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 های ایرانی  بررسی فضای مفهومی عشق در رمان
  08عامه پسند و ادبی دهة 

9الهامجهانی،2حسنچاوشیان،*1نادرصنعتی

 چكيده 
 08ی ادبی دههپسند و های عامهاین مقاله درصدد است تا به بازنمایی فضای مفهومی عشق در رمان

گرنشایم و باومن است.    بپردازد. چارچوب مفهومی پژوهش حاضر برگرفته از نظرات گیدنز، بک، بک

کند رستم، گیری هدفمند چهار رمان ادبی )کافه نادری، چه کسی باور می گیری از نمونههمچنین با بهره

االن بهشت، من او و پریچهر( برگزیده پسند )الهۀ شرقی، دهای عامهآیی و رویای تبت( و رمانویران می

بودن و مفهوم هایی چون پرفروشپسند بر حسب ویژگیها به ادبی و عامهشده است. مالک تقسیم رمان

های ادبی، چون دربرگیرندة محتواهای مختلف بودند، از کتاب چهارم محوری عشق بود. در مورد رمان

هایی که محتوایشان رمان انتخاب شد. نمونه چند نمونهمیمنت میرصادقی نیز « های معاصر فارسیرمان»

داد. روش مفاهیم الزم را برای پُر کردن مقوالت مفهوم عشق در جهت تکوین کار در اختیارمان قرار می

های محوری مشخص شد، استفاد در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است که پس از استخراج مقوله

ها عشق حالتی از ای از عشق رمانتیک در جامعه هستند و در این رمانیندهپسند، نماهای عامه که داستان

ها تشنگی عشق اند. در این رمان ای از عشق سیال در جامعههای ادبی نمایندهکه رمان تقدس دارد؛ درحالی

های داستان حضور دارد. بر این اساس، نوع عشق در دو گونۀ رمان با هم متفاوت است در تمام شخصیت

های ادبی نفوذ کرده مفهومی از تحول عشق رمانتیک به عشق سیال فقط در یک گونۀ رمان، یعنی رمان و

پسند های عامهو همۀ رمانی مردان قدرت دارند ی رمان به اندازهزنان داستان در هر دو گونهاست. البته 

  دهند.ی اخیر خوشبختی زن و مرد را در کنار یکدیگر نمایش میو ادبی دهه

 پسند، عشق سیال، عشق رمانتیکرمان ادبی، رمان عامه عشق،:گانکلیدیواژ
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
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بیانمسئله

ی گمشده از آغاز خلقت وجود داشته، ولی در دوران حاضر مفهومی ی عشق و نیمهدغدغه

  های گذشته اغلب در قالب ازدواج و قرارداد بود و بهدیگر یافته است. مفهوم عشق در زمان

ی دهقانی عشق برای جامعه»مهم نگشته بود. مارتین سگالن معتقد است که  ی امروزاندازه

ها، هدایا و مناسک مختلف همگی به حضور و آگاهی از المثلای ناشناخته نبود و ضربپدیده

مانده از زمان قدیم  ستاری نیز بر اساس مستندات به جا (.512:5358)سگالن، « آن اشاره دارند

ی مردم ایران دید؛ ویس و ی دوهزارسالهی عشق را در کارنامهدغدغه»ن توامعتقد است که می

شان فروزان بوده و جان که آتش عشق در کانون سینه ی عشقی مردمی استرامین کارنامه

های اخیر  (. با وجود این، تنها در دهه955:5358)ستاری،«. ساخته استتاریکشان را روشن می

دلیل عشق   که افراد بهطوری ر مهم و حیاتی درآمده است؛ بهصورت امری بسیا است که عشق به

 ی عاشقانه است. کنند و استحکام ازدواج در گرو استمرار رابطه ازدواج می

ای آکنده ی ما را دورهدوره "آشوب ازلی عشق"گرنشایم در کتاب   در همین راستا بک و بک

دانند. پس شاید قیب اهداف فردی میاز منافع متضاد خانواده، کار، عشق و آزادی برای تع

گرنشایم     رود. بک و بکهای میان زنان و مردان رو به افزایش میآور نباشد که خصومتشگفت

ها که امروزه در کنند که کشاکش میان دو جنس ماجرای اصلی زمان ما است. نبرد جنسادعا می

کنند و دلیل عشق ازدواج می  ی عطش عشق مردم است. مردم بهترین نشانهجریان است واضح

بستن، پشیمان شدن و تالش پایانی از امید ی بیشوند، آنها درگیر چرخهدلیل عشق نیز جدا می به

های میان مردان و زنان بسیار زیاد است، از طرف دیگر که از یک طرف تنشاند. درحالیدوباره

 (5380گرنشایم،   -)بک و بک. امید و ایمان ژرفی به امکان یافتن عشق حقیقی وجود دارد

از سویی دیگر گیدنز معتقد است که مفهوم عشق از گذشته تا به اکنون تحولی چشمگیر 

یافته است. بنابر نظر وی پیش از گسترش مدرنیته روابط جنسی قبل از ازدواج امکان نداشت و 

جدهم، عشق رمانتیک از اواخر قرن هیتدریج  معنای عشق تنها ناظر به امور شهوانی بود. سپس به

عنوان تحولی بزرگ در  پدیدار شد؛ این عشق در ارتباط با دیگر تغییرات اجتماعی بود و به

شد. مفهوم عشق در این دوره حالتی از جاودانگی ازدواج و زندگی شخصی افراد محسوب می

شق تدریج و با ورود به دوران معاصر، عشق سیال جایگزین ع اما به (.5882)گیدنز،  داشت

کنند. آنها که افراد در حال حاضر فقط برای روابط و رضایت ازدواج میطوری رمانتیک شد؛ به
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اند و لذت جنسی برای زن در این دوره مطرح دنبال لذت جنسی بدون هیچ ترس و اضطرابی به

 (.5303شود )کسل،  می

یگزین عشق ی ما صادق بوده و عشق سیال جااما این ادعای گیدنز تا چه حد در جامعه

های منتشرشده در رسد بررسی رمانرمانتیک در روابط بین زنان و مردان شده است؟ به نظر می

