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  اساطير
  
  

  مقدمه
  
شد، با توجه به موقعيت  ارمنستان باستان آه بخش شمالي آسياي مقدم يا آسياي غربي را شامل مي  

بدين ترتيب ارمنستان مكاني بود آه ساآنين حوضه .آمد خاص جغرافيايي خود آشوري ترانزيتي به حساب مي
آاروانهاي تجاري از ارمنستان .توانستند با هم رابطه برقرار آنند غير و قفقاز ميالنهرين، آسياي ص بين
بيني  بنابراين بي ترديد جهان. گذشت و يكي از راههاي يورش نظامي و لشگرآشي جهانگيران باستان بود مي

 باورها و از سوي ديگر آشورگشايان نيز. داد و تفكرات ملل مختلف مردم ارمنستان را تحت تاثير قرار مي
دادند و ايزدان  اعتقادات خود را با توسل به زور و فشار در ميان مردم آشورهاي تسخير شده، رواج مي
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اين روند در . هاي قابل پرستش براي سايرين مبدل مي ساختند اساطيري مورد پرستش خود را به شخصيت
غربي يعني   ندگان ايزدستان اساطيري جنوباز اين رو در ارمنستان نماي. ميان طبقه حاآم و اشراف متداولتر بود

شرقي يعني ايزدستان باستاني ايراني به  ها، و نيز در جنوب  بابلي، غربي يعني آسياي صغير و خت-آشوري
پس در واقع باورهاي اساطيري و ايزدستان اساطيري ارمني تلفيقي از عناصر ديني . عاريت گرفته شده است

اصوًال ايزدستان اساطير ارمني بر پايه اصل . باشد  و باورهاي ديني بوميان ميو ايزدستان اساطيري غير ارمني
. سازد ريزي شده و همين امر آنرا از ايزدستان اساطير ايران باستان متمايز مي خانواده و رابطه خويشاوندي پايه

در . داشت) ِمٍهر( ميهر آناهيد، آستقيك و نانه و يك پسر بنامهاي  پدر خانواده آرامازد بود آه سه دختر بنام
 .برخي منابع ارمني واهاگن را نيز پسر آرامازد مي دانند

ايزدان ارمني پيوستند، بطوريكه آنان را جمع در دوران هلنيستي بعضي از ايزدان و ايزدبانوان يوناني هم به      
 يوناني مانند آرتميس، آخوديت، يا با ايزدان و ايزدبانوان ارمني همسان ساختند و يا تنديس ايزدان و ايزدبانوان

.  هواآلس را در آنار تنديس ايزدان و ايزدبانوان ارمني برپا داشتند و بطور مستقل ايشان را پرستيدند-آتناپاالس
پديده تضاد ميان ايزدان و ضد ايزدان وجود ندارد و به ايزدان خير و و در ايزدستان اساطير ارمني ازدواج، مرگ 

هرچند در باورهاي ابتدايي مردم ارمني اعتقاد به ديوها و ارواح پليد وجود . شوند يايزدان شر تقسيم نم
  .داشت

  آرامازد
درميان خدايان اساطيري ارمني آرامازد جايگاه نخست را به خود اختصاص داده و ايزد عمده محسوب مي 

ي ، ايندره هندي و اين خداي اساطيري ارمني شباهت هاي بسياري به زئوس يوناني ، ژوپيتر روم.  شود
در باورهاي ارمني هاي باستان آرامازد پدر خدايان و ايزد بانوان و .  تشابه اسمي با اهورامزدا ايرني دارد

آرامازد خالق ساير ايزدان و ايزدبانوان و پديد آورنده و حامي ارمنستان تلقي . داناترين دانايان به شمار مي رفت 
خيزي ارزاني مي داشت و وفور نعمات از او بودو صفاتي مانند  بزرگ و او به زمين فرواني و حاصل. مي شد

در ارمنستان باستان پرستشگاه ها و قربانگاه هاي بسياري براي آرامازد .  شجاع از جمله القاب وي بود
 قلعه آني  گورستان شاهان. از پرستشگاه هاي اصلي وي  قلعه آني در داراناقي هايك عليا بود.  برپاشده بود

ديگر پرستشگاه مهم آرامازد بر فراز آوه پاقاتو يا پاشات . نيز بوده است) آرشاگوني ( اشكاني ارمني 
 .درواسپوراآان بوده ودراين پرستشگاه او و ايزدبانو آستقيك يكجا مورد پرستش قرارمي گرفتند

آناهيد و نانه بود در برخي از      آرامازد داراي يك فرزند ذآور به نام ميهر و سه دختر به نام هاي آستقيك ، 
درباره اينكه آرامازد داراي همسر بوده است يا نه ، ميان .  منابع ارمني واهاگن را نيز فرزند وي مي دانند

برخي بر اين اعتقادند آه او همسري اختيار نكرده ولي سايرين ابراز مي .  پژوهشگران اختالف نظر وجود دارد
  .مراسم  آرامازد در اوايل ناواسارد برگزار مي شد. ر او بوده استدارند آه ايزدبانو آناهيد همس

  

