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  هايِ بررسي توصيفي، تحليلي و انتقادي رمان
   پسند ايراني  عامه

 
  ٭دكتر علي صفايي

 گيالن يار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استاد

  ٭٭مظفري كبري
  زبان و ادبيات فارسيكارشناس ارشد 

  
                                                                                                            چكيده      

گاه . كند شناسانه كمك  تواند به مطالعات جامعه ترين ابزارهايي است كه مي آثار ادبي از اساسي
اي است كه نوع خاصي از ادبيات مورد توجه مخاطبان و  به گونه  شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه

هاي  ادبيات مورد توجه مردم به شناخت خواسته رو، شناخت و بررسي از اين. گيرد مردم قرار مي
. كند هاي فرهنگي آن كمك مي گاه نقاط ضعف و نقص آنها، و در نتيجه ساختار كلّي جامعه و گه

ها كه در برخي مواقع نگراني  رشد و رواج اين رمان. پسند مواجهيم عامه هاي اخيراً با پديدة رمان
هايي  پسند چه ويژگي هاي عامه سؤال اساسي است كه رمانمنتقدان را نيز فراهم كرده، موجب اين 

  گذارد؟ دارند كه بر پرخواننده شدن آنها تأثير مي
هايي از  شناسي نمونه در اين مقاله به مطالعه، تحليل و بررسي محتوايي، ساختاري و نشانه

 .ايم اند، پرداخته هاي ايراني بوده ترين رمان پسند كه در دو دهة اخير جزو پرفروش هاي عامه رمان
شناسي، دويست رمان و در بخش عناصر داستاني و ساختاري، بيست رمان به  در بخش نشانه

  .اند اجمال مورد بررسي قرار گرفته
 

  ٭safaei45@yahoo.com                                                 :گاننشاني پست الكترونيكي نويسند
kobra.mozaffari@gmail.com٭٭   

  19/7/1389: تاريخ پذيرش مقاله                                                      11/10/1388: تاريخ دريافت مقاله
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   مقدمه 

 ندا هايي است كه با يكديگر در تقابل نظام جامعه از اقشار مختلف تشكيل شده و داراي خرده
هاي آن بايد به تمام  بنابراين براي شناخت جامعه و گروه. گذارند و بر يكديگر تأثير مي

 يكي از اين نهادها، فرهنگ و ادبيات. نهادها و ابزارهاي فرهنگي و اجتماعي آن توجه كرد
 هاي ن نهاد بزرگ در درون خود به گروهاي. گذارد تأثير مير نهادهاي اجتماعي گيبر داست كه 
پسند، ادبيات كودك شود كه ادبيات و فرهنگ متعالي، ادبيات عامه تري تقسيم مي كوچك

   .هاي آن است از نمونه...  و نوجوان و
 ان ادبي، اشكال مختلفهاي نحوي و آوايي زب شناسان عالوه بر ساخت كه زبان همچنان

سي و شناخت كنند، محقّقان فرهنگي و اجتماعي هم در برر زبان عاميانه را بررسي مي
پردازند؛  هاي مختلفي از تودة مردم مي هاي جوانان و گروه فرهنگ جامعه به مطالعة خرده

د و معتبر محدود كنن پسند و وزة تحقيقات خود را به آثار نخبهمنتقدان ادبي نيز نبايد ح
 .پسند را يكسره ذم و نفي نمايند ادبيات عامه

اصطالح فرهنگ ارائه  سه معناي مختلف از واژگان عمدهريموند ويليامز در كتاب 
  :كرده است

  اند، مصداق آن فالسفه و شعراي برجسته كه: پيشرفت فكري و زيباشناسانه  -
  ،نحوة گذران اوقات فراغت: شيوة زندگي كردن  -
ها، ادبيات، موسيقي به  تمام محصوالت هنري از جمله فيلم: فرهنگي آثار فكري و  -

  .]298: 1382پاينده ،[ "فرهنگ متعالي"معناي مطلق كلمه و نه به معناي محدود 

ت فراواني دارد كه به دليل دايرة شمول، العات فرهنگي دو معناي اخير اهميدر مط
پسند هرگز از حوزة كار  عامهن ادبيات بنابراي. شود فرهنگ و ادبيات عامه را نيز شامل مي
شناختي اهميت  شود؛ بلكه در مطالعات جامعه نمي منتقد ادبي و محقق اجتماعي خارج

  . يابد مي دوچندان
و  ند، اما از آنجاكه موضوعا اگرچه از نظر فرم و مضمون ادبي ضعيف پسند ي عامهها رمان
و اجتماعي آنان است در مطالعة  هاي روحي نها تودة مردم، آرزوها و خواستهآ مخاطب

هاي  تر از نمونه وضع فرهنگي، آگاهي، دردها و توقّعات آنها مدارك بهتري هستند و روشن
دهند كه مردم چگونه زندگي  كنند و نشان مي عالي تمايالت خوانندگان خود را معرفي مي
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پسند كه  عامه  تبنابراين خارج كردن ادبيا. كنند و يا دوست دارند چگونه زندگي كنند مي
نقد ادبي يا مطالعات فرهنگي،  از حوزة اي است متعلق به اكثريت مردم، اتفاقاً پديده

از نظر آنتونيو گرامشي در «. سازد اليق فرهنگي توده وارد ميبه شناخت ع هاي فراواني زيان
عني به مطالعه كرد؛ ي طور عيني بررسي و ي ادبيات بايد تمامي جريان را بهيك تاريخ انتقاد

بايد از طرح ... هاي جدي رمان پرداخت نيز چون نمونه] پسند ادبيات عامه[ها پاورقي
اي،  هاي حادثه ادبيات پاورقي در رمانموضوعي كه ادبيات مردمي نام دارد، يعني از كاميابي 

 توان افراد كافي هاي پاورقي مي رمان كه تنها از ميان خوانندگانچرا. غافل نشويم... پليسي و
 و 1270: 1377ميرعابديني، ( »د پاية فرهنگي ادبيات جديد برگزيدضروري براي ايجا و

1271(. 

 امروزه ديگر اكثر محققان«: يسدنو سند ميپ هاي عامه رمان ةباردر "دريك النگهرست"
. رهنگ استپسند بخش مهمي از تحليل ف ژوهش دربارة ادبيات عامه  اند كه پ دريافته

هاي پنهاني تلقي  كاري همسنخ با شرارت ديگر عموماًند پس عامههاي  خواندن داستان
  .)2، 1283: استوري(» شود كه اذعان به انجام آن ماية شرمساري باشد نمي
 

 پسند رمان عامه

رسيد و  هايي است كه در نشريات به چاپ مي پسند ايراني در داستان هاي عامه ريشة رمان
پسند خارجي  توان ترجمة آثار عامه ين ادبيات را مينخستين نمونة ا. به پاورقي معروف بود

هايي از  قيمت و انتشار داستان هاي ارزان چاپ جزوه 1310در سال  .دانست) آثار ژول ورن(
ها به زندگي  نويسندگان عالوه بر زبان سادة داستان. اين دست بازار آنها را رونق بخشيد

هاي  دادند كه خود باعث رواج رمان عامه و موضوعات مورد عالقة آنها نيز توجه نشان
اي در ايران بود و  نويسي حرفه دورة پيدايش پاورقي 1320ي پس از ها سال. پسند شد عامه
مرداد  28كودتاي . هاي تاريخي، اجتماعي، پليسي و جنايي فراواني به چاپ رسيد رمان

 اندوه و خفقانرا براي رهايي از  نويسندگان ،زدگي و سكوت انديشمندان يأس و دل 1332
مجالت نيز براي گريز از ورشكستگي و باال بردن  .هاي عاشقانه سوق داد به نوشتن رمان

با نويسندگاني چون  40در دهة  نويسي روند پاورقي .ها رو كردند تيراژ به چاپ اين داستان
و  انقالب اسالمياگرچه با وقوع . ادامه يافت و منوچهر مطيعي ارونقي كرماني ،ير عشيريام



١١٢  
 

  

  

 

  يمظفر كبريدكتر علي صفايي و              
 

  
 1388زمستان،10شمارة

 ها در نشريات كاهش يافت، هاي جديد در مطبوعات چاپ اين داستان مشي گيري خط شكل
كننده سبب شد تا ادبيات  هاي سرگرم كتابچاپ هاي پاياني جنگ تحميلي و لزوم  سال
هاي نويسندگاني چون فهيمه  كتاب 70در دهة  .پسند بار ديگر مورد توجه قرار گيرد عامه

