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فصل اولفصل اول

سازهای بادی چوبیسازهای بادی چوبی
(هواصداها)(هواصداها)

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود:
ــ ساختمان ساز و نحؤه توليد صدا در سازهای بادی چوبی را توضيح دهد.

ــ انگشت گذاری های سازهای بادی چوبی را توضيح دهد.
ــ محدوده و مناطق صوتی و توانايی های عمومی سازهای بادی چوبی را شرح دهد.

ــ نحوهٔ استفاده از سازهای بادی چوبی دردوئت، تريو، کوارتت، کوينتت و … را توضيح دهد.
ــ جايگاه سازهای بادی چوبی در پارتيتورهای ارکستر سمفونيک را توضيح دهد.

فلوت پيکولو

فلوت

فلوت آلتو

فلوت باس

١ــ١ــ فلوت
Fr.
flûte (fl.)

Ger.
flöte (fl.)

It.
flauto (fl.)

En.
flute (fl.)

(aerophone آيروفون) خانواده: بادی ها
گروه: بادی های چوبی

چگونگی ارتعاش هوا: هوا پس از دميدن در يک لبٔه تيز، به ارتعاش درمی آيد.
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لبٔه  از  صدا  آن،  در  دميدن  هنگام  که  ناميد  «نی لبک»  می توان  را  ساز  اين  نوع  قديمی ترين 
انتهايی آن خارج می شود. اکنون فلوت را افقی نگه می دارند و از پهلو در آن می دمند. اين ساز در 
حدود قرن دوازده ازمشرق زمين به اروپا راه يافت و بيشتر در ارکسترهای نظامی به کار می رفت و 
در اواسط قرن هفده به عنوان مهم ترين ساز ارکستِر دربار و اپرا مورد استفاده قرار می گرفت. اولين 
تغيير و تحول مهم در ساختمان فلوت، در اواخر قرن هفده توسط يک خانوادٔه فرانسوی موسوم به 
«هوتتره» صورت گرفت. همچنين عملکرد اساسی و برجستٔه تئوبالد بوهم در مونيخ، در سی سال 
اولئه قرن نوزده، در اين زمينه بسيار مهم بود. فلوت بوهم که از چوب يا فلز ساخته شده است، با 
اندکی تغيير، همان فلوتی است که امروزه در ارکستر سمفونيک اکثر نقاط جهان مورد استفاده قرار 

می گيرد.
فلز  يا  چوب  از  عموماً  فلوت  است.  سانتی متر   ٢/٥ آن  قطر  و  سانتی متر   ٦٦ تقريباً  فلوت  طول 

سفيد ساخته می شود و گاه از فلزاتی مانند نقره يا طال نيز در ساخت آن استفاده می کنند.
قسمت های مختلف فلوت: فلوت يک لوله است که از سه قسمت تشکيل می شود:

مسدود  نيز  آن  سر  يک  که  دارد  قرار  قسمت  اين  روی  بر  نوازنده  دميدن  محل   :(head) سر
است.

بدنه (body): اين قسمت طول نسبتاً زيادی دارد که سوراخ هايی روی آن ايجاد شده اند و اين 
سوراخ ها با سوراخ گير پوشانده شده اند.

اضافه  آن  وسعت  به  پرده  نيم  دو  و  است  شده  اضافه  فلوت  به  بعدها  قسمت  اين   :(foot) پايه
می کند.

در بعضی انواع فلوت، کليدهای اضافی نيز برای توليد نت های «سی» و اخيرا «سی بمِل» پايين 
وجود دارند.

فلوت، تنها ساز بدون قميش (خانوادٔه فلوت: فلوت پيکولو، فلوت آلتو، فلوت باس) از خانوادٔه 
سازهای بادی چوبی است و چابک ترين ساز اين خانواده نيز محسوب می شود. 
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محدودۀ صوتی: وسعت صوتی فلوت حدودًا چهار اکتاو است.
مثال ١ــ١ 

با تمام فواصل کروماتيک ميانی

فلوت تقريباً به چهار منطقٔه صوتی تقسيم می شود که در هر منطقه دارای ويژگی هايی است:
مناطق صوتی

