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مقدمه
ارکستر  سازهای  با  را  موسیقی  هنرجویان  که  است  شده  تدوین  هدف  این  با  حاضر  کتاب 

سمفونیک و قابلیت این سازها، با استفاده از مثال های کتاب آشنا کند.
بدیهی است این کتاب نه تنها در هنرستان های موسیقی، بلکه در سایر دوره های موسیقی نیز 

قابل استفاده است.
در  و  مناسب  نمونه های صوتی  از  بهتر است  کتاب  مطالب  تدریس  در  که  ذکر است  به  الزم 
ارتباط با مثال های متن بهره جست. هر آینه جهت درک بهتر سازها استفاده از نوازندگان به صورت 
زنده و یا در صورت نبود از فیلم های اجراهای موسیقی جهت بحث و بررسی تکنیک های سازها نتیجٔه 

خوبی خواهد داد.
تجزیه و تحلیل مثال های موجود در کتاب و تعمیم آن در دیگر آثار موسیقی ادبیات جهان به 
منظور آموختن کاربرد سازها و تشویق هنرجو در جهت ایجاد خالقیت های شخصی در به کارگیری 
مثال ها در آثار موسیقی ایران و جهان خود بهترین راه برای ایجاد انگیزه در هنرجو می باشد. چرا که 

این امر سبب می گردد  تا هنرجو روش شناخت و ارتباط سازها را در آثار موسیقی پیگیری کند.
ارایه تکالیف در طول تدریس در جهت آشنایی با نحؤه سازبندی در آثار موسیقی ایرانی سبب 
پیشرفت هایی در زمینه سازبندی و رنگ آمیزی  به  ارایه شده  با روش های  تا هنرجو همواره  می گردد 

صوتی ارکستر دسترسی پیدا نماید.
امید است که این کتاب در جهت بارور  نمودن رنگ آمیزی های صوتی در موسیقی ایرانی به 

جویندگان این راه یاری نماید.
با تشکر
مؤلفان



هدف کلی
شناخت تکنیک های سازهای بادی چوبی، بادی برنجی و سازهای ضربی به منظور 

تنظیم قطعات موسیقی و درک جایگاه هریک از این سازها در ارکستر سمفونیک
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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



٦

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



٧

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.



٩

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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



٢٦

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



٣١

(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



٣٣

مثال ٧٤ــ١
  CD2-TR.9 , Till Eulenspiegel  :1864-1949 ريچارد اشتراوس

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



٣٤

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



٤٦

١٣ــ١ــ فاگوت

Fr.
basson (bssn.)

Ger.
 fagott (fag., fg.)

It.
 fagotto (fag.,
fg.)

En.
 bassoon (bsn.,
bssn.)

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

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

می شود. 

 (curtal) فاگوت (باسون) يک ساز دميدنی باس است که در طول قرن هفده با اقتباس از کورتال
ساخته شد. اين ساز متشکل از دو لوله است که به موازات هم امتداد می يابند و در انتها با لوله ای به فرم 
U به يکديگر متصل می شوند. فاگوت های قديمی فقط دو کليد داشتند اما در قرن نوزدهم سازندگان 
 (Heckel) آلمانی، سيستم های مختلف کليد را روی آن آزمايش کردند که موفق ترين آن ها سيستم ِهِکل

است.
فاگوت مانند ُابوا دارای دو قميش است و ساِز باِس بخش بادی های چوبی محسوب می شود. قميش 
بر روی لولٔه فلزی خميده ای به نام Crook  يا Bocal نصب شده است و کوک ساز را با کشيدن اين لوله به 
طرف بيرون يا بردن آن به داخل تنظيم می کنند. اگر فاگوت به خاطر داشتن دو قميش و شکل مخروطی اش 
مانند ُابوا است اما صدای آن کمتر تودماغی است. فاگوت مانند ُابوا قادر به نواختن ملودی های تغزلی 

بسيار زيبا است و به صورت برجسته ای نيز توانايی نواختن پاساژهای استاکاتو را دارد. 
محدودۀ صوتی
مثال ٩٢ــ١



٤٧

مناطق صوتی 
منطقۀ پايين: در اين منطقه ساز بسيار پُر صدا، تيره و پرقدرت است.

مثال ٩٣ــ١ 

منطقۀ دوم: صدا در اين منطقه شيرين، ماليم و دارای بيانی قوی است و انگشت گذاری در 
آن راحت است.

مثال ٩٤ــ١ 

منطقۀ ميانی: صدا در اين منطقه نازک و کم قدرت است.
مثال ٩٥ــ١ 

منطقۀ باال: برای نواختن در اين منطقه نوازنده نيازمند تکنيک بسيار خوبی است. صدای اين 
منطقه نازک و نحيف است.

مثال ٩٦ــ١ 

فاگوت به عنوان ساز سولو در تمام مناطق بسيار خوب است اما وقتی به عنوان ساز همراهی 
پوشيده  ديگر  سازهای  وسيلٔه  به  معموالً  باال  مناطق  در  به خصوص  آن،  صدای  می شود  استفاده 
می شود. در مناطق بم، اين ساز، باِس بسيار قوی و خوبی برای گروه بادی های چوبی است و برای 
دوبل  شدن با ويولن سل ها و سازهای باس نيز بسيار خوب است. در ترکيب با ويولن سل ها صدای 
را  فاگوت ها  صدای  می توان  بيشتر  يا  دو  به  فاگوت  تعداد  افزايش  با  اما  است  غالب  ويولن سل ها 

تقويت کرد.



٤٨

فاگوت به عنوان يک ساز چابک برای قسمت های سولو در ارکستر، از دوران باروک مورد 
عالقه و توجه آهنگسازان بوده است. بسياری از آهنگسازان در قطعات طنزآلود، پاساژهای استاکاتو 

برای اين ساز نوشته اند.
در نوشتن ديناميک ها برای اين ساز بايد بسيار احتياط کرد. نواختن  برای پايين ترين نت ها 
(حدودًا پنجم درست اول ساز) و باالترين نت ها (باالترين پنجم درست) بسيار دشوار است. وقتی فاگوِت 

سولو همراهی می شود ديناميک ساز همراهی کننده نبايد صدای فاگوت را تحت تأثير قرار دهد.
توليد آوا و زبان  زدن: تکئه تَک زبانی در سرعت های قابل مالحظه نيز در فاگوت قابل اجرا 
اين  اجرای  قادر به  نوازندگان  بعضی  اگرچه  دارند  وجود  يا سه زبانی به ندرت  دوزبانی  تکئه  است ولی 

تکنيک ها نيز هستند.
اجرای لگاتوهای باال رونده در اين ساز با سرعت زياد آسان است. پرش های بزرگ نيز حتی در 

باالترين مناطق آسان اند اما به دليل ساختمان ساز، پرش های رو به پايين دشوارهستند.
تريل و ترمولو: تريل های فاگوت بسيار تأثيرگذار هستند و به دليل انگشت گذاری دشوار، از 

تريل های زير بايد دوری کرد:
مثال ٩٧ــ١

ترمولو در اين ساز رايج نيست و اگر هم نوشته شود نبايد از فاصلٔه چهارم درست بيشتر باشد.
در ارکسترهای متوسط تعداد فاگوت ها مانند ديگر اعضای بادی های چوبی دو تا است اما با 

گسترش و افزايش تعداد سازها اين تعداد می تواند به سه يا چهار نيز افزايش پيدا کند.
مثال ٩٨ــ١

CD2-TR.18 ،مقدمه، ميزان های ١ــ٧ ،Le Nozze di Figaro :1756-1791  موتسارت
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مثال ٩٩ــ١
CD2-TR.19 ،پردٔه دوم ،Carmen :1838-1875  بيزه

مثال ١٠٠ــ١
CD2-TR.20 ،موومان اول، ميزان های ١ــ١٢ ،Symphony No.6 :1840-1893 چايکوفسکی

مثال ١٠١ــ١
CD2-TR.21 ،قسمت اول ،Le Sacre du Printemps :1882-1971 استراوينسکی
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مثال ١٠٢ــ١
CD2-TR.22 ،موومان دوم، ميزان های ١٦٤ــ١٧١ ،Concerto for Orchestra :1881-1945 بارتوک

بتهوون  از:  عبارت اند  کرده اند،  استفاده  خود  آثار  در  فاگوت  از  که  آهنگسازانی  برخی 
 ،Symphony No. 103, 104 :(Hayden) هـايدن   ،Symphony No. 4 :(Beethoven)
کـورساکف  و   Bolero :(Ravel) راول   ،Peter and The Wolf: (Prokofiev) پـروکـوفيـف 

.Sheherazade :(Korsakov)
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١٤ــ١ــ کنتر  فاگوت

Fr.
contrebasson

 (c. bssn.)