برخي آثار  وتر كردند  پسند را گرم مد محققي بازار رمان عامهني و احرحيمي، نسرين ثام
  .شود چنان تجديد چاپ مينويسندگان هم اين

  
  پسند هاي عامه بررسي متني رمان

 همسويي نويسنده و خواننده و انطباق پسند هاي عامه يل اصلي موفقيت داستانيكي از دال
و متن نيز كيفيتي دارد كه نياز ود بين اشتراكات فكري و احساسي آنها با هم است؛ اما خ

گويي  ؛ انتظاراتي از قبيل سادگي، سرگرم شدن و پاسخكند خواننده را برآورده ميتوقعات 
ها به دليل افراط يا كاربرد نامناسب به  بسياري از اين ويژگيالبته . به نيازهاي عاطفي
هاي  ن داستانامنتقد ي مخالفتكه سبب اصل كندميهايي وارد  ها آسيب پيكرة اين داستان

  .پسند شده است عامه
نمايند كه آنها را به هم  پسند از الگوهاي نسبتاً واحدي استفاده مي هاي عامه داستان

 و "استاندارد شدن" از آن تحت عنوان "آدرنو" اين همان چيزي است كه. سازد مي شبيه
روز  به ها روز ن داستاناستاندارد شدن يعني ساختار اصلي اي. كند ياد مي "فرديت مجازي "

فرديت  هايي از آنها را با هم عوض كرد؛ توان بخش طوري كه ميشود؛ به يكسان مي
ي هاي مختصري از نوگراي هاي جزئي آنها اشاره دارد كه در زير جنبه مجازي هم به تفاوت
  .)98: 1379استريناتي، (فرد بودن آنهاست پنهان شده است  كه عالمت منحصربه

هيچ تغيير وتنوع اساسي وجود ندارد، بلكه فقط تكرار يك طرح ": گويد مي "كوامبرتو ا"
[Sketch] تواند چيزي را كه قبالً ديده است شناسايي  هميشگي كه در آن خواننده مي

خواننده در يك بازي كه قطعات و قوانينش را  ...كند و چيزي كه دوست دارد، ببيند
ستان را بداند و صرفاً از دنبال كردن تغييرات دا شود؛ حتي شايد آخر داند غرق مي مي

  .)147: همان( "برد آيد لذت مي كوچكي كه در داستان به وجود مي
برد تا  ها را به كار مي كليشه پسند در شكل، عناصر داستاني و محتوا، رمان عامه

بتدا پسند ا هاي عامه بنابراين براي شناخت رمان. انتظارات خوانندة خود را برآورده سازد
  .بايد اين  قراردادها را شناخت
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  شكل) الف
هاي صوري كتاب  نشانهرماليستي نيست؛ بلكه به معناي ف "فرم"منظور از شكل در اينجا 

ي ها لين حلقة ارتباطي خواننده و اثر است و از ويژگيشكل يك كتاب او. استمورد نظر 
  .كنند ميجذب خوانندة بيشتر از آن استفاده  مهمي است كه ناشران براي

  عنوان -1
 عنوان. شويم رو نمي هاي روب ن نو و برجستهپسند با عنوا هاي عامه در بررسي عنوان داستان

شود كه اتفاقاً در  براي جلب مشتري بيشتر انتخاب مي ها، بيش از هر چيز، اين داستان
پسند و چگونگي  رمان عامه 200بررسي عنوان  .قيت آنها بسيار مؤثر استفروش و موف

  : ساخت و انتخاب آنها نشان داد كه
 رمان 25هاي عشقي است، در  پسند، داستان هاي عامه رمانترين  از آنجا كه عمده) 1

  ... ونيلوفر، شيرين  پرچهر، پريا،: است از نام زنان براي عنوان استفاده شده) درصد5/12(
ا كلمة عشق پسند بررسي شده، از تركيب ب هاي عامه از رمان) درصد15( عنوان30) 2

  .عشق زنجير عشق، تازيانة عشق، قصة عشق، درماندگان: اند ساخته شده
 با )درصد 8/83(عنوان  83ساختار تركيبي دارند كه ) درصد 5/49( عنوان 99) 3

 اند ترين واژگاني كه بارها تكرار شده عمده. اند استفاده از كلمات عاطفي ساخته شده
يا، آرزو، ؤاس، رتقدير، غم، احس ، دل، جدايي، چشم، قلب،انتظار، شب، محبت: ند ازا عبارت
  .تنهايي
 11عنوان و  22پسند،  هاي عامه استفاده از كلمات مفرد عاطفي در عنوان رمان) 4
  ... كوچ، شب ودايي، سپرده، ج قرار، دل شيدايي، بي :گيرد مي  بر عناوين را در درصد
ند كه عمدتاً به ا انشايي عناوين، جمالت عاطفي و )درصد12( عنوان 24) 5
رهايم كن، اموش كن، فراموشم مكن، پاييز را فر: شود خطاب يا طلب بيان مي هاي شيوه

  ... هميشه در قلب مني، با غربت من بساز، تقدير چنين بود و
ند كه خواننده گمان ا قدر به هم شبيهپسند گاهي آن هاي عامه عناوين داستان) 6
هاي انتظار،  لحظه دم انتظار، زخم انتظار، سپيده :مانند ه است؛كند بارها آن را خواند مي

در جستجوي عشق، زنجير عشق، ، هاي تنهايي خلوت شب شب تنهايي، انتظار كهنه؛
  ... تو هرگز و ، تنها با تو، هميشه با تو، بيعشق سقصة عشق، تندي
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 مهر در فصل آبي ترنّم :كلمات است و مفهوم روشني ندارد گاه عناوين، تنها بازي با) 7
  ... گريز خاموشي كوير و ،ديگر تصوير نقشي بر مه، طلوعي دوباره در غروب يك ستاره، و 

قدر ساده، روشن و تكراري است كه  آن تشبيه و يا كنايه استفاده از استعاره، ) 8
هاي  زخم انتظار، شب: يابد؛ مانند مي سادگي در واننده بدون هيچ تفكري آن را بهخ

  ... ، خانة دردها وخاكستري
 كنند، كه بار معنايي غمگيني دارند و يا فضاهاي رمانتيك را بهتر القا مي هايي هاز واژ) 9

  .شود بسيار استفاده مي... تنهايي، اشك، جدايي و  مانند شب، غم،
 ه به آرزوهايپروري و توج حسرت، از خيال يا، آرزو،ؤر كاربرد فراوان كلمات خيال، ) 10
ياي ؤر خيال تو، :كند ها حكايت مي به تبع آن، خوانندگان، در اين داستان ها و يتشخص
  ... فراز آرزوها و  بر باغ يادها، كوچه من،

  
  قطع كتاب و طرح روي جلد -2

ا و عناصر ه طرح بسياري از آنها، با رنگ. پسند عموماً رقعي است هاي عامه قطع كتاب
 .كنند اي را به خواننده القا مي اي عاشقانهفض ...، جاده، پاييز ورمانتيكي چون گل سرخ

 ،ويژه چهرة زنان به ،طرح و محو و مبهم بودن تصاويرهاي تيره در زمينة  استفاده از رنگ
  . رساند ها را مي به همراه عناصر رمانتيك، فضاي اندوهناك حاكم بر اين داستان

 دنشو سند تكرار ميپ مههاي عا كه در طرح جلد كتابرا مهمترين عناصري  نمودار زير
دهد كه جلد  نشان ميخوبي  عناصر و شباهت آنها با يكديگر بهتكرار اين . دهد نشان مي

ي ذوق و زيبايي تر و يا حز آنكه عاملي براي برانگيختن تفكپسند بيش ا هاي عامه كتاب
  .باشد درخدمت تبليغات و جذب مشتري بيشتر است

  پسند هاي عامه وي جلد رماننمودار كاربرد عناصر مختلف در طرح ر   
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  تعداد صفحات -3
حوصلگي خوانندگان و عدم توانايي نويسندگان در پرداخت  طلبي و كم به دليل آسان

پسند حجم كمي دارند؛ تعدادي از آنها حتي به زحمت  هاي عامه ستان، بسياري از رماندا
هاي  درصد رمان 39. د كمي از آنها دو جلدي هستندتعدا رسند و صفحه مي 200به 

  .صفحه دارند 400تا  300شده بين  بررسي
  

  پسند هاي عامه حجم داستان - 1جدول 
درصدتعداد تعداد صفحات

195/9 صفحه200كمتر از
375/18 صفحه300-200
7839 صفحه400-300
4221 صفحه500-400
135/6 صفحه600-500
84 صفحه700-600
21 صفحه800-700
15/0 صفحه900-800
200100 جمع

