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٦ ــ١ــ کُرآنگله

Fr.
cor Anglais
(c.a)

Ger.
Englisches horn
(E.h)

It.
corno Inglese
(c. or cor. Ingl., c.l.)

En.
English horn
(E.h.)

(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.

کُرآنگله ساِز آلتو خانوادٔه ابوا است که لوله ای مخروطی شکل و دو زبانه دارد و لوله و قميش 
آن کمی از ُابوا بزرگ تر است. اين ساز در قسمت پايين، خمره ای شکل است و قسمت گشاد لولٔه آن 

يک لولٔه حبابی شکل هم دارد.
از زمان هايدن تا واگنر ناديده  اگرچه کُرآنگله اغلب در دورٔه باروک استفاده می شد ولی تقريباً 
گرفته شده بود، به خصوص در آلمان. البته در برخی کارهای برليوز و مه  يربير، اين ساز حضور دارد 

و از اواسط قرن نوزده جايگاه ويژه ای در رپرتوارهای ارکستری پيدا کرد.
محدودۀ صوتی
مثال ٤٦ــ١

صدا دهیِ واقعی
مثال ٤٧ــ١
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پايين تر از آنچه نوشته  کُرآنگله يک ساز انتقالی است و هر نتی که می نوازد يک پنجم درست 
می شود صدا می دهد.
مناطق صوتی

منطقۀ پايين: صدای اين منطقه عميق و غنی و پر شور است.
مثال ٤٨ــ١

منطقۀ ميانی: دارای صدای گرم، پخته و رسا است. 
مثال ٤٩ــ١

منطقۀ باال: اين منطقه کمتر استفاده می شود و دارای صدای ضعيف و کم قدرتی است. مناطق 
صوتی کُرآنگله از نظر ويژگی، بسيار به ُابوا شباهت دارند و هرچه صداها باالتر می روند از قدرت شان 

کاسته می شود. در مناطق باال، کُرآنگله مانند ُابوا ويژگی صوتی خود را از دست می دهد.
مثال ٥٠  ــ١

کُرآنگله  در  ُابوا،  در  موجود  دشواری های  و  ترمولوها  و  تريل ها  تمام  ترمولوها:  و  تريل ها 
باشند، به خصوص در نت هايی که باالی خطوط  هم وجود دارند. ترمولوها بايد درفواصل کوچک 
حامل نوشته می شوند. کُرآنگله به اندازٔه ُابوا چابک نيست و به آسانی نمی تواند با بقئه بادی های چوبی، 

فيگورهای حرفه ای سازی را بنوازد.
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مثال هايی از کُرآنگله در ادبيات موسيقی:
مثال ٥١ــ١

CD1-TR.90 ،مقدمه، ميزان های ٢١ــ٣٧ ،Roman Carnival :1803-1869 برليوز

مثال٥٢ــ١
CD1-TR.91 ،پردٔه سوم ،Tristan and Isolde :1813-1883 واگنر

مثال ٥٣ــ١

کوپلند  از:  عبارت    اند  کرده اند،  استفاده  خود  آثـار  در  کُـرآنِگلـه  کـه  آهنـگسازانـی  بـرخی 
 Symphony No. 9 :(Dvořák) دوورژاک ،Nocturnes :دبوسی ،Quite City    :(Copland)

.William Tell: (Rossini) و روسينی

CD1-TR.92 ،ميزان های ١٨ــ٣٢ ،The Swan of Tuonela :1865-1957 سيبليوس
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٧ ــ١ــ ِهکِل فون (ابواباريتون)

En.
Heckelphone

(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.

با  است  سازی  شد  ساخته  آلمانی  ِهِکل»  «ويلهلم  توسط  ميالدی   ١٩٠٥ سال  در  که  ساز  اين 
نت نويسی  است.  آن  نت نويسی  از  بم تر  اکتاو  يک  آن  واقعی  صدادهی  که  عميق  و  نافذ  بسيار  صدای 
اين ساز با کليد ُسل است و رنگ صدای آن بين فاگوت و کُرآنگله است و به ندرت مورد استفاده قرار 
می گيرد. ريچارد اشتراوس در سالومه (Salom) از آن استفاده کرده است. ُابوا باريتون (هکل فون) 

از نظر انگشت گذاری و ساير تکنيک ها مانند ُابوا است.
صدا دهی اين ساز يک اکتاو از نت نويسی آن پايين تر است.

