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دکتر نون زنش را بيشتر از مصدّق دوست دارد
خليل کهریزی

*

دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه رازی

خليل بيگزاده
دانشيار گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه رازی
(از ص  171تا )187
تاريخ دريافت مقاله ،1398/11/19 :تاريخ پذيرش مقاله1399/6/26 :
علمي-پژوهشي

چکيده
رمانتیسم از مکتبهای فلسفی -ادبی و مادر بسیاری از مکاتبِ اروپايی است که بعضی دگرگونیهای
فکری را در اروپا در پی داشت .گرچه رمانتیسم در قرن نوزدهم میالدی در آلمان ،به عنوان مکتبی
مشخّص ،معرّفی شد ،امّا بعضی رگههای آن از ديرباز در فرهنگ و تفکّر ايرانی وجود داشته و بر حیات
فکری و فرهنگی بشر ايرانی سايه افکنده است؛ چنانکه میتوان اين رگهها را در بیشتر آثار ادبی -هنری
ايرانی از گذشته تاکنون مشاهده کرد و ريشههايش را در تاريخ فرهنگی -ادبی اين سرزمین جُست .رمان
دکتر نون زنش را بیشتر از مصدّق دوست دارد ،نوشتۀ شهرام رحیمیان از نويسندگان نسل سوم ايرانی
است که میتوان مؤلّفههای مکتب رمانتیسم را در بنیانهای فکری و ساختاری آن ديد؛ از همین روی،
در اين پژوهش کوشیدهايم اصول مکتب رمانتیسم را در اين رمان به روش توصیفی-تحلیلی بررسی
کنیم .يافتههای پژوهش نشان میدهد رمان مورد اشاره که بخشهايی از روايتِ آن بر پايۀ تفاوتِ تخیّل
با خیال شکل گرفته است ،مؤلّفههايی از رمانتیسم مانند آشنايیزدايی زنمحور ،اسطورهانديشی ،گرايش
به موسیقی ،پناهبردن به افیون ،بازگشت به طبیعت و فطرت کودکی ،گرايش به مرگ شهوانی و تناقض
زندگی شخصی با مسئولیّت اجتماعی را در خود دارد و از نمونههای ادبی مکتب رمانتیسم در ادبیّات
داستانی فارسی است.

واژههای کليدی :رمانتیسم ،مؤلّفهها ،فرهنگ ايرانی ،رمان فارسی ،دکتر نون زنش را
بیشتر از مصدّق دوست دارد.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:
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 .1مقدّمه
مکتبهای ادبی در سدههای نوزده و بیست میالدی ،چارچوبهای مشخّصی برای
آفرينشِ هنری ايجاد کرده بودند که هرکدام در يک دوره هنرمندان را در محدودهای
مشخّص به آفرينشِ هنری وامیداشتند؛ چنانکه گسترش مکتب رئالیسم در اروپا
بسیاری از نويسندگان را بر آن داشت که داستانهای واقعگرا بنويسند و از اين بین،
گوستاو فلوبر ( ،)Gustave Flaubertنويسندۀ نامدارِ واقعگرا و شاهکار او ،مادام بوواری،
کتاب مقدّس رئالیسم شمرده میشود (سیدحسینی :1376 ،ج.)281/1
از همین روی ،در مواردِ متعدد میتوان پايۀ فکری مشخّص هر نويسنده يا شاعر را
در يک اثر يا همۀ آثار او پیگیری کرد؛ چنانکه در ايران و حوزۀ گسترش زبان فارسی
صادق چوبک را نويسندهای ناتورالیست میدانند؛ امّا نمیتوان او را در همۀ آثارش به
اصول اين مکتب وفادار دانست.
در خود غرب نی ز آثار همۀ نويسندگان منسوب به يک مکتب تماماً با اصول و مختصّات
آن مکتب خاصّ منطبق نیست و اين انتسابها و نامگذاریها بنا بر تغلیب است و
همراه با تسامح (جعفری.)12 :1386 ،