 تير

تيردرايزدستان اساطيري ارمني منشي آرامازد و در عين حال آموزش دهنده دانش و هنر سخنوري بود و با    
تحكام واژه تير به قدرت، اس. متيس، ايزد خرد يونايان و چيستا، ايزد حكمت آئين مزدا تشابهات بسياري داشت

. بنابراين در باورهاي عامه مردم او ايزد هوشياري و دانايي و حامي علم و هنر بود. و شجاعت اطالق ميشد
محبوبيت اين ايزد نزد . آرد  برقرار مي شد و بين ايزدان و آاهنان رابطه تير منشي ايزدستان محسوب مي

شد آه از لحاظ زماني  خوانده مي) Tre(ر، تره هاي سال را از نام تي ارمنيان باستان بحدي بود آه يكي از ماه
 .منطبق با ماه آوريل بود

تير از . خواندند آه از واژه تير اطالق مي شد در زبان ارمني در زمانهاي قديم دانشمندان را تيراتسو مي     
 .ايزدان محبوب بود و در نقاط مختلف ارمنستان براي وي پرستشگاههايي بنا شده بود
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  مهر
           اثر مشهور» تاريخ ارمنستان« ،  ايزد آتش و خورشيد،  براي اولين بار در آتاب )مِهر(ام  ميهر ن     

به دهكده » گريگور لوساوريچ«او چنين نوشته . مورخ ارمني قرن پنجم ميالدي آمده است» آگاتانگقوس«
نرا ميان مستمندان تقسيم مي آند و در رود و پرستشگاه ميهر فرزند آرامازد را تخريب و گنجينه آ باگاياريج مي

ميهر از ايزدان محبوب ارمنيان باستان بوده و ميهر پرستي در هايك عليا در . اين محل يك آليسا بنا مي آند
آه از آثار » گارني« غربي ارمنستان، واسپوراآان، تارون، ساسون، سيونيك و آغوانك بود و حتي  شمال

مهر از محبوبيت خاصي برخودار . ، از جمله پرستشگاههاي ميهر بوده استرود باستاني ارمنستان بشمار مي
بوده بطوريكه جشن مهر در روز چهاردهم ماه مهگان ارمني مصادف با ماه فوريه، با شكوه فراوان برگزار مي 

 مي   گفته» مهيان«در زبان ارمني به پرستگاه . شد و حتي يكي از ماههاي ارمني نيز ميهر خوانده مي شد
شود آه از واژه ميهر يا مهر مشتق شده آه اين مسئله نشانگر احترامي است آه ارمنيان براي اين ايزد قائل 

  .اند بوده

 

 --- ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------
-----  

  آناهيد
ترين ايزد بانوي ارمني بود آه در اقصي نقاط ارمنستان مورد پرستش قرار   محبوبآناهيد، دختر آرامازد بزرگ،     
او زندگي بخش، مادر خردها، خيرخواه ابناي بشر و نيرومند بود و برخي او را همان ايشتر ايزد بانوي . گرفت مي

ط اين ايزدبانو در قرون مياني مردم بر اين باور بودند آه آشور ارمنستان توس. دانند  بابلي مي-آشوري
آناهيد به مقوله ديگري ايزد بانوي مادر، ايزدبانوي باروري و .  يافت و به حيات خود ادامه مي داد موجوديت مي

هاي آناهيد در  پرستگاه. آردند جنگ نيز بود و شاهان از وي قدرت مملكت داري و غلبه بر دشمنان را طلب مي
ها  ترين پرستگاه اشت و به موجب محبوبيت اين ايزدبانو از غنييريزا، آرتاشات، آستيشاق و آرماوير قرار د

  .محسوب مي شد

   

  آستقيك
آستقيك همسر واهاگن ايزد جنگ . آستقيك، دختر آر امازد ايزد پدر، ايزدبانوي عشق، زيبايي و شجاعت بود     

معني ستاره مشتق شده به » آستق« نام آستقيك از واژه ارمني . و پيروزي، دليري، رعد و آشنده اژدها بود
آستقيك در واسپوراآان نيز از ايزدبانوان . در تارون براي ايزدبانو آستقيك پرستگاههايي ساخته شده بود. است

آستقيك را ايزدبانوي آب نيز مي . ها و آوههاي مرتفع بنام او خوانده ميشد محبوب بود و بسياري از اماآن، تپه
جشن ويژه آستقيك . پاشي نيز متداول بود رگزار ميشود، آب بازي و آبدانستند زيرا در جشني آه براي او ب

اين جشن امروز نيز . خوانده ميشد» وارتاوار« همه ساله با شكوه فراوان در پرستگاههاي وي برپا ميشد و 
در باورهاي اساطيري ارمنيان آستقيك و واهاگن از . ميان ارمنيان رايج است و در ماه ژوئيه برگزار ميشود

  .اند رفته هاي نوراني آسماني به شمار مي چهره
  
  
  
  

 واهاگن اژدها افكن
  

او را ايزد شجاعت جنگاوري، . واهاگن از ايزدان باستاني و بسيار محبوب ايزدستان اساطيري بوده است      
ه شجاعـت از آنجائيكه واهاگن ايزد اهـداء آنند. رعد، نيرومندي مطلق ، پيروزي ، آتش و خورشيد پنداشته اند