مثال ٥٤ــ١
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٨  ــ١ــ کالرينت

Fr.
clarinette (cl.)

Ger.
klarinette (kl.)

It.
clarinetto (c. clar.)

En.
clarinet (c., cl.,c.t., clar)

(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.

کالرينت که در بين سازهای ارکستر دارای محدودٔه صوتی وسيعی است اولين بار در حدود 
سال ١٦٩٤ توسط يک سازندٔه آلمانی به نام «کريستف ِدِنر» با اقتباس از سورنا ساخته شد و در طول 
بيست سال فرم خاص خود را به دست آورد. بين سال های ١٨٤٠ و ١٨٥٠ سيستم مکانيک سازها که 
توسط تئوبالد بوهم به صورت بسيار موفقيت آميز روی فلوت کار گذاشته شده بود به کالرينت هم انتقال 
يافت. اين ساز در جريان تاريخ تکامل خود، در شکل ها و اندازه های مختلف ظاهر شده است. چون 
تمام سازهای خانوادٔه کالرينت سيستم انگشت گذاری يکسان دارند، نوازندگان کالرينت می توانند تمام 
سازهای اين خانواده را بدون در نظر گرفتن اندازه و يا انتقالی بودن آن ها بنوازند. اندازٔه کالرينت های 
اگر يک ملودی در تناليتٔه دو بزرگ  مدرن، کوک و نوع انتقالی بودن شان را مشخص می کند. مثالً 
B) يک  B) نواخته شود، ملودی در تناليتٔه سی بمل بزرگ ( (C) نوشته شود و با کالرينت سی بمل (
پرده پايين تر شنيده خواهد شد و اگر توسط کالرينت ال (A) نواخته شود، در تناليتٔه ال بزرگ (A) يک 
E) نواخته شود، در تناليتٔه  سوم کوچک پايين تر شنيده خواهد شد و اگر با کالرينت می بمل سوپرانو (

E) يک سوم کوچک باالتر شنيده خواهد شد. می بمل  بزرگ (

کالرينت کوچک  Bb کالرينت  Bb کالرينت باس A کالرينت
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محدودۀ صوتی
مثال  ٥٥ــ١

(B صدادهیِ کالرينت سی بمل (
مثال ٥٦ــ١

(A) صدادهیِ کالرينت ال
مثال  ٥٧ــ١

خط  سه  با   E نت باس  کالرينت  استثنای  به  کالرينت ها،  تمام  برای  شده  نوشته  نت  پايين ترين 
اضافه در زير حامل ُسل است.

ويژگی خاصی که در انگشت گذاری تمام کالرينت ها وجود دارد اين است که بين نت های «می» 
 (B B خط سوم برابر است با انگشت گذاری «سی  بکار» به باال، در کالرينت سی بمل ( زير حامل تا 
B نواخته می شود هيچ کليدی فشار داده نمی شود و هيچ سوراخی پوشيده نيست و تمام  زمانی که نت 
لوله باز است. اما هنگامی که نت B نواخته می شود تمام سوراخ ها مانند «می» بَم پوشيده و تمام لوله 
B بسته است، بجز سوراخ vent که محل انگشت شست دست چپ است. اجرای سريع اين دو نت (

و B) به دنبال هم برای بسياری از نوازندگان خالی از اشکال نيست.
مناطق صوتی
منطقۀ پايين
مثال ٥٨  ــ١
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صدا در اين منطقه بسيار عميق و غنی است و کنترل ديناميک آن قدر ساده است که نوازنده 
می تواند صدايی تا حد نفس کشيدن توليد کند.

منطقۀ ميانی: صدای اين منطقه نسبتاً رنگ پريده و ضعيف است و سعی کرده اند با قراردادن 
کليدهای اضافی مشکل را حل کنند.

