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 مقدمه 
فقط  که  در حالی که بسیاري از کتاب هاي بسیار عالی در زمینه ي ساخت و تراش قمیش ارائه شده اند ولی فقط تعداد اندکی هستند

.دلیل این موضوع بسیار واضح است .مادامی  کرده اند تمرکز خود را روي بخش نهایی سازي یا کاربردي ترین قسمت آن معطوف

که هنرجو مراحل ابتدایی ساخت را فرا نگیرد طبیعتا  نباید انتظار داشت تا مابقی مراحل را که شامل ظریف کاري و ریزه کاري 

بیاموزد.را میشود   

به این کمبود در پی نوشتن مقاله ایی بودم که نیاز اکثریت نوازندگان را به این موضوع حساس رفع کند.بیش از این  مواردي با توجه 

صادق باشد همچنین در این کتاب هاي  قمیشکه به صورت موضوعی در این کتاب ها بحث میشود ممکن است در یک نوع خاص از 

ند دستوراتی مشتمل بر انجام عملیاتی روي قمیش انجام است که مثال در این جا اینکار بسیار حجیم که به صورت موضوع محور هست

 را انجام دهید یا فالن مقدار را از اینجا بتراشید .اغلب آن ها کتاب هایی هستند مثل :کریستوفر ویت و مارك پاپکین و لورن گلیک

ن سال هاست که از این کتاب ها براي آموزش و راهنمایی من .کتاب آقاي ویت دستورالعمل هاي فراوان و کاربردي دارد. م

رجویانم استفاده میکردم .بسیاري از مطالب یاد شده در این کتاب ها واقعا بنادین و کاربردي هستند ولی در بعضی موارد شاید هن

احتیاج دارم یا من در قسمت امکان پذیر بود به شکلی دیگري به موضوع پرداخته شود . مانند : من در اینجا به صداي کدر تري 

 رجیستر بم ساز به صداي بیشتري نیاز دارم یا اینکه کنترل من روي قسمت هاي رجیستر باالي ساز کم است یا قابل کنترل نیست.

در واقع بگذارید اینطور توضیح بدهم  که در کل براي تراشیدن و نهایی سازي قمیش دو دیدگاه داریم در نوع اول که مشتمل بر 

لب کتاب هاي موجود هست ،موضوعات مورد بحث در زمینه ي قمیش، تنها بر سر مسایل اصلی و بنیادین شکل میگیرد مانند اغ

شکل ظاهري قمیش ، اندازه ها (طول،عرض و نسبت این دو با هم ، میزان سختی قلب قمیش و ...) تمامی این موضوعات ذکر 

دست پیدا کنیم یعنی بتوانیم یک نمونه استندارد از قمیش فاگوت را داشته باشیم  میشوند تا ما به یک ساختار پایه از ساخت قمیش

 که با کوك استاندارد قابل نواختن روي ساز کنونی باشد . اما آیا فقط تولید صدا براي ساخت قمیش کفایت میکند ؟

له مراحل ساخت به صورت استاندارد جلو رفته در اینجا به دیدگاه دوم و موضوع مورد بحث این مقاله میرسیم . در واقع در این مقا

است و حاال در بخش نهایی سازي و بهبود کیفیت راه کار هایی را در ادامه توضیح میدهم که حتما براي هنرجویان کاربردي و قابل 



 

قمیش و راهکار هایی کیفیت صدا ، کوك برخی از نت ها ، میزان بلندي صدا، نسبت و تاثیر هر کدام از اجزاي استفاده خواهد بود .

 براي اصالح مشکالت و ایرادات در ادامه مقاله ارئه میشود که در راستاي همین دیدگاه دوم است .

به عنوان یک سازنده قمیش فاگوت میدانم که چه انتظاري از قمیش خود دارم و چطور باید به آن برسم .اما به عنوان معلم چگونه 

ن ترجیح میدهم دیدگاه اول را به عنوان معلم براي آموزش به هنرجو و دیدگاه دوم را براي باید آن را به هنرجو منتقل کنم ؟م

ساختن قمیش به کاربگیرم با این که جدا کردن این دو موضوع از هم مشکل است .در این مقاله به معرفی چند بُعد مختلف از 

موضوع روشن شود .البته همان طور که قبال هم توضیح دادم تراشیدن و نهایی ساز قمیش پرداخته میشود تا اهمیت اهداف و نتایج 

 4نحوه ي ساخت کمی متفاوت سبب شده تا ما در این مقاله فقط به به علت تعداد باالي جنس هاي نی موجود براي ساخت قمیش و 

ه را با سایر موارد پیدا کند و نوع مختلف آن بپردازیم . پیشنهاد میشود هنرجو بر اساس مطالبی که در اینجا گفته میشود وجوه تشاب

 نسبت به تجربه کاري در این زمینه از آن ها بهره ي الزم را ببرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسمت اول اجزا و اشکال
 

 توجه کنید که این عکس بسیار کاربردي است در تمام طول مقاله از آن به عنوان مرجع استفاده میشود .

