
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 اشتغال جوانان

 (صنعتی سیرجان دانشگاه)فاطمه زحمتکشانی 

 

 چکیده:

،ازیکنظارهتچاونهندیمازآنجاههان انموجوداجتتاایاس ،جامعهبزرگیههدرآنزندگی

اپااهیجامعاهباهپااهیاوهتاکااودیماخانهاواس وحریمآنهتچونحریمخانهاومح وب

الز جه تکاملوسعادتیهانه زم!لذافراهمنتودندیافزایماشیآلودگوآلودگیآن،بههندیم

موضوااتینظ رحفظنظا اجتتاایآن،بقاین لوخانواد ،تأم نسالم هاان انمادیومعنوی

فکری،روحیوروانیافرادجامعهوفراهمهردنب تریمناسبومح طیسالمبرایپرورشوتکامل

،خصوصاًجواناناس ادرحالحاضریکایازمشاکالتاساسایجواناانهاههاان انمادیومعنوی

 داردااتغالاس اهاآنریشهدرتتامیمشکالت

 میپردازیمدراینمقالهبهاینبحرانواثراتشب شتر

 کلمات کلیدی:

 خانواد ااتغالجوانان،م ا لاجتتاایوفرهنگی،هارآفرین،

 

 

 

 اشتغال جوانان

درسهجت هاس تجربهازدیروز،استفاد ازامروز،ام دبهفردااولیمتاسفانهبرخیازخوابنتیما

 دیاروز،اتاالفاماروز،تارسازفاردح ارتاهننادیماباسهجت هدیگارزندگ شاانراتباا هاآد 

بحارانه اینیابرایجوانانهت نمعتلااتغالاس انیآفرموردتوجهوخطریهابحرانیکیاز

دربرگ رند م ا لدیگریهتانندازدواج،ااتغال،اات اد،هوی ،ااتتادبهنفسوغ ر ن زاس ،هاه

هاآنتتا اینم ا لدرگروهمودرارتباطتنگاتنگبایکدیگره تندانقشوالدینوهتکویاری

گ اریآنبااادابطاورمآاالااملبزرگواساسیدرجه ساختاراص یااکلتواندیمبهنوجوان

هاایرویجوانانوپره ازازبرخاوردومقاب اهم اتق مبااآناان،پره ازازازدواجدرکم ا لپ ش

منظاورااناخ ب شاترجواناانازهتادیگربااترب ا هایقبلازازدواجبهدستوریوایجادفرص 

ااتناییروح هفردگراییوبیگراییودگرخوانیواد گ ترشفرزنداندرجه تقوی روح هجتع

الگویترب تیراانتنابهنندههدر  یبایماانبافرزندجوانشانبهدیگران،متناسببانوعرابطه
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این  ا ب کاهباهساالریحاهمباادابحثدربار جوانان،بحثتاز آننهفرزندساالریونهوالدین

التومعتالتجوانانچندینسالاسا هاهدردل لهآرتجتع  جواندرهشورمان،بحثمشک

اوند،برخیازمرد معتقدندههمشکلهایهرهشوریمح وبمیسرمایهجوانانهشوروجودداردا

یااب مهاهمشاکلم اکناندیش مدرمایاص یجوانانم کناس اماوقتیبهاتقاینم ئ همی

بباحقوقمکفیبااد؛تاجوانینتوانادااغلاودههجواندارایاغ یمناسجوانانزمانیحلمی

هایم کنوازدواجخودراپرداخا مناسبیبرایخودانتنابهندهرگزننواهدتوان  اق اطوا 

ومرد دس بهدس همهاخانواد دهند،واقعاًاگرهندااهآرجتع  هشورمانراجوانانتشک لمی

بهمشاکالتجواناانهاخانواد ههاگرچراانتانراحلهن مابدهند،قادرخواه مبودههمشکلجوان

توجهنکنندآس بجبرانناپذیریبهم ا لاجتتاایوفرهنگیجامعهواردخواهداادوباهناوای

 .انگ زگااایوناام ااادیدرجواناااانافااازایشیاباااد،بااایااااودیماااایااانم ااائ هباااااث

