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  آوتيك ايساهاكيان و ايران
 

  شادروان مليكست ملكونيان: نوشته
 اديك باغداساريان: ترجمه

  
وي در طول عمر كوتاه . تعلق دارد) 1932-1994(مقاله زير به قلم اديب نامدار شادروان مليكست گئورگي ملكونيان 
و ) 1982ايروان (ادبيات نوين ارمني كتاب تاريخ . خود پژوهشهاي ارزشمندي در زمينه ادبيات نوين ارمني انجام داد

  .ديگر آثار او در زمينه نقد و بررسي ادبي شايان ذكر است
 

با ادبيات جهاني ) ب.ا -1875-1957شاعر بزرگ ارمني (مناسبات آثار آوتيك ايساهاكيان 
بررسي رابطه آوتيك ايساهاكيان و تمدن جهاني موضوعي . داراي كميت و كيفيت فراواني است

ضرورت آن از مدتها پيش احساس مي شد گر چه اين موضوع گهگاه بطور جزئي توسط است كه 
ادبا و نقادان ادبي مورد توجه قرار گرفته است، ليكن جهان بيني عميق و گسترده شاعر نامي 
آنگونه كه هست بطور گسترده مورد شناسايي و قياس قرار نگرفته بود و نبايد اين مطلب را از 

 اين بزرگان هستند كه باعث عظمت ملت مي شوند و شناخت بزرگان ملت را ذهن بدور داشت كه
مجهز و مسلح به ارزشها و احساسات وااليي مي كنند كه باعث سربلندي و اعتماد به نفس و 

  . نيرومندي مي گردد
بخش بزرگي از موضوع يادشده به روابط ايساهاكيان با شرق و ادبيات ملل مشرق زمين ارتباط 

بصورت ترجمه ها، خلق آثار مهم از آن، تاثيرپذيري از آنان، درك علمي، ارزيابي ها و دارد كه 
  .شناخت روابط ادبي و پژوهشهاي ادبي تجلي مي يابد

شناخت ايساهاكيان از شرق، گرمي شرقي را كه چون خون از زمان كودكي در رگهايش 
در شعر زير . ازه شرق نام نهادوي ارمنستان را درو. رده بودكجريان داشت با تمدن غربي همسو 

 نوشته است اين امر بگونه اي زيبا آميخه با رنگهاي شكوهمند شعري ارابادزغا در 1899كه بسال 
  :بچشم مي خورد

  
  مرغي از مشرق زمين آمد
  با بالهاي چون ياقوت زرين
  از ژرفاي خورشيد تابان آمد

  همه گيتي را كرد آگاه روان 
  
  ت،، زندگي روياس"منم زندگي"

  غرق در خواب جهاني
  انسان روان است، انسان ندا است

  .در نداي ناقوس جهاني
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  و مرغ دانا پر گشود،
  پرواز كرد بسوي غرب

  پر شكسته در خموش سوخت 
    .در درياي سياه و سوگوار موت

  
نظري شرق و غرب بطور گسترده و عميق توسط خاورشناس نامي  -چند دهه بعد، مسئله علمي

  .گنراد مطرح گرديد. اي. آكادميسين ن
 19-20اين قطعه شعر در واقع يك نگرش سيستمي نسبت به مشرق زمين است كه در سده هاي 

آوتيك ايساهاكيان كه با ادبيات اروپايي . ثمرات بسياري از اندوخته هاي معنوي شرق كسب نمود
شعر و ادبيات آشنايي كامل داشت و اصل آثار بزرگان را مطالعه مي نمود، دنياي خود را در 

. فلسفه و حكمت احساسي درخشان مشرق زمين پيدا مي كرد كه در طي چند دهه شكل گرفت
ارمنيان با زيستن در نقطه تالقي شرق و غرب، بدون شك از ساختار و جوهره معنوي برخوردار 

رانيان، تركان، يقوم ارمني هزاران سال در تماس نزديك با ا. شدند كه ماهيتا شرقي است
  .يان، كردان، گرجيان و ساير ملل قرار داشته استآسور

با ايجاد مهاجرنشين هاي ارمني در هندوستان، ايران و ديگر كشورهاي شرق، ارمنيان ضمن 
شايان ذكر است كه . اكتساب ارزشهاي معنوي بسياري، ارزشهاي زيادي نيز به آنها هديه كرده اند

 هنر نقاشي ساركيس خاچاتوريان، نواسايات فرهنگ مردمان مشرق زمين بوضوح در آثار 
رانيان و آرام گهاكوپ كوجويان و مارتيروس ساريان و آثار موسيقي نيكوغايويس تي

