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ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սո սե Բ.  Պո ղոս յան
 Նոր  Ջու ղա, Ի րան

ՍԻՐՈ ՄՈՏԻՎԸ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ  
ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Դրս ևոր ման ձևե րը, պատ կե րա յին կա ղա պար նե րը*

 Բա նա լի բա ռեր -  Նոր  Ջու ղա յի ա շու ղա կան դպրոց, 
ա շուղ, գու սան, պատ կե րա յին կա ղա պար, կլի շե, սի րեր գութ-
յուն, մարմ եր գութ յուն, միջ նա դար յան բա նաս տեղ ծութ յուն, 
տա ղեր գութ յուն, խայ տաբ ղետ բա նաս տեղ ծութ յուն:

 Մուտք
 Թուր քիա յի և  Պարս կաս տա նի միջև տևա կան պա տե րազմ ե րի հետ ևան-

քով կե ղեք ված ու բռնա գաղ թի են թարկ ված հա յե րի մի ստվար զանգ ված, 
17- րդ  դա րի սկզբնե րին հայտն վե լով  Պարս կաս տա նում, ոչ միայն կա րո ղա-
ցավ պահ պա նել իր ինք նութ յու նը, այլև կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում դար-
ձավ երկ րի տնտե սութ յան ու մշա կույ թի կեն սու նակ զար կե րակ նե րից մե կը: 
Այս հա մա տեքս տում ձևա վոր վեց նաև  Նոր  Ջու ղա յի ա շու ղա կան ար վես տը՝ 
դառ նա լով հայ ա շու ղա կան գրա կա նութ յան ա ռա ջին դպրո ցը:

 Մեզ հա մար ու շագ րավ փաստ է  Նոր  Ջու ղա յի պարս կա հայ կա կան ա շու-
ղա կան դպրո ցի «աշ խար հագ րա կան դիր քը». գտնվե լով Ար ևել քի միջ նա դար-
յան գրա կա նութ յան «է պի կենտ րո նին»՝ ի րա նա կան քնա րեր գութ յանն այդ քան 
մոտ, օգ տա գոր ծե լով ժո ղովր դա կան մտա ծո ղութ յունն ու լե զուն (բար բա ռը), 
ինչ պես նաև ու նե նա լով այն պի սի մեծ լսա րան, ինչ պի սին հա սա րակ ժո-
ղո վուրդն է, այս դպրո ցը չի կա րող չհա մար վել ար ևել ան տա ղեր գութ յան 
ա վանդ նե րի ան մի ջա կան ներ մու ծող նե րից մե կը, ին չի մա սին են վկա յում 
ար ևել ան բա նաս տեղ ծութ յան պատ կե րա յին կա ղա պար նե րի ա ռա տութ յու նը 
այս շրջա նի ա շու ղա կան եր գե րում:

 Նոր  Ջու ղա յի ա շու ղա կան գրա կա նութ յան հա վա քագր ման, ու սում ա սի-
րութ յան և տ պագ րութ յան ուղ ղութ յամբ հսկա յա կան աշ խա տանք է կա տա րել 
գրա կա նա գետ Ա րամ Ե րեմ յա նը1, ո րի շնոր հիվ էլ այ սօր կա րող ենք կար դալ 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 10.05.2018։
1 Ա. Գ. Երեմյանի հրատարակած ժողովածուներից մեր ձեռքի տակ եղել են հետևյալները. 1. Պարսկահայ 
աշուղներ, Նոր Ջուղա, 1920: 2. Պարսկահայ աշուղներ, Նոր Ջուղա, 1921: 3. Աշուղ Ղուլ Հովհաննես, Վենետիկ, 
1929: 4. Աշուղ Ամիր Օղլի, Վենետիկ, 1930: 5. Պարսկահայ աշուղներ, Թիֆլիս, 1930: 6. Աշուղ Յարթուն Օղլի, 
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ՒՆժա մա նա կի եր գիչ նե րի գոր ծե րը, ծա նո թա նալ  Նոր  Ջու ղա յի կեն ցա ղին, սո-

վո րույթ նե րին, բար բա ռին և  դի տար կել հա յոց լեզ վի աշ խար հա բա րա կա-
նաց ման ըն թաց քը նաև տվյալ շրջա նի եր գիչ նե րի գոր ծե րում: 

Ն րա կար ծի քով՝ պարս կա հայ ա շու ղա կան գրա կա նութ յու նը սկիզբ է 
ա ռել17- րդ  դա րից և տ ևել է մինչև ուշ միջ նա դար. «Այդ ժա մա նա կա մի ջո ցը 
պարս կա հայ ա շու ղա կան գրա կա նութ յան ծաղկ ման ա մե նա փայ լուն շրջանն 
է կազ մում: Այդ շրջա նում է, որ գրա կան հո րի զո նի վրա հետզ հե տե փայ լում 
են  Ղուլ2 Է գազ,  Ղուլ Ար զու նի3,  Բա ղեր Օղ լի4 և Ա միր Օղ լի5 ա շուղ նե րը, ո րոնք 
ի րենց եր գե րով սկիզբ են դնում պարս կա հայ ա շու ղա կան գրա կա նութ յան 
և  ի րենց չոն գու րի լա րե րով յա տուկ և  ո րոշ ուղ ղութ յուն տա լիս պարս կա հայ 
ա շու ղութ յան»6:

 Սա կայն ու սում ա սիր վող թե ման հայ ա շու ղա գետ նե րի աշ խա տութ յուն-
նե րում քիչ է հի շա տակ վել:  Պատ ճա ռա բա նութ յուն նե րը եր կու գլխա վոր հիմ-
նա վո րում ու նեն. կա՛մ ու սում ա սի րող նե րին ծա նոթ չեն ե ղել այս շրջա նի 
ա շու ղա կան եր գե րը, կա՛մ դրանք պա կաս ար ժե քա վոր են հա մա րել և 
 խու  սա փել մեկ նա բա նութ յու նից:

1. Ո՞վ է ա շու ղը
Այս հար ցի վե րա բեր յալ գրա կա նա գետ ներն ու գրա կա նութ յան պատ մա-

բան նե րը մի շարք բնո րո շում եր և ս տու գա բա նա կան բա ցատ րութ յուն ներ են 
տվել, ո րոն ցից ա մե նաըն դուն վա ծը, թերևս, «ա շուղ» հաս կա ցութ յան ի մաս տի 
Գ. Լ ևոն յա նի սահ մա նում է՝ «ժո ղովր դի մեջ ծնված ու սնված այն մարդն է, 
ով և՛ նվա գում է, և՛ եր գում է, և՛ եր գեր ու ե ղա նակ ներ հե ղի նա կում. տա րա-
ծում է ժո ղովր դի մեջ իր մտքե րը և  հա սա րա կութ յան ու ամ բո խի հա մար մի 
քա րո զիչ՝ մի ու սու ցիչ հան դի սա նում»7: Իսկ «ա շուղ» բա ռի ստու գա բա նութ-
յան ա մե նաըն դուն ված տար բե րակն այն է, որ բառն ու նի ա րա բա կան ծա գում 
(ա րա բե րե նում հնչում է «ա շեղ»՝ «սի րա հար», «տար փա ծու» նշա նա կութ յամբ):

 Ժո ղովր դա կան եր գիչ նե րին սկսել են ա շուղ կո չել միջ նա դա րից, բայց, 
ան շուշտ, այս ար վես տի հիմ քե րը գա լիս են դեռևս մեր գու սա նա կան եր գե-
րից, ո րոնք որ քան էլ եր ևույ թի տար ժա մա նակ ա քննութ յամբ դիտ վում են 
որ պես ժո ղովր դի հո րի նածն ու սե փա կա նութ յու նը, նույն քան էլ հա մա ժա-
մա նակ ա ըն կալ մամբ՝ կա րող են հա մար վել ան հա տա կան հո րին վածք՝ հաշ-
վի առ նե լով մեզ հա սած պա տա ռիկ նե րի կա ռուց ված քա յին լիար ժե քութ յու նը 
(օ րի նակ` «Ար տա շես և  Սա թե նիկ» վի պեր գը):

