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َ
ساختار طبیعی چوب قمیش و تأثیرش بر نوازندگی
بادی-چوبی زبانهدار
سازهای
ِ
یاسمن کیمیاوی*
عضو هیئت علمی گروه موسیقی ،دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/8/1 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/29 :

چکیده
بادی-چوبی زبانهدار ،در اختیار داشــتن قمیشــی مناســب برای
یکی از بزرگترین دغدغههای نوازندگان ســازهای
ِ
تولید صدایی زیبا است .کیفیت چوب قمیش ،تأثیر بهسزایی بر کوک ،تمبر و آسان شدن نوازندگی دارد .نوازندگان
این سازها ،به دلیل ناهمگونی کیفیت چوب قمیش در فرآیند تراش و همچنین تغییرات نا گهانی و کیفیت ناپایدار
آن ،بــا مشــکالتی روبــرو هســتند .در این پژوهش به بیان مشــکالت اســتفاده از گیــاه آروندودونا کس برای ســاخت
آزمایشگاهی
قمیش این سازها و همچنین به بررسی و تحلیل دالیل بروز این مشکالت با تکیه بر مطالعات نظری و
ِ
انجام گرفته بر عملکرد قمیش پرداخته میشــود .با توجه به ســاختار فیبری و ضعیف چوب نی و همچنین غفلت
از مطالعات آزمایشــگاهی به منظور بررســی آمادگی آن برای برداشــت ،تشــخیص ظرفیت چوب در تبدیل شــدن به
قمیشــی کارآمــد یــا نا کارآمــد را فرآیندی دشــوار ،زمانبــر و پرهزینه میســازد .از طرف دیگــر ،بررســی جایگزینی گیاه
آروندودونا کس با مادهای طبیعی و یا ســنتتیک نیز تا کنون بی نتیجه مانده اســت .ازآنجا که در ایران ،اهمیت فن
قمیشتراشی و ارتباط مستقیم آن با شرایط نوازندگی در کالسهای آموزش تخصصی اینگونه سازها در نظر گرفته
نمیشــود و تربیــت نوازندگان بــدون در نظر گرفتن اهمیــت کیفیت قمیش در اصالح مهارتهــای نوازندگی صورت
بادی-چوبی
میگیرد ،این نوشــتار ،اولین قدم در طرح اهمیت مهارت قمیشتراشــی در آموزش حرفهای سازهای
ِ
زبانهدار بهویژه دوزبانهای است.

واژههای کلیدی
آروندودونا کس ،قمیش ،نی ،سازهای بادی-چوبی ،زبانه.
*تلفن ،021-66412920 :نمابر.E-mail:yasamankimiavi@gmail.com ،021-66461504 :
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صــدای زیبــا و تأثیرگــذار ،از مهمترین عناصر نوازندگی اســت و این
امر برای نوازندگان سازهای بادی-چوبی زبانهدار میسر نخواهد شد،
مگــر با قمیشــی خــوب و کارآمد .حرکــت و جریان هــوا در قمیشهای
ساختهشــده از چوب ِنی بیکیفیت مختل میشــود و بــر پایهایترین
اصــول نوازندگــی ،ازجملــه کــوک ،ایجــاد تــوازن در رژیســترهای
مختلــف ،امــکان ایجــاد دینامیکهای مختلــف و همینطــور رعایت
آرتیکوالسـ�یونهای گونا گـ�ون ،اثـ�ری ناخوشـ�ایند میگـ�ذارد(Blasco-
 .)Yepes, 2010, 3از طــرف دیگــر ،قمیــش بایــد عــاوه بــر داشــتن
شاخصههای الزم کیفی و طبیعی ،با فیزیک خود نوازنده سازگار باشد.
این امر تا حدی درخور توجه است ،چرا که نوازندگان حرفهای ،درواقع
زمان بیشتری را صرف قمیشتراشی میکنند تا نوازندگی ،و این فرایند،
بــه دغدغهای بس مهم بــرای این نوازندگان - بهخصــوص نوازندگان
سازهای بادی-چوبی دوزبانهای در سراسر جهان  -بدل شده است.
از همیــن رو هــم در چنــد ده ـهی اخیــر ،مطالعــات نظری و آزمایشــی
زیادی روی عملکرد قمیش صورت گرفته است (.)Dalmont, 1995, 20
ـمت به-هم-پیوســته اســت که
قمی 
ش دوزبانهای ،دارای دو قسـ ِ
1
از نوعــی چوب نی به نام آروندو دونا کس ســاخته میشــود .دهانهی
قمیــش بهصــورت بیضــی و بــه شــکل نــی نوشــی تخت شــده اســت و
لبههــای آن در دو طــرف قمیش باهم در تماس هســتند .هنگامیکه
در قمیــش دمیده میشــود ،تیغههای آن در مقابــل یکدیگر به لرزش
درآم��ده و تولید صدا میکنند ( .)Gjebic, 2013, 2زمانی که قمیش در
داخل لولهی ســاز قرار میگیرد ،این ارتعاشها در بدنهی ساز  -مانند
جعبهای صوتی -تقویت میشود .سازهای بادی-چوبی یکزبانهای،
یک قسمت پهن و تخت از آروندو دونا کس دارند و برای ایجاد ارتعاش،
شکل سرساز وصل
الزم است که این قسمت ،به قسمت نیم دایرهای ِ
شــود .همین تفاوت میان ســازهای قمیشدار دوزبانــهای ،مانند ابوا

