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   شکل و مضمون-یکيالکتيرابطه د
  ريي، جز با تغینياديتحول بن

  ستي ممکن نیديمناسبات تول
  

  شکل   مقوالت مضمون و-٢٣درس 
  ن دو مقوله ی درباره ایحيتوض -١
 ن مضمون و شکل ي بیکيالکتیرابطه د -٢
 ن و نقش فعال شکلن کننده مضمويينقش تع -٣
 وند متقابل مضمون وشکل يگر پی دیجنبه ها -۴
  

)١(  
 یشناخته م» مضمون و شکل «یو  کار دارد از رو  که انسان با آن سریده ای و پدیئيهر ش
ده یا پدی یئي که شیان ساده مضمون عبارت است از مجموعه عناصر و عواملي به ب.شود
ست از ساختمان و نحوه تشکل آن عناصر و  که شکل عبارت ای سازد در حالی را مینيمع

 ی جداگانه و خارجیزيا صورت چی شود که شکل یف ساده معلوم مین تعري از هم.عوامل
ک شکل و مضمون را به هم يالکتیسم ديالی ماتر.ستي نیئيک شیا باطن ینسبت به مضمون 

  .  قرار دارندیکيکتالیداند که با هم در وحدت و تضاد دير می ناپذی جدائیوسته و مجموعه ايپ
ه ین داران مضمون تمام حکومت سرمايه داران و زمی سرمای طبقاتیکتاتورید: چند مثال

ن جا مضمون به ی در ا. مختلف بروز کندی تواند با شکل هاین مضمون می اما ا. استیدار
گر به شکل ی دی در جا،دیآ ی در میاست جمهوریستم ريا سی ی پارلمانیشکل دمکراس

 است و گاه یفاتیه آن هم گاه شکل سلطنت مشروطه است که شاه در آن مقام تشر کیسلطنت
   .یشکل سلطنت استبداد

  : گريمثال د
 و در درجه یدي مناسبات تولیعنی ،هیر بنا و روبناست پای که مرکب از زیدر جامعه بشر
  ویاسيات سیشه ها و نظریاند(  دهد و روبنا یل ميت مضمون را تشکياول نحوه مالک

 هر کس که .شکل را)  وابسته به آن ها یره و نهادهاي و غی و مذهبی و فلسفی و هنرییقضا
است و به دنبال آن تمام عوامل ي جامعه باشد و بخواهد دولت و سیاديتحول بنخواهان 

  .ر دهديي را تغیديمناسبات تولد ی با، را عوض کندییروبنا
 مولده یروهاين) یستياليا سوسی یه داریا سرمای یمثال فئودال( د يوه توليدر هر ش:  گریمثال د

مضمون )  برندی که آن ها را به کار میید و انسان هاي تولیدر درجه اول افزارها( موجود 
 ی باقی خصوصیه داریه سرمای مثال بر اثر تکامل جامعه سرمای وقت. دهدیل ميرا تشک

 ین دو با هم نمیود آمده و ان شکل تضاد به وجین آن مضمون و ايم بیي گویمانده باشد م
 مضمون ی است برایت اجتماعي شکل مناسب را که مالکیستياليخواند و انقالب سوس

د که در آن شکل ی آی به وجود میدید جديوه تولي سازد شی مستقر می مولده اجتماعیروهاين
  . کندیق ميبا مضمون تطب

سم و يالیه امپريهن ما را عليم ی تواند مبارزه خلق های میرانیک هنرمند ای: گر یمثال د
ل از يا تجلی بهمن ٢١ور و ی شهر١٧ آذر و ١۶ر و ي ت٣٠ چون ییا خاطره روزهایاستبداد 



 

ا یسد ی بنویا به صورت داستانیزد ی را در قالب شعر بریک احساس انسانیا یقهرمانان 
هام از مطلب  با الیقيک قطعه موسیا یا مجسمه بسازد ی . کندینه نقاشين زمی در اییتابلو
 یري عبارت خواهد بود از موضع گین موارد مضمون اثر هنریک از ای در هر .ف کنديتصن