Ger.
 kontrafagott
 (kfg.)

It.
contrafagotto

 (cfg., c. fag.,
cont.f.)

En.
 contrabassoon
(c. bsn.)

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

اگرچه ُابوا و فاگوت هيچ نوع ساز کمکی برای گسترش محدودٔه صوتی باالی خود ندارند اما 
هر دو دارای سازهايی هستند که محدودٔه آن ها را در منطقٔه بم گسترش می دهند.

کنتر فاگوت بَم ترين ساز گروه بادی های چوبی است که محدودٔه فاگوت را در منطقٔه بم يک 
نوشته  که  است  چيزی  آن  از  پايين تر  اکتاو  يک  کنترفاگوت  واقعی  صدادهِی  می دهد.  گسترش  اکتاو 

می شود.
محدودۀ صوتی
مثال ١٠٣ــ١

نت نويسی

صدادهی يک اکتاو پايين تر

آوا  توليـد  اما  می شونـد.  استفاده  نيـز  کنترفاگوت  در  فاگوت  در  استفـاده  مـورد  تکنيک های 
پايين ترين  در  خصوص  به  است،  فاگوت  از  بزرگ تر  اندازه اش  که  فاگوت  کنتر  در   ( articulation)

منطقه، کمی دشوار است.
پايين ترين دوازدهم در کنتر فاگوت تأثيرگذارتر از مناطق ديگر اين ساز است. برای توليد تُن ها 
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در منطقه ی پايين نفس زيادی الزم است و آهنگساز بايد در طول قطعه استراحت های مداوم به نوازنده 
بدهد.

بسياری از آهنگسازان از نوازندگان کنتر فاگوت خواسته اند در مناطق باال و يا حتی باالترين 
منطقه بنوازند. اين کار باعث می شود صدای ساز از شخصيت اصلی خود دور شود و در حقيقت شبيه 

به صدای فاگوت ديگری شود که کمی ضعيف تر و رنگ پريده تر است.
توليد آوا و زبان زدن: پاساژهای لگاتو و استاکاتو در کنترل فاگوت بسيار تأثيرگذار هستند. 
اجرای استاکاتو در سرعت های باال دشوار است زيرا طول لوله ی ساز زياد است و جريان هوا در اين 

لوله کُند حرکت می کند، مخصوصاً در پايين ترين منطقٔه ساز.
مثال ١٠٤ــ١

  CD2-TR.23 ,Salome :1864-1949 ريچارد اشتراوس
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مثال ١٠٥ــ١
  CD2-TR.24 ,ميزان های ١ــ١٠ ،Variation on a Theme by Hayden :1839-1897 برامس
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مثال ١٠٦ــ١
  CD2-TR.25 ,Ma mère Lʼoye :1875-1937 راول

مثال ١٠٧ــ١
  CD2-TR.26 ,La Valse :1875-1937 راول

 ،Fidelio :برخی آهنگسازانی که از کنتر فاگوت در آثار خود استفاده کرده اند، عبارت اند از: بتهوون
 Orchestra Concerto for Contrabasson and :(Schuller) شولر ،Symphony  No.1 :برامس

.Till Eulenspiegel  و Elektra: (R .Strauss)  و ريچارد اشتراوس
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پرسش

١ــ اگر هرکدام از سازهای زير، نت «دوميانی» (C4) را بنوازند صدای حاصل در 
هرکدام از سازها چه خواهد بود؟
الف) ساکسوفون سوپرانو

B ب) کالرينت 
D (پيکولو) ج) کالرينت کوچک

E د) کالرينت 
هـ) ساکسوفون تنور

و) ُکرآنگله
ز) فلوت

ح) ساکسوفون آلتو
٢ــ واژهٔ Flutter را توضيح دهيد.

٣ــ محدودهٔ صوتی سازهای زير را بنويسيد.

فلوت پيکولو فلوت آلتو ُابوا

فاگوت 

فلوت 

تمام کالرينت ها

فلوت باس

کنترفاگوت

ُکرآنگله 

تمام ساکسوفون ها
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٤ــ نام سه منطقٔه صوتی کالرينت چيست؟
E بنويسيد: ٥  ــ آهنگ زير را برای کالرينت 

B چگونه است؟ ٦  ــ صدادهِی آهنگ زير در کالرينت 

٧ــ صدادهِی آهنگ زير در ُکرآنگله چگونه است؟

٨  ــ آهنگ زير را برای فلوت آلتو بنويسيد:
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٩ــ صدادهِی آهنگ زير در ساکسوفون آلتو چگونه است؟

١٠ــ آهنگ زير را برای ساکسوفون تنور بنويسيد:
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هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود:
ــ ساختمان ساز و نحؤه توليد صدا در سازهای بادی برنجی را توضيح دهد.

ــ انگشت گذاری های سازهای بادی برنجی را توضيح دهد.
ــ محدوده و مناطق صوتی و توانايی های عمومی سازهای بادی برنجی را شرح دهد.
ـ نحوهٔ استفاده از سازهای بادی برنجی در دوئت، تريو، کوارتت و … را توضيح دهد. ـ
ــ جايگاه سازهای بادی برنجی در پارتيتورهای ارکستر سمفونيک را توضيح دهد.

١ــ٢ــ هورن

Fr.
cor, corà, pistous

Ger.
horn (hr., hrn.)

It.
corno (cor., c.)

En.
french horn (hr., hn.)

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

چگونگی ارتعاش هوا: هوا توسط لب های نوازنده مرتعش می شود.

فصل دومفصل دوم

سازهای بادی برنجیسازهای بادی برنجی
(هواصداها)(هواصداها)
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مورد  زير  شرح  به  مختلف  صدادهی های  و  اندازه  در  پيستون (کليد)  بدون  يا  ساده  هورن (کُر) 
استفاده قرار می گرفت.

نوازندگان کُر «فا» ( F) در حال … شنيده می شودهورن (کُر)…
مثالحاضر … انتقال می دهند.

B سی بمل 

A ال
 A البمل 

G سل
F فاديز 

E می
E می بمل 

D ر
D ربمل 

C دو
B سی 

B سی بمل باس 
A الباس

A البمل باس 

يک دوم بزرگ پايين تر

يک سوم کوچک پايين تر
يک سوم بزرگ پايين تر

يک چهارم درست پايين تر
يک پنجم کاسته پايين تر

يک ششم کوچک پايين تر
يک ششم بزرگ پايين تر
يک هفتم کوچک پايين تر
يک هفتم بزرگ پايين تر

يک اکتاو پايين تر
يک نهم کوچک پايين تر
يک نهم بزرگ پايين تر

يک دهم کوچک پايين تر
يک دهم بزرگ پايين تر

يک چهارم درست باالتر

يک سوم بزرگ باالتر
يک سوم کوچک باالتر

يک پرده باالتر
يک دوم کوچک باالتر

نيم پرده پايين تر
يک پرده پايين تر

يک سوم کوچک پايين تر
يک سوم بزرگ پايين تر

يک چهارم پايين تر
سه پرده پايين تر

يک پنجم درست پايين  تر
يک ششم کوچک پايين تر
يک ششم بزرگ پايين تر

دوران کالسيک،
هايدن و موتسارت

به ندرت استفاده می شد.
شوبرت در سمفونی 

تراژدی استفاده کرد.

به ندرت استفاده می شد.
معروف ترين مثال آن 

سمفونی وداع هايدن 
است.

بسيار نادر است ولی 
مثال هايی در آثار اشتراوس 

می توان يافت.

هر دو به ندرت استفاده 
می شوند اما آهنگسازان 

ايتاليايی مانند روسينی 
و وردی از اين سازها 

استفاده کرده اند.

