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 چکيده
های  مادر بسیاری از مکاتبِ اروپايی است که بعضی دگرگونی ادبی و -های فلسفی از مکتبرمانتیسم 

ن، به عنوان مکتبی را در اروپا در پی داشت. گرچه رمانتیسم در قرن نوزدهم میالدی در آلما فکری

بر حیات  وداشته  ی وجودايران تفکّرگ و از ديرباز در فرهن های آن شد، امّا بعضی رگه مشخّص، معرّفی

هنری  -بیشتر آثار ادبیرا در  ها توان اين رگه می که چنان ؛رهنگی بشر ايرانی سايه افکنده استفکری و ف

 ست. رمانزمین جُسراين ادبی  -تاريخ فرهنگی در را شهاي ريشه وکرد   مشاهده تاکنونگذشته  ايرانی از

ايرانی  نسل سوم نويسندگان از نوشتۀ شهرام رحیمیان ،دوست دارد مصدّقدکتر نون زنش را بیشتر از 

 روی،  از همین ؛آن ديد و ساختاری های فکری های مکتب رمانتیسم را در بنیان همؤلّفتوان  میکه  است

 تحلیلی بررسی-به روش توصیفی رماناين در مکتب رمانتیسم را  ولاصم يا در اين پژوهش کوشیده

ل هايی از روايتِ آن بر پايۀ تفاوتِ تخیّ که بخش مورد اشاره رمان دهد نشان می های پژوهش يافتهکنیم. 

انديشی، گرايش  محور، اسطوره زدايی زن آشنايی مانندهايی از رمانتیسم  همؤلّف، است با خیال شکل گرفته

هوانی و تناقض مرگ ش به افیون، بازگشت به طبیعت و فطرت کودکی، گرايش بهبردن  سیقی، پناهبه مو

 ادبیّاتدر  های ادبی مکتب رمانتیسم از نمونه ورا در خود دارد لیّت اجتماعی ئوزندگی شخصی با مس

 است. داستانی فارسی
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  مهمقدّ  .1

ی برای مشخّصهای  چارچوب ،های نوزده و بیست میالدی در سدههای ادبی  مکتب

ای  کدام در يک دوره هنرمندان را در محدودهند که هره بودآفرينشِ هنری ايجاد کرد

یسم در اروپا گسترش مکتب رئال که داشتند؛ چنان میبه آفرينشِ هنری وا مشخّص

 ،از اين بین و بنويسند گرا واقعهای  که داستانرا بر آن داشت  نويسندگاناز  بسیاری

 ،مادام بوواریشاهکار او، و  گرا واقعنامدارِ  ، نويسندۀ(Gustave Flaubert) گوستاو فلوبر

 .(1/281: ج1376)سیدحسینی،  شود س رئالیسم شمرده میکتاب مقدّ

را نويسنده يا شاعر  هر مشخّصتوان پايۀ فکری  دِ متعدد میروی، در موار  از همین

که در ايران و حوزۀ گسترش زبان فارسی  گیری کرد؛ چناناثر يا همۀ آثار او پی در يک

توان او را در همۀ آثارش به  دانند؛ امّا نمی ای ناتورالیست می صادق چوبک را نويسنده

 اصول اين مکتب وفادار دانست. 
ات ز آثار همۀ نويسندگان منسوب به يک مکتب تماماً با اصول و مختصّدر خود غرب نی

ها بنا بر تغلیب است و  گذاری ها و نام منطبق نیست و اين انتساب آن مکتب خاصّ

 (.12: 1386همراه با تسامح )جعفری، 

 شناختی، فلسفی های گوناگون اجتماعی، روان پیچیدگی انديشهبا  های اخیر در سال

: 1391)شیری،  ايم رو شده نوعی آمیختگی فکری در زندگی بشرِ مدرن روبهبا  ،و هنری

گويی و ابهام و در  ها بر ذهن و زبان نويسندگان نیز موجب پیچیده تأثیر اين پديده .(13

 هم تنیدگی مکاتب گوناگونِ فکری در آثار ادبی شده است.

 و بیست میالدی يک اثرهای نوزده  د قرنتوان مانن نمیما  در روزگارروی،   از همین

 نوشته شده که مطابق با اصول آن مکتب ی پنداشتق به مکتب ادبی خاصّادبی را متعلّ

اروپا  هنک   اين بدان معنا نیست که مکاتب البتّه ؛های آن باشد همؤلّف ، نمايانگرو سراسر

 جُست.بازدر آثار ادبی  ها توان نشانی از آن و نمی اند  کامالً فراموش شده

ای  به دوره قمتعلّ ،های فکریِ بشر اروپايی به دلیل اشتمال بر بنیان کهنهای  بمکت

ای  بیانیّهبا  مشخّصها در تاريخی  نیستند. بر همین اساس، گرچه اين مکتب مشخّص

مکتبی ديگر به  معرّفینیز با  مشخّصاند و پس از زمانی  شده معرّفیمعیّن و رسمی 

آثار ها را در زندگی انسان و  ها و اصول آن همؤلّفتوان  میگاه ن امّا هیچ ،اند حاشیه رفته

 هنریِ ، گرچه دورۀ مکتب رمانتیسم و خلق آثاربه ديگرسخن ؛ناديده گرفت یهنر

توان تا روزگار ما نیز در  های آن را می همؤلّفرئالیسم پايان يافت، امّا  مبتنی بر آن با رواج

  آثار ادبی نشان داد. 
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های اين مکتب را  همؤلّفامّا ايرانیان از ديرباز بعضی از  ؛وپايی استرمانتیسم مکتبی ار

رمانتیسم بیرون  تفکّرهنوز از سیطرۀ  اند و در زندگی فکری و فرهنگی خود داشته

سیطرۀ مکتب وجود دارد.  آنرسی رنگ و بوی در ادب فا ی که هنوزطوراند؛ به  نیامده

زنش را  دکتر نونموجب شد تا رمان مدرن  ،فلسفی رمانتیسم بر آثار ادبی مدرن -فکری
از منظر اصول مکتب رمانتیسم در اين پژوهش بررسی و  ،دوست دارد مصدّقبیشتر از 

...  و سازیفضارنگ،  پی، پردازی شخصیّتوايت، رمان گرچه در نوع راين تحلیل شود. 

