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 چکیده 

گذشته، در سنت    سه دهة شود. در فلسفة موسیقی شناخته می  در   معاصر  هایترین گرایشاثر موسیقایی یکی از پر اقبالاسی  شنهستی 

نوشت  ها با نت های مرتبط آن ثار با اجراها و ویژگیآ  همچون رابطة  متنوع و متفاوتی  شناختی بسیارموسیقی مباحث هستی  فلسفة  تحلیلیِ

ی اثر، کشف  بودن  انتزاعی  پرسش اثر،  بسیاری  و  اثر  توجّ  برانگیز دیگرهای چالش ا خلق شدن  استمورد  واقع شده  این حال شاید  .  ه  با 
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در خصوص این پرسش    هاو طرح موضع آن  هاه این نظریّ  گرا بودنمقاله به تبیین چگونگی واقعدر این   .اشتراک نظر دارند  وجود اثر موسیقایی

   پردازیم.، میوجود دارد یا نهاثر موسیقایی    آیا  که

 

 . گراییگرایی، واقعافالطون موسیقایی، ایدئالیسم، نام انگاری،    شناسی اثرموسیقی، هستی  فلسفة  :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 m.amin.khalilian@gmail.com 

 



 

28 

 

 یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس

 1400 زمستان، 2دوره اول، شماره

 مقدمه 

اصطالح از  سبک،    "تحلیلی "  ةفلسف  استفاده  به  است  ارجاعی 

انگلیسی زبان که از ابتدای   ة موضوعات محوری در فلسف روش و

طور خاص با تکیه بر آراء برتراند راسل و جرج  هقرن بیستم و ب

به عبارت    .(Davies,2011:294) رایج شده است،  ادوارد مور

تأ  فلسفة  دیگر با  مشخّکیتحلیلی  مباحث  بر  و موضوع  دش  ص 

گیرد که بیشتر در ارتباط  ای قرار میقاره   فلسفةدر تقابل با    محور 

این    ،با این حال   کلی است.  فراگیر و  هایها و نظریهبا سیستم

که  چرا    هستندموسیقی با موانع زیادی روبرو    در فلسفة   تمایزات

حلیلی موسیقی ت  فلسفةهای حاصل از  نتایج و برآمده بسیاری از  

   .(Roholt, 2017:49)ای آن نیستقاره  قابل تفکیک از فلسفه

ده  ةفالسف   پایان  تا  تقریبا    بیستِة  تحلیلی  گذشته   هیچ   قرن 

نشان    به عنوان یک موضوع فلسفی  به موسیقی  اشتیاقی ه وتوجّ

ا  امّ   ابتداییهای  ها بیشتر متأثر از اظهارات و رهیافتندادند. آن 

فالسفبرانگیزاننده  که  بودند  در    ةای  باپیشین  موسیقی    رابطه 

طور  هب  با این حال از ابتدای قرن بیستم تا به امروز.  اندمطرح کرده 

پیدا    تاهمیّ  موسیقی  یتحلیل  ةدر بین فالسف  کلی سه موضوع

ت  یا ماهیّ  چیستی  (2،  یان احساس در موسیقیب  (1  :کرده است

ی  ایفرایند فهم و درک اثر موسیق  این مسئله که  (3،  یایاثر موسیق

 شود. شامل چه چیزهایی می

موسیقی در  احساس  بیان  مورد  در خصوص    ةفالسف  (1  یعنی 

را مطرح می  ،تحلیلی پرسش  بیانگر  این  اگر موسیقی  کنند که 

مثبت    نیز  افراد  که پاسخ بیشتر این-عواطف و احساسات است  

تواند به معنای واقعی  می  آیا  و  شدهر  این رویداد چگونه میسّ  -است

در ازاء   این بیانگری آیا بیانگر عواطف و احساسات باشد؟ وکلمه 

انسانی عواطف  جهان  با  می  ارتباط  با    گیردشکل  ارتباط  در  یا 

به طریقی  هیچ کدام و و یا شاید  ؛ق به خود موسیقیجهان متعلّ

که  ناشدنیوصف  است.موسیقی    است  حوز   بیانگر    ة در 

های  با اجراها و ویژگی آثار    (2  شناسی موسیقی یعنی موردهستی

نت با  توجّنوشت مرتبط  مورد  که  است  فالشان  قرار  ه  سفه 

  ، باشند هایی انتزاعی  آثار موسیقایی ابژه   اگر  در مقابل  گیرند.می

چه    شوند؟می  خلق    شوند یاناست که آنها کشف می ین معبه ا  آیا

آیا وفاداری  ؟  ق به اثر می سازدرا اجرایی متعلّی یک اجراء  هایچیز

و یا   و وفاداری به اثر متضمن چیست؟شود م تلقی میمهّ ،به اثر

آزاد   اثر، در تفسیر اثر موسیقایی، تا چه اندازه ةاجراکنند این که 

بادر    (3  ؟است اثر،    ةمسئل  رابطه  آگاهی در خصوص  آیا  درک 

اثر،  ویژگی تکنیکی  میهای  تلقی  نهشوضروری  یا  آیا   ؟ د  و 

باید ساختار صوتی موسیقی را شناسایی    ،مخاطبین اثر موسیقایی

 
2 Ravasio, Matteo (Analytic Perspectives in the 

philosophy of Music ) The Internet Encyclopedia of 

 ؟یی قائل هستیم چرا ما برای موسیقی ارزش واالو    کنند یا نه؟

های مربوط  از میان این طیف وسیع مباحث پرسشرسی  در این برّ

 قرار دارند.   نظرشناختی اثر موسیقایی مدّبه وجوه هستی

 پیشینه تحقیق 

طور  هموسیقی و ب  مباحث مربوط به فلسفةگذشته    در سه دهة

ای  ت تحلیلی و حتی قارهشناسی موسیقی در سن خاص هستی

شماری در حوزة  تب و مقاالت بیه بوده است. کبسیار مورد توجّ

ا این مباحث در  به رشته تحریر درآمده است امّ   موسیقی  فلسفة

بوده و هنوز  زبان فارسی بسیار کم مورد اقبال ادبیات فلسفی در 

-تنها چند مدخل در خصوص هستیاند.  به درستی معرفی نشده

هستیشن به  اشاراتی  با  هنری  اثر  به شناسی  اسی  موسیقایی 

شده برگردانده  آنفارسی  از  می  اند.  به  جمله  در توان  مطالبی 

هستی"  هایمدخل هنرتاریخ  فلسفة  "شناسی  دانشنامة   از 

  "فلسفه موسیقی"و    ابراهیم لطفی، نشر ققنوس  تنفورد، ترجمةاس

اشاره کرد.    گلنار نریمانی     از دانشنامة فلسفة استنفورد، ترجمة

یکی از پر  شناسی موسیقی  هستیبا این حال مباحث مربوط به  

مادامنه گذشته  قرن  نیم  مباحث  در  موضوعات  بین    ترین 

   موسیقی بوده است.  در حوزة فلسفة  ان هنرفیلسوف

 روش تحقیق 

علمی و از  -نظری  کیفی و به لحاظ هدفاین پژوهش با رویکرد  

-باشد. ابزار و شیوة جمعتحلیلی می-منظر شیوة انجام توصیفی

ای انجام پذیرفته است.  عات با استفاده از متون کتابخانهآوری اطال

  هدف مقاله به تبیینی از سه نظریة های بدست آمده بر مبنای  داده

گرایی  صی از مفهوم واقعبرجسته پرداخته و تالش شده سیر مشخّ

 رسی شود. ها برّدر آن

 

 اثر موسیقایی   شناختیهستی های بنیان

دوّ  یایاثر موسیق  شناسیهستیدر   مورد  از موضوعات    م  یعنی 

مورد    بیش از مباحث دیگر  برانگیزه رویکرد چالش س،  باالگانه  سه

واقع   ماهیّن شومی بحث  هستید:  موسیقایی   شناختیت  ،  آثار 

هستی وضعیت  در  ممکن  که تمایزات  موسیقایی  آثار  شناختی 

مده  برآ  باشند، و نتایجهای موسیقایی متفاوت میق به سنتمتعلّ

منزل به  چه  آن  حساب    ةاز  به  اثر  یک  از  اصیل  مصادیق 

راستا،  .Ravasio,2)2019(آیندمی همین  تمامی    تقریبا   در 

مدّ  ، موسیقی  شناسیهستی رویکردهای   را  معیار  قرار  سه  نظر 

وجود آمدن    به  ةپذیری، قابلیت شنیداری و نحودهند: تکرار می

Philosophy, ISSN 2161-
0002, https://www.iep.utm.edu ,2019 
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موسیقایی  شناختی اثر  وضعیت هستی  هایی که صرفا اثر.  پرسش 