مثال ٥٩  ــ١

منطقۀ باال: در اين منطقه صدا روشن، صريح و دارای قدرت بيان بسيار خوبی است.
مثال ٦٠  ــ١

منطقۀ بسيار باال
مثال ٦١  ــ١ 

صدا در اين منطقه تيز و بُرنده است.
کالرينت در بين بادی های چوبی پس از فلوت پُر تحرک ترين ساز است. در منطقٔه زيِر اين ساز 
بخش  در  خوب،  کالرينت  نوازندٔه  يک  می شوند.  فلوت  صدای  به  شبيه  می روند  باالتر  صداها  هرچه 

اعظم وسعت صدای ساز می تواند تمام ديناميک ها از  تا  را بنوازد.
B و باِست هورن، متناسب با تناليتٔه قطعه،  B و A، کنترباس در  B، باس در  از کالرينت A و 
B و برای دِيزدارها، از کالرينت A استفاده  استفاده می شود. برای تناليته های بمل دار، از کالرينت 
می کنند. با اين همه اگر از پارتيتورهای قرن بيستم آماری تهيه کنيم خواهيم ديد که ــ بدون توجه به 
B استفاده کرده اند، به خصوص از زمانی که عناصر تنال در بسياری از اين  تناليته ــ غالباً از کالرينت 

قطعات مبهم و گنگ به نظر می رسند.
توليد آوا و زبان زدن: مثال های زير، قدرت و چابکی و تأثيرگذاری و در عين حال، تغزلی بودن 
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و سرعت نواختن صداها را در تمام مناطق کالرينت نشان می دهند.
مثال ٦٢  ــ١

CD2-TR.1 ، موومان اول، ميزان های ١ــ١٠ ،Symphony No.5 :1840-1893 چايکوفسکی

مثال ٦٣  ــ١

مثال ٦٤  ــ١

مثال ٦٥  ــ١

CD2-TR.2 ، پردٔه سوم ،Le Coq d, or Suite :1844-1908 کورساکف

CD2-TR.3 ، ـ  ٢٩٨ واگنر Tannhäuser :1813-1883، مقدمه، ميزان های ٢٩٥ـ

CD2-TR.4 ، ـ  ٥٢ استراوينسکی LʼHistoire du Soldat :1882-1971، مارش سربازها، ميزان های ٤٧ـ
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استاکاتو در کالرينت اگرچه بسيار خشک و تيز است ولی تيزی آن نسبت به ُابوا کمتر است و 
در مقايسه با فلوت قدرت بيانی بيشتری دارد.

يا  دو زبانی  تکئه  از  نوازندگان  بعضی  اما  می شود  استفاده  تک زبانی  تکئه  از  بيشتر  ساز  اين  در 
سه زبانی هم استفاده می کنند.

تريل ها و ترمولوها: تريل ها و ترمولوها در کالرينت دشواری خاصی در اجرا ندارند، اگرچه 
اجرای ترمولوها در فواصل بزرگ در باالی پنج خط حامل، دشوارتر، اما ممکن است.

يک مثال از تريل و ترمولو. 
مثال ٦٦  ــ١

  CD2-TR.5 ,Psalmus Hungaricus :1882-1967 کودای

افکت های رنگی: در نوشتن گليساندوها بايد دقت کرد تا تمامی آن ها به طرف باال نوشته شوند.
ـ و دميدن فقط داخل سِر ساز (که  ـ ضربه زدن روی کليدهاـ  دميدن هوا داخل لوله، بدون قميشـ 
مربوط به مهارت نوازنده است و ربطی به مکانيسم ساز ندارد) اکنون رايج هستند. در ارکستر به طور 
معمول از دو کالرينت استفاده می کنند اما در بعضی ارکسترها، از زمان واگنر تاکنون، سه کالرينت يا 
E و يا  ، A ،B بيشتر نيز معمول اند. در بعضی ارکسترها هم ممکن است بنا به نياز قطعه، از کالرينت 

کالرينت باس استفاده کنند.
مثال هايی از کالرينت در ادبيات موسيقی:

مثال ٦٧ ــ١ 
CD2-TR.6 ،مقدمه، ميزان های ٢٠٢ــ٢١٤ ،Fingalʼs Cave or Hebrides :1809-1847 مندلسون
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مثال ٦٨ ــ١
CD2-TR.7 ،ـ  ٨ موتسارت Symphony No.39 :1756-1791، موومان سوم، تريو، ميزان های ١ـ

مثال ٦٩ ــ١
CD2-TR.8 ،موومان پنجم ٨ ،Symphony No.7 :1860-1911 مالر

  El :برخی آهنگسازانی که از کالرينت در آثـار خـود استفاده کرده اند، عبـارت انـد از: کـوپلنـد
 on The: (Mussorgsky) موسورسگی ،Dances of Galanta :کودای ،Salón México

 .Mignon: (Thomas) و توماس Bare Mountain Night
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(D) و (E ٩ــ١ــ کالرينت کوچک (

It.
clarinetto piccolo (clar. picc.)

