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 درود بـر خواننـدگان فصلنامـۀ نقد کتـاب ادبیات و هنر که در این سـال هاى طوالنى 
مخاطبـان ایـن نشـریه بودنـد و امیـدوارم در دورة جدیـد نیز همـراه ما باشـند. فصلنامۀ 
نقـد کتـاب راه درازى را پیمـوده اسـت تا به شـکلى که امـروز مالحظه مى کنید، منتشـر 
شـود. نخسـتین شـمارة این مجلـه آبان 1376 بـا عنوان کتـاب ماه ادبیات به سـردبیرى 
على اصغـر محمدخانـى و مدیرمسـئولى احمـد مسـجدجامعى منتشـر شـد. هـدف ایـن 
نشـریه اطالع رسـانى در زمینـۀ انتشـار و معرفـى کتـاب بـود. هدفـى که بعدها به سـبب 
رویکـرد منتقدانـۀ سـردبیر و مدیـر مسـئول آن بـه یکـى از نشـریات حـوزة نقـد ادبیات 
و فلسـفه تبدیـل، و آغازگـر دوره اى طالیـى در انتشـار نشـریات ادبـى در ایران شـد. این 
مجلـه تـا شـمارة نهـم بـا عنـوان کتـاب مـاه ادبیات منتشـر مى شـد، امـا از شـمارة دهم 
عنـوان مجلـه بـه کتـاب ماه ادبیـات و فلسـفه تغییر کـرد و کم کم بـه یکـى از مهم ترین 
پایگاه هـاى مطالعـات نقـد ادبـى و فلسـفى تبدیل شـد. نشـریه مخاطبان خـود را یافت و 
بهترین مقاالت ادبى و فلسـفى روز در این نشـریه منتشـر شـد. دوسـتدارانش که بیشـتر 
دانشـگاهیان بودنـد مجلـه را کتـاب مـاه مى نامیدنـد و در انتظار انتشـارش بودنـد. امروز 
دوسـتان بسـیارى، از جملـه خـود مـن، تمـام شـماره هاى آن را در بایگانـى خـود دارند. 
انتشـار مجلـه تـا شـماره 98 به سـردبیرى على اصغـر محمدخانـى ادامه داشـت و پس از 
آن شـماره هاى 98 تـا 114 بـا سـردبیرى امین صدیقى منتشـر شـد. از شـماره 115 در 
مجلـه و انتشـار آن تغییـرات اساسـى صورت گرفت، از جمله تغییر سـردبیر و خط مشـى 
انتشـار. اردیبهشـت 1386 مجلـه کتـاب مـاه ادبیـات و فلسـفه جانـب فلسـفى خـود را 
فروگذاشـت و بـا عنـوان کتـاب ماه ادبیـات با سـردبیرى دکتر احمـد خاتمى انتشـار آن 
از سـر گرفتـه شـد. از آبـان 1390 سـردبیرى نشـریه را دکتـر منوچهـر اکبرى بـه عهده 
گرفتنـد. ایـن مجلـه نیـز تـا خـرداد 1393 با عنـوان کتـاب ماه ادبیات منتشـر شـد، که 

شـماره 200 شـمارة آخـر آن بود.  
از بهـار1394 ماهنامـۀ کتـاب مـاه ادبیـات به سـردبیرى دکتـر مصطفى موسـوى به 
فصلنامـه تغییـر یافـت و دوازده شـماره بـا عنـوان فصلنامـۀ نقـد کتـاب ادبیـات منتشـر 
شـد. انتشـار مجلـه در قالب جدیـد و به صـورت فصلنامه فرصـت بهترى را بـراى انتخاب 
مقـاالت برتـر و درج آنهـا فراهـم آورد. از موجبات ایـن تغییر و سیاسـت گذارى هاى خانه 
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کتـاب کـه بگذریـم، بـه نظر مى رسـد کـه شـماره هاى اخیـر توانسـت  مخاطبان خـود را 
بیابـد و جـاى خـود را در میـان اهالى ادب بـاز کند.

