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انسجام و انتشار دو منش شكلگيري متن  
  

  فرزان سجودي

  
چكيده  

پيشتر گفته شده است كه متن بايد بافتار داشته باشد؛ درنتيجه عوامل ساختاري شـامل سـاختار
موضوعي و ساختار اطالعاتي و عوامل انسجامي بهعنوان سازندة بافتار و شكلدهنـده بـه مـتن
مطرح شدهاند. حال آنكـه در ادبيـات و بـهويـژه در انـواعي از شـعر معاصـر بـه نمونـههـايي

برميخوريم كه براساس اصول پيشتر گفتهشده نميتوان متنيت آنها را تبيين كرد. نگارنده براي 
تبيين عملكرد اين متون كه براي متون متعارف داراي بافتار نقش پادمتن را بـازي مـيكننـد، از
مفهوم انتشار بهره گرفته است و نشان ميدهد چطور انتشار در دو سطح جانشيني و همنشـيني

عامل اصلي (پاد)متنيت اين نمونههاي ادبي است.  
واژههاي كليدي: بافتار، انسجام، انتشار، متن، پادمتن.  

  
1. مقدمه  

دربارة متن و معيارهاي متنيت، متن باز و انسداد در مـتن، تقابـل اثـر و مـتن، نقـش بافـت در
چگونگي خوانش متن و انواع بافت و سرانجام رد تقابل متن و بافت در نشانهشناسـي اليـهاي 
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مطالب بسياري نوشته شده است. در اين مقاله بحث خود را محدود ميكنيم به رويكرد هليدي 
درباب متن و معيارهاي متنيت در دستور نقشگراي نظـامبنيـاد و ايـن رويكـرد نقطـة عزيمـت
ماست. نشان خواهيم داد كه چطور معيارهاي متنيت از اين منظر در شعر معاصر فارسـي عمـل
ميكند يا نميكند. در مواردي كه عمل ميكند آيا ميتوان براي آن نوع متن/ شعر ويژگـيهـاي

خاصي قائل شد و در مواردي كه عمل نميكند متن/ شعر چگونه شكل ميگيرد. درنتيجه، ابتدا 
شرح مختصري از معيارهاي متنيت در دستور نقشگرا بيان ميكنيم، سـپس ايـن معيارهـا را در 
نمونههايي از شعر معاصر بهكار ميگيريم و سرانجام براي تبيين موارد نقيض از مفهوم انتشار و 

نقش آن در شكلگيري متن/ شعر بهره خواهيم گرفت.  
  

2. معيارهاي متنيت در دستور نقشگرا 
هليدي و حسن معتقدند عامل اصلي تعيينكنندة اينكه آيا مجموعهاي از جمالت متن هستند يا 
Halliday & Hassan, ) نه، انسجام است و اين روابط انسجامي است كـه بافتـار مـيآفرينـد
2 :1976). متن بافتار دارد و اين بافتار است كه متن را از نامتن متمايز ميكند. عناصر مـتن بـه

اسـت. وابسـته هم وابستهاند و تفسير و رمزگشايي از هر عنصر متن به وجود عنصـري ديگـر
هليدي دو گروه از ويژگيهايي را كه در تركيب با هم بافتار ميآفريننـد بـه شـرح زيـر از هـم

متمايز ميكند:  
الف. ويژگيهاي ساختاري شامل ساختار موضوعي كه با مفهوم توالي خطيِ آغازه و پايانـه

سروكار دارد و ساختار اطالعاتي كه با مفاهيم اطالع كهنه و نو مربوط ميشود.  
ب. انسجام، شامل انسجام دستوري كه از طريق ارجاع، ربط، حذف و جـايگزيني حاصـل
ميشود و انسجام واژگاني كه با تكرار، هممعنايي (هممرجعي) و شمول معنايي شكل ميگيـرد

   .(Halliday & Matthiessen, 2004: 532-579)
اين راهكارهاي شكلگيري بافتار و درنتيجـه مـتن را در دو نمونـه از نثـر و شـعر فارسـي

سعدي از باب چهارم: در فوايد خاموشـي  گلستان بررسي ميكنيم. نخست حكايت كوتاهي از
را برگزيدهايم (واژگان و عبارتهاي داخل قالب را نگارنده افزوده است):  

بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد [بازرگان] پسرَ[ش] را گفت نبايد كه ايـن سـخن
[خسارت افتادن] با كسي در ميان نهي [پسرِ بازرگان] گفت اي پدر [بازرگـان] فرمـان
ترا [بازرگان را] ست [اين سخن] نگويم ولكن خـواهم مـرا [پسـر را] بـر فايـدة ايـن
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[نگفتن سخن] مطلـع گردانـي كـه مصـلحت در نهـان داشـتن [ايـن سـخن] چيسـت
[بازرگان] گفت [به پسر] [مصلحت نهان داشتن اين سـخن آن اسـت] تـا مصـيبت دو
خويش اندوه نشود يكي نقصان مايه [خسارت افتادن] و ديگر شماتت همسايه: مگوي

شاديكنان.   گويند الحول دشمنان/ كه با
گفته ميشود در چنين نمونههايي از ادبيات كه بافت بالفصـل نـدارد، جملـة اول بـهكلـي

اطالع نو است. «بازرگاني» نكره است و كل بند نخست (بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد) 
ـَ ش از  اطالع نو است كه بافت درونمتني براي بقية متن ميسازد. در بنـد دوم ضـمير متصـل
ـَ شِ  پسر حذف شده است (بنابر داليل سبكي) و ايـن حـذف بافتارسـاز اسـت؛ زيـرا مرجـع
حذفشده، بازرگان است. فاعل نيز به قرينة لفظي حذف شده است؛ درواقع «بازرگان پسـرش
را گفت» كه اين هر دو مورد حذف از موارد انسجام دستوري است. ساختار اطالعاتي همچنان 
با زنجيرة تبديل اطالع نو به كهنه و آوردن اطالع نوي ديگر پيش ميرود. بازرگان محذوف بند 
دوم برخالف بازرگان بند اول معرفه است؛ يعني حال به اطالع كهنه تبـديل شـده اسـت. كـل
آنچه بازرگان به پسر ميگويد، اطالع نو است؛ زيرا پاسخ سؤال «چه گفت؟» را تأمين ميكنـد.
در اين بند، «اين سخن» هممرجع است با خبر «هزار دينار خسارت». در پاسخ، «پسـر» حـذف
شده است؛ ولي استنباط ميشود و از موارد انسجام دستوري است. تو در «فرمـان تراسـت» بـا
بازرگان هممرجع است و من در «مرا خواهم...» با پسر هممرجع و اين در «بر فايدة اين مطلـع

گرداني» ارجاع دارد به «اين سخن نگفتن». در «مصلحت در نهان داشتن چيست»، «اين سـخن» 
محذوف است؛ مصلحت در نهان داشتنِ «اين سخن» چيست. در بند بعد بازرگان، فاعـل فعـل
گفت، محذوف است و از شبكة بافتار مـيتـوان آن را دريافـت.   نقصـان مايـه ارجـاع دارد بـه

خسارت افتادن. «ولكن» در سطر سوم و «كه» در بيت نيز از مقولة انسجام ناشي از ربط هستند؛ 
«ولكن» ربط تبايني است و «كه» ربط سببي. همانطور كه در اين تحليل مختصر مـتنشـناختي 
مشاهده ميشود، ساختارهاي اطالعاتي و موضوعي و عوامل انسجام دستوري و واژگـاني واژه

به واژه و بند به بند متن را ميبافند و بافتار عامل متنيت متن است.  

در اينجا به نمونهاي از شعر ميپردازيم. براي اين منظور شعر «هست شب» نيما يوشـيج را
انتخاب كردهايم.  

