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  كنگرة ملي علوم انساني 
  و 

  هاي آن در علوم تربيتي روز نقد و معيار گزارش نشست تخصصي نيم
  

هـاي آن در   روزة نقد و معيار نشست تخصصي نيمدر جهت اهداف كنگرة ملي علوم انساني،      
هاي نقد  هاي آن، معيار  با هدف بررسي و شناسايي نقد و معيار15/4/85علوم تربيتي در تاريخ 

هاي سنت، مدرنيته و پست مدرن، موانع نقد و نقـدي   هاي نقد در دوره تر، معيار  و بنيادي برتر
ا    هاي نقد    بر شيوه  ساني و ـب به همت گروه علوم تربيتي شوراي بررسي متون و كتب علـوم اـن

هاي كشور در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي   حضور تعدادي از اساتيد دانشگاه   
شود،  ماه برگزار مي تر مهدي گلشني رياست پژوهشگاه علوم انساني كه در اسفنددك. برگزار شد
راي طـرح بعـضي از                                   ارائه دادند   و اين كنگره را فرصت خـوبي ـب
انساني دانستند و به جايگاه ويژه حوزه علوم تربيتي  علوم                              مشكالت 
 مشكالت متعدد در نظام آموزشي كشور اعم از آموزش                               جودبه دليل و

آموزش عالي مانند دور بودن اين نظام آموزشي از اخالق                               و پرورش و 
شجو يـا    و تربيت اسالمي، عدم توجه به خالقيت ياد  گيرندگان و فقدان تعامل بين استاد و داـن

آموز در اين كنگره ياد كردند و اساتيد علوم تربيتي را به شناسايي و طرح مسائل  علّم و دانشم
هاي موجود در آنهـا، حجـم زيـاد متـون كتـب       هاي درسي، خالء مهم باالخص در متون برنامه 

  آقاي دكتر اكرمي رئيس .هاي اصالحي دعوت نمودند درسي و ارائه توصيه
  سي متون با اشاره به اهميت نقد در دين  گروه علوم تربيتي شوراي برر

  نشان ساختند كه قرآن كريم در بحث اهل كتاب در مبين اسالم، خاطر
  هاي آنها را مطرح پردازد و بعداً بدي هاي آنها مي  درجه اول به خوبي

  وي همچنين ادامه دادند كه در فرهنگ اسالمي چهار قرن اول. كند  مي
اي  ه، اصول و فقه بسيار رايج بوده است لذا نقـد امـر تـازه   نقد در فلسف هجري قمري فرهنگ    

ه بررسـي نقـاط قـوت و     » راهنماي كتاب«قبل از انقالب اسالمي نيز وجود مجله  . نيست كه ـب
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ولي پس از انقالب اسالمي نقد .  نشان دهنده توجه به نقد بوده است پرداخت، ضعف كتابها مي
ا احـساس      لذا پژوهشگاه . كمتر مورد توجه قرار گرفت    ساني و مطالعـات فرهنگـي ـب علوم اـن

ضرورت در زمينه نقد علمي و به روز كردن كتابهاي علوم انساني دانشگاهها و هماهنگ نمودن 
ه  هـاي دوازده   ايراني ، از ده سال پيش گـروه –آنها با فلسفه و فرهنگ اسالمي   راي   گاـن اي را ـب

 تاكنون ها  اين گروه از آغاز فعاليت. بررسي و نقد متون درسي دانشگاهها تأسيس نموده است   
 متن مورد ارزشيابي دو داور و دو بازبيني 1200 متن درسي و كمك درسي احصاء شده، 5263

هـا و   سـهم علـوم تربيتـي از ايـن داوري    .  متن به نظر نهايي رسـيده اسـت   760قرار گرفته و    
  .آنها به نظر نهايي برسند اثر دانشگاهي بوده است كه اميدواريم هرچه زودتر همه 66 بازبيني،

عالوه بر نقد متون درسي، يكي از وظايف   
ا     ها برگـزاري نشـست     گروه هـاي علمـي ـب

حضور اساتيد هر رشته و شناسايي مسائل   
بنابراين گروه علوم . و مشكالت آنها است  

تربيتي در نظر دارد در هر دو يـا سـه مـاه      
ه بررسـي         يكبار جلساتي تشكيل دهد و ـب