منزلۀ  تواند مسیر مناسبی برای یافتن پاسخ به این پرسش باشد؛ چراکه رمان بهی اخیر میدو دهه

( 20 :5355حضور انسان امروزی در مقام شاهدی برای موجودیت هستی کنونی است )گلدمن، 

با توجه به (. 5305پور، )تقینامیم نمای آن چیزی است که ما زندگی می آینۀ تمامو بنابراین 

مطالب یادشده در این پژوهش بر آن هستیم تا با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی، فضای 

 وییم: ها پاسخ گ گرا را بررسی کنیم و به این پرسش پسند و نخبه مفهومی عشق در ادبیات عامه

 کنند؟  پسند و ادبی ایرانی چه نوع عشقی را بازنمایی می های عامه رمان -5

 بازنمایی این مفهوم در دو گونۀ رمان یکسان است یا متفاوت؟ -2

 پسند و ادبی نفوذ کرده است؟های ایرانی عامهآیا مفهوم تحول عشق به رمان -3

ادبیاتپژوهش

تحقیقاتخارجی

نظرانی است که دربارة تحول معنا و مفهوم عشق در ادوار  ترین صاحب مهم آنتونی گیدنز یکی از

توان یافت که آرای وی را مرور نکرده مختلف بحث کرده است. کمتر متنی را در این عرصه می

( تحول عشق را به سه دوره تقسیم کرده است. به باور وی تا پیش از قرن 5882باشد. گیدنز  )

عشق همان اتفاق شورانگیزی بود که از سویی فرد عاشق را از قیدوبند هجدهم منظور و مراد از 

ساخت و از  گر میای در نزد دیگران جلوهسان دیوانه کرد و او را به روابط اجتماعی آزاد می

یافت. این عشق در میان مردم عمومیت نداشت و به ای عرفانی و الهی میمایهسویی دیگر درون

های دورة قرون وسطی سرشار از چنین عشقی است. عشقی . داستانشدافراد خاصی محدود می

شد. از اواخر قرن هجدهم و زادگان ابراز میکه از سوی شهسواران و قهرمانان به ملکه و نجیب

عرصه وجود  زمان با تغییرات ساختاری خانواده و کوچک شدن آن، عشق رمانتیک پا به هم

یافت. ی معنا و مفهوم میایک خانواده هسته گذاشت که بر یگانگی معشوق در چارچوب

بنابراین ادبیات این دوره هم به تشویق و ترغیب چنین رابطۀ یگانه و نابی میان زن و شوهرها 
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ظاهر  عنوان هدف مهم ازدواج تبلیغ و ترویج کرد. عشق رمانتیک هرچند به پرداخت و آن را به

ای بود منزلۀ ایدئولوژی برخی از فعاالن فمینیست بهرسید، اما به باور آرمانی و مطلوب به نظر می

های عمومی دور و آنها در قیدوبند کارهای خانگی محدود و محصور که زنان را از عرصه

طلبانه، مفهوم عشق سیال قدم به عرصۀ  های مساواتور شدن جنبشکرد. بنابراین با شعله می

را مورد تردید قرار داد. به این ترتیب  وجود گذاشت و ضرورت پایداری در یک رابطه صمیمانه

مدت همراه با تساوی لذت جنسی برای زن و مرد، محور مرکزی مفهوم  روابط اختیاری کوتاه

(. زیگمونت باومن نیز در کتابی با همین عنوان )عشق سیال( همنظر با 5882عشق شد )گیدنز، 

نباید به زیر بار تعهد دادن و تعهد توانند گیدنز معتقد است که مردم امروزه معتقدند که تا می

های زندگی خود را عشق بنامند، تضمین گرفتن بروند. آنها تمایل دارند بیش از یکی از تجربه

های بیشتری کنند، و انتظار تجربهکنند که عشق فعلی آنها آخرین عشقی است که تجربه می نمی

یابد، و ا انباشت تجربه افزایش میهای معاشقه همگام باز این دست را دارند. امروزه مهارت

(. 5309از عشق فعلی خواهد بود )باومن،  شورتر تر، اما کم بخشای لذتاینکه عشق بعدی تجربه

طلب فمینیستی های مساواتگرنشایم البته این امر را برخالف نظر گیدنز به جنبش   بک و بک

ان یک گمشده، محصول زندگی عنو وجوی هموارة عشق به دهند و معتقدند که جستنسبت نمی

تغییر است. در  سرعت روبه غایت مقهورکننده، غیرشخصی، انتزاعی و بهدر جهانی است که به

وجویی قطعیت، بیم و خطر، عشق است که واقعیت دارد. آنها معتقدند که عشق جست دنیای عدم

شدن در  ، شریکاست در پی خویشتن، تقالیی برای تماس و ارتباط واقعی با خود و با دیگری

-روشدن با یکدیگر بدون هیچ سد و مانعی، اعتراف کردن و بخشیده جسم، در اندیشه، روبه

شدن، درک کردن، تأیید و حمایت از آنچه بود و آنچه هست، اشتیاقی به خانه و کاشانه و 

دم کند. پس مرهایی که زندگی مدرن ایجاد میوپناهی برای مقابله با تردیدها و اضطراب پشت

ناگاه به کابوس  دنبال رؤیاهای فریبندة عشق خواهند دوید تا وقتی که همۀ آنها به هم همچنان به

 (.5380گرنشایم،    بدل شوند )بک و بک

 5ویلموت راستی این تحول در معنای عشق از دیروز تا به امروز رخ داده است؟ اما به

وزش و اشتغال و ساخت گفتمانی از عشق زنان جوان، در مسیر آم»ای با عنوان در مقاله (2885)

به بررسی فهم عشق پرداخت. وی این تحقیق را با مصاحبه از سی زن جوان با « و صمیمیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Wilmot 
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اجتماعی، آموزش و شرایط خانوادگی مختلف انجام داد. در این تحقیق دختران تحصیالت، طبقۀ