ا ی یفه انقالبيت و هدف آن وظيا اهمی آن قهرمان یا زندگی یخیهنرمند در قبال آن حادثه تار
  عصر خود دارد وی خلق و براینه ها براين زمیننده در ای که آفریامي و پیآن احساس انسان

 رساند در هر مورد ما نه فقط با اشکال مختلف ی که به انجام میرد و رسالتی پذی که میتعهد
نما و ي س،یکر تراشي و پیقي، موسیات و نقاشي متفاوت در ادبیانيل بی و نحوه و وسایهنر

 تواند به شکل ی می هنرینش هاین آفریک از ای بلکه هر ،ميره روبرو هستي و غیمعمار
 گوناگون ی فنید مطابق قواعد مکاتب مختلف و اسلوب ها و روش هاین در آا مدریک يکالس

ک مضمون سازنده و واال و هم ی ی و با ارزش هم دارای عالیک اثر هنری .رديانجام گ
  .ده شدهی آفریت هنري خالقی مناسب و در خور است که در سطح عالیصاحب شکل

ا روند که بر یده یا پدی یئير شپس مضمون عبارت است از مجموع خواص و جهات و عناص
 یئيک شیر متقابل آن ها مضمون ين جهات و خواص مختلف و تأثی ا. هم متقابال موثرندیرو
  . سازدیر آن ها را ميي وجود و تغیده و روند و شالوده مادیا پدی

 در یده به طور نسبیا پدی یئي هر ش.افته استی انتظام ینيمضمون همواره به شکل مع  
 است که وجود یني معیا  استروکتور داخلی ساختار یدار است و داراین پايکان معزمان و م

  . سازدیآن را ممکن م
دار عناصر و اجزاء ی ساخت نسبتا پا،بي ترک،پس شکل عبارت است از نحوه سازمان  

 آن یئت و چهره ظاهريده است و هیا پدی یئي نحوه وجود مضمون ش، شکل.مرکبه مضمون
   . کندیمشخص مز يصورت آن را ن

 هستند که خطوط مشخصه یوسته فلسفيمضمون و شکل دو مقوله متقابال به هم پ  
   . دهندیده را نشان میا پدی یئيوجوانب مرتبط هر ش

)٢(  
 شکل و مضمون آن است که شکل بدون مضمون یوستگي از جهات مهم به هم پیکی

 آن که ی مضمون برا. تواند وجود داشته باشدیومضمون بدون شکل وجود ندارد و نم
 یئيک شی آن که شکل یرد و شکل براي به خود بگیشکلد یده باشد بایا پدی یئيک شیمون مض
ک صورت ی که شالوده یديوه توليک شی مثال . را جلوه گر سازدید مضمونیده باشد بایو پد
 مولده و مناسبات یروهاي از نی است جدانشدنی است مجموعه ای اقتصاد– ی اجتماعیبند
 توانند تنها و مجزا بدون آن که ی دهند نمیل مي مولده که مضمون را تشکیروهاي ن.یديتول
ن که مناسبات ی کما ا.ندی داشته باشند به وجود آیدي به شکل مناسبات تولیب و ساختيترک
 مولده داشته یروهاي از نی بدون آن که مضمون، تواند به حالت مجزایهم نم) شکل  ( یديتول

ل يد را تشکيوه تولير است که شی ناپذیین دو جنبه جدای وحدت ا.دا کندي پیخارجباشد وجود 
  . دهدیم

 یچ اثر هنري ه.داستي پین وحدت شکل و مضمون به روشنیز اي نیک اثر هنریدر   
ن یگر ای دی باشد و از سویک سو فاقد مضمونی تواند از ی باشد نمیدر هر سبک و رشته ا

ک ی ینش هنرین آفریک ژانر و استفاده از موازی، ک سبکیمضمون حتما به صورت 
 بودن ین دو جنبه، هنر را از هنریک از ای انکار هر . کندیمکتب در هر رشته بروز م

 را منعکس کند حداکثر ی باشد و تنها مضمونیک نوشته اگر فاقد شکل هنری .کنديخارج م
ک نوشته هر قدر یگر ی دیاز سو. یک قطعه ادبی است نه یک رساله علمیا یک مقاله خود ی

