
٩٥

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود:
ــ ساختمان ساز و نحؤه توليد صدا در سازهای ضربی و سازهای هارپ، چلستا 

و هارپسيکورد را توضيح دهد.
ــ سازهای ضربی دارای کوک معّين و غيرمعّين را بيان کند.

ــ محدودٔه صوتی و ويژگی های هريک از سازهای مذکور را شرح دهد.
ــ نحؤه استفاده از سازهای مذکور در ارکستر سمفونيک را توضيح دهد.

ــ جايگاه سازهای ضربی و سازهای هارپ، چلستا و هارپسيکورد در پارتيتورهای 
ارکستر  سمفونيک را توضيح دهد.

١ــ٣ــ مقدمه
سازهای ضربی موجود در دنيا آن قدر وسيع هستند که صحبت دربارٔه آن ها به طور کامل ميسر 

نيست. در اينجا موضوع بحث، سازهايی هستند که استفاده از آن ها در ارکستر رايج است.
استفاده از سازهای ضربی (به طور محدود) از حدود قرن هفده و هجده در پارتيتورهای اپرايی 
ديده می شود. منشأ اين سازها از موسيقی نظامی ترکی است و انواع شان عبارت اند از: طبل کوچک، 

مثلث، سنج، گانگ های کوچک، قاشقک و دايره زنگی که مختص منطقٔه مديترانه بودند.
تيمپانی در زمان هانری هشتم متداول شد و هانری پرسل اولين آهنگسازی بود که از طبل های 
نظامی برای منظورهای ارکستری استفاده کرد. اين طبل ها که از کشور آلمان برای استفاده های نظامی 

وارد شده بودند اساس تيمپانی امروزی شدند.
سازهای ضربی ترکی به تدريج از ُاپرا و کليسا به سالن های کنسرت راه يافتند. موتسارت، هايدن 
موومان چهارم  و بتهوون برای القای روحئه رزمی در آثار خود از اين سازها استفاده کرده اند (مثالً 

فصل سومفصل سوم

گروه سازهای ضربیگروه سازهای ضربی
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سمفونی ٩ بتهوون).
در  خود  بومی  موسيقی  فرهنگ  از  داشتند  سعی  که  کشورهايی  در  ملی  آهنگسازان  ظهور  با 
ارکستر  ضربی  بخش  در  و …  سنج  تمبورين،  قاشقک،  مانند  بومی،  سازهای  کنند  استفاده  آثارشان 
راه يافتند. سازهايی مانند گلوکن اشپيل و زيلوفون نيز در اواخر قرن نوزدهم وارد ارکستر سمفونيک 

شدند. 
استفاده از سازهای ضربی در ارکستر، در قرن بيستم به اوج خود رسيد، به خصوص در آثار 
آهنگسازانی مانند ادگار واِرز در قطعٔه يونيزاسيون. آثار نوشته شده برای گروه های ضربی از دهٔه دوم 
قرن بيستم همه گير شدند. اين موضوع باعث شد تا به سازهای بومی مناطق ديگر، مانند افريقا، امريکای 
التين و آسيا توسط آهنگسازان غربی توجه زيادی شود. آهنگسازانی مانند لوهريسن، هنری برانت و 

جورج کرامب از اين سازهای بومی در آثار خود بهره جستند.
برای نواختن سازهای ضربی از اين وسايل استفاده می شود:

١ــ مضراب، برای سازهايی مانند گلوکن اشپيل، زيلوفون و …
٢) کوبه، برای سازهايی مانند گانگ و تام تام

٣ــ چوب دستی، برای تمام طبل ها
ــ نشانه هايی که در زير برای معرفی مضراب ها، کوبه ها و چوب دستی ها آورده شده اند پذيرش 
سازهای ضربی توضيح داده  پارتيتور يا بخش  ابتدای  يافته اند. با اين حال الزم است که در  عمومی 

شوند. 
برس سيمی

چوب دستی طبل باس
کوبٔه سنگين برای تام تام و …
دو مضراب سخت در هر دست

دو مضراب نرم و دو مضراب سخت در هر دست
چهار مضراب نرم در هر دست

مضراب های فلزی
مضراب های سخت (با سِر چوبی يا پالستيکی)

مضراب معمولی
مضراب نرم (با سری که از پشم بّره يا نمد است)
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دارند.  وجود  مختلفی  روش های  سازها  اين  دسته بندی  برای  ضربی:  سازهای  دسته بندی 
به طور معمول، آن ها را به دو بخش کلّی زيرتقسيم می کنند:

ــ سازهای کوبه ای با کوک معّين
ــ سازهای کوبه ای بدون کوک معّين

در دسته بندی ديگری در اوايل قرن بيستم «اريش فون هورن بوستل» سازها را به صورت زير 
رده بندی کرده است:

ــ ايديوفون (idiophone) (خود صدا)
ــ ممبرانوفون (membranophone) (پوست صدا)

ــ کوردوفون (chordophone) (زه صدا)
ــ آيروفون (aerophone) (هوا صدا)

ايديوفون ها (خودصداها)

توليد صدا در اين سازها به اين صورت است که تمام بدنٔه ساز به ارتعاش درمی آيد. سازهايی 
مانند مثلث، سنج و وودبالک که از قسمت های مرتعش شوندٔه مرتبط به هم تشکيل شده اند و يک ساز 
را به وجود می آورند، از اين دسته اند. تکنيک های مختلفی مانند ضربه زدن، تکان دادن و مالش دادن، 

در ايديوفون ها برای توليد صدا به کار گرفته می شوند.
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٢ــ٣ــ زيلوفون

Fr.
xylophone

Ger.
xylophon

It.
xilofono

En.
xylophone (xyl.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

در سازهای ضربی، زيلوفون اولين ساز مضرابی بود که جايگاهی دايمی در ارکستر پيدا کرد. 
اين ساز از تعدادی تيغه های چوبی با طول های مختلف که مانند رديف کالويه های پيانو چيده شده اند 
تشکيل می شود. تا سال های اخير در زير تيغه های اين ساز جعبٔه ِرُزنانس وجود نداشت ولی امروزه 
در بسياری از مدل های ساخته شدُه زيلوفون اين جعبه وجود دارد و به صدای خشک و سردی که از 
تيغه های چوبی توليد می شود طنين و حجم می دهد. تُن هايی که از اين ساز توليد می شوند صدايی تيز 
و درخشان دارند اما دوام اين صداها زياد نيست. موفق ترين قطعاتی که با زيلوفون نواخته می شوند 
از نت های تنها و سريع تشکيل شده اند که در ارکستر حالت درخشانی ايجاد می کنند و همزمان ممکن 
در  تيز  پيتزيکاتوهای  به  شبيه  ارکستر  در  تأثيرات  اين  نمايند.  اجرا  را  آن ها  نيز  ديگری  سازهای  است 

سازهای زهی هستند. تريل ها، آرپژها و گليساندوها در اين ساز بسيار تأثيرگذارند.
از  باالتر  اکتاو  يک  آن  صدا دهِی  و  است  ُسل  کليد  با  و  خط  يک  روی  ساز،  اين  نت نويسی 

نت نويسی آن است.
زيلوفون مدل های مختلفی دارد که در مثال زير، وسعت صوتی سه نمونه از آن ها داده شده است:

مثال ١ــ٣
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در نمونه های صفحه قبل، نمونٔه شمارٔه ٢ رايج ترين نوع  زيلوفون با اندازٔه استاندارد است. البته 
نمونه های ديگری نيز موجودند و آهنگسازان می توانند از وسعت های ديگر اين ساز استفاده کنند. 

نوازنده از دو مضراب، هرکدام در يک دست استفاده می کند.  برای نواختن زيلوفون معموالً 
مضراب هايی که از چوب آبنوس، پالستيک يا کائوچوهای سخت و يا چوب های سخت ساخته شده اند، 
در نواختن قطعات پرحجم استفاده می شوند اما مضراب های کائوچويی سخت برای نواختن در مناطق 
باال تأثيرگذار نيستند. برای نواختن قطعاتی که به حجم صدای کمی نياز دارند، از مضراب هايی استفاده 
می کنند که جنس سر آن ها از الياف نخی است. مناطق باالی اين ساز صدايی بسيار نافذ و درخشان 
ايجاد  ارکستر  بسيار ويژه ای در  تأثيرات  استفاده از مضراب های مناسب  بايد توجه داشت که  دارند. 
می کند. آهنگسازان بايد نوع مضراب ها را با واژه های medium  و hard يا soft در پارتيتو برای همٔه 

سازهای مضرابی مشخص کنند اما انتخاب نوع مضراب به اختيار نوازنده واگذار می شود.
CD2-TR.67 ،مثال ٢ــ٣

از:  عـبارت اند  کرده اند،  استفـاده  زيلوفـون  از  خـود  آثـار  در  کــه  آهنگسازانـی  برخـی 
 ،Danse Macabre   :(Saint Saens) سانس  سن   ،Ma  Mere LʼOye : (Ravel) راول 
مالر (Mahler): سمفونی شمارٔه ٦ و توماس پيتفيلد (Thomas Pitfield): سوناتا برای زيلوفون. 
همچنين گلدنبرگ (Goldenberg) موومان اول کنسر توويولن المينور باخ را برای زيلوفون، ويبرافون، 

زايلوريمبا و ماريمبا تنظيم کرده است. 

