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Introduction: Arabic micro-narrations are very short narrations, some of which 

have a volume of a few words to a few lines. Therefore, the small number of words, 

the compact bulk of the plot, and the short length of most sentences are the definite 

features of a micro-narrative. These features should not be considered the same as 

other literary types. 

Postmodernism represents a crisis in modernism. It has decomposition, dispersion, 

multiplicity, fluidity, and transience established in it. The possibility of any stability, 

unity, community, unity, longevity and permanence is accompanied by excessive 

skepticism and pessimism. Postmodern themes include ontological issues, 

chronological irregularities in the narration of events, adaptation, disintegration, 

incoherent association of ideas, fascination, vicious circle, linguistic disorder, lack 

of plot, linguistic and formal games, uncertainty, scattering and decentralization, 

absence or non-seeing oneself, indescribable, composition, contradiction, 

displacement, lack of rule, and short circuits. 

There is no doubt that every text is a system of codes and signs that, on the one 

hand, leads to the limitation of various meanings and, on the other hand, helps the 

audience not to be confused when reading the text. One of these codes is the 

editorial signs, which are such as dots, parentheses, colon, semicolon, quotation 

mark, hook, and three dots. They play important roles in the correct reading of a text 

and limiting the numerous meanings. But, in Arabic micro-narratives, there are 

examples where these editorial signs have not been used in their proper positions; 

rather, they are unconventionally appliedcation. This is exactly in line with the 

philosophy of postmodern literature. Postmodernism was a revolution in the second 

half of the twentieth century that, in addition to influencing the arts and humanities, 

entered the field of literature. Countless micro-narratives can be observed that have 

undergone fundamental changes and developments in the process of narrative 

development under the influence of postmodernism. Multiple narratives, anonymity 

of characters, instability, uncertainty, and references to the artificiality of micro-

narratives are among those components. The various forms of written and visual 

abnormalities in such micro-narratives are such that this article is able to deal only 

with those editorial signs that are in line with postmodern philosophy; they cannot 

be used in the analysis of the stylistic function of micro-narratives.  

Therefore, first the various forms of unusual functions of these signs are pointed out, 

and then their alignment with postmodern philosophy and accompaniment in the 

direction of micro-narrative content are discussed. This article tries to find an 
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answer to the following two questions by an analytical-inductive method and by 

focusing on nine sets of micro-narratives. 

How are the unconventional uses of editorial signs manifested in Arabic micro-

narratives? 

What is the connection between the unconventional use of editorial signs in Arabic 

micro-narratives and the components of postmodernism? 

Also, in this study, the unusual uses of some of the symptoms are listed, and their 

association with the components of postmodernism is pointed out. 

Methodology: The statistical population of this article includes 796 micro-

narratives in nine collections by famous micro-narrators including Shimeh Al-

Shamari, Maimon Harash (with two collections of micro-narratives), Hassan Bartal, 

Jamil Hamdavi, Jamaluddin Khediri, Abdullah Mottaqi, Mubarak Saadani and Haifa 

Sanooni. The method of the study is analytical-inductive. First, the four punctuation 

marks, namely three dots, parentheses, hooks, and quotation marks are discussed, 

which are most used in postmodern microstructures. Then, by citing various 

examples from contemporary Arabic writers, the connection between these signs 

and postmodern features are pointed out.  

Findings: Unusual use of editorial signs by any of the authors of postmodern Arabic 

micro-narratives is consistent with post-modernist components such as doubt and 

uncertainty, confusion and incoherence, participation of the reader in creating the 

text, violation of the author's death, emphasis on anonymity, avoiding a definite end, 

and unfinished meaning. 

Results and Discussion: After examining the micro-narratives, the unconventional 

use of writing symbols with postmodernist components was found in two forms. In 

the first one, changes were made in the shape and the form of those signs to show 

features such as uncertainty, violation of positive originality and preventing the 

audience from reaching the end. In the second manner, the form was preserved and 

only their system of signification was changed, which indicates the absolute non-

end, the reader's participation in the creation of the text, the violation of the author's 

death, the emphasis on anonymity and the denial of do's and don'ts. 

Keywords: Arabic micro-narratives, Editorial signs, Postmodernism. 
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 چکيده 
ویرایشی عالئم  همان  یا  سجاوندی  رمز  ،عالئم  از  می  هایییکی  کمک  نویسنده  به  که  تا  است  کند 

به نیز  و در تصریح و وضوح متن    جبران کند  را  های لفظی قابل بیان نیستداللت  یوسیلههرآنچه که به

که این    شودیافت میهایی  نمونه  های پسامدرن عربیروایت  ریز  . اما درنمایدایانی میمخاطب کمک ش

اند. نمایش و  ساز مبدل شدهبه عنصری سبکدر برخی موارد  اند و  کاربردی نامتعارف پیدا کرده   ، عالئم

غیر ریزروایتکاربرد  در  عالئم  این  اسپستهای  مؤلفهبا  منطبق    کامالً  ،هامعمول     ؛تمدرنیسم 

و   است  مسائلی دیگربودن متن، پراکندگی، شک و تردید و  قطعیت، سیال  مدرنی که نمایانگر عدمپست

ها گذشت. این مقاله سعی دارد تا با روش  تفاوت از کنار آنتوان بیتحلیل متن نمیدر    به همین دلیل 

کاربردهای نامتعارف  سو  از یک  (عدد  796)   ریزروایت  یه مجموعهو با تمرکز بر نُ  استقرائی  -تحلیلی

دیگر از سوی  برشمارد و  را  این عالئم  از  آنهمراهبه    ، برخی  با  ی  اشاره  پستهای  مؤلفهها  مدرنیسم 

بر  .  نماید بررسی  این  ریزروایتدو  نتایج  در  سجاوندی  عالئم  از  نامتعارف  در  شکل  دارد:  داللت  ها 

تغییرها ظاهروایت  برخی ریز این عالئم دستخوش تصرف و  بهده  شر  برخی دیگر ظاهر  قوت و  در 

    .اندکاربردی غریب یافتهلکن نظام داللتی آنها  ،خود باقی است

 

 . مدرنیسم پستعربی، عالئم سجاوندی،  هایریزروایت ها:هکليدواژ
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 مقدمه

شدن معانی متعدد از یک سو به محدودهایی است که  نظامی از رمزگان و نشانه  ،هر متن

به  وانجامد و از سمی تا  مخاطب کمک میی دیگر  ابهام    هنگام خوانش متن دچارکند 

هایی  مقصود از این عالئم، عالمت  و  استیکی از این رمزگان، عالئم سجاوندی  نگردد.  

پرانتز،   نقطه،  ودچون  نقطه  سه  قالب،  گیومه،  ویرگول،  نقطه  نقطه،    که   است  غیره  و 

اما در    .دارند  معانی متعدد  و محدودساختن   های صحیح یک متننقش مهمی در خوانش

م سجاوندی در جایگاه  این عالئکه  شوند  مشاهده می هایی  نمونه  ،های عربیروایت  ریز

به نرفتهصحیح خود  پیدا کردهکار  غیرمتعارف  کاربردی  و  کاربردها    که  انداند  این  تمام 

ی دوم  هدر نیم  یانقالب  ،مدرنیسمپست  است.همسو  مدرن  ادبیات پست  یبا فلسفه  دقیقاً

ی ادبیات  هبه حوز  ،رود که عالوه بر تأثیر در هنر و علوم انسانیشمار میقرن بیستم به

می یافت؛  راه  بی روایت  ریزتوان  نیز  کرد  شماریهای  مشاهده  این    را  تأثیر  تحت  که 

برای   شدند.  روایت  روند  چارچوب  در  اساسی  تحوالتی  و  تغییر  دستخوش  جریان، 

بی  ،نمونه روایتی،  نشاننچند  و  بیبودن شخصیتام  به ها،  اشاره  و  ثباتی، عدم قطعیت 

