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تربیت از یونان باستان تا امـروز  ورابطه میان موسیقی و تعلیم 
و برخـی مسـتقیم و   اسـت در میان فالسفه و متفکران مطـرح بـوده  

آدورنـو یکـی از ایـن    . انـد مستقیم به آن پرداختهبرخی به طور غیر
موسیقی و تعلـیم  -فرهنگی-فیلسوفان است که با رویکردي جدید

در ایـن پـژوهش، بـا    . کشـد وده و به چالش میو تربیت را نقد نم
استفاده از دو روش تحلیل مفهومی و استنتاجی به بررسی موسیقی 

. اسـت هاي تربیتی آن اقدام شـده از منظر آدورنو و استخراج داللت
تبیـین فلسـفه موسـیقی از نظـر     : انـد از اهداف این پژوهش عبارت

ت از منظـر آدورنـو،   و تربیآدورنو، تبیین اهداف موسیقی در تعلیم 
اصول معطـوف بـه موسـیقی در تربیـت براسـاس نظـر آدورنـو و        

. و تربیت ایرانهاي آدورنو در تعلیمهاي استفاده از دیدگاهامکان
حاکی از آنند کههاي پژوهش در قلمرو فلسفه موسیقییافته

مسائلی از جمله ساختار موسیقایی، ضمن پرداختن به آدورنو
ارتباط موسیقی و موسیقی فاخر،باپسند مهتمایز موسیقی عا

کل و جزء در موسیقی،  موسیقی را نه موسیقی و زبان،جامعه،
اي با ویژگی زبانی، شناختی،اي سرگرم کننده بلکه پدیدهپدیده

داند که قادر است انسان را در میبخشآگاهیایدئولوژیک و
ه این نگاه با توجه ب.کندرهایی از سلطه فرهنگ و صنعت یاري

آدورنو به موسیقی، اهداف پرورش عقل عملی و ایجاد شناخت و 
آگاهی، پرورش قضاوت و پرورش نیروي نقد اجتماعی و 

وسیله ، پیشگیري از سرخوردگی انسان به)تفکر انتقادي(فرهنگی
شناختی ، پرورش حس زیباییو صنعتفرهنگ سلطه
اصول عقالنیت و آنو به تبع )شناختیتربیت زیبایی(آموزاندانش

بخشی و د انتقادي اجتماعی موسیقی، رهاییورزي، عملکراندیشه
هاي استفاده از دیدگاه سرانجام جنبه..اندهفهم موسیقی استنباط شد

.شوندمیذکر تربیت ایران وتعلیمایی آدورنو در یموسیق
،اهداف واصولتعلیم و تربیت،فلسفه موسیقی،: کلیدواژگان

.آدورنو
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Abstract
The relationship between "music" and "education"

has been debated explicitly and implicitly among
ancient Greek philosophers and thinkers up to now .
"Adorno" is one of the philosophers of the new
approach known as "cultural" which criticizes music
and education. In this study, using deductive methods
and conceptual analysis music from the perspective of
"Theodor Adorno" discussed and Its implications in
education analyzed. The objectives of this study are:
explaining "Adorno's philosophy of music",
explaining the goals of music education from the
perspective of "Adorno", explaining the objectives of
music  in education from the perspective of "Adorno",
the principles focus on music education  according to
"Adorno" and the Possibilities of using "Adorno's
views" regard to  education in "Iran".

Research  in the realm of the music  philosophy
suggest that "Adorno" addresses issues such as the
"structure of music", “differentiation of popular music
with  rich music", the relationship between "music and
society", "music and language", "the whole  and
components" and  considers  music   as  a linguistic,
cognitive, ideological and insightful phenomenon  not
amusing  which can help people in getting rid of the
domination of culture and industry.

According to "Adorno’s  view" about music,
implications  for education  are :  practical wisdom
breeding, knowledge and awareness creating,
judgment breeding, social and cultural critique
fostering  (critical thinking), Prevention of human
frustration with the domination of culture and industry,
students' sense of aesthetic fostering (aesthetic
education), Consequently, the principles of rationality
and thinking, Social critical performance of music,
emancipator  music and grasp of music . Finally the
musical aspects of Adorno's views For Iran’s
education are listed.

Kay words: Philosophy of Music, Education,
Goals and Principles , "Adorno".
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مقدمه
توان کتمان کرد که موسـیقی محصـول   شک نمیبی

یعنی هر جا که او پا گذاشته موسـیقی  . نوع انسان است
هـایی اسـت کـه هـیچ اثـر      است، کمتر زمـان پدید آمده

). 37: 1383وتسـلر،  (موسیقایی در آن پدید نیامده باشد
تـرین موسیقی هنري است که در عین طنّـازي، پیچیـده  

کانیـا،  (نمایـد بطن خود ارائـه مـی  رازهاي فلسفی را در
ــه  ) 100: 1388 ــادي از جمل ــا ســؤاالت فلســفی زی و ب

موسیقی چیست؟ماهیت آن کـدام اسـت؟وجوه هسـتی    
ــاعی     ــردي و اجتم ــاي ف ــد؟ کارکرده ــیقی کدامن موس

هـا ارتبـاط   موسیقی چیست؟ آیا موسیقی با دیگر حوزه
تربیــت و ودارد؟ جایگــاه موســیقی در جامعــه، تعلــیم

؟، مواجـه  ردم کدام است و یا کدام باید باشـد زندگی م
.است

امروزه حضور موسیقی در حـوزه عمـومی فرهنـگ    
عنــوان عملــی اســت و بــهبــیش از پــیش آشــکار شــده

هـا و کارکردهـاي گونـاگون نمایـان     اجتماعی در جلوه
ــد ). 391: 1391بــووي، (اســت ــزار قدرتمن موســیقی اب

. تها اسـ ملتفرهنگساخت هویت و از عناصر مهم
اي بـراي تعریـف و   وسـیله عنوان بهموسیقیدر جوامع، 

مراهـی آثـار خـاص    تشخیص فرهنگ اهمیت دارد و ه
یافتـه و هماننـد پـرچم ملـی     تـداوم  موسیقی با جوامع 

).40: 1388استور، (هاستنمایانگر آن
عـاملی مهـم و نیرویـی    «با توجه به اینکه موسـیقی  

و تطـور  اساسی در باب طبیعت بشري، تکامـل انسـانی  
، امــا در )30: 1388والــین، (اســت»فرهنگــی-تــاریخی

فلسـفه  _موضوعات و ابواب موسیقیکشور ما، تا کنون 
شـده  اسـت و تحقیقـات انجـام   روشـن نشـده  _موسیقی
ـ    نتوانسته صـفوت،  (ر کننـد اند ایـن خـالء فرهنگـی را پ

تربیت وآن در اسناد باالدستی تعلیمتَبع به). 39: 1390
وتعلیمنظري تحول بنیـادین در نظـام   مبانی-کشور ما
ن و برنامـه رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایراتربیت 

اشاره به موسـیقی  -درسی ملی جمهوري اسالمی ایران

اصـول  واهـداف و نیز تربیت وآن در تعلیمو فلسفه
طـورکلی و به. نشده استاشاره ايمعطوف به موسیقی

اسـت از ایـن ابـزار    کشـور مـا نتوانسـته   تعلیم و تربیت 
گیـري  قدرتمند اجتماعی جهت تحکیم هویت و شـکل 

ایـن در حـالی اسـت کـه     . 1استفاده کنـد سوژه انسانی،
دهد کـه آمـوزش موسـیقی    ها نشان میبررسی پژوهش

هـاي شـناختی، دیـداري،    فعـال سـاختن سـامانه   باعث 
؛ بـه نقـل از   2001ولـف، (شـنیداري، عـاطفی، حرکتـی   

حرکتـی،  هـاي  مهـارت ایش افـز ، )151: 1390خرازي، 
، 2هلمـریچ (آمادگی مغز بـراي موفقیـت  ، پرورش حافظه

، 3راچـر (رهـاي تفکـ  آمادگی بهتر براي مهـارت ،)2010
رفتن مهـارت خوانـدن، زبـان انگلیسـی و     و باال)2000

،لـذا . شودمی)1998، 5و کَترال2011، 4بیکر(ریاضیات
اي از اینگوشهرکردن این پژوهش در نظر دارد جهت پ

اهـداف و  ، هـاي آن خالء آکادمیک، موسـیقی و داللـت  
از منظر آدورنـو بررسـی   تعلیم و تربیت،درآنرااصول

دو در ایـن پـژوهش بـا  اسـتفاده از     ،بدین منظور. کند
تـالش  روش تحلیل مفهومی و اسـتنتاج قیـاس عملـی   

موسیقی از منظـر آدورنـو تحلیـل و بررسـی    استشده
.آن استخراج گرددهاي تربیتی سپس داللتشده و

اهداف پژوهش
موسیقی از نظر آدورنوتبیین فلسفه. 1
تربیت از منظر و تبیین اهداف موسیقی در تعلیم . 2

آدورنو 
اصول معطوف به موسیقی در تربیت بر اساس . 1.2

نظر آدورنو

از جملـه اسـترالیا،   اي آموزشی بسیاري از کشـورها همروزه در میان نظاما«.1
چین، کانادا، ایرلند، ژاپن، هلند، نیوزلنـد، اسـکاتلند، سـوئد، ایـاالت متحـده      

هـاي  امریکا، انگلستان، سنگاپور، فنالنـد و اتـریش، موسـیقی یکـی از برنامـه     
(the College Board,2011)»شوداصلی تعلیم و تربیت محسوب می

2. Helmrich
3. Rauscher
4. Baker
5. Catterall
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هاي آدورنو در تعلـیم استفاده از دیدگاهامکان. 2.2

.تربیت ایرانو

ژوهشهاي پسؤال
موسیقی از نظر آدورنو چیست؟فلسفه.1
ــت از منظــر  . 2 ــیم و تربی اهــداف موســیقی در تعل

آدورنو چیست؟
اصــول معطــوف بــه موســیقی در تربیــت بــر . 2.1

اساس نظر آدورنو چیست؟
هاي آدورنو در تعلـیم  امکان استفاده از دیدگاه. 2.2

تربیت ایران کدامند؟و 

روش پژوهش
، نـوع  پـژوهش ي انـواع  بندطبقهي هامالكیکی از 

ي علمـی بـه   هاپژوهش،بر این اساسستاهاآنهدف 
تحقیـق و توسـعه تقسـیم    کاربردي و بنیادي،دستهسه 

آزمـون  ،ي بنیـادي هـا پـژوهش هدف اساسی .شوندیم
و افـزودن  هـا دهیپد، تبیین روابط بین مفاهیم و هاهینظر

ــک   ــش موجــود در ی ــه دان ــه مجموع ــهیزمب خــاص ن
ــتا ــاران،(س ــرمد و همک ــی ). 79: 1389س ــدف کل ه

تحلیـل و بررسـی موسـیقی از منظـر     حاضـر،  پژوهش 
هـاي آن در تعلـیم و تربیـت    تئـودور آدورنـو و داللـت   

با توجه به چنـین هـدفی ایـن پژوهشـی از نـوع      . ستا
.شودمحسوب میبنیادي 

انـد عبارتاین پژوهش هاي مورد استفاده درروش
:از

تحلیل مفهومی
صورت تحلیلی ، مفاهیم بهتحلیل مفهومیدر روش 

ي معنـایی یـک   هـا مؤلفهتا رندیگیممورد بررسی قرار 
ن کل یک مفهوم با و روابط میاهاآنمفهوم، روابط میان 

مـورد  ،نحـوي کـه بـا آن ارتبـاط دارنـد     سایر مفاهیم به
با استفاده از . )36: 1، جلد1389باقري،(کاوش قرارگیرد

اهیم موسیقیایی موجـود  تا مفشودیمتالش ،این روش
آدورنو مـورد بررسـی قـرار گیـرد و ارتبـاط      در اندیشه

تـا شـود با یکدیگر و با کل نظر آدورنـو اسـتنباط   هاآن
.سرانجام به تبیینی از فلسـفه موسـیقی آدورنـو برسـیم    

وتا اهداف موسیقی در تعلـیم شودیمتالش ،همچنین
.آیددستش بهدیدگاه آدورنو به کمک این روتربیت از 

روش استنتاجی یا قیاسی 
هم به صـورت  و،هم به صورت نظري،این روش

. و تربیـت قابـل اسـتفاده اسـت    عملی در فلسفه تعلـیم 
ـ   ویژه شکل عملی آن با به ه توجه به ویژگـی معطـوف ب

بیشتر مورد استفاده خواهد تربیت،وتعلیمعمل فلسفه
پـردازي  نظریهتوان هم برايروش استنتاجی را می. بود

ارزیـابی و نقـد نظریـه در عرصـه     ،و هم بـراي تحلیـل  
بـاقري و  (تربیت مورد اسـتفاده قـرار داد  وفلسفه تعلیم
هــايبــراي اســتخراج داللــت. )128: 1389همکــاران،

درمـورد آدورنـو  از دیـدگاه تربیـت واصول در تعلـیم 
روش استنتاجی یا قیاسی مورد اسـتفاده قـرار   ،موسیقی

.دریگیم

فلسفه موسیقی آدورنو
اصـیل و  ، و موسـیقی جـدي  1پسندموسیقی عامه

فاخر
از دو » 2پسـند درباره موسیقی عامه«آدورنو در مقاله

موسـیقی اصـیل و   : اسـت حوزه در موسیقی سخن گفته
آدورنو در این مقاله . پسندفاخر و دیگري موسیقی عامه

هـا  هپسند و تجلیات آن را در اشکال، گونموسیقی عامه
دهـد زیـرا ایـن    مورد انتقاد قرار مـی 3و ژانرهاي متعدد

آدورنـو،  (دانـد موسیقی را موجب افزایش بیگـانگی مـی  
کنـد کـه   آدورنو به این نکته نیز اشـاره مـی  ).17: 1941

