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فلسفة الموسيقى
1

 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 احّنفادي ترجمة: 
 
 
 
 

ي المستمع، وفهم منابع هذه العاطفة؛ فلسفة الموسيق  حول 
ي الموسيق  أو ف 

جم لد والعاطفة، سواًء ف   .نص مت 

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفة) منشور عىل، و أندرو كانيا 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن الت 

 عن هذا الرابط
ً

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو  النسخة الدارجة، والت  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم  التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الت 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للت 
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 Kania, Andrew, "The Philosophy of Music", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/music/>. 
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ة اؼبوسيقى وقيمتها، وخربتنا هبا ىي موضع عناية فلسفة اؼبوسيقى. وكما إن التساؤالت األساسية حول طبيع
ىو اغبال يف فلسفة أي من اجملاالت، فإن فلسفة اؼبوسيقى تفًتض اؼبعرفة دبوضوعها. وعلى العكس من 
فلسفة العلم، على سبيل اؼبثال، فإن ما تقصد إليو فلسفة اؼبوسيقى وىو تلك اؼبلكة اليت وبظى هبا أغلب 

ناس دبجرد انتساهبم إذل ثقافة موسيقية ما؛ ذلك أن اؼبوسيقى تلعب دورًا أساسًيا يف حياة كثَت من الناس. ال
ىكذا، وكما ىو اغبال يف اؼبسائل األساسية يف اؼبيتافيزيقا ونظرية اؼبعرفة، ال يستطيع الناس فهم األسئلة 

الًبا ما يُثَتون ىذه قبل التعرُّض األكاديبّي الفلسفية اليت تنطوي عليها اؼبوسيقى بسهولة فحسب، بل إهنم غ
مثلما ىو اغبال -ؽبا. )ذبدر اؼبالحظة يف ىذا اؼبوضع أنٍت أرّكز بصفة خاصة على التقاليد اؼبوسيقية الغربية

. Alperson 2009غالًبا يف الوسط الفلسفي الناطق ابإلقبليزية، للوصول إذل نقد ؽبذا االذباه، انظر: 
 Feagin، راجع أيًضا )S. Davies 2001: 254–94ت عن ىذه انظر: ولبعض االستثناءا

2007.) 

اؼبوسيقى ىي الفن الذي ردبا يُقدم أكثر اإلشكاالت الفلسفية غموًضا. على العكس من فن التصوير، فإن 
، ال يبكن أن يعّرف واحد منها العمل بذاتو. لذلك، فإن 2األعمال اؼبوسيقية عادة ما تتضمن سبظهرات عدة

السؤال عن ماىية العمل اؼبوسيقّي ذاتو ىو سؤال ؿبَت أكثر من السؤال عن ماىية األعمال اؼبصورة أو 
اللوحات، تلك اليت تبدو )على األقل أّول األمر( بوصفها موضوعات فيزيقية عادية. وعلى عكس األعمال 

الت للعمل اؼبوسيقّي، مع ذلك، األدبية، فإن سبظهرات العمل اؼبوسيقّي تلك ىي األداءات، واليت تُقدم أتوي
يبكن أتويل العمل اؼبوسيقّي )ردبا دبعٌت آخر من التأويل( دبعزل عن كل أداء لو، كذلك اآلداءات نفسها 
يُبكن أن تُؤول. فاؼبوسيقى فن مفعم ابؼبعٌت، ىذا ما يقرره حديثنا ىذا عن التأويل. برغم ذلك، فإن موسيقى 

دالرّل واضح، خبالف الدراما،. يُثَت ذلك مسألة ؼباذا كان ينبغي علينا  اآلالت اػبالصة زبلو من أي مضمون
أن نعترب أن اؼبوسيقى ابلغة القيمة. تعترب كذلك قدرة اؼبوسيقى فيما يبدو على التعبَت عن العواطف، على أال 

 عات.يُنقص ذلك من ذبريديتها؛ ذلك ما أيخذه كثَت من الفالسفة ابالعتبار يف تناوؽبم ؽبذه اؼبوضو 

 

                                                           
2
ٓ   ىب وخعزف عهّأْ أو  ٓ  ٌُ جمهت ٌذي عىذمب ٔؤدِ، عهّ خالف انعمم انخصُٔزْ أَ انهُح انعمم انمُسٕق ت. َنٍذا فئن انعمم انمُسٕق

 داءاث انمخىُعت َانمخعذدة، َال َاحذ مىٍب فٓ انُقج وفسً. )انمخزجم(اٖ
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خالل -يركز ىذا اؼبدخل بشكل حصري تقريًبا على األعمال اليت ُنشرت حول فلسفة اؼبوسيقى مؤخًرا
، يف سياق ربليلي )وقراءة واسعة النطاق(. ؼبقدمة أوسع يف فلسفة اؼبوسيقى، تُغطي -اػبمسون عاًما اؼباضية

 Gracykضوعات اؼبتناولة، انظر: )اترىبها، وأعالمها، عالقاهتا ابؼبباحث األخرى، ونطاق أوسع من اؼبو 
& Kania 2011. Useful single-author overviews include Scruton 

1997, Kivy 2002, and Hamilton 2007.). 
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 .ما املوسيقى؟1

 .ما وراء املوسيقى "اخلالصة" 1.1

موسيقى اآلالت اليت ال ربوي أية -أركز يف معظم ىذه اؼبقدمة على اؼبوسيقى "اػبالصة" أو "اؼبطلقة"
جوانب، أو عناصر، أو ملحقات غَت موسيقية. يُركز معظم الفالسفة الذين أانقشهم ىنا على األمر نفسو، 

ت الفلسفية. فمما ال يبعث ذلك لثالثة أسباب: أّوؽبا أن اؼبوسيقى اػبالصة عادة ما تطرح أصعب اإلشكاال
على اغبَتة أن نفهم كيف يكون اإلعداد اؼبوسيقّي لنص عاطفّي حزين تعبَتًا عن اغبزن مثاًل، أكثر فبا ىو 
اغبال إذا كانت اؼبقطوعة اؼبوسيقية خالية من أي برانمج وصفّي، ذلك ألن التعبَت العاطفّي من اؼبمكن أن 

قى. أّما اثين تلك األسباب ىو أنو على الرغم من أن تلك اإلشكاالت يُنقل بطريقة ما من النص إذل اؼبوسي
أكثر صعوبة، فمن اؼبرجح أن تقييم ؿباوالت اإلجابة عنها سيكون أيسر يف حال اؼبوسيقى اػبالصة. مثلما 

ا بُت يكون إلقاء اللوم على اعباين أيسر يف حال إذا كان فرًدا واحًدا قد اقًتف اعبرم فبا لو كان الذنب مفرقً 
صبع من اؼبتآمرين؛ إن قباح أحد اغبلول ؼبشكلة التعبَت أكثر وضوًحا إذا كان دبقدوره تفسَت التعبَت اؼبوسيقّي 

-اػبالص. أّما اثلث األسباب فإنو من اؼبقدر أن يسهم التعبَت اؼبوسيقّي اػبالص يف التعبَت اؼبوسيقّي غَت
اعبوانب اؼبوسيقية تلعب دورًا ما كذلك؛ إن تعبَت نص  اػبالص. وكما أن النص يسهم يف تعبَتية أغنية، فإن

عاطفّي موضوع يف غبن رشيق مبهج سيختلف اختالفًا واضًحا عن التعبَت الكلي إذا كان النص نفسو 
موضوع يف غبن راثئّي متهاد. وبرغم ضريب مثااًل ىنا ابلتعبَت، فإن ىذه النقاط نفسها سوف تطبق أثناء 

أنطولوجيا ْهم اؼبوسيقّي والقيمة. ردبا توجد أيًضا بعض األسئلة الطريفة حول تناول موضوعات مثل الفَ 
اػبالصة"، لكن من غَت الواضح أهنا أسئلة من جنس التساؤالت حول التعبَتية، والَفْهم، -اؼبوسيقى "غَت

قاربة العامة، انظر: 
ُ
 Ridleyوالقيمة يف ىذا النوع من اؼبوسيقى )لالطالع على نقد جيد ؽبذه اؼب

2004.) 

 

نظرا إذل االنتشار العاؼبّي ؼبوسيقى الروك، من اؼبربر أن تكون األغنية أكثر أنواع اؼبوسيقى ذيوًعا اليت ُيستمع  
إليها يف العادل اؼبعاصر. كما أن الفيلم وفنون الصور اؼبتحركة األخرى كالتلفاز وألعاب الفيديو كلها منتشر 

 ;Levinson 1987ألعمال اؽبامة حول استطيقا األغنية )على نطاق واسع أيًضا. وضعت بعض ا



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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Gracyk 2001; Bicknell & Fisher 2013; Bicknell 2015), music drama 
(Kivy 1988b, 1994; Goehr 1998( والدراما اؼبوسيقية ،)Kivy 1988b, 1994; 

Goehr 1998( وموسيقى الفيلم ،)Carroll 1988: 213–225; Levinson 1996b; 
Kivy 1997a; Smith 1996). (See also the chapters in part V of Gracyk 
& Kania 2011; on hybrid art forms more generally, see Levinson 

1984 and Ridley 2004). 

 

ومع ذلك، يبدو أن ىناك حاجة إذل مزيد من األعمال يف صباليات اؼبوسيقى غَت اػبالصة. ىناك ظاىرة 
، برغم أهنا دل ربظ بكثَت من االنتباه اعباد من Muzakذائعة االنتشار، ىي ظاىرة "اؼبوزاك" موسيقية أخرى 

، واستعملت عوًضا عن ذلك وبشكل أساسي كمثال يُثَت النفور. وسواء أكان ىناك ما ىو اعبمالعلماء 
ىتمام يبكن قولو فلسفًيا يف مقابل ما ىو نفساين أو اجتماعي عن اؼبوزاك أم ال، ىي مسألة ال تزال مثَت لال

 قيد النظر.

 

 . تعريف "املوسيقى"1.1

تنطلق ربديدات مفهوم اؼبوسيقى عادة من فكرة مفادىا أن اؼبوسيقى أصوات ُمنظَّمة. مث تذىب إذل أن ىذه 
نظَّمة ليست دبوسيقى، مثل حديث اإلنسان، اػبصيصة فضفاضة للغاية، نظرًا 

ُ
لوجود كثَت من األصوات اؼب

وأصوات اليت تصدرىا اغبيواانت واآلالت. أضاف الفالسفة بعد ذلك شرطُت ضروريُت يف ؿباولة عبعل 
الفكرة اؼببدئية أكثر دقة. إحداىا تتعلق "ابلنغمية" أو اػبصائص اؼبوسيقية األساسية كالنغم واإليقاع. 

(Scruton 1997: 1–79; Hamilton 2007: 40–65; Kania 2011a واألخرى .)
 Levinson 1990a; Scruton 1997: 1–96; Hamiltonتتعلق جبماليات اػبربة )

(. وكما تشَت ىذه اؼبراجع، يُبكن اإلقرار أبي من ىذين الشرطُت على حدة، أو كالنبا. 65–40 :2007
 Andrewوأندرو كانيا  Jerrold Levinsonسون ذبدر اإلشارة كذلك، إذل أن جَتولد ليفن

Kania  قد حاوال التعريف دبقتضى الشروط الضرورية والكافية. أما روجر سكروتونRoger 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/
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Scruton  وآندي ىاملتونAndy Hamilton أي التعريف -فقد رفضا إمكان ذلك التعريف
يت يقدمها تعتمد على "اػبصائص دبقتضى الشروط الضرورية والكافية. صرّح ىاملتون أبن التعريفات ال

 الواضحة"، لظاىرة مبهمة حبسب طبيعتها.

 

اؼبشكلة الكربى ألول ىذه الشروط ىي أن كل صوت يبدو كما لو من اؼبمكن إدخالو يف أداء موسيقّي، 
وابلتارل فإن ؿباولة توصيف السمة اؼبوسيقية األساسية يف الصوت تبدو عقيمة. )علينا فقط التفكَت يف مدى 

نوع اآلالت اإليقاعية "غَت النغمية" واؼبتوفرة ربت طوع اؼبؤلف السيمفويّن التقليدي، يبكننا كذلك التفكَت ت
لرالف فوجان ويليامز، أنتاركتيكا يف استعمال اؼبروحيات، واآلالت الكاتبة، واؼبراحيض، مثال ذلك سيمفونية 

" ليوكو أونو(. يلجأ أنصار مثل ىذا الشرط إذل واآللة الكاتبة للَتوي أندرسون، ومقطوعة "اؼبرحاض/اجملهول
الَقْصدية أو النظرايت الذاتية للنغم من أجل ذباوز ىذه الصعوبة. إذا كانت السمة اؼبوسيقية اعبوىرية للصوت 
ليست أساسية فيو، ولكنها تتعلق بطريقة إما ابلكيفية اليت يُنَتج أو يُتلَقى هبا ذلك، فيمكن بذلك تصنيف 

"غَت اؼبميزين" بوصفو موسيقى. إن ما تنطوي عليو نظرية السمات اعبوىرية اؼبوسيقية من  أحد الصوتُت
 تفصيالت سوف ربدد إذل أي مدى يبكن أن مُبيز "فن الصوت" للتيارات الطليعية بوصفو فًنا موسيقًيا.

 

وات غَت موسيقية ُمنظمًة أص-إذا أيّد اؼبرء شرطًا صبالًيا، عوضا عن الشرط النغمّي، فإنو يواجو إشكالية الِشعر
نظَّمة )

ُ
 (.1990aصبالًيا. يستبعد ليفنسون، والذي أيخذ هبذه اؼبقاربة، صراحًة األصوات اللغوية اؼب

يُثَت ذلك مسألة إذا كان ىناك سبييزات أخرى يبكن وضعها بُت فنون الصوت. يضع آندي ىاملتون سبييزًا 
عن كال من اؼبوسيقى واألدب، قد أصبح شكاًل فنًيا مستقاًل ثالثًيا، فهو يقول أن فن الصوت بوصفو متميزًا 

(. ىذا أحد األسباب الذي حت ىاملتون على قبول كل من 65–40 :2007يف القرن العشرين )
الشروط اعبمالية والنغمية يف اؼبوسيقى؛ بدون األّول ليس دبقدور ليفنسون أن يضع مثل ىذا التمييز. بقبولو 

ملتون من انحية أخرى إذل استبعاد السالدل واؼبوزاك على سبيل اؼبثال من فبلكة شرطًا صبالًيا، يضطر ىا
( أنو من اػبطأ النظر إذل اؼبوسيقى بوصفها فًنا ابلضرورة، فهي ليست سوى 2013aاؼبوسيقى. يقًتح كانيا )

يز ابلضبط يف لغة. وىو يقول أنو ينبغي التمييز بُت اؼبوسيقى دبا ىي كذلك وبُت تطبيقها فنًيا، مثلما مبُ 



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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حاالت أخرى بُت اللغة واألدب، وبُت التصوير والرسم، وما إذل ذلك. بوساطة قضية شرطية انفصالية، 
 يضيف كانيا أيًضا سبييزا إضافيا إذل تعريفات ىاملتون، فهو يقول أن اؼبوسيقى ىي:

 

( إما أن )أ( وبوز ظبة أساسية 3( ذا طبيعة مسموعة، )2كل حدث ُمنَتج أو ُمنَظم قصداًي، )   (1)
 (2011a: 12موسيقية، كالنغم أو اإليقاع، أو )ب( أن ُيسمع من أجل ىذه السمات. )

 

إذا  تتيح القضية االنفصالية األخَتة أن مُبّيز أحد األعمال بوصفو موسيقى واآلخر ؾبرد عماًل صوتًيا، حىت
خال كالنبا من السمات اؼبوسيقية على كبو دقيق، فذلك بسبب الطريقة اؼبعقدة اليت ُقصد هبا إدراك العمل 
األّول. تعتمد مقاربة كانيا على بعض التحديدات األخَتة للفن عوًضا عن التقيد ابلشرط اعبمارل. رغم ىذا، 

ؼبوسيقى بوصفها فًنا بطبيعتها. لالطالع على فإن كانيا يكون قد وقع بذلك يف الدْور، ويسلم إذل تعريف ا
 & Kingsburyالنقد الشديد حملاولة ربديد الشروط الضرورية والكافية للموسيقى )انظر: 

Green 2014-Green 2009 and McKeown-McKeown يقًتح ستيفن دافيز .)
على األقل جوانبها  ( أبن كل تعريف كاف يروم إذل كشف طبيعة اؼبوسيقى اؼبعقدة عليو أن يغطي2012)

 القصدية، والبنائية، والتارىبية، والثقافية. 

