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  :چكيده

موضوع اصطالحي است كه به علت بديهي بودن آن در بـادي امـر، تحقيقـي روي آن    
تمييز داده نشده و هـر   ،انجام نگرفته و در تحقيقات ادبي بين آن و اصطالحات همخوشه

. ز موضوع دارد بنيان نهاده اسـت كس تحقيقات خود را بر برداشت و تعريفي شخصي كه ا
در اين پژوهش، ابتدا با ذكر توضيحات كافي در ابعاد مختلـف بـراي اصـطالح موضـوع و     
روشن كردن حدود و ثغور آن و مسائل پيرامون آن، اين اصطالح معرفي شـده اسـت و از   

هاي شناختن موضوع هاي مختلف ادبي و شيوهرهگذر اين مباحث ارتباط موضوع با جنبه
بعد از آن فرق موضوع با اصـطالحات همخوشـة   . گرديده استدر متون و ارائة آن، روشن 

شده و تا آنجايي كـه  مايه، محتوا، واژه و اصطالح آورده مضمون، درونمايه، بنخود؛ يعني 
. مقدور بوده، مرز آنها مشخص گرديده است تا بتوان تحقيقات را بر اساس آن مستند كرد

شناسي ميتواند داشته باشد شناسي و كاركردهايي كه موضوعت موضوعدر پايان نيز اهمي
شناسي، ادبيات تطبيقي، در نوشـتن فرهنگهـاي موضـوعي،    در سبك ذكر شده؛ از جمله

 فرهنگهاي لغات و اصطالحات، معرفي فرهنگ و تمدن و جهانبيني يـك قـوم، شـناختن    
  .هامايهبن

  
  :كلمات كليدي

مايـه، واژه و  شناسي، همخوشه، مضمون، درونمايه، بنشناسي، سبكموضوع، موضوع 
  .اصطالح، محتوا
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  : درآمد
آموزان ايراني از دورة ابتدايي در درس انشا با آن آشـنا  اصطالحي است كه دانش موضوع

موضوع انشاء چيست؟ و دربارة چـه موضـوعي ميخواهيـد    «شوند آن هم با اين شكل كه مي
علـم   ،از آن موضـوعات مـثالً  . بنـدد ينقش م آموزانانشدر ذهن و ضمير د »انشاء بنويسيد؟

زمستان؛ يا چگونه گذراندن تعطيالت / تابستان/ پاييز/ بهتر است يا ثروت؟ توصيف فصل بهار
كـه گويـا موضـوع در زبـان و ادب     ... نوروز خود را؟ توصيف شهر يا روستاي خود و/ تابستان

بايست همة لم بهتر است يا ثروت را، ميفارسي آن قدر محدود بوده است كه مثالً موضوع ع
بودن اين اصطالح كسي بديهي  به علت. آموزان ايراني موضوع انشاي خود قرار ميدادنددانش

تعابير و تعريفهاي متفاوت و گاه متضاد از . درستي بر روي آن تحقيق نكرده استبه دقت و ب
و فرهنگهاي مختلف نويسندگان و  هاآن در كتابها، و نيز برداشتهاي متفاوت از آن در نوشته

با بررسي تعريفهاي مختلف از فرهنگها و كتابهـاي مختلـف   . شاعران حكايت از اين امر دارد
نويسندگان و ذكر اشتباهات آنها، و بررسي نوع كاركرد آن در آثار مختلف، تعريف دقيقـي از  

جستار در سه بخش زير د؛ بنابراين اين اين اصطالح و كاركردها و اهميت آن ارائه خواهد ش
  : مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ارائه شده است

  تعريف موضوع و مسائل پيرامون آن. الف
  ارتباط موضوع با اصطالحات همخوشه. ب
  شناسي   اهميت و كاربرد موضوع. ج

گيري نهايي از كلية مباحث ارائـه شـده   و بعد از اين سه بخش، در پايان مقاله نيز نتيجه
  . استآمده 

بــراي تبيــين بيشــتر اصــطالح موضــوع، بايــد ارتبــاط آن را بــا اصــطالحات همخوشــه  
)semantic field (اصطالحات همخوشه، اعضاي يك حـوزة معنـايي هسـتند    . روشن كرد

ـ كه هر كدام به دليل داشتن وجوه اشتراكي در اين حوزه قرار مي داليلي در افتـراق  گيرند و ب
؛ حوزه يا قلمرو واژگاني؛ يـا حـوزة   lexical fieldري براي اصطالح ديگ«با هم نيز هستند؛ 

دهندة رابطة آنهـا بـا هـم    هاي مربوط در نظامي كه نشانمعنايي نظم و ترتيب كلمات و واژه
 ,aunt, uncle, sister, brother, mother باشد؛ مـثالً اصـطالحات خـانوادگي ماننـد    

father  هاي نسل، جنس، وابسـتگي  به مشخصهبه يك حوزة واژگاني تعلق دارند كه مربوط
: فرهنگ توضيحي زبانشناسي كاربردي النگمن، ريچارد و ديگـران ( ».به پدر يا مادر ميباشد

با توجه به اين توضيحات، كلمات و اصطالحات واژه و اصـطالح،  ) »semantic field«ذيل 
-و به اصطالح هم موضوع، از اعضاي يك حوزة معناييبا ه مايدرونمايه، مضمون، محتوا و بن

و تعريف آنهـا و تبيـين نـوع     شناسي ضروري استخوشه هستند كه شناخت آنها در موضوع
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بعد از روشـن كـردن مفهـوم    . ارتباطشان با موضوع، به روشن شدن بحث كمك خواهد كرد
موضوع و ارتبـاط آن بـا اصـطالحات همخوشـه، اهميـت و كـاركرد موضـوع در مطالعـات و         

شناسي به يكي از دانشـهاي ادبـي   ه است و ذكر اين نكته كه موضوعتحقيقات ادبي ذكر شد
. ها و اطالعات آن استتبديل شده است كه هر محقق ادبي براي تحقيقات خود نيازمند داده

ها و تناقضهايي كه در ايـن بـاب   فرهنگها و صاحبنظران از موضوع، و اختالف تعريفنخست 
اين تعريفها و تبيين موضوع و مسائل مربوط بـه   هست نشان داده ميشود؛ بعد نقد و بررسي

  .آن
  ؛ يعني تعريف موضوع و مسائل پيرامون آن»الف«ابتدا بند 

يكـي  . ، با دو جنبه از آن سر و كـار داريـم  )text( در مواجهه با يك اثر ادبي يا يك متن
يا صـورت معرفـي شـده اسـت و ديگـر      ) form(جنبة ظاهري اثر، همان كه با عنوان شكل 

موضوع و مباحث مربوط به آن در حيطة معني يا محتـواي اثـر   ). content(ني و محتوا مع
؛ گنجانده شده است، اگر چه در يك تعريف مبسوط از شكل، معنا نيز در شكل دخيل اسـت 

مفهوم تخيـل پويـا بـه    ... كالريج« ؛اندهمان تعريفي كه فرماليستهاي روسي از فرم ارائه داده
چنـين مفهـومي   ... بخشِ بينش را به انگلسـتان وارد كـرد  و وحدت دهندهمنزلة قدرت شكل

تمييز بين يك شعر و اشكال ديگر سخن را تشويق ميكرد، زيرا بر قدرت شعر در برانگيختن 
. كـرد دهندة آن كل تأكيـد مي لذّت در كليت آن و ارضاي جداگانة حاصل از هر جزء تشكيل

ا متقابالً يكديگر را حمايت و تبيين ميكنند؛ كالريج اظهار داشت كه در يك شعر بسامان اجز
كنند و هم بر همگي آنها نسبت به مقصود هماهنگي دارند و هم به تقويت مقصود كمك مي

 .)84-83: مباني نقد ادبي، گري و همكاران(» .افزايندتأثيرات شناخته شدة آرايش وزني مي
ي مـتن را ميسـازد از قبيـل    در اينجا منظور ما از فرم هر آن عنصري است كه جنبـة صـور  

