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  تاريخ ادبيات ارمني
  
  مهفتبخش 

  
  ترجمه و تاليف اديك باغداساريان 

  )گرمانيك.ا(
  دوران جديد

  ادبيات ارمني در نيمه اول سده نوزدهم
  

. رديددر نيمه اول سده نوزدهم، در تاريخ ترقي ادبيات ارمني، دوران نويني آغاز گ
و ادبيات  خود از سده هاي ميانه سرچشمه گرفت رقيت مسير در ادب ارمني و فرهنگ

  . جديد ارمني بنيان نهاده شد
  

  اوضاع سياسي و اجتماعي
، ارمنستان هنوز تحت تسلط استبدادي حكومتهاي ايران و تركيه 19در اوايل سده 

مردم در شرايط استثماري و استعماري ظالمانه فئودالي و حكومتهاي مرتجع و . قرار داشت
 و خانها در سرزمين نديكي تن در مي داد مضمحل شده به نابودي فيز،اقتصادينظم  بي

 رباب هااتحت تسلط ايران و پاشاها در بخش اشتغالي توسط تركها، همچنين بيگها، مليكها، 
و ساير مقامات تابع اين فئودالهاي بزرگ، از هيچگونه قانوني پيروي نكرده با خود 

هاي كاملگي بي حدو حصر، بويژه روستاييان زحمتكش را تحت شديدترين محروميت 
 ومقدر مورد اوضاع فوق العاده سخت اقتصادي و سياسي . ي قرار مي دادنددسياسي و ما

 براي ما باقي گذارده  اطالعات بسياريعاصر ارمنيم انگويسندن زير يوغ خارجي،  ارمن
تشريح » انمسافرت ارمني« در كتابش تحت عنوان مسروپ تاغياديان نمونه براي . اند

 با روستاييان ارمني سرزمين ايروانحاكم خان نشين  سردار حسين خانكرده است كه 
آنگاه كه وقت درو فرا مي «: تاغيادپان مي نويسد. تحت سلطه خود چگونه رفتار مي كرد

رسيد، سردار، افرادي را فرستاد و نصف محصول را براي خود و سپس ماليات دربار را از 
ستايي باقي نمي ماند، اما اگر بقيه برمي داشت و بدين ترتيب چيزي براي تامين زندگي رو

 غفلت مردم تلقي نموده «بعلت بالياي طبيعي محصول بدست نمي آمد، خان اين امر را 
روزگار آنها را سياه مي كرد و آنچه در خانه شان پيدا مي كرد غصب مي نمود و هر گاه 
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ري موارد بسيا...  فرزندان آنها را تصاحب مي كردواين را هم نمي يافت، خانه و كاشانه 
پيش مي آمد كه هر گاه از اينها هم چيزي عايدش نمي شد، طاليش را بزور كوپال و خون 

سراسر كشور را غارت مي . آشاميدنيش را با زجر و شكنجه بي نوايان بدست مي آورد
كرد و با عرق جبين آنها دستگرد هايي را در قزوين مي ساخت و تن خود را مي 

  . »پروراند
 در ند ايران باعث مي شد شاهان و خان هاي تمام ظلم هايي را كه سلطهخاچاتور آبويان

  . با واقعيت كامل ذكر كرده است»جراحات ارمنستان«رمان مشهور 
بطور كلي در اين . تحت سلطه تركيه نيز در شرايط بسيار سخت بسر مي بردندارمنيان 

فئودالي بسيار عقب مانده، كه هيچگونه امنيت جاني و -دو حكومت استبدادي و رزمي
 افت مي كرد قابل ذكر است كه "ي در آنها وجود نداشت، اقتصاد از هم پاشيده و دائمامال

مبارزه نابرابر براي رهايي از . مردم نمي توانستند با چنين شرايطي سازگاري داشته باشند
  . شدت بيشتري مي گيرد19يوغ تركيه و ايران ادامه يافته در آستانه سده 

