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   امروز نسلِ انتقاديِتفكرِنهادي براي 
  ابراهيم خدايار 

  فصلنامة نقد ادبيمدير مسئول 
  

هاي   چاپ و منتشر شد، گام1387 در بهار نقد ادبيهرچند شمارة نخست فصلنامة 
ها نشست و رايزني با نزديك به  پس از ده1385آغازين و مقدماتي نشر آن از پاييز 

شناسان جهان در   نقد ادبي از سراسر ايران و برخي ايراننوزده تن از استادان متخصص
پس از . مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس شروع شده بود

چاپ شمارة نخست نيز با حضور جمعي از استادان اين حوزه، مراسم رونمايي مجله 
بيت مدرس برگزار  در دانشكدة علوم انساني دانشگاه تر1387 اريبهشت 9بعد از ظهر 

دانستيم كار دشواري را شروع كرده بوديم؛ اما از موفقيت كار خود نااميد  خوب مي. شد
تاالر محل برگزاري مراسم مملو كه شروع شد، » جشن«شناس  به قول دكتر حق. نبوديم

. اي شكل بگيرد مندان به نقد ادبي و تفكر انتقادي بود؛ گويي قرار است حادثه از عالقه
 11يك ماه از چاپ شمارة نخست نگذشته بود كه چاپ دوم اين شماره در روز هنوز 

 صدالبته اين كار در حوزة نشر مجالت دانشگاهي در خرداد همان سال منتشر شد؛
  . رسيد نظر مي ايران اگر استثنا نباشد، موفقيتي درخور تأمل به

دة اين سطور، در آن نشست عالوه بر دكتر حسين پاينده، سردبير مجله، و نگارن
شناس در آن  حضور دكتر حق. نيز سخنراني كردشناس  درمقامِ مدير مسئول، دكتر حق

، خستگي دو سال تالش اعضاي هيئت نشست و سخنراني پرمغز آن عزيز سفر كرده
در سخنراني خود انتشار اين نشريه شناس  دكتر حق. تحريريه را از تن همه بيرون كرد

لعات نقد ادبي در ايران دانست و عزم ما را براي ادامة اين را قدم محكمي در حوزة مطا
 در بخشي از گفت استاد كه مثل هميشه آرام و متين سخن مي. راهِ پرخطر جزم كرد

ها در ايران خالي  جاي پرداختن به مبحثي چون نقد ادبي سال«: سخنانش اظهار داشت
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زعم خود نقد ادبي را   بهكردند در اين ميان گروهي از كساني كه فكر مي. بوده است
هاي خود را در اختيار مشتاقان قرار  فهمي ها يا كج اند، فهميده درست متوجه شده

هاي الزم را ازطريق   اي بودند كه صالحيت در كنار اين گروه نيز عده. اند داده
استاد كه سخنان خود را از روي . »خودآموزي در اختيار ديگران قرار دادند

همچنين برخي افراد به آموزش رسمي دانشگاهي «: ، افزودخواند هايش مي يادداشت
مند خود را به ديگران منتقل   نظاماند تا اين دانشِ  مطالعات نقد ادبي پرداختهةدرزمين
 مطالعات ادبي اكنون چندان هست كه راه را ة نتايج اين رهگذرها در حوز،باري. سازند

 ة كه امروز اولين شمار،نقد ادبي ةفصلنام. براي ورود آثار پژوهشي هموار كرده باشد
 مطالعات ادبي آن هم به شكل فرازمند ة قدم محكمي در حوز،ايم آن را جشن گرفته

  . » بنابراين اميدوارم باز هم به مراحل فرازمندتري دست يابيم؛است
از سهراب » و پيامي در راه«دكتر پاينده هم در سخنراني خود پس از خواندن شعر 

مخاطبان اين نشريه توجه داشته باشند كه «: رخي از اهداف مجله را برشمردسپهري، ب
درآمدي در جهت گسترش  اين نشريه پيش.  تنها پيامي در راه استنقد ادبي ةفصلنام

شايد در تعريف نقد ادبي بتوان گفت اين نقد نگاهي كاوشگرانه . علمي نقد ادبي است
كند، اين كاري است  به درون راهنمايي ميبه جهان هستي دارد كه مخاطب را از برون 

به معناي  «:وي اضافه كرد .»دهد كه منتقد ادبي با فراتر رفتن به متون ادبي انجام مي
انتشار . سازد هايي است كه دنياي امروز را مي ديگر نقد ادبي، راه بردن به گفتمان

  .» پاسخ به يك ضرورت بوده است نقد ادبيةفصلنام
در آن نشست . عطوف به ضرورت شروع حركتي تاريخي بودسخنراني من نيز م

