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 كمیتافیزیقا الموسیقى

 
 بریقَ  تناِھز بدرجة )،1860ت( شوبنھور آرتور األلماني الفیلسوف اسم یلمع لم

 )،1831ت( ھیجل فردرش فلھلم جیورج لھ المعاصر الفلسفي وقسیمھ، خصیمھ،
 لقد بھ. خاصة مدرسة وتكوین وتأثیره، العام، الفلسفي النسق انتشار مدى حیث من

 األوروبیة، الخریطة كل مساحة على ووسًطا، ویساًرا، یمینًا، ھیجل، تالمیذ انتشر
 التاریخ. في لفیلسوف أتیح قلما فلسفیًا نفوذًا وحقق تقریبًا، والروسیة، واألمریكیة،

 الحداثة بعد ما فلسفة على كبیر أثر ذي متمیز، أساسي بتلمیذ حظيَ  فقد شوبنھور أما
 التي األسماء، من عدد إلى باإلضافة )،1900ت( نیتشھ فردرش ھو خصوًصا،

 دلتاي كفلھلم الدقیق، بالمعنى لھ تالمیذَ  اعتبارھا یمكن ال والتي ،»بھ تأثرتْ «
 إن– النسبي اإلخفاق ھذا في والسبب ).1941ت( برجسون وھنري )،1911ت(

 تمثّالت على یقوم الجوھر، في میتافیزیقیًا ظلّ  مذھبھ أن ھو لشوبنھور -التعبیر جاز
enVorstellung  الحیاة إلرادة Willeحیاتنا في ونختبره نعرفھ، ما كل أن بمعنى ؛ 
 أدت وقد اإلرادة. تلك ھي الوجود، ھذا تحرك عمیاء، طاغیة لقوة مظاھر إال ھو ما

 تفسیره، على قدرتھا وعدم العیني، التاریخ عن مذھبھ انعزال إلى الفرضیة ھذه
 واقعي. منطلق من المادة أم مثالي، منطلق من الوعي على التفسیر ھذا أَعتمدَ  سواءً 

 في النتیجة صكّ  أردنا إذا ،»بالتفسیر التغییر فرصة« شوبنھور خسر وبالتالي
  لمذھبھ. التطبیقیة األھمیة من قلل مما واضحة، معادلة

 نسیج بصناعة لھ سمح مرنًا، البحث في ومنھًجا متكامالً، نسقًا ھیجل قدّم المقابل في
 تقوم التاریخ، في فلسفةً  ویقدم والحضارة، البشري، النشاط مظاھر شتى یضم واحد،
 وبالتالي بالتنبؤ، ویسمح والفلسفة، والدین، الفن، في  Geist الوعي تجلیات على

 من تفریغھ بعد المنوال ھذا على حال أیة على مذھبھ ماركس شیّد وقد التحكُّم.
 نفسھا. التطبیقیة اتالممیز ونال مادیة، أُسس على وارتكازه المثالي، مضمونھ
 الكشوفات إلى ارتكانًا العلم؛ بعصر عادة أوروبا في عشر التاسع القرن یوصف
 من ولكنھ ،القرن ذلك في المجاالت شتى في العلماء حققھا التي المذھلة، العلمیة

 المذاھب انتشار لمدى االستقرائي التتبع إن التاریخ. فلسفة قرن ھو الفلسفي المنظور
 المذھب تأثیر قوة بین طردي تناسب عن یكشف االنتشار، ذلك وكیفیة ھ،فی الفلسفیة
 بوضع تسمح أخرى، جھة من فیھ للتاریخ فلسفة حضور وقوة جھة، من الفلسفي
 أي شأن من فإن القرن؛ ذلك »علمیة« مع بدوره یتناسب ما وھو محدَّدة. تنبؤات
 اختبارھا. یمكن ؤات،تنب استنباط إلى تؤدي أن العلم، صفة لنفسھا تزعم نظریة،
 فلسفة في البشریة تاریخ مستقبَل بصدد تنبؤاتٍ  الفیلسوفُ  یُقدم الفلسفة مستوى وعلى

 نقطة أن یعني ما العلم. مختبَر الطبیعة أن كما الفلسفة، مختبَر فالتاریخ التاریخ؛
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 النسبي اإلخفاق ھذا إلى أدت التي العام، شوبنھور نسق في األساسیة الضعف
 ھذا من تنبؤات بوضع تسمح فیھ، للتاریخ فلسفة حضور ضعف ھي الموصوف،

 ماركس. فلسفة ثم ھیجل، فلسفة مقابل في »علمیة« أقل جعلھا ما النوع،
 

 ُمطلَق نحو على بھا تفوق وربما شوبنھور، نسق بھا تمتع أساسیة میزة ھناك أن بیدَ 
 ألنھا لیس لموسیقى.ا في نظریتھ ھي عموًما، عصره وفالسفة األلمان، المثالیین بین

 العام. نسقھ في نفسھ موضعھا بسبب ولكن مبتَكرة؛ أو منطقیًا، متماسكة نظریة كانت
 علم سیاق في الموسیقى فلسفة في نظریة مثالً  وھیجل، كانط، من لكل كانت فبینما

 للموسیقى، الجمالیة بالفلسفة الدقة على وصفھ یمكن ما الفن، وفلسفة الجمال،
 السیاق؛ ھذا في وضعھا بدقة یمكن ال شوبنھور نظریة فإن وسیقى،الم فن وبفلسفة

 بما الموسیقى« في نظریة كانت بل الفن، أو الجمال، في نظریة مجرد تكن لم فھي
 ذاتھا؛ حدّ  في متفردة خصیصة وھي Metaphysik als Musik.1 »میتافیزیقا ھي
 الموسیقى أحدُھم زَ أَْركَ  أنْ  فیثاغورس منذ الموسیقى فالسفة من ألي یسبق فلم

 فالسفة بعض أن أسباب ضمن من وھذا ظواھره. بكل للعالَم تفسیري كمنظور
 فلسفة نھضة عصر«شوبنھور یعتبرون المعاصرین ومؤرخیھا، الموسیقى،
 إیفان ومارك مارتینیللي، وریكاردو كیفي، وبیتر النجر، كسوزان ،»الموسیقى

 الموسیقى فلسفة سیاق في وبنھورش مرحلة إلى النظر بالفعل یمكن قد 2بوندز.
 أبعد فرضیة إلى تذھب المقال ھذا أطروحة ولكن جوھریة، تحول نقطة باعتبارھا

 شوبنھور فلسفة بین العملة كوجھي التطابق وھي علیھا، البرھنة وتحاول ذلك، من
 اعتباره في الموسیقى یجعل بما أخرى، جھة من العام ونسقھ جھة، من الموسیقى في

 ككل. للعالَم تفسیریًا منظوًرا
 

ًسا شوبنھور  مؤّسِ
 

                                                 
1 Asmuth, Christoph, "Musik als Metaphysik- Platonische Idee, Kunst und Musik bei Arthur 
Schopenhauer", Philosophischer Gedanke und Musikalischer Klang. Zum Wechselverhältnis 
von Musik und Philosophie. (Hrsg.) Asmuth, Christoph – Scholtz, Gunter – Stammkötter, 
franz-Bernhard, Frankfurt a.M. 1999, S. 111-125. 
2 Kivy, Peter, Introduction to Philosophy of Music, Clarendon Press, Oxford, 2002, p. 21. 
Langer, Susanne K., Philosophy in a New Key- A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and 
Art, The New American Library, 1954, pp. 177-178. Martinelli, Riccardo, Philosophy of 
Music- A History, op. cit., 2012, p. 20. See also: Barker, Andrew (Ed.), Greek Musical 
Writing- Harmonic and Acoustic Theory, V. II, Cambridge University Press, 1989, pp. 83-84. 
Bonds, Mark Evan, "Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music at the Turn of the 
Nineteenth Century", Journal of the American Musicological Society, Vol. 50, No. 2/3 
(Summer - Autumn,1997), pp. 387-420. At p. 418. 
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 من بد ال الموسیقى، فلسفة تأسیس في شوبنھور لعبھ الذي الدور، مدى نفھم كي
 وفلسفة الموسیقى، فلسفة وھي: المجال، ھذا في معینة مفاھیم تحدید على الوقوف

 تلفتخ أوالً  الموسیقى. أنطولوجیا و للموسیقى، الجمالیة والفلسفة الموسیقى، فن
 عن البحث، ومجال المصطلح، حیث من  Music of Philosophyالموسیقى فلسفة