ن کرده بودند. بسیاری از یکی از دالیل مهم ادامه تحصیل را ارتباط جنسی با جنس مخالف بیا

های دوستی با پسران در دوران دانشجویی آنها افزایش یافته کردند که تجربه دختران تأکید می

اند. یکی دیگر از نتایج تحقیق این بود که خانه بوده است و تعداد زیادی از آنها با پسران هم

ستقالل را بیشتر کرد. ظاهراً عشق رمانتیک تا حدی به زنان استقالل داد، ولی عشق سیال این ا

ها مطابق با این پژوهش عشق سیال در بین جوانان رو به گسترش است. هرچند در این میان فیلم

( در تحقیق خود نشان 2885) 5جکسونتأثیر نیستند. در همین راستا نیز بی های عاشقانهو رمان

 دهیاند، سازمانهایی که خواندهاساس داستاندهد که افراد روابط خود را با جنس مخالف بر می

وگوی صحیح با جنس مخالف و  کنند. همین امر باعث محرومیت زنان از آموزش و گفتمی

کند ها را تحمل میهای عامیانه دختر تمام سختیشود. در داستانگاهی به تجاوز به آنان منجر می

زنانگی و انفعال و فارغ شدن از  ها برپسر تغییر یابد و به سوی او گردن نهد. این رمانتا دوست

که روزی آن عشق واقعی ،کنندها فکر میکنند. همچنین زنان بر اساس این رمانخود تأکید می

های عامهپسر آنان از آنها مراقبت کامل خواهد کرد. به این ترتیب، رمانرخ خواهد داد و دوست

 شود. استفاده و تجاوز زنان در جامعه میپسند، دامی برای سوء

تحقیقاتداخلی

ه همان اندازه که زن را تحقیر نویسد: ایرانیان، بمی وسوسۀ عاشقیمحمد دهقان در کتاب 

« مهر زنان مثل دُم خر»گرفتند. در نزد آنان کردند، عشق ورزیدن به او را نیز به ریشخند می می

رفت. شمار می به« دیو»شد. عشق ورزیدن به زن پیروی از نمی« ترهرگز از یک گز فزون»بود که 

های بدوی نداشتند. عاشق شدن بر زن نزد در این باره، ایرانیان متمدن ظاهراً تفاوتی با عرب

که از افسانۀ مجنون پیداست، رسم بر آن بود که اگر  شد. چناناعراب هم سخت ناروا شمرده می

 (.02:5305قان،دادند )دهیافت، آن زن را دیگر به او نمیمردی به عشق زنی شهرت می

( به بررسی وضعیت عشق در ازدواج و چگونگی تغییر آن در طول زندگی 5305فر )صادقی

مشترک پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی از این است که نوع نگاه زنان و مردان در مورد 

های جنسی و غریزی عشق توجه دارند، در مقابل، زنان به عشق متفاوت است؛ مردان به جنبه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Jackson 
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شوندگان کنند. بعضی از مصاحبهآمیز و عاطفی عشق تاکید بیشتری میهای احساسی، هیجانبهجن

دانستند. یکی آمیز میبار و جنوناین پژوهش، عشق رمانتیک را دارای ابعادی بیمارگونه، حماقت

دیگر از نتایج این پژوهش، نقش عاشق برای مردان و معشوق برای زنان بود.  عاملیت و سوژگی 

عنوان عاشقان، معشوق را در  فر، با مردان بوده است و آنها بههای مورد مطالعه صادقیر عشقد

زدند. افراد کم در این زمینه دست به عمل میکردند. البته دختران کمعرصۀ عشق راهنمایی می

یافت. مرور این عشق کاهش می کردند، اما بهشونده در این تحقیق با عشق ازدواج می مصاحبه

کردند. زنان بیشتر از مردان زنان دوست داشتند عشق را بشنوند، ولی خودشان ابراز عشق نمی

-بر این، زنان بیشتر از مردان تالش می دادند. عالوهبه وجود عشق در رابطه زناشویی اهمیت می

فر هنوز عشق شان بازتولید کنند. ظاهراً مطابق با پژوهش صادقی کردند که عشق را در زندگی

های عنوان یک ایدئولوژی بر فضای ذهنی زنان و مردان ما سایه افکنده است و کلیشه مانتیک بهر

( در 5300آبادی )حال، نظام این جنسیتی دربارة عاملیت مردانه و انفعال زنانه گسترده است. با

ل زنان به دنبا دهد کهتحقیق خود با تحلیل محتوای کیفی شش رمان پرفروش دهۀ اخیر نشان می

ای تعریف جدیدی از هویت و قدرت در خانواده هستند و تالش برای درکی برابر و غیرکلیشه

 شود. ها دیده میاز عشق در بطن این نوشته

روشپژوهش

در این »ها در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. شده برای تحلیل متن رمان روش انتخاب

کردن شود و با دنبال ام به واحدهای تحلیلی تقسیم میگبهمند و گامای قاعدهروش متن به شیوه

یابند و از های نظری ویژه تکوین میها بر اساس جنبهسؤال اصلی یا همان مسئلۀ پژوهش، مقوله

های تحلیل های الزم، تطابق مقوله در رابطه با نظریه و شیوههای بازخورد و بازنگریطریق حلقه

تعیین  های کامالً دقیق ازپیشش، نه شمارش تکرار مقولهشود. هدف و غایت پژوهتضمین می

گیری از ماهیت یافتن به ژرفای ادراکی و تفسیری متون مورد تحلیل، با بهرهشده، بلکه دست

  (.5301پذیر رویکرد کیفی است )حریری، انعطاف

ی در نویسصد سال داستان»پسند و ادبی بر اساس کتاب ها به عامهبندی رمانمالک تقسیم

های پرفروشی پسند، رمان( بوده است. منظور از ادبیات عامه5303اثر حسن میرعابدینی )« ایران

ها اند. این رماناست که از نظر تعداد، برتری چشمگیری در مقایسه با آثار متعالی داشته
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ارند تری با محیط اجتماعی آنان دخوانی بیشتری با نیازهای روحی خوانندگان و پیوند محکم هم

