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بلا توجله بله فراخلوان رهبلر انقلاب اسلامي 
مبني بلر بررسلي و تحليلل پيش نويلس الگوي 
اسلامي- ايراني پيش رفلت؛ روزنامله جوان در 
سلسلله يادداشلت هايي بله تبييلن ايلن الگو و 
مفاهيلم و واژگان منلدرج در آن پرداخته اسلت. 
همان گونه که در الگوي ابالغ شده مشخص است؛ سه 
حوزه مباني، ارزش ها و راهبردها در اين الگو مورد بحث 
قرار گرفته است که قس��مت مباني، خود در عناويني 
چون خداشناس��ي، جهان شناس��ي، انسان شناسي، 

دين شناسي و... تقسيم شده است. 
اگر به پيش نويس الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت در 
بخش مباني جهان ش��ناختي آن نظر بيفکنيم، چهار 

محور اساسي ذکر شده است که عبارتند از:
۱- جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدي 
دارد و مرات��ب روحاني، مادي، دني��وي و اخروي اش، 
پيوس��ته در مس��ير تکامل و تعالي به س��وي خداوند 

است. 
۲- نظام علّي- معلولي بر جهان حاکم اس��ت. جهان 
مادي در طول عالم ماوراس��ت و عوام��ل مؤثر در آن 

منحصر به علل مادي و طبيعي نيست. 
۳- جهان محل عمل و آزمايش و بستر تکامل و تعالي 
يا س��قوط معنوي اختياري انسان اس��ت و بر اساس 
س��نت هاي الهي به کردارهاي آدميان واکنش نشان 

مي دهد. 
۴- خداون��د جه��ان م��ادي را در خدمت انس��ان که 
امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده که در صورت 
بهره برداري کارآمد و عادالن��ه، تأمين کننده نيازهاي 

او است. 
از ميان چهار بند فوق مباني نظري و ريش��ه فلسفي- 
اسالمي تفکر مدنظر انقالب اسالمي و الگوي نامبرده 
در دو حوزه نخس��ت بررس��ي و به آن پرداخته شده و 
دو بند ديگر در يادداش��تي ديگر مورد بررس��ي قرار 

مي گيرد. 
  اعتقاد به غيب و شهود؛ مرز ميان کفر و دين

ش��ايد مهم ترين وجه تماي��ز ميان هستي شناس��ي 
توحيدي و س��اير نگاه ها، اعتقادي اس��ت که در اين 
جهان بيني به ماوراي ماديات و اصطالحاً غيب وجود 
دارد. در بررس��ي واژگان قرآن��ي، »غي��ب« در مقابل 
»ش��هادت« قرار دارد و به معني ام��ري فراتر از عالم 
احساس و ماده است که با حواس فيزيکي قابل درک 
نيست و ادراک آن نيازمند ابزارهايي غير حسي است. 
عالمه طباطبايي در تفسير الميزان در بررسي واژه غيب 
در قرآن مي نويسد: »غيب و شهادت دو معناي نسبي 
هستند؛ يعني يک ش��ئ واحد ممکن است نسبت به 
چيزي غيب و نسبت به چيز ديگري شهادت باشد. اين 
بدان سبب است که موجودات، خالي از حدود نيستند 

و از حدود خود جدا و منف��ک نمي گردند،بنابراين هر 
چيزي که داخل در حدود و احاطه چيز ديگري باشد، 
براي او شهادت اس��ت چون مشهود ادراک آن است و 
اگر خارج از حّد او باشد براي او غيب خواهد بود؛ زيرا 

مشهود ادراک او نيست.« 
همچنين حضرت آيت اهلل جوادي آملي در تفسير آيه 
»يؤمنون بالغيب« که همان ابتداي سوره بقره مشخص 
مي کند کتاب قرآن تنها براي کساني قابل بهره برداري 
اس��ت که ايمان به غيب دارند. ضمن تش��ريح مفهوم 
غيب بر اين موضوع تأکيد مي نمايد که اگر کس��ي به 
اصول کلّي دين که غيب است، مؤمن و معتقد نباشد، 
کافر است؛ خواه اصاًل غيبي را قبول نداشته باشد، مثل 
ماديين يا غيِب في  الجمله را قبول دارند و نه بالجمله 