En.
soprano clarinet

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

 E کالرينت کوچک در D بسيار کم است و پيشنهاد می شود که تمام قسمت ها برای کالرينت 
E هر دو دارای سيستم انگشت گذاری يکسانی هستند. نوشته شوند. کالرينت های D و 

محدودۀ صوتی
مثال ٧٠ــ١

D صدادهیِ کالرينت
مثال ٧١ــ١
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E صدادهیِ کالرينت 
مثال ٧٢ــ١

هنگام نوشتن قطعات برای کالرينت کوچک بايد به موارد زير توجه کرد:
E است  B و يا A بخش ديگری را که برای کالرينت  ١ــ وقتی قرار است نوازندٔه کالرينت 

بنوازد بايد فرصت کافی برای تعويض و تنظيم ساز به او داده شود.
٢ــ نواختن کالرينت کوچک از بقئه اعضای خانوادٔه کالرينت ها دشوارتر است و هنگام اجرا 

بهتر است استراحت های زيادتری برای نوازنده در نظر گرفت.
است.  شده  طراحی  باال  صوتی  مناطق  نواختن  برای  که  است  نحوی  به  ساختمان   ساز  ٣ــ 

مطمئن ترين نت در منطقٔه باال G6 است، اگرچه نواختن B باال نيز ممکن است.
منطقٔه صوتی پايين در کالرينت کوچک کامالً ضعيف است و بهتر است اجرای اين منطقه را 

B و يا A واگذار کرد. به کالرينت 
E برای سولو در منطقهٔ  باال زياد به کار برده می شود که بسيار نافذ است. طبيعت  ٤ــ کالرينت 
اين ساز به نحوی است که با کالرينت های ديگر خوب ترکيب می شود، چه در هوموفونی و يا پلی فونی. 

اين کالرينت با فلوت، ويولن و حتی ترومپت نيز ترکيب می شود.
٥  ــ اجرای استاکاتو با کالرينت کوچک بسيار صريح و روشن، و اجرای لگاتو بسيار تأثيرگذار 
است و اجرای هرگونه تريل و ترمولو نيز امکان پذير است. کالرينت در تمام مناطق قادر به اجرای هر 

نوع ديناميکی است، بجز آخرين سوم بزرگ در قسمت باال. 
مثال ٧٣ــ١

CD2-TR.9 ،ـ  ٤٥ برليوز Symphony Fantastique :1803-1869، موومان پنجم، ميزان های ٤٠ـ
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مثال ٧٤ــ١
  CD2-TR.9 , Till Eulenspiegel  :1864-1949 ريچارد اشتراوس

مثال ٧٥ــ١
  CD2-TR.9 , Symphony No.3 :1860-1911 مالر
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١٠ــ١ــ کالرينت باس

Fr.
clarinette basse
(cl.bs.)

Ger.
 bass
klarinette
(bkl.)

It.
clarinetto bass

 (cl. b., cl. basso, clar.
basso)

En.
bass clarinet
(b.cl.)

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

B است اگرچه آهنگسازان گـذشته متقاضی کالرينت بـاس در A بودند. نت  کالرينت بـاس در 
B بود اما آهنگسازان خواهان گسترش محدودٔه آن در  E مدت ها پايين ترين نت در کالرينت باس  3
E نيز به ساز اضافه شد و در سال های ١٩٣٠ و ١٩٤٠ آهنگسازان  منطقٔه پايين بودند و سرانجام نت 3
 E باس 3 کالرينت  نت  پايين ترين  که  پذيرفته اند  همه  امروزه  دادند.  گسترش   C تا را  ساز  اين  روسی 

است.
توضيح: بعضی از کالرينت ها تا نت G6 را نيز اجرا می کنند

محدودۀ صوتی
مثال ٧٦ــ١



٣٥

صدادهیِ واقعی
مثال ٧٧ــ١

 هنگام نوشتن قطعات برای کالرينت باس، آهنگساز بايد تصميم بگيرد در کدام کليد بنويسد. در 
اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست، بخش کالرينت باس در پارتيتورها را، به ويژه در آلمان، با کليد فا 