در سالهای اخیر با پیچیدگی انديشههای گوناگون اجتماعی ،روانشناختی ،فلسفی
و هنری ،با نوعی آمیختگی فکری در زندگی بشرِ مدرن روبهرو شدهايم (شیری:1391 ،
 .)13تأثیر اين پديدهها بر ذهن و زبان نويسندگان نیز موجب پیچیدهگويی و ابهام و در
هم تنیدگی مکاتب گوناگونِ فکری در آثار ادبی شده است.
از همین روی ،در روزگار ما نمیتوان مانند قرنهای نوزده و بیست میالدی يک اثر
ادبی را متعلّق به مکتب ادبی خاصّی پنداشت که مطابق با اصول آن مکتب نوشته شده
و سراسر ،نمايانگر مؤلّفههای آن باشد؛ البتّه اين بدان معنا نیست که مکاتب کهن اروپا
کامالً فراموش شدهاند و نمیتوان نشانی از آنها در آثار ادبی بازجُست.
مکتبهای کهن اروپايی به دلیل اشتمال بر بنیانهای فکریِ بشر ،متعلّق به دورهای
مشخّص نیستند .بر همین اساس ،گرچه اين مکتبها در تاريخی مشخّص با بیانیّهای
معیّن و رسمی معرّفی شدهاند و پس از زمانی مشخّص نیز با معرّفی مکتبی ديگر به
حاشیه رفتهاند ،امّا هیچگاه نمیتوان مؤلّفهها و اصول آنها را در زندگی انسان و آثار
هنری ناديده گرفت؛ به ديگرسخن ،گرچه دورۀ مکتب رمانتیسم و خلق آثار هنریِ
مبتنی بر آن با رواج رئالیسم پايان يافت ،امّا مؤلّفههای آن را میتوان تا روزگار ما نیز در
آثار ادبی نشان داد.
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رمانتیسم مکتبی اروپايی است؛ امّا ايرانیان از ديرباز بعضی از مؤلّفههای اين مکتب را
در زندگی فکری و فرهنگی خود داشتهاند و هنوز از سیطرۀ تفکّر رمانتیسم بیرون
نیامدهاند؛ به طوری که هنوز در ادب فارسی رنگ و بوی آن وجود دارد .سیطرۀ مکتب
فکری -فلسفی رمانتیسم بر آثار ادبی مدرن ،موجب شد تا رمان مدرن دکتر نون زنش را
بیشتر از مصدّق دوست دارد ،از منظر اصول مکتب رمانتیسم در اين پژوهش بررسی و
تحلیل شود .اين رمان گرچه در نوع روايت ،شخصیّتپردازی ،پیرنگ ،فضاسازی و ...
اثری مدرن است ،امّا از لحاظ فکری میتواند رمانتیک باشد؛ از همین روی ،در پژوهش
پیش روی با کاوش ريشۀ تفکّر رمانتیک ايرانیان ،اصول مکتب رمانتیسم در رمان
يادشده بررسی و از اين رهگذر نشان داده شده است که رشد مکتبهای شکلگرا در
چند دهۀ اخیر به معنای ازبینرفتن مکتبهای کهن که اکثراً فکری و فلسفی هستند،
نیست.
تاکنون پژوهشی دربارۀ رمان مورد نظر نوشته نشده است که در رويکرد و نتايج
برآمده از آن به تحقیق ما نزديک باشد .با وجود اين ،در حوزههای تحقیقی ديگر،
پژوهشهايی دربارۀ اين رمان نگاشته شده که مهمترين آنها عبارتاند از« :تحلیل
گفتمان انتقادی رمان دکتر نون» (قاسمزاده و گرجی« ،)1390 ،تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت
دکتر نون در رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدّق دوست دارد» (حسنزاده و جديدی،
 .)1390عالوه بر اين ،در گفتوگويی با حسین پاينده ( )1391نیز به چندصدايیبودن اين
رمان پرداخته شده و با عنوان «رمان دکتر نون اثری مدرن و چندصدا» چاپ شده است.
با اين حال ،همانطور که پیش از اين نیز گفتیم ،پژوهشی که در رويکرد و نتايج مانند
پژوهش ما باشد ،تا به حال نوشته نشده است.
از ديگرسو ،پیش از ما ،برخی پژوهشگران به جستوجوی مؤلّفههای رمانتیسم در
داستان فارسی پرداختهاند؛ از جمله احمدی ،میردار رضايی و دهعبّاسانی ( )1395در
مقالهای با عنوان «بررسی مؤلّفههای رمانتیستی رمان بامداد خمار» مؤلّفههای عشق،
همدلی و يگانگی با طبیعت ،هیجان و احساسات ،تکیه بر تخیّل ،نوستالژی ،عالقه به
دين ،غلبۀ جهان ذهنی بر جهان واقعی و فردگرايی را در رمان بامداد خمار يافته و
تحلیل کردهاند .نجمه نظری و سعید عبادی ( )1395نیز در مقالۀ «بازتاب رمانتیسم
اجتماعی در داستان به کی سالم کنم؟» بازتابِ رمانتیسم اجتماعی را در اين داستان
کوتاه بررسی کردهاند.
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 .2رمانتيسم و ایران
مکتب رمانتیسم که خاستگاه آن آلمان است ،انقالبی فکری در اروپا به شمار میآيد که
زمینۀ بسیاری از مکاتبِ اروپايی ديگر را فراهم آورد .پیش از آنکه رمانتیسم به مثابۀ
مکتبی مشخّص و دارای بیانیّه معرّفی شود ،برخی از مؤلّفهها و رگههای آن در فرهنگ
ايرانی وجود داشته است؛ بر همین اساس ،از آنجا که توجّه آلمانها به ادبیّات شرق،
بهويژه ايران و عرب ،فراوان بوده است (محسنینیا ،)128 :11393 ،نمیتوان تأثیر اوّلیّۀ تفکّر
ايرانی را در شکلگیری اين مکتب اروپايی ناديده گرفت؛ از همین روی ،رگههايی از
رمانتیسم را میتوان در بسیاری از آثار هنری ايرانیان ديد ،امّا گاه تأثیر رمانتیسم در
بعضی آثار قرن اخیر چنان است که میتوان خالق اثر را در آفرينش آن اثر ،در سیطرۀ
تفکّر رمانتیک ديد .رمان دکتر نون ،يکی از نمونههای رمان ايرانی متأثّر از رمانتیسم
است و ما در اين پژوهش میکوشیم اين تأثیرپذيری را نشان دهیم.
 .3رمانتيسم و رمانتيکاندیشي ایراني
رمانتیسم مکتب فکری ،فلسفی و ادبی مهمّی در اروپاست؛ چنانکه گفته میشود:
اروپا در سیر تاريخی خود با گذر از دورۀ رنسانس و روشنگری در شرايط فرهنگی-
اجتماعی ويژهای قرار گرفت و اين وضع تاريخی که اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن
نوزدهم را شامل میشود و انسان اروپايی از عصر کالسیک به سوی عصر مدرن گام
برمیدارد ،رمانتیسیسم نام دارد (جعفری.)1 :1378 ،

اين مکتب واکنش جامعه به فشاری جمعی است که موجب ايجاد تودههای عقده در
ذهن و زبان يک ملّت شده است .بحثهای مختلفی در ريشۀ شکلگیری اين مکتب در
اروپا شدهاست (← شمیسا60 :1393 ،؛ برلین 69 :1385 ،و جعفری )155 :1378 ،و تحوّالت
شناختی ،اجتماعی و سیاسی مختلفی پديد آمده است تا جامعۀ اروپا دگرگون شود و
مکتب رمانتیسم به وجود آيد .آيزايا برلین معتقد است که جنگهای سی ساله (-1618
 )1648که روحیّۀ آلمانیها را سخت در هم شکست ،موجب ايجاد اين مکتب شد؛ جنگی
میان کشورهای اروپايی که میدان اصلی آن آلمان بود و بر سر اختالف ارضی ،مذهبی و
اختالف خاندانهای سلطنتی با سرپیچی اشراف پروتستان از فرمان امپراتور فرديناند
دوم آغاز شد و بر اثر آن ،آلمان ويران و امپراتوری مقدّس روم از هم پاشید و فرانسۀ
برنده ،قدرتمندترين دولت اروپا شد (برلین .)69 :1385 ،در پی اين جنگ نوعی حالت
سرخوردگی در بین آلمانیها ايجاد شد و سالها بعد مکتب رمانتیسم به وجود آمد.
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مقطع زمانی خاصّی برای آغاز اين مکتب نمیتوان در نظر گرفت؛ امّا اين مکتب در
قرن هجده به يک مکتب رسمی دارای بیانیّه تبديل شد ،اگرچه پیش از آن ،رمانتیسم
که حاصل نوعی گريز از برون به درون است و در پی فشارهای خارجی بر انسان به
وجود میآيد ،در تمام سرزمینها وجود داشت.
رمانتیسم ،گرچه به گونهای انقالبی ظهور يافت و ادبیّات و هنر و فرهنگ و انديشه و
ديگر عرصههای حیات فکری انسان غربی را به شکلی بنیادين دچار تحوّل کرد ،ولی
خود اين جنبش همچون بسیاری از نهضتهای فکری و ادبی به يکباره و ناگهانی
پديد نیامده است و پیشینه و زمینهای دارد که ريشهدارتر از آن چیزی است که در
آغاز به نظر میآيد (جعفری.)72 :1378 ،

