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تـو خاطـر  بــه  و  آمـدی  یک لحـظـه ستـاره هـا بخفتنـدتـو 
گفتندآن شب ز تـو از بـرای مهتـاب قصـه  سپـیـده،  وقت  تـا 

٭   ٭   ٭

در جــمـع ستـاره هـا هیاهوستامـــروز کــه رفـتـه ای دوبـاره
گل نیز به روی شاخه بـی بوستخورشید نشسته سرد و خاموش
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هدف کّلی 

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

مقّدمه
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 دوره های عالی تحصیلی و 

موسیقی نیز قابل استفاده است. 
در  و  مناسب  نمونه های صوتی  از  بهتر است  کتاب  مطالب  تدریس  در  که  به ذکر است  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. 
ادبیات جهان  موسیقی  آثار  دیگر  در  آن  تعمیم  و  کتاب  در  موجود  های  ثال  م تحلیل  و  تجزیه 
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 
می گردد تا هنرجو همواره با روش های ارایه شده به پیشرفت هایی در زمینه سازبندی و رنگ آمیزی 

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
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فصل اولفصل اول

سازهای زهی آرشه ایسازهای زهی آرشه ای 
(ِزه صداها)(ِزه صداها) 

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود:
١ــ ساختمان سازها و نحؤه توليد صدا در سازهای زهی را توضيح دهد. 

٢ــ تکنيک های آرشه کشی در سازهای زهی را بيان کند. 
٣ــ اجرای گليساندوها، پيتزيکاتوها و … در سازهای زهی را توضيح دهد.

١ــ١ــ مقدمه: خانوادۀ ويولن 

                 کنترباس                                          ويولن سل                                       ويوال                               ويولن



٢

و  برنجی  بادی های  چوبی،  بادی های  زهی ها،  است:  بخش  چهار  دارای  سمفونيک  ارکستر 
سازهای ضربی يا کوبه ای. 

اصطالح،  در  و  هستند  کنترباس  و  ويولن سل  ويوال،  ويولن،  شامل  آرشه ای  زهی  سازهای 
می شوند  باعث  که  عواملی  و  ويژگی ها  می شوند.  ناميده  صدا»  «ِزه  يا   (chordophone) کوردوفون 

آهنگسازان از خانوادٔه بزرگ ويولن استفاده کنند عبارت اند از: 
١ــ محدودٔه صوتی وسيع اين خانواده، از کنترباس تا ويولن. 

می توانند  مختلف  مناطق  در  کوچک  تغييرات  با  که  سازها  اين  صوتی  رنگ  هماهنگی  ٢ــ 
رنگ آميزی متفاوتی داشته باشند. 

٣ــ محدودٔه ديناميک گستردٔه اين خانواده، از ppp تا  fff که در گروه سازهای ديگر به سختی 
امکان پذير است. 

٤ــ کيفيت ُتن غنی اين خانواده که دارای گرمای خاصی است. 
٥ــ قابليت های ويژه در اجرای صداهای با آرشه يا بدون آرشه، ضربه زدن، اجرای پاساژهای 

تند، ملودی های آرام يا کشيده، پرش ها، تريل ها، دوبل نت ها، آکوردهای گوناگون و …. 
٦ــ اجرای صداهای ممتد و طوالنی بدون نياز به نفس گيری که از اين نظر از سازهای بادی 

متمايزند. 
سازهای زهی در ارکسترهای سمفونيِک سازمان يافته و متداول، به شرح زيرند: 

٨ يا ٩ پوپيتر  ويولن اول  ١٦ تا ١٨ نوازنده    
٧ يا ٨ پوپيتر  ويولن دوم  ١٤تا ١٦ نوازنده    
٥ يا ٦ پوپيتر  ١٠ تا ١٢ نوازنده     ويوال  
٥ يا ٦ پوپيتر  ويولن سل  ١٠ تا ١٢ نوازنده    
٤ يا ٥ پوپيتر  ٨ تا ١٠ نوازنده     کنترباس  

٢ــ١ــ ساختمان های سازهای خانوادۀ ويولن 
و  دارند  بسياری  مشترک  ويژگی های  واقعی،  خانوادٔه  يک  مانند  آرشه ای،  زهی  سازهای  تمام 
ساختمان و خواص آکوستيکی مشابه، تکنيک های مشترک و نيز برخی مشکالت و خصوصيات ويژه 

در آنها ديده می شوند. 
اين  سازهای  همٔه  ساختمان  می کند.  متمايز  يکديگر  از  را  آنها  که  ساز  هر  اندازٔه  از  صرف نظر 



٣

خانواده شبيه به ساختمان ويولن در شکل زير است. 

از  قسمت  دو  هر  معموًال  و  است  شده  تشکيل  دسته  و  بدنه  اصلی  قسمت  دو  از  ساز  هر 
شکم را  بدنه  سطح  باالی  است.  انسان  بدن  شبيه  نحوی  به  بدنه،  کّلی  شکل  می شوند.  ساخته  چوب 
(sound board يا table يا belly) می نامند و پايين سطح بدنه، پشت (back) ناميده می شود. هردو 

قسمت (بدنه و دسته) خميدگی خاصی دارند. 
پشت و سطِح روی اين ساز و جدارهای دو طرف آن، يک جعبٔه توخالی را شکل می دهند که به 

عنوان رزوناتور عمل می کند و طنين سازهای زهی را افزايش می دهد. 
دستٔه  می شود.  صوت  انتقال  باعث  که  دارد  قرار   soundpost نام به  چوبی  قطعه  بدنه،  داخل 
ساز که محل انگشت گذاری است fingerboard ناميده می شود و در قسمت بااليی آن جعبٔه گوشی 
 scroll قرار دارد که محل نگهداری گوشی های کوک است. انتهای دسته دارای انحنايی است که
پنج  به  سيم ها  تعداد  گاه  کنترباس  در  شده اند.  کشيده  سيم  چهار  انگشت گذاری  محل  روی  دارد.  نام 
از  عبور  از  پس  و  می شوند  پيچانده  کوک  گوشِی  يک  دور  هرکدام  سيم ها  می يابند.  افزايش  نيز  عدد 
روی شيطانک و خرک، به انتهای ساز که سيم گير می نامند وصل می شوند. محل کشيدن آرشه روی 

خميدگی انتهای دسته
(حلزونی شکل)

گوشی ها

دسته

شيطانک

صفحۀ انگشت گذاری

خرک
سيم ها
شيار

سيم گير



٤

سيم معموًال بين فضای خالِی دسته و خرک است. خرک، هم سيم ها را نگه می دارد و هم باعث انتقال 
ارتعاش به بدنه می شود. روی بدنه دو شيار وجود دارند که شيارهای F ناميده می شوند (چون شبيه به 
حرف f هستند). اين شيارها باعث می شوند بدنٔه ساز به راحتی مرتعش شود و ضمنًا انتقال دهندٔه صدا 

از بدنٔه ساز نيز هستند. 

٣ــ١ــ کوک سيم های سازهای زهی 
از  درست  پنجِم  فاصلٔه  به  ويولن سل)  ويوال،  (ويولن،  خانواده  اين  از  ساز  سه  سيم های  کوک 

يکديگرند. ولی سيم های کنترباس با فاصلٔه چهارِم درست از يکديگر کوک می شوند. 
در اينجا نت های دست باز که کوک سيم های سازهای زهی هستند نوشته شده اند. واژٔه دست باز 
برای اين سازها، به اين معناست که سيم ها با انگشت ها لمس نمی شوند و حرکت آرشه بر روی سيم ها 

همان کوک ساز را مرتعش می سازد. 
مثال ١ــ١ــ کوک سيم های ويولن 

مثال ٢ــ١ــ کوک سيم های ويوال 

مثال ٣ــ ١ــ کوک سيم های ويولن سل 

مثال ٤ــ١ــ کوک سيم های کنترباس 



٥

کنترباِس پنج سيم، يک سيِم دو (C) بِم اضافی دارد و کوک استاندارد آن، چنين است: 
در بعضی از موارد سيم اضافی را به جای دو (C) نت سی (B) نيز کوک می کنند. 

مثال ٥ــ١

صدادهِی کنترباس، برخالف بقئه اعضای اين خانواده، يک اکتاو بم تر است (يک اکتاو بم تر از 
نت نويسی معمولی آن). 

٤ــ١ــ انگشت گذاری 
برای توليد نت های باالتر از دست باز، نوازنده انگشتان دست چپ خود را به نرمی روی محل 
انگشت گذاری قرار می دهد و با حرکت دادن انگشت ها به طرف باال (صداهای زيرتر )   توليد می شوند و 
انگشت ها از يک پوزيسيون به پوزيسيون ديگر حرکت می کنند. اين تغييرات يا جابه جايی در مثال زير 

نشان داده شده اند (مثال زير روی سيم «ال» درنظر گرفته شده است): 
مثال ٦ــ١

سيم  به  مربوط   (٠) صفر  شمارٔه  هستند.  انگشت گذاری  به  مربوط  نت ها  باالی  شماره های 
شمارٔه  ترتيب …  همين  به  و  دوم (ميانی)  انگشت   ٢ شمارٔه  اول (اشاره)،  انگشت   ١ شمارٔه  دست باز، 
٤ انگشت چهارم (انگشت کوچک) است. در اين جا انگشت گذاری تا پنج پوزيسيون برای ويولن و 

ويوال نشان داده شده اند: 

پوزيسيون اول پوزيسيون دوم پوزيسيون سوم

و غيره



٦

سازها،  يکسان است اما در بعضی  تقريبًا  اصول انگشت گذاری در تمام سازهای اين خانواده 
مانند ويولن سل و کنترباس کمی متفاوت است.

٥ــ١ــ اجرای دوبل نت ها و آکوردها 
نواختن دو يا چند نت، به طور همزمان روی سيم های مجاور، آکورد ناميده می شود. دوبل نت ها 

دو نوع هستند: 
١ــ يکی از نت ها يا هردوی آنها روی سيم دست باز نواخته می شوند. 

٢ــ هردو نت، با انگشت گذاری روی دو سيم نواخته می شوند. 
در همٔه انواع سازهای زهی نواختن دو نت، به طور همزمان در دو سيم مجاور، با انگشت گذاری 

روی دو نت و سپس آرشه کشيدن روی هر دو سيم، امکان پذير است. 
٣ــ نواختن آکوردهای سه صدايی يا چهار صدايی روی سيم های مجاور، به ويژه در ويولن و 
ويوال امکان پذير است و آنها را آکوردهای سه صدايی يا چهار صدايی می نامند. برای اجرای آکوردها 
بايد فشار بيشتری با آرشه روی سيم ها آورد تا تقريبًا تمام نت ها همزمان شنيده شوند. اجرای آکوردهای 
گيرد.  صورت   (ff و    f   ) باال  نسبتًا  ديناميک  با  که  شد  خواهد  شنيده  خوب  صورتی  در  صدايی  سه 

اجرای آکوردهای سه و چهارصدايی با ديناميک p يا pp برای نوازنده خالی از اشکال نيست. 
نيست  قادر  آرشه  زيرا  می شوند  نواخته  آرپژ  صورت  به  معموًال  چهارصدايی  آکوردهای  ٤ــ 
قرن  آرشه های  از  خميده تر  هجده  و  هفده  قرن  آرشه های  درآورد.  صدا  به  همزمان  را  نت  دو  از  بيش 
بيستم بودند و امکان همزمان نواختن آکوردهای چهارصدايی، بيشتر فراهم بود. انحنای چوب آرشه، 
بيشتر به طرف بيرون بود، در حالی که انحنای آرشه های کنونی، بيشتر به طرف داخل است. موفق ترين 

پوزيسيون پنجم 
روی سيم ال

پوزيستون چهارم 
روی سيم ال

پوزيسيون سوم 
روی سيم ال

پوزيسيون دوم 
روی سيم ال

پوزيسيون اول 
روی سيم ال

اول    
دوم   

چهارمسوم    

اول    
دوم   

چهارمسوم    

اول    
دوم   

چهارمسوم    

اول    
دوم   

چهارمسوم    

انگشت اول
انگشت دوم
انگشت سوم

انگشت چهارم



٧

باز  دست  آنها  نت  دو  يا  يک  که  هستند  آنهايی  چهارصدايی،  يا  صدايی  سه  آکوردهای  و  نت ها  دوبل 
اجرا شوند. در اين جا مثال هايی از دوبل نت ها و آکوردهای سه صدايی يا چهارصدايی برای هر چهار 
همزمان  به طور  آنها  نواختن  که  می کنيد  مشاهده  نيز  را  مثال هايی  و  شده اند  آورده  زهی  خانوادٔه  ساز 
امکان پذير نيست: (الزم به ذکر است که در صفحات آينده در معرفی هرکدام از اعضاء خانوادٔه زهی ها 

اين موضوع جداگانه بررسی می گردد.) 
مثال ٧ــ١

مثال ٨ ــ ١

مثال ٩ــ١

مثال ١٠ــ ١

٦ــ١ــ تقسيم سازهای زهی 
 It .(ايتاليايی          Fr .(فرانسه)           Ger .(آلمانی)

   divisi               divisés                   geteilt
برای  دارند.  قرار  نوازنده  دو  پوپيتر  هر  مقابل  در  زهی،  سازهای  نوازندگان  تعداد  به  توجه  با 

غيرقابل اجرا قابل اجرا

غيرقابل اجرا قابل اجرا

غيرقابل اجرا قابل اجرا

غيرقابل اجرا قابل اجرا



٨

را  پايينی  نت های  چپ،  سمت  نوازندٔه  و  بااليی،  نت های  راست،  سمت  نوازندٔه  نت ها  دوبل  اجرای 
اجرا می کنند. برای مشخص شدن اين تقسيم بندی، از واژٔه divisi (يا به طور خالصه .div) استفاده 

می شود. 
بعضی  در  بنوازد.  نت  صورت «دوبل»  به  بايد  نوازنده  هر  نباشد  بخش  باالی   divisi واژٔه اگر 
مواقع نيز عبارت .non div نوشته می شود تا نوازنده مطمئن شود که بايد به صورت «دوبل» نت را اجرا 

کند. زمانی که divisi پايان می پذيرد، از واژٔه unison (يا به طور خالصه .unis) استفاده می شود. 
مثال ١١ــ١

CD1 - TR.1     (فقط زهی ها) نکتورن  ها، ميزان های ٧ــ١٥ ،Nuages، 1862 - 1918 :دبوسی



٩

چگونگی تقسيم بندی آکوردهای سه صدايی يا چهارصدايی بايد کامًال مشخص باشد: 
مثال ١٢ــ١

اگر آهنگساز بخواهد آکوردهای سه صدايی، به وسيلٔه سه نوازندٔه مختلف اجرا شوند الزم است 
باالی آن بخش، از عالمت div.a3 يا در تقسيمات چهارتايی، از عالمت div.a4 استفاده کند. 