جملهریزروایتبودن  تصنعی از  مؤلفه  ی،  میبه  هاآن  مختلف    .روندشمار  اشکال 

  که این مقاله   حدی استبه ها  روایت  ریز گونه  ارگریزی نوشتاری و دیداری در اینهنج

همسو  مدرن  پست   یه با فلسفهکپردازد  بعالئم سجاوندی  آن دسته از  تنها به    قادر است

ابتدا    ،بنابراینها غافل شد.  ها از کارکرد سبکی آنروایت  در تحلیل ریز توان  نمیاست و  

اشاره عالئم  این  نامتعارف  کارکردهای  مختلف  اشکال  همسوئی    سپس   شود،می  به  به 

ه می ت پرداخ  روایت  ریزمحتوای    ها در راستایهمراهی آنو  مدرن  پست   یها با فلسفهآن

ه مجموعه  و با تمرکز بر نُ  استقرائی  -با روش تحلیلی  این مقاله در تالش است تا .  شود

 بیابد:  نیز سؤال زیردو پاسخی برای   ،(عدد796) ریزروایت

یافته روایت  کاربردهای نامتعارف عالئم سجاوندی در ریز    های عربی چگونه نمود 

 است؟ 

سجا عالئم  نامتعارف  کاربرد  بین  ارتباطی  ریزروایتوچه  در  و ندی  عربی  های 

 های پست مدرنیسم وجود دارد؟مؤلفه
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  عدد( از ریز   796)  ه مجموعه ریزروایتآماری این مقاله شامل نُ  یجامعه  ،بنابراین

حسن )دو مجموعه ریزروایت(،   میمون حرش،  يمشر  ةشیماز جمله  نویسان مشهور  روایت
محداو ،  برطال خضی ،  يمجیل  الدین  سنعوسو    سعداين  ك مبار ،  يمتق  عبدهللا،  يمجال    ي هیفاء 

روایت    مذکور بدین علت است که شکوفایی ریز  نویسانروایت  ریزانتخاب    باشد ومی

 .   است نویسندگان مشهور مغربی نمود یافته شکل قابل توجهی در نزد اینهب

 

 تحقيق  ی پيشينه

آنجا  پست از  ادبیات،  که  در  ایجادمدرن  به  و  منجر  شد  عظیمی  ر   انقالب  ا  ادبیات 

پژ کرد،  فراوانی  تغییرات  رمانوهشدستخوش  در  فراوانی  تحقیقات  و  عربی  ها  های 

 عبارتند از: هاشده که برخی از آنپیرامون آن، انجام

ی خود با عنوان »کاربرد تصویری  نسب در مقاله زاده و مریم شریفنعمت اهلل ایران

پژوهی،   )ادب  فارسی«  معاصر  شعر  در  بررسی  1387:  5ش بالغی سجاوندی  (، ضمن 

اند که این عالئم در شعر از اصول  کاربرد عالئم سجاوندی در شعر به این نتیجه رسیده

کند و خالقیت هنری موجب تنوع کاربر این عالئم  گذاری نثر پیروی نمیو قواعد نشانه

 شده است.  

محداوي »  مجیل  کتاب  اخلضی در  الدین  مجال  عند  جدا  القصیة  القصة  «  يمستوایت 

عناصری چون سجع،    با ذکر  يخضی های  های شکلی و محتوایی داستان(، ویژگی2011)

رمز،  فعلیه تضاد،  طباق،  تکرار،  انزیاح،  نحو،  صرف،  جمالت،  بودن،  معماگونهبودن 

تناص و عالمت بررسی قرار گرفته است.   غیرههای نگارشی و  حذف،  تحلیل و  مورد 

که   است  ذکر  به  کتاب،  الزم  این  اشاره شده  ا  هتندر  این موضوع  ، فالن يخضی که  به 

ای به دالیل استخدام آن عالئم  کار برده و اشاره بهرا    غیرهعالمت چون نقطه، ویرگول و  

 مدرنیسم نشده است. های پست نزد نویسنده و پیوند آنها با مؤلفه

مقاله داستاندر  در  ویرایشی  عالئم  »سهم  پارسا  ی  از  فارسی«  پسامدرن  پردازی 

نویسندگان با تأکید    (،1391:  22سرایی و معصومه منتشلو )ادب پژوهی، شعقوبی جنبهی
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اند و آنان را در ریز  بر آثار نویسندگان فارسی، به کاربرد غریب عالئم نگارشی پرداخته

 اند. های پسامدرن، یک فراروایت خواندهروایت

جعفری عالیه  و  صاعدی  مقالهاحمدرضا  در  »زاده  مالی  يف  دراسة  احلداثة  بعد  ما  مح 
نصرهللا إلبراهیم  احلقي  براری  )روایة  العدد«  العربیة،  اللغة  يف  شرح  2012:  7حبوث  به   ،)

اند و  مدرن و ظهور آن در ادبیات ریز روایتی پرداخته های پستی مؤلفهمختصری درباره 

ادامه مؤلفهدر  آن  رمان  ،  در  را  رس  برشمرده  ي احلق  يبرار ها  نتیجه  این  به  که  دهی و  اند 

 مدرن در این رمان نمود آشکاری داشته است.  ی پستپدیده

مقاله  مؤلفهدر  تطبیقی  »خوانش  پست ی  رمانهای  در  و  مدرنیسم  پستی  های 

:  3های ادبیات تطبیقی، ش« از علی افضلی و نسترن گندمی )پژوهشفرانکشتاین فی بغداد

نگارندگان،  (1395 مؤلفه،  پستبرخی  مانهای  روش  نمدرنیسم  جابجایی،  بینامتنیت،  د 

بی فقدانچندصدایی،  رویدادها،  روایت  در  مکانی  و  زمانی  مضمون،   نظمی  در  قاعده 

  اند.دادهگویی را در این دو رمان نشان عدم قطعیت و تک

  «إلیاس خوری« اثر  مملکة الغرابءمدرنیسم در رمان »های پست»تحلیل مؤلفهی  ه مقالدر  

و  حاجیمهین  از   ش )  خازیراز  نمهزاده  مبین،  ترین  مهم  ،نگارندگان،  (1396:  29لسان 

،  خوریاند که  داده و به این نتیجه رسیدهمدرنیسم را مورد تحلیل قرارهای پستشاخصه

نیست نمونه  ؛مقلد صرف  و  دارد  گرایش  نیز  ادبیات  جدید  سبک  به  در بلکه  آن  های 

 آثارش مشهود است.

آثار    مهای پسامدرنیس»تحلیل مؤلفهی  ه مقال ابراهیم جربای  استانددر  بر   جربا  تکیه  )با 

مسعودهای  رمان ولید  عن  عّفانو    البحث  سراب  قلم    «(یومیات  و  عزت  به  مالابراهیمی 

ش مجله)  رحیمی صغری   عربی،  ادبیات  و  زبان  مقاله،  که    ( 1396:  16ی  این  در 

مؤلفه برشمردن  ضمن  پست نگارندگان  رسیده های  نتیجه  این  به  چند  نامدرنیسم،  که  د 

 اند.  بودن رمان، حضور بیشتری در اثر مذکور داشته صدایی و چند روایتی

مدرنیسم  پست -»گوتیک  ی خود با عنوانمقالهزاده و صدیقه حسینی در  مهین حاجی

رمان   يفدر  سعداویأاز    بغداد  فرانکشتاین  )محد  ش مجله«  عربی،  ادبیات  و  زبان  : 19ی 
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بر اساس ترس و وحشت استوار    هاند کرسیده نتیجه  به این  (  1397 اصول گوتیک که 

  اند. یابد و به بررسی عناصر آن در رمان مذکور پرداخته در این رمان تشدید می ،است

:  25األلوکة، ش)  حممد حمققاز  «  قراءة يف قصة قصیة جدا للقاص میمون حرش»ی  مقالهدر  
بر،  م(2018 میمون  های  ی داستانخضمن معرفی داستان خیلی کوتاه و ذکر عناصر آن، 
و کمترین   شدهتحلیل و بررسی  ها  حتوای آن داستانمضامین و مو  گردیده    ذکر  حرش