 

 
Tip:  کوچکلبه ي جلویی قمیش سطح بسیار نازك و  

Wings: بال ها 

Heart:قلب قمیش 

Rail :  ریل 

Alley :دو راهرو به موازات هم 

Spine ستون اصلی  :   

Collar: گردنه 

Blade :تیغه 

Tube :تیوب 

Wires 1st ,2nd , 3rd :3 سیم هاي مفتولی 1 و 2 و 



 

. شیب دار 2. موازي 1اولین قسمت مورد بحث بخش تیغه هستند . که بر اساس شکل پروفایل به دو دسته تقسیم میشوند .   

 

 

.موازي : در این نوع پروفایل یک شیب بسیار کمی بین قلب قمیش تا قسمت تیپ یا همان قسمت دهانه ي قمیش وجود دارد و از 1

جود ندارد .قلب تا گردنه هیچ تفاوتی در ضخامت و  

.شیب دار : در این نوع از پروفایل از قسمت گردنه تا قلب قمیش ضخامت به ترتیب از بیشترین به کمترین حد میرسد و بین قلب 2

 تا دهانه قمیش به نازك ترین ضخامت ممکن میرسد .

خامت بیشتر میشود و ضخیم تر از نتیجه گیري از مقایسه این دو شکل این است که در پروفایل شیب دار از سمت قلب به گردنه ض

 پروفایل موازي است اما در قسمت قلب نازك تر است .

 نکته :نکاتی مهم مربوط به تنظیم سیم هاي مفتولی 

. مسطح :همانطور که از نامش مشخص است، باعث میشود تا قمیش از حالت ته گرد به سطح مسطح باز 1به دو شکل صورت میگیرد 

زمانی که هنوز یک قمیش فرم داده نشده و به صورت نی خام است .گردد دقیقا مشابه   

.گرد شده :هر چه قدر که سیم هاي مفتولی دهانه ي قمیش را بیشتر باز کنند قسمت گردنه گرد تر شده در نتیجه تیوب گرد تر 2

مثال ستون نسبت دوبرابري به روابطی است که بین میزان سختی و ضخامت هر قسمت با قسمت دیگر دارد  "نسبت"به نظر میاید .

2:1ریل دارد که به این صورت نمایش داده میشود   

 نقاط قابل انعطاف

نقطه ي مرکزي روي قمیش (قسمت جلویی از قلب ) یک مقدار انحنا به سمت داخل دارد که باعث شده بال به صمت داخل خمیده 

ا در شکل زیر نشان دهنده ي این نقاط هستند .در واقع باعث شوند یا ممکن است به سمت دیگر قسمت ها سوق پیدا کنند ..فلش ه

 میشود که قسمت تیپ از محدب به مقعر تغییر زاویه و شکل بدهد .



 

 

هستند . یا انعطاف پذیر .فلش ها نشانگر نقاط خمیده1  

 

 

 

 

.فاقد نقاط انعطاف پذیر2  

پذیر در قسمت تیپ در نظر گرفته شده است .ارتفاع در شکل بعدي مشاهده میکنید شکل دهانه یک قمیش بدون نقاط انعطاف 

دهانه با اندازه گیري قسمت تیپ از دو تیغه حاصل میشود . عرض دهانه به فاصله ي عرضی تو قسمت تیپ مربوط میشود .اندازه 

 گیري این دو کمک میکند تا میزان ارتعاش دوتیغه در قسمت تیپ بدست بیاید .

 

 

 

دهانه قمیش اندازه گیري ارتفاع و عرض  

نقل میشود منظور هر دو بُعد عرض و ارتفاع میباشد . "دهانه قمیش"از این پس اگر واژه ي   

 

 



 

 چهار نوع کلی قمیش

 

بعد از این همه سال تدریس میدانم که بهترین راه براي شناساندن انواع قمیش به هنرجو ، معرفی و مقایسه قمیشی است که از هر 

که به این دسته ها تقسیم میشود : قمیش براي نت هاي باال ، قمیش براي نت هاي پایین یا پیانوسیمو و جهت نرمال است با قمیشی 

% موارد به آن نیازمند است براي تمرین روزانه یا کارهاي معمول 95قمیش براي کنسرتو. قمیش نرمال قمیشی است که هنرجو در 

قمیش هاي جام میدهیم که در واقع یک موقعیت خاص براي ما ایجاد میکند .و فقط براي کارهاي منحصر بفرد ما این جداسازي را ان

دسته بندي شده یا خاص اگرچه نقش مهمی در نواختن پاساژ ها و جمالت موسیقایی در نقاط حساس ایفا میکنند ولی در هر صورت 

ر بفرد شدن را در درون خود داشته که ما آن مهم است که بدانید هیچ کدام از آن ها از اول به این شکل نبوده و فقط پتانسیل منحص

