نقد ادبی و سرمایههایش
سخن سردبیر
سامانة فصلنامة نقد ا بی اش آذ ماه سال  4033تاکن نت باز اش هزا وپانصد مقاله
ثبت اده است .با ت جه به تجا

حاصل اش بر سی اين تعدا مقاله و اننشا 04

مسائل و مصائب نشريات انشگاهی بهط
مقاالت مطرح نةیا .
فرايند تعامل ع امل مؤثر

سةی برام خ انندگان و ن يسندگان

اين اةا ه سخن سر بار مجالی است برام گزا ای اش
کا فصلنامه و کافات کا

فصلنامه و مخاطبان با مسائل جا م

هر بخزت تا هةكا ان

تیريريه آانا ا ند .ع امل برونساشمانی مؤثر

با و م نشرية علةی انشگاهی عبا تاند اش :مقالهت ن يسنده و او  .مسائل هرکدا

اش سنخی است و فصلنامه

تعامل با هرکدا سااست خاصی ا پاشه میساش  .اينک

تص يرم اش نقز و وضعات هرکدا اش اين ع امل

فصلنامة نقد ا بی تقديم

خ انندگان مینر میا :
الف .مقاله
اصلیترين سرماية فصلنامه مقاله است .مقالة واةند که حاوم سناو

ن ين علةی

بااد و اا ههام اسنداللی و تباانی ا بهاكلی م جه بهکا گرفنه باادت مقالة
يک میس

میا

جة

و برام فصلنامه طالست .چنان مقالهام فرايند پذيرش تا اننشا

ا آسان و بدون مشكل طی میکند .او چنان مقالهام ا با ا ق
کةنر اش  44ساعت ا شيابی میکند.

فاصلة ک تاه گاه

ک تاهمدتت ا جاعات به اين مقاله شيا میا

بر ااخص تأثار و اعنبا فصلنامه میافزايد .خالصهت مقالة

و

جة يک «اربت اند
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فصلنامة
فصلنامةتخصصی
نقدادبی.
تخصصی نقد

اةا فصلنامه میت ان نةايی اش نقد انشگاهی ا

اين فصلنامه ترسام کر  .معة الً
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اربت است».

نقطة مقابل آنت مقالة ضعاف است که چندان ا ا ساش ناست؛ چ ن

هةان گا نخست اش اير کا بارون می و  .اما وافريا ا اش «مقالة من سط»!
مقالة من سط ا

بدايت امر نه بااطةانان میت ان پذيرفت و نه بهسا گی میت ان

کر  .اين مقاله اش نظر اكل و ساخنا ت بساا م اش ويژگیهام ن انا علةی ا ا ؛
اما مدعااتز نه اثباتادنی است و نه

کر نی .مقالههام من سط غالباً اش اگر هايی

بهره میبرند تا اكلِ نقد يا پژوهز علةی ا به خ

بگارند .برخی اش اين اگر ها اش

اين قرا ند:
 -آراستگی به اصط حا

تخصصی :کثرت مُصطلیات تخصصیت مقاله ا

«سخن تخصصی میض» مینشاند؛ حال آنكه مقاله فاقد سناو

تاشه است؛ حنی

شبان عة می آن نا سا و گرتهبر ا م اش شبان من ن اصلی است .شبان تخصصی اين
مقاله

نگاه نخست اهل فن ا منقاعد میکند که به آن ت جه خاص مبذول بدا ند.

فقط منخصص
عرضه

میيابد که مقاله اش مصطلیات فنی اعنبا گرفنه؛ اما چازم برام

آن ناست.

 ابزارانگاري نظریه :مقاالت ابهپژوهشی معة الً با يک بیث نظرم باعن ان«چا چ

نظرم تیقاق» آغاش میا ند و مدعیاند که م ض ع ا براسا

بر سادهاند .اما نظريهام که

يک نظريه

بخز آغاشين مقالهت مسنقل اش بدنة مقاله مطرح ادهت

عةلت نقز م جهنةايی تیقاق ا ا  .بسا که با م ض ع هةخ ان ناست .مغلطة
آاكا آنجا وم مینةايد که ن يسنده چند ااهد اش منن ا بی منناسب با مفاهام نظريه
میآو

و چنان وانة

برام نخسنان با

میکند که فهم تاشهام اش منن عرضه کر ه است .اگر نظريه
شبان فا سی مطرح اده باادت به ا ا م میت ان ن يسنده ا
يا به خطا فنه است.

