
دوره  نهمین  اختتامیه  مراسم  در  روحانی  حسن  دکتر 
بدون  علم  اینکه  به  اشاره  با  فارابی  بین المللی  جشنواره 
به رسمیت  آرا پیشرفت نمی کند، ضرورت  نقد و تضارب 
شناختن اختالف فکری و نظری را مورد تأکید قرار دادند و 
اظهار داشتند: به تنوع و اختالف نظر احترام بگذاریم؛ فشار 

و وحدت ماشینی برای انسجام جامعه خطرناک است.
رئیس جمهور در ادامه با ابراز خشنودی از حضور در جمع 
فرهیختگان و نخبگان علوم انسانی و اسالمی گفت: در 
یک دورانی سایه مظلومیت و یا نوعی محرومیت بر سر 
علوم انسانی و اسالمی سایه افکند، ولی امروز دیگر برای 
علوم  در  پیشرفت  و  توسعه  که  ندارد  وجود  تردید  کسی 
طبیعی و تجربی، بدون رشد و پیشرفت در علوم انسانی و 

اسالمی امکان پذیر نیست. 
علوم  کنار  در  صنعت  اگر  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
انسانی قدم برندارد، ممکن است به ضد خود تبدیل شود، 
خاطرنشان کرد: گروه هایی که امروز در برخی کشورهای 
منطقه فعال هستند، شاید بیشترین استفاده را از صنعت، 
گروهک های  کردند.  افزاری  سخت  و  مهندسی  علوم 
اینترنت و  از  تروریستی مانند داعش بیشترین استفاده را 
برای  علم  از  نادرست  استفاده  این  البته  که  داشتند  علم 

دستیابی به اهداف ناصحیح است. 
رئیس جمهور با بیان اینکه علمی ما را به توسعه و تمدن 
آن  و اسالمی سرلوحه  انسانی  واقعی می رساند که علوم 
باشد، تصریح کرد: البته این نکته را نیز باید مدنظر داشت 
که تحول در علوم انسانی نیز با مهندسی ممکن نیست. 
با  انسانی  علوم  کرد،  مهندسی  نمی توان  را  انسانی  علوم 

پول پیشرفت نمی کند و با سفارش متحول نمی شود.
دکتر روحانی با طرح این سوال که چرا در عصر ما شهید 
مطهری ها و عالمه طباطبایی ها دیگر نیستند؟ خاطر نشان 
کرد: مگر ایشان با سفارش و پول درس خواندند؟ به جای 
آزاد را در اختیار  باید فضای  پول و سفارش و مهندسی، 
نقد  باید فضای  اندیشمندان و دانشمندان مان قرار دهید. 
و انتقاد را باز بگذارید تا در آن فضا عالمه طباطبایی ها و 

شهید مطهری ها تربیت شوند.
پیشرفت  آرا  تضارب  بدون  علم  گفت:  جمهور  رئیس 
نمی کند. اینکه ما چارچوب قرار دهیم و بگوییم همه باید 
و  آرا  تضارب  بدون  کنند،  اظهارنظر  چارچوب  همین  در 
انتقاد، بدون بحث و رویارویی دقیق اخالقی و علمی، علم 

تولید نمی شود.
دکتر روحانی افزود: اندیشمندان بزرگ اسالمی ما چگونه 
باید  تربیت شدند؟  و  کردند  رشد  ما  علمیه  در حوزه های 
فضای مناسب نقد و انتقاد ایجاد شود و اختالف فکری و 

نظری را به رسمیت شناخت. 
انسان ها،  فکر  به  باید  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
تنوع و اختالف نظری که در چارچوب نظریه باشد احترام 
برای  می تواند  نظر  اختالف  این  داشت:  اظهار  بگذاریم، 
وحدت جامعه مفید باشد؛ در حالی که برعکس آن فشار 
ما  جامعه  انسجام  برای  می تواند  ماشینی  وحدت  برای 

خطرناک باشد.
دکتر روحانی تصریح کرد: علوم انسانی می تواند سرنوشت 
نیست که  معنا  بدان  این  البته  تغییر دهد،  را  یک جامعه 
ارزش سایر علوم کمتر است، اما سرمایه علوم هم برای 

