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  تاريخ ادبيات ارمني
  مپنجبخش 

  ترجمه و تاليف اديك باغداساريان 
  )گرمانيك.ا(

  13-16ادبيات ارمني در سده هاي 
  .  يكي از دوره هاي مهم تاريخ ادبيات ارمني است13-16سده هاي 

  .در اين سده ها ادبيات دنيوي بزبان ارمني ميانه پيدايش يافته و ترقي مي كند
مغولها . هم اوباش و چپاولگران مغول به كشور رخنه كردنددر نيمه اول سده سيزد

. ارمنستان را اشغال نموده ضربات سنگيني به حيات اقتصادي و سياسي كشور وارد ساختند
تاريخنويسان ارمني با جزئيات تكان دهنده، مصائب و بالياي وارده بر مردم، كشتارهاي جمعي، 

  .        نموده اندخراجهاي سنگين، غارت و چپاول ها را تشريح
 مورخ شاهد بر وقايع در مورد شقاوت هاي مغوالن مي يه اگنج يا گانزاكتسيراگوس يگ

به اشكهاي مادران بي اعتنا بوده، به پيران رحم نمي كردند، با خوشي و شعف به كشتار ": نويسد
كشور مملو از اجساد كشته . مردم مي رفتند، گوئي به عروسي و مجلس عيش و نوش مي رفتند

  ."و كسي نبود تا آنها را دفن كندشدگان شده 
 قرار داشت متحمل بالياي  زاكاريان خاندانالكيتحبويژه مناطقي از ارمنستان كه تحت 

  .بسيار گشت
بدين ترتيب . بار سنگين باجگيران را مفصال تشريح نموده است گانزاكتسيراگوس يگخود 

  : وشته است چنين ن1254او در مورد اعمال و رفتار ارغون باجيگير در ارمنستان در سال 
تبديل آنگاه كه آنان ، باالتر از حد توان افراد مي خواستند و سپس سيارباز همه خراج «

كساني را . به مسكينان شدند، ايشان را با انواع شكنجه ها و مشقات مورد ايذا و اذيت قرار مي دادند
دند كه مخفي مي شدند، گرفته و ميكشتند و فرزندان كساني را كه قادر به پرداخت ماليات نمي ش

اما صاحبان روستاها و ايشخانها با در نظرگرفتن منافع خود براي اذيت ... در عوض به يغما مي بردند
  .»مردم و انجام خواستها مغوالن با آنها همكاري مي كردند

در دوران سلطه مغولها، حكومت ارمني كيليكيه و يك رشته شهرها واقع در غرب و 
جاده هايي كه از ي كه بر سر راه يتيا، آمد و غيره، شهرها جمله يرزنكا، سباسزاجنوب ارمنستان 

سواحل مديترانه اي كيليكيه بطرف ايران و هندوستان كشيده مي شد واقع بودند، در وضعيت نسبتا 
 كيليكيه با  ارمني پادشاههتوم اولقراردادي كه . خوبي از نظر اقتصادي و سياسي قرار داشتند

بر طبق اين قرارداد دو حكومت در هنگام جنگ .  اين امر نمودمغولها منعقد نمود كمك شاياني به
 در كيليكيه چه در سده دوازدهم و چه در سده هاي ارمنيان استقالل. ملزم به كمك يكديگر بودند

  .يكي از عوامل مهم در ترقي زندگي اقتصادي و فرهنگي بشمار مي رفت 13- 14
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 نابرابر مقابل مملوكهاي مصري، حكومت ، در اثر جنگهاي ممتد و14در اواخر سده 
ركشي وحشتناك و مصيبت بار تيمور لنگ، در سده كپس از لش. ارمني كيلكيه منقرض مي گردد

م ارمنستان نخست تحت سلطه حكام تركمن قره قويونلو و سپس آق قويونلو مي افتد اما در دهچهار
اين .  ميان خود تقسيم مي كنندسده شانزدهم ايران و حكومت جديد التاسيس تركها ارمنستان را

 اكثرا پهنه خاك ارمنستان صحنه اين درگيري ها و پي در پي انجام ميدهند حكومت ها جنگهاي
عواقب عادي اين جنگهاي ممتد، ويراني وحشتناك، كشتارها، چپاول و مهاجرت اجباري توده . بود

قتصادي جالي وطن و رهسپاري به در نتيجه تمام اينها و از هم پاشيدگي زندگي ا. هاي مردم بود
  .ديار غربت به اندازه زيادي افزايش مي يابد

  .اين اوضاع وخيم در سراسر سده هاي ميانه تداوم يافت
 متحمل زيان هاي فراواني گرديد ليكن 13-15 ارمني در دوران اسفناك سده هاي لتم

 استثمار فئودالي مبارزه هرگز روحيه شكست را به خود راه نداده بطور ممتد با سلطه خارجي و
يكي از داليل اثبات اين امر را بايد اين . گسستنكرده و زندگي فكري فرهنگ مردم هرگز 

ري ارزش فراواني براي ا هزار متون خطي ارمني كه داد30دانست كه قسمت مهمي از حداقل 
  .فرهنگ جهاني است، از همين دوران بدست ما رسيده است

در بين ) بومي يا خارجي( مبارزه بر عليه كليسا و بطور كلي فئودالها 13-16در سده هاي 
راگوس يمثال گ. مبارزات نيز در تحت لواي دين انجام مي گرديد اين. جامعه ارمني ادامه مي ياببد