می نوشتند و تمام نت ها يک دوم بزرگ پايين تر از آنچه نوشته می شدند صدا می دادند.
نهم  نت ها  تمام  و  شد  رايج  ُسل  کليد  در  فرانسوی ها  توسط  ساز  اين  نت نويسی  بيستم  قرن  در 
استفاده  روش  اين  از  نيز  حاضر  حال  در  می دهند.  صدا  می شوند  نت نويسی  آنچه  از  پايين تر  بزرگ 

B را دارد. می کنند. کالرينت باس همان وسعت کالرينت 
مناطق صوتی
مثال ٧٨ــ١

 دربارٔه کالرينت باس بايد به دو نکته توجه کرد:
١ــ چون اين ساز، باِس خانوادٔه کالرينت ها است منطقٔه پايين متمايزترين، غنی ترين و گرم ترين 
صدا را دارد. صدا در کالرينت باس هرچه به طرف مناطق باالتر می رود کيفيت و رنگ خود را از 

دست می دهد.
٢ــ اگرچه نت های باال G٥ تا C٦ حتی تا G٦ ضعيف اند و اجرای آن ها بسيار سخت است اما 

امروزه در آثار موسيقی بسيار مورد توجه اند.
تغزلی  لگاتوهای  استاکاتو است می تواند  پاساژهای  نواختن  قادر به  همان طورکه  باس  کالرينت 
را نيز اجرا کند اما به خاطر اندازه اش، صراحت و قاطعيت آن کمتر از سازهای ديگر در اين خانواده 

است. 

منطقۀ کالرينومنطقۀ ضعيف

منطقۀ شالومو



٣٦

مثال ٧٩ــ١
CD2-TR.10 ،پردٔه اول ،Die Götterdämmerung :1813-1883 واگنر

مثال ٨٠  ــ١
CD2-TR.11 ،پرلود، پردٔه دوم ،Tristan und Isolde :1813-1883 واگنر



٣٧

مثال ٨١  ــ١
CD2-TR.12 ،قسمت اول ،Le Sacre du Printemps :1882-1971 استراوينسکی

مثال ٨٢  ــ١
  CD2-TR.13 , Salome :1864-1949 ريچارد اشتراوس

باربر  از:  عبارت اند  کرده اند،  استفاده  خود  آثار  در  باس  کالرينت  از  که  آهنگسازانی   برخی 
 ،Concerto for Orchestra :(Carter) کارتر  ،Wozzek :(Berg) برگ  ،Medea :(Barber)

.Symphony No 2 :(Glass) و گلَس Symphony   No.2:(Harbison) هاربيسون



٣٨

١١ــ١ــ باِست هورن

Fr.
Cor de basset

Ger.
 Bassett horn

It.
Corno di bassetto

En.
Basset horn

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

چگونگی ارتعاش هوا: هوا پس از دميدن، به زبانه که از جنس نی، پالستيک و يا فايبرگالس 
است برخورد می کند و آن را به ارتعاش درمی آورد و صدا توليد می شود.

باست هورن را کالرينت تنور ارکستری نيز می گويند و صدا دهی واقعی آن، مانند کُرآنگله، پنجم 
درست پايين تر از نت نويسی آن است. نوع ديگری از آن يک ششم بزرگ پايين تر شنيده می شود.

 ١٧٧٠ حدود  در  که  ساز  اين  دارد.  شاخ  به  شباهت  کمی  و  است  مانند  داس  ساز،  اين  شل 
ميالدی به وسيلٔه «ِميرهوفرز» ساخته شد، در دورٔه کالسيک مورد استفاده قرار می گرفت. موتسارت 
در رکوييم خود (رکوييم يعنی سرود يادبود مردگان) و ريچارد اشتراوس نيز در اپرای الکترا از آن 
بزرگ  داستانسرای  و  شاعر  «سوفوکلس»  تراژدی های  از  يکی  اپرا  اين  (داستان  کرده اند.  استفاده 
کرده  استفاده  ساز  اين  از  ترنی  قطعٔه  در  استراوينسکی  هم  ميالدی   ١٩٥٨ سال  در  است).  يونانی 

است.
در  امروزه  اما  می کنند  استفاده  مستمر  شکل  به  تقريباً  نظامی  ارکسترهای  در  هورن  باِست  از 
مانند  تکنيک ها  ساير  و  انگشت گذاری  نظر  از  ساز  اين  می رود.  به کار  ندرت  به  سمفونيک  ارکستر 

