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 چکیده
های اخیرر رر ایرران اسرت کر       های پرفروش سال یکی از رمان عشق ملتآمار نشر کتاب، رمان  براساس

وهوای جامع  رر این روره کمر    تواند ب  ررکی از حال پسندشدن آن می های عام  توج  ب  رالیل و زمین 

 ملرت یفی علل گرایش کاربران زن اینستاگرام بر  رمران   ک مطالعۀرو، پژوهش حاضر از طریق  کند. از این

ایران رسرت یابرد. بر  ایرن      جامعۀای رر  کند ب  بخشی از مسائل مطرح حول چنین پدیده سعی می عشق

برفی، با بیست نفر از این کاربران این  گیری هدفمند و گلول  منظور، با روش تحلیل مضمون و انجام نمون 

اگرچر  بر  نظرر    های این پژوهش،  یافت  انجام شد. مطابق یافت  ساخت نیم  عمیق مصاحبۀشبکۀ اجتماعی 

صورت گرفت   برانگیز پسند و تبلیغات کنجکاوی های عام  ویژگی د نوعی فراخوانی مخاطب توسطیرس می

ها رر  مخاطبان و عاملیت آن ینشگریفرم، محتوا و مؤلف نیز بیانگر گز عناصر راستان نظیرباشد، توج  ب  

علرل گررایش بر     ، «جذابیت راستان»و « موج تبلیغاتی»عامل  عالوه بری، طورکل ب این اثر است و خاب انت

 مسرللۀ »پرراختن ب  مسرائلی از جرن     از جمل  مهم ریگری ناشی از عامل توان را می مطالعۀ چنین اثری

نروعی حساسریت    نرد  ره نشران توانرد   رانست ک  استقبال زیار از چنین اثری نیز می رر ایران« روز جامع 

هرای عمیرق برا     از مصراحب   آمرده  رست ب ی اطالعات برمبنا، ررمجموع گون  مسائل باشد. اجتماعی ب  این

توان گفت شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران رر توج  و استقبال  تعداری از مخاطبان این رمان، می

عی اینستاگرام رر معرفی و استقبال هرچ  بیشتر اجتما شبکۀاز این اثر تأثیرگذار بوره و رر این میان، نقش 

 از آن بسیار پررنگ بوره است.
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 مقدمه
فرهنررگ عامرر  شرراید تررا همررین اواخررر و پرریش از   ۀمطالعررو « پسررند امررر عامرر »پرررراختن برر  

شرد، امرا    ارزش تلقی می پررازان مطالعات فرهنگی، مذموم و کم وسط نظری شدن آن ت گرفت  جدی

و  ها گفتمان پارهتواند فضایی برای طرح  مرور و با ررنظرگرفتن این موضوع ک  فرهنگ عام  می ب 

های جردی   های عمیق فرهنگی باشد، جایگاهش را رر میان پژوهش ای برای بروز تعارض عرص 

جملر  مفراهیم   رر مطالعرات فرهنگری از    پسندی رو عام  ینا(. از 1397ه، آکارمی  باز کرر )پایند

 ،پسرند  مترون عامر    هرای  عنوان یکی از شرکل  پسند نیز ب  های عام  و رمان رور می شمار ب کلیدی 

ات یر معتقدنرد کر  ارب   یات مطالعات فرهنگینظر»جایگاه مهمی رر مطالعات فرهنگ عام  رارند. 

مقاومت نرم و زنان  رر برابر فرهنگ حاکم است و ترالش رارر ترا    ینوعپسند و اقبال ب  آن  عام 

 «روزمرره ارائر  کنرد و لرذا کرارکرر مابرت رارر       یکنار زرن زنردگ  یبرا ییب  خوانندگان آن فضا

 (.1389)جواری یگان ، 

 بخش ک  ای زمان  رر ویژه ب » رارر؛ بستگی مختلفی عوامل ب  اثر یا پدیده ی  پسندشدن عام 

ی واقعی بلک  رر فضای مجازی و ب  قول بورریار رر ها روزمره ما ن  رر ساحت یاز زندگ یمهم

یی رر این خصوص بسزاتوانند نقش  های نوین ریجیتالی می شور. رسان  یمسپری « فوق واقعیت»

بوک و... این قدرت را رارند ک  ایماژها را  های اجتماعی مانند اینستاگرام، فی  ایفا کنند. شبک 

گیرشدن هر الگویی از رفتار یا  سرعت انتشار رهند و بازتکایر کنند، اما فراموش نکنیم ک  توره ب 

های عینی رر حیات اجتماعی ماست؛  اقبال عمومی ب  رواج فرهنگ عام ، منوط ب  وجور زمین 

شور، مگر اینک  شرایط و اوضاع اجتماعی  گیر نمی یابد و هم  پسند گسترش نمی یعنی امر عام 

نفوذ باال  یلرل ب های اجتماعی  شبک امروزه (. 1397)پاینده، « کنند  آن باشند یلتسههم مساعد و 

ک   است رر حالی گذارند. این ر میثا سالیق کاربرانشانبر فراگیرشدن میان عموم افرار جامع ، و 

 کاربران از سوی خور این است ک  اغلب گذاری مطالبی اشتراک از ب  ناشی موج عمد  این سالیق

آوررن ب  چنین  یکی از عوامل مؤثر بر ترغیب مخاطبان برای رویبنابراین  ؛است منتشر شده

بورن تلفن  های اجتماعی ررنظر گرفت. خصوصیت همیش  رررسترس توان شبک  آثاری را می

 ها، گذاری معرفی کتاب اشتراک امکان ک  اپ، تلگرام و اینستاگرام وات  نظیر یهای شبک  همراه و
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تواند رر این  میکنند  را فراهم می هایی از متن و تصویر جلد کتاب و... نقد کتاب، قسمت

 بسیار مؤثر باشد. خصوص

اند و از میان  ای فراگیری نزر ایرانیان تبدیل شده های اجتماعی ب  ابزار رسان  از آنجا ک  شبک 

ز انتشار مطالب رر آن سهولت رسترسی و فراگیرشدن نوع خاصی ا یلرل ها اینستاگرام ب  آن

عنوان کپشن(، و نوع خاص متن این رمان ک  مملو از جمالت  ها ب  گوی  )جمالت قصار و گزین

رر این پژوهش این است ک   یۀ اصلی ماصورت جمالت قصار است، فرض هایی ب  و پاراگراف

بر آنیم ک  نقش  رو یناینستاگرام رر فراگیرشدن این رمان رر ایران نقش پررنگی راشت  است. از ا

 .مطالع  کنیم آن را رر معرفی و استقبال از این کتاب

 رو گسترره و متنوعی از تقاضا روب  یطۀیکی از محصوالت فرهنگی، با ح ۀمااب اربیات ب 

عامۀ مررم معموالً رر قید  .فاخر باشند های باتوانند مخاطب کت ست. همۀ افرار ی  جامع  نمیا

رفتارند و فرصت و حوصلۀ چندانی برای شنیدن و خواندن متون های زندگی روزمره گ رغدغ 

هایی  ب  سراغ رمان ،آورند اکاریت زمانی ک  ب  اربیات روی می پیچیده و مبهم ندارند. این گروه

ای  پسند رر بدنۀ اربیات هر جامع  اربیات عام  شوند. پسند نامیده می اصطالح عام رر روند ک   می

ای پاسخ  های خاص خور، گون  آید. وجور این گونۀ اربی با ویژگی می شمار ی  ژانر مستقل ب 

 های مخاطبان است. ب  نیازها و خواست 

زمان با ورور مدرنیت  رانست. رر پی تحوالتی ک  از اواخر  توان هم ورور رمان ب  ایران را می»

اربی نیز تغییراتی  های بیان اربیات و شیوه ینۀمرور رر زم رار، ب  رور  قاجار رر کشور رخ می

سرعت رر حال انجام و گسترش بورند. این تحوالت رر رور  پهلوی ب   گرفت ک  ب  صورت می

ها از ابتدای روران معاصر اربیات ایران  ای اربی ب  نام رمان منتشر شد. رمان اوج رسید و گون 

اعی و فرهنگی جامعۀ اند ک  متأثر از شرایط اجتم تاکنون رشد و تغییرات بسیاری را تجرب  کرره

ضعف عمومی  و یافتن مشکالت اقتصاری از طرفی شدت(. 1393)ضیغمی، « ایرانی بوره است

های  ب  کتاب را ترین رالیلی است ک  گرایش مررم نویسی از جمل  مهم رر حوز  اربیات و راستان

 است. افزایش راره رمان

از ره  1385تا  1371های  سال رر ،یهای ارب خانۀ کتاب ایران رربار  رماناطالعات براساس »

های پرفروش رر این  چاپ کتاب 449پسند است و از مجموع  عام  عنوانکتاب پرفروش، ن  

چاپ  38با  ،پسند است ترین کتاب ک  عام  های وزین است. پرفروش چاپ آن رمان 118روره، 
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بار چاپ  16 فقطن پسند است و اولین رمان وزی چاپ باز هم رو کتاب عام  22و بعد از آن 

اما تیراژ  ،جلد است 1350طور متوسط  های جدی ب  ها و مجموع  راستان رمانتیراژ  شده است.