 

نظَّم". الحظ كثَت 
ُ
بعد مناقشة التفصيالت، من اعبدير أن نعود إذل الفكرة األساسية ىنا، وىي "الصوت اؼب

من اؼبنظرين أن اؼبوسيقى ال تتألف من أصوات فقط. من الواضح أن كثَت من اؼبوسيقى وبتوي على فواصل. 
ومن احملتمل أن تفكر يف أن الصمت يعمل على تنظيم األصوات فحسب. أحد اغبجج اؼبضادة ؽبذا القول 

(. واألخرى Kania 2010الفواصل الصامتة مثلما يستمع األصوات )يستمع إذل ىي أن اؼبستمع الواعي 
العادية. مثال ذلك تقدم أمثلة موسيقية يكون الصمت فيها غَت بنائي كما ىو اغبال مع الفواصل الصامتة 

ثرة، على أن ىناك إصباع واسع على أن ىذه اؼبقطوعة بك نوقشت واليت ″33′4مقطوعة جون كيدج  
ليست صمًتا؛ ؿبتواىا ىو األصوات اؼببهمة اليت ربدث أثناء أدائها. على كل حال، فإن ستيفن دافيز 

(1997a( وأندرو كانيا )كالنبا ال وبسب عمل جون كيدج ابعتبا2010 )يف نظر دافيز ألن -ره موسيقى



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ىذه األصوات ال تفي شرط أن تكون منظمة، أما كانيا ففي نظره أهنا تفتقر الشرط النغمي. يبقي كانيا على 
من  "يف اؼبستقبل"مسمى "اؼبوسيقى الصامتة" وهبعل كثَت من األعمال تنضوي ربت ذلك اؼبسمى، أبرزىا 

، والذي يسبق عمل Erwin Schulhoffإلرفن شوؽبوف  Fünf Pittoresken"طبس صور" 
 سنة. 33جون كيدج حبوارل 

 

 . أنطولوجيا املوسيقى1

تدرس أنطولوجيا اؼبوسيقى أنواع الكياانت اؼبوسيقية القائمة، والعالقات اليت تربطها بعضها ببعض. كانت 
مسألة الطبيعة اؼبيتافيزيقية لألعمال اؼبوسيقية الكالسيكية )اؼبناقشة التأسيسية( أبرز اؼبسائل اليت نوقشت يف 

مال. وقد تنامى مؤخرًا االىتمام أبنطولوجيا تقاليد ىذا اجملال. وماذا يعٍت تقدًن "أداًءا أصلًيا" ؽبذه األع
موسيقية أخرى، كالروك واعباز، وكذلك دبناقشة مسائل اؼبنهج والقيمة يف أنطولوجيا اؼبوسيقى. )لعرض 

 Kania 2008a,b, 2013b, and Matheson & Caplanتفصيلي ؽبذه اؼبناقشات انظر: 
2011.) 

 

 . املناقشة التأسيسية1.1

اؼبوسيقّي الغريب زبضع األعمال اؼبوسيقية إذل عدد من التمظهرات )األداءات(. كثَت من اؼبناقشة  يف التقليد
حول طبيعة ىذه األعمال يبكن اعتباره إعادة عرض ؼبناقشة "مشكلة الكليات"؛ ذلك أن النظرايت اؼبقًتحة 

نطولوجيات اؼبوسيقية إذل يف ذلك الصدد تغطي ؾبال النظرايت األنطولوجية األساسية. يبكننا تقسيم األ
، وىي اليت تنكر على تلك األعمال للواقعية-ومضادةوىي اليت تفًتض وجود األعمال اؼبوسيقية،  ،واقعية

للواقعية، لكن ىناك الكثَت من اآلراء الواقعية اؼبتنازعة. -الوجود. كانت النظرة الواقعية أكثر شعبية من اؼبضادة
واقعية غَت أرثوذكسية، قبل اػبوض يف النظرايت األفالطونية واالظبية أبدأ بعرض ثالثة وجهات من النظر 

 للواقعية.-األكثر أرثوذكسية. وأختتم إبعادة تقييم للنظرة اؼبضادة



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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( 1938يعتقد اؼبثاليون أبن األعمال اؼبوسيقية كياانت عقلية. يسلم كال من كولنجوود )
Collingwood ( 1940) وسارترSartre  أبن األعمال اؼبوسيقية )وغَتىا( موضوعات ُمتخيَّلة

ذاتًيا، -( أهنا زبفق يف أتسيس األعمال اؼبوسيقية بُت1وخربات. وأىم عقبة لوجهة النظر ىذه تتمثل يف )
سوف يتعدد  The Rite of Spring 3نظرًا ألن كم األعمال اؼبنضوية ربت عنوان "طقوس الربيع"

( أهنا ذبعل من الوسيط الفٍّت ُمتميزًا عن إدراكو؛ 2بقدر تعدد اػبربات التخيلية ؼبن يتلقون ىذه األعمال. )
، مع ذلك ما زال السؤال لطقوس الربيعردبا يبّر اؼبرء ابػبربة التخيلية ذاهتا أثناء تلقيو أداًء مباشرًا أو تسجياًل 

 Coxان متكافَئُت من الناحية اعبمالية أم ال حاضرًا. انظر ؿباوالت إحياء اؼبثالية: )عّما إذا كان الوسط
1986, and Cray & Matheson.) 

، ىي ؾبموع أفعال مؤلفيها أفعاليرى ديفيد دافيز أن األعمال اؼبوسيقية، كحال سائر األعمال الفنية، ؾُبرد 
يف  action theoryكن أن نسميو بـ"نظرية الفعل" (. ومن مث، فهو يعيد إحياء ما يبُ 2004التأليفية )

وىو  Gregory Currie( 1989أنطولوجيا الفن. )أحد الداعُت ؽبذه النظرة ىو جرهبوري كوري )
عينة typesمن الفعل أمباط الذي قال أبن األعمال الفنية ىي 

ُ
اليت  particular، عوًضا عن األفعال اؼب

يعدىا دافيز من ضمنها(. على الرغم من أن مسألة البّت فيما بُت نظرايت أنطولوجيا اؼبوسيقى مسألة ترجع 
بدرجة ما إذل اؼبوازنة بُت ميزات أحد النظرايت ومقدار ربديها ؼبا ىو بديهي ابلنسبة لنا إال أن نظرايت 

أداءات العمل اؼبوسيقّي الواحد تكف عن أن  الفعل تلك تواجو مأزقًا صعًبا، نظرا ألهنا تتضمن القول أبن
قد مارسو اؼبؤلف. ومن أجل تعويض ذلك التحدّي ؼبا ىو بديهي ابلنسبة فعاًل تكون كذلك، وأن تضحى 

 لنا، فعلى اؼبيزات النظرية لنظرية الفعل أن تكون واسعة اؼبدى.

قّي وغَته من األعمال مقولة أنطولوجية جديدة للعمل اؼبوسي Guy Rohrbaughاقًتح جاي روىربو 
(. فهو يقول دبا أن أنواع األشياء اليت ننسبها إذل العمل اؼبوسيقّي وغَته من األعمال الفنية، 2003الفنية )

مثل اعبهة، واؼبرونة الزمنية ال يُبكن ألي من النظرايت األنطولوجية القبض عليها عالوة على أن ىذه 
كن أيًضا األشياء من قبيل "األنواع.. والتجمعات، واجملموعات اؼبشكالت ال يثَتىا العمل الفٍت فحسب، ول

"اؼبتجسدة يف"  الفردية التارىبية (، لذلك إننا مدفوعون إذل افًتاض كيان جديد:199الصناعية، والكلمات )

                                                           
3
 ببنًٕ شٍٕز مه أٌم أعمبل انقزن انعشزٔه نهمُسٕقبر انزَسٓ إٔجُر سخزافىسكٓ. 

https://hekmah.org/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1/


 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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تألفة من الكياانت الفيزيقية كاؼبدونة اؼبوسيقية واألداءات. )لنقد ىذه الرؤية انظر: 
ُ
 Doddلكن غَت اؼب

2007 :143–66.) 

يذىب بعض اؼبنظرين إذل أن النظرايت االظبية واألفالطونية ردبا كانت أكثر إقناًعا من النظرايت اليت تعرضنا 
ؽبا حىت اآلن؛ يعتقد االظبيون أبن األعمال اؼبوسيقية عبارة عن أتليفات عبزئيات متعينة، كاؼبدونة اؼبوسيقية، 

 & Goodman 1968; Predelli 1995, 1999a,b, 2001; Caplanواألداءات. )
Matheson 2006 ورغم جاذبية وجهة النظر ىذه دبا أهنا تستدعي من الكياانت أقلها خالفية إال .)

أهنا تواجو عقبات ىامة. برغم أن كثَت فبا نعزوه إذل األعمال اؼبوسيقية يُبكن إعادة صياغتو حبيث يُعزى إذل 
راحة إذل األعمال ذاهتا. إن أكثر أداءات طقوس الربيع، على سبيل األداءات اؼبمكنة، إال أن البعض ُيشَت ص

اؼبثال، حىت إذا ضوينا أسفلها ؾبموع األداءات اؼبمكنة، تتضمن نواتت خاطئة. يبدو أن حل ىذه اؼبعضلة 
. )ؼبزيد يتمثل يف اإلقرار ابستقاللية العمل اؼبوسيقّي عن تنوّع أداءاتو، وىو ما ال يتيسر لنظرية اظبية القبول بو

 (.Tillman 2011من الدفاع اغبديث عن النظرايت االظبية ضد االنتقادات الشائعة انظر: 

ترى األفالطونية أن األعمال اؼبوسيقية كياانت ؾبردة، وردبا كانت وجهة النظر ىذه اؼبهيمنة يف الوقت 
قية على خالف النظرايت اغباضر، دبا أهنا تتفق وكثَت فبا ىو بديهي ابلنسبة لنا بشأن األعمال اؼبوسي

جردة غَت مفهومة على كبو كاٍف. ومع 
ُ
األخرى. من انحية أخرى، أهنا أكثرىا إلغازًا، نظًرا ألن الكياانت اؼب

ذلك، صمدت األفالطونية أمام كثَت من اؼبناقشة حول نوع الكياانت اجملردة الذي تنتمي إليو األعمال 
فالطونية البسيطة" )األفالطونية ابؼبعٌت اؼبتداول( أن األعمال اؼبوسيقية. تدعي ما يُبكن أن نسميها بـ"األ
(. أما "األفالطونية Kivy 1983a,b, Dodd 2007موجودات أبدية، تعلو على الزمان واؼبكان )

اؼبعقدة" فتعتقد ىذه حبدوث األعمال اؼبوسيقية يف الزمان كنتاج للفعل اإلنساين. تدعم كثَت من السمات 
ة اؼبوسيقية ىذه األطروحة، كمثل حْدسنا أبن األعمال اؼبوسيقية ـبلوقة، إمكان عزو صفات اليت تسم اؼبمارس

فنية وصبالية متنوعة ؽبذه األعمال، وتفرُّد ىذه األعمال وأداءاهتا حىت دقائقها. )على سبيل اؼبثال، إما من 
صحيحة بواسطتها(  جانب اؼبؤلف الذي قام بتأليفها، أو ما اآلالت اليت ينبغي أداء العمل بصورة

(Ingarden 1961; Thomasson 2004; Wolterstorff 1980; Wollheim 
1968: 1–10, 74–84; Levinson 1980, 1990b, 2013a; S. Davies 2001: 

37–43; Howell 2002; Stecker 2003a :84–92.) 
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ر وجود الكياانت اؼبسماة للواقعية، وىي اليت تُنك-على نقيض تلك النظرات الواقعية تقف النظرة اؼبضادة
 Richard( 1950ابألعمال اؼبوسيقية. أحد اؼبنادين األوائل هبذه الوجهة من النظر كان ريتشارد رادنر )

Rudner  ذلك على الرغم من صعوبة تفسَته سواء أكان إقصائًياelimintavist  أم زبيلًيا
fictionalist القصائيون أن ما يسمى ابألعمال اؼبوسيقية للواقعية. يرى ا-، ونبا وجهتا النظر اؼبضاداتن

 Ross( 2008ليس ؽبا وجود، وؽبذا، ينبغي أن نتوقف عن اإلشارة ؽبا. يتبٌت روس كامَتون )
Cameron "تلك اللغة اليت نستعملها يف حديثنا -ىذه النظرة لكنو يقصرىا فقط على "لغة األنطولوجيا

لعادية من قبيل "توجد أعمال موسيقية كثَتة" يُبكن أن تكون األنطولوجي. فهو يقول أبن العبارات اللغوية ا
صادقة حىت إذا دل تكن ىذه األعمال موجودة. )لالطالع على مناقشة نقدية ؽبذه النظرة، انظر: 

Predelli 2009 and Stecker 2009 أما التخيليون فَتون أن قيمة اػبطاب اؼبتمركز حول .)
. لذا كان جدير بنا أال هنجر ذلك اػبطاب برغم من عدم وجود األعمال اؼبوسيقية ليست ىي اغبقيقة

)أو  .make-believe اؼبوضوعات اليت يتناوؽبا، ولكن أن نتبٌت عوضا عن ذلك اعتقاًدا زبيلًيا ذباىها؟ 
 Kania 2008c, 2013b; for criticism, see Lettsردبا كنا نقوم بذلك فعاًل(. )انظر: 

2015.) 

ربول كثَت من النقاش حول اؼبقولة األنطولوجية األساسية اليت تنضوي ربتها األعمال اؼبوسيقية إذل ُمشكالت 
"تقنية"، أي ربول إذل الدعاوى اؼبيتافيزيقية العامة اؼبثَتة للجدل عن طبيعة اػبصائص، والعلية، والتجسد، 

 ,Howell 2002; Trivedi 2002; Caplan & Matheson 2004وغَتىا. )انظر مثاًل: 
2006; Dodd 2007; Cameron 2008 يف مقابل ذلك، أشار بعض اؼبنظرين إذل أن .)

