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روشهای ن ـ ــگارش مولتیفونیکها در نوازندگی ســـــاز ابوا و
ارائهی راهکار اصالحی و کاربردی
یاسمن کیمیاوی*
عضو هیئت علمی گروه موسیقی ،دانشکدهی هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/8/1 :تاریخ پذیرش نهایی)97/11/9 :

چکیده

از آنجا که بســیاری از آهنگســازان معاصر هنگام نوشــتن برای ابوا از مولتیفونیکها اســتفاده میکنند ،الزم اســت روشی برای
نتنــگاری آنهــا توســعه یابــد ،تا بتــوان پیچیدگیهــای خواســتهای آهنگســازی و نیازهــای نوازنــده را پاســخ داد .مقالهی
ـازان بهخصوص جوان
حاضــر بــا این هدف تهیه شــده تا روشهای نتنگاری مرســوم را برای نوازندگان و آن دســته از آهنگسـ ِ
ایرانی که کمتر با دیدگاهی عملگرایانه آشــنایند و بهواقع فقط از طریق کتابها و بدون ارتباط مســتقیم با نوازنده به نگارش
ش گرفته و مشــکالت آنها تحلیل شــود .در جریــان این تحقیق ،با مطالعــه ،آنالیز و
مولتیفونیکهــا دســت میزننــد ،بــه چال 
نگاری مولتیفونیکها و با سنجش امکانات شیوههای موجود و همچنین با نمونهگیری از آنها
تطبیق روشهای مختلف نت ِ
چنیــن نتیجهگیری میشــود که هیچگاه آنالیز صوتی مولتیفونیکها یکســان نیســتند و نمیتوان انتظــار خلق مولتیفونیکی
با نغمههای مشــخص را داشــت .در نتیجه بهترین شــیوه برای نگارش مولتیفونیکها ،روش نتنگاری انگش ـتگذاری روی
خطــوط حامــل و همچنیــن درج محتویــات نغمههــای مولتیفونیکهــا در قســمت پیوســت قطعه اســت .با توجه بــه اینکه
کارگیری
تسهیل به
بســیاری از نظامهای نتنگاری مولتیفونیکها ابداعی هســتند و هنوز کتابهای طبقهبندیشدهای در
ِ
ِ
آنها برای نوازندگان جوان وجود ندارد ،در این مقاله مولتیفونیکها و عالمتهایشــان ،در چارچوب تکنیکهای نوازندگی
ابوا نیز طبقهبندی میشوند که این امر به کمک نمودارهای ابداعی و طراحیشده توسط نگارنده میسر شده است.

واژههای کلیدی

مولتیفونیک ،نظام نتنگاری ،تکنیکهای گسترشیافته ،انگشتگذاری ،ابوا ،نگارش.
*تلفن ،۰۲۱-۶۶۴۱۲۹۲۰ :نمابر..E-mail:yasaman.kimiavi@ut.ac.ir ،۰۲۱-۶۶۴۶۱۵۰۴ :
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مولتیفونیک ،1تکنیکی گســترشیافته در ســازهای بادی اســت
و بهســان ترکیبــی از چند نغمــه 2دریافت میشــود .برخالف طبیعت
اینگونــه ســازها که در یــک زمان فقط یک صــدا از آنها برمیخیزد،
به کمک این تکنیک ،چندین صدا بهصورت همزمان از ساز شنیده
میشــود .هــر صــدای برخاســته از یک ســاز بــادی ،از مجموع ـهای از
اجــزاء بســامدی همزمــان یا هماهنگهایی 3تشــکیل شــده اســت.
در یــک صــدای مونوفونیــک معمــول ،هماهنگهــا در رابط ـهای
هارمونیــک بــا یکدیگر  -که حاصل تعامل ســتون هوا در ســاز و مولد
صــدا (قمیــش ،پرتــاب هــوا یــا لبها) اســت  -قــرار دارنــد و درنتیجه
صدای تولیدشــده در قالب یک نغمهی مشــخص شــنیده میشــود
یکــه یــک ســاز بادی یــک نغمهی واحد
( .)Campbell, 2010هنگام 
اجــرا میکنــد ،تحلیــل طیفی آن صــدا ،چند موج هماهنگ را نشــان
میدهد .بسامدهای این هماهنگ فواصل منظمی دارد و بخشی از
ســریهای هارمونیک را تشــکیل میدهد و در واقع ،همهی ضرایب
صحیح��ی از بس��امدهای پای��ه اس��ت (Archbold & Redgate, 2011,
)3؛ حــال آنکــه ا گــر هماهنــگ بیانگــر مضربهای صحیحــی از یک
بســامد بنیادی نباشد ،آ کورد پیچیدهای شــنیده میشود که به آن
مولتیفونی��ک گفت��ه میش��ود ( .)Veale & Mahnkopf, 2001, 65بــا
انتخــاب الگوهــای نامتعارف انگش ـتگذاری – الگوهایی که در آنها
حالتهای ارتعاشی ستون هوا در ساز؛ رابطهی هارمونیکی با یکدیگر
ندارنــد – میتــوان یــک صــدای مولتیفونیــک تولیــد کــرد .در ایــن
صورت نوازنده قادر خواهد بود دو صدایی را که از لحاظ هارمونیک
بــا یکدیگر رابط ـهای ندارند ،بهصورت همزمان تولیــد کند .با ترکیب
انگش ـتگذاریهای مختلــف ،میزان معین فشــار هوا و لــب همراه با
موقعیت مشخص لب بر قمیش ،ابوا قادر به تولید انواع بسیار متنوع

مولتیفونیکها است .نگارندهی مقاله  ،در این نوشتار ،برای درک و
فهم بیشــتر نظامها و همچنین انگشتگذاریها ،نمودارهایی ابداع
و طراحی کرده است.
4
از زمـ ـ ـ ــان اجــــــــرای این تکنیــــــــک گســــــــترشیافته  ،نتنگاری
مولتیفونیکها نیز مسئلهی بسیار مهم و بحثبرانگیزی بوده و تا
امروز روشهای گونا گونی برای آن ابداع شــــــــده است؛ اما متاسفانه
گسترشیابی آن به شکلی نبوده است که جوابگوی تمام نیازهای
آهنگسازان و نوازندگان باشد .با وجود شیوههای مختلف نتنگاری،
باز هم انسـ ـ ــــجامی در این روشها وجود نــــــــدارد و در بعضی مواقع
استفاده از روشهای متنوع برای نوازندگان و در مقابل آهنگسازان
جوان ،گیجکننده است .با وجود امکان دسترسی به منابع گونا گون
و آموزش روشهای معمول نتنگاری ،بسیاری از آهنگسازان جوان
برای نگارش مولتیفونیکها همچنان به نوازندگان روی میآورند
و از امکان تولید نغمههایی خاص در مولتیفونیکها و حتی گاهی
آ کوردی مشــــــــخص بهعنوان مولتیفونیک میپرسند .اجرای این
درخواستها در بیشترین موارد میسر نمیشود و بعضی اوقات در
برخورد با نوازندگان جوان چنین تصور میشــــــــود که به دلیل سطح
نوازندگی ،امکان اجرای آنها وجود ندارد .در این مقاله به آزمایش
چندین نمونه و امکانات موجود پرداخته میشــــــــود؛ همچنین ،با
نگاهی تحلیلی ،روشهای گونا گون نتنــــــــگاری مولتیفونیکها
را از دیـ ـ ـ ــدگاه نوازنده و امکانات آنها بهصورت کاربردی مقایســــــــه
میشود و در نهایت منســــــــجمترین و کاربردیترین روش نگارش
مولتیفونیکها با ارائهی راهکاری اصالحی و موثر  -که برای هر دو
گروه نوازنده و آهنگســــــــاز صریح و از همه مهمتر عملگرایانه باشد –
معرفی خواهد شد.

طبقهبندی انواع مولتیفونیکها در ابوا
چهــار نــوع گونا گــون از مولتیفونیکهــا در ابــوا وجــود دارنــد که
شامل موارد زیر هستند:
ـتاندارد پیچیــده کــه در آن بیــش از دو
( )۱مولتیفونیکهــای اسـ
ِ
نغمه شنیده میشود.
( )۲مولتیفونیکهــای ضربــاندار کــه هــر یک از آنها شــامل دو
نغمــه برجســتهی نزدیــک بــه هــم اســت و جلــوهای چــون جلــوهی
ضربان میسازد .میزان سرعت ضربان در برخی از مولتیفونیکهای
ضربــاندار را میتــوان بــا تنظیم آمبوشــور و با فشــار لب کنتــرل کرد.
بــا تغییــر در فشــار آمبوشــور میتــوان برخــی از نغمههــای تکــی را بــه
مولتیفونیکی ضرباندار تبدیل کرد.
( )۳هارمونیکهــای دوتایــی ،نوعــی خــاص از مولتیفونیکهــا
ـوراخ
کــه شــامل دو نغمــه هســتند و با کمــی تنظیم انگشــت روی سـ ِ

کلیدها ،هوای کافی و آمبوشور متفاوت تولید میشود (Van Cleve,
 .)1991, 7اجــرای هارمونیکهــای دوتایــی ســختتر از انــواع دیگــر
مولتیفونیکها است.
( )۴مولتیفونیکهــای دگردیس 5که بهنرمی از یک نغمه تکی به
یک مولتیفونیک و یا برعکس تبدیل میشود.