نسخ  و گاه  5000نسخ ، رربار  نویسندگان مشهور بیش از  2500پسند بیش از  های عام  رمان

طالعات ا براساسهمچنین  (.1389)جواری یگان ،  «نسخ  برای هر چاپ بوره است 18000تا 

 رستۀهای کوتاه  ها و راستان طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوارهای ایرانی، رمان

سال هستند )مرکز آمار ایران،  15افرار باسوار باالی  مطالعۀبزرگساالن، رومین موضوع مورر 

ی ها کتابرهد  نیز نشان می 1400تا  1385از سال  منتشرشدههای  (. بررسی آمار کتاب1399

عنوان کتاب  5480شوند، از  پسند نیز بخشی از آن محسوب می های عام  اربیات ک  رمان حوز 

رشد طی این  اند و این روند روب  افزایش یافت  1400عنوان رر سال  20،607ب   1385رر سال 

 (.1401کتاب ایران،  خانۀزمانی همچنان وجور راشت  است ) باز 

پسند  های عام  های متفاوتی از رستۀ رمان حال رمان اقبال مررمی شامل ،مختلفهای  رورهرر 

آن روره مورر استقبال  یوهوا های مرتبط با حال هایی با زمین  شده است و رر هر روره، رمان

توان ب  شناختی کلی از  اند. ب  این ترتیب، با بررسی این متون رر هر روره می عام  قرار گرفت 

های مختلف،  کرره و رالیل آن رسید. رر ایران نیز رر ره آنچ  افکار عمومی را ب  خور مشغول 

وهوای حاکم بر فضای اجتماعی، فکری و  اند و حال هایی ک  پرفروش شده بین برخی از رمان

آتش، »رمان  1350رر رهۀ  ؛ برای ماالتوان رابطۀ مستقیمی را مشاهده کرر سیاسی جامع  می

های پرفروش بوره است و ب   ی و انقالبی جزء رمانسیاس ینۀاز نارر ابراهیمی با زم« بدون رور

 (.1397های جنگ )ایسنا،  از احمد محمور رر سال« زمین سوخت »همین ترتیب، رمان 

رهد ک  بیشترین  آمار نشر کتاب رر حوز  اربیات راستانی رر رهۀ اخیر رر ایران نشان می»

 «است بوره پسند های عام  رمان ب مربوط  میزان چاپ کتاب و تجدید چاپ آن، و نیز ژانر مسلط،

یش از ب (1398تا  1393)از سال  نیز رر باز  زمانی کمی ملت عشق(. رمان 1389)جواری یگان ، 

محصولی را یکی از  باالیترتیب، چنانچ  فروش  ینبداست.  صد بار تجدید چاپ شده

گرفت  برای این  رتهای صو پسندی آن رر نظر بگیریم، با توج  ب  تعدار چاپ های عام  نشان 

شاخص مناسبی این رمان پژوهش رربار  ، بنابراینپسند رانست؛  توان آن را اثری عام  کتاب، می

گذرر، رهنمون  ها می مایی از آنچ  رر فضای ذهنی عام  رر این سالشما را ب  ترسیم  است ک 
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طبان ایرانی ب  براساس آن بتوان پاسخی برای این پرسش ارائ  رار ک  علت گرایش مخا و کند

 .چنین رمانی چیست

 یشینۀ تحقیقپ

های متعدری با رویکرر تحلیل خوانش و رریافت مخاطبان انجام شده است ک  مرور  پژوهش

ها و  ها ب  مشابهت ها از حوصلۀ این مقال  خارج است و با مرور اجمالی چند مورر از آن همۀ آن

 ۀتوان ب  مقال ها می از جمل  این پژوهش .شور میاشاره  رو یشها با تحقیق پ های آن تفاوت

ربیعی  نوشتۀ« های شبکۀ فارسی صدای آمریکا های تهران از برنام  رریافت رانشجویان رانشگاه»

ها رر این تحقیق با روش مصاحبۀ عمیق ب  مطالعۀ  آن .( اشاره کرر1392پور ) و عرفانی حسین

های مابت و  کررند پرراختند و خوانش میرا تماشا « پارازیت»رریافت رانشجویانی ک  برنامۀ 

کاررفت  رر تحقیق حاضر نیز مشاب  این  اند. روش ب  بندی کرره از این برنام  رست  را ها منفی آن

مطالعۀ رریافت مخاطبان تلویزیون ب  مطالعۀ خوانش  یجا با این تفاوت ک  ب  ؛پژوهش است

زیونی مورر مطالع  رر این پژوهش )پارازیت( تلوی برنامۀضمن اینک   ایم. مخاطبان رمان پرراخت 

رسد رریافت  نظر می پسند تلقی کرر و بر همین اساس، ب  توان عام  بورن، نمی رغم پربیننده را علی

 باشد. عشق ملتهای خوانندگان رمان  های بینندگان آن متفاوت با رریافت و انگیزه و انگیزه

شاهده انجام شده است، کریمی و رر تحقیق ریگری ک  ب  روش مصاحبۀ عمیق و م

« پسند های عام  تحلیل رریافت مخاطبان جوان شهر مریوان از سریال»( ب  1391زاره ) مهدی

ها بنشینند شناسایی کررند.  ها ب  تماشای این سریال آناست شده  سببک   را پرراختند و عواملی

ت ک  رر این مقال  نیز ب  آن ید  مورر مطالع  رر این پژوهش همان چیزی اسپدروش مواجه  با 

هایی وجور رارر ک  نتایج این رو  توج  شده است، اما رر مخاطبان و متن مورر مطالع  تفاوت

کند. مشخصاً آنچ  رر این پژوهش ب  آن توج  شده خوانش و رریافت  تحقیق را متمایز می

 ت.حاضر، با تمرکز بر رریافت زنان انجام شده اس مقالۀجوانان بوره، ولی 

شناسی  زیبایی یۀها و تفسیرهای آن براساس نظر تحلیل شعر آی آرم»پژوهشی نیز با عنوان 

( منتشر شده است ک  رر آن ب  تحلیل تفسیرهای مختلفی ک  1396از شفق و آذرپیرا )« رریافت

  اند پرراخت ارائ  راره« ها آی آرم»نظران از شعر معروفی از نیما یوشیج ب  اسم  منتقدان و صاحب

توان این پژوهش را نیز رر راستای  ها می آوری راره از نظر مبانی نظری و روش جمعشده است. 
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بلک   ،نظران ، ن  خوانش و رریافت صاحباینجارر رو قلمدار کرر؛ با این تفاوت ک   یشپ مقالۀ

 است.قرار گرفت  رریافت مخاطبان عام مدنظر 

( ب  1389ن تحقیق ریگری است ک  رستمی )نیز عنوا« شناسی رریافت رر رل فوالر زیبایی»

پور رر  از منیرو روانی رل فوالرروش اسناری آن را انجام رار. این تحقیق ب  بررسی معانی رمان 

بستر تاریخی زمان انتشار آن پرراخت، اما رر اینجا معانی رمان مورر مطالع  را از منظر رریافت 

رر پژوهش ریگری ک  با  .کنیم میو اسنار بررسی  خور مخاطبان و ن  صرفاً مراجع  ب  کتابخان 

مطالعۀ خوانش »( ب  1390پناه و عبداللهیان ) روش پرسشنام  و مصاحبۀ گروهی انجام شد، یزران

سفر پرراختند. این تحقیق براساس مطالعۀ خوانش مخاطبان رمان « مخاطبان ایرانی از رمان جنگ
 گرفت. انجام ررج  270 یب  گرا

چ  رر اینجا مورر توج  قرار گرفت  است، رریافت مخاطبان رمانی است ک  ب  ، آنررمجموع

نور شمسی رر ایران  رهۀپسند شاخص  گواه تعدار رفعات تجدید چاپ آن، یکی از متون عام 

چنین  مطالعۀبوره است؛ بنابراین، اهمیت پرراختن ب  چنین موضوعی رر این است ک  از خالل 

مررم رر این روره رست یافت.  عامۀمی کلی از فضای فکری بخشی از توان ب  فه هایی می پدیده

های  هایی ک  ب  رریافت مخاطبان از متون ریگر و رر روره این پژوهش رر کنار سایر پژوهش

وار  تواند تمایزهای رریافت مخاطبانی را ک  عموماً یکدست و توره اند، می زمانی ریگر پرراخت 

ای از فضای  تر از گوش  کنند  تصویری کلی یلتکمطرفی  شوند مشخص کند و از تصور می

یت تالش برای ررک چیزی ک  از آن با ررنهاای خاص باشد؛ و  فکری و فرهنگی جامع  رر روره

 شور. یار می« روح زمان »عنوان 

 ادبیات نظری
 های کایری از مررم رر ررمورر رفتارها و تجربیات اقلیت« عام فرهنگ »ی اصطالح طورکل ب 

های از باال و همراه با سرزنش  رغم نگاه (. علی1391رور )ریچاررز،  می کار ب های ملی  فرهنگ

تواند ]واجد معانی یا  می پسند عام امر »شوند،  تلقی می پسند عام ۀ مررم و اموری ک  عامب  

االهای ما از ک استفار بسا رر پ   ابعاری[ ژرف باشد و ررواقع غالباً نیز هست؛ برای ماال، چ 

 مطالعۀ(؛ بنابراین، 29: 1391)ریچاررز، « هایی پایا نهفت  باشند روام، ارزش ارزان و تجاری و کم
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هایی است ک   هستند، تالشی برای ررک ارزش پسند عام هایی ک   و پدیده عام عناصر فرهنگ 

 رهد. های فرهنگی خاص این عرص  سوق می مصرف سمت ب افرار را 

 یۀروم قرن بیستم ب  نظر یمۀهای او از اثر، چیزی است ک  رر ن ئتتوج  ب  مخاطب و قرا

است  1پررازان آن، ولفگانگ آیزر یکی از نظری (. 1392رریافت موسوم است )حسینی راورانی، 

فرری و ارتباط  مواجهۀ نحو آثار اربی و راستانی است و بیشتر ب   مطالعۀک  تمرکز آن بر 

گرچ  او عوامل کالنی مال عوامل تاریخی و اجتماعی را رر  خوانندگان با متن پرراخت  است.

