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اثر موســیقی و اجرای آن در زیبایی شناسی 
اینگاردن1 رومن  پدیدارشناختی 

محمدامین خلیلیان 2

 چکیده
ایــن مقالــه بــه بررســی و توصیف رویکــرد پدیدارشناســانۀ اینــگاردن در خصوص هســتی اثر  موســیقی و اجــرای آن، 
می پــردازد. اینــگاردن معتقــد اســت کــه اثــر  موســیقی، وضعیــت وجــودی خاصــی دارد و همــواره از اجرایــش مجــزا 
باقــی می مانــد. اینــگاردن در زیبایی شناســی پدیدارشــناختی خــود و بــا طــرح قصدی بــودن ابــژۀ موســیقی، نشــان 
می دهــد کــه آهنگســازی، تنهــا فراینــد ســازندۀ اثــر نیســت و اجــرا و شــنیدن نیــز در ایــن فراینــد دســت انــدرکار 
هســتند. براســاس دیــدگاه وی، اثــر  موســیقی کامــالً تعّین یافتــه و خودآییــن نیســت و وجــود آن، بــه کنش هــای 
قصــدی خالــق و مخاطــب اثــر بســتگی دارد. نظریه هــای متعــددی همچــون نظریــۀ  ســاده انگارانۀ اثــر بــه مثابــۀ 
اجــرا، روانشناســی گرایی و اثبات گرایــی منطقــی، نســبت اثــر و اجــرای آن را مــورد بررســی قــرار می دهنــد. امــا از 
منظــر اینــگاردن، در نهایــت، ایــن نظریه هــا نســبت اثــر و اجــرای آن را بــه چیــزی فــرو می کاهنــد کــه نمی توانــد 
گویــای ماهیــت وجــودی اثــر موســیقی باشــد. در ایــن مقالــه بــا تکیــه بــر روش پدیدارشــناختی اینــگاردن، تمرکــز 
خــود را بــر وجــوه وجــودی اثــر موســیقی و نســبت اثــر موســیقی بــا اجــرای آن قــرار می دهیــم تــا نشــان دهیــم از 
منظــر اینــگاردن، اثــر موســیقی نــه وجــود صرفــاً فیزیکــی دارد و نــه ایدئــال؛ بلکــه وضعیــت وجــودی اثر، موســیقی 
دگرآییــن و کامــالً قصــدی اســت. بــه بیــان پدیدارشناســانه، از میــان تجربه هــای خــود مــا از اجراهاســت کــه اثــر 
بــه مــا داده می شــود و ایــن خــود مــا هســتیم کــه بــه واســطۀ تجربه هایــی کــه از اجراهــای یــک اثــر موســیقی بــه 

دســت می آوریــم، هویــت و هســتی اثــر را مشــخص می کنیــم.

 کلید واژه ها
اثر موسیقی، ابژه قصدی، اجرا، خودآیین، دگرآیین، ابژه فیزیکی، ابژه ایدئال.
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       مقدمه
زیبایی شناســی پدیدارشــناختی اثــر  هنــری رومــن 

اینــگاردن، نــه در خــأل و یکبــاره بــه وجــود آمــده و نــه 

بــه عنــوان یــک اندیشــۀ کامــاًل مســتقل شــکل گرفتــه 

اســت. اینــگاردن بــه عنــوان یکــی از شــاگردان ادمونــد 

هوســرل معتقــد بــود کــه وی، در ایدئالیســم اســتعالیی 

خــود، بــه بیراهــه رفتــه اســت. بنابرایــن، پــروژۀ کلــی 

ــا ایدئالیســم  ــل ب ــاع از رئالیســم در تقاب ــگاردن، دف این

ایدئالیســم  برخــالف  بــود.  هوســرل  اســتعالیی 

اســتعالیی کــه بــرای آن، دنیــای واقعــی وجــود نــدارد 

و فقــط آگاهــی وجــود دارد؛ از منظــر اینــگاردن، وجــود 

ــق  ــار آگاهــی، مــورد تصدی ــد در کن جهــان واقعــی بای

ــر اظهــارات  واقــع شــود )Ingarden,1964 ,163(. بناب

ــر  ــورد هن ــتن در م ــدف او از نوش ــگاردن، ه ــوِد این خ

ایــن نبــود کــه صرفــاً نظریــه ای زیبایی شــناختی 

)داوری زیبایی شــناختی در خصــوص هنــر( ارائــه دهــد، 

بلکــه همان طــور کــه میتچرلینــگ1 توضیــح می دهــد، 

اینــگاردن موضــع خــود را بــا توجــه بــه مباحــث مربوط 

ــه تقابــل رئالیســم/ ایدئالیســم، روشــن و پایه گــذاری  ب

ــال،  ــن ح ــا ای ــد )Mitscherling ,1997 ,6(. ب می کن

هستی شناســی هنــری او بــرای باقــی پــروژه اش بســیار 

ــور  ــا تص ــد ب ــگاردن می خواه ــرا این ــت؛ زی ــم اس مه

ــاً توســط آگاهــی  ــان واقعــی کــه صرف هوســرل از جه

شــکل گرفتــه اســت، مخالفــت کنــد. بــرای انجــام ایــن 

ــا  ــد ت ــتفاده می کن ــری اس ــر هن ــگاردن از اث کار، این

ــاور  ــه ب ــد. ب ــخص نمای ــدی2 را مش ــژۀ قص ــت اب ماهی

ــری،  ــر  هن ــت قصــدی اث ــا ادراک موجودی ــگاردن، ب این

ــه  ــور ک ــدی، آن ط ــژۀ قص ــه اب ــود ک ــخص می ش مش

هوســرل ادعــا می کنــد، تنهــا توســط آگاهــی از 

موضــوع مــورد نظــر برســاخته نمی شــود. بیــان و 

ــگاردن،  ــری این ــر هن ــۀ هستی شناســی اث ــن نظری تبیی

بایــد متکــی بــر توصیــف کامــل و قابــل قبولــی از اثــر 

ــرای بحــث مفصــل  ــد )ب ــژه قصــدی باش ــۀ اب ــه مثاب ب

ــژه قصــدی و  ــارۀ اب ــگاردن درب در خصــوص منظــر این

اطــالق آن بــه اثــر موســیقایی، بنگریــد بــه: خلیلیــان، 

ــوی، 1398، 12-1(.  ــا و مصطف علی

ــرل،  ــتعالیی هوس ــم اس ــگاردن، ایدئالیس ــر این از نظ

ــه  ــود ک اساســاً همچــون اشــکال دیگــر ایدئالیســم ب

ــت  ــه فعالی ــت« را ب ــا »واقعی ــودن« ی ــا »ب ــان ی جه

ــت  )6, 1997,  ــته می دانس ــی وابس ــا آگاه ــی ی ذهن

ــاور  ــن ب ــر ای ــگاردن ب ــه این Mitscherling(. اگرچ

ــن  ــا ای ــد، ب ــود دارن ــدی وج ــای قص ــه ابژه ه ــت ک اس

ــی  ــای واقع ــدی و ابژه ه ــای قص ــن ابژه ه ــال، او بی ح

ــتقل  ــودی مس ــاظ وج ــه لح ــه ب ــی ک ــی ابژه های یعن

هســتند، تمایــز قائــل می شــود و نشــان می دهــد 

کــه هیــچ یــک از ایــن دو گــروه، تنهــا و صرفــاً توســط 

ذهــن خــودآگاه برســاخته نمی شــوند )خلیلیــان، علیــا 

و مصطفــوی، 1398، 1(. اینــگاردن معتقــد اســت کــه 

ــری،  ــار هن ــی آث ــق در هستی شناس ــی عمی ــا کاوش ب

می تــوان پــی بــرد کــه ابژه هــای قصــدی، وجــود 

واقعــی دارنــد و موجودیــت آنهــا بــه شــکلی اســت کــه 

ــوده  ــل نب ــرای آنهــا قائ هوســرل چنیــن موجودیتــی ب

اســت.