خاك و دمكرده شب يك شب، هست
است. باخته رخ رنگ
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كوه بر از ابر، نوباوة باد
است. تاخته من سوي

  
هوا استاده در گرم تني ورمكرده همچو شب هست
را. راهش گمشدهاي اگر نميبيند ازاينروست هم

  
دراز بيابان گرم، تنش با

تنگ- گورش در ماند را مرده -
ماند من سوختة دل به

تب. هيبت از ميسوزد كه خسته، تنم به
شب.  شب. آري هست

در همان بند اول، مبتداسازي فعل و آمدن «شب» پس از «هست» نهتنها آن را به اطالعـات
نو تبديل ميكند؛ بلكه بر شب بودن تأكيد دوچندان ميشود. در بند دوم، واژة شب در جايگـاه
آغازه تكرار ميشود. شب اينجا اطالع كهنه است و توصيف آن (يك شب دمكرده) اطـالع نـو؛
بند اول و دوم از طريق تكرار واژة شب (انسجام واژگاني) و تحـول اطـالع نـوي بنـد اول بـه
اطالع كهنة بند دوم و تداوم زنجيرة اطالع كهنه و نو بافتار مييابـد. بنـد دوم و سـوم بـا ربـط
افزايشي (يعني «و») به هم پيوند ميخورند. بند اول و دوم بافت زماني را شكل مـيدهنـد كـه

البته با تأكيد بر شب و دمكردگي، به زمان تاريك و نفسگير نيز داللت ضمني استعاري دارد. از 
ابتداي بند سوم كه با ربط افزايشي به بند دوم پيوند ميخورد، وارد توصيف مكـان مـيشـويم.

بافت مكاني شكل ميگيرد. خاك كه انسانپنداري شده، رنگ رخ باخته است. بند چهارم ادامـة 
توصيف مكاني است. ضمير «من»، بند چهارم را بهطور ضمني به سه بند پيشين ميپيوندد و در 
كنار توصيف زمان و مكان شخص را نيز وارد صحنه ميكنـد:  مـن در شـبي چنـين در مكـاني
چنان. بخش دوم شعر با تكرار عبارت «هست شب» به بخش اول پيوند مـيخـورد و در ميـان
ايـن تأكيـد مجموعة توصيفها، تأكيد بر شـب و كـاركرد اسـتعاري آن را شـدت مـيبخشـد . 
استعاري بر شب بودن در دو بند پاياني شعر: «هست شب» (كه تكـرار بنـد آغـازين اسـت) و
را دارد و بنـد «آري شب» به اوج خود ميرسد. عبارت «هم ازاينروست» نقش يك ربط علّـي
اول اين بخش را بهعنوان علت بند دوم معرفي ميكنـد و از ايـن راه دو بنـد را بـه هـم پيونـد
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ـَ م در بخـش سـوم  ميزند. «من» در بخش سوم شعر با «من» در بخـش اول و ضـمير متصـل
ِشگر (و نه كنشگر) متأثر از شرايط زماني و مكاني كه استعارة  هممرجع هستند و راوي را به شوَ
دوران تيره و خفقانآور هستند، تبديل ميكنند. شعر از طريق سـاختار موضـوعي، اطالعـاتي و

انسجام نحوي و واژگاني به شبكهاي درهمبافته تبديل ميشود و متنيت مييابد.    
بهنظر ميرسد مطالبي كه درمورد روابط ساختاري و انسجامي در متن و در اين مورد ويژه- 
نمونههايي از نثر و شعر ادبي-  گفته شد، بديهياند و دانش ناخودآگاه و انكارناپـذير كـاربران

زباناند. گويي دليل اين تصور اين است كه گفتمان مسلط بر توصيف شرايط متنبودگي كه آن 
را ناشي از ساختار و انسجام ميداند تداوم گفتمان مسلط در توصيف نظام اجتماعي اسـت كـه
ساختار و انسجام را در آن امر بديهي و «طبيعي» تلقي ميكند و گويي تصـادفي نيسـت كـه در
افراطيترين شكلش آن را ناشي از خود طبيعت ميداند. اما متن در اين معنا فكر وجود پادمتن 
را در خود دارد؛ يعني متني كه براي برداشت متعارف از متن نقشِ «پاد» را بازي مـيكنـد. ايـن
اصطالح را پيشتر نگارنده درمورد رابطة نشـانه و پادنشـانه، فرهنـگ و پادفرهنـگ، گفتمـان و
پادگفتمان بهكار برده است كه از پاد هم معناي نگهدارنده و هم معناي بـرهمزننـده يـا ضـد را
ميگيرد. پادمتن از نوع متن است و در همان حال برداشت متعارف يا بديهي تلقيشده از مـتن
را برميآشـوبد. هرچنـد هـر پـادمتني (يـا پـادفرهنگي يـا پادگفتمـاني) ممكـن اسـت بـر اثـر