Ի րա նա հայ վաս տա կա վոր պատ մա բան, բա նա սեր Լ ևոն  Մի նաս յա նը գրում 

Թեհրան, 1946: 7. Աշուղ Յարթուն Օղլի, Նոր Ջուղա, 1920: 8. Պարսկահայ նորագույն աշուղներ, Նոր Ջուղա, 
1925: 9. Պարսկահայ նորագույն աշուղներ, Վիեննա, 1925 (e- book):
2 Պարսկահայ մի շարք աշուղներ որպես գրական մականուն սեփական անվանը կցում էին «ղուլ», նույնն 
է՝ «ղուլամ», այսինքն՝ «ծառա» մակդիրը՝ իրենց համարելով ժողովրդի ծառան:
3 Ղուլ Էգազ (Էգազ Նորջուղայեցի), Ղուլ Արզունի (Արզունի Նորջուղայեցի) - Նոր Ջուղայի՝ 17- 18- րդ 
դարերի հայ աշուղներ, նորջուղայական աշուղական դպրոցի հիմնադիրներ:
4 Բաղեր Օղլի - իսկական անունը՝ Բաղրամ: Նոր Ջուղայի ամենավաղ շրջանի աշուղներից մեկը (ծնվել 
է 1705- 1710 թթ. Նոր Ջուղայում): Աչքի է ընկնում պատմական ու հասարակական բովանդակությամբ 
տաղերով:
5 Ամիր Օղլի - 18- րդ դարի նորջուղայեցի երգիծաբան աշուղ է: Իր երգերում պատկերում է իր ժամանակի 
հասարակությանը բնորոշ բացասական երևույթները:
6 Երեմյան Ա.Գ., Պարսկահայ նորագույն աշուղներ, Վիեննա, 1925, էջ 5 (e- book):
7 Լևոնյան Գ. Ջ., Երկեր, Եր., «Հայպետհրատ», 1963, էջ 53:
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է, թե «մենք բուն ա շուղ պետք է հաս կա նանք նրան, ով բա նաս տեղծ է. « Շաիր 
(ա րա բե րե նում՝ բա նաս տեղծ) և  ե րա ժիշտ- եր գիչ»»8: Ն րա «բա նաս տեղծ» 
բնո րո շու մը չի կա րե լի բա ռի դա սա կան ըն կալ մամբ ըն դու նել, այլ պետք է 
հաս կա նալ բան ստեղ ծե լու, ան հա տա կան խոսք ձևա վո րե լու դի տանկ ու նից: 
 Հիմ վե լով այս պի սի մեկ նա բա նութ յուն նե րի վրա՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել. 
բա նա վոր խոս քի և  ե րաժշ տութ յան հա մադ րութ յու նը, ա սել է թե՝ ա շու ղա կան 
ար վես տը, սկսել է ան հա տա կա նա նալ միջ նա դա րից: Այս շրջա նի հայ հե ղի-
նակ նե րը, ըն դօ րի նա կե լով ար ևել ան բա նաս տեղծ նե րին, սկսում են ի րենց 
ա նու նը թող նել եր գե րն ամ փո փող վեր ջին տան (ար ևել ան պոեզիայում՝ 
բեյ թի) տո ղե րում:  Սա ար ևել ան բա նաս տեղ ծութ յա նը բնո րոշ «թա խա լոս» 
կոչ վող եր ևույթն է՝ «գրա կան ան վան հի շա տա կու մը բա նաս տեղ ծութ յան 
վեր ջին բեյ թում, ո րից եր բեմ օգտ վել են մեր տա ղա սաց նե րը՝ գլխագ րե րի, 
ծայ րա կա պի հետ միա ժա մա նակ»9:

Ա շիղ (ashiq) բա ռը հան դի պում է նաև 16- րդ  դա րում գրա վոր տես քի 
բեր ված « Դե դե  Քորդուք» օ ղուզ- թուր քա կան է պո սի մեջ: Ն րա նում ա շիղ է 
կոչ վում սազ- նվա գա րա նի այն մաս նի կը, «կո ճա կը», ո րով լա րում են այն10: 
 Հատ կան շա կան է, որ նույն գրքում գլխա վոր հե րո սը՝ պայ ծա ռա տես, ի մաս-
տուն, հոգ ևո րա կան, թա փա ռա կան եր գիչ- նվա գա ծու է՝ իր ժո ղովր դի վշտե-
րի և  ու րա խութ յուն նե րի եր գի չը, որ ի մաս տուն խոր հուրդ նե րով օգ նում է 
ժո ղովր դին՝ հան դես գա լով որ պես հաշ տա րար, խա ղա ղա սեր մար գա րեա-
կան կեր պար:

Oտա րա լե զու այլ աղբ յուր ներ «ա շուղ» բա ռը կա պում են ուզ բեկե րեն 
«ա շու լե», «ա շու լա» (asula= երգ) և «ա շու լե չի», «ա շու լա չի»` (asulaci=եր գիչ) 
բա ռե րի հետ, ինչ պես նաև՝ թուր քե րեն «ա շիլ մաղ»՝ ներշն չել, ներշն չանք բա-
ռի «աշ» ար մա տի հետ։  Թուր քա կան բա նահ յու սութ յան մեջ հան դի պում է 
նաև «նե շաղ» (nesag=լույս, լու սա վո րութ յուն) բա ռի «ի շիղ» (isig) տար բե րա կը11:

Այս բո լոր թարգ մա նա կան տար բե րակ նե րից ստա նում ենք հետև յալ 
խորհր դան շա կան շղթան՝ ներշն չանք- սազ- երգ- եր գիչ- լույս, ո րը ոչ 
միայն կար միր թե լի նման անց նում է ա շու ղա կան ար վես տի ա վանդ ներն 
ստեղ ծած բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի ըն կա լում ե րում, այլև հիմք է «ա շուղ»- ի 
դա սա կան սահ մա նու մը ձևա վո րե լու հա մար:

Ա շու ղի ար վես տա գի տա կան գոր ծա ռույ թը, ըստ դա սա կան ըն կալ ման՝ 
բա նաս տեղծ, նվա գա ծու, եր գա հանն է, գրա կա նութ յան, ե րաժշ տութ յան, պա-
րի ու թատ րո նի տար րե րը միա խառ նած մի հա մա կող մա նի «ար վես տա գետ»12:

Ա շու ղա կան կա տա րու մը փաս տո րեն մի լիար ժեք մե նա կա տա րում է, 
ո րում նույն ան հա տը՝ ա շու ղը, հե ղի նակն է, եր գա հան- նվա գո ղը, դե րա-
սան- կա տա րո ղը հա ճախ նաև քնա րա կան հե րոսն իր իսկ եր գի: Այս «ստեղ-
ծա գոր ծա կան ծի սա կար գը» նա այն պես է ներ կա յաց նում մեջ լի սում, որ «հան-

8 Մինասյան Լ. Գ., Հայ աշուղներ, Ալեքսանդրապոլ, «Տպարան Գևորգ Ս. Սանոյանցի», 1892, էջ 7:
9 Կոզմոյան Ա. Կ. Հայոց և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան (10- 16 դդ), 
Եր., «Գիտություն» հրատ., 1997, էջ 14:
10 Տե՛ս نگاهی به هنر و موسیقی عاشیقی, ممد وطنلی, (Մամեդ Վաթանլի, Ակնարկ աշուղական արվեստին և երաժշտությանը, 
http://ishiq.net/məqalə/531/ / (3.12.2017)): 
٬ դոկտ. Համիդ Սեֆիդգար Շահանաղի, «Ակնարկ)  نگاهی به هنر و ادبیات عاشیق های آذربایجان , دکتر حمید سفید گرشهانقی11
Ադր բեջանի աշուղների արվեստին և գրականությանը»), http://tibashop.blogfa.com/post/101 /(3.12.2017):
12 Տե՛ս وطنلی ممد  عاشیقی,  موسیقی  و  هنر  به  -Մամեդ Վաթանլի, Ակնարկ աշուղական արվեստին և երաժշ) نگاهی 
տությանը, http://ishiq.net/məqalə/531/ / (3.12.2017)):
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ՒՆդի սա տե սի» աչ քի առջև ամ բող ջա նում է յա րի, ժո ղովր դի և  հա մայն մարդ-

կութ յան սի րա հար ա շու ղի կեր պա րը: 
Ա շու ղի ա ռաջ նա յին և  ա մե նաըն դուն ված դե րը «յա րի սի րա հարն» է, իսկ 

ա շու ղա կան եր գե րում ա մե նա տա րած վա ծը սի րո մո տիվն է:  Նոր  Ջու ղա յի 
ա շու ղա կան դպրո ցը ևս  բա ցա ռութ յուն չէ, և  մեզ հա սած տա ղե րի զգա լի 
մա սը՝ մեկ քա ռոր դը, սի րա յին են: 

2.  Սի րո մո տի վի դրսևոր ման աս տի ճա նա կան զար գա ցու մը 
Նոր  Ջու ղա յի ա շու ղա կան դպրո ցում 

17- 18- րդ  դա րե րի ա շուղ հե ղի նակ նե րի սի րա յին տա ղե րը հազ վա դեպ 
են լի նում սյու ժե տա յին. դրանք, որ պես քնա րա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
ներ, հիմ ա կա նում փո խան ցում են պարզ մարդ կա յին հույ զեր ու ապ րում-
ներ: Որ պես կա նոն՝ սի րա յին տա ղե րը ու նե նում են այս պես ա սած «նե րա ծա-
կան մուտք», ո րը կնոջ ար տա քին գե ղեց կութ յան նկա րագ րութ յունն է, ճոխ 
պատ կե րա յին կա ղա պար նե րի մի ջո ցով նրա բա ցա ռի կութ յան ընդգ ծու մը: 
 Սա, ան շուշտ, պայ մա նա վոր ված է ար ևել ան, հատ կա պես՝ ա րա բա կան և 
 պարս  կա կան բա նաս տեղ ծա կան ձևե րի և  յու րա հատ կութ յուն նե րի պատ ճե-
նու մով, ինչն էլ ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է ստեղ ծել մտայ նութ յուն, թե այս 
շրջա նի հե ղի նակ նե րի գոր ծե րում կա ո րո շա կի միօ րի նա կութ յուն: Այս պես. 

