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 چكیده
ِ فروغ فرخزاد ازجمله از فصل سردایمان بیاوریم به آغاز دفتر « ماندتنها صداست که می»شعر 

ترین دالیل این  های گشوده دانست. یکی از مهمتوان آن را در زمرة متناشعاری است که می
مثابة تمهیدی  پایه، بهپایه از آغاز تا پایان شعر است. بندهای همکار گرفتن بندهای هم ویژگی، به

های صریح را های ضمنی، داللتپرسش ای برای مطرح شدنبالغی در این شعر، با ایجاد زمینه
دهند و بدین سبب بستارهای تفسیری را با طلب کردن های ضمنی سوق میسوی داللت به

. در این پژوهش، تالش شده کنند مشارکت خواننده به وضعیتی مبتنی بر گشودار تبدیل می
نشان داده شود که های منفرد، در پیوند با ساختار و فرم کلی شعر، است تا با تحلیل گزاره

کنند، در فرایند تفسیر به یکدیگر پایه که ظاهراً مستقل از یکدیگر جلوه میچگونه بندهای هم
کنند که براساس آن، معناهای شوند و به این ترتیب، زمینة بازی مقیدی را ایجاد میپیوسته می

ند و انسجامی موقتی آیدست می های انتظار مؤلف، متن و خواننده بهمتن از خالل پیوند افق
 شوند. یابند؛ معناهایی که با تغییر موقعیت سوژه، در جایگاه خواننده، دچار دگرگونی میمی
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 . بیان مسئله1
اصطالحی در حوزة نقد و نظریة ادبی است که از نظام فکری هلیدی در « پایگیهم»

 parataxisهای زبانی گرفته شده است و ریشة یونانی دارد. این اصطالح ترجمة لیلتح
 1«در کنار هم قرار گرفتن»است و معنای نخستین آن در قاموس یونانی، داللت بر عملِ 

البته ترجمة دقیق این اصطالح به زبان فارسی (. see Cushman, 1993: 134 - 135)دارد 
نمود. ارز آن برای نگارنده ناممکن میاصطالح دقیق و همبسیار دشوار است و یافتن 

اند، شاید بتوان اصطالح پایگی که دیگران ترجمه کردهبر اصطالح هم افزون
که باید و شاید، معنای  تواند چنانکار برد؛ اما این اصطالح نیز نمی را به« گویی بریده»
ای است که نیز ترجمه« آییهمدر کنارِ »را در زبان فارسی روشن کند. « پاراتاکسیس»

دست داد. البته این ترکیب نیز معناهای مورد نظر را  توان بهمی ظفل به صورت لفظ به
پایگی، این های معنایی هم. به هر روی، درنهایت با آگاهی از کاستیکند منتقل نمی

موالً های زبانی مربوط به هلیدی، معاصطالح در این نوشتار انتخاب شد؛ زیرا در بحث
 کنند.از این اصطالح استفاده می

پایگی مجاورت بندها را بدون کند، هماشاره می (167 :2007)که ایگلتون  چنان
آثار ادبی را چگونه دهد. همچنین او در کتاب ها نشان میآشکار کردن ارتباط بین آن

آورد؛ هم می سر ِ  داند که نویسنده بندها را پشتای میپایگی را شیوههم باید خواند
را باهم هماهنگ کرد و تابع یکدیگر ساخت.  ها آنکه نشان بدهد چگونه باید آن بی

پایگی اند. همنویسندگان امریکایی متأثر از همینگوی بسیار از این شیوه استفاده کرده
سطح کند؛  نواختی منجر شود و بندهای جمله را کامالً هم ممکن است به نوعی یک

کارگیری این ع لحن بسیار اندکی وجود داشته باشد؛ اما نکتة مهم در بهای که تنوگونه به
شکلی انتخاب شوند که خواننده اشتیاق پیدا کند که بداند  شیوه آن است که بندها باید به

شود نواختی بندها پرهیز میچنین از مالل یک پس از این کلمات چه خواهد آمد و این
 (. 21ـ  22: 1335)ایگلتون، 

صورت  فرخزاد ازجمله شاعران ایرانی است که از این شگرد، البته شاید به فروغ
از « ماندتنها صداست که می»که برای نمونه شعر ناآگاهانه، استفاده کرده است؛ چنان

، از آغاز تا پایان، تجلی این شیوه از کنار هم قرار ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرددفتر 
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ها و ن پژوهش، نگارنده کوشیده است درحد امکان، جنبهدادن اجزای شعر است. در ای
پایگی در این شعر را آشکار کند. بر این اساس، دو پرسش پیامدهای استفاده از شیوة هم

های دیگری نیز مستتر توان مطرح کرد که البته در این دو پرسش، پرسشاساسی می
 است: 

تنها صداست که »مودهایی در شعر ها و نمثابة یک تمهید، چه جلوه پایگی، به. هم1
 دارد؟« ماند می

 کارگیری این تمهید چه پیامدهایی در فرایند خوانش و تفسیر شعر دارد؟. به2
های اطالعاتی و ها و دادهها، به اکثر پایگاهشایان ذکر است برای پاسخ به این پرسش

 ینة پژوهش، یافت نشد. عنوان پیش ای مراجعه شد؛ اما منبعی در این زمینه، بهخانه کتاب

 . بحث2
ای ظاهراً مستقل ارائه گونه پایه، در مرز میان پیوند و جدایی با یکدیگر، بهجمالت هم

یابد و در ها دست میشوند و خواننده با توجه به دیگر جمالت به درکی نسبی از آنمی
نین جمالتی کند. بر این اساس، استقالل چپیوند دادن و ساختن آن معناها مشارکت می

تر، هر جمله تر و در روابطی پیچیدهفقط در سطح ظاهری فرم است؛ اما از منظری وسیع
 یابد. با مجموعة جمالت دیگر پیوند می

گونه ربط  ای است که گویی در ظاهر هیچگونه ها بهشیوة چینش و توالی جمله
توالی جمالت یا شود که منطقی میانشان وجود ندارد. این وضعیت زمانی آشکارتر می

ها بدون حروف ربط و دیگر عوامل دستوری شکل بگیرد. در این حالت و در عبارت
تر از دیگر جمالت نیست. جمالتی از این دست  ای مهمنخستین نگاه، هیچ جمله