B است. کالرينت 



٣٩

مثال ٨٣  ــ١

وسعت صوتی صدادهی واقعی

مثال ٨٤  ــ١
  CD2-TR.14 ،پردٔه دوم، ميزان های ٢٢ــ٢٦ ،Capriccio :1864-1949 ريچارد اشتراوس



٤٠

١٢ــ١ــ ساکسوفون

Ger.
 saxophon

It.
sassofono

En.
saxophone

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

چگونگی ارتعاش هوا: هوا پس از دميدن، به زبانه که از جنس نی، پالستيک و يا فايبرگالس است 
برخورد می کند و آن را به ارتعاش درمی آورد و صدا توليد می شود.

دهنِی  دارای  کالرينت  مانند  و  دارد  فلوت  و  ُابوا  و  کالرينت  بين  دوگانه  شکلی  ساکسوفون 
منقاری شکل است که زبانه ای بر روی آن نصب شده است. بدنٔه ساز مخروطی شکل و دهانٔه شيپورِی 
(صوتی) بسط يافتٔه آن بيشتر به ُابوا شباهت دارد. ساکسوفون در سال ١٨٤١ توسط يک سازندٔه بلژيکی 
به نام آدولف ساکس در پاريس ساخته شد. خانوادٔه اولئه ساکسوفون ها متشکل از چهارده ساز بود 
E، مانند  که امروزه معموالً فقط هشت نوع آن ساخته می شوند و از ميان آن ها ساکسوفون سوپرانينو 
بزرگ  دوم  يک   B کالرينت  مانند   B سوپرانو  ساکسوفون  باالتر؛  کوچک  سوم  يک   E کالرينت 
B يک  E يک ششم بزرگ پايين تر؛ ساکسوفون تنور  E مانند باِست هورن  پايين تر؛ ساکسوفون آلتو 
E يک سيزدهم بزرگ پايين تر مورد استفاده قرار می گيرند.  نهم بزرگ پايين تر، و ساکسوفون باريتون 
ساکسوفون ها اصوالً به سازبندی کاپله های رقص و موسيقی نظامی تعلق دارند ولی گاهی نيز عهده دار 

اجرای قطعات سولو مخصوصاً در ارکستر سمفونيک هستند.
اگرچه ساکسوفون از برنج ساخته شده است ولی به دو علت مهم در بخش سازهای بادی چوبی 



٤١

مورد بررسی قرار می گيرد:
١ــ صدای اين ساز به خانوادٔه کالرينت نزديک تر است تا به بقئه سازهای خانوادٔه بادی چوبی 

و ضمناً می تواند پُلی بين سازهای بادی چوبی و بادی برنجی باشد.
٢ــ اين ساز به وسيلٔه دهنی و يک زبانه نواخته می شود که خيلی به کالرينت شباهت دارد و از 

جهت انگشت گذاری مانند فلوت و ُابوا است.
از  بسياری  اگرچه  است  نشده  پذيرفته  سمفونيک  ارکستر  ثابت  عضو  به عنوان  ساکسوفون، 

آهنگسازان قرن نوزده و بيست از اين ساز، به خصوص در بخش های سولو استفاده کرده اند.
ساکسوفون ها صدای کامالً متمايز و برجسته ای دارند و معموالً صدای آن ها از سازهای ديگر 
ارکستر سمفونيک قوی تر است و احتماالً اين عامل يکی از داليل عدم استفاده از اين ساز به صورت 
در  ساز  اين  توليد  روش  و  صدا  ابتدايی بودن  شايد  ديگر  دليل  است.  سمفونيک  درارکستر  گسترده 
اوايل ساخت آن بوده است. البته اين شرايط به طور قابل مالحظه ای تغيير کرده است و از سال ١٩٢٠ 
متقاعد  آهنگسازان را  ساکسوفون ها،  محدوده های صوتی  تمام  کنترل  با  ساز  اين  حرفه ای  نوازندگان 

کرده اند که از اين خانواده در آثارشان استفاده کنند.