 ای به عالئم سجاوندی نشده است.اشاره 

الرتقیم»  کتابدر   از  سیمیوطیقا عالمات  انواع عالمت  م( 2017)،يمجیل محدوا«  های  به 

اشاره بشدنگارشی  و  داللته  برشمردرخی  نیز  را  آن  وجود  ههای  این  با  یک  ؛  را  آن 

 خواند. روایت نمی فراهنجار در ریز

محداو  در    يمجیل  مکوانهتا  »  کتابهمچنین  و  جدا  القصیة  القصة  أرکان 
اس ادبی متمایز  روایت را از دیگر اجن  در ابتدا عناصری که یک ریز   م( 2019)«، الداخلیة

شمرده،می بر  نظریه  کند،  از  هریک  که  تعاریفی  به  مطرح    ریز  پردازانسپس  روایت 

پایانکرده در  و  است  پرداخته  نویسنده،خودِ  ،اند،  ریز     یک  شناخت  برای  معیار    پنج 

می  را  روایت معیار  ارائه  روایت،  معیار  تاپیوگرافی،  معیار  از:  است  عبارت  که  دهد 

 ترکیب، معیار گرافیک و معیار بالغی.  

  ،«(تطبیق)املقاربة املیکروسردیة لالقصة القصیة جدا بني التنظی و ا»  کتابدر بخش نظری  
أرکان القصة القصیة  »  همان مطالبی را ذکر کرده که در کتاب  دقیقاً  يمجیل محداو ،  م(2018)

الداخلیة  جدا   هایی از  روایت  ریز  ،اما در بخش تطبیقی و عملی  ،« آمده استو مکوانهتا 

همچون   نویسنده  خضی ،  بوزاین ة  فاطمشش  احلمرياوف،  ةابحد  ة السعدی ،  يمجال    ةالزهر ،  ء 
 انتخاب کرده و عناصر آنها را استخراج و توضیح داده است.  ةبویط  ةملیک و   رمیج

با عنوان    کتاب در    مجیل محداوي القصیة جدا»خود  القصة  از    م( 2019)«،کیف تکتب 

ها و مشکالت آن صحبت کرده و بر این نکته تأکید دارد که  روایت، ویژگی  عناصر ریز

 نباید داستانک یا داستان خیلی خیلی کوتاه نامید.  اروایتی ر هر ریز

های  روایت   وجود نقش مهم عالئم سجاوندی در ریزی یادآوری است که با شایسته 

تاعربی مستقل ،  پژوهش  است؛  ایندر    یکنون  نگرفته  شکل  نقشباره  آنکه  های  حال 
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؛ لذا  کندهای عربی ایفا میروایت   سجاوندی نقش مهم و ساختاری و کاربردی در ریز

به باید کندنظر میچنین  بیشتری در این خصوص صورت گیرد و این    و  رسد که  کاو 

پژوهش  میان  تمایز   ی نقطه  ،مسأله تمام  و  پژوهش  گرفته  این  انجام  البته  .  باشدمیهای 

نقش این  نماند  سجاوندیناگفته  شدهمان–  های  اشاره  که  برخی    ،-طور  آثار  در 

مورد  زبان  فارسی  است  نویسندگان  گرفته  قرار  تفاوت بررسی  اما  با    این  ،  آن مقاله 

ای که  نکتهباشد؛  های آن عالئم میکامل و جامع بودن آن و اشاره به داللتدر    پژوهش 

 آن مقاله از آن غافل مانده است.

 

 مدرن ادبيات پست

به و  ادبیات  ادبیات  حوزه  ،داستانیخصوص  از  پستیکی  از  که  است  مدرنیسم  هایی 

 و  میالدی آغاز شد  1960  یهاز ده  ،مدرنیسم در ادبیاتیر پذیرفته است. پست ثبسیار تأ

 «modo»  از  « مشتقmodernismِمعنای بعد و »به  «post»  یهاصطالح آن، از دو واژ
یا حوزه  شدهتشکیل  «اخیراً»   معنایبه بر جریان  دارد که در    یمعنایی وسیع  ی و  داللت 

بر ه  ینیمه بیستم، عالوه  انسانی و جامعه در سطح کلی  ندوم قرن  بر وضعیت عام  ر، 

طور عمده بر نظریات پساساختارگرایان و در واقع جریان نیرومند بهکرد. این  اشاره می 

بنابراین    (219:  1384)هاجری،  است.  مبتنی  جدیدی از آن    ی مدرنیسم و مرحله  یدر ادامه 

تشتت و پراکندگی است    حالتی از نبود مرکزیت، و نوعیمدرنیسم » توان گفت پست می

سرمایه فرهنگ  آن،  بانی  مصرفکه  است.«  داری  نوین  (  205:  2006)خریسان،  گرایانه 
مدرنیسم بیانگر بحرانی است  پست» گوید:  می  و  »دیوید هاروی« نیز چنین اعتقادی دارد

بودن گذرا  و  سیالیت  چندگانگی،  پراکندگی،  تجزیه،  آن  طی  که  مدرنیسم  تثبیت    ،در 

قطع و  مییگشته  درحالیت  اجتماع،  یابند  وحدت،  پایداری،  ثبات،  هرگونه  امکان  که 

است. توأم  حد،  از  بیش  بدبینی  و  تردید  و  شک  با  ماندگاری  و  دیرپایی    «یگانگی، 

وجو  چونهممضامینی    و  (132:  1379)نوذری،   بیدمحتوای  در  شناسانه،  زمانی  نظمی 

ت  گسیختگی،  هم  از  اقتباس،  رویدادها،  نادروایت  انماعی  شیفتهیشهدنسجم  گونگی،  ها، 

قطعیت،  مد های زبانی و شکلی، عاشتن طرح یا پیرنگ، بازید دور باطل، اختالل زبانی، ن
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ندیدن، را  خود  یا  نبود  مرکزیت،  عدم  و  تناقض،    پراکندگی  ترکیب،  وصف،  غیرقابل 

 ( 27:  1388)تدینی،  .گیرددر بر میاز این قبیل را  ی، فقدان قاعده، اتصال کوتاه، ویجاجاب

 

 عربي  ریز روایت 

شود که برخی  اطالق میهای خیلی خیلی کوتاهی  روایت  ریزبر    ،های عربیروایت  ریز

حجم   گان،ژبنابراین تعداد کم واحجمی در حد چند کلمه تا چند سطر دارند.  از آنها  

  ک های قطعی ی از ویژگی  و از این قبیل موارد،  هابودن بیشتر جملهفشرده پیرنگ، فعلیه

ادبیشمار میبهروایت    ریز انواع  دیگر  با  را  آن  نباید  که  خیلی    روایت   ریز چون    رود 

   (30: 2018 ،ي)محداو  شمار آورد.غیره یکسان بهو  روایت ریز کوتاه، 

 

 عربيپسامدرن های در ریزروایت عالئم سجاوندی کاربرد

ب و گیومه که به چهار عالمت نگارشی سه نقطه، پرانتز، قالدر ابتدا  در این بخش،  

ریزروایت در  را  کاربرد  دارند،  بیشترین  پسامدرن  با    ؛شودمی  پرداختههای  سپس 

های با ویژگیکه این عالئم    ارتباطیهای مختلف از نویسندگان به  آوردن شاهد مثال 

 پسامدرن دارند، اشاره خواهد شد. 

