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توگو با استاد عالیم قاسم اف خواننده مطرح موسیقی آذربایجان
گف 

موسیقی اصیل شناسنامه فرهنگی ماست
ندا سیجانی
خبرنگار

بیتردید موسیقی اصیل و نیاکان هر ملت
در اصل شناسنامه معنوی آن سرزمین
است و هیچ تهدیدی نمیتواند برای مثال
موسیقی موقام را از روح مردم آذربایجان
جدا کند یا موسیقی اصیل ازبطن معنوی
مردم ایران فراموش شود .موسیقی که
برگرفته از تاریخ ،فرهنگ ،معنویت ادبیات
اخالق و اجداد یک سرزمین است معلوم و
هویدا است و باید ملت و دولت هر کشوری
در حفظ اصالتهای فرهنگی و هنری خود
همت کنند و هزینه نمایند لذا موسیقی
اصیل با هیچ هجمهای نابود نمیشود
بهطوری که از قرنهای پیشین به ما رسیده
و بعد از ما نیز قرنها جاوید میماند

«من با الهـــام و درس از بزرگان و با حس و حال خودم و نگرش درونـــیام تالش کردهام راهی به
نام عالیم قاسم اف بگشـــایم بویژه با این نظر که بتوانم موســـیقی دیارم را با صدای خدادادیام
به جهانیان معرفی کنم»؛ اینها را اســـتاد عالیم قاســـم اف ،خواننده مطرح موسیقی آذربایجان
میگویدکهباآوازهایشنشـــاندادهعنوان«بلبلشـــرق»کهبهاودادهاند،بیمس ّمانبودهست.
عالیم قاسم اف در ســـال 1957در شهر شماخی آذربایجان متولد شـــد .او موسیقی را در محضر
بزرگتریناستادانخوانندهزمانخودچونحاجیباباحسیناف،آقاخانعبداهللیفونریمان
علی اف آموخت و از همان 25سالگی که بهعنوان بهترین خواننده کالسیک نسل خود «جایزه
بزرگآوازجبارقاریاغدیاوغلو»راکســـبکرد،آوازهایعظیمدرآذربایجانبهدســـتآوردودر
تمام گونههای موســـیقی آوازی سرآمد شـــد؛ از بداهه خوانی در موقام ،موقام موزون ،تصنیف و
آوازهایعاشقیتانوازندگیدفو...سالهایبسیاریاستکهشهرتقاسمافمرزهایکشورش
را درنوردیده و جهانی شده اســـت .البته او بیگانه با موسیقی ایرانی و آواز خوش و بیمثال ایران
زمین نیست .ازهمین رو اســـت که وقتی در مصاحبه با او سخن به موسیقی آوازی ایران کشیده
میشـــود ،نام هنرمندان نامدار ایرانی نیز به میان میآید .عالیم قاسم اف در سال های فعالیتش
بابزرگانموســـیقیایراننظیرمحمدرضاشجریان،حســـینعلیزاده،فرهادفخرالدینیوبویژه
شـــهرام ناظری ارتباطی صمیمی داشـــته و حتی اجرای مشـــترکی با کیهان کلهر هم برگزار کرده
اســـت و در همین رهگذر اســـت که با همان منش خالصانهاش میگویـــد« :هنرمندان متعهد
امروز ایران همچون محمدرضا شجریان وشـــهرام ناظری درحفظ اصالت آواز موسیقی ایرانی
سرزمین خود نقش ارزندهای ایفا کردهاند ...شجریان شهرت و موفقیت شایستهای در آواز مشرق
زمین دارد و از نکته نظردیگر ،ایشـــان پیشکسوت این عرصه هســـتند و برای من بسیار عزیزاست
توگوبااستادعالیمقاسمافراکهباهمکاریآقایخسروسرتیپیدوستدیرین
ومحترم»...گف 
عالیمقاسمافوشاعرکارهایایشانصورتگرفتهاست،درادامهمیخوانید:

ëëدرابتدابفرماییدتعریفشماازموسیقیایران
وموسیقیآوازیایرانچیست؟
بیتردید موسیقی ایرانی و آواز ایرانی یکی
از بهترین و کهنترین موسـ ــیقیهای مشـ ــرق
زمین اسـ ــت .هر ملتی با موسیقی اصیل خود
تاریخ ،هویت ،اندیشه و فرهنگ سرزمینش را
بیان میکند و موسیقی ایرانی هم این هویت
الزم را داراسـ ــت و آواز ایرانـ ــی کـ ــه در اصـ ــل با
اجـ ــرای دسـ ــتگاه خوانی اسـ ــت و گوش ـ ـههای
موسـ ــیقی ایرانی را نشـ ــان میدهـ ــد؛ مفاهیم
تاریخـ ــی ،معنوی ،اخالقی و حتی دینی مردم
ایران را آشـ ــکار می سـ ــازد .بهعنـ ــوان مثال در
دستگاه چهارگاه حماسـ ــه و وطن دوستی ،در
دستگاه همایون غم ،الم و حسرت ،در دستگاه

سه گاه عشق ورزی و محبت را بیان میدارد که
با روح موسیقی موقام آذربایجان عجین است
و در اکثر دستگاهها با موسیقی ایرانی مشترک
هستند.موسیقیایرانازبهترینموسیقیهای
دنیا است که من همیشـ ــه به بهترینهای آن
گوش میکنم و لذت میبرم.
ëëاشـ ــاره داشـ ــتید موسـ ــیقی ایران و موسیقی
آذربایجان شـ ــباهت و قرابتهایی با یکدیگر
دارند.آیاایناشتراکاتسببشدهآثارمشترکی
بااستادانترازاولایرانتولیدکنید؟
موسیقی ایرانی و موسیقی آذربایجان از هر
جهت با یکدیگر قرابت خاص و بسیار معنوی
و هنری دارند و در دنیا کمتر موسـ ــیقی آوازی
را میتوان یافت کـ ــه اینچنین از نظر تاریخی،

ادبیـ ــات ،ریتـ ــم و اصالت با یکدیگـ ــر وحدت
داشـ ــته باشـ ــند بهطوری که میتوان گفت در
دسـ ــتگاه خوانی هـ ــر دو موسـ ــیقی مانند هم
هسـ ــتند البته با تغییـ ــرات اندک؛بهطور مثال
همانطور که اشـ ــاره کردم در چهـ ــارگاه هر دو
موسیقی روح حماسی ،حرکت و وطن پرستی
دارند و در سه گاه عشق و مهربانی .البته به غیر
از آوازهای ریتمیک موسیقی آذربایجانی چون
موسیقیشکستهقرهباغ(قاراباغشکستهسی)
یا آرازباری و ...در دسـ ــتگاه خوانی در عناوینی
چون ماهور ،بیات شیراز مانند یکدیگر هستند.
درخصوص همکاری با هنرمندان برجسـ ــته
موسیقی ایران نیز باید بگویم که من همیشه
به آثـ ــار خواننـ ــدگان قدیمی و معاصـ ــر ایران

گـ ــوش میکنم و همکاری با هنرمندان سـ ــایر
ملل همیشـ ــه در اندیشـ ــه من بوده و هست و
انجام گرفته و سـ ــبب شـ ــده مطالب جدیدی
بیاموزم و تغییراتی در اجراهای خود داشـ ــته
باشیم بهطوری که سـ ــالها پیش درچند اجرا
سـ ــازهایی چون نی و تنبـ ــک را به گـ ــروه خود
اضافه کردم .من با هنرمنـ ــدان توانای ایرانی
چون کیهان کلهر اجرای برنامه داشتهام و در
ادامه این همکاریها قرار بود با دوست عزیزم
شهرام ناظری خواننده برجسته ایران اجرای
مشترکی داشته باشیم که البته دوستان پیگیر
این موضوع هستند و انشاءاهلل در برنامههای
من و ایشان این کارها انجام میگیرد .بیتردید
آثار آقای ناظری مورد عالقه من بوده و هست