و فا گــوت ،و یکزبانــهای مانند کالرینت و سا کســوفن ،تفاوتی آشــکار
اس��ت ( .)Frost, n.d.ســاختار قمیــش یکزبانهای ،بهمراتب ســادهتر
از قمیش دوزبانهای اســت .این نوع قمیش ،ســطحی با شــیب ثابت
ً
دارد و نحوهی تراشش نسبتا آسان است .به همین دلیل ،تولید انبوه
قمیشهــای یکزبانــهای در کارخانهها پیوســته ممکن اســت .حال
آنکه ســطح قمیشهای دوزبانــهای ،ضخامتهایی متفــاوت دارد و
ای
نحوهی تراشش بسیار پیچیدهتر است .درنتیجه ،نوازندگان حرفه ِ
ش همــت
ســازهای قمیــشدار دوزبانــهای ،خــود بــه تراشــیدن قمیــ 
میگمارند (.)Milar, 2008, 1
هــر نوازنــده ،بــه ســیاقی بیهمتــا قمیــش میتراشــد ،گویــی
قمیشتراشــی هــم همچــون اثرانگشــت منحصربهفــرد اســت .البتــه
در انــواع روشهــای تــراش ،ویژگیهایــی مشــترک پیــدا میشــود کــه
درنتیجــهی عواملــی چون نصیب بردن از مربی مشــترک ،ویژگیهای
فیزیولوژیکی مشــابه و همینطور منبعها و مأخذهای همســان برای
تحقیق نمود مییابد  .باوجوداین ،هر نوازنده ،دریافت شخصی و تفسیر
خودش را از این وجوه مشترک خواهد داشت و همین امر هم مایهی
بــروز اختالفــات و تفاوتهــای درخــور توجهــی بین روشهــا میگردد.
ً
نوازندگان این ســازها ،غالبا از تغییرات نا گهانی و کیفیت ناپایدار
قمیشهایشــان ناراضیانــد .حــال پرســش ایــن اســت کــه تغییرات
یادشده محصول چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ،ابتدا
گیــاه آرونــدو دونا کــس را معرفــی و ویژگیهــای خــاص و کاربردش در
مصــارف گونا گون را بررســی میکنیم؛ ســپس مشــکالت و همینطور
گیاه نی را در نقش قمیش ســازهای بادی-
دالیل ضعف و بیثباتی ِ
چوبــی را تحلیــل و بازبینــی خواهیم کرد تا از ایــن طریق ،نکات مهم
در فرایند قمیشتراشی و همچنین موارد کلیدی برای توسعهی این
فن در بین نوازندگان آن را مطرح کنیم.

گیاهشناسی،بومشناسیو کاربردآروندودونا کس
 گیاهشناسیآرونــدو دونا کــس یا گیاه قمیــش - به زبان ترکی بــه معنی نی- از
خانــوادهی نی و تیرهی گندمیان اســت .این گیاه به نامهایی چون
نی غولپیکر2 ،نی اســپانیایی 3و نی وحشــی 4هم شــناخته میشــود
( .)Rojas-Sandova, 2014آرونــدو دونا کــس ،بســیار بــه گیــاه بامبــو
ً
شــباهت دارد ،ولــی بــه ســختی آن نیســت و غالبــا هــم تمیــز دادن
ایــن دو گیــاه بــه دلیــل شــباهت ظاهریشــان مشــکل اســت .طول
ً
آروندودونا کــس معمــوال بیــن  ۲تــا  ۸متــر  -در شــرایط ایــدهآل تــا ۱۰
یشــکل ،با
متر -اســت .این گیاه بهصورت لولهای توخالی و مخروط 
قطر  ۱تا  ۴سانتیمتر  -بسته به محل اندازهگیری مخروط -میروید.
هرچــه قطــر لولــه کوچکتر باشــد ،انحنــای مقطع نی بیشــتر خواهد
ً
کتــر معمــوال برای ســاخت قمیــش ابوا اســتفاده
بــود .نیهــای باری 