منطقۀ پايين: فلوت در اين قسمت، ضعيف اما جذاب است.
برای توليد تُن ها در منطقٔه باال معموالً از همان انگشت گذاری در منطقٔه پايين استفاده می شود، با 
اين تقاوت که برای اجرای صداهای باال، از َدِم قوی تری استفاده می کنند. بنابراين انتظاِر داشتن ديناميِک 

 در منطقٔه باال و برعکس در منطقٔه پايين، نه غيرممکن، اما بسيار سخت و دشوار است.
مثال ٢ــ١

منطقۀ ميانی: فلوت در اين قسمت، شيرين اما کم قدرت است.
مثال ٣ــ١

منطقۀ باال: فلوت در اين قسمت، روشن و درخشان است.
مثال ٤ــ١

منطقۀ بسيار باال (زير): فلوت در اين قسمت کمی گوشخراش و تيز است.
مثال ٥  ــ١
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توليد تمام نت های باالتر از «دو» در فلوت با دشواری انجام می شود و نوازنده بايد با احتياط به 
آن ها نزديک شود. اين قبيل نت ها ترجيحاً به حالت پيوسته قابل اجراتر هستند.

مثال ٦ ــ١

است  بديهی  است.  طوالنی  نت های  و  آرام  ملودی های  اجرای  به  قادر  مؤثری  به طور  فلوت 
در قطعات موسيقی، نوازنده وقتی ملودی طوالنی و يا نت های کشيده ای را اجرا می کند بايد فرصت 
اين  اجرای  امروزی  ارکسترهای  در  فلوت  سه  يا  دو  وجود  داليل  از  يکی  باشد.  داشته  نفس گيری 

افه های صوتی است.
توليد آوا و زبان زدن (articulation and tonguing): نحوهٔ توليد تُن ها در فلوت معموالً 
با تکيه و حرکت زبان است. در تکيه های تک زبانی، از هجای tu (تو) استفاده می شود. چون نواختن 
نت های سريع، در سرعت های زياد، با تکئه تَک زبانی مشکل است، نياز به تکئه ديگری است و در اين 
مواقع، از هجاهای tu-ku (تو ــ کو) استفاده می شود. اگر تکئه دو زبانی نيز برای اجرای نت های سريع 

.tu- tu- ku  (تو ــ کو ــ تو) يا tu- ku- tu :کافی نباشد از تکئه سه زبانی استفاده می کنند
يکی ديگر از تکنيک های رايج زبان زدن در اين ساز، flutter است که در آن، زبان با سرعت 

حرکت می کند و نوازنده، تُن يا تُن هايی را اجرا می کند.
مثال ٧ــ١

CD1-TR.75 ،موومان چهارم، ميزان های ٦  ــ١٩ ،Symphony No. 4 :1809-1847 مندلسون
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مثال ٨  ــ١
CD1-TR.75 ، ميزان های ٦  ــ١١، زبان زدن دوتايی ،Capticcio Espagnol :1844-1908 کورساکف

مثال ٩ــ١
   CD1-TR.76 ,salome :1864-1949 ريچارد اشتراوس

بسيار رايج اند. نت های زير، اگرچه مشکل، ولی  ترمولو: تريل و ترمولو در فلوت  تريل و 
غيرممکن نيستند و بايد از آن ها دوری کرد:

مثال ١٠ــ١
تريل

ترمولو
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استفاده از چند فلوت: در دوران کالسيک آهنگسازان در تعداد فلوت هايی که در آثارشان 
خلقت  قطعٔه  در  اما  می کرد  استفاده  فلوت  دو  از  معموالً  هايدن  دادند.  تغييراتی  می کردند  استفاده 
(Creation) احتياج به سه فلوت پيدا کرد. موتسارت گاهی فقط از يک فلوت استفاده می کرد، مانند 
شوبرت در سمفونی ٥. از دورٔه بتهوون استفاده از دو فلوت در ارکستر به تدريج معمول شد و گاه نيز 

از دو فلوت و يک فلوت پيکولو استفاده می کردند.
در بيشتر ارکسترهای قرن نوزده استفاده از سه فلوت در ارکستر رايج شد و از چهار فلوت يا 

حتی پنج ساز از خانوادٔه فلوت (دو پيکولو يا يک پيکولو و يک آلتو) نيز استفاده می کردند.
فلوت  برای  «می»  و  «ال»  «می بمل»،  «سی بمل»،  «فا»،  «دو»،  «سل»،  «ر»،  تناليته های  اجرای 

مناسب تر هستند.
اين فلوت ها را در سه حالت به کار می بردند:

١ــ به صورت دوبل در اکتاو يا اونيسون (unison)؛
٢ــ به صورت فواصل موازی؛

قسمت های متفاوتی  ٣ــ در قطعات بلند، تند يا کشيده، يکی با ديگری تعويض می شد يا کامالً 
را اجرا می کردند.

