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  يادداشت سردبير
  !رسند اي كه به انتشار نمي كاره نقدهاي نيمه

 
در ايـن مـدت،   . شـود  وارد ششمين سال حيات خود مي فصلنامة نقد ادبي، 1392با آغاز بهار 

 20قالـه تـاكنون در   م 140مقاله به دفتر مجله رسيد كه از آن ميان اندكي بيش از  1050بالغ بر 
. كند روزانه يك مقاله دريافت مي فصلنامة نقد ادبياين روزها سامانة . شماره منتشر شده است

درصـد از مقـاالت    13انگارند كه پـذيرش و انتشـار كمتـر از     بسياري از مخاطبان ما چنين مي
  .است فصلنامة نقد ادبيگيرانة  رسيده، نتيجة رويكرد سخت

مقاالت رسـيده از نـوع   است كه بخش زيادي از  اين ايم، ل شاهد بودهآنچه در اين پنج سا
هاي نظري كه بـراي فضـاي فرهنگـي     سهم مقاله. است نقدهاي عملي و موردي آثار ادبي بوده 

از سـبك واحـد و    نيز عمومـاً  ي عملينقدها. امروز ما ضرورت حادي دارد، بسيار اندك است
همچـون  در نقـد ادبـي   چندي يك نظريه يا روش  ازر معموالً ه. كنند سياق مشابهي پيروي مي

يـك سـاختار    اين نقـدها تمام . آيد يابد و انبوهي نقد با آن روش به نگارش درمي مد رواج مي
   :است به اين شكل كه دناي دار كليشه
د و بسـا كـه   كنـ  اجمـال معرفـي مـي    به اي را هظرينكه » چارچوب نظري تحقيق«مقدمه و  .الف

معموالً در مقدمه . بع اصلي و معتبر صاحبان آن نظريه دسترسي نداشته استنويسنده به منا
و ارزش پژوهش در رويكرد علت انتخاب  و اند؟ را برگزيده» متن«د چرا اين شو نمي اشاره
هـا و   حاوي مطالبي اسـت كـه بارهـا در كتـاب     اغلب متن چيست؟ بخش نظري مقاله اين

ها را در بخش  فهرستي از آن هنويسند خودحتي  ؛تكرار نوشته شده است مقاالت فارسي به
  . آورد مي اش مقالهپيشينة تحقيق 

مطالب مقدمه و تكرار  براست نهاد و آن مشتمل  هاي تحقيق دادهكه بايد نامش را » بحث« .ب
  . شود همراه مي چند مثال و نمونه از اثر مورد بررسيكه با بخش نظري 

 يكردن نظريه يا روآگيرد كه اصول  شاهد و مثال نتيجه مي چند ةنويسنده پس از ارائ: نتيجه .ج
قابليت بررسي با نظريه يا  ،اين متنكند كه  و كشف مي! كند صدق مي ادبي درباب اين متن

   !مذكور را دارد يكردرو
پنـدارد   انگارانه از نقد ادبي است كه مي هايي محصول دركي بسيار ساده نگارش چنين مقاله

هايي از  هاي انتقادي چيزي بيش از يك روش مكانيكي براي استخراج داده نظرية ادبي و روش
 بررسـي « عنـوان  بـا  اي مقالـه  مـثالً  چنان است كه اين نوع مقاالت اي كليشه روش. نيست متن

 از عشـق  سـازي  مفهـوم  بـراي  صائب كه دهد مي نشان »صائب شعر در عشق شناختي استعارة
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... و »اسـت  مكان عشق« ،»است آتش عشق« ،»است رسف عشق«، »است راه عشق« هاي استعاره
  .است برده بهره

مقاله با ساختار يادشـده صـرفاً يـك    . اي در اين مقاله نيست تا اينجا هيچ فايده و نكتة تازه
هاي شـعري يـا آثـار     اين بررسي در هريك از ديوان شمار آيد؛ زيرا تواند به نوشتار آموزشي مي

خـود پژوهشـگر و نيـز هـر خواننـدة      . رسـد  نتايج واحـدي مـي  عرفاني فارسي انجام گيرد، به 
ها در سنت غـزل و ربـاعي عرفـاني فارسـي از قـرن       داند كه اين استعاره شعرآشنايي خوب مي

بـراي آمـوزش   توانـد   پـس مقالـه مـي    .تكرار آمـده اسـت   آوري به طرز مالل سو به پنجم به اين
اما فاقد هر نوع يافتة پژوهشي يا انتقادي  روش استعارة شناختي مفيد باشد؛ هاي اوليه به بررسي
  . است

هاي مفهومي صائب پاسـخ دهـد،    هاي زير دربارة استعاره اگر همين منتقد بتواند به پرسش
  :كارش ارزش انتشار دارد

هاي مفهومي عشق بيشـتر بـازنمود يافتـه اسـت؟      يك از اين استعاره در شعر صائب كدام .الف
  چرا؟ 

ها قراردادي  هاي عشق چيست؟ كدام استعاره سازي با استعاره مفهوم صائب در هاي نوآوري .ب
  اند؟ و كدام نو و ابداعي

  هاي قراردادي و مكرّر را نوسازي و بازتوليد كرده است؟  صائب با چه روشي اين استعاره. ج
  اند؟  ند؟ و چگونه بازتاب يافتها عواطف مرتبط با عشق در ديوان صائب كدام. د
اي شخصي چه پيوندي با زيست فـردي، انديشـه و ايـدئولوژي شـاعر و محـيط      ه استعاره .هـ

  فرهنگي و اجتماعي روزگار او دارند؟
از نظـر  . كنـد  مينزديك هاست كه مقاله را به يك نوشتار انتقادي  گونه پرسش پاسخ به اين
كه به  گاه ارزش انتشار دارد آنبا روش استعارة شناختي  صائب، بررسي شعر فصلنامة نقد ادبي

هـاي شـعر    و جايگاه نگرش اسـتعاري او در تـاريخ اسـتعاره    ها شناخت فرديت هنري و ابداع
ي كه منتشر هاي از بسياري از مقاالت حتي برخي مقاله طلوباين م متأسفانه،. فارسي منجر شود

در ارتقـاي درك و فهـم    يادشـده  انتشـار مقـاالتي بـا سـياق    . شود حاصل نشده و نمي ايم كرده
تقليـد  از اصالت از اقتباس و سره از ناسره و تمايز ابداع ي ما نقشي ندارد و به بازشناسي انتقاد

ي در انگار هايي است كه موج ساده تنها پافشاري بر ضرورت چنين پرسش. كمكي نخواهد كرد
آثـار  نقد عالمانـة  كشد و توانايي منتقدان را در  را سخت به چالش مي ي مانقد ادبي اين روزها

سـنجاري اسـت بـراي     »هــ «و » ب«هـاي   ويژه پاسخ درست به پرسـش  هب. زند مي حكمادبي 
جانبـه و   آگاهي گسترده و نگرش چند ،انتقادي مقاله كه الزمة آنهاي تحليلي و  ارزشارزيابي 

  . قدرت تحليل منتقد است


