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Իրանական դասական դրականության քսոշորադույն դեմքերից մեկը՝ Շ եմ и ֊ է դ դէն՝ Սաադի 

՛Շիրաղին ( X I I I դար) իրավամբ մեծ Համբավ ու հռչակ կ ձեռք բերել ոչ միայն իր Հայրենի 

•երկրռւմ, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ղրա լավսւդոլյն արտաՀա յտությունը նրա երկերի Հրատա-

րակություններն են բազմաթ իվ լեզուներովt Սաադիի երկերից Հատկապես մեծ տարածում են 

գտել <(/• ուиթանյ> ֊ն ու ((Պ՝ ո լհ и [J ան » - ր: Վերջինս Համարվում կ նրա ստեղծագործության պսակը: 

(Г Պ՛ոլ It и թ ան» - ր արձակ երկ կ մ իաՀ յուսված չափածոյով, րստ որում՝ չափածոյի որոշ մ աս ц 

դրված կ արաբերեն: Այն բաղկացած կ առածաբանից և ութ դլուիւներից, որոնցում ամփոփված 

•են Հեղինակի երկարատև մանապարՀո՚իդոլթյունների ընթացքում Հավաքած ու կուտակած կեն-

՛սափորձն ու դիտողությունները կյանքի բազմաթիվ երևույթների նկատմամբ, սուր քննադա֊ 

յռոլթյունըճ ի շ/ч"ղ Հասարակական ու կրոնական շերտերի, ծաղրըճ թագավորների, պալատա-

կանների ու դերվիշների վարք ու բարքի Հանդեպ։ <с ՛Ի ո լ hup) ա՛հ ն-ր ոչ մ իա (ն է՛րանի, ՛Այ լհ XII/ 

դարի ամբողջ Մերձավոր Արևելքի ֆեոդալական Հասւ-յրակարգի տարբեր շերտերի կյանքի իրա-

կան պատկերն կ։ Այդտեղ միաժամանսւկ ցույց կ տրված ժողովրդական պայքարը ինչպես տե-

ղական ֆեոդալների, այնպես Լ լ օտարերկրյա Հավւշտակիչների դեմ: Սաադին աոաջին Հերթին 

մեծ նշանակություն կ տալիս մարդու Հասարակական վիճակին։ Նա մարդու գոյության ամենա-

կարևոր երաշխիքը Համարում կ ազատությունն ու անկախությունը, որոնց ով պայմանավորված 

են նրա Հետագա վիճակն ու կյանքը, բարեկեցությունն ու կրթությունը, ուսումն ու դաստիարա-

կությունը, սերն ու երջանկությունը, Հաճույքն ու վայ1՚լքԼ': 

Անելով իր խորՀուրդները, առաջարկություններն ու դիտողություններր կրթության, դաս֊ 

յո իա րա կութ յան, սիրո, երիտասարդության, ծերության և այլ Հարցերի մասին, Սաադին այդ 

բոլորի ց բխեցնում կ իր բարոյախոսությունը՝ կյանքն իզուր չվատնել, չտրվել ունայնություն-

ներին ու կրքերին և րոպեները գեղեցկացնել լուրջ զբաղմունքներով, լինել խոնարՀ, մարդասեր 

ու Համեստ, զինվել գիտությամբ, ունենալ բարոյական քաջություն ու վեՀանձնոլթյոլն: Իր մտո-

րումները Սաադին արտահայտել Է Հեքիաթների միջոցով, դրանք լրացնելով աֆորիզմներով, 

առածներով, առակներով, ժողովրդական ասույթներով ու իմաստունների խրատներով։ 

«Գոլեսթան»-ր, որ Հեղինակի վկայությամբ գրված կ 1258 թ., պարսկերեն աոաջին անգամ 

Հրատարակվել կ 1651 ֊ ինՀ լատիներեն թարգմանության հետ միասին, Ամ ստերդամ ում, Հաջոր՚լ 

Հրատարակությունր կատարվել կ 1791-ին՝ Կալկաթայում, իսկ 1824-ին՝ Թավրիզում։ 

«Գոլեսթան»-/։ աոաջին թարգմանությունը եղել կ ֆրանսերեն լեզվով և հրատարակվել կ 

1634-ին, Փարիզում։ Հաջորդ տարի այն թարգմանվել կ գերմաներեն։ 1691-ին «Գոլեսթան»֊ր 

թարդմանվում կ ռուսերեն, որը, սակայն, չի Հրատարակվել։ Հետագա յումճ 1857-ին լույս կ 

տեսնում Ստ. Նազարյանցի (Մոսկվա), 1862-ինճ Կ. Լամբրոսի (Օդեսա) և 1882-ին՝ Ի. Խո լ ֊ 

մոգորովի (Մոսկվա) թարգմանությամբ, ավելի ուշ՝ 1922-ին Բեռ լինում լույս են տեսնում 

Հատվածներ Բերտելսի թարգմանությամբս ։ Սովետական շրջանում «Գոլեսթան»-ը ունեցել կ 

մի շարք թարգմանություններ ու Հրատարակություններ Մոսկվայում, Ս աա լինա բադում և այլուր 

(1949-ին, 1954-ին, 1957-ին, 1958-ին, 1959-ին և այ/ն)։ aԳոլեսթան»-ը թարգմանվել ու Հրա-

տարակվել կ Հնդկերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, արաբերեն, իտալերեն, լեհերեն, 

թուրքերեն, ռումիներեն և այլ լեզուներով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի մի քանի Հրատա-

1 Կան նաև Ա. Կ им զ ե մ բեկի, Դ, Օզնաբիշինի, Ֆ. Միլլերի, Վ. Վելիչկոյի, Կ. Ֆոֆանովի, 

Ս. Ումանեցի ռուսերեն թարգմանությունները, որոնք անտիպ են։ 



րակութքոլն, իսկ ընդհանուր թիվը անցնում է 2 0 0 ֊ ի ց ։ Օ՛րանք բոլորն էլ գիտական Հրատարա-

կություններ ենճ ա ռաջա բան ով, ծանոթագրումներով, վերծանումներով, բառարանով, կազմված 

այնպիսի հայտնի արևելագետների կողմից, ինչպիսիք են Ադամ Օլեարին 2, Գևորգի 4՝ենցը, Հա -

րինգտոնր, Գլագվինը, Հեմ и Գյռւմուլենը, Հոն Կոքսր, Ս իմելեն, Ւսւովիկը, Շպրենգ եիր, Գհֆրե -

մերին, Ֆրանցիս Ջոնսոնը, Նա սա ու Լիսը, Հեն րի Մասսեն, £ ոն Փլե յթը և շատ ուրիշներ։ 

Սակայն այս հրատարակությունները բոլորն էլ այս կամ այն չափով ունեն թերություններ 

բացթողումներ, հավելումներ, աղավաղումներ, տեքստերի, վերնագրերի, հատուկ անուններ ի 

փոփոիւումներ և այլն< Նույնը կարելի է ասել նաև Թ հհրա ն ո ւ մ կատարված հետագա հրատա-