 الجمالیة والفلسفة Music of Art of Philosophy، الموسیقى فن فلسفة من كل
 .Aesthetics musical of Philosophy الموسیقى) جمالیات فلسفة (أو للموسیقى

 صنعة ھي بما أي وأخیًرا، أوالً، فن ھي بما بالموسیقى الموسیقى فن فلسفة تعنَى
 الجمالي الموسیقى أثر بفھم للموسیقى الجمالیة الفلسفة تختص بینما قصدیة، إنسانیة

 في القصدي، اإلنساني، بالوجھ تعتبر فال الموسیقى فلسفة أما والنفس. العقل، على
 عن مثالً  فیثاغورس تحدث المنطلق ھذا ومن بالضرورة. الموسیقى ظاھرة

 فلسفة تقتصر ال وكما ونَغٌَم. عددٌ  السماء« الشھیرة عبارتھ في »األفالك موسیقى«
 أثر بحث في كذلك نفسھا تحصر ال فھي للموسیقى، »الفنیة« الصفة على الموسیقى
 كظاھرة بالموسیقى الموسیقى فلسفة تعنَى باختصار والنفسي. العقلي، الموسیقى

 أمواج حركة في نِجد إننا نقول حین .األولى بالدرجة األنطولوجیة الزاویة من عامة
 غیر إنسانیة، غیر عامة، كظاھرة الموسیقى عن نتحدث فنحن ،»تناُغًما« البحر

 دقات في نجد ال إننا نقول وحین الصوت. على قاصرة وغیر فنیة، وغیر قصدیة،
 أخرى، جھة من صوتیةً  وظاھرةً  جھة، من موقَّعَةً  كونھا برغم موسیقى، الساعة

 الموسیقى؟ ما الموسیقى: فلسفة في األساسي للسؤال الباب نفتح ككذل فنحن
 

 وجود علم« أو ،»الموسیقى أنطولوجیا« مبحث مبدأ ھو األخیر السؤال ھذا
 كل عن »الموسیقَى أنطولوجیا« وتختلف الموسیقى. فلسفة مباحث أھم ،»الموسیقى

 من أخصّ  عتبارھاا في ،»للموسیقى الجمالیة الفلسفة«و ،»الموسیقَى فلسفة« ِمن
 الفلسفي بالتناول الموسیقى فلسفةُ  تعنَى للثانیة. البحث زاویة جھة من وُمبایِنةً  األولَى،

 بینما المعرفة، ونظریة الوجود، نظریة جانبي من وبالذات الموسیقى، لظاھرة العامّ 
 نظریة جھة من الموسیقیة الظاھرة بدراسة للموسیقى الجمالیة الفلسفة تختص
 یدرس الموسیقى، فلسفة من فرعٌ  الموسیقى أنطولوجیا فإن لذلك وطبقًا 3القیمة.

 لعناصره، األنطولوجیة الجھات ویحلل مركَّب، )object( كموضوع الموسیقى
 بین األنطولوجیة والعالقات األنطولوجیة، ومستویاتھ وخصائصھ، وجودھا، وكیفیة

 وسوى ثانیة، جھة من خرىاأل العالَم موضوعات وبین أُولَى، جھة من العناصر تلك

                                                 
3 Stecker, Robert, (2009), “Methodological Questions about the Ontology of Music”, Journal 
of Aesthetics and Art Criticism, 67(4): 375–86. Caplan, Ben & Carl Matheson, (2004), “Can a 
Musical Work be Created?” British Journal of Aesthetics, 44(2): 113–34.  
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 میتافیزیقا« ھي الموسیقى أنطولوجیا فإن بالتالي 4األنطولوجیا. أبواب من ذلك
 فلسفة فروع بكافة الحال بطبیعة تتصل وھي األعمق، بالمعنى »الموسیقى

 عنھا. وتستقل الموسیقى،
 

 قدر تلخیصیة عامة رؤیة تقدیم أردنا لو الممكن، فمن السابق التحدید على وبناءً 
 بما وخاصة الدقیق، بالمعنى الموسیقى لفلسفة عرضنا في نتجاوز أن االستطاعة،

 وأوغسطین، وأفلوطین، وأرسطو، أفالطون، فلسفةَ  الموسیقى، فن فلسفة عن یفرقھا
 أو مؤلفًا یوِقف لم الذي ھیدجر، وحتى وماركس، ودیكارت، العرب، والفالسفة
 التي األسماء، ضمن سیكون شوبنھور ولكنّ  الموسیقى، لفلسفة مخصصة محاضرةً 

 وحتى الموسیقى. طبیعة في نظرنا وجھة اختلفت ومھما حال، بأي تجاوزھا یمكن ال
 كانط، أو دیكارت، أو أرسطو، أو كأفالطون، منھم؛ البعض تجاوز نستطیع ال حین

 بسبب ال عام، بشكل التاریخ في الفلسفیة أنساقھم أھمیة بسبب ذلك فسیكون ھیجل، أو
 فقد شوبنھور؛ حال ھي العكس على خاص. بوجھ الموسیقى في فلسفاتھم ھمیةأ

 تناھز الالحق الفلسفة تاریخ في أھمیة لھ نجد ال وقد جذریًا، الفلسفي نسقھ مع نختلف
 فلسفتھ أھمیة بسبب نفھمھ، أن من بد ال ولكننا ھیدجر، أو ھیجل، أو كانط، أھمیة

 ص.التخصی نحو على وأثرھا، الموسیقى، في
 

 (ولد أرسطوكسینوس األرسطي األساسي ومنافسھ فیثاغورس، سبق من وبالرغم
 نجد فسوف الفلسفة، من الفرع لھذا عام ألفي من بأكثر لشوبنھور م) ق. 335 عام

 إلى فیثاغورس نظر لقد أدّق. نحو على الموسیقى أنطولوجیا إلى أقرب شوبنھور
 الطبیعة، بُنیة تفسیر خاللھ من یمكن باألساس، ھندسیًا نظاًما باعتبارھا الموسیقى

 أرسطوكسینوس إلیھا ونظر 5بعدھا. وما الطبیعة، بین بواسطتھ معینة عالقة وعقد
 طبیعیات تصفھ ال الحركة، أنواع من ممیَّز نوع ھي بما متفردة؛ دینامیكا ھي بما

 إلى ینظر فلم شوبنھور أما 6الكیف. وحركة النقلة، حركة بین یجمع بدقة، أرسطو
 من بل ،dynamics الدینامیكا أو ،order النظام زاویة من أساسي بشكل الموسیقى

 في الكائنات. كل عن تفرقھ متفردة، خاصة طبیعة ذا كائنًا نفسھا ھي كونھا زاویة
 الھندسي، النظام خاصیة في الریاضیات مع الموسیقى تشترك فیثاغورس سیاق

 سیاق وفي ثابتة. موسیقى لریاضیاتا وأن متحركة، ریاضیات الموسیقى أن والفرق
 ال نظریة وھي الحركة، أنماط من ممیًَّزا نمًطا الموسیقى تعتبَر أرسطوكسینوس،

                                                 
4 Davies, Stephen, Themes in the Philosophy of Music, Oxford: Oxford University Press, pp. 
30-46. 
5 Aristotle, The complete works of Aristotle; the revised Oxford translation. Two volume set. 
Edited by Jonathan Barnes, V. II, Metaphysics, 985b23-986a13. 
6 Aristoxenus, Elementa Harmonica, in :Barker, Andrew (Ed.), Greek Musical Writing- 
Harmonic and Acoustic Theory, V. II, Cambridge University Press, 1989, pp. 126-134. 
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 فإن شوبنھور سیاق في أما الموسیقى. تقدمھ الذي الحركة، بنمط سوى تعتبر
 بما العالم ھذا جوھر عن مباشرةً  تعبِّر بل العالم، في موجود أي تشبھ ال الموسیقى

 الجوھر. بھذا المباشرة الوحیدة اتصالنا سیلةو ھي
 

 محاكاة« فرضیة في لشوبنھور وأرسطو، أفالطون، سبق من بالرغم وكذلك
 نفسھ »اإلرادة« المفھوم نطاق فإن عام، ألفي من بأكثر ،»اإلرادة لحركة الموسیقى
 معینة، مقامات باستبعاد أفالطون قیام من بالرغم مختلف. نفسھ والمفھوم مختلف،
 كمنھج بالموسیقى األساسي اھتمامھ فإن باللحن، یتعلق ما وھو أخرى، واستبقاء
 یمكنھ الذي ھو أفالطون عند اإلیقاع 7اللحن. ال اإلیقاع، على مؤسًَّسا كان تعلیمي

 النفس. في اإلرادة حركة یشبھ ألنھ الالواعي؛ المستوى على النفس على یؤثر أن
 ،Problemata »المشكالت« في أكبر ضوحبو ربما أرسطو فیھ وافقھ فكرة وھي

 حركة یحاكي اإلیقاع أن في وأرسطو، أفالطون، اتفق إذن  Anima De.8»النفس«و
 األخیر أن أخرى، جھة من شوبنھور وبین جھة، من بینھما الفرق ولكن اإلرادة.

