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چكيده
مفهوم تمدن نوين اسالمي و تالش براي احيا يا شكل گيري تمدن نوين اسالمي كه مورد تاكيد در بيانيه گام دوم و ابالغيه الگوي
پايه اسالمي  -ايراني پيشرفت است ،ريشه ي تاريخي در جهان اسالم دارد .بعد از انقالب اسالمي و در طول  40سال گذشته ادبيات
بسياري درباره تمدن نوين اسالمي از منظر جامعه شناسي و بازخواني تاريخي ايجاد گرديده و تمدن گرايان مسلمان با نگاه آينده
نگر و از منظر اند يشه بدنبال تبيين تمدن اسالمي بوده اند .در انديشه متفكران مسلمان و برخي انديشمندان غربي دين اولين
منبع تمدن است البته تمدن غرب نيز در چارچوب فكري و فلسفي غرب و بر اساس مباني و باورهاي مكاتب غربي شكل گرفته.
تمدن غربي در بستره و چارچوب نگاه به جهان و انسان ا ز منظر انديشمندان غربي شكل گرفته و تكامل يافته.
با ذكر مقدمات فوق بي شك تمدن نوين اسالمي همانطور كه از نام آن بر مي آيد در چارچوب و پارادايم مباني اسالمي شكل مي
گيرد ،همانطور كه در متن الگوي پايه بعنوان طليعه تمدن نوين اسالمي بر اين اصل تاكيد گرديده است .بدين ترتيب كه آرمان ها
و ارزش ها ،فرازماني  -فرامكاني و جهت بخش پيشرفت است و مباني و آرمانها و ارزش هاي اسالمي وجه اسالميت الگو را تضمين
مي كند .در واقع همين رويكرد است كه بعنوان يك مزيت رقابتي مي تواند مسير ما بسوي مرجعيت علمي را هموار نمايد چرا كه
صرفا دنب اله روي از غرب در مسير علمي با همان چارچوب فكري و فلسفي غرب ما را به جايي نخواهد رساند .سرعت توليدات علمي
كشورهاي توسعه يافته آنقدر باالست كه هر چه در شاخه هاي مختلف علوم سرعت خود را باال ببريم باز هم دنباله رو غرب خواهيم
بود و در اين مسابقه جهاني همواره عقب خواهيم ماند  .تنها راه ميان بر در مسير دست يافتن به قله هاي دانش جهاني در انداختن
طرحي نو در حوزه سالمت و ساير علوم و باز تعريف انسان بعنوان موضوع سالمت است .به تعبير ديگر تنها با شيفت پارادايم در

 .1عضو گروه آينده نگري ،نظريه پردازي و رصد كالن سالمت فرهنگستان علوم پزشكي و نويسنده مسئول
 .2كارشناس علمي پژوهشي گروه آينده نگري ،نظريه پردازي و رصد كالن سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
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حوزه سالمت خواهيم توانست گذار از وضعيت فعلي به وضعيت مطلو ب در حوزه سالمت را به انجام برسانيم .شيفت پارادايم يا
تغيير رويكرد نسبت به حوزه سالمت در اينجا ب دين معناست كه بر اساس مباني معرفت شناسانه و انسان شناسانه از منظر حكما و
فالسفه اسالمي به انسان بنگريم و در حوزه سالمت رويكرد كل نگر داشته باشيم به ديگرسخن بر خالف مكاتب غربي كه انسان را
تنها جسم مادي ميبينند .با نگاه حكمت اسالمي انسان موجودي ذيشوؤن است كه داراي مراتب و عوالم مختلف مي باشد و اگر بنا
باشد به سالمتي حداكثري انسان دست پيدا كنيم بايد سالمت تمام ابعاد انسان تعريف گردد و براي سالمت تمام اين ابعاد برنامه
داشته باشيم .اين نوع نگاه خواهد توانست مبناي طب در تمدن نوين اسالمي قرار گيرد كه با نوعي نگاه كل نگر و يكپارچه
( ) Integrativeبه انسان عالوه بر سالمت جسم به سالمت ساير ابعاد انسان از جمله سالمت خيال  -سالمت عقل و سالمت روح
(قلب) نيز توجه مي شود 1.مطال عات آينده نگرانه حوزه سالمت در جمهوري اسالمي ايران نيز بر اين موضوع تاكيد دارد كه براي
رسيدن به سناريوي مطلوب در حوزه سالمت در آينده نظام جمهوري اسالمي و براي برون رفت از وضع موجود و عدم تكرار تجربه
هاي نا موفق ساير نظام هاي سالمت تنها سناريوي شيفت پارادايم است كه مارا قادر خواهد نمود كه امكان برون رفت از چالش ها
ي حوزه سالمت را داشته باشيم و پايه طب در تمدن نوين اسالمي را بنا نهيم.