رسوبشدگي و درونيشدگي به متن دوران ديگري تبديل شود و پاد ديگري را برانگيزد.   
در ادامه، نمونههايي از آنچه را كه پادمتن خوانده شد بررسي ميكنيم و نشان ميدهـيم كـه
بلكـه ناشـي از [پاد]متنبودگي اين نمونهها فقط ناشي از روابط ساختاري و انسجامي نيسـت؛

روابط انتشاري است:  
شعر «بعد از پيچها»:(1)   

ميشود:  تكثير تو تن در كه متلون آينهاي از كالفهاي .1
فيل  سوار گاهي هندوستان در .2

بشوي  هم شطرنج شتر سوار گاهي اينجا ميدهي ترجيح .3
ميز  وسط يكييكي را تو وسط/ ميگذارد اين ميكند پادرمياني يكي .4

يكجا.  را همه را تو ميزنند/ برميچينند در تا .5
پالت  سيلويا ذوق توي ميزند بدجوري سبيلت .6

قاف  كوه در را زال ميدهي شير ميدهي كه جنسيت تغيير .7
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الكي  قهرمانهاي عصر شده سپري .8
بگيري  كه را سياه و سفيد ديوهاي سراغ كافينتها در .9

است  خندهدارتر رنگيشان پرينت .10
پيكاسو سالوادور- گذاشته را خودش اسم من محبوب .11

ميزايند  كامپيوتري بچهموشهاي هي كه قسطهايي از چهكارهام وسط اين 12. من
نگو  چيزي عزراييل به .13

دره  ته كردهام سقوط آسانسور از سريعالسير قطار با .14
ميخورد  اسطورهاي خربزههاي كردن قارچ درد به فقط كه هم اره 15. اين

نبود/ نيست  كافي تو پشم كيفيت .16
اهللا  في فنا سقف باال/ تا بپرم بايد .17
دارد  سرطاني سرِ هزار سالم آدم .18

است  پشمالوتر كه را يكي اين خودت براي 19. ببر
المزاج  متلون موج گذاشته را خودش اسم كه شاعري اين كرده باز دكان .20

كني  ترمز هوا و زمين بين بهموقع بايد تو؟ درد عالج .21
من  با بر در سرعت به هم فوارهاي .22

باال  از ميرود سر باال/ تا سر از 23. ميرود
سريعالسير  قطار فشار از مثانهات ميتركد نبندي كه را پايين 24. شير

دارند  هردمبيل مرد و زن يك و هزار به نياز هم آهكپزي كورههاي اين 25. بهجز
ميزند  برق روشنفكري از نشود/ پياز پيدا كارد كه آشپزخانهاي 26. در

ميكشد/ كشيده  دراز موكت 27. بكت/ روي
ولف  ويرجينيا نميگذارند را اسمت نزني اگر من گوش بيخ 28. بزن

ته  از بكند را گوشم كه ميگردم ارزانقيمتي قصاب دنبال .29
اصالً  نميخورم شدن عاشق درد 30. به

ليلي  گذاشتهاند مرا اسم 31. الكي
عيار.  بت ميشوم ميكند درد دقيقه هر كه 32. شقيقهام

نگارنده معتقد است [پاد]متنيت در اين شعر فقط ناشي از روابط انسجامي و بافتار نيسـت؛ 
بلكه ناشي از بهرهبرداري از منش انتشار در زبان است. زبان در منش انتشار تا بينهايـت فاقـد

توازن و تعادل است؛ ديگر كلمات بهطور همزمان بر يكديگر فشار نميآورنـد؛ بلكـه بـهطـور 
متوالي بر هم عمل ميكنند و هريك ديگري را واژگون ميكند (سجودي، 1387: 136). دريـدا 
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اين حالت بازي نامحدود داللت را منش انتشار1  ناميده اسـت (Derrida, 1978: 21). ادعـاي
نگارنده در اين مقاله اين است كه متن فقط محصول روابط ساختاري و انسجامي نيسـت و بـا

الهام گرفتن از مفهوم انتشار نزد دريدا، برآن است تا منش انتشار را در حكم سازكار ديگري در 
شكل دادن به [پاد]متن معرفي كند.  