دوم  پوپيتِر  و  می کند  اجرا  را  بااليی  نت های  اول  پوپيتِر  باشد،  پوپيتر  به وسيلٔه  تقسيم بندی،  اگر 
نت پايين تر و به همين ترتيب … تا پوپيتر آخر. بهترين شکل اين است که سه يا چهار خط در هر بخش 
نوشته شوند و تقسيم بندی با عبارت divide by stand مشخص شود. اين اصطالح در زبان های ديگر 



١٠

چنين است: 
 It.                          Fr.                                  Ger.
   da leggii               par pupitres                   pultweise (pult.)
عالمت  پارتيتور)  چپ  سمت  (در  بلکه  پوپيتر،  با  تقسيم بندی  تنها  نه  آهنگساز،  زير،  مثال  در 

divisi را نيز برای هر پوپيتر مشخص کرده است: 
مثال ١٣ــ١

CD1 - TR.2          Also sprach Zarathustra، 1864 - 1949 :ريچارد اشتراوس

اگر در اثری آهنگساز نياز داشته باشد نصف يک بخش از سازهای زهی بنوازند، آن بخش بايد 
با واژٔه half عالمت گذاری شود. اين اصطالح در زبان های ديگر چنين است: 

 It.                        Fr.                             Ger.
   la metà               la moitié                   die hälfte



١١

در اين حالت نوازندگانی که سمت چپ پوپيتر نشسته اند نبايد بنوازند و اگر الزم باشد نوازندگان 
 alle (فرانسه) و tous ،(ايتاليايی) tutti ،(انگليسی) all يک بخش با هم بنوازند، از يکی از واژه های

(آلمانی) در پارتيتور استفاده می شود. 

 (vibrato) ٧ــ١ــ ويبراتو
استفاده  ويبراتو  از  می شود  کشيده  که  ُنتی  کردن  زيباتر  برای  زهی  سازهای  نوازندگان  بيشتر 
می کنند. ويبراتو با فشار دادن انگشتان به نرمی روی سيم و روی نت موردنظر و با عقب و جلو بردن 
انگشت در طول سيم صورت می گيرد. اين تکنيک باعث افزايش شور و هيجان صدا می شود بدون آن 

 non vibrato که فرکانس نت تغيير کند. وقتی آهنگساز صدای رنگ پريده و خشک بخواهد، از اصطالح
يا senza vibrato استفاده می کند. 

 (glissando) ٨ ــ ١ــ گليساندو
يکی ديگر از تکنيک های مشترک بين تمام سازهای زهی، گليساندو است. اين تکنيک با ُسر 
دادن انگشت روی سيم از يک نت به نت ديگر صورت می گيرد و معموًال با يک خط که دو نت اول و 
آخر مورد نظر را به هم وصل می کند و با واژٔه glissando (.gliss) درباالی خط و يا بدون ذکر اين 
واژه مشخص می شود. وقتی گليساندو در يک آرشٔه طوالنِی لگاتو (legato) يا متصل اجرا شود تمام 
فواصل بين اولين و آخرين نت شنيده می شوند. ُسر دادن انگشت، هم به صورت باالرونده و هم پايين 

رونده امکان پذير است. 
مثال ١٤ــ١

 ،La Valse ، 1875 - 1937 :راول

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

٭ (بايد روی سيم سوم (D) نواخته شود)

مثال ١٥ــ١
CD1 - TR.3

CD1 - TR.3



١٢

 (portamento) ٩ــ١ــ ُپرتامنتو
ُپرتامنتو، دو نتی را که از يکديگر فاصلٔه زياد دارند، طبيعی تر و با بيان بهتر به هم وصل می کند. اين 
تأثير به ندرت در پارتيتورها وجود دارد. وقتی.port در پارتيتور می آيد نشان می دهد که نوازنده حداقِل 
ُسردادن را بين دو نت ايجاد می کند اما وقتی نوازنده می خواهد.gliss را اجرا کند ُسردادن انگشت 
را بايد با حجم زيادی از صدا توأم نمايد. ُپرتامنتو با همين معنی در موسيقی آوازی اجرا می شود، در 
صورتی که در موسيقِی سازی، مانند پيانو و غيره معنی کامًال متفاوتی دارد. اجرای ُپرتامنتو در موسيقِی 

__ ١   باقی مانده را سکوت کند. 
 ٤ 

__ ٣   ارزش نت را اجرا و 
سازی، به مفهوم آن است که نوازنده  ٤ 

١٠ــ١ــ گليساندو روی بيش از يک سيم 
اجرای گليساندو روی بيش از يک سيم گليساندِو واقعی نيست و به محض اين که به سيم دست باز 

رسيد حرکت ُسر خوردن بايد شکسته شود و در سيم بعد ادامه يابد تا نت موردنظر به دست آيد. 
مثال ١٦ــ١

مالر: Symphony No. 10، 1860 - 1911، موومان اول، ميزان های ١٥١ــ١٥٢

 (bow) ١١ــ١ــ آرشه
شباهت آرشه  نام گذاری،  نواخته می شوند و علت اين  آرشه (کمان)  ويولن با  خانوادٔه  سازهای 
عربی  يا  و  دور  شرق  ويولن های  در  امروز  می شود.  استفاده  آن  از  تيراندازی  در  که  است  کمانی  به 
هنوز آرشه هايی شبيه به آنچه اروپايی ها تا قرن شانزده با آن می نواختند مرسوم است. سيصد سال بعد 
درآمد.  کنونی  شکل  به  آرشه  و  شد  انجام  آرشه  شکل  روی  اروپا  در  گوناگونی  تجربيات  زمان  آن  از 
(دور  بيرون  طرف  به  کمی  آن  خميدگی  که  می کردند  استفاده  آرشه هايی  از  تارتينی  و  ويوالدی  ُکرلی، 
تورت  فرانسوا  آرشٔه  در  بود،  داخل  طرف  به  آن  خميدگی  که  آرشه  نهايی  شکل  بود.  آرشه)  موی  از 

(١٧٤٧ــ ١٨٣٥) به تکامل رسيد. 
آرشه از قسمت های زير تشکيل شده است: 

١ــ چوب آرشه که خميدگی آن به طرف داخل است (به طرف موی آرشه) و از چوب پرنامبوکو 

CD1 - TR.4



١٣

(pernombuco) ساخته شده است. 
٢ــ محافظ نوک آرشه که از جنس فلز يا عاج است. 

٣ــ موی آرشه که از دم اسب يا مواد مصنوعی مشابه آن است. 
٤ــ بست فلزی انتهای آرشه که موها دور آن حلقه می شوند و نگهدارندٔه موها است. 

٥ــ پيچ فلزی که با آن موها را ُشل يا سفت می کند.
کشيدگی موها اهميت زيادی دارد زيرا وقتی موها سفت باشند کيفيت ارتجاعی چوب به تمام 

آرشه خاصيت ارتجاعی می دهد و امکان اجرای هر نوع ضربه را فراهم می کند. 
آرشه به صورت نرم و قابل انعطاف، بين چهار انگشت و شست دست راست نگه داشته می شود. 

وضعيت های نگهداری آرشه در ويولن سل و کنترباس کمی متفاوت است. 

تکنيک های آرشه: آرشه معموًال به طور طبيعی، روی سيم بين انتهای محل انگشت گذاری و 
خرک کشيده می شود اما برای تغيير دادن صدای ساز، نوازنده ممکن است در قسمت های ديگر سيم 

نيز آرشه کشی کند. 
دو عالمت مربوط به آرشه را بايد به خاطر سپرد:  (آرشٔه راست) که آرشه از انتها به طرف 

نوک کشيده می شود، و V (آرشٔه چپ) که آرشه از نوک به طرف انتها کشيده می شود. 
هر قطعٔه موسيقی برای سازهای زهی را می توان به روش های گوناگون آرشه گذاری کرد و اين 

امر، به نوع موسيقی، تمپو و ديناميک قطعه بستگی دارد. 
non legato : در قطعه ای که نت ها با خط اتصال به يکديگر وصل نشده اند اجرا به وسيله ی 
اين  است.  همراه  آرشه  مسير  تعويض  با  نت  هر  يعنی  است،   non legato صورت به  زهی،  سازهای 

موضوع ارتباطی به سرعت قطعٔه موسيقی ندارد. 

نوک

محل قرار گرفتن انگشتان دست راست

يا  ُشل  برای  پيچ 
سفت کردن موها

محل قرار گرفتن پاشنه
شست دست راست

موها

چوب



١٤

مثال ١٧ــ١
الگار: Pomp and Circumstance No.l،1857 - 1934، تريو

اگرچه در مثال باال تعويض آرشه صورت می گيرد اما به گوش شنونده اين تعويض ها محسوس 
نيست (البته در دست های نوازندٔه ماهر). 

legato: وقتی نت ها در قسمتی از قطعٔه موسيقی با خط اتصال به يکديگر وصل شده اند تمام 
نت های داخل خط اتصال با يک آرشه نواخته می شوند. 

مثال ١٨ــ١
شوبرت: Symphony No.5، 1797 - 1828، موومان دوم، ميزان های ١ــ ٨

CD1 - TR.5

CD1 - TR.6



١٥

١٢ــ١ــ مواردی که در آرشه گذاری بايد درنظر گرفت 
١ــ اگر قطعٔه موسيقی با ضرب باال شروع شود معموًال نوازندگان سازهای زهی به طور طبيعی 
آن را با آرشٔه چپ (V) اجرا می کنند، مگر اين که آهنگساز ضرب باال را با آرشٔه راست نشانه گذاری 

کند. 
٢ــ در مثال بعد، در ضرب دوم ميزان اول، دو آرشٔه چپ (V) به نحوی کنار هم قرار گرفته اند که 
ضرب اوِل (آکسان دار) ميزان بعدی با آرشهٔ راست اجرا می شود. اين يکی از انواع معمول آرشه گذاری 

است. 
راست  آرشٔه  يک  با  شده اند  وصل  يکديگر  به  اتحاد  خط  با  که  کشيده  نت  دو  مثال،  اين  در  ٣ــ 
(     ) و سپس يک آرشٔه چپ (V) نشانه گذاری می شوند. اين تعويِض آرشه، اجرای نت را خيلی سريع 
از آرشٔه راست به آرشٔه چپ می رساند و سپس آمادٔه يک  f بر روی آکورد سه صدايی ضرب اول ميزان 

بعدی می شود. اگر اين دستورها صحيح اجرا شوند تعويض آرشه، به سختی قابل تشخيص است. 
مثال ١٩ــ١

بتهوون: Coriolanus Overture، 1770 - 1826، ميزان های ٢٧٦ــ٢٨٦

نوک  با طرف  مقايسه  در  آرشه ــ  پاشنٔه  نواختن از طرف  هنگام  زهی،  سازهای  نوازندگان  ٤ــ 
بيشتری  فشار  است  قادر  راست  دست  با  نوازنده  زيرا  می کنند  آرشه کشی  سنگين تر  و  بلندتر  ــ  آرشه 
روی آرشه وارد کند. بنابراين، استفاده از دست راست برای افزايش فشار روی آرشه، از انتهای آن، 
روش مؤثری برای توليد کرشندو با آرشٔه چپ است. برعکس، اجرای ديمينوئندو (diminuendo) با 

آرشه ٔ راست امکان پذير است. 
آهنگساز در اين مورد بايد در آرشه گذاری آگاه باشد و بدون استفادٔه مکرر از نشانه گذاری، فقط 

مسير آرشه ها را ــ وقتی از نوازنده کارهای ديگری می خواهد ــ مشخص کند. 
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نشانه گذاری  بزرگ  اتصال  خطوط  با  طوالنی  فرازهای  نبايد  زهی  سازهای  بخش های  در  ٥ــ 
شوند زيرا اين خطوط اتصال، نه تنها کمکی به اجرای بهتر قطعه نمی کنند بلکه نوازنده را گيج می کنند. 
خطوط اتصالی که بايد در بخش های سازهای زهی استفاده شوند فقط آنهايی هستند که در يک آرشه 
اجرا می شوند. تعداد نت هايی که معموًال در يک آرشه اجرا می شوند نسبی و محدود است و بستگی به 

تمپو و ديناميک قطعه دارد. 
مثال ٢٠ــ١

مندلسون: Symphony No.4، 1809 - 1847، موومان اول، ميزان های ٣٧٨ــ ٣٨٨

استفاده  مورد  در  الزم  احتياط های  بايد  دارند  پايين  ديناميک  و  آهسته  تمپو  که  قطعاتی  در 
در  به ويژه  شود.  اجرا  صحيح  بيان  با  موسيقی  تا  شوند  گرفته  درنظر  اتصال  خطوط  با  آرشه  از 
ويولن سل و کنترباس اين امر بسيار مهم است چرا که آرشه های آنها کمی کوتاه تر از ويولن و ويوال 
است. در مثال بعدی، خطوط اتصالی که آهنگساز درنظر گرفته، اجرای صحيح را غيرممکن کرده 

است. 
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مثال ٢١ــ١
ليست: Les Preludes، 1811 - 1886، ميزان های ٣٠ــ٣٤

ديگر  و  بخش ها  تقسيم  يکی  شده اند:  ارائه  قبل  مثال  اجرای  برای  حل  راه  دو  زير،  مثال  در 
استفاده از خطوط اتصال کوتاه تر. 

