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 كتب علوم انسانی بررسی متون وشورای  ی فعالیت هایاثربخش

 كریمی مطهر:دكتر در گفت و گو با  

 

 :شورای بررسی متون اخیر دوره دستاوردهای

  در دانشگاه های کشور شبکه نخبگانی نقدتقویت 
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ی بررسی نامه مقام معظم رهبری به وزیر وقت علوم مبنی بر تأسیس شورا ابالغ البه مناسبت بیستمین س

دبیر دكتر جان اله كریمی مطهر، گفت و گویی با  ،5/2/1378متون در پژوهشگاه علوم انسانی در تاریخ 

 :این شورا داشتیم كه در ادامه از نظر می گذرد

 

 را تشریح بفرمایید.جایگاه شورای بررسی متون لطفا  ،آقای دکتر کریمی مطهر

ورای كیل ش، تالش برای تشص توجه به تولید علمدر پی تاكیدات مكرر مقام معظم رهبری در خصو

و  آغاز شد رهنگیو مطالعات ف علوم انسانیدر پژوهشگاه  1374در سال  كتب علوم انسانیبررسی متون و 

 اریخدر تن تشكیل آفراهم شد و  فرهنگ و آموزش عالیمقدمات تاسیس آن با ابالغ وزیر محترم وقت 

 به تصویب رسید.و مطالعات فرهنگی  در پژوهشگاه علوم انسانی 14/9/1374

 هبری بهعظم رمآغاز فعالیت به دلیل عنایت مقام  شورای بررسی متون و كتب علوم انسانی از همان

نتقادی اتفكر  كمك به رشد ههای خود را )در آن شرایط(، متوج ها، سیاست مسئله اسالمی شدن دانشگاه

وجه به تی بدون نسانعلوم ا هجه رسید كه تولید علم در حوزدر تولیدات علمی دانشگاهی نمود و به این نتی

های  سیاست . بر همین اساس اهداف وكرد م در كشور نخواهدعل ارتقای كمكی بهنقد وضعیت موجود، 

ن درسی رسی متواما در كنار نقد و بر .ها متمركز شد شورا بر نقد متون درسی و كمك درسی دانشگاه

 هایی بود كه در دستور كار شورا قرار گرفت: موضوعات زیر جزء برنامه

 ؛علمی توسعه فرهنگ نقد -

 ؛تقویت جایگاه علوم انسانی -

 ؛با رویكرد علمی و بومی متون دانشگاهیكتب و نقد  -

 ؛های آموزشی حوزة علوم انسانی كمك به اصالح برنامه -

 و ضرورت های فرهنگ ی بومیبا توجه به نیازها های دروس كمك به اصالح سرفصل -

 .اسالمی
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 ،اكنونتاز آغاز فعالیت خود  تخصصی آن های شورای بررسی متون و كتب علوم انسانی و گروه

 تمامدی ارزشمن نهادهای چنین  به ضرورت ادامه فعالیت اعتقاد راسخ تنگناهای موجود با هعلیرغم هم

ط با مرتبلمی ات عتولیدو  در سطح جامعه دانشگاهی علمینقد  و گفتمان توسعه فرهنگ بههمت خود را 

 .این حوزه گماشته است

ا ب یم انسانعلو قاتیانطباق تحق ،ینید یها ارزش میدر علم، تكر ییگرا یبوم كردیروامروزه، 

 مهر جهت دسراسر كشور  دیو اسات یها، مراكز آموزش عال جامعه و جلب مشاركت دانشگاه یازهاین

ی به نخبگان ی از شبكهگیر این شورا توانسته است با بهرهو  است دیشورا مورد تأك یها تیدر فعال ییافزا

منظور  بهقد نو فعالیت پژوهشی در حوزه  فعالیت هایی در حوزه نقد علمی، ترویجی سازی فرهنگ نقد

 بپردازد.سازی، كارآمدسازی و روزآمدسازی بیشتر منابع درسی  غنی

 

 است؟گروه تخصصی این شورا هم اکنون دارای چند 

 .انی استهای مختلف علوم انس گروه تخصصی در حوزه 17هم اكنون دارای  ررسی متونی بشورا

این . تندهسكشور  سراسرمراكز علمی  و سایراز استادان حوزه و دانشگاه  متشكل ها اعضای این گروه

روش  شناسی، وانر تاریخ، ،شناسی باستانشناسی،  اقتصاد، انساناز: عبارتند خصصی تهای  گروه

ی خارجی، ها بانشناسی، ز زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان، شناسی علوم انسانی

 .هنر ، ومدیریت، فلسفه و كالم، فقه و حقوقعلوم سیاسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، 

 

