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چکیده
که بســیاری از آهنگســازان معاصر هنگام نوشــتن برای ابوا از مولتی فونیک   ها اســتفاده می کنند، الزم اســت روشی برای  از آنجا 
نت نــگاری آن هــا توســعه یابــد، تا بتــوان پیچیدگی هــای خواســت های آهنگســازی و نیازهــای نوازنــده را پاســخ داد. مقاله ی 
حاضــر بــا این هدف تهیه شــده تا روش های نت نگاری مرســوم را برای نوازندگان و آن دســته از آهنگســازاِن به خصوص جوان 
کتاب ها و بدون ارتباط مســتقیم با نوازنده به نگارش  کمتر با دیدگاهی عمل گرایانه آشــنایند و به واقع فقط از طریق  که  ایرانی 
گرفته و مشــکالت آن ها تحلیل شــود. در جریــان این تحقیق، با مطالعــه، آنالیز و  مولتی فونیک هــا دســت می زننــد، بــه چالش  
تطبیق روش های مختلف نت نگارِی مولتی فونیک   ها و با سنجش امکانات شیوه های موجود و همچنین با نمونه گیری از آن ها 
که هیچ گاه آنالیز صوتی مولتی فونیک ها یکســان نیســتند و نمی توان انتظــار خلق مولتی فونیکی  چنیــن نتیجه گیری می شــود 
با نغمه های مشــخص را داشــت. در نتیجه بهترین شــیوه برای نگارش مولتی فونیک   ها، روش نت نگاری انگشــت گذاری روی 
ج محتویــات نغمه هــای مولتی فونیک   هــا در قســمت پیوســت قطعه اســت. با توجه بــه اینکه  خطــوط حامــل و همچنیــن در
کتاب های طبقه بندی شده ای در تسهیِل به کارگیرِی  بســیاری از نظام های نت نگاری مولتی فونیک ها ابداعی هســتند و هنوز 
آن ها برای نوازندگان جوان وجود ندارد، در این مقاله مولتی فونیک ها و عالمت هایشــان، در چارچوب تکنیک های نوازندگی 

کمک نمودارهای ابداعی و طراحی شده توسط نگارنده میسر شده است. که این امر به  ابوا نیز طبقه بندی می شوند 
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گســترش یافته  در ســازهای بادی اســت  مولتی فونیک۱، تکنیکی 
و به ســان ترکیبــی از چند نغمــه۲ دریافت می شــود. برخالف طبیعت 
که در یــک زمان فقط یک صــدا از آن ها برمی خیزد،  این گونــه ســازها 
کمک این تکنیک، چندین صدا به صورت هم زمان از ساز شنیده  به 
می شــود. هــر صــدای برخاســته از یک ســاز بــادی، از مجموعــه ای از 
اجــزاء بســامدی هم زمــان یا هماهنگ هایی۳ تشــکیل شــده اســت. 
رابطــه ای  در  هماهنگ هــا  معمــول،  مونوفونیــک  صــدای  یــک  در 
که حاصل تعامل ســتون هوا در ســاز و مولد  هارمونیــک بــا یکدیگر - 
صــدا  )قمیــش، پرتــاب هــوا یــا لب ها( اســت - قــرار دارنــد و درنتیجه 
صدای تولیدشــده در قالب یک نغمه ی مشــخص شــنیده می شــود 
)Campbell, 2010(. هنگامی کــه یــک ســاز بادی یــک نغمه ی واحد 
اجــرا می کنــد، تحلیــل طیفی آن صــدا، چند موج هماهنگ را نشــان 
می دهد. بسامدهای این هماهنگ فواصل منظمی دارد و بخشی از 
ســری های هارمونیک را تشــکیل می دهد و در واقع، همه ی ضرایب 
 Archbold & Redgate, 2011,( صحیحــی از بســامدهای پایــه اســت
گــر هماهنــگ بیان گــر مضرب های صحیحــی از یک  3(؛ حــال آن کــه ا
که به آن  کورد پیچیده ای شــنیده می شود  بســامد بنیادی نباشد، آ
گفتــه می شــود )Veale & Mahnkopf, 2001, 65(. بــا  مولتی فونیــک 
که در آن ها  انتخــاب الگوهــای نامتعارف انگشــت گذاری – الگوهایی 
حالت های ارتعاشی ستون هوا در ساز؛ رابطه ی هارمونیکی با یکدیگر 
کــرد. در ایــن  ندارنــد – می تــوان یــک صــدای مولتی فونیــک تولیــد 
که از لحاظ هارمونیک  صورت نوازنده قادر خواهد بود دو صدایی را 
کند. با ترکیب  بــا یکدیگر رابطــه ای ندارند، به صورت هم زمان تولیــد 
انگشــت گذاری های مختلــف، میزان معین فشــار هوا و لــب همراه با 
موقعیت مشخص لب بر قمیش، ابوا قادر به تولید انواع بسیار متنوع 

مولتی فونیک ها است. نگارنده ی مقاله،  در این نوشتار، برای درک و 
فهم بیشــتر نظام ها و همچنین انگشت گذاری ها، نمودارهایی ابداع 

کرده است. و طراحی 
گســــــــترش یافته۴، نت نگاری  از زمــــــــان اجــــــــرای این تکنیــــــــک 
مولتی فونیک ها نیز مسئله ی بسیار مهم و بحث برانگیزی بوده و تا 
گونی برای آن ابداع شــــــــده است؛ اما متاسفانه  گونا امروز روش های 
که جواب گوی تمام نیازهای  گسترش یابی آن به شکلی نبوده است 
آهنگسازان و نوازندگان باشد. با وجود شیوه های مختلف نت نگاری، 
باز هم انســــــــجامی در این روش ها وجود نــــــــدارد و در بعضی مواقع 
استفاده از روش های متنوع برای نوازندگان و در مقابل آهنگسازان 
گون  گونا گیج کننده است. با وجود امکان دسترسی به منابع  جوان، 
و آموزش روش های معمول نت نگاری، بسیاری از آهنگسازان جوان 
نوازندگان روی می آورند  برای نگارش مولتی فونیک ها همچنان به 
گاهی  و از امکان تولید نغمه هایی خاص در مولتی فونیک ها و حتی 
کوردی مشــــــــخص به عنوان مولتی فونیک  می پرسند. اجرای این  آ
درخواست ها در بیشترین موارد میسر نمی شود و بعضی اوقات در 
که به دلیل سطح  برخورد با نوازندگان جوان چنین تصور می شــــــــود 
نوازندگی، امکان اجرای آن ها وجود ندارد. در این مقاله به آزمایش 
چندین نمونه و امکانات موجود پرداخته می شــــــــود؛ همچنین، با 
مولتی فونیک   ها  نت نــــــــگاری  گون  گونا روش های  تحلیلی،  نگاهی 
کاربردی مقایســــــــه  را از دیــــــــدگاه نوازنده و امکانات آن ها به صورت 
کاربردی ترین روش نگارش  می شود و در نهایت منســــــــجم  ترین و 
که برای هر دو  مولتی فونیک ها با ارائه ی راهکاری اصالحی و موثر - 
گروه نوازنده و آهنگســــــــاز صریح و از همه مهم تر عملگرایانه باشد – 

معرفی خواهد شد. 

طبقه بندی انواع مولتی فونیک ها در ابوا

که  گــون از مو لتی فونیک هــا در ابــوا وجــود دارنــد  گونا چهــار نــوع 
شامل موارد زیر هستند:

کــه در آن بیــش از دو  )۱( مولتی فونیک هــای اســتاندارِد پیچیــده 
نغمه شنیده می شود.

کــه هــر یک از آن ها شــامل دو  )۲( مولتی فونیک هــای ضربــان دار 
نغمــه برجســته ی نزدیــک بــه هــم اســت و جلــوه ای چــون جلــوه ی 
ضربان می سازد. میزان سرعت ضربان در برخی از مولتی فونیک های 
کرد.  کنتــرل  ضربــان دار را می تــوان بــا تنظیم آمبوشــور و با فشــار لب 
بــا تغییــر در فشــار آمبوشــور می تــوان برخــی از نغمه هــای تکــی را بــه 

کرد. مو لتی فونیکی ضربان دار تبدیل 
)۳( هارمونیک هــای دوتایــی، نوعــی خــاص از مولتی فونیک  هــا 
کمــی تنظیم انگشــت روی ســوراِخ  کــه شــامل دو نغمــه هســتند و با 

 Van Cleve,( کافی و آمبوشور متفاوت تولید می شود کلیدها، هوای 
7 ,1991(. اجــرای هارمونیک هــای دوتایــی ســخت تر از انــواع دیگــر 

مولتی فونیک ها است.
که به نرمی از یک نغمه تکی به  )۴( مولتی فونیک هــای  دگردیس5 

یک مولتی فونیک و یا برعکس تبدیل می شود.