خوانودسازیم،بهتراس قبلازهرهاری،مشکلهاریهن مههخدارام خواهیمبهنظربند اگر

نقشمهتیدراینخصوصبرایهتکب شتربهتواندیمااتغالجوانانرامرتفعسازیمامدارسن ز

رادرطاولساالتحصا  یبارایییهاادور تواننادیممآالمرب انآموزایبطوروالدینایفاهنندا

ااودیمرابامح طه بوهارب شترآاناهنندااینات کردبااثهاآنراهنتاییجوانانبگذارندتا

هاهااودیمهرچهبهتربامح طهارورزیوآموزشحرفهایآانااد وازطرفیهمبااثهاآنتا

چقادرهااآنقدرزحتاتپدرومادرخودراب شتربدانندوبفهتندبرایبدس آوردنسرمایهزندگی

،درآیند اغ یفرزنادانتاناثاراتفاراواندیگارن ازهایمشبرآناینخطو االااندد  هشزحت 

،زیربنایات کرداقتصادیدهندیمخواهدداا احق ق ایناس ههآنچهراجوانانماامروزانجا 

تااساتعدادهایخاودرادهدیممادرآیند خواهدبوداهاروتجارتاای تههردن،بهجوانانقدرت

ههبهطاورفعاالناهدرآوردیموارایطیفراهمبنشدیمرابهبودهاآنفاسازند،ارایطزندگیاکو

متترهزبرااتغالجه هدای اااتغالدریهایمشجامعهحتوردااتهبااندااهت  دااتنخط

واد وهلوااتغالجوانانبهطورخاص،هتچن نهاراای تهوتول دی،بااثتقوی اقتصاددرخان

،پاسانادازهنندیم،مصرفاوندیم،بهایننحوههگروهیازجوانانمشغولبههاراودیمجامعه

،فقاررادهنادیما،حرهتیدرجه ارتقایراداقتصادیوتوسعهخانواد وجامعاهانجاا هنندیم

،برمح طاقتصاداتاومیودهندیماغ یرادراجتتاعپرورشیهافرص ،ت اویدهندیمهاهش

ااغ یباراییهاافرصا وازاینروسطحه یااتغالوهنندیمارایطجه سرمایهگذارینفوذ

.آورندیمجوانانبوجود
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رانگرانهرد اسا اایانهاآنجواناندوس دارنداغ یثاب پ داهنندواینموضوعتاحدزیادی

ن ازمندقولوواد ن  تندب کهتعهدااتاوالادینهاآناود؛توجههاآنمندندههبهجواناناالقه

درنظردااتهباا دحرفیرابهفرزندانخودبگوی ادهاهپسگرامیبرایجوانانحا زاهت  اس ،

اگرجوانانماام دبهآیند ندااتهبااندقطعاًضع فوپژمرد ودچااررایزبتوان دبهآناتلهن دا

 .هاادفیخواهنااداااداباارایحاالمشااکلااااتغالجوانااانن ااازبااهاراد واهتتااا م اایداریاامباای

