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مقدم���ه
به منظور معرفي و تحليل آثار برجستة علوم انساني در سطح 

جهاني و زمينه سازي براي نظريه پردازي در حوزه علوم انسانی، 
ازسال1390، تحليل وبررسي  آثاروكتب معتبر جهاني دردستور كار 
»شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني« قرار گرفته است. هدف 

از اين كار ارتقاي خالقيت نظري در محافل آكادميك و تقويت 
فرهنگ نقد و نقد پذيري در ميان محّققان و استادان علوم انساني 

كشور است.
در اين بررسي ها، آثاري كه در فرآيند رشد و بالندگي علوم انساني 

نقش برجسته اي داشته اند و مشتمل بر نظريه ها يا تحليل هاي 
علمي مهم و ماندگاري هستند، به جامعه علمي كشور معرفي    
مي شوند. همچنين با برجسته سازي » نقاط قوت و ضعف « و 
ارايه نقد های» پژوهشی«، فرصتي براي رشد جريان گفتگوي 

علمي در سطح كشور فراهم مي گردد. نقد و تحليل اين آثار 
همچنين امكان فراتر رفتن از نظريه هاي موجود و زمينه سازي 
براي ارايه نظريه هاي علمي جديد يا حداقل طرح مفاهيم نو را 

سبب مي شود. البته بايد  توجه داشت نقد آثار برجسته جهاني، 
تنها از عهده محققين و استادان مبرزي بر خواهد آمد كه اشراف 

علمي كافي در حوزه تخصصي مربوط داشته باشند، ولي حتي 
معرفي تحليلي اين آثار نيز مي تواند نقش شايسته اي در فضاي 

علمي كشور ايفا نموده و در روند نقدهاي سپس تر قرار گيرد.
»شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی« بدين وسيله از همه 
صاحبنظران حوزه علوم انسانی کشور دعوت می نمايد در جهت 

تحقق اين رسالت عالی،آن را ياری نمايند و بر همين بنيان در پی 
انتشار کتابچه نقد و بررسی کتاب های علوم انسانی در دو سطح 

ملی و جهانی که مشتمل بر برنامه نقد کتب در گروههای 12 گانه 
شورا بود،اين شيوه نامه ارائه می گردد تا از اين طريق ساختار،روش 

و قالب های نقد کتب در طراز جهانی معين گردد.
»دبير خانه شورای
 بررسی متون و کتب علوم انسانی« 
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نوشته هايي، آثار و كتب در طراز جهاني به حساب مي آيند كه داراي ويژگي هاي 
ذيل مي باشند:

باشند.1 در ميان صاحب نظران حوزه تخصصي مربوط در سطح جهاني شناخته شده 
مشتمل بر ايده هاي بديع، مفاهيم خاص و يا نظريه اي جديد باشند. 2

در ادبيات تخصصي، منشأ آثار علمي يا فكري قابل توجهي بوده و مورد ارجاع  اهل فن قرار گرفته باشد.3

مؤلف آن از دانشمندان به نام حوزه تخصصي مربوط باشد.  4

ناقد اثر بايد با اتكاء به دانش موجود در حوزه تخصصي خود و با بهره گيري از 
رويكرد علمي و مشي منصفانه به تحليل جايگاه اثر در فضاي علمي، نوآوري ها، 

دستاوردها و اثرات آن بر ساير صاحبان انديشه و يا جامعه علمی پرداخته و در عين 
حال، نقد علمی و نيز  نكات اصالحي مورد نظر خود را درباره محتوا و ساختار اثر 

ارايه دهد. 
بديهي است اين كار خود يك اثر علمي و پژوهشی به حساب مي آيد زيرا به معرفي 
شکلی صرف  محدود نمي شود بلكه تحليل محتوايي و مبنايی آن را نيز مطمح نظر 

قرار مي دهد و چه بسا به ارايه مباحث تكميلي در خصوص آن خواهد پرداخت.

