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و هنر 5-24: 1390تابستان،4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

 پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان
 ∗∗آسيه ارحامي،∗يگانهمحمدرضا جوادي

هاي رمان. پسند توسط زنان تمركز داردي عامههاي عاشقانهمقاله حاضر بر كيفيت خوانش رمان: چكيده

و نويسندگان، مخاطبان ترين بخش ادبيات داستاني در ايران هستندپرفروشهپسند، امروزي عامهعاشقانه

و ادبيات رايج در جامعه. زنانه استو موضوعات آنان اكثراً شناسي ادبيات، به اين ژانر ادبي توجهي نداشته

ا و آگاهي كاذب زده و تأثيرات عمده.ستبر آن برچسب تخديري كاما گستردگي اين نوع از رمان ه بر اي

ميمخاطبان زن مي آگذارد، ايجاب تكند كه به بهباكه،مقالهر ايند. وجه شودن تحقيق جنيس توجه

آشناييي، نحوهصورت گرفته است هاي عاشقانهبر روي خوانندگان زن رمان ردوي در انگلستان

آنبا اين رمانزن خوانندگان و چگونگي امر خوانش در بين و تالش شدهمورد بررسي قرار گرفته ها ها

و سن خوانندگان دستهتا كيفيت خوانش بر اساس نحوه است ي نمونه جامعه. بندي شودي اشتغال

و روش جمعهاي عاشخريداران رمان،پژوهش .ها مصاحبه استآوري دادهقانه در شهر كتاب بوده

.پسندرمان عامهشناسي، زنان، يفيت خوانش، رمان عاشقانه، مخاطبك: هاي كليديواژه

 مقدمه
دهاي عامهرمان و چه د اما به علت هاي روزنامه انتشار يافتنر ايران در ابتدا از طريق پاورقيپسند چه در اروپا

، شناسيپسند در قالب جنايي، روانامروزه در اروپا ژانر عامه. شدندها تبديل به يك ژانر مستقل استقبال شديد از آن

مي... تاريخيعاشقانه، .ايران فقط به رمان عاشقانه محدود شده استيابد اما در انتشار

همتعداد طرفداران رمان بيهاي عاشقانه به طور مداوم در حال افزايش است شماري چنين نويسندگان

ميانهاي عاشقانه روي آوردهبه رمان ؛ ميرفخرايي، 1386 احمدي،( دهندد كه اكثر آنان را زنان تشكيل

 myeganeh@ut.ac.ir شناسي دانشگاه تهرانجامعه گروه دانشيار∗
 a.arhami@yahoo.comكارشناس ارشد مطالعات زنان ∗∗

 10/12/1389:تاريخ پذيرش 22/01/1389: تاريخ دريافت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و هنر6  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

وهمقايسه با ساير ژانرها با استقبال بسيار زيادي روبها در اين رمان.)الف 1384 و كمتر دچار افت رو هستند

حاين ژانر بدون اين. گردندخيز موجود در بازار كتاب مي مايت قرار بگيرد خود كه توسط نهاد يا گروه خاصي مورد

و اگر نگوييم پرفروش ولي هميشه از فروش متوراه به خانه .سطي برخوردار بوده استهاي مردم باز كرده است

ناهيد پژواك»شب سراب«چاپ،42جوادي با سيدفتانه حاج» بامداد خمار«بر طبق آمار خانه كتاب

و اتوبوس«چاپ،20با  ت»پنجره نسرين»زارگلي در شور«چاپ،13و18رتيب با فهيمه رحيمي به

و14ثامني با  بمؤدب» پريچهر«چاپ طور كه همان. اندها بودهجزء پرفروش 1385چاپ تا سال20ا پور

مي اين آمارها اينشان ان ژانر در مقايسه با ساير ژانرهادهد  يران بسيار پرطرفدار است هرچنددر ادبيات

ا و ناشران كتب خاصههميشه مورد انتقاد جدي .پسند قرار داردز سوي منتقدان

زني عامههاي عاشقانهي خوانندگان رمانعمده ميپسند را به نحوي كه كريم. دهندان تشكيل

ا وز قديميامامي، يكي » هاي بانوپسندرمان«ها تحت عنوان فعالين در امر نشر، از اين رمان ترين ناشران

آيد مضاميني طور كه از اسم آن برميها همانمضمون اغلب اين رمان.)1385امامي،( كندياد مي

و خانوادگي است  ع(عاشقانه بنابراين)شناختي زنانه هستندهاي روانبر اساس يافته موماًمضاميني كه

مشاهدات نگارنده دوم. ها را زنان تشكيل دهندقرص اين رمان رسد كه طرفداران پروپاطبيعي به نظر مي

مي در طي چند ماه اشتغال در شهر .كندكتاب اين امر را تصديق

 طرح مسئله

كه اين خوانندگان خاص خود را دارند؛ اما در مورد اين هاي عاشقانهرمانطور كه گفته شد همان

آنخوانندگان از چه  سطحي است؛ شاغل هستند يا خير، ها در چه اقشار اجتماعي هستند، تحصيالت

هاي است، نه نظريات برآمده از پژوهش هاي شخصي يا پيش داورييات طرح شده بيشتر در قالب تجربهنظر

و  و فرهنگ عمومي قرار گرفته استدر نتيجه اين ژانرتجربي . كمتر مورد استقبال پژوهشگران ادبيات

و شناخت مخاطبان آن در اين نكته نهفته است كه از نظر توجهي به آثار عامهيكي از داليل بي پسند

ا و نقادان و فاقد ظرفيتبسياري از پژوهشگران 1از نظر مودلسكي. هاي ادبي استدبي اين ژانر مبتذل

و احساس ما دربارهي نحوه اي به قدري با نظر ما در مورد زنانگي پيوند خورده استي فرهنگ تودهتفكر

به.)38: 1379استريناتي،( ها دارده نياز به نقد كامل در تمام عرصهك يعني ما همان نگاهي را كه

 
1. Modleski 
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7پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان

آنبي(اي داريم فرهنگي توده نظ.، به زنان نيز داريم)ارزش دانستن جابه معه حاضر زنانگي،ر او در

و خواندن آثار عامهمصرف ميگرايي و در عين حال پست تلقي كه شود، در حاليپسند كاري زنانه

ميمردانگي مساوي توليد، نوش و فرهنگ واال در نظر گرفته مع. شودتن تقد است پست تلقي كردن آثار او

مياين سخن. آميز به زنانگي داردپسند، ريشه در نگاه تبعيضعامه گونه تفسير كرد كه نگاه توان اينرا

نييهاي مورد عالقهآميز ما از خود زنان، به فعاليتتبعيض ز تسري يافته است، نگاهي كه نيازمند زنان

و فعاليتما. اصالح است آنبايد به دنبال فهم زنان آنهاي مورد عالقه اولين.هاها باشيم نه نقد صرف

اكلمه مياسم آثار عامهز شنيدن اي كه بعد .)2،2000براكت(است» مبتذل«رسد پسند به گوش

آننو و خوانندگان مييسندگان اين آثار د ولي باز هم به كننها به طور مداوم چنين تحقيرهايي را تحمل

ميمطالعه اين كتاب اين اي است كه بسياري از خوانندگاناين انتقادها به گونه. دهندها سرسختانه ادامه