ــیقی     ــاخر و موس ــیل و ف ــیقی اص ــان موس ــاوت می تف

1. popular music
2. popular musicon

.پاپ، جاز، راك اند رول، راك بیلی، بلوز، هوي متال و غیره. 3
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توان با اصطالحاتی همچـون پسـت و   پسند را نمیعامه
یده، خام و پرمعنا بیان کرد و بیان روشنفکر، ساده و پیچ

تفاوت این دو حـوزه بـا اصـطالحاتی مثـل سـادگی و      
آدورنـو،  (کنـد طور دقیق بیـان نمـی  معنا را به1پیچیدگی

پسند موسیقی عامه2به گفته مکث پدیسون).22: 1994
تنها در مقایسه با موسـیقی اصـیل و فـاخر قابـل درك،     

).201: 1982پدیسون، (تفسیر و تجزیه و تحلیل است
آدورنو تقابـل موسـیقی اصـیل و فـاخر و موسـیقی      

شــده و پســند را تقابــل موســیقی استانداردســازيعامــه
وي).22: 1941آدورنو، (داند، میشدهناستانداردسازي 

دانـد بلکـه   شکاف این دو حوزه را شکافی اساسی نمی
و شخصـیت  3را ناشی از تـأثیرات صـنعت فرهنـگ   آن

ناب تولیدات فرهنگی قـرن بیسـتم   کاالیی غیر قابل اجت
یقی یعنی نوعی از موسـ ).204: 1982پدیسون، (داندمی

پـذیرد و بـه نیـروي    شدن را مـی که جایگاه کاال و کاال 
دهـد و دیگـري   مـی هاي جمع، تـن در غیرطبیعی اجبار

ــر آن اجبار  ــه در برابـ ــدیش کـ ــیقی خودانـ ــاموسـ هـ
).62: 1382ویتکین، (ایستدمی

ل و فاخر را موسیقی  منتقد و آدورنو موسیقی اصی
کند و معتقد است این نـوع موسـیقی   بازتابی معرفی می

شخصیت سوبژکتیو دارد و با موقعیتی کـه در آن اسـت  
آدورنو ایـن موسـیقی   . ورزدمخالفت می) وضع حاضر(

راشــده، رادیکــال و خودانــدیش ســازياستانداردغیــر
د و معتقـ )204: 1982پدیسـون،  (دانـد هنري واقعی می

شـده از طریـق   ست این موسیقی غیـر استانداردسـازي  ا
تسـلیم فراینـدهاي   اینکـه جـاي ، بـه جستجوي استقالل

ایجـاد  ، ارتباط نزدیکی بـا مفهـوم آزادي   وداجتماعی ش
4آثـار شـوئنبرگ  ،آدورنو). 50: 2006توماسون، (کندمی

وسـیله آهنگسـاز   پسـند نـه تنهـا بـه    آدورنو معتقد است موسیقی عامـه . 1
سیسـتم واکنشـی   است بلکه ماهیت ذاتی این نوع موسیقی دستکاري شده

هاي فردیـت در یـک جامعـه آزاد و لیبـرال متضـاد      دارد که کامال با آرمان
).23: 1941آدورنو، (است و این مسئله ربطی به سادگی و پیچیدگی ندارد

2. Paddison, M
3. Culture Industry
4. Arnold Schönberg

شــده نموســیقی فــاخر و استانداردســازيرا نمــودي از 
).2006:47توماسون، (داندمی

در مقابل موسیقی اصیل و فـاخر، آدورنـو موسـیقی    
کنـد و  پسند را غیرانتقادي و غیربازتابی معرفی مـی عامه

از ایـن  . معتقد است این موسیقی شخصیت ابژکتیو دارد
حیث که این نوع موسیقی تمایالت مشترك بـا جامعـه   

طـور غیـرارادي   هاي جامعه را بـه خودش دارد، رفلکس
موسـیقی  ایـن ). 205: 1982سـون،  پدی(کنـد تصدیق می

و آگاهی کاذب و تفکر ایـن  داردشخصیت غیر انتقادي 
. کنــداش مجســم مــیفــرم کــاالییاز طریــقهمــانی را 

ــوع موســیقی   ــو معتقــد اســت ایــن ن شخصــیت آدورن
این همـان اصـطالح مارکسیسـتی    .وارگی کاال داردبت

شـدن  تبـدیل بـه شـئ   در است کـه ارزش در مبادلـه را   
صــورت شخصــیت و اینکــه موســیقی بــهدانســت مــی

).206: 1982پدیسون، (ابژکتیوي از کاال درآید
پسـند را  آدورنو شخصـیت کـاالیی موسـیقی عامـه    

هـاي  هاي جدید مکانیکی تولید و امکـان متأثر از روش
-131: 1978، 5رز(دانسـت جدید مبادلـه و توزیـع مـی   

طـور  پسـند بـه  او معتقد بود تولید موسیقی عامـه ).130
ــ یار زیـــادي در ســـازمان اقتصـــادي متمرکـــز   بسـ
بـراي آدورنـو موسـیقی    ).24: 1941آدورنو، (استشده
: 1941آدورنو، (اي استگزینه، پرسشنامه چندپسندعامه
بنـدي و فـروش آن از راه   هـا در بسـته  که شـرکت )27

).49: 2006توماسون، (کنندخاص با یکدیگر رقابت می
شـدن موسـیقی   دطبق نظـر آدورنـو فراینـد استاندار   

هاي طبق الگوي کمپانی،شدن مخاطبموجب استاندارد
ــازنده ــی،س ــودم ــل   . ش ــد عم ــن فراین ــع در ای در واق

در «.گیـرد دادن نیز توسط تولیدکننده صورت مـی گوش
پسند قطعه موسیقی براي شـنونده شـنیده   موسیقی عامه

)hears (شــودمــی«) ،ــو ،در نتیجــه).23: 1941آدورن
مسـحور فضـاي   ی منفعل هستند که گیرندگان موجودات

در . شـوند شـده موسـیقی مـی   سازيیکنواخت و یکسان

5. Rose
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پسـند از پـیش   توان گفت موسـیقی عامـه  بندي میجمع
کـه  طوريبه).49: 2006توماسون، (استشدهبنديبسته

هـاي  کند و واکنششنونده را از خودانگیختگی محروم می
). 23: 1941آدورنو، (دهدشرطی را ترویج می

بیشـتر بـر   ،پسـند هاي عامـه از میان موسیقیآدورنو 
مایــه و او جــاز را موســیقی کــم  .جــاز تأکیــد دارد 

داند و کمترین سودي براي این موسیقی خاصیت میبی
. هاي هارمونی، ملـودي و میـزان قائـل نیسـت    در شیوه

دانـد کـه   هـایی مـی  آدورنو جاز را موسیقی بـا ویژگـی  
داران جـاز  هـوا هـایی اسـت کـه   درست خالف ویژگی

از بنیـان  جـاز  کـه  باور دارد ،بنابراین.مدعی آن هستند
ــی  ــولی آئین ــیــک موســیقی فرم ــی م يدشــده و اجرای

هـاي  آدورنـو حتـی ویژگـی   .پایه استخاصیت و بیبی
آنرا و دانستهنوازي جاز را ساختگی خودجوش و بداهه

آدورنو جاز را داراي ساختمانی کامالً برنامه. کندرد می
ریزي شده، تولید برنامه. داندها مییزي شده از معلولر

ـ بینیبر هر آنچه که مهارناپذیر، پیشرا راه  ر ناپذیر و غی
و بنـابراین  بنـدد  قابل محاسبه در جریان کار باشـد، مـی  

محـروم  جاز زندگی را از آنچه که به واقع تـازه باشـد،  
نظر آدورنو کارکرد موسـیقی به). 1382ویتکین ،(کندمی

ردگریــز کــرده و بــدان کننـده را خ جـاز ذهــن دریافــت 
دهـد و عامــل تخیـل را ســرکوب   ماهیـت غریـزي مــی  

کننـده بـدل   کند به همین جهت مخاطب به مصـرف می
ابداع و نوآوري و خالقیت جاي بدین ترتیب،. شودمی

دهد و در هاي تکراري و یکنواخت میخود را به آرمان
برابــر ایــدئولوژي آســانی خــود را درآدمــی بــهنتیجـه، 

).529: 1390مددپور، (کند آفرینندگان اثر رها می
موسیقی و جامعه
طـور  پرداز عصر مدرن است کـه بـه  آدورنو اولین نظریه

، 1دنـورا (اسـت هاي سببی موسیقی پرداختهجدي به ویژگی
بودن موسـیقی و  دوئالیستیطور ضمنیو به) 152: 2003

صحبت از موسـیقی کند و معتقد است جامعه را رد می

1. Denora

میان موسیقی و جامعـه را از  » و«مسبب، رابطه عنوان به
هـاي  براسـاس گفتـه  ). 151: 2003دنـورا،  (بـرد میبین

ر موسـیقی هـم مسـتقل و هـم یکـی از عناصـ      ،آدورنو
چــه در ظــاهر ایــن دو شخصــیت اگر. اجتمــاعی اســت

انـد هـم مـرتبط  اقض هستند اما در حقیقت بسیار بـه متن
تولیـد  آدورنو موسـیقی را نـوعی   ).1989:199، 2زبِل(

و عامل سازنده در زنـدگی  )199: 1989زبل، (اجتماعی
او همچنـین معتقـد اسـت، اجتمـاع     . دانـد اجتماعی می

).151: 2003دنورا، (ی موسیقی استتجلّ
هاسـت کـه از   آدورنو معتقد اسـت موسـیقی مـدت   

در برابـر تغییـر   ،عملکردي  خود فراتر رفتهنقش صرفاً
بیشـتر از  دهد و هاي اجتماعی واکنش نشان میعیتواق

: 1973، 3جِـی (گیـرد بازتاب محض آنها سرچشـمه مـی  
ویلسـون،  (منتقد جامعه استموسیقی ذاتاًیعنی).  182

ــایق   يو. )92: 1389 ــیقی حق ــت در موس ــد اس معتق
موسـیقی قـادر اسـت    . یابدانسانی و اجتماعی تجلی می

کنـد و بـه بیـان    وضع انسان فردي و جامعه را آشـکار 
هـا و تعارضـات زنـدگی اجتمـاعی و     ها، شکافناتوانی

طـورکلی  بـه ).1386جـاودانی،  (ازخودبیگانگی بپـردازد 
موســیقی بایــد بــا جــاگرفتن در بطــن جامعــه، اســاس 

). 82: 1973جی، (اعتراض اجتماعی را منعکس کند
اما در این میان آدورنو معتقـد اسـت، امـروزه میـان     

شـده  تعیینپیشیقایی یک هماهنگی ازجامعه و آثار موس
پسـند  است که بیشتر متوجه موسیقی عامـه وجود آمدههب

جـاي  پسـند بـه  هنر عامه«). 216: 2004پدیسون، (است
اینکه یک کاتالیزور براي تغییر در جامعه باشد تبدیل به 

ــه  ــاي جامع ــدهنم ــتش ــو، (»اس در ).25: 1973آدورن
هـا و  شود تا لذتپسند شنونده تشویق میموسیقی عامه

4الگوهاي آشنا را از طریـق تکـرار و شـنیدن موسـیقی    

2. Zabel
3. Jay

به معرفی هشت نـوع  ،شناسی موسیقیاي بر جامعهآدورنو در کتاب مقدمه. 4
تفـاوت  ها را در رِنجی از شنونده ماهر تا شنونده بیپردازد وآنشنوندگان می

).209: 1993پدیسون، (دهدقرار می
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شود در طول زمـان  مشابه بپذیرد و این باعث میعموماً
شــنونده بــه یــک تقویــت خودآمــوز از الگوهــاي      
استانداردشده برسد که در نهایـت منجـر بـه کُندشـدن     

).153: 2003آدورنـو،  (شـود آگاهی افراد  جامعـه  مـی  
یک ابـزار کنتـرل اجتمـاعی    عنوان بهراآدورنو موسیقی

ردهاي وسیع آن در تبلیغات، شناسد زیرا متوجه کاربمی
).153: 2003دنـورا،  (یابی و مبارزات سیاسی استبازار

پسـند از طـرف آدورنـو    شاید دلیل نفی موسـیقی عامـه  
.همین باشد

موسیقی و زبان 
آدورنو معتقد است در ارتباط موسیقی و زبان یـک  

: الـف، 1993آدورنـو،  (نش متقابـل وجـود دارد  حالت ت
که این امر منجر به  تشابه و تمایز آن دوطوريهب)405
).127: 1991، 1زایدروات(استشده

و اصـطالحاتی  دارد2موسیقی تشابه زیادي به زبـان 
یی یا صداي موسیقایی که در آن مانند زبان ویژه موسیقا

بلکـه از نظـر   نیسـتند  3اسـتعاري رونـد صـرفاً  کار میبه
موسیقی را از چنـد جنبـه   آدورنو .اندماهیت مشابه زبان

،  تـوالی زمـانی   یـت کلّ: از جملـه . دانـد شبیه زبـان مـی  
ــیش از صــداي محــض  ــد، انســجام صــداهایی کــه ب ان

دار، از کارافتـادن صـداهاي   یافته صداهاي معنـی سازمان
عنــوان بــهمنفــرد، روش و ســاختار انتزاعــی داشــتن  و

همچنـین معتقـد اسـت موسـیقی     او. الصاي خـ واسطه
کند و وگو میبا انسان گفتشبیه زبان است زیرا اغلب، 

انسان نیز از طریق آن بـه احساسـات و عواطـف خـود     
، بــه گفتــه او). 401: الــف1993آدورنــو، (بــردمــیپــی

1. zuidervaat
متفکـران  )227،ص1388والـین، (انـد موسیقی و زبان توأمان تکامـل یافتـه  . 2

ان، هومبلـت، اشـالیرماخر بـه ارتبـاط     بسیاري از جمله روسو، هردر، هام
).11: 1999باوي، (اندموسیقی و زبان اشاره کرده

تواننـد بپذیرنـد کـه    شناسان مخالف این نظر هسـتند و نمـی  بسیاري از زبان. 3
تـوان از زبـان سـینما و    بنابراین تنها به نحـو اسـتعاري مـی   . موسیقی زبان است

