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 :مهمقد

 
. نواختن تنها نها توجه کنیدتاب نکاتی وجود دارد که باید به آبه کتاب دوم به شما عزیزان در این کرسیدن با تبریک برای 

ی به دامنهتوان میهای نواختن شود. از حالتهای نواختن مربوط میبه حالتو های درست نیست ها با کششاجرای نت
علمی مورد اصلی اما  اشاره کردو درست ادا کردن جمالت ( زدنقوی و ضعیف مضراب به تواند میکه )ها وسیعی از شدت

جمالت را به ما درست ادای  ،در اجرا یآهنگساز نگاه جمالت است،قطعه و فهمیدن درست نواختن تحلیل با نواختن یعنی 
به  زیرایدن مفهوم آن بسیار مهم است کنیم اما فهم تقلیدزبان چینی را  به توانیم یک جمله. برای مثال ما میفهماندمی

م عل. نوازددرست می برخورد کند یتحلیل قطعه کند. اگر نوازنده در اجرایگویش درست آن کمک قابل توجهی می
کند اما امروزه مفهوم جمالت را برای نوازنده مشخص میو دیگر اطالعات نظری ردها هارمونی و دانستن روند حرکت آک

ی از است. یک احساس مهمدر موسیقی فقط  و خوردعلم به درد همان دانشگاه می که پندارندمیینگونه ا هانوازنده اکثر
ای نیست که تحلیل نکرده باشم و به گوید من قطعهخودش دارد که میای زیبا راجع به مشهور غربی جمله موزیسین

از  .شودمی اجرای اوتحولی در باعث اینگونه شود  ، اگر دید نوازندهای خوب هستمو نوازندههنگساز همین علت است که آ
و پیشرفت علم موسیقی داشته باشیم باید در  هنربرای  هنریخواهیم خواهم به این نتیجه برسم که اگر میاین بحث می

وصاً برای مخص باشیم نه حداقل پیشرو و خالق اگر وباشیم  ی تاریخافراد نابغهآن ی راه دهندهم تا ادامهتحلیل قوی باشی
موسیقی را به تحلیل . این کتاب پس برای ما این مورد ضروری است ،رسدنوازی میاین ساز که در نهایت کمال به بداهه

آن دسته از افرادی که این  دهد.روی گیتار به شما میکاربردی  مورد نیاز و به خصوصاطالعات اما رساند نمیکمال حد 
 ا ادامه دهند تا به معنای واقعی کلمه خاص شوند.ر کنند باید راهکتاب را تمام می

 

داده شده است، عالوه بر آن در این کتاب راجع به کنترپوان و  آموزشهارمونی روی گیتار  راجع به ایراندر  در این کتاب برای اولین بار
ی خوب گیتار یک نوازندهکه  کید کنمتأباید  .کندمیفراوانی شما کمک در آینده به فرم هم توضیحاتی وجود دارد که این اطالعات 

به حدی که  برای این ساز است نویسیدر نتکشورمان نیز هست و علت آن هم ناتوانی آهنگسازان امروزی  یخوب نوازالکتریک بداهه
 !ددانها را نمیمتهای خود را نشان دهید خیلی از عالیک صفحه از نت حاضر برترین آهنگسازان کالسیک به یکی ازاگر 

 

زنده بتواند رنگِ صدایی مورد عالقهدر این کتاب راجع به افکت پیدا ی خود را های صدا توضیحاتی وجود دارد تا نوا
ز یاد .کند ید تا زمانی که خوب اگر تاکنون افکت نخریده های آموزشی تماشا کنید وفیلم ،هاگیری افکتبعد ا ا

ا امتحان کردن صدای افکت آن را بخرید و به تبلیغات  اید خرید نکنید وها را متوجه نشدهاطالعات افکت ً ب حتما
  رنگارنگ اینترنتی توجه نکنید.

 

به نواختن قطعات مختلف و تحلیل آنها ادامه دهید موسیقی هیچ پایانی با جدیت دوستان من بعد از اینکه این کتاب را تمام کردید 
نواختن قطعات  پندارند تا چیزهای بیشتری یاد بگیرند.میشه خود را هنرجو میهای دنیا هستند که هندارد و افرادی بهترین و برترین

های مختلف ی خوب در سبکبسیار مهم است و زیرا یک نوازندهی گیتار الکتریک برای یک نوازندههای مختلف موسیقی از سبک
 .باشیدنداشته تعصب  خاصدهد، پس به سبکی های خود را مانند یک آچار فرانسه نشان میموسیقی توانایی

 

کم و زیاد شده تا  آنها و مطالب حداقل دو بار در سال ویرایش شده چاپ شد پایانی اینکه از زمانی که این دو جلد کتاب نکته
ی تماس که در از طریق شماره وم تا آن راشایرادی در کتاب پیدا کرد خیلی خوشحال می مدرسیاگر  ،به تدریج پخته شود

 با من در میان بگذارد. م هستوبسایت

 

 

 محمد راسخی پور
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کاری که قبالً فقط  است،  (Sound designing)های مختلف برای خلق صداهایی جدیدی گیتارِ الکتریک در استفاده از افکتعمدهفرق  افکت:

یک نوع تغییرِ رنگ در صدا آنها که هر کدام  است رد الکتریکییک بُ پذیر است. افکتهای گیتار امکانداد امروزه با افکتسایزر انجام میسینتی
های نوع اول صداهایی . افکتتراندقیمتگران Digital های از افکت Analogهای و افکت هستندهای موجود در بازار متفاوت کند. افکتایجاد می

اقدام به فردی باید با توجه به نیاز خود و شنیدن صدای آنها د و هر نهای نوع دوم هم دست کمی از آنها ندارد اما امروزه افتکنکنتر تولید میطبیعی
های شناسایی صدای هر نوازنده همین شود، یکی از روش ساختهی شما ها تجربه است تا صدای مورد عالقهی بسیار مهم سالخرید کند. مسئله

ی یران طراحی صدا علمی نیست و هر کسی با تجربهشود، متأسفانه در ای مهمی قلمداد میرنگ صدای اوست. پردازش صدا در غرب مسئله
ها در ساخت صدایی مطلوب است که همین علت باعث شده که حتی بسیاری از کند. تأسف بعدی در ناتوانی نوازندهشخصی خود صدایی خلق می