توضیحاتی  یمقام معظم رهبراعضای شورا با  دو دیدارآقای دکتر کریمی مطهر، درباره 

 .بفرمایید

دیدار با مقام این نهاد علمی، دو  های بررسی متون جهت گزارش فعالیتشورای اعضای 

دیدار این در دو  یمقام معظم رهبر .داشتند 1390و  1385 های معظم رهبری در سال
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 :فرمودندخود تأكید  1385سال  دارید رد ی ارائه كردند. ایشانارزشمند رهنمودهای

( خود را موظف یو کتب علوم انسان متون یبررس یمرکز )شورا نیا"

 یمرجع علم ،یکتاب، منبع علم یبرا فراهم کردن مواد الزم یبداند برا

مجموعه بخواهد از افراد که  نیخود ا ای سندیبتوانند کتاب بنو گرانیکه د

اهلل یک مقطع جدیدی را تعریف ءشاانفراهم کنند.  یمنبع علم سند؛یبنو

جمع به بازار کار بیاید، یک حرکت کالنی کنید، برای اینکه محصول این 

باید انجام بگیرد. باالخره محصول کار آقایان و مجموعه باید بتواند به کار 

استادان علوم انسانی در بازار علمی بیاید، یا کتاب درسی بشود یا مرجع 

   "ها قرار گیرد که بتوانند به آن مراجعه کنند.ها و در همه بخشهمه رشته

ده ر آیناعضا و گروه های تخصصی شورا در برنامه های فعالیت های خود دبنابراین 

 ای شوراهیت ند كه فعاله او سعی كرد هرهنمودهای مقام معظم رهبری را مدنظر قرار داد

استا ین رامحصول محور باشد و در جهت تولید منابع اصیل دانشگاهی حركت نماید. در 

ید تول ت رفع خالء منابع و مآخذ آموزشیكتاب های فاخری در سال های اخیر در جه

 است. شده

 چگونه بود؟ وزیر علوم، تحقیقات و فناوریدکتر غالمی جلسه شورا با 

ای ن اعضبا حضور در میا دكتر منصور غالمی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

 1397ماه نسوم آبا تاریخدر  كه در دویستمین جلسه این نهاد علمی ی بررسی متونشورا

 ن اظهارچنیبرگزار شده بود  ، تحقیقات و فناوریوزارت علومدفتر حوزه وزارتی در 

  :اشتد
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ساله آن تبلوری از فرایند  22 تشکیل شورای بررسی متون و فعالیت"

و فناوری تحقیقات  ،قادی در ساختار رسمی وزارت علومنهادینگی نقد و ن

نیروهای فرهیخته های کشور بوده است.  و در سطح تک تک دانشگاه

اند،  سازماندهی شدهدانشگاهی و حوزوی که در این سازمان گسترده 

 ."نماد شبکه نخبگانی کشور به شمار می روند

 ین دراز ا پیشغالمی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری همچنین البته دكتر 

 به و ب شورای بررسی متون نیز در جمع اعضای شورا حضور یافتاجشنواره نقد كت

 رد.ك تببینرا كشور و جایگاه شورا در فضای دانشگاهی  پرداخت ارائه سخنرانی

 

  ؟این شورا بفرمایید شاخص های برنامهو  ها طرحگزارشی از  لطفا ،آقای دکتر کریمی

 در چند بخش قابل ارائه است: طی سالیان اخیر  شورای بررسی متون فعالیت های

 شورای بررسی متون و كتب علوم ر دانشگاهی علوم انسانی:نقد کتب و متون دانشگاهی و غی -1

ه های مختلف علوم در رشترا  ملی و جهانی عنوان كتاب 6300تا كنون تعداد خود از آغاز فعالیت انسانی 

دها این نق ای از نقد و بررسی كرده است كه بخش عمدهانسانی و از انتشارات دانشگاهی و غیردانشگاهی 

ه و یا نتشر شدم نسانیو برنامه های علوم ا پژوهشنامه انتقادی متون نشریۀو  ای تخصصیدر قالب نقدنامه ه

 در دست انتشار است.

 هشیپژو نامه علمی وانتشار ماهشورای بررسی متون عالوه بر  های تخصصی:انتشار نقدنامه -2

كند كه نتشر میم راتخصصی  مختص  هر گروهتخصصی  هاینقدنامهبه طور سالیانه ،  پژوهشنامه انتقادی

 زیرنیز قدنامه ن 15و ه دشمنتشر  های تخصصی گروه كتاب نقدنامه 45تعداد از آغاز فعالیت تا كنون 

 . است چاپ
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ژوهشی نامه علمی پماهدر كنار سازمان علمى و اجرایى شورا،  نقد کتاب:علمی پژوهشی  نشریه -3

 و علمی نشریهدارد كه  قرار سابق( انىنامه علوم انس) های درسیمتون و برنامه پژوهشنامه انتقادی