از نظر او رر فرایند های خرر و رر سطح فرری بوره است.  او واکنش رغدغۀکند، ررواقع  نمی

(. Shi, 2013)شوند  کنند و بازنگری و بازاندیشی می خواندن ی  اثر، انتظارات مخاطب تغییر می

کند و از سوی ریگر خواننده هم  ی را ب  خواننده پیشنهار میسو متن نقش از ی  آیزرب  اعتقار »

تنشی  ،تواند مقهور ریگری شور کدام از این رو هرگز نمی گرایش خورش را رارر و چون هیچ

قدرت متن  نینوسان ب ینوع»ب  عبارت ریگر،  (.97: 1397)استوری،  «آید وجور می بین آنان ب 

؛ شور یم جارین توسط خواننده براساس تجربۀ خور اآ «حیتصح»خواندن و  کنترل نحو  یبرا

انتظارات  یمداوم و بازساز لیمعنا رر تعد. خواهد کرر رییک  خور رر عمل خواندن تغ یا تجرب 

 ک  یررحال، شور یم جاریخواندن ا نداینظرها رر ذهن خواننده رر فردیتجد نی. اآید می وجور ب 

 یدارشناختیاساساً پد زرآی لیرر تحل دیتأک متن معنا کنند.او را با  یکیالکتیکنند رابطۀ ر یم یسع

از  (.Shi, 2013« )قرار رارر، تجربۀ خواندن خواننده است یارب ندیآنچ  رر مرکز فرا رایز ؛است

پژوهی ک   های مخاطب علل گرایش مخاطبان ب  ی  متن، توج  ب  نظری  مطالعۀرو، برای  ینا

 راهگشا خواهد بور. ،ستا ها آنیۀ رریافت نیز جزء نظر

مطالعات فرهنگی است و ب  معانی و  حوز ذیل  شده مطرحیۀ رریافت یکی از نظریات نظر

مطالعات فرهنگی بر »شوند توج  رارر.  می« رمزگشایی»ها  مفاهیمی ک  توسط مخاطبان رسان 

آفرینی  ند معنییافرهنگی و نیز سن بر فر -یاجتماع ینۀبازتابی از ی  زم ۀمااب استفاره از رسان  ب 

پاسخ مربوط ب  اثرات  -کند و مدل محرک برای تجربیات و محصوالت فرهنگی تأکید می

 «شمارر های رارای قدرت تام و تمام را مررور می ها یا متن ها و همچنین باور ب  پیام رسان 

رر های حوز  مطالعات فرهنگی ک  نقش مخاطب را  یکی از نظری  (.1391زاره،  )کریمی و مهدی

رر تحلیل  2رریافت است. ب  اعتقار آین انگ یۀبیند، نظر خوراک فرهنگی خور منفعالن  نمی

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1
. Iser, W. 

2
. Ang, I. 
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ای رارای معنایی ثابت یا ذاتی نیست، بلک   فرض بنیارین این است ک  متون رسان  پیش ،رریافت

 ک  ییابد؛ یعنی هنگام رر لحظۀ رریافت متون از طرف مخاطب است ک  این متون معنا می

هایی ک  با شرایط  ای را ب  شیوه متون رسان  ،کند تن را قرائت، معنا یا تماشا میمخاطب م

اش و چندوچون تجربۀ ذهنی وی از آن شرایط مربوط است، رمزگشایی یا  اجتماعی و فرهنگی

های جمعی همیش  باز  های رسان  گوید پیام رریافت می یۀکند. انگ براساس نظر تفسیر می

این  ترتیب . بدینتواند معانی مختلفی راشت  باشد نی ک  میبدین مع ؛)گشوره( است

های فرهنگی خویش رست ب  تعبیر و  کنندگان پیام هستند ک  با توج  ب  متن پیام و زمین  رریافت

 .زنند )همان( تفسیر پیام می

ب  نقش مخاطبان و « افق انتظارات»مفهوم  کررن مطرحپرراز ریگر این حوزه، با  ، نظری 1یاوس

کند. او  گذارر، اشاره می ها تأثیر می ها با متن، ک  بر نوع خوانش آن آن مواجهۀتاریخی  ور ر

شناختی ی  اثر رر  یۀ رریافت را از منظر تاریخی مطالع  کرره و معتقد است ارزش زیبایینظر

 & Livingstoneشور ) یسۀ آن با ریگر متون منتقل میمقاطول زمان و از اولین خوانش آن متن و 

Das, 2013 گاه ک  همیش  فراتر از آن چیزی است ک  نویسنده  فقط گاه معنای متن ن »(. ررواقع

 «ساختن معنای ررون متن را ندارر خواهد. ب  بیان ریگر، فهمیدن معنای متن صرفاً حکم فعال می

و  های متفاوت اجتماعی توج  این است ک  زمین  (. رر این میان نکتۀ قابل94: 1397)استوری، 

 های فرری متفاوتی از ی  متن منجر شور. تواند ب  برراشت و سابقۀ هر فرر می ین زم پ 

های رارای حداقل قدرت، طبق آنچ  رر مطالعات فرهنگی نیز  ها و گروه همچنین مخاطبان رسان 

کنند  خاص خورشان مصرف می گونۀشور، عمالً محصوالت فرهنگی را ب   بر آن تأکید می

 (.57: 1388زاره،  )مهدی

 سندهینو رغدغۀ از توج  ب  یکل حولیرا ت یۀ رریافت( نظر1949) 2هولوب یبرت سار

؛ یعنی از میان س  ضلع مؤلف، متن و کند یم فیتوص گانشمتن و خوانند خور آنر یثتأسمت  ب 

مخاطب، اهمیت بیشتری برای متن و مخاطب آن قائل است. او با اشاره ب  تحوالتی ک  توسط 

های اصلی اربیات  عنوان یکی از ویژگی شدن نقش خواننده ب  ات ایجار شده ب  برجست خور اربی

شور این است ک  متون  آنچ  رر این نظری  بر آن تأکید می (.Papadima, 2015پررازر ) مدرن می

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Jauss, H. R. 

2
. Holub, R. C. 
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بنا ب  »بخشند.  های مختلف معنایی را می ها الی  هستند ک  ب  آن مخاطباناند و این  چندمعنایی

رسد. این کشف  کشف معنای راستین ی  متن یا اثر هنری هرگز ب  پایان نمی 1ح گارامرتوضی

شوند تا همۀ  تنها مباری تاز  خطا رائماً حذف می فرایندی نامتناهی است. رر این فرایند ن 

طور مدام  ماندن معنای راستین متن زروره شوند، بلک  همچنین ب  موجبات نامشخص

شوند ک  عناصر نامنتظری از معنای  فهمیدن معنای متن پدیدار می های جدیدی برای سرچشم 

سازند. ب  سخن ریگر، متن و خواننده هررو رر موقعیتی تاریخی قرار رارند و لذا  آن را آشکار می

بر  (.94: 1397)استوری  «شور های تاریخی متفاوت می ها همیش  باعث ارغام افق بین آن ۀمواجه

ای با اهداف خور رست ب  رمزگذاری متون  های رسان  ندگان پیامهمین اساس، اگرچ  فرست

رمزگذار بوره رمزگشایی  مدنظرک   گون  آنها را  ها لزوماً آن کنندگان آن پیام زنند، رریافت می

توانند رست ب  مقاومت بزنند و حتی خوانشی متفاوت با  کنند، بلک  رر برابر پذیرش آن می نمی

بار ریگر ب  پرسش ابتدایی (. 15: 1388زاره،  م بوره راشت  باشند )مهدیآنچ  مورر نظر منبع پیا

شده و آیا عوامل رر ایران  ملت عشقگرریم ک  اساساً چ  عواملی موجب استقبال از کتاب  بازمی

 .وجور رارر توسط زنان ایرانیاجتماعی و فرهنگی یکسانی رر نوع مواجه  با این کتاب 

 روش تحقیق
تر  های عمیق برای کشف الی ع تحقیقات کیفی است. تحقیق کیفی روش مناسبی این تحقیق از نو

یری گ نمون ها نیز از راه  گررآوری راره معانی و مفاهیم مورر نظر جمعیت مورر مطالع  است.

با توج  ب  اهداف یافت  انجام گرفت. سپ   ساخت نیم  مصاحبۀبرفی و با روش  هدفمند و گلول 

شد. پ  برای انجام این تحقیق رر  استفارهیا تحلیل تماتی  ل مضمون از روش تحلی ،تحقیق

ها از تکنی  تحلیل  های حاصل از مصاحب  ۀ اول از تکنی  مصاحب  و بعد برای تحلیل یافت مرحل

 رور، استفاره شد. می شمار ب ها  بندی راره ی روشی برای طبق نوع ب مضمون ک  

 قیمحقق از طر ،ک  رر آن یلیتحل یبر استقرا یبتنم لیعبارت است از تحل  یتمات لیتحل»

رست  یلیتحل یشناس سنخ  یب   یا راره و برون یا راره ررون یابیها و الگو راره یبند طبق 

ای ارائ  راره  ( طرح تماتی  ساره2008تا  2005) 2ولکات(. »401: 1398)محمدپور، « ابدی یم

 راند. عمومی توصیف، تحلیل و تفسیر می رحلۀمها را رارای س   . وی فرایند تحلیل رارهاست

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1
. Gadamer, H. G. 

