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 چکیده
و در  پرداخته رشعهنجارگریزی در به بررسی در ایران، با توجه به الگوی لیچ  های پیشین اکثر پژوهش   

شناسی فقط به مطالعه  در حالی که اگر کار زبان ؛اند هنجارگریزی گفتمانی توجهی نداشتهبه  نتیجه،
به شود.  های ادبی بسیار محدود می ی منحصر شود، سهمش در بررسیئو معنا نحویی، ئآوا های جنبه

که  استفاده کرده وی شورتالگ از های زبانی در شعر، برای بررسی نوآوریاین مقاله، ، سببهمین 
 نسل آثار ،این بررسی محدوده است. کار گرفته  هب مورد شعرهنجارگریزی گفتمانی را برای اوّلین بار در 

هش، این است که مشخص شود چه هدف از این پژو .است امروز ایران کالسیک شاعران جدید
را  های بالغی چه ارزش ،هر کدامرد و دا رواجوز هائی از هنجارگریزی گفتمانی در شعر کالسیک امر گونه

نوآوری در سطح گفتمانی در شعر کالسیک ت گونه شدهد ه نتایج این پژوهش نشان می .در بر دارند
 .ندا ولین بار در این مقاله معرفی شدهبرای ا بعضی از آنهاامروز رواج دارد که 

 

ریزی گفتمانی، شعر کالسیک هنجارگریزی، تحلیل گفتمان، هنجارگ شناسی، سبک: ی کلیدیها واژه

 امروز.
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 مقدمه .1
شده  ، الگوی مطرحدر شعر 1ررسی پدیده هنجارگریزیب ترین الگوها در زمینه رایجیکی از 

ها  است که تاکنون بسیاری از پژوهششناسی انگلیسی  ار سبکذبنیانگ «لیچ جفری» توسط
ن الگو در کتابی از او با ای در باره هنجارگریزی در ایران، بر مبنای آن انجام شده است.

به گفته  مطرح شده که (1363)منتشره در سال « راهنمای زبانشناختی شعر انگلیسی»عنوان 
)نورگارد، آید  شناختی به شعر بشمار میعطفی در رویکرد سبک نقطه نظران به عنوان صاحب

ت نوع تقسیم ها را به هش ، هنجارگریزیدر این اثر لیچ .(131-131: 7111بوسه و مونتورو، 
  هنجارگریزی -9 9.هنجارگریزی نحوی-7 7.هنجارگریزی واژگانی -1کرده که عبارتند از: 

  8.هنجارگریزی گویشی -6 6.هنجارگریزی معنائی-9 9. هنجارگریزی نوشتاری-4  4.واجی
  .(47-91: 1363)لیچ،   3هنجارگریزی زمانی -8 8 .هنجارگریزی سبکی -8

تدوین کرده بود،  در مورد تحلیل شعر خود را هنجارگریزی ویدر دورانی که لیچ، الگ  
 در آن دوره ،سبب؛ به همین بودشناسی رواج نیافته  در سبکگفتمانی  توجه به سطحهنوز 

، (767: 7116)بهه اعتقهاد گهرین     .پرداختهه نشهد   در مطالعهه شهعر  به این سطح بسیار مهم 
که  بود  11 «گفتمان»ش مفهوم شناسی، پذیر مشهودترین و چشمگیرترین تحول در سبک

شناسی را بهر اسهاس    این تحول از دهه هشتاد میالدی به بعد اتفاق افتاد. اگر تاریخ سبک
 میالدی را به گفتهه  1381گذاری کنیم، دهه  نام ههاین علم در هر د برغالب  های گرایش

بهر همهین    .نامیهد  11«شناسی گفتمانی سبک» رواجدوره  باید (19: 1383)کارتر و سیمپسون 
یها   گفتمانتحلیل ای از  گونه اساساً شناسی را ، سبکهم (36: 7118) بعدها خود لیچاساس، 
 (917: 1939)به گفته فاولر  .پردازد که به بررسی گفتمان ادبی می  دانسته  17شناسی گفتمان
شهود،   ی منحصهر ئ، نحهوی و معنها  ئهی شناسی فقط به مطالعه ساختارهای آوا زباناگر کار 
  شود. ای ادبی بسیار محدود میه در بررسی سهمش

 بندی انواع هنجارگریزیبرای طبقهپژوهش ، در این الگوی لیچ های کاستیخاطر ه ب  
)منتشهره در   «نثهر  و نمایشنامه شعر، زبان بررسی» کتاب درالگوی شورت از  ه شدترجیح داد

 عنوان یک به را شورت ابِاین کت (9-4: 7111) بوسه و اینتایر مک .شوداستفاده  (1336سال 
  یزیهنجهارگر الگهو،   ایهن  براسهاس انهد.   کهرده  معرفهی  شناسی سبک در باره اثر کالسیک

                                           
1 . deviation. 2. lexical deviation .3. grammatical deviation. 4. phonological 

deviation. 5. graphological deviation. 6. semantic deviation. 7. dialectal deviation. 8. 

deviation of register. 9. deviation of historical period. 10. Discourse. 11. discourse 

stylistics. 12. discourse analysis. 
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 -7 1یگفتمهان  یزیهنجهارگر  -1کهه عبارتنهد از:    فتهد یتواند در هفهت سهطح اتفهاق ب    یم
 یزیهنجارگر -9ی نحو یزیهنجارگر -4ی واژگان یزیهنجارگر -9 یمعنائ یزیهنجارگر

  .(98-93: 1336)شورت،  ینوشتار یزیهنجارگر -8ی آوائ یزیجارگرهن -6  7یصرف
یکی از این های زبانی را در شعر کالسیک امروز در  نوآوری، پژوهشاین نگارندگان در 

ایهن   ،هدف از این پهژوهش  .اند مورد بررسی قرار دادهسطوح یعنی هنجارگریزی گفتمانی 
وز گفتمانی در شهعر کالسهیک امهر    هنجارگریزیهائی از  است که مشخص شود چه گونه

  .های بالغی را در بر دارند چه ارزش ها، دارد و این گونه رواج
 پژوهش ۀپیشین. 7

را در  یزیموضهوع هنجهارگر   کهه  (1931 و 1989) صهفوی  دوجلهدی  پس از انتشهار کتهاب  
 یزیدر مورد هنجارگر یادیز یها نامه انیمقاالت و پا ،کرد بررسی  «چیل» یچارچوب الگو

 (146: 1931)بهه گفتهه فتهوحی     ا،هه  پهژوهش این نوع  .نوشته شده است الگو این اساس رب
ای مکهانیکی و خشهک تبهدیل شهده و در حهّد اسهتخراج چنهد نمونهه          کهم بهه شهیوه    کم