)1386احمدي،(موسیقی یاد کرد

ــراي بیــانموســیقی رســانه واســطه فــوري و بــی4اي ب
ــدروات، (اســت قــدر موســیقیو هــر)126: 1991زای

ثرتر خواهــدؤتــر و مــبیــانش قــوي،تــر باشــدپیشــرفته
).401: الف1993آدورنو، (بود

موسـیقی شـبیه   آدورنو معتقد است،از جهتی دیگر
).126: 1991زایـدروات،  (اما زبـان نیسـت  ،زبان است
و )1: 1992آدورنـو،  (گیردها جایی پایان میشباهت آن

ان بدانیم اللفظی مانند زبصورت تحتاگر موسیقی را به
1993آدورنـو،  (این امر منجر به گمراهی ما خواهدشـد 

).401: الف
ها شکل نیافتـه  موسیقی بر اساس سیستمی از نشانه

موسیقیجایی کهاز آن).401: الف1993آدورنو، (است
. نیسـت 5گـر و بـازآفرین  زبان، بیانگر، حکایتعنوان به

تی کارکرد موسیقی از دید آدورنو آن است که حـاال پس
سازد که به زبان قابـل بیـان   را می) احساسات، عواطف(

کند کـه قابـل   گاهی موسیقی، حسی را زنده می. نیستند
اینجاست که آدورنو  معتقد اسـت هـر جـا    .بیان نیست

، 6زایـدروات (شـود زبان متوقف شود، موسیقی آغاز می
و آنچه موسیقی براي گفـتن دارد، تنهـا از   ) 126: 1991

ل بیان است و از طریق زبـان انسـانی   طریق موسیقی قاب
بـا وجـود   ).157: ب1997آدورنـو،  (قابل بیـان نیسـت  

هـاي موسـیقی و زبـان هـیچ محتـواي معنـایی       شباهت
ــیر      ــه و تفس ــیقایی ترجم ــر موس ــک اث ــته از ی نتوانس

طور کـه آدورنـو   و همان)128: 1998، 7جارویس(شود
ــی ــان موســیقی نمــی م ــد زب ــه شــود گوی ــد ترجم توان

و هر کس بخواهد عمل زبان )126: 1991زایدروات،(
دار را با عمل موسیقایی مقایسه کنـد بایـد بتوانـد    معنی

ــی  ــدآوانویسـ ــت   نمایـ ــی آن دریافـ ــپس معنـ و سـ
ــی ــو، (شــودم ــف1993آدورن ــن  ).403: ال ــا همــه ای ب

: 1993آدورنـو،  (تنداشتن حاالت بیان، نـوعی بیـان اسـ   ی حتی در موسیق. 4
405.(

5.Represent
6. zuidervaat
7. Jarvis
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احواالت، آدورنو معتقد است که موسیقی از اینکه شبیه 

انـد فـرار   توبرد و از این شباهت نمیزبان است رنج می
کـردن  غـرق باکند و موسیقی فاصله خودش را از زبان 

1993آدورنـو،  (کنـد آن در قدرت ویژه خود حفظ مـی 
).410: الف

ایدئولوژي و آگاهیشناخت،موسیقی، 
3و هگــل2، شــلینگ1فیلســوفان پســاکانتی از شــیلر

هریک 7و مارکس6، نیچه5، کرکگور4گرفته تا شوپنهاور
8هایی که کانـت وي از ایدههریک به نوبه خود، و با پیر

بود نقش مهمی در دادن کارکردي کردهدر کتابش طرح 
هایـدگر اولـین   .شناختی به هنر موسـیقی ایفـا کردنـد   

فیلسوفی است که در قرن بیستم واالیـی هنـر موسـیقی    
توسط شلینگ را به معناي ابزاري مهـم بـراي شـناخت    

د آدورنو نیز معتقد است موسیقی عملکـر . بازسازي کرد
و با این گفتـه هایـدگر   )72: 2003دنورا، (شناختی دارد

اجازه دیدن آن چیـزي را  هنر موسیقیموافق است که 
درسـت اسـت   . دهد، به ما میشود مستقیماً دیدکه نمی

ناختی بـه سـراغ   شکه هایدگر از جنبه وجودي و هستی
رود، اما این کـارکرد شـناختی هنـر    هنر و اثر هنري می
شـود و دیگـر   شناسـی آن مـی  هستیاست که جایگزین

ذات هنر نیست که بـراي هایـدگر جالـب اسـت بلکـه       
کشف حقیقت اسـت توجـه او را   کارکرد هنر که همان

ند تا چیزي دهآثار هنري اجازه می. کندخود جلب میبه

1. Friedrich Schiller
عنوان ابزاري براي شـناخت کـه   اگرچه آدورنو با نظرشلینگ درباره هنر به. 2

جوید موافق است،  اما  بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه محتـواي      از نظریه پیشی می
اخت اثر مسـتلزم تفسـیر مفهـومی اسـت؛ هرچنـد تفسـیر بجـا و مناسـب از         شن

شناسـی، تـاریخ   تواند توسط علوم تاریخی درباره هنر مانند لغتاثرهنري نمی
شایسته از هنر بایـد  شناسی عرضه شود، بلکه تنها تبیین کافی و هنر یا موسیقی

).  Hammermeister, 2002: 205(فلسفی باشد
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

.عالقه محوري شوپنهاور تأکید برکارکرد معرفتی هنر است. 4
5. Kierkegaard
6. Friedrich WilhelmNietzsche
7. Karl Marx

گیـرد و دارا بـودن ظرفیـت    آدورنو مفهوم خودآیینی هنـر را ازکانـت مـی   . 8
.شناختی هنر وآثار هنري را از هگل

پس . است، آشکار و دیدنی شودکه تاکنون مخفی مانده
کـه بـر مـا    جهان و اسرار آن تنها از راه اثر هنري است

از کــییهنــر موســیقی ،نــابراینب. شــودمکشــوف مــی
و گشـودگی وجـود و   ابزارهاي مهم براي آشکار شـدن 

کار ) 1389نده کادیجان،شاه(رودشمار میبهحقیقت آن 
هگـل،  (اسـت سازي حقیقـت سازي و عریانهنر آشکار

1975 :55.(
با محتواي شاختی آدورنو معتقد است هنر موسیقی 

محتوایی که صـرفاً  .رکردي شناختی داردمانند فلسفه کا
زیـرا غیرمفهـومی و   .پـذیر نیسـت  هـاي، تحویـل  گزاره

صـورتی از شـناخت غیـر    موسـیقی . غیراستداللی است
: 1991زایـدروات،  (عمل اسـت استدالل و پراکسیس بی

پرده بودن اسـت و  بی،حقیقت شناخت استداللی).144
بلکـه  سـت رو شناخت استداللی داراي حقیقت نیاز این

بـا  امـا  .سـت نهفتـه ا دار حقیقـت  موسـیقی در شناخت
واسطه رهـایی سـوژه در   به. تمقایسه نیسموسیقی قابل

کمتـر از شـناخت اسـتداللی    ایـن آثـار  آثار موسـیقایی،  
.سوبژکتیو هستند

ه باید شکلی موسیقی چگونبه این سؤال که آدورنو 
نظریـه  کـه هسـته  دهـد پاسـخی مـی  –از شناخت باشد 

گویـد کـه   مـی وي. دهـد اش را شکل میشناسییزیبای
نقادانه و بـا نقـد از   خودشناخت باید در شکل بنیادین

گونـه  ارز و مرتبط باشد، همـان وضع انسان و جامعه هم
هـاي نقادانـه شـوئنبرگ در آثـارش آشـکار      که بصیرت

هنر موسیقی شخصیتی شناختی او معتقد است. شودمی
قعیتـی از  مربوط بـه وا این شخصیت هنر موسیقی .دارد

9سـورنر (جامعه است که فرد نسبت به آن آگاهی ندارد

و این همان کارکرد شـناختی  ) 238: 2010، 10و فوربس
سـیقی آدورنـو از مو .موسیقی در ارتباط با جامعه است

پیـداکردن تفکـر نیـز    مدلی براي چگونـه ادامـه  عنوان به
ي اي بـرا کند و معتقد است موسیقی واسـطه استفاده می

9. Sorgner
10. Fürbeth



...تحلیل و بررسی موسیقی از منظر تئودور:زیباکالم مفرد، حسینی و آسوده14

ماننـد فلسـفه   هاي فوق موسیقایی، تفکـر و بیـان  فعالیت
موسـیقی گویـد مـی آدورنـو  ). 72: 2003دنـورا،  (است

ووي (کنـد یک ایدئولوژي عمل مـی عنوان به 1999، 1بـ :
در نظریــــه ي است» ژمدعاي هنر همواره ایدئولو«)15

همـواره در  -موسیقیویژهبه-شناسی آدورنو هنرزیبایی
لحاظ ایدئولوژي و چه از لحاظ خطر درگیرشدن چه از

صـورت  گـاه بـه  آدورنو هنر هیچبه عقیده. سیاسی است
آدورنـو در  . تواند از ایدئولوژي رهـایی یابـد  کامل نمی

اً غیـر  شناسی خود همواره امکان هنر صرفنظریه زیبایی
نظر او قطعاً هنر تنها به. بردایدئولوژیک را زیر سؤال می

موجود بـه عنصـري تمامـاً غیـر     با انتقاد و نفی واقعیت 
.)195: 1970آدورنو، (شودایدئولوژیک تبدیل نمی

. دانـد می2آدورنو موسیقی را از دو نظر ایدئولوژیک
از یک نظر معتقد است موسیقی ایدئولوژیک است زیرا 

دهـد و از  آن را موضوعی براي نقد ایدئولوژي قرار می
راي تأمین اي بکند که موسیقی به وسیلهطرفی اشاره می

ایـدئولوژي  و بردهاستشدهتبدیل3اهداف ایدئولوژي
صـورت موسـیقی  شـود و در ایـن  خود میعصرغالب 

اش رد ایدئولوژیک براي شنوندهپسند در یک عملکعامه
).1984، 4ولتی(رودکار میبه

دلیل ارتباط آن با سبکی از آدورنو به موسیقی به
دعی و م)2003:76دنورا، (دهدآگاهی اهمیت می

صورت موسیقی است که موسیقی معتبر کمتر به
وضعیت ،آگاهی ابژکتیوعنوان بهایدئولوژیکال و بیشتر

معتقد وي). 205: 1976آدورنو، (کندخود را حفظ می

1. Bowie
توان به تقاوت موسیقی از نظر تفاوت دو جنبه ایدئولوژیک موسیقی را می. 2

.دانست-عامه پسند و اصیل-آدورنو

پسفرهنگ و ، باشدزده ژيا یدئولوگویـد  میاگر جامعهآنچنانکهآدورنو . 3
ــا خصوصهنر نمیتواند ه ب ــدئولوژي، ب ــدون تکــرار آن ای ــگ جامعه ب هماهن

ــود همچنین ظهور نظم . ي جامعه را داشته باشدژدئولویعنی باید همان ای.شـــ
نکه هنر تبدیل به ابزاري آ، بیدر هنر بازتولید شودتواند نمیاجتماعی طبیعی 

ــه که ماهیت دوم یا طبیعت ثانشــود ي ژبراي ایدئولو شــاهنده (جامعه است وی
).1389کادیجان، 

4. welty

در قابلیت آن براي موسیقایی ارزش حقیقت اثر است 
خلق آگاهی از تناقضات اجتماعی و موضوعی کردن آن 

تغییر در هنر مدرن را دورنو وظیفهآ. شودمیخالصه 
قصد ها انسانو معتقد است اگر داند، میآگاهیاجتماعی

و سبب کنند میرا که در آن زندگی اي جامعهدارند تا 
شده از نو شکل شان آگاهیافتادن تحریف و از شکل

. دچار تغییر و تحول شودباید آگاهی اجتماعی ، دهند
سبب تهییج و تواند ، میهنر از طریق دریافت هنرمندانه

ساختارهاي پراکسیسی شود که براي تغییربرانگیختن
چنین . دروغین و کاذب مورد نیاز استجامعه یک 

پراکسیسی همان پتانسیل نهفته در محتواي معطوف به 
.)235- 260: 1970آدورنو، (حقیقت آثار هنري است

هنر و فرهنگ را نیز همچون که آدورنو ییاز آنجا
و بر نقش داند میصاد از عوامل زیربنایی جامعه اقت

انسانی حتی بیش از مناسبات ژهآگاهی و شناخت سو
باید فعاالنهکند، معتقد است موسیقی میاقتصادي تأکید 

و اشکالسطه واآن هم به، در خودآگاهی دخالتکند
نه اینکه به ، خود بگیردبهتواند میفرمهاي مختلفی که 

ه یعنی دربار.ستورالعمل صادر کنددل صرفاً منفعشکلی
موقعیتی موسیقی کاربر یا کننده مصرفخودآگاهی فرد 

هرچند تأکید آدورنو بر فرم . خود بگیردتکساحتی به
درنظر تکنیک همچون اصرار بر برتري سبک و را نباید 

).85: 1980هلد، (گرفت

اهداف و اصول معطوف به موسیقی در تعلیم
ر آدورنو تربیت براساس نظو

گیري انسانشکل:هدف کلی
آدورنو معتقد است در جهان امـروز سـوژه انسـانی    

اي از بـه انسـانیت برسـد، در گونـه تـازه     اینکـه  جايبه
و ) 1389آدورنو و هورکهایمر، (استشدهبربریت غرق

براي رسـیدن بـه انسـان خودانـدیش انتقـادي، بـالغ و       
و لـیم اهـداف تع (یافتـه، مسـئول و شـهروند کامـل    رشد
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نیازمند هنـر و در درجـه اول موسـیقی در    ) 1تربیت آدورنو

واسـطه موسـیقی و هنـر سـوژه     تربیت هستیم تا بهو تعلیم
.انسانی شکل بگیرد و به اصالح جامعه منجر شود

دادن ویژه موسیقی را در شکلآدورنو نقش هنر و به
بدین معنی که. دانداساسی و محوري می،سوژه انسانی