روش های مرســوم نت نــگاری مولتی فونیک ها 
برای ابوا

طیف نگاره ی صداهای مولتی فونیک در یک ســاز بادی-چوبی، 
که رابطه ی هارمونیکی  از اجزای ِهِتروداین6 بســیاری تشکیل شــده 
بــا یکدیگــر ندارنــد. موســیقی دان ها نیــاز بــه نت نــگاری ایــن صداها 
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کاربردی اصالحی و 

که هر نت آن نمایانگر  کوردهایی را می نویسند  دارند. آن ها معمواًل آ
زیرمجموعه ای از اجزای طیفی دریافت  شده است. هر زیرمجموعه،  
که با یکدیگر رابطه ی شــبه هارمونیک  معمواًل شــامل اجزایی اســت 
داشــته و نغمــه شنیده شــده ی آنها، تقریبــی از صداهــای مربوطه با 

هارمونیک های دقیق است.
نظام های متعددی در نت نگاری و انگشت گذاری مولتی فونیک ها 
بــرای ابوا وجــود دارد. این نظام ها از انگشــت گذاری های به تفصیل با 
دســتورالعمل هایی شامل فشــار هوا و موقعیت آمبوشور روی قمیش 
کلِی بدون انگشــت گذاری و بدون نغمه مشــخص  گرفتــه تا نظام های 
مولتی فونیک  هــا  از  زیــادی  تعــداد  هنگامی کــه  هســتند.  متفــاوت 
به صــورت متوالی نوشــته می شــوند، نظام های آشــنای نت نــگاری به 
گرچــه مولتی فونیک ها  هنــگام نت خوانــی طاقت فرســا خواهــد بــود. ا
گســترده ای اســتفاده شــده اند، امــا  در طــول دهه هــای اخیــر به طــور 
کنون نت نگاری یکپارچه و استانداردی برای آن تألیف نشده است.  تا
از مرســوم ترین نظام هــای نت نــگاری مولتی فونیک هــا در دهه هــای 
کامل همراه با انگشت گذاری متناسب، باالی  کورد  مختلف، نگارش آ
خطوط حامل است. این انگشت گذاری با شکل گرافیکی شش سوراخ 
اصلی ساز - به صورت توپر یا توخالی به معنی افزودن یا برداشتن کلید 

گرافیکی  کنار طرح  - و با اســتفاده از اســم نت ها یا اعداد قراردادی در 
کلیدهای جانبی نشــان داده می شود. نقصان  ســاز برای اضافه کردن 
که برخی اوقــات، صدادهی مولتی فونیک با  ایــن نظام ها در آن اســت 
گیج کننده است.  کورد نوشته شده متفاوت و در نتیجه برای نوازنده  آ
که حاوی انگشــت گذاری   کتابچه هــای راهنمــا  کتاب هــا و  بســیاری از 
مولتی فونیک هــا هســتند، دســتورالعمل هایی نیــز بــرای اســتفاده از 
میــزان فشــار هوا، فشــار لــب و موقعیــت لــب روی قمیش دارنــد. این 
که حتــی در اولین منابع نت نــگاری مولتی فونیک ها  دســتورالعمل ها 
انگشــت گذاری   بــاالی  یــا  کنــار،  در  معمــواًل  می شــود،  دیــده  هــم 
مولتی فونیک اضافه می شود. گرچه تجربیات شخصی نشان می دهد 
که از آنجا که آمبوشور و قمیش های نوازندگان بسیار متفاوت هستند، 
کثر این دســتورالعمل ها همیشه استفاده کردنی نیست. عالمت های  ا
گرافیکی برای نشان دادن موقعیت لب روی قمیش، میزان فشار هوا 
که با تکنیک  اســتاندارد  و فشــار لــب، فقط برای انگشــت گذاری هایی 
تفــاوت دارد، نگاشــته می شــود. بــرای درک بهتر، با طراحــی و تنظیم 
گرافیکی برای نگارش  جدول۱، دو نمونه ی مشابه از به کارگیرِی عالئم 
کتاب معتبر مختلف، توسط نگارنده مقایسه و  مولتی فونیک ها در دو 

شرح داده  شده است )جدول ۱(.  

گرافیکی برای نگارش مولتی فونیک ها براساس تحلیل انجام شده در این مقاله.  ح و مقایسه ی عالئم  جدول 1- شر

 حاتیتوض
 کیفونیمولت نگارش یکیگرافعالئم 
 Oboe unboundکتاب  از

 (Van Cleve, 2004, 126) :مأخذ

 کیفونیمولت نگارش یکیعالئم گراف
 Die Spieltechnik der Oboeکتاب  از

 (Veale & Mahnkopf, 2001, 12) :مأخذ
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   یعاد: شیقم یروفشار لب  زانیم

 ادیز: شیقم یروفشار لب  زانیم
 

 

 در  شی)قم شیقم نوکدر دهان:  شیقم تیموقع
  شود.(یم تیهدا رونیبه سمت ب دهان کامالً

 

 ییابتدادر دهان: قسمت  شیقم تیموقع
 شود.(یم تیهدا رونیدر دهان به سمت ب شی)قم

  

 معمول گاهیدر دهان: جا شیقم تیموقع
  

  انتها به کینزددر دهان: قسمت  شیقم تیموقع
  شود.(یم تیدر دهان به سمت داخل هدا شی)قم

 

  شی)قم ییانتهادر دهان: قسمت  شیقم تیموقع
  شود.(یم تیبه سمت داخل هدا در دهان کامالً

 

  یبرا شیقم یدندان رو یحدود تیموقع
 یدندان یهاکیفونیمولت

 

 
   یدندان کیفونیمولت ای ینت دندان
   فالژوله
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نگاه تطبیقی به نت نگاری مولتی فونیک ها

در این بخش، به تطبیق نت نگاری مولتی فونیک ها از مستندات 
مکتوب تا رپرتوار معاصر ابوا پرداخته می شود. 

• روش نت نگاری بارتولوتسی7
کتــاب صداهــای جدیــد برای ســازهای بــادی چوبی۸  نوشــته ی 
در  مولتی فونیک هــا  نت نــگاری  منبــع  اولیــن  بارتولوتســی،  برونــو 
دهــه ی ۱۹6۰ اســت. بارتولوتســی عــالوه بــر نــگارش نغمه هــای هــر 
مولتی فونیــک، انگشــت گذاری آنهــا را نیــز در باالی خطــوط حامل با 
گرافیکی شش سوراخ اصلی ساز و نوشتن اعدادی قراردادی و  شکل 
کلیدهای ســازهای بادی-چوبی نشان می دهد )تصویر ۱(.  نشان گر 
کتاب، تأثیر به سزایی بر  نظام نت نگاری او در سال های بعد از انتشار 
کاهش یافت.  گذر زمان این تأثیر  آهنگسازان آن دوره داشت، اما با 
گزیر  نوازنــدگان، ایــن نظام نت نگاری را دشــوار می یافتنــد، زیرا نا
که نمایانگر هر  بودنــد اعداِد بی نظمی را به خاطر بســپارند، اعــدادی 
کلیدهای ساز بودند. افراد دیگری نیز در همان دهه و دهه ی  یک از 
که به دلیل دقت  بعد، در این زمینه تحقیقات مشابهی انجام دادند 
باالتر در عرضه ی جزئیات و نحوه ی انگشت گذاری تأثیرگذارتر بودند 

.)Moore, 2014, 39(

• روش نت نگاری ُپست
نورا ُپست۹ نوازنده ی ابوا، سال ها روی تکنیک های گسترش یافته ی 
این ساز تحقیق و تفحص کرده و در نهایت روش بهبودیافته تری نسبت 
 )Post, 1981( به روش بارتولوتســی ارائه داده اســت. او در مقاله ی خود
در مــورد نت نگاری مولتی فونیک ها می نویســد: »از دیــدگاه نوازنده، هر 
نظــام نت نگاری پذیرفتنی اســت، به شــرط آن که به طــور مؤثر اطالعات 
کار آســان نیســت«. او بــرای انگشــت گذاری  کنــد. ایــن  دقیــق عرضــه 
مولتی فونیک ها نظام ساده تر و واضح تری طراحی کرده است. این نظام 
کلیدهای اصلی ابوا،  کردن شش سوراخ  پیشنهادی مشتمل بر تصویر 

کننده بین دست راست و چپ است. افزودن، یا  همراه با یک خط جدا
حذف این کلیدها از طریق توُپر و یا توخالی نمایاندن سوراخ ها بازنمایی 
کشــیدن  کلید با  می شــود. همچنیــن، باز نگه داشــتن نیمه ی ســوراخ 
خطی افقی در وســط دایره ی آن، یا باز نگه داشــتن یک چهارم ســوراخ 
کلیــد با کشــیدن خطــی اریب در وســط همــان دایره طراحی می شــود. 
کلیدها، نام نت ها به صورت  سپس، در صورت لزوم، برای افزودن دیگر 

حروف التین در کنار سوراخ های اصلی نوشته می شود )تصویر ۲(.