2. Wolcott, H. F. 
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  تواند  گیرند. نظم مذکور می ها رر ی  نظم و پیوستار زمانی قرار می توصیف، راره مرحلۀرر

 کننده رر تحقیق باشد؛ نظر محقق یا فرر مشارکت براساس

  تحلیل شوند. وی این مرحل  از  بندی می ی، تنظیم و مقول ره سازمانها  تحلیل، راره مرحلۀرر

 نامد؛  می« بعد کمی تحقیق کیفی»را 

  گیرند. این تفسیرها عمدتاً با رویکرر  یمتفسیر نیز تفسیرهای اصلی صورت  مرحلۀرر

 (.403: 1398)محمدپور، « شوند ای انجام می مقایس 

منظور  و آشنایی با فضا و محتوای این اثر، سؤاالتی ب  ملت عشقپ  از مطالعۀ رمان 

طرح شد. سپ  با ررج مطلبی رر اینستاگرام، از کسانی ک  این رمان را « راهنمای مصاحب »

گیری طرح این پژوهش هنوز خبری از  رعوت ب  مصاحب  شد. البت  رر زمان شکل، خوانده بورند

ها را حضوری انجام رهیم، اما با شرایطی  گیری بیماری کرونا نبور و قصد راشتیم مصاحب  هم 

ها  شونده ت  مصاحب  ی جز مصاحبۀ تلفنی نداشتیم. ب  این منظور با ت ک  پیش آمد عمالً امکان

شده  سؤاالت طرح رربار وگویی  زمانی را ک  برایشان مناسب بور هماهنگ کرریم تا بتوانیم گفت

 آمدند راشت  باشیم. و سؤاالت ریگری ک  احتماالً رر خالل مصاحب  پیش می

 شوندگانصاحبهایمهایزمینه.مشخصاتوویژگی1جدول

 ردیف نام سن شغل

 1 زهرا 36 نویسنده

 2 آتنا 24 منشی

 3 زهرا 27 یوکار خانگ کسب

 4 مریم 47 حسابدار

 5 زهره 26 رار خان 

 6 زینب 25 رسان  مدیریت رانشجوی

 7 زهرا 27 مشاور

 8 فاطم  26 خبرنگار

 9 گیتی 49 شاعر

 10 معصوم  25 معلم

 11 ندا 52 رار خان 

 12 نفیس  20 انشجور
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 ردیف نام سن شغل

 13 منصوره 26 مهندسی شرکت رر کارمند

 14 پریسا 28 رانشجو

 15 حدیا  25 کار بی

 16 زهرا 33 یمحصوالت هنر یدکنند تول

 17 الهام 35 رانشجو

 18 پرری  31 کارمند

 19 زهرا 38 مارکتر یجیتالر

 20 فاطم  50 یوکار خانگ کسب

ملت نفر از کاربران اینستاگرام ک  کتاب  بیست را این پژوهش شوندگان مجموع مصاحب 

ها رر  ای آن ک  مشخصات زمین  رهند اند، تشکیل می را مطالع  کرره 1اثر الیف شافاک عشق

ها زن است.  سال و جنسیت تمام آن 5/32. میانگین سنی این افرار مشاهده است قابل 1جدول 

صورت انفراری انجام شد. رر ابتدا  بورند ب  مصاحب  با هری  از افراری ک  اعالم آمارگی کرره

شوندگان، سؤاالت مصاحب  بازبینی و  های مصاحب  نیز پ  از هر بار مصاحب ، با توج  ب  پاسخ

ها نیز تا رسیدن ب  اشباع نظری ارام  یافت و  گیری و انجام مصاحب  . نمون شدنداصالح 

راهنمای »ده بورند مصاحبۀ عمقی، طبق نفر از کسانی ک  این رمان را خوان بیستررمجموع با 

ها و نظراتی را ک  طی  شور، انجام شد. ررنهایت نیز تمام پاسخ ک  رر ارام  آورره می« مصاحب 

آوری کرره بوریم رر س  مرحلۀ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری  ها جمع مصاحب 

 ها پرراختیم. آن شده رر و سپ  ب  تحلیل نکات مطرح کرریمبندی  گزینشی، رست 

سپ  کدگذاری  ررآمدند.ها ب  شکل متن مکتوب  پیش از شروع مرحلۀ کدگذاری، مصاحب 

 ،بعد مرحلۀ ها انجام راریم. شده رر آن باز را با استخراج تمام معانی و مفاهیم کلیدی مطرح

ا ک  حول ی  محور مشخص بورند و رر انتها ب بور کررن و کنار هم قراررارن کدهایی مرتب

بندی  های مرکزی رست  حذف و ارغام کدهای تکراری و مشاب ، کدهای محوری ذیل هست 

 یسۀها و مقا رست آمد ک  پ  از ارغام آن چهل مضمون اولی  ب  ،. رر مرحلۀ کدگذاری بازشدند

کد گزینشی یا مقولۀ اصلی  ، س محوری است یکدهای مشترک رر مرحلۀ روم ک  همان کدگذار

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1
. Shafak, E. 
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رر بخش مربوط ب   2رر جدول  ها نیز شده از مجموع مصاحب  های استخراج ل مقو استخراج شد.

 .اند مشاهده ها قابل یافت 

 راهنمای مصاحبه

 چیست؟ ملت عشق. نظرتان راجع ب  رمان 1

 سراغ مطالعۀ این رمان بروید؟ب  شد  سبب. چ  چیزی 2

 بخوانید؟شد ارامۀ آن را  می سبب. کدام بخش از کتاب برایتان جذاب بور و 3

 . ب  نظرتان چرا این کتاب رر ایران مورر استقبال قرار گرفت؟4

 گویید؟ آن می رربار . اگر بخواهید این کتاب را ب  کسی معرفی کنید چ  چیزی 5

 . نظرتان ررمورر محتوای این رمان چیست؟6

 ها یافته
از رل  یاصل ۀمقول  س و «ررونی» و «ای زمین » مضمونی گروه روها استخراج  راره یلتحل یجۀنت

هستند. رر ذیل « راستان یتجذاب»و « روز جامع  ۀمسلل»، «یغاتیتبل موج» یبترت ها است ک  ب  آن

شور.  ها بحث می آن  رارر ک  پ  از مرور ررباروجور  یصیابعار و خصا ها  مقول یناز ا ی هر

ز پرراختن ب  هری  از . پیش امشاهده است تفکی  قابل ب  2رر جدول  ها  و زیرمقول ها  مقول

 کند ک  رر جریان فضای کلی اثر قرار بگیریم. کم  می عشق ملتای از رمان  ها خالص  آن

مربوط ب  زمان حال و  ماجراهاکند. یکی از  روایت می زمان همطور  این رمان رو ماجرا را ب 

ندگی شوهر و اش را وقف ز است ک  تقریباً تمام زندگی« الال»رار ب  نام  زندگی زنی خان 

شور ک  الال ویراستاری کتابی را از  فرزندانش کرره است. ماجرای روم نیز از جایی شروع می

رهد.  گیرر ک  روایتی عارفان  از زندگی شم  و موالنا ارائ  می ای انتشاراتی ب  عهده می مؤسس 

اجرای شم  و آن کتاب )م فرازوفرورحال پرچالش الال با  ینررعزندگی یکنواخت و  فرازوفرور

رر طول « چهل قانون عشق»ای ک  با عنوان  خورر و قواعد عارفان  نوعی رر هم گره می موالنا( ب 

کنند  روی او باز می یشپای  شوند، همچون چراغ راهی مسیر تازه آن اثر از زبان شم  روایت می

شور ک   یسند  آن اثر مینویفتۀ شرهند. ررنهایت نیز الال تا جایی  و نگاه او را ب  زندگی تغییر می

 کند. همسر و فرزندانش را برای مالقات با او ترک می
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 پررازیم: ها می رست آمده از مجموع مصاحب  رر ارام  ب  هری  از مضامین ب 

 ای مضامین زمینه

تبلیغ »هایی با عنوان  و زیرمقول « موج تبلیغاتی»اصلی  مقولۀاین گروه مضمونی شامل 

« نظر منتقدان»، «ی و عرض  رر جاهای مختلفزمان هم»، «یغ رر فضای آنالینتبل»، «چهره ب  چهره

 ها اشاره خواهد شد. تفکی  ب  هری  از آن است ک  ب « کنجکاوی»و 

 موجتبلیغاتی

نظر  ب  ک است « یبلیغاتموج ت»ها  آمده از تمام این مصاحب  رست ترین مقولۀ ب  اولین و شاید مهم

شور ک   رست  تقسیم می این مقول  ب  پنجدن هر محصولی باشد. ش فرض پرفروش رسد پیش می

 قرار رارند.« تبلیغ رر فضای آنالین»و « چهره ب  تبلیغ چهره»تایی  پنجرر صدر این فهرست 

شور  کارگیری شگررهای مختلف تبلیغاتی رر کنار یکدیگر سبب ایجار ی  موج تبلیغاتی می ب 

کند. چنین وضعیتی ب  فروش این رمان نیز  دین برابر میک  اثرگذاری تبلیغ هر محصولی را چن