  
  تأكيدهاي كالمي در مقدمه و روي جلد  -4
شود تا  پسند بر واقعي بودن حوادث رمان تأكيد مي هاي عامه روي جلد بسياري از رمان در

را در پنداري مضاعفي  نمايي و همذات ترحم، دلسوزي، واقع ،مخاطب بيشترعالوه بر جذب 
 هاي جنايي معموالً عبارت به همين دليل است كه نويسندگان داستان .خواننده ايجاد كند

چون اي  كنند و يا نويسنده را در روي جلد كتاب درج مي "جنايي براساس يك پروندة"
ش بر واقعي بودن داستان تأكيد در كنار اسم "قتل ةدادستان ويژ"با ذكر  احمد محققي

  .ندك مي
اثر ديگري از نويسندة محبوب " ،"ترين كتاب سال پرفروش"هاي  عبارتعالوه بر 

بارة داستان و گاهي نيز توضيحاتي در ،هاي متعدد چاپ بر روي جلد ، و ذكر نوبت"شما
  :شود واقعي بودن آن در مقدمه يا نوار برگردان يدك جلد كتاب نوشته مي
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 مكن است م بازگشت به خوشبختي يك سرگذشت واقعي است؛ سرگذشتي كه
  .)5 :1385رحيمي، (...  اق افتاده باشد وآن براي اشخاص اتف مشابه
كند كه شخصيت اصلي،  قابل باور، بيان ميفاقات غيرنويسنده براي توجيه ات گاهي نيز

اي به دستش رسيده و او تنها آن ماجراها را بر  داستان را براي او تعريف كرده و يا نامه
 فاقد ساختمان دراماتيك، كند كه هرگونه نقل كته توجه نميبه اين ننويسنده . نويسد كاغذ مي

تري به نام  هنر بزرگ ،ها ها و مكان جز تغيير دادن اسم ،ارزش داستاني ندارد و نويسنده بايد
هاي صفحة حوادث در غير اين صورت داستان وي تفاوتي با ماجرا خالقيت داشته باشد،

  :ت نخواهد داشتها و مجال روزنامه
 يف شده و من بدون هيچ خوانيد توسط همسر استاد تعر چه در اين كتاب ميهر

 ام ها را تغيير داده ها و مكان دمتنها اسامي بعضي آ. ام ي آن را نقل كردهدخل و تصرف
 .)6 :1382حيمي،ر(

  
 عناصر داستاني) ب

 دپسن  هاي عامه ن عناصر داستاني در رماندر بخش عناصر داستاني به بررسي مهمتري
  1.پردازيم مي

  )Plot( )رنگ پي( طرح -1
حوادث و رويدادهاي به هم پيوسته به صورت عقلي  اي از طرح، الگوي داستان و  نقل رشته

  .دهد ت وقوع حوادث را براي خواننده شرح ميمنطقي است كه درواقع انگيزه و علو 
ي داستان از طرح اصل - 1 :كندشيوه استفاده ميدو از نوشتن داستان  درنويسنده 

چيز را  از همان ابتد همه - 2؛ دهد كه حس، داستان را پيش ببرد خبر است و اجازه مي بي
رسد در  به نظر مي. كند شه و حسابگري شروع به كار ميكند و با نق آگاهانه انتخاب مي

ربط  گاه پيش آمدن حوادث ناگهاني و بي. افتد پسند هر دو حالت اتفاق مي هاي عامه داستان
منطقي هاي ناگهاني و غير فراوان، پايانهاي  اثر، فراز و نشيب هاي بي ، ظهور شخصيتبه هم

. صي از ابتدا براي داستان در نظر گرفته نشده استنشان از اين دارد كه هيچ طرح مشخ
  : ها مشهود است در اين داستان نيز هاي تقليدي و تكراري طرح

                                                 
جمال ميرصادقي و  عناصر داستان، نويسي نامة هنر داستان واژههاي  در تعريف عناصر داستاني عمدتاً از كتاب -1

  .اثر ميريام آلوت استفادة آزاد و نقل قول غيرمستقيم شده است رمان به روايت رمان نويسان
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  پسند عامه  هاي عاشقانة طرح داستان -2جدول 
 پايان ميانه آغاز     

  
 شود، مي عاشق فردي

 .وجود دارد موانعي  اما

   .كند شكني مي سنّت
 معشوق به
 .رسد مي

 .كند شود، اما تالش مي رو مي هبا پاسخ منفي محبوب روب

 .شود جايي را ترك كند مجبور مي

 .دارد را از سر راه خود بر مي رقيبي وجود دارد، اما او

 .شود ميرد يا از او جدا مي ش ميهمسر اول

 هايي پسند سست و ضعيف و تكراري است؛ پيرنگ هاي عامه رنگ بسياري از رمان پي      
برگ  و بدون شاخروند و  ي كه صرفاً بر اساس ترتيب توالي زماني وقوع حوادث پيش ميخط

  .ر برانگيز استهاي تفك و انشعاب
با  شود؛ ها مطرح نمي تد، منش و رفتار شخصيپسن هاي عامه بسياري از داستان در   

از انواع طرح تقدير هم طرح حادثه، غمناك و احساساتي . ميروي ههاي تقدير روب طرح
رنگ بسته  ها از نوع پي رنگ نيز در اغلب اين داستان پي. شود بيش از همه استفاده مي

ة قطعي و روشن جنتي پسند خواننده، به دنبال پايان و طلب و آماده ذهن راحت. است
  .گذارد نميرنگ داستان را باز  پي دليل نويسنده  همين به گردد؛ ها مي داستان

  
  )Atmosphere( سازيفضا -2

هاي مدرن فضاهايي كه خواننده به وسيلة آن با قهرمان و روحيات او آشنا  در داستان
ري بيشتر بر گذا پسند براي تأثير گردند؛ اما نويسندة داستان عامه شود توصيف مي مي
انگيز  ها و فضاهاي غم اننده و افزودن بار ملودرام داستان به توصيف جزئيات مكانخو
توصيفات طوالني از طلوع يا غروب ها با  به همين دليل است كه در اين داستان. پردازد مي

  . شويم رو ميهروب... هاي زيباي پاييزي، ريزش باران و  خورشيد، باغ
 كمان زيبايي به وجود آورده بود تابيد و رنگين ه از پس ابر ميرنگي دزدان آفتاب كم ...

داشت؛ اما در آن  خورده چيزي بود كه هميشه دوست مي ها و خاك باران بوي برگ
 ... ها، رنگ باخته و گويي رنگ مالل به همة خانه پاشيده بودند دقايق همة زيبايي

 .)17- 8: 1377رحيمي، (
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پسند  د؛ اما در داستان عامهباش نامحسوس بايد ،داستانيمانند ساير عناصر  ،فضاسازي
كند؛  توصيف مي راصحنه  ود و نويسنده مانند يك گزارشگرش داستان در جايي متوقف مي

 :كند افتد اشاره مي به فضايي كه داستان در آن اتفاق مي اًمستقيم حتي گاه

  1: 1384قديري، ( طور حتم قبل از انقالب است زمان وقايع اتفاق به(.  
 ها، فضاي فرهنگي زمان قاجار يا اوايل سلطنت فضاهاي اجتماعي پرطرفدار اين داستان

  .روستاها و قبايل است ها و گاه خيابان رضاشاه، زمان انقالب، مدارس و
  

  )Suspense(سرايي و تعليق  داستان -3
تعليق و " برد مهمترين عنصري كه نويسنده براي همراه نگه داشتن خواننده به كار مي

بارة يكي از اينها كنجكاوي ابهام در اشيا و مكان، شخصيت، است؛ تعليق در ماجرا، "انتظار
تعليق ذاتي بر تعليق  دانيم كه مي. انگيزد داستان و كشف آن برميخواننده را براي ادامة 

ا ي ركه خواننده را تا پايان بكشاند چيزعمد و تنها براي اين نويسنده به آن مصنوعي كه در
كند،  دادن داستان مشتاق مي پي كردن حوادث او را به ادامة در كند يا با پي از او مخفي مي

  .برتري دارد
گيرد؛  يو معما، شكل نم "ابهام"پسند با طرح  هاي عامه تعليق و انتظار در داستان

در . انگيزد بردن داستان برمي پايانبه اشتياق خواننده را براي  درپي هاي پي بلكه حادثه
 .ها اگر انتظاري هم هست همان انتظار براي رسيدن دو دلداده به هم است داستاناين 