رو، برای مطالعه وضع فرهنگی جامعه و مردم عامه مدارک بهتری هستند. اما اهمیت رمان  و ازاین

وجوی چراها و  متعالی از این روست که طرح رمان متعالی متکی بر ایجاد پرسش و جست

ها و مسائل روشنفکران جامعه ها ما را با دغدغهروابط علت و معلولی است، مطالعۀ این رمان

پرسیم چرا این واقعه روی داد ها از خود میکند؛ چون با خواندن این گونه رمانرو میهروب

(. بنابراین هر دو گونۀ رمان از لحاظ محتوا حائز اهمیت و بررسی هستند. در 5303)میرعابدینی، 

بودن و مفهوم هایی چون پرفروشپسند بر اساس ویژگیهای عامهاین پژوهش انتخاب رمان

-های پاورقی خوانده است. در مورد رمانها را رمانشق بود که میرعابدینی این رمانمحوری ع

« های معاصر فارسیرمان»های ادبی، چون دربرگیرنده محتواهای مختلف بودند، از کتاب چهارم 

هایی که محتوایشان مفاهیم الزم را برای رمان انتخاب شد. نمونه میمنت میرصادقی، چند نمونه

داد. البته ناگفته نباید قوالت مفهوم عشق در جهت تکوین کار در اختیارمان قرار میپر کردن م

های متعالی های ادبی به معیارهایی که حسن میرعابدینی برای رمانگذاشت که در انتخاب رمان

پسند منتشرشده در بازة های عامهکند نیز توجه شده است. بر این اساس از میان رمانذکر می

های ادبی برگزیده شد. رمان منِ او، رؤیا و پریچهر، داالن بهشتهای ، رمان5306تا  5350زمانی 

 رؤیای تبتو  کند رستمچه کسی باور می، آییویران می، کافه نادریمورد تحلیل این تحقیق نیز 

 انتخاب شدند.

هایوتحلیلرمانبررس

ها خواهیم تحلیل آنها بر اساس مقوله شود و سپس به ها اشاره میای از رماندر ابتدا به خالصه

 پرداخت.

«پریچهر»خالصة

-میفرهاد و هومن دو فرد تحصیلکرده در فرانسه هستند که بعد از اتمام تحصیالت به ایران بر

دوی آنها شکستن اختالف طبقاتی موجود در جامعه است. فرهاد عاشق  گردند و ازدواج هر

ا چهرة او را در خواب دیده بود. خانوادةفرگل از طبقۀ هشود که سالدختری به نام فرگل می

سال پیش شوند و فرگل هم که از دوستان خانوادگی فرهاد است، سهمتوسط جامعه محسوب می

شود. این دو برخالف اختالف طبقاتی بسیار، با هم ازدواج با دیدن عکس فرهاد عاشق او می
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است، زندگی مشترک آنها پس از چند روز خاتمه  که فرگل مبتال به تومور کنند ولی ازآنجاییمی

شوند.  این داستان عبدالعظیم با پیرزنی به نام پریچهر آشنا مییابد. فرهاد و هومن در شاهزادهمی

-های یک زن در زندگی سخن میاختیاری زند و از تمام استبدادها و بیگریزی به گذشته می

دهد و سر پستی و بلندی است برای آنها شرح میگوید. پریچهر داستان زندگی خود را که سرا

یابند که تنها چیزی که در کل زندگی پریچهر وجود نداشته است مفهومی به نام عشق آنها درمی

 بوده است.

«داالنبهشت»خالصة

گشاید و از ازدواج، عشق و پشیمانی خود سخن قهرمان داستان که مهناز است لب به سخن می

کردن مهناز، از طرف  دواج محمد، مهناز را دوست دارد، ولی قبل از مطلعگوید. در این ازمی

دهند، ولی چون هر کند. خانوادة مهناز پاسخ مثبت میخانواده خود از مهناز خواستگاری می

برند. اختالف در  سر میدوی آنها در سن پایینی قرار دارند، چند سالی را در دوران نامزدی به 

شوند. ولی مهناز بعد از رفتن محمد، گیرد و از هم جدا میبین آنها باال میهمان دوران نامزدی 

فهمد که چقدر بچگی کرده است و تقریباً تمام اشتباهات از جانب او بوده است. در این  می

شوند. مهناز دوران دوستانی مثل نرگس در ارتقای شخصیت و اخالق مهناز بسیار مؤثر واقع می

تواند به شخص دیگری فکر کند. او منتظر بسیار وابسته است و نمی از نظر روحی به محمد

رود، بازگشت محمد است. محمد هم که بعد از طالق به خارج از کشور برای ادامۀ تحصیل می

کند، ولی او هم به دنبال زنی با شخصیت مهناز به گفته خودش چندین بار قصد ازدواج می

مهناز را به دست آورد. محمد و مهناز بعد از گذشت  کند تااست، برای همین قصد ایران می

 طور زندگی کنند. دانند که چهبار برخالف بار اول میرسند، ولی این چند سال به وصل می

«الهةشرقی»خالصة

رود. کیمیا دختری بسیار زیبا پس از طالق از همسرش اردالن برای ادامه تحصیل به فرانسه می 

تیپ و پسری پولدار، خوشه تکشود کعمویش آشنا می هرزادة زندر آنجا با رابین خوا

کند با نفوذی که دارد او را تحت گذران آمریکایی است. رابین در همان ابتدا سعی می خوش

شدت به او دهد. رابین بهحمایت خود قرار دهد، ولی کیمیا اجازة نزدیکی او را به خود نمی

شود تفاهم برای کیمیا میهنگی آنها دائماً باعث ایجاد سوءشود، ولی اختالفات فر مند میعالقه
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-علت عشق شدید، شروع به مطالعه راجع به فرهنگ و کشور ایران و اسالم می تا اینکه رابین به

پرستد. اکنون کیمیا هم دل به عشق رابین ای شرقی، بیمارگونه میکند و کیمیا را همچون الهه

ن یک تراژدی به معنای واقعی است؛ مرگ و عدم وصل خاتمۀ سپرده است. این داستان در پایا

 این داستان است.