 شخصي از روستاي داويت.  صحبت مي كند1250 سالي راجع به واقعه اي بسيار جالب دره اگنج
ان كه آسيابان بود اظهار مي دارد كه مسيح در خواب بر او ظاهر شده و زار در حوالي درياچه سو

وي عده اي هواخواه گرد خود جمع مي كند كه ايشان او . گفته است از دنيا برگرد و طبابت كن
بدين ترتيب او داراي نفوذ زيادي در بين روستائيان گشته و آنها را بدنبال . مي نامند "معجزه گر"را 

 شور مي داويتروحانيون با وارتابدها براي دستگيري و تنبيه . خود بر عليه كليسا مي شوراند
. نمايند، ليكن روستائيان قاطعانه مقاومت مي كنند و وارتابدها غضبناك و لعن گويان دور مي شوند

 تحويل پس از آن افرادي پيدا شده به داويت خيانت مي كنند و او را دستگير نموده به وارتابدها
 با مقاومت در برابر آنها داويت را از دست گارنيمي دهند، ليكن بر سر راه روستائيان ده 

  .سياهپوشان نجات مي دهند
من از دودمان آرشاگوني هستم ":بنابه نوشته مورخ، داويت در برابر مردم چنين مي گويد

مطلب را در نظر گيريم كه اين اگر اين . " گردنداثليقجو فرزندان من بايد يكي پادشاه و ديگري 
 11جنبش در دوران تسلط مغول بوقوع پيوسته است روشن مي گردد كه مبارزه فرقه اي مثل قرن 

  . آزاديبخش نيز داشته است- اهداف سياسي
. نشانه ها و اسنادي در باره وجود جنبش هاي ديگر دهقاني در ارمنستان موجود است

الي شهرها نيز توسعه مي يافت بويژه در غرب ارمنستان و در پهنه مبارزه بر عليه فئودالها در بين اه
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حكومت كيليكيه بخشي از خاندانهاي فئودالي ارمني در اين دوران نابود شده يا از ضربات مغولها و 
بجز (كليسا بعنوان قويترين حامي فئوداليته . يا از شرايط داخلي زندگي اقتصادي از هم پاشيده بود

  .مي گرددباقي مانده بود لذا مبارزه بر عليه كليسا قوي تر ) جياشغالگران خار
  

  ادبيات و فرهنگ 
، رشد فعاليت اجتماعي مردم تاثير خود را بر ترقي ادبيات هنري نهاد 13- 16در سده هاي 

البته ادبيات . كه بصورت پيشرفت عقايد و آراء ضد فئودالي در محتواي ادبيات متحد گرديد
مذهبي متوقف نگشت ولي افت شديدي از نظر كيفيت هنري متحمل گرديد و نتوانست - كليسائي

بسياري از شعراي برجسته شروع به سرودن . دراين زمينه چهره هاي كم و بيش مشهوري ارائه دهد
  .اشعاري با موتيف هاي دنيوي مردمي و زربان تكلم مردم يعني ارمني ميانه نمودند

 كه پروسه زوال آن حتي از سده هفتم مشهود بود و احتماال در يا زبان ارمني قديم ارگراب
كليسا و در زباني مرده بحساب مي آمد، با ترقي و توسعه زبان ارمني ميانه بيشتر 10- 11سده هاي 
  . ادبي آن باقي ماندهمحدود

در قرون مذكور، مخصوصا غزلسرائي و تمثيل نويسي در فولكلور مردمي بچشم مي 
 ،ي مردمي سده هاي ميانه ارمني، اكثرا فئودالهاي ديني و دنيوي كليسا، جهالتدر تمثيلها. خورد

سرودهاي غربت مكان ويژه اي در غزلسرائي . دريگمي مالپرستي و غيره مورد حمله و انتقاد قرار 
. در ساير زمينه هاي فرهنگ نيز پديده هاي برجسته اي بچشم مي خورد. دهدبه خود اختصاص مي 

ه از لحاظ ترقي و رونقش با كيليكيه مرتبط بود در اين قرون پيشرفت بويژه مينياتور غني ارمني ك
در اين رشته هنري، حتي در تزئين كتب مذهبي نيز زندگي واقعي، تمايالت دنيوي توده ها . نمود

 و سايرين از نمايندگان برجسته مينياتور ساركيس پيزاك، توروس روسلين. منعكس شده است
از همين دوره حفظ ) گغارد، آيريوانك(اي زيبا و معماري ارمني ارمني هستند برخي از يادگاره

  . شده اند
، يه اراگوس گنجيگ، وارتانگروهي از چهره هاي نامي تاريخنويسي ما از جمله 

اكثر .  در همين قرون زيسته اندتوما متسوپتسي، هتوم، ستابلسمبات گوند، استپانوس اربليان
  .نري، هنوز به زبان گرابار مي نوشتندمورخين به استثناي نويسندگان برجسته ه

  . چاپ ارمني پا به عرضه حيات مي گذارد1512در سال 
متون طريق از .  اسامي گروهي از شعراي دنيوي بر ما روشن است13-15از سده هاي 

، يتسكانكستاندين يرز، فريك: مهمترين شعرا عبارتند از. شودمي كشف خطي نامهاي جديدتري 
هواساپ ، ناهاپت كوچاك، يتسگريگوريس آغتامار، ديچ نقاشمگر، يتسهوهانس تلكوران

مشهورترين .  و سايرينيتتسميناس توخا، يتسداويت ساالزور، نرسس موكاتسي، يتسسباستيا
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راكل آ، يتسراكل سيونآ، يتسخاچاتور كچار.  تمثيل نويس استيتسوارتان ايگكچهره نثرنويسي 
  . نوشته اند مطلب و ديگران بطور كلي با موتيف هاي مذهبييتسشيباغ

