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 چکیده

 ةدر حههوز مریکههاید د ن دلو ههوآنویس رمههان یهههارمانبههه بههاور بعنههد منت هه  ن، 

 ة. در م الهه ن شهه هپسام رنوسههو نوشههته  ةم رنوسههو و  ز ن ههر بریههد دیحههر در حههوز

نحارشهد  ةمن هور برریهد حوطه( بهه30۸2)صهرر  کهدْنهام ه حاضر، آیرین رمان دلو و به

نویههان بههون م رنوسههو و   ز آنجههاید کههه متام رنوسههو بههر پایههةآن و کههاوی شهه ه  یهه . 

و  ورمِ هندیه ااه منت ه  ند نهون تومها    یهن پههوها  ز پسام رنوسو بنا شه ه  یه ،

بهه برریهد   یهن رمهان آکر در مهورد متام رنوسهو بههره ار تهه  یه  تها در نن دِر بون وَ

بهه ین من ههور، نهههار  پههرد زد.ب بههون م رنوسههو و پسام رنوسههو ی نویههاندهادنشههونهو

نههه   ز   کههه عرارت  ن شهه هعامههم مت ابههم بهههون م رنوسههو و پسام رنوسههو رریهههد 

 وارتههار   نههاوری، صهه  ِ مههرو و انه و شههکاکانه نسههر  بههه ن یشههمثر  یها ااهیههد

. شهههرویر نو  شهههرآرمانروزمههره، و  د نسههر  بههه زنهه ادِترههاوتبدو شههورتحد کنایههه، 

یها  م رنوسهتد کام هاً یهن رمهان ر   تهو ندنمهکهه  دهه دمهنشهان  پههوها ین  یهاا تهی

آن نادیه ه ار تهه   ابهمبخها مت بها  یهن کهار زیهر  ؛پسام رنوسهتد در ن هر ار ه  کام اً

 وسهتدرمهاند متام رن صهرر کهدْکهه  ریه دمهبهه  یهن نتوجهه پههوها حاضهر . شهوددم

 یهامشخصهههم رنوسههتد و اههاهد  یهههادهاههیودر  یههن رمههان اههاهد زیههر   ؛ یهه 

 یههن  ابونبونهه ،همچههون آونحههد. رمههان کننهه دمههبوشههتری پوهه    ج ههوةپسام رنوسههتد آن 

هوچکه  م ر  بهه نمهایا -و پویهاید ههردو کنه دمهنویهان  نشهونهو متنهادِ یهادهایو

 .اذ رددم

 دنشونهوو آکر،  ورمِ ن، صرر کدْ متام رنوسو، دلو و، :هادواژهیکل
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 مقدمه. 1 

پایهان  .  مها آیها درریه دمهم رنوسهو بهه اهو  اپس مهرودیرااهد  یه  کهه یهخن  ز 

 ۸ ر نسههوس  وکویامههاوسههو بههه پایههان ریههو ه  یهه   پسام رنتههاری   ،قههرن بوسهه  و یکههو

من ههور وی  ز . کنهه دمهه تأکوهه آن  بههر  تمههام «پایههان تههاری »نههام ه یههود بهه ةدر م الهه (۸۳۱۳)

 و (4ص. ) « یه وولویی بهه تکامهم ریهو ه  یه »پایان تهاری   یهن  یه  کهه بشهر  ز ن هر 

مههو پوشهتر  یها لاتزیهر  تمهام  ؛نوسه  پهذیر مکانبنوهادین  وشهر تد در  صهو ِپهوچ  دیحر»

 ةبههر  یهه  آینهه ه تههاری نههام هبهه ی  مهها در م الههه. (۸3، ص. ۸۳۳3 وکویامهها، ) « ن شهه همطههر  

 آورددمهبهه موهان  و یهخن  ز آینه ه تهاری  کشه دمهیود مرند بر پایان تهاری  یهب بط هان 

و بهه  شهوددنمهتهاری  متوقه  »در  یهن زمهان  دعاههاید مرنهد بهر  ینکهه  (30۸3،  وکویاما)

(. 3 ، ص.30۸2، ورمِ ههن، اورنههو و )آکههر رنهه وادمههقههوت  «ریهه دنمههوضههعو  یههکون 

کههه  کننهه دمهه دعهها  وسههومنت هه  ن متام رن عنو نبههه 3رآکهه نر بههون ون دِ و ورمِ ههنتومهها  

ه  یه . به« مهاور ی پایهان تهاری » ینه  عصهر  .«شهوددنمهاهاه متوقه  هوچی  تارحرک  »

و  ورمِ هن) «روددمهنوهو  ر تهر   نه کرده نتههاید کهه بهر یا م ه ر »عرارت دیحهر، تهاری   ز 

 تهاریخد نهه دبهد یه  جنهرا عنو نبههم رنوسهو پسانوشه  حها  یر (.3 ، ص.30۸0 آکر،

  شوددم

بههه  1 ثههر ی د دریهه   (۸۳۳۸) 4 شههرا  مههارکس کتهها ثورپههذیری  ز أبهها ت ۹جهها  تههوت 

 اههردددمههبههاز  «یههرارد ند رو »همچههون  دوبههاره وسههوم رنپساکههه  ریهه دمهه یههن بههاور 

بههه زنهه اد یههود در حوههات پههس  ز مههرو »یهها  م رنپسههابنههابر ین،  (.4. ص،  30۸0، تههوت)

 (.۸2-۸1. ص، 30۸2، 2 یهه  )ر دروم و  یههتارویس «نههامور » اًذ تهه یهها  و «دههه دمهه د مههه 

                                                           
1. Francis Fukuyama 

2.Tiomotheus Vermeulen and Robin Van den Akker 

3. Josh Toth 

4. Specters of Marx 

5. Jacques Derrida 

6. Rudrum & Stavris 
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، ۸۳۱2) «کنه دمهتها  به  یهود ر  تکهر ر  تهاری »  ین باور  یه  کهه بر ۸حسن حروب  یها 

    (۱4. ص

تهاری   ؛ ن نشه هو ر نهون  ز ههو جه   آهنهد یها دیه ی دحها بهام رنوسهو اپس م رنوسو و

آینه ه نرهوذ  حها  وبهه زمهان اذشهته،  آن  یه  و  رهنه  لهوحد بازنویسهد شه ه همچون

مهه رن و کمههد مها در آن و حهه  کمههد ویکتوریهاید،  ةکههه همهه کهنودمهه. مهن امههان کنهه دمه

 ثهری ر  ی هک کنه  کهه    دزنه انویسهن ه ممکهن  یه  در  هو   م رن هسهتوو.پساکمد 

 .(۱۱، ص. ۸۳۱2)حسن،  باش    م رنوستدپساهو و هو م رنوستد 

 حنههوربهها هههو در عصههر حاضههر  همههر ه تو ننهه دمههم رنوسههو پسا وسههو وبنههابر ین م رن

حسههن، ) «دشههمن یههود ر  در درون یههود د رد م رنوسههوپسا» ز آنجههاید کههه  د شههته باشههن .

دشههمن یههود یعنههد م رنوسههو ر  نوههو بهها یههود  ، در هنحههام رجعهه  دوبههاره،(۱2ص.  ،۸۳۱2

 م رنوسهوم رنوسهو و پسا ةدوبهارکهارز ر نه   تومهد حاضهر، عصهر ،. در نتوجههارد نه مد بر

 باش .