 المستوى على الفردیة، ال الكونیة، العامة اإلرادة حركة تحاكي الموسیقى أن اعتقد
 المحاكاة ھذه فیھ تظھر الذي الموسیقّي، العنصر وأن السیكولوجي، ال میتافیزیقي،ال

 الموسیقى، في شوبنھور فلسفة فإن ولھذا اإلیقاع. ال اللحن، ھو األوضح، بالدرجة
 أفالطون، من كل تصنیف یمكن بینما  ،»الموسیقى میتافیزیقا« ھي آنفًا، قلنا كما

 ھذه من Psychology Musical »لموسیقىا سیكولوجیا« عنوان: تحت وأرسطو
 الزاویة.

 
.Hanslick E  ھانسلك إدوارد المعروف النمساوي الناقد كذلك ساھمَ  وقد

 أي الخالصة، اآلالت موسیقى وضع في الكالسیكیة، الشكالنیة مؤسس )،1904ت(
 الفلسفي، البحث خارطة على المسرحیة، التصویریة الموسیقى وسوى الغناء، غیر
 اإلنجاز ھذا إلى بعقود سبقھ قد شوبنھور ولكن شوبنھور. كذلك فیھ ساھم كما

 في مساَھمة الموسیقّيِ، یلِ الجم عن« األساسي كتابھ ھانسلك أصدر فقد تاریخیًا؛
 zur Beitrag Ein Schönen.-Musikalisch Vom »النغَم فن جمالیات مراجعة

                                                 
7 Dalton, Sidna Poage, A Critical Review of the Theory of Education in Plato's Republic, 

University of Missouri, 1914, open source, https://doi.org/10.32469/10355/16158, p. 8. 
Barrow, Robin , Plato and Education, Routledge, 2012, p. 23.  

8 Aristotle, Problemata, trans. E.S. Foster, Book XIX (Problems Connected with Music), 
Oxford at the Clarendon Press, 1927, Ch. 27. Aristotle, De Anima, Books II and III with 
Passages from Book I, trans. D. W. Hamlyn, Book I, Ch. 4, 408a34-408b5, p. 6. 
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Tonkunst der Ästhetik der Revision مصنفھ شوبنھور أصدر بینما ،1854 عام 
9 .1818 عام »وتمثالً  إرادةً  العالم« األساسي

F 
 

 ھي كما وھي ھانسلك. نیةوشكال شوبنھور بین تقاطع نقطة -الخالف برغم– وھناك
 التاسع القرن (في الكالسیكیة فالشكالنیة أیًضا؛ افتراق نقطة كانت فقد التقاء نقطة

 على ذاتھا حد في مضمون لھا لیس الموسیقى أنّ  مبدأ على تقوم كانت عشر)،
 خواص من ھذا كل ھانسلك، یرى كما بھ، نشعر ما أو معھا، نتخیلھ ما وأنّ  اإلطالق،

 عنھ عبّر ما وھو لھا. یرمز أو معینة، حركةً  حركتھ في یشبِھ إما ذيال الشكل،
 Symbolik.10 والرمزیة ،Analogie الحركة نمط مشابھة بآلیتَي باختصار ھانسلك
 أن یرى فھو المبدأ، ھذا من المضاد الجانب على شوبنھور یقف الحال وبطبیعة

 ولكنّ  سنرى، كما العمیاء، ةالحیا إرادة ھو معینًا، مضمونًا تحمل عموًما الموسیقى
 الموسیقيّ  العمل أن ھي أساسیة: نقطة في یتفقان وشوبنھور ھانسلك، من كالً 

 مضمونھا القصیدة لنا تحمل كما معینًا، شعوریًا أو ذھنیًا، مضمونًا یحمل ال الخالص
 نیتفقا وشوبنھور ھانسلك، من كالً  فإن المفرد، الموسیقيّ  العمل عن تحدثنا فإذا مثالً.

 نقلھ یمكن أدبیًا، مضمونًا یحمل ال ،Music Pure خالصة موسیقى كان إذا كونھ، في
 یقصر بینما جذریًا. یختلف فاألمر عموًما الموسیقى عن تحدثنا إذا ولكنْ  باللغة،

 »كیانًا« باعتبارھا عنھا یتحدث شوبنھور فإن كفّن، الموسیقى على حدیثھ ھانسلك
 مقارنةً  للغایة محدودًا ھانسلك، تحرك فیھ الذي مجال،ال یبدو ولھذا خاصة. ماھیة ذا

 شوبنھور. وصل إلیھ الذي بالمدى،
 

 والنسق النظریة
 

 فإنھ )،2020ت( سكروتن روجر المعاصر اإلنجلیزي الجمالیات فیلسوف یشیر كما
 النظریة، أنساقھا عن بمعزل عام بشكل األلمانیة المثالیة تصورات فھم الصعب من

 إلى یحتاج ال وربما كبیر، حد إلى صحیح الكاتب رأي في وھذا 11أَنتجتْھا. التي
 أو الطبیعیة، العلوم نتائج إلى تحیلنا ال عامة بصفة المثالیة األنساق فإن توضیح؛

 أصولھا فإن وبالتالي ».مثالیة« صارت ما وإال ِدئَھا،مبا تؤّسِس كي االجتماعیة،
 إال وتقییمھا، مثالً، ماركس فلسفة فھم یمكن ال ذاتھ. الفلسفي النسق مبادئ في قائمة

                                                 
9 Hanslick, Eduard, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der 

Tonkunst, Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1922. 
10 Ebd., S 28-29. 
11 Scruton, Roger, “German Idealism and the Philosophy of Music”, The Impact of Idealism. 

The Legacy of Post-Kantian German Thought. Volume III. Aesthetics and Literature. 
General editors Nicholas Boyle and Liz Disley, edited by Christoph Jamme and Ian 
Cooper, Cambridge University Press, 2013, p. 177. 
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 اإلحالة بھذه نقوم ألنْ  نُضطر ال ولكننا واالجتماع، االقتصاد، علمي إلى باإلحالة
 نسق خصوصیة ور.شوبنھ أو ھیجل، أو كانط، نسق مبادئ فھم نحاول حین

 في یتحدث وسكروتن– العامة الزاویة ھذه من لیست الحالي سیاقنا في شوبنھور
 التوازي، من للنظر الفت قدر في تكمن بل -الموسیقى أنطولوجیا من نفسھ السیاق

 جھة من العام نسقھ وبین جھة، من الموسیقى في شوبنھور نظریة بین التطابق، أو
  أخرى.