مادیت و هم معنویت، علوم انسانی است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید استعدادها را تشویق 
و محیط دانشگاه و تحقیقات را آزاد بگذاریم، گفت: علوم 
این در حالی است  باید جامعه را هدایت کند و  انسانی 
علوم  باید  اتاق  در یک  نفر  چند  تصور می کنیم،  ما  که 
انسانی  علوم  که  حالی  در  کنند  هدایت  را  انسانی 

است. جامعه  هدایت گر 
را  مسایل  باید  انسانی  علوم  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
تجزیه و تحلیل کند، گفت: علوم انسانی قطب نمای جامعه 
از آن  نگاه و  به آن  باید  اجتماعی است که  ما و مسایل 
استفاده کرد. شمال و جنوب با شعار تغییر نمی کند و باید 
اجازه دهیم جامعه ما در مسیر تحول درست حرکت کند.

اقتصاد،  در  انسانی  نقش علوم  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
در  حتی  کرد:  نشان  خاطر  حکمرانی،  شیوه  و  سیاست 
ارتباطی  ظاهر  به  که  مسائلی  و  موضوعات  از  بسیاری 
مهم  زیربنایی  عنوان  به  فرهنگ،  ندارد،  انسانی  علوم  با 
در تمام حرکت های اجتماعی است. امروز خوشبختانه در 
به  را  انسانی  علوم  ارزش  جامعه  که  داریم  قرار  مقطعی 

خوبی می داند.

بازگشت به حکمت ایرانی و وضعيت کنوني فلسفه اسالمي
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بررسی  شورای  کالم  و  فلسفه  گروه  تخصصی  نشست 
وضعیت  و  ایرانی  حکمت  به  »بازگشت  عنوان  با  متون 
نقد  ملی  همایش  نخستین  در  اسالمي«  فلسفه  کنوني 
متون و کتب علوم انسانی با حضور جمعی از استادان و 
اعضای گروه فلسفه آغاز شد. اولین موضوع سخنراني این 
دکتر  که  بود  ایرانی  به حکمت  بازگشت  درمورد  نشست 

قاسم پورحسن ایراد کرد.
وی به دو رهیافت اشاره کرد و بازگشت به حکمت ایرانی- 
شیعی را تشریح کرد و گفت: تا زمانی که تفطن نیابیم که 

شکل  مستقل  تفکری  و  آییم  بیرون  غرب  ذیل  از 
خود  اندیشه های  و  حیات  درستی  به  نمی توانیم  دهیم 
و نیز ظهور تمدن نوین اسالمی در آینده را بر حکمت 

سازیم. استوار  ایرانی 
در ادامه نشست، دکتر حسن سید عرب در مورد وضعیت 
وضعیت  گفت:  و  کرد  سخنراني  اسالمي  فلسفه  کنوني 
کنونی فلسفه اسالمی نیازمند بررسی تاریخی و محتوایی 
و  نیست  زنده  معرفت،  نوع  این  تدریس  شیوة  است. 
با  ایرانی و غیر مسلمان در فلسفه اسالمی  محققان غیر 
سنت این فلسفه آشنایی نداشته و معمواًل آن را از منابع 
دست اول نمی خوانند و از این رو احکام و داوری های آنان 

درباره این فلسفه کمتر حائز اهمیت است. 

نشست تخصصی گروه فلسفه و کالم

رئیس جمهور در جشنواره بین المللی فارابی:

علم بدون نقد و تضارب آرا پيشرفت نمی کند



علوم  کتب  و  متون  »نقد  ملی  جشنوارة  نخستین 
دهه  دو  نکوداشت  و  بازشناسی  با  همراه  انسانی« 
در   ۱۳۹۶ آذر   ۳۰ در  متون  بررسی  شورای  فعالیت 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
مظهر  متون،  بررسی  شورای  قبادی:  دکتر 

دانایی محوری است
بررسی  شورای  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
متون، با تبریک هفتة پژوهش و روز وحدت حوزه و 
دانشگاه و خیرمقدم به وزیر محترم علوم و همة اساتید 
و شرکت کنندگان گفت: جای شکر فراوان به درگاه 
الهی است که این شورا در موقعیت کنونی جامعة 
اثربخش  و  تعادل آفرین  و  واال  جایگاهی  به  ما، 

