
 
 

 

 

  ۲۰۱۶آور�ل  ۴

  ور باتِلرنوشتھ: تِرُو 

 Manger p1بلندگوی ا�ستاده ی 

م نقدم را از آخر بھ اول بیایم و �مینجا شما را از پر�دن بھ بخش "ن�یجھ گ��ِی" آخر مقالھ خالص کنم، باید اگر بخوا�

(چراکھ) اخ��ا" و طی چند رو�داد نما�ش�ا�� ارو�ا�ی از صدای آن این بلند�و را دوست بدارم.  کھ ب�و�م کھ من می خواستم

خوشم آمده بود (نھ! اجازه د�ید اصالح کنم: من صدا�ی کھ این بلند�و می ساخت را می ستودم)، و، خوشبختانھ، �س از 

اقع از من بھ و  – رسیدن بھ مچینگ مناسب برای آمپ�� فایر و قرارگ��ی بلند�و�ا در اتا�� مناسب با موقعیت �ای ��یح

 �س از آنکھ مجبور شوم آنها را بھ آملان برگردانم با خود اشک خوا�م ر�خت.
ً
  این بلند�و�ا خوشم آمد... تا حدی کھ احتماال

  آغازی  اصوات

    من آنچنان مشتاق ش�یدن صدای این بلند�و�ای ا�ستاده بودم کھ بھ محض اطالع از ورودشان بھ دف�� �شر�ھ آنالین

the-ear.net  .ایر نھ �س (شامل یک آمپ�� ففرِ بھ سردب�� فشار آوردم کھ آنها را بھ یک س�ستم رِ �ی ص��انھ بھ آنجا شتافتم

) وصل کند و آن�اه بود کھ برای ش�یدن موسیقی �شس�یم. �س از گذش�ن تنها چند م��ان از ابتدای Naimچندان ارزان از 

اجرای پی�� شرِ�ر (چاپ فیلی�س) قلب من فرو ر�خت. پخش اثر آنچنان "انجیل بھ روایت م��" اثر یو�ان سباست�ن باخ و 

ر از یک خشک بود
ُ

. این صدا دیگر می ش�افتند و جدا می شدندکھ �مھ ی نوازند�ان، تکنوازان (سول�ست �ا) و گروه ک

 ُبن (سو��س) و یا نما�ش�ای یک از نما�ش�اه  فن آوری در جر�ان �ر-آنچ��ی نبود کھ من از این بلند�و�ای پ�شتاز�رگز 



 
 

در کشور بلژ�ک برگزار شده بود، ش�یده بودم. در �ر دو  Manger، نماینده ی فروش Gydotronشگفت انگ��ی کھ توسط 

موقعیت ش�یدن موسیقی باعث حس مورمور در سرتاسر بدنم می شد و بطور ناخواستھ مرا وامیداشت تا با پا�ایم ر�تم 

  نک در قیاس با آن صدا�ا، ما صدا�ی �ی رنگ و روح می ش�یدیم!موسیقی را ضرب بگ��م. اما ای

 بھ سراغ آمپ�� فایر ان�ل����سردب�� کھ دیگر بھ پا خواستھ بود، ف
ً
) و �ATCم بود رفت ( Naimدیگری کھ البتھ ارزان�� از  ورا

 بھ ش�یدن آنرا بھ بلند�و�ا وصل کرد. 
ً
در  اصالحپرداختیم.  سیقیمو با دو فنجان چای دارجلینگ ک�� آسودیم و مجددا

 می شد ���یص داد، ب��، اما باز �م با آنچھ من پ�ش�� ش�یده بودم 
ً
و می دا�ستم کھ این بلند�و�ا مستعد صدا را فورا

  فاص�� �ی ز�اد داشت.آنند 

  راه اندازی 

رار کردم، تلف�� مهم برقچند تماس بدون تحمل گرفتاری �ای ب�ش�� بلند�و�ا بھ م��ل اینجانب، خانھ باتلر�ا، حمل شدند. 