باني، اصول، روشها، اهداف  علوم تربيتي، م  
و ساير مسايل آن در سطح جهاني و داخل 

در اين جلسه نيز برآنيم تا به . كشور بپردازد
هاي آن  بحث و بررسي درباره نقد و معيار   

  .در علوم تربيتي بپردازيم
شگاه عالمـه طباطبـايي در      يدكتر حسن ملك   شناسي داـن  رئيس دانشكدة علوم تربيتـي و رواـن
ه  » هـاي نقـد برتـر در علـوم تربيتـي      شرايط و معيـار « خود تحت عنوان  سخنراني علمي  ـب

راي ضـروري         محورهاي ضرورت يك نقد علمي اشاره كردند، به نظر دكتر ملكي سه دليل ـب
ين       بودن نقد يك اثر علمي وجود دارد، دليل اول كامل نبودن انسان يا مؤلف، تعلق عـاطفي ـب

  مؤلف و مطلب و همچنين ضعف كار گروهي و
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  . جمعي در سطح آكادميكي باالخص در ايران است، دليل دوم، حق انسانها به نظر دادن است
 انسانها حق دارند نظر بدهند، بنابراين اگر مانع نظر دادن آنها شويم، آنها را از يك حق محروم 

بيند  ايم و هر گاه انساني از يك حقي محروم بشود، يك بخشي از جامعه بشري لطمه مي   كرده
اگر ما انتظار داريم علوم تربيتي . دليل سوم نيز اين است كه نقد و بررسي الزمه رشد است  و  

ها و  در كشور رشد كند، بايد اين واقعيت را بپذيريم كه شرط رشد علوم تربيتي، تزايد انديشه
  .گيرد ها و افكار نيز در سايه نقد صورت مي افكار است و رشد انديشه
مـا  .  بنده نقد برتر يعني نقد مبناهـا ر در علوم تربيتي است، به تصورمحور دوم، مفهوم نقد برت 

ساخت  بندي كنيم، زير بنا و روبناي مفهومي تقسيم اگر علوم تربيتي، انساني و تجربي را به زير   
يك مـتن علـوم تربيتـي ماننـد كـوه يـخ اسـت، بخـشي         . دهد آن متن را مباني آن تشكيل مي     

يداي اين كوه يخـي اسـت،   خوانيم، بخش پ بينيم و مي آنچه كه مي. ناپيداست، بخشي پيداست  
يعني مباني فلسفي، اجتماعي و . بخش ناپيداي آن كه داخل آب و نامرئي است، آن مبناهاست

 دارد؛ زيرا اگر اين بخش از علـوم تربيتـي    روانشناختي، كه در اينجا نقد مباني فلسفي اولويت     
  .آيد  بدست نميها هايي براي مواجه با ساير مباني مورد نقد و بررسي قرار نگيرد، داللت

يكي از شرايط نقد برتر، تعيين نسبت بين . محور سوم، شرايط نقد برتر در علوم تربيتي است     
سومين شرط . اجتماعي است تعيين نسبت بين علم با نيازهاي شرط ديگر . علم و دين است   

  .پذيري است تقدم توصيف بر نقد است و شرط چهارم وجود فرهنگ نقد
هاي نقد برتر، همسويي متن علوم تربيتي،  يكي از زمينه.  نقد برتر استهاي محور چهارم، زمينه

ه    با ماهيت علم است، زمينه دوم نقد و بررسي همسويي با مباني انسان  شناسي است، توجـه ـب
مسائل اساسي حيات اجتماعي زمينه سومي است كه قابل طرح است، زمينه ديگر اعتبار علمي 

ودن مـتن،    گ هاي ياد است و تناسب با نياز      يرنده و هدفهاي رشته علمي، انسجام متن، فعـال ـب
هـاي   شناختي و مشخص از ديگر زمينه هاي علوم تربيتي با يكديگر و وجود نظام  ارتباط حوزه 

  .گردد نقد محسوب مي
دومين سخنران علمي اين نشست دكتر يحيي قائدي عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم    

