
١٢٣

١٦ــ٣ــ گوييرو

Fr.
rapré guiro

En.
guiro

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

اين ساز کدويی شکل که شبيه به لوله و روی آن دندانه ای است، با غلتاندِن چوب دستی روی آن، 
به صدا درمی آيد. گوييرو در گروه های رقص امريکای التين بسيار استفاده می شود. گاهی آهنگسازان 
چوبدستی  غلتاندن  جای  به  نيز  تکی  ضربه های  از  استفاده  می کنند.  استفاده  نيز  ارکستر  در  آن  از 

امکان پذير است.
CD2-TR.83 ،مثال ٣٥  ــ٣



١٢٤

سازهای پوستی بدون کوکِ معّين

١٧ــ٣ــ طبل باس

Fr.
grosse caissc
(gr.c.)

Ger
grosse tromel
(gr.tr.)

it.
gran cassa
(gr.cassa, gr. c., g. c.)

En.
bass drum
 (b. drum)

خانواده: ممبرانوفون (پوست صدا)
گروه: ضربی ها 

بعد از تيمپانی متداول ترين سازهای کوبه ای که در پارتيتورارکستر سمفونيک يافت می شوند باس 
اغلب  اگرچه  سازها  اين  ندارند.  معّين  کوک  که  هستند   (cymbals) سيمبال ها  و   (bass drum) درام
جداگانه به کار می روند، ممکن است با يکديگر نيز اجرا کنند. در واقع در بسياری از اپراهای ايتاليايی، 
تشخيص زمـان نواختن سيمبـال ها بسيار مشکل است زيـرا در پارتيتورها ممکن است منحصرًا طبـل 
بزرگ (grand cassa) را ذکر نمايند که طبق روش، همگام با سنج (piatti) اجرا می شود و از نوازنده 
انتظار می رود بداند کجا ضربات سيمبال را بنوازد، مانند اپرای آيدا (Aida) اثر وردی (Verdi) يا اپرای ِسريا 

(Seria) اثر روسينی (Rossini). البته اجرای همزمان اين دو ساز در گروه های جاز يا نظامی متداول است.
نوازندگان طبل بزرگ (باس درام) عموماً از يک چوب (مضراب) شبيه به چوب تيمپانی يا يک 

جفت چوب تيمپانی استفاده می کنند که در اين صورت به َرنگ خاص و مشخص تری می رسند.
CD2-TR.84 ،مثال ٣٦  ــ٣

CD2-TR.85 ،مثال ٣٧ ــ٣
بار اول 

بار دوم

بار اول با مضراب های هميشگی
بار دوم با مضراب های چوبی



١٢٥

١٨ــ٣ــ طبل کوچک فنر  دار

Fr.
caissc claine
(c.cl.) caisse roulute

Ger
kleine trommel
(kl.tr.)

it.
tamburo piccolo
(tamb. picc.)

En.
snare drum
 (s.d.)

خانواده: ممبرانوفون (پوست صدا)
گروه: ضربی ها 

طبل کوچک فنردار کوک معّين ندارد و سايد  درام (side drum) نوع اولئه آن است، با اين 
تفاوت که طبل کوچک زه فنری فوالدی دارد ولی سايددرام بدون زه فوالدی است و گاه با زه تهيه 
اما  بود  حيوانات  پوست  از  نيز  آن  روی  صفحٔه  می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  گوسفند  رودٔه  از  شده 
در حال حاضر از نوعی پالستيک است و مانند تيمپانی با دو چوب (مضراب) نواخته می شود، با اين 
تفاوت که سر چوب سايددرام هيچ وسيلٔه اضافی نمی گذارند. برخی اوقات از نوازنده خواسته می شود 
با دو چوب (مضراب) ريتم هايی را اجرا کند. به عنوان نمونه می توان از کنسرتوپيانو دست چپ راول 