را کشف و به مرحله ي بهره برداري رساندیم .در شکل زیر میتوانید سه نقطه یا سه راس مثلث را ببینید که هرکدام معرف یک 

راي .داراي خصوصیات نواختن نت هاي باال و مناسب بگونه از قمیش است . دایره سیاه با فلش نشان دهنده ي قمیش ماست 

کنسرتو ولی مقدار بسیار کمی از خواص یک قمیش با قابلیت نواختن نت هاي پایین را داراست .(منظورنویسنده به صورت خالصه 

این است که همه ي خواص یک قمیش خوب خیلی به ندرت در یک قمیش یافت میشود و شاید نسبت آن یک در میلیون باشد ولی 

 غیر ممکن نیست )

کنیک هایی که در ادامه صحبت میکنیم مقداري از قابلیت هاي قمیش مخصوص نت هاي پایین را به این قمیش هنرجو میتواند با ت

اضافه کند که در نتیجه آن را براي استفاده در نوازندگی تمام سبک ها آماده میکند .تمام چیزي که هنرجو الزم دارد قابلیت ها و 

ادل بین این سه شاخه به قمیش نرمال یا مطلوب دست پیدا کند . مزایاي هر کدام را به خوبی بشناسد و ایجاد تع  

همین موضوع در قمیش مخصوص نت هاي باال صدق میکند که هنرجو با شناخت قابلیت ها و مزایا با ایجاد باالنس سعی در بدست 

کردیم با توجه به این موارد و در آوردن قمیش مناسب میکند .این در واقع همان نتیجه دیدگاه دوم است که در ابتدا به آن اشاره 

 نظر گرفتن تمامی معایب و مزایا هنرجو قادر است با ایجاد تعادل بین سه قسمت گفته شده به تعادل نسبی برسد .



 

 

 

 

 

این نوع از قمیش در واقع حاصلی از سه گونه ي گفته شده است .ترکیب این گونه ها و ایجاد باالنس بین آن ها  :قمیش نرمال.1

ب به وجود آمدن این قمیش میشود .از مزایاي آن میتوان به  اینتوناسیون ثابت ، صداي مطبوع و کنترل عالی در محدوده ي نت موج

 هاي باال و میانه و پایین در همه رجیستر ها و در همه ي دینامیک ها اشاره کرد .

 

 دسته ي قمیش هاي مخصوص

در مقایسه با قمیش نرمال نت هاي باال  .قمیش مخصوص2  

 شکل باریک تري دارد(مخصوصا در قسمت گلویی) •

 تیغه کوتاه تري دارد •
 سیم هاي اول و دوم به ترتیب گرده شده بسته میشوند •

 نسبت قلب به بال ها بیشتر است  •



 

 نسبت ستون به ریل بیشتر است  •
 

زیاد همراه با کنترل در منطقه نت هاي باال این نوع از قمیش مخصوصا زمانی به کار میآید که یک رنج دینامیکی 
نیاز باشد .اغلب نی هایی با پروفایل موازي بهترین کارکرد را دي این نوع قمیش ها دارند .الزم به ذکر است 

.در این قمیش نقاطی به عنوان نقاط انعطاف وجود دارد که قبال ارتفاع دهانه هم بیشتر از قمیش نرمال است
سولو بولرو اثر موریس راول یا پرستش بهار استراوینسکی :براي نواختن . براي مثال  ده شددراینباره توضیح دا

 پیشنهاد میکنم از این نوع استفاده کنید .
 

 

 

: در مقایسه با قمیش نرمال سیمو ینت هاي پایین یا پیان. قمیش مخصوص 3  

 شکل پهن تري دارد مخصوصا تیغه (واید فَسون) •

 تیغه بلند تري دارد  •
 سیم هاي اول و دوم به ترتیب هردو در حالت مسطح هستند  •

 نسبت قلب به بال ها کمتر است  •
 نسبت ستون به ریل ها کمتر است البته با احتساب ستون نازك و باریک •

 قسمت تیپ بسیار نازك و باریک است  •
 

 

گرچه این قمیش براي آنش ندارد.ااین قمیش صرفا براي نواختن نت هاي پایین ساخته شده و نقاط انعاف پذیري روي سطح 

سیمو هم کاربرد دارد اما باید نقاط انعطاف پذیري روي انش براي این موضوع تعبیه بشود .معموال نی هایی با پروفایل نواختن پیانی

ع سمفونی براي مثال میتواند در شروشیب دار براي این موضوع عالی هستن و ارتفاع دهانه ي قمیش از قمیش نرمال بسته تر است .