شعر «بعد از پيچها» نمونهاي از پادمتنيت انتشاري اسـت. در اينجـا بـا خوانشـي در مـنش
انتشار روبهروييم؛ به اين معنا كه درواقع قـادر بـه دسـتيـابي بـه شـبكة انسـجامي معنـايي و
دستوري نيستيم؛ بلكه دالهاي زباني پيوسته به هم و به دالهاي غايب متداعي منتشر ميشـوند

و از انسجام خطي و بافتار برخوردار نيستند.  
. «تو» نـه تـوي واحـد، بلكـه متلون... آيينهاي از سطر نخست را با هم ميخوانيم: كالفهاي
توي متكثر است كه با واژگان «متلون» و همچنين «تكثيـر» در ايـن سـطر و در سـطر چهـارم: 
و «يكـييكـي» شـاهد حركـت رفـت و با تقابل بين «تو» ميز، وسط يكييكي را تو ميگذارند
برگشتي بين وحدت و كثرت «تو» هستيم. در اينجا ترفند تكثير واحـد در عمـل توزيـع سـاده، 
آنهم وسط ميزي مانند ميز شطرنج كه در سطر سوم به آن اشاره شده اسـت (و يعني يكييكي

تصور ما اين است كه اين ميز همان ميز است) انجام ميگيرد.     
يكجا؛ در بخش دوم اين سطر فعـل را همه را تو ميزنند/ برميچينند در تا در سطر بعدي:
بهدليل وجود شناسة َ- ند، از ضمير فاعلي محذوف «آنها» خبر ميدهد (آنها تـو «برميچينند»
ميبينيم كه تكواژ مفرد «يكي» كه شخص ثالث اين بازي است، به ضمير جمـع را برميچينند).
تو  آنها تبديل ميشود (تكثير ميشود). اين بازي زبانيِ تكثير واحد در ادامة سطر در رابطة بين
يكجـا. را همـه را تـو برمـيچيننـد را و همه را- كه بهظاهر هممرجع هستند- ادامه مـييابـد:

بهعبارتي، دوباره «تو» تكثير ميشود؛ اما با اين تفاوت كه تكثير يكييكـي صـورت نمـيگيـرد؛ 
بلكه يكجاست. اين سطر را ميتوان اينگونه بازنويسي كرد: تا در ميزنند [آنها] برمـيچيننـد

تو را همه [توها] را يكجا [با هم].
حال كه در جريان جزئيات اين تكثير قرار گرفتيم، بازميگرديم و اينبار از زاويـهاي ديگـر
فيـل/ تـرجيح سوار گاهي هندوستان در متن را ميخوانيم. در سطرهاي دوم و سوم ميخوانيم:
بشوي. فيل كه از مهرههاي بازي شـطرنج اسـت، نـوعي شطرنج شتر سوار گاهي اينجا ميدهي
                                         
1. dissemination 
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تداعي معنايي بين شطرنج و فيل و از فيل به هندوستان ايجاد ميكند. اين تداعي از يكسـو از 
كه مهدش در هند بوده و كلمة «فيل» كه همواره يادآور هند است برقـرار طريق كلمة «شطرنج»
ميشود و از سوي ديگر رابطة بين فيل و هندوستان و فيل و شطرنج در هـر دو مـورد از نـوع

از  مجاز مرسل است و در سطح مفهومي مطرح است؛ حال آنكه رابطة بين «شـتر» و «شـطرنج»
نوع جناس ناقص است و در سطح نوشتاري و صـوري عمـل مـيكنـد. حـال بـا ايـن بحـث،
تكثير ميشود، در منش انتشار زبـان نيـز در حركـت از همانگونه كه «تو مانند آيينهاي متلون»
دالي به دال ديگر، از هندوستان به فيل، از فيل به شطرنج و از شطرنج به شطر تكثير ميشود.   
سبيل- كه نشانة جنس نـر پالت، سيلويا ذوق توي ميزند بدجوري سبيلت در سطر ششم:
و مردانگي است- در تقابل با سيلويا پالت- كه شاعر زن فمنيست است- قـرار مـيگيـرد. امـا
با اشارة بينامتني ديگري روبهرو ميشويم.  ميدهي...، كه جنسيت تغيير بيدرنگ در سطر هفتم:
براي اينكه «تو» زال را شير دهد، بايد تغيير جنسيت دهد. در اين سطرها شاهد نـوعي حركـت
مـرد و از واسازانه هستيم. قطبيت زن و مرد كه مفهومي ساختاري است، بـه حركـت از زن بـه
مرد به زن كه مفهومي پساساختاري است، واسازي ميشود. بهعبارتي، بهجاي اينكه زن و مـرد