(Ravel) نام برد که از نوازندٔه طبل خواسته است ادامٔه ريتم را با چوب های خود اجرا کند.
بسياری از ريتم ها و فيگورهايی که طبال ها به کار می برند و وسعت تکنيک های سايددرام را افزايش 
می دهند، با نام هايی مانند paradiddle يا flam و غيره شناخته می شوند اما وارد فرهنگ ارکستراسيون 

نشده اند. پاتريشيا برادی (Patricia Brady)  يک اتود کامل برای سايد درام نوشته است.
CD2-TR.86 ،مثال ٣٨  ــ٣

بار اول 
بار دوم

بار دوم بدون فنر



١٢٦

١٩ــ٣ــ دايره زنگی

Fr.
tambour de basque
(t.de b., tamb. de basque)

Ger
 schellentrommel
tamburin

it.
 tamburino
(tamb.)

En.
 tambourine
(tamb.)

خانواده: ممبرانوفون (پوست صدا)
گروه: ضربی ها 

دايره زنگی (تمبورين) در اندازه های متفاوت و بدون کوک معّين است و نوعی از آن بدون پوست 
و نوع ديگر با پوست همراه با سنج های کوچک جفتی است و با تکنيک های متفاوتی اجرا می شود. 
گاهی با ضربٔه انگشت شست و گاه نيز با ضربه بر روی زانو، به صدا درمی آيد. بعضی نوازندگان آن را 

باالی سر نگه می دارند و می نوازند.
يکی از سخت ترين موارد تکنيکی تمبورين اين است که بايد کامالً به نرمی نواخته شود. سنج های 
کوچک فلزی اين ساز در ماليم ترين وضعيت ارتعاش، به صدا درمی آيند و حادثٔه پايين افتادن تمبورين 

از دست نوازنده، کم سابقه نيست.
از:  عبارت انـد  اند،  کرده  استفـاده  تمبـورين  از  خود  آثار  در  که  آهنگسازانی  برخی 
فندق شکن  بالٔه   :(Tchaikovsky) ،چايکوفسکی   petrouchka:(Srtavinsky) استـراوينسکی 
 :(Berlioz) و برليوز (Gayaneh) بالٔه گايانه :(Khachaturian) خاچاطوريان ،(Casse Noisette)

.(Romain) کارناواِل رومن
CD2-TR.85 ،مثال ٣٩ــ٣

بار اول 
بار دوم



١٢٧

٤ــ تيمپانی ها چگونه کوک می شوند و در چه اندازه هايی هستند؟
٥   ــ سه ساز از سازهای پوستی بدون کوک معّين را نام ببريد.

٦  ــ چهار ساز از سازهای کوبه ای بدون کوِک معّين را نام ببريد.
دستی)  چوب  و  (کوبه  مضراب  انواع  کدام  از  زير  سازهای  نواختن  برای  ٧ــ 

استفاده می شود؟
الف) مثلث
ب) تام تام
ج) سنج

د) زيلوفون
٨  ــ انواع سنج را نام ببريد.

پرسش

١ــ  واژٔه ايديوفون (idiophone) را توضيح دهيد و حداقل چهار ساز از اين 
گونه را نام ببريد.

چهار  حداقل  و  دهيد  توضيح  را   (membranophone) ممبرانوفون  واژٔه  ٢ــ 
ساز از اين گونه را نام ببريد.

٣ــ وسعت صوتی سازهای زير را بنويسيد:

ماريمباگلوکن اشپيلچايمز

ويبرافونزيلوفون



١٢٨

١ــ٤ــ هارپ

Fr.
harpe (hp.)

Ger
harfe (hrf.)

it.
arpa (a., arp.)

En.
harp (hp., hrp.)

(chordophone کوردوفون) خانواده: سيمی ها
چگونگی ارتعاش هوا: صدا در اين سازها توسط ارتعاش سيم ها توليد می شود. 

امروزه هارپ عضو دايمی ارکستر سمفونيک است و آهنگسازان بايد با کوک سيم های اين ساز 
و نيز محدودٔه صوتی و تکنيک اجرا و نت نويسی آن آشنا باشند.