در حال حاضر پيشرفته ترين هورن به «هورن دوبل» معروف است که با کمک کليد چهارمی که 
B) تبديل کند. نوع ديگری نيز  وجود  روی آن نصب کرده اند می تواند کُر «فا» (F) را به کُر «سی بمل» (
دارد که با کليد چهارم، هورن «فا» را به هورن «دو» (C) يا «اوت» (ut) تبديل می کند. بديهی است اين 
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پيستون چهارم يا انگشت شست دست چپ کار می کند.
محدودۀ صوتی هورن «فا»

مثال ١ــ٢

صدادهی
مثال ٢ــ٢

مناطق صوتی 
منطقۀ پايين
مثال ٣ــ٢

تُن های اين منطقه تيره هستند و بهتر است از نوشتن در اين منطقه، به ويژه پاساژهای سريع و 
آرپژ پرهيز شود.

منطقۀ دوم
مثال ٤ــ٢

صدا در اين منطقه بسيار عميق، شيرين و گرم است و صدای واقعی هورن از اين منطقه شروع 
می شود.

نوازندگان هورن نت های کشيده را در مناطق پايين طوالنی تر می توانند نگه دارند تا در مناطق 
باال. مثالً در ميزان بندی  با تمپو 120=  در ديناميک  می توان تا شش ميزان نت های گرد متصل 

را نگه داشت.
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منطقۀ سوم
مثال ٥  ــ٢

باشند.  داشته  قهرمانانه  رنگ  می توانند  تُن ها  و  است  شاعرانه  و  گرم  زيبا،  منطقه  اين  در  صدا 
نواختن آرپژ در اين منطقه آسان است.

منطقۀ باال
مثال ٦  ــ٢

تُن ها در اين منطقه درخشان و پرصدا هستند و کنترل آن ها کمی دشوار است. واگنر در اپرای 
زيگفريد از اين منطقه با ديناميک  استفاده کرده است.

در ارکسترهای مدرن از چهار هورن استفاده می شود و قسمت های باالتر به هورن يک و سه 
واگذار می شود و قسمت های پايين تر به هورن دو و چهار، مثال زير شکل نت نويسی چهار هورن را 

در ارکستر نشان می دهد.
مثال ٧ــ٢

پارتيتورهای  جديِد  چاپ های  و  جديد  پارتيتورهای  در  امروزه  جديد:  و  قديم  نت نويسی 
قديمی، صدادهِی واقعی هورن F يک پنجم درست پايين تر از نت نويسی آن است. معموالً اين ساز با 
پارتيتورهای قرن نوزده هنگامی که  بسياری از  کليد «ُسل» و گاه با کليد «فا» نت نويسی می شود. در 
در نت نويسی اين ساز از کليد «فا» استفاده می شد صدای واقعی يک چهارم درست باالتر، و در کليد 
«سل» يک پنجم درست پايين تر شنيده می  شد. امروزه نت نويسی هورن، چه با کليد «سل» و يا «فا»، 

يک پنجم درست پايين تر شنيده می شود.
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مثال ٨   ــ٢

صدادهی واقعی

نت نويسی جديد

نت نويسی قديم

مثال هايی از ادبيات موسيقی جهان در استفاده از هورن، چه به صورت تنها و يا گروهی:
مثال ٩ــ٢

 CD2-TR.27 , ـ   ٣٨ برامس Symphony No. 6 :1839-1897، موومان چهارم، ميزان های ٣٠  ـ

مثال ١٠ــ٢
 CD2-TR.28 , ـ   ١٥٣ بتهوون Symphony No. 6 :1770-1826، موومان سوم، ميزان های ١٣٢  ـ

مثال ١١ــ٢
 CD2-TR.29 ,  ـ   ١٢ ريچارد اشتراوس Till Eulenspiegel :1864-1949، ميزان های ٦  ـ
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مثال ١٢ــ٢
 CD2-TR.29 ,ـ  ١١ راول Pavane pour une infante défunte :1875-1937، ميزان های ١ـ

مثال های ديگری از استفاده از چند هورن به صورت اونيسون:
مثال ١٣ــ٢

 CD2-TR.30 ,ـ  ٥٤٠ ريچارد اشتراوس Don Juan  :1864-1949، ميزان های ٥٣٠  ـ

مثال ١٤ــ٢
 CD2-TR.30 ,موو مان اول، ميزان های ٣٤٥ــ٣٥٦ ،Symphony No.1 :1860-1911 مالر
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مثال های ديگری از استفاده از چند هورن با هم:
مثال ١٥ــ٢

 CD2-TR.31, Judas Maccabaeus :1685-1759 هندل

مثال ١٦ــ٢
 CD2-TR.26 ،ـ  ٢٥ ِوبِر Der Freischütz :1786-1826، مقدمه، ميزان های ١٠ ـ
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مثال ١٧ــ٢
 CD2-TR.33 ، ـ   ٨ هامپردينک Hänel und Gretel :1854-1921، ميزان های ١ـ

توليد آوا و زبان زدن: هورن مانند تمام سازهای بادی ديگر گروه نت هايی را که در زير خط 
اتصال هستند در يک نفس اجرا می کند.

در اين ساز دو نوع زبان زدن تَکی به کار می رود. برای استاکاتو يا زبان زدن خشک و سخت، 
از واژٔه tuh استفاده می شود.

مثال ١٨ــ٢
 CD2-TR.34 ،پردٔه دوم ،Siegfride :1813-1883 واگنر

برای زبان زدن نرم يا لگاتو از واژٔه duh استفاده می شود.
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مثال ١٩ــ٢
CD2-TR.35 ،موومان دوم، ميزان های ٨   ــ١٦ ،Symphony No.5 :1840-1893 چايکوفسکی

زبان زدن دوتايی و سه تايی (تکئه دو يا سه زبانی) نيز در هورن ممکن است. در مثال زير، به دليل 
سرعت اجرای قطعٔه موسيقی الزم است از زبان زدن دوتايی استفاده شود:

مثال ٢٠ــ٢
CD2-TR.36 ،موومان پنجم، ميزان های ١١٩ــ١٣١ ،Capricio Espagnol :1844-1908 کورساکف

در دومين مثال از مثال های زير، زبان زدن سه تايی آسان تر است:
مثال ٢١ــ٢

CD2-TR.37 ،ـ  ٥٠٥ ريچارد اشتراوس Don Juan :1864-1949، ميزان های ٥٠١  ـ
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مثال ٢٢ــ٢
CD2-TR.37 ،ميزان های ١٨٢ــ١٨٣ ،Poem of Ecstasy :1872-1915 اسکريابين

نوازنده برای کاهش حجم و  بخش هورن ها واژهٔ con sordino به کار می رود  هنگامی که در 
تغيير رنگ تُن ها، از سوردين در داخل شيپور ساز استفاده می کند. بايد توجه داشت که اين سوردين 
رنگ تُن را عوض می کند و تأثيری در کوک ساز ندارد. در مثال زير، نمونه ای از هورن با سوردين 

ارائه شده است. برای برداشتن سوردين بايد از اصطالح senza sordino استفاده کرد.
مثال ٢٣ــ٢

CD2-TR.38 ،ـ  ١٠٩ دبوسی Prélude à L’après-midi d’un faune :1862-1918، ميزان های ١٠٦ـ

هورن بسته
It.  Fr.  Ger.  En.
chiuso  bouché  gestopf  stopped

واژه ها يا اصطالحات باال در تمام اين زبان ها «بسته شده» معنی می دهند. در اين حالت نوازنده 
دست راست خود را در شيپور يا گلوی ساز تا آن جا که ممکن است فرو می کند و تُن ها بسته می شوند. 
صدايی که در اين حالت توليد می شود دارای کيفيت نرم و تقريباً تودماغی است. از اين صدا، هم در 

نت های تکی و هم  در يک قسمت از قطعٔه موسيقی می توان استفاده کرد.
در مثال صفحه بعد، ريمسکی کورساکف از نوازنده خواسته است نصف قطعه را با صدای باِز 

هورن و نصف ديگر را با صدای بسته اجرا کند:
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مثال ٢٤ــ٢
CD2-TR.39 ،ـ  ٤٨ کورساکف Capriccio Espagnol :1844-1908، موومان دوم، ميزان های ٤٥ـ

