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 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷  نهــال «فصلنامــۀ نقــد کتــاب» ســال1376 بــه هّمــت مؤسســۀ خانــۀ کتــاب و جمعــى 

ــدان و  ــان، منتق ــالش عالم ــا ت ــد و ب ــانده ش ــتان نش ــگان و فرهنگ  دوس از فرهیخت
ادیبــان بالیــد و دیــرى اســت کــه ثمــرات آن گاه بــه شــمایل ماهنامــه و گاه بــه شــمایل 
ــر  ــاب مفتخ ــۀ کت ــه  اســت. خان ــرار گرفت ــاب ق ــیفتگان کت ــترس ش ــه، در دس فصلنام
اســت کــه بــا یــارى اهــل ادب و فضیلــت، بیــش از بیســت ســال ایــن درخــت مبــارك 
را از گزنــد و آســیب زمانــه دور داشــته و مجموعــه اى ارزشــمند از تحقیقــات مانــدگار 
در حــوزة کتــاب را در حافظــۀ تاریــخ ایــران و جهــان ضبــط نمــوده و میراثــى گرانبهــا 

بــراى نســل آینــده بــر جــاى گذاشــته اســت. 
بدیهــى اســت ایــن نشــریۀ صاحــب نــام و دیرآشــناى اهالــى فرهنــگ و ادب، بارهــا 
دســتخوش تغییــرات و تحوالتــى شــده کــه در تاریــخ مطبوعــات جــاى شــگفتى نــدارد، 
ــماره  ــه ش ــا ب ــه باره ــش گرچ ــده و نفس های ــته نش ــات آن گسس ــز رگ حی ــا هرگ ام

افتــاده امــا بازنایســتاده اســت. 
«فصلنامــۀ نقــد کتــاب» در طــول عمــر خــود بــه دنبــال دگرگونى هــاى سیاســى، 
اجتماعــى، فرهنگــى و حتــى مدیریتــى شــاهد فــراز و فــرود فــراوان بــوده و بارهــا در 
روش، محتــوا، زمــان انتشــار و یــا عنــوان آن تغییراتــى ایجــاد شــده امــا بنــاى مســئوالن 
ــر عــدم انتشــار ایــن نشــریه نبــوده  ــۀ کتــاب، هرگــز ب ــران خان ــژه مدی فرهنگــى به وی
چراکــه از اهــداف بنیان گــذارى آن اطالع  رســانى و نقــد و معرفــى کتــاب و کمــک بــه 
ارتبــاط خــالق میــان پدیدآورنــدگان، ناشــران و ســایر فّعــاالن عرصــۀ نشــر و فرهنــگ 

کشــور اســت کــه خــود از ســنگ بناهــاى فعالیــت خانــۀ کتــاب اســت. 
نشــریات خانــۀ کتــاب نیــز بــه بــه دالیــل گوناگــون همچــون دیگــر نشــریات گاه در 
معــرض تغییــر و تحــول بــوده اســت. وقفه هــاى کوتــاِه چندماهــه در انتشــار فصلنامــه، 
ــر  ــر، تغیی ــات دیگ ــا موضوع ــى آن ب ــریه رخ داده، همگام ــام نش ــه در ن ــى ک تغییرات
ــا  ســردبیران گرانقــدر، تحــول در خط مشــى نشــریه و چــاپ آن بــه شــکل ماهنامــه ی
ــچ  ــا انتشــار آن هی ــده ام ــه ضــرورت و در موقعیت هــاى خــاص پیــش آم ــه، ب فصلنام

  گاه متوقــف نشــده اســت. 
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سخن مدیرمسئول

ــر تمامــى ســردبیران و همــکاران پیشــین نشــریه و  ــر ســعى واف ــه ب ــن فصلنام ای
ــا آن همــکارى داشــته  اند؛ ارج مــى- نویســندگانى کــه در طــى ســال  هاى متمــادى ب

ــا هــدف  ــز همچــون گذشــته ب ــگام نی ــن هن ــال، در ای ــد متع ــارى خداون ــه ی  نهــد و ب
ــود.  ــر مى  ش ــورها منتش ــر کش ــران و دیگ ــاب  در ای ــاى کت ــد تاز ه  ه ــى و نق معرف

مؤسســۀ خانــۀ کتــاب تــالش مى کنــد بــا نگاهــى همدالنــه و حامیانــه و بــا انتشــار 
مقــاالت منتقدانــه، بــه باالبــردن ســطح علمــى کتاب هــا در موضوعــات گوناگــون یــارى 
ــار باشــد. همچنیــن نویســندگان  ــن آث ــدن برتری ــان در برگزی ــاراى مخاطب رســاند و ی
را بیــش از پیــش بــا نقــاط قــوت و ضعــف آثــار خویــش آشــنا ســازد. امیــد کــه ایــن 
ــار از  ــردارد، غب ــد ب ــۀ نق ــتوار در عرص ــى اس ــش  رو، گام ــاى پی ــه در راه بى انته فصلنام
ــا هوایــى تــازه بــر شــوق و شــور اهــل علــم و ادب و  چهــرة فضــاى نقــادى بروبــد و ب

هنــر بیفزایــد.  
نیکنام حسینى پور
مدیرمسئول