حــال می خواهیــم ببینیــم اینــگاردن، وجــود اثــر 

ــه  ــر موســیقی را چگون ــر اث ــور دقیق ت ــه ط ــری و ب هن

تبییــن می کنــد. ایــن پرســش کــه چــه هنــگام 

ــیقایی  ــر موس ــک اث ــود ی ــتی از وج ــه درس ــوان ب می ت

ســخن گفــت، بــه شــدت وابســته بــه شــیوۀ برداشــت 
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ــوان  ــه عن ــا را ب ــه آنه ــت ک ــی اس ــا از فعالیت های م

فرایندهــای ایجــاد اثــر می شناســیم. اینــگاردن در 

زیبایی شناســی پدیدارشــناختی خــود و بــا طــرح 

قصدی بــودن ابــژۀ موســیقی، نشــان می دهــد کــه 

آهنگســازی، تنهــا فراینــد ســازندۀ اثــر نیســت و اجــرا 

و شــنیدن نیــز در ایــن فراینــد دســت انــدرکار هســتند. 

اینــگاردن، اهمیــت اجــرای اثــر توســط خوانش گــر یــا 

مخاطــب اثر موســیقی را در نــگاه پدیدارشناســانه اش به 

ــن  ــد. در ای ــژۀ قصــدِی محــض مطــرح می کن ــۀ اب مثاب

ــه و  ــاًل تعّین یافت ــر موســیقایی، کام ــه، ماهیــت اث نظری

خودآییــن نیســت و وجــود آن بــه کنش هــای قصــدی 

ــن،  ــتگی دارد. بنابرای ــز بس ــر نی ــب اث ــق و مخاط خال

اثــر موســیقی همچــون شــعر، نمایشــنامه و اثــر  ادبــی 

دگرآییــن3 شــناخته می شــود. در همیــن راســتا و بــرای 

ــز بیــن وجــود قصــدی و  پیشــبرد کار اینــگاردن، تمای

ــود.  ــی می ش ــم تلق ــیار مه ــود، بس ــر وج ــاء دیگ انح

ــل  ــه در عم ــدی، ریش ــژۀ قص ــگاردن، اب ــر این از منظ

قصــدی دارد. اینــگاردن، واژۀ »قصــدی« را بــه معنــای 

»عمــل آگاهانــۀ معطــوف بــه )قصــد( یــک شــی« مورد 

 .)Ingarden ,1964 ,155( اســتفاده قــرار می دهــد

حــال تــالش می کنیــم بــا تمرکــز بــر ماهیــت وجــودی 

ــف و  ــه طــور خالصــه، نحــوۀ توصی ــر موســیقایی، ب اث

ــان  ــف وجــود را بی ــا انحــاء مختل ــگاردن ب برخــورد این

کنیــم. اینــگاردن در نظــام هستی شــناختی خــود، 

قائــل بــه ســه نحــوۀ وجــودی اســت کــه بــه بحــث مــا 

دربــارۀ اثــر موســیقی نیــز قابــل تعمیــم هســتند. ایــن 

ــال و قصــدی.  ــد از: فیزیکــی، ایدئ ســه نحــوه عبارت ان

اگرچــه اینــگاردن معتقــد اســت کــه همــۀ آثــار هنــری 

ــا  ــوند، ام ــناخته می ش ــدی ش ــای قص ــۀ ابژه ه ــه مثاب ب

ــه  ــت آن ک ــئله هوی ــیقایی و مس ــر موس ــاب اث در کت

ــر و برجســتۀ هستی شناســی  ــالۀ کالن ت بخشــی از رس

اثــر هنــری شــناخته می شــود، بحــث خــود را بــا ایــن 

ــت  ــدی اس ــژه ای قص ــیقایی، اب ــر موس ــه اث ــرض ک ف

ــی از  ــه تأس ــگاردن ب ــوض، این ــد؛ در ع ــروع نمی کن ش

ــی  ــای مختلف ــا و ادعاه ــی، نظریه ه روش پدیدارشناس

را بررســی می کنــد کــه اثــر موســیقایی را بــه یکــی از 

ــالش اســت  ــد. او در ت ــل می دهن انحــاء وجــودی تقلی

تــا بــا بــه تعلیــق درآوردن همــۀ ایــن باورهــا، بازگشــتی 

ــر را  ــر داشــته باشــد و نحــوۀ وجــودی اث ــوِد اث ــه خ ب

ــه ای توصیــف  ــا رویکــرد جانبداران ــگاه ی ــارغ از هــر ن ف

کنــد. 

ــی  ــر، توصیفی-تحلیل ــش حاض ــق در پژوه روش تحقی

ــگاردن  ــن این ــانۀ روم ــه روش پدیدارشناس ــی ب و متک

اســت. در روش پدیدارشناســی، بــا بــه تعلیــق درآوردن 

یــا اپوخه کــردن باورهــای رایــج، بــه توصیــف و تبییــن 

ــن  ــا در ای ــود. م ــه می ش ــر پرداخت ــورد نظ ــدار م پدی

ــگاردن،  ــانۀ این ــه تأســی از روش پدیدارشناس ــه، ب مقال

ــل موضــع او در خصــوص اثــر  بــه توصیــف و تحلی

موســیقی پرداخته ایــم.

 پیشینۀ تحقیق
رومــن اینــگاردن، فیلســوف برجســتۀ لهســتانی اســت 

کــه نظــام فلســفی خــود را بــر مبنــای زیبایی شناســی 

اســتوار کــرده و واضــع زیبایی شناســی پدیدارشــناختی 

ــفی و  ــۀ فلس ــوز در جامع ــال، هن ــن ح ــا ای ــت. ب اس

ــه  ــناختی او ب ــفی و زیبایی ش ــران، آراء فلس ــری ای هن

درســتی معرفــی نشــده اســت؛ هنــوز متــن مســتقلی 

ــه فارســی ترجمــه نشــده و تنهــا در دو رســاله،  از او ب
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ــه،  ــه در ادام ــده اند ک ــی ش ــای او معرف آرا و دیدگاه ه

ــوند. ــی می ش بررس

وحیــد غالمــی پورفــرد )1398( در رســالۀ دکتــری بــا 

ــری  ــر هن ــناختی اث ــی پدیدارش ــوان »هستی شناس عن

ــه بحــث  ــه طــور مبســوط ب ــزد رومــن اینــگاردن«، ب ن

یعنــی  اینــگاردن  فلســفه  از  بخــش  بنیادی تریــن 

هستی شناســی هنــری او می پــردازد تــا راه حلــی بــرای 

مســأله ایدئالیســم / واقع گرایــی بیابــد و از ایــن بابــت، با 

ــه طــور  ایــن پژوهــش مرتبــط می باشــد. هم چنیــن، ب

کامــل بــه ضــرورت و اهمیــت بحــث از هستی شناســی 

ــی  ــه شــده اســت. مســأله اصل ــگاردن پرداخت ــزد این ن

ــه فهــم درآوردن  ــۀ نخســت، ب ــرد، در وهل رســالۀ پورف

ــر  ــی اث ــارۀ هستی شناس ــگاردن درب ــای این پژوهش ه

هنــری اســت و آنــگاه ببینــد کــه ایــن پژوهش هــا را تــا 

ــه  ــار هنــری نوپدیــد ب ــارۀ آث ــوان درب ــدازه می ت چــه ان

کار بســت. بــه تعبیــر دیگــر، نظــام اینــگاردن تــا چــه 

ــرِی  ــاِر هن ــا آث ــد ت ــاری کن ــا را ی ــد م ــدازه می توان ان

نوپیــدای ایــن روزگار، بــه ویــژه آثــار حاضرآمــاده، هنــر 

محیطــی، شــعر انضمامــی و هنــر مشــارکتی را بــه فهــم 

درآورده و از آنهــا تبیینــی خرســندکننده پیــش نهیــم. 