هارپ به عنوان ساز سولو و ساز همراهی سابقه ای طوالنی دارد و يکی از قديمی ترين سازهايی 
است که بشر می شناسد. اين ساز در طول زمان دستخوش تغييرات زيادی در اندازه و تعداد سيم ها 
شده اما قالب اصلی آن کمتر دچار دگرگونی شده است. هارپ امروزی در اواخر قرن هجدهم و اوايل 
قرن نوزدهم شکل کنونی خود را يافت. نمونٔه قبلی اين ساز، هارپ کروماتيک دارای پدال نبود اما به 
جای آن، هر نيم پرده يک سيم داشت و کثرت سيم ها مشکالتی را برای نوازنده ايجاد می کرد. به دليل 

فصل چهارمفصل چهارم

سازهای ديگرسازهای ديگر



١٢٩

کيفيت ضعيف تُن ها و عدم توانايی در اجرای بعضی آکوردها، هارپ کروماتيک تغيير شکل داد و تبديل 
به هارپ امروزی شد.

پدال های اين ساز که می توانند در سه وضعيت باال، وسط و پايين قرار گيرند، به اين ساز امکان 
انواع کوک و روش های جديد نوازندگی را داده اند.

در  را  اکتاو  شش  که  است  سيم   ٤٧ دارای  امروزی  هارپ  ساز:  کوک  و  صوتی  محدودۀ 
برمی گيرد. زمانی که پدال ها در وضعيت باال قرار دارند کوک هارپ در دوبمل ماژور است. 

مثال ١ــ٤

سِر هرکدام از اين ٤٧ سيم، از باال به يک گوشی کوک و از پايين به پدال ساز متصل است. سه 
وضعيت عملکرد پدال به قرار زير است:

١ــ اگر تمام پدال ها در وضعيت باال باشند هارپ در دوبمل ماژور کوک شده است.
به  نسبت  نيم پرده،  نت ها  تمام  باشند  پايين تر)  پله  (يک  وسط  وضعيت  در  پدال ها  تمام  اگر  ٢ــ 

وضعيت شمارٔه ١، باال می روند و کوک هارپ در دوماژور است.
به  نسبت  پرده،  يک  نت ها  تمام  باشند  پايين تر)  پله  (دو  پايين  وضعيت  در  پدال ها  تمام  اگر  ٣ــ 

وضعيت شمارٔه ١، باال می روند و کوک هارپ در دوديز ماژور است.
از  را  «دو»  نت  پدال  اگر  که  است  گونه  اين  به  هارپ  پدال های  عملکرد  که  داشت  توجه  بايد 
وضعيت باال، يک پله پايين آوريم تمام نت های «دو» در تمام مناطق صوتی ساز نيم پرده باال می روند و از 
«دوبمل» به نت «دو» می رسند. اين موضوع، تمام نت های ساز را با پدال های مربوطه شامل می شود؛ به 
عبارت ديگر، تمام نت های «دو»، «ر» و … با يک پدال کنترل می شوند، يعنی اگر در يک اکتاونت «دو» 
نواخته شود، در اکتاوهای ديگر نيز نت مربوطه «دو» خواهد بود. از آنجا که اين امر توسط بسياری 
از آهنگسازان و ارکستراتورها ناديده گرفته می شود، الزم است در نت نويسِی ساز دقت کرد. بنابراين 
اگر به نت «دوبمل» نياز باشد می توان از «سی بکار» نيز استفاده کرد. در واقع داشتن دو نت همزمان 
جداگانه  پدال  دو  با  نت ها  اين  درنتيجه  و  است  امکان پذير  جداگانه  سيم های  در  و «دوبکار»  «دوبمل» 

کنترل خواهند شد.

تغيير  با  صوتی  محدودۀ 
پدال در منطقۀ باال



١٣٠

برای تشخيص اکتاوها و نت های مربوطه و آسان شدن کار نوازنده تمام نت های «دو» قرمز رنگ 
و تمام نت های «سل» آبی رنگ هستند.

