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مقدمه
اصطالح «عامهپسندی» همانند بسیاری از اصطالحات روایی ترجمهه دهد حهزز قییهو و تیتیه
دد ای ندارق .این اصطالح را نمی تهزا ماهاق

هرهنها عامهه یها هز هزر1یهرار قاق .اقبیهات

عامهپسند به عنزا وایایتی ان ارناپذیر مطرح و نزپاس

و نه تنها قر کشزر ما کهه قر سراسهر

جها خزاند میدزق .رما عامهپسند2قر مقابل رما های تخصّصی و جهدّی3اسه  .ایهن نهز
از اقبیات به ق یل هروش بیشتر قر بازار به اقبیات بازاری نیه ماهروا اسه
اقبی قیگری آثار یزی و ضایف و حتی متتذ قارق .قر هر حا باید گف

و میهل ههر نهز
که خزاننهد اقبیهات

جدّی کم و بیش به تف ّر واقادته میدزق ،قر حا ی که اقبیات عامهپسند ،چند ساعتی خزاننهد
را «سرگرم» میکند .نتیجه اینکه اقبیات عامهپسند4قر بدنۀ اقبیات هر جاماه یه

اانهر مسهتقلّ

به حساب میآید .ا تته برخی منتقدا بر این باورند که پاوریی نزیسی ،اانر اقبی ناز ی اس

که

 - 1هرهنگ عامه ،هولكلور ،هرهنگ رومی ،از نیمۀ ررن نوزدهم ،عنوانی ،کلی برای ضربالمث هنا ،اشنعار ،ر نههنای
غیرمكتوب و آیی،های اجتماعی است و یرهاً یا دستکم در ابتدا ،به طور شفاهی به ینورت تقلیندی از نسنلی بنه
نسلی دیگر انتقال یاهتهاند و شك مكتوب نداشتهاند .هرهنگ عامه در جوامعی گسترش پیدا کرد که اهرادِ معندودی
رادر به واندن و نوشت ،بودند .حتی امروز در میان جوامع باسواد نیز به اشكال متعدّد ،در حال گسترش اسنت ،از
جمله در شك جوکها و داستان های غیرمكتوب ،به عنوان مثال نگا کنیند بنه موموعنه «هرهننگ عامنه جوامنع
شهری» اثر آل ،داندِس و کارل آرپگتر هرهنگ عامه ،همه ای ،موارد در برگیرند اهسانه ،راهات ،آروزها حكاینات و
امثله و چیستان ،ورد و جادو ،اشعار کودکانه ،دانستنی های شنبه علمنی دربنارۀ هنوا ،گیاهنان و حیواننات ،مراسنم
سنتی ،تولدها ،ازدواجها ،عزاداریها ،ررصهای سنتی ،و انواع نمایشنامهها که در تعطیالت ینا گردهمناییهنا اجنرا
میشود.
عنایر هرهنگ عامه در همۀ اع ار وارد ادبیات هرهیخته ،مكتوب شد اند .ای ،واژ از زمانی مفهوم علمنی بنه نود
گرهت که (هولیك  تود

لور  دانش) برای اولی ،بنار آن را ویلینام تنامت عتیقنهشنناس انگلیسنی در سنال

 1846در مقاله ای که موضوع آن بحث دربارۀ دانش عامیانه و آداب و رسوم سنتی بود به کار بنرد .این ،اینطالح از
نیم ررن پیش نیز در ایران و ادبیات آن را یاهته است و به تدریج به معنی دانش عامیانه و دانستنیهای تودۀ مردم
رواج یاهت و «هرهنگ عامه» «هرهنگ میانه»« ،هرهنگ تود » و «هرهنگ مردم» نامید میشود.
2 - popular
3 - novels
4 - popular literature
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دایستۀ بررسی نیس  .به نظر می رسد که گا  ،آثار کم ارزش تر اقبهی بهی واسهطه تهر از آثهار
پیشرو ،س یقهها و مشغ ههای ذهنیِ انتز کتاب خزانا را بازتهاب مهیقهد(میرعابهدینی:1392 ،
 .)153نگاهی به اه ونی آمار تیراا کتابهای قاستانی عامهپسند و ن و آثار چاپ دد اقبیهات
قاستانی خ ّاق و متاهّد و تح یل ویژگیهای مربزط بهه اقبیهات قاسهتانی عامههپسهند ،نشها از
محتزای آثار قاستانی عامه پسند و پهذیرش آ تزسهم مهرقم اسه  .بها ایهن مقدمهه بهه سهرا
مؤ ّفههای قاستا عامهپسند رهته و زیتاییهای مزجزق قر آ را بیشهتر مهزرق قیه

نظهر یهرار

میقهیم.
آشناییزدایی یکی از مفاهیم مهم در شناخت زیباییهاي ادب فارسی
از مؤ ّفههای مهم برای بررسی قاستا هارسی زبها کهه کمه
قرس