در برخي منابع تاريخي، واهاگن را بصورت انساني . بوده شاهان ارمنستـان باستــان از او دالوري مي طلبيدند
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در بـاور ارمنيـان باستـان ، اژدها موجودي . قلمداد و اورا فرزند تيلگران، پادشاه سلسله يرواندي دانسته اند
شد به آسمان مي رفت و جلوي بارش باران را مي گرفت و هولنـاك و خطرنـاك بـود و هنگامي آه طوفان مي 

پس واهاگن اژدها افكن با اژدها مي جنگيد، او را مغلوب مي گرد و خورشيد . مانع تابش نور خورشيد مي شد
ايـن افسانه ارمنـي با پديده هاي طبيعي ماننـد آب و درياها ، رودها ، باران و طوفانها . و بـاران را نجـات مي داد

 رعد و خشكسالي در ارتباط بوده است هرچند با گذشت زمان، آيش پرستش واهاگن تحت تأثير اساطير ،
ايراني و هندي قرار گرفته ولي واهاگن را بايستي از ايزدان ارمني دانسـت آه پرستش اين ايزد به ازمنه بسيار 

  .قديم برمي گردد
  

  ناميده “ واهه وانيان” ون ارمنستـان قرار داشته و پرستگاه اصلي واهاگن در آشتيشات از توابـع تار     
  .شد مي

  
برابر با پانزدهم ماه اآتبـر ميالدي، باشكوه “ ساهمي” جشن ويژه واهاگن در روز هفتم ماه ارمنــــي      

درضمن، روز بيست وهفتم هرماه ارمني به واهاگن اختصاص داشت و بنام او خوانده . فراوان برگزار مي شد
  .مي شد

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   
  افسانه آرداشس و آرداوازد

   
پيدايش اين افسانه به قرنهاي اول و دوم ميالدي برمي گردد و در دوران پادشاهي تيكران اول به نقطه اوج       

.  ه واسطه ارزشي آه داشته ، به عنوان ادامه داستان تيكران و آژداهاگ محسوب مي شودخود مي رسد و ب
اين افسانه از چند . در واقع آغاز اين افسانه با زماني مصادف مي شود آه ارامنه در حال مبارزه با روميها بودند

  :بخش تشكيل مي شود
 )) يرواند و سمبات((افسانه : بخش اول

   
يرواند با شك آردن .  دشاه سانادروك به طور ناگهاني آشته و يرواند به پادشاهي مي رسددر زمان شكار، پا

از بين فرزندان  سانادرك فقط آرداشس آه شيرخواري .  به فرزندان سانادروك، تمام آنها را به قتل مي رساند
فان يرواند بود پيغام مي پس از نجات او، دايه به سمبات آه از مخال.  بيش نبود توسط دايه اش نجات مي يابد

سمبات به منظور مراقبت نزد او مي رود و به صورت .  فرستد و وي را از سالمت آرداشس با خبر مي آند
يرواند آه طبعي خشن داشت براي نابودي آرداشس تالشهاي .  مخفي درميان چوپانان زندگي مي آند

 آرداشس به سن نوجواني مي رسد، وقتي. بسياري مي آند، وليكن آوششهاي وي بي نتيجه مي ماند
همراه سمبات وارد ارمنستان شده و در مقابل يرواند به مبارزه مي پردازد و در جنگ پيروز شده و يرواند را به 

  .بعد از اين واقعه آرداشس به پادشاهي مي رسد و پايتخت خود آرداشات را بنا مي آند. قتل مي رساند
  

   ))تنيكآرداشس و سا((افسانه :  بخش دوم
   

آرداشس سپاه خود را جمع و عليه آالنها وارد .  آالنها به قصد ويراني با جمعيتي زياد وارد ارمنستان مي شوند
بدين ترتيب به منظور .  سپاه آرداشس فرزند پادشاه آالنها را گروگان گرفته و نزد وي مي آورند. جنگ مي شود

ي آنند و قسم مي خورند ديگر به منظور جنگ و ويراني آزادي شاهزاده،  آالنها درخواست صلح و دوستي م
در اين زمان ساتنيك جهت درخواست .  قصد ارمنستان را نكنند، ولي آرداشس خواسته آنها را رد مي آند

آزادي برادرش نزد پارشاه ارمني مي رود و آرداشس با ديدن دختر زيبا و خوش صدا مجذوب وي شده و تصميم 
  .  آند و بدين سان بين دو سپاه عهدنامه صلح منعقد مي شودمي گيرد با او ازدواج

   
  ))آرداشس و آرداوازد((افسانه : بخش سوم

   
آرداوازد رشد آرده و به جواني قوي وبرومند بدل مي .  از ازدواج آرداشس و ساتنيك، آرداوازد به دنيا مي آيد

ي خواهد حكومت آرگاوان را به وي واگذار شود و به مرورزمان به پادشاه آرگاوان حسد مي ورزد و ازپدرش م
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پس از اين حادثه، پادشاه  آرگاوان آمر قتل .  آند و پادشاه نيز درخواست فرزندش را برآورده مي سازد
آرداشس را مي بندد و بهمين منظور روزي او را به شـام دعـوت مي آند ولـي فـرزنـدان آرداشـس از اين 