حروف، كلمات، وزن، قالب، جمله و نيز عناصر زبرزنجيري گفتار از قبيل آهنگ، تكيه، مكث 
منظور از معنا مربـوط   و نيز در مباحث ادبي مطرح است) texture(، كه با عنوان بافت ... و

عبـارت ديگـر   ب؛ اسـت ... به همة عناصر دروني متن اعم از موضوع، درونمايه، پيام و محتـوا و 
كار ميبـريم كـه شـامل    صورت را به معني عام كلمه در اينجا بما «كدكني طبق قول شفيعي

شعر است و معني را برابر محتوا يا  »قالب عمومي«و  »موسيقي«، »رمز«، »تصوير« ،»زبان«
  )60 :شفيعي كدكني:زبور پارسي. (»پيام

  :نظرانوضوع از ديدگاه نويسندگان و صاحبتعريف م
ضوع انديشة كلي است كه زيربناي داستان يا شعر قرار ميگيـرد و درونمايـه از آن بـه    مو

  ) »درونمايه«ذيل : دادفرهنگ اصطالحات ادبي، ( .آيددست مي
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كارماية هنرمند؛ اشيا، جانداران، رويدادها ). سوژه: فرانسوي( subject; matterموضوع 
وضوع ممكن است عينـي و واقعـي باشـد يـا     م. و موقعيتهايي كه او براي كار خود برميگزيند

       جـان، واقعـة تـاريخي يـا     مثالً منظرة طبيعـي، چهـرة آدمـي، اشـياي بـي     . (ذهني و تصوري
   )»موضوع«ذيل : پاكبازالمعارف هنر، دايره( .)يي و حتي يك رؤياا افسانه

را  هايي اسـت كـه داسـتان   ها و حادثهشامل مجموعة پديده) subject; topic(موضوع 
عبارت ديگـر موضـوع قلمـروي اسـت كـه در آن      كند، بآفريند و درونمايه آن را تصوير ميمي

موضـوع بـا درونمايـه تفـاوت دارد و     . خالقيت ميتواند درونماية خود را بـه نمـايش بگـذارد   
نامـة  واژه. (درونمايه هماهنگ كنندة موضوع با شخصيت، صحنه و عناصر ديگر داستان است

   )»موضوع«ذيل : ميرصادقي، هنر داستان نويسي
 عشق حقيقي: چيزي كه به نظر ميرسد يك اثر ادبي دربارة آن باشد) subject(موضوع 

 Writing Essays. (، تماميت سياسـي، فسـاد مـالي، شـجاعت در آتـش، رهبـري      )ناب(

about literature, Griffith: 412(  
الزم نيسـت بـدان    اساسـاً ايست كـه نويسـندة خودآگـاه آن را ميپرورانـد و     موضوع ايده

 نويسند علم بهتر است يا ثروت؟موضوعاتي كه دربارة آنها انشا مي اعتقادي داشته باشد، مثل
  )294: شميسانقد ادبي، (

ها را نميتوان غلط خوانـد و نيـز نميتـوان    شود هيچكدام از تعريفهمانطور كه مشاهده مي
همة اين تعريفها، از ديد خاص بـه   .يك تعريف را به عنوان تعريف كامل و دقيق معرفي كرد

  .انديك مسألة ادبي، مطرح شده
  :     تعريف و تحليل ما از موضوع

بدين خاطر، ما براي بيشـتر   .صورت توصيفي تعريف كردب به اعتقاد ما موضوع را بايد     
كـه بعضـي از ايـن    م كنـي و چيستي آن به موارد زير اشـاره مي روشن شدن اصطالح موضوع 

م كلي دارد و دربارة تمام موضوعات است و قسمت عمدة آن مخـتص بـه ارتبـاط    موارد حك
  .موضوع با مسائل ادبي است

آنچه كـه نوشـته در ظـاهر و    . موضوع آن چيزي است كه متن ادبي ظاهراً دربارة آن است -1
صورت آشكار دربارة آن بحث ميكند موضوع آن نوشته است؛ نه آن چيزي كه بايد از نوشـته  ب

 . اط و درك كرداستنب

 : آوريمبراي مثال اين بيت از حافظ را در اينجا مي

  )4غزل: ديوان حافظ(اي ما راكه سر به كوه و بيابان تو دادهلطف بگو آن غزال رعنا را      با به ص
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موضوع بيت، درخواست از صبا براي رساندن پيغامي به معشوق است؛ همان چيـزي كـه   
اما معنا و محتواي بيت، عشق مفرط عاشـق و جفاكـار بـودن    . ظاهر بيت حكايت از آن دارد

 .معشوق است
يا بتـوان آن را  (شود يموضوع آن چيزي است كه به صورت مصدري يا اسم مصدري گفته م -2
  ).صورت مصدري و اسم مصدري بيان كردب

د كه ايـن  گاهي اصلي و فرعي بودن يك موضوع بستگي به اهميت و ارزش آن موضوع دار -3
 .پذيردصورت مي... گذاري به وسيلة عواملي مانند مخاطب، زمان، مكان وارزش

موتيـو چيسـت و   «: چايلد و فولر، بـه نقـل از  (» موضوعات پيش از خلق اثر وجود دارند« -4
 . تواند از آن استفاده كندو هر كس مي) 14: ، تقوي و دهقان»گيردچگونه شكل مي

معنا و محتوا در مقابل صورت و فرم، كه تشكيل (شعر  گاهي موضوع با معنا و محتواي كليِ -5
 . يكي است و گاهي هم با هم اختالف دارند) دهندة متن هستند

در اينباره بايد گفت كه هر چه قدر متن ادبي عاري از تخيل و عناصر ادبـي باشـد و بـه    
ضوع بـا  زبان علمي و رسمي و گفتاري نزديك باشد و به عبارت ديگر ادبيت آن كم باشد، مو

معنا نزديك خواهد بود و بالعكس، اگر ادبيت يك متني در حد بااليي باشد اختالف و تفاوت 
دربارة اختالف موضوع بـا معنـا و محتـواي مـتن     . موضوع با معنا و مفهوم بيشتر خواهد شد

ادبي، بيتي از حافظ را در باال ذكر كرديم و براي مواردي كه معنا و موضـوع در يـك نوشـته    
  : عنوان شاهد آوردتوان مثال زير را از رودكي بستند مييكي ه

 شاد زي بـا سيـــاه چشمـــان شـاد
 زآمــــده شادمـــــان ببــــايد بــــود

  

 كــه جهــــان نيســـت جــز فســــانه و بــاد      
 )17: ديوان شعر رودكي(يــاد بــايــد نكـــرد گذشتـــه وز

دعوت به شاد زيستن و غم دي : هاي رودكي تقريباً يكي استموضوع و معنا در اين بيت
 .و فردا را نخوردن

 شعر در موضوعات تعدد

 در موضـوع  معمـوالً  .متعـدد  موضـوعات  داراي آثار بعضي و دارند موضوع يك آثار بعضي
) غـزل  قالـب  در بيشتر( شعر در همچنين. است بيشتر ديگر هاينوشته و نثر به نسبت شعر
 جاي خود در ميتواند را بيشتر و متنوعي وعاتموض باشد، بيشتر شعري تادبي چقدر هر نيز

 صفحه يك يا باشد» ممدوح اسب وصف« موضوع در ميتواند بيتي چند قطعة يك مثالً ؛دهد
» طلـوع خورشـيد  «يـا  » ممـدوح  رشادتهاي و آوريجنگ توصيف«  موضوع در ايقصيده از

ـ  و هنـري  اشعار در ولي زياد؛ مطلب حجم و است واحد كه، موضوع باشد  اشـعار  مثـل  يادب
 كـه  البتـه . كرد بيت پيدا يك در را متعددي موضوعات ميتوان شمس كليات و حافظ ديوان