میشــوند ،حالآنکــه نیهــای قطورتر برای ســاخت قمیش کالرینت
و سا کســوفن مناســباند .ضخامت دیوارهی گیاه قمیش ،بین  ۲تا
 ۷میلیمتر اســت .این گیاه ،گرههایی دارد که محل رشد برگ است
و چــوب قمیــش از حدفاصــل بین دو گــره  -که به طول حــدود  ۱۲تا
 ۳۰ســانتیمتر اســت  -انتخاب میشــود .میزان رشــد این گیاه بسیار
ســریع اســت و هفتــهای بین  ۳۰تا  ۷۰ســانتیمتر یــا بهعبارتی ،روزی
نزدیــک به ده ســانتیمتر رشــد میکنــد و در عرض یک تا دو ســال به
اندازهی کامل خود میرسد ( .)Gjebeic, 2013, 2بعد از رشد کامل،
نیها برداشــت شــده و برای خشک شــدن انبار میشوند .مرحلهی
ً
انبار کردن به مدت  ۶ماه تا  ۲سال طول میکشد تا کامال زرد و بینم
ً
شــوند .در نتیجه ســن چوبی که به دســت نوازنده میرســد ،معموال
بین  ۲تا  ۴سال است (.)Odero, 2015

َ
ساختار طبیعی چوب قمیش و تأثیرش بر نوازندگی سازهای
بادی-چوبی زبانهدار
ِ

 بومشناسیایــن گیــاه بلندقامت با شــرایط زیس ـتمحیطی گونا گونی ســازگار
اســت و در انــواع گونا گــون خا کهــا  -از خا کهای آهکی ســنگین تا
شنهای سبک و سنگریزهها  -رشد میکند؛ اما در مناطق ساحلی
و کنــار ســواحل و دریاها -خا کهای مرطــوب در کنار آبها و خا ک
تــا حدی نمکین  -کرانهی رودخانهها و آبهای جاری ،و همچنین
مردابهــا و مناطــق باتالقــی آســانتر نمــو مییابــد .گیــاه قمیــش
بهطــور گســترده در مناطقی بــا دمای متعادل و نواحی گرمســیری و
نیمهگرمســیری کاشــته و بومی شــده اســت .منشــأ این گیاه در آسیا
– آسیای شرقی و هند – بوده و بعد در حوزهی دریای مدیترانه – از
جنوب اســپانیا تا یونان و ترکیه – و شــمال آفریقا کاشــته و گســترش
یافته اســت .یکــی از بهتریــن چوبهای شناختهشــده برای قمیش
در شهرسـ�تانی بـ�ه نـ�ام «و»ر» 5در جنـ�وب فرانسـ�ه میرویـ�د (�McWil
 .)liams, 2004در دههی  ،۱۸۲۰گیاه قمیش ،بهقصد ساختن سقف
ساختمانها ،از حوزهی دریای مدیترانه به کالیفرنیا برده شد( (�Dit
 .)amoso, 2013بــه خاطر هوای ســاحلی آبهای آمریکای شــمالی،
این گیاه بهتدریج بومی شد و به شکلی گسترده در جنوب آمریکا -از
مریلند تا کالیفرنیا -غرب اقیانوس آرام و کارائیب کشت شد و گسترش
پیدا کرد  .در مناطق یادشده از این گیاه بهجای گیاه تزیینی و نیز برای
س��اخت قمیش س��ازهای ب��ادی اس��تفاده میش��د (.)O’Hara, n.d.
 موارد استفادهگیــاه قمیــش در مصارف متنوعی ازجمله تولید انرژی  -ســوخت
زیســتی یــا بیوفیــول  -و بــرای مــواد شــیمیایی گونا گــون و همچنین
در ساختمانســازی اســتفاده میشــود؛ امــا مهمترین اســتفادهاش
در ســاخت ســاز و قمیــش اســت .آرونــدو دونا کــس مــادهی اصلــی
سازندگان قمیش سازهای بادی-چوبی است(.)Glave, 1999, 673
قمیش سازهایی مانند کالرینت ،سا کسوفن،
چوب نی برای ساخت
ِ
ابوا و فا گوتَ ،بگپایپ و دیگر سازهای بادی-چوبی به کار میرود.
عالوه بر اینها ،گیاه نی از بیش از  ۵هزار سال پیش برای ساختن