اين افسانه با مرگ آرداشس و به زنجير در آمدن آرداوازد به .   راه مي اندازندتوطـئه مطلـع شـده وغــوغــا به
در هنگام مرگ آرداشس بسياري خودآشي مي آنند و اين امر باعث نارضايتي شاهزاده مي .  پايان مي رسد

  : شود و چنين مي گويد
   

  وقتي تو رفتي 
  و تمام آشور را با خود بردي 

  من روي اين خرابه ها 
  .  آه پادشاهي آنمبراي

   
چنانچه سوار اسب شوي و به شكار روي از :  آرداشس نيز خشمگين شده و فرزندش را چنين نفرين مي آند

آنجا بماني و روشنايي .  رود آزاد به سمت آوه ماسيس يالن تو را بگيرند و ببرند به رود آزاد، به سوي ماسيس
ارداوازد براي هميشه در غاري زير زمين توسط يالن زنداني و به نفرين پدر گريبانگير فرزند مي شود  و .  نبيني

سگهاي وفادار آرداوازد دائم در تالش هستند تا زنجيرها را پاره آنند و او را از غار نجات .  زنجيرآشيده مي شود
دهند و به زندگي ماللت بار وي خاتمه بخشند،  ليكن آهنگران چكش بدست گرفته و بر روي زنجيرها مي 

 .وبند تا  آنها را محكم تر سازندآ
 
 

ها افسانه  
 

 ساسونتسي داويت
 

سراي "، "سراي دليران"، "شجاعان ساسون" افسانه اي ساسونتسي داويت آه به -داستان حماسي   
نيز شهرت دارد شاهكار خالقيت هنري شفاهي توده هاي مردم ارمني در اعصار " پهلوانان ساسون"و " بزرگان

اگرچه داويت به ساسونتسي يعني اهل ساسون ملقب شده اما در حقيقت قهرمان . ستگوناگون تاريخ ا
 افسانه  از چهار قسمت يا -اين اثر حماسي .  حماسي سراسر ارمنستان و همه ملت ارمني است-ملي 

آنگونه آه در خود داستان آمده از چهار شاخه تشكيل شده است آه قسمت ياشاخه سوم آن هسته مرآزي 
اين قهرمان بيش از .  و به شرح پهلواني هاي داويت مي پردازد آه نسل سوم پهلوانان افسانه  استاثر است

ديگر قهرمانان بازتاب آرزوها و اميدها و دلبستگي هاي مردم بوده و در ذهن خالق مردم با ويژگي هاي واالي 
 .انساني و مردمي پرورش يافته است

   
ونه آه از بررسي ساختار داستاني و ويژگي هاي زبان شناسانه برمي نخستين سرايندگان اين اثر، آنگ     

آيد، سالخوردگان يعني پيرمردان و پيرزنان بوده اند و داستان را با گويش هاي مختلف زبان ارمني آه در 
با آنها تكلم مي شده و نيز با گويشهاي موسوم به آراراتي نقل " ساسون"، "موش"، "موآس"مناطقي مانند 

نسخه هاي گوناگوني از اين اثر در دست است آه در برخي از بندهاي آنها زبان و قواعد شعري مثل .  اندآرده 
تنها نواخت هاي آالمي . قافيه بندي و رعايت وزن نيز مشهود ميباشد؛ ولي اثر در آل خود منظوم نيست

روايت مي شود و گاه ويژگي وآهنگ واژه ها تا حدود زيادي مراعات شده است و داستان به گونه اي آهنگين 
  .هاي زباني يك گويش آه اغلب با ديگر گويش ها تفاوت هاي فاحشي دارد بيش از پيش خودنمايي مي آند

   
فوق طبيعي دارند و با ويژگي هاي جسماني و رواني و رفتاري خود ’ قهرمانان حماسه با آنكه منشا     

اين قهرمانان شخصيت هاي زنده .  ميقا انساني اندشخصيت هائي غير واقعي هستند اما داراي ماهيتي ع
اي هستند آه داراي دليري هاي فوق بشري اند و رشادت هايي افسانه اي از خود نشان مي دهند، اما در 

در جاهائي آه زندگي زميني اين پهلوانان حماسي .  عين حال داراي ضعف هاي انسان خاآي نيز هستند
ريني هاي آنان با جزئيات آامل ترسيم مي شو د، بلكه احساس هاي انساني تصوير مي شود نه تنها اعجاز آف

قهرمانان افسانه، اعجاز آفريني مي آنند، چرا آه مصالح ملي چنين ايجاب . آنان نيز مورد توجه  قرار مي گيرد
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چ مزيتي براي آنان مي آند؛ چراآه در خود توان انجام اينگونه اعمال اعجازآميز را مي بينند؛ اما اينگونه آارها هي
پهلوانان حماسه .  در پي ندارد و قهرمانان به دليل توان انجام اين اعجازها رابطه خود را با مردم نمي گسلند