کوک کردن هارپ نياز به زمان زيادی دارد و نوازندٔه هارپ بايد قبل از ورود نوازندگان ارکستر به 
صحنه، ساز را کوک کرده باشد. هنگام کوک کردن سيم ها نوازنده از يک کليد کوک برای حرکت دادن 
گوشی ها استفاده می کند. اين ساز نيز مانند ديگر سازهای زهی نياز به مراقبت دايم برای کوک ماندن 

سيم ها (حفظ کوک) دارد. 
ترتيب پدال ها: پدال ها از چپ به راست، به ترتيب زير قرار گرفته اند:

D    C    B   /   E   F   G   A
پدال های نت های B و C  و D با پای چپ نوازنده و پدال های نت های A و G و F و E با پای 
راست نوازنده کنترل می شوند. ترتيب قرارگرفتن پدال ها در هارپ و اينکه کدام پا مسئول حرکت کدام 
پدال است بايد خوب به خاطر سپرده شود تا نوازنده ناچار نشود دو پدال را که با يک پا کنترل می شوند 

همزمان تغيير دهد، مثالً وقتی از او می خواهند پدال «می» و پدال «سل» را همزمان عوض کند.
و  پدال «ر»  مثل  می شوند،  کنترل  مختلف  پای  دو  با  که  پدال هايی  خواست  نوازنده  از  می توان 
پدال «سل» را به طور همزمان تغيير دهد. بهتر است نمايش چيدن پدال ها را از قبل برای نوازندٔه هارپ 
ترسيم کرد. اين کار با دو روش رايج به شرح زير انجام می شود که نوازندگان هارپ روش اول را ترجيح 

می دهند:
D     C     B    /   E    F    G    A الف) نشان دادن با حروف:      

ب) نشان دادن به صورت گرافيکی: اين نمودار، سه وضعيت از ترتيب قرارگرفتن پدال های 
) وضعيت پدال هارپ در باال  هارپ را نشان می دهد. اگر خط های کوتاه به طرف باال باشند (
است و تمام نت ها بمل هستند. اگر خط های کوتاه، خط افقی را به نحوی قطع کرده باشند که نيمی در 
) همٔه نت ها بکار هستند و اگر خط های کوتاه به طرف پايين  باال و نيم ديگر در پايين باشند (
) وضعيت پدال هارپ در پايين و تمام نت ها ديز هستند. معموالً در نمودارهای گرافيکی  باشند (

اسم نت ها را باالی خط ها نمی آورند و در اينجا فقط برای تعيين کردن جای نت ها آورده شده اند:

(F )(B ) (E  )(D )

 (C )  (G )  (A )



١٣١

با کمی دقت می توان دريافت که نمودار باال همان شکِل قرارگرفتن پدال ها در سمت راست و 
چپ هستند.

ضروری  و  رايج  آکوردها  يا  قطعات  برای  هارپ  در  آنهارمونيک  نت های  نوشتن  از  استفاده 
داشتن نت های همزمان «فاديز» و «فا» در صورتی ميسر است که نت «فا» را «می ديز». يا  است. مثالً 

«فاديز» را «سل بمل» بنويسند.
مثال ٢ــ٤

بعضی نوازندگان با تجربه پدال را حتی ديرتر از آن چه در مثال قبل نشان داده شد عوض می کنند. 
معموالً آهنگسازان نگران اين مسئله هستند که سرعت اجرای قطعه، زمان الزم را برای تعويض پدال 
کروماتيک نت های آن زياد است  هارپ در اختيار نوازنده نگذارد. برای اجرای قطعاتی که تغييرات 
استفاده از هارپ بايد بسيار هوشمندانه باشد. مطالعٔه آثار ارکستری آهنگسازانی مانند دبوسی، راول 
گرنديانی  و   (Salzedo) سالزدو مانند  هارپ،  حرفه ای  نوازندگان  سولوی  کارهای  و  استراوينسکی  و 