نگراني  ار دلپنداري خواننده را دچ ايجاد همذات تعليق مصنوعي و  كوشد تا با مي هنويسند
  .اش داستان را دنبال نمايد ت مورد عالقهسرنوشت شخصي ازطوري كه براي آگاهي  كند؛ به 

  
  )conflict( كشمكش -4

برخورد دو شخصيت، دو انديشه، كشمكش شخص با خود و با نيروهاي بيروني از مهمترين 
هاي  مكشهاي تحليلي كش در داستان. دهد برخوردهايي است كه در داستان روي مي

ها بيشتر بر سر  پسند كشمكش اما در ادبيات عامهاست، بيشتر  اي ذهني، عاطفي و انديشه
 برخورد انسان و تقدير نيز موضوع مورد عالقة. و ثروت استعواملي چون زن، مقام 

 هاي عاشقانه حتي بين عاشق و معشوق در برخي داستان. هاست نويسندگان اين نوع داستان
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برد، اصرار  رقيب و شخص سومي وجود ندارد، بلكه تنها چيزي كه داستان را پيش مي
  .عاشق و انكار معشوق است

  
  )Event( پردازي حادثه - 5

  :هايي وجود دارد نويسي براي نقل حوادث روش در داستان
 .آورد حوادث پشت سر هم كه حادثة اول و حادثة دوم، حادثة سوم را به وجود مي )الف

  .بنابراين هر حادثه با دو حلقة قبل و بعد از خود ارتباط دارد
ارتباط  بر بلي با هم دارند؛ هر حادثه عالوهروش مركّب حوادث وابستگي متقا در) ب

گذارد و از حوادث ديگر نيز متأثّر  هاي قبل و بعد خود بر حوادث ديگر تأثير مي با حلقه
  ).153: 1369، يونسي( شود مي

  
 
  

  
  
  

  هاي تحليلي پردازي در داستان حادثه 1- 3 شكل
  

كند و به  پسند در نقل حوادث بيشتر از نقل پياپي استفاده مي نويسندة داستان عامه     
سرهم آمده داستان را به نقلي ساده و يكنواخت  پشت  دث كهاي از حوا يل رشتههمين دل
گيرند  چيني شكل مي حوادث متعدد، عمدتاً بدون زمينه پسند، رمان عامه در. دهد تنزّل مي

به جاي يك نقطة اوج چندين نقطة اوج و چندين عمل صعودي و نزولي  و نويسنده
  .آفريند مي

  
  

 
  

     پسند ردازي در رمان عامهپ حادثه - 2كل ش
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١

٢

٣

  )Crisis, Climax, Denouement Resdution( گشايي بحران، اوج و گره -6
هر داستاني ممكن است . كنند اي است كه نيروهاي متضاد با هم برخورد مي بحران نقطه

اوج داستان . كنند دايت ميچند بحران داشته باشد كه آن را به سوي نقطة اوج داستان ه
شود؛ جايي است كه  جاذبة آن است كه همة حوادث داستان به آن منتهي مي ةنيز قل

گشايي نيز نتيجة  گره. هاي پيشين ببيند خواننده بايد آن را نتيجة منطقي حوادث و بحران
اي است  ليهكالت و بازگشتن به حالت آرامش اوها و معماها، برطرف شدن مش گشودن گره

  . ودكه در طول داستان به هم خورده ب
  

  
  
  

  مقدمه
يم كه داستان را روي هپسند به جاي بحران با حوادث متعددي روب هاي عامه در داستان

گشايي داستان نيز صرفاً به منظور پايان دادن به داستان و حوادث  گره. دهند شكل مي
فاقاتي كه بيشتر طور ناگهاني و با ات ها نيز به سرنوشت اين داستان. گيرد آن صورت مي

فاقي از يك شهر، پسر گمشدة پدري با گذشتن ات: شود گشايي مي ه معجزه است گرهشبي
فاق عموي دختر ثروتمندي شده در اثر يك ات يابد؛ پسر فقيري كه عاشق خود را مي
  .كند يابد و با دختر محبوبش ازدواج مي وارث خود را مي پولدار و بي
 كه به قصد شكار از جنگل عبور  اميچگونه مرا پيدا كرديد؟ يكي از دوستان پدرت هنگ

 .)373 :1381، سيناپور( او آدرس اين كلبه را به ما داد. كرد تو را ديده و شناخته مي
 

 )Narrative( شيوة روايت  -7

ارسطو يك روايت خوب بايد آغاز، وسط و پايان روشني داشته باشد و خواننده را  از نظر
حوادث بايد به خاطر  اين، عالوه بر ).136: 1373شميسا، ( يك سمت و سو هدايت كندبه 

روايت داستان . آنها كامالً مشخّص باشد ضرورتي شكل بگيرند و نسبت علّي و معلولي
شود كه  حوادثي را شامل مي لين ويژگي ديدگاه ارسطويي را دارد،پسند اگرچه او عامه
  .گذارند دهند و تأثيري در داستان و حوادث ديگر نمي دليل رخ مي بي
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  :ند ازا پسند عبارت هاي  روايت در رمان عامه ين شيوهتر ممه
  :شيوة روايتگري سنّتي) الف

گويي است كه حكايتي را براي مخاطب خود تعريف  هقص پسند ة رمان عامهنويسند     
 ها بسيار مورد استفاده به دليل اين نوع روايت، شيوة نقّالي مستقيم در اين داستان. كند مي

  :گيرد قرار مي
 گويي و  كسالت و خستگي ننماييم از زياده براي اينكه خوانندگان محترم را دچار

پردازي خودداري كرده و اجماالً مراسم ازدواج را ختم كرده و همراه آنها به تهران  مقدمه
  .)47 :1374ثامني، ! (گرديم باز مي

  :گونه ي و گزارشروايت خط) ب
شود،  اي آن آغاز نميكه داستان الزاماً از ابتد پسند برخالف روايت مدور هاي عامه داستان

 .شوند ميروايت وقايع با رعايت توالي زماني . كنند ي استفاده مياز روايت خط

  :مرور خاطرات) ج
 ت اصلي به بيان خاطرات خود براي شخصشخصي پسند، هاي عامه در بسياري از رمان

 هاي چشم اثر اكبر درويش، اماي ياد از سهيال مشرفي، كمند تقدير. پردازد ديگري مي
 .اند نوشته شده بامداد خماريا سيناپور، به شيوة مرور خاطرات و به تقليد از ؤاز ر حيا بي

دي بدون هيچ انگيزة روشني پشت سر پسند حوادث متعد مهدر رمان عا عالوه بر اين
ست كه در به همين دليل ا ؛آنها بسيار باالست رو سرعت روايت در دهد؛ ازاين هم رخ مي
يك " و ،"...چند ماه گذشت" ،"...يك هفته بعد"هايي چون ها بارها با عبارت اين داستان

 :شويم رو مي هروب"...سال بعد

 ب يك دختر شد، ساله شده بود كه صديقه صاح بهروز سه ...صديقه صاحب پسري شد
چند ماه  .شش ماه بعد وكيل عباس مرد. د ناهيد به شيراز برگشتنديك سال بعد از تول

خواست به مدرسه  بعد از مرگ وكيل عباس به بوشهر منتقل شدند وقتي كه بهروز مي
لي كالس سوم سه سال بعد يعني وقتي بهروز كارنامة قبو. برود دوباره به شيراز آمدند

شيراز داشت فروخت و به تهران رفت آنچه را كه در   محمد همة ابتدايي را گرفت جان
  .)166: تا بي پور، كريم(
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  )Point of view( ديد ة زاوي - 8
 ،)محدود ناي كلداناي كل، دا شخص،سوم(و بيروني) شخص اول( ديد دروني   ةزاوي

 ديد ة گويي نمايشي، زاوي ، جريان سيال ذهن، تكگويي دروني تك گونه، هاي يادداشت داستان
  .ديدهاي داستاني هستند ترين زاويهنمايشي، از مهم
اند؛ زيرا  شخص نوشته شده شخص و اول ديد سوم ة سند از زاويپ هاي عامه بيشتر داستان

گونه  طلب خوانندة اين كنند كه با ذهن آسان مي هاي ديگر، داستان را پيچيده روش
غيرواقعي بودن حوادث نيز نويسنده را  هاي فراوان و پردازي خيال. ها سازگار نيست داستان

پنداري با  بر خواننده و برانگيختن حس همذاتتر كند براي تأثيرگذاري بيش مجبور مي
 اما ضعف نويسندة. كندشخص استفاده  واقعي نمودن داستان از راوي اولقهرمان و همچنين 

