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پس از ماجراي س��از تار كه سند ثبت جهانياش
به نام كش��ور آذربايجان خورد گويا قرار است اين بار
قطعهاي ديگر از فرهنگ موسيقايي اين آب و خاك
به نام كشورهاي همسايه سند بخورد ،البته اين دفعه
تفاوتي اساس��ي با موض��وع ت��ار دارد و آن اينكه
گروهي از هنردوس��تان و عالقهمن��دان به فرهنگ و
ميراث فرهنگي كشور پيش از اينكه كار از كار بگذرد
دست به كار شدند و با استمداد از منابع اطالعرساني
نگاه مسموم بيگانگان به موسيقي علوانيه خوزستان
را شناس��ايي كردند و منتظرند مسئوالن گامي براي
ثبت جهاني و حداقل ملي موسيقي عربي خوزستان
بردارند تا اين ميراث ملي محفوظ بماند.
از آنجا كه اطالعات درباره اين س��بك موس��يقي
خوزس��تاني مح��دود و ان��دك اس��ت و ب��ه منظور
شفافسازي درباره پيشينه اين آواز و ناكامي در ثبت

برخي ميراث فرهنگي دركشورمان به سراغ هوشنگ
جاويد پژوهشگر موسيقي محلي و آييني رفتيم.
وي درب��اره غفلت س��ازمانهاي متول��ي فرهنگي
درباره ثبت موس��يقي علوانيه گف��ت :آوازهايي كه در
مناطق جنوب كشورمان يافت ميشود تاكنون بهطور
كامل شناسايي نشده زيرا دستگاه فرهنگي ما در چند
دهه گذشته سرمايهگذاري و برنامهريزي كالن در اين
زمين��ه انجام نداده اس��ت و البته اين ام��ر نه تنها در
جنوب كش��ور بلكه در ساير استانها نيز مورد غفلت
واقع شده است.
اين پژوهش��گر اظهار داشت :با وجود اينكه ايران
جزوكش��ورهايي است كه درزمينه حراست از ميراث
معنوي به يونس��كو متعهد ش��ده اما از زمان متعهد
شدن به اين س��ازمان تاكنون اقدامهاي گستردهاي
در اين باب انجام نداده اس��ت و بيشتر بنا بر ضرورت
هنگامي كه احساس نياز ميشود به اين كار مبادرت

ميورزند.
همچنين مس��أله ديگري ني��ز دراين بحث نهفته
است و آن اينكه سازمان بينالمللي يونسكو هر سال
تنه��ا چند اثر را براي ثبت جهاني ميپذيرد ،ش��ايد
س��الي  2تا  3طرح و اين ميزان براي كشورمان كه
جزو كش��ورهاي غني در اين زمينه است ،به عنوان
عامل��ي محدودكننده مطرح ميش��ود و از هنرهاي
معنوي اي��ران تعداد كمي تاكنون به ثبت رس��يده
است.
پژوهشگر موس��يقي محلي و آييني ادامه داد :در
استانهاي جنوبي كشور همچون خوزستان ،بوشهر
و هرم��زگان نيز به تازگ��ي برنامهريزيهايي صورت
گرفت��ه چرا كه بس��ياري از هنره��اي اين مناطق و
مي��راث معن��وي فرهنگي ما حتي ب��ه ثبت ملي هم
نرس��يده بود چ��ه اينكه به ثبت جهاني برس��د و از
دست درازي بيگانگان دور بماند.