ههها، اساسههاً بههه  ژوهشدر ایههن پهه. هنجههارگریزی در شههعر ایههن شههاعران فرومانههده اسههت
 اننهد: از پژوهشهگران م  یبعضه  ریه اخ یهادر سهال  هنجارگریزی گفتمانی پرداخته نشد، امّا

بههه مههواردی از  هههای خههود،کتابدر  (1934) یو زارعهه ،(1939)سههنگری ، (1931) یلهه حسههن
 .ندا  اشاره کرده هنجارگریزی گفتمانی

شعر معاصر پرداخته کهه از   یسنت یها در قالب ینوآور یها به گونه خود اثردر  ،یل حسن  
پژوهش مربوطنهد،   این دارند و به موضوع گفتمانیجنبه  که یاز نوآور یهائ آنها، گونه نیب

ها به ویژه فعل، پایان ناتمام و آغاز ناگهان  غییر و تنوع لحن، حذف روابط جملهت عبارتند از:
. سنگری هم در پهژوهش خهود بهه    (461-469: 1931لی،  )حسنو انسجام روابط طولی غزل 

بندی شعر اشاره کرده  ع ناگهانی و پایانهائی در شعر کالسیک امروز از جمله: شرو نوآوری
 کتهاب خهود،  زارعهی ههم در   (. 139-136و  187-184: 1939سنگری، ) که جنبه گفتمانی دارد

نکاتی را مطرح کرده که به سطح گفتمانی مرتبط است. این موارد عبارتند از: آغاز مصرع و 
ر متن و باالخره تلفیق زبان کاره نوشتن کلمات با توجه به مفهوم آنها د ، نیمه«واو»بیت با 

 .(999-996و  911-911: 1934زارعی، معیار و زبان محاوره )
 

 

                                           
1 . discoursal deviation. 2. morphological deviation 
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  مفاهیم نظری. 9

که در این مقاله مطرح  ها و اصطالحات کلیدی مهمترین واژهدر باره  ،در این بخش
 ها و اصطالحات عبارتند از:  شود. این واژه میتوضیح داده  ،شوند می

 هنجارگریزی  -
و  صورتگرایان روس 1زدائی با اصطالح آشنائی مفهوماین  (988: 1939)ته صفوی به گف

 و شناسان زبانمترادف است.  ساختگرایان مکتب پراگشده توسط  مطرح  7سازی برجسته
این دو بجای  (11: 1336)و شورت  (18: 7118 و 47: 1363) چیمثل ل شناسان انگلیسی سبک

اند و بر  استفاده کردهها و مقاالت خود  در کتاب ،«زیهنجارگری» واژهبیشتر از ، اصطالح
بر اساس تعریف شورت، هنجارگریزی  .اند اساس آن، الگوئی برای تحلیل شعر ارائه داده

  (1) ای از قواعد و انتطارات در زبان. یعنی شکستن مجموعه

 هنجارگریزی گفتمانی -
اسی، به کار مطالعات ادبی بیاید، شن اگر قرار است علم زبان (89: 1931)شناس  به گفته حق

خاطر اینکه جمله، نقطه آغاز آفرینش ادبی ه بپردازد؛ ب« متن»فراتر رود و به « جمله»باید از 
 سطح مثل) صوری سطوح در سازی برجسته مطالعه به بیشتر گذشته در شناسی زبان است.

 های حوزه به ها بررسی ینا اخیر، های دهه در امّا بود، شده محدود (آوائی، دستوری و معنائی
 کرده پیدا گسترش  9زبان کاربردشناسی و گفتمان تحلیل مثل تری تر و گسترده عمیق
بررسی  (181: 1939)به گفته فاولر  راستا، همین در. (18: 7111 بوسه، و اینتایر )مک است

آن، شناسی که بر اساس  های غالب بر علم زبانگفتگو، زمانی رواج پیدا کرد که دیدگاه
ای مثل  های تازهکردند، به کنار رفت و دیدگاهبیشتر ساختار جمالت منفرد را بررسی می

 یا تحلیل گفتمان به وجود آمد.  4تحلیل مکالمه
بوده تر از سطح جمله  اگرچه بیشتر بحث ساخت زبانی، مربوط به واحدهای پائین»  

در سطح گفتمان،  ن وجود دارد.هم در زبا« گفتمان»ولی عالوه بر این، سطحی باالتر بنام 
پیوندند؛ به این صورت که در  ها برای تشکیل واحدهای زبانی باالتر، به همدیگر می جمله

سازند؛ تعدادی از  را می 9«پاراگراف»ها با هم،  یک متن نوشتاری، تعدادی از جمله
با هم، ها  آورند و باالخره در نهایت، بخش را بوجود می 6«بخش»ها با هم،  پاراگراف

رفتار زبانی مردم در سطح گفتمانی به همان اندازه هنجار  دهند. را تشکیل می 8«فصل»

                                           
1 . defamiliarization. 2. Foregrounding. 3. Pragmatics. 4. conversation analysis. 5. 

Paragraph. 6. Section. 7. Chapter.  
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این هنجارها اقتضا به عنوان نمونه، . ح دستوری، این هنجارها وجود دارددارد که در سط
کند که هر کالمی به طور معمول، دارای شروع، میانه و پایانی باشد امّا اگر مثالً شعری  می

هائی از هنجارگریزی در  جمله، آغاز شود یا به صورتی ناتمام، پایان یابد، گونه از وسط
: 1336)شورت،  «یا پایانِ ناتمام 1آید که عبارتند از: شروع از میانه سطح گفتمان به وجود می

98-98).  
 پژوهشروش  .4

ر شع در مرحله اول،. است «یلیتحل -یفیتوص»ه، از نوع مقال نیدر ا رفته کاره بروش 
 دههبیشتر آثار  ،زمانی نظر از دوره این .دشآوری  جمع رانیشاعران اجدید نسل  کیکالس

قطعه  661 این آثار شامل .گیرد می در بر را (اخیر سال 19 حدود یعنی) تاکنون شمسی هشتاد
و  ینترنتیا یها و وبالگ هاتیاز سا باشد که امروز ایران میشاعر کالسیک  781از  شعر

و  ها تیسا نیشده ا یسع .انتخاب شده است یتلگرام یها ها و کانال گروه نیهمچن
 ی امروزسرا کیشاعران کالس تیآثار اکثر رندهیانتخاب شوند که دربرگ یا ها به گونه کانال