األعمال اؼبوسيقية ىي كياانت ثقافية، ولذلك فإن اؼبنهجية اؼبالئمة لفحص وضعها األنطولوجي من اؼبرجح 
 .Goehr 1992; S. Davies 2003a; Dأن تكون ـبتلفة سباًما عن آليات اؼبيتافيزيقا العامة )

Davies 2004; Thomasson 2006, Kania 2008c يبدو أن االىتمام قد ربول يف .)
الوقت اغباضر إذل اؼبسائل اليت يُثَتىا اؼبنهج على اؼبستوى التنظَتي اؼببدئي. )ألمثلة حديثة لذلك، انظر: 
Kania 2008c; D. Davies 2009, 2017; Predelli 2009; Stecker 2009; 

Dodd 2010, 2013; and Mag Uidhir 2013). 
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 . إشكاالت أنطولوجية ذات مستوى أعلى1.1

نظرًا ألن األعمال اؼبوسيقية ُمتعَددة أنطولوجًيا، فمن احملتمل أننا إذا كشفنا عن طبيعتها اغبقة نكون قد عرفنا 
ماىية العالقة القائمة بُت العمل وأمثلتو )سبظهراتو(. دبا أن اؼبناقشة التأسيسية تدور حول اؼبقولة األنطولوجية 

ة فإن حل ىذه اؼبناقشة سيفسر عن أسئلة عدة عن عالقة األساسية اليت ينتمي إليها األعمال اؼبوسيقي
 كونشرتو براندنبورج اػبامسالتمثيل. فعلى سبيل اؼبثال، ىل استعمال اؽباربسيكورد ضرورّي من أجل سبثيل  

لباخ يف أداء؟ ىل إنتاج أصوات إلكًتونية شبيهة ابؽباربسيكورد ستفي ابلغرض نفسو؟ ماذا عن استعمال آلة 
اؼبفاتيح تنتمي إذل عصر ابخ، أو استعمال بيانو حديث؟ إذا فرضنا أن األعمال اؼبوسيقية   أخرى من ذوات

كياانت "أبدية" مثاًل، لن يسهم ىذا القول يف حل معضلة "األداء األصلي"، واليت ردبا كانت أكثر 
، واعبماىَت اإلشكاالت األنطولوجية اليت نوقشت جذاب الىتمام الفالسفة، واؼبوسيقولوجيُت، واؼبوسيقيُت

 سواء بسواء.

ىناك مصدران مربكان يف شأن مناقشة مسألة أصالة األداء ىاتو، ىبفق أحدنبا يف سبييز األصالة ابلنظر إذل 
أهنا ليست ؾبرد صفة فحسب، لكن ابعتبارىا عالقة تكون ُمتدرجة وُموجهة يف اذباىات شىت؛ إن شيًئا 

(. S. Davies 2001 :203–5كذلك من جهة أخرى )نعتربه أصيال من جهة ما، يُبكن اعتباره ليس  
اثنيهما ىو االفًتاض القائل أبن األصالة مفهوم معيارّي، على اعتبار أن "األصالة" تتضمن "اغبسن". خطأ 

(. S. Davies 2001 :204ذلك يكمن إذا ما راعينا يف حسباننا أن قاتاًل أصياًل ليس ابألمر اعبّيد )
ليت نصدرىا سوف تصبح دوال ابلغة التعقيد إذل حد أننا سنحكم على أصالة وؽبذا، فإن أحكام القيمة ا

األداءات من خالل جوانب عدة من انحية، وكل قيمة نسبغها على ىذه األنواع اؼبختلفة من األصالة من 
 انحية أخرى.

يقّي. يتفق كان النوع األساسي من األصالة الذي سبت مناقشتو ىو ذلك اؼبتعلق بعملية تظهَت العمل اؼبوس
الغالبية على أن كمالية ىذا الضرب من األصالة يكمن يف إنتاج الطبقات الصوتية الصحيحة موضوعة يف 

 e.g., Kivyأبن ىذا كاٌف ) Pure sonicistsنظامها الصحيح. يناقش الصوتيون اػبُلص 
1988a يرى الصوتيون الطابعيون .)Timbral sonicists ّد من أن تلك الطبقات الصوتية ال ب

(. يرى e.g., Dodd 2007: 201–3احتوائها على طابع صويّت يعكس التوزيع الذي أقرّه اؼبؤلف )
أن مثل ىذه األصوات ال بد أن ُتصدرىا اآلالت ذاهتا اؼبنصوص عليها  Instrumentalistsاآلالتيون 
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ماىية اػبصائص (. يدور كثَت من النقاش حول ربديد e.g., Levinson 1990cيف اؼبدونة اؼبوسيقية )
اعبمالية أو الفنية اعبوىرية لألعمال اؼبوسيقية؛ لو فرضنا أن النسيج الشفاف يف كونشرتو براندنبورج اػبامس 
لباخ جزٌء جوىري منو، ؼبا استطاع اؼبرء أداء العمل أداًء أصياًل ابستعمال البيانو الكبَت بدال من 

اؼبوسيقية وغَت اؼبوسيقية، بُت الشكالنيُت  اؽباربسيكورد. يتسع ذلك النقاش يف حقل اعبماليات
formalists  أو التجريبيُت، أو البنائيُت( الذين يعتقدون أن أكثر السمات أنبية يف العمل اؼبوسيقّي ىي(

، حيث يبكن للمتلقُت الوقوف على ىذه السمات دبعزل عن intrinsicمن النوع الداخلّي/اعبوىرّي 
الذين يرون العمل اؼبوسيقّي  contextualistsمبى فيو العمل. والسياقيون  السياق التارىبّي والفٍّت الذي

بوصفو متصاًل برابط ال فصام فيو بسياق نشأتو. انقش ستيفن دافيز من أجل نزعة سياقية قوية، فهو يقول 
ة عليو. يبكن أبن السؤال عما إذا كان توزيًعا معيًنا ضرورٌي من أجل ربقيق أداء أصياًل ال يستطيع اؼبرء اإلجاب

لألعمال اؼبوسيقية من الناحية األنطولوجية أن تكون "ظبيكة" أو "فقَتة" كنتاج لتوصيفات اؼبؤلف الذي 
(؛ كلما عُّت أحد األداءات األصيلة لعمل ما عدًدا أكثر 2001, 1991يعمل وفق أعراف فنية ؿبدددة )

ة يف توزيع بعض األعمال اؼبوسيقية )السّيما من اػبصائص كلما كان العمل أكثر ظباكة. وابلتارل، نلمح مرون
يف بداايت اتريخ اؼبوسيقى الغربية( بينما يكون التوزيع اؼبطلوب ألداءات أصيلة كاملة أكثر ربدًدا يف بعض 

 األعمال األخرى )كالسيمفونيات الرومانتيكية على سبيل اؼبثال(.

حول إمكان ربقيقها وقيمتها. ىؤالء الذين ابإلضافة إذل السؤال عّما يكّون األصالة، كان ىناك سجال 
 Youngُيسائلون إمكانية ربققها ُيشَتون إذل اؼبسافة التارىبية اليت تفصلنا عن نشأة بعض األعمال )

(. فلردبا ال نستطيع قراءة الطريقة اليت دّون هبا العمل اؼبوسيقّي، أو بناء أو لعب اآلالت اؼبوسيقية 1988
كان األمر كذلك، لكانت األصالة اؼبكتملة مستحيلة. لكّنا اندرًا ما قبهل مثل ىذه   اليت ُكتب ؽبا العمل. لو

(. غالبا ما S. Davies 2001: 228–34اؼبسائل جهاًل اتًما، وابلتارل إبمكاننا ربقيق أصالة جزئية )
: قد ُيسائل يقصد ىؤالء الذين ُيسائلون قيمة األصالة أنواًعا أخرى غَت سبظهرات العمل. على سبيل اؼبثال

اؼبرء قيمة أداء يُنفذ على كبو أصيل صوت األداءات مثلما حدثت يف سياق أتليف العمل، على أساس أن 
 S. Daviesاؼبوسيقيُت آنذاك دل يكونوا على الدرجة نفسها من الكفاءة كموسيقيي اغباضر مثاًل )

العمل. يناقش البعض -ر( مثل ىذه اغبجج على أية حال ال سبّت بقربة لقيمة سبظه228 :2001–34
أبن على الرغم من ثبوت إمكان أننا قد نصل إذل سبظهر أصيل للعمل اؼبوسيقّي إال أن الفكرة القائلة أبننا 
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بذلك نتلقى العمل اؼبوسيقّي كما تلقاه معاصروه إْن ىي إال أماينّْ ذلك أن الثقافة اؼبوسيقية اليت ترعرعنا هبا 
(. ابلتارل فإن مغزى Young 1988: 232–7تطيع الفكاك منها )تفرض علينا أساليب للتلقي ال نس

مثل ىذه األصالة مشكوٌك هبا. يف اؼبقابل من ذلك، يُبكن أن أنخذ يف حسباننا أننا نتمتع دبوضع أفضل من 
حيث تقدير األعمال التارىبية من معاصري ىذه األعمال، وليس ىذا فحسب، بل أيًضا اؼبرونة اؼبلحوظة 

 S. Daviesالناس يف التمتع أبنواع كثَتة من اؼبوسيقى بطول التاريخ اإلنساين ومن حول العادل )اليت يبديها 
53–2001: 201.) 

S. Davies 2001: 201–لالطالع على عرض فبتاز ؼبناقشة األداء األصيل للعمل اؼبوسيقّي، انظر: )
  Kivyاؼبوسيقّي، انظر: ) (. أّما لبحث فكرة األصالة ابلنسبة ألمور أخرى خبالف تظهَت العمل53

1995, Gracyk 2001, and Bicknell 2015 كبى بعض اؼبناقشات اغبديثة، كاؼبناقشة .)
 (.S. Davies 2008; Dodd 2010, 2015التأسيسة، منحى ميثودولوجًيا، مثل )

قاَرن 
ُ
 comparativeؾبال آخر يبدو مستقاًل عن اؼبناقشة التأسيسية ىو ما يتعلق بعلم الوجود اؼب

ontology :انظر( .Brown 2011, 2012, and Kania 2012  لالطالع على اػبالف
حول ُمشكلة اإلطار اؼبعريّف( مثلما زبتلف وجوداًي األعمال الكالسيكية اؼبنتمية لفًتات اترىبية ـبتلفة؛ فإهنا 

 Theodore Gracykزبتلف كذلك إذا كانت تنتمي إذل تقاليد فنية ُمعاصرة. يناقش تيودور جريك 
أبن سبظهرات األعمال يف موسيقى الروك ليست أبداءات، ولكن وعوضا عن ذلك يتم تظهَت العمل بعزف 

(. يعتقد ستيفن دافيز أبن موسيقى الروك أشبو ابؼبوسيقى 1996نسخة ُمسجلة على جهاز مالئم )
و جوىر التقليد، ولو أهنا الكالسيكية أكثر فبا يقّر بو جريك، حيث األعمال موضوعة لكّي تؤَدى، وى

(. وقد مت توسيع وجهة نظر جريك وتعديلها حبيث 30 :2001–6أعمال ـبصصة لنوع مغاير من األداء )
باشر، ومهارات األداء داخل إطاره األساسي. )

ُ
 ,Kania 2006تضم مسائل كالتأليف، واألداء اؼب

Bruno 2013, Bartel 2017.) 

طبيعة االرذبال، السيما العالقة القائمة بُت االرذبال والتأليف ترتكز أعماألنطولوجيا اعباز حول 
(Alperson 1984, 1998; Valone 1985; Brown 1996, 2000; Hagberg 

1998; Gould & Keaton 2000; Sterritt 2000; and Young & Matheson 
2000; Bresnahan 2015; Love 2016; Magnus 2016 .) كان ذلك تذكرة جّيدة إذل
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(. Wolterstorff 1987 :115–29أن اؼبوسيقات ليست صبيعها أداءات ألعمال مؤَلفة سلًفا )
ذبدر مالحظة إذل أن االرذبال قد وبدث يف سياق عمل ما، كما يف أداء قسم الكادنزا يف الكونشرتو 

 Alperson) الكالسيكّي. انقش البعض أبن ليس شبة سبييز ذا ابل بُت االرذبال والتأليف كما يُعتقد عادة
(. رغم أن البعض Gould & Keaton 2000(. يرى البعض أن كل أداء يتطلب االرذبال )1984

اآلخر قد أبطل إمكان االرذبال عن بعض اػبصائص اؼبوسيقية من قبيل اػبصائص "الشكلية" يف مقابل 
فهي  (. وابلرغم من ىذا، إال أن اغبجج غَت مقنعة،Young & Matheson 2000"التعبَتية"  )

غالًبا ما تنطوي على استعمال ُملبس أللفاظ من قبيل "التأليف" و"األداء"، أو مصادرة اؼبطلوب عن طريق 
تعريف االرذبال ابلعدول عن اؼبدونة اؼبوسيقية، أو التنويع على بعض السمات "التعبَتية". ورغم أن اعباز 

ر إذل أي عملية للتأليف قبلية، إال أن مركزية ليس ابلضرورة ارذبالًيا، وأن عدًدا قلياًل من األداءات يفتق
االرذبال ىذا النوع من اؼبوسيقى يُبثل ربداًي أمام الباحث األنطولوجّي اؼبوسيقّي. قد يناقش البعض أبن 

لكنها -ذلك أهنا مؤلفة ألداءات متعددة وـبتلفة-أعمال موسيقى اعباز تشبو األعمال الكالسيكية أنطولوجًيا
 Gouldيل إذل أن تكون أكثر فقًرا أنطولوجًيا عنها، ُمفسحة بذلك ؾبااًل أوسع لالرذبال )زبتلف يف أهنا سب

& Keaton 2000; Young & Matheson 2000 تكمن الصعوبة يف سبييز العمل دون .)
خلطو أبعمال أخرى، نظرًا لغياب ترميز األغبان وكثَت من األعمال تتشارك النسيج اؽبارموين ذاتو. يف ضوء 

 Alperson 1984; Hagberg 2002; S. Daviesيقول البعض أن األداء ىو العمل )ذلك 
(. أحد اؼبشكالت ىنا ىي اؼبساواة ابلعمل الكالسيكي. إذا كان أداء موسيقى اعباز 16 :2001–19

وُبسب عماًل موسيقًيا حبد ذاتو، فمن الصعوبة إنكار الوضع نفسو عن أداءات العمل الكالسيكي؛ ولعل يف 
تكثَتًا لألعمال اؼبوسيقية دبا ىبرجو عن حد الضرورة. تنطوي إمكانية اثلثة على أن اعباز ال يتضمن أية ىذا 

(؛ لو  Brown 1996, 2000: 115; Kania 2011bأعمال موسيقية، وإمبا أداءات فحسب )
أن األمر  كان "العمل اؼبوسيقّي" مصطلًحا تقييمًيا، لكان يف ذلك القول ما يدعو للدىشة، لكن ال يبدو

 على ىذا النحو.