بار اول با مضراب های سخت
بار دوم با مضراب های نرم
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٣ــ٣ــ ماريمبا

Ger.
marimbaphon

En.
marimbaphone (mar.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

سال  از  آهنگسازان  است.  خانواده  همين  از  و  زيلوفون  به  شبيه  بسيار  ماريمبافون  يا  ماريمبا 
ارکسترهای  در  اکنون  ساز  اين  و  کردند  آغاز  ماريمبا  برای  را  آثاری  نوشتن  گسترده  طور  به   ١٩٥٠
معاصر جای خود را يافته است. تيغه های ماريمبا از چوب ُرز هستند و مانند زيلوفون با نظم کالويه های 
بيشتر  پهنای شان  و  طول  اما  است  کمتر  زيلوفون  از  ماريمبا  تيغه های  ضخامت  شده اند.  چيده  پيانو 
تکنيک های  است.  ماريمبا  ثابت  ساختار  از  بخشی  تيغه ها  زير  در  ِرُزنانس  جعبه های  وجود  است. 
نوازندگی اين ساز شبيه به زيلوفون است اما صدای عميق و گرم آن، نوع متفاوتی از موسيقی را برای 

اين خانواده ايجاد کرده است.
اندازه و محدودٔه صوتی ماريمبا معموالً يکسان است، اگرچه محدودٔه بعضی انواع آن تا A2 يا 
F3 گسترش يافته است. صدادهِی اين ساز درست مانند نت نويسی آن است. محدودٔه صوتی ماريمبا 

ساز  اين  نت نويسی  می دهد.  صدا  زيلوفون  از  پايين تر  اکتاو  يک  اما  است  اکتاو  چهار  زيلوفون  مانند 
می تواند روی يک خط يا دو خط، در کليد ُسل و يا فا باشد.

مثال ٣ــ٣
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محدودٔه پايين ماريمبا صدايی بسيار منحصر به فرد و زيبا دارد و در مناطق باالتر صدای آن شبيه 
به صدای زيلوفون است.

بهترين جنِس سِر مضراب ها برای اين ساز آن هايی هستند که از الياف نخی و يا کائوچوی نرم 
ساخته شده اند. بيشتر نوازندگان ماريمبا از دو مضراب در هر دست استفاده می کنند.

CD2-TR.68 ،مثال ٤ــ٣
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٤ــ٣ــ ويبرافون

Ger.
vibraphon

It.
vibrafono

En.
vibraphone (vib)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

اول  نوع  دارد.  مختلف  نوع  سه  و  است  فلزی  تيغه های  دارای  اشپيل  گلوکن  مانند  ويبرافون 
ودوم در گروه های حرفه ای يافت می شوند و نوع سوم آن کمتر يافت می شود و بهتر است از نوشتن 

برای آن پرهيز کرد.
مثال ٥  ــ٣

تيغه های فلزی ويبرافون با نظم کالويه های پيانو چيده شده اند. اين ساز دارای يک موتور است 
که می تواند روشن يا خاموش باشد. زمانی که موتور خاموش است تُن ها بدون ويبراتو اجرا می شوند و 
صدايی خالص و فلزی دارند و دوام شان کم است. اما وقتی موتور روشن است تُن ها دارای ويبراتو 
و دوام زيادی هستند. سرعت موتور قابل کنترل است و بنابراين يک تُن می تواند سريع و يا کند به لرزه 
درآيد. معموالً آهنگساز برای روشن يا خاموش بودن و يا سرعت موتور دستورهای الزم را در پارتيتور 

می نويسد.
وسيلٔه ديگری که صدای تُن ها را کنترل می کند پدالی است که در زير پای نوازنده است. وقتی 
صدای  تُن ها  است  آزاد  پدال  که  زمانی  اما  هستند  طنين  دارای  تُن ها  می شود  داده  فشار  پدال  اين 
 (Let vibrate) L.V. نوشتن با  را  خود  استفادٔه  نحؤه  پارتيتور  در  بايد  آهنگساز  دارند.  ضعيفی 
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باالی نُت يا آکورد، مدت کشش آن را مشخص کند. اجرای آکوردهای چهار يا شش  نتی در اين 
ساز ميسر است و تريل، گليساندو و لحظات سريع نيز در ويبرافون مانند زيلوفون و ماريمبافون بسيار 

تأثيرگذارند.
برای نواختن اين ساز از انواع مضراب های سخت يا نسبتاً سخت و کائوچويی استفاده می کنند 
و مضراب های چوبی و پالستيکی در اين ساز کمتر کاربرد دارند. در قطعاتی که نياز به صدای کم يا 
نرمی داشته باشند از مضراب هايی که سرشان از جنس الياف نخی است استفاده می شود. برای ايجاد 