پژوهش  درروی،  از همین؛ رمانتیک باشدتواند  ا از لحاظ فکری می، امّمدرن است یاثر

در رمان  مکتب رمانتیسماصول  ،ايرانیان رمانتیک تفکّرکاوش ريشۀ  پیش روی با

گرا در  شکل های تبکه رشد مک شده است و از اين رهگذر نشان داده رسیبر يادشده

راً فکری و فلسفی هستند، که اکث کهن های تبرفتن مک بیناخیر به معنای ازهۀ چند د

  .نیست

که در رويکرد و نتايج نوشته نشده است  ۀ رمان مورد نظردربارکنون پژوهشی تا

، ديگر تحقیقیهای  در حوزهبرآمده از آن به تحقیق ما نزديک باشد. با وجود اين، 

تحلیل »ند از: ا ها عبارت آن ترين هايی دربارۀ اين رمان نگاشته شده که مهم پژوهش

 شخصیّتکاوانۀ  تحلیل روان»، (1390زاده و گرجی،  )قاسم «دکتر نونان انتقادی رمان گفتم

زاده و جديدی،  )حسن «دوست دارد مصدّقبیشتر از  دکتر نون زنش رادکتر نون در رمان 

اين  بودن چندصدايینیز به ( 1391)وگويی با حسین پاينده  در گفت ،. عالوه بر اين(1390

 شده است.چاپ  «نون اثری مدرن و چندصدارمان دکتر » رمان پرداخته شده و با عنوان

مانند ، پژوهشی که در رويکرد و نتايج طور که پیش از اين نیز گفتیم با اين حال، همان

 تا به حال نوشته نشده است. پژوهش ما باشد،

نتیسم در های رما همؤلّفوجوی  به جست ، پیش از ما، برخی پژوهشگراناز ديگرسو

در  (1395) اسانیعبّ و دهمیردار رضايی  ،از جمله احمدی اند؛ داستان فارسی پرداخته

عشق، های  همؤلّف« بامداد خمارهای رمانتیستی رمان  همؤلّفبررسی »ای با عنوان  مقاله

همدلی و يگانگی با طبیعت، هیجان و احساسات، تکیه بر تخیّل، نوستالژی، عالقه به 

يافته و  خمار بامدادرا در رمان  دين، غلبۀ جهان ذهنی بر جهان واقعی و فردگرايی

بازتاب رمانتیسم »نیز در مقالۀ  (1395)اند. نجمه نظری و سعید عبادی  تحلیل کرده

اين داستان در را بازتابِ رمانتیسم اجتماعی « به کی سالم کنم؟اجتماعی در داستان 

 اند. هکردبررسی کوتاه 
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 رمانتيسم و ایران .2

آيد که  شمار می در اروپا بهانقالبی فکری  که خاستگاه آن آلمان است،رمانتیسم  مکتب

پیش از آنکه رمانتیسم به مثابۀ  زمینۀ بسیاری از مکاتبِ اروپايی ديگر را فراهم آورد.

های آن در فرهنگ  ها و رگه همؤلّفشود، برخی از  معرّفی بیانیّهو دارای  مشخّصمکتبی 

 ،شرق ادبیّاتها به  آلمان توجّهبر همین اساس، از آنجا که  ؛ايرانی وجود داشته است

 تفکّرۀ اوّلیّ توان تأثیر نمی، (128: 11393نیا،  محسنی) است  فراوان بوده ،يژه ايران و عربو به

هايی از  روی، رگه  همین از ؛اروپايی ناديده گرفت گیری اين مکتب شکل ايرانی را در

گاه تأثیر رمانتیسم در امّا  ،ايرانیان ديد توان در بسیاری از آثار هنری سم را میرمانتی

در سیطرۀ  ،آن اثر توان خالق اثر را در آفرينش ضی آثار قرن اخیر چنان است که میبع

ر از رمانتیسم متأثّ رانیهای رمان اي از نمونهيکی  ،دکتر نونرمان رمانتیک ديد.  تفکّر

 کوشیم اين تأثیرپذيری را نشان دهیم. است و ما در اين پژوهش می
  

 اندیشي ایراني و رمانتيک رمانتيسم .3

 شود: گفته می که چنان ؛ستاروپا مهمّی در ادبی نتیسم مکتب فکری، فلسفی ورما
 -اروپا در سیر تاريخی خود با گذر از دورۀ رنسانس و روشنگری در شرايط فرهنگی

اين وضع تاريخی که اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن  ای قرار گرفت و اجتماعی ويژه

عصر کالسیک به سوی عصر مدرن گام  شود و انسان اروپايی ازنوزدهم را شامل می

  (.1: 1378، )جعفری دارد، رمانتیسیسم نام داردبرمی

ده در های عق اين مکتب واکنش جامعه به فشاری جمعی است که موجب ايجاد توده

گیری اين مکتب در  ريشۀ شکل های مختلفی در بحث است.  ذهن و زبان يک ملّت شده

ت تحوّال و (155: 1378جعفری،  و 69: 1385؛ برلین، 60: 1393شمیسا،  ←) است شدهاروپا 

تا جامعۀ اروپا دگرگون شود و  است  پديد آمدهسیاسی مختلفی شناختی، اجتماعی و 

 -1618) های سی ساله برلین معتقد است که جنگآيزايا  رمانتیسم به وجود آيد.مکتب 

جنگی  ؛اين مکتب شدموجب ايجاد  ،شکست  هم ها را سخت در ۀ آلمانیکه روحیّ (1648

 مذهبی و لمان بود و بر سر اختالف ارضی،میان کشورهای اروپايی که میدان اصلی آن آ

فرمان امپراتور فرديناند  با سرپیچی اشراف پروتستان از های سلطنتی خاندان اختالف

 ۀفرانس و س روم از هم پاشیدراتوری مقدّآلمان ويران و امپ اثر آن، و بردوم آغاز شد 

حالت  نوعی جنگ اين پی در .(69 :1385 )برلین، شد اروپا دولت قدرتمندترين ،هبرند

 به وجود آمد. ها بعد مکتب رمانتیسم د و سالش ها ايجاد انیدر بین آلم سرخوردگی
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در اين مکتب  امّا ؛فتدر نظر گرتوان  نمی مکتباين آغاز  برای یمقطع زمانی خاصّ

رمانتیسم  ،چه پیش از آناگر تبديل شد، نیّهبیادارای  رسمی ه يک مکتبب قرن هجده

حاصل نوعی گريز از برون به درون است و در پی فشارهای خارجی بر انسان به که 

  ها وجود داشت. ، در تمام سرزمینآيد وجود می
و هنر و فرهنگ و انديشه و  ادبیّاتای انقالبی ظهور يافت و  رمانتیسم، گرچه به گونه

