مرامﻧﺎمﻪي ﻧﻘﺪﻧﺎمﻪ
هدف از نگارش اين ﻣﺘن در ﻣقام ﻣﺘني ﻣكمل و به ﻣوازاتِ ﻣانيفست ،ﻣﺸﺨﺼاً تبيين ﻣرامِ و ﻣوضع اخﻼقي نقدناﻣه

است .در وضعيت ﻣﺘﺸﺘت و غبارآلود فعلي ،ﻣرامناﻣه ﻣيتواند به واسطة بيان دﻻلتهاي شفاف و ﻣﻼحظاتي

صريح ،يك ﻣجموعه را در طراحيِ چﺸماندازي اخﻼقي در روش و ﻣنش ،همگام سازد .نقدناﻣه ،دچار اين توهم

نيست كه خود را صدايي تازه ،طرحي نو و يا حﺘي نوعي راه سوم بداند ،بلكه به دنبال ايجاد بسﺘري براي همافزايي
و تجميع نقدها و نقاداني است كه به دﻻيلي چند ،كه ذكر آن در ﻣانيفست رفﺘه است ،طرد و ﻣنكوب شده و يا

به ﻣحاق رفﺘهاند .لذا ﻣﺘني ﻻزم است كه بﺘواند داﻣنهي وسيعي از كنشگرانِ عرصهي نقد و نقادي را در حركت
به سمت آن ،همافق و يا دست كم همﻣرام سازد.

اف ِق نظري و همچنين اخﻼق ِي نقدناﻣه ،در يك كﻼم ،فرارَوي از ﻣجادﻻت و ﻣنازعات هيسﺘريك ،غيرﻣنﺼفانه و
ناﻣسﺘدل ،و بركﺸيدن آن به سطحي عاليتر است ،كه در آن دو عنﺼر آگاهيبﺨﺸي و راهگﺸاييِ نقد لحاظ شود.

در همين راسﺘا ،نقدناﻣه بر تمايز ﻣيان حيثيت انساني و حيثيت پژوهﺸي ،تاكيد ﻣيورزد ،و از اين طريق ،قايﻼن

به اين ﻣوضع اخﻼقي ،فارغ از سﻼيق و عﻼيق نظري ،را با خود »همگام« خواهد ساخت .بر اين اساس ،نقدناﻣه،

در صدد است تا نه تنﻬا صداي نقاداني در دل تاريخ نقد ﻣدرن ايران باشد ،بلكه همچنين نقﺸي در چﺸمانداز نقادي
فرداي ايران داشﺘه باشد .بر اين اساس ،نقدناﻣه خود را نه صداي جديد ،بلكه بازيابنده/بازگﺸايندهيِ ايدهي ﻣسدود

شدهي نقد در ايران ﻣعاصر ﻣيداند .ايدهاي كه نمايندگان/ﻣﺼاديقي چند در گذشﺘه و حالِ ايرانزﻣين داشﺘه و
دارد .نقدناﻣه ،از سويي ﻣيكوشد اين تﻼشها را ،چه در گذشﺘه ،چه در حال ،از حاشيه به ﻣﺘن كﺸانده و ﻣنﺘﺸر
سازد و از سوي ديگر ،بنبست ﻣوجود را براي آيندگان ،ولو به حد روزنهاي بگﺸايد.

نقدناﻣه ،با تكيه بر ﻣبناي خود ﻣفﻬوم »نقد« ،بر ﻣبناي فلسفة نقادي ،از نقد خودِ عرصهي نقد و حﺘي نقدِ خود

نقدناﻣه نيز ابايي نﺨواهد داشت .نقدناﻣه در راسﺘاي احيا و بازتعريفِ شعار رايج واكنون ﻣبﺘذلِ »نقدپذيري« تﻼش
خواهد كرد و نقد را نه خﺼم )صرفاً ﻣنفي( و البﺘه نه تﺼديق )صرفاً ايجابي( ،بلكه راهي براي ﻣواجﻬه با يك
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اﻣر )اثر ،وضعيت ،ايده و  (...و بازنمايي تناقضات و تعارضات درونيِ آن وضعيت در راسﺘاي رفعِ اين تنافقضات
ﻣيداند.