چایکوفسکی یا شروع اورتور عروسی فیگارو مناسب باشد ) 6  

 

: نیاز است که این نوع از قمیش مقدار بسیار زیادي از دینامیک همراه با کنترل صدا و رنگ کنسرتو.قمیش مخصوص 4

آرتیکالسیون ها قرار دهد.صداي مطبوعی را ارایه دهد .همین طور نیاز است که کنترل زیادي در اختیار نوازنده براي اجرا   



 

موما به شکل زیر است در مقایسه با قمیش نرمال ع  

 شکل پروفایل پهن تر است مخصوصا در قسمت گلویی •

 هیچ نقطه ي انعطاف پذیري روي قمیش وجود ندارد(شاید نقاط خیلی جزیی در لبه ي بال ها) •

 نسبت ستون به ریل ها کمتر است ریل ها ضخیم هستند . •
ش از دو جهت ارتفاع و عرض هر دو باز هستند (با گرد کردن سیم اول یا پهن تر کردن شکل دهانه ي قمی •

 پروفایل نی)
 

 

قمیش ممکن است شکل عریض تر و تیغه ي کوتاه تري هم داشته باشد .نوع این   

 

ر فا ماژوریا کنسرتو طبق ادبیات موسیقایی کنسرتوهايِ این ساز ،همراهی شدن با یک ارکستر بزرگ مثل کنسرتو فاگوت وبر د

فاگوت جولی وت یا ... نیاز مبرمی مبنی بر داشتن قمیش خیلی خاصی مثل مدل هاي معرفی شده (براي نت باال،براي نت 

ولی بسیاري از خصوصیات در هر کدام ازاین مدل ها وجود دارد که ما دوست داریم  پایین/پیانیسیمویا براي کنسرتو) وجود ندارد

یک قمیش داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم .این ویژگی ها بستگی زیادي به سبک نوازندگی  آن ها را در قالب

منحصر بفرد هر نوازنده دارد .تمامی این موارد تنها با تجربه کردن نحوه تراش قمیش آنطور که براي اون مناسب تر است بدست 

 میآید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ببینیم رابطه ي نقاط انعطاف پذیر با انواع قمیش هاي یاد شده به چه صورت است .بسیار خوب حاال میخواهیم که   

 

 

 

در عکس اول تا سوم میبینیم که به ترتیب ارتفاع دهانه باز تر شده وبه طور طبیعی در شماره سه به کمترین میزان فشار هوا نیاز 

 است براي به ارتعاش درآوردن قمیش.

از بال ها و ریل ها در عکس پایین در ارتعاش نقشی ندارند تا زمانی که تیغه ها با این نقاط در تماس به خاطر داشته باشید بخشی 

 هستند .

 

 

 



 

 

نشان داده شده است بیشترین میزان پاسخ دهی به فشار هوا در  2این نقاط با رنگ سیاه هاشور زده شده اند.نقطه ایی که با شماره 

سبک و سیاق را دارا میباشد .تا زمانی که بخشی از تیغه ها در تماس باشند، کمتر جایی در قمیش  نت هاي باال یا پاساژهایی با این

جایی است که رنگ نخورده است .در واقع منطقه ایی از ارتعاش را ترسیم میکند که  3میابید که آزادانه بتواند ارتعاش کند .شماره 

منطقه ایی از ارتعاش نشان داده شده که بیشترین میزان پاسخ دهی در زمان در اینجا تقریبا بیشترین نزدیکی را به دهانه دارد.

آن وجود دارد که با هرچه نزدیک از متنوعی نواختن نت هاي رجیستر باال یا دینامیک هاي پیانیسیمویا پیانیسیسیمورا دارد . انواع 

گوناگونی به وجود میآورد. این انواع  در واقع مربوط به تر شدن این منطقه به نقطه ي تیپ یا نوك قمیش پاسخ دهی متفاوت و 

شدت و ضعف صدا و پاسخ دهی در مناطق باال و پایین ساز میباشند و قطعا تاثیر بسزایی در اجرا خواهد داشت . قمیش مخصوص 

ر نت هاي باال تاثیر گذار نت هاي باال چندین نقطه ي انعطاف دارد که شاید تصور شود که این نقاط در پاسخ دهی این نوع قمیش د

بوده ولی در حقیقت اینطور نیست و منطقه ي تاثیر گذار در پاسخه دهی قمیش روي نت هاي باال در قمیش مخصوص نت هاي باال 

 تنها منطقه ي شماره سه یا بخش میانی قمیش است.

تر باال کمک کند . نت هاي پایین ممکن است نقاط انعطاف میتواند به باالنس تمبر صدایی در اجراي خطوط ملودیک تغزلی در رجیس

تا این اندازه به نقاط انعطاف پذیر وابستگی نداشته باشند .اگرچه زمانی که شما در حال پیانیسیمو یا پیانیسیسیمو نواختن روي 

ف پذیر در این زمینه یاري کننده و مفید خواهند بود .قمیش هستید حتما نقاط انعطا  

طه ي انعطافی نیست ، با یک فشار مناسب ارتفاع دهانه ي قمیش تا حدي بسته میشود ولی این عمل در قمیشی که داراي هیچ نق

 عرض یا پهنا به سختی اتفاق میافتد تا زمانی که تیغه ها با تمامی قسمت تیپ یا جلوي قمیش در ارتباط هستند.