 با ی را صاحب نباشد حداکثر بازیراسته و پرداخته گردد اگر مضموني پیهم به شکل ادب
ندگان هنر ی نما.یک اثر هنرین مهارت خواهد بود نه یر و رنگ ها و تمریکلمات و تصاو

اس یا یا سازش کارانه مبتذل ی منحط ی هاینيد و جهان بیده اند که عقايار کوشي بسییبورژوا
 .غ کننديسم تبليا فرمالی اصالت شکل ی آثارشان است تحت لوایز خود را که مضمون اساسيآم



 

 را یک شکل ناب و منزه از محتوی شده و وجود ی آثار هنری مضمون برای نفیآن ها مدع
)  فقدان مضمونی آن آثار مدعیت برا اسیکه خود مضمون ( یده اين عقي چن.ندی ستایم

 آورد و یبه زانو در م» شکل خالص«  به نام ی رغم استعدادش در مقابل بت یهنرمند را عل
   . افکندی است به دور میات اجتماعياض و الهام بخش هنر که حياو را از سرچشمه ف

  
)٣(  

 مضمون و شکل یعنیده ی و پدیئير هر شی ناپذیی دو جنبه جدایکيالکتیدر وحدت د  
ده یا پدی یئير شيي است که شرط وجود و تغیماد مضمون شالوده .ن کننده مضمون استييتع

ن يي تع، عنصرديوه تولي در ش.ه استي عامل اول، در وحدت مضمون و شکل مضمون.است
ن عامل است که یل خصلت و سطح تکامل اين تحلی مولده است و در آخریروهايکننده ن

 ،ی در اثر هنر.آورد ی را به وجود مید تازه ايوه تولي شده و شیدير مناسبات تولييموجب تغ
ن کننده همان مضمون يي تعی داند ولی مین را هر کسیست، اي اصال هنر نیک اثر هنری

ندگان ادب ین نمایقدرتري عال.ز در درجه اول در مضمون استي در هنر نی اصل نوآور.است
 گرفته تا ینچیر از داوي کرده اند چه در دوران رنسانس چه درقرون اخیو هنر که نوآور

 بلکه ی نه فقط در شکل اثر هنر،جيوشیما ي تا نی از عشق، تا الوآریاکوفسکیاسو از ماکيپ
ز ي نیمناسب  کرده اند و درضمن توانسته اند شکل نو ویدردرجه اول درمضمون آن نو آور

  .ابندين نو بي مضامیبرا
 حکومت ی چه طبقه ایعنی ، است مضمونن کنندهيي هم عنصر تعیحکومتنحوه  در  

ن کننده مضمون در رابطه يي نقش تع. کدام استین که شکل حکومتیصرف نظر از ا ، کندیم
ده با ی و پدیئي کند که تکامل هر شیز تظاهر مين نکته نی مضمون و شکل در ایکيالکتید

 یئيرات در شيير درمضمون است که تغيين تغي شود و همیر درمضمون آغاز مييتکامل و تغ
  . کندین مييتعو آهنگ آن و سمت تحول آن را 

ن ی همان طور که از خود ایکيالکتین وحدت دید توجه داشت که در این حال بايدر ع  
ت ي فعال و موثر نقش واهمیش به مثابه عنصری شکل به نوبه خو، شودیمثال ها معلوم م

ن وجود و ی نحوه اشکل است یئير شيي وجود و تغی اگر مضمون شالوده ماد.ارد دیميعظ
ت دادن ي کم اهمیچ وجه به معناين کننده به هيين عنصر تعيي تع.صر آن استب عنايوه ترکيش

 کند که تکامل ید ميسم تأکيني لن–سم ي مثال مارکس.ستيز شمردن شکل نيگر و ناچیبه جنبه د
 دهد یل ميد تشکيوه توليده شین کننده را در پديي و تعیعنصر اصل) مضمون( مولده یروهاين
 توجه کامل یدر هر نظام اجتماع) شکل ( یديقش مناسبات تولت و ني در ضمن به اهمیول

