اثر موســیقی و اجرای آن در زیباییشناسی
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چکیده
ایــن مقالــه بــه بررســی و توصیف رویکــرد پدیدارشناســانۀ اینــگاردن در خصوص هســتی اثر موســیقی و اجــرای آن،
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میپــردازد .اینــگاردن معتقــد اســت کــه اثــر موســیقی ،وضعیــت وجــودی خاصــی دارد و همــواره از اجرایــش مجــزا
باقــی میمانــد .اینــگاردن در زیباییشناســی پدیدارشــناختی خــود و بــا طــرح قصدیبــودن ابــژۀ موســیقی ،نشــان
میدهــد کــه آهنگســازی ،تنهــا فراینــد ســازندۀ اثــر نیســت و اجــرا و شــنیدن نیــز در ایــن فراینــد دســت انــدرکار
هســتند .براســاس دیــدگاه وی ،اثــر موســیقی کامـ ً
تعینیافتــه و خودآییــن نیســت و وجــود آن ،بــه کنشهــای
ال ّ
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قصــدی خالــق و مخاطــب اثــر بســتگی دارد .نظریههــای متعــددی همچــون نظریــۀ ســادهانگارانۀ اثــر بــه مﺜابــۀ
اجــرا ،روانشناســیگرایی و اثباتگرایــی منطقــی ،نســبت اثــر و اجــرای آن را مــورد بررســی قــرار میدهنــد .امــا از
منظــر اینــگاردن ،در نهایــت ،ایــن نظریههــا نســبت اثــر و اجــرای آن را بــه چیــزی فــرو میکاهنــد کــه نمیتوانــد
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 میدهیــم تــا نشــان دهیــم از
منظــر اینــگاردن ،اثــر موســیقی نــه وجــود صرفـاً فیزیکــی دارد و نــه ایدئــال؛ بلکــه وضعیــت وجــودی اثر ،موســیقی
دگرآییــن و کامـ ً
ال قصــدی اســت .بــه بیــان پدیدارشناســانه ،از میــان تجربههــای خــود مــا از اجراهاســت کــه اثــر
بــه مــا داده میشــود و ایــن خــود مــا هســتیم کــه بــه واســطۀ تجربههایــی کــه از اجراهــای یــک اثــر موســیقی بــه
دســت میآوریــم ،هویــت و هســتی اثــر را مشــخص میکنیــم.

کلید واژهها
اثر موسیقی ،ابژه قصدی ،اجرا ،خودآیین ،دگرآیین ،ابژه فیزیکی ،ابژه ایدئال.
 .1این مقاله ،مستخرج از رسالۀ دکتری نگارنده با عنوان «پدیدارشناسی موسیقی از منظر رومن اینگاردن» است.
 .2دکتری فلسفه هنر و مدرس دانشگاه .پست الکترونیکm.amin.khalilian@gmail.com:

مقدمه

موضــوع مــورد نظــر برســاخته نمیشــود .بیــان و

بــه عنــوان یــک اندیشــۀ کامـ ً
ال مســتقل شــکل گرفتــه

بــه مﺜابــۀ ابــژه قصــدی باشــد (بــرای بحــث مفصــل

اســت .اینــگاردن بــه عنــوان یکــی از شــاگردان ادمونــد

در خصــوص منظــر اینــگاردن دربــارۀ ابــژه قصــدی و

هوســرل معتقــد بــود کــه وی ،در ایدئالیســم اســتعالیی

اطــالق آن بــه اثــر موســیقایی ،بنگریــد بــه :خلیلیــان،

خــود ،بــه بیراهــه رفتــه اســت .بنابرایــن ،پــروژۀ کلــی

علیــا و مصطفــوی.)12-1 ،1398 ،

اینــگاردن ،دفــاع از رئالیســم در تقابــل بــا ایدئالیســم

از نظــر اینــگاردن ،ایدئالیســم اســتعالیی هوســرل،

اســتعالیی هوســرل بــود .برخــالف ایدئالیســم

اساس ـاً همچــون اشــکال دیگــر ایدئالیســم بــود کــه

اســتعالیی کــه بــرای آن ،دنیــای واقعــی وجــود نــدارد

جهــان یــا «بــودن» یــا «واقعیــت» را بــه فعالیــت

و فقــط آگاهــی وجــود دارد؛ از منظــر اینــگاردن ،وجــود

ذهنــی یــا آگاهــی وابســته میدانســت (,1997 ,6

جهــان واقعــی بایــد در کنــار آگاهــی ،مــورد تصدیــق

 . )Mitscherlingاگرچــه اینــگاردن بــر ایــن بــاور

واقــع شــود ( .)Ingarden,1964 ,163بنابــر اظهــارات

اســت کــه ابژههــای قصــدی وجــود دارنــد ،بــا ایــن

خــو ِد اینــگاردن ،هــدف او از نوشــتن در مــورد هنــر

حــال ،او بیــن ابژههــای قصــدی و ابژههــای واقعــی

ایــن نبــود کــه صرفــاً نظریــهای زیباییشــناختی

یعنــی ابژههایــی کــه بــه لحــاظ وجــودی مســتقل

(داوری زیباییشــناختی در خصــوص هنــر) ارائــه دهــد،

هســتند ،تمایــز قائــل میشــود و نشــان میدهــد

بلکــه همانطــور کــه میتچرلینــگ 1توضیــح میدهــد،

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

اینــگاردن موضــع خــود را بــا توجــه بــه مباحــث مربوط

ذهــن خــودآگاه برســاخته نمیشــوند (خلیلیــان ،علیــا

بــه تقابــل رئالیســم /ایدئالیســم ،روشــن و پایهگــذاری

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

میکنــد ( .)Mitscherling ,1997 ,6بــا ایــن حــال،

بــا کاوشــی عمیــق در هستیشناســی آثــار هنــری،

هستیشناســی هنــری او بــرای باقــی پــروژهاش بســیار

میتــوان پــی بــرد کــه ابژههــای قصــدی ،وجــود

مهــم اســت؛ زیــرا اینــگاردن میخواهــد بــا تصــور

واقعــی دارنــد و موجودیــت آنهــا بــه شــکلی اســت کــه

هوســرل از جهــان واقعــی کــه صرف ـاً توســط آگاهــی

هوســرل چنیــن موجودیتــی بــرای آنهــا قائــل نبــوده

شــکل گرفتــه اســت ،مخالفــت کنــد .بــرای انجــام ایــن

اســت.