Ի՛նչ պռնչուկ, ի՛նչ բե րան այ,
 Կեռքնդ մար գա րիթ դան այ,
Ե րեսդ լուս նի նման ա,
 Բարդ ու բո լոր ա ստեղ ծել13: 
( Ղուլ Է գազ, « Հո ղից, ջրից, կրակ, քա մուց», էջ 71): 

Աչքդ զու լալ, ունքդ կա մար,
 Լոյս ե րեսդ շամս ու ղա մար,
 Զոյգ միա սին կա պած կա մար,
Սև հի լալ ուն քե րիդ մա տաղ14: 
( Հար թուն Օղ լի15, « Դու բա րի, պտղա բեր ծառ իր», էջ 233):

 Քո աչ քերն բը լօլ ջահ ա, 
 Յուն քերդ ալ մազ, ջու հար ա: 
(Ա միր Օղ լի, «Ես քո սի րոյն մա յիլ է լամ», էջ 142):
 
 Մա զերդ դաս տայ նար գիզ,
 Ճեր մակ սի նեդ ինչ հազ ա,
Ն ման է ձիւ նով սա րե րին, 

13 Երեմյան Ա. Գ., Պարսկահայ աշուղներ. Ամիր Օղլի, Ղուլ Էգազ, Աբդին Օղլի, Նոր Ջուղա, «Տպարան 
Ամենափրկչյան Վանքի», 1920, էջ 45:
14 Հայ աշուղներ 17- 18 դդ, Եր., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1961, էջ 233: Ջուղայեցի աշուղներից այսուհետ արված 
բոլոր մեջբերումները նույն գրքից են, ուստի՝ կնշենք միայն էջերը:
15 Երգիչ Հարթուն Օղլի- իսկական անունը՝ Հովհաննես Հարությունյան: Ծնվել է Նոր Ջուղայի Չարմահալ 
գավառի Ասադաբադ գյուղում մոտավորապես 1789- ին: Աշակերտել է Ղուլ Հովհաննես աշուղին: Աչքի էր 
ընկնում սիրային տաղեր հյուսելու իր տաղանդով:
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 Մէկ աղ բիւր է ա նոյշ մա զա: 
( Ղուլ  Հով հան նես16, « Գո վե լի հոսն ու ջա մալդ», էջ 168):

 Վե րոնշ յալ միօ րի նա կութ յան ֆո նը ստեղծ վում է հատ կա պես կնոջ գե-
ղեց կութ յու նը նկա րագ րե լու հա մար ա շու ղի՝ բնութ յան տար րե րի հետ հա մե-
մա տութ յա նը դի մե լու և  սի րե լիին մարդ կութ յա նը հայտ նի ա մե նա գե ղե ցիկ 
եր ևույթ նե րին նմա նեց նե լու հաշ վին.

 Փայլփ լում ա լուս նի նման,
Էդ շամս ու ղա մար յուն քէրդ.
Աչ կէրդ էլ ա նուշ ծո վի նման,
 Հազ ու նի կա մար յուն քէրդ: 
( Ղուլ  Հով հան նես)

 Լե զուդ շա քար, կուրծքդ մար մար,
 Բաս ու նի ճար տար յուն քէրդ: 
( Ղուլ  Հով հան նես)

 Ղօ շայ խա լերդ վառ վում ա, ի՛նչ պայ ծառ ա րու սա կի պէս,
Պ ռընչկ նիդ բա լա սան ծա ղիկ, կեռք նիդ ալ մաս ա կի պէս,
 Ծո ցէդ ա նոշ հոտ ա գա լիս, հիլ և  դար չին մի խա կի պէս…
( Հար թուն Օղ լի)

 Վե րը նշված պատ կե րա յին կա ղա պար նե րը կրկնվում են և  հան դի պում 
ինչ պես այս, այն պես էլ հե տա գա դա րե րի ա շուղ նե րի սի րա յին եր գե րում. 
հենց այս նույ նա կա նութ յունն է, որ գրա կա նա գի տութ յան մեջ ոչ «պաշ տո-
նա պես» ըն կալ վում է «կլի շե նե րի և  բա նաձ ևե րի կա նոն» ձևա չա փով: Այդ 
կլի շե նե րը ա շու ղա կան եր գե րի մշտա կան ու ղե կից ներն են՝ սկսած հայ ա շու-
ղա կան ա ռա ջին դպրո ցից՝  Նոր  Ջու ղա յի ա շուղ նե րից, մինչև ուշ միջ նա դար՝ 
ա շու ղութ յան մի տում երն ամ փո փող ա շուղ- բա նաս տեղծ  Սա յաթ-  Նո վա ու 
նրա նից էլ հե տո: Ա հա վա սիկ նույն կլի շե նե րի հա մընկ նու մը տար բեր հե ղի-
նակ նե րի մոտ.

Խն դիրք ու նիմ ըլթ մա սօվ.
 Բար կա նալ հայ բաթն չու նեմ: ( Հար թուն Օղ լի,  Նոր  Ջու ղա)։

 Մէ խօսք ու նիմ իլ թի մա զով, ան գաճ ա րա, ով աչ քի լոյս ( Սա յաթ-  Նո վա, 
 Թիֆ լիս)։

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Մէջքդ բա րակ կա նանչ՝ սալբ ռօ վան ես դու.
 Գէօ զալ նե րի մի ջում՝ սուլ թան ու խան ես դու: ( Հար թուն Օղ լի,  Նոր 

 Ջու ղա)։

16 Ղու Հովհաննես- Նոր Ջուղայի աշուղ: Ապրել ու ստեղծագործել է 18- 19- րդ դարերում: Հայտնի է իր 
սիրային երգերով:
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ՒՆ Սուչս ի մա՛ ցի, է՛ նէնց սպա նէ՝ սուլ թան ու խան իս ինձ ա մա: ( Սա յաթ- 

 Նո վա,  Թիֆ լիս)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ար ևե լից մինչ արև մուտ ես ու՞մ բե րեմ վաս մէդ ա նի: ( Ղուլ  Հով հան նես, 

 Նոր  Ջու ղա)։

Եա՛ր քիզ ին չո՞վ թա րիփ ա նիմ՝ աշ խար հումս բան չմաց: ( Սա յաթ- 
 Նո վա,  Թիֆ լիս)։

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ե րեսդ լուս նի նմա նա, բարդ ու բո լոր ա ստեղ ծել ( Ղուլ Է գազ,  Նոր 

 Ջու ղա)։

 Վարթ ե րեսդ բադր ա է լէլ, թա մա մած լուս նիա կի պէս ( Հար թուն 
Օղ լի,  Նոր  Ջու ղա)։

Է րեսդ նոր լուս նի նման, քա նի կե հա կու բո լըր վի ( Սա յաթ-  Նո վա, 
 Թիֆ լիս)։

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Բո լոր եր կիր ման ե կէլ ամ,
Էլ մին յա տուկ աշ խարհ չկայ.
 Շատ գե ղեց կութ յուն տե սէլ ամ,
 Վալ լայ քեզ բա րա բար չկայ. ( Ղուլ  Հով հան նես,  Նոր  Ջու ղա)։

 Յար թուն Օղ լիս աշ խար ման գամ՝
 Չեմ գտա նել քեզ պէս համ դամ. ( Հար թուն Օղ լի,  Նոր  Ջու ղա)։

 Թա մամ աշ խարհ պը տուտ է կայ, չը թո ղի  Հա բաշ, նա զա՛ նի,
 Չը տե սայ քու դի դա րի պէս՝ դուն դի փու նէ բաշ, նա զա՛ նի: ( Սա յաթ- 

 Նո վա,  Թիֆ լիս)։

Ար ևել ան սի րեր գութ յան, ա պա նաև՝ հայ միջ նա դար յան բա նաս տեղ ծութ-
յան մեջ ա մե նից տա րած ված թե մա նե րից է վարդ ու սո խա կի այ լա բա նա կան 
մո տի վը. ինչ քան ապ րում է միջ նա դար յան տա ղեր գութ յու նը, այն քան էլ 
ձգվում է այս սի րա վե պը.