منقاعد کر که مقاله سناو

تاشه ندا

چنان ا جةند اانه میا

که اگر با م ض ع نقد هم ساشگا نباادت گ نبااد.

نهايتت خ انشی مكاناكی و مد سی اش نظريه
میا .

اين مقاالتت نظريه

ساخنا مقالة پژوهشی عرضه

اين وشت ننايج حاصل اش نقد هها اثر ا بی چندان تفاوتی ندا  .جالب

آنجاست که مننقد چندين اثر ا بی ا براسا
به يک قالب مقالهساشم بدل میساش .

هةان يک نظريه نقد میکند و نظريه ا
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 كمّیگرایی و آمارگري :برخی پژوهزهام علوشهام کةّی و قايق آما م و ا قا و اعشا اصرا

9

انسانی بهط
ا ند.

افراطی بر

نگاه اولت قت و

عانات تیسانبرانگازم به خ اننده القا میکنند؛ حال آنكه اعنبا اولاة ا هها و اطةانان
اش اا

گر آو م و ک ست آنها مشك ک است .اين ن عی «مغلطة وش» است؛

شيرا میقق اش وش اثباتی

عل

پايه بهطرش افراطی بهره میگار تا «وانة

کند» که

تیقاقز اثباتی و عاناتگراست .آما ها و ننايج اين ن ع مقاالت ا نه میت ان ثابت
کر و نه

 .بسا که مقاله پاا نهچندان تاشه و حنی بر ااتهام عا و غارعلةی ا با

وشهام قاق آما م و با پشنگرمی علم ياضی مهم و م جه جل ه می هد.
 شگرد ارجاع :مقاله با کثرت ا جاعات و انب هی منابع ستاول پژوهز چنانوانة

میکند که میقق بر منابع اصال م ض ع ااراف ا  .اين ترفند با هدف

اصالنةايی تیقاق ص ت میگار  .اتكا به مرجعات منابع بدون اانن يدگاه و نظر
تاشهت ن عی انانةايی بهاةا می و ؛ حال آنكه بساا مِ نقلها و کثرتِ ا جاع به سخن
يگرانت يدگاه اخصی میقق ا به حاااه می اند .بسا که ن يسنده اصل منبع ا
نديده و با منبع واسطه اش آن اطالع يافنه است .اگر ا شيا

فرصت بر سی منابع اصلی

ا پادا کندت خطاهام اگرفِ مقاله اش پر ه برون میافند.
اين ترفندها اش ن ع مغالطههام ساخنا م
ا شيا

منطق است و کشف و اثباتز وقت

و فصلنامه ا میگار ؛ به هةان لال مقالة من سط مدت شمان شيا م وم ماز

سر بار و او میماند .سادن به نناجة قاطع

با

اين مقاله مسنلز صرف وقت

بساا ت و ا شيابی قاق تکتک اگر ها و واکاوم منابع اصلی مقاله است.
باشنر مقالههام
اهري

يافنی

تیريرية فصلنامهت اش ن ع من سط است.

ماههام

و م که مننهی به ونامسال تیصالیاندت سال مقاالت مسنخرج اش سالهها

سراشير میا  .وشانه گاه تا چها مقاله وا سامانه میا  .پاسخ به اين حجم انب هت
کا م است نفسگار .اتفاقاً باشنرين ماجراها ناز بر سر هةان مقاالت می و .
برخی اش اين مقالهها برام آم شش يک ويكر اننقا م يا نظرية ا بی بساا مفادند؛
اما چ ن فاقد سناو تاشهاندت سرات پژوهشی ندا ند و شمر مقاالت آم شای و
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تةرينات نقد ا بی بهاةا میآيند .آ ام او انت ن يسندگان و تیريرية فصلنامه

