
 
 
 
 

 

 * زرده ملیجک و ابوالحسن صبا

 

 محمدرسول دریاگشت

 

منطقه سرسبز و کوهستانی دیلمان واقع در جنوو  هررسوتان یهانوان را 

هوا  رورو و وجود جنگلدانند. به علو زادگاه هعر و اد  و موساقی گاالن می

هوا  عماو ، آور، آبشارها  طباعی، آوا  درههماشه سبز، هوا  مطلو  و نشاط

ترین و روش الحان پرندگان و این منطقة جغرافاایی از کشور ما را از زیبا صدا 

نحو دلپوییر  در آن جوا جلووه دارد نواو ترین مناط  ایران کوه طباعو  بوهررو

 الی و اسپ(Lonak)   ها  لونکدو نقطة بساار زیبا و باصفا و یاالقی به ناو اند.نراده

(Espily) .انی و مردمان دیلمان را که به کار چوپو از توابع دیلمان محسو  هستند

 گویند.می« گالش»دار  مشغول هستند گله

هود که نواو آن بوا گننشک کوچکی با پرها  زرد در این مناط  دیده می

ها ملانوک زرد تلفو  زباناس  کوه ماوان فارسوی« زرده ملانک»گویش محلی 

ة بسواار ، چوون گننشوک ج و«ملانوه»گالکی گننشک یعنی  ةهود. در لرنمی

این گویند. هم می(Malijey) کوچکی دارد به آن ملانک و در هرق گاالن ملانی 

پرندة کوچک و زیبا در هنگواو پورواز و بوال زدن صودا   ریول و دلنوواز  از 

                                                           

.385تا  380،  صص 83تا  80، همارة 1375* کلک، آبان و برمن   
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بخش اسوتاد صوبا بورا  سوارتن ترانوة زرده رسد که الرواوگوش میهایش بهبال

ها  ز چندگاهی در رالل برناموههر ا 68-66ها  ملانک بود. این ترانه بان سال

 گردید.مندان میهد که موجب نشاط و هاد  عالقهتلویزیون پخش می

روان صوبا استاد صبا ستارة تابناک آسمان هنور ایوران از نوادگوان فتحعلی

الشعرائی بعود هاه بود. منصب ملکالشعرا  دربار فتحعلیق( ملک 1179-1238)

ران ملقب به عندلاب رسواد. پو  دحسانمحمران به فرزندش از فوت فتحعلی

ق(  1312-1228از فوووت عنوودلاب ایوون لقووب بووه محمودرووان صووبا پسوور او )

 الشعرا  عرد ناصرالدین هاه واگیار گردید. پدر صبا مرحوو مارزا ابوالقاسمملک

السلطنه ناو داه  که فرزند صدرالحکماء و این هم فرزند محمودران صوبا کمال

 .الشعرایی داهتندراندان منصب ملکبود. سه نسل از این 

دوس  و هنرمند پا در این راندان اد  1281استاد ابوالحسن صبا در سال 

منود بوه آن. به عرصه وجود نراد. پدر صبا طبابی بود آهونا بوه موسواقی و عالقه

مقدمات آهنایی صبا به موساقی را بورا  او فوراهم آورد. بورا  تعلوام موسواقی 

د موساقی اروپایی که بعد از جنگ جروانی اول بوه ایوران آموده فرزند را به اساتا

 1302بودند سپرد. صبا نوارتن ویلون و سنتور و تار را نزد آنان آمور . در سال 

یاد کلنول علانقوی وزیور  به هنرستان موساقی وارد هد و در کالس درس زنوده

ه تعلام موساقی ب 1310استاد نامدار موساقی ایران آموزش دید. استاد صبا از سال 

عنوان معلوم موسواقی مورمور تشوکال ها بوهبه نوآموزان پردار . در همان سوال

هنرستان موساقی در گاالن گردیود و در مودت سوه سوال اقامو  در رهو  بوا 

مند  و هوق زیاد  به تعلام موساقی به جوانان گاالنوی مشوغول بوود. در عالقه

و آهنگوان محلوی بوا ا لوب هوا و نواهوا  متنوو  ضمن برا  گوردآور  ملود 
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موساقادانان و نوازندگان گاالن در تماس بود. از جمله بارها به منطقة اسوپالی از 