րակությունների մասին, որոնցից լավագույնը Մուհամմեգ Ալի 3) ուր ուղի ինն է (1 936): 

Եղած բոլոր հրատարակությունների մեջ լավագույն բացատրությունները, բառարաններ՛# 

ու մեկնաբանումները կատարել են թուրք բանասերներ Սուրուրին և Սուգին (XVI գար), որոնց 

հրատարակությունները, ի տարբերություն նախորդների, ավելի մանրակրկիտ են ու ամբող-

ջական։ Ըստ սովետական արևելագետ Ռ. ՀԼլիևի վկայության, Հ(4՝ոլեսթ ան ) ) ֊ ի հնագույն և լավա-

գույն ձեոագիրը գտնվում է Ս ո վե տա կան Մ իությունում^։ Այդ ձեոագիրը մինչև վերջերս հայտնի 

չի եղել Ս աադիի բազմաթիվ ուսումնասիրողներին։ 

Հայ գրական միտքը նույնպես Հեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել դեպի իրանական խոշոր 

բանաստեղծն ու մտածողը։ Անշուշտ, Սաադին միակ կամ առաջին հեղինակը չէ, որ պարսկերենից 

թարգմանվել է հայերեն։ Հայ գրական հասարակայնությանը հայտնի են ինչպես անցյալ, այնպես 

էլ սովետական շրջանում կատարված թարգմանությունները սՇահնամե» ֊ ից, ուսումնասիրու-

թյուններ նրա մասին, Խայյամի քառյակների բազմաթիվ հրատարակություններ տարբեր թարգ-

մանիչների կողմ ից, Հաֆեզի, Ռուդագիի քառյակները, գազելները, բեյթերն ու քասիդները I՛, 

վերջապես, Աթթարի սուֆիական ու Սաադիի բարոյախոսական տրակտատները։ 

Ս ա ա դիի թարգմանությամբ ղբաղվել են հայտնի թարգմանիչներ Հովհաննես Խան Մ ա и եհ -

յասր, Մե սբոպ վր դ. Մաքսուտյանը, դոկտոր Հարություն Թիրյաքյանը, Հովսեփ Մ իր ղա յանը, 

պրոֆեսոր Ռուբեն Աբրահամյանը, բազմավաստակ գիտնական Հրաչյա Աճաոյանը և ուրիշ-

ներ։ 

Սաադիից թարգմանություններ աոաջին անգամ կատարել է Մատվեյ Կամազովըճ Մաթևո՚է 

Ղամազյանը, որը մասնագիտությամբ լինելով ինժեներ, ւյ բ ա դ if L լ Է նաև գրականությամբ։ Նա 

դիտեր արևելյան ու եվրոպական մի շարք լեզուներ։ 1831 թ. Թիֆլիսում զինվորական ծառա-

յության մեջ գտնված ժամանակ, Ղ,ա մ ա զյան ր ռուսերեն Է թարգմանել Սաադիի մի շարք բա-

նաստեդծությոլններ, որոնցից <(թ՝ախիծ»-ը տպագրվել Է մի քանի անգամ։ Նա այնքան Է հրա-

պուրվել Սաադիի պոեզիայով, որ մի բանաստեղծություն Է ձոնել նրանաւ 

, Սաադիի ստեղծագործությունների ամենավաղ հայերեն թարգմանությանը (մի հատված 

tf P ուսթան a ֊ ից և մի քառյակ) հանդիպում ենք Կալկաթայում հրատարակվող «Ազգասեր» հան-

դեսի Էջերում 1846 — 1847 թթ • ՚ Հավանաբար այդ թարգմանությունը կատարել Է հանդեսի խրմ-

բադիր Մ. Ղ. Թաղիադյանց ր։ Այնուհետև, կեսդարյա րնդմ իջում ից հետո, 1901 թ. Ւիֆլիսի 

trՄուրճ» հանդեսում հրատարակվում Է Հովհաննես In ան Մասեհյանի թարգմանած մի բանաս-

տեղծությունըt Հաջորդ տարի Թիֆլիսի «Լումա» երկամյա հանդեսում «Ընտիր մտքեր» խորագրի 

ս։ակ, ի թիվս Լ ե սին գի, Շ ի լ լեր ի , Pալղակի, Նապոլեոնի ասույՕնեոի, հանդիպում ենք նաև Սաա-

դիի հետևյալ մտքին. «Մարդկանց լեզուները ոչ մի իշխանությամբ չի կարելի շղթայել»։ 

1904—1905 թթ- «Անահիտ» հանդեսում (Փարիզ) տպագրված են հեքիաթներ և բանաս-

տեղծական հատվածներ «Պ՚ոլեսթան»-ից, trlГ եմնոլնն ու կույսը» « Р ուսթան» ֊ ից և մի շարք բա-

2 Ս ա քսոնացի գիտնական և ճանապարհորդ Ա. Օլեարին աոաջինն Է, որ մի քսէնի տարի 

գտնվելով հրանում, պատրաստել Է էէրոլեսթան»-ի տեքստի հրատարակությունը գերմաներեն 

թարգմանության հետ միասին։ Սակայն այն չհրապարակվեց, որովհետև 1651-ին լույս տեսավ 

դարձյալ սա քսոնացի արևելագետ г. ՛հենց ի հրատս՚րակությունր լատիներեն թարգմանության 

հետ միասին։ Վերջին հանգամանքը անտեսված Է « И с Т О р И Я Л И Т в р Э Т у р НЭрОДОВ С р е д н е й 

Азии И Казахстана» (Москва, 1960) '//'/>/' հրատարակիչների կողմից և (էԳոլեսթան»-ի Եվրո֊ 

պայում գտած ճանաչումը վերապրված Է Ա՛/ամ 0 լեարիին (տե и Էջ 64)։ 

3 Այս ձեոագիրը գտնվում Է Տաջիկական ՍՍՌ ՂԱ ձեոադր՚սյին ֆոնդում ՏՂուշանրեJ։ 

ւ՚րված Է XIII դարի վերջում, Սաադիի մահվանից անմիջապես հետո (տե՛ս С а ' д И — ГуЛИСТЭН. 

