
 

 

  
 هداف شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانیا

  
ر تشکیل شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی در پی تاکیدات مکرر مقام معظم رهبري در خصوص توجه به فک -1

در پژوهشگاه علوم انسانی شکل گرفت و مقدمات تاسیس آن با ابالغ وزیر محترم  1374تولید علم در علوم انسانی در سال 
  .وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري فراهم شد

متون و کتب علوم انسانی از همان آغاز فعالیت به دلیل عنایت مقام معظم رهبري به مسئله اسالمی  شوراي بررسی -2
، متوجۀ کمک به رشد تفکر انتقادي در تولیدات علمی دانشگاهی نمود )در آن شرایط(هاي خود را  ها، سیاست شدن دانشگاه

توجه به نقد وضعیت موجود، موجب ارتقاي این علوم در و به این نتیجه رسید که تولید علم در حوزة علوم انسانی بدون 
اما . ها متمرکز شد هاي شورا بر نقد متون درسی و کمک درسی دانشگاه بر همین اساس اهداف و سیاست. کشور نخواهد شد

 :هایی بود که در دستور کار شورا قرار گرفت در کنار نقد و بررسی متون درسی موضوعات زیر جزء برنامه

  رهنگ نقدتوسعه ف -
 تقویت جایگاه علوم انسانی -

 هاي آموزشی حوزة علوم انسانی کمک به اصالح برنامه -

 هاي دروس کمک به اصالح سرفصل -

 هاي جدید مطابق با تحوالت سریع علوم انسانی در جهان پیشنهاد تدوین سرفصل -

 .خالی است ها اي از رشته هاي آموزشی پاره پیشنهاد تاسیس دروس جدیدي که جاي آنها در برنامه -

 هاي جدید پیشنهاد تاسیس دوره -

 هاي مشترك علوم انسانی و اسالمی کمک به طراحی رشته -

 ها دانشگاه  شناسایی و ایجاد بانک اطالعات براي متون درسی و کمک درسی -

 .هاي مختلف حوزة علوم انسانی در کشور فعال هستند شناسایی و ایجاد بانک اطالعات براي اساتیدي که در گرایش -

ترویجی از حوزة علوم انسانی در داخل و  ـپژوهشی و علمی  ـشناسایی و ایجاد بانک اطالعات نشریات فعال علمی  -
 .خارج از کشور

 )تاریخ شفاهی تدریس در ایران(هاي متفاوت در علوم انسانی  هاي تدریس استادان نسل آوري روش جمع -

 شناسی شیوة جذب دانشجو در علوم انسانی آسیب -

 هاي جدید در حوزة علوم انسانی وري ها با فنا ها و ارتباط آن الت رشتهبررسی تحو -

 .ریزان کشور ایجاد بانک اطالعات در خصوص علوم انسانی کشور به منظور کمک به اساتید، دانشجویان و برنامه -



 

 

وطه، آنگونه که اگرچه شورا از آغاز فعالیت خود تاکنون مورد حمایت مادي و معنوي وزارتخانۀ مطبوع و نهادهاي مرب -3
گروه  12شایسته بود، قرار نگرفت اما علیرغم همۀ تنگناهاي موجود اعضاي شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی و 

هاي چنین نهاد ارزشمندي براي رشد و اعتالي علوم انسانی کشور در  تخصصی آن با اعتقاد راسخ به ضرورت ادامه فعالیت
نظر  اي از اهداف مورد داد، به کار خود ادامه داد و توانست به پاره شرایط و امکانات اجازه میطول این پانزده سال تا جایی که 

گرفت و تقویت  هرچند تردیدي وجود ندارد که اگر این شورا در جهت اهداف مذکور مورد حمایت جدي قرار می. نایل آید
مرکز توسعه، بازسازي یا از یک نی مرکز سیاستگزاري علمی در علوم انساشد اکنون کشور از فقدان یک  می

هاي آموزشی،  ریزي توانست با ایجاد وحدت رویه در برنامه مرکزي که می. برد رنج نمیو ارتقاء علوم انسانی در کشور 
پژوهشی و اجرایی درحوزه علوم انسانی و از همه مهمتر با ایجاد یک دیدگاه کالن نسبت به علوم انسانی، اقدامات پراکنده 

