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کتاب حاضر با این هدف تدوین شده است که هنرجویان موسیقی را با سازهای ارکستر
سمفونیک و قابلیت این سازها ،با استفاده از مثالهای کتاب آشنا کند.
بدیهی است این کتاب نه تنها در هنرستانهای موسیقی ،بلکه در دورههای عالی تحصیلی و
موسیقی نیز قابل استفاده است.
الزم به ذکر است که در تدریس مطالب کتاب بهتر است از نمونههای صوتی مناسب و در
ارتباط با مثالهای متن بهره جست .هر آینه جهت درک بهتر سازها استفاده از نوازندگان به صورت
زنده و یا در صورت نبود از فیلمهای اجراهای موسیقی جهت بحث و بررسی تکنیکهای سازها نتیج ٔه

خوبی خواهد داد.
تجزیه و تحلیل مثالهای موجود در کتاب و تعمیم آن در دیگر آثار موسیقی ادبیات جهان
به منظور آموختن کاربرد سازها و تشویق هنرجو در جهت ایجاد خالقیتهای شخصی در بهکارگیری
مثالها در آثار موسیقی ایران و جهان خود بهترین راه برای ایجاد انگیزه در هنرجو میباشد .چرا که این
امر سبب میگردد تا هنرجو روش شناخت و ارتباط سازها را در آثار موسیقی پیگیری کند.
نحوه سازبندی در آثار موسیقی ایرانی سبب
ارایه تکالیف در طول تدریس در جهت آشنایی با ٔ
میگردد تا هنرجو همواره با روشهای ارایه شده به پیشرفتهایی در زمینه سازبندی و رنگآمیزی
صوتی ارکستر دسترسی پیدا نماید.
امید است که این کتاب در جهت بارور نمودن رنگآمیزیهای صوتی در موسیقی ایرانی به
جویندگان این راه یاری نماید.

با تشکر
مؤلفان

هدف ک ّلی
شناخت تکنیک های سازهای زهی به منظور تنظیم قطعات موسیقی و درک
جایگاه هریک از این سازها در ارکستر سمفونیک

ﻓﺼﻞ اول
ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ آرﺷﻪای
) ِزه ﺻﺪاﻫﺎ(
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود:
ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا در ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻫﺎ و ٔ
٢ــ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی آرﺷﻪﮐﺸﯽ در ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٣ــ اﺟﺮای ﮔﻠﻴﺴﺎﻧﺪوﻫﺎ ،ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮﻫﺎ و … در ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

١ــ١ــ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺧﺎﻧﻮادۀ وﻳﻮﻟﻦ

ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس

وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ

وﻳﻮﻻ

وﻳﻮﻟﻦ

١

ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﮏ دارای ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :زﻫﯽﻫﺎ ،ﺑﺎدیﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ،ﺑﺎدیﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯽ و
ﺳﺎزﻫﺎی ﺿﺮﺑﯽ ﻳﺎ ﮐﻮﺑﻪای.
ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ آرﺷﻪای ﺷﺎﻣﻞ وﻳﻮﻟﻦ ،وﻳﻮﻻ ،وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح،
ﮐﻮردوﻓﻮن ) (chordophoneﻳﺎ ِ»زه ﺻﺪا« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ وﻳﻮﻟﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
آﻫﻨﮕﺴﺎزان از
ٔ
ﻣﺤﺪوده ﺻﻮﺗﯽ وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،از ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﺗﺎ وﻳﻮﻟﻦ.
١ــ
ٔ
٢ــ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻧﮓ ﺻﻮﺗﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﺪوده دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ
٣ــ
ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،از  pppﺗﺎ  fffﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺳﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ٔ
ٔ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
٤ــ ﮐﻴﻔﻴﺖ ُﺗﻦ ﻏﻨﯽ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ دارای ﮔﺮﻣﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
٥ــ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی وﻳﮋه در اﺟﺮای ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﺎ آرﺷﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون آرﺷﻪ ،ﺿﺮﺑﻪ زدن ،اﺟﺮای ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎی
ﺗﻨﺪ ،ﻣﻠﻮدیﻫﺎی آرام ﻳﺎ ﮐﺸﻴﺪه ،ﭘﺮشﻫﺎ ،ﺗﺮﻳﻞﻫﺎ ،دوﺑﻞ ﻧﺖﻫﺎ ،آﮐﻮردﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ….
٦ــ اﺟﺮای ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﻤﺘﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻔﺲﮔﻴﺮی ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ از ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺎدی
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ.
ِ
ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﺪاول ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻧﺪ:
ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ در ارﮐﺴﺘﺮﻫﺎی
 ٨ﻳﺎ  ٩ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ
 ١٦ﺗﺎ  ١٨ﻧﻮازﻧﺪه
وﻳﻮﻟﻦ اول
 ٧ﻳﺎ  ٨ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ
١٤ﺗﺎ  ١٦ﻧﻮازﻧﺪه
وﻳﻮﻟﻦ دوم
 ٥ﻳﺎ  ٦ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ
 ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻧﻮازﻧﺪه
وﻳﻮﻻ
 ٥ﻳﺎ  ٦ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ
 ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻧﻮازﻧﺪه
وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻞ
 ٤ﻳﺎ  ٥ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ
 ٨ﺗﺎ  ١٠ﻧﻮازﻧﺪه
ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس

٢ــ١ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ وﻳﻮﻟﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده واﻗﻌﯽ ،وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﻴﺎری دارﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ آرﺷﻪای ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﻮاص آﮐﻮﺳﺘﻴﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه
در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺪازه ﻫﺮ ﺳﺎز ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤ ٔﻪ ﺳﺎزﻫﺎی اﻳﻦ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
ٔ
٢

ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻳﻮﻟﻦ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ.
ﺧﻤﻴﺪﮔﯽ اﻧﺘﻬﺎی دﺳﺘﻪ
)ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﺷﮑﻞ(
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ
ﺷﻴﻄﺎﻧﮏ
دﺳﺘﻪ

ﺻﻔﺤﮥ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری

ﺳﻴﻢﻫﺎ
ﺧﺮک

ﺷﻴﺎر

ﺳﻴﻢﮔﻴﺮ

ﻫﺮ ﺳﺎز از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﻧﻪ و دﺳﺘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ از
ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ﮐ ّﻠﯽ ﺑﺪﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪ را ﺷﮑﻢ
) sound boardﻳﺎ  tableﻳﺎ  (bellyﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪ ،ﭘﺸﺖ ) (backﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮدو
ﻗﺴﻤﺖ )ﺑﺪﻧﻪ و دﺳﺘﻪ( ﺧﻤﻴﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ روی اﻳﻦ ﺳﺎز و ﺟﺪارﻫﺎی دو ﻃﺮف آن ،ﻳﮏ ﺟﻌﺒ ٔﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ و ِ
ﻋﻨﻮان رزوﻧﺎﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ،ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  soundpostﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮت ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺘ ٔﻪ
ﺳﺎز ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری اﺳﺖ  fingerboardﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ آن ﺟﻌﺒ ٔﻪ ﮔﻮﺷﯽ
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮک اﺳﺖ .اﻧﺘﻬﺎی دﺳﺘﻪ دارای اﻧﺤﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ scroll
ﻧﺎم دارد .روی ﻣﺤﻞ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﮔﺎه ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ
ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻮک ﭘﻴﭽﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از
ﻋﺪد ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺳﻴﻢﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام دور ﻳﮏ
ِ
روی ﺷﻴﻄﺎﻧﮏ و ﺧﺮک ،ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎز ﮐﻪ ﺳﻴﻢﮔﻴﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﻞ ﮐﺸﻴﺪن آرﺷﻪ روی
٣

ﺧﺎﻟﯽ دﺳﺘﻪ و ﺧﺮک اﺳﺖ .ﺧﺮک ،ﻫﻢ ﺳﻴﻢﻫﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﻴﻢ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی ِ
ارﺗﻌﺎش ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .روی ﺑﺪﻧﻪ دو ﺷﻴﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﺎرﻫﺎی  Fﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﭼﻮن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
دﻫﻨﺪه ﺻﺪا
ﺣﺮف  fﻫﺴﺘﻨﺪ( .اﻳﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻧ ٔﻪ ﺳﺎز ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺷﻮد و ﺿﻤﻨ ًﺎ اﻧﺘﻘﺎل ٔ
از ﺑﺪﻧ ٔﻪ ﺳﺎز ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٣ــ١ــ ﮐﻮک ﺳﻴﻢﻫﺎی ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ
ﭘﻨﺠﻢ درﺳﺖ از
ﮐﻮک ﺳﻴﻢﻫﺎی ﺳﻪ ﺳﺎز از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده )وﻳﻮﻟﻦ ،وﻳﻮﻻ ،وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ِ
ﭼﻬﺎرم درﺳﺖ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮐﻮک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺳﻴﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ
ِ
واژه دﺳﺖ ﺑﺎز
در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺖﻫﺎی دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻪ ﮐﻮک ﺳﻴﻢﻫﺎی ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪٔ .
ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﺎزﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺖ آرﺷﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻴﻢ ﻫﺎ
ﻫﻤﺎن ﮐﻮکﺳﺎز را ﻣﺮﺗﻌﺶ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﺜﺎل ١ــ١ــ ﮐﻮک ﺳﻴﻢﻫﺎی وﻳﻮﻟﻦ

ﻣﺜﺎل ٢ــ١ــ ﮐﻮک ﺳﻴﻢﻫﺎی وﻳﻮﻻ

ﻣﺜﺎل ٣ــ ١ــ ﮐﻮک ﺳﻴﻢﻫﺎی وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ

ﻣﺜﺎل ٤ــ١ــ ﮐﻮک ﺳﻴﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس

٤

ِ
ﺳﻴﻢ دو )ِ (Cﺑﻢ اﺿﺎﻓﯽ دارد و ﮐﻮک اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ،ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﭘﻨﺞﺳﻴﻢ ،ﻳﮏ ِ
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺳﻴﻢ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪﺟﺎی دو ) (Cﻧﺖ ﺳﯽ ) (Bﻧﻴﺰ ﮐﻮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ٥ــ١

ﺻﺪادﻫﯽ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻘﻴ ٔﻪ اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻳﮏ اﮐﺘﺎو ﺑﻢﺗﺮ اﺳﺖ )ﻳﮏ اﮐﺘﺎو ﺑﻢﺗﺮ از
ِ
ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آن(.

٤ــ١ــ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﺳﺖﺑﺎز ،ﻧﻮازﻧﺪه اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ روی ﻣﺤﻞ
اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ )ﺻﺪاﻫﺎی زﻳﺮﺗﺮ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ از ﻳﮏ ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دﻳﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻣﺜﺎل زﻳﺮ روی ﺳﻴﻢ »ﻻ« درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(:
ﻣﺜﺎل ٦ــ١
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺳﻮم

ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوم

ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اول

و ﻏﻴﺮه

ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺮ ) (٠ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﻢ
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ٔ
ﺷﻤﺎره
ﺷﻤﺎره  ٢اﻧﮕﺸﺖ دوم )ﻣﻴﺎﻧﯽ( و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ …
ﺷﻤﺎره  ١اﻧﮕﺸﺖ اول )اﺷﺎره(،
دﺳﺖ ﺑﺎز،
ٔ
ٔ
ٔ
 ٤اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم )اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ( اﺳﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺑﺮای وﻳﻮﻟﻦ و
وﻳﻮﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ:

٥

ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻨﺠﻢ

ﭘﻮزﻳﺴﺘﻮن ﭼﻬﺎرم

ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺳﻮم

ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوم

ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اول

روی ﺳﻴﻢ ﻻ

روی ﺳﻴﻢ ﻻ

روی ﺳﻴﻢ ﻻ

روی ﺳﻴﻢ ﻻ

روی ﺳﻴﻢ ﻻ

اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم

اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم

اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم

اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم

اﻧﮕﺸﺖ اول
اﻧﮕﺸﺖ دوم
اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم
اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم

اﺻﻮل اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری در ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎی اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎزﻫﺎ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

٥ــ١ــ اﺟﺮای دوﺑﻞ ﻧﺖﻫﺎ و آﮐﻮردﻫﺎ
ﻧﻮاﺧﺘﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن روی ﺳﻴﻢﻫﺎی ﻣﺠﺎور ،آﮐﻮرد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دوﺑﻞ ﻧﺖ ﻫﺎ
دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ:
١ــ ﻳﮑﯽ از ﻧﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ روی ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ ﻫﺮدو ﻧﺖ ،ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری روی دو ﺳﻴﻢ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﻤ ٔﻪ اﻧﻮاع ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻦ دو ﻧﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در دو ﺳﻴﻢ ﻣﺠﺎور ،ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری
روی دو ﻧﺖ و ﺳﭙﺲ آرﺷﻪ ﮐﺸﻴﺪن روی ﻫﺮ دو ﺳﻴﻢ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
٣ــ ﻧﻮاﺧﺘﻦ آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪ ﺻﺪاﻳﯽ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﺪاﻳﯽ روی ﺳﻴﻢﻫﺎی ﻣﺠﺎور ،ﺑﻪوﻳﮋه در وﻳﻮﻟﻦ و
وﻳﻮﻻ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪ ﺻﺪاﻳﯽ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﺪاﻳﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺮای اﺟﺮای آﮐﻮردﻫﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ آرﺷﻪ روی ﺳﻴﻢﻫﺎ آورد ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺖﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﺟﺮای آﮐﻮردﻫﺎی
ﺳﻪ ﺻﺪاﻳﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮب ﺷﻨﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺎﻻ )  fو  (ffﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
اﺟﺮای آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪ و ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ  pﻳﺎ  ppﺑﺮای ﻧﻮازﻧﺪه ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﻴﺴﺖ.
٤ــ آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت آرﭘﮋ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا آرﺷﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻴﺶ از دو ﻧﺖ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد .آرﺷﻪﻫﺎی ﻗﺮن ﻫﻔﺪه و ﻫﺠﺪه ﺧﻤﻴﺪهﺗﺮ از آرﺷﻪﻫﺎی ﻗﺮن
ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻮاﺧﺘﻦ آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .اﻧﺤﻨﺎی ﭼﻮب آرﺷﻪ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻴﺮون ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻨﺎی آرﺷﻪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ
٦

دوﺑﻞ ﻧﺖﻫﺎ و آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪ ﺻﺪاﻳﯽ ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ ،آﻧﻬﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﻧﺖ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز
اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ از دوﺑﻞ ﻧﺖﻫﺎ و آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪ ﺻﺪاﻳﯽ ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻬﺎر
ﺧﺎﻧﻮاده زﻫﯽ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺳﺎز
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده زﻫﯽﻫﺎ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ) :ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت آﻳﻨﺪه در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮﮐﺪام از اﻋﻀﺎء
ٔ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد(.
ﻣﺜﺎل ٧ــ١
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا

ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا

ﻣﺜﺎل  ٨ــ ١
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا

ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا

ﻣﺜﺎل ٩ــ١
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا

ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا

ﻣﺜﺎل ١٠ــ ١
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا

ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا

٦ــ١ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ(It .
)ﻓﺮاﻧﺴﻪ(Fr .
)آﻟﻤﺎﻧﯽ(Ger .
geteilt
divisi
divisés
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ دو ﻧﻮازﻧﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮای
٧

ﻧﻮازﻧﺪه ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﻧﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ را
ﻧﻮازﻧﺪه ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﻳﯽ ،و
اﺟﺮای دوﺑﻞ ﻧﺖﻫﺎ
ٔ
ٔ
واژه ) divisiﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ  (div.اﺳﺘﻔﺎده
اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ،از ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
واژه  divisiﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »دوﺑﻞ« ﻧﺖ ﺑﻨﻮازد .در ﺑﻌﻀﯽ
اﮔﺮ ٔ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت  non div.ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮازﻧﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »دوﺑﻞ« ﻧﺖ را اﺟﺮا
واژه ) unisonﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ  (unis.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  divisiﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد ،از ٔ
ﻣﺜﺎل ١١ــ١
دﺑﻮﺳﯽ ،Nuages، 1862 - 1918 :ﻧﮑﺘﻮرنﻫﺎ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٧ــ) ١٥ﻓﻘﻂ زﻫﯽﻫﺎ( CD1 - TR.1

٨

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪﺻﺪاﻳﯽ ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺜﺎل ١٢ــ١

ﻧﻮازﻧﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ
اﮔﺮ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺑﺨﻮاﻫﺪ آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪ ﺻﺪاﻳﯽ ،ﺑﻪوﺳﻴﻠ ٔﻪ ﺳﻪ
ٔ
ﺑﺎﻻی آن ﺑﺨﺶ ،از ﻋﻼﻣﺖ  div.a3ﻳﺎ در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﭼﻬﺎرﺗﺎﻳﯽ ،از ﻋﻼﻣﺖ  div.a4اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ اول ﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﻳﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ِ
اﮔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ،ﺑﻪوﺳﻴﻠ ٔﻪ ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪِ ،
ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ دوم
ﻧﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ … ﺗﺎ ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ آﺧﺮ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت  divide by standﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .اﻳﻦ اﺻﻄﻼح در زﺑﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ
٩

ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
It.
Fr.
Ger.
da leggii
par pupitres
)pultweise (pult.
در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ،آﻫﻨﮕﺴﺎز ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ )در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر( ﻋﻼﻣﺖ
 divisiرا ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻣﺜﺎل ١٣ــ١
رﻳﭽﺎرد اﺷﺘﺮاوسAlso sprach Zarathustra، 1864 - 1949 :

CD1 - TR.2

اﮔﺮ در اﺛﺮی آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﻒ ﻳﮏ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﺑﻨﻮازﻧﺪ ،آن ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ
واژه  halfﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﻮد .اﻳﻦ اﺻﻄﻼح در زﺑﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
ﺑﺎ ٔ
It.
Fr.
Ger.
la moitié
die hälfte
la metà
١٠

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻨﻮازﻧﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن
ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﻮازﻧﺪ ،از ﻳﮑﯽ از واژهﻫﺎی ) allاﻧﮕﻠﻴﺴﯽ() tutti ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ() tous ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و alle
)آﻟﻤﺎﻧﯽ( در ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

٧ــ١ــ وﻳﺒﺮاﺗﻮ )(vibrato
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﺑﺮای زﻳﺒﺎﺗﺮ ﮐﺮدن ُﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد از وﻳﺒﺮاﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻳﺒﺮاﺗﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ روی ﺳﻴﻢ و روی ﻧﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﺑﺎ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن
اﻧﮕﺸﺖ در ﻃﻮل ﺳﻴﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن ﺻﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون آن
ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺻﺪای رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه و ﺧﺸﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،از اﺻﻄﻼح non vibrato
ﻳﺎ  senza vibratoاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ٨ــ ١ــ ﮔﻠﻴﺴﺎﻧﺪو )(glissando
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ،ﮔﻠﻴﺴﺎﻧﺪو اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺑﺎ ُﺳﺮ
دادن اﻧﮕﺸﺖ روی ﺳﻴﻢ از ﻳﮏ ﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺖ دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺧﻂ ﮐﻪ دو ﻧﺖ اول و
واژه  (gliss.) glissandoدرﺑﺎﻻی ﺧﻂ و ﻳﺎ ﺑﺪون ذﮐﺮ اﻳﻦ
آﺧﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ٔ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻟﮕﺎﺗﻮ ) (legatoﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﻤﺎم
واژه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮔﻠﻴﺴﺎﻧﺪو در ﻳﮏ آرﺷ ٔﻪ
ِ
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺖ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪُ .ﺳﺮ دادن اﻧﮕﺸﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻروﻧﺪه و ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
روﻧﺪه اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ١٤ــ١
راول،La Valse ، 1875 - 1937 :

CD1 - TR.3

ﻣﺜﺎل ١٥ــ١
ﺑﺎرﺗﻮک ،Music for String, percussion and Celesta and celesta، 1881 - 1945 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم

٭ )ﺑﺎﻳﺪ روی ﺳﻴﻢ ﺳﻮم ) (Dﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد(

CD1 - TR.3

١١

٩ــ١ــ ُﭘﺮﺗﺎﻣﻨﺘﻮ )(portamento
ُﭘﺮﺗﺎﻣﻨﺘﻮ ،دو ﻧﺘﯽ را ﮐﻪ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ زﻳﺎد دارﻧﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﯽﺗﺮ و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ
ِ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ port.در ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر ﻣﯽآﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه
ُﺳﺮدادن را ﺑﻴﻦ دو ﻧﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻮازﻧﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ gliss.را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ُﺳﺮدادن اﻧﮕﺸﺖ
را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدی از ﺻﺪا ﺗﻮأم ﻧﻤﺎﻳﺪُ .ﭘﺮﺗﺎﻣﻨﺘﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ آوازی اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،در
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺳﺎزی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎﻧﻮ و ﻏﻴﺮه ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .اﺟﺮای ُﭘﺮﺗﺎﻣﻨﺘﻮ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
ِ
ِ
ﺳﺎزی ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ٣
__ ارزش ﻧﺖ را اﺟﺮا و ١
__ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ.
٤
٤

١٠ــ١ــ ﮔﻠﻴﺴﺎﻧﺪو روی ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﻴﻢ
ِ
ﮔﻠﻴﺴﺎﻧﺪو واﻗﻌﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
اﺟﺮای ﮔﻠﻴﺴﺎﻧﺪو روی ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﻴﻢ
رﺳﻴﺪ ﺣﺮﮐﺖ ُﺳﺮ ﺧﻮردن ﺑﺎﻳﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺳﻴﻢ ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻧﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ.
ﻣﺜﺎل ١٦ــ١
ﻣﺎﻟﺮ ،Symphony No. 10، 1860 - 1911 :ﻣﻮوﻣﺎن اول ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٥١ــ١٥٢
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١١ــ١ــ آرﺷﻪ )(bow
ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﻮﻟﻦ ﺑﺎ آرﺷﻪ )ﮐﻤﺎن( ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ،ﺷﺒﺎﻫﺖ آرﺷﻪ
ﺳﺎزﻫﺎی
ٔ
ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻴﺮاﻧﺪازی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوز در وﻳﻮﻟﻦﻫﺎی ﺷﺮق دور و ﻳﺎ ﻋﺮﺑﯽ
ﻫﻨﻮز آرﺷﻪﻫﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اروﭘﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰده ﺑﺎ آن ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ .ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
از آن زﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در اروﭘﺎ روی ﺷﮑﻞ آرﺷﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و آرﺷﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ درآﻣﺪ.
ُﮐﺮﻟﯽ ،وﻳﻮاﻟﺪی و ﺗﺎرﺗﻴﻨﯽ از آرﺷﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﻴﺪﮔﯽ آن ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻴﺮون )دور
از ﻣﻮی آرﺷﻪ( ﺑﻮد .ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ آرﺷﻪ ﮐﻪ ﺧﻤﻴﺪﮔﯽ آن ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ ﺑﻮد ،در آرﺷ ٔﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺗﻮرت
)١٧٤٧ــ  (١٨٣٥ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪ.
آرﺷﻪ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
١ــ ﭼﻮب آرﺷﻪ ﮐﻪ ﺧﻤﻴﺪﮔﯽ آن ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻮی آرﺷﻪ( و از ﭼﻮب ﭘﺮﻧﺎﻣﺒﻮﮐﻮ
١٢

) (pernombucoﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢ــ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻮک آرﺷﻪ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﻳﺎ ﻋﺎج اﺳﺖ.
٣ــ ﻣﻮی آرﺷﻪ ﮐﻪ از دم اﺳﺐ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ.
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻮﻫﺎ اﺳﺖ.
٤ــ ﺑﺴﺖ ﻓﻠﺰی اﻧﺘﻬﺎی آرﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎ دور آن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ٔ
٥ــ ﭘﻴﭻ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮﻫﺎ را ُﺷﻞ ﻳﺎ ﺳﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻣﻮﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد زﻳﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎ ﺳﻔﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭼﻮب ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
آرﺷﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺿﺮﺑﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آرﺷﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮم و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ،ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ و ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری آرﺷﻪ در وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ
ﭘﻴﭻ ﺑﺮای ُﺷﻞ ﻳﺎ
ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎ
ﭘﺎﺷﻨﻪ

ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﭼﻮب

ﻣﻮﻫﺎ

ﻧﻮک

ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ

ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی آرﺷﻪ :آرﺷﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ،روی ﺳﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺤﻞ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری و
ﺧﺮک ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺻﺪای ﺳﺎز ،ﻧﻮازﻧﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﻴﻢ
ﻧﻴﺰ آرﺷﻪﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ.
دو ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آرﺷﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮد) :آرﺷ ٔﻪ راﺳﺖ( ﮐﻪ آرﺷﻪ از اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻧﻮک ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ) Vآرﺷ ٔﻪ ﭼﭗ( ﮐﻪ آرﺷﻪ از ﻧﻮک ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﺘﻬﺎ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آرﺷﻪﮔﺬاری ﮐﺮد و اﻳﻦ
اﻣﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﺗﻤﭙﻮ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
 : non legatoدر ﻗﻄﻌﻪای ﮐﻪ ﻧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﺟﺮا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی
ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت  non legatoاﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﻴﺮ آرﺷﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻧﺪارد.

١٣

ﻣﺜﺎل ١٧ــ١
اﻟﮕﺎر ،Pomp and Circumstance No.l،1857 - 1934 :ﺗﺮﻳﻮ
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اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺗﻌﻮﻳﺾ آرﺷﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮﻧﺪه اﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮس
ﻧﻮازﻧﺪه ﻣﺎﻫﺮ(.
ﻧﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺘﻪ در دﺳﺖﻫﺎی
ٔ
 :legatoوﻗﺘﯽ ﻧﺖﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻤﺎم
ﻧﺖﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻳﮏ آرﺷﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل ١٨ــ١
ﺷﻮﺑﺮت ،Symphony No.5، 1797 - 1828 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ ٨

١٤
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١٢ــ١ــ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آرﺷﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
١ــ اﮔﺮ ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﺿﺮب ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ
آن را ﺑﺎ آرﺷ ٔﻪ ﭼﭗ ) (Vاﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺿﺮب ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ آرﺷ ٔﻪ راﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ.
٢ــ در ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﺿﺮب دوم ﻣﻴﺰان اول ،دو آرﺷ ٔﻪ ﭼﭗ ) (Vﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺿﺮب ِ
اول )آﮐﺴﺎندار( ﻣﻴﺰان ﺑﻌﺪی ﺑﺎ آرﺷﻪ ٔراﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﻮل آرﺷﻪ ﮔﺬاری
اﺳﺖ.
٣ــ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ،دو ﻧﺖ ﮐﺸﻴﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ آرﺷ ٔﻪ راﺳﺖ
ِ
ﺗﻌﻮﻳﺾ آرﺷﻪ ،اﺟﺮای ﻧﺖ را ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﻳﻊ
) ( و ﺳﭙﺲ ﻳﮏ آرﺷ ٔﻪ ﭼﭗ ) (Vﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
آﻣﺎده ﻳﮏ  fﺑﺮ روی آﮐﻮرد ﺳﻪ ﺻﺪاﻳﯽ ﺿﺮب اول ﻣﻴﺰان
از آرﺷ ٔﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ آرﺷ ٔﻪ ﭼﭗ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ٔ
ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آرﺷﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ١٩ــ١
ﺑﺘﻬﻮون ،Coriolanus Overture، 1770 - 1826 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٢٧٦ــ٢٨٦
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٤ــ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮاﺧﺘﻦ از ﻃﺮف ﭘﺎﺷﻨ ٔﻪ آرﺷﻪ ــ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻧﻮک
آرﺷﻪ ــ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ آرﺷﻪﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی
روی آرﺷﻪ وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر روی آرﺷﻪ ،از اﻧﺘﻬﺎی آن،
روش ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮﺷﻨﺪو ﺑﺎ آرﺷ ٔﻪ ﭼﭗ اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﺟﺮای دﻳﻤﻴﻨﻮﺋﻨﺪو ) (diminuendoﺑﺎ
آرﺷﻪ ٔ راﺳﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮑﺮر از ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ،ﻓﻘﻂ
آﻫﻨﮕﺴﺎز در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ در آرﺷﻪﮔﺬاری آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون
ٔ
ﻣﺴﻴﺮ آرﺷﻪﻫﺎ را ــ وﻗﺘﯽ از ﻧﻮازﻧﺪه ﮐﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ــ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.
١٥

٥ــ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮازﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط اﺗﺼﺎل ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری
ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺧﻄﻮط اﺗﺼﺎل ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮازﻧﺪه را ﮔﻴﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻄﻮط اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻳﮏ آرﺷﻪ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﻳﮏ آرﺷﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺗﻤﭙﻮ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻗﻄﻌﻪ دارد.
ﻣﺜﺎل ٢٠ــ١
ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن ،Symphony No.4، 1809 - 1847 :ﻣﻮوﻣﺎن اول ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٣٧٨ــ ٣٨٨
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در ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﭙﻮ آﻫﺴﺘﻪ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﭘﺎﻳﻴﻦ دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎطﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
از آرﺷﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط اﺗﺼﺎل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﺟﺮا ﺷﻮد .ﺑﻪوﻳﮋه در
وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻞ و ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آرﺷﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از وﻳﻮﻟﻦ و وﻳﻮﻻ
اﺳﺖ .در ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪی ،ﺧﻄﻮط اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎز درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ را ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

١٦

ﻣﺜﺎل ٢١ــ١
ﻟﻴﺴﺖ ،Les Preludes، 1811 - 1886 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٣٠ــ٣٤