که    پردازنددهند، به بحث از این سه معیار مینظر قرار می را مدّ 

از آن یاد   اثر موسیقایی  شناختیهای هستیبنیانتحت عنوان  

 . می شود

چه که وجود  آن  ةبه مطالع  شناسیهستی  ،ترین تعریفدر ابتدایی

نظر بسیاری از مسائل کالسیک فلسفه  از این مپردازد.  می  ،دارد

هستی   عنوانبه   ممسائل  تلقی  بیشناختی  مثال هشوند،    طور 

وجود    آیا آزادی واقعا   یاو    توان وجود خدا را اثبات کرد؟چگونه می 

که آیا تند به این معنا  شناختی هسها هستیاین پرسش   دارد؟

  شناسی هستی   سوی دیگر،  . از3نهچیزی وجود دارد یا  مشخصا   

رشتهمی عنوان  به  دغدغه  ایتواند  که  شود  فهم  شناخته  اش 

اجزای کلیویژگی،  تهویّ  چگونگیِ اکثر    هاست.ت موجودیّ  ها و 

  به  ،آیدمیدر ادامه چنان که آن  ،موسیقی شناسیهستیمباحث 

دوّ دوّدر  .  دارندق  تعلّ  شناسیهستیاز  م  معنای  کار  ممعنای   ،

که    مطالعة  شناسیهستی است  بنیادینی  چیزها  روابط  بین  در 

چگونه    مسائلی مانند این کهشان می کنیم:  وجود دارند و ما فهم

چیزی    با  امری جزئی به مثابةلی همچون سرخی  ک  یک خصیصة

می سرخ   پیدا  یا  نسبت  افراد  به  رویداد  یک  چگونه  یا  و  کند 

 اند قابل ارجاع است. هایی که به آن شکل بخشیدهابژه 

دقیقا    حال  این  از  نمی  با  منظور  که  گفت    شناسی هستیتوان 

به عبارت   .استچیست و وجوه تمایز آن با متافیزک به چه شکل  

های  روشن نیست که شخص چگونه باید پرسش   دیگر، نه تنها

ص است  هستی شناختی را حل و فصل نماید بلکه این نیز نامشخّ

و  شود  ر گرفته می به چه منظوری به کادقیقا   شناسیهستیکه  

  ، دهدنظر قرار می هایی را مدّیک رشته چه پیش فرض به مثابة    یا

این مسئله   نامهدف اصلی حوزه فهم   4شناسیهستی  فرا   ای به 

 .شودتلقی می  شناسیهستیاز    هیتوجّبخش قابل   ،است که خود

ی  ساختار   ةتواند به مثابمی  شناسیهستیبا توجه به مطالب فوق،  

( مطالعة آن چیزی که هست 1محوری دیده شود:    رویکردبا سه  

رایج2 و  بارزترین  مطالعة  ویژگی(  برّ  هاترین  چگونگی  و  رسی 

  شناسی هستی  مطالعة فرا(  3  هاروابط بین اجزای آن چیز  و  نسبت

در صورت وجود برای چه اهدافی    شناسیهستییعنی فهم این که  

می گرفته  خدمت  وبه  روش   شود  چه  به  رای  ب  هاییاز  پاسخ 

 (Hofweber,2018).کندمی  استفادهخود    هایپرسش 

بغرنجی    و متافیزیک خود مسئلة  شناسیهستیاگر چه وجه تمایز  

در اینجا   ،ها نیستص کردن تمایز آنمشخّو هدف ما نیز    است

می  شناسیِهستی قرار  متافیزیک  مترادف  را  یرا  ز  ؛دهیمهنری 

 
,Thomasson)2006 (برای اطالع بیشتر بنگرید به  3

(Kania,2008), (Dodd, 2008).  

 4(meta-ontology)  

تأهمان که  شد  طور  باین  کید  مشخّهمالحظات  قابل    صطور 

، نه   شناسیهستی  منظور از  بنابراین.  تفکیک از یکدیگر نیستند

طور  به  کهبل  ،است  یختشنامفاهیم کلی هستیبرخی    رسیبرّ  تنها

به نظریّ  خاص  با  شناسیهستیهای  هکارگیری  رابطه  نوع    در 

   .آثار موسیقایی  مثال   ،یزهاخاصی از چ

ده  تقریبا  پنج  تا  فالسفة  چهار  و    ةگذشته،  کاوش  به  تحلیلی 

گزینهبرّ موسیق  شناختیِ هستی  هایِرسی  )گسترة  ایآثار  ی 

چیزهاگیج از  خاصی  نوع  آنو    کنندة  از  برآمده  ،  ها(ابهامات 

این گزینه  طور نسبیهب.  اندپرداخته  به    برانگیز،های چالش تمام 

( آیا آثار  1:  هستندپرسش کلیدی    پاسخ محتملی به این دو  ةمثاب

 ت آثار موسیقایی دقیقا ماهیّ  (2وجود دارند؟    موسیقایی حقیقتا 

   چیست؟

باید    موسیقایی  شناسیهستیهد به  متعّ  ةفالسفرسد  به نظر می 

قابل انکار  و این مسئله غیر   بپذیرند که آثار موسیقایی وجود دارند 

از آثار  ر  منظو  که آیا-  شانت وجودی نظر از وضعیّصرف   ؛ واست 

مثابة به  چیزی  کنشساختهدست   موسیقایی  انواع،  یا  ها،  و  ها، 

انتزاعی و غیره است یا نهابژه  این    ا آثار موسیقایی ظاهر  ، -های 

واقعی در   ،ترین معنای ممکننهشایستگی را دارند که در کمی

یعنی   نخست  پرسش  بنابراین  شوند.  گرفته  آثار  "نظر  آیا 

حقیقتا  دار  موسیقایی  می"؟ندوجود  نظر  به  حشو  البته  ،  رسد. 

زیر  نظریه  را  موسیقایی  اثر  وجود  که  هستند  قرار  سؤ هایی  ال 

موسیقی تحت    شناسیهستیهای  در نظریهاین طیف    دهند.می

های  طور نمونه نظریه هبشوند،  ان شناخته می یگراواقع عنوان ضد 

موسیقایی مدعی این هستند که هیچ اثر    6گراو تخیل5گراحذف 

 . (Cameron, 2008:295-314)در این جهان وجود ندارد

  شناسی هستیگرایانه، بیشترین بخش از  های حذف از تالش   بعد

در    عمال   -ت آثار موسیقاییمطالعه و فهم ماهیّ  به مثابة-موسیقی  

به کار گرفته شده است،  ت اثر  یعنی پرسش از ماهیّم  معنای دوّ 

در خصوص   تحقیق  متافیزیکی"یعنی  موسیقاییآ  "ذات    و   ثار 

آثاری که در سنت موسیقی    .شانبا اجراهای   هاروابط آن   نحوه

آثار موسیقایی شناخته    عنوانبه    غربی  غربی و چه غیرکالسیک  

یک    فهم شوند.  چندگانه  هایوجود   صورتشوند، می توانند به  می

باز    های مختلفو در زمان   تواند چندین مرتبهموسیقایی میثر  ا

شود میهم  ؛تولید  مکان   تواندچنین  بدر  مختلفی  طور  ههای 

برداشت  و    نواختن  هر اجرا،از یک منظر کلی،   همزمان اجرا شود.

