عملية التفاعل بين المؤدي
والمتلقي في العروض الموسيقية
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ملخ�ص البحث
اهت ��م البح ��ث مبو�ضوع العر� ��ض املو�سيقي وت�أث�ي�ر املكان (ال�ص ��االت وامل�س ��ارح املو�سيقية
وغريه ��ا) .الت ��ي ت�ؤثر يف امل�ؤدي واملتلق ��ي ب�شكل مبا�شر عن طري ��ق الت�صاميم وفن العمارة
اخلا�ص ��ة ب ��كل �صالة �أو م�س ��رح ،كذلك الفن الت�شكيل ��ي امل�ستخدم يف البن ��اء الداخلي لهذه
الأماك ��ن .حيث ت�ؤثر هذه الفنون الب�صرية ب�ش ��كل وا�ضح على امل�ستمع والعازف لتنتج تخيل
و�إنفعال خمتلف على التذوق والإ�ستماع اىل املو�سيقى عند العر�ض.
ً
،خ�صو�صا �أن دول
ه ��ذا اجلان ��ب الذي مل ُتعطى له �أهمية من قبل البع�ض رغم احلاجة �إليه
العامل املتقدمة قد �أدركت مقدار �أهميته و�إعتمدت تطبيقه ب�شكل واقعي منذ ع�صر الباروك
(. )1750-1600ل ��ذا خ�ص�صت الأبنية وال�صاالت عل ��ى وفق نوع و�شكل الأعمال املو�سيقية
املقدمة.
يه ��دف �ألبحث �إىل �ألك�شف ع ��ن التعبري الأدائي الفني يف الأنفع ��ال املو�سيقي ما بني امل�ؤدي
واملتلق ��ي �ضمن امل ��كان (قاعة العر�ض املو�سيق ��ي) .لذا عمل الباحث عل ��ى تو�ضيح العالقة
ب�ي�ن فن املو�سيقى والفنون الب�صرية الأخرى التي ت�شرتك يف �إعداد و�إقامة الأبنية اخلا�صة
للعر� ��ض املو�سيقي .كذلك مدى ت�أثري تلك الفن ��ون على �إظهار معاين خمتلفة عند الإ�ستماع
للمو�سيقى يف خمتلف الأماكن.
مربرات البحث
تتمي ��ز املو�سيقى عن غريها من الفنون ب�أنها فن زماين تظهر وتتال�شى عند تقدميها (عند
العر�ض)،وتتغ�ي�ر االنفع ��االت فيها عند �إعادة عرو�ضها من �ش ��كل �إىل �أخر ب�سبب ارتباطها
ً
مبتغريات عديدة منها ال�شخ�صية والنف�سية واملزاجية ،بو�صفها ً
جتريديا الميكن و�صف
فنا
�صورة تعبريية خا�صة به ب�شكل وا�ضح كما يف الفنون الأخرى ،و�إمنا يعتمد املعنى عرب ر�سم
ال�صور الداخلية (املخيلة) والتي تظهر عن طريق امل�سبب واملتمثل هنا بـ(ال�صوت املو�سيقي)
ال ��ذي ن�ستمع �إليه يف بناء القطع وامل�ؤلفات املو�سيقية ،لذلك تتغري اال�ستجابة عند اال�ستماع
للمو�سيق ��ى من ف�ت�رة �إىل �أخرى �سواء كانت فرتات متباع ��دة �أم متقاربة .ومن املالحظ �أن
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Abstract
Search cared subject of musical and the impact
of the place (music halls, theaters, etc.). Affecting the leading receiver directly through designs
and architecture of each hall or theater, as well
as the art used in the interior construction of
these places. Where these affect the visual arts
are clearly on the listener and the musician to
produce Imagine a different emotion on taste
and listen to music at the show.
This aspect, which is not given importance by
some despite the need for it, especially that of
the developed world have realized the amount
of importance and adopted realistically applied
since the Baroque era (1600-1750). Therefore
allocated buildings and halls according to the
type and form of the music business provided.
The research aims to detect per formative artistic expression in musical emotion between
the performer and the receiver in place (music
hall). So the work of the researcher to clarify the
relationship between art music and other visual
arts that participate in the preparation and establishment of special buildings musician. As
well as the impact of these arts to show different
meanings when listening to music in different
places.
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اال�ستم ��اع للمو�سيقى كلما اقرتن مبكونات مادية ملمو�س ��ة (مثل املكان والديكور والأزياء)....ازدادت
عملية بناء وتخيل ال�صورة ال�سابقة نف�سها لدى املتلقي عند ت�أثره يف اال�ستماع للقطع املو�سيقية وبن�سب
معينة� ،أما عند اختالف املكان لدى املتلقي وحتى �إن كان ي�ستمع للم�ؤلفة نف�سها� ،آنذاك يظهر اختالف
وا�ضح يف عملية ت�صور االنفعاالت لبناء املخيلة وال�شكل الأخري لل�صورة الداخلية لديه.
ومن هذا املوقف انطلق الباحث ملربرات بحثه  ،معد ًا بناء املو�سيقى و�شكلها ثابت ال�صياغة يف امل�ؤلف
املو�سيقي ومتغرية التخيل (ال�صورة) �ضمن دائرة االنفعال املغلقة ما بني امل�ؤدي واملتلقي عند العر�ض
املو�سيقي املبا�شر �ضمن الو�سط املختلف (املكان).
هدف البحث :الك�شف عن التعبري الفني يف االنفعال املو�سيقي ما بني امل�ؤدي واملتلقي �ضمن الو�سيط
(املكان)
حدود البحث:
املكانية :وت�شمل جميع الأماكن املخ�ص�صة للعرو�ض املو�سيقية ب�شكل عام
الزمني ��ة :كون البحث يعتمد على منطلقات فكرية فل�سفية مطلقة ،لذلك مل يعتمد حدود زمنية معينة
فيه.
امل�صطلحات (الإجرائية)
التفاع ��ل املو�سيقي :هي جميع الت�أثريات وامل�ؤثرات التي تنتج عن طريق التعبري املو�سيقي التي يدركها
املتلقي ويتفاعل معها بن�سبية عامة.
العر�ض املو�سيقي :ويق�صد به تكامل عنا�صر تكوين العر�ض اخلا�ص باملقطوعات وامل�ؤلفات املو�سيقية،
من م�ؤدي ومتلقي �ضمن املكان والزمان.
�سن�سثيزيا( :)Synesthesiaهو �شرط غريب ناجت عن عمليات داخلية يف املخ وله عالقة مبا�شرة
باحلوا� ��س ومن خالله ميك ��ن مثال ر�ؤية الألوان عند اال�ستماع اىل املو�سيق ��ى مثال� ،أو ميكن ان تتذوق
طعم الكلمات من املعنى.
(اجلانب النظري) الت�أمل يف املو�سيقى
يع� � ّد الت�أمل يف املو�سيقى �شرطا للإقبال عليها وو�ضعه ��ا و�ضعا ح�ضوريا حد�سيا حم�ضا...على الرغم
م ��ن �أن هو�س ��رل قد ح�ص ��ر التنا�سب بني الت�أمل والعط ��اء املطلق يف مرتبته الدني ��ا� ،أي يف”ظاهرة”
املعرف ��ة �أو الإدراك �أو الت�ص ��ور وغري ذلك كما هي يف عمومها وكما هي مق�صودة بعامة .ثمة من جهة
تعل ��ق عام  .بجملة هذه الأفع ��ال �إدراك �أو ت�صور فعلي يق�صد املو�ضوع ويراه كما هو مدرك �أو مت�صور
�أو متخيل.1
ً
واملو�سيق ��ى عموم ��ا فنا جتريدي ��ا...وال ت�شري عب ��ارة “املو�سيق ��ى التجريدية” كث�ي�را �إىل فكرة متفق
عليه ��ا بو�صفها م�شكل ��ة جمالية ،فالتعبري ذو �أ�صل �أملاين ظهر لأول م ��رة يف كتابات الفال�سفة والنقاد
الرومنتيكي�ي�ن ،وتتمي ��ز هذه العبارة كذلك عرب املجادالت التي ظهرت يف القرن التا�سع ع�شر ،وكذلك
يف الأعم ��ال التجريدية للجمالي ��ات املو�سيقية يف القرن الع�شرين .حيث �أنه ��ا حتدد النقاء املو�سيقي،
وه ��و ال�شيء املثايل الذي منه حتدد املو�سيقى من �أج ��ل االنتقال يف �أ�ساليب خمتلفة ،على �سبيل املثال
 1ادموند هو�سرل ،فكرة الفينو مينو لوجيا� ،ص20
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خل�ضوعها �إىل كلمات(كما يف الأغنية) و�إىل الدراما(كما يف الأوبرا) واىل بع�ض املعنى التمثيلي كما
يف (املو�سيقى الت�صويرية) �أو حتى �إىل املتطلبات الغام�ضة للتعبري العاطفي.