آور  و وضعیت علوم انسانی را از شرایط تاسف. ي از مراکز فعال در این حوزه را به سمت اهداف اساسی ساماندهی کندا پاره
 .تري که در شأن جمهوري اسالمی ایران است، بهبود بخشد فعلی به شرایط مناسب

 

  :ارکان شوراى بررسى متون و کتب علوم انسانى 
  :باشد به تصویب رسید، داراى سازمان زیر مى 14/9/1374شورا بر اساس اساسنامه خود که در 
  )هاى علوم انسانى نظران رشته اى از صاحب هاى تخصصى و عده متشکل از رؤساى گروه(شورا  ـ1 
  هاى تخصصى همسو یا نماینده آنها هیات ارزیابى متشکل از رؤساى گروه ـ2 
   هاى تخصصى نقد و بررسى گروه ـ3 
   هاى تخصصى روههاى موجود در گ گرایش ـ4 
  دبیر ـ5 
   دبیرخانه ـ6 
ریزى کلى، تعیین اهداف و نظارت بر اجراى درست آنها، تائید رؤساى  صرفنظر از وظایف شورا که عمدتا ساماندهى و برنامه 

هاى تخصصى، اتخاذ تصمیمات نهایى درباره مصوبات هیات ارزیابى یا بررسى نهایى متون و پیگیرى تصمیمات شورا  گروه
هاى تخصصى و  مهمترین رکن شورا گروه. طریق رئیس شورا در مراجع مربوطه و اصالح نظامنامه داخلى را بعهده دارد از

  .باشد هاى داخلى این گروهها مى گرایش
  .باشد هاى تخصصى زیر مى هاى علوم انسانى داراى گروه در حال حاضر شوراى بررسى متون بر حسب رشته 
گروه تاریخ و  ـ4گروه اقتصاد   ـ3گروه زبان و ادبیات عربى   ـ2رسى و زبانهاى باستانى  گروه زبان و ادبیات فا ـ1

  گروه علوم تربیتى ـ8گروه علوم اجتماعى   ـ7گروه زبانشناسى و زبانهاى خارجى   ـ6گروه روانشناسى   ـ5شناسى   باستان



 

 

ـ گروه 13  گروه مدیریت ـ12و ادیان و عرفان   گروه فلسفه و کالم ـ11گروه فقه و حقوق   ـ10گروه علوم سیاسى   ـ9 
  علوم انسانی اسالمی شناسی روش

هاى تخصصى بوده که بررسى، نقد و ارزیابى متون را با توجه به  هاى مذکور در درون خود داراى گرایش هر کدام از گروه 
هاى سیاسى،  اندیشه: هاى تخصصى گروه علوم سیاسى داراى گرایش: بعنوان مثال. نمایند هاى مذکور پیگیرى مى گرایش

هاى  الملل و سازمان شناسى سیاسى و سیاست تطبیقى، روابط بین اسالمى، جامعه ـمطالعات ایران، مطالعات سیاسى 
  .باشد اى مى المللى و مطالعات منطقه بین

حداقل اعضاء . شندبا هاى مربوطه در درون گروه، داراى چند عضو رسمى مى هاى تخصصى شورا به تناسب گرایش گروه 
هاى تخصصى بر  اعضاى رسمى گروه. هرگروه پنج نفر و افزایش تعداد اعضاء به پیشنهاد گروه و تصویب شورا بالمانع است

 ـ2ها   استاد دانشگاه یا حوزه بر حسب سنخیت و شأنیت دروس رشته ـ1: اساس اساسنامه باید داراى شرایط زیر باشند
  .هاى مربوطه مترجم متون درسى رشته ـ3انسانى   محقق و مؤلف متون و کتب علوم

عالوه بر اعضاى رسمى، هر گروه تخصصى با سطح نامحدودى از اساتید و صاحبنظران رشته مربوطه در ارتباط بوده و  
هاى تخصصى وظایف شناسایى، مطالعه، بررسى نقد و ارزیابى  گروه. باشند اساتید مذکور از نظر سازمانى داوران گروه مى

نهایى متون را بعهده داشته و با ارائه پیشنهادات جهت رفع اشکاالت موجود در متون و یا چاپ آن در فصلنامه تخصصى 
هاى تخصصى عموما ماهى  گروه. کنند اى را در بهبود کیفیت علمى متون ایفا مى شورا و یا سایر نشریات علمى نقش ویژه