گليساندو هم گاهی از برس های سيمی استفاده می کنند.
CD2-TR.69 ،مثال ٦  ــ٣

دو تکنيک جديدتر نيز در ويبرافون، زيلوفون و ماريمبافون اجرا می شوند که اولی ضربٔه مرده 
مضراب ها  سر  نوازنده  آن،  در  و  دارد  نام   (dead sticking) مرده مضراب  يا   (dead stroking)
است  خشک  استاکاتوی  به  شبيه  تکنيک  اين  می دارد.  نگه  تيغه ها  روی  ضربه  زدن  با  همزمان  را 
ماريمبافون نشان  تکنيک را در  استفاده از اين  زير،  مثال  ويبراتو به ساز می دهد.  که رنگی بدون 

می دهد: 
CD2-TR.69 ،مثال ٧ــ٣

بار اول با موتور روشن
بار دوم با موتور خاموش



١٠٤

درويبرافون اجرا می شود به اين صورت است که نوازنده موهای آرشٔه  تکنيک دوم که بيشتر 
يکی از سازهای زهی را به لبٔه تيغه ها می کشد و صدايی خوفناک ايجاد می کند. اين تکنيک زمانی مؤثر 

است که موتور روشن باشد و پدال ها نيز فشار داده شوند.
CD2-TR.69 ،مثال ٨  ــ٣

بار اول با موتور روشن
بار دوم با موتور خاموش



١٠٥

٥  ــ٣ــ گلوکن اشپيل

Fr.
carillon

Ger.
glockenspiel

It.
campanelli (cmp.)

En.
glockenspiel (glocken.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

گلوکن اشپيل نام آلمانی برای زنگ است که در ارکستر بسيار رايج است. اين ساز دو رديف 
ضربی  ساز  قديمی ترين  اشپيل  گلوکن  شده اند.  چيده  پيانو  کالويه های  نظم  با  که  دارد  فلزی  تيغه های 
مضرابی است که در قطعات موسيقی قرن نوزده از آن استفاده شده و صدادهِی آن دو اکتاو باالتر از 
نت نويسی آن است. بعضی آهنگسازان، از جمله شوئنبرگ در پنج قطعه برای ارکستر اين ساز را با 

صدادهِی واقعی آن، نت نويسی کرده اند. گلوکن اشپيل فقط در يک اندازه ساخته می شود.
مثال ٩ ــ٣

اين ساز با دو مضراب نواخته می شود، اگرچه بعضی نوازندگان از تکنيک دو مضراب در هر 
دست نيز استفاده می کنند. گلوکن اشپيل تنها سازی است که در نواختن آن از مضراب برنجی استفاده 
می شود و به همين دليل صدای آن بسيار درخشان و پرصدااست. استفاده از مضراب هايی با سر چوبی، 
پالستيکی يا کائوچويی نيز در اين ساز رايج است. تُن های اين ساز در مقايسه با زيلوفون و ماريمبافون 

با داوم ترند. 



١٠٦

CD2-TR.70 ،مثال ١٠ــ٣

هونگر  از:  عبارت اند  کرده اند،  استفاده  اشپيل  ازگلوکن  خود  آثار  در  که  آهنگسازانی  برخی 
اشتـراوس:   ،op.10 کنسرتوپيانو   :(Prokofiev) پـروکوفيف  چهارم،  سمفونی   :(Honegger)

.La Mer :و دبوسی Don Quixote

بار اول 
بار دوم
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٦  ــ٣ــ چايمز

Fr.
jeudde cloches

Ger.
glocken

It.
campane

En.
chimes (chm.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

چايمزهای ارکستر معموالً زنگ های لوله ای ناميده می شوند. اين ساز مجموعه ای از لوله های 
استوانه ای از جنس کُُرم با طول های متفاوت است که در چهارچوبی نصب شده اند. بعضی چايمزها 
هجده لوله دارند ولی بيشتر چايمزهای امريکايی از بيست لوله تشکيل شده اند. صدادهِی چايمز مانند 

نت نويسی آن است.
مثال ١١  ــ٣

چايمز دارای يک پدال است که به وسيلٔه پای راست نوازنده کنترل می شود. صدای اين ساز 
شبيه به ناقوس کليسا است و در قطعات کم صدا و پُرصدا تأثيرگذار است. اگر آهنگساز بخواهد صدای 
اين ساز کم باشد بايد از مضراب هايی استفاده کند که سر آن ها از الياف نخی و يا پوست خام حيوانات 
باشد که با پارچه پوشانده شده اند. وقتی حجم بيشتری از صدا مورد نياز است از مضراب هايی که سر 
آن ها از پوست خام حيوانات بدون پوشش پارچه ای است استفاده می شود. در اينجا صدا بيشتر شبيه 
به کوبيدن چکش است تا مضراب. چايمز در قطعات سريع، حسی از ناقوس کليسا را ايجاد می کند، 
از  زياد  استفادٔه  و  است  ساز  اين  افکت های  از  گليساندو  شود.  داده  فشار  آن  پدال  اگر  خصوص  به 



١٠٨

آن توصيه نمی شود. برای اجرای آکوردهای چهارصدايی بهتر است از دو چايمز استفاده شود و هر 
نوازنده دو نت را اجرا کند.

