 كوتاه، ساسون را ترك يمهر پس از مدت. رساند و بدين ترتيب انتقام خون پدرش را مي گيرد
نوه هاي .  ازدواج كرده و دشمنان پدر او را از بين مي بردگوهاركرده به سياحت مي پردازد وي با 

 گشته نوگان از به ساسون بمهر، هوانبه خواهش .  راحت نمي گذارند اهالي ساسون راكوزبادين
.  مي رودگوهار نزد زنش پاچيك را هالك مي سازد و به بغداد و سپس به كشور پادشاه كوزبادين

بار ديگر قصد .  دفن مي كند خاندوتاورا به ساسون آورده نزديك قبر. او گوهار را مرده مي يابد
 بنا به خواست اولياي .گر نمي تواند زيرا ديگر رمقي در خود نمي يابدسياحت مي نمايد ليكن دي

نقاالن . بر سر راه با مالئكه جنگيده و سپس در غاري بست مي نشيند.  مي رود وانمتوفي خود به
 زنده است و آنگاه كه دنيا ويران گردد بار ديگر ساخته نشود و هنگامي مهرتعريف مي كنند كه 

  . ظهور خواهد يافتشد باكه گندم سبز شده 
  

  مضمون عقيدتي داويت ساسوني
شعر حماسي داويت ساسون از نظر غناء مضمون عقيدتي جا و مكان ويژه اي در فرهنگ 

در سده دهم وقتي كه داويت ساسوني شكل . هنري ارمني در  سراسر سده هاي ميانه دارا است
ود كه مردم را به قبول شرايط موجود  كليسائي هنوز در ادبيات قوي ب- گرفت، جهان بيني فئودالي

دعوت مي كرد، در حاليكه داويت ساسوني مردم را به مبارزه براي تغيير اوضاع و شرايط قديمي و 
نه براي كسب جاه و مقام و مال . سنگين و ايجاد زندگي توام با خوشبختي تشويق مي نمود
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طبيعي بود كه دو . ار مي گيرنداندوزي، بلكه فقط و فقط براي انجام كاري خير براي مردم بك
ت براي خانواده هاي بي بضاعت كه همراهشان به ساسون آمده بودند و سبرادر تصميم گرفتند تخ

اما اين مطلب كه افراد زحمتكش با شنيدن اخبار مربوط به . سازندبسپس براي خودشان خانه 
تابند تا در كنار آنها زندگي كنند كارهاي ساناسار و باغداسار، از اقصا نقاط گيتي به نزد آنها مي ش

تا از موهبت آزادي و امنيت شغلي برخوردار شوند، از نظر ماهيت اجتماعي حماسه بسيار روشنگر 
  .و توام با فصاحت فراوان مي باشد

  
  ساناسار و باغداسارشخصيت 

نيستند آنان آفراد عادي .اين دو پايه گذاران دژ ساسون و اجداد پهلوانان حماسي ارمني هستند
آنان حماسه هاي باستاني ارمني را متجلي مي .بلكه از آب زيسته شده و از آب نيرو مي گيرند

  .سازند و نيروي قهار طبيعت را در قالب انساني به نمايش مي گذارند
  

  شخصيت مهر بزرگ
 با نوشيدن مهر.  تمام خصوصيات پهلواني پدر را به ارث مي برد مهر فقطساناساراز فرزندان 

وجود اين چشمه شير معجزه گر در حماسه .  از چشمه شير، داراي نيروي فوق انساني مي گرددآب
داويت فرزند مهر نيز قبل از رفتن به جنگ از آب اين چشمه نوشيده بدنش . معاني عميقي دارد

چشمه شير قدرت كشور و . بزرگ شده و چند برابر مي گردد و قدرتش نيز سه برابر مي شود
  .با مردم استآرمان وحدت 

 هر نسلي از قهرمانان شجاعت بيشتري براي مردم و افراد داويت ساسونيدر حين عمليات 
مثال مهر مدت هفت سال زندگي اهالي ساسون را با حيوانات شكار شده . زحمتكش انجام مي دهد