  د.نباش رانیا
مورد مطالعه، شناسائی و توصیف قرار  این اشعارهای  نوآوری ها، داده یبعد از گردآور  
 کدامدر بر اساس الگوی شورت  ها نوآوریاین  د هر کدام ازوشمشخص نهایتاً تا  گرفت

 پژوهش گنجد. می ی و گفتمانینوشتاری، معنائ ،ینحو ،یصرف ،یواژگان ،واجیسطح: 
 «تبیین»به  ،گفتمانی یزیهنجارگرهای مختلف  گونه «توصیفشناسائی و »بعد از  ،حاضر

خاطر ه ب)شود.  مشخصادبی هر یک  تا از این رهگذر، ارزش پردازد می آنهاهر یک از 

، در هر گونه از جهتوجود ندارد؛ به این  شده بررسی محدودیت صفحات این مقاله، امکان نقل همه اشعارِ
 (شود. چند شعر به عنوان نمونه اکتفا مییک یا نوآوری فقط به ذکر 

 ها تجزیه و تحلیل داده. 9
در  گفتمانی هنجارگریزیرایج های  نهگوشده در این پژوهش،  های تحلیل بر اساس نمونه

 عبارتند از: شعر کالسیک امروز
 شروع از میانه .1. 9

 کالمدر این گونه از نوآوری،  امّا دارد و پایانی  میانه رسی، هر متنی آغاز،در زبان معیار فا
، «نه»، «و»شود. آوردن حروف ربطی مثل:  آغازی، ناگهان از میانه شروع می بدون هیچ

های این شروع  انهدر آغاز شعر، از نش« فرض کن»و « باشد»یا فعلهائی مثل: « ولی»و « که»

                                           
1 . in medias res 
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درصد بسامد  4 شده در این پژوهش، در میان شعرهای بررسیاین نوآوری  از میانه است.
 . داشته است

 شناسائی و توصیف -الف
 تو دامن به من دست برسد نشد یول  
 (7) مرتضی امیری اسفندقه() تو تن در بهار یا کنمت بو که نشد     
 شروع شده است.« ولی»این شعر با حرف ربطِ     
 غم نمانده بود، که شادی نمانده بود که   
 (9) )فاطمه اختصاری( از جنگ چیزهای زیادی نمانده بود   

 شروع شده است.« که»این شعر با حرف ربطِ     

 تبیین -ب
وف، در روف ربط شروع می شوند. این حرهای این گونه از نوآوری با ح بخشی از نمونه

)گلفام، عناصر زبانی را بر عهده دارند   7«سازی پیرو»و   1«سازی همپایه»زبان دو نقش اصلی 

جمله با هم است، دو ایجاد پیوند بین دو بند یا  ،چون کارکرد اصلی این حروف .(93: 1983
تی مخاطب با چنین وقهستند.  ادامه متنی قبلی ،انگار این شعرها در واقعبر این اساس، 

هائی است که ظاهراً در  کند که این کالم، ادامه گفته می شود، احساس کالمی مواجه می
بازسازی و  ،ها را خود با خالقیتش باید این ناگفتهمتن نیامده و برای درک کامل متن، 

زاده  به گفته آقاگل .خواننده، وابسته است  9ایِ بازآفرینی کند. این بازآفرینی به دانش زمینه
های فردی در  دانشی است که هر شخص بر اساس تجربه ،ای دانش زمینه (87: 1937)

شود با استفاده از این دانش، به  ای روبرو می ذهن خود دارد و هر بار که با موضوع تازه
 در برخورد باایِ متفاوت،  خوانندگانی با دانش زمینه به همین خاطر،. پردازد تفسیر آن می

بافت  یک ای خلق کنند که از فردی به فرد دیگر و ازتوانند جهانهای خیالی مییک شعر 
با توجه به تأثیر این بنابراین، موقعیتی به بافت موقعیتی دیگر، با هم متفاوت باشند. 

 تواند دارای ارزش بالغی باشد. این گونه شروع میمخاطب،  نگرشنوآوری در 
این نوآوری را نتیجه تأثیر بالغت غربی بر شعر  (978 - 784: 1934)شفیعی کدکنی    

گاه شاعری،  گوید در طول تاریخ هزارساله شعر فارسی هیچ داند و می جدید فارسی می
شروع نکرده. پنجاه « امّا...»و یا با « زیرا که...»یا « و...»شعرش را بی هیچ مقدمه قبلی با 

، عطف به «واو»خندیدند که این  می کرد، به او سال پیش، اگر شاعری چنین کاری می

                                           
1 . coordination. 2. Subordination. 3. background knowledge . 
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های  عطف»کجاست؟ ولی بالغت شعر جدید به تأثیر از بالغت غربی، این گونه باصطالح 
این واوها در واقع، امری است در ذهن شاعر که «ِ علیه معطوف»داند.  را روا می« معطوف بی

ست، برود. شفیعی گوید تا ذهن شنونده به هر کجا که خوا او عمداً در باره آن چیزی نمی
هائی را از کاربرد این نوآوری در شعر بعضی از شاعران نوگرا مثل: اخوان،  کدکنی، نمونه

دهد، این نوآوری، از طریق شعر نوی  فروغ و اسماعیل خوئی نقل کرده که نشان می
  فارسی وارد شعر کالسیک امروز شده است.

 پایان ناتمام .7. 9
ای و  رسی هر متنی، آغازی دارد و میانهدر زبان معیار فا همانطور که پیش از این گفتیم،

امّا به صورت ناتمام به در این گونه از نوآوری، کالم طبق روال معمول، آغاز دارد،  پایانی.
حذف »این ناتمام بودن به دلیل وجود قرینه لفظی یا باصطالح  ،رسد. در مواردی پایان می
وارد دیگری در شعر کالسیک امروز وجود دارد که مامّا ، است حدس زدن، قابل «به قرینه

شده  این نوآوری در میان شعرهای بررسیبینی نیست.  اتمام ماندن شعر، چندان قابل پیشن
 درصد بسامد داشته است.  44در این پژوهش، 

 شناسائی و توصیف -الف
 ...از تر خسته از، تر خسته از، تر خسته! ام خسته        

 ...از دگر تو، از دگر من، از دگر یکار چیه                     

 طوفان نیا از بگذرم اگر که یبود گفته                     
 ...از اگر پل، از اگر شب، از اگر یبود گفته                     
 گذشت و گذشتند و ،یگذشت و گذشتم، و                     
 ...از اثر ما، از اثر ندهنما و میگذشت و                     
 ستین برگشتن فرصت دگر و است شکسته پل                     
 ...از مگر...ینور شبها، طرف آن از مگر                     
 !باشد...ییایب هفته هر که ستین یفرصت                     
 ...از هر گاه یول...ماه هر که ستین یفرصت                     
 !ام خسته -                    
 :کن باور! من گل ینباش خسته -                    
  (4) ی(نظام مستشار  نغمه) ...!از شتریب دارم، دارم، دارم، دوستت                     