 یههههاانیجر» عنو نبهههه ز م رنوسهههو و پسام رنوسهههو  3ع هههاوه  ر نسهههوس لووتهههاردهبههه

یههاد  «شههون دمههمتههو لد جههایحوین و جانشههون هههو   وربهههکههه در  ههو  تههاری   ۹ی دوره

نتوجههه ار هه  کههه  یههن  تههو ندمهه(. پههس 3۱2-3۱1. ص، 30۸3ن ههم  ز یههوو، )بههه کنهه دمهه

هها آن ةدر  د مهه بهه برریهد نحهونحد  ههور دوبهار .شهون دمهدر آین ه نوو نمایان  هاجریان

   .شوددمپرد یته 

بههه  مهها کههه کنهه دمهه دعهها  م رنپسهها یهاایهه ویدر کتهها  ( ۸22ص. ، 3000) 4نهههان

کههه  کنهه دمهه تأکوهه  و  .«م رن اذشههته  یهه پسهها ةزمانهه»و  وی  هوریهه «م رنوسههوپایههان پسا»

 یو ههه دمههو  ز منت هه  ن  نوازمنهه  نههام و اههر یا ج یهه ی  یهه  1«م رنوسههوپسا-پسهها»

ن در هههان مهها (. ۸۱۸ص. ، 3003  )ه کننهه ر وهه بوسهه  و یهه بههر ی قههرن  ج یهه  عنههو ند

وجهود  کهه بها کنه دمه شهاره  یهن نکتهه ه به «بر ی  ب  ر ته  ما هنوز  ینجای » نام ا ی بم اله

                                                           
1. Ihab Habib Hassan 

2. Francis Lyotard 

3. Cyclical movements 

4. Linda Hutcheon 

5. Post-postmodernism  
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 شههوددمهه حسهها   پسام رنوسههو هههو حنههور هنههوز ه،شههتاذ م رنوسههوپسا ینکههه عصههر 

 .(۸2. ص، 3002هانن، )

 .کننهه دمهه ع ههام  ر  ۸ هههور متام رنوسههو ،در پایهه  بههه  ر یههو ن هههانن و آکههر ورمِ ههن

، ۹آکههر، اورههونو و ورم ههن) کننهه دمههتعریهه   3«حسههد ییههایتار» ر متام رنوسههو ههها آن

 رهنهه   حههوزة پههرد زن ریههه یهاارتههه(. ننههون تعریرههد بههر ی متام رنوسههو  ز 2، ص. 30۸2

 « جتمههاعد تجربههة» یهه . وی وههامو درد  یههن نههو  حههس ر شهه ه   ار تههه 4اموریمونهه  وی وهه

قرههم  یهانسههمو  ههادوره ز تجههار   جمعههد  یه  و ة یاصهد  ز تجربههةه اونههکه د نهه دمه

 ز  ریههک  تو نهه دمهه  حسهها  جمعههد تنههها»(  یههن ۸۹۸، ص. ۸۳22متمههایو  یهه  )وی وههامو، 

(. بنههابر ین، 40، ص. ۸۳14)وی وههامو و  روم،  «و باعهها  یجههاد  رترهها  شههودهنههر درد شههود 

  یههر کههه در عصههر حاضههر، پههس  ز پشهه کنهه دمهه بههه  حسایههد  شههاره «یههایتار حسههد»

ارنههه ممکههن  .شههوددمههمشههترد تجربههه  صههورتبه اذ شههتن م رنوسههو و پسام رنوسههو،

مربههو  بههه  یهههاحوزه»تههر در پههوا ،ج یهه ی بههه ن ههر بریهه  متام رنوسههو و یة ةو ی یهه  

 یههتراده  «جغر  وهها، مطالعههات  نههاوری،  وویهه ،  قتصههاد، ریاضههوات و ع ههوم معنههوی شههرقد

ار ن،  ولههاند  مهها پر کنهه ه د رد )آکههر و همکهه  یهه . بنههابر ین متام رنوسههو تههاری  شهه ه

 (.4، ص. 30۸2

ر د 1 ولهههون بهههار مسهههعود زو رز دهر  متام رنوسهههو  ةو ی ۸۳21، در یههها  بهههر ی مثههها  

نخسههتون بههار  یههن و یه  (۸۳21زو رز ده ) (.30۸1 مرریههون ،ار هه  )آ کاربههه دبوههات  حههوزة

کهار هبه «من هور  ر تهر ر هتن  ز رمهان ترسهوری م رنوسهتدار یشد در  دبوهات بهه» عنو نبهر  

 یههن اههر یا متام رنوسههتد زور ز ده ر   (4، ص. 30۸2) (. آکههر و همکههار ن2۳)ص. بههرد 

بهر ی روشهن شه ن تمهایو موهان متام رنوسهو و  .کننه دمهت  هد  «مه رن-نو  دیحری  ز پسا»

( یعنههد 3003) 2محههوب زیسههتد مکهه ونو و بر نحههارت یهههامرهوم ز  تههو ندمههپسام رنوسههو 

                                                           
1. Metamodernism  

2. Structure of feeling  

3. Aker, Gibbons & Vermeulen 

4. Raymond Williams 

5. Masu’d Zavarzadeh 

6. McDonough and Braungart  
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(. بههه متام رنوسههو 23کمهه  ار هه  )ص.  3« رز بازیا هه  کههو»و  ۸«بازیا هه   رزشههمن »

بازیا هه  » .شههوددمهه ارتههه « رز کههوبازیا هه  » پسام رنوسههو و بههه «بازیا هه   رزشههمن »

کهه بهر کوروه  و  رز  آن   هووده شهود  ی مجه د  ز نوهوی بهه اونهه ةبه  یهتراد « رزشمن 

د کهه  ز صهورتبههبهه  یهتراده مجه د  ز نوهوی   رز کهوکهه بازیا ه    شاره د رد، در حالد

متام رنوسههو بههه  یههتراده مجهه د و  ،بنههابر ین.  رز  و کوروهه  آن کایههته شههود  شههاره د رد

کهه  ، درحهالدپهرد زددمه م رنوسهو «و قر رد دههای اذشهته هها وتکن، هایهر » رزشمن   ز 

د ن زبالههه». متام رنوسههو  ز پههرد زددمهه «هنههری آثههارپههارودی و ت  وهه   ز »پسام رنوسههو بههه 

ردن آینه ه ر  و  مکهان متصهور که کننه دمهزمهان حها  دلاله   آن عناصهری کهه بهر ۹«تاری 

ارنو  نهه»متام رنوسههو در بخهها (. ۸0، ص. 30۸2، )آکههر و همکههار ن نونهه مههد بههرد رنهه  

 .شوددمد ده به ترصوم توضوح  «ن ری پهوها

 پژوهش پیشینة. 2

-و تحههو  پسهها صههرر کههدْمالکوهه  پایههان دنوهها  »نههام  ایههود بهه ةم الهه( در 30۸۱) 4کههو ر

 یهها  پسههام رن زیههر   ینویسههن ه عنو نبهههر   1جایحههاه مشههخص د ن دلو ههو، «پسام رنوسههو

 یههارمان، در م ایسهه بها صهرر کهدْ. کو ر با تح وم موشهکا انه آیهرین رمهان دلو هو، برددم

. کنهه دمههمشههاه ه  صههرر کههدْر  در   ی(، تحههو  پوچوهه ه۸۳۱1) 2بر هه  مخصوصههاًپوشههون  و 

. کهو ر بهر کنه دمهم رن دلاله  ااهر تن  و  ز نحهر  پسهو داراهوند بهر  اصه ه  ین تحو 

پسام رنوسهو قهرن بوسه  و یکهو ر  بهه کهه دلو هو  ز  ریهک  یهن رمهان، پسا  ین بهاور  یه 

 تصویر کشو ه  ی .