( أن نوعية االعتبارات اليت قدمت لصاحل تلك الرؤى من 2014a) Julian Doddيرى جوليان دود 
النظر زبلط مسائل األنطولوجيا دبسائل مبحث القيمة. إن موسيقى اعباز تشبو بداايت اؼبوسيقى 

نقدية منصبا حول األداء االرذبارّل عوًضا الكالسيكية من الناحية الوجودية، فهو يقول: كان تركيز اغباسة ال
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عن اؼبقطوعة اليت تسعى ىذه االرذباالت إذل تظهَتىا. تلك اؼبقطوعة ليست سوى عماًل موسيقًيا. يبكن 
تقدًن اعتبارات فباثلة ضد أنطولوجيات موسيقى الروك اؼبعقدة واليت أشران إليها أعاله. مثل ىذه السجاالت 

 قشة منهجية علم وجود اؼبوسيقى.تعود بنا القهقري إذل منا

تنطوي اؼبناقشة األنطولوجية ذات اؼبستوى "األعلى" على موضوع طبيعة عناصر العمل اؼبوسيقّي، من قبيل 
اللحن، واؽبارموين، واإليقاع، وكيف ذبتمع ىذه لكّي تؤلف كاًل ابلغ التعقيد. دل يتعرض ؼبثل ىذه اؼبسائل 

Roger Scruton 1997: 19–آلن سوى روجر سكروتون )بشكل عميق ومن منظور فلسفّي إذل ا
(. لكنها ستصبح مسائل ذات Stephen Davies 2001: 47–71( وستيفن دافيز )2007 ;79

أنبية يف فهم طبيعة اؼبوسيقى اغبقة إذا ابدر أحدىم بضم "اػبصائص اؼبوسيقية األساسية"، كطبقة الصوت، 
 . أعاله(.1.2م واإليقاع إذل تعريف اؼبوسيقى. )انظر: القس

 

 .املوسيقى والعاطفة3

يبثل سؤال كيف يتسٌت للموسيقى التعبَت عن العواطف السؤال الفلسفّي الذي تركزت حولو معظم نقاشات 
 ;Gracyk & Kania 2011حول اؼبوسيقى والعاطفة )ؼبقدمة أكثر استفاضة انظر: اعبزء الثاين من 

(. تركزت ؾبموعة أخرى من األسئلة حول استجاابت اؼبستمعُت S. Davies 1994ولنظرة عامة انظر: 
العاطفية للموسيقى. وىي تتضمن أسئلة من قبيل: ؼبا وكيف نستجيب عاطفًيا للموسيقى، وما ىي قيمة 
ىذه االستجاابت، وؼبا نستمع إذل موسيقى تُثَت يف نفوسنا مشاعر "سلبية" كاغبزن. قّيد اؼبنظرون أنفسهم 

ؼبوسيقى "اػبالصة" أو "اؼبطلقة" ابتغاء للبساطة، على الرغم من أن وراء ذلك القيد كثَت وبشكل أساسي اب
من األمثلة اؼبركزية يف ىذا الصدد تنتمي إذل اؼبوسيقى ذات الربانمج أو األغنية. يرجع ذلك التقيد عادة إذل 

ل عن العواطف الذي يُبديها أنو من األيسر أن نفهم كيف تُعرب اؼبوسيقى اؼبصاحبة لنص ما على سبيل اؼبثا
ذلك النص. من انحية أخرى، أحد اؼبعايَت اؽبامة لتقوًن ذلك الصنف من اؼبوسيقى ىو الكيفية اليت واءم هبا 
صاَحب غَت  

ُ
)يُبوسق هبا( اؼبؤلف بُت النص الذي وقع عليو اختياره وبُت اؼبوسيقى. لذا، فإن النص اؼب

. ىناك أيًضا سبب أكثر وجاىة من أجل التخلّي عن ىذا النوع كاٍف/ضروري للتعبَت اؼبوسيقّي عن عاطفة
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من اؼبوسيقى؛ وىو أن اؼبزج بُت اؼبوسيقى والنص، أو أية عناصر أخرى، شأنو أن هبعل الظاىرة أكثر تعقيًدا، 
 ومن األفضل فحص ىذه اغبالة بنظرية موضوعة بعناية زبتص بشأن الظاىرة بشكلها األورل البسيط.

 

 يف املوسيقى.العاطفة 3.1

غالًبا ما توسم مقطوعة موسيقية، أو أداء ؽبا، أبنو مفرح، أو حزين، إذل آخره؛ سُبثل السمة التعبَتية عن 
عربَّ ؽبم عن تلك العواطف ُىم ذوات نفسية مستقلة، 

ُ
العاطفة واليت سبيز اؼبوسيقى إشكاليًة فلسفيًة دبا أن اؼب

حَّت أن لديها عواطف للتعبَت عنها؛ بينما ال تعد اؼب
ُ
قطوعة اؼبوسيقية، وال أداءاهتا، كذلك. وؽبذا، فمن اؼب

يُقال عن ىذه أن دبقدورىا التعبَت عن عاطفة ما. أحد التمييزات اليت قد تسعفنا ىنا ىو ذلك التمييز بُت 
؛ إن "التعبَت" ىو شيء يقوم بو expressivity/expressivenessوالتعبَتية  expressionالتعبَت 

يف األغلب اإلعالن الظاىرّي عن حاالتو العاطفية. أّما "التعبَتية" فهي ظبة تَتسم هبا  شخص ما، ىو
األعمال الفنّية، ومن اؼبمكن أن تتسم هبا أشياء أخرى. وىي من اؼبفًتض أن ترتبط بطريقة ما ابلتعبَت، 

 ولكنها مع ذلك ليست تعبَتًا للسبب اؼبذكور آنًفا.

التعبَت ابلتعبَتية يف القول أبن القطع اؼبوسيقية أو أداءاهتا ىي تعبَتات عن يتمثل أحد الطرق الواضحة لربط 
ليست عواطف اؼبقطوعة أو األداء، بل ابألحرى عواطف اؼبؤلف أو اؼبؤدي. ىناك مشكلتان -عاطفة

ا أساسيتان لـ"نظرية التعبَت" تلك. أوؽبما، يف الغالب ال ىبرب اؼبؤلف أو اؼبؤدي العواطف اليت تُعرب عنه
موسيقاىم دبجرد إنتاجها. كما أنو ليس دبستبعٍد أن يقدر اؼبؤلف أن يؤلف، أو اؼبؤدي أن يؤدي، قطعة 
موسيقية تُعرب عن عاطفة دل يبر هبا أي منهما قّط. ذلك ال ينفي إمكان أن يؤلف اؼبؤلف قطعة تُعرب عن 

ا أريد لنظرية التعبَت أن تشمل تعبَتية حالتو العاطفية، لكن يبقى ىناك أمران جديران ابؼبالحظة. أواًل، إذا م
اؼبوسيقي؛ ينبغي على األقل أن تتمثل كل اغباالت األساسية ذلك النموذج، واغبال ليست كذلك. اثنًيا، لو 
فرضنا أن اؼبؤلف يّود التعبَت عن حزنو، مثاًل، بتأليفو قطعة موسيقية حزينة، فعليو أتليف القطعة الصحيحة. 

ا أن مؤلفنا كان مؤلف سيء، فإنو قد ىُبفق يف التعبَت عن عاطفتو؛ يقودان ىذا إذل بعبارة أخرى، لو فرضن
شكلتُت األساسيتُت لنظرية التعبَت؛ إذا كان إبمكان اؼبؤلف اإلخفاق يف التعبَت عن عاطفتو يف القطعة 

ُ
اثين اؼب
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ان. لذلك، فإن تعبَتية اؼبوسيقى اؼبوسيقية لكانت ىذه القطعة ُمعربة دبعزل عن اغبالة العاطفية اليت ىبربىا الفن
 غَت ُمفسَّرة من انحية التعبَت اؼبباشر.

( 1934( وديوي )1898أييت من ضمن ىؤالء الذين يُذكرون كُمنظرين لنظرية التعبَت التقليدية تولستوي )
(.  Tormey 1971: 97–127)  (. قبد نقًدا تقليداًي ؽبذه النزعة عند تورمي1938وكولنجوود )

عض مؤخرًا عن أولئك اؼبنظرين من اهتامهم أبهنم يتبنون الرؤية اؼببسطة اليت بسطناىا آنًفا. انظر مثاًل دافع الب
(57–Ridley 2003 and Robinson 2005: 229،)  حاولت جينفر روبنسونJenefer 

Robinson  ا قيمة مثَتًا لالىتمام وذتوظيًفا إعادة إحياء نظرية التعبَت، بيد أهنا تدافع عنها بوصفها
 (.2011; 347–229: 2005لتعبَتية اؼبوسيقى، عوضا عن ؿباولة تفسَت التعبَتية ذاهتا )

شبة طريقة أخرى لربط التعبَتية اؼبميزة للموسيقى ابلعواطف الفعلية يف العودة إذل اعبمهور. تقول "نظرية 
جع إذل ميلها كبو استثارة يف أبسط صورىا، أبن تعبَتية صبلة موسيقية ما تر  arousal theoryاالستثارة" 

تلك العاطفة عند مستمع يقظ؛ يُبكن ذباوز بعض اؼبشكالت هبذا الشكل البسيط للنظرية. فمثاًل، بعض 
العواطف، كاػبوف، يتطلب موضوًعا قصداًي من نوع خاص )شيء مروّع(، مع ذلك، ال يوجد شيء من 

لقول أبن اػبوف الذي نعانيو من اؼبوسيقى يرجع ىذا القبيل حُت ظباع موسيقى ـُبيفة. ؽبذا من غَت اؼبربر ا
إذل استثارهتا اػبوف يف أنفسنا. لكن االستثارّي ]من أيخذ بتلك النظرية[ يبكنو زايدة فئة العواطف اؼبستثارة 

مالئمة للعاطفة اؼبعرب عنها، كعاطفة الراثء. من اؼبمكن االعًتاض كذلك ابلقول أن  استجاابت حىت تتضمن 
معُت الواعُت غَت مدفعُت كبو االستجابة عاطفًيا للموسيقى. لكن االستثارّي يبكنو ببساطة أن كثَت من اؼبست

يضيق نطاق اؼبستمعُت، حبيث تنطبق نظريتو على أولئك اؼبدفوعُت جًدا )الذين ربركهم اؼبوسيقى جدا(. تبدو 
كبو مالئم للموسيقى ينبغي اؼبشكلة الرئيسة لتلك النظرية عسَتة أكثر؛ فمن أجل أن يستجيب اؼبستمع على 

أن يُبّيز العاطفة اؼبعرب عنها ابلداخل. يتبدى ذلك األمر أكثر إذا كانت تلك االستجابة قائمة على التعاطف 
sympathetic  عوًضا عن الَوْجدempathetic ،عرب عنها

ُ
؛ تعتمد استجابة اؼبتلقي على العاطفة اؼب

 م على تلك االستجابة. ابلتارل، ال يبكن لتعبَتية اؼبوسيقى أن تقو 

(، انظر أيًضا Matravers 1998: 145–224)يبكن االطالع على دفاع معقد لنظرية االستثارة يف )
  .( Matravers 2011األفكار الثانية اؼبطروحة يف
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برغم اؼبشكالت الناشئة عن نظرية االستثارة؛ ىناك إصباع متزايد، بفضل عمل جينفر روبنسون، على أن 
اإلدراكية األقل شأاًن ينبغي أن تلعب دورًا يف التعبَتية العاطفية اليت نسبغها على اؼبوسيقى. غَت أن  استجاابتنا

ىذا الدور من احملتمل أن يكون سببًيا، عوًضا عن أن يكون جزًءا من ربليل يسهم يف كشف اعبواب عن 
 .(Matravers 2011سؤال ما الذي هبعل اؼبوسيقى ُمعربة عاطفًيا )

ل نظرايت التعبَت واالستثارة تقف "الًتابطية"، وىي النظرية اليت تقول أن تعبَتية اؼبوسيقى ترجع إذل يف مقاب
الربط االصطالحّي لبعض العناصر اؼبوسيقية، مثال ذلك الربط بُت اإليقاع البطيء وحالة شعورية معينة،  

كحالة آالت -ت التعبَتكاغبزن. مرة أخرى، على الرغم من أن الًتابطات تلعب دورًا يف بعض حاال
إال أن ذلك غالًبا ما يكون -موسيقية معينة )مثال الطبل اعبانيب( وربط ىذه دبواقف ؿبددة )مثال اغبروب(

أمرًا اثنواًي. يرجع السبب األساس إذل األولوية اؼبنطقية، وىو الذي رأيناه من قبل ماثاًل يف نظرية االستثارة. 
على كبو وثيق ابلتطابق بُت كل من طبيعة ديناميتها )حركيتها( وحركية يبدو أن تعبَتية اؼبوسيقى تتعلق 

العواطف اليت تعرب عنها؛ فمن السخف أن يوضع غبًنا جنائزاًي يف إيقاع سريع. حىت يف بعض اغباالت، مثل 
لصادر الطبل اعبانيّب، يبدو أن اختيار استعمال ىذه اآللة يف ساحة القتال يرجع، جزئًيا، نظرًا ؼبا للصوت ا

 عنها من طبيعة تعبَتية.

لطاؼبا نُظر إذل الكليشيو الذي يقول أن اؼبوسيقى "لغة العاطفة" بوصفو نقطة بدء لقيام نظرية يف التعبَت 
لفتة، تلك اليت ذبعلها الًتابطية أساًسا للمعٌت 

ُ
اؼبوسيقّي؛ يدمج ذلك التصور بساطة االصطالحية اؼب

. )لنظرية syntaxة اليت تقول أن التشكيل اؼبوسيقّي يُفهم بوصفو تركيًبا اؼبوسيقّي، تدؾبها ابلفكرة الشكالني
( لكن، وعلى الرغم من أنو Lerdahl & Jackendoff 1983تتعلق دبوضوع السطور األخَتة، انظر: 

 Leonard Meyer(  وليوانرد ماير  1959) Deryck Cookeغالًبا ما يُذكر ديريك كوك 
لنظرة، إال أن أحًدا دل يقدم عرًضا ُمفصاًل، مكتمل النمو، ؽبذه النظرية. ( بوصفهما أنصار ىذه ا1956)

تكمن اؼبشكلة األساسية يف الفوارق اؽبائلة بُت اللغة واؼبوسيقى، ربديًدا يف الطريقة اليت تكون كال منهما 
(. يتفرع عن ذلك مشكلة ىامة أخرى، ىي أن حىت لو كانت Jackendoff 2011تركيبية وداللية )

وسيقى تتناول العواطف ابلطريقة اليت تفعلها اللغة؛ فإن ذلك ال يفسر التعبَتية اؼبوسيقّية. إن عبارة "أان اؼب
حزين" موضوعها العاطفة، لكنها ليست معربة عن اغبزن ابلطريقة نفسها اليت يعرب هبا وجو حزين، حىت إذا  

افق كثَتون على أن عالقة اؼبوسيقى كان يف وسعي استعمال أاًي من ىاتُت بغرض التعبَت عن حزين؛ يو 
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ابلعاطفة أقرب إذل الوجو اغبزين منها إذل العبارة. )يوظف النقد األخَت ذاتو يف نظرية سوزااّن 
-( القائلة أبن اؼبوسيقى تتناول العاطفة بطريق رمزّي، لكن غَتSusanne Langer 1953القبر)

 لُغوّي(.

تُعرف على أكباء ـبتلفة بنظرايت التشابو، أو السيماء -اؼبوسيقيةتبٌت بعض اؼبنظرين أطرًا نظرية للتعبَتية 
 e.g., Kivy 1989, though see Kivy 2002: 31–48 forالنغمّية، أو اؼبظهر )

recent qualms; Budd 1995: 133–54; S. Davies 1994 :221–67 تقول .)
ية وظبة ـبتلف النواحي اغبركية لدى فكرهتا الرئيسة أن تعبَتية اؼبوسيقى تتألف من تشابو ظبتها اغبرك

الشخوص الذين ىبربون العواطف؛ توافق ىذه النواحي أن تضم بُت طياهتا ظاىرايت )فينومنولوجيا( اػبربة 
العاطفية، وتعبَت الوجو اإلنساين عن العواطف، وسيماء التعبَت الصويّت للشخص الذي يُعاين العاطفة، 

وما ينطوي عليو ذلك من "طريقة اؼبشّي، واألسلوب، واؼبزاج، وسيماء السلوك اعبسدي ؽبذا الشخص، 
(. يناقش ستيفن دافيز أن مثل ىذه النظرايت S. Davies 2006 :182والتحرك، والوضع، واؽبيئة" )

تسلم أبن اؼبوسيقى ُمعربة حرفًيا ولكن ابؼبعٌت الثانوّي للمصطلح؛ إننا نقول عن قطعة موسيقية أهنا حزينة 
عندما نصف شجرة الصفصاف بكوهنا حزينة. مثل ىذه االستعماالت ال تعدو أن تكون ؾبازية  ابؼبعٌت ذاتو 

 كالقول أبن كرسًيا لو أذرع.