بخصوص شـ ــخصیت خود ایشـ ــان برای من
بسیار قابل احترام است .ناگفته نماند از سوی
هنرمندان جوان ایرانی نیز چندین پیشـ ــنهاد
شده و برخی هم انجام گرفته است.
ëëموسـ ــیقی آوازی ایران یا موسـ ــیقی مقامی
آذربایجاندردنیاچقدرشناختهشدهاست؟
موسیقیآوازیایراندردنیاشنیدهمیشود
و مـ ــن بارها و بارها در جشـ ــنوارههای مختلف
دنیا اجراهـ ــای آقایان محمدرضاشـ ــجریان،
شهرام ناظری ،کیهان کلهر و سایر هنرمندان
ایرانی را از نزدیک دیدهام ولی باید با کیفیت
الزم بـ ــه تبلیغ ایـ ــن اجراها در فسـ ــتیوالهای
معتبر جهانی پرداخت چرا که اگر خوب تبلیغ
شـ ــود و کارها به درسـ ــتی ارائه گردد حتماً این
کارها بهتر از این شنیده و دیده خواهد شد .در
جشـ ــنوارههای گوناگون و معتبر اروپا ،امریکا و
آفریقا من شاهد بودهام که به موسیقی مشرق
زمیـ ــن ابرازعالقه میکنند بویژه به موسـ ــیقی
آذربایجانی و موسیقی ایرانی.
ëëبه استاد شجریان اشاره فرمودید ،از نگاه شما
ایشان در معرفی موسـ ــیقی ایران به دنیا چقدر
تأثیرگذار بـ ــوده اند؟ آیا با صـ ــدای خوانندگان
بزرگی چون بنان ،قوامی ،گلپا و ایرج نیز آشـ ــنا
هستند؟
بله .امروز اسـ ــتاد شـ ــجریان مطرحترین و
میتوان گفـ ــت حتی محبوبتریـ ــن خواننده
موسیقیآوازیایراناستکهباتوانمندیخود
توانسته موسیقی مقامی ایران را در سطح دنیا
به نحو احسن معرفی کند؛ او صدایی برجسته
و شیرین دارد و هر شنوندهای را به خود جذب
میکند و تأثیر فوقالعادهای در شناسـ ــاندن و
تبلیغ آواز ایرانی داشته است .درضمن من به
آثار سایر خوانندگان بزرگ ایران از جمله اقبال
آذر ،بنان ،قوامی ،گلپا ،ایرج و بویژه قمر بسیار
گوش دادهام و آشنا هستم اما در صحنه امروز
آواز ایران شجریان در جایگاهی واال قرار دارد.
نکته بسـ ــیار مهم و قابل نقد کـ ــه باید جوانان
فعال درعرصه موسـ ــیقی آوازی بسـ ــیار مورد
توجه قرار دهند ،این است که متأسفانه زمانی
که به تهـ ــران ،تبریز یا اردبیل مـ ــی رفتم و به
صدای خوانندگان جوان ایرانی گوش میدادم
متوجه میشدم که این دوستان صدای آقای
شـ ــجریان را مورد تقلید قـ ــرار دادهانـ ــد .البته
ایرادی بر این مسأله نیست و تقلید در مراحل
اول آمـ ــوزش آواز برای یک جوان الزم اسـ ــت
اما با تمرینهای بسـ ــیار و رسـ ــیدن به آگاهی
و تجربـ ــه الزم .خواننـ ــده یا هنرمنـ ــد باید راه و
روش خود را داشته باشد و مستقل عمل کند
و متأسفانه این موضوع در آواز ایرانی به مانند
یک آفت اسـ ــت .این کـ ــه بگوییم همه تحت
تأثیر استاد شجریان باشند جای خود دارد ولی
بعد از آن هر خوانندهای که ادعای خوانندگی
دارد باید راه و روش خود را پیدا کند و از تقلید
کردن بپرهیزد .
ëëسبککاریشماباآقایشجریانچهشباهت
وتفاوتیدارد؟
هـ ــر خوانندهای مکتب و راه خـ ــود را ارائه و
عرضه م ـ ـیدارد در اصل کار مـ ــا یک اصالت
و شباهت مشـ ــترک دارد و آن دستگاه خوانی
اسـ ــت که هـ ــر دو تـ ــاش میکنیـ ــم ادبیات و
فرهنـ ــگ مردم خـ ــود را به دنیـ ــا معرفی و در
حفاظـ ــت آن تـ ــاش کنیم البته سـ ــلیقههای
متفاوت هم در هنر داریم ،او در آغاز یک روح
و اجرای متین دارد ولی من بیاختیار یک روح
سرکش دارم که سبب شده هر کدام مخاطب
خود را داشته باشیم.
ëëآیا این تفاوتها سبب شده شهرت متفاوتی
نسـ ــبت به یکدیگر داشـ ــته باشـ ــید؟ یاکارهای
ایشانراالگوبرداریکنید؟
شجریان شهرت و موفقیت شایسته ای
در آواز مشرق زمین دارد و از نقطه نظر دیگر
ایشان پیشکسوت این عرصه هستند و برای