 ه را مرتفع خواهد کرد.برند. توضیحاتی که در ادامه آمده این مشکل نوازندهنرمندان هم از صدای گیتارِ الکتریک لذت نمی

از ی فایر فقط بازهاین است که آمپلیهم فایر از گیتارالکتریک صدایی مناسب تولید کرد و علت آن توان بدون آمپلیهمانطور که پیداست نمی فایر:آمپلی

کننده صدا در جاهای دیگر استفاده کرد زیرا قویتفایرهای گیتار به عنوان یک تتوان از آمپلیکند پس نمیتقویت میگیتار را تولید و  بسامدهای مناسب
و قسمت دوم قسمت تقویت  (Pre Amp)ی رنگ صدا فایر دو قسمت دارد: قسمت اول قسمت پردازندهشود. آمپلیمقداری از بسامدها حذف و یا تقویت می

شود. در قسمت اول دو پردازش  (Level)شود تا تقویت میاست. در قسمت اول صدا ساخته و پرداخته شده به قسمت دوم فرستاده  (Power Amp)کننده 
تری راجع به آن شود که در قسمت بعد توضیحات کاملمی اعوجاج، صدا  (Gain)ورودی صدای  تقویتاُفتد، اول آنکه با افزایش پیچ قابل تنظیم اتفاق می

توانید را تغییر داد، به این صورت که می توان رنگ صدااست که توسط آن می فایر وجود دارد اِکوالیزروجود دارد. پردازش دومی که در قسمت اول آمپلی
کنند را به مقدار دلخواه تنظیم کنید تا به رنگ صدایی مورد نظر خود برسید. افرادی که با اِکورالیزر کار می (Hi)و زیر  (Mid)، میانی  (Bass)های بمبسامد

های میانی را دست یا به نوعی کِدر کردن صدا بسامددور یا نزدیک کردن و  ،کردن، برای جلو عقبکنندمی یتتقوهای بم را کردن صدا بسامدبرای پرحجم 
های زیر کمی صدا را دهند البته افزایش بیش از حد بسامدمیهای زیر را تغییر صدا بسامدجزئیات دهند و برای شفاف و واضح کردن خوش تغییر قرار می

 کند. آن بازه را تقویت می اصوات هارمونیک بسامدیی تقویت یک بازه نتیجهدر  ، پسکندمی وزوزی
رنگ و شود و یا برای ایجاد صدای بیمی کمهای میانی شود و تقریباً بسامدهای بم و زیر زیاد تنظیم میبسامد Metalبرای مثال در سبک 

تجربه  Gainشود، این دو صدا را تنظیم کنید و صدای آنها را با افزایش میتمام تنظیمات اکوالیزر به یک اندازه تنظیم  (Flat)بدون تغییر 
ناسب( م Gainفایر )با آمپلی Cleanها صدا به کانال دهند و بعد از عبور صدا از افکتها عبور میها صدای گیتار را از افکتکنید. معموالً نوازنده

فایر دسترسی داشته باشند، پس ابتدا گیتار را به آمپلی Cleanوش کنند و به صدای ها را خامشود تا در صورت لزوم بتوانند افکتوصل می
 . دهیدها را به ترتیب در چرخه قرار خود را تنظیم کنید سپس افکت یمورد عالقه Cleanوصل کنید و سعی کنید صدای 

 گیتار است.طبیعی صدای  شکل زیر : (Distortion) اعوجاج در صدا

 
با زیااد  عمل فایر گیتار را نمایش داده است. وقتی که این صدا تقویت شود که این المپِ )یا ترانزیستور( آمپلیی توان عبور صدا از زهعرض مستطیل با

ه و قسامتی از صادا بریاد   شاود  و مدار اشباع مای در واقع صدای عبور کننده از توان المپ بیشتر خواهد شد اُفتد میاتفاق فایر روی آمپلی Gainکردن 
و صدای تولیادی   Soft Distortionفایرهای المپی را آمپلی Distortionشود. صدای تولید شونده از گفته میDistortion خواهد شد که به این عمل 

 Distortion بماناد ساپس    Cleanای ترانزیستور تمایل دارد تاا نقطاه   Distortionنامیم. صدای می Hard Distortionفایرهای ترانزیستوری را آمپی
 تر است.د و در ضمن صدای تولیدی این نوع طبیعینبیشتری را دار یی دینامیکفایرهای المپی توانایی ایجاد بازهشود، پس آمپلی

 :در واقع وقتی صدا در حالت  نکتهDistrotion شانود. دقات   می بیشتر است گوش ما یک سری صداهای فرعی معین را همراه با صدای اصلی

را  Distrotionاُفتاد و اگار تنهاا صادای     شود اتفاق مای آن ترکیب می Distrotionمل هنگامی که صدای اصلی گیتار با صدای کنید که این ع
ها و تغییر ماهیت صدا قابل تشخیص خواهد بود، پس صدای مطلوب و گرمِ گیتار ترکیبای از ایان   جداگانه بشنویم حذف شدن مقداری از بسامد

کند و در برخی موارد آنقدر ایان صادا باد    صدای کلی گیتار را مگسی می Distrotionت. ترکیب بیش از حد صدای دو صدا به مقدار مناسب اس
 ندید، این صدا اصالً زیبا نیست!پسما بپرسند چرا صدای گیتار الکتریک را میخواهد بود که اطرافیان حق دارند از 
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 .دهدا نمایش میراول  تصویرصدا در مقایسه با  Distrotion حالتشکل زیر 

 
 :پیچ اگر  نکته Gainفایر( صدا به آمپلی ترقویها )فرستادن صدای تر نواختن نتفایر را مقداری تنظیم کنیم که با قویآمپلیDrive  شود

(Drive  و با آرام نواختن صدا )شدن به معنای غنی شدن صدا با تقویت صداهای هماهنگ است Cleanبماند به آن صداEdgy Sound   یا
Crunch شود. نوازی استفاده میهای بلوز و جز و همچنین راک و خیلی مواقع در ریتمشود که بسیار خوش صداست و در سبکگفته می 

 

 :برای اینکه به هر سه نوع صدا یعنی  نکتهClean ،Crunch  وDistrotion و اگر گیتار شما دو پیچ ولوم و دو  دسترسی داشته باشید