(Grandjany) راهنمايی های خوبی برای استفاده از هارپ می دهند.
باالتر  صوتی  مناطق  به  که  به تدريج  و  دارند  تيره  کيفيتی  هارپ  پايين  اکتاِو  دو  ُتن ها:  رنگ 
می رويم کيفيت تُن ها درخشان تر می شوند. دو اکتاو ميانی هارپ کيفيتی غنی و گرم دارند، در حالی که 
دو اکتاو باالی هارپ روشن و شفاف هستند. دو اکتاو و نيم باالی هارپ دارای قدرت ديناميک زياد و 
قدرت ماندگاری نيستند. اجرای در قسمت باالی ساز مانند اجرای m در قسمت ميانی آن است 

اما در دستان نوازندٔه ماهر قابليت های خوبی دارد.
نت نويسی هارپ: نگارش موسيقی در هارپ مانند پيانو، با دو خط حامل است، با کليد «ُسل» 

و کليد «فا». 

غلطدرست

نوازندگان هارپ معموالً پدال را کمی پيش از زمان اجرای نت عوض می کنند:
مثال ٣ــ٤



١٣٢

مثال ٤ــ٤
CD2-TR.87 ،ـ   ٥٤ موتسارت Concerto for Flute and Harp, K.299 :1756-1791، موومان اول، ميزان های ٤٤  ـ

آکوردها: نواختن آکوردها در هارپ يا به صورت آرپژ و يا همزمان است. از آنجا که نوازندٔه 
هارپ معموالً از چهار انگشت هر دست استفاده می کند (از انگشت کوچک هرگز استفاده نمی شود) 

اجرای آکوردها حداکثر تا هشت نت ممکن است.
اجرای آکوردهای سه يا چهار صدايی بسيار مؤثر و دارای صدادهِی خوبی است. چون فاصلٔه 
اکتاو در هارپ از فاصلٔه اکتاو در پيانو کمتر است، فاصلٔه دهم در هارپ بسيار آسان است. مثال زير 

نمونه ای است که صدادهِی خوبی دارد و شکل آکوردهای رايج را نيز نشان می دهد.
CD2-TR.88 ،ـ  ٤ مثال ٥  ـ



١٣٣

هنگامی که عالمت «]» در کنار آکورد قرار گيرد، به اين معنی است که تمام نت های آکوردها بايد 
در يک زمان اجرا شوند. در بعضی قطعات در کنار آکورد از عالمت «  » استفاده می شود  و به اين 
معنی است که نوزنده آکورد را به صورت آرپژ و با سرعت نسبتاً  آرام اجرا کند. اگر قرار باشد نت ها 
از بم به زير نواخته شوند از عالمت «  » و اگر از زير به بم نواخته شوند از عالمت «  » استفاده 
می شود. طبيعی است آکوردهايی را که نحؤه اجرای آن ها ذکر نمی شود نوازنده به طور سّنتی از بم به 

زير اجرا می کند.
در مثال های زير، نمونه هايی از نواختن آکوردها در هارپ معرفی می شوند:

مثال ٦  ــ٤
CD2-TR.89 ،ـ   ١٣ بارتوک Violin concerto :1881-1945، موومان اول، ميزان های ١  ـ



١٣٤

مثال ٧ــ٤
CD2-TR.90 ،ـ   ١٥٨ برامس Ein deutsches :1839-1897، موومان اول، ميزان های ١٥٠  ـ



١٣٥



١٣٦

در مثال زير، آرپژهای هارپ که با فلوت ترکيب شده اند معرفی می شوند:
مثال ٨  ــ٤

توليد  روش  دو  به  معموالً  و  هستند  زيبا  بسيار  هارپ  هارمونيک های  هارمونيک:  نت های 
می شوند. در هر دو روش صدای حاصل يک اکتاو باالتر شنيده می شود:

الف) نوازنده با کف دست چپ، وسط سيم را لمس می کند و با شسِت همان دست سيم را به 
صدا درمی آورد.

ب) نوازنده با بند انگشت اشارٔه دست راست، سيم را لمس می کند و با شسِت همان دست سيم 
را به صدا درمی آورد.