ين مي تامين مي كند و ديو سفيد و گاو سياه آنرا كشته باج پرداختي به ملك مصر و غيره را از ب
يكي ديگر از كارهاي بزرگي كه خصوصيات مهر را بيان مي كند اين است كه پس از . برد
گشت از مصر با اطالع از اينكه ارمغان قسم ياد نموده بود كه شوهرش را به نزد خود راه ندهد و ازب

را مي ع كشور قسمش فاگر اين قسم انجام نمي شد هر دو آنها مي مردند، با وجود اين به خاطر منا
هدف اين فداكاري تولد يك زندگي نو براي . شكند و پس از صاحب فرزندي شدن مي ميرد

  . روشن نگاه داشتن چراغ ساسون بود
خلق ارمني نيروي حياتي تمايالت واال و افكار و احساسات خود را بطور عمده در 

  . شخصيت داويت فرزند مهر يافته است
  

  شخصيت داويت
خلق حتي از دوران كودكي قهرمان . يم الجثه زيبا اندام استداويت يكي از افراد عظ

او از همان ابتدا از ملك مستبد مصر . محبوب خود را با روحيه آزاديخواهي قرين نموده است
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داويت در موقع بازي، گويي را كه ملك انداخته بود، مي گيرد .  اطاعت و فرمانبرداري نمي كند
ملك از داويت مي خواهد تا قبل از مراجعت به ساسون .  رسوا مي كندضارحو او را در پيش 

  .نگذشت از زير شمشير  رفت وولي داويت ن. بعنوان اطاعت از وي، از زير شمشير او عبور كند
 كرده ويراناين يك واقعه بسيار جالب است كه داويت حصارهاي شكار گاه پدرش را 

  .    فرار كنندت زنداني شده را آزاد مي كند تا احيوان
خشم و نفرت داويت نسبت به استثمارگران خلق و مستبدين و مخلين آزادي بسيار زياد 

او انديشه هاي ويژه اي در قبال . او چنين افراد را بيدريغ از روي زمين نابود مي ساخت. است
بختي  خوش توام با و آميزوي بعنوان طرفدار و حامي زندگي صلح.  ها داردملك ها و كوزبادين

براي مردم زحمتكش، در برابر مخلين سعادت و صلح با نفرت و خشم بي كران مي ايستد و لحظه 
  .اي را براي نابودي آنان تلف نمي كند

وقتي . دكن مي انه عملداويت در كارها و فعاليت هاي خود بر عليه دشمنان سريع و قاطع
 اش بعلت شدت خشم ناپديد شده  كه از ورود ملك مصر به ساسون اطالع مي يابد خواب و مستي

دشمن وارد كشور . داويت مدت طوالني فكر نمي كند.  آماده نبرد با ملك مي گرددبي درنگ
  .شده و بايد بالفصله آنرا بيرون راند

عظيم الجثه هايي است كه داراي نيروي فوق انساني مي باشد ولي  تهمتنان و داويت از
صرف نظر از پيروزي هاي كسب شده، او به آزادي . هرگز به جنگ غير عادالنه نمي پردازد

بدين ترتيب مثال .  ديگر چشم طمع نداشته كشور هايشان را به تصرف خود در نمي آوردمردمان
پس از كشتن ملك مصر، داويت هيچگونه زياني را به سپاه او وارد نمي سازد و به سربازان اجازه 

  . برگشت به خانه هايشان مي دهد
، محتواي ديگر ي ويت نسبت به سپاه مصر و نيز در قطعه هاي متعدد حماسدر رفتار دا

در گفتگوي داويت و سرباز پير عرب . اجتماعي حماسه مردمي ارمني بنحو عالي متجلي مي شود
اين حقيقت بوضوح آشكار است كه منافع مردم و استثمارگران و ظالمين فئودال يكي نبوده 

 نظر قطعه اي كه جنگ داويت و پاپ رم را شرح مي دهد بسيار از اين. متفاوت و متضاد هستتند
پاپ كه در حماسه پاپ فرنگ يا پاپ فرانك ناميده مي شود سپاهي به ارمنستان . جالب توجه است