واحلقيق ��ة ه ��ي انه كان م ��ن املعت ��اد �أن تعطي تف�س�ي�را �سلبيا �أكرث مما ه ��و ايجاب ��ي �إىل التجريد يف
املو�سيق ��ى .و�أف�ض ��ل �أ�سلوب للتح ��دث عن �شيء ي�ستح ��ق �أن يقال عنه انه” جتري ��دي” هو �أن نتحدث
عم ��ا ه ��و غري ذلك .فلي� ��س الن�سق اللفظ ��ي �أو ترتيب الكلمات يف جمل ��ة هو املعول علي ��ه ،فقد �أنكرت
الأغاين ومو�سيق ��ى الطقو�س الدينية والأوبرا جميعها و�ضع املو�سيقى املجردة ،لأ ّنه يف حالة املو�سيقى
املو�ضوع ��ة لق�صي ��دة يفكر يف املو�سيقى �أنها تنتقل من املثالية النقي ��ة وذلك با�ست�سالمها �إىل �أ�ساليب
التعبري امل�ستقلة.
ينبغ ��ي �أن تفه ��م املو�سيق ��ى يف الأقل ،وجزئي ��ا يف حدود �إ�سهامه ��ا يف الإح�سا�س اللفظ ��ي ،فهي تلتزم
باملنطق الذي ي�شري �إىل �أن املو�سيقى املجردة يجب �أن تكون يف الأقل مو�سيقى �آلية (وال�صوت الب�شري
رمب ��ا يقوم يف بع�ض الأحيان مقام الآلة املو�سيقية)...لق ��د �أ�صر لي�ست وفاكرن على �أن غياب الكلمات
م ��ن املو�سيق ��ى ال ي�ستتبع كنتيج ��ة البد منها غياب املعن ��ى ،فقد كانت مو�سيقى (لي�س ��ت) الت�صويرية
و�أعم ��ال فاك�ن�ر املو�سيقية ال�شاملة قد انبثقت كلها من فك ��رة �أن املو�سيقى كلها كانت يف الأ�سا�س ذات
ه ��دف ومعنى ،ولي�س ثم ��ة �أي مو�سيقى ميكن �أن تعد جمردة �أكرث من �أي مو�سيقى �أخرى ،وهذا الر�أي
ي�ساعد يف ظهور تف�سري �سلبي �أخر لكلمة( جتريدي) يف املو�سيقى � -:إنها لي�ست لها مراجعة خارجية.
وهك ��ذا ف�أن تقلي ��د الطبيعة يف املو�سيقى يعد انتق ��اال من املثالية املجردة وم�ؤل ��ف فيفالدي (الف�صول
الأربعة) هي �أقل جتريد من فن الت�أليف الطباقي. 2
�إن الق�صي ��دة ال�سيمفوني ��ة تو�ص ��ف كذلك بعدم النقاء ،كم ��ا هي احلال مع كل �شكل �أخ ��ر من �أ�شكال
املو�سيقى الت�صويرية .
مل ت�شب ��ع الرغب ��ة يف معن ��ى التجريد بع ��د ،والنقاد بعد �أن انتزع ��وا من مثالية املو�سيق ��ى القدرة على
التمثيل ،بحثوا كثري ًا من �أجل انتزاع التعبري عنها كذلك.
...الميك ��ن �أن تك ��ون املو�سيقى جم ��ردة �إذا كانت ت�سعى �إىل �أن ت�صبح مفهوم ��ة على وفق معنى مفعم
باملو�سيقى .فيما �إذا كان املعنى يكمن فيما ي�شري �إليه من �أهداف خارجية �أو من تعبري للفكر الب�شري.
لق ��د �أ�صبح ��ت املو�سيقى املجردة يف الوق ��ت احلا�ضر م�ستقل ��ة بذاتها ً
كليا ،وان م�ب�رر وجودها يكمن
يف �أعماقه ��ا متام ��ا .يج ��ب �أن تفهم كبنية جمردة حتم ��ل ً
عر�ضا تلك العالقة اخلا�ص ��ة بحركة الروح
الب�شري ��ة .فقد ادع ��ى لي�ست وفاكرن بتعذر وجود مو�سيقى جمردة بذلك املعنى ،ومن املحتمل �أن يكون
حتى (هان�سلك) قد اتفق معهما.
ويف ه ��ذه احلالة ي�صبح مفهوم املو�سيقى املجردة غري وا�ضح ،وهو بالت�أكيد مل يعد ين�سجم مع ما كان
يفك ��ر به ريخرت وهوفمان ،فكال امل�ؤلفني ع َّد �أن نق ��اء املو�سيقى_ ميزتها بو�صفها فنا جمردا يكمن
يف طبيعة قدراتها املعربة ولي�س يف غياب تلك القدرات الكلي.
فاملو�سيقى عند ريخرت ،كانت جمردة لكونها عربت عن ال�شعور بالقد�سية يف الطبيعة� ،أما فيما يتعلق
مبو�سيق ��ى هوفمان فق ��د �أ�صبحت جمردة من خالل حماولتها التعبري ع ��ن الأ�شياء املجردة بال�صيغة
الوحيدة التي جتعل تلك الأ�شياء مفهومة لدى ال�شعور الب�شري.
 2ويق�صد به فن تعدد اال�صوات يف املو�سيقى (الكونرتابوينت) الذي ظهر يف ع�صر الباروك()1750_1600

األكاديمي 272

عملية التفاعل بني امل�ؤدي واملتلقي يف العرو�ض املو�سيقية

ا.م .مي�سم هرمز توما

�إن مفه ��وم التجري ��د يف املو�سيقى ،على ه ��ذا الأ�سا�س قد ت�شابك على نحو الميك ��ن ف�صله عن م�شكلة
التعب�ي�ر املو�سيق ��ي ،ه ��ل ان املو�سيق ��ى كلها تعبريي ��ة �أو بع�ضا منه ��ا على الإطالق واجل ��واب عن هذا
الت�س ��ا�ؤل �سيقرر ا�ستخ ��دام امل�صطلح( جتريدي) يف النقد ،كما �أن تعري ��ف امل�صطلح �سلبيا ي�ؤدي يف
احل ��ال �إىل م�شكلة فل�سفية ع�صية ولذلك ينبغي �أن تفه ��م املو�سيقى املجردة ب�أنها �شكل نقي على وفق
معايريه ��ا الداخلية...التي ركزت حماوالت امل�ؤدين للتجريد فيه ��ا عن طريق فكرتني هما املو�ضوعية
والبنيوية. 3
وبالطبع ال يق�صد بهذا االفرتا�ض �أن يكون املرء يفهم قبل كل �شيء العنا�صر البنيوية للعمل املو�سيقي
و�شكل ��ه� ،إمنا يت�أثر باالنفع ��االت التي تقدمها املو�سيقى لتكون يف اخلامتة عبارة عن لوحة متكاملة من
الت�ص ��ور يف ذه ��ن املتلقي ،وعلى هذا الأ�سا� ��س ت�ؤثر املو�سيقى يف م�ستمعيه ��ا على الرغم من اختالف
طريقة عر�ض االنفعاالت لكل ثقافة وطريقة الت�أثر والإدراك لكل جمتمع �ضمن م�ستوى ثقافته.
امل�سرح املو�سيقي ت�صميم ًا
ارتبطت املو�سيقى منذ القدم مبكان العر�ض اخلا�ص بها ،وين�سب البع�ض ظهور امل�سرح املو�سيقي �إىل
ال�شاع ��ر اليوناين ال�ضرير هومريو�س الذي كان يقدم م�سرحيات ��ه الغنائية اجلوالة عن طريق غنائها
ً
يف ف�ض ��اءات خارجية حيث كان يجل�س دائما على خ�شب ��ة (جذوع �أ�شجار) ليكون �أكرث ً
ووا�ضحا
مرئيا
للجمهور وكان يتجمع حوله ب�شكل ن�صف دائري ،وتعزى فكرة بناء امل�سرح ب�شكل قو�س وت�سمية خ�شبة
امل�سرح �إىل هذه الفكرة.