ایــن رســاله، هستی شناســی هنــری معطــوف بــه هنــر 

معاصــر و بــه ویــژه آثــار حاضرآمــاده و هنــر مشــارکتی 

ــد. ــرار می ده ــل و بررســی ق ــورد تحلی را م

رســالۀ فــوق اگرچــه بــه بحــث از هستی شناســی 

ــا اختصاصــاً  ــردازد، ام هنــری از منظــر اینــگاردن می پ

بحثــی از موضــع اینــگاردن در خصــوص موســیقی بــه 

ــن پژوهــش،  ــز ای ــدارد. تمرک ــی ن ــا جزئ ــی ی طــور کل

ــن  ــگاردن در ای ــع این ــمی و مواض ــای تجس ــر هنره ب

ــاً  ــش رو، صرف ــش پی ــا در پژوه ــت. ام ــوص اس خص

در  اینــگاردن  موســیقی  از هستی شناســی  بخشــی 

زیبایی شناســی پدیدارشــناختی او مــورد بررســی و 

ــم کــه  ــا تــالش کرده ای ــرار گرفتــه اســت. م تحلیــل ق

عــالوه بــر معرفــی آراء هستی شــناختی اینــگاردن، 

امــکان تعمیم پذیــری آنهــا را بــه طــور خــاص در هنــر 

موســیقی مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم تــا آرای اینگاردن 

ــی  ــیقایی معرف ــی موس ــک پدیدارشناس ــب ی را در قال

نماییــم کــه چنیــن مباحثــی، بــه رغــم تشــابهاتی کــه 

در بحــث از هستی شناســی اثــر هنــری نــزد اینــگاردن 

اثــر  پدیدارشــناختی  »هستی شناســِی  رســالۀ  بــا 

ــدۀ  ــالت متمایزکنن ــگاردن« دارد، تقاب ــزد این ــری ن هن

ــه  ــا آن را بــه خوبــی بیــان می کنــد. ب ایــن پژوهــش ب

تعبیــر دیگــر، مســأله اصلــی رســالۀ فــوق، معطــوف بــه 

ــر  ــی اث ــارۀ هستی شناس ــگاردن درب ــای این پژوهش ه

هنــری در مواجهــه بــا  آثــار تجســمی و اشــعار نوپدیــد 

ــه  ــر، ب ــش حاض ــا در پژوه ــد ام ــر می باش دوران معاص

ــا  ــه ب ــگاردن در مواجه ــع این ــف مواض ــال توصی دنب

موســیقی بوده ایــم. 

علیرضــا ابراهیــم زاده صفــار )1392( در پایان نامــه 

ــی پدیدارشناســی  ــوان »مبان ــا عن کارشناســی ارشــد ب

موســیقی )بــا تأکیــد بــر آرا دفــرن و اینــگاردن«، 

ــرد و روش  ــدا، رویک ــه در ابت ــت ک ــده اس ــالش ش ت

ــن روش  ــپس، ای ــردد و س ــی گ ــی معرف پدیدارشناس

ــی از  ــوان یک ــه عن ــیقی ب ــر موس ــرای واکاوی هن را ب

اساســی ترین تجربیــات حســی و هنــری بــه کار بنــدد. 

ــه  ــن پایان نام ــور، در ای ــدۀ مذک ــای نگارن ــر ادع ــا ب بن

ســعی بــر ایــن بــوده کــه در قالــب گزاره هایــی 

بحــث  بــرای  اســتدالل پذیر، چارچــوب مشــخصی 

از پدیدارشناســی موســیقی فراهــم شــود. در ایــن 
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در  موســیقی  پدیدارشناســی  جایــگاه  پایان نامــه، 

ــرد و ســپس  ــرار می گی ــر مدنظــر ق پدیدارشناســی هن

بــه بحــث در خصــوص ابــژۀ موســیقایی پرداختــه شــده 

اســت. بــه تعبیــر دیگــر، مســأله اصلــی ایــن پایان نامــه، 

بحــث از ابــژۀ موســیقایی بــا تکیــه بــر آرای اینــگاردن 

و میــکل دوفــرن اســت. امــا تالشــی مبنــی بــر تعییــن 

یــک چارچــوب مــدون پدیدارشناســانه از آرای فلســفی 

اینــگاردن، مدنظــر نبــوده اســت. در واقــع، همان طــور 

کــه از موضــوع ایــن پایان نامــه مشــخص اســت، طــرح 

مبانــی پدیدارشناســی موســیقی بــه طــور کلــی مدنظــر 

ــگاردن را  ــیقی این ــی موس ــاً پدیدارشناس ــوده و صرف ب

ــداده اســت.  ــرار ن ــل و بررســی ق ــورد تحلی م

نگارنــدۀ ایــن پایان نامــه، مدعــی اســت کــه هــدف ایــن 

پژوهــش بــا آنچه دغدغــۀ اصلــی اینــگاردن در خصوص 

ــاوت دارد و  ــاًل تف ــت، کام ــیقایی اس ــر موس ــت اث ماهی

اینــگاردن بــه پدیدارشناســی اثــر موســیقایی پرداختــه 

اســت نــه خــود موســیقی )ابراهیــم زاده صفــار، 1392، 

54(. نکتــه ایــن جاســت کــه هویــت موســیقایی بــرای 

بخش هــای  چالش برانگیزتریــن  از  یکــی  اینــگاردن 

مرتبــط بــا مواضــع هستی شناســی او در خصــوص 

ادراک موســیقی اســت کــه بــه نظــر می رســد نگارنــدۀ 

ایــن پایان نامــه، دریافــت درســتی از آن نداشــته اســت. 

اگــر اینــگاردن بــه پدیدارشناســی اثــر موســیقایی 

ــیقی،  ــر موس ــه اث ــت ک ــه آن اس ــل ب ــردازد و قائ می پ

واقــع،  در  می مانــد،  مجــزا  آن  اجــرای  از  همــواره 

ــر دارد.  ــیقایی را مدنظ ــژۀ موس ــا اب ــیقی ی ــوِد موس خ

ــۀ  ــدۀ پایان نام ــای نگارن ــر ادع ــا ب ــیقی، بن ــوِد موس خ

دارد.  مشــخصی  معنــای  اثــر،  از  جــدای  مذکــور، 

ــرای اینــگاردن، هویــت موســیقایی، ماهیــت قصــدی  ب

ــازی و  ــر، انضمامی س ــرای اث ــه در اج ــض دارد ک مح

ــر  ــع نظ ــت از موض ــد گف ــاً بای ــود. نهایت ــم می ش فه

اینــگاردن، موســیقی، پدیــداری فرایندمحــور اســت و نه 

ــوان  ــه عن ــگاردن، آنچــه ب ــر این فرآورده محــور. از منظ

موســیقی در معنــای محــض آن مدنظــر اســت، حاصــل 

فراینــد تجربیــات زیبایی شــناختی متعــددی اســت کــه 

بــه واســطۀ اجراهــا بــه مــا داده می شــود و موســیقی، 

ــه  ــدارد. گرچ ــی ن ــداری چندان ــژه، پای ــوان اب ــه عن ب

پایان نامــۀ فــوق، بنابــر پیش فــرض آن، بــه دنبــال 

طــرح مبانــی پدیدارشناســی موســیقی بــا اتــکا بــه آراء 

ــدون در  ــور م ــه ط ــن آراء را ب ــا ای ــگاردن اســت ام این

خصــوص موســیقی بیــان نداشــته اســت و مســأله  آن، 

بیــان دقیــق آراء و موضــع نظــر اینــگاردن در خصــوص 

ــدول  ــی از مواضــع او، ع ــوده اســت و حت موســیقی نب

ــد. ــم می کن ه

  وجــود فیزیکــی و ایدئــال: نظریــۀ 
اجــرا،  مثابــه  بــه  اثــر  ســاده انگارانۀ 
ــی  ــی منطق ــی گرایی و اثبات گرای روانشناس
ــان،  ــرای انس ــود ب ــوع وج ــن ن ــن و بدیهی تری بارز تری