کار ،اینــگاردن از اثــر هنــری اســتفاده میکنــد تــا

حــال میخواهیــم ببینیــم اینــگاردن ،وجــود اثــر

ماهیــت ابــژۀ قصــدی 2را مشــخص نمایــد .بــه بــاور

هنــری و بــه طــور دقیقتــر اثــر موســیقی را چگونــه

اینــگاردن ،بــا ادراک موجودیــت قصــدی اثــر هنــری،

تبییــن میکنــد .ایــن پرســش کــه چــه هنــگام

مشــخص میشــود کــه ابــژۀ قصــدی ،آنطــور کــه

میتــوان بــه درســتی از وجــود یــک اثــر موســیقایی

هوســرل ادعــا میکنــد ،تنهــا توســط آگاهــی از

ســخن گفــت ،بــه شــدت وابســته بــه شــیوۀ برداشــت

بخــــش

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

بایــد متکــی بــر توصیــف کامــل و قابــل قبولــی از اثــر

9
پژوهـــــش

زیباییشناســی پدیدارشــناختی اثــر هنــری رومــن

تبییــن نظریــۀ هستیشناســی اثــر هنــری اینــگاردن،

مطالعاتهنرهایزیبا
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مــا از فعالیتهایــی اســت کــه آنهــا را بــه عنــوان

در کتــاب اثــر موســیقایی و مســئله هویــت آن کــه

فرایندهــای ایجــاد اثــر میشناســیم .اینــگاردن در

بخشــی از رســالۀ کالنتــر و برجســتۀ هستیشناســی

زیباییشناســی پدیدارشــناختی خــود و بــا طــرح

اثــر هنــری شــناخته میشــود ،بحــث خــود را بــا ایــن

قصدیبــودن ابــژۀ موســیقی ،نشــان میدهــد کــه

فــرض کــه اثــر موســیقایی ،ابــژهای قصــدی اســت

آهنگســازی ،تنهــا فراینــد ســازندۀ اثــر نیســت و اجــرا

شــروع نمیکنــد؛ در عــوض ،اینــگاردن بــه تأســی از

و شــنیدن نیــز در ایــن فراینــد دســت انــدرکار هســتند.

روش پدیدارشناســی ،نظریههــا و ادعاهــای مختلفــی

اینــگاردن ،اهمیــت اجــرای اثــر توســط خوانشگــر یــا

را بررســی میکنــد کــه اثــر موســیقایی را بــه یکــی از

مخاطــب اثر موســیقی را در نــگاه پدیدارشناســانهاش به

انحــاء وجــودی تقلیــل میدهنــد .او در تــالش اســت

مﺜابــۀ ابــژۀ قصــدیِ محــض مطــرح میکنــد .در ایــن

تــا بــا بــه تعلیــق درآوردن همــۀ ایــن باورهــا ،بازگشــتی

نظریــه ،ماهیــت اثــر موســیقایی ،کام ـ ً
تعینیافتــه و
ال ّ

بــه خــو ِد اثــر داشــته باشــد و نحــوۀ وجــودی اثــر را

خودآییــن نیســت و وجــود آن بــه کنشهــای قصــدی

فــارغ از هــر نــگاه یــا رویکــرد جانبدارانــهای توصیــف

خالــق و مخاطــب اثــر نیــز بســتگی دارد .بنابرایــن،

کنــد.

اثــر موســیقی همچــون شــعر ،نمایشــنامه و اثــر ادبــی

روش تحقیــق در پژوهــش حاضــر ،توصیفی-تحلیلــی

دگرآییــن 3شــناخته میشــود .در همیــن راســتا و بــرای

و متکــی بــه روش پدیدارشناســانۀ رومــن اینــگاردن

پیشــبرد کار اینــگاردن ،تمایــز بیــن وجــود قصــدی و

اســت .در روش پدیدارشناســی ،بــا بــه تعلیــقدرآوردن

انحــاء دیگــر وجــود ،بســیار مهــم تلقــی میشــود.

یــا اپوخهکــردن باورهــای رایــج ،بــه توصیــف و تبییــن

از منظــر اینــگاردن ،ابــژۀ قصــدی ،ریشــه در عمــل

پدیــدار مــورد نظــر پرداختــه میشــود .مــا در ایــن

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

مقالــه ،بــه تأســی از روش پدیدارشناســانۀ اینــگاردن،

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

بــه توصیــف و تحلیــل موضــع او در خصــوص اثــر

اســتفاده قــرار میدهــد (.)Ingarden ,1964 ,155

موســیقی پرداختهایــم.

حــال تــالش میکنیــم بــا تمرکــز بــر ماهیــت وجــودی
اثــر موســیقایی ،بــه طــور خالصــه ،نحــوۀ توصیــف و

پیشینۀ تحقیق

برخــورد اینــگاردن بــا انحــاء مختلــف وجــود را بیــان

رومــن اینــگاردن ،فیلســوف برجســتۀ لهســتانی اســت

کنیــم .اینــگاردن در نظــام هستیشــناختی خــود،

کــه نظــام فلســفی خــود را بــر مبنــای زیباییشناســی

قائــل بــه ســه نحــوۀ وجــودی اســت کــه بــه بحــث مــا

اســتوار کــرده و واضــع زیباییشناســی پدیدارشــناختی

دربــارۀ اثــر موســیقی نیــز قابــل تعمیــم هســتند .ایــن

اســت .بــا ایــن حــال ،هنــوز در جامعــۀ فلســفی و

ســه نحــوه عبارتانــد از :فیزیکــی ،ایدئــال و قصــدی.

هنــری ایــران ،آراء فلســفی و زیباییشــناختی او بــه

اگرچــه اینــگاردن معتقــد اســت کــه همــۀ آثــار هنــری

درســتی معرفــی نشــده اســت؛ هنــوز متــن مســتقلی

بــه مﺜابــۀ ابژههــای قصــدی شــناخته میشــوند ،امــا

از او بــه فارســی ترجمــه نشــده و تنهــا در دو رســاله،

وحیــد غالمــی پورفــرد ( )1398در رســالۀ دکتــری بــا

تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .مــا تــالش کردهایــم کــه

عنــوان «هستیشناســی پدیدارشــناختی اثــر هنــری

عــالوه بــر معرفــی آراء هستیشــناختی اینــگاردن،

نــزد رومــن اینــگاردن» ،بــه طــور مبســوط بــه بحــث

امــکان تعمیمپذیــری آنهــا را بــه طــور خــاص در هنــر

بنیادیتریــن بخــش از فلســفه اینــگاردن یعنــی

موســیقی مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم تــا آرای اینگاردن

