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 مقدمه

مي باًيرمان در ايران تقرةتاريخچ صد توان چندصدساله است،  سال افـزود؛ امـا هـر دهه هم بر اين

و بـه معنـاي امـروزي نزديـك چقدر معيارهايمان از رمان سـنجيده سـالهصدتـر باشـد ايـن دورة تـر

مي كوچك دهنـدة تغييـري پردامنـه در رابطـة آفريده شدن رمان فارسي در اين دوره نشـان شود. تر

و مقام فرد در جامعه  و جهان، هاي طبقة متوسط است. رمان فارسي در هنگامه كوششانسان ايراني

و داسـتان كوتـاه رشد مي و عواطف او، از عوامل مهم پيدايش رمـان و افكار كند. ارزش يافتن فرد

).1387(ميرعابديني، كند است كه زندگي فرد را بر بستر ماجراهاي اجتماعي توصيف مي

م و روح نوجوان يا كمترگذارديتأثيري كه يك داستان خوب بر ذهن برنامـة كمتـر واعظ

مي تلويزيوني نمي تيخواند خـود را در كنـار شخصـ تواند داشته باشد؛ چراكه نوجوان وقتي رمان

و گويي حادثهرمان حس مي ميكند به ها براي خود او رخ و اين اتفاقات را اي عنوان تجربـه دهند

مي در زندگي خود به و معنـوي آورد. رمـان، هماننـد آينـه حساب اي اسـت كـه تحـوالت روحـي

(م انسان را در طول زمان در خود بازتاب مي ).1376،يصادقريدهد

متخصصان اعصاب با توجه بـه تحقيقـات علمـي در دهـة اخيـر بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه

تواند بر عملكرد ذهن در سطوح متفاوت تأثيرگذار باشد. جديدترين پـژوهش خواندن داستان مي

و عملكـرد ذهـن در دانشـگاه امـوريةدر حوز بـا عنـوان اثـر«1يافتن ارتباط ميان مطالعـة داسـتان

و بلندمدت خواندن رمان بر ارتباط كوتاه انجام گرفت. نتايج تحقيـق نشـان داد»ذهنيريپذ مدت

مي كه به و غرق شدن در داستان اصلي آن يپـذير تواند ارتبـاط طور كل مجذوب يك رمان شدن

درذهن را افزاي و بهجهينتش داده آمـده ايـن دست بر عملكرد مغز تأثير مثبت بگذارد. نكتة جالب

توانـد ذهـن يـك خواننـده را بـراي اوج گـرفتن تخيـل آمـاده كنـد بود كـه خوانـدن داسـتان مـي 

بهكهيطور به بهمييراحت فرد ازيجا تواند خود را و بـه وقـايع شخصيت اصـلي داسـتان بگـذارد

ب  ). 1393 سميعي،(نگرد دريچة نگاه او

و شخصيت پـرداختن بـه ايـن امـر.پـردازي اسـت يكي از عناصر مهم در داستان، شخصيت

و تـأثير كه كارهاي يك شخصيت مـي دشوار است، چرا و تكـرار قـرار گيـرد توانـد مـورد تقليـد

ــ ــهب و ب ــده بگــذارد ــر روي خوانن ــزايي ب ــتالس (نعم ــه دارد ــر جامع ــياري ب ــأثير بس و طبع ت ــي لله

 
1. Emory 
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در يـك تحليـل تـا اسـتد). حال با توجه به ايـن اهميـت، پـژوهش حاضـر درصـد 1390سملو،قا

است؟ قصد داريـم چگونه 1380هاي پرفروش دهة پردازي در رمان محتوايي دريابد كه شخصيت

و ابعاد وجود با بررسي شخصيت هاي پرفروش دهة هشتاد زواياي تاريـك را بـر آنها در رمانيها

و خوان هـاي . لذا، هدف اصـلي پـژوهش حاضـر، بررسـي ويژگـيميسازنندگان روشنويسندگان

هاي پرفـروش در كشـور در دهـة هشـتاد اسـت. در همـين راسـتا، قصـد داريـم بـه شخصيتي رمان

.زير پاسخ دهيميها سؤال

از رمان.1 ده هاي پرفروش  چگونه هستند؟يبررس موردةنظر وضعيت انتشار در طول

و نويسـنده بـرايها در رمان وقوع داستان.2 و مكـاني اسـت ي پرفروش مربوط به چه زمـان

و زاويه ديدي استفاده كرده است؟  بيان داستان خود از چه ذهنيت

و رمــان.3 و مســائلي اعــم از موضــوعات عــاطفي هــاي پرفــروش بــه طــرح چــه موضــوعات

و... ناهنجاري  پردازند؟مي هاي اجتماعي

د.4  هاي پرفروش چگونه است؟ر رمانرابطة جنسيت شخصيت اول با جنسيت پديدآور

و تعـداد اعضـاي شـناختي جمعيـت هـاي ويژگي.5 (وضـعيت تأهـل، طبقـة اجتمـاعي، ديـن

هاهاي اصلي خانواده) شخصيت  چگونه است؟ رمان

هاي داسـتان بـا مشـكالت هاي اصلي چيست؟ نحوة مواجهة شخصيت مشكالت شخصيت.6

 چگونه است؟

 وشتي دارند؟هاي پرفروش چه سرن هاي اصلي رمان شخصيت.7

و رمان، پژوهش در با توجه به اهميت داستان شـده، هـاي منتشـر بررسـي رمـانةنيزم هاي متعددي

.توان به چند نمونه از آنها اشاره كرد صورت گرفته است كه در زير مي

نامــة كارشناســي ارشــد خــود بــه بررســي رمــان نوجــوان در ايــران ) در پايــان1380( صــرفي

فا40پرداخت. او  نويسندة كشورمان را بررسي كرد. در اين بررسي پس از ذكـر35رسي از رمان

وهيــما رنــگ، زاويــة ديــد، درون هــاي اصــلي، پــي خالصــة داســتان، شخصــيت ، پرداخــت، زمينــه

و نام كتاب به تحليل گذاشته و تصوير روي جلد كتاب نيز آورده شده اسـت. فضاسازي، نثر شده

) و مظفري و انتقـاديك پژوهشي) در 1388صفايي تحليل محتوا بـا بررسـي توصـيفي، تحليلـي

پسند در طرح اصلي خود توجـه فراوانـي بـه هاي عامه پسند ايراني دريافتند كه رمان هاي عامه رمان
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و ظـاهري ايـن رمـان و از جنبـة صـوري و عـاطفي او دارنـد و ساختار ذهنـي هـا حـداكثر خواننده