کرد، ولی  تحوّلری انسان غربی را به شکلی بنیادين دچار های حیات فک ديگر عرصه

باره و ناگهانی  به يکهای فکری و ادبی  خود اين جنبش همچون بسیاری از نهضت

دارتر از آن چیزی است که در  ای دارد که ريشه است و پیشینه و زمینه  پديد نیامده

 (. 72: 1378آيد )جعفری،  آغاز به نظر می

هۀ هشتاد و نود نويسندۀ مدرن ايرانی در د که از انتظار نیست از همین روی، دور

آن پر از های درونی  ا اليهامّ ؛باشد داشتهنو ه ظاهری نويسد کرمانی ب ،خورشیدی

 ازيکی  ،دوست دارد مصدّقرا بیشتر از  دکتر نون زنشرمان های رمانتیسم باشد.  نشانه

 ست.ها اين نمونه
 

 انرم خالصۀ .4

 کردۀ فرانسه در رشتۀ حقوق است که از نزديکان و اقوام حصیلدکتر محسن نون، ت

 سهم بسیاری در مصدّقو با چاپ مقاالتی در دفاع از و معاون و مشاور اوست. ا مصدّق

معشوقۀ  وکه دخترعمو  ،تاج ملکهمسرش، به عشق او  است.  داشتهبه قدرت  رسیدن او

 مرداد که 28. پس از کودتای از دوران کودکی بوده است، زبانزد دوست و آشناست او

 مصدّقد که علیه نخواه میاز دکتر نون  کودتاچیان شوند، و ياران او دستگیر می مصدّق

کند و به اين خیانت تن  ل میها را تحمّ واع شکنجهان ا دکتر نونديو مصاحبه کند؛ امّبا را

را از  اجت ملکالتماس صدای  سلول خودداخل  که پس از سه ماه ازتا اين دهد درنمی

اجتماعی و  تمسئولیّشود و بین  تسلیم می با اين ترفند دکتر نون .شنود گر می شکنجه

، احساس گناه و خیانت کند. پس از آزادی شخصی، مورد دوم را انتخاب می مسائل

 تاج ملکفهمد آن صدا، صدای  هنگامی که میگیرد و  میدکتر نون را فراسراسر وجود 

و با رفتارش ا .کند خود را در خانه زندانی می شود و خاطر می آزرده است، بیشتر  نبوده

آرامش  را که مايۀ تاج ملکتواند  نمی با هیچ ترفندی اامّ ؛دهد همه را از خود فراری می

ل تا آخر عمر آزارهای دکتر نون را تحمّ تاج ملکدر واقع  فراری دهد و از خود اوست،

 و دگرآزارای خودآزار  ه ديگر تبديل به ديوانهکند. دکتر نون ک کند و او را ترک نمی می

ل بیند و يکسره در خیال و تخیّ را در پیش چشم خود می مصدّقشده است، دائماً دکتر 
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 میرد که کند و می تصادف می سیکلتا موتورب تاج ملکيک روز سرانجام کند.  می سیر

ی و استفاده از خطّ شود و پس از روايت غیر آغاز می (تاج ملک)مرگ  از اينجاداستان 

 يابد. داستان در نقطۀ آغاز خود پايان می ،(بَک فلش)نمايی  گذشته
 

 مورد مطالعه رمانتيسم در رمان  اصول .5

ی چون اگزيستانسیالیسم و فاشیسم که مکاتب مهمّست ا ادبی -ی فلسفیمکتبرمانتیسم 

رمانتیک صرفاً به معنای پندارند،  گونه که در روزگار ما می آن و اند مدهاز دل آن بیرون آ

 .(222: 1385)برلین،  استبودن نیست؛ بلکه اين ويژگی يکی از اصول اين مکتب  احساسی

نیز عنوانی  ،دوست دارد مصدّقدکتر نون زنش را بیشتر از عنوان رمانِ  بر اين اساس،

ر د اصول  از آن هايی گونه کاربست دارد که رمانتیسم اصولی رمانتیک است. از ديگرسو،

  .دوجود دار دکتر نون رمان
 

 و ارتباط آن با تخيّل و خيال دکتر نونروایت رمان  .5-1

 و است فرد بهحصرمنا ، امّدر چارچوب جريان سیّال ذهن ،دکتر نونروايت رمان نوع 

شخص دائماً  شخص و سوم کند و راوی در بین اوّل بسیار تغییر می در آن ديد زاويۀ

 شود.  جا می جابه
گويی درونی و حديث  قهرمان، تک -ديدهای گوناگون )دانای کل، راوی زاويه رمان با

ذوالقدر، میرصادقی/شود ) می روايت آمیزند، می يکديگر با مرزی و حدّ هیچ بی که نفس(

 (. 170 /4 ج :1385

در  که خواننده ای حرفه چنان ا امّ شود؛ مین بار انجام چندي بنداين تغییر در يک  گاه

  آن نیست: توجّهمنگاه نخست 
موهايم را نوازش کرد و گردنم را بوسید. با هر دو  نون را مالید، های دکتر شانه تاج ملک

ای  لحظه عقب رفتم،دستم به عصا فشار آوردم و از جلو در اتاق خواب يک قدم 

 (. 53: 1383کردم. آن وقت دکتر نون تا دم در راهرو رفت )رحیمیان، صبر

و هم است هم فاعل  کند؛ خودش را روايت می گری است و گاهدي دکتر نون گاه راوی

 گفته شده است: که چنان ؛است  رواج داشته روايت در آثار رمانتیک . اين نوعمضمون
د شگر دهد و غالباً از اعر را بازتاب میکه خويشتن فردی ششعری است  ،شعر غنايی

است، هم مضمون و  هم فاعل« خود»آن  که طیّ کند گويی نمايشی استفاده می تک

 (. 329: 1378هم قهرمان ماجرا و هم گويندۀ شعر )جعفری، 

هم قهرمان ماجرا و  هم فاعل است، هم مضمون، ،رمان مورد نظردر نیز  دکتر نون

 . دراای و تکنیکی د ی حرفهگتآمیخيک که  هم گويندۀ داستان
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ه اين شباهت نحصر بم ،دکتر نوننوع روايت رمان از  نکتۀ مورد نظر ما در بحث

واند کلید فهم بخشی از رمان ت می تری در اين باره وجود دارد که لۀ مهمّئبلکه مس نیست،

بخش عظیمی  ،انرمدر  مصدّقحضور  است و نبخش عظیمی از آ ،خیال که چنان باشد؛

در آغاز  دلیلين ند که مرده است و به اک می دکتر نون گاه گمان اين خیال است.از 

 شنويم:  میچنین ی ورااز زبان  ،انرم
: 1383)رحیمیان،  هم که دکتر نون مُرد، مُرد، مُردد پشت همین میز چوبی شهادت می

7.)  

آن، ی از بلکه بخش ،رو نیستیم ای واقعی روبهبا ماجراهما در اين رمان، يکسره، 

خاطراتی  گذرد و بخشی ديگر راوی داستان و دکتر نون می که در ذهن ی استتخیّل

، خیال بنابراين ؛کند در کنار هم خیال می شانها و چیدن کتر نون با کمک آناست که د

 است. لتخیّ ،از آن و بخشی ديگر بخشی از رمان

سی بود نخستین ک ،انگلیسی يج، شاعر رمانتیککالرل با خیال متفاوت است و تخیّ

  که اين تمايز را مطرح کرد:
که از  لخالف تخیّبر .خلّاق استيندی آفرل ا تخیّامّ ؛يندی ترکیبی استآخیال فر

آفريند، خیال تنها يک حالت حافظه است که صور  تجربه و ادراک حسی، طرحی نو می

مقدادی، به نقل از ) کند یی را بدون رعايت بافت و مضمون اصلی، تداعی يا تکرار محسّ

1393 :209.)  