 چنين معلوم مي شود كه در اين دوره توام با عميق تر 13-16ز آثار شعراي سده هاي ا
شدن تضاد طبقاتي، مبارزه اي كه در ميان جريانات مختلف فرهنگ پيشرو دمكراتيك قشرهاي 
زحمتكشان و فرهنگ ارتجاعي طبقه استثمارگر از آغاز پيدايش ادبيات موجود بود، در سده هاي 

و بحق كه همه شعراي مذكور همگن نبوده و همگي در يك جبهه . عميق تر گرديدميانه در ادبيات 
مثال اگر فريك، ناهاپت كوچاك و ديگران با تمام تضادهاي خود، عقايد . و موقعيت قرار نداشتند

يتي ضد فئودالي ناشي از زحمتكشان را در اساس كار خود قرار داده باعث رونق آن س اومانءو آرا
شي و سايرين يتسي، آراكل باغتسي، خاچاتور كچارتسكان طرف ديگر، هوانس يرزشده اند، ولي از

  . بعنوان مبين و پشتيبان اصول اساسي كليسا باقي مي مانند
:  روس در مورد ادبيات قرون وسطايي ارمني مي گويدامدارن اديب و شاعر والري بروسف

بحق كه .  اروپا نداردشعر غنايي ارمني در سده هاي ميانه گويي هيچگونه وابستگي به ادبيات
ر د چه چيزهايي مي توانست به آثار غنايي ببخشد،13-14غربي در سده هاي  ادبيات اروپاي

 درستيسپس بروسف ب.  جمله ايتاليا ريشه گرفته بودزاتازه در بسياري از كشورها خود كه حالي
 ،ثر گذاشتهينكه ادبيات ايران و يا عرب بر روي شعر ارمني در سده هاي ميانه اا،اظهار مي دارد 

او در تاريخ ادبيات كشورهاي شرقي به ادبيات ارمني اهميتي مساوي با نوع . بكلي نادرست است
  .ايراني و عربي مي دهد

  يتسكستاندين يرزنكا
، پايه گذار اشعار بزبان ارمني ميانه محسوب مي فريك به همراه يتسكستاندين يرزيكا

 اسي و اجتماعي را در ادبيات ارمني بكار برد، اگر فريك اولين كسي بود كه موتيف هاي سي. شود
به غير از آن، كستاندين . ي اولين شخصي بود كه به غزلسرايي عشقي پرداختتسيرزنكا
ي شروع شده بود قوي تر و عميق تر اتسي، تمايالت طبيعت پرستانه را كه زمان ناركتسيرزنكا
شهر يرزنكا كه يكي از مراكز  در 1250-60صله بين سالهاي اي در فتسكانكستاندين يرز. نمود

.  دوام يافت14 تا اواخر نيمه اول سده يتسكانيرزتجاري سده هاي ميانه بود تولد يافت، زندگي 
 در ايام يتسكانيرز.  معلوم نيستيتسكانيرزسال وفات .  وي هنوز زنده بود1336در سال 

چنان  كه .  در آمدنوجواني وارد يكي از وانك هاي اطراف زادگاه خود شده و به لباس روحاني
 يكي از شعرهاي عنواناين امر از .  سالگي شروع به نوشتن كرده است15پيداست اشعاري را از سن 

برخي از روي حسادت از من بدگويي مي كنند گويا وي چنين سخن مي «: او مشخص مي گردد
 و غناي روحي ليكن شاگردي يك چيز است.  نبوده استتگويد زيرا مدت زيادي شاگرد وارتاب

حال آنچه من در مورد وقايع عجيب كه در سن پانزده سالگي در وانك ديدم براي . چيزي ديگر
از محتواي اين شعر چنين معلوم مي .  » مردي با لباس آفتابي و پر نور ديدم ،شما تعريف مي كنم
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ار مي  غيبت و بدگويي نموده و وي را مورد تعقيب قر،ي بعلت نوشتن شعرتسشود كه از يرزنكا
 مجبور مي گردد شعرش را نتيجه الهام و معجزه اي كه وي در وانك ديده بود وا دادند و متعاقباً

  .عرفي كندم
شاعر . ي را آسوده نگذاشته استتساز ساير اشعار معلوم مي گردد كه روحانيت، يرزنكا

  . نحو زيبايي توضيح داده است روشني وبهدليل آزار و ناراحتي هاي ايجاد شده را به
ي مي نگريست، زيرا وي شبيه تسابراين، اهل كليسا با ديده حسادت و شرارت به يرزنكابن

ي كه بعنوان نوآوري بزرگ موتيف عشقي و دنيوي را در تسكستاندين يرزنكا .خودشان نبود
كه جهان بيني مسيحي،  داشت نموده پايگاه اجتماعي خود را به همت افرادي اردوغزلسرايي ارمني 

  . كليسايي را نمي پسنديدند
او با نوشتن در چيزهاي . يرزنكايي همگام با جريان مترقي دوران خود پيش مي رفت

البته . دنيوي برخالف اخاللگري هاي روحانيون، از تمايالت جديد اجتماعي استقبال نمود
و نيز احساسات اجتماعي داشته و ا. ي موتيف هاي دنيوي را به يك باره ننوشته استتسيرزنكا

  .اشعار نصيحتي او گواه بر اين امر است. جريان ترقي آثارش را طي نموده است
  . ي مطالب بسياري فرا گرفته اندتسنمايندگان بعدي غزلسرايي دنيوي ارمني از يرزنكا