مطلق داشته باشيم، با زن در مرد و مرد در زن مواجه ميشويم؛ بنابراين در وضـعيتي آسـتانهاي 
را كـه زال را در كـوه قـاف شـير مـيدهـد،  شـاهنامه قرار ميگيريم. اشارة بينامتني به سـيمرغ

فراموش نكنيم.  
درحال انتشار است (تو كه سيمرغ هستي و شير  اكنون درمجموع وضع اينگونه است: «تو»
ميدهي زال را، تو كه سبيلت بدجوري ميزند توي ذوق سيلويا پالت، تو كـه آيينـة متلـون در 
را يكجـا تنت تكثير ميشود، تو كه يكييكي ميچينندت وسط ميز و بعد در كه ميزننـد همـه
عنصر ايستايي نيست. همهچيز است، هرچيز است، مفرد اسـت، جمع ميكنند). اين ضمير «تو»
جمع است، همة زبان است و هرآن ميتواند به چيز ديگري انتشار يابد؛ زيرا هـر نشـانة زبـاني
بالقوه در همة تاريخ زبان منتشر ميشود. به بياني ديگر، همة ايـن اشـارات مفـاهيمي بينـامتني 
تلقي ميشوند. اين مفاهيم بينامتني كه حالتي درزماني و تاريخي دارند، هنگاميكه در كنار هـم
مينشينند همزمان در محورهاي همنشيني و جانشـيني بـر هـم عمـل مـيكننـد و همـديگر را
برميانگيزند؛ درواقع «هيچيك حقيقت آن ديگري نيسـت و هـيچيـك سـادهشـدة آن ديگـري

نيست.» (سجودي، 1387: 143).   
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عصر... . در اين سطر و سطرهاي نهـم و دهـم بـا نـوعي شده در سطر هشتم ميخوانيم: سپري
واكنش شعاري راوي روبهروييم. شعر تحليل ميرود و به شعار نزديك مـيشـود. راوي از مضـمون
آشناي ديوهاي سفيد و سياه كه در اسطورهها نمايندگان خير و شرند، استفاده ميكنـد و آنهـا را در

تقابل با طيف رنگي ديوهاي امروزي، مصرفي، ماشيني، كاغذي و پرفريب قرار ميدهد.  
از سطر يازدهم با يك گسست روبهرو ميشويم و گويي با مجموعـهاي از گـزينگويـههـا
سروكار داريم. هر سطر گويي در بافت خود ميتوانـد معنـايي مسـتقل داشـته باشـد؛ هركـدام
واحدي مجزا از ديگري بهنظر ميآيند كه گويا اگر برداشـته شـوند، در ايـن اجـزاي كنـار هـم

چيدهشده اتفاقي نميافتد؛ يعني اين اجزا با هم داراي بافتاري منسجم نيستند. واحدهاي جدا از 
هم هريك داراي معنا هستند. بنابراين متن بيمعنا نيست؛ فاقد انسجام است و معناباخته. گويي 
معناهاي بسيار داشتهايم كه اكنون پس از يك گسست و يك اتفاق، تحـت شـرايطي گـرد هـم
آمدهاند. بهعبارتي، با فراواني ساختارهاي معناداري روبهروييم كه هريك گويي خود، پارههـايي
از متنهاي معنادار ديگري هستند كه درحال مصرف شدن و نابود شدناند. متن در ايـن مـنشِ
گسست خود از روايت كالن ميكوشد با بازخواني اسـطورههـاي تـاريخي گونـاگون- كـه در

واحدهاي مجزا و در گسست از هم گرد آمدهاند- انرژي و خالقيتي را كه درطي زمان از طريق 
انجماد معنايي از دست دادهاند به آنها بازگرداند.  

