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 الموسیقی والعلم والتکنولوجیا 

 

 

 : ملخص

ة،  ر �� تار�خ اإل�سانيّ مراحل التطوّ   أهّم إحدى العالم �� الوقت ا�حا��، �شهدها ثورة املعلومات ال�ي  �عّد 

ة، ونماذجها �� اإلبداع واإلنتاج والتوزيع،  ات الك��ى ال�ي حدثت �� الصناعة املوسيقيّ نتائجها التغ��ّ   من أهّم و 

 
ّ
  ة ضمن فنون التعب�� الرق�يّ أ م�انة هامّ بوّ تت  أصبحت املوسيقىفقد  .  ومحتو�ا��ا  شارك �� مضامي��اوالت

   . وتجدخاّص �ش�ل    باليوتيو شبكة  وع��  مختلف الوسائط ا�حديثة،  ع��  
ّ
ت واملهن  مختلف الفعاليا

 املوسيقيّ 
ّ
 ة ضال

ّ
ى  ة ��  �ي تتيحها التكنولوجيا الرقميّ ��ا �� اإلم�انات الهائلة ال

ّ
ات ال�ي  املراحل والعمليّ ش�

املوسيقّي �  يمرّ  العمل  إ�� �ا  الفكرة، وصوال  بدءا من     اإلنتاج  ، 
ّ
والت الطرائق   سو�ق.  واإلشهار  �عد  ولم 

 بل    لالشتغال �� هذا ا�جال، كما �� با�� مجاالت اإلبداع األخرى،ة مجدية  التقليديّ 
ّ

ت  أصبحت التحوال

تأهيل ا�حقل املوسيقّي ا�جال املوسيقّي ا  العامل�ن ��تفرض ع��  ة  الرقميّ  برمتھ من أجل    �حاجة إ�� 

 مواكب��ا. 

 . �اء االصطنا��ّ الذ، اإللك��ونياتالتكنولوجّية، لثورة ال�لمات املفتاحّية: العلم، املوسيقى، ا

Abstract: 

The information revolution that the world is experiencing today is one of the most important 

developmental stages in human history, one of the most important results of which are the 

major changes that have taken place in the music industry, its models of creativity, production, 

distribution and sharing of its content. Music occupies an important place in the digital arts of 

expression in various modern media, and on the web in particular. The different potentialities 

and professions of music find their help in the immense possibilities offered by digital 

technology in the different stages and processes that the musical work goes through, from the 

idea to production, advertising and marketing. Traditional methods are no longer effective in 

operating in this area, as in the rest of the other areas of creativity. Digital transformations 

impose on those who work in the musical field the need to rehabilitate the entire musical field 

to keep up with its rhythm 

Keywords: science, music, technological revolution, electronics, artificial intelligence. 

 المصطفی عبدونأ. 
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 :  مة المقّد -1

  .ة املصاحبة لهاّ◌ ث عن املوسيقى دون استحضار التقنية واألسس النظري ال يمكن للمرء اليوم أن يتحّد 

تطوّ و  املوسيقىلدراسة  البّد   ر  اتجاه�ْ   املعاصرة،  استحضار  ضرور��ْ من  ر  التطوّ و   التكنولو��ّ ر  التطوّ   :نن 

ة جديدة ع�� حساب  تكمن أهمية استخدام التقنيات ا�جديدة �� �و��ا خلقت أدوات موسيقيّ و .  النظرّي 

التقليديّ  ووّس األدوات  املوسيقيّ ة  اآللة  مفهوم   عت 
ّ
االت أراد  ذلك  مع  و�املوازاة  النظرّي ة.  مع    جاه  القطع 

 ة للموسيقى �� زمن العوملة ااملقار�ات التقليديّ 
ّ
ة  الثقافيّ   � بالتداخل ب�ن التأث��ات ذي يتم�ّ �خاص �عصرنا ال

 . ع�� نطاق عاملّي  دة وطرق مختلفة للعمل املوسيقّي ة متعّد وانتشار أنماط وأساليب إبداعيّ 

ودمجها   ها ة املادة املوسيقية وطرحة مفاهيم ونظر�ات جديدة �� أسلو�يّ فقد منحت التقنيات الت�جيليّ 

ق بعديدة    إم�اناتي  للمتلّق كذلك  وتركي��ا، ومنحت  
ّ
تار�خ املوسيقى  وهكذا فة �عاطي املوسيقى.  كيفيّ تتعل

 جديدة �� التعب��  الثورة الرقميّ   أفرزت كما    ،ات� �عمق مساهمة اإللك��ونيّ �� القرن العشر�ن يتم�ّ 
ً

ة أش�اال

مت إم�انات غ�� معتادة ��  واصفات متعّد عة و�م املوسيقي بطرق غ�� معهودة لبلوغ جماه�� متنوّ  دة، وقدَّ

 ة، ال بل إن املتلّق تفاعل املتلقي مع املضام�ن اإلبداعيّ 
ّ
ها، يقوم بأدوار جعلتھ �� قلب منظومة  ي قد بات �� ظل

 
ً
 .وتخز�ًنا وتوزيًعا ع�� نطاق يتجاوز بكث�� ما عهدناه من قبل ،إنتاج القيمة، تجميًعا وصياغة

 
ّ
عصرنا  �ش�  �� متغ�ّ لت  ظّل ا�حا��   �� كث��ة  التكنولوجيّ   �ات   الثورة 

ّ
االت وثورة  أصبحت  فقد  ،  صاالتة 

تحتّل   م م�انة    املوسيقى 
ّ
التّ ها فنون  ضمن  الرق�يّ ة  ا�حديثة،    عب��  الوسائط  التأليف  و بمختلف  أصبح 

 ل بالوسائط الرقميّ عالية للتوّس   يحتاج إ�� كفاءات  املوسيقّي 
ّ
وال�ي  رة باستمرار،  واملتطوّ لة  ة و�رمجيا��ا الفعا

شأ��  عمليّ يّس تأن    امن  الرقميّ ر  واملعا�جة  والت�جيل  والتوزيع  التأليف  هائلة  ات  إم�انيات  عن  فضال  ة، 

 لتوظيف املؤثرات.  

   �عّد و 
ّ
ة،  ر �� تار�خ اإل�سانيّ مراحل التطوّ   أهّم إحدى  العالم �� الوقت ا�حا��،  �شهدها  �ي  ثورة املعلومات ال

ة، ونماذجها �� اإلبداع واإلنتاج والتوزيع،  ات الك��ى ال�ي حدثت �� الصناعة املوسيقيّ التغ��ّ   ا جهنتائ  من أهّم و 

 ع��  و .  ومحتو�ا��ا  والتشارك �� مضامي��ا
ً
أصبحت ترا��  فقد  نموذج التقليدي  ال�عت�� هذه املرحلة انقالبا

انتشرت شبكة اإلن��نت �� �افة  ف  ،وامل�ا�ي  الزم�يّ   �� �عده االنتشارّي   ة، واملش��ك ا�جما��ّ الضرورة التفاعليّ 

باملواقع االجتماعيّ  الواسع، و�عزز ذلك  امل��امية بفضا��ا  العالم  املعمورة، ور�طت أجزاء هذا  ة ع��  أرجاء 

�تم�� بالتفاعل وما  و د الوسائط �ش�ل هائل خالل السنوات املاضية  انتشر هذا ا�حتوى املتعّد و تنوعها،  

 �عد التفاعل.

�ا �� الوقت نفسھ ت�اد �سلب  أضافت سمات جديدة للموسيقى، إال أ�ّ   قد  التكنولوجيا  أّن مراء ��    الو 

اتھ  فاعل معھ ورصد تفاصيل أحداثھ ومتا�عة متغ��ّ و�� ر�ط املتلقي بالواقع والتّ   .ةتھ األساسيّ املبدع مهمّ 

 
ّ
-ولكن    .وطيدة مع املوسيقىعالقة    رساءلها إل � بخصائص عديدة تؤّه نجدها تتم�ّ ف  ،عاتھواستشراف توق

 أّ��ا قد أصبحت    –  فيھ  مما ال شكو 
ّ
 للمبدع سواء من  تمث

ً
 حقيقيا

ً
 جهة  ل ��ديدا

�
 إنتاجها كما

ً
أو من    ، وكيفا

��خ  جهة   ع��  قادرة  فالتكنولوجيا  ال�خ�ىي،  وأسلو�ھ  عملھ  استخدامها  �ا  بداعا�إطبيعة  و�عادة 
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تتطوّ  ومازالت  ��جز  وتوظيفها،  مذهلة  قفزات   �� أنفسهم ر  بضعة    املتخصصون  غضون   �� متا�ع��ا  عن 

 .عقود

أّن   بھ  م 
ّ
املسل ا�حديثةومن     قد  التكنولوجيا 

ّ
اإل�سانأث حياة   �� وا�ح  �ش�ل  أو    ،رت  بالسلب  سواء 

عامّ  �ش�ل  املوسيقي  مجال   �� الصوتيّ   باإليجاب، وظهر هذا  الت�جيالت  أو  الغناء   �� التدو�ن  سواء  أو  ة 

ة أو خلق  ة األصوات ا�حيّ ة تق��ب كث��ا من نوعيّ أصبح من املمكن إخراج أصوات موسيقية آليّ   إذاملوسيقي،  

اصطناعيّ  طبيعة  ذات  جديدة  نفسھأخرى  يفرض  الذي  والسؤال  املوسيقى  م هو:    ة.  يجعل  الذي  ا 

 ؟ اليوم متالزم�نوالتكنولوجيا 

 : ت الجدیدة الموسیقی والتکنولوجیّا -2

ة، ولكن  ة التقليديّ ات املوسيقيّ ات ا�جديدة، �ان اإلبداع املوسيقي محصورا �� املعّد بل وصول التقنيّ ق

بفضل الطفرة ال�ي حصلت مع اآللة، من ناحية، والتحول ا�جما�� من ناحية أخرى، عرف اإلبداع املوسيقي  

  تتحّدىة جديدة يّ خا مواقف إبداعر� حديثةات ا�الكمبيوتر والتكنولوجيّ  لذا فإّن  .مز�دا من ا�حر�ةاليوم 

و�مكنھ    ،أصبح املؤلف �شتغل ع�� الصوت و�الصوتو ة من خالل النمذجة.  ة املوسيقيّ العادات التأليفيّ 

ة �� تار�خ املوسيقى يمزج اإلبداع املوسيقي ب�ن  مرّ   ة وتنظيمها، وهكذا، وألوّل �� املادّ   التفك�� �ش�ل مستمّر 

 ة �ش�ل مختلف. واألداء والتفك�� �� الكتابة املوسيقيّ ات اإلنتاج عمليّ 

   فقد  ة،العالقة اآلليّ عّدلت الرؤ�ة ا�جديدة    مث
ّ
ت أيًضا  ة اإلبداع كما �غ��ّ ف �� مركز عمليّ أصبح املؤل

ة غ��ت ظروف  التغ��ات التكنولوجيّ   إّن   .ن واملؤدي وكذلك موقف املستمع من االستماعالعالقات ب�ن امل�ّح 

وا املوسيقيّ اإلنتاج  الظاهرة  ظروف وجود  ممّ نفسها  ةلتلقي، وكذلك  أدّ ،  التصنيع  ا  جديد من  إ�� ش�ل  ى 

�ت وضع القطعة املوسيقية واملوسيقى نفسها من خالل كسر  ات ا�جديدة غ�ّ التقنيّ   للموسيقى، و�التا�� فإّن 

الكالسيكيّ  و ةالقواعد  "دولياج"يش� ،   �Célestin  Deliège،    ��الكهر�ائيّ   أّن إ املوجات  الصوتيّ جيل  ��  ة  ة 

الغرب.  �� الهارمو�ي  تار�خ  أن�ى  الذي  بالتحديد  هو  تخصّ و   املوسيقى  تداخل  الفّن تج��  والعلوم   صات 

�� استوديوهات    la musiqueconcrete  1945عام    امللموسة والتكنولوجيا با�خصوص �� والدة املوسيقى  

ة خالصة �� تأليفها و�عادة عزفها ب�ل دقة  ت بوسائل تكنولوجيّ � وقد تم�ّ .  ORTFتلفز�ون الراديو الفر��ىي

 عن املوسيقى  و�عناصر صوتيّ   ،دون االعتماد ع�� العامل البشرّي و 
ً
 مختلفا

ً
ة ملموسة تتيح للمستمع مزاجا

 ا�جردة.  

