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   چکیده

ارهاي مخاطبان در حوزه یکی از کند تا به شناخت رفت تالش می،این تحقیق
. پسند بپردازدانه عامهاشقهاي ع؛ یعنی رمانهاي ادبیاتطرفدارترین بخشپر

 فردي فعال است که نیات  مخاطب، بر این است که،رویکرد نظري این پژوهش
، در این نگاه. دهدنشان می روي آوردن به آثار عاشقانه هاي خود را باو انگیزه

توجه به  ، باتواند درك خود را از این آثارپسند نیز میمخاطب آثار عامه
 و به امر ،محیط اجتماعی و فرهنگی خود داشته باشدتجربیات، اطالعات و 

شوند بلکه دالیل تنها مطرود نمی، نهپسندمخاطبین آثار عامه. تفسیر بپردازد
که در این چرا. گیرد، نیز مورد بررسی قرار میها به این آثارروي آوردن آن

ي که اساس نیاز النه و با آگاهی برا؛ مخاطب فع فرض بر این است که،دیدگاه
 با استفاده از نظریه ،این پژوهش.  دست به انتخاب این آثار زده است،دارد

هاي شناخت مشخصه. ي صورت گرفته استدواستفاده و رضامندي و پژوهش ر
آوردن خوانندگان  و علل رويرابطه با رمان  عالیق مخاطب درفردي خوانندگان،

  .داف پژوهش بوده استها از جمله اه، از دیدگاه خود آنبه آثار عاشقانه
  .رمان عاشقانه، انطباق با زندگی روزمره، خوانش رمان زنان، :واژگان کلیدي
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  مقدمه
 .اندمهري قرار گرفته، عموما مورد بیشناسیپسند در متون تخصصی جامعهآثار عامه

تري به این آثار و خوانندگان آن ، نگاه مثبتالبته در نظریات جدید نقد ادبی و ارتباطات
گاه  سیطره نظریات آدورنو و هورکهایمر و ن، به علتدر جامعه شناسی ادبیات. وجود دارد

 به چشم آثاري که توانایی نقد و جرح ، این آثارپسند دارند؛منفی که این دو به آثار عامه
کوچک  ،پسندهاي عامه، رماندر این نگاه .شوندمی، نگریسته ترا از مخاطب گرفته اس

اهمیتی هستند که ارزش هاي سخیف و بینمونهها که این رمان چرا،شوندشمرده می
، به نقل 1مادلسکی (آورند آورده و درك مخاطبین را پایین میهاي متعهد را پایینرمان

  .)29: از استوري
  ،پسند عامهامور "شده هضمپیش و از قالبی"ماهیت  ، از دیدگاه مکتب فرانکفورت

 تجدید قواي فرد براي ادامه باعث شده،ز خستگی و تالش  افراغت سبب اینکه عین در
- و رهایی از خود فرد در پی تغییر شرایط کار، بنابراین.شوند مینیزشرایط موجود 

ها را نتیجه صنعت فرهنگ ، این رمان2نویسندگانی چون لوئیس . نخواهد بودبیگانگی
 طبق. کندا را مبتذل میهین را تباه کرده و عادات ذهنی آندانند که ذهن مخاطبمی

خاطر این است که زبان توده خوانندگان، ، بها در میان مردم، رواج این کتابدیدگاه او
، رمان خوب با که حالی ز احساسات قالبی و مبتذل است، درفاقد منبع هنري و انباشته ا

. کندها را متزلزل میکند و عادات ذهنی آنهاي خوانندگان برخورد میداوريپیش
-، مطالعه رمان)1978 (ادبیات داستانی و عامه کتابخوان در کتاب .)124 :1377،تادیه(

هاي ، خوانندگان این قبیل داستانبه گفته او. خواندپسند را نوعی اعتیاد میهاي عامه
سازگاري با زندگی واقعی شوند، عادتی که به ناپروري دچار میرمانتیک به عادت خیال

ندیشه متعهد را با مانع واقع بروز احساسات راستین و اها درن رمانای«. شودمنتهی می
   .)2: 1383استوري، (»کنندروبرو می

 توانایی ایفاي هیچ کارکرد مثبتی را در زندگی ،پسند، آثار عامهدر این نوع نگاه 
 این. برنداز بین میروزمره مخاطبین ندارند و ارتباط او را با زندگی روزمره و واقعیت 

                                         
1-Modleski 
2-Louis 
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-، موردطرفه است و تجربیات خود مخاطبین در آن نظري و یکادعا یک ادعاي صرفاً
ت خود خوانندگان این طیف از  باید نظریا،براي بررسی این ادعا. غفلت واقع شده است

 ،عبارت دیگربه .رابطه با کارکرد آثار عاشقانه در زندگی روزمره جویا شد ، درها رارمان
شوند یا اینکه این  مانع انطباق با زندگی روزمره می،ا این آثارباید بررسی کرد که آی

له لذا مسأ.  کنندبراي انطباق با شرایط زندگی روزمره استفاده می از این آثار ،خوانندگان
 در ،تجربه خواندن رمان عاشقانه«ال است که ، پاسخ به این سؤاساسی این پژوهش

 از رمان عاشقانه براي ،یعنی آیا زنان» زندگی روزمره خوانندگان زن چگونه است؟
هاي عاشقانه چه کنند، و اینکه رمانانطباق با شرایط زندگی روزمره استفاده می
  کارکردي در زندگی روزمره زنان خواننده دارند؟

  
  پیشینه پژوهش

هاي عاشقانه در زندگی روزمره ، در زمینه بررسی نوع کارکرد رمانتاکنون در ایران
حتواي خود  تحلیل م،اري انجام نشده است؛ عمده کارهاي انجام شده نیز ک،خوانندگان

، این مخاطبین اما در اروپا. ها است که در ذیل به چند مورد اشاره خواهد شدداستان
ترین بررسی انجام شده در زمینه مخاطبین آثار مهم. اندمطالعه قرار گرفته مورد

 است که در بخش نظري به تفضیل 1987 در سال  1 پژوهش جنیس ردوي،عاشقانه
  . خواهد آمد

 پژوهشی با ، در دانشگاه آبورن مونت گومري،2000در سال  2 کیم براکت،همچنین
هاي عاشقانه انجام داده در میان خوانندگان داستان ،3»ر برخورداث«عنوان استراتژي 

هاي تجربیات خوانندگان رمان ، یک پژوهش اکتشافی است و براین پژوهش. است
 اطالع :او معتقد است. ها متمرکز استرخوردهاي دیگران با نوع خوانش آن از ب،عاشقانه

- برزند که میتان، داغ ننگی را بر پیشانیخوانیدسایرین از اینکه شما رمان عاشقانه می
خوانندگان آثار عاشقانه . ودش، داغ ننگ سبب طرد اجتماعی میاساس دیدگاه گافمن

 و مخدوش شان، از نوع مطالعههاي اطرافیان مقاومت در مقابل انتقاد، برايپسندعامه
                                         
1-Radway 
2-Braket.K 
3-Face work 
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 استراتژي جویند؛، از دو استراتژي کلی مدد می جمع نشدن از، و طردشانهرهنشدن چ
سازي ، مخاطبین دست به پنهاندر استراتژي جلوگیري .جلوگیري و استراتژي تصحیح

 کنند در توجیه نوع مطالعه خود می، سعی و در استراتژي تصحیح زدهنوع مطالعات خود
  .)2000براکت،(

 را با 70پسند ایرانی دهه  رمان عامه21، )الف1384 (فخرایی در ایران نیز تژا میر
هاي موجود را ، تمامی ژانراین مدل. ه استاستفاده از مدل شاتس مورد بررسی قرار داد

 طبق این دو دیدگاه، آثار .کندزگاري و نظم براي تحلیل تقسیم می سا؛به دو ژانر کلی
  .گیرندپسند در حیطه ژانر سازگاري قرار میعامه
  

  چارچوب نظري 
 نسبت به مخاطب نام ،توان از دو رویکرد اصلیپسند میبراي شناخت مخاطب عامه

شوند که به راحتی تحت اي منفعل تلقی میدر یک نگاه مخاطبین به منزله توده: دبر
طرفداران . گیرند و توانایی نقد و جرح ندارنداز آثار قرار میمعناي منتقل شده ثیر تأ

فردي فعال  مخاطب را ؛رویکرد دوم. نگرند، با این مبنا به مخاطب میمکتب فرانکفورت
معناي . ستندینگاه منفعل  هیچمخاطبان ،در این نگاه. دانددر حوزه تفسیر معنا می

 یکی ،هر خواننده. شوندواننده خلق می معانی ثابت و ذاتی نیستند بلکه توسط خ،متون
، حسب دانش و اطالعات اجتماعیدهد که براعضاي جامعه تفسیرگر را تشکیل میاز 

رو نگاهی متفاوت داشته تواند، به آثار پیشاش میمیزان مطالعات و نوع سبک زندگی
برد رسانه نظریه کار. کننده صرفد معنا است نه مصرف مخاطب مولّ،گاهدر این دید. باشد

البته عمده این (گیرند ه و رضامندي در این حیطه قرار می و استفاد،در زندگی روزمره
دنبال فهم  نه ادبیات، اما از آنجا که ما بهها مطرح است رابطه با رسانهنظریات در
 در نظریات هاي عاشقانه هستیم و توجه به مخاطب عمدتاً از رمانمخاطبینتجربیات 

  .)ل استفاده خواهیم کرد از این نظریات براي تحلیشود،ح میاي مطررسانه
این نظریه در پی پاسخ به این سوال است : ها در زندگی روزمرهکاربرد رسانه  

ها در زندگی روزمره ، رسانهعبارت دیگرکنند یا بهها معامله می؛ مردم چگونه با رسانهکه
 محقق ،اي از پژوهش است که در آناین نظریه، سبب ایجاد شیوه ما چه نقشی دارند؟
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ده در زندگی روزمره ش هاي زیست، بلکه با تحلیل فرهنگکار خود را نه با بررسی متن
هاي ما به ، عادات و فعالیتعبارت دیگر به. )1384استوري،  (کندمردم شروع می

ف در هاي مصربسیاري از الگو. هستنداند و از خالل یکدیگر قابل درك یکدیگر وابسته
، در مقام مرد د که ما در زندگی روزمرهی دارهاي اجتماعدر نقش  ریشه،زندگی روزمره