مثال ١١ــ١
CD1-TR.77 ،ـ  ٦ چايکوفسکی Nutcracker Suite :1840-1893، رقص فلوت ها، ميزان های ٣ـ
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مثال ١٢ــ١
    CD1-TR.77 , Daphnis et Chloé :1875-1937 راول

برخی آهنگسازانی که از فلوت در آثار خود استفاده کرده اند، عبارت اند از:
 ،The Incredible Flute Music:(Gilbert) گيلبرت ،Sequenza for Flute:(Berio).بريو
 Prélude à Lʼaprès - midi dʼun دبوسی  و   The Incredible Flutist:(Piston) پيستون 

 faune:(Debussy)
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٢ــ١ــ فلوت پيکولو

Fr.
petite flûte

Ger.
kleine flöte (kl.fl.)

It.
flauto piccolo (fl. picc.)

En.
piccolo (picc.)

(aerophone آيروفون) خانواده: بادی ها
گروه: بادی های چوبی

پيکولو، فلوت کوچکی است که يک اکتاو باالتر از آنچه نوشته شده است صدا می دهد. به همين 
دليل گاهی به اين ساز «فلوت اکتاو» نيز می گويند.

اين ساز از چوب و يا چوب آبنوس ساخته می شود. طول آن نسبت به فلوت، کوچک تر است و 
C» پايين نيست. چون فاقد قسمت پايه است قادر به توليد نت های «دو C» و «دوديِز  

مثال ١٣ــ١

محدودۀ صوتی
مثال ١٤ــ١

صدا دهیِ واقعی يک اکتاو باالتر است.
مثال ١٥ــ١

پيکولو از نظر تکنيک های عمومی (تريل، ترمولو و …) شبيه به فلوت است. سيستم بوهم نيز در 
اين ساز به کار برده شده است اما همچنان فلوت های قديمی (کم کليد) مورد استفاده قرار می گيرند.
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مناطق صوتی
منطقۀ پايين
مثال ١٦ــ١

پيکولو در اين قسمت، ضعيف و دارای صداهای لرزان و بی  ثبات است و طنين چندان مطبوعی 
ندارد.

نگه داشتن کوک دقيق در اين ساز بسيار دشوار است و برای اين کار، نوازندگان بايد دارای 
گوش بسيار خوبی باشند.

منطقۀ ميانی
مثال ١٧ــ١

توليد نت ها در اين منطقه آسان است.
منطقۀ باال

مثال ١٨ــ١

نت های اين منطقه بسيار درخشان اند و نت های خيلی باال تمايل به تيزی و گوشخراشی دارند.
مثال ١٩ــ١

CD1-TR.78 ،پردٔه دوم ،Die Zauberflöte :1756-1791 موتسارت



١٠

مثال ٢٠ــ١
CD1-TR.79 ،موومان اول، ميزان های ٩ــ١٧ ،Lieutenant Kijé :1891-1953 پروکوفيف

مثال ٢١ــ١
CD1-TR.80 ،پردٔه اول ،Iphigénie en Tauride :1714-1788 گلوک

برخی آهنگسازانی که از فلوت پيکولو در آثار خود استفاده کرده اند، عبارت اند از: دبوسی: 
.Háry János Suite:(Kodály) و کودای Iberia
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٣ــ١ــ فلوت آلتو

Fr.
flûte en sol

Ger.
altflöte

It.
flauto contralto (fl. c-alto)

En.
alto flute

(aerophone آيروفون) خانواده: بادی ها
گروه: بادی های چوبی

اين ساز که در آخرين دهٔه قرن نوزده اهميت ويژه ای يافت، در پارتيتورهای ايگور استراوينسکی 
و موريس راول بسيار مورد توجه قرار گرفت. در بسياری از متن های مربوط به ارکستراسيون و يا در 
پارتيتورها فلوت آلتو، فلوت باس ناميده شده است (تا قبل از پيدايش فلوت باس). در حال حاضر اين 
ساز يکی از سازهای ارکستر سمفونيک به شمار می رود، اگرچه به ندرت در پارتيتورها ديده می شود.