  یک نمونه تنها  که از نظر مکانی قابل شناسایی باشد،    موسیقایی

  در آن   را  خود  اثر  ای کهگردد، نمونه یی تلقی میاثر موسیقاآن  از  

 5Eliminativist 

 6Fictionalist 
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ه  با توجّشود. پذیر می و برای عموم دسترس   کنداجرا پدیدار می  

دوّ معنای  همان  یا  شده  تعیین  پیش  از  معنای  از  به  یکی  م، 

چالش برجسته  هستیترین  موسیقی،  های  و شناسی  تبیین 

موسیقایی    "ذات"توصیف   موجودیّاثر  انضمامی و  در  ت  اش 

   شود.شناخته می مکانی  -رخدادهای زمانی

آن  که  از  به  شناسیهستیجایی    شناسی هستی  خود  موسیقی 

به قلمرو   نیز  ت اثر موسیقاییرویکرد افراد به ماهیّ  است  وابسته

دیگر،  باشد.می  وابسته  شناسیهستیکلی   تعبیر  بستر    به 

در روشن ساختن  به افراد    به بیشترین وجه ممکن  سیشناهستی

کردو   شأکردروی  نمتمایز  خصوص  در  متفاوت  آثار  های  ن 

  . (Thomasson, 2005:221-223)کندکمک می موسیقایی  

های  توان این ادعا  را که آثار موسیقایی ابژه می   به عنوان نمونه

. این  مورد مالحظه قرار داد،  انضمامی منحصر به فردی هستند

موسیقایی"که   نوع    عنوانبه    آثار  چه  واقع،  جهان  از  بخشی 

خواهد   بسیار متفاوت پاسخدو  ، "؟فرد دارند تی در نگاهموجودیّ

که آثار موسیقایی  براین باورند    گرایانان و افالطون انگارنام   داشت.

در    عین حالا در  امّ های انضمامی منحصر به فردی هستند؛  ابژه 

با یکدیگر تقابالت جدی  ،  شودیامر را شامل م  نیمورد آنچه واقعا  ا

های انضمامی  ابژه  یایاثر موسیق  که براین باورند انگاراندارند. نام 

حالی    در  شوندشناخته می  امور جزئیمنحصر به فردی هستند که  

باورند    برگرایان  افالطون   که موسیقایی  ااثکه  این  های  ابژه ر 

ات  کلیّنمونه یا مصادیقی از    انضمامی منحصر به فردی هستند که

این رویکردها    .(Kania, 2013:199-210)شناخته می شوند

معیارهای  در شنیداری  خصوص  یک  و  تجربه  از  اثر    اجرایی 

دارند. گروه    جدیاختالف نظرهای  هم    نیز بامشخص  موسیقایی  

ی  شنوند بلکه تجلّد که اثر را نمی نکناظهار می   انگاران()نام   لاوّ 

خود    ،هاشنوند چرا که به باور آناثر را می  ای ازت یافتهانضمامیّ

است. درک  غیرقابل  انتزاعی  ساختار  یک  دوّگر  اثر    م وه 

می  گرایان()افالطون  نظر  در  را  فرض  هرگز  نگیراین  که  د 

یکسانی از شنیدن    ةتجرب  پذیر شکل تکرار هبار و ب  دو  توانندنمی

    "اثر بودن " گرایاناز منظر افالطون  چرا که اثر داشته باشند یک

ای از همه اجراهای  چیزی به غیر از ترکیب یا مجموعه تواند  نمی

این است که پایبندی    اصلی  د. با این حال، نکتةاثر باش  یکمتنوع  

توصیف یا    شیوة  بر  شناسیپرسش های بنیادین هستیهد به  و تعّ

از   ما  موسیقایی  وضعیّتفسیر  اثر  بود.  ت  خواهد  باید  تأثیرگذار 

که  تأ کرد  قاعده کید  تبیین  و  چارچوبتوضیح  و  از    پذیرمند 

که  نیازمند    ،موسیقی  شناسیهستی است  مباحثی  مشارکت 

های  بنیانتری به نام  گسترده   ها با یکدیگر در سناریویاط آن ارتب

هایی همچون  پرسش   فهم است.  قابل  شناسیهستیشکل دهنده  

نظریه" در  چگونه  با    شناسی هستیها  ارتباط  در  موسیقی 

بنیادینِ  شناسیهستی م  متفاوت   های  یا    ،  "گیرند؟ی قرار    "و 

به     چقدر  موسیقایی  شناسیهستی  ها درآن   و خصایص  هانظریه 

عمیق  متافیزیک پرسش این  "؟دارند  تریوابستگی  هایی  ها 

در   باید  که  مباحث    برهستند  پذیرش  قابل  و  محتمل  ساخت 

مدّ  شناسیهستیمعاصر   گیرنموسیقی  قرار   ,Dodd)دنظر 

2008 Kania, 2008) . 

بعدی این مقاله تالش خواهم کرد که با تحلیل برخی   در بخش

به بحث  گرایی  انگاری و افالطون در دو اردوگاه نام   مرجع  مواضع  از

پی این  بپردازاز  دهم  مآمدها  نشان  نظریّچگونه    و  های  هطیف 

پیوستار    یانهگراواقع   شناسیهستی البته  .  یابندنمود می در یک 

هستی نظریه  دو  این  بهتر  فهم  برای  گفت    باید   شناختیباید 

یان  گراواقع در گروه    دقیقا که نه  رویکرد واسطی توضیح داده شود  

  به قائل    که  هاین نظریّ  گرایان.واقع  گیرد و نه در گروه ضدقرار می 

ماهیّ نظریّنوعی  را  است  موسیقایی  آثار  برای  ذهنی  ه  ت 

می باید  نهایتا     (Kania, 2017).نامیمایدئالیستی  که  چه  آن 

این سه نظریّ ایدئالیسم،  مورد کنکاش قرار دهیم  بود:  ه خواهد 

 . گراییانگاری و افالطون نام 

 

 نظریه ایدئالیستی موسیقی

ای است که در آن  نظریه  ، ایدئالیسمموسیقی  شناسیهستیدر  

ل های ایدئالی هستند که تنها در ذهن یا تخیّآثار موسیقایی ابژه 

آثار موسیقایی    وجود دارند. از این منظر،  ،هاخالق آن   سازِآهنگ

ت  این انکار بنیادین ماهیّ  ت مادی ندارند.موجودیّ  عنوانبه هیچ  

ب و  موسیقایی  اثر  اثرهمادی  کلی  آراهنری    طور  در   و  ء ریشه 

. این انگاشت از غیر مادی بودن آثار  بندتو کروچه داردهای  نوشته 

کروچه    هنری آثار  زمانیدر  ا  از  هنری  که  آثار  کرد  ادعا  و 

باشند،موجودیّ  توانندنمی داشته  مادی  یا  فیزیکی  به وضوح    ت 

واقعی   علیا  به حدآثار هنری    از نگاه وی  چرا که  قابل رصد است؛

غیرواقعی   ما  مادی  دنیای  که  حالی  در  هستند 

به بحث   او  زمانی که طور کلی  به.  (Levingston, 2016)است

در ورای    یباورش براین است که چیز  پردازدمی   شناسیهستیاز  

های فیزیکی همچون صندلی،  ابژه  بین کروچه ذهن وجود ندارد.

رات و رویاها  کّهای ذهنی همچون باورها، تفدرخت و گل... و ابژه 

های  ابژه آثار هنری را به عنوان  باوجود این    شود،تمایز قائل می

ی  به عبارت دیگر، کروچه آثار هنر   دهد.قرار می  هتوجّذهنی مورد  

مدعی این هم   همچنین  .کندل محض تلقی میآ های ایدهرا ابژه 

کهنمی هنری    شود  ماهیّآثار  واسطه  غیرمادی به  به    شانت 

همان دلیلی است   کمترین میزان ممکن واقعی باشند. این دقیقا 

می  موجب  او  که  ایدئالیستی  نگرش  فرم شود  به  تقلیل  قابل 

 یی نباشد.  گراواقع یی و یا ضد  گراواقع مشخصی از  

آرابرجسته کالینگوود   پیرو  و  نماینده  دنیای    ء ترین  در  کروچه 

نیز  تمایزات عمیقی  ها  آن  ء در آرا انگلیسی زبان است. با این حال  
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  خالف کالینگوود که باور دارد محتوای بیانگرانة اثر . بر وجود دارد

بر فرم  هنری چیزی در درون هنرمند است  و  ، مباحث کروچه 

داردک تأکید  نظریّبرّ  در  .لیات  در  -کروچه  ةرسی  کالینگوود 

باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد:  خصوص ماهیّ اثر هنری  ت 

و  ی مورد نظر است  یدر چه معنا  هنری  اثر  ابتدا باید روشن شود

فیزیکی بلکه به   ةابژ  ةتری اثر موسیقایی نه به مثابطور خاص هب

خالقانه    یبیان  که از طریق آن  است  ایتخیلی آگاهانه  کنش  ةمثاب

می با    نماید.رخ  نظریه  نوعی    ی برداشتاین  به  را  هنری  اثر  که 

طبق   .ت در تقابل استبه شدّ  ساخته یا مصنوع تقلیل دهددست 

هنری حداقل   ت اثرکالینگوود این تفسیر از ماهیّ-نظریه کروچه 

این منظر برداشت    ،این که  لاوّ  به دو دلیل نادرست و غلط است.