  
  وارتان آيگكتسي

 او منتسب بوده و  كه بسياري از مجموعه هاي خطي و تمثيلهاي ارمني بهتسيوارتان آيگك
 ماروتاوي در .  در كيليكيه زندگي كرده است13 و اوايل سده 12به ما رسيده اند، در اواخر سده 

وي بخشي از .  به تحصيل پرداخته استركاگاغينآ تولد يافته در وانك تلوكواقع در قصبه 
 تسيآيگك . گذراند و شهرت خود را نيز از همين جا كسب نمودآيگكزندگي خود را در وانك 

 نوشته است از باغدين نطقي كه بنا به تقاضاي شاهزاده 22بعنوان يك مبلغ در آثارش بويژه در 
او پس از مطرح ساختن هر يك از . وري استفاده كرده استآسبك تمثيل نويسي بصورت يك نو

 استفاده از تمثيل بر مذاق معاصرين بسيار خوش. اخالقي يك تمثيل نيز آورده است-اصول مذهبي
  . افتاده است

 از اين تمثيل هاي نوشته تسيآيگكبا در نظر گرفتن اين مطلب مي توان تصور كرد كه 
او با سليقه و استادي بسيار به تنظيم . شده براي نطق ها يك مجموعه مجزا تشكيل داده است

اي تمثيالت مردمي ارمني به نگارش تمثيلهاي مختص به خود و در عين حال استفاده از ترجمه زبانه
 تسيآيگكبعدها، افرادي كه اسامي آنها بر ما روشن نيست به مجموعه تمثيالت .ديگر پرداخته است

مجموعه . مطالب جديدي افزوده و يا با پيروي از او به تشكيل مجموعه جديد همت گماشته اند
از اين بخشي . يافته اند) مختصر و يا مفصل(تمثيلها، لطيفه ها و حكايات نوشته يا تغيير و تبديل 

 منتسب گرديده است و بخشي ديگر نيز بدون تسيآيگكنسخ خطي اين مجموعه ها به وارتان 
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يك قطره «(، هوانس تومانيان )»اسباب بازي اوقات بيكاري«(يادداشت اسم مولف و بخش ديگر 
، آتابك خنگويان و سايرين مورد استفاده و اقتباس قرار گرفته )و غيره» فاخته بي آشيانه«، »عسل

  .دان
  يتسهوانس تلكوران

بشمار مي  14ي مشهورترين شاعر سده تسي، هوانس تلكورانتسپس از كستاندين يرزنكا
 كه در حوالي كيليكيه واقع بود تولد يافت در مورد  تولكوران ياتلكوراناو در دهستان . رود

 با نام و 1394و  1371اولين بار در متون خطي سالهاي . زندگي اين شاعر اطالعاتي در دست نيست
 زندگي كرده و ابداع 14ثارش آشنا مي شويم و از اينجا نتيجه گرفته مي شود كه وي در سده آ

 عدد از اشعار وي در يكي از اولين 16ي چنان شخصيتي ادبي بود كه تستلكوران. آثار پرداخته است
  . در ونيز چاپ شد، جاي گرفته بود1513كتب ارمني كه در سال

اشعار نصيحتي نيز دارد كه گاهي . بهار استي بطور كلي سراينده عشق و تستلكوران
ي از شك و ترديد ناشي از تضاد مفاهيم تس فكر و احساس تلكوران.اخالقي دارند -محتواي مذهبي

او در سرودهاي . ي مشاهده مي گردد، مبراستتسمذهبي و دنيوي يعني امري كه در اشعار يرزنكا
 مي گويد و اين عقيده را مطرح مي عشق و بهار خود از زيبايي جهان، نعمات زندگي و عشق سخن

. التر از بهشت موعود مذهب مسيحيت استكند كه دنيا با نعمات خود براي انسان مافوق و با
  . تلكوراني مواهب بهشتي را در طبيعت با شكوه بهاري، زيبايي زنان و احساسات عاشقانه مي بيند

ي يكي از بهترين تسراناثر هوانس تلكو» سرود ليباريت شجاع«حماسي  - منظومه غنايي
  .  محسوب مي شود13- 16نمونه هاي اين سبك ادبي در ادبيات ارمني قرون 

   
  مگرديچ نقاش

 در اشعار مگرديچ  فريكموتيف هاي اجتماعي در ادبيات ارمني سده هاي ميانه پس از
يك روحاني ) به خاطر اينكه وي نقاش بود داراي اين لقب گرديد (نقاش .نقاش بچشم مي خورند

زندگي او تا سالهاي .  متولد شدباغش در حوالي شهر  بور در روستاي15وي در اوايل سده . بود
  . نوشته شده است1469 يكي از آخرين اشعار وي در سال  و ادامه يافته70دهه 

مگرديچ نقاش يكي از شخصيت هاي تحصيل كرده عصر خود و چهره نامدار اجتماعي 
او به نحوي از انحاء سعي در ماليم ساختن استبداد و خودكامگي بر اساس داده هاي ديگر، . بود

باالخره توسط همين حكام مورد تعقيب و آزار قرار .  داشتارمنيان حكام مستبد خارجي در قبال
كريمه ) تئودوسيا (هفّگرفته، ساليان دراز در مناطق گوناگون سياحت نموده در قسطنطنيه، شهر ك

  .زندگي كرد
 سده هاي ميانه  هاي غزل شعر چاپ شده است كه از زيباترين 12از آثار نقاش تا كنون 