و تحليـل 1388(يآبـادي. تقيان موسـ عمل آوردند استفاده را براي جذب مخاطب به ) در بررسـي

هـاي پـس از انقـالب آثار ادبيـات داسـتاني كودكـان در سـالنيتر عنصر شخصيت در پرخواننده

به اسالمي با استفاده از روش تحليل محتوا دريافت كه استقبال از كتاب ژهيـو هاي ترجمه در ايران

ا بيشتر از كتاب»هـ«در گروه سني و نوجوانـان ايرانـي شخصـيت هاي تأليفي و كودكان هـاي ست

مي(فانتزي) را نسبت به شخصيتيرواقعيغ  پسندند. هاي واقعي بيشتر

) هـاي فارسـي نامة كارشناسي ارشد خـود، شخصـيت اصـلي رمـان ) در پايان1390مرتضوي

از 1386-1376هاي سال نـ تأييدنظر كيفي بررسي كرد. در اين تحقيق، اين فرضيه را وعي شد كه

و محيط اطرافش بعضـي از ايـن  و قهرمان رمان و دنياي رمان وجود دارد رابطه بين دنياي خارجي

و يا وجوه عام دنياي خارجي را در خود بازتاب مي ( وجوه و پورشـهرام ) 1390دهد. علوي مقـدم

و عناصر داستاني رمان در پژوهشي به و تحليل ساختار پـس پرداختند. آنهـا»آتش بدون دود«نقد

پي لحاظ زمان، مكان، زاوية ديد، شخصيت از بررسي رمان از و درون پردازي، يـهما رنگ داسـتان

و پيام اصلي رمان  د«دريافتند كه انديشه و»دوآتش بـدون و همبسـتگي يكـي، رسـيدن بـه اتحـاد

و نادر ابراهيمي نويسنده شدن تركمن  پردازي، نمـادگرايي، هاي شخصيت اي توانا در عرصه هاست

و زاوية ديد است. ابراهيم و شـعبانپور عنصر روايت ) در بررسـي پـنج عنصـر 1391( تبـار، رضـايي

(شخصيت، زاوية ديد، درون و گفـتهيما داستاني حسـين»نيمـة غايـب«وگـو) در رمـان، موضوع

پةماي سناپور دريافتند كه درون و ازدواج،دايـ اين رمان، بيشتر شـامل كـردن نيمـة گمشـده، عشـق

و از ترس و مشكالت اجتمـاعي و ساير مسائل و جـدايي، تنهـايي، كشـمكش دلهره جملـه طـالق

و بخش بسـيار از آن را  و عناصر داستاني ساختار منسجمي دارد و... است و دروني افراد اجتماعي

 گو تشكيل داده است.و گفت

ــل جامعــه 1391( زادهييرســا ــرد در شــناختي شخصــيت ) در پژوهشــي ضــمن تحلي و م زن

و مـردان، هاي نوجوان دهة هشتاد، دريافت كه رمان استاند ها، در نشان دادن چهرة اجتماعي زنـان

و با توجه به حجم بـاالي رمـان تا حدي موفق بوده و رمـان اند و هـاي تخيلـي هـاي دوران انقـالب

بـ جنگ در اين دهه، نياز به نگارش تعداد بيشتري از رمان و ا هـاي واقعـي، متناسـب بـا دهـة اخيـر

ميييگرا واقع رمـان مخصـوص25) در پژوهشـي پـس از بررسـي 1391( اسـالمي.شود احساس
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و فضاي غمگين، نگا گرا بوده واقع شدهي هاي بررس نوجوانان دريافت كه اغلب رمان انتقـاديهاند

و اكثر قهرمان بندي بسته داشتهو پايان و باورپـذي هاي ايسـتا، منفعـل درون ها نيز شخصيت اند ر گـرا

در بوده (.مجموع رمان فارسي در محتوا با رمان غربي متفاوت است اند. و اميـري ) 1392لرسـتاني

و تحليـل عناصـر داسـتاني در رمـان هـاي رضـا اميرخـاني پرداختنـد. آنهـا در پژوهشي بـه بررسـي

بهيخوب دريافتند كه اميرخاني در آثارش به  لحـن كـهيطـور از عناصر داستان استفاده كرده است،

(و شخصيت ) در 1392پردازي از عناصري است كه او در آنها بسيار موفق بوده است. صـفي قلـي

،»هـاي تپـة شصـت عقـاب«پردازي در پنج رمان نوجوان دفاع مقدس پژوهشي با بررسي شخصيت

و آرزوي چهارم« در عاشـقانه«و»شـكارچي پرنـدگان«،»گردان چهارنفره«،»شمشاد هـاي يـونس

و اهميـت ويـژه در رمـانيپـردازتيفت كه شخصـ دريا»شكم ماهي اي هـاي نوجـوان از جايگـاه

و استفاده از روش توجـه بيشـتر مـورد هـايپـردازتيمسـتقيم در شخصـ هـاي غيـر برخوردار است

( نويسندگان در اين آثار بوده است. حسام و مصلح و تصـوير در 1394پور ) در بررسي رابطة مـتن

پاييكايآمر–اروپاييو گزيدة ايرانيبر تصويري–هاي داستاني كتاب نظريـة ماريـاة يـ معاصر بـر

و اروپـايي داستاندريافتند كه2و كارول اسكات1هايكوالين از-هاي ايرانـي  آمريكـايي معاصـر،

و تصـوير، تفـاوت و تصـوير در داسـتان نظر رابطة متن هـاي هـاي چشـمگيري دارنـد؛ رابطـة مـتن

سا-اروپايي و نيرومندتر است. در مقابـل در آمريكايي معاصر، با و سنجيده، پويا ختاري هنرمندانه

نه داستان و تصوير و روا هاي ايراني، با رابطة متن هـايي وجـود دارد ساز، آسـيبتيچندان ماهرانه

مي كه به و تصويرگر باشد.يشياند رسد بيشتر برآيند جدا نظر  نويسنده

مي در جمع از انجامهاي توان گفت برخي پژوهش بندي جمله آثار صرفي، مرتضـوي، شده

و اصول رمان علوي مقدم، ابراهيم و لرستاني بر روي مسائل فني و بيشـتر تبار نويسي تمركـز دارنـد

و ارزيابي رمان از به بررسي پيهيما نظر درون ها و عناصـر داسـتاني پرداختـهو انـد. گروهـي رنـگ

از ديگر از پژوهش و اسالمي رمانزاد جمله پژوهش رسايي ها، آنيرگـذاريهـا را از ديـدگاه تأثه

و نوجوان و ارزيابي قرار مورد بر كودك پـ نقد و رنـگيدادند. پژوهش حاضر از اين نظر كه از