 
 جھة، من الموسیقى فلسفة في شوبنھور نظریة بین العالقة أن إلى اإلشارة من بد وال

 الفصل باإلمكان أن الكاتب یعتقد ال ذاتھا. حد في إشكالیة أخرى جھة من العام ونسقھ
 تلك ماھیة ولكن حال. أیة على المجال في الباحثین غالبیة یوافق رأي وھو بینھما،
 من ھبط أم العام، نسقھ إلى وسیقىالم من شوبنھور صعد فھل السؤال: ھي العالقة

 الموسیقى في شوبنھور فلسفة ألن معقول؛ سؤال وھو الموسیقى؟ إلى العام نسقھ
 نظر فقد أخرى ناحیة ومن ناحیة، من الفت حد إلى ومفصلة ومسھبة، أصیلة،

 یدعو ما وھو 12ذاتھ. الوجود لحقیقة األدق التمثیل ھي بما الموسیقى إلى شوبنھور
 العكس. ال للموسیقى، فلسفتھ خالل من العام بنسقھ خرج ربما أنھ في داالعتقا إلى

 األلمانیة المثالیة الموسیقى فلسفة سیاق في شوبنھور تمیز أن مثالً  سكروتن یرى
 »الختبار مادةً « الموسیقى اعتبرَ  الذي األلمان، المثالیین بین الوحید كونھ من ینبع
 13 المعرفة. أشكال من متفرد كشكل نسقھ

 
 كتطبیق للموسیقى فلسفتھ قدّم قد شوبنھور أن في الشائع االعتقاد إلى یمیل ما وھو
 فھل األخیر: الرأي ھذا في الدقة عدم من قدًرا نَلحظ ولكننا مسبقًا. تنظیره تم لما

 نحو على متمیًزا كان لو حتى المعرفة، أشكال من شكل شوبنھور عند الموسیقى
د؟  كذلك، سیلي وكما بیانھ، سبق فكما بدقة؛ التوصیف ھذا في الكاتب یعتقد ال التفرُّ

 كمستوى بل األولى، بالدرجة معرفي كمنظور الموسیقى إلى شوبنھور ینظر لم
 شوبنھور فلسفة في عمقًا األكثر الباحثین بعض یقدم بینما ھذا خاص. أنطولوجي

 وال عام،ال نسقھ من یتجزأ ال جزء شوبنھور عند الموسیقى فلسفة أن مختلفة: رؤیة
Musik  كمیتافیزیقا بالموسیقا أعاله آزموت عنھ عبر ما وھو بدونھ. النسق ذلك یقوم

14.Metaphysik als شوبنھور عند الموسیقى فلسفة بأن القول یمكن ال الحالة ھذه في 
 موسیقى شوبنھور عند العالَم أن Bonds بوندز یرى كذلك تطبیق. مجرد كانت

                                                 
 .241-240 ص ،1983 ،1ط بیروت، التنویر، دار شوبنھور، عند الفن میتافیزیقا سعید: توفیق، 12

13 Scruton, Roger, “German Idealism and the Philosophy of Music”, op. cit., p. 178. 
14 Asmuth, Christoph, "Musik als Metaphysik- Platonische Idee, Kunst und Musik bei Arthur 

Schopenhauer", ebd., S. 111-125. 
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 بأن عنھ التعبیر یمكن ما وھذا 15واحدة. لعملة ھینكوج متجسدة، وإرادة متجسدة،
 البنیوي. المستوى على ككل للعالَم كمقابل نسقھ في الموسیقى وضع قد شوبنھور

  الذكر. سابق سكروتن لرأي دحًضا یمارس ما وھو
 

 ھي أساسي نحو على شوبنھور عند الموسیقى ماھیة أن یرى سكروتن كان وإذا
 لكنھا الرأي، ھذا من جانبًا ترى النجر سوزان فإن ة،المعرف أشكال من متمیز شكل

 بما الموسیقى قدمَ  من أول ھو شوبنھور أن النجر سوزان ترى عموًما. معھ تختلف
 16معنى. على الدالّ  impersonal الشخصي غیر الوسیط بمعنى دالّة، لغة ھي

 افتراقھ ةنقط كانت ھذه أن إلى أشرنا وقد شوبنھور، عند معنًى فللموسیقى وبالفعل
- خطوة ھي بل ككل، ماھیتھا یعني ال ھذا لكن الكالسیكیة، الشكالنیة عن األساسیة

 من وجانب عموًما، الموسیقى فلسفة خارطة على لشوبنھور تُحتََسب -النجر بحسب
 شوبنھور عند الموسیقى فلسفة أن االعتقاد إلى الكاتب یمیل سبق ما ولكل فلسفتھ.

 منھ، »جزءٍ « مجرد تكن ولم العام، الفلسفي لنسقھ آلَخرا الوجھ -األقل على- كانت
 العالقة ھذه تُشكل ذلك ومع نفسھ. مذھبھ أسس من أساًسا تكن لم إنْ  لھ، تطبیقًا وال

 ماھیة فھم في معینة عقبةً  شوبنھور عند العام والنسق الموسیقى، فلسفة بین العضویة
 الختام. في سترد الموسیقى،

 
 الخاصة للداللة مناقشتي نتیجة أو محصلة« شوبنھور: قول الرأي ھذا یدعم ومما
 الصفحة، أسفل إلیھا الُمشار األول المجلد فقرة في قدمناھا التي- الُمدِھش الفن لھذا

 بین تشابھ أي بالفعل ھناك لیس أنھ ھي -القارئ عقل أمام ھنا ماثلة ستكون والتي
 أن یجب كان وإن الطبیعة؛ عالم أي تمثًُّال، باعتباره العالم وبین الموسیقى إنتاجات

 یحدد إذن 17».آنذاك أیًضا علیھ برھنت ما وھو بینھما، واضح توازٍ  ھناك یكون
 جھة من الطبیعة وبین جھة، من الموسیقى بین »توازٍ « عالقة بنفسھ شوبنھور

 میتافیزیقا. أو ،»طبیعة بَْعد« ھي بما الموسیقى كذلك: قولَنا یعني ما وھو أخرى.
 

 »كمیتافیزیقا الموسیقى« جوھر
 

                                                 
15 Bonds, Mark Evan, "Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music at the Turn of the 

Nineteenth Century", Journal of the American Musicological Society, Vol. 50, No. 2/3 
(Summer - Autumn,1997), pp. 387-420. At p. 418. 

16 Langer, Susanne K., Philosophy in a New Key- A Study in the Symbolism of Reason, Rite, 
and Art, op. cit., pp. 177-178. 

 المترجم). من خاصّ  بإذن (مخطوط، توفیق سعید ترجمة الثاني، المجلد وتمثالً، إرادة العالم آرتور: شوبنھور، 17
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 بعبارتھ ،»وتمثالً  إرادة العالم« األساسي مؤلفھ من األول الكتاب شوبنھور یفتتح
 یحیا، موجود كل على تنسحب التي الحقیقة، ھي ھذه تمثُّلي. ھو العالم« الشھیرة:
 ذاتھ-في-الشيء سؤال حل محاولة من أساًسا ینطلق شوبنھور إن .18»ویعرف

 للعالم. كحقیقة متاح ھو ما كل ھو التمثُّل أن ویجد ».المحض العقل نقد« في نطياالك
 إعادة ومحاولة الكانطیة، اإلشكالیة لھذه امتداد فلسفتھ أن بنفسھ شوبنھور یعلن

 للدكتوراة رسالتھ في وذلك كانط)، عند (القبلیین والمكان الزمان، أبعاد في تأسیسھا
Wurzel vierfache die Über  1813-»الكافیة العلة لمبدأ الرباعي الجذر عن«
19.Grunde zureichenden vom Satzes des من– الدقة عدم فمن الواقع وفي 

 في نظر إعادة ھو بل لكانط، امتداد كمجرد شوبنھور إلى النظر -الكاتب نظر وجھة
 بدایة في بنفسھ، شوبنھور بھ یصرح ما وھو أفالطون، منذ الممتدة الفلسفیة األسس

 »والتصنیف التجانُس« مبدئَي بنقد یبدأ حین أعاله؛ المذكور یراألخ كتابھ
20،Specifikation und Homogeneität التي األنطولوجیة، الفروق مالحظة أي 

 تاریخ في والممتدین وھكذا، أعلى، فئة في المتجانسة الفئات بتصنیف لنا تسمح
 نوعیة نقلة شوبنھور نظر في كانط كان وإنْ  حتى كانط، وحتى أفالطون، منذ الفلسفة

 في أفالطون العتقاد ونظًرا 21قبلییِن. المبدأین ھذین اعتبر حین السیاق؛ ھذا في
 كنھایة »المثال« إلى توصل فقد اإلنساني، للفكر أساسیین كمبدائین المبدأین ھذین

 22التصنیف. لعملیات قصوى

 

 السؤال ھذا یكون ربما المسألة؟ ھذه في وأفالطون شوبنھور بین العالقة ما ولكن
 »مثال« اإلرادة فھل الموسیقى. في شوبنھور فلسفة لفھم الحقیقیة البدایة نقطة ھو

Idee لقد بالتالي؟ أفالطوني كمثال الموسیقى في اإلرادة تلك تتمثل وھل أفالطوني؟ 
 في األولى للمرة یتجسد وھو األفالطوني، المثالَ  ماركس برنارد أدولف وجد

 ھذا نفسھ؟ المعنى شوبنھور فیھا یجد فھل 23الثالثة. یتھوفنب سیمفونیة في التاریخ،
 منھم كالً  إن المقالة: ھذه في وردوا الذین سابقیھ، من وسواه شوبنھور بین الفرق ھو

                                                 
18 Schopenhauer, Arthur, Die Welt Als Wille und Vorstellung, 1. Band, F.A. Brockhaus, 

Leipzig, 1859, S. 3.بصفة عامة جمیع الترجمات من اإلنجلیزیة األلمانیة للكاتب ما لم یقل خالف ذلك 
19 Payne, E. F. J., Introduction to his translation of: The World as Will and Representation by 

Arthur Schopenhauer, Dover Publications, Inc., New York, 1969, p. VI. 
20Specifikation : األلمانیة في حالیًا وتكتَب األصل، في كذا .Spezifikation 

21 Schopenhauer, Arthur, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde: 
eine philosophische Abhandlung, Joh. Christ. Hermann'sche Buchhandlung. F.E. 
Suchsland, Franfurt am Main, 1847, S. 1-2. 