 روحيه انتقادي، شعر در باب خست و آزمندي نقاش حائزروايي و پاز حيث بي . محسوب مي شوند
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به نظر شاعر علت تمام مضار و بالياي انسان از خست و آزمندي وي ناشي . اهميت بسياري مي باشد
  . مي شود

 در درجه اول پادشاهان و حكام هستند؛ مندانزآبر اساس تشريح و توصيف نقاش، اين 
 و كشورها را براه انداخته از حس آزمندي خود جنگهاي خونيني  خوردنتمام آنها نيز با فريب

بدين ترتيب انتقادات مگرديچ نقاش . روحانيون در درجه بعدي خست قرار دارند. سازندنابود مي 
جالب توجه است كه نقاش تمام فساد و .  استويدني چه ديني و چه فئوداليته متوجه نمايندگان

، بيدريغ عريان مي  كشيشانا پايين ترين ردهت گرفته ابليقجافول اخالقي قشرهاي روحاني را از 
آن اشعار نقاش كه زندگي غريب هاي جالي وطن كرده را تشريح مي كند محتواي عميق .سازد

بايد . اينها در عين حال مانند سرودهاي غنايي مردمي ماهيت وطن دوستانه دارند. اجتماعي دارد
  . مرتبط است"گفت كه اين بخش از آثار نقاش با هنر و روح فولكلور مردمي عميقا

غربت حسرت و آرزوي وطن را در سده هاي ميانه بيان نموده اند به همان شعرايي كه با تم 
  .تعدادي زياد مي باشند كه سرايندگان عشق بودند

غريبي كه در اشعار نقاش ظاهر مي شود، زحمتكشي است كه تحت استثمار فئودالها و 
هتري براي زيست ن خارجي قرار گرفته و تحت فشار فقر و باالجبار به اميد كسب امكانات بامستبد

 كهجالي وطن نموده به ديار دور دست مي رود ولي در منتها درجه بيچارگي و درماندگي در حالي
  . مي پروراند در كام مرگ اسير مي شود خودآرزوي ديدار خويشان و ميهن را در قلب

    
  گريگوريس آغتامارتسي 

ي تسامار او بدين علت آغت.ي معلوم نيستتستاريخ تولد و مرگ گريگوريس آغتامار
وي شخصي عالم . ناميده مي شد كه در جزيره آغتامار به لباس روحانيت گذران زندگي كرده بود

از برخي تاريخها كه در اشعار او مضبوط است چنين معلوم مي .  به نقاشي نيز پرداخته استهبود
  . به خلق آثار پرداخته است16گردد كه آغتاماري در نيمه اول سده 

.  سرود و به اندازه قابل توجهي رباعيات انتشار يافته است15تاكنون ي، تساز آثار آغتامار
 اين شهرت وي را  وي در مجموعه هاي متعدد دستنويس نگهداري شده استتسنوشته هاي آغتامار

  .بعنوان يك شاعر محبوب نشان مي دهد
 در باب عشق، بهار مي باشد اشعار نصيحتي نيز نوشته تسيبخش عظيمي از آثار آغتامار

ي و شعراي پيش از خود به مسئله تس در آنها نوآوري ديده نمي شود و مانند يرزنكااست كه
برعكس، در اشعار عشقي و بهاري وي جنبه هاي واقعي و  .گذراني وفاني بودن زندگي تاكيد دارد

ي زيبايي زنانه را با تسلكورانتاو در مقايسه با . قابل لمس زندگي و دنيا انعكاسي قوي يافته است
گ خيره كننده تري توصيف كرده و عشق را با احساسات گرم تري مورد مديحه حدت و رن
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با نكوهش ترس و تقواي مذهبي، او معشوق را زيباتر از فرشتگان و معجزه . سرايي قرار مي دهد
  .مي داند» صليب مقتدر«گر تر از 

ني ي داراي عبارات و تشريحات برجسته اي از جهان بيتسبهترين آثار گريگوريس آغتامار
او آشنايي وسيعي با ادبيات شرق . آغتاماري بر گرابار و ارمني ميانه تسلط داشت. استاومانيستي
  .احتماال زبان يوناني قديم نيز دانسته و آثار جاوداني هومر را مطالعه كرده است. داشته است
  

  ناهاپت كوچاك
بر اساس روايات وي . ناهاپت كوچاك از چهره هاي درخشان ادبيات غنايي ارمني است

در .  متولد گرديده و شخصي غير روحاني بوده استوان  شهر در حوالياكنيسخاردر روستاي 
دداشتي كه يا. مورد وي فقط يك يادداشت و اشاره كتبي و چند روايت روستايي به ما رسيده است

 يك انجيل خطي نوشته شده در هاي بخش يادداشتدر آن راجع به شاعر بزرگ صحبت مي شود
در اين يادداشت كه نوه كوچاك نوشه است باز هم تحت عنوان كوچاك گفته .  مي باشد1637

باز هم از استاد ناهاپت پدر بزرگش كه . كوچاك و همسرش تانگخاتون را بياد آوريد«: شده است
از اين يادداشت بسيار مختصر فقط چنين معلوم مي . »اك عاشق داشته است ياد كنيدلقب كوچ

شود كه كوچاك شاعر استادي بوده است ولي در مورد زندگي او هيچگونه اطالعي بدست نمي 
وچاك آنقدر در بين روستاييان محبوبيت دشت كه پس از مرگ مزارش تبديل به زبارتگاه ك. دهند