مثال ٢٢ــ١

ليست: Les Preludes،1811 - 1886، ميزان های ٣٠ــ٣٤، با آرشه گذاری ممکن

ليست: Les Preludes، ميزان هاِی ٣٠ــ٣٤، با آرشه گذاری ممکن

مثال ٢٣ــ١

CD1 - TR.9

CD1 - TR.9



١٨

عالوه بر اجراهای legato و non legato انواع ديگر حرکت آرشه نيز وجود دارند که اجرای 
آنها بستگی زياد به سرعت، ديناميک، سبک و شخصيت قطعٔه موسيقی دارد و هرکدام نشانه يا اصطالح 
نشده اند.  پذيرفته  درهمه جا  استاندارد  به طور  هنوز  اصطالح ها  اين  از  بعضی  البته  دارند.  مشخصی 
مثًال ممکن است برای نوع خاصی از آرشه کشيدن، چند اصطالح وجود داشته باشند. در اين جا با 

توجه به نوع دسته بندی، به برخی از آنها می پردازيم: 
١ــ آرشه کشی روی سيم 

٢ــ آرشه کشی جدا از سيم 

١٣ــ١ــ آرشه کشی روی سيم 
ِدتاشه détaché (Fr.) : در اجرای «ِدتاشه» هر نت با آرشٔه  مجزا نواخته می شود. اساس 
آرشه کشِی non legato در تمام سازهای زهی، با تعويض مسير آرشه برای هر نت است که به آن آرشٔه 
مجزا نيز می گويند. اين حرکت، نت ها را بدون ايجاد تأکيد (آکسان) اجرا می کند، مگر اين که در قطعه 

تأکيدها (آکسان ها) مشخص شده باشند. 
استفاده  آرشه  نوک  تا  وسط  قسمت  از   (mf و   f   ) باال  ديناميک های  با  باال  سرعت های  در 

می شود و برای توليد صداهای قوی تر، از قسمت وسط يا پاشنٔه آرشه استفاده می کنند. 
مثال ٢٤ــ١
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 (tip) گاه آهنگسازان ترجيح می دهند برای ايجاد صدای شفاف تر و ظريف تر، قطعه با نوک آرشه
اجرا شود که نشانٔه آن عبارت است از: 

at the point (En.), a punta d,arco (It.), à la pointe (Fr.) an der spitze (Ger.)
مثال ٢٥ــ١

بارتوک: Concerto for Orchestra ، 1881 - 1945، موومان پنجم، ميزان های ٨ــ١٣

آرشه  پاشنٔه  با  قطعه  سنگين،  و  قوی  تأثيرات  ايجاد  برای  می دهند  ترجيح  آهنگسازان  نيز  گاه 
(frog) نواخته شود که نشانٔه آن عبارت است از: 

at the frog (En.), al tallone (It.), au talon (Fr.) am Frosch (Ger.)
مثال ٢٦ــ١

گلوک: Iphigenia in Aulis ، 1714 - 1788، مقدمه، ميزان های ١٩ــ٢٩
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افکت های سنگين و قوی با آرشٔه (     ) راست ايجاد می شوند. در اين عمل از قسمت پاشنٔه 
آرشه استفاده می شود. 
مثال ٢٧ــ١

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

لوره يا ُپرتاتو   louré (Fr.)و portato (It.): اين آرشه کشِی لگاتو، با جدا کردن نت ها، 
در حالی که آرشه در طول سيم کشيده می شود صورت می گيرد و بيشتر برای همراهی استفاده می شود 
که تأثير بسيار روشنی دارد. اين نوع آرشه کشی، با خطوط کوتاه در زير و باالی نت ها و خطوط اتصال 

برای نشان دادن تعويض آرشه مشخص می شود و با آرشٔه راست و چپ قابل نواختن است. 
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مثال ٢٨ــ١
هندل: Messiah, Comfort Ye، 1685 - 1759، ميزان های ١ــ٤

گرفته  جداکردن  معنی  به   Staccare ايتاليايی واژٔه  از  استاکاتو   :staccato (It.) استاکاتو 
شده و با نقطٔه باال يا پايين نت مشخص می شود و معموًال در سرعت های متوسط و آرام از آن استفاده 

می کنند. استاکاتو با هر ديناميکی قابل اجرا است و دو نوع آن در سازهای زهی عبارت اند: 
اجرا  آرشه  جدای  حرکت های  با  کوتاه  نواختن  با  تکنيک  اين  جدا:  آرشه های  با  استاکاتو 

می شود. 
مثال ٢٩ــ١ 

چون اين نوع آرشه کشی بين نت ها فضای خالی ايجاد می کند مثال قبل اين گونه صدا می دهد: 
مثال ٣٠ــ١ 
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استاکاتو با خط اتحاد: در اين نوع آرشه کشی تعدادی از نت ها با يک آرشه و يک ضربه برای 
هر نت اجرا می شوند. قاعده بر اين است که نصف ارزش زمانی نت اجرا و مابقی سکوت باشد. 

مثال ٣١ــ١

يک استاکاتو مانند مثال بعد خيلی شبيه به ُپرتاتو اجرا می شود، با اين تفاوت که در استاکاتو، 
نت ها کوتاه ترند و فضای خالی بين آنها بيشتر است. 

مثال ٣٢ــ١
استراوينسکی: Symphony in Three Movements، 1882 - 1971، موومان دوم

دو نوع ديگر استاکاتو با يک آرشه بسيار معمول است: 
١ــ نت های                                 معموًال به اين شکل اجرا می شوند: 

در نت نويسِی استاکاتو بايد توجه داشت که نقطه در زير و يا باالی نت گذاشته شود. اگر برای 
هر دو نت نقطه گذاشته شود، نت بلند در اجرا کوتاه تر می شود. 

مثال ٣٣ــ١
هيندميت: Symphonic Metamorphoses، 1895 - 1953، موومان چهارم

صدادهی
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٢ــ برای اين که اين فيگور  صدای روشن نرم و صريحی داشته باشد آهنگساز اغلب 
از خط اتصال استفاده نمی کند اما مشخص می کند که فيگور با آرشه های جدا نواخته شود. در اکثر 
موارد اين حرکت ها در نوک آرشه يا به طرف نوک آرشه، با يک نت طوالنی روی آرشٔه چپ (V) اجرا 

می شود. 
مثال ٣٤ــ١

ِوبِر: Euryanthe،  1786 - 1826، مقدمه

بايد توجه داشت که بيشتر تمپوها برای نواختن استاکاتو متوسط هستند. 

 :   martelé (Fr.), martellato, marcato (It.)مارکاتو يا  مارتالتو  مارتله، 
اين واژه از فعل کوبيدن با چکش گرفته شده و نشان دهندٔه يک حرکت جداگانه، تند، روان و سنگين 
است، شبيه به سفورزاندو (sforzando). مارتله با هر قسمت آرشه قابل اجرا است (با نوک آرشه، 
بين  اگر  حتی  نمی شود  جدا  سيم  از  آرشه  تکنيک،  اين  در  آرشه).  پاشنٔه  با  بيشتر  ولی  آرشه،  وسط 
نت ها توقف باشد و هر حرکت جديد با يک آکسان بزرگ اجرا می شود. گاه به جای نقطه بر روی نت، 

آهنگساز در باالی نت از اين عالمت ها استفاده می کند: 
مثال ٣٥ــ ١

بروکنر: symphony No.9، 1824 - 1896، موومان دوم، ميزان های ٥٢ــ ٥٨
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١٤ــ١ــ آرشه کشی جدا از سيم 
اسپيکاتوspiccato (It.) : در سرعت های معتدل و يا کم، نوازنده برای پرش آرشه روی سيم 
کوشش آگاهانه ای می کند. اين تکنيک شبيه به استاکاتو است و با يک ضربٔه سبک در وسط آرشه اجرا 

می شود و عالمت آن نيز مانند استاکاتو است، يعنی با نقطه روی نت. 
مثال ٣٦ــ١

استراوينسکی: Dumbarton Oaks Concerto، 1882 - 1971، موومان اول

اسپيکاتو با خط اتصال (slurred spiccato): در مثال بعد تعدادی از نت ها به صورت 
اسپيکاتو در يک آرشه اجرا می شوند. 

مثال ٣٧ــ١

مالر: Symphony No.4، 1860 - 1911، ميزان های ٢١ــ٢٣

راست  آرشٔه  با  معموًال  ژته  اجرای   :jeté (Fr.), ricochet (En.) ريکوچت  يا  ُژته 
است. در اين اجرا يک سوم باالی آرشه روی سيم پرش می کند و يک گروه دو تا شش نتی را به صدا 
درمی آورد. ژته با حرکت آرشٔه چپ غيرقابل اجرا است. اگر تعداد نت ها در يک آرشه بيشتر از معمول 
باشد اجرای ژته ممکن نيست. معموًال در ارکستر پيشنهاد می شود بيشتر از سه نِت پرش دار در يک 
آرشه نباشد. البته نوازندگان خوب و توانا قادرند بيش از سه نت را نيز در يک آرشه اجرا کنند. از

 آن جا که آرشه های ويولن سل و کنترباس کوتاه ترند، سه و يا حداکثر چهار نت را اجرا می کنند. 
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مثال ٣٨ــ١
کورساکف: Capriccio espagnol، 1844 - 1908، موومان سوم، ميزان های ١٩ــ٢٢

مثال ٣٩ــ١
شوستاکوويچ: Symphony No.8، موومان دوم، ميزان های ٦٧ــ٧٢

آرپژياندو (arpeggiando): اجرای آرپژ با خط اتصال در يک تمپوی معتدل را آرپژياندو 
می گويند. 

مثال ٤٠ــ١
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در تمپوهای باال آرشه روی سيم جهش می کند و اين به خاطر حرکت مچ دست راست است و 
آرپژياندو به طور طبيعی در اجرا اتفاق می افتد. اين تکنيک بيشتر در کارهای سولو و ارکستر مجلسی 

ديده می شود، مانند سولوی ويولن در مثال زير: 
مثال ٤١ــ١

مندلسون: Violin Concerto، 1809 - 1847، موومان اول، ميزان های ٣٢٨ــ٣٣٦

١٥ــ١ــ تريل ها و ديگر افکت های رنگی با استفاده از آرشه 
برای  می شود.  زيادی  استفادٔه  ديگر  سازهای  مانند  زهی،  سازهای  در  تريل  از   :(trill) تريل
اجرای تريل، يک نت را با نت بعدی يا قبلِی خود پيوسته و با بيشترين سرعت ممکن می نوازند. اجرای 
يک نت با نت بعدی و يا قبلی (همجوار) معموًال به وسيلٔه آهنگساز مشخص می شود. اجرای تريل با 
استفاده از سيم دست باز زياد تأثيرگذار نيست زيرا کيفيت سيم دست باز و سرعت حرکت انگشت در 
اين نوع تريل با نِت گرفته شده کامًال متفاوت است. زمانی که گروه ويولن ها يا ديگر سازهای زهی تريل 

را اجرا می کنند تأثير آن کامًال با اجرا به وسيلٔه يک ساز تنها تفاوت دارد. 
عالمت تريل اين گونه است  که در باالی نت قرار می گيرد. 
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مثال ٤٢ــ١
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ترمولو (tremolo) (اجرای يک سری ريتم های فرموله شده) 
معموًال دو نوع ترمولو اجرا می شود: 

١ــ ترمولو با آرشه 
٢ــ ترمولو با انگشت 

 Trembliny و يا stormy «٣ــ ترمولو با آرشه و يا با انگشت که بسيار تند اجرا می شود «مواج
می نامند. 

ترمولو با آرشه (bowed tremolo): تکرار يک نت با ارزِش زمانِی معين، با حرکت آرشٔه 
راست و چپ را ترمولو با آرشه می گويند. در مثال زير «وردی» (١٩٠١ــ١٨١٣) از ترمولو برای ايجاد 

تأثيری خاص استفاده کرده است: 
مثال ٤٣ــ١

اثر  فانتاستيک  سمفونی  بيزه،  اثر  کارمن  مانند  درآثاری  ترمولو  نوع  اين  از  ديگر  استفاده های 
برليوز و کنسرتو پيانو در سل مينور اثر مندلسون ديده می شوند. 

با  نت  دو  سريع  تکرار  انگشت،  با  ترمولو   :(fingered tremolo) انگشت  با  ترمولو 
فاصلٔه سوم و بزرگ تر از آن است. آهنگساز معموًال برای اجرای ترمولو ارزِش زمانِی کوچک را درنظر 
می گيرد، يعنی تکرارها به صورت دوالچنگ، سه الچنگ و يا حتی کوتاه ترند. نت های تکرار شونده، 

برای اطمينان از حرکت لگاتو آرشه، با خط اتصال مشخص می شود. 
مثال ٤٤ــ١ 

دبوسی: La Mer، 1862 - 1918، موومان اول
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در مواردی که الزم است ترمولو با آرشه، به صورت ِدتاشه (جداجدا) اجرا شود، در نت نويسی 
از خط اتصال استفاده نمی کنند. 