ــا از نظــر فیزیکــی  وجــود ابژه هــای فیزیکــی اســت. م

وجــود داریــم، همان طــور کــه دارایی هایمــان و جهــان 

ــم،  ــارکت داری ــه در آن مش ــی ک ــوس و ملموس محس

ــی،  ــای فیزیک ــد. ابژه ه ــود دارن ــی وج ــر فیزیک از نظ

وجــودی انتیــک دارنــد یعنــی آنهــا ابژه هــای مســتقل 

وجــودی هســتند کــه موجودیــِت مانــدگاری در طــول 

ــودی  ــت وج ــال، ماهی ــن ح ــا در عی ــد. ام ــان دارن زم

ــه ایــن معنــا کــه در  ــه زمــان اســت، ب آنهــا وابســته ب

برهــه ای از زمــان بــه وجــود می آینــد و در زمــان 
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دیگــری از بیــن می رونــد و هیــچ چیــز نمی توانــد 

وجــود آنهــا را بــه طــور پایان ناپذیــری تــداوم بخشــد.

در عــوض، موجودیــت ابژه هــای ایدئــال، »تغییرناپذیــر، 

بی زمــان، و بــدون منشــأ هســتند و هرگــز وجودشــان 

متوقــف نمی شــود«. به عنــوان نمونــه و بــرای درک 

بهتــر می تــوان بــه مــواردی ماننــد »ابژه هــای تحقیقــی 

ــات« اشــاره کــرد )Ingarden,1986 ,4(. در  در ریاضی

ــطه  ــال بی واس ــای ایدئ ــا ابژه ه ــچ گاه ب ــا هی ــع، م واق

ــت  ــن اس ــم؛ ممک ــدا نمی کنی ــه پی ــان مواجه در جه

ــا  ــزا و ی ــز مج ــۀ دو چی ــه مثاب ــال را ب ــای ایدئ ابژه ه

ــا  ــز همســان بودن ی ــا هرگ ــم، ام ــر ببینی ــه طــور براب ب

ــال را مســتقیماً و بی واســطه  ــودن ابژه هــای ایدئ مجزاب

بی زمــان  ایدئــال،  ابژه هــای  نمی کنیــم.  تجربــه 

بیــن  از  و  نمی آینــد  وجــود  بــه  هرگــز  هســتند، 

ــال  ــود ایدئ ــد وج ــان می توان ــه انس ــد؛ و اگرچ نمی رون

را تصــور کنــد، امــا نمی توانــد بــه هیــچ نمونــه ای از آن 

)مثــاًل اســب تک شــاخ( در دنیــای واقعــی اشــاره کنــد.

ــر را  ــی هن ــای هستی شناس ــی نظریه ه ــگاردن برخ این

کــه آن زمــان در لهســتان رایــج بــوده و در رقابــت بــا 

یکدیگــر بودنــد، بــه تأســی از رویکــرد پدیدارشناســانۀ 

خــود، بررســی و رد می کنــد. او عــالوه بــر نقــد و 

اثبات گرایــی  و  روانشناســی گرایی  رویکردهــای  رد 

ــاده انگارانۀ  ــۀ س ــم نظری ــه می توانی ــا آنچ ــی، ب منطق

ــد.  ــه می کن ــز مقابل ــم، نی ــرا4 بنامی ــه اج ــه مثاب ــر ب اث

بــاور اثــر بــه مثابــه اجــرا، بیــش از هــر چیــز دیگــری، 

ــا  ــه م ــیقی دارد و ب ــه موس ــه ب ــگاه عامیان ــه در ن ریش

می گویــد کــه اثــر موســیقی، بــه ســادگِی همــان 

اجرایــی اســت کــه هنــگام رفتــن بــه کنســرت 

ــر  ــا همــان اجــرای ضبط شــده ای کــه ب می شــنویم و ی

ــعی  ــا س ــی م ــت. وقت ــده اس ــره ش ــرده ذخی ــوح فش ل

می کنیــم اثــر هنــری موســیقی را از منظــر یــک 

ــن  ــم، چنی ــان کنی ــادی و غیر متخصــص بی شــخص ع

ــه ای اولیــن نقطــۀ آشــکار مواجهــۀ مــا شــناخته  نظری

ــه  ــه ب ــل از مراجع ــگاردن قب ــن، این ــود. بنابرای می ش

روانشناســی گرایی و اثبات گرایــان منطقــی، از آنجــا 

ــه  ــر ب ــۀ ســاده انگارانۀ اث ــد از نظری ــد. بع شــروع می کن

ــه  ــه ای اســت ک ــرا، روانشناســی گرایی، نظری ــه اج مثاب

ــناخته  ــی ش ــای ایدئال ــیقایی، ابژه ه ــار موس در آن، آث

ــاِز  ــل آهنگس ــا تخی ــن ی ــا در ذه ــه تنه ــوند ک می ش

خالــق آنهــا وجــود دارنــد. از این منظــر، آثار موســیقایی 

بــه هیــچ عنــوان موجودیــت مــادی ندارنــد. طرفــداران 

ــری، آن  ــر هن ــه اث ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــه ب ــن نظری ای

ــنویم،  ــا می ش ــم ی ــا می بینی ــه م ــت ک ــزی نیس چی

ــر  ــان تصوی ــا در ذهنم ــه م ــت ک ــزی اس ــه آن چی بلک

یــا تخیــل می کنیــم. از ایــن منظــر، ایجــاد یــا اجــرای 

یــک قطعــۀ موســیقایی، ایجــاد یــا اجــرای یــک قطعــۀ 

ــۀ  ــر، نظری ــرف دیگ ــت؛ از ط ــی اس ــا خیال ــی ی تخیل

ــوان  ــر موســیقی را تحــت عن ــی منطقــی، اث اثبات گرای

ــرا  ــا اج ــت ی ــل نت نوش ــی مث ــای انضمام ــواع چیزه ان

و نهایتــاً امــور جزئــی5 شناســایی می کنــد، یعنــی 

ــه  ــر موســیقی، هســتی ای وابســته ب ــه اث ــرد ک می پذی

ذهــن دارد امــا آن را بــه عنــوان امــور جزئــی 

ــرار  ــر ق ــات6، مدنظ ــون کلی ــه همچ ــی و ن انضمام

 .)Kania  ,2013 می دهــد)198, 

اینــگاردن بــرای فهــم ایــن کــه نظریــۀ خــودش چگونــه 

ــد؛  ــه می نویس ــه نظری ــن س ــه ای ــردی دارد علی عملک

ــم  ــد و ه ــه می بین ــی ک ــالح خطاهای ــرای اص ــم ب ه

بــرای تقابــل برداشــت های مفهومــی آنهــا از اثــر 
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ــا  ــگاردن ب ــود. این ــۀ خ ــا نظری ــیقایی ب ــری موس هن