درواقع، اين گزينگويهها هريك از متون ساختمندي تشكيل شدهاند كه در آنها حذف صـورت
گرفته است و اكنون به حاشيه رانده شـدهانـد و در ايـن قسـمت از شـعر بـا تركيبـي از حاشـيههـا
روبهروييم. بديهي است كه با خواندن چنين تركيبي با نوعي بحـران كـه شـايد بتـوان آن را بحـران
خوانش ناميد، روبهرو شويم. حال در تحليل بحران چنين [پاد]متني كه حاصل جمع آمدن متنهـاي
حاشيهاي گزينگويي شده است، بهنظر ميرسد [پاد]متن مـيكوشـد تـا خـود و تفـاوت خـود را از

متنهاي كالن و مسلط ديگر نشان دهد و از حذف (فراموشي) خود جلوگيري كند.  
محبـوب مـن- كـه پيكاسـو، سـالوادور- گذاشـته را اسمش من در سطر يازدهم: محبوب

شخص ثالث و غايب ماجراست- نام ديگري برميگزيند كه خود، وضعيتي آميخته است هر دو 
نقاشاند: يكي نقاش سوررئاليست و ديگري نقاش سبك كوبيسم. رابطة ايـن هويـت محبـوب ِ
من با منِ راوي از دو نظر اهميت دارد: ابتدا اينكه شخصيت اين محبوب در وضعيتي ناپايـدار،

دوگانه و ازهمگسيخته است؛ زيرا محبوب نام دو نقاش از دو سبك متفاوت را با هـم تركيـب 
كرده و بر روي خودش گذاشته است. باز با وضعيتي آستانهاي روبهرو هستيم. اين دو نام كه با 
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هم در قالب يك نام-  نام محبوب-  تركيب شدهاند هر دو مذكرند؛ پس راوي خود را مؤنـث
فرض كرده است. اما اين وضعيت جنسي راوي با خواندن سطرهاي پايينتر، مثالً سطر بيسـت

ولف) بههم ميخورد. اين  ويرجينيا نميگذارند را اسمت نزني اگر من گوش بيخ و هشتم (بزن
مـرا اسم الكي وضعيت متغير و غيرقطبي و آميخته اينجا بهپايان نميرسد. در سطر سي و يكم:
ليلي، «من» دوباره مؤنث شده است. درنتيجه، ايـن رابطـة بـين مـن و محبـوب مـن گذاشتهاند
وضعيت مضحكه پيدا ميكند. من و محبوبش از سويي نه مرد است و نه زن و از سـوي ديگـر

هم مرد است و هم زن. باز با وضعيتي آستانهاي روبهرو هستيم: مرد در زن و زنِ در مرد.  
هـمنشـيني قطـار و آسانسـور و دره آسانسـور...، از سريعالسير قطار با در سطر چهاردهم:
هيچگونه ارتباط منطقي خطي را به ذهن متبادر نميكنند. فقط نقش فعل «سقوط كردهام» اسـت

كه اين سه واژه را در عمل سقوط و مرگ بههم پيوند ميدهد.   
با وضعيتي تناقضآميز روبهروييم كه ما  دارد، سرطاني سر هزار سالم آدم در سطر هجدهم:
را باز در وضعيتي آستانهاي، غيرقطعي و غيرقطبي قرار ميدهـد. سـالمت و سـرطان در منطـق
متعارف معناشناختي نقيض همديگرند و در رابطة تقابل مكمل با هم قرار دارند؛ يعنـي وجـود

يكي نقض وجود ديگري است. اما اينجا آدم سالم هزار سر سرطاني دارد. ما با آدمـي سـروكار 
داريم كه هم سالم است و هم سالم نيست و هم سـرطان دارد و هـم سـرطان نـدارد. سـرطان

بيماري است كه با تكثير بيمارگونة سلولها همراه است. بازميگرديم به «تو»ي ابتداي شعر كه 
«تـو» در زمـانيكـه گمـان مـيكنـي سـالمي (واحـدي)، درحـال هم واحد بود و هـم متكثـر.
تكثيرشدني. با وضعيتي بينابيني روبهرو هستيم. براي آنكه به حيات خود، حيـات زبـاني خـود
ادامه بدهي، بايد تكثير شوي و تكثير شدن تو درواقع سرطان توسـت. مشـاهده مـيشـود كـه
چطور تقابل قطبي سالم/ سرطاني واسازي ميشود و يكي ديگري را گريزناپذير ميكنـد.  زبـان
براي اينكه زندگي كند، بايد بيافريند و تكثير شود؛ در غير اين صورت منجمـد، مـرده و ايسـتا

