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هـاي تـاريخي و اجتمـاعي پيـدايش آن، در             شـعر معاصـر، آن هـم از زمينـه         از  نوشتن  
ز يـك   اشعر  فقط آوردن يك نمونه     . حجمي محدود، بدون شك كار دشواري است      

. تواند صفحات را پر كند و فضايي براي ارائه نظـرات نويـسنده بـاقي نمانـد            شاعر، مي 
كنــد و  اي از منظــر خــويش بــه جهــان موضــوع نگــاه مــي طبيعــي اســت هــر نويــسنده

خواهد تا فهـم و بيـان خـود را بـه حـضور پـر ارج خواننـده                     اي براي سخن مي     هنگامه
  .عرضه بدارد

هاي تاريخي و اجتماعي شعر معاصر بـه طـور    مينهدر اين كتاب تالش شده است ز   
ملـت ايـران كـه منجـر بـه انقـالب مـشروطيت              معاصـر    يفشرده مرور و جريان بيـدار     

آنگاه رد پاي اين آغاز و يـا انعكـاس ايـن حركـت در ادبيـات      . شود، بررسي شود   مي
. دشـو   دورة مشروطه، با توجه به شاعران مشهور و تثبيت شدة آن زمان، نشان داده مي              

ــه   ــصار گــاهي حتــي از آوردن كامــل نمون ــراي رعايــت اخت هــاي شــعري شــاعران   ب
خودداري شده است و براي جبران اين نقيصه گزارش كامل شـعر در جريـان تحليـل               

منـد     خواننده عالقـه   ،از اين رو  . آن شعر و زندگي شاعر آن به نثر بازگويي شده است          
  .كنيم سفارش مي فصلشده در پايان هر را به مراجعه به منابع ذكر

 و بـا توجـه بـه حـضور مـستمر و            هاي كه به موضوع داشـت       نويسنده با عشق و عالقه    
فعال در صحنه شعر معاصر امروز ايران، تمامي سـعي خـود را بـه كـار بـرده اسـت تـا             

 تاريخي بيـرون بيـاورد و بـه خواننـده ايـن امكـان را       ضكتاب را از حالت روايت مح     
هاي ادبي، اجتماعي و هنري شركت كند تـا           ر از جنبه  بدهد كه در تجزيه و تحليل شع      

  .از اين طريق رابطة عاطفي تنگاتنگي بين مخاطب و مطلب ايجاد شود
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 تـاريخي نـشانده     هاياز آنجا كه نويسنده نگاه شخـصي خـود را در كنـار گزارشـ              
شود و خواننـده را       آور تاريخي دور مي      اوقات از نقل مالل    زاست، كتاب در بسياري ا    

از ايـن نظـر، فـصل       . نـشاند   مـي ظري نو و بديع به تماشاي شاعران و شعر معاصـر            از من 
كه حجم عمدة كتاب را به خود اختصاص داده است و شعر قبـل از               » عصر نوگرايي «

  . استتوجهكند قابل  انقالب اسالمي، شعر دورة پهلوي، را بررسي مي
 فقط به ايـن منظـور       »اي كوتاه به شعر انقالب اسالمي       اشاره« عنوان    با فصل چهارم 

 ،شـعر انقـالب اسـالمي      عنـوان    بـا كه شايد خوانندگان ايـن كتـاب بـه جلـد دوم آن،              
اي باشـد بـراي        بسيار مختصر و فشرده تحريـر شـده تـا مقدمـه             دسترسي نداشته باشند،  

اين مقدمه هـم نقـش تكميـل كتـاب          . ورود به شعر پرتپش و زندة امروز ادبيات ايران        
انندگان را به كتاب دوم، كه بـه خواسـت خداونـد بـه زودي               حاضر را دارد و هم خو     

  .كند چاپ خواهد شد، هدايت مي
بديهي است تالش در ايجاد معبر و منظري نـو بـراي يـك موضـوع، حـساسيت و                   

از ايـن رو،  . انعكاس نظر بيشتر پژوهشگران و كارشناسان را بـه دنبـال خواهـد داشـت        
 را  وي بود كه كاستيها را تذكر دهند و         نويسنده قدردان و سپاسگزار دوستاني خواهد     

  .تر ياري كنند در راه رسيدن به دفتري كامل
شوراي شـعر وزارت ارشـاد بـه رياسـت          بزرگوارشاعران   م از ندا  در پايان الزم مي   

 جناب آقاي سيد ضياءالدين شفيعي، جناب آقـاي       عزيزم  دوستان  استاد مشفق كاشاني و     
و جنـاب   زاده    غالمحـسين  غالمحـسين دكتـر   ، جنـاب آقـاي      آبادي   حبيب پرويز بيگي 
گيـري كتـاب نقـش بـسزايي         كه نظرات صائبشان در تهيه و شـكل       خدايار  آقاي دكتر   

داشته است صميمانه سپاسگزاري كنم، همچنين از سركار خـانم سـيمين هاشـمي كـه      
  .در مراحل پاياني كار را با دقت خواندند و اصالحاتي در آن به عمل آوردند
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