را مثل مشرکين. 
پس در ن��وع نگاه هستي شناس��انه اولي��ن مردي که 
ميانه موحدان و غيرموحدان ايجاد مي شود، ايمان به 

حقايقي ما براي عالم مادي است؛ چراکه ماديون غيب 
را انکار نموده و خصوصاً در مکاتبي که در عصر حاضر 
به عنوان مادي گرايي و ماترياليس��م مي شناسد تنها 
تأکيد و تکيه بر ابزارهاي حسي بوده و و خارج کردن 
هر آنچه غير محسوس اس��ت از دايره هستي و وجود 
پذيرفته شده اس��ت. طبيعتاً هر آن کس که به جهاني 
فراتر از محسوس��ات اعتقاد ندارد، قاعدت��اً ابزارهاي 
شناخت غير از حواس ادراکي موجود را نيز به منظور 

کشف حقايق و توضيح چيستي عالم انکار مي نمايد. 
اما در تفکر اسالمي و قرآني عقل و قلب دو ابزار مهم در 
اختيار انسان هستند که به وسيله آنها مي تواند غيب را 

درک نمايد و به حقيقت آن پي ببرد. 
درس��ت همين نقطه بود که در تفکر مدرن انش��قاق 
شناختي نسبت به هستي شناسي پيش از مدرن و پس 
از آن ايجاد نمود. قبل از اس��تيالي مدرنيته در غرب 
اعتقاد به غيب نيز در ميان اروپايي��ان امري پذيرفته 
بود و مخالفان آن در اقليت بودند. کما اينکه در يونان 
باستان غالباً پيروان مکاتب عقلي و برهاني دست باال 
را داش��تند و مادي گرايان اقليت به حساب مي آمدند 
و اين مس��ئله در دوره هاي بعدي غرب تا قرون وسطا 
نيز ادامه داشت. اما نوع نگاه مدرن تمام آنچه فراتر از 
عالم محسوس و قابل ادراک با ابزارهاي پوزيتيويستي 
بود را در دايره خرافات و افسانه ها جاي داد يا حداکثر 
آن را مقوالتي غير قابل ش��ناخت دانس��ت که تالش 
براي ش��ناخت آنها بيهوده بوده و نسبتي با پيشرفت 

جامعه ندارد. 
توجه دادن الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت به موضوع 
غيب به عنوان محور و نخستين کليدواژه مفهومي ذيل 
هستي شناسي انقالب اسالمي برگرفته از همين آيات 
قرآن است؛ در واقع در اين نوع نگاه، محوريت با انسان 
متقي است و قرآن شرط تقوا را ايمان به غيب مي شمرد 
که با ابزار شناخت مختص خود که عقل و قلب است - 

نه حس و تجربه- قابل دستيابي است. 
  مصاديق غيب

گرچه شيعه معتقد است مقدرات اصلي هستي به طور 
کلي در عالم غيب رقم مي خورد اما به طور خاص و از 
ميان مقوالت غيبي يا غيرمش��هود؛ قرآن کريم چند 
مورد را به کرات و به عنوان مباني اعتقادي تشيع مورد 
تأکيد قرار داده اس��ت. باالترين وج��ودي که در اين 
ميان به آن توجه داده شده است وجود خداوند متعال 
است که گرچه با ابزار محسوس و مستقيم قابل رؤيت 
نيست و فراتر از ادراک حسي بشري است؛ لکن آنچنان 
حضور مسلمي در چارچوب تفکر اسالمي در زندگي 
انسان دارد که امام حس��ين)ع( در دعاي عرفه چنين 
مي فرمايد: »هي��چ وقت تو غيب نب��وده اي تا نيازمند 

دليلي باشي تا بر وجودت داللت نمايد.«

وحي، دومين مصداق غيب است که در چارچوب هستي 
ش��ناختي اس��الم قرار دارد. گرچه از ابتدا و نيز برخي 
متأخران اسالمي در خصوص ماهيت وحي به عنوان يک 
حقيقت غيبي از ناحيه خداوند متعال تشکيک نموده 
و آن را در سطح يک »تجربه بشري« تنزل داده اند اما 
همانطور که گفته شد در نظام بينش اسالمي انکار وحي 