ديد  ة وب زاويها و عي شود تا محدوديت پسند در پردازش و نقل حوادث، سبب مي رمان عامه
  :شخص همواره در داستان نمايان شود اول

  . ها حضور نويسنده به عنوان معلّم در حين داستان است ين اين ضعفاز مهمتر) الف
. سازد و مير ا ترديد روبهها هويت راوي را ب تشباهت لحن و گويش همة شخصي) ب

  .كند كند و عمل مي انديشد، احساس مي زند، مي ها حرف مي نويسنده به جاي شخصيت
كند تا هرجا  نويسنده را مجبور مي ديد و پرداخت روايت، ة ناتواني در انتخاب زاوي) ج

  :كه الزم است توضيحاتي را ارائه دهد
  اي  ام را دنبال كنم بايد نكته هن قصانگيز قهرما يش از آنكه رسيدگي به زندگي شگفتپ

تعبيري در اذهان خوانندگان اين كتاب  را توضيح دهم تا از تداخل هرگونه سوء
  .)16: 1376دي، اعتما(. .. پيشاپيش جلوگيري كرده باشم

ديد را گم كند و راوي به  ة شود كه نويسنده زاوي يد باعث ميد ة زاوي توجهي به بي) د
  :محسوسي در داستان تغيير نمايد طرز

 دانست كه پوريا پس از مرگ مادر ديگر پورياي شاد و سرحال گذشته نيست مي ... 
اطمينان او به . نمود پوريا به همة ما قول داد كه او را معالجه خواهد) شخص سوم(

ت شخص، شخصي اول( ...اي بود كه همة ما باور كرديم او قادر است مادر را مداوا كند گونه
كند پوريا و  شد كه قبول گريخت و راضي نمي داخل منزل، پدر از پسر مي) فرعي داستان

) شخص سوم(...طبيبان ديگر تمام سعي خود را براي نجات او انجام داده باشند
  .)14 و13: 1377، ميرحي(
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شخص،  درصد موارد، سوم 48ديد در  ة پسند نشان داد كه زاوي داستان عامه 100بررسي
شخص و خود قهرمان است  يبي از سومدرصد، ترك13درصد، خود قهرمان و در  39در 

  ).131: 1386احمدي، (
  
  )Character(پردازي  شخصيت و شخصيت -9

هاي خود  طور همزمان شخصيت ستقيم و نمايشي بههاي م نويسنده بايد با توجه به روش
يك از اعمالي كه نويسنده دربارة او گفته  اگر شخصيت هيچ. في كندرا به خواننده معر

با او ارتباط  ت را باور نكرده،كند فريب خورده است، شخصي حس مي انجام ندهد، خواننده
عدم ها و  آشنايي با اين شيوهپسند به دليل نا هاي عامه نويسندگان رمان. كند برقرار نمي

هاي  رو در رمان ازاين. كنند ها استفاده مي ندرت از اين روش كارگيري آنها به مهارت در به
  :رو هستيم هپردازي روب تد همواره با ضعف شخصيت و شخصيپسن عامه

  
  هاي مستقيم و سطحي پردازي خصيتمتوقف كردن داستان و ش 1 -9

شود داستان و حوادث آن را متوقف  يتي وارد مجا كه شخصيپسند هر نويسندة رمان عامه
. پردازد ها كه عمدتاً هم توصيف چهره و ظاهر آنهاست مي تكند و به توصيف شخصي مي

  :اشارة نويسنده است ها به صفات، ها تنها دليل منتسب بودن شخصيت در اين داستان
 ندن و روزه گرفتن و قرائت مرتّب در كنار نماز خوا. دلي بود نشاط و زندهفخرالدوله مرد با

 .كرد قرآن، ديوان حافظ و خواندن كليات و ديگر آثار سعدي و مولوي را فراموش نمي
ي مشغول خواندن م ديده نشد كه شعري بخواند يا حتدر سراسر داستان يكبار ه(

 .)8: الف 1384قديري، ( )كتاب، قرآن يا نماز باشد
 
 ها معرفي كامل شخصيت 9-2

شوند و هيچ ابهامي در  في ميورود به داستان براي خواننده معرا به محض ه تشخصي
 ها نويسنده در اين داستان .ماند ها باقي نمي تها و روابطشان با ساير شخصي ها، صفت نسبت

  . كند ها استفاده مي تبراي معرفي شخصي - حتي توضيح در پاورقي - از هر روشي
 شد كه با هم دوست بوديم ر سالي ميزري بود كه چها مريم دوست مشترك من و ...

پدرش چند سالي بود . تر از خودش به اسم مهتاب داشت مريم فقط يك خواهر بزرگ
، صفوي( ... چرخاند شان را مي فوت كرده بود و از قرار، مادرش با خياطي، چرخ زندگي

1378 :30(. 
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 ها تيكسان بودن زبان و لحن شخصي 9-3

خود و فرهنگ لغتي خاص دارد كه  گشتش، زباني خاصني، همچون اثر انهر انسا«
هنر ] رو از اين...[بخشي از آن با ديگران شبيه و بخش ديگرش با ديگران متفاوت است

 ).87: 1383، پور مندني( »صيت خاص را بسازدنويسنده اين است كه بتواند زبان آن شخ
پردازي از  افي در شخصيتليل نداشتن مهارت كپسند، نويسنده به د هاي عامه اما در رمان
ها شبيه  تماند؛ در اين حالت همة شخصي ازميها به وسيلة لحن و گفتگو ب تارائة شخصي

  :زنند به هم حرف مي
 115: تا بي پور، كريم( »ط باشينبه اعصابتون مسل  لطفاً« :رئيس دادگاه(.   
 آيا ...  رسانم ميكنم و عرضم را به پايان  من از محضر دادگاه دو سؤال مي«: وكيل مدافع

تقصيرند؟  جتبي را به اين جنايت كشاندند بيآناني كه دست به دست هم دادند و م
در نظر  تقاضا دارم رأي شما بر مبناي عدالت اجتماعي باشد و الاقل عدالت اجتماعي را

 .)107 :همان( »گرفته رأي صادر بفرماييد

 هايي را فراموش كند و حرف از طرف ديگر نويسنده ممكن است استعداد و آگاهي راوي
  .ت راوي نباشدبزند كه درحد و اندازة شخصي

  :خوانيم كه جواني شهرستاني است مي شب تنهاييان ت داستدر نامة شخصي
   تا حدودي دست و پاي خودم را گم كرده و در دل اظهار نگراني مبني بر عدم آگاهي و

صورت ن چند ساعت همه چيز به ا پس از گذراندنمودم، ام ي در امورات محوله ميكاراي
خرسند روانة منزل  پيروز و ط الزم را يافتم وعادي برايم تجلي نمود و بر كارها تسل

  .)15: 1374 ثامني،(گرديدم 
  :شود ها به شعر نزديك مي تها زبان شخصي هاي اين داستان وه بر اين در بعضي بخشعال

 پس راهم را هموار كنيد . كند ام مي من راهي در پيش دارم كه چشمة امن ابدي را ارزاني
ام نه به دليل راهبري شما بود، بلكه  بينيد سرپا ايستاده اگر مي. تا آسوده حركت كنم

 رحيمي،( ... توانم حرف و عمل را با هم به كار گيرم براي يقين به ارادة خودم كه مي
1377 :262(. 