تخصصی  های گروهت علمى و پژوهشى شورا بوده و بخش قابل توجهى از محصوالاین رسمى  پژوهشی

، تون درسیممقاالت نقد در این فصلنامه  د.نشوعرضه مى در آنعلمی پژوهشی در قالب مقاالت شورا 

این ه است. رسید 66 هشمار تا كنون به وشود  نتشر میبوط به علوم انسانی مهای مر معرفی متون و دیدگاه

 ست.امنتشر كرده  1395در سال  رانشریه علمی پژوهشی همچنین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی 

وم ب حوزه علهای شورا به تهیه و تدوین و تألیف كت های گروه بخشی از فعالیت تألیف کتاب: -4

ورات منشن تا كنو خاص شورا اختصاص یافته كه انسانی و تأمین منابع متناسب با رویكردهای

طرح هایی  واست تالیفی كتاب  های طرح اثر است كه بخشی از آن مربوط به 200 ازبیش شورا 

انی حقوق مبیان، مدیریت و رهبری در مدارس، نقد صیرفمبانی تفكر اجتماعی در اسالم، با عنوان 

 ینبالی ، اصول متر تربیتعه دوجلدی دفمجمو دیریت و رهبری با رویكرد اسالمی،عمومی، م

 .تاس هشدچاپ  های اخیر سال در طولتوسط این شورا  یفرم معمار یبازشناس الملل،

 وهمكاری  اكنون در حوزه علوم انسانی امكان جلبهم شورا  :شبکه نخبگانی اساتید علوم انسانی -5

 را سراسر كشور یانشگاه و مركز علمد 230از های كشور  نفر از اساتید دانشگاه 2600بیش از  مشاركت

شامل  یاین همكار است. نظیر در كشور بیكه در نوع خود  كرده استفراهم  گروه تخصصی 17در 

 باطبایی،ط، عالمه )ع( ، امام صادقتهران، شهید بهشتی های ای از دانشگاه اساتید برجسته جلب مشاركت

اهواز،  هید چمرانفردوسی مشهد، ش، الزهراء، اصفهان، تربیت معلم تهران ،)ع( ، امام حسینتربیت مدرس

 ره(،)خمینی م ، موسسه آموزشی و پژوهشی اماحوزه و دانشگاه قم گیالن، شهید باهنر كرمان،شیراز، 

ارتقاء  برایتبری معتواند پشتوانۀ  می شورا گسترده با اتكا به این شبكه نخبگانی. و غیره است باقرالعلوم قم

 ند.ری رسایا كشور بوده و به تقویت شبكه نقد علمی در مراكز آموزش عالیكشور علوم انسانی در 
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های  لشاندیشی و بررسی چا به منظور هم: های علمی ها و نشست ها، کارگاه برگزاری همایش  -6

 340اد تعد ،رسیدو نقد متون  های مختلف علوم انسانی شناسی رشته فراروی علوم انسانی كشور و آسیب

نسانی و ای بررسی متون در پژوهشگاه علوم توسط شورا علمی و همایش ، كارگاه تخصصینقد ستنش

جشنواره » 1396 در سال  همچنین است. شدههای سراسر كشور برگزار  دانشگاه در مطالعات فرهنگی و

 علمی دادرویاین  و گزارش مقاالتعه كه سه كتاب مجمو گردیدبرگزار  «و کتب علوم انسانی نقد متون

 تیب زیرت به ترمجموعه مقاالعناوین این  .ه استبه چاپ رسید توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی

ی نقد، ا(: تجارب حرفه 1همایش ملی نقد متون و كتب علوم انسانی )جلد مجموعه مقاالت است: 

نداز نقد ام مبانی، روش و چش (:2مجموعه مقاالت همایش ملی نقد متون و كتب علوم انسانی )جلد 

 .دشچاپ و منتشر  1396در سال متن، آینده و همچنین جلد سوم با عنوان دانشگاه، مطلوب، 

نسانی شورای بررسی متون به منظور بررسی مسایل علوم ا جلسات نقد و بررسی متون:گزاری بر  -7

ه كه ر نمودگزاخود بر گانههفده های تخصصی در گروه، جلسات طور مستمر و پیوستهه تاكنون ب كشور

ه علوم های آن و تقویت جریان نقد در حوزراهكارمعرفی ت علوم انسانی و نتایج آن در شناخت معضال

 انسانی مؤثر بوده است.
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سایت شورای بررسی متون و كتب علوم انسانی به نشانی اینترنتی  اندازی سایت شورا:راه  -8

www.shmoton.ir توان به فضای نقد علمی دسترسی رصتی را فراهم كرده است كه از طریق آن میف

 «سامانه نقدِ نقد»، شورای بررسی متون و كتب علوم انسانییكی از مهمترین بخش های سایت  پیدا كرد. 

