
  حجت اهللا جودکی دکتر

  تاریخ، باستانشانسی و هنر :عضو گروه

شوراي بررسی متون می باشد گفتگوي زیر در  تاریخ، باستانشانسی و هنر :عضو گروه حجت اهللا جودکی دکتر
  .انجام شده استجهت نقد و بررسی فعالیت هاي گروه و شورا 

 چیست؟براي جامعه علمی تون و کتب علوم انسانی وجود شوراي بررسی م و ضرورت اهمیتبه نظر شما  )1
  .بویژه اگر مسئله نقد و بررسی کتاب در کشور نهادینه شود. الزم است

در حد  دست یابد؟ علوم انسانینقد و تولید متون  اف خود درهداشما شورا تا چه حد توانسته به  به نظر )2
  .اما تا رسیدن به مقصود راه طوالنی در پیش دارد. نسبی رشد داشته است

تا  قابل قبولی برسد؟به نتایج هاي مختلف علوم انسانی حوزهررسی کتابهاي با نقد و بآیا شورا توانسته است  )3
  .حدي

هاي نخستین شورا قدم کنید؟ نقش شورا را در ارتقاء جریان نقد علمی در سطح جامعه چگونه ارزیابی می )4
. هموارتر کنداما باید با طرح نقد، بویژه نسبت به کتاب هاي مرجع، راه نقد و بررسی را . را بر داشته است

چون نویسندگان کتاب هاي مرجع تاریخی قرن هاست به رحمت خدا رفته اند و از اینرو نقد این کتاب 
  .ها با اعتراض روبرو نمی شود

پرداختن به نقد کتب مرجع در رشته  -الف و وظایف شورا چیست؟ ها فعالیت هاي ارتقاي به نظر شما راه )5
الزم است که کتاب همراه با اصل آن به . تاریخی ترجمه شدهپرداختن به کتاب هاي مهم  -ب. تاریخ

 .داور سپرده شود

وهشگران چه اساتید و پژ بهتر فعالیت هاي حوزه گروه خود را چگونه ارزیابی می کنید و براي مشارکت )6
 .مراجعه شود 5به پاسخ سئوال . خوب است ؟پیشنهاد می کنیدتمهیداتی 

پرداختن به ارزیابی کتاب هاي مهم  - الف پیشنهادهایی دارید؟ چهگروه خود هاي آینده برنامهبراي  )7
 .پرداختن به نقد کتب بین المللی تاریخی که هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده اند -ب . مرجع تاریخی


