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٣ــ٢ــ ويولن سل 

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

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

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

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

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

مثال ٤٣ــ٢ــ کوک ويولن سل 

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

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

می شوند صدا می دهند. 
محدودۀ صوتی 

مثال ٤٥ــ٢

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

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

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

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

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

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

Tr، ميزان های ١٧ــ٣٢ stan and Iso de, Pre ude، 8 واگنر: 883  3

انگشت اول 
پوزيسيون دوم

انگشت اول 
پوزيسيون سوم

انگشت اول
 پوزيسيون چهارم

انگشت اول
 پوزيسيون پنجم

انگشت دوم

انگشت سوم

انگشت چهارم

انگشت اول 
پوزيسيون اول

CD1  TR.67
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مثال ٤٨ــ٢
هريس: Symphony No.3 ، 898  979، موومان اول، ميزان های ١ــ٢٧

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

W، مقدمه، ميزان های ١ــ١٠ am Te CD1  TR.68روسينی: 868  792 ،

CD1  TR.67
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در  اجرا  قابل  صدايی  چهار  و  سه  دو،  آکوردهای  از  گروهی  صدايی:  چند  آکوردهای 
ويولن سل: 

مثال ٥٠ــ٢ــ آکوردهای دوصدايی 
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مثال ٥١ــ٢ــ آکوردهای سه  صدايی 

مثال ٥٢ــ٢ــ آکوردهای چهارصدايی 
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است.  زهی ها  بقئه  به  شبيه  ويولن سل  در  طبيعی  هارمونيک های  توليد  روش  هارمونيک ها: 
مطمئن تر  ساز،  اين  در  سيم ها  بيشتر  وزن  و  طول  بودن  بزرگ تر  دليل  به  ويولن سل،  در  هارمونيک ها 

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

محدوده های اين ساز اجرا می شود. 
مثال ٥٣ــ٢

هارمونيک های طبيعی 
صدای توليد شده

هارمونيک های غيرطبيعی 

صدای توليد شده

صدای توليد شده

لمس نت

سيم سوم

سيم چهارم

لمس نت

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

www.takbook.com



٨٢

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

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

مثال ٥٤ــ٢
Don Qu، ميزان های ١٦٣ــ١٧٦ xote، 864  949 :ريچارد اشتراوس

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

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

ترکيب ويولن سل و هورن 
ترکيب ويولن سل پيتزيکاتو با تيمپانی 

CD1  TR.69
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در مثال زير، ويولن سل دوم با ويوالی اول ترکيب شده اند: 
مثال ٥٥ــ٢

.Easy for Orchestra No، ميزان های ١ــ١٠  ، 9 0  98 CD1  TR.70باربِر: 
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٤ــ٢ــ کنترباس  

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

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

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

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

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

مثال ٥٦ــ٢ــ کوک کنترباس 
کنترباس پنج سيم

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

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

مثال ٥٨ــ٢
با تمام فواصل کروماتيک ميانی

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

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

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

نواخته می شوند. 
مثال ٥٩ــ٢

CD1  TR.71بتهوون: Symphony No.4 ، 770  826، موومان چهارم، ميزان های ٣١٩ــ٣٢٣
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در مثال پايين راه عملی برای روشن شدن صدای مثال باال آورده شده است: 
مثال ٦٠ــ٢

بتهوون: Symphony No.4 ، 770  826، موومان چهارم، ميزان های ٣١٩ــ٣٢٣

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

انگشت شست نيز به کار گرفته می شوند. 
مثال ٦١ــ٢

CD1  TR.71
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روی  باالتر  محدوده های  سمت  به  حرکت  که  است  اين  شود  گرفته  درنظر  بايد  که  مهمی  نکتٔه 
کنترباس، با فواصل کوچک و پرش های کوچک، بهتر انجام می شود. 

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

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

D، مقدمه، ميزان های ١٥٨ــ ١٧٢ e Me sters nger، 8 واگنر: 883  3

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

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

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

نظر باشند.  برخورد شود، مگر اين که تأثيرات ويژه مِدّ

CD1  TR.72
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نوازندٔه  برای  بايد  طبيعی  هارمونيک های  فقط  شده،  مطرح  مسايل  به  توجه  با  هارمونيک ها: 
باس درنظر گرفته شوند. در مثال زير، آسان ترين هارمونيک ها روی سيم ُسل داده شده اند. 

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

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

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

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

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

کرده اند. 

وسط سيم به طرف خرک
نت نويسی

صدادهی
وسط سيم به طرف خرک
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مثال ٦٤ــ٢

مثال ٦٥ــ٢

Pu، موومان هفتم، ميزان های ١ــ٢٢ c ne a Su te، 882  97 استراوينسکی: 

La Créat on du Monde، 892  974 :ميلوCD1  TR.74

CD1  TR.73
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پرسش 
١ــ نام سيم های دست باز سازهای زير را در مقابل هريک بنويسيد: 

الف) ويولن 
ب) ويوال 

ج) ويولن سل 
د) کنترباس 

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

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

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

است؟ 
ويولن   ويولن سلويوال

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

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

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

بنويسيد (با نت نويسی و صدادهِی واقعی آن). 
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٩١

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

بنويسيد (با نت نويسی و صدادهِی واقعی آن). 

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

١٨ــ آهنگ نوشته شدٔه زير را برای ويوال در کليد آلتو بنويسيد: 
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٩٢

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

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

٢١ــ آهنگ نوشته شدٔه زير را در کليد ُسل بنويسيد: 
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٩٣

٢٢ــ صدادهِی واقعی آهنگ زير را برای ويولن بنويسيد. 

٢٣ــ صدادهِی آهنگ زير را برای ويولن سل بنويسيد: 
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٩٤
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