های  ت دسترسی همگان به بانك نقد كتاباست. شورا جه یقابل دسترساین سایت برای همگان است. 

های  تا آثار نقد شده توسط گروه است اندازی نمودهراه« نقدِ نقد»ای با عنوان سامانهانی، علوم انس

به تقویت گفتمان نقد  این مسیر و قرار گیردهمه پژوهشگران مجدد و نقدِ بررسی توجه، مورد  تخصصی

 آثار علوم انسانی بینجامد.

 

چگونه ارزیابی را متون  شورای بررسیفعالیت های اثربخشی آقای دکتر کریمی مطهر، 

 می کنید؟

 

 علیعالیت فودن فاثربخشی عبارت است از میزان نیل به اهداف تعیین شده كه با توجه به میزان همسو ب

باق ون، انطرسی متمنظور از اثربخشی شورای بر بنابراین، شود.سنجیده می آن شده با اهداف تعیین شورا

تون منقد  ی بررسی متون و كتب علوم انسانی در چارچوبعملكرد با اهداف آن است. اثربخشی شورا

 درسی، كمك به رشد تفكر انتقادی و نوآوری در تولید متون دانشگاهی متمركز است. 

 های اثربخشی شورای بررسی متون عبارت است از:مؤلفه

 ؛تعامل با مولفان و ناشران -

  ؛های نقد كتاب با حضور مولف و ناشر برگزاری نشست -

  ؛بكه نخبگانی و مرجعیت نقد علمی در حوزه علوم انسانیتقویت ش -

 ؛ها و مراكز آموزش عالیهای علمی، دانشگاهجلب مشاركت نهادها، انجمن -

  ؛ها و مراكز علمی سراسر كشور ترویج گفتمان نقد علمی در دانشگاه -

  ؛دریافت بازخورد از ناشران، مولفان و مخاطبان -

http://www.shmoton.ir/
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ن اه یافتهای درسی، ر اصالح منابع دانشگاهی و كتابتغییر در سرفصل دروس دانشگاهی،  -

  های دانشگاهی و ... نامهمقوله نقد به آیین

 

 هایی كه در حوزه اثربخشی توسط این شورا انجام شده عبارت است از: برنامه

 ؛نشست نقد -

 ؛گفتمان نقد -

 ؛تألیفات مرجع -

 ؛المللیارتباطات بین -

 ؛تعامل با ناشران و مؤلفان -

 ؛نقد متون -

 ؛توسعه شبكه نخبگانی -

 .تدوین مقاالت انتقادی -

 230تید تن از اسا 2600 جلب مشاركتنمودهای اثربخشی شورا در حوزه مرجعیت علمی، همكاری و 

ر شورا داین  نوعی حضور را می توانمشاركت میزان سراسر كشور است. این در كز علمی و مر دانشگاه

  .ردآوه حساب ب علمی نقد حوزه ها در دانشگاه و اثربخشهمدالنه  های مختلف و نیز مشاركتدانشگاه

تهران،  یاه از دانشگاه توان به پاسخ ناشران و مؤلفان به شورا اشاره كرد. می یاز دیگر نمودهای اثربخش 

سه موس ور،پیام نانتشارات آستان قدس رضوی، بوستان كتاب،  سمت، عالمه طباطبایی، تربیت مدرس،

دهای بازخور ن طریقا ارسال شده است و ما از ایبه شور های بسیار امیدبخشی .. نامه. و انقالب اسالمی

 دریافت كرده ایم. شورابسیار خوبی از اثربخشی فعالیت های 

ای كه ماهنامه باشد به گونه یكی دیگر از اقدامات اثربخش شورا، در خصوص تولید مقاالت مرجع می

 رسیده است شماره 66های علوم انسانی تا كنون به تعداد  و برنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون
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نقد دارای  ماهنامهتنها به یكی از مجالت معتبر علمی در حوزه نقد تبدیل شده است. این ماهنامه،  و اینك

شده و به  +Aكسب رتبه موفق به  دو بار وزارت علوم های در ارزیابی واست  رتبه علمی پژوهشی كشور

 مقاله از این نشریه 4 برگزیده شده است. شریه برتر نقد و مقاالت برگزیده نقد در جشنواره فارابین عنون

در جشنواره سالیانه نقد  به عنوان مقاله برتر نقد 1397آن در سال مقاله از  7و همچنین  1396در سال 

 كتاب انتخاب شده است.