تنظیم کنید و ولوم پیکاپ پایین را تا آخر باز کنید سپس پیکاپ باال را  Distrotionفایر را در حالت توانید آمپلیمی دتون داشته باش
دست پیدا کنید، حال اگر سوئیچ انتخاب پیکاپ را  Cleanبه صدای  Distrotionانتخاب کنید و ولوم را آنقدر کم کنید تا در حالت 

 خواهید داشت.  Crunchسط قرار دهید صدای روی میکس هر دو پیکاپ و در و
 

 :نکته Distrotion  آورد اما عمل کند و نویز بوجود میصدا را بیشتر می تداومکمیDistrotion  با عملCompression  ،تفاوت دارد

 است. پذیرانامک Compressorکردن صدا، ماندگاری آن را افزایش دهیم و این عمل با افکت  Distortتوانیم بدون پس ما می
 

 :یک علت استفاده از یک پدال  نکتهDistrotion  خارجیClean فایر است تا در صورت نیاز به آن دسترسی ماندن صدای آمپلی

 است. Harsh به اصطالح بیشتر و صدای Gainتولید  داشته باشیم و علت دیگر

نیم در واقع به نوعی از پدال کنترلِ شدتِ صدایِ کاستفاده میوقتی از پدال کمپرسور  : (Compression) ن صداکردکمپرس

کند سپس یکدست ناچیزی کاهش پیدا می مقدار(Attack) به سیستم  کنیم، به این صورت که صدا هنگام وروداستفاده می خودکار
برای  (Threshold)ی تعریف شده کند، زیرا وقتی که شدت صدا از آستانهآن مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می تداومشود و می

های زیر توجه کنید، این کند. به شکلسیگنال را تقویت می کند کمپرسور به صورت خودکارکمپرسور با گذشت زمان کاهش پیدا می
دهد. در شکل اول صدا به صورت طبیعی و در شکل ی زمانی ده ثانیه نمایش میفایر را در بازهاشکال شدت سیگنال خروجی از آمپلی

 تحت تأثیر کمپرسور، تقویت و یکدست شده است، ببینید: دوم صدا

                             
که در مواقع مختلف عملکردهای مختلف دارد.  (Volume, Level)سه پارامتر تنظیمی دارد، یکی از آنها پیچ تنظیم حجم صداست پدال کمپرسور معموالً 

توانید از کمپرسور خود به تر خواهد شد. با افزایش حجم صدا میدهیم صدا قویر و وقتی آن را افزایش میتکنیم صدا نرمبرای مثال وقتی آن را کم می
کنم کنید. من مقدار این پارامتر را کم تنظیم می  Driveفایر راتوانید کامالً آمپلیعنوان یک تقویت کننده استفاده کنید و اگر این پارامتر را زیاد کنید می

توانایی جبران بهتری در این زمینه دارد. پارامتر بعدی پارامتر تنظیم مقدار   (Gain)فایردهد و در ضمن خودِ آمپلیزیاد آن نویز را افزایش میزیرا مقدار 
مقدار ودی یا تنظیم کند. پارامتر بعدی پارامتر تنظیم فشار صدای وراست که این پارامتر تأثیر کمپرسور را در این زمینه تنظیم می (Sustain)صدا  تداوم
اول، هنگام مضراب زدن سیم را نشان  یی ایجاد شدهبینید قلهدر شکل اول )در باال( می است، همانطور که (Attack)زمان برخورد مضراب با سیم  ،صدا
 کنند.تنظیم می کمترر را باشد این پارامت مشخصدهد که در شکل دوم کنترل شده است. نوازندگانی که دوست دارند صدای مضراب زدن آنها می

Release  شود.می قطعتر صدا زود تنظیم شود صدا تا سکوت است که اگر کم کاهشمقدار زمان  
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 :را ندارد و در زمان سکوت  صدارا خاموش کنید زیرا این دستگاه توانایی تشخیص نویز از نوازید باید کمپرسور زمانی که نمی نکته

 کند.قویت میمقدار نویز موجود در مدار را ت

 :در گیتارهای آکوستیک که  تمام صداها خوب شنیده شود.شود که نواختن مطمئن باشد و کمپرس شدن صدای گیتار باعث می نکته

 د کرد.خواه بیشتری های زیر برابریبا صدای سیمهای بم صدای سیمتر است با اعمال این افکت های بم قویصدای سیم

 
تا مشکل تغییرات  اندساخته شدهها در واقع این افکت : (Ambient Effects) ات رنگی صدا در محیطهای بازآفرینی تغییراِفکت

های مختلف برای های مختلف حین ضبط را مرتفع کند. توضیح ساده این که رنگ صدای گیتار در محیطهای صدا در محیطرنگی مربوط به انعکاس
کند. در ضبط مدرن موسیقی که با تغییر می ،ه به پژواک، جذب، انعکاس و تعادل صدایی آن محیطمثال سالن کنسرت یا داخل یک استودیو با توج

ی محیط از بین صدا نزدیک بودن میکروفون به منبع صدا و فیلترهای مختلف موجود در میکروفون و همینطور آکوستیک بودن محل ضبط، انعکاس
  د.ندر اجرای زنده هم کاربرد دار هاشود البته این افکتها در میکس استفاده میتها از این افکرود برای بازآفرینی این انعکاسمی

 
است که این نام برای ضبط شدن و دوباره پخش شدن صدا از روی  Tape Delayافکت اولین نوع این  : (Delay) افکت ایجادِ انعکاس صدا

ها در هایی که از ایجاد این انعکاسجاد انعکاس )تکرار( در صدا بود. پس از مدتی نوازندههای ایو از اولین تجربه هنوار کاست روی این افکت قرار گرفت
ها ها فراهم کردند، البته در ابتدا این افکتی پدالهای سازندههای انعکاس برای شرکتضبط خود لذت برده بودند فرصتی را برای ساخت اولین پدال

های زیرپایی تبدیل شد. این افکت صدای اصلی را دقیقاً ضبط کرده در بود اما با گذشت زمان به پدالفقط در استودیو وجود داشت و خیلی حجیم 
کوچک، مشکالت نوار است که عالوه بر حجم  Analog Delayکند. نوع دوم این افکت های قابل تنظیم پخش و با صدای اصلی ترکیب میزمانبندی