 

 های آن و داللت سه نقطه

بر اینکه کالم از آغاز  برای داللت    ،از جملهغدر آ  و  حداقل سه تا است  تعداد آن معمواًل

بهشروع مینشده،  پایان جمله کار  در  و  دارد.    نیز   رود  داللت  کالم  ناتمامی  ،  ي)محداو بر 
  کار رفته های مختلفی بهشکلهای پسامدرن عربی، سه نقطه بهریزروایتدر    (13:  2017

 کند: را ایفا می شرح ذیلبه های جدیدیو داللت
 

 تيعدم قطع

تقلیل میکنند،  کاری میدست  سه نقطهگاهی در  نویسندگان   به دو نقطه  و دهند  آن را 

های سه نقطه و برای  که از داللت  که در این حالت عدم قطعیت  گذارندمیجای نقطه  به
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در پسامدرن  شود. عدم قطعیت  تردید بیان مینیز با    استمدرنیته  پستنمایش باورهای  

گیرد،  که تمام متن را فرا می  ی الج معتقد است عدم قطعیت  ؛رداای دظهور و بروز ویژه

رمان اغلب  مهم  است.ویژگی  پسامدرن  حسن  (156:  1386الج،  )  های  عدم  »نیز    ایهاب 

و موجد مفاهیم گوناگونی از قبیل ابهام،  ترین مختصات پسامدرنیسم  مهماز  قطعیت را  

زیر    روایت  ریزبرای نمونه در   (108:  1390حسن،  )  «.داندی، تمرد و تحریف مییتکثرگرا

جای نقطه از دو نقطه  ، بهآغازین   یکه نویسنده در پایان دو جمله  توان مشاهده نمودمی

 تصویر بکشد:تا تردید در عدم قطعیت را به  استفاده کرده

 متر أایم .. ال معلومات عن القاتل و ال عن املقتول.. »
 مية، و مالبس ملوثة ابملاء، صاح زوجها: ر فجأة ظهرت زوجة أحدهم و يف یدها سالح اجل

 أیتها)...( 
 (43: 2009شمري، ال) « 1.خیانة أخری

نکته واقع  این    ی در  در  که  می به  روایت   ریز کلیدی  شکی    ،خوردچشم  و  تردید 

در دست  اطالعاتی حاکم است. در سطر اول وقتی نه از مقتول  ریزروایتکه بر  باشدمی

ر  کند که شاید جرمی صورت نگرفته است. در سطیم مخاطب شک    ، است و نه از قاتل

به تردید  و  تناقض  نیز همین  عبارت  دوم  در  ابملاء خوبی  آب(آلوده)  ملوثة  با  دیده   شده 

 . شودمی
 

 عدم انسجامآشفتگي و 

 ، بردکار نمیخود به  روایت  ریزنویسنده اسلوب یکسانی را در پایان سطرهای  گاهی نیز  

نقطه  بلکه   ویرگول   یدیگر  نگارشی  تبا عالم را  چند  در سطرهای    طور مجزابه  ،مثل 

می  روایت  ریز یک   پست   یمؤلفه  تا   دهد قرار  و   ،مدرنیسممهم  انسجام  عدم  یعنی 

کندآشفتگ تداعی  را  است  ی  مدرنیته  جهان  بر  حاکم  پسامدرن  داستان  .که    بر پردازی 

بهپردازی مدرن که میداستانخالف   برابر    عنوانکوشید نظام درونی خود را  بدیلی در 

و   این هرج  به نحوی کارکرد  واقع قرار دهد،  بر جهان  آشفتگی و هرج و مرج حاکم 
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می بازتاب  خود  درون  در  را  آشفتگی  و  نزدیک  مرج  بسیار  واقعیت  به  بنابراین  دهد. 

 ( 452: 1388)تدینی،  است.

از    روایت  ریزدر   مختلف  مکان  چهار  در  نویسنده  نقطه،   روایت  ریززیر،  چند    با 

فاصله انداخته و در سه سطر از ویرگول کمک گرفته است. این عدم وحدت در استفاده  

 ریز و عدم انسجام در    آشفتگینوعی  ی  دهندهنشانها،  از عالم نگارشی در پایان جمله

های رایج در پسامدرن به مخاطب نشان داده  عنوان یکی از مؤلفهباشد که بهمی  روایت

   :شده است

 رعـــب »
 أتوسد مهي،  . (. يف ) .

 أحرتق بنار أهلي، 
 بني املوتى ال أعثر على جثيت.. 

 ما مهين غی طفل جبانيب، 
 رضاعته يف فمه ال تزال.. 
   (35: 2015حرش،  )« 2أحضنه ونغرق يف محم.. 

می متن،  محتوای  به  دقت  نیز  با  را  نویسنده  ذهن  چندپارگی  و  آشفتگی  این  توان 

یابد اما  وایت مدعی است که جسد خود را نمیرمشاهده نمود؛ نویسنده در ابتدای ریز

در وسط و آخر ریزروایت بر این باور است که طفلی کنار اوست، او را در آغوش می 

 شوند.گیرد و در گدازه ذوب می

 

 عدم پایان مطلق 

دار بودن و عدم پایان مطلق داللت  گیرد تا بر ادامهجای نقطه قرار میگاهی چند نقطه به

  جایگزینی اما با    ،ن کالم و نمایانگر نوعی قطعیت استا پای   ینقطه، نشانه  . در واقع کند

 . باشدیادآور نبود پایان نیز میجای آن ضمن تأکید بر عدم قطعیت، چند نقطه به

جای اینکه نویسنده از نقطه استفاده  ی اول، بهزیر در پایان دو جمله  روایت  ریزدر  

 :گرفته است بهرهاز چند نقطه  ،کند
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   (75: 2006)برطال،  .«3بیل دفن أخاه...الغراب دفن أخاه....والذي قتل بغداد دفن نفسه اق»

کرد  قطعیت و پایان کالم را القا می  ،گرفتدر واقع اگر نویسنده از نقطه کمک می 

کند تا بر عدم پایان این کار،  اما از سه نقطه که با عدم قطعیت همراه است، استفاده می

تکثر چنین روندی داللت کند و بگوید زندگی هنوز در جریان است و   دار بودن وادامه

به  هنوز دیگرانی هستند ادامه دهند  تا  تأیید    ی. نکته زندگی  دیگری که این موضوع را 

نقطه  ،کندمی تعداد  دارد  یهایی است که جمله کثرت  اول  به جمله  نسبت  یعنی    ؛دوم 

نیستهابیل  قتل   قتل  و    ،آخرین  قتل  این  ادامهکبلکه  اما  شتار  تکثر است.  به  رو  و  دار 

تابغداد چند نقطه نمی  یدربارهنویسنده در شعر خود،     اذعان کند   مسأله  این  به  گذارد 

باقی   آن، هیچ چیز  از  بعد  برده و  بین  از  را  نابود کند، گویی همه  را  بغداد  که هرکس 

نبودشان    .ماندنمی و  ملت  نیستی  بر  نقطه،  این  دادبنابراین  در    .دراللت  معنا   ریز این 

 نیز قابل درک است: زیر  روایت

 (24: ، الاتي)محداو  «4...فلم جيد شعبه ،  یوما   استیقظ احلاكم املستبد،»

  لم حاکمان در طول تاریخ و از بین دار بودن ظنویسنده بر ادامه  ،روایت  ریزدر این  

دارد   تأکید  مردم  ادامهرفتن  این  و  دارو  از    پایان   نداشتن بودن  پست یژگیوکه  های 

 جای نقطه همراه کرده است. با سه نقطه به  را مدرنیسم است
 

 خواننده در ایجاد متن کردن  شریک

نقطه  مدرننویسندگان پست   گاهی بهبهرا    سه  کلمه  تا  کار میجای  را در  برند  خواننده 

که  توان مشاهده کرد  میمدرنیسم  های پست روایت  ریزدر  .  کنندخود شریک    ریزروایت

قرائ اخو در  میل،ننده  به  بنا  و  دارد  متن مشارکت  و سلیقه خود می   ت  را  نیاز  آن  تواند 

آنچه که در    شودمشاهده می زیر    ریزروایتدر    (105:  1388)تدینی،  دریابد و تغییر دهد.  

می قرار  نقطه  بهعلين»ی  کلمه  ،گیردجای سه  را  آن  تکمیل  نویسنده  که  است    ی عهده« 

بدین و  گذاشته  مشارکت  گخواننده  متن  نوشتن  در  نویسنده  همراه  به  خواننده  ونه 

 یابد: می

 أطفال »
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 یفك حنظلة یدْیه، خيرتق لوحة انجیه، 
 یعانق أول طفل یصادفه، ویهمس له: 

 مل نعد يف خطر  ای صاحيب، "
   (58:  2015)حرش، « 5"غزة يف املزاد الَعـــ ...   