  .شده بود
رباعيات . آثار كوچاك كه به ما رسيده است رباعيات تشكيل مي دهدبخش اعظم 

كوچاك بعنوان . نصيحتي و غربت،ر مضمون به سه قسمت تقسيم مي شود، عاشقانهكوچاك از نظ
در ادبيات جهاني سده هاي ميانه غزلسراياني چون كوچاك كه . سراينده عشق بسيار پرقريحه است
  . زيبا درخشان و رنگارنگ بيان كرده باشند قليلنداحساسات عاشقانه را آنقدر عميق،

. اومانيسم متضاد زحمتكشان با فئوداليته در آثار وي انعكاس گسترده اي يافته است
او زن را نه تنها بخاطر ظاهر مجذوب كننده و عيني . كوچاك از پيشينيان خود رئاليست تر است

اعيات كوچاك زن مانند مرد بعنوان در رب. دش تصوير مي ك بهبلكه احساسات باطني و روحي اش
تمام اينها در درجه اول . شخصي فعال در صحنه واقعي اجتماعي و معيشتي ظاهر گرديده است

 ميانه، خواننده  هاي رباعيات او در شرايط سده.هستندمربوط به ارزشهاي واالي هنري اشعار غنايي 
 و اين هم مشروط و مون مي شد زندگي پر محبت و انساندوستي رهن بهرا بايد به سمت دنياي عشق

  .منوط به مردمي بودن و ماهيت مترقيانه آثار كوچاك است
 و خود را نسبت به روحانيون جار نفرت و انز،كوچاك بعنوان مبين تمايالت زحمتكشان 

او بدون ترديد و پروا، احساسات دنيوي عشق را با اعتقادات ديني در . مبلغين مرتجع ابراز مي دارد
  .هر يك از رباعيات كوچاك مبين يك حالت و تمايل روحي است .تضاد مي بيند
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 يآن رباعيات كوچاك كه از غربت سخن گفته و يا طبيعت پند و اندرز دارند از لحاظ هنر
ودمكراتيسم و اومانيسم او ان رباعيات در اي. همانقدر ارزشمند هستند كه اشعار عاشقانه او مي باشند

كوچاك با احساس و غم عميق يك وطن دوست در مورد غريب هاي . بوضوح نمايان است
زحمتكشي كه براي حفظ موجوديت خود مجبور به دوري از وطن شده و در ديار غربت رنج مي 

  .  شد غربت استبنظر او بزرگترين بدبختي كه انسان مي تواند داشته با. برند، صحبت مي كند
روي خود داشته و مي يش پكسي كه در غربت بسر مي برد هر آن اوضاع خود را در

زندگي او متالطم و ناپايدار و آينده اش نامعلوم . گريد، براي او هيچگونه خوشي وجود ندارد
جسم مي كوچاك در هر يك از رباعيات نصيحتي فكورانه خود به يك آرمان جامع روح و .است
شاعر با مخالفت و برابر تاريك انديشي قرون وسطايي، كار خالقانه، تعليم و تعلم و عقل و . دهد

آثار كوچاك و ساير شعراي نامي .شعور انساني را در رباعيات خود مورد ستايش قرار مي دهد
  .استدنيوي ارمني در سده هاي ميانه به روسي، فرانسه و زبانهاي ديگر اروپايي ترجمه شده 

  
  فريك

فريك در نيمه دوم .  به ارمني ميانه نوشته استفريك اولين شاعر ادبيات ارمني است كه 
تي در مورد زندگي وي بدست مي آوريم و از اينها اعالاز برخي اشعارش اط.  زيسته است13سده 

  . و روحانيون نداشته است هيچگونه مناسباتي با كليسا ومشخص مي شود كه او غير روحاني بوده
  كه در زبانستاعر افريك نام مستعار ش.  بر ما روشن نيستكنام و شهرت اصلي فري

بدون شك، او با انتخاب اين كلمه .  كيليكيه به معني گندم نورس سوخته شده، مي باشدارمنيان
فريك در .  نمايد مستعار، ميل داشته تا اوضاع اسفناك و نامطلوب روحي خود را بياننامبعنوان 

  :يكي از اشعارش مي گويد
  نه مي رويم و نه سبز مي شوم،

  .چون بذري سوخته ام
در زمان سلطه مغولها، با غارت شدن از . زندگي فريك قرين صلح و آرامش نمي شود

  . د گرد ميسوي حكام تمام دارايي خود را از دست داده و در بيچارگي و فقر غوطه ور
او با غمي بي پايان تعريف . فريك نه تنها دارايي اش بلكه خويشانش را نيز از دست داد

مي كند كه چگونه باجگيرها فرزندش را به گروگان مي برند زيرا وي از عهده پرداخت خراج 
  .برنيامده بود

ته براي شاعر بي خانمان شده، موطن خود را ترك مي كند و عصاي غربت در دست گرف
بدرستي معلوم نيست كه فريك در كجا متولد شده و . يافتن فرزندش مناطق متعددي را مي پيمايد

چنين تصور مي شود كه وي در حين دوران غربت ساليان درازي را در . در كجا وفات يافته است
  .   واقع در كيليكيه گذرانده باشدهارگاشهر 
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  . قطعه شعر به ما رسيده است50ه از فريك ميراث شايان توجه ادبي، نزديك ب
آثار او بطور كلي بر عليه اوضاع اسفناك ناشي از يوغ مغولها و نظام فئودالي نوشته شده 

 قرار داده، خشم و شفريك با احساسي عميق غم و درد مردم استثمار شده را موضوع اشعار. است
  . اعتراض آنها را با روحيه اي عالي بيان كرده است