افکت های با اندازۀ مشخص: در بعضی شيوه های نت نويسی قسمت هايی که با خط تيرٔه کوتاه 
بر روی نت مشخص شده اند برابرند با تکرار معينی از نت ها، مانند مثال زير: 

مثال ٤٥ــ١

مثال ٤٦ــ١
واگنر: Der Fliegende Holländer، 1813 - 1883، مقدمه، ميزان های ٣١٩ــ٣٢٤

دومين افکت با اندازٔه مشخص، حرکت مّواج دو نت برروی دو سيم همجوار است که در مثال 
زير نشان داده شده است: 
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اين تکنيک (مربوط به مثال قبل) می تواند متصل يا جداجدا اجرا شود. 

١٦ــ١ــ موارد ديگر استفاده از آرشه 
محل  مانند  آن،  مختلف  قسمت های  در  سيم  روی  است  ممکن  آرشه  تغييرَرنگ،  برای 
انگشت گذاری يا نزديک خرک کشيده شود. در بعضی موارد نيز برای تغييررنگ، چوب آرشه را به 

جای موی آرشه، روی سيم می کشند. 
 It.                           Fr.                         Ger.
   sul tasto                aur la touche         am griffbrett
محل  روی  آرشه کشی  منظور  و  است  فلوت  به  شبيه  نقره ای  صدايی  ايجاد  برای  تکنيک  اين 

انگشت گذاری (گريف) است و برای نشان دادن آن، از يکی از اصطالحات باال استفاده می شود. 
مثال ٤٨ــ١

 It.                            Fr.                         Ger.
   sul ponticello        au chevalet          om steg
اين افکت، نواختن با آرشه در نزديک خرک، به جای نواختن بين محل انگشت گذاری وخرک است 
که محل معمول نواختن در سازهای زهی است و برای نشان دادن آن، از اصطالحات باال استفاده می کنند: 

مارتينو: Symphony No.1،1890 - 1959، موومان اول

مثال ٤٧ــ١

دبوسی: Ibéria، 1862 - 1918، قسمت دوم
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مثال ٤٩ــ١
پوچينی: Madam Butterfly، 1858 - 1924، پردٔه اول

اين افکت معموًال با ترمولو، با آرشه و با انگشت ترکيب می شود و آن را با اصطالحات زير نشان 
می دهند: 

 It.                               Fr.                         Ger.
   col legno          avec le bois          mit holz

col legno به معنای نواختن با چوب آرشه است که به دو طريق اجرا می شود: 
١ــ col legno tratto: برای اجرای اين افکت قسمت چوبی آرشه را روی سيم می کشند. 
صدای حاصل از اين افکت نسبتًا ترسناک است. از اين تکنيک برای اجرای ترمولو و گاه نواختن 

لگاتو نيز استفاده می شود. 
مثال ٥٠ــ١

Also sprach, Zarathustra، 1864 - 1949 :ريچارد اشتراوس

می زند  ضربه  سيم  روی  آرشه  چوب  با  نوازنده  افکت،  اين  در   :col legno battuto ٢ــ 
و از افکت قبلی بيشتر معمول است. صدای ضربه ای اين افکت شبيه به اسپيکاتوی کوتاه و خشک 

است. 
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مثال ٥١ــ١
برليوز: Symphonie Fantastique، 1803 - 1869، موومان پنجم، ميزان های ٤٤٤ــ ٤٥٥

باشد  الزم  اگر   col legno, sul tasto, sul ponticello مانند افکت هايی  از  استفاده  هنگام 
 naturale, modo ordinario اصطالحات  از  بپردازد،  اجرا  به  آرشه  با  افکت ها  اين  بدون  نوازنده 
امريکايی  پارتيتورهای  در  گاهی   natural انگليسی  واژٔه  می کنند.  استفاده  پارتيتور  در   normale و 

استفاده می شود. 
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١٧ــ١ــ افکت های رنگی بدون آرشه
يا  کندن  زهی،  سازهای  در  صدا  توليد  تکنيک های  از  ديگر  نوع   :(pizzicato) پيتزيکاتو 
زخمه زدن با انگشت روی سيم است که پيتزيکاتو ناميده می شود و کاربرد زيادی دارد. نوازندٔه ويولن 
ساير  يا  اشاره  انگشت  با  و  می گذارد  انگشت گذاری  محل  گوشٔه  بر  را  خود  شست  انگشت  ويوال  يا 
انگشتان سيم را می َکَند. گاه ممکن است نوازنده با انگشت شست، سيم را بَکَند که در اين صورت اين 
عمل را با حرف D مشخص می کنند. نوازندٔه ويولن سل يا کنترباس به راحتی با انگشت اشاره بدون 
تکئه شست، سيم را می َکَند (بعضی نوازندگان ويولن و ويوال نيز اين روش را در اجرای پيتزيکاتو به کار 

می گيرند). 
در نواختن پيتزيکاتو، آرشه را معموًال با سه انگشت ديگر در دست راست نگه می دارند. اگر الزم 
باشد تمام قطعه يا قسمت طوالنی آن، با پيتزيکاتو اجرا شود بايد با استراحت های طوالنی همراه باشد. گاه 

نيز نوازنده، آرشه را روی پوپيتر می گذارد تا برای اجرای پيتزيکاتو کنترل بيشتری داشته باشد. 
وقتی قرار است پيتزيکاتو نواخته شود، واژٔه pizzicato (يا کوتاه شدٔه آن: pizz)در پارت ها 
بنوازد، واژٔه arco نوشته خواهد  نوازنده دوباره بخواهد با آرشه  پارتيتورها نوشته می شود و وقتی  و 

شد. 
هنگام اجرای پيتزيکاتو نوازنده بايد وقت کافی برای آماده شدن برای کندن و بعد دوباره، با آرشه 
آنها  دارند که در  کارهای سولو وجود  ارکستری و  کارهای  مواردی در  باشد. اگرچه  داشته  زدن را 

وقتی برای اين کارها نيست اما اين موارد نادرند. 
مثال ٥٢ــ١

CD1 - TR.35برامس: Symphony No.1، 1839 - 1897، موومان چهارم، ميزان های ١ــ١٧



٣٤

کارهای  در  بيشتر  افکت  (Left - hand pizzicato):  اين  چپ  دست  پيتزيکاتوی 
تک نوازی و ارکستر مجلسی رايج است تا در کارهای ارکستر سمفونيک هنگامی که عالمت + باالی 
نتی نوشته می شود، سيم را با يکی از انگشتان دست چپ می َکَنند. اين سيم غالبًا دست باز است و 
از انگشت کوچک برای کندن استفاده می شود. در بعضی موارد تعدادی از نت ها با دست چپ کنده 

می شوند. 
مثال ٥٣ــ١ 

همۀ پيتزيکاتوها با انگشتان دست چپ اجرا می شوند.



٣٥

در مثال قبل (٥٣ــ١)، نت «سی» با آرشٔه اسپيکاتو نواخته می شود و سپس انگشت چهارم نت 
«ال» را می َکَند، انگشت سوم نت «سل» را می َکَند، انگشت دوم نت «فا» را می َکَند و اولين انگشت سيم 

دست باز «می» را می َکَند. 
مثال ٥٤ــ١

بارتوک: String Quartet No.5، 1881 - 1945، موومان سوم، ميزان های ٥٤ــ ٥٦

از  پيتزيکاتو،  نواختن  روش  اين   :(snap or fingernail pizzicato) ناخن با  پيتزيکاتو 
 ( نوآوری های قرن بيستم است که در کارهای بال بارتوک ديده می شود. عالمت پيتزيکاتو با ناخن (
باالی نتی که کنده می شود قرار می گيرد و با کندن سيم با ناخن روی محل انگشت گذاری اجرا می شود. 
پيتزيکاتوی ديگری که در کارهای بالبارتوک ديده می شود، عبارت است از گرفتن و رهاکردن 

سيم به نحوی که به صفحٔه انگشت گذاری برخورد کند، عالمت اين پيتزيکاتو چنين است. 
مثال ٥٥ــ١

بارتوک: String Quartet No.4،1881 - 1943، موومان چهارم، ميزان های ٥٦ــ٦٣
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پيتزيکاتوی آکوردی (pizzicato chord): در بعضی موارد ممکن است يک آکورد، به 
جای اجرا يا آرشه، با پيتزيکاتو اجرا شود. 

مثال ٥٦ــ١

گاه آهنگساز می خواهد آکورد از باال به پايين نواخته شود و يا در موارد تکرار، آکورد ممکن 
است متنوع اجرا شود، يعنی از باال به پايين و پايين به باال. در اين موارد، از عالمت  در کنار 
آکورد استفاده می کنند و اصطالح quasi chitarra يا a la chitarra درباالی آکورد نوشته می شود. 

مثال ٥٧ــ١
CD1 - TR.38بارتوک: Concerto for Orchestra، 1881 - 1945، موومان پنجم، ميزان های ٥ــ٩



٣٧

وقتی پيتزيکاتوها سريع و طوالنی هستند بهتر است در تقسيم بين ويولن اول و دوم يا ويوال و 
ويولن سل، به نوازنده، با سکوت های کوتاه، استراحت داده شود. در اين جا مثالی از اجرای طوالنی 

پيتزيکاتو با استراحت های مناسب آورده شده است: 
مثال ٥٨ــ١

CD1 - TR.39چايکوفسکی: Symphony No.4، 1840 - 1893، موومان سوم، ميزان های ١ــ١٧



٣٨

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

(mutes) ١٨ــ١ــ صدای گرفته يا خفه
 It.                               Fr.                         Ger.
   con sordino         avec sourdine        mit dämpfer
کوچک  وسيلٔه  سوردين  است.  امکان پذير  سوردين  با  نت ها  اجرای  زهی  سازهای  تمام  در 
پالستيکی، چوبی يا فلزی است که روی خرک می گذارند و باعث توليد صدای کمتر و تغيير کيفيت ُتن 

می شود. اگرچه اجرا با سوردين، نرم خواهد شد ولی امکان اجرای  f و يا   ff هم امکان پذير است. 
مثال ٥٩ــ١

CD1 - TR.40ِوبِر: Oberon، 1786 - 1826، مقدمه، ميزان های ١٣ــ٢١



٣٩

 It.                                             Fr.                              Ger.
   senza sordino             sans sourdine             ohne dämpfer
هنگام اجرای صدای خفه يا غيرخفه بايد به نوازنده فرصت کافی برای گذاشتن و يا برداشتن 
سوردين داده شود. گذاشتن سوردين معموًال زمان بيشتری الزم دارد تا برداشتن آن. برای گذاشتن 
استفاده   senza sordino از  آن  برداشتن  برای  و   con sordino ايتاليايی  اصطالح  از  سوردين 

می شود. 
بعضی از نوازندگان از گيره ای استفاده می کنند که به راحتی به پشت خرک می لغزد اما بعضی 
هنوز از سوردين های قديمی استفاده می کنند که روی خرک نصب می شود و گذاشتن يا برداشتن آن 

نياز به وقت کافی دارد. 

 (scordatura) ١٩ــ١ــ کوک تغييريافته
برای ايجاد افکت های رنگی يا منظورهای ديگر، سيم دست باز تمام سازهای زهی را می توان تغيير 

داد. اين عمل scordatura ناميده می شود که واژه ای ايتاليايی، به معنای کوک تغييريافته است. 
کوک تغيير يافته، از قرن هفدهم برای آسان نواختن قطعات مشکل در تناليته های غيرمرسوم، 
اجرای آکوردهای غيرمعمول، تغيير رنگ ساز و همچنين اضافه نمودن وسعت    ساز در صدای بم يا زير 

به کار گرفته شده است. 
زمانی که کوک تغيير يافته، مّدنظر باشد آهنگساز بايد کوک هر چهار سيم را، هم در پارتيتور 
و هم در بخش هر ساز در ابتدای قطعه يا در قسمت الزم مشخص کند. برای بازگشت به کوک اوليه 

نوازنده به وقت کافی نياز دارد که با اصطالح accord يا  accordatura مشخص می شود. 
مثال ٦٠ــ١

سن سانس: Danse macabre، 1835 - 1921، ميزان های ٢٥ــ٣٢

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

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

در آخر قطعٔه پرستش بهار، استراوينسکی از نوازندٔه ويولن سل می خواهد که سيم A را G کوک 
کند تا آکورد آخر را بنوازد. اين آکورد به طور معمول قابل اجرا نيست مگر اين که از کوک تغيير يافته 

استفاده شود. 
در مثال سمفونی مالر، کوک تغييريافته، برای توليد صدايی شفافتر استفاده شده است ــ کوک 
باعث  امر  اين  گذشته  سال های  در  و  می شود  استفاده  زياد  امروزه  منظورهايی  چنين  برای  تغييريافته 
آسانی اجرا در تناليته های سخت شده است. در بخش ويوالی تنها در سمفونی کنسرتانت که در تناليتٔه
 «می بمل ماژور» نوشته شده، موتسارت از کوک تغيير يافته برای آسان تر شدن اجرا استفاده کرده است 
تا ويوال درخشندگی بيشتری يابد. سيم های ويوالی نيم پرده نسبت به کوک معمول خود باالتر کوک 

شده است. 