  
  اي هاي ساده وكليشه شخصيت 9-4

 ند كه هيچ خصلت يا انديشة خاصيا هايي ساده پسند تيپ امههاي ع هاي داستان تشخصي
 ند كه فوراً شناختها پاافتاده و قالبي هايي سطحي، عادي، پيش رو شخصيت ندارند ازاين
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توان  اي مي نظاير آن را در هر خياباني و هر خانه«شوند و به قول هنري فيلدينگ  مي
آلوت، [ »توان خواند اي هر روزه مي وزنامهيافت، يا در صفحة مخصوص به خانوادة هر ر

1368 :92[.  
پاك كرده، شهري يا مردم  ها عمدتاً اشخاص تحصيل هاي مثبت اين داستان تيپ

گردها، فواحش، دختران جوان  تيپ ول. دوست هستند روستايي و اشخاص مرفّه انسان
زورگو نيز و ثروتمندان شهري اي يا روستايي  هاي قبيله ها، خان خورده، نامادري فريب
سادگي و در دسترس بودن اين  آورند؛ ها را پديد مي هاي منفي داستان تشخصي
ت بيشتري ا نويسنده را از ديدي تازه و تخيلي قوي كه به زمان، انديشه و دقه تشخصي

ها كمتر حاضرند به  ازسوي ديگر خوانندگان اين داستان. كند نياز مي احتياج دارد بي
آنها بيشتر به ها، داستاني را بخوانند؛ زيرا  تروحيات شخصيها و  طر كشف پيچيدگيخا

  .فاقات آن هستنددنبال داستان و ات
  

  هاي سياه و سفيد شخصيت 9-5
شوند و  تقسيم مي - نه خاكستري و - به دو گروه ايستاي سفيد و سياه ها معموالً تشخصي

ه را براي قضاوت در گيرند و تكليف خوانند مطلق قرار مي مطلق در برابر شر طيفي از خير
پسند تغيير و  هاي عامه هاي رمان بيني شخصيت در جهان .نمايند روشن مي آنها مورد
گيرد و اگر هم تغييري شكل گيرد عموماً ناگهاني و از سياهي مطلق به  لي صورت نميتحو

دهد كه داستان  خوبي محض يا برعكس است و در بيشتر موارد هم به اين دليل رخ مي
دختري معصوم و آرام  حيا هاي بي چشمكژال در ابتداي داستان  .شي داشته باشدپايان خو

شود كه  اما تنها به دليل آشنايي با زندگي شهري تبديل به شيطاني مي ،و مهربان است
هاي اصلي  و فرزندش از ويژگياحساسي نسبت به خانواده  بي  رحمي و هوسراني، بي

  .شود ت او ميشخصي
  

  باور رقابلهاي غي شخصيت 9-6
 دهند كه براي خواننده باورپذير ها اعمالي انجام مي تپسند شخصي هاي عامه در رمان
شود و در اين عشق مانند يك نوجوان  مثالً دكتري به يك عشق مبتذل گرفتار مي .نيست

شوهر  كند؛ شود كه نامزد دارد؛ به مشروبات الكلي رو مي كند؛ عاشق دختري مي رفتار مي
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 :نك( !پاشد كشد و در پايان داستان بر صورت او اسيد مي ر بيمارستان ميمعشوقش را د
  .)پورؤيا سينار ،حيا هاي بي چشم
  

  ها تعدد شخصيت 9-7
جراهاي ت اصلي و مابه دليل ناتواني در پرداخت شخصي پسند نويسندة رمان عامه

ه تأثيري بدون آنك كند دي را وارد داستان ميهاي متعد مربوط به او افراد و شخصيت
يك «گويي نويسنده  .شود في آنها ناتمام رها ميطبيعتاً معر در داستان داشته باشند و

 »ذر شعلة روايت را زنده نگه داردريزد تا از آن رهگ ت بر آتش داستان ميمشت شخصي
  .]467: 1368 آلوت،[
  
  قهرمانان زيبا و آرماني 9-8

اندام و قوي است  ز جوان، زيبا، خوشپسند از نظر ظاهري ني هاي عامه شخصيت اصلي رمان
قلب، نجيب و  درستكار، مهربان و خوش. و از روحية بسيار رمانتيكي برخوردار است

هر دشمني را  هسازد ك خواننده در ذهن خود از او قهرماني آرماني مي. كرده است تحصيل
ران نيز اين قهرمان براي ديگ. كند تا به هدف نهايي خود كه خير است برسد نابود مي

 ها نوعي گونه رمان الگوي قهرماني خوانندگان اين«آورد در واقع  شبختي به همراه ميخو
نمايد و گاه در وجود  است كه گاه در وجود شهسواري تاريخي چهره مي "من سوپر"

گيرد و آنان را به مجازات  روزي خوانندة تحقير شده انتقام مي كارآگاهي كه از مسببان تيره
يابد تا در مقابل  ق حضور ميپيشة موف گاهي نيز سوپرمن در وجود عاشق. ..رساند مي

و رفاه پيش روي  بار زندگي واقعي، دنياي ساختگي و سرشاراز عشق هاي مصيبت محدوديت
  .]1276: 1377، ميرعابديني[ »خواننده بگذارد

  
  دختران زيبا و ماجراجو 9-9

كه اغلب از نظر زيبايي و  يا زني استها دختر  ت اصلي اين داستانگاهي قهرمان و شخصي
هايي  گاهي نيز دست به ماجراجويي .گيرد ست و در مقام معشوق قرار ميدلبري برجسته ا

هاست كه آن را  زند كه براي دختران جامعة ما غيرممكن است؛ گويي همين ماجراجويي مي
  .كند اي دختران نوجوان و جوان جذاب ميبر
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   زندگي اجتماعيها و محدوديت  شخصيت 9-10
ي و اجتماعي، در جامعة كوچكي هاي ماد پسند با وجود برتري هاي عامه قهرمانان داستان

شرايط اجتماعي و سياسي در زندگي . كنند محدود به خانواده و اطرافيان خود زندگي مي
ز ؛ برخي اگذارند هاي آن تأثيري نمي آنها تأثير چنداني ندارد و آنها نيز بر جامعه و جريان

ا كنند، ام رند؛ بيشتر آنها كار ميا مشكالت معمول دانشجويان را نداآنها دانشجو هستند، ام
گيرد؛ سياست در زندگي آنها بسيار  يك از آنها را نمي ري گريبان هيچهاي ادا درگيري

رنگ است؛ زيرا آنها هم به تبعيت از نويسندة خود از سياست و افكار  ي بيرنگ يا حت كم
  .)211: 1382، رحيمي( ».سياست چيز كثيفي است«: گيرند ه ميسياسي كنار

  
  قهرمانان مرفّه 9-11

اغلب پسر يا دختر . ها مرفّه و ثروتمندند و غم نان ندارند بسياري از قهرمانان اين داستان
. اي هستند هايي افسانه ها داراي ثروت گاه اين شخصيت گه. دار يا تاجر هستند يك كارخانه

شود در بسياري از مواقع تصورات و  ر ميزندگي مرفّه اين قهرمانان تصويبارة آنچه در
تر جامعه است كه آن را براي ساير افراد آن طبقه  يايي شخصي از طبقة پايينؤالت رتخي

 تاوان عشقساده در داستان . شدت اشرافي است به بانوي جنگلداستان  .كند توصيف مي
خواهد براي  قدر ثروتمند است كه مي داستان آنساموئل نيز در همين . نيز مرفّه است

  . محبوبش هواپيما بخرد
  
  ساخت محتوايي) ج

مقصود ما از ساخت محتوايي، تعامل ميان فرم و محتواست؛ چرا كه برخي از مباحثي 
  .اند ، برخي به محتوا و برخي با هردو در ارتباطترند پردازيم به فرم نزديك ن ميكه به آ

  :موضوع -1
ا مربوط به چيزهايي است كه اي، ام پسند نيز تكراري و كليشه هاي عامه استانموضوع د

پسند به آنها  هاي عامه رين موضوعاتي كه در رمانمهمت. خوانندگان به آنها عالقه دارند
  :ند ازا شود عبارت پرداخته مي

   :هاي سطحي و مبتذل عشق) الف
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پسري از دو طبقة  تن دختر وبس هاي عشقي، دل ثعشق و موضوعات مربوط به آن، مثل
رسند،  ها دوري به هم مي مختلف اجتماعي به يكديگر، عاشق و معشوقي كه بعد از سال

ترين و  پسند هستند كه در نازل هاي عامه هاي داستان مايه دارترين درون پرطرف
بازاري  هاي كوچه عشق. دنشو اي مطرح مي ترين شكل و به صورتي سطحي و كليشه عاميانه

چنان گيرد و آن اه و دريك لحظه شكل ميها غالباً با يك نگ پاافتادة اين داستان يشو پ
  : داند ت آن حس عجيب را نميگرم است كه عاشق هم عل عجيب، عميق و

  خدايا اين . از خود بيخود كرد. جادو كرد. دخترك با همان يك نگاه مرا سحر كرد
  :1381 سيناپور،( نديده بودم ديگر چه حسي است؟ من هرگز خودم را در اين حالت

  .) 33و32
  :جوانان و موضوعات مربوط به آنها) ب

هاي آنان، ازدواج و موانع موجود  هي والدين به خواستهتوج هاي جوانان، بي يكجرو
. شود كه مطرح مي موضوعات ديگري است، اختالف جوانان با والدين از كاري بر سر راه آن، بي
  .جايي ندارد و اجتماعي اني مشكالت مهم جهبه مسائل روز و اعتراض ها  در اين داستان