تبار، علوي مقدم، مرتضـوي هاي لرستاني، ابراهيم نظر كرده است با پژوهش عناصر داستاني صرف

ا كهنيو صرفي متفاوت است؛ اما از هـاي به تأثير رمان بر نوجوان توجه دارد بـا پـژوهش ديدگاه

 
1. Maria Nikolajeva             2. Carole Scott 
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و شيرزاد مشابه است. آنچه نوشت و اسـالمي متمـايز هاي رسـايي حاضر را از پژوهشةمجيدي زاده

و مؤلفــه مــي و موضــوعات ــژوهش در شــدهيهــاي بررســ كنــد روش انجــام پــژوهش، جامعــة پ

 هاست. رمان

 روش پژوهش

و شناسايي و بـاالترين رمان، پرفروش هاي رمانبراي تعيين هايي كـه بيشـترين تعـداد چـاپ

مدةدر بازرا تيراژ  وب نظر زماني پژوهش داشتند  خانـة كتـاب سـايت بودنـد. بـراي ايـن كـار، از

در، ايران (آثاري كه و بـر شـده بودنـد ) بيش از ده بار تجديد چـاپ89-80بازه زماني شناسـايي

بـا هـا رمان نوجوان پرفروش شناسـايي شـدند. رمـان14تينهادراساس ميزان تيراژ مرتب شدند. 

 هـاي مـورد مطالعه قرار گرفتند. براي گـردآوري داده استفاده از روش تحليل محتواي كمي مورد

سازين سـ محققيوارساهةياز در اختيـار تعـدادي از شـدههيـتهيوارسـ اهةيسـاخته اسـتفاده شـد.

و دانش و ادبيـات فارسـي قـرار گرفـت. پـس از اخـذ شناسي استادان گروه علم اطالعات و زبـان

و تدوين نهايي، مطالعة آزمايشي روي ده رمان انجـام گرفـت. سياهة وارسينظرات اصالحي آنها

 ها آغاز شد. سطر رمانبه كار مطالعة سطرسياهة وارسي پس از اطمينان از روايي 

ها يافته

اط، پژوهش با توجه به سؤال اول هـاي برگزيـده العـاتي در خصـوص رمـان ابتدا الزم است

مي شناختي رمان، اطالعات كتاب1جدول . شود ارائه  دهد. هاي برگزيده را نشان

80در دهةيبررس هاي پرفروش مورد . ليست رمان1 جدول

 نوبت چاپ تاريخ نشر نويسنده عنوان رديف
تيراژ تا تاريخ

1يريگ گزارش

 بامداد خمار1
س ديفتانه صدر حاج

(پروين)يجواد
1374 55 320000 

 48213500 1378 نازي صفوي داالن بهشت2

 211700 50 1379 مصطفي مستورروي ماه خدا را ببوس3

 باشد.مي 1394شهريور4گيري تاريخ گزارش.1

←
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 نوبت چاپ تاريخ نشر نويسنده عنوان رديف
تيراژ تا تاريخ

يريگ گزارش

 145500 30 1379 پور مرتضي مودب ياسمين4

5
ها را من خاموش چراغ

 كنميم
 53139800 1380 زادپي زويا

 122700 24 1379 پور حسن كريم باغ مارشال6

 15109500 1379 فهيمه رحيمي ماندانا7

 96600 25 1377 پژواكديناه شب سراب8

 2492500 1381 پور مرتضي مودب يلدا9

 92000 27 1381 صنيعي پرينوش سهم من 10

مي 11  3491000 1383 پيزاد زويا كنيم عادت

 88000 19 1379 پور مرتضي مودب پريچهر 12

 1882000 1378 نجدي خسرو رويا حريم عشق 13

 71400 21 1380 پور مرتضي مودب شيرين 14

مي1هاي جدول طور كه داده همان نويسـنده بـه نگـارش9توسط شدهيرمان بررس14دهد، نشان

55اثر فتانه صدر حـاج سـيد جـوادي بـا»بامداد خمار«، شدهياثر بررس14درآمده بودند. در بين 

و تيراژ و 320000بار تجديد چاپ و 213500 نيـز بـا تيـراژ» داالن بهشت«در رتبة نخست نسـخه

بار تجديد چاپ در رديف دوم قـرار گرفـت. ايـن چهـارده اثـر توسـط ده ناشـر مختلـف كـه 48

و به مي همگي در تهران .1اند شده كنند منتشر صورت خصوصي فعاليت

رو پژوهش: رمان دومپاسخ به سؤال و مكـاني و انـد دادهي هاي پرفروش در بستر چه زمـان

آن داده2اند؟ جـدول ديدي استفاده كردهةنويسندگان براي بيان داستان از چه زاوي هـاي آمـاري

 دهد. را نشان مي

از رمـان اند جايزه كسب كنند. اين رمان توانسته3هاي بررسي شده، تنها . از بين رمان1 را چـراغ«.1هـا عبارتنـد مـن هـا

به»كنم خاموش مي بنياد هوشنگ گلشيري، بهتـرين رمـان سـال در بيسـتمين 1380عنوان بهترين رمان سال، اين رمان

و لوح تقدير از نخسـتين دوره جـايزه ادبـي يلـدا 1380( دوره كتاب سال  ) كسـب كـرده اسـت. 1380( ) شناخته شده

ب«.2 ، ايـن رمـان برنـده»سـهم مـن«-3، اين رمان در جشنواره قلم زرين برگزيده شده اسـت.»بوسروي ماه خدا را

 در ايتاليا بوده است.» بوكاچو» جايزه

→
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و مكان وقوع داستان2 جدول  . زمان

 درصد فراواني زمان وقوع داستان

%57/35 انقالب قبل از

%7011/7قبل از انقالب تا دهة

%7011/7دهه

%8011/7دهة

%69/42 نامشخص

%140/100 كل

 درصد فراواني مكان وقوع داستان

%93/64 تهران

(نامشخص) %23/14 شهرستان

(مشخص) %23/14 شهرستان

%11/7 خارج از ايران

%140/100 كل

(، بيشترين تعداد داستان2هاي جدولهبا توجه به يافت داسـتان) در تهـران اتفـاق افتـاده اسـت.9هـا

تـوان حـدس زد كـه در ايـران امـا مـي،داستان در آن اتفاق افتاده دقيقاً معلوم نيسـت2شهري كه 

و شيراز اتفـاق افتـاده اسـت. محـل وقـوع يـك داستان نيز در شهر2اتفاق افتاده است.  هاي آبادان

نيز خارج از ايران بوده است. بيشترين زمان روايت داستان مربوط به زمـان قبـل از انقـالب داستان 