مهیکنهد خزاننهد بهه قر

تری از مزضز برسد؛ آدناییزقایی و از بحثهای مطهرحِ نقهد اقبهی و زبها دناسهی،

اس  .این مؤ ّفه ،سطزح گزناگز ی
آ  ،زیتاییهای ی

اثر اقبی را قر برمی گیرق و با دهناخ

قییهو و قرسه

اثر قاستانی را بر طا ب آ اثهر ارزدهمند مهینمایانهد .قر قر گسهترق از

مفهزم زیتاییدناسی ،آدنایی زقایی و ههرارهتن از واا و ک مهۀ مهزرقنظر اسه ( .منهدنی پهزر،
 )237 :1383از آ جا که آدناییزقایی قر سطح زبا با قر هم د ستن مرزهای زبانی هنجار و
نی هرارهتن از زبا اقبی مأ زا ،انجام میگیرق؛ دگرقهای دناخ
مالحظهای اس

قییو آ نی مزضهز یابهل

که قر پی گیری زیتاییدناسی ،خزانند آگا را یاری میرساند .با بررسی آثار

قاستانی مااصر و آدناییزقایی قر دیز به کار گیری عتارتها قر آ به خ ّاییّه

نزیسهند قر

سطزح گزناگز قاستا پی میبریم و زیتاییهای اقبی اثر را قر میکنیم .با تأمّل بر مصهاقیو
آدناییزقایی به عنزا ی ی از جنتههای زیتاییدناسی اقبی قر زبها نزیسهندگا و سهخنزرا ،
این مط ب به اثتات میرسد که زبا اقبی به عنزا زبانی که به جای انتقا پیام ،نشانههای خزق
را قر مارض تزجه یرار میقهد؛ آدناییزقایی از هنجارها ،تحزّ قر زبا آهرید دد پهیش از

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال دوازدهم  شماره 23

 140زيباييشناسي ادبیات داستاني عامهپسند در ايران

خزق را نی نشا میقهد .ی ی از نشانههای زیتاییدناسی اقبی ،مفاهیم قنیای خارج اسه

کهه

قر اختیار نزیسند و داعر قر به کارگیری مفاهیم نزدتۀ خزق میتزا به آ ادار کرق .اهمیّ
ی

اثر اقبی قر د ل خزق آ اثر نهفته اس

نه قر مفهزمی کهه ا قها مهیکنهد .بهه طهزر ک هی،

کارکرق اقبیات و قاستا ها قر اقبیات ،آدناییزقایی اسه  .آ چهه خزاننهدگا از پشه
عاقت به آ مینگرند زیتایی به دمار نمیروق ب ه ضایف و نامطمئن اس

پهرق

و ت قّی ذهنهی مها

جایگ ین وایای ها میدزق.
هنر آشناییزدایی در ادب داستانی
وظیفۀ خاص هنر آنس
ما قر جریا اس

که ضمن آگاهی از ادیا و مزضزعات عاقی که روزانه قر اطهراا

پا را هراتر گذارق و با آدنایی زقاییها تمهیداتی بیندیشد که به زیتهایی اقبهی

بینجامد .ت نی های گزناگز ِ هرم قر نزدته را به خدم
ایجاق نماید .د زهس ی می گزید :هنر ،رودی اس
تجربه دزق؛ این قر حا ی اس
ی

گیرق و اقرا ذهنی را برای خزاننهد

تا به وسهی ۀ آ  ،هنهری بهزق مزضهزعی

که خزق آ مزضز اهمیّ

نهدارق( .د زهسه ی)18 :1998 ،

داار یدیمی گزید :هنر اصیل باید خزق را پنها سازق و نشانههای کزدشی که قر آ خ و

میدزند پزدید قارق و به ظاهر ی
اقبیات نه به عنزا ی

خالّییّتی خزق انگیخته بسازق( .س د  )37 :1384،ایهام قر

مفهزم منفی ،ب ه به عنزا پدید ای میت

ظهزر میکند؛ به ایهن ق یهل

که زبا قارای الیه های مخت ف و پیچید مانایی اس ( .نفیسهی )36 :1368 ،یاکزبسهن ماتقهد
اس

قر هرایند ایجاق ارتتاط ،پیامی از مجرای ارتتاطی از سزی هرستند (گزیند ) بهه مخاطهب،

هرستاق می دزق که مانایی را قر خزق نهفته قارق .این پیهام از سهزی گزینهد  ،رم گهذاری و از
سزی مخاطب رم گشایی میدزق که از ر گذر این عناصر کهه عتارتنهد از گزینهد  ،مخاطهب،
پیام ،مجرای ارتتاطی ،مزضز (مانا) و رم  ،دش کارکرق عاطفی ،ترغیتی ،ارجهاعی ،هرازبهانی،
همد ی و اقبی برای زبا ایجاق میدزق که همگی قر زیتاییدناسی اقبی قاستا  ،مههم و ا تتهه،
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مؤثّر اس ( .صفزی33 :1383 ،ه )30آ گا که زبا  ،نشانههای خهزق را قر برابهر مخاطهب بهه
ج ز میگذارق نقش اقبی خزق را ایفا میکند .قر این ج ز گری ،نقشهای مهد ز بهر محهزر
همنشینی یا محزر جانشینی از مصداق خزق هاص ه میگیرق که هرچه این هاص ه بیشتر بادهد از
نقش ارجاعی خزق هاص ه گرهته و به نقش اقبی ن قی

تر میدزق کهه قر ایهن هنگهام عناصهر

زبا ارزش یاهته ،وسی های برای ایجاق ارتتاط میگرقق .قر وایع انتخاب نشانهها از روی محهزر
جانشینی و ترکیب آ بر روی محزر همنشینی به گزنهای اسه