نواخت ایجاد  که گفته شد، تأثیرهایی یکشوند و چنانصورت خبری ارائه می معموالً به
یح و سریع جمالت به یکدیگر و نیاز به تالش ذهنی خواننده کنند. عدم پیوند صرمی

بر این، پیوند دادن مجموعة  برای ایجاد پیوندهای ذهنی و ضمنی بین جمالت و افزون
جمالت هر بند به نقطة ثقل مفهومی و عاطفی آن بند و درنهایت پیوند دادن همة 

 کند. از حدّ معمول می خطوط مستقل به کل اثر، روند خوانش و ادراك اثر را کُندتر
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هایی است که تر از وضعیتهایی، رابطة میان جمالت پنهاندر چنین وضعیت
شود عمق و هایی آشکار شده باشد. همین امر سبب میپیوندهای میان جمالت با نشانه

های اثر ادبی بیشتر شود و خواننده برای دریافت معنا تالش ذهنی بیشتری کند. الیه
های صریحی در متن وجود ندارد که آن را به بافتی روشن تبدیل کند؛ همچنین قرینه

 هایی متراکم مواجه خواهد شد.رو خواننده در تفسیر یا تفسیرهای خود با ابهام ازاین
جای ارائة خطوطی مستقیم و صریح از  هایی بهنکتة مهم این است که چنین متن

جای یک  گاهی هستند و خواننده را بهساز ایجاد جریانی از آاطالعات و معناها، زمینه
هایی که خواننده دهند؛ گفتمانها قرار میای از گفتمانگفتمان خاص، در معرض دایره

خود باید از خالل بافت کلی متنی که با کمترین عناصر پیوندساز ارائه شده است، 
هربار  های معنایی، باسبب کمترین دخالت مؤلف در مرزبندی دریافت کند. همچنین به

 شود. ها در خواننده ایجاد میها و عاطفهای از معناها، تصاویر، حسخوانش، شبکه
که در بسیاری از متون غیرادبی  ها و معناها، چناندر این وضعیت، کنترل داللت

هایی دهد. به همین سبب در چنین متنصادق است، جای خود را به عدم کنترل می
تصویر کشیدن  یابد. به همین ترتیب، بهاز بیان مستقیم می قدرت القا اهمیتی بسیار فراتر

 گیرد.جای گفتن آن در اولویت قرار می یک وضعیت یا موقعیت به
ها مسیر مستقیم و گونه که داللتهایی از این دست، هماندر متن

جای صراحت و مستقیم  شود، نیز بهای ندارند، اطالعاتی که دریافت می شده تعیین ازپیش
که هرچه خوانش با درنگ  شوند؛ چنانصورت ضمنی و تلویحی دریافت می ن، بهبود

 شوند. تر از پیش میتر و گاهی بیگانهتر باشد، پیوندهای متن گستردهبیشتر و ژرف
گیرند، هر جمله کارکرد یک پایه در کنار هم قرار میدر وضعیتی که جمالت هم

منطق جمالت پیشین نیستند و از سوی دیگر ظاهر پیرو را دارد؛ زیرا جمالت به« بند»
کنندة جمالت یا بندهای عنوان عامل منطقیِ ایجاب بهتوانند در وضعیت روساختی نمی

صورت مستقل در کنار هم قرار داده  پس از خود درنظر گرفته شوند. جمالت یا بندها به
ر کنار یکدیگر اند. این بندها معموالً بدون حرف ربط و گاهی نیز با حرف ربط دشده

بخش ظاهری دهنده و عامل انسجام گیرند. در حالت دوم، حرف ربط نقش پیوندقرار می
شود. به گیرد؛ بلکه فقط عامل گذار از یک بند به بند دیگر تلقی میمتن را برعهده نمی



 مهرداد اکبری گندمانی                                                        «ماندتنها صداست که می»پایگی و بازی مقید در شعر هم

 

5 

ای نسبتاً مستقل تواند تأثیر و عاطفهاین ترتیب، هر بند با کمترین میزانِ وابستگی هم می
صورت تلویحی و در فرایند خوانش، بندهای پیش و پس از خود را  ایجاد کند و هم به

ی این عبارت که از «پهلو به پهلو»تقویت کند و درنهایت انسجامی کلی ایجاد کند. معنای 
کند. براساس این مفهوم، آید، نیز همین ایده را تأیید میدست می اصل یونانی آن به

گیرند و معنای و بدون وابستگی، پهلو به پهلوی هم قرار میآزادانه  شکل  بندها به
 کنند. ای واحد را تقویت میدهند و گاهی نیز ایدهطور ضمنی شرح می یکدیگر را به

 پرسش ضمنی و انسجام موقتی. 1 -2
هاست. البته گاه ممکن است انگیزی آنهای مهم آثار ادبی قابلیت پرسشیکی از جنبه

هایی اگرچه تأثیر ر خود متن مطرح شده باشد. چنین پرسشهایی صریح دپرسش
هایی هستند که ها پرسشتر از آنتکاپو انداختن خواننده داشته باشند، مهم بسیاری در به

صورت ضمنی مطرح  مربوط به سطح ظاهری متن نیستند؛ بلکه در فرایند خوانش و به
ای ضمنی بسیاری نهفته ههای صریح، پرسششوند. حتی ممکن است در دل پرسشمی

انگیزی بسیار اند، توان پرسشپایه شکل گرفتههایی که مبتنی بر بندهای همباشد. متن
شود تا طور کامل ارائه می به« ماندتنها صداست که می»زیادی دارند. در اینجا شعر 

 گیری انسجام تفسیری آشکار شود:های ضمنی در شکلبراساس آن، تأثیر پرسش

 «ماند است که میتنها صد»
اند/ افق عمودی است/ افق وجوی جانب آبی رفتهها به جستچرا توقف کنم، چرا؟/ پرنده

چرخند/ زمین در هایی نورانی میوار/ و در حدود بینش/ سیارهعمودی است و حرکت: فوّاره
وسعتی شوند/ و روز های رابطه تبدیل میهای هوایی/ به نقبرسد/ و چاهارتفاع به تکرار می

های حیات گنجد/ چرا توقف کنم؟/ راه از میان مویرگاست/ که در مخیلة کرم روزنامه نمی
های فاسد را خواهد کُشت/ و در فضای گذرد/ کیفیت محیط کشتی زهدان ماه/ سلولمی

های زمان خواهد شد/ چرا توقف شیمیایی بعد از طلوع/ تنها صداست/ صدا که جذب ذره
ریزی حشرات فساد/ افکار تواند باشد جز جای تخماشد مرداب/ چه میتواند بکنم؟/چه می