و زمان  از 9/42بوده است. و زاوية ديد در همة داستان درصد نامشخص بوده است. هـا نظر ذهنيت

به اول  شخص است. ها ( ماندانا) كه در آن رمان سومجز يكي از رمان شخص است

از پژوهش: رمانومسپاسخ به سؤال و مسـائلي اعـم هاي پرفروش به طـرح چـه موضـوعات

و ناهنجاري  اند؟ هاي اجتماعي پرداخته موضوعات عاطفي

و موضوعات مطرح شده در رمان هاي مـدام ها بيشتر شامل موضوعاتي چون درگيري مسائل

و ناهنجاري ذهني شخصيت ف هاي اصلي با خود؛ معضالت و هاي موجـود در اجتمـاع همچـون قـر
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و مشـروبات الكلـي؛ ناهنجـاري و بحـران اختالف طبقاتي، مهاجرت، اعتياد هـاي هـاي خـانوادگي

از روحي كه هر فرد ممكن است در زندگي با آن مواجـه شـود بـوده  انـد. موضـوع اصـلي برخـي

در درگيري ذهني شخصيت»روي ماه خدا را ببوس«ها مثل رمان هاي اصلي داستان با خود اسـت.

بهاين رمان  و ايـن سـؤال در ذهـنش شخصيت اصلي طور مداوم درگير مسائل ايدئولوژيك اسـت

طـور مـداوم درگيـر شود كه آيا خدا وجود دارد؟ يا در رماني ديگر شخصيت اصـلي بـه تكرار مي

و ايـن احسـاس تبـديل بـه مشـكل اصـلي وي شـده اسـت. بـر همـين اسـاس  احساس تنهايي است

 آورده شده است.3ن در جدول هاي داستا هاي ذهني شخصيت درگيري

(شخصيت اصلي) با خود . درگيري3 جدول  هاي ذهني قهرمان

 درصد فراواني هاي ذهني درگيري

 57/35 احساس تنهايي

 34/21 احساس روزمرگي

 34/21 عشق

و جهان  23/14ينيب مسائل ايدئولوژيك

ب 11/7ها موقعيت شتريعدم توانايي براي اتخاذ تصميم مناسب در

به3هاي جدول با توجه به داده هاي ذهنـي قهرمـان داسـتان عنوان درگيري، بيشترين موضوعي كه

دربه؛هاي مورد بررسي مشاهده شد، احساس تنهايي است در رمان  7/35صورتي كه اين موضـوع

درها درصد رمان و عشق هركـدام (3وجود داشته است. احساس روزمرگي درصـد)، 4/21رمـان

م درو ــدئولوژيك تشــكيل را درصــد) درگيــري ذهنــي قهرمــان داســتان 3/14( رمــان2ســائل اي

و مي عدم توانـايي وي بـراي اتخـاذ تصـميم مناسـب در دهند. يك رمان نيز ناداني قهرمان داستان

 به تصوير كشيده بود.ها موقعيت شتريب

و ناهنجاريشدهيهاي بررس در رمان انـد كـه كشيده شدههاي اجتماعي به تصوير معضالت

هـاي هـاي بـه تصـوير كشـيده شـده در رمـان ناهنجاري4اند. جدوله ها مشترك بود در اكثر رمان

 دهد. پرفروش را نشان مي
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و ناهنجاري4 جدول  هاي اجتماعي مطرح شده در رمان . معضالت

و ناهنجار  درصد فراوانيهايمعضالت

%94/21 فقر

%77/16 اختالف طبقاتي

و تجاوزدخترا و خودفروشي %63/14ن فراري

%45/9 مهاجرت

و مشروبات الكلي %63/14 اعتياد

و خودكشي %45/9 قتل

%63/14 ساير

مي4هاي جدول طور كه داده همان شـده ها به آن پرداخته دهد، بيشترين مشكلي كه در رمان نشان

در» فقر«است  اخـتالف طبقـاتي«شـده اسـت. هدههـا مشـا درصـد رمـان 4/21است. اين موضـوع

و 7/16با» همسران و تجاوز«درصد و خودفروشي و مشـروبات الكلـي«و» دختران فراري » اعتيـاد

در به به درصد رمان3/14طور مشترك در گرفته توجه قرار عنوان معضل اجتماعي مورد ها 5/9انـد.

و خودكشــي«و» مهــاجرت«هــا معضــالتي ماننــد درصــد از رمــان اســت. ســاير شــدهانيــب» قتــل

و خودكم ، بيكاري، جوانان، تعارض (ايدز درينيب موضوعات از قبيل  توجـه قـرار رمان مـورد6)

،شــده اســت هــاي پرفــروش بــه آنهــا پرداختــه گرفتــه اســت. از ديگــر موضــوعاتي كــه در رمــان

اجبـاري در هـاي هاي خانوادگي است. مواردي مانند اختالف طبقاتي همسـران، ازدواج ناهنجاري

 آمده است.5هاي خانوادگي در جدول ها وجود داشت. در ادامه ناهنجاري اكثر رمان

 شده در رمان هاي خانوادگي مطرح . ناهنجاري5 جدول

 درصد فراواني هاي خانوادگي ناهنجاري

و فرهنگي همسران %60/40 اختالف طبقاتي

و اجباري %47/26 ازدواج سنتي

ه %30/20 مسراناختالف سني زياد

%23/13 ساير
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مي5هاي جدول طور كه داده همان به نشان در عنوان ناهنجاري دهد، چهار مشكل هاي خـانوادگي

(، مشـاهده مـي شـدهي هاي بررس رمان اخـتالف طبقـاتي«درصـد) بـه40شـود كـه بيشـترين سـهم

و اجباري«تعلق دارد.» همسران بـا» سني زيـاد همسـران اختالف«و درصد 7/26در» ازدواج سنتي

در درصد در رتبه 20 هـايي كـه منجـر بـه رمـان نيـز سـاير ناهنجـاري2هاي بعـدي قـرار گرفتنـد.