اين طيف اند مثل جلد كردن سازي نوع خوانش خود روي آوردههايي چون پنهانها به روشاز رمان طيف

.)همان(هاكتاباز 

ميتما و بدون در نظر مي انتقادهايي كه به اين زنان ها گرفتن نگاه خود زنان به اين كتابشود از باال

نگ،بنابراين براي فهم اين فعاليت اوقات فراغتي. است .ها نگاه كرداه خود زنان خواننده به اين رمانبايد از

و خوانندگان آن در تمامي جوامع تفكرات قالبي وجود داردگونه از رماندر مورد اين اساس بر اين. ها

ميدارو زنان خانهنوجوانان ها در جامعه عموماًخوانندگان اين طيف از رمان از.شوندتلقي كساني كه

همچنداني برختحصيالت  و زندگي را ميگونه از رمانچون متن اينوردار نيستند اما آيا! بينندها ساده

 چنين است؟ اين واقعاً

نندگان از چه گروه اجتماعي هستند،، در ابتدا بايد دانست اين خوابراي پاسخ به اين تفكرات قالبي

ميچگونه با اين كتاب آها آشنا و كيفيت خوانش نزد با شناخت اين عناصر بهتر. ها چگونه استنشوند

.توان در مورد خوانندگان اين ژانر قضاوت كردمي

كهبا اين مقدمات، پرسش اساسي اين تحقي عاكيفيت خوانش رمان«:ق اين است شقانه نزد هاي

»ها چگونه است؟ي اين كتابزنان خواننده

2. Braket 
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و هنر8  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

 نظري مباني

و در عين حال عموميقديمي ايترين ترين ن است كه آيا بايد مخاطبان پرسش نظري در مورد مخاطبان

رارسانه گبه ها همروه اجتماعي در نظر گرفت يا تودهعنوان يك مخاطبان.)1387 كوايل،مك( اي جدا از

فيتوده كه. توانند كنش جمعي داشته باشندنمينفسه منفعل هستند چون وار گزينش واقعيت اين است

و توجتوانيميارسانه و در قالب ميزان انگيزه يا لذت، درگيري،،هد فعاالنه باشد و واكنش نقادانه خالقانه

و مطالعهرفتاره. هاي زندگي مطالعه شودارتباط با ساير فعاليت ايي آثار ادبي، پديدهاي خوانندگان در انتخاب

يكاج و فرهنگي است چرا كه از ميسو هر اثر براي خوانندگان خاص تماعي ننوشته و در هرحال ويسنده، شود

و از سوي ديگر مخاطب يا مخاطبيني را مد در اين ميان. كنندخوانندگان هر اثري را انتخاب نمينظر دارد

و ژانرهاي ادبي با استقبال بي ميهشماري از سوي خوانندگان روببعضي از آثار پر. شوندرو شناخت آثار

:مخاطب از چند جهت اهميت دارد

و باورداشت.1 و معاني  هاي خوانندگان شناخت نيات

ميآثار پرفروش باعث پيدايش جريان.2 د كه از حيث ادبيات به توليد شونهاي فرهنگي خاص

ميسبك و از حيث فرهنگي زمينههاي ادبي منجر .ساز تحوالت عميق در فرهنگ مردم استشود

و آهنگ ها، تغييراتبحرانتاريخي امكان شناختيدر صورت بررسي مصرف ادبي در عرصه.3

. شودتغييرات فرهنگي فراهم مي

ش ي يكي از هاي مخاطبان در حوزهده تا مورد اول يعني شناخت رفتاردر اين مقاله، سعي بر آن

.پسند صورت گيردهاي عاشقانه عامههاي ادبيات يعني رمانپرطرفدارترين بخش

تها را به امبرتو اكو رمان و بسته ميدو دسته باز ها هستند هاي باز آن دسته از رمانرمان. كندقسيم

آنكه قرائت ميهاي متعددي از و اما رمانها ايي هايي هستند كه توانهاي بسته آن دسته از رمانشود

و ويدوسون،(ايجاد چند معنايي را ندارند  جزو هاي عاشقانه را اكثر متخصصان، رمان.)70: 1377سلدن

ميي بسته، طبقههارمان و منفعل درنظر پسند مخاطب عموماًدر ادبيات عامه. كنندبندي فردي سطحي

اه افرادي منفعل نيستند،گپسند هيچان حتي در هنگام خوانش آثار عامهكه مخاطبشود، در حاليگرفته مي

طوها در نقش جماعتبلكه آن ر مدام در حال خلق معناي هاي تفسيرگر، در هنگام مصرف يك كاال، به

www.SID.ir
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9پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان

متون ادبي همواره داراي3به نظر ولفگانگ آيزر.)ب1384ميرفخرايي،( شخصي از آثار براي خود هستند

مي» سفيد خواني« آنهستند كه خواننده ما. ها را پر كندتواند هاطلبد كه اين سفيد خوانيميعمل تفسير از

و رفتارهاي مخاط.)1377سلدن،( را پر كنيم . سنجي استهاي اساسي مخاطببين يكي از بخششناخت نيات

ش فعالنقبرو پردازندمي»رهاي تفسيرگجماعت«مخاطبان به عنوانيبه مطالعه،هاپژوهشاين نوع از

ت نويسنده معناي مورد نظر بر خالف بسياري از تحقيقات كه فقط به دنبال.كيد دارندأمخاطبان در دريافت معنا

.ن استبه دنبال معناي آثار براي مخاطبا سنجي، مخاطب)مثل تحليل محتواي آثار( هستندهادر رمان

و ذاتي نيستند، بلكه توسط خواننده خلق مي هر خواننده يكي از اعضاي. شوندمعناي متون معاني ثابت

ميجماعت تفسيرگ و اطالعات اجتماعير را تشكيل و نوع سبك، دهد كه بر حسب دانش ميزان مطالعات

نگزندگي كرد جايگاه سنجي در اين رويمخاطب. داشته باشداهي متفاوت اش، مي تواند به آثار پيش رو

مخكندمهمي پيدا مي و نياز، چرا كه . زندميهايش آگاهانه دست به انتخاب اطب بر اساس عاليق، ساليق

نيجي با هدف شناخت رفتارها، انگيزهسنمخاطب و و به دنبال شناخت ها ازهاي مخاطب شكل گرفته است

و خوانندگان است و. عادات خوانشي مخاطبين و آگاه در گزينش تحقيق حاضر نيز مخاطبين را افرادي فعال

.خوانش رمان در نظر گرفته است

انه هاي عاشقبه مطالعه خوانندگان رمان 1984ل با استفاده از همين نظريه در سا4جنيس ردوي

در. پرداخته است و دو زن متأمطالعهردوي ا)1984(هل ساكن در منطقه اسميتون اي روي چهل ين به

و خوش،ها مرداني باهوش، با ذكاوتنتيجه رسيد كه مردان اين كتاب خلق هستند، مرداني كه مهربان

مي هاياند، در موقعيتنگران زنان آنحساس به ياري زنان و به و حتيميها كمك شتابند را كنند  خود

ميبراي آن پسندي عامههاي عاشقانهبنا بر نظر ردوي خوانندگان رمان.)1384استوري،( اندازندها به خطر

و هم زمان كافي براي خواندن هم پول كافي متوسط هستند چرا كه اين زنانزنان طبقه عموماً دري