ها  این جملهدر این شعر، مصراع دوم تمام ابیات به صورت ناتمام آمده است؛    
مصراع دوّم بیت  ؛«بیشتر از همیشه»مصراع اوّل بیت اوّل:  ؛تمام شود توانست اینگونه می
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اثر از »بیت سوّم:  ؛«خطر بگذرم از گرا»بیت دوّم:  ؛«آید دیگران برنمی از دگر»اوّل: 
ولی گاه هر از »بیت پنجم:  ؛«مگر از آن طرف پل، کمکی برسد»بیت چهارم:  ؛«دیگران
 «. بیشتر از قبل»گونه تمام شود: نست اینتوا ت آخر میو باالخره بی« وقتی بیا

 تبیین -ب
های این بخش یکسان نیستند: در بعضی از آنها، مالحظات  از نظر ارزش بالغی، نمونه

شود که در این صورت، هیچگونه ارزش بالغی ندارد.  وزنی باعث ناتمام گذاشتن جمله می
که طبعاً  امالً واضح استدر مواردی به دلیل وجود قرینه لفظی، حدس زدن بقیه جمله ک

کم است ولی در مواقعی که قرینه لفظی وجود ندارد،  ،ارزش بالغی این گونه از نوآوری
ناتمام ماندن کالم، فرصتی است برای مخاطب تا در آفرینش ادامه شعر شریک شود. 

، یکی از رهاوردهای هنجارگریزی گفتمانی است. خواننده با کالماساساً خالقیت تکمیل 
کند پایان  اش سعی می ، پیشینه و تجربیات گذشتهای ه به بافت موقعیت، دانش زمینهتوج

واند آن ت می ،جه، شقوق مختلف تکمیل یک شعررا تکمیل نماید و در نتی یک شعرناتمام 
در برابر  گوناگونیهای  صورت، گزینهمختلفی گسترش دهد. در این  را به عوالم گفتمانیِ

رود.  اساس، ارزش بالغی شعر باالتر می و براین گیرد میرار مخاطب برای تکمیل شعر ق
در واقع اوج هنر کالمی بشمار  این خالقیت فقط در هنجارگریزی گفتمانی وجود دارد و

 آید.  می
  1گردانی زبان .9. 9

ها برای ایجاد  ها و مکان هیچ فردی در تمام زمان (84-83: 1937)عبدالکریمی  به گفته
موقعیت کند؛ هر فردی به اقتضای موضوع یا  یک گونه زبانی استفاده نمی ها ازارتباط، تن

ای زبانی  کند. براین اساس، پدیده پیدا می مختلفیهای زبانی  سخن، نیاز به کاربرد گونه
از دو نظام زبانی هستند. این پدیده  گیرد که واحدهای تشکیل دهنده آن، ترکیبی شکل می

گردانی، بسته به اینکه  نامند. زبان می «گردانی زبان»ض کُد یا شناسی زبان، تعوی را در جامعه
گردانی  زبان»یا وسط یک جمله، به دو نوع  ،در میان جمالت یک متن صورت گیرد

شود. هرگاه فردی در حین  تقسیم می 9«ای جمله گردانی درون زبان»و  7«ای جمله میان
انی دیگری برود؛ زبانی به نظام زب ، از یک نظام 4گیری ، به هنگام نوبتبرقراری ارتباط

ای  جمله گردانی میان ها عوض کند، زبان میان جمله مانیِاش را در فاصله ز یعنی نظام زبانی

                                           
1 . code-switching. 2. inter-sententially code-switching. 3. intra-sententially code- 

switching. 4. turn taking. 
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نظام زبانی رخ داده است. اما اگر فردی موقع تولید یک جمله، از یک نظام زبانی به 
سپس همان جمله را با اش را با واحدهائی از یک زبان آغاز کند و  دیگری برود یعنی جمله

ت. به این ای صورت گرفته اسجمله گردانی درون دامه دهد، زبانواحدهائی از زبانی دیگر ا
بسامد کاربرد این نوآوری در میان شعرهای شود.  هم گفته می1آمیزی گردانی، زبان نوع زبان

رده ای از آن آو که در اینجا، نمونهدرصد بوده است  73شده در این پژوهش،  بررسی
 شود. می
 شناسائی و توصیف -الف

 سر یتعال  بسمهسر،  یبه نام نام        

 بلندباال سر... کر،یمرتبه پبلند                    

 «الفرار از عشق مکنیال » یقسم به معن                    

 سرتاسر ،نیاز حس که پر شده است جهان                    

 اال تن تیما را! نیاه کن به زمنگ                    

 اال سر تیما رابه آسمان بنگر!                     

  الجمال محوش بود حبیکه  یسر همان                    

 (9) (یبرقع درضایحم دی)س سر الیبدن، جم الیبود: جم لیجم                    

ی وجود دارد: در بیت ابتدائی شعر، ا جمله گردانی درون هائی از زبان در این شعر، نمونه
به زبان عربی آغاز کرده، سپس آن را با کلمه « بسمه تعالی...»اش را با عبارت  شاعر جمله

را به ...« یمعن به قسم »در بیت بعدی، شاعر ابتدا عبارت  پایان داده است. «سر»...فارسی 
ادامه داده و باالخره ...« لفرارا مکنی ال...»زبان فارسی آورده و سپس آن را با عبارت عربی 

اش را با  . در ادامه شعر، ابتدا شاعر جملهبه پایان برده است «از عشق»با عبارت فارسی 
و « تن»به زبان عربی آغاز کرده، سپس آن را با کلمات فارسی ...« إال تیرأ ما»های  عبارت

را به زبان فارسی ..« جمیل بود.». در بیت پایانی هم ابتدا عبارت پایان داده است« سر»
ادامه داده و در نهایت، آن را با کلمات فارسی  «جمیال...»...آورده، بعد آن را با کلمه عربی 

 به پایان برده است. «سر»و « بدن»
 تبیین -ب

است. براساس مفهوم بینامتنیت،  7«بینامتنیت»ارزش بالغی این گونه از نوآوری، ناشی از 
را به نوعی در خود جذب و هضم  هر متنی، متون گذشته (49 :1937)زاده  به گفته آقاگل