22 Ebd. 
23 Marx, A. B., “Musical Form in the Age of Beethoven: Selected Writings. On Theory and 

Method”, Music, Theory and Analysis; ed. by Scott Burnham, 12, Cambridge University 
Press, 1997, pp. 174-175. See also: Marx, A. B., Ludwig van Beethoven, Leben und 
Schaffen, Verlag von Otto Janke, Berlin, 1901, S. 204-207. 
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 أما یجده، لم أم أََوجدَه سواءً  االنفراد، حال في الموسیقي للعمل معنى عن بحث قد
 ھذه في خاصة حالة سلكھان ویبقى عموًما. للموسیقى معنى فوجد شوبنھور
 معنى أي ھانسلك »یجد لم« فبینما لشوبنھور؛ سلبي كوجھ یبقى باألحرى المقارنة،

 اللحن دینامیكا في خطیًرا معنًى وجد شوبنھور فإن الشكل، دینامیكا في كامن
  (المیلودي).

 
 إن للموسیقى؟ الدینامیكیة الطبیعة مسألة في وھانسلك شوبنھور، بین العالقة ما
 نحوین على ولكن منھما، كل لدى عموًما جوھریة للموسیقى الدینامیكیة طبیعةال

 ،form الشكل في الدینامیكیة بالطبیعة ھانسلك اعتبرَ  لقد كذلك. جوھریًا مختلفین
 المشابھة بوسیلتین: أنفسنا من المعنى علیھا نخلع -ذكرنا كما– أننا ووجد

Analogie، 24 والترمیزSymbolik. الدینامیكیة بالطبیعة اعتبر فقد شوبنھور أما 
 وھنا 25واإلشباع. الرغبة بین اإلرادة حركة نمط ذاتھا في تحمل أنھا ووجد للحن،
 بأفالطون، نقارنھ حین خاصة األوضح، الوجھ على شوبنھور أصالة تظھر

 وكیف شوبنھور؟ عند إذن اإلرادة ما اإلرادة. حركة نمط المسألة: ھذه في وأرسطو
 العالَم؟ في الحركة مبدأ ألخیرا ھذا یعتبرھا

 
-الشيء نفسھا ھي ،Welt der Wesen inneres للعالم الداخلیة الماھیة ھي اإلرادة

 ھي بما تحدیدًا، التناسلیة األعضاء وفي ،Leib الجسد في تتجلى والتي ذاتھ،-في
 یظھر للجسد، فعل كذلك ھو لإلرادة ومباشر وأصیل، حقیقي، فعل كل« حیاة: إرادة
 ونعیھا، نراھا، التي ،Erscheinungen الظواھر وكل 26».ومباشر فوري، بشكل
 في یقول اإلرادة. لتلك Objektivationen موضوعیة تحققات مجرد ھي بھا، ونقوم
 وفي سابق، كتاب في دعوتُھ الذي الجسد، عن سأقول« »:إرادةً  العالم« الثاني القسم

 التمثُّل) (منظور عْمد عن الوجھ أحادي منظور من العلة مبدأ عن الرسالة
 لإلرادة. موضوعي تحقق آَخر وجھٍ  من إنھ عنھ ھنا سأقول المباشر، بالموضوع

 وإن بالجسد، القبلیة المعرفة ھي اإلرادة إن بالتأكید: یقول أن كذلك للمرء ویمكن
 بین الفصل شوبنھور عند یمكن ال الواقع في 27».باإلرادة البَعدیة المعرفة ھو الجسد

                                                 
24 Hanslick, Eduard, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der 

Tonkunst, ebd., S. 28-29.  
 .242 ص ذكره، سبق شوبنھور، عند الفن میتافیزیقا سعید: توفیق، 25

26 Schopenhauer, Arthur, Die Welt Als Wille und Vorstellung, 1. Band, ebd., S 120. “Jeder 
wahre, ächte, unmittelbare Akt des Willens ist sofort und unmittelbar auch erscheinender 
Akt des Leibes”. 

27 Ebd. “Ich werde daher den Leib, welchen ich im vorigen Buche und in der Abhandlung 
über den Satz vom Grunde, nach dem dort mit Absicht einseitig genommenen Standpunkt 
(dem der Vorstellung), das unmittelbare Objekt hieß, hier, in einer andern Rücksicht, die 
Objektität des Willens nennen. Auch kann man daher in gewissem Sinne sagen: der Wille 
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 بأجسادنا: معرفتنا خالل من اإلرادة نعرف نحن السابق فبحسب واإلرادة؛ الجسد،
 عن تنفصل أن یمكن ال -مباشرة معرفة أنھا رغم- بإرادتي معرفتي فإن وأخیًرا«

 تام بشكل وال وحدتھا، في وال مجملھا، في ال إرادتي أعرف فأنا بجسدي؛ معرفتي
 الذي الزمان، في ثم ومن الجزئیة، أفعالھا في فقط أعرفھا وإنما طبیعتھا، حیث من
 جسد أي خاللھا من یتجلى مثلما جسمي خاللھا من یتجلى التي الصورة بمثابة ھو

 28».بإرادتي معرفتي شرط ھو الجسد فإن ولذلك آَخر.

 

 أي ،Erscheinung der Gesetze الظھور لقوانین خاضعة غیر -اإلرادة- وھي
 الموضوعیة تحققاتھا أو تجلیاتھا، أن رغم ،Kausalität والعلیة والزمان، المكان،
 ألنھا- وھي 29الشروط. لھذه وتخضع األبعاد، ھذه في تظھر شوبنھور، بتعبیر

 إرادة ھي بل بعینھ، شیئًا ترید وال وبسیطة، حرة، فھي -والزمان المكان من متحررة
 قاتم واندفاع عمیاء، إرادة لذلك وھي والتكاثر، النمو، إال لھا ھدف ال ذاتھا، في
30.Drang dunkler القاع ففي الفنون؛ شوبنھور یرتب اإلرادة ھذه تجلیات وبحسب 

 والمكان، الزمان، بأبعاد رأیھ في الفنون بین ارتباًطا األشد األنھ العمارة؛ تقبع
 وتخرج القمة، على -الباحثین بعض رأي في- عنده التراجیدیا تتربع بینما والعلیة،

 موضع تنال التي ھي الموسیقى فإن آزموت رأي في أما 31التصنیف، من الموسیقى
 یمكن لكن باالستنتاجات. رأیھ یدعم ما آزموت یقدم ولم 32التسلسل. ھذا في القمة
 الموسیقى إخراج أما شوبنھور، عند الفنون تسلسل في عامة رؤیة قدم قد إنھ القول

 كما سابق مثال أي عن شوبنھور عند تعبّر ال الموسیقى أن فیدعمھ التصنیف من
 فما بحال؛ مادیة غیر الخالصة الموسیقى أن حقیقة تدعمھ كما 33الفنون. بقیة تعبّر

 أفاد كما ذاتھ حد في صامت عنصر ھو والشكل، الدینامیكي، النظام من اعلیھ نخلعھ
 الوضعیة ھو ھنا األھم لكن 34إنجاردن. رومان البولندي الفینومینولوجي بعد فیما

 متحررة كذلك ھي وطالما سابق، مثال أي عن تعبر ال كانت فإذا للموسیقى؛ الخاصة
 لیست فھي ذاتھا، اإلرادة إال تحاكي وال ،الفیزیقیة واألبعاد للعلیة الخاضعة المادة من

                                                 
ist die Erkenntniß[sic.] a priori des Leibes, und der Leib die Erkenntniß [sic.] a posteriori 
des Willens”. 