ضمن توجه به جريان آزاد نقد علمی و ضرورت عدم ايجاد هرگونه محدوديت و 
جهت دهی ذهنی به ناقدين اما، به جهت وحدت رويه و امکان ساماندهی شکلی به 
آثار ناقدين توصيه می شود نقد ، تحليل و بررسي آثار و  كتب جهاني دارای چند 

بخش باشد :

ويژگي هاي آثار       و كتب جهاني :

روش تحليل و بررسي : 

اجزاي پيشنهادی تحليل و ارزيابي نقادانه  : 
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1 معرفي كلي اثر و مؤلف:
 در اين بخش عالوه بر معرفي شناسنامه اي  و شکلی، ويژگي ها و محورهاي اصلي 
ومهم اثر و نيز موقعيت و رويکرد مؤلف معرفي می شود تا خواننده ذهنيتي روشن 
نسبت به آن به دست آورد و در آن ، ويژگي هاي شخصيتي، فكري، علمي و ساير 

آثار مهم مؤلف هم مي تواند معرفي شود.

2 تحليل بيروني و خاستگاه اثرو مؤلف آن:  

دراين بخش عوامل، زمينه ها، و خاستگاه علمي، فكري و اجتماعي اثر و  مؤلف، 
كه فضاي محيطي شكل گيري اثر را پديد آورده اند، به اجمال مورد بررسي قرار      
مي گيرد. عالوه بر اين، جايگاه اثر در ميان ساير آثار مرتبط در حوزه تخصصي و نيز 

سير تاريخی و شکل گيری آن معرفي و تحليل مي شود. 

3 تحليل دروني و جایگاه اثر :   

در اين بخش، موضوعات اصلي و كانوني، مباني فلسفي و روش شناختي ،پيش فرض ها، 
نظريه مطرح در اثر، شيوة استدالل و منطق حاكم بر اثر، آثار و دستاوردهای نظريه 

مطرح، و نيز منابع و استنادات اثر ، معرفي و تحليل مي شود. 

4 نقد و ارزیابي اثر : 
در اين بخش ، تأمالت نهايي در خصوص محتواي اثر و ارزيابي شكلي، ساختاری و 

روش شناختي و در صورت لزوم نحوه ترجمه آن ارايه شده، پيشنهادات احتمالی 
ناقد درباره موارد ياد شده ارايه می شود.مناسب است استمرار رويكرد آثار و نتايج 

علمی اثر در تتبعات صاحب نظران بعدي مورد توجه قرار گيرد. همچنين نقد نظريه 
مطرح دريك اثر جهانی می تواند از دو منظر مورد لحاظ قرار گيرد :

   الف: نقد درون ساختاری)بنايی( که به تحليل و بررسی ميزان انسجام و نظم 

منطقی اثر و عدم وجود تناقضات درونی آن می پردازد.
  ب: نقد ُبرون ساختاری) مبنايی( که خود شامل دو مرحله می تواند باشد ؛ 
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مرحله اول: تحليل و بررسی ميزان هماهنگی مفاد اثر با اصول و مبانی مفروض آن. 
مرحله دوم: تحليل و بررسی ميزان ارتباط و چالش مفاد اثر با مبانی و اصول دينی 

و اسالمی.

قالب و شيوه های ارائه نقد :

پيشنهاد می شود شيوه های ارائة، توسط ناقدين آثار در قالب يکی از موارد زير 
تنظيم گردد:

1 به صورت يک مقاله علمی پژوهشی با حداقل 15 صفحه؛ با توجه به »اجزاء 
پيشنهادی 4 گانه« و با رعايت اصول و قواعد يک مقاله علمی پژوهشی ) طبق 

قواعد مجالت علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(

2 به صورت يک کتاب علمی با حداقل 50 صفحه؛ با توجه به »اجزاء پيشنهادی 4 گانه« و 
با رعايت اصول و قواعد يک كتاب علمی دانشگاهي ) طبق قواعد انتشارات 

علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(

3 به صورت يک کتابچه علمی با حداقل 30 صفحه که به دو صورت می تواند 
ارائه شود :

  الف - طبق بند 2

 ب -  نقد آزاد علمی )طبق توافق نامه بين ناقد و گروه مربوط بر اساس شيوه 

پيشنهادی خاص ناقد(
به صورت يک يادداشت علمی کوتاه با حداقل 5 صفحه؛ با توجه به »اجزاء  4

پيشنهادی 4 گانه«

بديهی است طبق رويه رايج در »شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی«، 
نقد آثار و  کتب جهانی نيز توسط استادان گروههای 12گانه شورا که نسبت 
به موضوع اشراف کافی دارند ارزيابی  شده و به تناسب، عالوه بر امکان چاپ 

انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی« يا سلسله  در نشريه »پژوهشنامه 
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و  کتب»نقدنامه« و يا چاپ در »سلسله 

مطالعات فرهنگی«، مورد تقدير قرار خواهد گرفت. 
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1 فکر تشکيل شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پی تاکيدات مکرر مقام 
معظم رهبری)مّدظله العالی( در خصوص توجه به توليد علم در حوزه علوم 
انسانی در سال 1374 در ذهن جمعی از استادان صاحب نظر و با تجربه شکل 

گرفت و مقدمات تاسيس آن با   همکاری وزير محترم وقت وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فراهم شد.