ب کاریجوانانراچگونهبای  حلهرد؟

ریجواناانرابااهاممشاکلب کااتوانیمچگونهبرایجوانانایجادااتغالهن م؟م توانیمچگونه

ودوستانوفام لحالهارد؟باهااتقاادهاراناساانومتنصصاان،درهاخانواد فکریوهمهاری

ارایطفع یهشور،بهترینروشایجادااتغالوحالم ائ هب کااری،توساعهوگ اترشفرهناگ

توساعهن اافتگیهارآفرینیدرجامعهاس ازیرایکیازا لاص یرادنارخب کااریدرهشاورماا،

یهااخاانواد وفرزندانهاهرد فرهنگهاروهارآفرینیدرجامعهاس واینکهمرد وحتیتحص ل

متتولهمدنبالاینه تندههازطریقبنشدولتیه بوهاریبرایخودایجاادهنناداچنادین

پا شتااوانسانگ نواگرچههارروزبا شازبردیمسالاس ههجامعهماازب کاریجوانانرنج

،اماهنوزاینمشکلحلنشد اسا اب کااریجواناانناهتنهااضاررومیپردازیمب کاریجوانانرا

گوناگوناقتصادیواجتتاایبرایجامعهماایجادهرد ،ب کاهضارباتسانگ نفرهنگایویهاانیز

وهاراناسانیکیازا لاص یوجامعهواردهرد اس ،بهگفتهجامعهاناسانهاخانواد اخالقیبه

هااخاانواد رادبزهکاریدرجوانانامروزجامعه،ب کاریاس ،بنابراینبایدبرایاینمشکلاساسی

درس ومناسبآنراحلهارد،وهرچاهزودتاربارایجواناانایجاادیهارا چار ایاندیش دواز

.ااتغالنتود

چ  ا یاا«هاارآفرینی»هاهااودیماجامعاهسائوالوقتیازب ا اریازمارد وحتایننبگاان

ایجادهارواغلاسا و«هارآفرینی»چهه انیه تند،بهسرا پاسخمیدهندهه«هارآفرینان»

اینن   ابهگفتاه «هارآفرین»و«هارآفرینی»،درصورتیههتعریفهندیمایجادهار«هارآفرین»

موفقهرجامعهاس ههبهجایاینهاهیهاان انمتنصصانوهاراناسان،هارآفرینیقصهزندگی

ودیگارانرااندازندیمب ایندودرجاییاستندا اوندومشغولهاراوند،خوداانه بوهاررا 

معناایباهentrepreneur اواژ هاارآفرینیازه تاهفران اویهننادیمامشغولبههاروتجاارت

گرفتهاس وبراسااسواژ ناماهدانشاگاهیوب اتر،هاارآفریننشأت (undertake) ”متعهدادن“

 .یکفعال  اقتصاادیراساازماندهی،ادار وتقبالهنادیهامناطر اودیمه یاس ههمتعهد

 انادازییاکااره یااههاولایجادخالق  ونوآوری،دو راهندیمپسهارآفرینسههارمهم
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اباادیمه بوهاروطیهردنفرایندایجاده بوهاروسو ارا همحصولوخدم خودبهبازار

بنابرایناگردرجامعهیکه یبرایاول نبارمحصولیراتول دهند،چوناواولا نبااراسا ،ایان

درهارهااریهاان اولهههاآنبارتدیگرهارآفرینیراانجا داد ،پساولوی باهارآفریناس ابها

تاوانیما،هارآفرینه تندوبهه انیهنندیمجدیدیدراقتصادبازیهاجبههه تندوبانوآوری

هارآفرینگف ههخطرپذیره اتندوتوانااییبرقاراریارتبااطبا نتول اداتوخادمات،تواناایی

جدید،محصوالتجدیدویافتنبازارهاایجدیادرایهاروشسازماندهیونظارتبرتول دومعرفی

جدیادیرادریهاا  فعالهارآفرینه یاس ههنوآوراس وقدرتخالق  باالییداردو»دارندا

اقتصادیوتجاریرایها  موقعبهترینوآخرینهاآنا«هندیمهوچکرا اندازییهااره قالب

دارایاستعداد،خالق ا ،معتوالًرامیدانندااینافرادهارص فوروشاستفاد ازاینهنندیمهشف

سئوالبند اینجاس آیااتایکفردهارحالابتکار،سازماندهیومدیری درسطحباالییرادارندا

چن نم ئول  مهتیرابرایخانواد واقوا وخویشانخوددااتهد توانیمآفرینه ت د؟آیااتا

،بای  هرچهزودتربههتکخاانواد واقاوا د ن بیمه ت دواینویژ گ هارادرخودباا د؟اگر

وهااخانواد هتهیدااودیاهرد خصوصاًجوانانبشتاب داآنگا مطتئنباا دههخداوندراخوانود

  .خویشااااااااااااانبدرقااااااااااااهرا اااااااااااااتاخواهاااااااااااادبااااااااااااود