 Audio Ingangبا دوست فروشنده ی خودم در بدون درنگ ، در بلژ�ک، بدلیل چیدمان پر �اری کھ از این مدل دیده بودم

جز�یات می تواند �اری پر زحمت باشد.  p1) ن�� تصدیق کرد، راه اندازی یک جفت Garmtتماس گرفتم. آن�ونھ کھ �ارمت (

آماده �ی کھ با محبت بھ من ارائھ داد از او سپاسگزارم -و��-دم، اما بابت ���ھ ی ��تمیل در�افت کر -ز�ادی را طی یک ای

  �عدی و جادو�ی �ی کھ من طی دو رو�داد قب�� عاشقش شده بودم باز�ا�ی شد. ۳چراکھ، با کمال خوشبخ��، صدای 

  

  

 ،
ً
 ۳۰م�� از یکدیگر فاصلھ داشتھ و تا دیوار ن�� حداقل  ۵/۲تا  ۲می با�ست حداقل  �p1ستھ ی -بلند�و�ای جعبھاساسا

، وسان�یم�� فاصلھ داشتھ باشند و با این فواصل آنچنان �ار شود تا بالخره به��ین ر�تم موز��ال و صدای باس بدست آید. 

ت زنده و شفاف توأم با مقدار �ا�� �سر، این خوش�ل �ا می توانند صدای با��� شا�سھ، بخو�ی قابل ���یص و بھ غای



 
 

حقھ ی �عدی یاف�ن سو��ت پو��ت بلند�و�است کھ برای این �ار د. نر�تم و حس عا�� از زمان�ندی اثر را با قدرت منتقل کن

ست بلند�و�ا را بھ نحوی بھ سمت داخل بگردانید کھ امتداد محور صفحھ ی یون�ت �ای �ر دو بلند�و یکدیگر را در �اف�

 نیم م�� مانده بھ محل �شس�ن شنونده قطع کنند. با استفاده از یک موسیقِی  نقطھ ای
ً
سیک خواه نا کال  با کیفیِت  تقر�با

البتھ، ن�ش�ون ر�ز دیگری . ُ�عدی تمام اتاق شما را پر کند ۳ خواه نقطھ ی مطلوب را خوا�ید یافت، جاییکھ صدای �امال

  زدیک کردم کھ باز �م در بهبود صدا تاث��ات خو�ی داشت. م گرفتم، و بلند�و�ا را مقدار ک�� بھ �م ن�

  با حرارت موسیقی ش�یدن

 در�افتم کھ آمپ�� فایر�ای مونو�الک
ً
�و�ل  Dwarf IIبا نام  Trigonآملا�ی ساخت کمپا�ی  �عد از چیدمان �ای مختلف، نهایتا

چندان موفق نبودند. بھ  ATCو  Naimگران��  مپ�� فایر�ای بھ مراتبآدر حالیکھ  �س�ند �p1سیار تحس�ن برانگ��ی برای 

 مهم ن�ست کھ  ک��� اجازه ند�ید �یچ
ً
برایتان استدالل کند کھ "�مھ ی آمپ�� فایر�ا یکسان صدا می د�ند" یا اینکھ "اصال

عا�� خوا�د بود"... مش�� حرفهای  انچراکھ در �مھ ی حاالت صدا�ش دبلند�و�ای ما را با چھ آمپ�� فایری جفت می کنی

  ند!چر 

، کھ Manger Sampler 16bit Audio CDیا  Mangerقطعھ �ِی خود  ۱۵ چھ چ��ی به�� از ��� دِی  p1برای �ست صدای 

بر�� از قطعا�ش بھ واقع نف�س اند. برای مثال، قطعھ �ای جاز �سیار ز�با با ضبط فوق العاده (شامل ارکس�� �ای 

آ�سامبِل تر�و، �وارتت و پر�اشن)  کھ بھ سرعت انگشتان م��ا بطور غ�� ارادی بھ ضرب گرف�ن وامیداش�ند و زانو�ا�ی کھ با 

خودم کسب ن�� کردم و بھ آن عادت  BBC-Styleتجر�ھ �ی کھ من با مون�تور�ای ، می آمدندر�تم موسیقی بھ ت�ان در 

�ای قدی�� و طرا�� �ای ر�چارد  BC1طوال�ی، تار�خ آن بھ  مدتنداشتم (ژانر بلند�و�ی کھ من معتادش بودم آن �م برای 

ها کھ من با آن مدلها�ییا  – �LS7tار می کرد باز می گردد، مدل �ا�ی �مچون  Rogersدر کمپا�ی �نوز نا�غھ وقتیکھ  راِس 