 ضمـن سپاسـگزارى از تمامـى سـردبیران پیشـین و قدردانـى از تـالش آن هـا براى 
تـداوم بخشـیدن بـه جریـان نقـد کتـاب در ایـران و همچنین مسـئوالن خانـۀ کتاب که 
به هرحـال موجبـات روشـنایى ایـن چـراغ را فراهـم آورده انـد، امیـدوارم دورة جدیـد که 
در زمـان اضطـرار و برهـه اى دشـوار فرصت نشـر یافتـه اسـت؛ بتواند همچـون دوره هاى 
پیشـین موفـق عمـل کنـد. اگـر بنا بر این شـده اسـت که این نشـریه زین پس بـا عنوان 
فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیات و هنر منتشـر شـود و در نتیجه صفحات کمتـرى به هر یک 
از ایـن عرصه هـا اختصـاص یابـد، امیـدوارم به جـاى آن بتوانیـم با باالبردن سـطح کیفى 
مقـاالت جـاى خالـى صفحـات نانوشـته را جبـران کنیـم. بـا روش تلفیقى که بـه دالیل 
گوناگـون، خانـۀ کتـاب بـراى دسـته بندى مجـالت پیش گرفـت این نشـریه بـا فصلنامۀ 
نقـد کتـاب هنـر ادغـام شـد و تصمیم بر آن شـد که از این پـس فصلنامۀ حاضـر مقاالت 
دو حـوزه هنـرى و ادبـى را در خـود بگنجانـد. البتـه بدیهـى اسـت که به سـبب محدود 
بـودن صفحـات، ممکـن اسـت کاسـتى هایى در هـر دو حـوزه پیش آیـد، اما بـا توجه به 
اینکـه ادبیـات خـود هنـر کالمـى اسـت، کنـار هـم قـرار گرفتـن ایـن دو دسـته مقاالت 
شـاید هـم بـراى خواننـدگان ادبیـات و هـم هنر دلپذیـر باشـد. وجوه مشـترکى همچون 
فلسـفۀ هنـر و ادبیـات، مکتب هـاى هنـرى و ادبى و همچنیـن مطالعات تطبیقـى ادبیات 
و هنـر بى شـک مى توانـد موجـد مسـیرهاى تـازه پژوهشـى و مطالعاتـى شـود. به هرروى 
ایـن نشـریه زیـن پـس با عنـوان فصلنامۀ نقـد کتـاب ادبیات و هنر منتشـر خواهد شـد.
هـدف ایـن نشـریه انتشـار مقاالتـى در حـوزة نقـد کتاب هـاى پژوهشـى و درسـى 
دانشـگاهى اسـت تـا بـا توجـه بـه نـگاه و نگرش منتقـدان بـر این کتاب هـا، برتریـن آثار 
منتشرشـده معرفـى و ارزش هـاى آنهـا آشـکار شـود و از طـرف دیگـر نویسـندگان آثـار 
تألیفـى و پژوهشـى بـراى انتشـار آثـار خـود تـالش بیشـترى کننـد. کاسـتى هاى رایـج 
کتاب هـاى تألیفـى و تصنیفـى معمـوالً معلـول عواملـى چـون شـتاب در انتشـار، آشـنا 
نبـودن بـا موازیـن پژوهـش و روش تحقیق و البته در برخى موارد عدم تسـلط نویسـنده 
بـر موضـوع مـورد بحث کتاب اسـت. این کاسـتى ها بـه صورت هـاى گوناگـون از انتخاب 
عنـوان کتـاب تـا نوشـتن مقدمـه و پیشـینه و انتخـاب منابـع اصلى، سـاختار اثر، شـیوه 
ارجاع دهـى و اسـتفاده از منابـع، فراهـم آوردن فهرسـت ها و نمایه هـاى مناسـب بـراى 

کتـاب خود را نشـان خواهـد داد.  
هـدف اصلـى ما این اسـت که این نشـریه بتواند پایگاهى براى نشـر مقـاالت انتقادى 
دربـاره مهم تریـن کتاب هاى منتشرشـدة دو سـال اخیر در حـوزة ادبیات و هنـر در ایران 
و جهـان باشـد. البتـه گاه اگـر نقدهایـى بـر کتاب هـاى مهمـى کـه در سـالیان گذشـته 
انتشـار یافتـه، نوشـته شـود، کتاب هایـى کـه ضرورت بررسـى آن احسـاس مى شـود، آن 