CD2-TR.71 ،مثال ١٢  ــ٣

ممبرانوفون ها (پوست صداها)

صدا در اين سازها از طريق ارتعاش پوست (پوست طبيعی يا مصنوعی) که روی کاسه يا قاب 
مثل  باشند،  باز  طرف  دو  هر  از  می توانند  قاب ها  با  کاسه ها  اين  می شود.  توليد  شده اند  بسته  کشيده و 
تامبورين و يا کامالً بسته باشند، مثل تيمپانی. بعضی از اين سازها دارای دو پوست هستند، مثل طبل 

کوچک، طبل بزرگ و … ممبرانوفون ها معموالً با کوبه يا با دست نواخته می شوند.
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٧ــ٣ــ تيمپانی

Fr.
timbales (timb.)

Ger.
pauken (pk.)

It.
timpani (timp., tp.)

En.
kettledrums (k.d.)

خانواده: ممبرانوفون (پوست صدا)
گروه: ضربی ها 

تيمپانی قديمی ترين ساز ضربی است که به طور منظم در ارکستر سمفونيک حضور داشته است. 
تا قرن حاضر محدودٔه صوتی تيمپانی به اين صورت بوده است:

مثال ١٣ ــ٣

امروزه برای داشتن محدوده ای وسيع تر، در تمام ارکسترها تيمپانی در چهار اندازٔه ٣٢ اينچ، 
٢٨ اينچ، ٢٥ اينچ و ٢٣ اينچ رايج است و قطر تيمپانی کوچک ٢١ اينچ است.

محدودۀ صوتی
مثال ١٤  ــ٣



١١٠

اضافه  خط  يک  با  «فا»  حامل  باالی   D تا  «فا»  حامل  زير   D از  تيمپانی ها  حاضر  حال  در 
معمول اند. اخيرًا نيز وسعت آن ها تا G باالی حامل با کليد «فا» گسترش پيدا کرده است.

تا اوايل قرن حاضر تيمپانی را با سفت يا ُشل کردن پيچ های دور تا دوِر سِر طبل که باعث کشيدگی 
پوست می شدند کوک می کردند و درنتيجه فقط تُن های محدودی به تيمپانی اختصاص داشتند. امروزه 
تيمپانی ها کامالً مکانيکی هستند و با يک پدال که با پا کنترل می شود، تُن ها به سرعت و به  آسانی عوض 
بعضی  و  می کنند  چک  را  تُن ها  دقت  با  هنوز  تيمپانی  نوازندگان  از  بسياری  اين  وجود  با  می شوند. 

وقت ها اگر وقت کافی داشته باشند طبل ها را با دست تنظيم می کنند.
نقش  می شدند.  استفاده  ارکستر  در  اينچ   ٢٥ و   ٢٨ اندازٔه  با  طبل  دو  فقط  کالسيک  دورٔه  در 
سازها  همٔه  که  بود  قوی  لحظات  در  باس  دومينانت  و  تونيک  نت های  قوی کردن  معموالً  تيمپانی 
در کادانس ها. تيمپانی به ندرت در لحظه های آرام و برای خلق اتمسفر خاص  می نواختند مخصوصاً 
استفاده می شد. تا زمان بتهوون از تيمپانی به عنوان ساز تنها در ارکستر استفاده نمی کردند. ترکيب 
تيمپانی با ترومپت در پارتيتورهای سمفونيک هايدن و موتسارت بسيار رايج بود و هنگامی که بتهوون 
در دو سمفونی آخرش از دو تيمپانی کوک شده (در سمفونی ٩ از تيمپانی تنها) استفاده کرد، در آن زمان 
کامالً يک نوآوری بود. برليوز در آثارش دو يا چند طبل و دو يا چند نوازنده را به کار گرفت و شروع 

به گسترش استفاده از تيمپانی در آن ها کرد.
با  و  است  وسيع  بسيار  سطح  در  ديناميکی  قابليت های  و  زياد  توانايی های  دارای  تيمپانی 
هستند.  اجرا  قابل  سريع  يا  آرام  به صورت  نيز  تنها  نت های  بنوازد.  گليساندو  می تواند  به راحتی  پدال 
مضراب های تيمپانی معموالً در انواع سخت، نه چندان سخت و نرم هستند و از چوِب دستی، نمدی و 

غيره نيز برای ايجاد تأثيرهای خاص استفاده می شود.
تُن تيمپانی نه تنها به وسيلٔه نوع مضراب بلکه به وسيلٔه جايی هم که سر مضراب به آن می خورد 
يک  می نوازند.  ساز  لبٔه  از  دور  اينچ   ٦ حدود  را  ضربه  نوازنده ها  معموالً  دارد.  متفاوت  تأثيرگذاری 
پيانيسموی خيلی زيبا را با نواختن سر مضراب نزديک به لبٔه ساز می توان اجرا کرد و با نواختن در 