«منِاو»خالصة

های قدیمی تهران( است. علی فرزند  داستان مربوط به زندگی فردی به نام علی فتاح )از خانواده

کنند. در نوجوانی عاشق مهتاب، خواهر یک تاجر معتبر است که در جنوب شهر زندگی می

شود ولی این عالقه در طول عمر مهتاب به رفیقش کریم، که نوکرشان هم بود، میعزیزترین 

داشتن عشق خود به مهتاب است، برای همین انجامد. هدف علی پاک و مقدس نگهازدواج نمی

گیرد در شب عقد، مهتاب کند و زمانی که تصمیم به این کار میها با مهتاب ازدواج نمیتا مدت

 کند.فوت می

«کافهنادری»خالصة

دار ثروتمندی در کاشان و خبرنگاری در پاریس است که با تینوش دختر  فرزاد مفتون، پسر باغ

کند. او با بیشتر فعاالن سیاسی اروپا و کشورهای شمال افریقا دار ثروتمند ازدواج مییک کارخانه

های مختلف نه با زنوآمد دارد. در حین سفر هم به کارهای مطبوعاتی و هم به روابط عاشقا رفت

پردازد. تینوش که از سفرهای پیاپی فرزاد خسته شده است، همراه با دو دختر خردسالشان، می

شود و با طراحی لباس زندگی مرفهی را برای خود و دخترهایش در شهر مونیخ آلمان مقیم می

د و با دندانپزشکی گیردلیل اختالفات بسیار از فرزاد طالق می کند و چند سال بعد، بهفراهم می

آید. شبی همراه با ساربان، یکی از کند. مفتون بعد از انقالب به ایران میفرانسوی ازدواج می

کند. در این مهمانی، فرامرز سازگار که در دوران همکاران مجله، در یک مهمانی شرکت می

کند.  زگو میجوانی دلباخته تینوش بوده است، ماجرای عشق خود را به تینوش، برای جمع با

هایی که کند و از آن به بعد با نامهشود و با پریشانی مهمانی را ترک میفرزاد مفتون دگرگون می

دهد. یکی دو سال فرستد، خبرهایی به دروغ از خودش میظاهر از پاریس برای ساربان می به

دهد آنجا به او خبر می گذارد و درقنادی نادری قرار مالقاتی با ساربان می بعد، پدر فرزاد در کافه
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که فرزاد در این مدت در ایران بوده و چندی پیش بر اثر بیماری سرطان درگذشته است. پدر 

 (.5301سپارد )میرصادقی، های او را به ساربان میفرزاد کلیۀ نوشته

«کندرستمکسیباورمیچه»خالصه

گذراند و از کودکی بین او و ای مرفه و پرجمعیت میشورا دوران کودکی خود را در خانواده

-ای که پدربزرگ شورا او را از ده خود به خانه آورده است، محبتی ساده و پاک بهرستم، پسربچه

دنبال عشقی سوزان با جهانبخش جهاندار، جوانی که در خارج از کشور  آید. شورا بهوجود می

-تحصیل می رود و در آنجا ادامهکند. با او به خارج از کشور میمشغول تحصیل است، ازدواج می

خصوص به شود. اما دلبستگی شورا به خانواده و بهدهد و بنا به میل همسرش در آنجا ماندگار می

شود که شورا هر چند سال یکبار به ایران بیاید تا دوستی خود را حفظ کند. در رستم، باعث می

شود و به گ ناگهانی رستم باخبر میها، شورا در یکی از سفرهای خود به ایران، از مرطول سال

گردد. دلتنگی و سرگردانی روحی شورا که از زندگی در خارج از کشور راضی نیست و لندن برمی

رسد و با شوهر و دختر خود نیز بستگی روحی و فرهنگی ندارد، بعد از مرگ رستم، به نهایت می

 ارد )همان(.دوجوی عشق قدیمی خود، در شخص دیگری وامی شورا را به جست

«رویایتبت»خالصة

شود و امید و رو می وفایی مهرداد، دوست خود، روبهشعله پرستار جوانی است که ناگهان با بی

تر است، با شوهرش،  دهد. خواهر او شیوا که چند سالی از او بزرگآرامش خود را از دست می

دوست قدیمی جاوید،  هاست که زندگی آرام و خوشبختی دارند. وقتی صادق،جاوید، سال

وحال گذشته را ندارد و شود، دیگر شوردلیل کارهای سیاسی بعد از سه سال از زندان آزاد می به

شود، در خیال رفتن به خارج از کشور را دارد. او وقتی از شکست شعله در عشق باخبر می

گرداند. بعد از مدتی کند او را به امید و زندگی بردیدارهایی پنهانی که با شعله دارد، سعی می

کند که صادق دلبستۀ او نیست. دیدارهای هر بندد، اما حس میآرام به صادق دل میشعله آرام

شود. سرانجام صادق تصمیم خود را برای روزة آنها بر اثر تردیدهای صادق چند بار قطع می

دهد، صادق و میمناسبت رفتن صادق  ای که جاوید بهکند. در مهمانیرفتن از ایران عملی می

های شیوا و کنند و شعله به راز آشفتگیشیوا، عشقی را که نسبت بۀکدیگر دارند، آشکار می

برد )همان(های صادق پی میامتناع
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«آییویرانمی»خالصة

شود. این آشنایی ای فقیر آشنا میسیاسی، با فردوس دختری از خانواده روزبه، دانشجوی جوان

تحصیل در آمریکا، عشق  انجامد. روزبه برای ادامهدختر به روزبه می به دوستی و عشق شدید

گذارد و پنهانی بیند، از این جهت قرار مالقاتی با فردوس میپاگیر میوفردوس را به خود دست

آمدهای فردوس با روزبه شود. در وکند تا پدر، مانع رفتپدر فردوس را از این قرار باخبر می

