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Abstract

The relationship between "music" and
"education" has been debated explicitly and
implicitly among ancient Greek philosophers and
thinker 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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چکیده
رابطه میان موسیقی و تعلیم و تربیت از یوناان باسانان تاا اماروز در
میان فالسفه و منفکران مطرح بودهاست و برخی مسنقیم و برخی به طور
 آدورنو یکی از این فیلساوفان اسات اه باا.غیرمسنقیم به آن پرداخنهاند
 موسیقی و تعلیم و تربیت را نقاد نواوده و باه-فرهنگی-رویکردی جدید
 با اسنفاده از دو روش تحلیل مفهاومی و، در این پژوهش.چالش می شد
اسننناجی به بررسی موسایقی از منرار آدورناو و اسان رال د لاتهاای
 تبیین فلسافه: اهداف این پژوهش عبارتاند از.تربینی آن اقدام شدهاست
 تبیین اهداف موسیقی در تعلیم و تربیات از منرار،موسیقی از نرر آدورنو
 اصول معطاوف باه موسایقی در تربیات براساا نرار آدورناو و،آدورنو
.امکانهای اسنفاده از دیدگاههای آدورنو در تعلیم و تربیت ایران
یافنههای پژوهش در قلورو فلسفه موسیقی حا ی از آنند ه آدورنو
 توایز موسیقی،ضون پرداخنن به مسائلی از جوله ساخنار موسیقایی
 ل، موسیقی و زبان، ارتباط موسیقی و جامعه،عامهپسند با موسیقی فاخر
 موسیقی را نه پدیدهای سرگرم ننده بلکه پدیدهای با،و جزء در موسیقی
 ایدئولوژیک و آگاهیب ش میداند ه قادر است، شناخنی،ویژگی زبانی
 با توجه به این.انسان را در رهایی از سلطه فرهنگ و صنعت یاری ند
 اهداف پرورش عقل عولی و ایجاد شناخت و،نگاه آدورنو به موسیقی
 پرورش قضاوت و پرورش نیروی نقد اجنواعی و فرهنگی(تفکر،آگاهی
 پیشگیری از سرخوردگی انسان بهوسیله سلطه فرهنگ و،)اننقادی
 پرورش حس زیباییشناخنی دانشآموزان(تربیت زیباییشناخنی) و،صنعت
 عولکرد اننقادی اجنواعی،به تبع آن اصول عقالنیت و اندیشهورزی
 سرانجام.. رهاییب شی و فهم موسیقی اسننباط شدهاند،موسیقی
جنبههای اسنفاده از دیدگاه موسیقیایی آدورنو در تعلیم و تربیت ایران ذ ر
.میشوند
، اهداف و اصول، تعلیم و تربیت، فلسفه موسیقی:کلیدواژگان
.آدورنو
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مقدمه
بیشک نویتوان نوان رد ه موسیقی محصول ناو
انسان است .یعنی هر جاا اه او پاا گذاشانه موسایقی پدیاد
آمدهاست ،ونر زمانهایی است ه هیچ اثر موسیقایی در آن
پدید نیامده باشد(وتسلر .)17 :3181 ،موسیقی هنری است ه
در عین طنّازی ،پیچیدهترین رازهای فلسفی را در بطن خاود
ارائه مینواید( انیا )311 :3188 ،و با سؤا ت فلسفی زیاادی
از جوله موسیقی چیست؟ماهیت آن دام است؟وجوه هسانی
موسیقی دامناد؟ ار ردهاای فاردی و اجنوااعی موسایقی
چیست؟ آیا موسیقی باا دیگار حوزههاا ارتبااط دارد؟ جایگااه
موسیقی در جامعه ،تعلیم و تربیت و زندگی مردم دام است و
یا دام باید باشد؟ ،مواجه است.
امروزه حضور موسیقی در حوزه عوومی فرهنگ بایش از
پیش آشکار شدهاست و بهعنوان عولی اجنواعی در جلوهها و
ار ردهااای گوناااگون نوایااان اساات(بووی.)133 :3133 ،
موساایقی اباازار قدرتونااد ساااخت هویاات و از عناصاار مهاام
فرهنگ ملتها است .در جوامع ،موسیقی بهعناوان وسایلهای
برای تعریف و تش یص فرهنگ اهویت دارد و هوراهی آثاار
خاص موسیقی با جوامع تاداوم یافناه و هوانناد پارچم ملای
نوایانگر آنهاست (اسنور.)01 :3188 ،
با توجه به اینکه موسیقی «عاملی مهم و نیرویی اساسای
در باب طبیعات بشاری ،تکامال انساانی و تطاور تااری ی-
فرهنگی» است(والین ،)11 :3188 ،اما در شور ما ،تا ناون
موضااوعات و ابااواب موساایقی_فلساافه موساایقی_روشاان
نشدهاسات و تحقیقاات انجاامشاده ننوانسانهاند ایان خاالء
فرهنگی را پُر نند(صفوت .)13 :3131 ،به تَبَاع آن در اساناد
با دسنی تعلیم و تربیات شاور ماا -مباانی نراری تحاول
بنیااادین در نرااام تعلیم و تربیاات رسوی عوومی جوهوری
اسالمی ایران و برنامه درسی ملی جوهوری اسالمی ایاران-
اشاره به موسیقی و فلسفه آن در تعلیم و تربیت و نیز اهداف
و اصااول معطااوف بااه موساایقی اشاااره ای نشااده اساات .و
بهطور لی تعلیم و تربیت شور ما ننوانسنهاست از ایان ابازار
قدرتوند اجنواعی جهت تحکیم هویات و شاکلگیری ساوژه
انسااانی ،اساانفاده نااد .3ایاان در حااالی اساات ااه بررساای
پژوهشها نشان میدهد ه آماوزش موسایقی باعا فعاال

« .1امروزه در میان نرامهای آموزشی بسیاری از شورها از جوله اسنرالیا ،چاین،
انادا ،ایرلند ،ژاپن ،هلند ،نیوزلند ،اسکاتلند ،سوئد ،ایا ت منحده امریکا ،انگلسنان،
سنگاپور ،فنالند و اتریش ،موسیقی یکای از برناماههاای اصالی تعلایم و تربیات
محسوب میشود»)(the College Board,2011

سال اول ،شماره اول ،بهار 9315

ساخنن ساامانههای شاناخنی ،دیاداری ،شانیداری ،عااطفی،
حر نی(ولف 9113،؛ به نقل از خرازی ،)313 :3131 ،افزایش
مهارتهاای حر نای ،پارورش حافراه ،آماادگی مراز باارای
موفقیت(هلوریچ ،)9131 ،9آمادگی بهنار بارای مهاارتهاای
تفکر(راچر )9111 ،1و با رفنن مهارت خواندن ،زبان انگلیسی
و ریاضیات(بیکر 9133 ،0و َنرال )3338 ،1میشود .لذا ،ایان
پژوهش در نرر دارد جهت پُر اردن گوشاهای از ایان خاالء
آ ادمیک ،موسیقی و د لتهای آن ،اهداف و اصول آنارا در
تعلیم و تربیت ،از منرر آدورنو بررسی ند .بادین منراور ،در
این پژوهش با اسنفاده از دو روش تحلیل مفهومی و اسنننال
قیا عولی تالش شدهاست موسیقی از منرر آدورنو تحلیال
و بررسی شده و سپس د لتهای تربینی آن اسن رال گردد.

اهداف پژوهش
 .3تبیین فلسفه موسیقی از نرر آدورنو
 .9تبیین اهاداف موسایقی در تعلایم و تربیات از منرار
آدورنو
 .9.3اصول معطوف به موسیقی در تربیت بر اسا نرار
آدورنو
 .9.9امکااان اساانفاده از دیاادگاههای آدورنااو در تعلاایم و
تربیت ایران.

سؤالهای پژوهش
.3فلسفه موسیقی از نرر آدورنو چیست؟
 .9اهداف موسایقی در تعلایم و تربیات از منرار آدورناو
چیست؟
 . 3.9اصول معطوف به موسیقی در تربیت بر اسا نرر
آدورنو چیست؟
 .9.9امکااان اساانفاده از دیاادگاههای آدورنااو در تعلاایم و
تربیت ایران دامند؟

روش پژوهش
یکی از مالکهای طبقهبندی انوا پژوهش ،ناو هادف
آنها است بر این اسا  ،پژوهشهای علوی باه ساه دسانه
بنیادی ،اربردی و تحقیق و توسعه تقسیم میشاوند .هادف
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اساسی پژوهشهای بنیادی ،آزمون نرریاهها ،تبیاین روابا
بین مفاهیم و پدیدهها و افزودن به مجووعه دانش موجود در
یک زمینه خاص است(سرمد و هوکاران .)73 :3183 ،هادف
لی پژوهش حاضر ،تحلیل و بررسی موسیقی از منرر تئودور
آدورنو و د لتهای آن در تعلیم و تربیت است .باا توجاه باه
چنین هدفی این پژوهشی از نو بنیادی محسوب مایشاود.
روشهای مورد اسنفاده در این پژوهش عبارتاند از:
تحلیل مفهومی
در روش تحلیل مفهومی ،مفاهیم بهصورت تحلیلی مورد
بررسی قرار میگیرند تا مؤلفههای معنایی یک مفهوم ،رواب
میان آنها و رواب میان ل یاک مفهاوم باا ساایر مفااهیم
باااهنحاااوی اااه باااا آن ارتبااااط دارناااد ،ماااورد ااااوش
قرارگیرد(باقری ،3183،جلد .)13 :3باا اسانفاده از ایان روش،
تالش میشود تا مفاهیم موسیقیایی موجود در اندیشه آدورناو
مورد بررسی قرار گیرد و ارتباط آنها با یکدیگر و با ل نرار
آدورنو اسننباط شود تا سرانجام به تبیینی از فلسافه موسایقی
آدورنو برسیم .هوچنین ،تالش میشود تا اهداف موسیقی در
تعلاایم و تربیاات از دیاادگاه آدورنااو بااه وااک ایاان روش
بهدستآید.
روش استنتاجی یا قیاسی
این روش ،هم به صورت نرری ،و هم به صورت عولای
در فلسفه تعلیم و تربیت قابل اسنفاده اسات .باهویاژه شاکل
عولی آن با توجه به ویژگی معطوف به عول فلسفه تعلایم و
تربیت ،بیشنر مورد اسانفاده خواهاد باود .روش اساننناجی را
میتوان هم برای نرریهپردازی و هم برای تحلیل ،ارزیابی و
نقد نرریه در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت مورد اسنفاده قارار
داد(باقری و هوکاران.)398 :3183 ،
برای اسن رال د لتهاای اصاول در تعلایم و تربیات از
دیدگاه آدورنو درمورد موسایقی ،روش اساننناجی یاا قیاسای
مورد اسنفاده قرار میگیرد.

