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  ،به هومان اسعدی
  ،شناسموسیقیعزیِز دوسِت 

  جوانی.های خیابانِی مباحثه یاِد به
 

 شمول از موسیقیبه سوی تعریفی جهان :اصواتبازی با 
 فرشاد توکلی

 

 در ضرورت تعریف -1
 موضوع؟ تغییر روش یااصالح شناسی: موسیقی -1-1

آخرین میخ را  ،(-ethno« )قوم»ونِد شیبه پ «تطبیقی شناسِی موسیقی» با متصف کردِن  ،(Kunst 1950)نست واز زمانی که یاپ ک  
، یا حداقل بخش بزرگی از کوبید ی موسیقیدر مطالعه ( غربethnocentrismخودمحوربینی قومِی ) بر تابوِت 

ی م شد: مطالعهاعال ضمنیبه نحوی  شناسیبرای موسیقیزماِن دو امکان وجوِد هم، ادعایی دارندشناسان چنین موسیقیقوم
 Blacking) ی موسیقی به عنوان فعالیتی بشریو نیز مطالعه( Merriam 1964)  خاصفرهنِگ بخشی از یک موسیقی به عنوان 

انواع  یمطالعهتا در  دادمی ، و فرصتی فرهنگ اروپایی بوداز مستعمره« موسیقی»مفهوم  ی آزاد کردِن . دومی نتیجه(1973
موسیقی باشد. موسیقی، در این امکاِن یَهپیشرفتلَاشکا َفونی در اش توقع هارمونی و پلیموسیقی دچار بالهتی نشویم که نتیجه

 شود. شناختو  مطالعه گذاری، موضوِع رهیده از نردبان ارزش ها،یافت تا همانند دیگر پدیدهآن را می فرصتدوم، به راستی 
 نیازمندش بود.طبعًا های خاصی که ها، با مالحظات و احتیاطمعماری، تاریخ و زبان؛ هرچند، همچون همانبه چیزی شبیه 

کامل در دست  طورتقریبًا به را  شناختو  مطالعه مسیرِ  نخست   دهد که امکاِن شناسی نشان میموسیقیاما تاریخ قوم
دادند، نشان می( توجه Nettl 2015, 6رفتارها، مفاهیم و صداها ) ِی مریام شناسان بیشتر به مثلِث موسیقی. هر روز که قومگرفت

هرچه بیشتر با تنوع موسیقی  ،به بیان دیگر کردند.شمول اجتناب میجهان واحد َی ی موسیقی به عنوان یک پدیدهبیشتر از مطالعه
و البته تاحدی  ـ رحمانهبیاین تاریخ را اگر بخواهیم  یافتند.تر میی آن را غیرممکنپارچهی یکشدند، مطالعهروبرو می

نیای خودبین و مغرورشان،  پس از مرِگ  ـ شناسانموسیقیقومشاید بتوان گفت سازی کنیم، خالصهـ  گرایانهواقع
َکه جای آنبه ـ تطبیقی شناسِی موسیقی در واقع ترس از  شناخت را تغییر دادند. موضوعشناخت را ترمیم و اصالح کنند،  روش 

را دچار ابهاماتی کرد شناختَی های بشری، از سوی دیگر، مسئلهقومی، از یک سو، و تنوِع غیرقابِل انکاِر فرهنگ خودمحوربینِی 
های ی جنگنژادپرستانه درک کرد در زمانی که بشریت از ویرانگرِی و باید توان که تا همین امروز نیز برطرف نشده است. می

از به سهم خود د تا یکوشهای علمی، می، هر نیروی پیشتازی، خاصه در گفتمانبودنشدنی خورده های فراموشجهانی زخم
 ست.ا برانگیزایشدرک، پذیرفتنی، و حتی ستاز این منظر قابل 1945بعد از  گرایِی جلوگیری کند. نسبی تیتکرار چنین مصیب
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این  بخش عظیمی از بارِ  کهآید موجه شود های یادشده بپرهیزیم، به نظر نمیاما هرچقدر هم الزم باشد از تکرار مصیبت
 البته نه ،ایمند است و در بازیخاص خود بهره یبازدارندههای امروز از اهرم شناسی بگذاریم. جهاِن را بر دوش موسیقیپرهیز 

 ملِل  ی نهادهای مشخصی گذاشته است. تردیدبرانگیز است که در راهروهای سازماِن کننده، این وظیفه را برعهدههمیشه راضی
که در  ـ تنوع فرهنگ بشری همان ،از سوی دیگر ای داشته باشد.شنونده گرانسبیحتی ی شناسانههای موسیقیمتحد بحث

 است دارند، که با گفتار متمایز ایصداسازانههای ارتباطی راه ها همگی  فرهنگ اند کهشناسان کشف کردهموسیقیقوم»ی آن سایه
از دانش  ایبه شاخهرا « شناسیموسیقی»اطالق عنوان ـ ( Nettl 2015, 28) «دانندموسیقی می ، به میل خود،را شانو بسیاری
مان شناخت موضوِع  از زمانی که دریافتیمغیرموجه کرده است. ، پردازدی موسیقی اروپا میکه صرفًا به مطالعه ،موسیقایی

مند مند از هر آن چیزی بهرهدر واقع باید صحبت از علمی باشد که به نحوی نظام« شناسیموسیقی»ست صحبت از جایی اهمه
 .سازد؛ و نه صرفًا یک نوِع آنیتر متر و صحیحتر، روشنقی جهانی را دقیو شناخت از این پدیده شود که درکمی

 ،و نیز فهمید ،توان حدس زدبنای دیگری است: تعریف موسیقی. میدانشی که در باال از آن سخن رفت خود مستلزم سنگ
به تعریف خوِد  یک نوع موسیقِی خاص )موسیقی اروپا( یبه مطالعه« شناسیموسیقی»رایِج  محکومیِت  که بخشی از دالیِل 

آید که تعریف بینافرهنگِی معتبری از موسیقی وجود داشته نمی»بسیاری از پژوهشگران  نظِر . زیرا بهگرددبر می« موسیقی»
و آن را برای هرگونه  ،شناسیموسیقیی قوماولین مسئلهتعریف موسیقی را ( 20 ,2015) ِنِتلاگرچه  .(168، 1392 ِنِتل)« باشد

شان به این موضوع شناسان باید میزان توجهموسیقیدهد که قوم(، اما تذکر میibid, 27داند )ی موضوع بنیادی میفهم و مطالعه
شناسان موسیقیقوم اتی اختیاراین محدودسازی تنها درحیطهغوِر ثتعیین حدود و  آیدنظر نمیبه هرچند(. ibidرا محدود کنند )

بیشتری را  روز سنگرهاینوردند، و روزبهی خود را در میشناسهای شناختوقفه حوزهبشری بی های دانش؛ دیگر حوزهباشد
کاوند، های انسانی را میمند انسان و پدیدهای، که به نحوی جدی و نظامکنند. انبوهی از مطالعات بینارشتهفتح یا ترک می

 اند. شده آنهاوارد قلمروی  ،ای گرفته باشندشناسان اجازهموسیقیآنکه از قومبی ،هاستمدت
 

 رسندها به هم میها به پیش: ژنرالدانش -2-1
دانش مربوط شوند،  که سنگرها به مرزهای تخصصِی تاجایی ،آمیز و تصنعی به نظر آید، اماتواند اغراقمی گرچه باال عنواِن 

که به نشستن بر پشت یک  شناسانیفتِح انسانپرچِم شناسی خود مولوِد همین اتفاق است؛ موسیقیقومکند. می شأییدت واقعیت  
فرهنگ » آوردهای مهمی بود، مفهوِم حق واجد دستشناسی. یورش اینان، که بهموسیقیسنگرهای  میز اکتفا نکردند بر فراِز 

 1871در  به کوششی نظیر آنچه ـ از همان قرن نوزدهم پیدا شد؛ یعنی زمانی کهها اولین نشانهرا کاماًل دگرگون کرد. « انسانی
ئه ای دورافتاده منتظرِ که در جزیره فرهنگیبیوحشی و  انساِن  تصورِ  ـ نشان داد بدْوی فرهنگادوارد ِتیلور در  ای روبنسن کروز 

پیشرفته و مابقی  ها؛ هرچند اندکی از آنهستندرهنگَف رایداها انسان این ایده داد که همگِی  پذیرِش  نشسته است جای خود را به
ای ها، هرچند با پیشرویدومینوِی توجه به فرهنگ ،هر حالبه .(41، 1391دورتیه ) باشند تر از گروه نخستافتادهتر یا عقبیبدو  

ند، شروع شده بود هایی نظیر چهره ؛دیگری بر این مفهوم تأکید کردند بسیاِر  شناساِن انسانرفته و در ادامه، رفته و، بسیار ک 
اما همچنان (. 44-43و بوآس قلمرو این استحکامات را در سرتاسر اروپا و آمریکای شمالی وسعت بخشیدند )همان،  وسم   ،مدورکِ 
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ها( بر ها )دانشرتشی اشد، از آنجا که همهمحوری محکم میفرهنگسنگرهای های ناشی از او ی انسان و پدیدهکه در مطالعه
 1940محور در فرهنگ رویکرِد حال که درعینجنگیدند، دیر یا زود قلمروهای یکدیگر را دور زدند. روی یک سیاره )انسان( می

 فترمیپیش باز، آزاد و ذاتًا فراگیرنده است ـ  که نسبت به تغییر و جهان   ـ «انساِن ذاتًا فرهنگی»سمِت توسط آرنولد ِگهِلن به 
سنگرهای « روانشناسِی تحولی»ی نظیر ِلدا کاسمیِدس و جان توبی در راه بودند تا این بار با لشگر های دیگرژنرال ،(49)همان، 

ای پیش از این زوج، البته، از جبهه .(132، 1391دورتیه ) باز ستانند« فرهنگ»از  ،لوژیک انسانبیوساختار  به نفِع  ،بیشتری را
 ،منتشر کرد 1960ی طور مستمر از دههدر ضمن مقاالتی که به  ،تاخت را آغاز کرده بود. نوام چامسکیدیگر نیروی توانمندی 

تر از آنچه به صحبت کرد که در سطحی عمیق« زبانی توانِش »توان از چیزی به عنوان میی زبان نشان داده بود که در حوزه
معتقد  ،شاشناسموسیقیویکردی کاماًل متفاوت با همتایان قومدر ر ،او (.158، 1393)چامسکی فرهنگ مربوط است جای دارد 