البته بیشتر از پانصد میلی ثانیه )توان آن را در حد میلیو می هتر شدی زمانی تکرارها دقیقبازهدر این افکت  و همچنین نویز کمتری دارد. کاست را ندارد
کمک کرد. فرق اصلی این نوع با نوع قبلی در  Analog Delayاست که ظهور آن به حل برخی از مشکالت  Digital Delayثانیه( تنظیم کرد. نوع سوم 

توان ی کدهای صدا به صدای آنالوگ و فرستادن به خروجی افکت است. با این پدال میقابل فهم برای خودِ پدال و تبدیل دوبارهتبدیل صدا به کدهای 
کمتر خواهد  اعوجاج ایجاد کرد زیرا صدای ترجمه شده به دیجیتال حجم اطالعات و شدت کمتری دارد پس امکان ایجاد متغیریانعکاس و تأخیرهای 

امکان ایجاد تأخیرهای زمانی را تا شانزده و یا سی و دو ثانیه نیز  Digital Delay. دارد تریصدای طبیعی Analog Delayاید توجه کرد که بالبته بود، 
هاست. عکاسیا طول زمانی بین ان Delay Timeافکتِ انعکاس سه پارامتر برای تنظیم دارد اول است.  العادهفوقی خود کند و این امکان به نوبهفراهم می

البته برخی از این  کنداست که مقدار شدت صدای ترکیبی افکت با صدای اصلی را تنظیم می Mixیا  Levelیا تنظیم تعداد تکرارها و سوم   Feedbackدوم
 از نوعیمشکل نشود.  دچار ی بعدینشود تا صدا در طبقه Distordد که مقدار صدای ورودی در افکت نها یک پیچ تنظیم حجم صدای اصلی دارافکت

فایر استفاده کرد که یکی صدای اصلی و دیگری توان از دو آمپلی)یا خود صدای اصلی( است که با وجود این خروجی می Dryدارای خروجی  افکت این
لی برای ایجاد صدایی های کوتاه و غیر قابل تشخیص از صدای اصانعکاس صدای اصلی را پخش کند. در ابتدای کار قرار بود به انعکاسصدای 

ست. وقتی شما هاهای کوتاه با تعداد تکرار کم بهترین نوع صدای خروجی از این افکتهایی مصنوعی! پس انعکاستر بپردازیم نه انعکاسغنی
های کنید در واقع در حال بازآفرینی صدا در مکانها را بیشتر میطول زمانی انعکاس

 . تنظیم شودها کم این صدا باید تعداد انعکاس تر شدنبزرگتر هستید و برای طبیعی

 :خواهید صدای اصلی را با افکت ترکیب کنید برای بهتر بودن این وقتی می نکته

شود و شما مقدار به دو نکته باید توجه کنید. اول اینکه وقتی انعکاس صدا تنظیم می
واختن با گروه دوباره امتحان شود و شما مقدار انعکاس خود را در ترکیب با دیگرِ برید نباید به آن بسنده کنید و در واقع باید حین ناز آن لذت می

 گذارد. نوع مکان، تعداد افراد حاضر در آن و اشیاء موجود در آن، روی انعکاس تأثیر می در حالت طبیعی سازها بسنجید. دوم اینکه

  :کرارها را هم صفر قرار دهید در اصطالح صدا دوبله اگر تأخیرهای زمانی افکت را روی سی میلی ثانیه و تعداد تنکته(Doubling) 

 خواهد شد.  صدا پرحجمبافت نوازند و زمان می گیتار همی نوازندهشود، انگار دو می

 :د.نباشهای صداست که باید دور از هم ها با کابلبودن کابل منبع انرژی افکتتواند نویز ایجاد کند نزدیک یکی از عواملی که می نکته 
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 :ست تا یک نت را بنوازید و ا برای اینکه زمان تأخیر صدای افکت را به خوبی تنظیم کنید باید به تفکیک آن را بشنوید و کافی نکته

توان تأخیرهای دارد که با این دکمه می Tapها یک دکمه به وضوح شنیده شود. برخی افکت افکترا ساکت کنید تا صدای  سریع آن
آهنگ و یا با درامر های انعکاس صدا را با ضربکند که زماندستی تنظیم کرد، این قابلیت به شما کمک میانعکاس صدا را 

ی های زمانی فشار دادن دکمه را محاسبه کرده و در آن بازههماهنگ کنید. وقتی شما این دکمه را دو بار فشار دهید افکت فاصله
 ه هر چه تندتر فشار دهید صدا تندتر انعکاس پیدا خواهد کرد و بلعکس.زمانی محاسبه شده صدا را انعکاس خواهد داد ک

  :میلی ثانیه و  900است، برای این کار باید مقدار زمان تکرارها حدود پذیر صدا با این افکت امکان تداومروشی برای نکته

صدای  وی به افکت را کنترل کنید درصد تنظیم شود. اگر با پدالی )یا با دست( مقدار صدای ورود 90مقدار تکرارها حدود 
اُفتد و اتفاق می Padشود و زیرصدایی شبیه به داوم روی هم تکرار میدهید صدا به صورت مورودی را آرام آرام افزایش می

 بنوازید. Padرا بسته و روی آن به افکت توانید پدال کنترل ورودی شما می

 :دقت کنید که اگر از افکت نکتهDelay   صدای  همراهبهOverdrive  ی کنید بهتر است این افکت بعد از طبقهفایر استفاده میآمپلی

 Driveفایر اعمال شود تا صدا پس ازآمپلیDrive  باعث کثیفی و همهمه نشود، این دستور در صورت  شدن انعکاس داده شود و
 فایر است.آمپلی  Overdriveاستفاده از صدای 

کند. در واقع سازی میرا شبیهبسته های مختلف های موجود در محیطترین انعکاساین افکت طبیعی:  (Reverb) ثانیهسی میلی های زیرِافکت ایجادِ انعکاس

های در حماماید که در گذشته افرادی حتماً شنیده دهد.وقتی زمان تولید انعکاس صدا کمتر از سی میلی ثانیه باشد صدای انعکاس یافته به نوعی به صدای اصلی عمق می
های ، علت این احساس آنها همین انعکاسی افراد هم که شنونده بودند همین احساس را داشتندکردند صدای آنها در آنجا زیباتر است، بقیهخواندند و احساس میآواز میعمومی 