Москва, 1950, Էէ 15 — 19)։ 
4 Журнал «Сын отечества», Москва, 1837, Էէ 429— և «Կոմունիստ», Բաքու, 1958b. 
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Սաադիի <(9՝ ո չես թան)) ֊ ի հայերեն թարգմանությունները 175 

նաստեղծություններ Մ. Մաքսուտյանի թարգմանությամբ։ Հետագայում՝ 1907—1909 թթ. դարձ-

յալ «Լոլմ ա» ֊ում տպագրված Է 12 հեքիաթ ((9՝ ո չե и թ ան )) - ի ց և մեկ հատված «Р ուսթան» ֊ ից նույն 

Մաքսուտյանի թարգմանությամբ։ 

Թեոդիկը իր «Ամ Լնուն տարեց ույը» ֊ ի Էջերում, սկսած 1910 թ., հաջորդաբար տալիս Է 

Սաադիի ասույթներն ու քառյակները, ինչպես նաև պարսկական ու արևելյան առածներ։ Հրանւո 

Ա !Հ ա պ ել Ա սատուրներն ևս իրենց կազմած դասագրքում տեղ են հատկացրել Սաադիի ստեղծա-

գործություններին՛•>յ 1913—1914 թթ՛ «Շիրակ» պատկերազարդ օրացույցի Էջերում զետեղված են 

ասույթներ Սաադիից և հատվածներ (է9՝ոլեսթան ս-ից (Ալեքսանդրապոլ)։ 

1926 թ. ((Զարթոնք» գրական ֊գեղարվեստական ժողովածուում (Թիֆլիս ) հանդիպում ենք 

մի պատմվածքի ռԳոլեսթան»-ի 3-րդ դլխից, որ թարգմանել Է Ս. Հ՛ ստորադրությամբ մի անձ-՛ 

նավորությոլն, պրոֆ. Լ. ժ՝ ի ր կ ո վի Էսպերանտո թարգմանությունից г 1927-ին Թեհրանի «Նոր գաղա-

փար» հանդեսում Հովսեփ Միրզա յանի թարգմանությամբ տպագրված են մի շարք բանաստեղծական 

հատվածներ, քառյակներ ու բեյթեր Սաադիի ստեղծագործություններից։ Ավելի ուշ, 1930—1935 թթ. 

((Վերածնունդ» (Թեհրան) շաբաթաթերթում նույն Միրզա յանի թարգմանությամբ տպագրվում 

են մի շարք ուրիշ քառյակներ։ 1936 թ. «Ալիք»-ում ( Թեհրան) [ n L J u Է տեսնում բանաստեղծա-

կան մի հատված ((9՛ ո չե и թ ան » ֊ ի առաջաբանից Ա. Ամ ուր յանի թարգմանությամբ, իսկ 1938֊ինՀ 

<•՛Նավասարդ» (Թեհրան ) ժողովածուում՝ թարգմ՛անական հատվածներ «յ՝ոլեսթան»-ի 8-րդ գըլ-

խից Ա. ստորագրությամբ (Ավագ Մ ելիք-Վար գան յան )։ Եվ, վերջապես, 1944 —1945 թթ. orԼույս» 

հանդեսում (Թեհրան) նույն Ա. Մ ելիք-Վար դան յանի թարգմանությամբ հրատարակվում Է երեք 

հեքիաթ a P ուսթան» ֊ ից։ 

«Պ՛ոլ ե и fa ան»֊ ը ամբողջությամբ հայերեն առաջին Ա՛նգամ լույս Է տեսել 1920-ին, Նյու-

Յորքում, դոկտոր Հարություն Թիր յաք յանի թարգմանությամբ, որն ավարտված Է եղել 1910 թ՛է 

Հաջորդ հրատարակությունը լույս ընծա յեց Հայպետհրատը 1958-ին Ա. Մելիք֊Վարդանյանի 

թարգմ ան ութ յամբ։ 

((Գոլեսթան»-ի թարգմանիչները՝ Հ. Թիք. յ աք քանը, Մ. Մ աքսուտյանը, Ա. Մ ելիք-Վարդան-

յանը, Ա. Ամ ուր յանը, Հր. Աճաոյանը և մյուսները, մեծ ջանք ու եռանդ են գործադրել այդ բարդ 

ու դժվարին աշխատանքը հաջողությամբ պսակելու համար։ Նրանք ձգտել են հարազատ մնայ 

հեղինակի ոչ միայն ոգուն, այլև ձևին, հիմնականում պահպանելով արձակ ու չափածո հատ-

վածն ե ր ր , գեղարվեստական պատկերները, ներքին հանգավորումը։ 

Թարգմանությունները, սակայն, առավելությունների կողքին ունեն նաև Լուրջ թերություն-

ներ: Չնայած թարգմանիչների մեծ զգուշությանն ու բարեխղճությանը, կան մի շարք հատված-

ների, քառյակների ու բեյթերի բացթողումներդ ոչ ճիշտ թարգմանություններ, իմաստի շեղում-

ներ, թերի նախադասություններ, ավելորդ բառեր, լեզվական կանոնների մեղանչումներ, չա -

փածոն արձակի վերածելու դեպքեր և այլն։ 

Համա ոռ տակ ի քննության առնենք ((9՝ ո չես թան» ֊ ի երկու ամբողջական թարգմանություն֊ 

՛երր, որ կատարել են Հ. Թիրյաքչանն ու Ա. Մ ելիք-Վ արդան յանր, Մ. Մաքսուտյանի, Ա. Ամուրյա-

նի, Ա. և Ս. Հ. ստորագրությամբ հանդես եկած հեղինակների կատարած հատվածային թարգմանոլ-

թյոլններր, որ քաղել ենք հայ պարբերական մ ամ ուլի Էշերից, ինչպես նաև պրոֆ. Հր. Աճաո-

յանի անավարտ ու անտիպ թարգմանությունը, որը մեր ձեռքի տակ Է։ 

Անշուշտ «Գոչես թան» ֊ ի թարգմանությունը սոսկ գեղարվեստական կամ բարոյախոսական 

Նպատակներ չի հետապնդել, այլ որոշ չափով՝ քաղաքական նկատառումներ։ ((9՝ ո չես թան»֊ ում 

ուժեղ կերպով դրսևորված Է հեղինակի վերաբերմունքը տիրող կարգերի, ղեկավարման սիստեմ ի, 

հոգևոր դասի, վարչական մարմինների նկատմամբ, որոնք ենթարկված են սուր քննադատության 

Ու սպանիչ ծաղրի։ Հեղինակի այս վերաբերմունքը իրականության նկատմամբ մոտ ու հարա-

զատ Է եղել ռ 1՝ոլեսթան»-ի թարգմանիչների հոգուն՛ 

Ինչ վերաբերում Է թարգմանական արվեստին ու տեխնիկային, ապա նրանցից յուրաքան-

չյուրն ունեցել Է իր մոտեցումը։ Հ. Թիրյաքյանը ձգտել Է նույնությամբ պահպանել ստեղծագոր-

ծության թե' գաղափարական և թե՚ գեղարվեստական կողմը, ինչպես և ամբողջականությունը, 

մինչդեռ Ա. Մ ելիք-Վար գան յանը զանց Է առել որոշ հատվածներ, հատկապես չափածո արա -

բերեն տողեր, երբեմն շեղվել Է բոլն մտքից կամ բանաստեղծական չափն ու հանգը պահպա-

նելու համար տողը ծանրաբեռնել Է ավելորդ բառերով»• 

Г» Հ. և St. Ա и ատու ր, Թանգարան, 4. Պոլիս, 19.251 



476 Ա. Մ. Մին աս յան 

Այսպես, Հք Թ իր յաք յ՛ա ն ր Հեղինակին հարազատ մնալու նպատակով այն բանաստեղծական 

տողերը (բեյթերն ու քառյակները), որ Սաաղին դրել կ արաբերեն, թարգմանել կ գրաբար։ Այդ-