غورمعمههو  در رمههان ِِ دریشهها روزمراههد  معمههو » یههود ةم الهه( در 30۸۱) 2ترِبَهه

. کنه دمه دبرریه صهرر دْکه یرو بهر ر  ۱یهتن د کهاو  ِ ن ریهات، « ثهر د ن دلو هو صهرر کدْ

                                                           
1. Upcycling  

2. Recycling  

3. Scrapheap of history 

4. Eric Coffer 

5. Don DeLillo 

6. White Noise 

7. Laura Barret 

8. Stanley Cavell 



 مطالعات زبان و ترجمه                                 شمارة دوم دوره پنجاه و دوم                                                          ۸۳0 

 

 ههو بها دمعمهول دِزنه ا یههادروزمراه و شهکاکانه وومرهاه کهه  یه  بهاور نیه  بهر کاو 

 شهکاکانه دنحهاه بها یهو  یه  ز رمهان، نیه  یر و ،یجرهر  یه  معت ه  بهرت.  ن ختهودرآم

 یهود دزنه ا روزمهرة لح هات نیتهریعهاد در ر  دزنه ا حهرید یدیهو  ز و کن دم دزن ا

 . یجودم

 نکهات  صه د ر  ،«صهرر کهدْ د ن دلو هو،»نهام بهه مهروری یهود  ةم اله( در 30۸2) ۸دیند

د شهته  ز قروهم زنه اد، مهرو، زبهان، به ن، آینه ه و  تأکوه هها آن که دلو هو در  یهن  ثهر بهر

 رز  »نههام ه ( در کتههابا بهه30۸1) 3ن ههر ت باکسهها شههمارد. دینههد  ز ن طهههمد و قعوهه  بههر

نوو در م اله یهود بههره بهرده  یه . باکسها  معت ه   یه  رمهان قهرن بوسه  و یکهو  «رمان

هنهر و ».  یهن نهو  رمهان کنه دمهر   هر هو  « مکان تصور کهردن و یهایتن دنواههای ج یه »

(. در و قههن نحههار  در قههرن بوسهه  و یکههو  ز ۸1)ص.  ودوههآمدمههر  بهها هههو در  «جسههو

 ز  یههن نحههار  ر   ی تغووههر پوهه   کههرده  یهه . نمونههه ۹«نحههارینحههاری بههه آینهه هتههاری »

 (. ۸، ص. 30۸2دی  )دیند، صرر  کدْدر  تو ندم

دلو ههو  ز د ن  نوشههتة( 30۸2) صههرر کههدْبههر ی  نجههام پهههوها حاضههر بههر روی رمههان 

عرههارت بههه .شههوددمههآکههر  یههتراده  ر بههون ون دن و ورمِ ههن تومهها  متام رنوسههتد ن ههر ت

 ةن ریهبر یها   .دهنه دمهنهارنو   صه د  یهن پههوها ر  تشهکوم هها آن دیحر، ن ریات

 .شههوددمههمعنههد  «بهها، بههون و  ر تههر»در متام رنوسههو  4«متهها»(، پوشههون  30۸0و آکههر ) ورمِ ههن

و  کننه دمهو تهاریخد برریهد  2شنایهد، هسهتد1شهنایتدمعر ه  ین معاند ر   ز ن هر ها آن

رنوسههو و همههر ه بهها م  شنایههدمعر  متام رنوسههو  ز ن ههر »کههه  ریههن دمههبههه  یههن نتوجههه 

شنایههد بههون م رنوسههو و پسام رنوسههو، و  ز ن ههر تههاریخد پسام رنوسههو،  ز ن ههر هسههتد

 «بههون یهها موههان» ،«متهها»(.  اههر معنههای 3)ص.  « ر تههر  ز م رنوسههو و پسام رنوسههو قههر ر د رد

 «بونهابوند نویهاند». کنه دمهنویهاند دلاله   2«بونهابوند»، متام رنوسهو بهر در ن ر ار ته شهود

                                                           
1. Rachael Dini 

2. Peter Boxall 

3. Historiography to futurism 

4. Meta 

5. Epistemologically  

6. Ontologically  

7. In-betweenness 
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 شهاره د رد و بهه  «متنهاد یههاحاهیجانویهان بهون » یه  کهه بهر  «جریهان دیهالکتوکد» ی 

(. ۸0، ص. 30۸2)آکههر و همکههار ن،  شههوددمههارتههه نوههو  «۸هوچکهه  م-پویههاید هههردو»آن 

 یهن جریهان  دهنه دمهتوضهوح ( در مهورد  یهن پویهاید 30۸0و آکهر ) ورمِ هنکهه  ور همان

ر  هها آن ون م رنوسهو و پسام رنوسهو در نویهان  یه  ولهد ههوچ یه   زهمومان به»  وربه

م رن، پسها کام هاًمه رن  یه  و نهه  کام هاًعرهارت دیحهر نهه ه به «.شهوددنمبه تنهاید شامم 

   هها وند  مت ابههم در نویههان  یهه .  یههن پویههاید بههر مرهههومِ ب کههه در بههون  یههن دو مرهههومِ

کششههد  یهه  کههه  ز دو  «بونابونوهه » ،   هها ون ز ن ههر  .کنهه دمههنوههو دلالهه   3«بونابونوهه »

 ۹هرکهو  ی در  ینجها    ها ون د یهتان  یهطوره . یه   رف بهون دو مرههوم متنهاد دراوهر

بهها    مصههاحره( نوههو در 30۸3) ورمِ ههن(. 2. ، ص30۸۸و آکههر،  ورمِ ههن) کنهه دمههر  بههازاو 

 «ها نسهانهرکهو  بهون دنوهای یه  یان و دنوهای  بهه د م   تهادن ی د یهتان  یهطوره»بهه  4پاتر

ر   «نویههان بههون  یههن دو موقعوهه » یههود «بونابونوهه ِ» ةیههن ر.    هها ون بهها کنهه دمهه شههاره 

دو دنوهای مخهال  بهه  یهن یهو و آن یهو  هرکهو  بهون»عرهارت دیحهر، ه. بهدهه دمتوضوح 

 کامم تع ک ن  رد.   وربهک  م  ز آن دو که به هوچ در حالد «شوددمکشو ه 

بهههر  یدهاادد شههه ی» ةم الهههدر سهههتد، منت ههه  ن متام رنو ،(30۸0) ورمِ هههن و آکهههر

  کنن دم 1«متام رنوسو

متام رنوسههو بههون مهه رن و  نویههان  یهه . در وسههوو پسام رن وسههومتام رنوسههو بههون م رن

  حسایهد، یحهانحدحسهد و بهدنحهری و د نهاید، ههوپسام رن، بون  مو  و یها ، بهون یهاده

. روددمهههپهههس و پهههوا وضهههو  و  بههههام  و ،و ننههه اانحد، یکپهههارنحد و اسهههوختحد

یهم  ههر قطهب . بهه..کنه دمهنویهان متنهاد  یههاقطبمتام رنوسو همچون آونحهد بهون 

وحهه ت و  زیههر  کشهه دمههیههم  یههود آونهه  ر  بههه، قطههب مخههال  شههوددمههکههه نودیهه  

رخ هوچکهه  م -پویههاید هههردو، بنههابر ین .وسهه ن پههذیر مکانمتنههاد  یهههاقطبیحههانحد 

                                                           
1. Both-neither dynamic 

2. Metaxy 

3. Hercules 

4. Cher Potter 

5. Notes on Metamodernism 
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 یه   ز آنههو مه رن  یه  و ههو پسهام رن ولهد ههوچ ی م ولههموجهب آن هکه به ده دم

   (2-1 .ص، 30۸0و آکر،  ورمِ ن. )تنهاید نوس به دو

. یها دهه دمهبنابر ین، متام رنوسهو ههو م رنوسهو و ههو پسام رنوسهو ر  در یهود جهای 

در نویههان  یهه .  یههن همههان ههها آن و بههون د رد  یههن دو قههر ر« بونههابون»بهتههر  ز بحههویوو در 

، 30۸0و آکهر، ،  ورمِ هن) کنه دمه ترروشهن ،کهه در بالها ذکهر شه ر   ک  مهوچ-هردوپویاید 

 ن هر» یهن جریهان  ز  ،در ن هر ار تهه شهود «متها»بهر ی  « ر تهر یها بعه » ار معنهای  (.2ص. 

