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 شناسي نقد علوم انساني سيبآ

  )موردمطالعه: داوران شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني ةنمون(

  *سين حسينيحيدس

 چكيده
شناسي چگونگي نقد متون علوم انساني در كشور ازنگـاه   هدف از پژوهش حاضر آسيب

 ةاي از داوران حـوز  نمونـه  ،منظـور  اي استادان و منتقدان اين حوزه بوده است. بـدين  پاره
» شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم انسـاني      «نقد كتـاب بـا    ةعلوم انساني كه درزمين

و ابـزار سـنجش در اختيـار آنـان     شدند رس انتخاب  صورت دردست به كاري داشتند هم
ده كـر و تنظيم  است هاي چندساله ساخته براساس تجربهرا محقق قرار گرفت. اين ابزار 

 يادشـده هاي نقد كتـب علـوم انسـاني در شـوراي      ترين آسيب . نتايج نشان داد مهماست
بـودن جامعيـت    قبيـل ناكامـل  ازهـايي   آسـيب  ؛هاسـت  مربوط به كاركرد ساختاري گروه

داوران.  ةو نقـص در حلقـ   ،منـد در سـطح كشـور    استادان توان نكردن شناسايي ،ها گروه
تـرويج نقـد در    منظـور  بـه بردي  نهادهايي كاربردي و راه درپايان، براساس اين نتايج پيش

  علوم انساني كشور ارائه شده است. ةحوز
قد، شوراي بررسـي متـون و كتـب    شناسي ن روش نقد، علوم انساني، آسيب :ها كليدواژه

  .انساني  علوم
  

  . مقدمه1
متـديك   ةكه نقطة ثقل يـك انديشـ   به اين و توجه ،انساني يمثابة ضرورت به ،در اهميت نقد
هاي مفهومي نقـد   لفهؤچه لوازم و مقتضيات م شود جاي ترديدي نيست. چنان محسوب مي

روي آورد و  »منظومـة نقـدپژوهي  «نظـيم  توان به سمت ت گاه مي درستي تحليل شوند آن به
                                                                                                 

  Drshhs44@gmail.com، فرهنگيطالعات پژوهشگاه علوم انساني و م ،دين و كالم ةاستاديار گروه فلسف *
 10/09/1395، تاريخ پذيرش: 12/07/1395تاريخ دريافت: 



  1396و تير ، شمارة دوم، خرداد هفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   38

 ةسازي براي تحقـق شـبك   يعني زمينه ،هاي علمي ديگري قرار داد انقالب ةاين امر را مقدم
بنگريـد  هاي علمي نوين با رويكردهاي بومي ( توليد نظريه ،نقد علمي و اجتماعي و سپس

  .ب)1393به حسيني 
گرفته شده اسـت. ايـن    krineinيوناني  ةاز كلم» نقد«معناي  به critioيا  critiqueعبارت 

شـود؛   كار برده مـي  هاما مرتبط با هم ب ،عبارت در زبان عربي و فارسي به دو معناي متفاوت
 فرهنگ دوجلـدي سـخن  (دادن و جداكردن درم و دينار يا سره از ناسره  نخست، تشخيص

 ،اسـت و دوم  بازشناختن و تفكيك درست از معيوب ،ديگر عبارت ) و به»نقد«، ذيل 1382
كردن است. در هر دو حالت تعريـف نقـد متضـمن     ديگري مناقشه نظر كردن يا در مناقشه

ــذيرفتن و چــون  وچــراآوردن در ماهيــت يــك موضــوع اســت   امــري را در نظــر اول نپ
  ).32 :1388ن و؛ واربرت14 :1390قراملكي فرامرز ؛ 6 :1386 (بلخاري

يـا   reviewر نوشـتار حاضـر اسـت    چـه مـدنظ   و آن critiqueتـرين عبـارت بـه     نزديك
book review  در نظــر گرفتــه شــده اســت. » مــرور انتقــادي«اســت كــه بــراي آن عبــارت

تفـاوت كـه گـزارش كتـاب       اين  با ،است )book report( انتقادي شبيه گزارش كتاب  مرور
تر جنبة توصيفي دارد تا تحليـل   دهد و بيش لف ارائه ميؤاي از آن چيزي است كه م خالصه

هـا و جزئيـات انتشـار طـرح      در اين گزارش معناي كلـي كتـاب و ويژگـي    ،له. درواقعئسم
به تحليل محتواي  ،ديگر عبارت اما مرور انتقادي هم تحليلي است و هم توصيفي. به ،شود مي

 ،و درپايـان  ،پردازد ت و ضعف آن ميو نقاط قو ،بافتي كه كتاب در آن نگارش شده ،كتاب
محتـواي كتـاب    اب ارزش خواندن دارد يا خيـر. در مـرور انتقـادي   كند كه آيا كت بحث مي

كه كتـاب   يعني اين ،ددگر و ارزش كتاب ارزيابي مي شود صورت دقيق و مفيد بررسي مي به
 گيـرد  كند و در بافت دانش موجود در آن زمينه قـرار مـي   چگونه به فهم موضوع كمك مي

)Shields 2013 .(و سبك روايتي آن را بررسـي   ،ختار آنمرور انتقادي هدف كلي كتاب، سا
موجود در آن زمينه جايگاه  هاي باكتاب با ديگر كت ةطريق مقايس كند از د و تالش ميكن مي

چه روايت كتاب غيرداسـتاني   تر موضوعي مشخص كند. چنان كتاب را در يك بافت بزرگ
كـه نويسـنده بـراي    اصلي كتاب و منابعي  هاي ديدگاهخود را بر  ةباشد، مرورگر تمركز اولي

رساني دانشـگاه   (پايگاه اطالع كند متمركز مياست ها استفاده كرده  از آن ها ديدگاهطرح اين 
» انتقـادي «بايد به اين موضـوع توجـه كـرد كـه      ،حال ). بااينDuke University 2013 داك
شده  رحال درمورد اطالعات مطؤتر نيازمند س معناي انتقاد در حالت منفي آن نيست و بيش به

  يابي و قضاوت درمورد آن متن است. در يك متن و ارزش
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معنـاي   نقـد بـه  «يعنـي   اسـت، چه در اين مقاله موردنظر است معنايِ خاص نقد  ا آنما
ت و راه با تفكيك نقاط اشتراك و اختالف و تحليـل نقـاط قـو    ارزيابي و داوري علمي هم

نقـد  «تـر   معناي دقيق ) و به69 :الف1389 (حسيني» علمي ةضعف يك ديدگاه يا يك نظري
3»علمي

 
ها) يـك   قوت (امتيازات) و ضعف (كاستي  و ارزيابي علمي نقاط ،بررسي، تحليل 

و طـرح   ،علمي يـا مـتن علمـي اعـم از كتـاب، مقالـه، يادداشـت علمـي         ةموضوع (نظري
بـه   پژوهشي) در ابعاد شكلي (ظاهري و صوري) و محتوايي (باطني و علمـي) آن باتوجـه  

ابعاد شكلي شامل كاربرد آموزشي اثـر در   ،تعريف  اين هاي علمي موردنظر است. درمعيار
هاي جامعيت صوري، كيفيت چاپ، رعايت قواعد عمـومي   لفهؤها، م درسي دانشگاه ةبرنام

نظـم  شامل محتوايي  ابعادو  است نگارش و ويرايش تخصصي اثر، و روان و رسابودن اثر
رون فصول، اعتبـار و كفايـت منـابع و رعايـت امانـت،      منطقي در كل اثر، و نظم منطقي د

هـاي   فـرض  لف، نوآوري، و سازواري اثر با مبـاني و پـيش  ؤطرفي م كيفيت علمي اثر و بي
  ).ج1390اسالمي است (حسيني 
ترين هدف نقد  و مهم ينتواند اهداف متعددي داشته باشد. نخست نقد يك كتاب مي

است كه كتاب درمورد چه موضوعي است و يك كتاب انتقال اين موضوع به خواننده 
ها ابزاري بـراي برقـراري    كه كتاب آيا اين كتاب ارزش خواندن دارد يا خير؟ دوم اين

يـك   هاييـا تصـوير   ها طريق عبارت كند از دو ذهن هستند. نويسنده تالش مي ةرابط
طريـق   ازها را به خواننده منتقل كنـد و خواننـده    و نظريه ،ها متن، برخي مفاهيم، ايده

ـ  اين متن يـا تحـت   طريـق   امـا منتقـد كتـاب از    ،گيـرد  گيـرد يـا نمـي    ثير قـرار مـي  أت
گذاري نقد كتاب يا واكنش خود به كتاب، اين فرصت را بـراي خواننـدگان    اشتراك به

خـوبي بـين    بـه است ارتباطي توانسته  يابزار منزلة كند كه بدانند آيا كتاب به فراهم مي
ها را به خواننده  ها و نظريه خوبي ايده آيا به ،ديگر عبارت بهلف و خواننده كار كند؟ ؤم

چه  بلكه آن ،كند گويد بيان مي كتاب ميرا چه  فقط آن منتقل كرده است؟ منتقد كتاب نه
 ةكند. بنابراين نقد يك كتاب يك ماد دهد نيز بيان مي و معنا مياكتاب براي شخص را 

چـه   ذهنـي اسـت از آن   ةيك مـاد  ،ديگر گويد و ازسوي چه كتاب مي عيني است از آن
فرهنگي و فرهنگ كلي جامعه، كمـك بـه    ةگويد. كمك به توسع كتاب به خواننده مي
هاي انتقـادي در خواننـدگان    مهارت ةها، توسع افكار و انديشه ةانتشار آگاهانه و آزادان

نقد  از ديگر اهدافتواند  ميچه در يك كتاب آمده است  و تقويت فهم دقيق آن ،متون
  .)Shields 2013(يك كتاب باشد 
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) از ديگـر اهـداف نقـد    25 :ب1389نقد (حسيني  ةهاي مربوط به فلسف جداي از بحث
علمـي   ةتوان به ترويج فرهنگ نقـد در جامعـ   مي ،علوم انساني ةخصوص در حوز به ،متون

ـ  سـازي بـراي نظريـه    كشور، ترويج جريان نقـد و زمينـه   علـوم انسـاني،    ةردازي در حـوز پ
نامـة نقـد در    سازي براي تنظـيم نظـام   علوم انساني، زمينه ةمندسازي نقد علمي در حوز ظامن

هاي موجود، بسترسازي براي  )، فراتررفتن از نظريه5 :الف1393 علوم انساني (حسيني ةحوز
گوي علمي در كشور، ارتقاي خالقيت نظري در محافل علمـي، و معرفـي   و گسترش گفت

و بالندگي علوم انسـاني در تـراز جهـاني نقـش برجسـته داشـتند       آثاري كه در فرايند رشد 
  الف) اشاره كرد.1390 حسيني(

معنـاي درسـت آن    د كه اگر نقد در يـك فضـاي علمـي و بـه    كربه اين نكته توجه بايد 
يكي از مشـكالت   ،چنين گسترش پيدا نكند، كار علمي به سرانجام خود نخواهد رسيد. هم

انقـالب بـوده اسـت.     از انگيز بعد ح مسائل و موضوعات چالشما فقدان طر ةه جامعمبتالب
هاي نقد علمي بتوان فضاي طرح مسـائل و موضـوعات    دن زمينهكر با فراهم ،رسد مي  نظر به

طـرح و   ةو اجـاز  فراهم كردعلمي  ةكه مقتضاي انقالب اسالمي است در جامعرا جديدي 
  ).71 :1388 حسيني؛ 126 :1392ها را داد (حسيني  تحليل اين ضرورت

فرهنـگ   ةو با رويكرد تقويت تفكـر انتقـادي، توسـع    يادشدهبا علم به اهميت اهداف 
علوم انساني،  ةهاي آموزشي حوز نقد، تقويت جايگاه علوم انساني، كمك به اصالح برنامه

هـا،   نهاد تدوين سرفصل علوم انساني، پيش ةهاي دروس در حوز كمك به اصالح سرفصل
هاي مشـترك علـوم انسـاني و اسـالمي،      ديد، كمك به طراحي رشتههاي ج دروس و دوره

هـا، اسـتادان و    درسي دانشـگاه  شناسايي و ايجاد بانك اطالعاتي براي متون درسي و كمك
در سـال  » شوراي بررسي متون و كتب علوم انسـاني «علوم انساني  ةنشريات مختلف حوز

گروه زبـان   .1انساني شامل  تشكيل شد. اين شورا در چهارده گروه تخصصي علوم 1374
 .4گـروه اقتصـاد؛    .3گروه زبان و ادبيات عربـى؛   .2هاى باستانى؛  و ادبيات فارسى و زبان

هـاى   شناسـى و زبـان   گـروه زبـان   .7شناسى؛  گروه روان .6شناسى؛  باستان .5گروه تاريخ؛ 
 .11؛ گـروه علـوم سياسـى    .10گروه علـوم تربيتـى؛    .9گروه علوم اجتماعى؛  .8خارجى؛ 

 .14و   گـروه مـديريت؛   .13گروه فلسفه و كالم و اديان و عرفان؛   .12گروه فقه و حقوق؛ 
نفر از اسـتادان   سه هزارشناسي علوم انساني اسالمي با جلب مشاركت بيش از  گروه روش

را هـا   درسي علوم انساني دانشـگاه  متن اصلي و كمك چهار هزارها، تاكنون حدود  دانشگاه
ترتيب است كـه   ). فرايند نقد اين آثار در شورا بدين4 :الف1393(حسيني  كرده است نقد

 منظور بهو پس از تأييد گروه شود  ميهاى تخصصى شناسايي  ابتدا متون موردنظر در گروه
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هـا   هـا و داوري  شـود. ارزيـابي   نظر ارسال مي از استادان صاحب تننقد و بررسى براي دو 
ب) خواهد بـود كـه   1390 حسينيهاي داوري ( را و فرمهاي اجرايى شو نامه ينيبراساس آ

دو  را شـده  . سپس هر مـتن داورى 4ندهستت و ضعف شكلى و محتوايي بر نقاط قو مبتنى
هـا در جلسـات    بندى نقدها و داورى جمع ،و درنهايت كنند ميتن از استادان گروه بازبينى 

مـتن   دربـارة نهـايى   ةريـ و نظ شـود  ميارزيابى  صورت نهايي بهعلمي گروه  اعضاي هيئت
مكاتبه بـا ناشـر يـا     .2 ؛مكاتبه با مؤلف محترم .1شكال زير منعكس شود: موردبررسى به اَ
ـ    هاي نقد و يادداشت نگارش مقاله .3 ؛دهنده مركز سفارش ل هاي انتقـادي مختصـر و مفص

؛ 7: الـف 1393 (حسـيني  ر نشريات علمـى معتبـر  گيدپژوهشي شورا يا ـ  علمي ةدر نشري
  ب).1393 يحسين

هاي  تواند آسيب نقد متون مي ةها و حساسيت علمي مقول گستردگي زمينه ،روشن است
د. با مرور كناساسي مواجه  يشده را با چالشياديابي به اهداف  د و دستكنبه آن وارد  يجد

شـود كـه ايـن مطالعـات عمـدتاً       شناسي نقد مشخص مي مباحث مربوط به آسيب ةبر پيشين
مالحظات اخالقـي در نقـد متـون بـوده اسـت؛ مالحظـاتي ماننـد         نكردن متمركزبر رعايت

شــناختي؛  و روش ،داور براســاس فهــم و تخصــص موضــوعي، محتــوايي نكــردن انتخــاب
فهم متن بر نقد متن ازسوي ناقد؛ فقدان معيارهاي مشخص براي نقـد؛ فقـدان    نداشتن تقدم

امتناع ناقد از پـذيرش   ؛متن از مؤلف نكردن ها؛ استفاده از زبان نامناسب؛ تفكيك مهار انگيزه
شـكل غيرسـازنده    نتايج داوري و نقد بـه  ةنظر اساسي دارد؛ و ارائ ها اختالف متوني كه با آن

هـاي علـوم    ها معموالً مربوط به تمامي حـوزه  ). بديهي است اين آسيب50 :1383(اسالمي 
ترين ركـن   مقالة حاضر مهمعلوم انساني و نيز ازمنظر  ةو ازنگاه داوران و ناقدان حوز است

  شود. اين فرايند محسوب نمي
  

  . روش2
علوم انسـاني ازنگـاه داوران ايـن     ةشناسي نقد متون در حوز هدف از پژوهش حاضر آسيب

تـرين مرجـع نقـد     مهم منزلة كه با شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني (به استحوزه 
پژوهش  ةجامع ،رو اند و ازاين اري داشتهك علوم انساني كشور) هم ةعلمي اين متون در حوز

بـا   هـا  باداور كتـ  درجايگـاه  1390گران كه در سال  حاضر از اين دسته استادان و پژوهش
نفر به  45اند. از اين جامعه، تعداد  اند انتخاب شده كاري داشته هاي تخصصي شورا هم گروه

گـويي در   پاسـخ  ظـور من بـه و ابزار پـژوهش   ندرس برگزيده شد گيري دردست روش نمونه
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ماده بود كه بر  25بر  ساخته و مشتمل محقق ةنام اختيار آنان قرار گرفت. اين ابزار يك پرسش
  = اصالً) تنظيم شد.1 ،=كم2=نسبتاً، 3= زياد، ،4= كامالً، 5تايي ( 5طيف ليكرت 

به  هاي مربوط آسيب .2ها،  هاي مربوط به گروه آسيب .1 ةهاي اين ابزار در سه مؤلف ماده
  بندي شدند. به فرايند نقد تقسيم هاي مربوط آسيب .3و  ،كاركردهاي اجرايي شورا

آمـده اسـت.    2ها شـامل سـيزده مـورد بـود كـه در جـدول        هاي مربوط به گروه آسيب
يند اهاي مربوط به فر ، و آسيب21تا  14 ةهاي مربوط به كاركرد اجرايي شورا از شمار آسيب

  اند. رديف شده 2جدول  25تا  21 ةنقد نيز از شمار
نحوي هريك از مواد  ديگر مرتبط هستند و به ها با يك اين آسيب مورد گرچه هر سه

هايي تعريف شدند  آسيب »گروه«هاي مربوط به  آسيب ،گانه بر ديگري اثرگذار است25
هـاي تخصصـي شـورا قـرار      و اقدامات گروه ،ها، تصميمات كه عمدتاً در حوزة فعاليت

گروه، شناسايي و جذب استادان، اخذ و تحويل  يتقسيم وظايف بين اعضامانند  ؛دارند
كـاركرد اجرايـي   «هاي مـرتبط بـا    ها و غيره. آسيب ها، برقراري ارتباط با دانشگاه داوري
هـا و داوران،   حلقة وصل بين گروه مثابة هاي دبيرخانة شورا (به ، در حيطة فعاليت»شورا

داشت و بـه رونـد اجرايـي و سـاختار مـديريتي آن      و اهداف شورا) قرار  ،ها با سياست
يا روند چاپ مقاالت  ،ها گواهي ةها، ارائ ها، هزينه الزحمه مانند پرداخت حق .گردد بازمي

لي بازگشـت داده  ئبه مسـا  »يند نقد و داوريافر«هاي مربوط به  آسيب ،و غيره. درنهايت
نقـد و ارزيـابي كتـب در    ت نقد در شورا و نيز الگو و مـدل خـاص   يشود كه از ماه مي

شيوة منتخب  صورت اختصاصي به يعني مواردي كه به ،كنند شوراي بررسي متون ياد مي
نقـد و  هاي ديگر  اين مجموعه در نقد كتب مربوط است و اين روش را از روش ةو ويژ

يـا نقايصـي در    ،مانند وجود اشكاالت علمي، ابهامـات  ؛سازد احياناً مراكز ديگر جدا مي
ها به بررسي كتب درسي دانشگاهي، يا فقدان فرهنگ  داوري، محدودشدن گروه هاي فرم

  نقد علمي در جامعه.
 هـاي  هاي آمـار توصـيفي شـامل جـدول     ها از روش براي تحليل داده ،ذكر است شايان

  و انحراف استاندارد استفاده شده است. ،فراواني، ميانگين
  

  ها . يافته3
و متغيرهاي  ،ترين نمره ترين و بيش حراف استاندارد، كماطالعات توصيفي شامل ميانگين، ان

  آمده است. 1هاي تخصصي شورا در جدول  تفكيك گروه كل گروه نمونه و به پژوهش در
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  هاي پژوهشي تفكيك گروه ر كل گروه نمونه و به. اطالعات توصيفي متغيرهاي پژوهش د1جدول 

  ترين بيش  ترين كم  انحراف استاندارد  ميانگين  متغير  گروه

  كل گروه نمونه

  هاي مربوط آسيب .1
  43/4  71/2  45/0  46/3  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  33/1  83/2  44/0  30/2  به دبيرخانه

هاي مربوط  آسيب .3
  5/1  75/3  62/0  96/2  يند نقدابه فر

  شناسي گروه زبان

هاي مربوط  آسيب .1
  4  21/3  33/0  60/3  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  83/2  33/1  67/0  29/2  بيرخانهبه د

هاي مربوط  آسيب .3
  25/3  25/2  42/0  81/2  يند نقدابه فر

  گروه علوم تربيتي

هاي مربوط  آسيب .1
  4  86/2  604/0  37/3  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  83/2  33/1  71/0  26/2  به دبيرخانه

هاي مربوط  آسيب .3
  50/3  /3  209/0  30/3  يند نقدابه فر

  لوم سياسيگروه ع

هاي مربوط  آسيب .1
  36/3  71/2  45/0  03/3  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  83/1  83/1  000/0  83/1  به دبيرخانه

هاي مربوط  آسيب .3
  50/3  50/2  70/0  3  يند نقدابه فر

  گروه مديريت

هاي مربوط  آسيب .1
  3  64/3  27/0  18/3  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  17/2  83/2  28/0  54/2  به دبيرخانه

هاي مربوط  آسيب .3
  3  75/3  32/0  30/3  يند نقدابه فر
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گروه زبان و 
  ادبيات عربي

هاي مربوط  آسيب .1
  79/2  07/4  46/0  38/3  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  2  83/2  58/0  41/2  به دبيرخانه

هاي مربوط  آسيب .3
  5/2  50/3  37/0  05/3  يند نقدابه فر

  گروه تاريخ

هاي مربوط  آسيب .1
  5/3  21/4  41/0  73/3  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  83/1  67/2  36/0  33/2  به دبيرخانه

هاي مربوط  آسيب .3
  25/2  20/3  51/0  70/2  يند نقدابه فر

گروه ادبيات 
  فارسي

هاي مربوط  آسيب .1
  21/4  21/4  000/0  21/4  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2  
  33/1  83/2  86/0  33/2  به دبيرخانه

هاي مربوط  آسيب .3  
  75/1  50/3  87/0  58/2  يند نقدابه فر

  گروه فلسفه

هاي مربوط  آسيب .1
  93/2  43/4  61/0  60/3  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  83/1  67/2  34/0  25/2  به دبيرخانه

هاي مربوط  آسيب .3
  5/1  50/3  65/0  3  يند نقدابه فر

گروه علوم 
  اجتماعي

هاي مربوط  آسيب .1
  93/3  93/3  93/3  0  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  33/2  33/2  33/2  0  به دبيرخانه

هاي مربوط  آسيب .3
  2  25/3  66/2  62/0  يند نقدابه فر

  گروه فقه و حقوق

هاي مربوط  آسيب .1
  000/0  000/0  000/0  0  به گروه

هاي مربوط  آسيب .2
  33/2  33/2  33/2  0  به دبيرخانه

 هاي مربوط آسيب .3
  75/3  75/3  75/3  0  يند نقدابه فر

  69/3  35/2  31/0  97/2    كل ابزار
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ها بـه   به وابستگي آن توجه دهنده بدون پاسخ اعضاي گروه است كه همةنتايج نشان داده 
دهنـدگان   پاسـخ  ،چنين اند. هم ترين آسيب دانسته هاي مربوط به گروه را مهم ها، آسيب گروه

تربيتي، علوم سياسي، زبان و ادبيات عربي، تاريخ، زبان و  شناسي، علوم هاي زبان عضو گروه
هـاي   دهنـدگان عضـو گـروه    هاي مربوط به گروه و پاسخ و فلسفه نيز آسيب ،ادبيات فارسي

ترين آسيب  هاي مربوط به فرايند نقد را مهم و فقه و حقوق آسيب ،مديريت، علوم اجتماعي
هـاي   يـك از اعضـاي گـروه    هـيچ  د كـه داده شـو توضـيح   است ايـن نكتـه  اند (الزم  دانسته
دهنـدگان بـه    شناسي علوم انساني اسالمي شورا در بـين پاسـخ   شناسي، اقتصاد و روش روان

توان گفـت   اند كه دركل مي كردهها مشخص  اند). ضمناً اين بررسي هاي پژوهش نبوده الؤس
  هاي موردنظر وجود دارند. آسيب »تاحدودي«كار با شورا معتقدند  داوران هم
هاي موردنظر ميـانگين و   كنندگان در پژوهش به آيتم هايِ شركت به اهميت پاسخ باتوجه

  آمده است. 2انحراف استاندارد مربوط به هر آيتم در جدول 

  = كامالً)5 ،= زياد4=نسبتاً، 3=كم، 2=اصالً، 1ها ( . ميانگين و انحراف استاندارد كل آيتم2جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  ترين بيش  ترين كم  نامه ها و مواد پرسش الؤس  رديف  

آسيب
 

هاي مربوط به گروه
  

1  
نبودن جامعيت و پوشش  كامل

 يهاي تخصصي اعضا گرايش
  ها گروه

1  5  46/3  888/0  

گيري نتايج  سپردن مسئوليت پي  2
  32/1  98/2  5  1  ها گروه يها به اعضا داوري

فقدان شناسايي استادان توانا و   3
  95/0  50/3  5  1  در سطح كشور داراي انگيزه

  45/0  84/4  5  2  ها به ثبات اعضا تمايل گروه  4

ها از  گروه يت اعضاكمبود عضوي  5
  95/0  85/3  5  3  هاي استان تهران تمام دانشگاه

ها با مراكز  ضعف ارتباط گروه  6
  16/1  58/3  5  1  حوزوي قم

7  
تحويل داوري مقاالت نقد به 

هاي نقد و  آشنا با شيوهنااستادان 
  داوري در شورا

1  5  22/2  08/1  

وجود مشكل در سيستم اخذ   8
  18/1  42/3  4  1  ها ها توسط دبيران گروه داوري
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بودن ارتباط دبيران با داوران در  كم  9
  88/0  92/3  5  1  ها گيري پي

10  
 ةمندي بعضي از داوران از نحو گله
 علت هاي بعضي دبيران به گيري پي

  هاي مكرر تماس
1  5  84/3  87/0  

پركردن  ةشنايي داوران با نحوناآ  11
  77/0  20/3  5  1  هاي داوري فرم

هاي  ضرورت برگزاري نشست  12
  87/0  48/2  5  2  تر علمي بيش

ها با  گروه ةنياز به تقويت رابط  13  
  95/0  76/2  5  1  هاي سطح كشور دانشگاه

آسيب
 

هاي مربوط به كاركرد اجرايي (دبيرخان
 ة

شورا )
هاي اياب و  مين هزينهأكل تمش  14  

  23/2  29/2  5  1  ها گروه يذهاب اعضا

  23/1  06/2  5  1  ها بودن پرداخت داوري ديرهنگام  15
  17/1  38/2  5  1  نياز به تبليغات كيفي در شورا  16
  01/1  39/2  4  1  داوران ةالزحم بودن حق كم  17

نداشتن ارزش علمي و دانشگاهي   18
  19/1  43/2  5  1  گواهي اعطايي به داوران

كندبودن روند چاپ مقاالت در   19
  89/0  80/1  5  1  شورا ةمجل

تضمين چاپ مقاالت داوران  نبود  20
  03/1  40/2  4  1  شورا ةدر مجل

آسيب
 

هاي مربوط به فرايند نقد (در شوراي بررسي متون)
  

هاي  وجود اشكال علمي در فرم  21
  91/0  73/2  5  1  داوري

هاي فرم  شكمبود و نقص در پرس  22
  89/0  81/2  5  1  داوري

23  
تفاوت معنادار بين امتيازهاي برآمده 

از فرم داوري با امتيازاتي كه در 
  شود نقد به يك كتاب داده مي ةمقال

1  4  3  79/0  

ها به ارزيابي  منحصرشدن گروه  24
  02/1  67/3  4  1  ها كتب درسي دانشگاه

 ةفقدان فرهنگ نقد كتاب در جامع  25
  73/0  16/2  5  1  علمي
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هاي نقد متون علوم انساني ازنظـر داوران   ترين آسيب مهم كه دهد نشان مي 2نتايج جدول 
ند از: تمايل گروه به ثبات اعضـا، ارتبـاط ضـعيف دبيـران بـا داوران،      ا ترتيب اهميت عبارت به

ز منـدي داوران ا  هاي شورا، گله هاي تهران براي عضويت در گروه كامل دانشگاه ندادن پوشش
ها بـه كتـب دانشـگاهي، ضـعف      هاي گروه گيري بعضي دبيران، منحصرشدن داوري پي ةنحو

اسـتادان توانـا در سـطح كشـور، پوشـش       نكردن هاي علميه، شناسايي ها با حوزه ارتباط گروه
هـا توسـط دبيـران،     هـا، اخـذ ديرهنگـام داوري    هاي تخصصي اعضاي گـروه  ضعيف گرايش

شـده ازطريـق فـرم     ن فرم داوري، تناقض بين امتيـازات كسـب  پركرد ةناآشنايي داوران با نحو
هـا توسـط اعضـاي     گيري نتايج داوري استخراجي، ضرورت پي ةداوري كتاب و فرم تهية مقال

ها، و ضـعف فـرم داوري    ها با دانشگاه ها (براي كمك به دبيران)، ضعف در روابط گروه گروه
  اند. بوده است آسيب تلقي نشده 5/2ر از ت ها كم ر موارد كه ميانگين آنگيدازلحاظ علمي. 

  
  گيري . نتيجه4

هاي نقد ازنظر داوراني كـه در سـال    ترين آسيب دهد مهم طور كلي نشان مي اين پژوهش به
ترين مركز نقد علمي كتـب   مهم منزلة به ،با شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني 1390

 ؛هاسـت  ط بـه مسـائل سـاختاري گـروه    انـد، مربـو   كاري داشـته  علوم انساني در كشور، هم
كامـل اسـتادان    نكـردن  ها، شناسـايي  بودن جامعيت و پوشش گروه ازقبيل ناكافيهايي  آسيب
داوران  ةها به ثبات اعضـا، و مشـكل ارتبـاط در حلقـ     مند در سطح كشور، تمايل گروه توان
تار اداري شـورا  نتايج تحقيق نشان داده است موارد مربوط به مسائل ساخچنين،  همها.  گروه

بـودن   و كـم  ،هـاي شـورا   هاي جانبي، تبليغات كيفي درمورد فعاليـت  ازقبيل پرداخت هزينه
  محسوب نشده است. ديها ازنظر داوران آسيب ج الزحمه حق

  
  هاي كاربردي نهاد . پيش5
 سي متون و كتب علوم انساني ارائهاصالحي در شوراي برر ينهادهاي اساس، پيش  اين بر
  شود: مي

  كتب مورد نقد به كتب دانشگاهي محدود نشود. .1
  هاي جامع تخصصي خود كامل شوند. لحاظ گرايش ها به گروه .2
  نظر داوران و رعايت اسلوب علمي نقد اصالح شود. فرم نقد و داوري حسب .3
  نند.كتري با داوران ناقد برقرار  ها ارتباط قوي دبيران گروه .4



  1396و تير ، شمارة دوم، خرداد هفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   48

هـاي داوري   اي داوران درمـورد نحـوة پركـردن فـرم    هـاي تـوجيهي بـر    كارگـاه  سلسله .5
  شود.  برگزار

  نند.كتري برقرار  هاي مختلف ارتباط قوي هاي تخصصي شورا با دانشگاه گروه .6
  داوران تسهيل شود. ةها و حلق مند به گروه ورود افراد جديد و توان .7
پوشـش  كامـل  طـور   بـه داوري  ةعلوم انساني شهر تهران در حلق ةهاي حوز دانشگاه .8

  .شوند  داده
 نند.كهاي علميه برقرار  تري با حوزه هاي تخصصي شورا ارتباط قوي گروه .9
  

  بردي نهادهاي راه . پيش6
 ةبراي ترويج و توسع يكارهاي بردها و راه براين، براساس تحقيق حاضر و نتايج آن، راه عالوه

نهادهاي پيشين  موارد با پيش شود. تفاوت اين نهاد مي علوم انساني كشور پيش ةنقد در حوز
شوراي «ها و وظايف  نهادهاي كاربردي برآمده از مقاله بر رسالت آن است كه تمركز در پيش

بردهـاي ذيـل بـر محـور      اما راه ،و مسائل خاص آن بود »بررسي متون و كتب علوم انساني
اف اين نوشتار اند كه يكي از اهد تنظيم شده »علوم انساني ةشناسي نقد متون در حوز آسيب«

كارهـا برآمـده از مفـاد تحقيـق حاضـر و مسـتخرج از        ايـن راه  ،طبيعـي اسـت   است. بوده
  :است يادشدهشناسي  آسيب
هاي نقد  ويژه تدوين شاخصه به ،ضرورت تنظيم سند جامع نقد در حوزة علوم انساني .1

 حسيني نگريد بهببه مباني بومي و رويكردهاي اسالمي ( و ارزيابي متون علوم انساني باتوجه
هاي مشخص نقد و مناظرات علمي و اجـراي آن   ارچوبهتعيين چ ،منظور بدين .ب)1393

  كننده باشد. تواند كمك هاي سياسي مي ها بدون تبليغ ها و دانشگاه در حوزه
علوم انسـاني   ةجامع شناسايي استادان حوز ةبهينه از شبك ةاندازي و استفاد ضرورت راه .2

  مند آن. هاي تخصصي و مديريت نظام و گرايشبه رشته  ها باتوجه شگاهها و دان در حوزه
و تنظيم وظايف متفاوت بين شـوراهاي مـرتبط در    ،ضرورت ايجاد هماهنگي، تبادل .3

مانند شوراي بررسي متون و كتب علوم انسـاني، شـوراي عـالي     ،حوزة علوم انساني كشور
  و شوراي تحول علوم انساني.ها،  شدن دانشگاه انقالب فرهنگي، شوراي اسالمي

ضرورت تنظيم و توافق دربارة يك مدل فراگير و جامع بـراي نقـد علمـي و داوري     .4
هاي نقـد و داوري موجـود در    الگو و فرم مثالًعلوم انساني ( ةشكلي و محتوايي متون حوز

  تواند موردتوجه قرار گيرد). شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني مي
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 ي با فراينـد نقـد متـون و كتـب درسـي     علوم انسان ةكردن استادان حوز بطضرورت مرت .5
  دانشگاهي.

 ةدر محـيط جامعـ   5ضرورت ترويج نقد علمي و پرهيز از نقدهاي عمومي و عاميانـه  .6
  علمي حوزوي و دانشگاهي.

هاي تخصصي شـوراي بررسـي متـون و كتـب      دهي گروه ضرورت هدايت و جهت .7
دارترين شوراي تخصصي نقد و داوري متـون   اولين و سابقه منزلة علوم انساني در كشور، به
هـاي   در رشـته  »مرجعيـت علمـي نقـد   «يابي به يـك   سمت دست علوم انساني در كشور به

  .6هاي جهاني) تخصصي خود (در سطح كشور و سپس در دامنه
ويق هاي اجرايي وزارت علوم براي تش نامه ضرورت استفاده از ابزارهاي الزم در آيين .8

  علوم انساني. ةها به نقد علمي كتب و مقاالت حوز علمي دانشگاه اعضاي هيئت
نقـد   روشهاي آموزشـي   هاي پژوهشي و نيز كارگاه كارگاه ضرورت برگزاري سلسله .9

  .7علوم انساني ةكتاب در حوز
هـاي مفهـومي نقـد و اهميـت مطالعـات نظـري        ضرورت پژوهش دربـاب مؤلفـه   .10

  علوم انساني. ةدر حوزدرخصوص ساختار نقد 
هـاي نقـد متـون در مجـامع دانشـگاهي و تأسـيس        اندازي پژوهشكده ضرورت راه .11
  علوم انساني. ةهاي علمي نقد در حوز انجمن
ترويجـي در  ـــ   پژوهشي و علميــ  اندازي مجالت تخصصي علمي ضرورت راه .12
  سسات پژوهشي كشور.ؤها و م نقدپژوهي در سطح دانشگاه ةحوز

  انساني. علوم ةنقدپژوهي در حوز ةدرزمينهاي جديد تحصيالت تكميلي  سيس رشتهأت .13
  كردن نقد متون علمي در مجامع علمي و دانشگاهي. سازي و نهادينه ضرورت فرهنگ .14

  
  ها نوشت پي

  .3 - 2 :الف1393حسيني  بنگريد به ،هاي آن با نقد عاميانه و مرزها و تفاوت »نقد علمي«. پيرامون 1

 موضوع  فردي
 عالي

)4(  
  خوب

)3(  
  متوسط

)2(  
  ضعيف

  ضرائب  )1(

  )3(          جامعيت صوري اثر (از فهرست مطالب تا نمايه)  1

نگاري،  اثر (حروف يكيفيت چاپي و فن  2
  )2(          آرايي،طرح جلد، و ...) صفحه

          ميزان روان و رسابودن  4  )1(          رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي اثر  3
             جمع امتيازات



  1396و تير ، شمارة دوم، خرداد هفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   50

(كتـب ملـي)    هاي نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني مراجعه كنيد به فرم ،خصوص  اين . در2
شود در  ها از داوران و ناقدان خواسته مي ب). در اين فرم1390: حسينيدر شوراي بررسي متون (

را نقـد و تحليـل   ثر علمي بررسي ابعاد محتوايي يك ا .2و  ،بررسي ابعاد شكلي اثر .1دو بخش: 
ابعاد محتوايي نوزده پرسش وجود دارد و پس  ابعاد شكلي چهار پرسش و در ذيلِ ؛ در ذيلِكنند

 فحةهاي تشريحي داوران، نهايتاً در ضمن جدول زير كه در ص االت و پاسخؤاز طرح تفصيلي س
  د:شو بندي مي ها جمع فرم درج شده است، امتيازات و ضرائب آن 9

 ضوعمو  رديف
  عالي

)4(  
  خوب

)3(  
  متوسط

)2(  
  ضعيف

  ضرائب  )1(

نظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثر (بين فصول كلي   1
  )4(          و اصلي كتاب)

          نظم منطقي و انسجام مطالب در درون هر فصل  2

  

          اعتبار منابع از جهت علمي  3
          كفايت منابع اثر با توجه به منابع موجود و جديد  4

به اصول  ميزان دقت در استنادات و ارجاعات (توجه  5
          دهي علمي) منبع

          رعايت امانت در ذكر مĤخذ  6
          هاي علمي در اثر وجود نقد و بررسي و تحليل  7
          طرفي علمي رعايت بي  8
          هايي از نوآوري در اثر وجود نمونه  9
          ها روزآمدي اطالعات و داده  10
          هاي اثر فرض يزان سازواري محتواي اثر با مباني و پيشم  11

)3(  

هاي  فرض ميزان سازواري محتواي اثر با مباني و پيش  12
         اسالمي

          ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن  13

تناسب و جامعيت موضوعي و محتوايي اثر با اهداف   14
          درس

          هاي مصوب وزارت علوم ا سرفصلميزان مطابقت اثر ب  15

گيري از ابزارهاي الزم علمي براي تفهيم  چگونگي بهره  16
         موضوع

          ها سازي دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل  17

گويي به نيازهاي  ها و پاسخ رويكرد اثر به فرهنگ و ارزش  18
  )2(         اسالمي ة جامع

            آموزشي ةكاربرد اثر در برنام  19
جمع 
             امتيازات
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  .3 - 2 الف:1393حسيني  نگريد به. ب3
  .8 :همان هبنگريد ب ،خصوص  اين . در4
هـاي   سسهؤها و م بعضي دانشگاه مقاله دراين  ةهاي گذشته نويسند در سالرا ها  اين كارگاه ة. نمون5

ــهده اســت (كــرپژوهشــي برگــزار  ــد ب ــون و كتــب  بنگري ــوم  ســايت شــوراي بررســي مت عل
  ). www.shmoton.irانساني؛
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