պես են վարվել նաև Հ. Աճաոյանն ու Մ. Մաքսուտյանը: Այս Հանգամանքը թարգմանությանը 

տվել կ առանձնակի Հմայք։ Ա. Մ ելիք-Վար դան յանը գիրքն ամբողջությամբ թարգմանել կ աշ-

. խարՀաբար։ 

Թարգմանիչները յուրովի մոտեցում են ունեցել Հատուկ անունների և օտար բառերի տա-

ռադարձության Հարցումէ որովհետև նրանց մի մասը Արևելյան Հայաստանից կ, մյուսը՝ Արև֊ 

մրտյան։ Օրինակ, Ա. Մ ելիք ֊Վար դան յանը գրում կ Ա ն վ ա ր ի , իսկ Հ, Թիր յաք յանը է ն ^ ե ր ի , կամ% 

Մե f f u i - Մ ե f քե . ֆ ա ո ս ջ - ֆ ե ր ե շ , Մոհամմեդ-Մու1ւամմեւ] , p ե ն ի - ր ի ն ի , GbtTrn iq-Ghi f rn iq և այլն։ 

Ւնչպես Հայտնի կ, Արևելքում, նամանավանդ Պարսկաստանում, տարածված ախտերից մեկն 

կ արվամոլությունը կամ, ինչպես ընդունված կ ասել ((արևելյան Հիվանդությունը»։ Սաադիի 

ստեղծագործության մեջ ևս որոշ տեղ կ գրավում այդ կարգի երևույթների զուսպ նկարագրու-

թյունը։ Եվ մենք տարբեր Հեքիաթներում Հանդիպում ենք պա տան ի տղաների, որոնք դարձել են 

•այս կամ այն շեյխի, ղազի ի կամ թագավորազնի սիրո առարկան։ Սակայն մեր թարգմանիչ-

ները, Հատկապես Մ ելիք ֊Վարդանյան ը, այս Հատվածները ենթարկել են որոշ փոփոխության, 

թերևս պատշաճության Համար, Հաճախ տղան դարձնելով աղջիկ։ Այդ փոփոխությունները մեր 

կարծիքով տեղին չեն և աղավաղում են Հեղինակի տեքստը։ 

«Գո լե и թ ան» ֊ ի Հայերեն թարգմանությունների մեջ նկատելի են մի շարք շեղումներ, որոնռ 

•այս կամ այն չափով ճիշտ չեն վերարտադրում Հեղինակի արտահայտած միտքը։ Այսպես, Ա. 

Մ ելիք-Վար դան յան ի թարգմանության մեջ կարդում ենք. 

Ով իմաստուն, ի նչ կ մ արդու ճարտար լեզուն բերանում. 

Նա մեծ մարդու գանձարանի բանալին կ իր տեղում։ 

Այստեղ իմ աստր բոլորովին փոխված կ. «ճարտար» բառը ոչ թե լեզվի ածականն կ, ա յլ 

((մարդ» բառի։ Րայց պարսկերենում բնավ նման բառ չկա, պարզապես «լեզու» կ. 

fj^A Vw-oLo Ptuk.5^ P wljհ\Տ՜ Щр I J 

Թարգմանիչն ավելացրել կ «ով իմաստուն», «մեծ մարդու» և «իր տեղում» բառերը և չի 

թարգմանել յ ^ ( դ ո ։ ո ) բասրէ Ոչ [J Ь € գանձարանի բանալին*է ա J[ € գանձարանի դո ան 

բան ալին Л: Իսկ եթե թարգմանչի Օգտագործած բնագրում եղել Է ՕԼ-սՕ յ ^ C A - J J 

wXx^^ ^ ^ ա պա սլետք Է թարգմաներ• € Լեզուն f բեր անում , ով իւք աստուն, ի*"ե չ Է*» 

Նույն երկտոդը Հ. Թիրյաքյանը թ ա րգմ անեք կ. 

Ր նչ կ լեզուն խելոք մարդու բերնին մեջ, 

9՛/ս նձա ր ան ի դռան իմաստնույն մի կղպանք։ 

Ընղհանուր առմամբ ճիշտ Է f միայն (բանալի) բառը թարգմանված Է 

Xկոպանք*, մինչդեռ կղպանքը <Ш Էէ 

Հ. Աճաոյանը միանգամայն Հարազատ կ մնաց ել բնագրին, 

«Ր նչ կ լեզուն իմաստունի բերանում 

— Մտքի տիրոջ գանձարանի գռան բանալին։ Լ22 j 12 J ; 

Մի ա յլ օրինակ. 

^ յ |ձԼս wULj ^ յՄ 

՝Ա. Մ ելիք-Վար դան յանի թարգմանությամբ. 

Հարձակվել կ մաՀր անգութ, Հին թշնամին իմ անձի, 

Բարեկամներt իմ մաՀից ետ գերեդմանիս գաք այցի: 



Հ. Թի ր յաք յան ի թարգմանությամբ. 

Իմ ժամանակս անցավ, ափսո՛ս, իւ ո լա դին, 

Ես լգիտցա, դուք կիր առնել գիտցեք ան (41 j 3 3 ) ։ 

Աոաջինը ամենևին չի համապատասխանում բնագրին, իսկ երկրորդը 'ճիշտ է։ Ահա և 

՚՝ՂГ. Մաքսուտյանի թարգմանությունը, որն ավելի հարազատ է, 

• Ես չիմացա օրերս ինչպես վերջացան, 

к-Ես հոգս չարի, դուք հոգպցեք ՛այդ մասին։ 

i J U a j p i լ յ » Հ ՜ յ \ յ ձ ձ յ յ ս ՚ ւ J U j ^ X x j J S " 

•Հեյս երկտողը Ա• Մ ե լիք ՛Վար դան յանը թարգմանել է. 

Կյանքն ինձ համար ուրախության մեջ է միշտ, 

• Հ ե ոու ինձնից լավ ոլ վատի հոգս ու վիշտ։ 

Առաջին տողը բոլորովին փոխված կ.- այլ բան՛է «աշխարհում ինձ համար այս վայրկյանից 

ւաՎր չկա*> • և ա յլ «կյանքն ինձ համար ուրախ ութ յան մեջ է միշտ»։ Հստակ չի վերար-

տադրված նաև երկրորդ • տողի . իմաստը։ -

նույնը Հ. Թիրյաքյանը թարգմանել է. 

Չիք մեզ յաշխարհի քան ըզ սույն րոպե քաղցրագոլյն ու գոհ 

Ոչ չար ու բարին մտածել, կա և ոչ ուստեք անգոհ։ 

« ս 

• Մ. Մաքսուտյանի թարգմանությամբ, 

Սրանից էլ լավ ինչ րոպե մեզ համար. 