قسمت وسط تيمپانی صدايی ضخيم حاصل می شود.
را  کار  اين  و  کرد  کم  می توان  می شود  پوشانده  ساز  روی  که  پارچه ای  با  را  تيمپانی  صدای 
معموالً با واژٔه coperti نشان می دهند. از کنارٔه تيمپانی هم گاهی با چوب دستی برای نواختن استفاده 

می کنند.
در  بايد  کشيده  نت های  و  تريل ها  اجرای  در  مخصوصاً  نت  هر  کشش  مدت  و  دقيق  ديناميک 
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پارتيتور و در بخش تيمپانی مشخص شوند.
نت نويسی نت های کشيده به دو صورت زير است:

مثال ١٥ ــ٣

نت های کشيدٔه طوالنی تر به اين شکل نت نويسی می شوند:
مثال ١٦  ــ٣

نامشخص  يا  مشخص  آن  اندازٔه  که  شود  ذکر  بايد  مختلف  طبل  دو  در  ترمولو  اجرای  برای 
است.

مثال ١٧  ــ٣
قابل شمارشغير قابل شمارش (مواج)

اجرای دونت يا بيشتر نيز در يک زمان بر روی چهار طبل امکان پذير است.
CD2-TR.72 ، مثال ١٨  ــ٣

اگر قرار است به سرعت انجام شود، به روش صفحه بعد  بهتر است تغيير کوک را مخصوصاً 
مشخص کرد:



١١٢

مثال ١٩  ــ٣

چند نمونٔه استفاده از تيمپانی در ادبيات موسيقی ارکستری:
مثال ٢٠  ــ٣

مثال ٢١  ــ٣

CD2-TR.73 ،موومان دوم، ميزان های ٢٦١ــ ٢٧٣ ،Symphony No.9 :1770 - 1826 بتهوون

CD2-TR.73 ، موومان چهارم ميزان های ٨٣  ــ ٨٩ ،Symphony Fantastique :1803 - 1869 برليوز

مثال ٢٢  ــ٣
CD2-TR.73 ، ميزان های ١٧٠ــ١٧١ ،Schelomo :1880 - 1959  بلوخ
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سازهای کوبه ای بدون کوکِ معّين 
ايديوفون های فلزی

٨  ــ٣ــ سنج
Fr.
cymbales (cym.)

Ger.
becken (beck.)

It.
piatti (p., ptti., piat.)

En.
cymbals (cym., cymb.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

سنج يک ساز قديمی ترکی و در واقع بشقاب فلزی توگودی است با يک برآمدگی در پشت آن 
که در چهار نوع جفتی، آويزان، پايه دار و انگشتی متداول است.

معموالً آهنگساز برای نوازنده مشخص می کند که با کدام قسمت سنج بنوازد زيرا هرکدام ازاين 
قسمت ها تأثيرات ويژه ای ايجاد می کنند.

سنج ها حداقل در سه اندازٔه ١٠ تا ١٤ اينچ، ١٥ تا ١٨ اينچ و ١٩ تا ٢٤ اينچ ساخته می شوند اما 
گاهی آهنگساز بنابر نياز، از سنج هايی خارج از اندازه های ذکر شده استفاده می کند.

سنج جفتی (crash cymbals): سنج جفتی، دو قطعه سنج است (هر سنج در يک دست) که 
روی برآمدگی هر قطعه، تسمه ای چرمی (محل نگهداری سنج) نصب شده است و به سه روش نواخته 

می شود:
پس از انجام اين کار، نوازنده سنج ها را  ١ــ به هم کوبيدن سنج ها به صورت قوی که معموالً 

باالی سر خود نگه می دارد. ضربه ها در مواقع الزم می توانند قوی و يا ضعيف باشند.
٢ــ يک سنج ثابت است و سنج ديگر را به حالت خراشيدن، روی سنج ديگر حرکت می دهند 

که دارای صدای فش فش گونه است.
٣ــ ماليدن سنج ها به يکديگر.