متام رنوسههو  3000ت ریرههاً  ز یهها  و  ونهه دوپدمههبههه وقههو   «م رنوسههوبعهه   ز پساتههاریخد 

)آکههر و همکههار ن،  شههودمدپسام رنوسههو غالههب، جانشههون « جریههان  رهنحههد»عنو ن بههه

( 30۸0و آکههر ) ورمِ ههنکههه  ور همههان شنایههدمتام رنوسههو  ز ن ههر هسههتد (.۸۸، ص. 30۸2

مهه رن در بههون مهه رن و پسهه » کننهه دمههبههه آن  شههاره  «بههر متام رنوسههو یدهاادد شهه ی»در 

مخههال    تههان و یوههو ن  یهههاقطبهمچههون آونحههد بههون » ( و1)ص.  «نویههان  یهه 

  (.2 ص.) «نوس  پذیر مکانمخال   یهاقطبش ن  ین و یکد کن دم

 . روش پژوهش3

 ة( نوشههت30۸2) ۸کهدْ صهررتوصههورد و کورهد بهر روی رمههان  ی پههوها حاضهر مطالعهه

ن ریههات متام رنوسههوتد تومهها  ورمِ ههن و ر بههون ون  .  یههن رمههان در یههایة یهه د ن دلو ههو 

، یکهد 3«دنشهونهو»ر  رمهاند متام رنوسهتد نشهان دهه . کهدْ صهرر دِن آکر، در ت ها   یه  

مرهههوم یهها ن ههری »کههه  دههه دمهه، زمههاند رخ «متام رنوسههو» ة صههو  و شههاک  نیتههرمهو ز 

باشهه ، در یهه  م ابههم آن  هههوم یهها ن ههر دیحههری کههه دریهه  در ن طههةهمومههان بهها مر  وربههه

 تههو ندمهه(.  ز آنجههاید م رنوسههو و پسام رنوسههو ر  30۸1)آمرریههون، « موقعوهه  قههر ر بحوههرد

 ةمت ابههم ت  ههد کههرد و متام رنوسههو بههر پایهه رههاًیت ر یهههادهاههیوتههاریخد بهها دو جریههان  دبههد

(  یههتو ر  یهه ، در 1، ص. 30۸0)ورمِ ههن و آکههر، « نویههان بههون م رنوسههو و پسام رنوسههو»

. ردوهادمهنویهاند  یهن دو جریهان در کنهار ههو مهورد برریهد قهر ر  دنشونهو ین پهوها، 

عناصههری  ز  کههدْ صههررمن ههور بعهه   ز توضههوح نوسههتد متام رنوسههو، در رمههان بهه ین

                                                           
1. Zero K 

2. Juxtaposition 
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م رنوسههو و پسام رنوسههو کههه در ت ابههم بهها هههو قههر ر د رنهه  ولههد در متام رنوسههو بهها هههو 

 .  شودمد، و کاوی  ن ش ه نشونهو

 ثحبها و یافته. 4

د بهر ی ر هه د د رنه  کهه هنهوز ع هو نتو نسهتهیهاص زیهادی وجهو یهایماروبیرانه أمت

 نهامه یهود به آیهرین رمهاندر مشههور آمریکهاید د ن دلو هو  ة. نویسهن پو   کنه ها آن درمان

 کهدْ .دهه دمه ر وهه  ز درد یهاص  یههایمهاروب  هر د د ر ی  ر ههد بهر ی رههاید صهرر کدْ

 یهههایمههاروب، د یههتان ت هها  بشههر بههر ی رهههاید  ز مههرو و تحمههم درد ناشههد  ز صههرر

مو وههاردری  یهه  کههه مصههمو  یهه  زنهه اد همسههر  ۸لوکهههارتر   لاع ههاا  نسههان  یهه . 

 ی ر   ز بومههاری لاع ههاجد نجههات دههه .  و در پههرویه 3بایههتان شههنا  یههود، آرتههوس مارتونهها

یها بومهار لاع هاا د و  هب  نهاوری به ن  هرد رهک  یهن  . کنه دم ری ذایرمایه ۹ت اقدنام به

و در  شههوددمههی سههوو  منجمهه   -32۹˚یهها  صههرر( کههدْ( در دمههای صههرر مط ههک ک ههوین

حهه ی پوشههر   تهها روزی کههه ع ههو و  نههاوری بههه شههوددمههنحههه  ری  یاصههد یهاکپسههو 

ر   ، پسهر 4جرهری عمهر جاود نهه برخشه . ور  درمهان کنه  و حتهد بهه    وکن  کهه بتو نه  

بههه    ینامههادر ز  ههرف پهه ر  بههر ی یهه  حا  د بهها  سهه هکههه ر وی د یههتان نوههو 

کهه آرتهوس و  شهوددمه. جرهری متوجهه شهوددمه، محم  یهت ر ر پهرویه، دعهوت قرقوویتان

ر   تاحه ی  یه  کهه  بوندیهو .  یهن  نه بونپ ر  بسوار بهه نتهایا  یهن پهرویه یهو 

 1منجم یهازی هد  ر ینه  وجهود یه امتد کامهم بهه همهر ه همسهر   بها ردوهادمهتصموو 

منجم  شود تا زماند که دوبهاره بهه زنه اد براشهتن  بتو ننه  در کنهار ههو زنه اد جهاود ن 

پهه ر ر   ز  کنهه دمههمشههکود  یهه  و یههعد  ری بههه  یههن پههرویه کام ههاًر  تجربههه کننهه . جرهه

 منجم یهازی نهاوری و نسهر  بهه دیه ااه دلو ه .شهوددنمه نجام  ین کار باز د رد  مها مو هک 

                                                           
1. Ross Lockhart  

2. Artis Martinua  

 ز آن بهه صه اح ی  نویسهن اان تغوور تهد د ده شه ه  هایدقسم یهوم یمّد  یتراده  ی  و در  ترجمة. در  ین م اله  ز ۹

  ی . convergenceمعاد  در  ین ترجمه  ی . ت اقد 

4. Jeffrey  

5. Cryonics 
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بههون ن ریههات  یهادنشههونهو کنه دمههت هها    و. کنهه دنمهمسههت ومد ر  دنرهها   و یهور یطههد

متنههاد  کام ههاً یدها ااهیههدبهها  یدها وشخصهه مخت هه  نسههر  بههه  یههن  نههاوری ر  بهها ی ههک

 ز ی  یهو مه   ن پوشهر   ع هو و  نهاوری  یه  و  ز یهوی دیحهر نسهر    و پررن  کن .