 Բլ բուլն կկար դայ (=կեր գի) քա նի որ վարթ կայ,
  Չուն նրանց մի ջումն սէր ու սօհ բաթ կայ. ( Ղուլ  Հով հան նես)։

  Չեմ կուշ տա ման եա՛ր քո սէ րէն,
  Դոր բլբուլն վար թի թե րէն. ( Ղուլ  Հով հան նես)։

Կ նոջ ար տա քին բա րե մաս նութ յուն նե րի նկա րագ րութ յան միօ րի նա կութ-
յու նը, կա րե լի է ա սել, պար տա դիր պայ ման է, տա ղա չա փութ յան մաս, մի ջոց, 
ա շու ղա կան եր գի կար ևոր ար տա քին հատ կա նիշ, ա ռանց ո րի այն զուրկ 
կլի նի ա շու ղա կան եր գի ար ժե քից: Այս պի սի, ինչ պես վեր ևում կո չե ցինք, 
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«մուտ քից» հե տո տա ղը դառ նում է ինք նա տիպ ու ան հա տա կան բնույթ ստա-
նում այն կե տում, որ տեղ գե ղեց կութ յան կրող կինն ու սի րած կի նը նույ նա-
նում են: Ապ րում ե րի, նվի րու մի, սի րո վա յել քի, սպաս ման ու ցա վի եր գի չը՝ 
ա շու ղը, սկսում է ա րա րել ի րե նը: Այս տեղ էլ ար ևել ան գու նա գեղ պատ կեր-
նե րի նկա րագ րութ յուն նե րի թվաց յալ նույ նօ րի նա կութ յու նը վե րա նում է, և  
ա ռա ջին պլան մղվում սի րա հար- ա շու ղի մե նա խո սութ յու նը:  Սի րա յին հույ-
զե րի մի ամ բողջ փունջ շռայ լե լիս է, որ ի հայտ է գա լիս ա շուղ- բա նաս տեղ-
ծի ինք նա տի պութ յու նը, որ յու րո վի է փոր ձում դրսևո րել իր զգա ցա ծը՝ ընդգ-
ծե լով սի րե լի կնոջ բա ցա ռի կութ յու նը, ին չը ա շու ղա կան սի րեր գութ յան մեկ 
այլ մո տիվ է.

Հ րե ղէն աս, աշ խար քումս չկայ քեզ նման,
 Հո ղե ղէն աս, ո՛չ դին ու նես, ո՛չ ի ման.
Ըն դուր ամ ես էս քան գնա ման, գոլ ման,
 Սիրտ չեմ կտրում էդ քու  Լեզ վի խա միցն: 
( Ղուլ Է գազ- «Ա րի նշա նա բան տամ, տես նեմ մտնիդ ա», էջ 74)։

Աշ խար քումս ինչ սի րուն կայ,
Էն դօնք կել նեն քեզ խաք ու փայ.
 Դառ նաս էն դոնս մի ջում շահ,
 Քեզ թա գա ւոր ա ստեղ ծել: 
( Ղուլ Է գազ, « Հո ղից, ջրից, կրակ, քա մուց», էջ 71)։

 Հո ղե ղի նում չկայ, որ քեզ խա սա նի.
 Հո ղե ղէն իս, ա մէն քեզ է՞ր ետ Աս տո ւած:
( Բա ղեր Օղ լի - «Էդ քան գե ղեց կու թիւն հօսն ու սա ֆաթն», էջ 119)։

 Սի րե լիի բա ցա ռի կութ յու նը ողջ մեջ լի սին հա մո զե լուց հե տո հա ջորդ տե-
սա րա նը ա շու ղի՝ սի րեց յա լին անմ ա ցորդ նվի րում է:  Նա պատ րաստ է 
հա նուն սի րե լի կնոջ «նվի րա բե րել» ի րեն, ինչ պես ինքն է ա սում՝ «ղուր բան» 
ա նել, ան կախ նրա նից՝ սի րե լին կդառ նա իր յա րը, թե՝ ոչ:

 Մէկ օր ամ քեզ խօսքն տո ւէլ, յետ չեմ դառ նայ իղ րա րիցն,
Էս ա սել ամ, ջան աս, քե զի հա մար ջանս ղուր բան կա նեմ:
( Ղուլ  Հով հան նես, «Եա՛ր, քո տե սոյն գրֆթար ամ, եա րաբ դար դիս դար-

ման կա նես», էջ 166)։

Ի՛նչ ժա մա նակ որ ին ձի գաս՝
Էն օ րէն գա լուդ ղուր բան ամ.
Զ րույց տա լով սիրտս բա նաս.
 Քաղցր խօ սա լուդ ղուր բան ամ:
( Հար թուն Օղ լի, «Ինչ ժա մա նակ որ ին ձի գաս» էջ 218)։

Գ լուխս փիան դազ գձեմ.
 Մին նա զա նի եար ա գալ ման:
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ՒՆ( Ղուլ Է գազ, «Ես քեզ վե րայ հէնց կա րօտ եմ» էջ 80)։

 Գու գամ առջևդ վայր կու ընկ նիմ,
Գ լուխս ի գոքդ մե ռա նիմ,
 Հո գիս ի քեզ թաս լիմ կա նեմ,
 Քո ձեռ նովն թա ղէ ին ձի17:

( Քե շիշ Օղ լի  Ջու ղա յե ցի18, « Յայր, քա նի ա նես մա հա նայ»)։

Իսկ գո զա լը ստի պում է նրան սպա սել, կա րո տել, կաս կա ծել, վա խե նալ 
իր բախ տի հա մար ու տա ռա պել, մինչև ան գամ խե լա գար վել սի րուց:  Սա կայն 
նրան անմ ա ցորդ նվիր ված ա շու ղը պատ րաստ է լուռ տա նել սի րո պատ-
ճա ռած քաղցր տա ռա պանքն ու ցա վը. « Սի րո դարդն մար դու կե րի, քան էդ 
էլ վառ կրակ չկայ» ( Ղուլ  Յով հան նէս (էջ 172)): Ն րա «դարդն» ինչ քան էլ խորն 
ու ան տա նե լի լի նի, նա ար ժա նա պատ վո րեն տա նում է այն՝ միշտ թա քուն 
հու սա լով ու ե րա զե լով, որ «սի րո վառ կրա կի» պատ ճա ռած ջեր մութ յունն ու 
վա յելքն իբրև «մայ լամ» (դար ման, սպե ղա նի) ա վե լի զո րեղ պի տի լի նի: 

 
Էշխդ ջա նիս ծակ ծա կում ա, դառն չո րա ցած փշի պէս.
Աչ քերդ սիրտս ա կտրա տում՝ սրած ալ մա սէն շու շի պէս:
( Հար թուն Օղ լի, « Ծա մերդ աբ րէ շում ֆթաթ զա ռօվ քա շած» էջ 217)։

 Հա ռա չան քով ախ կու քա շեմ, մա ցել իմ տկար հա լով,
 Քո սէ րիցն ամ էս կրա կո ւած, ա րի ա զիզ խօշ տաբ տա լով.
Ես էս դար դին չեմ դի մա նայ, էր վում ամ էս էշ խիդ բո ցով...
( Ղուլ  Հով հան նես, « Դու նօվ ջվան աս նա զե լի, թա զայ նշան աս նա զե լի», 

էջ 161)։

 Շի լա ցու ցէլ ա քո սէրն,
Սր տիս տվէ լաս նե տէրն.
Գ նամ ըն կա նեմ գե տերն,
 Չի տա նում ջուրն, ի՛նչ ա նեմ:
( Ղուլ Է գազ, «Կշ տիս նստել աս լալ ման», էջ 73)։

 
 Սի րուդ ձեռ նէն ցա ւո տել ամ,
 Մի՛ տալ դար դու սար ինձ, ա՛ղ չիկ.
 Տե սուդ հա մար կա րօ տել ամ,
Ե՛կ դու, ա րա՛ ճար ինձ, աղ չիկ:
( Հար թուն Օղ լի, « Սի րուդ ձեռ նէն ցա ւո տել ամ», էջ 224)։

 Քո սէրն հետ ինձ կա պու ցիր,
 Դարդ ու ղամ սրտումս փա կու ցիր,
Ե րեսդ ինձ նէ թա քու ցիր,

17 Մինասյան Լ., Երգիչ Քեշիշ Օղլի Ջուղայեցի, «Բանբեր մատենադարանի», N, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984, էջ 
198: 
18 Քեշիշ Օղլի Ջուղայեցի - նրա անունով 1979- ին գտնվել է 17- րդ դարին պատկանող մի փոքրիկ 
ձեռագիր, որի առաջին մասը Պարզատումար է, երկրորդ մասը՝ Տաղարան:
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 Զա լու մի այր, դուն ը ռահմ չու նի՞ս19:
( Քե շիշ Օղ լի  Ջու ղա յե ցի, «Իմ սի րա կան սպի տակ ե րես»)։