نقدهـا نیـز به میـان دیگر مقـاالت راه خواهنـد یافت. 
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در اینجـا الزم مى دانـم تصریـح کنـم کـه هـر مقالـه اى کـه در نقـد نوشـته مى شـود 
بایـد داراى ویژگى هایـى باشـد کـه دقایـق آن ویژگى هـا در مقالـه اى کـه ترجمـه اش در 
ایـن شـمارة نخسـت آمـده، ذکـر شـده اسـت. ایـن مقالـه بـه قلـم رابـرت بلکى، اسـتاد 
دانشـگاه کالیفرنیـا، بـا عنـوان «چگونـه مقالـه اى در نقـد و بررسـى کتاب بنویسـیم؟» از 
مهم تریـن مقاالتـى بـوده که در سـالیان اخیـر در این باب مـورد ارجاع قرار گرفته اسـت. 
هرچنـد ایـن مقالـه خطاب به دانشـجویانى اسـت که مى خواهنـد براى بار نخسـت مقاله 

نقـد کتـاب بنویسـند، امـا حـاوى مطالبى اسـت کـه یـادآورى آن بى فایده نیسـت. 
 مقالـه نقـد کتـاب بایـد شـامل گزارشـى از محتویـات کتـاب و خالصـه اى از آن بـه 
همـراه ارزیابـى منتقـد باشـد. ارزیابى منتقد هم باید شـامل مطالبى از این دسـت باشـد: 
معرفـى نظریـۀ نویسـنده در کتـاب و بیـان آن بـا زبـان منتقـد، بیـان نظـر کلـى منتقـد 
دربـارة کتـاب و دالیـل او بـراى ایـن نظـر، بحث دربـارة مستندسـازى نظریۀ نویسـنده و 
کامیابـى یـا ناکامـى او در نتیجه گیـرى از شـواهد و مسـتندات، و نشـان دادن بحث هـاى 
اساسـى کتـاب و دادن پیشـنهادهایى بـراى حـذف بخش هایـى کـه احیانـاً اضافى انـد یا 
از قـوام کافـى برخـوردار نیسـتند و بـا بدنۀ کتـاب همخوانـى ندارند. همچنین نویسـندة 
نقـد بایـد از نوشـتن عبارت هایـى چـون مـن فکـر مى کنـم، یـا گمـان مى کنـم و امثـال 
آن بپرهیـزد. هـر اظهارنظـر منتقـد مى بایـد مدلـل و متکـى بـر مثال ها و شـواهد باشـد. 

مطالعـه ایـن مقالـه، بى تردیـد بـراى نویسـندگان ایـن نشـریه مفید خواهـد بود.
عـالوه بـر مطالـب مذکـور کـه به طورکلـى شـیوه نامۀ نـگارش مقالـۀ نقد اسـت، باید 
تصریـح کنـم کـه یکى از نـکات مهم در نگارش نقد بـر کتاب هاى پژوهشـى، بحث دربارة 
جایـگاه آن کتـاب در میـان دیگر آثار از این دسـت اسـت. بـه همین دلیل نویسـندة نقد 
بایـد تسـلط کافـى بـر حـوزة مطالعاتـى داشـته باشـد و کتاب شناسـى موضـوع را بداند. 
همچنیـن در مـورد آثـار ترجمه شـده گاهـى ضـرورت توجـه بـه متـن اصلى وجـود دارد 
کـه منتقـدان بایـد بـه ایـن امر هـم توجه داشـته باشـند. بـراى مثـال معادل گذارى هاى 
مناسـب در کتـاب از مهم تریـن ویژگى هـاى یـک اثـر خوب اسـت کـه هنگام نقـد کتاب 

باید به آن اشـاره شـود. 
مقـاالت ایـن شـماره از مجلـه را مى توانیـم بـه دو گـروه مقـاالت نقـد کتاب هـاى 
پژوهشـى حـوزه ادبیـات و مقـاالت پژوهشـى حـوزه هنـر تقسـیم کنیـم. بخشـى را بـه 
معرفـى کتاب هایـى اختصـاص داده ایم که حاوى آخرین دسـتاوردهاى پژوهشـى هر یک 
از ایـن دو حـوزه باشـد. نقـد تصحیـح متـن و نقـد رمـان را هم در دسـته هایى بـا همین 