درگفت وگوبا شيخ كريم با وي استاد ربابه نوازعنوان شد

آواز علواني زيباترين نواي محلي

محمود مشهودي

اس�تان خوزستان را بس�ياري از ما به استاني با هواي گرم
و ش�رجي و لول�ه هاي نف�ت و منابع خ�دادادي انرژياش
ميشناس�يم .اما اين اس�تان در كنار اين محاسن ،ظرفيت
و پتانسيل هاي بيشمار ديگري نيز دارد كه شايد از نظرها
دور افتاده باش�د از جمله عرصه فرهنگ و هنر اين استان
كه در كش�ورمان جايگاه واالي�ي دارد .در ميان اين هنر و
فرهنگها ،موسيقي محلي علوانيه كه از زيبايي خاصي نيز
برخوردار اس�ت .در اين منطقه وج�ود دارد كه لزوم توجه
به س�اير ظرفيتها وفرهنگ هاي اين اس�تان را پررنگتر
ميكند و البته جايگاه مرداني كه اين موسيقي را زنده نگه
داشتهاند نيز آنچنان رفيع است كه بايد پاس داشته شود.
شيخ عبدالواحد(كريم) باوي مردي از تبار اين هنرمندان
اس�ت كه موي در راه اعتالي اين هنر در اين خطه س�پيد
ك�رده اس�ت .وي ك�ه متول�د  1323در اهواز اس�ت و از
 4سالگي در روس�تاهاي دامغه وبهير روزگار سپري كرده
اس�ت و به  2زبان عربي و انگليس�ي نيز تس�لط دارد در
گفت وگويي با
از چگونگي آشنايياش با اين موسيقي
ميگويد.
آشنايي شما با ساز ربابه و موسيقي علواني به چه زماني
برمي گردد؟
قبل از پاس��خ به اين س��وال ابتدا بايد بگويم كه من هيچ وقت
ادعاي نوازندگي س��از ربابه را در جايي نداشتهام اما به ياد دارم در
جواني در محل کارم با ديدن س��از ربابه در دست يکي از دوستان
خوانندهام به اين ساز عالقه مند شدم و پس از آن در پي يادگيري
اصول نواختن آن برآمدم.

از چه دوراني با اس�تاد علوان الش�ويع آش�نايي پيدا
كرديد؟
به ص��ورت دقيق به ياد ن��دارم كه چه زمان��ي وي را ديدم اما
در همان ايام جواني خوانندگان و نوازندگان معروف خوزستان به
دليل مهمان نوازي و البته ارزشي كه من براي هنر آنان قائل بودم،
مرتبا به منزلم ميآمدند که از جمله آنان ميتوان به علوان الشويع
خواننده و نوازنده طور علوانيه و ساز گلن اشاره کرد.
کمي برايمان درباره ويژگيهاي مخصوص به ش�خصيت
عل�وان بگوييد و اينكه چرا وي از بي�ن تمام نوازندگان و
خوانندگان آن زمان ،مش�هورتر و در بين مردم محبوب تر
بود؟
مهمترين ويژگي علوان از نظر اخالقي حياي باالي نهادينه شده
در وج��ودش ب��ود بصورتي که من يادم ميآي��د در آن زمان اکثر
نوازن��دگان و خوانندگان در ازاي هنرنمايي خود حق الزحمهاي را
دريافت ميكردند ،اما روزي من در خانه علوان مهمان بودم و وي
برايم ساز زد  ،من نيز از ذوق و احترام به وي مبلغي پيشكش كردم
اما وي به نشانه ادب به من گفت شما در خانه من مهمان هستيد
چرا اينکار را ميکنيد .در مراجعه بعدي به خانه وي مقداري قهوه
برايش بردم و علوان با لبخند به من گفت :اين روش صحيح شد.
همچنين ديگر ويژگي علوان تس��لط و شناخت فوق العادهاش
به اش��عار بود به صورتي که بنا بر نوع و حالت ش��عر نحوه نواختن
و خواندن وي هم تغيير ميکرد به صورتي که اگر ش��عر عاشقانه،

با نامهای دیگری دیده میش��ود .به طور
کلی سازهای زهی یک وتری با کاسههای
گرد یا چهار گوش از جمله سازهای بدوی
مورد اس��تفاده انس��ان در سراسر جهان
هستند و انتساب آنها به فرهنگ خاصی،
منطقی به نظر نمیرسد .در خوزستان دو
نوع رباب با کاس��ه طنینی چوبی و کاسه
طنینی فلزی مرسوم است.
رب��اب ب��ا کاس��ه طنین��ی چوبی،
کاسهای چهارگوش دارد که در برخی
نمونهه��ا اض�لاع آن تقریب��اً عمود بر
زمین هس��تند .دهانه کاس��ه چوبی با
پوست پوشانده میشود .خرک نیز در
نقطه معینی روی پوست قرار میگیرد.
رباب یک وتر مویی (چند رشته از موی
دم اس��ب) دارد .این تنها ساز در ایران
اس��ت که جنس وتر آن مویین است.
کولیهای عرب زبان خوزستان گاه به
جای کاسه چوبی ،از گالن یا ظرفهای
مکعب مستطیل فلزی  4لیتری روغن
اس��تفاده میکنند ،قسمتهای جانبی