 .كرد قلمداد فرع موضوعات عنوان به را بقيه و داد قرار اصل را موضوعي ميتوان ابيات اين در
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 ارتباط موضوع با نوع و قالب ادبي در ادبيات فارسي    

 و تنـوع  نيـز  و بودن محدود يا گسترده و چيستي موضوع تعيين در ادبي اثرو نوع  قالب
  . دارد مؤثري نقش آن كيفيت

 همـين  و اسـت  هنـري  غير و شخصي د،محدو موضوع يك داراياغلب  قطعه ادبي قالب
 ميتـوان  منظـر  اين از. شدمي قطعه خلق و ايجاد باعث نياز، و درخواست يك يا موضوع يك

تك موضوعي بـودن  . دوش داده گسترش بايد موضوع، يك هك كرد بررسي را انشاء موضوعات
  :اندقطعه را در تعريف آن نيز آورده

راجع به كه از اول تا آخر همه مربوط به يكديگر، ... نوع ابياتي است بر يك وزن و قافيت
. يك موضوع اخالقي و حكايت شيرين يا مدح و هجو و تهنيـت و تعزيـت و امثـال آن باشـد    

  ) 149-148: ت ادبي، هماييفنون بالغت و صناعا(
موضـوعي بـودن قطعـه    راد نيز ضمن بيان موضوعات مطرح شده در قطعه، به تكخالقي

  : اشاره كرده است
از نظر محتوا و موضوع، اغلب قطعه دربارة پندهاي اخالقي، انتقادهاي اجتماعي، مسـائل  

وضـوع را در  معمـوالً يـك م  آورد و سياسي، ذم و هجو، مدح و مرثيـه سـخن بـه ميـان مـي     
. ها در قالب داستان و همـراه بـا تمثيـل اسـت    از نظر نحوة بيان، بسياري از قطعه. برميگيرد

  ) 8: سرايي در شعر فارسي، خالقيقطعه و قطعه(
كه همان موضوع قطعـه اسـت و بـا محتـوا و     » عالج درد شكم«مثالي از قطعه با عنوان 

  :اش يكي استدرونمايه
 خبــر بيــفتــادم شبــي ز درد شكــم بـــي

چــو آفتــاب برآمــد شــدم به نــزد طبيـب 
طبيب گفت كه خود را به هر طريق كه هست 
ز خــوان او اگــرت لقمــه اي به دســت آيد 

  

 زدم ز الــم چنانكـه جامـــة جـان چـاك ميـ     
 كه بهـر ريــش درونـــم بيــان كنـد مرهــم    

 جنـــاب خدايگـــان عجــم    مجــال ده بـــه 
 بخور كه نيست دوايـي جـز آن بـه درد شـكم    

 

  )200: سرايي در شعر فارسي، همانقطعه و قطعه: خواجو، به نقل از( 
 تشـبيب  و تغزل قسمت جز به است ممدوح از تقاضا و مدح براي چون نيز قصيده قالب

 از و اسـت  هنـري  غيـر  و ادبي غير موضوعات داراي معموالً است، نعت به ورود براي كه ،آن
  . نيست در آن خبري موضوعي تنوع

 موضوع يك معموالً ،رودمي بكار تمثيلها و بلند هايقصه ارائة براي چون نيز مثنوي قالب
 كلي موضوع اين خالل در ديگر موضوعات و برميگيرد در را مثنوي كل كه دارد اصلي و كلي
 خـود  دل حرف و ميشود فارغ قصه و داستان ظاهر از كه آنجا شاعر مثنوي، در. ميشود ارائه
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 تعـدد بسته به هنري بودن شعر و موفقيت شـاعر،  ) عرفاني مثنويهاي در معموالً و( ميزند را
  .ميخورد چشم به موضوعات
 كـه  آن، در متنـوع  موضـوعات  ارائـة  و اصـيل  و هنري موضوعات ارائة براي قالب بهترين

 اشـعار  بهتـرين  بحق فارسي زبان در كه است غزل برد كار به آن باهم  را هنري زبان بتوان
   . است مانده يادگار به و شده خلق قالب اين در شاعران توسط اصيل و ناب

 ارتباط موضوع با عنوان 

در انتخـاب  . عنوان موضوع قلمداد شوندتوانند بعنوانها مبين موضوعات هستند و خود مي
رسـانايي موضـوعات ارائـه شـدة مـتن در      عنوان، مهمترين معيار و مالك براي موفقيت آن، 

عنـوان  : اومبرتو اكو نوشته اسـت «. عنوان است و اين خود ميتواند موضوع آن متن هم باشد
نام همچون هر جزء ساختاري ديگر اثـر، مسـتقل از   ... . هر اثر متأسفانه كليد تأويل آن است

آفـرينش و  (» .يابدينيت مؤلف است و پيش از اجزاء ديگر نقشي در هدايت تأويل مخاطب م
ذكـر بـر دار كـردن    « مثالً در تاريخ بيهقي عنواني داريـم بـه صـورت   ) 386: آزادي، احمدي

صـورت مصـدري   طبق نظر ما كـه موضـوع ب  (كه هم به صورت مصدري ارائه شده » حسنك
و هم اينكه متن ارائه شده در زير اين عنوان دقيقاً به همين موضوع پرداخته اسـت؛  ) آيدمي

يا عنوانهايي كه در مثنوي مولـوي  ؛ هم باشد عنوان خود ميتواند موضوع اين نوشته پس اين
اين . بر باالي حكايتها و مباحث آمده است، خود موضوعات آن مطالب و حكايتها هم هستند

را در بربگيرد و هم عنوان ... ها وها، نامهنامهعنوانها ميتوانند هم عناوين كتابها، مقاالت، پايان
مثالً عنوان مقاله يـا كتـاب بايـد مبـين موضـوعات      . را... نامه وتهاي اول كتاب و پايانفهرس

داخل مقاله يا كتاب باشد و اگر عنوانها نتوانند گوياي موضوعات مطـرح شـده باشـند دچـار     
 . اند موفق عمل كننداند و نتوانستهنقص و كاستي شده

  ارتباط موضوع با اصالت هنري و جاودانگي اثر
 موضـوعات  داراي هم و هستند هنري زبان داراي هم ماندگار و اول درجه ادبي آثار متما
 آلايـده  و ناب شعري نباشد آلايده حد در هاجنبه اين از يكي در كه اشعاري. هنري و عالي

ادبيت  نظر از و است ادبي و هنري زبان، نظر از اينكه با خاقاني شعر مثالً؛ بود نخواهد ادبي و
 در خاقاني شعر بدين سبب نيست بااليي حد در مطلب و موضوع نظر از است؛ االييب حد در
او در باب طلوع خورشيد و وصـف آن زيبـاترين و   .است نگرفته قرار فارسي ادب شعر قلة اوج

هـا را  كار برده است يا در وصف آتش، كه بهتـرين اسـتعاره  ها را بترين و هنريترين زبانمخيل
و توصيف آتش موضوعي نيست كه ذهـن بشـر را در همـة اعصـار و     ساخته است؛ ولي آتش 

البته ناگفته نمانـد  . قرون براي خود مشغول كرده باشد و يك موضوع هنري و جاودانه باشد
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كه خاقاني موضوعات هنري زيادي هم دارد ولي بسامد آرايـش زبـاني و بالغـي خاقـاني بـر      
هـا و شـيوة بيـان او    مـين اسـتعاره  موضوعات هنري وي ميچربد و سبك فردي خاقاني را ه

 خوب شاعر و است شعر آفرينش مرحلة مهمترين از يكي آن انتخاب و موضوع پس. ميسازد
 نـاب  شـعر  بـراي . دهـد  انجـام  وجـه  بهتـرين  بـه  را مهـم  اين كه است شخصي اول درجه و

 گرفتـه  نشـأت  بشـري  مشـترك  آرزوهـاي  و دردها از كه هستند آلايده و خوب موضوعاتي
... و مرگ آخرت، عدالت، زندگي، هدف هستي، حقيقت، خدا، آفرينش، عشق، قبيل از؛ باشند