ها خیلی زود در شد. این نوع انعکاسغنی و تأثیرگذار می ی پرعمق، زیبا،کوتاه صدا توسط سطوح دیوارها و سقف حمام بود که صدا برحسب حجم و لوازم درون آن حمام تا حد
  (Plate)های بزرگ فلزینامیده شد اما قبل از آن از صفحه Reverb هایی برای تولید این نوع انعکاس ساخته شد که و افکت استودیوها مورد توجه قرار گرفت موسیقی و در

دو پارامتر دارد  Reverbکند. سازی میشبیهفضای مورد نظر ما و همچنین نوع صدای انعکاس یافته در آن فضا را برای ما  مقدار افکت شد. ایندر اتاق ضبط صدا استفاده می
ین مقدار ا باید ،اگر محیط را سالن کنسرت فرض کنیم، و در عمل نوع پخش شدن صدای افکت در فضاست انعکاسهای صداست رنگو  (Density) چگالی یکی تنظیم

توان مقدار ماندگاری صدای که با تنظیم آن میاست  Reverb Timeپارامتر دوم  است و  ترو صدای افکت در فضا پخشنوازنده از شنونده دورتر زیرا پارامتر بیشتر شود، 
کند، نوع سازی میاس صدا در یک اتاق را شبیهاست که انعک Room Reverbیا Chamber Reverb انواع مختلف دارد یک نوع آن Reverb. را تنظیم کردانعکاس یافته 

یعنی فنر مشخص است دقیقاً مانند   Spring یهمانطور که از کلمه Reverbفایرهای گیتار وجود دارد. این روی اکثر آمپلی Reverbاست که این نوع Spring Reverb دیگر 
شود. هر چه تعداد ساکت و محو می ی افکتدر نهایت صدا وی بسامدی همراه بوده یج با تنزل محدودهکند و انعکاس صدا به تدرعمل مینسبتاً بلند یک فنر  ضربه زدن به

سازی شده در این افکت بیشتر باشد زمان تر خواهد بود، همچنین هر چه طول فنرهای شبیهبیشتر باشد صدای انعکاس یافته طبیعی سازی شدهفنرهایی که در این افکت شبیه
شده را گ فلزی که در قدیم در استودیو استفاده میرهای بزاست که انعکاس در برخورد صدا با صفحه Plate Reverbتر خواهد بود. نوع دیگر این افکت نیانعکاس نیز طوال
تلف به صورت پیش های مخهای مختلف با اندازهو در آن انعکاس مکاناست  Reverb است که نسل بعدی   Reverb Digitalکند. نوع دیگر شبیه سازی می

در این افکت  انعکاس دارد متفاوت است، اجتماعات سالنکند با صدایی که در یک کلیسا انعکاس پیدا مییک  فرض وجود دارد، برای مثال صدایی که در
قرار گرفتن نوازنده را نسبت  و همچنین محل هامکانتواند سایز این فضاها به صورت پیش فرض طراحی شده است. طراح صدا میچندین نمونه از اینگونه 

 ی قبل را در یک دستگاه عرضه کرده است.های نام برده شدهتمام افکت Reverb Digitalبه شنونده تنظیم کند و در کل 

 :اگر  نکتهReverb ای با عنوان یا هر افکت دیگری، گزینهPre Delay مورد نظر داشته ت را تا زمانهد تا صدای بدون افکدداشت این قسمت از افکت به شما اجازه می 

 کند.ی شنونده از منبع صوتی را تنظیم میتوان گفت فاصلهعمل میدر   که صدا همراه با افکت شنیده خواهد شدو  شودوارد عمل میافکت باشید، پس از آن زمان 

 

ها صدای اصلی با صدایی در این افکت :(Reacher Effect)  سازی صدای با صدای دوم توسط تغییر بسامد یا تغییر زمانیهای غنیافکت

توان گیتار آکوستیک دوازده سیمه نوازند. برای درک بهتر میزمان می را هم شود و انگار دو نوازده یک نغمهفرعی که کمی نسبت به صدای اصلی فرق دارد جمع می
از هر یک سیم دو  انگار ها جفت جفت است وکه در گیتارهای دوازده سیمه سیماست به این صورت  ترغنیرا مثال زد که در آن صدا نسبت به گیتارهای معمولی 

 خوردهم فرق دارد و حین نواختن هم یکی از این دو سیم اندکی دیرتر مضراب می سیم کمی از نظر کوک با شود. به خاطر اینکه در تمام مواقع این دوصدا تولید می
 تر نیست. تر است و فقط قویصدای تولید شده غنی وشود تر میحجیم فتبا و کندصدا تداخل پیدا میارتعاش آن دو 
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 :ویرایش موسیقی در استودیود و در حین عمل شومی ضبطتوجه کنید که هنگام ضبط، صداها معموالً خشک )بدون انعکاس(  نکته 

 شود.افزاری اعمال میها نرمانعکاس

Chorus:  ثانیه است که میلی 20شود. تأخیر اصلی حدود ی با صدای اصلی جمع میتأخیر نوسانبا  این افکت صدای کپیدر

ثانیه میلی 5ثانیه تا منهای میلی 5از مثبت تأخیر  (LFO)توسط یک نوسانگر 
ی که دامنه Depthاین افکت سه پارامتر اصلی دارد که یکی  نوسان دارد.

که  Rateکند، دوم را کنترل میو عمق صدای افکت  حرکت رفت و برگشتی
که بلندی صدای  Mixیا  Levelو کند موج را کنترل میشکل تغییرات سرعت 

  کند.اصلی با صدای کپی شده را تنظیم می
 

Flanger:  به این  دارد ترشههواپیمای جت صدای حرکت بودن شبیه ساز به این افکت

ن ای نوساشکل که فرض کنید صدا روی دو نوار ضبط شود و سرعت پخش یکی دوره
نوسانی مقدار تأخیر زمانی صدای کپی شده را تغییر داشته باشد پس این افکت با حالتی 

تغییرات   Depthاست. پارامتر ثانیهمیلی 25تا  5دهد. زمان تغییر و نوسان تأخیر بین می
کند و را تنظیم می موج صداسرعتِ تغییرِ  Speed یاRate کند، پارامتر را تنظیم میزمانی 