فلسفه موسیقی آدورنو
موسیقی عامهپسند 9و موسیقی اصیل و فاخر
آدورنو در مقاله «درباره موسیقی عامهپسند» از دو حاوزه
در موسیقی س ن گفنهاست :موسیقی اصیل و فاخر و دیگری

1. popular music
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موسیقی عامهپسند .آدورنو در این مقاله موسیقی عامهپسند و
تجلیات آن را در اشکال ،گونهها و ژانرهای منعدد مورد اننقاد
قرار میدهد زیرا این موسایقی را موجاا افازایش بیگاانگی
میداند(آدورنو .)37 :3303 ،آدورنو باه ایان نکناه نیاز اشااره
می ند ه تفاوت میان موسایقی اصایل و فااخر و موسایقی
عامهپساند را نوایتاوان باا اصاطالحاتی هوچاون پسات و
روشنفکر ،ساده و پیچیده ،خاام و پرمعناا بیاان ارد و بیاان
تفاااوت ایاان دو حااوزه بااا اصااطالحاتی م اال «سااادگی و
پیچیدگی» معنا را بهطور دقیق بیاان نوی ناد(آدورنو:3330 ،
 .)99به گفنه مک پدیساون 9موسایقی عاماهپساند تنهاا در
مقایسه با موسیقی اصیل و فاخر قابل درک ،تفسیر و تجزیه و
تحلیل است(پدیسون.)913 :3389 ،
آدورنو تقابل موسیقی فاخر و موسیقی عامهپسند را تقابل
موساایقی اسنانداردسااازیشااده و اسنانداردسااازی نشااده،
ماایدانااد(آدورنو .)99 :3303 ،وی شااکاف ایاان دو حااوزه را
شکافی اساسی نویداند بلکه آن را ناشی از تاثثیرات صانعت
فرهنگ 1و ش صایت اا یی غیار قابال اجننااب تولیادات
فرهنگی قرن بیسنم مایداند(پدیساون .)910 :3389 ،یعنای
نوعی از موسیقی ه جایگاه ا و ا شدن را مایپاذیرد و
به نیروی غیرطبیعی اجبارهای جوع ،تن در میدهد و دیگری
موسیقی خوداندیش ه در برابر آن اجبارها میایسند(وینکین،
.)39 :3189
آدورنو موسیقی فاخر را موسیقی مننقد و بازتابی معرفی
می ند و معنقد است این نو موسیقی ش صایت ساوبژ نیو
دارد و با موقعینی اه در آن اسات (وضاع حاضار) م الفات
میورزد .آدورنو این موسیقی غیر اسنانداردسازیشده ،رادیکال
و خوداندیش را هنری واقعی میداند(پدیسون )910 :3389 ،و
معنقد است این موسیقی غیر اسنانداردساازیشاده از طریاق
جسنجوی اسنقالل ،بهجای اینکه تسلیم فرایندهای اجنواعی
شود ،ارتباط نزدیکی با مفهوم آزادی ایجاد می ند(توماساون،
 .)11 :9113آدورنو ،آثار شوئنبرگ 0را نوودی از موسیقی فاخر
و اسنانداردسازینشده میداند(توماسون.)07 :9113 ،
در مقاباال موساایقی اصاایل و فاااخر ،آدورنااو موساایقی
عامهپسند را غیراننقادی و غیربازتابی معرفی می ند و معنقاد
است این موسیقی ش صیت ابژ نیو دارد .از این حی ه این
نااو موساایقی توااایالت مشاانرک بااا جامعااه خااودش دارد،
رفلکسهای جامعاه را باهطاور غیارارادی تصادیق می ناد
2. Paddison, M
3. Culture Industry
4. Arnold Schönberg
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(پدیسون .)911 :3389 ،این موسیقی ش صیت غیر اننقاادی
دارد و آگاهی ااذب و تفکار ایان هواانی را از طریاق فارم
ا ییاش مجسام می ناد .آدورناو معنقاد اسات ایان ناو
موسیقی ش صیت بتوارگی ا دارد .این هواان اصاطالح
مار سیساانی اساات ااه ارزش در مبادلااه را در تباادیل بااه
شئشدن میدانست و اینکه موسایقی باهصاورت ش صایت
ابژ نیوی از ا درآید(پدیسون.)913 :3389 ،
آدورنو ش صیت ا یی موسیقی عاماهپساند را مناثثر از
روشهای جدید مکانیکی تولید و امکانهای جدیاد مبادلاه و
توزیع میدانست(رُز .)311-313 :3378 ،3او معنقد بود تولیاد
موسیقی عامهپسند بهطور بسیار زیادی در ساازمان اقنصاادی
منور ز شدهاست(آدورنو .)90 :3303 ،برای آدورناو موسایقی
عامهپسند ،پرسشنامه چندگزیناهای اسات(آدورنو)97 :3303 ،
ه شر تهاا در بسانهبنادی و فاروش آن از راه خااص باا
یکدیگر رقابت می نند(توماسون.)03 :9113 ،
طبق نرر آدورنو فرایند اسنانداردشادن موسایقی موجاا
اسنانداردشدن م اطا ،طبق الگاوی وپاانیهاای ساازنده،
میشود .در واقع در این فرایند عول گاوشدادن نیاز توسا
تولید ننده صورت میگیرد« .در موسیقی عاماهپساند قطعاه
موسیقی برای شنونده شانیده ( ) hearsمایشاود»(آدورناو،
 .)91 :3303در ننیجه ،گیرندگان موجوداتی منفعل هسنند ه
مسااحور فضااای یکنواخاات و یکسااانسااازیشااده موساایقی
میشوند .در جوعبندی میتوان گفت موسیقی عاماهپساند از
پیش بسنهبندی شدهاست(توماسون .)03 :9113 ،بهطوری ه
شنونده را از خودانگی نگی محاروم می ناد و وا انشهاای
شرطی را ترویج میدهد(آدورنو.)91 :3303 ،
آدورنو از میان موسیقیهای عامهپساند ،بیشانر بار جااز
تث ید دارد .او جاز را موسیقی ممایه و بیخاصیت میداناد و
ونرین سودی برای این موسیقی در شایوههاای هاارمونی،
ملااودی و میاازان قائاال نیساات .آدورنااو جاااز را موساایقی بااا
ویژگیهایی میداند ه درست خالف ویژگیهایی اسات اه
هواداران جاز مدعی آن هسنند .بنابراین ،باور دارد ه جااز از
بنیااان یااک موساایقی فرمااولی آئیناایشااده و اجرایاای مُاادی
بیخاصیت و بیپایه است .آدورنو حنی ویژگیهای خودجوش
و بداههنوازی جاز را ساخنگی دانسنه و آنرا رد می ند .آدورنو
جاز را دارای ساخنوانی امالً برنامه ریزی شده از معلاولهاا
میداند .تولید برناماه ریازی شاده ،راه را بار هار آنچاه اه

1. Rose

مهارناپذیر ،پیشبینیناپذیر و غیر قابل محاسبه در جریان ار
باشد ،میبندد و بنابراین جاز زندگی را از آنچه ه به واقع تازه
باشد ،محروم می ند(وینکین .)3189،
بهنرر آدورنو ار رد موسیقی جاز ذهن دریافات نناده را
خِردگریز رده و بدان ماهیت غریزی میدهد و عامل ت یال
را سر وب می ند به هوین جهت م اطا به مصارف نناده
بدل میشود .بدین ترتیا ،ابدا و ناوآوری و خالقیات جاای
خود را به آرمانهای تکراری و یکنواخت میدهد و در ننیجه،
آدمی بهآسانی خود را در برابر ایدئولوژی آفرینندگان اثار رهاا
می ند (مددپور.)193 :3131 ،
موسیقی و جامعه
آدورنو اولین نرریهپرداز عصر مادرن اسات اه باهطاور
جدی به ویژگیهاای ساببی موسایقی پرداخناهاسات(دنورا،9
 )319 :9111و بهطاور ضاونی دوئالیسانیباودن موسایقی و
جامعه را رد می ند و معنقد است صحبت از موسیقی بهعنوان
مساابا ،رابطااه «و» میااان موساایقی و جامعااه را از بااین
ماایبرد(دنااورا .)313 :9111 ،براسااا گفنااههااای آدورنااو،
موسیقی هم مسنقل و هم یکی از عناصر اجنواعی است .این
دو ش صیت اگرچه در ظاهر منناقض هسنند اماا در حقیقات
بسیار بههم مرتب اند (زَبِل.)333 :3383 ،1
آدورنااو موساایقی را نااوعی تولیااد اجنواعی(زباال:3383 ،
 )333و عامل سازنده در زندگی اجنواعی میداند .او هوچنین
معنقد است ،اجنوا تجلّی موسیقی است(دنورا.)313 :9111 ،
آدورنو معنقد است موسیقی مدتهاست ه از نقش صرفاً
عولکردی خاود فراتار رفناه ،در برابار ترییار واقعیاتهاای
اجنواعی وا نش نشان میدهد و بیشنر از بازتاب محض آنها
سرچشوه میگیرد(جِی .)389 :3371 ،0یعنای موسایقی ذاتااً
مننقد جامعه است(ویلسون .)39 : 3183 ،وی معنقد اسات در
موسیقی حقایق انسانی و اجنواعی تجلی ماییاباد .موسایقی
قادر است وضع انسان فردی و جامعه را آشکار ند و به بیان
ناااتوانیهااا ،شااکافهااا و تعارضااات زناادگی اجنواااعی و
ازخودبیگانگی بپردازد(جاودانی .)3183 ،بهطاور لی موسایقی
باید با جاگرفنن در بطن جامعه ،اسا