را پنهان کرده  اش زنند./ نامرد، در سیاهی/ فقدان مردیهای بادکرده رقم میسردخانه را جنازه
گوید./ چرا توقف کنم؟/ همکاری حروف است/ و سوسک... آه/ وقتی که سوسک سخن می

ی/ اندیشة حقیر را نجات نخواهد داد/ من از ساللة سربی بیهوده است./ همکاری حروف سرب
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ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را به کند/ پرندهدرختانم/ تنفس هوای مانده ملولم می
خاطر بسپارم/ نهایت تمامی نیروها پیوستن است، پیوستن/ به اصل روشن خورشید/ و ریختن 

های پوسند/ چرا توقف کنم؟/ من خوشهی میهای بادبه شعور نور/ طبیعی است/ که آسیاب
دهم/ صدا، صدا، تنها صدا/ صدای خواهش گیرم/ و شیر مینارس گندم را/ به زیر پستان می

شفاف آب به جاری شدن/ صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاك/ صدای انعقاد نطفة 
ماند/ در سرزمین معنی/ و بسط ذهن مشترك عشق/ صدا، صدا، صدا، تنها صداست که می

اند/ چرا توقف کنم؟/ من از قدکوتاهان/ معیارهای سنجش/ همیشه بر مدار صفر سفر کرده
کنم/ و کار تدوین نظامنامة قلبم/ کار حکومت محلی کوران نیست/ عناصر چهارگانه اطاعت می

مرا به زوزة دراز توحش/ در عضو جنسی حیوان چکار/ مرا به حرکت حقیر کرم در خأل 
دانید؟ ها میها به زیستن متعهد کرده است/ تبار خونی گلتی چکار/ مرا تبار خونی گلگوش

 (333: 1322)فرخزاد، 
های ضمنی است. بندی که هدف و خط اساس دریافت چنین بندهایی طرح پرسش

های تلویحی باز سیر معنایی خود را ازپیش ترسیم نکرده باشد، راه را برای پرسش
ها هیچ گونه متنهای ضمنی، در اینتوان ادعا کرد بدون طرح پرسشگذارد؛ حتی می می

خصوص  ها و بهخوانشی شکل نخواهد گرفت؛ زیرا متن فرایند پیوند بسیاری از دال
توانند دلیل خود نمی خودی سطح بهبندها را به خواننده واگذار کرده است. بندهای هم

عهدة خوانندگان گذاشته شده است؛  به موجودیت خود را در متن اعالم کنند. این وظیفه
شود. در این گسسته تبدیل می هم که بدون دخالت خواننده، متن به فضایی ازچنان

توانند دلیل وجودی هر بند را مشخص کنند و به های پیاپی میحالت، فقط پرسش
شوند و درنهایت هم گره زده می هدفِ یافتن انسجامی هرچند موقتی، همة بندها به

 آید. دست می سجامی گذرا در هر خوانش بهان
این «. چرا توقف کنم؟»شعر مورد بحث با طرح یک پرسش صریح آغاز شده است: 

پرسش در چند جای دیگر شعر نیز تکرار شده است؛ بدون آنکه پاسخی مستقیم به آن 
 داده شود: 

مودی اند/ افق عوجوی جانب آبی رفتهها به جستچرا توقف کنم، چرا؟/ پرنده
هایی نورانی وار/ و در حدود بینش/ سیارهاست/ افق عمودی است و حرکت: فوّاره

های رابطه های هوایی/ به نقبرسد/ و چاهچرخند/ زمین در ارتفاع به تکرار میمی



 مهرداد اکبری گندمانی                                                        «ماندتنها صداست که می»پایگی و بازی مقید در شعر هم

 

7 

گنجد شوند/ و روز وسعتی است/ که در مخیلة کرم روزنامه نمیتبدیل می
 جا(.  )همان

هایش شود که پرسشاست که به خواننده یادآور میکارکرد مهم پرسش نخست این 
ای تنظیم کند که درنهایت به یک انسجام تفسیری برسد و از پراکندگی گونه را به

صورت جمالت خبری  ها بهساختاری و مفهومی پرهیز کند. در بندهای بعدی، گزاره
طوح انتزاع را شود که کدام ساند. خواننده به یاری پرسش نخستین متوجه میارائه شده

هایش درنظر بگیرد و از کدام سطوح پرهیز کند؛ اما این یاری گرفتن در طرح پرسش
مانند؛ بلکه در هر ها فقط در افق انتظار مؤلف و متن باقی میبدان معنا نیست که پرسش

هایی تازه شکل بگیرد و مسیر رسیدن به پرسش ها و تداعیخوانش ممکن است پرسش
برای نمونه در پیوند (. 30ـ  33: 1325)مکاریک، تر شود ر یا حتی کوتاهتنخستین طوالنی

هایی ، ممکن است چنین پرسش«اندوجوی جانب آبی رفتهها به جستپرنده»با بندِ 
اند؟ مگر در موقعیت پیشین وجوی جانب آبی رفتهمطرح شود: پرندگان چرا به جست

اند، چه این به آن دسترسی داشتهجانب آبی وجود نداشته است؟ جانبی که پیش از 
، پرندگان واقعی است یا آنکه این واژه «پرندگان»رنگی بوده است؟ آیا منظور از 

کار رفته است؟ آیا جانب آبی به موقعیتی خاص اشاره دارد؟ و  صورت استعاری به به
در  شمار پرسش دیگر کههایی با پرسش آغازین دارد؟ و بیاین بند چه ارتباط یا ارتباط

 توان مطرح کرد. هر خوانشی می
های ضمنی متعدد، همان پرسش بر پرسش تواند افزوناز سوی دیگر خواننده می

وجوی جانب آبی ها به جستصریح آغازین را در انتهای هر بند قرار بدهد: پرنده
/ افق عمودی است و چرا توقف کنم؟افق عمودی است ـ / چرا توقف کنم؟اند ـ  رفته

چرخند ـ هایی نورانی می/ و در حدود بینش/ سیارهچرا توقف کنم؟وار ـ ارهحرکت: فوّ
 و.../ چرا توقف کنم؟

های خوانش را شود که جریانبا این وصف، پرسش آغازین به لنگرگاهی تبدیل می
دارد. به این ترتیب، فرایند تفسیر ها را در سطوحی خاص نگاه میکند و آنتنظیم می