ویاروییبامشکالتفرارویجوامعازجت هب کاریامروز هارآفرینیبعنوانیکاستراتژیهارآمدبرایر

ون زیکیازمهتترینراهکارهایبرونرف ازفتایب ا اربغرنجوپ چ اد هاآنوآثاروتبعاتسهتگ ن

اقتصادیمورداهتتا وانای ویژ جوامعوافرادومجامعا تیدانشگاهیواقاعگردیاد اسا ااگار

چنانچهتتایلداریدفعال تیدرجه هارآفرینیدااتهباا دبهتراس قبلازاروعهرهاریبهاین

فردااتهباا داپدیدةهارآفرینیاززوایایمنت فیقابلهنکاشوبررسیاس اماآنچهنکاتتوجهوا

هااییاکنظاا ب شازهتهضرورتداردیافتنارتباطوموقع  آنن ب بهساایراجازاومؤلفاه

یوایظریفازمدیری ،نوآورمدیریتی،اقتصادیوفرآیندآناس انتایجهارآفرینی،بهانوانآم ز 

تواننادتره بااتبرانگ زاس وهارآفرینانبعنوانه انیهاهمایری ک،هتوار موردن ازوتح  ن

اقتصاادیوفنااوریدرحاالتوساعههاون ازهاراخ قهننددرخطمقاد جدیدیازمنابع،فرص 

ساعهیافتاهودرحاالتوتوساعهیهشاورهاهاایتوساعهدرحره ه تنداوامروز یکیازاااخص

ااودااوندانوآوریابزارخاصهارآفریناس اوازطریقنوآوریاس ههثروتخ قمیمح وبمی

 موجودرادگش پتول دثروتازمنابعازبالقو هایازاینرو،هرتغ  ریههظرف  
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اوداهی،هجااوفوقمحدودنتیحوز اوداامانوآوریفقطبههندنواینوآوریمح وبمیرگون

اانسموفق  یاخطراک ا دربار چگونههایخالقنوآوریبگردیم؟چگونهبایدبهدنبالفرص 

 هن م؟«نوآورینیتتر» قتاوتهن م؟چگونه

 