 رنـگ  زمـان  هـيچ  و ميداده تشكيل دورانها همة را در بشر كل افكار و هاخواسته آرزوها، كه
 مربوط يا و باشد خاص اقشار براي كه موضوعاتيدر مقابل، . نشيندنمي آنها چهرة بر كهنگي

 براي باشد داشته تعلق خاصي مذهب و فرقه و گروه به يا و باشد زندگي از خاصي لحظات به
  . بود نخواهد آلايده ناب شعر

 . موضوع تنها مربوط به ادبيات نميشود

هاي زندگي، اجتماع، حوادث، علـوم،  موضوع يك اسم كلي است كه همة مسائل و پديده
را از خرد و كالن ... ش، مرگ وهنر، دين و مذهب، عرفان، ورزش، دنيا، آخرت، هستي، آفرين

صـورت  هـا ب كـه در همـة آن زمينـه    اي موضوعاتي مطرح استشامل ميشود و در هر زمينه
 .خيلي گسترده قابل ارائه و بررسي است

  . شوندو بيروني يا ذهني و عيني تقسيم ميموضوعات از يك ديدگاه به دروني  -1
 . لي و جزئي تقسيم ميشوندموضوعات از منظري ديگر به اصلي و فرعي يا ك -2

  مقاله؛ يعني ارتباط موضوع با اصطالحات همخوشه» ب«بند 
موضـوع و   از صـاحبنظران  و نويسـندگان  از بعضـي  همچنين و گذشتگان هايتعريف در

 را اصـطالحات  اين و اندنشده قائل آنها بين فرقي و شده مبحث خلط اصطالحات همخوشه،
و گاهي تعريفهاي متناقض و متضادي هم از  اندبرده كار هب يكديگر مترادف يا همديگر بجاي

در اينجا براي تبيين بيشتر مسأله، ارتباط موضـوع را بـا ايـن اصـطالحات     . اندآنها ارائه داده
   .كنيمبيشتر روشن مي

  ارتباط موضوع با مضمون
  :در اين بيت از صائب

سخن از زلف يار گفـت؛   يك عمر ميتوان      در بند آن مباش كه مضمون نمانده است 
در مصرع دوم است كه يك عمر ميتوان از » توصيف زلف يار«منظور وي از مضمون، موضوعِ 

  .آن سخن گفت
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پورنامداريان نيز در يكي از كتابهاي خود در خالل بحث، موضوعات را به اشتباه مضمون 
: ن در كليـات شـمس  داستان پيامبرا(. را موضوعهاي تازه ناميده است تلقي كرده و درونمايه

  )34و  28

: ، بـه نقـل از  1برادلـي .س.ا :در تعريف ديگري مضمون دقيقاً به جاي موضوع به كار رفتـه 
  .66-60: تولد شعر، ميلر

فرهنگ اصـطالحات ادبـي،   : مترادف با درونمايه گرفته شده ،در فرهنگ ديگري مضمون
 .»نمضمو«ذيل : داد

تعريف واحـدي نـدارد و بـر دو مصـداق     اين بخش اينكه اصطالح مضمون، نتيجة بحث 
صورت پراكنده ب اندكامالً متفاوت و مجزّايي داللت دارد كه در تعريفهايي كه از آن ارائه كرده

 :اندو جزئي و جداگانه بدان پرداخته

يك تعريف از مضـمون همـان اسـت كـه در تعـاريف و برداشـتهاي بعضـي از        . 1-1     
م يا درونمايه است و آن مفهوم كلي و پيامي اسـت كـه   نويسان است و آن مترادف تفرهنگ

يك شعر مجموعة عناصر خود را در خدمت آن يك پيام قرار ميدهـد تـا آن را بـه مخاطـب     
و  كه از اول تا آخر در جريان اسـت  )درونماية اصلي(مفهوم اصلي و اساسي اثر . خود برساند

بدين خاطرست كـه در  . يه داريمهمان تعريفي كه از درونماهمة عناصر شعر در خدمت آن، 
المعـارف هنـر،   دايـره : ك.ر: اندكار رفتهمترادف هم ب) تم(ون و درونمايه مضمبعضي تعريفها 

: انگليسي، حسـيني -فارسي، فارسي-واژگان اصطالحات ادبي انگليسي؛ »مضمون«ذيل : همو
: نوراحمرئاتر، ؛ فرهنگ اصطالحات ت»تم«ذيل : ؛ واژگان ادبيات داستاني، سليماني»تم«ذيل 
  .»تم«ذيل

؛ درستي نشان ميدهـد آن را ب» پردازيمضمون«دومين تعريف همان است كه واژة  .2-1
هـاي مختلـف   كارگيري ترفنـدها و شـيوه  مضمون، به. يعني پردازش سخن، پردازش موضوع

. در خلق سخن نو از يك موضوع واحد است... پردازي و عناصر ادبيات و فنون بالغت وسخن
وي . آورددر تعريف تعبير مي ،نقد ادبيدربارة باً همان تعريفي كه عبدالحسين فرزاد در تقري

طور اعم هر اثر هنـري را پيـام يـا تـم يـا      ن عناصر سازندة هر اثر ادبي و باز قول پورنامداريا
همـان  ) approach(و تعريف او از تعبير  تعبير بيان ميكندو  ،قالب و فرم؛ محتوا؛ درونمايه

تعبير طرز برخورد و نحوة استفادة «: است كه مراد ما از دومين تعريف مضمون است فيتعري
مضـمون  «عبارتي ديگر ب و نيز) 25ص . (» ...از موضوع، محتوا و فرم به صورت هنري است

                                                 
١.  Bradley.A. C  
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. »شـود ضوع در ضمن يك بيان ادبـي، بيـان مي  مو: بيان و روايت هنري يا ادبي موضوع است
  )295: نقد ادبي، شميسا(

  )تم(رتباط موضوع با درونمايه ا
در اينجا به چنـد تعريـف و   . هم متفاوت است) theme(ها و برداشتها از درونمايه تعريف

نيز تشتت آراء در اينباره اشاره ميكنيم تا از رهگذر اين تعريفها به نقاط مشترك تعريف تـم  
  .و تفاوتهاي آن و در نتيجه به تعريفي درست و دقيق برسيم

) subject(موضوع و ارتباط آن بـا بعضـي از كلمـات را در ذيـل موضـوع      شميسا بحث 
  : اندگونه توضيح دادهاين

تم موضوع گسترده و بنيادي اثر است كه معموالً آشكار و صـريح نيسـت و در همـة اثـر     
گويـد و يـا ميخواهـد    ت كه اثر ظاهراً دربارة آن سـخن مي پخش است اما موضوع، مطلبي اس

موضوع را ميشود . است) expanded(و تم گسترده ) condenced( موضوع فشرده. بگويد
امـا تـم معمـوالً ناخودآگـاه و     ) علم بهتر است يا ثروت؟(آگاهانه پروراند مثل موضوعات انشا 

اما در ) ز فروردين چو بگذشتي مه ارديبهشت آيد(در نظم موضوع مطرح است . عميق است
. تم يكي هستند اما معموالً بين آنها فـرق اسـت   در برخي آثار موضوع و. شعر با تم مواجهيم

 ) 373 :شميسا:نقد ادبي(

: اما همين مؤلف در جاي ديگري با تسامح يا بـه اشـتباه، تـم را متـرادف موضـوع آورده     
 .133: نگاهي به فروغ

از الرنس پراين در ترجمة عنوان فصل چهـارم   تأملي ديگر در باب داستانمترجم كتابِ 
درونمايه، مضمون و موضـوع  ها، ها و برداشتمعترف است كه طبق تعريف كتاب، به اين امر

با آن سه اصطالح فرق قائل شـده و   theme؛ ولي وي بين هر سه يك چيز تلقي شده است
  .59ص : ترجمه كرده است» پيام«آن را 