باید به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش باشیم که زبان چیست و نه اینکه چگونه باید باشد یا به چه دالیلی به کار »بود که 
ی دانش زبان یعنی آنچه اغلب را با مطالعه توانیم کار خودما می»ین رویکردها، او نشان داد که ی ا(. در سایه101)همان، « رودمی

به منتزع کردن (. چیزی که 158)همان، « شود آغاز کنیم و مسائل کاربرد زبان را از آن منتزع سازیمتوانش زبانی نامیده می
« نمودها»مفهوم من به ) (152)همان، انجامید نمودهای آوایی و معنا به ترتیب  هایوجودآورندهیعنی به ها«زیرساخت»از « اجرا»

ن هومبولت .(باز خواهم گشت « “گیردکار میعناصر محدودی را به صورت نامحدود به”هر زبانی »که  ـ او متکی به نظر ویلهم ف 
بود که خصلت بنیادین  همین. (144)همان،  «طریق عادی کاربرد زبان متضمن نوآوری است»خاطرنشان کرد که ـ ( 178)همان، 

باشد و نه به آنچه اجتماع برایش . توانشی که به آنچه طبیعت به انسان داده است وابسته طلبیدرا مینفک از فرهنگ توانشی م  
یکی پس از دیگری، هرچند « فرهنگ»سنگرهای درازی کنیم، پیداست که آنکه بخواهیم بیشتر در این مورد رودهبی کند.فراهم می

عجیبی است که  کارِی آنچه امروز ممکن است این واقعیت را از یادمان ببرد محافظه بودند.گاه به تمامی، در حال فتح شدن نه هیچ
ی اصلی رودرویی با مسئله ازشناسی را موسیقیچنان قومی دانش است، همبه تبعیت از مسائلی که همگی خارج از حوزه

جنگ  بیائیم، موقتًا هم که شده، ،. تا آن زمانواهم کرددر ادامه به موارد دیگری از این دست اشاره خمن دارد. ش باز میاپژوهش
شناسانه مورد ارزیابی قرار های تاحدی شناختم، و به جای آن، ضرورت موضوع تعریف موسیقی را از دیدگاهکنیها را رها ژنرال
 دهیم.

 

 دانش پذیری  مسئولیتپرسشی از  :اطالع تا ادراکاز  -3-1
گروهی از ( Learning)و سپس فراگیرِی  (Awareness) اطالع، (Education) یک مسیر تحصیلیرود که در معمواًل انتظار می

طور که همان نامیم.می( Science)متعین آن را معمواًل علم  انجامد که صورِت ( Cognition)به ادراکی  (Knowledges) هادانایی
تحصیل، َ؛امجا در یک جمله آوردهتوانند با یکدیگر اشتباه شوند را یککلماتی که می یام و تقریبًا تماممن خطر کردهپیداست، 

هایی )دانش هامعمواًل ابتدا از وجود گروهی از دانایی ، مادانشورانه تحصیِل  یکر یمسدر  اطالع، فراگیری، دانایی، ادراک و علم.
ها را به ی داناییی پراکندهمجموعهاین  ،هایَخاصیروشآنها، با  شویم. سپس با فراگیرِی باخبر می های موجود(مبتنی بر داده

تواند عنوان علم به خود میشود که های این ادراک منجر به بروز چیزی میبندیکنیم. صورتپارچه تبدیل میمعرفت و ادراکی یک
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های مناسبی از طریق روش ،که هدف غایی مسیر است ،خود دارد: شناخت و ادراک بابندی کوتاه حقیقت مهمی گیرد. همین جمع
 پوستید. یک کوشش شناختی، بدون چنین هدفی، جز نهای پراکنده را انسجام بخشی داناییمجموعهبتوانند شود که حاصل می

ی اینجاست که سروکلههاست. پارچگیها و یکارزیابی انسجام ،در واقع ،مورد نظر شناخت و ادراِک  ارزیابِی  مغز نیست.بی
ی این تعاریف، مسئله داشتن یا نداشتِن هستند. ها یابی به انسجامدست میزان تعاریف اصواًل نموداِر شود. تعاریف پیدا می

به انجام  جا مسئلهاین. به آن محدود کرد یا نکردنسبت ، ِنِتلی خود را، مثاًل به توصیه که بتوان به میل   خواستن یا نخواستن نیست
سر  تلقی کرده باشیم.جهت هربههدف و باریشان را بیاگر آغازکردن خواهد بودهایی است که شوخی مجموعه کوشش رساندِن 

های دانایی ی ازهای انبوهوبرگها زیر شاخکاریپنهان کردِن کم باهاست تعریف، فرار کردن از انسجام ی بغرنِج باز زدن از مسئله
کند: قیقًا از همین جایگاه کسب میش را داشناسانه و ضرورتای است شناختی تعریف مسئلهمین دلیل مسئلهبه ه پراکنده.

 پذیری دانش.مسئولیت
نشان دادیم ای که رشته مسیر مطالعاتِی  کوشد تا برای روشن شدِن می «تعریف»ی این مقاله، مسئله در مورد موضوِع 

های چنین برخی از جنبه، اندازاز خوِد موضوع پژوهش تعریفی ارائه دهد. در این چشم شناسی نامیده شود،موسیقیبهتر است 
 هاییدر چه فرهنگ «موسیقی»ی پرداختن به این مسئله که واژه ،شوند. برای مثالتر میرنگتر و یا کمچالشی خواه ناخواه پررنگ

 ییهابحثمجموعه  ،دهدها ارجاع میشود و به کدام جنبههای فرهنگی ناشی میجنبه کداماین بود و نبود از  یا ،یا نیست هست
( theory)رسیدن به َبردیدی برای  را مصادیق ما اینجا ،در واقعد. نانداز چندان کارساز باشآید در این چشمکه به نظر نمیهستند 
ها؛ برای گذشتن، نه فرهنگ شناسِی تعابیر و یا اصطالح ،هابرداشتی تنوع برای جستجو دربارهیم و نه صرفًا خواهمینهایی 

 برای ماندن.
ما از  دانند و یا، با سطح نه چندان دقیِق تعریِف کنونِی موسیقی می های گوناگون  اما در عین حال توجه به آنچه فرهنگ

بیایید کند. ما از موسیقی کمک می تعریِف  بیشتِر  شوند، مطمئنًا به تدقیِق موسیقی پنداشته می ماموسیقی، در حال حاضر توسط 
، که همه از مناقشات بر سِر آن ی جان ِکیج بیاورمشدهی همیشه گفتهاولین مثالم را از نمونه ممایلچند مثال را در نظر بگیریم: 

 مان به مدت زماِن کوت در سه موو  سراسر سای قطعه. امایم و من نیز تا حدود زیادی با بسیاری از نقدهای وارد بر آن موافقآگاه
شناسد؛ موسیقی می اثر فرهنگ غربی این اثر را امروز به عنوان یک .ساختآن را  1952و البته به همین نام، که ِکیج در  4'و33"

ا ی( 1393)نک. هنفلینگ هنر  عاَلِم  د، اماباخبر شو تانی دیوار به دیوارکنید، همسایه یشاجرا ناتدانم اگر در خانههرچند بعید می
داند. با چنین میذکر هم که شده، قابلموسیقی  ، برای چند سطر از یک کتاب تاریخاین اثر راهرچه که نامش را بگذاریم، باالخره 

ازه تر اما تقریبًا به همان اندی دیگر تاحدی مالیمنمونه ای آیا اقدام به تعریف کردِن موسیقی نوعی خودکشی علمی نیست؟نمونه
میدانی را نقل کرده است که در آن  ای از یک کارِ صحنه ،احتمااًل از قول گ. ِبکینگ ،(58، 1379یاکوبسن )روَمن مشکوک است: 

شده به نحوی بنیادی اختالف نظر دارند. ی یک آهنِگ نواختهموسیقی بر سر تشخیِص دوباره ی بومی و پژوهشگِر نوازنده
مشخصی از نغماِت بستِر صوتی و  ی توالِی ماجرا هویت قطعه را با بازنمایی عینی و دوباره ،قطعًا غربِی  ،پژوهشگرِ درحالی که 

دهد، موسیقیداِن بومی هویت قطعه را در رنگ صوتی مشخصی که منظور دارد شان )ملودی( ارائه میهای مشخصدیرش
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بینیم که حتی وقتی پای صداها مطرح است، تنوع فرهنگی در یم یابد؛ حتی اگر الزم باشد اساسًا ملودی دیگری را بنوازد.می
 مهربان نیست.روادار و چندان « تعریف کردِن موسیقی»مورد 

هایی، که کم کننده کار عبثی نیست؟ آیا وجود چنین نمونهای این چنین بازیگوش و گمراهپدیده آیا تعریِف  ،با این حساب
ی که واضحًا غیرممکن است، به شناخت رابطه ،ی تعریفی واحد از موسیقیهم نیستند، کافی نیست تا متقاعد شویم به جای ارائه

. هیچ کدام از ؛ یا حداقل نباید همیشه مثبت باشدرود منفی استمیانتظار  آنچه ردازیم؟ به نظر من پاسخ برعکِس اش بپفرهنگی
دقیقًا همان های بشری در فرهنگ هاییکند. در واقع وجود چنین نمونهکشیدن از تعریِف موسیقی قانع نمیها ما را در دستاین

هایی تنها کارکرِد چنین نمونه ،ناسیشموسیقی شناسِی ی شناختنماید. در حوزهتر میمحرکی است که نیاز به تعریف را مبرم
توجه به عناصر  ها یادآوراِن ایند. نها را به ادراک مبدل سازها و مسیرهایی است که قرار است داناییدر تصحیح و ترمیم روش

  اند و نه صرفًا موانعی که تنها باید وجودشان را پذیرفت.بنیادین
شناسی اتکا کند تا بتواند در روشنایی ی شناختنسبتًا روشنی از یک حوزهی علم باید به تعریف از سوی دیگر، هر شاخه

ی به ترمیم حوزهها با تصحیِح پرسشرفته و از طرفی نیز رفته ،های مطرح در آن حوزه را پاسخ دهداز طرفی پرسش ،آن
ِن تکلیف برای یقصدمان تعی، پردازیممی« موسیقی چیست»وقتی به پرسش  ،ی خود بپردازد. به بیان دیگرشناسانهشناخت
ای ه پدیدهشناسایی چبدانیم که قصد  ، و حق داریم،خواهیممی ـ به دالیل دانشورانه ـ شان نیست. مااندرکارانها و دستفرهنگ

فارغ از  ،هایی متکی است کهها، ابزار و جنبهطور که این شناسایی بر روشیم. همانارد ،ها و در کدام موارداز چه جنبه ،را
 «تعریف موسیقی»، خوِد هستندقابل اتصاف « دانشورانه» سرزمیِن  بیدر قالب اصطالِح  ،هافرهنگ های منحصر به فرِد ویژگی

تبیین  ـ یا نسبتًا متقاعدکننده ،به نحوی متقاعدکننده ـ فرهنگی خاصی از این واژه نیز الزم است تا بدون منحصر شدن به تلقِی 
باید تأکید کنم که ترین است. عنی این حرف این نیست که تعریف احتمالی ما آخرین تعریف و قطعیگردد. روشن است که م

طمع نیست که قدرها خامآننگارنده  ،سازانه استیک پویش مفهومنهایِی آرماِن  قطعاً  «ترین تعریفقطعی» که رسیدن به هرقدر
 پرداختن به تعریف پذیرش مسئولیِت علمی است. ا نباشد.برم آن هم در یک مقاله، به چنین خواستی،  حتمیرسیدِن ادعاِی از 
 
 

 ترین مخرج مشترککوچک :هاشمولجهان -2
 ها در هزارتوی نمودهانظام -1-2

است که چنین تعریفی را موجه  ییهاشمولمشخص از موسیقی گفتگو از جهان تعریِف یکَکاماًل روشن است که گفتگو بر سر 
کنیم نباید به چیزی شبیه به یک جمع جبری نگاه کنیم. ها صحبت میشمولوقتی از جهان ،در نظر داشت کهاما باید کنند. می

رسانند. بیائیم همان صفر میچیزی در حِد زیرا در چنین رویکردی، طبعًا موارد نقیض یکدیگر را خنثی کرده و جمع جبری را به 
تعریف قرار باشد مالر )تایِتن( جمع کنیم. اگر  1ی دیگری در همان فرهنگ، مثاًل سمفونی شماره ی جان ِکیج را با نمونهنمونه

چیزی . شدخواهد  از نظر علمی در حد صفرنتیجه مطمئن بود که ، باید یدبیادست به جمع خصائص این هر دو از حاصِل موسیقی 
به  ها راشمولاما اگر جهان .("John Cage") «موسیقی است کنیمهرچه می»که  ِکیج خوِد  معروِف ی بسیار شبیه به این جمله
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چه عناصری ، پرسش این خواهد بود که باشدشترِک این هر دو ای تعریف کنیم که منظورمان چیزی شبیِه کوچکترین مخرج مگونه
در صورت وجود  د. بدیهی استکنمی مقایسهدو را با یکدیگر قابلآن « شان متناسبچند برابر شدِن »که با  هست در یکی یا هر دو

اما به راستی چند برابر شدن سکوت  ایم.های مفروض دست یافتهمشترکی، ما به تعریف مناسب موسیقی برای نمونهچنین مخرج
ثانیه،  33دقیقه و  4جای د اگر بهافتادهد؟ چه اتفاقی میتر، به دست میتحملتر و الجرم غیرقابلچه چیزی، جز سکوتی طوالنی

 رساندیم؟ ثانیه می 30دقیقه و  45طول قطعه را به 
 ینشانه «نمودها»رهایی یافت.  نمودهاتوان از چنگال جمِع جبری نمیاز این جنس مسئله همین جاست. با پرسشی 

لینو  «تهیه»یا  «دریافت»های اعم از نظام ؛هستند «هانظام» ند و کنیفراهم مرا  «نمودها»هایی که ، یعنی چه نظام(1389)نک. م 
 .دهندتشخیص  وتوانند خود را در نمودهای ظاهرًا متضادی نشان می «هانظام» .کنندمی «دریافت»را « نمودها»هایی که چه نظام

قدر همان شانفرهنگبه نحو مضحکی بدیهی است که سمفونی مالر یا ابوعطای محمدرضا لطفی توسط مخاطباِن هم
 شانبه این معنا که هیچ کدام «معمولی». ؛ یعنی معمولی«معمول از موسیقی مطابق انتظاِر »شوند که فرد داوری میمنحصربه

آنچه که شخص انتظار شنیدِن آن را ». است تولید یا دریافت کرده« موسیقی»که آنها را به عنوان را نقض کنند  نظامیتوانند نمی
تظاِر معمول ان»ی ِکیج عمیقًا به همین نمونه درواقع، .(127، 1382ّلو )آیِ  «دهدشنود را تحت تأثیر قرار میکه میدارد ماهیِت آنچه 

باره ناپدید و به یک  ِکیجاثرِ  «انتظاِر معمول از موسیقی»ست که بدون تا حدی ااین اتکا  ،. در این موردمتکی است« از موسیقی
اند، هویت ما به عنوای یک موسیقی آمده شنیدنرویم، انبوه جمعیتی که همچون ما برای ما به سالن کنسرت میشود. محو می
همه چیز بر  ؛گیردکند و پشت ساز قرار میآید، تعظیم میی پیانو میشود، نوازندهها خاموش میکند، چراغرا تحکیم میشنوندهَ

با چیزی که انتظارش را نداریم مواجه باِر اول و بس، باره، و واقعًا تنها برای همان یکیکاست. اما اینجا به« معمول»طبِق روال 
انتظاِر شنیدِن صدا داشتیم. ِکیج در چهار دقیقه و  معمول. نکته همین جاست: ما بر طبق روالی شویم: صدایی در کار نیستمی
توانست بدون چنین انتظاری، چنین اثری تنها می معمولی را به نحوی غیرمعمولی پاسخ داد. این انتظاِر  و در سه موومان، ثانیه 33

در تکرارهای این کنسرت، دیگر  :دیگری نیز مطرح است ی قابل توجهجا نکتهاین ی تکنواز پیانو تعبیر شود.به آلزایمر یا دسیسه
به بیان دیگر، مفهومی صلب و ایستا نیست. در نهایت و  معمولیین شده سکوت داشته باشیم؛ روال انتظار داریم که به مقدار تع

  نقل کردیم. شاخالقی همان تعریفی که از شایستهبه تمامی ترین موسیقِی ممکن است؛ چیزی «معمولی» 4'و33"
است که این حکم بسیار شبیه است به روشن هستند، تقریبًا حرف جدیدی نیست. « هانظام»ی نشانه« نمودها»این که 

ست. همین «هانظام»از « نمودها»همین جدایی او در مورد زبان تقریبًا ی کانونی نقطه. گویدآنچه چامسکی در مورد زبان می
 : )تأکیدها از من است( کاهدی زبان میاز گمراهی مطالعهتفکیک است که به زعم او 

هایی دهد و دانش ما از زبان ویژگیدست نمیکننده است و اطالعاتی بهغالبًا گمراه روساختطور خالصه، مشخص است که به
  (57، 1393شوند. )چامسکی از طریق روساخت نمایان نمی مستقیما َبخوردارند و  ترماهیتیَانتزاعیگیرد که از را دربر می

  :)تأکیدها از من است( دارند« رتماهیتی انتزاعی»ها که و نیز در بیاِن سطوح مختلف توضیِح آن ویژگی
شناختی های توضیحی درگیر است و در هر یک از این سطوح، تعبیری روانشناس در سطوح مختلفی با ساخت نظریهزبان

سعی بر آن دارد تا دانش  خاص دستوریی ی نظری و توصیفِی وی وجود دارد. وی در سطح مطالعهو واضح برای مطالعه
َ نظامیک زبان را مشخص سازد؛  ـ البته به گونه شناختی  ـ گوینده و شنوندهخاصی که  اند؛ ی عادی آن را پروراندهای ناخودآگاه 
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َ هایویژگیکوشد تا برخی از می جهانی دستوری و در سطح مطالعه را تعیین کند. با این توصیف،  انسان هوش همگانی 
 (44)همان،  پردازد.های ذهن میرود که به این جنبهشمار میشناسی بهای از روانصرفًا شاخه شناسیزبان

نیز نظامی است که « دستور جهانی»باشد، منظور از « شناختِی خاصی نظاِم « »دستوری خاص»واضح است که وقتی منظور از 
ها در واقع باید بر اساس شمولرسیدن به بنیان جهانها. شمولمبتنی است؛ یعنی جهان« های همگانِی هوش انسانویژگی»بر 

ها )نمودها(، که همیشه ی تفاوتها و مشاهدهاین نگرش باشد که در یک برخورد علمی ما به دنبال آنیم که از طریق دگرگونی
ها(. بر این اساس ها گواه وجودشان هستند )نظامتری ببریم که این دگرگونیها هم هستند، پی به مفاهیم ژرفمتضمن شباهت

ها باشد. توضیحی که پیامدهایی که نمودشان ها و تفاوتها همیشه باید متضمن نوعی توضیح بر مشابهتپیگیری جهانشمول
جمع »که به ای نکتههمان  پدیده قابل تشخیص نیستند؛ خل خوِد بینی کند. این توضیحات طبعًا در داپیش را هاستوتدر تفا
 اش کردیم.تشبیه« جبری

ت. های موسیقی نیز، برای نیل به آنچه هدِف این نوشته است، توجه به زبان ضروری اسشمولدر صحبت از جهان
هایی که بین موسیقی و زبان شناسان خود به شباهتاز چند دهه قبل از چامسکی وجود داشت و زبان ی زبان و موسیقیمقایسه

شناسانه های موسیقیدر عین پرداختن به سودمند بودن پژوهش 1930ی ( در دهه60، 1379یاکوبسن )بود عالقمند شده بودند. 
اما این  .«مند گرددشناسی بهرهآوردهای واجایستی از دستشناسی بموسیقی»کند که شناسی، تأکید میدر ارتباط با زبان

صورت نگیرد، نه تنها مفید نیست،  طرح کردای که سه دهه بعد از وی چامسکی می سطوح ساختاریمندی، مادام که از جنبهبهره
ها رونق گرفت، بلکه تنها این مقایسه، نه آراء چامسکی از این منظر، پس از انتشاِر کننده باشد. تواند خطابرانگیز و گمراهبلکه می

نه تنها بنابراین توجه به زبان برای ما، . (1382آیّلو نک. ها تصویر نسبتًا جامعی از این کوشش)برای  در جهت صحیحی نیز افتاد
ها هستند که به ما زیرا این تفاوت .حائز اهمیت بسیار است شانهایتفاوت یزاویهخصوص از ی عناصر مشترک که بهاز جنبه

 مان را در کجاها هدر ندهیم و یا به کجاها سرک بکشیم. ها وقتدهند برای یافتن جهانشمولنشان می
 

 تمایزهااهمیت زبان و موسیقی:  -2-2
مهم است در نظر داشته باشیم که  جااین. «زبان متضمن نوآوری است کاربرِد  طریق عادِی »که  نشان داد (144، 1393) چامسکی

ها و ، مدام وضعیتاولیه قصد َهیچ زبان به طور کاماًل عادی و روزمره و بی ی روزمره از زبان است. کاربِر منظور او استفاده
هر »ارد که گذی مهم نیز انگشت میهمچنین به یاد بیاوریم که او بر این نکته کند.خود را خلق می تولیداِت زبانی تازه و مناسِب 

 فراموش نکنیم که زبان متضمِن  ،از سوی دیگر .(178)همان، « زبانی عناصر محدودی را به صورت نامحدود به کار می گیرد
: )تأکیدها از من است( نکات مهمی را در خود دارد ،در عین سادگی ،(163زبان از چامسکی )همان،  وصیِف این تمعانی است. 