روش:
اين مطالعه بر پايه نظريه پردازي علمي تعريف گرديده و بصورت مروري و بر اساس منابع معتبر و مراجعه به كتب معرفتي و
توحيدي و مقاالت آينده پژوهي سالمت با استفاده از نظرات انديشمندان و صاحبنظران انجام گرديده است.
يافته ها:
بر خالف ديدگاه غرب و رويكرد نسبت به سالمت در نظام هاي مدرن كه انسان را موجودي تك ساحتي و صرفا مادي مي بينند از
ديدگاه حكمت اسالمي انسان داراي ابعاد مختلف و شوؤني متفاوت است .ابعاد مختلفي چون جسم  -خيال  -عقل و روح (قلب) .عدم
توجه به ساير ابعاد انسان از سوي مكاتب غربي نظامهاي سالمت غربي را ناكارامد و ناتوان از دستيابي به ارتقاي سالمت نموده است.
بر اساس مطالعات آينده پژوهانه صورت گرفته در نظام سالمت جمهوري اسالمي ايران ،ادامه روند موجود آينده مطلوبي را در حوزه
سالمت رقم نخواهد زد و سناريوي مطلوب يا هنجاري تنها زماني اتفاق مي افتد كه الگوي گذار و شيفت پارادايم در حوزه سالمت
اتفاق بيافتد .بدين معنا كه تغيير و تحول در نظام سالمت مستلزم بازنگري در الگو و بازنگري در مبناي ارزشي سالمت مي باشد كه
اين امر نيازمند تدوين الگو اسالمي  -ايراني پيشرفت در حوزه سالمت است كه بر اساس نگاه كل نگر به انسان و در نظر داشتن
سالمت ابعاد مختلف انسان اين الگو شكل خواهد گرفت.
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نتيجه گيري:
به كمك مفاهيم و مباني بر گرفته از مباني انسان شناسي و معرفت شناسسي و هستي شناسي با تدوين دكترين ملي سالمت مي
توان مدلي جديد و پايدار بعنوان الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت در حوزه سالمت را ترسيم نمود تا مبناي تحول در نظام سالمت
جمهوري اسالمي ايران و مبناي طب در تمدن نوين اسالمي قرار گيرد.
اين مطالعه سعي دارد ضرورت تدوين الگوي اسالمي  -ايراني پيشرفت در حوزه سالمت و تدوين دكترين ملي سالمت بعنوان مبناي
طب در تمدن نوين اسالمي را تبيين نمايد.

کليد واژه :الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در حوزه سالمت ،تمدن نوين اسالمي

مقدمه
بيانيه گام دوم كه در آستانه دهه پنجم انقالب اسالمي توسط رهبر معظم انقالب صادر گرديد .فصل جديدي از حركت
انقالب اسالمي را بسوي تمدني نوين بازگشايي مي كند.
گام دوم انقالب كه خطاب اصلي آن به جوانان يعني آينده سازان كشور است ،نقطه عطفي در مسير پيشرفت كشور در
عرصه علم و پژوهش مي باشد كه در آن براي ادامه راهي روشن يعني رسيدن به قله دانش دو اصل ضروري يعني ،اميد
بخشي به نسل جوان بعنوان سرمايه انساني آينده كشور و توصيه به حركت جهادي در همه زمينه ها از جمله جهاد
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علمي ،از الزامات طي طريق بسوي تمدن نوين اسالمي بعنوان يك آرمان بزرگ مي باشد.

از ديگر سو تاكيد به دستيابي به قله هاي دانش جهان در اين بيانيه كه تعبير ديگر آن اقتدار علمي و مرجعيت علمي به
مثابه قدرت هوشمند مي باشد .نقطه اي دست نايافتني نيست بلكه با اتكا به خداوند اليزال و قدر دانستن ظرفيت اميد
ب خش نيروي انساني مستعد و كارامد و متخصص فرصت ارزشمندي براي عرصه علم و فناوري پديد آورده كه پتانسيل
رسيدن به مرجعيت علمي بعنوان سياست كلي نظام و نيل بسوي تمدن نوين اسالمي و ساختن دنيايي سرشار از معنويت
را فراهم مي كند 3.جمعيت  14ميليوني داراي تحصيالت عالي كه جمعيتي جوان و محقق و انديشمند و متخصص مي
باشند ثروت عظيم دانشي براي كشور است كه بايد قدردان آن بود .از طرفي كليه مراكز علمي و تحقيقاتي كشور با وجود
ظرفيت دانشي پربار مي بايد جايگاه خود را در گام دوم انقالب و حركت جهادي علمي كه الزمه گام دوم است تعريف
3

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
نمايد .در اين راستا توجه به موضوع مرجعيت علمي ايراني اسالمي بعنوان رويكردي الهام بخش و آينده نگرانه ،فرصتي
مغتم است براي انديشيدن نخبگان حوزه س المت به اقتدار علمي و يافتن راهكارهاي تحقق مرجعيت در حوزه سالمت.
همچنين تدوين الگوي پايه اسالمي  -ايراني پيشرفت كه در آن اهم مباني و آرمانهاي پيشرفت در حوزه ها و عرصه هاي
مختلف و افق مطلوب كشور در پنجاه سال آينده ترسيم گرديده ،گامي تاثير گزار در مسير تحقق ت مدن نوين اسالمي
است .اين الگو چارچوب الگوي اسالمي  -ايراني پيشرفت و ترسيم كننده مسير كلي تحوالت و سناريو هاي مطلوب ايران
در عرصه هاي مختلف از جمله علم ،انديشه ،معنويت و سبك زندگي ايراني -اسالمي است كه مقوله سالمت يكي از
محورهاي اساسي و بعنوان پيشران تحوالت ا جتماعي ميتواند در اين راستا اهميتي مضاعف پيدا نمايد.
الگوي پايه اسالمي -ايراني پيشرفت با همفكري گسترده اساتيد و انديشمدان و بر اساس جهان بيني و اصول اسالمي و
ارزشهاي انقالب اسالمي و با توجه به مقتضيات اجتماعي و اقليمي و ميراث فرهنگي ايران و بر اساس متدولوژي علمي
تدوين گرديده 4.اين الگو با نگاه به آينده و روند تحوالت جهاني تدوين گرديده كه مي تواند گامي موثر در مسير تحقق
تمدن نوين اسالمي باشد و همانطور كه مقام معظم رهبري در نامه  22مهر  1397به دنبال تدوين الگوي پايه ذكر نموده
اند ،پيشرفت مستلزم تحول مطلوب نفوس انساني و هنجار و سازكارهاي اجتماعي است لذا امري تدريجي و طوالني مي
باشد و الگوي پيشرفت را افق مطلوب كشور در پنج دهه آينده دانسته اند و با نگاهي آينده نگرانه تحقق آنرا طليعه
مبارك تمدن نوين اسالمي -ايراني بر شمرده اند.
همچنين مفهوم تمدن اسالمي و تالش براي ا حيا يا شكل گيري تمدن نوين اسالمي كه مورد تاكيد در بيانيه گام دوم و
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ابالغيه الگوي پايه اسالمي  -ايراني پيشرفت است ،ريشه ي تاريخي در جهان اسالم دارد.

بعد از انقالب اسالمي و در طول  40سال گذشته ادبيات بسياري در باره ي تمدن نوين اسالمي از منظر جامعه شناسي و
با ز خواني تاريخي ايجاد گرديده و تمدن گرايان مسلمان با نگاه آينده نگر به دنبال تحقق تمدن اسالمي بوده اند.
در انديشه متفكران مسلمان و نيز برخي انديشمندان غربي دين اولين منبع تمدن است.
البته تمدن غرب نيز در چارچوب فكري و فلسفي غرب و نوع نگاه به جهان و انسان از منظر انديشمندان غربي تكامل
يافته است.