طـور  ب و در تعريف خود نتوانسـته  فرهنگ ديگري تم را به اشتباه به جاي موضوع گرفته
مشخص رابطة موضوع را با ديگر اصطالحات همخوشه روشـن كنـد، بـدين سـبب، در برابـر      

معاني فارسي تم، موضوع، مضمون، درونمايه، مفهوم، زمينـه، پيـام را   ) Theme(مدخل تم 
فرهنـگ   :اسـت  درسـتي اشـاره كـرده   ة پاياني به تفاوت موضوع و تـم ب آورده؛ البته در جمل
  . »تم«ذيل : پور و ديگرانيكهنمويتوصيفي نقد ادبي، 

ارائه داده، موضوع و مضـمون و درونمايـه بـا     فرهنگ كامل فيلمهمچنين در تعريفي كه 
و حتي در آخر بحث به اشتباه تعريف موضـوع را بـراي مضـمون آورده     يكديگر مشتبه شده

  .»theme«ذيل : كينگز برگفرهنگ كامل فيلم، : است
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موضـوع انديشـة   . اثـر تفـاوت دارد  ) subject(ضوع با مو )theme( درونمايه و مضمون
فرهنگ . (آيددست ميگيرد و درونمايه از آن باست كه زيربناي داستان يا شعر قرار مي ئيكل

  )»تم«ذيل : اصطالحات ادبي، داد
مقصود و غرض، آن انديشة مركزي و حرف اصلي هنرمند است كه ): درونمايه(پيام يا تم 

تم در حقيقت جوهر اصلي يك كـار ادبـي   . شودتعبير كشيده مي وا و قالبي خاص بهدر محت
. است و از طريق همان عناصر است كه مسـير انديشـه و تفكـر صـاحب اثـر روشـن ميشـود       

  )26-25: فرزاددربارة نقد ادبي، (
theme )هـاي  انديشه يا انديشه. موضوع انتزاعي اثر، درونمايه، مضمون ):موضوع: يوناني

ذيـل  : گـري فرهنگ اصـطالحات ادبـي،   . (يح و بديهي باشد و يا نباشداصلي كه ميتواند صر
»theme«(  

، موضوع و درونمايه را به صورت دو اصطالح درونمايهنويسندة ديگري با اينكه در تعريف 
نامة هنـر  واژه: متفاوت از هم تعريف كرده؛ آن دو را تنها از منظر ادبيات داستاني ديده است

  .»تم« ذيل: داستان نويسي، همو
اي دربارة حالت انساني است كه خواننده از آثار ادبـي اسـتخراج   ايده) theme(درونمايه 

هـايي  ها ايدهدرونمايه) Writing Essays about literature, Griffith:413. (ميكند
نه فقط از آثار داستاني بلكه  -هستند دربارة حالت بشري كه ما از آثار ادبي برداشت ميكنيم

  ) 32: همان. ( -ات در انواع مختلف آناز ادبي
را ) subject(بـا موضـوع   ) theme(گونـه ارتبـاط و اخـتالف درونمايـه     بـدين گريفيث 

  : درستي روشن ميكندب
اي قابـل جـايگزين بـه جـاي     عنوان كلمـه الح موضوع و تم در اغلب موارد باگر چه اصط

ي است كه اثر ادبـي دربـارة آن   موضوع آن چيز. يكديگر استفاده ميشوند؛ ولي آنها متفاوتند
 116موضـوع سـانت   «: شما ميتوانيد موضوع را در يك كلمـه يـا عبـارت قـرار دهيـد     . است

. در مقابل، تم آن چيزي است كه اثـر ادبـي دربـارة موضـوع ميگويـد     . »شكسپير عشق است
 :ايـن اسـت   116يك تـم سـانت   : نوشتن تم نياز به جملة كامل دارد و گاهي چندين جمله

زمـان تهديـد نشـود، پايـدار بـاقي      وفاني و تند يا با گذشت طتا زماني كه با حوادث  عشق«
  )جاهمان. (»ماندمي

  :نتيجه اين بحثها
هـر چقـدر موضـوع خـوب و هنـري      . شودمايه از موضوع ساخته و پرداخته ميدرون. 1-2

باشد ميتواند در موفقيت آن سهم بسزايي ايفا كند و بـرعكس موضـوعات غيرهنـري اغلـب     
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هاي هنري و جاويدان به يادگار بگذارند؛ موضوع، مواد خام و ابزار هنرمند نميتوانند درونمايه
هر چقدر مواد مورد استفادة هنرمند مرغوب باشد، اثر هنري بـه  . است مثل چوب براي نجار

همان ميزان هنريتر خواهد بود؛ البته پردازش موضوعات و ارائة درونمايـة هنـري از آن، بـه    
بيني و استعدادهاي فطري و اكتسابي هنرمند نيـز وابسـته   يها و مجموعة افكار و جهانئتوانا

پا افتاده اثري جاويدان سـاخته باشـد و يـا     است؛ چه بسا كه هنرمندي از يك موضوع پيش
  . برعكس

اي ذهني، و بازتاب دهندة انديشـة غـايي دربـارة حيـات اسـت؛ در      موضوع مقوله«. 2-2
شمار بيانهـاي ممكـن يـك موضـوع     تر است و در حقيقت يكي از بيينيكه درونمايه عحالي

همچنين موضوع مفهومي عام است كه شامل موقعيتها و حاالت اولية وجود يـا  . خاص است
: ، همان»موتيو چيست و چگونه شكل ميگيرد«: به نقل ازسينيورت، (» .حيات انسان ميشود

14(   
ل اثر حاكم است كه درونماية اصلي اسـت و در  معموًال يك درونماية بنيادين در ك. 3-2

كه البته در آثار ادبي گذشـته، بيشـتر    هاي فرعي ديگر نيز باشند،ها يا درونمايهداخل اثر تم
اثرگذاري يك متن بر روي يك درونمايه انجام ميگرفت و كـل اثـر در خـدمت ارائـة همـان      

ي مختلف در كنار هـم و بـه مـوازات    هادرونماية اصلي بود؛ ولي در آثار ادبي جديد درونمايه
هم در داستان يا اثر ادبي ديگر پيش ميروند و نميتوان درونماية اصـلي يـا فرعـي بـراي آن     

  . مشخص كرد
مفاهيمي مطلق كه چون در لباس انديشه و فرهنگي خاص در هر اثر ادبي جلـوه  «. 4-2

مرگ تنها چارة «؛ اما در حالت اطالق موضوع است »مرگ«. كنند، درونمايه خوانده ميشوند
موضـوعات  . درونمايـه هسـتند  ... و »همه بايد بميرنـد «، »مرگ پايان نيست«، »رهايي است

بنـابراين  . ها در جريان خلق اثر پديـدار ميشـوند  پيش از خلق اثر وجود دارند؛ ولي درونمايه
يـزة ايجـاد   برخي با صرف نظر از ميزان صحت قولشان، اعتقاد دارند آنچه به واقع سبب و انگ

  )14: همان: به نقل از چايلد و فولر،(» .اثر ادبي است، موضوع است نه درونمايه
  )موتيف(مايه ارتباط موضوع با بن    

 )motif; motive(مايه بن

در ادبيات عبارت است از درونمايه، تصـوير خيـال، انديشـه، عمـل، موضـوع، وضـعيت و       
يـا آثـار ادبـي    ي است كـه در اثـر ادبـي واحـد     موقعيت، صحنه، فضا و رنگ يا كلمه و عبارت

در جهت هماهنگي و يكپارچگي پيش مايه در اثر واحد، آن را تكرار بن. شودمختلف تكرار مي
مايه گاه ميتوانـد همچـون   بن... برد و تأثيري را كه متضمن آن تكرار است، تقويت ميكندمي

