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  سخن سردبير

  نقد ادبي فصلنامةيادآوري اهداف و خط مشي 

  

 و ها  با هدف فراهم كردن فضايي براي عرضة ديدگاه1387 از بهار سال فصلنامة نقد ادبي

خط مشي و هدف بنيادين فصلنامه بر حمايت از . شود هاي نو در نقد ادبي منتشر مي روش

بنابر اين، تأكيد بر آن . تفكر انتقادي و انتشار مطالعات ادبي با رويكردهاي نقادانه متمركز است

رية هايي در اولويت انتشار قرار گيرد كه در گسترش تفكر انتقادي در دو زمينة نظ است تا مقاله

هاي  هاي تفكر نظري و تأمالت تئوريك را در پژوهش ادبي و نقد عملي كارآمد باشد؛ زمينه

هاي نقد در ادبيات وطني  ها و روش ادبي فارسي تدارك ببيند؛ راهي براي كاربست نظريه

پردازي در ادبيات وطني رهنمون گردد و  هاي نظريه بگشايد؛ خوانندگان را به شناخت قابليت

يابي به اين  يقين، دست به. هاي جهاني نقد ادبي و ادبيات فارسي پيوندي برقرار كند هميان نظري

دست  هايي ممكن خواهد بود كه دربردارندة محتوا و روشي از اين اهداف با انتشار نوشته

  :باشند

  در جنبة نقد نظري) الف

  در مطالعات ادبي؛ اي طرح و تبيين ديدگاه تازه .1
 ك نظريه، رويكرد، جنبش، مكتب و روش در نقد ادبي؛معرفي، نقد و ارزيابي ي .2
طراحي روش و چارچوب تحقيق عملي بر اساس يك : استخراج روش از نظريه .3

 ؛ادبينظرية 
تاريخ ادبيات، بالغت، (هاي ادبي  بررسي پيوندهاي نقد و نظرية ادبي با ديگر دانش .4

 ؛)شناسي ، انواع ادبي، زبانشناسي سبك
 ؛هاي ادبي گونه هاي ادبي و شناسايي خُردهبازشناسي و تعريفِ ژانر .5
 بازشناسي، تعريف و ارزيابي اصطالحات نقد ادبي؛ .6
 هاي انتقادي يك نويسنده؛ بندي ديدگاه معرفي و نقد بوطيقاي يك شاعر يا صورت .7
 هاي علوم انساني؛ بررسي ادبيات از منظر ديگر رشته: اي رشته مطالعات بين .8

 در نقد عملي) ب
 ها و رويكردهاي نقد؛ تون ادبي بر مبناي روشبررسي انتقادي م .9

 هاي ادبي؛   در پژوهشاي كاربست روش انتقادي تازه .10
 هاي انتقادي بينامتني؛  نقد تطبيقي متون ادبي و بررسي .11
هاي مروري كه سرگذشت يك موضوع را در نظريه و نقد ادبي به شيوة انتقادي  مقاله .12

 بررسي و ارزيابي كند؛ 



  7شمارة/ 2سال                                                                                        8

 .هاي تازه و مؤثر در حوزة نظريه و نقد ادبي قادي كتابمعرفي انت: نقد كتاب .13

هـاي مقبـولي در        در دو سال اخير مقالـه      فصلنامة نقد ادبي  در طي انتشار هفت شماره از         

ايم كه چندان با اهداف و خط مشي فصلنامه همسو نبوده؛ بـديهي               مطالعات ادبي دريافت كرده   

 نسبت مستقيم نداشته باشد، در اولويت قـرار         ها با اهداف يادشده     است مقاالتي كه محتواي آن    

اي بـا     گونـه  هر نوع پژوهش ادبي به    «كنند      هر چند برخي بر اين نكته تأكيد مي       . نخواهد گرفت 

، اين ديدگاه با خط مشي ما، كه تالش بـراي تخصـصي كـردن نقـد و              »نقد ادبي سر وكار دارد    

  . نظرية ادبي در مطالعات دانشگاهي است، همخواني ندارد

  پژوهشيـ  هاي علمي فتح بابي در نقد مقاله

تـر و    تر، سريع   هاي نوين و ابتكاري در قالب مقاله، آسان         ها و نظريه    ها، روش   انتشار انديشه 

واحـد  «منزلـة يـك       هاي دانشگاهي مقاله را به       از اين روست كه نظام     ؛روشمندتر از كتاب است   

كنند و براي     هاي خاصي براي آن تدوين مي      آورند و ساختار، اصول و شيوه       شمار مي   به» انديشه

اكنون كه مقالـة پژوهـشي بـه ژانـر خـاص           . دهند  اي را آموزش مي     ه  هاي ويژ   نوشتن آن مهارت  

پژوهش دانشگاهي بدل شده، ضرورت است كه همچون كتاب در كـانون نگـاه انتقـادي قـرار                  

، زمينـه بـراي نقـد و        پاي گسترش روزافزون اين گونة نوشتاري در مطالعات ادبـي          گيرد و پابه  

  . ارزيابي آن نيز فراهم آيد

هـاي    را براي نـشر ديـدگاه      اي   بر آن است تا براي تحقق اين نظر، زمينه         فصلنامة نقد ادبي     

هاي ادبي    هاي نقد ادبي منتشرشده در مجله       نقادانة نويسندگان و خوانندگان محترم دربارة مقاله      

كنـد    دعـوت مـي   منـد      منتقدان و پژوهشگران عالقـه     همين منظور، از    به. دانشگاهي فراهم سازد  

 واژه بـا رويكردهـاي ذيـل ارسـال          1500 تا   150هاي انتقادي بر مقاالت را در حجم         يادداشت

  : نمايند

  هاي نظري مقاله؛ ها و چارچوب نقد و ارزيابي ديدگاه) الف

  ارزيابي روش و شيوة استدالل نويسنده؛) ب

  پذيري نظريه در نقد متون؛  و انطباقسنجش و ارزيابي ميزان كارآمدي) ج

  ها براي مقالة مورد نظر؛ ارزيابي اصالت منابع و ارزش آن) د

  نوع نگرش نويسنده به پيشينة موضوع مقاله؛ : ارزيابي ادبيات تحقيق) ه

نقد و بررسي كاربرد اصطالحات و برابرنهادهاي فارسي اصطالحات ادبي در ) و

  .هاي ديگر ترجمه از زبان

  .  است يادداشت انتقادي بايد مستند و مبتني بر اصول علمي و دانشگاهي باشدگفتني

  سردبير