ــره در  ــه در زندگــی روزم ــدون پشــتوانه ای ک ــد ب عقای

ــد  ــاز می کن ــم آغ ــیقایی داری ــار موس ــا آث ــاط ب ارتب

)Ingarden,1986 ,5( و بــرای بررســی چگونگــی 

ماهیــت اثــر هنــری موســیقی، بــه نقــد و رد ایــن عقاید 

ــه اردوگاه  ــاد وی از س ــه انتق ــر ب ــه منج ــردازد ک می پ

فکــری فــوق می شــود. وی در این بــاره می نویســد:

آهنگســاز بــا تــالش خالقانــه و در مــدت زمــان 

مشــخصی، اثــر خــود را خلــق می کنــد. ایــن اثــر 

ــه  ــت، از لحظ ــته اس ــود نداش ــاًل وج ــه قب ــه ک خالقان

پیدایــش، فــارغ از اینکــه کســی آن را اجــرا کنــد، بــه 

ــود  ــد، وج ــد باش ــه آن عالقه من ــا ب ــد ی ــوش ده آن گ

ــی  ــچ بخشــی از وجــود ذهن ــر موســیقایی، هی دارد. اث

ــی از  ــوان بخش ــه  عن ــی ب ــد، حت ــکیل نمی ده را تش

ــود؛  ــی نمی ش ــز تلق ــازندۀ آن نی ــۀ س ــات آگاهان تجربی

از ایــن گذشــته، بعــد از زمــان مــرگ آهنگســاز نیــز بــه 

حیــات خــود ادامــه می دهــد. بــه عــالوه، هیــچ بخشــی 

از تجربیــات آگاهانــۀ شــنوندگان هنــگام گــوش دادن را 

ــس از  ــیقی پ ــر موس ــرا اث ــد، زی ــکیل نمی ده ــم تش ه

پایان یافتــن ایــن تجربه هــا، کمــاکان بــه حیــات خــود 

. )Ibid ,2(ادامــه می دهــد

ــی  ــۀ اثبات گرای ــه نظری ــر س ــگاردن، ه ــاور این ــه ب ب

منطقــی، روانشناســی گرایی و نظریــۀ ســاده انگارانۀ اثــر 

بــه مثابــه اجــرا، بــه طــرز قابــل توجهــی بــا باورهــای 

می شــوند.  درگیــر  نظام منــد  غیــر  و  بی پشــتوانه 

ــا  ــن نظریه ه ــص ای ــه نق ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای وی ب

ــت و  ــی اس ــتدالل های علم ــۀ اس ــدم ارائ ــل ع ــه دلی ب

ــود.  ــناخته می ش ــا ش ــف آنه ــر ضع ــی ب ــن گواه همی

همان طــور کــه اینــگاردن می گویــد، هــر نظریــۀ 

ــه  دنبــال  ــار موســیقایی بایــد ب ــارۀ آث ــه ای درب متفکران

یافتــن پایگاهــی مســتدل در حقایــق انضمامــی باشــد 

و باورهــای پیشــا نظام مندی را کــه بــه آن تحقیــق 

ــرار  ــه ق ــِی نقادان ــورد بررس ــد، م ــو داده ان ــمت  و س س

دهــد )Ibid ,1(. بنابرایــن، اینــگاردن هــر ســه نظریــه 

را از منظــر هستی شناســی مــورد تأمــل و انتقــاد قــرار 

می دهــد. در واقــع، هریــک از نظریه هــای فــوق، بــرای 

ــر  ــه »اث ــده اند ک ــن ش ــش تبیی ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس

موســیقی چیســت؟«، و بــه بــاور اینــگاردن، هریــک، به 

اشــتباه، اثــر موســیقی را بــا پدیده هــا یــا فرآورده هــای 

ــۀ  ــد؛ نظری ــد می کنن ــف و تحدی ــا آن تعری ــط ب مرتب

ســاده انگارانۀ اثــر بــه مثابــه اجــرا، ادعــا می کنــد 

کــه اثــر موســیقی، معــادل همــان اجرایــی اســت کــه 

ــد  ــه روانشناســان معتقدن شــنیده می شــود؛ در حالی  ک

ــناختی  ــی روانش ــع، موجودیت ــه  واق ــیقی، ب ــر موس اث

ــر  ــۀ ذهنــی« معــادل اث اســت و از ایــن منظــر، »تجرب

ــی  ــان منطق ــود؛ اثبات گرای ــناخته می ش ــیقی ش موس

ــزی  ــه چی ــاع ب ــا ارج ــیقی را ب ــری موس ــر هن ــز، اث نی

ــد.  ــخص می کنن ــر مش ــت اث ــد نت نوش ــی مانن فیزیک

بــا ایــن حــال، فقــط بــا تجزیــه و تحلیــل دقیــق ایــن 

ــتی  ــکان نادرس ــه ام ــز اســت ک ــیوه های بحث برانگی ش

اطــالق فیزیکــی یــا ذهنــی )ایدئال بــودن( ماهیــت اثــر 

ــود و  ــخص می ش ــگاردن مش ــر این ــیقایی از منظ موس

نهایتــاً می تــوان بــه وضــوح دیــد کــه ماهیــت موســیقی  

ــی دارد. ــوع موجودیت ــگاردن چــه ن از نظــر این

ــن  ــان ای ــال بی ــه  دنب ــرا، ب ــه اج ــه مثاب ــر ب ــۀ اث نظری

مطلــب اســت کــه هویــت یــک اثــر هنــری موســیقی 

ــر  ــرای آن اث ــا اج ــا ب ــناختی، تنه ــاظ هستی ش از لح

موســیقی مشــخص شــود. اینــگاردن متذکــر می شــود 
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ــیقایی از بســیاری از  ــری موس ــر هن ــه اث ــده ک ــن ای ای

اجراهــای آن اثــر متمایــز اســت، بخشــی از ســاختار و 

 .)Ibid ,9( گفتمــان عــادی مــا دربــارۀ موســیقی اســت

ــر مشــخص و  ــک اث ــورد ی ــواره در م ــا هم ــع، م در واق

اجراهــای متفــاوت از آن اثــر صحبــت می کنیــم. حتــی 

ــم و  ــه کنی ــم مقایس ــا ه ــرا را ب ــت دو اج ــن اس ممک

ــه دیگــری،  بگوییــم کــه یکــی از آن اجراهــا نســبت ب

اجــرای وفادارانه تــری اســت. در  حالی کــه همزمــان 

ــک  ــه ی ــق ب ــرا، متعل ــر دو اج ــه ه ــم ک ــد می کنی تأیی

ــن  ــع، مخاطبی ــه واق ــیقی خــاص هســتند. ب ــر موس اث

ــدام  ــه ک ــورد ک ــن م ــد در ای ــیقایی می توانن ــر موس اث

ــر  ــری از آن اث ــه بهت ــر، ارائ ــک اث ــای ی ــک از اجراه ی

شــناخته می شــود بــا یکدیگــر مباحثــه کننــد. پذیــرش 

ــر  ــه از منظ ــت ک ــتلزم درک آن اس ــأله، مس ــن مس ای

هستی شناســی، اجــرای اثــر و خــود اثــر، دو چیــز 

متفــاوت هســتند. بنابرایــن، طبــق اعتقــاد و بــاور 

پیشــا تئوریک مــا دربــارۀ اثــر موســیقایی، اجــرا و اثــر، 

ــه اشــکال متمایــزی از یکدیگــر وجــود داشــته  بایــد ب

باشــند.