يوافق جَتولد ليفنسون على أنبية التشابو بُت سيماء التعبَت اؼبوسيقّي عن العاطفة وسيماء التعبَت السلوكّي 
ون ذلك ىو كل ما يف األمر، أو حىت أكثر العناصر عن ىذه العاطفة. لكنو يعًتض، برغم ذلك، على أن يك

(. وىو يضرب صفًحا ربديًدا عن كل من يقول ابلتشابو بُت Levinson 1996a, 2006bأنبّية )
اؼبوسيقى والتعابَت السلوكية؛ فهو يتسائل إذل أي حّد وأبي طريقة يكون األثنان متشاهبُت حبيث يُقال على 

ما. ففي النهاية، كثَتًا ما يُقال أن كل شيء يشبو كل شيء آخر بشىت أنواع  اؼبوسيقى أهنا ُمعربة عن عاطفة
السبل، ىكذا يبكن للمرء الوقوف على عدة متشاهبات بُت مارش جنائزي وتعبَت عن الفرح، أو بُت فنجان 

وليس -زايً قهوة وتعبَت عن اغبزن؛ ال بّد للمنظرين الذين يقولون ابلتشابو إعطاء تفسَت ؼبا يكون مارًشا جنائ
ُمعرٌب عن اغبزن ال الفرح. يقول ليفنسون أن اعبواب الواضح يف ىذا الصدد، ىو أن اؼبارش -فنجان قهوة

بوصفو" تعبَتًا عن اغبزن. لو كان ذلك صحيًحا لكان التشابو بُت اؼبوسيقى -بوضوح-اعبنائزي "ُيسمع
ا لتعبَتيتها. إن التعبَتية ذاهتا لتكمن يف لكان علًة أو أساسً -من الناحية اؼبنطقية والسلوك العاطفّي اثنوي
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وضعية/استعدادية اؼبوسيقى أن تومض يف دواخلنا رد فعل زبيلّي لسماعها بوصفها تعبَتًا حرفًيا عن العاطفة. 
يستتبع ذلك كنتيجة منطقية، أبنو ال بّد أن تتضمن تلك اػبربة التخيلية اغبادثة ذااًت تتلقى ذلك التعبَت 

 .اؼبوسيقّي اغبريفّ 

يؤكد ستيفن دافيز، يف رّده على ذلك النوع من االعًتاض، على دور استجابة اؼبستمع يف نظرايت التشابو.  
 Malcolmكان لردة الفعل دائًما مكااًن داخل ىذه النظرايت، كما يتضح من حديث مالكوم ابد 

Budd ( "ومناقشة بيًت كيفي حول النزوع كبو "إضفاء ا135-7 :1995عن "السمع ،) غبيوية" على ما
(. لكن دافيز يصرّح بتلك الدعوى، جاعاًل إايىا ؿبوريًة؛ حيث أنو يفيض يف 57-9 :1980ندركو  )

(. ذلك إذل اغبّد 2006االستجابة بوصفها عنصرًا للُمشاهبة )-على-اغبديث عن طبيعة التعبَتية اؼبعتمدة
يتوصل ليفنسون ودافيز إذل اتفاق. لكن  التخيلية. إضفاء اغبيويةالذي تكون معو االستجابة منضوية ربت 

تخيَّل على صعيدين.
ُ
 دافيز، على األقل، ال يزال رافًضا نظرية ليفنسون عن التعبَت اغبريّف اؼب

يتمثل أّوؽبما يف رفضو إعطاء دورًا يلعبو اػبيال يف استجابتنا للموسيقى التعبَتية. ابلنسبة لدافيز، إن استجابة 
 experience ofخربات اؼبشاهبة مستمع مالئم، واليت تقوم عليها تعبَتية اؼبوسيقى، ىي إحدى 

resemblance (2006: 181–2).  ،بتعبَت آخر، إن اعبواب عن سؤال إذل أي حّد، وأبي طريقة
ينبغي على اؼبوسيقى أن ُتشابو تعبَت سلوكّي من أجل أن توسم بكوهنا ُمعربة عن عاطفة ُمعينة ىو ببساطة 
"أبية طريقة، وإذل أي حد، هبعالننا لبرب اؼبوسيقى على أهنا ُتشابو تلك العاطفة". وىو ال يذىب يف التحليل 

ر من ذلك، ذلك من اؼبمكن أن يعود إذل اعتقاده أن ذلك يُعد هناية اؼبسار الفلسفّي. أّما أي تفسَت أكث
أبعد من ذلك لنزوعنا كبو االستجابة إذل اؼبوسيقى ابلطريقة اليت نفعل، فهو مًتوك جملال معريّف آخر، مثل 

)إدراك كونتوري( بينما تفًتض نظرية ترسيمّي -علم نفس اؼبوسيقى. دبا أن دافيز يفًتض ُمقدًما خربة إدراك
ليفنسون خربة زبيلية للتعبَت، ؽبذا تبدو الصلة بُت التعبَت اغبريّف والتعبَتية اؼبوسيقية يف نظرية ليفنسون أوضح 
فبا ىي عليو يف نظرية دافيز. تتمثل إحدى النتائج التجريبية لذلك يف أن نظرية دافيز سوف تتنبأ حبدوث 

موسيقى أضعف من نظرية ليفنسون. أكان ذلك ميزة أم نقًصا للنظرية أمر يعتمد على استجاابت عاطفية لل
 الوقائع التجريبية حول كيفية حدوث استجابتنا العاطفية للموسيقى. 

ودافيز أكثر ىجومية على الصعيد الثاين؛ فهو يشن ضبلة على الفكرة اليت تقول أننا نتخّيل شخصية تقبع 
عنها بطريقة معينة مثلما يكون التعبَت اغبريّف ابلنسبة للخربة العاطفية اليت يبثلها   داخل اؼبوسيقى، أو تنبلج
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(59; 2006; –90; see also Kivy 2002: 135–Davies, 997b; 2006: 189
Ridley 2007 أبسط اعًتاض على ذلك ىو أن شبة دليل ذبرييب ينكر على اؼبستمع الفاىم فبارسة أي .)

خيلية. وإنو لو صح؛ لكان أمرًا قاطًعا. لكن شبة متسع كبَت لتساؤالت تكتنف قدرتنا من ىذه اؼبمارسات الت
على اختبار أضرب النشاط التخيلي الصحيحة، مثال ذلك انتقاء حاالت االختبار، وغَتىا. يتمثل اعًتاض 

درة على آخر يف القول أبنو لو كانت نظرية التشخيص تلك على صواب، لكانت اؼبوسيقى التعبَتية غَت قا
توجيو نشاطنا التخيلّي بطريقة ما حبيث تؤدي، من بُت اؼبستمعُت الفانبُت، إذل زبريج أحكام تعبَتية ُمتقاربة. 
أي شخوص ـبتلفُت، أو الشخص نفسو يف مناسبات متباينة، يستطيع زبيل عبارة موسيقية مفردة بوصفها 

شكلة أكثر إذا راعينا السردية )أو تعبَتًا عن ذااًت ُمتخيَّلة يف حالة غضب، أو إاثرة، أو وَ 
ُ
ْجد، إخل. تتعقد اؼب

السردايت( اليت من اؼبمكن زبّيلها من أجل تفسَت اؼبسار العاطفّي للذات )أو الذوات( يف عمل موسيقّي 
تخيَّلة، فلم يُذكر، إذل اآلن، شيًئا عن مثل 

ُ
ضخم. أّما فيما يتعلق ابلتفرُّد والتطابق فيما بُت تلك الذوات اؼب

ىذه األمور اؼبعقدة، وكما يقول ليفنسون: "ىذه مسائل، يُبكن أن يبقى اإلطار النظري يف التعبَتية اؼبوسيقية 
 (.2006b: 204األساسية الأدراًي كبوىا" )

دبا أن كال من نظرييت اؼبشاهبة والقدرة /االستعداد لالستماع هبعل من تعبَتية اؼبوسيقى معتمدة على 
ى كليهما اإلجابة عن سؤال ؼبن ترجع االستجاابت اليت ينبغي أن تؤخذ يف اغبسبان. االستجابة، فال بّد عل

تقّر النظريتان كلتانبا أهنا ترجع إذل اؼبستمعُت من ذوي الفهم ؽبذا النوع من اؼبوسيقى أو ذاك. يُثَت ذلك 
اليت ينبغي ذبنبها يف ذلك سؤال ما الذي يـَُعد َفهما )موضوع نتعرض لو يف الفقرة الرابعة أدانه(. أحد األشياء 

الصدد، على كل حال، قدرة االستماع إذل التعبَتية العاطفية الصحيحة يف اؼبوسيقى، ذلك أهنا ستوقع كل 
إطار نظرّي يف الدْور. ُيشَت ليفنسون إذل أن اؼبرء ابستطاعتو أن يقر أبي شيء فيما عدا ذلك الفهم 

أتيت ضمن صبلة األشياء اليت يبكن قوؽبا يف ىذا الصدد للتعبَتية، وىو يعتقد أن اغبساسية للتعبَتية 
(1996a: 109 ،دبعزل عن ذلك، وعلى أية حال، ىناك واقعة أن بعض اؼبستمعُت الفانبُت، فيما يبدو .)

يُنكرون أن اؼبوسيقى تُعرب عن العاطفة. يعتقد ليفنسون أنو يبكننا إقصاء ىؤالء اؼبستمعُت من فئة األانس 
اابهتم بعُت االعتبار يف ربليل التعبَتية، ذلك أن ىؤالء الذين لديهم االستعداد لسماع الذين تؤخذ استج

التعبَتية وحدىم من يؤخذوا ابالعتبار يف ربديد التعبَتات احملددة عبملة موسيقية ُمعينة، وىي من صبلة 
 الشروط اليت يؤسس عليها نظريتو.
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شأن تعبَتية اؼبوسيقى، وىي النظرية اليت تقول أن كل يُفضي بنا ذلك االقًتاح إذل شبح "نظرية اػبطأ" ب
الدعاوى بشأن التعبَتية العاطفية يف اؼبوسيقى كاذبة. اؼبشكلة األساسية اليت تواجو تلك النظرية ىي تفسَت 
النزوع الشائع كبو وصف اؼبوسيقى ابصطالحات عاطفية. حاول البعض تفسَت ذلك ابلقول أن تلك 

(، أو Urmson 1973كون اختزال أو استعارة لسمات موسيقية خالصة )التوصيفات ال تعدو أن ت
( أو Sharpe 1982( أو مالمح موسيقية خالصة )Hanslick 1854خصائص دينامية أساسية )

(. شبة عدد من اؼبشكالت يكتنف ىذه الرؤى. فهي من انحية Zangwill 2007خصائص صبالية )
موالت التعبَتية إذل حدود غَتىا، كاغبدود الصوتية أو اؼبوسيقية، تبدو كأهنا تطبق ـبططًا اختزالًيا يرد احمل
(. من انحية أخرى، من اؼبرجح أن أي Budd 1985a: 31–6ومثل ىذا اؼبخطط من الصعب تصوره )

شخص ال يبيل إذل قبول ىذه النظرية يرفض االدعاء القائل أبن إعادة الصياغة تطوي كل ما لو أنبية وقيمة 
 :Davies 1994وسيقية اؼبقصود توصيفها، ذلك ابلضبط ألهنا تغفل احملموالت التعبَتية )زبص اعبملة اؼب

(. ردبا كان ليفنسون، ودافيز، وغَتىم، على حق يف أن أغلب الناس يستمعون أغلب اؼبوسيقى 153–4
عة صورية بوصفها ُمعربًة عاطفًيا. إنو سؤال جيد، مع ذلك، سواء إذا كانت ثقافتنا اؼبوسيقية تقع يف نز 

مضادة للتعبَتية، أكان يف اؼباضي أم يف الوقت اغباضر، فمن اؼبالئم أن نُقصي أنفسنا من فئة اؼبستمعُت 
الذين رُبيل إليهم بعض النظرايت، مثل نظرايت دافيز وليفنسون. إذا كان األمر كذلك، لكان ذلك ُيشَت إذل 

ستوى خبصوص تعبَتية اؼبوسيقى، ذبعلها أكثر مشروطية فبا نوع من النزعة السياقية أو النسبية الثقافية عالية اؼب
يفًتض أغلب اؼبنظرين. من انحية اثنية، ردبا يكون ذلك التقرير من غَت احملتمل يف حال كان نزوعنا كبو 

 الواعية متجذًرا متأصال يف كياننا البيولوجي.-"إضفاء اغبيوية" على اؼبوضوعات غَت

 

 .العاطفة يف املستمع3.1

شكلتان رئيستان يتعلقان ابستجابتنا العاطفية للموسيقى اػبالصة، دبعزل عن الدور الذي تلعبو أاًي منهما شبة م
إنو من غَت الواضح ِلما يتحتم على -Paradox of fiction 4يف التعبَتية؛ أوؽبما يُباثل "مفارقة اػبيال"

عرب عنها. أّما اؼبرء االستجابة عاطفًيا للموسيقى التعبَتية، يف حُت أنو يعلم أ
ُ
ن أحًدا ال يعاين اؼبشاعر اؼب

إذا كانت بعض األعمال -”Paradox of tragedy“اثنيهما ىو أحد صور "مفارقة اؼبأساة"  
                                                           

4
 فٕت عهّ مُضُعبث مخخٕهت، غٕز مُجُدة. )انمخزجم(ٌٓ حهك انُمفبرقت انخٓ حثٕز سؤال مفبدي كٕف ٔىمٓ نذِ انىبس ردَد أفعبل عبط 
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اؼبوسيقية تُثَت بداخلنا استجاابت "سلبية"، كاغبزن، ِلما نسعى حثيثُت أن نتعرض ؼبثل ىذه األعمال؟ أانقش 
 ىذه اؼبسائل ىنا على الًتتيب.

: R.A. Sharpe (2000نكر اؼبرء ببساطة أننا نستجيب عاطفًيا للموسيقى. يقًتح ر. أ. شارب قد يُ 
(، دون أن يتخذ موقف اإلنكار الكلّي، أن استجابتنا العاطفية للموسيقى سُبثل مكواًن ضئياًل يف 83–1

 Zangwillخربة فهم اؼبوسيقى خبالف ما تقول بو األدبيات الفلسفية اليت تناولت اؼبسألة )انظر أيًضا: 
و يقول أبن أولئك الذين ( يف ذلك اؼبسلك، فه1999) Peter Kivy(. يُتابع بيًت كيفي 2004

هبدون صدى عاطفي للموسيقى ىبلطون ما بُت اللذة اغباصلة عن صبال اؼبوسيقى، بتمام تفردىا التعبَتي، 
 مع شعورىم ابلعاطفة اؼبعرب عنها.