دست یافته است.
مشارکت جویانه  ماهیتی  شدن  قائل  با  قبادی  دکتر 
برای  اندیشگانی  تعامل  و  تبادل نظر  بر  مبتنی  و 
شورای بررسی متون، این نهاد را مظهر بارز نهادی 

»دانایی محور« دانست.
به  متون  بررسی  شورای  ارتقاء  بیان  ضمن  ایشان 
ماندگار  تمام عیاِر  و  بزرگ  اجتماعی  سرمایه  ساحت 
گفت: »شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بر 
پایة مبانی انقالب اسالمی و با الهام از رهنمودهای 
بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی و با عنایت و اشارت 
برای   ۱۳74 سال  در  رهبری  معظم  مقام  مستقیم 
پاسخگویی به خالء و نیاز جّدی در عرصة نقد منابع 
درسی حوزة علوم انسانی دانشگاه ها تشکیل شده و 
اکنون با جلب مشارکت هدفمند، منسجم، نظام مند، 
و  متناسب  و  منطقی  فراوانی  توزیع  با  خروجی مدار 
داشتن رویکردی کاماًل فراجناحی؛ به مرجعیت خلق 
سرمایه عظیم انسانی در حوزه بالندگی تفکر انتقادی 

برای کشور نائل شده است«.

رئیس پژوهشگاه با بیان برخی امتیازات شورا گفت: 
ایران،  انسانی  علوم  حوزه  در  انتقادی  دید  »داشتن 
سو  یک  از  دانش  مرزهای  در  حرکت  مستلزم  ذاتاً 
باور  از سوی دیگر است.  باور بومی گرایانه  و داشتن 
و  مسأله مندی  و  آگاهی  مستلزم  خود  بومی گرایانه، 
دردمندی است و همة اینها جز با انعکاس در عالم 
و  مخاطب گرا  علمِی  خروجِی  و  تولیدات  و  نوشتن 

فراگیر ممکن نخواهد بود«.

وی با برشمردن افتخارات شورای متون گفت: »امروز 
مفتخریم که به حول و قوه الهی، در مسیر بالندگی 
و توسعه کشور در سایه منویات امام کبیر و در پرتو 
دولت  با  همراه  و  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 
خردورز تدبیر و امید، شورای متون در موقعیتی قرار 
گرفته است که در مسیر نشاط علمی، پویایی محیط 
کشور  انسانی  علوم  حوزه  بالندگی  و  دانشگاهی 

حرکت می کند«.
گزارش دبیر همایش و سخنرانی وزیر علوم

دکتر جان اله کریمی مطهر، دبیر علمی همایش، توسعة 

ترویج  و  انسانی  علوم  کتب  و  متون  نقد  فرهنگ 
گفتمان انتقادی در جامعه علمی کشور را از اهداف این 

جشنواره عنوان کرد.
نقد«،  »روش  نقد«،  »مبانی  همایش،  علمی  دبیر 
»تجارب حرفه ای نقد« و »چشم انداز نقد مطلوب« را 

از جمله محورهای این همایش برشمرد.
علوم،  محترم  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر  سپس 
تحقیقات و فناوری با ابراز خرسندی از توفیق حضور 
از  تشکر  ضمن  و  انسانی  علوم  محققان  میان  در 
بررسی  و شورای  انسانی  علوم  پژوهشگاه  مسئوالن 
متون گفت: »تشکیل شورای بررسی متون و فعالیت 
22 ساله آن تبلوری از فرایند نهادینگی نقد و نقادی 
در ساختار رسمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 
و در سطح تک تک دانشگاه های کشور بوده است. 
این  دانشگاهی و حوزوی که در  نیروهای فرهیخته 
شبکه  نماد  شده اند،  سازماندهی  گسترده  سازمان 

نخبگانی کشور به شمار می روند«.
و  انسانی  علوم  پیشکسوتان  سخنرانی 

نشست های تخصصی 
در ادامه مراسم، دکتر رضا داوری، رئیس فرهنگستان 
علوم به ایراد سخنرانی فلسفی با عنوان علوم انسانی و 
توسعه در وضعیت کنونی کشور پرداخت و دکتر احمد 
پاکتچی نیز سخنرانی خود با موضوع نقد، علوم انسانی 