  
  نصيحتي فريك -اشعار اخالقي

در ابتدا وي با گاليه از اوضاع موجود به تصوف . آثار فريك مربوط به دو دوره ميشود
در اين دوران اعتقاد به زندگي آخرت با سعادت پيوستن به وجود الهي در وي . روي برده است

او در يك رشته از اشعارش، موتيف هاي اساسي و قديمي  ادبيات تصوف را تكرار . قوي است
 بلكه   پوچ بوده انسانها نبايد در مورد خوشي هاي ناپايدار فكر كنند،يان د پايه آنده است كهكر

 سرانجامبايد به نيكوكاري پرداخته، دعا كنند و جسمشان را در معرض محروميت ها قرار دهند تا 
  .به كسب سعادت نايل آيند

ض ها بر عليه طبيعي است كه در اين گونه آثار فريك اغلب با اظهارات شديد اعترا
اين عقيده را اظهار » شعري براي فريك«در وي . اوضاع موجود اجتماعي آن عصر روبرو شويم

ي و حرص و آز گمي دارد كه اموات چيزي از اين دنيا با خود نمي برند و در اين رابطه خود كام
  .حيواني ثروتمندان را عريان مي سازد

او نسبت به ثروتمندان و اشرافيون كه از عرق جبين انعكاس شديدتري از نفرت و انزجار 
وي زندگي . وجود دارد» تفسيري جديد براي فريك«زحمتكشان زندگي مي كنند، در شعر 

  .عياشانه اشرافيون را تصوير كرده تمام بزه كاري هاي آنان را نشان مي دهد
  

  موتيف هاي سياسي و اجتماعي در آثار فريك
اجتماعي در آثار دوره اول فريك در دوره دوم قوي تر  - ي و اعتراضيموتيف هاي سياس

او بطور عميق از  ايده هاي دنياي عيني دفاع مي كند و زندگي پر سعادت و آرامش مردم . مي شود
را مي خواهد در اين دنيا ببيند، لذا بر يوغ مغولها و نظام فئودالي حمله كرده بي عدالتي اين نظامها 

  .  درا نشان مي ده
فريك در آثار مربوط به اين دوره خود بعنوان شخصي وطن دوست و اومانيست دمكرات 

  . تفكر و انديشه مي كندمردمان ارمني بلكه براي ساير مردماو نه تنها در مورد . ظاهر مي گردد
. آثار دوره دوم فريك ماهيتا رئاليستي است و ارزش وااليي از نظر شناخت و مفاهيم دارد

 كه در 13اوضاع تاريخي اواخر سده . رش توانسته است تعميم هاي وسيعي صورت دهداو در اشعا
تشريح شده است بسير بحق و صحيح مي باشد و چقدر نقد دوران سلطه » به ارغون خان و بوقا«شعر

  .شيدا و مبين حقايق است» مطلبي واجب از فريك«مغوالن در شعر 
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 تشريح كرده كه احساسات تمايالت و ميمانهص را عميق و فريك همانقدر اوضع زحمتكشان
. همان شعر نشان مي دهد كه فريك با اوضاع زمانه سر آشتي نداشت. افكار آنها را توصيف نموده است

او سرنوشت . وي تمام بي عدالتي هاي موجود در زندگي را بيان مي كند) سرنوشت( مناظره با فلك در
يرا وي انسانها را با نظري متساوي نمي نگرد و زندگي ايشان را بر خالف مي نامد، ز» قاضي مغرض«را 

فلك نيز بنوبه خود بر شاعر غضبناك گرديده وي را پيرمرد  .استحقاق و سزاواريشان اداره مي كند
همه چيز به . »...نمي داني كه هر چه هست از خالق قادر متعال است«: نادان مي نامد و مي گويد

خودش نيز به ميل او كار مي كند بدين ترتيب فريك با انديشه اي ظريف نام . است و ميل خالق استخو
  .  منتسب به فلك را به خالق نسبت مي دهد» قاضي مغرض«

او بار ديگر بر پديده هايي كه باعث تفكر و » در باب طالع و برج فريك سراينده«در شعر 
يچ وجه با شرايط مختلف افراد سازش ندارد بدين صورت كه نگراني وي مي شد تاكيد مي كند او به ه

يك نفر پادشاه بوده و ديگري فقيري كه بر روي خاكستر مي خوابد، يكي با سعادت و خوشبختي به 
فريك اذعان دارد كه وي مدتهاي مديدي . دوران پيري مي رسد و ديگري در بند اسارت رنج مي كشد

  .استبراي يافتن پاسخ اينها صرف نموده 
، البته نمي توانست پاسخ مسايلي را كه باعث رنج وي شده بود بيابد همين امر 13شاعر سده 

كافي است او نظام اجتماعي عصر خود را غير عادالنه ناميده و نابرابري هاي اجتماعي موجود بين انسانها 
  .زمان خود قرار مي دهداين امر وي را در صف متفكرين مترقي . را غير قابل تحمل مي داند

  »مطلبي از كتاب فريك« شعر
مطلبي از « آخر او يعني  هاي نوشتهيندر يكي از بهتري آثار فريك يبهترين خطوط محتوا

 يافته است كه بدون شك به جمع مشهورترين يادگارهاي فرهنگي انعكاس جامع و كاملي »كتاب فريك
  .ارمني در سده هاي ميانه تعلق دارد

 مستقيما خدا را به بحث دعوت مي كند و "سرنوشت"با گذر از » ب فريكمطلبي از كتا«اثر 
او به اين . صحت پيدايش بشري، افسانه آدم و حوا را در كتاب مقدس مورد شك و ترديد قرار مي دهد
ا بر سپس ب.امر كه گويا تمام انسانهاي جهان از دو نفر منشا گرفته اند با طعنه و كنايه برخورد مي كند