ها و تولید عالیمی با درک گفته تسلط بر زبان، در اصل، به معنی توانایِی  دهد.یکدیگر پیوند میطریقی بهرا به  معنیو  آوازبان »
ّب کالم «.است هدفمندتعبیر معنایی  نحوی که این فرآیند  دهد، بهیکدیگر پیوند می هدفمند آوا و معنی را به ایشیوه: زبان به ل 

 آیا موسیقی چنین است؟ است.غیرعمدی و نامحدود، نوآورانه شکلی به
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کاربرد این موارد را با  اما وقتی قرار باشداست.  فراوانهای خالقه ، جلوهشکبی م موسیقی نامید،توان عالَ در آنچه که می
د. نگیرقرار می یی موسیقیی موارد غیرمعمول و استثناو خالقیت در زمرهنوآوری رسد نظر میبه ،کنیم مقایسه موسیقیعادی 

نه دیگر به راحتی ، داشتمینه ساخِت اثر موسیقایی معنا  ،موسیقی به طرزی روزمره نوآورانه نیست، زیرا در آن صورت
توانست موسیقی ای میو نه هیچ نوازنده یا دسته ،عمل کند هاآئین ها وگوناگون مانند جشن ش در مراسماوظایف توانست بهمی

ی زادرپههاهای مبتنی بر بدمسئله حتی در شکل اینتکرار کند.  ـ مثاًل برای تجدیِد خاطرات ـ خواهیمسان که میمورد نظر ما را، آن
 Aubert) گذاردمان میروییش پبه معنی دقیق کلمه  1پردازیههاهایی که تعریف بدنیز قابل مشاهده است. گذشته از بغرنج

های ی طیفدر همهـ برخالِف زبان ـ موسیقایی جاست که نوآوری ی مهم این، مسئله(Lortat-Jacob 1987 و نیز نک. 1998
است، و قصد یک کاربرد عادی « قصد»حدی که به تغییرات جزیی یک موتیف بپردازد، مبتنی بر یک ق و ناب تا مثاًل خود، از مطل

احتمااًل به دالیل مختلف در عملی یا که  ،وجود داردایَخواستهدهند نیز ناخواسته رخ می هایی که تغییرات  حتی در نمونهنیست. 
 . آن تغییرات به تصادف بوده است واگذار کردِن  فرِض کلی  پیش و، و یا قصد ایمکردن آن موفق نبوده

باریکی  یاین نکتهموسیقی واکنشی عادی و طبیعی نیست. یابیم درمیاولین پیامِد در نظرگیرِی این خواست، این است که 
ی نامحدودی ی ساده بتوانیم دستگاه خالقهی اولیهونهکنیم، با چند نمسان که در زبان تجربه میاین طور نیست که ما، آناست: 

توانند با شناخت دهد که، درست برعکس زبان، پژوهشگران هیچ وقت نمیدست آوریم. تحقیقات میدانِی نشان میاز موسیقی به
ای متصف بومی به نافهمی ابدی از سوی مطلعیِن حتی،  ،شانکنند. برخی را تولیداز آنها های کاملی ها، نمونهاندکی از آن موسیقی

ای از تقلید و ش مستلزم فرآیندهای پیچیدها(. از طرف دیگر، موسیقی برای نیل به سطوح و اشکال گوناگون1381 ِنِتلشوند )می
اصلی در این است  اند، اما تفاوِت طرحقابلفراگیری تا شهود و بازیگوشی است. درست است که تمام این فرآیندها برای زبان هم 

مثل چیزی که در شعر  یابد،دست میعادی و روزانه ـ  نسبت به کاربرِد باالتری از غنا و گستره ـ  که زبان از این طریق به سطِح 
 اما موسیقی برای همان موسیقی شدن به چنین فرآیندهایی نیازمند است.  دهد،رخ می

 ی زیستی است، که بر خصلت شنیداری بودِن ه سرراستی قبلی نیست، در شنیداری شدِن تجربهپیامد بعدی، که البته ب
 بار دیگر به آن توصیِف ساده از زبان، که اتفاقًا به خاطر همین سادگی در این مورد مفید است، توجه کنیمزبان متکی است. یک

ی افتراق نقطه. (163، 1393 )چامسکی« دهددیگر پیوند مییکرا به طریقی به معنیزبان آوا و »: )بازهم تأکید از من است(
توانیم بگوییم که ضروری پیوند است. چنین پیوندی در موسیقی، اگر نگوییم وجود ندارد، باری میموسیقی و زبان در همین 

، هرچند این برانگیز استمناقشهتوان گفت، در مورد زبان معنی قطعی، اما در مورد موسیقی، حداقل میبه بیان دیگر، ست. نی
، از جنس همان 2هرحال زبانگذارد: موسیقی بهی مهمی را پیِش چشم می. وجود همین مناقشه نکتهمناقشات ابدًا عمومی نیست

بیشترین از بین زبان، آوا و معنی همین نوشته را ممکن کرده است، نیست. از این منظر، موسیقی، ی فهم و مطالعهکه اکنون 
چیزی، به طریقی، موسیقی را به نوعی معنادهی طور فهمید: توان اینبار میی چامسکی را اینبنابراین جمله. دارد آوااهت را با شب

مذکور زیرساخت ذهنی سطح  همانرسد نظر می، که با این حساب دیگر قطعًا خوِد زبان نیست، بهدهد. این چیزنزد ما پیوند می

                                                           
 .6138 یموسوو  یاسعدی و فاطمهای جامعی در این زمینه به زبان فارسی نک: ی بحثبرای مطالعه 1

 توان اطالق کرد.ای میشناسانهی زبان است، و نه آنچه به هر سیستم نشانهمنظور اینجا مشخصًا معنای روزمره 2



 

9 

 

 ،پسبط کردِن آواها و معناها، وجود زبان را برای انسان میسر ساخته است. تسازگاری ساختاری برای مرکه با  ،چامسکی باشد
 معنا و ارجاعاِت  برانگیز بودِن توان پذیرفت که مناقشهموسیقی را با نوعی معنادهی پیوند داده است، می اگر این زیرساخت  

معنادهِی ه بیان دیگر، کنند. بسطح این زیرساخت زبانی عمل میهمیقی های موس«نمود»به این دلیل باشد که تواند میموسیقی 
، ناشی از خطایی است که زیرساخِت ذهنِی مورد نیاِز زبان 3«لذِت معمای موسیقی»مجازِی موسیقی، و شاید با تسامحی عمدی 

های های زیستی را در قالب بستهاش، تجربهکه زبان، با سازوکارهای خود و با کاربرِد طبیعِی نوآورانهدر حالیشود. مرتکب می
هیچ شکی با زبان شریک است ـ آن است که بیشنیداریَکند، موسیقی ـ که تنها در صفِت به ما عرضه میشنیداریَمعناداِر 

که عمدی آید این تجدیِد خاطره کند. به نظر میندی به معنا، به نحوی رمزآلود، تجدید میپایبی زبانی را، این بار البته با عدمتجربه
همنوایِی »و یا « معنا نوستالژِی »توانیم از آن تحت عنوان ای که می؛ پدیدهاندازدو باقصد است، سطح زیرساخت زبان را به خطا می

که حقیقتًا آنکند، بیتحریِک سطح زیرساخِت زبانی تداعِی معنا می؛ موسیقی با یاد کنیم( Meaningly Rresonance)« معنایی
کرِ موسیقی به جای زبان گرفته میچنین توانشی داشته باشد.  َهشیاریَغافلَمعناجویانه،  سرگردانِی  شود و ذهن، در س  درَعین 

دهد که حال، نشان میدرعین ،دهد. شکلنشان می ،بر اساس آنچه گفته شد ،مذکور راهای زیرساخت موقعیِت  1 شکِل  .شودمی
 زیرساخت مفروض برای موسیقی به نحوی طبیعی پیشابشری تلقی شده است.

 
 1شکل 

ارتباط با در های موسیقی رسد بحث از جهانشمولنظر میبا توجه به آنچه در مورد خطای زیرساخت ذهنی گفته شد، به
. او حتی به ارتباِط این رسدنیز به نتایج باال میکند، از آن صحبت می« دستور جهانی»( تحت عنواِن 169، 1393آنچه چامسکی )

َذاتیساختآنچه از خود باید بپرسیم این است که »... کند )تأکید از من است(: مفهوم با موضوع ما صراحتًا اشاره می  ذهنی 
تواند آید در ارتباط با موسیقی مینظر می، که به«دستور جهانی»(. مفهوم 169)همان، « زبان است مختص چیست و تا چه حد

شناسی و آواشناسِی جهانی است ی دو مفهوم معنیبندی چامسکی دربرگیرندهدر صورت تلقی شود،« تعریف موسیقی»همان 

                                                           
 ها و مسائلِ مربوط به کاربردها و کارکردهای موسیقی نیست.روشن است که به کاربردن لفظ لذت به جهت فراموش کردن و یا انکار دیگر جنبه 3
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 ،خواهند بود که« نمودها»ای از مجموعهچنان هم ی از زیرساختچنین سطح های موسیقایِی معادلبه همین دلیل، (. 177)همان، 
ریتم، فواصلی با حدود کلی چیزی از نوع نظیر وجود شود: مواردی از آنها یاد می به شکلی بسیار کلیمعمواًل با احتیاط، البته 

که واضحًا  (1392 ِنِتل)وات و از این قبیل ای از تداوم و گسسِت اصوارهبا حرکت پایین رونده، تکرار، طرح هاِی دوم بزرگ، پایان
، 1392 ِنِتل) «ندارندو به این ترتیب به خودِی خود سهمی در تعریف موسیقی  نیستحضور آنها شرط الزم برای وجود موسیقی »

