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Abstract 
Folk songs, as genuine and indigenous products of one language and its literature, 
have always enjoyed great diversity. In the present study, two examples of the most 
striking folklore novels with a comparative view are investigated. Sherwah as the 
native folk language of the Bushehr province and Alwaniyah as the folk music of 
the Arab people of Khuzestan lineup, formed the main body of this study. In 
seeking the similarities and differences of these two, a comparative method was 
used and the structure of them was assigned using historical and technical sub-
methods. The results of this study can be characterized by the fact that the 
contributions of these two songs are much more than differences, and in some 
cases, such as the similarities, the clarity of emotions associated with real life, the 
absence of plurality, local plurality, the accompaniment of traditional instruments, 
and sadness ... are summarized. 
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 علمیمقالة 

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 54-75، صص. 8431، تابستان (43 )پیاپی 2نهم، شمارة  دورةدانشگاه رازی، 

 بوشهر و خوزستاندر  یبوم یهانوا ارساخت هب تطبیقی نگاهی علوانیه؛ و شروه

 5قيم جاسم
 ایران ،بوشهر واحد نور، پيام دانشگاه عربی، ادبيّات و زبان گروه استادیار

 51/6/5661 پذیرش:  66/6/5665 دریافت:

 چکیده
 در هسوتند   و بووده  برخوردار نظيریبی عتنوّ و غنا از همواره ،آن ادبيّات و زبانکی بومی و اصيل توليدات مثابةبه ی،محلّ یهانغمه

 یمحلّوو نغموة  مثابووةبوه  «شَوروه »  اسوو  شوده  بررسوی  يقوویتطب ینگواه  بوا  فولکلووور نواهوای  بوارزتری   از نمونووه دو رو پوي   پوووه  

 تشوکيل  را مقایسوه  ایو   اصولی  پيکور   خوزسوتان،  ةخطّو  عرب مردم فولکلور موسيقی منزلةبه «عَلوانيه» و بوشهر استان زبانان یفارس

 بوه  ی،فنّو  و تاریخی فرعی هایروش از استفاده با و گرفته بهره یتطبيق شرو از دو، ای  هایتفاوت و هاشباه  یافت  پی در  ندداد

 از تربيشو  بسويار  نوا دو ای  اشتراک وجوه که برشمرد گونهای  توانمی را بررسی ای  نتایج  شد گماشته هم  هاآن ساختار بررسی

 ف،تکلّو  از دوری ،حقيقوی  زنودگی  بوا  پيونود  در عواطف افي شفّ اشعار، مضامي  در اشتراک ازجمله مواردی در و بوده هاتفاوت

 شود می خالصه و    اجرا شيو  بودنسوزناک تی،سنّ سازهای همراهی ی،محلّ هایواژه کثرت

  یمحلّ موسيقی علوانيه، شروه،فرهنگ عامه،  تطبيقی، ادبيّات :کلیدی واژگان
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 پیشگفتار .8

 موضوع تعریف .8-8

 اشوعار  ویوهبه و آن بومی هنرهای و ادبيّات بررسی ،منطقه هر فرهنگ و تاریخ با ییآشنا هایراه از یکی

 خوانوده  دهوان بهدهان بومی مردم وسيلةبه که یاصيل یهانغمه اس   ناحيه آن به ربوطم موسيقی و یمحلّ

 اند داده شکل را منطقه آن اصيل و حقيقی موسيقی و شده

 از ایو   و انود داشوته  ابوراز  هوا چنودپاره  قالو   در را خوود  احساسوات  و بينوی جهوان  کوه  اقوامی بساچه 

 نموای   بورای  مناسوبی  ةزمينو  هوم  کنوار  در هموواره  ،موسويقی  و شعر یعنی محمل، دو ای  که روس  آن

 اند؛آورده فراهم را بيرونی و ونیدر مختلف شرایط با برخورد در آدمی گوناگون احساسات و راتتفکّ

 ؛اسو   راربرقو  یمسوتقيم  رابطوة  نيوز  جنووب  موردم  زنودگی  و یمحلّو  هوای موسويقی  ميان ،ترتي همي  به

 بور  مشوتمل  نيوز  ایوران  جنووب  یمحلّو  هوای نغموه  اس   بوده مردم پناهجان همواره نواها ای  که یطور به

 ميورا   ایو   از حراسو   و حفظ  يّاهمّ  نظيرندبی عتنوّ و ییبایز غنا، ازنظر که اس  ایعاميانه های ترانه

 تووان موی  آن، فورد منحصوربه  موسويقی  و رفولکلو یهاترانه ای  خالل از که اس  نهفته امر ای  در یمحلّ

 یاف   هار دیار آن مردم زندگی شيو  و اجتماعی شرایط به ،مستقيم غير و مستقيم طور به

 «لوانيوه عَ» و «5روهشَ» موسيقی سبک دو در بومی ادبيّات و فرهنگ همي  پای ردّ رو پي  پووه  در 

 خوزسوتان  و بوشوهر  هرمزگوان،  هوای اسوتان  یشورق  هایکرانه ویوهبه و فارس خليج شمالی حوز  در که

  شودمی گرفته پی ،اندرایج

 ثبو   شورای گذاریسياس  جلسة در که اس  بوشهر استان موسيقی هایلشک از یکی شروه سبک 

 ییهوا آهنوگ  تموام  موادر  شروه بوشهر استان در»  اس  رسيده ثب  به ،5661 سال خردادماه 61 و 66 در

 گفو   بایود  نيوز  علوانيوه  سبک مورد در (66 :5611 )زنگوئی، « شودمی ااجر دشتی دستگاه در که اس 

 کوه  سوبکی   شودمی محسوب خوزستان عرب مردم موسيقی سبک تری معروف اصيل، موسيقی ای  که

 ایو   موردم  هتوجّو  موورد  همچنوان  کشور، نقاط از بسياری بومی مردم فرهنگ در عمده تغييرات وجودا ب

 در را آن انود شوده  قموفّ (5661 سال شهریورماه )در یتازگبه ،یملّ آثار ثب  یانمتصدّ و دارد قرار هخطّ

 ند نمای سياهه آثار ای  فهرس 

 هدف و اهمّیّت ضرورت، .8-2

 از حراسو    يّو اهمّ بور  ادبوی،  هوای پوووه   حووز   در هوا پوووه   گونهای  انجام ضرورتی طور کلّبه

                                                                                                                                             
1. Šarveh 
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جوا و  درس  از همي  اس   مبتنی زبان، ادبی توليدات مثابةبه یمحلّ موسيقی دمتعدّ و مختلف هایسبک

های فولکلور دو زبان فارسی و عربی اس  کوه  سب  محدود بودن منابع پووهشی تطبيقی ميان گونهنيز به

هوای مشوابه   هموي  منظوور ایو  بررسوی و بررسوی     شود  بوه های محلی آشکار میضرورت بررسی سبک

های علموی را  ای اس  که گویا پازل ای  مجاهدتهوهشگران سابق و تکّهای پومنزلة مکملی بر تالش به

یکوی از   ،ن حووز  ادبيوات تطبيقوی   فعّوا  ها در حالی اسو  کوه بوه زعوم     کند هرچند همة ای تکميل می

 های زبانی در حوز  لهجات و ادبيات عامه اس  بررسی ،هادشوارتری  مقایسه

 پژوهش پرسش .8-4

 چيس ؟ در علوانيه و شروه آوازی سبک دو ایهتفاوت و هاشباه  -

و    چه اشوتراکات و چوه    واژگان ،موسيقی ،مفاهيم نظراز ای  دو نوا ،پيدای در ر م و تأخّفارغ از تقدّ -

 هایی دارند؟تفارت

 پژوهش پیشینة .8-3

 هبو  ایو   از پوي   پووهشوگران  برخوی  کوه  گفو   توانمی بحث ای  با مرتبط هایپووه  سابقة مورد در

 مقایسوة  ةنو يزمرد یمسوتقلّ  پوووه   تاکنون اامّ ؛اندداشته نيز تأليفاتی آن بار در و داشته علمی نگاه شروه