از همین روی ،دور از انتظار نیست که نويسندۀ مدرن ايرانی در دهۀ هشتاد و نود
خورشیدی ،رمانی بنويسد که ظاهری نو داشته باشد؛ امّا اليههای درونی آن پر از
نشانههای رمانتیسم باشد .رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدّق دوست دارد ،يکی از
اين نمونههاست.
 .4خالصۀ رمان
دکتر محسن نون ،تحصیلکردۀ فرانسه در رشتۀ حقوق است که از نزديکان و اقوام
مصدّق و معاون و مشاور اوست .او با چاپ مقاالتی در دفاع از مصدّق سهم بسیاری در
رسیدن او به قدرت داشته است .عشق او به همسرش ،ملکتاج ،که دخترعمو و معشوقۀ
او از دوران کودکی بوده است ،زبانزد دوست و آشناست .پس از کودتای  28مرداد که
مصدّق و ياران او دستگیر میشوند ،کودتاچیان از دکتر نون میخواهند که علیه مصدّق
با راديو مصاحبه کند؛ امّا دکتر نون انواع شکنجهها را تحمّل میکند و به اين خیانت تن
درنمیدهد تا اينکه پس از سه ماه از داخل سلول خود صدای التماس ملکتاج را از
شکنجهگر میشنود .دکتر نون با اين ترفند تسلیم میشود و بین مسئولیّت اجتماعی و
مسائل شخصی ،مورد دوم را انتخاب میکند .پس از آزادی ،احساس گناه و خیانت
سراسر وجود دکتر نون را فرامیگیرد و هنگامی که میفهمد آن صدا ،صدای ملکتاج
نبوده است ،بیشتر آزردهخاطر میشود و خود را در خانه زندانی میکند .او با رفتارش
همه را از خود فراری میدهد؛ امّا با هیچ ترفندی نمیتواند ملکتاج را که مايۀ آرامش
اوست ،از خود فراری دهد و در واقع ملکتاج تا آخر عمر آزارهای دکتر نون را تحمّل
میکند و او را ترک نمیکند .دکتر نون که ديگر تبديل به ديوانهای خودآزار و دگرآزار
شده است ،دائماً دکتر مصدّق را در پیش چشم خود میبیند و يکسره در خیال و تخیّل
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سیر میکند .سرانجام يک روز ملکتاج با موتورسیکلت تصادف میکند و میمیرد که
داستان از اينجا (مرگ ملکتاج) آغاز میشود و پس از روايت غیر خطّی و استفاده از
گذشتهنمايی (فلشبَک) ،داستان در نقطۀ آغاز خود پايان میيابد.
 .5اصول رمانتيسم در رمان مورد مطالعه
رمانتیسم مکتبی فلسفی -ادبی است که مکاتب مهمّی چون اگزيستانسیالیسم و فاشیسم
از دل آن بیرون آمدهاند و آنگونه که در روزگار ما میپندارند ،رمانتیک صرفاً به معنای
احساسی بودن نیست؛ بلکه اين ويژگی يکی از اصول اين مکتب است (برلین.)222 :1385 ،
بر اين اساس ،عنوان رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدّق دوست دارد ،نیز عنوانی
رمانتیک است .از ديگرسو ،رمانتیسم اصولی دارد که کاربست گونههايی از آن اصول در
رمان دکتر نون وجود دارد.
 .1-5روایت رمان دکتر نون و ارتباط آن با تخيّل و خيال

نوع روايت رمان دکتر نون ،در چارچوب جريان سیّال ذهن ،امّا منحصربهفرد است و
زاويۀ ديد در آن بسیار تغییر میکند و راوی در بین اوّلشخص و سومشخص دائماً
جابهجا میشود.
رمان با زاويهديدهای گوناگون (دانای کل ،راوی -قهرمان ،تکگويی درونی و حديث
نفس) که بی هیچ حدّ و مرزی با يکديگر میآمیزند ،روايت میشود (میرصادقی/ذوالقدر،
 :1385ج .)170 /4

گاه اين تغییر در يک بند چندين بار انجام میشود؛ امّا چنان حرفهای که خواننده در
نگاه نخست متوجّه آن نیست:
ملکتاج شانههای دکتر نون را مالید ،موهايم را نوازش کرد و گردنم را بوسید .با هر دو
دستم به عصا فشار آوردم و از جلو در اتاق خواب يک قدم عقب رفتم ،لحظهای
صبرکردم .آن وقت دکتر نون تا دم در راهرو رفت (رحیمیان.)53 :1383 ،

دکتر نون گاه راوی ديگری است و گاه خودش را روايت میکند؛ هم فاعل است و هم
مضمون .اين نوع روايت در آثار رمانتیک رواج داشته است؛ چنانکه گفته شده است:
شعر غنايی ،شعری است که خويشتن فردی شاعر را بازتاب میدهد و غالباً از شگرد
تکگويی نمايشی استفاده میکند که طیّ آن «خود» هم فاعل است ،هم مضمون و
هم قهرمان ماجرا و هم گويندۀ شعر (جعفری.)329 :1378 ،