کهمی   ی دیگر  روایت  ریزدر   کرد  مشاهده  را  ندم»  ی کلمه  نویسنده   توان  ذکر  « 

 :کند.متن دخیل   تکمیلدهد تا خواننده را در طه قرار میجای آن سه نق کند و تنها بهنمی

 اندمة »

 ابعته ابحلَُلل، 
 ملا بلیْت متنْت عودته 

   (74:  همان )  «6لتخربه ما َفعله هبا اْل...

 

 نقض مرگ مؤلف 

نقطه  گاهی   نانوشتهبهسه  حروف  می  ی جای  قرار  کلمه  نشانیگیک  تا  که  رد  دهد 

نیز در ایجا بر  چنین روشی نقضیه  ؛متن سهیم است  دمخاطب  موضوع مرگ مؤلف  ای 

مدرنیسم قائل بر این بود که تولد  پست  ؛شودهای پسامدرن خوانده می است که از مؤلفه

اما بارت این الگو را مورد انتقاد قرار داد و   خواننده باید به قیمت مرگ مؤلف تمام شود

در های متعددی وجود داشته باشد،  ها و مکانتواند در زمانر شد که هر متنی می ویاد آ

یابد.  ی میدمعانی جدی   کند و در این مسیر دائماًفرهنگ و جغرافیا حرکت    ل تاریخ،طو
  ( 215:  1396کرمی،  و رنجبریفخر )

»  زیر  روایت  ریزدر   از حرف جر  پایان  عنبعد  در  دا، کلمهروایت  ریز«  ه  دای قرار 

و   تکمیل نمایدجای خالی را    دخوهمراه شود،    روایت  ریز شود تا خواننده با متن  نمی

، کلمات متعددی با معانی مختلفی در جای  روایت  ریزگونه به تعداد مخاطبان این  بدین

 :شودخالی قرار داده می 

  معذبون »

 معذبون يف األرض.. 
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 يف كل أسبوع.. 
 وعلى طریقتهم، 

 طعا  من مآسیهم، ق   یعرضون، يف األسواق، 
 یقصدهم القاصي والداين للتربك..للتفقه أیضا .. 

 وحيكون للزوار يف شجـــن.. 
 عن احلیاة اجلمیلة، 

 عن احلب.. 
 عـــن ... 
 ( 59: 2015حرش، )  «7وعـن...

 زیر نیز چنین مضمونی قابل دریافت است:  ریزروایتدر 

 رسم »

أعلى حنو أسفل أقرب إىل هیأة قوس ميتد من  انقلب إىل تالمیذه    سرعان   .رسم شكال  ما 
 عن  یسأهلم

 فحوى الرسم. 
 جاءت إجاابهتم على الشكل التايل: 

 حبل یتدىل.  -
 أفعى تتلوى.  -
 طریق خطرة منعرجة.  -
 سیل ال یُبقي وال یذر.  -
- ..................... 

 نتف ما تبقى من شعیات حلیته ورأسه. لعلع مرتحنا ابكیا: 
،  ي)اخلضی   «8إهنا اخلریطة .. اخلریطة.  !أن أتخذوا بلحیيت و رأسي؟   نعلة، أتوّدو ای أوالد الف   -

 ( 12: الات

اینجا در  نویسنده  واقع  طریق    ینقشه  ،در  از  و  کرده  ترسیم  را  عراق  کشورش، 

کشد که همچون  تصویر میگویی وضعیت موجود در عراق را به   شده،های نوشتهجواب

آویزان   نشدهطنابی  بسته  جا  هیچ  به  و  یا    ؛است  و  است  پریشان  کشور  اوضاع  یعنی 
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اما  .  دهدهمان وضعیت بد کشور را نشان می  مجدداً پیچد که  همچون افعی، به خود می

نقطه  ی زنجیرهاز   باشد؛    هاممتد  داشته  اشاره  نکته  دو  به  تا  کرده  اینکه  استفاده  اول 

جواب اشاره   ، تنها به چهارروایت  ریز که در این    های مختلفی دادندآموزان جوابدانش

شده، جوابی  ز بگذارد که او نیز از شکل ترسیمشد و دوم اینکه راه را برای خواننده با

کس  ای است که هر گونههیعنی وضعیت کشور عراق ب ؛  بیابد و در فضای خالی قرار دهد

باشد.می داشته  آن  از  متفاوت  تفسیری  و  تحلیل  فعال   تواند  ضمن  ترتیب  کردن  بدین 

  خود را در از این طریق،  شود که  بیشتر می  نیز  روایت  ریزذهن خواننده، همراهی او با  

شخصیت به  روایت  ریزهای  جای  و  دهد  بگردد.قرار  جواب  نوع   دنبال  این  بنابراین 

نوعی برخوردار شدن خواننده از  توان بهرا می   روایت  ریزفضای خالی در متن  از  کاربرد  

های مدرن  روایت ریزنویسنده تلقی کرد که از نقش منفعل خود در طراز با  جایگاهی هم

 گیرد. کننده را بر عهده مینقشی فعال و تعیین گیرد وفاصله می

 

 هویتي و پوچي تأکيد بر بي 

می مشاهده  نویسنده  گاهی  که  جای  در  شود  پایان    -،  خود  ریزروایتجای  در  چه 

 که این چند نقطهگیرد  بهره میطه  از چند نق  -جمالت و چه قبل و بعد از واو عطف

نویسنده با این کار سعی دارد  که  ؛ چراکندهویتی را به خواننده القا مینوعی پوچی و بی

گونه  . آنبه مخاطب القا کند  است رامعنای نوعی پوچی  ی  کنندهتداعیفضای خالی که  

نی این بی  زیر ارتباط مستقیم  روایت   ریزکه در   با محتوا  قابل مشاهده  ز  هویتی دیداری 

به بی  روایت  ریزکه شخصیت اصلی  چرا  است؛ اهمیتی و پوچی خود در آخرین سطر 

   :اندیشدمی

 

الشریط  » أحداث  بدأت  الصمت....و  القاعة....خیم  مصابیح  اطفئت 
الفاحشة....األجساد العاریة....القبل....ما یشبهه اللهاث....و ....سقطت نقطة ساخنة علی  

 ا أبصابعه ...کانت لزجة و دافئة... حافة صلعته... حتسسه
   تفو!-
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 و انسحب من القاعة...  -
  (35: 2005، يتق امل)« 9فقط کان یشعر بتفاهته. -
 
 پرانتز

معترضه،  پرانتز   عبارات  تفسیر  و  شرح  و  جمالتبرای  به  دعائی  میغیره  . رودکار 

کار نرفته و  به، در نقش خود  های پسامدرن عربیروایت  در ریز  اما  (13:  2017)محداوی،  

آن قراردادی  است.    نیز   نظام  کرده  شدهمانتغییر  گفته  که  در    ، گونه  معترضه  عبارات 

  بعضاً که    شودمشاهده میهایی  ها نمونهروایت  ریزاما در برخی    ،شودپرانتز قرار داده می

آن، است.    در  شده  داده  قرار  پرانتز  بین  در  کالم  اصلی  معانی    ،کاربرد  نوع  اینارکان 

 کند: ایفا می   را به شرح ذیل ددیمتع

 

 نفي بایدها و نبایدها 

در   را    روایت   ریز کلیدی که شخصیت اصلی    ی زیر، عبارت   روایت  ریزنویسنده  هر  آن 

دهد تا  کند، در بین پرانتز که محل نوشتن عبارات معترضه است، قرار میروز تکرار می 

به معرض  مدرنیسم، های پستؤلفهعنوان یکی از مترتیب نفی بایدها و نبایدها را بهبدین

پست  ادبیات  در  واقع  در  گذارد.  وجود   ،مدرنیسمنمایش  مشخص  نباید  و  باید  هیچ 

این بلکه  هستندموضوعات،    ندارد،  تغییر  و  نوسان  در  گونهآن  ؛در  زیر    روایت  ریزکه 

کرد می مشاهده  سؤال    توان  پایان    یسادهکه  در  و  روایت  ریز زن  روزانه  سؤال   ،

 سپارد:را به فراموشی می روایت ریزشخصیت اصلی    یندهشوتکرار

 فکرة عاریة »
 "یلتقي بطالبه، ینادي ابلنقاش و احلریة و احرتام الفکر اآلخر... 

