
 یيه ها و ضرورت جامعه گراياز سرما نهيدر مورد استفاده به ع""پند ها و اندرز های امام رضا 

نشگاه علوم پزشکی دااعضا هيات علمي  رضا صالحی،پور،دکتر علی حق نگهدار،دکتر علي ن بهشتینوشيسندگان:نوي

 beheshtin@sums.ac.ir،43189190170،48110797190 تلفن:     خ طبشيراز.مرکز تحقيقات طب سنتی و تاري

قال و خردمندان پند و اندرز و نصيحت را م(.عدرستی که پند سود ميدهد به اهل ايمان)قران کري:پند ده به مردمان،به مقدمه

مان نيکو احباب صادق،ناصر مردی گردد موعظه راهنمای طريق رشد شمرده و گويند چنان که عصا پياده را در راه،معاون مي

روی کردن اندرز و سخنان دانشمندان است که شخص پي،شود و عالمت اقبال و رفعت و قلت نادانی و غفلت.گوش دادن ت ميعافي

موعظه  زمانی است حت شفای مرض آن کسی است که بدان گوش دهد و عمل کند.ارزش را به سر منزل سعادت می برد و نصي

کمال بخشد و به آنچه وی را ر گزار باشد.روح را نشيند و تاثيجاری شده باشد تا بر دل  ل و سرچشمه پاک و نابکه از منابع اصي

 .استوار گرداندشه دار و در دل ري به خدا را مانانی دور ساخته اگاه گرداند و نهايتا ايلت انساز فضي

دارد.استفاده درست و را ...دشمن مي ...تباه سازی اموالد: بدون شک خداوندفرمايدرتحف العقول مي "ع"امام رضا بحث و بررسی:

اری،توليد يا توزيع و مصرف بايد در چهار چوب بهره ذه گعقلی و اسالمی است و هر نوع سرمايمنطقی از اموال اصل انسانی،

 اردان و متعهد در کارها نباشد چنين تباهک افراد تهایمديري ق واگر حساب گری دقيه اقتصادی باشد.برداری بهينه و با توجي

ر الرضا در مورد ضرورت ون اخباالشيعه و عي لوسايدر امام  رود.سازيهايی فراوان رخ می دهد و سرمايه های ملی هرز مي

اشکار و مشهود و مراسم پرستش خدا  اسالمد جهت بر قرار شده تا اخالص و توحي جماعت بدان د نمازفرمايی می جامعه گراي

 ر نماز جماعت و جمعه در اسالم تاثي ی از جمله حج وعبادتهاي.ز کاریهيکوکاری و پر ني باشد...با فوائد ديگر از جمله مساعدت در

نسل به  ی در سراسر جامعه وآموزش ش شعارهای خدا باوری و اسالم گراينان و پخشناخت همه جانبه انسانها از هم ديدر اری بسي

 .اردنده ديهای آ

و  سرمايه ها هرز رفته گرنه و زی های اصولی داردها نياز به محاسبه و برنامه ري هاز سرماينه استفاده  بهيری:نتيجه گي
امعه نگری ضرورت ج ت واهمي ان مومنان برقرار کرده کهشبانه روزی و مستمر مي یوندبازده ندارند .همچنين اسالم پي

  را نشان ميدهد.
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