سپاه پاپ با تحمل شكست با وحشت فرار . داويت بالفاصله به مقابله دشمنش مي شتابد. مي فرستد
لوب نمي رساند بلكه از آنان مي خواهد تا جاي پادشاه را نشان داويت آسيبي به سپاه مغ. مي كند

فراريان شهري را كه پادشاهشان پاپ فرانك در آن زندگي مي كرد به داويت نشان مي . دهند
  .داويت اين شهر را پيدا كرده و پاپ را دستگير و سرش از تن جدا مي سازد. دهند

 را نابود ساخته حكومت را به كهتران و دون بلكه تمام فرماندهان اوداويت نه تنها پاپ 
  .پايگان مي سپارد
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دين ترتيب داويت نه تنها براي ب.جعت مي كنداپس از اسقرار چنين نظام و قانوني او مر
 نيز مللن و استثمارگران داخلي و خارجي بلكه براي آزادي ساير اآزادي خلق ارمني از يوغ مستبد

و نزديكان آنها يعني شاهزادگان و اشراف فئودال است و بي داويت دشمن پادشاهان . مي جنگند 
نفرت داويت نسبت به فئودالها و انزجار طبقاتي خلق ارمني را نسبت به . دريع آنها را نابود مي كند

  .  استثمارگران متجلي مي سازد
هميشه رو در روي دشمن قرا داشته .  بود سرشتداويت پهلوان واقعي بودو بي ريا و پاك

 براي ي گفتارنيك ي و انديشتيك.  متوسل نمي گردد و نيرنگز به تدابير فريبكارانه و خدعههرگ
  .داويت مقدس هستند و عدم وفاداري به قول و عزم جزم براي او مترادف با مرگ مي باشند

. در اخالقيات داويت توام با عظمت حماسي، لطافت احساسي شديد نيز به چشم مي خورد
آواز .  تمام جوانب احساسي استا داستاني آكنده بخاندوت و داويتسراسر داستان عشق 

خداحافظي داويت قبل از رفتن به جنگ، نشان مي دهد كه او با چه پاكي و بي ريايي و عشق 
  .مردمش را دوست داشته و چه پيوند مستحكمي با آنها دارد

  . اندخصوط اخالقي و تاريخي خلق ارمني در شخصيت داويت ساسوني متجلي شده
  

  شخصيت مهر كوچك
 است كه مانند پيشينيان خود عظيم الجثه مهر كوچكآخرين نماينده تبار ساناسار و باغداسار، 

بكار بسته استمردم خويش را در راه وطن و بوده هم .  
ر حماسه گفته شده اينكه د. ي بنددمهر نيز قدرت عظيم خود را به نفع زحمتكشان بكار م

ارخارج خواهد شد نشانگر اينست كه او آمال و آرزو هاي مردم را در خود  روزي از غمهراست كه 
  . استهمين مسئله جاودانگي مهر نتيجه خوش بيني مردم به آينده . متجلي ساخته است

او در .  نيز بسيار وسيع بوده محدود به ساسون نمي شودمهرمانند داويت، حوضه عملياتي 
 مردمان متعدد زندگي مي كند و در تمام موارد ناجي اين مردمانكشورهاي بسيار رفته و در بين 

  . دنن، استثمارگران و ديوها و شياطين گوناگون افسانه اي مي رهاابوده آنها را از دست مستبد
 نمي باز قمع كامل او  و تا قلعيك سلطانكچمشاو در جنگي با .  به دشمنان امان نمي دهدمهر

وقتي كه . دوستان خود بسيار دقيق و پراحساس استولي در عين حال وي نسبت به . دايست
. سالحهاي داويت كشته شده را به ساسون مي آورند، مهر بر روي آنها به سوگواري مي پردازد 

ي، احساس گرم عشق به والدين انساناين سوگ او بسيار حزن آور بوده مملو از احساسات عميق 
 برجسته تر و اظهارات زيباست و آن اينست كه ين احساساتواقعه اي نيز وجود دارد كه مب. است
 ن جاوداني و بي وارث آنگاه كه از دنيا خسته مي شود به ياد والدين خود مي افتد و به مزار آنامهر