 األول، المجلد مسعود، فاطمة مراجعة توفیق، سعید وشرح وتقدیم ترجمة وتمثالً، إرادةً  العالم رتور:آ شوبنھور، 28
 .196 ص ،2006 ،1ط القاھرة، للثقافة، األعلى المركز للترجمة، القومي المشروع

29 Asmuth, Christoph, "Musik als Metaphysik- Platonische Idee, Kunst und Musik bei Arthur 
Schopenhauer", ebd., S. 111-125. S. 114. 

30 Ebd. 
 .239 ص ذكره، سبق شوبنھور، عند الفن میتافیزیقا سعید: توفیق، 31

32 Asmuth, Christoph, "Musik als Metaphysik- Platonische Idee, Kunst und Musik bei Arthur 
Schopenhauer", ebd., S. 111-125. S. 114. 

 .239 ص ذكره، سبق شوبنھور، عند الفن افیزیقامیت سعید: توفیق، 33
34 Ingarden, Roman, The Work of Music and the Problem of Its Identity, translated from 

Polish by Adam Czerniawski, edited by Jean G. Harrell, Macmillan Press, 1986, p. 91. 
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 .كمیتافیزیقا الموسیقى جوھر ھو وھذا لإلرادة، مباشرة صورة ھي بل فن، مجرد
 فما اللحن؛ من فقط تتكون وال بسیطة، ظاھرة لیست الموسیقى أن بالطبع نعلم لكننا
 لإلرادة؟ الموضوعي التحقق في المركب ھذا عناصر من عنصر كل دور

 
 الطبیعة وعناصر موسیقىال عناصر

 
 األساسیة: الموسیقى لعناصر شوبنھور تحلیل الھام فمن السابق البدھي للسؤال نظًرا

 حد أي إلى لنا یُظِھر التحلیل ھذا أن وسنكتشف والھارموني. واإلیقاع، اللحن،
 من شوبنھور عند اللحن یتكون الطبیعة. في فلسفتھ مع الموسیقى في فلسفتھ تشابكت

 ما ھو واإلیقاع الطبقات، في تعددیة الھارموني 35والھارموني. اإلیقاع، عنصرین:
 االستاتیكي، العنصر ھو الھارموني أخرى: بعبارة الدینامیكیة. الطبیعة یكسبھ

 یمكن ال عنده، متداخالن عنصران أنھما بید الدینامیكي. العنصر ھو واإلیقاع
 واآلخر إیقاعي أحدھما عنصرین، من اللحن یتألف« یقول: اللحن. في فصلھما

 حیث كیفی�ا؛ باعتباره واألخیر كمی�ا، باعتباره وصفھ أیًضا یمكن األول ھارموني:
 الموسیقى، كتابة وفي وعمقھ. النغم بشدة واألخیر بالمدة، مھتًما یكون األول إن

 العالقات األفقیة. الخطوط على الثاني ویعتمد العمودیة، الخطوط على األول یعتمد
 المدة أحدھما في فھي منھما؛ كل أساس ھي الزمانیة، ثم ومن الخالصة، یةالریاض
 اإلیقاعي العنصر لتردداتھا. النسبیة السرعة األخرى في وھي للنغمات، النسبیة

 یحدث كما اآلخر، العنصر بدون اللحن، من نوًعا بذاتھ ینتج أن یمكن ألنھ ضروري؛
 العنصرین. كال یتطلب الكامل اللحن فإن ذلك ومع المثال؛ سبیل على الَطْبلة آلة على

 36».بینھما فیما والمصالحة الفُرقَة تناوب من نوع في یكمن اللحن فإن وبذلك

 

 تصاعدیًا تترتب طبقات، أربع بین التوافق على شوبنھور عند الھارموني ویعتمد
 األلطو إلى ،Tenor التینور إلى ،Baß الباص من فیھا اإلرادة تموضع مدى بحسب

Alt، 37 السوبرانو وأخیًرا،Sopran الزاویة من الطبیعة لممالك مناِظَرةً  ویصنفھا 
 األدنى المستوى الكبیر، الباص في الھارموني، طبقات أغلظ أعتبر إنني« نفسھا:

 النغمات وكل الكوكب. كتلة تشكل التي العضویة، غیر الطبیعة اإلرادة، تموضع من
 الطبقات، ألعمق ثانویة ترددات عن ناجمة ر،أكب وسرعة بخفة تتحرك التي األعلى،

 النظر یجب لذلك:  analog مشابھ اآلن وھذا [...] ناعمة دائًما نفسھ الوقت في وھي
                                                 
35 Asmuth, Christoph, "Musik als Metaphysik- Platonische Idee, Kunst und Musik bei Arthur 

Schopenhauer", ebd., S. 111-125. S. 121. 
 المترجم). من خاصّ  بإذن (مخطوط، توفیق سعید ترجمة الثاني، المجلد وتمثالً، إرادة العالم آرتور: شوبنھور، 36

37 Asmuth, Christoph, "Musik als Metaphysik- Platonische Idee, Kunst und Musik bei Arthur 
Schopenhauer", ebd., S. 120. 
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رٍ  وتركیبھا، للطبیعة، الكلّي الجسد [لنشأة]  38».الكوكب كتلة من یبدأ تدریجي كتطوُّ
 العام، الفلسفي بنسقھ عضویًا ارتباًطا شوبنھور عند الموسیقى فلسفة ترتبط ھكذا
 مشاكلة بعقد یقوم شوبنھور إن أعاله. نفسھ ھو یصرح كما مشابھة، طریق عن ولكن
 تموضع مدى بحسب الطبیعة ممالك وبین جھة، من الصوت طبقات بین عامة

 المملكة یناظر والتینور ،Mineralreich المعادن مملكة یناظر فالباص اإلرادة:
 والسوبرانو ،Tierreich الحیوانیة المملكة یناظر واأللطو ،Pflanzenreich النباتیة
 مضطًرا شوبنھور یكن لم حال أیة على Menschenwelt.39 اإلنسان عالم یناظر

 المواضع في بالفعل الموسیقى معنى استخالص استطاع فقد المشاكالت؛ لھذه
 المسألة. لھذه الفقرة ھذه ختام في وسنعود السابقة.

 
 األكثر التعبیر فھو قلنا؛ كما شوبنھور اھتمام من كبراأل النصیب ینال اللحن لكن

 من اللحن حركة عنھا تعبر التي واإلشباع، الرغبة بین اإلرادة حركة عن مباشرةً 
 فھم مفتاح ھي الفكرة ھذه كانت وربما 40وإلیھا. القرار، نغمة عن واالرتداد التباعد،

 ھذه دون من یعنیھا. كما اإلرادة نفھم أن بشرط ولكن الموسیقى، في شوبنھور فلسفة
 فرضیة في شوبنھور إلیھ یقصد ما على واضًحا مثاالً  الموسیقى في نجد لن الفكرة

 اعتقد تيوال اللحن، فینا یثیرھا التي المشاعر أما لإلرادة. مباشرة كصورة الموسیقى
 أصالً  مختلفة أنھا یعتقد شوبنھور فإن والترمیز، المشابھة، عن ناتجة أنھا ھانسلك

 عن بنفسھا تعبر ال فالموسیقى الیومیة، المواقف في بھا نمر التي المشاعر، عن
 كل شوبنھور یرفض كذلك ھنا ومن 41ذاتھا. اإلرادة مشاعر عن بل جزئي، شعور

and Parerga  »والحذوفات المالحق« في descriptive  وصفیة موسیقى
 42.Paralipomenaأو البرنامج، ذات المؤلفات تلك أن ھو الحال بطبیعة والسبب 

 للموسیقى، الحقیقي الوجھ على قناًعا یشبھ ما تصنع كاألوبرا، بالدراما المصحوبة
 ةبعید ھي التي الموسیقى،« یقول: فیھا. العمیاء اإلرادة لحركة االنتباه عن وتصرفنا

                                                 
38 Schopenhauer, Arthur, Die Welt Als Wille und Vorstellung, 1. Band, ebd., S 304-305. “Ich 

erkenne in den tiefsten Tönen der Harmonie, im Grundbaß, die niedrigsten Stufen der 
Objektivation des Willens wieder, die unorganische Natur, die Masse des Planeten. Alle 
die hohen Töne, leicht beweglich und schneller verklingend, sind bekanntlich anzusehn 
[sic.] als entstanden durch die  Nebenschwingungen des tiefen Grundtones, bei dessen 
Anklang sie immer zugleich leise miterklingen [...]. Dieses ist nun dem analog, daß die 
gesammten Körper und Organisationen der Natur angesehn [sic.] werden müssen als 
entstanden durch die stufenweise Entwickelung aus der Masse des Planeten“ 

39 Asmuth, Christoph, "Musik als Metaphysik- Platonische Idee, Kunst und Musik bei Arthur 
Schopenhauer", ebd., S. 111-125. S. 120. 