توانند به پسند میهاي عامه، خوانندگان قصهدر این نگاه جدید .عهده داریمیا زن بر
به بینش و نگرشی انتقادي دست  هاي تغییر را بیابند ودرکی از واقعیت برسند، راه

 ، بلکه بهشونده نمیآگاه در نظر گرفت، دیگر مخاطبینی منفعل و غیردگانخوانن. بیابند
 ؛ بیکر معتقد است.)کنندفعالیت میعنوان افرادي آگاه و عقالنی در انتخاب این ژانر 

 .دهدها را از جامعه نشان میحقیقت نحوه بیان آن، درانتخاب رمان از سوي خوانندگان
مثابه امري براي بیان خودشان درباره جامعه ، از تصویر داستانی بهاین خوانندگان

مطالبات خود را از  ،هاآنها از طریق رمان. )122-1385:121دوالت، (کنند استفاده می
-ن مسائل و تنشپسند مبیهاي عامه، معتقد است روایتمادلسکی. کنندجامعه بیان می

، زنان با ارت دیگرعببه. )1384استوري، ( ملموس در زندگی زنان هستندهایی کامالً
آل آنها که مرد ایده؛ چرایابندرد آرمانی خود دست می به تصویر م،هامطالعه این کتاب

؛ که ردوي اشاره کرده استطور همان. شودها به نمایش گذاشته میدر این کتاب
 به اسطوره بنیادي هاي عاشقانه از سوي زنان، دستیابیمهمترین جنبه خواندن داستان

- نبال مرد آرمانی خود میدها بهیعنی آنها در این کتاب. )34: همان (سوز استمرد دل
  .مردي که در زندگی واقعی خود خواستار آن هستند. گردند

، به هاي فرودست در فرایند زندگی روزمره معتقد است افراد و گروه،1میشل دوسرتو
ا اشکال مختلفی از خیزند و بمی سرکوب و سلطه برهایی براي مقابله باخلق شیوه

؛ چرا یکی )1385حمیدي،  نقل از به(کنند می رابطه را به نحوي معکوس  عمالً،مقاومت
خورده از نوع رابطه خود با رمان عاشقانه نباشد؟ زنانی که سر خواندن ،هااز آن شیوه

ر هی براي فرادنبال را، به) و چه در مقام پدر و برادر،چه در مقام همسر(مردان هستند 
انی موجود در ذهن  که این مردان با تصویر مرد آرمگردند، چرااز این سرخوردگی می

حال مخفی براي  عین تواند راه مناسب و در، میهاانتخاب این رمان. آنها متفاوتند
                                         
1-Michel de Certeau 
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: کشند به تصویر می راهاها خواست آنکه  این رمان؛ چرااعتراض به شرایط موجود باشد
ها گونه کتاب، مردان نگاه مثبتی به ایندر مقابل. وز و همیشه حاضرمردانی مهربان، دلس

  .ندارند
 در دانشگاه داك ادبیات ،جنیس ردوي: هاي عاشقانهردوي و قرائت داستان

کا در دانشگاه  در دپارتمان شهروندي امری،قبل از انتقال به داك. کندتدریس می
 يهامطالعات فرهنگی و تئوريین استاد او همچن. داده استپنسیلوانیا درس می

 نسخه در دو 3000در  اولین کتاب اوست و ،هاي عاشقانهقرائت رمان. فمینیستی است
مطالعه ، با استفاده از نظریه دریافت، بهردوي .چاپ رسیده استچاپ پیایی به

؛ زنان چگونه دنبال این بود که بداند که او به. هاي رمانس پرداختخوانندگان داستان
هل ساکن در اي روي چهل و دو زن متأردوي در مطالعه. کنندها را تفسیر مین رمانای

 مردانی باهوش، با ،ها، مردانِ این کتاب به این نتیجه رسید که،)1984(منطقه اسمیتون 
هاي حساس اند، در موقعیتخلق هستند، مردانی که نگران زنان، مهربان و خوشذکاوت

-حتی براي آنها خود را به خطر می. کنندو به آنها کمک میشتابند به یاري زنان می
 مبنی بر نحوه شکل ،1او با استفاده از نظریات نانسی چودورو .)1384استوري،  (اندازند
 در پسران در دوران "خود مستقل" و ،در دختران "خود مرتبط با دیگران"گیري 

ها خواننده را از راه تخیل و به   این داستان،حقیقت در:کند که گونه بیان می کودکی، این
برند که شخصی بسیار دلسوز همه توجه خود را به او  نحوي عاطفی، به زمانی می

ها چودورو، خودِ زنانه، خودِ مرتبط با دیگران است، حال  طبق گفته. معطوف ساخته بود
ا  خودِ مردان، خودي مستقل است و این امر به دوران کودکی و رابطه کودکان ب،آنکه

 که هر کودك با او در ارتباط است و بنابراین است، اولین شخصی رماد: گردد مادر باز می
اما با بزرگ شدن آنها، نوزاد پسر متوجه تمایز . کودکان به شدت به او وابسته هستند

 چون پدر در خانه غایب ؛زند ه همانندسازي با او دست نمیخود از مادر شده و دیگر ب
خاطر   به،که خودِ دختران حالیشود، در ، خودي مستقل میراست، خودِ نوزاد پس
؛ 1384هـاید، (شود  ، خودي وابسته و مرتبط با دیگران میرهمانندسازي با ماد

 از طریق رابطه ،اي هستند تا زنان بتوانند هاي عاشقانه وسیله  داستان.)1376گیدنز،
                                         
1-Chodorow 
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ان رخوردار شوند که خود آنآمیزي ب قهرمان زن، از همان دلسوزي محبتقهرمان مرد با
: 1380استوري، (طرفه به دیگران ارزانی کنند نحوي یکبایست به در زندگی روزمره، می

توانند کسی دیگر باشند و ، حداقل در زمانی کوتاه میهازنان با خواندن این کتاب .)32
- ان میها به این احساس اطمینآنها در پایان این رمان. گی کننددر دنیایی دیگر زند

 ردوي معتقد .)34: 1384استوري،  ( خوب هستند و ازدواج دو چیز واقعاً،رسند که مرد
الري نیست، بلکه ساخاطر رضایت از پدرها از سوي زنان به؛ مطالعه این کتاباست

 از اشتیاق براي دنیایی  و حاکی،پردازيها نوعی اعتراض از راه خیالخواندن این کتاب
 تکرار ،هاگونه کتاب مهمترین فایده روانی این؛ او معتقد است.)36:همان (بهتر است

زنان مورد مطالعه او، .  استمرد دلسوزناپذیر و جهانی و بنیاديِ طوره فرهنگی تغییراس
که وقف کارهاي خانه و خانواده گیري زمانی پس، براي بازاي به خودها را هدیهاین کتاب

اي ههاي ناشی از مشکالت و مسئولیت، از تنشریقآنها از این ط. دانندکنند، میمی
د که به آنها امکان آفرینن، زمان و مکانی براي خود میضمنشوند و درروزمره رها می

العات خود، بین عمل  در جریان مط،ردوي. دهدهاي شخصی را میتوجه به نیازها و لذت
 ،عمل خواندن. شودئل می تفاوت قا،پردازي روایی ناشی از خواندن متونقرائت و خیال

؛ اما شود، و در نتیجه کتمان حقیقت میپردازي و غرق در دنیاي رمان شدنسبب خیال
ها از این طریق به نقش اجتماعی که آن، چراورزي سیاسی استقرائت در حقیقت تخالف

ن  مبی،پردازي، خیالکهحالی در. کنندشان است پشت می انکار نفس که مبتنی بر،خود
 .)35: همان (کننده آن است ایجادهاي اجتماعی ها و رفتارساالري، ایدئولوژيید پدر مؤو

-پسند بود و میهاي عامهدنبال تفسیر خود زنان از رمان  به صرفاً،ردوي در این مطالعه
عنوان  ، به اجتماعی خود و فرهنگی،مبناي تجربیات ذهنی  بر،خواست بداند که زنان

 او به. کنندها برداشت میسیرگر، چه معنایی را از این کتاب تفهايیکی از جماعت
 به ،که این فرارمعتقد است پردازد و هاي زنانه میمخاطبین رمانله فرار ا مستحلیل

-، یعنی بازي کردن نقش خانهدهد تا واقعیت زندگی اجتماعی خودمخاطبین اجازه می
؛ کند کهحال اشاره میعین او در. نمایندخوبی تحمل ساالرانه بهدار را در مناسبات مرد

 جهت بهبود زندگی ، دانش عظیمی از تجربیات زندگی در جامعه،هاخوانندگان رمانس
 .)ب1380فخرایی،میر. (آورندشان بدست می یا راهنمایی فرزندان،زناشویی خود
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ا امري ر که فرار ،خالف تصور عمومی بر؛کند که، نیز در همین راستا اشاره می1فیسک
: فخرایینقل از میربه(است  بخشی از واقعیت مقاومت ،د، فرارکنزبونانه و زنانه تفسیر می

 در این دیدگاه مخاطب با تفسیر متن بر مبناي زندگی روزمره ،عبارت دیگربه. )ب286
  .بردي فرهنگی که در دست دارد لذت می از کاال،خود
  

  بنديجمع
 فعالیتی تفریحی و براي گذران  صرفاً،مور زندگی روزمرهرمان نیز همانند بسیاري از ا 

ع نیازي که در درون خود احساس اساس نو، آگاهانه و بربلکه خوانندگان. وقت نیست
هاي عاشقانه نیز از این قاعده رمان. زنند، دست به انتخاب ژانري خاص میکنندمی

  .مستثنا نیستند
، و هاي عاشقانه در زندگی روزمره، براي فهم ملموس بودن رماندر این پژوهش

گرا بودن وادث داستان و واقعها و حبتدا ارزیابی خوانندگان از شخصیت ا،هاکارکرد آن
هرمانان باید دارا باشند  که ق، سپس به بررسی نوع ویژگیهاي اخالقیها بررسی شده،آن

که چرا. تی دارندها در زندگی روزمره چه مطالبا؛ آنطریق بدانیماین ایم تا از پرداخته
 جامعه مثابه امري براي بیان خودشان درباره، از تصویر داستانی بهمعتقدیم خوانندگان

مطالبات خود را از جامعه بیان  ،ها، آنها از طریق رمانعبارت دیگربه. کننداستفاده می
  .کنندمی