هستیشناســی هنــری او میپــردازد تــا راهحلــی بــرای

را در قالــب یــک پدیدارشناســی موســیقایی معرفــی

مســأله ایدئالیســم  /واقعگرایــی بیابــد و از ایــن بابــت ،با

نماییــم کــه چنیــن مباحﺜــی ،بــه رغــم تشــابهاتی کــه

ایــن پژوهــش مرتبــط میباشــد .همچنیــن ،بــه طــور

در بحــث از هستیشناســی اثــر هنــری نــزد اینــگاردن

کامــل بــه ضــرورت و اهمیــت بحــث از هستیشناســی

شناســی پدیدارشــناختی اثــر
بــا رســالۀ «هستی
ِ

نــزد اینــگاردن پرداختــه شــده اســت .مســأله اصلــی

هنــری نــزد اینــگاردن» دارد ،تقابــالت متمایزکننــدۀ

رســالۀ پورفــرد ،در وهلــۀ نخســت ،بــه فهــم درآوردن

ایــن پژوهــش بــا آن را بــه خوبــی بیــان میکنــد .بــه

پژوهشهــای اینــگاردن دربــارۀ هستیشناســی اثــر

تعبیــر دیگــر ،مســأله اصلــی رســالۀ فــوق ،معطــوف بــه

هنــری اســت و آنــگاه ببینــد کــه ایــن پژوهشهــا را تــا

پژوهشهــای اینــگاردن دربــارۀ هستیشناســی اثــر

چــه انــدازه میتــوان دربــارۀ آثــار هنــری نوپدیــد بــه

هنــری در مواجهــه بــا آثــار تجســمی و اشــعار نوپدیــد

کار بســت .بــه تعبیــر دیگــر ،نظــام اینــگاردن تــا چــه

دوران معاصــر میباشــد امــا در پژوهــش حاضــر ،بــه

انــدازه میتوانــد مــا را یــاری کنــد تــا آثــا ِر هنــریِ

دنبــال توصیــف مواضــع اینــگاردن در مواجهــه بــا

نوپیــدای ایــن روزگار ،بــه ویــژه آثــار حاضرآمــاده ،هنــر

موســیقی بودهایــم.

محیطــی ،شــعر انضمامــی و هنــر مشــارکتی را بــه فهــم

علیرضــا ابراهیــمزاده صفــار ( )1392در پایاننامــه

درآورده و از آنهــا تبیینــی خرســندکننده پیــش نهیــم.

کارشناســی ارشــد بــا عنــوان «مبانــی پدیدارشناســی

ایــن رســاله ،هستیشناســی هنــری معطــوف بــه هنــر

موســیقی (بــا تأکیــد بــر آرا دفــرن و اینــگاردن»،

معاصــر و بــه ویــژه آثــار حاضرآمــاده و هنــر مشــارکتی

تــالش شــده اســت کــه در ابتــدا ،رویکــرد و روش

را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار میدهــد.

پدیدارشناســی معرفــی گــردد و ســپس ،ایــن روش

رســالۀ فــوق اگرچــه بــه بحــث از هستیشناســی

را بــرای واکاوی هنــر موســیقی بــه عنــوان یکــی از

هنــری از منظــر اینــگاردن میپــردازد ،امــا اختصاص ـاً

اساســیترین تجربیــات حســی و هنــری بــه کار بنــدد.

بحﺜــی از موضــع اینــگاردن در خصــوص موســیقی بــه

بنــا بــر ادعــای نگارنــدۀ مذکــور ،در ایــن پایاننامــه

طــور کلــی یــا جزئــی نــدارد .تمرکــز ایــن پژوهــش،

ســعی بــر ایــن بــوده کــه در قالــب گزارههایــی

بــر هنرهــای تجســمی و مواضــع اینــگاردن در ایــن

اســتداللپذیر ،چارچــوب مشــخصی بــرای بحــث

خصــوص اســت .امــا در پژوهــش پیــش رو ،صرفــاً

از پدیدارشناســی موســیقی فراهــم شــود .در ایــن

بخــــش

بررســی میشــوند.

زیباییشناســی پدیدارشــناختی او مــورد بررســی و

11
پژوهـــــش

آرا و دیدگاههــای او معرفــی شــدهاند کــه در ادامــه،

بخشــی از هستیشناســی موســیقی اینــگاردن در
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پایاننامــه ،جایــگاه پدیدارشناســی موســیقی در

محــض دارد کــه در اجــرای اثــر ،انضمامیســازی و

پدیدارشناســی هنــر مدنظــر قــرار میگیــرد و ســپس

فهــم میشــود .نهایتــاً بایــد گفــت از موضــع نظــر

بــه بحــث در خصــوص ابــژۀ موســیقایی پرداختــه شــده

اینــگاردن ،موســیقی ،پدیــداری فرایندمحــور اســت و نه

اســت .بــه تعبیــر دیگــر ،مســأله اصلــی ایــن پایاننامــه،

فرآوردهمحــور .از منظــر اینــگاردن ،آنچــه بــه عنــوان

بحــث از ابــژۀ موســیقایی بــا تکیــه بــر آرای اینــگاردن

موســیقی در معنــای محــض آن مدنظــر اســت ،حاصــل

و میــکل دوفــرن اســت .امــا تالشــی مبنــی بــر تعییــن

فراینــد تجربیــات زیباییشــناختی متعــددی اســت کــه

یــک چارچــوب مــدون پدیدارشناســانه از آرای فلســفی

بــه واســطۀ اجراهــا بــه مــا داده میشــود و موســیقی،

اینــگاردن ،مدنظــر نبــوده اســت .در واقــع ،همانطــور

بــه عنــوان ابــژه ،پایــداری چندانــی نــدارد .گرچــه

کــه از موضــوع ایــن پایاننامــه مشــخص اســت ،طــرح

پایاننامــۀ فــوق ،بنابــر پیشفــرض آن ،بــه دنبــال

مبانــی پدیدارشناســی موســیقی بــه طــور کلــی مدنظــر

طــرح مبانــی پدیدارشناســی موســیقی بــا اتــکا بــه آراء

بــوده و صرفــاً پدیدارشناســی موســیقی اینــگاردن را

اینــگاردن اســت امــا ایــن آراء را بــه طــور مــدون در

مــورد تحلیــل و بررســی قــرار نــداده اســت.

خصــوص موســیقی بیــان نداشــته اســت و مســأله آن،

نگارنــدۀ ایــن پایاننامــه ،مدعــی اســت کــه هــدف ایــن

بیــان دقیــق آراء و موضــع نظــر اینــگاردن در خصــوص

پژوهــش بــا آنچه دغدغــۀ اصلــی اینــگاردن در خصوص

موســیقی نبــوده اســت و حتــی از مواضــع او ،عــدول

ماهیــت اثــر موســیقایی اســت ،کامــ ً
ال تفــاوت دارد و

هــم میکنــد.

اینــگاردن بــه پدیدارشناســی اثــر موســیقایی پرداختــه
اســت نــه خــود موســیقی (ابراهیــمزاده صفــار،1392 ،
 .)54نکتــه ایــن جاســت کــه هویــت موســیقایی بــرای
اینــگاردن یکــی از چالشبرانگیزتریــن بخشهــای

وجــود فیزیکــی و ایدئــال :نظریــۀ

ســادهانگارانۀ اثــر بــه مثابــه اجــرا،
روانشناســیگرایی و اثباتگرایــی منطقــی

مرتبــط بــا مواضــع هستیشناســی او در خصــوص

بارزتریــن و بدیهیتریــن نــوع وجــود بــرای انســان،

ادراک موســیقی اســت کــه بــه نظــر میرســد نگارنــدۀ

وجــود ابژههــای فیزیکــی اســت .مــا از نظــر فیزیکــی

ایــن پایاننامــه ،دریافــت درســتی از آن نداشــته اســت.