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني از همان آغاز فعاليت به دليل عنايت  مقام معظم رهبري)مّدظله العالي( به مسألة اسالمي شدن دانشگاه ها، 2
سياست هاي خود را )در آن شرايط(، متوجة كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات 

علمي دانشگاهي نمود و به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة علوم انساني 
بدون توجه به نقد وضعيت موجود، موجب ارتقاي اين علوم در كشور نخواهد شد. بر 

همين اساس اهداف و سياست هاي شورا بر نقد متون درسي و كمك درسي 
دانشگاه ها متمركز شد. اما در كنار نقد و بررسي متون درسي، موضوعات زير جزء 

برنامه هايي بود كه در دستور كار شورا قرار گرفت:

 توسعه فرهنگ نقد در جامعه علمي
 تقويت جايگاه علوم انساني

 كمك به اصالح برنامه هاي آموزشي حوزة علوم انساني
 پيشنهاد تدوين و اصالح سرفصل هاي دروس علوم انساني مطابق با تحوالت 

جهاني در عرصه علوم انساني
 پيشنهاد تاسيس دروس و دوره هاي جديد در برنامه هاي آموزشي علوم انساني 

كشور
 كمك به طراحي رشته هاي جديد علوم انساني با رويكرد اسالمي و ايراني

 شناسايي و ايجاد بانك اطالعات براي متون درسي و كمك درسي  دانشگاه ها و 
مراكز آموزشي

 شناسايي و ايجاد بانك اطالعات نشريات فعال علمي ـ پژوهشي در حوزة علوم 
انساني در داخل و خارج از كشور

 جمع آوري روش هاي تدريس استادان نسل هاي متفاوت در علوم انساني )تاريخ 
شفاهي تدريس در ايران(

 آسيب شناسي شيوة جذب دانشجو در علوم انساني

انسانی  معرفی  اجمالی شورای بررسی متون و كتب علوم 
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 بررسي تحوالت رشته ها و ارتباط آن ها با فنا وري هاي جديد در حوزة علوم انساني
 ايجاد بانك اطالعات در خصوص علوم انساني به منظور كمك به استادان، 

دانشجويان و برنامه ريزان كشور.

3 با همة تنگناهاي موجود،  اعضاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني به 
همراه 12 گروه تخصصي آن و با همكاري  حدود 1700 نفر از استادان 

دانشگاههاي سراسر كشور، با اعتقاد به ضرورت ادامه فعاليتهاي اين نهاد ارزشمند 
براي رشد و اعتالء علوم انساني كشور؛ در طول 15 سال خدمت در حدود امكانات و 

شرايط، توانسته به پاره اي از اهداف مورد نظر دست يابد. گر چه در فرض 
حمايت هاي جّدي الزم، هم اكنون جامعة علمي و هر آينه كشور، از فقدان يك مركز 
سياست گذاري علمي در حوزه مسائل كالن علوم انساني در عرصه ملي و بين المللي 

)با توجه به رويكردهاي اسالمي و بومي و ايراني(، رنج نمي برد؛ تااز اين طريق با 
ايجاد وحدت رويه در برنامه ريزي هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي و نيز ايجاد يك 
ديدگاه كالن نسبت به علوم انساني )از منظر اسالمي و ايراني(، اقدامات پراكنده و 

گاه متعارض مراكز دست اندركار را به سمت و سوي واحدي ساماندهي و 
هماهنگ سازي كند.