 ینتفض حلالة الصمت اليت تسکن أعماقهم .. یردد عبارته الیومیة : 
 ائکم (. )أین أصواتکم ال للخوف.. ال للرأي الواحد..دعوين أستمتع ابالستماع إلی آر 

 یدخل بیته.. یسمع زئی زوجته .. یلتهم سؤاهلا ضآلته: 
 (81: 2007، ي)السنعوس   «10ملاذا أتخرت الیوم؟ -
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« یکی از شهرهای  طنجةتنها محل ورود به شهر »   ،«ابب البحر»  ،زیر  روایت   ریزدر  و  

اطلس   اقیانوس  و  مدیترانه  در سواحل  مغرب  کهمیاصلی  نیز    باشد  آن  هندسی  شکل 

 ( https://www.safarway.com:2016) از نقش و نگار اروپایی است. شدههبرگرفت

 العودة »

 طردوهم من املدینة داخرین... 

 تسللوا من )ابب البحر(. 

 و ملا)عادوا(... 

 (56: 2017سعداين، ال )« 11.أشرعت هلم أبواب الوطن

ها و استعمارگران  خواهد نفوذ غربیکه نویسنده می  آید با این توضیح چنین بر می 

را کشورش  بگوید  کند،  گوشزد    به  و  دارد  برحذر  آنان  با  ارتباط  عاقبت  از  را  مردم 

« از  راندیم،  بیرون  را  آنان  که  البحراستعمارگرانی  دست  «ابب  آنان    یساختهکه  خود 

می باز  ایناست،  از  و  گردند.  برگشتن  البحررو  کلیدوا  ابب  این  ژهکه  اصلی    ریز های 

می  روایت میبه شمار  قرار  پرانتز  در  را  و  آیند  معترضه  عبارات  نوشتن  محل  که  دهد 

نبایدها و  باید  نفی  ترتیب  بدین  و  است  مؤلفه   اضافی  از  که  قاعده(   های  )فقدان 

  شود مشاهده می   ریزروایتگونه که در محتوای  آن  ؛گیردمدرنیسم است، شکل می پست

در   میکه دشمنان  از شهر طرد  روایت  در  آغاز  اما  آنبهدر    آخر،شوند  ها گشود روی 

بدینمی الزامشود.  و  قاعده  اندیشه   ،مشخص  یگونه  که    ،مردم  یبر  نیست  آنها  حاکم 

  .به یک منوال عمل نمایندبتوانند 

 

 ها هویتي شخصيتبي

اما مطلبی    ،کندکه نویسنده از پرانتز استفاده می   شودمشاهده میها  روایت  ریزدر برخی  

هویتی  دهد. در این شیوه او قصد دارد تا بینویسد و تنها چند نقطه قرار میدر آن نمی

در تردید  دهدروایت  ریز های  شخصیت  و  نشان  مخاطب  به  را  خود  ترتیب    .ی  این  به 

انسان   هویت  مورد  در  تردید  به  را  واقع  امر  مورد  در  خود  تردیدهای  تعمیم نویسنده 

https://www.safarway.com/
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بیمی و  بیویتی شخصیت هدهد  برای  تمثیلی  میها  معاصر  انسان  )تدینی،   .گرددهویتی 

1388 :332 ) 
در   نمونه  زنی سخن می  زیر   روایت   ریز برای  از شخصیت  که  نویسنده  اله کگوید 

می سر  به  میدر سرزمیکند،  لوکس  می ن عرب  مردم سؤال  از  و  او  چرخد  آیا  که  کند 

 :شبیه فالن بازیگر سریال ترکی است یا خیر؟

 إدمان.. »

 تعتمر قبعة " كمالیة " 
 تنتشر يف أرض العرب تسأل: 

 ( 71: 2015)حرش،   «12هل أشبه بطلة املسلسل الرتكي) ...(؟!

برد  جای ذکر اسم بازیگر زن سریال ترکی، نامی از او نمیدر اینجا نویسنده وقتی به

به میو  نقطه  چند  با  پرانتز  یک  او  اسم  بیجای  بر  شخصیتگذارد،  ریز    هویتی  زن 

می تأکید  آنروایت  میکند.  شخصیتگونه  از  برخی  که  نمود  مشاهده  های  توان 

زدن به قطعیت  هویت هستند و این امر نیز در خدمت ضربهریزروایت پسامدرن گاه بی

است واقع  این  .  امر  بینیز،    روایت  ریز در  با  نویسنده  را  اقوامش  بین  در  خود  هویتی 

 اده است: کمک پرانتز و سه نقطه نشان د

 بدون...»

 ) ... ( 

 هذا أان أتوارى بني نقط حذف قومي..

 أما آن لبلدي أن ُیسمیين..؟ 

 على األقل فاصلة، 

 أو أي عالمة..هلم أن ُیسموها، 

 يف اهلامش، يف اجلوهر..یضعوين.. 

 ال یَهم.. 

 بینهم ..   أن أكون موجودا  

   (93:  همان« )13..و هذا یكفیين
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 قالب

واردکردن  قالب،   بهبرای  اضافی  میتوضیحات  معنا  بدین  (14:  2017،  ي)محداو   .رودکار 

می کتابی صورت  بر  تحقیقی  یا  و  شرح  وقتی  یا    ،گیردکه  و  محقق  اضافه  توضیحات 

می گذاشته  قالب  دو  بین  در  اما  شارح  پسامدرنریزروایت در  شود.  قالب   ،های    گاه 

را بسته و   مخاطبدست    در این صورت  که  آیدبدون هیچ مطلبی و تنها با سه نقطه می

بیفزایدتواند  مخاطب نمی  به متن  گاه در کنار این کاربرد، افعال و جمالتی در ؛  چیزی 

توضیحات    اما در جایگاه  ،هستند  روایت  ریزگیرند که جزو متن اصلی  قالب قرار می

قض اصالت ایجابی باشد که  تواند ننوع کاربرد قالب می دو  این  اند.  اضافی گذاشته شده

   : نشگر متون پسامدرن رقم خورده استدست کبه

 

   نقض اصالت ایجابي و قابل تغيير بودن

انسان  ،زیر  روایت  ریز زندگی  به حوض  حکایت  دیگری  از  پس  یکی  که  است  هایی 

یابد که بر او گریه کند و یا او را دفن  شوند و آخرین فرد کسی را نمیمرگ وارد می 

   :نماید

 یوم مّت مل یبكين أحد.. »
 غدا .. "ای هلف نفسي من غـــد.." و 

 لن أكون معهم.. 
 سیسهرون.. 

 وسیحتفلون.. 
 ســـ ... 

] ... [ 
 سینقص منهم اثٍن و اثلث... 

 آخرهم.. سیبكینا مجیعا .. 
 (46: 2015)حرش،  «14..لن جيد من یواریه الرتاب
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به اعمال در این نمونه،   کند و در وسط اشاره میپس از مرگ    بازماندگان  نویسنده 

دهد تا بر این امر اشاره کند  یک سه نقطه قرار می  ،«سني» روایت بعد از حرف استقبال  

خود    یتواند بر اساس اندیشه کس میدهند که هرها کارهای متعددی انجام میکه انسان

  و تنها با سه نقطه   صورت توخالیب بهقال  اما بعد از آن یک  ،آن جای خالی را پر نماید

، در  فزایدیشد که مطالبی را به متن بب این اجازه به خواننده داده می اگر با قال  .آوردمی

دست خواننده را    ،عکس عمل کرده و با گذاشتن یک قالب و سه نقطهاینجا نویسنده به 

و به نوعی یک پایان   گیردکند که بعد از آن هیچ فعالیتی صورت نمی و اعالم می بنددمی

   است.