عنـوان جـاى داده ایم.
یکـى از مهم تریـن ویژگى هـاى نویسـنده و منتقـد مجـرب آشـنایى با کتاب شناسـى 
حـوزه مـورد مطالعـه و پژوهـش اسـت. متأسـفانه در سـال هاى اخیر به سـبب ناآشـنایى 
نویسـندگان بـا مبانـى تحقیـق ایـن کاسـتى در بیشـتر مقـاالت و کتاب هـاى تألیفـى به 
چشـم مى خـورد. نقـِد درخور آثار پیشـین راه را براى نـگارش آثار بعـدى فراهم مى آورد.
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بـه همیـن سـبب تـالش مى کنیـم در هـر شـماره بخشـى را بـه کتاب شناسـى برخـى 
موضوعـات اختصـاص دهیـم و در صفحاتـى انـدك به صـورت فشـرده بـه مناسـبت درج 
مقالـه یـا نقـد کتابـى در یکـى از موضوعات هنرى یـا ادبـى، کتاب شناسـى آن را حداقل 
در حـوزه منابـع فارسـى ارائـه دهیـم. در ایـن شـماره بـه سـبب درج مطالـب نشسـت 
ادبـى دربـاره کتـاب پژوهشـى انتقادى بـر مکتب هـاى ادبى، کتاب شناسـى فشـرده اى از 

جنبش هـاى ادبـى جهـان ارائـه خواهد شـد. 
در برخـى شـماره هاى پیشـین ایـن نشـریه مقاالتى تحـت عنوان نقِد نقد چاپ شـده 
بـود. در ایـن نشـریه هم ما از این دسـت مقـاالت اسـتقبال مى کنیـم و امیدواریم فرصت 
پاسـخگویى بـه منتقـدان بـراى نویسـندگان آثـار باقـى بماند. امـا در همین جا یـادآورى 
مى کنـم کـه ایـن فرصـت فقـط یک بـار بـراى نویسـندة نقـد و یک بـار بـراى نویسـندة 
کتـاب فراهـم مى  شـود و از ادامـۀ گفتگـو در قالـب مقاالتـى بـا عنـوان نقـِد نقـِد نقـد... 
معذوریـم. درصورتى کـه ضـرورت ادامـه این گونـه مباحثـات احسـاس شـود مى توانیـم با 
پیشـنهاد یکـى از طرفیـِن بحـث، بـا برگـزارى نشسـت هایى با حضـور نویسـنده و منتقد 

فرصـت گفتگـو را فراهـم آوریم.
طبیعتـاً در مجالتـى از ایـن نـوع کـه هدفـش نقـد و بررسـى کتاب هـاى پژوهشـى 
و منتقدانـه اسـت، جایـى بـراى نقـد داسـتان و شـعر باقـى نمى مانـد. بااین حـال تـالش 
مى کنیـم در هـر شـماره یکـى دو مقاله از این دسـت را هـم در میان نقد آثـار دیگر جاى 

دهیـم تـا مجلـه ادبیـات و هنـر خالـى از نقد هنـر و ادبیـات نماند. 
همـکاران مـن در شـوراى علمـى همـکارى فراوانى در انتشـار این شـماره داشـتند و 
انتخـاب مقـاالت ادبـى نتیجـه مشـورت بـا اسـتادان بزرگـوار دکتـر علیرضا انوشـیروانى، 
دکتـر قـدرت اهللا طاهـرى، دکتـر عیسـى امن خانـى و دکتـر بهـروز ایمانـى بـوده اسـت. 
همـکاران عزیـز گـروه هنـر دکتـر اسـماعیل بنـى اردالن، دکتـر محمـد خزایـى، دکتـر 
مهـرداد پورعلـم و دکتـر محمدرضا مریدى نیز در انتشـار این شـماره همـراه من بوده اند 
و مقـاالت حـوزه هنـر بـه تأیید این بزرگواران رسـیده اسـت. سـرکار خانم الهـه رجبى فر 
معـاون نشـریه نیـز نقش بسـزایى در شـکل گیرى آن داشـتند که همین جا سپاسـگزارى 
خـود را از ایـن بزرگـواران اعـالم مى کنـم و امیـدوارم شـماره هاى آتـى با یارى دوسـتان 

و اسـتقبال مخاطبـان، پربارتر و ارزشـمندتر شـود. 
مریم حسینى
سردبیر


