
  

  د�	�ان�� ر
	�ر ��در ���رت 


ه ������ �������
*

  

  مقدمه


 �9��(�0 ا��م)  :�
 	��ْ�  َ��«)�(�ی�
َ
�  ٌَ���، أَد��� وأْ�َ�َ�  ��ّدَ��� ا��

ّ
�� ��ْ�َ�َ�  و

��� ��وَ$َ#  "!��َ���؛
َ
�� ��ِ  &ِ!�ِ  
َ

ّ
�)' ا�

ّ
�ـِ
  أ$َ*َ(  ا�

َ
��ـ
 	�َ�ـْ� ، 

َ
�  ً ِ�ـ� وِ$ـْ)-ا َ�َ�!ـ

 و د�ـ� ��	�ـ' ��Qـ�< و را او 2ـ�رت 	��Gی� 	� و داE' د��D* ه��m ١؛ا�ّ��رِ 

���h�از ه '�� 
�� ه�ی ��اوD �	 او 
 +ـ�D'، در (�ـ�ش 	�Gه دا��E، ارزا

�� 	�ا	�, >�G� *ا�	د �D *�k+ >اه�( ��D�+ '+ا« .  

 
̂ه در دوران ���ا � ا+'؛ 	� وی`�رت 	� ر)��ر )�ز ،
��	��ی�
 از ا�2ل 

�FM�� ا1!�+�ت �Pار دارد و O5Eـ�' و ه�یـ'  'c� ��-�	 ،��Dد �� 
و ��ا

%�E ا+'.  و* در �1ل *��"  

 ���h�ان، ه��Dره�* د��(و ر %X�!) '' و او�7ی��اه �	 ���� �	 �(�دران 	�ی


"̂ ��ر,(� و (=�	_ 	� ر)��ر ,ن !% را 	� ��ر ه ه�* ه� !%، E��ه وی 
�`�ر *�

.�در ایـ� ا��07 `�رت (�در 	� ر)��ر د��Dان (�cرهـ�* (��ـ�د* دارد، ا(ـ�  "��

���< ، ا�Eره (
�cر���Eر، 	� +� (:  
                                                            

   .��وه��� *

١ ،���  .�٠٣، ح١٠٧، ص١، ج�
	�ان ا����. ����� ر� 
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 . پوشش1

� ا+' �� 	�ـ
 7	� )�(�ی� ا(�م �2دق�اوD *�+ از 
���,دم  �07س �Tه�، 


� 	� ,ن، �Dد را (�E���� .
�ا 	�ا* ��Gـ�ن �ـ�دن زEـ�D ی��ه� و زی0ـ�  �E، ه

�ن ا+'.E١ ;�� �� *��اوD 
Q9; ا+'، 	�ا* 	��"�ن، 07ـ�س  ��ش و زی�0ی

 ��� 	� و+��Q ,ن،,)�ی�ه � و زی�0 و ,را+�� "�د��E�k	 د را�D 
�Eز.  
���E ز(�

>-J �	 وهR� ��)!ـ�د  �از 	�دن، �E�� ;1�2 و 	����ه را از )@�ر و زی�0+' 