يدرمقايسه با كار تمام وقت زنان طبقه(وقتل پارهبه مشاغ متوسط عموماًيزنان طبقه. اختيار دارند

راهست مشغول) پايين و فرزندان خود ميدر معموالً ند فرستند؛ در نتيجه زمان كودكي به مهد كودك

.)1993ردوي،( را براي مطالعه در اختيار دارند زيادي

3. Wollfgang Iser 
4. Radway 
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و هنر 10  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

مياو اي بنگونه بيان درا خواندن اين كتابكند كه زنان ميها حداقل توانند كسي ديگر زماني كوتاه

و در دنيايي ديگر زندگي كنند ميها در پايان اين رمانآن. باشند رسند كه مرد ها به اين احساس اطمينان

ها از سويي اين كتابردوي معتقد است مطالعه.)34: 1384استوري،( خوب هستندو ازدواج دو چيز واقعاً

و خيالها نوعي اعتراض از راه نيست، بلكه خواندن اين كتاب الريسابه خاطر رضايت از پدرزنان  پردازي

ها گونه كتابرواني اينياو معتقد است مهمترين فايده.)36: همان( از اشتياق براي دنيايي بهتر است حاكي

و بنياديِي فرهنگي تغييرتكرار اسطوره و جهاني درصد63به همين علت.است» مرد دلسوز«ناپذير

مي.خوانندخوانندگان قبل از خواندن كامل كتاب انتهاي داستان را مي يكند كه زنان مورد مطالعهاو اشاره

ميگيري زماني اي به خود براي بازپسها را هديهاو، اين كتاب و خانواده كنند، كه وقف كارهاي خانه

اهاي از اين طريق از تنشهاآن. دانندمي و مسئوليتناشي ميز مشكالت و هاي روزمره رها در ضمن شوند

و مكاني براي خود مي آنزمان و لذتآفرينند كه به ميها امكان توجه به نيازها .دهدهاي شخصي خود

:سنجي به دنبال شناخت چند هدف استبر اين اساس، مخاطب

؛يليو تحص سن، جنس، موقعيت اجتماعي، شغلي: هاي فرديمشخصه-

و محيط اجتماعي مخاطبزمينهپس- و ميزان ارتباطش با ديگران: ها ؛سرمايه اجتماعي او

ياعاد- ؛كاالي فرهنگي خاص ات مربوط به استفاده از رسانه

؛كاربرد كاالي فرهنگي خاصيو نوع مخاطب در حوزه عاليق-

؛ارتباط كاالي فرهنگي با زندگي روزمره مخاطبين-

و اطالعات افراد از كاالي فرهنگي خاص- .ميزان آگاهي

عي شناسي براي ما مهم است كه مخاطبين متون چه كساني هستند، از چه اقشار اجتمادر مخاطب

داهستند، عادات خوانش در بين آن و موضوعاتي عالقه و چرا اين ها چگونه است، به چه قهرمانان رند

.خوانندنوع از كتاب را مي

آنشناخت مشخصه. اول متمركز شده استله بر سه قسمت اين مقا و ارتباط ها هاي فردي مخاطبان

آن با و عادات خوانشي ميساير مخاطبين شود ما بهتر بتوانيم در مورد علل خوانش اين طيف ها سبب

.رمان اظهار نظر كنيم

 روش تحقيق
.صورت نگرفته است پسند در ايرانعامهيهاي عاشقانهشناسي رمانتاكنون تحقيقي در زمينه مخاطب
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11پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان

تژا. يل محتواي اين آثار استپسند عاشقانه صورت گرفته شامل تحلده تحقيقاتي كه بر روي آثار عامهعم

.د بررسي قرار دادرا با استفاده از مدل شاتس مور70پسند ايراني دهه رمان عامه21) الف 1384(فخرايي مير

ساهاي موجود را او تمامي ژانر ميبه دو ژانر كلي و نظم براي تحليل تقسيم در ژانر نظم،. كندزگاري

بي مردي است كه به نبرد با قدرتي كه خواهان از بين قهرمان عمدتاً و برقراري نظمي بردن ثبات اجتماعي

ميمي ژانر كه در گرداند در حاليبار ديگر ثبات را به جامعه بازميقهرمان پس از حل تضاد. پردازدباشد

مي سازگاري يك جمع به عنوان مثال يك زوج يا اي گيرند كه درگير مسئلهخانواده در محور داستان قرار

و دروني روباحساسي و با يك تضاد احساسي سا. رو هستندهاند ميژانر كند زگاري شرايط داستاني را ايجاد

و از واقعيت تلخ روزمره زندگي خود كه خواننده قادر به فرار  . در رويايي شيرين غرق شودايبراي لحظهشود

ميجا كه برخورداري از يك پايان رويايي اجازاز آن هاي دهد عموم داستانه فرار از واقعيت را به مخاطب

مي،ژانر سازگاري پاياني رويايي دارند .گيرنداو معتقد است عمده آثار عاشقانه در ژانر سازگاري قرار

ا يران به مسئله مخاطبان اين آثار نپرداخته است در نتيجه هيچ داده قابل اما هيچ تحقيقي در

ز سنجي را با دشواري زياديي مخاطبدر زمينه مينه وجود نداشت؛ همين امر پژوهشاستنادي در اين

ميهروب ابچنين خود پديده مخاطبهم. كردرو نوع عاد بسيار متنوعي از قبيل شناخت سنجي داراي

ا مخاطبين، نوع آننگيزهرفتارها، و دقيقيالزمهاست كه ...هاهاي افراد، عاليق آن داشتن نگاهي جامع

هاي ديگر در زمينه نه به شكلي ساختارمند، از دشواريهاي عاشقادر ضمن، يافتن خوانندگان رمان.تاس

و ساختارمند به شناخت. پژوهش بود رفتارها، در نتيجه تصميم گرفته شد با كمك مصاحبه رودررو

علت عدم. زن هستند، دست يابيم هاي عاشقانه كه عموماًها، چرايي گرايش خوانندگان رمانزهانگي

براي نويسندگان مصاحبه. نامه در اين پژوهش، اكتشافي بودن موضوع مورد نظر بوداستفاده از پرسش

عالوجود آورد تا با كمك تماس چهره به چهره، شناخت بيشتري اين امكان را به و يق از رفتارها

.هاي عاشقانه به دست آوردخوانندگان رمان

مقاله از شهر كتاب ابن دوميها بنا به داليلي كه در ادامه خواهد آمد، توسط نويسندهتمامي مصاحبه

و بنابرسينا جمع و از آوري شده است اين در تعميم نتايج به دست آمده از اين پژوهش، بايد احتياط كرد

كهآن ب اين پژوهش اكتشافي بوده اين نتايج صرفاً جا از شدن راه تحقيق در زمينه مقدماتي براي

.هستند پسندهاي عامهشناسي خوانندگان رمانمخاطب
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و هنر 12  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

هاي كه بر روي خوانندگان رمان»جنيس ردوي«نامه الت مورد نظر در متن مصاحبه، از پرسشاؤس

و در كتاب قرائت داستانعاشقانه  ،)240-231: 1987ردوي،(عاشقانه منتشر كرده است هايكار كرده

(گرفته شده است سؤ. و در اين تحقيق االت عيناًاين و بر اساس شرايط جامعه ايران، استاندارد ترجمه شد