م چشـم هـا بـه مطرح شده است. از ديگر موضوعاتي كه در اكثر رمـان شودياختالفات خانوادگي

6ول رو شـود. جـد هاي عـاطفي اسـت كـه هـر فـرد ممكـن اسـت بـا آنهـا روبـه خورد، بحران مي

و عاطفي به تصوير كشيده شده در رمان بحران مي هاي روحي  دهد. ها را نشان

 شده در رمان هاي روحي مطرح . بحران6 جدول

و عاطف  درصد فراوانييبحران روحي

%99/40 طالق

%78/31 ازدواج مكرر

%42/18 خيانت به همسر

و درد فراق از همسر) %21/9 از دست دادن همسر(فوت

(، از بين بحران6هاي جدول با توجه به داده هاي روحي مختلف، بيشترين سهم مربـوط بـه طـالق

در 9/40 در درصد از رمان 8/31درصد) است. از 2/18ها ازدواج مجدد مطرح شده است. درصـد

بهشدهيهاي بررس داستان مي خيانت به همسر در چشم (2خورد. درصد ) نيـز از بحـران1/9رمان

 شده است. وحي مربوط به از دست دادن همسر سخن گفتهر

جنســيت شخصــيت اول بــا جنســيت پديــدآور در رابطــة:پــژوهش چهــارمســؤال پاســخ بــه

(8، شـدهي زمـان بررسـ14از بـين هاي پرفروش چگونه است؟ رمان درصـد) توسـط 1/57رمـان

و  (6نويسندگان زن اند. در ادامه ارتباط بـيندهش درصد) توسط نويسندگان مرد نوشته 9/42رمان

7هـاي اصـلي داسـتان نيـز بررسـي شـدند كـه جـدول جنسيت نويسـندگان بـا جنسـيت شخصـيت 

مي داده  دهد. هاي آماري آن را نشان
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و جنسيت نويسندهن هاي داستا . جنسيت شخصيت7 جدول  ها

 جنسيت نويسنده
ي داستانها جنسيت شخصيت

 كل مرد زن

 شخصيت اول
527 زن

347 مرد

 شخصيت دوم
459 زن

415 مرد

 شخصيت سوم
325 زن

549 مرد

و7شخصيت اول و شخصـيت دوم9داستان مرد است. شخصيت دوم7داستان زن 5داسـتان زن

و شخصـيت سـوم5داسـتان مـرد اســت. شخصـيت سـوم د بـوده اســت. داســتان مـر9داســتان زن

در5نويسندگان زن در و انـد. داستان به مردان اختصـاص داده3داستان، شخصيت اول را به زنان

در4نويسندگان مرد در  و داسـتان شخصـيت اول را بـه زنـان2داستان، شخصيت اول را به مردان

در اختصــاص داده ــد. در4ان و ــردان ــه م ــندگان زن، شخصــيت دوم را ب ــتان نويس ــتاند4داس اس

انـد، شـده هـايي كـه توسـط مـردان نوشـته انـد. در داسـتان شخصيت دوم را به زنان اختصاص داده

و1شخصيت دوم  داسـتان3شخصـيت سـوم،داستان زن بوده است. زنـان نويسـنده5داستان مرد

و  ه شـد هـاي نوشـته داستان را از مردان انتخاب كردند. اما اين نسبت در داسـتان5خود را از زنان

 بوده است.4به2توسط مردان

(وضعيت تأهـل، طبقـة اجتمـاعي هاي جمعيت پژوهش: ويژگي پنجمپاسخ به سؤال ،شناسي

و تعداد اعضاي خانواده) شخصيت هـاي آمـاري داده8هاي اصلي چگونه بوده است؟ جدول دين

 دهد. اين سؤال را نشان مي
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ها هاي داستان شناختي شخصيت . ويژگي جمعيت8جدول

 وضعيت مؤلفه
 شخصيت سوم شخصيت دوم شخصيت اول

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 تأهل

00/0 00/023/14 بيوه

 46/28 57/35 57/35 متأهل

 81/57 69/42 70/50 مجرد

 00/023/14 23/14 مطلقه

00/011/700/0 نامشخص

وضعيت
 اقتصادي/

 اجتماعيةقطب

 93/64 4/71 10 93/64 قشر باال

 23/14 34/21 34/21 قشر متوسط

 11/723/14 23/14 قشر پايين

00/000/011/7 نامشخص

 دين

 7/85 12 9/92 13 9/92 13 اسالم

11/711/711/7 مسيحي

00/000/011/7 نامشخص

تعداد اعضاي
 ادهخانو

211/700/023/14 

346/28 57/35 46/28 

434/21 23/14 11/7

546/28 34/21 46/28 

611/711/700/0

700/017/100/0

 34/21 11/723/14 نامشخص
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 7/35هـا مجـرد، درصـد شخصـيت اول رمـان50دهـد، نشان مـي8هاي جدول طور كه داده همان

ــد و درص ــل، ــوده 3/14متأه ــه ب ــد مطلق از درص ــد. ــادي ان ــعيت اقتص ــر وض از 4/64نظ ــد درص

و 4/21ها از طبقة مرفه، هاي اول رمان شخصيت درصد از طبقـة فقيـر 3/14درصد از طبقة متوسط

و درصـد از شخصـيت 9/92هـا، نشـان داد كـه انـد. بررسـي ديـن شخصـيته جامعه بـود  هـاي اول

م شخصيت دوم داستان در سلمانان تشكيل دادهها را داسـتان نيـز شخصـيت سـوم مسـلمان12انـد،

و سوم مسيحي بـوده بوده است. در يك داستان شخصيت انـد. بررسـي بـا توجـه بـه هاي اول، دوم

در، شخصيت9جدول  ششهاي دونفر ها در خانواده درصد رمان1/7اول در 6/28،هنفرو درصـد

وو پنج نفره خانوادة سه درصـد1/7در كردنـد. درصد در خانوادة چهارنفره زندگي مـي 4/21نفره

ميهذكر نشده بود كه شخصيت اول در خانوادة چندنفرها رمان  كردند. زندگي

هـاي هـاي اصـلي چيسـت؟ شخصـيتم: مشـكالت شخصـيت ششـ پاسخ به بخش اول سؤال

و ازدو اصلي در اين رمان اج؛ اختالفـات ها مشكالت متفاوتي ازجمله مشـكالت مربـوط بـه عشـق

(به و مشكالت شخصيتي داشتند. جـدول زناشويي، ساير مشكالت زندگي مشـكالت9جز عشق)

و ازدواج شخصيت مي مربوط به عشق  دهد. ها را نشان

و ازدواج به تفكيك شخصيت9 جدول  هاي داستان . مشكالت مربوط به عشق

ها شخصيت

 موضوعات

 كلشخصيت سوم يت دومشخص شخصيت اول

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

و و بيان حاالت عاشق شدن
روزهاي عاشقي

10 2/17 94/16 82/24 27 5/18 

32/569/1041/12139/8ازدواج با معشوق
و ازدواج با فرديازدواج مجدد

غير از معشوق
32/526/321/678/4

24/326/321/661/4دواج اجبارياز
و فرزندان طالق 56/843/752/15146/9طالق

24/343/710/378/4خيانت
و خانوادگي 244/41212/3852/15502/34اختالفات زناشويي
و فرهنگي با اختالف طبقاتي