استفاده از هورن بسته در اجرای اين ديناميک sƒ      p بسيار تأثيرگذار است.
به جای  است  ممکن  می شود  مواجه  خود  بخش  در  بسته»  «هورن  واژٔه  با  نوازنده  که  هنگامی 
سوردين استفاده کند. بديهی است صدای حاصل از اين دو  استفاده از دست برای بستن صدا، از 
روش متفاوت است. اما وقتی قرار است تُن ها از حالت باز به حالت بسته، به سرعت تغيير کنند همان طور 

که در مثال زير نشان داده شده بايد از دست استفاده کرد.
مثال ٢٥ــ٢

CD2-TR.40 ،موومان چهارم، ميزان های ٧٦ــ٧٩ ،Symphony No.4  :1860-1911 مالر

وقتی قرار است تُن ها به صورت باز اجرا شوند واژٔه open در پارتيتور قيد می شود.
بهترين  می گيرد.  صورت  لب ها  حرکت  با  يا  کليد  با  هورن  در  تريل  اجرای  ترمولو:  و  تريل 
تريل ها به فاصلٔه دوم بزرگ و يا کوچک باالتر يا پايين تر از نت اصلی هستند، مانند مثال های صفحه 

بعد.
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مثال ٢٦ــ٢

مثال ٢٧ــ٢

CD2-TR.41 ،ميزان های ٦٤١ــ٦٤٣ ،Till Eulenspiegel :ريچارد اشتراوس

CD2-TR.41 ،Salome :ريچارد اشتراوس

اجرای ترمولو در اين ساز امکان پذير، اما معموالً دشوار و خطرناک است.
در  شود،  استفاده  اگر  اما  نيست  مرسوم  زياد  ساز  اين  در  گليساندو  از  استفاده  گليساندو: 
لحظات پُر صدا و در محدوده های باالی ساز خواهد بود. در زير دو نمونه از اجرای گليساندو ارائه 
آرپژ  به صورت  اگرچه  می شود،  اجرا  گليساندو  مانند  قطعه،  سرعت  به خاطر  اول  مثال  در  شده اند. 
اجرا  شده،  نت نويسی  آنچه  مانند  معموالً  و  است  دشوار  دوم  مثال  دقيق  اجرای  است.  شده  نوشته 

نمی شود.
مثال ٢٨ــ٢

CD2-TR.42 ،مقدمه، ميزان های ٣٠ــ٣١ ،Der Rosenkavalier :1864-1949 ريچارد اشتراوس
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مثال ٢٩ــ٢
CD2-TR.42 ،ميزان های ١٣٥ــ١٣٦ ،Symphony No.1 :1900-1981 باربِر

افکت ديگری که برای توليد صدای برنجی تر و زمخت تر به کار می رود، با افزايش فشار لب ها و 
توليد نفس بيشتر ايجاد می شود. اصطالحی که در اين مورد به کار می رود واژهٔ فرانسوی cuivré است.

مثال ٣٠ــ٢
CD2-TR.43 ،ـ  ٤ بيزه L’Arlésienne, Suite No.1 :1838-1875، کاريلون، ميزان های ١ـ

و  بگيرند  باال  به طرف  را  ساز  دهانٔه  يا  شيپور  می خواهند  هورن  نوازندگان  از  آهنگسازان  گاه 
بنوازند. اصطالحی که در اين مورد در زبان انگليسی به کار می رود " bells in the air " است. اين 

اصطالح در زبان های ديگر چنين است:
Fr.  Ger.   
pavillons en l’cur  schalltrichter auf   

و  برمی دارد  ساز  شيپور  داخل  از  را  خود  راست  دست  هورن  نوازندٔه  افکت  اين  توليد  برای 
دهانٔه آن را به طرف باال می گيرد. در اين وضعيت صدا مستقيم به طرف حضار می رود. اين افکت برای 

قطعات يا لحظاتی که نياز به حجم زياد و شلوغ دارند استفاده می شود.
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مثال ٣١ــ٢
CD2-TR.44 ،ـ  ٣٢٦ مالر Symphony No.4 :1860-1911، مورومان سوم، ميزان های ٣١٩ـ

برخی آهنگسازانی که آثار برجسته ای برای هورن دارند عبارت اند از: هايدن: کنسرتو شمارٔه  
٢، موتسارت: کنسرتو شمارٔه ٤، شومان: آداجيو و الگرو در البمل، هيندميت: سوناتا برای هورن،  و 
ريچارد اشتراوس: کنسرتو می بمل، به جرئت می توان گفت اثر اشتراوس يکی از بهترين قطعاتی است 
که برای هورن تصنيف شده است. به طور کلّی آهنگسازان اوايل رمانتيک تا عصر حاضر همگی در 

آثار خود از اين ساز استفاده کرده اند.
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٢ــ٢ــ ترومپت

Fr.
trompette (tr.)

Ger.
trompete (tr., trp.)

It.
tromba (tr.)

En.
trumpet (tpt., trp.,tr.)

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

چگونگی ارتعاش هوا: هوا توسط لب های نوازنده مرتعش می شود.

ترومپت، سازی است قديمی که نوع فلزی آن را می توان در سال های ٥٧٠ قبل از ميالد نزد 
سپاهيان روم جست وجو کرد. اين ساز ساليان متمادی در اندازه و کوک های مختلف بدون کليد، به 

شرح زير مورد استفاده قرار می گرفته است:
B) يک پرده پايين تر شنيده می شد. ترومپت «سی بمل» (
B) نيم پرده پايين تر شنيده می شد. ترومپت «سی بکار» (

D) نيم پرده باالتر شنيده می شد. ترومپت «ر بمل» (
ترومپت «ر» (D) يک پرده باالتر شنيده می شد.

E) يک سوم کوچک باالتر شنيده می شد. ترومپت «می بمل» (
ترومپت «می» (E) يک سوم بزرگ باالتر شنيده می شد.

ترومپت «فا» (F) يک چهارم درست باالتر شنيده می شد.
G) يک پنجم کاسته باالتر شنيده می شد. ترومپت «سل بمل» (

ترومپت «سل» (G) يک پنجم درست باالتر شنيده می شد.
سری  هارمونيک ترومپت های فوق به دليل طول زياد لوله (دو برابر ترومپت های فعلی) به شرح 

زير است:
مثال ٣٢ــ٢
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نت های سياه يا توپُر، خارج از صداهای نوشته شده اند (٧ و ١١ و ١٣ و ١٤). با توجه به اينکه 
شانزده هارمونيک فوق جزِء صداهای اين ساز هستند همٔه ترومپت های اشاره شده در باال نمی توانستند 
آهنگسازان  هارمونيک را اجرا کنند. به دليل فقدان تکنيک پيشرفته در اين ساز، برخی  تمام شانزده 

کالسيک رغبت زيادی به استفاده از اين ساز نداشتند.
اولين پيشرفت رضايتبخش در سال ١٨١٠ با اضافه کردن کليد روی سازهای برنجی، از جمله 
سال  حدود  در  گرديد.  ثبت  او  نام  به  اختراع  اين  و  شد  حاصل   (Halliday) َهليِدی توسط  ترومپت، 
١٨٢٠ چندين لولٔه اضافه برای ترومپت و سازهای برنجی ديگر ساخته شدند که با قرار دادن هر کدام از 
آن ها صدای هارمونيک ها نيز تغيير کرد. باالخره در سال ١٨٣٩ نوع ديگری از اين ساز، در اندازه و 
صدادهی های مختلف توسط آدولف ساکس (Adolph Sax) ساخته شد و او کليدهای چهارم و حتی 

پنجم را نيز به بعضی از اين سازها اضافه کرد که به نام «ساکسهورن» معرفی شد.
ترومپت  می شود،  استفاده  سمفونيک  ارکستر  در  که  ترومپتی  پرمصرف ترين  حاضر  حال  در 

B) بم است که از لحاظ صدای پُر  و نرم، بر ديگر انواع اين ساز برتری دارد. «سی مبل» (
محدودۀ صوتی ترومپت «سی بمل»

مثال ٣٣ــ٢

صدادهی
مثال ٣٤ــ٢

انگشت گذاری ترومپت به قرار زير است:

دکمۀ دوم و سوم پايين 
نگه داشته شوند

باز (بدون گرفتن کليد) در اين 
پوزيسيون اجرای هارمونيک 

B و C٣  است هفتم 

دکمۀ اول و سوم پايين 
نگه داشته شوند

دکمۀ دوم پايين نگه 
داشته شوند
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مناطق صوتی
منطقۀ پايين
مثال ٣٥ــ٢

توليد تُن ها در اين منطقه نسبتاً دشوار است اما نوازندٔه ماهر می تواند کنترل نسبتاً خوبی در توليد 
صداها در اين منطقه داشته باشد.