اعنارا

اجنوااعی را

منعکس ند(جی.)89 :3371 ،

2. Denora
3. Zabel
4. Jay
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اما در این میان آدورنو معنقد است ،امروزه میان جامعاه و
آثار موسیقایی هواهنگی ازپیشتعیینشدهای وجاود دارد اه
بیشنر منوجه موسیقی عامهپسند است(پدیسون.)933 :9110 ،
«هنر عامهپسند بهجای اینکه یک اتاالیزور بارای ترییار در
جامعه باشد تبدیل به نوای جامعه شدهاست»(آدورناو:3371 ،
 .)91در موسیقی عامهپسند شنونده تشویق میشود الگوهاای
آشنا را از طریق تکرار و شنیدن موسیقی عووماً مشابه بپذیرد
و این باع میشود در طول زمان شانونده باه یاک تقویات
خودآموز از الگوهای اسنانداردشده برسد ه در نهایات منجار
به ُندشدن آگااهی افاراد جامعاه مایشاود(آدورنو:9111 ،
 .)311آدورنو موسیقی را بهعنوان یک ابزار ننارل اجنوااعی
میشناساد زیارا منوجاه اربردهاای وسایع آن در تبلیراات،
بازاریابی و مبارزات سیاسای اسات(دنورا .)311 :9111 ،شااید
دلیل نفی موسیقی عامهپسند از طرف آدورنو هوین باشد.
موسیقی و زبان
آدورنو معنقد است در ارتباط موسیقی و زبان نوعی تانش
منقابل وجود دارد(آدورنو ،3331 ،الف )011 :بهطوری ه ایان
امر منجار باه تشاابه و تواایز آن دو شادهاسات(زایدروات،3
 .)397 :3333موسااایقی تشاااابه زیاااادی باااا زباااان دارد و
اصطالحاتی مانند زبان ویژه موسیقایی یا صادای موسایقایی
ه در آن به ار میروند صرفاً اسنعاری نیسانند بلکاه از نرار
ماهیت مشابه زباناند .آدورنو موسیقی را از چناد جنباه شابیه
زبان میداند .از جوله :لّیت ،توالی زمانی صداهایی ه بیش
از صدای محضاند ،انسجام سازمانیافنه صداهای معنایدار،
از ارافنادن صداهای منفرد ،روش و ساخنار اننزاعای داشانن
و بهعنوان واسطهای خالص .او هوچنین معنقد است موسیقی
شبیه زبان است زیرا اغلا ،با انسان گفتوگو می ند و انسان
نیز از طریق آن به احساسات و عواطف خود پیمیبرد(آدورنو،
 3331الف .)013 :به گفنه او ،موسیقی رسانهای بارای بیاان9
فوری و بیواساطه اسات(زایدروات )393 :3333 ،و هار قادر
موسیقی پیشرفنهتر باشد ،بیاانش قاویتار و ماؤثرتر خواهاد
بود(آدورنو 3331 ،الف.)013 :
از جهنی دیگر ،آدورنو معنقد است موسایقی شابیه زباان
است ،اما زبان نیست(زایدروات .)393 :3333 ،شاباهت آنهاا
جایی پایاان مایگیرد(آدورناو )3 :3339 ،و اگار موسایقی را

1. zuidervaat
 .9در موسیقی حنی نداشنن حا ت بیان ،نوعی بیان است(آدورنو.)011 :3331 ،
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بهصورت تحتاللفری مانند زبان بادانیم ایان امار منجار باه
گوراهی ما خواهدشد(آدورنو 3331 ،الف.)013 :
موسیقی بر اسا سیسانوی از نشاانههاا شاکل نیافناه
اساات(آدورنو 3331 ،الااف .)013 :از آنجااایی ااه موساایقی
بااهعنااوان زبااان ،بیااانگر ،حکایااتگاار و بااازآفرین 1نیساات.
پس اار رد موساایقی از دیاد آدورنااو آن اسات ااه حااا تی
(احساسات ،عواطف) را میسازد ه به زبان قابل بیان نیسنند.
گاهی موسیقی ،حسی را زنده می ند ه قابال بیاان نیسات.
اینجاست ه آدورنو معنقد است هر جا زباان منوقاف شاود،
موساایقی آغاااز ماایشااود(زایدروات )393 :3333 ،0و آنچااه
موسیقی برای گفنن دارد ،تنها از طریق موسیقی قابال بیاان
اساات و از طریااق زبااان انسااانی قاباال بیااان نیساات(آدورنو،
3337ب .)317 :با وجود شباهتهای موسایقی و زباان هایچ
محنوای معنایی ننوانسنه از یک اثر موسیقایی ترجوه و تفسیر
شود(جارویس )398 :3338 ،1و هوانطور ه آدورنو میگویاد
زبان موسیقی نویتواند ترجوه شود(زایدروات )393 :3333 ،و
هر س ب واهد عول زبان معنایدار را باا عوال موسایقایی
مقایسه ند باید بنواناد آوانویسای نوایاد و ساپس معنای آن
دریافاات ماایشااود(آدورنو 3331 ،الااف .)011 :بااا هوااه ایاان
احوا ت ،آدورنو معنقد است ه موسیقی از اینکه شبیه زباان
است رناج میبارد و از ایان شاباهت نویتواناد فارار ناد و
موسیقی فاصله خودش را از زبان با غرق ردن آن در قادرت
ویژه خود حفظ می ند(آدورنو 3331 ،الف.)031 :

موسیقی ،شناخت ،ایدئولوژی و آگاهی
فیلسوفان پسا اننی از شیلر ،3شلینگ و هگال گرفناه تاا
شوپنهاور ،ر گور ،نیچه و مار س هریک به نوبه خود ،و باا
پیروی از ایدههایی ه انت در نابش طرح رده بود نقاش
مهوی در دادن ار ردی شناخنی به هنر موسیقی ایفا ردند.
هایدگر اولین فیلسوفی است ه در قرن بیسنم وا یای هنار
موسیقی توس شلینگ را به معنای ابزاری مهم برای شناخت
بازسازی ارد .آدورناو نیاز معنقاد اسات موسایقی عولکارد
شناخنی دارد(دنورا )79 :9111 ،و با این گفنه هایدگر موافاق
است ه هنر موسیقی اجازه دیدن آن چیزی را ه نویشاود
مسنقیواً دید ،به ما میدهد .درست است ه هایدگر از جنباه
وجودی و هسنیشناخنی به سراغ هنر و اثر هنری میرود ،اما
3.Represent
4. zuidervaat
5. Jarvis
6. Friedrich Schiller
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این ار رد شناخنی هنر است ه جایگزین هسنیشناسی آن
میشود و دیگر ذات هنر نیست ه برای هایدگر جالا اسات
بلکه ار رد هنر ه هوان شف حقیقات اسات توجاه او را
بهخود جلا می ند .آثار هنری اجازه میدهند تا چیازی اه
تا نون م فی ماندهاست ،آشکار و دیدنی شود .پس جهاان و
اسرار آن تنها از راه اثار هناری اسات اه بار ماا مکشاوف
میشود .بنابراین ،هنر موسیقی یکی از ابزارهای مهام بارای
آشااکار شاادن و گشااودگی وجااود و حقیقاات آن بااهشااوار
ماایرود(شاااهنده ادیجااان )3183،ااار هناار آشکارسااازی و
عریانسازی حقیقت است(هگل.)11 :3371 ،
آدورنو معنقد است هنر موسیقی با محنوای شاخنی مانناد
فلسفه ار ردی شناخنی دارد .محنوایی ه صرفاً گزارههاای،
تحویلپذیر نیست .زیارا غیرمفهاومی و غیراساند لی اسات.
موسیقی صورتی از شناخت غیر اسند ل و پرا سیس بیعول
اساات(زایدروات .)300 :3333 ،حقیقاات شااناخت اسااند لی،
بایپاارده بااودن اسات و از ایاانرو شااناخت اسااند لی دارای
حقیقت نیست بلکاه در شاناخت موسایقیدار حقیقات نهفناه
است .اما با موسیقی قابلمقایسه نیسات .باه واساطه رهاایی
سوژه در آثار موسیقایی ،این آثار ونار از شاناخت اساند لی
سوبژ نیو هسنند.
آدورنو به این سؤال ه موسیقی چگونه میتواند شکلی از
شناخت باشاد ،میگویاد هسانه نرریاه زیباییشناسایاش را
شکل میدهد .وی میگوید ه شناخت باید در شکل بنیادین
خود نقادانه و با نقد از وضع انسان و جامعه هامارز و مارتب
باشد ،هوانگونه ه بصیرتهای نقادانه شوئنبرگ در آثاارش
آشااکار میشااود .او معنقااد اساات هناار موساایقی ش صااینی
شناخنی دارد .این ش صیت هنر موسیقی مربوط باه واقعینای
از جامعه است ه فرد نسبت باه آن آگااهی ندارد(ساورنر 3و
فوربس )918 :9131 ،9و این هوان ار رد شناخنی موسیقی
در ارتباط با جامعه است .آدورنو از موسیقی باهعناوان مادلی
برای چگونه ادامهپیدا ردن تفکر نیز اسنفاده می ند و معنقاد
است موسیقی واسطهای برای فعالیتهاای فاوق موسایقایی،
تفکاار و بیااانمانناد فلساافه اساات(دنورا .)79 :9111 ،آدورنااو
ماایگویااد موساایقی بااهعنااوان یااک ایاادئولوژی عواال
می ناااد(بُووی« )31 :3333 ،1مدعای هنر هوواره ایدئولوژی
است» در نرریه زیباییشناسی آدورنو هنر-بهویژه موسایقی-
هوواره در خطر درگیرشدن چه از لحاا ایادئولوژی و چاه از