روشهای مرســوم نتنــگاری مولتیفونیکها
برای ابوا
طیفنگارهی صداهای مولتیفونیک در یک ســاز بادی-چوبی،
از اجزای ِه ِتروداین 6بســیاری تشکیل شــده که رابطهی هارمونیکی
بــا یکدیگــر ندارنــد .موســیقیدانها نیــاز بــه نتنــگاری ایــن صداها
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ً
دارند .آنها معموال آ کوردهایی را مینویسند که هر نت آن نمایانگر
ت شده است .هر زیرمجموعه،
زیرمجموعهای از اجزای طیفی دریاف 
ً
معموال شــامل اجزایی اســت که با یکدیگر رابطهی شــبههارمونیک
داشــته و نغمــه شنیدهشــدهی آنها ،تقریبــی از صداهــای مربوطه با
هارمونیکهای دقیق است.
نظامهای متعددی در نتنگاری و انگشتگذاری مولتیفونیکها
بــرای ابوا وجــود دارد .این نظامها از انگشــتگذاریهای بهتفصیل با
دســتورالعملهایی شامل فشــار هوا و موقعیت آمبوشور روی قمیش
کلی بدون انگشــتگذاری و بدون نغمه مشــخص
گرفتــه تا نظامهای ِ
یکــه تعــداد زیــادی از مولتیفونیکهــا
متفــاوت هســتند .هنگام 
تنــگاری به
بهصــورت متوالی نوشــته میشــوند ،نظامهای آشــنای ن 
هنــگام نتخوانــی طاقتفرســا خواهــد بــود .ا گرچــه مولتیفونیکها
در طــول دهههــای اخیــر بهطــور گســتردهای اســتفاده شــدهاند ،امــا
تا کنون نتنگاری یکپارچه و استانداردی برای آن تألیف نشده است.
تنــگاری مولتیفونیکهــا در دهههــای
از مرســومترین نظامهــای ن 
مختلف ،نگارش آ کورد کامل همراه با انگشتگذاری متناسب ،باالی
خطوط حامل است .این انگشتگذاری با شکل گرافیکی شش سوراخ
اصلی ساز  -بهصورت توپر یا توخالی به معنی افزودن یا برداشتن کلید

 و با اســتفاده از اســم نتها یا اعداد قراردادی در کنار طرح گرافیکیســاز برای اضافهکردن کلیدهای جانبی نشــان داده میشود .نقصان
ایــن نظامها در آن اســت که برخی اوقــات ،صدادهی مولتیفونیک با
آ کورد نوشتهشده متفاوت و در نتیجه برای نوازنده گیجکننده است.
بســیاری از کتابهــا و کتابچههــای راهنمــا که حاوی انگش ـتگذاری
مولتیفونیکهــا هســتند ،دســتورالعملهایی نیــز بــرای اســتفاده از
میــزان فشــار هوا ،فشــار لــب و موقعیــت لــب روی قمیش دارنــد .این
دســتورالعملها که حتــی در اولین منابع نتنــگاری مولتیفونیکها
ً
هــم دیــده میشــود ،معمــوال در کنــار ،یــا بــاالی انگشــتگذاری
مولتیفونیک اضافه میشود .گرچه تجربیات شخصی نشان میدهد
که از آنجا که آمبوشور و قمیشهای نوازندگان بسیار متفاوت هستند،
ا کثر این دســتورالعملها همیشه استفادهکردنی نیست .عالمتهای
گرافیکی برای نشان دادن موقعیت لب روی قمیش ،میزان فشار هوا
ک اســتاندارد
و فشــار لــب ،فقط برای انگشــتگذاریهایی که با تکنی 
تفــاوت دارد ،نگاشــته میشــود .بــرای درک بهتر ،با طراحــی و تنظیم
کارگیری عالئم گرافیکی برای نگارش
جدول ،1دو نمونهی مشابه از به
ِ
مولتیفونیکها در دو کتاب معتبر مختلف ،توسط نگارنده مقایسه و
شرح داد ه شده است (جدول .)1

جدول  -1شرح و مقایسهی عالئم گرافیکی برای نگارش مولتیفونیکها براساس تحلیل انجام شده در این مقاله.

توضیحات
میزان فشار هوا :بسیار کم
میزان فشار هوا :کم
میزان فشار هوا :عادی
میزان فشار هوا :قوی
میزان فشار هوا :بسیار قوی
میزان فشار لب روی قمیش :کم
میزان فشار لب روی قمیش :عادی
میزان فشار لب روی قمیش :زیاد
موقعیت قمیش در دهان :نوک قمیش (قمیش در
دهان کامالً به سمت بیرون هدایت میشود).
موقعیت قمیش در دهان :قسمت ابتدایی
(قمیش در دهان به سمت بیرون هدایت میشود).
موقعیت قمیش در دهان :جایگاه معمول
موقعیت قمیش در دهان :قسمت نزدیک به انتها
(قمیش در دهان به سمت داخل هدایت میشود).
موقعیت قمیش در دهان :قسمت انتهایی (قمیش
در دهان کامالً به سمت داخل هدایت میشود).
موقعیت حدودی دندان روی قمیش برای
مولتیفونیکهای دندانی

نت دندانی یا مولتیفونیک دندانی
فالژوله

عالئم گرافیکی نگارش مولتیفونیک

عالئم گرافیکی نگارش مولتیفونیک

مأخذ)Van Cleve, 2004, 126( :

مأخذ(Veale & Mahnkopf, 2001, 12) :

از کتاب Oboe unbound

از کتاب Die Spieltechnik der Oboe
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نگاه تطبیقی به نتنگاری مولتیفونیکها
در این بخش ،به تطبیق نتنگاری مولتیفونیکها از مستندات
مکتوب تا رپرتوار معاصر ابوا پرداخته میشود.
• روش نتنگاری بارتولوتسی
کتــاب صداهــای جدیــد برای ســازهای بــادی چوبی نوشــتهی
تنــگاری مولتیفونیکهــا در
برونــو بارتولوتســی ،اولیــن منبــع ن 
ده ـهی  ۱۹۶۰اســت .بارتولوتســی عــاوه بــر نــگارش نغمههــای هــر
مولتیفونیــک ،انگش ـتگذاری آنهــا را نیــز در باالی خطــوط حامل با
شکل گرافیکی شش سوراخ اصلی ساز و نوشتن اعدادی قراردادی و
نشانگر کلیدهای ســازهای بادی-چوبی نشان میدهد (تصویر .)1
نظام نتنگاری او در سالهای بعد از انتشار کتاب ،تأثیر بهسزایی بر
آهنگسازان آن دوره داشت ،اما با گذر زمان این تأثیر کاهش یافت.
نوازنــدگان ،ایــن نظام نتنگاری را دشــوار مییافتنــد ،زیرا نا گزیر
اعداد بینظمی را به خاطر بســپارند ،اعــدادی که نمایانگر هر
بودنــد
ِ
یک از کلیدهای ساز بودند .افراد دیگری نیز در همان دهه و دههی
بعد ،در این زمینه تحقیقات مشابهی انجام دادند که به دلیل دقت
باالتر در عرضهی جزئیات و نحوهی انگشتگذاری تأثیرگذارتر بودند
(.)Moore, 2014, 39
۷

۸

• روش نتنگاری ُپست
نورا ُپست ۹نوازندهی ابوا ،سالها روی تکنیکهای گسترشیافتهی
این ساز تحقیق و تفحص کرده و در نهایت روش بهبودیافتهتری نسبت
به روش بارتولوتس��ی ارائه داده اس��ت .او در مقالهی خود ()Post, 1981
در مــورد نتنگاری مولتیفونیکها مینویســد« :از دیــدگاه نوازنده ،هر
نظــام نتنگاری پذیرفتنی اســت ،ب هشــرط آنکه بهطــور مؤثر اطالعات
دقیــق عرضــه کنــد .ایــن کار آســان نیســت» .او بــرای انگش ـتگذاری
مولتیفونیکها نظام سادهتر و واضحتری طراحی کرده است .این نظام
پیشنهادی مشتمل بر تصویر کردن شش سوراخ کلیدهای اصلی ابوا،

همراه با یک خط جدا کننده بین دست راست و چپ است .افزودن ،یا
حذف این کلیدها از طریق ُ
توپر و یا توخالی نمایاندن سوراخها بازنمایی
میشــود .همچنیــن ،باز نگهداشــتن نیمهی ســوراخ کلید با کشــیدن
خطی افقی در وســط دایرهی آن ،یا باز نگهداشــتن یکچهارم ســوراخ
کلیــد با کشــیدن خطــی اریب در وســط همــان دایره طراحی میشــود.
سپس ،در صورت لزوم ،برای افزودن دیگر کلیدها ،نام نتها بهصورت
حروف التین در کنار سوراخهای اصلی نوشته میشود (تصویر .)2
• روش نتنگاری ویل و مانکف
ُ
بســیاری از آهنگســازان و نوازنــدگان ابــوا از نظام پســت اســتفاده
کردهاند و حتی بر اســاس آن ،نظامهای بهینهای ساختند ،از جمله
ُ
نظــام ویــل و مانکف در کتاب تکنیک نوازندگــی ابوا .۱۰در این کتاب،
شــاهد نگرشــی نو برای بهینهسازی روش پیشین و استفاده از آن به
نگاری جامعتر هســتیم.
عنوان نقط ُهی شــروع و ایجاد یک نظام نت ِ
ویــل و مانکــف از نظــام انگشــتگذاری ُپســت به عنــوان بنیان روش
انگش ـتگذاری خــود – شــامل تصویــر گرافیکــی ســوراخهای ســاز به
همــراه کلیدهــای جانبی به صــورت حروف التین -بــا کمی تغییرات
جزیــی اســتفاده کردهاند .آنها برای بهبود بخشــیدن بــه این نظام
نتنــگاری ،با کمک عالمتهای گرافیکی بــه افزودن دیگر اطالعات