يش براي آزادي از يوغ تركيه و ايران پنان كه مشهود است، از مدتها ، چارمنيفعاالن 
الحاق گرجستان و آذربايجان به . ودندباميدهاي خود را به روسيه در حال اقتدار بسته 

 جنگهاي روس و ايران در سال مانز بويژه در ،د مي شارمنيان روسيه باعث اميدواري
، ارتش روسيه وارد اعماق 1808ان در  و روسيه و اير1806، روسيه و تركيه در 1804

  .   ارمنستان شده و دومرتبه دژ ايروان را محاصره كرده بود
ارتش روسيه در سال . د ش بار ديگر جنگ ميان ايران و روسيه آغاز 1826در سال 

 و پس از چندين نبرد موفقيت  بفرماندهي ژنرال پاسكويچ وارد ارمنستان شرقي شد1827
 اكتبر، ارتش روس به عمليات قطعي دست  ماه در اول.روان را محاصره نمودآميز، دژ اي

 ارتش اهگ آن.دشتسليم  پادگان ايران و دركزده با حمله شديد خود ايروان را تصرف 
شاه ايران . روس با ادامه حمله خود پس از چندي وارد سرزمين اصلي ايران مي شود

بر اساس پيمان صلح تركمنچاي بخش عظيمي از . تقاضاي عقد پيمان صلح مي كند
يير اوضاع سخت زندگي خود از غ براي تارمنيان . حق مي شودارمنستان شرقي به روسيه مل

  . نددر كبخش تحت سلطه ايران، بطور جمعي به نواحي ايروان و نخجوان كوچ 
واقعه تاريخي تصرف ايروان و الحاق ارمنستان شرقي به روسيه اهميت سرنوشت سازي 

يزيكي و بطور كلي بخش عظيمي از ارمنيان از خطر نابودي ف.  دارد ارمنومقبراي حيات 
 خلق ارمني آينده.  ايران نجات يافتان هايخاز اجحافات و تظلمات سخت و دائمي يوغ 
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 اقتصادي و ظرن روسيه از توجه كرد كهبايد . عجين گرديدروس  ملت با سرنوشت 
 ارمنيان زندگي اقتصادي و روابط اجتماعي. بودن اپيشرفته تر از تركيه و ايرفرهنگي 

فرهنگ و ادب ارمني با همگامي خود با فرهنگ و .   گرفت در پيشبزودي راه ترقي 
  .ا گذراندادب روس دوران پيشرفت و ترقي بي سابقه اي ر

     
  جنبش روشنگري 

 اسي و جديد سيوضاعا  سايه دراست كهجنبش روشنگري  مديون  ارمني ادبيات نوين
  . پديد آمده بوداجتماعي 

تزاريسم . پس از الحاق ارمنستان شرقي به روسيه، روابط فئودالي در آن زمان ملغي نشد
 و بخش بزرگي از روستائيان بصورت رعيت در حق مالكيت اراضي را قانوني اعالم كرد

وستائيان ر و  روستاها بطور كلي ترقي مي نمود چه در شهرها و چه درزندگي. ندآمد
 سنگيني بار استثمار و ستم ا اين حالب، ندرام يافتآ ييطحامكان پرداختن به كار در م

در بسياري مناطق كشور شورش ها و برخوردهاي . عرض اندام مي كردفئودالي هنوز 
دهقاني پيش مي آمد كه بطور مستقيم بر عليه زمينداران و چينونيكهاي تزاري، 

  .از همان قشر زميندار بودند، بروز مي كرد" چينونيكهايي كه اكثرا
 1828-29نگهاي جپس از . اوضاع روستائيان ارمني غرب نيز بطور كلي سخت بود
ارمني ان نزولخواراميرها و . روس و تركيه استبداد سلطاني ظلم و فشار را شديد تر نمود

 از نظر ماهيت استثماري زيرا  آناننيز روستائيان را بي مدارا، تحت استثمار قرار مي دادند 
ني در قبال زحمتكشان ارم يا وابسته به حكومت فئودالي بودند لذا سياست ظالمانه  خود