 :شده استتلقی « مد»نوعی  کم  کرره است. این هماهنگی رر نگاه مخاطبان ب 

بالگرا  ش  مال رنگ لباس ماالً. واقعاً کتاب هم از وقتی اینستاگرام و بوک د میمی  چیزایی »
چون خیلی هم اول  ؛همون مدشدن  بورخاطر  ب  رمان اینشدن  معروف ب  نظرم... راه افتارن
ها راجع بهش پست گذاشتن و خیلی پرمخاطب بورن و من ریدم ی  موجی اول تو  سلبریتی

 .معلم( ،سال  25 ،)معصوم  «پیجای اونا راه افتار
کنم تأثیر  افت  با انتشار ی  اثر جدید فکر می ی  مقدار اون تبلیغات اولی  ک  ی  موجی راه می»

تون  این تأثیر راشت  باش  ولی مشخصاً  از آثار خیلی شروع عجیبی رارن، می راشت. بعضی
ای بور ک  تونست جای خورش رو  کنم خورش هم اثر خیلی قوی راجع ب  این اثر فکر می

حفظ بکن  و اون شروع طوفانی ک  اولش راشت تقریباً تونست بمون  و نظر مابتی راجع 
 نده(.سال ، نویس 36)زهرا، « بهش ح  بش 

چهرهبهتبلیغچهره -

کتابم االن رست »شد این بور ک   شوندگان مطرح می وگو با مصاحب  ای ک  مکرراً رر گفت جمل 

شد ک  خور شخص نیز عموماً  می یدهرارن مصاحب  ر و با ارام « خورم نیست، رارمش ب  روستم

 خوانید: وارر را رر ارام  میهایی از این م ب  تأسی از ریگران ب  مطالعۀ کتاب نشست  است. نمون 
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خونن و ازشون  ریدم ک  رارن می خوندن و من کتابو رستشون می خیلی روستام می»
گفتن راجع ب  شم  و موالناست. منم راجع ب  شم  و  پرسیدم ک  راجع ب  چی ، می می

 خاتون رو قبلش راجع بهشون خونده بورم ویمیاموالنا خیلی نخونده بورم و فقط ی  کتاب ک
وقتی فهمیدم اینم ررمورر شم  و موالناست ریگ  رفتم اینم  .خیلی کتاب خوبی هم بور

 .رار( خان  ،سال  26 ،)زهره «خوندم
رو س  سال قبل از اینک  این کتاب انقدر راجع بهش حرف زره بش  و مطرح بش ، یکی از »

بین شم  و  ۀمکالمشناختمش، بخشی از کتاب رو ک   عنوان ی  آرم باسوار می روستانم ک  ب 
 .(وکار خانگی کسب ،سال  27 ،)زهرا «موالنا بور رو استوری کرر و من خوشم اومد

چیزی ک  منو نشوند پای خوندنش این بور ک  همکالسیم ک  اکار تایم روزو باهم بوریم تو »
 طوری غرق شده ریدم ی  خوند و اصالً اهل کتاب و اینا نبور و من می رانشگاه، اون راشت می

فهم ! بعدم گفت عالی  و خوب  و کتابو رار رستم گفت  کنیم نمی تو کتاب ک  وقتی صداش می
 «ای بور ک  باعث شد بخونمش حتماً بخون ک  اگ  نخونی عمرت بر فناست! ریگ  این جرق 

 .معلم( ،سال  25 ،)معصوم 

تبلیغدرفضایآنالین -

بور ک  اساس کار این پژوهش نیز بر « نتبلیغ رر فضای آنالی»رومین کد محوری رر این جدول، 

همین امر بنا شده است. فضای اینستاگرام فرصت مغتنمی برای بروز و ظهور افرار از تمام اقشار 

نیز رر قامت ی   ملت عشقبنابراین کاربران این شبکۀ اجتماعی رر مواجه  با کتاب  ؛است

ترین رسانۀ  رررسترس ،رر اینستاگرام د و نظرات خور را رربار  این اثرونش میچیزران ظاهر  هم 

عنوان  شوند و تنها ب  کنند. برخی نیز از رید کارشناسان  ب  ماجرا نزری  نمی ممکن، منتشر می

اقدام ب  انتشار مطالبی از کتاب یا  ،ب  قول خورشان برای ثبت رر زمان ،کسی ک  کتاب را خوانده

 شوندگان رربار  تبلیغ رر فضای آنالین: ی مصاحب ها قول کنند. موارر ریگری از نقل آن می  رربار

هم تو اینترنت ریده بورم، هم کسایی ک  خونده بورنش پیشنهار کرره بورن و هم اینک  »
خورمم از همون مختصر مفیدی ک  راجع بهش مطالع  کرره بورم ریدم ک  خب آره ارزش 

 .منشی( ،سال  24 ،)آتنا «خوندن راره و برام جذاب شد
نظرم اینستاگرام کاتالیزور  چون کتاب خیلی متفاوتی نبور و ب  ؛ات خوبی براش شدتبلیغ»

اما ب  انداز  این  ،ای رر این سطح منتشر شد تبلیغات این کتاب بور. همون سال کتابای ریگ 
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 «معروف نشد. کسایی ک  خیلی اهل کتاب نیستن هم از این کتاب استقبال زیاری کررن
 .(مندکار ،سال  26 ،)منصوره

زمانیتبلیغاتوعرضههم -

یکی از اصول بازاریابان فروش این است ک  مدام مخاطبان را خور را رر مواجه  با تبلیغات قرار رهند 

کار بستن این شیوه ب  بهترین شکل ممکن عمل  رر ب  ملت عشقرسد فروشندگان کتاب  و ب  نظر می

آوررند و از  خاطر می ج فروش این کتاب را ب ک  تقریباً تمام مخاطبان روزهای او چرا ؛اند کرره

 گفتند: تشکیل شد می ملت عشقهای طویلی ک  رر نمایشگاه کتاب برای خرید  صف

 ،)زینب « خواستم ببینم این چ  کتابی من می .ریدی رستش ملت عشق بور میو هر کسی ر»
 .رانشجو( ،سال  25

موقع فیدیبو، طاقچ  و نوار  همون وجا تبلیغ و صحبت این کتاب  هست  وقتی تقریباً هم »
تبلیغات چندبرابر پخش و این تأثیر گستررگی  ،کنن ن کتاب صوتیش رو منتشر میآ می
 وکار خانگی(. سال ، کسب 27)زهرا، «  ش می

کنجکاوی -

برانگیز باشد. بنابراین،  تواند کنجکاوی جا می تبلیغات باالی ی  محصول و ریده شدنش رر هم 

 یلرل و تنها ب  ملت عشقشوندگان بدون هیچ شناختی از رمان  قلیلی از مصاحب چندان  گروه ن 

م ببینم این ستخوا می»این گزاره ک   ااند و ب ب  خواندن آن ترغیب شده ،مشهورشدن بسیار این اثر

 :رلیل رغبت خور ب  این اثر را ارضای ح  کنجکاوی بیان کررند« چ  کتابی  ک  رست هم  هست

م ه رارم برم ببینم چی هستن. حتی اگ  با خط فکریم تش  رو روس عروف میچیزایی ک  م»
راشتم این کتابی ک  ررموررش انقد  تخوار رر جریانش باشم. روس سازگار نباش  رلم می

 .نویسنده( ،سال  36 ،)زهرا «حرف زره شده رو بخونم ببینم چی 
ش  بقی   نن باز باعث میز کنن ررموررش هی حرف می کالً هرچی ک  یهو مررم شروع می»

هم برن سمتش. عین من ک  برای همین اصالً رفتم خوندمش ک  ببینم مررم رارن رربار  چی 
 .خبرنگار( ،سال  26 ،)فاطم  «خوندمش زنن. شاید اگ  انقدر معروف نشده بور نمی حرف می

نظرمنتقدان -

شهرت این کتاب شده شوندگان معتقدند نظر منتقدان موجب  از سوی ریگر برخی از مصاحب 

نظر منتقدان آن مابت یا منفی بوره باشد، ررنهایت این امر ب  فروش هرچ   ینک است. فارغ از ا
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شوندگان برای تأیید این موضوع رر خطوط بعدی  بیشتر کتاب منجر شده است. جمالت مصاحب 

 مشاهده است: قابل

حرف یا کتاب و راجع بهش  ذارن روی ی  فیلم ن رست میآ می منتقدها کنم وقتی فکر می»
باز روباره باعث ریده شدن اون کتاب   ،ش  یا حتی نقدای منفی بهش زیار وارر میزنن  می
 ،سال  27 ،)زهرا «ش . همۀ اینا باعث شد ک  انقدر این کتاب ریده بش  و مطرح بش  می

 .(وکار خانگی کسب
« خونمش ببینم چی وقتی ریدم رکتر سروش راجع بهش صحبت کرره ترغیب شدم برم ب»

 سال ، نویسنده(. 36)زهرا، 

 مضامین درونی

است. « راستان یتجذاب»و « روز جامع  ۀمسلل» اصلی مضمون رو شامل نیز مضمونی گروه این

کررن راه یدارر پ یو سع« استقالل زنان»مانند  ی، پرراختن ب  مسائل«نو ب  مذهب ینگاه»راشتن 

عنوان  شوندگان ب  بورند ک  مصاحب  یامروز، موارر یایرر رن «یعاطف یخألها»از  یزیگر

 اشاره ها آن ب  رارند، وجور نیز ایران ۀک  رر جامع یرمان ب  مسائل یناز پرراختن ا یقیمصار