  
  روش پژوهش

قانه را در فضاي هاي عاشدر ایران تجربیات خوانندگان رمان هیچ پژوهشی ،که آنجااز
استنادي در این زمینه وجود  ، هیچ داده قابلنکرده استها بررسی زندگی روزمره آن

 ابعاد متنوع ،همچنین. کردهاي زیادي روبرو مینداشت؛ همین امر پژوهش را با دشواري
...  وهاهاي افراد، عالیق آنوع مخاطبین، نوع رفتارها، انگیزه ن؛ شناختتحقیق از قبیل

هاي عاشقانه در ضمن، یافتن خوانندگان رمان. دالزم به داشتن نگاهی جامع و دقیق بو
 با کمک ،نتیجهدر. استهاي دیگر در زمینه پژوهش دشواريشکلی ساختارمند، از به

                                         
1-Fiske.J 
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ها، چرایی گرایش خوانندگان ، به شناخت رفتارها، انگیزهرو و ساختارمنددرمصاحبه رو
 پرسشنامه علت عدم استفاده از. م زن هستند، دست یافتیه عموماً ک،هاي عاشقانهرمان

 براي نویسندگان این ،مصاحبه. نظر بودبودن موضوع مورد در این پژوهش، اکتشافی
 رفتارها و چهره، شناخت بیشتري ازبهوجود آورد تا با کمک تماس چهرهامکان را به

  .دندست آورهاي عاشقانه بعالیق خوانندگان رمان
آوري شده است و سینا جمع، از شهر کتاب ابنها، توسط نویسنده دوم مقاله   مصاحبه

 از آنجا که این . از این پژوهش، باید احتیاط کرددست آمدهم نتایج باین در تعمیبنابر
از شدن راه تحقیق در  مقدماتی هستند براي ب اکتشافی بوده این نتایج صرفاً،پژوهش

  .پسندهاي عامهندگان رمانشناسی خوانزمینه مخاطب
که بر روي  ،نظر در متن مصاحبه، از پرسشنامه جنیس ردويسؤاالت مورد

هاي عاشقانه منتشر کار کرده و در کتاب قرائت داستانهاي عاشقانه ندگان رمانخوان
ه و  ترجمه شداین سؤاالت،. (، گرفته شده)240-231 :1987ي، ردو(کرده است 

 ردوي .)ه استران، استاندارد و در این تحقیق بکار گرفته شداساس شرایط جامعه ایبر
، پرسشنامه فردي: هاي متعددي استفاده کرده است، از شیوهبراي انجام این تحقیق

تلف جامعه هاي خودمانی و مشاهده تعامل اعضاي مخبحث آزاد، مصاحبه شفاهی، گفتگو
  .)1383استوري،  (هاي عاشقانهنمادین خوانندگان رمان

 مالك ،سن افراد. اي استگیري سهمیهگیري در پژوهش حاضر، نمونهش نمونهرو
هاي عاشقانه به س مشاهدات قبلی، مخاطبان رماناسابر.  قرار گرفته استتعیین سهمیه

  صرفاً،جامعه نمونه این پژوهش. بندي شدند؛ نوجوان، جوان و بزرگسال، طبقهسه گروه
پسند مده خوانندگان رمان عاشقانه عامهنجا که عاز آ(از میان زنان انتخاب شده است 

ته الب. هلز مجرد و متأ، اعم ا)یید کردهدات نگارندگان نیز این امر را تأهستند، و مشا
 داشتن اریب، مانع از دادن تعمیم به ، به علتگیريمشخص است که این نوع از نمونه

  . شودتر میجمعیت بزرگ
نحوي که محقق ها است، بهبه اشباع در زمینه پاسخبه رسیدن  الزمه مصاح،کهاز آنجا

ه هم شده و هاي افراد مورد مصاحبه شبیاین احساس دست یابد که دیگر پاسخبه 
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دست دستی ب مصاحبه، این یک42شود، بعد از انجام هاي جدیدي دریافت نمیجواب
  . به وجود آمده و اشباع الزمآمد

 که از تاریخ ه است بود، یک ماه و نیمهامان صرف شده براي پر کردن مصاحبهز
عبارت دیگر، نویسنده دوم به به.  به پایان رسید3/11/87تاریخ  شروع و در 87/ 15/9

 براي انجام ،)در شهرك غرب(سینا ظهرها در شهر کتاب ابناز، هر روز، بعد ماه2مدت 
 یکی از کارکنان همانند(پسند حضور داشت هاي عاشقانه عامهمصاحبه از خریداران رمان

  ).هرکتابش
 این ،االت مصاحبهبخشی از سؤ. از دو راه استفاده شد ،هابراي تجزیه و تحلیل داده

یعنی . آیندهاي بسته درصورت سؤال، بهقابلیت را داشتند که بعد از انجام مصاحبه
 کد تبدیل بهه؛ بنابراین همانند سؤاالت بسته قابل حالت خارج نبود4 یا 3ها از پاسخ

-هاي خوانندگان و توضیحات آناما پاسخ. اند، تجزیه و تحلیل شدهspssبوده و با کمک 
هاي افراد که گویاتر بودند نیز با ذکر سن، وضعیت ا تکمیل کننده بود، بعضی از پاسخه
بود، تبدیل به کد نقابل که ،االتبرخی دیگر از سؤ. د آورده شده استهل و شغل افراتأ
، االتبراي تجزیه و تحلیل این سؤ. اندورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهی مصورت کیفبه

هاي معنایی و ها براساس واحدصورت مجزا نوشته شده و سپس عبارتها بهابتدا داده
ی و  ترکیبی از کم،لذا روش تحقیق. اندبندي شده و مورد تفسیر قرار گرفته، دستهنظري

  . کیفی است
  
  هاي پژوهشیافته

 ،به لحاظ سنی. سینا انتخاب شده است، از شهر کتاب ابننمونه این پژوهشجامعه 
 78 تا 13، پژوهش افراد مورد مصاحبهدر این . شودتنوع زیادي در خوانندگان دیده می

 نوجوان ؛توان به سه گروه سنی، میاین خوانندگان را در یک نگاه کلی. ساله هستند
 تا 30(  و بزرگسال، درصد7/35)  سال30تا 20( جوان  درصد،1/38)  سال20 تا 13(

، در ) ساله78(یک فرد سالمند  با توجه به اینکه فقط .درصد تقسیم کرد 2/26)  سال65
 26. بندي کنیماو را نیز در بین بزرگساالن دسته گرفتیمها حضور داشت تصمیم نمونه

 26درصد دانشجو و  26ها شاغل،  درصد آن21 و ،دار بودهصد افراد مورد مصاحبه خانهدر
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 درصد 16، و  درصد مجرد57 ،هل نیزبه لحاظ وضعیت تأ.  هم محصل بودنددرصد
  .هل داراي فرزند هستند درصد متأ26متأهل بدون فرزند و 

ها و براي فهم  قابل لمس بودن رمان: هاي رمانارزیابی خوانندگان از شخصیت
 شخصیت افراد رمان شبیه ،ر شماآیا به نظ" از خوانندگان پرسیده شد که ،هاحوادث آن

» کمی«، پاسخ دادند که آنها ) درصد69( اکثریت افراد "؟به زندگی معمولی شما هستند
 16شبیه زندگی اوست و » کامال« ،فقط یک نفر معتقد بود که این حوادث. اندشبیه

 تفاوت «،اما اکثریت پاسخگویان. هاستزندگی آن» بسیار شبیه«؛ صد هم معتقد بودنددر
  .دیدندهاي رمان میبین اطرافیان خود و شخصیت» شیفاح

  :  1هاي پاسخگویان در این زمینه آورده شده است گزینه پاسخ،در ادامه
 99 شده میخونم، تا منتشرکه هاي جدیدي رو  رمانچون من عموماً:  ساله13محصل

 شبیه کثراًپور حضور دارند اهاي مؤدبمانهایی که توي ر شخصیت،درصد شبیه هستند
خصوص پسر دایی و شبیه فامیل بهها  اون .بینیممون میاند که ما توي زندگی معمولیافرادي

   . هستندامپسر عمه
قات پیش  اما بعضی او.هاي دور و بر هستند خیلی کم شبیه آدم: ساله مجرد19 ،دانشجو

رهاش و برخوردهایی رفتاها شبیه خودم باشن مثل دختر غزل به خاطر نوع اومده که شخصیت
  .ها داشتکه با پسر

گونه است اما من ها شعارفرق دارند خیلی وقت! نه : ساله مجرد29 ،دانشجوي ارتباطات
گونه داشته باشه اما انگار باید بیان بشه حتی اگه کنم یه چیزهایی شاید حاالت شعارفکر می

ها ها و حوادث رمانیده شخصیتبیان شدن به آدم امید مبدونیم واقعا وجود نداره چون همین 
   .اندهم عموما این طوري

هاي آخه بیشتر شخصیت.  خیلی شبیه نیستند!نه  :هل ساله متأ20،شاغل در بیمارستان
قل خود من که این طوري نیستم  ولی حدا!ند یا خیلی زیباها یا پولدارند یا خیلی فقیرداستان

  .اندهاي اطرافم هم کمتر این طوريآدم
ها کمتر در هاي موجود در رمان، معتقد بودند شخصیت است که اکثریت افراددرست

 در همان میزان کم ؛شدها پرسیده می، اما وقتی از آنهستندمشاهده قابلزندگی روزمره 

                                         
.  مراجعه کنید،)1388(ها به ارحامی  براي اطالع بیشتر از متن مصاحبه.ها در این مقاله به اختصار آمده است متن مصاحبه-1  
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 شبیه به  راها آن، درصد69. ها بسیار متنوع بودخ پاس،عمدتا شبیه چه کسانی هستند
 درصد معتقد بودند 31دیدند و فقط دشان میخانواده، دوستان و حتی خواعضاي 

نکته جالب . روزمره نیستندمشاهده در زندگی  بوده و قابل آل ایدهها عمدتاًشخصیت
 هاي زن موجود در داستان را شبیه خودشان، شخصیت درصد پاسخگویان19 ؛اینکه

 50. ) درصد40(بودند  از طیف سنی بزرگسال  اکثراًمخاطبین،دانستند، این گروه از می
. دانستند نیز بزرگسال هستندآلی میهاي داستانی را ایدهدرصد کسانی که شخصیت

هاي رمان را ؛ اکثریت افرادي که شخصیتدهد نشان می1شماره همانطور که جدول 
 . طیف سنی نوجوان و جوان هستندند دردانستنزدیک به اعضاي فامیل و دوستان می