در ( یدير مناسبات توليي، تغی انقالبیت هاي و فعالی تمام مبارزات اجتماعییهدف نها .دارد
ک کشور ینکه مثال در ی ایعنین شکل حکومت ي همچن.است) ت يدرجه اول مناسبات مالک

ن یا ای احترام گذاشته شود یین بورژوايک در چارچوب قوانين دمکراتی به موازیه داریسرما
ن ي مهی البته برا،ا سلطنت مطلقه برقرار باشدی یکه بر عکس شکل حکومت خشن استبداد

ت ي بلکه مبارزان واقع،ستي تفاوت نیست نه تنها بي تفاوت نی خواهان بیپرستان و آزاد
 یجاد آن شکل مناسبی اینند و برا کی خود درک میهنيت فراوان آن را در سرنوشت مياهم

 استقرار ی برایعنیط گسترش و عمق آن را فراهم سازد یل کند و شرايکه مبارزات را تسه
 کنند که در ی هم فراموش نمی که لحظه ای رزمند در حالید می تردی، استوار و بیدمکراس

  . ون کرد حکومت را دگرگیر دارد و  مضمون طبقاتييد مضمون را تغیل باين تحلیآخر
 یر بخشيست بلکه عنصر فعال و تاثيف ني وابسته و پاسی منفعل و عنصریشکل تابع  

   . مضمون و شکل استیکيالکتیدر وحدت د
  :د از دو نظر توجه داشت یژه فعال باین نقش ویبه ا  

ر و تکامل شکل ييژه تغین وي قوانیعنی . در تحول خود استی استقالل نسبیشکل دارا -١
ر مضمون جدا و نسبت بدان مستقل يين تغي از قوانینيه تا حدود و به نسبت معوجود دارد ک



 

 ینه هنريه وجود دارد در زمی نسبت به پای اجتماعی عناصر روبنای مثال استقالل نسب.است
است و با عوامل » شکل« مختص ینير ژانرها و سبک ها و شکل ها در حد معيين تغيقوان

ا شکل ی مطلق کردن فرم یت به معناين واقعی البته ا.وند داردي پی و شخصیمختلف ذهن
  .ستين
 گذارد و آن را یر اثر ميين تغیرمضمون در آهنگ ايي به نوبه خود در تغ.شکل فعال است -٢

جاد تحول در یر درشکل و ايي مثال در مورد شکل حکومت و مضمون آن تغ. کندیا تند میکند 
رات ييا کند کردن روند تغیتحول و تند ن یآن به نوبه خود درتحول مضمون و آهنگ ا

 .ر فراوان داردي تاثیمضمون حکومت
ز وجود ي نین دو تضادین اي بی از آن است ولیشکل اگر چه وابسته به مضمون و تابع -٣

  .ده هاستیپد اء ويتکامل همه اش  از تحول وین شکل و مضمون ناشين تضاد بی ا.دارد
ع ی مضمون از شکل سری ول.کندير مييز تغي ن شکل. ماندیک سطح نمیمضمون هرگز در 

 شکل درتکامل خود معموال از .اتر استی شکل ثابت است مضمون پو.ردی پذیتر تحول م
ن يرا که قوانی ز،ستي نی و سطحیکيت مکاني و تبعیرا که وابستگیماند ز یمضمون عقب م

 یکيالکتیوحدت دن دو جنبه در یشه تضاد ای ر. استی استقالل نسبیدارا» شکل«ژه رشدیو
 عقب ماندن شکل از مضمون و سپس عدم تطابق کار را به ی  وقت.ن جاستيآن ها درهم

 و طرد شکل کهنه که مانع تکامل مضمون یق نفیتضاد بکشاند آن وقت تطابق دوباره از طر
 و یئيت هر شيط زمان و مکان وخصوصی حل تضاد بنا به شرا.ردي گیشده باشد صورت م

