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 مترجم علیرضا متوسلی نوازنده فاگوت و آھنگساز

 

 
 قبلی ھای ویدیو بھ االن ھمین کنم می پیشنھاد اید ندیده را تراشی ھزبان سری این از ویدیویی شما اگر-1

فھمید خواھید خودتان آینده در کھ ھست کار این برای ھدف چند کنید مرور را آنھا و کنید مراجعھ  

 ممکن این برابر است زبان سازی نھایی آموزش فھمیدن برای ضروری ابزار یک واقع در ویدیو این-2 
کنید مراجعھ ویدیو این بھ بارھا کھ باشید داشتھ احتیاج شما است  

سایت از بازدید بھ کنندمی ترغیب را شما و کنندمی تأکید اره   idrs.org 3-سایت در من مقالھ دیدن یا 
 و است شده تھیھ ۲۰۱۰ سال در کھ بگردید زبانھ سازی نھایی آموزشی مقالھ دنبال بھ توانید می،  خودم

است شده ترجمھ متوسلی علیرضا توسط . 

 بھ برای خاص مفھوم با معنی یک من اینجا در است رسیدن تعادل بھ ایده ھدف این از مھم بخش یک-4 
 ایجاد را طرفین بین تساوی یا باالنس کھ است شدتی یا فشار یک واقع در این. گرفتم نظر در رسیدن تعادل
کند می . 

 

 متعادل و زبانھ انواع برای را خاص تعریف این کھ دلیلی کھ ببینید توانید می ویدیو در جا دو یکی در-5 
برسید خود دلخواه زبانھ بھ میتوانید شما کھ راھی اصل در و ببینید رفتھ کار بھ آن سازی  

 



 دارد وجود سازی متعادل در زبان مختلف نوع سھ مثال برای کھ رسیممی مبحث این بھ اینجا در خوب-6 
 پایین ھای دینامیک مخصوص دیگری و باال ھای نت مخصوص زبانھ نوع اولین زبانھ از متفاوت نوع سھ
است بلند صدای با زبانھ یا کنسرتو برای زبانھ گزینھ سومین و است بم ھای نت و . 

 

 

 یک کدام ھر خصوصیات از بخشی واقع در کھ دارد قرار ھرم این وسط در نرمال زبانھ کھ بینیممی ما-7 
 انواع این از کدام ھر کھ کنید فکر شما است ممکن بنابراین. است داده جای خود در را ھرم رئوس از

باشد خودش نوع در بھترین باید زبانھ  

 

 در شما و گیرد می قرار وسط واقع در نرمال باشیم داشتھ را زبانھا این از مدل دو مثال برای اگر-8  
تر پایین ھای نت سمت بھ یا ھستید متمایل تر زیر ھای نت سمت بھ یا زبانھ تراشیدن مورد  

 

ً  ھستید بم ھای نت نواختن برای ایی زبانھ تراشیدن حال در کھ ھمینطور-9   نواحی نواختن برای قاعدتا
 زبانھ ساختن زمان در من بگنجانید آن در را انواع دیگر خواص از مقداری است الزم شما ھم ساز دیگر

 را آنھا خصوصیات و سھ ھر ذھنم در و کنندمی استفاده زبانھ سازی متعادل سیستم سھ ھر از واقع در
 .دارم

 

 بیشتر زبان انواع مورد در بگذارید کنند ترسیم خوبی بھ را اھداف توانند می مصور شکل این خوب-10 
بدھیم توضیح  

 

 

 نورمال زبانھ دھیم می قرار مختلف نوع سھ این وسط در واقع در ما کھ است زبان نرمال زبانھ-11 
است زبانھ یک در شده جمع خواص بھترین از نوعی . 

 

 خوب آرتیکوالسیون و مطبوع صدای رنگ ثابت اینترناسیونال نرمال زبانی ھای قابلیت از واقع در-12 
 زیر ھای نت مثال برای خاص مصرف مورد یک با خاص زبان یک خوبی بھ اما است چیزھا تمام در

 زبانھ در مختلف ھای آرتیکوالسیون اجرای از تر راحت بسیار است ممکن باال ھای نت مخصوص زبانھ
 آرتیکوالسیون اجرای برای باشد تر راحت است ممکن بم ھای نوت مخصوص زبانھ ھمینطور باشد نرمال

داریم ذھن در اینجا در را ای مقایسھ سیستم یک ھم ھنوز بنابراین. بم رجیستر در . 