و پیشرفت کشور را ایراد کرد.
در طول برگزاری جشنوراه، کلیپ های شورا در موضوع 
»مروری بر کارنامه شورای بررسی متون و کتب علوم 

بر  »نظری  انسانی«،  علوم  توسعه  و  »نقد  انسانی«، 
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی« و »چیستی 
و کارکرد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی« 
مورد توجه حضار قرار گرفت و در ادامه نشست نقد 
در حوزه های فلسفه و کالم، تاریخ ، روان شناسی، علوم 
زبان های  و  زبان شناسی  فارسی،  ادبیات  اجتماعی، 
خارجی، باستان شناسی و هنر، روش شناسی، مدیریت، 

علوم تربیتی و علوم سیاسی برگزار شد.
در برنامه بعد از ظهر، سخنرانی دکتر مهدی گلشنی و 
سه تن از پیشکسوتان شورا، دکتر سّید کاظم اکرمی، 
دکتر غالمرضا مصباحی مقدم و دکتر حامد صدقی را 

شاهد بودیم.
تجلیل از برگزیدگان جشنواره 

در ادامه از برگزیدگان به ترتیب زیر تجلیل شد.
برزانی،  واعظ  محمد  انصاری،  قاسم  ممتاز:  عضو 
حجت اله جودکی، سیمین حسینیان، علی بیات، حسین 
کیانی، پروین صمدی، علی اشرف نظری، محمد علی 

دیباجی، عبدالمجید شریف زاده و علیرضا نیکویی
ناقد برتر: کامبیز حیدرزاده، منصور زران   ژاد، محسن 
رحمتی، سید حسین سلیمی، سیدآیت حسینی، رضا 
امینی، وصال میمندی، سوسن کشاورز، سید محمد 
مصطفی  اصغری،  سیدمحمد  حسینی زاده،  علی 

شهرآیینی، وحید عسگرپور، و محمود بشیری
روح اله  میرجلیلی،  حسین  سید  برتر:  نقد  مقاله 
مهیمنی،  مازیار  ارجمندنیا،  اکبر  علی  بهرامی، 
عباسعلی رستمی نسب، عباس خلجی، ولی رستمی، 
رحمان  و  عسگری  حمید  نوربخش،  سیما السادات 

مشتاق مهر
برادران  احمد  معمارزاده،  غالمرضا  پیشکسوت: 
هاشمی، محمد تقی امامی خویی، علی اصغر احمدی، 

زینب النساء علیخان، علی اصغر صادقی، حامد صدقی، 
الماسی،  کعبی،  آیت  فیرحی،  داود  اکرمی،  کاظم 
عبدالرزاق حسامی  فر، حکمت اله مال صالحی، مسعود 

چلبی و حکیمه دبیران.
در پایان جشنواره، دکتر کریمی مطهر، دبیر علمی 
برگزاری  روند  از  گزارشی  ارایة  ضمن  همایش 
بیانیه  قرائت  و  نتایج  جمع بندی  به  جشنواره 

پرداخت. پایاني 

ُشکوه نقد
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گزارش نخستین جشنوارة نقد متون و کتب علوم انسانی
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نشست تخصصي زبان شناسي و زبان هاي خارجي

نشست تخصصی مدیریت

و  خارجي  زبان هاي  گروه  تخصصي  نشست 
نقد« در نخستین  با عنوان »زبان  زبان شناسي 
انسانی  علوم  کتب  و  متون  نقد  ملی  همایش 
خارجی  زبان های  گروه های  اعضای  حضور  با 
در  عالقه مندان  از  چند  تني  و  زبان شناسي  و 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

برگزار شد.
دکتر  نشست  این  علمی  دبیر 
دکتر  اجرایی  دبیر  و  کریمي مطهر 
مهدی محمدبیگی بود و خانم دکتر 
ابوالحسني به عنوان اولین سخنران 
در  فرهنگی  »رفتار  موضوع  در 
کتاب های آموزش زبان« سخنراني 
اجرای یکی  و  به معرفی  کرد. وی 
فرهنگی  ارزیابی  رویکردهای  از 

آموزش  ویژه  طور  به  و  زبان  آموزش  کتاب  و 
و  پرداخت  زبانان  غیرفارسی  به  فارسی  زبان 
مقبول  رفتاری  الگوهای  آموزش  ضرورت  به 
جامعه، تعامل اجتماعی، رفتارهای فردی، آداب 
هنجارهای  و  مراتبی  سلسله  رفتار  اجتماعی، 

اجتماعی تاکید کرد. 