کهه بهه آ نشهانههها عم هرق

جدیدی میقهد و قر پی آ نشانههای زبانی را برجسته میکند .برتنس بر این بهاور اسه
متن ،ی

ساختار اس

قرهم باهته اس

کهه

که تمامی عناصر ،خزا آدنایی زقا و خهزا غیهر آدهنایی زقا ،قرو آ

و با ی دیگر وابستگی قوسزیه قارند( .برتنس)59 :1384 ،

ادبیات شفاهی
بخش مهمی از تاریخ ایزام متمدّ بر هرهنا دفاهی استزار اسه  .ی هی از بهتهرین منهابع
ع می نظیر مرقمدناسی ،جاماهدناختی تاریخ هرهنا تزق (هز زر) اس  .اقبیهات ایهرا نیه
قر زمر هرهناهای دفاهی اس
همزار ت یه بر روای
قهقا ها روای

بدین مانی که از آغهاز بهر هرهنها دهفاهی اسهتزار بهزق و

و نقل قادته .حتی سند ب رگی چز داهنامه هرقوسی نخس

و پس از آ هم داهنامه مدّتها نقّا ی و روای

به وسی ۀ

دفاهی میدهد .اصه یتهرین

مشخصۀ یصههای عامیانه ،وابسته نتزق و تا ّو ندادتن آ ها به هرقی خاص اس  .یصههههای
عامه ،بخشی از اقبیات عامیانه به دمار میروند و اقبیات عامیانه نیه بهه نزبهۀ خهزق بخشهی از
قانش مرقمی اس

که با هرهنا عامه «هز زر» تفاوت قارق« .تمایل به همدرقی با کسانی کهه

قرق می کشند ،رخنه به قرونشا و قرگیر دد با احساسات جسمی و از آ مهمتر احساسهات
قرونی ،عشو به رؤیا ،ذت از پرواز بر با های تخیّل و سپرق خزق بهه آ  ،عالیهه بهه زبها و
ق تستگی به وااگا و… همه و همه روایتگر را همداستا با یصههای دهیرین و پهر احسها
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میکند .مهارت ی

راوی چز هنرمندی ی

نزازند  ،قاستا را سُرایش قیگر و جها آهنگهی

قوبار بخشید .چه بسا قر نقلهای مخت ف راوی مستادّ با تس ّم بر هنز جمای ،میا خهزق و
مخاطب نزعی عالیۀ مشتر به وجزق میآورق .اب ارهایی که مخاطب را عمیقاً قرگیر میکنهد».
ی )15 :1382 ،خالصه اینکه «هز زر» ما نه تنها بخش عظیم خهاطرات یهزمی ماسه

(م

ب ه صحیفههای ماندگاری از نظم و نیر برجستۀ ما را بر قوش میکشد .نیر قاستا های عامیانه
گاهی چز حریری نرم و طیف پرق رؤیایی خزانندگا خزق مهیدهزق و گهاهی کهاخی ب نهد
میسازق .عشوها و جناها ،ب م و رزم ،منشها و یهرمانیها بر با تخیّل داعر مینشیند و به ردهتۀ
نظم آورق می دزق تا حاهظۀ حاذق و عالیه منهد آ را نقهل مجها س کنهد .ویهس و رامهین ،ی هی و
مجنز  ،خسرو و دیرین ،یصههای دیرین مینزی عطار و بدین گزنه اسه
ک ی ه و قمنه و سندباقنامه و روقکی اس

بخهش کمهی پهیش تهر

که جه و یهدیمتهرین آثهار اقبهیاسه

کهه متأسهفانه جه

بی های پراکند قر هرهناها بر جای نماند اس .
عامهپسندي ادبیات داستانی
اقبیات قاستانی آنهم از نز عامهپسند آ رستاخی قر واا ها ایجاق کهرق کهه بهه مزسهیقایی
دد عتارات با مفهزم عام بد دد .ا تته که برخی گزیند اقبیات قاستانی عامهپسند به زبا بهی
تزجه اس

و مزضز محزر اس

که جای تأمّل قارق .مجمزعهۀ عهزام ی کهه بهه اعتتهار نقهش

ک مات و جمالت قر حزز متاحث زبانی و زیتاییدناسی و ست دناسهی کمه

کهرق تحهزّ

عظیمی قر دیز نزدتن قاستا ایجاق کرق که به آهرینش نز اقبی و قاستانی عامهپسند انجامید.
قر ی

نگا ک ی باید گف « :ترکیبها ،ساخ ها و صزرتههای اقبهی اگهر بهه مقیها

زبها

هنجار سنجید دزند چی ی یا کم از آ زبا و یا اه و بر آ قارنهد ،زیهرا اقبیهات بهه عنهزا
اقبیات ،همین ترکیب بدیع اه و بر ساخ
رعای