 شبیه است ا به زندگی خودشان و اطرافیانشانه؛ داستانکهنوجوانان و جوانان معتقدند 
ن  نزدیکی فضاي رما،عبارت دیگربه. پسند براي آنهاو این یعنی راز جذابیت رمان عامه

 براي افراد اي که عموماًتجربیات عاشقانه: عنوان مثالبه(به تجربیات شخصی خوانندگان 
-راحتی میان شده و خواننده، بهب ملموس شدن فضاي رم سب،)آیدنوجوان پیش می

  .پنداري کندذاتا جاي شخصیت اصلی گذاشته و همتواند خود ر
  

  حسب نوع ارزیابی خوانندگانتوزیع فراوانی پاسخگویان بر: 1جدول
  هاي داستان به تفکیک سن از شخصیت

  سن
 بزرگسال جوان نوجوان

 کل

 1/23 - 7/35 7/26 دوستان
 4/15 0/10 3/14 0/20 اعضاي خانواده
 7/7 - 1/7 3/13 پسرهاي فامیل

آن ها عموما ایده 
 آلی اند

3/33 4/21 0/50 3/33 

ها آن
عموما شبیه 
چه کسانی 

 هستند؟

 5/20 0/40 4/21 7/6 خودم
 0/100 0/100 0/100 0/100 کل

  27/0:                 درجه معناداري8/9:خی دو
  

 اینکه حوادث داستان تا چه حد شبیه درباره: هن با وقایع زندگی روزمرشباهت رما
 معتقد ،) درصد64(افتد، اکثریت افراد ها اتفاق میوقایعی است که در زندگی روزمره آن
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ها را دور مان مسائل ر و عموماًیزان این شباهت به زندگی شخصی آنها کم بوده م؛بودند
. ند شبیه زندگی ما نیستصالًها ا درصد افراد نیز معتقد بودند آن16دیدند، از خود می

آمده براي ، با مسائل پیش شباهتی بین زندگی خود و حوادث آن، اکثریت افراد،بنابراین
 تجربه زندگی روزمره افراد ، نویسندهکه عموماًبینند، چراهاي داستان نمیشخصیت
اه اکثر ولی از دیدگ. دروسراغ موضوعات بسیار خاص می  و بهدکنمتر بیان میعادي را ک

 بلکه ،اندواقعی ، به این معنی نیست که آنها غیر ندیدن این حوادث در اطراف خود،افراد
  .اندبه حال این موضوع را تجربه نکردهها تا آن

 آنچه مهم است شباهت حوادث داستان به ؛بسیاري از خوانندگان معتقد بودند
ضوعات آن در زندگی روزمره ها و مو، کاربردي بودن داستان بلکه مهم،زندگی ما نیست

هستند معتقد هاي ایرانی به آموزنده بودن داستان بسیاري از خوانندگان ،بنابراین. است
توانند در آموزند یا اینکه میها در بسیاري از مواقع یا عبرتو عقیده دارند؛ این داستان

  .رو، راهگشا باشندل مسائل پیشح
  : استهاي افراد در ذیل آمدهبعضی از پاسخ

باشه اما  حتی اگه براي خود آدم هم پیش نیومده ،خیلی شبیه : ساله40،دارمتأهل خانه  
گیرند حتما وجود داره که نوشته ها ازش ایده میباز هم آموزنده است چیزهایی که نویسنده

ها و در ارتباط با حوادث چه مثال به من یاد داده کجا. شده و آدم باید ازشون عبرت بگیره
 که حتما عین اون  مهم این نیست.ي برخورد کنم، چه طوري ناراحتی رو برطرف کنمطور

    .ده مهم کلیت چیزي که به آدم یاد میفتهحادثه اتفاق بی
کنم شبیه ها شده که احساس آره توي بعضی رمان : ساله مجرد22 ، دانشجوي شیمی

  .بل خیلی به من نزدیک بودطرف مقا، مثل افسون سبز شیوه ابراز احساساتش به زندگی خودم
پور چون بیشتر در مورد مثال مؤدب. بستگی به نویسنده داره :هل ساله متأ19 ، دیپلم 

 و آدم توي زندگی معمولی به طور همشکالت جامعه مثل فقر و اعتیاد مینویسه خیلی نزدیک
  .نویسندگرایانه نمیها خیلی واقعبینه اما بعضی نویسندهمکرر می

به نظر من بخش اند ولی آره گاهی اوقات شبیه : ساله مجرد19 ،گرافیک دانشجوي 
 مثال به ما یاد میدن چه طوري در مقابل سختی صبوري هتر از شبیه بودنآموزنده بودنش مهم

هایی که ا اینکه آدم وقتی به سختی ی.کنیم و اگه مدارا کنیم به مرور مشکل حل میشه
  .شهتر میکنه مشکالت خودش کمرنگکشن نگاه میهاي داستان میشخصیت
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اي وجود  بین سن پاسخگویان و نوع جواب آنها به این سؤال، رابطه آیا، اینکهدرباره
 عمده . رابطه معناداري مالحظه نشد،2 شماره اساس جدول؛ باید گفت که بردارد یا خیر

  .بود) اندکمی شبیه (2هاي سنی بر گزینه ، در تمامی گروههاتمرکز جواب
  

توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینه میزان شباهت حوادث داستان به وقایع  : 2جدول
  زندگی روزمره به تفکیک سن
  سن

 بزرگسال جوان نوجوان
 کل

 7/16 3/27 3/13 5/12 شبیه نیستند

  3/64  5/54  3/53  3/81  می شبیه اندک

  9/11  2/18  0/20  __  خیلی شبیه اند

حوادث موجود در 
قدر شبیه داستان چ

حوادثی هستند که 
طور معمول شما به
دگی خود در زن

 ؟بینیدمی

 1/7 - 3/13 3/6 کامال شبیه اند

 0/100 0/100 0/100 0/100 کل
  33/0:                              معناداري86/6:خی دو

  
درباره اینکه : رفتار مردان در زندگی واقعیستان با هاي مرد دامقایسه واکنش

 تا چه حد شبیه به مرد موجود در زندگی افراد است ،هاي احساسی مرد داستانکنشوا
؛ منظور از مرد، در زندگی متأهلین همسر آنها و در صورت مجرد بودن باید گفت که

-در صورت نداشتن دوست. دهندپسرشان انجام میت است که با دوساي ، مقایسههاآن
 استفاده شده " فعال در زندگی من نیستهیچ مردي"براي مجردین از گزینه ، پسر
دست آوردن شباهت رفتارهاي احساسی مرد داستان با ، بالچون هدف از این سؤ. است

 از مقایسه با ،مردي که افراد در زندگی واقعی خود با او رابطه احساسی دارند بود
انان نیز ال از نوجواین سؤ.  پاسخگویان پرهیز شده است مثل برادر و پدر،اطرافیان مرد

 بعد از تحلیل به ،ها دوست پسر داشتندجا که تعداد کمی از آن؛ اما از آنپرسیده شده بود
 درصد افراد 8/81. ها را حذف کنیمهاي آنن نتیجه رسیدیم که بهتر است پاسخای

 هیچ شباهتی به ، معتقد بودند رفتارهاي همسر آنها،)اندکه همگی متأهل(بزرگسال 
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تان و مرد موجود در زندگی  بین مرد داس،رد و تفاوت فاحشی رامردهاي داستان ندا
توان هایی را میاد بزرگسال معتقد بود گاهی شباهتدیدند، فقط یک نفر از افرخود می

 در  و هیچ مردي، نیز طالق گرفته) ساله 87خانم ( از افراد بزرگسال دید؛ یک نفر
همسر قبلی خود بسیار  که از شد البته از سیر گفتگو با وي مشخص .زندگی او نبود
تان و هاي داس؛ هیچ شباهتی بین مرد شخصیت بنابراین او هم معتقد بودناراضی بوده و

تقد بودند مرد موجود  درصد از افراد جوان مع46 ،عوضدر. همسرش وجود نداشته است
 هاي، گاهی شبیه شخصیت)پسرهمسر و چه در مقام دوستچه در مقام (ها در زندگی آن

اکثریت .  با هیچ مردي رابطه احساسی نداشتند، درصد جوانان هم20. داستان است
شباهتی بین مرد داستان و همسر آنها وجود ندارد،  هیچ ؛افراد بزرگسال معتقد بودند

چون آنها . ها باشدکتابر خواندن این نوع تواند دلیلی بر عالقه افراد باین امر خود می
یعنی داشتن مردي دلسوز و (اند دگی واقعی خود خواهانچه را در زنتوانند آنمی

   .)3جدول(، در رمان جستجو کنند )مهربان
د موجود در زندگی رابطه بین سن و شباهت رفتارهاي احساسی مرد داستان با مر

ها شباهت رود آن  باالتر میچه سن افراد، هرعبارت دیگر به. دار بودافراد نیز معنی
تواند جوانی  یکی از دالیل این امر می.بینندتان و همسر خود میري بین مرد داسکمت

، به یعنی افراد بزرگسال. کند که قابلیت مقایسه را کمتر می؛هاي داستان باشدشخصیت
  . بینندها میاستان دارند کمتر خود را شبیه آن تفاوت سنی که با قهرمانان دعلت

واقعیت زندگی با . ري تفاوت وجود دارد بین نوع بروز احساسات در جوانی و پیمسلماٌ
شوند و گرد زمان بر روي  وقتی افراد وارد زندگی مشترك میرمان تفاوت زیادي دارد؛

،  بنابراین.نشیند نوع بروز احساسات و عواطف نیز متفاوت خواهد شدزندگی آنها می
ه سن افراد چرسد هر، به نظر میعبارت دیگر به. نددیدافراد متأهل کمتر شباهت می

ها انجام ند آنچه قهرمانان داستان در رمان کمتر احساسات خود را همان،رودباالتر می
 در مقایسه ،دهند و همین امر سبب شده افرادي که سن بیشتري دارند بروز میاند،داده

  .خود شباهت چندانی نبینند
  :هاي افراد در ذیل آمده استبعضی از پاسخ
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 شبیه سفانه عموماًها نیست مردهاي ایرانی متأاصال شبیه اون :اله س35، دار متأهل خانه
  .اند فقط بد و بدتر دارندند خیانت توي خونشونه همه عین هماهم