حماس��ي ي��ا در مورد دوس��تان و ي��اران بود ،تمام��اً حالت و نوع
خواندنش با ديگر اشعار متفاوت بود.
خود استاد الشويع نيز شعر ميسرودند؟
بله ،پدر استاد وخودشان ش��اعران توانمندي بودند به گونهاي
که به ياد دارم اتفاق رخ داده در يکي از مجالس كه در آن حضور
داش��ت را به صورت بداهه و با ساز و آواز به صورت شعر براي من
بازگوكردند.
ب�ا اي�ن وصف ،چ�را خودش�ان در نوازندگي از اش�عار
ديگران استفاده ميکردند؟
در گذشته کتابت ،انتشار شعر و وقايع رسومات و حکايات
و داس��تانها ب��ه ص��ورت امروزه نب��ود و وي با اي��ن کار به
نوعي تاريخ فرهنگ و ش��عر مخصوص عربهاي خوزس��تان
را احي��ا ميکردند و به نس��ل هاي آينده ف��رم صحيح را فرا
ميدادند.
به عنوان آخرين سوال نظرتان درباره اينکه کشور عراق
در برنام�ه اي راديويي ،ط�ور (آواز) علواني را از هنرهاي
موسيقايي اين كشور معرفي كرد و اين فرم آواز را تقليدي
از آوازهاي محلي خود نام برد ،چيست؟
به هيچ عنوان چنين چيزي صحيح نيس��ت؛ شايد با خاطرهاي
بتوانم بهتر براي ش��ما قدمت و اصالت اين موسيقي را نقل کنم تا
به ارزش طور علواني پي ببريد.
استاد س��لمان منکوب يکي از معروف ترين خوانندگان محلي

عراق روزي به خانه يكي از دوستان من در اهواز آمده بود و دوست
من براي اس��تاد منکوب نوار کاستي از مرحوم علوان را گذاشتند.
من با چشمان خود ديدم که سلمان منكوب تمام قد به پا ايستاد
و دو دفعه به نش��انه احترام به صدا تعظيم کرد و به زبان عربي رو
به ما گفت :به خدا که اين آواز واقعي است.
البته نه تنها سلمان منکوب بلکه ديگر خوانندگان مشهور عراق
همچون عبد الواحد ،جواد وادي ،داخل حس��ن و شهيد کريم نيز
بارها به خوزس��تان و اهواز در زمان قبل از انقالب س��فر کردند و
همگي بر اين مطلب که آواز علواني مخصوص عرب هاي اين کشور
و زيبا ترين آواز محلي است ،اذعان داشتند.

حماسه خوان خوزستاني

«رباب»سازي با وتر مویین
رب��اب خوزس��تان تنها س��از در ایران
محس��وب میش��ود ک��ه جن��س وتر آن
مویین اس��ت و در خوزستان برای اجرای
موس��یقی سنتی عربی مورد استفاده قرار
میگیرد.
در کت��اب دایرئالمع��ارف س��ازهای
ایران��ی نوش��ته محمدرضا درویش��ی در
مورد رباب خوزس��تان آمده اس��ت :رباب
ک��ه کولیهای عرب زبان خوزس��تان آن
را رباب��ه مینامن��د از خانواده س��ازهای
زهی آرشهای است.
اي��ن س��از از جمله س��ازهای رایج در
میان عربهای خوزستان است و به نوعی
از آن که کاس��ه فلزی دارد ،گلن یا گالن
میگویند .این س��از به جز خوزستان در
تمام کشورهای عربی و شمال آفریقا نیز
دیده میش��ود و رباب توس��ط عربهای
ایرانی در خوزستان متداول شده است.
رباب در کش��ورهای دیگری همچون
مراکش ،یوگسالوی ،هندوستان ،امریکا و
جنوب ،جنوب ش��رقی و شمال آفریقا نیز