شمردن ملل گوناگون، فريك در مورد تفاوتهاي موجود بين آنها تعجب مي كند و بانگ اعتراض بر مي 
او با در نظر گرفتن تصاوير زندگي آن . او طرفدار بر قراري صلح و تساوي حقوق بين ملل است. آورد 

 مي خواهد حساب عصر از بالياي مستمري كه از سوي حكام مغول بر سر مردم نازل مي گرديد از خدا
 است، پس چرا اجازه اين همه بي عدالتي ها را در كشور مي "منصف و دادگستر"اگر خدا . پس دهد

  .دهد
.  نيست"منصف و دادگستر"از اين بيان فريك اين نتيجه بيطرفانه حاصل مي گردد كه خدا 

ند زيرا بنابر اساس اين فلسفه، بدين ترتيب، فريك در برابر الهيات و فلسفه مسيحي قلم علم مي ك
ويژگي اساسي خدا منصف، مهربان، خير و دادگستر بودن اوست، لذا اين امر مطرح مي گردد كه نبايد 
در برابر واقعيات شكوه و گاليه نمود و نبايد اعتراض كرد، بلكه بايد هم آهنگ و هم شكل گرديد زيرا 

رد چون تمام بدبختي هايي كه گريبانگير مردم مي شود هر امري بنابه ميل عادالنه خالق انجام مي پذي
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اهل كليسا در عين حال . اين امر جهان بيني ارتجاعي استثمارگران فئودال بود.  آنهاست"گناهان"قصاص 
بعنوان نماينده برجسته فئوداليته براي مطيع نگهداشتن زحمتكشان قرون متمادي اين مطلب را تبليغ مي 

  . كرد
دمكرات و بيان كننده خواستهاي زحمتكشان، عقايد و جهان بيني ارتجاعي فريك بعنوان يك 

او نه تنها در برابر يوغ مغول اعتراض . فئودالها را در بهترين آثار خود بي پروا مورد انتقاد قرار مي دهد
 مي كند و آنرا بطور كلي غير طبيعي مي داند بلكه در مقابل روبط اجتماعي فئوداليته نيز قد علم مي

فريك در تعدادي از اشعارش، نابرابري اقتصادي و حقوقي موجود بين انسانها را غير عادالنه مي . كند
آثار فريك .وي پس از تشريح اوضاع سياسي مردم به اعتراض شديد خود در برابر خدا مي پردازد. داند

 طلبي را در زحمتكشان بر عليه  و حقارزه مبحروبا تشريح عميق واقعيات و تمايالت زحمتكشان، 
  .اين امر نيز منوط به ارزشها واال و مقبوليت عام بود. استثمارگران و ستمگران بيدار كرده است

  فرهنگ ادبي فريك
شان و ارزش هنري آثار فريك نه تنها به اين دليل است كه مملو از عقايد و ايده هاي مترقي و 

ر وي مختص به خود بوده از فصاحت عالي ريتم و موسيقي قوي و درك عميق و واقعيت هاست بلكه آثا
 آثارش را به نحو فريك براي مردم مي نوشت، لذا لحن و زبان آنها را بكار برده و. منظم برخوردار است

  .ساده و واضح نگاشته است
مكان تشريح او عبارات و تشابهات بليغ، پرمغز و متنوع فولكلور مردمي را كه به وي ا

بدين ترتيب وي براي بيان ترس و . احساسات و افكار عميق و غني داده اند استادانه بكار گرفته است
  .  هراس ناشي از بدهي ها و قرضها، خود را با بيد لرزان از وزش باد مقايسه مي كنند

زا ديده است، وي فريك با صحبت در اين باره كه وي تشنه كسب ثروت بوده و بدين دليل ج
  .را با شاهين تيز پرواز متشابه ساخته و افتخار مي كند ليكن توسط يك ببر سرنگون مي گردد

عبارات متعدد اغراق آميز كه واقعيات تاريخي، روح خروشان غزلسرايي شاعر، روحيه قوي،  
ثار فريك آ  مي سازند، بهعظمت انديشه ها و قدرت مبارزه طلبي را به نحو شگفت آوري قابل تجسم

   .زيبايي فوق العاده اي مي دهند
او بيش از هر چيز . فريك ميزان هاي گوناگوني را مورد استفاده قرار داده است

  .مي پسنديد  و نيز ميزان شعري هشت و يازده سيالبي را hayeren يا هايرنhayrenهايرن
 سيالبي و يا اغلب از ابيات هفت يا هشت سيالبي 15 مصارع 5 كه از hayrenاشعار هايرن

رع هشت يا فريك با همان استادي اشعاري با مص. هنگ قوي هستندآتشكيل مي شوند داراي ريتم و 
  .يازده سيالبي نوشته است

. زبان او نيز ثمره اي ببار نمي آورد. اگر فكر و روح شاعر شكوفا نگردد. و بحق كه چنين است
  .فريك انديشه و روحي غني و عميق داشته زبانش ثمرات پر مغزي را خلق نموده است

بسياري . او يك نوآور بزرگ بود. فريك تاثير عميقي بر روي ادبيات دنيوي سده هاي بعد نهاده است
 آموخته از پس از آثار فريك، اغلب با چنان اشعاري و نوشته هايي بر مي ديگر از او الهام گرفته و

  .  خوريم كه در آنها فئوداليسم مورد انتقاد قرار گرفته مسايل حاد اجتماعي عصر مطرح مي گردد