ازی مغهو و جسهو و ج  یه یهازیمنجم  ابه نحهه  ری  نسهاننههاید آن  ز  ریهک  نتوجهةبهه 

 س .نوو  مو و ر  بونیو نن  ن  نسان 

متنههاد  یهههادهاههیومتام رنوسههو بههون کههه  کننهه دمهه تأکوهه  (30۸0و آکههر ) ورمِ ههن

 یهههاقطبهمچههون آونحههد بههون متام رنوسههو  ... یهه  نویههان در وسههوم رنپساو  وسههوم رن

، قطههب مخههال  شههوددمههیههم  هههر قطههب کههه نودیهه  . بههه..روددمههپههس و پههوا متنههاد 

« بونههابون»در متام رنوسههو  ،بنههابر ین. (2-1. ص) کشهه دمههیههود یههم  آونهه  ر  بههه

 تههو ندمهه(. 2، ص. 30۸0و آکههر، ،  ورمِ ههن)  یهه نویههان در م رنوسههو و پسام رنوسههو 

بهون  و کنه دمهدر  یهن رمهان عمهم  ت هاقدمتام رنوسهو همچهون  نهاوری نتوجه ار ه  کهه 

ت هاقد   یهن رمهان . در و قهنروددمه یهن یهو و آن یهو بهه دو قطب متناد مهرو و زنه اد 

  نشان ده .م رنوسو و پسام رنوسو ر  

رمن، )بِهه «ع مههد د رد یهاا تهههینسههر  بههه  ی انهههبونیو م رنوسههو نحههاه »ک ههد   وربههه

 بنها شه ه  یه  و  یهن  رضهوه «پوشهر  » ةیهپایوای  دور ن مه رن بهر (. ۸3۹، ص. ۸۳۳4

وری بایه  ننهون هه  د ر  ع هو و  نها»و  «کوروه  زنه اد بایه  بهرهود پوه   کنه اً قطعه»که 

ه شهکم ار ته«  یه وولویی پوشهر   و تکامهم»م رنوسهو بها  ،عرهارت دیحهره. به«تنمون کن 

 عههازمِد و  ههب  عنو نبهههآرتههوس کههه  ،صههرر کههدْ . در رمههانِ(3۱1، ص. 30۸3یههوو، ) یهه  

اههر  و  وا یهه  ،م رنوسههتد دشخصههوت ،شهه ه  یهه  قرقوویههتان پوشههکدِ ةشههر توپ یهههاحاهیپا

نشهو ن  و مشهتا  »  کشه دمهر  بهه تصهویر  بشهری نسهر  بهه پوشهر   ع هوِ  ن یامثر 

 نههاوریِ ت ههاقد  ةنهه یآ دربههارة (. آرتههوس۳4، ص. 30۸2/۸۹۳2)دلو ههو،  « عههو آینهه ه  یهه 

     یاودم

حاصههم موههاد.  یدهاشههر  وپ. در ی هها  یههالوان شههووممههن بههه یههه نمونههه بههالوند ترهه یم 

جایحوین یا بازیهازی مهد شهه... یهه جهور یهرهو کهردن دوبهاره،  تهو بهه  ز ب ن  یدهابخا
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 .کهنودمهدر آینه ه بها  در د ج یه ی  ز دنوها نشهو بهاز   تو. من  ز ههر جهه  مطممهنو کهه

   (4۳. ص، 30۸2/۸۹۳2دلو و، )

 انه ن یشههمثر و وتوپوههاید   کام ههاًنحههاهد  ،بنههابر ین نحههاه آرتههوس بههه  نههاوری و ع ههو

  ی . 

مههد ریههه کههه زمههاند » ؛دوبههاره معت هه   یهه  ز یههاِ ة یهه نوههو بههه  ،همسههر آرتههوس ،ر  

مخت رههد پوهه    یههار هریههونن، شههر یطد کهه  نسههان رو بههه آیهر یههب مهد بهر ی م اب ههه بها 

 ،30۸2/۸۹۳2)دلو هو،  «اهردنمهد شهن، بهه زنه اد بهر حوها مهدجسهو  وذههن  .یو هن  ش 

مشههتا  »ر    (.۸0۱، ص. 30۸2/۸۹۳2دلو ههو، ) « یهه  تنههمون شهه هآینهه ه » ( و۱ص. 

 «مرهه   کنهه جههاود نحد  حهها   ناشهه ه ر  بههه بههه کمهه   نههاوری پوشههر ته، زمههانِ  یهه 

   (.30۸2)تالاتوموت، 

م رنوسهو نسهر  بهه پوشهر   ع هو و  نهاوری بهه شه  و  دِ ن یشهمثر زمان  اذر  ما با

پوشههر   اونههه هر یابنهه  کهههمههد رههها دم رنوسهه پسازیههر   ؛شههوددمههنحههری ترهه یم منرههد

یههمرم  «م رنوسههو» ز ن ههر  «ی هسههته نههریی »، بههر ی مثهها سهه .  نههاوری بههه یههود بشههر نو

 زیههر  ؛دههه دمههر  نشههان  هاسهه وم رنضههع   ،.  مهها همههون  یهه هه  یهه پوشههر   بشههر بههود

، ص. 300۳)یانهه ،  «مروهه   یهه  هرآنچههه ج یهه  باشهه  بههر ی بشههر»بههاور د شههتن  ههها آن

هوروشهوما »د ها  د بهر ی کشهتن مهردم بهدههای بو ر عنو نبهه «ی هسهته یههابمب»  مّا ،(۸24

   (.34۹ ص. ،300۸) ورلونو،  ن ش  کار ار تههب جهاند یهاجن در  «و ناکاز کد

 یهه  کههه اههوید نحههر   م رنوسههوپسا شخصههو  شههکادِ یههمرمِ ،ر   پسههرِ ،ریجرهه

 رنحهاهد پریشهح بها ری. جرهکنه دمه  به آثار زیهان بهار  نهاوری ر  بهازاو رمنرد دلو و نس

 ،ر  بههر ی آرتههوس ت ههاقد آزمایشههحاهد متصهه یان پایحههاه ةانییههودجو  در ت هها   یهه  نوّهه

   آشکار کن  ،همسر پ ر 

و حهالد د ره  همهون جسهمه، آره، یها    ینکهه براشهتن نهه حهس دکنهدمبه آین ه  کر 

نخورده و به ون تغووهر  مها ذههن نهد  یعنهد آاهاهد آدم دیه  شه ه،شای  یه جسو  ص ا 

هسههتد  کسههد کههه  یههو مشههخص و پوشههونه و  قر ههد مونههه  یعنههد همههون آدمِبههاقد مههد

نخههورده و  ینهها دیهه موههره،  مهها بعهه   ز بوهه  ری همههه مههد یهها ر ت و ر ز و رمو یههد د شههته
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، ۸۹۳2/ 30۸2دلو ههو، قنههوه مثههم یههو   یهه  شههب  ولانوههه  )  ن  یعنههد کههمّمثههم قههر

 (10ص.