شود و هم مسیرهای متنوعی را هایی میم مقید به چنین لنگرگاهزمان هطور هم به
 کند.درجهت یافتن معنا و انسجام طی می
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شود و با طرح پرسش شگفت آن است که این شعر با طرح پرسشی صریح آغاز می
ها به زیستن شود: مرا تبار خونی گلصریح دیگر در انتهای بندها، در ظاهر تمام می

گونه، متن به بدین (. 331: 1322)فرخزاد،  دانید؟میها بار خونی گلمتعهد کرده است/ ت
شود. پرسش های صریح و ضمنی، در ارتباطی پیچیده، تبدیل میجوالنگاه پرسش

دهد و از سمت پرسش صریحِ نخستین سوق می صریحِ آخر از یک سو خواننده را به
کشاند؛ اختة دیگر میدیگر سو با هدف گرفتن حیطة آگاهی، او را به سطوح ناشن

 توانند آفریده شوند.های ناگفته میسطوحی که فقط با مطرح شدن پرسش

 پایهنقش تكرار در پیوند دادن بندهای هم. 2 -2
یکی از تمهیداتی که در پیوند دادن این جمالت نقش اساسی دارد، تکرار است. تکرار 

یان هر بند، از پراکندگی های مختلف شعر، ازجمله در آغاز یا پایک جمله در قسمت
سوی  سازی پیوسته تاحدی خواننده را بهکند و به یاری بافت گیری می تفسیری پیش

 کند.  برداشتی نسبتاً منسجم هدایت می
جای خبری بودن، همچون دیگر  شود، بهجمله یا بندی که در این شعر تکرار می

بتنی بر پرسشی ظاهری صورت پرسشی ارائه شده است. چنین تکراری که م جمالت، به
سازد. در های ضمنی دیگر بیشتر میاست، توان متن را درجهت برانگیختن پرسش

ای با انتظارات خواننده شکل گرفته است. در این بازی که با چنین وضعیتی، گویی بازی
مقید و تاحدی محدود شده است، از خواننده خواسته « چرا توقف کنم؟»بند تکراری 

ای که مهیا شده، بازی را ادامه بدهد؛ اما در پایان هر بند در زمینهشود که خود می
 شود. قیدوشرط او جلوگیری می )مرحله( با مانعی تکراری، از فراروی بی

شوند و هم بر ناپیوستگی زمان، هم به یکدیگر پیوسته می طور هم جمالت جدید به
این پیوند و گسستِ  کنند. هرچه بندهای بیشتری از شعر خوانده شود،داللت می

کند دهد، تغییر میکه موضوع هر جمله و خبری که میشود؛ چنانزمان آشکارتر می هم
سان در هر خوانش، در پیوندند. بدین  هم می ها دوباره بهای فراگیرتر جملهو در زمینه

پیوسته و منسجم  هم های بهقراری ساختاری بندها، بافت یا بافتورای آشفتگی و بی
بریدة فیلم است که درنهایت به های بریدهشود. این وضعیت همچون فریمجاد میای
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صورت فشرده،  یک به شوند. در چنین شعرهایی، جمالت، هرروایتی منسجم منجر می
جهتی مستقل دارند؛ اما درنهایت چارچوب کلی شعر اهمیت بیشتری دارد و معناها و 

هایی که این چارچوب کلی ند. نخستین نشانهکها را آشکار میتر آنوسوی پنهان سمت
هایی است که میان مفاهیم حرکت و ایستایی ایجاد شده و کند، همان تقابلرا برمال می

 اند. در سراسر شعر بسط یافته

  3های صریحجای داللت به 2های ضمنیگیری داللتپایه و شكلبندهای هم. 3 -2
های صریح پایه، سوق دادن داللتهای همکارگیری بنداز دیگر پیامدهای مهم به 

های ضمنی است. بر همین مبنا، اطالعاتی نیز که از خالل چنین سمت داللت به
شده نیست؛ بلکه تعیینهای ازپیشها و نیتآید، منحصر به خواستدست می هایی به متن

منی و ها و اطالعات ضهای ضمنیِ ناشی از نشانهزمان جریانی از داللتطور هم به
های مختلف ممکن است شود که در موقعیتپایه ایجاد میتلویحیِ ناشی از بندهای هم

تاحدی دچار دگرگونی شوند. برای درك بهتر چنین وضعیتی، نخست باید دو اصطالح 
 داللت صریح و داللت ضمنی را تبیین کرد. 

د. چنین داللت صریح مبتنی بر این اندیشه است که هر نشانه معنایی یگانه دار
ظاهر دقیق و آشکار از یک  داللتی به آن جهت متمایل است که یک تعریف محدود و به

شود که در نشانه ارائه بدهد. به این ترتیب، معنای صریح به آن معنایی اطالق می
داللت صریحِ یک تصویرِ  (see 1970: 51 - 53) 3شود. پانوفسکیها یافت مینامه لغت

داند که همة نگرندگان، از هر فرهنگ و در هر  ن چیزی میدیداریِ بازنمودی را آ
شان، ها در داللت ضمنیتوانند آن را تجسم کنند و شرح بدهند. نشانهزمانی، می
 (see Wilden, 1987: 224)تر و تفسیرپذیرتر از داللت صریحشان هستند چندمعنایی

بر معنای صریح تمرکز ، الگوی سوسوریِ نشانه (see 1967: 89) 5گفتة روالن بارت به
پردازان بعدی، ازجمله خود او، وانهاده کرده و پرداختن به داللت ضمنی را به نظریه

گوید، این است که معنای صریحْ نخستین معنا  است. نکتة مهم دیگری که بارت می
نظر برسد. درواقع در این پندار، معنای صریحْ  کند که چنین بهنیست؛ بلکه وانمود می

 . (see Barthes, 1974: 9)عنا از میان معناهای ضمنی است آخرین م
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آورد؛ توهم توان گفت داللت ضمنی توهم داللت صریح را پدید میطور کلی می به
شفاف بودن زبان و توهم همانندانگاریِ دال و مدلول. بنابراین داللت یا معنای صریح 

کند ه این نکته اشاره میب (see 1983: 30) 6فقط معنای ضمنی دیگری است. سیلوِرمن
آموزیم، در همان زمان با فراگرفتن معناهای ضمنیِ که وقتی ما معناهای صریح را می