و این    نمایدنسبت بین هنر و عواطف ارائه می اشتباهی از رابطه و  

را می بحث  و  پیش  عواطف  برانگیختن  هنر  هدف  که  کشد 

که    ی ، رویکردم این کهو دوّ  مخاطبین است. میان  احساسات در

دست   هنری اثر ابژه را  و  میساخته  تلقی  فیزیکی  کند  ای 

یند  که فرآت هنری دارد به این معنا  خالقیّ  اشتی از فرایندبردسوء 

  فرایند دگردیسی مواد و مصالح هنری است. ت تنها شامل خالقیّ

  کند که اگر این تأکید می  بر کالینگوود  -در مقابل، نظریه کروچه 

اثر  عنوانهنرمند به    چه بیان  هنری  خالق  ف شخصی  عواط  به 

برانگیختن    پردازد، هیچ عالقه و تمایلی برایمی هنری    خود در اثر

ندارد.  در  عاطفی  اتتأثیر خود  خالقیّ  مخاطب  منظر  این  ت  از 

می  یلتخیّ  فعالیتی  هنری براین  ایدئالیست   .شودشناخته  ها 

می عقیده  ما  که  نیست  چیزی  آن  هنری  اثر  که  یا  اند  و  بینیم 

ل مان تصویر یا تخیّشنویم، بلکه آن چیزی است که ما در ذهنمی

ایجاد یک قطعه موسیقایی، ایجاد یک قطعه    ،بنابراین  کنیم.می

موسیقایی برای    قطعة  نگارش  از این منظر،  است؛  لی یا خیالیتخیّ

نوعی  ت نیست بلکه  گذاری با دیگر افراد به معنای خالقیّاشتراک 

 گوید: باره می . کالینگوود خود در ایناست  کردنجعل

ممکن است آن را    بخشد،  می   ایش و نظمانسان به اصوات آر     

ممکن    و یااجرا کند.  ط یک ساز  توسّزمزمه کند، بخواند و یا آن را  

به نگارش آن    است هیچ یک از این کارها را انجام ندهد و صرفا 

عموم    او این چیزها را در معرض تجربة  ...روی کاغذ اکتفا کند

  شوند. هان عمومی می  ذبخشی از ا   این اصوات دهد، نهایتا   میقرار  

ایجاد  و  ت اثر هستند.  ها فرع بر واقعیّبا این حال، تمامی این کنش 

ه در داخل ذهن خالق  گیری واقعی اصوات چیزی است کو شکل 

می  اثر دیگرافتد؛  اتفاق  جای  هیچ   ,Collingwood)نه 

1983:134) . 

باور کالیینگود     به طور کامل،    هنریلیِاثر تخیّوجود یافتن  به 

در جهت   تنها مخاطبینو  شود؛ میسر می  خالق اثرتنها در ذهن 

 
 7Recordings 

 8Supervenient 

آن   موجود از  انضمامی نگارشل از طریق آ برساخت این ابژه ایده

  این نگارش حتی    .دـکنن، تالش میهنرمند ایجاد شدهط  که توسّ

اثر و  نیز  از  بن  ناتمام  است،  به  "ابراین:  ـناقص    عنوان مخاطب 

می دریافت تالش  برساخت کننده  تجربة  یکند  از  لی تخیّ  دقیق 

درـهنرمن نماید   د  ایجاد  خود  جستجویی    با  همواره  که  ذهن 

این وجود  ؛است  هم آمیخته  در  پایانبی تنها    اختـ این برس  با 

   ."(Ibid, 289)روی دهد به شکل جزئی    تواندمی

ابژه ذهنی محضی است که در بهترین شرایط    ،اثر هنری  بنابراین

از یک ذهن به ذهنی   ملموس اثر،  7هایاز طریق نگارش   تواندمی

شود. منتقل  نقد  دیگر  نظریالبته  به  بسیاری  ایدئالیستی    ةهای 

توسط باید به روشنی  مسئله این است که  واقع،    وارد است. در

  "ابژه ذهنی محض"که منظور از  ها توضیح داده شودایدئالیست 

 8روضیهای قصدی، استعالیی و یا ابژه های ع  کدام یک از ابژه،  

چه  "  ؛ این کهوارد است  نظریهّ  این  بهایرادات دیگری نیز  هستند.  

مشابه    برساخت ذهنی مخاطب کامال   که  دکنکسی تضمین می

چه کسی تصدیق می "یا  "؟باشدط هنرمند اثر تصویر شده توسّ

ه قرار  درستی مورد توجّههای ذهنی بت واقعی ابژه هویّ   کند که

است؟ آن حقیقتدر    "گرفته  از  مثاب،  به  آثار هنری  که    ة جایی 

  ساز تگیرند، شرایط هویّهای ذهنی مورد توجه قرار میت موجودیّ

 های عادی خواهند داشت. متفاوتی نسبت به ابژه 

اگر چه    ،بودن اثر هنری گرا  ماده   یدئالیستی یا نگرش ضدنگرش ا

سا ضد  به  نمی  گراواقع دگی  شناخته  کامال امّ   شودنیز  وجوه    ا 

صالح و رسانه  مواد و م  که مواجه هنرمند بارا    هنری  فیزیکی اثر

اثر   می ها  آن   ةواسطهبسازنده  می  ،شودآغاز  این  نادیده  انگارد. 

ای در ارتباط با  کنندهبه سمت پیامدهای گیجما را    ،پیش فرض 

 ةتلقی از اثر به مثاب  د.ندههنری سوق می  اثر  آمدن  وجودبه  نحوه  

  در غیاب گونة ،  تواند  میذهنی فرد  لی  تجربه تخیّ  و یا  ابژه ذهنی

اند در  نابودی بکش به ورطةهستی اثر را   ،و دریافت توجه درستِ

- معطوف به سیستم فیزیکی  ه  توجّاز    گونه  همان  اگر  که  حالی

  ء دوباره احیاهستی اثر  ،باشد -بنیان اثر است حتی و که سازنده

اپرای ارایشگر شهر سویل اثر    زمان که  به طور مثال هر  می شود.

  روسینی به اندازه کافی مورد توجه قرارگیرد یعنی اجرا و شنیده 

کسی  اگرا  ماند امّاش پابرجا می شود هستی  و مورد تأمل واقعشود  

را نگیرد  و  نکند  اجرا  آن  قرار  بحث  متوقف  هستی  مورد  اش 

نظریه  رویکرد  در  بنابراین  شود.می اثر    هستیایدئالیستی،    یا 

 داللت دارد.  9متناوب  یهنری بر وجود 

 

 

 9Intermittence 
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 یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس

 1400 زمستان، 2دوره اول، شماره

 موسیقی  شناسیهستی انگاری در نام  ۀنظری 

کاربرد از  موسیقایی    انگارینام   منظور  آثار  هستی  خصوص  در 

اولیّ  انگارینام   چیست؟ تقریر  عنوان یک  و  مورد   ،هبه  دشوار  ی 

شود.  موسیقی تلقی می  شناسیهستیدر حوزه    مناقشه برانگیز

 تحتآن آثار موسیقایی    است که در  ایانگاری نظریهبطور کلی نام

  نوشت و یا اجرا همچون نت  10عنوان انواعی از چیزهای انضمامی

انگاران التزام  نام در این تقریر    .(Kania, 2008:22)  وجود دارند

رسی  برّ  کنند.انتزاعی را رد میة  ابژ   ةبه وجود اثر موسیقایی به مثاب

یا  -موسیقایی    یهاهستی ابژه   نحوةاران در خصوص  انگنام   ادعای

ابژه گراواقعکه    چه  همان عنوان  به  انتزاعی  یان  ،  همچونهای 

قرار میسمفونی، س توجّه  مورد  کوارتت  و  طور  به    -دهندونات 

برانگیزی   می  گراواقع ضد  پرسش  این  نام   د.شوشناخته  انگاران 

را  وجود وابسته به ذهن دارند  های موسیقایی  که هستی ابژه باور

  11امور جزئیبه مثابة   صرفا    ها این وجود راا آنامّرد نمی کنند  

های کلی یا به تعبیری به عنوان  ت موجودیّ  ةو نه به مثاب  پذیرندمی

هستی آثار موسیقایی را    از یک طرف  انگاریبنابراین نام   .12اتکلیّ

به ذهن    وجودهایبه شکل     دیگر   طرفیاز    و  پذیردمیوابسته 

موسیقایی  وجود انضمامی  ابژه   عنوانبه    را  آثار  انکار  نیز  های 

منظر  و از    گراواقع ضد  لاز منظر اوّ انگاران  در واقع نام   کند.نمی

   (Kania, 2013:198 ).هستند  گراواقع   مدوّ

یم باید ببین  ترناسب اکنون برای وضوح بیشتر و درک م  با این حال

موضع برهستی  این  است.    شناختی  گرفته  شکل  مبنایی  چه 

نام  معموال طرفداران  مباحث  انگاری،  اساس  بر  را    و   عقاید خود 

انگاران در اولین قدم به بحث  نام  کنند.توجیه میکلی  هایمعیار

در    و منحصرا   انتزاعی  امور  درباره  علیاز مسائل حاصل از تقابالت  

-نام  بنا به تعریف  می پردازند.  اثر موسیقاییایجاد    نحوه  ارتباط با

ابژههای  ابژه  انگاری فضا انتزاعی،  از  خارج  در  که  هستند  های 

های  که اگر ابژهوجود دارند. این مسئله بیانگر این چالش است  

  تعامل و   آیند، بنابراین نمی توانندنمیدر    علی  انتزاعی به رابطة

بن کاپلن و    داشته باشند.  هم  ای با دستگاه ادراکی مامواجهه   یا

-انگارانه این گونه اظهار میام از این نگاه ن دفاعن در سِکارل ماتِ

به  توانند  که نمی  باشندنتزاعی  های ااگر آثار موسیقایی ابژه   کنند:

می  ما  پس  درآیند،  علی  رابطة موسیقایی  چگونه  آثار  به  توانیم 

تر از  ممهّ  ؟ها بدست آوریمآن  و یا هر دانشی در موردرجوع کنیم  

ای  تواند تجربهموسیقایی ما میهای  ، چگونه هر یک از تجربهآن

چنین   با  بتوانیم  اگر  شود  شناخته  موسیقای  آثار  خود  از 

کننده  به قانع   ،این مباحث  بیاییم  کنار  ایهای همه جانبه پرسش 

 
  10Concrete , Concretization  

 11Particulars 

  12Universals 

توانیم در هایی که در این خصوص می . یکی از راهرسندنظر می 

این است که ابژه  پیش بگیریم  های  آثار موسیقایی را به عنوان 

بگیری نظر  در   ,Caplan and Matheson)  مانضمامی 

2006: 59)..   

انگاری موسیقایی، به هیچ وجه بر  نگاه کلی طرفداران معاصر نام 

انگاران بر  فرمی از هستی انتزاعی آثار موسیقایی داللت ندارد. نام 

-های موجود از نتانضمامی و نسخه   این باورند که تنها اجراهای

اثر موسیقایی محسوب این منظر،    ،متعاقبا .  شوندمی  نوشت،  از 

توسّماهیّ موسیقایی  آثار  و  بندیطبقهها،  بندیدستهط  ت  ها 

لیدا گر    د.نگیرشکل می  اجراهای آن آثار  مرتبط باهایی  مجموعه

ی چیزی  ایموسیق کند: آثار  بیان می   اینگونهی را  این دسته بند

  ة یفاتی که به مثاباسامی و توص ؛های زبانی نیستند بیش از نشانه 

صی  مشخّ  هاییا مجموعهدسته  به    ،برای ارجاع  مناسب  ای شیوه 

شوند و به طرق خاصی  و ویژه، شناخته می  های منحصراز ویژگی 

فقط به عنوان اعضای یک    هانشانهاین    .شوندخدمت گرفته می   به

می  خانواده لحاظ    که  گردند،انتخاب  یا    بیولوژیکیبه  طور  هبو 

 . (Goehr,2007:17)گرند یدر ارتباط با یکد  مندقانون 

-ط گودمن در اثر مشهورش زبانتوسّ،  منظری مشابه این دیدگاه 

هنر می  های  ریشه  گردد.مطرح  بهتر  فهم  پیدایش  برای  های 

دیدگاه گودمن در رابطه  به  ارجاع مختصری  باید    ،انگارینام   ةنظری

نام  باشیم  انگاریبا  برجستهداشته  بسیار  نقش  که  در  ،  ای 

آراشکل  برانگیختن  و  موضوع    ء گیری  این  ادبیات  در  گسترده، 

 . (Scheffler,1972  Elgin,1997)داشته است

کند که چرا در های خود را با این پرسش آغاز می گودمن تحلیل

د در  نوجود دار  علی آثار ج  هنرهایی همچون نقاشی و پیکرتراشی

حالی که در ادبیات و هنرهای اجرایی همچون موسیقی و نمایش  

ت متفاوت هنرهای  با ارجاع به ماهیّ  ؛ ودن وجود ندار  یآثارچنین  

به  نقاشی و پیکرتراشی و مالحضات مرتبط با موسیقی و نمایش 

می پاسخ  فوق  هنرهایی براین    وی دهد. پرسش  که  است  باور 

  13خودنگارانهیا  و    منفردهمچون نقاشی و پیکرتراشی هنرهای  

  و همچنین ادبیات   نمایش  همچون موسیقی،ی  یهنرهاا  امّ هستند،  

تنها    یعلآثار ج  واقع  در  هستند.  15انهیا غیرخودنگار   14انهگرنگار ید

تمام  البته    امکان وجود دارند،  انهیا خودنگار   در هنرهای منفرد

هنر حکاکی با این که نیستند. برای مثال  انه منفردآثار خودنگار 

نیز    انهبا این وجود هنر خودنگار  ،شناخته نمی شود  هنر منفردی

    "نگارانه خود"  در دیدگاه گودمنبه عبارت دیگر،    د.گردتلقی نمی

تعیین کردن   بنابراین،  بودن باشد.  منفرد  دقیق  معادلتواند  نمی

 13Autographic 

 14Allographic 

 15Non-autographic 
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ای از یک اثر است  نمونه  (بطور مثال یک نقاشی)این که یک ابژه  

به    گیری آن اثر میسر نیست.شکل   نحوة  ن چگونگییبدون تعی

  از  ،ساز آثار هنری خودنگارانه و منفردترایط هویّاین معنا که ش

  علی در واقع یک اثر هنری ج  نیست. جدا    ثارآگیری آن  تاریخ شکل 

حالی که تاریخ داشتن    در  ،ه است اریخی شکل دهند ت تفاقد ماهیّ

  آن   اثر، شرط ضروری برای اصیل خواندن  یک   یا شرط تاریخی

در  توانیمجایی که ما نمی  طبق دیدگاه گودمن، از آن   اثر است.

متمایز    اشگیریتاریخ شکل اثر را از    سازتهویّ  شرایطآثار نقاشی،  

 شود. میجعل اثر    موجبتفسیر در آن تاریخ  سوء لذا    ،کنیم

در    توان گفت؟چه می  انهنگارگر یهنرهای د  حال باید دید دربارة

ادبیات موسیقی،  به  ما می  نمایش  و  مورد  مراجعه  بدون  توانیم 

که در این   ؛ چراتاریخ پیدایش اثر مصادیق آن را تشخیص دهیم

-، باید ویژگیندنکص مید که مشخّن موارد قراردادهایی وجود دار

-بدون ارجاع به تاریخ شکل  مصادیق درستی از اثر  هایی به مثابة

باشند.  ،آنگیری   این ویژگی  وجود داشته  ادعای گودمن    ها به 

نشانه  امکان  به  تحقّبسته  میق گذاری  آثار  دن شوپذیر  مورد  در   .