«بلبل شرق» مشرق زمین
از نگاه من عالیم قاسم اف هنرمند جهانی و لقب بلبل شرق
برش برازنده این هنرمند میباشـــد .وی جـــز آوازخوانان تأثیرگذار
قرن اخیر در دنیای شـــرق بـــوده و آثار وی تأثیر بســـیاری در
همه جای عالم داشته است و میتوان او را جز چند خواننده
برتر قرن اخیر شـــرق از جمل ه ام کلثوم یا نصرت فاتح علی
خان معرفی کرد .موسیقی آوازی جمهوری آذربایجان و باکو
شباهت بسیاری به موسیقی ایرانی دارد و در حقیقت همان
شهرام ناظری موسیقی ایران است اما روح حرکت و زنده بودن درموسیقی
خوانندهپیشکسوت آذربایجان بیشتراست و شاید دلیل این موضوع حفظ روحیه
موسیقیایرانی حماسیدرموسیقیآذربایجانباشدامامتأسفانهدرموسیقی
آوازی ایران این روح حرکت و پویایی کم رنگتر شده است و
بهتراســـت بگوییم کم تحرکتر شده است چرا که موسیقی سنتی یا موسیقی آوازی
ما تحت تأثیر فضای مذهبی قرار داشـــته؛ فضای مذهبیای کـــه از دوران صفویه تا
به امروز بوده و هســـت .ســـالهای بسیاری اســـت که خوانندهها یا آوازخوانان ایرانی
به روضه خوانی و نوحه خوانی خو گرفتهاند و در این  40ســـال این فضای حزنانگیز
بسیار پررنگ تر دیده میشود اما موسیقی آذربایجان و باکو همچنان پرتحرک بوده
و سرزندگی خود را حفظ کرده است .ایجاد فضای حزنانگیز در موسیقی آسیبهای
بسیاری به وجود آورده است که باید این موضوع آسیب شناسی شود و متأسفانه در
این  40سال گذشته موسیقی تحت شرایط محیط ،باعث شده طرز بیان خوانندگان
به سوی لحنهای عربی گرایش بیشتری پیدا کند.
من خیلـــی عزیز و محترم .البته شـــاید به
جهت حضور بیشـــتر من در جشنوارههای
مختلف جهانـــی و دعوت از ســـوی مراکز
معتبـــر موســـیقی جهـــان کارهـــای مـــن
تأثیرگذارتر باشـــد چرا که مـــن با گروههای
برجســـته موســـیقی جهان ارتباط نزدیک
دارم و همیشه به آثار بزرگان موسیقی دنیا
گوش میدهـــم و همکاریهـــای خوبی با
گروههای معتبر و شـــهیر داشتهام ،ازسوی
دیگر میتوانم بگویم من با آثار شـــجریان
آشـــنا هستم و از شـــنیدن آن لذت میبرم
حتی بعضی تصنیفهای اصیل قدیمی
که ایشان خواندهاند در من تأثیر گذاشته و
از دوســـت دیرین و شاعرم خسرو سرتیپی
خواســـتهام که آنها را به زبـــان آذربایجانی
ترجمه کند تا شـــاید بتوانم آنهـــا را بعد از
تمریـــن الزم به روی صحنه بیـــاورم و اجرا
کنم .ناگفته نماند خواندن عینی تصنیف
تقلید نیست بلکه تقلید بیشتر در آواز خود
را نشـــان میدهد و البتـــه تقلید در مراحل
اول کاری یک هنرمند میتواند مؤثر باشد
ولی بعد باید هرکســـی راه خود را داشـــته
باشد نه اینکه به تقلید و الگوبرداری ادامه
بدهد .من با حفظ اصالت موسیقی موقام
خواستهام نگرشـــی نو به آواز داشته باشم
و کاری متفاوت نســـبت بـــه دیگران انجام
بدهم حتی اجرای تصنیفهایی که بیانگر
روح من باشد برای همه بشریت.
ëëآیا موسـ ــیقی آوازی ایران به مانند موسیقی
آذربایجاناصالتخودراحفظکردهاست؟
بله .موسیقی آوازی ایران اصالت خود
را دارد و ایـــن اصالت را حفظ کرده اســـت،
البته خوانندگان قدیم با توجه به شـــرایط
زمان و اصالتهای الزم به دور از تکنولوژی
اصالت کارشان متفاوت از امروز بوده و در
آواز آذربایجانـــی نیز اینچنین اســـت البته
هنرمنـــدان متعهد امروز ایـــران در حفظ
اصالت آواز موسیقی ایرانی سرزمین خود
نقش ارزندهای ایفا کردهاند ولی هرکسی با
روح و اندیشـــهای متفاوت باید برای حفظ
اصالت در نسل جدید دقت و همت داشته
باشد.
ëëخود شـ ــما چقدر پایبند به موسیقی قدمای
آذربایجانهستید!بهایندلیلکهبیشترسعی
کـ ــرده اید نگاه نوگرایانه به موسـ ــیقی داشـ ــته
باشید؟
مـــن از ابتـــدای فعالیتـــم درعرصـــه