شدهب به 1987پژوهش او در سال) كار گرفته و براي اولين بار در منطقه اسميتون لندن انجام شده

حو» شخصيت زن معمولي« هاي وي براي انجام اين تحقيق از شيوهرد. مخاطبين پرداخته استيزهدر

وي شفاهي، گفتگونامه فردي، بحث آزاد، مصاحبهپرسش: متعددي استفاده كرده است هاي خودماني

.)1383استوري،( هاي عاشقانهتلف جامعه نمادين خوانندگان رمانمشاهده تعامل اعضاي مخ

حروش نمونه . سن افراد مالك تعيين سهميه بود. اي استگيري سهميهاضر، نمونهگيري در پژوهش

گراساس مشاهدات قبلي، مخاطبان رمانبر و بزرگسال، طبقههاي عاشقانه به سه بندي وه نوجوان، جوان

آن(از ميان زنان انتخاب شده است جامعه نمونه اين پژوهش صرفاً. شدند جا كه عمده خوانندگان رمان از

و متأ)نگارندگان نيز اين امر را تأييد كردو مشاهدات پسند هستندعامه عاشقانه ته الب.هل، اعم از مجرد

ميگيري به خاطر داشتن اريب، مانع از دادن تعميم به جمعيت بزرگمشخص است كه اين نوع از نمونه . شودتر

به نحوي كه محقق به اين ها است، به رسيدن به اشباع در زمينه پاسخمصاحيجا كه الزمهاز آن

ي و جواب هاي افرادابد كه ديگر پاسخاحساس دست هاي جديدي دريافت مورد مصاحبه شبيه هم شده

يك42شود، بعد از انجام نمي و اشباع الزمه به وجود آمدمصاحبه، اين .دستي به دست آمد

و نيم بود كه از تاريمان صرف شده براي پر كردن مصاحبهز و در شد شروع15/9/87خ ها يك ماه

در هر روز بعد از ظهر اه تمامم2به عبارت ديگر، نويسنده دوم به مدت. به پايان رسيد3/11/87تاريخ

 پسندهاي عاشقانه عامهي انجام مصاحبه از خريداران رمانبرا) در شهرك غرب(شهر كتاب ابن سينا 

آن)همانند يكي از كاركنان شهركتاب( .داشتجا حضور در

و شدها تحليل داده براي تجزيه سؤ. از دو راه استفاده االت مصاحبه اين قابليت را داشتند بخشي از

و حال4يا3ها از يعني پاسخ. هاي بسته درآينده بعد از انجام مصاحبه به صورت سؤالك ت خارج نبود

و با كمك بنابراين همانند سؤ و تحليل شدهت spssاالت بسته قابل تبديل به كد بوده از. اندجزيه اما

آنجا پاسخآن و توضيحات تر بودند هاي افراد كه گوياكننده بود، بعضي از پاسخها تكميلهاي خوانندگان نيز

تأ نيز با ذكر و شغل افراسن، وضعيت وجه قابل برخي ديگر از سؤاالت كه به هيچ.د آورده شده استهل

قر، به صورت كيفي مورتبديل به كد نبود و تحليل سؤ. اندار گرفتهد تجزيه و تحليل اين ابتدا االت براي تجزيه
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13پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان

بداده شدها و نظري دستهسپس عبارت.ه صورت مجزا نوشته و اندبندي شدهها بر اساس واحدهاي معنايي

و كيفي است. اندسپس مورد تفسير قرار گرفته .لذا روش تحقيق تركيبي از كمي

 االت پژوهشسؤ

 پسند از چه اقشار اجتماعي هستند؟عامهيهاي عاشقانهرمانخوانندگان

آننحوه  ها با اين ژانر از چه طريقي صورت گرفته است؟ي آشنايي

 كنند؟اكثريت اين خوانندگان از چه سني خواندن اين ژانر را به عنوان يك فعاليت مورد عالقه انتخاب مي

ميهايي مطالعاتي خوانندگان زن رماندايره  شود؟عاشقانه شامل چه كتب ديگري

ن رمان قبل از اتمام آن از قبيل خواندن پايا( هاي عاشقانهخوانشي در بين خوانندگان زن رمانعادات

 به چه صورتي است؟) خوانيو دوباره

 هاي تحقيقيافته
دربه دست آوردن ديد جامعي از نمونهبراي هاي عاشقانه ابتدا بايد بدانيم مخاطبين رمان هاي مورد نظر

و شغلي هستند در. از چه گروه سني، تحصيلي سپس بر مبناي اين اطالعات به بررسي كيفيت خوانش

.بين خوانندگان بپردازيم

و شغلي در گروههاي عاشقانه به مخاطبين رمان ميلحاظ سني، تحصيلي به. گيرندهاي مختلفي قرار

مي تنوعلحاظ سني تا13در اين پژوهش افراد مورد مصاحبه واقع شده،. شودزيادي در خوانندگان ديده

مي. اله هستندس 78 كتوانند كتاباز زماني كه افراد و نثر جديهاي تري بخوانند، ودكان را كنار بگذارند

ميبه رمان .ي نداردسني خاصيبه عبارت ديگر اين طيف از رمان بازه. آورندهاي عاشقانه روي

به لحاظ تحصيلي نيز تنوع زيادي در ميان خوانندگان وجود داشت؛ سنين راهنمايي به عنوان سنين

و بود، اما به گروه محصل محدود نميهاي عاشقانهي رمانآغاز مطالعه ماند، بلكه افراد دانشجو، ليسانس

بين دانشجوها تنوع يلي نيز در تحصيبه لحاظ رشته. ها حضور داشتندفوق ليسانس نيز در بين نمونه

ميان به لحاظ شغلي نيز مشاغل متنوعي در ... آمار، ارتباطات، حقوق، گرافيك، مامايي:شدزيادي ديده مي

آن21 دار بودند،درصد افراد مورد مصاحبه خانه26فقط.شدافراد يافت مي درصد26ها شاغل، درصد

و  تأ. هم محصل بودند درصد26دانشجو و57ل نيزهبه لحاظ وضعيت هل درصد متأ16درصد مجرد
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و هنر 14  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

و ها اوقات فراغت هلين در مقايسه با مجردمتأ مسلماً. هل داراي فرزند هستنددرصد متأ26بدون فرزند

است؛ اما اين اشتغاالت هلين داراي فرزند به مراتب كمتراختيار دارند، اين ميزان براي متأكمتري در 

تأتوانستهن و نحوه ثيراند آنخوايچنداني در ميزان مطالعه و تفاوتي بين .ها ديده نشدنش افراد بگذارد

مي اين درصد؛1/38) سال20تا13(توان به سه گروه سني نوجوان خوانندگان را در يك نگاه كلي

و بزرگسال7/35) سال30تا20(جوان  كر2/26) سال65تا30( درصد كه با توجه به اين.ددرصد تقسيم

او را نيز در بين ها حضور داشت تصميم بر آن گرفته شد كه در نمونه) ساله78(ك فرد سالمندي فقط

.بندي كنيمبزرگساالن دسته

و دايره) الف  پسندي عامههاي عاشقانهخوانندگان رمانمطالعاتيينوع خوانش

و خودشناسي شناسي كاربرديبه مطالعه كتب روانهاي عاشقانه اكثريت پاسخگويان، عالوه بر رمان