 در( 5616) شوریفيان  پوووه   هوا، توالش  ایو   ميوان  از اس   نپذیرفته صورت یکدیگر با علوانيه و شروه

 - فایزشناسوی  ةزمينو در (5611) زنگوویی  و سورایی شروه آینة کتاب در( 5666) حميدی ،ماتم اهل کتاب

 بهن 5األبوذیه  نوام  بوا ( 5661) العبوادی  ارزشومند  توأليف  نيوز  و - خوانیشروه در چهره تری شاخص مثابةبه
 اس   تقدیر درخور والتفعیل التأصیل

 پژوهش روش .8-7

توری  شويوه در   کوه مناسو    شود  گرفتوه  پوي   در تطبيقوی  روش ،پوووه   پرس  پاسخ به رسيدن رایب

 علوانيوه  و شروه) ندکنمیمقایسه را  دو یا چند زبان مختلف اس  که محصو ت زبانی بي  هاییپووه 

 بوه  اسوتناد  بوا  همچنوي    (دارند عربی و فارسی یعنی متفاوت؛ زبانی زمينة دو در ریشهبا دو موضوع مشابه 

 شوود؛ زیورا   ادهد قورار  رازوتو  کفة دو در نوا دو ای تالش شد  ساختاری و اجتماعی تاریخی، هایبررسی

اساسی ایو  پوووه  را فوراهم     هایپرس به  گوییپاسخ ها فرصتی ارزشمند برایای از ای  روشآميزه

 د سازمی

نگواه  یوک   زموان و بوا  شوکل هوم  حقيق  بر ارزیابی عناصور داخلوی و خوارجی موت  بوه     ای  روش در 

                                                                                                                                             
1. Abuzyya 
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گواهی  قرار داده و گواه  ؛ بنابرای  روش تطبيقی را همچون یک سنگ بناقائم اس  یلومو شدربرگيرنده 

و فنوی نيوز    -که زوایای پنهان روحيات ادی  را مود نظور دارد  –روانشناسی  ،اجتماعی ،از مناهج تاریخی

 بهره خواهيم برد 

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 علوانیه و شروه تعاریف و هیتسموجه بر گذاری .2-8

 نيوز  شهری را آن و اشدب خوانندگی از نوعی» اس : آمده چني  «شروه» واژ  ذیل جهانگيری فرهنگ در

 انگ،شرف هایواژه با واژه ای   (5116 :5665 )شيرازی، « بوده ارمنی مبارزی نام ،رومی زبانبه و گویند

 هوا آن موورد  در کتواب  هموي   در فمؤلّو  کوه  دارد نزدیوک  ارتباط فهشر و نگشرف شرفالنگ، ،شرفاک

 از را واژه ایو   بوالدی  اامّو  ؛(5115 :همان) « خوانند را پای آواز و گویند را آواز هر عموماً» اس : نوشته

 آواهوای  از شوره آواز و شوره از شروه که دارد وجود احتمال ای » نویسد:می و دانسته اوستایی ایریشه

 و خوانودن آواز بوا  شروه لغوی معنای ارتباط که گف  باید احتمال ای  با باشد  شده مأخوذ هوره باستانی

 معنوی بوه  ”serav“ ریشوة  از اوسوتائی  اسو   ایواژه شوروه  زیرا اس ؛ تربيش هوره  واژ به ب نس موسيقی،

 خوووب آواز عنوی مبووه رفتوه هوومیرو کوه  اسو   خوووب معنوی بووه ”veh“ آن دوم بخو   و سورودن  و آواز

 يقیموسو  اشوکال  از یخواننودگ  یاگونوه  شروه» اس : آمده نيز دیگری جای در  (11 :5611) « باشد یم

 باباچواهی، ) « گوینود یمو  يزن یشهر آن به که اس  هرمزگان و بوشهر استان دو خصوصبه رانیا جنوب

5651: 61)  

 فوایز  هوای ترانوه  يشترب را آن محتوای که شودمی اطالق دشتی یمحلّ نوای ینوع به شروه حقيق  در 

 هموان  یرایسو شوروه  کننود موی  گموان  برخوی  دهود  موی  تشوکيل  آن به شبيه یهادوبيتی دیگر و (5)دشتی

 اس   ای  جز چيزی امر واقع کهآن لحا ،س ا خوانی مرثيه

 مضوامينی  بور  مشوتمل  شوروه  هوای ترانوه  اامّو  ؛چرخود موی  مرگ و فقدان مدار بر خوانیمرثيه محتوای 

 شوکلی بوه  ابيات قرائ  يو ش تنها گيرند یم بردر هم را عاشقانه مفاهيم یحتّ که یطوربه ؛هستند تر وسيع

 راسوتا  هموي   در  سوازد موی  متبوادر  ذهو   بوه  را انودوه  و غوم  مفاهيم ،شنيدن بدو در و استهناخو که اس 

 ویوو   هوای موسويقی  دیگور  از» گوید:یم و برشمرده محفلی هایموسيقی ةرمجموعیز را شروه شریفيان،

 بوه  بوشوهر  در کوه  نموود  اشواره  یخووان نظوامی  و مثنوی نيز و فایزخوانی یا خوانیشروه به توانمی محافل

 گونوه ایو   کوه  اسو   توضوي   بوه   زم شوند می خوانده تنگستان و تستاندش دشتی، مناطق در رایج شيو 

 بوشوهر  موسويقی » (66 :5616) « شووند موی  خوانوده  نيوز  دیگوری  های موقعيّ در محافل، از جدا زهاآوا
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 هموواره  سووگ  توا  سور از و رزم تا بزم از مرگ، تا دتولّ از مختلف ملل فولکلور قیموسي سایر همچون

   (66 :همان) «دارد حضور هخطّ ای  دریادل مردم اجتماعی و فرهنگی شئون اغل  در

 و حاجيوانی  زخوانی،فوای  دشتسوتانی،  دشوتی،  شوهری،  ناسوند  شموی  نيوز  یدیگور  هوای نوام  بوا  را شروه 

 زایور  کوه  اسو   جه  ای  از نيز شروه بر «فایزخوانی» اطالق وجه اس   شروه هاینام دیگر از (6)ای نبهشُ

 فوارس  يجخلو  شومالی  هوای کرانوه  تموام  در خوانشروه و سراشروه تری معروف دشتی( )فایز یدعلمحمّ

 رود می شمار به

 ،نویسود موی  زمينه همي  در وایالشّ  اس  یخوزستان یعرب يقیموس سبک مشهورتری  نام نيز علوانيه 

 اسو :  نوشوته  چنوي   نووا  ایو   تردقيق تعریف در وی شود می گفته علوانيه آن به که هس  شعر از نوعی

 « خواننود موی  دهوان بوه دهوان  و سوروده  را آن هوازا هایعرب که اس  یمحلّ ادبيّات از ایگونه علوانيه»

 آورد شومار بوه  اهوواز  در ریفوی  موسويقی  ةرمجموعیز را علوانيه سبک توانمی ،دیگر بيانبه (51 :5655)

  (56 :66/5/5666 ،فرهنگی ایران وزنامةر  ک:ر)

 علووان » یعنوی  آن بودع مُ نوام  از گورفت  الهوام  جوز  چيوزی  نيوز  علوانيوه  بوه  بکسو  ای  گذارینام دليل 

 و دارد رواج اهوواز  در کوه  اسو   غنوائی  «طووری » علوانيه :اس  آمده العهب  صحیفة در نيس   «(6)یعوالشّ

 در اهووازی  هنرمنودان  از اریبسوي  کوه  «طوور » ایو   اسو    دهکر ابداع را آن ویعالشّ علوان نام به شخصی

 روزناموة   ک:ر) (1)شود  گوذاری نوام  علووان  یعنوی  آن مبودع  نوام به اند،ورزیده اهتمام بدان حال و گذشته

 کشويدن تصویربوه  بورای  تنهوا  ،اسو   محوزون  حوالتی  دارای که لوانيهع سبک  (56 :56/6/5666 العرب،