لحا سیاسی است .به عقیده آدورنو هنر هیچگااه باهصاورت
امل نویتواند از ایدئولوژی رهاایی یاباد .آدورناو در نرریاه
زیباییشناسی خود هوواره امکان هنر صرفاً غیر ایادئولوژیک
را زیر سؤال میبرد .بهنرر او قطعاً هنر تنها باا اننقااد و نفای
واقعیت موجود به عنصاری توامااً غیار ایادئولوژیک تبادیل
نویشود(آدورنو.)331 :3371 ،
آدورنو موسیقی را از دو نرر ایدئولوژیک میداند .از یاک
نراار معنقااد اساات موساایقی ایاادئولوژیک اساات زیاارا آن را
موضوعی برای نقد ایدئولوژی قرار میدهد و از طرفی اشااره
می نااد ااه موساایقی بااه وساایلهای باارای تااثمین اهااداف
ایدئولوژی تبدیل شدهاست و برده ایدئولوژی غالا عصر خود
میشود و در اینصورت موسیقی عامهپسند در یاک عولکارد
ایدئولوژیک برای شنوندهاش به ار میرود(ولنی.)3380 ،0
آدورنو به موسیقی بهدلیل ارتباط آن با سبکی از آگاهی
اهویت میدهد (دنورا )73 :9111 ،و مدعی است ه موسیقی
معنبر ونر بهصورت موسیقی ایدئولوژیکال و بیشنر بهعنوان
آگاهی ابژ نیو ،وضعیت خود را حفظ می ند(آدورنو:3373 ،
 .)911وی معنقد است ارزش حقیقت اثر موسیقایی در قابلیت
آن برای خلق آگاهی از تناقضات اجنواعی و موضوعی ردن
آن خالصه میشود .آدورنو وظیفه هنر مدرن را ترییر در
آگاهیاجنواعی میداند ،و معنقد است اگر انسان قصد دارد
جامعهای را ه در آن زندگی می ند و سبا تحریف و از
شکلافنادن آگاهیاش شده از نو شکل دهد ،آگاهی اجنواعی
باید دچار ترییر و تحول شود .هنر از طریق دریافت هنرمندانه،
میتواند سبا تهییج و برانگی نن پرا سیسی شود ه برای
ترییر ساخنارهای یک جامعه دروغین و اذب مورد نیاز است.
چنین پرا سیسی هوان پنانسیل نهفنه در محنوای معطوف به
حقیقت آثار هنری است(آدورنو.)911-931 :3371 ،
از آنجایی ه آدورنو هنر و فرهنگ را نیز هوچون اقنصاد
از عوامل زیربنایی جامعه میداند و بر نقش آگاهی و شناخت
سوژه انسانی حنی بیش از مناسبات اقنصادی تث ید می ند،
معنقد است موسیقی باید فعا نه در خودآگاهی دخالت ند ،آن
هم بهواسطه اشکال و فرمهای م نلفی ه میتواند بهخود
بگیرد ،نه اینکه به شکلی منفعل صرفاً دسنورالعول صادر ند.
یعنی درباره خودآگاهی فرد مصرف ننده یا اربر موسیقی
موقعینی تکساحنی بهخود بگیرد .هرچند تث ید آدورنو بر فرم
را نباید هوچون اصرار بر برتری سبک و تکنیک درنرر
گرفت(هِلد.)81 :3381 ،
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اهداف و اصول معطوف بهه موسهیقی در
تعلیم و تربیت براساس نظر آدورنو
هدف کلی:شکلگیری انسان
آدورنو معنقد است در جهان امروز سوژه انسانی باهجاای
اینکه به انساانیت برساد ،در گوناه تاازهای از بربریات غارق
شدهاسات(آدورنو و هور هاایور )3183 ،و بارای رسایدن باه
انسان خوداندیش اننقادی ،بالغ و رشدیافنه ،مسئول و شهروند
امل(اهداف تعلیم و تربیت آدورنو) نیازمناد هنار و در درجاه
اول موسیقی در تعلیم و تربیت هسنیم تا بهواسطه موسیقی و
هنر سوژه انسانی شکل بگیرد و به اصالح جامعه منجر شود.
آدورنو نقش هنر و بهویژه موسیقی را در شکلدادن سوژه
انسانی ،اساسی و محوری میداند .بادین معنای اه هویات
فااردی در فرایناادهای اجنواااعی و بااا دخالاات محصااو ت
فرهنگی و از طریق رسانهها شکل میگیرد(شاهنده ادیجان،
.)3183
آدورنو شکلگیری سوژه انسانی را هدف اساسی و اصلی
موسیقی در تعلیم و تربیت و حنی جامعه میداند تا از طریاق
موسیقی ش صیت،فردیت و هویت فرد شاکل بگیارد .اماا از
طرفی معنقد است رسیدن به این هدف خود در گارو اهاداف
وچکنری است ه برای شکل گیری ساوژه انساانی زم و
حیاتیاند و بدون این اهداف وچک تر ش صیت سوژه شکل
ن واهد گرفت.
هدف .9پرورش عقل عملی و ایجاد شهناخت و
آگاهی
آدورناو در چنااد اثاارش از جولاه دیالکنیااک روشاانگری،
دیالکنیک منفی و نرریه زیباییشناسی ،عقل (عقل عولای)را
هدف قرار میدهد .بهطوری ه میتوان زیباشناسی فلسفی او
دربارة عقل را ،فق درباارة عقال دانست(برنساناین:9110 ،3
 .)301آدورناااو و هور هاااایور در دیالکنیاااک روشااانگری،
روشنگری و عقالنیت از خود بیگانهساز ،ابزاری و خفقانآور را
آمال حولهها و اننقادهای خود قرار میدهند.
آدورنو در آثارش به نقاد درون مانادگار از عقال ابازاری
میپردازد ،آن هم با تکیه بر برداشنی رتگرا از عقال و باه
ویژه با تکیه بر این ایده ه هدف نهایی عقل تصاحا جهان
و ننرل ابژه شفاف شده برای ذهان انساان نیسات .آدورناو
معنقد است غایت ذاتی اربرد عقل هواناا تثمال بار خاود و
1. Bernstein
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تبیین و رهاایی ساوژه اسات .پاس بنیاان عقال باهدرسانی
درکشده و عالقه ذاتی آن عبارت است از خواسات افازایش
قدرت عقل در زندگی برای رهایی و تقویت زنادگی ( وساه؛
آبه.)71 :3183 ،
آدورنو به تبعیت از لو اچ عقالنیت ابزاری را با شئوارگی
یکسان میداند و معنقد اسات ننیجاه عقالنایشادن ابازاری
زندگی اجنواعی و توهمهای اجنوا -معرفنی ناشای از آن ،از
دسترفنن آزادی است(بنحبیا .)110 :3371 ،آدورنو معنقاد
است عقل ابزاری است ه مانند دیکناتور با انساانهاا رفناار
می ند :دیکناتور انسانها را تا آن حد میشناساد اه بنواناد
ادارهشان ناد(آدورنو؛ هور هاایور .)3183 ،وانگهای تبعیات
پدیدهها از نیروی عقالنی به منزله عولکرد عقل ،سبا سلطه
بر انسانها و فاشیسم میشود ( وسه؛ آبه .)73 :3183 ،آدورنو
ننیجه فرجامین سلطه را اه بنیااد عقالنیات غربای اسات،
خودویرانسازی عقل میداند(بن حبیا )111 :3371 ،و معنقد
است خاود عقال یعنای عامال سالطه از تاثثیرات سالطهای
برطبیعت و انسانها ه در امان نیست .وتااه سا ن اینکاه
عقالنیت امروزه به لطاف گارهخاوردنش باا سالطه غارق در
ناخوشی است(آدورنو و هور هایور.)933 :3183 ،
آدورنو در بح از عقالنیت پای صنعت فرهناگ و هنار
تودهای و تعلیم و تربیت را نیز پیش می شد و معنقاد اسات
صنعت فرهنگ باع سر وب عقل میشود .او معنقاد اسات
هنر توده و صنعت فرهنگ نوعی احسا هونوایی و هودلی
پندارگونه را در مردمان زنده می نند .در جهت ایان احساا
اغلااا مااردم از اندیشاایدن ماایگریزنااد و آن را بااه دیگااران
میسپارند (مددپور )111 :3131 ،ه در ننیجه آگاهیشاان باه
غل و زنجیر شیده مایشاود(آدورنو .)3333 ،آدورناو معنقاد
است فرآوردههای صنعت فرهنگ ،از جولاه موسایقی پاا و
جاز ،ار رد ذهن م اطا را غیرفعال می ند و ذهن او را در
اخنیار خود میگیرد(مددپور ،3131 ،ل .)113 :1آدورنو معنقاد
است امروزه حنی نهاد تعلیم و تربیت مبدل به نهاد عقالنیات
ابزاری شادهاسات اه عولکاردش باا خواسانههای صانعت
فرهنگ و بازار ار وفق یافنهاست(هاوزر .)3 :9139 ،9این امر
خود منجر باه پیادایش ناوعی تعلایم و تربیات ایسانا شاده
است(هاوزر.)7 :9139 ،
در چنین شرایطی ه عقالنیات و شاناخت انساانیت باه
بیراهه رفنهاست(آدورنو و هور هاایور )37 :3183 ،و تعلایم و
تربیت نیز بهجای تحول و روشنگری(آدورنو )3338 ،خود نیاز
2. Hauser
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بیوار شدهاست(آدورنو و هور هایور .)119 :3183 ،آدورناو باا
ارائه نرریه زیباشناخنی خود ،آثار مدرن هنری و موسایقایی-
موسیقی اصیل و فاخر -را بهوضوح امکانِ یک دسانور زباانِ
جایگزین برای عقل و شناخت میداناد و اعنباار زیباشناساانه
آنها را در تعار شان با هنجارهاای موجود(آدورناو:3371 ،
 )1و هنر غالا و مسل عامهپسند میبیند « .عقالنیات هنار
اصیل و فاخر ،عقالنیت پارادو سیکال ِمیونیک است»(آدورنو،
 .)78 :3371بهنرار آدورناو هنار و موسایقی اصایل و فااخر
عقالنینی است ه عقالنیت را نقد می ناد ،بای آنکاه از آن
رخت بربندد(آدورنو .)11 :3371 ،آدورنو مادعی اسات هنار و
موسیقی اصیل و فاخر با عقل ابزاری هو وان نیست(مددپور،
 ،3131ل )113 :1و حنی این هنر فاخر میتواند سااخنارهای
اذب و دروغین طراحیشده به وسیله عقل ابازاری ،صانعت
فرهنگ و حنای هنار تاودهای را از طریاق ترییار در تفکار،
شناخت و آگاهی افراد(آدورناو )911-931 :3371 ،شناساایی
ند و در جهت ترییر آنهاا گاام باردارد .بناابراین تقویات و
افزایش نیروی عقلی(عقل عولی دانشآموز) شناخت و آگاهی
دانشآموز از طریق موسیقی اصیل و فاخر میتواند باهعناوان
یکی از اهداف موسیقی در تعلیم و تربیت لحا گردد.
اصل .9عقالنیت و اندیشهورزی
با اتکا به این هدف ،موسیقی یعنی پرورش عقل عولی و
ایجاد شناخت و آگاهی ،میتوان باه بیاان اصال عقالنیات و
اندیشهورزی پرداخت .در ابندا باید به این نکنه اشاره رد اه
تثثیر موسیقی در تربیت ذهن (عقل عولی) بشر از فیلساوفان
یونان باسنان گرفنه تاا باه اماروز ماورد تث یاد قارار گرفناه
است( ازما )39 :3187 ،و هوین امر ،دلیلی قوی برای حضور
موساایقی اصاایل و فاااخر در تعلاایم و تربیاات یونااان باساانان
بهخصوص در زمان ارسطو است .آدورنو نیاز هوساو باا ایان
جریان معنقد است تجربههای هنری و بهخصوص موسایقایی
اصیل ،چون چارچوبی منناسا از شناخت ،آگاهی و عقالنیت،
دست میدهند(حیدری ،)79 :3187 ،بایاد در تعلایم و تربیات
امروزی نیز حضور جدی داشنه باشند .بر این اساا از نرار
آدورنو ،موسیقی تنها یک تجربه احساسی لذتب ش و عاطفی
نیست بلکه بیشنر یک تالش عقالنی در نرر گرفنه میشاود.
موسیقی بیشنر از فعالیتهای آن ،چیزهای دیگاری را تقاضاا
می ند .آدورنو معنقد است آماوزش موسایقی و حنای ایجااد