 و کرده دفتصا سیکلتبا موتور تاج ملکتنها بخش واقعی داستان، زمانی است که 

تاج  ملک کند می گماندکتر نون  ،. پس از آناست  ه شدهبه دکتر نون داد اومرگ  خبر

در اين زمان است که دکتر نون با حجم  شود و آغاز می جااز اين داستان کهاست   مرده

بريده و با حجم  رمان را بريده ذهن آشفتۀ اوشود و  رو می ل روبهزيادی از خیال و تخیّ

  کند. ل و خیال روايت میتخیّاز  بسیاری

 يعنی ؛ستها زمان آن در هم آمیختن خاطرات گذشته باتداعی  بخشی از اين رمان

ت و بر اساس اصل تداعی فعالیّ ی داردخیال جنبۀ حسّ و ان خیال استبخشی از رم

نظم و نظام زمان  ای که از توان حالتی از حافظه به شمار آورد؛ حافظه کند و آن را می می

ل حاصل تخیّخلّاق و ن، بخش ديگری از رما (.320: 1378، )جعفریاست   مکان رها شدهو 

 تخیّل عبارت از:ت و دکتر نون اس
کران است که در ذهن محدود  اليتناهی و بی «من هستمِ»عمل جاودانۀ آفرينش در 

  (.61: 1389ود )برت، ش تکرار می
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زنش را  همان است که دکتر نوناست، اين ويژگی  دارای از رمان که ترين بخش مهمّ

نشیند و  می دادخواست پشت میزِ ،شود پس از آن دستگیر می و برد به خانه می ،دددز می

  است.  کند که مرده گمان می

 ر نهادهان نیز اث، بر نوع روايت رم«واقعیّت»با  «لخیال و تخیّ»مجموعۀ  درآمیختن

مثالً  ؛سوم شخص است ،ند، راویک لش را بیان میتخیّ ،است. هنگامی که دکتر نون 

 کند که خودش نیز مرده د، گمان میشو رو می ر نون با مرگ همسرش روبهدکتزمانی که 

 شود:  ان به صورت سوم شخص روايت میرم ،از همین روی ؛است 
ترديد  توی آن بود، دودل ايستاده بود؛ تاج ملکدکتر نون پشت در اتاقی که جسد 

 (.52: 1383)رحیمیان،  دداشت که داخل شود يا نشو

 ؛سوم شخص است ،، راوییمرو هست روبهدکتر نون  لبا تخیّگاه  به ديگرسخن، هر

کند که مرده است.  گمان می دکتر نون است و تاج ملکاز مرگ  پس که اين تخیّل چنان

ا زمانی که با خیال امّ کند؛ را روايت میان شود و رم سوم شخص می ،راوی بر اين اساس

های  خیالاست و خاطرات و  زيرا دکتر نون زنده  ؛وّل شخص استراوی ا ،یمهست رو روبه

 شخص ل شخص و سومان يکسره از منظر اوّرم ،روی  از همین ؛کند ا روايت میر خود

زيرا دکتر نون دائماً بین مرگ و زندگی  ؛در نوسان است بین اين دو شود و روايت می

 کند:  سیر می
 (.72: همان) شی زنده میو  میری هاست که هی می سال

 

  زدایانه گرایي آشنایي زن. 5-2

 از همین ؛ستوا نگاهی دگرگون به به زن وبیشتر  توجّهردهای رمانتیسم ويکی از دستا

 نخستین مبارزان حقوق زنان دانست. ها را  توان رمانتیست می روی، 
از يک جهت به ها را  ها با زنان به عنوان قشر محروم جامعه، آن همدلی رمانتیک

  .(181: 1378ری، است )جعف  زه برای تحقق حقوق زن تبديل کردهمبار انپیشگام

از يک جهت نتیجۀ  ،ويژه زن آرمانی و مثالی زن و به به ها عشق پرشور رمانتیک

به خاطر  ،آرامش و امنیّت است و از جهت ديگر اشتیاق آنان به وحدت، کلّیّت،

د نیز به خوورزی  ها و در واقع نوعی عشق مانتیکمحوری و درخودماندگی اغلب ر من

  .(208: همانشود ) محسوب می

قهرمان اصلی اين داستان  شود. آشکارا ديده می نون دکتراين ويژگی در رمان 

رغم آزارهای  ماند و علی ، همسر دکتر نون است که تا پايان با دکتر نون میتاج ملک
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و آرامش دکتر نون  تمنبع امنیّ ،پناهگاه چون؛ حاضر به ترک او نیست ،تر نونبسیار دک

 گريزد:  ن میاز آ چیزی که دکتر نون برای شکنجۀ خود است؛
ن درسته؟ ولی م ای عذاب بکشی که وجدانت راحت بشه،خو فت: تو میگ [...] تاج ملک

یرون کن که من ات ب هاين فکرو از کلّ دارم که بذارم برم، تر از اين حرفا دوستتو رو بیش

ا ببرن بیرون )رحیمیان، مو از اينج مونم تا بمیرم و جنازه نقدر میآ رم، جا میايناز 

1383 :83.)  

ست که تصوير زنی آرمانی ا است،  از زن ارائه کرده دکتر نونتصويری که رمان 

  قهرمان است: ضدّ دکتر نون شخصیّتها در پی آن بودند و در مقابل،  رمانتیست
ق نشده و باعث هايی دارند که محقّ ها هستند، آرمان استانقهرمان د هايی که ضدّ آدم

  (.54: 1391پاينده، ها به انزوا روی بیاورند ) شود آن می

)قهرمان  آناندارند که برای حفظ تعادل  حضوری انقهرمان در کنار چنین ضدّزنانی 

 ضد دگیتمام خألهای زنها وفادار خواهند ماند و  تا پايان به آن خورده( اصلی و شکست

 .کنند قهرمان را با حضور خود پر می

به  شانا نگاهامّ نامیدند؛ ها آن را زن آرمانی می اين زن همان زنی است که رمانتیک

ها در آغاز  ای به زن دارند. رمانتیک نگاه دوشقّه ، بلکهماند میف نزن در همین حد متوقّ

خدا ارزشمند و قابل ستايش است و  کنند که تا حدّ ای تصوير می زن را به صورت فرشته

 ال:مث ؛بینند آن را به صورت عفريته و شیطان می ،در پايان
ای نورانی  اش به نام الیزابت، فرشته اش ابتدا در وجود معشوقه شلی در زندگی خصوصی