Ք մա հաճ է ա շու ղի սի րեց յա լը, և  ա շու ղը լավ գի տի, որ դա սի րո օ րենք 
է. «Եարն պէտք ա եա րի վե րէն նազ ա նի» ( Ղուլ  Յով հան նէս (163)):  Նա զե լին 
մե՛կ ինքն է սի րա հա րին իր մոտ կան չում, մեկ թաքն վում է նրա նից, մե՛կ խո-
սում է նրա հետ, ծի ծա ղում, խաղ ա նում, մե՛կ խռո վում է ու այ րում սի րա հա-
րի սիր տը: Այս պահմ տո ցի- սի րա խա ղի մեջ ուր վագծ վում է կա նա ցի հո գե-
բա նութ յունն ու պահ ված քը:

 Մէկ դամ ա սում, ծի ծա ղում աս,
 Մէկ դամ ե րեսդ գա ղում աս.
 Մեկ դամ մար դի դաղ դա ղում աս,
 Հար գիզ քեզ էխ տի բար չկայ:
( Ղուլ  Հով հան նես, « Բո լոր եր կիր ման ե կել ամ», էջ 161)։

 Ղուլ Է գա զիս դար դը շատ ա, ա սում չի,
 Մուշ տաղ ամ. զրուց տամ, ինձ հետ խօ սում չի,
 Քա նի խրա տում ամ, ինձ լսում չի,
 Յալ դայ չես  Վե ռի, էլ ախ տի բար չու նես:
( Ղուլ Է գազ, « Ջա ֆէտ քա շել ամ, թուքդ լսել ամ», էջ 74)։
 
 Խօս ման ամ, ջու ղաբ չես տալ ման,
 Փա ռակդ բռնել ամ լալ ման.
Ինձ խա բե լով անց աս կալ ման,
Ա խիրն խղճա ին ձի ա զիզ:
(Ա միր Օղ լի, «Ես քո սի րոյն մա յիլ ե լամ», էջ 142)։

Այս պի սի եր կար «սէր ու սօհ բա թը» կա րող էր տաղտ կա լի դառ նալ, ե թե 
ա շու ղը սահ մա նա փակ վեր միայն «հոգ ևոր» սի րով: Ա շու ղա կան սի րո եր գի 
հա ջորդ աս տի ճա նը վա յելքն է՝ կնո ջը ֆի զի կա պես զգա լը, նրան տես նե լը, 
գրկե լը, շո շա փե լը, «ե րե սը ե րե սին դնե լը», նրա ներ կա յութ յու նը վա յե լե լը:

Ա րի պինդ պա տատ վենք, կուլ էլ նենք քո վզով,
Ե րեսս ե րե սիդ դնեմ, ինչ կել նի:
( Բա ղեր Օղ լի, « Քո սէրն չի նարն քա շի՝ կե ռա նայ», էջ 122)։

Խնդ րում ամ, որ մի օր ղօ նաղ գաս ին ձի հա մար,
Նս տենք ոս կէ թուփ ու ռու սում ի րուր բա րե բար…..
Այ նու հետև մին խնդիրք ու նեմ քէզ նէ էն չաղն,
Որ ռուս խաթ տաս՝ ձեռս մեկ նեմ մին դաբ ծո ցիդ բաղն…
( Հար թուն Օղ լի, «Ա րի՛, էյ իմ սրտօվ սի րած, պա տո ւե լի դիլ բար», էջ 228)։

Այս պի սի քայ լե րով է, որ ա շու ղը աս տի ճա նա բար կա տա րում է սրտից- 
19 Նույն տեղում, էջ 197: 
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ՒՆմար մին ան ցու մը, այլ կերպ ա սած՝ տա ղի հոս քը տա նում է դե պի մարմ եր-

գութ յուն: Այս դեպ քում էլ ա շու ղը պատ կեր ներ ա րա րե լու խնդիր չու նի, քա-
նի որ պարս կա կան սու ֆիա կան20 գրա կա նութ յան մեջ կա տար յա լի՝ Աստ ծու, 
սի րո ու նվի րու մի այ լա բա նա կան դրսևո րում ե րը պատ կե րա յին կա ղա պար-
նե րի ահ ռե լի պա շար էին կու տա կել, ո րոնց ուղ ղա կի ըն կա լու մը հիմք էր 
հան դի սա ցել ի րա նա կան մարմ ա պաշ տա կան պոե զիա յի հա մար: Ս րանց 
վրա հեն վե լով էլ ա շու ղա կան տա ղեր գութ յան մեջ կնոջ մարմ եր գութ յու նը 
ան ցել է եր ևա կա յե լիի և  ա ներ ևա կա յե լիի բո լոր սահ ման նե րը՝ հա ճախ դառ-
նա լով գե րիշ խող:  Հետ ևա բար՝ դրսևոր ման այս ձևում ա շու ղին մում է կրկին 
ստանձ նել «պատ ճե նո ղի» դե րը:

  Պա րույր Ս ևա կը իր « Սա յաթ-  Նո վա» մե նագ րութ յան մեջ գրում է. 
« Սի րեր գութ յան մեջ մարմ եր գութ յունն այն քան էր տի րա կան, որ չէր կա րո-
ղա նում վտան գել միայն հան ճար նե րին, իսկ սո վո րա կան տա ղանդ նե րին 
ճզմում ու տա փա կեց նում էր այն պես, որ նրանց մի ջից ար տաքս վում էր զգա-
ցում ու հո գին. մում էր նմա նութ յուն նե րի ու հա մե մա տութ յուն նե րի մի կա-
ղա պար, որ տեղ զգաց մուն քի փո խա րեն բնակ վում էր ան սանձ եր ևա կա յութ-
յու նը, հո գու փո խա րեն՝ մարմ եր գութ յու նը»21: 

 Կեռք նիդ ան գին քա րին ջի,
 Կո կօմ ծծերդ նա րին ջի,
Ն րանց հա մար եմ զա րին ջի, 
Ե՛կ դու փիշ քեաշ տուր ին ձի, ա՛ղ չիկ:
( Հար թուն Օղ լի, « Սի րուդ ձեռ նէն ցա ւո տել ամ», էջ 224)։

Ծ ծէրդ ա նոյշ բա րի նման,
 Քանց էդ թա զայ նու բար չկայ: 
( Ղուլ  Հով հան նես, « Բո լոր եր կիր ման ե կէլ ամ», էջ 160)։

 Ծո ցիդ մի ջի թա զայ ծծերն նման ա նռնի,
Էր նէկ կտամ էն ջա հէ լին՝ ձե ռօվն կը բռնի: …
( Հար թուն Օղ լի, «Ա րի՛, էյ իմ սրտօվ սի րած, պա տո ւե լի դիլ բար», էջ 228)։

 Մարմ եր գութ յան գե րա կա յութ յու նը, ան շուշտ,  Նոր  Ջու ղա յի ա շուղ նե րի 
սի րա յին տա ղե րում ևս  թող նում է հետ քեր՝ եր բեմ նաև շատ պոռթ կուն 
դրսևո րում եր ու նե նա լով, սա կայն ոչ այն աս տի ճա նի, որ նրանց մի ջից ամ-
բող ջո վին «ար տաք սի» զգա ցում ու հո գին: Զ գաց մուն քի առ կա յութ յան շնոր-
հիվ է գու ցե, որ ա շու ղա կան այս դպրո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա մար ձակ 
պատ կեր ներ ստեղ ծե լիս էլ փոր ձում են ո րո շա կի ինք նա տի պութ յուն դրսևո-
րել, բա նաս տեղ ծա կան մո տե ցում ցու ցա բե րել: 

Ա նուշ հոտդ բուռ բուռ կու գայ,
Ես դուշ ման չեմ, չում ծուռ գու գայ:

20 Սուֆիզմը կամ թասավուֆը (արաբ. تصوف  ) կրոնափիլիսոփայական միստիկական ուսմունք է: Այն 
ընդունում է անձի կատարելագործման յոթ հիմնական աստիճան՝ որոնում, սեր, խոստովանություն, 
շրջահայացություն, ժուժկալություն, հնազանդություն և միացում Աստծու հետ: 
21 Պարույր Սևակ, Սայաթ- Նովա, Եր., «Սովետական գրող» հրատ., 1987, էջ 120- 121:
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 Ծի ծըդ ծո ցու մըտ շուռ կու գայ,
 Զոր ձկներն ջրի վե րայ:
( Ղուլ Է գազ, «Ես քեզ վե րայ հէնց կա րօտ եմ», էջ 76)։