باعث دندان قروچھ کردن من می صدا�شان و  نداستفاده می شد BBCکھ در استودیوی  ،LS5/9و  LS5/8 ،بزرگ شدم

  . شدند)

است، چراکھ قابلیت تفکیک و ب��ون کشیدن �وچک��ین جز�یات نهفتھ در قطعھ موسیقی را  p1موز��الیتھ، شعار محض 

اثر منتقل می کند؛ آن �لوپ �ای اجرای  داراست بھ نحوی کھ شنونده را بھ محل برگزاری ضبِط بھ خو�ی �رچھ تمام تر 

 قابل ملس، آکنده از ظرایف. 
ً
  موسیقی جاز در باز�خش �سیار واق�� بھ نظر می رسند، با جز�یا�ی �امال

  و�نگستون ِتیلور لِ اثر  ’Isn’t She Lovely‘قطعھ ی از ) Chesky Recordsس�ی ( ِچ با یک ��� دِی ضبِط 
ً
انگیختھ شدم  فورا

  کھ بھ فضا�ای ما ب�ن ضر�ھ �ا
ُ
سیار رزولوشن �ا یا جز�یات �-میکرو پرداخت سطح توجھ ب�ش��ی بورزم، آنقدر کھ  ت �او ن

 انباشتھ شده بود p1این شگف�� �ا فقط در شب اول استماع عا�� بود. �مھ ی ر�ز در تفکیک نواک �ا و اصوات و ر�تم �ا 

ش�یدن  موسیقیالینقطع  مدت مدیدی بود کھ اینچن�ن مشتاِق  !بامداد است ۲ت ھ �شده بودم کھ ساعو من �نوز متوج

  نبودم: آلبوم �س از آلبوم بود کھ �ی وقفھ بھ ل�ست پخش اضافھ می شدند. 



 
 

  

جعبھ �ا�ی �ستھ دارند، با �مھ ی امتیازا�ی کھ این�ار می تواند در بهبود صدای باس داشتھ باشد. در  p1بلند�و�ای 

سمت ققسم�� �س�ند، یک قسمت برای ووفر، قسمت دیگر برای یون�ت جادو�ِی منگر و -حقیقت، محفظھ ی جعبھ �ا سھ

گرم و انرژی دوست داشت�ِ�  آن باِس  � فایر�ا قرار می گ��ند).آمپ�پاور  s1قرار دارد (�مان جاییکھ در مدل  در ز�رآخر کھ 

از دیگر مواقع کرده بود، در حالیکھ  �سیار دلپذیرتربرای ش�یدن از مارال �ِلن را  ”The Cost of Freedom“ ی قطعھ بخش

�ی ساز�ا بھ اتاق من از یوری �ون�نگ �سیار زنده پخش می شد �و  ”Walking on the Moon“صدای ساکسیفون در قطعھ 

 بلند�و�ا وارد عمل شد. وای! اگر دینامیک ن�ست �س چ�ست؟ این منتقل شده اند. س�س صدای درامز 
ً
ک ی بھ مانندواقعا

�ی کھ می تواند چندین  Hi-End س�ستممثل یک یا ، دنمی باش )Full-Range(امنھ دتمام  مدل �ایاز  فقش�یھ سازی مو 

  را بھ یک خر�د فوق العاده مناسب برای �ر اودیوفای�� بدل می کند. p1کھ  راندمان دارد، برابر این �ز�نھ داشتھ باشد

از  ۶۷بتهوون (چاپ ِدنون) و سمفو�ی  ۸شامل سوناتای شماره  �Mangerعر�ف آم��  قطعھ �ای ارکس��ال در ��� دِی 

می شوند.  سو�رانوی اول�ا بورودینا�و�) از فیالرمونیک برل�ن با مPulcinellaال (پولس�نِ  سوئ�ِت و  د)چاپ بلومستِ �ایدن (

، اجرا�ا�ی کھ �م�ی از عمق و عرض ز�ادی در ساند
ً
برای را  p1عظمت این آثار توانا�ی �ای اس�یج برخوردار بودند. -مجددا

ن ، اما ایکشیدالش بھ چبازتولید وزن و جر�ان سیال صدا آن �م برای چن�ن دامنھ ی گس��ده �ی از سبک �ای �ونا�ون 