  (.208: 1378نامد )جعفری،  کند، ولی سرانجام او را شیطان می مشاهده می

 که زن چنان ؛رو هستیم ديگر با اين ويژگی روبه به شکلی دکتر نون در رمان البتّه

مرد است که  شخصیّتا اين امّ ثابت دارد و از آغاز تا پايان يک شکل است، یشخصیّت

 شود:  دگرگون می
شه که اون  آدم باورش نمی شی، میگفت: محسن تو داری خیلی عوض  تاج ملک

  (.81: 1383یمیان، جوری شده باشه )رح  محسن مهربون و بانزاکت، اين

از کودتا ی پیش شخصیّت؛ است  دو شقّه شده )دکتر محسن نون(مرد داستان  شخصیّت

  ی پس از کودتا:شخصیّتو 
خوای بفهمی  خوای بفهمی که دوستت دارم؟ گفتم: تو چرا نمی گفت: چرا نمی تاج ملک

فرق داره که اون آدمی که قبل از کودتا دوستش داشتی، با اين آدم بعد از کودتا 

 (. 102: همان)
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و در نظر او  است  شدهدکتر نون موجب دگرگونی ديد او نیز  شخصیّتاين دگرگونی 

 شود:  گاه زن داستان نیز عوض می
ا گفتم: جوونیاش بعله، امّ .تاج ملکزنت  ؛دلی بود چه زن زندهگفت:  مصدّقآقای 

  (.22: همانبود )مرده شده  که دل سال بود، دقیقاً از بعد از کودتاهای  سال

 هم از نگاه مرد داستان موجب شده که زن داستان، آن شخصیّتتغییر نوسانی 

دو شقّۀ  نوسانی دکتر نون است کها اين دگرگونی فقط در نگاه داستان دو شقّه شود؛ امّ

در  )پس از کودتا(زندگی دوران سیاه با  )پیش از کودتا(داستان، يعنی دوران خوش زندگی 

 عدر عالم واق داستان زن شخصیّتها به زن،  برخالف نگاه رمانتیک ؛ يعنیاند هم آمیخته

 است که خواننده  شده داستان موجب مرد شخصیّتکامل ا دگرگونی امّ ؛ثابت است

است؛   نک دکتر نون چنین بپندارد که زن داستان نیز دگرگون شدهگاه از پشت عی گاه

 چنین نیست.در واقع در حالی که 
 

 اندیشي ورهاسط .5-3

ذشته و فرار از اکنون بردن به گ ها، پناه رمانتیک های مهمّ ها و ويژگی همشخّصيکی از 

است، به گذشته پناه  ناپذير لها تحمّ جا که شرايط کنونی برای رمانتیکاست. از آن

به  ؛شوند، گذشتۀ واقعی نیست ها به آن پناهنده می ای که رمانتیک ا گذشتهامّ ؛برند می

برند؛ بلکه به گذشتۀ رؤيايی،  ها به تاريخ به آن شکلی که هست، پناه نمی ، آنديگرسخن

 برند. سازند، يعنی به اسطوره پناه می ای که خودشان می يا گذشته

ترين  يکی از مهمّ ،ای شده است بردن به تاريخی که اسطوره انديشی يا پناه اسطوره

 هاست.  عناصر فکری رمانتیک
ت تاريخی کنند تا از موقعیّ ت هنری خود، سعی میل و خالقیّبه تخیّکا ها با اتّ رمانتیک

شود تا بیش از  برند، فاصله بگیرند و همین امر موجب می تلخی که در آن به سر می

تدريج به جايگاه بتی تنها  اق خود عقب رانده شوند و هنر نیز بهپیش به انزوای ذهن خلّ

 (. 171: 1378ارتقا يابد )جعفری، 

برسد  واقعیّتتواند به شناختی از  انسان چگونه می: گفتند ها می ع رمانتیکدر واق

در مقام مفعول بگذارد و  واقعیّتبی آنکه قاطعانه تمايزی میان خود در مقام فاعل و 

را بکُشد. پاسخی که دست کم برخی از آنان به اين  واقعیّتيند آکه در اين فرون آنبد

که چرا؛ [...] جستن به اسطوره است لراه اين کار توسّ اين بود که تنها ،دادند پرسش می

اسطوره در دل خود چیزی ناروشن، چیزی مبهم دارد؛ در عین حال قادر است آن چیز 

ناپذير، يعنی چیزی را که القاکنندۀ ظلمات ژرف تمامی  ناشناخته، غیرعقالنی و بیان
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ه تصاوير ديگر رهنمون تواند شما را ب در تصاويری بگنجاند که می ،يند استآاين فر

 (. 195: 1385شود )برلین، 

کردند؛ زيرا  ها يونانیان زندگی را درک می به همین دلیل است که در نظر رمانتیک

 کردند اتی خاص را القا میهايی بودند که کیفیّ آپولون و ديونوسوس نمادها و اسطوره

 (. 196)همان: 
در  که چنان است؛ دکتر نون رمان های از ويژگی ای انديشی و نگاه اسطوره اسطوره

 شود: ها آغاز می با آن ت توت بزرگ وجود دارد که داستانحیاط خانۀ دکتر نون دو درخ
مُرد،  دهم که دکتر نون مُرد، مُرد، مُرد. وقتی او می پشت همین میز چوبی شهادت می

: 1383باريد )رحیمیان،  های تنومند فرزندانش فرو می های زرد و سرخ از شاخه برگ

7.) 

دکتر نون و  حیاط خانۀ او هستند و چون دو درخت توتفرزندان دکتر نون همان 

که حکم  اندرخت اين دانند و تان توت را فرزندان خود میشوند، درخ دار نمی هزنش بچّ

 ؛ۀ آفرينش در اساطیر ايرانی هستنددارند، يادآور اسطوررا  تاج ملکفرزندان دکتر نون و 

 :است )ريواس( از جنس درخت های ايرانی ورهانسان در اسط چون
رويد  ای ريواس می سال شاخه شود، پس از چهل از نطفۀ گیومرث که بر زمین ريخته می

هايی است که  رگ مطابق با سالکه دارای دو ساق است و پانزده برگ. اين پانزده ب

بااليند. در آن هنگام دارند. اين دو همسان و هم و مشیانه، نخستین زوج آدمی مشی

و کدام نر است  است که تشخیص اينکه ه چنان به هم پیوند خوردهتنشان در کمرگا

آيند و روان به گونۀ  پذير نیست. اين دو گیاه به صورت انسان درمی کدام ماده امکان

 . (49: 1388شود )آموزگار،  مینوی در آنان داخل می

و محسن آن  تاج ملک است. يادآور اين اسطورهون دو درخت توت حیاطِ خانۀ دکتر ن

نون و  دکتر خودِ در واقع آن دو درخت ا از سويیامّ ؛دانند درخت را کودکان خود می دو

ود و برای همیشه از بین ش ها منقرض می ای که نسل آن مشی و مشیانه هستند؛ تاج ملک

 روند. می

ن نسل شد در حقیقت شهرام رحیمیان با پیوند داستان به اسطورۀ آفرينش و منقطع

آفرينش و انقراض نسل بشری و  به نوعی به بازآفرينی اسطورۀ ،تاج ملکدکتر نون و 

ست که دکتر نون و زنش درختان کند. جالب آن ا انسان معاصر نیز اشاره می یعقیم

ن ای ايران. در واقع اي نامند؛ يعنی باز هم ارجاع به تاريخ اسطوره را بیژن و منیژه می توت

