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 نرم دیتهد برابر دری باور خود، سالمت نظام در اسالمی ها آموزهی علمی شناس باز -51

 1(ترکبى بٌْبزی، هتق ٌَیهی، دضت فرٍزًذُ)

 

 : دهیچک

ِ  هْبجوابى  هٌبفغ حْت در بیرق دری فرٌّگ راتییتغی برای ًظبه ریغ تالش بِ ًرم جٌگ .  ضاَد ی ها  گفتا

ِ  ذاتیا تَل گسترش بب ارتببطبتی تکٌَلَش، جٌگ يیا ابسار  باب  توابض ی، هجابز ی فضاب  تیا تقَی، ا رسابً

 برابر در هقبٍهت يیطتریب .ببضذی هی  رسو ریغی ّب سبزهبى ٍی الولل يیبی ّب ًْبد ازی ریگ بْرُ، خبرگبى

 باب   دٍ را يیا ٍد ػلان  اساالم  بخص بتیح يییآ.  است يید از آهذُ بری فرٌّگ ػٌبصر،   سلطِ ٍ ًفَر يیا

 يید کٌبر در َستِیپ ذیبب کِی هختلف ػلَم بىیه در.  است دادُ قرار کوب ی سَ بِ اًسبى پرٍازی برا رٍهٌذیً

ِ  هٌحصر ٍ خبظ ذگبُید خبطر بِ کِ استی پسضک ػلن، کٌذ حرکت ِ  ًسابت  فارد  با  از  اًسابى  لیهساب  با

ِ  سالهت، اسالم هٌظر از.  است برخَرداری ا صُیٍ تیاّو  خذاًٍاذ  جبًاب   از  باسر  ی ا ِیا ّذ ػٌاَاى  با

 باب   . ردیا گی ها  بر در را اًسبى ابؼبد ّوِ کِ استی جبهؼ ًگبُ سالهت بِ اسالم ًگبُ ٍ  ضَدی ه  ستِیًگر

 هاَرد ی هتؼذدی رفتبری الگَّبی، اساله ٍفقِ بتیرٍا ٍ بتیآ در سبلنی زًذگ ٍ سالهت هفَْم در جستجَ

 باب  سُیا اًگ جابد یا.   اسات  اًسابى ی اجتوبػ ٍی رٍحی، جسو سالهت کٌٌذُ يیتبه کِ است گرفتِ قرار ذییتب

 احکابم  قبلاب  دریای   اجرا ضوبًت، اجتوبع تب فرد از سالهت ًظبم بَدى ریفراگ ٍ تیجبهؼی، پبک بِ قیتطَ

ی ػلوا  ِیا تَج، اسات   اساالم  در سالهت  ًظبم فرد بِ هٌحصری ّبی صگیٍ از فطرت ببی سبزگبر ٍی ضرػ

 آهَزُ طتریب ّرچِ تیهقبَل ٍ ى جَاًب دری ٌیدی ببٍرّب تیتقَ سبب، سالهت ًظبم دری اسالهی ّب دستَر

 . ببضذی ه ًرم چٌگ دری سیست اسالمی ّب ذیتْذ بب هقببلِ ٍ اسالمی ّب

 

 .  ًرم ذیتْذی، ػلوی ضٌبس ببز، اسالم در سالهت ًظبم: واژگان کلیدی
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