کوک ويولن
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٢٠ــ١ــ هارمونيک ها 
En.   It.  Fr.   Ger.  
harmonics  armonici  harmoniques   flageolettäne  

تاکنون دربارٔه توليد صدا، با استفاده از سيم دست باز و يا فشار سيم با انگشت بحث کرده ايم 
اما تمام سازهای زهی قابليت توليد دو نوع ديگر از صداها را نيز دارند که اصطالحًا «هارمونيک های 

طبيعی» و «هارمونيک های مصنوعی» ناميده می شوند. 
در انتخاب اصطالحات و واژه های کتاب از متون و زبان انگليسی استفاده شده و البته در اين جا 
«فالژوله» که معادل آن در زبان ديگر است آورده شده. بايد توجه داشت که از همين کلمه «هارمونيک» 
در سازهای ديگر مانند بادی برنجی ها استفاده می شود و بهتر است که هنرجو با معنی واحد و يکسان 

اين واژه در همه جا آشنا شود. 
هستند  طبيعی نت هايی  هارمونيک های   :(natural harmonics) طبيعی هارمونيک های 
که با لمس آهستٔه سيم آزاد در نقاط مختلف توليد می شوند. سری هارمونيک های نت G در مثال زير 

نشان داده شده اند: 
مثال ٦٣ــ١

هارمونيک های بعد از شانزدهم معموًال در نت نويسی محاسبه نمی شود و عالمت × در زير نت ها 
به معنای آن است که کوک اين نت ها کمتر از نت نويسی آنها است. 

١ــ اگر قسمت وسط (يک دوم) سيم لمس شود، نت هارمونيکی که توليد می شود يک اکتاو باالتر 
از ُتِن سيم دست باز خواهد بود. در اين حالت، محل لمس، نت اکتاو باالتر از سيم دست باز است. 

٢ــ اگر يک سوم طول سيم از هر طرف (بين شيطانک و خرک) لمس شود، يعنی محل لمس، 
يک پنجم درست باالتر از نت سيم دست باز باشد، نت هارمونيکی که توليد می شود يک فاصلٔه دوازدهم 

(يک اکتاو به عالؤه يک پنجم) باالتر از نت سيم دست باز خواهد بود. 
٣ــ اگر يک چهارم طول سيم از هر طرف (بين شيطانک و خرک) لمس شود، يعنی محل لمس، 
يک چهارم درست باالتر از نت سيم دست باز باشد، نت هارمونيکی که توليد می شود، دو اکتاو باالتر 



٤٢

از نت سيم دست باز خواهد بود. 
٤ــ اگر يک پنجم طول سيم از هر طرف (بين شيطانک و خرک) لمس شود، يعنی محل لمس، 
يک سوم بزرگ باالتر از نت سيم دست باز باشد و يا دو پنجم طول سيم از هر طرف (ششم بزرگ يا دهم 
بزرگ باالتر از نت سيم دست باز)، نت هارمونيکی که توليد می شود، دو اکتاو و يک سوم بزرگ باالتر 
ولی  است  امکان پذير  نيز  اين  از  باالتر  طبيعِی  هارمونيک های  توليد  بود.  خواهد  دست باز  سيم  نت  از 

معموًال در ارکستر کاربردی ندارند. 
در اين جا سری هارمونيک های روی سيم های ويولن نشان داده شده اند: 

مثال ٦٤ــ١

توليد هارمونيک های باالتر از هارمونيک ششم، هفتم، هشتم و نهم در ويولن و ويوال، همچنين 
توليد هارمونيک های تا شانزدهم در ويولن سل و کنترباس امکان پذير است زيرا طول سيم ها و ضخامت 
در  می توان  ديگر  مختلف  روش های  با  نيز  را  ديگری  طبيعی  هارمونيک های  البته  است.  بيشتر  آنها 

سازهای زهی توليد کرد. 
نت نويسی هارمونيک های طبيعی: برای نگارش هارمونيک های طبيعی از دو روش استفاده 

می شود. 
قرار دادن يک دايرٔه توخالِی کوچک در باالی نتی که الزم است به صورت هارمونيک توليد 

شود و يا استفاده از شکل يک نت، با سِر لوزی شکل در محلی که بايد سيم لمس شود. 
بعضی هارمونيک ها ممکن است از دو سيم توليد شود:  که اين را هم می توان از 
سيم G و يا سيم D توليد کرد. بنابراين گاه الزم است سيمی را که بايد هارمونيک طبيعی از آن توليد 
شود مشخص کرد. مثًال اگر نت هارمونيک روی سيم G مّد نظر باشد، از واژٔه sul g به معنای «روی 
اين جا IV (پايين ترين  در  مشخص می کنند که  رومی  اعداد  با  سيم را  يا  استفاده می شود و  سيم سل» 

سيم) است. 
نمودار صفحٔه بعد، اعداد رومی را برای هر ساز و هر سيم در خانوادٔه زهی آرشه ای مشخص 

کرده است: 

 با پايۀ «می»                            با پايۀ «ال»                           با پايۀ «ر»                          با پايۀ «ُسل»



٤٣

کنترباس 
double bass

ويولن سل 
 cello

ويوال 
 viola

ويولن 
violin

I = G
II = D

 III = A
IV = E

I = A
II = D

 III = G
IV = C

I = A
II = D

 III = G
IV = C

I = E
II = A

 III = D
IV = G

نمودار بعدی، شيوه های مختلف نت نويسی هارمونيک را تا هارمونيک چهارم روی سيم های 
دست باز هر ساز نشان می دهد. 

سيم دست باز

روی سيم «می»  

سيم دست باز

روی سيم «ال» 
سيم دست باز

روی سيم «ر»

سيم دست باز

روی سيم «ُسل»

ويولن

ويوال
سيم دست باز

سيم دست باز

روی سيم «ال»

سيم دست باز

روی سيم «ر»

سيم دست باز
روی سيم «ُسل» 

روی سيم «دو»



٤٤

هارمونيک های مصنوعی: هارمونيک های مصنوعی نيز مانند هارمونيک های طبيعی صدايی 
از  است  عبارت  مصنوعی  هارمونيک  اصوات  توليد  روش  معمول ترين  دارند.  فلوت  مانند  نقره فام، 
لمس آهستٔه يک نت با فاصلٔه چهارم درست باالتر از نتی که با انگشت ديگر گرفته شده است. اين 
هارمونيک توليد شده، دو اکتاو باالتر از نِت گرفته شده، صدا می دهد. در ويولن و ويوال نوازنده با 

سيم دست باز

سيم دست باز

روی سيم «ال»

سيم دست باز

روی سيم «ر»

سيم دست باز
روی سيم «ُسل» 

روی سيم «دو»

سيم دست باز

سيم دست باز

روی سيم «ال»

سيم دست باز

روی سيم «ر»

سيم دست باز

روی سيم «ُسل» 

روی سيم «می»

کنترباس

ويولن سل



٤٥

انگشت اول نتی را می گيرد و همزمان، نت چهارم درست باالتر از نِت گرفته شده را با انگشت چهارم 
لمس می کند. 

در ويولن سل توليد هارمونيک های مصنوعی، به اين صورت است که نوازنده، به جای انگشت 
اول، نت واقع بر روی سيم را با انگشت شست می گيرد و با انگشت سوم يا چهارم فاصلٔه چهارم درست 

از شست را لمس می کند. 
فواصِل  بودن  بزرگ  دليل  به  کنترباس،  در  مصنوعی  هارمونيک های  توليد  که  آن جا  از 
انگشت گذاری دشوار است چنين کاری پيشنهاد نمی شود. البته بعضی آهنگسازان معاصر در کارهای 

سولو از آن استفاده کرده اند. 
نت نويسی هارمونيک های مصنوعی 

١ــ استفاده از شکل معمول نت نويسی و قرار دادن يک نت با سِر لوزی شکل، به فاصلٔه چهارم 
درست باالتر از نت با شکل معمولی: 

مثال ٦٥ــ١

٢ــ استفاده از شکل معمول نت نويسی و قرار دادن يک نت با سِر لوزی شکل، به فاصلٔه چهارم 
درست باالتر از آن و قرار دادن نت هارمونيک موردنظر در داخل پرانتز در باالی آنها: 

مثال ٦٦ــ١

٣ــ قرار دادن يک دايرٔه کوچک روی نتی که قرار است هارمونيک شنيده شود: 
مثال ٦٧ــ١ 

صدای 
توليد شده

شکل صحيح 
نت نويسی



٤٦

سؤالی که مطرح می شود اين است که باالترين نتی را که می توان به صورت هارمونيک نوشت 
منطقی  محدوديتی  عمل،  در  اما  ندارد  وجود  محدوديتی  مورد  اين  در  تئوريک  صورت  به  چيست. 
وجود دارد، به خصوص در استفاده های ارکستری. در مثال زير، هارمونيک های مصنوعِی باالتر از 

اين نت ها مطمئن نيستند: 
مثال ٦٨ــ١

در اين جا به بعضی قطعاتی که در ادبيات موسيقی، از هارمونيک های مصنوعی بهره گرفته اند 
اشاره می شود: 

مثال ٦٩ــ١

مثال ٧٠ــ١

دبوسی: Ibéria، 1862 - 1918، قسمت اول

سن سانس: Violin Concerto، 1835 - 1921، موومان دوم

صدای 
توليد شده

صدای 
توليد شده

صدای 
توليد شده
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مثال ٧١ــ١
CD1 - TR.45بورودين: String Quartet No.1، 1834 - 1887، موومان سوم، تريو، ميزان های ١ــ ٢٠



٤٨

٢١ــ١ــ تکنيک های جديدتر سازهای زهی 
در طول پنجاه سال گذشته ابداعات زيادی در تکنيک سازهای زهی انجام گرفته اند. در اين جا 

به برخی از آنها که بيشتر معمول هستند اشاره می شود: 
١ــ کشيدن آرشه در پشت خرک، بين خرک و سيم گير. 

 نواختن تمام چهار سيم پشت خرک 
 سه سيم 
 دو سيم
 يک سيم

می توان پشت خرک col legno نيز نواخت. 
٢ــ کشيدن با موی آرشه يا ضربه زدن با چوب آرشه که عالمت آن  است. اگر از نوازنده 

خواسته شود که روی سيم گير با چوب آرشه بنوازد بايد واژٔه battute در پارتيتور ذکر شود. 
آن   عالمت  که  بندانگشت  يا  انگشت  با  ساز  بدنٔه  روی  آهسته  ضربٔه  يا  زدن  ضربه  ٣ــ 

است. 
٤ــ اجرای لرزش های زياد که عالمت آن  است. 

٥ــ نواختن با انگشت بدون آرشه کشيدن در طول سيم. 
٦ــ اجرای پيتزيکاتو با مضراب يا شانٔه موی آرشه که عالمت آن  است. 

اين  ويوال.  به  شبيه  صدايی  توليد  برای  خرک،  نزديک  تا  شيطانک  نزديک  کشيدن  آرشه  ٧ــ 



٤٩

تکنيک، معموِل جرج کرامب (Gerge Crumb) است و بعضی آهنگسازان نيز اخيرًا از آن استفاده 
محل  روی  نت  شروع  کرامب،  می شود.  معکوس  نيز  انگشت گذاری  تکنيک،  اين  در  کرده اند. 
زهی  کوارتت  برای  که  وی   Black Argle در افکت  اين  می کند.  مشخص  گچ  با  را  انگشت گذاری 
استفاده شده، ديده می شود. از اين تکنيک در کارهای ارکستری نبايد استفاده شود زيرا همٔه نوازندگان 

قادر به اجرای آن نيستند. 
هرکدام از اين تکنيک ها، چه در پارتيتور و چه در کارهای ارکستری بايد توضيح داده شوند. 



٥٠

فصل دومفصل دوم

اعضای خانوادۀ سازهای زهی آرشه ایاعضای خانوادۀ سازهای زهی آرشه ای

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود:
١ــ اصطالحات خاص در سازهای زهی را بيان کند. 

٢ــ آکوردهای دو، سه و چهار صدايی در ويولن، ويوال، ويولن سل و در صورت 
امکان بر روی کنترباس را شرح دهد. 

٣ــ هارمونيک های طبيعی و مصنوعی را توضيح دهد. 
٤ــ جايگاه ويولن I و II ، ويوال، ويولن سل و کنترباس در کوارتت را توضيح 

دهد. 



٥١

١ــ٢ــ ويولن 

 En.  It.  Ger.  Fr.  
 violin (v.,vl.)  violino (v.,vl.,vln.)  violine (v.,vl., vln.)  violon (v.,vl., vln)  

(chordophone کوردوفون) خانواده: سيمی ها
گروه: زهی ها 

چگونگی ارتعاش هوا: با کشيدن آرشه روی سيم، هوا مرتعش و صدا توليد می شود.
 

که  ساز  اين  باشد.  سمفونيک  ارکستر  سازهای  تمام  بين  در  ساز  معروف ترين  شايد  ويولن 
کوچکترين عضو خانوادٔه سازهای زهی آرشه ای است حدود ١٥٥٠ م. با اقتباس از فيدل (کمانچه)، 
اما  نيست  روشن  کامًال  ساز  اين  تکامل  جزئيات  شد.  ابداع  وسطی  قرون  ی  «ليرادابراچيو»  و  ِرِبک 
ويولن های اوليه هم دارای چهار سيم، گوشی کوک در کنار دسته، جدارهای کنگره دار و شيارهای 
صوتی f مانند بودند و اختالف زيادی با ويولن های امروزی نداشتند. در ايتاليا از قرن شانزدهم ساختن 
 (Amati) و آماتی (Guarneri) گوارنری ،(Stradivari) ويولن آغاز شد و بعدها توسط استراديواری
به اوج شکوفايی خود رسيد. در طول قرن هجدهم نوازندگان چيره دست و آهنگسازانی چون ويوالدی 

و تارتينی، گسترٔه وسيعی به تکنيک نواختن اين ساز بخشيدند. 
ويولن در محدودٔه سوپرانوی بخش سازهای زهی آرشه ای است و هنگام نواختن، آن را روی 
شانٔه چپ می گذارند و با سمت چپ چانه، و از قسمت پايين با بازو و دست چپ، آن را (از گردن ساز) 

نگه می دارند. تمام تکنيک ها و افکت های رنگِی گفته شده، در اين ساز قابل اجرا هستند. 