وعلى الرغم من أن معظم الفالسفة يلجؤون إذل اػبربة احملضة والبياانت التجريبية من أجل دحض موقف  
يقّرون ابإلشكالية اليت ينبع عنها ذلك اؼبوقف، أعٍت، التوتر اؼبفاىيمّي ما بُت طبيعة اؼبوسيقى كيفي، إال أهنم 

وبُت طبيعة العاطفة اليت نشعر هبا كاستجابة ؽبا. لتفصيل ذلك، نقول أن شبة إصباع حول كون العواطف 
ْصدّي لعاطفة معطاة ذو طبيعة وأن اؼبوضوع القَ -إهنا عن أشياء-إدراكية، دبعٌت أهنا تتناول موضوعات َقْصدية

قاىرة؛ فمن أجل أن يشعر اؼبرء ابػبوف، عليو االعتقاد أبن شبة موضوع يرىبو )أي "اؼبوضوع القصدي" 
لعاطفة اػبوف(. حينما يستمع اؼبرء إذل مقطوعة موسيقية حزينة، فهو يعلم أن شيًئا ال ُيشعر بعاطفة اغبزن 

حَت أن 
ُ
 وبزن اؼبرء بسبب مثل ىذه التجربة. على كبو صريح، ابلتارل من اؼب

يبكن أن كبل جزًءا من اللغز ابإلقرار أبن االستجاابت العاطفية ليست كلها )دبعناىا الواسع( ذات طبيعة 
(. على سبيل اؼبثال، قد يراتع اؼبرء من ضربة Robinson 1994; 2005: 387–400إدراكية )

إدراكّية -رعد. ابؼبثل، يبكن أن نستجيب بطريقة غَتفورتسيمية على طبل الباص مثل استجابتو ؽبزًن ال
للعناصر اؼبوسيقية األساسية، كالتوتر والتوافق، كما ىي اغبال يف التوتر الذي نالحظو يف ابلون منتفخ بشكل 

 مبالغ فيو، أو عند إطالق سراح اغبمام يف اؽبواء.

ألقل تفسَتان ؿبتمالن؛ يوافق أحدنبا أّما بشأن االستجاابت العاطفية ذات اؼبستوى األعلى، فثمة على ا
S. Davies 1994: 279– :2006 ;307ظاىرة "العدوى العاطفية" أو "االستجاابت االنعكاسية" )

(. عندما يتواجد اؼبرء بُت شخوص حزاىن، فهو يبيل إذل الشعور ابغبزن. بيد أن مثل ذلك "اؼبزاج" 186–8
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إن  -ضرورة من أجل أولئك اغبزاىن، أو لبواعث أحزاهنمأبي موضوع قصدي؛ فال وبزن اؼبرء ابل يتعلق ال
كانت شبة بواعث. ابؼبثل، عندما "ربيط" اؼبرء موسيقى تُبدي مظهًرا من مظاىر اغبزن، فإنو من اؼبمكن أن 

(. اعًتضت Radford 1991يصَت حزيًنا، لكنو ال يصَت كذلك من اؼبوسيقى أو من أي شيء آخر )
على أن تكون ىذه العدوى ؾبرد شكل من أشكال االستجابة  Jenefer Robinsonجينفر روبنسون 

-اإلدراكية. ويف الرد على التلميحات اؼبعارضة تقول: "إذا كان العيش جبانب كلب الصيد الفرنسي-غَت
يُعادل العيش جبانب شخص ُمصاب ابالكتئاب، ىل سيختار الناس العاديون العيش برفقة كلب  5اإلقبليزي

(. لكن ردبا تكفي السمة الدينامية للموسيقى أن تـَْعرُب ىذه عتبة فبلكة 38 :72005–8الصيد؟" )
 اؼبتشاهبات اليت تستحث االستجابة االنعكاسية فينا.

يتمتع اؼبنّظر القائل بنظرية القابلية لالستماع دبيزة ذات قدر ضئيل عند ؿباولة تفسَت استجاابتنا العاطفية 
أن اؼبوسيقى تعبٌَت حريّف عن عاطفة. يعٍت ذلك أن يتخيل تبًعا للنظرية،  للتعبَتية اؼبوسيقية. ذلك أن اؼبرء،

االستجاابت العاطفية للتعربية اؼبوسيقية دل تعد ؿبَتة أكثر من مسألة االستجابة العاطفية لكياانت تعبَتية 
وِلما  ُمتخيَّلة أخرى، كالشخصيات اػبيالية يف الرواية. وميزة ذلك ؿبدودة ألن أسئلة من قبيل كيف،

نستجيب عاطفًيا للُمتخيَّالت ىي يف حد ذاهتا إشكالية فلسفية كربى. مع ذلك شبة عدة نظرايت حوؽبا 
 )انظر اؼبدخل إذل اػبيال(.

ترجع إحدى الصعوابت اليت تكتنف ؿباولة حل مفارقة اػبيال إذل أنو ليس من الواضح إذا كانت استجابتنا 
ابتنا للشخصيات التعبَتية العاطفية نفسها، على سبيل اؼبثال، إن اؼبثال العاطفية للتعبَتية اؼبوسيقية ىي استج

التقليدي لالستجابة العاطفية يف اؼبوسيقى ىو الشعور ابغبزن عند االستماع إذل مارش جنائزي. يف حُت أن 
األول  اؼبثال التقليدي لالستجابة العاطفية يف الرواية أقرب إذل الشعور ابألسى كبو شخصية حزينة. لو أن

كاستجابة للمارش اعبنائزي ابألسى  يُفهم ابلطريقة عينها لفهم الثاين، فلسوف نتوقع أن يشعر اؼبستمع 
تخيَّل أنو يعرب عن ذاتو من خاللو(. على كل حال، يبدو لزاًما أن 

ُ
)الشعور ابألسى من أجل الشخص اؼب

فصلة دبا أننا، من إحدى النواحي، ن
ُ
شعر مؤكًدا ابغبزن )دبعٌت ما( إبزاء نسأل عن مزيد من األمثلة اؼب

الًتاجيداي، ومن انحية أخرى، إنو من غَت الواضح أننا ال نشعر ابلراثء )أو راثء زبيلي، أو أاًي ما كان الذي 
 تضعو النظرية اليت يُفضلها اؼبرء بشأن االستجابة العاطفية للخيال( حيال اؼبوسيقى الًتاجيدية.

                                                           
5
 فصٕهت مه انكالة حُسمّ بـ"انببسط"، حخمٕز بمالمحٍب انحزٔىت انكئٕبت. 
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عاطفًيا للموسيقى اػبالصة، ومبضي يف نتناول مسألة ِلما نستمع إذل لندع موضوع كيف وِلما نستجيب 
اؼبوسيقى اليت تثَت بنا عواطف "سلبية"، كاغبزن، ذلك بناء على افًتاض مسبق أبننا قبرب مثل ىذه العواطف 

تعرض فعاًل )دبا أن ىذه اؼبشكلة سباثل "مفارقة الًتاجيداي"، ؽبذا فإن بعض اؼبراجع أدانه زبص األدب وال ت
للموسيقى صراحًة، لكن ربويل ىذه اغبجج كيما تالئم اؼبوسيقى ليس من الصعب تصوره، انظر أيًضا 

. أحد أبرز االقًتاحات مفاده أن استجابتنا العاطفية السلبية شبٌن ندفعو طواعية من أجل 5.4اػبيال، الفقرة 
تمثل يف استجابة عاطفية "إهبابية". التمتع بعائد ىبص العمل اؼبوسيقّي الذي كبن بصدده، وىو عائد قد ي

ويف حُت أن ذلك النمط من التفكَت يلعب دورًا، إال أنو ال يعترب حاًل هنائًيا للمسألة، ذلك أنو ابلنسبة 
ألغلب اؼبقطوعات اليت تستحث استجابة سلبية، شبة البعض اآلخر يستحث استجابة سلبية أقل أو أضعف 

ويضي نفسو. تُناقش أشكال أكثر تعقيًدا من ىذه اغبجة بوجود صلة من حيث الشدة يف مقابل العائد التع
أكثر ضبيمية بُت االستجابة العاطفية السلبية والعائد التعويضّي؛ تقول إحداىا أنو ال يبكن فـَْهم العمل الذي 

 Goodmanكبن بصدده دون فهم ما ينطوي عليو من تعبيَتية ذبلب معها االستجابة السلبية  )
1968: 247–51; S. Davies 1994: 311–20; Goldman 1995: 68; 

Robinson 2005 :348–78 يرتبط ذلك على كبو وثيق ابؼبتعة االستطيقية أو التقدير الفٍّت .)
 للتعبَتية اؼبسؤولة عن االستجابة السلبية.

أقدم -نتحول من الًتكيز على ميزات جوىر العمل التعبَتّي إذل تلك اؼبوجودة عند اؼبستمع العاطفيّ 
األطروحات يف ىذا الصدد ىي نظرية التطهَت األرسطية، واليت تبًعا ؽبا فإن استجابتنا العاطفية السلبيية للفن 

Poetics ,6 ,التعبَتي السليب ىي ؿبصلة عملية تطهَت )إهبايب( نفسّي للعواطف السلبية )
1450b20–1449b21ن ىذه العواطف زبلو (. شبة مقاربة أقل عالجية من ىذه، تلك اليت تقول دبا أ

من أي "مضامُت حياتية" )أي، كما انقشنا آنًفا، يف حال أننا ال كبزن *نكابد* ذباه أي حدث مأساوّي 
فعلّي(، فإننا قادرون على االستفادة من استجاابتنا، أن نُعاين تلك اؼبشاعر، وأن نفهمها، وأن نطمئن إذل 

(. شبة سؤال ال بّد أن هبيب عليو كل مناصر لذلك Levinson, 1982أننا قادرون على الشعور هبا )
النوع من االستجابة، ىو إذل أي مدى يُفسر ذلك أواًل سعينا اغبثيث كبو االستماع إذل موسيقى تستحث 
خربات عاطفية سلبية، واثنًيا، اللذة اليت يبدو أننا قبنيها من ىذه االستجابة السلبية، ذلك يف مقابل التعرض 

 ل بغية اغبصول على اؼبيزات اؼبتعلقة هبا.  إذل ىذه األعما
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يتمثل حل ـبتلف لإلشكالية يف القول أبن االستجاابت اليت يستثَتىا العمل اؼبوسيقّي التعبَتّي، كاغبزن، 
( بشأن الًتاجيداي؛ أن اللذة اليت كبصل عليها يف حضرة مضمون 1757ليست سلبية فعال؛ يكتب ىيوم )

لعاطفة السلبية اؼبثارة، لكنها ابألحرى ُمتفرعة عنها، وبذلك ربّول تلك السلبية عمل فٍّت ال توازن ببساطة ا
)أيًضا بشأن الًتاجيداي( أن اغبزن يف ذاتو  Kendall Waltonإذل شعور طيب. يُناقش كيندال والتون 

نا ال نّود ليس أمرًا سلبًيا. ولكن اؼبوقف الذي يكون اغبزن رد فعل لو ىو ما يتصف ابلسلبية. ىكذا، رغم أن
(. Walton 1990: 255–9رحيل أحد أحبائنا، إال أن وقوع ذلك يرغمنا على "تقبل" اغبزن )

وابؼبثل، إننا ال نستطيع التأثَت يف حزن عمل موسيقي من خالل عدم االستماع إليو، لكننا نقبل استجابتنا 
ًتض سَتورة نفسانية غامضة. ولو أن اغبزينة لو كيفما يوافق. تتفوق مقاربة والتون على ىيوم يف كوهنا ال تف

كليهما يواجو صعوبة تتمثل يف سؤال إذل أي مدى يقًتابن من خربتنا العاطفية من خالل رفضهما اغبزن 
 بوصفو أمرًا سلبًيا.

( اإلجاابت اليت عرضناىا للتو ضيقة األفق يف طرحها لإلشكالية. 316 :1994–20يعترب ستيفن دافيز )
نا نقبل االستجابة السلبية اليت تستحثها بعض األعمال اؼبوسيقية ألننا هنتم بفهمها، رغم أنو يوافق على أن

وذلك حبسبو يقودان إذل مسألة ؼباذا هنتم بفهم شيء هبلب لنا األدل؛ جوابو على ذلك قصَت: "إننا ىكذا 
نظري (. وىو يًتفع عن إعطاء إجابة ُمفصلة، حبجة أن ذلك يُعادل تقدًن طرح 317 :1994فحسب" )

للطبيعة اإلنسانية أو معٌت اغبياة. وىو يشَت أيًضا إذل أن اغبياة اإلنسانية يبلؤىا نشاطات يُقبل عليها الناس 
على الرغم من الصعوابت اليت أتيت هبا، وردّبا يقبلون عليها بسبب ىذه الصعوابت أيًضا. إن كثَت من 

سلق اعببال، حىت تنشئة األطفال؛ ىي أمور يتخللها األشياء، بدًءا من مشاىدة الربامج اإلخبارية، مرورًا بت
مصاعب معروفة جيًدا، كذلك ما ينطوي عليها من استجابة سلبية. مع ذلك فإننا نقبل على مثل ىذه 

 ذلك أننا ىكذا حبسب طبيعتنا. -األمور يف ضباس

ول أننا ال نستجيب إذل أخَتًا، ذبدر مالحظة أنو رغم حديثي اعباف أعاله عن "العاطفة"، شبة أواًل إصباع ح
اؼبوسيقى بعواطف مكتملة/اتمة النمو، اثنًيا، شبة تعقيد متزايد فيما ىبص النظرايت الفلسفية للعاطفة. ابلنسبة 
للنقطة األوذل تفتقر استجابتنا العاطفية إذل اؼبوسيقى إذل كثَت من السمات السلوكية اؼبرتبطة ابلعاطفة 

 :Davies 1994لى أهنا نسخ أضعف من العواطف العادية )اؼبفًتضة. يفهم البعض االستجابة ع
(، والبعض اآلخر أهنا تتشارك مع ىذه العواطف بعض اعبوانب، مثل أحواؽبا التأثَتية، لكنها 299–307



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمت  28 

 

حدد )
ُ
Levinson 1982: 319– ;22تفتقر كذلك إذل جوانب أخرى، مثل اؼبوضوع القصدي اؼب

Radford 1989نا نستجيب إذل اؼبوسيقى التعبَتية بـ"أشباه عواطف"، أي (. شبة خيار اثلث يقول أن
(. Walton 1990: 240–55أهنا اتمة النمو )نتوىم ابلعناصر اؼبؤثرة يف العواطف اتمة النمو، واليت 

دبعزل عن النقاش حول أي من ىذه االقًتاحات يرتبط بتجربتنا أكثر من غَته؛ شبة مسألة كيف يالئم أي 
ة اليت سبق أن عرضناىا بشأن إشكالية االستجابة السلبية للموسيقى، كذلك النتائج منها اغبلول اؼبختلف

التجريبية بشأن العاطفة، ما يقودان إذل النقطة التالية: شبة اىتمام متنامي ينصب حول كال من تنوّع اؼبشاعر 
علقة ابلعاطفة أو البديلة واألحوال العاطفية بشكل واسع، والنواحي غَت اإلدراكية من النظرايت اإلدراكية اؼبت

 ;Robinson 2005; Bicknell 2007, 2009; Cochrane 2010a,bؽبا )مثل: 
Budd 2011; S. Davies 2011a,b; Young 2014.) 