                                           
1 . code-mixing. 2. Intertextuality. 
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و حوادث  متون مذهبیبرگرفته از  معموالًکند. چون جمالت عربیِ اشعار این بخش،  می
متون، به های موجود در این نوع  خود بخشی از ارزشه ب اسالم است، خودتاریخی صدر 

ری، از نظر ارزش بالغی، ارتقا نوآوشود و درنتیجه، این گونه از  این اشعار نیز منتقل می
 یابد.  می

  1گردانی سبک .4. 9
های مختلفی وجود دارد که  در هر زبانی به تناسب موضوع، مخاطب و شیوه بیان، سبک

رود. در شعر هم معموالً از  کار میه بدر جای مناسب معموالً هر کدام به صورت مجزا 
لف مین اساس، در هر زبانی انواع مختشود و بر ه های مختلف سبکی استفاده می گونه

در جای که هر کدام  آید میوجود به ای و طنز  ، محاورهانهکودک سبک فاخر، انند:شعر م
های  امروز، گاه بعضی از این گونه امّا در شعر کالسیک ؛مستقل رواج داردخود به صورت 

. بسامد کاربرد این روند کار میه یک شعر در کنار هم بشوند و در  سبکی با هم آمیخته می
 در اینجا، درصد بوده است که 9شده در این پژوهش،  نوآوری در میان شعرهای بررسی

 .شود ای از آن، آورده می نمونه
 شناسائی و توصیف  -الف

 من ماندم و من ماندم و این نابرادرها            

 خنجرها  من ماندم و من ماندم و این دست           

 …روم تبعیدی شهر شما باشم ن میم            

 ابرها و بادها باشم پروازگردِ            

 هامو بسوزونم خوشی میرم تموم دل            

 میرم شبای قحط رویامو بسوزونم            

 سوز درد های نیم میرم که با کبریت            

 ته مونده خواب درختامو بسوزونم            

 خواب تموم قبرها باشم رم کفنمی            

 پیمامو بسوزونم میرم تن کابوس            

 برگ اطلسی بنویس درد منو رو برگ            

 هامو بسوزونم میرم تموم اطلسی            

 تر باشم میرم از این چیزی که هستم هست            

 (6) تبار( اکبر یاغی)علی  تر باشم بست تر، بن بست تر، بن بست بن            

                                           
1 . style shifting.  
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به سبک  های بعدی بیت امّا ،است «نوشتاری»این شعر، به سبک چند بیت اوّل   
 آورده شده است. «گفتاری»

 تبیین -ب
. ستتغییر سبک در میانه شعر بخاطر غیرمنتظره بودن، در جلب توجه مخاطب تأثیرگذار ا 

الگوئی وجود دارد که به خواننده یا ، در درون هر متنی، نمونه یا (114: 1968)به گفته غیاثی 
تغییر  ،بینی کند. وقتی که این الگو دهد که از قبل، روند آن را پیش شنونده امکان می

یابد، باعث شگفتی  یابد یا طور دیگری تحقق می تحقق نمی ،بینی و آن پیش کند می
-988: 1988)ور پ تواند واجد ارزش بالغی باشد. علی به این خاطر، این نوآوری می. شود می

هائی از این نوآوری را در شعر نو معاصر از آثار شاملو و اخوان نقل کرده و گفته  نمونه (988
افتد که شاعر بخواهد فضائی را  هائی اتفاق می است که این تغییر سبک غالباً در موقعیت

و  771-777: 1931)لی  حسنهای شعرش سخن بگوید.  وصف کرده یا از زبان شخصیت

هائی از آن را در شعر  نامیده و نمونه« تغییر و تنوع لحن»این نوآوری را هم  (461-461
نقل کرده  )از جمله شاملو و سیمین بهبهانی( معاصر تعدادی از شاعران نوگرا و کالسیک

  است.

 شعر معنائیگسترش واحد .9. 9
 یکمعموالً  شعر واحد معنائی، (719-714: 1931)لی  گذشته به گفته حسن کالسیکِ در شعر

 گنجاندهیک بیت  محدودهدر  حداکثر ای در شعر معموالً است یعنی هر جمله« بیت»
که مفهوم مورد نظر شاعر در محدوده یک بیت، کامل نشود و دنباله شود. در مواردی  می

در این کار را گویند.  می «المعانی موقوف»کشیده شود، به این ابیات، بیت بعدی  آن به
 . (779-774- 719: 1939 ،صفوی) اند دانسته« حُسن»و گاه « عیب»گاه نابع سنّتی، بعضی از م

در غزل امروز  ی از عواملی که در انسجام ابیات، یک(464: 1931)لی  اعتقاد حسنبه   
فارسی  گذشتهدر شعر  است. ای یان روائی و داستانی و نمایشنامهب مؤثر بوده، استفاده از

ن عنصر در شد ولی ای گرفته میل مثنوی، از عنصر روایت بهره هائی مث بیشتر در قالب
هائی که تحت تأثیر شعر نو در شعر  رفت؛ امّا یکی از ویژگی کار میه قالب غزل کمتر ب

کالسیک امروز ایجاد شده، استفاده از بیان روائی و داستانی در غزل است. به این ترتیب، 
 ، دیگر مصراع و بیت نیست؛ بلکهنائی شعردر بعضی از شعرهای کالسیک امروز، واحد مع
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  1به کل شعر گسترش پیدا کرده است و برای این منظور از بعضی از ابزارهای انسجام
 شود. استفاده می

ها،  گفته ابزارهای انسجام باعث پیوند پارهبکارگرفتن  (78: 1937)زاده  به گفته آقاگل  
رجوع به هر یک از آنها و مرتبط نمودن آنها شوند و با  ها و در نهایت متن می بندها، جمله

یابیم که معنی متن، نتیجه این انسجام  عی انسجام صوری دست میبا سایر جمالت، به نو
 (999-998: 1386)ترین ابزارهای انسجام از نظر هلیدی و حسن مهمیکی از است. 

جام پیوندی عبارت انس (118: 1989)زاده  به گفته آقاگل هستند. 7ابزارهای انسجام پیوندی
 9.از طریق استفاده از عناصر پیوندی های یک متن ارتباط معنائی بین جمله ایجاداست از 

، «این که»، «عالوه بر این»، «بنا بر این»دهنده عبارتند از:  این عناصر پیوندهائی از  نمونه
 .(98-93: 1989محمدی، )برای توضیح بیشتر ر.ک: یار« امّا»و « زیرا»، «از این رو»، «برای این که»

شود که در آنها، از ابزارهای  ی از شعر کالسیک امروز آورده میا در این بخش، نمونه  
بسامد  انسجام پیوندی برای ایجاد انسجام و گسترش واحد معنائی شعر استفاده شده است.