ه معني بررسي و ارزيابي همساني دروني يك نظريه، عقيده يا مفهوم از ديدگاه ايشان نقد ب. بود



 ٤

ي   . هاي بيروني است با اجزاء و عناصر خودش و نيز با شرايط و معيار  بررسي همـساني دروـن
  .يعني نقد دروني و بررسي همساني بيروني يعني نقد بيروني

يم، تا بتوانيم درك درستي در بررسي و بحث درباره نقد، ما بايد به چند سؤال اساسي پاسخ ده
زند؟ قاعدتاً انتظار  اولين سؤال اين است كه اساساً نقد از چه كسي سر مي. از آن داشته باشيم   

تواند نقّادي كند، انسان است و  نداريم كه نقد از ساير حيوانات سر بزند و تنها حيواني كه مي   
دومين . ي اعمال خود را داردكاو آن هم به اين دليل است كه وي آگاهي عقالني و قدرت باز     

سان       سؤال اين است كه مفهوم انسان و پيش    ر آن اسـت كـه اـن فرضهاي او چيست؟ فـرض ـب
تواند مفاهيم را خلق كند و از طريق خلق مفاهيم، درك بهتري از دنياي پيرامون خود بدست  مي
قص در آنها وجود كند، احتمال خطا ، اشتباه و ن از آن جايي كه انسان مفاهيم را خلق مي. آورد

ه دو مـورد   . شود دارد و نقص در مفاهيم نيز سبب نقص در درك و فهم مي  بنابراين با توجه ـب
كاوي قرار دهد و درك بهتـري از   فوق، نقد بايد به انسان كمك كند تا اعمال خود را مورد باز  

، كامل نقد بر اساس ماهيت خود. دنياي پيرامون خود بدست آورد و اين جزء سرشت نقد است
كننده و گسترش دهنده است و لذا بحث درباره سازنده يا مخرّب بودن نقـد، امـري شايـسته      

  .نيست
  به نظر دكتر قائدي نكته ديگر كه نيازمند

  سازي است، اين است كه گفتن  وضوح
  درباره نقد» ها و قوتها كشف ضعف «

   جاي سؤال دارد؛ زيرا نقد در بادي امر
  ست، بلكه نقد در اصالً متوجه اين امر ني

 پي بررسي انسجام و هماهنگي دروني و بيروني اثر مورد نقد است و لذا كشف نقاط قوت و 
  .ضعف ممكن است نتيجه چنين بررسي باشد، ولي هدف آن نيست

در جوامـع  . به نظر ايشان نقد جزء ماهيت انسان است و به منزلة بزَك، پز يـا پرسـتيژ نيـست     
. ه نقد گسترش يافته است، آن جامعه به همان اندازه رشد يافته اسـت اي ك مختلف به هر اندازه 

اي نقد رواج داشته باشد و آن جامعه  ممكن است در جامعه اصوالً نقد و رشد يكي است و غير
  . رشد نكرده باشد
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شرح زيـر تبيـين       دكتر قائدي با توجه به ماهيت انسان و توجه نقد به آن، معيار  هـاي نقـد را ـب
   :كردند

  
  
  
  
  
  
  

  ها و مصنوعات تكميل، بهبود و رفع نقص موجود در مفاهيم، نظريه -
 ها و مصنوعات تكميل و بهبود روش خلق مفاهيم، نظريه -

 ها و مصنوعات تر مفاهيم، نظريه فهم بهتر و دقيق -

 نقد بايد انساني باشد و در هر فعاليت انسان دخالت نمايد -

نسان است و تربيت نيز انساني و براي رشـد وي  با توجه به موارد فوق، نقد انساني و متوجه ا 
خواهـد خـود    پردازد، بلكه مـي  است، بعالوه تربيت و علوم تربيتي نه تنها به مطالعه انسان مي     

  .انسان را تغيير و تحول دهد؛ بنابراين علوم تربيتي در قلب نقد قرار دارد
  

ضر به نقد و بررسي مقاالت قابل ذكر است كه در اين نشست، در پايان هر سخنراني اساتيد حا
  .ارائه شده و ديدگاه سخنران پرداختند

  