موضوع  در  حري  دکتر  نشست،  ادامه  در 
»بررسي الگوهاي نقد و ارزیابي کیفیت ترجمه« 
معیارها و  داد که چه  و توضیح  سخنراني کرد 
ضوابطی بر روش شناسی ارزیابی ترجمه حاکم 
است. وی دو روش را که با اقبال عام تر روبرو 
بوده است: رویکردهای مبتنی بر پارادایم تعادل 

یا  و  نقش  پارادایم  بر  مبتنی  رویکردهای  و 
کارکرد را معرفی نمود. 

دکتر مازیار مهیمني در ادامه نشست علمی در 
موضوع »نقد امن« ایراد سخن کرد و با تکیه 
در  ادبی  نقد  تاریخ  از  داروس  فیلیپ  روایت  به 

دورة  سه  جهانی،  دوم  جنگ  از  پس  اروپای 
اصلی نقد را از هم متمایز کرد. 

دکتر شهرام همت زاده نیز در موضوع »گذري 
به پیشینه نقد ادبي در روسیه« سخنرانی کردند. 
نقد در روسیه و  به تعریف  اشاره  ایشان ضمن 
تفاوت آن با نقد در فرانسه و آلمان، تاریخ نقد 
قرن  دوره،  چهار  به  را  روسیه  در 
و  شوروی  دوران  قرن۱۹،   ،۱8

پساشوروی تقسیم کرد.
در پایان، دکتر صافي پیر لوجه در 
موضوع »نقش خوانندة آرماني در 
نقد ادبیات داستاني« به سخنرانی 
فرایند  تبیین  گفت:  و  پرداخت 
بر  تأکید  با  متن  فهم  و  خوانش 
مفهومی به نام »خوانندة فرضی« 
است؛ مفهومی که از یک سو نقد خواننده    مدار و 
از سوی دیگر نقد مؤلف    محور را بر سر تعریف 
با  نهایت  در  است.  کرده  تلفیق  یکدیگر  با  آن 
دکتر  سخنرانان،  از  حضار  پاسخ  و  پرسش 
بندي  جمع  به  تشکر  ضمن  مطهر،  کریمي 

نشست پرداخت.

زبان نقد

با  بررسي متون  نشست گروه مدیریت شوراي 
سه سخنراني و در موضوعات ذیل تشکیل شد:

نقد نظریه توسعه پایدار
خانم دکتر شمس السادات زاهدي 
و  پایدار  توسعه  نقد  زمینة  در 
نظریه هاي مختلف در این حوزه 
توضیحاتي ارائه و تأکید کرد که 
به منظور انجام یک نقد منصفانه 
و  نظریه ها  زمینه  در  علمي  و 
تئوري هاي مدیریت نظیر توسعه 
مطالب  مي بایست  ابتدا  پایدار 
مربوط به آن موضوع را به دقت 

از حیث  را  مورد مطالعه قرار داده و سپس آن 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  محتواي  و  شکلي  ابعاد 

قرار دهیم. 

الگوهاي نقد مدیریت
در دومین سخنراني، دکتر سید محمد اعرابي در 

خصوص الگوهاي رایج نقد متون و نظریه هاي 
روش شناسي  در  که  داشت  اظهار  آن  علمي 
تحقیقات  دسته  دو  قالب  در  تحقیقات  تحقیق، 
در  و  پذیرفته  صورت  کاربردي  و  بنیادي 

صورت  دو  به  تئوري ها  بنیادي،  تحقیقات 
مي شود.  تولید  تئوري برداري  و  تئوري پردازي 
نکته کلیدي که در مبحث تئوري پردازي حائز 
اهمیت است این که با نقد علم یا تئوري هاي 
مختلف مي توان نسبت به تولید تئوري جدید در 

حوزه مدیریت اقدام کرد.