اشهه  رو  بههه همههان باز سههر  بههه منجم یههازی  نسههان  ز نحههونحدن ریجرهه  ِهشَهه

و حتهد در مهو ردی مغهو  ز به ن جه    شهوددمه. وقتهد به ن منجمه  ردوهادمهت أب ن نشه

، و هههوچ  قهه  مد در جههه  حرههه رو  و هویهه  شههوددمههو ج  اانههه نحههه  ری  شههوددمهه

بهه  اً شه ه دقو ه موه  د شه  کهه رو   هرد منجم تهو ندمه ، نطهورردوهادنمه رد صهورت 

ذ ت  اههر  بههودنِوحهه ت»در  تههو ندمههر   دکهشَههننههون  ةشههیردد ! اههر کالرهه  یههویا بههاز

 تشههکوم شهه ه  یهه  ناپههذیرج  « یهه  بهه ن و یهه  رو ».  نسههان  ز جسههتجو کههرد « نسههان

جه   کهردن جسهو و مغهو  نسهان تویهب بشهر  رین هر جره بنهابر ین،  ز (.30۸2)تالاتوموت، 

   پذیر نوس .،  مکانتویب بشر ،و برارد ن ن همان هوی  و آااهد پوشون به  رد

 ةبهانها  کنه  و بهه در ت ها   یه  مهردم ثروثمنه  ر   غره ت هاقد ةمجموعه ، ز ن ر ج 

جهه  بههه پهه ر  د و  رههان ر  یرکوسههه کنهه .  ،د نههاوری  نجمهها ویههو ةبه   زن اد جاوی  ن

. یشهه پور مهوند  محهوبِ یهن قربههاند  . تهوند د  شهوی مغویهوکههنو شس   کهر»  یهاودمه

   (۸0۱ ، ص.30۸2/۸۹۳2)دلو و، «  نوستدمتوجه ه کوا و آوون. عنو یش ی 

 ةشههکاکانم رنوسههتد و  اههر یِبههون دیهه ااه مثرهه  یهادنشههونهورمههان دلو ههو  ،بنههابر ین

قطههب هههر دو رمههان . کنهه دمههنسههر  بههه  نههاوری و رشهه  ع ههو ر  پررنهه   دتم رنوسههپسا

در هها آن در یهود جهای د ده  یه  و بهون شهوددمهبهه آن متام رنوسهو ارتهه کهه ر  متناد 

   .نویان  ی 

مسهتثند  عه هنوهو  ز  یهن قا صهرر کهدْدلو هو  یه  و  یههارمانبوشهتر  مایهةدرون ،مهروْ

 دنشههونهومثهها  مشخصههد  ز  «ر و کنایهههارتهها صهه  ِ» (30۸1) آمرریههون ةارتههبههه نوسهه . 

نههابودی و  نح هها   دهن ةمههرو نشههانباشهه ، ار ارتهه صهه  ِ  اههر م ههادْ یهه .  وسههتدمتام رن

 زنهه ادِ ةنشههانرو وتوپوههاید  یههن رمههان، مههم رنوسههتد و   یهههاآموزها بر یهها   یهه .  مهه

 مههرو»و  رنهه یپذدمههر  « موقهه  مههروِ»ر   و  . آرتههوس یهه بشههر  رییذجههاود ن و  ناناپهه

-41۳. ص، 30۸۱)کههو ر،  «کننهه دمههو  نکارناپههذیر زنهه اد رد  پایههان منط ههد عنو نبهههر  

ر  بهه  کانهالد  یه  کهه آنهان ةمثابه بههمهرو  ،بنحهریومرو  بهآموو کنایه دنحاه ار با  (.420
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، به ون مهرو د شهته باشهن  زنه اد  به ی به  یهن  موه  کههها آن .ریان دمزن اد جاوی  ن 

کههه و ع ههان  ۸نماردایههتع ههاوه بههر آن، بههر در ن  ِ .رونهه دمههبههه  یههت را  مههرو غور روعههد 

 ع ههام  اًریههمههها آن یکههد  ز یهه .  رپ هه کنایهههو  صهه  ک امشههان  ز   ن منج یههازی ةمجموعهه

و، )دلو ه «دهشهما رو بهه کشهتن مهد هب  » یهر  ت هاقدز ؛جای هوچ نحر نهد نوسه که  کن دم

ون هایهه . در عههنماردا یههتارتههار  صهه  ِی  ز  یههن مثهها  بههازر (.332ص.  ،30۸2/۸۹۳2

ههها آن زیههر  ؛باشهه  نوههو  یههن بههر در نآموو کنایهههزبههان بوههانحر  تو نهه دمهه جم ههه حهها   یههن

د و  رههان  یهه  نههه  جههذ ِههها آن ةرههوو  اًو قاعهه ت  ن منجم یههازی ةپههروی یههخنحویان  یههن

بهه حوهات پهس  ز مهرو  ها نسهان  مونهان د دن  ةآن، ر ههب کهه و وره ع اوه بهرها. د ن آن

یهو د دلهو نمهدد ری  دوبهاره  عت هاد حوهات محهه تهو بهه »د  نه  ر ییود به آن  عت اد ،د رد

 « هشههبنوههو بههر ی  بهه  تمههام یههو م بموههرم و همهههمههن مههدننههون  عت ههادی د شههته باشههو... 

آموو کنایهههه ، زبهههانریارتحهههوی ر ههههب و جرهههدر  ینجههها  (.40ص.. 30۸2/۸۹۳2)دلو هههو، 

 ر ههب، بهر در نِ دلو هو در ت ها   یه   ز  ریهک ارتهارِ ،بنهابر ین .کنه دمهر هب ر  آشهکار 

ر  نشهان  و کنایهه ارتهار صه  ِ دنشهونهووا بهون پهس و په ،مهرو مایهةدروننمارد و ا یت

 ده .

ون  یهن دلو هو به رمهانِ یها وشخصهدیحهری  یه  کهه  دنشهونهو ،تراوتدشورتحد و بد

 «زمههان حهها  ةتجربهه» صهه د م رنوسههو  یهههادهاههیویکههد  ز . کننهه دمههدو قطههب نویههان 

(. ۸۹، ص. 300۱م، )نِهههه   یهههه «اههههدروزمر درد عموههههک» و( ۹، ص. 300۳) ولسههههن، 

وههات زنهه اد وجو ةرتوشهه ،پایحههاه در زمههان  قههامتا در قرههم  ز منجم شهه اد کامههم آرتههوس

  شوددمیود  ةروزمر

، و بعهه  کههنودمههنووهههای کونهه  تمرکههو  ویرد  یتوههار بهه ، ینجهها مهه موقتههد  و ز 

در  هایه یا بهه جوووهاتد کهه شهن. بهاز مهد هامایهورهذهنو مثهم نه   یهاارهتر. کون 

یها  زشهون غا هم بهودم  اًکهه قر ه نووهبدمه ولح هاتد ر. کهنودمو او بودن  کر م  ون  ذهنو

، 30۸2/۸۹۳2 )دلو هو، مونه ن.کهه در یهادم نمهد  نوریهدمهبهه ن هر   نه  و همبهد ق ر  ین

 (۸2-۸2 .ص

                                                           
1. Stenmarks 
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آ   ز دو  زمههاند کههه  و جههاری شهه ن قطههر ت   کنههون، ةلح ههدر شهه ن  یههن غههر   

 مشخص  ی   کام اً کن دمتوصو   ر  حمام

 و سههتوی دمهدر ریههو دو  نطهور دونهه یه   مههد. کههنودمهآ   کهر  یهههاقطرهمهن بهه 

وقتهد آ  دو  بههه نطهور  ؛کهنودمهتماشهها  یهرددمهروی پهرده حمههام  رو کهه  ز ی قطهره

و منت هر  کهنودمهقطهره، نکهه یها حرها  آ  نحهاه ، بها تمرکهو بهه یه  کوبه دمکنار یرم 

، )دلو ههوشههکم عههوه کنههه.  هههانونروی شههوارها و و تهها حههون یههر زیر شهه ن  ز مههونمههد

 (  ۸۱-۸2. ص، 30۸2/۸۹۳2

 یههو بههر ی رهههاید  ز رنهها  ز یهه  و زنهه . مههوا مههد دنشههونهودر شخصههو  آرتههوس 

د و  رانهه بنهابر ین،  ؛ردوهادمه بهه منجمه  شه ن تصهموو کنه دمم دردهاید جسمد که تحمّ

 ةلح هدر  زنه اد ز   ز یهوی دیحهر .کنه دمه نها زن اد یهود ر  بهه  موه  آینه ه  زمان حا ِ

بههون  ،آونحههد و همچههون . بههرددمههلههذت  نوههو زنهه اد  کنههون و توجههه بههه روزمراههدِ

 د نسهر  بهه آن درترهاوتبد حسایات متناد یهود یعنهد بهون شهورتحد نسهر  بهه حها  و 

یه   عنو نبهه نوهو وجهود د رد. ریجره در شخصهو ِ دوقطرهد دنشهونهو  یهننویان  یه . 