بروز می  از خود جز�یات و ظرایف تمام ر�زِ امیکها�ی رن�ارنگ را بھ �مراه توانا�ی باال در پرداخ�ن بھ ند�و�ا �مچنان دینبل

منگر  ک�� طرا�� و مونولوگ �ا�شان BBC ادیواز ر  معروف درامنما�ش �ای رسید، کھ پخش ����ا�ی نو�ت بھ اما، . ندداد

  مقادیری  را �ی قرار می کرد و
ُ

صدا�ای مشا���ی �مچون گِیل�اد و یان  ، ونموددر ناحیھ ی پر�ز�س بر مال می را  رد شد�یخ

مچن�ن �ن�� �است.  ها�ارمای�ل را ک�� غ�� طبی�� تجسم می بخشید در حالیکھ بھ �یچ وجھ از جنبھ سرگرم کننده ی آن

�م برای این بلند�و�ا چالش برانگ�� بودند، از���و عالقھ مندان بھ  پانک یا گھ وسبک �ای بھ شدت کم��س شده �ی مانند رِ 



 
 

 سرمایھ گذاری شان �ای تند و پر�یجان موسیقی 
ً
با  �و�ا�یبرای بلندنھ تنها مش��یان خو�ی برای منگر ن�س�ند بلکھ کال

 اش�باه است.  �p1مانند  کیفیت عا�� راندمان باال و
ً
این بلند�و�ای لطیف و اعالء �ارشان ای�ست کھ بھ موسیقی �امال

و البتھ این �ار را با نهایت دست و دل بازی انجام می د�ند، نوازند�ان را  ش را منتقل کنداحساسا��� ا پیام تااجازه د�ند 

در  یافت. ،ح�� با چندین برابر قیمت ،بھ شنونده نزدیک می کنند با حس واق�� �ی کھ بھ ���� میتوان در بلند�و�ای دیگر

 برگشتھ  و ��یح درس�� �سب شده کھ صدا�ی طبی�� اتاق من تجه��ات آ�وس�یک بھ
ً
را ارائھ می د�د. حس مورمور مجددا

  بود بھ �مراه حس گرم و نوازشگری آکنده از رضایت. 

  

با قیا���  اما -) مرا در جلسھ ی ضبط آن اثرLive in Londonو جادوی لئونارد �وِ�ن ( بھ جوش و خروش آمد p1دو�اره 

نرم  �بلپا�� تر پ��مرد را ملس کنم.  خوِد دراز کنم و  دست می انگیختگرایانھ کھ مرا  واقعیت �پرداخ�قرار داد با - �وچک��

� کھ در بود، درخش�� تبدیل شده بازسازِی �ولوگرافیک از آن اجرابھ یک بود کھ و یکدست یکپارچھ  ��اع صدا بھ اندازه �ی 

�مھ ی این توانا�ی �ا، اما، برای یون�ت �ای وجود دارد موسیقی را �رچھ زنده تر و آکنده از انرژی می کند.  p1تر�بل صدای 

  ش�یدن آن �س�ید.  گرسنھ یکھ �م�شھ  شودبھ ساد�ی جلوه می کند و چن�ن صدای نف���� بازتولید می  MSWمنگر 

ــــــــف   ن آوریـ

سال پ�ش کمپا�ی منگر را  ۴۵اما، چ��ی کھ این بلند�و�ای ا�ستاده را خاص می کند ر�شھ در داستان زند�ی مردی دارد کھ 

ک دژوزف. دبلیو منگر را ی�� عافسانھ �ی را آفر�د کھ نام خود او � ت��یح زما�ِی  خمیده و-تاس�س کرد و تر�سدیوسر موج

میالدی، ژوزف منگر اخ��اعات و نوآوری �ای متعددی را بھ ث�ت رساند تا بتواند اول�ن  ۸۰و  ۷۰ ، ۶۰می کشد. طی د�ھ �ای 



 
 

دس�یارش خانم دانیال منگر  و توسط دخ��را خلق کند. از آن زمان تا کنون این یون�ت  MSWنمونھ تحقیقا�ی خود از یون�ت 

  . تاس�مواره در حال ارتقاء و بهینھ سازی بوده  ،کھ �م اینک مدیر�ت کمپا�ی را ن�� عهده دار است(مهندس دارای رتبھ)،