قهرمان قصه بر زني كه حتماً بايد  عاشق شدن... اي در آثار ادبي مختلفي تكرار شوددرونمايه
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نامـة هنـر   واژه. (هاي بلند فارسي اسـت ماية تكراري اغلب قصهاز كشور ديگري باشد، نيز بن
  )»مايهبن»  ذيل: هموداستان نويسي، 

motif :ممكن اسـت  . هاي غالب در اثر ادبي؛ بخشي از درونماية اصلييكي از فكر و ايده
 motif«Cuddon, A«(.مكرر يا يك الگوي زباني باششامل يك شخصيت يا يك تصوير 

Dictionary of Literary Terms:(  
Motif )اي برجسـته، ماننـد نـوعي واقعـه، شـگرد، بـازبرد       مشخصـه ) ايواحد درونمايه

فرهنگ توصـيفي اصـطالحات   . (، يا كليشه است كه مكرراً در آثار ادبي تكرار ميشود)ارجاع(
  )»motif and theme«ذيل : ادبي، آبرامز و هرفم

  :مايه با موضوعنتيجة بحث ارتباط بن
شوندگي آن و در ، عنصر تكرار)مايهمايه، بننقش(مهمترين نكته در تعريف موتيف . 1-3

تكرار در عناصر مختلف ميتواند انجام بگيرد؛ . شدگي استبعضي جاها برانگيزندگي، شناخته
-ر، صدا، شيء؛ و نماي باز و بستة دوربين در فـيلم ها، نوسازي تكرار در ديالوگمثالً در فيلم

و يا در ادبيات عناصر مختلف ميتوانند ) 75: مفاهيم نقد فيلم، اسالمي. (برداري موتيف است
تكرار طرح داستان، شخصيت، عمل، موضوع، حادثه، عقيده، فكر، صـور  : تكرار شوند از جمله

مايه نيـز از  آيند و ارتباط موضوع با بنيمايه به حساب مكه در اين صورت جزء بن... خيال و
  .تواند تكرار شوداينجا نشأت ميگيرد؛ يعني موضوع يكي از آن عناصري است كه مي

موتيـف در نقاشـي،   «: مايه اشـاره شـده اسـت   شوندگي بناي به اين عنصر تكراردر مقاله
يـن هنرهـا،   رود و مهمتـرين ويژگـي آن در ا  جسمي و نمايشي و ادبيات بكـار ميـ  هنرهاي ت

در ادبيات نيز كم و بيش همـين ويژگيهـا در   . خصلت تكرارشوندگي و برانگيزندگي آن است
-موتيو چيست و چگونه شكل مي«(» .اجزا و عناصر ادبي، گوناگوني موتيف را شكل ميدهند

  )7: ، همان»گيرد
يـك  مايه باشد؛ ولي در اثر ديگر يـا در آثـار   شايد يك موضوع خاص در يك اثر بن. 2-3

غنيمـت شـمردن دم در    مـثالً ؛ شخص ديگر يا دوره، فقط يك موضـوع عـادي تلقـي شـود    
مايـه اسـت؛ ولـي    يا رياكار بودن زاهد در غزليات حافظ بـن . مايه استرباعيات خيام يك بن

موتيف ممكـن اسـت منحصـر بـه يـك      . ها در آثار مثالً سعدي فقط موضوعندمايههمين بن
 .دبي يا آثار ادبي يك كشور باشدشخص و يا مربوط به يك دورة ا

  ارتباط موضوع با محتوا
ي موجود در سازمانمندي يـك  سشنامعناي اساسي و يا ارزش زيبايي) content(محتوا 
كـه هنرمنـد در موضـوع    ) يـا مفـاهيمي  (مفهوم ). هاي توصيفي آندر برابر جنبه(اثر هنري 
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بنـابراين  . تأكيـد قـرار دهـد    انتخابي خود كشف كند، و آن را در قالب هنري خاصـي مـورد  
محتواي يك اثر هنري نه فقط از چگونگي موضوع، بلكه عمدتاً از ماهيت طـرح و مـادة كـار    

به همين سبب هنرمنداني كه موضوعي واحد را برميگزيننـد، ممكـن   . هنرمند ناشي ميشود
   )»محتوا«ذيل : هموالمعارف هنر، دايره. (است محتواي متفاوتي را در آثارشان ارائه كنند

محتوا عنصري بسيط نيست؛ بلكه تركيبي اسـت از درونمايـه و موضـوع و شـيوة هنـري      
اي كه در ذهن هنرمند وجـود دارد  در محتوا درونمايه. خاصي كه زادة طبيعت هنرمند است

آميزند و كل واحدي را تشكيل ميدهند كه با موضوعي كه درونمايه را بيان ميكند، با هم مي
ي است كـه از آن بـه   ناپذيرديگر جدا شدني نيستند و همين مجموعة جداييبه آساني از يك
ترتيب محتوا تنها آنچه عرضه ميشـود؛ مـثالً انديشـه يـا احسـاس      بدين. شودمحتوا تعبير مي

صاحب اثر نيست، بلكه برداشت نويسنده از موضوع و درونمايه را نيز به نمايش ميگذارد كـه  
ذيـل   :نامة هنر داستان نويسـي، همـو  واژه(... . تعي اوسحاصل ديدگاه هنري و بينش اجتما

  )»محتوا«
اينكه در تعريفهاي ارائه شـده، محتـوا را تركيبـي از درونمايـه، موضـوع و       نتيجة بحث
كننده اند كه با كليت اثر در ارتباط است و از اين منظر موضوع نقشي تعيينمضمون دانسته

  . تنگاتنگ دارددر محتوا خواهد داشت و با آن ارتباطي 
  ارتباط موضوع با واژه و اصطالح

بســياري از نويســندگان كتابهــاي فرهنــگ . واژه و اصــطالح بــا موضــوع متفــاوت اســت
انـد و فرهنـگ   موضوعي، متوجه اختالف معنايي و كاربردي واژه و اصطالح با موضوع نشـده 

ويسـنده يـا   اثـر ن موضوعي را مثل فرهنگ لغت تصور كرده و لغات به كار رفتـه در آثـار يـا    
-اند و به نام فرهنگ موضوعي انتشار دادهصورت الفبايي تنظيم كردهشاعري را گردآوري و ب

نوشتند همين كتاب تأليف ميشد؛ چراكه در اين گونه از اند، چنانكه اگر فرهنگ لغت نيز مي
در آن ها و كلمات را از متن استخراج ميكنند و متني را كه آن كلمـه  فرهنگها، فهرست واژه

  . آورندبه كار رفته است، به عنوان شاهد مي
  : نكاتي در اختالف و ارتباط موضوع با واژه و اصطالح

جايي كه واژه يا اصطالح به صورت مصدري يا اسم مصدري باشد يا بتوان آن را به . 1-5
اگر آن  اين صورت درآورد ميتواند، البته نه لزوماً، يك موضوع باشد؛ مثالً خيانت واژه است، و

امـا گـاهي واژه   . را در معناي مصدري خيانت كردن به كار بيـريم يـك موضـوع هـم هسـت     
نميتواند موضوع باشد؛ مثالً ستاره يا آب؛ ولي ميتوان از آنها هـزاران موضـوع سـاخت؛ مـثالً     

  ... . نور بودن ستاره در روز وبررسي عناصر آب، بي
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تـوان  اسـت كـه واژه و اصـطالح را مي   هاي موضوع با ايـن كلمـات ايـن    يكي از فرق. 2-5
هاي اصططاحات كه به لغات و فرهنگهاي صورت الفبايي تنظيم و مرتب كرد، مانند فرهنگب

صورت الفبايي هستند؛ ولي موضوعات قابل مرتب شدن به صورت الفبـايي نيسـتند؛ چراكـه    
ــكلهاي مخ  ــوع در ش ــك موض ــه اســت و ب  ي ــل ارائ ــايي قاب ــف الفب ــف و تل ــورتهاي مختل          ص

    تنهـا ميتـوان آنهـا را در زيـر عنوانهـايي      . بنديهاي مختلـف ميتـوان آن را بيـان كـرد    ترتيب
  .آوردصورت الفبايي درها را ببندي كرد و آن عنوانطبقه
بندي اينها از روي ظاهر فرق ديگر موضوع با واژه و اصطالح در اين است كه ترتيب. 3-5