 Հայ տա ղեր գութ յան պատ մութ յան մեջ այ լա բա նա կան նկա րագ րութ յան 
հան դեպ «հաղ թա նակ» է տա նում  Հով հան նես Թլ կու րան ցին՝ «մեր ա ռա ջին 
սի րեր գա կը, ո րին վի ճակ վում է եր գել սի րո ցավն ու տա ռա պան քը, ա ղա ղա-
կել սրտի սի րա տո չոր շա ռա չը»22: 15- րդ  դա րում նա կնո ջը նկա րագ րե լու մեջ 
լի նում է ա մե նից հա մար ձա կը. «նրա սի րեր գութ յան նկա տե լի ան հա տա կա-
նաց ման դրսևո րում ե րից են նաև սի րած կնոջ պահ ված քի- բնա վո րութ յան 
ստվե րագ ծում ե րը»23:  Տես նում ենք կեն դա նի կնո ջը, նրա շո շա փե լի գե ղե-
ցութ յու նը, բայց չենք լսում նրա ձայ նը: Այս տեղ նա դեռևս ակ տիվ չէ: 

16- րդ  դա րից սկսած՝ հայ տա ղեր գութ յան մեջ (մա նա վանդ հայ րեն նե րում) 
կինն աս տի ճա նա բար ստա նում է բնա վո րութ յուն ու ձայն. «Կ նոջ ար տա քի նի 
պատ կե րը չի տրվում ան շարժ զու գա հեռ նե րով (ծա ղիկ նե րի, ար ևի, լուս նի և  
այլ նի հետ ուղ ղա կի հա մե մա տութ յամբ), այլ ներ կա յաց վում է ժո ղովր դա կան 
մտքի է պի կա կա նութ յա նը բնո րոշ զգաց մուն քի- ապ րու մի շարժ ման մեջ»24: 
Ն րա դերն ու ներ կա յութ յու նը կեր պա վոր վում են, և սկ սում են զու գորդ վել 
մարմ ա կան նկա րագ րութ յուն նե րով, ին չը վերջ նա կա նա պես դրսևոր  վում է 
17- րդ  դա րի հե ղի նակ նե րի՝ հատ կա պես  Նա ղաշ  Հովն ա թա նի եր գե րում:

Ա սել է, թե՝ « Նա որ  Նա ղաշ է
 Գի տէ ուն քերս ղա րա ղաշ է,
Ա սէ՛ք՝ սու րա թիս նման քա շէ».
 Քա շե՛լ եմ, զա լու՛մ, զա լու՛մ,
 Մաշ վել եմ զա լու՛մ, զա լու՛մ25:
( Նա ղաշ  Հովն ա թան)

17- 18- րդ  դա րե րի  Նոր  Ջու ղա յի ա շուղ նե րը ևս  հետ ևում են այս օ րի նա-
չա փութ յա նը: Ն րանց տա ղե րում կի նը պատ կեր- նկա րագ րութ յու նից վե րած-
վում է պատ կեր- շար ժու մի: Այս հե ղի նակ նե րից շա տե րի գոր ծե րում կի նը 
ստա նում է ձայն, բնա վո րութ յուն, այլ կերպ ա սած՝ նա անն կատ կեր պով 
հայտն վում է և  խո սում. «Ա սաւ,-  Վէր առ, ա ծի՛ր, սազ ա րայ, սի րուն» ( Բա ղեր 
Օղ լի) :

 Մե նա խո սութ յու նը փոխ վում է երկ խո սութ յան.

Ա սի՝ ախ չի՛, - ա սաւ՝ համ մէ,
Ա սի՝ քաղցր շա քար ծամ մէ,
Ի՞նչ կլի նի թող նիս գամ մէ,
Ես ձէր տու նը, ես ձէր տու նը: 

22 Եղիազարյան Վ. Ա., Հովհաննես Թլկուրանցու կյանքը և ստեղծագործությունը, Եր., «Վան արյան» 
հրատ., 2001, էջ 44- 45:
23 Սաֆարյան Վ. Հ., Միջնադարի հայ գրականության պարբերացման հիմունքները, Եր., ԵՊՀ հրատ., 
2012, էջ 267:
24 Նույն տեղում, էջ 276: 
25 Հովնաթան Ն., Տաղեր, Եր., «Սովետական գրող» հրատ., 1983, էջ 17:
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ՒՆԱ սաւ՝ տղայ,- ա սի՝ ջա նէ,

Ա սաւ՝ ան կա րե լի բան է.
 Դու էդ միտ քը գլխէդ հա նէ,
 Քեզ չեն թող նի գաս մեր տու նը:
( Ղուլ Է գազ, «Ա սի՝ ախ չի՛, ա սաւ՝ համ մէ», էջ 82)։

Այս կի նը, դառ նա լով ա շու ղա կան խա ղի երկ րորդ գոր ծող ան ձը, դե րա-
կա տա րը, ոչ միայն խո սում է, ցու ցադ րում իր բնա վո րութ յան գծե րը, հա մա-
ռութ յու նը, այլև սկսում է թե լադ րել սի րա խա ղի իր կա նոն նե րը: 

Ա սիմ,- Ինձ ե րել է կրակդ բո ցըտ.
Ա սաւ,-  Մայ լամ կու տամ՝ լա ւա նայ խո ցըտ.
Ա սիմ,- Ու ռուս խաթ տուր, որ մտնեմ ծո ցըտ.
Ա սաւ,-  Մին դամ ին թի մաս ա րայ, սի րուն:
( Բա ղեր Օղ լի, «Ա սիմ՝  Նազ լու դիլ բար, չու՞ն բէ դա մաղ աս», էջ 123)։

Ա սի.  Ծա րա ւել ամ, ջի գարս չոր է,
Ա սաց. Աղ բիւր ներն լի սա ռըն ջուր է.
Ա սի.  Զը նաղ ներդ գի նու աղ բիւր է.
Ա սաց. Աչ քերս էլ թաս ա, ի՛նչ ա նեմ:
( Հար թուն Օղ լի, «Ա սի, դիլ բար, գան գատ ու նեմ քե զա նէ», էջ 231)։

 Հենց կեն դա նի երկ խո սութ յունն է, որ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բա ցա-
հայ տե լու կնոջ ոչ միայն չա րաճ ճի, խո րա մանկ, այլև՝ հա վակ նոտ կեր պա րը.

Ա սիմ,-  Քոյ սերտ ինձ կու ըս պա նի.
Ա սաւ,- Ըս պա նիլ չէ, խելքտ կու տա նի.
Ա սիմ,-  Քեզ շի նել տամ ոս կի մա տա նի.
Ա սաւ,-  Բաս ա կըն՝ ալ մազ ա րայ, սի րուն:
( Բա ղեր Օղ լի, «Ա սիմ՝  Նազ լու դիլ բար, չու՞ն բէ դա մաղ աս», էջ 123)։

Ար դեն դեմ դի մաց կանգ նած, հա մոզ ված, որ յա րի չա րաճ ճի քմա հա ճութ-
յուն նե րը ըն դա մե նը սեթ ևե թանք ու խաղ են՝ ա շու ղը հա մար ձակ վում է հարց-
նել, թե ով է նրա սի րե լին: Ա հա վա սիկ, ամ բող ջո վին մեր առջև կեր պա վոր-
վում է  Նոր  Ջու ղա յե ցի ե րի տա սարդ կա նանց մի կեն դա նի և  աշ խույժ հա-
վա քա կան կեր պար, ով գե ղե ցիկ է և  ճա նա չում է իր գե ղե կութ յան ու ժը, 
հպարտ է, ող ջա խոհ, բայց և՝ հա մար ձակ՝ հայ տա րա րե լու իր սե րը.