دست راست قادر است فقط يک نت هارمونيک توليد کند اما دست چپ می تواند دو يا سه 
هارمونيک را همزمان توليد کند. 

يک  و  می شوند  مشخص  نت  باالی  مانند)  (صفر  توخالی  کوچک  دايرٔه  يک  با  هارمونيک ها 
اکتاو باالتر از نت نوشته شده، صدا می دهند. بعضی آهنگسازان عالمت دايره را باالی صدای واقعی 
هارمونيک می گذارند که اين موضوع گاهی باعث گمراهی نوازنده می شود و الزم است آهنگساز در 

پارتيتور توضيحات الزم را بدهد.
وقتی از هارمونيک در هارپ استفاده می شود بايد به دو نکتٔه زير توجه شود:

١ــ هارمونيک ها در هارپ بسيار کم صدا هستند و وقتی شنيده می شوند که يا به صورت سولو 
اجرا شوند و يا صدای ارکستر اجازٔه خودنمايی به آن ها بدهد.

F5 تا   (   )  A2 بيـن  هـارپ  در  هـارمونيک ها  تـوليـد  بـرای  منـاسب  محـدودٔه  ٢ــ 
( ) است. توليد هارمونيک در هارپ، در تُن های باالتر يا پايين تر از محدودٔه ذکر شده، بسيار 

CD2-TR.91 ،ـ   ٨١ دبوسی Prélude à Lʼaprés-midi dʼun faune :1862-1918، ميزان های ٧٩  ـ



١٣٧

مشکل است.
در اينجا مثال هايی برای استفاده از هارمونيک در هارپ آورده شده اند:

مثال ٩ــ٤

مثال ١٠ــ٤

CD2-TR.92 ،ـ   ٧٨ دبوسی Nocturnes, Nuages :1862-1918، ميزان های ٧٤  ـ

CD2-TR.93 ،ـ   ٥٣ راول Daphnis et Chloé, Symphonic Fragment, Nocturne :1875-1937، ميزان های ٤٩  ـ

مثال ١١ــ٤
CD2-TR.94 ,Modern Studies, on Doubled Notes :1885-1961 سالزدو



١٣٨

گليساندو: گليساندو از تکنيک های بسيار رايج در هارپ است و بهتر است از استفادٔه بيش از 
حد آن پرهيز کرد. برای نوشتن گليساندو بايد کوک ساز و نت شروع و پايان آن مشخص باشند.

CD2-TR.95 ،مثال ١٢ــ٤

دست راست

دست چپ

CD2-TR.95 ،مثال ١٣ــ٤

تريل:  تريل ها در هارپ به دو روِش معمول توليد می شوند:
الف) با انگشت يک دست (در سرعت های باال امکان پذير نيست).

ب) با انگشتان دو دست (اين روش رايج تر است).
مثال ١٤ــ٤

اجرا  دست  دو  انگشتان  بين  در  سيم  کردن  بدل  و  رد  با  هارپ،  در  ترمولو  معموالً  ترمولو:  
می شود. نوع ديگر ترمولو که در هارپ منحصر به فرد است به bisbigliando معروف است که حالت 

نجوا گونه دارد و بسيار کم صدا است.
CD2-TR.96 ،مثال ١٥ــ٤



١٣٩

(keyboard instruments) سازهای شستی دار

٢ــ٤ــ چلستا

Fr.
céleste

En.
 celesta
(cel.)

خانواده: ايديوفون (خودصدا)
گروه: سازهای شستی دار 

چلستا نامی است جهانی و در فرانسه نيز celesta ناميده می شود. چايکوفسکی با معرفی چلستا 
به ارکستر، البته ده سال پس از اختراع آن، صاحب اعتبار تازه ای شد. او بهترين استفاده از اين ساز 