ُ
گذاری بهینهســازی شــدهی ویل و مانکف نســبت به روش ُپست
تصویر  -3نمونهی انگشــت
ِ
از کتاب تکنیک نوازندگی ابوا.
مأخذ)Veale & Mahnkopf, 2001, 76( :

تصویر  -1نمونهی اولین روش انگشتگذاری از کتاب صداهای جدید برای سازهای بادی چوبی.
مأخذ)Bartolozzi, 1967, 40( :

گذاری بهبودیافتهی ُپست نسبت به روش بارتولوتسی از مقالهی مولتیفونیکها برای ابوا.
تصویر  -2نمونهی انگشت
ِ
مأخذ)Post, 1981, 2( :
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روشهای نگارش مولتیفونیکها در نوازندگی س ـ ــاز اب ـ ــوا و ارائهی راهکار
اصالحی و کاربردی

الزم در حاشــیهی خطــوط حامــل از جملــه فشــار هــوا و لــب روی
قمیــش و موقیــت قمیــش در دهــان میپردازنــد .همچنیــن بر روی
خطــوط حامــل عــاوه بــر محتویــات نغمههــای مولتیفونیــک مورد
نظــر ،نغمههــای واحــدی که بعــد از نواختن آنها میتــوان به ایجاد
مولتیفونیک پرداخت - ،و یا از اجرای یک مولتیفونیک به نغمهی
واحد رسید - ،نتنویسی شدهاند (تصویر .)3
در تصویر  ،۴برای درک بیشتر و شفافسازی تفاوتهای موجود
در نظــام انگش ـتگذاری بارتولوتســی و نظــام پیشــنهادی ُپســت و
همچنین نظام بهبود یافتهی ویل و مانکف ،نمودار انگش ـتگذاری
آنهــا براســاس اعداد و حــروف التین روی کلیدهای ســاز به صورت
گرافیکــی معرفــی میشــود (تصویــر  .)4هــدف از تنظیــم ایــن نمــودار
توســط نگارنــده ،تطبیق حروف التیــن و اعداد ســه روش نتنگاری
ً
معرفیشــده است که صرفا در مســتندات مکتوب و حتی رپرتوار ابوا
در کنار تصویر گرافیکی ســاز نگاشــته شــده و در بسیاری موارد گمراه
کننده اســت .تصویر  4به نوازندگان کمک میکند تا با ســرعت عمل
بیشــتر و بدون هیچگونه برداشت نادرست از متونی که برای نگارش
مولتیفونیکها از یکی از این سه روش نتنگاری استفاده کردهاند،
به نتخوانی و اجرای آنها بپردازند.
شه ـ ـ ــای مط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ــرای نتن ـ ـ ــگاری
شه ـ ـ ــا و نگر 
• دیگـ ـ ـــر رو 
مولتیفونیکها
برخــی افراد بر عــدم نگارش دقیــق مولتیفونیکها اصــرار دارند.
برای مثال ِکنا و ســلمی در کتاب ابوای مدرن اســتدالل میکنند که
درواقع مولتیفونیکها بیشتر بهعنوان تحوالت رنگ صوتی ۱۱در نظر
گرفتــه شــدهاند تــا دگرگونیهای آ کــوردی ،بنابراین «الزم نیســت که
فونیک مورد انتظار نوشــته شوند»...
ِ
صداهای تولیدشــدهی مولتی
(.)Chenna & Salmi, 1994, 25

از دیگــر نظامهــای نتنــگاری مولتیفونیــک میتــوان بــه
یحــد و مــرز
نظــام پیشــنهادی لیبــی ونکلیــو ۱۲در کتــاب ابــوا ،ب 
اشاره کرد .ونکلیو در نظام پیشنهادی خود بر نگارش مولتیفونیک
نگاری
بــا اطالعــات کافــی اما مختصــر تأ کیــد دارد .در این نظــام از نت ِ
قــراردادی بــه دلیــل وضــوح و کاربــردی بــودن آن اســتفاده میشــود،
هرچند همیشــه نغمه دقیق ،توازن دینامیــک ،تمبر ،یا پیچیدگی آن
ً
مشــخص نمیشــود .تفاوت این نظام در آن اســت که ونکلیو معموال
ً
تنهــا ســه نغمــه برجســتهتر را فهرســت کــرده اســت .تقریبــا همیشــه
نغمههای ظریف و نامحســوس بیشتری وجود دارد ،اما به دلیل بهتر
دیده شــدن نغمههــا ،از نگارش آنهــا خودداری میشــود (تصویر.)5
در گزارش بررســی انگشــتگذاریها توســط نوازندگان مختلف ،اغلب
تفاوتهــای جزئی بهویژه در بمترین صدا دیده میشــود .بســیاری از
متغیرها روی کوک دقیق میکروتنال تأثیر میگذارند ،مانند آمبوشور و
موقعیت لب بر قمیش ،تفاوت بین سازها و تفاوت در ارتفاع کلیدها.
بـ�ه دلی��ل ای��ن متغیره��ا ،ونکلی��و بهساــدگی پیکانهایی برای نشــان
دادن جهــت کلــی نغمــه قــرار داده اســت ( .)Van Cleve, 2004, 32از
دیــدگاه یــک نوازنده و با نگاهی تطبیقی به دیگــر نظامها ،این روش را
مرجع برجست ه و مهم حال حاضر
میتوان به عنوان یکی از نظامهای
ِ
معرفــی نمــود .چــرا کــه با وجــود یادداشــت اطالعــات کافــی ،از آوردن
جزئیات بیش از اندازه -از جمله صدادهی کامل مولتیفونیک شامل
 5تا  8نغمه و همینطور دینامیک که در اغلب موارد بر روی ابواهای
مختلف ،قابل اجرا نیســتند -پرهیز میکند و این سادهنویســی باعث
سهولت در خوانش مولتیفونیک مورد نظر میشود.
تحقیقــات بیشــتر بــر روی نظامهــای کارآمــد بــرای درک بهتــر
مولتیفونیکهــا بــه ایــن ســمت ســوق داده شــده کــه بهطورکلــی
ی نتنگاری نغمه مشخص ،بر
نتنگاری برای مولتیفونیکها بهجا 
اســاس الگوهای انگشتگذاری نوشته شود .به این دلیل که نغمهها

تصویر  -4تنظیم نمودار گرافیکی انگشتگذاری ابوا بهدست نگارنده برای شر ح و شفافسازی روشهای معرفی شده بر اساس اعداد و حروف التین در این مقاله.

۱۳
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بهتنهایی – بهاستثناء چند نمونهی نتنگاریشدنی – به نوازندهی
ابوا هیچ ایدهای در باب چگونگی تولید صداهای مطلوب نمیدهد.
نگاری در دسترس ،آنچه هاینس
در حال حاضر ،بین نظامهای نت ِ
۱۵
هولیگــر ۱۴در اثرش به نام بررســی علمــی مولتیفونیکها در  1971و
۱۶
بعد از آن در کتاب مطالعاتی در باب نواختن موســیقی نو برای ابوا
در  1980ابــداع کرده و بســط داده اســت ،بیــش از همه برای تحقیق
و توســعه مناســب اســت –که در بخــش پایانی بــه تفصیل بــا نگاهی
ـگاری پیشــنهادی و
تطبیقــی و بــه عنــوان بنیــان یــک روش نتنـ ِ
کاربــردی بــه آن پرداختــه میشــود-؛ اما آشــکار اســت که ایــن نظام
نتنگاریای اســت که به دست یک نوازندهی ابوا و برای نوازندگان
ابــوا توســعه یافتــه اســت و بنابرایــن بــرای آهنگســازان درکشــدنی
نیست .انگشتگذاریها در نظام هولیگر ،روی خطوط حامل نوشته
ً
میشــود و این انگش ـتگذاریها دقیقا به نوازنده نشــان میدهد که
ک موردنظــر چــه بایــد انجــام دهــد .در این
بــرای تولیـ ِـد مولتیفونی ـ ِ
تنــگاری ،از نتایــج دقیــق صوتــی حاصــل از این انگش ـتگذاریها
ن 
نشــانی نیســت و درنتیجه ممکن اســت نتایج متفاوتی از آن حاصل
ـگاری کاربردی آن اســت کــه نوازنــدهی ابوا،
شــود .مزیــت ایــن نتنـ ِ
ی پیشنهادشده
بهراحتی میتواند آن را بخواند ،اما ا گر انگشتگذار 
با ســاز نوازنده اجراشــدنی نباشــد ،هیچ تصــوری از صداهای مدنظر
در ذهــن نخواهد داشــت .نقصــان آن در این امر اســت که فقط یک
نوازنــدهی ابــوا میتواند آنهــا را بخوانــد و مولتیفونیــک موردنظر را
تولیــد کنــد؛ درنتیجــه بــرای درک اینگونــه از نظامهــا ،الزم اســت تا
نوازنده با نحوهی عملکرد کلیدهای ســاز آشــنا باشد .همانطور که