Ա սիմ,- Աչ կերտ՝ ծով, պտըղ նիտ՝ նով է:
Ա սաւ,-  Քեզ նից ղեյ րու շատ մարթ կու գո վէ.
Ա սիմ,- Ա սայ, տես նիմ քոյ եարն ո՞վ է.
Ա սաւ,-  Բա ղէր Օղ լի  Ղա զարն այ, սի րուն:
( Բա ղեր Օղ լի, «Ա սիմ՝  Նազ լու դիլ բար, չու՞ն բէ դա մաղ աս», էջ 123)։

 Սի րեր գակ- սի րեց յալ, ա շուղ- յար հա րա բե րութ յան զար գա ցու մը այս տեղ 
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հաս նում է իր գա գաթ նա կե տին:  Սի րեց յա լը, որի հա մար ա շուղն ան ցել է այս 
ողջ ճա նա պար հը, ըն դու նում է նրա սե րը և  փո խա դարձ սի րո իր մի ակ նար-
կով պարգ ևատ րում ա շու ղին. նրան իր յարն է կո չում: Այս պես հան գու ցա-
լուծ վում է ա շու ղի ներ կա յա ցում- կա տա րու մը, և  ա վարտ վում բուն ա շու-
ղութ յան գոր ծա ռույ թը: 

Ինչ պես գրում է բա նաս տեղծ, բա նա սեր Ա. Մ նա ցա կան յա նը, « Յուրա  քանչ  յուր 
շնոր հա լի ա շուղ նաև բա նաս տեղծ է, ե թե ա ռիթ է ու նե նում շեղ վե  լու յուր բուն 
նշա նա բա նից՝ «ա շուղ»- ութ յու նից»»26: Այս պի սի շե ղում նե րի արդ յուն քում է, որ 
 Նոր  Ջու ղա յի ա շուղ նե րից յու րա քանչ յուրն իր ան հա տա կա նութ յու նը դրսևո րե-
լու ա ռի թը ու նե նում է:  Սի րա յին բո վան դա կութ յամբ տա ղե րով աչ քի են ընկ-
նում  Ղուլ Է գա զը,  Բա ղեր Օղ լին, Ա միր Օղ լին,  Ղուլ  Հով հան նե սը,  Քե շիշ Օղ լի 
 Ջու ղա յե ցին և  Հար թուն Օղ լին, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն իր ձե ռա գիրն ու նի, 
քա նի որ ա մեն մե կը խո սում է իր նե րանձ նա կան հույ զե րի ու ապ րում նե րի 
մա սին:

Ընդ հա նուր առ մամբ՝  Ղուլ Է գա զը ա վե լի զուսպ է, պահ պա նո ղա կան: «Իր 
սի րո մեջ չա փա զանց ազ նիվ է, մա քուր, հե ռու է րո տիկ պատ կեր նե րից, օժտ-
ված գեղջ կա կան ա մոթ խա ծութ յամբ ու զսպվա ծութ յամբ»27: Ն րա տա ղե րը 
օժտ ված են հոգ ևոր սի րով, խո սում է մերժ ված, կորց րած սի րո տա ռա պան-
քից:

Եր ջա նիկ, «ար ևել ան գո վա բա նութ յուն նե րով լի»28 և  փոքր- ինչ մարմ ա-
կա նին տա նող սի րո տա ղե րի եր գիչ է  Բա ղեր Օղ լին:  Մարմ ա կան վա յել քի 
պատ կեր ման մեջ վեր ջի նիս գե րա զան ցում է  Հար թուն Օղ լին:  Նա «պարս-
կա հայ ա շուղ նե րի մեջ ա մե նա տա ղան դա վորն է»29, ում սի րա յին տա ղե րը 
ար ևել ան սի րո և  մարմ եր գութ յան ու րույն դրսևո րում եր են:

 Ղուլ  Հով հան նե սի տա ղե րը նույն պես կնոջ գո վեր գի, փա ռա բա նութ յան, 
մա քուր սի րո ու դրա բե րած տա ռա պան քի դրսևո րում եր են, ո րոնք թերևս 
ա մե նա հա րուստն են ար ևել ան պատ կե րա յին կա ղա պար նե րով ու ա մե նից 
եր գե ցիկն են:

Ինչ վե րա բե րում է Ա միր Օղ լուն, բուն սի րա յին տա ղեր նրա նից մեզ չեն 
հա սել:  Բայց նա էլ ու նի իր սի րո ա ռար կան, որն ա մուս նա ցած կին է, և  թերևս 
սրա նով է պայ մա նա վոր ված Ա միր Օղ լու գոր ծե րում ար գել ված սի րո և 
 դա վա ճա նութ յան թե մա նե րին եր գի ծան քով մո տե նա լու հան գա ման քը: « Նա 
իր դա րի միակ կա տա կա բան, եր գի ծող ա շուղն է»30:

 Ջու ղա յե ցի  Քե շիշ Օղ լուց (« Քէ շիշ Օղ լիս եղ կե լի, որ ազ գաւ եմ  Ջու ղա յե ցի») 
պահ պան վել են 13 երգ31, ո րոն ցից 4- ը հա յե րեն են, մյուս նե րը՝ հա յա տառ 
թուր քե րեն: Ն րա հա յե րեն եր գե րը պարս կե րեն և  թուր քե րեն ընդ մի ջար կում-
նե րով խայ տաբ ղետ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ են, որ տեղ եր գի չը պատ մում է 
սի րո տա ռա պան քի սե փա կան փոր ձի մա սին:

26 Հայ ժողովրդի պատմություն, հատ. 4- րդ, Եր., 1972, էջ 551:
27 Հայ աշուղներ. 17- 18- րդ դդ., կազմող և առաջաբանի հեղինակ՝ Սահական Հ., Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1961, էջ 48:
28 Երեմյանի Ա. Գ., Պարսկահայ աշուղներ, Նոր Ջուղա, տպարան Ամենափրկչյան Վանքի,1921, էջ 5:
29 Երեմյանի Ա. Գ., Աշուղ Յարթուն Օղլի, Նոր Ջուղա, տպարան Ամենափրկչյան Վանքի, 1920, էջ 4:
30 Երեմյանի Ա. Գ.,, Պարսկահայ աշուղներ.Աշուղ Ամիր Օղլի, Վենետիկ, «Մխիթարյան տպարան» հրատ., 
1930, էջ 19:
31 Տե՛ս Մինասյան Լ.Գ., Երգիչ Քեշիշ Օղլի Ջուղայեցի, «Բանբեր Մատենադարանի», N 14, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ., 1984, էջ 195- 205: 
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ՒՆԱ հա այս պես  Նոր  Ջու ղա յի հայ ա շուղ նե րը, ի րա նա կան տա ղեր գութ յան 

լա վա գույն ա վանդ նե րը ըն դօ րի նա կե լով, կա րո ղա ցան ստեղ ծել հայ կա կա նը՝ 
հիմք դնե լով հայ ա շու ղա կան ա ռա ջին դպրո ցին:  Ջու ղա յա հայ ա շուղ նե րի 
համ բա վի մա սին են վկա յում ժա մա նա կի եր գիչ նե րից մե կի տո ղե րը, որ տեղ 
նրանք հա մե մատ վում են մինչև ան գամ  Ներ սես Շ նոր հա լու հետ.

 Ղուլ է գազ և  Ղուլ Ար զու նին
Աշ ղը նու եր կու մեծ սիւն ին.
 Միշտ իւ րեանց բա նի ձէնն ու նին,
 Հա րուստ Շ նոր հա լու նման32:

Այս նո րաս տեղծ մշա կույ թի կար ևոր օ ղակ նե րից մե կի՝ ա շու ղա կան ար-
վես տի միայն սի րա յին շեր տի դի տար կում ար դեն իսկ հա վաս տում է, որ 
 Նոր  Ջու ղա յի ա շուղ- ար վես տա գետ նե րը ոչ միայն կա րո ղա ցել են ստեղ ծել 
ի րեն ցը, այլև ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել հայ ա շու ղա կան տա ղեր գութ յան հե-
տա գա կա յաց ման և  զար գաց ման վրա՝ դառ նա լով  Նոր  Ջու ղա յի հայ գրա կան 
կան քի կար ևո րա գույն շեր տե րից մե կը:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ
 Թե մա յի ու սում ա սի րութ յան արդ յուն քում հան գե ցինք հետև յալ եզ րա-

կա ցութ յուն նե րին.
 Նոր  Ջու ղա յի ա շուղ նե րի սի րա յին ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում աս տի ճա-

նա բար ուր վագծ վում և  ամ բող ջա նում է ա շու ղի կեր պարն ու գոր ծա ռույ թը, 
ո րը ոչ միայն լիո վին հա մա պա տաս խա նում է «ա շուղ» եզ րույ թի դա սա կան 
ըն կալ մա նը, այն է՝ «սի րա հար եր գիչ», այլև նման ամ բող ջութ յան մեջ հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս նույն այդ ա շու ղին տես նե լու որ պես հե ղի նակ և 
 միա ժա մա նակ հե րոս՝ իր իսկ բե մադ րած ներ կա յաց ման:  Հետ ևա բար ա շու ղը 
ինք նա բավ ար վես տա գետ է դառ նում հա սա րա կութ յան մեջ ու նե ցած իր դե-
րով և  տա ղեր գութ յան մեջ թո ղած իր ա վան դով:

Նոր Ջուղայի աշուղական դպրո ցը թեև հայ իրականության ե ղավ ար-
ևել ան տա ղեր գութ յան ու ա շու ղութ յան ա վանդ նե րի պատ ճե նողն ու ներ մու-
ծո ղը, այ սու հան դերձ, դրանք ծա ռա յեց րեց որ պես հիմք, ո րի վրա ա շուղ նե րը 
ստեղ ծե ցին ինք նա տիպ պատ կեր ներ, կա ղա պար նե րին տվե ցին ան հա տա կան 
ե րանգ, հա մե մե ցին հայ կա կան ժո ղովր դա կան հո գե բա նութ յամբ ու մտա ծո-
ղութ յամբ:  Հենց սրա նով է, որ արժ ևոր վում է  Նոր  Ջու ղա յի ա շու ղա կան 
դպրո ցը հայ ա շու ղա կան գրա կա նութ յան կա յաց ման գոր ծում:

 Հա մա ձայն ա շու ղա կան գրա կա նութ յան օ րի նա չա փութ յան՝  Նոր  Ջու ղա յի 
ա շուղ նե րի գոր ծե րում ևս  ա ռանց քա յին են սի րո թե ման ու սի րա յին տա ղե րը: 
Ար ևել ան գու նա գեղ նկա րագ րութ յուն նե րի և  սի րա յին պատ կե րա յին կա ղա-
պար նե րի մի ջո ցով գծագր ված կի նը ժա մա նա կի ըն թաց քում կեն դա նա նում 
է, բնա վո րութ յուն ու ձայն ստա նում՝ ի  վեր ջո կեր պա վոր վե լով որ պես ակ տիվ 
դե րա կա տար:

32 Բախչինյան Հ. Գ., 17- 18- րդ դարերի հայ գրականությունը, Եր., «Լույս» հրատ., 1999, էջ 109:
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 Բա ռա րան
Ալ մազ - ալ մաս - ա դա մանդ
Ախ տի բար - էխ տի բար - վստա հութ յուն, վարկ
 Բադր - բո լոր լու սին
 Բաս - վեճ, ու րեմն
 Բա րա բար - հա վա սար - դեմ դի մաց
Բ լօլ - բյու րեղ, բյու րեղ յա
 Գէօ զալ - գե ղեց կեւ հի
 Գոլ ման - գա լիս
 Դամ - պահ
 Դան - հա տիկ
 Դաս տա - փունջ
 Դարդ ու ղամ - ցավ ու տխրութ յուն
 Դար դու սար - փոր ձանք, գլխա ցա վանք
 Դին - կրոն
 Դուշ ման - թշնա մի
 Զա լում - չա րաճ ճի, ան գութ
 Զա րին ջի - ան քուն, անք նութ յուն
Զ նաղ - ծնոտ
Էն չաղն - էն չախն - այն ժա մա նակ
Էշխ - սեր
Ըլթ մա սօվ - իլ թի մա զով - ին թի մաս - ա ղա չանք
 Թա զայ - նոր, թարմ
 Թաս լիմ - հանձն վել
 Թա րիփ - գո վա սանք, ներ բող, պատ մութ յուն
Իղ րար - խոս տում, պայ ման, հա մա ձայ նութ յուն, հաս տա տութ յուն
Ի ման - հա վատ
 Խաք - հող
 Խօշ տաբ - կեն սու րախ, կա տա կա սեր
 Կեռք - ակ ռեք - ա տամ ներ
 Հազ ա նել - վա յե լել, հա վա նել, հիա նալ
 Համ դամ - ըն կե րա կից, զրու ցա կից
 Հայ բաթ - վախ, երկ յուղ, ահ
 Հար գիզ - եր բեք, բնավ
 Հի լալ - կի սա լու սին, կի սա լուս նաձև, լուս նի մա հի կը
 Ղեյ րու - ու րիշ
 Ղուր բան - մա տաղ
 Ղօ նաղ - հյուր
 Ղօ շայ - զույգ, ջուխտ՝ ի րար կպած
 Մա զայ - համ
 Մայ լամ - դար ման, սպե ղա նի
 Մուշ տաղ - փա փա գող
 Յալ դայ - այժմ
 Նու բար - ա ռա ջին պտուղ, ե րա խայ րիք
 Շամս ու ղա մար - արև ու լու սին
 Շի լա ցու ցէլ - խեն թաց նել, ան դա մա լույծ դարձ նել
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 Շու շա - ա պա կի
Ու ռու սի - ա պա կե զարդ դռնե րով պարս կա կան ո ճի սեն յակ 
 Ջու հար - թան կա գին քար, գոհար
 Ջու ղաբ - պա տաս խան
 Ռուս խաթ - Ու ռուս խաթ - թույլտ վութ յուն
 Սալբ ռօ վան - նո ճու նման բարձր, ուղ ղա ձիգ
 Սի նայ - սի նէ - կուրծք
 Սօհ բաթ - խոսք ու զրույց
 Վասմ - գո վա սանք
 Վե ռել - վերց նել
 Փայ - ոտք
 Փա ռակ - փեշ, թե, քղանցք
 Փիան դազ - ու ղե գորգ
 Փիշ քեաշ - ըն ծա, պարգև, նվեր
 Քա րին ջի - քա րից

 Սո սե Բ.  Պո ղոս յան - գրա կա նա գետ, զբաղ վում է  Նոր  Ջու ղա յի 
17- 18- րդ  դա րե րի գրա կան- մշա կու թա յին կան քի հար ցե րով, գի-
տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նակն ընդգր կում է հայ գրա կա-
նութ յան պատ մութ յան, միջ նա դար յան տա ղեր գութ յան, ա շու ղա կան 
գրա կա նութ յան բնա գա վառ նե րը:

Summary

THE THEME OF LOVE IN THE SCHOOL OF ASHUGH’S  
OF NOR JUGHA 

Forms of Manifestations, Image Patterns 

Sose B. Poghosyan (New Jugha, Iran)

Key words - The School of Ashugh’s (troubadours) of Nor 
Jugha; ashugh(troubadour); theimage pattern cliché; love songs; 
blazon songs; medieval poem; ode; medley poem.

The aim of this article is to study the forms of manifestation of the theme of 
love in the Iranian- Armenian school of ashughs (troubadours) of Nor Jugha. 

 As troubadours’ literature assumes, the literary conception of love here is 
quite crucial. Ashughs’ characters and functions come to confirm the real percep-
tion of ‘Ashugh” term, which is amorous singer. The latter is determined as a 
multilateral artist, who is both the author and the performer of his songs. 

Woman is worshiped as the object of love. The act of loving was in itself en-
nobling and refining one, the means to the fullest expression of whichwere po-
tentially fine and elevated in human nature. Woman gradually gets revived and 
by gaining voice and character, becomes the part in that love game.
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 A special notice has been paid to the “Ashugh” word etymology. Its manifes-
tations and functional meaning in different in nations’ languages that had examined 
Ashughs’ heritage.

The theoretical part is based on the carols of famous troubadours such as 
GhulEgazi, BagherOghli, Amir Oghli, GhulHovhannessi, QeshishOghli and Hartu-
nOghli. The author has observed the expression of the classic contributions and 
image patterns in the love poems of ashughs, has emphasized the presence of the 
original manifestations, through which the role of the first Armenian school of 
ashugh’s in Nor Jugha in the context of the literary- cultural life of the 17- 18th 
centuries has been valued. 

Резюме

МОТИВ ЛЮБВИ В АШУГСКОЙ ШКОЛЕ НОВОЙ ДЖУГИ

Формы проявления, образные модели

Сосе. Б. Погосян (Новый Джуга, Иран)

Ключевые слова – ашугская школа Новой Джуги, ашуг, 
гусан, образные модели, клише, любовная лирика, воспевание 
плоти, средневековая поэзия, песнопение, смешанные стихот-
ворения.

Целью данной публикации является изучение проявлений любовного 
мотива в персидско-армянской ашугской школе Новой Джуги.

Согласно закономерностям ашугской литературы, ключевым мотивом 
здесь является тематика любви. В любовных произведениях ашугов Новой 
Джуги окончательно формируется образ и функция ашуга, устанавливается 
классическое понимание “ашуга”, то есть влюбленного певца. Он рассма-
три вается как многогранный артист и является одновременно и автором, и 
героем, и исполнителем своей же песни. В этих песнях воспевается женщина 
как объект любви, она постепенно оживляется, приобретает характер и голос, 
изображается как активное действующее лицо, становясь участником лю  -
бовного заигрывания.

В статье особое внимание уделено изучению значения слова “ашуг”, его 
проявлениям и функциональному значению в языках тех народов, которые 
имеют ашугские традиции.

В данной работе рассматриваются произведения следующих ашугов: Гул 
Эгаз, Багер Оглы, Амир Оглы, Гул Ованнес, Кешиш Оглы Джулфаеци и Артун 
Оглы. Автор рассматривает проявления классических восточных традициий и 
образных моделей в любовных песнях ашугов, выделяя в них оригинальные, 
своеобразные проявления и тем самым оценивая ведущую роль этой первой 
армянской ашугской школы в контексте литературно-культурной жизни 
Новой Джуги XVII-XVIII веков.
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