توانند جلسات ویژه و همچنین جلسات مشترکى نیز با سایر  ورت مىیکبار جلسات رسمى خود را برگزار و در صورت ضر
. هاى مختلف را مورد نقد و بررسى قرار دهند ها یا متون چند بعدى رشته هاى دیگر داشته و متون مشترك رشته گروه
وهشى مؤثر در هاى دانشگاهى و مراکز پژ نامه ها، جزوات، مقاالت و پایان هاى تخصصى در اولویت اول کلیه کتاب گروه
هاى مربوطه را در دستور کار دارند و در کنار این وظیفه مهم به سایر متونى که توسط مؤلفین محترم و یا ناشرین  رشته

شود و اثرات قابل توجهى از جهت علمى بر متون دانشگاهى دارد نیز  منتشر مى) اعم از ترجمه و تألیف(غیردانشگاهى 
  .خواهند پرداخت

بر اساس ) اعم از اصلى و کمک درسى(هاى تخصصى بررسى، ارزیابى و نقد متون دانشگاهى  گروهاز وظایف مهم  
ها ضرورت دگرگونى سرفصل را ایجاب  ها و گرایش همچنین تحوالتى که در بسیارى از رشته. هاى مصوب است سرفصل

  .هاى گروه قرار دارد نیز در دستور بررسى. کند مى
هاى تخصصى پس از شناسایى و تأیید گروه براى نقد و بررسى ابتدا توسط دو تن از اساتید  کلیه متون موردنظر در گروه 

نامه اجرایى مبتنى بر نقاط قوت و ضعف  ارزیابیها و داوریها بر اساس آئین. گیرد نظر، مورد ارزیابى و داورى قرار مى صاحب
گیرد و در  تن از اساتید گروه مورد بازبینى قرار مىهر متن داورى شده توسط دو . باشد شکلى، علمى، ارزشى و آموزشى مى

ها در جلسات رسمى گروه مورد ارزیابى نهایى قرار گرفته و نظریه نهایى پیرامون متن  ها و بازبینى بندى داورى نهایت جمع



 

 

نگارش  ـ3ه  مکاتبه با ناشر یا مرکز سفارش دهند ـ2مکاتبه با مؤلف محترم  ـ1: مورد بررسى به اشکال زیر منعکس شود
  .نقدهاى مختصر و مفصل در فصلنامه شورا و یا سایر نشریات علمى معتبر

ها اختیار کامل دارند که به تعداد داوران و  اى از متون با دو داورى و دو ارزیابى به نتیجه نهایى نرسید گروه چنانچه پاره 
  .ارزیابان متن تا رسیدن به نتیجه نهایى اضافه نمایند

نامه اجرایى بررسى متون و کتب علوم انسانى بوده که در آن حیطه کار شورا، حیطه کار  بر اساسنامه داراى آئین شورا عالوه 
ها و  هاى بررسى، بازبینى، ارزیابى و نهایى کردن متون، آئین کار شورا و گروه ها، شرایط عضویت، شرایط داورى، شیوه گروه

  .آموزشى متون آورده شده است ـزبینى، ارزیابى و نقد علمى قواعد و مقررات حاکم بر انتخاب، بررسى، با
در کنار سازمان علمى و اجرایى شورا، فصلنامه، نامه علوم انسانى قراردارد که ارگان رسمى شورا بوده و بخش قابل توجهى  

ه مجامع علمى و هاى تخصصى ب نامه هاى مختصر و مفصل و ویژه از محصوالت علمى و پژوهشى در قالب مقاالت، نقدنامه
  .شود دانشگاهى عرضه مى

هاى تخصصى داراى رئیس گروه  در کنار دبیرخانه، همه گروه. شود امور اجرایى شورا توسط دبیر و دبیرخانه پیگیرى مى 
  .باشند مى) رابط گروه با دبیرخانه شورا(و دبیر گروه ) رابط گروه با شورا(

  
  :عملکرد اجمالی شورا در پانزده سال گذشته

سالۀ شورا وجود داشته و دارد اکنون در حوزه علوم انسانی امکان جلب  علیرغم همۀ تنگنایی که در طول فعالیت پانزده  -1
به .  نظیر است نظران فراهم شده است که در نوع خود و در کشور بی اي از استادان و صاحب همکاري و مشارکت مجموعه