  .مي رود
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 را افشاء نموده نشان مي دهد ماتاغاوانكاو توطئه هاي راهبان .  مي جنگدديوانمهر برعليه 
ه خدا چگونه زندگي و آزادي مردم را مورد مخاطره قرار مي الح نمايندطن به اصاكه اين خائن

پهلوان .  را به جنگ مي طلبد واو را حامي بي عدالتي ها و باليا مي داندي ديوانمهر خدا. دهند
  .  پردازد مين دنيوي مي جنگيد با مالئكه خدا به ستيزسون همچون موقعي كه بر عليه مستبداسا

 "داويت ساسوني"از ديگران قهرمانان درخشان حماسه  هوان طنين انداز و كري توروس
  .هستند

  
  هوان طنين انداز و كري توروسشخصيتهاي 

داويت بعنوان فردي . كري توروس و هوان طنين انداز روساي خانواده هاي بزرگ هستند
 آنها.  گوش داده و به ايشان احترام مي گذردناش معموال به توصيه ها و پند هاينكوچك تر از آنا

نيز به نحوي در فكر داويت بوده و او را دوست مي دارند و هر گاه  او به مشكلي برمي خورد به 
 تهمتنان يكي از هوان . نيك به او مي دهنداندرزهاي وي مي شتابند و بعنوان افرادي با تجربه ياري

ه معموال عظيم الجثه است كه بصورت شخصيتي مقتدر براي انجام كارهاي قهرماني و فردي با اراد
از اين نظر اين واقعه جالب توجه است كه هوان طنين انداز با اطالع از . در حماسه ظاهر مي گردد

 هوان با اسبهايش نشانگر عالقه گفتگوي. خطر زندگي داويت در خواب، شتابان به جنگ مي رود
 گرفتن انتقام براي. شديد وي نسبت به داويت و عزم راسخ او در انجام كارهاي قهرمانانه مي باشد

.  در نابودي دشمنان شركت مي ورزد، به كارزار رفته  مهر نيز باهوان طنين اندازخون داويت، 
  .ليكن گاهي سستي و خطوط سازش با دشمن نيز در اخالقيات هوان مشاهده مي گردد

كري .  منعكس شده اندكري توروسكارهاي قهرماني با تاكيد بيشتري در شخصيت 
وقتي كه ملك مصر با سپاهي . استده دفاع از مردم در برابر حمالت دشمن توروس هميشه آما

 داويت كودك را مست مي كند تادر جنگ شركت "كري توروس عمدا. عظيم به ساسون مي آيد
 يش را جمع كرده به مقابله ملك مصر "بچه ها"،  رئيس خانواده چهل نفري بعنواننكند اما خودش 

 در برابر كري توروسنطق جنگي ). ه هوش آمدن از او پيشي مي گيردالبته داويت با ب(مي شتابد 
  .دوستانش بسيار زيباست

  .و ميهن بهترين روز براي كري توروس محسوب مي شودمردحم روز جنگ با دشمن 
  

  شخصيت ملك مصر
دشمن اصلي داويت يعني ملك مصر در داويت ساسوني با خطوط عميق رئاليستي تشريح 

 ، با خويشاوند توده مردم. است» جنس نجبا«يكي از افراد عظيم الجثه و از ملك نيز . شده است
 داستان  ،نمودن داويت و ملك مصر ولي تشريح ملك در مقام طرف ضعيفتر و طرف مغلوب

ن و كساني را كه جنگهاي ناعادالنه اي بر عليه خواست مردم انجام مي دهند، محكوم مي امستبد
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مردم ملك مصر پيروز مي شود زيرا وي محق بوده و اراده او اراده داويت قوي تر بوده بر . كند
او تصميم مي گيرد به داويت ساسوني . ملك پيكره كامل يك مستبد را تشكيل مي دهد. است

  در مورد انجام اين تصميم از آنها گرد آوردهحمله كند لذا تمام افراد با تجربه و مطيع خود را 
  . مشورت مي خواهد
طبعا ملك .  با بيان اوضاع و احوال مردم مصر با اين تصميم مخالفت مي ورزنداين خبرگان