زبا اس  .ساخ

زیتادناختی مضاعفی که حتهی

ا ام ها و ایجاب ماانی آ  ،گا به تغییر و تتدیل عناصر یا صزرتی از صزرتهای زبها
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یا کالً انحراا از زبا منجر میدزق( ».حاهظی )8 :1370 ،مطا اات انجام دد تها کنهز وجهه
تزصیفی و گ اردی قادته و به حزز نقد و آسیبدناسی آثار قاستانی عامهپسند تزجه چنهدا
نشد  .از سزیی بسیاری از وجز اقبیات قاستانی عامهپسند ن ق محقّقا و پژوهشگرا مغفهز
ماند اس .
قاعده افزایی و قاعده كاهی ،مفاهیم زیباییشناسی در داستان عامهپسند
زبا با عزامل تزاز و مزسیقی قر کالم برجسته میدزق و چز ایهن عزامهل ،یزاعهدی را
بیش از آنچه قر زبا مایار اس

بر آ میاه اید ،بر آ نام یاعد اه ایی نهاق دد که بر نظم و

نیر حاکم اس ( .دفیای کدکنی )9 :1381 ،از سزیی یاعد کاهی نی انحراا از زبا هنجهار و
یا هما هنجارگری ی اس

که بر قرونۀ زبا اثر میگذارق .این هنجارگری یها انزاعی قارق کهه

برای یاهتن مفاهیم قییو آ می تزا به کتاب یچ مراجاه نمزق و کاملترین تقسهیم بنهدی آنهرا
قید ( .یچ )42-45 :1969 ،یاعد کاهیهها کهه قر سهطح وااگها  ،نزدهتار ،آوا ،سهت  ،زمها ،
گزیش و مانا تقسیم بندی دد اند مفاهیمی قارند که از همه یزی تر ،یاعد کاهی مانایی اس
که یزیترین اب ار جه

دار آهرینی و گسترق ترین پهنۀ جزال زبا اقبی بهه دهمار مهیروق.

یاعد کاهی مانایی به روابم مانایی که به صزرت منطقی قر وجز ناسازگار و متنهایض ج هز
گر اس

به چشم میخزرق( .درت )43 :1996 ،که تمام این هنجارگری یهها زیتهایی اقبهی بهه

وجزق میآورند به عنزا میا آنجه که سهراب سپهری میگزید:
و نپرسیم که هزار ایتا کجاس
و نپرسیم چرا ی ب حقیق

آبی اس ( ...سپهری)240 :1389 ،

یاعد مانایی ،ترکیب پذیری و همنشینی وااگا  ،هنجار قر وااگانی چز  :ایتا و هزار  ،یا
ی ب برای حقیق

و رنا آبی برای ی ب ،ترکیب اضاهی نمیسازق .هنجارگری ی مانایی بخش

وسیای از یاعد کاهی قر زبا را به خزق اختصاص میقهد .ی ی از مهمتهرینهها قر دهناخ
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قییو قاستا و زیتاییهای مزجزق قر آ هما هنجارگری یها و آدناییزقایی هاس

که قر آ

ویایع حقیقی و غیر حقیقی چنا به هم میآمی ق که خزانند را به مطا اهۀ اقامهۀ قاسهتا برمهی
انگی ق و ذهن خزانند  ،آ ها را مجسّم مهیکنهد( .میرصهاقیی )19 :1364 ،اقبیهات قاسهتانی قر
مانای جامع خزق به هر روای

ساختگی و ابداعی که بر جنتۀ تهاریخی و وایاهی خهزق ،غ تهه

کند؛ گفته میدزق( .میرصاقیی )634 :1390،ناگفته نماند قاستا قر اقبیات امهروز ایهرا ده ل
گزناگز قارقکه از انزا آ میتزا به قاستا کزتا  ،رما  ،قاستا ب نهد و ...ادهار کهرق( .قاق،
 )213 :1378از آنجا که زبا قاستا ارزش باالیی قارق و برخزرق نزیسند با آ د ل نهایی اثر
را میسازق؛ وجزقی مستقلّ قارق که قر حیات قاستا اثر میگذارق و آ را به وجهزق مهیآورق.
(اخزت )186 :1371،قر دناخ
میگیرق .مهم این اس

قاستا  ،قانستن این ن ته ضروریس

که قاستا از بیا ده ل

که بدانیم زبا گفتار چگزنه همه و عامهپسند میدزق.

دستهبندي داستانهاي عامهپسند ایرانی
غا ب قاستا ها عامیانه ،جنتۀ حماسی قارند اما یصههای عادقانه ،اهسانه ،سرگذده ههایی
که جنتۀ قینی و انتقاقهای اجتماعی قارند قر این تقسیمبندی یرار میگیرنهد کهه بهرای مطا اهۀ
بیشتر ،میتزا به کتاب «قاستا های عامیانۀ ایرا »مراجاه نمزق(.محجزب)116-118 :1382،
1ه یصههای ایرانی که زاق تخیّل یصهگزیا ایرانی اس .
2ه قاستا هایی که اصل و ریشۀ هندی قارق و از سانس ری

ترجمه دد

3ه یصههایی که منشا آ حماسۀ م ی و قاستا های قینی ایرا باستا اس .
4ه یصههای قینی ه تاریخی
5هقاستا های عامیانۀ متتنی بر جنتۀ عادقانه که قر آ عالو بر عشو بر نی زکاری ،احسا ،
انتقاقهای اجتماعی و ...بنا نهاق دد اس .
6ه یصههایی که منظزر از آ گرهتن نتیجۀ اخالیی و تربیتی و قاق اندرز و پند اس .
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7ه گاهی درق دناسا به منظزر تفنّن یا به ع ل قیگر یصهههایی را بهه سهت