ی يادآور مشی و : يکه دوره از زندگی انسان ايرانی را نشان دهدتواند س له میئمس

ای ايران  دورۀ تاريخ اسطوره ديگری ؛تنی اسدر اساطیر ايرا و تالش آغاز خلقت ،مشیانه
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نون و همسرش  که دکتر (دورۀ ما) دهد و دورۀ سوم نشان میبا ارجاع به بیژن و منیژه  را

 نمايندگان آن هستند.
  

 موسيقيبه  گرایش .5-4

ها  توان با ابزاری ديگر آن است که نمیمفاهیمی نهايتِ کوششِ بشر برای بیان موسیقی 

هستند،  شدنینا کسانی که در پی بیان مفاهیم بیان برایروی،   از همین ؛را بیان کرد

 :معتقدندچنین ها  دارد. رمانتیک یها نیز ارزش واالي رمانتیک است و نزد بسیار ارزشمند
ترين خرد است و با  ترجمان ژرف کند، کار میهر درونی عالم را بر ما آشآهنگساز جو

 .[...] نه عقل و نه هیچ چیز ديگر ؛يابد نمیگويد که عقل آن را در یزبانی سخن م

ايی درونی که عالم را به حرکت موسیقی بیان ارادۀ عريان است و جلوۀ آن توان

است و ساير  واقعیّتدر نظر او جوهر  ناشدنی که برندۀ بیان آورد؛ آن نیروی پیش میدر

 .(208: 1385ممکن آن را رام کنند )برلین،  کوشند تا حدّ هنرها می

 است؛ دکتر نوناز عناصر کلیدی در رمان  های گوناگون حضور موسیقی به شکل

شنويم يا صدای  را می (Glenn miller) یلرهای گلن م يا صدای آهنگهمیشه  که چنان

همان معنايی را  تاج ملک یپیانو ازد ونو خود پیانو می تاج ملک ،اين رعالوه ب .دلکش را

تنها  ، بلکهدنکس ديگر توان بیان آن را ندار دهد که نه دکتر نون و نه هیچ انتقال می

 مانند غمی جانکاه:  ؛توان آن را حس کرد می
های  مهای دنیا توی اون چش کنم تمام غم حس میزنم،  گفت: وقتی پیانو می تاج ملک

بزن! بذار  تاج ملکاز اين غمگین بشی. گفتم:  خوام بیشتر کنه. نمی ايت لونه می قهوه

گفت: آره بگو برات بزنه! بذار  مصدّقام جمع بشه! آقای  تمام غمای دنیا توی اين سینه

 (. 73: 1383ايت جمع بشه )رحیمیان،  های قهوه غم تمام عالم توی اون چشم

بلکه نويسنده به  شود، ف نمیين رمان در اين حد متوقّی در ااز موسیقاستفاده  البتّه

داللت  است و  ای بیان مطالب ضمنی استفاده کردهاز دو نوع موسیقی بر ای خاصّ شیوه

و زبان  بیانگر مطالبی است که در روساخت ،نويسنده در اين رمان ضمنی استفادۀ خاصّ

گلن  :است  هداهالی موسیقی نام برده ش ازاز دو نفر  در رمان است.  ای نشده به آن اشاره

به  نمايی گذشتهشود که دکتر نون با  ظاهر می گلن میلر زمانی در رمان ؛لکشمیلر و د

با  های بزرگ پاريس با صدای موسیقی وی ر سالنرود و د دوران خوش پیش از کودتا می

  رقصد: می تاج ملک
کرديم و از اين کافه  زه گردش میلی آد دست به گردن تو شانزه گفت: يادت می تاج ملک

رقصیديم؟  ها مد بود، می که اون موقع گلن میلرهای  رفتیم و با آهنگ به اون کافه می

 (. 56: 1383)رحیمیان، 
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های او مورد عالقۀ  و آهنگ تاج ملکگلن میلر نماد دوران خوش زندگی دکتر نون و 

 افتد.  دکتر نون میبا   ها به ياد رقص با آن تاج ملکزيرا  است؛ تاج ملک

شدن دکتر نون، اگر صدای موسیقی گلن میلر به گوش  نشین پس از کودتا و خانه

اين دلکش است که پیوسته به جای گلن  است. در مقابل آن، تاج ملکرسد، از سوی  می

دتا چنان ارزشمند خواند. دلکش در نزد دکتر نونِ پس از کو میلر برای دکتر نون آواز می

ای است که در خیال هم  های موسیقی دلکش برای او فاجعه ن صفحهاست که شکست

 گنجد:  نمی
 رپر کرد و توی تمام حیاط پخش کرد،گالی باغچۀ تو رو پ مصدّق، آقای تاج ملکگفتم: 

 (. 79: همانهای دلکش رو هم بشکونه که جلوشو گرفتم ) خواست بیاد صفحه می

عنوان آوازخوان  شترو بی ار استنامدتی ايران انتخاب دلکش که در موسیقی سنّ

سفر  به گذشتهبا آن  های دکتر نون است که از پناهگاه و ضمنی داردداللت ، ددار

های گوناگون در  و به شکل استاز عناصر اصلی  اين، موسیقی در اين رمانبنابر ؛کند می

توان  اامّ ؛نشیند نیز در پشت پیانو می مصدّقاست که  کند. جالب داستان نقش ايفا می

 نواختن آن را ندارد: 
انگار  ؛کرد ب به کلیدهای آن نگاه میتعجّ پشت پیانو نشسته بود و با مصدّقدکتر 

 (.72: هماناز پیانو صدا دربیاد ) آن کلیدهادادن با فشار شد باورش نمی

ق به دنیای مردگان تعلّ اوکه  استاين  در نواختن پیانو مصدّقشايد علّت ناتوانی 

 قی جان حیات بشری است. دارد و موسی
 

 افيونبردن به  . پناه5-5

از زمان حال  ،توان نوعی سرخوردگی ديد که به بهانۀ همان ها می گاه در بینِ رمانتیک

گريزند و در پی پناهگاهی برای خود هستند. اين پناهگاه، گاه موسیقی و گاه تاريخ  می

 . برند می هافیون پناهای کاذبی مانند  است، گاهی نیز به پناهگاه
که بايد آن را از عوارض رمانتیسم  ر نیز از مواردی استن و مواد مخدّاستفاده از افیو