عی و بــا دخالــت فــردي در فراینــدهاي اجتمــاهویــت 
ــق  ــی و از طری ــوالت فرهنگ ــانهمحص ــکل  رس ــا ش ه

).1389شاهنده کادیجان، (گیردمی
گیري سوژه انسانی را هدف اساسی و آدورنو شکل

داند تربیت و حتی جامعه میواصلی موسیقی در تعلیم
فردیت و هویـت فـرد   ،تا از طریق موسـیقی شخصـیت  

از طرفی معتقد اسـت رسـیدن بـه ایـن     اما.شکل بگیرد
هدف خود در گرو اهداف کوچکتري اسـت کـه بـراي    

اند و بدون این شکل گیري سوژه  انسانی الزم و حیاتی
اهداف کوچـک تـر شخصـیت سـوژه شـکل نخواهـد       

. گرفت
پرورش عقل عملی و ایجـاد شـناخت و   . 1هدف

آگاهی
آدورنـــو در چنـــد اثـــرش از جملـــه دیالکتیـــک 

شناسـی،  الکتیـک منفـی و نظریـه زیبـایی    روشنگري، دی
کـه  طـوري بـه . دهدقرار میرا هدف )3عقل عملی(2عقل

.اپ خواهد رسیداي دیگر به چتربیت آدورنو در مقالهوتعلیم. 1

منظور آدورنو در آثـارش بـه میـزان بسـیار قابـل تـوجهی بـه عقـل عملـی          . 2
.بردمعطوف است هر چند آدورنو واژه عقل عملی را صراحتاً به کار نمی

شـناخت  . انـد حکما حکمت را به دو  بخش نظري و عملـی تقسـیم کـرده   . 3
ده حکمـت نظـري   عهها را برها و نیستاالمري یعنی هستهاي نفسواقعیت

و شناخت احکام مربوط بـه افعـال اختیـاري انسـان یعنـی بایـدها و نبایـدها را        
ایشان درکنار این دو شاخه از علم به دو قـوه  .اندوظیفه حکمت عملی دانسته

از .انددر نفس انسانی نیز اعتقاد دارند که ابزار کسب آن دو شاخه ازحکمت
در مـورد   .)1390نجف زاده، (شودمیاین دو قوه به عقل نظري و عملی تعبیر

اي است که انسان به واسطه آن و از طریـق  ادامـه   قوه: عقل عملی باید گفت
یابد که براساس تجارب بسیار و مشاهده اشیاء محسوس به مقدماتی دست می

البته در اموري که انجام . برد چه کار بایدکرد و چه کار نباید کردپی میآن
فـارابی  (اند و برخی جزئیاین مقدمات نیز برخی کلی. ماستها در اختیار آن

ته تقسـیم  عقـل عملـی را نیـز بـه سـه دسـ      ). 143: 1390به نقل از نجف زاده، 
خصوص مصالح شخصی است، تا بـه فضـایل آراسـته و از    یا در) 1: اندنموده

تـوان زیباشناسـی فلسـفی او دربـارة عقـل را، فقـط       می
آدورنو  و ). 145: 2004، 4برنستاین(دربارة عقل دانست

ــنگري و    ــنگري، روش ــک روش ــایمر در دیالکتی هورکه
آور را آماج انخفقساز، ابزاري وقالنیت از خود بیگانهع

.دهندها و انتقادهاي خود قرار میحمله

نقـد درون مانـدگار از عقـل    آدورنو در آثـارش بـه  
گـرا  ، آن هم با تکیه بر برداشتی کثـرت پردازدابزاري می

از عقل و به ویژه با تکیه بر این ایده کـه هـدف نهـایی    
عقل تصاحب جهان و کنتـرل ابـژه شـفاف شـده بـراي      

آدورنـو معتقـد اسـت غایـت ذاتـی      .ذهن انسان نیست
رهایی سـوژه  تبیین و ل بر خود وکاربرد عقل همانا تأم

شده و عالقه ذاتـی  دركدرستی پس بنیان عقل به. است
آن عبارت است از خواسـت افـزایش قـدرت عقـل در     

کوسـه؛ آبـه،   (زندگی بـراي رهـایی و تقویـت زنـدگی     
1389 :70.(

ـ   آدورنو به تبعیت از زاري را بـا  لوکـاچ عقالنیـت اب
دانــد و معتقــد اســت نتیجــه وارگــی یکســان مــیشــئ

هـاي  شـدن ابـزاري زنـدگی اجتمـاعی و تـوهم     عقالنی
ــی-اجتمــاع ــتن آزادي ناشــی از آن، از دســتمعرفت رف

آدورنو معتقد است عقـل  ). 354: 1975حبیب، بن(است
: کندها رفتار میمانند دیکتاتور با انساناست کهابزاري 

شناسـد کـه بتوانـد    ا را تا آن حـد مـی  هدیکتاتور انسان
وانگهــی ). 1389آدورنــو؛ هورکهــایمر، (شــان کنــداداره

ها از نیروي عقالنی به منزله عملکرد عقل، تبعیت پدیده
کوسه؛ آبـه،  (شود ها و فاشیسم میسبب سلطه بر انسان

کـه بنیـاد   راآدورنو نتیجه  فرجامین سلطه).71: 1389
بـن  (داندسازي عقل مینعقالنیت غربی است، خودویرا

و معتقد اسـت خـود عقـل یعنـی     ) 355: 1975حبیب، 

یا مربوط به مصالح ) 2شود؛ نامیده می» علم اخالق«رذائل پاك گردد، و آن 
یـا دربـاره   ) 3شود؛ گفته می» علم تدبیر منزل«و خانواده است که به آن خانه 

سینا، الشـفاء،  ابن( شوداطالق می» علم سیاست«مصالح جامعه است که به آن 
.)241: 1388به نقل از هدایتی، 14:  1قسم منطق، ج

4. Bernstein
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ها کهبرطبیعت و انساناي عامل سلطه از تأثیرات سلطه
اینکه عقالنیـت امـروزه بـه    کوتاه سخن .در امان نیست
ــره ــی   لطــف گ ــرق در ناخوش ــلطه غ ــا س خــوردنش ب

.)291: 1389آدورنو و هورکهایمر، (است
نیت پاي صنعت فرهنـگ و  آدورنو در بحث از عقال

کشـد و  تربیت را نیـز پـیش مـی   واي و تعلیمهنر توده
معتقــد اســت صــنعت فرهنــگ باعــث ســرکوب عقــل 

و صـنعت فرهنـگ   او معتقد اسـت هنـر تـوده   . شودمی
نــوعی احســاس همنــوایی و همــدلی پندارگونــه را در 

در جهـت ایـن احسـاس اغلـب     .کننـد مردمان زنده می
ــ  ــردم از اندیشــیدن م ــران  یم ــه دیگ ــد و آن را ب گریزن

کـــه در نتیجـــه )530: 1390مـــددپور، (ســـپارند مـــی
آدورنـو،  (شـود شان به غل و زنجیـر کشـیده مـی   آگاهی
ــرآورده ).1991 ــو معتقــد اســت ف هــاي صــنعت آدورن

کـارکرد ذهـن   ،پـاپ و جـاز  از جمله موسیقی،فرهنگ
کند و ذهن او را در اختیار خود مخاطب را غیرفعال می

آدورنو معتقد است ). 536: 5، ج1390مددپور، (گیردمی
تربیت مبدل به نهاد عقالنیـت  وامروزه حتی نهاد تعلیم

هاي صـنعت  که عملکردش با خواستهاستشدهابزاري
.)6: 2012، 1هـاوزر (استفرهنگ و بازار کار وفق یافته

تربیـت  واین امر خود منجر به پیـدایش نـوعی تعلـیم   
).7: 2012ر، هاوز(استشده ایستا 

در چنین شرایطی که عقالنیـت و شـناخت انسـانیت    
و ) 17: 1389آدورنـو و هورکهـایمر،   (استبه بیراهه رفته

آدورنـو،  (جاي تحـول و روشـنگري  تعلیم و تربیت نیز به
آدورنـو و هورکهـایمر،   (اسـت خود نیز بیمار شده) 1998
آدورنو با ارائه نظریه زیباشناختی خود، آثار). 332: 1389

را - موسـیقی اصـیل و فـاخر   - مدرن هنري و موسـیقایی 
وضوح امکانِ یک دستور زبانِ جایگزین بـراي عقـل و   به

ــی  ــناخت م ــانه آن ش ــار زیباشناس ــد و اعتب ــا را در دان ه
و ) 5: 1970آدورنـو،  (شان با هنجارهـاي موجـود  تعارض

عقالنیـت هنـر   « . بینـد پسند مـی هنر غالب و مسلط عامه

1. Hauser

ت پارادوکســـیکال ِمیمتیـــک اصـــیل و فـــاخر، عقالنیـــ
نظر آدورنو هنر و موسیقی به). 78: 1970آدورنو، ((»است

کنـد،  اصیل و فاخر عقالنیتی است که عقالنیت را نقد می
آدورنـو  ). 55: 1970آدورنو، (آنکه از آن رخت بربنددبی

با عقل ابـزاري  اصیل و فاخرهنر و موسیقیمدعی است 
و حتـی ایـن   ) 536: 5، ج1390مددپور، (همخوان نیست

تواند ساختارهاي کـاذب  هنر و موسیقی اصیل و فاخر می
شده به وسیله عقل ابـزاري و صـنعت   و دروغین طراحی

اي را  از طریق افـزایش و تغییـر   فرهنگ و حتی هنر توده
- 260: 1970آدورنـو،  (افراد2در تفکر، شناخت و آگاهی

. دهـا گـام بـردار   شناسایی کند و در جهت تغییر آن) 235
عقـل عملـی   (بنابراین تقویـت و افـزایش نیـروي عقلـی    

آمــوز از طریــق شــناخت و آگــاهی دانــش) آمــوزدانــش
عنوان یکـی از اهـداف   تواند بهموسیقی اصیل و فاخر می

.تربیت لحاظ گرددوموسیقی در تعلیم 
ورزيو اندیشه3عقالنیت.1اصل

پـرورش عقـل   موسیقی یعنـی  ،با اتکا به این هدف
توان به بیـان اصـل   می،یجاد شناخت و آگاهیعملی و ا

در ابتدا باید بـه ایـن   . ورزي پرداختعقالنیت و اندیشه
عقل (تأثیر موسیقی در تربیت ذهننکته اشاره کرد که 

گرفتـه تـا بـه    4بشر از فیلسـوفان یونـان باسـتان   )عملی

رن را تغییـر در  به همین دلیل است کـه آدورنـو وظیفـه  هنـر موسـیقی مـد      . 2
داند و معتقد است آگاهی اجتماعی بایـد دچـار تغییـر و    آگاهی اجتماعی می

اي  را کـه  سـبب تحریـف و از    ها قصد دارند تا جامعهاگر انسان. تحول شود
هنـر از طریـق دریافـت    ،شـان شـده از  نـو شـکل دهنـد     افتـادن آگـاهی  شکل

ي تغییـر دادن سـاختارهاي   تواند سبب تهییج  و بـرانگیختن بـرا  هنرمندانه، می
چنین پراکسیسی همان پتانسـیل نهفتـه در  . شودیک جامعه دروغین و کاذب 

محتواي معطوف به حقیقت آثار هنري است که نهفتـه در محتـواي معطـوف    
.)235-260: 1970آدورنو، (به حقیقت آثار هنري است

: ورزيتربیت رسمی و عمومی، اصـل خـرد  این اصل همسو با اصول کلی. 3
مبـانی نظـري تحـول    (هاي فکـري و عقالنـی متربیـان اسـت    ارتقاي توانمندي

: 1390تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایـران وبنیادین در نظام تعلیم
227.(

مانـد و آن پـرورش ذهـن آدمـی در     پس تنها یک سود براي موسیقی مـی . 4
گمـان  مواد آموزشـی بـی  است و علت روایی آن نیز در زمرهاوقات آسایش 



1393،17شماره دوم، زمستانسال اول، سفه تعلیم و تربیت                   فصلنامه پژوهش در فل
و ) 62: 1387کازمـا،  (استمورد تأکید قرار گرفته1امروز

قوي براي حضـور موسـیقی اصـیل و    دلیلی ،همین امر
خصـوص در  بـه یونان باسـتان تربیتودر تعلیم2فاخر

آدورنو نیز همسـو بـا ایـن جریـان     .3ستازمان ارسطو 
خصـوص موسـیقایی   ههاي هنري و بمعتقد است تجربه

و آگـاهی ،اصیل، چون چارچوبی متناسـب از شـناخت  
بایـد در ،)72: 1387حیدري، (دهنددست می، النیتعق

. تربیت امروزي نیز حضور جدي داشته باشـند وتعلیم
بر این اساس از نظر آدورنو، موسیقی تنها یـک تجربـه   

یـک  احساسی لذتبخش و عاطفی نیسـت بلکـه بیشـتر   
موسیقی بیشتر از . شوددر نظر گرفته می4تالش عقالنی

. کنـد هـاي دیگـري را تقاضـا مـی    هاي آن، چیـز فعالیت
ش موسـیقی و حتـی ایجـاد    آدورنو معتقد اسـت آمـوز  

،هـا هاي احساسـی دسـت  طور ساده فعالیتبه5موسیقی
ــش ــا  شُ ــا و پاه ــته ــی،   نیس ــل ذهن ــک عم ــه ی بلک

. 6شـوند و عقالنی در نظـر گرفتـه مـی   ) تخیلی(تصوري
کـاهش موسـیقی بـه یـک فعالیـت      ،طبق نظـر آدورنـو  

حتی نوازنده بـه یـک   احساسی منجر به فرار شنونده و
در . شـود مـی توهم و غیرواقعی،جهان رؤیایی با جهان
دیــدگاه موســیقی بــدون ذهــن و مجمــوع بایــد گفــت
تربیــت  بــراي آدورنــو، شــروع وعقالنیــت، در تعلــیم