به منزله انکار غيب و مصداق کفر است. 
ديگ��ر وجودي ک��ه به رغ��م حض��ور، داراي غيبت و 
ش��ناختش نيازمند ابزار عقل و ش��هود اس��ت وجود 
بزرگوار حض��رت صاحب االمر )ع��ج اهلل تعالي فرجه( 
است. کما اينکه در روايتي از امام صادق )ع( ايمان به 
قيام حضرت امام عصر )ع��ج اهلل( از مصاديق ايمان به 

غيب شناسانده شده است. 
 ايمان به مالئک��ه الهي؛ عقاب و ثواب ني��ز در قرآن و 
س��نت از جمله مصاديق مهم ايمان به غيب برشمرده 

شده اند. 
در نهايت ايمان به قيامت و حقيقت بهش��ت و جهنم 
نيز از مصاديق مهم ايمان به غيب شناخته شده است 
و حتي ذيل همان آيات نخس��ت سوره بقره در تبيين 
ايمان به غيب امام باقر )ع( چنين تفسير مي نمايند که 
»)مؤمنان کساني هس��تند که( تصديق مي کنند روز 

حشر و نشر را و وعده و وعيد را.«
همچني��ن در برخي رواي��ات ايمان به رجع��ت نيز از 

مصاديق ايمان به غيب شمرده شده است. 
  جهان پيوسته در تکامل مستمر است

اگر بخواهيم از چهار اصل اساسي در فلسفه صدرايي 
نام ببريم، مي تواني��م به »اصالت وج��ود« ، »وحدت 
تش��کيکي وجود«، »حرک��ت جوهري« و »اش��تداد 
وجود« اشاره کرد. اين چهار اصل، منظومه و چارچوب 
معرفتي مالصدرا را تشکيل مي دهد و منطق ويژه اي 
در شيوه استداللي حکمت متعاليه ايجاد کرده است. 
سه اصل نخست در اين فلس��فه در واقع مقدمه فصل 

چهارم هستند. 
در حرکت جوهري مالصدرا طبيعت عين سيالن بوده 
و »حرکت« ، ذاتي آن اس��ت. مالصدرا بر اين اعتقاد 
است که سيال بودن طبيعت مستمر و اشتدادي است. 
در واقع عالم طبيعت يک امر واحد مستمر است که از 
خوِد فروتر به خوِد برتر مي رسد مانند بالغ شدن کودک 
و به نو جواني و کمال رسيدن. در اثر حرکت اشتدادي 
عناصر، گياهان پديدار مي شوند و در اثر تکامل حيوان، 
انسان پديدار مي شود. انواع يا مراحل مختلف طبيعت، 
بلوغ هاي متعدد يک وجود اس��ت و همانگونه که کل 
طبيعت بلوغ هاي مختلف دارد، مالصدرا براي انسان 
هم سه نوع بلوغ جسماني، عقلي و معنوي قائل است. 

اعتقاد به چني��ن حرکت مس��تمري البت��ه پيش از 
مالصدرا نيز در نظرات فيلس��وفاني چون اخوان الصفا 

ضلرورت بحلث عليلت آنجا مشلهود 
مي گردد که از پربسامدترين موضوعات 
کام و فلسفه اسلامي در ادوار مختلف 
بوده است. اصل عليت با بسياري ديگر از 
اصول بنيادين فکري پيوند خورده است
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صراط

به طور کلي وظايفي برعهده ماست؛ هم ما به عنوان دولت 
و حکومت، هم ما به عنوان يک فرد مسلمان اما اين وظايف 
يک مبناي فکري دارد. خصوصيت تفّکر اسالمي و مکتب 
اسالمي و ديني اين است. اگر از اين بحث مي کنيم که بايد 
آزادي باشد يا انتخاب و اختيار در جامعه براي مردم وجود 
داشته باشد يا هر يک از سياست هاي عمومي و کلّي را مورد 
بحث قرار مي دهيم، براي هر کدام از اينها مبنايي وجود دارد. 
اگر از ما بپرسند چرا مردم بايد حق رأي داشته باشند، يک 

استدالل فکري و منطقي پش��ت سرش وجود دارد؛ معلوم 
است چرا. همه آنچه در زمينه برنامه ريزي ها، خطوط اصلي 
برنامه ها را تشکيل مي دهد، يک سر اين برنامه هاي اصلي 
وصل است به آبشخور انديشه اسالمي، جهان بيني اسالمي، 
تلّقي و برداشت اسالمي که اين ايمان ماست، اعتقاد ماست، 
دين ماست؛ بر اساس آن برداشت و آن تلّقي است که وظايف 
خودمان را مش��ّخص مي کنيم و مي خواهيم به آنها عمل 
کنيم. آن مبناي فکري چيست؟ به طور کوتاه و خالصه از 

اينجا بايد شروع کنيم و ببينيم که آن خطوط اصلِى تلّقي 
و بينش اس��الم از کائنات، از عالم و از انسان چيست. البته 
اين مخصوص اسالم هم نيس��ت. همه اديان - اگر تحريف 
نشده باش��ند - در مبناي صحيح و ريش��ه اصلِى خودشان 
همين بينش را دارند. اسالِم سالم و دست نخورده و مّتکي 
به منابع متقن، در اختيار ماست. بقيه اديان ممکن است اين 

خصوصيات را نداشته باشند. 
بيانات در ديدار کارگزاران نظام 79/9/12

جهان بيني اسالمي، ريشه تعيين رفتار حکومت 

محمدحسنصادقپور
تحليل

و ابن مس��کويه نيز موجود است و پيش از طرح 
مبحث حرکت جوهري، معتقد بودند:»آخِر هر 
نوع ب��ه اوِل نوع بعد، چون ام��ري واحد متصل 

است.«
اما صدرالمتألهين، ضمن اينکه عالم را واحدي 
مس��تمر برمي ش��مرد که از خوِد فروتر به خوِد 
عالي تر مي رسد؛ مبدأ و مقصد حرکت را يکسان 
مي داند. اي��ن حرکت اس��تمراري در دو قوس 
نزولي و صعودي دوار تعريف مي شود و به نقطه 
وحدت ميل مي نمايد. اين حرکت مس��تمر در 
ادبيات صدراي��ي، حرکت اس��تکمالي ناميده 

مي شود که در آن کون و فساد راه ندارد. 
  حاکميت نظام علي- معلولي بر جهان

اصل عليت در واقع بر منطق��ي داللت دارد که 
حس��ب آن هر معلول نيازمند به علتي است و 
الزمه اين امر، آن اس��ت که معلول بدون وجود 
علت محقق نگردد و به عبارتي هيچ موجودي 
نيست که صفت معلوليت داشته باشد و بي علت 
به وجود آمده باشد. اين اصل در نگاه معتقدانش 
نه فقط در عالم ماده بلکه بر تمام هستي احاطه 
دارد و اساس��اً بدون عليت امکان شناخت هيچ 

پديده اي نيست. 
ضرورت بحث عليت آنجا مشهود مي گردد که از 
پربسامدترين موضوعات کالم و فلسفه اسالمي 
در ادوار مختلف بوده است. اصل عليت با بسياري 
ديگر از اصول بنيادين فکري پيوند خورده است 
و موضوعاتي همچون اختيار الهي، حکمت الهي، 
اعجاز، اختيار انسان، س��نت هاي الهي و حتي 

وحدت وجود به آن گره خورده است. 
به همين دليل هم هس��ت که علي��ت از جمله 
اموري اس��ت که متفک��ران در آن اختالف نظر 
دارند و حتي برخ��ي منکر اين اصل ش��ده اند. 
گروهي ديگر آن را صرفاً در عالم ماده پذيرفته اند 

و برخي آن را جزو بديهي��ات و از اوليات ادراک 
مي دانند که بر همه عوالم احاطه دارد. 

معتقدان ب��ه اصل عليت معتقدند ب��ا انکار اين 
اصل، همه آگاهي ه��ا و قوانين علمي و روابط از 
هم مي پاشند و اساساً هيچ حقيقتي قابل تأييد 
يا انکار نخواهد بود. برخي منکران اين اصل نيز 
مي کوش��ند با ذکر برخي مصاديق، عليت را در 
اصل حاضر امري غيرضروري براي وجود جهان 
و رخدادهاي آن بدانند. اين قانون غالباً توسط 
فالس��فه اس��المي جزو »بديهيات« برشمرده 
شده اس��ت. آيت اهلل جوادي آملي در خصوص 
اصل عليت مي فرمايد: »قانون عليت قابل اثبات 
يا قابل نفي نيست؛ چراکه هر استداللي نيازمند 
مقدمات است و بين مقدمات و نتيجه، بايد ربط 
وجود داشته باش��د و نه اتفاق و بخت. مقدماِت 
اس��تدالل، علِت تامه اي نتيجه هستند لذا هر 
استداللي براي اصل عليت مستلزم استفاده از 

خود اين اصل است.«
در قرآن نيز آيات فراوان��ي مرتبط با عليت و اثر 
آن در نظام طبيعت به کار رفته است. همچنين 
ائمه اطهار در روايات به اين اصل اشاره نموده اند 
و هر چيز را قائ��م به خدا به عن��وان علت العلل 
تصور نموده اند )کل ش��ئ قائم به( يا )کل شئ 

في سواه معلول.( 
با اين وجود برخي گروه هاي مسلمان از جمله 
اشاعره که تالش دارند علِت بالواسطه هرشيء 

را ذات خداوند بدانند، با اص��ل عليت به عنوان 
يک اصل پيوس��ته مخالفت هاي��ي ورزيده اند. 
اين مخالفت منحصر به اش��اعره در اهل سنت 
نيس��ت و حتي برخي متفکران شيعه از جمله 
برخي اصحاب مکتب تفکي��ک، اين اصل را به 
داليل ياد ش��ده برنمي تابند. حتي برخي ديگر 
از اصوليون نيز با اين توجيه که نمي تواند اراده 
آدمي را توجيه  و راه به »جب��ر« مي برد؛ با اين 

اصل مخالفت کرده اند. 
همچنين برخي از فالسفه غربي مفاد اصل عليت 
را به درس��تي فهم نکرده اند )مفاد آن اين است 
که هر موجودي نيازمند به علت است( و از اين 
روي به گمان خودشان در برهاني که بر اساس 
اصل عليت براي اثبات وجود خداي متعال اقامه 
شده مناقش��ه کرده اند و طبق اصل مزبور خدا 
هم بايد آفريننده اي داشته باشد، غافل از اينکه 
موضوع اصل عليت موجود به طور مطلق نيست 
بلکه موجود معلول است و چون خداي متعال 
معلول نيس��ت نيازي هم به عل��ت و آفريننده 

نخواهد داشت. 
در ميان دانشمندان علوم غربي نيز گروه زيادي 
خصوصاً در چند دهه اخير با توسل به نظريات 
جديد فيزيک کوانت��وم و مخصوصاً اصل »عدم 
قطعيت« که توس��ط هايزنبرگ تشريح شد، به 

انکار اين اصل پرداخته اند. 
هايزنبرگ خالص��ه پژوهش هاي��ش را در يک 
جمله چنين آورد: »تم��ام آزمايش ها محکوم 
به قوانين مکانيک کوانتوم هس��تند و مکانيک 
کوانتوم نيز اصل عليت را نقض مي نمايد؛ پس 
قانون عليت معتبر نيس��ت!«. جالب اينجاست 
که فرد مذکور خود در اس��تداللش از مقدمه و 
نتايجي اس��تفاده کرده اس��ت که پذيرش آنها 
مس��تلزم قبول علي��ت ميان مقدم��ه و نتيجه 
هس��تند! ضمن اينکه بس��ياري از دانشمندان 
غربي نيز درصدد پاس��خ به اين ابهام برآمده و 
عدم قطعيت را حاصل شناخت ناقص ما از همه 
ابعاد و متغيرهاي طبيعت مي دانند و جالب تر 
آن که حتي هايزنبرگ که خ��ود به عنوان پدِر 
معنوي منکراِن عليت مورد استناد ايشان است؛ 
در يک سخنراني پيرامون اصل قطعيت در سال 
۱9۳0 چنين مي گويد: »اگر در يک زمان تمامي 
اطالعات مربوط به يک سيستم را بدانيم؛ ممکن 
اس��ت بتوانيم بدون ابهام رفتار فيزيکي را براي 
آينده پيش بيني کنيم«. عالوه بر همه اينها بايد 
تأکيد کرد در اين ميان سفسطه اي رخ داده است 
و آنچه از اصل عدم قطعيت )ولو درحالي که آن 
را فاقد اشکال بدانيم( به معني عدم قطعيت در 
امکان پيش بيني رويدادهاست و نه عدم قطعيت 
در وجوِد علت. به عبارتي علت را نمي شناسيم نه 

اينکه علتي وجود ندارد. 
تأکيد بر اصل عليت به عنوان يکي از محورهاي 
»هستي شناس��ي« در هندسه معرفتي ايراني- 
اس��المي در واق��ع مي کوش��د تا ضم��ن بيان 
اهميت و ضرورت اين اصل در تعيين و حجيت 
معرفت شناسي، آن را صائب در همه ابعاد هستي 
اعم از جهان مادي و غيرمادي بداند. اين مسئله 
خود سبب مي ش��ود جهت گيري مشخصي در 
نگرش به نظام هستي داشته باش��يم و نه تنها 
در تفکر بلکه حتي در پژوهش هاي تجربي نيز 
س��وگيري منطقي ناش��ي از اصل عليت، فلش 
راهنما براي پيش��برد علوم نوين مي تواند قرار 
گيرد. بدين سان که پژوهش��گر معتقد به اين 
اصل خواه��د پذيرفت در مواجه��ه با پديده ها، 
وجود حتمي و ضروري علت را مي توان جويا شد. 
اين اصل نه تنها در علم بلکه در همه ابعاد زندگي 
حتي »هنر« نيز تجلي يافته و هنِر »علت جو« را 
از هنِر تصادفي که برخي روايت هاي پسامدرن 

به سمت آن رفته اند، متمايز مي سازد. 
  خاصه سخن

چنانکه در مطلب فوق مشاهده مي شود، اصل 
عليت مبنايي براي ش��ناخت جهان در فلسفه 
صدرايي و به طور کلي قرائت فلسفي و کالمي 
از اس��الم بوده و ظاهراً اين نگرش مبنا در همه 
حوزه هاي زيرس��اختي بينش الگوي پيشرفت 
اس��المي- ايراني لحاظ شده اس��ت . به عبارتي 
با تعمق ب��ر تأکيدات اين الگوي پيش نويس��ي 
مي توان ح��دس زد. نوع جهان بين��ي و قرائت 
انس��ان از جهان در الگوي يادشده، جهان بيني 
معرفت��ي صدرايي اس��ت و برخ��ي قرائت هاي 
ناهمگون آنتالوژيک )هستي شناس��انه( را نفي 

مي کند. 
ضمن اينکه مشخص شدن رويکرد فکري رسمي 
انقالب اسالمي مي تواند حوزه فلسفي- کالمي 
فکري و آش��فتگي و بي نظريه بودن در مسائل 
مبنايي را کاهش دهد، اما همي��ن جا بايد اين 
سؤال را نيز مطرح س��اخت که آيا آنچه به قول 
مسئول مرکز الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت 
مبني بر صدها هزار نفر س��اعت کار فکري که 
توسط انديشمندان اسالمي روي اين الگو انجام 
شده است؛ حاصل آزادانديشي و مشارکت همه 
گروه هاي فک��ري و رويکردهاي مبنايي معتقد 
به حوزه معرفتي انقالب است يا صرفاً گفتمان 
و هم افزايي حاميان گفتمان صدرايي منتج به 
توافق بر اين هندسه فکري شده است؟ انتشار 
مستندات بحث هاي صورت گرفته در اين زمينه 
مي تواند ياريگر باش��د،چراکه در صورت مطرح 
نشدن چنين مسائلي در س��طح همه تفکرات 
و نحله هاي فکري قطعاً پس از تثبيت اين الگو؛ 
نقدهاي فراواني از س��وي چني��ن جريان هايي 
به الگوي ياد ش��ده صورت خواهد گرفت که به 
بالتکليفي آن و رها ش��دن به دليل عدم توافق 
يا حداقل مشارکت خواهد انجاميد. به عبارتي 

جنگ اول به از صلح آخر است. 

در قلرآن آيات فراوانلي مرتبط با 
عليت و اثلر آن در نظلام طبيعت 
بله کار رفتله اسلت. همچنيلن 
ائمه اطهار در روايلات به اين اصل 
اشلاره و هر چيز را قائم به خدا به 
عنوان علت العللل تصور نموده اند 

اصل عليت مبنايي براي شلناخت 
جهلان در فلسلفه صدرايلي و 
به طلور کللي قرائلت فلسلفي و 
کامي از اسلام بوده و ظاهراً اين 
نگلرش مبنلا در همله حوزه هاي 
زيرساختي بينش الگوي پيشرفت 
اسلامي- ايراني لحاظ شده است