نشانه  نقش  عهدموسیقایی  به  موسیقایی  نت ة  گذاری  نوشت 

های  از میان همه ویژگینوشت موسیقایی  نت "گذاشته شده است:  

اثر فراهم  ة  سازند   های برابزارهایی را برای تشخیص ویژگیممکن  

مجاز در   راتییتغ  ةمحدودکردن  ص برای مشخّ  امر  اینو    می کند،

موویژگی  از   کیهر   اجزای  تثبیت  و  آنها  نیاز  ها  رد 

   ".  (Goodman, 1976:113)است

ای  ت آثار موسیقایی را بر مبنای دسته بر این مبنا، گودمن ماهیّ

داشته باشند،    مطابقت کامل  نوشتکه با نت اثر    آن  از اجراهای

-هایی که الزامات تعیین شده در نتیعنی اجرا  ؛دهدتشخیص می

مدی  سیقایی برآبه تعبیر دیگر، آثار مو   د.نکننوشت را برآورده می

گذشته، حال و آینده است که  ای از اجراهای  از مطابقت مجموعه 

نت نت   وظیفة  واقع  در  باشند.  مطابق  نوشتبا  نوشت  اصلی 

است.   دیگر  اجرای  به  اجرایی  از  اثر  یک  تشخیص  موسیقایی 

اثر را تعریف کندبنابراین نت   ,Goodman). نوشت باید یک 

ما    یک اثر،  نوشتطبق نظر گودمن با توجه به نت  (1976:128

اجرا  یک  آیا  که  باشیم  داشته  را  این  تشخیص  توانایی  ی  باید 

برای   دیگر  سوی  از  نه؟  یا  هست  اثر  آن  از  اجرایی  مشخص، 

نوشت وجود  تشخیص یک اجرای مناسب از اثر باید فقط یک نت

ن در مباحث خود  گودم کند.داشته باشد که اجرا با آن مطابقت 

کارکتری    عنوانتواند به  نوشت میرود که نت تا این حد پیش می

می  الزاماتکه   برآورده  را  مشخصی  نظام  کندمنطقی  یک  در   ،

این الزامات منطقی همان چیزهایی   .نمادین مورد توجه قرار گیرد

نشانه سیستم  که  میهستند  شکل  را  برای  گودمن   بخشند.ای 

 
  16Syntactic Disjointness 

 17Finite Differentiation 

  نحوی و معناشناختی   های  پیش شرطفهرستی از  گذاری  نشانه 

جمله   نحوی"     ،"16نحوی  انفصال"از  تعین  "و      "17افتراق 

نوشت اثر  . به باور گودمن اگر نت دهدنظر قرار می مدّ  را"17منفرد

اش برای  های ساختاری ویژگی  نظر قرار دهد،وارد را مدّاین م  همه

هویّ به  بخشیدن  اثر  تعین  استت  شروط    ،اینبنابر   .کافی  این 

محسوب  نوعی آزمون برای تعین یافتگی  شناختی  نحوی و معنا 

هویّ  شوندمی آیا  اثر  که  مجموعه ت  نسخه در  از  کپی  ای  های 

نوعی    در واقع حفظ شده است یا نه؟  های آن نوشت و اجراهانت

های  آزمون بازیابی.  اگرچه در این جا قصد پرداختن به پرسش 

امّیگودمن را ندار  ء صی در خصوص آراتخصّ   نکته مترین  ا مهّم، 

نوشت  نت  یککه  هنگامی -های او  دیدگاه از  مشکالتی است که  

حاصل    -شماردای بر مینظام نشانه  ةرا به مثاب  عادیموسیقایی  

 شود. می

ی از دیدگاه او   یاری به رویکرد گودمن و ابهامات ناـش نقدهای بـس

چه مفاهیمی چون زیری    اگراز منظر گودمن،    اسـت.  طرح شـده

ها و خطوط حامل الزامات نظام  و بمی، کشـش زمانی و سـرکلید

انه ناخته مینـش وند امّای ـش ا مفاهیمی چون تمپو، دینامیک و  ـش

دایی   تند. گودمن در نهایت  رنگ ـص یار مبهم و بالتکلیف هـس بـس

ه می ه نتیـج اهیم  این گوـن ه مـف ة دوّگیرد ـک ـــت د  نمی  مدسـ توانـن

ــر ــانهوش ــرعتِ  ازگذاری را برآورده کنند چرا که  ط نش   لحاظ س

یا نوعی التزام که درســـت و    تنها یک شـــیوة  ،)تمپو(  اجرای اثر

ت را  به نتپایبندی   با  وجود ندارد.    ،نشـان دهدطور کامل  هبنوـش

تیاین حال،   ناـسیهـس یقی در مخالفت با   ـش ر موـس رویکرد  معاـص

رویکرد    ، اســتراوســنگفتة   بنابه  .گودمن از آن گذر کرده اســت

د   دـی ک تـج افیزـی ث مـت اـح ه فرمی از مـب ل ـب ل تحوـی اـب گودمن ـق

ت که    18نظرگرایانه اختار  اش تولید یا ایجاددغدغه"اـس   یبهتر   ـس

 .(Strawson, 1963: 9)است

 

 موسیقی  شناسیهستیگرایی در  افالطون  نظریۀ

ام دیم، ـن ه دـی ان طور ـک ار  هـم ـــی ایی حوزة بسـ ــیـق اری موسـ انـگ

ه ت که  مناقـش خّبرانگیزی اـس ت که صمـش ترین ادعای آن این اـس

  ء اتکا  به اجراـست. با این حال، با قابل تقلیل  ثار موـسیقایی ـصرفا آ

تحلیلی موـسیقی، برای فهم   ـشناـسیهـستیمعاـصر در    به مباحث

ــیـقای باید از رویکرد نامبهتر   این   گذر کنیم.نیز  نگاری  ااثر موسـ

ــئله   انگاری در که مباحث مربوط به نامبه این معنی نیســت  مس

ــتقبالپردازان از  بین نظریه ــت  اس قع  در وا   ؛کمتری برخوردار اس

ــتر نظریـه از  می  ترجیح  پردازان تحلیلیبیشـ دهنـد کـه فرمی 

ا  گراواقع اط ـب دّآیی را در ارتـب ایی ـم ــیـق ار موسـ د ـث   نظر قرار دهـن
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 یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس

 1400 زمستان، 2دوره اول، شماره

 (Kania, 2013: 197)  .  گرایی جدای  باید ببینیم این واقعحال

 شود.را شامل می  یانگاری چه وجوه دیگراز مباحث نام

که آثار  ـساده    دةتوان بر مبنای این اییی موـسیقایی را میگراواقع

یقایی ابژه تندموـس یف کرد  های انتزاعی هـس  طور کلیهب  یا،  توـص

ــیقـایی را انتزاعی تلقی   آثـار موسـ ــوتی  ــاختـار صـ نوعی ســ

ا این ـحال این.  (Kania, 2014)کرد ــاده  ـب ــیح سـ از اثر   توضـ

یقایی به مثابة ونده  موـس اختار انتزاعی تکرار ـش امل چندین    ـس ـش

ــت. ــداق و نموـنه اسـ  کـندمی همچـنان ـکه جولین داد بـیان  مصـ

  و یا   وجوهی از اثر موســیقایی که نیازمند به توصــیف هســتند،"