 .241-240 ص ذكره، سبق شوبنھور، عند الفن میتافیزیقا سعید: توفیق، كذلك:-
 .242 ص السابق، 40

 .243 السابق، ص 41
42  Schopenhauer, Arthur, Parerga and Paralipomena: Short Philosophical Essays, Vol. II, 

op. cit., p. 430 
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عر، مساعدة أداة مجرد تكون أن عن تماًما  قدرةً، الفنون أكثر بل مستقل، فنٌ  ھي للّشِ
 حاجة في تكون ال بالتأكید فإنھا كذلك تماًما؛ بھا خاصة بوسائط غایاتھا تبلغ وبالتالي

 سوى تعرف ال ذاتھا حد في الموسیقي ما. أوبرا في الحدث أو األغنیة كلمات إلى
 الصوت حتى فإنھ وبالتالي، تُنتِجھا. التي األسباب ال النغمیة، العالمات أو النغمة

 نغمة سوى وماھیتھ أصلھ حیث من إلیھا بالنسبة یكون ال humana vox البشري
رة،  كل في أو ما، موسیقیة آلة في یحدث الذي الصوتي التحویر مثل تماًما وھو ُمحوَّ

 تنتج التي اآللة طبیعة عن ناتجة خاصة وعیوب میزات لھ یكون الذي أخرى، نغمة
 یحقق ما تحدیدًا ھو شوبنھور عند اللحن نإ القول یمكن 43».الصوتي التحویر ھذا

 سواءً  مصاِحب، فنٍ  كل عن استقاللھا أي اإلرادة؛ عن بالتعبیر الموسیقى استقالل
 فلسفة في العالقة ھذه ھو اللحن فإن وبالتالي تمثیلیًا. مشھدًا أو رقًصا، أو شعًرا، كان

  والطبیعة. الموسیقى بین وبنھورش
 

 شوبنھور ُحدود
 

 معینًا معنًى حدد حین واضحة، مفارقةً  الشكالنیة فارقَ  قد شوبنھور كان إذا
 في ما وعلى ذلك من بالرغم– أنھ الكاتب یرى أعاله، سبق كما عموًما للموسیقى

 عضَ الب تجاوز كونھ رغم نفسھا، ھي مشكالتھا بعض في وقع قد -مفارقة من ذلك
 أعجزتْھا خاصة، مشكالت تلك نظریتھ عن نتجت فقد أخرى جھة من أما منھا. اآلَخر

 نحاول الفقرة ھذه في للعالَم. ملتئِم عامّ  تفسیري كمنظور الموسیقى تَتَصور أن عن
 للموسیقى. كفیلسوف شوبنھور قدرات حدود أبعد استقصاء

 
 أن استطاع ھل بمعنى: للحن؟ ةً فلسف أم للموسیقى، فلسفةً  كلھ بھذا شوبنھور قدّم ھل
 قام أم ،Development اإلنماء وأنماط الموسیقى، لعناصر شاملة رؤیة فعالً  یقدّم

 في تنوع مجرد الھارموني ھل اللحن؟ في تقریبًا الخالصة الموسیقى بتلخیص
 الكالسیكیة، الشكالنیة معضالت أھم بحل قام قد شوبنھور فإن الحقیقة في الطبقات؟

 ما بشكل مناِظرة حركة الموسیقى معنى أن شوبنھور یعتقد المعنَى. معضلة أي
 االعتقاد ھذا یبرر متكامل، نسق في اإلرادة فكرة ویؤسس العمیاء، اإلرادة لحركة

 ومشكلة الھارموني، مشكلة الشكالنیة: سیاق في مشكلتان تبقى ولكن فیھ. یعتقد لمن
 الحركة، مشابھة على القائم النسق اھذ في الھارموني نْظم یمكن كیف السماع. إعادة
 كان إذا نفسھ، للعمل االستماع أعدنا كلما الجدید نكتشف وكیف فیھ؟ حركة ال وھو

  الموسیقى؟ لنا تقدمھ ما كل ھو الدینامیكي الشكل
 

                                                 
 المترجم). من خاصّ  بإذن (مخطوط، توفیق سعید ترجمة الثاني، المجلد وتمثالً، إرادة العالم آرتور: شوبنھور، 43
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 محاولة عن النظر وبغض مباشر، بشكل للوعي یظھر وكما األصل، في الھارموني
 یظھر 44معینة، نغمات اجتماع »قصة« كأنھ مانالز محور على لتفكیكھ كیفي بیتر

 على الھارموني أثرَ  أخرى جھة من ھانسلك یفسر فیھا. زمان ال واحدة، كلحظة لنا
 ما للونٍ  معنى على نصطلح كما لھ، األثر ھذا على »اصطلحنا« فنحن أبسط؛ نحو

 فاتثقا من مستمعین عند الواحد للتآلُف الواحد األثر یفسر ال رأي وھو 45مثالً.
 الظاھرة. لھذه مقنعًا تفسیًرا یقدم ال كذلك شوبنھور لكن مختلفة. عصور ومن مختلفة،

 بعض، من بعضھا متطورة، تجلیات أصلھا في ھي التآلفات أن شوبنھور یعتقد
 المشابھة على یعتمد تفسیر وھو فیھا. الموضوعي التحقق مدى بحسب لإلرادة

Analogy، فروض إلى أدت والتي الموسیقى، فةفلس في الكبرى المعضلة ھي التي 
 وجود علیھا. البرھنة ال الفروض، لفرض تصلح منھجیة المشابھة الواقع. عن بعیدة

 أصل أن الكاتب یعتقد بالضرورة. السببي ترابطھما یعني ال عنصرین بین عالقة
 تلقائیًا، معھ نتجھ الذي الموسیقى، في المجرد الشكل ذلك على یقوم المشابھات تلك
 من بینھ بنیویة صالت فنعقد كشكل، معنى لھ نجد ألنْ  لھ، معنى عن نبحث نحی

 في ستظل لكنھا أخرى. جھة من اجتماعي أو طبیعي، أو مجرد، نسق وبین جھة،
  تشابھات. مجرد النھایة

 
 بین المختلفة اإلنماء أنماط شوبنھور یفسر كیف ھذا: من أكبر السؤال أن كما

 في شوبنھور معرفة عمق وبرغم نفسھ؟ للمؤلف وآخر عمل بین بل المؤلفین،
 الموسیقى عمق في تقع التي النقطة، ھذه یكفي بما یتناول لم فھو الموسیقى،

 اإلنماء نمط یختلف مثالً  الموسیقى. صنوف من غیرھا عن وتُمیزھا بل الكالسیكیة،
 یتھسیمفون في برامز حالة في عنھ -الثانیة سیمفونیتھ في مثالً - رحمانینوف عند

 Missa   »الكبیر القُداس« في عنھ بیتھوفن تاسعة في اإلنماء نمط ویختلف الرابعة،
Solemnis. في العمیاء العامة اإلرادة حركة استبصر قد شوبنھور أن ھنا الفكرة 

 لیشمل المنظور؛ یوّسع لم لكنھ الحد، ھذا عند وأصیل، مقبول، تفسیر وھو اللحن،
 الواحدة اإلرادة حركة عن اإلنماء في كذلك اللحن تطور یعبر ھل نفسھ. اللحن تطور

 أم اإلرادة، لھذه األصل في متجاورة مختلفة مستویات عن أم تطوري، منظور من
 كموسیقى میلودیة، الال الموسیقى وتطرح المستویات؟ تلك صراع عن

 جذریة أكثر سؤاالً  46سترافنسكي، أعمال بعض أو مثالً، شونبرج أو شوستاكوفیتش،
 كلیًا اعتمادًا وتعتمد أصالً، مكتمالً  لحنًا تقدم ال الموسیقى ھذه كانت فإذا ذلك: كل نم

                                                 
44 Kivy, Peter, Introduction to Philosophy of Music, op. cit., pp 43-44. 
45 Hanslick, Eduard, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der 
Tonkunst, ebd., S. 29. 

 واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم سلسلة العشرین، القرن موسیقى في القومیة سمحة: الخولي، 46
 .119 ص ،1992 الكویت،
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 أن ھنا الفكرة اإلرادة؟ حركة فیھا نتبین فكیف اإلنماء، على المیلودیة الناحیة من
 راسخة میلودیة أعمال في توافر وإن حتى للحن، تفكیك ذاتھ حد في اإلنماء

 والتكوین التفكك، بین »حركة« نجد أننا صحیح .وبرامز وبیتھوفن، كموتسارت،
 یصفھا التي الحركة، اإلطالق على لیست ولكنھا الذكر، آنفة األعمال تلك مثل في

 فلسفةً  یقدم لم أنھ یعني مما األعمال. بھذه علیًما كان بالتأكید أنھ رغم شوبنھور،
 تاریخ بحسب بقرون عصره قبل بل عصره، في المنجز حتى تستوعب للموسیقى

 الموسیقى. علیھ تكون أن یجب لما فلسفةً  قدّم بل نفسھ، اإلنماء
 

 في الشكلي التعقید ھذا كل سر ما ھاًما: سؤاالً  النجر سوزان علینا تطرح كذلك
 یعرفھا التي البنَى، أعقد ومن الفنون، أعقد ھي الموسیقى أن ھنا ونالحظ الموسیقى؟

 الموسیقى في الشكل أن بافتراض لمشكلةا ھذه حل النجر حاولت وقد عموًما. البشر
 »المنطقي التعبیر« أو الصوریة،-المنطقیة الحركة بل اإلرادة، حركة ال یوازي،

expression logical  ربما یكفي لالنجر التفسیر ھذا 47بحسبھا. المشاعر عن 
 مدى بمراحل تتجاوز تعقیدًا األكثر البنى ذات األعمال لكن بسیطة، ألعمال بالنسبة

 الُمشیَّدة، الفلسفیة األنساق مجال في إال اللھم وأفكار، مشاعر، من نختبره ما ركیبت
 أصالً. الكثیر عنھا الموسیقار یعلم ال قد التي

 
 والتحقق الفلسفیة، عقیدتھ نقدیتان: نقطتان شوبنھور عند الموسیقى فلسفة في وتبقّى

 العالم أن مثالً  نافرض لو لإلرادة. موضوعي تحقق ھي بما للموسیقى الموضوعي
 اإلرادة، ال الطبیعیة، السببیة أساس على یقوم العضوي، وغیر العضوي، الطبیعي،

 المنظور؟ ھذا من شوبنھور عند الموسیقى طبیعة نفھم فكیف األقل، على وارد وھذا
 وبین شوبنھور، نظر في الموسیقى طبیعة بین ھنا الفصل یمكن ال أخرى: بعبارة
 لكنھا محتَملة، األقل على وجدھا أو نسقھ، مقدماتِ  قارئُھ فضر فإذا الكلي. نسقھ

 سبق فیما قلنا الموسیقى؟ في نظریتھ خالل من الموسیقى یفھم فكیف یقینیة، لیست
 ونسقھ جھة، من الموسیقى في شوبنھور نظریة بین للعالقة قبوالً  األكثر التفسیر إن

 ھذا إلى نحتاج نفصلھما؟ كیفف نفسھا. للعملة وجھین إلى أقرب ھو جھة، من العام
 مع حتى التفسیر، على وقدرة قبوالً، أكثر نفسھا النظریة تكون لكي بالتأكید؛ الفصل

 روبرت قدمھ كالذي- الظاھراتي الفھم یبدو وھنا األساسیة. المنطلقات اختالف
 مرونة. أكثر -مورجان

 

                                                 
47 Langer, Susanne K., Philosophy in a New Key- A Study in the Symbolism of Reason, Rite, 

and Art, op. cit., p. 176. 
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 rganMo P. Robert ؟)-1934( مورجان روبرت یتعرض الكاتب نظر وجھة من
 تتحقق– تتموضع كیف شوبنھور: عن غاب ما إلى وباألساس، الواقع، في

 نقاءً  األكثر التموضع ھي الموسیقى أن شوبنھور یعتقد نفُسھا؟ الموسیقى -موضوعیًا
 یمكن ال قد الذي الحد، إلى لإلرادة، فحسب، الفنون كل بین ولیس الظواھر، كل بین
 للزمان، خاضعة األخیرة ألن ؛nungenErschei الظواھر في إدراجھا أصالً  معھ

 لیست كونھا للموسیقى؛ جدًا الخاصة الطبیعة ھذه فرضنا إذا ولكن والعلیة. والمكان،
 وكیف الطبیعي، عالمنا في الظاھرة تلك تتموضع فكیف الطبیعي، بالمعنى ظاھرة

 في المستقل زمكانھا لنفسھا تخلق الموسیقى أن مورجان یرى الوعي؟ في تتموضع
 فتصیر الموسیقى، فیھ تتحرك والذي الطبیعي، الزمكان مع یتداخل الذي وعي،ال

 في أرسطوكسینوس حتى الفلسفي الماضي في متأصل اعتقاد وھو 48لإلدراك. قابلة
 جاز إن- ندركھا كما الموسیقى مورجان استأصل وبھذا المیالد. قبل الرابع القرن

 مختلف. نحو على ولكنْ  شوبنھور، لككذ استأصلھا كما الطبیعي، العالم من -التعبیر
 الزمان، بقوانین محكومة غیر ندركھا كما الموسیقى كون إلى شوبنھور ذھب بینما

 مع یتداخل بدیالً، زمكانًا مورجان لھا افترض فقد حّرة، كظاھرة والعلیة والمكان،
 علیھ؛ تم الذي األساس، تبایَنَ  االستئصال من العملیتین ھاتین وفي الطبیعي. الزمكان

 الموسیقى التي اإلرادة، استقالل على شوبنھور عند االستئصال ھذا تأسس فبینما
 أخرى: بعبارة الوعي. في بدیلة أبعاد على مورجان عند تأسس فقد لھا، تَمْوُضعٌ 

 بینما والزمان، المكان أبعاد وبین الموسیقى بین الصلة قطع على شوبنھور اعتمد
 بعملیة ذلك تلخیص یمكن بدیلة. كانیةزم صالت خلق على مورجان اعتمد

 أبعاد) إضافة (أي »التْبِعید« وعملیة شوبنھور، عند »االستبعاد«
 Dimensionierung في القول شوبنھور یفّصل لم حال أیة على 49مورجان. عند 

 عند نجده الذي والتأصیل، التفصیل، من الوجھ ھذا على یطرحھا ولم المسألة، ھذه
 مورجان.

 
 وتُعجزنا شوبنھور، عند الموسیقى فلسفة في أساسیةً  الكاتبُ  یراھا التالمشك ھذه
 منظوًرا كونھ بمعنى خالص؛ تأویلي كمنظور بالتالي، الموسیقى وتبنّي تبنّیھا، عن

 تَكرار الھارموني، السابقة: باالنتقادات االعتبار ومع ذلك، ومع لھ. نتیجة ال للتأویل،
 یبقى ،»االستبعاد«و بالمذھب، العضوي االرتباط ،الشكلي التعقید اإلنماء، السماع،

 فلسفة في أثره وأن الفلسفیة، أصالتھ یثبت بما اللحن أثر تفسیر استطاع أنھ لشوبنھور
 التاریخ في إنكاره یمكن ال الموسیقى، لفلسفة »تأسیسھ« نقول ربما بل الموسیقى،

                                                 
48 Morgan, Robert, "Musical Time/Musical Space", Critical Inquiry, Vol. 6, No. 3 (Spring, 

1980), pp. 527-538. Also re-published in: Morgan, Robert, Music Theory, Analysis, and 
Society Selected Essays, Routledge, 2016, pp. 101-112. 

 مورجان. یستعملھا ولم للكاتب، الترجمة لكن المعنى، بھذا األلمانیة في موجودة الكلمة 49
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 بین للموسیقى المركزي عالموض بھذا األلمانیة المثالیة سلك في متفرد وأنھ الالحق،
 العالَم. ظواھر كل