 به "مجزا"پس از آن ميلي به مشورت خواهي از خبرگان نشان نمي دهد و از آنها جدا شده با افراد 
 كه در واقع فرماندهان وي مي باشند ملك را تشويق به حمله "مجزا"اين افراد . گفتگو مي پردازد

  . مي شوند يو خواهان كشتن  كم سن استاو  كهمادام به داويت نموده وبي درنگ 
ا مي توان ياد ر ملك مصر تكبر، غرور، خدعه و رياكاري او ياخالق ديگر ويژگي هاي از

  .كرد
او داويت را . ت اخالقي او بشمار مي رودتوام با تكبر ملك، نيرنگ نيز يكي از مشخصا

ملك مصر به كندن چاه در زير محلي كه بايد . دعوت به صرف ناهار مي كند تا سپس با وي بجنگد
 دشمن خود را  ،داويت مي نشست تصميم داشت توسط خدعه و نيرنگي ناشايست براي يك پهلوان

نگام جنگ وقتي كه نوبت ضربه فت و جوانمردي در هاملك مصر با محروميت از شر. نابود سازد
  .د شرايط جنگ تن به تن را نقض مي كن هاي داويت رسيده بود

   
  شخصيت زنان

 . قابل توجهي را دارا هستندشقهرمانان زن نيز در شعر حماسي داويت ساسوني شمار و نق
اناني داراي برخالف جهانبيني منفي مسيحيت دوران سده هاي ميانه در قبال زنان، آنها بعنوان قهرم

  . هستندروح آزاديخواهي، انديشه مستقل و خطوط واالي اخالقي 
جريان . زنان چه بعنوان مادران و چه بعنوان همسران نقش بزرگي در حماسه ايفا مي كنند

مادران و همسران پهلوانان ساسون خود نيز از .  در حماسه منوط به كردار آنها بود ويدادهاريافتن 
از همسران و فرزندان آنها از نظر فداكاري وطن دوستانه . ي ايشان برخوردارندويژگي هاي واال

 مادر ساناسار و ويناروزال مث.  بودندنا آنين خير و ياران جنگا نبوده هميشه مشاوركمتر خود
 بغداد مي گردد اين امر تنها و تنها بخاطر وطن دوستي و هباغداسار راضي به ازدواج با خليف

 از ولپندهاي او چقدر تعيين كننده و عالي و مم . ودب عميق مردم دوستي وي احساسات و آگاهي
  .فداكاري است

 در بين زنان قهرمان حماسه داويت ساسوني با زيباترين و كاملترين خطوط خاندوت خاتون
اع ت مردان آگاهي كامل داشت و هميشه پيشقدم، آزاده و شجخاندوت از حيثي. تشريح شده است

او براي بوسه بي جهت و . خاندوت حتي از شوهر محبوب خود نيز اطاعت نمي كند. مي باشد
  : نامناسب، با مشت به سينه داويت كه عشق و عالقه عميقي نسبت به او داشت زده و مي گويد
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  .تو فرزند رشيد پدرت هستي و من مال پدرم
، داويت  كري توروساقچنانكه در يكي از واريانت ها آمده است در زمان اين اتف

  :خشمگين را كنترل كرده و خاندوت را در مورد رفتارش محق مي شناسد و دور انديشانه مي گويد
  . شير شير است چه ماده باشد چه نر

 منعكس مي اين گفتاري است كه بنحو برجسته اي نظر مردم را در مورد برابري زن و مرد
در هر حال او آماده . اكار مي باشد كه داويت استخاندوت به همان اندازه براي وطن فد. سازد

  . نيز چنين استرمه زن خاتون گوهار. است اسلحه بدست در برابر دشمن قرار گيرد
 از شخصيت هاي جالب توجه زن در شعر حماسي يك سلطانكچمش و ايسميل خانم

 چه عاري از او اگر.  زني نيرنگباز و رياكار استانگريبايسميل خانم .  هستند"داويت ساسوني"
.  در تصميمات شيطاني پسرش ملك مصر شريك استالحا اين ببرخي احساسات انساني نيست 