• روش نت نگاری ویل و مانکف 
بســیاری از آهنگســازان و نوازنــدگان ابــوا از نظام ُپســت اســتفاده 
کرده اند و حتی بر اســاس آن، نظام های بهینه ای ساختند، از جمله 
کتاب،  کتاب تکنیک نوازندگــی ابوا۱۰. در این  نظــام ویــل و مانُکف در 
شــاهد نگرشــی نو برای بهینه سازی روش پیشین و استفاده از آن به 
عنوان نقطه ی شــروع و ایجاد یک نظام نت نگارِی جامع تر هســتیم. 
ویــل و مانُکــف از نظــام انگشــت گذاری ُپســت به عنــوان بنیان روش 
گرافیکــی ســوراخ های ســاز به  انگشــت گذاری خــود – شــامل تصویــر 
کمی تغییرات  کلیدهــای جانبی به صــورت حروف التین- بــا  همــراه 
کرده اند. آن ها برای بهبود بخشــیدن بــه این نظام  جزیــی اســتفاده 
گرافیکی بــه افزودن دیگر اطالعات  کمک عالمت های  نت نــگاری، با 

تصویر 2- نمونه ی انگشت گذارِی بهبودیافته ی ُپست نسبت به روش بارتولوتسی از مقاله ی مولتی فونیک ها برای ابوا. 
)Post, 1981, 2( :مأخذ

تصویر 3- نمونه ی انگشــت گذارِی بهینه ســازی شــده ی ویل و مانُکف نســبت به روش ُپست 
کتاب تکنیک نوازندگی ابوا. از 

)Veale & Mahnkopf, 2001, 76( :مأخذ 

کتاب صداهای جدید برای سازهای بادی چوبی.  تصویر 1- نمونه ی اولین روش  انگشت گذاری از 
)Bartolozzi, 1967, 40( :مأخذ
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الزم در حاشــیه ی خطــوط حامــل از جملــه فشــار هــوا و لــب روی 
قمیــش و موقیــت قمیــش در دهــان می پردازنــد. همچنیــن بر روی 
خطــوط حامــل عــالوه بــر محتویــات نغمه هــای مولتی فونیــک مورد 
که بعــد از نواختن آن ها می تــوان به ایجاد  نظــر، نغمه هــای واحــدی 
مولتی فونیک پرداخت، - و یا از اجرای یک مولتی فونیک به نغمه ی 

واحد رسید، - نت نویسی شده اند )تصویر ۳(. 
در تصویر ۴، برای درک بیشتر و شفاف سازی تفاوت های موجود 
در نظــام انگشــت گذاری بارتولوتســی و نظــام پیشــنهادی ُپســت و 
همچنین نظام بهبود یافته ی ویل و مانکف، نمودار انگشــت گذاری 
کلیدهای ســاز به صورت   آن هــا براســاس اعداد و حــروف التین روی 
گرافیکــی معرفــی می شــود )تصویــر ۴(. هــدف از تنظیــم ایــن نمــودار 
توســط نگارنــده، تطبیق حروف التیــن و اعداد ســه روش نت نگاری 
که صرفًا در مســتندات مکتوب و حتی رپرتوار ابوا  معرفی شــده است 
گمراه  گرافیکی ســاز نگاشــته شــده و در بسیاری موارد  کنار تصویر  در 
کمک می کند تا با ســرعت عمل  کننده اســت. تصویر ۴ به نوازندگان 
که برای نگارش  بیشــتر و بدون هیچ گونه برداشت نادرست از متونی 
کرده اند،  مولتی فونیک ها از یکی از این سه روش نت نگاری استفاده 

به نت خوانی و اجرای آن ها بپردازند.  

ح بـــــــرای نت نـــــــگاری  • دیگـــــــر روش هـــــــا و نگرش هـــــــای مطـــــــر
مولتی فونیک ها 

برخــی افراد بر عــدم نگارش دقیــق مولتی فونیک ها اصــرار دارند. 
که  کتاب ابوای مدرن اســتدالل می کنند  ِکنا و ســلمی در  برای مثال 
درواقع مولتی فونیک ها بیشتر به عنوان تحوالت رنگ صوتی۱۱ در نظر 
که  کــوردی، بنابراین »الزم نیســت  گرفتــه شــده اند تــا دگرگونی های آ
صداهای تولیدشــده ی مولتی فونیِک  مورد انتظار نوشــته شوند...« 

  .)Chenna & Salmi, 1994, 25(

بــه  می تــوان  مولتی فونیــک  نت نــگاری  نظام هــای  دیگــر  از 
مــرز۱۳ و  بی حــد  ابــوا،  کتــاب  در  ون کلیــو۱۲  لیبــی  پیشــنهادی   نظــام 
کرد. ون کلیو در نظام پیشنهادی خود بر نگارش مولتی فونیک   اشاره 
کیــد دارد. در این نظــام از نت نگارِی  کافــی اما مختصــر تأ بــا اطالعــات 
کاربــردی بــودن آن اســتفاده می شــود،  قــراردادی بــه دلیــل وضــوح و 
هرچند همیشــه نغمه دقیق، توازن دینامیــک، تمبر، یا پیچیدگی آن 
که ون کلیو معمواًل  مشــخص نمی شــود. تفاوت این نظام در آن اســت 
کــرده اســت. تقریبــًا همیشــه  تنهــا ســه نغمــه برجســته تر را فهرســت 
نغمه های ظریف و نامحســوس بیشتری وجود دارد، اما به دلیل بهتر 
دیده شــدن نغمه هــا، از نگارش آن هــا خودداری می شــود )تصویر5(. 
گزارش بررســی انگشــت گذاری ها توســط نوازندگان مختلف، اغلب  در 
تفاوت هــای جزئی به ویژه در بم ترین صدا دیده می شــود. بســیاری از 
کوک دقیق میکروتنا ل تأثیر می گذارند، مانند آمبوشور و  متغیرها روی 
کلیدها.  موقعیت لب بر قمیش، تفاوت بین سازها و تفاوت در ارتفاع 
بــه دلیــل ایــن متغیرهــا، ون کلیــو به ســادگی پیکان هایی برای نشــان 
کلــی نغمــه قــرار داده اســت )Van Cleve, 2004, 32(. از  دادن جهــت 
دیــدگاه یــک نوازنده و با نگاهی تطبیقی به دیگــر نظام ها، این روش را 
می توان به عنوان یکی از نظام های مرجِع برجسته  و مهم حال حاضر 
کافــی، از آوردن  کــه با وجــود یادداشــت اطالعــات  معرفــی نمــود. چــرا 
کامل مولتی فونیک شامل  جزئیات بیش از اندازه -از جمله صدادهی 
که در اغلب موارد بر روی ابواهای  5 تا ۸ نغمه و همین طور دینامیک 
مختلف، قابل اجرا نیســتند- پرهیز می کند و این ساده نویســی باعث 

سهولت در خوانش مولتی فونیک مورد نظر می شود.   
بهتــر  درک  بــرای  کارآمــد  نظام هــای  روی  بــر  بیشــتر  تحقیقــات 
به طورکلــی  کــه  ایــن ســمت ســوق داده شــده  بــه  مولتی فونیک هــا 
نت نگاری برای مولتی فونیک  ها به جای  نت نگاری نغمه مشخص، بر 
که نغمه ها  اســاس الگوهای انگشت گذاری نوشته شود. به این دلیل 

تین در این مقاله. ح و شفاف سازی روش های معرفی  شده بر اساس  اعداد و حروف ال گرافیکی انگشت گذاری ابوا به دست نگارنده برای شر تصویر 4- تنظیم نمودار 

روش های نگارش مولتی فونیک ها در نوازندگی ســـــاز ابـــــوا و ارائه ی راهکار 
کاربردی اصالحی و 
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به تنهایی – به استثناء چند نمونه ی نت نگاری شدنی – به نوازنده ی 
ابوا هیچ ایده ای در باب چگونگی تولید صداهای مطلوب نمی دهد.

در حال حاضر، بین نظام های نت نگارِی در دسترس، آنچه هاینس 
هولیگــر ۱۴در اثرش به نام بررســی علمــی مولتی فونیک ها ۱5در ۱۹۷۱ و 
کتاب مطالعاتی در باب نواختن موســیقی نو برای ابوا۱6  بعد از آن در 
کرده و بســط داده اســت، بیــش از همه برای تحقیق   در ۱۹۸۰ ابــداع 
و توســعه مناســب اســت –که در بخــش پایانی بــه تفصیل بــا نگاهی 
و  پیشــنهادی  نت نــگارِی  یــک روش  بنیــان  عنــوان  بــه  و  تطبیقــی 
که ایــن نظام  کاربــردی بــه آن پرداختــه می شــود-؛ اما آشــکار اســت 
که به دست یک نوازنده ی ابوا و برای نوازندگان  نت نگاری ای اســت 
ابــوا توســعه یافتــه اســت و بنابرایــن بــرای آهنگســازان درک شــدنی 
نیست. انگشت گذاری ها در نظام هولیگر، روی خطوط حامل نوشته 
که  می شــود و این انگشــت گذاری ها دقیقًا به نوازنده نشــان می دهد 
بــرای تولیــِد مولتی فونیــکِ  موردنظــر چــه بایــد انجــام دهــد. در این 
نت نــگاری، از نتایــج دقیــق صوتــی حاصــل از این انگشــت گذاری ها 
نشــانی نیســت و درنتیجه ممکن اســت نتایج متفاوتی از آن حاصل 
کــه نوازنــده ی ابوا،  کاربردی آن اســت  شــود. مزیــت ایــن نت نــگارِی 
گر انگشت گذاری  پیشنهادشده  به راحتی می تواند آن را بخواند، اما ا
با ســاز نوازنده اجراشــدنی نباشــد، هیچ تصــوری از صداهای مدنظر 
که فقط یک  در ذهــن نخواهد داشــت. نقصــان آن در این امر اســت 
نوازنــده ی ابــوا می تواند آن هــا را بخوانــد و مولتی فونیــک موردنظر را 
کنــد؛ درنتیجــه بــرای درک این گونــه از نظام هــا، الزم اســت تا  تولیــد 
که  کلیدهای ســاز آشــنا باشد. همان طور  نوازنده با نحوه ی عملکرد 