 

 تصویري از قمیش بدون نقاط انعطاف پذیر

قابل درك به آن صورتی که در واقعیت اتفاق میافتد نباشد . براي مثال ساده ا ذکر شد تا حدود زیادي شاید این مواردي که در اینج

تر بگویم یک هنرجو که با نواختن نت هاي باال مشکل دارد میتواند یک قمیش نرمال انتخاب کند که نت هاي پایین را هم تا 

مقداري از خصوصیات یک قمیش با قابلیت نواختن نت هاي باال را به حدودي ساپورت میکند و بعدا نسبت به نکاتی که گفته شده 



 

آن اضافه کند .یا اگر ترجیح به نواختن بهترِ نت هاي باال است از یک نی با پروفایل باریک تر استفاده کند و با تراش صحیح مقداري 

در هر قمیش وجود دارد که میبایست آن از خصوصیات یک قمیش مخصوص نت هاي پاین را به آن اضافه کند .نقاط ضعف و قوتی 

ها را روي ساز سنجید و با شناخت آن ها و در نظر گرفتن جوانب اقدام به تراشیدن کرد .این تغییرات مختص قمیش من روي ساز 

 من است ممکن است روي ساز دیگر طور دیگري عمل کند .

 باالنس(ایجاد تعادل)
 

بگویم تمام موارد پایه ایی که در شکل گیري یک قمیش استاندارد نقش دارند را یکجا  خوب حاال به جایی رسیده ایم که میتوانیم

جمع کرده ایم و حاال نوبت به تمرین کردن نکاتی در تراش و اصالحات قمیش میرسد .من خوانندگان این مقاله را ترغیب میکنم به 

بدست آوردن فالن مزایا روي این گونه خاص قمیش را روي مطالب را در یک کلیت واحد در نظر بگیرند در عین حال مثال نحوه ي 

 دیگر انواع هم در نظر داشته باشند .

 

راه براي انجام آن به هنرجویانم شاه اولین نکته ي مهم قبل از تراش مشاهده و باالنس کردن قمیش است . من همیشه چهار 

وقتی قمیش خیس باشد مشاهده ي الیه هاي چوب راحت تر همه آن ها نیازمند خیس بودن قمیش هستند .چون پیشنهاد میکنم .

شکل میگیرد و رطوبت الزم براي انجام اصالحات یا تراشیدن، الزم و ضروري است .حتی زمانی که قمیش در حال نواختن بوده تا 

 مدتی قبل و حاال میخواهیم شرایطش را بررسی کنیم انجام این کار باز هم ضروري به نظر میرسد .

 

یت تیغه ها را به صورت دیداري ارزیابی کنید .براي مثال در تصویر پایین میتوانید ببینید تراکم الیه هاي چوب در سمت چپ .وضع1

بیشتر از سمت راست است و یک مقداري هم به سمت نوك قمیش متمایل است .این در واقع نشان دهنده ي این موضوع است که 

.الزم است این قمیش قبل از انجام هر کار دیگري باالنس شود و تعادل بین هر دو  سمت چپ تیغه سنگین تر از سمت راست است

 سمت برقرار شود .



 

 

یکی دیگر از راه هاي مهم براي آزمایش باالنس قمیش است .دهانه ي قمیش را مشاهده کنید در  "حباب ".تست دهانه یا تست  2

حالی که به آرامی تیغه ها را بین دو انشگت دستتان میبندید .دقت کنید که چگونه دهانه بسته میشود زمانی که شما یک فشار ثابت 

که دهانه بسته شد تمامی قسمت ها باید روي هم منطبق باشند روي آن اعمال میکنید .وقتی   

ي سنگین تر تیغه اگر دهانه با این آزمایش باالنس نبود میبایست باالنس شود .همانطور که در تصویر هم مشخص است تیغه 

 صعیف تر را در فشار قرار داده و تحت تاثیر خود قرار میدهد .

 

  

 دو نمونه قمیش باالنس نشده

 

 

.شاید الزم باشد از تست هاي ست پیدا کنیم اخش سنگین تر قمیش باید به اندازه تیغه ي روبرویی سبک شود تا به باالنس الزم ب

 قبلی هم کمک گرفته شود به صورت ترکیبی تا به نتیجه ي الزم دست پیدا کنیم .