توابع دیلمان سفر کرد. در این محل با هنرمندان و نوازندگانی آهنا هد که یکی از 

ناو  *صادقی معروف به اکبر تارچی و دیگر   المعلی فالحتکارآنرا مرحوو اکبر 

نوارتند و هریوک از تار و دومی سرنا و کمانچه و نی را به ناکی می داه . اولی

آنرا در این هنر معروفاتی داهتند. آیت موساقی که معمویً در ایون منطقوه روا  

دارد: سرنا، کمانچه، نی و تار اس . بان اکبر تارچی و استاد صوبا بعودها انو  و 

 الفتی برقرار هد.

روان ن اقام  داه  گاهی به مالقات اکبرتا هنگامی که استاد صبا در گاال

رف . موقعی که استاد صوبا مورموریتش پایوان تارچی و دیگر هنرمندان محلی می

هود و به حوال یاف  و در ترران بود، اکبرران تارچی به بامار  سختی دچار می

نمایود. صوبا بور بوالانش افتد. دررواس  مالقات با اسوتاد صوبا را میاحتضار می

سوتاد هود. اکبرران تارچی باتوجه به دیدارها  قبلی و قرار  کوه بوا احاضر می

یا زنگ هتر را که یکی « هتر زنگ»کند آهنگ صبا داه  از استاد دررواس  می

ها  استاد صبا اس  و سرگیهتی جالب دارد برا  او بنوازد. و در کنوار از سارته

ر و نغموة جانسووآیود و بستر آن مرحوو پننة سحرآماز صوبا بوه حرکو  در می

اندک روح را از بدن اکبرران جدا نموده نواز ویولون استاد به آرامی و اندکگوش

 سازد.او را به دیار ابدی  رهسپار می

ها  ناک استاد ابوالحسن صبا این هنرمند نامور بسواار گفتوه و از رصل 

                                                           

ن ساقاداناا  اسامی موحتکار فرزند این هنرمند فقاد که رود هنرهناس اس  طی مقاله*. آقا  ستار فال

موعه نامه )جلد اول( مناند که مورد استفاده ایننانب ناز قرار گرف . گاالنمحلی دیلمان را نگاهته

 1366هناسی، به کوهش و. پ. جکتاجی. انتشارات طاعتی، ره ، مقایت در زمانه گاالن
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سو  اند. باید گف  که و  همواره زندگی و آدماان زنوده و مارونش را دونوهته

داه . هخصاتی بوود فرزانوه، بلنودطبع کوه بوه هواگرانش درس انسوانا  و می

بند بوه هنور و آمور . پرکار و پا پایدار  و وفادار  به هنر و بزرگوار  را می

ورزیود. موجوب در واقع انسانی نمونه بود. به تمدن و فرهنوگ ایرانوی عشو  می

 روا  موساقی ملی و بومی و سنتی گردید.

بر ویولون که ساز ارتصاصوی و  بوود، کمانچوه، قوانون، توار، صبا عالوه

نوار . به قوول یکوی روبی میتار، سنتور، پاانو، فلوت، ضر ، نی، دف را بهسه

 ضومناً«. صبا به تنرایی یک ارکستر کامول بوود»المللی از موساقادانان مشرور بان

اوان داهو . ننوار  و ه ادباات و نقاهوی عشو  فوربهناس زبردستی بود و هعر

صورت کتا  دانس . آثار  قلمی بهکار  را میگر  و منب کار ، ریختهسوهان

تار، دسوتور سونتور، دسوتور سوهها : سهاز و  به یادگار مانده اس  مانند کتا 

طور پراکنوده هایی از صبا دردس  اس  که ا لب بهدستور ویلن، و ناز یادداه 

هوایی را آن هوادروان پشو  قووطی همچنان ن  در مطبوعات چاپ هده اس .