در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ،دو راه ﺣﻞ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻳﮑﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎ و دﻳﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ.
ﻣﺜﺎل ٢٢ــ١
ﻟﻴﺴﺖ ،Les Preludes :ﻣﻴﺰان ِ
ﻫﺎی ٣٠ــ ،٣٤ﺑﺎ آرﺷﻪﮔﺬاری ﻣﻤﮑﻦ
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ﻣﺜﺎل ٢٣ــ١
ﻟﻴﺴﺖ ،Les Preludes،1811 - 1886 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٣٠ــ ،٣٤ﺑﺎ آرﺷﻪﮔﺬاری ﻣﻤﮑﻦ

CD1 - TR.9

١٧

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮاﻫﺎی  legatoو  non legatoاﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ آرﺷﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ،ﺳﺒﮏ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دارد و ﻫﺮﮐﺪام ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﺻﻄﻼح
ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ اﺻﻄﻼحﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﻫﻤﻪﺟﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺜ ًﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از آرﺷﻪ ﮐﺸﻴﺪن ،ﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ:
١ــ آرﺷﻪ ﮐﺸﯽ روی ﺳﻴﻢ
٢ــ آرﺷﻪﮐﺸﯽ ﺟﺪا از ﺳﻴﻢ

١٣ــ١ــ آرﺷﻪﮐﺸﯽ روی ﺳﻴﻢ
ِدﺗﺎﺷﻪ ) : détaché (Fr.در اﺟﺮای ِ»دﺗﺎﺷﻪ« ﻫﺮ ﻧﺖ ﺑﺎ آرﺷ ٔﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺎس
ﮐﺸﯽ  non legatoدر ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﻴﺮ آرﺷﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن آرﺷ ٔﻪ
آرﺷﻪ ِ
ﻣﺠﺰا ﻧﻴﺰ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻧﺖﻫﺎ را ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﺄﮐﻴﺪ )آﮐﺴﺎن( اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻪ
ﺗﺄﮐﻴﺪﻫﺎ )آﮐﺴﺎنﻫﺎ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻ )  fو  (mfاز ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﺗﺎ ﻧﻮک آرﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮ ،از ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﻳﺎ ﭘﺎﺷﻨ ٔﻪ آرﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ٢٤ــ١
ﭼﺎﻳﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ،Romeo and Juliet، 1840 - 1893 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٤١ــ١٤٣

١٨
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ﮔﺎه آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺻﺪای ﺷﻔﺎفﺗﺮ و ﻇﺮﻳﻒﺗﺮ ،ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﻮک آرﺷﻪ )(tip
اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
)at the point (En.), a punta d,arco (It.), à la pointe (Fr.) an der spitze (Ger.
ﻣﺜﺎل ٢٥ــ١
ﺑﺎرﺗﻮک ،Concerto for Orchestra ، 1881 - 1945 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٨ــ١٣

CD1 - TR.11

ﮔﺎه ﻧﻴﺰ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﻮی و ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻨ ٔﻪ آرﺷﻪ
) (frogﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
)at the frog (En.), al tallone (It.), au talon (Fr.) am Frosch (Ger.
ﻣﺜﺎل ٢٦ــ١
ﮔﻠﻮک ،Iphigenia in Aulis ، 1714 - 1788 :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٩ــ٢٩

CD1 - TR.12

١٩

اﻓﮑﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻗﻮی ﺑﺎ آرﺷ ٔﻪ )
آرﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٢٧ــ١

( راﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺷﻨ ٔﻪ

ﭼﺎﻳﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ،Symphony No.6 ، 1840 - 1893 :ﻣﻮوﻣﺎن ﺳﻮم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٠٨ــ١١٢

CD1 - TR.13

ﮐﺸﯽ ﻟﮕﺎﺗﻮ ،ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﺖﻫﺎ،
ﻟﻮره ﻳﺎ ُﭘﺮﺗﺎﺗﻮ )louré (Fr.و ) :portato (It.اﻳﻦ آرﺷﻪ ِ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آرﺷﻪ در ﻃﻮل ﺳﻴﻢ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻨﯽ دارد .اﻳﻦ ﻧﻮع آرﺷﻪﮐﺸﯽ ،ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﮐﻮﺗﺎه در زﻳﺮ و ﺑﺎﻻی ﻧﺖﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﺗﺼﺎل
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻌﻮﻳﺾ آرﺷﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ آرﺷ ٔﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮاﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
٢٠

ﻣﺜﺎل ٢٨ــ١
ﻫﻨﺪل ،Messiah, Comfort Ye، 1685 - 1759 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ٤
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واژه اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ  Staccareﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺪاﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ ) :staccato (It.اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ از ٔ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﻘﻄ ٔﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و آرام از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ و دو ﻧﻮع آن در ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ:
اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ ﺑﺎ آرﺷﻪﻫﺎی ﺟﺪا :اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺑﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﺪای آرﺷﻪ اﺟﺮا
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٢٩ــ١
CD1 - TR.15

ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع آرﺷﻪﮐﺸﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﺖﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪا ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻣﺜﺎل ٣٠ــ١

٢١

اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻂ اﺗﺤﺎد :در اﻳﻦ ﻧﻮع آرﺷﻪﮐﺸﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ آرﺷﻪ و ﻳﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﻧﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ارزش زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺖ اﺟﺮا و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﮑﻮت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل ٣١ــ١
CD1 - TR.16
ﺻﺪادﻫﯽ

ﻳﮏ اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ُﭘﺮﺗﺎﺗﻮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ،
ﻧﺖ ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻧﺪ و ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ٣٢ــ١
اﺳﺘﺮاوﻳﻨﺴﮑﯽ ،Symphony in Three Movements، 1882 - 1971 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم
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دو ﻧﻮع دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﻳﮏ آرﺷﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ:
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
١ــ ﻧﺖﻫﺎی
ﻧﻮﻳﺴﯽ اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ در زﻳﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻی ﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺮای
در ﻧﺖ ِ
ﻫﺮ دو ﻧﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪ در اﺟﺮا ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٣٣ــ١
ﻫﻴﻨﺪﻣﻴﺖ ،Symphonic Metamorphoses، 1895 - 1953 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭼﻬﺎرم

٢٢
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٢ــ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﮕﻮر
ﺻﺪای روﺷﻦ ﻧﺮم و ﺻﺮﻳﺤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻫﻨﮕﺴﺎز اﻏﻠﺐ
از ﺧﻂ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻴﮕﻮر ﺑﺎ آرﺷﻪﻫﺎی ﺟﺪا ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮارد اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻧﻮک آرﺷﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻮک آرﺷﻪ ،ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ روی آرﺷ ٔﻪ ﭼﭗ ) (Vاﺟﺮا
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٣٤ــ١
وِ ﺑِﺮ ،Euryanthe، 1786 - 1826 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﭙﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎرﺗﻠﻪ ،ﻣﺎرﺗﻼﺗﻮ ﻳﺎ ﻣﺎرﮐﺎﺗﻮ): martelé (Fr.), martellato, marcato (It.
دﻫﻨﺪه ﻳﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﻨﺪ ،روان و ﺳﻨﮕﻴﻦ
اﻳﻦ واژه از ﻓﻌﻞ ﮐﻮﺑﻴﺪن ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن ٔ
اﺳﺖ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﻮرزاﻧﺪو ) .(sforzandoﻣﺎرﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آرﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ )ﺑﺎ ﻧﻮک آرﺷﻪ،
وﺳﻂ آرﺷﻪ ،وﻟﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻨ ٔﻪ آرﺷﻪ( .در اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ،آرﺷﻪ از ﺳﻴﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻴﻦ
ﻧﺖﻫﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ آﮐﺴﺎن ﺑﺰرگ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ روی ﻧﺖ،
آﻫﻨﮕﺴﺎز در ﺑﺎﻻی ﻧﺖ از اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﺜﺎل ٣٥ــ ١
ﺑﺮوﮐﻨﺮ ،symphony No.9، 1824 - 1896 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٥٢ــ ٥٨
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٢٣

١٤ــ١ــ آرﺷﻪﮐﺸﯽ ﺟﺪا از ﺳﻴﻢ
اﺳﭙﻴﮑﺎﺗﻮ) : spiccato (It.در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪل و ﻳﺎ ﮐﻢ ،ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺮای ﭘﺮش آرﺷﻪ روی ﺳﻴﻢ
ﮐﻮﺷﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻳﮏ ﺿﺮﺑ ٔﻪ ﺳﺒﮏ در وﺳﻂ آرﺷﻪ اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻼﻣﺖ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﮐﺎﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ روی ﻧﺖ.
ﻣﺜﺎل ٣٦ــ١
اﺳﺘﺮاوﻳﻨﺴﮑﯽ ،Dumbarton Oaks Concerto، 1882 - 1971 :ﻣﻮوﻣﺎن اول
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اﺳﭙﻴﮑﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل ) :(slurred spiccatoدر ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪادی از ﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﭙﻴﮑﺎﺗﻮ در ﻳﮏ آرﺷﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل ٣٧ــ١
ﻣﺎﻟﺮ ،Symphony No.4، 1860 - 1911 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٢١ــ٢٣
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ژُﺗﻪ ﻳﺎ رﻳﮑﻮﭼﺖ ) :jeté (Fr.), ricochet (En.اﺟﺮای ژﺗﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ آرﺷ ٔﻪ راﺳﺖ
اﺳﺖ .در اﻳﻦ اﺟﺮا ﻳﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻻی آرﺷﻪ روی ﺳﻴﻢ ﭘﺮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﮏ ﮔﺮوه دو ﺗﺎ ﺷﺶ ﻧﺘﯽ را ﺑﻪﺻﺪا
درﻣﯽآورد .ژﺗﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ آرﺷ ٔﻪ ﭼﭗ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﺖﻫﺎ در ﻳﮏ آرﺷﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮای ژﺗﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ارﮐﺴﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ِﻧﺖ ﭘﺮشدار در ﻳﮏ
آرﺷﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮب و ﺗﻮاﻧﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻧﺖ را ﻧﻴﺰ در ﻳﮏ آرﺷﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .از
آنﺟﺎ ﮐﻪ آرﺷﻪﻫﺎی وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻧﺪ ،ﺳﻪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﺖ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٢٤

ﻣﺜﺎل ٣٨ــ١
ﮐﻮرﺳﺎﮐﻒ ،Capriccio espagnol، 1844 - 1908 :ﻣﻮوﻣﺎن ﺳﻮم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٩ــ٢٢
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ﻣﺜﺎل ٣٩ــ١
ﺷﻮﺳﺘﺎﮐﻮوﻳﭻ ،Symphony No.8 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٦٧ــ٧٢
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آرﭘﮋﻳﺎﻧﺪو ) :(arpeggiandoاﺟﺮای آرﭘﮋ ﺑﺎ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل در ﻳﮏ ﺗﻤﭙﻮی ﻣﻌﺘﺪل را آرﭘﮋﻳﺎﻧﺪو
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ٤٠ــ١
CD1 - TR.25

٢٥

در ﺗﻤﭙﻮﻫﺎی ﺑﺎﻻ آرﺷﻪ روی ﺳﻴﻢ ﺟﻬﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﭻ دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ و
آرﭘﮋﻳﺎﻧﺪو ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ در اﺟﺮا اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻮﻟﻮ و ارﮐﺴﺘﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻟﻮی وﻳﻮﻟﻦ در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ:
ﻣﺜﺎل ٤١ــ١
ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن ،Violin Concerto، 1809 - 1847 :ﻣﻮوﻣﺎن اول ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٣٢٨ــ٣٣٦
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١٥ــ١ــ ﺗﺮﻳﻞﻫﺎ و دﻳﮕﺮ اﻓﮑﺖﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺷﻪ
اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ﺗﺮﻳﻞ ) :(trillاز ﺗﺮﻳﻞ در ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ٔ
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ .اﺟﺮای
اﺟﺮای ﺗﺮﻳﻞ ،ﻳﮏ ﻧﺖ را ﺑﺎ ﻧﺖ ﺑﻌﺪی ﻳﺎ ِ
ﻳﮏ ﻧﺖ ﺑﺎ ﻧﺖ ﺑﻌﺪی و ﻳﺎ ﻗﺒﻠﯽ )ﻫﻤﺠﻮار( ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ وﺳﻴﻠ ٔﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .اﺟﺮای ﺗﺮﻳﻞ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز زﻳﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﮕﺸﺖ در
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻳﻞ ﺑﺎ ِﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه وﻳﻮﻟﻦﻫﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﺗﺮﻳﻞ
را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺑﺎ اﺟﺮا ﺑﻪوﺳﻴﻠ ٔﻪ ﻳﮏ ﺳﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت دارد.
ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺮﻳﻞ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.

٢٦

ﻣﺜﺎل ٤٢ــ١
ﻫﻴﻨﺪﻣﻴﺖ ،Mathis der Maler، 1895 - 1953 :ﻣﻮوﻣﺎن ﺳﻮم
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٢٧

ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ )) (tremoloاﺟﺮای ﻳﮏ ﺳﺮی رﻳﺘﻢﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه(
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ دو ﻧﻮع ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد:
١ــ ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺎ آرﺷﻪ
٢ــ ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ
٣ــ ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺎ آرﺷﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد »ﻣﻮاج«  stormyو ﻳﺎ Trembliny
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺎ آرﺷﻪ ) :(bowed tremoloﺗﮑﺮار ﻳﮏ ﻧﺖ ﺑﺎ ِ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ آرﺷ ٔﻪ
ارزش ِ
راﺳﺖ و ﭼﭗ را ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺎ آرﺷﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ »وردی« )١٩٠١ــ (١٨١٣از ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد
ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻣﺜﺎل ٤٣ــ١
CD1 - TR.27

اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ درآﺛﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻦ اﺛﺮ ﺑﻴﺰه ،ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﻓﺎﻧﺘﺎﺳﺘﻴﮏ اﺛﺮ
ﺑﺮﻟﻴﻮز و ﮐﻨﺴﺮﺗﻮ ﭘﻴﺎﻧﻮ در ﺳﻞﻣﻴﻨﻮر اﺛﺮ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ) :(fingered tremoloﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺗﮑﺮار ﺳﺮﻳﻊ دو ﻧﺖ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ﺳﻮم و ﺑﺰرگﺗﺮ از آن اﺳﺖ .آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ِ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ را درﻧﻈﺮ
ارزش ِ
ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺗﮑﺮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻻﭼﻨﮓ ،ﺳﻪ ﻻﭼﻨﮓ و ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻧﺪ .ﻧﺖﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه،
ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﺮﮐﺖ ﻟﮕﺎﺗﻮ آرﺷﻪ ،ﺑﺎ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٤٤ــ١
دﺑﻮﺳﯽ ،La Mer، 1862 - 1918 :ﻣﻮوﻣﺎن اول

٢٨

CD1 - TR.28

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺎ آرﺷﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ِدﺗﺎﺷﻪ )ﺟﺪاﺟﺪا( اﺟﺮا ﺷﻮد ،در ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ
از ﺧﻂ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻴﺮه ﮐﻮﺗﺎه
اﻓﮑﺖﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازۀ ﻣﺸﺨﺺ :در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ٔ
ﺑﺮ روی ﻧﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﻧﺖﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﻳﺮ:
ﻣﺜﺎل ٤٥ــ١

ﻣﺜﺎل ٤٦ــ١
واﮔﻨﺮ ،Der Fliegende Holländer، 1813 - 1883 :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٣١٩ــ٣٢٤
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ﻣﻮاج دو ﻧﺖ ﺑﺮروی دو ﺳﻴﻢ ﻫﻤﺠﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل
دوﻣﻴﻦ اﻓﮑﺖ ﺑﺎ
اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ ،ﺣﺮﮐﺖ ّ
ٔ
زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

٢٩

ﻣﺜﺎل ٤٧ــ١
ﻣﺎرﺗﻴﻨﻮ ،Symphony No.1،1890 - 1959 :ﻣﻮوﻣﺎن اول
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اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻳﺎ ﺟﺪاﺟﺪا اﺟﺮا ﺷﻮد.

