مجموعه مقاالت همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان(اصفهان)

 -51باز شناسی علمی آموزه های اسالم در نظام سالمت ،خود باوری در برابر تهدید نرم
(فرٍزًذُ دضتی ،هیٌَ هتقی ،بٌْبز ترکبى)
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چکیده:
جٌگ ًرم بِ تالش غیر ًظبهی برای تغییرات فرٌّگی در رقیب در حْت هٌبفغ هْبجوابى گفتاِ های ضاَد .
ابسار ایي جٌگ ،تکٌَلَشی ارتببطبت بب گسترش تَلیاذات رسابًِ ای ،تقَیات فضابی هجابزی ،توابض باب
خبرگبى ،بْرُ گیری از ًْبد ّبی بیي الوللی ٍ سبزهبى ّبی غیر رسوی هی ببضذ .بیطتریي هقبٍهت در برابر
ایي ًفَر ٍ سلطِ ،ػٌبصر فرٌّگی بر آهذُ از دیي است  .آییي حیبت بخص اساالم ػلان ٍدیاي را دٍ باب
ًیرٍهٌذ برای پرٍاز اًسبى بِ سَی کوب قرار دادُ است  .در هیبى ػلَم هختلفی کِ ببیذ پیَستِ در کٌبر دیي
حرکت کٌذ ،ػلن پسضکی است کِ بِ خبطر دیذگبُ خبظ ٍ هٌحصر باِ فارد ًسابت باِ هسابیل اًسابى از
اّویت ٍیصُ ای برخَردار است  .از هٌظر اسالم ،سالهت باِ ػٌاَاى ّذیاِ ای باسر

از جبًاب خذاًٍاذ

ًگریستِ هی ضَد ٍ ًگبُ اسالم بِ سالهت ًگبُ جبهؼی است کِ ّوِ ابؼبد اًسبى را در بر های گیارد  .باب
جستجَ در هفَْم سالهت ٍ زًذگی سبلن در آیبت ٍ رٍایبت ٍفقِ اسالهی ،الگَّبی رفتبری هتؼذدی هاَرد
تبییذ قرار گرفتِ است کِ تبهیي کٌٌذُ سالهت جسوی ،رٍحی ٍ اجتوبػی اًسابى اسات  .ایجابد اًگیاسُ باب
تطَیق بِ پبکی ،جبهؼیت ٍ فراگیر بَدى ًظبم سالهت از فرد تب اجتوبع ،ضوبًت اجرایای در قبلاب احکابم
ضرػی ٍ سبزگبری بب فطرت از ٍیصگی ّبی هٌحصر بِ فرد ًظبم سالهت در اساالم اسات ،تَجیاِ ػلوای
دستَر ّبی اسالهی در ًظبم سالهت ،سبب تقَیت ببٍرّبی دیٌی در جَاًب ى ٍ هقبَلیت ّرچِ بیطتر آهَزُ
ّبی اسالم ٍ هقببلِ بب تْذیذ ّبی اسالم ستیسی در چٌگ ًرم هی ببضذ .
واژگان کلیدیً :ظبم سالهت در اسالم ،ببز ضٌبسی ػلوی ،تْذیذ ًرم .
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 -اػضبی ّیئت ػلوی ،داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ خَراسگبى  ،داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبیی

