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مقدمۀ ناشر

یکی از مهم ترین لوازم تحقق جامعه اسالمی و به تبع آن ،تحقق آرمان تمدن نوین
اسالمی-چنان که در تأ کیدات رهبر معظم انقالب مشهود است -توجه به تولید علوم
انسانی اسالمی بهعنوان پایه و مبنای شکل گیری تمدن اسالمی در عصر حاضر است.
بسیاری از مسائل علوم انسانی ،پرسشها و نیازهای اساسی یک جامعه است که هر
اندیشمندی متناسب با جهانبینی و شرایط و اقتضائات تاریخی و اجتماعی خود بدان
پاسخ میدهد .بدیهی است علوم انسانی غربی که متأسفانه امروز سکه رایج فضای
علمی کشور است نه در مبانی و نه در پرسشهایی که بدان میپردازد؛ نسبتی با با اسالم
و جامعه اسالمی نداشته بلکه در تضاد میباشد .نتیجه اینکه ،توصیفات و به تبع آن
تجویزات چنین علومی در جامعه اسالمی نه تنها کارا نیست بلکه ویرانگر است ،چرا که
مبنای علوم انسانی مدرن مبتنی بر جهانبینی و تفسیری مادی و غیرتوحیدی از عالم
آفرینش ،انسان ،جامعه و تاریخ است و لذا مبدأ و مقصد حرکت جامعه را نیز از مسیر
توحیدی به انحراف میکشد .از این رو الزم است بهعنوان نخستین گام در گفتمانسازی
برای تحول علوم انسانی رایج ،رویکرد و جهتگیری غالب و حاکم نسبت به مبادی،
اصول ،احکام و آثار علوم انسانی مدرن چه بهعنوان یک ّ
کلیت و چه نسبت به تکتک
حالت انفعالی موجود -به بهانۀ انقیاد به علم -خارج شده و به یک
رشتههای آن از
ِ
ً ّ
رویکرد و جهتگیری کامال نقادانه تغییر یابد .در این راستا از جمله اقدامات ضروری،
روشنگری نسبت به ذات سکوالر-اومانیستی این علوم و نیز تبیین ماهیت این علوم
اعتباری دارای مضمون ایدئولوژیک (اغلب لیبرالی و
بهعنوان مجموعهای از احکام
ِ
نئولیبرالی) است.
فرایند حاکمیت روح نقادی و تصرفگری انتقادی در علوم انسانی ،نقطۀ آغاز حرکت
در مسیری است که غایت آن رسیدن به علم دینی و رهایی تمام عیار از علوم انسانی و
علوم طبیعی و فنی مدرن است .گرچه روی دیگر این سکه بهعنوان یک اقدام سلبی،
اقدامات ایجابی در راستای شکلدهی علوم انسانی اسالمی با جستوجوی مبانی آن در
قرآن کریم خواهد بود ،اما تحقق این غایت مطلوب ،فقط در بستر تحقق تام و تمام عالم
دینی و به موازات آن است که فعلیت مییابد.
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قرار گرفتن امت اسالمی ایران در دوران گذار تاریخی از غربزدگی شبهمدرن ،که
همراه با آغاز گذار تاریخی بشریت در مقیاس جهانی از زندان استکباری عالم مدرن
است ،حکایتگر آن است که امکان تاریخی در پیگیری موفق طرح تعامل نقادانه
و تصرفگری انتقادی در علوم انسانی کامال وجود دارد و با توجه به حضور در شرایط
ً
دورانگذار ،آغاز ،پیشبرد و به ثمر رساندن این رویکرد نقادانه اساسا یک ضرورت و نیاز
فوری و عاجل و حیاتی است که نباید در آن تردید کرد.
بر این اساس در کتاب حاضر بهعنوان اولین دفتر از مجموعه تأمالتی در نقد
علوم انسانی ،به تبیین آغاز شکلگیری علوم انسانی مدرن ،ماهیت و جایگاه آن در
عالم تاریخی غرب مدرن پرداخته میشود و در ادامه یکی از طرحهای مهم در مسیر
زمینهسازی برای سیطرۀ غرب زدگی شبه مدرن ،و سپس نهادینه کردن و بسط آن،
که همانا پروژۀ ترویج علوم انسانی مدرن در ایران و نهادسازی برای آن است نیز مورد
مطالعه قرار میگیرد.
این مجموعه که ان شااهلل به زودی مجلدات دیگر آن نیز با هدف بررسی و نقد روح
علوم انسانی غربی در شاخههای مختلف علوم انسانی در قالب آثاری جداگانه به
زیور طبع آراسته خواهد شد ،گوشهای دیگر از فعالیتهای مرکز تحقیقات دانشگاه
امام صادق را در راستای تحول علوم انسانی منعکس میسازد .این مرکز در تالش
است با انتشار آثار متناسب با مخاطبان حوزوی و دانشگاهی ،به ویژه دانشجویان در
حوزۀ مباحث علوم انسانی ،علوم اجتماعی و فرهنگی اعم از نظری و کاربردی گامی
در راستای اعتالی اندیشۀ ناب اسالمی بردارد و در این راستا از دیدگاههای مخاطبان
ارجمند دربارۀ این اثر و نیز پیشنهادهای سازنده دربارۀ موضوعات یاد شده به گرمی
استقبال مینماید.
در پایان الزم است ضمن تشکر از زحمات پژوهشگر ارزشی استاد ارجمند دکتر
زرشناس بابت نگارش این اثر و از تالشهای همسنگران مجوعه سدید ،صمیمانه
قدردانی نماییم.
ما توفیقنا اال باهلل العلی العظیم
محمدجواد نیکروش
مسئول مرکز تحقیقات بسیج
دانشگاه امام صادق

فص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اول

پیشدرآمدیبرعلومانساینمدرن

"اینکه بنده دربارۀ علوم انسانی در دانشگاهها و خطر این دانشهای
ً
ذاتا مسموم هشدار دادم-هم به دانشگاه ها ،هم به مسئوالن -به خاطر
همین است .این علوم انسانیای که امروز رایج است ،محتواهایی دارد که
ً
ماهیتا معارض و مخالف با حرکت اسالمی و نظام اسالمی است؛ متکی
بر جهانبینی دیگری است؛ حرف دیگری دارد ،هدف دیگری دارد .وقتی
اینها رایج شد ،مدیران براساس آنها تربیت میشوند ،همین مدیران میآیند
دررأس دانشگاه ،در رأس اقتصاد کشور ،در رأس مسائل سیاسی داخلی،
خارجی ،امنیت ،غیره و غیره قرار میگیرند .حوزههای علمیه و علمای دین
پشتوانه هایی هستند که موظفند نظریات اسالمی را در این زمینه از متون الهی
بیرون بکشند ،مشخص کنند ،آنها را در اختیار بگذارند ،برای برنامه ریزی،
برای زمینه ساز یهای گوناگون.
پس نظام اسالمی پشتوانهاش علمای دین و علمای صاحب نظر و نظریات
اسالمی است ،لذا نظام موظف به حمایت از حوزههای علمیه است ،چون
تکیهگاه اوست"( .حضرت امام خامنه ای /بیانات در دیدار طالب و فضال و
اساتید حوزۀ علمیه قم)

غرب ،یک وقت تاریخی است که در ذیل نیستانگاری و براساس نهیلیسم
(نیستانگاری) ظهور و فعلیت یافته است .مقصود از نیستانگاری ،نیست
انگاشتن والیت الهی و یا به بیان و عبارت دقیق تر نسیان و انکار والیت الهی
وقت غرب ،عوالم
ذیل ِ
است .وقت غرب ،وقت نیست انگارانه است و در ِ

تاریخی مختلفی ظاهر شده است که علیرغم تفاوتهای نوعی شان ،در ذات

تاریخ غرب ،تاریخ
نیستانگاری

و روح نیست انگارانه ،وحدت دارند .تاریخ غرب ،تاریخ نیستانگاری است
ِ
و در هریک از عوالم (ادوار) این تاریخ ،صورتی از نهیلیسم ظهور و فعلیت یافته
است .از این رو به یک اعتبار میتوان کل تاریخ غرب را تاریخ ظهور و تطور
اقسام و صور نیستانگاری دانست.
تاریخ غرب از آغاز خود تا امروز در هیأت سه عالم (دوره) تاریخی ظاهر
گردیده و فعلیت یافته است:
 .1عالم غرب باستان یا غرب یونانی -رومی
 .2عالم غرب قرون وسطی که غرب مسیحی نیز نامیده میشود.
 .3عالم غرب مدرن
هریک از این دورهها یا عوالم تاریخی در عین وحدت در بن مایۀ نیست
انگارانه (غربی) دارای اختصاصات و صورت نوعی خاص و متمایزی
هستند .تمام تاریخ غرب ،از نقطۀ آغاز آن در یونان قرن هشتم پیش از میالد
به بعد گویی نحوی سیر در جهت فعلیت یافتن تمام عیار نیستانگاری بوده
است که سرانجام در غرب مدرن ،با نهیلیسم اومانیستی و خود بنیادانگاری
نفسانی و نهیلیسم سوبژکتیویستی به غایت خود رسیده است .اگر چه تمام

عوالمسهگانۀتاریخ
غرب
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ذیل وقت نیستانگاری
ادوار (عوالم) غربی نحوی وحدت تاریخی دارند و در ِ
ظهور و فعلیت یافتهاند ،اما انکار نمیتوان کرد که هریک از این عوالم دارای

«صورت نوعی» خاص خود است که صورت و مرتبه و شأن و نحو خاصی از
ِ
صورت نوعیه هر
انحاء نیستانگاری را ظاهر کرده است و همین تفاوت در
ِ
دیگر تاریخ غرب متمایز
دوره ،کلیت آن را در مقام یک عالم تاریخی از عوالم ِ
کرده است.

ذات آن را تعیین میکند ،در
هر عالم تاریخی دارای یک «روح» است که ِ
ذیل این روح ،هر عالم «جان» یا «نفس مدبری» دارد که ظهور و سیر تطور آن
را تدبیر میکند.
جان یا نفس مدبر هر عالم از طریق عقل و انفعاالت (عواطف) خاص هر
دوره است که امکانها و قابلیتها و استعدادهای آن عالم تاریخی را از قوه به
فعل درمیآورد .در ذیل عقل و عاطفه هردوره تاریخی« ،علم» و «عمل» خاص
«صورت مثالی»
آن عالم پدیدار میشود و همۀ این اختصاصات بهنحوی در
ِ
بشر یک دوره ظهور پیدا میکند.
«ذات» عالم مدرن
بهعنوان مثال ،اومانیسم (خود بنیادانگاری نفسانی) ِ
تجسم «اسم نفس اماره» است.
است .اومانیسم (به مثابه روح غرب متجدد)
ِ

غرب مدرن عالوه بر ذات« ،ذاتیات» یا نفس مدبری دارد که آن را مدرنیته

مینامیم .مدرنیته ،جان یا نفس مدبر عالم مدرن است .مدرنیته ،صفات و
هیأت غرب جدید ظهور و تحقق یافته است.
آثاری دارد که در ِ
مدرنیته« ،عقل» و «انفعاالت» (عواطف) و «علم» و «اخالقیات» و «اقتصاد»
مثالی بشر» خاص خود را دارد و مجموع اینها است
و «سیاست» و «صورت ِ
آثار مدرنیته ،عالم غرب مدرن را پدیدار
که در پیوند با هم و در مقام صفات و ِ
کرده است.

صفات و آثار

جان (نفس مدبر)

روح

پیشدرآمدی بر علوم انسانی مدرن
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«نفس اماره» روح یا اسم حاکم بر غرب مدرن است .این روح در جان یا
نفس مدبر این عالم ظهور و فعلیت یافته است .مدرنیته ،نفس مدبر غرب
ً
مدرن است .نوعا این گونه است که هر عالم تاریخی در واقع تبلور و تجسم و
ظهور جان (نفس مدبر) آن عالم است .عالم غرب مدرن نیز
ِ
صورت تفصیلی ِ
ّ
ظهور تفصیلی مدرنیته است .مدرنیته ذاتیات و آثار و صفاتی
تبلور و تج ِ
سم ِ
دارد که ظهور تفصیلی آنها است که عالم غرب جدید را پدیدار کرده است.

عالم غرب مدرن،
تبلور ظهور تفصیلی
مدرنیته

مدرنیته ،هم غرب مدرن را پدیدار کرده است و هم به آن مدد میرساند و آن
را راه میبرد.
بحران انحطاطی خود گردیده
غرب متجدد از اواخر قرن نوزدهم وارد مرحلۀ ِ

است ،علت این بحران انحطاطی ،به تمامیت رسیدن مدرنیته است .با به
تمامیت رسیدن مدرنیته ،نحوی انقطاع نسبی میان ماهیت و وجود تاریخی
غرب جدید پدید آمده است ،این انقطاع بهطور مستمر تشدید و تعمیق

به تمامیت رسیدن
مدرنیته ،نقطۀ
انقراض غرب مدرن

کامل مدرنیته از وجود
گردیده است و میگردد تا سرانجام به نقطۀ انقطاع ِ
تاریخی غرب مدرن برسد .با این انقطاع کامل است که عالم غرب جدید

منقرض میشود.
ذیل
مدرنیته ذاتیاتی دارد و خود را با صفات و آثارش عیان مینماید .در ِ
مدرنیته و با مدرنیته« ،عقل»  1و انفعاالت و اراده مدرن ظاهر میشود و در ذیل
این همه است که فلسفه و علم و اقتصاد و سیاست و ادبیات و اخالقیات
ً
و اجتماعیات و مجموعه مناسبات اخالقی و خانوادگی و مدنی و کال شئون
و وجوه و جنبهها و مراتب و درجات مدرنیته و عالم مدرن فعلیت و تحقق
پیدا میکند.

AAفلسفه مدرن و علم مدرن

نخستین ظهورات فلسفه مدرن را در آراء متفکران قرون چهارده و پانزده و

شانزده میالدی در ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و انگلستان و هلند و سرزمینهای
آلمانی زبان آن زمان میتوان مشاهده کرد .از اواخر قرن سیزدهم شاهد آن

تفاسیر سکوالریستی
از جهان ،دست
مایۀ تدوین توصیفی
اومانیستی
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سکوالریستی کاباالیی از جهان ،دست مایۀ تدوین
هستیم که تفاسیر
ِ
توصیفی اومانیستی از «انسان» گردیده است .زمینههای این تلقی اومانیستی
از نسبت میان انسان و هستی را به انحاء مختلف در آرای متفکرانی چون:
«مایستراکهارت»« ،اسحاق کور»« ،فرانچسکوپترارک»« ،جیووانی بوکاچیو»،
ّ
«لورنزو واال» و از آنها بیشتر در آرای «نیکوالئوس کوزانوس» (نیکوالی کوزایی)
مشاهده میکنیم .همانگونه که نخستین ظهورات تئور یهای سیاسی-
حقوقی سکوالر-اومانیستی در آرای «پی یردوبوا» و «مارسیگ لیو»
اجتماعی و
ِ
و پس از آنها در آرای «آنتوزیوس» و «گروسیوس» خود را نشان داده است.

از اواخر قرن سیزدهم تا پایان قرن پانزدهم طیفی از شاعران و فیلسوفان و
آراءمتفکرانرنساس،
آغاز تفسیرهایخود
بنیادانگارانه

ادیبان و نویسندگان در نقاط مختلف اروپا بهویژه در اسپانیا و ایتالیا به تبیین
اجمالی و اولیۀ تفکر اومانیستی و عالم مدرن میپردازند .متفکران و فیلسوفانی
ّ
چون« :لورنزووال» و «نیکوالئوس کوزانوس» و «پیکو دالمیراندوال» و «مارسیلیو
فیچینو» و «مارسیگ لیو» و «گیالم بوده» و «لئونارد برونی» و «براتسیولینی»
مشهور این
و «ژان دوژاندون» و «پومپوناتسی» تنها نمونه هایی از چهرههای
ِ

مجموعه اندیشمندان اومانیست اند .اینها را میتوان دو نسل آغازین فلسفه

بنیادهای تفسیر خود
مدرن دانست .در آرای متفکران رنسانس است که
ِ

بنیادانگارانه از انسان و نسبت میان عالم و آدم و سیاست و اقتصاد و سبک
زندگی مدرن توصیف و تبیین میگردد.

در واقع فلسفه اومانیستی در حد فاصل قرون چهارده و پانزده میالدی
قرن چهارده و پانزده
میالدی،ظهور
نخستینمظاهر
فلسفۀاومانیستی

نخستین مظاهر و شئون خود را ظاهر مینماید .صورت اجمالی و اولیه انقالب
صنعتی مدرن نیز در قرون چهارده و پانزده با ساخت تفنگ و توپ آتشین و
قطب نما و ساعت مکانیکی و اختراع دستگاه چاپ و کشتیهایی برای سفر
دریایی در اقیانوسها و دستگاههای جدید در نساجی و ساعت جیبی خود
را عینیت میبخشد.

پینویسها
 .1دربارۀ عقل مدرن در یکی از آثار خود سخن گفتهایم و از تکرار آن در این کتاب
خودداری ورزیدیم .عالقهمندان میتوانند به رساله ذیل رجوع نمایند:
زرشناس ،شهریار /درباره عقل مدرن /تهران /1394 /خبرگزاری تسنیم
 .2نگاه کنید به:
دکارت ،رنه /گفتار در روش به کار بردن عقل /محمدعلی فروغی /انتشارات
زوار /تهران1371 /
 .3داوری اردکانی ،رضا /فلسفه در بحران /امیرکبیر /تهران /1373 /ص 200
 .4ذات و صورت مثالی و حقیقت صورت نوعی بشر مدرن است که استکباری و
مستکبرانه است ،نه این که لزوما تکتک افراد و اشخاص در غرب مدرن و
اجتماعات مختلف آن را مستکبر بدانیم.
 .5آنچه امروزه روانشناسی نامیده میشود ،معادلگذاریای برای ترکیب
 psychologyاست( psyche .پسیکه یا پسیخه که ریشه یونانی دارد) به
معنای نفس یا جان است .نفس در فلسفه کالسیک به معنای موجود
غیرجسمانیای است که برای فعالیت یافتن خود نیازمند جسم است و در
پیوند تنگاتنگ ارگانیک  organicبا جسم قرار دارد.
حال آنکه روح یا روان در فلسفه کالسیک به معنای موجود مجردی است
که برای فعلیت یافتن نیازی به جسم و ماده جسمانی ندارد.
 .4روانشناسی مدرن بنا به اذعان خود رفتار و یا فرآیندهای ادراکی و عاطفیای
را موضوع پژوهش و مطالعه خود قرار داده که نوعا در پیوند ارگانیک با
جسم و ماده جسمانی (مغز و سلسله اعصاب و غدد) قرار دارند و به تعبیر
روانشناسان مدرنیست ،پایه فیزیولوژیک دارند .بنابراین روانشناسی
مدرن ،برخالف برگردان غلطی که از  psychologyبه فارسی انجام شده
است ،علم شناخت روان (روح) نیست ،بلکه علمالنفس یا جانشناسی
است و ترجمه  psychologyبه روانشناسی در زبان فارسی (که متأسفانه
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رایج هم شدهاست) غیردقیق و غلط است.
 .6درخصوص تعریف «علم سیاست» به مثابه «علم قدرت» بهعنوان چند
نمونه و مشتی از خروار ،نگاه کنید به:
ک.ک .رودی ،ت.ج.آندرسن ،ک.ک.کریستول/آشنایی با علم
سیاست2/جلد/کتابهای سیمر غ/تهران/1351/جلد اول/ص .10
عبدالرحمن/بنیادهای علم سیاست/نشرنی/تهران/1373/ص
عالم،
ِ
 28و29
در این کتاب گفته میشود که تئوریسین هایی چون" :هارولدالسول"،
"چارلزمریام"" ،ماکس وبر"" ،واتکینس"" ،هانس مورگنتا"" ،قدرت" را
اساسی "سیاست" دانسته اند .در کتب ذیل نیز "علم سیاست ،علم
مفهوم
ِ
ِ
شناخت و مبارزه برای کسب و حفظ قدرت" دانسته شده و به آرای برخی
تئوریسینها اشاره شده است
-Raphael. D.D/problems of political philosophy/2nded/London/
macmilan/1990.
شوارتس منتل ،ج.ج/ساختارهای قدرت (درآمدی بر علم سیاست)سیاسی دانشگاه امام صادق/ به کوشش :ناصر
/مرکز تحقیقات
ِ
جمالزاده/مرکز اسناد انقالب اسالمی/تهران/1378/ص.17
سهامی
قاضی/شرکت
دوورژه ،موریس/اصول علم سیاست/ابوالفضلِ
کتابهای جیبی/تهران/1358/ص9 ،4 ،3
 .7برای آشنایی با تفاوتهای میان"سرمایه و ثروت نگاه کنید به:
هایلبرونر ،رابرت.ل /سرمایهداری در قرن بیستویکم/احمد شهسا/شرکت انتشارات علمی و فرهنگی/تهران/1376/ص،33 ،32 ،29 ،28
.35 ،34
زرشناس ،شهریار/سرمایه ساالری/دفتر نشر معارف/تهران1394/بشر آن دوره سخن
 .8در این کتاب دربارۀ عالم غرب باستان و صورت مثالی ِ
گفته ام:
زرشناس ،شهریار/دوره تاریخ غرب باستان/جلد اول :یونان از روزگارانکهن تا قرن ششم قبل از میالد/خبرگزاری تسنیم/تهران1393/
 .9میان "سرور" و "بهجت" و معنای دینی "شادی" با تلقی اومانیستی "شادی"
(که ماهیتی نیست انگارانه دارد) تفاوتی ماهوی وجود دارد.
شادی اومانیستی مقوم غفلت و پژمردگی اخالقی و افسردگی روحی است،
ِ
مقام کمال بخشی است که انرژی حیاتی
و
حال
دینی،
شادی
که
آن
حال
ِ
را در انسان بارور میکند و مقوم رستگاری است.

سها
پینوی 

 .10برای آشنایی با "نکرا" به کتاب شریف "اصول کافی" اثر مرحوم "کلینی" ،جلد
اول ،باب "العقل" رجوع فرمایید.
 .11استیس ،والتر ترنس/دین و نگرش نوین/احمدرضا جلیلی/حکمت/
تهران/1377/ص.147
 .12گاراندو ،میکائیل/لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب/عباس باقری/نشر
نی/تهران/1383/ص.23
 .13جهانگیری ،محسن/احوال و آثار و آرای فرانسیس بیکن/شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی/تهران/1376/ص.181
14. Becon.Francis/New Atlantis/edited by more smith,G,C/
Introduction/p.p.xxxii
 .15تاک ،ریچارد/هابز/حسین بشیریه/طرح نو/تهران/1376/ص154
16. Robert Son,Richard/Hobbes and Modern Philosophy/1966/p.
p99 .74.
 .17اشتراوس ،لئو/حقوق طبیعی و تاریخ/باقر پرهام/آ گه/تهران/1373/
ص202
 .18برلین ،آیزایا/منتسکیو/نادر انتخابی/نشر نگارۀ آفتاب/تهران/1389/
ص23
 .19منبع پیشین/ص  26و  28و29
 .20آرون ،ریمون/مراحل اساسی اندیشه در جامعهشناسی/باقر پرهام/
سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی/تهران/1364/ص 26و 30
 .21فرای ،پل ایلیچ/ژان ژاک روسو/خشایار دیهیمی/انتشارات کهکشان/
تهران/1376/ص9
 .22فروند ،ژولین/نظریههای مربوط به علوم انسانی/علی محمد کاردان/
مرکز نشر دانشگاهی/تهران /1372/ص 13
 .23دیلتای ،ویلهلم/مقدمه بر علوم انسانی/منوچهر صانعی دره بیدی/
ققنوس/تهران/1388/ص 23
 .24منبع پیشین/ص 22
 .25صفوی ،امان اهلل/تاریخ آموزش و پرورش ایران/انتشارات رشد/
تهران/1380/ص  53و 127
 .26منبع پیشین/ص  128و 129
 .27آدمیت ،فریدون/امیرکبیر و ایران/خوارزمی/تهران/1362/ص ،354
355
 .28منبع پیشین/ص362
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 .29رائین ،اسماعیل/فراموشخانه وفراماسونری در ایران/جلد اول/موسسه
تحقیق رائین/تهران/1378/ص 454 ،453 ،452 ،451
.30منبع پیشین/ص  452و 453
 .31صفوی ،امان اهلل/تاریخ آموزش و پرورش در ایران/ص54
 .32موسسه فرهنگی قدر والیت/تأملی در شکلگیری آموزش و پرورش و
آموزش عالی/تهران/1383/ص28
 .33کاردان ،علی محمد/آموزش و پرورش مدرن در ایران (در گفتگو با رامین
جهانبگلو) /ایران و مدرنیته/نشر گفتار/تهران/1379/ص59
 .34منبع پیشین/ص 59و 60
 .35برزین ،سعید/زندگینامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان/نشر مرکز/
تهران/1374/ص  15و 16
 .36دکتر داوری اردکانی ،رضا/فرهنگ ،فلسفه و علوم انسانی/انتشارات
سخن/تهران/1393 /ص 387
 .37آشوری ،داریوش/پرسهها و پرسش ها/آ گه/تهران/1389/ص،79
82 ،80
 .38روزنهان ،دیوید و سلیگمن ،مارتین/آسیب شناسی روانی/جلد دوم/
یحیی سید محمدی/نشر ساواالن/1390/ص188
 .39منبع پیشین /ص 192و.193