 .درصد بوده است 9/9 شده در این پژوهش، کاربرد این نوآوری در میان شعرهای بررسی
     شناسائی و توصیف -الف

 کم روزن ۀدوخواب همین ،ي گرمي هست خانه همین که
 مثلث تکراري، سه ضلع: کودك و مرد و زن همین        
 آپارتمان نود متري ،حاصل عمري شعر همین که        
 وَ بوي پونه و آویشن ،همیشه عطر زني دارد        
 نشیمن نیز جاي همین کهاتاق پذیرایي،  همین        
 !حتي من ،اي دارد براي این همه ببین چه حوصله        
 اجاق که روز و شب همین ،سوزد چراغ که مي همین        
 اي روشن به شوق اشکنه ،نه بوقلمون اما اگر        

 سایه و سقفي هست براي دوري و نزدیکي همین که        
 شمنبراي رفتن یک د ،براي آمدن یک دوست        
 براي آمدن قبضي ،منتظرم حتي همین که        
 چه قبض روح، چه قبض تن ،چه قبض گاز، چه قبض برق        

 همین جدال زناشویي ،تنازع دخل و خرج همین        
 !«طالق اصالً»دروغ:  همین، «خسته شدم از تو»: همین که        

                                           
1 . cohesion devices. 2. Conjunctives. 3. Connectives. 
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 ي نقاشي دخترکي دارم شبیه سوژه همین که        
 هزار غنچه به پیراهن ،گلي نشسته به گیسویش        

 ها دست مرا گیرد در ازدحام خیابان همین که        
 براي دیدن یک دامن ،به ناگهان کشدم یک سو        

 «مرا به خانه ببر بابا ،خسته شدم دیگر»: همین که        
 ...ي برگشتن بهانه همین ،ها نیامده رفتن همین        

 براي شکر ولي بسیار ،ام کافیست براي دلخوشي        
 (8) (افشین عال) تن...!که باید این همه را فردا به جا گذاشتن و رف        

ای  ، شامل ده بیت که در واقع مجموعهاین شعر از دو بخش تشکیل شده: بخش اوّل  
دوّم، بیت آخر  از دهها جمله پیرو هست که اکثر آنها، به صورت ناتمام رها شده و بخش

تمام همچنین، «. ام کافیست برای دلخوشی»یعنی جمله:  که جمله پایه را در بر دارد
پیوستگی کار رفته که با بیت آخر، ه ای ب ، به گونه1از نظر آهنگ کالم بخش اوّل جمالتِ

پیوند  ،بین این جمالت متعدد ،در این شعر« که همین»و « همین» اسم اشارهکاربرد  .دارد
 اد کرده و باعث انسجام این متن شده است.ایج
 تبیین -ب

 9و درونی 7هنجارگریزی بیرونی ۀبه دو دست هنجارگریزی را ،(776-778: 1369)لوین 
هنجارگریزی بیرونی یعنی عدول از هنجارهائی که بیرون از یک متن تقسیم کرده است. 

ین اساس، ابر . مانند: غزل خاص قواعد مربوط به یک نوع ادبیِ از جمله،ادبی وجود دارد، 
مطابق سنّت شعر فارسی، در قالب غزل، انتظار این است که مفهوم هر جمله به یک 

در شود که  از نوآوری، این انتظار رعایت نمیمصراع یا بیت محدود شود؛ امّا در این گونه 
برای شعر در  (61-67: 7117)نک اهمچنین ورد .شود نتیجه، باعث جلب نظر مخاطب می

به  .قائل استتأثیراتی مثل: اعجاب، انتظار و کنجکاوی در خواننده  ،المعانی الت موقوفح
شود که خوانندگان، معناهای گوناگونی برای آن  ترتیب، این وقفه معنائی باعث می این

 شود. وآوری دارای ارزش بالغی محسوب میدرنظر بگیرند. به این خاطر، این ن

 آن آوردن ضمیر پیش از مرجع .6. 9
مطرح   9که در بحث انسجام متن  4متنی یکی از روابط درون (31: 1937)زاده  به گفته آقاگل

مرجعی یعنی برای تعیین معنی ضمیر یا  یشاست. روابط پ 6مرجعی یششود، روابط پ می

                                           
1
 . intonation. 2. external deviation. 3. internal deviation. 4. endophoric relations. 5. 

Cohesion. 6. cataphoric relations. 
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به  ،ای که ضمیر یا عبارت ارجاعی وجود دارد عبارت ارجاعی در یک جمله باید از آن نقطه
جعه نمود تا مرجع آنها را شناسائی کرد. به عبارت دیگر، در این نوع روابط، از آن مرا بعد

 آید و سپس مرجع آنها.  ابتدا ضمیر یا عبارت ارجاعی می
یکی از  (117: 1981)اساساً کاربرد ضمیر به جای تکرار مرجع ضمیر، به گفته باطنی   

وقتی شخصی  سی وجود دارد:است که در همه زبانها از جمله زبان فار 1های زبانی همگانی
آشنا باشد، دیگر تکرار نام آن شخص یا آن  برای گوینده و شنونده قبلاز  ،یا مطلبی

از  به جای آن ،خاطر همین هاست؛ ب 7کوشی مطلب، ضرورتی ندارد و خالف اصل کم
حالت معمول آن است که اول، مرجع ضمیر در چنین موقعیتی،  شود. ضمیر استفاده می

آید و سپس  ، خود ضمیر. ولی گاه به دالیلی، اول، ضمیر یا عنصر ارجاعی میبعد ،بیاید
شده  بسامد کاربرد این نوآوری در میان شعرهای بررسی شود. مرجعش در جمله آورده می

 شود. از آن، آورده می  درصد بوده است که در اینجا، چند نمونه 9/9در این پژوهش، 
 شناسائی و توصیف -الف

 تناورشکستن سرو از ش دیگو یم
 که مثل پدر، مثل مادرش رزنیش نیا   
 زند یدرست مثل پدر حرف م ،نبیز   
 (8) )نغمه مستشار نظامی( !...مادر است دلِ داغ پرورش راثیم   

که  دوم آمده است مصراع، در «(این شیرزن»)یعنی  «َ ش–»در این شعر، مرجع ضمیر   
، گذشته از این موارد .گردد برمیم در بیت دوّ« نبزی»نهایتاً به واژه مرجعی مبهم است و 

آید ولی مرجع آنها،  بارت ارجاعی در ابتدای یک شعر میگاه به دالیل بالغی، ضمیر یا ع
 :شود در پایان آن شعر مشخص میضمیر، با فاصله بیشتری از 