بنـدي موضـوعات از روي مفهـوم و معنـاي آنهـا      رتيبو شكل آنهاست؛ يعني الفبايي، ولي ت
هاي مختلف هست و فقط ميتوان آنهـا را  ترتيب كه موضوعات در زمينهشكل ميگيرد، بدين
و ... بندي كرد؛ مثالً موضوعات عرفاني، ورزشي، مذهبي، طبـي، نجـومي و  از اين منظر طبقه

  .موضوعات ديگر را در زيرمجموعة اين موضوعات كلي قرار داد
  شناسييعني؛ اهميت و كاربرد موضوع» ج«و در پايان، بند 

كس پوشيده نيست و هر كـس كـه در   شناسي در ادبيات بر هيچارزش و اهميت موضوع
هـا و نتـايج   ادبيات تحقيق و پژوهش ميكند، بسته به زمينة پژوهشي خـود، نيازمنـد يافتـه   

هـاي ادبـي در   اري از زمينـه شناسي با بسـي موضوع. شناسي استتحقيقات در زمينة موضوع
كه بايد به اين امر نپرداخته اسـت؛ تـا   چنانحال كسي در ادبيات فارسي آنارتباط است، با اين

بين نويسندگان و اديبان اخـتالف  ع جايي كه حتي در تعريف و شناخت خود اصطالح موضو
ن بنيـان  نظر وجود دارد و هر كس از ظن خود آن را تعريف كرده و تحقيقـات خـود را بـر آ   

قـرن   شـم اهميت اين نوع تحقيقات تا آنجاست كه در جوامع غربـي، از دهـة ش  . نهاده است
شناسـي  بيستم مطالعات گسترده و اختصاصي دربارة موضوعات مكرر در ادبيات و درونمايـه 

آغاز شده است و در اين باب كتابهاي مهم و راهگشايي به نگارش درآمـده و همچنـان ايـن    
شناسي در زبان و ادبيات از جهات مختلف حائز اهميت است كه موضوع .ردتحقيقات ادامه دا

  : زبان و ادبيات فارسي نيز از اين امر مستثنا نيست
دربـارة آثـار و    فرهنگهـاي موضـوعي  در ادبيات فارسي كتابهاي مختلفي با عنوان . 1

و دواويـن،  دواوين شاعران و نويسندگان نوشته ميشود كه پرداختن به موضوعات ايـن آثـار   
نيازمند شناخت دقيق اين اصطالح و تعريف آن و نيز شناخت ويژگيهاي مميزة اين اصطالح 

ثار يا اثـري از يـك   در اينگونه كتابها كه موضوعات آ. خوشه استبا اصطالحات و كلمات هم
آورند، اصطالح موضوع با كلمات همخوشة خود خلـط  صورت يك فرهنگ درمينويسنده را ب
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درستي و با دقت بر روي آن بحث و كاوش نكرده و اكثر آنها فرهنگ لغـات و  بشده و كسي 
  .اصطالحات است تا فرهنگ موضوعي، و با استناد به اين كتابها نميتوان تحقيقات انجام داد

بحث ديگر كه موضوع با آن در ارتباط است و كاركردهاي مختلفي دارد، ارتباط آن با . 2
سبك يك دوره از نظر فكري، و مقايسة آن با سـبك دورة  براي يافتن . است شناسيسبك

از . ديگر يا سبك فكري يك فرد با فرد ديگر، نيازمند بررسي موضوعات آثار آنها خواهيم بود
جمله ميتوان به موتيف اشاره كرد كه چون ويژگي تكرارشوندگي در خود دارد با سبك و آن

  .شوديشناسي مرتبط مسبك
براي يافتن موتيف آثار ادبي يـك  . است موتيفدر ارتباط آن با  كاركرد ديگر موضوع. 3

شاعر يا نويسنده يا يك دوره و حتي يك ملتي در ادبيـات، نيازمنـد آشـنايي بـا موضـوعات      
از خالل اين مباحث ميتـوان  . ؛ چرا كه يكي از عناصر تكراري در ادبيات موضوع استهستيم

  . دست دادك كشور را نيز بسنّت ادبي ي
-جهـان موضوعات آثار يك هنرمند يا يك دوره و در سطح باالتر ادبيات يك قوم، با . 4

و شيوة تفكر و زندگي آن ملت در ارتباط است و براي شـناختن آن   بيني و افكار و تمدن
 . شان بايد آشنا شدقوم و ملت، با افكار و موضوعات مطرح شده در زبان و انديشة

موضوع، مربـوط اسـت بـه تعريفهـاي ايـن اصـطالح و       جنبة ديگر مطالعه در اصطالح . 5
بـا شـناخت دقيـق    . فرهنگهاي اصطالحات و فرهنگهاي لغاتخوشـه در  اصطالحات هم

  .خوشه آشنا ميشويمموضوع و تعريف آن، با ويژگيهاي مميزة آن با اصطالحات هم
 بيقيادبيات تطشناسي، ارتباط آن با هاي حائز اهميت در موضوعيكي ديگر از جنبه. 6
كتابهاي مختلفي دربارة بعضي از جريانها و مكاتب مختلف فكري در اقوام و تمـدنهاي  . است

انـد؛ ولـي دربـارة موضـوعات     مختلف در جهان نوشته شده و تأثير و تأثر آنها را بيـان كـرده  
مشترك ادبيات فارسي با ادبيات زبانهاي مختلف تحقيق و پژوهش زيادي نشده و اگر اندك 

  . اين باره شده باشد، مربوط ميشود به مقايسة فردي بحثي هم در
  

  :نهايي گيرينتيجه
  . موضوع اصطالحي است كه عالوه بر اينكه كاربرد عام دارد، در ادبيات نيز كاربرد دارد. 1

و مفهومي عام است دربـارة حـالتي يـا     موضوع انديشه: توان گفت كهدر يك تعريف كلي مي
بـارة آن بحـث   صورت آشكار درمتن ظاهراً و بمطرح است و  هاي مختلفكاري كه در زمينه

موضوعات پيش از خلق اثـر وجـود   . ميكند و اغلب با پيام و محتواي كلي متن متفاوت است
دارند و در دسترس همه قرار دارند و به اصلي و فرعي يا كلي و جزئي و نيز دروني و بيروني 



  281/...»اصطالحات همخوشة خود«، با »موضوع«تفاوت                                                      

 

 

صـورت مصـدري و اسـم مصـدري     ب ارائة آنيا ذهني و عيني تقسيم ميشوند و شيوة بيان و 
  ). يا به شكلي كه بتوان آن را به مصدري يا اسم مصدري تغيير داد(است 
از مشكالت ديگر در حوزة كاربرد موضوع، ارتباط معنايي و كاربردي اين اصـطالح بـا   . 2

ايـن  . هسـتند  )semantic field(خوشه است كه در حـوزة معنـايي واحـد    اصطالحات هم
ت در معنا و كاربرد اشتراكات و شباهتهايي بـا يكـديگر دارنـد؛ ولـي در تحقيقـات      اصطالحا

در بند ب مقاله، پـس از ذكـر ارتبـاط    . تخصصي ادبي نبايد از وجوه مميزة آنها چشم پوشيد
گيري هر بحث در پايـان همـان قسـمت ارائـه شـده      خوشه، نتيجهموضوع با اصطالحات هم

  :زنيمرا مثال مي مثنوي معنوياين امر، كتاب  است؛ در اينجا براي تبيين بهتر
مثنوي مولوي شرح فراق انسان از حقيقت كل و تالش بـراي   موضوعدر يك نگاه كلي، 

در . آن حسرت جـدايي و شـوق وصـال اسـت     )تم(درونماية بازگشت به اصل خود است و 
ز آمـده اسـت   هاي فرعي زيادي نيخالل اين موضوع و درونماية اصلي، موضوعات و درونمايه