وجــود داریــم ،همانطــور کــه داراییهایمــان و جهــان

اگــر اینــگاردن بــه پدیدارشناســی اثــر موســیقایی

محســوس و ملموســی کــه در آن مشــارکت داریــم،

میپــردازد و قائــل بــه آن اســت کــه اثــر موســیقی،

از نظــر فیزیکــی وجــود دارنــد .ابژههــای فیزیکــی،

همــواره از اجــرای آن مجــزا میمانــد ،در واقــع،

وجــودی انتیــک دارنــد یعنــی آنهــا ابژههــای مســتقل

خــو ِد موســیقی یــا ابــژۀ موســیقایی را مدنظــر دارد.

وجــودی هســتند کــه موجودیـ ِ
ـت مانــدگاری در طــول

خــو ِد موســیقی ،بنــا بــر ادعــای نگارنــدۀ پایاننامــۀ

زمــان دارنــد .امــا در عیــن حــال ،ماهیــت وجــودی

مذکــور ،جــدای از اثــر ،معنــای مشــخصی دارد.

آنهــا وابســته بــه زمــان اســت ،بــه ایــن معنــا کــه در

بــرای اینــگاردن ،هویــت موســیقایی ،ماهیــت قصــدی

برهــهای از زمــان بــه وجــود میآینــد و در زمــان

در عــوض ،موجودیــت ابژههــای ایدئــال« ،تغییرناپذیــر،

شــخص عــادی و غیرمتخصــص بیــان کنیــم ،چنیــن

بیزمــان ،و بــدون منشــأ هســتند و هرگــز وجودشــان

نظریــهای اولیــن نقطــۀ آشــکار مواجهــۀ مــا شــناخته

متوقــف نمیشــود» .بهعنــوان نمونــه و بــرای درک

میشــود .بنابرایــن ،اینــگاردن قبــل از مراجعــه بــه

بهتــر میتــوان بــه مــواردی ماننــد «ابژههــای تحقیقــی

روانشناســیگرایی و اثباتگرایــان منطقــی ،از آنجــا

در ریاضیــات» اشــاره کــرد ( .)Ingarden,1986 ,4در

شــروع میکنــد .بعــد از نظریــۀ ســادهانگارانۀ اثــر بــه

واقــع ،مــا هیــچگاه بــا ابژههــای ایدئــال بیواســطه

مﺜابــه اجــرا ،روانشناســیگرایی ،نظریــهای اســت کــه

در جهــان مواجهــه پیــدا نمیکنیــم؛ ممکــن اســت

در آن ،آثــار موســیقایی ،ابژههــای ایدئالــی شــناخته

ابژههــای ایدئــال را بــه مﺜابــۀ دو چیــز مجــزا و یــا

میشــوند کــه تنهــا در ذهــن یــا تخیــل آهنگســا ِز

بــه طــور برابــر ببینیــم ،امــا هرگــز همســانبودن یــا

خالــق آنهــا وجــود دارنــد .از این منظــر ،آثار موســیقایی

مجزابــودن ابژههــای ایدئــال را مســتقیماً و بیواســطه

بــه هیــچ عنــوان موجودیــت مــادی ندارنــد .طرفــداران

تجربــه نمیکنیــم .ابژههــای ایدئــال ،بیزمــان

ایــن نظریــه بــر ایــن عقیدهانــد کــه اثــر هنــری ،آن

هســتند ،هرگــز بــه وجــود نمیآینــد و از بیــن

چیــزی نیســت کــه مــا میبینیــم یــا میشــنویم،

نمیرونــد؛ و اگرچــه انســان میتوانــد وجــود ایدئــال

بلکــه آن چیــزی اســت کــه مــا در ذهنمــان تصویــر

را تصــور کنــد ،امــا نمیتوانــد بــه هیــچ نمونــهای از آن

یــا تخیــل میکنیــم .از ایــن منظــر ،ایجــاد یــا اجــرای

(مﺜـ ً
ال اســب تکشــاخ) در دنیــای واقعــی اشــاره کنــد.

یــک قطعــۀ موســیقایی ،ایجــاد یــا اجــرای یــک قطعــۀ

اینــگاردن برخــی نظریههــای هستیشناســی هنــر را

تخیلــی یــا خیالــی اســت؛ از طــرف دیگــر ،نظریــۀ

کــه آن زمــان در لهســتان رایــج بــوده و در رقابــت بــا

اثباتگرایــی منطقــی ،اثــر موســیقی را تحــت عنــوان

یکدیگــر بودنــد ،بــه تأســی از رویکــرد پدیدارشناســانۀ

انــواع چیزهــای انضمامــی مﺜــل نتنوشــت یــا اجــرا

خــود ،بررســی و رد میکنــد .او عــالوه بــر نقــد و

و نهایتــاً امــور جزئــی 5شناســایی میکنــد ،یعنــی

رد رویکردهــای روانشناســیگرایی و اثباتگرایــی

میپذیــرد کــه اثــر موســیقی ،هســتیای وابســته بــه

منطقــی ،بــا آنچــه میتوانیــم نظریــۀ ســادهانگارانۀ

ذهــن دارد امــا آن را بــه عنــوان امــور جزئــی

اثــر بــه مﺜابــه اجــرا 4بنامیــم ،نیــز مقابلــه میکنــد.

انضمامــی و نــه همچــون کلیــات  ،6مدنظــر قــرار

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

می دهــد (.)Kania ,2013 ,198

ریشــه در نــگاه عامیانــه بــه موســیقی دارد و بــه مــا

اینــگاردن بــرای فهــم ایــن کــه نظریــۀ خــودش چگونــه

ســادگی همــان
میگویــد کــه اثــر موســیقی ،بــه
ِ

عملکــردی دارد علیــه ایــن ســه نظریــه مینویســد؛

اجرایــی اســت کــه هنــگام رفتــن بــه کنســرت

هــم بــرای اصــالح خطاهایــی کــه میبینــد و هــم

میشــنویم و یــا همــان اجــرای ضبطشــدهای کــه بــر

بــرای تقابــل برداشــتهای مفهومــی آنهــا از اثــر

بخــــش

وجــود آنهــا را بــه طــور پایانناپذیــری تــداوم بخشــد.