کمک شایانی در پیدا کردن محل هاي سبک تر و سنگین تر روي قمیش میکند.با دو انگشت قمیش را ببندید  "انگشت".استفاده از 3

تمامی سطح قمیش بین دو انگشت شصت و انگشت روبرو قرار بگیرد .با این حالت تیغه را در دست باال و پایین به طوري که 



 

وك قمیش .قسمت هاي سبک تر خیلی راحت تر جمع میشوند تا قسمت هاي سنگین تر ببرید،مخصوصا در قسمت هاي حاشیه و ن

 .لمس این قسمت ها با دست میتواند خیلی دقیق تر و سریعتر محل هاي مورد نظر را براي رفع مشکل مشخص کند .

 

کنید به طوري که خیلی کم ریل (زبانه) کمک میکند براي پیدا کردن میزان ضخامت ریل ها .پالك را وارد قمیش "پالك".تست با 4

عیت باالنس ریل ها را مشاهده کنید .خیلی از هنرجویان این اهی است که میتوانید خیلی راحت وضها را از هم جدا کند .این ر

ضخامت به هم خورده باشد ممکن است موضوع را نمیدانند که حتما الزم است باالنس ریل ها چک شود و در صورتی که باالنس 

احتمالی پیش بینی نشده ایی به وجود آورد . مشکالت  

 

نکته :دو راه دیگر هم براي این موضوع وجود دارد شاید متوجه شده باشید که از آن ها نام نبردم .اولین مورد روشن کردن سطح 

وضعیت باالنس  قمیش به وسیله نور است .این روش بسیار کمک کننده خواهد بود . موارد بسیاري در نور قابل مشاهده است مثل

تیغه ها و شکل کلی پروفایل .اگرچه قدمت نی و محل کشت نی بر روي جنس و مسایل دیگري از جمله ماندگاري و ثبات در هنگام 

البته اشکاالتی در این مورد وجود دارد از جمله این موضوع که  شاید قضاوت در مورد ضخامت بخش هایی از اجرا موثر خواهد بود .

و ستون در حالی که نور فقط قسمت هاي نازك را روشن میکند سخت باشد .قمیش مثل قلب   

. البته ممکن است براي راه دوم استفاده از دایل اندیکاتور است . یک راه بسیار مطمعن و عالی است براي تست ضخامت تیغه ها  

ریل وجود ندارد و در واقع بهم چسبیده سنجیدن ضخامت ریل ها کمی مشکل وجود داشته باشد چون فاصله بین دو تیغه در قسمت 

است .و مورد بعدي که شاید کم اهمیت هم نیست موضوع هزینه براي این دستگاه است .من خیلی به این موضوع اهمیت میدهم که 

رگاه هنرجویان وقتی در کارگاه من هستند از وسایلی که در انجا هست استفاده کنند چرا که شاید تهیه آن برایشان خارج از کا

امکان نداشته باشد .تعدادي از هنرجویان هم البته شانس این را داشتند که این وسیله را تهیه کنند .وسایل اولیه براي ساخت قمیش 

.براي اغلب ضروري نباشد براي ساخت قمیشاما ابزاري مثل دایل اندیکاتور شاید اینقدرتهیه شود ،حتما الزم و ضروري است 

راهی که قبال  4له گران قیمت شاید ممکن نباشد .همه هنرجویان اگرچه خیلی راحت میتوانند از همان هنرجویان تهیه این وسی

 معرفی کردم استفاده کنند بدون اینکه بخواهند هزینه کنند .

 

 

 

 

 



 

 تنظیم سیم ها
 

این بسیار اهمیت دارد که شما بدانید با تنظیم سیم هاي اول و دوم چه اتفاقاتی  خب حاال بگذارید به کمی به تنظیم سیم ها بپردازیم .

براي قمیش میافتد .جدول پایین به ما نشان میدهد که چه اتفاقاتی در این جریان رخ میدهد .باز کردن(گرد کردن) یا بستن(مسطح 

.. ایجاد میکند .البته این ها بستگی زیادي به پروفایل، طول انواعی از تغییرات را نظیر تغییرات کوك ،حجم صدا  و . کردن) سیم اول 

تیغه ها و فاکتور هاي دیگر نی هم دارد .باز کردن سیم اول همچنین باعث باز شدن دهانه قمیش و در نتیجه حجم بیشتر هواي 

بستن هر دو سیم با هم موجب ورودي را ایجاد میکند .باز کردن هر دو سیم با هم موجب کدر شدن صدا و باال آمدن کوك میشود .