مبتکرانھ ی منگر عملکرد غشاء پایھ درون �وش ا�سان را تقلید می کند و سیگنال �ای آ�وس�ی�ی را تولید می  درایویون�ت 

 ��یح کند کھ بصورت گذرا و از نظر تونا
ً
 منطبق با زمان بندی �وش ا�سان است. ول �امال

ً
�ل دوری جس�ن از شبا  دقیقا

�ی با غشا�ی دایره �ی و مسطح از ج���� منعطف و با زوایای  میدهخ–منگر تر�سدیوسر موج  پ�ستو�ِی یون�ت �ای متعارف،

 قسمتاما،  را خلق کرد. ب و جلو بھ حرکت می آیدقھ سمت عب Voice-Coilیک وسیلھ تندی در لبھ �ای ب��و�ی، کھ ب

اینکھ امواج بصورت متحد املرکز از داخل یون�ت بھ سمت ب��ون آن حرکت می کنند؛ وو�س �و�ل  ؛�نوز مانده�وشمندانھ 

 ج درفول ِرن . این یون�ِت دفقط باید مرکز این دایره را بھ حرکت درآورد تا فر�ا�س صدا در سطح غشاء بھ حرکت درآی

  ،با یک ووفر اختصا��� �امل شده است p1ند�وی بل
ً
بھ این دلیل کھ تر�سدیوسر فقط قادر است آن اندازه از  ،مختصرا

  �رتز �اف�ست و برای فر�ا�س �ای پای�ن�� از آن می توان از ووفر بهره گرفت.  ��۸۰م �وا را جا بھ جا کند کھ برای بازتولید 

منگر است: بلند قامت، با وقار و ح�� ک�� با ابهت، کھ برای جلب تمام  Passiveری بلند�و�ای �ل سر سبد ِس  p1مدل 

ی ن���ا�و انواع و  RALدر رنگ �ا و فین�ش�نگ �ای �سیار متنوع شامل تمام کد رنگهای  ی حرفھ �ی و خان�یسلیقھ �ا

ر از ئِ نیلز پی�� مولوا و فی �مچون �ر�رت فون �و�ِسرن دانهای مختلبھ من گفتھ شد کھ موسیقیطبی�� عرضھ می شود. 

با ��تگ��انھ تر�ن استاندارد �ا�ی کھ می توانیم توقع داشتھ نھ تنها تمامی اجزاء این بلند�و  مدلهای منگر بهره می برند.

ل ھ �ر محصو جاییک ،بلکھ خود کمپا�ی �م بصورت یک شغل خانواد�ی با�� می ماند ،در آملان ساختھ می شوند باشیم

 
ً
ک را���� کھ تا حد گیج کننده ی یتولِ با  – می شود ساختھ و پرداختھ ،�ی سابقھ (در این حرفھ) دق�� و بابا دست  ،منفردا

  شده است.  فرو �استھ�زارم میلیم�� 

  

  



 
 

  م��صات ف��:

  با �ابی�ت �ستھ ا�ستادهبلند�وی درایو،  ۲خرو��،  ۲

این��) با پوستھ ی ساندو�چ  ۸میلیم��ی ( ۲۰درایو باس یک بھ عالوه ی  )MSW( تر�سدیوسر منگریک یون�ت �ای درایو: 

  میلیم��ی  ۴۲و وو�س �و�ل  گالسفای��  �اغذ و

  �رتز ۳۶۰فر�ا�س کراس آور: 

  �رتز ۴۰٫۰۰۰تا  ۴۰دامنھ پا�� فر�ا����: 

  ا�م ۴امپدا�س: 

  دس�بل در وات در م��  ۸۹حساس�ت: 

  میلیم�� عمق ۲۱۴میلیم�� عرض،  ۲۷۰میلیم�� ارتفاع،  ۱۱۳۹ا�عاد: 

  وگرمکیل ۲۸وزن: �ر�ک 

   UltraHigh Gloss، و�ن�� و یا RAL ،Nextelفین�ش�نگ: مات سیلک مطابق رنگهای 

  یورو ۸٫۴۰۰قیمت: 

  م��صات سازنده:

 mangeraudio.comwww. –Manger Audio    

  

  نمایند�ی در ایران:

   .avinava.comwww –شرکت آو�ن آوا آرتا 

  

          ترجمھ: وحید صفوی زاده

             