لم  و ،  فيھعّدلها �� األستوديو، وحّررها  ة، ثم  لة كمواد صوتيّ األصوات امل�ّج   Schaeffer"شيفر"  استخدم

استخراجها من الواقع، و��جيلها، ثم العمل عل��ا، والتالعب    إ�شاء األصوات بواسطة آلة، ولكن يتّم يكن  

 من  اآل�ي، ع�� النحو  ال�ي اخ��عها  املوسيقى امللموسة  Schaeffer"شيفر"عرفو�� هذا السياق،  ��ا.  
ً
: "بدال

األمر   فإّن قيقها امللموس إ�� اآلالت املعروفة، ة املوسيقى، و�سناد تحة برموز نظر�ّ مالحظة األف�ار املوسيقيّ 

ة ال�ي يحتو��ا بالقوة (...) ع�� عكس  يتعلق بجمع الصوت امللموس، أينما أ�ى، واستخالص القيم املوسيقيّ 

ا�جردة،   املوسيقية  "القيم"  إ��  فقط  مش��ة  خار��،  نموذج  دون  مرة  ألول  املوسيقى  تطو�ر  تم  الرسم، 
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تصو�  (أو  ملموسة  صوتيةوتصبح  �ائنات  �ستخدم  عندما  ا�خار��  مستمّد   1ر�ة)  العالم  من  مباشرة  ة 

 . 2لألصوات الطبيعية والضوضاء املعطاة"

نة،  �ستخدم املوسيقى امللموسة املواد لتصور فكرة. فهنا ال توجد مدوّ   ،ةالعادات الكالسيكيّ   خالفع��  و 

شر�ط   امللموسةفغناطي�ىي.  ملكن  عرض    املوسيقى  إ�ّ ��  الصو�ي،  ال�ائن  ��جيل �خصائص  تر�د  �ا 

ة الثانية، لعب اإلنتاج  ة من أجل تحديد خصائصها. فبعد ا�حرب العامليّ ة وجعلها موضوعيّ الظاهرة الصوتيّ 

املصمّ  االستوديوهات   �� ا�جديدة.  املوسيقي  املوسيقى  تطو�ر   �� كب�ً�ا  دوًرا  والبث  لالستنساخ   وهكذامة 

  أدىوقد  �� ت�و�ن البحث املوسيقي. اأساسيّ  التقنيات الصوت ا�جديدة عنصر أصبح االستخدام التجر��ي 

تقنيات ا�جديدة لإلبداع املوسيقي إ�� اختفاء اآللة املوسيقية �أداة مصنوعة لصنع املوسيقى، كما  التطو�ر  

بيوتر الذي  ة �� الكمة بأداة توليديّ اآللة التقليديّ استبدلت    مع التقنيات ا�جديدةو اختفت العالقة معها.  

 
ّ

ال� دون  املوسيقى  صنع  املمكن  من  موسيقيّ جعل  آلة  إ��  أنة،  جوء  من    ف�ان  كمجموعة  اإليماءات 

 ة.ة املرتبطة بنشاطنا العض�� لتف�ح ا�جال �حا�اة اإليماءة اآلليّ ات ا�جسديّ السلوكيّ 

عام   اإللك��ونيّ   1950��  املوسيقى  �ولونيا  ولدت   �� األستوديو   �� مصادر  ة  ع��  واقتصرت  (أملانيا)، 

. تر�د هذه املوسيقى إنتاج الصوت بفضل  Eimert،Stockhausen،Eppler-Meyer  ة، معالصوت اإللك��ونيّ 

وتحوّ اإللك��ونيّ  تنتجها  ال�ي  االه��ازات  جمع  خالل  من  اإللك��ونيّ ات  الدائرات  اه��ازات  لها  إ��  لت��جم  ة 

بواسطة مك�ّ صوتيّ  الصوتة  ظاهرة صوتية مح�ومة.     من ، و�عا�ج  �  ا�حصول ع��  الصوت  وُ�صنع  أجل 

إلك��و�ي    اإللك��و�ّي  جهاز  امللموسة و .  analogiqueتماث��  بواسطة  املوسيقى  إ��  واملوسيقى    �اإلضافة 

��ات عميقة ��  �غيّ أحدثوا  ف�ان أْن  ،ة التأليف املوسيقيستخدم املؤلفون الكمبيوتر �� عمليّ اة، اإللك��ونيّ 

 ملعاصرة.  املوسيقى ا

 Laالذي أصبح فيما �عد �عرف بالتأليف املساعد بالكمبيوتر  ظهر التأليف األوتوماتي�ي  1956�� عام  

Ordinateurpar  AssistéeComposition   )CAO  (املتحدة (الواليات  إلينوي  جامعة   ��  .( "   " هيل��برمج 

قواعد    Illiacحاسوب    "إيزاكسون "و الهاو ،  التأليفباستخدام  قواعد  ا�حساب    انطالقا  رمو�ي مثل  من 

  ، ثمالعالمات املوسيقّيةقيم  ش�لت األوتوماتي�ي �جموعة من البيانات  
َ
 املوسيقّية

َ
عل��ا  حصل ال�ي  املدونة

 بداية التوليف الرق�ي.  1957�عت�� سنة و ن بأدوات حقيقية. و العازف

 
و جهاز) مصدرها. -1

ٔ
داة ا

ٔ
 بواسطة الجسم الصوتي نعني الصوت نفسه، تعتبر في طبيعتها السليمة، وليس الكائن مادة (ا

2-Schaeffer P., Traité des Objets Musicaux, Paris, Seuil, 1966. 
Schaeffer est l'inventeur de la "musique concrète", qu'il définit ainsi, en 1948 :  
"Au lieu de noter des idées musicales par les symboles du solfège, et de confier leur réalisation concrète à des 
instruments connus, il s'agit de recueillir le concret sonore, d'où qu'il vienne, et d'en abstraire les valeurs 
musicales qu'il contenait en puissance (...). Contrairement à la peinture, la musique s'est d'abord élaborée 
sans modèle extérieur, ne renvoyant qu'à des "valeurs" musicales abstraites, et devient "concrète" (ou 
"figurative") lorsqu'elle utilise des objets sonores puisés directement dans le "monde extérieur" des sons 
naturels et des bruits donnés" 
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ٔ
 المصطفى عبدون ا
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تنفيذ   بيل  و�ان  أبحاث  قسم  من  فر�ق  بواسطة  الكمبيوتر  باستخدام  الصوت  لتوليف  برنامج  أول 

جري    و  "ماكس ماثيوز "بقيادة    املتحدة،�� الواليات  الهاتف  مخت��ات  
ُ
ل.  الت�جيل الرق�ي األوّ "ريسيت". وأ

ع�� وحدات    ل برنامج توليف موسيقي يحتوي ، وهو أوّ MUSIC III:  1959متاًحا �� عام    �ان ال��نامج األوّل و 

أخرى من برامج تركيب الصوت ال    وتلتھ أجيال  MUSIC Vو  ،MUSIC IVتطو�ره ليصبح    تّم   ثّم   ،اف��اضية

ھ ين�ىئ  هذا ال��نامج  ومن خصائص  تزال مستخدمة ح�ى اليوم.  
ّ
.  عة من ال��امج ا�ختلفةمجموعة متنوّ أن

آلة إلصدار األصوات.  تحوّ   وهكذا ة  و�مكن للمعا�جة الرقميّ ت، رقما  وفيھ يحتسب الصو ل الكمبيوتر إ�� 

 ة للكمبيوتر. ة واملنطقيّ االستفادة من القدرات الر�اضيّ 

تحوّ وقد   هناك  يحصل  لم  الكمبيوتر،  باستخدام  أنھ  "ريسيت"  وقعل،  اعت��  إم�انات    بل  استغالل 

رمز�ّ  ملقار�ة  يخضع  أن  للرقم  لتسمح  األصوات.  مفتوحة  لصفة  توظيف  ة  أّن   �� مراء  ال  التقنيات  ولكن 

 قد جلب  ة والكمبيوتر  الرقميّ 
ّ
  ع���ا �سمح بالسيطرة  �ّ ذلك أة،  ع �� املعا�جة اإللك��ونيّ ة والت�اثر والتنوّ الدق

املعقدة.   األصوات  جوانب  الكمبمما  جميع  أيًضا  يجعل  ع��  يوتر  رقمًياقادرا  امل�جلة  األصوات    ،�عديل 

 و�التا�� أداء نفس أنواع التالعب مثل املوسيقى امللموسة.

أساسا قد  �� املوسيقى خالل الثلث األخ�� من القرن العشر�ن    البحث ا�جذرّي و�مكن القول إجماال إّن  

 تمّ��  
ّ
 و ة عن اإل�سان  باستخدام اآللة املستقل

ً
ن سبب�ْ ذكر  يمكننا    إذ  ة،من األدوات املي�انيكيّ   امل��مجة بدال

 
ّ

ال� إ��  املؤلف  املوسيقي:  يدفعان  االبت�ار  إ��  هو شعورهجوء  ع��   األّول  باملواد    �عدم قدرتھ  أف�اره  إدراك 

أدوات جديدةب  والثا�ي هو إحساسھاملوجودة،   اخ��اع   �� أّن   ،الرغبة  تحتاج    أو  ا�جديدة  األف�ار  إ�� هذه 

املوسيقيوهكذا فة جديدة.  موسيقيّ تطو�ر أش�ال    ا  يدفع  البحث 
ّ
ال�ي    إ��  فملؤل النماذج واألف�ار  إدراك 

قادًرا ع��    بدوره  نلم �عد امل�ّح و ملشاركة �� �شكيل هذه املفاهيم ذا��ا،  إ�� ادفعھ  مثلما يتحتاج إ�� التوحيد،  

 املشاركة بنفسھ �� تطو�رها.  بات مضطّرا إ��أخذ مواده �أمر مسلم بھ بل 

أّن   ذلك  الصوتيّ وآية  املواد   �� �سمح  ةالتفك��  بات  حّد   قد   �� ك�ىيء  وتحديده  الصوت،  ذاتھ    �عزل 

مادة،   العملو واعتباره  ا�جديدة  اّماممكًنا.  املعّمق عليھ    أصبح  ب�ن   ع�� حّل   فساعدت   التقنيات  ا�حدود 

 إذ    ،الصوت والتأليف
ّ
 يمكن للمؤل

ّ
 أن يو   ،ألصواتف باف أن يؤل

ّ
الفاصل   ف األصوات نفسها، فيذوب ا�حّد ؤل

   ،ةالنشاط التأليفي إ�� املادة الصوتيّ   ومن هنا يمتّد   .ب�ن املادة والش�ل
ّ
ف دائم التفك�� �عمق  فيصبح املؤل

(الصوت �� متھ  (التأليف-وحر�ة  املوسيقي  والتنظيم  ا�جديدة  -ا�جوهر)  التقنيات  تمنح  و�التا��  الش�ل)، 

 حر�ة أك�� �� التأليف و�سرع تطو�ر اإلبداع املوسيقي. للموسيقى

الّنحو   هذا   وع�� 
ّ
املؤل للنماذج،  أصبح  منتًجا   و ف 

ّ
التحك ��  �مكنھ  في�ون  اإلبداع،  مراحل  جميع   �� م 

ومؤدّ م�ّح   نفسھ  الوقت تلغ  ًيا.  ًنا  املعلوماتولم  ا�حقيقة،تكنولوجيا   �� وسعت    ،  ولكن  التأليف،  قواعد 

اإلبداعية من  د وحّد   ، املساحة  الرغم  ع��  املوسيقية.  قطعتھ   �� وضعھ  املؤلف  ير�د  ما  أك��  بدقة  ت 

للتأليف،   ا�جديدة  �� األدوات والطرق  والتغ��ات  التكنولوجية  الكب��  ومع ذلك،  االبت�ارات  السؤال  يبقى 

ن  كيف يمكننا أو يخاطب اإلحساس؟    استخدام مادة ما وتحو�لها إ�� �ىيء  وهو: كيف يمكن  ،حول التأليف

 ؟ شاعرامل نصدر أصواتا لها القدرة ع�� تحر�ك 
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ف وا�جمهور  لتميل التقنيات ا�جديدة إ�� تفضيل اختفاء ا�حدود ب�ن املؤلف واملؤدي من جهة، و��ن املؤ 

لت طبيعة العالقات ب�ن ا�جهات الفاعلة،  وتحوّ   .ا�حدود ب�ن اإلنتاج والتلقيلقد انفتحت  من جهة أخرى،  

ا�جمهور،  هناك تحوّ ف امل�حن واملؤدي.    يقوم �خص واحد بدور غالًبا ما  إذ   �� العالقات مع  �جب ع��  و ل 

�� طبيعة االستماع: من االستماع السل�ي إ��   آخر  تحول   جرى   وهكذا  ،ھ استماعھ باهتماماملستمع أن يوّج 

 االستماع النشط.  

الت  إّن   دراسة 
ّ
ة  ع�� الطفرات األساسيّ   ط الضوء �ش�ل أسا�ىيّ قنيات ا�جديدة لإلبداع املوسيقي �سل

 للتطور املوسيقي ع�� ثالثة مستو�ات: 

املادي:  - جذرّي تحوّ   املستوى  تكنولوجيّ   ل  أداة  أصبحت  ال�ي  املوسيقي  لألداة  �ستخدمها  ووسيلة  ة 

 . ةاء العالقة اآلليّ ي إ�� اختفة، مما يؤدّ لتحقيق غاياتھ، و�� النتيجة الصوتيّ 

 ، إذ  : �غي�� �� قواعد التأليف والعمل ع�� الصوت نفسھاملستوى النظري   -
ّ
  ة �� حّد ھ مادّ نظر إليھ ع�� أن

   ،يؤلف بھ  ،ع�� الصوت  يتمّتع �سيطرة �املةن  امل�ّح و�ناء ع�� ذلك صار  ذاتھ.  
ّ

ر باستمرار فيھ كمعطى  و�فك

 اإلبداع.   س��ورةو�تحكم �� جميع مراحل   .مادي واملوسيقي (التنظيم)

لم و ة اإلبداع.  األداة و��ن ا�جهات الفاعلة �� عمليّ   ب�نفاعالت  : حدثت طفرة �� التّ املستوى التفاع��  -

وحميمًيا   قوً�ا  وآالتھ  املوسيقار  ب�ن  التفاعل  بل  �عد  و�عيًدا.  وجسدًيا،  بارًدا   �غ�ّ و أصبح 
ّ
االت مع  �  صال 

التف  ،ا�جمهور  واملؤدي.  وكذلك  امل�حن  ب�ن  القول  اعالت  يمكن  ا�جهات    إّن وهكذا  ب�ن  التفاعالت  طبيعة 

ن واملؤدي يحافظان ع�� تفاعالت مهمة كما  لم �عد امل�ّح و �غ��ت،  قد  اإلبداع املوسيقي    س��ورةالفاعلة ��  

أصبحت  و مهور.  امل�حن وا�ج  التقليدي ب�نج  ندمااال   مثلما اختفى هو ا�حال �� اإلنتاج املوسيقي التقليدي.  

 وأساليب �� اإلبداع املوسيقى.  
ً
 هذه الوظائف ا�جديدة تجلب أش�اال

ل  التحوّ �فضل  ، من ناحية، و نفسها  ات اآللة، بفضل طفرة اآللة�ان اإلبداع املوسيقي محدوًدا بإم�انيّ 

ال�ي ديدة  التقنيات ا�ج  ، بفضليعرف اإلبداع املوسيقي اليوم املز�د من ا�حر�ةو النظري من ناحية أخرى،  

�سمح   املاديّ باتت  القيود  من  نفسھ  بتحر�ر  تتحّد لإلبداع  لذلك  التقليديّ ة.  األش�ال  املعلومات  تقنية  ة  ى 

ا�جما��.   والتواصل  الف�ي  ع�� لإلنتاج  �ساعد  عقليّ   مما  وظائف  لتحف��ة  التماس  جديدة    أخرى  مواقف 

 جديدة من الفن.  
ً
  ت صبح قد أة  الرقميّ �� سياق  العالقة مع العمل املوسيقي  وال مراء �� أّن  تجلب أش�اال

ماديّ   غ�� 
ّ
إال    ة، 

ّ
حتميّ أن رؤ�ة  وجود  من  التحذير  يجب  ا�جديدة، ھ  التقنيات  باستخدام  املوسيقى  تجاه  ة 

ة  قنيات �غ�� عالقاتنا مع العالم، من خالل قو الت  أّن   MacLuhan  "ما�ل��ان"  مع، بيسر،  �مكن أن نالحظو 

إذ املعلومات  تأث��ها،  تكنولوجيا  شك  ،تقوم  ال  ،دون  التقنيات  هذه  لكن  و اإلبداعية،    س��ورةبتحو�ل 

وحدها   ليست  يحدثا�جديدة  فالتطوّ   ا باشر م  اتأث��   من  املوسيقي،  اإلبداع  تطور  يتّم ع��  خالل    ر  من 

 التقنيات واألف�ار املوسيقية.

ل�حديث عن التكنولوجيا وعالق��ا بامل�ان االف��ا�ىي الذي تخلقھ املؤثرات،   كن القول، �� سياق و�م -

قوّي ألغت  التكنولوجيا    ّن إ رابط  بإيجاد  وذلك  امل�ا�ي  و��ن    الُبعد  ا�خاصة  التشغيل  أجهزة  ب�ن 

لة  ى امل�ّج تجر�ة خاصة تجعل املتلقي هو املستمع الوحيد للموسيق  ال�ي تخلق  هذه األجهزة   .امل�ان
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ا�ح املوسيقى  لنقل  محاولة  �عد  العرض   .ةيال�ي  هو  والسّماعات  التشغيل  جهاز  يص��  و�ذلك 

الوقت  �� االف��اضية  أن  ،  نفسھ  والقاعة   دون 
ّ

امل�ان ا�حيط بصوتيّ يتدخ اتھ وتفاصيلھ  ل صوت 

املوسيقى،   سمع فيھ 
ُ
� الذي  ليبقى فقط  السّم فوشوائبھ  امل�ان ا�حيط  صوت  صوت اعات �عزل 

سمع من خالل السماعات
ُ
  "اآلي بود"مثل    اجهاز   بذلك يمكننا القول إّن  .املوسيقى امل�جلة الذي �

إلغاء �عد امل�ان ا�حقيقيقد    ��  
ً
الدور و  .نجح �لية الغرفة املعزولة  ال��اية ولك�ّ   نفسھ،  تلعب   �� �ا 

ل إ�� ة تماًما ليتحوّ يكسر تلك املساح  "اآلي البود"لكن جهاز   .مقيدة بمساحة ما و�أ�خاص آخر�ن

 م�ان وقاعة متنقلة، فيستغ�ي املستمع عن القاعة ا�حقيقيّ 
ّ
لة �� األو�را أو املسرح أو بيتھ  ة املتمث

 . و�ل�� عنصر امل�ان

أّن  - القول  للموسيقاإلبداعيّ   س��ورةال   وخالصة  الفنّ ترتبط    ية  تجر�ة  من  بدًءا  عدة  ان  �عوامل 

االجتما  ،ةال�خصيّ  األحداث  مع  واالقتصاديّ عيّ وتفاعلھ  مثل  ة  عوامل  إ��   
ً

وصوال ا�حيطة،  ة 

ة  �� املا�ىي �انت املرحلة اإلبداعيّ  .التكنولوجيا وامل�ان، وقد ي�ون ذلك التأثر �ش�ل واع أو غ�� واع

االعتبار    ه �ع�نتبدأ بفكرة أو مجموعة من األف�ار لدى املوسيقي الذي يقوم بانتقاء �عضها مع أخذ

 امل�ان، ا�حقيقي أو االف��ا�ىي،   مازالح�ى زمننا هذا،  إذ   .ھ تلك املقطوعةامل�ان الذي سُتعرض في

را
ّ
 .1ة وتلقينا لهااإلبداعيّ  س��ورة �� ال مؤث

 : تعریف الموسیقی اإللکترونیة  -3

اإللك��ونيّ تضّم   متنوّ املوسيقى  مجموعة   ة 
ّ
االت من  التار�خيّ عة  ا�جماليةجاهات  واملمارسات  تم    ،2ة 

ات، وقد ات إ�� ا�خمسينيّ ة الغر�ية من الثالثينيّ �ن �� املوسيقيّ تجر���ا �ش�ل منتظم ودقيق من قبل الطليعيّ 

ات إ�� بداية ا�خمسينيات داخل مراكز البحث واالستوديوهات املؤسسية واملمولة  تطورت من ��اية األر�عينيّ 

 عالم املوسيقى الشعبية مثل البوب تدر�جيّ ة أو ا�جامعات. ثم أصبحت تخ��ق  اإلذاعات العامّ قبل  من  
ً
ا

اإللك��ونية اآلالت  اخ��اع  بفضل  هوب،  والهيب  الد�س�و  ثم  والفانك،  والري��  وا�جاز  و�ضفاء    ،والروك 

الديمقراطي عليھ.  اإللك��ونيّ و   الطا�ع  املوسيقى  الثمانينيات، شهدت  ��اية  ة توسًعا جديًدا مع ظهور  منذ 

ُهْم  روادها  أّما ة، وسيقى مع اإليقاعات الشعبيّ املتم��ج هذه  و  ، " house et la technola""الهاوس والتكنو"
َ
  ف

 "أمر�كي�ن سود".  ن و موسيقيّ 

هذيْ أدّ  نجاح  النوع�ْ ى  الشائع�ْ ن  للمشهد  ن  سريع  تطور  إ��  التسعينيات   �� الرقص  موسيقى  من  ن 

   "la house et la techno""لهاوس والتكنو"ااملوسيقي األورو�ي واألنجلو ساكسو�ي، وذلك ألن  
ّ
ف من  يتأل

خالل  و ة.  ة الناس إ�� األك�� تجر�بيّ ة ��م جمهورا واسعا، بدًءا من عامّ ة املوسيقيّ العديد من األنواع الفرعيّ 

 2000عام  
ّ
االت هذه  انتشرت  ا�جنو�يّ ،  أمر��ا  جديدة:  القارات   �� ا�ختلفة  اإللك��ونية  وآسيا  جاهات  ة 

 
بادير، -1

ٔ
 https://ma3azef.com. 2014عالقة تطّور المكان بالموسيقي،  رامي ا

2- Leonardo/Olats & Jean-Yves Leloup،décembre 2011,Qu'est-ce que la musique électronique? 
https://www.olats.org/livresetudes/basiques/musiqueelectronique/1_basiquesME.php. 

https://ma3azef.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89/
https://www.olats.org/livresetudes/basiques/musiqueelectronique/1_basiquesME.php
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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بفضلوأفر�قيا   برنامج  دمقر   وذلك  التن�يل    MAOطة  خالل  من  وأيًضا  الكمبيوتر)  بمساعدة  (املوسيقى 

موسيقى   نفسھ  �ا �� الوقتة، إ�ّ دة للموسيقى اإللك��ونيّ دة واملتعّد عن الطبيعة املعّق هذا �  والقرصنة. ويع�ّ 

 
ّ
جوهرها من    ة، �ستمّد ة وراقصة وعفو�ّ ة، ولك��ا أيًضا موسيقى شعبيّ ة وتجر�بيّ مة وموسيقى طليعيّ متعل

"السود"  ديناميكيّ  ��  ة موسيقى  املتّ وابت�ارا��ا  الشكال�ي    ،حدة وجاماي�االواليات  البحث  روح  وكذلك من 

 ة. للموسيقى الغر�يّ 

ن  : ما مدى توّرط املوسيقي�ّ ذات صلة بما تقّدم بيانھ، م��ا  ات سنحاول اإلجابة عن مجموعة من اإلش�اليّ و 

ر إدخال اآلالت اإللك��ونّية و�عادة ت�و�ن مجال  �� التغ�� الذي طرأ ع�� دور اآلال 
ّ
ت اإللك��ونّية؟ وكيف يؤث

كيف يخفي مصط�ح املوسيقى اإللك��ونّية تنّوع هذه املراحل الفنّية    املمارسات املوسيقّية والسمعّية؟ ثّم 

وتمتد ألك�� من  مس جمهوًرا متنوًعا،  وتال   ،أنواعا مختلفة من األش�ال  �شمل  املوسيقيةمع علمنا أّن    ؟هاوك��

 ما الذي �سميھ بالضبط "موسيقى إلك��ونية"؟  ف .نصف قرن من التار�خ

 
ّ
أن    ھ وا�ٌح إذا �ان هذا املصط�ح يفرض نفسھ اليوم ع�� 

ّ
الوجود، فهو �عيد �ل البعد عن �ونھ    �َ وك�

ة وأنواع  عنيّ هناك اختالفات حول املفهوم بالرغم من القواسم املش��كة ب�ن األساليب املإذ  ،  ادائم   امصط�ح

ة وذلك  ة أو وظيفيّ ة أو جماليّ �ا تختلف من وجهة نظر اجتماعيّ تحت هذا االسم، إال أ�ّ تجمع املوسيقى ال�ي 

 .ّرهاناتة ��ا وال تقوم ع�� نفس املشاريع وال ألن لد��ا استقاللية خاصّ 

التطبيقيّ إللك��ونيّ اف الف��ياء  فروع  من  فرع   �� �شكيل  ات  مع  تتعامل  الكهر�ائيّ ة،  لنقل  اإلشارات  ة 

 ع�� أ�ّ املعلومات، لذلك تحدد املوسيقى اإللك��ونية أوّ 
ً
ة القائمة ع��  �ا مجموعة من املمارسات املوسيقيّ ال

   ،استخدام اآلالت
ّ
تول ال�ي  الكهر�ائيّ دات صوتيّ د تردّ أو اآلالت  التعر�ف  ة من �شكيل اإلشارات  ة. هذا هو 

إياه   أعطانا  املوسيقى:  "، tHerbert Eimer"" إيمرت  هر�رت"الذي  هذه  أصل  املوسيقى  ع�  ��  عكس   �

ال�ي امليكروفونات،    امللموسة،  باستخدام  الت�جيالت  مولد    يتّم و��ا  �ستخدم  بواسطة  الصوت  إنتاج 

 . 1املعقدة واملتباينة  باألشرطةع�� شر�ط مغناطي�ىي. عندها فقط يبدأ تطو�رها بالتالعب    ��جيلھالصوت و 

ة.  إعطاء رؤ�ة دقيقة لهذه املمارسة املوسيقيّ عن  البحت و   عن ذا التعر�ف التق�ي عاجزا  ومع ذلك، يبقى ه

�وسمي�ي" ويعّرف  "Guillaume Kosmicki"" غيوم 
ّ
مؤل اإللك��ونيّ ،  "املوسيقى  كتاب  املوسيقى  ف  ة" 

�عد    ،��جيلها  ومعا�ج��ا، ثمات �عتمد ع�� األصوات أو توليفها  �ا "مجموعة من املوسيقيّ أ�ّ ب اإللك��ونية  

.  "�ات الصوت ة ��دف إ�� ت�خيمها ثم إعادة إرسالها ع�� مك�ّ أو رقميّ   analogiqueماثلّية  �إشارات ت  ،ذلك

 قدر  هذا التعر�ف لھ  
ّ
ھ يحتوي ع�� عيب �� تحديد العديد من الصواب والوضوح وال��كيب، ومع ذلك، فإن

�� الوقت الذي �ستفيد فيھ املوسيقى �ش�ل م��ايد من التكنولوجيا    ،ة، ال�يرسات املوسيقية ا�حاليّ من املما

 
1-Contrairement à la musique concrète, qui se sert d'enregistrements réalisés à l'aide de microphones, Lesson 
est produit par un générateur de son et gravé sur bande magnétique. C'est alors seulement que commence son 
élaboration par des manipulations de bandes, compliquées et différenciées " 
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املتم�ّ اإللك��ونيّ  ال��كيبية  النماذج  ببعض  و�ستع��  اإللك��ونية،ة  للموسيقى  صراحة  فإ�ّ   �ة  تد��  ال  �ا 

 .1"جماليا��ا 

يقدم مختلف،  �ش�ل  السؤال  معا�جة  يجب  هومليس لذلك  مؤلف  "om HolmesTh "طوم  كتاب:  ، 

ما حد  إ��  قر�ًبا  �عر�ًفا  والتجر�بية"  اإللك��ونية  ديناميكيّ 2"املوسيقى  أك��  ولكن  ممارست�ّ ،  ع��  بناًء  ن  ة، 

   .نن متواز�ت�ْ تار�خيت�ْ 
ّ
  ة.  ة الصوتيّ ة البحت واملوسيقى الكهر�ائيّ ق األمر باملوسيقى اإللك��ونيّ يتعل

ُ
النوع ينشأ

 من املوجات الصوتيّ   األوّل 
ّ
ن  دة كهر�ائًيا، من خالل استخدام أجهزة الكمبيوتر أو املزج بي��ا، وتت�وّ ة املتول

أّي  استخدام  املوسيقى دون  صوتيّ   هذه  أّي آلة  أو  الثا�ي    ة  النوع  �ستخدم  بينما  بيئتنا،   �� صوت موجود 

من بيئتنا ا�خارجة من خالل استخدام    و�عديلها ومعا�ج��ا انطالقا  ة لن�خ األصواتالتكنولوجيا اإللك��ونيّ 

الرقمية.   العينات  أو جهاز أخذ  أو م�جل األشرطة  امليكروفون  ت�ون و تقنيات االستنساخ مثل  أن  �مكن 

الصوتيّ  اآلالت  نوع:  أي  من  املستخدمة  الطبيعيّ األصوات  واألصوات  ا�حضر�ّ ة  األصوات  أو  هذة  ان  ة. 

امل  ناا�حور  ممارسة   �� يندمجا  أن  رواد    نفسها،  وسيقى يمك��ما  تجارب  وصف  املمكن  من  و�جعالن 

 وكذلك إنتاج ثقافة الرقص واملوسيقى الشعبية.  ،ا�خمسينيات

ة جديدة ة ونفسيّ اكتشاف أ�عاد صوتيّ   ��للمؤلف املوسيقي    ع التكنولوجيا اإللك��ونيةتكمن أهمية توّس 

  " بقولھ: PierreBoulez بي��بول�� "عنھ    ا ع�ّ� ة. وهذا م ة جديدة لتطو�ر املواد الصوتيّ تقديم طرق فنيّ   تتّم ع��

تّح   "إّن  ال�ي   �� البنية/املادة  والعالقة  امل�حن  إيماءات  ب�ن  باملثل  املعاملة  اإلنجاز..." د  �� 3...تكنولوجيا   .

للم�ّح   الواقع، املوسيقي  املفهوم  ع��  إبداعًيا  تأث�ً�ا  تمارس  ال�ي   �� األداة  يقول    ولكن،ن،  ليست  كما 

مب�ي ع�� مستو�ات مختلفة من التجر�د،    الفكر الذي يحيط ��ذه التقنية، فكر  "LIGETI  ,Gyôrgy"ي�يجلي"

با ما    .4"لعالمات تفك��  للم�ّح وهو  ا�سمح  تحليل  تقوم ع��  طر�قة عمل  بتطو�ر  القوى  ن  ألصوات وجعل 

لعملھ  الداخليّ  االنطالق  نقاط  من  واحدة  لألصوات  وال�ية  وا�خيال    التأسي�ىي  الفكر  "تخصب  أن  يمكن 

 . 5الف�ي، و�التا�� ي�ون لها تأث�� مثمر ع�� تطو�ر موسيقى جديدة"

أّن  جًدا  الوا�ح  نقطة    من  اليوم  أصبح  أّي م الكمبيوتر   �� يأ�ي    حور�ة  حيث  إلك��و�ي  �ل  أستوديو 

ات ا�جديدة توفر  �انت أدوات ال��مجيّ   ول�نموسيقي لرسم أصواتھ مع معرفة املواد الصوتية ال�ي يحتاجها،  

من   تضا��  ال  فإ�ّ جهة  مزايا  وا�حفظ،  تختلف  املرونة  ال  وأخ�ً�ا،  كب��ة.  �خصية  يقظة  أيًضا  تتطلب  �ا 

 
1 - Kosmicki, Guillaume, Musiques électroniques : des avant-gardes au dance floors, Marseille, Le Mot et le 
Reste, p. 15. 
2 - Holmes, Thom, Electronic & Experimental Music, New York, Routledge, 2002, pp 6-8. 
3-Boulez، Pierre, 1989: "Jalons (pour unedécenie)", Christian Bourgeois Editeur, Paris, pp109-139.  
“Le rapport structure/matériau, est celui qui conditionne la réciprocité de gestes entre le compositeur et ... la 
technologie de réalisation...” 
4-Ligeti،Gyôrgy, 1985: "Oggi" in revue Silences N° 1, Ed. de la Différence, Paris p.43-44"la pensée qui 
entoure cette technologie: une pensée structure à différents niveaux d'abstraction, une pensée en signaux” 
5 - Ligeti ،Gyôrgy, op. cit., p.43-44. 
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اإللك��ونيّ  تّم املوسيقى  ال�ي  تلك  عن  النقطة  هذه   �� لألوركس��ا،  ة  يختار  وع��    تأليفها  أن  دائًما  املؤلف 

 
ّ
 ها بحر�تھ. ا�خيارات و�تخذ القرارات و�توال

ة  الت الرقميّ أن ي�ون مسايرا لروح العصر، ما لم يكن قر�با من صورة التحوّ   ال يمكن للموسيقّي  -

تصوّ  املوسيقى  ارتباط  إ��  راجع  وهذا  اليوم.  عالم   �� و�بداعاا�جار�ة  بوسائط  و�نتاجا    ،را  وتلقيا 

 رقميّ 
ّ
 ة، خاصّ ة والفعاليّ ة غاية �� التعقيد والدق

ّ
ق م��ا با�حواسيب وشبكة الو�ب. ولذلك  ة ما يتعل

أد�ى   ة ت��ض ع�� امتالك حّد ال يمكن تصور أ�سط مواكبة لهذا الواقع ا�جديد دون مواكبة معرفيّ 

ة  عالية للتوسل بالوسائط الرقميّ   ةيحتاج التأليف املوسيقي إ�� كفاءلذلك    .ةمن املعرفة املعلوماتيّ 

 و�رمجيا��ا الفعالة واملتطورة باستمرار.  

   هاستديو اموسيقي مح��ف أو هاو اليوم أن ين�ىئ    وقد أصبح بإم�ان �ّل  -
ّ
را �� مكتبھ، بفضل  مصغ

الصوتيّ  األجهزة  ومختلف  ا�حواسيب  واملرئيّ توافر  ما  ة...  ة  ييّس وهو  أن  شأنھ  عمليات  من  لھ  ر 

والت إم�انيّ التأليف  عن  فضال  الرقمية،  واملعا�جة  والت�جيل  املؤثرات.  وزيع  لتوظيف  هائلة  ات 

��جامات  ات لكتابة األ�حان وتأليف االهذا بفضل العديد من ال��مجيّ  ويستفيد املوسيقي من �ّل 

املوسيقيّ  ا�جمل  وترجمة  النوتة  موسيقيّ وقراءة  آلة  من  ا�حاسوب  إ��  الواردة  �البيان  ة  رقمية،  ة 

الذي �عرف أجياال جديدة، من بي��ا تلك ال�ي تدعم السي�اه واإليقاعات الشرقية... عالوة    الرق�ي

 
ّ
امللفا لتقاسم  محدودة  غ��  مساحات  من  الو�ب  شبكة  تتيحھ  ما  ب�ن ع��  العمل  وتنسيق  ت 

 . 1و�سو�قھاملوسيقي�ن عن �عد، والقيام بالدعاية واإلعالن للمنتوج املوسيقي  

 : الموسیقی ة في  إللکترونیّ ا  -4

 
ّ
سمية تحيلنا ع�� نمط  كث�ً�ا ما نتحّدث عن املوسيقى اإللك��ونّية دون أن �عرف حقيقة إن �انت هذه الت

تحوّ   أوجديد،  موسيقي   ال�ي  اإللك��ونّية  لآلالت  امل��ايد  االستخدام  ببساطة  آالت موسيقّية�ع�ي  إ��    ،لت 

الثا�ي،   املنظور  حسب  املعاصرة.  باملوسيقى  �عرف  فتسمية  فأصبحت  اإللك��ونّية،  للموسيقى  وجود  ال 

  ��تّم تحليلنا لن    "موسيقى إلك��ونّية" �عمل كحّجة تجارّ�ة حديثة ال كممارسة موسيقّية متفّردة. لذلك فإّن 

باإللك��ونيّ  بل  اإللك��ونّية  من  باملوسيقى  البد  موسيقي  كنمط  املوسيقى   �� ر  أن  ة 
ّ
من  فيھ  توف مجموعة 

 
ّ
يوظ ال�ي  ف��ا  الطرق  املوسيقىف   �� باآللة   تمش:  اإللك��و�ّي  عالق��ا   �� تنب�ي  فنّية  وتموضعات  وا�ح 

 .2اإللك��ونّية

 
https://www.arabmusicmagazine.com/item/768-2020-10-الموسيقى الرقمية تحديات ورهانات، ، الحجاري عبد القهار  - 1
70-06-14-13 

2- Sophie Gosselin et Julien Ottavi, L’électronique dans la musique، retour sur une histoire،Volume! La 
revue des musiques populaires, Edition électronique URL: http://journals.openedition.org/volume/2443. 
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بال عادة  املوسيقىُيقصد   �� اإللك��ونّية  اإللك��ونّية"،  1تار�خ  "املوسيقى  تخّص و�ع�ي  ،  تقنية    أصول 

اإللك��و�ّي  واالكتشاف  الف�يالبحث  إهمال األصل  ينتو .  وتجاهلھ  ، فيقع  ما  القراءات  هذا  ج مجموعة من 

هة  هة واملقتضبة لتار�خ املمارسة الفنّية املوسيقّية والسمعّية �� القرن العشر�ن. هذه القراءة املشوّ املشوّ 

ت��ير الهيمنة اإلعالمّية  إ��  �� القراءة، بل �� ا�حاجة (غ�� الواعية �� أغلب األحيان)  إ  قد ال ت�ون نتيجة خط

 .2حول املوسيقى �خطاب ف�يّ 

ا من ا�حاضر،    ،ا�خطاب التار���ّ من نافلة القول التذك�� بأن  
ً
إنما  بوصفھ عملّية بناء للما�ىي انطالق

 �� صورة تختلف  �� ذاكرتناإألموات  هو ضرب من إعادة ل 
ّ
ق بإرساء  ، حسب �اتب التار�خ، سواء �ان األمر يتعل

مهيمنة نظر  �عت��  ،وجهة  ممارسة  بوجود  اإل��ام  الكتب    أو  أو  املقاالت  عدد  نرى  أن  املدهش  من  أقلّية. 

العل�يّ ا�خصّ  االكتشاف  منذ  املغامرة  هذه  رسم  �عيد  وال�ي  اإللك��ونّية،  املوسيقى  لتار�خ  اليوم   صة 

ا�حا��ّ   لإللك��و�ّي  االستخدام  م�حن�ا�خصّ   إ��  طرف  من  املوسيقى  إلنتاج  كبار،  ص    �ارلهين�ن 

شافر ،ستوكهوسن �ايج ،بيار  اآلالت    جون  تجارة  فتحت  عندما  السبعينيات   �� القطيعة  إ��   
ً

وصوال

 .3��-دي  ،هاوس ،هيب هوب ،تكنو )جديدة أك�� شعبّية   اإللك��ونّية الطر�ق أمام ممارسات موسيقّية

أّ��ا تنخرط �� حقل عالقات القوى    ، إذاملمارسة الفنّية �� باألساس سياسّيةومن البداهة القول أّن  

ات  من خالل عمليّ  يديولو��اومة التالعب اإل مثلما أّ��ا تنخرط �� مقيديولوجّية والرمزّ�ة،  االقتصادّية، اإل 

وتظّل، مع ذلك، متوقفة  �عطي مع�ى للعالم الذي �عيش فيھ.    ،حركة فردّية  ، من حيث ����و رمزّ�ة،    انحياز

�� املوسيقى. ألنھ ال وجود ملوسيقى إلك��ونّية بصفة عاّمة    ةممارسة معّينة لإللك��ونيمن  ما تحققھ  ع��  

مجموعة من املراحل الفنّية الستعادة التقنية من    عبارة عن  ��  مرتبط بتقنية معّينة، بل  كنمط موسيقّي 

مصدر املوسيقى ال�ي �س�ى “إلك��ونّية” ليس والدة اإللك��ونية كتقنية بل �� �عّدد الوسائل ال�ي  و جديد.  

 �ستعيد اآلالت اإللك��ونّية من خالل حركة انحياز رمزّ�ة. 

ق بتعر�ف مع�ى املمارسة  
ّ
: مسألة العالقة ب�ن الفن  وجوهرها  الفنّية هنا ُيطرح سؤاٌل محورّي فيما يتعل

من   ا، املرتبط بالفكر اليونا�ي، ضر� والتقنية. ما الذي يمّ�� الفّن عن التقنية؟ �عت�� الفن �� املوروث الغر�ّي 

عن التقنية ولكن �� عالقتھ معها. هذه العالقة ال�ي سنحاول    التقنية، من هذا املنظور، ال يختلف الفّن 

ا
ً
انطالق تار���ّ   ضبطها  مثال  ج  محورّي   من  املعاصر:��  املوسيقي  التار�خ  من  كب��  املستقبليون   زء 

 .اإليطاليون 

سيظهر إّن   املوسيقى   �� اإللك��ونّية  بمسألة  وعالقتھ  املثال  هذا  من  التحليل.  انالغاية   فـ أثناء 

("لو�ج��وسولو" آالت    ،)1885-1947،  �ستعمل  لم  املستقبلّية،  الفنّية  ا�حركة   �� امل�حن�ن  أهّم  وهو 

 
1- Sophie Gosselin et Julien Ottavi،Ibid. 
2- Ibid. 

قل ظهوًرا في اإلعالم مثل الموسيقى الصناعّية والتي تعتبر محورّية في تاريخ  يقع  -3
ٔ
نماط الموسيقّية الشعبّية اال

ٔ
نسيان العديد من اال

بعنوان  ١٩٩٨تطّور الممارسات الموسيقّية المعاصرة. يمكن االطالع في هذا اإلطار على مقال إيمانويل غرينزبان المنشور سنة 
 .وروثهاالموسيقى الصناعّية وم

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schaeffer
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Cage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Techno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://fr.wikipedia.org/wiki/House_music
https://fr.wikipedia.org/wiki/DJ_mix
https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
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هذا املثال ال �عّد أقل أهمّية من مسألة استعمال اآلالت اإللك��ونّية  و إلك��ونّية �� إنتاجھ املوسيقي ا�جديد.  

ح مع�ى  تأخذ  ال  بالعالم    اقيقيّ ال�ي  عالقتنا  ستغّ��  تقنية  بظهور  أي  الصناعّية  للثورة  تار���  �سق   �� إال 

 
ّ
(�� الرفاهّية ال�ي يمكن أن تجل��ا هذه    ع�� مستوى مادّي   (الكهر�اء، اآلالت …). هذا التغي�� لم يحصل إال

 يعيد تقطيع و�شكو االكتشافات). �عبارة أخرى، هذا التغي�� يبّدل نظرتنا للعالم،  
ّ
طات التمثيلّية  يل ا�خط

م عالقاتنا بالعالم: السرعة، النجاعة، ال��فيع �� اإلنتاجّية و�التا�� ال��فيع �� االس��الك، ارتفاع  
ّ
ال�ي تنظ

تكمن أهمّية املستقبلي�ن، �� و إم�انيات التدم��، تطّور وسائل االتصال، �غّ�� محيطنا السم�� واملرئي …  

. �� السياق الذي تّم  و�برازه ، �� قدر��م ع�� إظهار ا�حتوى الرمزي لهذا التغّ��تار�خ الفّن �� القرن العشر�ن

األو� العاملّية  ل�حرب  فيھ  قاماالستعداد  بيان "لو�ج��وسولو" �،  (بكتابة  ال�جيج"  "فّن  وابتكر    .)1913ھ 

 أوركس��ا بآالت تصدر �جيًجا. فما الذي س�� روسولو إلبرازه؟  

ا �انت  
ّ
صنعمل

ُ
جموعة من اآلالت ال�ي " قد خلق م روسولوفإّن "لغاية براغماتّية (نفعّية)،    عادة،  اآلالت ت

املوسيقى،   إنتاج  ��دف  �جيًجا  صدر 
ُ
رمزّ�ة.  و ت الت 

ّ
تمث لتنتج  اآللة  وظيفة  بتغي��  اال و قام  نحياز  عملّية 

ن الرمزّ�ة هذه، �� املع�ى ا�حقيقّي للفعل الف�يّ 
َ
ن

ْ
، وهو ما يمّ��ه عن التقنية �وسيط مع عالم محّدد وُمَمك

َنَنة). من املمكن أن ي�ون هذا العمل االنحيازي الف�ي مطابًقا لعمل ا�خ��ع أو الباحث الذي يمّهد من  
ْ

ك
َ
(امل

كيفّية عمل التقنية يأ�ي �عد عملّية االخ��اع، ف�ي نتاج  و  ة جديدة.ساسيّ خالل اخ��اعھ لتقنية ما لظهور ح

عملّية االنحياز  وال شّك أّن  سلطة تقديرّ�ة توّجھ االخ��اع باالرت�از ع�� عّدة عوامل مثل النجاعة واملردودّية.  

ا ب�ن الفّن والتقنية، ولكن �� طبيعة العالقة  
ً
مع التقنية  الرمزي ستتبع آلًيا االخ��اع، فالتضارب ال يوجد إذ

 وكيفّية اشتغالها. 

،  ثنائّية: ف�ي تنحاز بالوسائل التقنية ال�ي تحّدد ماهية عالقتنا بالعالم  هذه  عملّية االنحياز الرمزّي إّن  

و�عمل ع�� إعادة اكتساب رمزّي ملا ي�ّون محيطنا من خالل جهاز ذي مع�ى يقطع مع �ّل ما سبقھ. هكذا  

أو�� اآلالت املوسيقّية مجرّ  التغي��  �انت  تّم �غي�� طر�قة استعمالها. وعملّية  هذه  د أدوات مطبخ �سيطة 

ولكن وقع حج��ا من طرف مؤّسسة اآلالت والتقنيات املتخّصصة �� إنتاج    ،حصلت �� جّل اإلنتاجات الفنّية

لّية  الثورة التقنية املفتوحة �� العصر الصنا�� ��ّجع ع�� تكرار هذه العمواملالحظ أّن  املوسيقى والفن.  

 بطر�قة علنّية ووا�حة.

 إّن  
ّ
ات املفتوحة من خالل إعادة  إم�انّية ضمن اإلم�انيّ   االنحياز بآالت إلك��ونّية إلنتاج املوسيقى ليس إال

الرّ  ك 
ّ
التقنيةالتمل الثورة  إلك��ونّية" ال يأخذ و .  واحتماال��ا  مزي آلثار  هذا املصط�ح الفضفاض "موسيقى 

املسارا  أنواع  االعتبار  واملعاصرة.  �ع�ن  املوسيقّية  املمارسة  حقل  �شكيل  �عيد  ال�ي  التقنية  عّرف  ت 
ُ
و�

 . 1املوسيقى الّتجر�بّية كمسار ف�ّي ع�� ثالث نقاط

من    أّن – مجموعة  إقحام  خالل  من  الّنخبوّ�ة  املوسيقى  بموروث  ا�حّددة  األصوات  مجال  انفجار 

املمارسات   �� قلب  تتطّور  ��ا، ولكّ��ا  م�اًنا خاًصا  تمتلك  �عد  لم  املوسيقى  ل محيطنا. 
ّ
ال�ي �ش� األصوات 

 
1-Sophie Gosselin et Julien Ottavi, Op.cit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo
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التش و اليومّية.   لعملّية  �عد مصاحًبا  لم  (إنتاج مقطوعة صوتّية)  شكيل 
ّ
الت (إدخال سلسلة من    ؤي عملّية 

الدرجة   (نظام  مصطنعة  أحادّية  لغة  ع��  ُمؤّسًسا  �عد  ولم  املوسيقّية)  يحّدد  مغلق  نظام   �� األصوات 

) �� مقابل لغة جماعّية لالكتشاف  
ً

ل  الذي يمّر ع�� األداء الصو�ي،    للموسيقى اليومياملوسيقّية مثال
ّ
وتتمث

م بواسطتھ األصوات مع مراعاة    ق نظامھ ا�خاّص عملّية التشكيل �� �ّل عمل يقوم بھ الفنان �خل
ّ
الذي ينظ

 عامل الزمن. 

الذي يقّدم النتيجة ا�جمالّية. و�� تضع    ؤاملوسيقى التجر�بّية ال تق�ىي املمارسة عن طر�ق التشيأّن  –

“املوسيقى”   ب�ن  النخبوّي  املوروث  وضعها  ال�ي  ا�حدود  تز�ح  وهكذا  والنتيجة.  املمارسة  املستوى  نفس   ��

الفّن الصو�ي هو �عب�� ف�ّي ناتج عن هذا التشويش. ألّ��ا ال  و واإلنتاج الصو�ي �� عالقتھ بالفّن التشكي��.  

� املسار الذي �
ّ

 (عزل الصوت �� م�ان/ فضاء نخبوّي).  يؤ �دف إ�� التش تتو�

أمام عملھ (متموضع ��    معزوال  ا�خصبوصفھ  قلبت املوسيقى الّتجر�بّية وضعّية الفنان/ امل�ّحن  لقد  

تتحّدد ممارسة الفنان الصو�ي �� إطار التقاليد املوسيقّية "النخبوّ�ة" (ألّ��ا تتّبع مسارا  و  فضاء نخبوي).

 
ّ
شكيل) واالكتشاف الصو�ي املتواصل (ألّ��ا ال تتحّدد �� فضاء �ستبق مجال املمارسة)، ��ذا  ��دف إ�� الت

لها املفّضل ليس املسرح فإّن م�اناملع�ى، 
ّ

 ولكن الفضاء االجتما��.   ،تدخ

لها �� الفضاء االجتما�ّ� يتحّددأّن  –
ّ

ف�ي تنحت وتجعل   ،�� مستوى مختلف عن املمارسة اليومّية  ،تدخ

املمارسة الفنّية التجر�بّية لفنان ما ليست بالضرورة  ع�� أّن  ظاهًرا من خالل أعمال انحيازّ�ة رمزّ�ة،    اليومي

ا�جما��ّ  و�تفّوق  جما�ّ�.  أو  فردّي  �ش�ل  تت�ّون  أن  يمكن  ف�ي  إنتاجھ    أحادّية،  خالل  من  الفردّي  ع�� 

  فضاء اجتما�ّ� رمزي تختلط   ، وهوّرمزّي الغطاء الذي تدور فيھ عملّية االنحياز ال   باعتباره  وتحقيقھ للفضاء

، إذ يظّل  ال يمكن أن تنتج فضاءفاملمارسة الفردّية  أّما    . وأدوارهم  وتنقلب وضعيات املمثل�ن واملشاهدين  فيھ

لها �� إطار التكتيك �� مساحة ُمَحاطة �عوائق رمزّ�ة يمكن أن ي��زها
ّ

 وال يقدر ع�� تحو�لها.  ،تدخ

لهذه ا�حركة ال�ي تّم تجاهلها اليوم  استئنافا  ل�ي نطّورها �� جمعّية الفّن الصو�ي،  املمارسة الفنّية ا  �عت��

املوسيقى تار�خ  ت�ون    ��  وكذلك  ،من  أن  �س��  ال  التجر�بّية  املوسيقى  أّن  ذلك  التشكي��.  الفّن  تار�خ 

موسيقّي  نمط  فرض  �ع�ي  ما  وهو  "شعبّية"  أو  نخبوّ�ة"  "غ��  وسائل  �ستعمل  بل  "النخبوّ�ة"    �املوسيقى 

الكالسيكّية).   للموسيقى  (مخالف  الهيا�ل  فجديد  إحباط  العكس،  ع��  تحاول،  الّتجر�بّية  املوسيقى 

مة لإلنتاج والّتقديم الف�ّي للصوت �� مجتمعنا،  واألش�ال
ّ
 .1مفهوم "الّنمط املوسيقي"ب بدءااملنظ

لـ فإّن   وفقا  أوتا��"،  و"جوليان  غوسالن"  يحاول  "صو��  ھ 
ّ
ألن رجعًيا  يبدو  إلك��ونّية  موسيقى  مصط�ح 

، �ىيء  اجديد  �ن �ان و نمط ب�ن مجموعة من األنماط األخرى،  هو مجّرد  ،  نمط موسيقّي   ��اخ��ال مسار فّ�ي  

جديد لالس��الك، مصدر جديد للر�ح املادّي، و�ن �ان املصط�ح قد عاد بقّوة اليوم، فذلك عائد ألسباب  

إ�� ترميم موروث �� خطر، بل   ال�ي ��دف  بالسلطة. ولكن هذه السلطة لم �عد تلك  قة 
ّ
أيديولوجّية متعل

إل��امنا   �س��  ال�ي  العاملّية  الشر�ات   بسلطة 
ّ
ن�ون  ح�ى  و   نا،أن أي  املوسيقّية،  للموضة  مواكب�ن  ن�ون 

 
1- Sophie Gosselin et Julien Ottavi. Op.cit. 
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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الشعبّية   املوسيقى  توظيف  يقع  هكذا،  املقاس.  ع��  مصنوعة  إلك��ونّية  آالت  شراء  من  البّد  متجّددين، 

 والتالعب ��ا إعالمًيا وتحو�لها إ�� موسيقى تجارّ�ة تتحّول إ�� موضة.

صورة ما    تضع  وسائل اإلعالم ذلك أّن    طبون.الذين اعتقدوا أّ��م استقطبوا، هم �� ا�حقيقة مستقإّن  

الشر�ات  ت تنتجها  ال�ي  الصورة،  هذه  إلك��ونّية.  آالت  استخدام  من  الهدف  أي  ممارس��م،  جوهر  نس��م 

ارات وحر�ات  العاملّية، تجد مساندة من أشباه املثّقف�ن الذين ي�ّ�رون الهيمنة التجارّ�ة من خالل خلق تيّ 

اصطناعّية  بطر�قة  انتظار  طليعّية  هو  ذلك  ع��  دليل  خ��  ولعّل   ،�
ّ
و� قد  ا�حر�ات  هذه  عصر  لكّن   .

 .1املؤسسات �حركة طليعّية تضفي شرعّية ع�� وجودها

 : الموسیقی والذکاء االصطناعي  -5

   ينطلق الذ�اء االصطنا�� من أّن 
ّ

  طر�ق   عن  اإل�سا�ّي   طبيعة الذ�اء  فهم  إ��  ر بالفعل، فهو ��دفاآللة تفك

   اإل�سا�ّي   السلوك   محا�اة  ع��  القادر  ل�حاسوب اآل��ّ   برامج  عمل
ّ
بالذ�اء. وهذا �ع�ياملت   برنامج   قدرة  سم 

   أو  ما   مسألة  حّل   ع��  حاسوبمعّ�ن ��  
ّ
املوقف، واالعتقاد بأّن  لهذا    ع�� وصف  بناء،  موقف ما  ��  قرار  خاذات

   أّن   يجب  ال�ي  2يجد الطر�قةقادر ع�� أن    نفسھ   ال��نامج 
ّ
املناسب    إ�� القرار   أو للتوصل  سألةامل   �حّل   بعتت

 ال��نامج.  ��ا �غذي  ال�ي عةة املتنوّ ات االستدالليّ العمليّ  من العديد إ�� بالرجوع

نقطةيو  هذا  يهامّ   تحول   عت��  "تقنية  معروف  هو  ماجاوز  تة  ال�ي  باسم  ة العمليّ   ف��ا  تتّم   املعلومات" 

 ةالفائق   سرعتھ  ��  بو استخدام ا�حاس  أسباب  أهّم   وتنحصر  اإل�سان،  طر�ق   ة عن االستدالليّ 
ّ
  ال  نا ، رغم أن

ھ يمكن  ، �عامّ   �ش�ل  اإل�سا�ّي   الذ�اء  عرف�  أن  �ستطيع
ّ
ال�ي يمكن من املعاي��    عدد  ع��  الضوء  نلقي  أن� أن

 ا�ختلفة  ب�ن املواقف  الشبھ   أوجھ  التعرف ع��و   والتجر�د،  التعميم  ع��  القدرةم��ا    خاللها.    من  عليھ  ا�حكم

معوالتكيّ  املستجّد   ف  الذ�اءاملواقف  أخطاء  واكتشاف  وت�حيحها  ة  األداء  االصطنا��    ��  لتحس�ن 

 .املستقبل

ة  الر�اضيّ   با�خصائص  تختّص   ال�ي  Cybernétique  بالس��انية  خطأ  الذ�اء االصطنا��ّ   رنو ق  ما  وكث��ا

لو  ك  اإل�سان  إ��  وتنظر،  الراجعة  التغذية  ألنظمة بينماآ��ّ   جهاز  أنھما  الذ�اء  ��تّم   ،    االصطنا��ّ   علم 

األعمال  ��  اإل�سان  �ستخدمها  ال�ي  ةملعرفيّ ا  اتبالعمليّ    األعمال   هذه  تختلفو ة.  ذكيّ   ها�عّد   ال�ي  تأدية 

  قَف املتُّ   األ�شطة إحدى    باختيار   أوال   عملھ  االصطنا��  الذ�اء  علم  الباحث ��  �بدأو طبيع��ا.    ��  نابيّ   اختالفا

أ�ّ    معلومات   من  النشاط  قيامھ ��ذا  لدى   اإل�سان  �ستخدمھ  اعمّ   الفروض  �عض  يضع  ثم،  ة"�ا "ذكيّ ع�� 

  يتؤدّ   ال��نامج. وقد  هذا  سلوك   يقوم بمالحظة  ثم  ،ب اآل��ّ و ل�حاس  برنامج  ��  هذه   يدخل  ثم  واستدالالت،

ة،  النظر�ّ  �� أسسھ وتطو�ر �عديالت إدخال إ��ما ُيف�ىي مفيھ   القصور  أوجھ اكتشاف ال��نامج إ�� مالحظة

 وتطو�ر.  مالحظة  من �ستتبعھ  وما لل��نامج سلوك مختلف  إ�� بدوره هذا  و�ؤدي   نفسھ، ال��نامج  �� و�التا��

 
1- Sophie Gosselin et Julien Ottavi, Op.cit. 

لة واضحة ومحددة ويتولى البرنامج ترجمة هذه الخطوات المحددة   -2
ٔ
خالف برامج الحاسب التقليدية حيث تكون خطوات حال لمسا

 .ى برنامج باستخدام لغات البرمجةإل
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  من  عدد  ��  ة مالقضيّ   حّل   ل إ��للتوصّ   algorithme  خوارزماأّن هناك    إثبات  إ��  اتالر�اضيّ   عالم  ��دف

'  وضعھ لتاهار ّل م�   االصطنا��ّ   بالذ�اء   املشتغل  �ستخدمبينما    خطوات،   سبع   عن   مثال  يز�د  ال   ا�خطوات

  األو��   لها الدرجة  فليس  ا�حل  ��اليتط  ال�ي  ا�خطوات  عدد  أما  سليمة،  استدالل  طرق   ع��  مب�يّ   �حّل   برنامج

 األهميّ   من
ّ
  ا�حساب،  سرعة   من   أهّم   دةا�جيّ   التنظيم  مبادئ   أّن   هو   االصطنا��   الذ�اء   ��  السائد  جاهة، فاالت

  الباحث  أذهان   ��  وضوحا  املنطق  فروع  أك��من أّن   رغم ع�� الاملنطقي. و   املستوى   ع��  الر�اضيات���ز دور  و 

فمنLa logiquedéductive  االستنباطي  املنطق  هو    املؤكد  ، 
ّ
االستقرائي  من  ةأهميّ   أقّل   ھأن   أو  املنطق 

 .1بالذ�اء أ�شطتنا املتعلقة عظم�� م la logique inductive inferentielleاالستدال�� 

"م  االصطنا��  ا،  "ها�س " و "�ار�ي عّرف  ولكنھ  لذ�اء  مقتضبا،  مصمّ �عر�فا  مذاهب  حالًيا  �ي يحمل 

هو الذي يمتلك نموذجا مالئما للعالم    ن الكيان الذ�ّي إسنقول  "  :، فقالة �� �اليفورنياالرو�وتات البحثيّ 

ا�خاصة بھ والقدرة ع�� أداء    الر�ا�ىي (بما �� ذلك العالم الفكري والذي يجب أن يضاف إليھ فهم للغايات

العمليات العقلية األخرى)، إذا �ان هذا الكيان قادرا ع�� اإلجابة، وفًقا لهذا النموذج، ع�� مجموعة واسعة  

العالم ا�خار��ّ ع�� ا�حصول ع�� معلومات إضافيّ   من األسئلة و قادرا أيضا إذا �ان ذلك  مرّ   ، �ّل ة من  ة 

. ولسائل  2"ة تتطل��ا أهدافها وال�ي �سمح ��ا قدراتھ الف��يقية مهمّ   ا و�� السياق ا�حيط بھ، وأداء أّي ضرور�ّ 

�سأل: االصطنا��ّ هل    أن  الذ�اء  ملفاهيم  املوسيقي؟    يمكن  البحث  ع��  تنطبق  استخدام  فيّ كيوما  أن  ة 

ة،  ف ع�� األش�ال �� مجال الظواهر الصوتية؟ أخ�ً�ا، ع�� مستوى أك�� عموميّ ة والتعرّ األساليب االج��اديّ 

  هو الوجھما  و ة) ال�ي ستخدمها؟  ة وا�جماليّ هذه التطبيقات مجدية، ما �� األهداف (اإل�سانيّ   إذا ثبت أّن 

 يوتر؟ اإليجا�ي �� ال��اية �خلط املوسيقى وأجهزة الكمب 

الرّ  أّن ع��  من  تّم املعلوميّ   غم  قد  األساليب    ات  من  العديد   �� واسع  نطاق  ع��  بالفعل  إدخالها 

   ألّن   ،3استعماال��ا تبقى غالبا موضع �ساؤل   "املوسيقية"، إال أّن 
ّ
ب جهوًدا كب��ة وم��امنة للعديد ذلك يتطل

 ت�و�ن من عناصر صوتيّ عبارة عن  هو  العمل املوسيقي    إضافة إ�� أّن   ،صاتمن التخصّ 
ّ
 ، ل �� بنيةة تتش�

وكيف  �ّل   أّن   من  وقيمتھتھ  أهميّ   يوتأ� إلك��و�ي)،  صوت  (ا�جرس،  صو�ي  العناصر    تّم   ما �ائن  هذه  دمج 

"املش�لة" العظيمة للموسيقى املعاصرة �� عدم وجود لغة مناسبة    �بدو أّن و   .شامال  ش�ل هيكال �  ،ا�ختلفة

الصوتيّ  األشياء  األوللتمثيل  املوسيقيّ يّ ة  البنيات  لوصف  وكذلك  هذا  ة  من  دمجها،  يتم  ال�ي  (التأليف)  ة 

 .4ر املساهمة املمكنة ألساليب الذ�اء االصطنا��املنظور يمكننا أن نتصوّ 

   إّن 
ّ
ن  ل �� إن�ار ا�حاجة املسبقة إ�� لغت�ْ ا�جهاز املناسب، الذي يجعل من املمكن تقليل أ�عاد املش�لة يتمث

واحد، مع   �ما �ّل ر مجاالت الصوت واملوسيقى ع�� أ�ّ وتصوّ تبن��ا تصف األشياء، واألخرى  ، واحدة�ت�ْن متم�ّ 
 

ال نبونيه، ترجمة-1
ٓ
بريل 172علي صبري فرغلي، الذكاء االصطناعي، واقع هو مستقبله، عالم المعرفة عدد  :ا

ٔ
 .13-11، ص1993، ا

2- J. McCarthy et J.E. Hayes: “Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence» in 
Machine Intelligence 4, B. Meltzer et D. Michie (Edinburgh University Press, 1969). 
3- Skyvington William. Musique et intelligence artificielle. In: Communication et langages, n°10, 1971. pp. 31-
42, http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1971_num_10_1_3866, Document généré le 05/01/2016 
4- Ibid, pp. 31- .42 
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ّ
    ك من واحد إ�� آخر.نا نتحرّ عدم وجود انتقاالت كب��ة عندما �عتقد أن

ّ
ف ا�جهاز من تجاهل  بمع�ى آخر، يتأل

   التشكيلة ا�خام و أي مستوى وسيط ب�ن املادة الصوتيّ 
ّ
ة  املوسيقي. ال تتحدى هذه الفرضيّ م للعمل  املنظ

ألن التار�خ ال�امل للموسيقى يظهر    ،مستمعإ��  مؤلف وال  إ��  طة، ال بالنسبة  وجود هذه املستو�ات املتوّس 

تؤكد ببساطة أن التحليل "املي�اني�ي"، أو    (ال�يمن الوا�ح أن األصوات املنظمة بالدرجات؛  . و أيًضاذلك  

نطوي ع�� مراعاة جميع املستو�ات التقليدية ملع�ى الرسالة  ت ال    )ةاملوسيقيّ غ�� ا�جسم لظاهرة    ع�� األقّل 

 . 1املوسيقية

، هذا  ة ا�خام ومعناها املوسيقيطة ب�ن املواد الصوتيّ يحتاج إ�� هذه املراحل املتوّس   الذ�اء البشرّي   إّن 

شر. ولن ينكر أحد أن  مة للمسار املبا ء من ناحية أخرى، سي�ون الذ�اء االصطنا�� أك�� مالمن ناحية، و 

الصو�ّي  العمل  ب�ن  مباشر  غ��  مسار  وجود  حّج   واملوسيقّي   مالحظة  منطقيّ ��  طر�ق  ة  وجود  لصا�ح  ة 

التصوّ فتسّ�ى    ،مباشر من  متصلة  سلسلة  "أي  الصوتيّ "املوسيقى"  لر�ط  رات  استعداد  ع��  نحن  ال�ي  ة 

   �� ا�حقيقة البسيطة  �ا تتمثل أو�� سما�  ،مات املوسيقية ��االّس 
ّ
لة �� �سمية "املوسيقى" بما �ستمع  املتمث

السمة األساسيّ  النظر عن هذه  املوسيقيّ إليھ. و�صرف  ��  ة  السمات األخرى  العثور ع�� جميع  يمكننا  ة، 

وال تح�ىى املستخدمة لوصف    مجموع األف�ار ال�ي �انت لدينا دائًما �� املوسيقى، من الصفات ال�ي ال �عّد 

  أنواع  تقدم جميعو ة إ�� أك�� املفاهيم �عقيًدا املستخدمة لتحديد مع�ى األعمال املوسيقية،  الدرجات الزمنيّ 

لرو�وت  إ�� اة ب�ن األصوات (القطب امللموس) واملفاهيم (القطب ا�جرد). أما بالنسبة ياملوسيقى هذه الثنائ

ش�ل من األش�ال، مع األسباب ال�ي تجعل البشر    مش�لة �� تقديمھ، بأّي املوسيقي، فليس هناك بالطبع أي  

 ير�طون هذه الصفات املوسيقيّ 
ّ
 ة أو تلك. ل هذه الظواهر الصوتيّ ة أو تلك بمث

، وصف �امل لسلسلة الصوت  أو��  من ناحية �ع�ي  ُ�ن�ح "ب��و�ده بالبيانات ال�ي �ستوع��ا تماًما:  هذا، و 

�ذا أخذنا، ع�� و نة.  فات املعيّ ة لها، ومن ناحية أخرى، وصف دقيق للصّ سيقيّ ال�ي نرغب �� �عي�ن سمة مو 

�عزف ع��    اعسكر�   ا"�حن  اعتبارهاال�ي �عّرفها ع��  املوسيقّية    العالمات عشرات  سبيل املثال، سلسلة من  

ة  الصوتيّ   ملاذا تدرك فئة معينة من املستمع�ن هذه الظاهرة   : أن �ش�� إ�� الرو�وت  البيانو"، فمن الضرورّي 

 لهذا التواصل الصو�ي، مع �سمية    ؟ع�� هذا النحو
ً
من املمكن تماًما إعطاء الرو�وت املوسيقي وصًفا �امال

 تت�وّ 
ّ

"ال� رئيسية:  �لمات  اثنن من  العسكري،  لهذه    ةعشر تا  حن  الشامل  بـالوصف  واملقصود  بيانو.  نوتة، 

الصوتيّ  ا�جهالسلسلة  الضغط  عينات  من  مجموعة  ببساطة  هو  الظاهرة  ة  هذه  لتحقيق  الالزمة  ري 

 .2الصوتية"

األف�ار    وأّن   ،ة بحتهو فقط نتيجة تجر�ة موسيقيّ   التقدير املوسيقّي   أّن -املستوى العام    ع��-وهذا �ع�ي  

مجال التقدير    وهو ما �ع�ي اف��اض أّن   فحسب،  ال�ي يمتلكها املرء للموسيقى �عتمد ع�� املعرفة باملوسيقى

�� حّد     املوسيقي مغلق 
ّ
تتمث ال�ي ل املهمة األساسيّ ذاتھ.  �� تحديد املوسيقى الشائعة  للرو�وت املوسيقي  ة 

 
1- Skyvington William. Op. cit., pp. 31-42. 
2- W. Skyvington: Un nouveau instrument de musique: l’ordinateur», in Communication et Langages, n° 8. 
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طبق عل��ا "ملصقات" مماثلة �ش�ل عامّ 
ُ
 . وغ�ي عن القت

ّ
"ا�حدس" ألولئك   فإّن   األقّل،ھ �� البداية ع�� ول أن

عكس  �  ال��امج سوف �� ��اية املطاف مجرد مجموعة كب��ة من    الرو�وتالذين سيكتبون برامج الكمبيوتر  

 الكمبيوتر قادر، من عينات مجهر�ّ  ل أّن هل يمكننا أن نتخيّ فما مع�ى التسميات.  إ�� حّد 
ّ
ل �ش�ل مثا��  ة تمث

صوت ظاهرة  التعرّ يّ أي  املوسيقية؟ة،  املفاهيم  أساس   �� ست�ون  ال�ي  األش�ال  ع��  هذا   ف  ع��  لإلجابة 

يق��ح األسا�ىي،  عامّ فرضيّ   "Skyvington William"سكيفاغتون""  السؤال  �عبارات  للغايةة  إذ  ة  يمكن  ، 

صوتيّ  ظاهرة  أي  التا��:  النحو  ع��  موسيقيّ صياغ��ا  رسالة  أ��ا  ع��  تفس��ها  يمكن  قبلة  من  مستمع    ة 

   ،ذاتھ  بالفعل �� حّد 
ّ
 و�توف

ّ
  ة. من الوا�ح أّن زمة لتمي�� مع�ى الرسالة املوسيقيّ ر ع�� جميع املعلومات الال

 
ّ
ع املستمعون تحت �سمية  م كيف يتجمّ الرو�وت املوسيقي الذي �عمل ع�� هذه القواعد لن ينجح أبًدا �� �عل

   "موسيقى بي��وفن". و�عبارة أخرى، سيتع�ن ع�� الرو�وت
ّ
م باملع�ى الدقيق لل�لمة املفاهيم  املوسيقي أن يتعل

 ة. ا�حقيقية ال�ي تنبثق فقط من املعلومات املوجودة �� الظواهر الصوتيّ 

بواسطة    ل بال شّك لظاهرة الصوت ستتحوّ   الرق�يّ   ماث�� ة الناتجة عن التحو�ل التّ نات الرقميّ العيّ إّن  

للعمليّ  وفًقا  الر�اضيّ الكمبيوتر  البشر�ة.  ات  باألذن  املعلومات"  "معا�جة  �شغيل  تحا�ي  ال�ي    سيتّم أي  ة 

ة  �عت�� عمل األذن كعمليّ  أخرى،ة. و�عبارة الت الر�اضيّ البحث عن نماذج من الرسومات الناتجة عن التحوّ 

الدماغ كعمليّ ر�اضيّ  وعمل  تصو�ر�ّ ة  طر ة  بصر�ة). من  (أو  الرو�وت، سوف  ة  برامج  تطو�ر   �� آخر  إ��  ف 

التجر��ي: سيتّم  باملع�ى  اج��اديا  ن�ًجا  اق��اح   �ستغل  �ل  من  طر�ق    /التحقق  الرو�وت عن  يقدمھ  نموذج 

إ�� اختبارات املواد الصوتيّ  أّن   ا�جديدة؛ ة  الرجوع املنتظم  الواقع مع�ى   �ستنتج فقط   �� "يفهم"  الرو�وت 

ح �� تصنيف أمثلة جديدة للموسيقى ع�� أساس هذا الش�ل. و�التا��، لن  ن ح�ى ينجمفهوم موسيقي مع�ّ 

هل �� فق مع مستمع �شري للعثور ع�� موسيقى جديدة،  يفهم الرو�وت حًقا "ا�جميل" �� املوسيقى ح�ى يتّ 

أم ال. ر�ما يجب أن ننتظر ح�ى ن�ون هناك لتطو�ر موضوع الغايات ال�ي يمكن أن تخدم هذا الرو�وت.    جميلة

 .1فنان�نال�ا �حال، ع�� جودة بيئ��ا املوسيقية. هذا هو التحدي أمام مستخدم ستعتمد فائد��ا، ع�� أّي 

الفنان    ة، فهل س��يل الذ�اء االصطنا��ّ ة تحتوي ع�� موسيقى غ�� ماديّ إذا �انت التكنولوجيا الرقميّ 

السينار�و يميل إ��   هذا  أن يطرح، ألّن   نفسھ؟ وهل الذ�اء االصطنا�� قادر ع�� خلق الفن؟ سؤال �ستحّق 

حتميّ  يصبح  برنامج  أن  إ�شاء  أحدثھ  الذي  التأث��  ع��  نظرة  إلقاء  سوى  علينا  ما  بمساعدة  "ا،  املوسيقى 

ا".    الذي موسيقى الراب،    ع��   (MAO)ر"الكمبيوت
ً
يمنح الفرد فرصة للتأليف دون أن ي�ون موسيقًيا "مح��ف

الراب   ��ا  انتشر  ال�ي  تامّ تالطر�قة  بوضوح     أّن   ؤكد 
ّ

�غذ الرق�ي  التكنولو��  التطورات  التقدم  مباشرة  ي 

ة،  العالقة ب�ن الرقمية والهيب هوب عالقة توأميّ   ة املرتبطة بالراب. إّن ة واالقتصاديّ ة والصناعيّ املوسيقيّ 

 ة. ة وموسيقيّ ة، والثانية ثقافيّ ة وتكنولوجيّ كالهما بمثابة ثورات �� التار�خ، األو�� صناعيّ و 

 ؟   موسيقّى   الذ�اء االصطنا�� قادر ع�� خلق فّن فهل أّن 

 
1-Skyvington William. Op. cit., pp. 31-42. 
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��ك مساحة كب��ة للفنان�ن الذين يختارون  ليس مما يدخل �� الذ�اء االصطنا�ّ� أن  
ُ
أغان إلدخالها    عّدةت

البيانات قاعدة  ال��ائيّ ثم  ،  ��  األعمال  جميع  بتحر�ر  وا�حاسوب  املبدع  ع�� يقوم  عل��ا  الضغط  قبل  ة 

مساعدة وتحس�ن وتبسيط ا�حياة  هو    جوهر الذ�اء االصطنا�� والتكنولوجيا �ش�ل أعّم و�ن �ان   .القرص

 اآللة. يمكن تحسي��ا من خالل  و�ّل األشياء .ةاملوسيقى ليست سوى حسابات ر�اضيّ إذ ة لإل�سان. اليوميّ 

الرو�وتيّ   العامّ حولت نظر�ة االستبدال  الكب��ة األوهام  إ�� حقيقة واقعية.  ة    ،2016في عام  وفعال فة 

و  وغنا��ا  امليالد  عيد  أغنية  إ�شاء  ع��  قادر  اصطنا��  ذ�اء  نظام  تورونتو  جامعة   �� باحثون  عرض  طور 

أوّ   Google"غوغل"   العام نفسھ   �� املثال،  ل��نامج "ع�� سبيل  آلة ع��  Magentaل عمل  "، ��دف تدر�ب 

��دف إ��   ” الذي chineFlow Maنظام الذ�اء االصطنا�� "  Sonyأ�شأت سو�ي و تأليف املوسيقى بمفردها. 