 رمانتیک نیستند در حالیکه هاي ایرانیمتاسفانه عموم مرد :هل کارمند متأ، ساله43  
-م شبیهخاطر همین نه خیلی کاند به  رمانتیک و احساسیها عموماًهاي مرد داستانشخصیت

   .اند
ستام و اطرافیان نزدیکم  نه اصال شبیه دو: کارمند بخش خصوصی، مجرد، ساله29 

هاي جامعه ما مانی و خوبی دارند در حالیکه مردهاي خیلی آرها شخصیتنیست مردهاي رمان
  .این طوري نیستند

  .پوردبهاي مؤبشخصیت کتااند البته عموما آره خیلی شبیه پسرهاي فامیل : ساله19  
  

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقایسه قهرمان مرد با رفتار مردان در زندگی : 3جدول
  واقعی آنها به تفکیک سن

  سن
 بزرگسال جوان

 کل

 0/50 8/81 7/26 اصال شبیه او نیست
 8/30 1/9 7/46 بیه اوستگاهی ش

 8/3 - 7/6  خیلی شبیه اوست

هاي آیا واکنش
مرد داستان احساسی 

شبیه مرد موجود در 
هیچ مردي فعال در  زندگی شماست؟

 4/15 1/9 0/20  زندگی من نیست

 0/100 0/100 0/100 کل
  04/0:                       معناداري99/7:خی دو

د پیش آمده که بخاطر اینکه آیا تا به حال براي افرا: رمان و تجربه تمسخر 
 مساوي  نتایج نسبتاً،قانه از سوي دیگران مورد تمسخر واقع شوندهاي عاشخواندن کتاب

 42 و سخر واقع شدن را تجربه کرده مورد تم، درصد از پاسخگویان57.دست آمده ب
 این افراد در ،واقع در. ه چنین حسی دست نیافته بودندگاه ب، هیچدرصد از پاسخگویان

-، همین طیف رمان را میودشان نیز با کسانی در تماس بودند که خاطراف خود عموماً
 ،هاي پاسخگویاناساس گفته بر. خوان نداشتند و یا در اطراف خود کتابخواندند
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بودند که ها دادند، مردها را مورد تمسخر قرار میاري از کسانی که این سري کتاببسی
   .کردندیاد می» کنوقت تلف«عنوان  ها بااز این کتاب

  :اسخگویان در ادامه آمده استهاي پتعدادي از پاسخ
  : دیپلم،هل ساله، متأ19  

  .یادن پیشنهاد میدم همه هم خوششون می اتفاقا مدام به این و او!نه اصال 
   : دانشجوي زبان روسی، مجرد،ساله24  

ام اما گاهی شده بیرون کتاب رو با خودم بردم به بیشتر خانواده. آره خیلی زیاد 
-کنند یا بد نگاه میبینند مسخره میها رو دست آدم میابتخاطر اینکه وقتی این ک
  .کنند روش رو پوشوندم

  : دانشجوي زبان انگلیسی، مجرد، ساله22  
-ثیر منفی میخونی روت تأگه اینا چیه می دوست پسرم مدام به من می! آره 

  !تان مقایسه کنی و بگی یاد بگیرهاي داسذاره مدام میخواي من رو با شخصیتگ
   :دار، خانههل، متأ ساله40  

آره خیلی از دوستام و اطرافیان به من میگن چیزي بخون که حداقل یه چیزي  
   .ا هم به قدر کافی آموزنده استهضافه کنه اما من معتقدم این کتاببهت ا

گروهی که تجربه تمسخر را )  درصد31( کمترین ؛دهد نشان می4  شمارهجدول  
 یعنی جوانان و ؛ هر دو گروه سنی بعدي،کهحالی تند، دراند نوجوانان هسداشته

 از ؛رسدبه نظر می. اندتمسخر شدن یا نشدن را تجربه کردهمیزان مساوي  ، بهبزرگساالن
 کمتر مورد تمسخر قرار ، با طیف سنی خود در ارتباط هستندآنجا که نوجوانان عموماً

ها  این طیف از کتاب، از آنجا که.انندخوگیرند چون آنها نیز همین طیف رمان را میمی
 براي ،ها، خواندن این رمانخوانی استاي براي ورود به دنیاي رمانعنوان مقدمه به

روند خود به  هرچه جلوتر می، با این فرض که؛شود جامعه بد تلقی نمینوجوانان از سوي
 تفکر نقادانه در  کمتر،نکته دیگر اینکه. تر خواهند رفتهاي جديخود به سمت رمان

را هاي عاشقانه رسد آنها توانایی نقد جدي رمانشود، به نظر میافراد این سن دیده می
اما رابطه . ها مسخره کنندرماناین خاطر خواندن ، چه برسد به اینکه یکدیگر را بندارند

  .دار نبود، معناالاین دو سؤ
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  مسخر براي خواندنحسب تجربه تگویان برتوزیع فراوانی پاسخ : 4جدول 
   رمان عاشقانه به تفکیک سن

  سن
 بزرگسال جوان نوجوان

 کل

آیا تا به حال براي  1/57 5/45 3/53 8/68 بله
به شما پیش آمده که 

هاي خاطر خواندن رمان
عاشقانه مورد تمسخر و 

 شماتت قرار بگیرید؟

 9/42 5/54 7/46 3/31 خیر

 0/100 0/100 0/100 0/100 کل
  45/0:               معنا داري58/1:وخی د

  
 عالیق و سالیق خوانندگان سمت در این بخش به: عالقه خوانندگان موضوعات مورد

) چه مرد و زن(ها در رمان نی که در دست دارند، طراحی شخصیتدر زمینه موضوع رما
، بر انتخاب دنوع موضوعاتی عالقه دارن ، افراد به چهاینکه. رویمو نحوه روایت رمان می

رست است که تم د. گذاردثیر می، هنگام خرید یا قرض گرفتن تأهارمان از طرف آن
تواند با سایر اي می، اما هر موضوع عاشقانهها، عاشقانه استاصلی این طیف رمان
 اول اینکه به ؛ال طراحی شد، دو سؤبراي آگاهی بیشتر از این امر. موضوعات ترکیب شود

  ضوع خوبی براي رمان عاشقانه نیست؟ه موضوعی، مونظر پاسخگویان چ
دهنده  عنوان موضوع کاهشی که از سوي اکثریت پاسخگویان، بهاولین موضوع
 استفاده از شخصیت زن ؛ مورد عالقه نیست موضوعی که ومطرح شدجذابیت رمان 

وم عم).  درصد از کل موارد اشاره شده17(پیش پا افتاده در رمان توسط نویسنده است 
شد و  که توانایی اداره امور زندگی خود را نداشته با،پا دست و، از زن بیپاسخگویان

  . دوش بکشد متنفر بودند نتواند بار زندگی خود را به
 مورد عالقه خوانندگان ،مرد ضعیف در داستان درصد از کل موارد، 12سپس در 

 11. نیاید از عهده زندگی بر مردي که توانایی اداره زندگی خود را نداشته باشد و.نبود
عنوان موضوعاتی که  ، و تجاوز بهدرصد به شکنجه فیزیکی شخصیت زن و مرد داستان

  . کاهد اشاره کردنداز جذابیت رمان می
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پایان  به  موارددرصد 8  درداد، گزینه بعدي را تشکیل می،درصد 9مرد ستمکار با 
ان عنو واقعی بودن به ه، سپس غیر باشد اشاره شدترغمگین و مردي که از زن قوي

  .گاه خوانندگان قرار داشتداز دی) درصد 6( رمان عنصري منفی براي
ت جلوه نمایی، مثبگویی، تکراري بودن، خودکشی، سیاه ذکر روابط جنسی، پراکنده
مورد ) درصد 1کمتر از (بار کدام یک؛ هرتر از مرد استدادن همه چیز، زنی که قوي

  .شده بوداشاره واقع 
هایی که زن و مردي ضعیف در مجموع از داستاننندگان درخوا، نکته جالب اینکه

هایی قوي در اداره مشکالت آنها خواهان شخصیت برند، لذت نمیها ترسیم شدهآن
- در صورتی. سازي در داستان هستند، آنها خواهان قهرمانعبارت دیگر به.زندگی هستند

 داستان هدف اخالقی ،ند مشکالت را از سر راه خود کنار زنندکه قهرمانان داستان نتوان
د پیدا کنند نه  امی،خوانندگان توقع دارند با خواندن داستان. دهدخود را از دست می

   !ها حرص بخورندعرضگی شخصیتاینکه مدام از بی
ن تواند از جذابیت داستا موضوعاتی که میباره در،هاي خوانندگاناي از پاسخ گزیده

  :بکاهد ذکر شده است
  : مجرد، ساله14 ،دختر 

هاي داستان به هیچ وجه ه توي داستان خیلی اتفاقات بد نیفته، شخصیتاینک 
-تر داستان خیلی خنگ نباشه از اون، بدجنس هم نباشند در ضمن دخزشت نباشند

 که یهاییاد رمان باید جذاب باشه اگه اینکاري از دستشون برنمیی که هیچهای
  . کم میکنه باشه به نظرم از جذابیت رمان،تمگف

   : دانشجوي گرافیک،هل، متأ ساله28دختر  
ها توي زندگی همه ما هست و ، یا تفاوت فرهنگ طالق، موضوعاتی مثل اعتیاد

 طرف ،هواقعی هاست خیلی غیر بشه اما نوع عشقی که توي داستانخوبه که بیان
هاي داستان هم خیلی کارهاي ن دختردر ضم! شهناگهان با یک نگاه عاشق می

؛ که فقط پرواز نیستند خیلی محدودند با دنیایی کوچکدهند بلندمعمولی انجام می
دوست دارم دختر داستان . دنبال ازدواج با یه پسر خوبند که من اصال دوست ندارمبه

  .پرواز باشهبلند
  :دار، خانه فوق لیسانس مامایی،هل، متأ ساله40 
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ها مدام الگو ستانها و اینکه یه زن زیبا در دانجه فیزیکی شخصیتتجاوز، شک
همه اطرافیان اون زن  .هایه این خیلی کلیشهشه که همه خصوصیات خوب مال اونمی

 این طوري .العاده است هم خیلی زشتند و فقط اونه که فوقاند گاهیخیلی معمولی
  .کنندمیها آدم رو احمق فرض کنم که نویسندهمن احساس می

موضوعاتی در رمان   خوانندگان دوست دارند با چه نوعدومین مسأله، این بود که
  :ها متعدد بوددر اینجا نیز گزینه. برخورد کنند