موســـیقی به آثار بزرگان گـــوش دادهام و با
صدای آنان بزرگ شدهام از جبارقاریاقدی
اوغلی ،آقاخان شوشنیسکی گرفته تا حاجی
بابا و آقاخان عبداهلل یـــف و هنوزهم وقتی
تنها میشـــوم و با ماشـــین خود به تنهایی
در مســـیری طوالنی ســـفر میکنم بـــه آثار
قدما گوش میدهم چرا که هر یک مکتب
و راه خود و رنگ صدای خود را داشـــتهاند.
هرهنرمنـــدی حـــس و حال خـــود را دارد و
در شـــنونده حســـاس تأثیر منحصـــر بفرد
میگـــذارد اگرچـــه من نیز با الهـــام و درس
از بزرگان و با حـــس و حال خودم و نگرش
درونی خود تالش کردهام راهی بهنام عالیم
قاسم اف بگشایم بویژه با این نظر که بتوانم
موســـیقی دیارم را با صدای خدادادیام که
البته متعلق به مردم ســـرزمینم اســـت به
جهانیـــان معرفی کنم که البته در این راه با
انتقادهای ســـختی هم مواجه شدهام اما با
این تفاســـیر راهم را ادامـــه دادهام و خدای
را شـــکر که اگـــر موفقیـــت و تأثیری حاصل
شـــده باز میگردد به روح موسیقی دیارم و
سرچشمهای که از آن آب خوردهام.
ëëآیندهموسیقیایرانوموسیقیآذربایجان
را چگونه میبینید با توجه به اینکه موسیقی
پاپدردنیاگستردهشدهاست؟
بیتردیـــد موســـیقی اصیـــل و نیـــاکان
هـــر ملت در اصـــل شناســـنامه معنوی آن
سرزمین اســـت و هیچ تهدیدی نمیتواند
برای مثال موســـیقی موقام را از روح مردم
آذربایجان جـــدا کند یا موســـیقی اصیل از
بطن معنوی مـــردم ایران فراموش شـــود
ولی موســـیقی پـــاپ هم تأثیر خـــود را دارد
و بویـــژه در نســـل جوان توانســـته جذبه ای
فراهـــم نماید و آنـــان را به صحنـــه بیاورد
البته در دنیا موسیقی آذربایجان را با موقام
یا موســـیقی عاشـــیقالر میشناســـند و الزم
نیســـت در برابر ظهور موسیقی پاپ جبهه
بگیریـــم ،آن مخاطب خـــود را دارد و ما نیز
مخاطـــب خودمان را ولی آن موســـیقی که
برگرفته از تاریخ ،فرهنگ ،معنویت ادبیات
اخالق و اجداد یک سرزمین است معلوم و
هویدا است و باید ملت و دولت هر کشوری
در حفظ اصالتهای فرهنگی و هنری خود
همت کنند و هزینه کنند لذا موسیقی اصیل
با هیچ هجمهای نابود نمیشـــود بهطوری
که از قرنهای پیشـــین به ما رسیده و بعد از
ما نیز قرنها جاوید میماند.