کثر آهنگسازان، نوازنده ی ابوا نیستند و از نحوه ی عملکرد کلیدهای  ا
که آهنگســاز بتواند به گونه ای  کافی ندارند، ضروری اســت  ســاز درک 
کند. این نظام برای نوازنده بســیار  تمــام داده های الزم را رونویســی 
کارآمد و ســرآغاز مناســبی برای خلق نظامی در نت نگاری پیشرفته تر 
اســت. در نظــام ابداعی هاینز هولیگر، انگشــت گذاری اســتاندارد ابوا 
به صــورت نــت لوزی شــکل، همــراه بــا بعضــی از انگشــت گذاری های 

کلیدهای جانبی نوشته می شود )تصویر 6(.
چنان کــه متــداول اســت، امــروزه برخــی آهنگســازان بــرای نــگارش 
مولتی فونیک هــا، نظامی برای خود ابــداع و توضیحات الزم را به قطعه 
پیوست می کنند. از جمله وینکو گلوبوکار۱۷، از آهنگسازان بسیار مبتکر و 
از پیشگامان کشف تکنیک های جدید نوازندگی، در قطعه ی »گفتمان 
کاماًل متفاوت برای نت نگاری مولتی فونیک ها  ۳«۱۸ برای 5 ابوا، روشی 
میــزان پیچیدگــی  و  نغمــه شــاخص مد نظــر  او  اســت.  کــرده  مطــرح 
مولتی فونیک  را با نوشتن عددی بر سر نت یا نگارش همان تعداد سرنت 
گلوبــوکار بر این  کــورد نشــان می دهــد )تصویــر۷(.  روی هــم به صــورت آ
که نوازنده ها باید آن قدر آزاد باشــند تا بتوانند مولتی فونیک  باور اســت 
داده هــای  کــه  نکتــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  و  برگزیننــد؛  را  دلخواهشــان 
انگشت گذاری به صورت کامل و کافی وجود دارد، هر نوازنده با دسترسی 
به این منابع می تواند مولتی فونیک  مناسب را پیدا کند. روش گلوبوکار، 
رویکردی کاربردی، واضح و متوجه فردیت نوازنده است. او کمی قطعه 
کنندگان احتمااًل به مقصود  کثر اجرا را به بخت می سپارد؛ بااین حال، ا
گــر او انگشــت گذاری های خاصی پیشــنهاد  اصلــی او نزدیک ترنــد، امــا ا
گلوبوکار بر این  می داد، بســیاری از نوازندگان توان اجرایش را نداشتند. 

تصویر 5- نمونه ی نت نگاری تسهیل یافته در نظام ون کلیو.
)Van Cleve, 2004, 43( :مأخذ 

تصویر 6- نمونه ی نت نگاری مولتی فونیک در قطعه ی »بررسی علمی مولتی فونیک ها«، اثر هاینس هولیگر، 1971.
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عقیده است که فقط پارامترهای خاصی از مولتی فونیک ها، مانند نغمه 
شــاخص و میزان پیچیدگی را می توان نشان داد و همیشه نمی توان بر 
صداهای دقیق تکیه کرد. احترام و توجه آهنگساز به برداشت شخصی 
که در موسیقی  هر نوازنده، از شــاخص های ستودنی  و با اهمیتی است 
معاصر هرچه بیشتر به آن پرداخته و با این روش  نت نگاری، آزادی های 

عمل برای نوازنده میسر می شود.  

نت نگاری  بـــــــرای  روش  کاربردی ترین  معرفی 
مولتی فونیک ها 

کــه در دهه ی اخیر روی توســعه ی نظام های  از آخریــن مطالعاتی 
نت نــگاری مولتی فونیک هــا انجــام شــده اســت، می تــوان بــه تحقیق 
کریستوفر ردگیت۱۹، نوازنده ی ابوا، و پاول آرچبولد۲۰، آهنگساز  مشترک 
معاصر، اشاره کرد که در آن تالش هایی برای تکمیل نظام های نت نگاری 
گرفته  موجــود و به خصــوص توســعه ی نظام ابتــکاری هولیگر صــورت 
اســت. این مطالعه بــه ابداع نظامی برای نت نــگاری مولتی فونیک ها 
منجر شده و در حال حاضر، جامع ترین و کامل ترین نظام پیشنهادی 
کنون نظام یادشده بررسی و با دیگر نظام ها مقایسه می شود؛  است.   ا
که برگرفته از تجربیات  ســپس نگارنده با دیدگاه خود در مقام نوازنده 
حاصــل از اجراهــای قطعــات معاصــر اســت، بــه ارائــه ی راهکارهایــی 
می پــردازد. آهنگســازان  و  نوازنــدگان  بــرای  عمل گرایانــه  و  کاربــردی 
کلیدگــذاری۲۱ اســاس  بــر  آرچبولــد،  و  ردگیــت  نت نــگاری   نظــام 

کلید  کلیدگذاری پایگی ابوا شامل سه   ابوا روی خطوط حامل است. 
که با انگشــتان اشــاره،  اصلــی برای هر دو دســت راســت و چپ اســت 
کلیدهــا را می توان با  میانــی و حلقــه نواخته می شــوند. هرکدام از این 
نوشتن همان نت مربوطه روی خطوط حامل نشان داد. عالوه بر این 
کلیدها، هر انگشت کوچک دارای گروهی از کلید هاست. بدین ترتیب، 
که هر نوازنده ی ابوا به کار می گیرد،  کلید روی خطوط حامل با نتی  هر 
نشــان داده می شــود.  در تصویر ۸، برای درک آســان تر و شفاف سازی 
کلیدگذاری، نموداری  نظام انگشت گذاری ردگیت و آرچبولد براساس 
گرافیکــی توســط نگارنــده طراحــی و ســپس جایــگاه ایــن نظــام روی 

خطوط حامل نشان داده  شده است )تصویر ۸(.  
انگشــت گذاری پایگــی روی خطوط حامل با ســر نت لوزی شــکل 
کــه ایــن نماد بــرای نت نــگاری پایگــی در نظام  نشــان داده می شــود 
اســت.  مشــترک  آرچبولــد  و  ردگیــت  نظــام  همین طــور  و  هولیگــر 
هــر  و  اســت  اســتاندارد  انگشــت گذاری ای  پایــه ،  انگشــت گذاری 
نوازنــده ای می توانــد بالفاصلــه تشــخیصش دهــد. ُدم ایــن نت های 
لوزی شــکل رو بــه پاییــن و بــرای نوشــتن الگوهــای ریتمیک اســت و 
کرد. در نظام ردگیت و  می تــوان به صورت توخالی یا توُپر تحریرشــان 
آرچبولد، تغییر انگشــت گذاری پایگی با نگارش نت دایره شــکل روی 
کلیدهای ســاز اســت - نشــان  کــه آن نیــز نمایانگر  خطــوط حامــل - 
کلید، نت  داده می شــود. در ایــن نظام، بــرای حذف یا افزودن یــک 
دایره شــکل بــا ُدم رو بــه باال به صــورت توخالی - به معنی برداشــتن 
کلید - نگارش می شود. همین طور  کلید - یا توُپر - به معنی افزودن 

تصویر 9- مقایسه ی تغییر انگشت گذاری پایگی در نظام نت نگاری ردگیت/آرچبولد )راست( و نظام نت نگاری هولیگر )چپ( برای یک انگشت گذاری یکسان.

روش های نگارش مولتی فونیک ها در نوازندگی ســـــاز ابـــــوا و ارائه ی راهکار 
کاربردی اصالحی و 

تصویــر 7- نمونه ی نت نــگاری مولتی فونیک در 
تصویر 8 - نظام ردگیت/ آرچبولد و جایگاه آن روی خطوط حامل برای شفاف سازی روش نوی معرفی شده در این مقاله.قطعه ی »گفتمان 3«، اثر وینکو گلوبوکار، 1969.
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کشــیدن خط اریب،  کلید با  نگاه داشــتن نیمــه یا یک چهارم ســوراخ 
یــا ضــرب در روی نت دایره شــکل توخالی نشــان داده می شــود. این 
نظــام، تصویــر واضحی بــرای ایــن تغییرات عرضــه می کنــد. در نظام 
نت نــگاری ابتــکاری هولیگــر، ایــن تغییــرات بــا نوشــتن نــام نت هــا و 
کردن، یا افزودن  کنــار نام نت ها به منظــور حذف  نمادهــای + و - در 
کنار نام نت ها، برای نگاه داشتن  کلیدها، یا با نوشتن ۱/۲ یا ۱/۴ در 
کلید، نشــان داده می شــوند. در این جا  نیمــه، یا یک چهارم ســوراخ 
بــرای وضوح بیشــتر، به مقایســه ی تغییر یــک انگشــت گذاری پایگی 
بــرای یــک انگشــت گذاری یکســان در دو نظــام نت نــگاری ردگیــت/
تهیــه  از  هــدف   .)۹ )تصویــر  می شــود  پرداختــه  هولیگــر  و  آرچبولــد 
و تدویــن ایــن دو نمونــه ی مولتی فونیــک یکســان بــا نگارش هــای 
مختلــف در مقابــل یکدیگــر توســط نگارنــده، بررســی تفاوت های دو 
نظام نت نگاری با دیدگاهی تطبیقی و تحلیلی است. نگارنده  بر این 
کاربرد انگشــت گذاری به  که در نظام نت نگاری هولیگر، با  باور اســت 
همــراه حروف التیــن و عالمت های مثبت و منفی بــه معنی حذف و 
کاهش ســرعت نوازنده  کلیدهــای جانبی تا حــدی باعث  یــا افــزودن 
که این نظام نســبت به  گفت  در نت خوانــی می شــود –که البتــه باید 
کنون در این مقاله، برای نوازنده ساده تر و  روش های معرفی شــده تا
خواناتــر اســت-. حال آنکه این نقصــان در نظام نت نــگاری ردگیت/
آرچبولــد، بــه دلیــل منحصــراً نــگارش نت هــا بــر روی خطــوط حامل 
–بــدون افــزودن هیــچ عالمــت و حــروف التینــی- باعث ســهولت در 