پایین میآورد .درکل باز کردن سیم اول در مقایسه با بقیه متد ها براي کدر کردن صدا قمیش در قسمت صدا را شفاف تر و کوك را 

تیپ یا نوك قمیش بهتر جوابگو خواهد بود .همچنین به یاد داشته باشید تنگ کردن بیشتر از اندازه ي سیم اول باعث خواهد شد 

ارتعاش قمیش تا حدي کاهش بیابد.من پیشنهاد میکنم براي تفهیم بیشتر این موضوع و نتیجه گیري و تست هنرجویان از ناخن 

انگشتشان براي آزمایش درستی این موضوع استفاده کنند. به این صورت که قمیش را خیس کرده و مدتی با آن بنوازید بعد از آن 

خیلی کم جا بجا کنید .باید بتوانید سیم اول را با ناخن   

 

 

 

 تغییرات کوك تمبریا رنگ صوتی  وضعیت دهانه  تنظیم

باز کردن(گرد کردن) سیم 
 اول

 متفاوت اغلب کدرتر(ارتعاش کمتر) باز

اغلب شفاف تر (ارتعاش  بسته بستن(مسطح کردن) سیم اول
 بیشتر)

 متفاوت

باز کردن(گرد کردن) سیم 
 دوم

 کوك باالتر میرود کدرتر بسته

بستن(مسطح کردن) سیم 
 دوم

 کوك پایین تر میرود شفاف تر باز

 

 (جدول براي تنظیم سیم هاي قمیش)

 



 

اگر براي حرکت دادن سیم به وسیله یا ابزاري خیلی محکم نیاز هست مطمعن باشید سیم خیلی تنگ و فشرده بسته شده است .این 

.نگه داشتن سیم اول در حالتی شده اند در روزهاي ابتدایی استفاده ازآن ها کامال نرمال است براي نی هایی که تازه به قمیش تبدیل 

 که قابل تغییر باشد در واقع کلیدي است براي تغییرات روي تیغه ها و موارد احتمالی دیگر.

داي کدر تري نسبت قلب به بال ها و ستون به ریل ها تغییرات متنوعی ایجاد میکند .به صورت کلی نسبت هاي باال تر و بیشتر ص

با دقت در لیست مواردي که ذکر شده است میتوانید به راحتی مشکل ایجاد میکند و نسبت هاي پایین صدایی شفاف تر ایجاد میکند.

 خود را پیدا کرده و نسبت به حل آن اقدام کنید . 

 

 تعدادي از انگشت گذاري هاي پیشنهادي براي حل مشکل کوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

مشکالت مربوط به نسبتِ اجزاي قمیشجدول کاربردي رفع   

 قلب بسیار سنگین و ضخیم است (نسبت قلب به بال ها بزرگتر است )
از لحاظ کوك بسیار زیاد هستند. 3و فا دیز  3(سل باالي فا دست باز) می بمل  3چنگال،سل  3مشکالت :می بمل   

 رجیستر پایین از لحاظ کوك زیاد و اغلب جوابگو نیست 

کوچک شده است (نسبت قلب به بال ها کوچک شده است )قلب بسیار   
از لحاظ کوك پایین میآیند و اصطالحا میافتند 3(پایین تر از فا دست باز) و احتماال می  3دو دیز   

 بال ها بسیار سنگین هستند (نسبت قلب به بال ها بسیار کوچک تر شده است )
 قمیش در دینامیک پیانیسیسیمو پاسخگو نیست 

ها بسیار نازك شده اند (نسبت قلب به بال ها بزرگتر شده است )بال   
 گوشه هاي قمیش با زبان زدن شکسته میشوند و آسیب خواهند دید.

 با تخریب گوشه ها ارتعاش قابل توجهی از قمیش صلب میشود .

با احتساب ستون و ریل هاي ضخیم نسبت پایین ستون به ریل ها   
یین و دینامیک هاي باال تر توانا تر است .قمیش در پاسخگویی رجیستر پا  

 نسبت پایین ستون به ریل ها با احتساب ستون و ریل هاي نازك
 قمیش در پاسخگویی رجیستر پایین و دینامیک هاي پایین تر توانا تر است .

 نسبت باالي ستون نسبت به ریل ها (ستون ضخیم و ریل ها نازك)
خوب در رجیستر باال . اگر ریل ها خیلی نازك شده باشند رجیستر پایین حتما به سختی یک قمیش با صداي کدر با پاسخگویی 

 نواخته میشوند .

 

چند راه متفاوت وجود دارد براي این که صداي قمیش را به سمت رنگ کدر تر سوق دادبه غیر از روش تنظیم سیم ها .من از لحاظ 

تئوریک شفافیت صداي قمیش را به چند دسته تقسیم میکنم .یکی از تقسیم بندي ها شامل شفافیت فرکانس هاي باال یا تیزي 

قمیش ساخته میشود .دسته دیگر شفافیت بیشتر از دسته اول دارد که حاصل بخشی از صداکه به وسیله ي قسمت تیپ یا نوك 

قمیش است در حاشیه قسمت تیپ به در راستاي قلب و ستون .کشیدن یک تکه کاغذ سمباده(ورق شنی در انگلیسی) با مشخصات 

اشد . این کار باعث کم شدن میزان گریت در عرض قسمت تیپ که هم زمان با هر دو لبه ي تیغه تماس داشته ب 600تا  400

خواهد شد .تصویر پایین نحوه صحیح انجام این کار را نشان میدهد .شفافیت صدا که توسط قسمت تیپ ایجاد میشود   



 

 

یک متد دیگر براي کم کردن شفافیت صدا که توسط قسمت تیپ ایجاد شده استفاده از کاغذ سمباده داخل دهانه ي قمیش که 

صورت امکان روي یک پالك براي سهولت در استفاده سوار بشود.به آرامی دهانه قمیش را با دو انگشت بسته و کاغذ میتواند در 

 سمباده را به سمت بیرون بکشید این کار را روي تیغه دیگر هم انجام بدهید و نتیجه را ببینید .