Resonance کندکه با استفاده از تنظیم تعداد تکرارهای داخلی افکت تأثیر آن را بیشتر می .
کند زیاد شدن بسامد کاهش پیدا میزمان تأخیر در این افکت وقتی به صورت اتوماتیک 

 .شود و بلعکسصدای دوم القا می
 

Phaser: این افکت صدایی شبیه بهFlanger  شود، شود و تأخیری در آن ایجاد نمیی کپی شده تکرار نمیدارد اما فرق آن این است که صدا

توجه داشته باشید  .نداردهم تغییر کوک  و تغییر فاز همراه است و همچنین باآن در هایی با ایجاد شکاف یاکوالیزربلکه صدای دوم با تغییر طیفِ 
ر در مواقعی که نیاز است صدایی دوم لطیف و بدون تغیی Phaserکه صدای افکت 

در این  فاز تغییر طیف یدامنه Depthیا  Widthشود. پارامتر باشد استفاده می بسامد
  پارامتر وافکت  (Feedback)بازخورد داخلی  Resonanceافکت را تنظیم و پارامتر 

Rate کند.کنترل می را سرعت انجام عملیات 
 

Pitch Shifter:  کند. یکی از رای مثال سوم بزرگ( همزمان با صدای اصلی پخش میای مورد نظر )بفاصله بارا  کپیصدای این افکت

این دستگاه در وصل آن دیگر های با سرعت کم است. تأثیر خیلی جالب ی آن درحین اجرای تکنوازیالعادههای این افکت تأثیر فوقمزیت
صدا را با پدالی  فاصلهوقتی ما یک نت را بنوازیم و ترین به زیرترین نقطه است. سریع از بم دال برای ایجاد نوعی تغییر بسامدبه یک پ

یعنی دو هنگام و برعکس افزایش دهیم  (Semi Tone)ی بیست و چهار نیم پرده توانیم بسامد آن نت را تا بعالوه، میخارجی کنترل کنیم
 و در واقع صدای آن نت به جیغ تبدیل خواهد شد.

 

Harmonizer:  به نوعی افکتPitch Shifter  کند.متفاوتی را به صدای اصلی در راستای ایجاد هارمونی اضافه می فواصلاست با این تفاوت که 
 

 :شنوید ممکن است توسط چند مرحله پردازش با چند افکت مختلف و حتی دو یا ها میصدایی که شما از هنرمندان بنام در استفاده از افکت نکته

ها قبل و بعد یکدیگر ی بسیار مهم ترتیب چیدمان افکتباشد. در اینجا مسئله حاصل شده فایرپلیو دو آم ی پردازشچند افکت برای هر مرحله
 تر شده در نهایت شنیده شود.ها در چند مرحله پردازش ماهیت خود را از دست ندهد و غنیاست تا صدای ورودی به افکت

 

 :ق کنید حتماً از طریاگر از یک مولتی افکت خوب استفاده می نکتهSend شود که چون صدا فایر وصل کنید، در موارد بسیاری دیده میآن را به آمپلی

 شود.شدن صدا و خراب تر و ممکن است باعث کثیف کند کنترل سختفایرعبور میافکت و آمپلیدر مولتیاز دو افکت با ترتیب غیر مناسب 
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Tone Modify: د صدای هنرمندانی که دوست دارید نیست حتماً از این افکت کنید که صدای ساخته شده شما مانناگر احساس می

. یک مثال عالی کارکرد این افکت این است که وقتی احساس است هاکلی افکتی ی این افکت تغییر رنگ صدااستفاده کنید. وظیفه
 کنید.  گرمیکباره توانید با این افکت صدا را است میو گوش خراش کنید صدا خیلی جیغ می

 

 فایر وصل شود تا حجم واقعی صدا احساس شود.ها استریو است یعنی باید به دو آمپلیافکتصداهای پیش فرضِ موجود در مولتی برخی :نکته 

 

Tone: شود، طوری که به راحتی در زمان اجرا ترین پارامترهای تنظیم صدا محسوب میپیچ تون و همچنین ولوم روی گیتار از مهم

توانید با پیکاپ باال، تنظیم تون کم، خواهید میخوب می Cleanنگ صدا را تغییر دهید. برای مثال زمانی که صدای ردو توانید با آن می
 تر که وزوز کمتری دارد( به این صدا دست پیدا کنید.های قطورولوم کم )و البته سیم

 

ها مطرح است، این برای نوازنده تسوالی که همیشه راجع به افک : Sort By Chain)) هاسلسله مراحل چیدمان افکت

است که کدام افکت قبل از کدام افکت قرار بگیرد؟ در جواب باید گفت که قوانینی وجود دارد تا ترتیبِ صحیح مشخص شود. 
ه توانیم آن را خاموش کنیم زیرا کمپرسور معموالً در مواقعی که نیاز باولین افکت کمپرسور است )اگر کمپرسور نیاز نباشد می

کند و اگر ی قبل در مدار نویز ایجاد میاست )این افکت هم مانند طبقه Distortionکند( دومین افکت آن نیست نویز ایجاد می
یا  Chorusهای بعدی استفاده شود نتیجه صدایی کدر خواهد بود(. در حالت معمول افکت Delayیا  Chorusقبل از آن 

Flanger های بعدی و تأخیرهای شود و سپس به مرحلها و تغییرات محدود تنظیم میاست که در آنها تعداد تکراره(Delay) 
قرار  Delayاستفاده شود باید بعد از  Flangerیا Chorus ی شود و اگر قرار باشد از تغییرات زیاد در طبقهتر وصل میطوالنی

کند. دقت کنید که این صدا نقش مهمی را ایفا میرا خواهیم داشت که در نرم و غنی شدن  Reverbداده شود. در نهایت افکت 
  دارد. کنید کاربردفایر استفاده میآمپلی Cleanچرخه در زمانی که شما از صدای خشک و 

 

 :این قانون زمانی که شما از صدای  نکتهDistortion کند و یک کنید نیز صدق میبرید و از آن استفاده میفایر خود لذت میآمپلی

را داشته  (Loop)شدن فایر شما توانایی چرخهفایر قرار بگیرد. اگر آمپلیآمپلی Distortionهای شما بعد از دارد که افکت راه وجود
 Distortionفایر شکل کیتِ الکترونیکی چرخش را کنترل کنید، اگر هم این توانایی وجود دارد ی راهنمای آمپلیباشد )باید در دفترچه

باشد تا به هم (Level) تراز ها همافکت Inputفایر با آمپلی Sendاُفتد و همچنین باید کنترل شود که می کجای این چرخه اتفاق
 Returnها را به های خود وصل کنید و آخرین خروجی افکتفایر را به افکتپشت آمپلی  Sendتوانید خروجیآسیبی نرساند( می

 شود.اعمال می Distortionها بعد از درست خواهد بود و افکت کامالً فایر وصل کنید، به این شکل چرخهآمپلی



   .................................................................... گیتار برای همه ............................................................... 