نسههر  بههه روزمراههد و زمههان حهها   ریجرههکههه  روددمههم رنوسههتد  نت ههار پساشخصههو  

 دلو ههو،) «یههازن دمهه معمههولدلح ههات زنهه اد ر  »معت هه   یهه  کههه   مهها ،باشهه  ترههاوتبد

 «اویاترنهه  ریهه دمهه ز آنچههه بههه ن ههر  تههاهلح ههات کو» یههن  و (۸04ص.  .۸۹۳2/30۸2

 زنهه اد، ةروز نهه نجههام  مههور » ز  کنهه دمههت هها   ریجرهه(. ۸00ص. ، ۸۹۳2/30۸2 دلو ههو،)

    (42۱، ص. 30۸۱)کو ر،  «بواب  آنیو  أ رزشد بر ی ت

 ایهو م  یهن کارهها معنه مهد. مهن ..کننه دمهکهه مهردم  ندش کارهای معمولد و  ر مو 

در جوهرو دیه  بکشهو ...   ز یهر ویهو   مه  م بهه کوه  پهولو یهو هودمه  ،د شته باشهن

کههنو و دوبههاره  ز قرههم بههودن آن مطمههمن شههوم، بههه در  ج ههوید ر  قرههم  یههو هودمهه

جهان شهود یها  ز جهاید اهاز نشه  کنه ... بهد یهاشهع ه جا  یر بهونو تها مرهاد   یهاشع ه

    (۸۳4ص.  ،30۸2/۸۹۳2 )دلو و، .های دنونابوبروزهای من در جریان  ین 

( یهها ۳۸ص.  ،30۸2/۸۹۳2 دلو ههو،) یههود «شههکاکو ِ عموههکِ» وجههود بهها ریبنههابر ین، جرهه

  ده دمیود بروز   زنوو م رنوستد  یهادهایو ،یود شخصو  پسام رنوستدِهمان 
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 کهنودمههنحهام نحهاه شهب .کهنودمهر  برریهد  م  م  جها  هاشع هیامو  کردن   ز بع 

،  مها می کهه مشهغولا بهودیهر   کهار اهردمدمهعه  بهر و ب  ی قرم  که در من شوممطمتا 

 تهها نریههانودمههدر ر   ةرودیههتح، کههنودمهه  متحههان در، قرههم ر برمههد اههردم یههر   عاقرهه  

پهو  و ک وه هایو مه  م کوه   و زنهودمه قه موابهان در ی شهود...یو  أدر ت ح و   قرم بودنِ

 د،ع ره کوه  پهو  در جوهب نه ِ تها بروهنو یهر جایشهان هسهتن  یها نهه. کهنودمه لمس ر 

 المسهه و کشههودمههکوهه   ز روی جوههب دیههتد بههه . ویدج هه ر یهه ِک وهه ها در جوههب 

 مسهت وو  وربهه تها یهود کوه  ر کهنو مهد  هرو جوهبدر و ر  سهت نحش  شو ااهد  کنودم

 (۸2۹ .ص ،30۸2/۸۹۳2 )دلو و، .کنولمس 

ی هادنشههونهو ،متنههاد بهها ع ههایک نامتجههانس یها وشخصههبنههابر ین، دلو ههو بهها ی ههک 

   .کش دمبه تصویر  در  ین رمان ر  وستدمتام رن

کههه هسههتن   دیحههری یهادنشههونهو ،م رنوسههتدپسا شهههرویر نم رنوسههتد و  شهههرآرمان

 در  یهن رمهان بهر ی بومهار ن. روددمهیهو  یهو و آنبهه  یهن هها آن در بهونصهرر  کهدْ رمانِ

 ر ههد بههر ی درمههان بها پوشههر   ع هو و  نههاوریکههه  شهوددمهه ریهووتی شهههرآرمانلاع هاا 

. آرتهوس و د ده یو هه  شه  نوهو عمهر جاویه  نهها آن کش  یو هه  شه  و حتهد بههها آن

ع ههاوه  .آرمههاند بههاور د رنهه  هسههتن  کههه بههه  یههن پوشههکدِ ی م رنوسههتد یها وشخصههر   

جهاید کهه حتهد »ثروتمنه  ن وعه ه بهه ار یهاند هسهتن  کهه نمارد آرمهانا یت بر در نِآن،  بر

 (.  331 ص. ،30۸2/۸۹۳2 دلو و،) دهن دمر   «مرو هو مرو ن  رد

ر ه  ی  یهه  کههه بهههشهههرآرمان»، شهههرویر ن .« یهه  شهههرآرماند همههو  شهههرویر ن»

، )اهوردین « یتصهاص د ردبخها یاصهد  ز  قشهار جامعهه   شتراه ر تهه  یه  یها   هب بهه

صهه   دلو ههو   یههن رمههانِر هههر دو قسههم   یههن تعریهه  د(. ۸. ص. 30۸۸، تههای د و پر کهها 

مغههو و جسههو د و  رههان ج  یههازی  ،ت ههاقد یهاشههحاهیآزمادر کههه  ز آنجههاید . کنهه دمهه

نهه  رد کههه  نههموند وجههودزیههر  هههوچ ت ؛کنهه دمههر ه غ طههد ر  دنرهها   شهههرآرمان ،شههوددمهه

 قشههر  نجمادیههازی   هب مخههتصِ ،بع هاوه اههاهد قر هد بههه  هرد برارد نهه ه شههود.هویه  و آ

 ..بهه پهو  و جهاود نحد  کهر کنوه .»  یهاودمهنمارد ایکهد  ز بهر در ن  یهت  یه . ن ثروتم

بههه پادشههاهان، . آنچههه روزی ن وههر  یهه ..بههد یهههاثروتصههاحران آنِ   بهه ی  ززنهه اد 
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)دلو ههو،  «تع ههک د شهه  حالهها نصههوب ثروتمنهه  ن شهه ه  یهه  و  ر عنههه رهههاو مپر  ، هام کههه

آرمههاند   ههب  پوشههکدِ ةویههو هریههو ن بههه جههاود نحد بهه ،بنههابر ین .(22، ص. 30۸2/۸۹۳2

 ز   یهه . ۸یههود یو یههته بهها کمهه  دیحههر ن مههروِ ،یهه  روی یههکه  یهه . روی دیحههر آن

بها کمهه   یودکشهد یهن یهه جههور  .ع نوهه قتههم» دهه دمهرخ  ت ههاقد آنچهه در رین هر جره

بایه    و سهو امتا وویکهه کهه  جنایه  یهه جهور یها .هنحامهه لعهاده زوددیحر ن نوس  که  و 

 (.  ۸0۳، ص. 30۸2/۸۹۳2)دلو و، « تح و ا کنن

. دهنه دمهیهود بها کمه  کارکنهان مویسهه رضهای   د و  رهان بهه مهروِدر  ین رمهان، 

بها توجههه بهه  یهن کههه .  نه کرده عطها ههها آن پههوچ کهرده و بهه اهوید مهرو زودر  ر  کهادو