 

میش که توسط افزایش نسبت ستون به ریل ها و بعضی اوقات بهترین راه حل براي کم کردن شفافیت از قسمت هاي میانی ق

تراشیدن بیش از حد ریل ها ایجاد میشود قطع کردن مقداري از قسمت تیپ مخصوصا زمانی که کوك قمیش پایین است و استفاده 

در انتها براي صیغل دادن دهانه قمیش .از کاغذ سمباده   

یم سیم ها به شفافیت منجر شود . هر کاهش نسبت از قلب به بال رنگ صداي قمیش ممکن است بر اثر چندین موضوع از جمله تنظ

ها و ستون به ریل ها باعث شفافیت صدا خواهد شد . این معموال به این معنا است که مقدار زیادي از متریال قلب و ستون برداشته 

ت تیپ نقش بسیار مهمی در شده است .قسمت تیپ هرچه نازك تر باشد صداي شفاف تر و تیز تري در بر خواهد داشت .قسم

 قمیش ایفا میکند دقیقا مانند جرقه ایی است در موتور براي ایجاد احتراق .

قسمت تیپ اگر به خوبی پروسس شده باشد موجب میشود تا قمیش در تمام رجیستر ها و دینامیک ها پاسخگویی خوبی داشته 

ش شروع به تراشش میکنم همین قسمت تیپ است .به محض اینکه بخاطر همین موضوع من اولین جایی که بعد از بستن قمیباشد . 

 قسمت تیپ تراشش تمام شود حاال دیگر به راحتی میتوانید با اطمینان در مورد اصالحات بخش هایی دیگر تصمیم بگیرید.

میبایست از  من فقط براي قمیش مخصوص کنسرتو قسمت تیپ ضخیم تر را انتخاب میکنم در غیر این صورت مابقی انواع قمیش

قسمت تیپ نازك تر استفاده کنند تا بتوانند در زمان مناسب پاسخگو باشند .نازك کردن راهرو ها باعث به وجود آمدن نقاط 

انعطاف روي قمیش میشود. به زبان دیگر این کار اینقدر قمیش را تحت تاثیر قرار میدهد که با فشرده شدن قسمت دهانه و جمع 

تراشیدن قسمت راهرو ها باعث بهتر شدن میزان باعث کنترل بیشتر در دینامیک ها خواهد شد .  شدن و باز شدن بیشتر 

پاسخگویی قمیش در دینامیک ها و تمبر صوتی خواهد شد البته اندازه آن بستگی به نوع نی و نحوه تراش دیگر قسمت ها و 

. تنظیمات سیم ها دارد   



 

 نتیجه
مقاله را مطالعه کردید من شما را به مطالعه ي پرسش و پاسخ که به انتشار عمومی رسیده وقتی که تمام مطالب ذکر شده در این 

) ترغیب میکنم.همچنین الزم است قبل از مطالعه ي آن شما اشراف 107صفحه ي  3شماره  23است( در مجله ي دوزبانه ها  جلد 

دیگري است که اینجا قرار داده شده که شامل نتایج و اهداف  کافی به هر دو دیدگاه ذکر شده در مقدمه داشته باشید .این کامال چیز

قمیش اول خود را ساختید حاال یک تازه کار  100هم میباشد .همیشه این موضوع را به هنرجویانم گوشزد میکنم که هر زمان 

آن را قمیش فاگوت  از چیزي کهنحوه تولید صدا و قمیش ساخته باشید 1000هستید .تنها زمانی متوجه این موضوع میشودکه 

مینامیم را درمیابید .در اخر باید بگویم همیشه در تالش باشید هیچ راه میانبري وجود ندارد براي یادگیري قمیش تراشی و فقط به 

،شاید تجربه و تمرین زیاد نیاز دارید .تا میتوانید تمرین کنید ، سمباده بکشید ، قطع کنید، بتراشید ، راه هاي جدید را امتحان کنید 

اگر چاقوتان تیز تر باشد بهتر جواب بگیرید یا اگر نی از جنس بهتري داشته باشید .و همیشه جا براي احتماالت باز بگذارید شاید 

 یکجاي این کار مشکلی وجود داشته باشد .
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 Terry B.Ewell  تشکر پروفسور دکتربا تشکر از  

 مترجم علیرضا متوسلی 

 براي اطالعات بیشتر میتوانید به سایت
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 مراجعه کنید .
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