 

 .فَ ْهم املوسيقى4

يعترب السؤال عن ما الذي ُيشكل أتوياًل مقبواًل للعمل الفٍّت موضوًعا ؿبوراًي يف فهم أشكال الفن التمثيلّي 
ماذجية، كاألدب واألفالم. يتعلق أحد اؼبناقشات دبدى وجود أتويل صحيح وحيد ألي عمل فٍت، أم أن الن

شبة عدة أتويالت مقبولة. تتعلق مناقشة أخرى بشروط التأويل اؼبقبول؛ إذل أي مدى ينبغي أن تؤخذ مقاصد 
هنا تنطبق ابؼبثل على العمل الفنان بعُت االعتبار على سبيل اؼبثال. على رغم من أن ىذه اؼبسائل تبدو أ

اؼبوسيقّي إال أن األدبيات اليت عاعبت موضوع فهم اؼبوسيقى رّكزت يف الغالب على طبيعة الفهم اؼبوسيقّي 
األساسّي؛ من احملتمل أن ذلك إمبا يرجع إذل أن فهم اؼبوسيقى يبدو ؿبَتًا أكثر من فهم اللغة أو الصورة 

لسفًيا عظيم األنبية، وإهنا ؼبسألة ىامة إذا كان من الضروري كذلك أن )تؤلف األخَتة حبد ذاهتا موضوًعا ف
 Kaniaتوجد نظرية عامة للموسيقى بوصفها َوَسطًا فنًيا، دبعزل عن اؼبسائل الفنية واعبمالية ؽبا(. )

2013a.) 

أتوياًل": أحدنبا يزداد األمر تعقيًدا إذا عرفنا أنو شبة نوعان متميزان من الفعل يف اؼبوسيقى، كل منهم يُعد "
ففي حُت أن أتوياًل نقداًي لعمل موسيقّي )غالًبا ما التأويل النقدي؛  واآلخرالتأويل األدائي  يبكن أن ُنسميو

قبد -إذا ما مت التعبَت عنها لغواًي كما ىي العادة-ُيسمى ذلك النشاط ربلياًل( يُعادل تقريًبا عملية أتويل رواية



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمت  29 

 

؛ ليس من السهل بيان العالقة اليت تربط -أداء العمل -أداء العمل اؼبوسيقيّ أن التأويل األدائي ىو كيفية 
 Levinson 1993, Maus 1999, Thomىذين النوعُت من التأويل اؼبوسيقّي، لكن انظر )

2007, and Neufeld 2012) أما فيما يلّي، فسوف أركز يف ىذا القسم على الفهم اؼبوسيقّي .
 األساسّي.

قد يرتعب كلب من الضوضاء العالية الصادرة عن ُمسجل صويّت؛ -يسمع اغبيوان اؼبوسيقى أبحد اؼبعاين
. ما الذي يكّون ذبربة فهم اؼبوسيقى؟ لنستعمل بَفهمٍ لكننا ال نسمع اؼبوسيقى هبذا اؼبعٌت؛ إننا نستمع إليها 

، فإن ذبربة استماعنا ؽبذا الصوت، مقطوعة موسيقية بواسطة السونوجرامصوت تشبيًها، بينما يبكن سبثيل 
بتشبيهو بشيء من قبيل اؼبدونة اؼبوسيقية؛ إننا نسمع نغمات ُمفردة تؤلف أغبان، موسيقى. بوصفو 

وآتلفات، وإيقاعات، وأقسام، إذل آخره، كذا التفاعالت بُت ىذه العناصر وبعضها. أييت مثل ذلك الفهم 
د يكون فهمك ؼبقطوعة أو أسلوب ُمعُت أعمق من فهمي، يف اؼبوسيقّي بدرجات تتفاوت على عدة أبعاد؛ ق

حُت يكون العكس صحيًحا ابلنسبة ؼبقطوعة أو أسلوب آخر. ردبا كنت أظبع، يف مقطوعة معينة، أكثر فبا 
تسمعو، لكن فهمي ؽبا يبكن أن يكون سطحًيا. كما يبكن أن يكون فهمي اؼبوسيقّي العام ضيًقا، دبعٌت أنٍت 

S. –Budd 1985b: 233 ;5من اؼبوسيقى، بينما أنت تفهم أنواع ـبتلفة شىت )أفهم نوع واحد 
95–Davies 2011c: 88 عالوة على ذلك ردبا تتطلب مقطوعات ؿبتلفة أو أنواع ـبتلفة من .)

دبا أن بعض أنواع اؼبوسيقى ىبلو من اؽبارموين، وبعضها قد ىبلو من -اؼبقطوعات اؼبوسيقية قدرات متفاوتة
. يناقش البعض أن فهم اؼبشاعر اؼبعرب عنها يف مقطوعة موسيقية، جبانب اػبصائص اؼبوسيقية اللحن، إخل

 e.g., Ridley 1993; S. Daviesاػبالصة، ؽبو أمر جوىرّي لفهم ىذه اؼبوسيقى على كبو مالئم )
1994; Levinson 1990d: 30; Scruton 1997; Robinson 2005 :348–78 .)

القسم اؼباضي، الدور الذي يلعبو ذلك االدعاء يف بعض التفسَتات اؼبطروحة حول  )لقد رأينا كما تقدم يف
 سبب استماعنا ؼبوسيقى تستحث استجاابت عاطفية سلبية(.

على الرغم من أنو ال مناص من االستعانة دبصطلحات تقنية، مثل "اللحن"، و"السابعة اؼبتسلطة"، و"صيغة 
يقية ؿبددة، والتجربة اؼبوسيقية بوجو عام، إال أنو من اؼبتفق عليو الصوانات"، إخل، من أجل وصف خربات موس

أن اؼبرء ال حاجة لو إذل اإلؼبام دبثل ىذه اؼبفاىيم، على كبو صريح، وكذا اؼبفردات ذات الصلة، من أجل 
Levinson –8; S. Davies 1994: 346–Budd 1985b; 245 ;9االستماع عن فهم )
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41; –1990d: 35ولرأي انقد ،) ( انظرDeBellis 1995 and Huovinen 2008 .)
وابلرغم من ىذا فمن اؼبتعارف عليو لدى عموم الدارسُت أن ىذه اؼبعرفة النظرية الصروبة تشحذ الفهم 

 Kivyاؼبوسيقّي، كما أهنا تعد شرطًا للوصف، وفهم اؼبرء ػبربتو اؼبوسيقية اػباصة، وخربات اآلخرين )
1990.) 

قابل األصوات العادية، حيث ُتسمع النعمة بوصفها ابلنغم دبسيقية: أواًل، يف اػبربة يكمن أساس اػبربة اؼبو 
جزًءا من "فضاء موسيقّي"، أي بوصفها تدخل يف عالقات مع نعمات أخرى، كأن تكون أعلى أو أخفض 

ا، ليعود مرة مثلما نسمع غبًنا يرربل بعيدً ابغبركة، منها، أو من نفس نوعها )داخل األوكتاف(، اثنًيا، اػبربة 
( أن ىذه اػبربات ؾبازية وال يبكن 1 :1997 ;1983–96اثنية إذل نقطة البدء؛ يناقش روجر سكروتون )

رّدىا، ذلك أهنا تستعمل مفاىيم مكانية من أجل وصف ما ىو غَت مكاين بطبيعتو )فال وجود لفرد متميز، 
أبن اللجوء إذل اللغة اجملازية يف ىذا  (1985bمتحرك من مكان إذل آخر داخل غبن(، يناقش مالكوم ابد )

السياق أمر عقيٌم، إذ أواًل ليس من الواضح ما نعنيو بوصف خربة ما بكوهنا ؾبازية، اثنًيا، إن اجملاز ما ىو إال 
معٌت معطى من خالل عملية التأويل، وىو ليس ما ىُبفق سكروتون يف إظهاره فحسب، بل إنو ينكره أيًضا. 

مكانية(. ُيشكك -ز يبكن رده، فيما يبدو، إذل مفاىيم وكلمات ؿبض موسيقية )أي غَتيعتقد ابد أن اجملا
( يف أنو يبكن إقصاء استعمال مفردات مكانية، لكنو يتعاطف مع إنكار ابد 234 :1994–40دافيز )

زمانية،  ؼبركزية اجملاز؛ ويُناقش عوًضا عن ذلك أن اؼبفردات اؼبكانية واغبركية تستعمل كثَتًا لوصف سَتورات
مثال ذلك صعود وىبوط األسهم التجارية، واؼبوقف النظرّي الذي وبتلو اؼبرء، وتثبيط اؽبمم، وغَتىا. يستمر 

 (. Budd 2003, Scruton 2004, and S. Davies 2011dالنقاش يف عدة مراجع )

ورات تفتقر إذل  من اؼبؤكد أن دافيز على حق بشأن ذيوع استعمال لغة اؼبكان واغبركة وتطبيقها على سَت 
كياانت موجودة يف اؼبكان. لكن اللجوء إذل اؼبعاين اغبرفية الثانوية أمر غَت ؾُبدي، مثلما يكون اللجوء إذل 
اجملاز غَت القابل للرّد؛ يبكن االعًتاض ابلقول أننا ال نسمع اؼبوسيقى بوصفها ؾبرد سَتورة زمنية، لكن 

ى الرغم من أننا نعرف أهنا ليست ىكذا. طّور أندرو كانيا بوصفها متحركة، ابؼبعٌت اغبريّف للكلمة، عل
( من ىذه الفكرة موقًفا نظراًي أكد فيو على موقف سكروتون من اػبيال مطروح منو اجملاز، فهو 2015)

أنظر يّدعي أبن ظباع اؼبوسيقى بوصفها متحركة يرجع إذل زبيل األصوات اليت تكّوهنا وىي يف حالة حركة )
(. يقيم كانيا نظريتو صراحة على and Trivedi 2011: 116 de Clercq 2007–18أيضا 



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمت  31 

 

(. أّما كون ذلك ميزة أم نقيصة؛ فيعتمد على أوجو Walton 1990نظرية والتون الشهَتة يف اػبيال )
التشابو بُت ذبربتنا األساسية ابؼبوسيقى واػبيال )وابلتأكيد، يتوقف ذلك أيًضا على صدق نظرية اػبيال عند 

 ن من عدمو(.والتو 

مولًيا ظهره للفهم اؼبوسيقّي األساسي لعبارات موسيقية قصَتة وملتفًتا إذل أعمال موسيقى اآلالت اؼبعقدة؛ 
يشن جَتولد ليفنسون ضبلًة على ما يراه التصور النموذجّي للفهم اؼبوسيقّي بوصفو إدراًكا شكالنًيا 

نزعة البنائية: وىي تلك النزعة القائلة أن الفهم (؛ يدعم ليفنسون النزعة التعاقبية كبديل ؽبذه ال1997)
اؼبوسيقّي األساسي يتألف من متابعة الكيفيات اؼبوسيقية واالنفعالية للعبارات اؼبوسيقية، والتحويالت فيما 

ظباعية"(. وىو يعزز ىذه الفكرة إذل حد -بينها، وىي قصَتة كفاية حىت تُدرك بوصفها خربة مستقلة )"شبو
 االعتبار مسألة اػبربة أبجزاء العمل السابقة، وتوقع األحداث التالية، حبيث ربّور ىذه من بعيد، وأيخذ يف

خربة اؼبرء اآلنية ابؼبوسيقى. وىو يعتقد أيًضا أن الوعي البنائّي قد يلعب دورًا يف تعزيز خربة اؼبرء غبظة 
وسيقية. ومع ذلك يؤكد ليفنسون بلحظة، وردبا كان أيًضا يلعب دورًا ال غٌت عنو يف تلقي بعض األعمال اؼب

على أن الدور الذي تلعبو اؼبعرفة البنائية يف عملية الفهم اؼبوسيقّي األساسي دور اثنوّي، وأن األمثلة اليت 
 ربتاج إذل ذلك النوع من اؼبعرفة على كبو ضرورّي ُتشكل استثناءات إذل حد كبَت.

(؛ S. Davies 2011c: 95–9انظر أيضا  ،2001نصب بيًت كيفي نفسو نصَتًا للنزعة اؽبيكلية )
وبينما يقر كيفي بضرورة أنواع اػبربات اليت يُعلي ليفنسون من شأهنا ابلنسبة للفهم اؼبوسيقّي األساسّي إال أنو 
يدافع عن الفكرة القائلة أن اإلؼبام ابلصورة الكلية يف أغلب األعمال اؼبوسيقية، على األقل يف اؼبوسيقى 

ضرورّي من أجل الوصول إذل فهم مالئم ؽبذه األعمال. وىو ال ينكر أن خربة إدراك شكل الغربية، ىو أمر 
اؼبقطوعة أثناء االستماع ىي خربة ذىنية أكثر منها ظبعية، لكنو يرفض حجة ليفنسون القائلة أن ىذه اػبربة 

عمل موسيقي. يقول كيفي غَت ُمدركة حسيِّا، وابلتارل ىامشية ابلنسبة لعملية اػبربة هبا سباشيا مع وصفها ك
أبنو ابألحرى النظر إذل ىذه اػبربة على أهنا اإلتيان دبدركات اؼبرء اغبسية، وجعلها تنضوي ربت تصورات 
ُمعقدة. )شبة اسًتاتيجية للنقد ال يتبعها كيفي ىنا، وىي ؿباولة تغليط ليفنسون من خالل نزعتو السياقية 

بت أن االستماع اؽبيكلّي غَت ُمدَرك حسًيا، إال أنو ما زال مبط اػباصة، ذلك عن طريق القول أبن حىت إذا ث
مًتسخ من أمباط فهم األعمال اؼبوسيقية يف اؼبوسيقى الكالسيكية الغربية، وابلتارل فإن القول أبنو ال بّد من 

 فهم اؼبوسيقى عن طريق اإلدراك اغبسّي بطريق أورّل ىو ضرب من مصادرة اؼبطلوب.(
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على الرغم من حدة اعبدل النظرّي الذي تسببت فيو وجهة نظر ليفنسون، إال أنو من غَت الواضح أنو شبة 
خالف كبَت بُت حجج النزعة البنائية والنزعة التعاقبية؛ كالنبا يقرر أن اعبانب الذي يقرّه الطرف اآلخر ىو 

ن ليفنسون واضًحا من البداية، ومنذ نشر عنصٌر ال يبكن إغفالو يف عملية الفهم الكلّي للعمل اؼبوسيقى. كا
 :ix–xi; 1999: 1997أطروحتو، أنو ينوي اغبوار مع النزعة البنائية وتشذيبها عوًضا عن استبداؽبا )

485; 2006a(ردبا قد ربقق ذلك الغرض، ولكن انظر .)Huovinen 2013)  إلحياء النقاش
 وؿباولة للتوفيق.

  S. Davies)من أجل مزيد من اؼبقدمات لتلك اؼبوضوعات وغَتىا فيما يتعلق ابلفهم اؼبوسيقّي انظر: 
2011c and Huovinen 2011) 

 

 .املوسيقى والقيمة5

يدور كثَت من اعبدل حول طبيعة القيمة اعبمالية والفنية، حىت مشل اػبالف ما إذا كانت ىااتن القيمتان 
مان متميزان؛ ىذه الفقرة ليست ؿبل مناقشة ىذه اػبالفات )ؼبقدمة تفصيلية انظر:  مًتادفتُت أم أهنما مفهو 
Stecker 2003b أّما خبصوص قيمة الفن بوجو عام فثمة نقطتُت ؿبوريتُت وبظيان ببعض اإلصباع؛ ).