 از فت و غربت گرايي در اين شرايط غير قابل تحمل شدت مي ياهپديد. بكار مي بستند
 ديگر، بورژوازي تجاري ارمني نقش محسوسي را در زندگي بازرگاني پايتخت و ويس

  .نواحي ساحلي تركيه ايفا مي نمود
- بر عليه روابط فئودالي و حقوق رعيت داراي و برضد جريان ارتجاعي مذهبي

جريان عقيدتي مترقيانه و روشنگرانه اي در ادبيات و فرهنگ ارمني بوجود آمد فئودالي، 
  .  با شتاب بيشتري وسعت يافت60 و 50ه هاي ه دولطكه در 

 مي باشد، 40 مبين عقايد آن در دهه خاچاتور آبويانجنبش روشنگري ارمني، كه 
جنبش . را همچون جنبش روشنگري روسيه تشريح نمودن با جوانب اصلي خود مي توان آ

  .همتاي روسي خود مرتبط بوده اثرات مثبت آنرا نيز در خود داشتبا روشنگري ارمني 
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ان، ترقي برخي از رشته هاي علوم بويژه فيلولوژي و يكي از خصوصيات اين دور
ليكن مراكز فرهنگي . تاريخنويسي و نيز ظهور چندين ارگان و جريده بچشم مي خورد

مسكو، تفليس، .  در خارج از ارمنستان و در شهرهاي بزرگ واقع بودند"ارمني اكثرا
در سال . اكزي بودند قسطنطنيه، ازمير، كلكته و ساير جاها چنين مر،نيزنخجوان نو، و

 مدرسه نرسيسيان در تفليس تاسيس شدند 1824 مدرسه عالي الزاريان در مسكو، در 1815
، )تفليس(» آرارات» «قفقاز«. ن ارمني بازي كردنداكه نقش مهمي در كار تربيت متفكر

» بازماوپ«، »وقايع ساليانه«، )كلكته(» آزگاسر آراراتيان«، »آزدارار» «شتماران«
و غيره ) قسطنطنيه(» خبرنامه«، )ازمير(» وطن دوست«،  »آراراتيانآرشالويس  «،)ونيز(

زبان جرايد مذكور و بطور كلي تمام جرايد .  هستند19جرايد مشهور در نيمه اول سده 
  . بود يا زبان ارمني كالسيكاين دوران گرابار

ه با بينش هاي مترقيانه هنرها و فنون روسي و اروپاي غربي در تفليس و قسطنطني تماس
يك رشته آثار اصيل . به رونق چشمگير هنر تئاتر ارمني نيز كمك شايان توجهي نمود

  .  تفدراماتيك نوشته و روي صحنه مي ر
 زندگي فرهنگي يغناتوجه بسيار نسبت به ادبيات و فرهنگ روس از بارزترين خطوط 

ثار نويسندگان نامي روسي ارزش  آاين حيث، ترجمهاز . اين دوران محسوب مي شود
 تمثيلهاي خمنيسر  و كريلوف، 40 و 30ر دهه هايد.  را بخود اختصاص مي دهدسياريب

چكامه هاي كارامزين و ژوكوسكي، گلچين هاي متعددي از ادبيات شگفت آور پوشكين 
 در كار استفاده از گنجهاي ادبي روس براي خلق نبوياآخاچاتور  .دشرجمه ترمونتيف لو 

 زيادي نسبت به خلق  محافل روسيه توجه دراز طرف ديگر. فعاليت بسياري نمودارمني، 
  .ارمني و تاريخش مبذول مي گردد

جنگ مدتي را در با دنيس داويدف، پوشكين، گريبايدوف و سايرين كه در رابطه 
  .ندشت نوارمنستان گذرانده بودند، اشعار و سفرنامه هايي را در مورد ارمنستان 

 روسي از گريبايدوف نمايش نامه نويس روس، به كوشش افسران» بالي عقل«كمدي 
نويسنده كمدي نيز در هنگام اجرا حاضر .  در ايروان به صحنه رفت1827اولين بار بسال 