٥٢

کوک، محدودۀ صوتی و انگشت گذاری: موسيقی برای ويولن در کليد ُسل نوشته می شود. 
اعداد رومی باالی خطوط حامل در شکل زير، نشان دهندٔه سيم های ويولن هستند: 

مثال ١ــ٢ــ کوک ويولن 

مثال ٢ــ٢

محدودۀ صوتی: محدودٔه کاربرد ويولن (بدون استفاده از هارمونيک ها) از G تا E٧ است اما 
در موسيقی های تک نوازی يا در ارکستر مجلسی تا B٧ يا حتی باالتر از آن نيز امکان پذير است. بايد 
توجه داشت که کنترل کوک دقيق در محدودٔه خيلی باال در هر نوع ساز زهی مشکل است. در دورٔه 

کالسيک، محدودٔه ويولن تا A بود.
کوچک تر  انگشت ها  بين  فضای  است  نت  باالترين  نت «ال»  که  جايی  هفتم،  پوزيسيون  از  بعد 

می شود. 
 :(fingering) انگشت گذاری 
انگشت گذاری برای پنج پوزيسيون اول در 

ويولن مطابق اين نمودار است: 

با تمام فواصل کروماتيک ميانی

انگشت اول 
پوزيسيون اول

انگشت اول 
پوزيسيون دوم

انگشت اول 
پوزيسيون سوم

انگشت اول 
پوزيسيون چهارم

انگشت اول 
پوزيسيون پنجم

انگشت دوم

 انگشت سوم  

انگشت چهارم



٥٣

توجه داشته باشيد که نت G سيم دست باز تا # ٤ C فقط در يک سيم قابل دسترسی هستند. 
از نت  D٤  هر نت می تواند روی بيشتر از يک سيم نواخته شود. 

مثال ٣ــ٢

اول  پوزيسيون  در   G سيم  روی  چهارم  انگشت  با  يا  باز  دست  سيم  با  می توان  را   D٤ مثًال 
نواخت. همچنين می توان با انگشت سوم روی سيم G در پوزيسيون دوم، يا با انگشت دوم روی سيم 

G در پوزيسيون سوم و يا با انگشت اول روی سيم G در پوزيسيون پنجم نواخت. 
اگر آهنگساز يا ارکستراتور (تنظيم کنندٔه اثر برای ارکستر) با انگشت گذارِی ساز آشنايی کامل 
مشخص  پارتيتور  در  را  انگشت گذاری  اثر،  در  خاص  صوتِی)  (َرنگ  َتمبِر  توليد  برای  باشد،  داشته 
در  و  دارند  خاصی  صدای  دست باز  سيم های  مثًال  که  است  شکل  اين  به  خاص،  تمبر  توليد  می کند. 
نمی دهند.  ناموزونی  صدای  شده،  گرفته  و  دست باز  سيم های  نت های  ترکيب  سريع،  تمپوی  با  قطعات 
اما در قطعات با تمپوی ُکند و تأثيرگذار، آهنگسازخواهان آن است که تمام ُتن ها َرنگ يکسانی داشته 

باشند. در مثال زير تمام نت ها روی سيم G نواخته می شوند: 
مثال ٤ــ٢

برامس: Symphony No.l ، 1833 - 1897، موومان چهارم، ميزان های ٦١ــ٧٥       

«می»  سيم  روی  فقط 
هر نت روی بيشتر از يک قابل اجرا است.

فقط روی سيم «ُسل» قابل اجرا است.سيم قابل اجرا است.
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نواختن روی يک سيم: اگر آهنگساز و يا ارکستراتور نياز داشته باشد بخشی منحصرًا روی 
 .sul A  يا sul D به اضافٔه نام سيم ذکر شوند، مثًال sul يک سيم نواخته شود، آن بخش بايد با واژٔه
اين  سازهای  تمام  برای  قاعده  اين  و  کنند  استفاده  رومی  اعداد  از  می دهند  ترجيح  بيشتر  فرانسوی ها 

خانواده صدق می کند. 
سيم ُسل (G): سيم ُسل ضخيم ترين و رساترين سيم از چهار سيم ويولن است. همان طور که 
صدا  ويبراسيون (لرزش)،  شدن  کوتاه تر  علت  به  می رود،  سيم  اين  در  باالتر  پوزيسيون های  به  نوازنده 

گرفته تر می شود. 
مثال ٥ــ٢

چايکوفسکی: Symphony No.5، 1840 - 1893، موومان دوم، ميزان های ١١١ــ ١١٩

گرمی  و  تغزلی  حالت  اما  دارد  کمتری  تمايز  ديگر  سيم  چهار  به  نسبت  سيم  اين   :(D) ر سيم 
می تواند داشته باشد و هرچه به طرف پوزيسيون های باالتر می رود ويبراسيون (لرزش) آن کمتر می شود 

و صدای روشن تری می دهد. 
مثال ٦ــ٢ 

کورساکف: Sheherazade 1844 - 1908، موومان سوم، ميزان های ١ــ ٨
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(A) سيم ال
در  سيم  اين  است.  توجه  مورد  و  چشمگير  بسيار  اول  پوزيسيون  در  سيم «ال»  صدای  ويژگی 
پوزيسيون های  باالتر شفافيت و قدرت خود را از دست می دهد. پوزيسيون های باالتر برای قسمت های 
تغزلی مناسب اند و اگر در آن ها شفافيت و درخشندگی موردنظر باشد نوازنده بايد از سيم می (E) برای 

بقئه قسمت استفاده کند. 
مثال ٧ــ٢ 

پوچينی: Madam Butterfly 1858 - 1924، پردٔه دوم

سيم می (E) اين سيم درخشنده ترين سيم از چهار سيم ويولن است. 
مثال ٨   ــ٢

ريچارد اشتراوس: Don Juan، 1864 - 1949، ميزان های ٩ــ١٧

نوازنده ممکن است کيفيتی مرموز از اين ساز در ديناميک نرم توليد کند. 
مثال ٩ــ٢ 

پروکوفيف: classical Symphony ، 1891 - 1953، موومان دوم، ميزان های ٥ــ١٣

CD1 - TR.49
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٥٦

راحت ترين  معموًال  ارکستری  کارهای  در   :(multiple stops) چندصدايی  آکوردهای 
که  آن جا  از  پرصدا.  قطعات  يا  آکوردی  افکت های  برای  به ويژه  می شوند،  استفاده  دوتايی  آکوردهای 
يک  برای  که  قسمت هايی  دارد  دوم  ويولن  چهارده  و  اول  ويولن  شانزده  حداقل  سمفونيک  ارکستر 

نوازنده نواختن آن ها مشکل است با divisi آسان می شوند. 
که  شده اند  داده  ويولن  برای  چهارصدايی  و  سه  دو،  آکوردهای  از  گروهی  زير،  مثال های  در 

اجرای بعضی از آن ها برای دست های کوچک مشکل است: 
مثال ١٠ــ٢ــ آکوردهای دوصدايی 

مثال ١١ــ٢ــ آکوردهای دوصدايی کروماتيک 

با تمام فواصل کروماتيک ميانی

با تمام فواصل کروماتيک ميانی



٥٧

مثال ١٢ــ٢ــ آکوردهای سه صدايی 

مثال ١٣ــ٢ــ آکوردهای چهارصدايی 



٥٨

آهنگساز  مجلسی  موسيقی  و  تنها  ويولن  در  اوقات  گاهی   :(harmonics) هارمونيک ها 
از نوازنده می خواهد تا هارمونيک هايی مصنوعی، متفاوت با آن چه در بخش کّلی سازهای زهی بحث 
شد توليدکند. اين روش به ندرت درکارهای ارکستری استفاده می شود زيرا ُتن های توليد شده در اين 
روش ضعيف اند.از آن جا که توليد هامورنيک های مصنوعی در بحث زير، آسان ترين راه برای نواختن 

است، اين روش در پارتيتورهای ارکستری بيشتر ديده می شود. 
توليد هارمونيک با لمس در فاصلۀ چهارم درست: همان طور که قبًال اشاره شد اين روش 
بهترين راه توليد هارمونيک های مصنوعی برای کارهای ارکستری است و در اين روش، هارمونيک 

توليد شده، دو اکتاو باالتر از نت پايه (گرفته شده) است. 
مثال ١٤ــ٢

توليد هارمونيک با لمس در فاصلۀ پنجم درست: در اين روش، نِت هارمونيِک توليد شده، 
يک اکتاو و يک پنجم درست باالتر از نت پايه (گرفته شده) است. 

صدای توليد شده

نت گرفته شده 
و لمس شده



٥٩

توليد هارمونيک با لمس در فاصلۀ سوم بزرگ: در اين روش، نِت هارمونيِک توليد شده، 
دو اکتاو و يک سوم بزرگ از نت پايه (گرفته شده) است. الزم به ذکر است که لمس در فاصلٔه ششم 

بزرگ نيز، نت هارمونيکی به فاصلٔه دو اکتاو و يک سوم بزرگ باالتر از نت پايه توليد می کند. 
مثال ١٦ــ٢ 

هارمونيِک  نِت  روش،  اين  در  کوچک:  سوم  فاصلۀ  در  کردن  لمس  با  هارمونيک  توليد 
توليد شده، دو اکتاو و يک پنجم درست باالتر از نت پايه (گرفته شده) است. 

مثال ١٧ــ٢

مثال ١٥ــ٢

صدای توليد شده

نت گرفته شده 
و لمس شده

صدای توليد شده

نت گرفته شده 
و لمس شده

صدای توليد شده

نت گرفته شده 
و لمس شده



٦٠

در  مصنوعی  و  طبيعی  هارمونيک های  از  استفاده  در  موفق  قطعات  از  قسمت هايی  اين جا  در 
ادبيات ارکستری آورده شده اند: 

مثال ١٨ــ٢
کوپلند: Symphony No.3 ، 1900 - 1990، موومان چهارم

مثال ١٩ــ٢ 
CD1 - TR.52ِوبِرن: Six Pieces for Orchestra، 1883 - 1945، اپوس ٦، شمارٔه ٥، ميزان های ٢٠ــ٢٦
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٦١

مثال ٢٠ــ٢ 
CD1 - TR.52استراوينسکی: Le Sacre du Printemps، 1882 - 1971، فقط زهی ها



٦٢

از  بسياری  عالقٔه  مورد  سولوی  ساز  همواره  ويولن   :(the solo violin) سولو  ويولن 
آهنگسازان بوده است. تقريبًا تمام استادان موسيقی ارکستری، از دورٔه باروک تاکنون، کنسرتوهای 

ويولن بی شماری برای نشان دادن ظرفيت های فوق العادٔه اين ساز خلق کرده اند. 
الزم است هنرجويان با اين شاهکارها از آهنگسازانی مانند: باخ، موتسارت، بتهوون، مندلسون، 
برامس، دوورژاک، چايکوفسکی، بروخ، اللو، شو ئنبرگ، ِبرگ، استراوينسکی، بارتوک، پروکوفيف، 
پندرسکی و … آشنا باشند. هنگامی که ويولن سولو در ارکستر، مّدنظر باشد توسط «ويرتوئوز» نواخته 

می شود و وقتی دو سوليست، مّدنظر باشند نوازندٔه ويولن اول ارکستر نيز بايد بنوازد. 
مثال ٢١ــ٢

CD1 - TR.53برامس: Symphony No.l ، 1833 - 1897، موومان دوم، ميزان های ٩١ــ١٠٥



٦٣



٦٤

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

تکنيک های ديگر ويولن: ويولن اگرچه يک ساز چابک و قابل است ولی در پرش های سريع 
و بلند، محدوديت هايی دارد، به خصوص اگر پرش از محدوده های خيلی پايين به محدوده های خيلی باال 
باشد. البته يک سوليست از عهدٔه اين پرش ها به نحوی برمی آيد. در اين گونه پرش ها بايد پوزيسيون و 
دست چپ کامًال عوض شود و گاه عبور از سيم ها بايد نرم و بدون صدا صورت گيرد. بيشتر نوازندگان 

زبردست، در اجرای پرش ها حس خوبی از اجرای لگاتو را ايجاد می کنند. 
در اين جا بعضی از اين مشکالت، از قسمت های ارکستری برای ويولن نشان داده شده اند: 

١ــ پرش های بلند روی يک سيم 
مثال ٢٣ــ٢

واگنر: Die Meistersinger، 1813 - 1883، مقدمه، ميزان های ٣٣ــ ٣٨
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٦٥

٢ــ پرش های بلند بين محدوده های دور 
مثال ٢٤ــ٢

بارتوک: Divertimento، 1881 - 1945، موومان اول، ميزان های ٥٠ــ٥٢

٣ــ پرش های بلند که لگاتو نواخته می شوند
مثال ٢٥ــ٢

بِرگ: Lyric Suite، 1885 - 1935، موومان چهارم، ميزان های ١٠ــ١٤

باالترين  تا  سيم «سل»  روی  از «سل پايين»  کروماتيک  نت های  تمام  کروماتيک:  پاساژهای 
محدوده را در ويولن به راحتی می توان نواخت. معموًال نوازنده برای اجرای نت های کروماتيک از 

يک انگشت استفاده می کند. 
مثال ٢٦ــ٢

انگشت گذاری کروماتيک
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٦٦

٢ــ٢ــ ويوال  

En.  It.    Ger.   Fr. 
violon (va.)           viola (va.,vla., vle.)     geige (gg.)      alto (a.) 

     bratsche (br.)                                        

 (chordophone کوردوفون) خانواده: سيمی ها
گروه: زهی ها 

چگونگی ارتعاش هوا: با کشيدن آرشه روی سيم، هوا مرتعش، و صدا توليد می شود. 