جملهنویسند نیز  زیر    روایت  ریزدر   و  افعال  برخی  در    روایت  ریزهای  ه  را  خود 

  :سطری جداگانه و در بین قالب قرار داده است

 ..رؤوس متاسیح»

 ابلنهار تطول یداه، حيضن حجرا ، وینخرط مع أطفال احلجارة إلحیاء كرنفال للحجارة. 

 وابللیل ینشغل بكلمات كبیة: 

 ]َنْشُجب[

 ]نُـَنـّدد[

 ]هذا منكر[ 

 ]حنتج بشدة[

 قد قمة طارئة عاجلة[ ]نع

 ]....[ 

 یكتبها يف وریقات یقصها من دفرته املدرسي. 

وحني ضاق ذرعا  مبا یكتب من كلمات، حفر قبورا  صغیة، ودفن فیها قصاصاته مث اراتح،  
 لكنه يف الیوم املوايل كانت املفاجأة: 

 (18: 2013)حرش، « 15.""لقد أنبتت رؤوس متاسیح
شود. اما با  به متن افزوده می که بعداً  است  اضافاتی ،آیدآنچه که در قالب می معمواًل

بعد   سطرهای  دریافت  می   روایت  ریز خواندن  جملهتوان  این  خود  نوشته  ها،که  های 

ها را  آنآید،  نویسد و وقتی به تنگ میها را می های کوچک آنکه در برگه  هستندراوی  
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ای افزوده سط مصحح و یا خوانندهکند. بنابراین مطالبی نیست که توگودالی حفر میدر  

و    قالب را نقض کند تا اصالت ایجابی    در بین دو قالب گذاشته  ها را آناما    ، شده باشد

دهد تا به مخاطب بگوید که  کند و سه نقطه در آن قرار مییک قالب باز می  ،در پایان

هیچ فعالیت اساسی صورت نگرفت    ،بعد از محکومیت و اعتراض و نشست اضطراری

قابل بهکه  افزودن  داشته  متن    یت  می.  باشدرا  نظر  فضایبه  نویسنده  به  ی آید  تصویر  را 

رو، چیزی که نصیب  و از همین  گیردکشد که اعتراض و سرکوبی در آن صورت نمیمی

 . )اشغال و ورود دشمنان(های بسیار استشدن تمساحهر ود، ظاشمیها آن

 

 گيومه 

 ( 14: 2017، ي)محداو  .رودکار میبه  یم یک عبارتقدادن نقل مست برای نشان ،گیومه

 

 پایان   جلوگيری از رسيدن مخاطب به

  و  شودبسته نمی  لیو  ،باز  ایگیومهکه    شودمشاهده میهای عربی  روایت  گاهی در ریز

پسامدرنیسم است و های  کند که از ویژگی را تداعی می  نبود پایان   کاربرد از گیومه،این  

  شروع ای  طور قطع پایان این جمله گونه که بهیعنی همان  ؛زندمیبه عدم قطعیت دامن  

گیومه با  نمی  به  ،شده  خاتمه  نمیبه نیز  مخاطب  ،  یابدگیومه  یقین  این  طور  پایان  داند 

روح   ،زیر  روایت   ریزدر    زند. جمله کجاست و با شک و تردید پایان آن را حدس می

 : انددور هم جمع شده ایرهدجمعی به صورت زند که تردید و شک موج می

 الولیمة »
 شكلنا دائرة .. 

 "كنا عشرة.. رمبا أكثر... ال ال .. كنا أقل من ذلك..) مل أعد أتذكر(.. 
 الساعة اآلن منتصف اللیل.. 

 غرابء كنا.. ما یشغلنا  اآلن هو األكل فقط.. 
 فكرُت :  "ترى مىت یوزعون الطعام.. وخنلص من هذا اهلم.. 

 قباليت شیخ مشاكس.. 
 ان یفكر: ك
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 " اللذة مطلوبة إلبطال ألـمــي.. اآلن.. اآلن.. أان مل أعد قادرا ... 
 كانت الساعة تشی إىل الواحدة صباحا ..

 فكر  اآلخر: 
 " خی العشاء سوافره... لكننا متأخرون يف كل شيء حىت طعامنا... 

 آذان الفجر یصدح: الصالة خی من النوم... 
 ( 78: 2015)حرش، « 16نفكر بشكل جید، وإذا أكلنا أتخران فكران مجیعا :" حني ال أنكل ال 

 

نمونه،    این  آغاز  راوی  در  نفراتشان    ،روایت  ریزدر  بیان  را  تعداد  تردید  کند.  میبا 

کنند  به غذا فکر می  روایت  ریزدر کل  درواقع    ؛در پخش غذا مطمئن نیستندها  شخصیت

می اذعان  پایان  در  تأخیراما  نیز  غذا  در  که  تأخیر  دارند    دارند  عامل  غذا  همین  و 

پایان    که د  شونمشاهده می پذیر  ناپایان  های ای از علل و مدلول سلسله   بنابراین هاست.  آن 

می  ریزروایت باز  آن  آغاز  به  و    ؛گرددنیز  گرفته  قرار  دایره  در  که  فردی  همچون 

و همه    قابل مالحظه نیستاز آن خارج شود. از این رو پایانی مشخص در آن  تواند  نمی

 . شوندچیز با قطعیت بیان نمی

 

 نتایج

کاربرد نامتعارف عالئم    استفاده وشد که  ها مشخصروایت  پس از مطالعه و بررسی ریز

نویسنسجاوندی   این  از  ویژگییآشنابیانگر  گان  دنزد هریک  با  آنان  مدرن  های پست ی 

سعی    باشدمی نشانه  ندا داشتهکه  این  کمک  مؤلفهبه  پست ها،  همچون نیستی  مدر های 

ق عدم  در  شریکتردید  انسجام،  عدم  و  آشفتگی  متن،  کردن  طعیت،  ایجاد  در  خواننده 

بی بر  تأکید  مؤلف،  مرگ  ناتمام  نقض  و  معین، سردرگمی  فرجام  از  هویتی، جلوگیری 

ها  همراهی این نشانه  .یش بگذارندبه معرض نمادر برابر دیدگان مخاطب،  ماندن معنا را  

در شکل و  اول،    ی شیوه  رد   ؛شدظاهر    و شیوه  شکلدو  درنیستی به  م های پستبا مؤلفه 

تا ویژگی  تغییراتی ایجاد  ،صورت آن عالئم عدم قطعیت، نقض اصالت  هایی چون  شد 

به نمایش بگذارد.   به پایان را    ، دوم  یدر شیوهایجابی و جلوگیری از رسیدن مخاطب 

تغییر   آنان  داللتی  نظام  تنها  و  شد  حفظ  که  صورت  مطلق، نمود  پایان  عدم  بیانگر 
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ها  هویتی و نفی بایدخواننده در ایجاد متن، نقض مرگ مؤلف، تأکید بر بیکردن  شریک 

 ها است. و نباید

 

 ها نوشتپي
گذرد...اطالعاتی نه از قاتل و نه از مقتول نیست..ناگهان همسر یکی از آنان ظاهر شد و  روزها می  -1

 د  شده با آب بود. همسرش فریاد کشید: ای... خیانتی دیگر. آلودر دستش، سالح جرم و لباسهای گل

با آتش خانوادهترس. در... غم را زیر سر می  -2 بین مردگان به جسد خود  ام میگذارم و  سوزم. در 

یابم. تنها غم من کودکی است که در کنارم است. همچنان پستانک در دهان دارد. او را در  دست نمی

 شویم. ها غرق میه گیرم و در گدازآغوش می

نوع خود( را دفن کرد و کسی که بغداد را به قتل قابیل برادرش را دفن کرد... کالغ برادرش )هم  -3

 . رساند، خود را دفن کرد 

 .روزی حاکم ظالم از خواب برخاست پس مردمش را نیافت -4

باز میحنظلهکودکان.    -5 تابلوی، دستانش را  او را پاره می  انجیه  کند و  با آن  کند.  لین فرزندی را که 

نشینم، همچنان در خطر هستیم.  کند. ای همگیرد و در گوش او پچ پچ میشود، در آغوش میرو میروب

 غزه در حراج عمومی است. 