ا کثر آهنگسازان ،نوازندهی ابوا نیستند و از نحوهی عملکرد کلیدهای
ســاز درک کافی ندارند ،ضروری اســت که آهنگســاز بتواند بهگونهای
تمــام دادههای الزم را رونویســی کند .این نظام برای نوازنده بســیار
کارآمد و ســرآغاز مناســبی برای خلق نظامی در نتنگاری پیشرفتهتر
اســت .در نظــام ابداعی هاینز هولیگر ،انگشــتگذاری اســتاندارد ابوا
بهصــورت نــت لوزیشــکل ،همــراه بــا بعضــی از انگشــتگذاریهای
کلیدهای جانبی نوشته میشود (تصویر .)6
چنانکــه متــداول اســت ،امــروزه برخــی آهنگســازان بــرای نــگارش
مولتیفونیکهــا ،نظامی برای خود ابــداع و توضیحات الزم را به قطعه
پیوست میکنند .از جمله وینکو گلوبوکار ،۱۷از آهنگسازان بسیار مبتکر و
از پیشگامان کشف تکنیکهای جدید نوازندگی ،در قطعهی «گفتمان
ً
 ۱۸»3برای  ۵ابوا ،روشی کامال متفاوت برای نتنگاری مولتیفونیکها
مطــرح کــرده اســت .او نغمــه شــاخص مدنظــر و میــزان پیچیدگــی
ک را با نوشتن عددی بر سر نت یا نگارش همان تعداد سرنت
مولتیفونی 
روی هــم بهصــورت آ کــورد نشــان میدهــد (تصویــر .)7گلوبــوکار بر این
باور اســت که نوازندهها باید آنقدر آزاد باشــند تا بتوانند مولتیفونیک
دلخواهشــان را برگزیننــد؛ و بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه دادههــای
انگشتگذاری بهصورت کامل و کافی وجود دارد ،هر نوازنده با دسترسی
ک مناسب را پیدا کند .روش گلوبوکار،
به این منابع میتواند مولتیفونی 
رویکردی کاربردی ،واضح و متوجه فردیت نوازنده است .او کمی قطعه
ً
را به بخت میسپارد؛ بااینحال ،ا کثر اجرا کنندگان احتماال به مقصود
اصلــی او نزدیکترنــد ،امــا ا گــر او انگش ـتگذاریهای خاصی پیشــنهاد
میداد ،بســیاری از نوازندگان توان اجرایش را نداشتند .گلوبوکار بر این

تصویر  -5نمونهی نتنگاری تسهیلیافته در نظام ونکلیو.
مأخذ)Van Cleve, 2004, 43( :

تصویر  -6نمونهی نتنگاری مولتیفونیک در قطعهی «بررسی علمی مولتیفونیکها» ،اثر هاینس هولیگر.1971 ،
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عقیده است که فقط پارامترهای خاصی از مولتیفونیکها ،مانند نغمه
شــاخص و میزان پیچیدگی را میتوان نشان داد و همیشه نمیتوان بر
صداهای دقیق تکیه کرد .احترام و توجه آهنگساز به برداشت شخصی
ی و با اهمیتی است که در موسیقی
هر نوازنده ،از شــاخصهای ستودن 
ش نتنگاری ،آزادیهای
معاصر هرچه بیشتر به آن پرداخته و با این رو 
عمل برای نوازنده میسر میشود.

معرفی کاربردیترین روش بـــــــرای نتنگاری
مولتیفونیکها
از آخریــن مطالعاتی کــه در دههی اخیر روی توســعهی نظامهای
تنــگاری مولتیفونیکهــا انجــام شــده اســت ،میتــوان بــه تحقیق
ن 
مشترک کریستوفر ردگیت ،۱۹نوازندهی ابوا ،و پاول آرچبولد ،۲۰آهنگساز
معاصر،اشاره کرد کهدر آنتالشهاییبرایتکمیلنظامهاینتنگاری
موجــود و بهخصــوص توســعهی نظام ابتــکاری هولیگر صــورت گرفته
اســت .این مطالعه بــه ابداع نظامی برای نتنــگاری مولتیفونیکها
منجر شده و در حال حاضر ،جامعترین و کاملترین نظام پیشنهادی
است  .ا کنون نظام یادشده بررسی و با دیگر نظامها مقایسه میشود؛
ســپس نگارنده با دیدگاه خود در مقام نوازنده که برگرفته از تجربیات
حاصــل از اجراهــای قطعــات معاصــر اســت ،بــه ارائ ـهی راهکارهایــی
کاربــردی و عملگرایانــه بــرای نوازنــدگان و آهنگســازان میپــردازد.
۲۱
نظــام نتنــگاری ردگیــت و آرچبولــد ،بــر اســاس کلیدگــذاری

تصویــر  -7نمونهی نتنــگاری مولتیفونیک در
قطعهی «گفتمان  ،»3اثر وینکو گلوبوکار.1969 ،

ابوا روی خطوط حامل است .کلیدگذاری پایگی ابوا شامل سه کلید
اصلــی برای هر دو دســت راســت و چپ اســت که با انگشــتان اشــاره،
میانــی و حلقــه نواخته میشــوند .هرکدام از این کلیدهــا را میتوان با
نوشتن همان نت مربوطه روی خطوط حامل نشان داد .عالوه بر این
کلیدها ،هر انگشت کوچک دارای گروهی از کلیدهاست .بدینترتیب،
هر کلید روی خطوط حامل با نتی که هر نوازندهی ابوا بهکار میگیرد،
نشــان داده میشــود .در تصویر  ،8برای درک آســانتر و شفافسازی
نظام انگشتگذاری ردگیت و آرچبولد براساس کلیدگذاری ،نموداری
گرافیکــی توســط نگارنــده طراحــی و ســپس جایــگاه ایــن نظــام روی
خطوط حامل نشان داد ه شده است (تصویر .)8
انگش ـتگذاری پایگــی روی خطوط حامل با ســر نت لوزیشــکل
نشــان داده میشــود کــه ایــن نماد بــرای نتنــگاری پایگــی در نظام
هولیگــر و همینطــور نظــام ردگیــت و آرچبولــد مشــترک اســت.
انگش ـتگذاری پایــه ،انگشــتگذاریای اســتاندارد اســت و هــر
نوازنــدهای میتوانــد بالفاصلــه تشــخیصش دهــدُ .دم ایــن نتهای
یشــکل رو بــه پاییــن و بــرای نوشــتن الگوهــای ریتمیک اســت و
لوز 
میتــوان بهصورت توخالی یا ُ
توپر تحریرشــان کرد .در نظام ردگیت و
آرچبولد ،تغییر انگشــتگذاری پایگی با نگارش نت دایرهشــکل روی
خطــوط حامــل  -کــه آن نیــز نمایانگر کلیدهای ســاز اســت  -نشــان
داده میشــود .در ایــن نظام ،بــرای حذف یا افزودن یــک کلید ،نت
دایر هشــکل بــا ُدم رو بــه باال بهصــورت توخالی  -به معنی برداشــتن
کلید  -یا ُ
توپر  -به معنی افزودن کلید  -نگارش میشود .همینطور

تصویر  - 8نظام ردگیت /آرچبولد و جایگاه آن روی خطوط حامل برای شفافسازی روش نوی معرفی شده در این مقاله.

تصویر  -9مقایسهی تغییر انگشتگذاری پایگی در نظام نتنگاری ردگیت/آرچبولد (راست) و نظام نتنگاری هولیگر (چپ) برای یک انگشتگذاری یکسان.
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نگاهداشــتن نیمــه یا یکچهارم ســوراخ کلید با کشــیدن خط اریب،
یــا ضــربدر روی نت دایر هشــکل توخالی نشــان داده میشــود .این
نظــام ،تصویــر واضحی بــرای ایــن تغییرات عرضــه میکنــد .در نظام
نتنــگاری ابتــکاری هولیگــر ،ایــن تغییــرات بــا نوشــتن نــام نتهــا و
نمادهــای  +و  -در کنــار نام نتها بهمنظــور حذف کردن ،یا افزودن
کلیدها ،یا با نوشتن  1/2یا  1/4در کنار نام نتها ،برای نگاهداشتن
نیمــه ،یا یکچهارم ســوراخ کلید ،نشــان داده میشــوند .در اینجا
بــرای وضوح بیشــتر ،به مقایس ـهی تغییر یــک انگش ـتگذاری پایگی
تنــگاری ردگیــت/
بــرای یــک انگش ـتگذاری یکســان در دو نظــام ن 
آرچبولــد و هولیگــر پرداختــه میشــود (تصویــر  .)9هــدف از تهیــه
و تدویــن ایــن دو نمون ـهی مولتیفونیــک یکســان بــا نگارشهــای
مختلــف در مقابــل یکدیگــر توســط نگارنــده ،بررســی تفاوتهای دو
نظام نتنگاری با دیدگاهی تطبیقی و تحلیلی است .نگارند ه بر این
باور اســت که در نظام نتنگاری هولیگر ،با کاربرد انگش ـتگذاری به
همــراه حروف التیــن و عالمتهای مثبت و منفی بــه معنی حذف و
یــا افــزودن کلیدهــای جانبی تا حــدی باعث کاهش ســرعت نوازنده
در نتخوانــی میشــود –که البتــه باید گفت که این نظام نســبت به
روشهای معرفیشــده تا کنون در این مقاله ،برای نوازنده سادهتر و
خواناتــر اســت .-حالآنکه این نقصــان در نظام نتنــگاری ردگیت/
ً
آرچبولــد ،بــه دلیــل منحصــرا نــگارش نتهــا بــر روی خطــوط حامل
–بــدون افــزودن هیــچ عالمــت و حــروف التینــی -باعث ســهولت در
نتخوانی و درنتیجه افزایش سرعت نوازنده میشود.
شتــر بیــان شــد ،نظــام نتنــگاری ردگیــت و
همانطــور کــه پی 
تنــگاری ابداعــی هولیگر منجر
آرچبولــد ،به توســعه و بهبــود نظام ن 
شده است .حال آنکه در نظام هولیگر ،ا گر مولتیفونیک پیشنهادی
بــا یک ابوا اجراشــدنی نباشــد ،نوازنده اطالعات دیگــری از صداهای
مدنظر آهنگســاز ندارد .از طرف دیگر برای بســیاری از آهنگسازان نیز
مهم اســت کــه محتوای نغمــه مولتیفونیک در کنار انگش ـتگذاری
تنــگاری نغمــه هیــچ ایــدهای بــه نوازنــدهی
ثبــت شــود .ا گرچــه ن 