�إال � ّأن م ��ن الوا�ض ��ح �أن املو�سيق ��ى قد ارتبطت بف ��ن العمارة فيما بعد وب�شكل كب�ي�ر وخا�صة �أن مفهوم
الف ��ن املو�سيقي هو فن ت�شكي ��ل الزمان �أما فن العمارة هو فن ت�شكيل امل ��كان ،ولعالقة املكان بالزمان
خ�صو�صية وا�سعة ال ميكن جتاهلها �ضمن جمالية الفن.
ب ��د�أ ف ��ن العمارة بدايته الأوىل ب�شكل ال �صل ��ة له بالفن بوجه عام ،وارتبطت �أ�صول ��ه الأ�صلية باملنفعة
وحاج ��ة الإن�س ��ان ،املتمثل ��ة يف كوخ كم�سكن له �أو معب ��د يتعبد فيه ،لذا يت�ض ��ح ان الإن�سان مل ينب هذه
الأعمال املعمارية من �أجل ذاتها ،كما انه مل يكن له فيها حاجة ان تكون ذات طابع فني.لكن الإن�سان
بع ��د ذلك عمل على بن ��اء �أ�شكال معمارية فني ��ة وجمالية.وهكذا بد�أ حتول العم ��ارة من و�سيلة نفعية
فقط اىل بداية لفن املعمار ،التي �أطلق عليها هيجل الأبنية التي لها وجود م�ستقل ،وال ت�ستمد مدلولها
م ��ن هدف �أو حاجة خارجية .وهي عمارة حتق ��ق �شكال رمزيا ،ذلك ان �شكلها ال ي�ستطيع ان يعرب عن
مدلوله ��ا اال على هذا النحو...ام ��ا �شوبنهاور فيقرر ان فن املعمار ت�سوده غاي ��ات نفعية ،وان الغايات
اجلمالي ��ة يف هذا الف ��ن غالبا ما تكون تابعة وحمكومة بالغاي ��ات النفعية،فيقول -:تختلف االجنازات
املعماري ��ة عن �أعمال الفنون الأخرى ،من حيث �أنها نادرا ما حتقق الغايات اجلمالية اخلال�صة .فهذه
الغايات تكون ب�صفة عامة تابعة لأغرا�ض نافعة �أخرى ،تعد دخيلة على الفن ذاته.4
�أما يف تعبريه عن اجلمال وو�سائل هذا التعبري ،وجدناه يتم على �أنحاء عدة ،بح�سب مادة التعبري ف�إذا
كان احلجر كان التعبري باملعمار ،و�إذا كانت اللغة ،كان التعبري بال�شعر ،و�إذا كانت النغمة كان التعبري
باملو�سيق ��ى ،و�إذا كان اللون �أو كان التعبري عن ال�ش ��كل الإن�ساين ،كان ذلك يف فنون التج�سيم...ويرى
 3روجر �سكروتون ،معنى املو�سيقى�،ص169
� 4سيد �شحاته،علم اجلمال املو�سيقي� ،ص�،114ص199
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�شوبنه ��اور �أن انتظ ��ام ال�شكل والتنا�سب والتماثل الإن�سجامي كل ه ��ذه الكيفيات الهند�سية الميكن �أن
تك ��ون مو�ضوع ��ا لأي فن من الفنون اجلميلة ،لأنها خ�صائ�ص للم ��كان ال لل�صور ،والفن ال يعرب اال عن
ال�صور ولهذا فان قيمتها ،حتى يف املعمار ثانوية دائما.5
وعل ��ى الرغ ��م من �أن فن العم ��ارة هو بالأ�سا�س حاج ��ة للإن�سان �أكرث من فن كما يع� �دّه البع�ض ب�شكل
ع ��ام يت�أثر باجتاهات النا�س وبثقافة الف ��رد�...،إذ �إن لكل ع�صر من الع�صور بل لكل بيئة فن معماري
خا�ص...ويرى الكثري �أن �إجتاه العمارة �إىل حتقيق الأغرا�ض النافعة ال يخرجها عن نطاق الفن و�أ�س�س
اجلم ��ال ،فهي حتقق اجلانبني معا ،اجلانب النافع واجلانب اجلمايل ،والعمارة مع انها عمل فني_
ه ��ي تعبري �شخ�ص ��ي يختلف من معماري �إىل �آخر ...والعمارة فوق �أ َّنه ��ا فن تعبريي يعك�س انطباعات
املعماري و�أحا�سي�سه ال�شخ�صية ،فهي مر�آة تعك�س اجتاهات الع�صر الذي توجد فيه.6
وهنال ��ك عالقة حم�سوب ��ة بني العمارة واملو�سيقى ،ف� ��إذا كانت املو�سيقى هي ترجم ��ان العاطفة،فتلك
العاطف ��ة قد انعك�ست عل ��ى الطابع املعماري وفنون بنائه وت�شكيل ط ��رازه .فمو�سيقى القبائل البدائية
تنعك�س على مبانيها وطابعها البدائي �أو �أكواخها املتماثلة واملرتا�صة بغري توافق �أو جتان�س ،واملو�سيقى
العربي ��ة ذات الأنغام املتجان�سة والتكرار امل�ستمر للنغمات ميكن قراءتها واال�ستماع �إليها ب�سهولة على
واجه ��ات مب ��اين الطراز العربي �أي التك ��رار ال�سطحي امل�ستمر بالن�سبة للعق ��ود والزخارف .وان تغري
�شخ�صي ��ة العم ��ارة العربية من بلد اىل �آخر وتغ�ي�ر �شكل العقود والقباب ،قد وج ��د له متاثال يف تغري
�شخ�صية املو�سيقى املعا�صرة له.
واملو�سيق ��ى الكال�سيكية(العاملية) يف كل بلد مبا فيها من تعقيد �أو ب�ساطة وجدت لها انعكا�سا �صريحا
على العمارة التي عا�صرتها وانطبعت �أحلانها و�أنغامها على واجهات املباين وزخارفها ون�سب تكوينها
فالعالقة بني مو�سيق ��ى الأوبرا االيطالية وطراز عمارة ع�صر الرن�سان�س االيطايل� ،أو الأوبرا الأملانية
والعمارة الأملانية� ،أو الفرن�سية التي �صاحبت عمارة الع�صر ،ت�ؤكد ان مو�سيقى كل بلد من تلك البالد
ماهي اال لغة العمارة نف�سها� ،أو �أ ّنها جتمدت لت�شكل الطراز.
�إن تل ��ك العم ��ارة ميكن ك�شفها بو�ض ��وح يف العالقة بني الط ��رز املعمارية الهندي ��ة وال�صينية القدمية
منها واحلديثة وتطور العالقة معها و�أن هنالك عالقة �أبعد من ذلك بني �أ�شكال الآالت املو�سيقية لكل
ع�ص ��ر وعالقتها بطراز املباين كالعود العربي والقب ��اب ،والآالت الوترية الفرعونية وزخارف الطراز
الفرعونية ،وغريها.7
وب�سب ��ب هذا االرتباط الكبري بني العمارة واملو�سيقى وخا�صة الأبنية املو�سيقية (القاعات وال�صاالت)
ح ��دد علم ��اء الهند�س ��ة املعمارية خم� ��س طرق خمتلف ��ة للطريقة التي ميك ��ن ان ترتب ��ط فيها كل من
املو�سيق ��ى والعم ��ارة ،على وف ��ق التقاطع بني املو�سيق ��ى والعمارة الذي حدده امل�ؤرخ ��ون حول جدليات
ت�أث�ي�ر املو�سيقى على العمارة �أم العمارة على املو�سيق ��ى ا�ستنادا �إىل �سعة تطور املو�سيقى الكال�سيكية
الغربي ��ة وحاجتها من الف�ض ��اء لظروفها ال�صوتية عن ��د �أدائها .وميكن ت�صنيف ه ��ذه املناق�شات �إىل
خم�س طرق خمتلفة هي:
الهند�س ��ة املعمارية و�سل�سلة م ��ن الفراغات املتنا�سقة :وكان فيثاغور� ��س �أول من و�ضع مفهوم الن�سب
 5عبد الرحمن بدوي� ،شوبنهور�،ص�،158ص160
 6حمدي خمي�س ،التذوق الفني� ،ص74
 7حممد ناظم الرحبي ،فل�سفة العمارة واملو�سيقى،مقالة يف جريدة الثورة ،دم�شق

األكاديمي 274

عملية التفاعل بني امل�ؤدي واملتلقي يف العرو�ض املو�سيقية

ا.م .مي�سم هرمز توما

املو�سيقي ��ة عن طريق ن�س ��ب ريا�ضي .التي هي ن�سب للكون ،لذا يج ��ب ان يراعي املعماري هذه الن�سب
وخا�صة �أن العمارة لديها الإحت�ضان و�ألتعبري عن �ألنظام �ألكوين.