میکنیــم اثــر هنــری موســیقی را از منظــر یــک

13
پژوهـــــش

دیگــری از بیــن میرونــد و هیــچ چیــز نمیتوانــد

لــوح فشــرده ذخیــره شــده اســت .وقتــی مــا ســعی

مطالعاتهنرهایزیبا

14
بــهار 1400

هنــری موســیقایی بــا نظریــۀ خــود .اینــگاردن بــا

متفکرانــهای دربــارۀ آثــار موســیقایی بایــد بــه دنبــال

عقایــد بــدون پشــتوانهای کــه در زندگــی روزمــره در

یافتــن پایگاهــی مســتدل در حقایــق انضمامــی باشــد

ارتبــاط بــا آثــار موســیقایی داریــم آغــاز میکنــد

و باورهــای پیشــانظاممندی را کــه بــه آن تحقیــق

(  )Ingarden,1986 ,5و بــرای بررســی چگونگــی

بررســی نقادانــه قــرار
ســمت و ســو دادهانــد ،مــورد
ِ

ماهیــت اثــر هنــری موســیقی ،بــه نقــد و رد ایــن عقاید

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

میپــردازد کــه منجــر بــه انتقــاد وی از ســه اردوگاه

را از منظــر هستیشناســی مــورد تأمــل و انتقــاد قــرار

فکــری فــوق میشــود .وی در اینبــاره مینویســد:

میدهــد .در واقــع ،هریــک از نظریههــای فــوق ،بــرای

آهنگســاز بــا تــالش خالقانــه و در مــدت زمــان

پاســخ بــه ایــن پرســش تبییــن شــدهاند کــه «اثــر

مشــخصی ،اثــر خــود را خلــق میکنــد .ایــن اثــر

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

خالقانــه کــه قبــ ً
ال وجــود نداشــته اســت ،از لحظــه

اشــتباه ،اثــر موســیقی را بــا پدیدههــا یــا فرآوردههــای

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

مرتبــط بــا آن تعریــف و تحدیــد میکننــد؛ نظریــۀ

آن گــوش دهــد یــا بــه آن عالقهمنــد باشــد ،وجــود

ســادهانگارانۀ اثــر بــه مﺜابــه اجــرا ،ادعــا میکنــد

دارد .اثــر موســیقایی ،هیــچ بخشــی از وجــود ذهنــی

کــه اثــر موســیقی ،معــادل همــان اجرایــی اســت کــه

را تشــکیل نمیدهــد ،حتــی بــه عنــوان بخشــی از

شــنیده میشــود؛ در حالیکــه روانشناســان معتقدنــد

تجربیــات آگاهانــۀ ســازندۀ آن نیــز تلقــی نمیشــود؛

اثــر موســیقی ،بــه واقــع ،موجودیتــی روانشــناختی

از ایــن گذشــته ،بعــد از زمــان مــرگ آهنگســاز نیــز بــه

اســت و از ایــن منظــر« ،تجربــۀ ذهنــی» معــادل اثــر

حیــات خــود ادامــه میدهــد .بــه عــالوه ،هیــچ بخشــی

موســیقی شــناخته میشــود؛ اثباتگرایــان منطقــی

از تجربیــات آگاهانــۀ شــنوندگان هنــگام گــوشدادن را

نیــز ،اثــر هنــری موســیقی را بــا ارجــاع بــه چیــزی

هــم تشــکیل نمیدهــد ،زیــرا اثــر موســیقی پــس از

فیزیکــی ماننــد نتنوشــت اثــر مشــخص میکننــد.

پایانیافتــن ایــن تجربههــا ،کمــاکان بــه حیــات خــود

بــا ایــن حــال ،فقــط بــا تجزیــه و تحلیــل دقیــق ایــن

ادامــه میدهــد(. )Ibid ,2

شــیوههای بحثبرانگیــز اســت کــه امــکان نادرســتی

بــه بــاور اینــگاردن ،هــر ســه نظریــۀ اثباتگرایــی

اطــالق فیزیکــی یــا ذهنــی (ایدئالبــودن) ماهیــت اثــر

منطقــی ،روانشناســیگرایی و نظریــۀ ســادهانگارانۀ اثــر

موســیقایی از منظــر اینــگاردن مشــخص میشــود و

بــه مﺜابــه اجــرا ،بــه طــرز قابــل توجهــی بــا باورهــای

نهایتـاً میتــوان بــه وضــوح دیــد کــه ماهیــت موســیقی

بیپشــتوانه و غیــر نظاممنــد درگیــر میشــوند.

از نظــر اینــگاردن چــه نــوع موجودیتــی دارد.

وی بــر ایــن بــاور اســت کــه نقــص ایــن نظریههــا

نظریــۀ اثــر بــه مﺜابــه اجــرا ،بــه دنبــال بیــان ایــن

بــه دلیــل عــدم ارائــۀ اســتداللهای علمــی اســت و

مطلــب اســت کــه هویــت یــک اثــر هنــری موســیقی

همیــن گواهــی بــر ضعــف آنهــا شــناخته میشــود.

از لحــاظ هستیشــناختی ،تنهــا بــا اجــرای آن اثــر

همانطــور کــه اینــگاردن میگویــد ،هــر نظریــۀ

موســیقی مشــخص شــود .اینــگاردن متذکــر میشــود

ایــن ایــده کــه اثــر هنــری موســیقایی از بســیاری از

بــا اجــرای آن شناســایی کنیــم تنهــا گزینــۀ مــا ایــن

اجراهــای آن اثــر متمایــز اســت ،بخشــی از ســاختار و

اســت کــه بگوییــم دو اجــرا از آنچــه کــه مــا یــک اثــر

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

موســیقایی تصــور میکنیــم ،در واقــع ،دو اثــر هنــری

در واقــع ،مــا همــواره در مــورد یــک اثــر مشــخص و

جداگانــه هســتند .اینــگاردن بــر ایــن بــاور اســت کــه

اجراهــای متفــاوت از آن اثــر صحبــت میکنیــم .حتــی

نمیتوانیــم هســتی اثــر موســیقایی را بــه اجــرای آن

ممکــن اســت دو اجــرا را بــا هــم مقایســه کنیــم و

تقلیــل دهیــم و بــا ایــن فروکاســت اثــر بــه اجــرا ،درک

بگوییــم کــه یکــی از آن اجراهــا نســبت بــه دیگــری،

درســتی از اثــر موســیقایی بــه دســت آوریــم .از طــرف

اجــرای وفادارانهتــری اســت .در حالیکــه همزمــان

دیگــر ،ایــن دیــدگاه کــه اثــر موســیقایی بــا اجراهــای

تأییــد میکنیــم کــه هــر دو اجــرا ،متعلــق بــه یــک

مختلــف آن یکســان و برابــر نیســت ،مﺆیــد ایــن اســت

اثــر موســیقی خــاص هســتند .بــه واقــع ،مخاطبیــن

کــه داوری ارزشــی در خصــوص اجــرای خاصــی از یــک

اثــر موســیقایی میتواننــد در ایــن مــورد کــه کــدام

اثــر نیــز بــا ارجــاع بــه خــود اثــر نمیتوانــد داوری

یــک از اجراهــای یــک اثــر ،ارائــه بهتــری از آن اثــر

قانعکننــدهای شــناخته شــود(.)Ibid

ایــن مســأله ،مســتلزم درک آن اســت کــه از منظــر

وجود قصدی ،اثر موسیقی و اجرا

متفــاوت هســتند .بنابرایــن ،طبــق اعتقــاد و بــاور

موســیقی ابژهای قصدی و دگرآیین اســت و به واســطۀ

پیشــاتئوریک مــا دربــارۀ اثــر موســیقایی ،اجــرا و اثــر،

انضمامیســازی یعنــی اجراســت کــه عینیــت مییابــد.

بایــد بــه اشــکال متمایــزی از یکدیگــر وجــود داشــته

اینــگاردن ،وجــود یــک اجــرا را ایــن گونــه توصیــف

باشــند.