(5خوديار( بهدر28پرداختند،مي) درصد42)  خواندند سپس شعرجزء رمان عاشقانه كتاب ديگري نميصد افراد

ر)درصد7( رمان تاريخي)صددر14( ميكتاب)درصد8/4(هاي تخيلي مانو . دادهاي مورد مطالعه را تشكيل

ميطور كه مالحظهمان همه ميراه رمان عاشقانه كتب روانشود عموم پاسخگويان يا به يا خوانندشناسي

ب افراد محدود به همين نوع ژانر هستند بنابراين عموماً. كننده جزء رمان عاشقانه را تجربه نميهيچ كتابي

د .زنندست به تجربيات متنوع نميو

 يك فعاليت مورد عالقهچگونگي روي آوردن به رمان عاشقانه به عنوان)ب

درهاي عامهطور كه مالحظه شد خوانندگان رمانهمان مي پسند و شوندميان همه اقشار اجتماعي يافت

و چگو.شوندبه گروه خاصي محدود نمي ي هاي عاشقانهنه با رمانحال بايد ديد اين افراد از چه زماني

بادوران تحصيل، دور. اندايراني آشنا شده كه. ها استبسياري از ناشناخته ان آشنايي نكته جالب اين است

ن مياكثريت افراد جامعه همهاشوند، كتابيز در همين دوره با رمان آشنا ميكالسيدر دست گردد تا ها

.خوانده شود

ميكه)1جدول(شده زير جدول فيلتر درصد80(دهد اكثريت افراد با كنترل سن انجام شده، نشان

و  و دبيرس) درصد بزرگساالن5/45جوانان هاي تان، يعني دوران نوجواني با رماندر سنين راهنمايي

 
5 .Self-help 
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15پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان

اند، يعني اين هاي عاشقانه بودهي رمانتمامي افراد داراي الگويي ثابت در زمينه. اندعاشقانه آشنا شده

آنكتاب . ها پيشنهاد شده استها به
زم:1جدول سني آغاز خواندن رمان عامهينهتوزيع درصد فراواني پاسخگويان در  پسند با كنترل

 سن

 نوجوان جوان بزرگسال

1/9 خواندن از چند سالگي راهنمايي 75.0 53.3

هاي عاشقانه را داستان

 شروع كرديد؟

4/36  دبيرستان 25.0 26.7

4/36 20.0 -  سالگي20-30

2/18 - - سالگي30باالي

 كل 100 100 0/100

از) نوجوان، جوان، بزرگسال(هاي سني موجود دهنده ميزان الگوپذيري هر يك از گروهنشان2جدول

ا. دوستان يا اعضاي خانواده است و دكتر علي احمدي در قسمتي از استنتاجات خود ز نظريه رنه ولك

جگويد در ايران مهمآوستن وارن مي ميماعتي كه باعث گسترش ادبيات عامهترين گروه شود، پسند

خي.)66: 1386احمدي،(دوستان است  مياما نتايج آزمون و شيوه آشنايي با رمان دو نشان دهد بين سن

.شوداي مالحظه نميقانه رابطهعاش
 توزيع فراواني پاسخگويان در زمينه چگونگي آشنايي با رمان عاشقانه به تفكيكسن:2جدول

 كل سن

 بزرگسال جوان نوجوان

هاي با رمان از چه طريقي

 عاشقانه آشنا شديد؟

0/500/605/454/52 دوستان

0/500/405/546/47 اعضاي خانواده

 0/100 0/100 0/100 0/100 كل

74/0: معني داري59/0: خي دو

 انتخاب رمان عاشقانهينحوه)ج

و نويسندهرماناب يك رمان از بين طيف عظيم اين نكته كه افراد براي انتخ  هايهاي عاشقانه موجود

و عموماًمتعدد حاضر، چه الگويي را دنبال مي ميكتاب كنند كنند، بخش ديگري هاي خود را از كجا تهيه
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و هنر 16  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

ها را در كداميك از اين راه كه افراد عموماًاين. هاي عاشقانه استز شناخت رفتارهاي خوانندگان رمانا

دنبال كردن مجموعه آثار يك نويسنده، پيشنهاد فروشنده كتاب،: گيرندگزينش يك رمان پيش مي

و خويشاوندان(پيشنهاد اطرافيان  ، تيراژ كتاب، دنبال كردن مجموع آثار جديد يك انتشارات)دوستان

س... خاص .ي انتخاب يك رمان ذكر كنندال پاسخگويان مجاز بودند چند عامل را براي نحوهؤدر اين

به اسم نويسنده به عنوان عامل) درصد از كل موارد اشاره شده31(مورد27احبه،مص42از بين

ازگزينش يك كتاب اشاره كردند اين نويسندگان به ترت پور، تكين مؤدب.م: يب دفعات اشاره عبارتند

لو، فهيمه رحيمي، نسرين ثامني، نسرين قديري، شهره وكيلي، فريده شجايي، مريم جعفري، مريم حمزه

. جواهري، نيلوفر الري، نازي صفوي ياحي، مهناز سيدر

و) درصد از كل موارد مطرح شده18(مورد16در افراد بر اساس توصيه ديگران، از قبيل دوستان

كساني را داشتند كه در چون اكثر خوانندگان در اطراف خود. دادندخويشاوندان انتخاب خود را انجام مي

آنمورد رمان صحها با آن. بت كنندها ميپيشنهاد و قابل اعتمادي به حساب آيد، چون ها عامل مهم

ميافراد به مرور از ساليق هم آگاه مي و حدشوند و با چه نوع هاييس بزنند از چه نوع كتابتوانند

. آيدموضوعاتي خوششان مي

 خوانش رمان عاشقانه، يك فعاليت مورد عالقه)د

و جامعي از فعاليت خواندن رمان بايد ميزان عالقه افراد به رمان عاشقانهبراي به دست آوردن ديد

مص. كنند بررسي كردزماني را كه صرف خواندن مي و احبه شوندهبراي اكثر ها، خواندن يك فعاليت جدي

و مورد عالقه بود، حتي در مواردي فرد، و سر كار هم نمي مهم توانست كتاب را از خود در هنگام آشپزي

گذاشتند، حتي اگر مجبور كردند، آن را زمين نميخوانندگان تا كتاب را تمام نمي ور كند، در نتيجه عمومد

مگمي ميشدند تا صبح نخوابند؛ شدند براي كاري ضروري يا كارهاي منزل كتابر در مواردي كه مجبور

هاي بعضي از پاسخ. استندگان به رمان اين امر خود گوياي وابستگي شديد خوان. را زمين بگذارند

: ها به عنوان مثالي بر اين استدالل، در زير آمده استشوندهمصاحبه

درساله متأ27خانم ه من عموماً«: جواب گفت هل شاغل در داروخانه ستم، اما صبح تا شب سر كار

ااون قدر به كتاب وابسته ميون رو با خودم به ام كه و وقتداروخانه هم بيبرم مشغول كارم حتماًهايي كه

بي«: ساله مجرد دانشجوي پزشكي20تردخ.»شمخواندن مي مارستان نباشم، كتاب از من اگه سر كار توي