همانند  دقيقًا  که  ساز  اين  می شود.  محسوب  آرشه ای  زهی  سازهای  خانوادٔه  آلتِو  ساز  ويوال 
سرانجام  اينکه  تا  داشت  قرار  ويولن  سائه  در  مدت ها  است  بزرگ تر  آن  از  کمی  و  شده  ساخته  ويولن 
توانست امکانات گستردٔه تکنيکی خود را نشان دهد. در اواخر قرن هجدهم آهنگسازان به رنگ ُتن 

ماليم و خاص اين ساز توجه کردند و سرانجام به اهميت واقعی آن پی بردند. 
همان طور که گفته شد اين ساز کمی (حدود سه تا چهار اينچ) از ويولن بزرگ تر است و اين امر 
باعث می شود دست بيشتر کشيده شود و فواصل را دقيق اجرا کند. کشيدگی دست چپ، به خصوص 

در پوزيسيون های باالتر بيشتر است. 
ويوال در اندازه های مختلف وجود دارد و امروزه نوازندگان ويوال سازهايشان را نسبت به اندازٔه 

دست چپ خود انتخاب می کنند. 
و  سه تايی  و  دوتايی  آکوردهای  و  آرپژها  ــ  هارمونيک ها  آرشه کشی،  ــ  تريل ها  اجرای  اينکه  با 
چهارتايی در ويوال، به همان اندازٔه ويولن امکان پذير است اما بسياری از استادان بزرگ گذشته، ويوال 



٦٧

را ناديده گرفته اند که شايد داليل اصلی آن چنين باشد: 
به ندرت  زهی،  سازهای  جداگانٔه  صدای  چهار  برای  هجده  قرن  موسيقی دانان  و  استادان  ١ــ 

چيزی می نوشتند. 
٢ــ بسياری از نوازندگان ويوال قبًال مدت ها ويولونيست بوده اند. اگر چه باخ و موتسارت گاهی 
کارهای سولو برای ويوال نوشته اند اما برليوز اولين کسی بود که صدای ويژه ای در کارهای ارکسترال 

به اين ساز داد. 
کوک، محدودۀ صوتی و انگشت گذاری 

مثال ٢٧ــ٢ــ کوک ويوال 

موسيقی برای ويوال معموًال در کليد دو خط سوم نوشته می شود اما گاه برای پرهيز از  خطوط 
حامل کمکی، نت های بااليی در کليد ُسل نوشته می شوند. 

نت نويسی ويوال 
مثال ٢٨ــ٢

محدودۀ صوتی 
مثال ٢٩ــ٢

اجرای نت های باالتر، در منطقٔه باال، بستگی به تسلط و توانايی نوازنده دارد. برخی تفاوت های 
ويولن و ويوال که آن ها را در ارکستر متمايز می کند: 

١ــ آرشٔه ويوال از آرشٔه ويولن سنگين تر است. 
٢ــ سيم ها در ويوال ضخيم تر و نسبت به آرشه مقاوم ترند و يک حرکت محکم (ُقرص) را برای توليد 

صدا می طلبند. آرشه کشی های سبک تر و نرم نيز امکان پذير است اما اجرای آن ها کمی مشکل تر است. 

فواصل  تمام  با 
کروماتيک ميانی



٦٨

٣ــ اجرای هارمونيک ها آسان تر است زيرا در سيم های محکم تر، هارمونيک های مطمئن تری 
ايجاد می شوند. 

انگشت گذاری: روش انگشت گذاری در 
ويوال شبيه ويولن است و آکوردهای چند صدايی 

در ويوال نيز قابل اجرا هستند.
تمام مباحثی که در ويولن دربارٔه انگشت گذاری 
کروماتيک، پيتزيکاتو و ديگر افکت های رنگی گفته 

شد در ويوال نيز کامًال صادق اند.

نواختن روی يک سيم 
سيم دو (C): اين سيم، تنها سيم از چهار سيم ويوال است که در ويولن نيست و به صدای 

ويوال شخصيت ويژه ای داده است. 
مثال ٣٠ــ٢

سيم ُسل و سيم ر (G,D): به اين دو سيم، سيم های همراهی می گويند زيرا نوازنده های ويوال 
بسياری از فيگورهای همراهی کردن را با اين سيم ها اجرا می کنند. از اين سيم ها برای توليد کيفيت 

تيره نيز می توان استفاده کرد. 

هيندميت: Sonata، 1895 - 1953، اپوس ١١، شمارٔه ٤، موومان اول، ميزان های ١٥ــ١٦

انگشت اول 
پوزيسيون دوم

انگشت اول 
پوزيسيون سوم

انگشت اول
 پوزيسيون چهارم

انگشت اول
 پوزيسيون پنجم

انگشت دوم

انگشت سوم

انگشت چهارم

انگشت اول 
پوزيسيون دوم
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٦٩

مثال ٣١ــ٢
بارتوک: Concerto for Orchestra، 1881 - 1945، موومان چهارم، ميزان های ٤٢ــ٥١

سيم ال (A): اين سيم به اندازٔه سيم «می» در ويولن درخشان نيست ولی صدای نافذ و کيفيت 
تودماغی و تغزلی دارد. ترکيب اين سيم با سازهای بادی چوبی زيبا است و گاه با ترومپت و ترومبوِن نرم 

نيز خوب دوبل می شود. به دليل قدرت اين سيم، در قطعات سولو بسيار از آن استفاده می کنند. 
مثال ٣٢ــ٢ 

هيندميت: Der Schwanendreher، 1895 - 1953، موومان اول، ميزان های ٤٨ــ٥٩

صدايی  چهار  و  سه  دو،  آکوردهای  از  گروهی  پايين،  مثال های  در  چندصدايی:  آکوردهای 
آورده شده اند که با divisi توسط قسمت های ويوال در ارکستر قابل اجرا هستند، مانند آن چه در ويولن 

گفته شد. 
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٧٠

مثال ٣٣ــ٢ــ آکوردهای دو صدايی 

مثال ٣٤ــ٢ــ آکوردهای سه  صدايی 

سيم های «دو» و «ُسل»       



٧١

مثال ٣٥ــ٢ــ آکوردهای چهار صدايی 

در مثال های بعد، بخش هايی از هارمونيک، پيتزيکاتو، آکوردهای دو صدايی و ديگر افکت های 
رنگی در ويوال آورده شده اند. قطعه ای که استفاده از ويوال را به عنوان ساِز باِس بخش زهی ها نشان 

می دهد در مثال زير معرفی شده است. 
مثال ٣٦ــ٢ 

CD1 - TR.60مندلسون: A Midsummer Night,s Dream، 1809 - 1847، مقدمه، ميزان های ٤٥ــ٤٩



٧٢

يکی از نمونه های بسيار رايج در ارکستر: 
مثال ٣٧ــ٢

واگنر: Lohengrin، 1813 - 1883، پردٔه سوم

نمونه ای از اجرای دوتايی يک ويولن و يک ويوال در اکتاو: 
مثال ٣٨ــ٢

CD1 - TR.62برليوز: Symphony Fantastique، 1803 - 1869، موومان اول، ميزان های ١٥٥ــ١٥٩
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٧٣

نمونه ای از اجرای دوتايی يک ويوال و يک ويولن سل: 
مثال ٣٩ــ٢

بتهوون: Symphony No.5، 1770 - 1826، موومان دوم، ميزان های ١ــ١٠

ويوال  برای  زيادی  کنسرتوهای  باروک،  دورٔه  استادان   :(the solo viola) سولو  ويوالی 
نوشته اند و برخی آهنگسازان پيش از کالسيک نيز از اين امر پيروی کرده اند اما بعد از اين دوره، بجز 
 Harold) سمفونی کنسرتانت برای «ويولن و ويوال» اثر موتسارت و قسمت سولو در هارولد در ايتاليا
in Italy) اثر برليوز، سولوهای قابل مالحظه ای برای اين ساز تا زمان واگنر و اشتراوس در اواخر قرن 

نوزده نوشته نشده اند. 
در قرن بيست ويوال تقريبًا وضعيت يکسانی با خويشاوندان خود در گروه سازهای زهی آرشه ای 
پيدا کرد و آثاری مانند سونات برای فلوت، ويوال و هارپ اثر دبوسی و کنسرتو ويوالهای بارتوک و 
والتون نوشته شدند. Der Schwanendreher اثر هيندميت و Flos Campi اثر ون ويليامز اين ادعا 

را ثابت می کنند. 
برخی نمونه های زيبای سولو يا کنسرتو ويوال: 

مثال ٤٠ــ٢
اسکريابين: Poem of Ecstasy، 1872 - 1915، ميزان های ٢٢ــ٢٥
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مثال ٤١ــ٢
ريچارد اشتراوس: Don Quixote، 1864 - 1949، وارياسيون ٢، vivace، ميزان های ١ــ١٩

مثال ٤٢ــ٢
Le Sacre duPrintemps، 1882 - 1971 :استراوينسکی
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٣ــ٢ــ ويولن سل 

En.   It.    Ger.   Fr. 
violoncello or cello violoncello (vc.,vlc., vcllo.)  violoncelle (vc.)violoncell(vc.,vlc.) 

 (chordophone کوردوفون) خانواده: سيمی ها
گروه: زهی ها 

چگونگی ارتعاش هوا: با کشيدن آرشه روی سيم، هوا مرتعش، و صدا توليد می شود. 

ويولن سل، هم صدای تنور و هم صدای باس خانوادٔه زهی های آرشه ای است. برخالف ويولن 
و ويوال که بر سمت چپ شانٔه نوازنده قرار می گيرند و با چانه نگهداری می شوند، ويولن سل به دليل 
اندازٔه بزرگ آن، بين زانوها قرار می گيرد و با يک پايه که به انتهای ساز وصل است روی زمين تکيه 
داده می شود. دستٔه ويولن سل باالی شانٔه چپ نوازنده قرار می گيرد و نوازنده در حالت نشسته اين 

ساز را می نوازد. 
کوک، محدودۀ صوتی و انگشت گذاری 

مثال ٤٣ــ٢ــ کوک ويولن سل 

موسيقی برای ويولن سل در کليد «دو» يا «فا» و يا «ُسل» نوشته می شود. در مثال زير، تعويض 
کليدها نشان داده شده اند: 
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مثال ٤٤ــ٢

در بعضی آثار چاپ شدٔه قديمی موسيقی، بخش ويولن سل در پارتيتورهای ارکستری در کليد 
اکتاو  يک  در  می داد (اجرا  صدا  بود  شده  نوشته  آن چه  از  پايين تر  اکتاو  يک  يعنی  می شد،  نوشته  ُسل 
نوشته  که  همان طور  «ُسل»  يا  و  «فا»  يا  «دو»  کليد  در  چه  ويولن سل  بخش های  تمام  امروزه  پايين تر). 

می شوند صدا می دهند. 
محدودۀ صوتی 

مثال ٤٥ــ٢

اجرای نت های باالتر، در منطقٔه باال، بستگی به تسلط و توانايی نوازنده دارد. 
انگشت گذاری: به دليل بزرگ تر بودن اندازٔه ويولن سل نسبت به ويولن و ويوال، انگشت گذاری 

در اين ساز متفاوت است. 
در پوزيسيون اول، محدودٔه معمولی بين انگشت اول و چهارم، يک سوم است و انگشت دوم 
فقط فواصل نيم پرده ای را اجرا می کند. هرچه که دست به طرف پوزيسيون های باالتر حرکت می کند 
فاصلٔه فيزيکی بين فواصل کاهش می يابد و همٔه چهار انگشت معموًال به کار گرفته می شوند. به دليل رها 
بودن دست چپ نوازندٔه ويولن سل از فشار نگهداری ساز، او می تواند در پوزيسيون های باالتر، از 

انگشت شست استفاده کند. استفاده از شست روی پارتيتور با  عالمت  مشخص می شود. 
مثال ٤٦ــ٢

با تمام فواصل کروماتيک ميانی
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نمودار انگشت گذاری در بعضی از 
پوزيسيون ها در ويولن سل 

 (A) در اين ساز بسيار گيرا است و کيفيت گرم و تغزلی دارد و سيم ال (D) کيفيت  ُتن ها: سيم ر
درخشنده ترين سيم و بسيار نافذ است. سيم دو (C) که پايين ترين سيم است، به خاطر وزن و ضخامتش 

رساترين باس را دارد. ويولن سل تکنيک های ممکن در ويولن يا ويوال را می تواند اجرا کند. 
مثال ٤٧ــ٢

واگنر: Tristan and Isolde, Prelude، 1813 - 1883، ميزان های ١٧ــ٣٢

انگشت اول 
پوزيسيون دوم

انگشت اول 
پوزيسيون سوم

انگشت اول
 پوزيسيون چهارم

انگشت اول
 پوزيسيون پنجم

انگشت دوم

انگشت سوم

انگشت چهارم

انگشت اول 
پوزيسيون اول
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مثال ٤٨ــ٢
هريس: Symphony No.3 ، 1898 - 1979، موومان اول، ميزان های ١ــ٢٧

در ويولن سل از divisi نيز استفاده می شود، مانند نمونٔه زير: 
مثال ٤٩ــ٢

CD1 - TR.68روسينی: William Tell، 1792 - 1868، مقدمه، ميزان های ١ــ١٠
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در  اجرا  قابل  صدايی  چهار  و  سه  دو،  آکوردهای  از  گروهی  صدايی:  چند  آکوردهای 
ويولن سل: 

مثال ٥٠ــ٢ــ آکوردهای دوصدايی 



٨٠

مثال ٥١ــ٢ــ آکوردهای سه  صدايی 

مثال ٥٢ــ٢ــ آکوردهای چهارصدايی 



٨١

است.  زهی ها  بقئه  به  شبيه  ويولن سل  در  طبيعی  هارمونيک های  توليد  روش  هارمونيک ها: 
مطمئن تر  ساز،  اين  در  سيم ها  بيشتر  وزن  و  طول  بودن  بزرگ تر  دليل  به  ويولن سل،  در  هارمونيک ها 