 نمونه روشن همان رشد .ردي گی مختلف انجام می به صورت هایاجتماع و یعيده طبیپد
 یدي خود از مناسبات تولییایاست که با پو» ديوه توليش«ک یدر ) مضمون(  مولدهیروهاين
 عوض . شودی مولده میروهاين شکل سد ادامه رشد نی رود تا آن جا که ایجلوتر م) شکل(

 یروهايد نیسطح و خصلت جد( دیمضمون جدگر با یکه د) یديمناسبات تول(کردن شکل 
 نکته . کندین تضاد را انقالب حل می ا. شودی بدل مینياز عيک نی خواند به ینم) مولده

د در حکم يوه توليده شی پدی که برایدي مناسبات تول.دا کندي جنبه مضمون پیزين که چیگر اید
 قرار ی مورد بررسیاجتماعگر ی در سطح  دیوقت)  مولدهیروهاي نسبت به نیعنی( شکل بود

م آن گاه مضمون است که خود آن يمطالعه کن» ه و روبنایپا«ده یرد مثال اگر آن را در پديگ
د ین بای بنابر ا.) و موسسات مربوطه آن ها یید روبنایمانند عقا(  است یی شکل هایدارا

  .مي دهی قرار میده را از جهت شکل و مضمون مورد بررسیدانست کدام پد
)۵(  

فته شکل ید فرین بایا چند شکل مختلف بروز کند و بنابر ای تواند در دو یک مضمون می
» گری از مردم کشور دیبهره کش«  مثال مضمون .ظاهرنشد و مضمون را در نظر داشت

بهره « در گذشته   .ن بروز کندی تواند هم به شکل استعمار کهن و هم به شکل استعمار نویم
 و ی و اشغال نظامیاسيبه شکل نقض آشکاراستقالل س) نمضمو(» گری از کشوردیکش

 ی و اقتصادیاسين تسلط سی استعمارنو. شدیگماردن حکام از کشور مستعمره دار انجام م
را ) مضمون(گری از کشوردی کند و بهره کشی میتازه عمل» شکل«وه ها و به يخود را با ش

 ی دست گرفتن اهرم هاق تسلط انحصارات بزرگ و بهی و از طریبه دست حکام محل
 نابرابر یام هاي و پی خارجیه و بازرگانی و صدور سرمای و مالی و نظامیاسي و سیاقتصاد
   . رساندیره به انجام ميو غ

 استثمارکارگر توسط کارفرما در کارخانه ها و یه داریدر جامعه سرما: گریمثال د  
 ین مضمون می ای ولردي گیبر اساس کسب اضافه ارزش صورت م) مضمون(کارگاه ها 

 کوچک فالن یها کارگاه ن اشکال استثمار دري ب.ردي به خود گی مختلفیتواند شکل ها
د سهام یا نحوه به اصطالح خری مدرن و بزرگ و یج در کارخانه هایشهرستان با اشکال را

ن ی در ماوراء ای ول. تفاوت موجود استیتي توسط انحصارات چند ملیا اشکال بهره کشیو 



 

د ي توسط مالک وسائل تولیه داری سرمای مضمون عبارت است از بهره کش،ت شکلتفاو
  ).صرف نظر از شدت و شکل و نحوه آن( 

 . متفاوت باشدیانگر دو مضمون به کلي تواند بیک شکل واحد مین که ینکته مقابل ا  
 حزب» شکل«دا شدند به يران پس از جنگ پی که در ایاسي سی از سازمان هایاريمثال بس
. ی و درباریشین مثال حزب طبقه کارگر و احزاب فرماي است بیمي چه تفاوت عظیبودند ول

 خورند و باطن احزاب یب ظاهر را نمین تفاوت در مضمون است که مردم فریبا توجه به ا
   . شناسندیرا م

 ی و با کشورهایستيالی امپری در حال رشد با کشورهایروابط کشورها: گریمثال د  
 ،،داد و ستدهای بازرگانیقراردادها:  است یمشابه» شکل «ی دارای در مواردیستياليسوس

 روابط با یعنی ی مضمون اولی ول.رهي و غی و مالیمناسبات اقتصاد ،وام ها و اعتبارات
 گرو ،ود کمرشکن و استقالل بر باد دهي غرب عبارت است از قیه داری سرمایکشورها