  اسو   ارتبواط  در موردم  قوی اخال و اجتمواعی  هایپدیده با آن مضامي  و رودمی کاربه بارغم احساسات

 ثبو  بوه  یوران ا یملّ یمعنو آثار فهرس  در یمحلّ موسيقی ةعرص نفعّا   همّ به پي  چندی سبک ای 

 يد رس

 هخاستگا و خچهتاری .2-2

 فوایز  شوک بوی  که اس  بوشهر استان در دشتی منطقة شروه اصلی مولد و موط  گف  توانمی جرئ به

 هنور » اسو :  معتقود  حميودی  نيسو    توأثير بوی  حکوم  ایو   کردنادرصو  در معروف  هایدوبيتی و دشتی

  (56 :5666) «دارد صدسال از بي  ایسابقه بوشهر منطقة جغرافيایی  حوز در فایزخوانی یا خوانی شروه

 ایو   پيودای   برای مناسبی تأویل را منطقه ای  فرهنگی و یجغرافيای تاریخی، اقليمی، شرایط نبتوا شاید

 موردم  کوه  شدمی باعث زمستان فصل در باران نباریدن گذشته در مثالً» دانس   آن در موسيقی از سبک

 :5661 )عرفوان،  « ببرنود  دعوا  بوه  دسو   ویووه  آهنگی و شعر با همراه مراسمی قال  در باران بارش برای
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 عوزا  در آن، گيوز انغوم  لحو   دليلبه بوشهر موسيقی آوازهای اغل » :نویسدمی بارهای  در شریفيان  (61

 ابو  موردم  ،درسو یمو  خوود  اوج بوه  یدشوت  یزفا ظهور با یمحلّ نوای ای   (666 :5616) « دارند کاربرد هم

  گذردیدرم بوشهر مرزهای از آن آواز  و دهندمی شروه نوای به دل ترافزون شوقی

 پووهشوگران  بيشوتر  دانسو    خوزسوتان  اسوتان  صوراح  بوه  باید نيز را علوانيه اصلی مولد و خاستگاه 

 ،جاویود  داننود  موی  خوزسوتان  اهوالی  از ویعشّو لا علووان  را سوبک  ای  مبدع ،ایرانی یمحلّ موسيقی حوز 

 نوام بوه  اینوازنوده  خوزسوتان  در پي  سال هشتاد حدود» گوید:می زمينهای  در موسيقی  حوز پووهشگر

 ایجواد  طورهوا   یا در را ملودی در ینوآور و آورد وجودبه خوزستان طورهای در لیتحوّ ویعالشّ علوان

 ،فرهنگووی ایووران روزنامووة) « دشوو يوورفراگ اسووتان عوورب مووردم يووانم در سوورع بووه يقیموسوو ایوو   کوورد

66/5/5666: 56)  

 و نوع بر بنا که یاگونهبه ،بود هاشعر به نسب  اشالعادهفوق شناخ  و طتسلّ ،علوان ویوگی از یکی 

 در یوا  حماسوی  عاشوقانه،  شعر اگر ،مثال برای ؛کردمی تغيير هم وی خواندن و نواخت   نحو ،شعر حال 

  ک:ر) دبوو  متفواوت  کوامالً  اشوعار  دیگور  اجورای  با او اجرای حا ت و شيوه بود، یاران و دوستان مورد

 جنووب  در  گوردد یبوازم  يور اخ قورن مينو  حدود به يهعلوان يدای پ  (61/5/5666 ایران، عصر خبرگزاری

 یکسو  نوام بوه  آواز ایو    کردنود یمو  زمزمه را یغمناک آواز که دبودن ساک  هایعمور نامبه یقوم کشور

  ک:ر) کورد  يوا اح را آن یعوالشّو  علووان  نکوه یا توا  شود یمو  خوانوده  یفوه طا هموان  نوام به و بود نشده ثب 

  (66/5/5661 شوش، نسيم خبرگزاری

 و مادرانووه سوووزهای وسوويقیم از رمتووأثّ را علوانيووه موسوويقی سووبک موسوويقی، پووهشووگران از برخووی 

 در منطقوه  ایو   در مادرانوه  ةنالو  و کار موسيقی با زمانهم را آن ةپيشين که جایی تا دانند می کار موسيقی

 موسويقی  شوکوفایی  ر بوا در المذحجی  (5فرهنگ و شناسیانسان وبالگ ،کثير آل  ک:ر) گيرندمی نظر

 وسويعی  شوکل به الکعبی جابر ب  خزعل شيخ یانحکمر تمدّ در اهواز در موسيقی» نویسد:می اهواز در

 و لبنوان  عوراق،  کشوورهای  از موسويقی  هوای گوروه  از دعووت  به وی که بود جه  بدان ای  شد  شکوفا

 عموارت  در هایشوان برناموه  اجورای  برای نيز را اهوازی هنرمندان آن، بر افزون و گماش می  همّ مصر

  (56 :56/6/5666 العرب، )روزنامة « نمودمی ميزبانی اشفرمانروائی

 علوانیه و شروه شکلی ساختار .2-4

 و کورده  بررسوی  ساختار و شکل جه  از را هاآن محلی، آوای دو ای  تردقيق بررسی منظوربه ادامه در

                                                                                                                                             
1. http://anthropology.ir/article/17101.html 
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 شود:می تهنگریس ترموشکافانه هاآن به موسيقی و اشعار دیدگاه دو از

 راشعا منظر از .2-4-8

 با تربيش شروه که دریاف  توانمی خوبیبه شروه محتوای بر گذرا و سطحی یحتّ و ساده بسيار بررسی با

 در را خوود  پوای  جای خوبیبه که ندتهس جنوب هایدوبيتی ای  ،بهتر بيانبه ؛دارد سروکار عاميانه اراشع

 هموان  یوا  ؛رباعيوات  قالو   در تربيشو  کوه  هوایی دوبيتوی   انود گشووده  شوروه  آوازی هوای دسوتگاه  ی  به

 آغواز  مو نوا  اشوعار  با را خود ةنغم خوانشروه نيز مواقع تربيش در شوند می سروده موزون هایچهارپاره

 عنووان بوه  را شواهنامه  یا نویمث خمسه، اشعار» گوید:می و کرده تروسيع را محدوده ای  حميدی  کندمی

 بوه  ورود کليود  ینووع بوه  هوا یچينو موه مقدّ دس  ای   (61 :5666) « خوانندمی شروه آغاز در رآمددپي 

 آماده یمحلّ هایترانه یعنی ا،نو مغز شنيدن برای را مخاط  روانی و روحی زمينة که هستند اصلی ابيات

  کنندمی

 زایور  یعنوی  بوشوهر  یمحلّو  شواعران  از تو   دو هوای سوروده  را شوروه  اشوعار  از حجوم  ی تربيش هامروز 

 دهود  موی  تشوکيل  «مفتوون » بوه  صموتخلّ  بردخوونی  يوار بهمن دسويّ  و «دشوتی  ایزفو » بوه  معروف یدعلمحمّ

 جوای جوای  در فوایز  هایدوبيتی و اس  بوشهر مردم  روزمرّ زندگی از یئجز تعبيری به فایز های دوبيتی

 از ترکيبوی  کوه  نيوز  مفتوون  آثوار  مجموعوة  خورد می چشم به وفوربه هخطّ ای  مطبوع کت  و هاپووه 

   اس رسيده چاپبه «اقالعش   هدیة» نام با ،اس  شعری هایقال  انواع

 ابوووروت محوووراب، و کعبوووه توووو رخ

 فوووایز حوووجّ حسووون  کووووی طوووواف

 کوووورده شووووورانگيز چشووووم مکحوووول

 کموووورک  فرهوووواد چووووو فووووایز توووو 
 

 جوووادوت چشووومان آن موووروه و صوووفا 

 روت بور  کوسو   باشود  خال آن حجر

 کوورده پرویووز بووا عشوووه شوويری  چووو

 کوووورده شووووبدیز سووووم لگوووودکوب
 

 (61 :5611 زنگوئی،)