الهند�س ��ة املعمارية كحافز حلركة :ويرتب ��ط مفهوم هذه الطريقة على ان الهند�سة املعمارية متثل فن
الت�صمي ��م يف الف�ضاء ،واملو�سيقى هي فن ت�صمي ��م النغمات يف الف�ضاء عرب الزمن ح�سب ر�أي الفنان
كلود ديبو�سي.
الهند�س ��ة املعماري ��ة بو�صفها الآت مو�سيقي ��ة :حيث يعتمد يف ه ��ذه الهند�سة مبد�أ ال�ص ��وت وانت�شاره
واهت ��زازه �ضم ��ن الف�ضاء كما ه ��و موجود داخل الآل ��ة املو�سيقية الت ��ي تهتز بالكامل لت�ص ��در انت�شار
ال�صوت �ضمن اجل�سم املتكامل.
املو�سيق ��ى م�ص ��در الهام الهند�س ��ة املعمارية(تعبري غري منطقي) -:ومبدئه ��ا ان الكثري من الفنانني
واملو�سيقيني والكتاب من ذوي اخلربة لديهم �أحا�سي�س عالية يف حتفيز احلوا�س املختلفة لإنتاج حا�سة
غ�ي�ر ملمو�س ��ة و�إمن ��ا حم�سو�سة ب�شكل كبري وم ��ن معنى واح ��د ،ويطلق على هذه الظاه ��رة مب�صطلح
�سن�سثيزيا( 8)Synesthesiaالتي ا�ستفادت منها الهند�سة املعمارية ب�شكل كبري ومبا�شر.
املو�سيق ��ى م�صدر الهام الهند�سة املعمارية (التعبري العقالين) :وتقوم هذه الطريقة على �أ�سا�س فهم
فن معني عن طريق فن �أخر ومبدئها يعتمد بالأ�سا�س على فل�سفة التفكيك يف الفن ،اي تفكيك العمل
الفني �إىل �أجزائه الداخلية ملعرفة ال�صفات اخلفية لبناء ال�شكل فيه.9
ان هذه العالقة بني فن املو�سيقى وفن العمارة (هند�سة املكان) قد �أثرت ب�شكل كبري يف عملية التعبري
املو�سيق ��ي ع�ب�ر �إ�ضفاء امل ��كان نوعا م ��ن االنفعاالت(ح�سب ت�صميم ��ه) ت�ض ��اف �إىل االنفعاالت التي
ت�صدره ��ا املو�سيقى ب�ش ��كل مبا�شر �أو غري مبا�شر لتكون املح�صلة النهائي ��ة جمموعة �سمعية وب�صرية
ت�ؤث ��ر يف املتلقي ،لتجعله يتفاع ��ل مع العر�ض يف بناء �صور وت�صورات تقوده نح ��و االرتخاء �أو االنفعال
احلاد .واحلقيقة �أن املكان يخلق �صورة �أولية لالنفعال لدى املتلقي والعازف قبل البدء بعملية العر�ض
�أ�ص�ل�ا ف�ضال عن الت�صميم هنالك �أي�ضا الإ�ضاءة واالكو�ست ��ك ال�صوتي للقاعة التي تعمل جميعها يف
ح�ص ��ر وتوجي ��ه املتلقي �إىل نوع معني من التخيل وبقدر الإمكان ،ل ّأن من ال�صعب جدا يف املو�سيقى �أن
تك ��ون لدى جمي ��ع املتلقني ال�صور نف�سها �إال �أنها م ��ن املمكن التعامل معها بال�ش ��كل العام ملنح املتلقي
والعازف االنفعال نف�سه من غ�ضب �أو هدوء ،حزن �أو ن�شاط وغريها من التعابري العامة .وبذلك يكون
االنفعال ً
قائما على دائرة مغلقة تنتقل بني امل�ؤدي واملتلقي �ضمن و�سط حمدد.
نوع العمل املو�سيقي
متثل الر�ؤية الفنية امل�سافة �أو البعد �أو االنف�صال بني الفنان وعامله الفعلي ،فهي مرحلة التحرر الكامل
للخي ��ال ،ومرونة التوا�ص ��ل مع العامل اخلارجي ،ب�شرا و�أ�شياء وعالق ��ات .والعمل الفني (ب�شكل عام)
ي�ص ��در ع ��ن ر�ؤية فنية ،اي �إح�سا�س الفن ��ان لقابلية العامل والواقع والوجود للتح ��ول والت�شكل والتبدل
بالن�سبة اليه .لذا كان العمل الفني وجود جديد ي�ضاف �إىل الوجود الفعلي ويناف�سه ،ميار�س فيه الفنان
ال�سيطرة ،ال �أقول على العامل نف�سه ،بل على �أمنوذج بديل �أو واقع مغاير �أو مواز لهذا العامل.10
 8راجع امل�صطلحات

9

حممد ريا�ض،العالقة بني املو�سيقى والهند�سة املعمارية ،من�شور يف Instrumental Music

� 10سيد �شحاته ،علم اجلمال املو�سيقي� ،ص293
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ومهم ��ا يك ��ن نوع العمل الفني املق ��دم �أو اخلا�ضع للبناء البد للفنان �أن يح�ص ��ر تفكريه يف موقع العمل
و�إمكانيات ��ه ويف بع� ��ض الأحيان يكون املكان هو �ضرورة لبناء العمل الفن ��ي اخلا�ص به مثل دار الأوبرا
الت ��ي تع ّد املرتك ��ز الأ�سا�سي و�ضرورة وجودها قبل وجود الأوبرا نف�سه ��ا .وكذلك الأعمال الكال�سيكية
املو�سيقي ��ة ب�ص ��ورة عامة كان ��ت ذو �صلة وا�سعة م ��ع �أماكن تقدميها ف�ن�رى �أن الأعم ��ال الكبرية مثل
الكون�شرت ��و وال�سيمفونية كانت تقدم �ضمن امل�سارح الكبرية اخلا�صة بالق�صور والبالط امللكي وكذلك
الأعم ��ال الكن�سي ��ة الديني ��ة فكان جمالها �ضم ��ن الكاتدرائيات املع ��دة لهذا الغر�ض م ��ن حيث البناء
وهند�س ��ة البناء ال�صوتي والت�صميم الداخلي ف�ضال عن فن الت�شكي ��ل مثل الر�سم والنحت التي تعنى
باجلان ��ب الدين ��ي الروحي مما ت�ضفي عل ��ى الأعمال املو�سيقي ��ة ت�أثريا �أخر وكذلك يت�أث ��ر بها الفنان
املو�سيق ��ي وخا�ص ��ة الذي يعمل �ضمن نطاقها� .أم ��ا الأنواع �ألأخرى من الأعم ��ال الكال�سيكية واملتمثلة
مبو�سيق ��ى ال�صال ��ة فق ��د �أطلقت عليه ��ا هذه الت�سمي ��ة الرتباطها ب�ش ��كل �أ�سا�سي بامل ��كان الذي تقدم
في ��ه (�صالة) وهي اق ��ل �ضخامة من الأعمال الت ��ي ذكرناها �أعاله ،ولو ت�أملنا تل ��ك الأعمال ب�شكليها
ال�ساب ��ق ،نرى ان مقدار االنفعال (ذروة االنفعال) ال ��ذي هو قمة التعبري يف املو�سيقى متغري بني تغري
امل ��كان ،فالأعمال املو�سيقية ال�ضخمة �ضمن القاعات الكبرية يتزايد االنفعال يف بنائها اىل حد كبري،
والأعم ��ال اخلا�ص ��ة بال�صاالت الأ�صغر حجم ��ا يظهر االنفعال فيها ب�ش ��دة وذروة العمل الفني �إال �أنها
دائما �أقل من �سابقتها.