گروه تخصصی که بخش  12هاي سراسر کشور در  نفر از اساتید دانشگاه 1726عنوان نمونه همکاري و سازماندهی بیش از 
نفر،  123دانشگاه تهران : به عنوان نمونه. گیرد می ها و مراکز علمی سراسر کشور را دربر قابل توجهی از اساتید دانشگاه

نفر، دانشگاه تربیت مدرس  151نفر، دانشگاه عالمه طباطبایی  25) ع(نفر، دانشگاه امام صادق  50دانشگاه شهید بهشتی 
 45نفر، دانشگاه اصفهان  16نفر، دانشگاه الزهراء  35نفر، دانشگاه تربیت معلم تهران  154) ع(نفر، دانشگاه امام حسین  26

نفر، دانشگاه شهید باهنر کرمان  30نفر، دانشگاه شیراز  20نفر، دانشگاه شهید چمران اهواز  32نفر، دانشگاه فردوسی مشهد 
نفر، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و باقرالعلوم  33نفر، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم  15فر، دانشگاه گیالن ن 20
چنین ارتباطاتی در هیچ یک از مراکز آموزشی و . نفر 900نفر و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور جمعاً  30قم 

  .تواند پشتوانۀ بسیار محکمی براي ارتقاء علوم انسانی در کشور باشد می بنابراین این شورا. پژوهشی کشور وجود ندارد
متن اصلی و کمک  2597تعداد  1390ماه سال  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی از بدو تاسیس تا پایان مرداد -2

اثر به مرحله  1745ي شد و  اثر داور 1953نظر قرار داده است که از این تعداد  درسی دانشگاهی را در اختیار اساتید صاحب
 .اند اثر نیز ارزیابی نهایی شده 1164بازبینی و 



 

 

اثر مورد شناسایی  6651هاي دانشگاهی تاکنون  از مجموع متون منتشره در حوزه 1390از بدو تاسیس تا پایان مرداد ماه 
جدول زیر نمایشگر . تخصصی قرار گرفت هاي اثر تهیه و در دستور کار بررسی گروه 4000واقع گردید که از این آثار، تعداد 

  .باشد هاي تخصصی شورا در این رابطه می هاي تشکیل گروه فعالیت
هاي شورا در  کند حاکی از آن است که فعالیت هاي علمی و نیز تعداد اساتیدي که با شورا همکاري می آمارها و ارقام فعالیت

هاي کشور و همچنین محققانی که متون آنها در شورا مورد  ر دانشگاهعدم بروز تنش د. است  گذار بوده این پانزده سال اثر
بررسی قرار گرفته است و از همه مهمتر استقبال صاحبان اثر و ناشرین متون درسی، دلیل دیگري است به اینکه شورا در 

بل توجهی از متفکران جامعه اي که در طول این پانزده سال اتخاذ کرده به بیراهه نرفته و توانسته است اعتماد بخش قا رویه
  .را به ضرورت وجود چنین مراکزي جلب نماید

عنوان کتاب درسی و کمک درسی در شورا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج  1912با وجودیکه در طول این پانزده سال 
موماً جامعۀ علمی بخشی از آن به نویسندگان و ناشران منعکس و یا در نشریات مختلف منتشر شده است اما تنشی که ع

کسب اعتماد و جلب همکاري جامعۀ علمی انسانی . دهد در مورد این شورا رخ نداده است کشور نسبت به نقد نشان می
اعتمادي و ناامنی علمی در حوزة علوم انسانی یکی از معضالتی است که  بی. کشور در مدت یک دهه کار دشواري بوده است

اعتمادي رخنه کرده و  یکی از اقدامات مهم شورا این بوده است که در سد محکم این بی. برد کشور ما سالها از آن رنج می
  .هاي رشد علوم انسانی فراهم سازد شرایط را براي همکاري، جلب اعتماد دانش پژوهان و زمینه

و این شورا یکی از هاي شورا هستند  هاي کشور عضو گروه در حال حاضر تعداد زیادي از اساتید حوزة علمیۀ قم و دانشگاه
  .آید هاي موفق همکاري حوزه و دانشگاه به حساب می نمونه