 (. 214: 1378منفی به شمار آورد )جعفری، 

 شود:  وضوح ديده می گی دکتر نون بهاين ويژگی در زند
 ل زندگی رو برامدونم، ولی ويسکی تحمّ سرم را به شیشۀ پنجره چسباندم و گفتم: می

 (. 71: 1383نداره )رحیمیان،  هم مخالفتی مصدّقآقای  کنه، تر می آسون

دادن  نبرای پايا تاج ملک تالش یحتّ و نوشد می مشروب بسیار کودتا از پس نون دکتر

  برد: ری او راه به جايی نمیاخو ببه شرا
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از  خواره. از روزی که هم ديوونه، هم مِی شی؛ گفت: محسن، داری ديوونه می تاج ملک

اين بطری ويسکی از دستت  خوری، طور يه بند مشروب می ، همینزندون اومدی بیرون

 (.58 :همانافته ) نمی
 

 کودکي فطرت. بازگشت به طبيعت و 5-6

؛ استرمانتیسم  ادوران پیش و رمانتیسم اصولاز بازگشت به طبیعت و ستايش کودکی 

طبیعت بیزار بودند و در  بارۀرها د ای نئوکالسیک ها از ديدگاه کلیشه چون رمانتیست

وجوی  به جست ،شده بر آن ع شهرها و آداب و نزاکت تحمیلگريز از زندگی متصنّ

ۀ با پديد دکتر نوندر رمان  (.86: 1378)جعفری، طبیعت و کشف دوبارۀ آن برخاستند 

زن است و که  تاج ملکدر  مخصوصاً اين ويژگی یم ورو هست بردن به طبیعت روبه پناه

 شود. ديده می شتر، بیزندگی و رويش نماد

به کاشتن  تاج ملک توان به عالقۀ می حیاط،وار با درختان توتِ  برخورد انسانعالوه بر 

ها را به دوران خوش پیش از  پناهگاهی است که زندگی آن ،کرد. گويی طبیعت گل اشاره

 برد:  کودتا می
های سرخ را  های گل شاخه را ديد که توی حیاط تاج ملکدکتر نون از پشت پنجره، 

 (، 72: 1383کرد )رحیمیان،  هرس می

 يا 
شادابی و  ،ها آرام و قرار گرفتند و حیاط ها در باغچه وقتی همه چیز مرتب شد و بوته

رفت توی باغچه و به بوته گلی  مصدّقطراوت روزهای پیش از کودتا را پیدا کرد، آقای 

  (.77: همانلگد زد )

کودک و کودکی نیز در اين  است و رمانتیسم ديگر اصليک  ،ستايش دوران کودکی

دکتر  (.91: 1378)جعفری،  ی داردی سادگی و پاکی جايگاه خاصّوجو گرايی و جست بدوی

، است   شکل گرفته شان در کودکی و در پستوهای خانهنون و همسرش که عشقشان 

 گردند:  کودکی برمیبه دوران  گهگاه
ياد آورد که چهارزانو کنار پدرش نشسته بود. بعد خودش  ت کودکی بهئخود را به هی

ضای خانواده جلوی تک اع تک دويد، می تاج ملکرا در باغ خانۀ پدری ديد که دنبال 

ير ز تاج ملکنقدر با مادرش را از ته باغ شنید: محسن! آصدای  چشمش صف کشیدند،

 (.50: 1383بیايین غذاتونو بخورين )رحیمیان،  سايۀ درخت نشین حرف بزن!
 

 

 

 

 

 



 185/ 25، شمارۀ پياپي 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10ادب فارسي، سال 

 گرایش به مرگ شهواني .5-7

يک آرمان  ،رمانتیک اساساً مرگ در نگاه و است رمانتیسم اصولاز  ،گرايش به مرگ

 :تاس
عفری، های رمانتیسم منفی است )ج مرگ زودرس و خودکشی يکی از ديگر جلوه

1378 :213 .) 

  :نامید توان می آلود آن را مرگ شهوت کهست ها رمانتیک پسنديدۀ ،مرگاز نوعی 
ای از ساديسم )دگرآزاری( و  آلود، آمیزه ها به مرگ شهوت در گرايش رمانتیک

 ،دانیم، آثار مارکی دوساد که می شود و چنان مازوخیسم )خودآزاری( ديده می

ها  سیار مورد عالقۀ رمانتیکنیز از اسم او گرفته شده، ب «ساديسم»ای که واژۀ  نويسنده

 . (هماناست )  بوده

به  نیز اساساً دکتر نون چون ؛شود ديده می دکتر نونپايان رمان اين نوع مرگ در 

ديگران را  و استساديسم او برخاسته از مازوخیسمش  ؛الستمازوخیسم مبت ساديسم و

ۀ ۀ روحیّا نشانامّ ،ل استگرچه در دايرۀ تخیّ و مرگش دهد آزار می ی آزار خودبرا

 مازوخیستی اوست. 

د و به خانه ددز می از سردخانهدر خیال خود ر نون همسرش را هنگامی که دکت

 کشد:  در آغوش میاو را برهنه  آورد، می
ها حس کردم با لمس بدن  بعد از سال را تنگ در آغوش گرفتم، تاج ملکبدن سرد 

رفته بود تو حیاط و از گوشۀ ديوار و  مصدّقکنم. آقای  دلبندم آرامش خاطر پیدا می

کرد به داخل اتاق. نگاهم را از او برگرداندم و خیره به  ی نگاه میپشت پنجره دزدک

، همه چیز تموم شد، تو تاج ملکهايم را روی هم گذاشتم و گفتم: آره  پلک ،سقف

 .(109: 1383منم مُردم )رحیمیان،  مُرد، مصدّقمُردی، آقای 
 

 اجتماعي تمسئوليّ با زندگي شخصي تناقض .5-8

: 1378)جعفری، آمیزۀ متناقضی از انزوا و رسالت اجتماعی است تصوير هنرمند رمانتیک، 

توان اين تناقض را بین عشق  شود، می اگر معتقد باشیم که عشق منجر به انزوا می(. 283

چالش اصلی رمان و رسالت اجتماعی قائل شد.  شخصی و رسالت اجتماعی يا زندگی

 تاج ملکله است. در سويی ئین مساست، هم  ب يافتهان آن نیز بازتاکه در عنو دکتر نون

قرار دارد که  مصدّققرار گرفته که نماد زندگی شخصی و عشق است و در سوی ديگر 

کند و تا  اين دو، زنش را انتخاب می از او اجتماعی دکتر نون است که لیّتوئمس نماد

 پردازد:  پايان عمر تاوان اين انتخاب را می
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فحش و لعنت هر  م پشت کردم،ا شرافت سیاسیاين زن به ام به  به خاطر عالقهمن 