وله ��ذه ال�ض ��رورات عمل بع� ��ض امل�ؤلفني على قلب العم ��ل املو�سيقي ال�ضخم من االورك�س�ت�را �إىل الآلة
املنف ��ردة مث ��ل البيانو مما �سهل تقدمي ��ه يف ال�صاالت ال�صغرية ف�ضال عن جان ��ب الرباعة يف العزف
(اجلان ��ب املو�سيق ��ي) ملثل هذه الإعمال ،مثل قطع النوكتورن حيث كان ه ��ذا النوع من الت�أليف يو�ضع
ملجموع ��ة من الآالت النحا�سية �أو الوتري ��ة ،ولكن عمل (فيلد)و(�شوبان) على جعله مقطوعات للبيانو
املنفرد.11
من امل�ؤلف �إىل امل�ؤدي
كل عم ��ل مو�سيقي ي�ستلزم من الناحية العملية ثالث عوامل متميزة :امل�ؤلف ،وامل�ؤدي ،وامل�ستمع� .إنهم
ي�شكل ��ون ثالوثا ال يكتمل جانب منه م ��ن دون اجلانب الأخر .تبد�أ املو�سيقى بامل�ؤلف لتنتقل عرب امل�ؤدي
�إىل املتلق ��ي .لذلك يتوجب اال�ستماع �أن يفهم بو�ضوح �ضم ��ن دور امل�ؤلف وامل�ؤدي وما يقدمه كل منهما
ملجم ��ل التجرب ��ة املو�سيقية .حيث تبد�أ املو�سيقى ع ��ن طريق امل�ؤلف الذي يقدم لن ��ا ذاته(�إن عمل كل
فنان هو تعبري عن ذاته) الذي ي�شتمل على �أكمل تعبري و�أعمقه عن نف�سه بو�صفه �إن�سانا ،وعن جتربته
ً
بو�صفه ً
اجتماعيا.
كائنا
لذلك وعند اال�ستماع �إىل امل�ؤلفات املو�سيقية ن�ستمع �إىل جتربة فردية ذاتية دائما نابعة عن �شخ�صية
خا�صة قد تكون على قدر كبري �أو قليل الأهمية .وت�صاغ �شخ�صية امل�ؤلف دائما من عن�صرين متميزين:
�شخ�صي ��ة ول ��دت معه ،وت�أثريات الزمن الذي يعي�شه .فمن الوا�ضح �أن كل م�ؤلف يعي�ش يف فرتة معينة،
وكل ف�ت�رة لها طابعها �أي�ض ��ا .و�أيا كانت ال�شخ�صية التي يحملها امل�ؤلف ،ف�أنه �سيتم التعبري عنها عرب
الإطار اخلا�ص بفرتته الزمنية.
 11حممود احمد احلفني ،فردريك �شوبان�،ص213
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�إن الت�أث�ي�ر املتبادل بني ال�شخ�صية والفرتة الزمنية يحقق يف النتيجة بنية �أ�سلوب امل�ؤلف،وكذلك ي�ؤثر
ً
خارجيا مبا�شر ًا(بيئ ��ة عمل امل�ؤلف) يف بناء
امل ��كان ب�ش ��كل وا�سع على بناء �أ�سل ��وب امل�ؤلف كونه م�ؤثر ًا
التعب�ي�ر لديه ،فيختلف �أ�سل ��وب امل�ؤلف بني الكني�سة ،والق�صر ،وامل�سرح اختالفا خارجيا ولي�س باطنيا
،اي ان ��ه يعم ��ل يف بناء املو�سيقى �ضمن �صيغت ��ه املعتادة من قواعد الت�أليف اخلا�ص ��ة بالن�سيج اللحني
والإيقاعي �ضمن ع�صره� ،أما عن�صر التعبري فهو امل�ؤثر الأ�سا�سي الذي يتغري من مكان �إىل �أخر ،لي�س
فق ��ط خلدم ��ة املكان ،امنا ب�سبب ت�أثري املكان على ذاتية امل�ؤل ��ف وحماولة منه جلعل العمل متوافق مع
املوقف بقدر الإمكان وح�سب ر�ؤيته ونوعية ت�أثره.
ّ
وهنا ي�أتي دور امل�ؤدي (عازف او عازفني) الذي ال يرتك جماال للخالف ،فاجلميع متفق على �أنه يعي�ش
خلدمة امل�ؤلف –ال�ستيعاب (ر�سالة) امل�ؤلف و�إعادة خلقها.
�إن معظ ��م م� ��ؤدي الدرجة الأوىل اليوم ميلكون م�ؤه�ل�ات تقنية �أكرث من كافية لأي ��ة مطالب تقع على
كاهلهم .وهكذا ب�إمكاننا عد املهارة التقنية �أمرا م�سلما به.
ان م�شكل ��ة الأداء احلقيقية تتجلى يف التدوين بحد ذاته ،حيث �أن التدوين املو�سيقي ب�صورته احلالية
لي� ��س ن�سخ ��ا دقيق ��ا لفكر امل�ؤل ��ف ،وال ميكنه �أن يك ��ون كذلك (من ناحي ��ة ذاتية التعب�ي�ر الدقيق لدى
امل�ؤلف) ،انه ي�سمح بانحراف كبري للذوق واالختيار الفردي.
لذل ��ك ال�سب ��ب يواجه امل� ��ؤدي با�ستم ��رار م�شكلة �إىل �أي م ��دى يتوقع منه االلتزام احل ��ريف بال�صفحة
املطبوع ��ة ...وهنال ��ك بالطبع �إمكان املبالغ ��ة يف كال اجلهتني :االلتزام على نحو �ص ��ارم جدا مبا هو
م ��دون� ،أو ال�ش ��رود بعيدا جدا عن ��ه .ان امل�ؤلف على الرغم من كل �شيء كائ ��ن حي ،انه مفعم باحلياة
ولي�س �شيئا جامدا .وذلك هو ال�سبب يف كونه قابال ل ّأن يرى يف �ضوء خمتلف ومن زوايا خمتلفة12.
وله ��ذا كانت �صل ��ة العازف باملو�سيقى التي يقوم بعزفها �صلة دقيق ��ة .فعندما يربز العازف �شخ�صيته
يف الع ��زف �إىل ح ��د غري معق ��ول ،ين�ش�أ عندئذ �س ��وء الفهم ،وق ��د تدهور يف ال�سن ��وات الأخرية معنى
كلم ��ة (تف�سري املو�سيقى) .13واعرت�ض امل�ؤلفون املو�سيقيون عل ��ى املبالغات والتحريفات التي يدخلها
املف�س ��رون (امل�ؤدي ��ن) وقالوا� :إننا ال نري ��د اي �شيء مما ي�سمونه (تف�س�ي�رات) ملو�سيقانا ،بل نريد ان
تعزف ب�شكلها املدون فال ي�ضاف �إليها �شيء وال يحذف منها14.
وهنا تقع امل�س�ؤولية على عاتق قائد العمل(املاي�سرتو) الذي يتحكم ب�شكل مبا�شر يف الكيفية الإخراجية
ل ��كل عمل �ضمن العر�ض املو�سيقي،فاملاي�سرتو عازف �آلته االورك�س�ت�را �أو الكورال �أو االثنان ً
معا .وهو
امل�سئ ��ول املبا�ش ��ر على �ضم الكل (عازف�ي�ن) بواحد من حيث التعبري و�أ�سل ��وب التعبري الذي ر�سمه يف
خميلت ��ه م�سبق ��ا ،ثم طبق ��ه على العازفني �أثن ��اء التدريب كمحاول ��ة على �إذابة الأ�سالي ��ب الفردية يف
التعب�ي�ر لدى العازفني املتعددي ��ن داخل الفرقة وجعله �أ�سلوب تعبريي واحد عل ��ى وفق ما يطمح �إليه،
وعل ��ى الرغ ��م من �صعوبة هذه العملي ��ة وخا�صة يف العزف اجلماعي �،إال �أن مه ��ارة املاي�سرتو يجب ان
تك ��ون باحلدود الكافية لنق ��ل تعابريه الذاتية يف ر�ؤيته لتعبري العم ��ل املو�سيقي،الذي ينجز عن طريق
االورك�سرتا (بح�سب نوع الأعمال املو�سيقية).