با

چنان مقالههايی منفاوت است.
ب .نویسندگان
خ ابخنانهت ن يسندگان مقاالت فصلنامة نقد ا بی چندان تیريريه ا گرفنا حاااههام
چاپ مقاله (مانند ت صاههام مشفقانهت ت قعات وسنانه و اننظا ات بز گان و خ يشان)
نكر هاند .اگر اش جانب ن يسندگان مشكلی هستت باش هم پارام ن مقالة من سط است.
ن يسندگان مقالة من سط عةدتاً عجله ا ند و سخت پاگار نناجة او ماند؛ شيرا غالباً
مننظر مج ش فاع اش سالة تیصالی خ يزاند يا آسنانة اسنخدا يا گرو تةديد
قرا ا اسنخدامی .بساا م ناز پس اش مقاله معنرضاند؛ البنه کةنر معنرض اا
ا شيابی و باشنر معنرض به بیت جهی مجله به مسائل و مشكالت اخصی ايشان.
يكی اش مشكالت فصلنامهت مقالههام «کثارالةؤلف» است .گاه نا سه تا چها نفر
بر تا ک يک مقالة من سط نشسنه است؛ اما منن صدام يک نفر اناده میا با
صفت مفر «نگا نده» .برخی اش ن يسندگان آن مقاله تخصصی يگر اهرت ا ند و
مقالهام که نسبنی با تخصص او ندا ت خالف اخالق
ج نا يک منخصص
حرفهام نشرية انشگاهی است .بنابراين فصلنامه بايد اطةانان حاصل کند که آيا آن
ن يسندگان هةه اين مقاله مساهةت اانهاند؟ منأسفانهت نهايت هةه ناگزيريم به
آياننامة انشگاهی تن بدهام؛ شيرا بايد نا اعضام هائت علةی مقالة مسنخرج اش
ساله باايد؛ شيرا اگر نا اعضام هائت علةی مقالة مسنخرج اش ساله ناايدت انشج
با مشكل تیصالی م اجه میا  .غمانگازتر آنجاست که ن يسندهام اش ج نامز
ناک است که اخالق پژوهز و
مقاله هاچ اطالع ندا و اكاينی هم ندا .
اخصات حرفهام عالِةان اينگ نه قربانی کةاتگرايی حاکم بر نها هام علةی کش
میا .
ج .داوران
ا شيابان مقالهها نقشی باز اش يگران ا ند و نا و نشانی اندک؛ چراکه بايد نااناخنه
بةانند .سعاشان مشك

با !

عرف انشگاهی اين وشهام مات اسنا ان سرانا

و
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منخصصان طراش اول اأنشان فراتر اش ا وم مقاالت است و سر باران اش او مهام
قاق و احكا قطعی ايشان میرو اند .بهويژه آنجا که تصةامگارم برام يک مقاله
ا ا است .يگر او ان ناز غبنی به ا شيابی مقاالت ندا ند؛ چه اةا مقاالت بساا
اندک .اش س يی سطح اننظا ات او ان اش مقالهها باالست و نگاه

است و مقالة خ

ايشان به مقالهها آ مانی؛ اين امر ا شنده است؛ اما برام مقاالت نظرم فا سی
مشكلآفرين اده است .نظرية ا بی فا سی اش آنجا که
و نظرية ا بی غر

ترجةه

اين سالها اش آبشخ

بهرهو ب ه استت سطح اننظا ات خ انندگان ا افزون کر ه است.

ماانگان آگاهی عة می

با

نظريهها شيا و سنرسی به منابع اولاه آسان است؛ اما

بايد انست که « انسنن نظريه» مها تی است و «نظريهو شم» مها تی يگر؛ چ نان
فلسفه انی و فلسفهو شم يا مثل و مها ت فهةادن شبان خا جی و سخن گفنن به آن
شبان .بهگ اه مقاالت م ج ت ويكر فا سیشبانان به نظرية ا بی اش ن ع انسنن نظريه
ب ه که کنشی است منفعالنه .انفعال مقاالت

برابر نظريهها به چند ص ت مشه

است :معرفی اافنهوا نظرية جديد به شبان فا سی (چنان مقاالتی برام نشريات
اول يت ا ند)ت معرفی کنا هام جديد

نظرية ا بی (بهجام نقد)ت و کا بر نظريه

برام تفسار منن فا سی .بهند ت میت ان ن انا م
آن يک نظريه يا

شبان فا سی

نقد و م اجهه با آن پادا کر  .اانن انز شيا

بهمعنام آن ناست که اخص

تباان و تفسار
نظرية ا بی الزاماً

تباان تئ يکت نقد و گسنرش مفاهام آن نظريه هم

ت انةند است.
اين ماانت او ان انشةند ما يک مقالة نظرم فا سی ا با منابع آن

شبانهام

اصلی میسنجند و حكم به تكرا م و ترجةانی ب ن آن می هند .بعضاً ناز باو
نةیکنند که ن يسند فا سیشبان به چنان
امر نظريهو شم ا
نگرش فعال