بددستم نمي هام رو با خودم ونم آخرش چي ميشه همه جا هم كتابافته، مدام دستمه، چون دوست دارم
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17پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان

بايد هر روز كتاب دستم باشه، حتي شده نيم ام، من خيلي به كتاب وابسته«: ساله محصل15دختر.»برممي

مي12–10هم ساعت، معموالً ميروزه كتاب تموم و يكي ديگه دستم و گيرمكنم ، حتي فصل امتحان

بي من عموماً«: ساله مجرد دانشجوي گرافيك19ر دخت.»گذارممدرسه هم خوندن رو كنار نمي  كارم،روزها

مي شم شروعوقتي صبح از خواب بيدار مي ساله متأهل40خانم.»كنم، تا برام كاري پيش بيادبه خوندن

و تا كتاب رو تموم نكنم اون رو زمين من چون عموماً«: دارخانه در طول روز تنها هستم، مدام دستمه

مي. گذارمنمي كم به خاطر همين با فاصله. كنموقتي هم كتابم تموم ميشه، سريع يه كتاب جديد شروع

م ش«: ساله متأهل بازنشسته78خانم.»كنميكتاب تهيه و فرزندام هم همه ازدواج من چون بازنشسته دم

و تنهام، هيچ سرگرمي ديگهكرده مياند بي تقريباً. برماي هم ندارم، به كتاب پناه و اون كارمتمام ساعات،

اگه كتاب برام.اموابسته من خيلي به خواندن«: دارساله متأهل خانه40خانم.»كنمساعات رو مطالعه مي

مينمي جذاب باشه، اصالً تند خيلي اوقات تند. مونهتونم زمين بگذارمش، حتي گاهي كارهاي خونه

من در ماه«: دارساله متأهل خانه35خانم.»ام برگردمنم سر مطالعهدم، تا بتوكارهاي خونه رو انجام مي

مي عموماً يا. تاب دستمهك خرم، در نتيجه عموماًسه تا كتاب  اگه خيلي گيرا باشه، حتي موقع آشپزي

من هر وقت حال روحي خراب«: ساله مجرد دانشجو25دختر.»تبليغات تلويزيون هم كتاب دستمه

.»وقتي كتاب دستمه، بايد تمومش كنم ولي عموماً. افتهم نمينباشه، كتاب از دست
 خواني با تفكيك وضعيت كلي اشتغالزمان كتابتوزيع درصد فراواني پاسخگويان در زمينه:3جدول

 كل وضعيت اشتغال

دارغير خانهدارخانه

چه مواقعي راعموماً

براي خواندن انتخاب

 كنيد؟مي

و محيط كار 1/125/9-در طول راه

4/2-1/11هاعصر

3/336/605/54هاشب

1/111/129/11 زمان مشخصي ندارد

كنار است، دستمتمام مدت

 گذارمنمي

4/442/154/21

0/100 0/100 0/100كل

دوخ 07/0: داريمعنا55/8:ي
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و هنر 18  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

مي3چه جدول شماره بر اساس آن خانشان ها را برايشب) درصد60(دارنهدهد، اكثريت افراد غير

مي دار،درصد از افراد خانه44در مقابل گزينند؛مطالعات خود برمي  توانندگيرند نميوقتي كتاب را در دست

ميآن را زمين بگذارن و آن را به طور مداوم ادامه آند . كه كار ضروري پيش آيددهند تا تمام شود، مگر

شوندگان، اين امر بود كه ساعات شب، ان بنا بر گفته خود مصاحبهدليل انتخاب شب از سوي خوانندگ

خا ساعات تنهايي است؛ در اين ساعات آنمزاحمي وجود ندارد، كارهاي ها نه پايان يافته است، در نتيجه

آناما افراد خانه. مطالعه بپردازندتوانستند به با تمركز بيشتري مي و ساعات جا كه عموماًدار از تنها هستند

مي فراغت و در طي ساعات مختلف روز به فعاليت موردزيادي را پيش روي خود دارند، عالقه توانند مدام

.خود يعني خواندن رمان بپردازند

آن)ه  بررسي خواندن پايان رمان قبل از اتمام

پادرصد از خوانندگان برخالف يافته 64 خوانند يان رمان را قبل از اتمام آن نميهاي ردوي،

قر)4جدول( آن، حتي موقع تها اجازه نميض گرفتن از دوستان خود هم، به عريف دهند تا پايان داستان را

ميكه اكثرياين امر، يافته ردوي مبني بر اين. كنند تا مطمئن شوند خوانندت زنان، ابتدا انتهاي كتاب را

ميكتاب خوب تمام مي اس. كندشود، رد طوره مرد دلسوز در ردوي معتقد است زنان با اين كار از وجود

ميشرمان مطمئن مي و با آسودگي خاطر كتاب را ميدر60.دخواننوند بينند ابتدا صد زنان اسميتون الزم

در).83: 1383استوري،( داستان با اين اسطوره مطمئن شوندفرجام داستان را بدانند تا از عدم مغايرت 

ميهاي عاشقانه را اسطوره مرد ترين جنبه خواندن رماننا، مهمنتيجه ردوي بر همين مب .دانددلسوز

شادهانكه پايان همه اين داستاباشد كه خواننده ايراني، از اينرسد علت اين تفاوت اين به نظر مي

دااست، مطمئن است، در نتيجه مي  هاي خارجيستان را بخواند، امري كه در رمانتواند با اطمينان خاطر

و لذا آن خوانندگان كمتر اتفاق مي اتمام داستان دلهرهيدر مورد نحوه) بر خالف خوانندگان ايراني(افتد

» ني ايرانيانمصرف ادبيات داستا«رمان مورد بررسي دكتر علي احمدي در پژوهش 100از بين. دارند

و عامهكه تركيبي از رمان( يك50،)پسند استهاي جدي و مرد به و رسيدن زن ديگر به رمان با ازدواج

و در مورد مرگ پايان28در. رسدپايان مي داستان تحول فكري، مورد سرانجام22دهنده داستان است

و پيروزي و پيدا كردن سالمت، فداكاري و پيدا كردن هويت است بهبودي : 1386احمدي،(در انقالب

هاي در ميان داستان. ني رويايي دارنددرصد آثار مورد بررسي پايا66در پژوهش تژا ميرفخرايي نيز.)136

متنها رمانپسند در ايران، عامه كهدبمؤ.هاي جا حائز اي كه در ايننكته. پايان خوشي نداردپور است
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19پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان

كهاهميت است ميو اندوه همراها با مرگ پايان اين داستان:، اين است و خواننده را در غم فرو برد،ه است

و جديگراياشامل نخبه(پسند وت زيادي با تراژدي يا رمان خاصهها تفاا اين داستانام از. دارند) نه تعدادي

و جدينخبه(پسندههاي خاصرمان از نوع(پسند هاي عامهباري دارد، اما در داستان، پايان اندوه)گرايانه

مرمان ميهانتهايي كتاب، خواننده با غم روب در چند صفحه فقط) پور،دبؤهاي و نوعاًرو روند داستان شود،

در)گرايانه يا جدينخبه(پسند كه تراژدي يا رمان خاصهپسند است، در حاليهاي عامهمانند ساير داستان ،

. بار استيت خود يا روند كلي داستان اندوهكل

و لذت از بين و با خواندن پايان رمان، اين جذابيت در ضمن هدف اصلي از خواندن رمان، لذت است

