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انه انبخت تر اک مقيم شاعر جو اد ا گفتوگو در ان يوزکايس ب :ان

ر تحت ايران نو شعر شد ايجاد غرب شعر تاثي
نوشتن دارد آشنايی روسی و آلمانی فرانسه، انگليس، عربی، ی،کتر فارسی، زبان هفت به هک جوانبخت ترانه ـ انيوزکايس
است شده چاپ ايران در شعرش تابک چند هک جوانبخت میداند فارسی شعر بر مثبت تاثيری دارای را زبانها ديگر در شعر
گسترش به زبان چند در شعر نوشتن است معتقد شد، خواهد منتشر او از داستان تابک دو و شعر تابک چهار زودی به و

.ندکمی کمک شاعران توانايیهای

دارند؟ آشنايی اکآمری مدرن پست شعرای با ايران نويس متفاوت شعرای آيا هک سوال اين به پاسخ در جوانبخت

شعرای با اما دادهاند فارسی شعر ساختار و فرم زبان، در تغييراتی معاصر نويس متفاوت شعرای هک آن وجود با: داد پاسخ

تهکن اين به بايد. نمیشناسند را اولسون چارلز يعنی دنيا مدرن پست شاعر اولين و ندارند آشنای اکآمری مدرن پست
پست شعرای و است بوده اکآمری مدرن پست شعر تاثير تحت فرانسه جمله از اروپا مدرن پست شعر هک داشت توجه

.دادهاند رواج را شعر کسب اين اکآمری در بار اولين برای دنيا مدرن

با يوشيج نيما: داد پاسخ است؟ چگونه حال به تا فارسی شعر بر غرب شعر تاثير: هک سوال اين به پاسخ در شاعر اين

شعر براساس را فارسی سپيد شعر نيز احمدشاملو. آورد وجود به را فارسی مدرن شعر توانست فرانسه مدرن اشعار خواندن

مدرن پست فالسفه ديگر و بارت دريدا، فلسفه بر يهکت با فارسی مدرن پست شعر نوشتن. نوشت اسپانيا سپيد

از بسياری میبينيم هکچنان داشت، نخواهد را ايران در رواج انکام اکآمری مدرن پست شعر شناخت بدون فرانسوی

.راغباند مدرن پست شعر از بيشتر سپيد شعر و نيمايی شعر نوشتن به ما شعرای

خود به را زياد مخاطبين توجه نتوانسته هنوز فارسی مدرن پست شعر هک اين علت هک سوال اين به پاسخ در جوانبخت

مدرن پست فلسفه براساس را شعر نوع اين ايران در ما معاصر شعرای هک است اين امر اين علت: «گفت و ندک جلب

ترانه». باشد شده نوشته زبانها ديگر در هک مدرن پست شعر نه دادهاند قرار شده ترجمه متون روی از هم آن و فرانسه

بر مثبت تاثير میتواند ريلیک رابرت و اولسون چارلز اشعار نظير اکآمری مدرن پست شعر خوانش است معتقد جوانبخت

.باشد داشته فارسی زبان در آن نوشتن و شعر نوع اين بهتر شناخت

همين شناخت براساس اگر فارسی زبان در کسب اين به شعر نوشتن: ندکمی ارزيابی اينگونه را امر اين علت سپس وی

جا باعث هکبل دهد فارسی زبان در شعر نوع اين به بيشتری رسميت میتواندن تنها نه باشد ديگر زبانهای از شعر کسب

کسب اين هک آن دليل به حاضر حال در متاسفانه. شد خواهد فارسی زبان در آن ساختار و زبانی شناسههای ديگر افتادن
رسميت و رفته ارک به زبان ديگر در هک شعر نوع اين مولفههای با هنوز است غرب شده ترجمه فلسفی متون پايه بر شعر

.ندارند هماهنگی يافته زبانی شعری

تهکن اين از: گفت است چگونه غرب در هنری عرصههای ديگر در مدرن پست ذهنيت هکاين با رابطه در جوانبخت
معماری موسيقی، سينما، ادبيات،: جمله از هنر عرصههای همه در افتاده جا ذهنيت کی مدرنيسم پست هک بود غافل نبايد

عرصههای ديگر در نتوانسته هنوز و مانده باقی داستان و شعر عرضه در تنها ايران در ذهنيت اين متاسفانه و است... و

اثر میتوانند شورک کی ادبيات بر هنرها ديگر و معماری موسيقی، سينما، هک باشيم داشته نظر در. میشود مطرح نيز هنری

در ذهنيت اين ندک رشد برای ديگری عامل ايران در هنری عرصههای اين در مدرن پست نگاه و ذهنيت فقدان و بگذارند

.است فارسی ادبيات
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