منطقۀ ميانی
مثال ٣٦ــ٢

بهترين منطقٔه صوتی ساز است و کنترل ديناميک بر روی تُن ها آسان است. صدا در اين منطقه 
واضح، روشن و دارای بيان خوبی است.

منطقۀ باال
مثال ٣٧ــ٢

توليد تُن ها در اين منطقه نسبتاً دشوار و بهتر است از آن ها پرهيز شود. البته نوازندٔه ماهر، کنترل 
نسبتاً خوبی در توليد اين صداها دارد.

ـ در مقايسه با قطعاتی که ديناميک نسبتاً پايينی  در قطعاتی که نياز به حجم بيشتری از صدا استـ 
دارند ــ اجرا با ترومپت آسان تر است، به خصوص در مناطق باالی ساز، کنترل ديناميک در  در 

همۀ دکمه ها پايين 
نگه داشته شوند

پايين  اول  دکمۀ 
نگه داشته شوند

دکمۀ سوم يا اول و دوم 
پايين نگه داشته شوند
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منطقٔه پايين نسبتاً دشوار است.
مثال زير نمايانگر استفاده از تمام مناطق صوتی ترومپت است:

مثال ٣٨ــ٢
   CD2-TR.45 ،ـ  ٣١ کوپلند: Outdoor Overture، ميزان های ١٦ـ

توليد آوا و زبان زدن: ترومپت چابک ترين ساِز گروه بادی های برنجی است. گروه نت های 
زير خط اتصال در يک نفس نواخته می شوند و برای توليد نت های غيرمتصل، نوازنده جداگانه زبان 
می زند. زبان زدن تَکی، دوتايی و سه تايی به طور دايم در اين ساز مرسوم است. مثال های زير، زبان زدن 

دوتايی و سه تايی را نشان می دهند:
مثال ٣٩ــ٢

   CD2-TR.46 ،پردٔه دوم، شروع، زبان زدن دوتايی ،La Bohème :1858-1924 پوچينی
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مثال ٤٠ــ٢

استفاده از سوردين در ترومپت بسيار رايج است و آن را با اصطالح ايتاليايی con sordino نشان 
می دهند. برای برداشتن سوردين، اصطالح senza sordino به کار می رود و در بعضی پارتيتورهای 

اخير، از واژٔه انگليسی open به جای senza sordino هم استفاده می شود.
در مثال زير، ابتدا ترومپت، بدون سوردين و سپس نيم پرده پايين تر با سوردين به اجرا می پردازد:

مثال ٤١ــ٢

  CD2-TR.46 ،پردٔه اول، زبان زدن سه تايی ،Aida :1813-1901 وردی

CD2-TR.47 ،ـ   ٦٢٥ مالر Symphony No.1 :1860-1911، موومان چهارم، ميزان های ٦٢٣ـ
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مثال ٤٢ــ٢

تريل: اجرای تريل در ترومپت، با حرکت و کنترل دکمه های ساز صورت می گيرد. در مناطق 
باالتر بعضی تريل ها را می توان با حرکت لب ها توليد کرد. اجرای تريل هايی که با پايين و باال بردن يک 
دکمه صورت می گيرد آسان است. به همين نسبت، حرکت دو دکمه سخت تر و سه دکمه بسيار دشوار 

است و بهتر است از آن ها پرهيز کرد.
تريل هايی که بايد از آن ها پرهيز کرد:

مثال ٤٣ــ٢

CD2-TR.48 ،ـ  ١٣١ دبوسی Nocturnes, Fêtes :1862-1918،  ميزان های ١٢٤ـ

گليساندو  بپردازد.  گليساندو  اجرای  به  می شود  خواسته  ترومپت  نوازندٔه  از  گاه  گليساندو: 
زمانی تأثيرگذار است که در منطقٔه باالی ساز باشد و حرکت آن نيز باالرونده باشد.

مثال ٤٤ــ٢

کنسرتو  هايدن:  از:  عبارت اند  دارند،  ترومپت  برای  برجسته ای  آثار  که  آهنگسازان  برخی 
 Four pieces for :دبوسی ،The Trumpet Shall Sound :هندل ،Mighty Lord :می بمل، باخ
Trumpet and Piano  و َملکُلم آرنولد Fantasy for Trumpet :(Malcolm Arnold)، به طور 

کلّی آهنگسازان اوايل رمانتيک به بعد همگی در آثار خود از اين ساز استفاده کرده اند. 
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٣ــ٢ــ ترومبون

Fr.
trombone
(tr.)

Ger.
posaune
(ps.pos.)

It.
trombone

 pl. tromboni
(tbni., trni.)

En.
trombone
 (tr., tbe., trb., trm.,
trbe)

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

چگونگی ارتعاش هوا: هوا توسط لب های نوازنده مرتعش می شود.

در اين خانواده با دو نوع ترومبون مواجه هستيم که از لحاظ شکل ظاهری کامالً متفاوت اند:
الف) ترومبون هايی که اندازه و صدادهِی مختلف دارند (پيکولو، سوپرانو، آلتو، تنور و باس) و مجهز 

به کليد، پيستون و يا والو هستند و در حال حاضر در ارکستر سمفونيک مورد استفاده قرار نمی گيرند.
ب) ترومبون های دارای کوليس يا کشويی (وسيله ای که اجرای گليساندوها را برای اين ساز 

فراهم می کند) که در حال حاضر بيشترين استفاده را در ارکستر سمفونيک دارند.
در اين خانواده سه نوع ترومبون: آلتو، ِتنور و باس داريم که هرکدام دارای هفت پوزيسيون 
هستند. حضور ترومبون آلتو، به دليل داشتن صدای زير و ناهماهنگی با ترومبون تنور و باس، در ارکستر 
سمفونيک کمرنگ شده است. همان طورکه والتر پيستون (Walter Piston) در کتاب ارکستراسيون 
امکانات  تمام  شوند.  جايگزين  ترومپت  يک  با  می توانند  عموماً  آلتو  ترومبون  سولوهای  است  نوشته 

ترومبون آلتو مانند باس ترومبون است، با اين تفاوت که ترومبون آلتو يک اکتاو باالتر است.
B شناخته می شود زيرا  ترومبون تنور: اين ترومبون در کارخانٔه سازنده، به عنوان ترومبون 

B را اجرا می کند. پوزيسيون بستٔه آن 
محدودۀ صوتی
مثال ٤٥ــ٢
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مناطق صوتی: توليد تُن های مثال زير در اين ساز دشوار است و نياز به تکنيک خوبی دارد و 
ترجيحاً در قطعات سولو بايد از آن استفاده شود:

مثال ٤٦ــ٢

منطقۀ پايين
مثال ٤٧ــ٢

اين نت ها بسيار قوی و خوب هستند اما در نوشتن بايد توجه داشت که توليد آن ها نفس زيادی 
نياز دارد.

دست های  در  البته  که  نت های   بجز  خوب اند  بسيار  ساز  صوتی  ديگر  مناطق 
نوازندٔه ماهر به خوبی اجرا می شوند.