اینــگاردن تــالش می کنــد نشــان دهــد باورهــای عــام 

در خصــوص ماهیــت اثــر موســیقایی عطــف بــه اجــرای 

ــوص  ــده ای در خص ــواب قانع کنن ــد ج ــر، نمی توانن اث

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه کنن ــا ارائ ــه م ــر ب هســتی اث

داوری هــای ارزشــی منحصــر بــه اجراهای خاصــی از اثر 

ــند.  ــر باش ــودی آن اث ــت وج ــای ماهی ــد گوی نمی توانن

بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت تفــاوت بیــن اجراهــای 

مختلــف یــک اثــر موســیقی خــاص، باعــث شــود کــه 

ــادگی  ــه س ــر، ب ــی اث ــه صدای ــوص تنالیت ــا در خص م

ــر را  ــم اث ــن اگــر بخواهی دچــار تناقــض شــویم. بنابرای

ــا اجــرای آن شناســایی کنیــم تنهــا گزینــۀ مــا ایــن  ب

اســت کــه بگوییــم دو اجــرا از آنچــه کــه مــا یــک اثــر 

ــر هنــری  موســیقایی تصــور می کنیــم، در واقــع، دو اث

جداگانــه هســتند. اینــگاردن بــر ایــن بــاور اســت کــه 

ــه اجــرای آن  ــیقایی را ب ــر موس ــم هســتی اث نمی توانی

تقلیــل دهیــم و بــا ایــن فروکاســت اثــر بــه اجــرا، درک 

درســتی از اثــر موســیقایی بــه دســت آوریــم. از طــرف 

دیگــر، ایــن دیــدگاه کــه اثــر موســیقایی بــا اجراهــای 

مختلــف آن یکســان و برابــر نیســت، مؤیــد ایــن اســت 

کــه داوری ارزشــی در خصــوص اجــرای خاصــی از یــک 

ــد داوری  ــر نمی توان ــود اث ــه خ ــاع ب ــا ارج ــز ب ــر نی اث

.)Ibid(ــود ــناخته ش ــده ای ش قانع کنن

  وجود قصدی، اثر موسیقی و اجرا
ــر  ــگاردن اث ــر این ــد، از منظ ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط

موســیقی ابژه ای قصدی و دگرآیین  اســت و به واســطۀ 

انضمامی ســازی یعنــی اجراســت کــه عینیــت می یابــد. 

ــف  ــه توصی ــن گون ــرا را ای ــک اج ــود ی ــگاردن، وج این

ــه ای  ــی تعّین یافت ــد صوت ــرا، فراین ــک اج ــد: ی می کن

اســت در زمــان و مــکان مشــخص و در عیــن حــال، این 

ــاختارهای  ــی س ــدن متوال ــل جایگزین ش ــد حاص فراین

صوتــی اســت کــه کنش هــای فیزیکــی و ذهنــی 

از آن را شــکل می دهنــد  اجراکننــده اش، بخشــی 

ــی،  ــداری و عین ــور پدی ــه ط ــرا، ب )Ibid ,10-11(. اج

در مــکان و زمــان جــای می گیــرد، مگــر آنکــه چیــزی 

همچــون دکمــۀ مکــث، اجــرای ضبــط  شــده یــا 

رویــدادی کــه اجــرای زنــدۀ گــروه نوازنــدگان را مختــل 

ســازد، رونــد تعّیــن آن را قطــع کنــد؛ بــا ایــن حــال، هر 

اجرایــی پــس از شــروع بایــد در یــک زمــان مشــخص 
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ــر  ــه اث ــور ک ــد همان ط ــما می توانی ــود. ش ــف ش متوق