  
 

 

 های موثر و برجسته فعالیت ی دینیسازی و رویکردها در حوزه بومیآیا شورای متون 

 داشته است؟ ای

به سمت اسالمی  انسانی سازی، تحول در علوم انسانی و حركت علوماخیر مسئله بومی سال هایدر ، بلی

های  اسناد باالدستی و سیاستشدن همواره از موضوعات مطرح در نظام جمهوری اسالمی بوده است. در 
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ه طور كشور ب و فرهنگی گیرندگان سیاسیتصمیمسیاستگذاران و از سوی  های ابالغیكلی نظام و برنامه

ور مكلف به كش و دانشگاهی مراكز علمیآموزش عالی، ده و نظام تاكید گردی موضوعاین  همستمر ب

كلی نظام های  ق با سیاست. هدف آن است تا دانش و معرفت اسالمی منطباند ای شده اجرای چنین برنامه

دانش سكوالر غربی از ی این نوع دانش شناخت شناختی و روش شناختی، معرفت تبیین گردد. ابعاد هستی

علوم اسالمی و  انسانی زمینه های تمایز میان دو دسته از علوم متمایز است و هدف شورا این است كه

 غربی نمایان گردد. انسانی 

 توان در را میعلوم انسانی سازی  تون در حوزه بومیت شورای بررسی مبرخی از مهمترین اقداما

 :معرفی نمودموارد ذیل چارچوب 

 

 شناسی علوم انسانی  تاسیس گروه روش

ورای شن در آ های همیشگی و تعریف شده شناسی علوم انسانی، در كنار فعالیت روش گروه

از )ها  ستها و نش ها، سخنرانی بررسی متون، شامل نقد كتب ملی و جهانی، برگزاری كارگاه

برگزاری  برگزار شد(، اقدام به 97جمله نشست مشترك با مجمع عالی حكمت اسالمی كه سال 

 .شناسی در علوم انسانی كرده است یی تحت عنوان آسیب شناسی روشها سلسله نشست

سیار های ب شناسی كه از چهره های خصوصی، با حضور اعضای كمیته روش این سلسله نشست

 متخصص های علوم انسانی صاحب نظر و انسانی بوده و هر یك در یكی از رشته شاخص علوم

ش در شود و در آن مشكالت و مسائل موجود مرتبط با رو شناسی هستند، برگزار می روش

 گیرد. ی مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار میهای مختلف علوم انسان رشته

ی مناسب، جهت پر كردن خألهای موجود و ها، یافتن راهكارها این نشستبرگزاری هدف از 

چیستی روش و نیز توجه دادن به  بارههای رایج در  ها و اصالح بدفهمی رفع نواقص و كاستی
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 در همین راستا، كمیته روش است. در مطالعات نظری و راهبردیی اهمیت فهم صحیح و كاربرد

 .باشد بر و مرجع میشناسی درصدد فراهم آوردن زمینه جهت تألیف متون دانشگاهی معت

 

 و با ماموریت های مشترک هم سومکاری با نهادهای ه

بی، نی و انقالهمكاری نزدیكی با نهادهای پژوهشی دینگاهی هم افزایانه، با شورای بررسی متون  

نی و وهشی دینهادهای پژ همكاریای كه جلب به گونه ؛و سایر مراكز دارد شورای تحول علوم انسانی

ه ، پژوهشگاالمللی المصطفیپژوهشگاه بین، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسالمیند همانانقالبی 

 صورت گرفته است.  و حوزه های علمیه باقرالعلوم، دانشگاه امام حسین)ع(

فارسی،  های علمی مدیریت، ادبیات های تخصصی شورا با انجمندبیرخانه و گروه همچنین

ه ی، فلسفامه درس، مطالعات برنشناسیسیاسی، عربی، روانان روسی، علوم تاریخ، زبان شناسی، زب

 تعامل نزدیك دارند. تعلیم و تربیت، تكنولوژی آموزشی و ...

به  ؛ندورا دارشخوبی با این  ینیز سابقه همكار وزارت آموزش و پرورشهایی همانند وزارتخانه

شورا  اینورش به درخواست نقد كتب دوره متوسطه از طرف وزارت آموزش و پرای كه گونه

 در بین آموزش و پرورش مطالعات پژوهشگاه  اعضای هیئت علمیو هم اكنون نیز  ارائه شد

 یرویجتشورا در حوزه بررسی متون می باشند.  یو داوران شورا های تخصصی گروه اعضای

 آموزش و مطالعات پژوهشگاه اعضاینقد كتاب با حضور های مشترك  سازی نیز نشست

 ار كرده است.پرورش برگز

 

 های علوم انسانی های رشته مشارکت در بازنگری سرفصل

گروه  ی دوره كارشناسی و كارشناسی ارشدها حضور رئیس و اعضاء كمیته تدوین سرفصل

 ها و تعامل استادان و اعضاء كمیته تدوین سرفصل شورای بررسی متون در جلسات نقد سرفصل
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علمی بوده های این مركز  جزو فعالیت تحقیقات و فناوریبه وزارت علوم، ها و گزارش نهایی 

 است.