همچنين ثب��ت ميراث معنوي از طرف يونس��كو و برگزيده ش��دن حسان در اين جشنواره سبب شد
سبب ش��ده كش��ورهاي ديگر نيز بيكار نمانند و هر احمد حسن البكر ازاو بخواهد براي زندگي به عراق
آن چه متعلق به خودش��ان است يا حتي كشورهاي برود اما وي قب��ول نميكند و تا پايان عمر در ايران
ميماند.
همسايه را به نام خود ثبت كنند.
اين پژوهشگر موسيقي آييني اظهار داشت :حسان
جاويد متذكر شد :بحثهايي كه در مورد ميراث
آوازي خوزس��تان مطرح شده و شماري آن را متعلق تم��ام آوازها را ضمن اينكه نزد علوان فراگرفته بود،
به كشور عراق دانستهاند از پايه مشكل دارد ،چرا كه آن فنون را به رشته تحرير درآورد و بسيار تاثيرگذار
كش��ور عراق حدود 200سال پيش جزو ايران بوده و دراين زمينه عمل كرد.
ادعا و واقعيات تاريخي
 2قرن است مستقل شده و بناهاي تيسفون و مداين
وي درباره ادعاي برخي كشورها خاطرنشان كرد:
دليلي بر اين ادعاس��ت كه عراق جزيي از ايران بوده
و تاثيرات فرهنگي ايرانيان بر اين كش��ور بسيار قابل كشورهايي كه اين ادعاي كذب را دارند ممكن است
بتوانند اين موس��يقي را به نام خود به ثبت برسانند
توجه است.
اما خودش��ان هم ميدانند كه ريشه اين گونه آواز و
تغييرات علوان در طورهاي خوزستان
اين پژوهشگر درباره مبدع موسيقي علوانيه گفت :طور از ايران بوده است و به نوعي چشم خود را روي
در حدود  80س��ال پيش در خوزستان نوازندهاي به واقعيت بستهاند.
نام علوان الش��ويع تحولي در طورهاي خوزستان به
جاويد بيان كرد :درموسيقي عرب و پژوهشهاي
وجود آورد و نوآوري درملودي را به وسيله ساز رباب دكتر صالح المهدي دركتاب الموس��يقي الش��رقيه
در اين طورها كه با محدوديت 4نتي روبهرو اس��ت ،زير و بم موس��يقي كش��ورهاي عرب ت��ا دل آفريقا
ايجاد كرد و با تغيير انگشتگذاري روي ساز آهنگ مطالع��ه ش��ده و در آن كت��اب بي��ان ش��ده كه چه
آوازها را تغييرداد.
گوش��ههايي از موس��يقي اي��ران حتي
جاويد اظهارداشت :با تغييراتي كه
در تون��س و مراك��ش باق��ي مان��ده و
عل��وان در طورهاي خوزس��تان ايجاد
صالح المهدي بس��يار متعهد تاثير
كرد اي��ن آواز بين اعراب خوزس��تان
موس��يقي اي��ران بر تركي��ه را نيز
فراگير ش��د و به س��وريه ،عراق وساير
بررسي كرده است.
وي همچنين از كتاب الموسيقي
مناطق منتقل شد و در آن مناطق نيز
العراقيه نوش��ته صبحي عنبر رش��يد
با نام خود علوان رواج يافت.
نام ب��رد و گف��ت :اين كتاب اش��اره
وي درباره حسان اگزار چنانيزاده از
ميكند كه چه ميزان موسيقي عراق
شاگردان علوان الشويع نيز گفت :حسان
و امدار ايران اس��ت و با اين اس��ناد و
از ساكنان دشت آزادگان در منطقه شاوور
كشورهايي كه م��دارك عربها خ��ود معترفند كه
بود كه من در زمان جنگ نام وي را به
ادعاي تصاحب چه ميزان وابس��ته به فرهنگ ايراني
عنوان يكي از پژوهشگران موسيقي عرب
هس��تند،پس هرگونه تالش براي به
شنيدم و بعد از جنگ به سراغش رفتم
اين موسيقي را نام خود زدن ريش��ه موسيقي ايراني،
و از مطالع��ات و پژوهشهايش بهرهمند
تالشي مذبوحانه است .وي ادامه داد:
در
ش��دم .همچني��ن در س��ال  83وي
دارند ممكن
اميدوارم ميراث فرهنگي خوزس��تان
جشنواره منقبت خوانان در تهران توسط
است بتوانند
و افكار عموم��ي تالش كنند آواز اين
حوزه هنري به جامعه موس��يقي كشور
منطقه س��ريعتر به ثبت ملي برسد و
معرفي شد چرا كه وي آوازهاي حماسي
اين موسيقي
پ��س از آن در زمينه ثبت جهاني آن
و مذهبي ميخواند و همچنين با موسيقي
گام برداريم.
علوانيه آش��نايي كامل داشت و يكي از
را به نام خود
جاوي��د متذكر ش��د :در اين زمينه
خوانندگان برجس��ته عرب خوزس��تان
به ثبت برسانند اس��ناد گرانبهايي در مركز موس��يقي
بود ك��ه در زم��ان احمد حس��ن البكر
ح��وزه هنري گردآوري ش��ده و حوزه
رئيس جمهور س��ابق عراق درجشنواره
اما خودشان
خوزس��تان باي��د ب��ا مركز موس��يقي
س��االنه خوانن��دگان و موس��يقيدانان
هم ميدانند كه هماهن��گ ش��ود؛ اس��ناد و فيلمهاي
برگزيده شد.
ريشه اين گونه مختلف را ببينن��د و بهرهگيري كنند
وي در زمين��ه جري��ان ش��ركت
و س��ازمان مي��راث فرهنگ��ي ني��ز با
حس��ان اگزار دراين جشنواره به جاي
آواز و طور
برنامهري��زي در اي��ن زمينه فكر كنم
علوان الشويع افزود:علوان از آنجا كه به
در كمتر از يك س��ال بتواند حق را به
س��نين پيري رسيده بود براي شركت
از ايران
حقدار برساند و مردم خوزستان از اين
در اين جش��نواره از حسان ميخواهد
بوده است
نظر مورد توجه جهانيان قرار بگيرند.
به جاي وي در جش��نواره شركت كند