  ـشویم،ها ـسرگـشته میط آنفالـسفه توسّـ   عنوانوجوهی که ما به 

ــتند  زیهـمان چ دقیـقا    ی ر ی تکرارپذ عوامل  ه عنوان  که بهایی هسـ

. آثار  ".(Dood, 2008: 1118)شوندمی  یمعرف  آثار موسیقایی

اجراها و تفاسـیر  پذیر دارند؛  تی تکرارموجودیّ  به ذاتموسـیقایی  

هسـتند به این    هنری  هایی از آثارها یا مثالشـان نمونهچندگانه

ه ا ـک ک از  معـن ه  هر ـی ا  این نموـن اوتی تلقی ـه ای متـف دادـه رـخ

با این    کنند.هدایت می  "خود اثر"ـسوی  مخاطب را به  ـشوند ومی

ــش ال این پرسـ ا پیش میـح ه  ـه د ـک ایی  "آیـن ه نوع چیزـه ـچ

چگونه    یشــناختیهســت  یریتکرارپذ"و یا  "پذیر هســتند؟تکرار

 ."است؟  هیقابل توج

هایی ظریف  پاسخ  ،گراییهای افالطونحلبه راه  استنادفالسفه با  

ده برای این   ــشو برازـن دا کردهپرسـ ا پـی د.  ـه ه منظور درک    اـن ـب

به فهم اثر موـسیقایی    چگونه  گراواقعکه این دـسته از فالـسفه  این

ــوص افالطون د در خصـ اـی د، ـب ایی و  می پردازـن ــیـق گرایی موسـ

ــا  ــاصـ در مورد مـباـحث مـتافیزیکی ـکه در ذـیل آن مطرح    اختصـ

د،می ــوـن ــتری    شـ ای بیشـ هچیزـه ــود. در اداـم ه شـ تمرکز    گفـت

تر بر بحث و برّمباحث متمان بیـش ی قـس های مختلف نظریه  رـس

 در شکل افراطی و معتدل آن خواهد بود.  گراییافالطون

ــت که در آن چیزها به مثابنگرش افالطون   ة گرایی رویکردی اس

اـبژهاـبژه ـیـعـنی  اـنـتزاـعی  وـجود  هــای  ـمکــاـنی  و  ـغـیرزمــاـنی  هــای 

ــد اـفالـطون  .(Kivy 1983, 1987)دارن از  ی  ـبـحثـ   ـگراـییـبحــث 

بتا  ود متأنـس ناخته می ـش ر ـش که طرفداران    خر و رویکردی معاـص

ــختی نیز دارد ــرس های  فرم  .(Dodd 2000,2007,2010)س

ای ابژهافالطونی برخی از ویژگی ای انتزاعی  ـه درن"ـه را در   "ـم

ان  اگر ـچه این ابژه د.نـ خود دار ان و مـک ای انتزاعی ـخارج از زـم ـه

امّوجود دا مــاهیّا  رنــد  ابژةبرخالف  رویکردهـای    انتزاعی  ت  در 

ــتی و ـنام   را ـبه همراه دارـند. لیعِانـگاری، نوعی از ـتأثیر  اـیدـئالیسـ

ابژه ه  افالطون توجـه ـب از  از  هـای انتزاعی  بعـد  ه عنوان یکی  ـب

طی تا دوران مدرن تلقی میهای محوری از  بحث ود.  قرون وـس ـش

ا با ـشروع قرن بیـستم ابژه های انتزاعی در بین فالـسفه آلمانی  امّ
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ــل جایگاه و اعتبار ویژه ــی همچون فرگه و راس ای پیدا  و انگلیس

ــتم بحث از ابژه از  کرد. های انتزاعی جایگاهی را  پایان قرن بیسـ

گاه چنین جایگاهی بدســت  هیچ  که قبل از آن  ه اســتپیدا کرد

های انتزاعی نقش  ربوط به ابژه. به واقع، مباحث ماســـتنیاورده  

محوری را در مباحث متافیزیک معاصر، فلسفه زبان و هم چنین  

 د.نکنایفا می  شناسیزیبایی

ای انتزاعی  ابژه  رویکرد اخیر  در انیـه انی و مـک د محـمل زـم اـق   19ـف

که در های فیزیکی هســتند  نه ابژه  هاهســتند. به تعبیر دیگر آن

ای فیزیکی وجود   ه ابژهدنـی د و ـن ای ذهنیدارـن اهیّ  ،ـه ه ـم ت  ـک

ده اـی د و  ای ذهنی تلقی میذهنی دارـن د.ـه ــوـن امال     شـ ا ـک آنـه

توانند در روابط    یهســتند که نم  یحرکت و ســاکنیب  اتموجود

ندهای دیگر  با ابژه  یعلت و معلول ته باـش اخیر    نظریة  .تعامل داـش

چیزی را    رســد: چگونه ممکن اســتنظر می  بهکننده کمی گیج

توانیم داـشته باـشیم؟  طی با آن نمیبـشناـسیم با این که هیچ ارتبا

 دهد؟میچگونه چنین چیزی ما را تحت تأثیر قرار  

ابر نظر افالطون ان، ویژگیبـن ــایصگراـی ا خصـ ا ـی ــتـقل از   ،ـه مسـ

ــفید، میزهچیزهای عادی وجود دارند. ب گرد و  طور مثال دیوار س

در عین    اامّ  ؛همگی در جهان فیزیکی وجود دارندخوب  دوســتان

اـحال آن ان()افالطون ـه د  گراـی اور دیگری هم دارـن مبنی بر این   ـب

ه ایی همچونویژگی  ـک ابـ   ـه ه مـث دی، گردی و خوبی ـب ــفـی   ةسـ

گرایان بر  طور متناقضــی افالطونهب  های انتزاعی وجود دارند.ابژه

ویژگی وجود نداشــته  این باورند که حتی اگر مصــداقی از یک 

طور مثال  هتواند وجود داشــته باشــد، بباشــد خود آن ویژگی می

ه.  مربع  ةدایر ه ـک ل آن ـچ ـــک ه هر شـ ان ابژه افالطون  ـب ای  گراـی ـه

رسـد  برانگیز به نظر می  کننده و ابهامگیجکنند  تلقی می  انتزاعی

برانگیز    تواند نزاعای میهر نوع ابژه  ةگرایی درباروکاربرد افالطون

ــد؛   ــتثنی یگراافالطونباش ــئله مس ــیقایی هم از این مس ی موس

رایی موسیقایی شامل  گحال باید ببینیم گفتمان افالطون  نیست.

 شود.چه مطالبی می

 

 گرایی سخت و نرم ، افالطونمظهر-های نوعنظریه

که   اـست،  20مظهر-نوع  ةکه مـشهور به نظری  ـشناـسیهـستی  ةنظری

ــّ  ــدهبرای اولین بار توسـ در اردوگاه    ط ریچارد ولهایم  مطرح شـ

ت آ  ایاعتبار ویژه  گرایانافالطون ت چرا کهبدـس ت  ماهیّ  ورده اـس

ثار موـسیقایی را به ـشکل ظریف و زیبایی بیان می دارد:  آدوگانه  

ــیقایی انواعی از    محوری این نظریه این  ةاید ــت که آثار موس اس

اختارهای ـصوتی هـستند ک امل تفاـسیر،  ه اجراهایـس ان )که ـش ـش

.  شـوند مظاهری از آن نوع شـناخته می  ،(اسـت  ضـبط و نواختن

  20Type/Token 
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بندی  هز طریق نحوة طبقبدین طریق، تکرارپذیری چنین آثاری ا