  .  بود
  .دش نيز توسعه يافته عميقتر سلمانانم و انگرجي،ان  ارمني ميانپيوندهاي فرهنگي
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  م ارمنييكالسيس
آن پس  نشانه هاي حضورو بر محافل ادبي ارمني حاكم بود 19كالسيسم در اوايل سده 

 به نويسندگاني بر مي خوريم 50اگر چه در سالهاي دهه . از ظهور آبويان نيز ادامه يافت
كه اشعار و نمايشنامه هايي را به سبك كالسيك مي نوشتند، ليكن اينها هيچگونه اثري در 

ليكن با وجود اين كالسيسم، صرف نظر از تقليد و محافظه . پروسه ترقي ادبيات ما نداشتند
 با حدودي نقش مثبتي در زمينه ترقي فرهنگ ادبي 19مايندگان، در اوايل سده كاري ن

  .ايفا نمود
آنها غالبا مبلغين رسوم .  بودند مخيتاريانامعهجم اكثرا اعضاي يپيروان كالسيس

م و يداعي كالسيسب اگرگوني ناپذيرد ذهب كاتوليك بودند و اصول مسلم وقديمي و م
تنها مطلب جديدي كه آنها به همراه . ر بردندثار خود بكاآتمام محدوديت ها را در 

آوردند اين بود كه بجاي استفاده از افسانه هاي دنياي قديم، شعراي مخيتاريان افسانه ها و 
مانند  (موسس خورناتسياثر » ارمنيان تاريخ«قطعه هاي حماسي ارمني موجود در 

  .را مورد استفاده قرار دادند) ل، آرا و شاميرام و غيرهعهايك و ب
به سبك » هايك پهلوان«با نوشتن منظومه بزرگ ) 1790-1866 (آرسن باگراتوني

چه باگراتوني و چه . هومر و چند اثر ديگر، از مشهورترين شعراي مخيتاريان بود» ايلياد«
، كه با تم )مثال پتروس ميناسيان(ساير نويسندگان مخيتاريان، ونيز مرثيه نويسان تاريخي 

 حكومت سابق  به وصفني و سوابق تاريخي مي نوشتند، بطور كليافسانه هاي قديمي ارم
  .  آرزوي تجديد حيات گذشته را داشتندرداختهپ ارمني يفئودال

شعراي مخيتاريان پيرو كالسيسيم با ترجمه آثار مورخين، فالسفه و نويسندگان بزرگ 
كارهاي چشمگيرتري انجام ) و غيره  هاهومر، مرثيه» اوديسه«و » ايلياد«(دنياي قديم 

 در باال بردن سطح معلومات نويسندگان  حالاينبا  گرابار بودند  به زباندادند كه اگر چه
  .آتي نقش مثبتي ايفا نمودند

  
  )1796- 1834(المداريان آهاروتيون 

  
 19 مشهور جنبش ادبي نيمه اول سده  شاعر يكي از زمينه سازانهاروتيون آالمداريان

 در آستراخان زاده شد و تحصيالت ابتدايي را در مدرسه 1796آالمداريان بسال . است
  .جديد التاسيس ارمني محل فرا گرفت
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ي او را تسنرسس آشتاراك. دش در مسكو به مقام كشيش تقديس 1814آالمداريان بسال 
آالمداريان در اين مدرسه برخي . درك در مدرسه نرسيسيان به تفليس دعوت ريس تدبراي

 جمله حساب، جغرافيا، از و چند موضوع جديد ستباصول مترقي تعليم و تربيتي را بكار 
او توجه خاصي نيز به اين مسئله . دومنارمني، روسي، فرانسه را وارد برنامه درسي 

در طول . گردان آثار نويسندگان ارمني و روس را نيز مطالعه كنندد كه شاركمعطوف 
 آبويان و اچاتورسالهاي مديريت آالمداريان، مدرسه نرسيسيان شاگرداني چون خ