دکتر نون نیز در رمان مورد نظر ،هم فاعل است ،هم مضمون ،هم قهرمان ماجرا و
هم گويندۀ داستان که يک آمیختگی حرفهای و تکنیکی دارد.
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نکتۀ مورد نظر ما در بحث از نوع روايت رمان دکتر نون ،منحصر به اين شباهت
نیست ،بلکه مسئلۀ مهمّتری در اين باره وجود دارد که میتواند کلید فهم بخشی از رمان
باشد؛ چنانکه خیال ،بخش عظیمی از آن است و حضور مصدّق در رمان ،بخش عظیمی
از اين خیال است .دکتر نون گاه گمان میکند که مرده است و به اين دلیل در آغاز
رمان ،از زبان راوی چنین میشنويم:
پشت همین میز چوبی شهادت میدهم که دکتر نون مُرد ،مُرد ،مُرد (رحیمیان:1383 ،
.)7

ما در اين رمان ،يکسره ،با ماجراهای واقعی روبهرو نیستیم ،بلکه بخشی از آن،
تخیّلی است که در ذهن راوی داستان و دکتر نون میگذرد و بخشی ديگر خاطراتی
است که دکتر نون با کمک آنها و چیدنشان در کنار هم خیال میکند؛ بنابراين ،خیال
بخشی از رمان و بخشی ديگر از آن ،تخیّل است.
تخیّل با خیال متفاوت است و کالريج ،شاعر رمانتیک انگلیسی ،نخستین کسی بود
که اين تمايز را مطرح کرد:
خیال فرآيندی ترکیبی است؛ امّا تخیّل فرآيندی خلّاق است .برخالف تخیّل که از
تجربه و ادراک حسی ،طرحی نو میآفريند ،خیال تنها يک حالت حافظه است که صور
حسّی را بدون رعايت بافت و مضمون اصلی ،تداعی يا تکرار میکند (به نقل از مقدادی،
.)209 :1393

تنها بخش واقعی داستان ،زمانی است که ملکتاج با موتورسیکلت تصادف کرده و
خبر مرگ او به دکتر نون داده شده است .پس از آن ،دکتر نون گمان میکند ملکتاج
مرده است که داستان از اينجا آغاز میشود و در اين زمان است که دکتر نون با حجم
زيادی از خیال و تخیّل روبهرو میشود و ذهن آشفتۀ او رمان را بريدهبريده و با حجم
بسیاری از تخیّل و خیال روايت میکند.
بخشی از اين رمان تداعی خاطرات گذشته با در هم آمیختن زمان آنهاست؛ يعنی
بخشی از رمان خیال است و خیال جنبۀ حسّی دارد و بر اساس اصل تداعی فعالیّت
میکند و آن را میتوان حالتی از حافظه به شمار آورد؛ حافظهای که از نظم و نظام زمان
و مکان رها شده است (جعفری .)320 :1378 ،بخش ديگری از رمان ،خلّاق و حاصل تخیّل
دکتر نون است و تخیّل عبارت از:
عمل جاودانۀ آفرينش در «من هستمِ» اليتناهی و بیکران است که در ذهن محدود
تکرار میشود (برت.)61 :1389 ،
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مهمّترين بخش از رمان که دارای اين ويژگی است ،همان است که دکتر نون زنش را
میدزدد ،به خانه میبرد و پس از آن دستگیر میشود ،پشت میزِ دادخواست مینشیند و
گمان میکند که مرده است.
درآمیختن مجموعۀ «خیال و تخیّل» با «واقعیّت» ،بر نوع روايت رمان نیز اثر نهاده
است .هنگامی که دکتر نون ،تخیّلش را بیان میکند ،راوی ،سوم شخص است؛ مثالً
زمانی که دکتر نون با مرگ همسرش روبهرو میشود ،گمان میکند که خودش نیز مرده
است؛ از همین روی ،رمان به صورت سوم شخص روايت میشود:
دکتر نون پشت در اتاقی که جسد ملکتاج توی آن بود ،دودل ايستاده بود؛ ترديد
داشت که داخل شود يا نشود (رحیمیان.)52 :1383 ،

به ديگرسخن ،هر گاه با تخیّل دکتر نون روبهرو هستیم ،راوی ،سوم شخص است؛
چنانکه اين تخیّل پس از مرگ ملکتاج است و دکتر نون گمان میکند که مرده است.
بر اين اساس راوی ،سوم شخص میشود و رمان را روايت میکند؛ امّا زمانی که با خیال
روبهرو هستیم ،راوی اوّل شخص است؛ زيرا دکتر نون زنده است و خاطرات و خیالهای
خود را روايت میکند؛ از همین روی ،رمان يکسره از منظر اوّل شخص و سوم شخص
روايت میشود و بین اين دو در نوسان است؛ زيرا دکتر نون دائماً بین مرگ و زندگی
سیر میکند:
سالهاست که هی میمیری و زنده میشی (همان.)72 :

 .2-5زنگرایي آشنایيزدایانه

يکی از دستاوردهای رمانتیسم توجّه بیشتر به زن و نگاهی دگرگون به اوست؛ از همین
روی ،میتوان رمانتیستها را نخستین مبارزان حقوق زنان دانست.
همدلی رمانتیکها با زنان به عنوان قشر محروم جامعه ،آنها را از يک جهت به
پیشگامان مبارزه برای تحقق حقوق زن تبديل کرده است (جعفری.)181 :1378 ،
عشق پرشور رمانتیکها به زن و بهويژه زن آرمانی و مثالی ،از يک جهت نتیجۀ
اشتیاق آنان به وحدت ،کلّیّت ،آرامش و امنیّت است و از جهت ديگر ،به خاطر
منمحوری و درخودماندگی اغلب رمانتیکها و در واقع نوعی عشقورزی به خود نیز
محسوب میشود (همان.)208 :

اين ويژگی در رمان دکتر نون آشکارا ديده میشود .قهرمان اصلی اين داستان
ملکتاج  ،همسر دکتر نون است که تا پايان با دکتر نون میماند و علیرغم آزارهای
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بسیار دکتر نون ،حاضر به ترک او نیست؛ چون پناهگاه ،منبع امنیّت و آرامش دکتر نون
است؛ چیزی که دکتر نون برای شکنجۀ خود از آن میگريزد:
ملکتاج [ ]...گفت :تو میخوای عذاب بکشی که وجدانت راحت بشه ،درسته؟ ولی من
تو رو بیشتر از اين حرفا دوستدارم که بذارم برم ،اين فکرو از کلّهات بیرون کن که من
از اينجا میرم ،آنقدر میمونم تا بمیرم و جنازهمو از اينجا ببرن بیرون (رحیمیان،
.)83 :1383