تصویر  -10نمونهی نتنگاری مولتیفونیک در قطعهی «نقطهی آغاز» ،اثر راجر ردگیت.1982 ،

تصویر  -11نتایج به دست آمده از نتنگاری یک مولتیفونیک به دست شش نوازندهی حرفهای.
مأخذ ()Van Cleve, 2004, 33

ابــوا از نح ـوهی تولیــد صداهــا نمیدهــد ،امــا هنــگام امتحــان کردن
انگش ـتگذاریهای مولتیفونیــک و برای اطمینــان حاصل کردن از
تطبیق انگشــتگذاری نتنگاریشــده با خواســتهی آهنگساز بسیار
مفیــد اســت .بــرای جبران ایــن نقصان ،در نظــام ردگیــت و آرچبولد
نــگاری نغمــه و انگشــتگذاری با
پیشــنهاد شــده اســت که برای نت
ِ
هم ،باید از دو مجموعه از خطوط حامل اســتفاده شــود .نگارندگان
ایــن نظام بر این باورند که جای مناســب بــرای نتنگاری محتویات
ی اصلــی
نغمــه روی خطــوط حامــل دوم ،بــاالی خــط انگشــتگذار 
اســت .این شــیوه میتواند تمــام اطالعات الزم نغمه را نشــان دهد.
نگاری انگشــتگذاری
عــاوه بــر این ،خطــوط حامل اصلی بــرای نت ِ
شــفاف باقی میماند و به ضرورت عدم شــلوغی نتنگاری بهمنظور
آسانتر خواندن آن به دست نوازنده لطمهای وارد نمیکند.
راجــر ردگیت در قطعهی خود «نقط ـهی آغاز( »۲۲تصویر  )10از این
نظــام نتنــگاری اســتفاده کــرده اســت .روی خطــوط حامــل دوم،
نهتنها صدادهی نغمهها نشان داده میشود ،حفظ وضوح در پاساژ
بسیار پیچیده نیز آسانتر میشود.

تأثیر تنوع در ساختار سازها و تراش قمیشها
در تفاوت صدادهی مولتیفونیکها
در سازهایبادی-چوبی،میتوانبااستفادهاز انگشتگذاریهای
ک تولیــد کرد.
نامتعــارف ،تغییــر در آمبوشــور و فشــار هــوا مولتیفونی 
مولتیفونیکهــا در ســازهای مخروطیشــکل کــه بــه کمــک قمیش
ی نیســتند تحقیقــات علمــی اخیــر
تولیــد میشــوند ،قابــل پیشبینــ 
حا کــی از عــدم ثبــات در رفتار قمیشهــای دوزبان ه اســت و همچنین
ـکل پیچیدهتر مانند ابــوا ،تقابل پیچیدهای
در ســازهای مخروط 
یشـ ِ
ش دوزبانه
میــان شــکل بــوق ،طراحی ســوراخ ،ســاختار کلیــد و قمیــ 
نشـ�ان میدهـ�د ( .)Archbold & Redgate, 2011, 3ونکلیــو در کتاب
خــود بــه نام ابوا ،بیحد و مرز ( ،)Van Cleve, 2004, 32به نقل از آرتور
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ِب ِنیــد ،۲۳متخصــص صــدا ،بــه آن اشــاره کرده اســت که حتــی زاویهی
برش ســوراخ ساز میتواند بر صدای تولیدشده تأثیر بگذارد .طبیعت
مولتیفونیکهــای ابــوا بــه آ کوســتیک بنیادی ایــن ســاز بازمیگردد
و همیــن چالشــی اســت برای پیدا کــردن انگشــتگذاریهای معتبر،
انگشتگذاریهایی که روی طیف وسیعی از سازها و انواع قمیشها
ً
اجراشــدنی باشــد .ابوا ،مانند سا کســوفن و فا گوت ،اساسا مخروطی
شــکل اســت ،درحالیکه فلــوت و کالرینت شــکلی اســتوانهای دارند.
ً
نمایش ریاضی رزونانسهای سیستم استوانهای ،نسبتا ساده و یک
بعدی است .نمودار این نوع ارتعاشات ،مشابه با امواج سینوسیای
اســت کــه در فواصل منظــم همپوشــانی دارند و میتوان ایــن نمودار
را بــا رفتار ارتعاشــی یک ســیم مقایســه کرد .در ســوی مقابــل ،نمودار
ارتعاشــات درون یــک سیســتم مخروطــی ،پیچیده و نامنظم اســت.
در نتیجــه جــای تعجب نیســت کــه مولتیفونیکهای ابــوا ،متمایل
بــه دیســونانس اســت و کــوک عجیبــی دارد .بــه همین دلیــل انتظار
آهنگســاز برای اجرای آ کوردی مانند یــک آ کورد کامل بزرگ ،یا حتی
یک آ کورد هفتم مشخص بینتیجه میماند.
از طــرف دیگــر هر کارخانه برای ســاخت ابــوا ،طراحی خاص خود
را دارد و نحــوه و زاوی ـهی برش و حتی گاهی فاصلهی بین ســوراخها
و جایــگاه آنهــا بــر ســاز متفــاوت اســت .این امــر ،تأثیــر ب هســزایی بر
نحــوهی تولیــد صدای مولتیفونیک دارد و یکــی از دالیل بیثباتی و
فونیک واحدی است
بهدست نیامدن نتایج یکسان در تولید مولتی
ِ
مختلف ساختهشــده در کارخانههای گونا گون،
که توســط سازهای
ِ
اجــرا شــدهاند .احتمال خطــای زیاد و حتــی ،در بعضی مــوارد ،عدم
امــکان خلــق مولتیفونیکها در ســازهایی بــا کیفیــت پایینتر – به
دلیــل دقــت کمتــر در طراحی و تراش ســوراخهای ســاز – وجود دارد
و از آنجا کــه ایــن نوع ســازها بیشــتر در اختیــار نوازندگان جــوان قرار
دارنــد ،چنین تصور میشــود که این ضعف به توانایــی نوازندگی فرد
بازمیگردد و به امکانات در دسترس نوازنده توجهی نمیشود.
همینطور داشتن قمیشی مناسب برای اجرای مولتیفونیکها
و ســایر تکنیکهای گســترشیافته ،چالش بزرگ دیگری اســت و در
دهههــای اخیــر نوازنــدگان بســیاری وقت خــود را به دنبال قمیشــی
کامــل و بیعیبــی تلــف کردهانــد .بــرای مثــال ونکلیو در کتــاب خود
در باب تالشــش در دوران جوانی ،برای پیدا کردن قمیشــی مناسب
بــرای اجــرای مولتیفونیکهــا بهتفصیــل توضیــح میدهــد ،امــا در
نتیجهگیــری نهایــی بر این باور اســت که هیچ فرمــول جادویی برای
تــراش قمیــش کامــل و بینقــص در اجــرای موســیقی معاصــر وجود
نــدارد و مهم آن اســت که بــرای اجرای تکنیکهای گســترشیافته،
همانند اجرای تکنیکهای اســتاندارد ،قمیش باید با خواستههای
قطعــه مطابقــت داشــته باشــد .بــرای مثــال ا گر الزم اســت تــا تعداد
زیــادی از مولتیفونیکهــای ضربــاندار با صــدای بلند اجرا شــوند،
یــک قمیش ســفت مطلوب اســت .ا گر تعــداد زیــادی از نتهای زیر
ً
و هارمونیکهــای دوتایــی اجــرا میشــود ،احتمــاال قمیشــی نرمتــر،
مناسبتر است .با توجه به تجربههای شخصی و دیگر نوازندگان ابوا
میتــوان چنین نتیجه گرفــت که یک قمیش پایــدار و انعطافپذیر،
هماننــد قمیشــی که بــرای اجــرای موســیقیهای دورهی کالســیک