نوه  که بعد از فوت و  ها میکا ی باطله یا در حاهاه روزنامهکبری  یا پش  

 گردآور  گردیده و ضبط هده، روهبختانه از گزند حوادث مصون مانده اس .

سوالگی در تواری   57استاد ابوالحسن صبا به عل  عارضه قلبوی در سون 

عر به جران باقی هتاف . هادروان اسوتاد هورریار هوا 1336باس  و نرم آذرماه 

ی نامدار معاصر پ  از درگیه  استاد صبا اهعار  در سوگ و  سرود که اباوات

ناو کوه از گیرد و برا  روح آن دو عنصور بوهنظر روانندگان میاز آن در ایننا به

 داریم.مفارر ما بودند هاد  روان آرزومندیم و یادهان را گرامی می
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 ماردعمر دناا به سرآمد که صبا می  

 ماردورنه آتشکدة عش  کنا می  

 صبر کردو به همه داغ عزیران یار   

 مارداین صبور  نتوانم که صبا می  

   دلانگازترین نوحه بنالی ابه  م  

 ماردسرا میانگازترین نغمهکه دل  

 گو اهک هو از دیده بریزها همههمع دل  

 ماردبة ذوق و صفا میکاررین کوک  

 هود.ا  از آن نقل میاستاد صبا دربارة موساقی ایران عقاید  دارد که پاره

موساقی ایرانی موساقی محلی اس ، یعنی مخصوو  ایون آ  و رواک »

اس  و در جا  دیگر دناا این قسم موسواقی معموول ناسو . ایون موسواقی توا 

رنه نکرده بند بورا  حووائو و سال قبل که هنوز تمدن اروپایی در هئون ما رسی

ها  ها و گوهوهضرورت ما کافی بود، یعنی قدما و مطلعوان و علموا  موا نغموه

آور  کورده و ها از رواندن افراد جمعموساقی ما را از کلاة وییات، قصبات و ده

داده انود. مو الً در ناو دستگاه تنظام کرده و مورد استفاه قرار مویهایی بهمنموعه

وصی که درک موساقی افراد زیاد بود از اساتاد درجة یک کوه عودة منال  رص

مشر  که ردند و چند نفر همکا  باش از سه نفر نبود دعوت میآنرا در هر دوره

ذوقشان درویش مآبانه بود از محضر استاد که گاهی هم یک روانندة درجة اول و 

د. بدین معنی که کردنیاف  استفاده میگار درجة اول در آن حضور مییک ضر 

استاد در سکوت کامل محضر هرو  به نوارتن پاش درآمد )که در اوارر متداول 

کرد، سوپ  هورو  بوه زدن نمود و ضر  مالیمی با او همراهی میهده بود( می
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کرد. رواننده هوم در آواز مربوط به همان دستگاه که پاش درآمد را زده اس  می

ا  بان رواننوده و ود. در حقاق  یک مغازلهنمموقع مناسب هرو  به رواندن می

برد توا اینکوه ساز جریان داه  و افراد منل  را هریک به تفکر  عما  فرو می

هد و حال  وجد به توسط تصنال که موزن بود آن سکوت و آرامش هکسته می

داد کوه گاهگواهی اهول منلو  بوا رواننودة و سرور  به اهل منل  دس  می

 داد ...ولوله دس  می و د و هورهدنتصنال هماهنگ می

کردنود کوه در نویر میبرترین جوانان که صدا  رو  داهتند از کوچکی 

ی ن وغها  محرو و صفر جمع هده و در تح  تعلام متعزیه هرک  کنند و در ماه

ا  هدند. ایون برتورین موسواقیکه هخص وارد در عامل موساقی بود تربا  می

هد و هر فرد  مطالبش را با منطب  با موضو  می هابود که در آن قطعات و مقاو

رواند. تاکنون تعزیه بوده اس  که موساقی را حفو  کورده. هعر و آهنگ رسا می

 «.دانم در آتاه چه چاز  ضامن حف  موساقی رواهد بود؟مترسفانه نمی

 
 

 

 

  