موسیقی آذربایجان و سنتهای عاشیقی
در فرهنگ موسیقایی
مـــردم آذربایجـــان،
نـــگاه موســـیقی عاشـــیقی
اســـاس و ســـاختار
سنتهای خنیاگری و
موســـیقی قومی آنان
را تشـــکیل میدهد و
یکـــی از قدیمیترین
جهانگیر
نصراشرفی و اصیلترین مکاتب
قومشناس و موســـیقی مقامـــی
موسیقیشناس در ایـــران محســـوب
میشـــود .موســـیقی
عاشیقی درجایگاه موسیقی کالسیک مردم
آذربایجـــان ،از فرم و اجزایی تعریف شـــده
و نظاممنـــد برخوردار اســـت .ایـــن رپرتوار
متشـــکل از مجموع ه مقامهـــا و لحنهایی
است که درقدیمیترین شکل اجرایی خود
با سازعاشیقی موســـوم به «قوپوز» و «آواز»
بیان میشـــود .به اجراکنندگان و خنیاگران
این موسیقی عاشیق یا عاشق میگویند و به
همین دلیل در میان ایرانیان ترکزبان اعم
از مردم آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی،
زنجان ،قزوین ،همدان ،ساوه ،قم و بسیاری
از مناطق دیگر این موســـیقی به موســـیقی
عاشیقی مشهوراســـت .موسیقی عاشیقها
کـــه از طریـــق چندیـــن داســـتان تغزلـــی،
حماســـی -پهلوانی و دینـــی – مذهبی ارائه
میشـــود ،نوعی موســـیقی مقامی است که

رپرتـــوار آن از ســـوی این گـــروه از خنیاگران
بـــا عنـــوان کلـــی موقام(مقـــام) شـــناخته
میشـــود .درحقیقت داستانها اصلیترین
بســـترهایی هستند که موسیقی به اصطالح
عاشـــیقی درآن گرد آمده و به شکل گروهی
از لحنهـــای مرتبـــط و تعریف شـــده ارائه
میشـــود .این ویژگی یعنی خواندن آواز بر
محـــور یک داســـتان منظـــوم در میان همه
خنیاگـــران اقـــوام ایرانی ،رکنی اساســـی به
شمار آمده و سنتی ملی در خنیاگری قومی
ایران است .در سنت خنیاگری عاشیقی شمار
زیادی از داسـ ــتانها پیرامون شخصیتهایی
اسـ ــت کـ ــه از خصایـ ــل قهرمانـ ــی و پهلوانی
برخـ ــوردار هسـ ــتند .پاکدامنـ ــی و پاکدسـ ــتی،
مردمداری و انسـ ــان دوسـ ــتی ،راسـ ــتگویی و
عش ـ ـقورزی از دیگر خصوصیـ ــات قهرمانان
داسـ ــتانهای عاشـ ــیقی است .مشـ ــهورترین
داستان و قهرمان در روایت عاشیقهای ایران
کوراغلو اسـ ــت که با رنگی از اساطیر و افسانه
آمیخته است .بیتردید ریشه داستان کوراغلو
و شـ ــخصیت شـ ــگفتانگیز این قهرمـ ــان را
باید دراسـ ــاطیر و ادبیات کهن مردم ترک در
شمال آسیای مرکزی ردیابی نمود.
با این حـــال برخی پژوهشـــگران بر این
اعتقادنـــد که فـــارغ از شـــاخ و برگهایی که
خنیاگران و عاشیقها بر سرگذشت کوراغلو
افزودهانـــد ،او شـــخصیتی واقعی اســـت که
ردیابی او را میتوان از طریق اسناد حکومتی