همسر
88/13 69/10 62/18 20 7/13 

17/118/100/024/1نيجنسقط
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و عشق9هاي جدول با توجه به داده دوران جـوانييهـا، بيشترين فضاي داستان مربوط به ازدواج

و ازدواج شخصـيت شخصيت هـاي اصـلي، هاي اصلي است. در بين موضوعات مربـوط بـه عشـق

خـ9/8درصد در صدر قرار دارد. در اين بين فقط 2/34اختالفات زناشويي با  ود درصد با معشـوق

و ازدواج (شكسـت در ازدواج قبلـي) يـا بـا درصد از شخصيت8/4كرده ها ازدواج مجدد داشـتند

ها بـه همسـر خـود خيانـت درصد شخصيت8/4خود ازدواج كردند.ةعالق فردي غير از فرد مورد

هـا درصـد از شخصـيت6/9ها به ازدواج اجباري تـن داده بودنـد. درصد از شخصيت1/4كردند. 

(طالق گرفته بودند؛ فرزند طالق بودند يا فرزند طالق داشتند). درگير طال از4/1ق بودند درصـد

 داشتند.نيجن ها اقدام به سقط شخصيت

 ها به تفكيك شخصيت داستان . اختالفات زناشويي مطرح شده در رمان10 جدول

ها شخصيت

 مشكالت زناشويي

شخصيت اول
شخصيت
 دوم

 كلشخصيت سوم

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

 1122 30/60 40/19 47/16 نظر با همسر اختالف

بيتوجهيب .00/0714 40/19 35/12 به خانوادهتنسبيتيمسئوليو

و پيروي از تمايخودرأ بدونالتيبودن

 طرف مقابل توجه به
23/840/19 00/0612 

 25/900/0612 47/16 دخالت اطرافيان

 612 25/910/20 35/12 عدم درك صحيح از مفهوم عشق

 25/900/0510 35/12 مخالفت اعضاي خانواده با ازدواج

12/418/400/020/4 خشونت عليه افراد خانواده

30/6 23/800/010/21 لجبازي

ه و ترديد به 23/825/900/040/8 مسرشك

در، اختالفات زناشويي رمان10 هاي جدول مطابق داده كه دسته طبقه9ها اختالفـات« بندي شدند

(» نظر با همسرف خانوادگي به اختال و22با 14بـا» بـه خـانوادهيتـوجهيبـ«درصد) در رتبة اول
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(غيـر و درصد در رتبة دوم قرار گرفت. بررسـي مشـكالت زنـدگي از مسـائل مربـوط بـه ازدواج

هاي اصلي مورد ديگري است كه بررسـي شـد ها به تفكيك شخصيت عشق) مطرح شده در رمان

مي داده11و جدول   دهد. هاي آماري آن را نشان

 هاي داستان عشق) به تفكيك شخصيتازريغ(به . مشكالت مربوط به زندگي افراد11 جدول

ها شخصيت

 الت زندگيمشك
ها شخصيت

 كل شخصيت سوم شخصيت دوم شخصيت اول

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

 9/26 14 34/21 34/21 83/33 مرگ عزيزان

 2/19 10 34/21 34/21 47/16 بيماري خود يا عزيزان

56/9 23/14 12/423/14 خودكشي

00/000/047/7 47/16 فقر

47/7 23/14 00/023/14 مهاجرت

و خودفروش 12/411/711/738/5يتجاوز

47/1600/000/047/7 مشكالت خانوادگي

12/411/711/738/5 مشكالت تحصيلي

 مشكالت روحي

و اختالل هويت) (بيماري روحي
12/423/14 23/14 56/9

ج طور كه داده همان مي11دول هاي هـا، مـرگ دهد، مشكل اصـلي شخصـيت اول در رمـان نشان

درصـد را بـه خـود 7/16عزيزان است. هر يك از معضالت فقـر، بيمـاري، مشـكالت خـانوادگي 

و تجاوز نيز بـه اختصاص داده طـور مشـترك اند. مشكالت تحصيلي، مشكالت روحي، خودكشي

مي 3/29 د. دادن درصد از مشكالت شخصيت اول را تشكيل

هـاي داده12هاي اصلي داستان جداگانه بررسي شـد، جـدول مشكالت شخصيتي شخصيت

 دهد. آماري آن را نشان مي
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 هاي داستان هاي شخصيتي افراد به تفكيك شخصيت . مشكالت مربوط به ويژگي12 جدول

ها شخصيت

 مشكالت شخصيتي افراد

 كل شخصيت سوم شخصيت دومشخصيت اول

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

ي
وان

را
ف

صد
در

عدم توانايي مديريت روابط خود

 با ديگران
16 6/51 80/50 56/55 29 8/51 

 0/25 14 44/44 25/12 88/25 تنهايي

و ذهني 25/600/000/026/3 درگيري مدام فكري

و مصرف مشروبات الكلي  00/067/10 37/938/18 اعتياد

25/600/000/026/3 فروشي خود

00/034/5 00/038/18 گذراني خوش

ها فرد قادر به مديريت روابط خود بـا ديگـران در تمامي داستان باًي، تقر12هاي جدول مطابق داده

دركهيطوربه؛نبود ف مصـر،ها مشاهده شد. احسـاس تنهـايي شـديد درصد رمان 8/51اين مورد

و درگيريلمشروبات الك هـا بـود كـه هاي مدام ذهني از ديگر نكات منفي موجود در شخصيتي

در به و25ترتيب و10درصد ويگـذران هـا مشـاهده شـد. خـوش درصد از شخصـيت6/3درصد

و4/5خودفروشي نيز هركدام  ها ديده شد.هاي رمان درصد در شخصيت6/3درصد

هـاي داسـتان بـا مشـكالت اختصـاص شخصـيتةمواجهـم به نحـوةششقسمت دوم پرسش

شد داشت. براي بررسي رفتار شخصيت 13 . جـدول1ها در مواجه با مشكالت سه رويكرد تعريف

مي هاي اصلي داستان رويكرد شخصيت  دهد. ها را در مواجهه با مشكالت نشان

در1 مي كندميرويكرد مثبت فرد در مواجهه با مشكالت سعي. و يـا اگـر قـادر بـه تغييـر آنچه را كه تواند تغييـر دهـد

و زن از،رويكرد منفي فرد در مواجهه با مشكلدر دگي را ادامه دهد. اوضاع نيست شرايط را بپذيرد كرده فرار آن يا