  :ها تدرگيري با سن) ج
ستيزي دختران براي رسيدن به محبوب، عشق و  تسن ،هاي كهنه تدرگيري با سن

 تي و اجباري، از ديگرهاي ناموفق سن ايل، ازدواج عاشقي در فضاي روستا، قبيله و
  .ند استپس هاي عامه تكراري رمان هاي مايه درون

براي رسيدن ستيزي دختري را  تاز فرانك دوانلو سن زها رفتندآن روماجراهاي داستان 
وايت ت را رقابل عشق و سناز علي درخشي ت يك قدم تا مرگ .دهد به محبوب شرح مي

به مشكالت يك دختر روستايي براي درس خواندن و  ماجرامليحه صحراييان در . كند مي
 ها تنيز از درگيري با سن هاي جدايي اليمه يا غمدي خرمالي در ها. پردازد ق شدن ميعاش

  .]41: 1380،ميرعابديني[كند  صحرا روايت مي در تركمن
  : دوري از مسائل سياسي) د

 هاي سبب شده تا نويسندة داستان ها هاي پيچيدة سياسي و جهاني شدن رسانه تواقعي
كه موضوعاتي  - ي اجتماعي روزتپسند گرايشي به موضوعات سياسي و اقتصادي و ح عامه

 نشان ندهند و بيشتر به موضوعاتي بپردازند كه فردي - آور است كننده و غالباً مالل خسته
  . خطر است كم و
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  :نثر داستان زبان و -2
هاي تحليلي  دارد كه آن را از داستان يهاي پسند ويژگي هاي عامه زبان ونثر داستان

  :كند متمايز مي
 :هاي ادبي اقد تكنيكزبان ساده و ف 2-1

هاي ادبي است زيرا نويسنده تنها  نثر اين آثار بسيار ساده، روان، و فاقد تكنيك
جمالت كوتاه و . داستان را به همان شكلي كه در ذهن او رخ داده تعريف كندخواهد  مي

هر مطلب در يك جمله كوتاه و . كند پسند كمك مي هاي عامه روشن به سادگي داستان
  :شود و كمتر از حروف عطف و جمالت طوالني استفاده ميگردد  ميان مستقل، بي
 توانستم اطراف ساختمان شركت  از آنجا مي. ة بسته رفتم به طرف پنجر. به راه افتادم

 .)22: 1385، رحيمي( ...ببينم انداز خيابان راو همچنين چشم
  

  :هاي ساده وتكراري استعاره، تشبيه و سمبل 2-2
، اند هاي سطحي تشود كه در پي لذ مردمي نوشته مي پسند براي چون داستان عامه

ها  داستان  هاي اين استعاره. كند نويسده از سمبل و نماد در داستان خود استفاده نمي
ند و در بسياري از موارد در ا شبيهات نيز اغلب ساده و محسوسساده و تكراري است؛ ت

  :گانخدمت برانگيختن احساسات خوانند
 68: 1377 ،ثامني( زد زير تابش نور خورشيد همچون الماس برق مي برف سفيد(.  
 195: 1384، پور مؤدب( تير مژگان بلندش، كمان ابروي قشنگش(. 
  

  :ضعف نگارشي 2-3
 معني، كلمات مهجور و افعال نادرست، جمالت بي هاي اماليي، جمالت غلط نگارشي، غلط

ي با زبان محاورة د كه گويي نويسنده حتگير قدر شدت مي عالوه بر نازيبايي متن گاه آن
  :كنيم آن را ذكر مي هايي از نمونه. عصر خود نيز آشنا نيست

  
  دوري از زبان معيار 2-3-1

   :ها در ابتداي فعل )نَ(به جاي عالمت متداول نفي  )مَ(استفاده از) الف
 34و39و16: 1382، رحيمي ( ... نگران مباش و ،...تعارف مكن، ... عصباني مشو(. 

  :ي در گفتگوهاكرد؛ حت مشتقّات آن به جاي فعل نمودن و استفاده از فعل  )ب
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  143و 19و78: 1382رحيمي(... را گرم نمايي خانه ،... سيگاري روشن نمود(.  

   :باشد به جاي است مي استفاده از فعل  )ج
 19: 1382رحيمي، ( باشد گفت كه او پسر يكي از دوستان مسلمانش مي(. 

   :اي زينت در ابتداي فعل به سبك گذشتهحذف ب  )د
 39: 1382رحيمي، ( اگر اجازه دهي(.  

 
  :جمالت غلط نگارشي 2-3-2

  48: 1377، رحيمي( ه وضع دكتر به رژان شدوجدستيار مت(. 

 169 :1384اعتمادي، ( كشيد ه نيلو را به خود ميتوج(. 

  88: ات بيمحققي، ( شود ه كردنم ميبيشتر جلب توج باز بودن آن باعث(. 
 

 :هاي رايج و معمول هاي نامتداول به جاي كلمه استفاده از كلمه 2-3-3 

  151و  92و  88: 1377، رحيمي( ، عدول كرد...، الم...جرايد(. 

   13و38: تا بي ،محققي( حرف از تأخير در كار بر زبان نران ،...زوج يك گوشه خسبيد(. 

  28 :همان( العاده ناراحت شد ز استماع خبر فوق ا(. 
 
 :جمالت سست و ضعيف  2-3-4

  11: 1377، رحيمي( هايشان در فكرت هميشه در حسرت برآورده شدن خواسته(.  
  تواند خوشبخت زندگي كند به شرطي كه خواستة خود را بداند،  جا مي انسان در همه

 .)96 :همان( با مفهوم زندگي

  مي مات او را به جاييبايد به دنبال حتميات گام بردارد و مشغول شدن به توه 
 انجام يي بير بود و تشبث بر خس و خاشاك تقالآو رساند، سكون يك تسليم مرگ نمي

  .)88: همان(
 118: تا بيپور،  كريم( كنم اتاق را راست و ريس مي(. 

 
 :استفاده از افعال نادرست 2-3-5

  63: 1378رحيمي، ( مخصوصاً كه قبالً هم اسير شده بوده باشد(. 
 
 :هاي اماليي طغل 2-3-6

   17: 1377، رحيمي(سكوت قريب(.  
  241: 1384پور،  مؤدب( در وحلة اول(. 
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  457: 1384، اعتمادي ( )به جاي شصت( پنجاه، شستصدو(. 
 
 :درگيري نويسنده بين زبان گفتاري و نثر رسمي  7 -2-3

 تونيد بياييد به ويالي من در در صورتي كه مايل بوديد عكستان را پس بگيريد مي 
خواهم بهتون  ام اما به هر حال مي دونم كه ديوونه مي. آدرس زير ورقه قيد شده. كرج

  .)150: 1384، جعفري( طور كه گفتيد نيستم ثابت كنم كه آن
  دوني  نمي. اي هستي كه فقط بايد بهش صورت چسباند تو مثل يك عبادتگاه شيششه

 .)324 :همان(اصله دارم قدر باهات ف چقدر ناراحتم كه هنوز اين
  
 :استفادة نادرست از عاليم ويرايشي 2-3-8

 27: 1384پور، مؤدب( ...گفتهومن   د، سر خاك مادربزرگش رسيديموقتي بع(.  
 9 :همان( اي كنن ديوونه گي، همه فكر مي ها رو مي اين چرت و پرت(.  
 ر است؟! با شناخت نسبي كه از مجتبي و مقتول حاصل شد، آيافقط مجتبي مقص !