دولـــت عثمانـــی در قرن هفدهـــم میالدی
جســـتوجو نمود .هرچه هســـت داســـتان
کوراغلـــو در اواخر قـــرن نوزدهم میالدی به
شکل کتابی منتشر شد .دراین کتاب کوراغلو
در شـــمایل دالوری اســـت که گاهی طرفدار
سلطان بوده و گاه در قلمرو او سر به شورش
برمیدارد و در حمایت از مردم فرودســـت
علیه حاکم و خان طغیان میکند .در پایان
این داســـتان ،کوراغلو در هیبت یک عاشیق
و خنیاگـــر ظاهر شـــده و شـــیدا و ســـرگردان
از دیـــاری بـــه دیـــار دیگـــر مـــیرود .همین
شخصیت شیفتهوار ،طی چند قرن الگویی
بیبدیل برای عاشـــیقهای داستانپرداز در
ایران و قفقاز شده است.
تعداد دیگری ازداســـتانهای عاشـــیقی
پیرامون زندگی و سرنوشـــت عاشـــیقهای
نامآوری چون عاشیق علی عسگر ،عاشیق
عباس تورفارقانلی ،عاشـــیق فوالد ،عاشیق
شمشـــیر و بســـیاری دیگر از عاشـــیقهایی
اســـت که مورد احتـــرام خنیاگـــران ومردم
آذربایجـــان بودهاند .با این حـــال کوراغلو را
باید مشهورترین و در عین حال جذابترین
شـــخصیت در داســـتانهای عاشـــیقی
برشـــمرد .شماری از داســـتانها سرگذشت
دلدادگانـــی اســـت کـــه در راه وصـــال فراز و
فرودهـــا و کشـــمکشهای حیرتانگیزی را
پشـــت ســـر نهادهاند« .آصلی و کرم» یکی
ازجذابترین داستانهای عاشیقی است که

در میـــان ترکزبانهای ایـــران و قفقاز رواج
داشته است .اجرای این منظومه توأم با آواز
و بیان گفتاری(رســـتاتیف) اســـت .این گونه
داستانها در مناســـبتهای مختلف بویژه
شبنشـــینیهای زمستانه و عروسیها اجرا
میشد و عاشیقها با ساز و آواز آنها را برای
مخاطبان مشتاق خود میخواندند .داستان
عاشقانه «آصلی و کرم» یکی از مشهورترین
منظومههای عاشـــیقی اســـت .این داستان
سرگذشـــت دلباختگانی اســـت کـــه در قرن
سیزدهم هجری سروده شده و الگویی دقیق
از داســـتانهای تغزلی و قدیمی در ایران و
قفقازاست .این داســـتان با واریاسیونهای
مختلـــف در ایران ،جمهـــوری آذربایجان و
آناتولـــی به ثبت رســـیده اســـت« .غریب و
صنم»« ،شاه اسماعیل»« ،بهرام و حیدر»،
«علی شاه و شهریار»« ،آرزو و قنبر» از دیگر
داســـتانهای تغزلی و عاشـــقانه اســـت که
از ســـوی عاشـــیقهای ایـــران در آذربایجان
شـــرقی و آذربایجان غربـــی و برخی ایالت
ایرانی ترک زبـــان درمناطق مختلف فالت
مرکـــزی ایران ازجمله در زنجـــان ،همدان،
ساوه و قم روایت و خوانده میشود.
فارغ ازداستانهای حماسی و عاشقانه،
بخـــش مهمـــی از حکمتهـــای قومـــی و
دیدگاههـــای عرفانـــی و مذهبـــی مـــردم
آذربایجان توسط عاشیقها انتشار مییافته
اســـت .شـــمار زیادی از روایات و مقامهای

عاشـــیقی تحـــت عناویـــن معراجنامـــه،
مناجاتنامـــه ،خلقتنامـــه ،روحانینامه،
اســـتادنامه و حقیقتنامـــه همگـــی از
مضامیـــن و مفاهیمـــی پیـــروی میکننـــد
که مبتنـــی بر راهکارهـــای معنـــوی اعم از
اندرزهـــا ،نصایح قومـــی و مذهبی و عرفان
هســـتند .این گـــروه از آوازها و متـــن آنها در
کلیت خود با روح و فلســـفه اسالمی سازگار
بوده و پـــارهای از تجارب و میراث معنوی و
مردمی را نیز در خدمـــت دارد .این ویژگی
چند وجهی در موسیقی حکمی -مذهبی،
طـــی ســـدهها ،بســـیاری از اقشـــار مختلف
و دوســـتداران موســـیقی عرفانـــی را در
آذربایجان جذب موســـیقی عاشیقی کرده
است .ســـیره اولیا و پیامبران و نیز رفتارها و
کردارهای پهلوانان ،قهرمانان ،قدیســـین و
مردان بـــزرگ و زنان حقطلب و پاکدامن،
الگـــوی شـــخصیتپردازی عاشـــیقها
در داســـتانها و متـــن مناجاتنامههـــا،
حقیقتنامهها و اســـتادنامهها اســـت .آواز
و گفتار آنان مشـــحون از تجارب معنوی در
تاریخ اجتماعـــی مردم آذربایجان اســـت.
بســـیاری از شـــعایر خانوادگی و فـــردی در
موســـیقی و ادبیـــات این رپرتـــوار منعکس
شده و خوب و بد آدمیان را با ساختاری زیبا
و تأثیرگذارنشان میدهد.
غیـــراز مفاهیـــم تغزلـــی ،حماســـی و
حکیمانه رپرتوار عاشـــیقهای آذربایجان