لولٔه فلوت آلتو ضخيم تر و بزرگ تر از فلوت معمولی است و بدنٔه آن مانند فلوت، مستقيم است 
و يا مانند فلوت باس، صد و هشتاد درجه خم شده است.

محدودۀ صوتی
مثال ٢٢ــ١

صدادهیِ واقعی
مثال ٢٣ــ١

سيستم  و  است  انتقالی  ساز  اين  است  پيدا  آلتو  فلوت  واقعی  صدا دهِی  از  همان طورکه 
انگشت گذاری آن مثل فلوت است ولی هر نتی که می نوازد يک چهارم درست پايين تر از آن چه نوشته 

می شود صدا می دهد و بنابراين، به فلوت «ُسل» نيز شهرت دارد.
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مثال های زير براساس صدا دهی واقعی ساز نوشته شده است.
مناطق صوتی
منطقۀ پايين
مثال ٢٤ــ١

در اين منطقه صدا عميق، غنی و رسا است.
منطقۀ ميانی
مثال ٢٥ــ١

صدا در اين منطقه پُر و کامالًتأثيرگذار است.
منطقۀ باال

مثال ٢٦ــ١

صدا در اين منطقه معمولی و فاقد درخشندگی است. اين منطقه در فلوت درخشندگی بهتری دارد. 
در  نت ها  توليد  اما  هستند  اجرا  قابل  نيز  آلتو  در فلوت  عمومی فلوت  تکنيک های  تمام  اگرچه 

فلوت آلتو، به دليل اندازه و حجم بزرگ تر لوله، به نفس بيشتری نيازمند است.
صدا  باال  صوتی  مناطق  در  اما  دارند  بيشتری  قدرت  و  غنا  آلتو  فلوت  (بم تر)  پايين تِر  نت های 
معمولی و فاقد درخشندگی الزم است. بنابراين توصيه می شود در آثار موسيقی، از مناطق صوتی پايين 

اين ساز بيشتر استفاده شود.
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مثال ٢٧ــ١
CD1-TR.81 ،ـ  ٦٢ هولست The Planets, Satum :1874-1934، ميزان های ٥٣ ـ

مثال ٢٨ــ١
CD1-TR.81 ،قسمت اول ،Le Sacre du Printemps :1882-1971 استراوينسکی

عـبـارت انـد  کـرده انــد،  استفـاده  خـود  آثـار  در  آلتـو  فلـوت  از  که  آهنگسازانـی  برخـی 
وارز  و   Daphnis et Chloe :(Ravel) راول   ،In Concordian :(Albert) آلبرت  از: 

.Ameriques:(Varese) 
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٤ــ١ــ فلوت باس

Fr.
flûte bas

Ger.
bass flöte

It.
flauto basso

En.
bass flute

(aerophone آيروفون) خانواده: بادی ها
گروه: بادی های چوبی

از اواسط قرن نوزده نوازندگان و سازندگان فلوت به فکر ساختن ساز فلوت باس در اين خانواده 
افتادند. تئوبالد بوهم، اولين کسی بود که سعی در ساختن يک فلوت باس کرد اما نتيجه فاقد کارآيی 
الزم بود. تا سال ١٩٣٠ اقدامی در اين مورد نشد و در اين سال ها رودال و کارل که هر دو از سازندگان 

فلوت بودند، براساس فلوت بوهم، فلوت باس را ساختند.
قسمت بااليی اين ساز، صد و هشتاد درجه به پايين، از قسمت سر، خم می شود و در اين حالت 

لولٔه اصلی از طرف راست بدن نوازنده عبور می کند.
محدودۀ صوتی
مثال ٢٩ــ١

صدادهیِ واقعی
مثال ٣٠ــ١

اين ساز يک اکتاو پايين تر از آنچه نوشته می شود صدا می دهد. نوازندگی فلوت باس از فلوت 
می شود  استفاده  کمتر  ارکسترها  در  ساز،  گران بودن  و  بديع بودن  خاطر  به  ولی  نيست  مشکل تر  آلتو 
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بعضی  در  می توان  را  ساز  اين  صدای  می برند.  به کار  را  آن  به ندرت  خود،  آثار  در  نيز  آهنگسازان  و 
ارکسترهای مجلسی، موسيقی های فيلم و بعضی گروه های موسيقی شنيد.