خودراهامالًازجهاتمنت فب نج دوبعداقدا بههارآفرینیهن دابرناماهاییهاییتوانادرابتدا

دق قوجامعومن جمالز اس تاجه دست ابیبهاهدافب ندمدتهتچون،ف  فههار،مع ارو

هندامتاسفانهمرد دراغ بمواردبادوناره یاه بهاراتاراتنظ ممیادار هایایجادوروش

یادوستانشانهارهابانکه چپساندازیوارده بوهارمیاوندابعتیازاینافرادباگرفتنوا از

طولبکشدتاهاراانباههاسالیااایدهاما ااماآنهانتیدانندههمتکناس هنندیمخودرااروع

د نباود ون  ا ،سوددهیبرسندوهنگامیههوا دهند بفهتدههاینهاربهانداز هاافیساود

پولشراپسخواهدگرف ویابرایدفعهبعدازدادنوا خوداریخواهدهردادربرخایازماواردن از

خود،ازم کنیاهارتااتباریخوداانهاوا تابرایبازپرداخ اوندیممرد مجبورهاوق بعتی

،خانهیاااتبارااندرخطرب فتدواودیماینات کردن زبااثههواقوا نزدیکشاناستفاد نتایند،

اینهارب  ارااتباهیاس اپسالز وضروریاس برایاروعازهارهاایهوچاک)باهزیناههام

انصخودتانه  ههم ئولقروضبوجودآمد نیااروعهن د(اوقتیوارده بوهارمیاوید،

واماوالخاودمحافظا نکن اد،هااپاولالذااگارازباادیم،مال ات،پولمالکانوغ ر هاوا نظ ر

انصیاتامانندماا نیاخاناهبروناداااتایهاییدارابهسراغتوانندیمباحکمدادگا ب تانکاران

بایدبرایخودتانبتوان ددل لموجهایدااتهباا دههچگونه،طرحه ابوهارتاانساودمعقاولی

برایایاناماوراحت ااجداریاد،تاااینکاهآنییهانهیهزههچهدرپیخواهدداا االز اس بدان د

راجبرانودرهنارآنسودهافین زایجادهن داپ داهردنمقداریسودوایجادیکنقطهسربههانهیهز

هیاتجزاصا یطارحتجااری،یهاابناشسراول نگا دراینرا اس ادراهآراره هایهوچک،

نیسودوزیانوبرآوردگردشجریااننقادینگیراباهاهاد دارناداب ش پوتح  لنقطهسربهسر،

بابرآوردگردشنقدینگیوسودوزیاناتام توان داید ه بوهارخودرابهبودببنش داته هیکطرح

ااروعهااره اتندویهااناهیهزههتع  نهن دچهچ زهااییدهدیمتجاریبهاتاایناجاز را

هابدینمعنیاس ههبایددرایانماوردچهه  ااصوالًارزیابیاستراتژیاستراتژیبازاریابیاتا

گ رناد،زیارااوامالهادستنوشتغ  راتآیناد قارارمایاطالااتیراگردآوریهرداهتهاستراتژی

 .داخ اااااایوخااااااارجیبااااااهصااااااورتدا اااااامدرحااااااالتغ  ااااااره ااااااتند

تارمهامدن ایواقعین زدرس ننواهدبوداوازهتهدراگرمحاسباتاتارویهاغذدرس نبااد،

محرماناهایه اتندههبارایااتامزیا نهااطالااتیااینکهازاسراره بوهارتانمحافظ هن دا
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اسانادراباه تاهماآالًرقابتیدربازارایجادمیهنندابایدهاریهن دههاطالااتاتامحرماناهبتانادا

رمزورودبگذاریداوه  هتوافقنامههارام تندومکتوبسازیداهاانهیرااالم بزن دیابرای”محرمانه“

اس ههتقریباهتهچ زرامکتوبهن دزیراههتوافقاتافاهیااقالنهاگرازنظرقانونیالز نبااد،یحت

ویاکااودیمقولخوداتلهردنیکاهرتت قیبهاثباتهردادردن ایواقعی،توانیمرابندرت

یهااصورتح اابالذایکراهباردواساتراتژیاساسایآناسا هاهگرددیممهممح وبدارایی

خودراپ شاپ شوزودترازموادبپردازیداینامربااثه بوجاهوااتبااربارایااتاخواهدگردیدابارای

 :اااااودهاااااسااااهفعال اااا اتااااد بااااهااااارحزیاااارانجااااا ماااایارزیااااابیاسااااتراتژی

 :ساااااااانجشم اااااااازانآمااااااااادگیباااااااارایاااااااااروعه اااااااابوهااااااااار

زادیبرایاتااود،ولیبایدزمانیراصارفیها  موفقمنجربهتواندیمباوجوداینکههارآفرینی

باطرحیکنقشهمناسبوبررسیدق قآناانسموفق ا خاودراافازایشد توانیمسنجشاتا

  .ده دادرابتدانقااطضاعفوقاوتخاودراباهاناوانیاکهاارآفرینماوردارزیاابیقارارده اد

 :زیاااااااارپاسااااااااخده اااااااادیهاااااااااپرسااااااااشبااااااااهدقاااااااا بااااااااه

صات مخودچگونهه ت د؟صاحبانه بوهارهایهوچاکن ازمنادباهتیهایر گدرتصت م -1

 .بااااااااااااااندیمااااااااااااسااااااااااااریعوپایااااااااااااداریهااااااااااااایر ااااااااااااگ

