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ﺗﺮ اﻧ ﻪ ﺟﻮ اﻧﺒﺨ ﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻘ ﻴ ﻢ ک اﻧﺎد ا در گﻔ ﺖوگﻮ ﺑﺎ اﻳﺲک اﻧ ﻴﻮز :

ﺷﻌﺮ ﻧﻮ اﻳﺮ ان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻌﺮ ﻏﺮب اﻳ ﺠﺎد ﺷﺪ
اﻳﺲکاﻧﻴﻮز ـ ﺗﺮاﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ که ﺑﻪ ﻫﻔﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮکی ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧگﻠﻴﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و روﺳﯽ آﺷﻨﺎﻳﯽ دارد ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺷﻌﺮ در دﻳگﺮ زﺑﺎنﻫﺎ را دارای ﺗﺎﺛﻴﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ که چﻨﺪ کﺗﺎب ﺷﻌﺮش در اﻳﺮان چﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻪ زودی چﻬﺎر کﺗﺎب ﺷﻌﺮ و دو کﺗﺎب داﺳﺘﺎن از او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮ در چﻨﺪ زﺑﺎن ﺑﻪ گﺴﺘﺮش
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮان کمک ﻣﯽکﻧﺪ .
ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ در پﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال که آﻳﺎ ﺷﻌﺮای ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮﻳﺲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻌﺮای پﺴﺖ ﻣﺪرن آﻣﺮیکا آﺷﻨﺎﻳﯽ دارﻧﺪ؟
پﺎﺳﺦ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد آن که ﺷﻌﺮای ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در زﺑﺎن ،ﻓﺮم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ دادهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺮای
پﺴﺖ ﻣﺪرن آﻣﺮیکا آﺷﻨﺎی ﻧﺪارﻧﺪ و اوﻟﻴﻦ ﺷﺎﻋﺮ پﺴﺖ ﻣﺪرن دﻧﻴﺎ ﻳﻌﻨﯽ چﺎرﻟﺰ اوﻟﺴﻮن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ نکﺗﻪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ که ﺷﻌﺮ پﺴﺖ ﻣﺪرن اروپﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻌﺮ پﺴﺖ ﻣﺪرن آﻣﺮیکا ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻌﺮای پﺴﺖ
ﻣﺪرن دﻧﻴﺎ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در آﻣﺮیکا اﻳﻦ ﺳﺐک ﺷﻌﺮ را رواج دادهاﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ در پﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال که :ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻌﺮ ﻏﺮب ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل چگﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ پﺎﺳﺦ داد :ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻮﺷﻴﺞ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر ﻣﺪرن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﺪرن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد  .اﺣﻤﺪﺷﺎﻣﻠﻮ ﻧﻴﺰ ﺷﻌﺮ ﺳپﻴﺪ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻌﺮ
ﺳپﻴﺪ اﺳپﺎﻧﻴﺎ ﻧﻮﺷﺖ  .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮ پﺴﺖ ﻣﺪرن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ تکﻳﻪ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ درﻳﺪا ،ﺑﺎرت و دﻳگﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ پﺴﺖ ﻣﺪرن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻌﺮ پﺴﺖ ﻣﺪرن آﻣﺮیکا امکان رواج در اﻳﺮان را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،چﻨﺎنکه ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎری از
ﺷﻌﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﯽ و ﺷﻌﺮ ﺳپﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻌﺮ پﺴﺖ ﻣﺪرن راﻏﺐاﻧﺪ .
ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ در پﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال که ﻋﻠﺖ اﻳﻦ که ﺷﻌﺮ پﺴﺖ ﻣﺪرن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ زﻳﺎد را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ کﻧﺪ و گﻔﺖ» :ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ که ﺷﻌﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ در اﻳﺮان اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﻪ پﺴﺖ ﻣﺪرن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آن ﻫﻢ از روی ﻣﺘﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﻌﺮ پﺴﺖ ﻣﺪرن که در دﻳگﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ« .ﺗﺮاﻧﻪ
ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺶ ﺷﻌﺮ پﺴﺖ ﻣﺪرن آﻣﺮیکا ﻧﻈﻴﺮ اﺷﻌﺎر چﺎرﻟﺰ اوﻟﺴﻮن و راﺑﺮت کرﻳﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻦ آن در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
وی ﺳپﺲ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را اﻳﻨگﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽکﻧﺪ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺐک در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اگﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﺐک ﺷﻌﺮ از زﺑﺎنﻫﺎی دﻳگﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪن رﺳﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دﻫﺪ ﺑﻞکه ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎ
اﻓﺘﺎدن دﻳگﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آن که اﻳﻦ ﺳﺐک
ﺷﻌﺮ ﺑﺮ پﺎﻳﻪ ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻏﺮب اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ که در دﻳگﺮ زﺑﺎن ﺑﻪ کار رﻓﺘﻪ و رﺳﻤﻴﺖ
ﺷﻌﺮی زﺑﺎﻧﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨگﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦکه ذﻫﻨﻴﺖ پﺴﺖ ﻣﺪرن در دﻳگﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ﻏﺮب چگﻮﻧﻪ اﺳﺖ گﻔﺖ :از اﻳﻦ نکﺗﻪ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد که پﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ یک ذﻫﻨﻴﺖ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ از ﺟﻤﻠﻪ :ادﺑﻴﺎت ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری
و  ...اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ذﻫﻨﻴﺖ در اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻌﺮ و داﺳﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در دﻳگﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد  .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ که ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری و دﻳگﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت یک کﺷﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ
ﺑگﺬارﻧﺪ و ﻓﻘﺪان ذﻫﻨﻴﺖ و ﻧگﺎه پﺴﺖ ﻣﺪرن در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی در اﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ دﻳگﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ کﻧﺪ اﻳﻦ ذﻫﻨﻴﺖ در
ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .

ﺧﺒﺮﻧگﺎر1:

Iran Student Correspondent Association - Info@ISCANews.ir
Copyright 2003 - 2008 ISCANEWS.IR - All Rights Reserved
Powered by: Mehrpad Information Technology

10-11-05 12:12 PM

1 of 1