همه اين ها به هيچ وجه تصادفي و اتفاقي نيست بلكه بيانگر يك . خاچاتوريان بچشم مي خورد
با گذر از . ده نمودهمين امر را مي توان در آثار آوتيك ايساهاكيان مشاه. تعامل معنوي است

مرزهاي زماني و مكاني، روح و روان او بسته به تار مويي، نداي آسماني را به گوش جان شنيد و 
اندوخته هاي شرق را كه جذاب ترين نوع خود در چهار سوي گيتي انگاشته مي شود درك كرد 

 ايران زمين يكي در اينجا كشور پارسيان،. و اين خود بصورت الهام بخش انديشه هاي او در آمد
بديهي است كه تاريخ دو سرزمين . از زيورهاي مشرق زمين، مكان و الويت نخست را پيدا مي كند

با علم به همه اين مطالب، نويسنده انديشمند ارمني . در بسياري از موارد صفحات مشتركي دارند
از چهره هاي . ..فردوسي، خيام، سعدي، حافظ، نظامي و . توجه خاصي به ادبيات فارسي داشت

  . مورد عالقه او هستند
اين گرايش او از آشنايي عميق استاد به اديان نيز . اينان عاليق خاص استاد ايساهاكيان بودند

بنا به نظر او روحيات، ويژگي ها و چهره اصلي پيروان يك دين در خود اين . ناشي مي گردد
يخ مردمان مسلمان بدون توجه به مطالعه و بررسي پيگير و موثر تار. مذهب منعكس مي گردد

 1909قرآن، ناممكن بود بدين علت است كه او اغلب از قرآن ياد مي كند و زماني كه در سال 
و . به چاپ مي رساند) افق ("هوريزون"قرآن از عربي به ارمني ترجمه گرديد، او نقدي در نشريه 
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به نظر او صرف نظر . ر آنها نهاده استدر همه اين موارد ايساهاكيان امضاء خود را با افتخار در زي
نوشته او در باره قرآن هم از چنين ويژگي برخوردار . از حجم اثر، مسئله مهم پيام اصلي اثر است

او مترجم قرآن يعني  آبراهام . است زيرا در عين قصار و كوتاهي بسيار حكيمانه و پر محتوا است
و فنالند و بلغارستان بود معرفي مي كند؛ او نخست اميرخانيان را كه مبلغ مذهبي در ايران قفقاز 

اين انديشمند اصال اهل شوشي قراباغ كه از . كتاب مقدس را به زبان ارمني شرقي ترجمه كرد
تحصيالت اروپايي برخوردار بود، نه تنها به زبان هاي فارسي، عربي تسلط داشت بلكه با فنالندي، 

نايي داشت  وبه زبان قديمي ارمني يعني گرابار مسلط آلماني، روسي، انگليسي و بلغاري نيز آش
وتيك ايساهاكيان با احترام زياد او را معرفي مي كند و مي افزايد كه با مقابله متن هاي آ. بود

  ...   ترجمه آلماني و روسي، بر اين نظر است كه ترجمه ارمني قرآن از همه موفق تر بوده است
 تلقي مي كند و در آثار خود آن را همرديف زبان "پيشرفتهزبان ادبي و فرهنگي "او فارسي را 

آوتيك . او با اساطير و حماسه ها، دين و فلسفه ايراني آشنايي خوبي داشت. التين قرار داده است
ايساهاكيان با مقياسها و ميزان انساني و جهاني به فرهنگ مي نگرد و انديشه هاي خود را بر پايه 

:  چنين بيان كرده است1937او در سال . خ مردمان قرار مي دهديگانگي كل ويژگي هاي تاري
نوابغ تراز اول تمام اعصار در آرزوي ايجاد دنيايي هماهنگ بوده در صدد پيدايي آن برآمدند، "

دنيايي كه انسان بايد آزاد باشد و تحت استثمار همنوع خود قرار نگيرد، در خوشبختي زندگي 
. رها و جنگ ها ديگر جايي در جهان هستي نداشته باشندكند و جرم ها و جنايات و كشتا

  . "بودائيسم، يهوديگري، مزدك پارسي، توماس مور، تندراكيان چنين روياها وآرزوهايي داشتند
در خانه . عالقه او نسبت به همسايه ارمنستان از سالها پيش، در زمان نوجواني در قلبش جوانه زد

ا ايرانيان معاشرت كرده از طريق آنان با زبان و فرهنگ خود شيراك و گيومري و غازاراپات ب
حافظ اولين شاعري بود كه او با آن آشنا شد و شعرهاي او را با آواي . فارسي آشنايي پيدا كرد