گالن را میش��کافند ت��ا صدای حاصل
شدیدتر شود.
در این نوع رباب ،دسته چوبی از باال و
س��یخ یا میله فلزی را از پایین در گالن یا
قوطی فلزی فرو میکنند.
خ��رک چوبی نی��ز در نقط��ه معینی
روی س��طح جانب��ی و باالی��ی گالن قرار
میگیرد.
رباب کوک ثابت ندارد و میزان کشش
تنها وتر مویین آن ارتباط مس��تقیمی با
وسعت صوتی صدای خواننده دارد.
نوازن��ده ب��ا توجه به وس��عت صوتی
ص��دای خواننده ،میزان کش��ش تنها وتر
س��از را تغییر میده��د و آن را با صدای
خواننده هماهنگ میکند.
رباب تنها ساز زهی بومی است که در
خوزس��تان برای اجرای موس��یقی سنتی
عربی مورد اس��تفاده قرار میگیرد .تمام
فرمه��ای س��ازی و آوازی با رب��اب قابل
اجرا هس��تند و این ساز مهمترین ساز در
همراهی آواز است.

حس��ان اگ��زار چنانيزاده نوازن��ده ربابه و
آوازخوان س��بك علوانيه مش��هور به حس��ان
اگزار ،نوازنده موسيقي محلي نواحي از جنوب
غرب ايران است.
وي ساكن روستاي خويس (ميثم تمار) از
توابع بخش شاوور (بيترشگ) و شوش دانيال
بود .مش��هوريت چنانيزاده بيش��تر به خاطر
تخصص در موسيقي نواحي و نوازندگياش با
ساز دست س��ازش به نام ربابه بود كه از يك
سيم و ساز ساده تشكيل ميشد.
اگ��زار در بيس��ت و پنجمي��ن جش��نواره
موس��يقي فجر شناخته و مورد توجه بسياري
از بزرگان موس��يقي ايران قرار گرفت وبعد از
آن در زم��ان مرگش رس��انهها او را حماس��ه
خوان خوزستاني معرفي كردند.
اي��ن هنرمند ع�لاوه بر س��بك علوانيه در
س��بكهاي مختلف��ي همچ��ون هلي�لاوي،
ش��طراوي ،محمداوي ،مگصوصي ،چوبيه و...
ني��ز تخصص كامل داش��ت ،گفته ميش��ود
حس��ان اگزار چنانيزاده يك��ي از بزرگترين
نوازندگان رباب بود كه در زنده نگهداش��تن
لحن علواني نقش مهمي داشت.