اســتفاده میشــود ،برای اجرای مولتیفونیکها و دیگر تکنیکهای
گسترشیافته ،مناسبترین قمیشهاست.
در کتــاب ابــوای مــدرن ،دربــارهی مطالعــهی جالبتوجهــی در
مــورد ادرا ک اشــاره شــده کــه در مؤسســهی پژوهــش و هماهنگــی
صوتشناســی و موســیقی IRCAM ۲۴انجــام گرفته اســت ۲۵.در این
مطالعــه ،به شــش نوازنــدهی حرفهای ،دیکتهی یــک مولتیفونیک
محــول میشــود و نتایــج بهطــور شــگفتآوری متفــاوت بوده اســت
(تصویــر  .)11این تصویری اســت از اینکه چگونــه نوازندگان حرفهای
ً
و آموزشدیــده میتواننــد از ترکیبــی از نتهــا ،درکــی کامــا متفــاوت
داش��ته باش��ند ( .)Van Cleve, 2004, 33بهاینترتیــب ،حتــی
توسعهیافتهترین نظام نتنگاری هم تفسیربردار است.
در ایــن پژوهــش بــرای تشــخیص دقیقتــر میــزان تفــاوت در
صدادهــی مولتیفونیکهــا بــا ثابت نگاه داشــتن عوامــل تولید صدا
و تغییــر تنهــا یــک عامــل ،دســت بــه نمونهگیــری زدهشــده اســت.
از میــان چهــار نــوع مولتیفونیــک طبقهبندیشــده ،دو دســتهی
ک ضربــاندار و از هر دســته،
ک اســتاندارد و مولتیفونیــ 
مولتیفونی ـ 
ســه نمونــه از مولتیفونیکهــای نتنگاریشــده در کتــاب ویــل و
مانکــف برگزیــده شــدهاند .هــر نمونــه ،توســط نگارنــد ه بــا دو ابــوای
مختلف – ابوای «یاماها» ۲۶مدل  832و ابوای «ماریگو» -۲۷و با ســه
۲۸
نــوع قمیــش متفــاوت – قمیش نــو ،قمیــش پایــدار و انعطافپذیر
و قمیــش کهنــه -اجــرا شــدهاند .نتیجــهی اجــرا ضبــط و بــه کمــک
نرمافزار ِ«ملوداین» ۲۹آنالیز شــده اســت .در تصویر  ،12نمونهی آنالیز
ک اســتاندارد شــمارهی  - 6اجــرا شــده بــا ســاز یاماهــا و
مولتیفونی ـ 
قمیش پایدار و انعطافپذیر  -با این نرمافزار دیده میشود .خروجی
فونیک نواخته
آنالیز توســط نــرم افزار ،نموداریســت کــه در آن مولتی
ِ
شــده ،تجزیه و براساس نغمههای تشــکیلدهندهاش تفکیک شده
است .این نغمهها به صورت امواج صوتی ،در نواحی افقی تیرهرنگی
که بیانگر محدودهی نتها هســتند ،مشــخص شدهاند .هر نغمهی
صوتی ،بسته به فرکانس آن ،در موقعیت مختلفی از دامنهی نت قرار
میگیرد .در کتاب ویل و مانکف ،تقریبی بودن هر نغمه با فلشــی در
انتهای عالئم عرضی نشان داده میشود که در این پژوهش نیز برای
ت آمده توســط ایــن نرمافزار ،از
نتنگاری مولتیفونیکهای بهدســ 
همین روال اســتفاده میشــود .نتایج بهدســت آمده که در برنامهی
ســیبلیوس ۳۰نتنــگاری و در جــداول  2و  3ارائــه شــدهاند ،بســیار
شــگفتآورند .بــا اینکه فقط یــک نوازنده به اجــرای مولتیفونیکها
پرداخته و در واقع یک عامل اصلی در تولید صدا ثابت است ،با این
ک یکسان با یک ساز ولی سه قمیش
حال در اجرای یک مولتیفونی 
ً
گونا گــون ،یــا با یک قمیش مشــترک ولــی دو ابوای مختلــف ،کامال با
نتایــج گونا گونــی روبهرو هســتیم و هیچگاه نتایج یکســانی بهدســت
نیامــده اســت .در بســیاری مــوارد ،محتویــات نغمههــای حاصل در
صدادهــی مولتیفونیکهــا بــا آنچــه کــه در کتــاب ویــل و مانکــف
تنــگاری شــده نیــز ناهمگون اســت .در جدولهــای  2و  ،3تفاوت
ن 
در مولتیفونیکهــای اجــرا شــده نســبت بــه مولتیفونیــک مرجــع
بهتفصیــل بررســی شــده و نســبت ایــن مولتیفونیکهــا و همچنین
تجربهی نواختن آنها بازخوانی شده است.
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نمونـــــــهی مولتیفونیکهای اســـــــتاندارد در
جدول 2
ویــل و مانکــف شــمارهی  :4مناس ـبترین قمیــش بــرای خلــق
مولتیفونیــک مدنظر با ســاز یاماهــا ،قمیش پایــدار و انعطافپذیر و و
نامناسبترین آنها ،قمیش کهنه است و مولتیفونیک با این قمیش

ب هســختی تولیــد میشــود .حــال آنکــه ایجــاد مولتیفونیــک مدنظــر
توسط ساز ماریگو امکانپذیر نیست و تنها نغمهی ر خلق میشود.
ویــل و مانکــف شــمارهی  :6تولیــد مولتیفونیــک مدنظــر بــه
وســیلهی ســاز یاماهــا و با قمیش پایــدار و انعطافپذیر کاری دشــوار
اســت و تنهــا بــا فشــار هــوای زیــاد و فشــار بســیار لــب روی قمیــش
امکانپذیر میشــود .ایجاد این مولتیفونیک با همان ساز و قمیش

تصویر  -12نمونهی آنالیز مولتیفونیک استاندارد شمارهی  6با نرمافزار ملوداین ،اجراشده توسط نگارنده با ساز یاماها و قمیش پایدار و انعطافپذیر.
جدول  -2نمونهی مولتیفونیکهای استاندارد از کتاب ویل و مانکف که توسط نگارنده اجرا و با نرمافزار ملوداین آنالیز و با نرمافزار سیبلیوس دوباره نتنگاری شدهاند.
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روشهای نگارش مولتیفونیکها در نوازندگی س ـ ــاز اب ـ ــوا و ارائهی راهکار
اصالحی و کاربردی

نــو راحت صورت میگیرد و در واقع مناس ـبترین قمیش برای تولید
آن ،قمیــش کهنه اســت که با محدودهی فشــار هــوای کم-تا-زیاد،
بسیار آسان اجرا میشود .تولید مولتیفونیک مدنظر با ساز ماریگو با
قمیشهــای کهنه و پایــدار و انعطافپذیر به راحتی صورتمیگیرد.
ایجاد این مولتیفونیک توســط ســاز ماریگو ،با قمیش نو نیز با فشــار
هــوای زیــاد  -ا گرچه نه به راحتی دو قمیش دیگر  -میســر میشــود.
صدادهی مولتیفونیک تولید شــده با ســاز ماریگو با قمیش کهنه با
ً
دیگر قمیشها کامال متفاوت است.
ویــل و مانکــف شــمارهی  :42صدادهــی مولتیفونیکهــای
تولیدشــده با ســاز یاماها با انگش ـتگذاری شــمارهی  42در قیاس با
یکدیگــر و همچنین بــا آنچه در کتاب ویل و مانکف نتنگاری شــده
اســت ،تفــاوت دارنــد .بــرای ایجــاد ایــن مولتیفونیــک توســط ســاز
یاماهــا بــا قمیشهای کهنه و نو ،نیاز به فشــار هوای زیاد وجود دارد
و مولتیفونیک تولید شــده ،تعداد بســیاری از نغمهها را – بیشــتر از
آنچه توســط ویل و مانکف نتنگاری شــده  -شــامل میشــوند .ساز
یاماهــا بــا قمیش پایدار و انعطافپذیر ،توانایــی تولید مولتیفونیکی
با محدودهی فشــار هوای کم تا زیاد ،اما با تعداد نغمههای کمتری
ً
دارد .حالآنکه این قمیشها با ســاز ماریگو کامال رفتار معکوســی از

خود نشان میدهند .تعداد نغمههای قمیشهای نو و کهنه با ساز
ً
ماریگــو – دقیقا برخالف همین قمیشها با ســاز یاماها  -محدود به
چهــار نغمــه و کمتــر از نمونهی نتنگاری ویل و مانکف اســت ،البته
که مولتیفونیک موردنظر با قمیش کهنه بســیار ســخت اجراشــدنی
است و بیشتر شبیه به مولتیفونیک ضرباندار صدا میدهد ،ولی با
قمیش نو به نسبت راحتتر تولید میشود .تولید این مولتیفونیک
با ســاز ماریگو و قمیش پایدار و انعطافپذیر هم بسیار سخت است.
ـهولت اجرا با ساز
در کل اجرای مولتیفونیک  42با ســاز ماریگو به سـ ِ
یاماها صورت نمیگیرد.