نت های  پائه  پايه،  از  هستند (منظور  پوزيسيون  هر  در  پايه  نت های  نت ها،  اين  پدال:  نت های 
هارمونيک در هر پوزيسيون است) و از نظر تئوريک توليد همٔه آن ها بايد امکان پذير باشد اما در عمل 

چنين نيست. چهار پدالی که بيشتر قابل استفاده هستند عبارت اند از:
مثال ٤٨ــ٢

در ترومبون تنور می توان بعضی تُن ها را در بيشتر از يک پوزيسيون توليد کرد. مثالD4 هم در 
پوزيسيون چهارم و هم در پوزيسيون هفتم توليد می شود اما تمام نت های پايين تر از Ab3 فقط در يک 
برای  به خصوص  است،  مشکل  باال  سرعت  با  زير،  مثال  اجرای  بنابراين  می شوند.  توليد  پوزيسيون 

آماتورها، زيرا با تغيير پوزيسيون دور همراه است:
مثال ٤٩ــ٢



٨٠

پوزيسيون ها
مثال ٥٠  ــ٢

مثال ٥١ــ٢

در مورد زمان نگه داشتن نت ها در ترومبون الزم به يادآوری است که اين ساز به اندازٔه ديگر 
قرار  پايين ساز  مناطق  در  نت ها  اين  هرچه  و  ندارد  پدال  به صورت  را  نت ها  نگه داشتن  قابليت  سازها 
گيرند، بر اين دشواری افزوده می شود. مثالً برای اجرای مثال باال بهتر است از ديناميک  استفاده 

شود. مثال باال تا حدود شش يا هفت ميزان در تمپوی منطقی قابل اجرا  است.
اين  باال  محدوده های  در  اما  است  مشکل  پايين  محدوده های  در  متصل  قسمت های  اجرای 

مشکل وجود ندارد.
توليد آوا و زبان زدن: اگرچه زبان زدن تَکی، دوتايی و سه تايی در ترومبون امکان پذير است 
اما زبان زدن تند و سريع در اين ساز مشکل تر از ترومپت است زيرا سر ساز ترومبون از دهنی ترومپت 
بزرگ تر است و به همين نسبت که اندازٔه ساز بزرگ تر می شود (ترومبون باس) توليد آوا و صوت در 

مناطق پايين با کُندی و سنگينی همراه است.
لگاتوی خوب در اين ساز زمانی توليد می شود که نت های زير خط لگاتو، از سری هارمونيک های 
نزديک به هم باشند. نوازندگان حرفه ای اين ساز، با زبان زدن نرم و تغيير وضعيت کوليس، در بسياری 

از مناطق، لگاتوی نسبتاً خوبی توليد می کنند.
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مثال ٥٢  ــ٢

مثال های زير مربوط به سازهای مختلف اين خانواده (ترومبون تنور و باس) هستند:
مثال ٥٣  ــ٢

CD2-TR.50 ،ميزان های ١ــ ١٨ ،Requiem, Tubamirum :1759 - 1791 موتسارت

CD2-TR.51 ،موومان چهارم ،Symphony No.9 :1770 - 1826 بتهوون

مثال ٥٤  ــ٢
CD2-TR.52 ،(سه ترومبون) ـ  ١٠٥ برليوز Ràkóczy March :1803 - 1869: ميزان های ٩٦ـ
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نوازندٔه  و  می دهد  تغيير  را  تُن  رنگ  ترومپت،  و  هورن  مانند  ساز،  اين  در  سوردين  از  استفاده 
ترومبون را قادر می سازد که به نرمی بنوازد. در دو مثال زير که از ادبيات موسيقی قرن بيستم گرفته 
شده اند استفاده از اين تأثير صوتی نشان داده شده است. در مثال دوم، ترومبون ها با ويولن سل ها و 

کنترباس که با چوب آرشه col Legno می نوازند دوبله شده اند. 
مثال ٥٦  ــ٢

مثال ٥٧  ــ٢

ترومبون  نوازندٔه  زيرا  طبيعی است  بسيار  ساز  اين  کوليس در  وسيلٔه  گليساندو، به  گليساندو: 
می تواند کوليس را بين دو نت يا بيشتر حرکت دهد. اين حرکت مانند حرکت انگشت نوازندٔه سازهای 

مثال ٥٥  ــ٢
CD2-TR.53 ،(سه ترومبون) موومان چهارم، ميزان های ٤٧ــ٥١ :Symphony No.1 :1839 - 1897 برامس

CD2-TR.54 ،موومان چهارم، ميزان های ٦٨ــ٧٠ :Symphony :1896 - 1985 سه سيونز

CD2-TR.54 ،موومان اول، ميزان های ٤٥ــ٥١ ،Violin concerto :1885 - 1935  بِرگ
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زهی روی سيم است. اين نوع گليساندو تا حدود فاصلٔه پنجم کاسته را دربر می گيرد.
گليساندوی ديگری که در اين ساز توليد می شود با حرکت لب است و يا ترکيب حرکت لب و 

حرکت کوليس.
در سه مثال زير، گليساندو در ترومبون نشان داده شده است. گليساندوی مثال سوم (بارتوک) 

شبيه به گليساندوی هورن در سری هارمونيک ها است که کمتر استفاده می شود و متمايز است.
مثال ٥٨  ــ٢

مثال ٥٩  ــ٢

CD2-TR.55 ،رقص شمشير، ميزان های ١٠ــ١١ ،Gayane Ballet , Suite No.1 :1903 - 1978  خاچاطوريان

CD2-TR.55 ،فوگ ،The Young Persons Guide to the Orchestra :1913 - 1976  بريتن

مثال ٦٠  ــ٢
CD2-TR.56 ،موومان سوم، ميزان های ٥٩٣  ــ٦٠٠ ،Violin Concerto No.2 :1881 - 1943 بارتوک



٨٤

عبارت اند از: َملکُلم آرنولد:  دارند،  ترومبون تنور  برجسته ای برای  آهنگسازانی که آثار  برخی 
فانتزی برای ترومبون، مارسل پوت Impromptu: (Marcel Poot) (قطعه ای تقريباً آزاد)، گُرُدن َجکُب 
 :(Baxton Orr) ُار باکستون  کاپريس،   :(Ernst Hess) ِهس ارنست  کنسرتو،   :(Gordon Jacob)

کنسرتو و آلبرت برگر(Alberchts berger) : کنسرتو.
جهت  از  و  پرقدرت  و  زيبا  بسيار  ساز  اين  صدای   :EN.bass trombone باس  ترومبون 

نفس گيری قابل مالحظه است. اين ساز تقريباً در منطقٔه زير (صداهای باال) به کار برده نمی شود.
ترومبون باس نيز هفت پوزيسيون به شرح زير دارد: (بم ترين نت در هر پوزيسيون هارمونيک 

دوم است.)
مثال ٦١  ــ٢



٨٥

توضيح اين که در بيشتر پوزيسيون ها، هارمونيک هفتم نيز حاصل می شود.
با کمی دقت مالحظه می شود که اولين پوزيسيون ترومبون باس از آخرين پوزيسيون ترومبون 

تنور، نيم پرده پايين تر است (برای وسعت بخشيدن بيشتر به صدای خانوادٔه ترومبون در بخش بم).
عالوه بر وسعت صداهای فوق، اين ساز نيز دارای چندين نت تکميلی در منطقٔه بم است که آن ها 

را «نت های پدال» می نامند.
مثال ٦٢  ــ٢

ترومبون های دارای َونيتل، نت های زير ا را نيز اجرا می کنند:
مثال ٦٣  ــ٢

ترمبون باس در ارکستراسيون جزِء سازهای «اوت» محسوب می شود اما چون اولين پوزيسيون 
آن از «می بمل» شروع می شود، در کارخانٔه سازنده، آن را به عنوان «ترومبون باس می بمل» می شناسند. 
اين ساز در انگلستان از پوزيسيون  «سل» نيز ساخته می شود و در ساير قسمت های اروپا پوزيسيون «فا» 
به کار می رود که به دليل ايجاد هارمونيک های متفاوت، مشکالتی را به همراه دارد زيرا بيشتر آهنگسازها 
برای ترومبون باس «می بمل» می نويسند، مانند Gurrelieder اثر شوئنبرگ (Schoenberg) که يک 

پاساژ گليساندو را با امکانات ترمبون باس می بمل به طور بسيار عميق و آرام اجرا کرده است.
ترومبون هايی که در ارکستر استفاده می شوند، عبارت اند از: ترومبون تنور I و II و ترومبون 

باس که معموالً با باِس توبا يک پارت را اجرا می کنند.
به طورکلّی آهنگسازان دورٔه رمانتيک به بعد، در آثار ارکستری بزرگ خود از اين ساز استفاده 

کرده اند.
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٤ــ٢ــ توبا

Fr.
tuba (tb.)