 12ارون كوبالند ،ما الذي ن�ستمع اليه يف املو�سيقى ،ترجمة :حممد حنانا�،ص195
 13ويق�صد بها االداء عن طريق اعادة خلق للتعبري املو�سيقي اال�صلي
 14ارون كوبالند ،كيف تتذوق املو�سيقى ،ترجمة :ر�شاد بدران� ،ص319
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املتلقي(امل�ستمع)
�إن عملي ��ة اال�ستماع ما هي �إال حماولة من جانب امل�ستم ��ع يف �أن يعي�ش اخلربة التي عا�شها الفنان من
قبل ،عن طريق تتبع �أث�أر تلك اخلربة وهي العمل الفني نف�سه.
وم ��ن الطبيع ��ي �أن تكون الفائدة التي يح�صل عليه ��ا امل�ستمع قريبة من الفائدة الت ��ي يجنيها الفنان،
وه ��ذا م ��ا يحدث فعال ،مبعنى �أن امل�ستم ��ع والفنان كل يف حماولته يعرب عن بع� ��ض �أفكاره و�أحا�سي�سه
وم�شاع ��ره ،وم ��ن هذا التعب�ي�ر يح�صل على نوع من اال�ستق ��رار او االتزان النف�سي ال ��ذي بدونه ي�شعر
بالقلق وعدم االطمئنان يف حياته.
ونتيج ��ة لهذا التعب�ي�ر �أي�ضا ،يح�صل كل من امل�ستم ��ع والفنان على نوع من ال�شع ��ور بااليجابية والثقة
بالنف� ��س.لأن عملي ��ة التعبري نف�سه ��ا ،تتطلب ممن يخو�ضها تغ�ي�را وتبديال وابتكارا ،م ��ن �ش�أنه يزيد
ال�شعور بالقدرة على العمل ،والعمل االيجابي الذي بدونه ال ي�شعر الإن�سان بوجوده وكيانه.
و�إذا كان هنال ��ك قيم ��ة �أخرية ميكن �أن يح�ص ��ل عليها كل من امل�ستمع(متلق ��ي) والفنان ،فهي وحدة
الفكر وامل�شاعر� ،أو ما قد ن�سميه بالرتابط االجتماعي .فالفنان ي�صنع العمل الفني ويقدمه �إىل النا�س،
وامل�ستم ��ع بدوره ي�ستقبل هذا العمل ،ويف هذا اللقاء يحدث نوع من التبادل الوجداين او الفكري ،مما
ي�ساعد على الألفة ،ووحدة امل�شاعر والأحا�سي�س التي بدونها ي�صبح املجتمع ال جمتمع .ل ّأن املجتمع هو
جمتمع يف وحدته وترابط �أفراده15.
�إن اال�ستماع بني العام(ال�شعبي) واخلا�ص(املنهجي) يختلف يف املو�سيقى ب�شكل وا�ضح ،ل ّأن اال�ستماع
�إىل املو�سيقى العامة(ال�شعبية) ال تقت�ضي من ال�سامع جهدا ،بل هي على العك�س من ذلك قد تكون له
مع�ي�ن على بذل املزيد من اجلهد� ،أما املو�سيقى اخلا�صة (املنهجية) ف�أن النف�س ال تدرك ما فيها من
ان�سجام وتوافق �إال بعد �أن تكون قد تدربت على بذل نوع من اجلهد الذهني يتيح لها �أن تتبع امل�سارات
املختلفة للحن ،وامل�سارات غري املتوقعة للإيقاع ،وجتمع ذلك كله يف وحدة مت�آلفة.
فهي �إذن مو�سيقى تعتمد على قدر من الرتكيز الذهني ال يتوافر اال لقلة من الب�شر ،ت�سمح لهم ظروف
حياته ��م ب� ��أن ينعموا بهذا الرتف ،متاما كما كان التفك�ي�ر الفل�سفي وقتا ما ترفا ال ميلك اال�ستمتاع به
�إال القليلون16.
�إال �أن تط ��ور الإن�سان وثقافته �ألغى الكثري من املفاهي ��م القدمية التي فر�ضتها االر�ستقراطية وغريها
من الفل�سفات التي ميزت الطبقية ب�شكل وا�ضح �ضمن املجتمعات الإن�سانية املختلفة.
والإن�س ��ان الي ��وم متيز بفك ��ر احلداثة،وثقاف ��ة احلداثة ...ففي جم ��ال املعرفة �أ�صبح ��ت ذاتية العقل
الإن�ساين هي امل�ؤ�س�سة ملو�ضوعية املو�ضوعات ،ومت �إرجاع كل معرفة اىل الذات املفكرة 17.مما �أ�سهم
يف ت�أث ��ر املتلق ��ي بالأعمال الفني ��ة واملو�سيقية ب�شكل �أك�ث�ر حرية من ال�سابق ،فاختف ��ت اليوم ال�صورة
القدمي ��ة لطريقة اال�ستماع للمو�سيق ��ى والطقو�س اخلا�صة بها داخل امل�س ��رح والق�صور والكيفية التي
يج ��ب �أن يك ��ون عليه ��ا املتلقي .ال ��كل ي�ستم ��ع الآن وال وجود ف ��ارق بني اخلا� ��ص والعام ،وال ��كل يت�أثر
باال�ستم ��اع وح�سب ذاتية حرة ناجتة عن ن ��وع العمل وثقافة امل�ستمع وموق ��ع العر�ض و�أ�سلوب �إخراجه
�ضمن التقنيات احلديثة.
 15حمدي خمي�س ،التذوق الفني� ،ص53
 16ف�ؤاد زكريا ،مع املو�سيقى� ،ص108
 17حممد �سبيال ،احلداثة وما بعد احلداثة� ،ص17
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�إن �أهمي ��ة دور امل�ستم ��ع يف جمم ��ل هذا ال�سياق وا�ضح ��ة ،فاجلهود امل�شرتكة للم�ؤل ��ف وامل�ؤدي تكت�سب
�أهمية فقط بقدر ما تتحول �إىل جملة امل�ستمعني الأذكياء ،وذلك يدل على امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق
امل�ستم ��ع .ولك ��ن قب ��ل �أن ي�ستطيع املرء فه ��م املو�سيقى ،يتوجب علي ��ه �أن يحبها فع�ل�ا ،وفوق كل �شيء
ف� �� ّأن امل�ؤلفني وامل�ؤدين هم بحاجة اىل امل�ستمعني الذين يعريون �أنف�سهم كليا للمو�سيقى التي ي�ستمعون
�إليه ��ا 18.وهذا االنغما� ��س يف اال�ستماع مبني على وفق م�ؤثرات الميك ��ن ا�ستقطاعها عن املتلقي مثل
امل ��كان وطريقة توزي ��ع االكو�ستك ال�صوتي فيه ،ليك ��ون انتقال ال�صوت من الفرق ��ة اىل املتلقي ب�شكل
وا�ضح ودقيق ،ف�ضال عن جماليات امل�ؤثرات ال�صوتية التي باتت يف الوقت احلا�ضر من �أهم متطلبات
العرو�ض املو�سيقية والغنائية ،حيث تعود املتلقي احلديث من دون �شعور �أن يبحث عنها ب�سبب انت�شارها
ب�شكل وا�سع ،حتى متيزت كخزين حم�سو�س.
(اجلانب التحليلي)
�أطلق ��ت ت�سمية جتريدي عل ��ى الفن املو�سيقي ب�شكل عام وهذا التجري ��د مل يكن �ضمن �صورة وا�ضحة
ً
جتريديا .لأنه ��ا ت�ؤثر يف املتلق ��ي مبا�شرة عن طري ��ق االنفعاالت التي
وحم ��ددة ،فالبع� ��ض عدّها فن � ً�ا
تقدمها لتكون �صورة تخيل يف ر�ؤية امل�ستمع تنتج عنها ق�ص�ص وذكريات وظواهر �أخرى ،وب�شكل ن�سبي
بني م�ستمع و�آخر.
وعدها البع�ض جتريدية ،كونها �آلية �صرفة مبتعدة عن الكلمة ومعناها ،و�إذا احتوت الكالم(الغناء)،
�أ�صبحت عندئذ معربة ب�شكل وا�ضح غري غام�ض وابتعدت بالتايل عن التجريب.
وي ��رى �آخ ��رون �أن التجري ��د يف املو�سيقى هو كونها فن � ً�ا ً
قائما بحد ذاته وفق ن�س ��ق يختلف عن الفنون
الأخ ��رى ،ناجت عن خ�صو�صيتها ال�سمعية(ال�صوت) الذي يت�شكل عنه معنى لي�س ثابت� ،إمنا متغري يف
دقته الميكن تخ�صي�صه لذا يكون ذو ت�أثري عام.
