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 شـد و قـدم  ک مـی  شهر نفـس  يهاابانیه شاعر آن زنده است و در خک يشعر یعنی، شعر معاصردرباره نوشتن 
نوشـته  ، قرار است یوقتخصوص  به. ستیناي  هار سادک ،شوند می مند بهرهاز حضورش  یزند و مجامع ادب می
ت گـام  کو حرنماید م یمعاصر را ترس یو ادب یاسیس، یاجتماع يانهایجر، باشد یدانشگاه یپژوهشمتن  یک

در بسـتر  ، انـد  هامـل نشـد  کهنوز  هاي شعريانیاز جر ياریبسزیرا . ندکل یر و تحلیبه گام شعر و ادب را تصو
از آنها فاصله نگرفته است تا بتوانـد بـا احاطـه و     یافکسنده به اندازة یتند و نوکخ و اجتماع معاصر در حریتار

  . ندکل یه و تحلیآنها را تجز، یند و بدون وابستگیو شعرها را خوب بب هاانیجر، شاعر، شمول الزم
بدون ، خاص خود را دارد يهایدشوار یاز شعر انقالب اسالمگفتن سخن ، لین قبیاز ا ينار مواردکدر 

و  ران استیات ایخ ادبیر تاریاخ يدورانهاترین  ندهین و پرگویپرشاعرتراز ، رانین دوره از شعر معاصر ایا کش
  . ندک می تر دهیچیالت را پکن خود مشیا

 یاسـتادان  يرکـ و همف کمـ کخداونـد و بـا    ياریبه ، ر محول شدیفه به حقین وظیا ین همه وقتیبا ا
د یسـ ، یلین اسـراف یحسـ ، یگیز بیپرو، یاستاد آه، استاد مشفق، اریتر خداکد، زاده نیتر غالمحسکهمچون د

آسـان شـدن    يفقـط بـرا   - شاعرانبندي  م و طبقهیتقس، د نظریاز بارها و بارها تجدپس ، یعین شفیاءالدیض
زمـان  بنـدي   میو تقسـ ... نسـل سـوم و  ، نسـل دوم ، نسـل اول ، سوتانک شیتحت عنوان پ -مطالعه و پژوهش 

ه در هر پژوهش کاز آنجا اما . ار آغاز شدک، خاص یخیتار يبه مقطعها 57فشردة شعر بعد از انقالب  یخیتار
شـعر   یبررس ز در نگاه وینگارنده ن يبرا، شود می موضوع روشن يهایکیاز تار ياریو بس، افتد می اتفاق یعلم

نجانـب بـه   ید و نظـر ا یـ د كمبار يها ن حادثهیاز ا یکی. شف و روشن شدک یعیبد يها تهکن، یانقالب اسالم
و جسـته و   ده بـودم یآن را شـن  يرکاز محافـل روشـنف   ياریه در بسک يد و نظرید. بود کسوت پیششاعران 

  . نده بودکه افینجا و آنجا بر ذهن و نگاهم سایاز ا، ختهیگر
توان  می آنجا، از پرسشها را ياریه پاسخ بسک 57قبل از  يان و سالهاکسوت پیشفصل ، لین دلیبه هم

د یـ ه باکـ  مطـالبی از  ياریه بسـ کچرا ، هن صفحات محدود را به خود اختصاص دادیاز ا يشتریحجم ب، افتی
  . دارندن فصل یشه در همیشدند ر می روشن

ر را یدست حق، یلیترم تحص یک يتاب براکپاسخگویی بر  یمبن »سمت«ت صفحات و اصرار یمحدود
مجـال   ترتیـب  بـدین و  بسـته نگـه داشـت   ، ایاز زوا ياریردن بسکاز شاعران و روشن  ياریدر پرداختن به بس

ه کـ د یـ ام. و حتی پرداختن به همۀ شاعران همه نسلها فـراهم نیامـد  ... پرداختن به شاعر نسل دوم و سوم و
از شـعر  تـر و بهتـر    قیـ ه با شـناخت دق کفراهم کند ان را کن امیگر از دوستان اید یکیا ی ،بنده يخداوند برا

در خانوادة ، یر چتر انقالب اسالمیه در زک یم به همۀ شاعرانیرده باشک ینید يو ادا آن را کامل کنیم، امروز
  . اند هآن شعر سروددان و جانبازان یانقالب و شه يآرمانها يو برا اند هت شعر انقالب جمع شدیبزرگ و پرجمع

د از یـ با، چند از آنهـا آورده شـد   یه نام تنک يد و دوستان شاعریر از همۀ اساتکنار تشکدر خاتمه در 
و  )اولیـه ( ینیچ را با حوصله حروف ه مطالب بندهک يدیار محترم خانم معصومه جمشکمانۀ همیزحمات صم
  . نمک يصادقانه سپاسگزار، ندا هردکگیري  بارها غلط
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