  .يك سلطان بعنوان زني انتقام جو ظاهر مي گرددكشمچ
 را با رئاليسم مختص به خودشان "داويت ساسوني"خلق ابداع كننده تمام قهرمانان حماسه 
  .يي را به آنها نسبت داده استتشريح كرده مجموعه اي از خود ويژگي و زيبا

  
  "داويت ساسوني"مردم در شعر حماسي 

نموده اند، بيان  شان كردارهايخود مردم را درتصوير صرف نظر از اينكه پهلوانان ساسون 
 ابداويت و ساير پهلوانان حماسه . ده اندشبا اين وجود مردم نيز در حماسه به نحو شيوايي تشريح 

مردم با پيروزي هاي آنها از . نب مردم زحمتكش را مي گيرندشجاعت ها و اعجاز خود هميشه جا
مثال . صميم قلب خوشحال و مسرور شده و بعلت مشكالت ايشان دل افسرده و ناراحت مي گردند

اين مطلب گواه زنده اي است كه داويت به نبرد با ملك مصر مي رود، دالوران ساسون پيش او مي 
 مي گردد ازو اما موقعي كه داويت پيروزمندانه ب. مي نمايندآيند و با آواز خواني او را بدرقه 

 مهرطبيعي است كه پس از مرگ .  به استقبال او مي روند اندازهوان طنين ساسون همراه مردم
  . ، اهالي ساسون سالهاي متمادي با غم و اندوهي عميق و بي آاليش براي او سوگواري نمايندبزرگ

ناسبات قهرمانان و مردم ساسون نقش پيرزن مزرعه يكي از جالب ترين تجليات هنري م
پيرزن با ارائه تجربيات چندين ساله مردم زحمتكش و ظاهر شدن بعنوان . استارزن در حماسه 

هاي پر معني خود را براي كمك به داويت بكار ندرزاناصحي مادر گونه، در شرايط سخت پندها و
داويت هميشه به پندهاي پيرزن توجه كرده و .  گرددمي بندد و باعث مقتدر شدن بدني داويت مي

  .به نتايج مثبت مي رسد
گاه نسبت به ه گودر شعر حماسي داويت ساسوني مردم مصر نيز تشريح مي شوند 

 مصر به قدرت خلق همسايه ارمني آگاهي داشته ردمم.  نشان مي دهندياقدامات ملك مصر نارضاي
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افكار انساندوستانه خلق زحمتكش مصر نيز .  محترم مي شماردو آنرا ستايش مي كند و حقوق او را
  . به نحو زيبايي در شخصيت سرباز پير كه با داويت صحبت مي كند، متجلي گرديده است

  كنايه و هجو مردمي در شعر حماسي
اين مزاح وقتي .  زيبايي خاصي مي دهد"داويت ساسوني"مزاح مردمي نيز به شعر حماسي 

حبوب مربوط مي شود كنايه اي لطيف و دوستانه و براي كساني كه قادر به انجام كه به قهرمانان م
ده ن هجوي شديد و نابود كن ،نيستند مانند نمايندگان شاهزادگان، پادشاهان و روحانيوندالوري 

  . است
 كه  رابرخي اعمال غير معمول قهرمانان خواهانهمردم اغلب در حماسه با كنايه هاي خير

بدين ترتيب مثال مست .   مي گيرداحزه مب ،ري و خوش قلبي مفرط مي باشندسادگي و خوش باو
، جنگ و ستيز داويت كودك با اشعه خورشيد كه از روزنه پنجره آخماخو در كوه  باغداسارشدن

 به داخل اتاق تاريك تابيده بود و وقايع مربوط به دوران چوپاني او و غيره صحنه هاي مزاح انگيز
  .هستند 

مثال . ن و استثمارگران را به باد تمسخر نابود كننده مي گيرندامردم، اشرار، عياشان، مستبد
اهالي مصر كوزبادين متكبر و ياوه گو را اين مورد قابل ذكر است كه چه اهالي ساسون و چه 

وقتي كه كوزبادين گستاخانه براي چپاول و باجگيري به ساسون مي . مورد استهزا قرار مي دهند
  .رود، زنان مصري وي را مورد تمسخر و كنايه قرار مي دهند