تصويری که رمان دکتر نون از زن ارائه کرده است ،تصوير زنی آرمانی است که
رمانتیستها در پی آن بودند و در مقابل ،شخصیّت دکتر نون ضدّ قهرمان است:
آدمهايی که ضدّ قهرمان داستانها هستند ،آرمانهايی دارند که محقّق نشده و باعث
میشود آنها به انزوا روی بیاورند (پاينده.)54 :1391 ،
زنانی در کنار چنین ضدّ قهرمانانی حضور دارند که برای حفظ تعادل آنان (قهرمان

اصلی و شکستخورده) تا پايان به آنها وفادار خواهند ماند و تمام خألهای زندگی ضد
قهرمان را با حضور خود پر میکنند.
اين زن همان زنی است که رمانتیکها آن را زن آرمانی مینامیدند؛ امّا نگاهشان به
زن در همین حد متوقّف نمیماند ،بلکه نگاه دوشقّهای به زن دارند .رمانتیکها در آغاز
زن را به صورت فرشتهای تصوير میکنند که تا حدّ خدا ارزشمند و قابل ستايش است و
در پايان ،آن را به صورت عفريته و شیطان میبینند؛ مثال:
شلی در زندگی خصوصیاش ابتدا در وجود معشوقهاش به نام الیزابت ،فرشتهای نورانی
مشاهده میکند ،ولی سرانجام او را شیطان مینامد (جعفری.)208 :1378 ،

البتّه در رمان دکتر نون به شکلی ديگر با اين ويژگی روبهرو هستیم؛ چنانکه زن
شخصیّتی ثابت دارد و از آغاز تا پايان يک شکل است ،امّا اين شخصیّت مرد است که
دگرگون میشود:
ملکتاج گفت :محسن تو داری خیلی عوض میشی ،آدم باورش نمیشه که اون
محسن مهربون و بانزاکت ،اين جوری شده باشه (رحیمیان.)81 :1383 ،

شخصیّت مرد داستان (دکتر محسن نون) دو شقّه شده است؛ شخصیّتی پیش از کودتا
و شخصیّتی پس از کودتا:
ملکتاج گفت :چرا نمیخوای بفهمی که دوستت دارم؟ گفتم :تو چرا نمیخوای بفهمی
که اون آدمی که قبل از کودتا دوستش داشتی ،با اين آدم بعد از کودتا فرق داره
(همان.)102 :
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اين دگرگونی شخصیّت دکتر نون موجب دگرگونی ديد او نیز شده است و در نظر او
گاه زن داستان نیز عوض میشود:
آقای مصدّق گفت :چه زن زندهدلی بود؛ زنت ملکتاج .گفتم :جوونیاش بعله ،امّا
سالهای سال بود ،دقیقاً از بعد از کودتا که دلمرده شده بود (همان.)22 :

تغییر نوسانی شخصیّت زن داستان ،آن هم از نگاه مرد داستان موجب شده که
داستان دو شقّه شود؛ امّا اين دگرگونی فقط در نگاه نوسانی دکتر نون است که دو شقّۀ
داستان ،يعنی دوران خوش زندگی (پیش از کودتا) با دوران سیاه زندگی (پس از کودتا) در
هم آمیختهاند؛ يعنی برخالف نگاه رمانتیکها به زن ،شخصیّت زن داستان در عالم واقع
ثابت است؛ امّا دگرگونی کامل شخصیّت مرد داستان موجب شده است که خواننده
گاهگاه از پشت عی نک دکتر نون چنین بپندارد که زن داستان نیز دگرگون شده است؛
در حالی که در واقع چنین نیست.
 .3-5اسطورهاندیشي

يکی از مشخّصهها و ويژگیهای مهمّ رمانتیکها ،پناهبردن به گذشته و فرار از اکنون
است .از آنجا که شرايط کنونی برای رمانتیکها تحمّلناپذير است ،به گذشته پناه
میبرند؛ امّا گذشتهای که رمانتیکها به آن پناهنده میشوند ،گذشتۀ واقعی نیست؛ به
ديگرسخن ،آنها به تاريخ به آن شکلی که هست ،پناه نمیبرند؛ بلکه به گذشتۀ رؤيايی،
يا گذشتهای که خودشان میسازند ،يعنی به اسطوره پناه میبرند.
اسطورهانديشی يا پناهبردن به تاريخی که اسطورهای شده است ،يکی از مهمّترين
عناصر فکری رمانتیکهاست.
رمانتیکها با اتّکا به تخیّل و خالقیّت هنری خود ،سعی میکنند تا از موقعیّت تاريخی
تلخی که در آن به سر میبرند ،فاصله بگیرند و همین امر موجب میشود تا بیش از
پیش به انزوای ذهن خلّاق خود عقب رانده شوند و هنر نیز بهتدريج به جايگاه بتی تنها
ارتقا يابد (جعفری.)171 :1378 ،
در واقع رمانتیکها میگفتند :انسان چگونه میتواند به شناختی از واقعیّت برسد
بی آنکه قاطعانه تمايزی میان خود در مقام فاعل و واقعیّت در مقام مفعول بگذارد و
بدون آنکه در اين فرآيند واقعیّت را بکُشد .پاسخی که دست کم برخی از آنان به اين
پرسش میدادند ،اين بود که تنها راه اين کار توسّلجستن به اسطوره است []...؛ چراکه
اسطوره در دل خود چیزی ناروشن ،چیزی مبهم دارد؛ در عین حال قادر است آن چیز
ناشناخته ،غیرعقالنی و بیانناپذير ،يعنی چیزی را که القاکنندۀ ظلمات ژرف تمامی
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اين فرآيند است ،در تصاويری بگنجاند که میتواند شما را به تصاوير ديگر رهنمون
شود (برلین.)195 :1385 ،

