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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
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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
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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.  



٩٢

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:


