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 ماهیة العمل الموسیقي 

 

 

 

 

 

 الملّخص: 

نوات األخ��ة موضوع اهتمام الكث�� من األبحاث، وستستمر  ّ◌ أصبحت ماهية العمل املوسيقي �� الس

جاهات الفلسفّية  
ّ
ز �� هذا البحث ع�� مختلف االت

ّ
�� جذب انتباه الباحث�ن �سبب �عقيدا��ا ولذلك سن�ك

ال�ي اهتّمت بماهّية العمل املوسيقّي، وع�� املاهوّ�ة ونقيضها، وع�� الّتصّور العق�ّ� واألفالطو�ّي واالس�ّي، 

 األفالطونّية املعتدلة. �و بالوصفّية �� أنطولوجيا املوسيقى  كذلك،��تّم، وس

  الوصفّية. ال�لمات املفتاحية: أنطولوجيا املوسيقى، املاهوّ�ة، األفالطونّية، االسمّية،

 

Abstract: 

The essence of the musical work is a topic that has been the subject of several research in 

the past years and will not cease to hold the attention of researchers because of its complexity. 

Our research will focus on the divergences of philosophical currents. We can distinguish 

different conceptions including essentialism, anti-essentialism, the Platonist, mentalist, and 

nominalist conception and the descriptive tendency  in musical ontology as well as moderate 

Platonism. 

Keywords: musical ontology, essentialism, platonist, nominalist, description . 
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 : المقدمة  -1

الوضع   للّتجر�ة  إن دراسة  تحليل  أّي  املوسيقّية هو شرط أسا��ّي وضرورّي قبل  األنطولو�ّ� لألعمال 

املوسيقّية ول�خصائص ا�جمالّية العاطفّية لهذه األعمال. وتتمثل مهّم��ا �� ضمان فهم أفضل ملاهّية العمل  

ال، فهو يطرح  أو ع�� األقل �سليط الّضوء ع�� الّصعو�ات ال�ي تطرحها خصوصّية هذا الّسؤ   ،املوسيقّي 

ا�ي  
ّ
إش�الّيت�ن متمّ��ت�ن وم��ابطت�ن لهما مساران مختلفان: األّول �عر�ف املوسيقى ع�� أّ��ا عمل فّ�ّي، والث

 مرتبط بأنطولوجّية املوسيقى إذ �عّرفها كنوع معّ�ن من األعمال الفّنّية.  

فرع من نظام أك�� عمومّية هو    فما املقصود باألنطولوجيا املوسيقّية؟ �ش�� هذا الّسؤال �ش�ل عاّم إ��

موجود   هو  ملا   
ٌ
دراسة ھ 

ّ
أن ع��  تقليدًيا  إليھ  وُ�نظر  باملفاهيم  -األنطولوجيا،  �سّ�ى  لـما  مفّصلة   

ٌ
دراسة

لت أساس �ّل  
ّ
�ل والكيان واملاّدة ا�خاصّية، والعالقة، وما إ�� ذلك، وال�ي ش�

ّ
"األساسّية"، مثل املاّدة والش

. أنط   تحقيٍق ميتاف��يقّيٍ
َ

ولوجيا املوسيقى، كما ُمورست �� أغلب األحيان لسنوات قليلة، حّددت لها هدف

هنا   الّسؤال  يطرح  املوسيقّية،  األعمال  عن  نتحدث  فعندما  إليھ،  ��ا  �ش��  ال�ي  رق 
ّ
والط الكيان  نوع  فهِم 

 و�استمرار: "إذا �انت هناك أعمال فنّية، فما �� طر�قة وجودها؛ أي ما الذي يجعلها كما ��؟

فأغلب   املوسيقى،  حول  املتاحة  األنطولوجّية  الّدراسات  من  القليل  هناك  أّن  للّدهشة  املث��  من 

الّتحليالت غالًبا ما ت�ون مكّرسة ملسألة قيمة املوسيقى ومعناها، ومن هنا تظهر أهّمّية الّتأكيد ع�� ا�حاجة  

ما العمل املوسيقّي؟ وما هو نوعھ؟ وهل  إ�� أنطولوجّية لألعمال املوسيقّية تتمحور حول األسئلة الّتالّية:  

هو كيان عق�ّ� أم ماّدّي أم ال هذا وال ذاك؟ وهل هو كيان تجر�دّي �و�ّي أم هو كيان ملموس ومحّدد؟ وكيف  

نسب إ�� مثل هذه الكيانات ا�ختلفة؟ و�عبارة أخرى، هل 
ُ
يمكن تفس�� حقيقة أّن خاصّية العمل املوسيقّي ت

وما الذي �ساهم �� تحديد هوّ�ة العمل املوسيقّي؟ وما الذي يجعلھ    الّنوع نفسھ؟  مناألعمال املوسيقّية ��  

 متكّررا رغم مرور الّزمان؟

��دف أنطولوجّية املوسيقي إ�� مراعاة طبيعة العمل املوسيقّي، وطر�قة وجوده، ومعيار هّو�تھ. ولكن  

ر م���ّ� لوجود طر�قت�ن لفهم األسئلة األنطولوجية: إ
ّ
ّما إعادة بناء الكيانات العادّية ال�ي �� أعمال  هناك توت

�لّية العاّمة كبديل  
ّ

موسيقية من خالل ا�حّس املش��ك، أو مراجعة وضعها ��دف مشروع األنطولوجيا الش

. إّن أنطولوجية  révisionniste  nonم���ّ� و�رساء أسس امليتاف��يقيا الوصفّية وغ�� الّتعديلّية للموسيقى  

ق بمعتقداتنا اليومّية حول األعمال املوسيقّية. األعمال املوسيق
ّ
 ّية �� جزء من أنطولوجّية شعبّية تتعل

ع��    ،
ً
أوال الّتحليل،  ز 

ّ
ع��   ثالثس��ك األمر  ق 

ّ
و�تعل املش��ك،  ا�حّس  عن  تنحرف  أنطولوجّية  خيارات 

ا هذه  وتتحّدى  واالسمّية.  الّرادي�الّية  واألفالطونّية  العق�ّ�،  بالّتصور  الفكرة  الّتوا��،  الثة 
ّ
الث لّتصّورات 

ائعة بأّن العمل املوسيقّي هو كيان ملموس محّدد لھ العديد من ا�خصائص املاهوّ�ة أو العرضّية وفًقا  
ّ

الش

 .
ً
 للّتصّور العق�ّ�، فاألعمال املوسيقية �عت�� كياناٍت ذهنّية
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قابلة   صوتّية  بنيات   �� املوسيقّية  األعمال  أّن  ع��  جانبھ،  من  الّرادي�ا�ّ�،  األفالطو�ّي  املفهوم  د 
ّ

و�ؤك

للّتنفيذ دائما. وأخ�ً�ا، ووفًقا للّتصور االس�ّي، فإّن األعمال املوسيقّية �� مجموعة من العالمات مبنّية ع��  

�كيبّية والّداللّية.  
ّ
 �عض العالقات ال�

األ  هذه  لألعمال  وحسب  معرفّية  نظرّ�ة  عن  ة 
ّ
مستقل �عت��  املوسيقى  أنطولوجّية  فإّن  الثالثة،  ش�ال 

ر�قة الوصفّية ال�ي تقوم ع�� ا�حّس املش��ك ف��دف، ع�� العكس، من ذلك إ�� ضمان    املوسيقّية. أّما 
ّ
الط

ر فيھ ونقول
ّ

ھ عن األعمال املوسيقّية  مع�ى البيانات اليومّية حول األعمال املوسيقية. و�الّتا�� فإّن ما نفك

 لتحليٍل من حيث طبيع��ا وهوّ���ا. 
ً
 �ش�ل دليال

انية �� دراسة الوضع األنطولو�ّ� لألعمال املوسيقّية فست�ون تحّدي االف��اض امل���ّ� 
ّ
أّما ا�خطوة الث

الث، و�� األفالطونية والّرادي�الية واالسمية، وال�
ّ
ي بموج��ا �عتمد  املش��ك املسبق �� الفرضّيات العقلية الث

األنطولوجّية ع�� نظرّ�ة املعرفة. ومن هنا، سي�ون الّسؤال اق��اح أنطولوجّية شعبّية لألعمال املوسيقّية  

ل تجر�تنا اليومّية للموسيقى؛ و�ذا لم يكن  
ّ
تحاول تفس�� مجموعة متنّوعة من األعمال املوسيقّية ال�ي �ش�

املوسيقّية، فمن املهّم الكشف عن ا�خصائص األنطولوجّية  هناك اختالف أنطولو�ّ� أسا��ّي ب�ن األعمال  

 املوسيقّية ال�ي تتمّ�� بظروف إنتاج العمل املوسيقّي وتلّقيھ. 

العمل  أنواع  هوّ�ة  معاي��  ع��  الّضوء   
َ
�سليط ا�حّددة  الوظائف  لهذه  الّتفصي�ّ�  الّتحليل  سيتيح 

ھ يتمّتع بوضع  املوسيقّي. باختصار، يؤكد التصور الذي سيتّم الّدفاع  
ّ
عنھ ع�� أهّمّية العمل املوسيقّي بأن

  ، ھ ليس كياًنا عقلًيا أو كياًنا غ�� جسدّيٍ
ّ
سنحاول، من ناحية أخرى، شرح االختالفات ب�ن  و ماّدّي وعاّم، وأن

   .األعمال املوسيقّية واق��اح مفهوم موّحد

   العمل الموسیقّي بین الماهوّیة ونقیضها:  -2

ق اسم "نزعة املاهي
َ
ة "يطل ، ع�� الّرأي القائل بأّن ل�ّل  Essentialismeة" أو "مذهب املاهية" أو "املاُهو�َّ

 من ا�خواّص ال بّد ل�ل فرٍد من أفراد هذا الّصنف   Entités صنف معّ�ن من الكيانات (ال�ائنات)
ً
مجموعة

ق ع�� هذه ا�خواّص اسم "ا�خواّص ا�جوه
َ
رّ�ة أو املاهوّ�ة"  أن يمتلكها ل�ي يندرج ضمن هذا الّصنف، وُ�طل

Propriétés essentielles ل مقابال  الَعَرضّية"  ،  ��ا  ا  Propriétés accidentelles  "ا�خواّص  يّتصف  قد  ل�ي 

يُء أو ال يّتصف ��ا. ولكّ��ا غ�ُ� داخلٍة �� ماهّيتھ، 
ّ

ٌم عليھ أن َيّتصف ��ا ل�ي يندرج تحت هذا  و ال�� ال هو ُمَحتَّ

  .1الّصنف الذي يندرج ضمنھ

ا؛ فاألو��   Susan A. Gelman 2فّرقت سوزان غوملان  ب�ن املاهوّ�ة موقفا فلسفّيا، واملاهوّ�ة اعتقاًدا شعبي�

املوضو��ّ  العالم  طبيعة  إذاال  و   ،تتناول  ال   �عن��ا  أم  م 
َ
العال  �� قائمة  املاهّيات  سؤال  و   .�انت  هنا  الّسؤال 

الت  
ّ
انية فتتناول طبيعة تمث

ّ
ا الث   ،امليتاف��يقّي إ�� حّد كب��  تجتنب الّسؤاَل و الّناس للعالم،  ميتاف��يقّي، أمَّ

 
 .39-28، ص2019هنداوي، والّنفس، ِمؤّسسة  الفلسفة في ودراسات مصطفى، وهم الّثوابت، قراءات عادل -1

2- Susan A. Gelman: The Essentialist Child, origins of essentialism in everyday thought. 10 .Oxford series in 
cognitive development, Oxford University Press, 2003. 
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ل �� املنظومات االعتقادّية اليومّية، (املاهوّ�ة الّسي�ولوجّية)،  و 
ّ
غة (املاهوّ�ة االسمّية)،  و�مكن أن تتمث

ّ
�� الل

قافّية)و
ّ
الث (املاهوّ�ة  قافّية 

ّ
الث املمارسات  التّ   .��  املاهّية  ب�ن  غوملان  سوزان  ّية  وتمّ��  ِ

ّ
الِعل واملاهّية  صنيفّية 

�ة ال�ي ُ�شارك ف��ا جميع    ��   essenceortal S  فاملاهّية الّتصنيفّية  واملاهّية املثالّية. مجموعة ا�خصائص املمّ�ِ

(املاهوّ�ة)  و ( ا�جوهرّ�ة  ا�خواّص  ب�ن  مّ��  عندما  أرسطو  حصرها  كما  املاهّية  و��  الفئة،  أعضاء  فقط) 

ة �� خاّصة �و��ا  وا�خواّص  ل ا�خواّص ا�جوهرّ�ة املاهّية، ومثال ذلك أّن ماهّية ا�َجدَّ
ّ
الَعَرضّية، حيث �ش�

ارة أو أّن شعَرها أشيُب و األب)   أو أمأّم األم (
ّ
 .ما إ�� ذلك من ا�خواّص الَعَرضّيةو  ليس �و��ا تّتخذ نظ

ّية  ِ
ّ
ا املاهّية الِعل ة أو الكيفّية أو العملّية أو العالقة أو الكيان  ف�ي ا�جوهر أو القوّ  Essence causale أمَّ

لوك   جون  فقرة  ولعّل  تھ.  هو�َّ يَء 
ّ

ال�� و�منح  وتدوم،  تظهر  و�جعلها  للفئة،   
َ
�ة املمّ�ِ ا�خواصَّ  ب  ُ�َسّبِ الذي 

ّية. إذ يقول: "املاهية �� الوجوُد نفُس 
ّ
ق بالفهم اإل�سا�ّي" خ�� تصو�ر للماهّية الِعل

ّ
ه��ة �� "مقال يتعل

ّ
ھ  الش

ا�حقيقيُّ    
ُ

الّتأليف ى  ُ�َس�َّ أن  يمكن  يُء كما هو، وهكذا 
ّ

ال�� ي�ون  بھ  الذي  األشياء،  من  ��يء  ألّي  سبة 
ّ
بالن

وا�جهوُل   ماهّي��االّداخ��ُّ  األحوال،  و   ،لألشياء  عاّمة   �� للكشف  القابلة  صفا��ا  عليھ  �عتمد  ذلك  رغم 

ّية لتفس�� ا�خواّص املالَحظةو 
ّ
ستخَدم املاهّية الِعل

ُ
ألعضاء الفئة. و�ذا �ان بإم�ان املاهّية الّتصنيفّية أن    �

ها فئات لها خواّص معّينة قد ت�ون  
ّ
تنطبق ع�� أّي كيان، من قبيل (األقالم وسالل املهمالت والّنمور وال�ي �ل

ف ال�ي  الكيانات  ع��   
ّ
إال تنطبق  ال  ّية 

ّ
العل املاهّية  فإّن  الفئة)،  عضوّ�ة  لتحديد  حاسمة  أي  ��ا  "ماهوّ�ة"؛ 

 )H2O(  مثال ذلك: أّن ماهّية املاء قد ت�ون شيًئا من قبيلو   ،خواّص باطنّية خفّية تحّدد الكيفّيات املالحظة

ا مجموعة ا�خواّص (ال لون، وال طعم، وال رائحة) ف�ي ليست   املسؤول عن شّ�ى ا�خواّص املالَحظة للماء. أمَّ

صُدق ع�� �ّل ما ي
َ
أّ��ا ت ية للماء رغم  ِ

ّ
ِعل   ماهّية 

َ
 تفتقد القّوة

َ
نت�ي إ�� فئة "املاء"؛ أّن هذه ا�خواصَّ األخ��ة

 
َ
ية ِ

ّ
 .الِعل

  و حقيقيٌّ �� العالم،    وجودلها  أّما املاهّية املثالّية فليس  و 
ٌ
 مجّردة

ٌ
مثال ذلك أّن ماهّية "ا�خ��ّية" �� كيفّية

خ��ّ  بأفعال  يقومون  الذين  أمثلة األ�خاص   �� تتحّقق ع�� نحو غ�� مكتمل   
ٌ
من هذه    ال أحدو   ،ةخالصة

ل أسطورة الكهف  
ّ
ا، بل �عكس �لٌّ م��ا جانًبا ّما من ا�خ��. وتمث األفعال ا�خ�ّ�ة يجّسُد "ا�خ�َ�" تجسيًدا تام�

ية   ِ
ّ
 �� مقابل �ّلٍ من املاهّية الّتصنيفّية والِعل

ُ
 املثالّية

ُ
 املاهّية

ُ
 من الّرأي. و�ذلك تقف

َ
ألفالطون هذه الوجهة

َتْ�ن بكي
َ

ق
ّ
م ا�حقيقّي وصفا��ااملتعل

َ
 .اناِت العال

خذ"
ّ
  بو�ر رأًيا �ارل  لقد ات

ً
ّيا

ّ
 �واين"، فعل" العلمّية وكذلك للعقالنّية  كب�ً�ا يراها عائًقا فهو املاهوّ�ة؛ �� �ل

سيمانتية  فتمّ�ى و��ستمولوجّية ألسباب  أّما العل�يّ  ا�خطاب من املاهوّ�ة َينفي لو (داللّية)  ھ. 
ّ
"بانتام"    �ل

دا الطبيعّية   لألنواع يدرس ا�خواّص املاهوّ�ة أن علم �ّل  ع�� أّن  إ�� وذهبا املاهوّ�ة، مذاهب و"كر�بك" فقد أيَّ

لھ. ال�ي
ّ
ّية الّنظرّ�ات  هذه  مقابل و�� �ش�

ّ
املاهوّ�ة من ثّمة ال�ل ماهوّ�ة �عينھ، مجاٍل  �� يرفض 

ّ
"الال  وهو 

 . essentialisme local -Anti1عليھ نطلق أن يمكن أو ما  املوضعّية" أو ا�جزئّية
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للّنظر طرائق  ثالث  ب�ن  نم�ّ�  أن  يمكننا  املوسيقّي  العمل  الّتعر�فّية،   1ولتحديد مفهوم  املش�لة  �� هذه 

املوسيقّية" ب:"املاهوّ�ة  األمر  ق 
ّ
وهو    L’essentialisme musicalو�تعل للماهوّ�ة  الّنقيض  جاه 

ّ
واالت

ماهو�ة"  
ّ
ھ ليس من املمكن تحديد ماهية املوسيقى  smeessentiali-L’anti"الال

ّ
. �عت�� "املاهو�ة املوسيقية" أن

ل  
ّ
بتحديد الشروط الضرور�ة أو ال�افية فقط، ولكن يمكن أيضا، الّتدليل ع�� أّن �عر�ف املوسيقى �ش�

ن ثم فإّن األمر  األساس ألّي بحث حولها، فمن املهّم الّتمي�� ب�ن ما ينت�ي إ�� املوسيقى وما ال ينت�ي إل��ا، وم

فمن   لذلك  املوسيقّية،  األعمال  ب�ن  واملش��كة  وامللموسة  األساسّية  ا�جوهرّ�ة  ا�خاّصّية  بإبراز  ق 
ّ
يتعل

 موسيقًيا.
ً

زم لي�ون عمل ّما عمال
ّ
رط الال

ّ
وهذا يؤّدي إ�� بلورة �عر�فات متضار�ة للعمل    الّضروري تحديد الش

 املوسيقّي �� �عض األحيان وأهّمها ما ي��:

عن   - الّتعب��  ع��  قدر��ا  هو  املوسيقى  يمّ��  فما  مة، 
ّ
املنظ األصوات  خالل  من  املشاعر  عن  الّتعب�� 

د روّسو هذا املع�ى �� مقالھ عن أصل 
ّ

العواطف، ف�ي بمثابة صوت باطن من املشاعر اإل�سانّية. و�ؤك

حن ُمستوً�� من أحاسيس ال
ّ

حن ع�� الهارمو�ّي، فال�
ّ

غات ع�� أولوّ�ة ال�
ّ
ّنفس البشرّ�ة، �� ح�ن أّن الل

حن تأ�ي من حقيقة أّ��ا تجمع ب�ن ا�جوانب  
ّ

الهارمو�ّي هو مسألة ف��يائّية ومادّية؛ فالقّوة املوسيقّية ل�

ل معياًرا محّدًدا لتعر�ف املوسيقى. 
ّ
� �ش�

ّ
 املاّدّية واملعنوّ�ة والّروحّية، و�الّتا��، فاإلحساس ا�جما�

�ل املوسيقّي أْي الب -
ّ

هكذا، و نية والّتنظيم الصو�ي هما اللذان يمّ��ان خصوصية العمل املوسيقي  إّن الش

ل املوسيقى   "،Du beau musicalكتابھ " ها�سليك ��كما �ش�� 
ّ
ھ ع�� عكس ال�لمات ال يمكن أن تمث

ّ
أن

ل ا�حركة    فرغم  منطقًيا عواطف محّددة،
ّ
(القّوة والّسرعة    العواطف و��دينامّيات  و أّ��ا يمكن أن تمث

قّوة املوسيقى ال تكمن �� �و��ا ليست    والّتطّور)، فال يمك��ا الّتعب�� عن عاطفة معّينة بطر�قة معّينة.

ك�ّ� وتنظيمها ا�جما�ّ�، و�التا��، إذا تّم �عر�ف املوسيقى من خالل ش�لها  
ّ

عاطفّية و�نما �� جمالها الش

 � بني��ا وت�و���ا الّصو�ّي.الّدال، فمن الّضرورّي لفهمها االنتباه إ�

�� كتابھ   Levinsonإّن العمل املوسيقي هو إنتاج تجر�ة جمالّية جاهزة لالستماع. كما �ش�� ليفينسون  -

"املوسيقى ع�� ا�حركة"، إ�� أّن املتعة املوسيقّية، كعنصر أسا��ّي للقيمة الفنّية للعمل املوسيقّي، تأ�ي  

امل الّس��ورة  متا�عة  ع��  القدرة  البعد  من  ع��  الّتأكيد  مسألة  إّ��ا  زم��ا،  بمرور  تتطّور  ال�ي  وسيقّية 

املوسيقّية.   للّتجر�ة  الفكرّي  وليس  ّي،  خالل  و ا�ح��ّ من   
ّ
إال املوسيقّي  بالعمل  االهتماُم  �ستحّق  ال 

 للعمل املوسيقو العملّيات اإلدراكّية الّداخلّية ال�ي توقظها �� املستمع،  
ُ
�لّية

ّ
ّي  ال تكمن ا�خصائُص الش

ما �� قّو��ا وقدر��ا الّتعب��ية واالستجابة الّسمعّية.و �� القيمة ا�جمالّية �� حّد ذا��ا، ولكن  
ّ
 �ن

الّتعر�ف املاهوّي للعمل املوسيقّي مش�لت�ن هاّمت�ن،  لكن تطرح  
ُ
وجوب تحقيق شرط    أوالهما  صياغة

روط األساسّية املذ�ورة حول العمل  أبًدا، إ�� تلبية    ،ال�ونّية ألّي �عر�ف؛ فاملوسيقى املعاصرة ال تميل
ّ

الش

حن والهارمو�ّي واإليقاع إضافة إ�� اال��جام   ،املوسيقّي من خالل إعادة الّنظر �� �عض املفاهيم
ّ

مثل ال�

 
1- https://encyclo-philo.fr/musique-a. 



. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهية العمل الموسيقي  
ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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مسألة نجاح األعمال املوسيقية ال�ي أمام    والّتقييم يطرحوالّتنافر، وثان��ما أّن مش�ل الّتمي�� ب�ن الّتعر�ف  

 .1��ّي للعمل املوسيقّى صعو�ة �عر�ف أسا 

ماهو�ة"  
ّ
جاه الّنقيض للماهوّ�ة املوسيقّية "الال

ّ
، أّن العمل املوسيقّي غ��  essentialisme-L’anti�عت�� االت

غ��   املوسيقّية  األعمال  جميع  ف��ا  �ش��ك  ال�ي  األساسّية  ا�خاصّية  فكرة  وأّن  املوسيقّي  للّتعر�ف  قابل 

 وع
ً
، وال يوجد متساوقة، فمن املستحيل منطقيا

ً
 موسيقيا

ً
ملّيا تحديد شرط ضرورّي ل�ي ي�ون عمل ّما عمال

باديال   ألفو�سو  ذلك  إ��  أشار  مثلما  موسيقي.  عمل  بمثابة  جوهره   �� مقالھ    Alfonso Padilla��يء   ��

ال �عّد بالّضرورة    إ�� �خصموسيقى بالنسبة    ما �عّد "ال�ليات �� املوسيقى و�عر�ف املوسيقى"، قائال: "  

سبة إ��يقى  موس
ّ
ال�ّل فهو عمل موسيقّي. هذا �ع�ي استحالة الوصول إ�� �عر�ف    بالنسبة إ��اآلخر�ن أو    بالن

للموسيقى" قافات  و   .2�و�ّي 
ّ
والث واألماكن  الّزمن  بمرور  الّتغي��   �� املوسيقى  �ستمّر  املع�ى  وفًقا  و ��ذا 

من   ��لالستخدام،  اإللك��ونية،  الّتعو�ذات  املوسيقى  إ��  الّتار�خ  قبل  إ��  و   ما  العسكرّي  استخدامها  من 

من أّي رغبة �� تحديدها    لت ألّ��ا تفالوظيفة االجتماعّية املع�ّ�ة عن الهوّ�ة. وملوسيقى ليست نظاًما ثابًتا،  

تكشف املوسيقى املعاصرة، عالوة ع�� ذلك، حدود أّي محاولة �عر�فّية، من خالل تقو�ض  و بمعيار �و�ّي.  

 
ٌ
د األعماُل ال�ي �� قطٌع موسيقّية

ّ
 فشَل فكرة أّن املوسيقى �� فّن الّصوت، وتؤك

ٌ
اَهوّ�ة.  صمتّية

َ
�عِة امل

ّ
 الن

الف  من  ويعمل املفهوُم املوسيقىُّ 
ٌ
 محّددة

ٌ
ُمھ مجموعة

ُ
عب فلھ �سيٌج مفتوٌح ال تحك

ّ
الل ّعاُل مثل مفهوم 

املوسيقّية   اإلبداعات  ع��  تنطبق  �ي  ��ائّية  غ��  مرنة  معاي��  تحكُمھ  ما 
ّ
و�ن ال�افية،  و/أو  زمة 

ّ
الال املعاي�� 

األ  إ��  و�الّنظر  القواعد.  خارج  اإلسراف  ح�ى  أو  األصالة،  أو  ا�حداثة  بمعَنَيْي  ملفهوم  ا�جديدة  الفّعال  داء 

شابھ، وليس عن  
ّ
املوسيقى، ال يمّر �عر�ف املوسيقى بتعر�ف ماهوّي بل يمّر من خالل البحث عن أوجھ الت

ا�خصائص املش��كة لألعمال املوسيقّية. و�تجّنب الّتصنيف حسب "مجموعة موسيقّية"، خالفا للّتعر�ف  

� ضرورّ�ة. ومع ذلك، هل يجعل نقد املشاريع الّتعر�فّية  املاهوّي، تقييد فّن املوسيقى �� الّسمات ال�ي �عت�

 بتشابھ  
ُ

َو ليس االع��اف
َ
 وغ�َ� ُمفيٍد؟ وعالوة ع�� ذلك، أ

ً
املاهوّ�ة �� املوسيقى أيَّ �شاٍط �عر�فّيٍ مستحيال

صعو�ات   أليست  ثّم  الّنتيجة؟  هو  ائع، 
ّ

الش االسم  بإسناد  الّسماح  عن  �عيًدا  املوسيقّية،  ا�جموعات 

 ع�� خطأ قدرتنا ع�� االلتقاط وكشف ارتباطنا باملوسيقى والّسماح  التّ 
ً
عر�فات املاهوّ�ة للموسيقى قائمة

 بالوصول إل��ا؟ 

ھ من املهّم الّتعرف إ�� الّصلة ا�جوهرّ�ة ب�ن   L’essentialisme modéréَ�عت�ُ� املنظوُر املاهويُّ املعتدُل  
ّ
أن

املو و   اإل�سان،و املوسيقى   للعمل  فإّن  خاّصّية  لذلك  امتالكھ  من   
ً
بدال  ،

ً
وأساسّية  

ً
محّددة  

ً
عالقة سيقّي 

 خارجّية  
ٌ
ّية  مع اإل�سان، ف�ي خاّصِ

ٌ
جوهرّ�ة يمكن للمرء إدراكها. إّن خاّصّية العمل املوسيقّيِ أّ��ا عالئقّية

شاط البش
ّ
وجد �� جميع العوالم املمكنة، ولكن تظهر، فقط، �وظيفة للفكر والن

ُ
، ال ت

ً
رّي،  وليست جوهرّ�ة

ھ من األفضل الّتحّدث عن شبھ طبيعة جوهرّ�ة لألعمال املوسيقّية عوض ا�حديث عن  
ّ
ب ع�� ذلك، أن

ّ
و���ت

 
1- Ibid. 
2- Alfonso Padilla, Les universaux en musique et la définition de la musique, P202, http://encyclo-
philo.fr/musique-a/ 

http://encyclo-philo.fr/musique-a/
http://encyclo-philo.fr/musique-a/
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عليھ. املوسيقى  �عتمد  الذي  باإل�سان  ارتباطها  العالقة  و   طبيعة  هذه  خصوصّية  تحديد  هو  يبقى  ما 

 . 1املؤّسسّية أو الّتار�خية أو الوظيفّية فقط

موسيقّي، من منظور مؤّسسا�ّي لعالم املوسيقى، بالّضرورة، وفًقا لقواعَد و�جراءاٍت  يتّم إ�شاء عمل   -

املمارسات   مراعاة  دون  املوسيقى   �� الّتفك��  من  جدوى  هناك  وليس  مناسب.  سياق   �� معّينة 

اإلنتاج   ممارسات  و���  أخرى،  موسيقّية  أعمال  إ��  �ش��  املوسيقّية  فاألعمال  ا�حالّية؛  واملواضعات 

حّدد  وال
ُ
ت ومواضعاٍت  لقواعَد  وفًقا  مة 

ّ
منظ اجتماعّية،  مؤّسسة  هو  املوسيقى  فعالم  املوسيّقي.  ّتلّقي 

ف واملوسيقّي وتق�ي الّصوت واملنتج املوسيقّي واملستمع  
ّ
 للفاعل�ن املوسيقّي�ن، مثل املؤل

َ
األدواَر ا�ختلفة

ة، إ�� حّد كب��، مّما �ع�ي أّن اإلجراءاِت غ�ُ�  وهذه املؤّسسة غ�� رسميّ   والّناقد املوسيقّي واملوّزع، وغ��هم.

 �ش�ٍل رسّ�ٍي، مثل (قاعات ا�حفالت املوسيقّية،  
ٌ
مة

ّ
مقّننة �ش�ل صارم، رغم أّن �عض العناصر منظ

 بالّضرورة،  و وم�ان األوركس��ا،  
ٌ
ها عن  و املعهد املوسيقي، وما إ�� ذلك). فاملوسيقى اجتماعّية

ُ
ال ُيمكن عزل

ت�ون  ولن  "خاّصة  سياقها؛  موسيقى  بالهناك  عالم    "  إ��  ها 
َ
ول

ُ
دخ يضمن  الذي  قا�ّ� 

ّ
الث األداء  جودة 

 املوسيقى. 

  يجب أن �ستند �عر�ف العمل املوسيقّي، من منظور تار�خ املوسيقى، إ�� عالقاتھ الّتار�خّية املقصودة،  -

�ع�ي املوسيقى  ملفهوم   
َ
الفّعالة  

َ
الوظيفة امللموَس  ،ألّن  الّتار�َخ  ا،  و للمنطقي� املتعّمد  موسيقى  الّتوّجھ 

ق باملنتجات واأل�شطة املوسيقّية،  
ّ
هذا أمٌر ضروريٌّ لوجودها، ف�ي عالقة و ل�خص أو أك�� فيما يتعل

ا   واجتماعي� ا  مؤّسسي� بالّضرورة  ليس  املطلوب  الّسياق  فإّن  و�الّتا��  املوسيقي�ن،  باألسالف  مقصودة 

ا.  بتار�خ امل  وعام�
ُ
 الّتار���ُّ الّتأث�َ� الّسب�يَّ و�مكن أن ي�ون االرتباط

ُ
 أو غ�� واٍع. و���ز الّتعر�ف

ً
وسيقى واعيا

سبة إ�� األعمال املوسيقّية األخرى  
ّ
للفنون املوسيقّية الّسابقة، من خالل بيان َمْوقِع عمِل املوسيقّيِ بالن

ناحية،   ثانيو من  ناحية  من  للموسيقى  األسلو�ّية  الّتطورات  اختالف   �� الوحدة  أشار  �براز  مثلما  ة. 

، إ�� أّن مفهوم املوسيقى ال يتضّمن محتوًى يتجاوز ما  2ليفينسون �� كتابھ (الفّن واملوسيقى والّتار�خ)

 �انت املوسيقى عليھ.

ق   -
ّ
يتعل هنا،  واألمر،  ا،  موسيقي�  

ً
عمال ّما  ��يٌء  ي�ون  ل�ي  ضرورّي  هو  ما  هو  للموسيقى  ا�جما�ّ�  األداء 

ٍة ع�� اإلشارة، ومن خالل الّتمثيل والّتعب�� عن  بالّتنظيم الّصو�ّي الذي   لھ وظيفة جمالّية بطر�قة رمز�َّ

األف�ار، والعواطف، واألش�ال وما إ�� ذلك. ولذلك، فإّن إبراز ا�خصائص ا�جمالّية يتناسب مع إسناد  

عمُل �ش�ل جما�
َ
ّ�؛ أي  وضع معّ�ن للعمل املوسيقّي؛ فاألعمال املوسيقّية �� مجموعة من اإلجراءات �

 �� سياٍق لغوّيٍ  
ً
 ُمدرجة

ً
أّن لها خصائَص عاطفّية، واألداُء ا�جما��ُّ للعمل املوسيقّي يف��ض نواًيا فّنّية

 عن الّضوضاء غ�� املوسيقّي.
ً
، وهذا ما يجعل املوسيقى مختلفة  وثقا�ّ�ٍ وتار��ٍ�ّ ومؤّس��ّيٍ

 
1-- http://encyclo-philo.fr/musique-a. 
2- Levinson Jerrold, «Les œuvres d’art et le future», L’art, la musique et l’histoire, 1998, p.20 

http://encyclo-philo.fr/musique-a
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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 ة: العمل الموسیقّي بین الّنزعة العقلّیة واألفالطونّیة واالسمّی -3

املنطقّية، وع��   بني��ا   �� األنطولو�ّ�  الّتأّمل  للموسيقى، وع��  خاّص  فهم  املاهوّي ع��   
ُ

الّتعر�ف يركز 

وجاذبّي��ا،  املوسيقى  �حر  مثل  وجوِدها،  نمِط   
َ
مش�لة تطرح  ال�ي  املوسيقّية.  األعمال  وجود  ظروف 

ى تنفلت من قيود الّزمان وامل�ان،  وصعو�ات القبض عل��ا ع�� عكس العمل الّتصو�رّي. و�بدو أّن املوسيق 

�� أماكَن مختلفٍة و�� الوقت نفسھ. فاملوسيقى تكشف عن نفسها    و�مكن أن ي�ون العمُل املوسيقّي نفسھ 

ع�� أّ��ا دائًما تحت اإل�شاء مليئة بالقطع غ�� املتجا�سة واملّتعّددة، و�مكن تفس�� العمل املوسيقي نفسھ،  

ھ ال يمكن الّتعرف إليھ �� �عض األحيان، فهو متعّدد، و�مكن أن يظهر  �� الواقع، �ش�ل مختلف، لدرج
ّ
ة أن

 �عروض مختلفة، وال يمكن تحديده بجسٍم ماّدّيٍ معّقد.  

و�مكن تكرار العمل املوسيقّي منذ �حظة إ�شائھ، و�مكن أداؤه �� أماكن وأوقات مختلفة، ولكن كيف  

أثناء أدائھ عّدة مّرات و�ش�ل مختلف؟ وهل ُيمكننا الّتوفيُق    يمكن أن ي�ون العمُل املوسيقيُّ كياًنا واحًدا

عرضھ؟ أثناء  تة 
ّ
املؤق بيعة 

ّ
والط للعمل،  الّدائمة  بيعة 

ّ
الط عن   ب�ن  تماًما  مستقٌل  املوسيقيُّ  العمُل  وهل 

ف، وعن سياقھ اإلبدا�ّ�؟
ّ
  املؤل

صائصھ الوجودّية والوظيفّية.  هكذا تث�� املوسيقى عّدة �ساؤالت، وخاّصة عن نوع الكيان املوسيقّي، وخ

وهنا يمكن طرح الّسؤال، هل ُيمكننا القول بأّن العمَل املوسيقيَّ الذي تّم إنجاُزه بالفعل، هو العمُل نفُسھ 

ف، رغم اختالف أش�ال أدائھ من وجهة الّنظر الّنوعّية؟ 
ّ
ُره من قبل املؤل  الذي تّم تصوُّ

 عن األس 
ُ

ھ، هو الكشف
ّ
اس األنطولو�ّ� للعمل املوسيقّي ��دف لتحديد طبيعتھ،  إّن الغرض من هذا �ل

الّتحليلّية ألنطولوجيا املوسيقى، من  و   وأسلوب وجوده، ومعيار هوّ�تھ. تقديم نظرة شاملة عن ا�حاوالت 

خالل، إبراز نقاط القّوة والّضعف �� �ّل الّتصّورات عن تحديد مفهوم العمل املوسيقّي، حيث سنمّ��، �� 

ق األمر، هنا  ثالثب�ن  هذا الّصدد،  
ّ
جاهات مختلفة اهتّمت بتحديد نمط وجود الكيان املوسيقّي، و�تعل

ّ
  ،ات

جاه العق�ّ� واألفالطو�ّي واالس�يّ 
ّ
 :  باالت

 .
ٌ
 كياناٌت عقلّية

َ
 أ) الّتصّور العق�ّ� الذي �ستند إ�� أّن العالم �عتمد ع�� العقل، وأّن األعماَل املوسيقّية

، و�نياٌت صوتّية  ب) الّتصّور األفالطو�ّي 
ٌ
 �� عوالُم محّددة

َ
 الّرادي�ا�ّ� الذي �عت�� أّن األعماَل املوسيقّية

 أو غ�ُ� قابلة للّتكرار،
ٌ
 من مبدإ أّن ال�وَن كياناٌت جوهرّ�ة

ٌ
 مستمّدة

ُ
 للّتنفيذ، وهذه الفكرة

ٌ
و�� �ش�ل    قابلة

 للواقع
َ
 الّ��ائّية

َ
 .البنية

 من العالمات أو �� مدّونات،  ج) الّتصّور االس�ّي الذي ينطلق من �
ٌ
ون األعمال املوسيقّية �� مجموعة

دةٍ  وجد سوى كياناٍت محدَّ
ُ
ھ ال ت

ّ
 .ويعت�� هذا االف��اُض أن

  ، عق��ٌّ كيان   �� ما 
ّ
و�ن ماّدّية،  ليست  املوسيقى  فإّن  ف��يائّي،  غ��  مسار  �أّول  العق�ّ�،  للمنظور  وفًقا 

َم �عتمد ع�
َ
ما هو ��يٌء    � العقل.استنادا إ�� فرضّية أّن العال

ّ
ا بالّضرورة، و�ن والعمُل املوسيقيُّ ليس كياًنا ماّدي�

ا من األصوات ال�ي �سمعها. و�جب اعتبار املوسيقى   فھ، وليس مز�ًجا خاص�
ّ
موجوٌد �� ذهن الفّنان الذي أل

ا للفّنان. أّما األداُء فهو وسيلة إليصال العمل املوسيقّي العق�ّ� فقط. وسيجعل هذا املنظوُر    إبداًعا خيالي�
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 �� الّزمان وامل�ان واألداء لإلصرار    املوسيقّي   من املمكن تفس�َ� وحدة العمل
َ
بما يتجاوُز االختالفاِت املاّدّية

  
ً

ا، ليس تحو�ال  موسيقي�
ً

ف عمال
ّ
ع�� الوجود غ�� املاّدّي للموسيقى و�و��ا عقلّية. فما يفعلھ الفّنان عندما يؤل

ل ا
ّ
ة أّولّية، ألّن اعتماد اإلبداع ع�� الّتصميم ا�خيا�ّ� للعمل يفرض للماّدة ال�ي �ش�

ّ
ألصوات، أو تحقيًقا �خط

ة ع�� ماّدة خاّم.
ّ
ھ إبداُع كياٍن متخّيٍل غ�� مباٍل    تنفيذ خط

ّ
ھ، إن

ُ
، لھ هدف ففعل الّتخّيل هو عمٌل واٍع وتطّو��ٌّ

وجد �� ذهن مبدعھ وفقا للّنظرّ�ة العقلّية، وهكذا  بالّتمي�� ب�ن ا�حقيقّي وغ�� ا�حقيقّي. فالعمُل املوسيقيُّ ي 

 العمل املوسيقّي أّ��ا �ائٌن خاصٌّ لتجر�ة استبطانّية
َ
 .فإّن طبيعة

، بل يكفي أن ي�ون �� خيال امل�ّحن. نظًرا ألّن طبيعَتھ كياٌن عق�ّ�  
َ

ب وجوُد عمٍل موسيقّي الّتنفيذ
ّ
وال يتطل

 معّ�ٌن، ومعياُر 
ٌ

ف
ّ
عة ال�ي تخّيلها امل�ّحن. وال تحّدد بنية الّصوت  تصّوره مؤل

ّ
هوّ�تھ �� البنية املوسيقّية املتوق

للبنية   اتّية 
ّ

الذ الّنظرّ�ة  عن  يدافع  العق�ّ�  الّتصّور  فإّن  و�الّتا��  موسيقّية،  قطعة  هوّ�ة  واملاّدّي  امللموس 

ك امل�ّحن،  قبل  من  تخّيل 
ُ
امل الّتصّور  عن  الّتعب��   �� ال�ي  ثّم،  املوسيقّية  ومن  العق�ّ�،  اإلحساس  من  نوع 

 لعقل الفّنان
ٌ
و�الّتا�� فإّن معياَر هوّ�ِة العمل املوسيقّي مقصوٌد كهدف محٍض    .فالعمُل املوسيقيُّ هو إسقاط

ف. فالعمل املوسيقّي ال يتطابق ال مع الّتنفيذ ا�حقيقّي، وال
ّ
يء املاّدي امللموس الذي هو    لوْ�� املؤل

ّ
مع ال��

املو  نتيجة  و سيقّية،  املدّونة  وهو  والّزمان.  الواقع  خارج  ھ 
ّ
إن املستمع،  أو  للم�ّحن  الّنفسّية  الّتجارب  مع  ال 

الفّنان،   إرادة  ا�خيال كتعب�� عن  املوسيقّية �� تجر�ة  املستمع، والّتجر�ة  أو  امل�ّحن و/  يمكن  و ألفعال  ال 

 ماع األصوات.ال املتعة ال�ي �شعر ��ا عند سو اخ��الها ال �� الّتجر�ة ا�حّسّية، 

من   عموًما،  ال�ي،  املوسيقّية  األصوات  حالة   �� فما  ا،  صوتي� ا 
ً
حدث املوسيقيُّ  العمُل  يكن  لم  إذا  ولكن 

سمات املوسيقّى؟ إّن مجموعة األصوات ال�ي �سمعها ليست سوى طر�قة واحدة إليصال العمل العق�ّ�، 

املبدع   عقل  ب�ن  جسر  ھ 
ّ
او إن الكياناِت  أّن  أي  ا�جمهور،  ل  عقل 

ّ
�ش� ف�ي   ،

ً
موسيقّية  

ً
أعماال ليست   

َ
ملاّدّية

ب بذَل جهود من جانب املتفّرج، حيث ال يمكن  و وساطة ب�ن املبدع  
ّ
املتلّقّي، وعملّية إعادة البناء هذه تتطل

لكن يجب أن ُ�عيد صياغتھ باستخدام خيالھ للوصول إ�� العمل  و للمستمع االستماع إ�� األداء ببساطة،  

ى  نفسھ، أي أّن العمَل 
َ

. ومع ذلك، هل �ع�ي الّتعرف إ�� عمل عقِل املوسيقّي اخ��اَل املوسيق  املوسيقيَّ عق��ٌّ

ُد    �� مشروع خيا�ّ� مثا�ّ�؟
ّ

و�ذا �ان العمل املوسيقّي هو إبداع عقل امل�ّحن، �ش�ل دقيق، فكيف ُيمكننا الّتأك

عھ الفّنا
ّ
 ُن؟  من أّن العمَل املوسيقّي الذي سمعھ ا�جمهوُر هو الذي توق

ف  
ّ
 مشا�َل �ع��ض هذا املنظوَر العق�ّ�، أّولها ح�ى لو اع��ف املرُء بالّدور الذي لعبتھ نوايا املؤل

ُ
هناك ثالثة

 لل�ائن املقصود. 
ٌ

ھ ��يٌء مخالف
ّ
  �� تحديد هوّ�ة العمل املوسيقّي، فليس من الّضرورّي اإلقراُر بفرضّية أن

ك �� الّتعارض القائ
ّ

ھ يمكن للمرء أن ُ�شك
ّ
يء املقصود ا�جّردوأن

ّ
يء ا�حقيقّي وامللموس، وال��

ّ
  ،م ب�ن ال��

 ال�ي بموج��ا ي�ون العمل املوسيقيُّ مجّرَد  
َ
 العقلّية

َ
بيعة القصدّية للعمل املوسيقّي ال �ع�ي األطروحة

ّ
فالط

ف.
ّ
ل ملثل هذا  وثان��ا إذا �انت العالقة ب�ن الّتجر�ة الّداخلّية (اإلسقاط املتخيّ   بنيٍة خالصة من إبداع املؤل

 للمتلّقي؟  و   ،العمل املوسيقّي)
ً
سبة إ�� الفّنان، فكيف يمكن أن ت�ون ضرورّ�ة

ّ
 بالن

ً
واجهتھ ا�خارجّية مهّمة

 إ��كيف ُيمكننا    ،وثال��ا
ُ

 الفّنان    الّتعرف
َ
مثلما �ع��ف �ولينغوود نفسھ    تجر�ة املستمع �� نفسها؟و أّن تجر�ة
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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د ع�� وجھ اليق
ّ

ھ" ال يوجد ��يء يؤك
ّ
�ن تطابَق هات�ن الّتجر�ت�ن الّداخلّيت�ن، ألّن املستمع ال يمكنھ ا�حفاظ  بأن

 .
ً
 ع�� ارتباط مباشر بالعمل املوسيقّي؛ فالقيمة املوضوعّية للفكرة ال�ي يتصّورها املستمُع ليست مضمونة

ق  
ّ
يتعل أّوٌل  شقٌّ  شّق�ن؛  ذات   �� العقلّية  الفرضّية  ستواجهها  ال�ي  الرئيسّية  الّصعو�ات  بالوضع  إّن 

 ال يمكن للمرء أْن يخ��َل العمل املوسيقّي  
ْ
 الوصول إليھ، إذ

ُ
األنطولو�ّ� للعمل املوسيقّي، كيفّيُتھ وطر�قة

، من أ�سطها إ�� أك��ها  
ً
 مختلفة

ً
�� خصائصھ الّصوتّية الف��يائّية، ألّن بنيَتھ الّصوتّية يمكن أْن تّتخذ أش�اال

 إ�� أك�� و �عقيًدا،  
ً
،  من أك��ها أساسّية

ً
لب اإلنتاُج املوسيقيُّ مجّرَد تلق�ٍن أّو�ّ�ٍ حول  و ها أصالة

ّ
لذلك ال يتط

الوقائع الّصوتّية وتنظيما��ا املتعّددة ا�حتملة، مثل (ا�حّدة واملّدة وا�جرس وما إ�� ذلك). وشقٌّ ثاٍن يرتبط،  

وأخ�ً�ا، فإّن حالة اإلدراك    يقّية.مثال، باكتساب املهارات ا�خاّصة بالعملّيات الّتقنّية املرتبطة باألدوات املوس

ا رغم أّ��ا ليست �افية ألّي عمل موسيقّي.  ا ضرور��
ً
ل شرط

ّ
 �ش�

ل االس��اتيجّية األفالطونّية الّرادي�الّية، �ش�ل جّيد، و��� حّد ّما، الّتصوَر الّر�ا��يَّ للموسيقى، وهو  
ّ
تمث

ضّية ليست موجودة �� الواقع املاّدّي بل �� مفهوم منتشر، ع�� نطاق واسع، باعتبار املوسيقى، حقيقة ر�ا

ال يمكن إدراك العمل املوسيقّي �� وضعھ  و موجودة �ش�ل مستقّل عن �ّل من الو�� البشرّي والعالم املاّدي.  

األعمال   مادّية  عدم  مش�لة  سؤال  أّن  يبدو  و�الّتا��،  وتجر�دّيا،  �ونّيا  كيانا  باعتباره   
ّ
إال األنطولو�ّ� 

أ ليس الو املوسيقّية،   الّسؤال،  إ�� هذا يطرح  ، يمكن مضاعفتھ، باإلضافة 
ً
 قديمة

ً
عت�� كياناٍت عقلّية

ُ
� �ي 

باالعتبار هذا الوضع   ؟ وكيف يمكن أن نأخذ 
ً
 وماّدّية

ً
ها، مجّردة

ّ
�ل معظم األعمال املوسيقية، إن لم تكن 

 املتناق؟

 .1�ي�� كيفيو   egory CurrieGrغريغوري �ور�و  و ،Nicholas Wolterstorffُ�عت�� ني�والس ول��ستورف  

Peter Kivy   ،عمل ككيان ر�ا��ّي� املوسيقّي  العمل  أّن  يرى  الذي  للّتصّور األفالطو�ّي.  الّرئيسّي�ن  ل�ن 
ّ
املمث

حن  
ّ

وال� والّنغمة واإليقاع  ب�ن األصوات  العالقات  (تنظيم  مثل   ،
ً
صوتّية محّددة  

ً
بنية ھ ّ سي�ون 

ّ
فإن ولذلك 

مختلف صوتّية  أدائّيات  لعّدة  وعرضة  الّتكرار،  وقابلّية    واال��جام) 
َ
الّصوتّية  

َ
البنية هذه  ل 

ّ
�ش� حيث  ة. 

ابَت والّدائَم واملعياَر ألّي إنجاز وتنفيذ. وال يحتوي العمل املوسيقّي، كنوع بنيوّي و�و�ّي، ع�� معيار الهوّ�ة  
ّ
الث

ھ �ان موجوًدا من قبل.
ّ
ھ �� اكتشافھ ألن

ُ
فمعياُر الهوّ�ة الف��يقّية غ�ُ� ذي صلة    القصدّية، وال يمكن اخ��ال

عمل املوسيقّي الذي هو ��يٌء آخُر غ�� أدائھ املوسيقّي، فاألداء امللموس ليس هو العمل املوسيقّي بل هو  بال

 إذن؟   صورة لھ، فما معيار هو�ّتھ،

فهو كيان    العمل املوسيقي نوع مجّرد لھ هوّ�ة بنيو�ة، والبنية ا�جّردة �� ال�ي تحّدد هوّ�تھ �ش�ل فر�د.

�خ  تجر�دّي و�و�ّي وجوهرّي، ي
ّ
�خ الفورّ�ة �األداء الفردّي، وهذه الن

ّ
� من خاللھ العديد من الن

ّ
مكن أن تتج�

وهذا املفهوم ينبع من خلفّية ميتاف��يقّية واقعّية متعالية. ومن هنا،  �� كيانات محّددة مشاركة �� الّتنفيذ.

يات  
ّ
فإّن العمل املوسيقّي ليس  وا�خصوصّيات، و�الّتا��،    Les universauxوجب الّتمي�� ا�حقيقّي ب�ن ال�ل

مطابًقا ألدائھ، نوع من بنية الّصوت القابلة للّتكرار، عرضة للعديد من األحداث أو العروض �� عالم الّزمان  

 
1- Alessandro Mercando, L’œuvre musicale, Op cit, p73. 
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�عت��  لذلك  �حيح.  وغ�ً�  �حيًحا  أداؤها  ي�ون  قد  ومعيارّ�ة،  أبدّية  املوسيقّية  األعمال  وأنواع  وامل�ان. 

ضرور  ا 
ً
شرط  

ُ
البنيوّ�ة �عضالعالقاُت  عن  �عضهما  ْ�ن  موسيقيَّ عمل�ن  ب�ن  للّتمي��  يا 

ً
و�اف ا  فالعالقات    ،��

حن واإليقاع. 
ّ

 البنيوّ�ة �� من أنواع مختلفة، وأك��ها شيوًعا �� اال��جام وال�

�� الواقع، �ش�ل مستقّل عن جميع أش�ال أدائھ ا�حتملة، �� ح�ن أّن األداء  يوجد العمل املوسيقي،

ا. وعالوة ع�� ذلك، فإّن األعمال املوسيقّية، باعتبارها �ونّية أبدّية، ال تأ�ي إ��  �عتمد عليھ أنطولوجي�  ا وداللي�

الّنوع �ش�ل  منھ.  تن�حب  وال  الّصوتّية    le type  الوجود  ا�حاالت  لن�خ  معياًرا  ا�خالص)  الّصوت  (بنية 

و�الّتا��، فإّن العالقة ب�ن العمل   .1الفعلّية، فهو �ش�� إ�� ّما يجب أن ي�ون عليھ حدوث ��خة من هذا الّنوع

األّول   �عتمد ع��  ليست متطابقة، فهذه  العكس. و املوسيقّي و��خھ  الّنوع من خالل    ليس  و�مكن سماع 

حاالت مشا��ة، ولكّنھ موجود �ش�ل مستقّل ع��ا. ولكن إذا �انت لألعمال املوسيقّية صفة األنواع  إ�شاء  

 فعل تأليف العمل املوسيقّي؟  األبدّية واملعيارّ�ة، فما �� وظيفة 

سبة إ�� الّتصّور األفالطو�ّي �عتمد فعل الّتأليف املوسيقّي ع�� اختيار ا�خصائص ال�ي يتّم تمثيلها  
ّ
بالن

 موسيقًيا إ�� الوجود، وال يخلق شيًئا  
ً

ف عمال
ّ
من خالل �سلسالت الوقائع الّصوتّية، لذلك ال يجلب املؤل

 أ  ،جديًدا
ّ
ففي الواقع، للعمل املوسيقي وجوٌد كنوع بنيوّي    2ن ي�ون مبدًعا �� اختياراتھوال يمكنھ، فقط، إال

تأليف أّي  البنيات  3قبل  من  العديد  ب�ن  من  املوسيقّي  العمل  اختيار  هو  ببساطة  املوسيقّي  اإلبداع  إّن   ،

أّن الّنوع كيان منطقّي، وليس فكرة أفالطونّية حقيقّية، فمن    Peter Kivyفسر بي�� كيفي  ي الّصوتية املمكنة.

  ،
ً
ملموسة كياناٍت  تجعلها  أن  دون  املنطقّية  الكيانات  إ��  ا�حّسّية  الّتجر�ة  خصائُص  نسب 

ُ
ت أن  املمكن 

، هذه ا�جموعة الفر�دة من العالقات الّصوتية ال�ي تجعل  وسي�ون جوهُر العمِل املوسيقّي نوَعھ املنطقيَّ

ھ يجب علينا تجر�ُد األصوات من �ّل مظهر صو�ّي، والّنظر  الع
ّ
مل املوسيقّي ع�� ما هو عليھ. فهل هذا �ع�ي أن

   إل��ا �� عالقا��ا الّر�اضّية البحتة؟

ر إذا �انت األصواُت وحداٍت صوتيّ 
ّ
ها �� جوهرها الّر�ا��ّي، فـهل ُيمكن أن ننظ

ُ
ها وتمثيل

ُ
، يمكننا ��خ

ً
ة

ر لها �� عالقا��ا الّر�اضّية ا�خالصة؟ لألصوات �� ماّدّي��ا
ّ
  امللموسة، ثم �عد ذلك ننظ

ل   ،ةو�ذا �ان بإم�اننا تحديُد مفهوم البنية الّصوتيّ 
ّ
ش�

ُ
كعالقات رقمّية ب�ن األصوات، فهل يمكن أن �

أصوات أو    �عفو�ة وتلقائّية، كتتا�ع و �� هذه ا�حالة، ُيمكننا تّصّوُر هذه البنية،  و  العقل الّر�ا��ّي؟ نوًعا من

،
ً
 ف��يائّية

ً
ما باعتبارها   �أصوات م��اكبة أيضا. لذلك، لن نتحّدث عن األصوات باعتبارها وحداٍت صوتّية

ّ
و�ن

 
1- Alessandro Mercando, Ibid., P78. 
2- Wolterstorff, Works and Worlds of Art, Oxford, Clarendon Press, p.89. «Le compositeur peut être créatif 
dans sa sélection, mais il n’est pas un créateur». 
3 -J. Levinson, Music, Art And Metaphysics, II, 4, Ithaca, Cornell University Press, 1990.  Les œuvres 
musicales doivent être telles qu’elles n’existent pas avant l’activité de composition du compositeur mais sont 
amenées à l’existence par cette activité». 
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 للّصيغ الّر�اضّية،  
ٌ
ــــتمثيالت ر�اضّية لهذه الوحدات نفسها. و�ذلك ست�ون لدينا خطاطاٌت تراكيُب مماثلة

 ولقوان�ن الف��ياء.  

لو �ان هذا الّتقارب  و د ذلك، �� اق��اح تماثل مع عالم العلوم والّر�اضيات، ح�ى  ، �عKivyلم ي��ّدد كيفي  

ف
ّ
ق سوى بنشاط املؤل

ّ
األفالطو�ّي الّرادي�ا�ّ� ال يزال يواجھ العديد من    الّتصّور و�جب االع��اف بأّن    .1ال يتعل

ل املوسيقّية غ�� املنجزة إذا لم  �� البداية، الباب مفتوًحا أمام إم�انّية وجود األعما الّصعو�ات. فهو ي��ك،

�مدى وضوح املوسيقي و هنا تطرح عالقة الّسامع ��ذا العمل  و يتّم تنفيذ العمل املوسيقّي (وهو أمر ممكن)،  

 هذه العالقة. 

ّي، فمن خالل العروض   تف��ض هذه الفكرة ا�ع�اًسا لعالقتنا املعتادة باملوسيقى عن طر�ق اإلدراك ا�ح��ّ

�جيالت ُيمك
ّ
ننا الوصوُل إ�� األعمال املوسيقّية. ولكن أال ُيمكننا الهروُب من هذا االع��اض باالّدعاء  أو الت

إليھ؟ الوصول  يمكن  ال  ُيؤدَّ  لم  الذي  املوسيقّي  العمل  كياٌن    بأّن  ھ 
ّ
ألن �افًيا،  ليس  موسيقّي  عمل  فوجود 

 عالئقيٌّ يف��ض أن يتّم القبُض عليھ.  

متم�ّ  فان 
ّ
مؤل حّدد  إذا  الواقع،  مختلف،  و �ان  ��  سياق   �� فهل  و موجودان،  نفسها،  الّصوتّية  �البنية 

فان العمل املوسيقي نفسھ وفًقا للموقف األفالطو�ي يمكننا أن نف��ض، كما يق��ح كيندال. والتون 
ّ
  سيؤل

2Kendall.    يعتمدان البنية الصوتية نفسها سينتجان  و أّن م�ّحن�ن مختلف�ن ينتميان إ�� سياقات مختلفة

أعماال موسيقّية مختلفة ترا�� جميع ا�خصائص املمّ��ة للعمل املوسيقّي، لذلك لن ُيخ��ل العمل املوسيقّي  

  ق، ومواضعات املمارسات األدائّية.�� بيتھ الّصوتّية بل يجب أن ُيؤخذ �� االعتبار الّتار�خ الّسب�ّي، والّسيا

 لم  
ً
والكيفّيات ال�ي يمكننا ��ا الّتوفيق ب�ن أبدّية األعمال املوسيقّية واالعتقاد العادّي بأّن الفّنان يبتكر عمال

 يكن موجوًدا من قبل. 

 و�عرض فيما ي�� البنية املنطقّية ل�حّجة القائمة ع�� القياس األرسطي:  

 ة.توجد بنيات صوتّية أبديّ  -

ف��ا.  -
ّ
 إذا �انت األعمال املوسيقّية بنيات صوتّية، فال يمكن إ�شاؤها من قبل مؤل

فها. -
ّ
 ومع ذلك، يتّم إ�شاء األعمال املوسيقّية من قبل مؤل

 ولذلك، فإّن األعمال املوسيقّية ليست بنيات صوتّية. -

الّتأليف   حّجة  رفض  ع��  الّرادي�ا�ّ�  األفالطو�ّي  املوقف  عن  املدافعون  بطر�قت�ن  �عمل  الّرا�عة، 

الثة. فالبعض يجادلون ��  
ّ
انية دحض الفرضّية الث

ّ
مختلفت�ن، األو�� عن طر�ق دحض الفرضّية األو��، والث

د أّن املقطوعة ��،  
ّ

ھ يبتكر و�ؤك
ّ
ا فإن  موسيقي�

ً
ف �خص ّما عمال

ّ
ھ عندما يؤل

ّ
أطروحة "اإلبداعّية" ذلك أن

ر�قة اال�ستمولوجّية، من االكتشاف اإلبدا�ّ� ألّن االكتشاف  نوع
ّ
 ع�� الط

ّ
ر إال

ّ
، خالفا لالخ��اع، إبدا��ٌّ ال يؤث

 
1- Alessandro Mercando, L’œuvre musicale, Op cit, P76. 
2- L. Walton « Not a leg to stand on the roof on », p.725, http://encyclo-philo.fr/musique-a. 

http://encyclo-philo.fr/musique-a
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يء
ّ

لل�� األنطولوجّية   �� موجودٌ   .1وليس   
ُ

املكتشف خالل   ،فالكيان  من  تحييُنھ  يتّم  لم  ھ 
ّ
أن طاملا  بالفعل، 

 مع أولئو اكتشافھ؛  
َ
إ��    ك الذين �عّرفواالّتعديالت الّرئيسّية ال�ي جل��ا االكتشاف ��ّم العالقاِت اإل�ستيمّية

 . 2هذا ال�ائن

والّفنان   واملنطقّي  الفيلسـوف  أعمال  حول  املوسيقّي،  العمل  ألنطولوجيا  االس�ّي  الّتصّور  يتمحور 

غودمان   نيلسون  من    Nelson Goodmanاألمر�كـّيِ  تركھ  ما  خالل  من  ا�ختلفة،  بفروعھ  للفّن  ونظرِتھ 

ُيطلق عل��ا "نظر  الفّن،   �� فات عّدة، 
ّ
" وال�ي،مؤل ِ

ّ
الّرمز�ة األ�ساِق  الفّ�ي  ّ�ة  العمل  يمكن قراءة  إطاِرها،   ��

ا. لقد �اَن هدفھ من وضع هذه الّنظرّ�ة تقديم رؤ�ِتِھ للقضايا املطروحِة، �� الفكِر ا�جما�ّ�ِ  باعتباره �سًقا رمز��

التّ  العلمّيِة  �عِة 
ّ
الن أ�حاِب  ب�َن  املثارِة  ا�خالفاِت  عن  والّناتجِة  جاهاِت  املعاصِر 

ّ
االت وأ�حاِب  حليليِة، 

الّتقليدّيِة �� تفس�ِ� األعماِل الفّنّيِة وقراءِ�َ�ا، وذلَك عن طر�ِق استعماِل مفهوِم الّرمِز �� الّتعب�ِ� عن فروٍع 

ق بالفّن ع�� وجھ ا�خصوص و�األ�شطة  
ّ
. وفيما يتعل غِة والفّنِ

ّ
عّدٍة من فروِع املعرفِة اإل�سانّيِة، �املنطِق والل

ّرمزّ�ة �ش�ل عاّم، فإّن غودمان يدعو إ�� نوع من اإلدراك باستخدام الّرموز ال لنكتشف فقط بل لنب�ي ال

إ�� غودمان   سبة 
ّ
ال�ي �عيش ف��ا. و�الن العوالم  ، ليست ا�جمالّيات سوى فرع من فروع Goodmanكذلك 

وحات، واملنحوتات، والّسوناتا املوسيقّية، وقط 
ّ
صنع جميع الل

ُ
ع الّرقص، وغ��ها من الّرموز ال�ي  املعرفة إذ ت

 إ��  
ُ
ش�� إل��ا، و�الّتا�� تحتاج األعماُل الفّنية

ُ
لها وظائف مختلفة، وتحمل عالقات مختلفة مع العوالم ال�ي �

 تفس�� ير�� إ�� مستوى فهم ما �ش�� إليھ و�أّية طر�قة ضمن أنظمة قواعد.  

�ّي �� مجال الفّن من خالل نقده للفرضّية  عن املنظور االس Nelson Goodman  دافع نيلسون غودمان

"غ�� املاّدّية" للموسيقى و�براز الّصعو�ات األنطولوجّية واملعرفّية للّتصور�ن األّول�ن: العقالنّية واألفالطونّية  

الّرادي�الّية. فاألعمال املوسيقّية �� كيانات ملموسة لها خصائص م�انّية وزمانّية موجودة ومعّينة يمكن  

  كتابھ "وصف غودمان، ��   أن �عرفها مباشرة، كسلسلة من األصوات. وقدللمرء  
َ
لغات الفّن" األعماَل الفّنّية

 رموٍز. والعمل املوسيقّي ليس استثناًء. إّن مفهوم الّرمز عند نيلسون غودمان واسع جًدا، فهو  
ُ
بأّ��ا أنظمة

املالحظات، و��� جميع العناصر األخرى ال�ي تمّ�� يمكن أن �ش�� إ�� ال�لمات والّنصوص والّصور وح�ى إ��  

   الكتابة املوسيقّية.

� اسمّية غودمان �� رفضها الّتصّور القائل بأّن العمل املوسيقي �شبھ الكيان التجر�دي �� طر�قة  و 
ّ

تتج�

ب �ش�ل صارم  ھ مرتبط 
ّ
ألن مثا�ّ�  �� مستوى  املوسيقّي  العمل  يتّم وضع  أن  ينب��  مدّونة  األفالطوني�ن، فال 

ألوغرا��ّ  فّن  أّي   �� ا�حال  ا مثلما هو  الّتدو�ن دوًرا أساسي� يؤّدي  لذا  معّينة،  الّنظاُم   .موسيقّية  وقد سلط 

 ، هما انتماء العمل املوسيقّي إ�� نظام تدو��ّي واألداء ا�جما�ّ� الّرمزّي.  3االس�يُّ الّضوَء ع�� فكرت�ن رئيسّيت�ن

 
1- Sandrine darsel, qu’est-ce qu’une oeuvre musicale ?, klesis – revue philosophique: 2009, p13. 
2- http://encyclo-philo.fr/musique-a. 
3- Sandrine Darsel, Dujka Smoje. 

http://encyclo-philo.fr/musique-a
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املوسيقّي   العمل  ف��يائية  خالفا  و�ع�ي  االس�ّي،  الّنظام  م��ة  أّ��ا  إ��  باإلضافة  وعمومّية،  ملموسة  أّ��ا 

ل �� دحض الّتصّورات املثالّية والعقلّية ال�ي تدافع عن وجود أشياء  
ّ
ل�خيار األنطولو�ّ� األفالطو�ّي الذي يتمث

للبناء االس�ي أْن ُيقّدم  أخرى �� العمل املوسيقّي غ�� العينّيات. والّسؤاالن األساسّيان، هنا، هما: هل يمكن 

تجّنب   ع��  �ساعد  وهل  الّسابقان؟  ا�خياران  اق��حها  ال�ي  تلك  من  املوسيقّية  لألعمال  أفضَل   
ً
تحليال

 صعو�ا��م املطروحة؟

�ستخدم البناء االس�ّي العديد من األدوات فهو �عتمد، �� بداية األمر، ع�� اخ��ال املوسيقى �� العناصر  

ا من خالل الّنظام الّتدو��يّ القابلة للّتحديد مادّ  واملدّونة �� املرجع ألّي أداء موسيقّي �س�� إ�� أن ي�ون  .  1ي�

ا لألصل،   �حافظ ع�� الوضع األنطولو�ّ� للعمل املوسيقّي، ف�ي نوع من "دليل الّتعليمات" �ش�� إ��  و وفي�

التّ  الغر�ّي  املوسيقّي. والّنظام  العمل  لتنفيذ  باعھ 
ّ
ات الذي يجب  رموز  املسار  املوسيقّية هو  للكتابة  قليدّي 

للّنظام الّتدو��ّي، أي هو مجموعة من العالمات (عناصر ملموسة غ�� جوهرّ�ة) تحافظ ع�� عالقات تركيبّية  

 ، ��: 2بناًء ع�� خمس قواعد

�كي�ّي.   -1
ّ
 االنفصال؛ أي الّتمايز ال�

 �عض العالقات الّداللية املعّينة. -2

 العالمات ومجال األداء.العالقة ب�ن   -3

 عدم الغموض، -4

 الفصل، والّتمايز ا�حدود، والّدالالت.  -5

تضمن    أّ��ا  طاملا  الّتدو�ن،  لنظام  قاطع  �ش�ل  مطلو�ة  ا�خمسة  والّداللّية  �كيبّية 
ّ
ال� املتطلّبات  هذه 

اإلنجاز. أسلوَب  أحادّي  �ش�ل  حّدد 
ُ
ت أن  يجب  ال�ي  املوسيقّية  للمدّونة  الرئيسّية  فإّن    الوظيفة  ولذلك، 

ا لألداء الّ�حيح لهذه املدّونات املوسيقّية. ولذلك يمكننا منُح   الّتدو�ن املوسيقيَّ يضمن قانوًنا صارًما تطابقي�

دّونة، ي�ون معيار هّو���ا هو ا�جّرد العي�ّي، أي أّ��ا ال تحتوي ع�� أّي معلومات  
ُ
وضٍع ألوغرا�ّ� للموسيقى امل

 س الفنون األوتوغرافّية.  تار�خّية، ع�� عك  وسببّية أ

املدّونة   بة عن 
ّ
امل��ت اآلثار  جميع  اح��م  إذا  املوسيقّي،  للعمل  حقيقّي  تنفيذ  بمثابة  األداء  اعتبار  يمكن 

ق ب�ّل  
ّ
حنّية والّتوافقّية، وما إ�� ذلك. فيما يتعل

ّ
املوسيقّية ال�ي حّدد��ا حرفّيا، أي ا�خصائص اإليقاعّية وال�

واألناق وق 
ّ

الذ رات 
ّ

أهّمّية  مؤش ذات  غودمان  إ��  سبة 
ّ
بالن ليست،  ف�ي  املؤّدي،  �حرّ�ة  ��ك 

ُ
ت ال�ي  ون 

ّ
والل ة 

 
1- N. Goodman, Langages de l’art, Paris, Hachette, 1990, p.191.  
2- Goodman formule cinq conditions de validité aux quelles toute langage, non seulement la musique, doit se 
soumettre pour avoir une légitimité. Il s’agit de (1) la disjonction syntactique, (2) la différentiation 
syntactique, (3) la détermination unique, (4) la disjonction sémantique et (5) la différentiation sémantique. 
Pour donner un exemple, les caractères symbolisant les notes musicales garantissent pour Goodman les 
conditions syntactiques qu’il a posées: une note pourrait, éventuellement, être écrite de manière ambiguë, à 
cheval entre une ligne et un espace, mais elle ne pourra jamais indiquer deux sons au même temps. 
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 إذا استو�� معاي�� االمتثال  
ّ
أساسّية، وح�ى لو �انت متقّدمة جًدا، فال يمكن االع��اف بأداء موسيقّي، إال

ال يضمن  �ان  إذا  فقط  ألوغرافيا  ي�ون  الفّ�ي  العمل  فإّن  أدّق،  بتعب��  للعمل األساسّية.  الّدقيق  ّتطابق 

�خة الطبق األصل للعمل املوسيقّي. 
ّ
 املوسيقّي مع الن

وهو العالمات،  تكرار  يضمن  تحديد  معيار  املاّدّية    هناك  والهوّ�ة  (األرتوغرا��)،  اإلمالئيُّ  الّت�حيح 

��ائّي لألعمال  الّصارمة لألداء املوسيقّي �� عالقتھ باملدّونة املوسيقّية. �سمح هذا املعيار بإم�انّية التّ 
ّ
�اثر الال

ھ ال توجد 
ّ
املوسيقّية باعتبارها الّرموز �� نظام بنائّي ليس لها طبّيعة خاّصة ��ا. و�نبع هذا املنظور من فكرة أن

سوى وحدات حقيقّية أو غ�� ملموسة أو تجر�دّية. ومع ذلك، يبقى الّسؤال هو هل يمكننا، حًقا، اعتبار  

ا �افيً 
ً
 ا لوجود العمل املوسيقّي؟ املعيار املادّي شرط

النقيض بات   1ع�� 
ّ
باملتطل تفي  ال  موسيقى  أي  تدو��ّي،  لنظام  تخضع  ال  موسيقى  أّي  فإن  ذلك،  من 

تنتج من قبل   الّتار�خّية حيث �ستمّد هوّ���ا من �و��ا  الهوّ�ة  ي�ون معيارها  للّتدو�ن،  �كيبّية والّداللّية 
ّ
ال�

املع�ى، فإّن إنتاجها حاسم لتحديد هوّ�ة ما ُ�سّ�ى بالعمل املوسيقّي غ��  موسيقّي �� ظروف خاّصة. و��ذا  

ف  
ّ
املدّون (األوتوغرا��). ومع ذلك، إذا �انت املوسيقى نتيجة �شاط إ�سا�ّي طو�ّ� مقصود، �شارك فيھ املؤل

  �� االعتبار لتحديد هوّ���ا؟ املوسيقيُّ واملوسيقيُّ واملؤّدي واملنتج، أفال يجب علينا دائًما أخذ املعيار الّتار��ّ�  

و�اإلضافة إ�� ذلك، هناك مش�لة الّتنّوع الكب�� �� أداء األعمال املوسيقّية. �� الواقع، ورغم أّن املستمع ُيقدر  

 مختلًفا. ولكن كيف نفّسر هذا  
ً

�خة الّدقيقة من ألبوم، وليس ��جيال
ّ
�اء والّتنّوع األدائّي فهو يطلب الن

ّ
ال�

ر؟
ّ
 الّتوت

�ا استثناًء  إذا  ل 
ّ
يمث الذي  الفيلسوف  فإّن  األرثوذكسية،  االسمية  نموذج  يجّسد  غودمان  نيلسون  ن 

سبة إ�� االسمّية هو جوز�ف مارغوليس 
ّ
موقفھ من العمل املوسيقّي هو مسار وسيط ب�ن  و ،  Margolis  بالن

ال  األفالطونّية.و االسمّية   بناًء ع�� تحليل  وقد طّور نظرّ�تھ ا�خاّصة عن الوضع األنطولو�ّ� لألعمال  فنّية 

اهد 
ّ

  .okenTدقيق لعالقة الّنوع / "الّرمز املمّ��" أو الش

ن الوا�ح أّن العمل الفّ�ّي ال يتطابق مع �ائن ملموس ومحدود، بل يبدو كياًنا مجّردا، ولكن ال يمكنھ  م

تجر�ديّ  كخواّص  الفّنّية  واألعمال  إبداعية،  س��ورة  نتيجة  مخلوق  ھ 
ّ
ألن �ونّيا  ي�ون  للّتجسيد،  أن  قابلة  ة 

اهد    Margolisولهذا يق��ح مارغوليس  
ّ

ھ كيان مجّرد، أّما "الّرمز املم��" أو الش
ّ
  tokenالّنظر �� "الّنوع" ع�� أن

فهو تجسيد لھ. وال يمكن للّنوع أن ي�ون موجوًدا دون أن يتّم استنساخھ �� شاهد معّ�ن، فال يمكن للّرسام  

ا جديًدا ا تصو�ر��
ً
ھ فقط يبدع نموذًجا معيًنا كتجسيد لنوع معّ�ن يحتاج دائًما إ��    أن يبدع نمط

ّ
مجّردا، إن

شاهد معّ�ن للبقاء. و�ذا ابتكر الفنان نوًعا جديدا، فهو يفتتح لغة جديدة و�عب�ً�ا فّنًيا جديًدا، ولكن للقيام  

 .okenTبذلك، فهو ملزم بالقيام بالعمل �� ش�ل "رمز مم�ّ�" أو شاهد 

األ  املع�ى  اهد  إّن 
ّ

الش أو  املمّ��  الّنوع/ والّرمز  أّن عالقة  ا�خطاب هو  ل�ّل هذا  تفس�� tokenسا��ّي   ��  ،

اهد  
ّ

الش أو  املمّ��"  و"الّرمز  فالّنوع  األفالطونّي�ن.  إصدارات  من  بكث��  أقرب  كالهما    tokenمارغوليس، 

 
1- Sandrine Darsel, Qu’est-Ce Qu’une Oeuvre Musicale?, op. cit., p 13. 
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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حّجة مارغوليس أك��    وتص��   إ�شاؤها وتدم��ها.، و�مكن  وحدتان، ال يمكن ألحدهما أن �عيش دون اآلخر

الفّ�ّي.   العمل  إلنتاج  املستخدمة  املاّدّية  امل�ّونات  عن  الفيلسوف  يتساءل  عندما  ة 
ّ
الّتصّور  دق وهذا 

يميل   يتّم  املارغوري��ي  �ائن  ھ 
ّ
أن حيث  ا�حقيقّي"،  "العمل  �عت��ه  الذي  ذلك  عن  املاّدّي  الّدعم  فصل  إ�� 

حظة  وفك  إضافتھ إ�� ��يء أو إ�� املواّد األولّية.
ّ

رة مارغوليس �� أّن فصل املستو��ن هو تجر�د نظرّي منذ ال�

 ال�ي يحدث ف��ا عمل إبداع فّ�ّي. 

ّي وا�جانب  و�تّم تقديم العمل الفّ�ّي �� ش�ل ��خة فر�دة ومحّددة �� ش�ل مدمج: هما ا�جانب ا�ح��ّ

تنفصم. ال  وحدة  ليش�ل  عنھ  ينبثق  الذي  قا�ّ� 
ّ
الفوق   الث ا�جانب  ال -إن  من  ي  غ�� ح��ّ (النوع)  الف�ي  عمل 

    tokenموجود خارج "الرمز املم��" أو الشاهد  
ّ
الذي يتج�� بھ، وال يطفو كما تر�د األفالطونية، وال يبقى إال

اهد.  
ّ

 ا�حضور الفردّي الذي هو الش

نظر�ة   تنطبق  واملوسيقى، ال  األدب  األلوغرافية، مثل  الفنون  حالة   �� ھ 
ّ
أن إ��  اإلشارة، كذلك،  وتجدر 

ليس ع�� �ّل ��خة معينة من العمل الف�ي (�ّل ��خة من رواية، �ل تنفيد بواسطة أغنية)، فهذا  مارغو 

مخّصص للّنموذج الّتدو��ي الذي ي�ون �� أصل    tokenأمر منطقي. والثنائي النوع/"الرمز املم��" أو الشاهد  

فإّن فكرة مارغوليس األساسّية    عمليات إ�شاء فور�ة معينة، و�� النص املكتوب أو املدونة املوسيقية، ولذا،

عّد وحدات مجّردة مدمجة (مجّسدة) �� األشياء املاّدّية، وأّن عالقة األساس املاّدّي  
ُ
�� أّن األعمال الفّنّية �

و�انو بالفعل املوسيقّي  
ّ

 .1�ا�حتوى غ�� قابلة للذ

 الوصفّیة في انطولوجیا الموسیقی:  -4

من   العديد  و�قّدم  بداية،  كنقطة  املوسيقّية  واملمارسة  ا�خطاب  من  الوصفّي  امل���ّ�  ا�خيار  ينطلق 

األفالطو�ّي   الّتصّور  بتناول  املبحث،  هذا   �� وسنكتفي،  املوسيقّي.  العمل  ماهّية  حول  ساؤالت 
ّ
للت ا�حلول 

 انطالق ع�� االف��اضات الّتالية:. �عتمد هذا الّتصّور كنقطة  Jerrold Levinsonاملعتدل �ج��ولد ليفنسون  

هناك فرٌق جوهريٌّ ب�ن العمل املوسيقّي والعمل الّتصو�رّي، إذ يمكن إعادة إنتاج العمل املوسيقّي ��  -

الّناحية   من  ا�ختلفة،  العروض  من  بالعديد  �سمح  املوسيقّية  فـاألعمال  وحة 
ّ
لل خالفا  متعّددة  ��خ 

مختلفة   أماكن   �� الوقت  والّنوعّية،  �عت��  ��  ولذلك  نفسھ،  املوسيقّي  للعمل  عروضا  لت�ون  نفسھ 

ھ ال يمكن تحديدها كجسم ماّدّي ملموس، 
ّ
 ع�� اعتبار أّ��ا معّقدة. و كيانات مجّردة ألن

 األعمال املوسيقّية �� إبداعات.  -

ص لألعمال املوسيقّية.  -
ّ

 ال يمكن إ�شاء مختصر أو م�خ

الثة. سن�كز ع�� تحليل نقاط  تحاول األفالطونّية املعتدلة حّل الّتناقض الو 
ّ
ا�ح ب�ن هذه ا�حدوس الث

ك �� هذه ا�حدوس املف��ضة. والفكرة  
ّ

القّوة والّضعف �� هذا االق��اح لوضع تصّور آخر من شأنھ أن �شك

الرئيسّية �� أّن جميع األعمال املوسيقّية قابلة للّتحقيق �ش�ل متعّدد؛ ألّ��ا �سمح بالعديد من العروض  

 
1- Alessandro Mercando, L’œuvre musicale: Op cit, P62. 
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ا أّن املوسيقّية  من  بالّرغم  نفسھ.  املوسيقّي  للعمل  الّنوعّية  الّناحية  من  نوع  �ختلفة  املوسيقّية  القطعة 

وهناك ثالثة    بنيوّي، وغ�� طبي�ّ�، فإّ��ا متاحة ل�جمهور، ومع ذلك، ليس العمل املوسيقّي بنية صوتّية أبدّية.

نسب إ�� األعمال املوسيقّية: 
ُ
 جوانب مهّمة عادة ما ت

 سيقّية �� جزء أسا��ّي من العمل املوسيقّي. اآلالت املو -1

 الّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� جزء ال يتجّزأ من العمل املوسيقّي. -2

 ال يمكن عزل عمل الّتأليف عن العمل املوسيقّي.  -3

ھ ال يتطابق مع املواّد امل�ّونة لھ؛ أي 
ّ
 أن

ّ
�نيتھ  و �عّد مراعاة شروط إنتاج العمل املوسيقّي أمرا ضرورّ�ا، إال

العمل و الّصوتّية.   لتنفيذ  وضرورّ�ة  أساسّية  أدوات  ف�ي  م��ا،  يتجّزأ  ال  جزًءا  املوسيقّية  اآلالت  �عت�� 

  ." 1سائل اإلنتاج الّصو�يو  نب الوسائل ا�حّددة أو"يجب أن ت�ون األعمال املوسيقّية ا�� بجاو املوسيقّي،  

فلآلالت املوسيقّية طا�ع أسا��ّي �� إخراج العمل املوسيقّي إ�� الوجود، ال ي��ك امل�ّحنون أمام إنتاج الّنماذج  

وح�ى إذا تّمت كتابة العديد من األعمال املوسيقّية آلالت مختلفة، فال يمكن تنفيذ هذه األعمال   ،الّصوتّية

ر�قة ال�ي ترتبط ��ا بنية    ،من قبل أّي آلة، ألّن ا�خصائص ا�جمالّية للعمل املوسيقّي ��
ّ
جزئّيا، جزء من الط

��  و   الّصوت، �ساهم  بل  املوسيقّي  العمل  تلّون  ال  املوسيقّية  فاآللة  اآلالت.  من  مجموعة  أو  آلة  �إم�انّية 

ا�ع ا�جما�ّ�. 
ّ
 الط

ف موسيقّي معّ�ن، ،املوسيقّي ترتبط هوّ�ة العمل  و 
ّ
��    باإلضافة إ�� ذلك، بالّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� ملؤل

والعوامل ذات الّصلة بأّي م�ّحن �� وقت    هو �شمل، من ناحية، الّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� العاّم،و زمان ّما،  

ف �� وقت  ّما، ومن ناحية أخرى، بالّسياق الّتار��ّ� املوسيقّي الفردّي؛ أي بالع 
ّ
وامل ذات الّصلة بت�و�ن املؤل

الّصوتّية نفسها من قبل �خص�ن مختلف�ن فلن ي�ونا    من البنية ّما، و�الّتا�� إذا تّم تأليف عمل�ن موسيقّي�ن  

 متطابق�ن، ألّن الّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� هو عنصر فردّي، وليس خاّصّية عرضّية. 

ّتأط�� األسا��ّي للعمل املوسيقّي من استحضار املمارسات ا�جديدة  �نشأ االنتقاد الّرئي��ّي ّضد فكرة الو 

بتأليف   الّتقنّيات ا�جديدة، وما �سّ�ى  للّتأليف املوسيقّي �جموعة أعمال موسيقّية مختلفة، واستخدام 

اال يمكن اعتبار هذا الّنوع من العمل و   ،la musique d’ambianceموسيقى األجواء    لكّنھ و   املوسيقّي سياقي�

واملمارسات فتوظيف    .2.عر��يٌّ  ا�جديدة،  الّتقنيات  بنية    ال�ّ�كيبّية   �� املوسيقّي  العمل  اخ��ال  أساس   ��

و�عبارة أخرى،   صوتّية صافية، ومن هنا تظهر أهّمية الّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� �� تأليف العمل املوسيقّي،

ا جوهرً�ا �سياق تار��ّ� موسيقّي معّ�ن.يرتبط عدم الّتطابق املف��ض لألعمال املوسيقّية ا�حاليّ 
ً
 ة ارتباط

 
1- J. Levinson, L’art, la musique et l’histoire, Op cit, p.62. «Les œuvres musicales doivent être telles que des 
moyens spécifiques ou de productions sonores en soient des parties intégrantes». 
2- Sandrine Darsel, Qu’est-Ce Qu’une Oeuvre Musicale?, Op cit,p.13. 
 J.A Fisher & J. Potter, «Technology, Appreciation and The Historical View of Art», in Journal of Art and 
Aesthetic Criticism, 55/2, 1997, Pp.169-185. 
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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العمل   الّتأليف يقّدم كياًنا جديًدا هو  إّن "عمل  الّتأليف �إبداع، يمكننا أن نقول  إ�� فعل  و�ذا نظرنا 

والعمل  ضم�ّي".  "نوع  وأبدّي  بنيوّي  نوع  هو  الذي  العاّم  هي�لھ  ب�ن  الّتمي��  املهّم  من  ولذلك  املوسيقّي، 

سقة وثابتة، �� ح�ن أّن  املوسيقّي ب
ّ
اعتباره "نوعا محّددا" تم إ�شاؤه. والّنوع الّضم�ّي هو بنية تجر�دّية مت

 عند بدئھ، ويشار إليھ بفعل إ�سا�ّي مقصود.  
ّ
�ت�ّون من نوع  و العمل املوسيقّي هو نوع محّدد، ال يظهر إال

الّضم�ّي   الّنوع  ب�و ضم�ّي معّقد غ�� متطابق مع هذا  الّضم�ّي والّنوع ا�حّدد عن  �مكن فهم الفرق  الّنوع  ن 

د�� ببيانات مختلفة  ـ  ف  طر�ق الّتماثل والّتمي�� ب�ن ا�جملة والّصياغة،
ُ
"نحن نقبل أّن جملة معّينة يمكن أن ت

 وسائل الّتنفيذ تقّدم بنيات مختلفة  و عند نطقها �� ظروف مختلفة،  
َ
�املثل، ندرك أّن البنية الّصوتّية/ بنية

 .1أعماال موسيقّية مختلفة، إذا تّمت اإلشارة إل��ا �� سياقات موسيقّية تار�خّية مختلفة"أو 

يجب أن يأخذ   ال يمكن تحديد هوّ�ة العمل املوسيقّي ببساطة من خالل بنيتھ املوسيقّية امللموسة، بلو 

هنا،   ومن  والّسياقّية،  الّتار�خية  املوسيقّية  األعمال  طبيعة  معيار  االعتبار  العمل  ��  هوّ�ة  معيار  �عقيد 

�جب أخذ العديد من العناصر �� ا�حسبان، مثل البنية املوسيقّية، والفعل اإلبدا�ّ� الفر�د  و املوسيقّي،  

ا،   تار�خي� وضعھ  تّم  ا�حّددة،  و الذي  املعّينة  الفّ�ّي،  و العنوان  و األدوات  ا�جمالّية  و ا�حتوى  ا�خصائص 

عالقة العمل املوسيقّي و ص الفّنّية غ�� ا�حسوسة �ش�ل مباشر،  ا�خصائو الّتماسك،  و املقام،  و املدركة،  

ورّي،  
ّ
 الّداللة ع�� ا�خصائص وما إ�� ذلك.  و خصائص الّتمثيل، و باألعمال األخرى مثل أصالتھ، وطا�عھ الث

 الخاتمة:   -5

الثة  
ّ
الث األنطولوجّية  ا�خيارات  ب�ن  املش��كة  الّنقطة  أّن  القول  الّرادي�الّية    لعقلّية واألفالطونّيةايمكن 

املن�جّية  �� أعماال  2واإلسمّية  لتصبح  العادّية  الكيانات  بناء  و�عيد  املش��ك  ا�حّس  عن  تبتعد  ها 
ّ
ف�ل  ،

 �� البداية ع�� األقّل، 
ّ
ة عن تجر�تنا املوسيقية

ّ
موسيقّية، و�الّتا�� فإّن أنطولوجّية العمل املوسيقّي مستقل

ق  وال يقصد ��ا ضمان مع�ى الّصياغات أو ال
ّ
ّتصر�حات اليومّية حول األعمال املوسيقّية. �� �ّل مّرة يتعل

نتيجة    �� الّتطبيقّية  األنطولوجّية  فإّن  ولذلك،  املوسيقى.  مجال   �� عاّم  أنطولو�ّ�  مبدأ  باختبار  األمر 

 
ّ
 من أش�ال الن

ً
ر�قة �� أّ��ا ��ّجع شكال

ّ
�لّية. ولكّن املش�لة ال�ي تطرحها هذه الط

ّ
سبّية؛  األنطولوجّية الش

 �� العالم  بناء األعمال املوسيقّية �� اختيار أنطولو�ّ� أسا��ّي (لصا�ح اخ��ال أو عدم اخ��ال  ألّن إعادة 

ّيات أو الّتفاصيل فقط). و��ّ�ُر هذا ا�خياُر بخصو�ة البناء فقط. وهكذا ُيمكننا  
ّ
العقل، ولصا�ح وجود ال�ل

 الّتفك�� �� حالة األنطولوجّية الّتطبيقّية
ُ
 . إعادة

، فيمك��ا أن توجد  و 
ً
تتمّ�� األفالطونّية املعتدلة، �� مقابل ذلك برفضها اعتبار األعمال املوسيقية أبدّية

إ��  بالّرجوع   
ّ
إال فهمها  ُيمكن  ال   

ٌ
تار�خّية جذوٌر  املوسيقّية  فلألعمال  الوجود،  عن  تختفي  أن  يمك��ا  كما 

 �سبب إبداعها �� سياق تار��ّ�    ولكّن   ، ليست األعمال املوسيقّية أشياء ماّدّيةو جذورها،  
ٌ
 معّينة

ٌ
لها موضوعّية

 
1- J. Levinson, L’art, la musique et l’histoire, p.67. 
 Sandrine Darsel, Qu’est-Ce Qu’une Oeuvre Musicale ?, Klesis – Revue Philosophique: 2009, p.13 
2- Sandrine Darsel, Dujka Smoje Op.Cit. 
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موسيقّي. ورغم هذه املزايا، ال تزال هناك �عض أوجھ القصور. واالع��اف بفكرة أْن ليس للعمل املوسيقّي 

 ال �ع�ي بالّضرورة أّن خصائصھ �عتمد ع�� هوّ�ة امل�ّحن، وأّن إبراز شروط إنتاج عمل موسيقّي  
ٌ
 مجّردة

ٌ
بنية

 كب�ً�ا للّدور الهاّم الذي  مثل (
ً

شاط الّتأليفّى والّسياق املوسيقّي الّتار��ّ� واآلالت املوسيقّية) ال ي��ك مجاال
ّ
الن

تلعبھ ظروف الّتلّقي. واألعمال الفّنّية، �ش�ل عاّم، واألعمال املوسيقّية �ش�ل خاّص، تختفي لعدم وجود  

املناسبة. الّتلّقي  فإّن    ظروف  ضمن  ولذلك  أّولهما  يندرج  شّقْ�ن؛  املوسيقّي  للعمل  األساسّية  ل�خصائص 

شروط   ضمن  فيندرج  ثان��ما  أّما  املوسيقّي،  العمل  بإخراج  قة 
ّ
املتعل زمة 

ّ
الال روط 

ّ
الش أي  اإلنتاج؛  شروط 

زمة لبقاء العمل املوسيقّي، فالعمل املوسيقّي يرتبط ببساطة �سياقھ املوسيقّي 
ّ
روط الال

ّ
  الّتلّقي، تلك الش

 الّتار��ّ� لإلبداع.

فمن    تنّوعها؛  االعتبار،  �ع�ن  املوسيقّية،  لألعمال  األنطولوجّية  ل�حالة  ليفينسون  تحليل  يأخذ  وال 

األعمال   جميع  ع��  املوسيقّي  العمل  أنطولوجيا  حول  ليفنسون  اق��حھ  الذي  الّتفك��  �عميم  الّصعب 

ال  الّتقاليد  ذات  �املوسيقى  لتنّوعها،  نظرا  فو�ة  املوسيقّية 
ّ

املوسيقّي،  و ش باملوسيقى  و االرتجال  �سّ�ى  ما 

عبية  و املتنّوعة  
ّ

األعمال املوسيقّية امل�ّجلة �� االستوديو، وغ��ها. ودافعت �� هذا الّصدد، األنطولوجيا الش

لألعمال املوسيقّية ع�� تنوّع أنواع األعمال املوسيقّية، من خالل تحليل شروط إنتاجها وتلّق��ا، فهو تصّور  

ايث يصّر ع�� ماّدّية العمل املوسيقّي الذي يتمّتع بوضع ف��يقّي، فهو يتحّدى املنظور الذي يدافع عن  مح

 إزالة الّصفة املاّدّية عن العمل املوسيقّي ويعت��ه كيانا عقلًيا وليس ماّدّيا.  

نّوعها، وأهّمّية  نظرّ�ة ا�حايثة دافعت ع�� تفس�� من�لة ا�حّس املش��ك ضمن فهم األعمال املوسيقّية وت

�عّد الفروق ا�حّددة ب�ن تأليف األعمال املوسيقّية  و واالخ��اق املعر�ّ� لها و�دراكها الّسم�ّ�.  عملّية إنتاجها،

املوسيقي�ن،  و  الفاعل�ن  أدوار  اختالفات  لفهم  أساسّيا  أمرا  و��جيال��ا  امل�ّحنآدا��ا  واملوسيقّي    وهم 

ر   واملستمع،
ّ
�قة ال�ي يتّم ��ا اإلبداع املوسيقّى وتوصيلھ وتلّقيھ، وهذا أمر ضرورّي  وهو ما يجعلنا ندرك الط

املوسيقّية. األعمال  الّتحليل    لفهم  لصا�ح  املدروسة  الوصفّية  بالّنظرّ�ات  ببساطة  الّتصّور  هذا  وُ�ضّ�� 

ما من خالل  الّدقيق لألنواع ا�ختلفة من األعمال املوسيقّية، والّتعديالت ال�ي خضعت لها �� وضعها، السيّ 

يصبح   حيث  ممكنة  األنطولوجّية"  "ال�جرات  فإن  املع�ى،  و��ذا  �جيل. 
ّ
والت للّتأليف  ا�جديدة  الّتقنيات 

سو�ق، ومن هنا ضرورة ملرونة أنطولوجية  
ّ
 لھ قابال للت

ً
العمل املوسيقّي الفع�ّ� أداًء، و�صبح األداء ��جيال

  للموسيقى.
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