پا) درصد64(اگر چه اكثريت افراد. خواهد رفت خوانند، ولي يان كتاب را قبل از پايان آن نميهرگز

مي بسياري از افراد، و تند و از انتهدر ابتدا كتاب را سريع آگاهي)و كل داستان(اي آن خوانند تا تمام شود

ب يابند ميو وار دوم كتاب را آرام آرام پيش همبا شخصيت روند ميذاتهاي آن يك. كنندپنداري البته

ميچهارم خوانندگ . خوانندان، پايان داستان را از ابتدا
 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب خوانش انتهاي رمان:4جدول

 درصد فراواني

3/64 27 هرگز

14/2 به ندرت

45/9 گاهي اوقات

8/23 10غالباً

 0/100 42 كل

در)رصدد47(نيمي از پاسخگويان در اين مطالعه تقريباً هاي عاشقانه گفتگو مورد رمان، با دوستان خود

مي كنندمي مي دهد كه عموماًو اين امر نشان و بدل رمان نيز از طريق دوستان صورت و رد ، گيردآشنايي

و چه در حوزهبنابراين نقش دوستان چه در حوزه ني بسيار برجسته خواي تداوم رماني آشنايي با رمان

و سايردر11. است مانند(دان زن خويشاونصد افراد هم با اعضاي خانواده از قبيل مادر، خواهر، دختر

و خواهر مي) زادهدختر خاله .كنندو نيز با دوستان صحبت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و هنر 20  1390، تابستان4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

دركدام از خوانندهجا اين است كه هيچنكته جالب در اين همسر،(رمان با مردان نزديك خوديبارهها

وپد تأصحبت نمي.....) ر، برادر و اين خود صورتيدر زنان. كيدي بر زنانه بودن اين ژانر رماني استكنند

ميكه طرف مقابل خود را عالقه و گفتگو پيرامون رمان ببينند، در آن مورد صحبت و مند به بحث كنند

ميعدم گفتگوي آن . اي به اين نوع رماني ندارنددهد عمده مردان عالقهها با مردان نشان

ا درمعاصر از نقش خانوادهيست در دورهشوكينگ معتقد كاسته شده است، اشاعه ذوق ادبي ها

و مدرسه نقش اين نكته.)112: 1373شوكينگ،(اند مهمي در اشاعه ادبيات پيدا كرده بنابراين دوستان

ميي ادبيات عامهدر حوزه هاي ني نگاه مثبتي به رمانهاي ايرابسياري از خانواده. شودپسند نيز مالحظه

آنعامه و ميها را اموري وقت تلفپسند ندارند توان توقع داشت در چنين شرايطي نمي. نندداكن

ها، ين بيشتر خوانندگان اين نوع رمانبنابرا. خوانندگان با اعضاي خانواده خود در اين زمينه صحبت كنند

ب ميدوستان را .دهندراي گفتگو پيرامون رمان ترجيح

بهاي تلويزيوني عامهدر زمينه سريال6هابسن لذپسند معتقد است بخش تي كه از تماشاي زرگي از

ميسريال آنشود، به خاطر صحبت كردن دربارههاي تلويزيوني حاصل در ها با ديگران است، مثالًي

و يا مدرسه ها را با سريالهاي موجود در متن اين ها از طريق اين بحث به خوبي شكافآن. محل كار

مي كاربرد دانش .)1386:126بنت،( كنندو تجربه زندگي روزمره خود پر
 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان گفتگو پيرامون رمان:5جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني

59/119/11 هرگز

28/47/16به ندرت

94/211/38 گاهي اوقات

 9/610/100 26 غالباً

- 0/100 42 كل

 دوباره خواني رمان)و

مي6چه جدول بر اساس آن  اند،رماني را كه خوانده) درصد3/83( خوانندگاندهد اكثريت نشان

6 .Hobson 
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21پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان

مي» غالباً«درصد اين افراد43البته. كنندبازخواني مي خوانند، كه اين امر رمان خوانده شده را دوباره

و بازخواني آن استي شديد اين افراد به رمانگوياي عالقه .خواني
 دوباره خواني رمانتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان:6جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني

77/167/16 هرگز

31/78/23 به ندرت

143/331/57 گاهي اوقات

 189/420/100 غالباً

 420/100 كل

مصعده مياحبه شوندهاي از ميها نيز بيان ميكردند اولين بار كه رمان را در دست خوانند گيرند، آن را به سرعت

ميد در انتها چه اتفاقي براي شخصيتشود تا بدانن تا تمام و دوباره افتد، سپس با فراغ بال بازميهاي داستان گردند

كم. كنندرمان را آغاز مي ميروند، با شخصيتمي كم جلواين بار ها كنند، خود را جاي شخصيتها ارتباط برقرار

و به نوعي رمان را مزهمي ميگذارند : ها در اين مورد استهاي زير بخشي از پاسخگفته. كنندمزه

خونم، يه مقدار، اما توي اون برهه زماني نميبله اكثراً«: اله مجرد كار در كلينيك مشاورهس26دختر

مييدم، تا جذابيت اون بيشتر بشه، من دفعهبينش فاصله مي و اول كتاب رو سريع خونم تا تموم بشه

ميببينم آخرش چي ميشه، دفعه بع هايي هم كنار بعضي جمالت كه يه وقت. خونمد اون رو جزء به جزء

ميبه نظرم به درد مي من اول كتاب رو يه بار«: ساله طالق گرفته بازنشسته53 خانم.»كشمخوره، خط

ميخونم تا موضوع دستم بياد، بعد دوباره برميسريع مي كه. خونمگردم كتاب رو بعضي جاهاش رو هم

من دفعه اول زود«: دارساله متأهل خانه40خانم.»در همين حين با حوصله تيك ميزنمه، خوشم اومد

ميمي و رفتارفهمم، شخصيتخونم تموم شه، اما دفعه دوم بهتر كتاب رو ميها .»كنمهاشون رو درك

بي«: دارساله متأهل خانه35خانم همه كتاب كارم يا كتاب جديد دستم ندارم، عموماًگاهي اوقات وقتي

ميرو نمي ميخونم، من موقع خوندن كتاب بعضي جاها رو خط وقتي دوباره. نويسمكشم يا توي حاشيه

ميگردم همون قسمتگيرم يه كتاب رو بخونم، برميتصميم مي ساله متأهل78خانم.»خونمها رو

شخ بله، بيشتر اوقات چون من سنم باال رفته، عموماً«: بازنشسته ها از خاطرم ميره، در صيتداستان يا

ها رو نميشه همه كتاب. بستگي داره«: ساله مجرد ديپلم19دختر.»خونم تا يادم بيادنتيجه دوباره مي

و از اون موضوعاگه موضوعش خيلي جذبم كرده. دوباره خوند تويهاباشه تكراري هم نباشه كه مدام
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ميكتاب ميهاي مختلف تكرار ان، بعضي از كه بسياري از خوانندگجالب اين نكته.»خونمشه، آره

ميجمالت رمان را عالمت و يا در حاشيه كتاب گذاري اگر تجربه مشابهي با شخصيت داستان(كردند

مي. نوشتندمي) كردندداشتند، يا نكته جالبي را حس مي دهد كه اين طيف از خوانندگان، به اين امر نشان

