
 

سی گئجھ داستان  

سی گئجھ دستان" بھ موسوم آذربایجان داستانسرایی شفاھی سنت بھ مربوط نشست نخستین 1400 دی ششم در " Dəstan Gecəsi 
شد برگزار تبریز در دیگر مدنی نھاد دو و بیلیمی ائل موسسھ توسط . 

 سوی از شھر این کھ( 2018  تبریز ستاد بھ پروپوزالی یک اساس بر و طراحی 1396 سال در شده یاد موسسھ توسط پروژه این
) بود شده برگزیده 2018 سال در اسالم جھان گردشگری پایتخت عنوان بھ) آیسسكو( اسالمی فرھنگی و علمی آموزشی، سازمان
 مذکور سال  در اجرا برای ای پروژه چنین نھایت در داشتند پروژه این از امر مسئولین کھ زیادی استقبال علیرغم اما. شد عرضھ
نیافت اجرا مجال . 

شد اجرا تبریز در اخیرا نیز آن اولین و گردد برگزار عاشیقھا خوانی داستان جلسات ، شد  گرفتھ تصمیم امسال اما .  

گردد تثبیت خوانی داستان سنت برگزاری و عاشیقی ادبیات مرکز عنوان بھ تبریز جایگاه  امیدواریم . 

 محفل و بیلیمی ائل موسسھ شرقی، آذربایجان عاشیقھای انجمن. بخشند می تداوم ھمچنان را پروژه این موسسھ سھ راستا این در
لری جلسھ مثنوی آدینا واعیظ( موالنا طرفداران ) 

 بھ کھ کردند ارائھ را مبسوطی توضیحات برنامھ این ابتدای در" بیلیمی ائل" موسسھ مدیرعامل صرافی_علیرضا# مھندس استاد
پردازیم می آن خالصھ . 

َدستانالر و ناغیلالر. دارد وجود ھم بھ نزدیک ژانر دو آذربایجان شفاھی ادبیات در »  .  

 اسطوره بر مبتنی و پیچیده ژانری َدستان. شود می نقل کودکان بھ مادربزرگان یا مادران توسط عموما و است تری ساده ژانر اولی
 و قورقود دده حماسھ آنھا ترین قدیمی. کنند می منعکس را عاشقانھ و رومانتیک ھای داستان ھم و ھا حماسھ قدیمی  ھای داستان. است

و ستارخان آلی، دلی کرم، قاچاق نبی، قاچاق شان متاخرترین و ھستند کوراوغلو  ... 

و صنم شاه -غریب کرم، -اصلی مانند. دارند گنجینھ این در مھمی جای نیز عاشقانھ و رمانتیک داستانھای  ... 

 آنھا منظوم قسمتھای. روند می شمار بھ بشریت فرھنگھای ترین استثنایی جزو اینھا. اند یافتھ تشکیل نثر و نظم بخشھای از  دستانھا
شوند می خوانده و نواختھ ساز با عاشیقھا توسط .  

 با دیگر ھنرمندانی و خواند می) آواز با( را آن منظوم قسمتھای ساز با و کند می تعریف را داستان ماجرای عاشیق دستان اجرای در
 و استادنامھ دستان شروع. دارد ترتیباتی فرایند این پایان و آغاز. کنند می مشایعت را او قاوال و باالبان یا زورنا مانند سازھایی
 تا دھد می خاتمھ را داستان) ھاوا َشن( مفرح ای ترانھ یا مخمس با نیز پایان در و شود می شامل را) اؤیود( آمیز نصیحت سخن

 را روز ده یا ھفتھ یک میزان بھ زمانی و اند طوالنی دستانھا برخی. گویند ترک را مجلس ھا ناخوشی از پیراستھ ذھنی با شنوندگان
گیرد برمی در . 

 7 گرفتن نظر در با و است رایج دستان صد قاراداغ-تبریز عاشیقی محیط در: "نویسد می خود تحقیقات در قافقازیالی علی پروفسور
 زده تخمین عدد ۲۰۰ الی 150 حدود و داستان یکصد از بیش دستانھا این ایران تورکھای میان در) محیط 8 واقع در( آشیقی محیط

 ".میشوند

 تورکھا فقط ایران در. باشند می داستانھا این دارای ملت 40 فقط دنیا در. ھستد حماسی داستانھای فاقد اساسا دنیا ملتھای از بسیاری
شود می محسوب مکتوب اثری فردوسی شاھنامھ حماسھ. اند حماسھ شفاھی سنت دارای . 

 این در خلق ملی ثروت بنابراین. باشد می داستان 13 دارای قورقود دده. شود می نقل داستانی قسمت 24 کوراوغلو حماسھ در
باشد می بفرد منحصر و غنی بسیار زمینھ .» 



 ھمکاران و" ساعی حسین" آشیق استاد اجرای با مجموعھ این از را زیبا بسیار داستانی صرافی مھندس جناب صحبتھای ادامھ در
 نشدن مطول برای داستان این. شنویم می و بینیم می) دایره نوازنده( حقی سیفعلی و) باالبان نوازنده( عبادیان یوسف آقای ھنرمندش
شود می بیان اختصار بھ مجلس . 

ببرید لذت امیدواریم . 