 

 ھای قابلیت از دیگر. کرد اشاره دینامیکی کنتراست در پذیری انعطاف بھ توانمی آن ھایقابلیت از-13 
 این از آخر ویدیو ما کھ بود اھدافی از یکی واقع در این  نمود اشاره پذیرانعطاف نقاط بھ توانمی آن خاص
ساختیم را سری  

 

 

 کھ است ممکن پایین ھای نوت باال ھای نت شود می تقسیم قسمت سھ بھ بانھز از خاصی انواع پس-14 
 این دھم قرار نوازم می  کانتینیو نوازنده عنوان بھ وقتی معموالً  کھ پیانو ھای نوت مخصوص زبانھ  من
 بھ بتوانید کھ شوید ملحق کانتینیو دیگر ساز یک یا سل ویلن یک بھ خواھیدمی شما کھ است زمانی واقع در

  در خوب بسیار صدای رنگ یک با کھ بود خواھید قادر شما بنابراین بنوازید کانتینیو ساز یک عنوان
 متزو دینامیک از بیشتر شما عمومی صورت بھ اما بنوازید راحتی بھ توانید بھ پایین و شده کنترل دینامیک

 کانتینیو پارتھای برای خاص ی زبانھ یک این بنابراین پس  بنوازید زبانھ نوع این با توانید نمی را فورتھ
 .است

 

 

 

 دھیدمی ترجیح شما کھ ایست زبانھ واقع در کھ بلند صدای با زبانھ یا کنسرتو مخصوص زبانھ آخر در و 
بنوازید کنسرتو آن با . 15-  

 

 نت مخصوص زبانھ.  باشیم داشتھ، نوع سھ این از یک ھر ھای ویژگی و خواص بھ نگاھی بیایید-16 
ً  باال ھای  اندازه لحاظ از کھ گلویی در ھم ھا درتیغھ ھم ترباریک شکل: قبیل از ویژگیھای دارای عموما

 بھ دوم و اول نگھدارنده ھای سیم است تریکوتاه ھای تیغھ دارای زبان نوع این است تیوب مانند گیری
 کنم می تاکید ھم باز است ھا ریل بھ ستون نسبت از بیشتر ھا بال بھ قلب نسبت و شودمی بستھ گرد ترتیب

 پذیریا انعطاف نقاط کنید شروع اول ویدیوی از دیگر بار یک و گردید باز اید ندیده را اول ویدیو اگر
 میزنم مثال دیگر بار یک. است زبانھ نوع این ھایویژگی دیگر موازیاز تراش یا موازی پروفایل و منحنی

ً  کھ جایی موازی تراش از شده آورده بسیار ھای مثال  آخر ویدیو در  جایی و عقب بھ قلب قسمت از عموما
 ھا قسمت تمامی موازی تراش در واقع در است یکسان ھا قسمت بقیھ با ضخامت لحاظ بھ واقع در کھ

 خواھد کم تصاعدی صورت بھ مقدار این دار شیب یا ھرمی تراش در اما ھستند یکسان ضخامت دارای
 .شد

 



 قبیل از ھایی ویژگی دارای کانتینیو زبانھ یا پایین ھایدینامیک یا برم ھای نوت مخصوص زبانھ-17 
 بالھا بھ قلب نسبت و تر مسطح ترتیب بھ نگھدارنده ھای سیم، تر بلند تیغھ، ھاتیغھ مخصوصا تر پھن شکل
 صورت بھ و نازک ھم تیپ قسمت و است نازکتر ستون واقع در و کمتر ھا ریل بھ ستون نسبت و کمتر
باشد تر آشنا کمی ما ی ھمھ برای زبانھ نوع این کھ رسد می نظر بھ میشود تراشیده دار شیب . 

 

 

 دارای عمومی صورت بھ داریم را بلند صدای با زبانھ کنسرت ایران زبان زبان نوع سومین در-18 
ً  تر پھن شکل  انعطاف نقاط یا باشد می انحنا یا انعطاف نقاط بدون ھمچنین و جلویی قسمت در مخصوصا
 واقع در ھا ریل بیشتر ضخامت ھمراه بھ است کمتر ھا ریل بھ ستون نسبت دارد وجود بالھا در کمی بسیار
بیشتر عرض و ارتفاع با بزرگتر ی دھانھ یک و است تر ضخیم ستون  

 

بپردازیم بلند صدای با زبانھ یا  کنسرتو زبانھ مورد در بررسی بھ کمی بگذارید حاال خوب-19   

 