).7: 2005، 7کرت ولزل(فاشیست است

انــد موســیقی را بهتــرین مایــه  آســایش آزادگــان برشــمرده. جــز ایــن نیســت
).437،441: 1390ارسطو،(
).2000راچر، (هاي تفکراستموسیقی باعث آمادگی بهتر براي مهارت. 1
موسـیقی اصـیل و فـاخر مربـوط بـه قشـر       :دوري«اید بـه جوانـان موسـیقی    . 2

:).453: 1390ارسطو، (آموخت»فرهیخته
ــ. 3 ــاب ارس ــت«طو در کت ــیقی را » سیاس ــاي موس ــه کارکرده ــی اینگون معرف

ابزاري براي اوقات فراغـت، پـرورش ذهـن آدمـی، تربیـت      موسیقی:کندمی
).1390ارسطو، (استاخالقی، تطهیر احساسات و هیجانات افراطی و قوي

4. intellectual endeavor
5. making music

اي عقالنـی و  موسـیقی را پدیـده  ، »موسـیقی و ذهـنش  «ستور نیز درکتـاب . 6
).295: 1388استور، (داند عاطفی می

7.Kert Welzel

پرورش قضاوت و پرورش نیـروي نقـد   .2هدف
)تفکر انتقادي(اجتماعی و فرهنگی

تربیــت، پــرورش وبســیاري از متخصصــان تعلــیم
هـاي اصـلی  را از هدف8نیروي قضاوت و تفکر انتقادي

فراینـد  ایـن امـر،  و معتقدنـد 9داننـد مـی تعلیم و تربیت 
داري است کـه منجـر بـه    هدفیقضاوت و خودتنظیم

،)1386:99ملکـی،  (10تفسیر، تحلیل، ارزیابی، اسـتنباط 
شـود و  گیري مناسـب در فـرد مـی   و تصمیممسئله حل 
ع ووقـ کم بر جهـان ماننـد   ه با توجه به شرایط حاامروز
،دوران فراصـنعتی و عصـر اطالعـات   ،ها، سـلطه جنگ

اسـت و  این هدف بیش از پیش اهمیـت یافتـه  پرورش
ــه   ــاز ب ــراي     نی ــارا ب ــادي و ک ــهروند انتق ــراد و ش اف

بیشـتر  ،خصوص شرایط سلطهبه، سازي شرایطدگرگون
).1385مرجانی، (شود احساس می

جهان قرن بیستم آدورنو نیز به تناسب درك خود از
کند و آن را یکی از اهداف به این هدف بسیار توجه می

آدورنـو معتقـد   .دانـد تربیت امـروزي مـی  واصلی تعلیم
تربیـت بایـد تعلـیم و    واست اوالً کـل سیسـتم تعلـیم   

ــد   ــراي نق ــی ب ــتویانو(تربیت ــراض و ، )2013، 11اس اعت
ـ  ثانیاً دانش)30: 1999آدورنو، (مقاومت باشد ز آمـوز نی

برسـد ، خوداندیشـی انتقـادي  یـا  باید به تفکر انتقادي 
ســادگی وضــع چنــین فــردي بــه. )61: 1959آدورنـو،  (

ــه نقــد جامعــه  موجــود را نمــی ــذیرد و در عــوض ب پ
,Bruford(کشـد پردازد و جامعه را به چالش مـی می

1975 .(
آگـاهی  اگرچه نگرانی اصلی آدورنو ایجاد تفکـر و 

کــرت ()17،71،87: 2009، 12دنیــل چــو(انتقــادي بــود

کـردن  ها اصطالح تفکر انتقادي متـرادف بـا قضـاوت   نامهدر اکثر فرهنگ. 8
کــردن اســت و انتقــادي بــودن را نــوعی تمــرین قضــاوت     تعریــف شــده 

).120: 1379اسمیت به نقل از شعبانی، (انددانسته
گوتـک،  (توان مکتب فرانکفـورت،ایلیچ و فریـره را نـام بـرد     از جمله می. 9

1390(.
.1990تعریف انجمن روانشناسی آمریکا . 10

11. Stojanov
12. Daniel Cho
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اما شرایط رسیدن به این امـر را نـه از   )7: 2005ولزل، 
شنود نقادانه، بلکه از طریق هنر و وو گفت1مسئلهراه حل

. 2دانســتخصــوص موســیقی اصــیل و فــاخر مــیو بــه
ویژه موسیقی اصیل و فاخر از رویکرد آدورنو به هنر و به

دهنـده  م، نظـ )98: 1993پدیسـون،  (بابت نگاه اجتمـاعی 
هـا  حال نقش انتقـادي آن و درعین) 222: 1994آدورنو، (

همواره ، نیچهوي، وهمچـون  ). 1387:67حیدري ،(است
ــیل را  هنر  ــیقی اص عنوان آخرین عامل مقاومت بهو موس

خــواه و وضــع موجــود درنظــر معــه تمامیــتدر برابر جا
و به نقـش انتقـادي،   ) 1389شاهنده کاریجان، (گرفتمی

دهنـده اثـر هنـري و موسـیقایی     ک و تکـان ضدایدئولوژی
).285: 1375فرهادپور، (اصیل  و فاخر اعتقاد داشت

با توجه به نگرش آدورنو به موسیقی اصـیل و فـاخر   
تـوان  آورد،  مـی و عملکرد انتقادي که در افراد پدید مـی 

انتظار داشت که موسیقی اصیل منجر به پـرورش نیـروي   
و ایـن امـر خـود    آموزان شـود  قضاوت صحیح در دانش

دنبــال اصـل عملکـرد انتقـادي اجتمـاعی موسـیقی را بـه      
. خواهد داشت

عملکرد انتقادي اجتماعی موسیقی. 2اصل
موســیقی عملکــرد اجتمــاعی ،بـر طبــق ایــن اصــل 

)30: 2007، 3بوالنیـوس (نتقادي منحصر به فـردي دارد ا
تربیــت وکــه اســتفاده درســت  از موســیقی در تعلــیم

آمـوزان  قضاوت و بصیرت را در دانـش نیروي تواندمی
طبق این اصل  و نظر آدورنـو موسـیقی   .تحکیم بخشد

هـاي  توانـد در برابـر وسوسـه   می،اصیل و فاخر، مدرن
ــذیري آســان و ارتبــاط فرهنــگ و نیروهــاي صــنعتپ

هـاي  مقاومـت کنـد و نگرانـی   شدن به هنر توده،تبدیل
اي را نیـــز در مـــورد عوامـــل انســـانی هوشـــیارکننده

خـود   و این امر بـه نوبـه  ) 393: 2002آدورنو،(رانگیزدب

.این روش بیشتر مورد نظر دیویی است. 1

کـاردان،  (داشتن دیـد وسـیع در آدمـی    ارسطو معتقد است موسیقی باعث. 2
).445: 1390ارسطو، (شود ي درست میپرورش نیروي داورو) 36:  1390

3. Bolaños

ها و تناقضـات زنـدگی   ها، ناتوانیشدن شکافبه هویدا
و بـر مالشـدن   ) 1386جاودانی،(شودمیمنجر اجتماعی 

ساختارهاي جامعـه از طریـق موسـیقی بـالطبع نیـروي      
.دهدمیآموزان را نیز افزایش نقادي دانش

همیلتـون،  (دي موسـیقی به اعتقاد آدورنو عملکرد انتقا
همسو و به موازات رابطه ) 97: 1993پدیسون، (، )2007

او  بر این باور است که در . نظریه انتقادي با جامعه است
کشـیدن فهـم   هاي موسیقایی پریشانی و به پرسـش تجربه
موسـیقی اصـیل و فـاخر    . اي مقوم و اصـلی اسـت  مؤلفه

کنـد کـه   میافکند و معلوم درك و فهم ما را به تردید می
کنـد متفـاوت   ها با آنچه بدان تظاهر مـی کارکرد اصلی آن

دغدغـه زیباشناسـی   در کـل  ). 69:  1387حیدري، (است
انتقادي و نظریه انتقـادي هنـر صـرفاً نقـد آثـار هنـري و       

طورکلی نیست، بلکـه  موسیقایی و خود هنر و موسیقی به
نقد زیباشناختی آن بـالقوه قـادر اسـت تـا گسـتره فـراخ       

نگ را نیز در برگیرد و از این رهگذر فرد به رویکـرد  فره
. دانتقادي نسبت به جامعه و خودش نیز برس

چند آدورنو معتقد است امروزه موسیقی توانـایی  هر
موسـیقی  نجات جامعه را نـدارد امـا  وکنترل،مدیریت

کشـیدن تناقضـات اجتمـاعی   اصیل و فاخر با به تصویر
اي رسـیدن انسـان  بـه    راه را  بر)394: 2002آدورنو، (

آرمانشهري کـه  )2007بوالنیوس، (کندآرمانشهر باز می
تربیت وتواند با استفاده درست از موسیقی در تعلیممی

.زودتر و بهتر به فرجام برسد
با استفاده ازپیشگیري از سرخوردگی انسان .3هدف

4سلطه و صنعت فرهنگ 

د تــوان کلیــگــذار در آثــار آدورنــو مــیوبــا گشــت
هاي بسیاري را با موضوع انسان و انسـانیت یافـت   واژه

مرتبه وجودي خویش و دیگران توسعه آزادي واین هدف همسو با هدف . 4
مبـانی نظـري   در پرتو درك و اصالح موقعیت اجتماعی خـود و دیگـران در   

تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایـران  وتحول بنیادین در نظام تعلیم
تربیـت رسـمی عمـومی    ول بنیـادین در نظـام تعلـیم   مبانی نظـري تحـو  (است

).155: 1390(جمهوري اسالمی ایران
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توان بـه انسـان و بربریـت، انسـان و     که از جمله آن می

ــاال ــئ 1ک ــان ش ــه، انس ــدهو ارزش مبادل ــو و (2ش آدورن
ــایمر،  ــان)69: 1389هورکه ــت،  ، انس ــلطه، فردی و س

اشاره کرد که همگی اشاره به این فردیت کاذب و غیره
هدف اصلی گسـترش  راي آدورنوفرد ب«نکته دارند که 
آدورنــو در ). 233: 1387بوخنســکی، (»تــاریخی اســت

اي دیالکتیک روشنگري معتقد است انسان در گونه تازه
) 1389آدورنو و هورکهـایمر، (استشدهاز بربریت غرق

هیچ تـاریخ جهـانی از بنـدگی بـه انسـانیت      و تا کنون 
رهنمـون نشـده، بلکــه فقـط از تیـر و کمــان بـه بمــب      

: الـف 1973آدورنـو،  (اسـت گاتونی تغییـر شـکل داده  م
320.(

گیـري آرمـانی فـرد در برابـر     آدورنو درپی بـازپس 
زیـرا  ) 78: 1389کوسه و آبـه،  (استیالي اجتماعی است

شدت وابسته، بـه بردگـی   معتقد است انسان امروزي به
تـأثیر شـرایط   و تحـت ) 58: 1389پور، وقفی(استافتاده

بـه  . اسـت شـده و بـا آن همنـوا  حاکم سلطه قرار گرفته
،سیاسی و اداريسلطه خصوص به، عقیده آدورنو سلطه
ــک  ــق تکنی ــل   از طری ــدتر و قاب ــازمانی کارآم ــاي س ه

هـاي زنـدگی اجتمـاعی    تـر بـه تمـام عرصـه    بینـی پیش
این تکنیک را نهادهایی مثل کارخانـه،  . یابدگسترش می

ارتش، بوروکراسی، مدرسه و صـنعت فرهنـگ توسـعه    
براي این کار وحدت ). 356: 1375بن حبیب، (نددهمی

سلطه و جماعت با وحدت صنعت و فرهنگ چفـت و  
صنعت فرهنگ حتی فناوري و نتایج . کندبست پیدا می

خصوصیت ویژه نفس آدمی کاالیی انحصاري است کـه از سـوي جامعـه    . 1
ــی  ــین م ــه تعی ــردد و ب ــایی     گ ــی بازنم ــري طبیع ــه ام ــه منزل ــاذب ب ــوي ک نح

).266: 1389آدورنو و هورکهایمر، (شودمی
در نــدگی اجتمــاعی را در همــه  جوانــبی زوارگــی همچــون طوفــانبــت. 2

از طریق عوامل بیشمار تولید انبـوه و فرهنـگ مبتنـی بـر آن رفتـار      . نورددمی
استاندارد به منزله  یگانه رفتار طبیعی، عقالنی و قابل احتـرام بـر فـرد تحمیـل     

بدین سان فرد خود را فقط به منزله یک شـئ یـا همچـون عنصـري     .  شودمی
آدورنو و هورکهایمر، (کندس موفقیت یا شکست تعریف میآماري و بر اسا

1389 :69.(

گیـرد تـا سـلطه را گسـترش     کـار مـی  خرد ابزاري را به
).141: 1391احمدي، (دهد

آدورنو در این راه بسیار ي از کارها و اقداماتی کـه  
دهد را در راسـتاي سـلطه بـر    گ انجام میصنعت فرهن

ــت او مــی ــاب دیالکتیــک انســان و فردی ــد و در کت دان
تـوان بـه   پردازد که از جمله مـی ها میروشنگري  به آن

: موارد زیر اشاره کرد
کـردن فـرد  و فرسـایش دائمـی و     مطیع و خادم. 1

نــو و آدور(شکســتن هــر گونــه مقاومــت فــرديهــمدر
؛)210و239: 1389هورکهایمر، 

ارهـــایی بـــراي زنـــدگی انســـان و تعیـــین معی. 2
پـور،  وقفـی (کردن سوژه از کسب تجارب متنـوع محروم
؛)54و 261: 1389
به مشـتریان و کارمنـدانش و تبـدیل    مردمتبدیل . 3

پـذیر کـه نهایتـاً    ها به فرایندي تکرارپذیر و تعـویض آن
و هورکهـایمر،  آدورنـو  (شـود منجر به فریب انسان مـی 