فلوت اســتفاده میشــده اســت  .انســانها در عصر حجر از اســتخوان
برای ســاخت فلوت اســتفاده میکردند؛ بعــد از مدتی متوجه کیفیت
بهتــر ســازهای ساختهشــده از لولههــای گیــاه شــدند و ایــن گیــاه
بهتدریج جایگزین استخوان شد  .از اشکال تکاملیافتهی فلوتهای
ساختهشــده از نــی میتوان به َپنپایپ اشــاره کرد کــه در واقع از ده یا
حتی بیش از ده لولهی نی کوک شده با طولهای مختلف در کنار هم
و در یــک ردیف شــکل مییابد  .ایــن پایپها در یونان باســتان حدود
 ۳۰۰ســال قبل از میالد نواخته میشــدند  .بهزودی ســازندههای ســاز
در لولههــای پایــپ ســوراخهایی ایجاد کردند ،تا دیگــر نیازی به تعداد
زیــادی از نیهــا بــا درازای مختلــف نباشــد  .بااینکــه ســاختن هــر ســاز
تالشــی فراوان میطلبید ،اما دهانهی ســاز به خاطر ســاختار طبیعی
نی ،پوسیده و خراب میشد و بعد از مدتی ،دیگر ساز به کار نمیآمد .
در جســتجو به دنبال راهکاری برای جبران این نقصان ،قمیشهای
جداشــدنی از سرســاز ساخته شــدند تا در صورت خرابی فقط قمیش
ساز تعویض شود و آسیبی به خود ساز وارد نشود (.)Blais, 2010, 7
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مشــکالت قمیش ساختهشــده از گیــاه آروندو
دونا کس
بیثباتی و نااســتواری قمیش ،مشــکل درخور توجهی اســت و هر
بادی-چوبــی قمیــشدار بهخوبــی میداند که
نوازنــدهی ســازهای
ِ
هــر تغییــری در آبوهوا ،رطوبت و دما ،ولو انــدک ،میتواند تغییرات
شــگرفی در کیفیــت و کارایــی قمیش پدیــد آورد .چوب نــی به خاطر
ســاختار طبیعی و بنیانیاش ،مادهای بسیار متغیر و بیثبات است.
لولهی نی ،به هنگام برداشت از زمین ،ممکن است سرنوشتی نیک
ببینــد و در قالــب قیمیشــی خــوب درآیــد ،یــا ایبســا که به قمیشــی
نا کارآمد بدل شــود ،اما در هر دو صورت تشــخیص این سرنوشــت از
پیش کاری بسیار سخت است.
مشــکل دیگــر ،فراینــد طوالنی و زمانبر تراشــیدن قمیش اســت.
بــرای ســاختن قمیشــی کــه در بهترین حالــت فقط چندین ســاعت
یار نوازنده اســت ،حداقل یک ســاعت وقت صرف میشــود (Glave,
.)1999, 673
قمیش ساختهشده از نی بسیار شکننده است .قمیش بهآسانی
ً
و بــا یــک اتفــاق کوچــک از بین میرود؛ مثــا ا گر در لحظهای و از ســر
غفلــت به دندان برخورد کند ،آســیب میبینــد و دیگر امکان احیای
آن وجود ندارد.
ً
مشــکل بــزرگ دیگــر ،گران بــودن قمیش اســت؛ مخصوصــا برای
دانشــجویان و افرادی که هنوز در این کار خبره نیســتند .چوبهای
نــی بــه صــورت بســتههای  ۱۰۰گرمی -که بر اســاس تاریخ برداشــت و
مکان پرورش آنها بســتهبندی شــدهاند -خریداری میشوند ،اما به
دلیــل نامرغوببــودن جنــس بعضــی از چوبها  -کــه در مطلب بعد
بهتفصیــل بــه آن پرداختــه خواهد شــد -و همینطور تلفات ناشــی
از اشــتباهات انجامشــده به هنگام تراش ،فقط کسری از آن  ۱۰۰گرم
تبدیل به قمیش کامل میشود.