Ger.
tuba (tb.) [also basstuba (btb,)]

It.
tuba (tb., tba.)

En.
tuba (tb.)

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

چگونگی ارتعاش هوا: هوا توسط لب های نوازنده مرتعش می شود.

مختلف  صدا دهی های  و  اندازه  در   (saxhorns) ساکسهورن ها  خانوادٔه  از  کليد دار  ساز  اين 
مورد  بيشترين  توبا  کنترباس  و  توبا  باس  حاضر  حال  در  است.  قدرت  با  و  پُر  صدايی  حجم  دارای  و 
در «سمفونی  و  ساز  نوع  دو  اين  از  خود  برنجی  کارهای  همٔه  در   (Mahler) مالر  دارند.  را  استفاده 
هفتم» از نوعی باس کوچک استفاده کرده است که يک نهم بزرگ پايين تر از نت های نوشته شده، شنيده 
می شود. وقتی در ارکستراسيون، «توبا» قيد می شود، منظور همان «باس توبا» است. باس توبا اغلب 
همراه با ترومبون باس برای سنگين کردن خط باس ارکستر، يک پارت را اجرا می کنند. به طور کلّی 

ساکسهورن باس هايی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارت اند از:
استفاده  مورد  ارکستر  باس  به عنوان  مدت ها  و  دارد  کمی  نسبتاً  وزن  که  در «فا»  توبا  باس  ١ــ 

قرار می گرفت.
٢ــ باس توبا در «می بمل» که اندکی بزرگ تر است و کمتر مورد استفاده قرار می گرفت.
٣ــ باس توبا در «دو» که پس از ورود به ارکستر سمفونيک، جانشين دو ساز قبلی شد.

٤ــ باس توبای بزرگ دوبل «سی بمل» که پايين ترين توبای استفاده شده در باندهای نظامی، و از 
نظر حجم و شکل ظاهری بزرگ تر از ساير انواع توبا است و به بُمباردون (Bombardon) نيز معروف 
است. واگنر در ارکستراسيون حلقٔه نيبلونگ که تصنيف آن بيست و يک سال به طول انجاميد، برای 

يافتن صدای بسيار بم، يک توبای بُمباردون انتخاب کرد.
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توبا، برخالف گذشته که جزء سازهای انتقالی بود، در حال حاضر سازی غيرانتقالی محسوب 
می شود و آهنگساز هرآنچه نياز دارد، برای آن می نويسد. 

محدودۀ صوتی
مثال ٦٤  ــ٢

نوازندٔه توبا امروزه در ارکستر سمفونيک قادر است در تمام محدودٔه مثال باال بنوازد (نت نويسی 
معمول اين ساز در کليد فا است).

مناطق صوتی
منطقۀ پايين
مثال ٦٥  ــ٢

صدا در اين منطقه پُرقدرت، پُرصدا و عميق است و تُن ها بسيار خوش صدا و قابل قبول و شبيه 
به صدای «ارگ» هستند.

طول زياد لوله باعث می شود توليد تُن ها در اين منطقه نياز به نفس زيادی داشته باشد. بنابراين 
اجرای قطعات يا لحظات تند و سريع در اين منطقه پيشنهاد نمی شود. نت های پدال و هارمونيک های 

بَم و پايين در اين منطقه بسيار تأثيرگذارند و اجرای ديناميک های تا  نيز ممکن است.
منطقۀ ميانی
مثال ٦٦  ــ٢

ساز  اين  در  را  کاربرد  بيشترين  منطقه  اين  از  استفاده  و  است  قوی  بسيار  منطقه  اين  در  صدا 
دارد. بديهی است توبا در مناطق باالتر چابک تر می شود و تُن ساز در اين مناطق نرم و ِگرد و شبيه به 

صدای هورن است.
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منطقۀ باال
مثال ٦٧  ــ٢

تُن ها در اين منطقه ضعيف اند و هرچه به سمت نت های باالتر می روند خصوصيات خود را از 
دست می دهند.

مثال زير يکی از معروف ترين کارهای سولو در ادبيات موسيقی برای اين ساز است:
مثال ٦٨  ــ٢

CD2-TR.57 ، Pictures at an Exhibition, Bydlo  موسورسگی ــ راول

بايد توجه داشت که برای نوازندٔه توبا که دارای طوالنی ترين طول لوله در بين سازهای بادی 
نظر  در  مناسب  استراحت های  است  الزم  دارد،  زيادی  نفس  به  نياز  تُن ها  توليد  برای  و  است  برنجی 

گرفته شود.
امکان پذير  مختلف  ديناميک های  با  ساز  اين  در  تُن ها  انواع  توليد  زبان  زدن:  و  آوا  توليد 
اجرا  نفس  يک  در  اتصال  خط  زير  نت های  تمام  بادی  سازهای  ديگر  مانند  نيز  ساز  اين  در  است. 
می شوند. مثال زير، استفاده از اين ساز را در منطقٔه ميانی و کمی باالتر نشان می دهد که دارای صدايی 

زيبا است و به نرمی نواخته می شود:
مثال ٦٩  ــ٢

CD2-TR.58 ،موومان سوم، ميزان های ١٥ــ٢٣ ،Symphony No.1 :1860 - 1911 مالر
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زبان زدن تَکی، دوتايی و سه تايی در اين ساز قابل اجرا هستند، اگرچه زبان  زدن دوتايی و سه تايی 
در ادبيات ارکسترِی استاندارد معمول نيستند.

توانايی توبا در ايجاد تأثيرات ويژه در مثال زير نشان داده شده است:
CD2-TR.59 ،مثال ٧٠ــ٢

اين ساز همچنين قادر به نواختن قسمت های نرم و تغزلی نيز هست که در مثال زير نشان داده 
شده است:

مثال ٧١ــ٢
CD2-TR.60 ،پرده ی اول ،Der Fliegende Holländer :1813 - 1883 واگنر

مثال های زير توانايی و چابکی توبا را در اجرای قسمت های سريع و پرش های بزرگ با توجه به 
اندازٔه بزرگ اين ساز نشان می دهند:

مثال ٧٢ــ٢
CD2-TR.61 ،موومان اول ،Symphony No.5 :1891 - 1953  پروکوفيف
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مثال ٧٣ــ٢
CD2-TR.62 ، La Valse :1875 - 1937  راول

توبا توانايی دوبله کردن و افزايش قدرت بخش باس را در ديناميک های مختلف دارد. در مثال 
کنترباس که با آرشه نواخته می شود ترکيب شده  پيتزيکاتو توليد می کند و با  زير، توبا صدايی شبيه به 

است:
مثال ٧٤ــ٢

CD2-TR.63 ،موومان چهارم، ميزان های ١٧٨ ــ ١٨٠ ،Symphony No.6 :1860 - 1911 مالر

استفاده از سوردين در توبا مانند ديگر اعضای گروه بادی برنجی مرسوم است اما گذاشتن و 
برداشتن سوردين در اين ساز به سرعت ميسر نيست، بنابراين الزم است برای انجام اين کار وقت کافی 

به نوازنده داده شود تا بدون سر و صدای اضافی اين کار را انجام دهد.
مثال زير نمونه ای از استفاده از سوردين در مناطق ميانی و کمی باالتر در اين ساز است:

CD2-TR.64 ،مثال ٧٥ــ٢
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تريل: تريل در ادبيات سمفونيک برای توبا به ندرت ديده می شود اما زمانی که نوشته می شود 
دارای تأثير ويژه ای است. تريل در اين ساز با حرکت کليدها توليد می شود.