؛)253و157و240: 1389
دستکاري و زوال فردیت انسـان و تبـدیل او بـه    . 4

و 265: 1389آدورنو و هورکهـایمر،  (نوعی توهم و شئ
).388و 267و 69

ر توان اقدامات صـنعت فرهنـگ را د  در مجموع می
نـانی کـه صـنعت    «این جمله آدورنو خالصه کـرد کـه   

کند همان سنگ سخت کلیشـه  فرهنگ به آدمی ارزه می
کـه نـه تنهـا    ) 256: 1389رنو و هورکهایمر، آدو(.است

کند تا با کل و جمع سازگار شود بلکه فرد را مجبور می
» گیـرد حتی حق اعتـراض و مقاومـت را نیـز از او مـی    

آدورنـو در چنـین   ).254: 1389آدورنو و هورکهایمر، (
تثنی تربیـت را از ایـن امـر مسـ    وشرایطی حتی تعلـیم 

تربیـت امـروزي در   وکنـد و معتقـد اسـت تعلـیم    نمی
هـاي  راستاي سلطه، باعث نـابودي فردیـت، سـازگاري   

کـرت ولـزل،   (دشواجتماعی  و از خود بیگانگی فرد می
2005(.
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شدت اسـیر سـلطه و   در چنین شرایطی که انسان به
آدورنـو عمیقـاً بـر ایـن بـاور      استشدهصنعت فرهنگ

است که با استمداد از هنر و موسـیقی اصـیل  و فـاخر    
آدورنـو،  (را فـراهم کـرد  1توان شرایط رهایی انسانمی

ــدري، () 1970 ــادپور، ) (67:،ص1387حیـ 1375فرهـ
: 1387نوذري، (ري آن هم رهایی اجتماعی و فک) 265:

زعم آدورنو هنر و موسیقی اصیل  بیانگر خاص به). 89
، 2کـوپر (زدن انسـان اسـت  رهایی از سـرکوب و واپـس  

ادر است در مناسبات و زیرا موسیقی اصیل ق.)4: 1995
اش وضـع  روابط درونی میان اجزا و عناصـر سـاختاري  

و ) 1386سلیمی، (انسان فردي و جامعه را آشکار نماید
).67: 1387حیدري، (برهاندگراییسان را از انطباقان

بخشیرهایی.3اصل
ــه  باور است که از طریق بر ایناً انتقادي عمیقنظریـ

شرایط تـوان  مـی فته در آن هاي نهو ویژگیموسیقی هنر 
). 18: 1991زایــــــدروات، (فراهمآورده را ژرهایی سو

ــد اســت موســیقی   ــو معتق انسانی اجازهژه به سوآدورن
که به محدودیتها و قید و بندهاي خود غلبه دهـــد مـــی
و به مبـارزه و مقاومـت   ) 208: 2002، 3هامرمایستر(کند

ابنـد  در برابر شرایط موجود بپردازد و از سلطه رهایی ی
).271: 1389آدورنو و هورکهایمر، (

طبق نظریه آدورنو این فرض اشتباه است که قدرت 
توانــد مشــکالت اجتمــاعی در جامعــه و موســیقی مــی

زندگی شخصی افراد را التیام بخشد زیرا این مشکالت 
. انـد قتصـادي شـکل یافتـه   بر اساس ساختار سیاسی و ا

اسـت کـه   یابد که این یک توهم و خیـال میآدورنو در
تواند یک عالج و درمان جهانی براي غلبـه  موسیقی می

کــردن جامعــه از همــه موانــع و بــر مشــکالت و پــاك
او معتقد است مردم از نظـر روحـی و   . ها باشدمصیبت

نواختن موسیقی، دردشـان  شوند و حتیروانی بهتر نمی

ارسـطو،  (شمرده اسـت ارسطو موسیقی را بهترین مایه آسایش آزادگان بر. 1
1390 :437.(

2. Cooper
3. Hammermeister

امیـد ایـن   بلکـه )5: 2005کرت ولزل، (کندرا دوا نمی
بخشی انسان شـود و در  باعث رهاییاست که موسیقی 

: الـف 1973آدورنـو،  (نهایت منجر به یک جامعه شود
ــوي  ). 76 ــد اســت پتانســیل بســیار ق ــو معتق در آدورن

ــال ــراي آزادي، 4موســیقی کالســیک و موســیقی آتون ب
، 5هـایزر شـپن (رهاسازي  و تجلی سوبژکتیو وجود دارد

2009 :103 .(
دهـد کـه   قرار میآدورنو این حقیقت را مورد انتقاد 

برنـد بلکـه بـراي رهـایی از     مردم از موسیقی لذت نمی
زندگی واقعی و براي پیداکردن محیطی که دور از همـه  
مشکالت اقتصادي، اجتماعی و زندگی روزمره باشد به 

او همچنــین دربــاره اســتفاده . برنــدموســیقی پنــاه مــی
سودگرایانه از موسیقی و پیامدهاي اجتمـاعی آن بـراي   

نگران بـود   بیستم موسیقی آلمان در طول قرنآموزش
شـده در حـال   زمـانی کـه ایـن جهـان اداره    : تگفو می

توسعه اسـت، حـوادث فرهنگـی و موسـیقایی زیـادي      
کنند تا مردم را متقاعد کنند به اینکـه زنـدگی   تالش می

یعنی ).68: ج1973آدورنو، (آنچنان که هست بد نیست
دارو یـا  ،عت فرهنـگ عنوان یک فراورده صنبهموسیقی

موجـب آرامـش  است که )1: 2003دنورا، (یک مرهمی
هــاي بــا راههـا کــه آنطـوري شـود بــه مــی6شـهروندان 

کـرت  (باشـند بخشی داشـته شان برخورد رضایتزندگی
).6: 2005ولزل، 

بخشـی واقعـی  و   اینجاست که آدورنو میان رهـایی 
هـاي  گذارد و معتقد است تمام فـراورده کاذب فرق می
از بـین  -پسـند از جمله موسیقی عامـه -صنعت فرهنگ

ها وحـدتی خیـالی   این. برنده رهایی واقعی انسان است

کنـد و معتقـد اسـت    آدورنو در این رابطه به موسیقی شوئنبرگ اشاره مـی . 4
ــق ا  ــاموزون، خــتالف اصــوات و آهنــگ موســیقی شــوئنبرگ از طری هــاي ن

کند که هاي جهان ارائه میها و جهالتساختاري متضاد در برابر همه تاریکی
).151: 2003دنورا، (شوداین خود به روشنایی منجر می

5. Schweppenhäuser
شود ما شاهد استبدادي میشرایطی که منجر به سلطهدر آدورنو معتقد بود . 6

: 2003دنـورا،  (عنوان یک مفهوم کنتـرل اجتمـاعی هسـتیم   حضور موسیقی به
21(.
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آفریند که سرکوبگر غرایز و از میـان برنـده شـرایط    می

او همچنــین در مقالــه.رهــایی راســتین انســانی اســت
هـاي  دربـاره یکـی از فـراورده   » درباره موسـیقی جـاز  «

انسـان  : نویسـد مـی جاز،صنعت فرهنگ، یعنی موسیقی 
تواند به رهایی دست یابد در سایه این موسیقی جاز می

بخشـی جنسـی   جاز رهایی. گیردو آزادي را در آغوش 
امـا  ) 186: 1973جـی،  (دهـد اي را نشان میکنندهگمراه

اجتماعی ، زمینه  آزادي سیاسیوجههیچاین موسیقی به
ی را زنـده  سازد و تنها پنـدار رهـای  انسان را فراهم نمی

ادعـاي آزادي  ،بنابراین). 528: 1390مدد پور، (کند می
و پادرمیـانی اجراکننـده  . در جاز تـوهمی بـیش نیسـت   

کننده در جاز هیچ دگرگونی واقعی را در کـار روا  تنظیم
ویتکـین،  (دارد تا آن آزادي ناب ذهنی تحقـق یابـد  نمی

پسند آدورنو معتقد در مقابل موسیقی عامه). 55:  1382
است موسیقی اصیل و فـاخر باعـث رهـایی از فـرامین     

ــایی از  عملکــرد و شــیوه هــاي اجتمــاعی و باعــث ره
العمـل متریـال موسـیقایی در برابـر ایـن فـرامین       عکس

تري را برقرار آهنگساز با متریال ارتباط آزادانه(شود می
بخشـی از طبیعـت   رهـایی یعنی بـراي آدورنـو  )کندمی

).103: 2009هایزر، شپن(افتدثانویه اتفاق می
بخشـی بـا توسـعه    آدورنو معتقد است فرایند رهایی

جـی،  (گاهی و احیـاي گذشـته  قابـل درك اسـت    خودآ
تغییر هنرموسیقی مـدرن را  آدورنو وظیفه).268: 1973

ــیدر آگاهی اجتماعی  ــد م ــهتا دان را که در آن اي جامع
افتادن شکلو سبب تحریف و ازکننــــد مــــیزندگی 
ــاهی ــان آگ ــیقی هنر . شده از نو شکل دهندش از و موس

ــیهنرمندانهطریق دریافت  ــد ، مـ برانگیختن سبب توانـ
پراکسیسی شود که بـراي تغییـردادن سـاختارهاي یـک     

ــاز اســت   ــورد نی ــاذب م ــین و ک ــه دروغ ــان . جامع چن
عطوف بـه  پراکسیسی همان پتانسیل نهفته در محتواي م

: 1970آدورنـو،  (ایی اسـت حقیقت آثار هنري و موسـیق 
هدف نظریه انتقادي این است طورکلی بهو)260-235

شـان از آگـاهی کـاذب رهـایی     هـا در زنـدگی  که انسان
).1993پدیسون، (یابند

تعلـیم و  کند که سیسـتم آدورنو مانند نیچه ادعا می
بخـش بـراي سـاختارهاي    باید سیسـتمی رهـایی  تربیت 

).  174: 1999، 1بـاوِر (سیاسی، اجتماعی و اخالقی باشد
تربیـت ایسـتا و   ودورنو همچنین مدعی اسـت تعلـیم  آ

تعلـیم و  آدورنو این. بردمرده، رهایی افراد را از بین می
داند هر چند معتقد است کـه  را عامل انطباق میتربیت 

شود تا ذهن آگاهی افراد را توسعه متعهد میمسئله این
تواند این فرایند را تکمیل کند و به انجـام  دهد، اما نمی

تربیت ایستا و مرده وآدورنو معتقد است تعلیم. رساندب
اســطوره و روشــنگري رهــا افــراد را در برزخــی میــان

بخشـی واقعـی   که افراد نتوانند به رهاییطوريکند بهمی
بیلدانگ را تعلیم و تربیت در مقابل آدورنو. دست یابند

باوِر، (داندبخشی واقعی میراهی براي رسیدن به رهایی
1999 :176.(

موسیقی اصیل و فـاخر شـرایط   ،این اصلبر اساس
کند تـا ایـن انسـان دیگـر در     رهایی انسان را فراهم می

برابر سلطه و صنعت فرهنگ سرخورده نباشد و بتوانند 
آزادانه در اجتماع زندگی کند و بـه تناسـب ایـن اصـل    

بایـد از ایـن موسـیقی جهـت رهـایی و      تعلیم و تربیت 
.صنعت فرهنگ استفاده کندمقابله با سلطه و 

2شناختیپرورش حس زیبایی.4هدف

)شناختیتربیت زیبایی(آموزان دانش
تـوان بـا   شناسی بخشی از فلسفه است که میزیبایی

اغماض آن را بررسـی فلسـفی زیبـایی و ذوق تعریـف     
کننده از تجربـه  کرد که در آن با قلمروي جذاب و گیج

قلمرو زیبایی، زشتی، عـالی و ظریـف، قلمـرو    از جمله

1. Bauer
مبـانی  (با یکی از اهداف تربیت یعنی ارتقاي ذائقـه زیباشناسـانه  این هدف. 2

نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی 
تحـول  مبـانی نظـري  شناختی و هنري در و ساحت تربیت زیبایی) 156: ایران

بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران همسـو  
. )307،308: ص(است
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، مـل، لـذت حسـی   أذوق، نقد و هنرهاي زیبا، قلمـرو ت 
هاسـپرز و اسـکراتن،   (مواجـه هسـتیم  دلربایی و افسون

له در طول تاریخ همـواره  توسـط   ئاین مس). 76: 1389
اسـت و گـاهی بـا    هـاي مختلفـی یافتـه   فیلسوفان تبیین

اي درخشانی نیـز  ناکامی مواجه شده و گاهی دستاورده
هـاي  هـا، نظـام  اسـت و بـر اسـاس همـین تبیـین     داشته

دم له هنر و موسیقی، وجود یا عـ ئآموزشی در مورد مس
هــا و زاویــه توجــه هــا، میــزان توجــه بــه آنوجــود آن

.اندگیري کردهجهت
چرخشـی اساسـی بـه موضـوع     بـا آدورنـو اگرچـه  

کی شناختی را ینگرد اما تربیت زیباییشناسی میزیبایی
دانـد  موسیقی اصیل و فاخر مـی ویژهاز اهداف هنر و به

هـاي  کمک بـه انسـان  وظیفه آن رااستروسکایا و مانند 
ــر  ــد ب ــایی در حــال رش ــان زیب ــا اي گشــودن در ِجه ه

آدورنو معتقد اسـت زمـانی   . )13: 1392نبوي، (داندمی
طه و صنعت فرهنـگ  پسند با سلکه هنر و موسیقی عامه

صنعت فرهنگ بازتولیـد  از طریقز نیمتحد شد، زیبایی
و ایـن  ) 242: 1389آدورنو و هورکهایمر، (مکانیکی شد

آدورنـو و هورکهـایمر،   (شـده یعنی هـم زیبـایی کـاالیی   
و هــم معــادل زیباشــناختی اصــل ســلطه )  268: 1389

). 225: 1389آدورنــو و هورکهــایمر، (کنــد جلــوه مــی
درنآدورنو با تکیه بر هنر و موسیقی اصـیل و فـاخر مـ   