اهسهانهههای

مشرقزمین انتشار قاق اند.
8ه قاستا هایی که بهر اسها

احاقیهث و یاققاده ههای ایتتاسهی سهاخته دهد انهد نیه

میتزاند،از جم ه آثار قاستانی عامیانه به دمار روق.
از یصههای اسطزر ای و یهرمانیهای داهنامه گرهته تا اهسانههای جاقوگرا و پریا هه ار
وی

دب و از مضامین پیچید روا دناسانه و سیاسه

اجتمهاعی ح ایهات ک ی هه و قمنهه و

تنتّههای بینظیر مرزبا نامه ،همه و همه تزجّه ما را به این ماطزا میقارقکه مفاهیم (یصه و
اهسانه و قاستا و ح ای ) از حاظ مفهزمی تف ی

قییقی ندارند و این آمیختگهی مانهایی بها

وجزق پژوهشهایی که قر این زمینه ب رگا و اقیتانما به انجام رساند اند قس

یاری بیشتری

می ط تد .زحمات قکتر محمّد جافر محجزب قر کتاب ارزدمند «اقبیات عامیانه ایرا » ،از چند
منظر یابل تأمّل اس

که ی ی از آ ها محتزا و پیرنا قاستا اس

اغ ب رما ها بر پیرنا تنتیه استزار اس
رسزا میدزق و به عقزب

که قر آ  ،آقم خزبی که رو به انحطاط اخالیی نهاق ،

هریت اری هایش کیفر میبیند( .میرعابدینی )66 :1391،تفاوت کمّهی

و کیفی نی دامل قو عامل ست
مزرق عالیۀ کزقکا اس

ه ناگفتهه نمانهد کهه یصّهۀ

و محتزاس

که عادقانه ،حماسی ،قینی ،تاریخی یا یصّهههای

و به صزرت منظزم یا به گزنۀ منیزر نمزق پیدا مهیکنهد( .محجهزب،

 )12 :1372عناوین قاستا های عامهپسند گاهی آ یدر به هم دتیهاند که خزانند گما میکنهد
بارها آ را خزاند اس  .مانند :زخم انتظار ،سپید قم انتظار ،حظههای انتظار ،انتظار کهنه ،دب
تنهایی ،خ زت دبهای تهایی ،قر جستجزی عشو ،زنجیر عشو ،یصه عشو ،تندیسهی عشهو،
تنها با تز ،همیشه با تز ،بیتز هرگ و( »...صفایی و مظفری)113 :1388 ،
تحوّل داستان عامیانه
آقمی از قو جنته عقالنیّ

و احسا

برخزرقار اسه  ،تاقّهل و تخیّهل ،احسها
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یاهتههای ذهناویند .بدیهی اس

گامهای رو به ج هزی عقالنیّه  ،احسها

تخیّل و اقرا او را ظریف تهر کهرق و انتظهار نیسه
خارقا ااق و قور از طتیا

و وایایّ

او را طیهفتهر و

کهه حتمه ًا تهم قاسهتا از مشهتی ویهایع

جا بگیرق.

اهسانه و قاستا از قنیای باستانی که روانشناسی ،تاریخ ،رسزم ،ارتتاطهات یهزمی و سهنن و
و عتیقۀ عهد عتیقی هستند کهه بهه

عقاید قینی و یزمی به یاقگار نهاق را می تزا قر آ جس
مراتب ارزدمندتر از س ّهها و ظرا زراندوق گذدته بها قیه

بهازبینی مهیدهزق و

و ظراهه

آسیبدناسی ریشههای یزمی را با خزق به ارمغا میآورند .قر عصر صهفزی بهه سهتب رونهو
گرهتن زندگی دهرنشینی و پیدایش زمینۀ تحرّ هرهنگی و اجتماعی میا ایشار متزسم پیشهه
ورا و بینزایا دهری ،تزجّه به اقب عامّه رونو میگیرق( .ذکاوتی یراگ ز)12 :1387 ،
تغییر رما عامهپسند عمدتاً قر محتزا و مضمز اسه
نزیسندگا هنزز به اهمیّ

دیز ساخ

نهه قر ههرم و سهاختار اقبهی؛ زیهرا

رما پی نترق اند و بیشتر از زیتهاییدناسهی رمها بهه

تاهّد اخالیی و اجتماعی خهزق مهیاندیشهند( .میرعابهدینی )64 :1391 ،قر قور ههایی از اقوار
قاستا نزیسی مااصر ،گا نزیسندگا تح

تأثیر نزیسندگا مغربزمین ،نزعی وایهعگرایهی را

چادنی قاستا های عادقانه عامهپسند میکنند .از این نظر گاهی مضامین غیراخالیهی و متتهذ
رنا و اابی ناتزرا یستی را به قاستا میبخشد .ا تته این اتفاق بیشتر قر قهه سی رخ میقههد
که نزیسندگا و پاوریینزیسا برای هرار از وایای ههای اجتمهاعی و ت هخکهامیههای باهد از
کزقتای  28مرقاق  1332به این یتیل قاستا ها مهیپرقازنهد و عامهل جنسهیّ
برجسته میکنند .هر چند سیاس های هرهنگی ح زم