شود. در مواردي هم كه حـل مشـكل همچـون بيمـاري العـالجميكه منجر به بدتر شدن اوضاع كندمياقداميو يا 

و زندگي را ادامه دهـد چنانچـه رويكـ  رد متفـاوتي اتخـاذو... كه خارج از توان شخصيت است بايستي آن را پذيرفته

تواند از دسـت شخصيت اول نمي»ياسمين«بندي شدند. به عنوان مثال، در داستان شد در گروه رويكرد منفي دسته مي

و اقدام به خودكشي مي  كند. اين رويكرد، رويكرد منفي تلقي شده است. دادن معشوقش را تحمل كند
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 داستان هاي . فراواني مجموع كلي نحوة مواجهه با مشكالت به تفكيك شخصيت13جدول

ها شخصيت

 نحوة مواجهه

 كل شخصيت سوم شخصيت دوم شخصيت اول

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

 4/68 52 3/81 13 7/60 17 8/68 22 رويكرد مثبت

 3/30 23 25/12 3/39 11 3/31 10 رويكرد منفي

00/000/013/613/1 نامشخص

هـا در مواجهـه بـا مشـكالت درصـد از شخصـيت 4/68 دهـد، نشـان مـي13طور كه جـدول همان

در 3/30اند. رويكرد مثبتي اتخاذ كرده و درصـد از مـوارد هـم3/1درصد رويكـرد منفـي داشـتند

ب  است. نشدهانيرويكرد شخصيت

چـه هـاي پرفـروش هـاي اصـلي رمـانم پـژوهش مبنـي بـر شخصـيت هفـت در پاسخ به سؤال

ميراها است كه سرنوشت شخصيت شدههيته14هاي جدول سرنوشتي داشتند؟ داده  دهد. نشان

ها هاي داستان . سرنوشت شخصيت14 جدول

ها شخصيت
 سرنوشت

 كل شخصيت سوم شخصيت دوم شخصيت اول

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

و ادامرسي  7/36 18 53/33 53/31 84/44 زندگيةدن به هدف

13/600/031/6 21/11 دچار شدن به مشكالت روحي

 17/683/16 38/18 42/22 هاي اصلي جدايي شخصيت

 52/10 23/13 16/525/12 مرگ

00/000/017/610/2 مهاجرت

00/042/8 16/538/18 خودكشي

 4/20 10 60/40 25/12 21/11 نامشخص
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مي14هاي جدول طور كه داده همان در نشان هـا، سرنوشـت خاصـي درصـد از رمـان 1/11دهـد،

ب و داستان پايـان مشخصـي نداشـت. در نشدهانيبراي شخصيت اول داستان از 4/44است درصـد

بـ ها، شخصيت اول رمان داستان و يـا شـان كنـارا مشـكالت ها به اهداف خود در زندگي رسـيدند

و به زندگي خود ادامه دادند. در  از هاي اول رمان ها نيز شخصيت درصد از داستان 4/22آمدند هـا

در خـود بـهةفرد موردعالقـ  هـا در اثـر هـا، شخصـيت از داسـتان درصـد 1/11نحـوي جـدا شـدند.

در مشكالت زندگي به بيماري ش درصـد از داسـتان6/5هاي روحي مبتال شـدند. هـاي خصـيت هـا

و در  .درصد نيز اقدام به خودكشي كردند6/5اصلي در پايان داستان مردند

 گيري نتيجه

و داستان از نوع كتاب پر رمان هـاي طرفداري است كه بيشترين سـهم را در بـين كتـاب هاي

و داستان نوجوان از اهميـت بـه منتشر شده به خودش اختصاص مي سـزايي دهد. در اين ميان رمان

مي،دار استبرخور يريـگ شود كـه شخصـيت آنهـا در حـال شـكل چراكه براي مخاطباني منتشر

از است. الزم است ارزيابي هـا تحليـل آثار شكل بگيرد. يكي از ايـن ارزيـابي گونهنيا هاي دقيقي

و كمـي محتـواي  محتواست. تحليل محتوا نوعي فن پژوهش است كه براي توصيف عيني، مـنظم

بـ ير دادههـدف تفسـ ارتباطات بـا  و كـار مـيههـا رود. هـدف نهـايي آن برجسـته سـاختن خطـوط

ــت ــاروخاني، جه (س ــر اســت ــك اث ــري فكــري ي ــده 1389گي ــعي ش ــز س ــي ني ــن بررس  ). در اي

هاي پرفروش مورد بررسي قرار گيرد. به همـين منظـور شده در رمان هاي فكري ارائه گيري جهت

وبشدهيرمان پرفروش معرف 14 كت از و تحليل قرار گرفتند. سايت خانة  اب ايران مورد ارزيابي

بـا چهـار پور مؤدببررسي نويسندگان آثار نشان داد كه فهيمه رحيمي با هفت اثر، مرتضي

و اسماعيل فصيح، هـر يـك بـا دو اثـر در صـدر نويسـندگان آثـار پرفـروش قـرار  اثر، زويا پيرزاد

حهنظـر جامعـ دارند. هرچند از (و روش پـژوهش بـين پـژوهش و پـژوهش اسـالمي ) 1391اضـر

هـا، هاي مشابهي دارنـد. پـژوهش اسـالمي نشـان داد كـه اغلـب رمـان اما يافته،وجود دارد تفاوت

و پايان،فضاي غمگين  هـاي ايسـتا، ها نيـز شخصـيت اكثر قهرمان اند. بندي بسته داشته نگاه انتقادي

و باورپذير بوده منفعل درون با اند. گرا رغـم نكـات مثبـت يد گفت كه علـي در پژوهش حاضر نيز

و متفـاوت بـا واقعيـت را بـه تصـوير هـاي پرفـروش فضـايي غـم ها، اكثـر رمـان رمان آلـود، سـياه،
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به هاي اصلي در اكثر رمان كشند. شخصيت مي مي ها يا رونـد يـا اينكـه اقـدام بـه طور طبيعي از دنيا

 كنند. خودكشي مي

از هايي كه به تصوير كشيده شده شخصيت و فرهنگـي اند نظر موقعيت اجتمـاعي، اقتصـادي

و بـه دور از واقعيـت جامعـة امـروزي اسـت. اگرچـه جامعـة  با اكثريـت جامعـه همخـواني نـدارد

چراكــه.امــا نتــايج مشــابهي دارد،زاده متفــاوت اســت پــژوهش مقالــة حاضــر بــا پــژوهش رســايي

و مـردان رسايي يدر خـانواده از حـد واقعـ زاده نيز معتقد است كه نقش اجتماعي زنان در جامعـه