 رسووووایی سوووورو مظهوووور قاموووو  هبوووو

 دادخووودا حسووو  هموووه یوووا بوووا ولوووی
 

 فزایووویجوووان و دلفریووو  طلعووو  بوووه 

  یوفوووایبوووی موووه، ای افسووووس، هوووزار
 

 (611 :5656 ،همان)

 روت موووه بوووی مووو  دیووود  در جهوووان

 آرزویووووو  بوووووار ز مفتوووووون قووووود

 شووود وطووو  توووو بووورای غربووو  بتوووا

 گيسوووت ظلمووات چووون تاریووک بووود 

 ابوووروت تيووو  سوووانهبووو شووود ميووودهخ

 شوود موو  زنوودان تووو رویبووی وطوو 
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 شوواد و مخوورّ کنگووان مصوور انوودر تووو
 

 شود  الحوزن  بيو   خوون  بورد  مفتوون  به
 

 (61 :5611 ،همان)

 ،دشوتی  حسوينی  علينقوی  دسويّ  دشوتی،  احمودخان  بوه  توانمی جنوب ةخطّ مشهور سرایاندوبيتی دیگر از

 د:کر اشاره امهيّ و نادمپور شيدا، باکی، ،جمی فاضل

 دلبوووور سوووووی از وزد کووووو نسوووويمی

 بوووواکی تووووو دلوووودار گيسوووووی خووووم
 

 عنبوور و مشووک از بووود خوشووبوتر بسووا 

 چنبووور گووونج، بووور اژدری چوووون زده
 

 (55 :5666 حميدی،)

 آزاردل بوووو  را مووووا بنمووووود فلووووک

 (6)نوووادمپور شووود غوووم مووووج غریوووق
 

 یووار غووم از مهجووور و خوووار و غریوو  

 گرفتووووار محشوووور تووووا یووووار هجوووور ز
 

 (56 همان:)

 «یوه ابوذ» قال  در علوانيه راشعا اس   شروه شبيه کمابي  ،اشعار ارپار چه قال  ازنظر يهعلوان سبک 

 ،بودانيم  هجوری  لاوّ قورن  را ابوذیه قال  تاریخی منشأ اگر» معتقدند پووهشگران برخی شوند می سروده

 چهوار  بور  مشوتمل  ،اس  چهارپاره قال ، ای   (51 :5661 الکرباسی، از نقل به لعبادی)ا «ایم نرفته خطا به

 هور  مفهووم  و معنوا  بوا  ارتبواط  در اامّ ؛هستند هم به يهشب آن نخس  عامصر سه هر یانیپا ةکلم که عامصر

 شود می برداش  هاآن از هرکدام از تلفیمخ معنی ،عامصر

 یحتّو  ؛کنود موی  اشاره هم شاعر نامبه نوا، اجرای خالل در خوانعلوانيه که نجاس یا هتوجّ قابل نکتة 

 نوام بوه  نوا رایاج یدراثنا نيز سبک ای  گذارپایه مثابةبه ویعالشّ علوان  باشد خودش به قمتعلّ هاشعر اگر

 عبوارت  ذکر با خوانعلوانيه ،ترتي ای  به  (56 :56/6/5666 العرب، روزنامة  ک:ر) کردمی اشاره شاعر

 هوم  و کنود موی  اناذعو  یمحلّو  اشعار از حراس  و حفظ ارزش به مستقيم غير طوربه هم «(5)شاعر ایگول»

 نکوه یا دیگور  نشوود؛  سوپرده  فراموشوی  بوه  زموان  گوذر  هزارتوی در مقطع  سرایند نام که کندمی کمک

 خوود  ،ویعالشّو  علووان  نوی یع خووان علوانيوه  هنرمند تری معروف ،شد دیده شروه در آنچه همانند درس 

 ،توفيوق(  بوو )ا الووهبی  سوالم  یابر همچون بزرگ سرایانابوذیه اشعار از بيشتر ای ، وجودبا اامّ ؛اس  شاعر

 و سوالمی  منصور ب  امير سلطان، الحاج عبود الهاللی، حس  شایع العطيوی، حمد قنواتی، خانزاده خلف

 در کوه  یمحلّو  اشوعار  حفوظ  و آوریجمع در دليلهمي  به و هردکمی استفاده خود اجراهای در دیگران

  اس  دهکر ایفا بدیلیبی نق  ،گویندمی «عبیالشّ عرالشّ» آن به عربی زبان

 حووز   پووهشوگران  از یکوی  محموود مشوهودی   پرسو   به پاسخ در علوان شاگردان از باوی کریم شيخ
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 و کتابو   گذشوته  در اسو :  گفتوه  دکردنمی استفاده دیگران اشعار از شانای چرا نکهیا مورد در موسيقی

 بوا  ایشوان  لذا نداش ؛ رواج یامروز صورتبه و    هاداستان و تحکایا ت،رسوما ع،وقای ،شعر انتشار نيز

 فورم  هوم  و کردنود موی  احيوا  را خوزستان هایعرب به ختصم شعر و فرهنگ تاریخ ینوعبه هم کار ای 

 چنود  به  (61/5/5666 ایران، عصر خبرگزاری  ک:ر) ندکردمی منتقل آینده هاینسل به را اجرا صحي 

 کنيد: هتوجّ زیر ةابوذی

 (7)ولکههههوا  یولفهههه ای صههههو  أصههههیح  .1
 واألکهههههوا  تشههههه د خهههههل اللیهههههل جنهههههو  .2

 

 (8)ولکههههههههوا  گلبههههههههی ای شهههههههه  ا  إلهههههههه  
ههههههههههههههه أنههههههههههههههه   أذی ههههههههههههههه  حلبههههههههههههههه  ای  با الس 

 

 (55 :1931 )العبادي،
 خاطربه م  گداز و سوز همة م ، روح و قل  ای کجایی؟ پ  تو بر وای !عزیز ای که زنممی فریاد  5 ترجمه:)

 ندارد، که اهبيداریش  چه بيچاره ای  که دهند شهادت نيز مکان و کون و شبانگاه هایستاره بگذار  6 توس  

 (آورد  همراهبه درد عشق  آنکه ای

 وردهههههههههها یههههههههه بل مههههههههها وجنتههههههههه  میههههههههه  .1
 (3)وردههههها يجسهههه  عههه  فسالههههن   تهههبو  .2

 

 وردهههههههههههها ایحلبههههههههههه  ابعطههههههههههه  م جتهههههههههههی 
 عاملنیهههههههههههههه  مشههههههههههههههب  احملهههههههههههههه  تبکهههههههههههههه   

 

 (59 :مها )
 هسوتم  توو  عشوق  تشنة م ! جان ای شود نمی پومرده هرگز های گونه سرخی و روی  گل کهآن ای  5 ترجمه:)

 مو   اامّو  ؛دارد را جسدم از خروج آهنگ جان ای  دم هر  6 تو   محبّ ز ل ةچشم اس  آبشخوری چه که وای

 (کردی  ترک مرگ به نزدیک حالتی در را عاشق ای  کهآن ای گردانمیبازم ت  به را آن

  (11) وردکهههههه أودنکهههههه  لل ههههههو  أضههههههل .1
 وردکههههههههههههه  داليل يیهههههههههههههبو  أو يظهههههههههههههام .2

 

 وردکهههههههههههههههه  ابعینههههههههههههههههی زاهههههههههههههههههی أدومهههههههههههههههه  
 علی ههههههههههههههههههههههههه  بتک ابههههههههههههههههههههههههه واتشهههههههههههههههههههههههههب 

 

 (171 :1939 ،ي)منصور 
 شوما  روی گول  خواسو    اهمخوو  را شوما  و مانوده  بواقی  شوما  دوستدار ،مرگ( دم )تا دم آخری  تا  5 ترجمه:)

 کندمی سيراب مرا که اس  آبی چشمة ونهمچ شما دیدار و امتشنه  6 اس   روش  و افشفّ م  نظردر همواره