١٦ــ١ــ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺷﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮرﻧﮓ ،آرﺷﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی ﺳﻴﻢ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮای
َ
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاری ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﺮک ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮرﻧﮓ ،ﭼﻮب آرﺷﻪ را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﻮی آرﺷﻪ ،روی ﺳﻴﻢ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
It.
Fr.
Ger.
sul tasto
aur la touche
am griffbrett
اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺻﺪاﻳﯽ ﻧﻘﺮهای ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﻮت اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر آرﺷﻪﮐﺸﯽ روی ﻣﺤﻞ
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاری )ﮔﺮﻳﻒ( اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آن ،از ﻳﮑﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٤٨ــ١
دﺑﻮﺳﯽ ،Ibéria، 1862 - 1918 :ﻗﺴﻤﺖ دوم
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It.
Fr.
Ger.
sul ponticello au chevalet
om steg
اﻳﻦ اﻓﮑﺖ ،ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺑﺎ آرﺷﻪ در ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﺮک ،ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری وﺧﺮک اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻮاﺧﺘﻦ در ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آن ،از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
٣٠

ﻣﺜﺎل ٤٩ــ١
ﭘﺮده اول
ﭘﻮﭼﻴﻨﯽٔ ،Madam Butterfly، 1858 - 1924 :
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اﻳﻦ اﻓﮑﺖ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ ،ﺑﺎ آرﺷﻪ و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
It.
Fr.
Ger.
col legno
avec le bois
mit holz
 col legnoﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﭼﻮب آرﺷﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد:
١ــ  :col legno trattoﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ اﻓﮑﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻮﺑﯽ آرﺷﻪ را روی ﺳﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﺻﺪای ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ اﻓﮑﺖ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺮﻣﻮﻟﻮ و ﮔﺎه ﻧﻮاﺧﺘﻦ
ﻟﮕﺎﺗﻮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٥٠ــ١
رﻳﭽﺎرد اﺷﺘﺮاوسAlso sprach, Zarathustra، 1864 - 1949 :
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٢ــ  :col legno battutoدر اﻳﻦ اﻓﮑﺖ ،ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺎ ﭼﻮب آرﺷﻪ روی ﺳﻴﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ
و از اﻓﮑﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .ﺻﺪای ﺿﺮﺑﻪای اﻳﻦ اﻓﮑﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﻴﮑﺎﺗﻮی ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﺸﮏ
اﺳﺖ.

٣١

ﻣﺜﺎل ٥١ــ١
ﺑﺮﻟﻴﻮز ،Symphonie Fantastique، 1803 - 1869 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٤٤٤ــ ٤٥٥
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ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﮑﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  col legno, sul tasto, sul ponticelloاﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺪون اﻳﻦ اﻓﮑﺖﻫﺎ ﺑﺎ آرﺷﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﭙﺮدازد ،از اﺻﻄﻼﺣﺎت naturale, modo ordinario
واژه اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ  naturalﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮرﻫﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ
و  normaleدر ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪٔ .
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
٣٢

١٧ــ١ــ اﻓﮑﺖﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺪون آرﺷﻪ
ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ) :(pizzicatoﻧﻮع دﻳﮕﺮ از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا در ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ،ﮐﻨﺪن ﻳﺎ
ﻧﻮازﻧﺪه وﻳﻮﻟﻦ
زﺧﻤﻪ زدن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ روی ﺳﻴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮد زﻳﺎدی دارد.
ٔ
ﻳﺎ وﻳﻮﻻ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﻮﺷ ٔﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺳﻴﻢ را ﻣﯽ َﮐ َﻨﺪ .ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ،ﺳﻴﻢ را َﺑﮑ َﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ
ﻧﻮازﻧﺪه وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﻳﺎ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﺑﺪون
ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﺣﺮف  Dﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﺗﮑﻴ ٔﻪ ﺷﺴﺖ ،ﺳﻴﻢ را ﻣﯽ َﮐ َﻨﺪ )ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن وﻳﻮﻟﻦ و وﻳﻮﻻ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روش را در اﺟﺮای ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ(.
در ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ،آرﺷﻪ را ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﻳﮕﺮ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ آن ،ﺑﺎ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎه
ﻧﻴﺰ ﻧﻮازﻧﺪه ،آرﺷﻪ را روی ﭘﻮﭘﻴﺘﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺪه آن(pizz :در ﭘﺎرت ﻫﺎ
واژه ) pizzicatoﻳﺎ ﮐﻮﺗﺎه ٔ
وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮدٔ ،
واژه  arcoﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
و ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮرﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﻧﻮازﻧﺪه دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آرﺷﻪ ﺑﻨﻮازدٔ ،
ﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﮐﻨﺪن و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ،ﺑﺎ آرﺷﻪ
زدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮاردی در ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻮﻟﻮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل ٥٢ــ١
ﺑﺮاﻣﺲ ،Symphony No.1، 1839 - 1897 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ١٧
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٣٣

ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮی دﺳﺖ ﭼﭗ ) :(Left - hand pizzicatoاﻳﻦ اﻓﮑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺎرﻫﺎی
ﺗﮏ ﻧﻮازی و ارﮐﺴﺘﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ راﻳﺞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ  +ﺑﺎﻻی
ﻧﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻴﻢ را ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﯽ َﮐ َﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ و
از اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﮐﻨﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪادی از ﻧﺖﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﮐﻨﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل ٥٣ــ١

ﻫﻤﮥ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﭼﭗ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

٣٤

در ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ )٥٣ــ ،(١ﻧﺖ »ﺳﯽ« ﺑﺎ آرﺷ ٔﻪ اﺳﭙﻴﮑﺎﺗﻮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم ﻧﺖ
»ﻻ« را ﻣﯽ َﮐ َﻨﺪ ،اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم ﻧﺖ »ﺳﻞ« را ﻣﯽ َﮐ َﻨﺪ ،اﻧﮕﺸﺖ دوم ﻧﺖ »ﻓﺎ« را ﻣﯽ َﮐ َﻨﺪ و اوﻟﻴﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻴﻢ
دﺳﺖ ﺑﺎز »ﻣﯽ« را ﻣﯽ َﮐ َﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ٥٤ــ١
ﺑﺎرﺗﻮک ،String Quartet No.5، 1881 - 1945 :ﻣﻮوﻣﺎن ﺳﻮم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٥٤ــ ٥٦
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ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ) :(snap or fingernail pizzicatoاﻳﻦ روش ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ،از
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻼ ﺑﺎرﺗﻮک دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ) (
ﺑﺎﻻی ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﮐﻨﺪن ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ روی ﻣﺤﻞ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻼﺑﺎرﺗﻮک دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺮﻓﺘﻦ و رﻫﺎﮐﺮدن
ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤ ٔﻪ اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ٥٥ــ١
ﺑﺎرﺗﻮک ،String Quartet No.4،1881 - 1943 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٥٦ــ٦٣
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٣٥

ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮی آﮐﻮردی ) :(pizzicato chordدر ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ آﮐﻮرد ،ﺑﻪ
ﺟﺎی اﺟﺮا ﻳﺎ آرﺷﻪ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٥٦ــ١

ﮔﺎه آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﮐﻮرد از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﻣﻮارد ﺗﮑﺮار ،آﮐﻮرد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮع اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ،از ﻋﻼﻣﺖ
در ﮐﻨﺎر
آﮐﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻄﻼح  quasi chitarraﻳﺎ  a la chitarraدرﺑﺎﻻی آﮐﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٥٧ــ١
ﺑﺎرﺗﻮک ،Concerto for Orchestra، 1881 - 1945 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٥ــ٩

٣٦
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وﻗﺘﯽ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻴﻦ وﻳﻮﻟﻦ اول و دوم ﻳﺎ وﻳﻮﻻ و
وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ،ﺑﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ،ﺑﺎ ﺳﮑﻮتﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ داده ﺷﻮد .در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﺟﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺜﺎل ٥٨ــ١
ﭼﺎﻳﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ،Symphony No.4، 1840 - 1893 :ﻣﻮوﻣﺎن ﺳﻮم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ١٧
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٣٧

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﮐﻢدوام اﺳﺖ و اﺟﺮای آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺮﺗﺮ ﺳﺎزﻫﺎ
ﺻﺪای ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

١٨ــ١ــ ﺻﺪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺧﻔﻪ )(mutes
It.
Fr.
Ger.
con sordino
avec sourdine mit dämpfer
در ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ اﺟﺮای ﻧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮردﻳﻦ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﺳﻮردﻳﻦ وﺳﻴﻠ ٔﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،ﭼﻮﺑﯽ ﻳﺎ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺧﺮک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪای ﮐﻤﺘﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ُﺗﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﺟﺮا ﺑﺎ ﺳﻮردﻳﻦ ،ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای  fو ﻳﺎ  ffﻫﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ٥٩ــ١
وِ ﺑِﺮ ،Oberon، 1786 - 1826 :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٣ــ٢١

٣٨

CD1 - TR.40

It.
Fr.
Ger.
senza sordino
sans sourdine
ohne dämpfer
ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﺻﺪای ﺧﻔﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺧﻔﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺳﻮردﻳﻦ داده ﺷﻮد .ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻮردﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻻزم دارد ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن .ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺳﻮردﻳﻦ از اﺻﻄﻼح اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ  con sordinoو ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن از  senza sordinoاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن از ﮔﻴﺮهای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﺮک ﻣﯽﻟﻐﺰد اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ
ﻫﻨﻮز از ﺳﻮردﻳﻦﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺧﺮک ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارد.

١٩ــ١ــ ﮐﻮک ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ )(scordatura
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻓﮑﺖﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ
داد .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  scordaturaﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ واژهای اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮک ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻮک ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،از ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﺮای آﺳﺎن ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻨﺎﻟﻴﺘﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺮﺳﻮم،
اﺟﺮای آﮐﻮردﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ،ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺳﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن وﺳﻌﺖ ﺳﺎز در ﺻﺪای ﺑﻢ ﻳﺎ زﻳﺮ
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻮک ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ را ،ﻫﻢ در ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮک ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪّ ،
و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻫﺮ ﺳﺎز در اﺑﺘﺪای ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻻزم ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻮک اوﻟﻴﻪ
ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﻪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح  accordﻳﺎ  accordaturaﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٦٠ــ١
ﺳﻦﺳﺎﻧﺲ ،Danse macabre، 1835 - 1921 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٢٥ــ٣٢
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ﮐﻮک وﻳﻮﻟﻦ

٣٩

ﻣﺜﺎل ٦١ــ١
ﻣﺎﻟﺮ ،Symphony No.4، 1860 - 1911 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٦ــ ١٨
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ﮐﻮک وﻳﻮﻟﻦ

ﻣﺜﺎل ٦٢ــ١
اﺳﺘﺮاوﻳﻨﺴﮑﯽ ،Le Sacre du Printemps، 1882 - 1971 :ﻣﻴﺰان آﺧﺮ

ﻧﻮازﻧﺪه وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﻢ  Aرا Gﮐﻮک
در آﺧﺮ ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻬﺎر ،اﺳﺘﺮاوﻳﻨﺴﮑﯽ از
ٔ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﮐﻮرد آﺧﺮ را ﺑﻨﻮازد .اﻳﻦ آﮐﻮرد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﮐﻮک ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در ﻣﺜﺎل ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﺮ ،ﮐﻮک ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪاﻳﯽ ﺷﻔﺎﻓﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ــ ﮐﻮک
ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎﻳﯽ اﻣﺮوزه زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
آﺳﺎﻧﯽ اﺟﺮا در ﺗﻨﺎﻟﻴﺘﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ وﻳﻮﻻی ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﺴﺮﺗﺎﻧﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﺎﻟﻴﺘ ٔﻪ
»ﻣﯽﺑﻤﻞ ﻣﺎژور« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺗﺴﺎرت از ﮐﻮک ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن اﺟﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺗﺎ وﻳﻮﻻ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﺑﺪ .ﺳﻴﻢﻫﺎی وﻳﻮﻻی ﻧﻴﻢ ﭘﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮک ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻮک
ﺷﺪه اﺳﺖ.
٤٠

٢٠ــ١ــ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ
En.
It.
Fr.
Ger.
harmonics
armonici
harmoniques
flageolettäne
درﺑﺎره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻳﻢ
ﺗﺎﮐﻨﻮن
ٔ
اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﻧﻮع دﻳﮕﺮ از ﺻﺪاﻫﺎ را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ »ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی
ﻃﺒﻴﻌﯽ« و »ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژهﻫﺎی ﮐﺘﺎب از ﻣﺘﻮن و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦﺟﺎ
»ﻓﻼژوﻟﻪ« ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل آن در زﺑﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ آورده ﺷﺪه .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ«
در ﺳﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدی ﺑﺮﻧﺠﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ واﺣﺪ و ﻳﮑﺴﺎن
اﻳﻦ واژه در ﻫﻤﻪﺟﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ) :(natural harmonicsﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺖﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ آﻫﺴﺘ ٔﻪ ﺳﻴﻢ آزاد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮیﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻧﺖ  Gدر ﻣﺜﺎل زﻳﺮ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﻣﺜﺎل ٦٣ــ١

ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻋﻼﻣﺖ × در زﻳﺮ ﻧﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮک اﻳﻦ ﻧﺖﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
١ــ اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ )ﻳﮏ دوم( ﺳﻴﻢ ﻟﻤﺲ ﺷﻮد ،ﻧﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﮏ اﮐﺘﺎو ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ُﺗ ِﻦ ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﺤﻞ ﻟﻤﺲ ،ﻧﺖ اﮐﺘﺎو ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز اﺳﺖ.
٢ــ اﮔﺮ ﻳﮏ ﺳﻮم ﻃﻮل ﺳﻴﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف )ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻄﺎﻧﮏ و ﺧﺮک( ﻟﻤﺲ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﻟﻤﺲ،
ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ درﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ دوازدﻫﻢ
ﻋﻼوه ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ( ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
)ﻳﮏ اﮐﺘﺎو ﺑﻪ
ٔ
٣ــ اﮔﺮ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم ﻃﻮل ﺳﻴﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف )ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻄﺎﻧﮏ و ﺧﺮک( ﻟﻤﺲ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﻟﻤﺲ،
ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم درﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،دو اﮐﺘﺎو ﺑﺎﻻﺗﺮ
٤١

از ﻧﺖ ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٤ــ اﮔﺮ ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻃﻮل ﺳﻴﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف )ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻄﺎﻧﮏ و ﺧﺮک( ﻟﻤﺲ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﻟﻤﺲ،
ﻳﮏ ﺳﻮم ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ دو ﭘﻨﺠﻢ ﻃﻮل ﺳﻴﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف )ﺷﺸﻢ ﺑﺰرگ ﻳﺎ دﻫﻢ
ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز( ،ﻧﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،دو اﮐﺘﺎو و ﻳﮏ ﺳﻮم ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ
از ﻧﺖ ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی
ِ
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ارﮐﺴﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﻳﻦﺟﺎ ﺳﺮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی روی ﺳﻴﻢﻫﺎی وﻳﻮﻟﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﻣﺜﺎل ٦٤ــ١

ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ »ﻣﯽ«

ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ »ﻻ«

ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ »ر«

»ﺳﻞ«
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮥ ُ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺷﺸﻢ ،ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ در وﻳﻮﻟﻦ و وﻳﻮﻻ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﻫﺎی ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻃﻮل ﺳﻴﻢﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ دﻳﮕﺮی را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان در
ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ :ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ از دو روش اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺎﻻی ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ
داﻳﺮه
ِ
ﻗﺮار دادن ﻳﮏ ٔ
ﺷﻮد و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﻧﺖ ،ﺑﺎ ِ
ﺳﺮ ﻟﻮزی ﺷﮑﻞ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻢ ﻟﻤﺲ ﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دو ﺳﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد:
ﮐﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان از
ﺳﻴﻢ  Gو ﻳﺎ ﺳﻴﻢ  Dﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻴﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﻃﺒﻴﻌﯽ از آن ﺗﻮﻟﻴﺪ
واژه  sul gﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »روی
ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﻣﺜ ًﻼ اﮔﺮ ﻧﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ روی ﺳﻴﻢ ّ G
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ٔ
ﺳﻴﻢ ﺳﻞ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺳﻴﻢ را ﺑﺎ اﻋﺪاد روﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ) IVﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ
ﺳﻴﻢ( اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده زﻫﯽ آرﺷﻪای ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤ ٔﻪ ﺑﻌﺪ ،اﻋﺪاد روﻣﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎز و ﻫﺮ ﺳﻴﻢ در
ٔ
ﮐﺮدهاﺳﺖ:
٤٢

ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس

وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ

وﻳﻮﻻ

وﻳﻮﻟﻦ

double bass

cello

viola

violin

I=G

I=A

I=A

I=E

II = D

II = D

II = D

II = A

III = A

III = G

III = G

III = D

IV = E

IV = C

IV = C

IV = G

ﻧﻤﻮدار ﺑﻌﺪی ،ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ را ﺗﺎ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﭼﻬﺎرم روی ﺳﻴﻢﻫﺎی
دﺳﺖﺑﺎز ﻫﺮ ﺳﺎز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
وﻳﻮﻟﻦ
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ﻣﯽ«
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ﻻ«
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ر«
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
»ﺳﻞ«
روی ﺳﻴﻢ ُ
وﻳﻮﻻ
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ﻻ«
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ر«
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
»ﺳﻞ«
روی ﺳﻴﻢ ُ
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »دو«

٤٣

وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ﻻ«
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ر«
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
»ﺳﻞ«
روی ﺳﻴﻢ ُ
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »دو«

ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
»ﺳﻞ«
روی ﺳﻴﻢ ُ
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ر«
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ﻻ«
ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز
روی ﺳﻴﻢ »ﻣﯽ«

ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ :ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺻﺪاﻳﯽ
ﻧﻘﺮهﻓﺎم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻮت دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺻﻮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻟﻤﺲ آﻫﺴﺘ ٔﻪ ﻳﮏ ﻧﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ﭼﻬﺎرم درﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ دﻳﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،دو اﮐﺘﺎو ﺑﺎﻻﺗﺮ از ِﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺻﺪا ﻣﯽدﻫﺪ .در وﻳﻮﻟﻦ و وﻳﻮﻻ ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺎ
٤٤

اﻧﮕﺸﺖ اول ﻧﺘﯽ را ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻧﺖ ﭼﻬﺎرم درﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ِﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم
ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ،ﺑﻪﺟﺎی اﻧﮕﺸﺖ
اول ،ﻧﺖ واﻗﻊ ﺑﺮ روی ﺳﻴﻢ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم ﻳﺎ ﭼﻬﺎرم ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ﭼﻬﺎرم درﺳﺖ
از ﺷﺴﺖ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ِ
ﻓﻮاﺻﻞ
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاری دﺷﻮار اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﮐﺎرﻫﺎی
ﺳﻮﻟﻮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
١ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ و ﻗﺮار دادن ﻳﮏ ﻧﺖ ﺑﺎ ِ
ﺳﺮ ﻟﻮزیﺷﮑﻞ ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ﭼﻬﺎرم
درﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ:
ﻣﺜﺎل ٦٥ــ١
ﺻﺪای
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

٢ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ و ﻗﺮار دادن ﻳﮏ ﻧﺖ ﺑﺎ ِ
ﺳﺮ ﻟﻮزی ﺷﮑﻞ ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ﭼﻬﺎرم
درﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن و ﻗﺮار دادن ﻧﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ در ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ:
ﻣﺜﺎل ٦٦ــ١

داﻳﺮه ﮐﻮﭼﮏ روی ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮد:
٣ــ ﻗﺮار دادن ﻳﮏ ٔ
ﻣﺜﺎل ٦٧ــ١
ﺷﮑﻞ ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ

٤٥

ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﻧﻮﺷﺖ
ﭼﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮرﻳﮏ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی .در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی
ِ
اﻳﻦ ﻧﺖﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ:
ﻣﺜﺎل ٦٨ــ١
ﺻﺪای
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

ﺻﺪای
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

ﺻﺪای
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،از ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺜﺎل ٦٩ــ١
دﺑﻮﺳﯽ ،Ibéria، 1862 - 1918 :ﻗﺴﻤﺖ اول

CD1 - TR.43

ﻣﺜﺎل ٧٠ــ١
ﺳﻦﺳﺎﻧﺲ ،Violin Concerto، 1835 - 1921 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم

٤٦

CD1 - TR.44

ﻣﺜﺎل ٧١ــ١
ﺑﻮرودﻳﻦ ،String Quartet No.1، 1834 - 1887 :ﻣﻮوﻣﺎن ﺳﻮم ،ﺗﺮﻳﻮ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ ٢٠

CD1 - TR.45

٤٧

٢١ــ١ــ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ
در ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﺪاﻋﺎت زﻳﺎدی در ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
١ــ ﮐﺸﻴﺪن آرﺷﻪ در ﭘﺸﺖ ﺧﺮک ،ﺑﻴﻦ ﺧﺮک و ﺳﻴﻢﮔﻴﺮ.
ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ ﭘﺸﺖ ﺧﺮک
ﺳﻪ ﺳﻴﻢ
دو ﺳﻴﻢ
ﻳﮏ ﺳﻴﻢ
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺸﺖ ﺧﺮک  col legnoﻧﻴﺰ ﻧﻮاﺧﺖ.
٢ــ ﮐﺸﻴﺪن ﺑﺎ ﻣﻮی آرﺷﻪ ﻳﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﺎ ﭼﻮب آرﺷﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ آن
اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻧﻮازﻧﺪه
واژه  battuteدر ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر ذﮐﺮ ﺷﻮد.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ روی ﺳﻴﻢﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﻮب آرﺷﻪ ﺑﻨﻮازد ﺑﺎﻳﺪ ٔ
٣ــ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻳﺎ ﺿﺮﺑ ٔﻪ آﻫﺴﺘﻪ روی ﺑﺪﻧ ٔﻪ ﺳﺎز ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻳﺎ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ آن
اﺳﺖ.
٤ــ اﺟﺮای ﻟﺮزشﻫﺎی زﻳﺎد ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ آن
اﺳﺖ.
٥ــ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺪون آرﺷﻪ ﮐﺸﻴﺪن در ﻃﻮل ﺳﻴﻢ.
٦ــ اﺟﺮای ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻀﺮاب ﻳﺎ ﺷﺎﻧ ٔﻪ ﻣﻮی آرﺷﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ آن
اﺳﺖ.
٧ــ آرﺷﻪ ﮐﺸﻴﺪن ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻴﻄﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﺮک ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪاﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ وﻳﻮﻻ .اﻳﻦ
٤٨

ِ
ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺮج ﮐﺮاﻣﺐ ) (Gerge Crumbاﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﻧﻴﺰ اﺧﻴﺮ ًا از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﮑﻨﻴﮏ،
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ،اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ﻧﻴﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺮاﻣﺐ ،ﺷﺮوع ﻧﺖ روی ﻣﺤﻞ
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاری را ﺑﺎ ﮔﭻ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﻓﮑﺖ در  Black Argleوی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮارﺗﺖ زﻫﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ در ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﻳﺮا ﻫﻤ ٔﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮﮐﺪام از اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎ ،ﭼﻪ در ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر و ﭼﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ.

٤٩

ﻓﺼﻞ دوم
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ آرﺷﻪای
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود:
١ــ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎص در ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی دو ،ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺻﺪاﻳﯽ در وﻳﻮﻟﻦ ،وﻳﻮﻻ ،وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و در ﺻﻮرت
اﻣﮑﺎن ﺑﺮ روی ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٣ــ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٤ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﻮﻟﻦ  Iو  ، IIوﻳﻮﻻ ،وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس در ﮐﻮارﺗﺖ را ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﺪ.
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١ــ٢ــ وﻳﻮﻟﻦ

En.
It.
Ger.
Fr.
)violin (v.,vl.) violino (v.,vl.,vln.) violine (v.,vl., vln.) violon (v.,vl., vln
ﺧﺎﻧﻮاده :ﺳﻴﻤﯽﻫﺎ )ﮐﻮردوﻓﻮن (chordophone
ﮔﺮوه :زﻫﯽﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﻌﺎش ﻫﻮا :ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن آرﺷﻪ روی ﺳﻴﻢ ،ﻫﻮا ﻣﺮﺗﻌﺶ و ﺻﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻳﻮﻟﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎز در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﮏ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎز ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ آرﺷﻪای اﺳﺖ ﺣﺪود  ١٥٥٠م .ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻓﻴﺪل )ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ(،
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ
ٔ
ِرِﺑﮏ و »ﻟﻴﺮاداﺑﺮاﭼﻴﻮ« ی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪ .ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺳﺎز ﮐﺎﻣ ًﻼ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ
وﻳﻮﻟﻦ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻫﻢ دارای ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ ،ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻮک در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﻪ ،ﺟﺪارﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮهدار و ﺷﻴﺎرﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ  fﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف زﻳﺎدی ﺑﺎ وﻳﻮﻟﻦﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ
وﻳﻮﻟﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮادﻳﻮاری ) ،(Stradivariﮔﻮارﻧﺮی ) (Guarneriو آﻣﺎﺗﯽ )(Amati
ﺑﻪ اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﭼﻴﺮهدﺳﺖ و آﻫﻨﮕﺴﺎزاﻧﯽ ﭼﻮن وﻳﻮاﻟﺪی
ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻧﻮاﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﺎز ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ.
و ﺗﺎرﺗﻴﻨﯽ،
ٔ
ﻣﺤﺪوده ﺳﻮﭘﺮاﻧﻮی ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ آرﺷﻪای اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮاﺧﺘﻦ ،آن را روی
وﻳﻮﻟﻦ در
ٔ
ﺷﺎﻧ ٔﻪ ﭼﭗ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺎﻧﻪ ،و از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزو و دﺳﺖ ﭼﭗ ،آن را )از ﮔﺮدن ﺳﺎز(
رﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،در اﻳﻦ ﺳﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎ و اﻓﮑﺖﻫﺎی ِ
٥١

ﮐﻮک ،ﻣﺤﺪودۀ ﺻﻮﺗﯽ و اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری :ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺮای وﻳﻮﻟﻦ در ﮐﻠﻴﺪ ُﺳﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻫﻨﺪه ﺳﻴﻢﻫﺎی وﻳﻮﻟﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اﻋﺪاد روﻣﯽ ﺑﺎﻻی ﺧﻄﻮط ﺣﺎﻣﻞ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ،ﻧﺸﺎن ٔ
ﻣﺜﺎل ١ــ٢ــ ﮐﻮک وﻳﻮﻟﻦ

ﻣﺜﺎل ٢ــ٢
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻴﺎﻧﯽ

ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرﺑﺮد وﻳﻮﻟﻦ )ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ( از  Gﺗﺎ  E٧اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﺤﺪودۀ ﺻﻮﺗﯽ:
ٔ
در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽﻫﺎی ﺗﮏﻧﻮازی ﻳﺎ در ارﮐﺴﺘﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﺎ  B٧ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ
دوره
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮک دﻗﻴﻖ در
ﻣﺤﺪوده ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎز زﻫﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .در ٔ
ٔ
ﻣﺤﺪوده وﻳﻮﻟﻦ ﺗﺎ  Aﺑﻮد.
ﮐﻼﺳﻴﮏ،
ٔ
ﺑﻌﺪ از ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻫﻔﺘﻢ ،ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺖ »ﻻ« ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺖ اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ):(fingering
اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اول در
وﻳﻮﻟﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ:
اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اول

اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوم
اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺳﻮم
اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭼﻬﺎرم

اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻨﺠﻢ

٥٢

اﻧﮕﺸﺖ دوم
اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم

اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺖ  Gﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز ﺗﺎ  C ٤ #ﻓﻘﻂ در ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻧﺖ D٤
ﻫﺮ ﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٣ــ٢
ﻓﻘﻂ روی ﺳﻴﻢ »ﻣﯽ«
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﻧﺖ روی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ
ﺳﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.