Ոչ վիշա ունենք ոչ մտածմունք լավ կամ չարէ 

է Ինչպես տեսնում՛ ենք, առաջին թարգմանիչը շատ Է հեռացել բնադրից, մասամբ շեղվել Է 

՛նաև Մ, Մաքսուտյանը, մինչդեռ Հ. Թիր յաք յանը, թեև դրա բար, բայց միանգամայն հարազատ 

Հ մնացել հեղինակին ( 4 4 / 3 6 , 46/38)t 

Կամ վերցնենք հետևյալ երկտողը• 

Հ յ * О ̂ j A -w ^ յ ձ <Լ1յ 

d l i j j I յ 

Հգ Թիրյաքյաիր- տվել,Է այս հատվաձխ ճիշտ թարգմանությունը. 

Մեր սեղանին թող չլինի միս ծեծան 

£ի ծեծվածին ծեծած միս Է ցամաք հացէ 

Այստեղ ձ յ ձ յ Հ ՜ բ ա ս լ լ երկու իմաստ ունի4 {ծեծած միս9 և վծեծվածԹե' Հեղինակը 

Л թե թարգմանիչը եըկոս. դեպքում Էլ ձ^ձ уЪ ծեծած են գործածել միտումնավորէ 

Մինչ/յեռ Ա~ Մելիք-Վարդանյանը բոլորովին հեռացել Է բնագրից. 

Ախ որ ժահ ամ քուֆթայից դու մի բարբառիր բնավին. 

Գարու հացն Էլ քուֆթայի չափ հաճելի Է սովածին։ 

Մ ելիք-Վար դան յան ի թարգմանության 225-րդ Էջում կարդում ենք, 

«Աշակերտը առանց աշխատասիրության նման Է անփող սիրահարի, աստվածա յին ճանա-

պարհին անտեղյակ ուխտավորի, փետրաթափ թռչունի, գիտությունը չգործադրող իմաստունի, 

անպտուղ ծառի, տգեա կրոնավորի և կամ դուռ չունեցող տան»։ 

Նույն հատվածը Թիր յաք յանը թաբգմանեչ Է, 

Հանգես, •¥ # 
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«Անհոժար աշակերտ մը անարծաթ սիրահար մ՝ է, տեղ՛ չճանչցող- ուղևոր մը, ան փետուր 

թռչուն, վարք չունեցող գիտուն ը անպտուղ ծառ, և անուսում բարեպաշտ մը- տուն անդուռЛ 

( կ 215)։ 

Մելիք-Վարգանյանի մոտ այքբողջ հատվածր սխալ է թարգմանված, այսպես, «Ա շա կ եր ար 

առանց աշխատասիրության նման է անփող սիրահարի)), /ավ, սակայն, մնացյալ բոլոր 

որակումները կամ հատկանիշները նա վերագրել է աշակերտին, մինչդեռ պարսկերենում յուրա-

քանչյուրն ունի իր առանձին ենթ ական ։ Ըստ այս թարգմանության անփող и իրահա րը t աստ-

վածային ճանապարհին անտեղյակ ուխտավորը, փետրաթափ թռչունը, գիտությունը չգործադրող 

իմաստունը, անպտուղ ծառը, տգետ կրոնավորը և գուռ չունեցող տունը, բոլորն էլ վերաբերում 

են աշակերտին։ Այսպիսով, ամբողջ պարբերությունը կազմված է սխալ։ Մինչդեռ Թիր յաք-

յանի թարգմանությունը հարազատ Է բնագրին։ 

Այս կարգի սխալներ, որոնք փոխում են իմաստը, հեռանում հեղինակի արտահայտած^ 

մտքերից և թուլացնում խոսքի արտահայտման գեղարվեստական ձեր,՛ շատ կան, բայց բավա-

կանանանք նշվածներով։ 

«Գոլեսթանձ֊ի թարգմանիչների մոտ տեղ են գտել• բազմաթիվ ավելորդ նախադասություն-

ներ ոլ բառեր, որոնց առկայությունը ոչնչով չի նպաստում թարգմանական տեխնիկային կաւէ 

արվեստին, նույնիսկ ավելի ձգձգում ու խճողում Է միտքը։ Անշուշտ, բանաստեղծության փո-

խագրումը մի այլ [եղվի իրավունք Է տալիս թարգմանչին հարկ եղած դեպքում կատարել նա Լг 

հավելումներ, ինչպես և որոշ փոփոխումներ, սակայն ոչ իմաստից հեռանալու չափ և կամ ձըգ-

ձգել ու ճապաղել այնքան, որ երբեմն կեսը կամ կեսից ավելին լինի ոչ թե հեղինակին ը, ալք 

թարգմանչինը։ Եթե բանաստեղծական տողելում հաճախ այգ արվում Է չափի պահպանման 

նպատակով, ապա արձակ հատվածներում այդպիսի մոտեցում ր ոչնշով չի հիմնավորվումr-

Բերենք օրինա կներ նախ Մելիք-Վ արդանյանի թարգմանությունից. 

Հետևյալ երկտողը՝ ա 
ր ^ j J j X S b e о » «.»լ| I wLk. 

Ս ելիք ֊Վար դան յանը թարգմանել Է. 

Բաղանիքում մի անգամ (ես մի կտոր) գիլ բուրալից• 

Ստացա այն (բաղանիքի \ սպասավոբ ծառայից՛ 

Նախ ավելորդ են վւակագծերի մեշ վերցված բառերը և ապա սխալ են «սպասավոր», ((ծա — 

ո ա» բառերը, որ վ. ո իւ ա րին ե լ են . . A ^ ին (սիրելի)։ Նույն տողերր Թիրյաքյանը թարգ՛-

մանել Է• 

Ախ njnf ա բույր կավի կ՚րտոր մ՚ ինձ մի օր 

բաղանիքի մեշ մատույց սիրուն մի Էակ. 

Այս տեղ յ ^ - ] » դարձել Է է սիրուն մի ԷակՅէ Մաքսուտյանի մոտ Հետևյալն Է+ 

Սիր ե լիս մի օր ինձ մտերմաբար 

բաղնիսում տվեց քաղցրաբույր մի կավ։ 

Այստեղ ավելորդ է < r մ տ ե ր մ ա բ ա ր » բառր։ Հր. Աճաոյանր թարգմանել է, 

Բաղնիսում մի օր, քաղցրս/բույր մի կավ, 

Սիրելուս ձեռքից իմ ձեռքր անցավ. 

Նույնը Ամ ուր յան ի թարգմանությամբ. 

Մի օր բաղնիքում վարդաբույր մի կավ, 

Մտերմիս ձեռքից իմ ձեռքն անցավ. 