بررســی و تحلیــل مشــکالت آرونــدو دونا کــس
برای ساخت قمیش
بســیاری دلیــل به وجــود آمــدن قمیشهــای خــراب و ناموفق را
به اشــتباههایی که در فرایند قمیشتراشــی صورت میگیرد ،نســبت
میدهنــد ،ولــی در بســیاری از مــوارد ،ســازندگان قمیــش دلیــل این
ناموفقیت نیستند .ساخت قمیشهایی با کیفیت پایین و نا کارآمد
بیشتر به دلیل ناهمگونی و عدم همسانی کیفی چوب نی است.
هنگامیکــه آرونــدو دونا کــس بــرای اهــداف موســیقایی کشــت
میشــود ،آسانترین روش تشخیص آمادگی آن برای برداشت زمانی
اســت که به طول و اندازهای مشــخص رســیده باشد ،درحالیکه گاه
گیــاه پیــش از موعد برداشــت میشــود .هر گیــاه با توجه بــه نژادش،
میزان تابش نور خورشید و امالح و ترکیبات موجود در خا ک ،کیفیت
و ســرعت رشــد خاص خود را دارد .میزان رســیدگی هــر لولهی نی در
یک دسـ�ته گیاهان هم قد بسـ�یار متفاوت است (.)Gjebic, 2013, 5
ایــن عــدم توازن و یکدســت بــودن در کمال و رســیدگی گیــاه ،اولین
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دلیل ایجاد ناهمگونی و عدم یکنواختی در کیفیت قمیشها است.
بهترین راه برای تشــخیص دادن میزان آمادگی و رســیدگی هر نی،
بررســی میکروسکوپی سلولهای آن اســت (تصویر  .)1داخل گیاه نی
توخالی اســت .جدارهی بین پوســتهی بیرونی و بدنهی مقعر داخلی
نــی ،باندهــای فیبری یا لیفــی بســیاری دارد .وجود باندهــای فیبری
نشــانگر اســتحکام و ســختی نی اســت .هنگامیکه پوســتهی بیرونی
ً
آن در پروســهی ســاخت قمیش کامال تراشــیده میشــود ،میباید که
چوب ِنی باقیماندهی شــکل خود را حفظ کند .ا گر باندهای فیبری
نی اندک باشــد ،نوک قمیش دچار فروافتادگی میشــود ،گویی چوب
استحکام الزم را نداشته و بهواقع قمیش توانایی الزم در ایجاد ارتعاش
بــرای تولیــد صدایــی بــا کیفیــت ســزاوار را نــدارد .گیاهانــی که ســریع
رشــد میکنند ،در مقایســه با گیاهانی کــه آرامتــر و در مدتی طوالنیتر
نمــو مییابنــد ،دارای باندهای لیفی کوچکتری هســتند و درنتیجه
استحکامشان کمتر است .این امر نشان میدهد که مدتزمان رشد،
نقش مهمی در میزان رســیدگی و کیفیت نی دارد .باوجوداین ،نیها
بر اساس قدشان برداشت میشوند و نه زمان رشد .این مسئله دلیل
بروز تفاوتهایی آشکار در کیفیت یک دسته از نی خواهد شد.
آروندو دونا کس از هزاران سال پیش در موسیقی استفاده میشده
اســت .از زمــان ورود ســازهای بادی-چوبــی قمیــشدار به موســیقی
ً
مجلسی تابهحال ،این گیاه تقریبا تنها مادهای است که برای درست
کـ�ردن قمیـ�ش ایـ�ن سـ�ازها اسـ�تفاده میشـ�ود (.)Burgess, 2004,10
باوجود استفادهی دیرینه ،چوب نی مادهای ضعیف و نامرغوب برای
ساخت قمیش است ،زیرا به دلیل طبیعت فیبری و الیافیاش ،بعد از
چندین ساعت استفاده ،سست و نابود میشود .تمام این مشکالت،
ناشــی از ایــن واقعیت اســت که چوب نــی مادهای طبیعــی و ارگانیک
ی زیــادی دارد که بهصــورت الیاف
اســت .ایــن گیاه ،فیبرهــای ارتجاع 
6
مــوازی در کنــار هم قرار گرفتهاند و با لیگنین ـ نوعی پلیمر در نباتاتـ
به هم چســبانده و فشــرده میشــوند (تصویــر  .)2این شــکل و ترکیب
قرارگیری ،اســتحکام و مقاومت بیشــتری را در راستای محور قمیش و