به همین دلیل است که در نظر رمانتیکها يونانیان زندگی را درک میکردند؛ زيرا
آپولون و ديونوسوس نمادها و اسطورههايی بودند که کیفیّاتی خاص را القا میکردند
(همان.)196 :

اسطورهانديشی و نگاه اسطورهای از ويژگیهای رمان دکتر نون است؛ چنانکه در
حیاط خانۀ دکتر نون دو درخت توت بزرگ وجود دارد که داستان با آنها آغاز میشود:
پشت همین میز چوبی شهادت میدهم که دکتر نون مُرد ،مُرد ،مُرد .وقتی او میمُرد،
برگهای زرد و سرخ از شاخههای تنومند فرزندانش فرو میباريد (رحیمیان:1383 ،
.)7

فرزندان دکتر نون همان دو درخت توت حیاط خانۀ او هستند و چون دکتر نون و
زنش بچّهدار نمیشوند ،درختان توت را فرزندان خود میدانند و اين درختان که حکم
فرزندان دکتر نون و ملکتاج را دارند ،يادآور اسطورۀ آفرينش در اساطیر ايرانی هستند؛
چون انسان در اسطورههای ايرانی از جنس درخت (ريواس) است:
از نطفۀ گیومرث که بر زمین ريخته میشود ،پس از چهلسال شاخهای ريواس میرويد
که دارای دو ساق است و پانزده برگ .اين پانزده برگ مطابق با سالهايی است که
مشی و مشیانه ،نخستین زوج آدمی در آن هنگام دارند .اين دو همسان و همبااليند.
تنشان در کمرگاه چنان به هم پیوند خوردهاست که تشخیص اينکه کدام نر است و
کدام ماده امکانپذير نیست .اين دو گیاه به صورت انسان درمیآيند و روان به گونۀ
مینوی در آنان داخل میشود (آموزگار.)49 :1388 ،

دو درخت توت حیاطِ خانۀ دکتر نون يادآور اين اسطوره است .ملکتاج و محسن آن
دو درخت را کودکان خود میدانند؛ امّا از سويی آن دو درخت در واقع خودِ دکتر نون و
ملکتاج هستند؛ مشی و مشیانهای که نسل آنها منقرض میشود و برای همیشه از بین
میروند.
در حقیقت شهرام رحیمیان با پیوند داستان به اسطورۀ آفرينش و منقطعشدن نسل
دکتر نون و ملکتاج ،به نوعی به بازآفرينی اسطورۀ آفرينش و انقراض نسل بشری و
عقیمی انسان معاصر نیز اشاره میکند .جالب آن است که دکتر نون و زنش درختان
توت را بیژن و منیژه مینامند؛ يعنی باز هم ارجاع به تاريخ اسطورهای ايران .در واقع اين
مسئله میتواند سه دوره از زندگی انسان ايرانی را نشان دهد :يکی يادآور مشی و
مشیانه ،آغاز خلقت و تالش در اساطیر ايرانی است؛ ديگری دورۀ تاريخ اسطورهای ايران
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را با ارجاع به بیژن و منیژه نشان میدهد و دورۀ سوم (دورۀ ما) که دکتر نون و همسرش
نمايندگان آن هستند.
 .4-5گرایش به موسيقي

موسیقی نهايتِ کوششِ بشر برای بیان مفاهیمی است که نمیتوان با ابزاری ديگر آنها
را بیان کرد؛ از همین روی ،برای کسانی که در پی بیان مفاهیم بیانناشدنی هستند،
بسیار ارزشمند است و نزد رمانتیکها نیز ارزش وااليی دارد .رمانتیکها چنین معتقدند:
آهنگساز جوهر درونی عالم را بر ما آشکار میکند ،ترجمان ژرفترين خرد است و با
زبانی سخن میگويد که عقل آن را درنمیيابد؛ نه عقل و نه هیچ چیز ديگر [.]...
موسیقی بیان ارادۀ عريان است و جلوۀ آن توانايی درونی که عالم را به حرکت
درمیآورد؛ آن نیروی پیشبرندۀ بیانناشدنی که در نظر او جوهر واقعیّت است و ساير
هنرها میکوشند تا حدّ ممکن آن را رام کنند (برلین.)208 :1385 ،

حضور موسیقی به شکلهای گوناگون از عناصر کلیدی در رمان دکتر نون است؛
چنانکه همیشه يا صدای آهنگهای گلن میلر ( )Glenn millerرا میشنويم يا صدای
دلکش را .عالوه بر اين ،ملکتاج خود پیانو مینوازد و پیانوی ملکتاج همان معنايی را
انتقال میدهد که نه دکتر نون و نه هیچکس ديگر توان بیان آن را ندارند ،بلکه تنها
میتوان آن را حس کرد؛ مانند غمی جانکاه:
ملکتاج گفت :وقتی پیانو میزنم ،حس میکنم تمام غمهای دنیا توی اون چشمهای
قهوهايت لونه میکنه .نمیخوام بیشتر از اين غمگین بشی .گفتم :ملکتاج بزن! بذار
تمام غمای دنیا توی اين سینهام جمع بشه! آقای مصدّق گفت :آره بگو برات بزنه! بذار
غم تمام عالم توی اون چشمهای قهوهايت جمع بشه (رحیمیان.)73 :1383 ،

البتّه استفاده از موسیقی در اين رمان در اين حد متوقّف نمیشود ،بلکه نويسنده به
شیوهای خاصّ از دو نوع موسیقی برای بیان مطالب ضمنی استفاده کرده است و داللت
ضمنی استفادۀ خاصّ نويسنده در اين رمان ،بیانگر مطالبی است که در روساخت و زبان
به آن اشارهای نشده است .در رمان از دو نفر از اهالی موسیقی نام برده شده است :گلن
میلر و دلکش؛ گلن میلر زمانی در رمان ظاهر میشود که دکتر نون با گذشتهنمايی به
دوران خوش پیش از کودتا میرود و در سالنهای بزرگ پاريس با صدای موسیقی وی با
ملکتاج میرقصد:
ملکتاج گفت :يادت میآد دست به گردن تو شانزهلیزه گردش میکرديم و از اين کافه
به اون کافه میرفتیم و با آهنگهای گلن میلر که اون موقعها مد بود ،میرقصیديم؟
(رحیمیان.)56 :1383 ،
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گلن میلر نماد دوران خوش زندگی دکتر نون و ملکتاج و آهنگهای او مورد عالقۀ
ملکتاج است؛ زيرا ملکتاج با آنها به ياد رقص با دکتر نون میافتد.
پس از کودتا و خانهنشینشدن دکتر نون ،اگر صدای موسیقی گلن میلر به گوش
میرسد ،از سوی ملکتاج است .در مقابل آن ،اين دلکش است که پیوسته به جای گلن
میلر برای دکتر نون آواز میخواند .دلکش در نزد دکتر نونِ پس از کودتا چنان ارزشمند
است که شکستن صفحههای موسیقی دلکش برای او فاجعهای است که در خیال هم
نمیگنجد:
گفتم :ملکتاج ،آقای مصدّق گالی باغچۀ تو رو پرپر کرد و توی تمام حیاط پخش کرد،
میخواست بیاد صفحههای دلکش رو هم بشکونه که جلوشو گرفتم (همان.)79 :