موســیقایی در حــال اجراســت، در اطــراف آن حرکــت 

کــرده و تفاوت هــای صدایــی را بــه تناســب جابجایــی 

خــود بشــنوید؛ چــرا کــه وجــوه شــنیداری یــک اجــرا، 

بــه طــور یکســانی در فضــا تجربــه نمی شــوند. از آنجــا 

ــنیداری اســت،  ــداری ش ــیقایی، پدی ــرای موس ــه اج  ک

ــود  ــی ش ــامل ویژگی  های ــد ش ــم می توان ــن، ه بنابرای

ــم  ــد و ه ــود دارن ــرا وج ــی در اج ــور عین ــه ط ــه ب ک

ــا  ــنیدن م ــی« از نحــوۀ ش ــراورده ای »ذهن ــد ف می توان

باشــد: هــر تغییــری در شــدت و تمرکــز نحــوۀ شــنیدار 

مــا و هــر تغییــری در فرازهــای عاطفــی مــا و بســیاری 

از انــواع دیگــر تغییــرات، تأثیــر عمیقــی بــر جنبه هــای 

ــم  ــه می کنی ــر تجرب ــرای اث ــه از اج ــنیداری دارد ک ش

.)Ibid ,13(

ــر  ــد، ه ــته باش ــود داش ــرا وج ــک اج ــش از ی ــر بی اگ

اجــرا بــا اجراهــای دیگــر فــرق خواهــد داشــت؛ حتــی 

ــل  ــرا دخی ــانی در اج ــور یکس ــه ط ــا ب ــر نوازنده ه اگ

ــای  ــا روزه ــک روز ی ــروه، در ی ــک گ ــی ی ــند. یعن باش

متفــاوت، حتــی اگــر چنــد بــار پشــت ســر هــم اثــری 

ــد،  ــد، اجراهــای مختلفــی شــکل می گیرن را اجــرا کنن

ــک روز  ــف در ی ــروه مختل ــر دو گ ــه اگ ــور ک همان ط

و یــک ســاعت، اثــر یکســانی را اجــرا کننــد، بــاز هــم 

اجراهــای مختلفــی را شــکل می دهنــد؛ اگرچــه ممکــن 

اســت درجــات اختــالف متفــاوت باشــد. مهــم نیســت 

کــه چقــدر نوازنــدگان تــالش می کننــد کــه اجراهــای 

یکســانی را رقــم بزننــد، مهــم ایــن اســت کــه اختــالف 

ــا  ــه تنه ــود و ن ــذف ش ــاًل ح ــد کام ــرا نمی توان در اج

ــی  ــات کیف ــه خصوصی ــان بلک ــکان و زم ــاوت در م تف

ــه اجــرای دیگــر متفــاوت اســت.  نیــز از اجرایــی ب

اگرچــه اینــگاردن از اجــرای موســیقی بــه عنــوان یــک 

ــدا  ــد، در ابت ــاد می کن ــان ی ــد توأم ــک فراین ــژه و ی اب

ــر  ــاب اث ــا او در کت ــد، ام ــر می آی ــه نظ ــده ب گیج کنن

ــا  ــام را ب ــن ابه ــت آن، ای ــئله هوی ــیقایی و مس موس

ــد.  ــنی می زدای ــه روش ــود، ب ــی های خ اصطالح شناس

اینــگاردن ســه نــوع ابــژه را کــه در زمــان تعّیــن 

می یابنــد برمی شــمرد: ابژه هــای پایــدار در زمــان، 

ایــن  بنابرایــن،   .)Ibid  ,10( رخدادهــا  و  فرایندهــا 

ــاظ  ــه لح ــه ب ــت ک ــدی اس ــرا، فراین ــه اج ــت ک واقعی

ــی  ــن معن ــه ای ــع، ب ــد، در واق ــن می یاب ــی تعّی زمان

ــود.  ــناخته می ش ــژه ش ــوع اب ــک ن ــرا، ی ــه اج اســت ک

ــر ســر وجــود جهــان،  ــه ب اینــگاردن در رســالۀ مباحث

بــه طــور روشــن و مبســوط بــه بحــث در خصــوص این 

ــگاردن،  ــاور این ــه ب ــردازد. ب ــودی می پ ــوِع وج ــه ن س

ــی  ــان فیزیک ــه در جه ــی ک ــا چیزهای ــدار ب ــژۀ پای اب

ــا نت نوشــت، مشــخص  گسترده شــده ماننــد درخــت ی

ــه طــور  می شــود؛ در  حالی کــه رخدادهــا و فرایندهــا ب

مشــابهی همچــون ابژه هــای پایــدار، واقعــی هســتند و 

ــک  ــد ی ــا مانن ــد ام ــن می یابن ــی تعّی ــان فیزیک در جه

ــد؛ آنهــا  ــدار نیســتند. رخدادهــا، دوام ندارن جســم، پای

اتفــاق می افتنــد و بــه موجــب ایــن اتفاق افتــادن، 

ــود )102,  ــف می ش ــان متوق ــی هستی ش ــد از مدت بع

بــرای  بــه تعبیــر دیگــر، رخداد هــا   .)Ibid ,1964

ــی  ــه پروســۀ زمان ــه هســتی خــود، ب تعّین بخشــیدن ب

ــا  ــه فراینده ــد. در  حالی ک ــاز ندارن ــودن نی ــا درزمان ب ی

ــا در  ــد و ی ــاق بیافتن ــه  اتف ــک لحظ ــد در ی نمی توانن

یــک اکنــون )یــک آن( مهــار شــوند )Ibid ,108(. یــک 

فراینــد، نــه تنهــا طــی تحقــق مراحــل وجــودی خــود 

ــاختن  ــرای برس ــه ب ــد بلک ــترش می یاب ــان گس در زم
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دارد  نیــاز  زمــان  بــه  خــود،  انضمامیت یافتــن  و 

)Ibid ,123(. بنابرایــن، اجــرای موســیقایی، نوعــی 

ــک  ــون ی ــه )همچ ــود ک ــناخته می ش ــی ش ــژۀ زمان اب

فراینــد( بایــد در زمــان گســترش یابــد، بــا ایــن حــال 

از یــک لحظــۀ خــاص شــروع می شــود و در لحظــه ای 

 .)Mitscherling ,1997 ,172( ــد ــان می یاب ــر پای دیگ

اگرچــه اثــر موســیقی همچــون رخــداد، هســتی اش در 

ــرای برســاخت  ــا ب لحظــه ای خــاص آغــاز می شــود، ام

ــاز  ــان نی ــه زم ــد ب ــک فراین ــون ی ــش، همچ خوی

 .)Ibid  ,170-174( دارد 

ــد و  ــه رخــداد می دان ــر و اجــرای آن را ن ــگاردن، اث این

نــه فراینــد، بلکــه از منظــر او، اثــر هنــری موســیقایی، 

ماهیــت شــبه زمانی دارد؛ بــه تعبیــر دیگــر، اگرچــه اثــر 

بــه عنــوان یــک رویــداد آنــی نیســت، امــا ماننــد یــک 

فراینــد هــم نیســت کــه عــدم تحقــق فرایندبودگــی در 

ــر موســیقایی،  آن، نقــص ایجــاد کنــد )Ibid ,173(. اث

یــک پیوســتار اســت زیــرا بخش هــای یــک اثــر 

ــا داده  ــه م ــه ای، ب ــت و لحظ ــور موق ــه ط ــیقی، ب موس

ــک کل و  ــۀ ی ــه مثاب ــر را ب ــا اث ــع، م ــود. در واق نمی ش

ــای  ــل و بخش ه ــر مراح ــم؛ اگ ــاره ادارک می کنی یکب

ــا داده  ــه م ــه ای ب ــور لحظ ــه ط ــر، ب ــکل دهندۀ اث ش

می شــدند، قــادر بــه درک اثــر نبودیــم و فقــط از 

ــذت  ــه آن ل ــق ب ــه عناصــر گسســتۀ متعل دسترســی ب

می بردیــم )Ibid(. توانایــی مــا بــرای لذت بــردن از 

ــه بــه عنــوان  ــه اثــر، ن یــک اجــرای مشــخص بــه مثاب

ــه  ــه ب ــی ک ــان و پیوســتاری از عناصــر صوت ــک جری ی

ــد،  ــکل می گیرن ــان ش ــه ای در زم ــی و لحظ ــور آن ط

بلکــه در نحــوۀ درک مســتقیم و بی واســطۀ مــا از 

ــن حــال،  ــا ای ــرد. ب ــر موســیقی شــکل می گی خــود اث

ــم  ــان ه ــگاره ای7 و بی زم ــتِی ان ــیقایی، هس ــر موس اث

ــی  ــن احتمال ــد چنی ــد می کن ــگاردن تأکی ــدارد؛ این ن

)چــون اثــر بــه مثابــه پیوســتار زمانمنــد اســت( بــا در 

نظرگرفتــن ایــن واقعیــت کــه اثــر در زمــان بــه وجــود 

 .)Ingarden,1986  ,15( اســت  منتفــی  می آیــد، 

اگرچــه هســتی اثــر موســیقایی در طــول زمــان ادامــه 

می یابــد و ایــن امــکاِن بالقــوه وجــود دارد کــه مســتقل 

ــش  ــتی خوی ــه هس ــز ب ــود نی ــاز خ ــات آهنگس از حی

ــان،  ــل انس ــدازۀ کل نس ــه  ان ــی ب ــد و حت ــه ده ادام

ــا  ــوان ادع ــال نمی ت ــن  ح ــا ای ــد، ب ــی بمان ــدار باق پای

ــود.  ــد ب ــدگار خواه ــرای همیشــه مان ــر، ب ــه اث ــرد ک ک

ــز صحــه  ــاور نی ــن ب ــر ای ــگاردن ب ــر، این از ســوی دیگ

ــل از  ــر، قب ــه اث ــا کــرد ک ــوان ادع می گــذارد کــه می ت

ــۀ آهنگســاز وجــود نداشــته اســت. ــش خالقان کن

طبیعتــاً همــۀ ایــن مــوارد، ناشــی از آگاهــی مــا نســبت 

ــه  ــیقایی اســت، چنانک ــری موس ــر هن ــه چیســتی اث ب

ــا  ــل م ــناختی بالفص ــل زیبایی ش ــا تعام ــه ی از مواجه

ــه  ــود. اگر چ ــل می ش ــیقایی حاص ــر موس ــود اث ــا خ ب

ممکــن اســت پذیــرش ایــن موضــع که اثــر موســیقایی 

ــد برســاخته می شــود،  ــک پیوســتار شــبه زمانمن در ی

ــر  ــاور غی ــت، ب ــا در حقیق ــد، ام ــر برس ــه نظ ــوار ب دش

هنــری  اثــر  هســتی  کــه  اســت  ایــن  نظام منــد 

ــه  ــخصی از آن، ک ــرای مش ــا اج ــاً ب ــیقایی، صرف موس

ــان در  ــد، یکس ــه می یاب ــروع و خاتم ــه ای ش در لحظ

ــر موســیقایِی  نظــر گرفتــه شــود؛ در  حالی کــه یــک اث

ــود  ــی از آن وج ــه اجرای ــی ک ــی زمان ــخص، حت مش

ــتی دارد. ــز هس ــدارد نی ن

ــر نهــاد و اظهــار داشــت کــه  ــن فرات ــا از ای ــوان پ می ت

ــی  ــر هنــری موســیقایی، توســط فرایندهــای متفاوت اث
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خلــق می شــوند کــه نســبت بــه آن فرایندهــا، اجــرای 