B Bساکسوفون باس  ساکسوفون سوپرانو   E Bساکسوفون باريتون   Eساکسوفون تنور   ساکسوفون آلتو  



٤٢

محدودۀ صوتی ساکسوفون ها
مثال ٨٥  ــ١

محدودۀ صوتی 
همۀ ساکسوفون ها

 E سوپرانينو 
سوم کوچک باالتر

 B سوپرانو 
دوم بزرگ پايين تر

 E آلتو 
ششم بزرگ پايين تر

 B تنور 
نهم بزرگ پايين تر

 E باريتون 
سيزدهم بزرگ پايين تر

B دواکتاو+ باس 
يک دوم بزرگ پايين تر

نت نويسی

صدادهی

صدادهی

صدادهی

صدادهی

صدادهی

صدادهی

دو  ساز  اين  صدادهِی  کرد.  اضافه  ساکسوفون ها  ليست  به  بايد  هم  را  کنترباس   ساکسوفون 
ساکسوفون ها،  ميان  در  است.  پايين تر  باريتون  ساکسوفون  از  اکتاو  يک  يا  بزرگ،  ششم  يک  اکتاو 
ساکسوفون باريتون با يک کليد اضافه قادر به توليد نت «ال» پايين، و ساکسوفون آلتو نيز با يک کليد 

اضافه قادر به توليد نت «فادِيز» باال هستند.
بيشتر نوازندگان ساکسوفون، در منطقٔه پايين، مشکل نرم نواختن دارند، به خصوص در پايين ترين 

نت ها.
مناطق صوتی
منطقۀ پايين
مثال ٨٦  ــ١



٤٣

 توليد اين نت ها کمی دشوار است اما در دست های يک نوازندٔه خوب، بسيار قوی و پرصدا به 
گوش می رسند. اين منطقه برای تقويت هارمونيک ها بسيار مناسب و برای کنترل ملـودی با کالرينت 

B بسيار تأثيرگذار و نيز در ترکيب با باسون و هورن بسيار مناسب است.
منطقۀ ميانی
مثال ٨٧  ــ١

نت ها  تمام  توليد  برای  و  می شود  محسوب  سولو  برای  منطقه  بهترين  حقيقت  در  منطقه  اين 
بسيار آسان و برای ملودی های آوازی بسيار مناسب است و به خاطر کيفيت رسا و پر صدای آن برای 

اجراهای فضای باز نيز کارايی بسيار خوبی دارد.
زبان زدن دو تايی و سه   تايی در اين ساز مرسوم نيست.

منطقۀ باال
مثال ٨٨  ــ١

پوزيسيون  است  ناچار  آن ها  اجرای  برای  نوازنده  زيرا  است  دشوار  کمی  نيز  نت ها  اين  توليد 
دست خود را تغيير دهد. البته اين کار برای نوازندٔه توانا چندان دشوار نيست و حتی بسيار تأثيرگذار 

نيز هست.
نحؤه کاربرد صدا در ساکسوفون دو گونه است:

١ــ صدای جاز که نسبتاً شيرين، احساسی، پر از ويبراسيون و بسيار قوی است.
٢ــ صدای سمفونيک و کالسيک که ويبراسيون کمتری دارد و از نظر ديناميک قابل کنترل تر 

است.
E استفاده می کنند اما ساکسوفون سوپرانو،  آهنگسازان سمفونيک بيشتر از ساکسوفون آلتو 
E است و در  تنور و باريتون نيز در بعضی قطعات يافت می شوند. ساکسوفون سوپرانينو معموالً در 
F بسيار نادر است اما راول ر بولرو به آن نقش عمده ای داده است. اين ساز گاهی هم در ارکستر 



٤٤

مجلسی ديده می شود.
مثال ٨٩  ــ١

مثال ٩٠  ــ١

  CD2-TR.15 , Bolero :1875-1937 راول

  CD2-TR.16 ،موومان دوم، ميزان های ١٧ــ٢٠ ،LʼArlesiene Suite No. 2 :بيزه



٤٥

مثال ٩١  ــ١

 Violin برخی آهنگسازانی که ازساکسوفون در آثار خود استفاده کرده اند، عبارت اند از: ِبرگ
Concerto و Lulu، کارپنتر Skyscrapers :(Carpenter)، کوپلند: Piano Concerto، گرشوين 

.Gayane :(Khachturian) و خاچاطوريان An American in Paris :(Gershwin) 

  CD2-TR.17 ،ميزان های ٩٥٠ــ٩٥١ و ٩٦٤ــ٩٨٤ ،Sinfonia domestica :1864-1949 ريچارد اشتراوس