با اين همه، فعاليت هاي گرانسنگ پيشين اين شورا، از سال 1390 با رويكرد 
جديدي كه به ساختار شورا، كيفيت، و كميت برون داد  ها داشت، شتاب روزافزوني به 

خود گرفت و عالوه بر روية معمول نقد و بررسي متون داخلي و ملي، نقد و تحليل 
نظريه هاي مطرح و تأثيرگذار جهاني در قالب كتب و متون در طراز جهاني مورد 

توجه قرار گرفت. در قدم نخست، حدود 100 عنوان كتاب حاوي نظريه هاي معاصر 
در عرصة علوم انساني، در دستور كار گروههاي تخصصي گذارده شد )كه گزارش آن 
در كتابچة »نقد و بررسي كتاب هاي علوم انساني در دو سطح ملي و جهاني« توسط 

شوراي بررسي متون به چاپ رسيده و در دانشگاههاي كشور توزيع شده است(.
اين شورا اميدوار است با ياري انديشمندان، صاحبنظران و همة دلسوزان حوزة 

علوم انساني از اين طريق عالوه بر ترويج جريان نقد در جامعة علمي كشور؛ نقد 
علمي، جامع و نظام مند نظريات مطرح در حوزه علوم انساني معاصر و به ويژه غربي 
نيز سكه رايج مجامع علمي شده و بدين سان زمينه هاي توليد و ابداع علوم انساني، 

اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي نيز فراهم گردد؛ تا در 
آينده نزديك مراكز علمي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي آخرين دستاوردهاي 

روز در حوزه علوم انساني جهان به حساب آيند.
اين ايده عالي و افق روشن بر آمده از تأكيدات رهبر معظم انقالب اسالمي 
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 )مّدظله العالي( در ديدار اعضاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني مورخه 
1385/11/2 است مبني بر: »ضرورت انجام  طرح هاي كالن در حوزه علوم انساني 

توسط اين شورا« و نيز »ضرورت تدوين مواد الزم و منابع و كتب درسي دانشگاهي 
و مرجع سازي علمي براي اساتيد علوم انساني« و نيز »ضرورت تبيين اهميت و 

نقش مهم علوم انساني در حوزه باورها، فرهنگ عمومي جامعه و همچنين مسئولين 
نظام«.

جهش جديد فعاليت هاي شوراي بررسي متون در ديدار مجدد اعضاء شورا با رهبر 
فرزانه انقالب اسالمي در مورخه 1390/12/1، مورد تأكيد، راهنمايي و تذكرات 

هوشمندانة ايشان قرارگرفت و خط جديدي به روي مسير فعاليت هاي آن گشود؛ 
تأكيد بر »شكستن خطوط قرمز در نقد ديدگاهها و نظريات غربي در حوزه علوم 
انساني به عنوان كار اصلي شوراي بررسي متون« و نيز درايت هاي عالمانه ايشان 
مبني بر تأكيد به »مسأله علوم انساني اسالمي« و »اهميت و ضرورت تغيير نگاه 

استادان و دانشجويان به اين مسأله در جهت امكان دست يابي به علوم انساني بومي 
مبتني بر جهان بيني اسالمي«، فعاليت هاي جديد اين شورا به سمت پاره اي از 

اهداف زير سوق داده است:
1ـ تكميل برنامه نقد كتب ملي و جهاني حوزه علوم انساني در سال 1391 و به ويژه 

نقد نظريات بين المللي و معاصر غربي از زاوية مباني ديني و جهان بيني  اسالمي 
و ساماندهي آن، 2ـ تالش در جهت ايجاد روحية اميدبخشي علمي براي تحّقق 

»علوم انساني اسالمي« با تأسيس اولين گروه پژوهشي مطالعات روش شناسي علوم 
انساني اسالمي و  تأسيس رشتة فلسفه علوم انساني اسالمي و زمينه سازي برگزاري 

ـ   تهيه منشور نقد جامع علمي  جريان نظريه پردازي نظام مند در اين خصوص، 3
درحوزه علوم انساني كشور با توجه به رويكردهاي ديني و بومي و مرزبندي بين                 

نقد فعال و منفعل و نيز تفاوت  نقد در افق جهان بيني اسالمي و جهاني بيني 
مادي غربي، 4ـ تكميل ظرفيت شبكه ارتباطي استادان حوزه علوم انساني كشور به 

عنوان پشتوانه علمي و پژوهشي مديريت كالن نظام و 5  ـ ارتباط بيش از پيش با 
صاحبنظران عرصه علوم اسالمي و مراكز علمي و پژوهشي فعال در حوزه علميه قم.
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