  . فارسي شنيد و در روايات و سخن زندگي ايرانيان مداقه كرد
مي كرد، امكان نداشت كه با آوتيك ايساهاكيان كه به زبان هاي ديگر نيز بويژه آلماني مطالعه 

حتي . دست آوردهاي شرق شناسي بين المللي آشنايي نداشته باشد و در مطالعه آنها كوتاهي نمايد
او با خلق قهرمان ادبي . در كارهاي اول دوران نوجواني او آشنايي وسيع او بوضوح نمايان است

  .اكريون يا حافظ عجين شودخود به اين باور مي رسد كه آن نبايد با عشق افالطون و يا آن
 يعني دو سال پس از آشنايي با اشعار حافظ نوشته 1894 دسامبر 12اين يادداشت در تاريخ 

  .شده است
 تحت عنوان موتيف هاي پارسي قرار دارد و شعر 1893 اوت 15 بتاريخ "تاراز"آثار چاپ شده 

 آثار او نه به عنوان ترجمه بلكه  در همين مجموعه قرار دارد و در كليه مجموعه هاي"اي بامدادان"
 در   نقاد معروف آثار ايساهاكيان است، آرام اينچيكيان كه كارشناس و. اثر خود چاپ شده است

كورش  .  دوم مجموعه آثار ايساهاكيان در مقايسه با ترجمه هاي ف جلد   "ترجمه هاي"   بخش



                                                                                                                               )50(فصلنامه آپاگا 
 

4

F. Korshترجمه نكرده بلكه با الهام از موتيف را ،  به اين نتيجه مي رسد كه ايساهاكيان اين آثار 
هاي حافظ اثر مستقلي پديد آورده است و در آنها تنها يكي دو تصوير ادبي غزل هاي فارسي 

  . شاعر را تداعي مي كنند
ارتباط و همبستگي آثار ايساهاكيان با شعر و ادبيات فارسي جنبه ظاهري نداشته داراي محتواي 

ه ايساهاكيان نسبت به ادبيات فارسي به تدريج محتواي ثابت و عشق و عالق. معنوي ژرفي است
 1910 مباحثه عمر خيام با خدا مي نويسد كه در سال 1909او در سال . استواري به خود مي گيرد

واپسين بهار " حكايت 1923در سال .  بچاپ مي رسد"گارون"هنري  - ادبي) مسكو(در آلماناك 
هر دوي اين . يشه و تعمق هايي در باره انسان و زندگي اوست مملو از اندكه را مي نويسد "سعدي

 مورد توجه محافل هنري و اجتماعي اروپا قرار گرفتند و همراه با 18- 19شعرا در سده هاي 
ردوسي فصل جديدي در تصورات و نگرشهاي اروپاييان نسبت به مشرق زمين باز رودكي و ف

خود ايساهاكيان بدون وقوف بر دست آوردهاي چشمگير فلسفي اروپاييان، در پايان سده . كردند
  .   همين امر را مورد تاكيد قرار داده است19

ا عالقه شديد خود را به  توضيحات مفصل نگاشته و در آن نه تنه"واپسين بهار سعدي"شاعر در 
در . شاعر كالسيك ايران ابراز داشته، بلكه آگاهي هايي نيز در باره زندگي وي ارائه كرده است

واقع اين يك مقاله دانشنامه اي كوچك است كه در آن ديده همبستگي نبوغ و طبيعت، شناسايي 
ه سعدي انديشه هاي آوتيك ايساهاكيان از طريق افكار آزرد. و تفسير موضوع بيان مي گردد

شخصي خود را در باره مقوله وجود حيوان و پرنده، گل و گياه، مطرح مي سازد و در نهايت پرتو 
انديشه عشق عميق را توسط معشوق شيرازي در افكار شاعري كه واپسين بهار را سپري مي كند، 

  .مي افكند
 سال بعد در روزنامه  نوشته و يك1907 است كه وي در سال "شيدهار"اثر ديگر او حماسه 

شاعر آن را افسانه پارسي قلمداد كرد و سه سال بعد در هفته . بچاپ رسيده است) كار ("گوردس"
 بچاپ رساند كه در آن افسانه به يهودي سرگردان تبديل مي شود و سرانجام در "آزادامارت"نامه 
. ه ارمني گرديده است چاپ شد و در آن تبديل به افسان"برگ هاي آزاد" در مجموعه 1923سال 

 عنوان افسانه "شيدهار"بچاپ مي رسد كه در آن ) روياهاي شرقي ("ليليت" مجموعه 1947در سال 
ايساهاكيان اين مطلب ادبي را در . رنجبري پارسي، ارمني، يهودي قابل توجه است. پارسي دارد