ــک  ــالف ی ــرد. برخ ــکل می گی ــر ش ــی از اث خاص

ــامل  ــاً ش ــاوت، صرف ــای متف ــن فراینده ــرا، ای اج

ــی  ــوند، یعن ــی نمی ش ــی حقیق ــل فیزیک ــک عم ی

ممکــن اســت آهنگســاز، تصنیــف خــود را بــه 

ــاً  ــازی، صرف ــد آهنگس ــا فراین ــگارش درآورد ام ن

ــیقایی،  ــر موس ــود. اث ــگارش نمی ش ــل ن ــامل عم ش

هــم مســتقل از وجــوه مکانــی اســت )اثــر در کجــا 

ــی  ــوه تجرب ــتقل از وج ــم مس ــود دارد؟( و ه وج

درک  می شــوند  باعــث  کــه  اســت  شــنیداری 

مــا از اجراهــا متفــاوت باشــند؛ چــرا کــه هــر 

ــاخته  ــر برس ــرای اث ــا، در اج ــن ویژگی ه دوی ای

ــع  ــیقایی. موض ــر موس ــود اث ــه در خ ــوند و ن می ش

بــا وجــود  ایــن اســت کــه  اینــگاردن  قطعــی 

از  متمایــز  عیــن حــال  در  و  متنــوع  اجراهــای 

یــک اثــر موســیقایی مشــخص، همــواره خــود 

ــد )20,  ــی می مان ــتقل باق ــش مس ــر از اجراهای اث

ــک  ــت در ی ــن اس ــه ممک Benson ,2003(. اگرچ

زمــان، دو اجــرا از یــک اثــر وجــود داشــته باشــد، 

امــا آنهــا اجراهــای قیاس پذیــری از یــک اثــر 

مســتقل و واحــد شــناخته می شــوند. همچنــان 

ــر  ــک اث ــه بخشــی از ی ــم ک ــم بگویی ــه نمی توانی ک

ــمفونی(، دارای  ــا س ــوئیت ی ــیک )س ــاًل کالس کام

دو تنالیتــۀ متفــاوت اســت بــه ایــن دلیــل کــه دو 

ــه  ــود دارد. اگرچ ــر وج ــاوت از آن اث ــرای متف اج

را  اثــر  بــه طــرق مختلفــی  اجراهــا می تواننــد 

متفــاوت نشــان دهنــد، امــا فقــط یــک اثــر وجــود 

دســت نخورده  و  اجراهــا  از  مســتقل  کــه  دارد 

.)Ingarden  ,1986  ,15-22( می مانــد  باقــی 

 نتیجه گیری
نشــان  هستی شــناختی  منظــری  از  اینــگاردن 

ــادی اســت و  ــژه م ــه اب ــر موســیقی ن ــه اث ــد ک می ده

ــدی  ــژۀ قص ــیقی را اب ــر موس ــال. او اث ــژه ای ایدئ ــه اب ن

محضــی توصیــف می کنــد کــه در فراینــد اجــرا 

تحقــق می یابــد. بــا ایــن حــال، اینــگاردن اثــر و 

ــد؛ از  ــه فراین ــد و ن ــداد می دان ــه رخ ــرای آن را ن اج

منظــر او، اثــر هنــری موســیقی، پدیــداری شــبه زمانی 

شــناخته می شــود. ایــن پدیــدار شــبه زمانی بــه مثابــه 

ــد  ــه در فراین ــت ک ــی اس ــر صدای ــتاری از عناص پیوس

اجــرا برســاخته می شــود. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 

هــر اثــر موســیقایی، شــامل اجراهــای متعــددی اســت. 

در واقــع،  دلیــل ایــن کــه نمونــه و مصادیــق متفاوتــی 

ــن اســت  ــه شــیوه های متنــوع وجــود دارد، ای ــر ب از اث

تعّین یافتــه ای  کامــاًل  ابــژۀ  موســیقایی،  اثــر  کــه 

نیســت، بلکــه امــکان تعّین یافتگــی را بــه طــور بالقــوه 

دارد. اثــر موســیقایی، بــه عنــوان چیــزی بالقــوه و نــه 

کامــاًل واقعــی وجــود دارد و بنابرایــن، در اجراســت کــه 

ــگاردن،  ــانۀ این ــر پدیدارشناس ــه تعبی ــق و ب ــر، تحق اث

ــه  ــیقی، همیش ــر موس ــود. در اث ــازی می ش انضمامی س

ــه  ــد ک ــود دارن ــی8 وج ــدم تعّین ــاط ع ــکاف ها و نق ش

ــم  ــر را فراه ــوص اث ــیر در خص ــوع تفس ــن ن ــازۀ ای اج

می کننــد. اگــر نقــاط عــدم تعّیــن در اثــر وجــود 

ــر موســیقی  ــک اث ــدی از ی نداشــت، هــر اجــرای جدی

ــل  ــا اص ــی ب ــل تفاوت های ــد حداق ــم بای ــاز ه ــه ب - ک

اثــر داشــته باشــد - می توانســت بــه عنــوان یــک اثــر 

جدیــد تلقــی شــود و نــه صرفــاً یــک اجــرای متفــاوت.

ــه تنهــا اثــر  از ایــن تفاوت هــا می تــوان دریافــت کــه ن

ــری موســیقی از لحــاظ هستی شــناختی از اجــرای  هن
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خــوِد اثــر متمایــز اســت، بلکــه ایــن تفــاوت در چنــد 

ــابهت  ــدم مش ــت. ع ــل اس ــل تأم ــخص قاب ــورد مش م

هستی شــناختی اثــر موســیقی و اجــرای آن نشــان 

ــادی و فیزیکــی  ــژۀ م ــک اب ــر موســیقی ی ــد، اث می ده

ــد  ــیقی می توان ــر موس ــک اث ــه ی ــت. بلک ــرف نیس ص

ــه  ــود ک ــناخته ش ــی ش ــی فیزیک ــا محصول ــراورده ی ف

ــه معنــی  ــدار می شــود، امــا ایــن ب در قالــب اجــرا پدی

ــت.  ــیقی نیس ــر موس ــود اث ــی خ ــود فیزیک ــد وج تأیی

ــه طــرق  ــه تنهــا اثــر و اجراهایــش ب در  عیــن  حــال، ن

ــر  ــه اگ ــرا ک ــد - چ ــباهت دارن ــم ش ــه ه ــخصی ب مش

غیــر از ایــن بــود نمی توانســتیم تشــخیص دهیــم کــه 

ــر خــاص  ــک اث ــه ی ــق ب ــک اجــرای مشــخص، متعل ی

ــه  ــد. ب ــد خورده ان ــم پیون ــه ه ــاًل ب ــه کام ــت - بلک اس

ــا  ــود م ــای خ ــان تجربه ه ــانه، از می ــان پدیدارشناس بی

ــن  ــود و ای ــا داده می ش ــه م ــر ب ــه اث ــت ک از اجراهاس

ــه  ــی ک ــطه تجربه های ــه واس ــه ب ــتیم ک ــا هس ــود م خ

از اجراهــای یــک اثــر موســیقی بــه دســت می آوریــم، 

هویــت اثــر را مشــخص می کنیــم. آن  چنان کــه فراینــد 

زمانمنــد اجــرا انجــام می پذیــرد، مــا بالفاصلــه بــه اثــر 

بــه مثابــه پیوســتاری از عناصــر موســیقایی دسترســی 

پیــدا می کنیــم. از آنجــا کــه اجــرا، تعّینــی از بالقو گــی 

ــه  ــق اجــرا و ب ــط از طری ــا فق ــر موســیقی اســت، م اث

ــدا  ــه پی ــیقی مواجه ــر موس ــا اث ــنیداری ب ــیوه ای ش ش

ــر موســیقی،  ــه اث ــت ک ــد گف ــت بای ــم. در نهای می کنی

هســتی مســتقلی از اجــرای آن دارد و گرچــه هســتی 

مــادی و ایدئــال نــدارد، امــا بــه واســطۀ اجراســت کــه 

ــد. ــت می یاب عینی

1 .Mitscherling

2 .Intentional Object

3 .Heteronomous

4 .Naïve Performance Theory

5 .Particulars

6 .Universals

7 .Ideal

8 .Points of Indeterminacy
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