 .(32: 1383)رحیمیان،  دمکس و ناکسو به جون خري

 : است  هدبیان ش مصدّقن باکه از ز ای نمونه يا
به  تاج ملکولی به خاطر  خونیت با من دست دادی و قول دادی،با همین دست 

 (. 101: همانت پشت کردی )ا شرافت سیاسی

  يگرشايد بتوان از منظری د
و  مصدّقرو، گذشتن از   ن( را نمادی از وطن و سرزمین دانست و از ايتاج ملکزن )

تواند حرکتی سمبولیک برای جلوگیری از ويرانی و فروپاشی وطن در  می انتخاب زن

 (.44: 1390زاده و گرجی،  مداران باشد )قاسم طلبی سیاست طلبی و تجزيه برابر قدرت

یم، شهرام رحیمیان دورۀ کودتا بدان ايرانیفکران جامعۀ اگر دکتر نون را نماد روشن 

هايشان  به خانه خود اجتماعی لیّتوئمس کردن موشفرا با روشنفکران اين بگويد خواهد می

ت ايران به شت وضعیّبازگ شاهدتا  نشینی کردند مقابل کودتاچیان عقبرفتند و در 

 دوست دارد.  مصدّقر از چنین است که دکتر نون زنش را بیشت و باشند حالت اوّل
 

  نتيجه .6

دهۀ هشتاد  های فارسی در رمانيکی از  ،دوست دارد مصدّقدکتر نون زنش را بیشتر از 

 اصول کاربست ،بودنش رغم مدرن علی بر آنچه در متن مقاله آمد، بنا که خورشیدی است

زی و فضاسا ،نوع روايت منظر از شکلی که به ؛شود در آن ديده می مکتب رمانتیسم

اين در  .ار استبا اصول اين مکتب سازگ فکری و های فرهنگی مايه تا بن پردازی شخصیّت

ها  کمک آن و با تبیین دکتر نون ندر رما مکتب رمانتیسم اصلی ۀمشخّصجستار هشت 

 ن تحلیل شد.ارم

و عنصرِ تخیّل و یّت دبه اهمّ توجّهرا با  نوع روايت رمان ،نخست ،در اين بررسی 

 ح درفلسفی مطرخیال که يکی از مباحثِ بررسی کرديم. تفاوت تخیّل و  آن خیال در

بر نوع روايت نیز  اين امرهاست، در اين رمان به نمايش گذاشته شده و  بین رمانتیست

شد که بخشی از رمانِ مورد نظر را تخیّل و  مشخّصروی،   از همین ؛تأثیر نهاده است

رو هستیم، راوی  دکتر نون روبه گاه با تخیّلِ هر دهد. بخشی ديگر را خیال تشکیل می

سوم شخص است؛ زيرا در تخیّل که امری برآمده از خالقیّت ذهنی است، دکتر نون 

رو هستیم، راوی اوّل شخص است؛  امّا زمانی که با خیال روبه ؛پندارد که مُرده است می

در  ،روی  ها؛ از همین ها و تداعی و درآمیختنِ آن زيرا خیال امری است مبتنی بر خاطره

  کند. های خود را روايت می است و خاطرات و خیال دکتر نون زنده  ،روايتِ خیال



 187/ 25، شمارۀ پياپي 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10ادب فارسي، سال 

بردن به  پناه، به موسیقی گرايش ،انديشی اسطوره ،زدايانه به زن آشنايی ويژۀ نگاه

آلود و  به مرگ شهوتستايش دوران کودکی، گرايش  افیون، بازگشت به طبیعت و

که در  ی هستنداصول نیز از ديگر اجتماعی تمسئولیّبا  )انزوا(ی زندگی شخص تناقض

که ما در  دارند نیز شواهدِ متعددی دکتر نونرمان  در د وشو میمکتب رمانتیسم ديده 

 ايم. متن مقاله همۀ اين موارد را با ذکر شواهد و ارائۀ تحلیل نشان داده
  

 منابع
 سمت.، ، تهران11، چتاريخ اساطیری ايران ،(1388آموزگار، ژاله )

های  مؤلّفه  بررسی»(، 1395اسانی )عبّ احمدی، شهرام، مصطفی میردار رضايی، راحیل محمدی ده

 .126-97، ص 2، سال اوّل، شمطالعات ادبیّات روايی ،«بامداد خماررمانتیستی رمان 

 ، تهران، مرکز.4، ترجمۀ مسعود جعفری، چتخیّل(، 1389برت، آر. ال )

 ، تهران، ماهی.های رمانتیسم ريشه(، 1385يا )برلین، آيزا -

)پیاپی  68، آذر، شماه ادبیّات کتاب، «اثری مدرن و چندصدا دکتر نونرمان »(، 1391پاينده، حسین )

  .55-53(، ص 182

 تهران، مرکز.  سیر رمانتیسم در اروپا،(، 1378جعفری، مسعود )

 ران، مرکز.، تهسیر رمانتیسم در ايران(، 1386ــــــــــــــ )

دکتر نون کاوانۀ شخصیّت دکتر نون در رمان  تحلیل روان»(، 1390زاده، افسانه و الهه جديدی ) حسن
 .97-94، ص 160، پیاپی 55، آبان، شماه ادبیّات کتاب، «دوست دارد مصدّقزنش را بیشتر از 

 ان، نیلوفر.، تهر2، چدوست دارد مصدّقدکتر نون زنش را بیشتر از (، 1383رحیمیان، شهرام )

 ، تهران، نگاه.11، چهای ادبی مکتب(، 1376دحسینی، رضا )سیّ

 ، تهران، قطره.5، چهای ادبی مکتب(، 1393شمیسا، سیروس )

 ، همدان، دانشگاه بوعلی سینا.ابهام؛ فرياد ناتمام(، 1391شیری، قهرمان )

دکتر نون زنش را بیشتر از تحلیل گفتمان انتقادی رمان »(، 1390زاده سیّدعلی و مصطفی گرجی ) قاسم
 .63-33، ص 17، پايیز، شپژوهی ادب ،«دوست دارد مصدّق

 (، ادبیّات تطبیقی در جهان معاصر، تهران، علم و دانش.1393نیا، ناصر ) محسنی

 تهران، چشمه. نامۀ نقد ادبی از افالتون تا به امروز، دانش(، 1393مقدادی، بهرام )

 ، تهران، نیلوفر.های معاصر فارسی رمان(، 1385میرصادقی )ذوالقدر(، میمنت )

به کی سالم بازتاب رمانتیسم اجتماعی در داستان »(، 1395نظری، نجمه و سعید عبادی جمیل )
 .112-97، ص 14، سال چهارم، شپژوهی روايت، «کنم؟

 

   

 