کی ساده بااد .اينها مسائلی است که

شبان فا سی به ت قف و تأخار میکشاند .برام حرکت بهس م

مقاالت نظرمت الش است نگا ش مقاالت مرو م ا برام تباانت فهمت

آم شش و ا شيابی نظرية ا بی و مصطلیات آن

سن

کا فصلنامه قرا

بهتد يج با تةرکز بر اين اا ه اه برام تأمالت نظرم فراهم میا

هام.

و اش مرحلة اننقالت
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مصرف و ابزا انگا م نظريه به مرحلة تباان و تأمل و بعد نقد و ا شيابی نظريهها
فراخ اهام فت.
با

ظرايف کا ا شيابان فصلنامه نكات گفننی بساا است .اش آن ماان نكنة

جالب ت جه
ا شيابان

سالهام اخارت تغاار لین ا شيا

به ن يسنده است .برخی

خطا

واکنز به نقاصههام فاحز مقاالت برآافنه میا ند و لینی تند

آن بهکا میبندند .اگر سخن آن ا شيا

نقد

مسنقاةاً به ن يسنده ا سال ا ت قطعاً سبب

آش گی او اش فصلنامه خ اهد اد .البنه اين وشهات لینها

مقايسه با ه سال پاز

بساا علةیتر و منطقیتر اده است .اين وشها ا سال اصل سخن او برام ن يسند
ن انة ا شيا

مقاله امكانپذيرتر اش گذانه است .پازتر سر بار ناگزير ب

ا برام

ن يسنده باشن يسی کند و اش تندم و گزندگی لین و سبک وم بكاهد.
سخن

با

او م فصلنامه بدون قد انی اش بز گ ا انی که بی يغ و جانانه

ا شيابی مقاالت هةكا م میکنندت تةا ناست .بیمد ايشان کا فصلنامة نقد ا بی به
سامانی نةی سد.

يغا که مُجاش به يا کر نا ااخاص ناسنمت وگرنه ن انه ا بايد به

نا چند بز گ ا مزين میکر

که سرعت عةلت قت و ص ا

أم و اش هةه مهمتر

پاشنها هام اهگشايشان برام ا تقام مقاالتت اکانگاز است .به هر حالت قد انی
اش ايشان کةنرين وظافة فصلنامه و اخص سر بار است.

خط مشی فصلنامه
خط مشی فصلنامه بر چند هدف اسن ا است :فراهم کر ن شمانه برام فلسفادن
ا باات و مسائل آنت ترويج نگرش اننقا م به ا باات فا سی و مسائل آنت و باشانديشی
ويكر هام نقد ا بی.
می سندت بهترتاب اهةات

اين اسنا مقاالتی که

م ض عات ذيل به مجله

اول يت اننشا قرا ا ند:

 .4طرح مسائل تاشه با نظريههام ا بی؛
 .2تباان و نقد مرو م نظريههام ا بی و چالز با آنها؛
 .0بر سی اننقا م يک ويكر ت اصطالحت جريان يا م ض ع
ا بی فا سی؛

نقد ا بی و مطالعات
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نقد ا بی؛

 .1نقد آثا ا بی کةنر اناخنهاد فا سی (يكی اش مشكالت فصلنامهت تراکم مقاالت
مشابه با يک ااهكا ا بی است).
اقتراح
با مت طرح اين مسائل به انگاز ا تقام فصلنامة نقد ا بی به

جة «يک سانة م

وث ق» است .جلب اعنةا ِ ثقات و صاحبنظران نظريه و نقد ا بی البنه بهآسانی ماس
ناست .فصلنامه برام سادن به آن آ مانت بايد خ يز ا
هد .اينک نقد عةلكر ت خط مشی و وش خ
نقدهام خ

معرض نقد اهل نظر قرا

ا به اقنراح میگذا

تا هةراهانز

بر کا فصلنامه ا طرح کنند و اهكا ا ائه نةايندت و ما ناز با ج و نشر

آنهات شمانة گفتوگ م باشنر با

نقد ا بی فا سی ا فراهم کنام.
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سردبیر