صـورتهاي  اين موضـوع چـون ب  . است» ه سوي كلحركت اجزاء ب«كه يكي از آن موضوعات، 
شيوة آفرينش و ارائة . استمايه بنمختلف و با تمثيلهاي مختلف تكرار شده، در مثنوي يك 

 مضموناست و خالقيت و هنرمندي شاعر هم در ساختن  »پردازيمضمون« ،هنري موضوع
عنوان نمونه اين مضـامين را خلـق   الً موالنا از موضوع ياد شده، بيشود؛ مثاز موضوع نمايان م

  :كرده
 اصــل كينــــه دوزخســــت و كيـــن تــو

چون تـو جـزو دوزخـي پـس هـوش دار 
  

 كلســــت  سـوي جـــزوها را رويهــــا  
ـــي  ـــا م ــه دريـ ـــا ب ـــه از دريـ  رودآنچــ

ـــزرو  از ســـــر كُـــــه سيلهـــــاي تيــ
  

ــو   ــم ديـــن تـ ـــزو آن كلّســـت و خصـ  جــ
 جــــزو ســـوي كــل خــود گيــرد قــرار     

  )275-274دفتر دوم، ب (
 ...بلبــــالن را عشــــق بــازي بــا گلســت    
ــ  روداز همانجــــــا كــــــĤمد آنجـــــا ميــ

ــز رو   ــق آميـ ـــان عشـ ــا جــ ـــن مـ  وز تــ
  )768-763دفتر اول، ب (

قرآنـي اسـت نمونـه     ايرا كـه واژه » فتح باب«توان از كتاب مثنوي، مي واژهشاهد براي 
آورد؛ اما چون اين واژه در زبان عارفان و همچنين در مثنوي معنا و مفهوم خاص و عرفـاني  

واژة فـتح بـاب بـه تنهـايي موضـوع       .عرفاني شـده اسـت   اصطالحپيدا كرده، تبديل به يك 
نيست؛ اما موضوعات زيادي با اين اصطالح در مثنوي خلق شده است؛ مثالً موضـوعِ ناگفتـه   

  :ردن اولياي خدا كالم گفته شده را با قدرت فتح بابك
 تــا از آن نــــه سيــــخ ســــوزد، نــه كبــاب  د از فتــــح بــابـــــگفتـــه ناگفتـــه كن



                                                                          1390 زمستان – 14شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 282

                       

  

 !رهان بايــد و حجــت، مهــــاـرت بــــــگ
  

ــوان  ــاز خـ ــها  «: بـ أو نُنسـ ــه ـــن آيـ ـ مـ« 
 )1683-1679ب:دفتر دوم(

  :بين يافتن صاحب فتح بابيا موضوعِ ديدة حق
 ح بـابـــ ه را باشـد ز سـينه فت  ـر كـ ـه
  

ــر شه  ـــاو ز هــ ــد آفتـــ ـــري ببينــ  ابـــ
 )1409-1406ب:دفتر اول(

هـاي جديـد   هاي جديد ادبي و رشتهشناسي با توجه به دانشها و نظريهاكنون موضوع. 3
ترين دانشهاي ادبي تبديل شده است كه زيربناي تحقيقـات  اي، به يكي از اساسيرشتهميان

هـاي  هاي ادبيات، بـه يافتـه  هاي ادبي است و تحقيقات در بيشتر جنبهپژوهشو مطالعات و 
شناسي و رشـتة ادبيـات تطبيقـي كـه     جمله دانش سبكشناسي نيازمند است؛ از آنموضوع

متأسـفانه كارهـايي كـه در    . شودشناسي تغذيه ميمواد خام و اساس مطالعات آنها از موضوع
انجام شده است، جنبـة تحقيقـي و علمـي ندارنـد و      شناسي در ادبيات فارسيزمينة موضوع

 .توان از آنها به عنوان يك منبع علمي استفاده كردنمي

  
  :منابع فهرست 

فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي، مترجم ) 1387(آبرامز، ماير هوارد و جفري گالت هرفم  -1
 .رهنما :الدين كزّازي، تهرانبا پيشگفتاري از دكتر مير جالل. سعيد سبزيان م

وارة اصـطالحات ادبـي، متـرجم    فرهنگ) 1376(آبرامز، ماير هوارد و جفري گلت هارپهام  -2
 .انتشارات جنگل، چ اول، ويرايش هشتم: سيامك بابايي، تهران

: ، تهران)شناسيجستارهاي هرمونتيك و زيبايي(آفرينش و آزادي ) 1387(احمدي، بابك  -3
 .نشر مركز، چ پنجم

 .نشر ني: مفاهيم نقد فيلم، تهران) 1386(د اسالمي، مجي -4
 .ج، چ هفتم3اميركبير، : شناسي، تهرانسبك) 1380(بهار، محمدتقي  -5
پژوهشـگاه علـوم   : داستان پيامبران در كليات شمس، تهـران ) 1388(پورنامداريان، تقي  -6

 .انساني و مطالعات فرهنگي، ج اول، چ چهارم
ديوان، به اهتمام محمد قزويني و قاسـم غنـي،   ) 1374(الدين محمد حافظ، خواجه شمس -7

 .زوار، چ دوم: مقدمه و كشف االبيات از رحيم ذوالنّور، تهران
انگليسـي،  -فارسـي، فارسـي  -واژگان اصطالحات ادبي انگليسـي ) 1369(حسيني، صالح  -8

 .نيلوفر، چ اول: تهران
انتشـارات علمـي   : تهـران  سرايي درشعر فارسي،قطعه و قطعه) 1375(راد، حسين خالقي -9

 .وفرهنگي
 . انتشارات علمي و فرهنگي، ج اول، چ دهم: ،تهراننامهحافظ)1378(خرمشاهي،بهاءالدين -10
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 .انتشارات مروايد، چ دوم: فرهنگ اصطالحات ادبي، تهران) 1375(داد، سيما  -11
 جعفـر  ازپژوهش، تصـحيح و شـرح    ي،ديوان شعر رودك) 1380(رودكي، جعفر بن محمد  -12

 .قطره، چ دوم :تهران ،شعار
توضـيحي زبانشناسـي كـاربردي     فرهنـگ ) 1372(ريچارد،جك و جان پلت،هايدي وبـر   -13

  .ترجمه و نشر،چ اول مركز:حسيني،تهران سيد اكبر مير حسين وثوقي و النگمن،ترجمه و تأليف
 . نشر آگه، چ دوم: زبور پارسي، تهران) 1380(كدكني، محمدرضا شفيعي-14

 .فردوس، چ اول: ، تهراننقد ادبي) 1378(شميسا، سيروس -15
فرهنگ توصيفي نقد ادبي، ) 1381(خطاط و علي افخمي  پور، ژاله و نسرين دختكهنمويي-16

 .انتشارات دانشگاه تهران، چ اول: تهران
سـازمان  : فرهنگ كامل فيلم، ترجمة رحـيم قاسـميان، تهـران   ) 1379(كينگز برگ، آيرا -17

  .اسالمي، حوزة هنريتبليغات 
زاده، ويـرايش  فرهنگ اصطالحات ادبي، ترجمـة منصـوره شـريف   ) 1382(گري، مارتين -18

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ اول: مهران گندري، تهران
: تهـران  كليات شمس، تصحيح بديع الزمان فروزانفـر،  ) 1355(مولوي، جالل الدين محمد -19

 .اميركبير
 .كتاب مهناز:نويسي،تهرانداستان هنر نامةواژه)1377(ميرصادقي ميمنت و ادقي،جمالميرص-20
 .مركز نشر سپهر: ، تهرانتولد شعر، ترجمة منوچهر كاشف) 1348(ميلر، هنري -21
   .نشر نقطه: فرهنگ اصطالحات تئاتر، تأليف و ترجمه، تهران) 1381(نوراحمر، همايون -22
 .نشر هما، چ هفدهم: فنون بالغت و صناعات ادبي، تهران) 1379(الدين همايي، جالل-23
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