سال اول ،شماره اول ،بهار 9315

موسیقی بهطور ساده فعالیتهای احساسی دستها ،شُشهاا
و پاهاا نیساات بلکاه یااک عوال ذهناای ،تصااوری(ت یلی) و
عقالنی در نرر گرفناه مایشاوند .باه نرار آدورناو ،ااهش
موسیقی به یک فعالیت احساسی منجر به فرار شنونده و حنی
نوازنده به یک جهان رؤیایی و غیرواقعی میشود .در مجواو
باید گفت دیدگاه موسیقی بدون ذهن و عقالنیت ،در تعلایم و
تربیت بارای آدورناو ،شارو فاشیسات اسات( رت ولازل،3
.)7 :9111
هدف .8پرورش قضاوت و پرورش نیروی نقهد
اجتماعی و فرهنگی(تفکر انتقادی)
بسیاری از من صصان تعلایم و تربیات ،پارورش نیاروی
قضاوت و تفکر اننقادی را از اهاداف اصالی تعلایم و تربیات
دانساانه و آناارا فراینااد قضاااوت و خااودتنریوی هاادفداری
میدانند ه منجر به تفسیر ،تحلیل ،ارزیابی ،اسننباط (ملکی،
 ،)33: 3183حاال مساائله و تصااویمگیااری مناسااا در فاارد
میشود و امروزه با توجه به شرای حا م بر جهان مانند وقو
جنگها ،سلطه ،دوران فراصنعنی و عصر اطالعات ،این هدف
بیش از پیش اهویت یافنهاسات و نیااز باه افاراد و شاهروند
اننقادی و ارا برای دگرگونسازی شرای  ،بهخصوص شرای
سلطه ،بیشنر احسا میشود(مرجانی.)3181 ،
آدورنو نیز به تناسا درک خود از جهان قرن بیسانم باه
این هدف بسیار توجه می ند و آن را یکی از اهاداف اصالی
تعلیموتربیت امروزی میداند .آدورناو معنقاد اسات او ً ال
سیسنم تعلیم و تربیت باید تعلیم و تربینی برای نقد(اِسنویانو،9
 ،)9131اعنرا و مقاومت باشاد (آدورناو )11 :3333 ،ثانیااً
دانشآموز نیز باید به تفکر اننقادی یا خوداندیشای اننقاادی،
برسد (آدورنو .)33 :3313 ،چنین فردی بهسادگی وضع موجود
را نویپذیرد و در عو به نقد جامعه میپردازد و جامعه را به
چالش می شد (.)Bruford, 1975
اگرچه نگرانی اصلی آدورنو ایجاد تفکر و آگاهی اننقاادی
بود(دنیل چو ( )37،73،87 :9113 ،1رت ولزل )7 :9111 ،اماا
شرای رسیدن به این امر را نه از راه حلمسئله و گفتوشنود
نقادانه ،بلکه از طریق هنر و باهخصاوص موسایقی اصایل و
فاخر میدانست .رویکرد آدورنو باه هنار و باهویاژه موسایقی
اصیل و فاخر از بابات نگااه اجنواعی(پدیساون،)38 :3331 ،
نرمدهنده (آدورنو )999 :3330 ،و درعینحال نقش اننقاادی
1.Kert Welzel
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آنها است(حیدری  .)37: 3187،وی ،وهوچون نیچه ،هوواره
هنر و موساایقی اصاایل را بهعنوان آخرین عامل مقاومت در
برابر جامعه توامیتخواه و وضاع موجاود درنرار مایگرفات
(شاهنده اریجان )3183 ،و به نقش اننقادی ،ضدایدئولوژیک
و تکاندهنده اثر هنری و موسایقایی اصایل و فااخر اعنقااد
داشت(فرهادپور.)981 :3171 ،
با توجه به نگرش آدورنو باه موسایقی اصایل و فااخر و
عولکرد اننقادی ه در افراد پدید میآورد ،مایتاوان اننراار
داشت ه موسیقی اصیل منجر به پارورش نیاروی قضااوت
صحیح در دانشآموزان شود و این امار خاود اصال عولکارد
اننقادی اجنواعی موسیقی را بهدنبال خواهد داشت.
اصل .8عملکرد انتقادی اجتماعی موسیقی
بر طبق این اصل ،موسیقی عولکارد اجنوااعی اننقاادی
منحصاار بااه فااردی دارد(بو نیااو  )11 :9117 ،3و اساانفاده
درست از آن در تعلیم و تربیت میتواند نیروی قضاوت را در
دانشآموزان تحکیم ب شد .طبق ایان اصال و نرار آدورناو
موسیقی مدرن ،اصیل و فاخر ،میتواند در برابر وسوساههاای
ارتباطپذیری آسان و نیروهای صنعت فرهنگ و تبدیلشادن
به هنر توده ،مقاومت ند و نگرانایهاای هوشایار نندهای را
نیز در مورد عوامل انساانی برانگیازد (آدورناو )131 :9119،و
این امر به نوبه خود به هویداشدن شاکافهاا ،نااتوانیهاا و
تناقضات زندگی اجنواعی منجر میشود(جاودانی )3183،و بر
مالشدن ساخنارهای جامعه از طریق موسیقی بالطبع نیاروی
نقادی دانشآموزان را نیز افزایش میدهد.
به اعنقااد آدورناو عولکارد اننقاادی موسایقی(هویلنون،
( ،)9117پدیسااون )37 :3331 ،هوسااو و بااه مااوازات رابطااه
نرریه اننقادی با جامعه است .او بر ایان بااور اسات اه در
تجربههای موسیقایی پریشاانی و باه پرساش شایدن فهام
مؤلفهای مقوم و اصلی است .موسیقی اصایل و فااخر درک و
فهم ما را به تردید میافکند و معلوم می ند ه ار رد اصلی
آنها با آنچه بدان ترااهر مای ناد منفااوت اسات(حیدری،
 .)33 :3187در اال دغدغااه زیباشناساای اننقااادی و نرریااه
اننقادی هنر صرفاً نقد آثار هنری و موسایقایی و خاود هنار و
موسیقی بهطور لی نیست ،بلکه نقاد زیباشاناخنی آن باالقوه
قادر است تا گسنره فراخ فرهنگ را نیاز در برگیارد و از ایان
رهگذر فرد به رویکرد اننقادی نسبت به جامعه و خودش نیاز
برسد.
1. Bolaños
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هرچنااد آدورنااو معنقااد اساات امااروزه موساایقی تواناایی
مدیریت ،ننرل و نجات جامعه را ندارد اما موسیقی اصایل و
فاخر با به تصویر شیدن تناقضات اجنوااعی (آدورناو:9119 ،
 )130راه را باارای رساایدن انسااان بااه آرمانشااهر باااز
می ند(بو نیو  )9117 ،آرمانشهری ه میتواند با اسانفاده
درست از موسیقی در تعلیم و تربیت زودتر و بهنر باه فرجاام
برسد.
هدف .3پیشگیری از سرخوردگی انسان با
استفاده از سلطه و صنعت فرهنگ
با گشتوگذار در آثاار آدورناو مایتاوان لیاد واژههاای
بسیاری را با موضو انسان و انسانیت یافت اه از جولاه آن
میتوان به انسان و بربریت ،انساان و اا و ارزش مبادلاه،
انسان شئشده (آدورناو و هور هاایور ،)33 :3183 ،انساان و
سلطه ،فردیت ،فردیت اذب و غیره اشاره ارد اه هوگای
اشاره به این نکنه دارند ه «فرد برای آدورناو هادف اصالی
گسنرش تاری ی است»(بوخنسکی .)911 :3187 ،آدورناو در
دیالکنیک روشنگری معنقد است انساان در گوناه تاازهای از
بربریت غرق شدهاست(آدورنو و هور هایور )3183،و تا نون
هیچ تاریخ جهانی از بندگی به انسانیت رهنوون نشاده ،بلکاه
فق از تیر و وان به بوا مگاتونی ترییار شاکل دادهاسات
(آدورنو3371 ،الف.)191 :
آدورنو درپی بازپسگیری آرمانی فارد در برابار اسانیالی
اجنواعی است( وساه و آباه )78 :3183 ،زیارا معنقاد اسات
انسان امروزی بهشدت وابسنه ،به بردگی افنادهاست(وقفیپور،
 )18 :3183و تحتتثثیر شرای حا م سلطه قرار گرفناه و باا
آن هونوا شدهاست .به عقیده آدورنو سلطه ،بهخصوص سلطه
سیاسی و اداری ،از طریق تکنیکهاای ساازمانی ارآمادتر و
قابل پیشبینیتار باه تواام عرصاههاای زنادگی اجنوااعی
گسنرش مییابد .ایان تکنیاک را نهادهاایی م ال ارخاناه،
ارتااش ،بورو راساای ،مدرسااه و صاانعت فرهنااگ توسااعه
میدهند(بن حبیا .)113 :3171 ،برای این ار وحدت سلطه
و جواعت با وحدت صانعت و فرهناگ چفات و بسات پیادا
می ند .صنعت فرهنگ حنی فناوری و ننایج خارد ابازاری را
به ار میگیارد تاا سالطه را گسانرش دهد(احوادی:3133 ،
.)303
آدورنو در این راه بسیار ی از ارها و اقداماتی ه صنعت
فرهنگ انجام میدهد را در راسنای سلطه بر انسان و فردیت
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او میداند و در ناب دیالکنیک روشنگری به آنها میپردازد
ه از جوله میتوان به موارد زیر اشاره رد:
 .3مطیااع و خااادم ااردن فاارد و فرسااایش دائواای و
درهمشکسنن هر گونه مقاومت فردی(آدورناو و هور هاایور،
 913 :3183و)931؛
 .9تعیین معیارهایی برای زندگی انسان و محاروم اردن
سوژه از سا تجارب مننو (وقفیپور 933 :3183 ،و )10؛
 .1تبدیل مردم به مشنریان و ارمندانش و تبدیل آنهاا
به فرایندی تکرارپذیر و تعویضپذیر ه نهایناً منجر به فریا
انسان میشود(آدورنو و هور هایور901 :3183 ،و317و)911؛
 .0دسنکاری و زوال فردیت انسان و تبدیل او باه ناوعی
تاوهم و شائ(آدورنو و هور هاایور931 :3183 ،و 33و 937و
.)188
در مجوو میتوان اقدامات صانعت فرهناگ را در ایان
جوله آدورنو خالصه رد ه «نانی اه صانعت فرهناگ باه
آدمی ارزه می ند هوان سنگ س ت لیشه اسات(.آدورنو و
هور هایور )913 :3183 ،ه نه تنها فرد را مجبور می ند تاا
با ل و جوع سازگار شود بلکه حنی حق اعنرا و مقاومات
را نیز از او مایگیارد» (آدورناو و هور هاایور.)910 :3183 ،
آدورنو در چنین شرایطی حنی تعلیم و تربیات را از ایان امار
مسن نی نوی ند و معنقد اسات تعلایم و تربیات اماروزی در
راسنای سلطه ،باع نابودی فردیت ،سازگاریهای اجنوااعی
و از خود بیگانگی فرد میشود( رت ولزل.)9111 ،
در چنین شرایطی ه انسان بهشدت اسیر سلطه و صنعت
فرهنگ شدهاست آدورنو عویقااً بار ایان بااور اسات اه باا
اسنوداد از هنر و موسیقی اصایل و فااخر مایتاوان شارای
رهااایی انسااان را فااراهم اارد (آدورنااو( )3371 ،حیاادری،
،3187ص( )37:فرهاااادپور )931: 3171 ،آن هااام رهاااایی
اجنواعی و فکری (نوذری .)83 :3187 ،بهزعم آدورنو هنار و
موسیقی اصیل بیانگر خاص رهایی از سر وب و واپاسزدن
انسان است( وپر ).0 :3331 ،3زیرا موسیقی اصیل قادر اسات
در مناسبات و رواب درونی میان اجزا و عناصر سااخناریاش
وضع انسان فردی و جامعه را آشکار نواید(سالیوی )3183 ،و
انسان را از انطباقگرایی برهاند(حیدری.)37 :3187 ،