»ﺳﻞ« ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.
ﻓﻘﻂ روی ﺳﻴﻢ ُ

ﻣﺜ ًﻼ  D٤را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم روی ﺳﻴﻢ  Gدر ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اول
ﻧﻮاﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم روی ﺳﻴﻢ  Gدر ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوم ،ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ دوم روی ﺳﻴﻢ
 Gدر ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺳﻮم و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اول روی ﺳﻴﻢ  Gدر ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻮاﺧﺖ.
ﮐﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﺑﺮای ارﮐﺴﺘﺮ( ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ِ
ﮔﺬاری ﺳﺎز آﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ
اﮔﺮ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻳﺎ ارﮐﺴﺘﺮاﺗﻮر )ﺗﻨﻈﻴﻢ
ٔ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ َﺗ ِ
ﺻﻮﺗﯽ( ﺧﺎص در اﺛﺮ ،اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری را در ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر ﻣﺸﺨﺺ
ﻤﺒﺮ َ)رﻧﮓ
ِ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻤﺒﺮ ﺧﺎص ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜ ًﻼ ﺳﻴﻢﻫﺎی دﺳﺖﺑﺎز ﺻﺪای ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و در
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻤﭙﻮی ﺳﺮﻳﻊ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﺖﻫﺎی ﺳﻴﻢﻫﺎی دﺳﺖﺑﺎز و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺻﺪای ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻤﭙﻮی ُﮐﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ،آﻫﻨﮕﺴﺎزﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ُﺗﻦﻫﺎ َرﻧﮓ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﺖﻫﺎ روی ﺳﻴﻢ  Gﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﻣﺜﺎل ٤ــ٢
ﺑﺮاﻣﺲ ،Symphony No.l ، 1833 - 1897 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٦١ــ٧٥
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٥٣

ﻧﻮاﺧﺘﻦ روی ﻳﮏ ﺳﻴﻢ :اﮔﺮ آﻫﻨﮕﺴﺎز و ﻳﺎ ارﮐﺴﺘﺮاﺗﻮر ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا روی
واژه  sulﺑﻪ اﺿﺎﻓ ٔﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻢ ذﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜ ًﻼ  sul Dﻳﺎ .sul A
ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،آن ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ٔ
ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از اﻋﺪاد روﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻫﺎی اﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻴﻢ ُﺳﻞ ) :(Gﺳﻴﻢ ُﺳﻞ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮﻳﻦ و رﺳﺎﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﻢ از ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ وﻳﻮﻟﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪن وﻳﺒﺮاﺳﻴﻮن )ﻟﺮزش( ،ﺻﺪا
ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٥ــ٢
ﭼﺎﻳﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ،Symphony No.5، 1840 - 1893 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١١١ــ ١١٩
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ﺳﻴﻢ ر ) :(Dاﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮐﻤﺘﺮی دارد اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﺰﻟﯽ و ﮔﺮﻣﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود وﻳﺒﺮاﺳﻴﻮن )ﻟﺮزش( آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺻﺪای روﺷﻦﺗﺮی ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺜﺎل ٦ــ٢
ﮐﻮرﺳﺎﮐﻒ ،Sheherazade 1844 - 1908 :ﻣﻮوﻣﺎن ﺳﻮم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ ٨

٥٤
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ﺳﻴﻢ ﻻ )(A
وﻳﮋﮔﯽ ﺻﺪای ﺳﻴﻢ »ﻻ« در ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اول ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﻢ در
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﺗﻐﺰﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ و اﮔﺮ در آنﻫﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﻢ ﻣﯽ ) (Eﺑﺮای
ﺑﻘﻴ ٔﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ٧ــ٢
ﭘﺮده دوم
ﭘﻮﭼﻴﻨﯽٔ ،Madam Butterfly 1858 - 1924 :

CD1 - TR.49

ﺳﻴﻢ ﻣﯽ ) (Eاﻳﻦ ﺳﻴﻢ درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﻢ از ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ وﻳﻮﻟﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل  ٨ــ٢
رﻳﭽﺎرد اﺷﺘﺮاوس ،Don Juan، 1864 - 1949 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٩ــ١٧
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ﻧﻮازﻧﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ ﻣﺮﻣﻮز از اﻳﻦ ﺳﺎز در دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻧﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ٩ــ٢
ﭘﺮوﮐﻮﻓﻴﻒ ،classical Symphony ، 1891 - 1953 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٥ــ١٣
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٥٥

آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻨﺪﺻﺪاﻳﯽ ) :(multiple stopsدر ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ
آﮐﻮردﻫﺎی دوﺗﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮای اﻓﮑﺖﻫﺎی آﮐﻮردی ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮﺻﺪا .از آنﺟﺎ ﮐﻪ
ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻧﺰده وﻳﻮﻟﻦ اول و ﭼﻬﺎرده وﻳﻮﻟﻦ دوم دارد ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻳﮏ
ﻧﻮازﻧﺪه ﻧﻮاﺧﺘﻦ آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ  divisiآﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﻳﺮ ،ﮔﺮوﻫﯽ از آﮐﻮردﻫﺎی دو ،ﺳﻪ و ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ ﺑﺮای وﻳﻮﻟﻦ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺟﺮای ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ:
ﻣﺜﺎل ١٠ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی دوﺻﺪاﻳﯽ

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻴﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻴﺎﻧﯽ

ﻣﺜﺎل ١١ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی دوﺻﺪاﻳﯽ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ

٥٦

ﻣﺜﺎل ١٢ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪﺻﺪاﻳﯽ

ﻣﺜﺎل ١٣ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ

٥٧

ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ ) :(harmonicsﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در وﻳﻮﻟﻦ ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎز
از ﻧﻮازﻧﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎﻳﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آنﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐ ّﻠﯽ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﺑﺤﺚ
ﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﺪ .اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻧﺪرت درﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد زﻳﺮا ُﺗﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ
روش ﺿﻌﻴﻒاﻧﺪ.از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻣﻮرﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺑﺤﺚ زﻳﺮ ،آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ
اﺳﺖ ،اﻳﻦ روش در ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭼﻬﺎرم درﺳﺖ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻳﻦ روش
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ و در اﻳﻦ روش ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،دو اﮐﺘﺎو ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﭘﺎﻳﻪ )ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه( اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ١٤ــ٢
ﺻﺪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

ﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻟﻤﺲ ﺷﺪه

ِ
ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه،
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭘﻨﺠﻢ درﺳﺖ :در اﻳﻦ روشِ ،ﻧﺖ
ﻳﮏ اﮐﺘﺎو و ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ درﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﭘﺎﻳﻪ )ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه( اﺳﺖ.

٥٨

ﻣﺜﺎل ١٥ــ٢
ﺻﺪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

ﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻟﻤﺲ ﺷﺪه

ِ
ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه،
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﻮم ﺑﺰرگ :در اﻳﻦ روشِ ،ﻧﺖ
دو اﮐﺘﺎو و ﻳﮏ ﺳﻮم ﺑﺰرگ از ﻧﺖ ﭘﺎﻳﻪ )ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه( اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ در ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ﺷﺸﻢ
ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ ،ﻧﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ دو اﮐﺘﺎو و ﻳﮏ ﺳﻮم ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ١٦ــ٢
ﺻﺪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

ﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻟﻤﺲ ﺷﺪه

ِ
ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﻮم ﮐﻮﭼﮏ :در اﻳﻦ روشِ ،ﻧﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،دو اﮐﺘﺎو و ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ درﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺖ ﭘﺎﻳﻪ )ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه( اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ١٧ــ٢
ﺻﺪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

ﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻟﻤﺲ ﺷﺪه

٥٩

در اﻳﻦﺟﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﻓﻖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در
ادﺑﻴﺎت ارﮐﺴﺘﺮی آورده ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﻣﺜﺎل ١٨ــ٢
ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ ،Symphony No.3 ، 1900 - 1990 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭼﻬﺎرم
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ﻣﺜﺎل ١٩ــ٢
ﺷﻤﺎره  ،٥ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٢٠ــ٢٦
وِ ﺑِﺮن ،Six Pieces for Orchestra، 1883 - 1945 :اﭘﻮس ،٦
ٔ

٦٠
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ﻣﺜﺎل ٢٠ــ٢
اﺳﺘﺮاوﻳﻨﺴﮑﯽ ،Le Sacre du Printemps، 1882 - 1971 :ﻓﻘﻂ زﻫﯽﻫﺎ
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٦١

وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻮﻟﻮ ) :(the solo violinوﻳﻮﻟﻦ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎز ﺳﻮﻟﻮی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗ ٔﻪ ﺑﺴﻴﺎری از
دوره ﺑﺎروک ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﮐﻨﺴﺮﺗﻮﻫﺎی
آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎدان ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ارﮐﺴﺘﺮی ،از ٔ
اﻟﻌﺎده اﻳﻦ ﺳﺎز ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وﻳﻮﻟﻦ ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻓﻮق ٔ
ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎ از آﻫﻨﮕﺴﺎزاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎخ ،ﻣﻮﺗﺴﺎرت ،ﺑﺘﻬﻮون ،ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن،
ﺑﺮاﻣﺲ ،دوورژاک ،ﭼﺎﻳﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﺑﺮوخ ،ﻻﻟﻮ ،ﺷﻮﺋﻨﺒﺮگِ ،ﺑﺮگ ،اﺳﺘﺮاوﻳﻨﺴﮑﯽ ،ﺑﺎرﺗﻮک ،ﭘﺮوﮐﻮﻓﻴﻒ،
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ »وﻳﺮﺗﻮﺋﻮز« ﻧﻮاﺧﺘﻪ
ﭘﻨﺪرﺳﮑﯽ و … آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻮﻟﻮ در ارﮐﺴﺘﺮّ ،
ﻧﻮازﻧﺪه وﻳﻮﻟﻦ اول ارﮐﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﻮازد.
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ دو ﺳﻮﻟﻴﺴﺖّ ،
ٔ
ﻣﺜﺎل ٢١ــ٢
ﺑﺮاﻣﺲ ،Symphony No.l ، 1833 - 1897 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٩١ــ١٠٥

٦٢
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٦٣

ﻣﺜﺎل ٢٢ــ٢
رﻳﭽﺎرد اﺷﺘﺮاوس ،Don Juan، 1864 - 1949 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٧٣ــ٨١

CD1 - TR.53

ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی دﻳﮕﺮ وﻳﻮﻟﻦ :وﻳﻮﻟﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻳﮏ ﺳﺎز ﭼﺎﺑﮏ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﭘﺮش ﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ
و ﺑﻠﻨﺪ ،ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﯽ دارد ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﭘﺮش از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺧﻴﻠﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻ
ﻋﻬﺪه اﻳﻦ ﭘﺮشﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻣﯽآﻳﺪ .در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮشﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن و
ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻳﮏ ﺳﻮﻟﻴﺴﺖ از ٔ
دﺳﺖ ﭼﭗ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﮔﺎه ﻋﺒﻮر از ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺮم و ﺑﺪون ﺻﺪا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن
زﺑﺮدﺳﺖ ،در اﺟﺮای ﭘﺮشﻫﺎ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ از اﺟﺮای ﻟﮕﺎﺗﻮ را اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮای وﻳﻮﻟﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ:

١ــ ﭘﺮشﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ روی ﻳﮏ ﺳﻴﻢ
ﻣﺜﺎل ٢٣ــ٢
واﮔﻨﺮ ،Die Meistersinger، 1813 - 1883 :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٣٣ــ ٣٨

٦٤
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٢ــ ﭘﺮشﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی دور
ﻣﺜﺎل ٢٤ــ٢
ﺑﺎرﺗﻮک ،Divertimento، 1881 - 1945 :ﻣﻮوﻣﺎن اول ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٥٠ــ٥٢

CD1 - TR.55

٣ــ ﭘﺮشﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﮕﺎﺗﻮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺜﺎل ٢٥ــ٢
ﺑِﺮگ ،Lyric Suite، 1885 - 1935 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٠ــ١٤

CD1 - TR.56

ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ :ﺗﻤﺎم ﻧﺖﻫﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ از »ﺳﻞﭘﺎﻳﻴﻦ« روی ﺳﻴﻢ »ﺳﻞ« ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺤﺪوده را در وﻳﻮﻟﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮاﺧﺖ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﺖﻫﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ از
ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ٢٦ــ٢
اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ

٦٥

٢ــ٢ــ وﻳﻮﻻ

It.
Ger.
Fr.
)viola (va.,vla., vle.) geige (gg.
)alto (a.
)bratsche (br.

En.
)violon (va.

ﺧﺎﻧﻮاده :ﺳﻴﻤﯽﻫﺎ )ﮐﻮردوﻓﻮن (chordophone
ﮔﺮوه :زﻫﯽﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﻌﺎش ﻫﻮا :ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن آرﺷﻪ روی ﺳﻴﻢ ،ﻫﻮا ﻣﺮﺗﻌﺶ ،و ﺻﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻳﻮﻻ ﺳﺎز ِ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ آرﺷﻪای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﺎز ﮐﻪ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
آﻟﺘﻮ
ٔ
وﻳﻮﻟﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﻤﯽ از آن ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺪتﻫﺎ در ﺳﺎﻳ ٔﻪ وﻳﻮﻟﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﺑﻪ رﻧﮓ ُﺗﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ٔ
ﻣﻼﻳﻢ و ﺧﺎص اﻳﻦ ﺳﺎز ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ واﻗﻌﯽ آن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﺎز ﮐﻤﯽ )ﺣﺪود ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر اﻳﻨﭻ( از وﻳﻮﻟﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮد و ﻓﻮاﺻﻞ را دﻗﻴﻖ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﭼﭗ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص
در ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺪازه
وﻳﻮﻻ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و اﻣﺮوزه ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن وﻳﻮﻻ ﺳﺎزﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ٔ
دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﺗﺮﻳﻞﻫﺎ ــ آرﺷﻪﮐﺸﯽ ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ ــ آرﭘﮋﻫﺎ و آﮐﻮردﻫﺎی دوﺗﺎﻳﯽ و ﺳﻪﺗﺎﻳﯽ و
اﻧﺪازه وﻳﻮﻟﻦ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎری از اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وﻳﻮﻻ
ﭼﻬﺎرﺗﺎﻳﯽ در وﻳﻮﻻ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ٔ
٦٦

را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ دﻻﻳﻞ اﺻﻠﯽ آن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ:
١ــ اﺳﺘﺎدان و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽداﻧﺎن ﻗﺮن ﻫﺠﺪه ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺻﺪای ﺟﺪاﮔﺎﻧ ٔﻪ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ،ﺑﻪﻧﺪرت
ﭼﻴﺰی ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن وﻳﻮﻻ ﻗﺒ ًﻼ ﻣﺪتﻫﺎ وﻳﻮﻟﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎخ و ﻣﻮﺗﺴﺎرت ﮔﺎﻫﯽ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻮﻟﻮ ﺑﺮای وﻳﻮﻻ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻟﻴﻮز اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای وﻳﮋهای در ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮال
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎز داد.
ﮐﻮک ،ﻣﺤﺪودۀ ﺻﻮﺗﯽ و اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری
ﻣﺜﺎل ٢٧ــ٢ــ ﮐﻮک وﻳﻮﻻ

ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺮای وﻳﻮﻻ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﮐﻠﻴﺪ دو ﺧﻂ ﺳﻮم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﮔﺎه ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﻄﻮط
ﺣﺎﻣﻞ ﮐﻤﮑﯽ ،ﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﻳﯽ در ﮐﻠﻴﺪ ُﺳﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ وﻳﻮﻻ
ﻣﺜﺎل ٢٨ــ٢

ﻣﺤﺪودۀ ﺻﻮﺗﯽ
ﻣﺜﺎل ٢٩ــ٢
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻮاﺻﻞ
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻴﺎﻧﯽ

اﺟﺮای ﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،در ﻣﻨﻄﻘ ٔﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮازﻧﺪه دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی
وﻳﻮﻟﻦ و وﻳﻮﻻ ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ارﮐﺴﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
١ــ آرﺷ ٔﻪ وﻳﻮﻻ از آرﺷ ٔﻪ وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
٢ــ ﺳﻴﻢﻫﺎ در وﻳﻮﻻ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺷﻪ ﻣﻘﺎومﺗﺮﻧﺪ و ﻳﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﮑﻢ )ﻗُﺮص( را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﺪا ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .آرﺷﻪﮐﺸﯽﻫﺎی ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﻧﺮم ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺟﺮای آنﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ اﺳﺖ.
٦٧

٣ــ اﺟﺮای ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا در ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮی
اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری :روش اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری در
اﻧﮕﺸﺖ اول
وﻳﻮﻻ ﺷﺒﻴﻪ وﻳﻮﻟﻦ اﺳﺖ و آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﻳﯽ
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوم
در وﻳﻮﻻ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﮕﺸﺖ اول
درﺑﺎره اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاری
ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در وﻳﻮﻟﻦ
ٔ
اﻧﮕﺸﺖ دوم
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوم
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ ،ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ و دﻳﮕﺮ اﻓﮑﺖ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﮕﺸﺖ اول
اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺳﻮم
ﺷﺪ در وﻳﻮﻻ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺻﺎدق اﻧﺪ.
اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭼﻬﺎرم

اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم

اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﻮاﺧﺘﻦ روی ﻳﮏ ﺳﻴﻢ
ﺳﻴﻢ دو ) :(Cاﻳﻦ ﺳﻴﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﻢ از ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ وﻳﻮﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻳﻮﻟﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺻﺪای
وﻳﻮﻻ ﺷﺨﺼﻴﺖ وﻳﮋهای داده اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ٣٠ــ٢
ﺷﻤﺎره  ،٤ﻣﻮوﻣﺎن اول ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٥ــ١٦
ﻫﻴﻨﺪﻣﻴﺖ ،Sonata، 1895 - 1953 :اﭘﻮس ،١١
ٔ
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ﺳﻴﻢ ُﺳﻞ و ﺳﻴﻢ ر ) :(G,Dﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺳﻴﻢ ،ﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﻧﻮازﻧﺪهﻫﺎی وﻳﻮﻻ
ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻴﮕﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدن را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﻢﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﺗﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
٦٨

ﻣﺜﺎل ٣١ــ٢
ﺑﺎرﺗﻮک ،Concerto for Orchestra، 1881 - 1945 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٤٢ــ٥١
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اﻧﺪازه ﺳﻴﻢ »ﻣﯽ« در وﻳﻮﻟﻦ درﺧﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ ﺻﺪای ﻧﺎﻓﺬ و ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﺳﻴﻢ ﻻ ) :(Aاﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ
ٔ
ِ
ﺗﺮوﻣﺒﻮن ﻧﺮم
ﺗﻮدﻣﺎﻏﯽ و ﺗﻐﺰﻟﯽ دارد .ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺎدی ﭼﻮﺑﯽ زﻳﺒﺎ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺮوﻣﭙﺖ و
ﻧﻴﺰ ﺧﻮب دوﺑﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺪرت اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ،در ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻮﻟﻮ ﺑﺴﻴﺎر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ٣٢ــ٢
ﻫﻴﻨﺪﻣﻴﺖ ،Der Schwanendreher، 1895 - 1953 :ﻣﻮوﻣﺎن اول ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٤٨ــ٥٩

CD1 - TR.59

آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻨﺪﺻﺪاﻳﯽ :در ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﮔﺮوﻫﯽ از آﮐﻮردﻫﺎی دو ،ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺻﺪاﻳﯽ
آورده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  divisiﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی وﻳﻮﻻ در ارﮐﺴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در وﻳﻮﻟﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.
٦٩

ﻣﺜﺎل ٣٣ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی دو ﺻﺪاﻳﯽ
»ﺳﻞ«
ﺳﻴﻢﻫﺎی »دو« و ُ

ﻣﺜﺎل ٣٤ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪ ﺻﺪاﻳﯽ

٧٠

ﻣﺜﺎل ٣٥ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺻﺪاﻳﯽ

در ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ،ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ،آﮐﻮردﻫﺎی دو ﺻﺪاﻳﯽ و دﻳﮕﺮ اﻓﮑﺖﻫﺎی
رﻧﮕﯽ در وﻳﻮﻻ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﻄﻌﻪای ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﻮﻻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ِ
ﺳﺎز ِ
ﺑﺎس ﺑﺨﺶ زﻫﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ٣٦ــ٢
ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن ،A Midsummer Night,s Dream، 1809 - 1847 :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٤٥ــ٤٩
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٧١

ﻳﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ در ارﮐﺴﺘﺮ:
ﻣﺜﺎل ٣٧ــ٢
ﭘﺮده ﺳﻮم
واﮔﻨﺮٔ ،Lohengrin، 1813 - 1883 :
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ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﺟﺮای دوﺗﺎﻳﯽ ﻳﮏ وﻳﻮﻟﻦ و ﻳﮏ وﻳﻮﻻ در اﮐﺘﺎو:
ﻣﺜﺎل ٣٨ــ٢
ﺑﺮﻟﻴﻮز ،Symphony Fantastique، 1803 - 1869 :ﻣﻮوﻣﺎن اول ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٥٥ــ١٥٩

٧٢
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ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﺟﺮای دوﺗﺎﻳﯽ ﻳﮏ وﻳﻮﻻ و ﻳﮏ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ:
ﻣﺜﺎل ٣٩ــ٢
ﺑﺘﻬﻮون ،Symphony No.5، 1770 - 1826 :ﻣﻮوﻣﺎن دوم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ١٠
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دوره ﺑﺎروک ،ﮐﻨﺴﺮﺗﻮﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای وﻳﻮﻻ
وﻳﻮﻻی ﺳﻮﻟﻮ ) :(the solo violaاﺳﺘﺎدان ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﭘﻴﺶ از ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﻴﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دوره ،ﺑﺠﺰ
ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﺴﺮﺗﺎﻧﺖ ﺑﺮای »وﻳﻮﻟﻦ و وﻳﻮﻻ« اﺛﺮ ﻣﻮﺗﺴﺎرت و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﻟﻮ در ﻫﺎروﻟﺪ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )Harold
 (in Italyاﺛﺮ ﺑﺮﻟﻴﻮز ،ﺳﻮﻟﻮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﺎز ﺗﺎ زﻣﺎن واﮔﻨﺮ و اﺷﺘﺮاوس در اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﻧﻮزده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻮﻻ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد در ﮔﺮوه ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ آرﺷﻪ ای
ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و آﺛﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﺎت ﺑﺮای ﻓﻠﻮت ،وﻳﻮﻻ و ﻫﺎرپ اﺛﺮ دﺑﻮﺳﯽ و ﮐﻨﺴﺮﺗﻮ وﻳﻮﻻﻫﺎی ﺑﺎرﺗﻮک و
واﻟﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ Der Schwanendreher .اﺛﺮ ﻫﻴﻨﺪﻣﻴﺖ و  Flos Campiاﺛﺮ ون وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ اﻳﻦ ادﻋﺎ
را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﺳﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﮐﻨﺴﺮﺗﻮ وﻳﻮﻻ:
ﻣﺜﺎل ٤٠ــ٢
اﺳﮑﺮﻳﺎﺑﻴﻦ ،Poem of Ecstasy، 1872 - 1915 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٢٢ــ٢٥
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٧٣

ﻣﺜﺎل ٤١ــ٢
رﻳﭽﺎرد اﺷﺘﺮاوس ،Don Quixote، 1864 - 1949 :وارﻳﺎﺳﻴﻮن  ،vivace ،٢ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ١٩
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ﻣﺜﺎل ٤٢ــ٢
اﺳﺘﺮاوﻳﻨﺴﮑﯽLe Sacre duPrintemps، 1882 - 1971 :

٧٤
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٣ــ٢ــ وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻞ

Fr.

Ger.

It.

En.

)violoncello or cello violoncello (vc.,vlc., vcllo.) violoncelle (vc.)violoncell(vc.,vlc.

ﺧﺎﻧﻮاده :ﺳﻴﻤﯽﻫﺎ )ﮐﻮردوﻓﻮن (chordophone
ﮔﺮوه :زﻫﯽﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﻌﺎش ﻫﻮا :ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن آرﺷﻪ روی ﺳﻴﻢ ،ﻫﻮا ﻣﺮﺗﻌﺶ ،و ﺻﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﻮاده زﻫﯽﻫﺎی آرﺷﻪای اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف وﻳﻮﻟﻦ
وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻞ ،ﻫﻢ ﺻﺪای ﺗﻨﻮر و ﻫﻢ ﺻﺪای ﺑﺎس
ٔ
و وﻳﻮﻻ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺎﻧ ٔﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻧﺪازه ﺑﺰرگ آن ،ﺑﻴﻦ زاﻧﻮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎز وﺻﻞ اﺳﺖ روی زﻣﻴﻦ ﺗﮑﻴﻪ
ٔ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺳﺘ ٔﻪ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧ ٔﻪ ﭼﭗ ﻧﻮازﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻧﻮازﻧﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻳﻦ
ﺳﺎز را ﻣﯽﻧﻮازد.
ﮐﻮک ،ﻣﺤﺪودۀ ﺻﻮﺗﯽ و اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاری
ﻣﺜﺎل ٤٣ــ٢ــ ﮐﻮک وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ

»ﺳﻞ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ،ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺮای وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻞ در ﮐﻠﻴﺪ »دو« ﻳﺎ »ﻓﺎ« و ﻳﺎ ُ
ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ:
٧٥

ﻣﺜﺎل ٤٤ــ٢

ﺷﺪه ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﺑﺨﺶ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ در ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی در ﮐﻠﻴﺪ
در ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﭼﺎپ ٔ
ُﺳﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ اﮐﺘﺎو ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از آنﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﺪا ﻣﯽداد )اﺟﺮا در ﻳﮏ اﮐﺘﺎو
»ﺳﻞ« ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ( .اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﭼﻪ در ﮐﻠﻴﺪ »دو« ﻳﺎ »ﻓﺎ« و ﻳﺎ ُ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺻﺪا ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﺪودۀ ﺻﻮﺗﯽ
ﻣﺜﺎل ٤٥ــ٢
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻴﺎﻧﯽ

اﺟﺮای ﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،در ﻣﻨﻄﻘ ٔﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮازﻧﺪه دارد.
اﻧﺪازه وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﻮﻟﻦ و وﻳﻮﻻ ،اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاری
اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮدن
ٔ
در اﻳﻦ ﺳﺎز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻴﻦ اﻧﮕﺸﺖ اول و ﭼﻬﺎرم ،ﻳﮏ ﺳﻮم اﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺖ دوم
در ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اول،
ٔ
ﻓﻘﻂ ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﻴﻢﭘﺮدهای را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺑﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤ ٔﻪ ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻫﺎ
ﻧﻮازﻧﺪه وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻞ از ﻓﺸﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎز ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،از
ﺑﻮدن دﺳﺖ ﭼﭗ
ٔ
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺴﺖ روی ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮر ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٤٦ــ٢

٧٦

ﻧﻤﻮدار اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری در ﺑﻌﻀﯽ از
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎ در وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ
اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اول
اﻧﮕﺸﺖ دوم
اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوم
اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺳﻮم

اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم
اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم

اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭼﻬﺎرم
اﻧﮕﺸﺖ اول
ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﻴﻔﻴﺖ ُﺗﻦﻫﺎ :ﺳﻴﻢ ر ) (Dدر اﻳﻦ ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻴﺮا اﺳﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮم و ﺗﻐﺰﻟﯽ دارد و ﺳﻴﻢ ﻻ )(A
درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ .ﺳﻴﻢ دو ) (Cﮐﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وزن و ﺿﺨﺎﻣﺘﺶ
رﺳﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎس را دارد .وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ در وﻳﻮﻟﻦ ﻳﺎ وﻳﻮﻻ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ٤٧ــ٢
واﮔﻨﺮ ،Tristan and Isolde, Prelude، 1813 - 1883 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٧ــ٣٢
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٧٧

ﻣﺜﺎل ٤٨ــ٢
ﻫﺮﻳﺲ ،Symphony No.3 ، 1898 - 1979 :ﻣﻮوﻣﺎن اول ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ٢٧
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در وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ از  divisiﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ زﻳﺮ:
ﻣﺜﺎل ٤٩ــ٢
روﺳﻴﻨﯽ ،William Tell، 1792 - 1868 :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ١٠

٧٨

CD1 - TR.68

آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﻳﯽ :ﮔﺮوﻫﯽ از آﮐﻮردﻫﺎی دو ،ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺻﺪاﻳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در
وﻳﻮﻟﻦ ﺳﻞ:
ﻣﺜﺎل ٥٠ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی دوﺻﺪاﻳﯽ

٧٩

ﻣﺜﺎل ٥١ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی ﺳﻪ ﺻﺪاﻳﯽ

ﻣﺜﺎل ٥٢ــ٢ــ آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ

٨٠

ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ :روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ در وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﻴ ٔﻪ زﻫﯽﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ در وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮدن ﻃﻮل و وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﻢﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﺎز ،ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻟﻤﺲ در ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ را
در ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم در ﺗﻤﺎم
ﻣﺤﺪودهﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺎز اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل ٥٣ــ٢

ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﺻﺪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
ﺳﻴﻢ ﺳﻮم

ﻟﻤﺲ ﻧﺖ
ﺻﺪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
ﺳﻴﻢ ﭼﻬﺎرم

ﻟﻤﺲ ﻧﺖ

ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ
ﺻﺪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

ﺳﻮﻟﻮ ﺑﺮای وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ در ﮐﻨﺴﺮﺗﻮﻫﺎ و ارﮐﺴﺘﺮ :ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮﺗﻮ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ،از آﻫﻨﮕﺴﺎزان
دوره ﺑﺎروک ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘ ٔﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﮕﺴﺎزاﻧﯽ ﭼﻮن
ٔ
٨١