در جهت فیبر ایجاد میکند تا در جهت عمود بر راستای فیبر .از طرف
فیبر مســتقل ،بیشــتر از
دیگــر ،مقاومــت اجزای تشــکیلدهندهی هر ِ
مقاومت بین فیبرها – لیگنین -است .درنتیجه ،هنگام ضعیفشدن
نی ،لیگنین از بین رفته ،فیبرها از یکدیگر جدا میشوند و هر یک فیبر
دیگر نامرغوب
متالشــی نمیشــود .این تفاوتها در اســتحکام ،دلیل ِ
بودن چوب نی برای ساخت قمیش است و باعث میشود تا قمیشها
ِ
بهطورکلی در جهت طول قمیش ترکهایی بردارند.
ضعف چوب نی ناشــی از پدیدهی خســتگی 7اســت که بهصورت
طبیعی در قطعاتی که زیر تنش مداوم قرار میگیرند ،رخ میدهد .برای
روشن شدن دلیل بروز این پدیده ،به مجموعهای از اطالعات بنیادی
دربــارهی چگونگــی کارکرد مکانیکــی قمیش دوزبانهای نیاز اســت.

کارکرد مکانیکی قمیش دوزبانه
هنگامیکــه در قمیــش دوزبانــه دمیــده نمیشــود ،دو لبــهی
تیغههای قمیش روی یکدیگر قرار دارند .هنگام دمیدن در قمیش،
هوای داخل بین دولبه جریان پیدا میکند ،درحالیکه هوای خارج
از قمیش ســا کن اســت .این واقعیتــی بدیهی و اصلــی کلیدی در به
صــدا درآمــدن قمیــش اســت .بــه علــت اختالف فشــار هــوای داخل
– هــوای در حــال حرکــت – و هــوای خارج قمیش – هوای ســا کن–
تیغههــا بــه ســمت یکدیگــر فشــرده میشــوند کــه در علــم فیزیــک و
مکانیک ،این پدیده به اصل برنولی 8مشهور است .فشردگی تیغهها
به ســوی یکدیگر ،باعث کاهش گشودگی دهانهی قمیش و به طبع
کاهــش جریان هوای داخــل و درنتیجه افزایش فشــار داخل قمیش
میشــود .در ایــن حالت کــه گشــودگی دهانهی قمیش کمتر شــده،
بــه علــت خاصیت ســختی نی دولبــه  ،تیغههای قمیش مثــل دو فنر
فشــرده عمل میکنند .این فشــردگی که ا کنون با فشــار داخلی باالتر
هوا همراه شــده اســت ،ســبب میشــود که تیغهها تا جای ممکن از
هم فاصله گرفته و باز شــوند .حال گشــودگی بیشتر دهانهی قمیش

تصویر  -1تصویر میکروسکوپی از مقطع چوب نی .تصویر سمت چپ مقطع چوب نی با باندهای فیبری فراوان و کیفیت باال را نشان میدهد ،حالآنکه چوب نی در تصویر سمت راست ،فاقد
باندهای فیبری کافی و کیفیت مناسب است.
مأخذ)Gjebic, 2013, 6( :
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باعث افزایش سرعت هوا و کاهش فشار هوای داخل قمیش میشود
ً
و درنتیجــه تیغههــا کامــا بهعکس و مانند فنرهایــی کشآمده عمل
میکنند .این کشــش جدید مایهی حرکت تیغهها به حالت طبیعی
و اولیه خود میشــود ،اما به دلیل حرکت دوبارهی تیغهها به ســوی
هم ،آنها بهسرعت بار دیگر فشرده میشوند (تصویر .)3
ی تیغهها در حال ارتعاش هســتند ،فشــار هوای خارج شــده از
وقت 
ً
قمیش دائما در حال تغییر است .این تغییرات متناوب در فشار همان
ســروصدای ناهنجــار – معــروف به صدای خروس – اســت که هنگام
ً
دمیدن در قمیش بدون ســاز شنیده میشود .ا گر قمیش دقیقا روی
ً
فرکانس 440هرتز – نت ال – کوک شده باشد ،در هر ثانیه دقیقا  ۴۴۰بار
چرخـ�هی حرکت تیغههای قمیش اتفاق میافتـ�د (.)Blais, 2011, 11
ایــن چرخههــا با وجود توانایی تولید موســیقی زیبا ،آســیبهای
زیادی به قمیش میزنند .هر بار که تیغهها به هم فشــرده شــده یا از
هم دور میشوند ،روی سطح قمیش ترکهای بسیار ریزی به وجود
میآیــد کــه در ابتدا به کوچکــی میکرون 9یا حتی کوچکتر هســتند.
بــا هــر چرخــه و درواقع با هــر تغییر در فشــردگی تیغههــا ،ترکها بازتر
شتــر گفتــه شــد ،زمانــی که
و عمیقتــر میشــوند .همانطــور کــه پی 
قمیشــی بــا فرکانــس  ۴۴۰هرتز بــه ارتعــاش درمیآیــد ۴۴۰ ،چرخه در
هــر ثانیــه صــورت میگیــرد .زمانی کــه صدا زیرتــر باشــد ،فرکانس هم

باالتر خواهد بود و درنتیجه ،در هر ثانیه چرخههای بیشــتری اتفاق
میافتد و ترکهای بیشتری به وجود میآیند.
تدریجــی تــرک خــوردن نــی ،دلیــل رویــداد پدیــدهی
ایــن فراینــد
ِ
خســتگی قمیــش و درواقــع دلیل دیگـ ِـر نامرغوب بودن چــوب نی برای
ســاخت قمیش اســت .این ترکها ،موجب تضعیف ســاختار تیغهها و
مسطحشــدن آنها شــده ،درنهایت باعث میشــوند که تیغهها دیگر به
ارتعاش درنیامده و صدایی تولید نکنند .ا گر قمیشــی که دیگر صدایی
تولیــد نمیکند ،همچنــان زیر فشــار چرخهها قرار گیــرد ،ترکها خیلی
ع بیــن فیبرهــا در راســتای طــول و درازا – و نــه در عــرض فیبرهــا و
ســری 
عمود بر آن – بیشتر شده ،در نقطهای ترکهای میکرونی به هم متصل
و پدیدار میشــوند و درنهایت فیبرها از هم جدا شــده و نی میشــکند.
طبق مشــكالتى كه به لحاظ عملكرد فیزیكى هــوا و قمیش دوزبانه
در بــاال ذكر شــد ،نوازندگان ســازهاى قمی ـشدار دوزبانهای الزم اســت
در انتخاب چوب نى مناسب براى ساختن قمیش با کیفیت دقت نظر
داشته باشند .ازآنج ا كه جریان هوا و همینطور سرعت آن در نوازندگى
سازهاى بادى مهمترین عوامل در تثبیت صداى ساز ،كوك ،یكپارچگى
رژیســترهاى مختلف و قابلیت اجراى تمبرهاى گونا گون هستند ،باید
در پیشبینى موارد ذکر شــده در باال كه باعث بازداشــتن حركت هواى
مناسبدرقمیشوایجادتركخوردگیهاىمخربمىشوند،تالش کرد.

تصویر  -2تصویر میکروسکوپی از مقطع نوار فیبری ،با فیبرهای ارتجاعی که به کمک لیگنین
بهصورت الیاف موازی در کنار هم قرار گرفتهاند.
مأخذ)Blais, 2011, 10(:

تصویر  – 3چرخهی تناوبی حرکت تیغههای قمیش.

طبیعت الیافی گیاه آروندو دونا کس ،تفاوت در استحکام و مقاومت
فیبــر و مــادهی لیگنیــن و همچنیــن بــروز پدیــدهی خســتگی ،دالیــل
بیثباتــی قمیــش هســتند .ایــن کاســتیها باعث میشــوند تــا حرکت
هــوا و همینطور ارتعاش چوب نی بهدرســتی صورت نگیرد و درنتیجه
امــکان کنتــرل صدا با توجه بــه پارامترهای مختلــف آن ،ازجمله کوک،
رنگ ،دینامیک و باالنس برای نوازنده بســیار ســخت شــود .همچنین
اجــرای راحــت آرتیکوالســیونهای مختلــف کــه نیازمند جریــان هوای
کافی و امکان هدایت آن در قمیش اســت ،نیز دچار مشــکل میشــود.
زمانی که چوب نی برای تراش قمیش آماده میشــود ،تشــخیص
توانایی اســتقامت کافــی آن برای نواختن طوالنی غیرممکن اســت،