نمونـــــــهی مولتیفونیکهای ضرب ـ ـ ــاندار در
جدول شمارهی 3
ویــل و مانکــف شــمارهی  :32خلــق مولتیفونیــک مــورد نظر با
ســاز یاماها میســر نیســت و تنها نغمهی تک ال بمل تولید میشــود.
فونیک اجراشــده با ســاز ماریگــو و قمیش نو و
ســرعت ضربــان مولتی
ِ
پایــدار و انعطافپذیــر ،بــا فشــار لب روی قمیش مهارشــدنی اســت.
امــا با قمیش کهنه ،به هنگام تغییر فشــار لب ،صدای مولتیفونیک

جدول  -3نمونهی مولتیفونیکهای ضرباندار از کتاب ویل و مانکف که توسط نگارنده اجرا و با نرمافزار ملوداین آنالیز و با نرمافزار سیبلیوس دوباره نتنگاری شدهاند.
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قطــع و تبدیــل بــه یــک نغم ـهی واحــد میشــود .در نتیجــه ســرعت
ضربان مهارنشدنی است.
ویل و مانکف شــمارهی  :150این مولتیفونیک با ســاز یاماها در
کل بــا هر ســه قمیش به ســختی تولید میشــود .ایجــاد آن با قمیش
نو نســبت به دیگر قمیشها کمی راحتتر اســت ،اما ســرعت ضربان
ً
مولتیفونیــک را نمیتــوان مهــار کــرد و ا گــر موقعیــت قمیــش کامــا
بــه ســمت داخــل دهــان هدایــت نشــود ،تبدیــل بــه مولتیفونیــک
اســتاندارد میشــود .خلــق ایــن مولتیفونیــک بــا قمیــش پایــدار و
انعطافپذیــر بهســختی صــورت میگیــرد و در واقــع نامناس ـبترین
آنهــا قمیــش کهنه اســت و ضربــان زیــادی ایجاد نمیکند .درســت
برخــاف رفتــار ســاز یاماهــا ،هنــگام نواختــن با ســاز ماریگو و هر ســه
قمیــش میتــوان ســرعت ضربــان مولتیفونیــک را با فشــار لــب مهار
کــرد .مناس ـبترین قمیش بــرای اجــرای آن ،قمیش کهنه اســت .با
قمیــش نــو و قمیش پایدار و انعطافپذیر هــم به ترتیب میتوان این
مولتیفونیک را بهراحتی نواخت.
ویل و مانکف شمارهی  :202تفاوت اجرای مولتیفونیک  202با
ســاز یاماها و نتنگاری ویل و مانکف در تعداد نغمههای ثبت شده
اســت .مولتیفونیکهای اجراشــده با ســاز یاماها و هر ســه قمیش،
تنهــا دو تــا ســه نغمــه را در بردارنــد ،حالآنکــه مولتیفونیــک ویل و
مانکف شــامل هشــت نغمه اســت .ســرعت ضربان آن با ســاز یاماها
و قمیــش پایــدار و انعطافپذیــر مهارشــدنی اســت و به نســبت دیگر
قمیشها راحتتر اجرا میشود.
ســرعت ضربــان ایــن مولتیفونیک را بــا دو قمیش دیگــر نمیتوان
کنترل کرد و در واقع تولید آن درکل با قمیش کهنه ،کاری بسیار دشوار
اســت .مولتیفونیک موردنظر در اجرا با ســاز ماریگو و هر ســه قمیش،
صدایــی غیــر از مولتیفونیک ضربــاندار خلق میکند .بــا قمیش نو و
پایدار و انعطافپذیر صدای مولتیفونیک استاندارد و با قمیش کهنه
صدای هارمونیک دوتایی با فاصلهی تقریبی ا کتاو تولید میشود.
بــه ایــن ترتیب ،میتــوان چنین نتیجــه گرفت که آنچــه بهعنوان
نتنــگاری مولتیفونیــک در کتابهــا یــا رپرتــوار معاصــر ابــوا ارائــه
میشــود ،در بهتریــن حالــت ،فقــط محــدودهای از مجموع ـهی
ً
نغمههــای یــک مولتیفونی ـک را نشــان میدهــد  -ا گــر اصــا
مولتیفونیک موردنظر با ســاز نوازنده اجراشــدنی باشــد  -و در واقع
آهنگســاز هی ـچگاه نبایــد به دنبال آ کوردی مشــخص باشــد .با توجه
بــه اینکــه در ایــن پژوهش ،نوازنــده در اجرای تمــام مولتیفونیکها
ثابت بوده ،نتیجه میگیریم که این تغییرات فراوان به سطح نوازنده
مربــوط نیســت و متغیرهــای دیگری مانند ســاز و قمیــش باعث این
تفاوتهــا در صدادهــی مولتیفونیکهــا میشــود .بنابرایــن ،ابــوا
دســتگاه آ کوســتیکی پیچیــدهای اســت بــا متغیرهایــی کــه از ابعــاد
دقیــق بدن ـهی داخل ـیاش و جایگاه ســوراخها و نحــوهی برش آنها
و انــواع قمیــش گرفته تا فضــای داخلی دهان هر فــرد نوازنده تفاوت
دارد .هم ـهی ایــن متغیرهــا ،بــا توجــه بــه گونا گونــی ابواهــا و انــواع
قمیــش و نوازنــدگان ،نشــاندهندهی چالشــی در استانداردســازی
انگش ـتگذاریهای تعمیمپذیر هســتند و در واقع تکیه بر نغمههای
عرضهشــدهی مولتیفونیکها در مســتندات و منابع معتبر مکتوب

برای آهنگسازی کاری غیرعقالنی به نظر میرسد.

ارائهی راهکاری موثر و کاربردی
پــس از مطالعــات ،آنالیزهــا و مقایســهی نظامهــای مختلــف
نتنگاریهــای معرفیشــده بــرای نــگارش بهتــر مولتیفونیکهــا،
نگارنــده با تکیه بر تجارب شــخصی خــود در نقش نوازنده و بر پایهی
اجراهــای فــراوان ،بــا دیدگاهــی تطبیقــی و تحلیلــی و نمونهگیــری
از نتنگاریهــای منــدرج در ایــن مقالــه و مطالعــهی نتهــا و
معاصــر پرشــمار ،راهکار پیشــنهادی
دستنوشــتههای آهنگســازان
ِ
خــود را طــرح میکنــد .ایــن راهــکار عملگرایانه که حاصــل همکاری
مســتقیم بــا آهنگســازان و متخصصان موســیقی معاصر نیز هســت،
روشــی اســت که در نگاه اول در نزد نوازنده ســاده مینماید و بهدور
از هرگونه شلوغی و آشفتگی درک میشود؛ باعث گیج شدن نوازنده
نمیشود؛ و تمام اطالعات الزم و کافی برای نوازنده و برای آهنگساز
را دربردارد .پیشــنهاد نویســندهی این ســطور به آهنگســازان ،برای
تنــگاری مولتیفونیکهــا در قطعــات خــود ،ایــن اســت کــه ا گــر
ن 
در قطعهشــان تعــداد محــدودی از مولتیفونیکهــا را نتنــگاری
نــگاری انگشــتگذاری روی خطوط حامل
میکننــد ،از شــیوهی نت
ِ
– کلیدگــذاری  -اســتفاده کننــد و برای وضــوح و آ گاهی و همچنین
برای جلوگیری از هرگونه ابهام از نحوهی صدادهی مولتیفونیکها،
ی موردنظــر را در قســمت
محتویــات نغمههــای مولتیفونیکهــا 
پیوســت بنویســند ،تــا درصورتیکــه نوازنــده موفــق به تولیــد صدای
انگش ـتگذاریهای موردنظر نشــد ،با مراجعه به قسمت پیوست ،از
نغمههای مدنظر آهنگساز مطلع شده و خود با آزمون و خطای دیگر
دلخــواه آهنگســاز را بازتولیــد کند.
فونیــک
انگش ـتگذاریها ،مولتی
ِ
ِ
زیــرا همانطــور کــه در بخش قبل به آن اشــاره شــد ،آنچــه بهعنوان
نتنگاری مولتیفونیک مرســوم اســت ،یعنی ارائهی انگشتگذاری
گرافیکــی و نتنگاری مولتیفونیک بــه صورت آ کورد در طول قطعه،
میتوانــد نتایــج صوتــی بســیار متفاوتــی داشــته باشــد و درنتیجــه
نهتنها آهنگساز به مقصود خود نمیرسد ،بلکه نوازنده هم هنگام
نتخوانی با مشــکالتی مواجه خواهد شــد .بنابراین ســزاوارتر اســت
خوانــی نوازنــده  -انگشــتگذاری روی
کــه آنچــه بــرای ســهولت نت
ِ
خطــوط حامــل  -بهتــر اســت ،نــگارش شــود و محتویــات نغمههای
دیــد
مولتیفونیکهــا 
ی موردنظــر بــرای جلوگیــری از آشــفتگی ِ
نوازنــده در قســمت پیوســت ارائــه گــردد .نوازنــده هــم باید بکوشــد
تــا حدممکــن ،نزدیکتریــن محــدودهی صوتــی بــه مولتیفونیــک
موردنظــر آهنگســاز را خلــق کنــد؛ امــا ا گر آهنگســاز از تعــداد زیادی از
مولتیفونیکهــای متوالــی اســتفاده میکنــد ،دیگــر ارجــاع نوازنــده
بــه قســمت پیوســت ،کار طاقتفرســایی خواهــد بود و نوازنــده باید
مرتــب درحال ورق زدن و مراجعه به قســمت پیوســت باشــد .از نظر
نویسندهی مقاله ،در این موقعیت روش پیشنهادی نظام ردگیت و
آرچبولد در بهکارگیری دو مجموعهی خطوط حامل برای نتنگاری
انگش ـتگذاری مولتیفونیــک بــر روی خطــوط حامــل و همینطــور
تنــگاری محتویــات نغمه ،چه بــرای نوازنده و چه برای آهنگســاز،
ن 
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روشهای نگارش مولتیفونیکها در نوازندگی س ـ ــاز اب ـ ــوا و ارائهی راهکار
اصالحی و کاربردی

کاربردیتریــن روش خواهــد بــود .حالآنکــه از دیــدگاه نگارنــده ،ا گر
ی در دســترس اســت ،بــاز هــم پیشــنهاد
بیــش از یــک انگش ـتگذار 
میشــود کــه نمونههــای دیگــر انگش ـتگذاری در قســمت پیوســت

اضافه شــود تا از شــلوغی نت و رنجش چشــم نوازنده جلوگیری شود
ک در
ی مولتیفونی 
و در واقع میتوان با عالمتی در کنار انگشــتگذار 
نت ،نوازنده را به قسمت پیوست احاله داد.