 (کند می شرفياب مرا م ، بر شما شدنوارد و

 ؟يعلی الفائ  درم  شو یفیهد درمها. 1
 يید درمههههههههههاگببهههههههههه  للص هههههههههه  ی ل ههههههههههويل. 2

 

  (11)يمها رم  الص د  د ما حاش يل احلظ   
 گعهههههههههههههههدوا یلومهههههههههههههههو  بی ههههههههههههههه و  خطیتهههههههههههههه  

 

 (119 :1 ج ،1985 ،)سکباين 
 از بورایم  اقبوال  و بخو   دارد؟ سوودی  چه نجوا ای  اامّ ،کردم نجوا خود با گشتهگم یزعز آن غم در  5 ترجمه:)

 هودف  را او پو   شودی  نزدیوک  شکار به گویندمی م  به  6 صدف[  ]نه آورد ارمغان به آب ]روزگار[ صدف

 (نشستند  مالمتم کار به هاهمان ،نخورد هدف به رمتي که وقتی اامّ ،بگير
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 را یمتفواوت  معنوی  ربا هر اامّ ؛شودمی تکرار لاوّ مقطع سه در ییکسان عبارت با ، هایابوذیه تمام در 

 شوعر  جون   ایو    (56)یابدمی خاتمه «ایه» نوای با همواره نيز ابوذیه سمط آخری  و چهارمي  کند می القا

 ،شوکای   عشوق،  ابوراز  انودرز،  و پنود  مي مضا در تربيش و دارد زیادی رواج ،هاقافيه سریع تداعی دليلبه

  (6-1 :5665 ،انهمکار و افضلی  ک:ر) دارد کاربرد و    احساسات برانگيخت  ،اندوه ابراز مدح،

 اسو    جنووب  شوعر  هوای ویوگوی  زا ای  و زندمی موج هاچهارپاره ای  در عواطف افي شفّ و تقوّ 

 صوداق   و صوميمي   ،سورزندگی  نووعی  حاوی ،عربی چه و باشد فارسی زبان به چه جنوب هایدوبيتی

 لاوّ نگواه  در کوه این دیگور   شوود موی  دیوده  ایران نقاط دیگر هایمهچکا در ندرتبه که اس  احساسات

 موسويقی  با پيوند در هاآن همة اامّ ؛ندندار را شعری بي  سالم  هایمالک ابيات ای  که رسدمی نظر به

 از گواه گوه  هنوری،  و ادبوی  مراکوز  از بودندور ةواسطبه هاترانه ای » آورند می جابه را هنری ییبایز قّح

 هوا آن در اشوکالی  گونوه هيچ فرم و شکل ازلحاظ کهاین با و کنندنمی پيروی شعری اینموداره و الگوها

 تحو   اشوکال  ایو   اامّ خورند   برمی کوچک اشکا تی به گاهی ردیف و قافيه ازلحاظ شود،نمی دیده

 یحتّ (66 :5666 )حميدی، « کندنمی مالل ایجاد شنونده و انندهخو برای روانی، و صورت و شکل تأثير

 اس   گرفته سرچشمه شعری هایقيدیبی همي  از هانغمه ای   ابيّجذّ که کرد عاادّ توانمی

 و بووده  پيچيوده  ادبوی  هوای آرایوه  و فتکلّو  از دوربوه  دو هور  علوانيوه  هایابوذیه و شروه هایدوبيتی 

 کوه  داشو   اذعان باید هالبتّ شوند؛می برگزیده یمحلّ اصطالحات ميان از بيشتر آن در کاررفتهبه واژگان

 بوه  انيوه علو عربوی  ابيوات  به نسب  شروه هایدوبيتی و بوده مشهودتر علوانيه در یمحلّ واژگان از استفاده

 اس   ترنزدیک معيار زبان

 بودان  تربيشو  مضامي  بخ  در هک اس  افتراق و شباه  وجوه برخی بر مشتمل نيز هارشع هیمادرون 

 بيشوتر  و عاطفی علوانيه و شروه اشعار مضامي  که اس  ضروری نکته ای  به اشاره فقط  شودمی هپرداخت

 شوعر  و موسويقی  يوان م هماهنگی  اس  آن نظایر و سياسی مسائل دورازبه کامل طوربه و بوده دردمندانه

 ویووه  طوربه نظر، مورد هایچهارپاره گویا که یطوربه ؛اس  برانگيزاعجاب نيز هنری پدید  دو ای  در

 شوند می سروده نوا از سبک ای  در شدنخوانده برای

 وسیقیم و آهنگ منظر از .2-4-2

 بختيواری در گوشة  معمولطور به و ینفرتک صورتبه ،یدشت یةما در که اس  سوزناک اینغمه شروه

 و شوروه  از رمتوأثّ  تیسونّ  ردیوف  در دشوتی  آواز هایگوشه زا بسياری» نویسد:می درویشی  دشویم اجرا

 ؛(56: 5661)نيوز ر ک: دورینوگ،    (66 :5666) «اندتنگستان و دشتستان دشتی،ة منطق در رایج آوازهای
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   دانس متفاوت یخوانيهمرث با را شروه یدبا ،شد اشاره که طورهمان هالبتّ

 همراهوی  را خووان شوروه  هموواره )نی(  تیسنّ ازهایس از یکی اامّ؛ اس  تهی آهنگ از شروه مجال  

 در رافضوا   و کورده  منقلو   را شونونده  ،نوی  از دشدهيتول صدای همراهی و کمک با خوانشروه  ندکمی

 کنود  موی  جدا هم از را هاچهارپاره، يانقل قُلقُل یصدا گاهگاه، خوانیشروه مجال در  گيرد می دس 

 شوود موی  موجو   کوه  رسومی  آورد  حسواب بوه  شوروه  اجورای  تیسنّسوم ر از یکی توانمی را مسئله ای 

 بگيرد  سر از را خواندن سپ  و کرده مکثی خوانشروه

 عرفوانی  هایموسيقی همراه همواره نی نوایسو کی از که اس  ای  نيز تیسنّ ساز ای  همراهی دليل 

 هاچهارپاره و هادوبيتی مفاهيم نتقالا برای را زمينه بهتری  آن آلودحزنسو نغمة دیگر از و هس  و بوده

 اسو :  هتوجّو  قابول  خووانی شوروه  در تیسونّ  ساز ای  از استفادهر  دربا حميدی توضيحات کند می فراهم

 و سورور  و شوادی  مجوال   در هوم  نوی  ماننود  نيوز  را شوروه  کوه  اس  آن نی با شروه ميان تشابه نخستي »

 و روهشو  دوم مشوابه      غمگنانوه  مجوال   و محافل در هم و دهندسرمی دوستانه محافل و هانشينی ش 

 نيوز  شوروه  سوازد  موی  بورمال  را اوة نهفت غم و کندمی بازگو را نوازنده نهانی سوز نی، که اس  آن در نی

 را اسو   نسواما  ایو   موردم  عمووم  دردکننود   منعک  و بازتاب که اشخواننده دردمندی و درد و اندوه

 یتروسيع ابعاد تا کندمی کمک شنونده به، نیة غمگينان نوای  (66 :5666) « سازدمی آشکار و منعک 

 ترتيو  بودی   د شوو  داخول  وا توری  عرفوانی  عووالم  بوه  و کنود  درک را خووی   شخصی اندوه و غم زا

  بردیم عرفان و ساحسا یهاهقلّ به خود با را شنوندگان  خوان شروه

 خوود  خوانعلوانيه علوانيه، در اس   متفاوت بوشهر در شروه با خوزستان در علوانيه موسيقی اجرای 

 هوا  موسويق   دربوار   ایوران  نوواح   موسويق   فعّال و مستندساز ایمغازه علی هس   نيز موسيقی نوازند 

 اسو ،  سوبک  آن به نزدیک علوانيه و اس  یکهن موسيق  ،عرب  موسيق  :گویدمی خوزستان در رایج

 را خوود  موسويق   هوا  مقوام  خوزستان ها عرب  دارد بودنایران  زا نشان خود خاص ها ویوگ  با اامّ