از یه

را قر قاسهتا هها

سهز و نزیسهندگا و نادهرا

سزقجز از سزی قیگر ،به این جریا قامهن مهیزق .بهه ههر روی حاصهل آ کهه قاسهتا ههای
هرز نگارانهای به وجزق آمد که تا مدّتهای مدید ،جریا قاستا نزیسی را تح
و نزیسندگا قرجۀ او و اصیل را هم قر ان وا برق اما قیری نگذده

تأثیر یهرار قاق

کهه نزیسهندگا اصهیل

هزیّتی قیگرگز یاهتند و انگی ای قگربار برای نزدتن قاستا های رودنف ری آ هم به گزنه-
ای قیگر یاهتند .زبا قاستا از طریو آدناییزقایی مانایی که نزیسند بدا قس

زق؛ بهه نظهام
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زبهها  ،یههاری رسههاند و آ را وسهها
هروکشکرق ت خیهای د س

بخشههید( .سههمیای گیالنههی )75-76 :1384 ،پههس از

قر قههه سهی ،بهار قیگهر متهارزات سیاسهی رونهو گرهه

و

نزیسندگانی به انگی رودنف رانه ظهزر کرقند که مضامین قاستا ها و قغدغههای اجتمهاعی و
سیاسی خزق را قر قاستا چادنی کرقند.
محور داستان عامهپسند
ی ی از محزرهای اص ی و اساسی قاستا های عامهپسند «عشو» اس  .به طزری که اغ هب
خزانندگا این کتابها به همین ق یل این نز کتهابهها را مهیخزاننهد .دهاید از آ روی کهه
تجربههای عادقانۀ خزق را قر آ ها میجزیند ،برای نخستینبار میخزاهند تجربههای عادهقانۀ
قیگرا را به نظار بنشینند و یا میخزاهند از میا صفحات این کتابها حا و هزای عشهو را
تجربه کنند .زیتاییهای مزجزق قر عشو قر زیتا ساختن اقبیات قاستانی نقش به س ایی قارق به
طزری که می تزا گف

بسهیاری از خزاننهدگا نزجهزا و جهزا بهه خزانهد آثهار قاسهتانی

قاستا نزیسی چز ههیمه رحیمی میپرقازند که عام بزق مسهأ ۀ عشهو و او هین تجربههههای
خزاند رما قر میا نزجزانا و جزانا  ،اغ ب با همین کتابها آغاز میدزق .نزیسندگا این
یتیل آثار بیشتر احساسات خزانند یا مخاطب را هدا یرار میقهنهد و اغ هب از بیها مسهایل
اجتماعی غاهل میمانند زیرا بیم آ را قارند که مخاطب به جای تزجهه بهه تهم اصه ی قاسهتا
قچار تزجّه به مسایل حادیهای دزق .ماجراهای عادقانۀ مطرح قر این قاستا ها اغ هب کیفیّه
و وجهی اورنا یستی قارند .آ چه قر رما های عامهپسند از منظر عادقانه بیشتر حهای اهمیه
اس

این چهار حزز اس :
1ه تقسیم دخصی ها به سیا و سفید
2ه تقابل عشو و عقل یا بدی و خزبی
3ه تحری

احساسات و عزاطف خزانند

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال دوازدهم  شماره 23

 148زيباييشناسي ادبیات داستاني عامهپسند در ايران

4ه پایا خزش
آ چه حای اهمیّ

اس

این اس

که عادقانه بزق قاستا ها را داید نتزا صرهاً به عنزا

ضاف این یتیل قاستا ها ت قّی کرق؛ ب ه آ چه مایۀ تضایف این یتیل قاستا هاسه
منفی برای آ ها محسزب مهیدهزق عهدم خالییّه

و عهام ی

و ابت هار دایسهته نزیسهندگا ایهن یتیهل

قاستا هاس  .خزانندگا قاستا های عامهپسند ترجیح میقهند بها خزانهد قاسهتا بخشهی از
وایای های ناگزار و ت خ زندگی خزیش را به قس

هرامزدی بسپارند .ایهن یتیهل خزاننهدگا

داید برایشا مهم نتادد که چه مسای ی قر جاماه قر حا ویز اس  ،قغدغههههای هرهنگهی،
سیاسی ،اجتماعی ،ایتصاقی و ...هم داید ندادته بادند؛ ب ه چیه ی کهه برایشها مههم اسه
رؤیای عشو ب رگ ،اهسانۀ قوس

قادتن و مهرورزید اس .

گزنۀ قیگری از قاستا های عامهپسند رما های پ یسی هستند کهه بهاهتی ماماگزنهه قارق و
مامزالً «جستجز» ساختار اص ی آ را تش یل میقههد .مزضهز اغ هب قاسهتا ههای پ یسهی،
عدا

اجتماعی اس  .قر این گزنه قاستانی ،جرمی اتّفاق میاهتد (جنای  ،سری

یا تجاوز) و

آ گا کسی (پ یس ،کارآگا یا هرق کنج او) پس از تحقیو و جستجز ،مرت ب جرم را تحزیهل
یانز میقهد.
ویتی صحت

از اقبیات پ یسی قر ایرا میدزق بیشتر آثاری که میتزا از آ ها نام بهرق قر

حزز ترجمه یرار قارند ،اگرچه این ترجمهها هم بیشتر به سا های بسیار قور و چند قهه یتهل
باز میگرقق .به عتارتی نخستین تجربهها و آثار نزیسندگا ایرانی حتهی قر زمینهۀ تهأ یف ههم،
ریشه قر همین ترجمهها قارند و برخی نزیسندگا با عزضکرق نام دخصیّ های رما ههای
ماروا پ یسی جها و کمی تغییر قر خم قاستانی به انتشار قاستا پ یسی ایرانی میپرقاختند،
اگرچه با خزاند آ ها به آسانی متزجه میدزیم که هضا و ساختار قاستا و روای

غیر ایرانی

اس  .حسن میرعابدینی قر کتاب «صد سا قاستا نزیسی ایرا » مهینزیسهد« :قر اقبیهات پیشهرو
مااصر ،ج قر مزارقی مادوق با آثار پ یسی به مانهای متهداو آ روبهرو نیسهتیم( .میرعابهدینی،
 )275 :1383ی ی از تأثیرات یابل تزجه اقبیات عامیانهپسند بر اقبیات جهدّی آ بهزق اسه

کهه

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال دوازدهم  شماره 23

زيباييشناسي ادبیات داستاني عامهپسند در ايران 149 

نزیسندگا اقبیات پیشرو رهته رهته آمزختند که چه قاستا هایی بایهد بنزیسهند کهه عامههپسهند
ندادته بادد .به بیها قیگهر ،نزیسهندگا

نتادد و صرهاً جنتۀ سرگرمی و تفریح و گذرا وی

اقبیات جدّی آمزختند چه نتاید کرق .و قر عین حا چه باید کرقکه قاستا از محتزبیّ

نسهتی

و جذب مخاطب برخزرقار بادد .نهز قیگهری از اقبیهات قاسهتانی عامههپسهند را رمها ههای
اجتماعی تش یل میقهد که «رمانی اس

که قر آ مسایل اجتماعی ،سیاسهی و یها مهذهتی بها

جه گیری تا یمی ،مزرق نظر اس  .هدا و نیّ

اص ی این نز رما  ،ماطزا ساختن تزجهه

مرقم به کاستیها و نقصا های اجتماعی اس ( ».آاند )63: 1384 ،بهه عتهارت قیگهر« ،رمهانی
اس

که بر نفزذ جاماه و اوضا ایتصاقی و نی بر دخصیّ ها و ویایع قاستا تاکید مهیورزق

و تأثیر ایتصاق و وضایّ

و مزیایّ

اجتماعی را بر رهتهار و سه ز انسها قر زمها و م ها ،

مایّن مزرق ارزیابی و بررسی یرار میقهد و مفهزم ضمنی و صریح «ت » اصالحات ایتصهاقی و
اجتماعی را تصزیر میکند( ».میرصاقیی ،جما و میمن ؛  )120 :1377میرعابدینی قر نقدی بر
رما های اجتماعی او یه مینزیسد« :نزیسند رما اجتماعی او یه به یصد آد ارکرق وایایّ -
های زد

اجتماعی ی م به قسه

مهیگیهرق ،امها غا تهاً ههدهی جه بهرانگیختن جنجها ههای

مطتزعاتی ندارق( .میرعابدینی )160 :1380 ،قر قاستا های عامهپسند همۀ حهزاق

بهر اسها

نظم منطقی یش نمهی روق و همهین امهر قاسهتا را جهذاب و همهه پسهند مهیکنهد .تصهاویر
پاراقوکسی که نشا از آدنایی زقایی اس

و نزعی زیتایی اقبی به دمار مهیروق تناسهتی میها

مفاهیم و صزر متنایض اجتما ایجاق می کنهد کهه چهز مغناطیسهی نیرومنهد عناصهر و صهزر
متنایض را قر کنار ی دیگر به وحدتی جداییناپذیر میرساند( .مظفری)169 :1381 ،
مخاطب ادبیات عامهپسند
قر بدنۀ اقبیات هر جاماهای اقبیات عامهپسند ی

اانر مستقلّ به دمار میآید .وجهزق ایهن

گزنۀ اقبیبا ویژگیهای خاص خزق گزنهای پاسخ به نیازهها و خزاسهتهههای مخاطتها اسه .
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ساختار ی

که قر مجمز ی

اجتما متش ل از یشرها ،طتقهها و اهراق متفاوتی اس

اجتمها

ب رگ را پدید میآورق .جاماهای که قر عین انسجام بیرونهی ،از قرو قارای مهاهیّتی مت یّهر و
الیهالیه اس

و طتیاتاً قر قرو این جاماه ،مخاطتا با قز ای هم زندگی میکنند.