پس از آنكه پا به سن نيز مي گذارند پاآي و بي آاليشي آودآانه روح  خود را از دست نمي دهند و با صداقت 
  .نگ پاسخ مثبت مي دهندذاتي خود به هر نداي حق طلبانه اي بي در

   
 بوجود آمدنش در قصه و چه به دليل  ساناسار پهلوان اصلي شاخه نخست داستان چه به دليل نحوه     

اين پهلوان تجسم انساني با نيروي بي پايان . اعمال قهرماني خود پيوند تنگاتنگي با افسانه هاي آهن دارد
 با آيش پرستش آب آه در ميان ارمني هاي ازمنه باستان يكي از عناصر طبيعي يعني آب است و به نوعي

او آه از آب بوجود مي آيد ساز و برگ رزمي، شمشير صاعقه بار و اسب پرنده و .  متداول بوده ، بستگي دارد
اسبي آه هم ساناسار و هم پهلوان نسل هاي بعد  از او، يعني مهر . آتشناك خود را  نيز ازآب دريافت مي آند

. ويت و مهر آوچك  را نيز در جنگ ها ياري مي آند و بسياري اعمال شگفت انگيز از خود بروز مي دهدبزرگ، دا
اين اسب قادراست به زبان انسان با قهرمانان سخن گويد، تندتر از باد پرواز آند، ازاعماق دريا تا به آفتاب اوج  

  .ود را ازهرمهلكه اي نجات دهدگيرد و لشكريان دشمن را به ضرب لگد و دم خود درو آند و سوار خ
   

اين قهرمان . مهر شيرافكن ملقب مي شود" ساسونتسي داويت"’ دوم افسانه’ قهرمان مرآزي شاخه     
فرزند ساناساراست و استعداد فوق بشري نيرو گرفتن از آب و همينطور استفاده از سالح و اسب معجزه گر را 

دي شكست ناپذير است در پهنه حيات انساني دچارضعف هاي او آه موجو. نيز ازپدر خود به ارث مي برد
ولي از آنجايي آه همين ضعف ها را پسر او يعني داويت نيز ازخود نشان مي دهد، انسان . بشري مي گردد

دچار اين ترديد مي شود  آه نكند آفرينندگان اثر براي تداوم منطقي داستان و خلق شخصيت هاي ضروري 
ي امروزي، براي آفريدن شخصيتهاي جديد الزامي در تداوم داستان و دادن نقش هاي ويژه داستاني، يا به تعبير

همچنانكه .  به آنها، به رغم خواست و تمايل خود، ناگزير شده اند اين ضعف ها را درقهرمانان خود بپذيرند
  .منطق داستان حكم مي آند باغداسار، برادر آوچك ساناسار، بايد اجاق آور باشد

   
داويت عالوه . است" ساسونتسي داويت"پهلوان عمده شاخه سوم داستان و در واقع قهرمان اصلي اثر      

  .برويژگي هاي استثنائي شخصي، مشخصه هاي عمده پهلوانان نسل هاي پيش از خود را نيز يكجا دارا است
تا همه آن ويژگي هاي   حماسي آوشيده اند -درواقع مي توان  گفت مردم در روند خلق اين اثر افسانه اي 

 رواني را آه از يك انسان آرماني انتظار داشته اند به داويت ببخشند و او را به مثابه انساني آامل -جسماني  
  .آه شايسته تحسين است، در قلوب آيندگان جاودانه سازند

   
ن خصيصه به گذشت و بزرگي روح و بلند نظري از ارآان اصلي شخصيت اين پهلوان حماسي است و اي     

ملك مصر پيشنهاد مي آند نفري سه ضربه .  نبرد ملك مصر و داويت متجلي مي شود’ بهترين گونه در صحنه
سپس با دالوري . داويت مي پذيرد و حتي گزينش نوع سالح را نيز به  ملك وا مي گذارد  . به ديگري وارد آورند

ستوار مي ماند و خم به ابرو نمي آورد، اما فوق بشري در برابر ضربه هاي سهمناك گرز ملك چون آوه ا
هنگامي آه نوبت به او مي رسد تا سه ضربه بر ملك وارد آورد، يكي از ضربه ها را بنا به خواهش مادر ملك 

ضربه دوم را هم به پاس مهرباني هائي آه خواهر .  مصر آه مدتي نيز به داويت شير داده، به او مي بخشد
ق او روا داشته، به ملك مي بخشد و هيچ اضطراب و دغدغه اي  به خود راه نمي ملك به هنگام آودآي در ح

اين گذشت و بزرگي روح . دهد آه اگر ضربه سوم، يا در واقع تنها ضربه وي، آاري نبود، چه پيش خواهد آمد
به ميهن و ت مي گيرد و اين ايمان نيزريشه در عشق و عالقه وي ’داويت بي ترديد از ايمان او به پيروزي نشا

  .مردمش دارد
   

  ويژگي  ديگر شخصيت  داويت اين است آه حتي در نبرد با  دشمن  آينه توز و خون آشام  نيز به فكر      
بلكه با صداي بلند .  استفاده از موقعيت ها نيست و به دشمن آه آمادگي رزمي ندارد شبيخون نمي زندء سو