فلوت باس در محدودٔه صوتی پايين و بم خود بسيار غنی و تأثيرگذار است.
مثال ٣١ــ١

CD1-TR.82 ،ميزان های ١٨٦ــ١٩٠ ،Francesco da Rimini :1883-1944 زاندونای



١٦

٥ ــ١ــ ُابوا
Fr.
hautbois (hb.)

Ger.
hoboe (hb.)
oboe (ob.)

It.
oboe (ob.)

En.
oboe (ob.)

(aerophone آيروفون) خانواده: بادی ها
گروه: بادی های چوبی

چگونگی ارتعاش هوا: با دميدن در بين زبانه ها و نوسان آن ها هوا مرتعش می شود. اين ساز دارای 
دو زبانه است و وقتی هوا از بين زبانه ها عبور می کند آن ها به لرزه درمی آيند و صدا توليد می شود.

در قرن هفدهم از سورنای سوپرانو (ملودی نواز) و سازهای مشابه آن، ساز تکامل يافتٔه ُابوا به 
وجود آمد. احتماالً اولين ُابواها توسط خانوادهٔ هوتتره ساخته و توسط موزيسين های دربار لويی چهاردهم 
نواخته شدند.اين ُابواها سه قسمت با اندازه های محاسبه شدهٔ دقيق و همچنين شش سوراخ انگشت  گذاری 
داشتند. در طول قرن هجده ُابوا در اندازه های مختلف به ارکستر راه يافت که ُابوا ُدآمور و هورن انگليسی 
(کُر آنگله) هنوز هم در ارکستر مورد استفاده قرار می گيرند. در قرن نوزده مهم ترين تکامل در ساختمان 
ُابوا نصب کليدهای مختلف در آن بود. سازندگان آلمانی تا حدودی از مکانيسمی ساده استفاده کردند، 

درصورتی که در فرانسه اين ساز با مکانيسم کامالً پيچيده تر ساخته شد.
ُابوا يک ساز تغزلی است که دربين بادی های چوبی شخصيت ويژه ای دارد. متغيرترين قسمت 
خودشان  ُابوا  حرفه ای  نوازندگان  معموالً  دارد.  قرار  لوله  باالی  در  که  است  آن  (قميش)  زبانٔه  ُابوا، 
قميش ساز را می سازند. قميش بايد به گونه ای باشد که بتواند در تمام وسعت ساز صدا را کنترل کند و 
بايد هميشه مرطوب باشد زيرا تغيير درجٔه حرارت و تغييرات شرايط جوی، بر آن اثر دارد. نوازندگان 
را  هوا  نفس  يک  در  طوالنی،  پاساژهای  نواختن  و  طوالنی  نت های  نگه داشتن  برای  ُابوا  حرفه ای 
بسيار آرام و با صرفه جويی درون ساز می دمند. نفس گيری نوازندٔه ُابوا در زمان مناسب يکی از نکات 

ضروری و يا حتی حياتی است.
محدودۀ صوتی

مثال٣٢ــ١



١٧

مناطق صوتی
منطقۀ پايين
مثال ٣٣ــ١

در اين منطقه صدا ضخيم است و نوازندٔه توانا می تواند تُن های غنی توليد کند. توليد نت های 
B در اين منطقه با ديناميک کنترل شده دشوار است. مثالً  -B-C-C

منطقۀ ميانی 
مثال ٣٤ــ١

صدای واقعی ُابوا در اين منطقه شنيده می شود. تُن ها در اين منطقه گرم، عميق و برجسته اند و 
کنترل ديناميک تُن ها آسان است.