نت خوانی و درنتیجه افزایش سرعت نوازنده می شود.
کــه پیش تــر بیــان شــد، نظــام نت نــگاری ردگیــت و  همان طــور 
آرچبولــد، به توســعه و بهبــود نظام نت نــگاری ابداعــی هولیگر منجر 
گر مولتی فونیک پیشنهادی  شده است. حال آن که در نظام هولیگر، ا
بــا یک ابوا اجراشــدنی نباشــد، نوازنده اطالعات دیگــری از صداهای 
مدنظر آهنگســاز ندارد. از طرف دیگر برای بســیاری از آهنگسازان نیز 
کنار انگشــت گذاری  کــه محتوای نغمــه مولتی فونیک در  مهم اســت 
گرچــه نت نــگاری نغمــه هیــچ ایــده ای بــه نوازنــده ی  ثبــت شــود. ا

کردن  ابــوا از نحــو ه ی تولیــد صداهــا نمی دهــد، امــا هنــگام امتحــان 
کردن از  انگشــت گذاری های مولتی فونیــک و برای اطمینــان حاصل 
تطبیق انگشــت گذاری  نت نگاری شــده با خواســته ی آهنگساز بسیار 
مفیــد اســت. بــرای جبران ایــن نقصان، در نظــام ردگیــت و آرچبولد 
که برای نت نــگارِی نغمــه و انگشــت گذاری با  پیشــنهاد شــده اســت 
هم، باید از دو مجموعه از خطوط حامل اســتفاده شــود. نگارندگان 
که جای مناســب بــرای نت نگاری محتویات  ایــن نظام بر این باورند 
نغمــه روی خطــوط حامــل دوم، بــاالی خــط انگشــت گذاری  اصلــی 
اســت. این شــیوه می تواند تمــام اطالعات الزم نغمه را نشــان دهد. 
عــالوه بــر این، خطــوط حامل اصلی بــرای نت نگارِی انگشــت گذاری  
شــفاف باقی می ماند و به ضرورت عدم شــلوغی نت نگاری به منظور 

آسان تر خواندن آن به دست نوازنده لطمه ای وارد نمی کند.
راجــر ردگیت در قطعه ی خود »نقطــه ی آغاز۲۲« )تصویر ۱۰( از این 
کــرده اســت. روی خطــوط حامــل دوم،  نظــام نت نــگاری اســتفاده 
نه تنها صدادهی نغمه ها نشان داده می شود، حفظ وضوح در پاساژ 

بسیار پیچیده نیز آسان تر می شود. 

تأثیر تنوع در ساختار سازها و تراش قمیش ها 
در تفاوت صدادهی مولتی فونیک ها

در سازهای بادی-چوبی، می توان با استفاده از انگشت گذاری های 
کرد.  نامتعــارف، تغییــر در آمبوشــور  و فشــار هــوا مولتی فونیک   تولیــد 
کمــک قمیش  کــه بــه  مولتی فونیک هــا در ســازهای مخروطی شــکل 
تولیــد می شــوند، قابــل پیش بینــی   نیســتند تحقیقــات علمــی اخیــر 
کــی از عــدم ثبــات در رفتار قمیش هــای دوزبانه  اســت و همچنین  حا
در ســاز های مخروطی شــکِل پیچیده تر مانند ابــوا، تقابل پیچیده ای 
کلیــد و قمیــش  دوزبانه  میــان شــکل بــوق، طراحی ســوراخ  ، ســاختار 
کتاب  نشــان می دهــد )Archbold & Redgate, 2011, 3(. ون کلیــو در 
خــود بــه نام ابوا، بی حد و مرز )Van Cleve, 2004, 32(، به نقل از آرتور 

تصویر 11- نتایج به دست آمده از نت نگاری یک مولتی فونیک به دست شش نوازنده ی حرفه ای. 
)Van Cleve, 2004, 33( مأخذ

تصویر 10- نمونه ی نت نگاری مولتی فونیک در قطعه ی »نقطه ی آغاز«، اثر راجر ردگیت، 1982.



6۷

که حتــی زاویه ی  کرده اســت  ِبِنیــد۲۳، متخصــص صــدا، بــه آن اشــاره 
برش ســوراخ ساز می تواند بر صدای تولید شده تأثیر بگذارد. طبیعت 
کوســتیک بنیادی ایــن ســاز بازمی گردد  مولتی فونیک هــای ابــوا بــه آ
کــردن انگشــت گذاری های معتبر،  و همیــن چالشــی اســت برای پیدا 
که روی طیف وسیعی از سازها و انواع قمیش ها  انگشت گذاری هایی 
گوت، اساسًا مخروطی  کســوفن و فا اجراشــدنی باشــد. ابوا، مانند سا
کالرینت شــکلی اســتوانه ای دارند.  شــکل اســت، درحالی که فلــوت و 
نمایش ریاضی رزونانس های سیستم استوانه ای، نسبتًا ساده و یک 
بعدی است. نمودار این نوع ارتعاشات، مشابه با امواج سینوسی ای 
کــه در فواصل منظــم هم پوشــانی دارند و می توان ایــن نمودار  اســت 
کرد. در ســوی مقابــل، نمودار  را بــا رفتار ارتعاشــی یک ســیم مقایســه 
ارتعاشــات درون یــک سیســتم مخروطــی، پیچیده و نامنظم اســت. 
کــه مولتی فونیک های ابــوا، متمایل  در نتیجــه جــای تعجب نیســت 
کــوک عجیبــی دارد.  بــه همین دلیــل انتظار  بــه دیســونانس اســت و 
کامل بزرگ، یا حتی  کورد  کوردی مانند یــک آ آهنگســاز  برای اجرای آ

کورد هفتم مشخص بی نتیجه می ماند.  یک آ
کارخانه برای ســاخت ابــوا، طراحی خاص خود  از طــرف دیگــر هر 
گاهی فاصله ی بین ســوراخ ها  را دارد و نحــوه و زاویــه ی برش و حتی 
و جایــگاه آن هــا بــر ســاز متفــاوت اســت. این امــر، تأثیــر به ســزایی بر 
نحــوه ی تولیــد صدای مولتی فونیک دارد و یکــی از دالیل بی ثباتی و 
به دست نیامدن نتایج یکسان در تولید مولتی فونیِک واحدی است 
گون،  گونا کارخانه های  که توســط سازهای مختلِف ساخته شــده در 
اجــرا شــده اند. احتمال خطــای زیاد و حتــی، در بعضی مــوارد، عدم 
کیفیــت پایین تر – به  امــکان خلــق مولتی فونیک ها در ســازهایی بــا 
کمتــر در طراحی و تراش ســوراخ های ســاز – وجود دارد  دلیــل دقــت 
کــه ایــن نوع ســازها بیشــتر در اختیــار نوازندگان جــوان قرار  و از آن جا
که این ضعف به توانایــی نوازندگی فرد  دارنــد، چنین تصور می شــود 

بازمی گردد و به امکانات در دسترس نوازنده توجهی نمی شود. 
همین طور داشتن قمیشی مناسب برای اجرای مولتی فونیک ها 
گســترش یافته، چالش بزرگ دیگری اســت و در  و ســایر تکنیک های 
دهه هــای اخیــر نوازنــدگان بســیاری وقت خــود را به دنبال قمیشــی 
کتــاب خود  کرده انــد. بــرای مثــال ون کلیو در  کامــل و بی عیبــی تلــف 
کردن قمیشــی مناسب  در باب تالشــش در دوران جوانی، برای پیدا 
بــرای اجــرای مولتی فونیک هــا به تفصیــل توضیــح می دهــد، امــا در 
که هیچ فرمــول جادویی برای  نتیجه گیــری نهایــی بر این باور اســت 
کامــل و بی نقــص در اجــرای موســیقی معاصــر وجود  تــراش قمیــش 
گســترش یافته،  که بــرای اجرای تکنیک های  نــدارد و مهم آن اســت 
همانند اجرای تکنیک های اســتاندارد، قمیش باید با خواسته های 
گر الزم اســت تــا تعداد  قطعــه مطابقــت داشــته باشــد. بــرای مثــال ا
زیــادی از مولتی فونیک هــای ضربــان دار با صــدای بلند اجرا شــوند، 
گر تعــداد زیــادی از نت های زیر  یــک قمیش ســفت مطلوب اســت. ا
و هارمونیک هــای دوتایــی اجــرا می شــود، احتمــااًل قمیشــی نرم تــر، 
مناسب تر است. با توجه به تجربه های شخصی و دیگر نوازندگان ابوا 
که یک قمیش پایــدار و انعطاف پذیر،  گرفــت  می تــوان چنین نتیجه 
کالســیک  که بــرای اجــرای موســیقی های دوره ی  هماننــد قمیشــی 

اســتفاده می شــود، برای اجرای مولتی فونیک ها و دیگر تکنیک های 
گسترش یافته، مناسب ترین قمیش هاست.