ﺑﻮﮐﺮﻳﻨﯽ ،ﻫﺎﻳﺪن ،ﺑﺘﻬﻮون ،ﺷﻮﻣﺎن ،ﺑﺮاﻣﺲ ،دوورژاک ،ﭼﺎﻳﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﻻﻟﻮ ،وﻳﮑﺘﻮر ﻫﺮﺑﺮت ،ﺑﻠﻮخ،
ﻫﻴﻨﺪﻣﻴﺖِ ،
ﺑﺎرﺑﺮ ،واﻟﺘﻮن ،ﻟﻮﺗﻮﺳﻼﻓﺴﮑﯽ ،ﭘﻨﺪرﺳﮑﯽ ،اﺳﺘﻔﺎن آﺑﺮت ،ﮐﺮﻳﺴﺘﻒ رز و ﻳﻮﻫﺎن ﺗﺎور ﺧﻠﻖ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ زﻳﺮ ،ﺳﻮﻟﻮ و وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻣﺜﺎل ٥٤ــ٢
رﻳﭽﺎرد اﺷﺘﺮاوس ،Don Quixote، 1864 - 1949 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٦٣ــ١٧٦
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وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ :ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺗﺮﮐﻴﺐ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس
ﺗﺮﮐﻴﺐ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﻓﺎﮔﻮت
ﺗﺮﮐﻴﺐ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﮐﻼرﻳﻨﺖ ﻳﺎ ﮐﻼرﻳﻨﺖﺑﺎس
ﺗﺮﮐﻴﺐ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ و ﻫﻮرن
ﺗﺮﮐﻴﺐ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﭙﺎﻧﯽ
٨٢

در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ،وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ دوم ﺑﺎ وﻳﻮﻻی اول ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﻣﺜﺎل ٥٥ــ٢
ﺑﺎرﺑِﺮ ،Easy for Orchestra No.l ، 1910 - 1981 :ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ١٠
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٨٣

٤ــ٢ــ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس

En.
It.
Ger.
Fr.
)double bass (d.bs.) contrabasso (cb.,c.b.) contrebasse (c.b.) kontrabass (kb.
ﺧﺎﻧﻮاده :ﺳﻴﻤﯽﻫﺎ )ﮐﻮردوﻓﻮن (chordophone
ﮔﺮوه :زﻫﯽﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﻌﺎش ﻫﻮا :ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن آرﺷﻪ روی ﺳﻴﻢ ،ﻫﻮا ﻣﺮﺗﻌﺶ ،و ﺻﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﺳﺎز ﺑﺎس ﮔﺮوه ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ آرﺷﻪای اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ در ارﮐﺴﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﺎز
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،از  E٢ﺗﺎ  B ٤اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ اﮐﺘﺎو ﺑﻢﺗﺮ ﺻﺪا ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻮﻟﻮ ﻧﺖﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس روی ﻳﮏ ﭘﺎﻳ ٔﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ .ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﻪﻃﻮر اﻳﺴﺘﺎده ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ )روی ﻳﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ( ﺳﺎز را ﺑﺎ ﺑﺪن و زاﻧﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و آن را ﻣﯽﻧﻮازد .ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻮازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس از ﺳﺎز ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﻮازﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﻮﻟﻮ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎفﺗﺮﻧﺪ و ﻧﻮاﺧﺘﻦ آنﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺻﺪاﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﻮک ﻣﺤﺪودۀ ﺻﻮﺗﯽ و اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری
ﻣﺜﺎل ٥٦ــ٢ــ ﮐﻮک ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس
ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﭘﻨﺞ ﺳﻴﻢ

ﺻﺪادﻫﯽ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ آن ﻳﮏ اﮐﺘﺎو ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
٨٤

ﻣﺜﺎل ٥٧ــ٢ــ ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس و ﺻﺪادﻫﯽ آن
ﺻﺪادﻫﯽ

»ﺳﻞ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس در ﮐﻠﻴﺪ »ﻓﺎ« ﻳﺎ »دو« و ﻳﺎ ُ
ﻣﺤﺪودۀ ﺻﻮﺗﯽ
ﻣﺜﺎل ٥٨ــ٢
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻴﺎﻧﯽ

ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﻮﻟﻦ ،دو ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس وﺟﻮد دارﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ٔ
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺎز ،ﺷﻴﺐدار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﻤﻴﺪه ،و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮک ﮐﺮدن ﺳﺎز ،از
اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺰرﮔﺶ،
ﭼﺮخ دﻧﺪه دار در ﺟﻌﺒ ٔﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮏ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﺗﻨﻬﺎ ،ﺑﻪ رﻏﻢ
ٔ
ﺻﺪای ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﮐﻤﯽ دارد.
ﺳﻮﻟﻮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺿﻌﻴﻒ و دور ﺻﺪا ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﻮوﻣﺎن دوم ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ
ﺷﻤﺎر ٔه ﻳﮏ ﻣﺎﻟﺮ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎسﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻳﻮی ﻣﻮوﻣﺎن ﺳﻮم ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎر ٔه ﭘﻨﺞ
ﺑﺘﻬﻮون ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮب و رﺳﺎ ﺻﺪا دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺳﻴﻢﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس از ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ دﻳﮕﺮ ُﮐﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم دوﺑﻞ ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﺑﺎ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞﻫﺎ در ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺮﻳﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻗﻄﻌ ٔﻪ ﺑﺘﻬﻮون ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎس ﺻﺪای ﻣﺒﻬﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪوﻳﮋه وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ارﮐﺴﺘﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﻣﺮوزی
ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل ٥٩ــ٢
ﺑﺘﻬﻮون ،Symphony No.4 ، 1770 - 1826 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٣١٩ــ٣٢٣
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٨٥

در ﻣﺜﺎل ﭘﺎﻳﻴﻦ راه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺻﺪای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺜﺎل ٦٠ــ٢
ﺑﺘﻬﻮون ،Symphony No.4 ، 1770 - 1826 :ﻣﻮوﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ٣١٩ــ٣٢٣

CD1 - TR.71

اﻧﮕﺸﺖﮔﺬاری :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺑﻠﻨﺪی ﺳﻴﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﺣﺘﯽ ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﻀﺎی وﺳﻴﻌﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺜ ًﻼ در ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ )ﺑﻢﺗﺮ( اﻧﮕﺸﺖ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ،ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ دوم
ﺑﺰرگ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺗﺎ ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ
اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم روی ﺳﺎز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻘﻂ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی اول،
دوم و ﭼﻬﺎرم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ در ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺷﺸﻢ ﮔﺎﻫﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم ،و ﺑﻌﺪ از ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻫﻔﺘﻢ
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل ٦١ــ٢

٨٦

ﻧﮑﺘ ٔﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ روی
ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ،ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮشﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ زﻳﺎد ﺳﻴﻢ در
ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ارﮐﺴﺘﺮی
ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ
ٔ
وﻗﺘﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﺻﺪای ﻣﻮردﻧﻈﺮ را از ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺜﺎل ٦٢ــ٢
واﮔﻨﺮ ،Die Meistersinger، 1813 - 1883 :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١٥٨ــ ١٧٢
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دوره ﺑﺎروک و ﮐﻼﺳﻴﮏ ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺘﻬﻮون ،در ﺑﺴﻴﺎری از
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس در ﮔﺬﺷﺘﻪ :در ٔ
ﮐﺎرﻫﺎی آﻫﻨﮕﺴﺎزان ،ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﺑﺎ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ دوﺑﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎس ،ﺑﺠﺰ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺎرﺗﻴﺘﻮرﻫﺎی
ُاﭘﺮا ،در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮی ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﺧﻂ ﻫﺎی ﺑﺎس
ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎی وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﻋﺒﺎرت  ،senza bassoو وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دوﺑﺎره
ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﺑﻨﻮازد ﻋﺒﺎرت  +bassoرا ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
آﮐﻮردﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﻳﯽ :اﺳﺘﻔﺎده از آﮐﻮردﻫﺎی دو ،ﺳﻪ و ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪاﻳﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و در ﮐﺎرﻫﺎی ارﮐﺴﺘﺮال ﺑﺎﻳﺪ از آنﻫﺎ دوری ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ِ
دوﻧﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
دﺳﺖﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﭘﻮزﻳﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮدن ﻧﺖﻫﺎ ،ﺗﻮﻗﻒﻫﺎی دوﺑﻞ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ،
اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﻮر  divisiﺑﺮای آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻒﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ رﻏﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی زﻳﺎد ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ آﮐﻮردﻫﺎی دوﺻﺪاﻳﯽ )ﻧﻪ در ﺳﻴﻢ دﺳﺖﺑﺎز( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات وﻳﮋه ِ ّ
٨٧

ﻧﻮازﻧﺪه
ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای
ٔ
ﺑﺎس درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ،آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ روی ﺳﻴﻢ ُﺳﻞ داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻴﻢﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪﻃﻮر اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد:
ﻣﺜﺎل ٦٣ــ٢

ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ
وﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺮک

وﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺮک
ﺻﺪادﻫﯽ

ﻧﻮازﻧﺪه ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع آرﺷﻪﮐﺸﯽ و اﻓﮑﺖﻫﺎی رﻧﮓ را ﮐﻪ در وﻳﻮﻟﻦ
آرﺷﻪ ﮐﺸﯽ:
ٔ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﻮدن آرﺷﻪ در ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﻮﻟﻦ و
ﺣﺘﯽ وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻄﻮط اﺗﺼﺎل ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮازﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد
آرﺷﻪ را ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ.
ﺳﻴﻢ »دو« اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ) :(the C attachmentدر ﺑﺴﻴﺎری از ارﮐﺴﺘﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺣﺪاﻗﻞ
دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ از ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎسﻫﺎ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ  Cاﺿﺎﻓﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﺖﻫﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻴﮏ
ﺳﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻣﻮردﻧﻈﺮ
از ﺳﻴﻢ »ﻣﯽ« ﺗﺎ »دو« ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺖﻫﺎ در ﺳﺎزی ،ﺑﺪون اﻳﻦ ِ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻧﺖﻫﺎ را ﻳﮏ اﮐﺘﺎو ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮﻟﻮ و ﮐﻨﺴﺮﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس :ﺳﻮﻟﻮ و ﮐﻨﺴﺮﺗﻮ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﺎز ﺑﻪﻧﺪرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ آن ،ﻋﺪم ﻗﺪرت آﮐﻮﺳﺘﻴﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﮐﻨﺴﺮﺗﻮﻫﺎﻳﯽ از آﻫﻨﮕﺴﺎزاﻧﯽ
ﻣﺜﻞ دراﮔﻮﻧﺘﯽ ) ،(Dragonettiﺑﻮﺗﺴﻴﻨﯽ ) ،(Bottesiniدﻳﺘﻴﺮزدورف ) (Dittersdurfو ــ ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ
وﻗﻔ ٔﻪ ﺷﺎﻳﺪ دوﻳﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ــ آﺛﺎری از ﮐﻮزوﻳﺴﮑﯽ ) ،(Koussevitzkyزﻳﻤﺮﻣﻦ ) ،(Zimmermannﻫﻨﺰ
) (Henzeو دﻳﮕﺮان در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪاﻧﺪ.
ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ،در ﭼﻨﺪ دﻫ ٔﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻫﻨﮕﺴﺎزان را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای آن ﻫﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.

٨٨

ﻣﺜﺎل ٦٤ــ٢
اﺳﺘﺮاوﻳﻨﺴﮑﯽ ،Pulcinella Suite، 1882 - 1971 :ﻣﻮوﻣﺎن ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﻴﺰانﻫﺎی ١ــ٢٢
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ﻣﺜﺎل ٦٥ــ٢
ﻣﻴﻠﻮLa Création du Monde، 1892 - 1974 :

CD1 - TR.74

٨٩

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﻧﺎم ﺳﻴﻢﻫﺎی دﺳﺖﺑﺎز ﺳﺎزﻫﺎی زﻳﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﻳﮏ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
اﻟﻒ( وﻳﻮﻟﻦ
ب( وﻳﻮﻻ
ج( وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ
د( ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس
٢ــ ﻋﺒﺎرت  sul Dﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ دارد؟
٣ــ ﺳﻴﻢ  IIIدر وﻳﻮﻻ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
٤ــ ﺳﻴﻢ  Iدر ﮐﻨﺘﺮﺑﺎس ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
٥ــ ﺳﻴﻢ  IIدر وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
٦ــ ﺳﻴﻢ  IVدر وﻳﻮﻟﻦ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
٧ــ ﭼﺮا اﺟﺮای آﮐﻮردﻫﺎی دوﺻﺪاﻳﯽ زﻳﺮ ،در ﺳﺎزﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ؟
وﻳﻮﻻ

وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ

وﻳﻮﻟﻦ

واژه  scordaturaﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ دارد؟
 ٨ــ ٔ
واژه  portamentoﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ دارد؟
٩ــ ٔ
١٠ــ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١١ــ ﭘﻴﺘﺰﻳﮑﺎﺗﻮی دﺳﺖ ﭼﭗ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﻋﻼﻣﺖ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٢ــ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺧﺎﻧﻮاده زﻫﯽ آرﺷﻪای ،دو ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﻃﺒﻴﻌﯽ
١٣ــ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﺎزﻫﺎی
ٔ
ﺻﺪادﻫﯽ واﻗﻌﯽ آن(.
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ )ﺑﺎ ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ و
ِ

٩٠

١٤ــ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺧﺎﻧﻮاده زﻫﯽ آرﺷﻪای ،ﺳﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
١٥ــ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﺎزﻫﺎی
ٔ
ﺻﺪادﻫﯽ واﻗﻌﯽ آن(.
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ )ﺑﺎ ﻧﺖﻧﻮﻳﺴﯽ و
ِ

١٦ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
١٧ــ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﻧﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳ ٔﻪ زﻳﺮ ،ﺷﺶ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﮏ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:

ﺷﺪه زﻳﺮ را ﺑﺮای وﻳﻮﻻ در ﮐﻠﻴﺪ آﻟﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
١٨ــ آﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ٔ

٩١

ﺷﺪه زﻳﺮ را ﺑﺮای وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی »ﻓﺎ« و »دو«
١٩ــ آﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ٔ
ﺧﻂ ﭼﻬﺎرم ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:

ﺷﺪه زﻳﺮ را در ﮐﻠﻴﺪ آﻟﺘﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٠ــ آﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ٔ

ﺷﺪه زﻳﺮ را در ﮐﻠﻴﺪ ُﺳﻞ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
٢١ــ آﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ٔ

٩٢

ﺻﺪادﻫﯽ واﻗﻌﯽ آﻫﻨﮓ زﻳﺮ را ﺑﺮای وﻳﻮﻟﻦ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٢ــ
ِ

ﺻﺪادﻫﯽ آﻫﻨﮓ زﻳﺮ را ﺑﺮای وﻳﻮﻟﻦﺳﻞ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
٢٣ــ
ِ

٩٣
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