منطقۀ باال 
مثال ٣٥ــ١

نسبتاً  ديناميک     کنترل  و  است  قدرت  فاقد  اما  واضح،  و  ظريف  منطقه  اين  در  صدا 
است.   دشوار 

منطقۀ بسيار باال 
مثال ٣٦ــ١

تُن ها در اين منطقه بسيار ضعيف اند اما ممکن است برای بعضی تأثيرهای ويژه، از اين منطقه 
استفاده شود. در بحث ويژگی های منطقه ای، ُابوا برعکس فلوت است. در فلوت هرچه نت ها باالتر 
پايين  مناطق  در  فلوت  صدای  می شود.  رنگ پريده  صدا  ُابوا  در  اما  است  درخشنده تر  صدا  می روند 



١٨

CD1-TR.83 ،موومان دوم، ميزان های ٩ــ٢٣ ،Brandenbarg Concerto No.2 :1685-1750 باخ

مثال ٣٨ــ١

مثال ٣٩ــ١

CD1-TR.84 ،موومان دوم ،Symphony No.4 :1840-1893 چايکوفسکی

CD1-TR.85 ،موومان سوم ،Symphony No.1 :1906-1975 شوستاکوويچ

ضعيف است اما ُابوا در اين مناطق صدای ضخيم، پُر و متمايل به تودماغی شدن دارد. در منطقٔه پايين 
برای ُابوا نبايد  نوشت، حتی برای بهترين نوازندگان ُابوا.

مثال ٣٧ــ١



١٩

توليد آوا و زبان زدن: به خاطر قميش نازک و قابل انعطاف ُابوا امکان استاکاتو در سرعت های 
باال با تکئه تک زبانی امکان پذير است اما تکئه دو زبانی يا سه زبانی در اين ساز بسيار نادر است. به دليل 
دوزبانه بودن ساز و قميش، توليد صدا در اين ساز نسبت به فلوت دشوارتر است و بنابراين تحرک و 

چابکی کمتری نسبت به فلوت دارد.
تريل و ترمولو: اجرای تريل ها و ترمولوها در ُابوا بستگی زياد به مدل ساز و مهارت نوازنده 

B امکان پذير است. دارد. در مدل های جديدتر ُابوا اجرای تريل و ترمولو تقريباً در همه جا، بجز B تا 
مثال ٤٠ــ١

C تا C و C تا B نيز پيشنهاد نمی شود.  تريل نيم پرده از 
مثال ٤١ــ١

پنجم  بيشتر از  حامل، و نيز با فاصلٔه  بزرگ باالی پنج خط  تمام فواصل  ترمولوها در  اجرای 
نت های  از  يکی  آن ها  پايينی  نت  که  ترمولوهايی  اجرای  است.  دشوار  ُابوا)  جای  همه  (در  ُدرست 

«سی بمل» تا «ر» خط چهارم باشد امکان پذير است.
افکت های رنگی: در بعضی پارتيتورهای قرن بيستم نوازندٔه ُابوا با انگشت های خود روی 
از  آهنگساز  نيز  گاه  می دمد.  مشخص  توليد صوت  بدون  ساز،  در لولٔه  را  می زند و هوا  ضربه  کليدها 

نوازنده می خواهد قميش را از ساز بردارد و در آن بدمد. 
CD1-TR.86 ،مثال ٤٢ــ١

دميدن فقط در زبانهٴ (قميش) ساز

برداشتن زبانهٴ (قميش) و دميدن در لولهٴ ساز



٢٠

استفاده می شود و در بعضی مواقع  سمفونيک، از دو ُابوا و يک کُر آنگله  ارکستر  در  معموالً 
تعداد ُابواها به سه يا بيشتر نيز می رسد.

مثال ٤٣ــ١
CD1-TR.87 ،موومان پنجم، ميزان های ٤٦٠ــ٤٦٧ ،Symphony Fantastique :1803-1869 برليوز

مثال ٤٤ــ١
CD1-TR.88 ،ـ  ٥١ کودای Háry János Suite :1882-1967، موومان دوم، ميزان های ٤٧ـ

مثال ٤٥ــ١

 ، Relata II:(Babbitt ) برخی آهنگسازانی که از اُبوا در آثار خود استفاده کرده اند، عبارت اند از: بابيت
بيزه   ،No3 symphony: (Beethoven) بتهوون   ،Concerto for Orchestra: (Bartók) بارتوک 

.Symphony No.8 and No.9 : (Shubert) و شوبرت Symphony in C :(Bizet)

CD1-TR.89 ،موومان پنجم، ميزان های ٢٤٩ــ٢٥٤ ،Concerto for Orchestra :1881-1945 بارتوک