 

 

 های ساالنه اقتصاد مقاومتی برگزاری همایش

 های الاسالمی در طی سانقالب  اقتصاد مقاومتی از دیگر موضوعات مطرح شده توسط رهبر

 تو فعالی شودح میعلوم انسانی مطرسازی  تداد نگاه بومیاخیر بوده است. اقتصاد مقاومتی در ام

 های گروه اقتصاد شورای بررسی متون نیز معطوف به چنین نگاهی است.

 همایش و دو «مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی» ،شورای بررسی متون در حوزه اقتصاد مقاومتی

کتاب »همچنین این گروه است.  كردهبرگزار  1396و  1395اقتصاد مقاومتی در سال های 

ا تدوین راقتصاد مقاومتی  در حوزهكتاب منتشر شده  42 شامل نقد «نقدنامه اقتصاد مقاومتی

ی علوم رشناسكرده است. با توجه به اینكه درس جدیدی با عنوان اقتصاد مقاومتی به دروس كا

متون  غنای اقتصادی اضافه شده است، این نقدنامه می تواند در معرفی و ارزیابی و همچنین

 د.قتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا كنا

و اپ طرح پژوهشی بود چكه نتیجه یك را نیز  «کتاب اقتصاد مقاومتی» 1398در سال  راشو

 كرد. شر تمن

 

 ادبیات پایداری )دفاع مقدس(

اع همایش دفاقدام به برگزاری  گروه ادبیات فارسی شورای بررسی متون در حوزه دفاع مقدس

در دانشگاه شهید « ای ادبیات پایداریه ها و چالش ها، فرصت بازشناسی مؤلفه»مقدس با عنوان 

های دفاع  با همكاری بنیاد حفظ آثار و ارزشسه نشست تخصصی  همچنینبهشتی نموده است 
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ی و داریپا اتیادب در یمفهوم توسعهبا موضوع مقدس مقدس، سازمان ادبیات و تاریخ دفاع 

 رگزار كرده است. بعلوم انسانی در پژوهشگاه ی را داریپا اتیادب شناسانه بیآس یبررس

می الب اسالهای شاخص حوزه دفاع مقدس از جمله: پژوهشنامه ادبیات انق نقد و بررسی كتاب

وسط قدس تو دفاع مقدس، از نتایج سحر، گفتمان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در شعر دفاع م

 قداما دسفاع مقدر ادامه فعالیت خود در حوزه داین گروه . است شدهمنتشر گروه ادبیات فارسی 

 یلها حكمت مانندبه تولید مقاالتی توسط اندیشمندان واساتید برجسته این حوزه و با عناوینی ه

 در( ینگفره نظام) تاریخی - فرهنگی آگاهی به توجه ضرورت تحلیلی، داریپا اتیادب در

 فهمؤل یزشناسبا ،رانیا در یداریپا اتیدبا، مقدس دفاع و اسالمی انقالب ادبیات شناخت عرصۀ

 مؤلفه از تر یضرور یها مقدمهی و داستان اتیادب و جنگ تأثّر و ریأثا، ته چالش و ها فرصت ها،

 ی كرده است.داریپا اتیادب حوزة در ها فرصت از تر مهم یها چالش و ها

 

  حوزه ادبیات انقالب اسالمیآثار نقد و بررسی 

ر ی بوده دقالب اسالممعطوف به ادبیات ان اًه عمدتاثر از مجموعه آثار دفتر نشر معارف ك  30بیش از 

به شكل  ن نقدنتایج ایگروه علوم سیاسی شورای بررسی متون مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 

 منتشر شده است. 96یك جلد كتاب و در قالب نقدنامه علوم سیاسی در سال 

 

 انسانیهمایش ملی نقد متون و کتب علوم جشنواره و برگزاری نخستین 

دكتر با حضور  1396آذر  30با مشاركت بیش از صد نفر از استادان علوم انسانی در  این رویداد

برگزار شد و نتایج آن در یك جلد نشریه پژوهشنامه انتقادی و سه جلد  علوممحترم وزیر غالمی، 

حدود  مراسم در سالن اصلی با شركتمجموعه مقاالت همایش ارایه شد. در روز همایش نیز دو 

 محصول مكتوب های جانبی همایش برگزار شد. یهمانان و ده نشست تخصصی در سالننفر از م 400
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و یك جلد كتاب گزارش همایش با عنوان  «مجموعه مقاالتكتاب »این همایش، دوجلد 

 است. «دانشگاه، متن، آینده»

 

 شیهما: و متونها برنامه یبررس ؛یرانیا یو کاال یمل دیاز تول تیحمابرگزاری همایش 

در پژوهشگاه  1397 هرمایت 28 تاریخدر « ها و متونبرنامه ی: بررسیرانیا یو كاال یمل دیاز تول تیحما»

دات نده تولیهای تقویت كنسیاستشد به موضوعاتی همانند برگزار  یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