و شناسـی گذاشـته  هاي زیباییاصل را بر ویرانی عادت
. شناسی باید دگرگون و متحول شودمعتقد است زیبایی
را ) 204: 1970آدورنـو،  (شناسی منفیاو  شالوده زیبایی

هایی به والتر بینامین، بـه او در مـورد   ریزد و در نامهمی
رفـتن هنـر و موسـیقی    بـین اي و از هنر و موسیقی توده

ــهن ــاالرانهخب ــان 1س ــانی و یکس ــذت  و همگ ــدن ل ش
دهـد؛ هنـر و موسـیقی کـه     شناسانه، هشـدار مـی  زیبایی
در ایـن  . اسـت شدهسلطه» سازي سرمایهیکسان«تسلیم 

شناسـی  جـز دفـاع از    میان آدورنو معتقد است زیبـایی 

1.Aristocracy

خوانــده kitsch3و آنچــه 2اي و اسنوبیســمهنــر تــوده
ر کتــاب نظریــه آدورنــو د. کنــدشــود، کــاري نمــیمــی

اسـت و آن  شناسی، نظر نهایی خود را ارائه کـرده زیبایی
زدایـی هنـر و موسـیقی    شناسـی همان ضرورت زیبـایی 

.)226: 1391احمدي، (است
اش هـم بـه تجربـه    شناسـی له زیباییئآدورنو در مس

بـووي،  (شناسـی  شناسی و هم به استقالل زیباییزیبایی
تجربـه  4بـرودي او همسـو بـا   . پـردازد می)218: 1391
دانـد کـه   شناسی را یک تجربه مهم و حیاتی مـی زیبایی

5تمام شناخت، قضاوت و عمل فرد بـدان بسـتگی دارد  

امــا از طرفــی دیگــر او . )231: 1380مهــر محمــدي، (
شناختی کـه اشـکال مـدرن فرهنگـی     هاي زیباییتجربه

کنند را در راستاي سلطه و صـنعت فرهنـگ و  ارائه می
همـین  بـه ) 337: 1390ژیمنز، (داندمیمردوددر نهایت

کند و دلیل  آدورنو بر استقالل زیباشناختی پافشاري می
معتقد است که استیالي اصـل مبادلـه چنـان عمومیـت     

ن اصـل مقابلـه کنـد    دارد که فقط چیزي که بتواند بـا آ 
هایی در زمینه واقعیتـی فـراهم آورد   بینیتواند روشنمی

بـووي،  (کننـده خواهـدبود  صورت گمـراه که در غیر این
اینجاست که آدورنو مسئله نقـد را پـیش   ). 265: 1391

آموزان باید توانایی نقـد و  کشد و معتقد است دانشمی
قضاوت در مورد آثار موسیقایی را پیدا کنند و این تنهـا  

عنـوان کـاالیی تمـایز بخـش، یکـی از      تالشی است بر سر تمایز، و هنر بـه . 2
.ها براي نشو و نموي اسنوبیسم استمساعدترین محیط

.بودنتظاهر به بی فرهنگی به جاي با فرهنگ . 3
4. Brody

عالمه جعفري در پی ارائـه یـک نظـام تعلـیم و تربیتـی اسـت کـه در آن،        . 5
شناسـی بـه لـذت عقالنیـت     آموزان را از طریق زیبـایی مربیان و معلمان دانش

رهنمود و براي تجربه حیات معقـول آمـاده سـازند و رسـیدن بـه ایـن تربیـت        
شناختی در آموزش نقش شناختی مستلزم آن است که تجربیات زیباییزیبایی

وظیفه . این تجربیات در واقع، نوع معینی از سواد هستند. محوري داشته باشند
آموزان را قادر سازد تـا در ایـن   شناختی این است که دانشاین تربیت زیبایی

هـاي تفســیري و عقالنــی  راه باسـواد شــوند و ایــن باسـوادي مســتلزم مهــارت  
سـخ دهنـدگی و یـادگیري درونـی     مشخصی همچون قوه تمیز، حساسـیت، پا 

شـناختی بایـد انگیـزه توانـایی فـرد را بـراي       تربیـت زیبـایی  . خودجوش است
).1388نوروزي، (یادگیري یاري، و دوام آن را ضمانت کند
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د موسـیقی را  نقادر باشهاآنپذیر است کهزمانی امکان

صـل فهـم   او ایـن ندند و قدرت تشخیص پیدا کنبفهم
.داشتموسیقی را به دنبال خواهد

فهم موسیقی . 4اصل
از نقطه نظر آدورنـو، یکـی از اهـداف موسـیقی در     

. تربیت، کمک به فهمیدن راحت موسیقی استوتعلیم
این مفهوم هم، فهم زبان موسیقی و هم معنـی قطعـات   

کنـد  آدورنو یادآوري می.گیردخاص و ویژه را در برمی
ان نباید تنها موسیقی را تجربه کننـد بلکـه   آموزکه دانش

ها باید توانایی تحلیـل مفـاهیم موسـیقایی  و اثبـات     آن
ها، توصیف عملکرد موسیقی و درك ابعاد عقالنی و آن

نظرآدورنـو،  از.احساسی یک اثر موسیقایی را پیدا کنند
فهم اصطالحات عقالنی و زیبایی عمیق موسیقی تنها از 

او معتقد اسـت  . استپذیر امکانطریق ادراك احساسی 
در هسته و مرکز فهـم موسـیقی   ،که تجارب زیباشناسی

شود کـه در نتیجـه هـدف آمـوزش موسـیقی      یافت می
بلکــه فهــم خــود موســیقی نیســتمربــوط بــه جهــان 

).7: 2005کرت ولزل، (است
ــر اســاس ــراي  ب ــو، فهــم موســیقی ب ــه آدورن نظری

بایـد سـاختار   هـا  آنآموزان این معنی را دارد کـه دانش
هاي زیباشناختی آن را شناسـایی و درك   موسیقی و پیام

تعلیم براي این کار تجارب زیباشناسی نیز باید در.کنند
و احساســی از یــک فهــم عقالنــی عنــوان و تربیــت بــه

آدورنو معتقـد اسـت ایـن    . شوندموسیقی در نظر گرفته
سـاختن  کار از یک طرف باعث آشـکارکردن و روشـن  

عقالنی موسیقی است و از طرف دیگـر ماننـد   هاي پیام
چـه انجـام   است که هر شخص را از آنکتاب راهنمایی

معتقد آدورنو ).69: د1973آدورنو، (کنددهد آگاه میمی
طـور صـریح و قـاطع بـا     است آموزش موسیقی نباید به

آل در اشـخاص، ارتبـاط   هـاي ایـده  یادآوري دگرگـونی 
آدورنـو،  (سیقی باشـد باشد بلکه باید هدف فهم موداشته
2002 :393.(

آموز به فهم موسیقی که آدورنو براي رسیدن دانش
کنـد  شود بیـان مـی  شناختی او میمنجر به تربیت زیبایی

: آموز بایدکه دانش
طور عمومی بدانند و سـاختار  زبان موسیقی را به. 1

. و اصطالحات قطعات موسیقی را درك نمایند
را یف این کارهاي هنـري  نواختن و توصییتوانا. 2

در هر جایی که براي یادآوري معانی این کارهاي هنري 
.است، دارندالزم 
تشـخیص و شناسـایی سـطوح مختلـف     ییتوانا. 3

.را دارندموسیقی 
هـاي عقالنـی و معـانی کارهـاي     پیـام تواننـد می. 4

ــی   ــارب زیباشناس ــق تج ــیقی از طری ــادآوري موس را ی
.)7: 2005کرت ولزل، (کنند

در هـاي آدورنـو  استفاده از دیدگاهمکانا
تربیت ایران وتعلیم

غربـی و  رغم تمام تأکیدات فالسفه و متفکرانعلی
رغم اینکه بسیاري از جوانان ما اکنون به و علیاسالمی 
اند و کننده روي آوردهگمراههاي مبتذل و بعضاًموسیقی

بـر  با وجود تأکیدات زیاد مسئولین فرهنگی کشور ناظر
گونـه تـوجهی بـه    توجه به مسائل فرهنگی جوانان هیچ

تعلیم و تربیت حضور جدي موسیقی دریعنی این مهم
و برنامـه درسـی   ایران و آموزش موسـیقی در مـدارس   

چند در برخـی  ره.1نشده استتعلیم و تربیت گنجانده 
ــاري از حضــور موســیقی را  مــوارد توصــیه هــایی و آث

در کتاب راهنماي معلم هنر ،عنوان مثال، بهتوان دیدمی
هاي چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در قسمتی به نام پایه

راهنماي درس هنر بـراي معلمـان پایـه    (تربیت شنوایی 
و در قسـمت  ) 148-122: 1390پنجم و ششم ،چهارم،

راهنماي معلمان کتاب فارسـی پایـه هفـتم در قسـمت      

هـاي چهـارم،    با وجود اشاره به تربیت شنوایی در کتب راهنماي معلم پایـه . 1
.ه مشخصی نداردجایگاابتدایی، موسیقی در مدارس ماپنجم و ششم
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ب یـا  از نوار موسیقی مناساستشدهشعرخوانی توصیه
تا شعر تأثیرگذارتر شودوسایل مناسب موسیقی استفاده 

.)309: 1392کتاب راهنماي معلـم  پایـه هفـتم،    (دگرد
کـه بـا یکـدیگر جمـع ببنـدیم،      تمام این موارد را هـم 

ها را در یک کلمه خالصـه کـرد و آن کلمـه    توان آنمی
بنـابراین موسـیقی هنـوز در    . اسـت سرودخوانیهمان 
. ما جایگاهی نداردتربیت وتعلیم

وبنا بـه تحلیلـی کـه آدورنـو از موسـیقی و تعلـیم      
ایـران،  تعلیم و تربیت توان برايکند میتربیت ارائه می

هاي استفاده از موسیقی را  ذکر کرد که در زیر بـه  جنبه
: شودها اشاره میآن

در واقـع، فراینـد تربیـت   :تقویت هویت فرهنگـی 
م در بستر فرهنگ جامعه الجراست کهعملی اجتماعی

رو انتقـال  گیـرد و از ایـن  تیبانی آن صورت مـی و به پش
ز کارکردهاي اصلی جریان تربیت فرهنگ و ارتقاي آن ا

تعلیم مبانی نظري تحول بنیادین در نظام(آیدشمار میبه
: 1390رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران، و تربیت 

زشی ما در زمینهآمواما باید یادآور شد که نظام). 191
هـاي مـردم و   است و تودهفرهنگ توفیق چندانی نداشته

ــه ــان ب ــی بیشــتر معطــوف  نوجوان ــگ غرب ســوي فرهن
درس ملـی،  در برنامـه  . )107: 1390زیبـاکالم،  (اندشده

1ترین منبع دستیابی بـه هویـت  ترین و غنیفرهنگ مهم

ــگ و  ذکــر شــده ــه اهمیــت فرهن ــا توجــه ب اســت و ب
کــه ایـن دو مقولـه در اســتقالل،   ملـی و نقشـی   هویـت 

قابلـه از خودبیگـانگی ایفـا    نفـس و م خودکفایی، عزت
فرهنگ و هنر از کارآمـدترین امکانـات تربیـت    .کندمی

و در احـراز هویـت ملـی اثرگـذار     شـوند  محسوب می
توانـد تجلی باورهاي جامعـه، مـی  عنوان بههنر. هستند

ــه ــارزه  ب ــی از ب ــوان یک ــه  عن ــت و ب ــاي هوی ــژه ه وی
تمـدن  يفرهنگی و معنوي، موجب رشد و ارتقایتهو

هویت در مبانی نظري تحـول بنیـادین آمـوزش و پـرورش ایـران بـه مثابـه        . 1
به مبانی نظري . ج.ر(است مفهوم کلیدي هدف کلی تربیت عمومی ذکر شده

)269-265: تحول بنیادین

درسـی  برنامـه (گیردو فرهنگ جوامع مورد توجه قرار
الـی  857ملی جمهوري اسالمی ایران مصوب جلسـات 

/ 9/12پــرورش تــاریخ وعــالی آمــوزششــوراي 872
این در حالی اسـت کـه آدورنـو    ). 28/6/1391الی1390

ــت،   ــد اس ــز معتق صوالتفردي با دخالت محهویتنی
که و از جملـــه هنـــر و موســـیقی اســـت    فرهنگی 

موســیقی ). 71: 1389شــاهنده کادیجــان، (شکلمیگیرد
آموزان اصیل و فاخر، هویتی اصیل و واقعی را به دانش

تعلـیم و تربیـت   در این جهت ما باید در. کندمنتقل می
عبـارتی موسـیقی   اصیل و فاخر یا بهو به ارائه  موسیقی 

م تا بتوانیم هویتی واقعی نه کاذب را بپردازیسنتی ایران
1و اصـل  1ناظر بر هدف (آموزان نهادینه کنیمدر دانش
ناظر بـر هـدف   (،)هاي تربیتی موسیقی آدورنواز داللت

).تربیتی موسیقی آدورنوهاياز داللت2و اصل 2
مقابله با صنعت فرهنگ از طریق موسیقی

نبـوه  هـا و تبلیـغ بـه مصـرف ا    امروزه سلطه رسانه
تولیدات فرهنگی و غیرفرهنگی کـه بـا طراحـی بسـیار     
پیچیده همـراه اسـت؛ قـدرت انتخـاب را از کـودك و      

مـدت تحـت   ها را در درازز سلب کرده، سلیقهآمودانش
ــنعت فرهنـــگ کنتـــرل تولیدکننـــدگان ــلطه و صـ سـ

کـه  طـوري به. )1382سالم، ()1941آدورنو، (آورددرمی
دهنـد و  را از دست مـی افراد توان مقابله با این صنعت

آدورنـو و هورکهـایمر،   (شـوند تبدیل به نیروهایش مـی 
آدورنو موسیقی اصیل و فاخر را تنهـا راه  ). 253: 1389

در جامعـه ایـران نیـز کـه     . دانـد رهایی از این سلطه می
ــیم، نمودهــایی از صــنعت فرهنــگ را مشــاهده مــی  کن