CD2-TR.74 ،مثال ٢٣  ــ٣
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سنج آويزان (suspended cymbal): اين سنج از يک پايه به صورت معلق آويزان است  
و با چوب دستی يا مضرابی که سر آن از الياف نخی است (مضراب ماريمبافون) و يا بُرس های سيمی، 
برای تأثيرات نرم تر، نواخته می شود. برای نواختن اين سنج گاهی از کوبٔه مثلث نيز استفاده می کنند. 
در اين حالت صدا کامالً فلزی است. با نواختن در قسمت های مختلف سنج، از جمله: لبه، برآمدگی 

پشت و وسط آن صداهای مختلفی توليد می شوند. 
CD2-TR.74 ،مثال٢٤  ــ٣

سنج پايه دار (hi - hat cymbal): دو قطعه سنج رو به روی هم هستند که به صورت عمودی 
روی يک ميلٔه فلزی نصب شده اند و با پدالی که با پای نوازنده کنترل می شود به يکديگر کوبيده می شوند. 
صدايی که از برخورد آن ها توليد می شود صدايی خشک و کوتاه و کم دوام است. اين ساز در ارکستر 

کمتر به کار می رود و بيشتر در گروه های پاپ استفاده می شود. 
CD2-TR.74 ،مثال ٢٥  ــ٣

در خانوادهٔ  سنج ها عضو جديد ديگری نيز هست به نام sizzle cymbal که صدايی شبيه به جلز 
و ولز (شلوغ و مبهم) دارد و اندازه های آن متفاوت است و با کوبه های سنج آويزان نواخته می شود. 

اين ساز به يک پائه فلزی وصل است.
CD2-TR.74 ،مثال ٢٦  ــ٣
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سنج انگشتی (finger cymbals): دو بشقاب فلزی کوچک است که قطر هرکدام در حدود 
٢ اينچ است و تُن مشخصی نيز ندارند. اين ساز به دو طريق نواخته می شود:

١ــ به هم کوبيدن سنج ها که صدايی فلزی توليد می کند.
٢ــ نواختن سنج ها با کوبٔه فلزی، چوبی يا پالستيکی.

CD2-TR.75 ،مثال ٢٧  ــ٣
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٩ــ٣ــ مثلث

Fr.
triangle (triang.)

Ger.
triangel

It.
triangolo (trgl.)

En.
triangle (trgl. tri.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

است  معّين  کوک  بدون  سازهای  جزء  ارکستراسيون  سازشناسی و  کتاب های  در  اگرچه  مثلث 
ولی مثلث های بدون کوک معّين واقعی اغلب مشکل يافت می شوند. مثلث ها نيز در اندازه های مختلف 
وجود دارند. هنگام نواختن معموالً مثلث را از يک پايه آويزان می کنند و يا با وسيله ای که مانع طنين 
چوب  قطعه ای  يا  و  فلزی  ميله ای  توسط  ديگر  دست  با  و  می گيرند  دست  يک  در  را  آن  نشود  مثلث 
می نوازند. اين ساز. به رغم ظاهر ماليم و ظريفش می تواند از لحاظ رنگ آميزی، جلوه ای بسيار عالی 

داشته باشد.
 (Siegfried) در اپرای زيگفريد (Wagner) می توان گفت بهترين نوع استفاده از مثلث را واگنر
آهنگسازانی  از  چهارم،  سمفونی  در  نيز  برامس  و  جديد  دنيای  سمفونی  در  دوورژاک  است.  نموده 

هستند که از اين ساز استفاده کرده اند. نوع کار اين ساز بيشتر اجرای ريم و يا ترمولو است.
CD2-TR.76 ،مثال ٢٨  ــ٣
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١٠ــ٣ــ سندان

Fr.
enclume

Ger.
amboss

It.
incudine

En.
anvil (anv.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

حدود سال ١٨٥٣ وقتی وردی (Verdi) در تراوياتا (La Traviata) (اين اپرا از روی رمان 
 (Das Rheingold) معروف مادام کامليا اثر الکساندر دوما (پسر) نوشته شد) و واگنر در طالی راين

از سندان استفاده کردند، اين ساز وارد ارکستر سمفونيک شد.
سندان ها اگرچه از سازهای ضربی يا کوبه ای بدون کوِک معّين هستند اما می توان در بين آن ها 

صدای «Fa» و همچنين صدای «Do» را شنيد.
يک سندان که در سمفونی سوم باکس (Box) اجرا شد، صدای شکستگی سنجی را در اوج 

هيجان نمايش می داد.
CD2-TR.77 ،مثال ٢٩  ــ٣
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١١ــ٣ــ گانگ ها و تام تام ها

En.
gongs

En.
tam - tam (tam., t .)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

خانوادٔه گانگ، با توجه به اين واقعيت که اسامی کلّی نيز برای زيرگروه های تقريباً متفاوت به کار 
می روند، تعبيری مبهم است. در کشورهای انگليسی زبان واژٔه گانگ شامل تمام انواع گانگ و تام تام 