وعل ��ى وف ��ق ه ��ذه املعطيات فهم ��ت املو�سيقى على �أنه ��ا فن يكون �أك�ث�ر و�ضوحا عن ��د ارتباطه باملكان
والزم ��ان(اي التق ��رب نحو الت�صويرية) ،وعلى الرغ ��م �أن الكثري قد عار�ض ه ��ذه الفكرة وعدّها ً
فنا
ً
خا�ضعا لفن �آخ ��ر او ثانوي � ً�ا ،فاملعنى يكم ��ن يف داخلها لتعبريعن
جتريدي � ً�ا قائم � ً�ا بحد ذاته ،ولي� ��س
ال�صورة الب�شرية وواقع جمتمعها الإن�ساين.
وهن ��ا احت ��اج التعبري يف املو�سيقى �إىل تو�ضيح العديد من اجلوانب التي ميكن ان جتعل املو�سيقى �أكرث
ت�أثريا يف املتلقي عن طريق اعتماد املو�سيقى كفن يحمل املعنى بحد ذاته �ضمن العمل املو�سيقي ويكون
ه ��ذا املعنى �أكرث ت�أثريا عن ��د اختيار امل�ؤثر اخلارجي (املكان والزمان) الذي ي�ضفي على العمل �صورة
متكاملة اجلوانب يتلم�سها الفنان واملتلقي �ضمن دائرة انفعال مغلق ،ليكون الناجت عمال مو�سيقيا �أكرث
ر�صانة وو�ضوح وت�أثريا.
لذلك حتول املفهوم الأول للمكان(موقع عر�ض العمل) ،اىل مفهوم ثاين عرب تطور اجلمال يف الع�صور
املختلف ��ة  ،ف�أ�صب ��ح املكان(موق ��ع العر�ض)� ،ساح ��ة فنية �س ��واء كان ً
مغلقا �أم مفتوح � ً�ا ،حيث ارتبط
بالعم ��ارة والت�صميم والت�شكي ��ل ليكون الناجت ف�ضاء م�ؤثر بحد ذاته قب ��ل اال�ستماع للمو�سيقى نف�سها،
مم ��ا جعله ذو موا�صفات خا�صة ميك ��ن ا�ستغاللها عن طريق التالعب بالديك ��ور والت�صميم الداخلي
� 18أ .كوبالند ،ما الذي ن�ستمع اليه يف املو�سيقى� ،ص198
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لإ�ضف ��اء �سمة التعبري التي ي ��راد تقدميها عرب العمل املو�سيقي ،عن طري ��ق تهيئة املتلقي م�سبقا ملناخ
العمل ،ونقله عرب الزمن من احلا�ضر �إىل املا�ضي �أو امل�ستقبل وبر�ؤية خمتلفة.
ولي� ��س املتلق ��ي فح�سب� ،إمنا امل�ؤدي(العازف�ي�ن) �أي�ضا ،حيث الكل يت�أثر ب�ش ��كل مقارب �ضمن الأجواء
نف�سها ،وهذا ما ي�سهل عملية بناء ال�صورة التي تنتجها املخيلة لدى املتلقي عند اال�ستماع.
وكما �أثرت العمارة يف املو�سيقى ،كان للمو�سيقى دورها �أي�ضا يف �أن تكون م�ؤثرة بفن العمارة وتطويره
�إىل �أ�ش ��كال خمتلفة ل�سد حاج ��ة العرو�ض املو�سيقية ولي�س هذا فح�س ��ب� ،أمنا فن م�شرتك التعبري مع
املو�سيق ��ى ،فكان ��ت العمارة ه ��ي امل�ؤثر اخلارج ��ي للمو�سيقى �ضم ��ن العرو�ض ،واملو�سيق ��ى هي الروح
الناب�ض ��ة للجوامد املادية وت�شكيالته ��ا الفنية وعلى الرغم مما حتويه تل ��ك الت�صاميم والأ�شكال من
تعبري خا�ص� ،أ�ضافت املو�سيقى عليها تعابري �أخرى.
هن ��ا يظه ��ر الإح�سا�س باملو�سيقى و�إدراكه �سمعي ��ا وب�صريا ،لي�س ً
�سمعيا فق ��ط ،وعلى الرغم من كون
امل�ؤدي واملتلقي ي�ستمعان للمو�سيقى �،إال �أن هنالك املنظر (�صورة املكان) التي يدركها الب�صر ،لتكون
املح�صلة تعبريا ناجت عن ت�أثري داخلي وخارجي للمو�سيقى (�سمع و ب�صر).
لذل ��ك كان امل�س ��رح املو�سيقي والزال ،هو الأك�ث�ر ت�أثريا يف العرو�ض املو�سيقية ع ��ن امل�سرح االعتيادي
ال ��ذي انت�ش ��ر ا�ستخدام ��ه يف الوقت احلايل .الن ت�صمي ��م امل�سرح املو�سيقي وعمارت ��ه مبنية على وفق
حاج ��ة املو�سيق ��ى وفل�سف ��ة ت�أثريها  ،فيمك ��ن �أن ننتق ��ل �إىل الع�ص ��ور املختلفة باخت�ل�اف الت�صاميم
الداخلي ��ة والأزياء وغريه ��ا من جمال الف�ضاء الداخل ��ي� .أما امل�سرح االعتيادي ال ��ذي ال يحمل �سوى
خ�شب ��ة تعتليه ��ا االورك�سرتا ،فهو �أقل ت�أثري من �سابقه ،كون املتلقي بعالقة مبا�شرة مع �سماع املو�سيقى
والت�أثر بحركات العازفني فقط (ال�صورة املبا�شرة �أمام املتلقي).
وهنا ظهر املكان والزمان مرتبطني بنوع العمل الفني املقدم �ضمن �أ�شكال القوالب املو�سيقية املختلفة.
فالأعمال ال�ضخمة مل تقت�صر على الت�أليف املو�سيقي والتوزيع الآيل فح�سب ،بل اعتمدت املكان ب�صورة
�أ�سا�سية ،لتكتمل الر�ؤية التي ر�سمها امل�ؤلف يف خياله لبناء عمله .وكان للمكان الدور الأ�سا�سي لتحول
بع�ض �أنواع القوالب املو�سيقية ال�ضخمة البناء االورك�سرتايل �إىل �أ�شكال تعزف من قبل �آلة واحدة مثل
البيان ��و �،أو �آل ��ة فردية يرافقها البيان ��و� ،أو وتريات خمتزلة �إىل عدد قليل م ��ن الآالت ،ليكون عر�ضها
متواف ��ق مع القاعات وال�صاالت ال�صغرية ،م ��ا جعلها �أقل ت�أثريا من �شكلها الأ�صلي (الفخم) ،ولذلك
عم ��ل املو�سيقي�ي�ن يف حتويل تل ��ك ال�صيغ �إىل �أن تكون م ��ن ال�صعوبة يف التكني ��ك والأداء،لتظهر �أكرث
�إبه ��ارا للمتلق ��ي ،حيث حتول الت�أثري يف تل ��ك الأعمال من االنفعال البارز ب�سب ��ب �ضخامة االورك�سرتا
والتلوين الآيل �إىل االنفعال والت�أثر برباعة العزف املقدم من قبل عازف منفرد �أو عدة عازفني.
ولال�سب ��اب نف�سها (املكان) تغريت بع�ض الأعمال املو�سيقية من منفردة لآلة �أو عدة �آالت �،إىل �أعمال
�ضخمة موزعة للأورك�سرتا ب�أكملها ،تقدم �ضمن امل�سارح والف�ضاءات الوا�سعة.
وهن ��ا ي�أتي دور قائد االورك�سرتا(املاي�سرتو) وامل�ؤدين(االورك�س�ت�را) يف �إبراز التعبري املو�سيقي الذي
يختلف من زمن �إىل �آخر �أو من مكان �إىل �آخر عند تقدمي الأعمال املو�سيقية.