کتــاب ابــوای مــدرن، دربــاره ی مطالعــه ی جالب توجهــی در  در 
کــه در مؤسســه ی پژوهــش و هماهنگــی  ک اشــاره شــده  مــورد ادرا
گرفته اســت.۲5 در این  صوت شناســی و موســیقیIRCAM ۲۴ انجــام 
مطالعــه، به شــش نوازنــده ی حرفه ای، دیکته ی یــک مولتی فونیک 
محــول می شــود و نتایــج به طــور شــگفت آوری متفــاوت بوده اســت 
)تصویــر ۱۱(. این تصویری اســت از اینکه چگونــه نوازندگان حرفه ای 
کامــاًل متفــاوت  و آموزش دیــده می تواننــد از ترکیبــی از نت هــا، درکــی 
حتــی  به این ترتیــب،   .)Van Cleve, 2004, 33( باشــند  داشــته 

توسعه یافته ترین نظام نت نگاری هم تفسیربردار است.
در  تفــاوت  میــزان  دقیق تــر  تشــخیص  بــرای  پژوهــش  ایــن  در 
صدادهــی مولتی فونیک هــا بــا ثابت نگاه داشــتن عوامــل تولید صدا 
و تغییــر تنهــا یــک عامــل، دســت بــه نمونه گیــری زده شــده اســت. 
نــوع مولتی فونیــک  طبقه بندی شــده، دو دســته ی  از میــان چهــار 
مولتی فونیــک  اســتاندارد و مولتی فونیــک  ضربــان دار و از هر دســته، 
کتــاب ویــل و  ســه نمونــه از مولتی فونیک هــای نت نگاری شــده در 
مانکــف برگزیــده شــده اند. هــر نمونــه، توســط نگارنــده  بــا دو ابــوای 
مختلف – ابوای »یاماها«۲6 مدل ۸۳۲ و ابوای »ماریگو«۲۷- و با ســه 
نــوع قمیــش متفــاوت – قمیش نــو، قمیــش پایــدار و انعطاف پذیر۲۸ 
کمــک  کهنــه- اجــرا شــده اند. نتیجــه ی اجــرا ضبــط و بــه  و قمیــش 
نرم افزار »ِملوداین«۲۹ آنالیز شــده اســت. در تصویر ۱۲، نمونه ی آنالیز 
مولتی فونیــک   اســتاندارد شــماره ی 6 - اجــرا شــده بــا ســاز یاماهــا و 
قمیش پایدار و انعطاف پذیر - با این نرم افزار دیده می شود. خروجی 
کــه در آن مولتی فونیِک  نواخته  آنالیز توســط نــرم افزار، نموداریســت 
شــده، تجزیه و براساس نغمه های تشــکیل دهنده اش تفکیک شده 
است. این نغمه ها به صورت امواج صوتی، در نواحی افقی تیره رنگی 
که بیانگر محدوده ی نت ها هســتند، مشــخص شده اند. هر نغمه ی 
صوتی، بسته به فرکانس آن، در موقعیت مختلفی از دامنه ی نت قرار 
کتاب ویل و مانکف، تقریبی بودن هر نغمه با فلشــی در  می گیرد. در 
که در این پژوهش نیز برای  انتهای عالئم عرضی نشان داده می شود 
نت نگاری مولتی فونیک های به دســت  آمده توســط ایــن نرم افزار، از 
که در برنامه  ی  همین روال اســتفاده می شــود. نتایج به دســت آمده 
ســیبلیوس۳۰ نت نــگاری و در جــداول ۲ و ۳ ارائــه شــده اند، بســیار 
شــگفت آورند. بــا اینکه فقط یــک نوازنده به اجــرای مولتی فونیک ها 
پرداخته و در واقع یک عامل اصلی در تولید صدا ثابت است، با این 
حال در اجرای یک مولتی فونیک  یکسان با یک ساز ولی سه قمیش 
کاماًل با  گــون، یــا با یک قمیش مشــترک ولــی دو ابوای مختلــف،  گونا
گونــی روبه رو هســتیم و هیچ گاه نتایج یکســانی به دســت  گونا نتایــج 
نیامــده اســت. در بســیاری مــوارد، محتویــات نغمه هــای حاصل در 
کتــاب ویــل و مانکــف  کــه در  صدادهــی مولتی فونیک هــا بــا آن چــه 
نت نــگاری شــده نیــز ناهمگون اســت. در جدول هــای ۲ و ۳، تفاوت 
در مولتی فونیک هــای اجــرا شــده نســبت بــه مولتی فونیــک مرجــع 
به تفصیــل بررســی شــده و نســبت ایــن مولتی فونیک هــا و همچنین 

تجربه  ی نواختن آن ها بازخوانی شده است.

روش های نگارش مولتی فونیک ها در نوازندگی ســـــاز ابـــــوا و ارائه ی راهکار 
کاربردی اصالحی و 
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در  اســـــــتاندارد  مولتی فونیک های  نمونـــــــه ی 
جدول 2

ویــل و مانکــف شــماره ی 4: مناســب ترین قمیــش بــرای خلــق 
مولتی فونیــک مدنظر با ســاز یاماهــا، قمیش پایــدار و انعطاف پذیر و و 
نامناسب ترین آن ها، قمیش کهنه است و مولتی فونیک با این قمیش 

به ســختی تولیــد می شــود. حــال آن کــه ایجــاد مولتی فونیــک مدنظــر 
توسط ساز ماریگو امکان پذیر نیست و تنها نغمه ی ر خلق می شود.

بــه   تولیــد مولتی فونیــک مدنظــر  و مانکــف شــماره ی 6:  ویــل 
کاری دشــوار  وســیله ی ســاز یاماهــا و با قمیش پایــدار و انعطاف پذیر 
اســت و تنهــا بــا فشــار هــوای زیــاد و فشــار بســیار لــب روی قمیــش 
امکان پذیر می شــود. ایجاد این مولتی فونیک با همان ساز و قمیش 

تصویر 12- نمونه ی آنالیز مولتی فونیک استاندارد شماره ی 6 با نرم افزار ملوداین، اجراشده توسط نگارنده با ساز یاماها و قمیش پایدار و انعطاف پذیر.

که توسط نگارنده اجرا و با نرم افزار ملوداین آنالیز و با نرم افزار سیبلیوس دوباره نت نگاری شده اند. کتاب ویل و مانکف  جدول 2- نمونه ی مولتی فونیک های استاندارد از 
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نــو راحت صورت می گیرد و در واقع مناســب ترین قمیش برای تولید 
کم-تا-زیاد،  که با محدوده ی فشــار هــوای  کهنه اســت  آن، قمیــش 
بسیار آسان اجرا می شود. تولید مولتی فونیک مدنظر با ساز ماریگو با 
کهنه و پایــدار و انعطاف پذیر به راحتی صورت  می گیرد.  قمیش هــای 
ایجاد این مولتی فونیک توســط ســاز ماریگو، با قمیش نو نیز با فشــار 
گرچه نه به راحتی دو قمیش دیگر - میســر می شــود.  هــوای زیــاد - ا
کهنه با  صدادهی مولتی فونیک تولید شــده با ســاز ماریگو با قمیش 

کاماًل متفاوت است. دیگر قمیش ها 
مولتی فونیک هــای  صدادهــی   :42 شــماره ی  مانکــف  و  ویــل 
تولیدشــده با ســاز یاماها با انگشــت گذاری شــماره ی ۴۲ در قیاس با 
کتاب ویل و مانکف نت نگاری شــده  یکدیگــر و همچنین بــا آنچه در 
اســت، تفــاوت دارنــد. بــرای ایجــاد ایــن مولتی فونیــک توســط ســاز 
کهنه و نو، نیاز به فشــار هوای زیاد وجود دارد  یاماهــا بــا قمیش های 
و مولتی فونیک تولید شــده، تعداد بســیاری از نغمه ها را –  بیشــتر از 
آنچه توســط ویل و مانکف نت نگاری شــده - شــامل می شــوند. ساز 
یاماهــا بــا قمیش پایدار و انعطاف پذیر، توانایــی تولید مولتی فونیکی 
کم تری  کم تا زیاد، اما با تعداد نغمه های  با محدوده ی فشــار هوای 
کاماًل رفتار معکوســی از  دارد. حال آن که این قمیش ها با ســاز ماریگو 

که توسط نگارنده اجرا و با نرم افزار ملوداین آنالیز و با نرم افزار سیبلیوس دوباره نت نگاری شده اند. کتاب ویل و مانکف  جدول 3- نمونه ی مولتی فونیک های ضربان دار از 

کهنه با ساز  خود نشان می دهند. تعداد نغمه های قمیش های نو و 
ماریگــو – دقیقًا برخالف همین قمیش ها با ســاز یاماها - محدود به 
کم تــر از نمونه ی نت نگاری ویل و مانکف اســت، البته  چهــار نغمــه و 
کهنه بســیار ســخت اجراشــدنی  که مولتی فونیک موردنظر با قمیش 
است و بیشتر شبیه به مولتی فونیک ضربان دار صدا می دهد، ولی با 
قمیش نو به نسبت راحت تر تولید می شود. تولید این مولتی فونیک 
با ســاز ماریگو و قمیش پایدار و انعطاف پذیر هم بسیار سخت است. 
کل اجرای مولتی فونیک ۴۲ با ســاز ماریگو به ســهولِت اجرا با ساز  در 

یاماها صورت نمی گیرد.