موسایقی به سوژه انسانی اجازه ماایدهااد ه به محدودینها و
قید و بندهای خود غلبه ند(هامرمایسنر )918 :9119 ،9و باه
مبارزه و مقاومت در برابر شرای موجاود بپاردازد و از سالطه
رهایی یابند (آدورنو و هور هایور.)973 :3183 ،
طبق نرریه آدورنو این فار اشانباه اسات اه قادرت
موسیقی میتواناد مشاکالت اجنوااعی در جامعاه و زنادگی
ش صی افراد را النیام ب شد زیرا ایان مشاکالت بار اساا
ساخنار سیاسی و اقنصادی شکل یافنهاند .آدورنو درمییابد ه
این یک توهم و خیال است ه موسیقی میتواند یک عاالل
و درمان جهانی برای غلبه بر مشکالت و پاک ردن جامعه از
هوه موانع و مصیبتها باشاد .او معنقاد اسات ماردم از نرار
روحی و روانای بهنار نوایشاوند و حنای ناواخنن موسایقی،
دردشان را دوا نوی ند ( رت ولزل )1 :9111 ،بلکه امید ایان
است ه موسیقی باع رهاییب شی انسان شود و در نهایت
منجر به یک جامعه شاود (آدورناو 3371 ،الاف .)73 :آدورناو
معنقد است پنانسایل بسایار قاوی در موسایقی السایک و
موسیقی آتونال بارای آزادی ،رهاساازی و تجلای ساوبژ نیو
وجود دارد(شپنهایزر.)311 :9113 ،1
آدورنو این حقیقت را مورد اننقاد قرار میدهد ه مردم از
موسیقی لذت نویبرند بلکه برای رهایی از زنادگی واقعای و
برای پیدا ردن محیطی ه دور از هوه مشکالت اقنصاادی،
اجنواعی و زندگی روزمره باشد به موسیقی پنااه مایبرناد .او
هوچنین درباره اسنفاده سودگرایانه از موسایقی و پیامادهای
اجنواعی آن برای آماوزش موسایقی آلواان در طاول قارن
بیسنم نگران بود و میگفت :زمانی ه این جهان ادارهشاده
در حال توسعه است ،حاواد فرهنگای و موسایقایی زیاادی
تالش می نند تا ماردم را منقاعاد نناد باه اینکاه زنادگی
آنچنااان ااه هساات بااد نیساات(آدورنو3371 ،ل .)38 :یعناای
موسیقی بهعنوان یک فراورده صنعت فرهناگ ،دارو یاا یاک
مرهوی(دنورا )3 :9111 ،است ه موجا آراماش شاهروندان
میشود بهطوری ه آنهاا باا راههاای زنادگیشاان برخاورد
رضایتب شی داشنهباشند( رت ولزل.)3 :9111 ،
اینجاست ه آدورنو میان رهاییب شی واقعای و ااذب
فرق مایگاذارد و معنقاد اسات تواام فاراوردههاای صانعت
فرهنگ-از جوله موسیقی عامهپسند -از باین برناده رهاایی

اصل .3رهاییبخشی
نرریاااه اننقادی عویقاً بر این باور است ه از طریق هنر
موساایقی و ویژگیهای نهفنه در آن ماایتااوان شرای رهایی
سوژه را فراهمآورد(زایدروات .)38 :3333 ،آدورنو معنقد اسات

است .او هوچنین در مقاله «درباره موسیقی جاز» درباره یکی

1. Cooper

2. Hammermeister
3. Schweppenhäuser

واقعی انسان اسات .ایانهاا وحادتی خیاالی میآفریناد اه
سر وبگر غرایز و از میان برنده شرای رهایی راسنین انسانی

زیباکالممفرد و همکاران :تحلیل و بررسی موسیقی از منظر تئودور آدورنو...

از فراوردههای صنعت فرهنگ ،یعنی موسیقی جاز ،مینویسد:
انسان در سایه این موسیقی جاز میتواند به رهایی دست یابد
و آزادی را در آغااوش گیاارد .جاااز رهاااییب شاای جنساای
گوراه نندهای را نشان مایدهاد(جی )383 :3371 ،اماا ایان
موسیقی بههیچوجه زمینه آزادی سیاسی ،اجنواعی انساان را
فراهم نویسازد و تنها پندار رهایی را زنده می ند (مدد پاور،
 .)198 :3131بنابراین ،ادعاای آزادی در جااز تاوهوی بایش
نیساات .پادرمیااانی اجرا ننااده و تنراایم ننااده در جاااز هاایچ
دگرگونی واقعی را در ار روا نویدارد تا آن آزادی ناب ذهنی
تحقاااق یاباااد(وینکین .)11 :3189 ،در مقابااال موسااایقی
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ند و به انجام برساند .آدورناو معنقاد اسات تعلایم و تربیات
ایسنا و مرده افراد را در برزخی میان اسطوره و روشنگری رها
می ند بهطوری ه افراد ننوانند به رهاییب شی واقعی دسات
یابند .در مقابل آدورنو تعلیم و تربیت بیلدانگ را راهای بارای
رسیدن به رهاییب شی واقعی میداند(باوِر.)373 :3333 ،
بر اسا این اصل ،موسیقی اصیل و فاخر شرای رهایی
انسان را فراهم می ند تا این انسان دیگار در برابار سالطه و
صنعت فرهنگ سرخورده نباشد و بنوانناد آزاداناه در اجنواا
زندگی ند و به تناسا این اصل تعلیم و تربیت بایاد از ایان
موسیقی جهت رهایی و مقابله باا سالطه و صانعت فرهناگ
اسنفاده ند.

عامهپسند آدورنو معنقد است موسایقی اصایل و فااخر باعا
رهایی از فرامین عولکرد و شیوههای اجنواعی و باع رهایی

هدف .8پرورش حس زیباییشناختی دانشآموزان

از عکسالعول منریال موسیقایی در برابر این فرامین میشود

(تربیت زیباییشناختی)
زیباییشناسی ب شی از فلسافه اسات اه مایتاوان باا
اغوا آن را بررسی فلسفی زیبایی و ذوق تعریف رد ه در
آن با قلوروی جذاب و گیج نناده از تجرباه از جولاه قلوارو
زیبایی ،زشنی ،عالی و ظریاف ،قلوارو ذوق ،نقاد و هنرهاای
زیبا ،قلوارو تثمال ،لاذت حسای ،دلرباایی و افساون مواجاه
هسنیم(هاسپرز و اسکراتن .)73 :3183 ،این مسائله در طاول
تاریخ هوواره توس فیلسوفان تبیینهای م نلفی یافنهاست
و گاهی با نا امی مواجه شده و گاهی دسناوردهای درخشانی
نیز داشنهاست و بر اسا هوین تبیینها ،نرامهای آموزشای
در مورد مسئله هنر و موسیقی ،وجود یاا عادم وجاود آنهاا،
میزان توجه به آنها و زاویه توجه جهتگیری ردهاند.
اگرچااه آدورنااو بااا چرخشاای اساساای بااه موضااو
زیباییشناسی مینگرد اما تربیت زیبااییشاناخنی را یکای از
اهداف هنر و بهویژه موسیقی اصیل و فاخر مایداناد و مانناد
اسنروسکایا وظیفه آن را وک به انسانهاای در حاال رشاد
برای گشودن در ِجهان زیباییها میداناد(نبوی.)31 :3139 ،
آدورنو معنقد است زمانی ه هنار و موسایقی عاماهپساند باا
سلطه و صنعت فرهناگ منحاد شاد ،زیباایی نیاز از طریاق
صنعت فرهنگ بازتولید مکاانیکی شاد(آدورنو و هور هاایور،
 )909 :3183و این یعنی هام زیباایی اا ییشاده(آدورنو و
هور هایور )938 :3183 ،و هام معاادل زیباشاناخنی اصال
ساالطه جلااوه ماای نااد (آدورنااو و هور هااایور.)991 :3183 ،
آدورنو با تکیه بر هنر و موسیقی اصیل و فاخر مدرن اصل را
بر ویرانی عادتهای زیباییشناسای گذاشانه و معنقاد اسات