های نو به او فروخت. هنگامی که فرسوده شدند. آرزوی بازگشت او را داشت تا به پشیمان. جامه  -6

 . استاو بگوید پشیمانی با او چه کرده 

های خود را  ای از بدیختیشدگان روی زمین. در هر هفته و در راه خود تکهشدگان. شکنجهشکنجه  -7

آیند. همچنین برای آگاهی و  گذارند دور و نزدیک برای تبرک به دیدن آنها می در بازار به نمایش می

 گویند. برای زائران در ]از دست دادن[ زندگی زیبا، از عشق و از ... می

سرعت رو به  ز باال به پایین امتداد داشت. بهطراحی. خطوطی رسم کرد که شبیه یک قوس بود و ا  -8

ریسمانی که    های زیر را دادند:آموزان جوابآموزانش کرد و از محتوای این نقاشی پرسید. دانشدانش

مویی برجای مانده  تار  برانداز.سیل خانمان    پیچد.راه پیچ و خطرناک.آویزان است. ماری که به خود می

ای فرزندان فعال، آیا دوست دارید که ریش و    از موهای ریش و سرش. گریان و خسته فریاد کشید:

 سر من را بگیرید. این همان نقشه است.. نقشه]وطن[. 

-های سالن خاموش شد. سکوت همه جا را فرا گرفت. تصاویر زشت نوار شروع شد. جسم چراغ  -9

اش ریخته شد. آن را با  های بیرون آورده از دهان...قطره گرمی بر روی تاسین ها...زباهای عریان..بوسه 
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انگشتانش لمس کرد. چسبناک و گرم بود. تف. و از سالن خارج شد و تنها تف کردن آن را احساس  

 کرد. 

دانش  یایده   -10 با  میخام.  برخورد  است.  آموزانش  متقابل  احترام  و  آزادی  گفتگو،  خواستار  و  کند 

کند: نظرات شما  ی که در اعماق آنان سکونت داشت، شکست... عبارات روزانه خود را تکرار میسکوت

اش  کجاست؟ نه برای ترس... نه برای یک نظر.. بگذارید تا به نظرات شما گوش فرا دهم. وارد خانه

خیر  بلعد. چرا امروز تأاش را با خود میشنود سؤال او گمشدهشود و صدای غرش همسرش را میمی

 کردی؟ 

« نفوذ  ابب البحرانداز کرده بودند. از »آنان را در حالی از شهر بیرون کردند که مالی پس  بازگشت.  -11

 های کشور به روی آنها گشوده شد. کردند و هنگامی که بازگشتند، دروازه

قهرمان   پرسد: آیا من شبیهرود و میکند و در سرزمین عرب راه میاعتیاد. کاله لوکس بر سر می  -12

 سریال ترکی هستم؟ 

ام. اما  االن وقت آن رسیده است که  های قومم سرگردان شدهبدون... من کسی هستم که بین نقطه  -13

می قرار  اصل  در  یا  حاشیه  در  مرا  بنامد.  دیگری  هر عالمت  یا  فاصله  حداقل  مرا  مهم  کشورم  دهند. 

 کند. نیست که بین آنان باشم و این برایم کفایت می

در بین آنان نخواهم بود. شب  روز مردنم، کسی بر من نگریست. و فردا. ای وای بر فردا. هرگز    -14

شود. آخرین فرد بر همگی  گیرند. از بین آنان، نفر دوم و سوم نیز کم میکنند. جشن میداری می زنده

   گرید اما هرگز کسی را نخواهد یافت که او را دفن کند.ما می

-های سنگ میکرد و همراه بچه شد و سنگی را بغل میها دستانش دراز میسرهای تمساح. روز  -15

کند احیا  را  کارناوال سنگ  تا  بسیاری مشغول می  رفت  به کلمات  کند( و در شب  برپا  شود:  )دوباره 

کنیم. یک نشست اضطرای  کنیم. کاری دشوار است. به شدت اعتراض میکنیم. سرکوب مینابود می

نویسد. هنگامی  اش برش خورده است، میهای کوچکی که از دفتر مدرسهبرگه  کنیم. رویبرگزار می 

گیرد اما  کند سپس آرام میکند و آنان را دفن میآید قبرهای کوچکی حفر میکه از کلمات به تنگ می

 . بیند سرهای تمساح روییده است شود وقتی میروز بعد غافلگیر می

بودیم. شاید بیشتر. نه نه کمتر از این تعداد بودیم. )دقیق به   جشن. یک حلقه تشکیل دادیم. ده نفر -16

کند، غذاست.  آورم( ساعت اکنون نیمه شب است. ما مهاجر بودیم. آنچه اکنون ما را مشغول مییاد نمی

یابیم. روبه روی من  کنند و ما از این ناراحتی رهایی میفکر کردم: »راستی چه زمان غذا را پخش می

با خود فکر می  پیرمردی عبوس اکنون... من  است که  اکنون...  کند. لذت برای پایان درد، مفید است. 

می نشان  را  یک صبح  نیستم. ساعت،  قادر  پایانی دیگر  ساعت  شام،  بهترین  کرد:  فکر  دیگری  دهد.  

است. اما ما در همه چیز حتی غذا، تأخیر داریم. اذان صبح سر داد: نماز، بهتر از خواب است. همگی  

 اندیشیم و هرگاه بخوریم، تأخیر داریم. خوریم، خوب نمیکر کردیم: وقتی غذا نمیف
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 ملا بعد احلداثة  ایت العربية دامليکروسر الرتقيم  يف  عالمات دور
 * 1زهره قرابنی مادوانی

 
 امللّخص 

هي   الرتقیم  عنه    أحدعالمات  التعبی  ميكن  ال  ما  تعویض كل  على  املؤلف  تساعد  اليت  الرموز 
ملا بعد احلداثة،    املیکروسردایت العربیة ابملعاين اللفظیة وتساعد القارئ يف توضیح النص. ولكن يف  

ه الرموز تطبیقات غی تقلیدیة وأصبحت يف بعض األحیان عنصر ا  هذتوجد أمثلة حیث وجدت  
الرموز  العادي هلذه  العرض غی  یتوافق  بعد احلداثة   أسلوبی ا.  فلسفة ما  ، واليت تشی إىل  متام ا مع 

يف حتلیل    لذلك  ال ميكن جتاهلها   ؛ ، والشك، وما إىل ذلكالتشتتعدم الیقني، وسیولة النص، و 
هذه املقالة إلقاء الضوء علی تسع جمموعات قصص قصیة جّدا  )اليت    فتهدفعلی هذا،  .  النص 

خالل    میکروسردیة(،    796تشمل   من  التحلیليوذلک  الدراسات  علی  االستقرائي،  -منهج 
االستخدامات غی التقلیدیة لبعض هذه الرموز من انحیة، واإلشارة إىل ارتباطها بفلسفة ما بعد  

من انحیة أخری،  إىل  ن   تشی   احلداثة   الدراسة  الرتقیم يف    لني غیعادینيشکتائج هذه  لعالمات 
  یبقی الشکل شکل هذه العالمات ويف حاالت أخرى، تغیی  مت  ها املیکروسردایت العربیة: يف بعض

 .قوای ، لكن نظام الداللة اخلاص هبا وجد تطبیق ا غریب ا 
 

 . بعد احلداثةا  ، عالمات الرتقیم، ماملیکروسردایت العربیة:  الكلمات الرئيسية
 
 

 

 طهران طباطبائي،  ال  ةعالمالستاذة مساعدة يف فرع اللغة العربیة و آداهبا جبامعة  أ-1