مثال ٧٦ــ٢
CD2-TR.65 ،ميزان های ١٥٨ــ١٦٥ ،Die Meistersinger :1813 - 1883 واگنر

يکی ديگر از تأثيرات ويژه در توبا، flutter tonguing، يعنی حرکت سريع زبان در زمان دميدن 
درون دهنی ساز است.
مثال ٧٧ــ٢

CD2-TR.66 ،ميزان ٤٢٦ ،Erwartung :1874 - 1951 شوئنبرگ

برخی آهنگسازانی که آثار برجسته ای برای توبا دارند، عبارت اند از: 
 :(Vaughan Williams)  ُون ويليامز .Sonata for Bass Tuba:(Hindemith) هيندميت
کنسرتو، َاِلک ويلدر (Alec Wilder): سوناتا، باخ: سوييت شمارٔه يک برای ويولن سل که اغلب، 
 :(Walter  S.Hartley) قسمت سوم ايـن سوييت را بـرای باس توبا اجرا می کنند و والتـرهارتلی

سوييت برای باس توبا.
الزم به يادآوری است که بيشترين مورد استفادٔه اين ساز در ارکسترهای نظامی است.  
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پرسش

داده شده  نت پائه  براساس  را  هارمونيک ها  سری  از  هفتم  تا  اول  هارمونيک  ١ــ 
بنويسيد:

الف

ب

ج

د

الف) از نت «فا»
ب) از نت «سی بمل»
ج) از نت «می بمل»

د) از نت «ر»
٢ــ نقش کليد در سازهای بادی برنجی چيست؟

٣ــ ترتيب نوشتن سازهای بخش بادی برنجی در ارکسترهای سمفونيک امروزی 
چگونه است؟

٤ــ اگر هرکدام از ترومپت های زير، نت «دوميانی» (C4) را بنوازند صدای حاصل 
در هرکدام چه خواهد بود؟

B الف) ترومپت 
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C ب) ترومپت
D ج) ترومپت
F د) ترومپت

٥  ــ صدادهِی آهنگ زير در ترومپت فا چگونه است؟

٦  ــ صدادهِی آهنگ زير در ترومپت سی بمل چگونه است؟

٧ــ صدادهِی آهنگ زير در هورن فا چگونه است؟

٨   ــ آهنگ زير را برای ترومپت ال بنويسيد:
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٩ــ آهنگ زير را برای هورن می بنويسيد:

١٠ــ آهنگ زير را برای ترومپت ر بنويسيد:
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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
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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
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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. 
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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 
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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
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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:
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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



١١٥

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



١١٦

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



١١٧

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



١١٨

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. 
CD2-TR.80 ،مثال ٣٢   ــ٣



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.
CD2-TR.81 ،مثال ٣٣  ــ٣



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



١٢٣

١٦ــ٣ــ گوييرو

Fr.
rapré guiro

En.
guiro

خانواده: ايديوفون (خود صدا)
گروه: ضربی ها 

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

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



١٢٤

سازهای پوستی بدون کوکِ معّين

١٧ــ٣ــ طبل باس

Fr.
grosse caissc
(gr.c.)

Ger
grosse tromel
(gr.tr.)

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

En.
bass drum
 (b. drum)

خانواده: ممبرانوفون (پوست صدا)
گروه: ضربی ها 

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

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

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

CD2-TR.85 ،مثال ٣٧ ــ٣
بار اول 

بار دوم

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



١٢٥

١٨ــ٣ــ طبل کوچک فنر  دار

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

Ger
kleine trommel
(kl.tr.)

it.
tamburo piccolo
(tamb. picc.)

En.
snare drum
 (s.d.)

خانواده: ممبرانوفون (پوست صدا)
گروه: ضربی ها 

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

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

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

بار اول 
بار دوم

بار دوم بدون فنر



١٢٦

١٩ــ٣ــ دايره زنگی

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

Ger
 schellentrommel
tamburin

it.
 tamburino
(tamb.)

En.
 tambourine
(tamb.)

خانواده: ممبرانوفون (پوست صدا)
گروه: ضربی ها 

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

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

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

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

بار اول 
بار دوم



١٢٧

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

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

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

د) زيلوفون
٨  ــ انواع سنج را نام ببريد.

پرسش

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

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

٣ــ وسعت صوتی سازهای زير را بنويسيد:

ماريمباگلوکن اشپيلچايمز

ويبرافونزيلوفون



١٢٨

١ــ٤ــ هارپ

Fr.
harpe (hp.)

Ger
harfe (hrf.)

it.
arpa (a., arp.)

En.
harp (hp., hrp.)

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

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

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

فصل چهارمفصل چهارم

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

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

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

مثال ١ــ٤

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

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

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

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

کنترل خواهند شد.

تغيير  با  صوتی  محدودۀ 
پدال در منطقۀ باال
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برای تشخيص اکتاوها و نت های مربوطه و آسان شدن کار نوازنده تمام نت های «دو» قرمز رنگ 
و تمام نت های «سل» آبی رنگ هستند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و کليد «فا». 

غلطدرست

نوازندگان هارپ معموالً پدال را کمی پيش از زمان اجرای نت عوض می کنند:
مثال ٣ــ٤
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مثال ٤ــ٤
CD2-TR.87 ،ـ   ٥٤ موتسارت Concerto for Flute and Harp, K.299 :1756-1791، موومان اول، ميزان های ٤٤  ـ

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

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

نمونه ای است که صدادهِی خوبی دارد و شکل آکوردهای رايج را نيز نشان می دهد.
CD2-TR.88 ،ـ  ٤ مثال ٥  ـ
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هنگامی که عالمت «]» در کنار آکورد قرار گيرد، به اين معنی است که تمام نت های آکوردها بايد 
در يک زمان اجرا شوند. در بعضی قطعات در کنار آکورد از عالمت «  » استفاده می شود  و به اين 
معنی است که نوزنده آکورد را به صورت آرپژ و با سرعت نسبتاً  آرام اجرا کند. اگر قرار باشد نت ها 
از بم به زير نواخته شوند از عالمت «  » و اگر از زير به بم نواخته شوند از عالمت «  » استفاده 
می شود. طبيعی است آکوردهايی را که نحؤه اجرای آن ها ذکر نمی شود نوازنده به طور سّنتی از بم به 

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

مثال ٦  ــ٤
CD2-TR.89 ،ـ   ١٣ بارتوک Violin concerto :1881-1945، موومان اول، ميزان های ١  ـ
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مثال ٧ــ٤
CD2-TR.90 ،ـ   ١٥٨ برامس Ein deutsches :1839-1897، موومان اول، ميزان های ١٥٠  ـ



١٣٥
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در مثال زير، آرپژهای هارپ که با فلوت ترکيب شده اند معرفی می شوند:
مثال ٨  ــ٤

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

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

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

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

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

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

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

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

CD2-TR.91 ،ـ   ٨١ دبوسی Prélude à Lʼaprés-midi dʼun faune :1862-1918، ميزان های ٧٩  ـ
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مشکل است.
در اينجا مثال هايی برای استفاده از هارمونيک در هارپ آورده شده اند:

مثال ٩ــ٤

مثال ١٠ــ٤

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

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

مثال ١١ــ٤
CD2-TR.94 ,Modern Studies, on Doubled Notes :1885-1961 سالزدو
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گليساندو: گليساندو از تکنيک های بسيار رايج در هارپ است و بهتر است از استفادٔه بيش از 
حد آن پرهيز کرد. برای نوشتن گليساندو بايد کوک ساز و نت شروع و پايان آن مشخص باشند.

CD2-TR.95 ،مثال ١٢ــ٤

دست راست

دست چپ

CD2-TR.95 ،مثال ١٣ــ٤

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

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

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

نجوا گونه دارد و بسيار کم صدا است.
CD2-TR.96 ،مثال ١٥ــ٤
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(keyboard instruments) سازهای شستی دار

٢ــ٤ــ چلستا

Fr.
céleste

En.
 celesta
(cel.)

خانواده: ايديوفون (خودصدا)
گروه: سازهای شستی دار 

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

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

وجود دارد که در بخش بم، يک اکتاو به وسعت آن اضافه می شود (پنج اکتاو).
مثال ١٦ــ٤
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استراوينسکی در بالٔه پرندٔه آتشين از اين ساز، به ويژه در پدال گيری های آن، به خوبی استفاده 
کرده است. دبـوسی در قطعٔه موسيقی دريـا (   La Mer)، مالـر در سمفونی ششم و راول در ننه غاز 

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

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

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



١٤١

٣ــ٤ــ هارپسيکورد

 Fr.
clavecin

 Ger.
cembalo

It.
cembalo

En.
harpsichord

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

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

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

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



١٤٢

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

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



١٤٣

پرسش

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

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

٣ــ محدودٔه صوتی سازهای زير را بنويسيد:

چلستاهارپسيکورد



١٤٤
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