(آهنگساز با منریال ارتباط آزادانهتری را برقرار می ند) یعنای
باارای آدورنااو رهاااییب شاای از طبیعاات ثانویااه اتفاااق
میافند(شپنهایزر.)311 :9113 ،
آدورنااو معنقااد اساات فراینااد رهاااییب شاای بااا توسااعه
خودآگاهی و احیاای گذشانه قابال درک اسات(جی:3371 ،
 .)938آدورنااو وظیفااه هنرموساایقی ماادرن را ترییر در آگاهی
اجنواعی میداند تا جامعاهای را ه در آن زندگی می نناد و
سبا تحریف و ازشکلافنادن آگاهیشااااان شده از نو شکل
دهند .هنر و موساایقی از طریق دریافت هنرمندانه ،میتوانااد
سبا برانگی نن پرا سیساای شااود ااه باارای ترییااردادن
ساخنارهای یک جامعه دروغین و اذب مورد نیاز است .چنان
پرا سیسی هوان پنانسایل نهفناه در محناوای معطاوف باه
حقیقت آثار هناری و موسایقایی اسات(آدورنو-931 :3371 ،
 )911و بهطور لی هدف نرریه اننقادی این است ه انسانها
در زندگیشان از آگاهی اذب رهایی یابند(پدیسون.)3331 ،
آدورنو مانند نیچه ادعا می ند ه سیسنم تعلیم و تربیات
بایااد سیساانوی رهاااییب ااش باارای ساااخنارهای سیاساای،
اجنواعی و اخالقی باشد(باوِر .)370 :3333 ،3آدورنو هوچنین
مدعی است تعلیم و تربیت ایسنا و مارده ،رهاایی افاراد را از
بین میبرد .آدورنو این تعلیم و تربیت را عامل انطباق میداند
هر چند معنقد است ه این مسئله منعهد مایشاود تاا ذهان
آگاهی افراد را توسعه دهد ،اما نویتواند این فرایند را تکویال
1. Bauer
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زیباااییشناساای بایااد دگرگااون و منحااول شااود .او شااالوده
زیباییشناساای منفی(آدورنااو )910 :3371 ،را میریاازد و در
نامههایی به والنار بیناامین ،باه او در ماورد هنار و موسایقی
تااودهای و از بااینرفاانن هناار و موساایقی ن بهسااا رانه 3و
هوگانی و یکسانشدن لذت زیباییشناسانه ،هشدار میدهاد؛
هنر و موسیقی ه تسالیم «یکساانساازی سارمایه» سالطه
شدهاست .در این میان آدورنو معنقد است زیباییشناسی جاز
دفا از هنار تاودهای و اسنوبیسام 9و «ترااهر باه فرهناگ
بهجای بافرهنگ بودن» 1خوانده میشاود ،ااری نوای ناد.
آدورنو در ناب نرریه زیباییشناسی ،نرر نهایی خود را ارائاه
ردهاست و آن هوان ضرورت زیبااییشناسایزدایای هنار و
موسیقی است(احودی.)993 :3133 ،
آدورنااو در مساائله زیباااییشناساایاش هاام بااه تجربااه
زیباییشناسی و هم به اسنقالل زیباییشناسی (بووی:3133 ،
 )938میپردازد .او هوسو با برودی 0تجربه زیباییشناسای را
یک تجربه مهم و حیاتی میداند ه توام شناخت ،قضاوت و
عول فرد بدان بسنگی دارد(مهار محوادی .)913 :3181 ،از
طرفی او تجربههای زیباییشناخنی ه اشکال مدرن فرهنگی
ارائه می نناد را در راسانای سالطه و صانعت فرهناگ و در
نهایت مردود میداند(ژیونز )117 :3131 ،آدورنو با تث یاد بار
اسنقالل زیباشناخنی ،معنقد است اسنیالی اصل مبادله چنان
عوومیت دارد ه فق چیزی ه بنواند با آن اصل مقابله ند
میتواند روشنبینیهایی در زمینه واقعینی فراهم آورد اه در
غیر اینصورت گواراه نناده خواهادبود(بووی.)931 :3133 ،
اینجاست ه آدورنو مسئله نقد را پیش می شد و معنقد است
دانشآموزان باید توانایی نقد و قضاوت در مورد آثار موسیقایی
را پیدا نند و این تنها زمانی امکانپذیر است ه آنهاا قاادر
باشند موسیقی را بفهوند و قدرت تش یص پیدا نناد و ایان
اصل فهم موسیقی را به دنبال خواهدداشت.
اصل .8فهم موسیقی
از نقطه نرر آدورنو ،یکی از اهداف موسایقی در تعلایم و
تربیت ،وک به فهویدن راحت موسیقی اسات .ایان مفهاوم
هم ،فهم زبان موسیقی و هم معنی قطعات خااص و ویاژه را
در برمیگیرد .آدورنو یادآوری می ند ه دانشآماوزان نبایاد
تنها موسیقی را تجربه نند بلکه آنها بایاد تواناایی تحلیال
1.Aristocracy

2. Esnobism
3. kitsch
4. Brody

مفاهیم موسیقایی و اثبات آنها ،توصیف عولکرد موسیقی و
درک ابعاد عقالنی و احساسی یک اثر موسیقایی را پیدا نند.
از نررآدورنااو ،فهاام اصااطالحات عقالناای و زیبااایی عویااق
موسیقی تنها از طریق ادراک احساسی امکاانپاذیر اسات .او
معنقد است ه تجارب زیباشناسای ،در هسانه و مر از فهام
موسیقی یافت میشود ه در ننیجه هدف آماوزش موسایقی
مربوط به جهان نیست بلکه فهم خاود موسایقی اسات( رت
ولزل.)7 :9111 ،
بر اسا نرریه آدورنو ،فهم موسیقی برای دانشآماوزان
این معنی را دارد ه آنها باید ساخنار موسایقی و پیاامهاای
زیباشناخنی آن را شناساایی و درک نناد .بارای ایان اار
تجارب زیباشناسی نیز باید در تعلیم و تربیت باهعناوان یاک
فهم عقالنای و احساسای از موسایقی در نرار گرفناهشاوند.
آدورنو معنقد است این ار از یک طرف باع آشاکار ردن و
روشنساخنن پیامهای عقالنی موسیقی است و از طرف دیگر
مانند ناب راهنوایی است ه هر شا ص را از آنچاه انجاام
میدهد آگاه می ند(آدورنو3371 ،د .)33 :آدورنو معنقد اسات
آموزش موسیقی نباید باهطاور صاریح و قااطع باا یاادآوری
دگرگونیهای ایدهآل در اش اص ،ارتباط داشنهباشد بلکه باید
هدف فهم موسیقی باشد(آدورنو.)131 :9119 ،
آدورنو برای رسیدن دانشآماوز باه فهام موسایقی اه
منجر به تربیت زیباییشناخنی او میشود بیاان مای ناد اه
دانشآموز باید:
 .3زبان موسیقی را باهطاور عواومی بدانناد و سااخنار و
اصطالحات قطعات موسیقی را درک نوایند.
 .9توانایی نواخنن و توصیف ار هناری را در هار جاایی
ه برای یادآوری معانی این ارهای هنری زم است ،دارند.
 .1توانایی تش یص و شناسایی سطوح م نلف موسایقی
را دارند.
 .0میتوانند پیامهای عقالنی و معانی ارهای موسایقی
از طریق تجارب زیباشناسای را یاادآوری نناد( رت ولازل،
.)7 :9111

امکان استفاده از دیدگاههای آدورنهو در
تعلیم و تربیت ایران
علیرغام تواام تث یادات فالسافه و منفکاران غربای و
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اسالمی و علیرغم اینکه بسیاری از جواناان ماا ا ناون باه
موسیقیهای مبنذل و بعضاً گوراه نناده روی آوردهاناد و باا
وجود تث یدات زیاد مسئولین فرهنگی شور ناظر بر توجه باه
مسائل فرهنگی جوانان هیچگونه توجهی به این مهام یعنای
حضور جدی موسایقی در تعلایم و تربیات ایاران و آماوزش
موسیقی در مدار و برنامه درسی تعلیم و تربیات گنجاناده
نشده است .هرچند در برخی موارد توصایههاایی و آثااری از
حضور موسیقی را میتوان دیاد ،باهعناوان م اال ،در نااب
راهنوای معلم هنر پایههای چهارم ،پنجم و ششم ابنادایی در
قسونی به ناام تربیات شانوایی (راهنواای در هنار بارای
معلوان پایه چهارم ،پانجم و ششام  )308-399 :3131،و در
قسوت راهنوای معلوان ناب فارسی پایه هفانم در قساوت
شعرخوانی توصیه شدهاست از نوار موسیقی مناسا یا وساایل
مناسا موسیقی اسنفاده شود تا شعر تثثیرگذارتر گردد( نااب
راهنوای معلم پایه هفنم .)113 :3139 ،تواام ایان ماوارد را
هم ه با یکدیگر جوع ببندیم ،میتوان آنها را در یک لوه
خالصه رد و آن لوه هواان سارودخوانی اسات .بناابراین
موسیقی هنوز در تعلیم و تربیت ما جایگاهی ندارد.
بنا به تحلیلی ه آدورنو از موسیقی و تعلیم و تربیت ارائه
می ند میتوان برای تعلیم و تربیت ایران ،جنبههای اسانفاده
از موسیقی را ذ ر رد ه در زیر به آنها اشاره میشود:
تقویت هویت فرهنگی:
فرایند تربیت در واقع ،عولی اجنواعی است ه جرم در
بسنر فرهنگ جامعه و به پشنیبانی آن صورت مایگیارد و از
ایاانرو اننقااال فرهنااگ و ارتقااای آن از ار ردهااای اصاالی
جریان تربیت بهشوار میآید(مبانی نرری تحاول بنیاادین در
نرام تعلیم و تربیت رسوی عوومی جوهوری اسالمی ایاران،
 .)333 :3131اما باید یادآور شاد اه نراام آموزشای ماا در
زمینه فرهنگ توفیق چندانی نداشنهاست و تودههای ماردم و
نوجوانان بهساوی فرهناگ غربای بیشانر معطاوف شادهاناد
(زیبااا الم .)317 :3131 ،در برنامااه در ملاای ،فرهنااگ
مهمترین و غنیترین منبع دسنیابی به هویت ذ ر شدهاست و
با توجه به اهویت فرهنگ و هویتملی و نقشی اه ایان دو
مقولااه در اساانقالل ،خود فااایی ،عاازتنفااس و مقابلااه از
خودبیگاانگی ایفاا ماای ناد .فرهنااگ و هنار از ارآماادترین
امکانات تربیت محسوب مایشاوند و در احاراز هویات ملای
اثرگذار هسنند .هنر بهعنوان تجلی باورهای جامعه ،میتواناد
بهعنوان یکی از بارزههای هویت و بهویژه هویاتفرهنگای و
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معنوی ،موجا رشد و ارتقای تودن و فرهناگ جواماع ماورد
توجه قرار گیرد (برنامه درسی ملی جوهوری اساالمی ایاران
مصوب جلسات 817الی  879شورای عالی آموزش و پرورش
تاریخ 3131 /39/3الی .)3133/3/98این در حالی اسات اه
آدورنااو نیااز معنقااد اساات ،هویت فردی با دخالت محصو ت
فرهنگی و از جوله هنار و موسایقی اسات ه شکلمیگیرد
(شاااهنده ادیجااان .)73 :3183 ،موساایقی اصاایل و فاااخر،
هوینی اصیل و واقعی را به دانش آموزان مننقل مای ناد .در
این جهت ما باید در تعلیم و تربیت به ارائه موسیقی و اصیل
و فاخر یا بهعبارتی موسیقی سننی ایران بپردازیم تاا بناوانیم
هوینی واقعی نه اذب را در دانشآموزان نهادینه نیم(نااظر
بر هدف  3و اصل  3از د لتهای تربینی موسایقی آدورناو)،
(ناظر بر هدف  9و اصال  9از د لاتهاایتربینای موسایقی
آدورنو).
مقابله با صنعت فرهنگ از طریق موسیقی
امروزه سلطه رسانهها و تبلیغ به مصرف انباوه تولیادات
فرهنگی و غیرفرهنگی ه با طراحای بسایار پیچیاده هواراه
است؛ قدرت انن اب را از دانشآموز سلا رده ،سالیقههاا را
در درازماادت تحاات نناارل تولید نناادگان ساالطه و صاانعت
فرهنگ درمیآورد(آدورنو( )3303 ،سالم .)3189 ،بهطوری اه
افراد توان مقابله با این صنعت را از دست میدهناد و تبادیل
به نیروهایش مایشاوند(آدورنو و هور هاایور.)911 :3183 ،
آدورنو موسیقی اصیل و فاخر را تنها راه رهایی از این سالطه
میداند .در جامعه ایران نیز ه نوودهایی از صنعت فرهنگ را
مشاهده می نیم ،میتوان در تعلیم و تربیت از موسیقی برای
رویارویی و رهاایی واقعای اسانفاده رد(نااظر بار هادف 1و
اصل 1از د لتهای تربینی موسیقی آدورنو).
افزایش نقادی دانشآموزان از طریق موسیقی