هر آه . هر آه بيدار است اسب خود را زين آند. دار باشدهر آه خواب است بي! آهاي: "آواز سر مي دهد
تا . هر آه سالح بر آمر بسته است سوار اسب شود و به ميدان آيد. اسبش را زين آرده است، سالح بردارد

  ."مبادا آسي بگويد آه داويت دزدانه آمد و دزدانه رفت
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مهر آوچك پسر " ساسونتسي داويت"قهرمان شاخه چهارم يا آخرين قسمت اثر حماسي افسانه اي      
او آه با نفرين پدر ناميرا و بي وارث و تنها مانده است از سرزميني به سرزميني ديگر مي رود تا . داويت است

اما ديري  نمي پايد آه مستأصل مي شود و ديگر قدرت  مبارزه بر ضد بي    .عدالت را  در همه جا بگستراند
سرانجام به ضرب شمشير صاعقه .  خاك نيزتوان تحمل سنگيني او را نداردحتي. عدالتي را از دست مي دهد

بار، در صخره شكافي مي گشايد و خود و اسبش در دل سنگ پنهان مي شوند و سالي دوبار از دل سنگ بدر 
  .مي آيند  روي زمين به گشت و گذار مي پردازند

   
ماهيتي مردمي دارند و عمال بر ضد شاهان و پهلوانان حماسه با آنكه همگي از تبار شاهان هستند      

دشمنان مردم قيام مي آنند و با آنكه از اقتداري فزون تر از اقتدار هر شاه برخوردارند، هيچگاه همبستگي 
عميق خود را با مردم از دست نمي دهند و پيوسته از حقوق مردم دفاع مي آنند و از سوي آنان مورد حمايت 

  .قرار مي گيرند
   

برخالف نظريه برخي پژوهشگران ارمني آه اين اثر را داراي ماهيت و جوهر فئودالي " ساسونتسي داويت"     
 افسانه اي بسيار مردمي است و ريشه در سنت ها، باورها، آرمان ها، -واشرفي مي دانند، يك اثر حماسي 

ي همين قشرهاا نيز سرچشمه آرزو ها و اميدهاي ستمديده ترين اقشار ملت ارمني دارد و از نيازهاي تاريخ
زبان داستان در همه گونه ها زبان . يكي از ترديد ناپذيرترين داليل اين مدعا زبان داستان است. گرفته است

مردم برگرفته شده ’ گفتاري مردم ساده شهر و روستااست و تمثيل ها و تصاوير آن از زندگي عادي عامه
حتي شاهدخت ها نيز . ي در اين اثر هيچ نشانه اي نيستاز مجالس و ضيافت هاي اشرافي و دربار. است

مردم عادي را در پيش مي گيرند و هيچ مزيتي نسبت به ديگران ’ پس از ازدواج با پهلوانان قصه، زندگي ساده
 .پهلوانان نيز هرگز سلطنت را نمي پذيرند و مانند مردم عادي به زندگي خود ادامه مي دهند. ندارند

 
 

  
  س و آرداوازدافسانه آرداش

   
پيدايش اين افسانه به قرنهاي اول و دوم ميالدي برمي گردد و در دوران پادشاهي تيكران اول به نقطه اوج خود 

در .  مي رسد و به واسطه ارزشي آه داشته ، به عنوان ادامه داستان تيكران و آژداهاگ محسوب مي شود
اين افسانه از چند . امنه در حال مبارزه با روميها بودندواقع آغاز اين افسانه با زماني مصادف مي شود آه ار

  :بخش تشكيل مي شود
   

  )) يرواند و سمبات((افسانه : بخش اول
   

يرواند با شك آردن .  در زمان شكار، پادشاه سانادروك به طور ناگهاني آشته و يرواند به پادشاهي مي رسد
از بين فرزندان  سانادرك فقط آرداشس آه شيرخواري .  ندبه فرزندان سانادروك، تمام آنها را به قتل مي رسا

پس از نجات او، دايه به سمبات آه از مخالفان يرواند بود پيغام مي .  بيش نبود توسط دايه اش نجات مي يابد
سمبات به منظور مراقبت نزد او مي رود و به صورت .  فرستد و وي را از سالمت آرداشس با خبر مي آند

يرواند آه طبعي خشن داشت براي نابودي آرداشس تالشهاي .  چوپانان زندگي مي آندمخفي درميان 
وقتي آرداشس به سن نوجواني مي رسد، . بسياري مي آند، وليكن آوششهاي وي بي نتيجه مي ماند

 به همراه سمبات وارد ارمنستان شده و در مقابل يرواند به مبارزه مي پردازد و در جنگ پيروز شده و يرواند را
  .بعد از اين واقعه آرداشس به پادشاهي مي رسد و پايتخت خود آرداشات را بنا مي آند. قتل مي رساند

   
   ))آرداشس و ساتنيك((افسانه :  بخش دوم

   
آرداشس سپاه خود را جمع و عليه آالنها وارد .  آالنها به قصد ويراني با جمعيتي زياد وارد ارمنستان مي شوند