 .)106: تا بيپور،  كريم (
  

  نگاري جزئي -3
ست كه خواننده تمام جزئيات را پيش ا  اي گونه ها به گويي اين داستان نگاري و روشن جزئي

ها ذهن  تهاي شخصي تقيم به حاالت و انديشهي با اشارة مسنويسنده حت .چشم خود دارد
هاي  مخالفت دليل بسياري از. بخشد براي  قضاوت در مورد آنها جهت ميخواننده را 

   :كننده بار آوردن خواننده است پسند نيز همين مصرف هاي عامه منتقدين داستان
 پلو  پلو با مرغ و دو پرس باقال سه پرس زرشك. هاي پارك پهن كردم گليم را در چمن

هاي ساالد را از  ظرف ها را باز كردم و در نوشابه. با ماهيچه را روي گليم گذاشتم
    .)153: 1381، سيناپور( ... ساختم وفون جدا پوشش سلي

   
  :ها تها و شخصي ر توصيف احساسات، صحنهناتواني د -4

  73: 1385، رحيمي( حرم ديدم چگونه گريستم؟ چطور بگويم كه وقتي خودم را در(.  
  1384، پور مؤدب ( روده شور و از اين چيزها. دكتر و پرستار مشغول مداواي ليال شدند :

101(. 
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  :تي و پيروزي خيرهاي دوگانة سن لتقاب - 5
 حضور بدان در برابر نيكان، قوي در برابر ضعيف، عاشق روياروي معشوق، عشق در

ناپذير تي الگوي تغييرهاي سن بل شخصيتمبارزه با عقل و خوبي در نبرد با بدي، تقا
  .شود پسند ديده مي هاي عامه وفور در ساختار داستان هاست كه  به تقابل
  

  :مانتاليسم و احساسات گرايي سانتي -6
هاي  هاي احساسي براي برانگيختن احساسات خواننده از روش نويسندة داستان

  :كند استفاده مي مختلفي
  :توصيفات احساساتي و غالباً طوالني 6-1

  انتها و من هر روز به قصد رسيدن به پايان  هايي بودند بي روزهاي هفته برايم چون جاده
بار من خالي از چگونه است كه از ميان تمام مردمان، كوله. سپردم مسير در آن راه مي

فروغ زندگي است؟ اين چه عمري است كه جز حسرت و پشيماني و جز شرنگ در جام 
. هدف چراغ و بي زندگي هيچ حاصلي نداشته است؟ من چه هستم؟ گم كرده راهي بي

ي نشان دادن شاهراه به شنود؟ آيا دستي برا ام را مي هاي خستهآيا كسي صداي گام
   .)187- 186: 1385، رحيمي(؟ شود رهنمونم دراز مي

 :در متن داستان گونهشعرزبان استفاده از  6-2

 كه  هايم تكيه كن و گوش بسپار به صدايي به شانه !سرگشته شو، اما سرگردان مشو
هان جداند در  و فقط قلب مي ... شود سوزد و خاكستر مي مي وقفه در عطش خواستن بي

    .)440: 1384جعفري، ( ... سرگرداني و شكست وجود نداردعشق 
 :ها، اصوات و جمالت احساساتي واژه 6-3

   قدر كه قادر به گفتن نيستم بيا  آن. من به تو احتياج دارم. كنم تركم نكن خواهش مي
   .)215: 1377رحيمي، ( ...وكمكم كن

 :هاي اخالقيپندآموزي و پيام -7

هاي نوشتة خود و مقابله با منتقديني كه اين  پسند براي توجيه ضعف هعامنويسندة داستان 
د كن وارد داستان ميصراحتاً اخالقي و اجتماعي را  دانند، پيام ايده ميها را خالي از ف داستان

ش نتيجه و پيام اخالقي احتماالً يك پايان خو. آيد ميو درصدد نصيحت كردن خواننده بر
اي از قوانين و هنجارهاي  به مجموعه ،ه تبع آن خوانندگانو ب ،تاست كه اگر شخصي
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در بسياري ازموارد اين پندها با . رسند اخالقي و اجتماعي احترام بگذارند به آن مي
نويسندگان عموماً نصايح خود را در قالبي به . آموز همراه است ها و اشعار حكمت المثل ضرب

. و تسليم كامل او را در پي داردسكوت  كه مورد پسند اوست و كنند خواننده عرضه مي
ه كنند و بر عقايد آنها صح أييد ميهاي بازاري اغلب تعصبات خوانندگانشان را ت داستان«

همچنين احساسات خوانندگان خود را تصديق كرده و آرزوهاي آنها را در . گذارند مي
ت كه پاافتاده اسو پيشقدر ساده  سازند؛ بنابراين هميشه پيام آنها آن داستان برآورده مي

  .]651: 1376پرين، [» پذيرند ها آن را مي خيلي
  ثامني( مرد آن است كه در كشاكش دهر سنگ زيرين آسياب باشد":فرمايد شاعر مي ،

1374 :185(. 

 55: 1385رحيمي، ( آورد اي جز بدبختي به بار نمي به دنبال هواي نفس رفتن نتيجه(. 
 
 :پايان خوش - 8

. پسند است ترين ويژگي يك رمان عامه و ساده ترين بديهيHappy End) (پايان خوش 
است و از طرف ديگر به دليل هاي رمان  از طرفي مشتاق و كنجكاو سرنوشت آدم  خواننده
بيند براي وي پاياني  پنداري با قهرمان و از آنجا كه خود را به جاي قهرمان مي همذات

ها با تحقّق آرزوهايي  قهرمانان اين داستانعاقبت به خير شدن . خوب وخوش آرزو دارد
يافتن به يك شيء چون وصال عاشق و معشوق، مردن و شكست رقيب يا دشمن، دست 

رو در بسياري از  ازاين. كند ي خوشبختي نهايي معنا پيدا ميطوركل يا يك آرزو و به
گيرد  مي كلش - تبراي گريز از واقعي - ا غيرواقعيپسند پاياني خوش، ام هاي عامه داستان

پايان تراژيك داستان، . هاي تلخ و سخت اجتماعي نيست تكه در آن خبري از واقعي
به . كند سرد مي هاي بعدي دل ضربة روحي بزرگي به خواننده زده، او را از رمان و مطالعه

هاي  نوعي جبران عاطفي براي ناتواني يايي داستان،ؤعبارتي انتخاب پايان خوش و ر
داستان بررسي شده به خوبي و خوشي به  20داستان از  13 پايان .است واقعي خوانندگان

  :رسد پايان مي
 روابط صميمانة  .ازدواج باعث نشد كه اين دو دوست صميمي دبيرستان از هم جدا افتند

ثامني، (كنند  خوشي و شادي در كنار هم زندگي مي در كمال آنها همچنان ادامه دارد و
1377 :221(. 
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  گيري نتيجه
ه فراواني به خواننده و ساختار پسند در طرح اصلي خود توج هاي عامه ي رمانطوركل به

ها حداكثر توان خود را براي  از جنبة صوري و ظاهري، اين رمان. ذهني و عاطفي او دارند
به همين دليل عنوان، طرح روي جلد، تأكيدهاي . برند جذب مخاطب بيشتر به كار مي

ها نوعي ابزار تبليغاتي هستند كه با در نظر گرفتن عواطف  انكالمي، قطع و حجم اين رم
پسند  هاي عامه آنها را براي خريد و خواندن رمان  و احساسات و عاليق مخاطبان خود،

  .كنند تشويق مي
نه براي هنري كردن داستان بلكه براي جلب  ها اين رمان نيز در عناصر داستانياز  

توجهي به  توجهي و يا كم به همين دليل است كه بي. شود رضايت خوانندگان استفاده مي
پسند  ا آنها را موردشود؛ ام ها مي ضعيف شدن معيارهاي ادبي اين رمان اين عناصر، سبب

ها قهرماناني  تپسندد؛ شخصي است كه خواننده مي همانديد،  ة زاوي. دده قرار مي مخاطبان
حوادث، هيجاناتي هستند كه مخاطبان . رو شود ههستند كه خواننده دوست دارد با آنها روب

  .آورد براي خواننده به ارمغان مي هايي را ، خوشيكنند و پايان داستان ود همراه ميرا با خ
پسند، موضوعات  هاي عامه در بحث ساخت محتوايي نيز مهمترين موضوعات رمان

مولي است كه ها ساده و زبان روز مردم مع زبان و نثر داستان. مورد عالقة مخاطبان است
هاي دوگانة خير و  تقابل. شود  ت ضعيف و مبتذل ميشد ها به البته در بسياري از اين رمان

نگاري،  هاي اخالقي، جزئي آموزي و پيام گرايي، پند مانتاليسم و احساسات شر و سانتي
، طلب را جلب كرده پسند و راحت هايي هستند كه خوانندة ساده  همه و همه از ويژگي

  .كند فراغت او را با سرگرمي و خواندن چيزهايي كه دوست دارد پر مياوقات 
 هاي به سطحي و مبتذل شدن رمان ها اين ويژگياي و تكراري شدن بسياري از  كليشه

هاي ادبي  ل سليقه و كاهش ارزشاست كه تداوم آنها سبب تنز  پسند منجر شده عامه
پسند  هاي عامه ه بيشتر به رماناين توجبنابر. داستاني خواهد شد ويژه در بخش ادبيات به

ها و سطح آگاهي و سليقة  و نقد و ارزيابي مناسب آنها براي باال بردن كيفيت اين رمان
ت و كاران ادبيات بايد دقاندر و اساسي است و منتقدان و دستمخاطبان بسيار مهم 

  .ها نشان دهند نظارت بيشتري در توليد، توزيع و مصرف اين رمان
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