 ایم. چیره، در درون ایدئولوژی موقعیت یافته
ای صرفاً معنای صریح ندارد. گویند هیچ نشانهشناسان میبسیاری از نشانه

توان معنا را به معنای صریح و معنای کند نمیتأکید می (see 1973: 105) 1وولوشینف
طلبد. توافقی که میان ضمنی تقسیم کرد. درواقع داللت صریح یک توافق عمومی را می

گیرد، آن معنا را به معنای صریح تبدیل اعضای یک فرهنگ بر یک معنا صورت می
 . (see Barnard, 1996: 83) کند می

کنند، توهم وضوح زبانی تاحد زیادی میپایه استفاده هایی که از بندهای همدر متن
های چندالیه و متکثر را گیرد که امکان خوانشرود و متن در وضعیتی قرار میازبین می
شوند، نیز بر عدم وضوح معنا هایی که از چنین بندهایی ناشی میکند. پرسشفراهم می

م است؛ نیز همین وضعیت حاک« ماندتنها صداست که می»داللت دارند. در شعر 
های معنایی پُرابهامی بریدة شعر خواننده را درون شبکهکه بندهای بریده چنان
 گیرد. خوانند که جز به یاری او، هیچ فرم معناداری شکل نمی فرامی

  3 جای متن بسته به 2پایگی و ایجاد متن گشودههم. 4 -2
ها و های مبتنی بر داللتپایه، گذار از خوانشکار گرفتن بندهای هم اگر یکی از نتایج به

های ضمنی باشد، نتیجة این گرفته براساس داللتهای شکلاطالعات صریح به خوانش
اکو  امبرتو که گذار نیز پدید آمدن متن گشوده در تقابل با متن بسته خواهد بود. چنان

کند که تفسیری ویژه از خود گوید، متن بسته متنی است که تمایلی قوی ایجاد میمی
ای گونه ، متن گشوده قرار دارد که ساختار آن بهییهامتن رمقابلِ چنینائه بدهد. دار

طلبد. درواقع متن بسته متنی است که ساختار آن است که تفسیرهای متنوعی را می
امکان بروز خالقیت خواننده و همکاری تفسیری وی را برای یافتن معانی ممکن 

های مشخص و اطالعاتی که نویسنده به پیامدهد. درعوضْ چنین متنی با اشاره  نمی
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طور کلی متون  بخشد. بهخواهد منتقل کند، درعمل خوانش خواننده را سامان میمی
ها هستند و نه برانگیزانندة معانی و آگاهی فرهنگی. بسته بیشتر شامل اطالعات و پیام

یه، ساختار و زبان آن پیچیده، مادرمقابلْ متن گشوده از این حیث گشوده است که درون
ند ا عبارت« گشودگی» مبحثهای محوری ای آزاد است. مفاهیم و واژهمبهم و تا اندازه

از: ابهام، گسستگی، امکان، چندصدایی، عدم تعیّن، جنبش، روند جاری، اجرا و 
 (. 216ـ  215: 1325)مکاریک، برخوردهای نسبتاً آزادانه 

اثری است گشوده که پیوسته و با « ماندصداست که میتنها »با چنین نگرشی، شعر 
دهد و های ضمنی تغییر جهت میهای صریحش به داللتمداخلة خواننده، داللت

شود. به این ترتیب، هر خوانشی از های دیگر تبدیل میهای مدلولهایش به دالمدلول
ی بسته شدن مسیر معنا افزاید؛ اما این توضیح بهنوعی توضیحی بر آن می این شعر به

سبب استوار بودن بر  ای، بههای درونی چنین آثار گشودهدیگر تفسیرها نیست؛ ویژگی
بر این، شعرهای  دهند. افزونروی خواننده قرار می ای پیشِابهام، همواره مسیرهای تازه

 دهند که هدفشان ارائة پیام نیست؛پایه نظامی از روابطی را شکل میمبتنی بر بندهای هم
 بلکه بر فرایند جاری تفسیر استوارند. 

  11دربرابر بستار 11گیری گشودار پایگی و شكلهم. 5 -2
را « احساسی از توقف»کند که نزد خواننده خود، را تولید می« بستار»متن هنگامی 

وجود بیاورد و این هنگامی است که متن نبودِ رخدادهای بعدی را اعالم و توجیه  به
دیگر، بستار پیامد مستقیم ساختار صوری متن، انسجام، یکپارچگی و  کند. به بیانمی

کمال آن است. به این معنا، کاربرد این اصطالح یادآور دیدگاه ارسطو درباب 
 (. 30: 1322)وبستر، است « هدفمندی درونی»پارچگی متن و نیز مفهوم کانتی  یک

توان به معنای می ،«واسازان»بستار بر این امر مبتنی است که برخالف نگرش 
درنظر گرفتن بستارِ  .(see Childs & Fowler, 2006: 50 & 104)دست یافت  12نهایی

شود که هر موضوعی در وضعیتی بسته قرار دارد و به این نتیجه ختم می 13ساختاری
. بستار ساختاری معموالً قائل (see Lodge, 1987: 96)شده است  متن ساختاری تمام

 .(see Hodge & Kress, 1988: 230)کند را تقویت می 13برتربودن به خوانش 
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دریدا با این استدالل که وجود ما محصور در زبان است )چیزی بیرون از متن 
گاه ثابت نیست(، معتقد است تفسیر پایانی ندارد. بر این اساس، معنای متن ادبی هیچ

ای است که ر بستار وسوسهنخواهد بود. از نظر دریدا و دیگر واسازان، وسوسة تأکید ب
متضمن این  فقط . درواقع چالش واسازانه نه(130: 1323)برتنس، باید جلوی آن را گرفت 

ثباتیِ معنا نکته است که متون بیانگر گشودار هستند، بلکه گویای این نیز هست که بی
 (. 203: 1320)هارلند، کند  اثبات بستار را اساساً ناممکن می

توان تمایزهایی میان ن نکته تأکید کرد که دربارة این دو اصطالح میالبته باید بر ای
متون مختلف قائل شد. مثالً متون ادبی، در مقایسه با متون علمی که هدفشان انتقال 

رود،  شمار می ها بهصریح معنا و مفهوم است و رسیدن به نتیجه از ملزومات اساسی آن
های مختلف را باز بگذارند؛ و و امکان برداشتکنند تا راه تمهیداتی در متن ایجاد می