دهند و جا کردن اسناد سیاسی را به فردوس میروزبه، مأموریت جابههمان روز، دوستان 

شود. روزبه که شاهد صحنۀ فردوس تصادفاً چند لحظه پیش از دیدار با روزبه، دستگیر می

داند و با عشق شدیدی به فردوس دستگیری فردوس است، خود را در دستگیری او مقصر می

دهد. فردوس حصیل در امریکا را از دست میت شود و فرصت ادامهدچار عذاب وجدان می

گیرد و رود. دو سال بعد طالق میکند و به شهرستان میشود، ازدواج میدو ماه بعد آزاد می یکی

دنبال مقدمات مهاجرت به کانادا  شود و بهگردد و منشی مطب دندانپزشکی میبه تهران برمی

، قرار مالقاتی با روزبه را برای او ترتیب است. در همین روزها، زهرةکی از دوستان قدیمی او

 کند)همان(.دهد و او روزبه را در پارک مالقات میمی

هاتحلیلرمان

پرداختیم، متوجه شدیم که مفهوم عشق در زمانی که در این پژوهش به بررسی مفهوم عشق می

این عشق در ها فقط به حیطۀ روابط قبل از ازدواج محدود نیست، بلکه بخش بزرگی از رمان

سازی، یابد. به همین دلیل برای سهولت و روشنی کار در مقولهروابط بعد از ازدواج تجلی می

عشق را به دو حیطۀ روابط قبل از ازدواج و روابط بعد از ازدواج تقسیم و برای هرکدام از این 

ها  ین مقولها 5هایی اصلی به همراه چندین مصداق تعیین کردیم. جدول شمارة دو حیطه، مقوله

 دهد.را نشان می
هایمرتبطبافضایمفهومیعشق.مقوله1جدول

 روابطقبلازازدواج

 مصادیق مقولةشاخص

 انواع عشق
عشق احساساتی، عشق رمانتیک، عشق سیال )مدرن(، عشق مادرانه، عشق برادرانه، عشق پدرانه، 

 پرستانهوتیک، عشق بتعشق به خود، عشق به خدا، عشق واقعی، عشق جنسی، عشق نور

وجوه ابراز 
 عشق

 خواستگاری از جانب پسر، خواستگاری از جانب دختر، خواستگاری سنتی
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هایمرتبطبافضایمفهومیعشق.مقوله1دولادامهج

 روابطقبلازازدواج

 مصادیق مقولةشاخص

 اشکال ازدواج

در و با انتخاب سطحی فرزند، ازدواج ازدواج کامالً سنتی با صالحدید پدر، ازدواج با انتخاب پ

خودسرانه، ازدواج اجباری، ازدواج با انتخاب طرفین و بعد صالحدید پدر، ازدواج مادی، 

 ازدواج به انتخاب طرفین

معیارهای 

 ازدواج
 طبقاتی، تفاهم فکری و اخالقی، سناختالف

توجه دوطرف 

به عشق و حفظ 

 آن

 

 رنگرنگ، بی کمرنگ،  پررنگ، پررنگ، بسیارکم بسیار

 و.... پدرشوهر، مادرزن، پدرزن، برادرمادرشوهر، نقشمادر، نقشپدر، نقشنقش نقش خانواده

رخدادها و 

 حوادث

جدایی،  ،لذت جنسی بدون هیچ محرمیتی، تعهد زن، تعهد مرد، وعدة تعهد در بلندمدت، هدیه

 ، ازدواج مجددتجربۀ قبلی زندگی فرد در عشق و ازدواج تجرد، مرگ، خودکشی،

 روابط بعد از ازدواج

 مصادیق مقولۀ شاخص

نقش زن و مرد 

 در حفظ عشق

 

 رنگرنگ، بی رنگ، کم پررنگ، پررنگ، بسیارکم بسیار

 پدرشوهر، نقش مادرزن،  نقش پدرزن، نقش برادرمادرشوهر،  نقشمادر، نقشپدر، نقشنقش نقش خانواده

 نقش فرزند
یان خانواده، جنسیت فرزند و اهمیت آن، نقش فرزند در حفظ عشق، اهمیت فرزند در حفظ بن

 کامل شدن زندگی با حضور فرزند

رخدادها و 

 حوادث

خیانت، آزار روحی، فرار یا ترک خانه، دعوا، خشونت فیزیکی، طالق، تعهد زن، تعهد مرد، 

 هدیه، خشونت فیزیکی، خواستگار مجدد، ازدواج و زندگی مجدد

 تاندیگرمسائلداس

 مصادیق مقولةشاخص

 نسل گذشته
دادن دو کشیدن حال، نشانکشیدن گذشته، به چالشنسل گذشته در تقابل با نسل حال، به چالش

 بودن نسل گذشتهپروایی نسل حال،  قانعیا سه نسل در کنار یکدیگر،  پررویی و بی

عشق و ازدواج 

های شخصیت

 فرعی

در و پدر دوست، عمه، خاله، عمو، دایی، پسرعمو،  خواهر، برادر، مادر، پدر، دوست، ما

 مادربزرگ، برادرشوهر، خواهرشوهر و... پدربزرگ، 
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هایابرازآنانواععشقوشیوه
-های عامهترین نتایج این پژوهش دستیابی به این نکته بود که عشق موجود در داستان یکی از مهم

ها عشق حالتی از جامعه بودند؛ در این داستان ای از عشق رمانتیک درپسند مورد بررسی، نماینده

ها ابراز عشق و خواستگاری از جانب پسر بود، حتی گرفت. در تمام این رمانتقدس به خود می

ماند تا پسر به او ابراز عشق نماید. داشت باید منتظر میزمانی که دختر عاشقانه پسر را دوست می

ها ای از عشق سیال در جامعه بودند؛ در این رماننمایندههای ادبی در مقابل، عشق موجود در رمان