زرمان به عن ميوان امري ملموس در .كنند، كه بسياري از نكات آن قابل كاربرد استندگي نگاه

 گيرينتيجه
تنوع سني،. پسند در تمامي اقشار اجتماعي حضور داردهاي عامهاساس اين تحقيق، خوانندگان رمان بر

و شغلي موجود نشان مي هاي موجود، بنا بر داليلي به خواندن رمان دهد هر يك از گروهتحصيلي

ميعاشقانه  ها دار يا رمان دختر دبيرستانيطيف از رمان را، رمان زنان خانه توان اينبنابراين نمي. آورندروي

ب ها، عموماًآوردن افراد به اين طيف از رمان سن روي. ناميد دهاز سنين پايين تحصيلي، وران خصوص

كمراهنمايي است؛ سنيني كه بچه و دوست داشتنكم با مفاهيها مي مي چون عشق و به دنبال آشنا شوند

ب ميدنبال ابزاري براي ارضاي حس كنجكاوي خود يا يافتن الگو .گردندراي چگونگي ابراز احساسات خود

مياين طيف از رمان، به مرور تبديل به يك فعاليت مو و مطلوب بهرد عالقه نحوي كه اكثريت شود،

ميافراد به دوباره .پردازندخواني رمان

صرف كردن هزينه مادي براي رمان،. بر روي خريداران رمان عاشقانه متمركز شده استاين تحقيق

آن. خوانندگان به رمان عاشقانه استيحاكي از عالقه جا كه جامعه نمونه تحقيق، شهر كتاب ابن از

مياز همان هاي خود را عموماًاكثريت افراد مورد مصاحبه، كتاب سينا بوده، اكثريت. كردندجا خريداري

ميافراد بر اساس نام نوي ي هر يك از ما در امر تجربيات قبل. زدندسنده دست به انتخاب رمان جديد

و شخصيتجهان. هاي بعدي ماستخوانشيدهندهخوانش، سوق پردازي او چيزي بيني نويسنده، نثر

ب مينيست كه فقط محدود به يك رمان شود، رد پاي نگاه او به توان لكه در تمامي آثار يك نويسنده

و نثر او اگر ما تجربه لذت. زندگي را يافت هاي داشته باشيم، اين عامل بر انتخاببخشي از يك نويسنده

مي عامل ديگري كه در گزينش رمان. گذار خواهد بودبعدي ما تأثير گذاشت، جديد توسط خوانندگان تأثير

آنتوصيه بهاي اطرافيان ما.ودها و نزديكان هاي عاليق ما، نثر موردپسند ما آشنا با حوزه دوستان

. توانند راهنماي مناسبي براي ما باشندهستند، بنابراين مي
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23پسند توسط زناني عامههاي عاشقانهكيفيت خوانش رمان

ميمطالعات خود را گستيمطالعاتي، عموم خوانندگان، كمتر دامنهيبه لحاظ دايره و به رش دهند

و غيرعامهيمطالعه ميژانرهاي مختلف ا. زنندپسند دست ، تجربيات خود را ين خوانندگانبه عبارت ديگر

ميي عامههاي عاشقانهدر خواندن رمان نيز عالوه بر رمان) درصد42(عموم افراد. كنندپسند محدود

و خودشناسي كتب روانيعاشقانه به مطالعه شناسي پردازند، يعني روانمي) ديارخو(شناسي عاميانه

.كاربردي براي حل مشكالت زندگي روزمره

هاي جدي برخالف رمان(ها كه نثر اين رمانور كه مالحظه شد اكثريت افراد با وجود اينطهمان

و در قرا و بايد چندايراني، كه پيچيدگي در طرح دارد بار خوانده شود تا به ئت اول قابل فهم نيست

پ و تقريباً)1382:212محموديان،(ي برده شود جزييات آن  غيرقابلو اي حل نشدهنكته بسيار راحت است

ميخواني رمانماند، به دوبارهفهم باقي نمي موضوع ها در اولين بار خوانش، متوجهآن. زنندهاي عاشقانه دست

و حوادث آن شده مياند، در نتيجه علت اين دوبارهرمان همخواني با پنداريذاتتواند در بازآفريني لذتي كه از

ميشخصيت و حوادث داستان و به نوعي مزهبرند، ها آندانست چه يوسا از آن به مزه كردن اين لذت، يا

مي» يش مدامع« درتعبير و نه رمانباره رمانكند، البته . پسندهاي عامههاي فلوبر

درنكته نهايتاً گيرد، اين است كه عموم آثار پسند مورد غفلت قرار هاي عامهي رمانبارهاي كه نبايد

بهعامه تغ پسند و روبجهانيييرات كلي در حيطهدنبال آنهبيني افراد ها با مسئله غامض رو كردن

آ و چيستي جهان نيستند، بلكه اين ميثار براي زندگي روزمره طراحي شدههستي و به افراد اجازه دهند اند

و بعضي از نكات موجود در آن را در و خانوادگي خود فكر كنند مره دگي روززن تا در مورد زندگي شخصي

بآن. كار ببندندبه ميها مسائل خرد، مثل روابطيدهند تا در حيطهه خوانندگان خود اين امكان را

و خانوادگي تجربياتي به دست بي آنعاطفي، احساسي مياورند كه در كتب ديگر كمتر به . شودها پرداخته

آثار كه گفته شد عمده طرفداران طورشناسي عاميانه از اين قاعده مستثني است، كه همانالبته كتب روان

. شناسي عاميانه نيز هستندهاي روانعاشقانه، از طرفداران كتاب

ي برخورد با جنس هايي كه افراد بايد در رابطه با نحوهرسد سهم آموزشبه عبارت ديگر به نظر مي

كهيا مهارتمخالف ميدر دوران نوجواني بايد آن آموزش هاي زندگي، و ديدهها را و پرورش و آموزش اند

ها بنابراين به جاي طرد اين رمان.دانهاي عاشقانه به عهده گرفتهاند، اين رمانها از آن غفلت ورزيدهخانواده

و با توجه به عالقهو خوانندگان آن هاو كاركردهايي كه اين رمانهاشديد اين خوانندگان به اين كتابيها

وا كنند، بهتردر جامعه ايفا مي و در افزايش كيفيت اين رماناست سعي در پذيرش . ها نمودقعيت
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 منابع
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.43–1صص،25شماره

و نشردر گيرو) 1385( امامي، كريم و ايران ناز كاشيان،گردآورنده عبد،دار كتاب .نيلوفر: تهران الحسين آذرنگ
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. نيلوفر: تهران
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زنهاي عامهرمان«) الف1384( فخرايي، تژامير و ارتباطات،»پسند ايراني؛ سازگاري و4شماره، مطالعات فرهنگي پاييز

.121- 199صص،1384زمستان 

و گفتمان فرهنگي«)ب1384( -------- و فرهنگ»ادبيات داستاني . 315– 277صص جلد چهارم،)مجموعه مقاالت( جامعه
Braket, kim Pettigrew (2000) “Facework strategies among romance fiction readers” 
social science journal, 37(3): 347-360. 
Radway,  Janic (1987) Reading popular romance, London: verso. 
------------------- (1993) “The institutional matrix of romance” in: simon During (Ed),The 
cultural studies reader, London: Routledge, 564-577. 

 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