هاي مختلف علوم انسانی،  شناسی رشته هاي فراروي علوم انسانی کشور و آسیب به منظور هم اندیشی و بررسی چالش -3
ست مشورتی با رؤساي هاي سراسر کشور برگزار گردید که مهمترین آنها نش نشست علمی با اساتید دانشگاه 47تاکنون 
این . برگزار شده است 30/5/85ها و مراکز و مؤسسات فعال در حوزة علوم انسانی کشور در تاریخ  ها، پژوهشکده دانشکده

ماه   فکري پیرامون برگزاري کنگره ملی علوم انسانی بود که به همت شوراي بررسی متون در اسفند  نشست به منظور هم
  .ر شددر تهران برگزا 1385سال 

به منظور بررسی مسایل علوم انسانی کشور تاکنون  1390ماه سال  شوراي بررسی متون از بدو تاسیس تا پایان مرداد -4
ساعت جلسه  5318در مجموع . هاي فعال خود برگزار نمود  جلسه تخصصی در گروه 1618بطور مستمر و پیوسته تعداد 

هاي  زار گردید که نتایج آن در شناخت معضالت علوم انسانی و راهکارپیرامون مسایل و مشکالت علوم انسانی در کشور برگ
 .ثمر خواهد بود آن مثمر

هاي علوم  هاي شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی عالوه بر چاپ متون درسی براي بعضی از حوزه از دیگر فعالیت -5
انتشار دو فصلنامۀ نامۀ علوم انسانی است که ارگان باشد،  انسانی که منابع متقن و علمی در آن وجود نداشته یا به روز نمی



 

 

. شود هاي مربوط به علوم انسانی منتشر می رسمی شورا بوده و در آن مقاالت نقد متون درسی، معرفی متون و دیدگاه
شماره از این فصلنامه منتشر شده است که هشت شماره اخیر آن تخصصی بوده و مسایل مربوط به علوم  20تاکنون 
، اقتصاد، مدیریت و علوم تربیتی و علوم اجتماعی و زبان و ادبیات عربی دو شماره و زبان و ادبیات فارسی، فلسفه و سیاسی

 .گیرد کالم کشور را دربرمی

هاي  نامه کرد که تاکنون کتاب نقد اي نیز منتشر می بررسی متون عالوه بر فصلنامه تخصصی، کتاب نقد سالیانه  شوراي -6
که مربوط به گروههاي تخصصی زبان و ادبیات فارسی و روانشناسی و علوم اجتماعی و تاریخ و  5و1،2،3،4شماره 
عالوه . باشد تدوین می و  چاپ و منتشر شده و سایر گروههاي تخصصی شورا در دست تهیهو مدیریت شناسی و هنر  باستان

اخبار ) شد صورت دوماهانه منتشر می که به(رنامهمتون داراي یک خبرنامۀ ویژه بود که در این خب بر کتاب نقد شوراي بررسی
هاي  ها، مسایل و مشکالت رشته اي از نقد متون نهایی شده در گروه هاي تخصصی، خالصه مربوط به جلسات گروه

هاي اینترنتی جهان و ایران در حوزة  انسانی، اخبار مربوط به تحوالت علوم انسانی در کشور، معرفی پایگاه تخصصی علوم
ها در آن  الخصوص متون درسی و کمک درسی دانشگاه هاي متون منتشر شده در علوم انسانی علی م انسانی و تازهعلو

 .گردید منعکس می

هاي تخصصی شورا از بدو تاسیس تاکنون بعهده  گذاري و مسئولیت گروه با عنایت به موارد مذکور و با توجه به اینکه پایه
هیچ انگیزة مادي، فقط  لف علوم انسانی در حوزه و دانشگاه بوده و این بزرگواران بدونهاي مخت اساتید و صاحبنظران حوزه

سالۀ خود جریان علمی توانمندي    هاي پانزده  اند با فعالیت به منظور کمک به توسعه و ارتقاء علوم انسانی کشور توانسته
آورده و چنین مرکزي را تاسیس  ر کشور را گرد همهاي سراس هاي مختلف علوم انسانی در دانشگاه متشکل از اساتید گرایش

هاي ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران شورا بعنوان یک مرکز سیاستگذاري علمی در علوم  نمایند امیدواریم با حمایت
  .انسانی یا مرکز توسعه، بازسازي و ارتقاء علوم انسانی در کشور مورد حمایت جدي قرار گیرد

 