وي ت��ا پاي��ان عم��ر در روس��تاي خويس
(ميثمتم��ار) س��كونت داش��ت .حس��ان از
 ۱۲س��الگي به خوانندگ��ي و نوازندگي روي
آورد ك��ه در واژگاني بومي به آن «ش��اعري»
ميگويند .او بيت خوان حماسي خوي و بيت
خوان آلاهللاس��ت و هنر شاعري در خانواده
آنان موروثي بود.
پدر بزرگش را به دليل قريحه ش��اعريش
«جبار اديب» ميخواندند وپدرش «سلمان»
نيز ش��اعر وخوانندهاي توانا بود و هنر ساخت
رباب و آوازخواني را از او آموخت .از حس��ان
نقل شدهاس��ت كه براي دي��دن برادرانش به
بغداد س��فر كرده بود و اين س��فر مصادف با
سالگرد تاجگذاري ملك فيصل در عراق بود و
براي هنرنمايي در آن مراسم كه معروفترين
خوانندگان عرب حضور داشتند شركت كرد.
در اين برنامه برگزاركنندگان به حس��ان يك
خ��ودرو به عنوان هديه دادن��د اما او آن را به
برادرانش در عراق هديه داد و سوار بر اسبش
به ش��وش بازگشت .او دليل بازگشت را عالقه
به خاك وطنش دانست.
چنان��يزاده ن��زد بزرگاني نظي��ر «اكران

ش��روبه» كه س��بك خواندن در خوزستان را
تغيي��ر داد آم��وزش ديد و هم ب��ه «بيتها»
و هم به «س��طور» آش��نايي كامل داش��ت و
آوازه��اي آموري كه مش��ابهتي با اميريهاي
مازندران دارد را به اجرا در ميآورد.
همچني��ن از حس��اناگزار در شش��مين
جش��نواره موس��يقي نواح��ي اي��ران تقدير و
تجليل ني��ز به عمل آمد .ق��رار بود كه فيلم
كوتاه مس��تندي با نام «منقب��ت خوان ائمه
اطهار» ك��ه مدت زمان آن  ۳۰دقيقهاس��ت،
بوس��يله حوزه هن��ري اهواز درب��اره زندگي
حس��ان اگزار چنانيزاده منقب��ت خوان ائمه
ساخته شود.
اگزار دو روز پ��س از اجراي هنرمندانه در
بيس��ت و پنجمين جشنواره موسيقي فجر در
راه بازگش��ت به زادگاهش در اثر سكته قلبي
درگذشت .چنانيزاده كه شامگاه يكشنبه نهم
اسفند ماه در سالن انديشه تهران حوزههنري
و در بخش ذك��ر و ذاكرين و مولودي آخرين
اجراي زندگ��ياش را در بيس��ت و پنجمين
جشنواره موسيقي فجر انجام داد،در سن ۷۵
سالگي فوت كرد.
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نگاه