 اػبربة اليت أواًل، يسلم أغلب الفالسفة أن العمل الفٍّت لو قيمة يف ذاتو، دبعٌت أن قيمة العمل تكمن أساًسا يف
يهيئها العمل. ىكذا، فمن غَت اؼبالئم تقييم العمل الفٍّت أداتًيا، أي بوصفو وسيلة تؤدي إذل غاية، إمبا "من 

 Budd 1995: 1–16; S. Davies 1987: 198–200; Scrutonأجل" أو "يف" ذاتو  )
1997: 374–6; Levinson 1992 :15–17ذي يوجد (. عند ىذه النقطة يظهر سؤال عن ما ال

ابػبربة اليت يبنحها العمل الفٍّت عبعل ىذا األخَت قّيًما؛ أّما أن اللذة مكّون ال يبكن إغفالو عند اإلجابة عن 
 ;S. Davies 1987: 198–205ىذا التساؤل فهي النقطة الثانية اليت ربظى ببعض اإلصباع )

Levinson 1992; Kivy 1997b :212–17ن اللذة البسيطة (. يصاحب ذلك اإلصباع القول أب
الناصبة عن اعبانب اغبسّي لألصوات اؼبوسيقية تبدو اتفهًة إذا قيل أهنا تؤسس القيمة العظيمة اليت نعزوىا إذل 
اؼبوسيقى. يف غمار البحث عن مصادر أخرى، ينكشف لغز آخر يتمثل يف أن اؼبوسيقى، وىي من اؼبفًتض 

ُجرَّد 
 ذلك أهنا تنفصل عن كل ما يربطنا بـ"العادل الواقعي" )أي ، فهل يعٍتابأللف والالمأن تكون الفن اؼب
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اؼبوسيقية(، من احملَت اعتبار اػبربة اليت يبنحها العمل اؼبوسيقي قّيمة يف ضوء ىذه اؼبالحظة؛ لكن -اغبياة غَت
ى كما ىو اغبال يف قضااي التعبَتية اؼبوسيقية والَفهم اؼبوسيقّي، يتضح ىذا اللغز أكثر يف حال اؼبوسيق

اػبالصة، رغم أن األجوبة عن ىذا قد ُتطبق على النواحي اؼبوسيقية اػبالصة يف أعمال اؼبوسيقى غَت 
 اػبالصة، كاألغنية.

تتمحور معظم األجوبة عن لغز قيمة اؼبوسيقى اػبالصة حول بُعدْين؛ أحدىا يستلزم فحص اؼبوقف من 
اؼبوسيقى غَت منفصلة عن العادل الواقعي، الستطاع  ذبريدية اؼبوسيقى اتفاقا واختالفا؛ لو أن اؼبرء يعتقد أن

القول أن قيمتها على األقل، ليست ىي أكثر إلغازًا من قيمة الفنون اؼبرتبطة ابلواقع بشكل مباشر، كاألدب 
والتصوير التمثيلّي والنحت )لالطالع على نقد موسع لألخذ بفكرة اؼبوسيقى "اػبالصة" أساًسا عبماليات 

(. يتمثل الُبعد اآلخر يف سؤال إذل أي مدى يعتقد اؼبرء أن ذبريدية Ridley 2004اؼبوسيقى انظر 
اؼبوسيقى تُعد مصدًرا لقيمتها. ىكذا، ردبا يتفق اثنان من اؼبنظرين حول الدرجة اليت ترتبط هبا اؼبوسيقى بعاؼبنا 

ة تكمن يف تلك التعبَتية الواقعي )كأن تكون ُمعربة على سبيل اؼبثال(، رغم أن أحدنبا يعد قيمتها األولي
جردة، والشكالنية الصرفة.

ُ
 بينما اآلخر يعدىا ضمن خصائصها اؼب

فاجئ من الذين ينظرون إذل اػبربة ابلتعبَتية اؼبوسيقية بصورة أكثر ضبيمية ابعتبارىا خربة 
ُ
ردبا كان من غَت اؼب

ر أنبية يف فهم اؼبوسيقى؛ وبذلك عاطفية أن يبيل ىؤالء إذل التأكيد على تلك اػبربة بوصفها العنصر األكث
يعزون جزًءا أكرب من قيمة اؼبوسيقى إذل تعبَتيتها. أّما أولئك الذين يتبنون نظرية أكثر اختالفًا حول خربة 
تعبَتية اؼبوسيقى )ابعتبارىا مسألة ترجع إذل التشابو اؼبلحوظ مثال( فهؤالء يبيلون إذل إضعاف ذلك العنصر 

لقيمة اؼبوسيقية. يف أقصى ذلك الطيف من النظرايت يقع اؼبوقف الذي ينكر على يف نظرايهتم اؼبتعلقة اب
اؼبوسيقى أن تكون ُمعربة من األساس؛ ابلتارل، وفًقا لذلك اؼبوقف، ال يبكن إرجاع القيمة اؼبوسيقية إذل 

(. أّما دبعزل عن ىذا اؼبوقف Hanslick 1854; see also Zangwill 2004تعبَتيتها )أنبهم 
طرف، يتفق أغلب اؼبنظرين على أن قيمة اؼبوسيقى تتجلى يف خربات شىت، منها اػبربة ابػبصائص اؼبت

الشكلية والتعبَتية؛ وىم ىبتلفون فيما بينهم حول الوزن الذي يعَته كل منهم إذل ىذه األكباء اؼبختلفة من 
 اػبربات يف إطار نظرّي مكتمل عن القيمة اؼبوسيقية.

يف اؼبناقشة بُت اؽبيكليُت والتعاقبيُت فقد جرى اػبالف كذلك بُت النظرايت؛ ىؤالء  مثلما ىو اغبال رأيناه
الذين يقولون بقيمة التعبَتية يبيلون إذل أتكيد اؼبسانبة اليت تسهم التعبَتية هبا يف القيمة اؼبوسيقية الكلية؛ بيد 
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ال يُناقش ضد قيمة العناصر الشكالنية أن الكثَتين منهم ال ىبطو أبعد من ذلك أبن يعّدىا القيمة األولّية، و 
 ,Ridley 1995: 192–6; Levinson 1982, 1992: 20–2لألعمال اؼبوسيقية )

1996a: 124–5; Robinson 2005: 413; Young 2014 :150–4 وبدال من ذلك .)
من ذلك كثَت من نراىم يقنعون أنفسهم ابإلشارة إذل الكيفية اليت هبا يبكن أن تكون ىذه التعبَتية قّيمة؛ يتض

اػبصائص اليت تعرضنا ؽبا سلًفا، منها اىتمامنا ابالستماع إذل موسيقى تستثَت مشاعر سلبية يف نفس 
اؼبستمع. إصبااًل، إن استجاابتنا العاطفية لتعبَتية اؼبوسيقى سبكننا من أن نتذوق، ونفهم، ولبرب حىت، بدرجة 

تنفًسا بشعران ابالرتياح، وسبكننا كذلك من إقامة ضرب من ما، اؼبشاعر بطريقة "آمنة". كما أهنا تقدم لنا م
 ,Levinson 1982التواصل مع اؼبؤلف، أو غَته من اؼبنتسبُت للثقافة اؼبوسيقى اليت ننتمي إليها  )

1996a; Higgins 1991, 2012; S. Davies 1994: 271 للتأكيد على ىذه النقطة .)
أخالقية، ذلك أن نوع اؼبوسيقى اليت يستجيب ؽبا اؼبرء، -قى شبواألخَتة يذىب سكراوتن إذل أن قيمة اؼبوسي

أو تلك اليت تعترب قّيمة يف نظر ثقافة معّينة، إمبا تعكس اغبالة "الروحية" لذلك الفرد أو تلك الثقافة  
(. يناقش ستيفن دافيز  S. Davies 1994: 275–6انظر أيًضا ) 380 :1997)– ;91)
تعقبو عواقب انفعة، كالسمو العاطفّي  بصورة عامةم ابؼبوسيقى أبن االىتما (207 :1987–12)

واستحضار اغبساسية السمعية، وىو ما ال يُقيَّم بطريقة مالئمة ابالستماع إذل مقطوعات فردية، ولكن بتقييم 
ية الثقافة اؼبوسيقية ككل )مثلما نُقدر خصلة الَعْطف لعواقبها على وجو العموم، بينما نرفض الدوافع األدات

 للفعل العطوف بوصفها دوافع شائنة(.

يبيل أنصار قيمة اػبصائص الشكلية، من انحية أخرى، إذل القول أبن تلك اػبصائص سبتاز بقيمة أولّية، وأن 
قيمة تعبَتية اؼبوسيقى يُبالغ كثَتًا يف تقديرىا. يُناقش بيًت كيفي مثاًل أبن الصفات التعبَتية توجد فحسب من 

ناء اؼبوسيقّي، مثلما قد يستعمل الرّسام لواًن لًتسيم احمليط أو الكتلة؛ أّما الصفات التعبَتية أجل أن نتوسم الب
 (.196 :1990األخرى فإهنا تشتغل كسمات بنائية يف حد ذاهتا )

( الفكرة القائلة أبن اؼبوسيقى وجدت بصورة خاصة حىت تعرب عن العواطف، 1992يهاجم آالن جولدمان )
ويّدعي أن الفنون التمثيلية، كالتصوير واألدب، أجدر منها يف ذلك اؼبضمار. وعالوة على ذلك فهو 

زودان ابلكثَت فيما يتعلق يفحص أساس القيمة التعبَتية اليت سبق أن عرضناىا؛ فهو يُنكر على اؼبوسيقى أن ت
بصورة فباثلة، -ابلعاطفة، وأن إبمكاننا أن نّولد استجاابت سلبية للموسيقى التعبَتية. يقول مالكودل ابد
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أن مثل ىذه التعبَتية ال تقدر أن تُفسر قيمة اؼبوسيقى -وعقب مناقشة مطّولة حول طبيعة التعبَتية اؼبوسيقية
قة أن كثَت من األعمال اؼبوسيقية القّيمة غَت تعبَتية، وأن التعبَتية (. ُيشَت ابد إذل حقي155 :1995–7)

إذا ما قورنت فيما -اؼبتساوقة ؼبقطوعات ـبتلفة ستفوقها االختالفات الكامنة فيها من جهة القيمة الشكلية
ي يبدو بينها. يقول كال من ابد وجولدمان أن قيمة اؼبوسيقى اػبالصة تكمن على وجو الدقة يف التجريد، الذ

( إذل ولعنا الزائد 164 :1995–71أعظم العقبات يف سبيل ؿباولة توصيف تلك القيمة. ُيشَت ابد )
جردة من خارج فبلكة اؼبوسيقى، كالتكوين الطبيعي، والفن الزخريّف، وأن مثل ىذه األشكال تقدر 

ُ
ابلصور اؼب

الصور فن ن الطبيعّي أن نُقيِّم أعمال أن ربوز على خصائص استطيقية، كاعبمال، واألانقة، إخل. ؽبذا كان م
جردة تقييًما رفيًعا؛ مثل ىذه األعمال الفنية من اؼبمكن احتواءىا على تلك الصور اجملردة على كبو ابلغ 

ُ
اؼب

ُجرَّدة، كما عن التعقيد، ال قبده يف الطبيعة أو الفن الزخريّف، كما أهنا أيًضا يُبكن أن تكون حاكية 
أمباطها اؼب

عندما تزّودان اغبركة األوذل من صوانات للبيانو "بشيء ما، عن" صيغة الصوانات. رغم أن تلك ىو اغبال 
الدعاوى من اؼبمكن أن تكون صادقة، وهبذا ذبعل قضية اؼبوسيقى أقل إلغازًا عن طريق إظهار أهنا تتقاسم 

ألساسّي بال جواب، أي األساس الذي تستمد منو قيمتها مع العديد من األشياء، إال أهنا تًتك اإلشكال ا
اإلشكال حول ؼبا نعترب اػبربة ابلصور اجملردة قّيمة إذل ذلك اغبد. )يقول ابد يف دفاعو أن ىذا اإلشكال دل 

 (.اؼبوسيقىيعد أحد اإلشكاالت اؼبتعلقة بفلسفة 

مور ( على العكس من ذلك على ما يلزم عن التجريد اؼبوسيقّي من عزلة عن عادل األ1992يؤكد جولدمان )
العملّية. تتطلب درجة تعقيد األعمال اؼبوسيقية الكربى االلبراط الفّعال ؼبلكاتنا اإلدراكية، ما يعود علينا 
ابلنفع، ومع ذلك غَت متعلق ابلسعي وراء إحدى الغاايت العملّية اليت يبكن إحباطها. رغم ىذا، شبة بعض 

لدمان يف قيمة اػبربة اؼبوسيقية؛ يتمثل إحداىا يف أننا الروابط بُت اؼبوسيقى و"العادل الواقعّي" داخل نظرية جو 
نُقدر بعض اؼبقطوعات اليت تبعث فينا شعور ابالرتياح، ال سّيما إذا كانت ُمزيّنة بعاطفة سلبية؛ ذلك لندرة 
ىذه اػبربة يف اغبياة اليومّية. إحدى تلك الروابط األخرى يتمثل يف شعوران بنوع خاص من الرابطة اليت 

بعقول كل من اؼبؤلف واؼبستمعُت اآلخرين، ذلك أننا نشعر أبننا مبر بتجارب مشاهبة سبق أن مّر هبا  ذبمعنا
 ىؤالء.

حّرِرة" للموسيقى.
ُ
 يُقدم بيًت كيفي طرًحا فباثاًل، وإن كان أقل تفصياًل، يدافع فيو عن تلك القوة "اؼب
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تنا ابؼبوسيقى "متحررة سباًما من االّتصال تتمثل إحدى اؼبشكالت اليت تواجو طرح كيفي يف أنو يزعم أن خرب 
( وأن اػبصائص اؼبوسيقية اليت تقًتب من خربتنا تتضمن 1997b: 209بعاؼبنا العملّي اليومّي" )

 , التوكيد من النص األصلّي(.1997b: 205وىي العنصر األكثر أنبية" ) خصائصها التعبَتية اػباصة،"

مامنا ابعبوانب التعبَتية ؼبقطوعة ما إذل الواقع اؼبعاش )مثلما يصّر  بال وجود تفسَت عن كيفية عدم قيادة اىت
كيفي على أن مثل ىذه اعبوانب تفعل ذلك يف الفنون التمثيلية، مثل األدب والتصوير(؛ يبدو أنو ينبغي 
 علينا تفضيل نظرية كنظرية ابد أو جولدمان، أي نظرية تقدم تفسَتًا للدور الذي يلعبو الواقع اؼبعاش يف

خربتنا بتلك اػبصائص التعبَتية. نوقشت ىذه اؼبسائل بشّدة يف اعبدل الدائر حول كيفية كون أعمال 
 Kivy 1990: 202–18; 2003; S. Davies 2002b; Doddموسيقى اآلالت "أصيلة" )

2014b.) 

خالقية عامة،  تعترب العالقة بُت القيم اؼبوسيقية واػبلقية )على العكس من األمثلة اؼبوسيقية الىتمامات أ
 Higginsكمسألة اػبصوصية الثقافية( ؾبااًل خصًبا للبحث، ومن األعمال اليت انقشت اؼبوضوع )

90; Hagberg –508; Gracyk 2007: 153–1991; Scruton 1997: 457
2008; Kivy 2008; Maus 2011; and Levinson 2013b.) 

 ,S. Davies 1987ألداءات، انظر: )لالطالع على مقدمات حول تقييم األعمال اؼبوسيقية وا
, and Gracyk 20111990eLevinson .) 
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