األمر  و يعد مفهوم التعلم اآل�� أمًرا ضرورً�ا،  و ان: ال��كيب، ال��تيب، املزج.  ة للفنّ ة اإلبداعيّ إعادة إنتاج العمليّ 

واملقاييس   واألنماط  األدوات  األغنية:  مفهوم   �� تدخل  ال�ي  العناصر  جميع  الق��اح  ال��نامج  إ��  يرجع 

 نات كب��ة.  من خالل قاعدة بيا ،واإليقاعات

ر��ا التكنولوجيا إليجاد طرق جديدة �خلق  �ذا �ان هدف الفنان هو استخدام األدوات ا�جديدة ال�ي طوّ و 

   الذ�اء االصطنا��ّ   الفن، فإّن 
ّ
ان  يجعل وضع الفنّ   و�مكنھ أن  ،م والتفك�� والتصميم وحدهقادر ع�� التعل

؟  : هل �ستطيع الذ�اء االصطنا�� أن يصنع الفّن السؤال املف��ضيمكن القول إّن  . �� ال��اية،  غ�� مستقّر 

خذ صيغة أخرى مفادها: هل
ّ
 فنيّ   قد ات

ً
؟ السؤال  يمكن اعتبار اإلبداع املولود من الذ�اء االصطنا�� عمال

ً
ا

   وذلك من أجل�� املستقبل،    بة عليھاإلجاأن تقّدم  �جب  و ،  شك بالفلسفي  
ّ
رة  تجنب �عقيد العالقات املتوت

 ا�خطر الذي والفن، لكن ليس هذا هو بالفعل ب�ن العلم 
ّ
كيف  بل ا�خطر يكمن �� اآل�ي:، ھعيمكن أن تتوق

إذا قام الذ�اء االصطنا�� الف�ي بإضفاء    ،ة لفنان�ن ينتمون إ�� الشركة املعنيةيمكن ضمان حقوق امللكيّ 

 الطا�ع الديمقراطي ع�� عالم املوسيقى؟  

الفيديو  ظهور  ة مع املوسيقية مع انتشار التكنولوجيا ا�حديثة، خاصّ األعمال  انتشرت آفة قرصنة   -

وال��و�ج ألعمالهم،  والتقاسم  التواصل  للموسيقي�ن  اإلن��نيت  أتاحت  املرنة. و�قدر ما  واألقراص 

 سه
ّ

تف�ى ا�خط��ة،  لت  الظاهرة  هذه  ما ي     وهو 
ّ
وتمث للضياع،  حقوقهم  القرصنة  �عرض  ظاهرة  ل 

د املبدع�ن وقطاع اإلنتاج املوسيقي برمتھ. فقد أصبح من السهل �شر �ل  ة تحديا خط��ا ��ّد الرقميّ 

النتشار  إ�� ا  ة، نظراما يقدم ع�� ا�خشبة بصفحات الو�ب و�سرعة مذهلة بالصور املتحركة ا�حيّ 

رة و�ام��ات صغ��ة  الواسع ألجهزة التصو�ر والت�جيل الرقمية الذكية من هواتف محمولة متطوّ 

ا�حاسبات   انتشار  عن  فضال  ا�جودة،  تحس�ن  ملعا�جة  مذهلة  و�رامج  الدقة،  وفائقة  ا�حجم 

 
ّ
بل  دة الوظائف. كما توفر التكنولوجيا الرقمية إم�انات لن�خ األعمال مقاة وا�حمولة املتعّد وحيّ الل

 .أثمان بخسة

  �ن �� عالم اليوم، نظرا �� فرض رهانات جديدة ع�� املوسيقيّ   ، بال شك،ةالت الرقميّ التحوّ   ستستمّر  -

دائما هذه الرهانات    جھم الثورة العلمية �� مجاالت املعلوماتية. وستواسرعة املذهلة �� تقّد إ�� ال

ة يكمن �� تحقيق � للموسيقى الرقميّ التحدي األك�  إّن ، بل  خطورة عن آفة القرصنة  تحديات ال تقّل 
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الهائل من املنتوجات   امل��ان الكّم ة. وسيبقى سؤال ا�جودة هذا مطروحا ليضع �� ا�جودة املوسيقيّ 

ات  ة ال�ي �ستجيب ل�حاجات املست�جلة وامل�حاح للفضائيّ رة والسطحيّ املوسيقية املتشا��ة واملكرّ 

والكث�� م��ا أيضا يأفل نجمھ �� �ل �حظة. وال   .اتج يوميّ واملواقع الرقمية... فالكث�� من األعمال تن

 .1والعميقةالت إال األعمال القو�ة صمد �� وجھ زوا�ع هذه التحوّ ت

 فنان -
ً
 و سي�ون هناك حتما

ّ
و�مكننا أن نتوقع بالفعل    .ة �� املطالبة بحقوقهمص حيا��م اليوميّ ن تت�خ

صرامة.    أّن  س��داد  والنشر  التأليف  وحقوق  والقرصنة  املوسيقى  بحقوق  املتعلقة  السياسات 

 
ّ
 باإلضافة إ�� ذلك، من الوا�ح أن

ّ
  م اآل�� سينتشر �ش�ل كب�� �� عالم املوسيقى، فإّن ھ إذا �ان التعل

 Appleو  Deezerو   Spotifyلـنقاط القوة الرئيسية  ذلك أّن  ات البث ست�ون لها اليد العليا،  منصّ 

Music-��قائمة التشغيل ا�خاصة ��م. لذا، إذا �ان بإم�ان الذ�اء    ��-سبيل املثال ال ا�حصر    ع

، وأجواء التلقي، وما إ��  االصطنا�� أن يؤلف و�ن�ىئ تلقائًيا موسيقى الراب، والكهر�ائية، والبوب

 م�ان سيبقى للفنان؟   ذلك فأّي 

قد  �ذا  و  مختلف�انوا  أغنيات  ملء  من  املنصّ تمكنوا  ع��  �لل،  ة  دون  رسوم  فات  تقليل  أيًضا  يمك��م 

هو    Spotifyشركة. لم �عد الهدف من  لالفنان�ن، حيث سيتم استبدالهم بآلة واحدة أو اثنت�ن مملوكت�ن ل

  �� تلك   لتم�� نفسها   algorithmeوكتابة أفضل خوارزم    ، إ�شاء أفضل قائمة �شغيل، ولكن بناء أفضل آلة

أفضل عالم قادر  عن  ولكن    ،انعن أفضل فنّ   ،�عد الشر�ات تبحث �� واقع األمر  ملو املنافسة الشديدة،  

 ع�� خلق أفضل فنان اصطنا��. 

 خاتمة: ال  -6

تتبوّ  - املوسيقى  هامّ أصبحت  م�انة  الرق�يّ أ  التعب��  فنون  ضمن  ا�حديثة،   ة  الوسائط  بمختلف 

ة ضال��ا �� اإلم�انات الهائلة ال�ي هن املوسيقيّ ات واملو�شبكة الو�ب خاصة. وتجد مختلف الفعاليّ 

ات ال�ي يمر م��ا العمل املوسيقي، بدءا من  ة �� مختلف املراحل والعمليّ تتيحها التكنولوجيا الرقميّ 

ة مجدية لالشتغال �� هذا  ولم �عد الطرائق التقليديّ  واإلشهار والتسو�ق.    اإلنتاج  الفكرة، وصوال إ��

ع�� العامل�ن   فرض ة تبا�� مجاالت اإلبداع األخرى، وأصبحت التحوالت الرقميّ   ا�جال اآلن، كما ��

 ا�حاجة إ�� تأهيل ا�حقل املوسيقي برمتھ من أجل مواكب��ا.  ا�جال املوسيقّي �� 

املعلوماتيّ و  - املعرفة  ا�حاجةت��ز  هذه  صدارة   ��    ،ة 
ّ
ع��  و�تطل ا�حرص  املوسيقي  العمل  نجاح  ب 

إ  �� والتجديد،  املوسيقي�ّ االبت�ار  املبدع�ن  دوائر  مع  والتفاعل  التواصل  من  العامل�ْ طار   �� ن ن، 

 
ّ
ات وقد  واالف��ا�ىي.    الواق�� 

ّ
االت العامليّ خذ  نحو  ا�خصوصيّ جاه  إبراز  إ��  يرمي  من��  النغميّ ة  ة  ة 

املوسيقيّ واإليقاعيّ  املثاقفة  ظل   �� تحت رحمة  ة،  أو  للتأث��،  متفاعال  تبادال  باعتبارها  التثاقف  ة 

 
ّ
ويستد�� ذلك  ة ع�� أخرى.  ق األمر بممارسة التأث�� ال�ا�ح لثقافة موسيقيّ املوسيقي، عندما يتعل

 
 .بقا الموسيقى الرقمية تحديات ورهانات، مرجع س، عبد القهار الحجاري  -1
 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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ضرورة ھ 
ّ
لتمت�ن    �ل االختيار،  كفايات  هو�ّ الثقافيّ   ةناعاملتطو�ر  ع��  با�حفاظ  الكفيلة  تنا  ة 

تحّد املوسيقيّ  أخطر  لكن  املوسيقيّ   ة.  املبدع�ن  يواجھ  القرصنةهو  �ن  غدا  الثورة    آفة  غمرة   ��

ة. وهو ما أفرز ا�حاجة إ�� العمل التشار�ي �� هذا ا�جال، وتنسيق مختلف ا�جهود �حار�ة  الرقميّ 

 .1هذه الظاهرة ا�خط��ة

   �ذا نظرنا إ�� الفّن و 
ّ

ما هو الفن؟ وما هو    :ر ا�جما�� وجدنا أنفسنا إزاء مشكالت عدة مثلبأع�ن املفك

�ا؟  ما �� أوجھ الطبيعة ال�ي يجب أن يحاك�َ   ،يعة؟ و�ذا �ان األمر كذلكالطب  هدفھ؟ وهل ينب�� أن يحا�َي 

ا�حا�اة    ة ؟ أم أن من الواجب أن نتخ�� عن نظر�ةع�� الطبيعة صفة مثاليّ   وهل يجب ع�� الفن أن يضفَي 

 ونقول إّن الفن �عب�� عن استجاباتنا للطبيعة.  ،برم��ا

ا  فنّ بوصفها  ع�� اعتبار أن املوسيقي    ،والعلم والفن  السؤال مطروحا حول العالقة ب�ن الفلسفة  و�ظّل 

 قد  
ّ
زالت أيضا موضوع اهتمام  مااهتمامات الفلسفة والعلم، إال أ��ا ظلت و   أهّم   أحد   -كما أبرزنا  -لت  ش�

 وامليتاف��يقا.    ا�جماليات واألنطولوجيا

أّن   إ��  �� هذا السياق،  مقالها حول برغسون    ختمت" قد  Grosz Elizabeth"إل��ابيث غروس" "و�ش�� 

 "الفلسفة ليست �� التأمّ إّن ودولوز بالقول:  
ّ
 ل أو التفك�� �� هذا البناء ا�خالد ال

ّ
بل    عن التغي��،  ذي ال يكف

القيود املفاهيميّ ل�� إطالق، وفضفضة وتحر�ر   العلمية  ة والتداوليّ تلك  تثبيت األش�ال  ال�ي �عمل ع��  ة 

، أي �� ا�حدود املطلو�ة للعمل الف�ي  ع�� الرغم من كبحها �� إطار،  ،، وتلك ال�ي �خرت�اللمعرفة وتصلي�

  �لّ لص��ورة من  ل�� تحر�ر  و ة االختالف ح�ن ��يمن ا�جمود والس�ون ع�� الفكر؛  الفلسفة �� �عبئة قوّ إذ  

 
ّ
ة  يّ ة للمعرفة العلمواالستحواذ ع�� الص��ورات املؤقتة من فو�ىى الوجود. �� الص��ورة الفنيّ   د،جاه محّد ات

ليس من خالل اإلحساس أو العاطفة، ولكن من خالل    ، وخلق �ىيء جديد،ة لإلبداع الف�يّ والص��ورة العلميّ 

مما يجعل    ككالنية)،  والذي يدركھ دولوز (  ، االختالف الذا�ي الديمومينفسھ  املصدر  املفاهيم ال�ي ت��ل من

عدم   �� تراجع عن  ، كذلك،الفلسفةو د �ل م��ما اآلخر �� م�انھ املالئم. ولكن يحّد  ،العلوم والفنون ممكنة

   ��يتص
ّ
تدف إ��  والعودة  نفسھ،  والفضاء  امل�ان  وتحر�ر  املناسب،  امل�ان  �ش�ل  هذا  ال�ي  الص��ورة  قات 

ت   .الواقع استعادة  وهكذا،  ملواقع،اتم  مفاهي�ي  كحاكم  ليس  عن  لفلسفة،  ال��اجع  جيد  و�عادة    /ولكنھ 

 الفع
ّ
الال الص��ورة  جيّ ل،  م��ايد،  �عقيد  مع  الواقع  تقارب  ال�ي  الواقع  ص��ورة،  تناسب  مفاهيم  تصميم  د 

الفلسفة، التأث�� والعاطفة وا�حّس   �� متعة املفاهيم كما يقول دولوز،  بكفاية أك��.  ، وت�خيم  وتكثيف 

 .2وما يصنعھ الفن" وتحو�ل ما �عرفھ العلم،
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2-Elizabeth Grosz (2005). Bergson, Deleuze and the Becoming of Unbecoming. parallax, vol. 11, no. 2, 4–13 
بو رحمة. :صيرورة الصيرورة، ترجمة-إليزابيث غروس، برغسون، دولوز، وال

ٔ
ماني ا

ٔ
 ا
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