های ادبی، دختر های داستان حضور داشت. همچنین در اکثر رمانتشنگی عشق در تمام شخصیت

 کرد.اعتنایی پسر در حفظ عشق و ابراز آن بسیار تالش میبدون توجه به بی

 .مقولةانواععشقوابرازعشق2جدول

 وجوهابرازعشقیاهمانخواستگاری عشقانواع هاداستان

 از جانب پسر عشق رمانتیک داالنبهشت

 از جانب پسر عشق رمانتیک پریچهر

 از جانب پسر عشق رمانتیک الهةشرقی

 از جانب پسر عشق رمانتیک منِاو

 از جانب دختر عشق سیال کافهنادری

 از جانب پسر عشق سیال کندرستمچهکسیباورمی

 از جانب پسر/ روشن نشده عشق سیال ایتبتروی

 از جانب دختر عشق سیال آییویرانمی

انواعازدواجومعیارهایآن

داد که تقریباً نقش طرفین )دختر و پسر( در انتخاب یکدیگر در هر ها نشان میتحلیل کیفی رمان

دلیل  بود یا به« رنگ کم»های ادبی یا است، ولی نقش خانواده در رمان« پررنگ»دو گونۀ داستان 

های ای نشده بود. همچنین توجه به مفهوم اختالف طبقاتی در داستاننداشتن اهمیت به آن اشاره

های ادبی نیز آنچنان اهمیتی نداشت. تقریباً مسئله تفاهم رنگ شده بود و در داستان پسند کمعامه

 شود.داخته نمیطور کامل به آن پرشود، ولی بهها مطرح میدر اکثر داستان
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.انواعازدواجومعیارهایآن9جدول  

 انواعازدواج نامداستان
 معیارهایازدواج

 تفاهم اختالفطبقاتی

 رنگ بسیار کم - انتخاب پدر و بعد انتخاب فرزند داالنبهشت

 متوسط رنگ کم انتخاب طرفین و بعد انتخاب خانواده پریچهر

 متوسط - نتخاب خانوادهانتخاب طرفین و بعد ا الهةشرقی

 رنگ کم رنگ کم انتخاب طرفین منِاو

 رنگ کم - انتخاب طرفین کافهنادری

 - - انتخاب طرفین و بعد انتخاب خانواده کندرستمچهکسیباورمی

 -متوسط /  / پررنگ- به ازدواج نرسید -انتخاب طرفین رؤیایتبت

 - - به ازدواج نرسید آییویرانمی

یندرحفظعشقدرروابطقبلوبعدازازدواجنقشطرف

ها به این نتیجه رسیدیم که نقش زنان در حفظ عشق در حیطۀ روابط قبل و با بررسی این رمان

است، اما نقش مردان در حفظ عشق در روابط قبل از ازدواج بسیار « پررنگ»بعد از ازدواج 

شود.می« رنگبی»و « رنگ کم»است، ولی بعد از ازدواج این نقش « پررنگ»

نقشخانوادهدرحفظعشقدرروابطقبلوبعدازازدواج

پسند، نقش خانواده در حمایت از طرفین موافق نشان داده شده است، ولی های عامهدر داستان

های ادبی به نقش خانوادة اشاره نشده یا  خانواده در نقش مخالف ظاهر شده است. در داستان

های ادبی داشتن فرزند در ای نشده است و در داستان پسند به فرزند اشارهههای عامدر داستان

تحکیم عشق تأثیری ندارد.

رخدادهاوحوادثقبلازازدواج

ها، رخدادها و حوادثی قبل از ازدواج ازقبیل ارتباط فیزیکی، فرار، سکس، مرگ، در این رمان

-های عامهفقط در رمان« عدم وصال»و « مرگ»خودکشی، طالق و ترک دوستی رخ داده است. 

ها با عدم وصال، به عشق جنبۀ روحانی و که در این رمانطوری پسند مطرح شده است؛ به

 آسمانی بخشیده شده است.
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 رخدادهاوحوادثقبلازازدواج. 4جدول

 نامداستان
 رخدادهاوحوادثقبلازازدواج

 کدوستیتر طالق خودکشی مرگ سکس فرار ارتباطفیزیکی

 - - - - - - - داالنبهشت

 - -     - - - پریچهر

 -    -  - - - الهةشرقی

 - - -   - - کم منِاو

 - - - - - - - کافهنادری

کندچهکسیباورمی
 رستم

- - - - - - - 

 -/  -/- -/- -/- -/- -/- -کم/  رؤیایتبت

      - - -  بسیار زیاد آییویرانمی

عدازازدواجرخدادهاوحوادثب

پسند، خشونت های ادبی و عامهدهد که در اکثریت داستانتحلیل و بررسی به ما نشان می

های ادبی در رمان« طالق عاطفی»و « آزار روحی»پس از ازدواج  فیزیکی بسیار کم است، اما

زند. موج می
رخدادهاوحوادثبعدازازدواج. 5جدول

 نامداستان

 دازازدواجرخدادهاوحوادثبع 

خشونت
 فیزیکی

 پشیمانی مرگ
آزار
 روحی

 فرار
 خیانت

 طالق
ازدواج
 مرد زن مجدد

 داالنبهشت
بسیار 

 رنگ کم
-   پررنگ -   -     

 - - - - - - -   - پریچهر

 - - - - - - - - - الهةشرقی

 - - - - - - - - - مناو

         - پررنگ   - پررنگ کافهنادری

ورچهکسیبا
 کندرستممی

-     پررنگ -   - 
طالق 
 عاطفی

- 

 -   - پررنگ - - - رؤیایتبت
طالق 
 عاطفی

- 

 - - - - - - - - - آییویرانمی
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بازنماییگذشتهوحال

های ادبی افراد ها وجود داشت، ولی در رمانبه گذشته و سنت تقریباً در اکثر رمان صحبت راجع

ا گذشتۀ خویش بودند، نه گذشتۀ دیگران. بیشتر درگیر زندگی حال و نیز تنه

 گیریبحثونتیجه

پسند و ادبی دهۀ اخیر های عامهبررسی و مقایسۀ مفهوم عشق در رمانهدف از انجام این تحقیق 

های بازنمایی عشق در داستان ها به این نتیجه رسیدیم کهبر اساس تحلیل محتوای رمان بود.