شموِل نوعی دستور یا نحِو جهان»اند. دمی موسیقی« دستور و نحو»در حکم  را هااین به درستی ِنِتل(. تأکیدها از من نیست -170
ماند این است که برای تعریف )همان(. پس سوالی که باقی می« موسیقی، شاید تا حدی شبیه به دستور و نحو زبان، وجود دارد

 دهد که تعریف موسیقی، همچون زبان، باید برآیندی از دو سطح زیرساخت ونشان می 1موسیقی باید به دنبال چه بود؟ شکل 
مانند نظام موسیقی ایرانی،  4ای موسیقاییهاند )نظامشمارد به روساخت مربوطبر می ِنِتلروساخت باشد. اگر مواردی که 

 دهند؟دست میتعریف موسیقی را به «نمودها»ها هستند که در ارتباط با این (، کدام زیرساختهاهندوستانی، غربی و مانند این
 گشایند. راه چنانهمها به خصوصیات زبان برگردیم، افتراقباز 

نامحدود و ذاتًا و به طرزی غیرعمدی خالقانه است، تا گروِه مشخص و معین و، الجرم در عمل،  اگر زبان در کاربرد  
توانند تازه و نو شوند ـ به طرزی دقیق منتقل کند، به طوری که کمتر دلخواه را ـ که البته به دالیِل مختلف می محدودی از معانِی 

هایی که در فرایندهای بودِن خالقیتای برای مخاطب باقی ماَند، در عوض، موسیقی با محدودیِت کاربرد و نیز عامدانهههبش  
یدیگری سطِح رود، از آنجا که به تولیدش به کار می ای عماًل از دریافت تعلق دارد به گستره تری،، بگذارید بگویم سطح َبدو 

 بشری که ما را بین دو قطِب خاطراِت « نوستالژِی معنا»ی نامتناهِی گستره یابد.از معانی و تعابیر دست می پایان و نامتنهاییبی
متحیر و سرگردان ـ  (آگاهی از بودن)از ما دیگری دورتر )معنا( و  به اکنوِن ما در پیوستاِر بشر شدن نزدیکی نقطه یکی در ـ

بر سر معنای  آید کهنظر میی بهاین گستره دلیِل وجودی همان مناقشات .(1382)نک. فاطمی  چیزی بین حزن و غشیکند؛ می
ی معنا هدفمند است و موسیقی از این زبان از جنبه بدین ترتیب،. (1381و َنتیه  - 1382)نک. فاطمی است همچنان بر پموسیقی 

موسیقی دقیقًا مرهون همین  معنایابِی  پایانِی شمول ـ ندارد. بیای ـ حداقل به نحوی جهانشبههجنبه تقریبًا هیچ هدِف بی
به رشتی است. ای سخصیصه هدفی در موسیقی ـ همچون هدفمندی در زبان ـ، این بیالزم است تأکید کنیمهدفی است؛ و بی

ریزی شده طور خالصه، ناتوانِی نسبتًا کامِل موسیقی در انتقال معنا ذاتی است. زبان، اما، به طرزی ذاتی به این قصد برنامه
موسیقی روشی برای اندیشیدن نیست. این که ما به موسیقی : زندبیرون می 1دیگری از شکل  جاست که حقیقتاست. این

اندیشیم. این افتراقی است که نباید فراموش کرد و ما در ادامه به آن باز خواهیم نیست که ما با موسیقی میاندیشیم به این معنی می
توان پذیرفت که بنابراین بدون وارد شدن به مباحثات مطوِل معنادارِی موسیقی، و تنها در حدود مورِد لزوِم این بحث، می گشت.

( به نحوی که در آن معناداری Lortat-Jacob & Miriam 2004ی زیستی است )در واقع موسیقی نوعی شنیداری کردِن تجربه
و عمدیَی موسیقی نوعی استفاده .تعریفَاولم ی؛ بگذارید به این بگویگیری استاختیاری و با تصمیم غیرضروری و نوآوری

َطبیعتر و طبعًا به های زبان عمیقآید از زیرساختهایی است که به نظر میاز زیرساخت5َخواسته َ ت   انسان پیشابشری 

                                                           
 های موسیقایی خود نوعی از نمودها هستند.آورده شد متفاوت است. نظام 1-2جا با آنچه در عنوانِ ظام در اینروشن است که مفهوم ن 4
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که نمودهایش با سطح زیرساخت زبان هم مرتبه بوده و الجرم باعث اشتباه گرفتِن موسیقی  بنیادینی زیرساخت. تراندمربوط
 شود.جای زبان میبه
 
 

 و موسیقیروندها و نتایج: بازی  -3
 یمعن بیی  نتیجهکوشش بی -1-3

ی معنا و آوا در زبان، و پیگیری رد آن در موسیقی، دریافتیم که ما با پرداختن به رابطهکنیم تا االن چه داریم.  بیاییم با هم مرور
از سوی دیگر نشان دادیم  (.131، 1382)آِیّلو « پذیری ساخته شده استابهام در زبان کمتر وجود دارد، چرا که زبان برای ارتباط»

کند و می ی متفاوتگرید با د و هدف هر یک رااست. سرشتی که مقصواز زبان و موسیقی که این پیامد، ناشی از سرشت هریک 
مرتبط ساختِن  شود:به این شکل خالصه می« ی صوتِی مفروض( چیست؟د از زبان )به عنوان مادهوقصم» پاسِخ پرسِش در 

 ست.وییم منظور از زبان معناتوانیم مسامحتًا بگیابد که بمیاهمیت قدر آنمعنا  در این صورت، ن معنایی خود.دیگران با جها
رود، زمانی که معمواًل انتظار می ـ بینیممی گوی رادیو و تلویزیونمجریان گزافهکه بیشتر نزد  ـ گذشته از موارد استثنایی

 در ذهنش در قالِب  ،یش از آن گفتهپ ،که ؛ مقصودیداشته باشد مقصوِد مشخص و معینیاش گوید از گفتهمیای چیزی گوینده
 (رمحونتیجه) نتیجهمعطوف به زبان الف( : است وجه مهِم زبانی دو این اصِل بدیهی نشانه. استموجودیت یافته « معنا»یک 

ای که به دنبال آن است نتیجهکوشد، و ب( می ،خالقانه، به نحوی ذاتًا ، یعنی هدفی دارد بیرون از خود که برای تحقق آناست
هنوز معلوم نیست که » با درنظر داشتن این نکته که رسند.نظر میدرست برعکس بهها اما موسیقی چیزی جز معنا نیست.

 کندای جلوه میپدیدهموسیقی  ،(142، 1382)فاطمی « موسیقی حقیقتًا معنایی داشته باشد یا به چیزی غیر از خودش ارجاع دهد
 :طرح کنیمموسیقی  در موردپرسشی که از زبان کردیم را  دکه التزامی به معنا ندارد. حال بیایی (روندمحور) روندهامعطوف به 

از  اشچگونگیکه  گیرِی پرابهام و اماواگردارنوعی ارتباط چیست؟ی صوتی مفروض( )به عنوان مادهد از موسیقی وقصم
مدیهمان ؟تر استاش مهمنتیجه  مایه است.های بیطور که معلوم است، تصوِر چنین پاسخی در مورد زبان بیشتر مناسب ک 

باطی ارت «یکاربرد»که است  زبان کِس عدرست اما این . شکی نیست ارتباطی دارد «کارکردی»در این که موسیقی تقریبًا،  ،البته
آنچه مربوط به معناست  متوجهِ  کارکرد زبان بیشترآید نظر میبه. (1383نک. مریام برای تفاوت کاربردها و کارکردها ) دارد

 : )تأکید از من است( آِیّلو معتقد است. باشد
 نخستیِن زبان   مختلفی دارند. به طور کلی، در حالی که هدِف  اهدافهای ارتباط هستند، ولی موسیقی و زبان هر دوشیوه

 ی آنهاست. موسیقی از نیاز به بیان کردِن عواطف و بیان زیباشناسانه داز اهداف اصلی موسیقی تشدی انتقال فکر است، یکی
 (123، 1382شود. )آِیّلو های صدا زاده میانتزاعیت و ویژگی باط به صورت زیباشناسانه از خالِل تخودمان و ار

اش ی مقالههمچنان که از بقیه ، امادادشناسیم تعمیم هایی که میّلو را به گروهی از موسیقیهرچند شاید بتوان توضیحات آیِ 
 دهد به سنت هنری موسیقی اروپا متکی است.چنین بحثی اجازه می چهاو بیش از آن ،موسیقی در توضیح اهداِف  ،رسدنظر میبه

ی دیگری از این اتکای بیش از حد در این تعریِف او از موسیقی نمونه جدًا محل تردید است.« زیباشناسانه»شمولیِت مفهوم جهان
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)همان، « کندموسیقی یک فرم هنری است که احساسات و معانی را از طریق کیفیات و صداها و روابط میان آنها بیان می»پیداست: 
هر اما به هست، بدیهی انگاشته شده است. هافرهنگ، بیش از آنچه در واقعیت «فرم هنری»جا نیز مفهوِم کلی هنر و این (.137

ن، ه به تمایزی که مدیون آَلن مریامآید با توجنظر میحال به تمایز بین کاربردها و کارکردها، هستیم، یعنی ، و در اصل راِبرت ِمرت 
وقتی  .ایمروبرومتفاوت ی کاماًل با دو پدیدهکنیم که وقتی زبان و موسیقی را از این جنبه مقایسه میتوان مطمئن بود می

و دیگری « محورنتیجه»است، و زمانی که یکی ( Function)کارکرد ( و در دیگری Use)کاربرد در یکی « گیریارتباط»
بر این اساس صحبت از موسیقی صحبت از هاست. شود، تفاوتکننده میها نیست که تعییناست، این شباهت« روندمحور»

 ؛ با درنظر گرفتِن آنچه در مورِد هریک از این مفاهیم در این قسمت گفته شد.معناستنتیجه و بیکوششی بی
 

 آگاهی در میان َابری از تخیل و -2-3
چه هدفی در  ،وجود نداردبشری اجماعی « شناسیزیبایی» و« هنر»یک از مفاهیِم ه بر سر هیچکحالیدرسوال خود را رها نکنیم: 

آنها ؟ اندخواسته بودهموسیقی ای دور در گذشتهچرا ها چرا موسیقی دارند یا انسان ؟استنهفته شمول ی جهانیدهپشِت این پد
نشاندن نیزه بر پهلوی یک  برخالِف مثاًل ـ را صرف روندهایی بکنند که  زمانیمدتَاند دادهدر اثر کدام خصلِت خود ترجیح می