واژهی مولتیفونیک اصطالحی بسیار مناسب است ،به این دلیل
کــه این پدیده بهدرســتی با عبــارت «چندین صدایی» (بســاصدایی)
توصیف شده است تا با لفظ آ کورد .نغمههای مولتیفونیک در میزان
شــدت صدا با هم متفاوتاند؛ از برجســتهترین و تشــخیصپذیرترین
نغمــه گرفتــه تا نغمهای که ب هســختی شــنیده میشــود .تمبــر و رنگ
صــدای مولتیفونیکهــا از صوت ناهنجار و خشــن همــراه با جلوهی
ضرباندار تا صدای لطیف تفاوت دارد .برخی از آنها بسیار پیچیده و
برخی بسیار سادهترند .بسیاری از نغمهها  -ا گر نگوییم همهی آنها
 به انحراف از کوک استاندارد متمایلاند .با همهی این مالحظات،یک نظام نتنگاری که اشــاره به یک آ کورد دارد ،گمراهکننده خواهد
بــود .در دهههــای مختلفــی کــه مولتیفونیکهــا مطالعــه شــدهاند،
افراد مختلف در طراحی نظامهای نتنگاری مناســب کوشیدهاند؛ از
جمله طرح پیشنهادی بارتولوتسی برای تمام سازهای بادی-چوبی،
رویکرد دقیق و تفصیلی ویل و همینطور استفادهی هولیگر از حرکات
انگشــتان نوازنــدهی ابــوا بــرای نتنــگاری و درنهایــت نظــام ردگیت و
آرچبولد که بهنوعی نظام بهبودیافتهی هولیگر است.
نگارندهی این نوشتار با توجه به اجراهای فراوان قطعات معاصر،
طــی ســالیان و با تکیه بر تجربهی شــخصی که از همکاری مســتقیم
با آهنگســازان و متخصصان موســیقی معاصر داشــته ،بر آن شــد تا با
توجه به درخواس ـتهای متنوع آهنگســازان و رفتار متفاوت عوامل
تولیــد صــدای مولتیفونیــک ،دســت بــه آزمایــش نتنــگاری آنها،
ســپس ارائهی راهکاری اثرگــذار و همچنین طبقهبندی عالمتهای
روشهای نتنگاری مولتیفونیکهای ساز ابوا بزند .نکتهی مهمی
کــه آهنگســازان و نوازندگان ابــوا باید به آن توجه کنند این اســت که
تمــام نمونههــای عرضهشــده در ایــن مقاله ،به دســت آهنگســازانی
ســاخته شــده اســت که خود نوازندهی ابــوا بودهاند ،یا بــا نوازندگان
ابــوا همــکاری مســتقیم داشــتهاند .همیشــه بــه آهنگســازان توصیه
میشــود که هنگام نوشتن تکنیکهای گســترشیافته ،بهخصوص

مولتیفونیکهــا ،بهطــور مســتقیم بــا نوازنــده یــا نوازنــدگان ســاز
همــکاری کنند .حتی مطمئنتریــن انگشــتگذاریها ،گاهی نتایج
شگفتآور یا چالشهای غیرمنتظرهای برای نوازنده ایجاد میکنند.
مختلــف مولتیفونیکهــا بــا
بــا آزمایــش روی انگشــتگذاریهای
ِ
ســازها و قمیشهــای گونا گــون چنین برداشــت میشــود که ممکن
اســت گاهــی بــا نتایجــی مشــابه روبــرو شــویم ،ولــی هیــچگاه یــک
انگشتگذاری ثابت با تغییر یک عامل صدا –قمیش ،ساز و آمبوشور
 نتیجهی یکسانی ندارد و در خوشبینانهترین حالت ،محدودهیصوتــی نغمههای مولتیفونیک موردنظر به هم نزدیک هســتند .در
نتیجــه هنگام نگارش مولتیفونیکها ،نکتهی مهم سادهنویســی و
حد دادهها در
جلوگیری از هرگونه نگارش آشفته و
یادداشت بیش از ِ
ِ
نت اســت که در راهکار عملگرایانهی نگارندهی مقاله با اســتفاده از
نتنــگاری انگشــتگذاری بر روی خطوط حامل و نوشــتن اطالعات
بیشــتر در قســمت پیوست ممکن میشــود .با اینحال ،هنگامیکه
تعــداد زیــادی از مولتیفونیکها در توالی ســریعی بــه کار میروند ،یا
آهنگســاز مایل به گفتگو در مورد جزئیات پیچیدهی انگشتگذاری
و نغمه اســت ،بهتر اســت از نظامهای توســعهیافتهی جدیدتر ،یا از
ترکیب نظامهای مختلف برای انتقال بهتر مفاهیم موردنظر – برای
مثال از دو مجموعهی خطوط حامل  -استفاده شود.
بســیاری از مولتیفونیکهــا بــا افزودهشــدن یا حــذف کلیدهای
جانبــی تغییــر میکننــد .بــه نوازنــدگان ابــوا توصیــه میشــود کــه از
جدولهــای انگشــتگذاری بهســان نقطهای برای شــروع اســتفاده
کننــد و بــا انگشــتگذاریهای مختلــف ،تغییــر فشــار هــوا و لــب،
آمبوشور کمی متفاوت و تغییر جایگاه لب روی قمیش،
همینطور با
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ultiphonic” is an expression, defining “many
sounds” rather than a “chord”. Multiphonic
pitches are different from one another in degrees of
sound intensity; from the most obvious and distinguishable pitch to ones that are barely audible. Multiphonic has come to be recognized as an extended
technique since the 20th century for monophonic
instruments. Unlike their natural behavior in which
monophonic instruments can only produce a single
note at any time, multiphonics allow multiple sounds
to simultaneously be produced using this extended
technique. Oboe multiphonics can be traced back to
the fundamental acoustics of the instrument. Since
the Oboe is a cone-shaped instrument, it has complex and irregular diagrams of resonances which
leads to dissonant and unstable multiphonics. Finding
precise fingerings - ones which can be applied and
practiced on a wide variety of instruments- is a great
challenge. On the other hand, multiphonics in conical
instruments which are produced through a reed are
not predictable. Recent scientific findings have shown
instability in behavior of double reeds. Additionally, a
significant interaction is present between the double
reed, bore-shape, key-work, and design of holes in
more complicated conical instruments such as the
oboe. A succession of several and various multiphonics can be difficult and inconvenient to read and comprehend using familiar and conventional music notation systems. In the Oboe repertoire for instance, the
indication of a multiphonic using only a chord is very
ambiguous and hard to interpret for the performer. On
the other hand, notating the key-work (fingering) of
the Oboe which is the performer’s preferable way of
showing multiphonics is often incomprehensible or
unknown for most composers. Since a great number

of works are increasingly using multiphonics, this phenomenon has become a significant part of extended
technique and an integral part of modern repertoire. It
is crucial to develop the notation system in a manner
which meets both the complexities of the composer’s
requirements while at the same time being practical
for the performer. This article aims to challenge common and standard multiphonic notation systems, with
regards to oboe repertoire and young Iranian composers who may be less familiar with practical and
realistic approaches; attempting to write multiphonics
merely based on theoretical knowledge without direct
collaboration with the performer. Study, analysis and
comparison of various multiphonic notation systems
as well as evaluation of the possibilities shows that
acoustical analysis results from identical multiphonics
are not always similar, thus creating multiphonics with
exact pitches is almost impossible. This concluded,
the best method of multiphonic notation is the fingering system along with inscription of different pitch
contents in the music score’s appendix. Since many
multiphonic notation systems are innovative and less
documented in a categorized manner to aid young
musicians in performing, this article classifies multiphonics and their symbols based on certain combination
of fingerings, lip position, air pressure, and embouchure in the context of oboe performance techniques,
thus aiming to present a “standardized” notation system for composers to refer to when using this extended technique for oboe repertoire.
Keywords
Multiphonic, Notation System, Fingering, Oboe, Extended Techniques.
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