 خيلو   علوانيوه  موسويق   کوه  تفواوت  ای  با ،شوندم  اجرا طورها از تعداد  نيز علوانيه در کنند م  اجرا

 و بووده  «ربابه» آن  کنندیهمراه ساز تنها که اس  خوان  نوع  علوانيه موسيق   اس  حزی  و غمگي 

 زنودگ   کوم  امکانوات  از کوه  مردم  بي  در شد(م  ساخته حلبی پي  از )که گل  ساز عدهاب اامّ ؛هس 

  (6 :61/6/5666 افسانه، نامةهفته  ک:ر) شد رایج بودند، برخوردار

 در اصولی  سوازهای  از )ربابوه(  ربواب » اسو :  نوشوته  زمينوه  ی ا در موسيقی حوز  نفعّا  از درویشی، 

 هوم  )گوالُ (  «گَلِو  » آن بوه  خوزسوتان  زبوان عورب  هایکولی که  اس خوزستان عرب موسيقی فرهنگ
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 علوانيوه  اسو   معتقود  وی  (566 :5666) «اس  رایج نيز و    تون  سوریه، عراق، جنوب در و گویند می

 کوامالً  کوه  تفواوت  ایو   بوا  اسو   ربواب  شبيه گل  ساختار  اس  تر ينشدل رباب به نسب  گل  با همراه

 یوا  نفو   یحلبو  هوای یقووط  با نداشتند، را رباب ةيّته قدرت که دس تنگ هاییخوزستان اس   ابتدای 

 بوه  تووان موی  را گلو   و ربواب  سواختند  می گل  نخل برگ هاییسمانر و اس  موی تار چوب، روغ ،

 کرد  تشبيه امروزی هایویول 

 متفواوت  علوانيوه  بوا  شروه یموسيقای سبک هرچند که کرد گيرینتيجه گونهای  توانمی یکلّ طوربه 

 یهوا فو   اجورای  از ابيوات  مضومون  انتقوال  کوه  اسو   ایو   دو هور  مشوترک  نقطوة  طریوق  هر به اامّ ؛اس 

 اس   ترمهم يقاییموس

 هامایهدرون و محتوایی بررسی .2-3

 ام،ایّو  تلخوی  فوراق،  ،جودایی  عشوق،  دوسوتان،  همسور،  موادر،  پدر، دادنازدس  غم همچون موضوعاتی

 تعوزّ  هوا، نواجوانمردی  و زمانه و روزگار از شکوه می،حک و پندآميز موضوعات ،دینومي اميد، انتظار،

 فضوائل  به آوردنروی فرهيختگان، و خردمندان با معاشرت نابخرد، دوس  از دوری طبع، مناع  نف ،

 و دتعهّو  خردمنود،  مشوفقان  یپنودها  و  ینصوا  بوه  کوردن عمول  و سپردنگوش ،لیرذا از دوری اخالقی،

 مضوامي   از وطو   بوه  اشوتياق  و زمانوه  جوور  از هشوکو  هوا، سوختی  گواه به دوس  و یار به اداریوف التزام،

 شوروه  در هوا دوبيتوی  تربيشو  مضومون  کوه  تفواوت  ایو   با اس   علوانيه و شروه هایچکامه ميان مشترک

 ،یحماسو » رنوگ  هاابوذیه بيشتر يهعلوان سبک در اامّ ؛اس  وصال طل  و معشوق وصف در و «عاشقانه»

 یعنوی  ؛شوود موی  یافو   هوا آن درميوان  لوی تغزّ شوعر  نودرت بوه  و گيرنود موی  خوود بوه  «اجتماعی و یاخالق

 بوا  يکارپ رحم،ة صل گذش ، صبر، کرم، شجاع ، به را مردم دس ای  از اشعاری ةواسطبه خوان علوانيه

 جتمواعی ا غلوط  هوای هپدیود  نکوه  به و کرده دعوت و    رحمصلة  سخاوتمندی، ،مظلوم یاری ،ظالم

 پردازد می آن مانند و دشمنی خيان ، همچون

 اسو    شنونده و خواننده سراینده، وجود در اندوه وجود بيانگر که دارند محزون نوایی ،نغمه دو هر 

 موذهبی  مراسوم  در را خوود  جوای  یحتّو  خووانی شوروه  دهش موج  که اس  فراگير اندوه احساس همي 

 بوه  کوه  اس  هاناپاکی دورازبه و پاک ةوجه همي  شایدبگشاید؛  نيز صفر و ممحرّ هایعزاداری ازجمله

 نویسد:می معنا ای  دیيتأ در طرفبنی عزیزی اس   بخشيده  محبوبيّ و  جاودانيّ رنگ علوانيه و شروه

 اهوواز  در موردم  عامّوة  چراکوه  اسو ؛  داشوته  اهوواز  موسويقی  بور  یمهمّو  بسيار و مثب  تأثير علوانيه ظهور

 ویر نووا  از سوبک  ایو   بوه  سورع  بوه  جهيدرنت و دارندنمی خوش را مبتذل هایموسيقی به سپردن گوش
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 شوند می همراه آن با و آورده

 پاسوخ  منطقوه  موردم  اخالقوی  و عاطفی نيازهای به که اس  شکلیبه علوانيه اشعار طبيع  نکهیا دیگر 

 کوورم، شووجاع ، لووهازجم انسووانی تاصووف و هوواویوگووی خووود، حماسووی هایشووعر ی  بووه در و گفتووه

 افزایود موی  وی دهد سرمی را مظلوم یاری و ظالم با مبارزه ،رحم ةصل خيرخواهی، وفاداری، بزرگواری،

 روستانشوينان  ویووه بوه  و اهوازی وطنانهم بر که اس  مثبتی اثر همي  در علوانيه اخالقی و انسانی  يّاهمّ

  (5666 ،طرفبنی عزیزی  ک:ر) دارد

 بعود  کوه  اسو   جمعوی  و شخصوی  عدبُ دو دارای ،علوانيه و شروه هایچندپاره ةیمادرون یکلّ طوربه 

 هخطّو کیو  موردم  مشابه عواطف  رنديدربرگ آن جمعی بعد و گرددبازمی ها بي رایند س به آن شخصی

-66: 5666)ر ک: حميودی،  سورائی  شوروه حميدی در کتاب آینوة   مثالً) پووهشگران برخی یحتّ اس  

 یوک  به را هاآن شنيدن از ناشی تلذّ و دانسته پذیرتأویل نيز عرفانی وا ی مضامي  به را اشعار ای  ((65

 اصوطالحات  از شماریبی تعداد وجود نيز امر ای   صحّ بر هاآن دليل اند کرده تشبيه عارفانه خودیبی

 بوه  هتوجّو  بوا   کو  هور  کوه  گف  توانمی یکلّ طوربه اس   هابي  ای  ی  به در عرفان و فتصوّ اهل

 برد می فکری بهر  علوانيه و شروه آبشخور از خوی  اندیشة و عقل گستر 

 نامصاحب خوانانعلوانیه و خوانانشروه .2-7

اشواره   جنووب  اهول  خوانانشروه و سرایانشروه تری معروف مثابةبه «مفتون» و «دشتی فایز» نامبه ترپي 

 خووانی شوروه   حووز  آوراننوام  ردیگ از «بخشو» به مشهور (5665-5656) زادهردیک جهانبخ  اامّ ؛شد

 خووانی، ناموه جنوگ  در و داشو   کامول  ییآشونا  نيوز  بوشوهر  موسويقی  با خوانینوحه بر افزون وی اس  

 هوا بهتوری   جوزو  نيوز  ذکور  و مناجات صبحدم، خوانی،بي  چاووش، مصيب ، خوانی،شروه خوانی، خيام

 مووارد  دیگر از بي  ،بود «شریفيان دمحمّ» وانیخشروه از رمتأثّ که وی خوانیشروه  شيو شد می قلمداد

 بسويار  ،شوروه  خوانودن  حي  در یو موقعبه تحریرهای نيز و فرودها و فراز افتاد  رمؤثّ و ابجذّ ذکرشده