کدام موارد دیگر را باشد؟  بوده داراو یا بعید است که  روشنی نداشته،ن و مفید ـ حاصل متعین و ای معیّ گاو، یعنی عملی با نتیجه
ایم دست آوردهباشد؟ بگذارید با استفاده از مفاهیمی که تا اینجا به ،یا به آن نزدیک ،توانیم سراغ کنیم که چنیندر نزد انسان می

گیری تواند کارکرد ارتباطمیرغم آنکه علی کنند کههای زیستی کارهایی میها و یا مکانیسمها در چه موقعیتبپرسیم: انسان
ها در اصواًل انسان روندمحوری(؟) یستم دادن نآن چیزی جز خوِد انجا و هدف از انجام دادِن الزامًا معنایی ندارد داشته باشد، 
 اند؟ عالقهعالقه و یا کمبی هانتیجهخود نسبت به  های زیستِی کدام موقعیت

کودکان بیشتر از  رسد.نظر میاز این بابت مستعدترین دوره به کودکیاز بین مراحل مختلف زندگی ـ از تولد تا مرگ ـ 
توان گفت کودکی نیستند، ولی می مختِص  ،اگرچه البتهکه  ـ هاانواع بازی گرا باشند، دلمشغول روندها هستند.که نتیجهآن

ای از رشد کودکی، در یک نگاه کالن، مرحله ،به همین دلیل ،و یقًا چنین خاصیتی دارنددق اند ـی ذهنی کودکمشغلهترین عمده
به لطف  ـ که امروز ،دارندخود، سرشتی مشابه متفاوِت نمودهای رغِم علی ،هابازیتراند. آن روندها از نتایج مهماست که در 

تر توانیم دقیقمیـ  اندکه در بیش از چهار دهه، این پدیده و تأثیر آن بر رشد انسان را بررسی کرده ،رشد های روانشناساِن پژوهش
ی این پدیده در حیوانات، به ی رشد انسان و نیز پیگیری و مطالعهبدانیم. اینان، با تمرکز بر مراحل اولیه شانوردماز گذشته در 

تری شناسی نیز از آن به طرز فعالرسد زمان آن فرارسیده باشد تا موسیقینظر میاند، که بهای رسیدهکنندهآوردهای خیرهدست
تشابه خصوص که بهمند شد. هایش بهرهها و دیدگاهشناسان برای تصحیح روشنساندرست مثل زمانی که از کوشش ا ؛بهره برد
رسد بیشتر مدیون نظر میبه ساختارهایی اشاره دارد که به ،دوران طفولیت انسان با بازی در انکاِر بازی در حیواناتغیرقابل

خصوص ای از مقاالت در این مورِد بهبرای مجموعهمختص انسان )صرفًا طبیعت باشند تا فرهنگ؛ البته اگر فرهنگ چیزی باشد 
 (. Smith 1984نک. 
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( 2( خودخواسته و خودمختارانه 1بازی فعالیتی است که » 6دهددست میشناسان بهبر اساس آنچه بیشترین توافِق روان
شده ای فعال، هشیار و نسبتًا بدون تنش رهبری( توسط چارچوِب ذهنی5برانگیز و ( تخیل4( پیرو قوانین ذهنی 3ذاتًا خودانگیخته 

چه بین خطوط باال نهفته را به آن مانکه هریک از موارد فوق را بیشتر باز کنیم، توجه(. بگذارید پیش از آنGray 2013« )باشد
که از مواردی مانند توپ، کارِت بازی، چوب، دویدن و یا هر آناست جلب کنیم. واقعیت این است که در دو سطر باال، ِگِری بی

 ی عینِی بازی خاصی باشد ـ صحبت کند، بازی را تعریف کرده است. احتمااًل پذیرِش اینی دیگر ـ که مشخصهفعالیت ویژه
ی مهِم شناسیم وادارد. نکتههایی که میبا انواع بازی ای بوده است که، حتی برای چند لحظه، ما را به مقایسهگونهتعریف به

آید بشود راه کند تعریف کردیم، و به نظر نمیهایی که رعایت می«نظام»که با « نمودها»جاست: ما بازی را نه با سطرها اینبین
هایی است هایی که نزد حیوانات نیز وجود دارد. چنین ویژگی«نظام»گیرش، پیدا کرد. ، با تنوع چشم«بازی»دیگری برای تعریِف 

 در خصوصیات بازی بیشتر دقیق شویم: اما برگردیم و کند. باز می« نمودها»که راه را برای جنگِل انبوهی از 
خواهد که انجام دهد، در مقابل از هر چیز، بازی چیزی است که شخص می نخست و پیش»: خودخواستگی و خودمختاری -

ترین آزادی در بازی آزادِی ترک کردِن آن است. آزادِی َترک کردن بنیادی [...]کند مجبور است انجام دهد. چیزی که احساس می
 (.ibid« )کندرا فراهم میکنند تک بازیگران به میل و رغبت خود بازی میاین اطمینان که تک

شود تا برای پاداشی بازیگر، بازی فعالیتی است که بیشتر به نیِت خودش انجام می انداز آگاهِی از چشم» خودانگیختگی  ذاتی: -
ای (. بازی پدیدهibid« )ارزشمندتراند( Ends)از نتایج  (Means) بیرون از آن. به عبارت دیگر، رفتاری است که در آن َرَوندها

« اند( اهمیت روندها بر نتایج را برای تعریفی از بازِی حیوانات یادآوری کرده1985همچنین، مارتین و کارو  )»روندمحور است. 
(Pellegrini & Smith 1998 .) 
یشه ساختاری دارد و . بازی همنیست آزادانه انتخاب شده، اما آزاد از چارچوب که بازی عملی است» پیروی از قوانین ذهنی: -

 (.Gray 2013« )شوداین ساختار از ذهن بازیگران مشتق می
(. بازی ibid« )شودای از غفلِت ذهنِی شخص از دنیای واقعِی حاِل حاضرش میبازی همیشه شامل درجه» برانگیزی:تخیل -

سازد؛ زمانی که با وارد شدن در آن برد که تنها در آن و با آن وجود دارد. بازی زمان دیگری برای شما میشما را به جهانی می
 ممکن است مدتی اینجا نباشید. 

شامل  شود. از آنجا که بازیویژگی نهایی به طور طبیعی در اثر چهار خصوصیت دیگر ناشی می» گر:هشیاری ذهن  هدایت -
(. اگرچه بازی ما را از ibid« )طلبدرفتار شخصی، با توجه به َرَوندها و قوانین است، ذهنی هشیار و فعال را می یکنترل آگاهانه

سازد بین ای میکند، اما در واقع نیازمند هشیاری فعالی است که در آن بتوان به بازی ادامه داد. بازی هالهجدا می« حاِل حاضر»
حاِل »که در عالم ما را، بسته به این شود. بازی  هی، و حضور در این میانه است که حضور در عالم بازی تلقی میغفلت و آگا

تر و تخیلی را واقعی فرِد  ِـ«حاِل حاضر»دهد؛ ایم، تغییر مییک از دو سِر پیوستار واقعیت/خیال نزدیکمان به کدام«ِحاضر
 کند.انگیز میلرحم را خیای بیگرایانهی واقعروزمره

                                                           
ترین ها، تمایزها و کارکردهای آنها پرداخته است. بدیهی است در این مقاله ورود به این مباحث توجیهی ندارد. به همین دلیل در متن به عمدهی روانشناسی رشد به انواع بازی، تعریفحوزه ادبیات وسیعی در 6

 خصوصیات بازی از دیدگاه مذکور اکتفا شده است.
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پیش  ،اجازه بدهیداما باشد. اندکی  ، تردیداستدق اص موسیقی نیزکنم، در این که تمام خصوصیات باال برای تصور می
ای درخشان از این تان را به اشارهجا، توجهقوِل نسبتًا بلند، به طرزی یکدر موسیقی، در یک نقل بازشناسِی این خصوصیاتاز 

لینو  لینو با اکتفا به ای که تعجب میجلب کنم. نکتهـ نشتاین ویتِگ  نحوی محدودتر در نزِد به ـ و البتهموضوع در نزد م  کنم چرا م 
 گذرد:همین اشاره از کنار آن می

بینی هم در کنارشان پیشبینی ـ که البته تعدادی غیرقابلپیشایِی قابلهای موسیقالگوی مشترِک تمام عملتر، در نگاه کلی
شود، صداهایی تولید یین میعهایی تیابد: قانونتوان آن را بازِی موسیقایی نامید تقلیل میوجود دارد ـ به چیزی که می

گذارد )که ممکن است تنها به خوِد آفریننده محدود شود(. اما ها تأثیرهایی روی مخاطب میشود(، و آن صداشود )یا نمیمی
تضمینی وجود ندارد که شنونده قواعِد شروِع بازی را بداند یا بشناسد یا بخواهد که بشناسد: ممکن است خودش قواعد دیگری 

های موسیقایِی احتمالی است، آفرینشی تجربی که هم بازی پایاِن شود تنوِع بیترتیب آشکار میای که بدینایجاد کند. نکته
“ های زبان ما بیفکندها، باید پرتویی بر واقعیتها و تفاوتاز روی شباهت”کند و هم، امکان شناخِت بهتِر موسیقی را فراهم می

(Wittgenstein 1969: 74این بازِی موسیقایی، که به .)پایاِن ِی زبانی است، چندگانگِی بیی ویتگنشتاین معادل دقیِق بازگفته
لینو های نمادَور را آشکار میی فرمهای موسیقایی و بنابراین همهفرم  (108-107، 1389کند. )م 

لینو به جنبهآید تمرکز عمدههرچند به نظر می ی موسیقی ـ که واضحًا از مقایسه با زبان، به عنوان شناسانهی نشانهی م 
لینو تبیین کرده در حقیقت با آنچه آید ـ باعث شده است که از کنار این نکته مهم بگذرد، می، نمادَوریک دستگاه  و هرچند آنچه م 

ی این ایده را بارقه هرحال بایداما بهکنند، کنیم در عمل در دو سطح متفاوت عمل میجا به قصِد تعریِف موسیقی تبیین میما این
لینو بر جنبهتفاوت این دو سطح به هماستایش کرد.  های موسیقایی ای که نظامگردد. او بر بازیی نمادشناسانه بر مین تمرکِز م 

 است. های موسیقاییای که نهایتًا موجد نظامزنند متمرکز است و ما بر بازیبه شکل خاص رقم می
شواهد  استفاده کردیم باز شناسیم.ر با مفاهیمی که تا به اینجای کاکلِی بازی را در ارتباط خصوصیات اکنون الزم است تا 