انه  استفاده از عناصر عاشق، درصد23 با بیشترین مورد ذکر شده از سوي پاسخگویان
  ؛رو بوددر افزایش جذابیت داستان پیش

مرور در طول  بهها درگیري وجود داشته باشد و ا بین شخصیتکه در ابتدسپس این
  درصد؛ 14داستان تبدیل به عشق شود با 

بیشتر . درصد13 با رمان مربوط به یک دوره تاریخی خاص باشداین نکته که 
  .کردند اشاره می"بامداد خمار"پاسخگویان نیز در این زمینه به رمان 

 مورد بعدي را ،درصد 8 با ،زن و مرد در داستانمواجه شدن با نوع خاصی از قهرمان 
کردند روي این نکته البته تمامی کسانی که این گزینه را انتخاب می. دادتشکیل می

واقعی و ها غیرحدي باشد که شخصیت بودن به ؛ نباید این متفاوت کهداشتندکید تأ
  .کنندتخیلی جلوه 

 حوادث داستان و پایان خوش در منتظره بودنمجازات شخصیت منفی داستان، غیر
- غیردرباره. توجه واقع شده بود ، از سوي پاسخگویان مورد)درصد 7کدام با هر(داستان 

شدت ؛ حوادث داستان باید بهکردند که بسیاري از پاسخگویان اشاره می،منتظره بودن
  .بینی باشدقابل پیشغیر

  . درصد 6 خوانندگان بود، بیان جزئیاتی از زندگی شخصیت نیز از جمله عالیق
هاي خاکستري در بودن آن و استفاده از شخصیتدار واقعی بودن داستان، گریه

تر شدن داستان از جمله براي واقعی)  مثبت منفی و نه کامالًیعنی نه کامالً(داستان 
  .موارد دیگر بود

اشقانه شود عنصر ع بیشتر سبب جذابیت داستان می،اساس گفته پاسخگویان، برآنچه
ها و دهد؛ در تمامی اسطوره عشق پایه و اساس داستان را تشکیل می،بازاز دیر. است

در . کند عشق نقش مرکزي را ایفا می،هایی که از گذشته به نسل حاضر رسیدهداستان
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، اما باز د اجتماعی است و تنوع کثیري دارچه موضوعات عموماً، اگري عصر جدیدهارمان
هاي عاشقانه، عشق محور همه چیز در رمان. توان یافتها میدر آنهم ردپاي عشق را 

و   هنوز راز،عشق براي همه .گیرنداساس آن شکل میگیرد و تمامی حوادث برقرار می
  .شودآوردن افراد به رمان عاشقانه می بسیار دارد و همین نکته سبب رويرمز

شود ه سبب جذابیت داستان میرابطه با آنچ هاي خوانندگان دراي از پاسخ مجموعه
   :آورده شده استدر اینجا 
 آدم رو گیج کنه تا جذاب ، داستان باید همراه ماجراجویی باشه: محصل، ساله13،دختر 

هاي اصلی داستان مدتی هم رو گم کنند و بعد از مدتی همدیگه رو پیدا مثال شخصیت. بشه
   .نکن

بدون تکیه به پول و ثروت ها یه زن داستاندوست دارم توي  :دار، خانههل، متأ ساله30
اش کمکش ینکه خیلی هم زیبا باشه و زیباییسته و پیش بره بدون ایااش بتونه رو پا بخانواده

   .تونن موفق بشنهاي معمولی هم میکنه یعنی نشون بدن آدم
ز ما شند دور اهاش شبیه ما باشخصیت :لیسانس مامایی، فوقدار، خانههل، متأ ساله40 

   . یک دوره تاریخی خاص هم اتفاق بیفتد در.گونه نباشهنباشند داستان غلو
دنبال موضوعاتی شود، خوانندگان بیشتر بهمیهمانطور که از جمالت باال مشخص 

روابط : داستان فراهم کند و سبب جذابیت آن شوددر هستند که بتواند کشش خوبی را 
شود، هاي داستان که بعدا منجر به عشق قانه، اختالف و درگیري بین شخصیتعاش

بنابراین، ... شود وه سبب جذابیت داستان میمنتظره کداشتن موضوعات متفاوت و غیر
دهند این لذت، دنبال لذت بردن هستند و ترجیح میهاي عاشقانه بهزنان خواننده رمان

  .لذتی عاطفی و احساسی باشد
هاي مربوط به عالیق دیگر از حوزهیکی : هاي داستانهاي مطلوب شخصیتویژگی

زن و مرد داستان با  اینکه قهرمان ؛ شخصیت زن و مرد اصلی داستان استخوانندگان،
یات  به تجرب، که البته این عالیق نیز تا حد زیادي،شودمیهایی ظاهر چه نوع ویژگی

ه بستگی ها در زندگی روزمر، و تجربه زیسته خود آنهاقبلی خوانندگان از سایر رمان
هایی داشته باشد ه اینکه زن داستان باید چه ویژگی نگاه خوانندگان ب،در ابتدا. دارد

  .هاي مرد داستانشود و سپس ویژگی میمعطوف
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دوست دارید که شخصیت  "؛  از پاسخگویان پرسیده شد،براي رسیدن به این فهم
  " اخالقی را داشته باشد؟ها و خصوصیاتچه ویژگیزن داستان 

 و قد خم نکردن در مقابل مشکالت ،قوي بودن شخصیت زن تحت هر شرایطی   
  ؛)درصد 25( از سوي پاسخگویان ذکر شد بسیار

 زن داستان دارا باشد ی بود که پاسخگویان مایل بودندهای   استقالل زن، جزء ویژگی
  ؛)درصد12(

 9(ع شده بود هاي ظاهري مثل زیبایی چهره مورد توجه واق     همچنین داشتن ویژگی
  ؛)درصد

درصد؛ داشتن  7ها گیري درصد؛ منطقی بودن او در تصمیم7نجیب بودن زن با 
-الت و احساسی نبودن زن در موقعیتدرصد؛ داشتن تحصی 6موقعیت اجتماعی خوب 

  ؛درصد 4رو هاي پیش
یش پا افتاده ، پار حقوق زنان بودن، شوخ طبع بودنداشتن اعتقادات مذهبی، طرفد

 از ، و احساسی بودنا بودن زن داستان، وفادار بودن، صادقادع شخصیت زن، پرنبودن 
  ).درصد 1هر کدام ( زن داستان داشته باشد خواهندمیی بود که زنان یهاجمله ویژگی

 خواستار روبرو شدن با زنی قوي و مستقل بودند  زنان عمدتاً؛ همانطور که ذکر شد
 حتی در مواردي اشاره شده بود که .آیددگی خود برتنهایی از عهده زن تواند بهکه می

، را تحت هاي او از جمله زیبا نبودنحدي باشد که سایر ضعف ، بهاستحکام شخصیت او
که در شرایط فعلی  اند، زنان جامعه ما به خوبی دریافتهاز نظر پژوهشگر. ثیر قرار دهدتأ

الل و استحکام شخصیت اوست ترین ویژگی که براي یک زن الزم است استق، مهمجامعه
هاي ها بیش از حد روي ویژگیکه در داستان بسیاري از زنان از این،در ضمن. نه زیبایی

 ، نویسندگان؛ها خواستار این نکته بودند کهآن. نداشود ناراضیکید میهري زنان تأظا
لب دیگر  جانکته. نباشندغافل طور که هستند نشان دهند و از زن معمولی زنان را همان

که زنان  در حالی،کردندهاي ظاهري زنان تأکید می نوجوانان روي ویژگی عمدتاً،اینکه
ها را زیر سؤال هاي ظاهري شخصیتنویسندگان زن به ویژگی توجه ، سال30باالي 

  .بردندمی
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دوست دارید زن داستان " در پاسخ به اینکه ، به چند مورد از اظهارات زنان پاسخگو
  : شود اشاره می"؟یی را دارا باشدچه ویژگیها

زیادي احساسی نباشه، شخصیت مقاومی داشته باشه و بتونه  ،قوي باشه:  محصل، ساله17
خیلی خنگ بود  شخصیت زن داستان داالن بهشت  مثالً.هبه خاطر عشقش مقابل خانواده وایس

   . باید قوي باشه در برابر مشکالتاومدو روي اعصاب آدم می
 فعال باشه موقعیت اجتماعی ،پیش پا افتاده نباشه:  دانشجوي گرافیک،هلمتأ،  ساله28 

هاي ما که دخترهایی که االن توي رمان، قوي باشه در حالی، بلندپرواز باشهخوبی داشته باشه
  .؛ هر چه پیش آید خوش آیداندازند ضعیف هستندهستند خودشون رو در جریان آب می

 .گیرنده باشه، بتونه خودش تصمیممستقل و محکم باشه :دار، خانههل، متأ ساله35  
هاي ایرانی هست اینه که زیادي میخوان زن رو یه اشکالی که در رمان. عاقالنه عمل کنه

 هیکل،اند و خوشعاشقش میشن این که یا اصوال پسرها خوش تیپ همه .خوشگل نشون بدن
هاي ظاهري پیوند و با ویژگی، همش خوبی رانگار اگه خوشگل نباشن دیگه خوب نیستند

  .میدن
  :پردازیممی ،هایی که زنان دوست دارند مرد داستان دارا باشداکنون به ویژگی

 درصد؛ 13اکثریت پاسخگویان خواستار مردي وفادار و پایبند به عشق بودند با  -
 درصد؛  10هاي ظاهري مرد داستان س جذاب بودن مرد و توجه به ویژگیسپ -
 درصد؛ 10ر مقابل مشکالت، قوي بودن مرد د -
هاي طبع مثل شخصیت مرد داستان  درصد زنان خواستار مردي شوخ8 -

 پور بودند؛مؤدب
شده واقعهایی بود که مورد توجه ده بودن مرد نیز از جمله ویژگیکننحمایت -
 ؛)درصد 6(بود 
 6درصد؛ احساسی بودن مرد داستان  6ها و رفتارها، العملمنطقی بودن عکس -

 درصد؛ 4 و مهربان بودن او القلب رقیقدرصد؛
هاي یژگینیز از و... ، اجتماعی بودن، تحصیل کردهغیرت بودنجدي بودن، با -

  .دیگر بود
 توجه به ویژگیهاي ظاهري در هچه سن افراد کمتر بود، هراین نکته باید ذکر شود که