Վերշինս ^ յ ՚ ձ չ թ ա ր գ մ ա ն ե լ է վարդաբույր, իսկ լ ^ յ ^ ^ ֊ ր ՝ մտերիմ։ Ամենաճիշտդ 

Աճաոյանի թարգմանությունն է։ Հաջողված են նաև մյուս երեքր, սակայն Մ ելիք-Վարդանյանի 

մոտ, ինչպես տեսնում ենք, խճողված է անտեղի բառերով և րաոր չի թարգմանելմ ինչ-



դեռ մյուս բոլոր թարգմանիչները դրև լ են կավ: Երկուսն էլ միավանկ րաոեր են և ոչ նչ ո վ չի 

պատճառաբանվում բառի նույնությամբ պահպանումր (19 7 )։ 

Նման հավելումներ առկա են նաև արձակ տողերում, ինչպես Մ ելիր ֊Վ ար դան յանի, այնպե» 

էլ Թիր յաք յանի թարգմանության մեք, որոնք բնավ չեն պատճառաբանվում (Մ. Վ. թարդմ. 

էք 37, S3, 99, 60, 66 և այլն, Թիր յաք. թարդմ. և էջ 208, 26, 29 և այլն), 

«ճ գծավորն սկսեց համեղ կերակուրներ ուտել, նուրբ (ու փափուկ) /բլես տներ հագնեի 

պտուղներ (ու քաղցրավենիք) վայելել և հոտավետ յուղերով օծվել... ո (էջ 99)։ Փակագծերի 

մեք առնված բառերն ավելորդ են և միանգամայն անտեղի, փորձենք կարդալ աոանց դրանց ե 

նախադասությունը ոչ միայն ոչինչ չի կորցնում, այլև մնում է ամ բողք ական ու կուռ։ Ա յդպես 

Լ նաև պարսկերենը. 

у C t o j y * J j J J ^ j t^oLaJe J J U 
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Հետևյալ նախադասության մեք ինը բառից չորսն ավելորդ է, որոնց առկայությունը 

ոչնչով չի նպաստում նախադասության և ոչ էլ վերացումըճ վնասում. «...ոայց մի բախիր (երբեք I 

դուռը (չար) թ շնա մ ու (քեզ օտար)» (էք 83)։ 

Մենք չենք խոսում այնպիսի հավելումների մասին, որոնք անհրաժեշտ են և թարգմանիչն 

ստիպված է հաճախ դիմել այդպիսի մ իջոցն ե ր ի իմ աստն ամ բողքացնելոլ կամ ավելի ճշգրտելու 

համար։ Օրինակ՝ «Ձմեռ ժամանակ էր, և (պալատից շատ էին հեռացել), երբ զիշերր վրա հա-

սավ.(Մ. Վ. 123)։ Կամ՝ аՆրա մահվան առթիվ (որպես սուգի նշան), պատառեցին իրենց 

՛./բայի ցնցոտիքը և փոխարենը մետաքսի ու կերպասի զգեստներ հազան» (127)։ Աոաքին օրինա-

կում եթե չչիներ «Պ արս տից շատ էին հեռացել» հավելված նախադասությունը, ընդհանուր 

իմաստը չէր ամբողջանա, իսկ երկրորդում՝ ո վ կիմանար, որ հին հազոլստը պատոելը և նոթն 

ու ընտիրը հագնելը կարող է սուգի նշան լինել։ 

Մի քանի օրինակ էլ բերենք Թ իր յաք յան ի, թարգմանությունից. 

«Ստորի)։ մարդիկ, երբ կտեսնեն, որ չեն կարող արժանիքով մրցիլ, |\ւЬ| f |i, inuujանդի աեր 

մարդոց հետ, կջանան ր ա մ բ աս ե լ , ա ն վ ա ն ա ր կ ե լ » (էջ 208)։ 

Այս 

տեղ ընդգծված կրկնակի հոման ի շն երից մեկականն ավելորդ է և անտեղի։ 

«...Եւէ ամեն հնարք նյութեցին, բայց իզուր, սպանել տալու անի» (էջ 29)։ Այս նախա-

դասությունն ամբողջությամբ ավելորդ է գրված և այլն։ 

Մաքսուտյանի թարգմանության մեջ ևս մի շարք տեղեր կատարված են հավելումներ, որոնզ 

զգալի մասն անհրաժեշտ չէ։ 

Օրինակ. «...Այս անամոթն հայհոյեց, անպատվեց թագավորին (կարելի բան էր)»։ Վեր-

ջին մասը՝ «կարելի բան էր» թարգմանչի կողմից է ավելացված, կամ «Թագավորը դեմքը խո-

ժոռելով (դարձավ դրան և) ասաց» (առաջին գլ. հեք. 1-ին)։ Այստեղ ևս ավելորդ են «դարձավ 

դրան» բառերը։ 

Աոաջին գլխի 3-["/ հեքիաթում՝ «Առաջին ձիավորը որ ասպարեզ մտավ, (մեր թզուկն էք 

և) ասաց», այստեղ ավելորդ է «թզուկ» բառը, պարզապես պետք է լինի «Աոաջին ձիավորը 

որ ասպարեզ մտավ, ասաց»։ 

Կան նաև հակառակ դեպքեր պարսկերեն կամ արաբերեն ամբողջ հա տվածներ, նախադա-

սս լթ յո լնն ե ր, քառյակներ ու տողեր չեն թարգմանված* Այսպես, Մ ելիք ֊Վար դան յանի թարգմա-

նության մեջ 16-րգ էջում չկա բանաստեղծական երկու տող, 19-ում՝ 14 տող, 21-րդ էջում* 12 

տող, վերքինս բաց է թողել նաև Թիրյաքյանը, մինչդեռ Աճաոյանի մոտ կա։ Առաք արանի վեր-

քում ևս (էք 28) մի քանի տող դուրս է թողնված Մ ելիք-Վարդանյանի մոտ, սակայն Թիր յաք յանի 

և Աճաոյանի մոտ կա։ 43-րդ էքում Մելիք-Վարդանյանը, ինչպես և Թիրյաքյանը, չեն թարգմա-

նել դերվիշի պատասխանը բռնակալ զորապետ Հեքքաղ իրն Յոլսուֆին. «Եթե մեռնես ժողովուրդը 

քեզնից կաղատվի և դու էլճ մեղքերից»։ Թերևս նրանց ձեռքի տակ եղած պարսկերեն օրինակում 

ևս այս նախադասությունը արտագրումների ընթացքում դուրս է մնացել։ Վերոհիշյալ թարգ-

մանիչների մոտ դուրս են մնացել նաև ամբողք հեքիաթներ ու հատվածներ (Մ ելիք ֊Վար դան-

յան, էք 71, 140, Թի ր յաք յան, էք 64, 130 և այլն)։ 

Զգալի թիվ են կազմում նաև աոանձին բառերի սխալ թարգմանությունները։ 

ձ Հ՜ Ol—А >» բաԱևրը Թի րյաքյանր թարգմանել է «այնպես գմ ա յլեցուց», մինչ։դե ո 
- J ՜ V 

պետք է լինի «հարբեցրեց», ինչպես թարգմանել է Մելիք-Վարդանյանը (18/16)։ г 
Տ J - J 
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բառը Մ ելիք-Վար դան յանը թարգմանել է «սիրուհի», իսկ Բ՛իր յաք յան ի մոտ ճիշտ էճ հար ւ 