انتخاب دلکش که در موسیقی سنّتی ايران نامدار است و بیشتر عنوان آوازخوان
دارد ،داللت ضمنی دارد و از پناهگاههای دکتر نون است که با آن به گذشته سفر
میکند؛ بنابراين ،موسیقی در اين رمان از عناصر اصلی است و به شکلهای گوناگون در
داستان نقش ايفا میکند .جالب است که مصدّق نیز در پشت پیانو مینشیند؛ امّا توان
نواختن آن را ندارد:
دکتر مصدّق پشت پیانو نشسته بود و با تعجّب به کلیدهای آن نگاه میکرد؛ انگار
باورش نمیشد با فشاردادن آن کلیدها از پیانو صدا دربیاد (همان.)72 :

شايد علّت ناتوانی مصدّق در نواختن پیانو اين است که او به دنیای مردگان تعلّق
دارد و موسیقی جان حیات بشری است.
 .5-5پناهبردن به افيون

گاه در بینِ رمانتیکها میتوان نوعی سرخوردگی ديد که به بهانۀ همان ،از زمان حال
می گريزند و در پی پناهگاهی برای خود هستند .اين پناهگاه ،گاه موسیقی و گاه تاريخ
است ،گاهی نیز به پناهگاههای کاذبی مانند افیون پناه میبرند.
استفاده از افیون و مواد مخدّر نیز از مواردی است که بايد آن را از عوارض رمانتیسم
منفی به شمار آورد (جعفری.)214 :1378 ،

اين ويژگی در زندگی دکتر نون بهوضوح ديده میشود:
سرم را به شیشۀ پنجره چسباندم و گفتم :میدونم ،ولی ويسکی تحمّل زندگی رو برام
آسونتر میکنه ،آقای مصدّق هم مخالفتی نداره (رحیمیان.)71 :1383 ،

دکتر نون پس از کودتا بسیار مشروب مینوشد و حتّی تالش ملکتاج برای پاياندادن
به شرابخواری او راه به جايی نمیبرد:
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ملکتاج گفت :محسن ،داری ديوونه میشی؛ هم ديوونه ،هم مِیخواره .از روزی که از
زندون اومدی بیرون ،همینطور يه بند مشروب میخوری ،اين بطری ويسکی از دستت
نمیافته (همان.)58 :

 .6-5بازگشت به طبيعت و فطرت کودکي

بازگشت به طبیعت و ستايش کودکی از اصول رمانتیسم و دوران پیشارمانتیسم است؛
چون رمانتیستها از ديدگاه کلیشهای نئوکالسیکها دربارۀ طبیعت بیزار بودند و در
گريز از زندگی متصنّع شهرها و آداب و نزاکت تحمیلشده بر آن ،به جستوجوی
طبیعت و کشف دوبارۀ آن برخاستند (جعفری .)86 :1378 ،در رمان دکتر نون با پديدۀ
پناهبردن به طبیعت روبهرو هستیم و اين ويژگی مخصوصاً در ملکتاج که زن است و
نماد زندگی و رويش ،بیشتر ديده میشود.
عالوه بر برخورد انسانوار با درختان توتِ حیاط ،میتوان به عالقۀ ملکتاج به کاشتن
گل اشارهکرد .گويی طبیعت ،پناهگاهی است که زندگی آنها را به دوران خوش پیش از
کودتا میبرد:
دکتر نون از پشت پنجره ،ملکتاج را ديد که توی حیاط شاخههای گلهای سرخ را
هرس میکرد (رحیمیان،)72 :1383 ،

يا
وقتی همه چیز مرتب شد و بوتهها در باغچهها آرام و قرار گرفتند و حیاط ،شادابی و
طراوت روزهای پیش از کودتا را پیدا کرد ،آقای مصدّق رفت توی باغچه و به بوته گلی
لگد زد (همان.)77 :

ستايش دوران کودکی ،يک اصل رمانتیسم ديگر است و کودک و کودکی نیز در اين
بدویگرايی و جستوجوی سادگی و پاکی جايگاه خاصّی دارد (جعفری .)91 :1378 ،دکتر
نون و همسرش که عشقشان در کودکی و در پستوهای خانهشان شکل گرفته است،
گهگاه به دوران کودکی برمیگردند:
خود را به هیئت کودکی به ياد آورد که چهارزانو کنار پدرش نشسته بود .بعد خودش
را در باغ خانۀ پدری ديد که دنبال ملکتاج میدويد ،تکتک اعضای خانواده جلوی
چشمش صف کشیدند ،صدای مادرش را از ته باغ شنید :محسن! آنقدر با ملکتاج زير
سايۀ درخت نشین حرف بزن! بیايین غذاتونو بخورين (رحیمیان.)50 :1383 ،
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 .7-5گرایش به مرگ شهواني

گرايش به مرگ ،از اصول رمانتیسم است و اساساً مرگ در نگاه رمانتیک ،يک آرمان
است:
مرگ زودرس و خودکشی يکی از ديگر جلوههای رمانتیسم منفی است (جعفری،
.)213 :1378

نوعی از مرگ ،پسنديدۀ رمانتیکهاست که آن را مرگ شهوتآلود میتوان نامید:
در گرايش رمانتیکها به مرگ شهوتآلود ،آمیزهای از ساديسم (دگرآزاری) و
مازوخیسم (خودآزاری) ديده میشود و چنانکه میدانیم ،آثار مارکی دوساد،
نويسندهای که واژۀ «ساديسم» نیز از اسم او گرفته شده ،بسیار مورد عالقۀ رمانتیکها
بوده است (همان).