ای از پسند، تا حدودی نمایندههای عامهق موجود در داستانعشپسند و ادبی متفاوت است. عامه

ها ابراز عشق از جانب پسر است. حتی زمانی که  عشق رمانتیک در جامعه هستند. در این رمان

دارد باید منتظر باشد تا پسر به او ابراز عشق کند. این مسئله دختر عاشقانه پسر را دوست می

یز بدان اشاره کرده است بیانگر عاملیت مردان و انفعال زنان در ( ن5305فر ) گونه که صادقی همان

پسند بر عشقی مقدس بدون های عامهعرصۀ عشق رمانتیک است. همچنین تقریباً تمام داستان

دانند  کنند. آنها عشق را حلّال بسیاری از مشکالت می توجه به تفاهمی منطقی وعاقالنه تأکید می

پسند، های عامه ن روابط بعد از ازدواج ندارند. البته در اکثر داستاندادو چندان توجهی به نشان 

رسد و بعد از آن کند و به تفاهم میابتدا فرد همسر خود را از روی عشق و عالقه انتخاب می

پسند، رضایت و های عامهشود. بنابراین در داستانخانواده در انتخاب و ارزیابی نهایی وارد می

شان دارد. تمامی این نکات نشان قش مهمی در رضایت طرفین از زندگیخرسندی خانواده ن

در »ها برجای گذاشته است. ظاهراً  دهد که انتظارات جامعۀ سنتی، تأثیر خود را در این رمانمی

شوند. آرام از یکدیگر منفک میفرایند ازدواج در ایران، همسریابی و گزینش همسر آرام

شوند. اما به هنگام تر میدر جریان مرحلۀ اول )همسریابی( فعالمرور  که جوانان به طوری به

« شودترها آغاز میاتخاذ تصمیم نهایی که مستلزم ارزیابی و داوری است، کار والدین و بزرگ

اندازة  ها زنان داستان به (. البته ناگفته نباید گذاشت که در این داستان528:5306)ساروخانی، 

های داند، توانسته به رمانطۀ نابی که گیدنز مشخصۀ عشق سیّال میمردان قدرت دارند و راب

های عشق رمانتیک را ندارند و پسند، تمام ویژگیهای عامهپسند نفوذ کند. بنابراین داستانعامه

. بنابراین شاید این اند تا حدی عناصری از تساوی زنان و مردان را در خود داشته باشندتوانسته

 سازی عشق در داستان با جامعه باشد. ای منطبقبتواند شروعی بر
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های پسند، نمایندة عشق رمانتیک هستند؛ عشق در رمان های عامهاگر عشق موجود در رمان

های ادبی، دختر بدون توجه به ای از عشق سیال در جامعه هستند. در اکثر رمانادبی نماینده

دهد که زن از موقعیت این امر نشان می کند.اعتنایی پسر در حفظ عشق او بسیار تالش میبی

بر این،  کند. عالوه انفعالی گذشته خارج شده است و نقش پررنگی در رابطۀ عاشقانه ایفا می

ها در ای به روابط بعد از ازدواج دارند؛ روابطی که دخالت خانوادهی ادبی توجه ویژهها رمان

مواجه است. در مجموع، این آثار عشقی  در مرکز توجه نیست و البته با مشکل بی آن

باشد. اول از همه، ظهور فردیت و شخصی دهندة تمام فرازوفرودهای عشق سیال می نشان

ها مطرح است.  این امر حکایت از به فردیت رسیدن انسان شدن عشق و عاشقی در این رمان

وی دیگر، بیانگر معاصر ایرانی دارد که با تمام وجود، در رمان جدید حضور یافته است و از س

سمت ساختارهای  گرفتن ساختارهای جامعه، از حالت ساده، ابتدایی و حماسی قدیم، بهفاصله

گرنشایم  گونه که بک و بک(. دوم عطش عاشق شدن همان5303پیچیده و مدرن است )غالم، 

میان خوبی مشهود است.عطشی که به ستیز  اند در این نوع روابط به ( به آن اشاره کرده5380)

( و شکست را برایشان به ارمغان 5305ها در روابط بعد از ازدواج انجامیده است )مایلز، جنس

روند؛ نه از نشینی و عزلت، به سراغ عشق دیگری میها به جای گوشهحال، آن آورد. بااینمی

ر برند. این نکتۀادآوروی ناچاری، بلکه از روی عالقه و بیشتر از عشق قبلی از آن لذت می

باشد که در دوران ما شمار روزافزونی از مردم تمایل دارند بیش از ( می5309گفتۀ باومن )

های ادبی همۀ افراد  های زندگی خود را عشق بنامند. به این ترتیب، در داستانیکی از تجربه

ها، زندگی آنها بدون هیچ سامانی و کشند و در پایان تمام داستان عشق سیالی را به دوش می

 پذیرد. نهایت سرگشتگی پایان می با

« رمان در واقع برگردان زندگی روزمره در عرصۀ ادبی است»گلدمن زمانی نوشت که 

های ادبی و  توان پرسید که بررسی فضای مفهومی عشق در رمان(. حال می28:5355)گلدمن، 

( اشارة 2885پسند، حاوی چه نکاتی دربارة جامعه ایرانی است؟ در این خصوص ویلموت ) عامه

( 5882گذارند. گیدنز)ها یک نوع عشق غیرواقعی را به نمایش میجالبی دارد. به گفتۀ وی رمان

های رمانتیک نیز با نگاهی منتقدانه به عشق رمانتیک بر این باور است که مصرف مشتاقانۀ داستان

سوی  ا حرکت بهکه افراد ب شود، درحدیوجود آمدن حد زیادی از انفعال در جامعه می باعث به

سخت با تنهایی  شوند. این در حالی است که بشر امروزوَهم و خیال از واقعیت جامعه دور می
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برای غلبه بر تنهایی ( »58: 5368اگزیستانسیال خود دست به گریبان است و به گفتۀ فروم )

مجدداً های آمیخته با عیاشی و میگساری روی آورده و بعد از تمام شدن آن لذت سمت لذت به

 «.آیدتنهایی به سراغش می

رسد وقت آن رسیده باشد که مفهوم مقدس عشق در فرهنگ ایرانی، از آسمان به به نظر می

 زمین آورده شده و مورد بازنگری جدی قرار گیرد. 
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