تی ناختی  هـس یقاییآـش خّ  ،ثار موـس   ها ص کردن نوع آنیعنی مـش

 .(Dodd, 2002,2007)حاصل می شود

تجولیان داد به عنوان   این منظر اظهار    ةیکی از طرفداران برجـس

شوند  انواع گنجانده می  ةاگر آثار موـسیقایی در دست"که    داردمی

ی  ا ننده کصمشـخّ  ةنمون  همچون  شـانبین آثار و اجراهای  ةرابط

  "میز"کلمه   ، درـست مانندمـشترک خانوادگی اـست  ةاز یک رابط

اـستفاده    .(Dodd, 2007: 11)و مظاهر نوـشتاری و گفتاری آن

ه-نوع  ةاز رابطـ  ذیری  مظهر در مبـاحـث مربوط ـب ار    تکرارـپ آـث

  حتی   بطور کلی اثر موسـیقاییپذیر اسـت.  موسـیقایی نیز امکان

،  شـود شـنیده می  اثر  همان  ، بعنواناجراهای متمایزش  ةواسـطهب

های مشـــابه آن در کلمه و نمونهکردن یک    درســـت مانند پیدا

انگاری،  نام  ةبرخالف نظری  رســـدبه نظر می  .چندین متن متمایز

تیِمی  مظهر-نوع  ةنظری اثر   تواند بین دو رویکرد متناقض در هـس

برقرار    مصــالحهیعنی مادی بودن و انتزاعی بودن اثر موســیقایی  

د ه نظریـ راه.  کـن اقضاین    رفع  برایمظهر  -نوع  ةحلی ـک ه    تـن اراـئ

تمی نیدن و دیدن اثررک یک اثر )د  :نماید این اـس تواند  می  (ـش

ــم  ــراه ف ــز  ــی ن ــر  اث آن  از  ــدادی  روی درک  ــه  ــط واســ ــه  ب

 .(Dodd,2002:381-402)شود

ــته ــته در اردوگاه افالطوندر ادامه به دو دس گرایی  بندی برجس

ــتـ  افالطون گراـیان  "ل ـکه تـحت عنوان اوّ  ةخواهم پرداـخت. دسـ

د و  نشـوداد شـناخته می  هایی همچون کیوی وبا چهره  "سـخت

  و   ـشوندمعرفی می  "گرایان نرمافالطون"م که با عنوان  دـسته دوّ

ــون،   ــون، لوینس ــتکر  نمایندگانی چون تامس دیویس، هاول و اس

ای توـصیفی هـستند که اندرکار انجام پروژهل دـستاوّ  ةدارد. دـست

خارج از    ت ابدیِموجودا  و  اتکلیّ ـشبه  ةآثار موـسیقایی را به مثاب

اند  ساخته   هایی رام، نظریهدوّ  ةد و دستندارکان بیان میزمان و م

درباره آثار موسـیقایی فکر    اید ما به چه شـیوهدهمیکه نشـان  

ــوص  و کنیممی ــیم که آثار  این  ملزم به    در این خص اعتراف باش

هســتی منفردی  ای  گرایانهتاریخی و زمینه  به شــکلموســیقایی  

. با  ـشودنـسانی اـست که حیات آن ها مـسجل میو با کنش ا  دارند

ــرایطِ  این ـحال هر دو گروه مـخالف ـپاـیداریِ ــازِتهویّ شـ اثر    سـ

تند یعنی این که  یقایی هـس ت کم  ت اثرهویّموـس ته به   دـس وابـس

ط  شـــدن اســـت و یا به شـــکل نبوی برانگیزی توســـّ تصـــنیف

ازش به وجود آمدهآهنگ ت  ـس خت آثار  ی  یگرادر افالطون  .اـس ـس

ایی موجودات ــیـق ه هیچانتزاعی تلقی می یموسـ د ـک ــوـن ه شـ گوـن

انی ت زـم د-موقعـی دارـن . از منظر  (Kivy,1983:110)مکـانی ـن

نوشــت یا  نت  ، آثار موســیقایی به مثابةگرایان ســختافالطون

های  فرم  همانند  (یعنی اجراهای موســیقایی)رویدادهای صــوتی 

د ــتـن ات هسـ ا کلـی دییعنی موجودات   ؛افالطونی ـی   و   انتزاعی، اـب

  ها بر آن  .تغییرناپذیر که بطور ادارکی مجرد شــناخته می شــوند

ــیقایی خلق نمیاین عقیده ــف  اند که آثار موس ــوند بلکه کش ش

ــوـندمی نکـته از    نمتری. مهّ(Kivy, 1993, Dodd, 2007)شـ

تحت گرایی سـخت این اسـت که آثار موسـیقایی  منظر افالطون

ـصی هـستند ـشناخته  کلی که دارای مـصادیق مـشخّ  یامور  عنوان

از منظر    با این حال، در نهایت تکرارپذیر هســـتند.  وشـــوند  می

های انتزاعی هســتند که گرایی نرم، آثار موســیقایی ابژهافالطون

تقل از اجراها و نت ان مـس توجودـش ت اثر اـس   ه اگر گااین ن  ؛نوـش

ها را  ا آنکند امّهنری را توصــیف می  آثارپذیری  چه امکان تکرار

انی ه عنوان موجودات غیرزـم انی نمی-ـب ذیردمـک گرایی  افالطون ؛ـپ

  ة نرم براین باور اسـت که آثار موسـیقایی در طول زمان و به مثاب

ة های انسـانی پا بهکنش  ةبرامد یا نتیج   و   گذارندوجود می  عرـص

 شوند.خلق می

 

 گیری نتیجه

ذهنی محضی است که  ابژة    موسیقایی  اثر  ،در رویکرد ایدئالیستی

های ملموس اثر، از  تواند از طریق نگارش در بهترین شرایط می 

شود منتقل  دیگر  ذهنی  به  ذهن  به  یک  را  ما  رویکرد  این   .

در   مثابةاندیشیدن  به  موسیقایی  هنری  آثار  هایی تجربه  مورد 

ق به هنرمند و یا مخاطب باشند.  توانند متعلّکند که میدعوت می

ای  نظریه در نهایت تلفیقی از یک تجربه و ابژه این  با این حال،  

  یک اثر "ا، این که امّ  شود را یکسان فرض می کند.که تجربه می

یک    "هنری فراورده و یا بیانی از یک تجربة زیباشناختی است

  بتوان   شده است که  اثر طوری در نظر گرفته"ین که  چیز است و ا

رااز تجربه  یانواع مشابه آن  ها  چیزی دیگر    "رداستخراج ک  از 

ت پایدار آثار  های بنیادین در خصوص ماهیّبینش  در واقع،  است.

برّ سوی  به  را  پژوهشگران  متغیّهنری،  از  رسی  بیشتری  رهای 

اده است که در های موجود در رویکرد ایدئالیستی سوق دمؤلفه 

ها   ایدئالیستنهایتا   تر باشد.ها هستی پایدار آثار هنری محتملآن

ر ا این وجود داشتن را دقائل به وجود اثر موسیقایی هستند امّ

 کنند. فرمی از هستی انتزاعی تبیین می

ادامه از نام گرایی،  قع وا  مسیر  در  اولین قدم به بحث  انگاران در 

امور انتزاعی و منحصرا  در    مسائل حاصل از تقابالت علی دربارة

پردازند. در تقابل با رویکرد  ط با نحوه ایجاد اثر موسیقایی می ارتبا

انگاری موسیقایی، به  ایدئالیستی، نگاه کلی طرفداران معاصر نام 

موسیقایی داللت ندارد.  هیچ وجه بر فرمی از هستی انتزاعی آثار  

های  انضمامی و نسخه   انگاران بر این باورند که تنها اجراهاینام 

نت از  میموجود  محسوب  موسیقایی  اثر  چه    اگرشوند.  نوشت، 

بر وجود فیزیکی اثر مبتنی بر   کیدتقابالت علی امور انتزاعی و تأ

-پایدارتر نشان میاز این منظر  تی اثر را  نوشت شرایط هویّنت

گذارند  انگاران بر وجود مادی اثر صحّه مینام  با این حال،  .ندده

و  امّ اثر  آمدن  وجود  در  نحوه  در خصوص  به  تکرارا  آن  پذیری 
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 یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس

 1400 زمستان، 2دوره اول، شماره

با مشکل مواجه  ساتشروط هویّاز  عنوان یکی    اثر موسیقایی  ز 

 شوند. می

 فیزیکی  های صرفا ایدئال و همچنین ابژه   های ذهنی،ابژه بنابراین،  

  ورده کنند. از اثرموسیقایی را برآس تشرایط هویّ  تمامی  وانندتنمی

خرتری به  متأ  گرا برای درک اثر موسیقایی رویکردفالسفة واقع

تا وجود واقعی اثر را به    دهندیظر قرار من گرایی را مدّافالطون   نام

های موسیقایی فاقد  ه . از این منظر ابژشکل بهتری تبیین کنند

ژة انتزاعی به  به اب  دوباره ارجاع  ، اینمکانی هستند -محمل زمانی

می ضروری  دلیل  موساین  آثار  تکرارپذیری  که  به  نماید  یقایی 

نیست  واسطةبه–ترین شکل  ساده  فرد  به  ، -چیزی که منحصر 

گرایی شامل زیر  و افالطونانگاری  البته نام  شود.ضیح میقابل تو

  مجال در این    کهمتنوع دیگر هستند  هایی از رویکردهای  مجموعه 

آن همه  از  نمیبحث  پیچیدگیامّ  گنجدها  بر  همگی    های ا 

بودنفزاینده  واقعی  برای  می  اثر  ای  این، علی  .کنندتأکید    رغم 

-گرایانه یعنی تالش برای مفهومهرچه بر تعداد رویکردهای واقع 

شناسی  در هستی  سازی در خصوص وجود داشتن آثار موسیقایی

  ها  ردازیپمفهوم این  تقابالت حاصل از   شود، موسیقی افزوده می

. نهایتا ، هدف  افزاینداثر ابهام بیشتری می   واقعی بودنبر شناخت   

مباحث تالشی است در جهت رجعت به قلبِ  از طرح و بیان این 

داعیه  متافیزیکی در فلسفه موسیقی، یعنی شناخت  های  سنتِ 

مناقشه  متافیزیکی  آثار  عام  آیا  که  خصوص  این  در  برانگیزی 

موسیقایی وجود دارند یا نه؟
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Ontology of Music: An Explanation of the Possibility, and How Real a Musical Work is 

 

Abstract:  

The ontology of musical work is known as one of the most successful contemporary trends in 
philosophy of music. Over the past three decades, the analytical tradition of philosophy of music has 
addressed a wide variety of ontological issues, such as the relationship between works and 
performances and their associated characteristics with notation, abstraction, discovery or creation, 
and many other challenging questions. However, perhaps the most central ontological question is 
whether a musical work exist or not. This article shows that the three ontological theories of Idealism, 
Nominalism, and Platonism ,despite their differences, have proceeding or continuity of realism about 
the existence of a musical work. In this article, we will explain how realistic these theories are and 
whether a musical work exist or not. 

Keywords: Philosophy of Music, Ontology of musical work, Idealism, Nominalism, Platonism, Realism 

 

 

 

 