( 2 4 / 1 6 ) ։ յլ®լ (՜ л բառը, որ նշանակում է խաբեություն, խարդախություն, ճարպկություն, Մ ե ֊ 

լիք ՛Վար դան յանը թարգմանել է սխալ ասպատակություն, իսկ Թիրյաքյանը՝ մեքենայություն, 

որն ավելի մոտ կ բնագրին ( 3 3 / 2 5 ) : 

ULuJlseJ ԲառԸ Մ ելիք Վարդանյանը թարդմ անել կ «այգեգործ», Թիրյաքյանը՝ «ծա զկա • 

քաղ», իսկ Աճաոյանը1 «ծաղկարար», որը նորաստեղծ բառ կ և ավելի հարմար IԼ^ | ^՚ -ի 

իմաստինւ 

^JUo նշանակում կ «բռնակալ», մինչդեռ Մ ելիք-Վար դան յանը թարգմանել կ «չարամիտ», 

ԻսԿ Թիրյաքյանըճ «անսիրտ», նույն հեքիաթում, մի այլ տեղ «բռնավոր», որը ճիշտ կ ( 6 1 / 5 5 ) ։ 

ձ л q i Մ ելիք-Վար գան յանը թարգմանել կ թե' «կրոնավոր» և թե' «աս տված ա բան», բուն իմաստն 

է «իրավագետ» կամ «օրենսգետ», ինչպես թարգմանել կ Թիրյաքյանը։ Այդպես կ նաև բառա-

րանի բացատրությունըճ իրավագետ մահմեդականության։ Ուրեմն ճիշտը «աս տված ա բան» 

թարգմանելն կ։ 4րոնավոր և կրոնագետ կամ աստվածաբան տարբեր իմաստ ունեն. մեկը կարոդ 

է կրոնավոր լինել, բայց աստվածաբան չ[ինել։ Ուստի յլ » ft Հ բառը «կրոնավոր» թարգմանելը 

սխալ է։ 

Ինչ խոսք, որ բառերի մի մասը տեղի և իմաստի համաձայն թարգմանիչներն իրավունք 

ունեին փոխելու, ինչպես վարվել են հետևյալ օրինակներում. «Դռները փակ լինեն և պահա-

պանները քնած» (Մ. Վ. — կշ 47)։ «Դուռ եր դիք գոց և դիտողներ քուն» ( Հ . Թ. էշ 40)։ Այստեղ 

թարգմանիչները ճիշտ են վարվել ^ ^ А Հ բառը վախ արին ելու/ «պահապան» կամ «գիտող» 

բառերով։ Այդպես են վարվել նաև ^^ | ^ , բառի թարգմանության ժամանակ. ելնելով բո-

վանդակության անհրաժեշտությունից՝ մերթ գրել են եղբայր, բարեկամ և մերթ էլ սիրելիս 

(21/12, 30/22—148/117, 141/131 և այլն)։ Նույնը նաև ^ ^С՜ ...^ ԲառԼ' (152/142) ըստ 

պատշաճության Մ ելիք-Վար դան յան ր թարգմանել կ «երիտասարդ», իսկ Թիրյաքյանը՝ «մյուսը»՝ 

Ինչպես ցույց են տալիս վերը բերված օրինակները, թարգմանիչները հաճախ քմահաճ փո-

փոխության են ենթարկել բառերի իմաստը, հեռանալով հեղինակի տեքստից, իսկ երբեմն կլ, 

ելնելով բովանդակություն ից, կատարել փոփոխումներ, որոնք ոչ միայն թույլատրելի են, այլև 

անհրաժեշտ։ Մենք բնավ այն կարծիքին չենք, որ թարգմանությունը բառ առ բառ պետք է 

նույնր լինի, միայն այդ փոփոխումները կամ հավելումներն ու կրճատումներր պետք է նպաստե1. 

թարգմանության որակի բարելավմանը և ոչ թե ձգձգեն, ճապաղեն կամ կրճատեն ու աղավաղե) 

բովանդակությունը։ 

Թարգմանական արվեստն ունի այնպիսի բարդություններ ու նրբություններ, որոնք միայն 

թարգմ անութ յան ընթացքում են ի հայտ գալիս և կամ թարգմանությունը քննության ենթարկելիս. 

սակայն սովորական րնթերցման ժամանակ հաճախ նկատելի չեն։ «Գոլեսթան»-ի թարգմանիչ• 

ներլւ պետք է հարկադրաբար մի շարք բառեր պահպանեին նույնությամբ և իրավամբ այդպես էլ 

վարվել են, թողնելով՝ օրդեբեհեշտ, շալալի, քյաբին, սուֆի, ղբլե, հաշի, դերվիշ, շեյխ, ռամա-

զան, ոոքատ և այլ բառեր, որոնց թարգմանությունն անհնար կ և ան տեգ իւ Որոշ բառեր էլ 

թողել են նույնությամբ պահպանելու համար արևելյան ոճը, կոլորիտը, ինչպես էմիր, վեզիր• 

իմամ, մոլեգին, սուլթան, ֆեթհա, զամմե, դենար, դիրհեմ, ղասիդե, բեյթ, հեշազ, խորասան, 

օշշաղ և այլն, որոնց մի մասր պաշտոններ են, մյուսը՝ ձայնանիշներ, դրամներ և բանաստեղ-

ծական ձևեր ոլ երգերի տեսակներ։ Բայց բառերի զգալի մասը, որ ոչ միայն կարելի էր թարգ-

մանել, այլև անհրաժեշտ էր, չի թարգմանված, օրինակ* խաթիբ (քարոզիչ), մոհթասեբ (ոստի-

կան), ղոլամ (ծաոա), ղազի (դատավոր), սաղի (մատռվակ), շահել (երիտասարդ), գիլ (կավ), 

թեքիե (մենաստան), նշտարի (դեղ), նավազ (նավավար), նասրանի (քրիստոնյա), արաֆ 

(քավարան), քաշտի (նավ), մուսհաֆ (ղուրան) և շատ ուրիշներ։ Սրանք առկա են և' Մ ելիք֊ 

Վարդանյանի, և՝՚ Թիր յաք յանի մոտ։ 

Մեր ձեռքի տակ եղած ինչպես ամ բողք ական, այնպես էլ հատվածային թարգմանություն-

ների մանրազնին քննումը իրավունք է տալիս ասելու, որ թարգմ անիչներր մեծ և լուրշ աշխա-

տանք են կատարել, մի աշխատանք, որ կապված է բազմապիսի դժվարությունների ու բարդու-

թյունների հետ։ Սաադիի թարգմանությամ բ զրադվողներր բոլորն էլ հայտնի են որպես լավ 

պարսկագետներ և հմուտ թարդմանիչ)։եր, բայց չնայած դրան, ինչպես ցույց տվեց ուսումնասի-

րությունը, ունեցել են լուրշ վրիպումներ՝ բացթողումներ, կամովին հավելումներ, սխալ թարգ-