بعدها بنا به اصرار روحانيون بلند پايه او .  نازاريانتس در آنجا تحصيل مي كردندوستپانسا
در سال . فترگ قرار  محروميت شديد مالي واز مقام مديريت عزل شده تحت تعقيب

 در سالهاي بعد در ود ي گردين ي نخجوان نو تعصليب مقدس او بعنوان راهب وانك 1833
  .  دش كشته همين جا

 1884موعه آنها در سال جآالمداريان اشعاري غنايي بزبان گرابار نوشته است كه م
« (ي تاريخي نيز نوشته او مرثيه ا.  بچاپ رسيدگربوزدر پتر» چاپابراكانك«تحت عنوان 

برخي از اشعار آالمداريان موتيف .  ما نرسيده است دستكه به) »هراداميست و زنوبيا
هاي مذهبي دارند اما بقيه آنها كه از نظر تاريخ ادبيات نوآوري محسوب مي شوند بزبان 

  .آشخارابار هستند
بيعت را سوژه آالمداريان در آثاري با موتيف هاي دنيوي، بطور عمده زيبايي عشق و ط

انعكاسي » خيانت تخيل«، »بهار«، »دو شمع در دو دست«ويژه اشعار ب. قرار مي دهد
آثار ديگري از او نيز قابل توجه است كه از نظر تاريخ . وسيع در آن زمان پيدا كرد

ادبيات ارزشمند بوده آكنده با احساس گرم و عميق است و اولين تجربه ها براي خروج از 
     . محسوب مي شوندميدوران كالسيس

مسروپ تاغياديان نمونه هاي برجسته تري براي تسلط برخصوصيات محتوايي آثار 
  .كالسيسيسم باقي گذارده است

   
  )1803-1858(مسروپ تاغياديان 

  
از سنين .  در روستاي كاربي در حوالي ايروان زاده شد1803مسروپ تاغياديان بسال 

برخي سياحتها و مسافرتهايي كه او . ه مي شودكودكي براي تحصيل به اچميادزين فرستاد
در سنين نوجواني به مناطق ارمنستان غربي انجام مي دهد بر وسعت انديشه و شناخت 
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او بعلت كنجكاوي و ادب دوستي شديد و . زندگي نويسنده آتي اهميت زيادي داشت
 تغيير اخالق و رفتار پر تحرك خود، تصميم مي گيرد به اروپا برود، ولي بعدها با

 به معلمي مدرسه 1824او در سال . دگرد ايران به هندوستان مي  عازمتصميمش، از طريق
ارمني كلكته گمارده مي شود و در عين حال به تحصيل در كالج مذهبي انگليس نيز مي 

بطور كلي . او در آنجا انگليسي، التين، يوناني و ساير زبانها را فرا مي گيرد. پردازد
  . بود كه از علوم همه جانبه برخوردار بودندتاغياديان از افرادي 

با .  با مقام معلمي به شهر جلفاي نو در ايران منتقل مي گردد1830تاغياديان در سال 
آنگاه . اطالع از الحاق ارمنستان شرقي به روسيه او پس از يكسال به اچميادزين برمي گردد

ين، ايروان، دوباره  اجميادز:زندگي پر حادثه و ماجراجويانه او شروع مي شود
باره جلفاي نو، بار ديگر اچميادزين سپس قسطنطنيه، ترابوزان، ارض روم  وداجميادزين، 

 »آزگاسر« جريده  دگربار در كلكته1838او در سال . و ساير مناطق ارمنستان غربي
 هنگام مراجعت از هندوستان 1858تاغياديان در سال .  را منتشر مي سازد)ملت دوست(
  . ه جلفاي نو در شهر شيراز ايران بدرود حيات مي گويدب

 و منثور هنري، سفرنامه، ماو آثار منظو.  چند جانبه دارداهيتمفعاليت ادبي تاغياديان 
با  "كه صفحات آنها را اكثرا( انتشار نشريات  ،تحقيقات تاريخي، آثار تعليمي و تربيتي