تعینیافتــهای
میکنــد :یــک اجــرا ،فراینــد صوتــی ّ

اینــگاردن تــالش میکنــد نشــان دهــد باورهــای عــام

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

در خصــوص ماهیــت اثــر موســیقایی عطــف بــه اجــرای

فراینــد حاصــل جایگزینشــدن متوالــی ســاختارهای

اثــر ،نمیتواننــد جــواب قانعکننــدهای در خصــوص

صوتــی اســت کــه کنشهــای فیزیکــی و ذهنــی

هســتی اثــر بــه مــا ارائــه کننــد .بــه عبــارت دیگــر،

اجراکننــدهاش ،بخشــی از آن را شــکل میدهنــد

داوریهــای ارزشــی منحصــر بــه اجراهای خاصــی از اثر

( .)Ibid ,10-11اجــرا ،بــه طــور پدیــداری و عینــی،

نمیتواننــد گویــای ماهیــت وجــودی آن اثــر باشــند.

در مــکان و زمــان جــای میگیــرد ،مگــر آنکــه چیــزی

بــه عنــوان مﺜــال ،ممکــن اســت تفــاوت بیــن اجراهــای

همچــون دکمــۀ مکــث ،اجــرای ضبــط شــده یــا

مختلــف یــک اثــر موســیقی خــاص ،باعــث شــود کــه

رویــدادی کــه اجــرای زنــدۀ گــروه نوازنــدگان را مختــل

مــا در خصــوص تنالیتــه صدایــی اثــر ،بــه ســادگی

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

دچــار تناقــض شــویم .بنابرایــن اگــر بخواهیــم اثــر را

اجرایــی پــس از شــروع بایــد در یــک زمــان مشــخص

15
پژوهـــــش

هستیشناســی ،اجــرای اثــر و خــود اثــر ،دو چیــز

همانطــور کــه اشــاره شــد ،از منظــر اینــگاردن اثــر

بخــــش

شــناخته میشــود بــا یکدیگــر مباحﺜــه کننــد .پذیــرش
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متوقــف شــود .شــما میتوانیــد همانطــور کــه اثــر

اگرچــه اینــگاردن از اجــرای موســیقی بــه عنــوان یــک

موســیقایی در حــال اجراســت ،در اطــراف آن حرکــت

ابــژه و یــک فراینــد توأمــان یــاد میکنــد ،در ابتــدا

کــرده و تفاوتهــای صدایــی را بــه تناســب جابجایــی

گیجکننــده بــه نظــر میآیــد ،امــا او در کتــاب اثــر

خــود بشــنوید؛ چــرا کــه وجــوه شــنیداری یــک اجــرا،

موســیقایی و مســئله هویــت آن ،ایــن ابهــام را بــا

بــه طــور یکســانی در فضــا تجربــه نمیشــوند .از آنجــا

اصطالحشناســیهای خــود ،بــه روشــنی میزدایــد.

کــه اجــرای موســیقایی ،پدیــداری شــنیداری اســت،

تعیــن
اینــگاردن ســه نــوع ابــژه را کــه در زمــان ّ

بنابرایــن ،هــم میتوانــد شــامل ویژگیهایــی شــود

مییابنــد برمیشــمرد :ابژههــای پایــدار در زمــان،

کــه بــه طــور عینــی در اجــرا وجــود دارنــد و هــم

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

میتوانــد فــراوردهای «ذهنــی» از نحــوۀ شــنیدن مــا

واقعیــت کــه اجــرا ،فراینــدی اســت کــه بــه لحــاظ

باشــد :هــر تغییــری در شــدت و تمرکــز نحــوۀ شــنیدار

تعیــن مییابــد ،در واقــع ،بــه ایــن معنــی
زمانــی ّ

مــا و هــر تغییــری در فرازهــای عاطفــی مــا و بســیاری

اســت کــه اجــرا ،یــک نــوع ابــژه شــناخته میشــود.

از انــواع دیگــر تغییــرات ،تأثیــر عمیقــی بــر جنبههــای

اینــگاردن در رســالۀ مباحﺜــه بــر ســر وجــود جهــان،

شــنیداری دارد کــه از اجــرای اثــر تجربــه میکنیــم

بــه طــور روشــن و مبســوط بــه بحــث در خصــوص این

(.)Ibid ,13

ســه نــو ِع وجــودی میپــردازد .بــه بــاور اینــگاردن،

اگــر بیــش از یــک اجــرا وجــود داشــته باشــد ،هــر

ابــژۀ پایــدار بــا چیزهایــی کــه در جهــان فیزیکــی

اجــرا بــا اجراهــای دیگــر فــرق خواهــد داشــت؛ حتــی

گستردهشــده ماننــد درخــت یــا نتنوشــت ،مشــخص

اگــر نوازندههــا بــه طــور یکســانی در اجــرا دخیــل

میشــود؛ در حالیکــه رخدادهــا و فرایندهــا بــه طــور

باشــند .یعنــی یــک گــروه ،در یــک روز یــا روزهــای

مشــابهی همچــون ابژههــای پایــدار ،واقعــی هســتند و

متفــاوت ،حتــی اگــر چنــد بــار پشــت ســر هــم اثــری

تعیــن مییابنــد امــا ماننــد یــک
در جهــان فیزیکــی ّ

را اجــرا کننــد ،اجراهــای مختلفــی شــکل میگیرنــد،

جســم ،پایــدار نیســتند .رخدادهــا ،دوام ندارنــد؛ آنهــا

همانطــور کــه اگــر دو گــروه مختلــف در یــک روز

اتفــاق میافتنــد و بــه موجــب ایــن اتفاقافتــادن،

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

بعــد از مدتــی هستیشــان متوقــف میشــود (,102

اجراهــای مختلفــی را شــکل میدهنــد؛ اگرچــه ممکــن

 .)Ibid ,1964بــه تعبیــر دیگــر ،رخدادهــا بــرای

اســت درجــات اختــالف متفــاوت باشــد .مهــم نیســت

تعینبخشــیدن بــه هســتی خــود ،بــه پروســۀ زمانــی
ّ

کــه چقــدر نوازنــدگان تــالش میکننــد کــه اجراهــای

یــا درزمانبــودن نیــاز ندارنــد .در حالیکــه فرایندهــا

یکســانی را رقــم بزننــد ،مهــم ایــن اســت کــه اختــالف

نمیتواننــد در یــک لحظــه اتفــاق بیافتنــد و یــا در

در اجــرا نمیتوانــد کامــ ً
ال حــذف شــود و نــه تنهــا

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

تفــاوت در مــکان و زمــان بلکــه خصوصیــات کیفــی

فراینــد ،نــه تنهــا طــی تحقــق مراحــل وجــودی خــود

نیــز از اجرایــی بــه اجــرای دیگــر متفــاوت اســت.