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با ذكر مقدمات فوق بي شك تمدن نوين اسالمي همانطور كه از نام آن بر مي آيد در چارچوب و پارادايم مباني اسالمي
شكل مي گيرد  ،همانطور كه در متن الگوي پايه بعنوان طليعه تمدن نوين اسالمي بر اين اصل مهم تاكيد گرديده است.
بدين ترتيب كه آرمان ها و ارزشها ،فرا زماني – فرا مكاني و جهت بخش پيشرفت است و مباني و آرمان ها وجه اسالميت
الگو را تضمين مي كنند .و همانطور كه اشاره رفت الگوي پايه بر اساس جهان بيني و اصول اسالمي و ارزشهاي انقالب
اسالمي تدوين گرديده است و همين رويكرد است كه بع نوان يك مزيت رقابتي مي تواند مسير ما بسوي مرجعيت علمي
را هموار نمايد .چرا كه صرفا دنباله روي از غرب در مسير علمي با همان چارچوب فكري و فلسفي غرب مارا به جايي
نخواهد رساند بدين معنا كه با شتاب علمي موجود در عرصه جهاني ما همواره دنباله رو غرب خواهيم بود و تن ها راه ميان
بر در اين مسير در انداختن طرحي نو در حوزه سالمت و ساير عرصه هاست كه به تعبير علمي شيفت پارادايم و تغيير
رويكرد است كه اين مزيت رقابتي را نسبت به ساير مكاتب فكري براي ما فراهم مي آورد و بر اساس همين تغيير رويكرد
در حوزه سالمت است كه خواهيم توانست گامي به سوي مرجعيت علمي برداريم چرا كه مباني معرفت شناسانه و انسان
شناسانه و باز تعريف انسان بعنوان موضوع سالمت بر اساس اين مباني بعنوان يك مزيت رقابتينسبت به ساير نظام هاي
سالمت براي ما ميتواند مطرح باشد .رويكرد كل نگر به سالمت با توجه به مباني معرفتي موضوعي است كه در مكاتب
ديگر سالمت كمتر به آن توجه شده و اين رويكرد نقطه قوت و خصوصيتي منحصر بفرد براي تغيير رويكرد يا شيفت
پارادايم نظام سالمت ما مي تواند باشد.
روش
اين مطالعه بر پايه نظريه پردازي علمي تعريف گرديده و بصورت مروري و بر اساس منابع معتبر و مراجعه به كتب
معرفتي و توحيدي و مقاالت آينده پژوهي سالمت با استفاده از نظرات انديشمندان و صاحبنظران انجام گرديده است.
يافته ها
بر خالف ديدگاه غرب و رويكرد نسبت به سالمت در نظام هاي مدرن كه انسان را موجودي تك ساحتي و صرفا مادي
مي بينند از ديدگاه حكمت اسالمي انسان داراي ابعاد مختلف و شوؤني متفاوت است .ابعاد مختلفي چون جسم  -خيال -
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عقل و روح (قلب) .عدم توجه به ساير ابعاد انسان از سوي مكاتب غربي نظامهاي سالمت غربي را ناكارامد و ناتوان از
دستيابي به ارتقاي سالمت نموده است.
بر اساس مطالعات آينده پژوهانه صورت گرفته در نظام سالمت جمهوري اسالمي ايران ،ادامه روند موجود آينده مطلوبي
را در حوزه سالمت رقم نخواهد زد و سناريوي مطلوب يا هنجاري تنها زماني اتفاق مي افتد كه الگوي گذار و شيفت
پارادايم در حوزه سالمت اتفاق بيافتد .بدين معنا كه تغيير و تحول در نظام سالمت مستلزم بازنگري در الگو و بازنگري در
مبناي ارزشي سالمت مي باشد كه اين امر نيازمند تدوين الگو اسالمي  -ايراني پيشرفت در حوزه سالمت است كه بر
اساس نگاه كل نگر به انسان و در نظر داشتن سالمت ابعاد مختلف انسان اين الگو شكل خواهد گرفت.

بحث
تمدن يا  civilizationاز واژه التين  civisبه معناي شهروند بر آمده در عربي نيز واژه "حضاره" براي رساندن مفهوم
تمدن بكار گرفته شده است .ويل دورانت تمدن را نظمي اجتماعي دانسته كه در نتيجه وجود آن خالقيت فرهنگي امكان
پذير مي شود (دورانت ،1370،صفحه  .)3مفهوم تمدن در انديشه ابن خلدون ،تمدن حالت اجتماعي انسان است  .ابن
خلدون تشكيل حكومت و وجود نوعي عصبيت و همبستگي را براي شكل گيري تمدن ضروري مي داند (ملك
محمدي ،1389،صفحه  .)630تمدن اسالمي ريشه تاريخي در جهان اسالم دارد و مقام مقام معظم رهبري تمدن نوين
اسالمي بعنوان آرماني بزرگ در بيانيه گام دوم ياد نموده اند .تمدن نوين اسالمي افق مد نظر در الگوي اسالمي  -ايراني
پيشرفت نيز ميباشد .پيروزي انقالب اسالمي الهام بخش تمدن نوين اسالمي نزد متفكران و انديشمندان جهان اسالم
گشت و در اين راستا توليدات علمي زيادي از سوي دانشمندان جهان اسالم ارائه گرديد .در انديشه متفكران مسلمان
دين بعنوان اولين منبع تمدن ياد شده است .تمدن گرايان مسلمان با رويكرد آينده نگرانه و توجه به ارزش ها و آرمانها و
مباني اسالم افقي را ترسيم نموده اند كه اين انديشه همپاي تحوالت جهاني در حال تكامل و بلوغ است.
البته تمدن غرب نيز در چا رچوب فكري و پارادايم فلسفي غرب شكل گرفت .در هر دو رويكرد مباني معاني را ساختند و
آرمانها و ارزشها جهت بخش پيشرفت شدند.
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در باب الگوي اسالمي  -ايراني پيشرفت نيز آرمانها و ارزش ها بعنوان عناصر فرا زماني و فرا مكاني جهت بخش پيشرفت
شمرده شدند و مباني ارزشي دين اسالم ،اسالميت الگو را تضمين مي نمايند.
بر اساس مقدمات فوق الذكر الگوي سالمت نيز در نظام جمهوري اسالمي ايران و در افق نوين اسالمي مي بايست
برگرفته از نگاه معرفت شناسانه و هستي شناسي و مباني حكمي و فلسفي اسالمي باشد .تا بتوان تحولي جدي در حوزه
سالمت ايجاد نمود .نظام موجود سالمت در كشورگزاره هاي خود را از ديدگاه مادي به عاريت گرفته ديدگاهي كه اساس
و پايه نظام هاي سالمت مدرن را شكل داده اند .براساس ديدگاه سكوالريسم بعنوان نخستين شاخص دوران مدرنيته،
انسان موجودي تك ساحتي است كه از ماده تشكيل شده و تمامي احساسات و عواطف حتي مسائل رواني و معنوي
انسان در اين ديدگاه به نوعي ارتباط با بعد مادي انسان پيدا مي كند .تعريف نظام هاي سكوالر و ديدگاه پوزيتيوستي و
جهان بيني غرب از انسان تعريفي متفاوت از تعريف اسالم و قرآن است .و قاعدتاَ اين تفاوت تعريف نوع نگاه به سالمت و
ابعاد آن را متفاوت مي سازد .از اين منظر پارادايم حاكم بر نظام سالمت از منظر اسالم پارادايمي متفاوت از ديدگاه
مادي گرايانه سكوالر است و اين پارادايم متفاوت مي تواند مبناي الگوي اسالمي – ايراني پيشرفت در حوزه سالمت قرار
گيرد 6و مبناي طب در تمدن نوين اسالمي را شكل دهد و نيز منشاء تحولي همه جانبه در حوزه سالمت باشد.
در باب ناكارآمدي نظام هاي سالمت غربي كه نظام سالمت ما نيز گزاره هاي خود را از آن به عاريت گرفته مطالب مهمي
در كتاب سالمت  2012اياالت متحده آمده است .اين گزارش كه بوسيله معتبرترين مجامع علمي تهيه گرديده است ،به
اين نكته اذعان دارد كه با وجود پيشرفت هايي در شاخص هاي سالمت يعني شاخص مرگ و مير مادران و كودكان،
افزايش اميد به زندگي و  ، ...شكاف طبقاتي افزايش يافته است و نابرابري در سالمت و پرداخت از جيب با وجود افزايش
بيمه شدگان افزايش يافته است 7.رويكردهاي آسايشي موجود در نظام هاي مدرن و تجاري سازي سالمت منابع در
اختيار نظام سالمت را تحليل برده و دائما تقاضاي القايي ايجاد ميكند.
بر اساس مطالعات آينده نگرانه حوزه سالمت نظام جمهوري اسالمي ايران براي برون رفت از وضع موجود و عدم تكرار
تجربه هاي ناموفق ساير نظام هاي سالمت و رسيدن به سناريوي مطلوب در حوزه سالمت تنها با سناريوي شيفت
پاراردايم و گذار از وضعيت فعلي امكان برون رفت از چالشهاي حوزه سالمت در جمهوري اسالمي ايران را خواهيم

7

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
داشت 8.از نگاه ديگر براي تحول در طب و سالمت متناسب با تمدن نوين اسالمي و براي برون رفت از وضعيت موجود
بايد بازنگري در تعريف سالمت و انسان بعنوان موضوع سالمت داشت و با نگاهي كل نگر توجه به رويكردهاي معرفت
شناسانه و انسان شناسانه داشته باشيم .براي تحقق نظام سالمت كارآمد ،انسان كه موضوع نظام سالمت است ،بايد به
درستي شناخته شود و سالمت او و ابعاد مختلف آن با توجه به شوؤن و ابعاد مختلف انسان يعني قوه خيال ،قوه عقل ،قوه
وهم و جسم انسان و رابطه بين اين شوؤن و رابطه نفس و بدن بدرستي شناخته شود و بازتعريفي از سالمت انسان
براساس اين ابعاد و بر مبناي حكمت متعاليه و حكمت مضاف سالمت و فلسفه سالمت از منظر اسالم صورت گيرد.

نتيجه گيري و پيشنهاد
بعنوان نتيجه بحث و بطور خالصه مي توان گفت الگوي اسالمي ايراني  -پيشرفت در حوزه سالمت مي بايد بر اساس
حكمت مضاف سالمت و نه براساس فلسفه سالمت در غرب تعريف گردد تا گامي به سوي تمدن نوين اسالمي و مرجعيت
علمي بر اساس مزيت رقابتي خود نسبت به نظامهاي سالمت غربي كه همان اصول و ارزش ها و مباني اسالمي است
داشته باشيم.
در نهايت بايد گفت هدف غايي سالمت انسان از منظر اسالم سالمت روح و سالمت معنوي است و سالمت جسم و بدن
بايد در خدمت سالمت روح قرار گيرد .و الزمه اين امر تعادل ميان قواي بدني ،قوة خيال و قوة عقل است كه در صورت
تحقق سالمت روح ،سالمت ساير ابعاد از جمله جسم انسان نيز امكان پذير است و البته اين امر يك رابطه دو سويه و
متقابل مي باشد .اين رويكرد جديد شيفت پارادايم در حوزه سالمت مي تواند مبناي تحول در نظام سالمت قرار گيرد و
بواسطه شناخت جامع و كامل از انسان و سالمت محل رجوع انديشمندان و صاحبنظران ساير مكاتب حوزه سالمت از
جمله محققين و پژوهشگران غربي قرار گيرد و مسير مرجعيت در حوزه سالمت را هموار نمايد.
در آخر پيشنهاد مي گردد جمعي از اساتيد حوزه آشنا به فلسفه و حكمت اسالمي با حضور پزشكا ن و دست اندركاران
نظام سالمت كه متعهد و دغدغه مند براي تدوين الگوي اسالمي – ايراني پيشرفت درحوزه سالمت هستند گرد هم جمع
آيند تا با مباحث روشمند علمي الگوي تحولي در حوزه سالمت را براساس الگوي پايه اسالمي – ايراني پيشرفت تدوين
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نمايند تا راهي باشد بسوي مرجعيت در حوزه سالمت با مدلي بديع كه برگرفته از ارزشها و مباني معرفت شناسانه
اسالمي باشد.
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