موسیقی  کند که جوامع در داشتن یا نداشتِن ی دوم قرن بیستم به بعد، تأیید میخصوص از نیمهشناسان، بهموسیقیقوم میدانِی 
اند داده تحقیقات نشانانبوه  ،همچنینیاد آورید. یاکوبسن را بهعجیِب ی نمونه ؛کنندآن به نحوی خودمختار و آزاد عمل می یا انواِع 

قدرها استحکام ندارد که در مقابل بازیگوشی موسیقایی انسان مقاومت شناسانه آنهای صوتهیچ یک از زیرساختتقریبًا  که
 : از من نیست( تأکید) شناسی تصریح همین نکته توسِط الیس استموسیقیقومتاریخ نماِد آغاز . کند

لتز به زیبایی تدوین « طبیعی»یگانه،  ... گاِم موسیقایی   و یا حتی الزامًا مبتنی بر قواعد اصواِت موسیقایی، که توسط ِهلمه 
 (Ellis 1885, 526-527بازانه است. )شده، نیست. برعکس بسیار متنوع، ساختگی و هوس

 ،زمانیموسیقی )هم لق و اجرایی َخ را نه تنها در لحظه  بازی(نخسِت )ویژگی  ها این خودمختاریانسان تر از آن،مهم
synchronic) درزمانی( که به نحوی تاریخی نیز ،diachronicبه )به بازِی آنها به اختیار خود،  .(1384)نک. رایس  گیرندکار می 

گسترده، بازسازی، دگرگون و یا  آن را و به اختیارها( سیستمساختِن ) کنند، بازی خود را طرح میپیوندندموسیقی می بشرِی 
  تغییرات(.ی مسئله)کنند می ترک

 «گذرزمان»مفهوم  پس آن را بان از ایاجازه بدهید  که ،«روندمحور»ای است همچنین دیدیم موسیقی، همچون بازی، پدیده
رقص  ،خویشاوندان نزدیکش همچون ها هستند و موسیقی«زمان» پیمایِش  مستلزم َرَوندهازیرا . )ویژگی دوم بازی( معادل کنم

ای موسیقی پدیده ؛خود به این پیمایش وابسته است در سرشِت گرا، سازِی نتیجهو در تضاد با نقاشی، معماری و مجسمه ،تئاتر و
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 یکی از دالیِل  ـ تنها بخشی از نمودهای آن است شانکه وزن، ریتم و پیامدهایـ  خصیصه آید ایننظر میبه و ستا «گذرزمان»
 هاییپدیدهها آئین .(Jackson 1968نک. ) باشد نیز هاهمراهِی مناسک و آئین درموسیقی  انگیزِ عمومی و شگفت استعداِد 

شان این امکان را کنندگاناند. آنها همچون بازی به شرکتشانپیمودن ی خاِص و نحوه «َرَوندها»سخت متکی بر  دار وچارچوب
کنند ـ آنچه در داخل این اند یا برعکس قاب را تعریف میقاب تعریف شده هایی که در داخِل دهند تا ـ با توجه به عرصهمی

 گاه در مفهوم استعارِی  ، در ارتباط با موسیقی نیز،. این پیمایش(Handelman 1977, 187)دهد را تفسیر کنند چارچوب رخ می
  .تمامی فصل پنجم( 1378)نک. دورینگ  کار برده شده استهای صوفیه بهتوسط برخی نحله« طی طریق»

هم گفتیم مستتر  (2-2) باالتر در ای کهدر جمله است« گذرزمان»و در نتیجه  در سرشِت خود َرَوندمحورکه موسیقی این
اندیشیدن ، و کسانی که نه استودیوهای صدابرداریآویختن از دیوار را برای  7«موسیقی هنر اندیشیدن با صداهاست»ی جمله .بود

اندیشیدن فعالیتی است معطوف  اندیشیم.زبان، نه با موسیقی بلکه به موسیقی می ما، برعکِس  گذاریم.را بلدند نه موسیقی را وا
کند و درست به همین دلیل موسیقی از این رویکرد اجتناب میآید در اغلب مواقع نیازمند زبان است. به نتیجه، که به نظر می

 حاالت گوناگوِن  در ین کار استا مهم یهاابزارنیز که از  زبانکمک دیگری به اندیشیدن کند.  نوان موضوع  تواند جز به عنمی
ـ که به طور ذاتی بر . دهدهای متفاوتی از خود نشان میکارآمدی استفاده   خود، یعنی بازاندیشی، استوار «ِ تکرارپذیری»اندیشیدن 

تر جلوه موفقمراتب دهد، بهدر مقابل ما قرار می« زمانهم»ساختاِر مورد نظر را تمامی که زبان،  صورت مکتوِب است ـ در 
استفاده از زبان )گفتار، سخنرانی، خطابه، وعظ « گذرِی زمان»ن نیست که جریان سیاِل . الزم است تأکید کنم که منظور ایکندمی

بخشی و منظور این است که بازاندیشی، حک، اصالح و در نتیجه عمق .ای نیستحمل و موجد هیچ اندیشهها( َم و مانند این
ست اینجا. برحافظهار و متکیتا در شکلی شفاهی، فّر  ،یابدامکان میتر مکتوِب زبان میسرتر و دقیق اندیشه در صورِت  تصحیِح 
و تأثیر حافظه ـ اعم از شخصی و حافظه است  وابسته بهیابیم: موسیقی ی موسیقایی را میاز پدیده ی مهم دیگریکه جنبه

بینیم بار دیگر مییک خود را به نحوی همیشگی خواهد داشت. زمان یا درزمان ـ پیامدها و نمودهای متفاوت فرهنگِی جمعی، هم
 .شودهای نامتناهی می«نمود»ساده موجد « نظام»که چگونه یک 

. انبوِه نمودهایی که از امکانات )ویژگی سوِم بازی( تر استموسیقایی بسیار وسیع ی قوانین ذهنِی حاکم بر بازِی دامنه
ها، ها، سازها، ترتیبها، َرنگها، ریتمها، وزنها، گونهی از فواصل، فرمیاهتنابی شوند طیفذهن انسانی منبعث میشگرف 

هستند، بازیگراِن آزاد خود را به ساختارها و « های در فرهنگهاموسیقی»ها که همان گیرد. اینبر میدر ساختارها و انتظارات را 
« نمود»کنند. واضح است که این ساختارها نسبت به آنچه در این نوشته در مقابل مقید می( ِنِتل)دستورهای نحوِی های خود نظام

ها خود ی درخت را دارند نسبت به ریشه. اینحکم تنهنیز خاطرنشان شد،  4گونه که در پاورقی ، همانها()نظام ه استآورده شد
َنظامنمودهای آن  َبنیادین رشاخاز طریق  هستند.های ی، اعم از شنونده و وبرگ است که بازیگر موسیقهمین هزارتوی پ 

)ویژگی  یابدموجودیت می موسیقیو با  موسیقیکه تنها در  گذاردقدم میو به جهانی  شودمیجدا « حاِل حاضر»از  اجراکننده،
نیز پیامدهایی دارد، که  ناشی از موسیقی . این سطح از تغافِل شوداش دگرگون میی زیستهسان تجربهو بدین چهارم بازی(

                                                           
 (1859-1916گرای فرانسوی )شناس تکاملای معروف از ژول ُکمَبریو موسیقیجمله 7
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شناسان موسیقیمورد بررسی قوم ـ اجتماعیـ فرهنگیهای گوناگون کارکرد موسیقی در ساختارهای آئینیعمدتًا در شکل جنبه
 قرار گرفته است. 

سرانجام بازیگر موسیقایی ما، همچنان که در تعریِف بازی بود، برای انجام هرچه بهتِر موارد باال در همه حال از سطح و 
های تند و پیچیده و دشوار ملودی نواز ماهری که در هیاهوی ارکسترمشخصی از هشیاری و آگاهِی فعال برخوردار است. ویولن

نسرتو را نوازد مطمئنًا در هر لحظه از آنچه که کرده است، می ،احساس، و البته با چشمان بسته هایِت به بهترین وجه و با ن ،یک ک 
فونی ی دیهای پیچیدهی مغولی که در همراهی سازش تکنیککند و باید انجام دهد آگاهی کامل دارد. همچنین خوانندهمی

(Diphonie را )گاه ما را موسیقی هیچواضح است که نجام دهد مطلع است. خواهد اکند پیشاپیش و در لحظه از آنچه میمی اجرا
اکنون  کند.است و موسیقی از بازی پیروی میبازی بر آگاهی مبتنی  برد که نتوانیم بازی را ترک کنیم.خود نمی قدر به جهاِن آن

 (:2را به این صورت تغییر دهیم )شکل  1شاید بهتر باشد شکل 

 
 2شکل 

تواند تنها ـ آگاهی را گرداگرد شنونده )که میغفلت ِر اب   ،محض موجودیته پیروی از بازی و بهب ،موسیقیبه این ترتیب، 
کند، او را در تجربه می« حاِل حاضر»به صورت منفک شدن از پس شنونده آنچه از این دهد. خوِد اجراکننده باشد( تشکیل می

 فرهنگدر  پرداز را به بودنشاندازد، و خیالگرا را به خیال میدهد. واقعمیموقعیتی معلق بین دو سِر پیوستاِر واقعیت/خیال قرار 
بدین ترتیب  تعادل. ی برایدادند: عاملآنچه یونانیان به موسیقی نسبت می ؛ چیزی شبیهِ سازدآگاه می( context)َآنیَزمینهو 

، که ناشی از خطای سطِح «نوستالژی معنا»زمان، شود. همی دیگری میتجربه با حضور موسیقی« حاِل حاضر»ی تجربه
ها را با خود فرهنگی انبوهی از تداعیـ ارجاعات فردی کند. خیِل آمده را تشدید میوجودهب زیرساخِت زبان بود، موقعیِت 

، نامحدود پذیرِی ابهامکند. تغییر میپایان و قابلرا بیها تداعی ،ش به معنا بهره بردهاآورند. اینجا دیگر موسیقی از عدم التزاممی
موسیقی را مملو از عواطِف متغییر کرده، شنونده را با « گذریزمان»در کنار مقید شدِن ناخودآگاِه شنونده به روندها، فرآیند 

نوعی ی همراهی را به تجربه« نوستالژی معنا»در پیوند با « گذریزمان»کند. روبرو می« همراهی»و « گیریارتباط»از  نوعی
رسد؛ جایی که روندها تمام شده و بازی به آخر رسیده ای که با پایان موسیقی به انتها میجاییجابه کند.بیه میشجایی جابه
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 ای ازگونهاند، ذهن را به نحوی خودخواسته شکل گرفتهبهبرانگیزی روندها، که عامدانه و هگذری در مشارکت با توجزماناست. 
 8 سازد.ترتیب و سازماندهی متوجه می