د ی،غارت منابع کشور و تشدی نواستعمارینقشه هال ي تحم،یعيگذاشتن و تاراج منابع طب
 عبارت است از رشد سالم یستيالي سوسی که مضمون روابط با کشورهای در حال.یوابستگ
ط انحصارات یالت و شرايس و تحمیت قدرت مقاومت در برابر دسای، تقویاقتصاد
اه مردم و رونق  کمک به رفیاسي و سی استقالل اقتصادیم مبانيجه تحکي و درنتیستيالیامپر

   .مستقالنه اقتصاد
با و ی زیک مضمون برجسته با شکلی از ی است عالیز که وحدتي نیدر اثر هنر  
د در ی تواند و بایک مضمون می ت و مهارت هنرمند،يقه و احساسات و تربي بنابر سل،استادانه
 مثال . مختلف بکار گرفته شودی مضمون هایک شکل برایا ی مختلف عرضه شود یقالب ها
 گاه توسط شاعر بزرگ یروزيمان به پید به فردا و ايندگان معاصر مضمون امین سرايدر ب

  : شود یان مين شکل بیما به ا
  د یدگر بهار آ « 

  د ی به بار آی روزیگر بهار زندگ
   سراسر لوت، باغ خواهد شد                                                    ین هاين زمیا
  »خواهد شد غ ، پرداب الله هاي از له، سنگین تپه هاینه ايس

  : ن گونه یک بدي در قالب کالسیو گاه توسط شاعر
  دهاستي مرو خورشیکی تاریسو      دهاست ي مرو، امیدي نومیکو

 ی شعر فارسیمیره دست ما در همان شکل قدي از شاعران چیاري را بسیمضمون نو و انقالب
ن یپرو» ی از گذرگهی گذشت پادشهیروز«  مثال درقطعه .ت مهارت پرورانده اندیبا نها

  : د ی گوی میاعتصام
  م يتی کودک یکیانه يد زان ميپرس
  ست که بر تاج پادشاست ين تابناک چیکا
   گوژپشت وگفت یرزنيک رفت پینزد
  ده من و خون دل شماست ین اشک دیا

    مان نظاره کن يتیبر قطره سرشک 
  است  گوهر از کجی که روشنیتا بنگر

   .کي کالسی نو در قالبین مضموني چنین نمونه های تری از عالیکی
  : بهار است یاثر استاد ملک الشعرا» جغد جنگ « قطعه 

   بتریز غول جنگ و جنگبارگ
  

   او یسرشت جنگباره و بقا
  ید آشتي کبوتر سپیزه

   او ی که دل برد سرود جانفزا



 

  د وقت آن که جغد جنگ رايرس
   او یش پايجدا کنند سر به پ
 ، نو پردازانهییز هست که با شکل به ظاهر نو و با ادعاي نی متعددیبرعکس نمونه ها

   .ان شده استي بی کهنه، فرسوده و ارتجاعیمضمون
 .ان کردي بیک را دراثر هنریدئولوژیق اي توان مضمون عمیبا نمیبدون شکل کامل و ز

است به یات پويازتاب فداکار واقعرد و بي گیرو مي خلق نی که از آرمان هاین مضمونيچن
  : به قول بهار. کندیکمک م» شکل«ن ینش مناسب ترینوبه خود به آفر

  بهار طبع من شکفته شد چو من 
   او یح صلح گرفتم و ثنایمد
ران که به ید ای جدی و داستان نگاریسی ما و هم قصه نویران هم شعر نویات معاصر ايادب

ن هنر ي را هم اضافه کرد و همچنیسیشنامه نوی نمای از دست آوردهای توان برخیآن م
نه استفاده ي پر ارج در زمی نمونه هایره داراي و غی و ترانه سازی و نقاشیمجسمه ساز

  .∇ن نوست يان مضامي بیهنرمندانه شکل نو برا
  

                                                 
   ۵٢ تا ۵٠درسهاي » شيوه توليد  « - ۵٧ و ۵۵درس هاي » پایه و رو بنا « : توضيح بيشتر ∇
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