 

8 

 :فایر در چرخه قرار گیرد  و از صدای ها با آمپلیاگر قرار باشد افکت نکتهDistortion فایر استفاده شود شکل زیر چرخه آمپلی

 دهد.و اتصال درست را نشان می
 

 
 

 فایر وصل شده:به آمپلی (Rack)فکت ادقت کنید ساز به همراه یک مولتیروبرو به شکل 

 :سیومترها را از نها و پتابه خرک وصل است و نویز پیکاپداخل گیتار یک سیم  نکته

 د. نتا تخلیه شو کندطریق خرک به بدن انسان منتقل می

 :ومتر درون مدار به کمک خازن کار گذاشته شده یبا کم و زیاد شدن تون گیتار پتاس نکته

 کند.گذر عمل میلتر باالگذر و پایینروی آن شبیهِ فی

 :از پدال اگر  نکتهWah-Wah با ایجاد یک  صدا بسامد یدهنده تغییریا  )افکت وا وا

کنید بهتر است این افکت قبل ( استفاده میهای پانصد تا دو کیلوهرتزقله در فرکانس
 قرار گیرد. Distortionی از مرحله

 :ی شخصی تجربه کنید.ها را به روشجابجایی افکت نکته 

 :توانیم تر داشته باشیم میموسیقی در استودیو صدایی پختهاگر بخواهیم حین اجرا در کنسرت یا ضبط  نکته

فایر و صدای یکسان صدا را پخته نخواهد کرد، پس باید دو فایر استفاده کنیم. استفاده از دو آمپلیاز دو آمپلی
ی آن باید فایر اول و زنجیرهد. برای رسیدن به این صدا، آمپلینباش شده باهم تفاوت داشتهصدای ساخته

پارامتر  Delayها قرار داده شود و همچنین خود افکت در انتهای افکت Delayطوری وصل شده باشد که 
تنظیم تفکیک صدای اصلی از صدای کپی شده را داشته باشد تا بتوان به کل صدای اصلی را حذف نمود و 

فایر دوم از سمتی دیگر فقط صدای اصلی را پخش کند. صدای فرعی را پخش کند و آمپلیاین چرخه فقط 
فایر اول را دستکاری کنید و از صفر به کمی باالتر )قبل از جدا شنیده در این حالت اگر زمان تأخیر در آمپلی

بین ده تا پنجاه  م خواهد شد. تأخیر مناسب در صدای دومپر حجشدن دو صدا از هم( را امتحان کنید صدا 
 ثانیه است، البته بهتر است دو صدا کمی از نظر رنگی نیز تفاوت داشته باشد. میلی
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  در چرخهدقت کنید که اگر Chorus انگیزی دست پیدا های شگفتتوان به نتیجهاضافه شود می
 کرد. ببینید:    

 :اه را پیدا کرد.دلخو صدای شنید تاهای مختلف صدا فایرها و افکتباید از آمپلی نکته 

اگر در زمان خرید در چند دقیقه نتوانستید رنگ صدایی مورد نظر در ذهنتان را تنظیم 
کنید دستگاه دیگری را امتحان کنید حتی ممکن است برای رسیدن به صدای دلخواه 

 .بخریدو  کنید های مختلف را امتحاند دستگاهیچند سال مجبور باش

 :شود بهتر است بدون تداخل با صدای گروه و به  ضبطگیتار اگر قرار است صدای  نکته

صورت انفرادی ضبط شود و اگر قرار است صدا در محلی که به مقدار الزم آکوستیک 
نیست )مانند استودیوی خانگی( ضبط شود مستقیم وصل کردن گیتار به کارت صدا و 

 شود. ب میی بهتری محسوافزاری در خیلی موارد گزینهنرمهای اعمال افکت

 :هرتز روی  80هرتز است پس حین رکورد و وصل مستقیم به کارت صدا بهتر است یک فیلتر باالگذر به مقدار حدود  82ترین نت گیتار بم نکته

 .شودالبته صدای گیتار در میکس تا مقدار باالتری فیلتر می ورودی قرار گیرد تا هام ناخواسته حذف شود

 :دهد پس بهتر است به جای بازی با اِکوالیزر محل قرار شده را تغییر می ضبطفایر رنگ صدای ی میکروفون جلوی آمپلیحالت و فاصلهدقت کنید که تغییر  نکته

روفون در ی مهم این است که اگر میکروفون در مقابل مرکز بلندگو قرار گیرد نتیجه صدابرداری صدایی زیر و شفاف و اگر میکدادن میکروفون را یاد بگیرید. نکته
کند. گاهی های بم را کم میفایر مقدار قابل توجهی از بسامدی بلندگو کار گذاشته شود نتیجه، صدایی گرم و بم خواهد بود. دور کردن میکروفون از آمپلیکناره

 شود.از میکروفون خازنیِ خطی استفاده میشود. در صدابرداری گیتار تر شود تا تصویر صدا طبیعیفایر کار گذاشته میاوقات یک میکروفون هم پشت آمپلی

 :فایر متری از بلندگوی آمپلیی شش سانتیخواهید با دو میکروفون از گیتار صدابرداری کنید، میکروفون اول را در فاصلهاگر می نکته

فایر متری از آمپلیسانتی ششی متر دورتر از میکروفون اول )درخطی فرضی( باز با فاصلهتنظیم کنید و میکروفون دوم را هجده سانتی
کند. این مقیاس با تغییر بوجود نیاید، تداخل فاز صداهای ضبط شده را ضعیف می (Phase Cancellation)قرار دهید تا تداخل فاز 

ر شود متتا بلندگو ده سانتیی میکروفون اول کند یعنی اگر فاصلهی میکروفون اول نسبت به منبع صوتی به نسبت تغییر میفاصله
 متر فاصله داشته باشد.فایر ده سانتیمتر باشد و مثل میکروفون اول از آمپلیی میکروفون دوم باید از میکروفون اول سی سانتیفاصله