زیــرا چــوب نــی بهصــورت طبیعــی رشــد کــرده و درنتیجــه ،تفــاوت و
گونا گونــی در هر قســمت از نی ممکن اســت؛ حتــی دو لولهی نی هم
نمیتوانند یکسان و یکجور باشند .یک لولهی نی ممکن است برای
تولید قمیش طبیعتی بســیار ضعیف داشــته باشد ،اما این حقیقت
فقــط زمانی روشــن میشــود که تمــام تالشهای ســازندهی قمیش
برای درســت کردن قمیشی کارآمد بینتیجه بماند .این تالشهای
بیهوده هم مایهی از دست رفتن زمان طوالنی و پرداخت هزینههای
باالیــی میشــود .اینکه یک ســازندهی قمیش حداقل یک ســاعت
صــرف تــراش هــر قمیــش میکنــد کــه درنهایــت در بســیاری از موارد
استفادهناشدنی است ،نشاندهندهی فرایند پرهزینهی تراش است.
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در چنــد ده ـهی اخیر ،تالشهای جدی بســیاری برای اســتفاده
از مــواد مختلــف و جایگزینی چوب نی صورت گرفته اســت .نخســت
یکــی از راهحلهــای محتمــل ایــن بــود کــه چــوب نــی گرانقیمت با
مادهای ارزانتر ،همچون بامبو جایگزین شود .متأسفانه با توجه به
نتیجهی منفی آزمونهای مکانیکی انجامشــده روی بامبو – آزمون
تنــش 10و همینطــور آزمــون کشــش – 11آشــکار شــد که ایــن گیاه هم
جایگزین مناســبی نیست .ا گر هم امکان بریدن و خم کردن درست
بامبــو برای درســت کــردن قمیش وجود داشــت ،این گیــاه تا حدی
شکننده و بیدوام است که بهمحض به ارتعاش درآمدن ،بهسرعت
تــرک میخــورد .اینطــور بــه نظــر میرســد کــه حداقــل بــا آ گاهــی و

فنآوری امروز ،نباید دنبال جایگزینی طبیعی بود.
راهحــل دیگــر ســاخت قمیشهــای ســنتتیک – مرکــب از مــواد
مصنوعی – اســت .در تولید قمیشهای یکزبانه ،مواد ســنتتیک با
استقبال زیادی روبهرو شده است و افراد مبتدی و هم حرفهایها از
آن اســتفاده میکنند .با وجود این ،تالشهای مشــابه برای ساخت
قمیشهــای دوزبانــهی ســنتتیک در این چند ســال اخیــر به جایی
زیاد ویژگیهای این
نرســیده و متأســفانه از برای تفاوتهای بســیار ِ
مــواد مصنوعــی بــا نــی طبیعــی ،بهطورکلــی مقبــول مصرفکنندگان
نیفتاده اســت .تابهحال تمام موادی که بهجای جایگزین پیشنهاد
شدهاند ،از چوب نی نامرغوبتر بودند.
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پینوشتها
1 Arundo Donax.
2 Giant cane, Giant reed.
3 Spanish reed.
4 Wild reed.
 : 5شهرســتان ور در ناحیــهی پرووانــس آلپ-کوت دازور در فرانســه اســت.
Var County
 : Lignin 6کلمــهی لیگنیــن برگرفته از واژهی التین  lignumبه معنی چوب
اســت و درواقــع یکــی از ترکیبات اصلی تمــام گیاهان آوندی اســت .لیگنین در
نقــش چســباننده دیــوارهی ســلولی عمــل میکنــد و فیبرهــای ســلولی را برای
استحکام ساختار چوب به هم متصل میکند.
 :Fatigue Phenomenon 7در علــم مــواد ،پدیــدهی خســتگی زمانــی صورت
میگیرد که یک ماده تحت تنش تكراری یا نوسانی ،در تنشی بهمراتب كمتر از
تنش الزم برای شكست در اثر یکمرتبه اعمال بار  ،دچار شکستگی میشود.
 : Bernoulli’s principle 8قانــون برنولــی یکــی از مهمترین قوانین مکانیک
ســیاالت اســت .بر اساس این قانون ،ا گر ســرعت یک سیال افزایش پیدا کند،
فشــاری که بر یک سطح وارد میکند کاهش مییابد و بالعکس .بهعبارتیدیگر
فشــار و سرعت ســیال برعکس یکدیگر عمل میکنند .درواقع این همان دلیلی
است که باعث میشود یک هواپیما پرواز کند و در هوا تعادل داشته باشد.
 9در هــر میلیمتــر ۱۰۰۰ ،میکــرون وجــود دارد و بهطــور مثــال هــر تــار مــو بــه
ضخامت  ۱۰۰میکرون است.
 : Stress Test 10آزمــون تنــش اندازهگیــری مقدار نیرویی اســت که در هنگام
کشیده شدن یا فشرده شدن جسم بر واحد سطح وارد میشود.
 : Strain Test 11آزمون کشش اندازهگیری درصد تغییراتی است که در واحد
طول به هنگام ازدیاد یا کاهش طول نمونه حاصل از اثر نیرو رخ میدهد.
 : Synthetic 12یک مادهی ســنتتیک مادهای است که طبیعت در ساخت
آن دخالت نداشــته و توســط فرایندهایی از اجزای اولیه شیمیایی به محصول
موردنظر تبدیل شده است.
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