در  ضربـــــــان دار  مولتی فونیک های  نمونـــــــه ی 
جدول شماره ی 3

ویــل و مانکــف شــماره ی 32: خلــق مولتی فونیــک مــورد نظر با 
ســاز یاماها میســر نیســت و تنها نغمه ی تک ال بمل تولید می شــود. 
ســرعت ضربــان مولتی فونیِک اجراشــده با ســاز ماریگــو و قمیش نو و 
پایــدار و انعطاف پذیــر، بــا فشــار لب روی قمیش مهارشــدنی اســت. 
کهنه، به هنگام تغییر فشــار لب، صدای مولتی فونیک  امــا با قمیش 

روش های نگارش مولتی فونیک ها در نوازندگی ســـــاز ابـــــوا و ارائه ی راهکار 
کاربردی اصالحی و 
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قطــع و تبدیــل بــه یــک نغمــه ی واحــد می شــود. در نتیجــه ســرعت 
ضربان مهارنشدنی است. 

ویل و مانکف شــماره ی 150: این مولتی فونیک با ســاز یاماها در 
کل بــا هر ســه قمیش به ســختی تولید می شــود. ایجــاد آن با قمیش 
کمی راحت تر اســت، اما ســرعت ضربان  نو نســبت به دیگر قمیش ها 
کامــاًل  گــر موقعیــت قمیــش  کــرد و ا مولتی فونیــک را نمی تــوان مهــار 
بــه ســمت داخــل دهــان هدایــت نشــود، تبدیــل بــه مولتی فونیــک 
اســتاندارد می شــود. خلــق ایــن مولتی فونیــک بــا قمیــش پایــدار و 
انعطاف پذیــر به ســختی صــورت می گیــرد و در واقــع نامناســب ترین 
کهنه اســت و ضربــان زیــادی ایجاد نمی کند. درســت  آن هــا قمیــش 
برخــالف رفتــار ســاز یاماهــا، هنــگام نواختــن با ســاز ماریگو و هر ســه 
قمیــش می تــوان ســرعت ضربــان مولتی فونیــک را با فشــار لــب مهار 
کهنه اســت. با  کــرد. مناســب ترین قمیش بــرای اجــرای آن، قمیش 
قمیــش نــو و قمیش پایدار و انعطاف پذیر هــم به ترتیب می توان این 

مولتی فونیک را به راحتی نواخت.
ویل و مانکف شماره ی 202: تفاوت اجرای مولتی فونیک ۲۰۲ با 
ســاز یاماها و نت نگاری ویل و مانکف در تعداد نغمه های ثبت شده 
اســت. مولتی فونیک های اجراشــده با ســاز یاماها و هر ســه قمیش، 
تنهــا دو تــا ســه نغمــه را در بردارنــد، حال آن کــه مولتی فونیــک ویل و 
مانکف شــامل هشــت نغمه اســت. ســرعت ضربان آن با ســاز یاماها 
و قمیــش پایــدار و انعطاف پذیــر مهارشــدنی اســت و به نســبت دیگر 

قمیش ها راحت تر اجرا می شود.
ســرعت ضربــان ایــن مولتی فونیک را بــا دو قمیش دیگــر نمی توان 
کاری بسیار دشوار  کرد و در واقع تولید آن درکل با قمیش کهنه،  کنترل 
اســت. مولتی فونیک موردنظر در اجرا با ســاز ماریگو و هر ســه قمیش، 
صدایــی غیــر از مولتی فونیک ضربــان دار خلق می کند. بــا قمیش نو و 
کهنه  پایدار و انعطاف پذیر صدای مولتی فونیک استاندارد و با قمیش 

کتاو تولید می شود.  صدای هارمونیک دوتایی با فاصله ی تقریبی ا
که آنچــه به عنوان  گرفت  بــه ایــن ترتیب، می تــوان چنین نتیجــه 
ارائــه  ابــوا  یــا رپرتــوار معاصــر  کتاب هــا  نت نــگاری مولتی فونیــک در 
مجموعــه ی  از  محــدوده ای  فقــط  حالــت،  بهتریــن  در  می شــود، 
اصــاًل  گــر  ا  - می دهــد  نشــان  را  مولتی فونیــک   یــک  نغمه هــای 
مولتی فونیک موردنظر با ســاز نوازنده اجراشــدنی باشــد - و در واقع 
کوردی مشــخص باشــد. با توجه  آهنگســاز هیــچ گاه نبایــد به دنبال آ
بــه اینکــه در ایــن پژوهش، نوازنــده در اجرای تمــام مولتی فونیک ها 
که این تغییرات فراوان به سطح نوازنده  ثابت بوده، نتیجه می گیریم 
مربــوط نیســت و متغیرهــای دیگری مانند ســاز و قمیــش باعث این 
ابــوا  بنابرایــن،  می شــود.  مولتی فونیک هــا  صدادهــی  در  تفاوت هــا 
کــه از ابعــاد  کوســتیکی پیچیــده ای اســت بــا متغیرهایــی  دســتگاه آ
دقیــق بدنــه ی داخلــی اش و جایگاه ســوراخ ها و نحــوه ی برش آن ها 
گرفته تا فضــای داخلی دهان هر فــرد نوازنده تفاوت  و انــواع قمیــش 
گونــی ابواهــا و انــواع  گونا دارد. همــه ی ایــن متغیرهــا، بــا توجــه بــه 
قمیــش و نوازنــدگان، نشــان دهنده ی چالشــی در استاندارد ســازی 
انگشــت گذاری های تعمیم پذیر هســتند و در واقع تکیه بر نغمه های 
عرضه شــده ی مولتی فونیک ها در مســتندات و منابع معتبر مکتوب 

کاری غیرعقالنی به نظر می رسد. برای آهنگسازی 

کاربردی ارائه ی راهکاری موثر و 

مختلــف  نظام هــای  مقایســه ی  و  آنالیزهــا  مطالعــات،  از  پــس 
بهتــر مولتی فونیک هــا،  نــگارش  بــرای  نت نگاری هــای معرفی شــده 
نگارنــده با تکیه بر تجارب شــخصی خــود در نقش نوازنده و بر پایه ی 
بــا دیدگاهــی تطبیقــی و تحلیلــی و نمونه گیــری  فــراوان،  اجراهــای 
و  نت هــا  مطالعــه ی  و  مقالــه  ایــن  در  ج  منــدر نت نگاری هــای  از 
دست نوشــته های آهنگســازان معاصــِر پرشــمار، راهکار پیشــنهادی 
که حاصــل همکاری  ح می کنــد. ایــن راهــکار عمل گرایانه   خــود را طــر
مســتقیم بــا آهنگســازان و متخصصان موســیقی معاصر نیز هســت، 
که در نگاه اول در نزد نوازنده ســاده می نماید و به دور  روشــی اســت 
گیج شدن نوازنده  از هرگونه شلوغی و آشفتگی درک می شود؛ باعث 
کافی برای نوازنده و برای آهنگساز  نمی شود؛ و تمام اطالعات الزم و 
را دربردارد. پیشــنهاد نویســنده ی این ســطور به آهنگســازان، برای 
گــر  کــه ا نت نــگاری مولتی فونیک هــا در قطعــات خــود، ایــن اســت 
نت نــگاری  را  مولتی فونیک هــا  از  محــدودی  تعــداد  قطعه شــان  در 
می کننــد، از شــیوه ی نت نــگارِی انگشــت گذاری روی خطوط حامل 
گاهی و همچنین  کننــد و برای وضــوح و آ کلیدگــذاری - اســتفاده    –
برای جلوگیری از هرگونه ابهام از نحوه ی صدادهی مولتی فونیک  ها، 
قســمت  در  را  موردنظــر  مولتی فونیک هــای   نغمه هــای  محتویــات 
پیوســت بنویســند، تــا درصورتی کــه نوازنــده موفــق به تولیــد صدای 
انگشــت گذاری های موردنظر نشــد، با مراجعه به قسمت پیوست، از 
نغمه های مدنظر آهنگساز مطلع شده و خود با آزمون و خطای دیگر 
کند.  انگشــت گذاری ها، مولتی فونیــِک  دلخــواِه آهنگســاز را بازتولیــد 
کــه در بخش قبل به آن اشــاره شــد، آنچــه به عنوان  زیــرا همان طــور 
نت نگاری مولتی فونیک مرســوم اســت، یعنی ارائه ی انگشت گذاری 
کورد در طول قطعه،  گرافیکــی و نت نگاری مولتی فونیک بــه صورت آ
می توانــد نتایــج صوتــی بســیار متفاوتــی داشــته باشــد و درنتیجــه 
نه تنها آهنگ ساز به مقصود خود نمی رسد، بلکه نوازنده هم هنگام 
نت خوانی با مشــکالتی مواجه خواهد شــد. بنابراین ســزاوارتر اســت 
کــه آنچــه بــرای ســهولت نت خوانــِی نوازنــده - انگشــت گذاری روی 
خطــوط حامــل - بهتــر اســت، نــگارش شــود و محتویــات نغمه های 
دیــِد  آشــفتگی  از  جلوگیــری  بــرای  موردنظــر  مولتی فونیک هــای  
گــردد. نوازنــده هــم باید بکوشــد  نوازنــده در قســمت پیوســت ارائــه 
تــا حدممکــن، نزدیک تریــن محــدوده ی صوتــی بــه مولتی فونیــک 
گر آهنگســاز از تعــداد زیادی از  کنــد؛ امــا ا موردنظــر آهنگســاز را خلــق 
مولتی فونیک هــای متوالــی اســتفاده می کنــد، دیگــر ارجــاع نوازنــده 
کار طاقت فرســایی خواهــد بود و نوازنــده باید  بــه قســمت پیوســت، 
مرتــب درحال ورق زدن و مراجعه به قســمت پیوســت باشــد. از نظر 
نویسنده ی مقاله، در این موقعیت روش پیشنهادی نظام ردگیت و 
آرچبولد در به کارگیری دو مجموعه ی خطوط حامل برای نت نگاری 
انگشــت گذاری  مولتی فونیــک   بــر روی خطــوط حامــل و همین طــور 
نت نــگاری محتویــات نغمه، چه بــرای نوازنده و چه برای آهنگســاز، 
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گر  کاربردی تریــن روش خواهــد بــود. حال آن کــه از دیــدگاه نگارنــده، ا
بیــش از یــک انگشــت گذاری  در دســترس اســت، بــاز هــم پیشــنهاد 
کــه نمونه هــای دیگــر انگشــت گذاری  در قســمت پیوســت  می شــود 