م كه شيدهار نه ارمني  به اين نتيجه مي رسي"شيدهار"با مطالعه . طي بيست سال تدوين كرده است
است، نه يهودي و نه پارسي، بلكه آميزه اي بصورت يك فوق بشر عاري از وابستگي هاي زماني 

  .و مكاني و جهان را در گرو اتحاد و همبستگي و يگانگي در طي هزاران سال جستجو مي كند
ي نويسد و  نظامي م"ليلي و مجنون" مقدمه اي براي ترجمه ارمني 1947ايساهاكيان در سال 

.  اين پيشگفتار به شرق و بويژه ادبيات فارسي مي پردازد دركتاب را ويرايش مي كند ليكن
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ايساهاكيان بعنوان ويراستار كتاب با بررسي يكايك اشعار نظامي تاثير فالسفه جهان باستان، 
  .سقراط، افالطون و ارسطو را در ادبيات مشرق زمين به نمايش مي گذارد

 بيان مي گردد، "هوانس ماسهيان"يساهاكيان نسبت به ايران در مقاله اي در باره احترام آوتيك ا
او در اين مقاله زحمات مترجم نامدار و تالش او .  در ونيز نوشته است1922- 24كه در سالهاي 

وي مشاور و مترجم محبوب . در جهت شناساندن شكسپير به ايرانيان مورد قدرداني قرار مي دهد
 و سفير ايران در آلمان، انگليس و ژاپن بود و خدمات زيادي به حكومت ايران ناصرالدين شاه

  .كرد
چنانكه مي بينيم آوتيك ايساهاكيان تالش مي كند مناسبات ايرانيان و ارمنيان را مورد قدراني 

  .قرار دهد ليكن چون هميشه اولويت را به ادبيات و فرهنگ مي دهند
ني اغلب مسايل اخالقي را مطرح مي سازد و اينها مطالبي آوتيك ايساهاكيان در موضوعات ايرا
قهرمانان آثار منثور او در قالب اصول مشخصي ظاهر مي . هستند كه ويژه آثار او تلقي مي گردند

 "خواسته شما زير پاهايم است"در حكايت . شوند و هميشه با زير و بم هاي زندگي هماهنگي دارند
در برابر قدرتمندان جهان بايد "ايجي مي رسد كه بر پايه آنها شاعر با ژرف نگري حكيمانه به نت

در . "حقيقت را بي پروا بيان كرد و بايد تنها حقيقت را به مردم گفت و راه درست را نشان داد
  .اينجا شاعر از انديشه زرتشت دفاع مي كند

ت و كشتار مظل را مي نويسد كه در آن قهرمان "سلطان محمد فاتح" شاعر حديث 1920در سال 
چهره اصلي در داستان سلطان محمد فاتح است كه صاحب مغز حكومتي . را به نمايش مي گذارد

  .عالي است، مردي دانا است اما بي رحم و خونخوار
چنانكه اشاره شد عالقه شاعر به ايران در سراسر آثار سبكهاي او از ترجمه تا داستان و از شعر 

 بايد مورد توجه قرار "اوستا كارو" اثر ديگر او يعني "و طبيعتا. تا مقاله هاي نقادي بچشم مي خورد
 ابوالعال" پس از بپايان بردن منظومه معروف 1910 آوريل 21او خلق اين اثر را در تاريخ . گيرد
  . آغاز نمود"معري

. قان آن را توسط قهرمانان خود به نمايش مي گذاردلآوتيك ايساهاكيان فرهنگ معنوي و خا
  .يي قايل مي گرددالريق او براي فرهنگ عاميانه مردمي شرق ارزش بااز اين ط

. داستان، مساله جاودانگي انسان را مطرح مي سازد و فرقي ميان ملتها و مذاهب قايل نمي شود
مسيح انجيل را از اين سو . مسيح به زبان ما برايمان وعظ كرد، محمد نزد آنان به زبان خودشان"

 محمد هم قرآن خود را به همان طريق نوشته منتها از جهت مخالف از نوشته، از چپ به راست،
  ."...راست به چپ و اين نوشته ها با هم آميخته شده و به يگانگي رسيده اند

 نوشته است، كه در "مباحثه عمر خيام با خدا" را شاعر همزمان با خلق "اوستا كارو"داستان 
ن، خوشبختي و ديگر مسايل همانند مطرح مي همين اثر نيز مباحث زندگي، لذات عمر، ايما

  .گردند
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آوتيك ايساهاكيان معتقد است كه شعراي نامدار جهان اسالم پيرو صوفيگري و تصوف هستند 
و او در همين جا است كه ترحم به بي نوايان و مستضعفان، بيچارگان و قربانيان ظلم و ستم را مورد 