طرق مختلف محقق  شود، در این متون، بهبه این ترتیب، آنچه گشودار نامیده می
پایه است. این کار گرفتن بندهای هم گردد. یکی از تمهیدات مهم در متون ادبی به می

کشاندن به یک نقطة جای  برند و معنا را بهبندها آشکارا امکان بستارسازی را ازبین می
کنند. البته سرگردانی در اینجا بدان معنا  ها سرگردان میمعلوم، در میدانی از خوانش

نیست که هر برداشت و تفسیری از متن جایز باشد؛ بلکه منظور آن است که متن امکان 
 دهد. تری را دراختیار خواننده قرار میخوانش گسترده

 

 دربرابر بازی آزاد و مسابقه مقید  15پایگی و بازیهم. 6 -2
یکی از اصطالحات پُر چالش در زمینة نظریة ادبی است. بازی در این زمینه، « بازی»

دانشنامة کند. مکاریک در کتاب  ها و معناها اشاره میبیشتر به جریان آزاد داللت
 نویسد: می های ادبی معاصر نظریه

شامل مسابقات ورزشی، پیکارها و ساالن  های اولیه درمورد بازی نزد بزرگدیدگاه
شد. متفکران پیشاسقراطی مانند نبردهای نیروهای طبیعی با نیروهای آسمانی می

هراکلیتوس، مفهوم بازی را برپایة رقابت انسان با نیروهای آسمانی تدوین کردند؛ 
تر به بازی نگریست و آن را شامل کنشگری، اندازی فردگرایانهاما افالطون از چشم
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دانست. در فایدروس، افالطون با دیدی ید، بازی نقش و سرگرمی کودکانه میتقل
کند. در نظر او، بازی کنشی منفی، بازی )پایدیا( را با مسابقه )لودوس( مقایسه می

ساختار است؛ درحالی که مسابقه فعالیتی ساختمندانه است و یکسره بی
فالطون، مسابقه برای دستورالعمل و قواعد و اهداف مشخصی دارد. در نگاه ا

اهمیت  سازد؛ حال آنکه بازیِ صرف سرسری و بیکودکان و نوجوانان الگو می
بخواهی است و مورد اعتنای است. همچنین مسابقه نسبت به بازی کمتر دل

ها دستخوش تصادف و شانس و حرکات بیشتری است؛ هرچند که هر دوی این
 (. 32: 1325)مقدر خدایان هستند 

دامر، بازی فعالیتی طبیعی است و مانند خود طبیعت، در آن قصد و نیتی از نظر گا
های دیگری، مانند مسابقه یا هنر که هدف و  تواند به فعالیتنیست؛ هرچند بازی می

جنبی و خودبازنمایی است، اش خودساختار دارند، منتهی شود. بازی که وجه مشخصه
هنر با مفاهیم حقیقت سروکار دارد و در  یابد.ترین شکل خود دست میدر هنر به عالی

ای پویا آن، ابژه )هنر یا مسابقه( و سوژه )مخاطب، مخاطبان، مفسران یا بازیکنان( رابطه
واسطة زبان قابل فهم است. بنابراین از نظر گادامر، بازی جزءِ  باهم دارند که فقط به

آن است. این بازی  الینفکِ فرایندِ کنش هنری از مرحلة آفرینش تا مرحلة تفسیر
های جدیدی در آن رخ تواند تکرار شود؛ هرچند هربار تغییر و تبدیلبار می نهایت بی
شود و نه موجود محدود می ای از قواعد ازپیشدهد؛ زیرا بازی نه کامالً به مجموعه می

   (.513: 1326)احمدی، کنار است  ها، قواعد، موازین و ساختارها بهرالعمل کالً از دستو
های داللت نیز ترین نظریه درمورد بازی، واسازی است. این نظریه به نظریه مهم

شود. افراد برجسته در این زمینه ژاك دریدا، میشل فوکو، روالن بارت، ژاك  مربوط می
گوی اصلی این موضوع، ژاك  الکان، ژولیا کریستوا و ژاك اِرمان هستند. سخن

بازی و مسابقه « نه و بازی در گفتمان علوم انسانیساختار، نشا»دریداست. او در مقالة 
داند که بر جامعة غربی اِعمال قدرت ها و مواضع ممتاز میزننده و مخلّ پایگانرا برهم

دهد. مسابقه به جامعه ساخت و کرده است؛ با این حال، بازی را بر مسابقه ترجیح می
چندان  دهد؛ اما بازی نه شکل میها و باورهای ممتاز جامعه را بخشد و اسطورهالگو می

کند. مسابقه اهداف و قواعدی دارد که ساختمند است و نه هدف خاصی را دنبال می
ستیز گر و نابرابرینظم، اشارهاند. اما بازی آشوبگری بیمتعیّن، پذیرفته و شیء شده
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زی بیرون ها، معناها یا ساختارهای ممتازی دارد که از دل بااست. البته مسابقه مدلول
پردازان پساساختارگرای فرانسوی، مسابقه آیند. بنابراین از نظر دریدا و دیگر نظریهمی

آورد و بر دهد که چگونه جامعه برخی افکار و رفتارهای معیّن را پدید مینشان می
 (. 11: 1323)حقیقی، زند ها مهر تأیید می آن

نویسد که غیاب مدلولِ می (50 :1976) 16دربارة نوشتارشناسیدریدا در کتاب 
بازی آزادانه اصطالحی است که  کند.کرانه برای بازی ایجاد می ای بیاستعالیی زمینه

نخستین بار دریدا آن را مطرح کرد. او با نامرکزسازی آنچه در جایگاه مرکز دیده 
. کندپایان را آشکار میهای بیشود و نشان حضور را بر خود دارد، امکان جایگزینی می

چنین برداشتی از بازی به ویران کردن متافیزیک حضور و جانشینی غیبت و گسست 
 . (see Derrida, 1982: 263)شود منجر می

داند؛ ها میشود، ناشی از بازی سطحآنچه را واقعیت نامیده می (150 :1977) 11فوکو
اقد حضور و شود. واقعیت از نظر او، فها ناشی میای که از کنش متقابل تفاوتبازی

های ساخت و براساس جریانپارچگی است. واقعیت بدون ژرف استعال و یک
 :see Foucault, 1973)گیرد  شکل می« رسوایی و زشتی و امر بعید»گوشانة میان  بازی

300). 