 آیااااسااتقام روحاایوج ااتیالز وهااافیراباارایاااروعیااکهااارآفرینیداریااد؟ -2

یهاایزیاروبرنامههاطرحههدهدیم؟تحق قاتنشاند هنیمچگونهنفراتخودراسازماندهی -3

وبرنامهریزیق قدریکه بومالیمؤثراسازماندهیاوندیمضع فااملاک  درهارآفرینی

 .ازهااااااارگوناااااااهاک اااااااتیج اااااااوگ ریهنااااااادتوانااااااادیماااااااهاااااااار

دارید؟موفق  دریکه ابوهاارهاینیهارآفرآیامدیرخوده ت د؟آیاتجربههافیبرایاین -2

ه چگا بصورتخودبنودیویابراساساانسن   وهتانطورههگفتهاداینموفق  اصوالًبه

 ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازماندهیدق اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق

برایمدیری قویوبهترخودتان،آیاحاضره ت دازدیگرانهتاکویااریبگ ریاداخصوصااًاز -6

 .افااااااااااااااااارادمتنصااااااااااااااااااصومجااااااااااااااااااربودل ااااااااااااااااااوز

ویااد ادهیمانهای آیااینهارآفرینیرابرایرضایخداوهتکوخدم بهدیگرانانجا ودر -5

  .خااااااااااداییناااااااااااهرد باااااااااارایسااااااااااودب شااااااااااترخااااااااااود

رادردن اایبااهااآد ههمیگوینددن اچقادرهوچاکاسا !زنادگیدیاد  انزیاد :نت جهاینکه

دردن ااییهااآد هوچاکیهااکار  پاخداونددرفتاییقرارده دتیهانعت اظت وسرااراز

تفکراتآدمین زجز یازهتا نیحتراتداایهن دارسدیمازآنچهههبطورمعتولبنظرتربزرگ
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نعتاتبهح ابم ادچراههاقلآدمیاسا هاهباااثتعاالیوااناخ دن اایاطارافااد و