 !نه قولش یرفت، ول پسرش دستش، یرو           
 !نه قولش یرفت، ول جگرشها تا  زهین       

 ست که با حالِ نزار، یبیغر دِیچه خورش نیا       
 !نه قولش یرفت، ول نعشِ قمرش یپا       
 ست عجب! آن که در آن دشتِ بال، یباغبان        

 !نه قولش یرفت، ول ثمرش یخزان به        
 که در آن واقعه هفتاد و دو بار، یمردریش        
 !نه قولش یت، ولرف کمرشغم بر  دستِ        

                                           
1 . linguistic universals. 2. least effort principle. 
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 که در شط فرات، «آن مرد» یِمن برخ جان        
             !نه قولش یرفت، ول چشمِ ترشدر  ریت        
 ن،یاست و حس نیحسنامِ  ینگر یطرف م هر         
 (3) )حسین جنتی( قولش نه! یدمش گرم! سرش رفت، ول یا        

 «شیرمرد»، «باغبان»، «خورشید غریب»: انندم ترکیباتی به «َ ش-»ضمیر در این شعر،   
، در بیت آخر آمده. «(حسین»)یعنی « َ ش-»امّا مرجع اصلی ضمیر  گردد برمی «آن مرد»و 

 ،«دشت بال»، «نعش قمرش» ،«ها نیزه»، «پسرش»مانند: هائی پیش از آن، آمدن واژه البته
به ضمیر اصلی درک مرجع در  نیز های پیشین در بیت «شط فرات» و «هفتاد و دو بار»

 .کندکمک می مخاطب
 تبیین -ب

 شود. حالت تعلیق در مخاطب میایجاد این نوآوری باعث ایجاد ابهام در شعر و در نتیجه، 

هدف هنر این است که بر دشواری و مدّت ادراک  (61: 1934)به گفته اشکلوفسکی 

شناختی است و باید طوالنی  چرا که فرایند ادراک به خودی خود یک هدف زیبائی ؛بیفزاید

روابط » در مقایسه بامرجعی ) ( روابط پیش31: 1937زاده ) همچنین به گفته آقاگلشود. 

آید و به همین  بشمار می« نشاندار»(، رود نشان و عادی بکار می که در حالت بی 1«مرجعی پس

ر مواردی شود. بر این اساس، این نوآوری، بخصوص د باعث جلب توجه خواننده می ،خاطر

که مرجع ضمیر در انتهای شعر آمده یا اصالً ذکر نشده، دارای ارزش بالغی بیشتری 

     است.
 .وجود داشته گذشته و هم در شعر نو معاصردر ادبیات هم این نوآوری،  هائی از نمونه
 هائی از مونهو نگذاری نام« عود ضمیر بر متأخر»آن را با اصطالح  (117-119: 1983)شمیسا 

گاه  )به ویژه در غزلیات او(. در اشعار مولوی ذکر کرده استدر اشعار حافظ و مولوی  را آن
یکی از مختصات سبکی او بشمار  شود و این، خود ذکر نمی اصالً در شعرمرجع ضمیر 

، یکی از عوامل تعقید «عود ضمیر بر متأخر»بر اساس معیارهای بالغت سنّتی،  البته آید. می
شود و جایز نیست؛ یعنی مرجع  یکی از عیوب فصاحت محسوب میکالم و در نتیجه 

: 1939)همچنین دهرامی . (63: 1983شمیسا، )قبل از ضمیر آورده شود  معموالً ضمیر باید

 ذکر کرده است.در شعر شاملو  را ضمیر کاربردهائی از این نوع  هم نمونه (199و  177-171

                                           
1 . anaphoric relations 
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و در کند  ضمیر را به صورت واضح بیان نمی عگاهی شاعر برای ایجاد ابهام، مرج وی گفته
های مختلفی  تواند مرجع گیرد و مخاطب می میهای مختلفی از شعر انجام  نتیجه، خوانش

آورد ولی  شاعر، در ابتدای شعر، ضمیر را میبرای ضمیر متصور شود. همچنین گاهی 
تعلیق و برانگیختن کند که این تمهید هم باعث ایجاد  رجع آن را به ابیات آخر موکول میم

کند تا مرجع  ب میشود و او را به مطالعه ادامه شعر ترغی حس کنجکاوی در مخاطب می
 آن را دریابد. 

 های منفرد بجای جمله کاربرد واژه .8. 9

اسم، فعل، صفت، ضمیر،  انند:)ماجزای مختلف کالم  در زبان فارسی برای ساخت جمله معموالً

مفهوم مشخصی را بیان کنند ولی در این  تاپیوندند  به هم می ،قید، حرف اضافه و حرف ربط(
به صورت بدون هیچ پیوندی،  )بیشتر اسم و صفت(اجزای کالم بعضی از گونه از نوآوری، 

نند. در واقع شاعر ک مفهوم کلّی و نامشخصی را بیان میگیرند و  منفرد در کنار هم قرار می
پیوستگی »ه کمک عامل کند که خواننده ب جاد میهائی منفرد، فضائی را ای با آوردن واژه

های بظاهر منفرد  اژهکند و این و ان موردنظر شاعر را بازآفرینی می، فضا و گفتم 1«معنائی
 (99-96: 1937)زاده  به گفته آقاگل. کند را درک مینظر  معنای مورد انگارد و را منسجم می

وه بر انسجام صوری، وجود عامل در تحلیل گفتمان برای تعبیر و تفسیر یک متن، عال
نیز ضرورت دارد. پیوستگی معنائی یعنی ارتباط مطالب  «پیوستگی معنائی»دیگری به نام 

های  چه بسیار متونی که ظاهراً گرههای موقعیت.  متن و تعبیر و تفسیر آن با توجه به بافت
ننده، این گونه متون انسجامی یا پیوندی ندارند و در نتیجه باید ارتباط قطع شود ولی خوا

شود که  نماید. آنچه سبب می کند و پیام موردنظر را استنباط می را تعبیر و تفسیر می
خواننده چنین متون ظاهراً نامنسجمی را منسجم و مرتبط تلقی کند، وجود پیوستگی 

، : باورها، بینامتنیتمتنی مثل برون برای ایجاد این پیوستگی معنائی از عواملمعنائی است. 
شده در این  این نوآوری در میان شعرهای بررسیشود.  و تاریخ استفاده میای  دانش زمینه

  شود. ای از آن ذکر می ، نمونهکه در اینجا درصد بسامد داشته است 9پژوهش، 
 شناسائی و توصیف -الف