ديني ضد استثماري ادبيات فارسي را در برابر تمام او جنبش اجتماعي . توجه خاصي قرار مي دهد
 "ليلي و مجنون"و . استعمارگران و ظالمان و حمايت از ستمديدگان مورد ستايش قرار مي دهد

  .  نظامي را بعنوان رمانتيك ترين منظومه مشرق زمين و محبوب بسياري از مردمان قلمداد مي كند
 به رشته تحرير درمي آورد "ليلي و مجنون"نظومه  برداشت و الهام خود را از م1908در سال 

هايگوني موجود بود و او وارياتهاي ديگر داستان را گردآوري كرده . كه در داستان كردي م
 "ليلي و مجنون، به روايت ماخسوي چوپان" تحت عنوان 1910بصورت يك اثر منثور در سال 

 و سپس در "هوريزون" در نشريه 1911 مارس 24 در تاريخ ")اوستا كارو"يك صفحه از داستان (
  .بچاپ رساند) 1913،5شماره  ("گغاروست"

رباعيات به همت عمر خيام يكي از سبكهاي ادبي رايج در مشرق زمين بشمار مي رود آوتيك 
 رباعي را تبديل به شعر هشت مصرع كرده است ليكن "مباحثه عمر خيام با خدا"ايساهاكيان در 

  .سبك و زبان را حفظ نموده استجريان ريتميك داستان و 
 در مورد ترجمه هاي شاعر نيز صدق مي كند و در اين "آوتيك ايساهاكيان و ايران"موضوع 

  .باره چند شرق شناس بررسي هايي ارايه داده اند
 سه بارترجمه شده است و شاهكار هنري بشمار مي رود و در آن ملت "ابوالعالء معري"تنها 

تيمور . مضمون شعر ايساهاكيان ژرفاي ويژه اي دارد. استوار جا گرفته اندارمن و ارمنستان بطور 
در برخي آثار او، مطرح شدن حس نفرت براي مقابله با دشمنان ": گرگين اديب ايراني مي نويسد

  ."انسانيت بيان مي شوند
براي آوتيك ايساهاكيان مشرق زمين دوست و همراه صميمي از نظر جعرافيايي، فرهنگي و 

زشهاي واالي معنوي براي ارمنستان تلقي مي گردد و بويژه در مورد ايران اين وابستگي به علت ار
اين امر كليد درك و پي بردن به ژرفاي مضامين آثار . هم خون بودن دو ملت چشمگيرتر است

  .شاعر بشمار مي رود
 قابل رويت مي و در همين مقطع مناسبات ايران و ارمنستان است كه آوازه و نبوغ ايساهاكيان

دانش و آشنايي عميق او با فرهنگ جهاني باعث غني شدن فرهنگ ارمني و كشف گرايش . شود
  .  هاي پنهان شده است

: ، نويسنده نامي ارمني درنيك دميرچيان نوشته بود1940 سالگي شاعر در سال 65به مناسبت 
شرق با ... ن اثر عميقي گذاشت خواندم كه روي م"تاراز"و سرانجام يك روز اولين شعر او را در "

من رويم را بسوي حافظ و ايران . تمام رنگهايش قابل حس بود نه اين شرق بود، شرق واقعي
  ."كرده، شاعر را در كنار آنها مي ديدم
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مدت كوتاهي پيش از مرگ، آوتيك ايساهاكيان باز هم توجه خود را به قرآن، رودكي و باز 
  .هم عمر خيام معطوف كرد

خيلي عالقه داشتم كه يكي از رباعيات عمر ": گفتي در باره شاعران ايران سخن مي گفتاو با ش
  ."خيام به من تعلق مي داشت

  .  بدين سان، نوابغ مستقل از بعد مكاني و زماني از همان اصل و نسب شيران هستند
ميانه آوتيك ايساهاكيان، مشرق زمين را در تمام معيارهاي خود گنجانده است، شرق نزديك، 

اين شرق بسيار متفاوت است چه از نظر معنوي و چه از نظر چگونگي بيان، تم هاي ... و دور
شرق در عين تفاوت هايش، با غرب نيز نزديكي . انساني، با تاريخ خاص خود و آگاهي تاريخي

خود استاد ايساهاكيان، بعنوان فرزند قوم . دارد، بعنوان جزيي الينفك از تاريخ سراسري جهان
  .خود و بعنوان يك شخصيت بزرگ اين دو را كنار هم مي گذاشت و هماهنگ مي نمود

  
  
  
 
 
 
  