 .کررند

 روزجامعهمسئلۀ

چرا جامعۀ مخاطبان ایرانی با این شدت از »هداف و سؤاالت پژوهش حاضر این بور ک  از ایکی 

ها )مسللۀ روز  آمده از مصاحب  رست ب  یکی ریگر از مضامین «.تقبال کررنداس ملت عشقرمان 

 رهد. ب  این سؤال ارائ  می یپاسخ جامع (

روایت  ینک توان رریافت ک  آنان با اشاره ب  ا شوندگان می های مصاحب  با استنار ب  صحبت

عاطفی، ب  استقالل زنان  رهد و با توج  ب  خألهای این کتاب از مذهب و رین نگاهی نو ارائ  می

نیز نگاهی رارر، معتقدند ک  این کتاب با مسائل روز جامع  همخوانی و همسویی رارر و همین 

 بورن کتاب کم  کرره است. ویژگی یکی از نقاطی است ک  ررنهایت ب  پرفروش

نگاهینوبهمذهب -

اند، و  رر ظاهر رین مانده عنوان کسانی ک  متعصبان  بارها ب  تقابل فقها، ب  عشق ملترر رمان 

اند باطن آن را ررک کنند، اشاره  عنوان کسانی ک  از ظواهر رینی فراتر رفت  و توانست  عرفا، ب 
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های اصلی رر ماجرای آن همین کشمکش میان فق  و عرفان است.  شور و یکی از کشمکش می

ک  رر این رمان ارائ   خور موالنا نیز هرروی این وجوه از رین را تجرب  کرره و طبق روایتی

شده با شم  و  نام میان مررم شناخت  می عنوان فقیهی صاحب شور، ررست رر زمانی ک  ب  می

آورر؛ بنابراین ب  نظر  شور و از این طریق ب  عرفان و تصوف روی می عقاید عرفانی او آشنا می

تحولی رر نگاهش  رسد بخشی از این رمان با اشاره ب  زندگی و سرگذشت موالنا ک  چنین می

و  -یا هر موضوعی از این جن -ب  مذهب راشت ، مخاطبانش را ب  راشتن نگاهی نو ب  مذهب 

های نوظهور ب  یکی  های اخیر، توج  ب  عرفان خواند. از طرفی رر سال یفرامروری از تعصبات 

مانی نیز رر بسا بخشی از توج  ب  چنین ر ایران تبدیل شده و چ  جامعۀهای شایع رر  از پدیده

حاکمیت فقها و  زمانۀیل ارجاعاتی باشد ک  ب  عرفان رارر. همچنین رر رل ب جهت همین پدیده و 

توان واکنشی از سوی بخشی از مررم رر  تسلط نگاه فقهی رر امور جامع ، توج  ب  عرفان را می

های عصر  تموج معنوی»هایی از  طور ک  ورور نشان  برابر حکومت مستقر رر نظر گرفت؛ همان

گررر  و استقرار حکومت اسالمی برمی 1357ب  ایران نیز ب  حدور ره سال پ  از انقالب « جدید

رو، استقبال از اثری نیز ک  رر آن ب  تقابل این رو رویکرر  ینا(. از 1397)باستانی و همکاران، 

 د:تواند یکی از مصاریق چنین واکنش و مقاومتی از سوی مررم باش پرراخت  شده می

ب  نظرم رلیل استقبال ازش این  ک  هم نسبت ب  تعصبات مذهبی زاوی  راره، هم نسبت ب  »
زیاری تو  یها ها مسائلی هستن ک  چالش تعصبات جنسیتی. خب تو ایران هرروی این

زندگی مررم ایجار کررن و ب  خاطر همین خیلیا باهاشون موافق نیستن. طبیعی هم هست ک  
کنن با استقبال  ری ک  اینجور نگاهای افراطی و سنتی رو نقد میتو همچین شرایطی آثا

 .(رانشجو ،سال  35 ،)الهام «مررمی ک  از اون تعصبات ضرب  خوررن مواج  بشن
نگاهی ک  ب  رین راره خیلی نگاه قشنگی . یعنی رین نباید توش اجبار باش . چون تو »

نن و خوبی این کتاب این بور ک  تونی آرما رو مجبور کنی ک  هم  ی  مدل رفتار ک نمی
خوای ذکر خدا رو بگو، فقط مهم این  ک   گفت آقا تو ب  هر زبونی و هر جوری ک  می می

نیت رلت خوب باش . ررنهایت مهم این  ک  ما ب  ی  منبع انرژی اعتقار راشت  باشیم و فقط 
ای  ه فقط وسیل اونو باعث و بانی زندگی خورمون بدونیم، وگرن  هر چیزی ک  بعدش اومد

ها رو بت قرار بدیم از اصل ماجرا رور  بوره تا ما توجی  بشیم، ولی اگ  ما خور اون وسیل 
« تونی بهش برسی گ  تو ب  هر زبونی می شدیم. اصل ماجرا ی  چیزه ک  اینم ب  زبون ساره می

 سال ، کارمند(. 31)پرری ، 
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خألعاطفی -

انندگان این رمان ب  آن اشاره شد، خأل عاطفی یکی ریگر از موارری ک  رر مصاحب  با خو

های آن، راهی برای گریز از  کررن با زندگی شخصیت پنداری چنین اثری و همذات مطالعۀاست. 

رر خصوص  1شد. این یافت  همچنین رر پژوهشی از جنی  رروی گون  خألها تلقی می این

قرار گرفت  است. رروی منشأ تمایل های عاشقان  توسط زنان، مورر توج  و تأکید  قرائت راستان

راند ک  فقط رر  های عاشقان  را نیاز ب  رریافت رلسوزی و توجهی می زنان ب  خواندن راستان

رور چنین  ها انتظار می ک  رر زندگی روزمره از آن اند؛ ررحالی اش کرره پیشااریپی تجرب  رور 

هند. همچنین از نظر او این اتفاق از جانب  ب  ریگران نشان ر رلسوزی و توجهی را ب  شکلی ی 

قهرمان زن و مرر و میل ب  مورر عشق و توج  قرارگرفتن  رابطۀکررن با  پنداری طریق همذات

 (:1397شور )استوری،  ها ممکن می گون  راستان این« مرر رلسوز»توسط 

یی و خیلی ررهم پیچیده شده و روابط زناشو ها کنم خأل عاطفی زندگی ایرانی احساس می»
شده و اونجوری نیست ک  واقعاً براساس مفهوم قشنگ عشق  «نیازی»جورایی  عشق هم ی 

های رانشگاهم رارم هم بحاش پیش اومده بور  باش . اتفاقاً تو گروهی ک  با روستا و همدوره
جورایی رچار طالق عاطفی شدن و زندگی الال رو شبی  ب  زندگی  گفتن ی  ک  اونا هم می

 .رار( خان  ،سال  52 ،)ندا «ننبی خورشون می
کنیم و مررم هم  ب  عشق و رلگرمی و این چیزا نیاز رارن،  ما توی این عصری ک  زندگی می»

شاید شنیدن از رابطۀ عرفانی و محتوایی ک  از عشق و عرفان ، ی  نیازی رو تو وجورشون 
 ،)معصوم  «طلب  اینو میکنن. چون ی  تیک  از روحشون  کن  ک  ب  اینا کشش پیدا می تأمین می

 .معلم( ،سال  25

استقاللزنان -

رر اثبات این مدعا ک  این رمان بین زنان نیز اتکا  راوی این اثر ی  زن است. یکی از نکات قابل

پنداری خواننده  تواند همین امر باشد ک  موجب القای احساس همذات طرفدار بیشتری رارر می

 شور. رر مواجه  با متن می

اش فکر کنم راستانی بور ک  موازی با راستان شم  و موالنا راشت پیش ه علت یکی از»
 .شاعر( سال ، 49، )گیتی «نیستی هم بور اون راستانیرفت و ی  مقدار فم می

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1
. Radway, J. 
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کنن. ماالً سی  پنداری می ر، خیلیا باهاش همذاتآ زندگی الال چون توی ایران خیلی پیش می»
ولی االن بیشتر شده.  ،گرفتن چین ارتباطایی میایی همه سال چهل سال پیش کمتر خانم

بینیم ک  تو این ره سال اخیر  ولی االن می ،رفت ای نمی ها زن متأهل توی رابطۀ ریگ  موقع اون
 .نویسنده( ،سال  36 ،)زهرا «چقدر زیار شده

پنداری  خیلی راستانشو روس راشتم. ب  خصوص زندگی الال رو خیلی باهاش همذات»

کررم خورم الال شدم و با راستانش زندگی کررم. اصالً من احساس  حساس میکررم و ا می
حتی بعد از اینک  تموم شد روس راشتم  .خونمش کررم زندگی خورم  ک  رارم می می

 .رار( خان  ،سال  52 ،)ندا «و روباره برگررم بخونمر تر بور جاهایی ک  ب  من نزری 

ک  اکار  رسد طور ب  نظر می ز اینز نظر جنسیتی نیشوندگان ا از سوی ریگر با بررسی مصاحب 

پنهان رر اثرر،   ینیستیهای فم رر کنار رگ  موضوعاین رهند.  مخاطبان این رمان را زنان تشکیل می

عنوان یکی از  و این کد ب  تر شور رر آن برجست  شده شور روایت زنانۀ ارائ  می سببهم  و هم  

برا اسرتنار بر     شروندگان   ها نمایان شور. همچنین مصراحب    های محوری رریافتی از مصاحب مقول 

 .ه استاش ترغیبشان کرر خور راستان ب  خواندن ارام  ینۀ اثر توضیح رارند ک زممای  و  ررون