گوید، دقیقاً به این نکته اشاره ها سخن میالبته هنگامی که دریدا از بازی آزاد دال
گیرد. او همواره از فشار، فروپاشی و ای شکل میی در چه زمینهکند که این بازنمی

رو  دهد. ازاینها را نشان نمیآورد؛ اما بستر این جریانمیان می تعویق پیاپی سخن به
که هر بازی تواند راه این بازی آزاد و سرکش را سد کند؛ چنانچیز نمی باور او، هیچ به

اشد. البته حتی اگر بر این باور باشیم که بازی نهایت ادامه داشته بتواند تا بیمی
نهایت است، نباید فراموش کرد که هر بازی شرایط مخصوص خود را دارد و از  بی

 گذرد. های انتظار مختلفی میها و افقها، موقعیتها، مکانخالل زمان
ای هم ای وجود نداشته باشد، طبیعی است که هیچ بازیاز سوی دیگر اگر سوژه

ها پیش رانده ها با دخالت مستقیم و غیرمستقیم سوژهتواند وجود داشته باشد. بازینمی
کند یا در آن انحراف ایجاد ای نیز وقتی در جریان بازی دخالت میشوند و هر سوژهمی

رو بازی هم  این می کند، خود وابسته به موقعیتی است که در آن قرار گرفته؛ از
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افتد. وابسته بودن بازی به موقعیت به ها فرومیها و گرهعیتناخواه در دام این موق خواه
تواند خارج از مرزهای یک یا چند موقعیت ادامه یابد؛ این معنا نیست که بازی نمی

تواند از مرز یا هاست که میبلکه به آن معناست که هر بازی فقط با تغییر موقعیت
 ادامه دهد.  ها به حرکت خودمرزهایی عبور کند و به یاری سوژه

های پویا در میان شونده و نیز سوژهها و پیوندهای دگرگونبه این ترتیب، موقعیت
رانندة زبانی، هرگونه آزادی و سرکشی را در مرزها و های بازدارنده و پیششبکه

کنند و بازی آزاد را به بازی درگیر یا مقید بدل  پیوندهای وابسته به خود درگیر می
 سازند.  می

پوشند که هرآنچه نام بازی بتوان ید دریدا و همفکران او، از این مسئله چشم میشا 
کند. درواقع بازی بدون قاعده ها، از قواعدی پیروی میترین آننظمبر آن نهاد، حتی بی

ای در کار ومرج و پراکندگی چیزی نخواهد بود. در بازی نوشتار نیز، اگر قاعده جز هرج
تواند منظور کس نمیصورت منسجم نضج بگیرد و هیچ تواند بهینباشد، هیچ معنایی نم

تواند بدون قواعد توان گفت هیچ متنی هم نمیدیگری را دریابد. در این صورت، می
 درونی مرتبط با قواعد بیرونی پدید آید. 

داند که همچون خودِ طبیعت، قصد نیز بازی را کنشی طبیعی می( 95 :1975)گادامر 
نُماید که این نظر نیز اندکی تندروانه باشد. در  توان یافت؛ اما چنین مین نمیو نیتی در آ

ای قدرت انتخاب  گیرد، از یک سو تا اندازههر بازی، آن که در موقعیت بازی قرار می
ای های شبکهدارد و از سوی دیگر با نیروهای جبری که حاصل فشارها و دگرگونی

که سوژه در جایگاه بازیگر قرار بگیرد یا نه، خود است، مواجه است. گاهی این مسئله 
در اینجا بازهم مسئلة ( 613: 1: 1325)اشتران، گیری و انتخاب نیاز دارد به قدرت تصمیم

روی  هایی است که پیشِشود. یک جنبة مهم هر نیتی، وابسته به انتخابمطرح می 12نیت
تواند کامالً مستقل ود که هیچ نیتی نمیبازیگر قرار دارد؛ اما به این نکته نیز باید آگاه ب

تواند از نقطة صفر و بدون وابستگی به پیوندهای باشد و به زبان دیگر، هیچ نیتی نمی
ای هستند، آغاز شود؛ زیرا هم کنندهها و نیروهای تعیینای دیگر که منشأ ارزششبکه
، در انهنه و هم ناآگاهاند که هم آگاهاهایی زاده شدهها در دل شبکهها و هم نیتسوژه
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گیری و پیش بردن بازی تأثیر دارند. به این ترتیب، در جریان بازی، سوژه فرایند تصمیم
 گیرد.  هم انتخابگر است و هم در معرض نیروهای جبری قرار می

شود، معموالً براساس پیوندهایی است که هایی که گرفته میدر خالل بازی، تصمیم
کنند. هر تصمیم و نیتی پیش از آنکه محصول خواست یجاد میهای مختلف با هم ادال

شمار است که ها و پیوندهای بیگونة فردی باشد، نوعی انتخاب از میان دالابداع
اند؛ اما ممکن است در هنگام بازی و انتخاب، پیوندهای  همواره ازپیش موجود بوده

 ای درپیش بگیرند.پیشین مسیرهای تازه

 «تفاوط»گیری مفهوم یی افعال و شكلتقابل معنا. 7 -2
هاست. نکتة های آنهای فعلهای متون، تحلیل داللتهای دریافت معناییکی از روش

توانند نحوة ساختاریابی کلی متن ها میدرخور تأمل در تحلیل افعال این است که فعل
های گر نشانهدلیل درگیر شدن با دی ها بهرا آشکار کنند. پیوندها، تقابل و تعامل فعل

ماند. جدا کردن این افعال، درنظر ها، معموالً پنهان میهای آنزبانی و آمیختن داللت
شان با توجه به بافت کلی های ضمنیها و نیز اشاره به داللتگرفتن معنای صریح آن

تنها »های فاش کردن سازوکارهای پنهان متون است. در شعر بندها و متن، یکی از راه
صورت مصدری ارائه  یشان )که در اینجا گاه بههاها و داللت، فعل«ماندمی صداست که

 اند( به قرار ذیل است: شده
توقف کردن )سکون و نفی آن(/ رفتن )حرکت(/ است )سکون(/ است )سکون( دو 

چرخند )حرکت(/ به تکرار رسیدن )حرکت و سکون(/ تبدیل شدن )حرکت و بار/ می
گذرد اتر رفتن(/ توقف کردن )سکون و نفی آن(/ میگنجد )فردگرگونی(/ نمی

)حرکت(/ کُشتن )دگرگونی و استحاله(/ خواهد شد )دگرگونی(/ توقف کردن )سکون 
)تردید و پرسش(/ رقم زدن )سکون و نفی آن(/ است تواند باشد و نفی آن(/ می