بدين ترتيب به منظور .   آرداشس فرزند پادشاه آالنها را گروگان گرفته و نزد وي مي آورندسپاه. جنگ مي شود
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آزادي شاهزاده،  آالنها درخواست صلح و دوستي مي آنند و قسم مي خورند ديگر به منظور جنگ و ويراني 
 جهت درخواست در اين زمان ساتنيك.  قصد ارمنستان را نكنند، ولي آرداشس خواسته آنها را رد مي آند

آزادي برادرش نزد پارشاه ارمني مي رود و آرداشس با ديدن دختر زيبا و خوش صدا مجذوب وي شده و تصميم 
  . مي گيرد با او ازدواج آند و بدين سان بين دو سپاه عهدنامه صلح منعقد مي شود

   
  ))آرداشس و آرداوازد((افسانه : بخش سوم

   
آرداوازد رشد آرده و به جواني قوي وبرومند بدل مي .  وازد به دنيا مي آيداز ازدواج آرداشس و ساتنيك، آردا

شود و به مرورزمان به پادشاه آرگاوان حسد مي ورزد و ازپدرش مي خواهد حكومت آرگاوان را به وي واگذار 
قتل پس از اين حادثه، پادشاه  آرگاوان آمر .  آند و پادشاه نيز درخواست فرزندش را برآورده مي سازد

آرداشس را مي بندد و بهمين منظور روزي او را به شـام دعـوت مي آند ولـي فـرزنـدان آرداشـس از اين 
اين افسانه با مرگ آرداشس و به زنجير در آمدن آرداوازد به .  توطـئه مطلـع شـده وغــوغــا به راه مي اندازند

ند و اين امر باعث نارضايتي شاهزاده مي در هنگام مرگ آرداشس بسياري خودآشي مي آن.  پايان مي رسد
  : شود و چنين مي گويد

   
  وقتي تو رفتي 

  و تمام آشور را با خود بردي 
  من روي اين خرابه ها 
  . براي آه پادشاهي آنم

   
چنانچه سوار اسب شوي و به شكار روي از :  آرداشس نيز خشمگين شده و فرزندش را چنين نفرين مي آند

آنجا بماني و روشنايي .  وه ماسيس يالن تو را بگيرند و ببرند به رود آزاد، به سوي ماسيسرود آزاد به سمت آ
نفرين پدر گريبانگير فرزند مي شود  و ارداوازد براي هميشه در غاري زير زمين توسط يالن زنداني و به .  نبيني

ها را پاره آنند و او را از غار نجات سگهاي وفادار آرداوازد دائم در تالش هستند تا زنجير.  زنجيرآشيده مي شود
دهند و به زندگي ماللت بار وي خاتمه بخشند،  ليكن آهنگران چكش بدست گرفته و بر روي زنجيرها مي 

  .آوبند تا  آنها را محكم تر سازند
   
   
   

 تيگران و جنگ اژدها

  
اژي (ين پادشاه ماد آژداهاك اين افسانه به تيگران، پادشاه سلسله يرواندي، منسوب است آه عليه آخر     

تيگران از . با آوروش پارسي متحد و در ميدان نبرد آژداهاك را به قتل رساند) دهاك يعني اژدها در زبان ارمني
او نه تنها بــراي سرنگوني مادها با آوروش متحد بود بلكه . شجاع ترين و تواناترين پادشاهان ارمنستان بود

در ابتدا روابط تيكران با آژدهاك خوب  .  افت و توانست ارمنستان را توسعه بخشدمدتي نيز بر يونانيان تسلط ي
آژدهاك  براين بـاور بود آه خويشاونـدي با .  بود  و حتي خواهرش تيگرانوهي را به همسري آژدهاك  درآورد
 .تيگران باعـث تحقـق آرمان ديرينه اش يعني آشتن تيگران مي شد

  
 از خواب پريد و آنچنان از خوابي آه ديده بود وحشت زده شد آه فورًا آن را با شبي سراسيمه آژدهاك     

درخواب ، آژداهاك خود را در سرزميني ناشنـاس ، درآنـار آوهي پوشيـده از . مشاورين خود درميان گذاشـت
لگون و لباسـي برقلــه آـوه ، زنـي بلندقامت با رخساري گ. يـخ ديـده بود آه گويا آن سرزمين ارمنستان بود

بهادر اول سوار بر شيـر به غرب مي . از او سه بهـادر آامل و بالغ به دنيا آمدند. ارغواني وضع حمـل مي آرد
تاخت ، بهـادر دوم سـوار بر پلنـگ به شمال ، و اما بهادر سوم سوار بر اژدهائي عجيب الخلقه به قصر آژدهاك 

اما . ش ايزدان بوديم و انگار اوقصد شكستن ايزدان ما را داشتدر آن موقع ما مشغول ستاي.  نزديك مي شــد
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من به مقابله با او پرداختم و درابتدا هر دو مجروح شديم ولي باالخره من مغلوب او شدم و تعبير ايـن خواب 
  .چيزي جز پيروزي تيگران ارمني بر مادها نبود

  
زرگ و آوچك، آقونـك گردآورد و به سمت سرزمين تيگران سپـاه عظيمـي از گرجستان، آاپادوآيه، هايك ب     