 جذابیتداستان

 شدهبندی  مضمون فرعی رست  ششراستان رر  ها، جذابیت رر مصاحب  شده مطرحبنا بر مضامین 

، عاشقانگی، تلفیق ماجرای عشقی و جمالت قصار، و اثرمؤلف  ،: فرم، محتوااست

 کنندگی. سرگرم

فرم -

اما با رقت نظر زیاری رربار   ،شوندگان این پژوهش از اقشار مختلف جامع  بورند مصاحب 

شوندگان  های روایی این اثر از نظر مصاحب  ی تکنک   یطور ب ؛ اظهارنظر کررند روایت فرم

های فرمی و پرراختن ب  ماجراها از  ، موارری مال تکنی شد می« جذابیت»موجب ایجار 

 ید مختلف.ر ایایزو

قدرت نویسنده توی برگشت ب  راستان موالنا و روباره برگشت ب  راستان اون خانم خیلی »
 .منشی( ،سال  24 ،)آتنا «برای من جذاب بور

ش خیلی  گذشت از نارش خیلی خوشم اومد. راستانو قشنگ پیش برره بور و تلفیق حال و »
 .نویسنده( ،سال  36 ،)زهرا «خوب بور
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شدن موقع خوندن کتابو روس ندارم. خیلی  بخشی بور. من خیلی هیجانی خیلی کتاب آرامش»
شد و  ولی بعد باز روباره آروم می ،شد بخشی راشت، ی  جاهایی باال پایین می ریتم آرامش

 .(رار خان  ،سال  26 ،)زهره «کرر خیلی تنش وارر نمی
تا راوی راشت. خیلی روست  راستانش برام کشش راشت و جذابیتش این بور ک  چند»

 .رانشجو( ،سال  25 ،)زینب «رسن تا راستان و روایت کجا ب  هم می مم ک  این چندهراشتم بف
شو خیلی جذاب نوشت . چون از زبون آرمای مختلف نوشت . ی  بار از زبون موالنا  قص »

شو جذاب  ون شم  نوشت ، ی  بار از زبون زن موالنائ . اینا هم  قص نوشت ، ی  بار از زب
تونستی بخونی. از اینش  ای هم ک  ازش شده خوب و روون بوره. راحت می کن . ترجم  می

ک  از زوایای مختلف ب  ماجراها پرراخت  بور خوشم اومد. ماالً از زبون ی  گدایی ک  تو 
فت  بور، از زبون ی  رختری ک  تو اون خون  زندگی کرر گ شهری ک  موالنا توش زندگی می

این  ،کرر گفت  بور. چون از زوایای شخصیتای مختلف اومده بور قص  رو روایت کرره بور می
کن .  ای رو بهش اضاف  می اومد ببینم ک  چ  شخصیتای ریگ  برای من جذاب بور. خوشم می

مان حال  ک  زنی  ک  ررگیر این قص  کن . یعنی ی  ز بعدم کتاب رو تا راستانو روایت می
تا راستان رر کنار هم  زمان رو ش ، رر کنارش راستان شم  و موالنا هم راره. یعنی هم می

 .خبرنگار( ،سال  26 ،)فاطم  «کن  خره اینا جذابیت ایجار میره و باال راره پیش می
شدیم ب   کشیده میشد از ماجرای زندگی فعلی ی  رفع   همین ک  ی  ذره تا ذهن گرم می»

کرر ک  برم جلو  های راستان برام جذابیت ایجار می جایی گوینده شم  و موالنا و همین جاب 
شو ببینی ک  بفهمی چی  ش  و باید ارام  ش . مال ی  سریال ک  تموم نمی ببینم بعدش چی می

 سال ، منشی(. 24)آتنا، « ش  می

موضوعومحتوایاثر -

و روایت، پیرنگ و  ررگان، این کتاب از لحاظ فرمی ناری قوی راشوند بنا ب  گفتۀ مصاحب 

ها  اما آنچ  برای خوانندگان از ریگر مؤلف  ،دیآ حساب می ش ب های پررازی از قوت شخصیت

ح  »شوندگان با مفهوم  های مصاحب  وحال کلی اثر است ک  رر گزاره ح   ،استتر  یارماندنی ب 

 :شور راشتن کتاب تبیین می« خوب

عنوان شاعر و عارف خیلی روست رارم و خیلی روست  من خورم شخصیت موالنا رو ب »
مشتاق شدم  ،راشتم اطالعات کسب کنم و چون ک  شنیده بورم ملت عشق راجع ب  موالنائ 

ش )راستان الال( خیلی  بخونمش. این کتاب هم رو تا راستان موازی راره ک  اون راستان ریگ 
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مده بور اینو و  نظرم خیلی هم ارتباطی ب  راستان موالنا نداشت ک  ابرام جذابیت نداشت و ب
ش رو  ولی راستان موالنا رو از این نظر ک  اومده بور زندگی ،رر جریان اون گفت  بور

 .(مشاور ،سال  27 ،)زهرا «وار روایت کرره بور، روست راشتم راستان
و چون   نیا خیلی جذابب  نظرم موضوع شخصیتایی مال شم  و موالنا واس  ایرا»

م جذاب  ک  ی  راستانی ک  اینا توش ه برای مخاطب ،ای مهم و بزرگی هستنه شخصیت

 .خبرنگار( ،سال  26 ،)فاطم  «هستن رو بخون 
جور مرجع بور ک  هی ورق بزنی ببینی تو این چهل تا  اون چهل قانونی ک  نوشت  بور ی »

شد آرم تو هر شرایطی قرار  هم باعث میپنداری  قانون چی نوشت . ی  جور ح  همذات
 .شاعر( سال ، 49، )گیتی «حل مشکالت هی بهشون رجوع کن  ب  عنوان راه ،گرفت می

« مشابهت با آثار معروف ریگر»، استکرره محتوای این کتاب را اثربخش نکتۀ ریگری ک  

و همخوانی یلبا آثار پائولو کوئی ملت عشقشوندگان این پژوهش،  . ب  اعتقار مصاحب است

شوندگان نیز روایت  ای ریگر از مصاحب  چ  از نظر فرم و چ  از نظر محتوا. عده رر،بسیاری را

ای ک  مدتی است  های ترکی  اش را ب  سریال پیرنگ راستانی یطورکل این اثر و شروع و پایان و ب 

روایت جدیدی از  کررن رانستند. البت  ارائ  خصوص رر ایران بسیار پرطرفدار شده شبی  می ب 

شده  نیز سببجدیدی برای پرراختن ب  این موضوع  یۀماجرای شم  و موالنا و برگزیدن زاو

 سابق  باشد. ک  این اثر رر چشم خوانندگان کم

خوان از عرفان و اینجور چیزا بخونن یا بیشتر آشنا شن با شم  و  برای کسایی ک  می»
ررموررش نشنیدیم و ندیدیم و صداوسیما هم چون ما خیلی  ؛مولوی ب  نظر چیز خوبی بور

 .نویسنده( ،سال  36 ،)زهرا «ای پخش نکرره خیلی راجع بهشون برنام 

مؤلفاثر -

عالوه بر جذابیت فرم و محتوای این اثر برای بخشی از مخاطبان، مؤلف اثر نیز برایشان جذابیت 

، ملت عشقای خیل مخاطبان رمان طور ب  نظر برسد ک  بر ایجار کرره بور. رر نگاه اول شاید این

 یسند خوانندگان ب  نو مشخص شد این پژوهش رر اما ،اثر اهمیت چندانی نداشت  باشد یسند نو

 :اند نشان راره زیاریاثر توج  

چون من چندتا کتاب ریگ  از الیف هم رفتم گرفتم و ریدم  ؛ش خاطر موضوع و نویسنده ب »
کرره و ی  سخنرانی راشت ، اونم ریدم و ریدم آرم خوبی . توی تد هم صحبت  یسند ک  نو

 .رار( خان  ،سال  26 ،)زهره «خیلی خوشم اومد ،فعالی بوره و کشورهای مختلفی رو گشت 
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خوای بری جلو ببینی تهش چی  ن و تو هی می قص  نویس  ک  خوش الیف شافاک کتابایی می»
 .معلم( ،سال  25 ،)معصوم  «ش  می

«ماجرایعشقیوجمالتقصارتلفیق»و«عاشقانگی» -

و تعدر « ماجرای عشقی»شد، وجور  ها ب  آن اشاره می یکی ریگر از موارری ک  رر مصاحب 

 ملترر این رمان بور؛ مضمونی ک  رر عنوان آن )« جمالت قصار با محوریت مفهوم عشق»

 ( نیز برجست  است:عشق
ی  راستان عشقی رو آورره  مخاطب مانور راره و یقۀتوی این کتاب خیلی خوب روی سل»

توی تمام فضای مجازی ک  پره  ،ماالً شما اگ  ب  اون پندایی ک  وسطاش گفت  نگاه کنین ؛وسط
ت لای کوتاه انگیزشی، مضمون خیلی از اونا از همین چهل تا پند شم  انگار نشه از متن

ایی گرایش پیدا ه گرفت ، یعنی خیلی مال هم هستن. انگار ی  جوری عامۀ مررم ب  همچین متن
شدنش تأثیر راشت. شاید  کرره. همین تلفیق ی  ماجرای عاشقان  و این پندها خیلی توی معروف

 .نویسنده( ،سال  36 ،)زهرا «شد اگ  اون ماجرای عاشقان  رو نداشت انقدر خونده نمی
عشق رو ی  راستانی از زمان موالنا و شم  رو ب  زمان معاصر ربطش راره بور. کالً عرفان و »