به رنگ كم و بهبود آنها، و روابط اجتماعي ويژه در زنـان، نسـبتاً خـوب نشـان تر است. سطح سواد

و طبقة اجتماعي نيز اگرچـه تـا حـدي بـا جامعـه متناسـب است. شده داده وضعيت اشتغال، پايگاه

به؛است .)1391ه،(رسايي زاد دربارة زنان، نياز به بازنگري داردژهيو اما

و منفي رمان نظـر تعـداد افـراداز آيـد. در ادامه مـي هاي مقاله ها با توجه به يافته نكات مثبت

هـاي امروز فاصلة زيـادي نـدارد؛ چراكـه بررسـي ويژگـيةها با واقعيت جامع خانواده فضاي رمان

و دوم داسـ شخصيتي رمان هـاي تانها نشان داد كه ميانگين تعداد اعضـاي خـانواده شخصـيت اول

و شخصيت سوم4-3شدهيبررس  نفر بوده است.3-2نفر،

و در شـهر ها به تصوير كشيده فضايي كه بيشتر اين رمان اند مربوط به فضاي قبـل از انقـالب

 كـهي طـور ها نمود بسياري دارد. بـه هاي فرهنگي قبل از انقالب در اين رمان تهران است. شاخصه

و مهمـاني لـ مشـروبات الك،شدهيهاي بررس در اكثر رمان صـورت امـري عـادي هـاي شـبانه بـهي

و با توجه به اينكه بيشتر اين رمان كشـند، ايـن امـر ها فضاي طبقة مرفه را به تصوير مـي وجود دارد

 ها تشديد شده است. در رمان

و جـواني ذهـن فـرد را مسائل ايـدئولوژيك از مسـائل مهمـي اسـت كـه در دورة نوجـواني

و هايش پيدا نكنـد ايـن بحـران در سـالو اگر پاسخ درستي براي پرسشكند درگير مي هـاي بعـد

شخصـيت اول» روي مـاه خـدا را ببـوس«چنانچه در رمان يافت. سالي نيز دوباره بروز خواهد ميان

از به و عدم وجود خداست. اما درصد اندكي شـده، بـه رمـان بررسـي14نوعي درگير وجود خدا

ميان اين امر توجه كرده تـوان گويـاي ايـن نكتـه باشـد كـه هنـوز رمـاني كـه بـه مسـائلد. اين امر

و در صدر رمان مي«و» بامداد خمار«هاي پرفروشي چون ايدئولوژيك بپردازد قـرار» كنـيم عادت

و رمان گيرد، اندك است. الزم است نويسنده هايي كه بـه مسـائل ها به اين امر توجه بيشتري كنند
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آنايدئولوژيك بپردازن اي كـه قشـر مخاطـب را بـه سـمت خـود گونـه هـم بـهد بيشتر نوشته شود،

و در ليست رمان  هاي پرفروش قرار گيرد. بكشاند

و هاي رمان بيشترين مشكالت شخصيت ها مـرگ عزيـزان، بيمـاري خـود يـا اطرافيـان، فقـر

و خودفروشـي،،مشكالت زناشويي و روحـيو خودكشي، مهاجرت، تجاوز مشـكالت تحصـيلي

به بود كه شخصيت » داالن بهشـت«هـا همچـون اند. برخي از ايـن رمـان نحوي با آن درگير بوده ها

خوب خواننده را با اشتباهاتي كه ممكن است هر فرد مرتكـب شـود آشـنااريمانند يك مشاور بس

به.كنند مي آنميييتنها اشتباهاتي كه هر يك و به دنبال يك بحـران روحـي تواند منجر به طالق

و ازدواج بـازتر مـي شديد براي فرد شود. اين رمان كنـد. ها ديد جوانان را نسبت به مسائل عـاطفي

و نظـر بـا همسـر، بـي ها نشان داد اخـتالف رمانيگونه كه بررس همان تـوجهي نسـبت بـه خـانواده

و... مسائلي هستند كه امروز در اكثر زندگي  ها وجود دارند. طرف مقابل، دخالت اطرافيان

 درصـد از افـراد از فـرد مـورد22هاي پرفروش پايان تلخي دارنـد. حـدود رمانيكل طورهب

درصد هم داسـتان خـود11ها در حدود اين رمانةخود در پايان داستان جدا شدند. نويسندةعالق

قهرمـان در انتهـاي نيـز درصـد11انـد. صورت طبيعي يا خودكشي پايان داده را با مرگ قهرمان به

و ساير بيماري داستان و غـم هاي رواني مبتال شده است. فضاي اكثـر رمـان به جنون آلـود هـا سـياه

هـا در مواجهـه ها؛ نوع رويكردي كه قهرمان داستان است. صرفه نظر از پايان تلخ برخي شخصيت

و اگرچـه در برخـي از مـوارد شخصـيت اول،دارند با مشكالت زندگي خود رويكرد مثبتي است

يكلـ طـور كنـد؛ امـا بـه زنـد يـا از مشـكالتي كـه دارد فـرار مـيه خودكشـي مـي داستان دست بـ 

مي شخصيت و كنند مشـكالت را بـه ها در انتخاب روش مواجهه با مشكل سعي نـوعي حـل كننـد

و به زندگي ادامه دهند. در حـدودنتوانند شرايط را بپذير اگر نمي درصـد تصـميمي40الـي30د

گ كه شخصيت و گوشـه رفتـه هـا در مواقـع حسـاس و انـد يـا فـرار از مشـكل بـا خودكشـي نشـيني

نه روي دست اي از مشـكالتش تنهـا گـره دست گذاشتن بوده يا تصميمي كه فرد اتخاذ كرده است

مي گاهي اوقات اوضاع را بحراني بلكهحل نكرده؛  توانـد بـراي تر كرده است. توجه به نكات زير

 ها راهگشا باشد: ارتقاي كيفي رمان

 هاي جامعة كنوني مـا بنويسـند هاي خود را متناسب با واقعيت دگان سعي كنند رماننويسن-

و اقتصادي جامعة ما در آن لحاظ شود ويژگي كه ؛هاي فرهنگي
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و بـه مسـائل اخالقـي بيشـتراز از سير افراطي در فضاي قبل- انقالب خـارج اجتنـاب شـود

ــه توجــه شــود. فضــاي حاضــر رمــان  ــا ب ــه ه ــر گون ــي شخصــيتاي اســت كــه اكث ــا حت ه

و نوشـيدن مشـروبات بـه كردهيلهاي تحص شخصيت طـور دائـم در حـال كشـيدن سـيگار

؛الكلي هستند

مي توجه به نگارش رمان- .پردازند بيشتر شود هايي كه به مسائل ايدئولوژيك
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