 ارتعاش بیشتر زبانھ سطح کھ است این راھھا از یکی باسون در نواختن بلند برای معمول طور بھ-20 
 است راھھایی از یکی ورودی ھوای فشار و زبانھ بھ ورودی ھوای میزان اما نیست راه تنھا این البتھ کند
 کنسرتو زبانھ در ھدف این بھ رسیدن برای بنابراین گیرد می قرار توجھ مورد صدا کردن بیشتر برای کھ
 کمک این است ھا زبانھ سایر از بیشتر ان عرض و دھانھ ارتفاع و بازتر ی دھانھ عمومی صورت بھ

 ھوای گردش دھد می اجازه ھمچنین بیاید در اجرا بھ راحتی بھ مختلف ھای آرتیکوالسیون تا کنندمی
 تری پھن شکل دارای گلویی کھ افتد می صورتی در تنھا اتفاق این باشد داشتھ جریان زبانھ در بیشتری

 کھ کنند می تاکید را این دوباره ھمچنین کند تولید بلندتری صدای زبانھ کھ کند می کمک ھمچنین این باشد
بدمید زبانھ در بیشتری ھوای بود خواھید قادر شما . 

 

 

 ممکن زبان انواع مورد در شده گفتھ خصوصیات تمام بدھم ھم ھشدار یک است الزم جا این در حاال-21 
 این بھ میتوانید باشد بیشتر دیگر ویژگی از ھا ویژگی از یکی مقدار یا نباشد موجود زبانھ یک در است
 قلمداد خورشت یک دھنده تشکیل اجزای مانند را زبانھ ھایویژگی و خصوصیات باید کھ کنید توجھ مثال
 کم بھ نسبت باشد کمتر حتی یا باشد بیشتر خورشت یک در متریال یک از بیشتری مقدار است ممکن کرد

 بیشتر زبانھ آن در را ویژگی آن ماست نیاز کھ چیزی آن بھ توجھ با توانیممی ما ویژگی ان بودن زیاد یا
 یا باشد عالی بسیار نوازنده یک برای باال ھای نت مخصوص زبانھ یک است ممکن کنیم کمتر یا کنیم

نباشد اینطور دیگر ی نوازنده یا ساز برای اما دھد پاسخ خوب بسیار ساز یک روی . 

 



 

 با مثال برای کنیم بررسی زبانھ انواع با را منحنی یا پذیرانعطاف نقاط میان رابطھ بگذارید حاال-22 
 شما کنسرتو زبانھ برخالف اما امندیده زیاد پذیر انعطاف نقاط با کنسرتو زبانھ حال بھ تا من تجربھ بھ توجھ

 نت و زبانھ در اغلب کھ کنید پیدا ویژگی این با را باال نت مخصوص ھای زبانھ از زیادی تعداد توانید می
شود نمی دیده ویژگی این ھم بم ھای . 

 

 

 

 

 

 یک واقع در این کنیم تجربھ را متفاوتی ھای دھانھ کھ دھد می اجازه پذیر انعطاف نقاط با زبانھ-23 
 را یکی دھانھ متفاوت انواع از دھد می اجازه نوازنده بھ العمل عکس این است زبان طبیعی العمل عکس

 باشید داشتھ باز بسیار دھانھ یک کھ بگیرید تصمیم توانید می شما بنابراین کنند انتخاب خود نیاز حسب بر
 مشابھ تقریبا میدھد تغییر را ارتعاش سطح دھانھ کھ زمانی دو این بین چیزی یا کوچک بسیار دھانھ یک یا

 داشتن برای باشد مفید تواندمی بسیار کھ است چیزی این دھیدمی تغییر را زبان سایز شما کھ است زمانی
 دھد می نشان اینجا تفسیر سھ کھ است موضوع ھمین خاطر بھ رژیم باالترین در ممکن زبانھ کوچکترین

 کھ زمانی ھا قسمت این کنندمی ارتعاش ھستند سفید مناطق-24 این واقع در کھ کمتر ارتعاش با نقاط کھ
 یک داشتن با.است شده داده نشان ۳ شماره در کھ ھمانطور شوند می بستھ میشود بیشتر لب سینھ پلی فشار

 سیاه در کھ ھایی قسمت فقط کرد خواھند ارتعاش زبانھ روی بیشتری نقاط ترراحت و بازتر لب پوزیسیون
 کرد خواھند ارتعاش نرمال صورت بھ ھاقسمت مابقی کنندمی کم را صدا ارتعاش اندشده واقع نقاط ترین

 خواھند مفید قبیل این از مشکالتی و بیشتر صدای با ای زبانھ و تر بم ھای نت نواختن برای ویژگی این
 بود
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