در زمــان گســترش مییابــد بلکــه بــرای برســاختن

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

نــدارد؛ اینــگاردن تأکیــد میکنــد چنیــن احتمالــی

ابــژۀ زمانــی شــناخته میشــود کــه (همچــون یــک

(چــون اثــر بــه مﺜابــه پیوســتار زمانمنــد اســت) بــا در

فراینــد) بایــد در زمــان گســترش یابــد ،بــا ایــن حــال

نظرگرفتــن ایــن واقعیــت کــه اثــر در زمــان بــه وجــود

از یــک لحظــۀ خــاص شــروع میشــود و در لحظــهای

میآیــد ،منتفــی اســت (.)Ingarden,1986 ,15

دیگــر پایــان مییابــد (.)Mitscherling ,1997 ,172

اگرچــه هســتی اثــر موســیقایی در طــول زمــان ادامــه

اگرچــه اثــر موســیقی همچــون رخــداد ،هســتیاش در

ـکان بالقــوه وجــود دارد کــه مســتقل
مییابــد و ایــن امـ ِ

لحظــهای خــاص آغــاز میشــود ،امــا بــرای برســاخت

از حیــات آهنگســاز خــود نیــز بــه هســتی خویــش

خویــش ،همچــون یــک فراینــد بــه زمــان نیــاز

ادامــه دهــد و حتــی بــه انــدازۀ کل نســل انســان،

دارد ( . )Ibid ,170 -174

پایــدار باقــی بمانــد ،بــا ایــن حــال نمیتــوان ادعــا

اینــگاردن ،اثــر و اجــرای آن را نــه رخــداد میدانــد و

کــرد کــه اثــر ،بــرای همیشــه مانــدگار خواهــد بــود.

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

از ســوی دیگــر ،اینــگاردن بــر ایــن بــاور نیــز صحــه

ماهیــت شــبهزمانی دارد؛ بــه تعبیــر دیگــر ،اگرچــه اثــر

میگــذارد کــه میتــوان ادعــا کــرد کــه اثــر ،قبــل از

بــه عنــوان یــک رویــداد آنــی نیســت ،امــا ماننــد یــک

کنــش خالقانــۀ آهنگســاز وجــود نداشــته اســت.

بخــــش

فراینــد هــم نیســت کــه عــدم تحقــق فرایندبودگــی در

طبیعتـاً همــۀ ایــن مــوارد ،ناشــی از آگاهــی مــا نســبت
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آن ،نقــص ایجــاد کنــد ( .)Ibid ,173اثــر موســیقایی،

بــه چیســتی اثــر هنــری موســیقایی اســت ،چنانکــه

یــک پیوســتار اســت زیــرا بخشهــای یــک اثــر

از مواجهــه یــا تعامــل زیباییشــناختی بالفصــل مــا

موســیقی ،بــه طــور موقــت و لحظــهای ،بــه مــا داده

بــا خــود اثــر موســیقایی حاصــل میشــود .اگرچــه

نمیشــود .در واقــع ،مــا اثــر را بــه مﺜابــۀ یــک کل و

ممکــن اســت پذیــرش ایــن موضــع که اثــر موســیقایی

یکبــاره ادارک میکنیــم؛ اگــر مراحــل و بخشهــای

در یــک پیوســتار شــبه زمانمنــد برســاخته میشــود،

شــکلدهندۀ اثــر ،بــه طــور لحظــهای بــه مــا داده

دشــوار بــه نظــر برســد ،امــا در حقیقــت ،بــاور غیــر

میشــدند ،قــادر بــه درک اثــر نبودیــم و فقــط از

نظاممنــد ایــن اســت کــه هســتی اثــر هنــری

دسترســی بــه عناصــر گسســتۀ متعلــق بــه آن لــذت

موســیقایی ،صرفــاً بــا اجــرای مشــخصی از آن ،کــه

میبردیــم ( .)Ibidتوانایــی مــا بــرای لذتبــردن از

در لحظــهای شــروع و خاتمــه مییابــد ،یکســان در

یــک اجــرای مشــخص بــه مﺜابــه اثــر ،نــه بــه عنــوان

ـیقایی
نظــر گرفتــه شــود؛ در حالیکــه یــک اثــر موسـ
ِ

یــک جریــان و پیوســتاری از عناصــر صوتــی کــه بــه

مشــخص ،حتــی زمانــی کــه اجرایــی از آن وجــود

طــور آنــی و لحظــهای در زمــان شــکل میگیرنــد،

نــدارد نیــز هســتی دارد.

بلکــه در نحــوۀ درک مســتقیم و بیواســطۀ مــا از

میتــوان پــا از ایــن فراتــر نهــاد و اظهــار داشــت کــه

خــود اثــر موســیقی شــکل میگیــرد .بــا ایــن حــال،

اثــر هنــری موســیقایی ،توســط فرایندهــای متفاوتــی

پژوهـــــش

و انضمامیتیافتــن خــود ،بــه زمــان نیــاز دارد

هســتی انــگارهای 7و بیزمــان هــم
اثــر موســیقایی،
ِ

خلــق میشــوند کــه نســبت بــه آن فرایندهــا ،اجــرای
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نتیجهگیری
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خاصــی از اثــر شــکل می گیــرد .برخــالف یــک

اینــگاردن از منظــری هستیشــناختی نشــان

اجــرا ،ایــن فرایندهــای متفــاوت ،صرفــاً شــامل

میدهــد کــه اثــر موســیقی نــه ابــژه مــادی اســت و

یــک عمــل فیزیکــی حقیقــی نمی شــوند ،یعنــی

نــه ابــژهای ایدئــال .او اثــر موســیقی را ابــژۀ قصــدی

ممکــن اســت آهنگســاز ،تصنیــف خــود را بــه

محضــی توصیــف میکنــد کــه در فراینــد اجــرا

نــگارش درآورد امــا فراینــد آهنگســازی ،صرفــاً

تحقــق مییابــد .بــا ایــن حــال ،اینــگاردن اثــر و

شــامل عمــل نــگارش نمی شــود .اثــر موســیقایی،

اجــرای آن را نــه رخــداد میدانــد و نــه فراینــد؛ از

هــم مســتقل از وجــوه مکانــی اســت (اثــر در کجــا

منظــر او ،اثــر هنــری موســیقی ،پدیــداری شــبهزمانی

وجــود دارد؟) و هــم مســتقل از وجــوه تجربــی

شــناخته میشــود .ایــن پدیــدار شــبهزمانی بــه مﺜابــه

شــنیداری اســت کــه باعــث می شــوند درک

پیوســتاری از عناصــر صدایــی اســت کــه در فراینــد

مــا از اجراهــا متفــاوت باشــند؛ چــرا کــه هــر

اجــرا برســاخته میشــود .بــه همیــن خاطــر اســت کــه

دوی ایــن ویژگی هــا ،در اجــرای اثــر برســاخته

هــر اثــر موســیقایی ،شــامل اجراهــای متعــددی اســت.