ن به خانواده و  پایبند بود،کردو هر چه سن افراد افزایش پیدا میمردان نیز بیشتر 
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 به نحوي ؛گرفتبیشتر مورد توجه قرار می... سب وصادق بودن مرد، داشتن اخالق منا
اهري مرد داستان توجه نشان هاي ظ، به ویژگی سال30که هیچ کدام از زنان باالي 

ستار پایبند بودن مردان به تعهدات خود و ا اکثریت زنان خو،نکته جالب این بود. اندنداده
 با مردي دلسوز مواجه ، تا اینکه براساس گفته ردوي،ماندن به عشق خود بودندوفادار 
سازي اسطوره مرد دلسوز هاي عاشقانه را بازترین جنبه خواندن رمان، مهمردوي. شوند

هاي ردوي، زنان اسمیتون بنا بر یافته.  اما این فرضیه در این پژوهش رد شد؛داندمی
طبع واه و شوخخهوش، استقالل پسندند که در آن زنی بااي را میهاي عاشقانهداستان

-ذکاوت و با محبت و خوش  تسلیم عشق مردي با، از تردید فراوان و اندکی اختالفپس
اما در این  .)1383:31استوري(سوزاند شود، مردي که مدام براي او دل میلق میخَ

 ، مستقل و زیبا موردزنی قوي در آن ؛پسندند کهی را میهای داستان زنان عمدتاً،تحقیق
ترین چیز براي بخشوقتی لذت. گیرد جذاب و قوي قرار می،توجه مردي وفادار

 اي برساند، هر چیز که به این عشق صدمهخوانندگان، روابط عاشقانه در داستان است
  .شودشدت از سمت آنها رد می، به)عدم پایبندي مردان به روابط شخصی(

: شودال ذکر میها در پاسخ به این سؤشوندهمصاحبه هاياز پاسخدر اینجا، مواردي 
 که بخواد مدام به آدم ،گیر و مغرور نباشه، قدبلند، سختهیکلخوش:  محصل، ساله14دختر 

   . باهوش باشه و آدم اجتماعی باشهگیر بده،
یخود  فقط ب.جدي و مغرور، بتونه عشقش رو در روابط خود ثابت کنه : محصل، ساله17   

   .، توي رفتارش هم نشون بدهنگه که دوستش داره
 ،دوست دارم از شرایط فعلی جامعه بهتر باشه : دانشجوي ارتباطات، مجرد، ساله29 

   .هاي آدم رو داشته باشهآلحقیقت ایده، درراستگو باشه وفادار باشه
 دست خود قرار زن رو بازیچه ،ولیتئمس، باجوانمرد :ه بازنشست،طالق گرفته ساله، 53  

  .نده
  . بهتر از شرایط فعلی جامعه باشهاخالقخوش ،وفادار :دار، متأهل، خانه ساله35  

کی از نکات اساسی در شناخت رفتارهاي خوانندگان ی: دالیل انتخاب رمان عاشقانه
از پاسخگویان . ها استاین رمانهاي عاشقانه، شناخت دالیل گرایش افراد به رمان

، چرا اید از بین طیف عظیم رمانی که وجود داردتا به حال فکر کرده"؛ پرسیده شد
  "؟کنیدهاي عاشقانه را انتخاب میرمان
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ه توان کلیرسد مینظر می به. گویان پرسیده شدصورت باز از پاسخ  این سوال به
: دهاي زیر تقسیم کر را به دستهاندخوانی خود ذکر کردهدالیلی که افراد در زمینه کتاب

پنداري، رفع تنهایی؛ ذاتسازي و هماطفی؛ کسب تجربه و اطالعات، هویترفع نیازهاي ع
د اعصابتکنیکی براي تمد .  

  : پردازیمها میشوندهمبناي پاسخ مصاحبه، بر به شرح هر کدام از دالیلادامهدر 
 ن خود و موضوعات کتابمثل مواردي که افراد به احساسی بود: دالیل عاطفی) الف

 چون آرزوي دستیابی به همین شیوه زندگی عاشقانه را دارند ،اند و یا اینکهاشاره کرده
هاي عاطفی افراد ها بخشی از نیاز، این کتابعبارت دیگربه. آورندبه این طیف روي می

  . کندرا برطرف می
ها مسائلی رو بیان میکنن آدم خاطر سنم این کتاب شاید به: محصل، مجرد، ساله15

ه ه احتیاج بهاي دیگه مثل عشق در ضمن کتابیشتر تو این سن و سال باهاش در تماسب
روعش کردم اما  من به پیشنهاد بابام ش.حوصله و وقت زیاد داره که من ندارم مثل سه تفنگدار

  .نتونستم بخونمش
 و هچون به نظر من اصل و اساس همه چیز توي زندگی عشق :دار، خانههل، متأساله 30 
 خوندن این جور چیز ها خیلی آدمو امیدوار میکنه به ، خودمون زندگی عاشقانه نداریمچون

  .کننده و غمگین باشه همین هم دوست ندارم خیلی ناراحت به خاطر.زندگی
هامون آدم این   به خاطر کمبود عشق توي زندگی: شاغل در داروخانه،هل، متأ ساله27  

شه اما ره و شارژ میاصطالح تو خماري فرو می بهزنه و یه مدت طوري خودش رو گول می
  . به باید یکی دیگه رو شروع کنیخوا اون حس میگذرهدوباره یه مدت که می

شن و آدم یایی نوشته میها خیلی رؤ به خاطر اینکه این کتاب:دار، خانههل، متأ ساله40 
   .ه کاش زندگی و رابطه خودش با مردها این طوري بودکنآرزو می

  
آن اشاره  به بسیارکه خوانندگان یکی دیگر از دالیلی : و تجربهکسب اطالعات   ) ب
 مثل مواردي که پاسخگویان به آگاهی از مشکالت دیگران و کسب تجربه، ؛نداکرده

-، از دیرکتاب. شناخت بیشتر براي برقراي ارتباط بهتر با دوستان خود اشاره کرده بودند
بسیاري از منتقدین . نو و کسب تجربیات تازه بوده استباز راهی براي شناخت دنیاهاي 

قطبی، توانایی  بینی ساده و دوعلت داشتن جهان پسند بهي عامهها؛ رمانمعتقدند
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 نظر خود خوانندگان چگونه است و ،حال باید دید. در مخاطبین ندارندافزایش تجربه را 
، این اطالعات در چه اطالعات استها همراه با افزایش ها براي آنکه این کتابصورتیدر 

  :اي استزمینه
هایی که همه تجربه میکنن توي زندگی دم از سختیچون آ : محصل، مجرد، ساله15 

اند به  در ضمن خیلی آموزنده.دونه که تنها اون نیست که مشکل دارهکنه و میاطالع پیدا می
طرف مقابل دست به هر  باید براي آدم یاد میده باید وفادار و پایبند بود تحت هر شرایطی و

   .کاري بزنه
ها به من کمک در حقیقت خوندن این رمان : کار در شرکت خصوصی،مجرد،  ساله29 
-آموزي داره این که خیلی وقتاز خیلی از جهات عبرت. کنه که بدونم چطوري زندگی کنممی

  .پشیمونی به همراه بیارهباشه و تونه چه خطراتی داشته گیري بر مبناي احساس میها تصمیم
وقتی تموم میشه احساس خال .  من خیلی به کتاب عالقه دارم:دار، خانههل، متأساله 35 

، و دوست دارم کنم برام خیلی آموزنده است که چه جوري محکم وایستم در برابر مشکالتمی
دونیم خیلی  نمیمافته که تونه بیها رو بخونه و ببینه توي زندگی چه اتفاقاتی میدخترم اون
  . امید بخشه

  
بیشتر  دالیل ذکر کرد که  ازعنوان یکی دیگرتوان به می،فرار از تنهایی را نیز  ) ج
از آنجا که این .  یعنی افراد بازنشسته؛افتادنی که بسیار تنها بودند اتفاق می کسادرباره
ر بودند و حاال رفتند و بیرون از منزل درگیاي از زندگی خود را سر کار می، دورهافراد

 احساس ،بیشتر از سایرین، اند، با اوقات فراغت زیادي مواجه شدهبعد از بازنشستگی
  .تنهایی میکنند

 وقتی . حوادث برام اهمیت داره.من همه طیف رمان میخونم : بازنشسته،هل، متأ ساله78
ن طریق سعی خونم و از ای من رمان می،تمام مدت تنها باشی سعی میکنی یه کاري انجام بدي

  .ام رو بشناسمکنم گذشتهمی
 به کتاب پناه ،کنمچون خیلی احساس تنهایی می : بازنشسته، طالق گرفته، ساله53 
 ،خونمهاي روانشناسی هم زیاد می، رمان تاریخی و کتابخونمبرم من فقط عاشقانه نمیمی

  .کنهچون واقعا بهم کمک می
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 مثل مواردي . از موارد دیگر است،هاي داستانسازي از طریق شخصیتهویت  ) د
توان خود را جاي راحتی می ا بهه؛ در این کتابکه افراد به این موضوع اشاره کرده بودند

  . پنداري کردذاتها گذاشت و همشخصیت
ان بشم و مدام خودم رو  چون خیلی دوست دارم محو داست: دانشجو، مجرد، ساله19 

  .کنندها هم بیشتر این امکان رو فراهم مین کتابهاي داستان بگذارم ایجاي شخصیت
، اندها خیلی لطیف و احساسیاز کتابچون این سري :  بازنشسته،هل، متأ ساله54  

  . ها بگذارهتونه خودش رو مدام جاي شخصیت آدم می،کننها رو خوب بیان میروابط بین آدم
  

، نیز از سوي رایطیها تحت هر شها و امکان خواندن آننثر راحت این کتاب  ) ه
وقت نیازمند گرا، ادبیات نخبه.  دالیل ذکر شده بودعنوان یکی دیگر ازپاسخگویان به

-راحتی و روزنامه ، نثر متکلفی دارند که بههابسیاري از آن .گذاشتن و تمرکز کافی است
 .ستاد و فکر کردجمله آن ای ، بلکه الزم است روي جملهها را خواندتوان آنوار نمی

 مثل جریان سیال ذهن و بیان ؛گرا، در آثار نویسندگان نخبههاي زبانیاستفاده از بازي
هاي نوشته و پوچی در ،رئالیسم، سور، استفاده هدایت از اکسپرسیونیسمتغزلی گلشیري