است اما در ساير قسمت های اروپا اين دو از يکديگر متمايزند.
به طورکلّی تفاوت بين گانگ و تام تام در شکل آن ها است. گانگ ها، در اندازه های مختلف، 
مانند يک سينی گرد بزرگ مسی است که روی پايه ای آويزان است و با چوبی مانند چوب تيمپانی بر 
روی آن می نوازند و صدايش همچون غرشی بسيار مهيب است، در حالی که تام تام عمق گسترده ای 
دارد و تنوع صدايش با شکل و اندازٔه آن متناسب است اما هميشه به عنوان کوک نامعّين مورد استفاده 
اولين  ازبرخورد  بعد  می تواند  و  است  درخشان  و  شفاف  بسيار  تام  تام  واقعی  صدای  می گيرد.  قرار 
ضربه طنين بيشتری ايجاد کند. ضربٔه قوی غرق شدن کشتی سندباد در سوييت شهرزاد اثر ريمسکی 
کواساکُف نمونه ای ويژه و قابل توجه در اين مورد است. اغلب کتاب های ارکستراسيون، مجزا بودن 

گانگ ها از تام تام ها را ناديده گرفته اند.
CD2-TR.78 ،مثال ٣٠  ــ٣



١١٩

ايديوفون های چوبی

١٢ــ٣ــ قالب چوبی

Fr.
blocs de bois

Ger.
holzblöcke

It.
blocci di legno or casseting

En.
wood blocks (w.bl.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

ناميده  نيز   (Chinese block) چينی  بلوک  گاهی  و  است  معّين  کوک  بدون  که  چوبی  قالب 
می شود نوعی قالب مستطيل چوبی است و به گونه ای ساخته شده است که هنگام ضربه زدن صدای 
بسيار پرطنينی می دهد و در ارکستر بيشتر در حرکات ريتميک استفاده می شود. اين ساز اندازه ها و 
صداهای متفاوتی دارد و در ارکستر سمفونيک از نوع کوچک آن که صدای بسيار تيز و بلندی دارد 
استفاده می کنند. نمونٔه آن در سمفونی های پنجم و ششم پروکوفيف (Prokofiev) قابل توجه است. 
موسيقی  قطعٔه  در   (Bantock) بانتوک آنچه  مانند  شرقی،  ضربی  سازهای  بعضی  با  می تواند  ساز  اين 

عمر  خيام به کار برده است هماهنگ شود.
CD2-TR.79 ،مثال ٣١  ــ٣



١٢٠

١٣ــ٣ــ کالوس

En.
claves

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

اين ساز که متعلق به امريکای التين است، از دو قطعٔه استوانه ای شکل از جنس چوب سخت 
که قطر هرکدام يک اينچ و طول هرکدام شش اينچ است تشکيل شده است. هنگام نواختن، يکی از 
کالوس ها را در بين انگشتان يک دست (بدون فشار انگشتان) نگه می دارند و کالوس ديگر را که در 
دست ديگر قرار دارد روی آن می کوبند. دستی که گود شده و کالوس را نگه داشته است مانند يک 
جعبٔه ِرُزنانس عمل می کند. کالوس ها معموالً برای نواختن استيناتو استفاده می شوند اما در موسيقی 

ارکستری نيز از آن ها برای تقويت کردن آکوردهای خشک (secco) استفاده می کنند. 
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١٢١

١٤ــ٣ــ قاشقک ها

En.
castanets (cast.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

قاشقک (کاستانت) سازی است بدون کوک معّين که به دو صورت استفاده می شود. نوع سادٔه 
آن، دو وسيلٔه کوچک قاشقی شکل از جنس عاج يا چوب سخت هستند که به شست نوازنده بسته و با 
انگشت وسط نواخته می شوند. نوع ديگر آن نيز دو وسيلٔه کوچک قاشقی شکل هستند که در يکی از 
 Saint -) نقاط لبه با قيطانی به هم وصل شده اند و هر دو سوار بر چوب قاشقک هستند. َسن سانس

Saëns) در سامسون و ِدليله از نوع فلزی قاشقک استفاده کرده است.
اگرچه به صورت منطقی انتظار نمی رود قاشقک در مواردی جز رقص های اسپانيايی کاربرد 
داشته باشد اما واگنر و آهنگسازان معاصر، مانند استراوينسکی (Stravinsky) در آثار ارکستری خود 

ازاين ساز استفاده کرده اند.
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١٢٢

١٥ــ٣ــ ماراکاس

En.
maracas (mrcs.)

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

به صورت جفتی به کار برده می شود. در  ماراکاس نيز متعلق به امريکای التين است و معموالً 
موسيقی های غيرامريکای التين معموالً از يک ماراکاس استفاده می کنند. اين ساز معموالً از چوب يا 
پالستيک ساخته می شود و يا نوعی کدوی خشک شدٔه توخالی است که با دانه يا ريگ، پر شده است. 
هنگام نواختن، آن را تکان می دهند و يا به آرامی می چرخانند که اين دومين حرکت در اجراهای  
بسيار مؤثر است. در رقص های امريکای التين، ماراکاس الگوهای استيناتو را اجرا می کند اما در 

موسيقی ارکستری، همهمه ای که از صدای ماراکاس توليد می شود دارای جذابيت ويژه ای است.
CD2-TR.82 ،مثال ٣٤ ــ٣