را در بالٔه فندق شکن نمود که تقريباً سال قبل از مرگش بود.
نت نويسی چلستا مانند پيانو و هارپ است اما صدادهِی آن يک اکتاو باالتر از نت های نوشته 
شده است. محدودٔه صوتی آن به طور معمول عبارت است از Do بين خط دوم و سوم با کليد Fa تا 
Do دو اکتاو باالی پنج خط حامل با کليد Sol (که البته يک اکتاو باالتر شنيده می شود). نوعی چلستا 

وجود دارد که در بخش بم، يک اکتاو به وسعت آن اضافه می شود (پنج اکتاو).
مثال ١٦ــ٤



١٤٠

استراوينسکی در بالٔه پرندٔه آتشين از اين ساز، به ويژه در پدال گيری های آن، به خوبی استفاده 
کرده است. دبـوسی در قطعٔه موسيقی دريـا (   La Mer)، مالـر در سمفونی ششم و راول در ننه غاز 

Ma Mere Lʼoye از چلستا استفاده کرده اند.
محل چلستا در ارکستر سمفونيک نزديک هارپ است ولی از جهت تکنيک کامالً مانند پيانو 

عمل می کند (البته با قدرت صدای کمتر).
مثال ١٧ــ٤ 

CD2-TR.97 ،ـ   ١٢ چايکوفسکی The Nutcracker, Dance of the Sugar :1840-1893، ميزان های ٥  ـ



١٤١

٣ــ٤ــ هارپسيکورد

 Fr.
clavecin

 Ger.
cembalo

It.
cembalo

En.
harpsichord

(chordophone کوردوفون) خانواده: سيمی ها
گروه: سازهای شستی دار 

از   (cembalo) چمبالو يا  هارپسيکورد  ارکستری  نقش  است.  زخمه ای  سازهای  از  نيز  ساز  اين 
در  آن  اساسی  نقش  که  اشتراوس  اثر   Capriccio مانند آن،  همراهی های  نيز  صوتی و  رنگ آميزی  جهت 
توضيح  نياز به   Cembalo و Continuo جستجو کرد. هر دو کلمٔه حيطه Continuo است را می توان 
دارند. نقش آن ها بيشتر شبيه هارپسيکورد می باشد. به طور کلّی پيانو، هارپ، هارپسيکورد، ُارگان و حتی 
هارمونيوم، از نظر تئوری می توانند نقش کنتينوئو (continuo) را داشته باشند که عبارت است از تکميل 
 basso  ،در دورٔه باروک bassus generalis مونت وردی به نام (bass) هارمونی های موسيقی. خط باس
continuo خوانده می شد که معموالً به شکل شيفراژ هارمونی در زير قطعات موسيقی نوشته می شد. اين ها 
به عنوان دستورالعمل های نوازنده محسوب می شوند و نوازندٔه ماهِر کنتينوئو هيچ پارت خاصی را نياز ندارد 

تا از روی آن کار کند. او به صورت سليقه ای براساس همان شيفراژ اجرای نقش می کند.
محدودٔه صوتی هارپسيکورِد مجهز به پدال های مورد نياز، در بزرگ ترين اندازه، پنج اکتاو است 

.(Sol يک اکتاو باال با کليد Fa تا Fa دو اکتاو پايين تر با کليد Fa از)
مثال ١٨ــ٤



١٤٢

برخی آهنگسازان برجسته که از اين ساز استفاده کرده اند، عبارت اند از: باخ در تمام پرلودهای خود 
و سوييت فرانسوی، اسکارالتی (Scarlatti) در سوناتای خود و ِپرِسل (Purcell) در سوييت شمارٔه ٢.

مثال ١٩ــ٤
CD2-TR.98 ،ـ   ٥ پاول Miniatures :1923-1998، موومان چهارم، ميزان های ١  ـ



١٤٣

پرسش

حروف  از  استفاده  با  را  هارپ  پدال های  تنظيم  زير،  ازمثال های  هرکدام  در  ١ــ 
…  , a,b,c بنويسيد: 

٢ــ تنظيم پدال های هارپ را در مثال زير توضيح دهيد:

٣ــ محدودٔه صوتی سازهای زير را بنويسيد:

چلستاهارپسيکورد



١٤٤
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