دهة شصت در هاي  جاي خالي حركتي كه در غرب در نخستين سال«اشاره كردم كه 
دانشگاه بيرمنگام انگلستان، يعني با تأسيس مركز مطالعات فرهنگ معاصر در سال 

ر بررسي دهاي مختلف  گيري از تجارب و دانش استادان رشته م، و با هدف بهره1964
و تحليل يك پديده شكل گرفت و نتايج درخشاني را در مطالعات ادبي و نقد جديد 

  . »شود ها احساس مي شدت در مراكز علمي دانشگاهي ايرانِ اين سال بار آورد، به نيز به
 انجمن علمي نقد ادبي،يادماندني آروز كرديم در كنار تأسيس فصلنامة  در آن روزِِ به

قد ادبي، درمقام دو حلقة ديگر علمي براي ارتقاي دانش نقد ادبي و گرايش و رشتة ن
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 تأسيس شد و گرايش و رشتة نقد 1388انجمن نقد ادبي در سال . در ايران، پابگيرد
نقد وسومين شمارة فصلنامة   و اينك با چاپ بيستگيري است ادبي نيز در حال شكل

پنج سال پيش وقتي با . ه استشروع شد اين نهاد علمي  ، دورة جديدي از فعاليتادبي
حقِّ نسل جديد پا به عرصة نشر  نيت تأسيس نهادي براي پاسخگويي به نيازهاي به

از . يادشده اعالم كرديميابي به آن هدف  گذاشتيم، تأسيس آن را ابزاري براي دست
شمارة دوم مجله، دكتر محمود فتوحي، استاد دانشگاه فردوسي مشهد، مسئوليت 

همراه با قدم  به  و با كمال دقت و امانت علمي قدمعهده گرفت  را بهسردبيري مجله
 :ايم ها كوشيده در اين سال. وسواس علميِ ستودني كار را به اينجا رساند

معرفي  ياي كاربرد شيوه ههاي نوين ادبي و رويكردهاي علمي نوين نقد را  ب نظريه. 1
 كنيم؛ 

  بيات تأكيد بورزيم؛ چراكه معتقديم نظريةبخشي به مطالعات نظري در اد بر اولويت. 2
حال مرعوب  دهد؛ با اين هاي خوانش انتقادي ادبيات را شكل مي ادبي پايه

اي روح انتقادي  زدگي در داوري آثار پژوهشي ديگران نشديم و اگر در مقاله نظريه
  را جاري ديديم، براي چاپ آن تالش كرديم؛

اين هدف را با درج نقد كتاب و . گاهي را بگشاييمهاي انتقادي دانش باب نقدِ فعاليت. 3
منتشرشده در نشريات دانشگاهي و ازجمله خود اين » نقد مقاالت انتقاديِ«ويژه  به

 ايم؛ مجله دنبال كرده

تر كنيم و برخالف  پيوند نقد دانشگاهي ايران را با ادبيات خالق امروزي نزديك. 4
هاي ادبي معاصر واكنش نشان  به آفرينشهاي ايران  سنت مطالعات ادبي در دانشگاه

 بند بمانيم؛ حال به سرشت علمي و دانشگاهي نقد پاي دهيم و درعين

 وآسان به محتواي مجله را دسترسي آسان خوانندگان  با تمهيد مقدمات الزم،. 5
موفقيت مجله مرهون ة مخاطبان آن را افزايش دهيم؛ زيرا معتقديم  گستردرنتيجه

ة علمي مجلهر  و ميزان استنادهاي محققان به مقاالت وجود مقاالت داغ
 بالغ بر مجله لة مقاترين گفتني است تا زمان نگارش اين يادداشت، پربيننده .است
 .شده استدريافت   بار756مقالة ديگر مجله  بار ديده شده و 5194
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ملي ايم هدفِ نخستينِ بانيان آن را ع ها توانسته موجب افتخار است كه در اين سال
بهترين مجله )  شمسي1389(هاي فعاليت  اين مجله در همان آغازين سالكنيم؛ چراكه 

ارشاد اسالمي در زمينة ترويج نقد ادبي در ايران شناخته و از سوي وزارت فرهنگ و 
 از نظر 1391براساس اعالم نظر پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در . تقدير شد

در ايران  و در بين تمام مجالت علمي ـ پژوهشي ضريب تأثير، نخستين مجلة ادبي
 نيز تكرار شد و با اين كار 1392اين رتبه در . را به خود اختصاص دادرتبة ششم 

 نگارنده . در رديف ده مجلة برتر علوم انساني در ايران قرار گرفتنقد ادبيفصلنامة 
ام همكاران و  و تمويژه سردبير دانشمند آن همكاري با اعضاي هيئت تحريريه، به

و ما توفيقنا اال . داند را از الطاف الهي عمر خويش مياندكاران اجرايي ديگر مجله  دست
  .»تا باد چنين بادا«: باهللا

  