 چین شب، التهاب، عشق، غزل، نقطه
 

 چین نامه، جواب، عشق، غزل، نقطه 
   

 خاطره، آب، قرص سیگار، گریه، 
 

 چین آتش، عذاب، عشق، غزل، نقطه 
 

 ، کوچه، خیابان، سکوتتباران، حیا
 

 چین روز، اضطراب، عشق، غزل، نقطه 
 

 بد، خوب، زشت، مرگ، خدا، زندگی
 

 چین پایان، سراب، عشق، غزل، نقطه 
 

                                           
1 . coherence. 
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 ساحل، غروب، خسته، خیانت، غروب
 

  ...،غزل طناب، عشق، شاعر، 
 

(11)( بیگیجلیل صفر )    
 اند. سازی، تعدادی واژه به صورت منفرد در کنار هم قرار گرفته در این شعر بجای جمله  

قابل  ،شاید چنین فضائی در مورد آن ،از این شعر ارائه کنیم ساده اگر بخواهیم برداشتی
ای به محبوبش  نامه اوشود.  همراه با التهاب عشق سپری می شاعر یهاتصور باشد: شب

شود و برای  دچار افسردگی میو در اثر آن، کند  که جواب منفی دریافت مییسد نو می
 در عذاب است ،توجهی بیاز این  شاعربرد.  به قرص و سیگار و اشک پناه می ،تسکین آن

تا اینکه  کند فکر می مرگ و زندگیخوب و بد و به  و گذرد و روزهایش با اضطراب می
 .دهد دریا به زندگی خود پایان میسرانجام در غروب یک روز در ساحل 

 تبیین -ب
م به صورت کلّی پیوند و رابطه نحوی بین کلمات وجود ندارد و مفاهیهیچ در این شعر،    

شود که با توجه به حس و حال  تیجه، فرصتی برای مخاطب ایجاد مین ؛ درشده استبیان 
آن، تصویری برای خود  نظر خود را تجسم و تخیّل کند و براساس ایجادشده، مفهوم مورد

شود؛ فقط آن  ک اثر شاعرانه، همه چیز گفته نمیدر ی (118: 1981)به گفته باطنی  بیافریند.
شود که خواننده بتواند خط ارتباطی با خالق اثر برقرار کند ولی در عین  ه گفته میانداز

در تعبیر و تفسیر حال، آنقدر هم آزادی داشته باشد که بتواند خود تا حدّی آفریننده باشد و 
تواند  میاز این نظر به این خاطر، استفاده از این نوآوری نهائی آن نقشی داشته باشد. 

 های رایج هنجارگریزی گفتمانی در شعر یکی دیگر از گونه. دارای ارزش بالغی باشد
 بخاطر محدودیت صفحات، است که« اهبرد اصالح مکالمهاستفاده از ر»، کالسیک امروز

 کنیم. ج آن در این مقاله وجود ندارد و توضیح آن را به فرصتی دیگر موکول میامکان در
  

 بالغیارزش  درصد بسامد یگفتمان یزیهنجارگر یها گونه

 + 44297 171 ناتمام انیپا (1

 + 73291 81 گردانی زبان (7

 + 6277 18 اصالح مکالمه استفاده از راهبرد (9

 + 9243 19 آوردن ضمیر پیش از مرجع آن (4

 + 4293 17 شروع از میانه (9

 + 9266 11 گسترش واحد معنائی شعر (6

 + 9273 3 های منفرد بجای ساخت جمله کاربرد واژه (8

 + 9273 3 گردانی سبک (8

 8 111 789 جمع کل

 ارزش بالغی آنها و های هنجارگریزی گفتمانی در شعر کالسیک امروز و بسامد، درصد گونه      
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 هیجتن. 6
بررسی شد که در میان  شاعر امروز 781کالسیک از  شعرقطعه  661در این پژوهش،  

بر اساس این بررسی،  .بیشترین بسامد را دارد ،درصد 9/78هنجارگریزی گفتمانی با  ،آنها
به ترتیب  که گفتمانی در شعر کالسیک امروز رواج دارد، از هنجارگریزی  گونه هشت
آوردن ضمیر ده از راهبرد اصالح مکالمه، استفا گردانی، زبان ن ناتمام،عبارتند از: پایا بسامد

بجای های منفرد  کاربرد واژه، ش واحد معنائی شعرگسترپیش از مرجع آن، شروع از میانه، 
بیشترین درصد،  44با « پایان ناتمام»، مختلف های در میان این گونه. گردانی و سبک جمله

تمام از نظر ارزش بالغی،  .ندا داشتهرا کمترین بسامد  رصد،د 9با « گردانی سبک»بسامد و 
و هرکدام  ، یکسان نیستها گونهها دارای ارزش هستند ولی میزان آن در تمام  این نوآوری

  باشند. دارای ارزشهای بالغیِ متفاوتی می،  1از آنها به صورت پیوستاری
های  تر رویم و به جنبههای صوری فرا این پژوهش نشان داد که اگر از سطح بررسی

تواند درک ما را از شعر  گفتمانی در شعر بپردازیم، خصوصیاتی در آنها وجود دارد که می
و  خالقیتتوجه به یکی از رهاوردهای هنجارگریزی گفتمانی،  تر کند. تر و گسترده عمیق

 ازکاربرد بسیاری  آید. است که در واقع، اوج هنر کالمی بشمار می مخاطب آفرینشگری
مانند: شروع از میانه، پایان ناتمام، آوردن ضمیر پیش از مرجع آن، گسترش واحد ) ها این نوآوری

فرصتی است برای مخاطبان تا همراه شاعر در ، (های منفرد بجای جمله معنائی شعر و کاربرد واژه
 ،، خوانندگان مختلف در برخورد با یک شعرسبببه همین  آفرینش شعر شریک شوند.

به این ترتیب،  د.، با هم متفاوتنکنند که از فردی به فرد دیگر میهای گوناگونی ارائه تقسیر
ر خوانشی به طرزی تازه آفریده آثار ادبی همواره در حال بازآفرینی هستند؛ یعنی با ه

که از به چندمعنائی و ایهام و ابهام  ،هنجارگریزی گفتمانی کارکرداین  شوند. می
این یافته، راز جاودانگی آثار ادبی را که  کند. کمک می ،استر خصوصیات یک شعر ماندگا
 :کند مطرح شده بود، تأیید می (187: 1931؛ 74: 1981)شناس  پیش از این از سوی حق

 ادبیات، عرصه آفرینشگری است و آفرینشگری، پایانی ندارد.
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