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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. 
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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. 
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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
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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.

CD1 - TR.46
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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
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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
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مثال ١٢ــ٢ــ آکوردهای سه صدايی 

مثال ١٣ــ٢ــ آکوردهای چهارصدايی 
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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
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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
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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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مثال ٢٠ــ٢ 
CD1 - TR.52استراوينسکی: Le Sacre du Printemps، 1882 - 1971، فقط زهی ها
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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
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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

CD1 - TR.53

CD1 - TR.54



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

CD1 - TR.55
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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
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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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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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مثال ٣٣ــ٢ــ آکوردهای دو صدايی 

مثال ٣٤ــ٢ــ آکوردهای سه  صدايی 

سيم های «دو» و «ُسل»       
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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 
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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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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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