بين دو سپاه جنگ سختي درگرفت وتيگران آژداهـاك را به قتل رسانيد وبدين ترتيب . ماد به حرآت درآمد 
به نقل از مورخ نامي ارمني موسس خورني اين افسانه نشأت گرفته از مستندات و . پيروزي نصيب تيگران شد

  .هاي تاريخي اهالي ايالت گقتان گواهي براين مدعي استوقايع تاريخي است وترانه 

  

يك و شاميرامسافسانه آرا گقت  

  
و تمامي اختيـارات آرام از طـرف نينـوس به وي واگذار رسيد فرزنـدش آرا به حكومــت ، پس از مـرگ آرام     
ران بـــود و باشنيدن شاميرام زني هوس . ر، بعد از مرگ نينوس، شاميرام ملكه آشور شدگازسوي دي  .شد

وآشانيدنش به سرزمين آشور ) آراي زيبا(يك سوصف زيبائي آرا ازهيچ تالشي براي بدست آوردن آرا گقت
پس با لشكري .  ولي آوششهاي او بي نتيجه ماند و اين امر باعث خشم شديــد شاميرام شد. فروگذار نكرد

درجنگ .  د آه آرا را زنده دستگيـر و به نـزد او آورندعظيم به ارمنستـان حملـه آرد و به سرداران خـود سپـر
به دستور شاميرام ، جسـد آرا را بر . ارمنيان شكست خوردند و آرا نيـز بدست سربـازان شاميرام آشته شـد

ايوان قصر قرار دادند و شاميرام براي آرام آـردن سربـازان ارمنـي آه به خونخواهـي آرا برخاستـه بودنـد ابـراز 
شاميرام آنقدر جسد آرا را نگه داشت . ايزدانـش خواسته زخمهاي آرا را التيام و او را زنده آننداز اشــت آه د

آه جســد فاسد شد ، پس جسد را در گودالي افكندند و رويش را پوشانيدند و براي فريب سپاه ارمنستان ، 
د و گفت ايزدان آرا را زنده آرده انـد و ذبـح بين خود را با لباس مبدل ميان سپاهيان ارمني فرستارشخصي از مق

 .و قرباني به تجليـل از ايـزدان خود پـرداخت و به ايـن صـورت توانسـت خشـم ارمنيان را بخواباند

  
افسانه هاي بسياري در مـورد شاميـرام نقل شـده و حتي برخي از شهرها، رودها و آبراه ها در ارمنستان      

  . خوانده مي شد مثًال شهر وان به شاميراماآرت شهرت داشتباستان بنام شاميرام

  

 افسانه هايك و بل
  

به جرات ميتوان گفت آه يكي از افسانه هايي آه اولين صفحات آتب تاريخ ارمنستان را به خود اختصاص      
منستان اين افسانه شرح مبارزات و مقاومت هاي ساآنين اوليه ار. است” هايك و بل “داده است افسانه 

خورني س يت موساافسانه هايك و بل به رو. هادربرابر حكومت آشوربوده است ”خالد“و ” هاياسا“يعني اقوام 
خدايان اوليه مخوف و مهيب بودند و به همين علت از ايشان : مورخ نامي ارمني قرن پنجم به شرح زيرميباشد

بود آه درآمانكشي شهره خاص و عام هايك آمانكشي قوي هيكل . نسل دليرمرداني چون هايك بوجودآمد
ازاين رو با بل آه سرزمين . بود و باآساني آه مي خواستند دالوران راتحت سلطه خود درآورند مبارزه مي نمود

وي را تحت فرمان خود درآورده بودبه مبارزه برخاست ، پس فرزندان و نوادگان خود را برگرفت و سرزمين بابل را 
بل آه درصدد گسترش هرچه بيشترمحدوده حكومت خود بود  . آرارات سكني گزيدترك و دردامنه آوه هاي 

يكي از فرزندانش را به همراه يكي از جمگجويانش به نزد هايك فرستاد تا به وي پيشنهاد اطاعت از بل نمايد تا 
. ت درگرفتهايك از پذيرش اين پيشنهاد سرباززدو ميان هايك و بل جنگي سخ. صلح و آرامش به منطقه برگردد

بسياري از دليرمردان درصحنه آارزار از پاي درآمدند و بل دچار وحشت شد و عقب نشيني آرد و به تپه اي آه 
هايك آه ازهدف بل مطلع بود چله آمان بزرگ خود . ازآن فرود آمده بود پناه برد تا درانتظار نيروهاي آمكي بماند

رها شد و زره بل را سوراخ ودرقلب بل فرورفت وبدين ترتيب  يرا با تمام قدرت تا جائيكه جاداشت آشيد و تير
درمحل آارزار آبادي بناشد و هايك نام ، به موجب اين پيروزي . براستبداد و خودآامگي وي خاتمه بخشيد
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مي گويند وتپه اي آه بل و لشگريانش درآن مكان به قتل ) دره ارامنه(امروزه به اين مكان هايوتس تزور. گرفت 
به زبان ارمني و  ))  هاي ((به روايتي نام ملي ارامنه . خوانده مي شود) گورستان( گرزمانك رسيدند

 ريشه   ))هايك((به معني ارمنستان از نام  ))  هاياستان((
  .مي گيرد

 

  