سرمایه ، 1397ی ایرانی درسال ملی و كاال الزامات تحقق شعار حمایت از تولیدبخش صنعت ایران، 

 ز تولیدمایت احرفع موانع نهادی در تحقق شعار ، اجتماعی مصرف كاالی ایرانی از منظر افكار عمومی

ر ش نیز دن همایكتاب مجموعه مقاالت ایو موضوعاتی از این قبیل پرداخته شد و  ملی و كاالی ایرانی

 آراسته شد.طبع ه زیور ب توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی 1398سال 

 

 یدر چهار دهه پس از انقالب اسالم یعلوم انسان ینشست گفتمان فلسف

ی ت تخصصنشس، یسالگرد انقالب اسالم نیمناسبت چهلم بهی متون و كتب علوم انسان یبررس یشورا

 د.ر كرگزابر سانیپژوهشگاه علوم اندر  علوم انسانی در چهار دهه پس از انقالب اسالمی یگفتمان فلسف

 دیر حماالسالم دكتحجتی، غالمرضا اعوان دكتر، حداد عادل یدكتر غالمعل با حضوراین نشست 

 خصصیهای تهمدیران گرو پژوهشگاه علوم انسانی وهیئت علمی ی و اعضای محسن جواد دكتر، ایپارسان

ه علوم آن در سایت پژوهشگا مكتوب شد كه گزارش تشكیل 1397در بهمن ماه  شورای بررسی متون

 انسانی و سایت شورای بررسی متون در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

 

 لمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هبه مناسبت چ گروه ادبیات شورا نشست تخصصی

نشست تخصصی  1397بهمن ماه  11گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون در تاریخ 

، های جهانی در ادبیات انقالب اسالمی پیام عاتی از این قبیل پرداخت:برگزار كرد و در آن به موضو
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ادبیات داستانی قبل و بعد از انقالب اسالمی از دو جنبه موضوع و ساختار، رشد و شكوفایی شعر 

ان در شعر آیینی پس از انقالب اسالمی، كارنامه ادبیات پایداری پس از انقالب اسالمی، جایگاه زن

 شناسی شعر معاصر پس از انقالب اسالمی. می و جریانانقالب اسال

 

 هم فعالیت داشته است؟الملل بینآیا شورای بررسی متون در حوزه 

صصی زبان و های تخخارجی شورای بررسی متون از كمیتههای  شناسی و زبان های زبان گروه

دامات ی از اقه یكدار است كادبیات فرانسه، روسی، ایتالیایی، اسپانیایی، اردو و انگلیسی برخور

اركت با مش المللی زبان روسی با حضور سفیر روسیه وربخش این گروه برگزاری همایش بیناث

  می باشد. 1397در سال كشور جهان  10اندیشمند خارجی از   30بیش از 

افت یبازتاب كشورهای مختلف تخصصی های جالت و پایگاهاین همایش در مخبر برگزاری 

مجله ، رستانمجله روسیستیكا استادان زبان و ادبیات روسی بلغا می توان به له آنكه از جم

نشگاه ملی اروسیایی گومیلیوف بولتن دا، كشور روسیه  «Naučnyj dialog» پژوهشی-علمی

رش این گزاچنین اشاره كرد. هم به نام كاروان ایران در روسیه فرهنگیمجله رایزنی ، قزاقستان

 دیارس تودر سایت خبری پو  استادان زبان و ادبیات روسی ن اوكراینیدر سایت انجم نشست

 نیز منتشر شد.
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رزیابی می از نظر آماری چگونه اشورای بررسی متون  عملکرد آقای دکتر کریمی مطهر،

 ؟کنید

عملكرد ایی گویبه خودی خود  ساله 10یك بازه زمانی  درفعالیت های شورای بررسی متون  نگاهی به

 خشبچند ن در ی بررسی متوهای شورا فعالیتمقایسه در ادامه است.  طی یك دهه اخیر مركز علمی این

 .شودی مارائه  خدمت خوانندگان ارجمند

جلسه نقد و  1370سال گذشته،  10 : گروه های تخصصی شورای بررسی متون طیجلسات -1

  .ده استرسی 97سال  جلسه در 185به  88در سال جلسه  100از بررسی برگزار كرده اند كه 
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كتاب  4259اخیر،  یك دههشورای بررسی متون طی : و جهانی کتب ملینقد و بررسی  -2

 871 نقد و نقد كتاب ملی 3388شامل را مورد نقد و بررسی قرار داده است كه  و جهانی ملی

سال یك از  رهكتاب در طول  80به گونه ای كه این شورا از نقد حدود  كتاب جهانی می باشد.