اين نوع مرگ در پايان رمان دکتر نون ديده میشود؛ چون اساساً دکتر نون نیز به
ساديسم و مازوخیسم مبتالست؛ ساديسم او برخاسته از مازوخیسمش است و ديگران را
برای آزار خود آزار میدهد و مرگش گرچه در دايرۀ تخیّل است ،امّا نشانۀ روحیّۀ
مازوخیستی اوست.
هنگامی که دکتر نون همسرش را در خیال خود از سردخانه میدزدد و به خانه
میآورد ،برهنه او را در آغوش میکشد:
بدن سرد ملکتاج را تنگ در آغوش گرفتم ،بعد از سالها حس کردم با لمس بدن
دلبندم آرامش خاطر پیدا میکنم .آقای مصدّق رفته بود تو حیاط و از گوشۀ ديوار و
پشت پنجره دزدکی نگاه میکرد به داخل اتاق .نگاهم را از او برگرداندم و خیره به
سقف ،پلکهايم را روی هم گذاشتم و گفتم :آره ملکتاج ،همه چیز تموم شد ،تو
مُردی ،آقای مصدّق مُرد ،منم مُردم (رحیمیان.)109 :1383 ،

 .8-5تناقض زندگي شخصي با مسئوليّت اجتماعي
تصوير هنرمند رمانتیک ،آمیزۀ متناقضی از انزوا و رسالت اجتماعی است (جعفری:1378 ،

 .)283اگر معتقد باشیم که عشق منجر به انزوا میشود ،میتوان اين تناقض را بین عشق
و رسالت اجتماعی يا زندگی شخصی و رسالت اجتماعی قائل شد .چالش اصلی رمان
دکتر نون که در عنوان آن نیز بازتاب يافته است ،همین مسئله است .در سويی ملکتاج
قرار گرفته که نماد زندگی شخصی و عشق است و در سوی ديگر مصدّق قرار دارد که
نماد مسئولیّت اجتماعی دکتر نون است که او از اين دو ،زنش را انتخاب میکند و تا
پايان عمر تاوان اين انتخاب را میپردازد:
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من به خاطر عالقهام به اين زن به شرافت سیاسیام پشت کردم ،فحش و لعنت هر
کس و ناکسو به جون خريدم (رحیمیان.)32 :1383 ،

يا نمونهای که از زبان مصدّق بیان شده است:
با همین دست خونیت با من دست دادی و قول دادی ،ولی به خاطر ملکتاج به
شرافت سیاسیات پشت کردی (همان.)101 :

شايد بتوان از منظری ديگر
زن (ملکتاج) را نمادی از وطن و سرزمین دانست و از اين رو ،گذشتن از مصدّق و
انتخاب زن میتواند حرکتی سمبولیک برای جلوگیری از ويرانی و فروپاشی وطن در
برابر قدرتطلبی و تجزيهطلبی سیاستمداران باشد (قاسمزاده و گرجی.)44 :1390 ،

اگر دکتر نون را نماد روشنفکران جامعۀ ايرانی دورۀ کودتا بدانیم ،شهرام رحیمیان
میخواهد بگويد اين روشنفکران با فراموشکردن مسئولیّت اجتماعی خود به خانههايشان
رفتند و در مقابل کودتاچیان عقبنشینی کردند تا شاهد بازگشت وضعیّت ايران به
حالت اوّل باشند و چنین است که دکتر نون زنش را بیشتر از مصدّق دوست دارد.
 .6نتيجه
دکتر نون زنش را بیشتر از مصدّق دوست دارد ،يکی از رمانهای فارسی در دهۀ هشتاد
خورشیدی است که بنا بر آنچه در متن مقاله آمد ،علیرغم مدرنبودنش ،کاربست اصول
مکتب رمانتیسم در آن ديده میشود؛ بهشکلی که از منظر نوع روايت ،فضاسازی و
شخصیّتپردازی تا بنمايههای فرهنگی و فکری با اصول اين مکتب سازگار است .در اين
جستار هشت مشخّصۀ اصلی مکتب رمانتیسم در رمان دکتر نون تبیین و با کمک آنها
رمان تحلیل شد.
در اين بررسی ،نخست ،نوع روايت رمان را با توجّه به اهمّیّت دو عنصرِ تخیّل و
خیال در آن بررسی کرديم .تفاوت تخیّل و خیال که يکی از مباحثِ فلسفی مطرح در
بین رمانتیستهاست ،در اين رمان به نمايش گذاشته شده و اين امر بر نوع روايت نیز
تأثیر نهاده است؛ از همین روی ،مشخّص شد که بخشی از رمانِ مورد نظر را تخیّل و
بخشی ديگر را خیال تشکیل میدهد .هر گاه با تخیّلِ دکتر نون روبهرو هستیم ،راوی
سوم شخص است؛ زيرا در تخیّل که امری برآمده از خالقیّت ذهنی است ،دکتر نون
میپندارد که مُرده است؛ امّا زمانی که با خیال روبهرو هستیم ،راوی اوّل شخص است؛
زيرا خیال امری است مبتنی بر خاطرهها و تداعی و درآمیختنِ آنها؛ از همین روی ،در
روايتِ خیال ،دکتر نون زنده است و خاطرات و خیالهای خود را روايت میکند.
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نگاه ويژۀ آشنايیزدايانه به زن ،اسطورهانديشی ،گرايش به موسیقی ،پناهبردن به
افیون ،بازگشت به طبیعت و ستايش دوران کودکی ،گرايش به مرگ شهوتآلود و
تناقض زندگی شخصی (انزوا) با مسئولیّت اجتماعی نیز از ديگر اصولی هستند که در
مکتب رمانتیسم ديده میشود و در رمان دکتر نون نیز شواهدِ متعددی دارند که ما در
متن مقاله همۀ اين موارد را با ذکر شواهد و ارائۀ تحلیل نشان دادهايم.
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