يهن دوستي، احساس دوري از عشق، م.  آثار ديگر نوشته است و) پر مي كردمقاله خود
 فئودالي، انتقاد از تاريك انديشي كليسايي، از ويژگي هاي قابل وطن، استثمار و اجحاف

تاغياديان «آثار منظوم تاغياديان در مجموعه هاي . ذكر آثار تاغياديان محسوب مي شوند
شعر محبوب و گسترش يافته اي .  گنجانده شده است» وگنامه تاغيلديانس «و » طوطي
. شروع مي شود به او انتساب دارد» خدايا به ما ارمنيان زندگي ارزاني دار «ا مصرعكه ب

، )»اينست آواز اصيل ملي«: او مي نويسد(نالبانديان از آن بسيار قدرداني كرده است 
  .نيز بسيار مقبول عام است» من دختر روستايي زنبيل بافم«همچنين شعر 

 است كه » سوس و سونديپي « از نمونه هاي پر ارزشي تمام آثار تاغياديان منظمه
سوژه منظومه شامل . را به خواهران ميهن دوست ارمني هديه كرده است نويسنده آن

.  شاهدخت هندي استسونديپي شاهزاده ارمني و سوس وانيانداستان حزن انگيز عشق 
ا به سبك كالسيسيم بنويسد و برخي از ويژگي هاي ظاهري تنويسنده سعي نموده است 

 در منظومه تاغياديان نيز خدايان دوران نمونهراي ب. بردبر آن بكار منظومه هاي هومر را د
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. در حوادث زندگي قهرمانان شركت مي كنند) آستغيك و دخترش هريك(بت پرستي 
   .خود نويسنده در مورد هومر با حيرت سخن مي گويد

است و نه حماسي كامل و سپس آنچه حماسي  -ليكن منظومه تاغياديان منظومه غنايي
  .قهرمانان مي دهد ) عاشقانه(كه مهم است اينست كه او نقش اساسي را به دنياي احساسات 

 كه سعي مي كند تا رنگ و بوي اساطيري اعصار قديم را حفظ كند ولي دنچشاعر هر 
 و چه از نظر تشريح روحيات قهرمانان از كالسيسيسم چه از نظر محتواي عقيدتي منظومه

 ويژهاز ارزشهاي منظومه ب.  مطرح مي سازدرمنيادوري جسته مطلبي جديد در ادبيات 
بايد تشريح احساس برانگيز طبيعت ارمنستان را ذكر كنيم كه ايده هاي ميهن دوستانه شاعر 

  .را ظاهر مي سازد
نوشته است » رمان وارسنيك«و » ن وارتگسرما«تاغياديان دو رمان نيز تحت عنوان 

نيز دومين ميراث ادبي او داراي » سياحت ارمني«سفرنامه . كه محتوايي دنيوي دارند
البي در مورد دوران سلطه اسفناك جموعه اسناد بسيار جارزش فراواني است كه م

  .حكومت ايران بر ارمنستان شرقي محسوب مي شود
شايسته ياد و ذكر «اجتماعي  -ن را چهره ادبينالبانديان بحق مسروپ تاغياديا

  .مي داند» جاوداني
 مخيتاريان با عمق بيشتري حفظ گرابار را ژوهشگرانپو  ناعرا، ش19در اوايل سده 

آالمداريان و سپس تاغياديان اين مسئله مهم تاريخي . بعنوان زبان ادبي قوام بخشيده بودند
پيش   از مدتهاكهرا   يا زبان نوشتاري بجاي گرابار يا زبان گفتاري آشخارباراربردكيعني 

 روشنگر و دمكرات كبير خاچاتور آبويان اين.  نتوانستند حل كنند بودمنسوخ شده
 به ربات خرد كننده اي ض  بارخستينن  بود كهارمني و بنيانگذار ادبيان نوين ارمني

وارد  امع و بطور كلي توده هاي ي و فرهنگروشنگري ادبين ار مخالفيگدو مخيتاريان 
  .ساخت