 نقد کتاب: مراکز ارزیابي
درباره  عریضي  دکتر  سخنراني،  سومین  در 
کرد  ارائه  توضیحاتي  کتاب  نقد  ارزیابي  مراکز 
و گفت: در ایران مراکز ارزیابي کتب متون در 
داشته  فعالیت  مختلف  حوزه هاي 
هیچ  بدون  و  پراکنده  صورت  به  و 
نسبت  یکدیگر  با  هماهنگي  گونه 
مدیریت  متون  و  کتب  ارزیابي  به 
دولتي،  تخصصي  حوزه هاي  در 
فعالیت  به  صنعتي  و  بازرگاني 
مشغول مي باشند. همچنین در این 
واحد  و شاخص هاي  معیارها  مراکز 
و متحدالشکلي جهت نقد و ارزیابي 
کتب و متون مدیریت وجود نداشته 
و هر یک به فراخور خود به ارزیابي این کتب 
مراکز  بین  هماهنگي  عدم  این  لذا  مي پردازند. 
ارزیابي باعث شده است که کتب و متون علمي 
مدیریت چه به صورت تألیفي و چه به صورت 
ترجمه اي از یک آشفتگي همراه با کمیت باال و 

کیفیت پایین رنج ببرد.

روش شناسی نقد علمی متون مدیریت
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حضور  با  روان شناسی  گروه  تخصصی  نشست 
اعضای گروه روان شناسی شورای بررسی متون 
دکتر  و  شد  برگزار  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در 
افروز رئیس گروه با تبیین چالش های پیشرو در 
حوزة روان شناسی اظهار کرد: مهمترین رسالت 

ما در شورای بررسی متون، رصد کردن 
مرزهای دانش است. متأسفانه به رغم 
حوزة  در  گرفته  صورت  تالش های 
آن  کاربردی  حوزه های  روان شناسی، 
در ایران به درستی تعریف نشده است 
بسیاری  در  که  است  حالی  در  این  و 
روان شناسی  پیشرفته،  کشورهای  از 
تجارت،  سیاست،  نظیر  حوزه هایي  در 

و  تعلیم  حقوق،  جرم شناسی،  صنعت،  قضاوت، 
وی  می کند.  نقش آفرینی  و...  درمان  تربیت، 
افزود: ارزش بخشیدن به نقد و فراهم کردن نقد 
منصفانه و علمی موجب اعتال و ارتقای علمی 
می شود؛ در عین حال ناقدین باید اشراف کامل 
داشتن  ضمن  و  باشند  داشته  نقد  موضوع  به 

رسالتی  را  نقد  شمول،  جهان  و  جامع  نگاهی 
علمی و ملی تلقی کنند. 

گروه  عضو  فاطمی،  سیدمحسن  دکتر 
از  برخی  تبیین  ضمن  شورا  روان شناسی 
پاردایم  دو  به  نقد  حوزة  در  غالب  پارادایم های 

به  اشاره  با  و  پرداخت  روان شناختی  و  فلسفی 
درون  بیان  به  و کنت،  مارکس، شوپنهاور  آثار 
بر  و  پرداخت  نقد  روان شناختی  مایه های 
نقد  و  فلسفی  نقد  پاردایم های  تعامل  ضرورت 
روان شناختی تأکید و آن را موجب بارور کردن 

اندیشة نقد دانست. 