و از موسیقی براي رویاروییتعلیم و تربیت توان درمی
از 3و اصـل 3ناظر بر هدف.(رهایی واقعی استفاده کرد

.)هاي تربیتی موسیقی آدورنوداللت
آموزان از طریق موسیقیافزایش نقادي دانش

و تربیـت  تحول بنیادین در نظام تعلیممبانی نظري در 
رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران، بر پرورش روحیـه  

نی نظـري تحـول   مبـا (اسـت نقادي و تفکر نقاد تأکید شده
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بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمـومی جمهـوري   

و آدورنـو نیـز شـرایط    ) 312و 301: 1390اسالمی ایـران،  
. دانـد رسیدن به این نقادي را موسیقی اصـیل و فـاخر مـی   

و تربیـت خـود از ایـن راه و روش    پس چرا ما  در تعلـیم 
ر بـر  ناظ(جهت پرورش نقادي  دانش آموزان استفاده نکنیم

).هاي تربیتی موسیقی آدورنواز داللت2و اصل2هدف
آموز از طریق شناختی دانشپرورش حس زیبایی

موسیقی
عنـوان  بهناختی و هنريـاحت تربیت زیباییشــس

ــاحت  ــی از س ــت در  یک ــاي تربی مبانی نظري تحول ه
تربیت رسمی عمومی وبنیادین در نظام تعلیم

ایـن سـاحت   . استشدهایران معرفیجمهوري اسالمی 
و عواطف، احساسات پرورش ،خیاله د قوــبه رشناظر 
ــانی نظــري تحــول  (زیباییشناختی متربیان استذوق مب

ــام  ــادین در نظ ــت  بنی ــیم و تربی ــومی  تعل ــمی عم رس
کـه در برنامـه  ). 307: 1390جمهوري اسـالمی ایـران،   

آدورنو نیـز  . درسی ملی نیز مورد توجه قرارگرفته است
م و اساسی تلقی کرده و براي رسـیدن  این ساحت را مه

کنـد و معتقـد   به این ساحت بیشتر بر موسیقی تأکید می
ــایی    ــیقی، زیب ــم موس ــق فه ــت از طری ــی در اس شناس

ی و بنـابراین فهـم موسـیق   . یابدآموزان پرورش میدانش
وباید در تعلـیم درك زبان موسیقی و توانایی تشخیص

بـه امـروز پیـدا    تربیت ما جایگاه بسیار باالتري نسـبت  
هـاي  تربیتـی   از داللـت 4و اصـل 4ناظر بر هـدف (کند

).موسیقی آدورنو
تقویت بیشتر تفکر و تخیل از طریق موسیقی

ن از حیوان وجه تمایز انساویــژه و عقل آدمی امتیاز 
بـه گفتـه    لذا ) 401: 1389هورکهایمر و آدورنو، (است 

کـه در  بسیاري از متفکران، از جمله آدورنو و به بیـانی  
تربیت وبنیادین در نظام تعلیممبــانی نظــري تحــول   

تعقل است، ایران آمدهرسمی عمومی جمهوري اسالمی 
آدمی است که انسان از طریـق آن بـه   مهمترین فعالیت 

. رسـد بینی و تشـخیص مـی  شناخت، درك و فهم، پیش

تربیتی باید از این مبناي ولذا به تناسب، هر نظام تعلیم
آمــوزان و کنــد و عقالنیــت را در دانــشمهــم اســتفاده 

ایـران نیـز   تعلـیم و تربیـت   در. متربیانش پرورش دهد
و پـرورش  اسـت شـده همواره به این مهم توجه بسـیار 

. اسـت ما بودهتعلیم و تربیت عقالنی یکی از وجوه مهم
آدورنو نیز میان پرورش عقلی و موسیقی ارتباط بسـیار  

آموز از عقالنیت دانشکند تا تفکر وررنگی برقرار میپ
از 1و اصـل 1ناظر بر هدف(طریق موسیقی توسعه یابد 

.)هاي  تربیتی موسیقی آدورنوداللت
1هوش موسیقاییتوسعه 

هـاي تربیتـی   از داللـت 1و اصـل 1ناظر بر هـدف (
ــو  ــیقی آدورن ــدف  ) (موس ــر ه ــاظر ب ــل4ن از 4و اص

.)هاي تربیتی موسیقی آدورنوداللت

منابع 
هـاي انسـان   زبان نـاتوانی «). 1386(.احمدي، بابک

.»)نگاهی به جایگاه موسیقی در افکـار تئـودور آدرنـو   (
.15خرداد، شمارش . اطالعات حکمت و معرفتمجله 

. »حقیقـت و زیبـایی  «. الف) 1391(.احمدي، بابک
.نشر مرکز: تهران

ــک  ــدي، باب ــه «. ب)1391(.احم ــه و اندیش مدرنیت
.مرکز: تهران. »انتقادي

). 1389(.دورنـو، تئـودور و هورکهـایمر، مـارکس    آ
مرادفرهـادپور و امیـد   ترجمـه . »دیالکتیک روشـنگري «

.گام نو: تهران. مهرگان
. ترجمه حمیـد عنایـت  .»سیاست«). 1390(. ارسطو

.انتشارات علمی فرهنگی: تهران
ترجمـه  .»موسیقی و ذهن«). 1388(.استور، آنتونی

.مرکزنشر : تهران. غالمحسین معتمدي

شامل توانـایی در تشـخیص   وهاي گاردنر هوش موسیقایی یکی از هوش. 1
.ی استها و لذت بردن از موسیقهنگآ
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رویکردهـا و  «). 1389(. باقري، خسرو و همکـاران 
: تهـران .»و تربیـت هاي پژوهش در فلسفه تعلـیم روش

.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
و درآمدي بر فلسفه تعلـیم «). 1389(. باقري، خسرو

انتشـارات  : تهـران . 1ج. »تربیت جمهوري اسالمی ایران
.علمی و فرهنگی

مهوري اسالمی ایـران مصـوب   برنامه درسی ملی ج
تربیــت وشــوراي عــالی تعلــیم872الــی 857جلسـات  

.28/6/1391الی1390/ 9/12تاریخ 
هـاي  تنـاقض مدرنیتـه و «). 1375(.حبیب، شیالبن

. ارغنـون مجله ترجمه حسن چاوشیان، . »نظریه انتقادي
.12و 11پاییز و زمستان، شمارش

اصـر  فلسـفه مع «). 1387(.بوخنسکی، اینوسـنتیوس 
انتشارات : تهران. الدین خراسانیترجمه شرف. »اروپایی

.علمی و فرهنگی
. »شناسـی و ذهنیـت  زیبایی«). 1391(.بووي، اندرو

.فرهنگستان هنر: تهران
ــی، مونروســی و هاســپرس، جــان  ). 1391(.بیردزل

ترجمه محمـد سـعید   . »تاریخ و مسائل زیبایی شناسی«
. هرمس: تهران. حنایی کاشانی

موسیقی در اندیشه تئودور «). 1386(.نی، امیرجاودا
.39شمارش. مجله رادیو. »آدورنو

ــی ــدري، احمــد عل ــادي «).1387(.حی ــه انتق نظری
. »مکتب فرانکفورت؛ هنر منفی در آراي تئودور آدورنـو 

.10شمارش. پاییز. پژوهشنامه فرهنگستان هنر
مبـانی  «). 1390(.خرازي، کمال و تلخابی، محمـود 

.سمت: تهران. »تربیت شناختیو تعلیم 
مبانی فلسفی آمـوزش و  «). 1390(.زیباکالم، فاطمه

.نشر حفیظ: تهران. »پرورش در ایران
.»شناسـی چیسـت؟  زیبـایی «). 1390(.ژیمنز، مارك

.ماهی: تهران. ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی

). 1390(.ریزي آموزشـی سازمان پژوهش و برنامه 
هاي چهارم، پنجم راهنماي درس هنر براي معلمان پایه«

.»و ششم ابتدایی
). 1392(.ریزي  آموزشـی سازمان پژوهش و برنامه

.»کتاب راهنماي معلم فارسی پایه هفتم«
). 1382... (، آیــت اســالم، ســودابه و محمــدپور  

: تهــران. »آمـوزش موســیقی در مـدارس دوره ابتــدایی  «
.منادي تربیت

ــاران  ــره و همک ــرمد، زه ــاي روش«). 1389(. س ه
.آگاه: تهران. »تحقیق در علوم رفتاري

اهیـت  بررسی م«).1389(.، نوشینشاهنده کادیجان
. »هنر در مکتب فرانکفورت با تأکیـد بـر آراي آدورنـو   

.دکتري، دانشگاه عالمه طباطبایینامهپایان
ــن ــود و شعبانی،حس ــدي، محم . )1379(.مهرمحم

با استفاده از شیوه آموزش مسئله پرورش تفکر انتقادي«
.  بهـار .  مدرس علوم انسانیايمیان رشتهمجله ، »محور

.14شمارش
. 2ج. »موسـیقی فلسفه«). 1390(.صفوت، داریوش

.سراي نیککتاب: تهران
درباره مضامین و ساختار «. )1375(.فرهادپور، مراد

. پـاییز و زمسـتان  . ارغنـون مجله . »دیالکتیک روشنگري
.11و 12شمارش

سـیر آراء تربیتـی در   «). 1390(.کاردان، علیمحمد
.سمت: تهران. »غرب

هاي اخالقـی هنـر   ارزش«). 13879(.کارمنکازما، 
کتـاب  . زواریانترجمه زهرا . »موسیقی در یونان باستان

.115شمارش. فروردین.ماه هنر
ترجمه سید . »فلسفه موسیقی«). 1388(.کانیا، اندرو

.بهمن. کتاب ماه هنر. وحید بضام
ــوانه ــی، رضـ ــو«). 1289(.کرباسـ ــر و : آدورنـ هنـ

.1389/2/25. روزنامه رسالت. »شناسییزیبای
واژگـان مکتـب   «). 1389(.کوسه، ایو و آبه، استفن

.نشر نی: تهران. ترجمه افشین جهاندیده. »فرانکفورت
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مکاتب فلسفی و آراي «). 1390(.ال.گوتک، جرالد

.سمت: تهران. سرشتترجمه محمدجعفر پاك. »تربیتی
ـ «). 1386(.مارکس، کارل ر اقتصـاد  سرمایه، نقدي ب

. آگه: تهران. ترجمه حسن مرتضوي. 1ج. »سیاسی
مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیـت  «

).1390(.»رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران
آشنایی با آراي متفکران «). 1390(.مدد پور، محمد

.انتشارات سوره مهر: تهران. 5ج. »درباره هنر
گره انتقـادي در تعلـیم و   ن«).1385(.مرجانی، بهناز

بهار . ه دومدور. هاي نوین تربیتیاندیشهنشریه . »تربیت
.2و 1شمارش. و تابستان

پـرورش  «). 1386(.ملکی، حسن و حبیبـی، مجیـد  
فصـلنامه  . »تربیـت و تفکر انتقادي، هدف اساسی تعلیم 

. 19، شمارشهاي آموزشینوآوري
شناسـی  تغییر مسیر زیبایی«). 1387(.مورابی، نوالن

ترجمــه . »هــاي میــانی، آینــده و گذشــتهآدورنــو، ســده
. تابسـتان . زیبـا شـناخت  نشـریه  . امیرخانیالدین شهاب

.19شمارش
ــد  ــی، محم ــود و امین ــدي، محم ). 1380(.مهرمحم

. »در دوره ابتداییطراحی الگوي مطلوب تربیت هنري «
.39شمارش. پاییز. مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا

زنبــور عســل هــم «. )1392(.نبــوي، ســید صــادق
نقش هنر در پرورش خالقیت / تواند استاد تو باشد می

رشـد  مجلـه  . »آمـوزان و ارتقاي سالمت روانـی دانـش  
.32شمارش. تابستان. مشاور مدرسه

نظریه فالسفه دربـاره  «). 1390(.زاده، علیرضانجف
. مجلـه فلسـفه و کـالم   . »چیستی و کارکرد عقل عملـی 

.انپاییز و زمست. 2/87شمارش پیاپی.  وسومسال چهل
ــه آراي «). 1387(.علــینــوذري، حســین نگــاهی ب

مجلـه  . »شناسـی و هنـر  تئودور آدورنو در بـاب زیبـایی  
.10شمارش. پژوهشنامه فرهنگستان هنر

ــره  ). 1388(.نـــوروزي، رضـــاعلی و متقـــی، زهـ
شناسـی از منظـر عالمـه جعفـري و پیامـدهاي      زیبایی«

. پــاییز. ســال ششــم. مجلــه بــانوان شــیعه.»تربیتــی آن
.21شمارش

ــاران  ــز و همک ــین، نیل ــه«). 1388(.وال ــاي ریش ه
.مروارید: تهران. ترجمه پرتو اشراق. »موسیقی

). 1383(.فیلیـــپوتســـلر، الئونـــورا و تســـیرکر، 
ترجمــه آزاده . »شناســی موســیقیدرآمــدي بــر جامعــه«

.36شمارش. اسفند. مقام موسیقاییمجله . حاتمی
. »شناسـی هنـر  جامعـه «). 1389(.پور، شهریاروقفی

.مروارید: تهران
: هــاي آدورنــودیــدگاه«). 1382(.ویتکــین، رابــرت
کتـاب  . رضا پالسیدترجمه علی. »صنعت فرهنگ و جاز

.بهمن و اسفند. ماه هنر
ترجمـه  . »دورنـو تئودور آ«). 1389(.ویلسون، راس

.نشر مرکز: تهران. پویا ایمانی
فلسـفه  «). 1389(.هاسپرز، جان و اسکراتن، راجرز

: تهـران . ترجمـه یعقـوب آژنـد   . »شناسـی هنر و زیباییی
.دانشگاه تهران

ــدعلی  ــمالی، محم ــد و ش ــدایتی، محم ). 1388(.ه
مجلـه معرفـت   . »عملـی نظري و عقلجستاري در عقل«

.23شمارش. فلسفی
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