خواهد شد؛ پس گريزي ندارد جز آنكه پيوسته در وضعيت سالمت سرطاني باشد.   
دربارة جناس ناقص بكت و موكت و بازيهاي صوري از ايندست و يا اشاره بـه قصـاب
ارزانقيمت و بريدن گوش و تداعي ونگوگ نيز ميتوان سخن گفت كه از حوصلة ايـن مقالـه

خارج است.   
يـازدهم ادامـه دارد،  خالصة مطلب دربارة اين شعر آن است كه در بخش اول كه تـا سـطر
[پاد]متن شعري از طريق بسط روابط انتشاري شكل ميگيرد. نشان داديم كـه چگونـه اجـزا و 
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عناصر اين متن در عمل توزيعي بهطور متوالي و متداعي بر هم عمل مـيكننـد. در بخـش دوم 
شـكلگيـري شعر كه از سطر يازدهم شروع ميشود، روابط انتشـاري همچنـان فراينـد اصـلي
[پاد]متن هستند؛ اما گسست آشكارتر خود را مينماياند و با نوعي خأل روبهرو مـيشـويم كـه

ناشي از تكهتكه بودن و عدم اتصال اين تكهها در تركيب خطي است.   
  

3. نتيجهگيري  
در اين مقاله با بررسي نمونههايي از ادبيات كهن و نو، نثر و شـعر، ابتـدا نشـان داديـم كـه چگونـه
عوامل متنساز ازجمله عوامل ساختاري و انسجامي در شكل دادن به بافتـار و درنتيجـه مـتن عمـل
ميكنند. در ادامة بحث مدعي شديم كه همة متون الزامـاً داراي بافتـار نيسـتند و متنيـت خـود را از
عملكرد سازكارهاي ساختاري و انسجامي نميگيرند؛ بلكه درواقع اين سازكارها را برهم ميزننـد و
خالف انتظارات منطق مسلط و تاريخيشده عمل ميكنند. در اينجا مفهوم پادمتن را معرفي كرديم و 
اشاره كرديم كه پادمتن از نوع متن است و هر پادمتني ممكن است با رسوب و تاريخيشدن به مـتن 
بدل شود و پادمتنهاي ديگري را برانگيزد. براي تبيين اين نوع متون با الهام گرفتن از مفهوم انتشـار

نزد دريدا مدعي شديم كه متن فقط محصول عملكرد ويژگيهاي ساختاري و انسجامي نيست؛ بلكه 
اثـر «بعـد از پـيچهـا» منش انتشار را نيز بايد بهعنوان سازكار متني پذيرفت. براي اين منظـور شـعر
باباچاهي را بهتفصيل بررسي كرديم و نشان داديم كه چطور اين پـادمتن از طريـق روابـط انتشـاري
شكل ميگيرد و چگونه ساختارهاي منطقي متعارف ازجملـه تقابـلهـاي قطبـي را بـرهم مـيزنـد.
سرانجام بهنظر ميرسد بايد پذيرفت كه از سويي در متون وابسته به روابط انسـجامي، مـنش انتشـار
بهگونهاي ضمني فعال است. اما تسلط با انسجام است و پادمتنهاي مبتنيبر انتشار نيز بهكلي عـاري
از روابط انسجامي نيستند؛ يعني ما نيز نبايد دوگانة انسجامي/ انتشاري را به دوگانهاي قطعي تبـديل

كنيم؛ ولي ميتوانيم از وجه غالب در متون متفاوت سخن بگوييم.  
  

پينوشت  
1. بخش عمدة تحليل اين شعر از پاياننامة زندهياد شهرام آقاجاني طوالرود گرفته شده است بـا عنـوان
كه به راهنمـايي نگارنـده در گـروه زبـانشناسـي دانشـگاه آزاد هفتاد دهة شعر نشانهشناختي بررسي

اسالمي واحد تهران مركزي در زمستان 1388 دفاع شد.  
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