دکتر مظاهری نیز طی اشارات کوتاهی به تبیین 
فضای نقد پرداخت و اظهار داشت: نقد علمی 
مؤلفه های  بر  فرایندی و مشتمل  یک موضوع 
مؤلفه های  از  منظور  است.  بیرونی  و  درونی 
شجاعت،  روحیة؛  از  نقاد  برخورداری  درونی، 
دانش  و  واگرا  تفکر  خودباوری، 
کافی و منظور از مؤلفه های بیرونی 
پذیرش دیدگاه مخالف در حوزه های 
حقوقی  و  آموزشی  علمی،  سیاسی، 

است. 
گروه  عضو  هدایتی  دکتر  خانم 
و تشریح  تبیین  روان شناسی، ضمن 
نقد  سالم؛  صعود  مفاهیم  و  مبانی 
مراقبتی اظهار داشت: در تفکر مراقبتی در پی 
سقوط چیزی نیستیم، بلکه می خواهیم موجبات 
صعود و ارتقای آن را فراهم کنیم. در این نوع 
وجود  تلخ زبانی  و  شکنندگی  و  توهین  تفکر، 
ندارد؛ بلکه نقد به مثابه متاعی ارزشمند، به نقد 

شونده هدیه می شود. 

نشست تخصصی گروه علوم تربیتي در همایش 
عنوان  با  انسانی  علوم  کتب  و  متون  نقد  ملی 
اعضای گروه،  با حضور  نقد«  و  تربیتي  »علوم 
سخنرانان و مهماناني از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي با مدیریت دکتر محمدرضا نیلي 

و دبیري دکتر سیدمحمدحسین حسیني 
برگزار شد.

اکرمي  دکتر  نشست،  این  ابتدای  در 
تربیتي،  علوم  گروه  پیشکسوتان  از 
سابقه  تربیتي،  علوم  گروه  دربارة  ابتدا 
اقدامات  و  مؤسس  افراد  آن،  تأسیس 
انجام گرفته اشاره کرد و سپس مطالبي 
درباره اهمیت و ضروت و جایگاه نقد در 

جامعه علمي امروز ایراد کرد. 

اعضاء،  و  گروه  معرفي  به  نیلی  دکتر  ادامه  در 
بهره گیري  پرداخت.  آن  فعالیت های  و  رسالت 
استادان  ارزشمند  تجربیات  و  تخصص  از 
داوري  فرایند  در  کشور  مختلف  دانشگاه هاي 
کتاب ها، برقراري ارتباط با شوراها و کمیته هاي 

علمي مرتبط مانند شوراي تحول علوم انساني 
انقالب  عالي  شوراي  تربیت  و  تعلیم  کمیتة  و 
دانشکده هاي  و  دانشگاه ها  با  تعامل  فرهنگي، 
مشترک  نشست هاي  برگزاري  و  تربیتي  علوم 
با آنها از دیگر محورهاي مباحث دکتر نیلي بود. 

نشست  اولین  از  گزارشي  نشست،  این  در 
سرفصل هاي  نقد  و  »بررسي  تخصصي 
فرایند  آن  در  و  شد  ارائه  تربیتي«  علوم  رشته 
رشته  کارشناسي  دوره  سرفصل هاي  بازنگري 
بازنگری  کمیته  رئیس  توسط  تربیتي  علوم 
استادان  و  شد  تشریح  رشته   سرفصل های 

شرکت کننده به طرح نقدهاي خود پرداختند.  

از  مقاله  سه  تربیتی،  علوم  نشست  ادامه  در 
مقاالت برتر گروه به شرح زیر ارائه شد:  

۱. نقد معیار یا معیار نقد توسط دکتر فدایي

درسي  کتاب های  ارزیابي  و  نقد   .2
پرکاربرد دانشگاهي رشته علوم ارتباطات 
درسي  کتاب  استانداردهای  اساس  بر 

دانشگاهي توسط خانم قراگوزلو فرهاد

جامعه  در  نقد  فرهنگ  نهادینه سازي   .۳
علمي:  بنیان  یا  پارادایم  کدام  با  علمي 
آشوب- یا  پست مدرنیسم  مدرنیسم، 

پیچیدگي؟ توسط دکتر حسیني

در انتهاي نشست نیز درباره همایش و همچنین 
مقاالت ارائه شده بحث و تبادل نظر شد و مدیر 
از  تشکر  ضمن  مباحث،  جمع بندی  با  نشست 
زحمات همه دست اندرکاران، پایان برنامه و پنل 

گروه را اعالم کرد.  

نشست تخصصی روان شناسی

نشست تخصصی علوم تربیتي 

چالش های ملی و بين المللی در قلمرو روان شناسی

علوم تربيتي و نقد