نوايي در دل خوزستان

علوانیه نام یکي از سبک ها و الحان
موسیقی عربی خوزستان است و نامش
برگرفته از نام سراینده آن علوان
الشویع که در نوازندگی این سبک
تخصص داشت،گرفته شده است.
همچنین علوانیه یکی از میراثهای
معنوی عربهای ایران به شمار میآید.
موسیقی عربی در استان خوزستان به
دو دسته کالسیک یا مقامی و موسیقی
ریفی یا محلی تقسیم میشود .لحن
علوانی جزو موسیقیهای محلی این
استان است .این طور از مقام حجاز
و مقام بیات تشکیل شده که درجه
سوم آن ربع پرده و نیم پرده مدام کم
میشود و حالت خاصی به وجود میآورد
که در هیچ کدام از موسیقیهای
کشورهای عربی و ایران دیده نمیشود
و تنها گوشه شوشتری در دستگاه
همایون ایران به آن شبیه است و در
میان مقامها نيز شباهت زیادی به مقام
حجاز دارد.
لحن علوانیه با سازی به نام رباب یا ربابه
که یکی از سازهای مردم عرب خوزستان
است ،نواخته میشود .رباب سازی مانند
کمانچه است اما از سادهترین وسایل
ساخته میشود همچنين این ساز در
کشورهای امارات ،کویت ،بحرین و عراق
نيز استفاده میشود.
به دلیل حزن زیبایی که این سبک دارد
این لحن نه تنها در خوزستان توسط
خوانندگانی مانند حسن معشوری ،سامر
زرگانی ،علی ادریس و علی رشداوی
خوانده میشد بلکه در کشور عراق نیز
توسط خوانندگان مشهور این کشور
استفاده میشد.
یحیی جابری ،خواننده و رئیس خانه
موسیقی محلی عراق (رئیس بیت الریف
العراق) در یکی از مقالههای خودش در
مجله الحیات چاپ کشور سوریه گفته
است :من برای تحصیل در سوریه
بودم .عدهای از دانشجویان اهوازی
نغمهای میخواندند که برای من خیلی
زیبا بود اما شبیه هیچیک از الحان کشور
عراق و دیگر کشورهای عربی نبود .از
آنها پرسیدم این چه لحنی است؟ آنها
گفتند این لحنی به نام علوانی است که
به نام سازنده آن ،علوان معروف است.
این لحن در کشور کویت نیز توسط
شخصی به نام عبداهلل فضاله یکی از
خوانندگان قدیمی و مشهور کویت
خوانده میشد .وي لحن علوانی را در
کویت و بحرین رواج داد.
علوانیه در جريان زندگي
این نوع آواز بعد از مدتی مورد
استقبال عامه مردم و سایر هنرمندان
قرار گرفت و به نام سراینده
آن (علوان) ،علوانیه نامگذاری شد .در
ادبیات علوانیه به نام شاعر یا گوینده
کالم و زمانی که خواننده و نوازنده
یکی است نیز اشاره میشود .امروزه
علوانیه به آوازی توام با آهنگ آرام
و غمگین اطالق میشود که تنها با ساز
موسیقی ربابه نواخته میشود .این
سبک از هنرهای عامه مردم عرب
ایران به حساب میآید .با آنکه تب
مدرنیزه شدن بخش بزرگی از فرهنگ
و سنن اقوام و ملل مختلف را تحت
تاثیر خود قرار داده اما اهالی فولکلور
که از میراث داران واقعی هنر فاخر
و منحصربهفرد هستند در خوزستان
میکوشند اصالت هنر خویش را حفظ
کرده و به آنچه از گذشتگان خود
به ارث بردهاند ،پایبند باشند .این
سبک موسیقی در بسیاری از مراسم
ازدواجها برگزار میشود.
رواج علوانیه
در دوره شیخ خزعل موسیقی عربی
خوزستان رونق و رواج فراوان یافت.
خزعل افزون بر نوازندگان عرب
محلی از گروههای موسیقی کشورهای
عربی نظیر عراق ،لبنان و مصر دعوت
میکرد تا در کاخهای وی برنامه اجرا
کنند .در دوره پهلوی موسیقی عربی
دچار رکود شد .در دهه 40شمسی
«علوان ابوشهال» در اهواز پدیدار
شد که ردیفها و دستگاههای آوازی
و انواع شعر مردم عرب خوزستان
را میشناخت.سبک علوانیه از
مرزهای خوزستان و ایران فراتر
رفت و در عراق و بحرین و کویت
نیز رواج یافت .هم اکنون هنرمندان
و ترانهسرایان این کشورها این
سبک را با نام «علوان اهوازی»
میشناسند.
سبک آوازی علوانیه در بخش موسیقی
«ریفی» قرار میگیرد و در خوزستان،
آوازخوانان بسیاری ،سبک و شیوه علوان
را دنبال میکنند« .حسان اگزار» در
بخش «شاوور» شهرستان شوش دانیال
یکی از افرادی بود که با این سبک
ترانه سرایی میکرد.

