
  محسن الویريدکتر 

  شناسیتاریخ و باستانعضو گروه 

یکی از اعضاي گروه تاریخ و باستانشناسی است که جهت نقد و بررسی فعالیت هاي گروه و  محسن الویريدکتر 
  :شورا گفتگوي کوتاهی به شرح ذیل تنظیم شده است

براي جامعه تون و کتب علوم انسانی وجود شوراي بررسی م و ضرورت اهمیتبه نظر شما آقاي دکتر  )1
 چیست؟علمی 

 ترویج فرهنگ درست و سازندة نقد  
 پژوهان و مجهز ساختن آنها به ابزار تشخیص درست از تقویت نگاه انتقادي دانشجویان و دانش

  در مباحث علمی نادرست
 نظراناساتید و صاحب پذیري به ویژه درتقویت فرهنگ نقد  
 ضرورت تشخیص و آشکارسازي جریانهاي پنهان براي ترویج التقاط و یا تحجر  

  
 دست یابد؟ علوم انسانینقد و تولید متون  اف خود درهداشما شورا تا چه حد توانسته به  به نظر )2

هاي میدانی است؛ ولی اگر شورا تعداد قابل توجهی از منابع را پاسخ درست این پرسش نیازمند بررسی
که در پاسخ تردید هنوز نتوانسته در ترویج فرهنگ نقد و پرداختن به ضرورتهایی هم نقد کرده باشد، بی

  . پرسش اول به آنها اشاره شد گامی مؤثر بردارد
  

 قابل قبولی برسد؟به نتایج هاي مختلف علوم انسانی حوزهبا نقد و بررسی کتابهاي آیا شورا توانسته است  )3

آید تنها نتیجه قابل دانی است؛ ولی آن گونه که از ظواهر بر میپاسخ این پرسش نیز نیازمند بررسی می
یتهاي شورا همان نقد اولیه متون است و در گامهاي بعدي مانند ترتیب اثر داده شدن به این نقد قبول فعال

و یا آگاه شدن دانشجویان و جامعه علمی از این نقد و مانند آن هیچ توفیقی نداشته اثر در چاپهاي بعدي 
  .توفیقی مقصر نیستتوفیقی یا بیاست، هر چند شورا خود در این کم

  
  
  



 کنید؟ را در ارتقاء جریان نقد علمی در سطح جامعه چگونه ارزیابی مینقش شورا  )4

  .نقش بالقوه شورا بسیار باالست و نقش بالفعل آن بسیار اندك
 و وظایف شورا چیست؟ ها فعالیت هاي ارتقاي به نظر شما راه )5

 یا پردازي و هاي نظریههمکاري با دیگر نهادهاي فعال براي ترویج فرهنگ نقد مانند کرسی
  هاي آزاد اندیشیکرسی

 رسانی گرفته تا ارسال انتشار به موقع و گستردة نقدها به صورتهاي گوناگون در پایگاه اطالع
  براي گروهها

 برگزاري مستمر جلسات نقد کتاب با حضور مؤلف و داوران محترم کتابها  
 جامعۀ علمی منتظر اي که بعد از چاپ هر کتابی، کاستن فاصله انتشار کتاب با نقد آن، به گونه

  . دریافت نقد آن از سوي شورا باشد
 نشریات علمی ـ پژوهشی گسترش دامنۀ نقد به مقاالت برتر و اثر گذار  

 

وهشگران چه اساتید و پژ بهتر فعالیت هاي حوزه گروه خود را چگونه ارزیابی می کنید و براي مشارکت )6
 ؟پیشنهاد می کنیدتمهیداتی 

هاي آقاي دکتر وند و پیگیريمؤثر و همدالنه و توأم با احترام آقاي دکتر آینهگروه بحمد اهللا با مدیریت 
همان سپهري و نیز سختکوشی سرکار خانم مقیسه عملکرد خوبی داشته است و براي مشارکت بهتر، 

  .را باید تکرار کرد مطالب مطرح شده در پاسخ پرسش پنجم
 

 دارید؟چه پیشنهادهایی گروه خود هاي آینده برنامهبراي  )7

  دقیق وضعیت کنونیبرگزاري یک نشست با حضور همۀ اعضاي گروه براي ارزیابی  
 انتخاب ناشرانی که آثار آنها بیشترین شایستگی را براي نقد دارد و رصد کردن فعالیتهاي آنها  
 انتخاب نشریات علمی ـ پژوهشی براي قرار گرفتن مقاالت آنها در فرایند نقد  
 اتی یک نشست براي نقد یکی از منابع تازه انتشار یافته و مطرحبرگزاري آزمایشی و تبلیغ  

 