)سکون(/ سخن گفتن سوسک) انزجار از وضع موجود(/ توقف کردن )سکون و نفی 
ن(/ بیهوده است )سکون و نفی آن(/ نجات ندادن )سکون و نفی آن(/ هستن )سکون و آ

خاطر سپردن پرواز )نیاز به دگرگونی(/  ایجاب حرکت(/ ملول شدن )نیاز به حرکت(/ به
پیوستن )حرکت(/ ریختن )حرکت(/ پوسیدن )سکون(/ توقف کردن )سکون و نفی 
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شدن )حرکت(/ ریزش )حرکت(/  آن(/ گرفتن )حرکت(/ شیر دادن )حرکت(/ جاری
انعقاد )حرکت و دگرگونی(/ بسط یافتن )حرکت و دگرگونی(/ ماندن )سکون و نفی آن 
با توجه به خاصیت صدا(/ سفر کردن بر مدار صفر )سکون(/ توقف کردن )سکون و 
نفی آن(/ اطاعت کردن از عناصر چهارگانه )حرکت(/ نیست )انکار وضع موجود(/ 

وضع موجود و گذار(/ کاری نداشتن )نفی وضع موجود و گذار(/  کاری نداشتن )نفی
 ها )دگرگونی(/ دانستن )ضرورت دگرگونی(متعهد بودن به تبار خونی گل

کاررفته در این شعر تقابلی کلی را میان دو مفهوم  که آشکار است، همة افعال به چنان
همة افعال به دو دسته اند؛ تقابل میان توقف و حرکت. ها شکل دادههای آنو وابسته

شوند: افعالی که داللت بر پویایی دارند و افعالی که سکون را به ذهن تقسیم می
دهند، بسیار بیشتر از افعال مبتنی بر رسانند. تعداد افعالی که پویایی را نشان می می

ها با سویة دیگر پیوند سکون هستند؛ اما نکتة مهم این است که هر دو سوی این تقابل
ها معنای ضدِخود را نیز های دریدا، هریک از دالیابند. به بیان دیگر و از منظر تحلیلمی

جاری »تأخیر انداخته است. برای مثال اگر فعل  طور موقتی آن را به با خود دارد؛ اما به
را یک دال درنظر بگیریم، معنای ضدِآن، یعنی توقف، نیز در تکمیل معنای آن « شدن

طور ذاتی ضدِهم باشند و با  جای آنکه به ها بهین ترتیب، تقابلدخالت دارد. به ا
های قاطع از یکدیگر متمایز شده باشند، پیوسته در ساختن و شکل دادن معنای مرزبندی

کنند. دریدا برای توضیح این مشارکت با تغییر عمدی و نامتعارف یکدیگر همکاری می
 aاز حرف  eجای حرف  د؛ یعنی بهسازرا می differance، واژة differenceواژة 

کند. او با کاربرد این مفهوم نشان تبدیل می« تفاوط»را به « تفاوت»استفاده کرده، مفهوم 
« تعویق«  دهد معنای ظاهراً متضاد هر دال، در درون همان دال مستتر است و موقتاً بهمی

داللت « تعلیق»و « تتفاو»زمان بر طور هم به« تفاوط»افتاده است. با چنین برداشتی، 
در « متفاوط»های درواقع پیوندهای میان سویه .(see Derrida, 1982: 263)کند  می

شود که گیرد و بدین شیوه متن به موقعیتی تبدیل میفرایند یک بازی مقید شکل می
دهد. از ها و تفسیرها را در دسترس قرار میجای خطی مستقیم، جریانی از خوانش به

باشد ـ « توقف کردن»های شعر مورد نظر ر یک سوی اصلیِ تقابلسوی دیگر اگ
صراحت ارائه نشده باشد،  تر اشاره شد ـ حتی آنجا که این سویه به که پیش چنان

 ها بیفزاید. تواند در جریان خوانش، این سویه را به همة گزارهخواننده خود می
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گیری ساز شکلآزاد، زمینهبدین سان متن این شعر، برخالف نظر دریدا دربارة بازی 
سو تالش شده است مرزهایش ازپیش مشخص شوند و  شود که از یکبازی مقیدی می

ها و تفسیرهای بعدی مهیا شده از سوی دیگر شرایط برای گذار به مراحل یا خوانش
است. بدین ترتیب، در دل هر بستاری گشودارهایی نهفته است و هر گشوداری در 

  شود. ساز ایجاد بستارهایی دیگر مییر، زمینهجریان خوانش و تفس

 پایهترین نتایج استفاده از بندهای هم مهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه. 3
پایه ، از آغاز تا پایان، از بندهای هم«ماندتنها صداست که می»فروغ فرخزاد در شعر 

تر در ای فعالگونه استفاده کرده است. استفاده از این بندها باعث شده است خواننده به
سبب مبتنی بودن بر  آفرینش معناهای متن مشارکت کند. درواقع چنین شعرهایی به

شان از افق شوند که مرزهای معنایی و تفسیریگشودار متنی، به متنی گشوده تبدیل می
های انتظار مؤلف، سان معنا حاصل تلفیق افق رود و بدینانتظار مؤلف و متن فراتر می

ده خواهد بود. به این ترتیب، در هر موقعیت تفسیری، بازی مقیدی ایجاد متن و خوانن
مند دست یافت و هم قابلیت گذار  توان به تفسیری چارچوبشود که در آن، هم میمی
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انگیزی از دیگر شود. قابلیت پرسشهای دیگر مهیا میبه تفسیرهای دیگر در موقعیت
ست. خواننده در هر خوانشی، برای دست پایه اکار گرفتن بندهای هم های بهویژگی

هایی تلویحی فراتر از فرم ظاهری متن یافتن به تفسیری معنادار از متن، باید پرسش
های ظاهراً هایی داللتمطرح کند تا بتواند به تفسیری معنادار برسد. چنین ویژگی

 کنند. های ضمنی متمایل میسوی داللت صریح شعر را به

 ها نوشت پی
1. Act of placing side by side 
2. connotation 
3. denotation 
4. Panofsky  
5. Roland Barthes 
6. Silverman 
7. Voloshinov 
8. open text 
9. closed text 
10. disclosure 
11. closure 
12. final meaning 
13. structural closure 
14. preferred reading 
15. play 
16. Of Grammatology 
17. Foucault 
18. intention 
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