از نظـــر مفهـــوم در فرمهـــای دیگری نیز
ارائه و اجرا میشـــود که یکی از مهمترین
آنها مناظر ه ادبی آنان در قالب مبارزهای
بهنام «دئیشمه» اســـت .در زبان فارسی
میتـــوان معادلهایی همچـــون مناظره
ادبـــی ،بحـــث و جـــدل شـــعری و آوازی
و مشـــاعره را برای دئیشـــمه بـــه کار برد.
فرهنگ لغات الترک کاشغری ،دئیشمه
توگو کردن آورده اســـت.
را به معنای گف 
این فرم از موسیقی عاشیقی در حقیقت
مناظرهای ادبی میان دو عاشیق است که
با شـــعر ،آواز و ســـاز اجرا شده و بهصورت
بداهه پردازانه و با تکیه بر تســـلط آنها بر
حمکت و شاعری و با رقابتی سخت میان
آنها صورت میگیرد .همان گونه که پیشتر
اشـــاره شد ،حکمت در فرهنگ عاشیقها
مجموعهای از اطالعات و دانش مذهبی،
تاریخی ،اسطورهای ،حماسی و اجتماعی
اســـت که توانایی علمی و هوشمندانه هر
یک ازعاشیقها را نشان میدهد .شاعری
هم تســـلط بر انـــواع قالبهای شـــعری
مانند قوشما ،تجنیس ،مخمس ،گرایلی،
دیوان و بداههپردازی اســـت .عاشـــیق با
پیونـــد حکمت و شـــاعری ســـؤالهایی را
در یکی از قالبهای شـــعری میپرســـد و
عاشـــیق رقیب او باید جواب را بیابد و در
لحظه در همان قالب شعری پاسخ دهد.
این رزم ادبی تا شکست یکی از آنها ادامه

دارد .ترتیب اجرای یک دئیشمه میان دو
عاشـــق در سه مرحله و با بروز سه توانایی
گوناگـــون صـــورت میگیـــرد .مرحله اول
«حربه زوربا» یا «آتماجا» اســـت که طی
آن هر عاشیق تواناییهای خود را با شعر
و آواز بر شمرده و حریف را مورد تهدید و
تحقیر قرار میدهد .مرحله دوم «قیفیل
بند»(قفل بند) یا «باقالما» اســـت؛ که دو
حریف پرســـشها یا معماهایـــی را برای
یکدیگر طرح میکننـــد و هر یک ملزم به
پاسخگویی هســـتند .در مرحل ه سوم ارائه
تکنیکهای پیچیده ادبی اســـت و هریک
از عاشیقها اشـــعاری بینقطه ،نقطه دار
و دارای تجنیـــس بـــا قالبهـــای گوناگون
شـــعری را بـــه رخ حریـــف میکشـــند و با
واجآرایی و برخی شـــیوههای دیگر سعی
میکنند حریـــف خود را شکســـت دهند.
این مبارزه که با حضور دیگر عاشـــیقها و
عالقهمندان موســـیقی عاشـــیقی صورت
میگیرد ،در گســـترش ادبیات کالســـیک
عاشـــیقی تأثیـــر شایســـتهای داشـــته و
در ســـنتهای شـــفاهی یکـــی از راههـــای
مهـــم توســـعه ذوق و زیباشناســـی مردم
آذربایجان بوده است.
ساختار موسیقی عاشـــیقی آذربایجان
گذشـــته از مســـأله زبـــان و متـــن ،از نظـــر
فواصل ،ایســـتها ،دور و گردش ملودی و
چیدمان «لحنهای با ریتم متفاوت».