մանություններ և այլն։ 

աԳոքեսթանօ֊ի երկու ամ բոգշ ական թարգմանությունների համեմատությունը ցույց է տա • 

լիս, որ Թիրյաքյանը ավելի զգույշ է վարվել և աշխատել է որքան կարելի է հարազատ մնաք 
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բնագրին, հեղինակի լեղվա-ոճական յուրահատկությանը, մինչդեռ Մ ելիք-Վար դան յանը ավելի 

ազատ կ աշխատել, որի ընթացքում բաց կ թողել մի շարք հատվածներ, հատկապես արաբերեն 

բեյթեր և իմաստություններ, որոնց թարգմանությունը կարոտ կ ավելի մեծ աշխատանքի, ձըդ֊ 

ձդել կ նախադասությունները, կրկնապատկել չափածո տողերր։ 

Ինչպես արդեն ասվեց, «Ղոլեսթանօ-ի թարզմ անութ յամ բ զբաղվել են նաև Մեսրոպ վ. Մ աք֊ 

II ուտ յան ր, ակադեմ իկոս Հր. Աճաոյանը, Ա, Ամ ուր յանը և ուրիշներ։ Չնայած սրանց թարգմանու-

թյուններր հատվածային են, բայց որոշակի կ մոտեցումն ու թարգմանական որակր։ 

Մե սրոպ վ. Մաքսուտյանի թարգմանություններից մեզ հայտնի են մի քանի հեքիաթներ և 

առանձին հատվածներ տարբեր գլուխներից, որոնց հանդիպել ենք вԱնահիտյ» հանդեսոմ (Փա-

րիզ) և КԼումա» ամսագրում (Թիֆլիս): Թարգմանություններն րնդհ ան/Гլ ր առմամբ կատարված 

են բնագրին հարազատ, գրեթե զերծ են ձգձգումներից և ավելորդություններից, որոշ տեղեր 

պահպանված կ ներքին հանգավորումը, նույնիսկ արձակ կշերում, մի բան, որ շատ բնորոշ է 

պարսկերենին։ 

Ակադեմիկոս Հր. Աճաոյանի թարգմանությունը միանգամայն հարազատ կ բնագրին, պահ-

պանված են պարսկական պոեզիայի համն ու հոտը։ Մնում կ ափսոսալ,՛ որ հեղինակի բազմա-

զբաղվածությունր թույլ Հավեց ամբողջացնել և հրատարակել այն։ Մեր ձեռքի տակ եղած հաա-

վածներր թույլ են տալիս ենթադրելու, որ այդ թարգմանությունր «րոլեսթան» - ի թարգմանու-

թյունների պսակը կհանդիսանար։ 

Հատկանշական կ, որ Սաադիի թարգմանիչները տարբեր բնագավառների ու մասնագիտու-

թյունների մարդիկ ենճ Շեքսպիրի հայտնի թարգմանիչ Հովհաննես Խան Մա սեհյան, վարդապետ 

Մե սրոպ Մա քսուտյան, բժիշկ Հարություն Թիր յաք յան, խոշորագույն լեզվաբան Հրաչյա Աճաո-

յան, արևելագետ Ռուբեն Աբրահամյան և ուրիշներ։ Սակայն, չնայած այսպիսի բազմազանու-

թյան, բոլորին կլ հավասարապես հետաքրքրել և հուզել են Սաադիի ինչպես արձակ-բարոյա֊ 

խոսական հատվածներր, այնպես կլ չափածո-լիրիկական բանաստեղծությունները։ Այսպես, Թեհ-

րանից Փարիզ, Փարիզից Պոլիս, Պոլսից Կալկաթա, Նյոլ-3 որք, մինչև Թիֆլիս ու Ալեքսանգրա-

պոլ, սկսած անցյալ գարի 40-ական թվականներից Սաագին խոսում կ հսկյ ընթերցողի հետ, թա-

փանցում նրա հոգին ու սիրտը, դաոնում նրա սիրած ու գնահատած բանաստեղծներից մեկր։ 

А Р М Я Н С К И Е П Е Р Е В О Д Ы «ГОЛЕСТАНА» СААДИ 

А. М. МИНАСЯН 

( Р е з ю м е ) 

Один из крупнейших представителей иранской классической литературы XIII в. 
Шемсэддин Саади Ширазский по праву приобрел большую славу и известность не 
только у себя на родине, но и на всем Востоке, в Европе и в России. Найлучшим дока-
зательством этого являются многочисленные издания его произведений, многоязычные 
переводы и исследования. 

«Голестан» имеет более чем 200 переводов почти на всех языках мира, которые 
сделаны известными востоковедами. Армянская литературная мысль также проявила 
большой интерес к крупному иранскому поэту и мыслителю, переведя ряд его стихо-
творений и отдельные отрывки из «Бустана» и «Голестана». В этом деле участвовали 
известные переводчики Ованес Хан Масеян, Месроп архимандрит Максудян, доктор 
Арутюн Тирякян, Овсеп Мирзаян, профессор Рубен Абраамян, высокозаслуженный 
ученый Грачия Ачарян и другие. 

Самые ранние переводы Саади на армянский язык встречаем на страницах из-
даваемого в Калькутте журнала «Азгасер» в 1846—47 гг. Затем в Тифлисе в 1901 г. 
в журнале «Мурч», в 1902, 7, 8, 9 гг. опять в Тифлисе в журнале «Лума» , в 1904 г. в 
Париже в журнале «Анаит». Теодик на страницах «Аменун тарецуйцы», начиная с 
1910 г., периодически издает четырехстишия и изречения Саади, а в 1913—14 гг. на 
страницах иллюстрированного журнала «Ширак» помещаются изречения Саади и от-
рывки из «Голестана». Переводы Саади появляются в учебнике, составленным Грантом 
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и Запел Асатурами (Стамбул, 1925), в литературном сборнике «Зартонк» (Тифлис, 
1926), в тегеранском журнале «Нор-гахпар» (1927), в еженедельнике «Верацнунд» 
(1930—35), в газете «Алик», в сборнике «Навасард», в журнале «Луйс» и т. д. Впервые 
полный перевод «Голестана» был издан в 1920 г. в Нью-Йорке в переводе Арутюна 
Тирякяна. В Ереване в 1958 г. «Голестан» вышел второй раз, в переводе А. Мелик-Вар-
даняна. 

Тщательное исследование переводов «Голестана» позволяет заключить, что 
А. Тирякян подошел более осторожно и постарался по возможности остаться верным 
языку, стилю и особенностям автора, а также сохранить чистоту армянского языка, 
тогда как Мелик-Варданян поступил более свободно: он пропустил ряд частей (отрыв-
ков), затянул предложения, удвоил стихотворные строки. В употреблении синонимов, 
эпитетов и разновидностей Тирякян более непринужден, его словарный запас богат и 
обилен, мысли выражены точно, сжато и красиво. 

Имеются переводы отрывков «Голестана», сделанные М. Максудяном, акад. 
Гр. Ачаряном, А. Амуряном и другими. В частности, неопубликованный неполный пере-
вод Ачаряна совершенно соответствует оригиналу, выразителен и поэтичен. 