فيخط ��ط املاي�س�ت�رو �آلية العمل الت ��ي تتوافق مع نوع العمل املقدم ومكان العر� ��ض ،وعلى هذا الأ�سا�س
يق ��وم ب�إع ��ادة ال�صياغة الأدائي ��ة والتعبريية للعمل ب�أكمل ��ه ليكون الناجت عمل جدي ��د من حيث الأداء
والتعبري(ح�س ��ب ر�ؤي ��ة ذاتية للماي�سرتو) ،حي ��ث يعك�س ر�ؤيته اجلديدة عل ��ى العازفني (االورك�سرتا)
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م�ؤثرا بالكل جلعلهم واحد معربا عن ذاته على وفق ما ا�ست�شفه من �صورة وخميلة داخلية ،لذلك يظهر
�أكرث القادة املو�سيقيني �شهرة يف العامل ،هم من يعملون على وفق بيئات خمتلفة ويتنقلون بني خمتلف
الأماك ��ن يف الع ��امل لتقدمي عرو�ض ملختلف �أنواع املو�سيقى .و�أقله ��م �شهرة هم من يتخ�ص�صون للعمل
�ضم ��ن موق ��ع واحد �أو �ضمن �أ�سلوب مع�ي�ن للمو�سيقى .و�أخريا يظهر دور امل�ستم ��ع يف ا�شرتاكه لإمتام
عملي ��ة جناح العر�ض املو�سيقي ،فامل�ستمع عن�صر مهم ومكم ��ل للعر�ض املو�سيقي ،ينتقل �إليه التفاعل
الن ��اجت عن املو�سيقى ،ويُ�ستقبل منه انفعال مرج ��ع ،ي�ؤثر يف االورك�سرتا �أو العازف املنفرد(ح�سب نوع
العمل) ،الكل داخل دائرة انفعال مغلقة يت�أثرون وي�ؤثرون احدهم بالأخر،ف�ضال عن ت�أثري املكان الذي
يدمج مع ت�أثري املو�سيقى ليكون االنفعال ب�شكل متكامل حامال يف طياته جميع م�شاعر الأداء ومبختلف
التعابري،ليظه ��ر العمل معربا عن �أ�سرة متما�سك ��ة تتخاطب فيما بينها بلغة �أعمق ،نابعة من الوجدان
الإن�ساين ،وعلى الرغم من �أن احلداثة وما بعد احلداثة قد اتخذت من ذاتية العقل املو�ضوع الأ�سا�س
تعط
لها� ،إال �أن امل�ستمع احلديث ال يت�أثر �إال يف ذاته ومبعزل عن جميع امل�ؤثرات اخلارجية� ،إال �أنها مل ِ
النتائج احلقيقية والثابتة لهذا املو�ضوع وحلد الآن.
(اجلانب �أال�ستنتاجي)
من اجلانب التحليلي ال�سابق ميكن التو�صل �إىل اال�ستنتاجات الآتية:
1 .1املو�سيق ��ى ال�صرف ��ة لغة قائمة بح ��د ذاتها،على الرغم من كونها جتريدي ��ة �إال �أنها حتمل معنى
�ضمن حمتواها ،يفهم ب�أ�شكال خمتلفة لدى امل�ستمع عرب العرو�ض املو�سيقية ،حيث يظهر كت�أثري
يحمل بني طياته مميزات الزمان واملكان الذي يقدم فيه ،ليكون انفعاال �شامل لل�صوت وال�صورة
التي يت�أثر فيها املتلقي وامل�ؤدي �ضمن دائرة االنفعال نف�سها.
2 .2يت�أث ��ر املتلق ��ي وامل� ��ؤدي عن ��د العر� ��ض املو�سيق ��ي يف املكان(امل�س ��رح املو�سيقي) ،بف ��ن العمارة
والت�شكي ��ل الذي يعمل على تهيئ ��ة امل�ستمع نحو مو�ضوع م�سبق قبل �أن ي�ستم ��ع للمو�سيقى �أ�صال،
حي ��ث تت�شكل ر�ؤي ��ة موجهة نحو زمن معني عرب بناء �صورة م�سبق ��ة ،ترتبط فيما بعد باملو�سيقى
امل�سموع ��ة لتق�ت�رن معها �ضمن املخيل ��ة املر�سومة لدى املتلقي �أثناء العر� ��ض ،وهذا ما ي�سهم يف
ت�سهي ��ل عملية االندماج مع االنفعاالت التي تقدمها املو�سيق ��ى ،مظهرة �سلوكيات خمتلفة للت�أثر
بهذه االنفعاالت.
3 .3يتنا�س ��ب حجم العم ��ل امل�ؤلف ب�شكل ط ��ردي مع حجم امل ��كان (امل�سرح) ،حيث تظه ��ر الأعمال
ال�ضخم ��ة الت�ألي ��ف والتوزيع االورك�س�ت�رايل ،ذو الت�أثري الإيجاب ��ي �ضمن امل�س ��ارح �أو ال�ساحات
الوا�سع ��ة ،ويك ��ون التلوين االورك�سرتايل ه ��و الأ�سا�س يف الت�أثري على املتلقي وامل� ��ؤدي �أي�ضا� .أما
الأعمال املقت�صرة على الآالت املنفردة �أو القليلة الأعداد ،فيكون ت�أثريها ً
مبنيا على وفق براعة
العزف والتكنيك العايل ،مما يقلل من �أهمية املكان ويرتكز االنتباه نحو العازف ذاته ،على الرغم
م ��ن وجود الكون�شرتو (�أح ��د القوالب املو�سيقية) الذي يجمع بني �ضخام ��ة املكان واالورك�سرتا،
ف�ضال عن تكنيك العازف ذو امل�ستوى العايل واالنفرادي يف �صراعه �ضد االورك�سرتا ،لذا �أم�سى
هذا ال�شكل املو�سيقي �أكرث �إعجابا وبدرجة كبرية لدى متذوقني املو�سيقى من امل�ستمعني ،وكذلك
امل�ؤدين ب�شكل عام.
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4 .4تق ��اد عملية التعبري يف العرو� ��ض املو�سيقية على وفق ر�ؤية ذاتي ��ة للماي�سرتو ،حيث يعرب امل�ؤدين
عن املو�سيقى عرب ما يراه املاي�سرتو من جمالية الأداء وطريقة �إي�صال فكرة العمل اىل امل�ستمع.
لذل ��ك يع ّد املاي�سرتو الأ�سا�س والأول ال ��ذي يت�أثر بنوع العمل املو�سيقي للفنان (امل�ؤلف) ،واملكان
الذي �سيقدم العر�ض فيه ،ليكون املخطط لطريقة �أداء عر�ض امل�ؤلفة املو�سيقية ،و�إعادة �صياغة
تعابريه ��ا ليجعل العازف وامل�ستمع �ضمن دائرة انفع ��ال معربة عن ذاته وعن ر�ؤيته لعر�ض ذلك
العمل .اما �إذا كان العمل املو�سيقي انفرادي� ،آنذاك يكون العازف نف�سه هو املعرب الأول وامل�ؤدي
الذي ينقل التعبري وت�أثريه اىل املتلقي مبا�شرة.
5 .5ال يكتم ��ل التفاعل �ضمن العر� ��ض املو�سيقي اال عن طريق انعكا�سه على املتلقي ،حيث ي�سرتد من
امل�ستمع �إىل امل�ؤدي ،ليكون ت�أثريهما متباد ًال بينهما .وال�صورة التي يراها امل�ؤدي �أمامه( �إ�ضافة
اىل امل ��كان وت�صميمه) هي �صورة امل�ستم ��ع ،الذي يثريه ب�شكل مبا�شر ،مثلما ي�ستثار امل�ستمع من
قبل امل�ؤدي(او امل�ؤدين) .لذلك الميكن �أن يعد العمل ناجحا �إذا حدث اي انقطاع �أو عدم توا�صل
يف بعث االنفعاالت وا�سرتدادها بني امل�ؤدي واملتلقي.
التو�صيات
يو�ص ��ي الباحث بالأهتم ��ام يف املو�ضوعات التي لها ت�أث�ي�ر مبا�شر �أو التي ترتب ��ط �أرتباط مبا�شر بفن
املو�سيق ��ى ،حيث تعزز من عملية فهمها و�إدراكها ب�شكل �أك�ث�ر دقة وو�ضوح ملا حتمله من معاين وت�أثري
على الفنون الأخرى.
املقرتحات
يق�ت�رح الباحث بالقيام بدرا�سات مكملة لهذا املو�ضوع(التعبري يف املو�سيقى) ،من اجلانبني اجلمايل
و النقدي ،ملا يراه من �أهمية هذه املو�ضوعات التي باتت �أن تكون غري موجودة يف البلد ب�شكلها العلمي
والدقيق.
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