 افته است.یدست  96و  97كتاب در طول هر یك از سال های  400به نقد بیش از  89و  88های 

اشته است در هیچ گونه نقد و بررسی كتب جهانی ند 89و  88همچنین این شورا كه در سال های 

له ه از جمكمورد نقد و بررسی قرار داده است  كتاب جهانی را 150( بیش از 97سال گذشته )

جمله الومه، لكترونیك، أدب المقایادگیری و نسل افلسفه آلمانی، این كتاب ها می توان به 

 رد.كادبیات اسپانیایی اشاره  زیبایی و هنر، عرب و مدرنیته والعربیه و المعنی، 
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 های شیهماخصوص در  ارملكرد شوع :یتخصص یها شینشست، کارگاه و هما -3

و  قد(گروه )با حضور مؤلف و نا یتخصص ژهیو های شستن، (به صورت آزادگروه ) یتخصص

ارگاه در ، همایش و كنشست 4از كه  فعالیت می باشد 500بیش از شامل  های تخصصی كارگاه

 .رسیده است 97، همایش و كارگاه تخصصی نقد در سال نشستبرنامه  185به  88سال 
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ژوهشی پله علمی مقا 1100بیش از ساله اخیر،  10ی دوره : شورا طمقاالت علمی نقد کتاب -4

 .رسیده است 97مقاله در سال  310به  88مقاله در سال  8كه از  منتشر كرده است

 

اشت یادد 1400نزدیك به سال اخیر،  10: شورای بررسی متون در های انتقادییادداشت -5

ر یك از ر هدیادداشت  60به گونه ای كه از حدود  ؛است منتشر كردهكتاب علمی در حوزه نقد 

رسیده  97و  96یادداشت انتقادی در طول هر یك از سال های  300به بیش از  89و  88سال های 

 .است
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نده ه ثبت رسادیگری نیز ب اثربخش های فعالیت ،اخیر یك دههطول شورای بررسی متون در همچنین 

شست ن  گزاریبر ،دیجد یاز آثار علم ییرونمامراسم برگزاری توان به می هااست كه از جمله آن

تألیف  80 بیش ازكرسی نقد و برگزاری ، ناشران دانشگاهیهای علمی و  انجمنبا مشترك علمی 

 اشاره كرد. نابع درسی در طول یك دهه فعالیتكتاب و م
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 ست؟ترویج گفتمان چگونه او توسعه فرهنگ نقد برنامه شورای بررسی متون در حوزه 

ی وم انسانعلهی اگو منابع دانشترویج گفتمان نقد و نقد و بررسی متون  در راستای شورای بررسی متون

به  یی تخصصها امهسازی نقدن سازی كمیته كیفی شورا با فعال. می نمایدمنتشر را های تخصصی نقدنامه

. این است تخصصیهای  صی گروههای تخص های انتقادی در نقدنامه یادداشت دنبال تقویت محتوای

از  چرخشو  ی تخصصیها نقدنامهوجب ارتقای جایگاه نقد از نقد پنهان به نقد آشكار در م رویكرد

 شده است. ناقدور و داهای انتقادی با ذكر نام  های بدون نام به یادداشتنقد

 در نقد گفتمان جیترو و یساز فرهنگهدف دیگر این شورا، توسعه فرهنگ نقد است. از آنجا كه 

است. رت گرفته است، در این راستا اقداماتی صو شورا یاصل یها استیس از یكی ی مختلفها دانشگاه

های  شست در دانشگاهن 6های شورا )گروه علوم تربیتی( اقدام به برگزاری  برای نمونه فقط یكی از گروه

ی م تربیتن علواقدام به برگزاری نشست با استادا همچنین عالمه طباطبائی، خوارزمی، شهید بهشتی و

كرده ان تهرهشتی همدان، فردوسی مشهد، عالمه طباطبائی، خوارزمی و شهید بسینای های بوعلی  دانشگاه

ن، و مولفا شورا با ناشراناقدامات شورا موجب تقویت شبكه نخبگانی نقد، تعامل این گونه  است.

 ت.سب ادر حوزه نقد كتا گوناگون انتقادی سازی نقد و تولید مقاالت، كتب و آثارترویجی
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 پیوست: 

 

 1392-97های تخصصی شورای بررسی متون در سال های های اعالمی و انجام شده گروهارش عملکرد کمی برنامهگز
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 1397گزارش عملکرد گروه های تخصصی شورای بررسی متون در سال 

 

 
 

تاب جهانی، ك 211 لی وكتاب م 569شامل نقد ، (1397گذشته ) سالفعالیت های شورای بررسی متون در 

پژوهشی -قاله علمیم 266نگارش  كتاب،نقد  چارچوبدر انتقادی -یادداشت علمی 485 نگارش

اب و نقد كتتخصصی نشست و همایش  125 تشكیلجلسه تخصصی نقد كتاب،  211برگزاری  انتقادی،

 كتاب و طرح پژوهشی است. 24درسی و تألیف و تدوین  نابعم

 