گف تفکروتعقالآدمایتوانیماهتشافاتواختراااتیرودردن ایپ رامونخودشبوجودآورد و

معنوییعنیخدم هردنییاکوفااس اتربزرگاگردرحجممقای هاودبهمراتبازج ماون ز

ودست ابیمااباهآراماشاودیمهدیگران،درراستایخدم بهدیگرانم  رمعنویماادامهدارب

ان انهتکهاردنوخادم باههتنواااناسا یها   فتنیترارزشاازبااودیمواقعیمه اتر

درههاح اساادیفراوانوحسارزاتندان اان  دانندیماندپرداختهه انیههبهخدم خ ق

اخدم هردنگرددیمویکانرژیاظ تیبااثادامهحره معنویدران اناودیمدرونمتج ی

نف انیواک تهادنب من  دردرونان انودرنهای یهاخواستهبهدیگرانیعنیگذاتناز

ااگرردآویمرس دنبهحستواضعوفروتنیواکوفاییمعنویواح اسآرامشدرونیرابهارمغان

خواهانلذتوآرامشواقعیه ت داروعبهخادم هاردنباهنزدیکاان،دوساتانودرهالهتاه

ایاناسا هاهازدیاآیماهتنواانهن دانت جهارزاتنددیگریههازخدم بهدیگرانبهدسا 

قابلپاداشاظ تیخواه مگرف ،زیراگفت متم هنینتمنابعینامحدودوازجاییههفکرشراهم

اهادفیر گیماتلواکسالعتلدراینجهانیکقانوناس ازهردستیبدهیازهتاندس 

ماازخدم هردنرس دنبهاکوفاییمعنویولذتوآرامشواقعیاس ولیمتکناس هرات ی

انت جهایناس ههچنانسرم  میهردینتداراینتایجمازادیباادههاایدهرگزتصورشراهم

ههگوییزندگیبهها ماس وه چغمواندوهینداریماآثارخدم هردنباهمیاویموپرانرژی

خواه ددیادهاهد پرورانیمخ قخداب  ارزیاداس ازهتانابتداههن  خدم هردنرادرسر

هتهها ناتبرایخدم هردنبهااتاب ا جتتا زندگیبهها اتاس گوییتتا افرادجامعهو

انکتهمهموب  ارظریفیههمابایددرخدم هردنبهدیگرانمدنظرقرارده مایاناسا انداد 

هههدفماازخدم هردنرادمعنویوحره بهست خداس ودرهرخدمتینبایادفراماوش

ه ت موتنهامنتظررضاای اوه ات موهردههمافقطوفقطبرایرضایخداوندمشغولخدم 

درواقعانتظارنت جهازبند  .دااتهباا مرد گیمنبایدتوقعیازه یههموردخدمتگزاریماقرار

وحتایگااهیمااراازخادم هاردنهشادیماخدابهجایخداوند،خدم روحانیرابهانحاراف

پسن ا ماان«آمدیمثوابهن م،هبابادیم»ه:واایدبهیادآنجت هب فت مههندیمپش تان

درخدم رضای خدابایدباادوه چگا پسازخدم منتظرتأی دوتتج دبند خدانبایدباا م

باهمااداد م هناینتاودستتزدخدم ماازجاییخ  یاظ متردرزمانیههحتیفکرشراهم

 .خواهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 ال قّل ُااااو یذلوال جَاااااللِوَال اااا ِه را ِیالاِلااااهَااِلاهیااااوَال حَاااایذالاااااصَاااادَقّلال اااااهیال عَظاااا می
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 اسا یجالل وبزرگوارصاحبجزاون   زند وپایند ویههمعبودیبزرگیدرس فرمودخدا

 ءٌیاّلاااااااهّلتِآ  ِاااااااهِلّلااااااا ّرسَیالااااااااذالاااااااراحّرتنلالاااااااراح میال حَ ااااااا میال کّلاااااااریمی

 ن  اااا یچ اااازمانناااادشبنشااااایند ومهربااااانبردباااااروهااااریماساااا آنکااااه

 وَهیاااااوَال  ااااات عیال عَ ااااا میال بَصااااا رلال نّلب ااااارل،اّلاااااهِدَال ااااااهیاّلنااااااهیالاِلاااااهَاِالاهیاااااوَ

    نجزاویواوانواوداناوب ناوآگا اس ،گوا اس خداههمعبود

 وَال حَتّراااااادِوَالشَااااااکرِوَالناعّرتاااااا ءِبِااااااهِمِاااااانّلالآاناااااا ءِیتّلر ضااااااوَلّلااااااکَمااااااا

 اسا وآنچاهنعتا اسا ن ازازتاویههتوبپ اندیومنصوصتواس آنوحتدوثناواکر

 رِض ااااوانّلکَیلاااامِاااان اَااااذابِکَوَتلوجِاااابَیرّلناااا وَتلجهل اهااااایذلنلااااوبیلِااااتّلغ فِاااارّلوَاّلن 

 یخواااانودومااارام اااتوجبیر اااگوازااااذابخاااودمااارادرپناااا یوگناهاااانمراب اااامرز

 هلااااالّلیاَنّاااااوَاّلمانّلاااااکَوَاِحّر اااااانّلکَوَغلف رانّلاااااکَوَجِنانّلاااااکَوَاّلسااااائّل لکَاّلن تّلفلاااااک 

 باارایمیوازتااوخااواهمهااهبااازهناایواح ااانوآماارزشوبهشاات قااراردهاایوایتناا

 ءیف تاااااتّلشاااا یحاااااجَتوَتّل ّرااااه  ِکَلِتاااااتّلشاااا ءیهّل ّراااافَتّلشاااا ءیاّلن تّلجّرعَاااالّلقّلتاااا ءَ

 یبارآوردنحااجتمرادرهرچاهخاواهیههقاراردهایوآسانهردن هرچهرابههرنحوههخواه

 آم نیاربالعالت ن









 منابع:

سای تب ان

 نوی ند محتدصادقیهارافرینباا مهتابچگونه











Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