  (566-561 :5616 شریفيان،  ک:ر) س ا گيرا و زیبا

 نوواد، مهودوی  علوی  اسوماعيلی،  پوو د  فردوسوی،  دمحمّو  به توانمی بوشهر بنام خوانانشروه دیگر از 

 بهوادرپور،  بواقر  صوغيری،  محمود  تشوکری،  ابوراهيم  آراموی،  بواقر  گراشوی،  مصطفی زاده،عرب مصطفی

 کرموی،  عبودالرحيم  بواغکی،  عبدالرضوا  قائودی،  حمزه )آمَحسِي (، قائدی  يدحسمحمّ گنجی، شهسوار

 حسو   مرادی، اردشير انی،تنگست حسي  هوشمند، پرویز هوشمند، عباس بهبهانی، علی ميرشکاری، قاسم

  (55-56 :5666 حميدی،  ک:ر)اشاره کرد  و    توزی
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 افوراد  ،رودموی  شومار بوه  ف  ای  گذارپایه که ویعالشّ علوان از پ  که گف  باید نيز علوانيه مورد در 

 یرگوان ز امرثو  ی،معشوور  حسو   ی،مشوکوک  یاسور  ،(56))کنوانی(  یچنوان  اگوزار  حسوان  همچوون  ریدیگ

 توفيوق  ی،بواو  یمکور  يخشو  ی،هواشوم  يود حم ،مزرعوه  دمحمّو  ی،شوداو رّال یعل ی ،ادر یعل ،ابوسعيد()

  دندکوشي یمحلّ نوای ی ا حفظ یبرا البریهی صال  ناظم و لویمی مزبان عيدان ، امير مهاو ،

 ساز  نوازند و خوانيهعلوان ی ترمهم را «یکنان اگزار حسان» توانمی علوان از پ  جمع، ای  ميان از 

 تموام  اگوزاز  حسوان » :گویود موی  آیينوی  و یمحلّو  موسيقی پووهشگر جاوید هوشنگ آورد  شماربه ربابه

 در تأثيرگوذار  بسويار  و درآورد تحریر رشتة به را فنون آن بود، فراگرفته علوان نزد نکهیا ضم  را آوازها

  (56 :66/5/5666 ،فرهنگی ایران روزنامة) « دکر عمل زمينه ای 

 و بحوری   عوراق،  کشورهای در علوانيه سبک  بود لوانع جانشي  بهتری  حقبه و شوش اهالی از وی 

 و منکووب  سولمان  ،حسو   داخول  دماننو  هاکشوور  ی ا مشهور یهاخواننده و اس  رایج بسيار نيز کوی 

  دکننیم دنبال را آن فضاله عبداهلل

 گیریجهنتی .4
 شود:می خالصه زیر موارد در علوانيه و شروه هایشباه 

 ؛اشوعار  در عواطف  افيّشفّ و تقوّ؛ حقيقی زندگی با علوانيه هایابوذیه و شروه رباعيات ميان قوی پيوند وجود

 اصطالحات و واژگان وجود اس ؛ توجيه قابل موسيقی با پيوند در که اشعار سرای  در هاقيدییب برخی وجود

 اجورای  بور  ابيوات  مضومون  انتقال داشت  اولویّها؛ آن در پيچيده ادبی هایآرایه و فتکلّ نبود اشعار؛ در یمحلّ

 امکاننوا؛  دو هر اجرای در آلودهغم لح  وجود مشترک؛ شعری یهاهیمادرون برخی وجوديقایی؛ موس یهاف 

 )فوایز و  سوبک  دو اصولی  جانمروّ با نوا دو گذارینام مستقيم ارتباط ؛نوا دو هر در اشعار مضامي  عرفانی تأویل

 ( علوان

 کرد: خالصه زیر موارد در توانمی نيز را علوانيه و شروه هایتاوفت

 بورخالف  علوانيوه  اجورای  در؛ اجتماعی و یاخالق يهعلوان در اامّ ،اس  عاشقانه شروه در هادوبيتی تربيش مضمون

 و ربواعی ) نووا  دو هوای موه چکا بحوور  و هوا نوز و شوعری  ساختمان در شود؛می اشاره اشعارسرایند   نام به شروه

 در شوود؛ مینوا نواخته  دو اجرای در )گل ( رباب و نی یعنی مختلف تیسنّ ساز دواختالف وجود دارد؛  ابوذیه(

 جداس   نی نوازند  از خواننده شروه در اامّ ،اس  نفر یک نوازنده و خواننده علوانيه

 هانوشتپی. 3
در کوردوان یکوی از    ش   ه 5656و ق برابور بوا   هو  5661ز فرزند مظفر به سال محمّدعلی دشتی متخلّص و معروف به فای( 5)

 (51: 5611و ق درگذش   )ر ک: زنگوئی، ه 5661روستاهای دشتی چشم به جهان گشود و در سال 



 58 خوزستان و بوشهر دروانیه؛ نگاهی تطبیقی به ساختار نواهای بومی شروه و عل
 

 

  نبه از توابع دشتی در استان بوشهرمنسوب به شهر کوچک شُ( 6)

های شوش در اهواز متولّد شد  وی با استفاده از پي روستاهای شهر ( در یکی از 5666-5666( علوان الشّویع، ابوشهال )6)

 (56: 56/6/5666ر ک: روزنامة العرب، )  کردسرایی میساخ  و با آن نغمهخالی روغ  و موی اس  ربابه می

 صوورت بهو  دهشادغامبه وجود آمده که بعدها ای  دو در هم « علی ألوان»الشّوای معتقد اس  که اصل کلمة علوان از ( 1)

نویسود، خواننود  علوانيوه، در پایوان مقواطع      اسو   وی همچنوي  موی    درآمده« علوانيات»و در حال  جمع به شکل « علوان»

شومار آیود  )ر ک:   ایو  نغموة فولکلوور بوه     هيتسوم وجوه مثابوة  بهتواند کند که ای  نيز میرا تکرار می« علوان یا بویه»عبارت 

 (51: 5655الشّوای، 

 (56: 5666نادم عباسقلی فرزند مال محمّدعلی متوفّی در رود حلّه )ر ک: حميدی، ( پور6)

 « گویدشاعر چني  می»معنی به( 5)

 ولک وی : ویلک أی ؟( 6)

 ولک أني ( 1)

 وأردها )أرجعها(وردها: ( 6)

 وأریدکم وردکم: ( 51)

 آب( مای: 55)

از سه بخ   شدهليتشکرا « ابوذیه»وضوع نهفته اس   وی، واژ  ابوذیه در همي  م هيتسموجهالعبادی معتقد اس  که ( 56)

ابوذیوه   نکوه یاوی کوالم الشّووای مبنوی بور      آنکوه دیگور  «  ایوه »مفهوم گفتاری اس  مشتمل بور  داند که بهابو + ذی + ایه می

تور یکوی از   عبوارت دقيوق  علوانيه، همان ابوذیه، یوا بوه  »نویسد: حدّی با ابوذیه دارد را یک تسام  برشمرده و مینزدیکی بی

 (66و  61: 5661)ر ک: العبادی، «  اطوار اجرای ابوذیه اس 

 آنکوه حسان از معدود کسانی بود که حجم زیادی از ميورا  موسويقی اهوواز را حفوظ کورد  وی فقيرانوه زیسو  توا         ( 56)

نوام او   ( 56: 56/6/5666)ر ک: روزناموة العورب،   ر( درگذشو   روستای خووی  )ميوثم تموا   ای گلی در در خانه  یدرنها

ثب  به موسيقی نواحی ایران  موسيقی فجر و ششمي  جشنوار  در بيس  و پنجمي  جشنوار لوح تقدیر  کننددریاف مثابة  به

 شناسی و فرهنگ(رسيده اس   )ر ک: آل کثير، سای  انسان

 منابع
فصولنامة ادبيّوات و     ی خوزسوتان سواختار و قالو  شوعر محلّوی عربو       (5665افضلی، علی و ليلی عباسی منتظری )