 مي گردد، زنان مصري او را از از داويت ب و شكستكه كوزبادين با ضربه خوردنگاه آن
    . قرار مي دهندشندهك  و نمسخر مورد استهزا

 كار " كه غارت ساسون را اشتباهادبور مي شود اقرار كنجكوزبادين در حالت بيچارگي م
  .آساني فرض كرده بود

او از تمام خصوصيات و اعجاز قهرمانانه .  در شعر حماسي با تمسخر ياد مي شودورگواز 
وي . رگو تجسم ضعفهاي انساني بوده شخصيتي ترسو و ناپدار استو. نسل ساناسار محروم است

داويت را بخاطر عزيمت به جنگ در برابر ملك مصر با شماتت مورد تمسخر قرار مي دهد زيرا 
  .معتقد نيست كه مبارزه او قرين موفقيت شود

  
  ارزشهاي ادبي داويت ساسوني

 "ر قلوب مردم، مداوما با محفوظ ماندن دده هاسشعر حماسي داويت ساسوني در طي 
  . صيقل داده شده و به سطح عالي هنري ارتقاء يافته است

وقايع بطور روان و عاري از قيد و بندهاي زائد . داويت ساسوني ساختاري محكم دارد
در سراسر شعر، از ابتدا تا انتها، كارها با روند .  وجود نداردزايد قسمتهاي هيچ. جريان مي يابد

صحنه اي كه كمك هوان طنين انداز را به داويت تشريح مي . انانه به پيش مي رود قهرم"شديدا
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نمايد و اينكه وي چگونه با اسبهايش سخن مي گويد و يا صحنه مرگ داويت با حركات و سرعت 
  . فوق العادي قرين است

 هميشه با شرايط روحي قهرمانان "دوايت ساسوني"تم فعاليت ها و نحوه تشريح حوادث در 
شعر به لطف همين امر .  با تغيير اينها، وزن و ريتم شعر نيز دگرگون مي گرددومطابقت دارد 

زاد و آ محتواي آن كامال هماهنگي داشته اميزان شعر ب. مي شودحماسي از نظر موسيقايي غني 
تجلي پهلواني حماسه را به نحو شگفت آوري م- تحسين برانگيز مي باشد و ماهيت داخلي قهرماني

  .ستانتهاي داويت ساسوني منظوم تخش بزرگي از وارياب.مي سازد
  . زيباستي و استعاريداراي صفات تشبيهو زبان شعر حماسي فصيح و دلنشين، غني 

ن ها باعث مي  هميوعبارات و تشريحات اغراق آميز مكان بزرگي در شعر حماسي دارد 
خوفناكي جنگ افزارها و اسلحه و انعكاس عالي ، شوند تا عظمت و قدرت فوق العاده قهرمانان 

مثال، وقتي كه ساناسار با نوشيدن آب از چشمه زير دريا . هنري بنحو سريع و قوي تشريح شود
  :مي شودعظمت مي يابد و بزرگي او با عبارت اغراق آميزي بيان 

  
  ... سوار بر كوه ديگر مي آيدباغداسار ديد كوهي

  
  . استكوريك جاللو كوه ديگر  ساناسار در اينجا يك كوه

تشريح اغراق آميز و افسانه اي حوادث و شخصيت ها مبين قدرت و عظمت مردم مي 
 بطور كلي افسانه ها در شعر حماسي مكان ويژه اي دارند كه بنا به گفته خورناتسي نشانگر. باشد

  .هستند حقيقت تقيمغير مس
ردمان و ملل م بكار اين اثر عظيم امروزه نيز. حماسه داويت ساسوني جاوداني است

داويت ساسوني نه . مي آيداز نظر وطن دوستي و تعليم آنها با روحيه قهرماني و مردمي  مختلف
شان سراسر  و زحمتكديگرردمان م ارمني قابل درك و مأنوس است بلكه براي تمامي لتمتنها براي 

  . ستاجهان نيز چنين 
اين اثر پر ) يگراندهوانس تومانيان، آوتيك ايساهاكيان و (بسياري از نويسندگان ما 

  . ر آورده اندد ارمن را به نحو هنري و به شيوه خاص خود بنظم ومققريحه 
  