اقبیات به عنزا ی ی از محصزالت هرهنگی با خزاستههای متفاوت و متنهزّ اههراق جاماهه
رو به روس

و بدیهی اس

جاماه نمیتزانند ،مخاطتین «اندیشههورز»« ،اقبیهات

همۀ اهراق ی

جدّی ،یا نقّاقانه» بادند .باید یتز کرق اکیریّ

قوراندیشهیههای سیاسهی،

اهراق جاماه هرص

ه سفی ،اجتماعی یا مسایل زیرساختی خزق را ندارند و بیش از آ که بخزاهنهد بهه هرآینهدهای
پیچید ذهنی بپرقازند قر یید قغدغههای زندگی روزمر گرهتارند.
به بیا ساق  ،عامۀ مرقم ،هرص

پهرقاختن بهه ذهنیه ههای پیچیهد و مهتهم را ندانهد و اگهر

هرصتی برای خزاند مییابند غا تاً به قنتا تفریح و تفنّناند .حظاتی خزق را به کتابییا نزدهتهای
میسپارند که آ ها را از تف ّر عمیو و قغدغهها خستهکنند زندگی قور نگه قارق .نیاز به خزانهد
قر مخاطب عام عمزماً از جنس نیازهای متاا ی و پرسشها نیس
مسایل سطحی و روزمر خزق قرگیر اس
گر گشای بشریّ

او بهیش از آ کهه بخزاههد بها

پهس حزصه ۀ اندیشههههای عمیهو و حهلّ مامّاههای

را ندارند؛ بنابراین اقبیات عامهپسند بنا بر ذائقۀ مخاطب خزق ی م زق میدزق.

معایب رمانهاي عامهپسند
ویژگیهای رما های عادقانه (نزعی از اقبیات عامهپسهند) مضهمز بسهیار سهاق اسه
جها بینی پیچید ای قر این رما ها حاکم اس
به چشم میخزرق ،محزریّ

با هرق اس

عناصر متاهی ی ی اس  ،میل قس

(خیر و درّ مط و) دخصیّ

و

خاکسهتری کمتهر

نه جمع ،حلّ تاارضها و مش الت بیشهتر بهه سهتب

سرنزد  ،مامزالً قو دخصیّ

اص ی کهامالً تزصهیف مهی

دزند و دخصی پرقازی ساق اس  .اتفایات پی قر پی بر پایۀ دانس و گاهی غیرطتیای اس .
جمالت و مضامین گفتگز عمزماً ساق اس

چز اغ ب مخاطتین تزق مرقم هسهتند؛ بنهابراین
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زبا به کار برق دد نی ساق اس .
پس از رما های آغهازین رمها ههای تهاریخی و اجتمهاعی متز ّهد مهیدهزند .گهرایش بهه
قاستا های پرماجرا نی ی ی از ویژگیهای قیگر این قور اس  .قر برخی رما ها گا گهرایش
ددیدی به سزی مسایل مهیّج و اغ ب غیروایای یا احساسی و نیمبند از زنهدگی به کهار هها،
عشوهای ممنز  ،بچّههای سرراهی ،یتلها و خزقکشیها قید میدزق که نشا قهند مزضز
جدی ی

رما تاریخی و اجتماعی نتزقند که قر این میا ا تته مضامین جدیهد و جهدّی میهل

مسایل زنا و پایگا اجتماعی آنا قر جاماه ،برخزرق روشهای سنّتی تف ّر و زندگی و روش
های تمدّ غربی ،مسایل جزانا و تربی

آنا  ،وضع طتقات کشزر عنزا میدد.

نزیسندگا این قور به نزدتن یصههای کزتا و گ ارش و غیر قس
یصهها بسیار ن قی

زقند .زبا اقبیایهن

به زبا محاور اس  ،زبا این یصههای از هجهها و اصطالحات عامیانهه

گرهته دد بزق و به تدریج پربار گشته و به صزرت نیر نزیسی عا ی هارسی قرآمد.
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نتیجه
آنچه نزیسندگا این سطزر پس از مطا اۀ گزنههای ایرانی و غیرایرانی ایهن اانهر اقبهی بهه
قس

آمد این اس

که :ت راری بزق مضامین اقبیهات قاسهتانی عامههپسهند سهتب سهطحی و

متتذ دد این نز اقبی دد اگرچه از آ جه

که ایشار جاماه را به تاا ی قانش و اهه ایش

سطح سزاق و هرهنا سزق میقهد و هرهنا کتابخزانی را قر سطح جاماه تسرّی میقهد و به
ویژ وا دین را با س یقۀ هرزندا خزق آدنا میکند و می ا عالیهۀ خزاننهدگا بهه قاسهتا ههای
عامهپسند را ما زم میکند .اثر خزب چه عامیانه بادد و چه جدّی ،چهه عادهقانه بادهد و چهه
سیاسی مهمّ این اس

که نزیسند اثر بتزاند اثر ارزدمند بیاهریند .مایار استقتا عمهزم ،خهزب

بزق اثر اقبی را آد ار میکند و این ارزدمند بزق قاستا عامهپسند را ما هزم مهیکنهد ع هی
رغم این که دار حاهظ که همه پسند اس

اما نختگا با خزاند دهار حهاهظ اقیهب دهناخته

نمیدزند ب ه اگر دار اهراقی چز دام ز ،اخزا  ،نیمها و ههرو را بخزاننهد و بداننهد اقیهب
دناخته میدزند .قر ی
تربی

مخاطب نیس

نگا ک ّی اقبیات عامهپسند نزعی جها بینی تصاقهی اس
بر خالا اقبیات جدّی که سیر حزاق

اقبیات قاستانی عامهپسند عاطفه و احسا

اس

که ههدهش

قر آ  ،مربّی اهراق اسه  .محهزر

بر ع س اقبیات جدّی که به قنتا حقهایو و

وایایّ های زندگی اس .
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