  51-5، (5) 6،  يزمرانیاهای محلّی  زبان
  هوری  اقبال هنری مرکز فرهنگی و، تهران: لچاپ اوّ  سرایی در جنوب ایرانشروه ( 5651باباچاهی، علی )

 ة کتاب نیيآتهران:   های منتخ  گوی  بوشهریشناسی واژهریشه ( 5611بالدی، سيد عبدالعزیز )

 چاپ اوّل، تهران: ققنوس   سراییآینة شروه ( 5666يدی، سيد جعفر )حم

  (نوازاستاد ربابه  باو کریم وگو با شيخگف نگاهی به آواز علوانيه ) ( 61/5/5666خبرگزاری عصر ایران )
  )مصاحبه با قاسم منصور آل کثير( شد یثب  مل يهعلوانی عربيقی موس ( 66/5/5661خبرگزاری مهر )



 8431(، تابستان 43)پیاپی  2نامة ادبیّات تطبیقی، دورة نهم، شمارة کاوش 52
 

 ي سرزم ی ا یخدر تار علوان و نام شد تا ربابه ینام خوزستان ملّه ب يهعلوان ( 66/5/5661اری نسيم شوش )خبرگز
  ماندگار بماند

ای بر شناخ  موسيقی نواحی ایران )دفتر نخس : مناطق جنوب؛ هرمزگان، مقدّمه ( 5666درویشی، محمّدرضا )
 ت اسالمی تهران: حوز  هنری سازمان تبليغا  بوشهر، خوزستان(

روایو  نوورعلی    ميورزا عبوداهلل بوه    تارسهی موسيقی سنّتی ایران؛ ردیف تار و سازفیرد ( 5661دورینگ، ژان )
 چاپ اوّل، تهران: سروش    ترجمة پيروز سيار برومند

 ، محمّود 6615، شومار   65سوال    ؛ طور غنايئ أهوازي حزين، لكنّه مقاام ةالعلوانی ( 56/6/5666روزنامة العرب )

 عات منوّ ةالمذحجی، صفح

  6615، شمار  56سال   توجّهی به نُ ، ویرانگر موسيقی علوانیبی ( 66/5/5666روزنامة ایران فرهنگی )

 چاپ اوّل، تهران: قلم آشنا   سرای جاویدفایز ترانه ( 5611زنگوئی، عبدالمجيد )

  تهران: ققنوسچاپ چهارم،   های فایزترانه ( 5656) -------------

 تهران: شادگان   هایی از شعر عادل سکرانیگزیده ( 5616سکرانی، عادل )

 چاپ اوّل، تهران: دیری    اهل ماتم؛ آواها و آیي  سوگواری در بوشهر ( 5616شریفيان، محس  )

ث،ّوالفلکلّورّوالزّ  ّاالّ ّ ّوربد يّا ّيّةدراسّا ّقدديّّةجمموعّ)؛ّةفولکلوريّ ّةشّبي ّ ّةأمنّا ّرااي ّ ّ(.6611دّ)،ّجاسمّحمم ّيواالشّ 
 .ةالبامل ّ ّة،ّبزداد:ّاملکتيالط يبةّالث اق ةّ.(بيبباّالشّ يّالشّ 

مشوهد: دانشوگاه    غفووری  ویورای  رحويم     فرهنگ جهوانگيری  ( 5665الدّی  )عضدالدوله( )شيرازی، ميرجمال

 فردوسی 

،ّبّّتو :ّالط يبّّةّاألولّّ ّ.يدصّّاداّالکا سّّحممّ ّشّّاا إّوّةمّّمددّ ّ.فب ّّوأصّّ وّوالتّ األبوذيّّبّبّّتّالتّ ّ(.0931)ّي،ّفّّدادّعلّّيالبيّاد
 البلمّللن اهبت.ّب ت

 چاپ اوّل، تهران: اطّالعات   نخلستان در استان بوشهر )دشتستان بزرگ( ( 5661عرفان، حيدر )

 چاپ اوّل، تهران: مؤسّسة آنزان   نسيم کارون ( 5666طرف، یوسف )عزیزی بنی

 ،ّقم:ّاقوارّاهلدی.الط يبةّاألول ّ. ّاخلاطاديوانّذکاایّ(.0939)ّي،ّغاّزياملنصوّر
 http://anthropology.ir :رو پوود ایو  دیوا    ، توار هعلوانيشناسی و فرهنگ، قاسم منصور آل کثير، وبالگ انسان

/node/17101  

  6166شمار   ،51 سال  هاکشيدهپناه رنجموسيقی علوانيه؛ جان ( 61/6/5666نامة افسانه )هفته



 

 األدب المقارن یبحوث ف 
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 6565-5656 :اعةـوحد للطبـي املـدولـرقيم الـالت

 6565-5666 :املوحد اإللكرتوين الرتقيم الدويل
 

 ةعل ی  مقالة 

 حبوث يف األد  املقار  )األدبن العبيب والفارسي(
 79-57، صص. 1331، صیف (93) 2جامعة رازي، الس نة الت اسعة، العدد 

 علوانیة منوذجا()شبوة و « بوش ب»و « خوزستا »افظيت یة يف حمدراسة بنیویة مقارنة لالنغا  احملل  

 1جاس  قی 
ّاللّ ّمساعدأستاذّ ّ،ّإياانبوشهاماک ّ،ّب امّقورجامبةّّ،وآداهباّالباب  ةزةّيّقسم

 88/8/6441 القبول: 61/8/6441ّ الوصول:

 امللخ ص
راسّّةّمنّّوذجتّ رزيّّ ّمّّ ّقظّّتّهلمّّا.ّرناولّّتّدّّ  ّالدّ ّنّّولّ التّ رّّ ا (ّوتنتّّايّاصّّ وّأليّّةّلزّّة،ّة ّّ  ّاخلصّّوبةّّوّقزّّامّاةل ّّةّ)و رتم ّّ ّاأل

ّ«علواق ّة»واآلخّاّّ«بوشّها»ّةّيّحمافظّةزّةّالفارسّ ّ اطدتّ للّ ةّللن ّ  ّغن ةّحملّ أت«ّشاو »ّاحدمهأ ليحثّوبطايدةّمدارقة.ّّة ّ األقزامّاةلّ 
يّاي ّلغغن تّتّالتّ شّاببّّووءّعلّ ّأوجّبّالتّ سل طّالضّ ىلّالتّ إياميّحبثناّد اّ.ّو«خوزستان»ادّيّحمافظةّاطدتّبلزةّالضّ النّ ّودوّأغن ةّختصّ 

دنادّّاّيّدّّ اّيتّحدّ تّّا وّالّ النّ ّيضّا.ّمّّ ّأدّمّ أ ّّةّالفنّ ةّّوارخي  ّلّيّمسّّتنيدمتّيّذلّنّاملنّّادوّالتّ حل التّ ّ-  عتمّادّعلّّ ّاملّنهوّالوصّّفيّ
زّالدواسّّّمّاملشّّّ تةّللزنّّّاءي ّدّّّيّمّّّ ّأبّّّّا ّوجّّّو ّاخلّّّغ ّالفامنّّّةّف همّّّا.ّّوالوجّّّو ّاملشّّّ تةّيّدّّّ ي ّالزنّّّاءي ّرزلّّّ ّعلّّّّنّ أاليحّّّثّ

غءمّالّتّ ةّّو  ّاإلتثّارّمّ ّاسّتنيدامّاأللفّالّاةلّ عّّوصّنّ التّ فّّوفل ّجتنّ ّالتّ ةّجتا ّواقعّاحل ّا ّّوفافادقةّوالشّ الباطفةّالصّ ا ش اكّيّاملباينّّو
ّةّوا حتواءّعل ّعنصاّاحل نّو... ةّاةلّ معّاآل  ّاملوس د ّ 

ّة. ّ املوس د ّاةلّ ّ،علواق ةّشاو ،ّة،دافةّالبامّ دبّاملدارن،الثّ األّ:ئیسیةاملفبدا  الب  
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