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 سپاس مرخداي را که راهمان نمود وخود به راهمان راهبر شد و ثناي سنَی هـم او را کـه             
توانمان داد تا بضاعت مزجات خویش را در بـازار اربـاب معرفـت بـه دیـن پژوهـان جویـاي                    

  .حقیقت عرضه کنیم
و متنـوعی   ظهـار نظرهـاي مختلـف       با واکنـشها و ا    » راه ما «ي  پس از انتشار نخستین شماره          

اي در میانـه،  و دسـته ! ن را رد و برخی آن را کامالً تأییـد کردنـد           برخی مطلق آ  . مواجه شدیم 
هـا از یـک   البته تنوع و حتّی تناقض طرز تلقـی . بخشی را پسندیده و قسمتی را مردود دانستند       

اندیـشه و بـاور خـود را    است بسیار طبیعی و اصوالً هر کس محق است که آزادانه            متن، امري 
ي هـر کـس و هـر چیـز، دقـت در دو       بیان کند، اما باید دانست که هنگام اظهار نظـر در بـاره            

  :نمایدعامل بسیار ضروري می
 .ي اظهار نظر آن شیوه-2انگیزه از اظهار نظر  - 1

هـاي ظـاهر، در مـورد آن    با توجه به درونی بودن انگیزه و غالباً پنهان بـودن آن در پـس پـرده    
    تــوان بــدان مــی»  رنــگ و تپیــدنهاي قلــبهايپریــدن« گرچــه از روي ـــــ.مگــوییســخن نمــی

  رودــ     به شمار می» نقد«ي اظهار نظر ــ که به تعبیري اما در خصوص شیوه، ـــ !پرداخت
  ها و اصول نقد را مراعات کند تااست که هر منتقد پایهبهتر و مقرون به خیر چنین: گوییممی

از ایـن رو بـه   . نگـري، جزمیـت و تعـصب دچـار نـشود         ي مطلـق  هراه انصاف بـه بیراهـه     از  شا  
کنیم، باشـد  اختصار مهمترین اصول نقادي آثار یا اوصافی را که منتقد باید دارا باشد ذکر می     

  که در گفتار، در گفتار شویم؛
 اشراف و تسلط منتقد بر موضوع متن - 1

       پیش گفتار
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کـه شـکل یـا فـرم مـدنظر          : آیـد پیشاپیش، مشخص کردن نوع نقدي که به عمل می         - 2
 گیرد؟است یا محتوا، و یا هردو، و بر اساس کدامین مکتب نقّادي، نقد صورت می

تـوان  نمـی : بیان مشخص مواضع ضعف و قوت اثر با ذکر دالیل مـرتبط بـا آن، مـثالً      - 3
 اثر تفـسیري را بـا دالیـل فلـسفی     یک متن کامالً ادبی را با مستندات علمی و یا یک  

 .به نقد کشید

رغـم ایـن    باشند، و علـی   ي مردم می  توجه به مخاطبین متن، گاهی مخاطب متن عامه        - 4
را بـه دلیـل ابتـدایی و غیـر     ... واقعیت ممکن است منتقد، بدون توجه بـه آن مـتن یـا     

 .باشدتخصصی بودن مورد ایراد قرار دهد، ایرادي که پرواضح است وارد نمی

در خاتمه ضمن سپاسگزاري از تمامی دوستان، به ویژه منتقدین گرامی از بابت بیـان افکـار و     
آراء خویش، خواهشمندیم با ارسال مطالب مفید جهت پربارتر شـدن و مفیـدتر بـودن نـشریه        

  .همکاري الزم را معمول فرمایید
  
  

  جداهر چه گوییم و نویسیم اي خدا           تو چنان کن تا زحق نبود 
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