ش باالتر بور. من چون خورم آرم  خیلی ب  هم ربط راره بور و عشق ب  نظر من وزن 
تر بور منو بیشتر جذب کرر: اونم عشق  ای هستم، ب  نظرم همین ک  عشق  پررنگ عاطفی
سالگی. خب الال ی  آرمی بور ک  خیلی زندگی روزمره و یکنواختی راشت و عشق عزیز  چهل

شده  گناه بور و زندگی الال رو متحول کرر. بعد خیلی قشنگ و حساب واقعاً مقدس و بدون
 رار(. سال ، خان  52)ندا، « اینو وصلش کرره بور ب  موالنا و شم 

کنیم ک  مررم هم  ب  عشق و رلگرمی و این چیزها نیاز رارن.  ما توی عصری زندگی می»

 ، ی  نیازی رو تو وجورشون عرفانی و محتوایی ک  از عشق و عرفان رابطۀشاید شنیدن از 
« طلب  کنن؛ چون ی  تیک  از روحشون اینو می ها کشش پیدا می کن  ک  ب  این تأمین می

 سال ، معلم(. 25)معصوم ، 

کنندگیسرگرم -

 شد: ها مطرح می کنندگی این اثر نیز مضمون ریگری است ک  رر مصاحب  تأکید بر وج  سرگرم

خوای بری جلو ببینی تهش چی  ن و تو هی می قص  خوش ب  نظرم الیف شافاک، کتابایی ک »
ست و اگ  کسی خواست برای سرگرمی  کننده نویس . برا همین ب  نظرم سرگرم ش  می می
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ای باشن  ان شاید بتونن ی  جرق  هایی ک  اینطوری مند بش ، کتاب خونی عالق  بخون  و ب  کتاب
 سال ، معلم(. 25وم ، )معص« مندکررن ی  نفر ب  خوندن کتاب برای عالق 

تونی راحت بشینی چند ساعت  کننده نیست و تو می نار جذاب و روونی راره. اصالً خست »
 سال ، خبرنگار(. 26)فاطم ، « فهمیش پاش و بخونیش. سبکم هست و کاملم می

توان مشاهده کرر ک  مضامین  نیز می 2های پژوهش حاضر را رر جدول  ای از یافت  خالص 

 اند. تفکی  رر آن آورره شده ها ب  از مصاحب  شده استخراجامین فرعی اصلی و مض

هاشدهازمصاحبهاستخراجضامین.م2جدول

 مضامینفرعی مضامیناصلی 

ین 
زم

ن 
امی

ض
م

 
ای

 

 موج تبلیغاتی

چهره ب  تبلیغ چهره  

 تبلیغ رر فضای آنالین

ی تبلیغات و عرض  رر جاهای مختلفزمان هم  

داننظر منتق  

 کنجکاوی

نی
رو

ن ر
امی

ض
 م

روز جامع  مسللۀ  

 نگاهی نو ب  مذهب

 استقالل زنان

 خأل عاطفی

 جذابیت راستان

 فرم

 موضوع و محتوا

 مؤلف اثر

 عاشقانگی

 تلفیق ماجرای عشقی و جمالت قصار

کنندگی سرگرم  

 گیری نتیجه
ها برای مطالعۀ  طیفی از علل و رالیل آن ،عشقملت رر مصاحب  با تعداری از خوانندگان رمان 

توان  رار. ب  این ترتیب، می ها می این کتاب مطرح شد ک  غالباً نشان از کارت و تنوع سالیق آن
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موج »گفت علل گرایش ب  مطالعۀ چنین اثری رر ایران ناشی از عوامل مختلفی از جمل  

اشاره شد، میانگین سنی  همچنان ک  است. «جذابیت راستان»و  «مسللۀ روز جامع »، «یتبلیغات

 گیرر. یرربرمسال را  52تا  20ک  از  بورهسال  33وگوها حدور  مخاطبان این مجموع  گفت

رسد رلیل اقبال  نظر می توان ب  صورتی ضمنی بدان اشاره کرر این است ک  ب  ای ک  می نکت 

 گرفت  صورت« موج تبلیغاتی»وط ب  سال ب  این رمان بیشتر مرب 35تا  20گروه جوانان یعنی از 

تا  35وگوها یعنی از  های اجتماعی باشد و گروه میانسال حاضر رر این گفت برای آن رر شبک 

آن نسبت ب  شرایط اجتماعی ب  خواندن « روزآمدی»و « های راستان جذابیت» خاطر ب ، بیشتر 52

 اند. آن روی آورره

شوندگان بور، عاملیت  رراً مورر تأکید مصاحب ، آنچ  مکیتبلیغات موج رر بحث مربوط ب 

چهره و همچنین تبلیغات کاربران  ب  ت  افرار رر معروفیت این اثر رر ایران از راه تبلیغ چهره ت 

ها ب  نقش محوری و  ک  تقریباً رر تمام مصاحب  ینحو ب ؛ رر شبکۀ اجتماعی اینستاگرام بور

شد و این افرار یا از طریق ریدن مطالب مرتبط  ر اشاره میکنند  اینستاگرام رر معرفی این اث یینتع

 مطالعۀب  این رمان رر صفحات اینستاگرام روستانشان ب  خواندن آن ترغیب شده بورند یا بعد از 

شان رر اینستاگرام  شخصی صفحۀآن، جمالتی از آن را ب  همراه تصویری از جلد کتاب رر 

رلیل تیراژ و فروش رسد  نظر می توجهی است و ب  و قابلاین موضوع نکتۀ مهم  کررند. منتشر می

تنها فرمایشی و از باال ب  پایین نبوره ک  اتفاقاً این مخاطبان  ن  ، تا حد زیاریملت عشقرمان  زیار

نظر  همچنین اگرچ  ب  اند. ک  آگاهان  تصمیم ب  خریدن و خواندن این کتاب گرفت  اند بوره

مخاطبان ب  این رمان ارضای ح  کنجکاوی و همچنین جذابیت رسد یکی از عوامل گرایش  می

هایی صورت گرفت  باشد، توج  ب   چنین ویژگی وسیلۀ ب آن باشد و نوعی فراخوان مخاطب 

ها رر  مخاطبان و عاملیت آن ینشگریفرم، محتوا و مؤلف نیز بیانگر گز عناصر راستان نظیر

 انتخاب آثار است.

قضا با مسائل روز جامعۀ  شده رر این اثر ک  از ب  مسائل مطرحنیز توج  مخاطبان  یتررنها

 ها رهند  نوعی حساسیت اجتماعی نسبت ب  آن تواند نشان های زیاری رارند، می ایران نیز قرابت

. انتشار بسیار زیار استهای اجتماعی نیز نموری از چنین مالحظاتی  و استقبال از آن رر شبک  باشد

وضوح خوانش افراطی و  ک  رر آن ب « گانۀ شم  قواعد چهل» یرند برگمطالب اینستاگرامی رر
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تواند شاهدی بر این  ر، میوش ارائ  می خدا ده و تعریفی بسیار رحمانی ازشمتعصبان  از رین رر 

؛ اند توجهی از مخاطبان این اثر از راشتن نگاهی نو ب  مذهب استقبال کرره مدعا باشد ک  بخش قابل

خصوص اسالم( رر این رمان  ب انتقارهایی ک  ب  خوانش افراطی از رین )رسد  ر مینظ بنابراین، ب 

رویکرر  توان . همچنین میشده باشداستقبال هرچ  بیشتر مررم ایران از آن  سببشده  مطرح

کررن با  پنداری نمور آن نیز همذاتآن رانست. استقبال باالی زنان از  فمینیستی این رمان را رلیل

 استان است ک  رفتاری خالف عرف حاکم بر جامع  راشت  است.شخصیت زن ر

و استقبال باالیشان از  عشق ملتمخاطبان ایرانی با رمان  مواجهۀتوان گفت  ، میررمجموع

توان تمام  آن است ک  نمی رهند  نشانآن ناشی از عوامل و رالیل مختلفی است ک  این امر خور 

شدن  ها رر این اثر ب  پرفروش ای رار. از طرفی، تالقی آنکلی ج رستۀمخاطبان این اثر را رر ی  

اجتماعی  شبکۀهرچ  بیشتر آن رر ایران منجر شده است. رر این میان نقش  شدن مطرحو 

توج  و  یت استقبال عام  از آن بسیار قابلررنهااینستاگرام رر معرفی و ایجار موج تبلیغاتی و 

ایران،  جامعۀی اجتماعی و فرهنگی مشاب  با وضعیت ها پررنگ بوره و رر کنار آن وجور زمین 

 ای انجامیده است. ک  رر این رمان بسیار مشهور است، ب  بروز چنین پدیده

 رهۀایران رر  جامعۀتواند ب  ترسیم شمایی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی  این پژوهش می

ریگری با موضوعاتی های  تر، انجام پژوهش نور شمسی کم  کند و برای راشتن تصویری جامع

 پذیری، راهگشا خواهد بور. های پژوهشی با قابلیت تعمیم کارگیری روش مشاب  و ب 

سپاسگزاری

زاره ک  رر این مسیر  با تقدیر و تشکر از استار عزیز و فرزان ، جناب آقای رکتر نورالدین رضوی

یات خور ب  رانشجویان راهنمای ما بورند. رلسوزی و تالش ایشان برای انتقال معلومات و تجرب

 ستایش است. همواره قابل
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