هستند. 
تکنيک لمس در فاصلٔه چهارم برای کارهای ارکستری بسيار موفق است و بهترين کيفيت را 
در هارمونيک های طبيعی توليد می کند. اين تکنيک با انگشت شست و انگشت سوم و چهارم در تمام 

محدوده های اين ساز اجرا می شود. 
مثال ٥٣ــ٢

هارمونيک های طبيعی 
صدای توليد شده

هارمونيک های غيرطبيعی 

صدای توليد شده

صدای توليد شده

لمس نت

سيم سوم

سيم چهارم

لمس نت

سولو برای ويولن سل در کنسرتوها و ارکستر: نمونه های کنسرتو ويولن سل، از آهنگسازان 
دورٔه باروک تا قرن بيستم بسيار ديده می شوند و بعضی نمونه های برجستٔه آن ها توسط آهنگسازانی چون 



٨٢

بلوخ،  هربرت،  ويکتور  اللو،  چايکوفسکی،  دوورژاک،  برامس،  شومان،  بتهوون،  هايدن،  بوکرينی، 
خلق  تاور  يوهان  و  رز  کريستف  آبرت،  استفان  پندرسکی،  لوتوسالفسکی،  والتون،  بارِبر،  هيندميت، 

شده اند.
نمونٔه زير، سولو و ويولن سل را نشان می دهد: 

مثال ٥٤ــ٢
ريچارد اشتراوس: Don Quixote، 1864 - 1949، ميزان های ١٦٣ــ١٧٦

ويولن سل در ترکيب با سازهای ديگر: ترکيب هايی که بسيار استفاده می شوند عبارت اند از: 
ترکيب ويولن سل و کنترباس 

ترکيب ويولن سل و فاگوت 
ترکيب ويولن سل و کالرينت يا کالرينت باس 

ترکيب ويولن سل و هورن 
ترکيب ويولن سل پيتزيکاتو با تيمپانی 
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در مثال زير، ويولن سل دوم با ويوالی اول ترکيب شده اند: 
مثال ٥٥ــ٢

CD1 - TR.70باربِر: Easy for Orchestra No.l ، 1910 - 1981، ميزان های ١ــ١٠
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٤ــ٢ــ کنترباس  

En.  It.    Ger.   Fr. 
double bass (d.bs.)   contrabasso (cb.,c.b.)   contrebasse (c.b.)  kontrabass (kb.) 

 (chordophone کوردوفون) خانواده: سيمی ها
گروه: زهی ها 

چگونگی ارتعاش هوا: با کشيدن آرشه روی سيم، هوا مرتعش، و صدا توليد می شود. 

ساز  اين  از  ارکستر  در  که  محدوده ای  است.  آرشه ای  زهی  سازهای  گروه  باس  کنترباس   ساز 
نت های  سولو  قسمت های  در  می دهد.  صدا  بم تر  اکتاو  يک  که  است   B ٤ تا   E٢ از  می شود،  استفاده 
باالتر با استفاده از هارمونيک های طبيعی توليد می شوند. کنترباس روی يک پائه قابل تنظيم استوار 
چپ  سمت  زانوی  و  بدن  با  را  ساز  بلند)  صندلی  يک  (روی  نشسته  يا  ايستاده  به طور  نوازنده  است. 
نگه می دارد و آن را می نوازد. تقريبًا تمام نوازنده های کنترباس از ساز بزرگ استفاده می کنند ولی بعضی 
نوازنده های سولو مدل های کوچک تر را ترجيح می دهند که قابل انعطاف ترند و نواختن آن ها آسان تر 

است. البته مدل های کوچک تر کيفيت صداهای واقعی کنترباس را ندارند. 
کوک محدودۀ صوتی و انگشت گذاری 

مثال ٥٦ــ٢ــ کوک کنترباس 
کنترباس پنج سيم

صدادهی کنترباس نسبت به نت نويسی آن يک اکتاو پايين تر است. 
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مثال ٥٧ــ٢ــ نت نويسی کنترباس و صدادهی آن 
صدادهی

موسيقی برای کنترباس در کليد «فا» يا «دو» و يا «ُسل» نوشته می شود. 
محدودۀ صوتی 

مثال ٥٨ــ٢
با تمام فواصل کروماتيک ميانی

در مقايسه با سازهای ديگر خانوادٔه ويولن، دو تفاوت جزئی در ساختار کنترباس وجود دارند. 
شانه های اين ساز، شيب دار هستند و نه خميده، و به دليل ضخامت سيم ها برای کوک کردن ساز، از 
بزرگش،  نسبتًا  اندازٔه  رغم  به  تنها،  کنترباس  يک  می شود.  استفاده  گوشی ها  جعبٔه  در  دنده دار  چرخ 

صدای نسبتًا کمی دارد. 
سمفونی  دوم  موومان  شروع  مانند  می دهند،  صدا  دور  و  ضعيف  معموًال  کنترباس  سولوهای 
شمارٔه يک مالر، برعکس، يک گروه يا بخشی از باس ها، مثل تريوی موومان سوم سمفونی شمارٔه پنج 

بتهوون می توانند خوب و رسا صدا دهند. 
به دليل ضخامت و سنگينی سيم ها، کنترباس از سازهای زهی ديگر ُکندتر است. اين موضوع 
بايد هنگام دوبل کردن کنترباس با ويولن سل ها در قطعات سريع درنظر گرفته شود. بعضی قسمت های 
امروزی  بزرگ تر  ارکسترهای  با  وقتی  به ويژه  دارند،  مبهمی  صدای  باس  قسمت  برای  بتهوون  قطعٔه 

نواخته می شوند. 
مثال ٥٩ــ٢

CD1 - TR.71بتهوون: Symphony No.4 ، 1770 - 1826، موومان چهارم، ميزان های ٣١٩ــ٣٢٣
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در مثال پايين راه عملی برای روشن شدن صدای مثال باال آورده شده است: 
مثال ٦٠ــ٢

بتهوون: Symphony No.4 ، 1770 - 1826، موومان چهارم، ميزان های ٣١٩ــ٣٢٣

انگشت گذاری: به دليل ضخامت و بلندی سيم های کنترباس حتی فواصل کوچک نيز نسبت 
دوم  فاصلٔه  چهارم،  تا  انگشت اول  پايين تر (بم تر)  پوزيسيون های  در  مثًال  دارند،  وسيعی  فضای  به هم 
بزرگ را دربر می گيرند. در کنترباس انگشت سوم به تنهايی تا پوزيسيون پنجم استفاده نمی شود اما با 
انگشت چهارم روی ساز قرار می گيرد. بنابراين از پوزيسيون های اول تا پنجم فقط انگشت های اول، 
دوم و چهارم استفاده می شوند. فقط در پوزيسيون ششم گاهی انگشت سوم، و بعد از پوزيسيون هفتم 

انگشت شست نيز به کار گرفته می شوند. 
مثال ٦١ــ٢
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روی  باالتر  محدوده های  سمت  به  حرکت  که  است  اين  شود  گرفته  درنظر  بايد  که  مهمی  نکتٔه 
کنترباس، با فواصل کوچک و پرش های کوچک، بهتر انجام می شود. 

در  سيم  زياد  ضخامت  به خاطر  کند،  مستقر  را  چپش  دست  بايد  نوازنده  که  آن جا  از 
محدوده های باالتر با مشکل روبه رو می شود. البته استفاده از اين محدودٔه باالتر در موسيقی ارکستری 

وقتی آهنگساز بداند چطور صدای موردنظر را از نوازنده بخواهد، بسيار مؤثر خواهد بود. 
مثال ٦٢ــ٢

واگنر: Die Meistersinger، 1813 - 1883، مقدمه، ميزان های ١٥٨ــ ١٧٢

استفاده از کنترباس در گذشته: در دورٔه باروک و کالسيک، تا زمان بتهوون، در بسياری از 
کارهای آهنگسازان، کنترباس با ويولن سل دوبل می شد. بخش های مستقل باس، بجز بعضی پارتيتورهای 
باس  خط های  آهنگسازان  وقتی  می شوند.  يافت  ارکستری  کارهای  در  ندرت  به  دوره  اين  در  ُاپرا، 
دوباره  عبارت senza basso، و وقتی می خواستند  بخش های ويولن سل  کمرنگ تر می خواستند، در 

کنترباس بنوازد عبارت basso+ را می نوشتند. 
کنترباس  برای  چهارصدايی  يا  و  سه  دو،  آکوردهای  از  استفاده  صدايی:  چند  آکوردهای 
موردنظر  دونِت  يا  يک  که  اين  مگر  کرد،  دوری  آن ها  از  بايد  ارکسترال  کارهای  در  و  است  خطرناک 
دست باز باشند. در پوزيسيون های باالتر، به دليل نزديک بودن نت ها، توقف های دوبل امکان پذير است، 

اگرچه دستور divisi برای آسان تر کردن اين توقف ها بايد به کار گرفته شود. 
به رغم استثناهای زياد، برای توليد آکوردهای دوصدايی (نه در سيم دست باز) بايد با احتياط 

نظر باشند.  برخورد شود، مگر اين که تأثيرات ويژه مِدّ
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نوازندٔه  برای  بايد  طبيعی  هارمونيک های  فقط  شده،  مطرح  مسايل  به  توجه  با  هارمونيک ها: 
باس درنظر گرفته شوند. در مثال زير، آسان ترين هارمونيک ها روی سيم ُسل داده شده اند. 

همين هارمونيک ها را می توان در تمام سيم های ديگر به طور انتقالی اجرا کرد: 
مثال ٦٣ــ٢

آرشه کشی: نوازندٔه کنترباس می تواند تمام انواع آرشه کشی و افکت های رنگ را که در ويولن 
مطرح شدند اجرا کند. به دليل ضخامت و سنگينی و کوتاه تر بودن آرشه در کنترباس، نسبت به ويولن و 
حتی ويولن سل، بهترين راه برای اجرای خطوط اتصال طوالنی اين است که از نوازنده خواسته شود 

آرشه را به ميل خود تغيير دهد. 
سيم «دو» اضافه شده (the C attachment): در بسياری از ارکسترهای امروزی حداقل 
دو يا سه عضو از بخش کنترباس ها يک سيم C اضافی دارند که امکان اجرای تمام نت های کروماتيک 
موردنظر  پايين را می دهد. اگر اين نت ها در سازی، بدون اين سيِم اضافه شده  از سيم «می» تا «دو» 

باشند، بخش ها به طور اتوماتيک نت ها را يک اکتاو باالتر اجرا می کنند. 
سولو و کنسرتو برای کنترباس: سولو و کنسرتو برای اين ساز به ندرت نوشته شده است که 
يکی از داليل آن، عدم قدرت آکوستيکی کنترباس در سالن های بزرگ است. کنسرتوهايی از آهنگسازانی 
مثل دراگونتی (Dragonetti)، بوتسينی (Bottesini)، ديتيرزدورف (Dittersdurf) و ــ بعد از يک 
وقفٔه شايد دويست ساله ــ آثاری از کوزويسکی (Koussevitzky)، زيمرمن (Zimmermann)، هنز 

(Henze) و ديگران در قرن بيستم قابل توجه اند. 
نوازندگان بزرگ کنترباس، در چند دهٔه گذشته، آهنگسازان را ترغيب به نوشتن کار برای آن ها 

کرده اند. 

وسط سيم به طرف خرک
نت نويسی

صدادهی
وسط سيم به طرف خرک
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مثال ٦٤ــ٢

مثال ٦٥ــ٢

استراوينسکی: Pulcinella Suite، 1882 - 1971، موومان هفتم، ميزان های ١ــ٢٢

La Création du Monde، 1892 - 1974 :ميلوCD1 - TR.74

CD1 - TR.73



٩٠

پرسش 
١ــ نام سيم های دست باز سازهای زير را در مقابل هريک بنويسيد: 

الف) ويولن 
ب) ويوال 

ج) ويولن سل 
د) کنترباس 

٢ــ عبارت sul D چه معنايی دارد؟ 
٣ــ سيم III در ويوال چه نام دارد؟ 

٤ــ سيم I در کنترباس چه نام دارد؟ 
٥ــ سيم II در ويولن سل چه نام دارد؟ 

٦ــ سيم IV در ويولن چه نام دارد؟ 
غيرممکن  شده،  نوشته  سازهای  در  زير،  دوصدايی  آکوردهای  اجرای  چرا  ٧ــ 

است؟ 
ويولن   ويولن سلويوال

   ٨ ــ واژٔه scordatura چه معنايی دارد؟ 
   ٩ــ واژٔه portamento چه معنايی دارد؟ 

١٠ــ پيتزيکاتو را توضيح دهيد. 
١١ــ پيتزيکاتوی دست چپ را توضيح دهيد و عالمت آن را بنويسيد. 

١٢ــ هارمونيک طبيعی چيست؟ 
طبيعی  هارمونيک  دو  آرشه ای،  زهی  خانوادٔه  سازهای  از  هرکدام  برای  ١٣ــ 

بنويسيد (با نت نويسی و صدادهِی واقعی آن). 



٩١

١٤ــ هارمونيک مصنوعی چيست؟ 
١٥ــ برای هرکدام از سازهای خانوادٔه زهی آرشه ای، سه هارمونيک مصنوعی 

بنويسيد (با نت نويسی و صدادهِی واقعی آن). 

١٦ــ منظور از سری هارمونيک ها چيست؟ 
١٧ــ برای هرکدام از نت های پائه زير، شش هارمونيک بنويسيد: 

١٨ــ آهنگ نوشته شدٔه زير را برای ويوال در کليد آلتو بنويسيد: 



٩٢

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

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

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



٩٣

٢٢ــ صدادهِی واقعی آهنگ زير را برای ويولن بنويسيد. 

٢٣ــ صدادهِی آهنگ زير را برای ويولن سل بنويسيد: 



٩٤
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