بههاهو در همومههان  صههورتبهکههه  مرترطههد هسههتن  یدهام ولههه شهههرویر نو  شهههرآرمان»

  نههاوریِ نتوجههه ار هه  کههه تههو ندمهه ،(3، ص. 30۸۸)اههوردین و همکههار ن،  « نهه تعامم

 .اذ رددمبه نمایا در رمان  ر  شهرویر نو  شهرآرمان دنشونهو ،ت اقد

 گیری. نتیجه5

ی نویهاند هادنشهونهو  ثهر د ن دلو هو ر  بهه من هور یها تن صهرر کهدْ رمهانِ ،حاضر ةم ال

تها  یهن رمهان ر  رمهاند متام رنوسهتد  م رنوسهو مهورد برریهد قهر ر د دپساو و بون م رنوسه

نوسههو و متام رنوسههو بههون م ر»(، 30۸0) رو آکِهه ورمِ ههن ةیههن ربر یهها   معر ههد کنهه .

 ابونِبونههه در کهههه ر یدهادنشهههونهو ،بنهههابر ین(. 1)ص.  «م رنوسهههو در نویهههان  یههه پسا

 وسههتدی متام رنهادنشههونهو تههو ندمهه رونهه دمههم رنوسههو پههس و پههوا پسام رنوسههو و 

.  و بها کنه دنمهبهه ع هو و  نهاوری یهور مسهت ومد ر   هد نحهاه دلو هو در  ین رمهان،  نامو .

مترهاوتد بهه  یهن م ولهه  یههانحاه/آرتهوس و جرهری کهه ر  همچهون  یدها وشخصهی ک 

همچههون  ،. رمههاندههه دمههمت ابههم م رنوسههتد و پسام رنوسههتد ر  نشههان  یها ااهیههدد رنهه ، 

در « و کنایهه ارتهار صه  ِ» .کنه دمهنویهان  اهر  و شهکاکانهمثره آونحد بون  ین ن ریهات 

نحههر  نسههر  بههه مههرو و زنهه اد، یههخنان بههر در ن  یههتانمارد و  عت ههاد ت ر هههب  یههن 

 ، مهرو نشهانحر نهابودی ومهرو بشهر بنحهریو ةم ولهمشههود  یه .  اهر صهادقانه بهه  رمان

                                                           
1. Assisted suicide 
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 ةنشههان وتوپوههاید  یههن رمههان، مههرو  دیهه ااها بر یهها  یهه .  مّهه یههن دنوهها   زو    نسههان در

ههها پههر  ز صهه   و ع ههاوه، ک ههام  یههتانماردهبهه . یهه بشههر  رییذجههاود ن و  ناناپهه زنهه ادِ

 «دهشهما رو بهه کشهتن مهد  هب  ت هاقد» یهن  یه   هها آن شهعارنمونهه،  ر یبهکنایه  ی . 

ارتارشهههان ر  نشهههان  ز یههه  یهههو صههه    یهههن بوهههان، (. 332ص.  ،30۸2/۸۹۳2و، )دلو ههه

و  دهنه دمهبها رو  منجم یهازی د و  رهان جهان یهود ر   ز دیه   نهون قطعهاً ؛دهه دم

حویان  صهه د  یههن یههخنههها آن  ز یههوید دیحههر ارتارشههان همههر ه بهها کنایههه  یهه  نههون

 یههن    و ه  شههان جههذ  د و  رههان بوشههتر بههر ی جههاود ن یههایتن بشههری   یهه . نههپرویه

بههه حوههات پههس  ز  ها نسههانبشههارت د دن    رهههوو ک ههام ر هرههد کههه تنههاد ارتههاری در 

 .  شوددممرو  ی  و یود به آن  عت ادی ن  رد نوو دی ه 

آرتههوس  . ن نویههاند در ترههاوتبدشههورتحد و رمههان دلو ههو بههون  یههن  یها وشخصهه

.  ز بهرددمهدر لح هه  کنهون  یه  و  ز روزمراهد زنه اد لهذت  غهر  هاسه وم رنهمانن  

در بنهابر ین،  .کنه دمه نها زنه اد یهود ر  بهه  موه  آینه ه  د و  رانه زمان حها ِیوی دیحر، 

 حسایههات متنههاد آونحههد بههون مههوا مههد زنهه .  و همچههون  دنشههونهوشخصههو  آرتههوس 

 یهن   یه . در نویهاند نسهر  بهه آن ترهاوتبدحها  و  یود یعند بهون شهورتحد نسهر  بهه

ع ههاوه بههر آن، نوههو وجههود د رد.  رینویههاند در شخصههو  پسام رنوسههتد جرهه دنشههونهو

ی هادنشهههونهو ز  یهانمونههههنوهههو  پسام رنوسهههتد شههههرویر نم رنوسهههتد و  شههههرآرمان

یاصههد یهها   ههب بههه اههروه کههه ر ه ر  کهها ر تههه باشهه  ی شهههرآرمان.  ن متام رنوسههتد

بهها  (.۸. ص. 30۸۸، ۸، تو ههد و پر کهها )اههوردین شههوددمهه شهههرویر نپوهه   کنهه ، صههاص  یت

پههذیر تن مههرو بهها کمهه  دیحههر ن، ج  یههازی یههر  ز تههن، عهه م قطعوهه  بازاشهه  هویهه  

 دههه دمههمهو ردی  یهه  کههه نشههان  ،قر هد،  ز دیهه  د دن زبههان و ثروتمنهه  بههودن دو   رههان

بههون  صههرر کههدْبنههابر ین، . شهه ه  یهه  شهههرویر ن نشههونهو شهههرآرماندر  یههن رمههان 

 صهه  ِبههون انه و شههکاکانه نسههر  بههه پوشههر   ع ههو و  نههاوری،  ن یشههمثر  یها ااهیههد

 و در نهایهه  بههون ن حهها ازمههد نسههر  بههه ترههاوتبدو شههورتحد بههون  ،نوشههتار و کنایههه

دلو ههو در ی ههک  یههن  ثههر عرههارت دیحههر، ه. بههابهه یدمنویههان  شهههرویر نو  شهههرآرمان

                                                           
1. Gordin, Tilley & Prakash 
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بههه تصههویر  هوچکهه  م-پویههاید هههردو ویههو ةبهر    ابههم ذکههر شهه هویهاههد مت ،وسههتدمتام رن

شه ه و آن  نشهونهودر  یهن  ثهر عه  متنهاد در کنهار ههو ، ههر دو ب تریهادهبه بوان  .کش دم

یها   هب پسام رنوسهتد یو نه . کهدْ صهرر  آن ر  صهر اً م رنوسهتد تهو ندنمهو  یهازن دمر  

همچههون آونحههد بههون دو قطههب م رنوسههو و  آن ةیو ننهه  د  یهه  کهههترمههان متام رنوسهه

  .شوددمیو و آن یو کشو ه  ینم رنوسو به  پسا

 هاادداشتی

ن ریههه و ن هه   دبههد    رهنهه ِ کتهها بر یهها   یههن م الههه  ی هیههن رتمههام  صههط احات  دبههد و 
 .  ن ش هیابد معاد تألو  یرویان و کو زی  و بسته یهاحوزهو یاان و 

 کتابنامه

   نترن . . تهر ن دیهوم یمّ ةترجم. صرر کدْ (.۸۹۳2دلو و، د. )
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