 :های زیادی در صدابرداری دست پیدا خواهید کرد. ی قبل را با هم ترکیب کنید به رنگگفته شده در دو نکته فناگر دو  نکته 

 :وی خرک یا رروی فرت دوازده و میکروفون در ضبط رارگیری میکروفون روی گیتار آکوستیک نیز به روش زیر است. شکل ق نکته

 شود.می قرار داده ی ممکن از گیتارترین صداطبیعیبرای گرفتن 

 :متر باشد.سانتیفایر در حالت استاندارد باید شش ی میکروفون از آمپلیفاصله نکته 

  :و خوش د که بسیار خوب نوجود داردر رایانه  های برای افکتنرم افزارهاینکته

را  گیتارتوانید خواهید در خانه صدای گیتارتان را ضبط کنید می. اگر میصدا هستند
افزاری که نرم Guitar Rigافزاری مثل مستقیم به کارت صدا وصل کنید و از نرم

ست استفاده کنید. افزارهای ضبط، ویرایش و میکس موسیقی اکمکی برای نرم
در نرم دیگر  خطدقت کنید که صدا را اول به صورت مونو ضبط کنید سپس یک 

را روی آن اعمال کنید و صدای  Guitar Rigباز کنید که استریو باشد و بعد افزار 
چپ و  طرفافزار در دو چون این نرم ببریدی مونوی خود را داخل آن ضبط شده

 دهد. فی انجام میهای مختلپردازشاستریو راست 

Noise Gates:  د به این شکل که یک آستانه کنمیو یا حذف این پدال نویزهای موجود در مدار را کاهش(Treshold)  برای آن

کار  ازدر این افکت تأخیر افکت در  Releaseزمان  شودبه صورت خودکار حذف می شودتر از آن وقتی صدا ضعیفشود و تنظیم می
 .نشودخورده صدای اصلی مقداری از کند تا رل میافتادن را کنت



   .................................................................... گیتار برای همه ............................................................... 
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 :نکته Feedback اُفتد و یک صدای سوت شنیده خواهد شد فایر اتفاق میدر واقع صدایی است که حین نزدیک شدن گیتار به آمپلی

از آن به نوعی فنی استفاده ها های گیتار خیلی وقتشود. اما نوازندهمثل زمانی که خواننده با میکروفون خود به بلندگوها نزدیک می
فایر پنجاه وات داخل اتاق ضبط در استودیو های صدایی دیگری را خالقانه تولید کنند. برای مثال وقتی با یک آمپلیکنند تا رنگمی

به نواختن دارید سیستم سوت بکشد شروع ها بر مید با زیاد کردن صدا به حدی که وقتی دست راستتان را از روی سیمیتوانباشید می
  گیر استفاده کنید!ضبط کنید البته حتماً از گوش Hi Gainو  جالبکنید و صدایی 

 :گیر استفاده کنید زیرا برای اینکه های شما آسیب نبینند از گوشکنید برای اینکه گوشکنم وقتی با گروه تمرین میتوصیه می نکته

 ی افزایش پیدا کند.  صدای گیتار به حد درام برسد باید صدا به مقدار مناسب

 :کنند.فایرهای با وات کمتر با صدای درام برابری نمیفایر پنجاه وات مناسب است زیرا آمپلیبرای تمرین با گروه آمپلی نکته 

 :های زیر پایی در های افکتدر اجراهای زنده صدا عالوه بر پردازش نکتهRack د و نشویها با یک پدال کنترل مرود که آن دستگاههایی می

 .که همان است شودیک پدال کنترل بزرگتر دیگر نیز زیر پای نوازنده دیده می

 :که باید مورد توجه قرار  هستندشود که در برخی موارد بسیار خوش صدا و کارآمد تعبیه می هاییفایرها افکتدر برخی آمپلی نکته

 شود.گفته می  Built-in Effectها به این افکتد نگیر

 :پدال نکته Limiter توماتیک دینامیک صداست و بر خالف ی امحدود کنندهCompressor رساند و که صدا را به حد مورد نظر می

 .دهدمیو یا کاهش  محدودتوماتیک صدا را از حد مورد نظر به صورت ااین افکت  کردصدا را یکدست می

 Doppler Effect شود صدای شنیده شونده تغییر کند و بعد از ما دور میما حرکت می: اگر دقت کرده باشید وقتی آمبوالنس به سمت
  سازی است.قابل شبیه Flangerشود که با افکت کند به این پدیده داپلر گفته میمی

 :ی هر پارامتری با واژه نکتهPre به  به معنای آن است که تا چه زمانی )که قابل تنظیم است( صدا خشک شنیده شود سپس آن افکت شروع

 ثانیه صدا خشک باشد و بعد تکرارها آغاز شود.شت به این معناست که تا چند میلیوجود دا Pre Delayپارامتر  Delayکار کند. مثالً اگر در 

  :در افکت برحسب سرعت اجرا برای فهمیدن دقیق تکرارها نکتهDelay  توجه شود.ها و نسبتباید به دقت به جدول زیر 
 

  فیدس سیاه چنگ دوالچنگ

 تندا میلی ثانیه در هر ضرب

188 375 750 1500 80 

167 333 667 1333 90 

150 300 600 1200 100 

136 273 545 1091 110 

 

 :ها و عملکرد آنها را یکجا ببینید. بندی افکتتوانید گروهدر جدول زیر می نکته 
 گروه عملکرد مثال

Wah-Wah, Equalisers تغییر رنگ صدایی EQ/Tone 

Compressors, Limiters ی دینامیکتنظیم  و یا محدود کننده Dynamics 

Overdrive, Distortion, Fuzz صدا اعوجاج Distortion 

Phasers, Chorus, Flangers, Vibrato  و زمانی بسامدیایجاد تغییرات Modulation 

Octavers, Pitch Shifters, Harmonisers ه کردن صداهای هماهنگ حجیم کردن صدا با اضاف Pitch-Based 

Volume Pedals کنترل شدت صدا Level 

Delays, Reverbs ایجاد تأخیرهای زمانی Time-Based 

Noise Gates ی نویز و همهمهدهندهکاهش Noise Gates 
 

 