 از بین رفتن تمرکز کند و مانعواننده را مدام با پرسش روبرو می ذهن خ،هدایتصادق 
 خوانندگانی که کمتر مایلند خود را سختی ، در این میان.)1382ن،محمودیا(شود او می

هاي عاشقانه که نثر بسیار  سراغ رمان به،دهند و براي خود درگیري ذهنی ایجاد کنند
، که شما به هنگام مطالعه کتاب، در صورتیهادر این طیف کتاب. روندراحتی دارند می

  .م در جریان حوادث خواهید بود باز ه،اي تمرکز خود را از دست دهیدلحظه
شن و زود به هاي عاشقانه خیلی زود تموم میرمان:  شاغل در کلینیک،هل، متأ ساله20 

   .ت زیادي الزم نیست سرش بگذارهرسن وقنتیجه می
شه خوند تمرکز کمتري الزم تر میها رو راحتچون این کتاب:  کارمند،هل، متأ ساله35 
- ولی واقعا وقت و تمرکز می،فته رو وقتی خوندم خیلی خوشم اومدشی مثال من جان. دارند

طوري که ما دوست داریم اونها در ضمن این کتاب. خواست که من چون کارمندم وقت ندارم
   .دهشه و به آدم آرامش میتموم می
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با فشارهاي  ،زندگی مدرن. تمدد اعصاب نیز یکی دیگر از موارد مورد اشاره بود  ) و
 هر ،در این میان. ها نیز مقدور نیستفرار از این فشار. استهمراه  فرساقتمتعدد و طا

ها و تمدد اعصاب راي کاهش فشار راهی را ب،اشفرد، بنا به شرایط زندگی و شخصیتی
 نثر علتپسند به ها باشد، آثار عامهتواند یکی از این راهکند؛ مطالعه نیز میدنبال می

 ،بنا به گفته مکتب فرانکفورت. دهند خسته خود میواننده، این امکان را به خراحت خود
 سبب راحتی از کهاین عین در ،پسند عامهامور "شده هضمپیش و از قالبی"ماهیت 

انجامد می نیز براي ادامه شرایط موجود ،تجدید قواي فرد، به شودیخستگی و تالش م
ز این طریق که مصرف  ا.هد بود فرد در پی تغییر شرایط کار نخوا، بنابراین.)1386بنت،(

 را در پی دارد، " و تالشخستگی"که راحت شدن از ، عالوه بر اینپسندمحصوالت عامه
وا براي شروع مجدد کار است، چون در حین مصرف قدید ج تسبب حداکثر استراحت و

   : نیازي به فکر کردن وجود ندارد،محصوالتاین 
اند و آدم موقع ها احساسین کتابچون ای:  شاغل در شرکت خصوصی، ساله26 

- خیلی کمک می، وقتی اعصابت از همه خوردههبخش بره و آرامشخوندنش لذت بیشتري می
  .کنه که آدم آروم بشه

هاي طوري نیست که بگم عاشق این کتاببراي من این  :دار، خانههل، متأ ساله43   
 توي این شرایط هم ؛ میرم سراغ کتاب. شهتر باشم و اعصابم آرومخوام آروم، چون میامعاشقانه

    .د که در هر شرایطی میشه خوندشونها نثر راحتی دارناین کتاب. نمیشه کتاب سخت خوند
هاي ، به رمانهاي عاطفی خودطرف کردن نیازنتیجه، اکثریت پاسخگویان براي بردر 

ه خوانندگان در عظیمی است کدهنده کمبود عاطفی  آورند و این نشانعاشقانه روي می
ارحامی، «ها در شوندههاي مصاحبهتمامی پاسخ(کنند  خود حس می شخصیهايزندگی
   .)اختصار بیان شده استجا به که در اینبوده موجود »1388
، ها براي زنان؛ یکی از این راهبردحلی پناه می فرد، براي رفع مشکالت خود به راههر 

ه در زندگی دنبال آنچها بهندن این کتابها با خواآن. هاي عاشقانه استخواندن رمان
  . گردندخود فاقد آن هستند، می

 در ، اکثریت کسانی که به افزایش تجربه و اطالعات خود اشاره کرده بودند،همچنین
، به شناخت مشکالت و زمینه آگاهی از چگونگی عملکرد در رابطه با جنس مخالف

هاي عاشقانه توانایی ، رمانعبارت دیگر به.  بودندهاي سایر زنان اشاره کردهدرگیري
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البته . ند توانایی افزایش تجربه را دار،رددر مسائل خُ تنها  و،بینی را ندارندتغییر جهان
 جنس مخالف و یا مشکالت یعنی شناخت (باید این نکته ذکر شود که این مسئله

را در بر  بخش مهمی از زندگی  بلکه،رد نیستاي خُتنها مسئله ، براي زنان نه)دیگران
 اهمیت ،هاي بهبود این روابطي زنان روابط احساسی و شناخت راه چون برا.گیردمی

، از این هاي عاشقانه، خوانندگان رمانطور که ردوي اشاره کرده بودهمان. بسیاري دارد
د  جهت بهبود زندگی زناشویی خو، به دانش عظیمی از تجربیات زندگی در جامعهطریق

 .یابندشان دست مییا راهنمایی فرزندان
هاي برنامهپس از مطالعه تعدادي از ، 1972در سال براون  ،ربالم  کوایل،مک

 ابعاد ترین که مهم؛ را مطرح کردندرواره زی طرح،تلویزیونی و رادیویی در انگلستان
 ،1380وایل،مک ک (گیردمیرا در بر) نظریه استفاده و رضامندي( ها رضایت از رسانه

  ): 1379انگ ،
  ؛تخلیه عاطفی فرار از روزمرگی یا مشکالت زندگی؛ :سرگرمی  -
  ؛کاربردهاي اجتماعی همراهی و همنشینی؛ : شخصیروابط  -
  ؛کشف حقیقت ها؛تحکیم ارزش معرفی خود؛:  شخصیهویت  -
  ؛جوییاشکال مختلف اطالعات :نظارت  -

. را شاهد هستیمخگویان نیز این موارد  پاسدرباره ،شودهمانطور که مالحظه می
د، بلکه فعالیتی  حکم تفریحی خارج از اندیشه را ندار صرفاً،هاي عاشقانهمطالعه رمان

 کاربردي همراه با  هر، در این دیدگاه.)255: 1380انگ، (مند استگزینشی و انگیزه
زنیم و خاب می، دست به انتعنوان مخاطبینی فعال ، ما بهعبارت دیگررضایت است، به

  .خاطر و ارضاي نیازهاي اجتماعی و روانی است ، کسب رضایتهدفمان از این انتخاب
  

  گیرينتیجه
 در نگاه ما به مسئله تحقیق ،اینکه مخاطب را فردي منفعل درنظر بگیریم و یا فعال

را در طول فرایند ثري ؛ خواننده هیچ نقش مؤدر رویکرد اول. کندنقش مهمی را ایفا می
 از سوي اصحاب رسانه و  صرفاً،کند، روي آوردن او به این طیف از آثارخوانش ایفا نمی

 براي رسیدن به مقاصد ،براي کسب سود و یا تحت اختیار قرار گرفتن افکار عامه مردم
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 در ،نتیجه در. بی آگاهانه از سوي خود خوانندگانعنوان انتخا ؛ نه بهشودخود تلقی می
ها و به آثار مورد مطالعه، و یا انگیزهدالیل روي آوردن خوانندگان  ،رویکرد منفعالنه

که مخاطب نقشی در چرا. قابل بحث و بررسی است، امري غیرها در خوانشعادات آن
 خواننده فردي فعال در خلق معنا تلقی ؛ در رویکرد دوم،کهدر حالی. ها نداردانتخاب آن

  .زندزهاي خود دست به انتخاب آثار میحسب نیا، آگاهانه و بربنابراین. شودمی
آنها آگاهانه هاي عاشقانه، رمانهاي خوانندگان اساس پاسخ ، بردر این پژوهش نیز

هاي موجود در زندگی روزمره بعضی از خالء تا ،زنند میهادست به انتخاب این رمان
  . خود را پر کنند

از سوي  انتخاب رمان ،شودهاي خوانندگان دریافت میبراساس آنچه که از پاسخ
ن خوانندگان از تصویر  ای.دهدها را از جامعه نشان میخوانندگان در حقیقت نحوه بیان آن

عبارت به. کننده امري براي بیان خودشان درباره جامعه استفاده میمثابداستانی، به
ن زنان و مردا  که دوست دارند،هاي اخالقی راآل خود و ویژگی، آنها مرد ایدهدیگر

- ن جستجو میدر رما، ) در مردان و شخصیت زن توانمندوفاداري(جامعه دارا باشند 
  . کنند

، حداقل در زمانی ها زنان با خواندن این کتاب؛ همانطور که ردوي بیان کرده است
آنها در پایان این . توانند کسی دیگر باشند و در دنیایی دیگر زندگی کنندکوتاه می

 . خوب هستند مرد و ازدواج دو چیز واقعاً؛رسند که اطمینان می، به این احساسهارمان
  از طریق رابطه قهرمان مرد با،اي هستند تا زنان بتوانند هاي عاشقانه وسیله داستان

ان در زندگی آمیزي برخوردار شوند که خود آنقهرمان زن، از همان دلسوزي محبت
-، از تنش آنها از این طریق.انی کنندطرفه به دیگران ارزنحوي یکبایست به روزمره، می

 زمان و مکانی براي خود شوند وره رها میهاي روزمهاي ناشی از مشکالت و مسئولیت
 به ،فرار. دهدرا میهاي شخصی ؛ که به آنها امکان توجه به نیازها و لذتآفرینندمی

-قش خانه، یعنی بازي کردن ندهد تا واقعیت زندگی اجتماعی خودمخاطبین اجازه می
؛ کند کهن حال اشاره میاو در عی. کنندخوبی تحمل ساالرانه به در مناسبات مرد،دار را

 جهت بهبود ، به دانش عظیمی از تجربیات زندگی در جامعه،هاخوانندگان رمانس
  .یابنددست میشان زندگی زناشویی خود یا راهنمایی فرزندان
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ها را ، بلکه میزان انطباق آنی زنان کارکرد داردتنها در زندگها نه، این داستانبنابراین
 از ،شوند زنانحقیقت باعث می، درهااین رمان. دهدبا زندگی روزمره افزایش می

  . به زندگی امیدوار شوند وفشارهاي زندگی روزمره رهایی یابند،
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