 
 

 گیرینتیجه -4
نقاط افتراق این دو  رشناسان بوده است، ما را به توجه بی موسیقی و زبان، که تقریبًا همیشه مورد توجه موسیقیشباهت اولیه

تواند تعابیر ی عواملی که میرغم همهگیرد و علیگیری، معنا را مقصود خود میارتباط کاربردای با واداشت. زبان، به عنوان پدیده
 یتنهاوقفه و بیبی طوری کهکوشد؛ بهخویش به مقصوِد نهایی می ِن برانگیزد، در تدقیق و رساند اشنیتگوناگونی را نسبت به 

ها همین تالش برای به نتیجه رسیدن او را از تعهد به روندها و ترتیب اش را محدود سازد.پذیریتا ابهام کندخلق می و غیرارادی
زبان در  یوقفهیی و بغیرعمد محقق شود. خالقیِت   خاصدارد. برای زبان رسیدن به مقصود الزامًا نباید از یک مسیرِ باز می
و با تعیین کردن  ،که برحسب خصلت همیشه به طرز روشنی مشخص ؛ روندهاییروندهاستهمین همین منظور و نافی  خدمِت 

به پایان رساندِن روندها، به نحوی که هدف خودشان باشند، با ماهیت  .شوندمیکامل با پایان یافتن های مشخص سلسله ترتیب
ی عزم جزمی که برای رسیدن به پشتوانه ـ زبان ،چنینکند. اینارضاء نمی راگرایش نیست و حِس ذاتی نتیجهذاتی زبان سازگار 

کوشش بر این است که زبان را در برای اندیشیدن. در تصحیح و تعمیق این اندیشه، شود میی مناسبی یلهوس ـ به مقصود دارد
دار به یک هدف و نتیجه تبدیل کند. هدف گراِی نتیجهاز یک کوشش آن را  ـوردنش مکتوب درآ با به شکِل  ـزمان متوقف سازند و 

مشروط به شرایط  ، نه بر حسب خواسِت فردی صاحِب زبان، که)مشارکت( توسط کاربر ی زباناستفاده و یا انصراف از استفاده
  شوند.منجر   کاربر اختیاِر آزادِی  یابه اجبار ممکن است که  ،است( contextپیرامتنی )

شباهتش گیری نیز دارد اما این کارکرد را تنها مرهون ارتباطکارکردَما بر ساختارهای بازی مبتنی است و اگرچه موسیقی ا 
گیرد. همچنین، از آنجا که همراهی معنا برایش ضروری نیست، بلکه بخش مهمی از آن را از کارکردهای مشارکتی بازی میبه زبان 

گذر است و به موسیقی ذاتًا روندمحور و زمان ی در سرشت خود برخوردار است.پذیری و تفسیرپذیری عمیقنیست، از ابهام
 همچون یک مقصود نهایی جلوه کند. پایاِن یابی طور نیست که این پایانشود. اما اینکامل می اشهمین دلیل با پایان یافتن

موسیقی بسته  پایاِن  کنند.نوعی قاب و چارچوب را الزامی می اش، که وجوِد گذریو زمان موسیقی تحمیلی است از سوی روندگی
او با  وجوِد چنین قابی از پیش برای بازیگر موسیقایی )شنونده/اجراکننده( قطعی است. وجود یا احساِس  شدِن قاِب روند است.
موسیقی، به  کند.قایی شرکت میابتدا و انتهایی برای روندها، به نحوی خودمختار و آزاد، در بازی موسی مسلم دانستِن وجوِد 

زنند، نیازمند قصد و تصمیم ها را بر هم میها و نظمهایی که ترتیبها و خالقیتجاییروندمحوری، برای جابه دلیل همین خصلِت 
ای های روند هستند، بنابراین موسیقی پدیدهدهی نیز از جمله توالیعمدی و آگاهانه بازیگران است. و از آنجا که آغاز کردن و پایان

                                                           
ثانیه  33گذارد: چهار دقیقه و گذری موسیقی میای مبتنی بر زماناش قاعدهدهد. کِیج برای بازیگفته شد( را از یکسره نادیده گرفتن نجات میی معمولی کِیج )به معنایی که در ابتدا همین وضعیت است که قطعه 8

کند. به طور خالصه، این اثر کِیج بر دو چیز استوار است: صدا، که در موقعیتی غیرمعمول، یعنی صداهای برانگیز تبدیل میی زمانی است که آن را به یک اثر، هرچند مناقشهن بازهسکوت. از پیش مشخص کردنِ ای

کرده است. پذیرش ضرورت صدا توقع صدا « سازماندهی»یابد. کِیج به این شکل صداها را تحقق میگذری، که با مقید ساختن قطعه به طول مشخصِ محدودی شود، و زمانموجود در بینِ شنوندگان شنیده می

 را نیز به همراه دارد.
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و ارادی است؛ در مقایسه با وضعیت  دهی مبتنی بر خواستی عمدیایی، آغاز کردن و پایانجشود که در آن نوآوری، جابهمی
کند. چیزی که در واقع به مشارکت می« سازماندهی»موسیقی تداعِی نوعی  گذرِی . این عمد در کنار ویژگی زمانغیرارادِی زبان

ریختن و تغییردادن هم نهفته )و در این ساختن برهم سازندرا می هاو قاب بازیگران روندهاشود: بازیگران در بازی مربوط می
ی زبان، بازی ی سه مقولهجدول زیر حاوی مقایسه. کنندمیپذیر فسیرتبازیگران را برای  ی داخل قابهاعرصهو روندها  است(

مواردی که پیامِد یکدیگراند  آخرین ستون )خالصه( خالصه کردِن و موسیقی از منظری است که این مقاله به آن پرداخته است. 
تذکر داده  8طور که در پاورقی باید در نظر داشت که همانتر ساختن تصویر کلی. در یک مفهوم؛ برای کوشش در سادهاست 

ای شده است، پذیرش ضرورِت صدا برای موسیقی پیامِد پذیرش توقع صدا را نیز به همراه دارد. سازماندهی کردِن صدا، از زاویه
توانند یکی از دو حالت متضاد اند بسته به شرایط میذکر شده مشروط مواردی که در جدول  اندهی توقع صداست. همچنین، سازم

ی مشارکت در زبان به این معنا مشروط است که ممکن است در شرایطی بتوان به اختیار از زبان را شامل شوند. برای مثال نحوه
 توان بازی را ترک گفت.اختیاری است. همیشه می حالهمهوسیقی و بازی این مسئله در استفاده کرد یا نکرد. اما در مورد م

 
 

 خالصه موسیقی بازی زبان 
 صدا  ضروری غیرضروری ضروری آوا/صدا

 جاییخالقیت، نوآوری، جابه عمدی عمدی غیرعمدی جاییجابه، نوآوری ،خالقیت
 غیرضروری غیرضروری ضروری معنا

 آزاد و نامحدود آزاد و نامحدود محدود به متن و پیرامتن پذیریتفسیر معنا
 نامحدود منعطف محدود پذیریابهام

 روندگرا روندگرا گرانتیجه هدفمندی
 معلوم ازپیش معلوم ازپیش مشروط دهیپایان گذرروندگرا/زمان

 گذرزمان گذرزمان مشروط گذریزمان
 کارکرد کارکرد کاربرد گیریارتباط

 گیریارتباط
 اختیاری اختیاری مشروط مشارکت

 
 1ی جدول شماره

 بازِی »نه البته و « موسیقی بازی با اصوات است»دست داد: های متفاوتی از تعریِف موسیقی بهتوان دگرهتوجه به جدول باال میبا 
بر روی آن  ،سخت دانشورانه ،بازی مفهومی است که ادبیات روانشناسی رشد اینجا دیگر معلوم است که منظور از 9«.صدادار

دست آورد. گفته شد به 2-2چامسکی که در بخِش  زبان از یاز تعریف سادهتوان با استقبال تعریف دیگر را می اند.مطالعه کرده
آگاهی و صدا را به طریقی  : موسیقی  نین صورتی یابدتواند چتر. این تعریف میر و البته به همان اندازه کلیتتعریفی طبعًا ساده

 دست آورد: توان بهمی  جدولکه از آخرین ستوِن ی مقابل تعریفی اما در نقطهو  دهد.به یکدیگر پیوند می

                                                           
 ها، تکانآنها گاهی یکدیگر را، با گرفتن دستشود. ایستند اجرا میهای حلقی توسط دو زن که روبروی هم میبازی»( است. Inuitزنان اینویت )« های حلقیبازی»های صدادار های بازییکی از مشهورترین نمونه 9

در هر لحظه، یکی از دو زن ممکن است تصمیم بگیرد که موتیف را تغییر »کنند. ( و در خالل این وضعیت با گلوی خود صداهای مختلفی را تولید می 1999Nattiez ,400« )کنندبازی، لمس مییا بازوهای هم دادنِ شانه

شود. آنها مجبورند تا جایی که ممکن است با استقامت اجرا را ادامه دهند. این است که باوجود این تغییر همراهی کند و این موتیف جدید تا زمانی که تغییر دیگری را شاهد باشیم تکرار میدهد؛ زن دوم مجبور 

« صدا»طور که روشن است موضوعِ این بازی (. همان ,403ibid« )گ نشود، اجرا متوقف شده و او بازی را باخته استاش هماهنبازیشکل از اجرا کامالً مشکل است و اگر یکی از زنان از نفس بیافتد و یا با هم

مشخص  یشانتها از پ ینا موسیقی ررسد. دیبه انتها م یباز چه زماندانند نمی آنها وقفه صدادرآوردن است. صدا اینجا یکی از موانع دشوار کردن بازی است. از سوی دیگرنیست، بلکه سرعت عمل و تحمل بی

 آن یشدهمشخص پیش از یِساختار ذهن جزوِکه  یهدف ما از انجام بازنه  هاییْن ینقطه ین. ایمبرس یینها یبه نقطه یدبا یبه طرز خاص دانیمیکه م یصوت یدندو یهاست شب اییباز یقیاست. در واقع موس

 است. 
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َ َسازماندهی َگذرانهزمانموسیقی َآنی َدر َکه َنحوی َبه َاست، َاصوات َانتظار  َیا َغیرضروریَ:اصوات َمعناداری نوآوری،َ؛
َاینَپایان؛َدهیَعمدیَوَارادیجایی،َآغازَکردنَوَپایانجابه َ.دهیَپیشَازَشروعَموجودَباشدوَآگاهیَبرَلزوم 
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