در مبانی نرری تحول بنیادین در نراام تعلایم و تربیات
رسوی عوومی جوهوری اسالمی ایران ،بار پارورش روحیاه
نقادی و تفکار نقااد تث یاد شادهاسات(مبانی نراری تحاول
بنیادین در نرام تعلایم و تربیات رساوی عواومی جوهاوری
اسااالمی ایااران113 :3131 ،و  )139و آدورنااو نیااز شاارای
رسیدن به این نقادی را موسیقی اصیل و فاخر میداناد .پاس
چرا ماا در تعلایم و تربیات خاود از ایان راه و روش جهات
پرورش نقادی دانش آموزان اسنفاده نکنیم(ناظر بر هدف 9و
اصل 9از د لتهای تربینی موسیقی آدورنو).
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فصلنامه ارزششناسی در آموزش

پرورش حس زیبهاییشهناختی دانهشآمهوز از
طریق موسیقی
ساااحت تربیت زیباییشاناخنی و هنری بهعنوان یکای
از ساحتهای تربیات در مبانی نرری تحول بنیادین در نرام
تعلیم و تربیت رسوی عوومی جوهوری اسالمی ایران معرفی
شاادهاساات .ایاان ساااحت ناااظر به رشااااد قوه خیال،پرورش
عواطف ،احساسات و ذوقزیباییشناخنی منربیان است(مباانی
نرری تحول بنیادین در نرام تعلیم و تربیت رساوی عواومی
جوهوری اسالمی ایران .)117 :3131 ،ه در برناماه درسای
ملی نیز مورد توجه قرارگرفنه است .آدورنو نیز این سااحت را
مهم و اساسی تلقی رده و برای رسیدن به این ساحت بیشنر
بر موسایقی تث یاد مای ناد و معنقاد اسات از طریاق فهام
موسیقی ،زیباییشناسی در داناشآماوزان پارورش ماییاباد.
بنااابراین فهاام موساایقی و درک زبااان موساایقی و توانااایی
تش یص باید در تعلیم و تربیات ماا جایگااه بسایار باا تری
نساابت بااه امااروز پیاادا نااد(ناظر باار هاادف 0و اصاال 0از
د لتهای تربینی موسیقی آدورنو).
تقویت بیشتر تفکر و تخیل از طریق موسیقی
عقل آدمی امنیاز ویااژه و وجه توایز انسان از حیوان است
(هور هایور و آدورنو )013 :3183 ،لذا باه گفناه بسایاری از
منفکران ،از جوله آدورنو و به بیانی ه در مبانی نرری تحول
بنیادین در نرام تعلیم و تربیت رسوی عوومی جوهوری
اسالمی ایران آمدهاست ،تعقل مهمترین فعالیت آدمای اسات
ه انسان از طریق آن به شناخت ،درک و فهم ،پیشبینای و
تش یص میرسد .لذا به تناسا ،هر نرام تعلیم و تربینی باید
از این مبنای مهم اسنفاده ند و عقالنیت را در دانشآماوزان
و منربیانش پرورش دهد .در ایران نیز هوواره باه ایان مهام
توجه بسیار شدهاست و پرورش عقالنی یکای از وجاوه مهام
تعلیم و تربیت ما بودهاست .آدورنو نیز میان پارورش عقلای و
موسیقی ارتباط بسایار پررنگای برقارار مای ناد تاا تفکار و
عقالنیت دانشآموز از طریق موسیقی توسعه یاباد (نااظر بار
هدف 3و اصل 3از د لتهای تربینی موسیقی آدورنو).
توسعه هوش موسیقایی
(ناظر بر هدف 3و اصل 3از د لتهای تربینای موسایقی
آدورنو) (نااظر بار هادف 0و اصال 0از د لاتهاای تربینای
موسیقی آدورنو).
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سرمد ،زهره و هوکاران ( .)3183روشهاای تحقیاق در
علوم رفناری .تهران :آگاه.
شاهنده ادیجان ،نوشین ( .)3183بررسی ماهیت هنر در
مکنا فرانکفورت با تث ید بر آرای آدورنو .پایاننامه د ناری،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
شعبانی،حسن و مهرمحودی ،محواود ( .)3173پارورش
تفکر اننقادی با اسنفاده از شیوه آموزش مسئله محاور ،مجلاه
میان رشنهای مدر علوم انسانی .بهار .شوارش.30
صفوت ،داریوش ( .)3131فلسفه موسایقی .ل .9تهاران:
نابسرای نیک.
فرهااادپور ،مااراد ( .)3171درباااره مضااامین و ساااخنار
دیالکنیااک روشاانگری .مجلااه ارغنااون .پاااییز و زمساانان.
شوارش 39و .33
اردان ،علیوحود ( .)3131سایر آراء تربینای در غارب.
تهران :سوت.
ازما ،ارمن ( .)31873ارزشهای اخالقی هنر موسیقی
در یونااان باساانان .ترجوااه زهاارا زواریااان .ناااب ماااه هناار.
فروردین .شوارش.331
انیا ،اندرو ( .)3188فلسفه موسیقی .ترجوه ساید وحیاد
بضام .ناب ماه هنر .بهون.
رباسی ،رضوانه ( .)3983آدورنو :هنار و زیباییشناسای.
روزنامه رسالت.91/9/3183 .
وسااه ،ایااو و آبااه ،اساانفن ( .)3183واژگااان مکنااا
فرانکفورت .ترجوه افشین جهاندیده .تهران :نشر نی.
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گوتک ،جرالد.ال ( .)3131مکاتا فلسفی و آرای تربینای.
ترجوه محودجعفر پاکسرشت .تهران :سوت.
مار س ،ارل ( .)3183سرمایه ،نقدی بر اقنصاد سیاسی.
ل .3ترجوه حسن مرتضوی .تهران :آگه.

مبانی نراری تحاول بنیاادین در نراام تعلایم و تربیات
رسوی عوومی جوهوری اسالمی ایران.)3131( .
مدد پور ،محود ( .)3131آشنایی با آرای منفکران دربااره
هنر .ل .1تهران :اننشارات سوره مهر.
مرجانی ،بهناز ( .)3181نگره اننقادی در تعلایم و تربیات.
نشریه اندیشههای نوین تربینای .دوره دوم .بهاار و تابسانان.
شوارش 3و .9
ملکی ،حسان و حبیبای ،مجیاد ( .)3183پارورش تفکار
اننقادی ،هدف اساسی تعلیم و تربیت .فصلنامه ناوآوریهاای
آموزشی ،شوارش.33
مورابی ،نو ن ( .)3187ترییر مسیر زیباییشناسی آدورنو،
سدههای میانی ،آینده و گذشنه .ترجوه شهابالدین امیرخانی.
نشریه زیبا شناخت .تابسنان .شوارش.33
مهرمحودی ،محوود و امینای ،محواد ( .)3181طراحای
الگوی مطلوب تربیت هناری در دوره ابنادایی .مجلاه علاوم
انسانی دانشگاه الزهرا .پاییز .شوارش.13
نبوی ،سید صادق ( .)3139زنبور عسل هم میتواند اسناد
تو باشد  /نقش هنر در پرورش خالقیات و ارتقاای ساالمت
روانی دانشآماوزان .مجلاه رشاد مشااور مدرساه .تابسانان.
شوارش.19
نجفزاده ،علیرضا ( .)3131نرریه فالسفه درباره چیسنی
و ار رد عقل عولی .مجله فلسفه و الم .سال چهلوساوم.
شوارش پیاپی .87/9پاییز و زمسنان.
ناوذری ،حسااینعلای ( .)3187نگاااهی باه آرای تئااودور
آدورنااو در باااب زیباییشناساای و هناار .مجلااه پژوهشاانامه
فرهنگسنان هنر .شوارش.31
نوروزی ،رضاعلی و منقی ،زهره ( .)3188زیباییشناسای
از منرر عالمه جعفری و پیامدهای تربینی آن .مجلاه باانوان
شیعه .سال ششم .پاییز .شوارش.93
والین ،نیلاز و هوکااران ( .)3188ریشاههاای موسایقی.
ترجوه پرتو اشراق .تهران :مروارید.
وتسلر ،الئونورا و تسایر ر ،فیلیا ( .)3181درآمادی بار
جامعهشناساای موساایقی .ترجوااه آزاده حاااتوی .مجلااه مقااام
موسیقایی .اسفند .شوارش.13
وقفیپور ،شهریار ( .)3183جامعاهشناسای هنار .تهاران:
مروارید.
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