می شــوند و نــه در خــود اثــر موســیقایی .موضــع

در واقــع ،دلیــل ایــن کــه نمونــه و مصادیــق متفاوتــی

قطعــی اینــگاردن ایــن اســت کــه بــا وجــود

از اثــر بــه شــیوههای متنــوع وجــود دارد ،ایــن اســت

اجراهــای متنــوع و در عیــن حــال متمایــز از

کــه اثــر موســیقایی ،ابــژۀ کامــ ً
تعینیافتــهای
ال ّ

یــک اثــر موســیقایی مشــخص ،همــواره خــود

تعینیافتگــی را بــه طــور بالقــوه
نیســت ،بلکــه امــکان ّ

اثــر از اجراهایــش مســتقل باقــی می مانــد ( ,20

دارد .اثــر موســیقایی ،بــه عنــوان چیــزی بالقــوه و نــه

 . )Benson ,2003اگرچــه ممکــن اســت در یــک

کامـ ً
ال واقعــی وجــود دارد و بنابرایــن ،در اجراســت کــه

زمــان ،دو اجــرا از یــک اثــر وجــود داشــته باشــد،

اثــر ،تحقــق و بــه تعبیــر پدیدارشناســانۀ اینــگاردن،

امــا آنهــا اجراهــای قیاس پذیــری از یــک اثــر

انضمامیســازی میشــود .در اثــر موســیقی ،همیشــه

مســتقل و واحــد شــناخته می شــوند .همچنــان

تعینــی 8وجــود دارنــد کــه
شــکافها و نقــاط عــدم ّ

کــه نمی توانیــم بگوییــم کــه بخشــی از یــک اثــر

اجــازۀ ایــن نــوع تفســیر در خصــوص اثــر را فراهــم

کامــ ً
ال کالســیک (ســوئیت یــا ســمفونی) ،دارای

تعیــن در اثــر وجــود
میکننــد .اگــر نقــاط عــدم ّ

دو تنالیتــۀ متفــاوت اســت بــه ایــن دلیــل کــه دو

نداشــت ،هــر اجــرای جدیــدی از یــک اثــر موســیقی

اجــرای متفــاوت از آن اثــر وجــود دارد .اگرچــه

 -کــه بــاز هــم بایــد حداقــل تفاوتهایــی بــا اصــل

اجراهــا می تواننــد بــه طــرق مختلفــی اثــر را

اثــر داشــته باشــد  -میتوانســت بــه عنــوان یــک اثــر

متفــاوت نشــان دهنــد ،امــا فقــط یــک اثــر وجــود

جدیــد تلقــی شــود و نــه صرفـاً یــک اجــرای متفــاوت.

دارد کــه مســتقل از اجراهــا و دســت نخورده

از ایــن تفاوتهــا میتــوان دریافــت کــه نــه تنهــا اثــر

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

هنــری موســیقی از لحــاظ هستیشــناختی از اجــرای

خــو ِد اثــر متمایــز اســت ،بلکــه ایــن تفــاوت در چنــد
مــورد مشــخص قابــل تأمــل اســت .عــدم مشــابهت

.1

Mitscherling

هستیشــناختی اثــر موســیقی و اجــرای آن نشــان

.2

Intentional Object

میدهــد ،اثــر موســیقی یــک ابــژۀ مــادی و فیزیکــی

.3

Heteronomous

صــرف نیســت .بلکــه یــک اثــر موســیقی میتوانــد

.4

Naïve Performance Theory

فــراورده یــا محصولــی فیزیکــی شــناخته شــود کــه

.5

Particulars

در قالــب اجــرا پدیــدار میشــود ،امــا ایــن بــه معنــی

.6

Universals

تأییــد وجــود فیزیکــی خــود اثــر موســیقی نیســت.

.7

Ideal

در عیــن حــال ،نــه تنهــا اثــر و اجراهایــش بــه طــرق

.8

Points of Indeterminacy

مشــخصی بــه هــم شــباهت دارنــد  -چــرا کــه اگــر
غیــر از ایــن بــود نمیتوانســتیم تشــخیص دهیــم کــه
یــک اجــرای مشــخص ،متعلــق بــه یــک اثــر خــاص
بیــان پدیدارشناســانه ،از میــان تجربههــای خــود مــا
خــود مــا هســتیم کــه بــه واســطه تجربههایــی کــه
از اجراهــای یــک اثــر موســیقی بــه دســت میآوریــم،
هویــت اثــر را مشــخص میکنیــم .آن چنانکــه فراینــد
زمانمنــد اجــرا انجــام میپذیــرد ،مــا بالفاصلــه بــه اثــر
بــه مﺜابــه پیوســتاری از عناصــر موســیقایی دسترســی
تعینــی از بالقوگــی
پیــدا میکنیــم .از آنجــا کــه اجــراّ ،
اثــر موســیقی اســت ،مــا فقــط از طریــق اجــرا و بــه
شــیوهای شــنیداری بــا اثــر موســیقی مواجهــه پیــدا
میکنیــم .در نهایــت بایــد گفــت کــه اثــر موســیقی،
هســتی مســتقلی از اجــرای آن دارد و گرچــه هســتی
مــادی و ایدئــال نــدارد ،امــا بــه واســطۀ اجراســت کــه
عینیــت مییابــد.
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از اجراهاســت کــه اثــر بــه مــا داده میشــود و ایــن

بخــــش

اســت  -بلکــه کامــ ً
ال بــه هــم پیونــد خوردهانــد .بــه

 پایاننامــه کارشناســی ارشــد فلســفه.» «مبانــی پدیدارشناســی موســیقی.)1392( . علیرضــا، ابراهیــمزاده صفــار. دانشــگاه هنــر تهــران، دانشــکده هنرهــای کاربــردی.هنــر
 «نســبت طرحوارهســازی و.)1398( . شــمسالملوک، مســعود و مصطفــوی، محمدامیــن؛ علیــا، خلیلیــان.12-1 ،28  شــماره، متافیزیــک.»انضمامیســازی در زیباییشناســی پدیدارشــناختی اینگاردن
 رســاله.» «هستیشناســی پدیدارشــناختی اثــر هنــری نــزد رومــن اینــگاردن.)1398( . وحیــد، غالمــی پورفــرد. دانشــگاه تبریــز، دانشــکده ادبیــات فارســی و زبانهــای خارجــی.دکتــری
- Benson, Bruce E. (2003). The Improvisation of Musical Dialogue: A Phenomenology of

Berkeley: University of California Press.

20

- Ingarden, R. (1964). Time and Modes of Being. Trans. Helen R Micheda. Springfield: Charles
C. Thomas.

- Kania, A. (2013). “Platonism and Nominalism in Contemporary Musical Ontology”. In C.
Mag Uidhir, Art and Abstract object (219-197). Oxford: Oxford University Press.
- Mitscherling, Jeff. (1997). Roman lngarden’s Ontology and Aesthetics. Ottawa: University of
Ottawa Press.

1400 بــهار

-----. (1986). The Work of Music and the Problem of Its Identity. Trans. Adam Czcrniawski.

مطالعاتهنرهایزیبا

Music. Cambridge: Cambridge University Press.