اضافه شــود تا از شــلوغی نت و رنجش چشــم نوازنده جلوگیری شود 
کنار انگشــت گذاری  مولتی فونیک   در  و در واقع می توان با عالمتی در 

نت، نوازنده را به قسمت پیوست احاله داد.

واژه ی مولتی فونیک اصطالحی بسیار مناسب است، به این دلیل 
کــه این پدیده به درســتی با عبــارت »چندین صدایی« )بســاصدایی( 
کورد. نغمه های مولتی فونیک در میزان  توصیف شده است تا با لفظ آ
شــدت صدا با هم متفاوت اند؛ از برجســته ترین و تشــخیص پذیرترین 
که به ســختی شــنیده می شــود. تمبــر و رنگ  گرفتــه تا نغمه ای  نغمــه 
صــدای مولتی فونیک هــا از صوت ناهنجار و خشــن همــراه با جلوه ی 
ضربان دار تا صدای لطیف تفاوت دارد. برخی از آن ها بسیار پیچیده و 
گر نگوییم همه ی آن ها  برخی بسیار ساده ترند. بسیاری از نغمه ها - ا
کوک استاندارد متمایل اند. با همه ی این مالحظات،  - به انحراف از 
گمراه کننده خواهد  کورد دارد،  که اشــاره به یک آ یک نظام نت نگاری 
کــه مولتی فونیک هــا مطالعــه شــده اند،  بــود. در دهه هــای مختلفــی 
کوشیده اند؛ از  افراد مختلف در طراحی نظام های نت نگاری مناســب 
جمله طرح پیشنهادی بارتولوتسی برای تمام سازهای بادی-چوبی، 
رویکرد دقیق و تفصیلی ویل و همین طور استفاده ی هولیگر از حرکات 
انگشــتان نوازنــده ی ابــوا بــرای نت نــگاری و درنهایــت نظــام ردگیت و 

که به نوعی نظام بهبودیافته ی هولیگر است. آرچبولد 
نگارنده ی این نوشتار با توجه به اجراهای فراوان قطعات معاصر، 
که از همکاری مســتقیم  طــی ســالیان و با تکیه بر تجربه ی شــخصی 
با آهنگســازان و متخصصان موســیقی معاصر داشــته ، بر آن شــد تا با 
توجه به درخواســت های متنوع آهنگســازان و رفتار متفاوت عوامل 
تولیــد صــدای مولتی فونیــک، دســت بــه آزمایــش نت نــگاری آن ها، 
ســپس ارائه ی راهکاری اثرگــذار و همچنین طبقه بندی عالمت های 
روش های نت نگاری مولتی فونیک های ساز ابوا بزند. نکته ی مهمی 
که  کنند این اســت  کــه آهنگســازان و نوازندگان ابــوا باید به آن توجه 
تمــام نمونه هــای عرضه شــده در ایــن مقاله، به دســت آهنگســازانی 
که خود نوازنده ی ابــوا بوده اند، یا بــا نوازندگان  ســاخته شــده اســت 
ابــوا همــکاری مســتقیم داشــته اند. همیشــه بــه آهنگســازان توصیه 
گســترش یافته، به خصوص  که هنگام نوشتن تکنیک های  می شــود 

ســاز  نوازنــدگان  یــا  نوازنــده   بــا  مســتقیم  به طــور  مولتی فونیک هــا، 
گاهی نتایج  کنند. حتی مطمئن تریــن انگشــت گذاری ها،  همــکاری 
شگفت آور یا چالش های غیرمنتظره ای برای نوازنده ایجاد می کنند. 
بــا  مولتی فونیک هــا  مختلــِف  انگشــت گذاری های  روی  آزمایــش  بــا 
که ممکن  گــون چنین برداشــت می شــود  گونا ســازها و قمیش هــای 
یــک  ولــی هیــچ گاه  روبــرو شــویم،  نتایجــی مشــابه  بــا  گاهــی  اســت 
انگشت گذاری ثابت با تغییر یک عامل صدا –قمیش، ساز و آمبوشور 
- نتیجه  ی یکسانی ندارد و در خوش بینانه ترین حالت، محدوده ی 
صوتــی نغمه های مولتی فونیک موردنظر به هم نزدیک هســتند. در 
نتیجــه هنگام نگارش مولتی فونیک ها، نکته ی مهم ساده نویســی و 
جلوگیری از هرگونه نگارش آشفته و یادداشِت بیش از حِد داده ها در 
که در راهکار عمل گرایانه ی نگارنده ی مقاله با اســتفاده از  نت اســت 
نت نــگاری انگشــت گذاری بر روی خطوط حامل و نوشــتن اطالعات 
بیشــتر در قســمت پیوست ممکن می شــود. با این  حال، هنگامی که 
کار می روند، یا  تعــداد زیــادی از مولتی فونیک  ها در توالی ســریعی بــه 
گفتگو در مورد جزئیات پیچیده ی انگشت گذاری  آهنگســاز مایل به 
و نغمه اســت، بهتر اســت از نظام های توســعه یافته ی جدیدتر، یا از 
ترکیب نظام های مختلف برای انتقال بهتر مفاهیم موردنظر – برای 

مثال از دو مجموعه ی خطوط حامل - استفاده شود.
کلیدهای  بســیاری از مولتی فونیک هــا بــا افزوده شــدن یا حــذف 
کــه از  جانبــی تغییــر می کننــد. بــه نوازنــدگان ابــوا توصیــه می شــود 
جدول هــای انگشــت گذاری به ســان نقطه ای برای شــروع اســتفاده 
لــب،  و  هــوا  فشــار  تغییــر  مختلــف،  انگشــت گذاری های  بــا  و  کننــد 
کمی متفاوت و تغییر جایگاه لب روی قمیش،  همین طور با آمبوشوِر 
گون را بیازمایند. در آخر توصیه ی راقم  گونا کنند و شیوه های  تجربه 
گروه آهنگسازان و نوازندگان - به خصوص جوان ترها  سطور به هر دو 
کار نتایجی  - همکاری مســتقیم و تجربه ی هم زمان اســت، زیرا این 

گاهی شگفت انگیز دربرخواهد داشت. خارق العاده و حتی 
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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 distin-
guishable pitch to ones that are barely audible. Mul-
tiphonic 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 com-
plex 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 multiphon-
ics can be difficult and inconvenient to read and com-
prehend using familiar and conventional music nota-
tion 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 

M of works are increasingly using multiphonics, this phe-
nomenon 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 com-
mon and standard multiphonic notation systems, with 
regards to oboe repertoire and young Iranian com-
posers 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 finger-
ing 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 multiph-
onics and their symbols based on certain combination 
of fingerings, lip position, air pressure, and embou-
chure in the context of oboe performance techniques, 
thus aiming to present a “standardized” notation sys-
tem for composers to refer to when using this extend-
ed technique for oboe repertoire.

Keywords 
Multiphonic, Notation System, Fingering, Oboe, Ex-
tended Techniques.
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