لذا اهمِ ﻣرام/اصول اخﻼقيِ نقدناﻣه در زير به اخﺘﺼار ،ذكر شده است:

يكم :ضرورت تفكيك كراﻣت/حيثيتِ پژوهﺸي صاحب يك ايده يا اثر ،از كراﻣت/حيثيت انساني وي ،ﻣﻬمﺘرين
اصل اخﻼقيِ نقدناﻣه است .ﻣنﺘقد ﻣيتواند و از نظر ﻣا بايد ،پژوهشگر را از آن حيث كه پژوهش را نه در خفا،
كه در حضور عموم به اشﺘراك و انﺘﺸار گذاشﺘه است ،ﻣورد نقد جدي قرار دهد ،و وي را از پياﻣدهاي

جبرانناپذير اثر خود در حوزهي عموﻣي ﻣطلع سازد .داﻣنهي اين نقد ﻣيتواند حﺘي ،در ﻣواردي نادر ،تا ﻣرز ساقط

كردنِ يك اثر ،و نه صاحب آن ،از انﺘﺸار و اشﺘراك دوبارهي آن پيش رود .اﻣا ،حفظ كراﻣت انساني نقدشونده،

از آن حيث كه ابﺘدا انسان و سپس پژوهشگر است ،و فرانرفﺘن از حدودِ اخﺘياراتِ ﻣنﺘقد ،كه همانا نقد اثري

خاص و يا به طريق اولي نقد كليت حيثيت پژوهﺸي يك نفر است از الزاﻣات بيقيد و شرط نقدناﻣه است.

نقدناﻣه تمامقد از انﺘﺸار و يا بازنﺸرِ نقدهايي كه واجد ﻣقدار قابلتوجﻬي قﺸريگري ،گزافهگويي ،فﺨرفروشي،
تحقيرهاي انساني ،و خوارشمري جبرانناپذير نقدشونده است ،هم از لحاظ نظري و هم اخﻼقي ،پرهيز خواهد

كرد.

دوم  :نقد صريح ،بدون تعارفات ﻣرسوم ،زنده و بر ﻣبناي نقد ايده و اسﺘدﻻﻻت و دعاوي اثر .در ﻣوارد ترجمهاي
نيز نقد اثر با نقد كيفيت و صحتوسقم ترجمه همراه خواهد شد ،البﺘه بيآنكه هدفش پليسبازي ،تﺨريب

شﺨﺼيت يا ﻣچگيريهاي ﻣرسوم باشد.

سوم :الﺘزام به رأي جمعيِ داوران همكار و شوراي دبيران نقدناﻣه؛ بدين ﻣعنا كه هر نوشﺘهاي پيش از انﺘﺸار
توسط داوران همكار با نقدناﻣه ﻣورد داوري قرار خواهد گرفت و نﻬايﺘاً بر اساس ﻣباني ﻣﺼرح در ﻣانيفست،

ﻣرامناﻣه و شيوهناﻣه توسط اعضاي شوراي دبيران نقدناﻣه در خﺼوص انﺘﺸار آن تﺼميمگيري خواهد شد .در

صورت لزوم و البﺘه توافق نويسنده ،در گفتوگويي انﺘقادي ،ﻣﺘن با جرح و تعديل و تاييد نﻬايي نويسنده ﻣنﺘﺸر

خواهد شد.
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چﻬارم :نقدناﻣه در ويرايش ﻣﺘون ارسالي آزاد است؛ اﻣا ،در صورت نياز به برخي اصﻼحات ﻣحﺘوايي ،شوراي

نقدناﻣه در گفتوگويي دوسﺘانه پيﺸنﻬادات و انﺘقادات خود را با نويسنده در ﻣيان خواهد گذاشت و ﻣاحﺼل آن
را ﻣنﺘﺸر خواهد كرد.

پنجم :نقدناﻣه پاسخِ نقدشونده ،و احياناً واكنشهاي جدي و قابل تأﻣل به نقد ﻣنﺘﺸر شده را در تارنما را بي هيچ
كموكاسﺘي ﻣنعكس خواهد كرد .و در صورت نياز ،برآن پيش/پس نوشﺘي نيز ﻣنﺘﺸر خواهد كرد.

شﺸم :به دليل سرشت راديكالِ نقد و ﻣاهيت ﻣرزشكن آن و همچنين ،حفظ تمام اﻣكانات و قواي ﻣوجود در
وضعيت ،نقدناﻣه از ارائة شيوهناﻣهاي صوري يا دسﺘورالعمل نگارش نقد اجﺘناب ﻣيكند .اين البﺘه به ﻣعناي انﺘﺸار

»هر« نقدي يا »هر« فرﻣي نيست ،بلكه نقدناﻣه صرفا ﻣيكوشد تا از پيش له يا عليه نوع خاصي از فرم نگارش

ﻣوضوع بگيرد و از حيث فرم نگارش گﺸوده بماند و داوري هر ﻣورد يا نمونة خاص را به نحوي ﻣجزا انجام

دهد .پروبلماتيك نقدناﻣه ،نه ﻣحدوديتها يا چارچوبهاي نگارشي ،بلكه بيش و پيش از هر چيز ،ﻣوضع

اخﻼقيِ نقد و همخواني آن با ايدة ﻣانيفست است.

شوراي دبيران نقدنامه

ويراست يكم ،مهرماه٩٥
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