 +�ق ده� ،دور ��ده�(�رد�!�� دیـ�  ،ه�* �(��+; ���E. 	� (���ی' و ��

.'!��اده ٢�D %�7د ���ه �	ـ� و 1@ـ�ب  E�� ـ�	 �̂ه (ـ�دران 	�یـ ه�، 	ـ� ویـ

��. ا(�وزه ا�X��7ت ر+�������G< )�ه�8
 و...  د��Dان �Dد `�رت  ،
ه�* ?�	

�ه در ��(�� ا�87ه�* �(��+; ���E رواج E ���	 
̂ه 	�ا* د��Dا ی�	�؛ 	� وی


) 
���ا �+ �	 ��`ـ�رت 	ـ� ر)�ـ�ر د�Dـ�ان و   �	 �ر+��. (�دران وT��6 دار

���E را 	� "�� ا* در د��Dان �Dد �Gدی�� ���ـ� )�ه�Z ه�ی
،  ا+��6ده از روش

�)���e�Q0ت 	� �	 �� ��0E و 
�
 ه�* ای���ا* در ,ی��ه  ه�* ا�����
 و... د"�"�

��  در �ODص ���E د��Dان �2رت 8��د. ه��h�� 	� ا+��6ده از روش 
ه�ی


) ��
 را �� ���E �Eد، (
 در ادا(� ذ��ان ذه��' د��Dان ��ا �)�0
 ه�* +�

�، در	�ره ���c�) ،�Eل ��د.   دار

  بخشي با بهره از استدالل  الف) آگاهي


"̂ ,"�ه  �Eن و �FM�� 1@�ب 	� روان و ا(��' ,�ن ه�* رو1
 د��Dان را 	�ی� از وی

�، Eـ�m ای�ـ� و  	�� (�درا"� «��د. �� '0c2 �Eد رو�D ان��� ��Dد �	 �ا

�ن و* را ا)Aای� داده�) ')R+ ا'+��E .  ـ�اJ ـ�� �	�ی� 	�ا* او ��\�� ده�

                                                            

  .$٢ر.": ا!�اف، �ی� ١. 

ی��ی� و ه�� ا�. ا'�� '&�ر�، ٢   .٩ ، ص*$٢، �(ره ���م زن، ����، ز
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�� ا��5ب ( 
-E�� ���،  ��� در 	�ی ��. 	�ای� �Eح ده�E�	 ت��O	 *از رو


  ١».�Eد �E �Jای=
 	��G دی�ه (

�ـ�دن د�Dـ�، (��� ا+' 	�ا*  N�P ل و (�=ـ_ و روانC���E+ـ
  	ـ� ا+ـ�

�؛�E�	 ��Eز دا�� 
)R+ف اRD !��ر* از	ش زی�ا ری-� Ae7 هـ�  هـ� و� 
,"ـ�ه


 ,"�هرا  د��Dش (�در،ا+'. ا"� )���ـ� 	� (Rی�' و  Nا*  ���ـ�ه و دCیـ% Pـ�

ه�  ��ان در ا+ـ��Cل (
 .د�E�� ��D و 1@�ب را �Dاه� ��ی�)'، د	�ای� 	��ور

� \�ورت ���E و 1@�ب را ��و دCی% �Dد، 	� ,ی�ت �P,ن ا+���د ��د؛ 	�ا* 

���� 	� ,ی�  �	٩٥ ��(Oـ�ن (�ـ�ن از  هـ�* د. ه��hـ�� راه+�ره اA1اب (=�ح 

\���را 	ـ� ��ـ� د�Dـ� 	�ر+ـ
، و ��Eـ� (��+ـ; را 
 ه�"�� ,زار و اذی' و 

�ن و دور
 ره�ی	��Gی� راه��ر E ��D��E داز اذی' و ,زار * از�� 
(��).
	�Gـ�  ٢

����ـ� در ��ایـ� (��-ـ� (ـ
 ا+' �J�� (�6ه��
 را 	� 	��ن  
Eـ�د،  ه�* ���

 ز�ن ��زه (Q��س
ً
Rt) د؛�� ���� 	ـ�ا* (Oـ�ن (�ـ�ن از ,زار و اذیـ'،   
��Q!)


 را ا��5ب ��ده)R+ا �E��  .�� و 	� ای� ��ر ا1!�س ا(��ـ' 	�-ـ��* دارـا


) ���h�ل هC���ان 	� ا+��6ده از �J�� ا+� �G0E �	 
�ـ�  ه� و ��+� ه�ی 
ه�ی

  د. در ذه� د��Dان �� 	!�� ا+'، ��+4 دا


 از (�درانD�	 ��6+M�) ـ���در+ـ�
 ا�5ـ�ب �Qـ' ��!ـ��* و  	ـ�ون ,

 ;+��)� �E�� ـ�	د را �D 
�ـ�، 	ـ� د�Dـ� را ��\�� ده�� و د7�% �را�1��G6	


��c< و ا+�0�اد (  ���  ���Eرا 	� �e���  و*�Dاه� � (ـ�ارد ا��tدر وادار +�ز

�هE و�	رو '!�E �	، 
� ��� از روش �Dی� ���ا�٣.@� (=�Qب 	8��

 

                                                            

یـ�؟. زه�ه /(-,، ١ ، ه��ـ��� �-3یـ1، *&�ر د'(�ان #�)�ان '�د را از '&ـ�ات 
$ـ�ن #"ـ� دار
  http://hamshahrionline.ir/details/160470. �;>;د در: ١٣٩٠ا�578  ٧ی�45�6 

. (/ـ( AB&&ـ� و ٨*-٠*، ص 2�37	� در 	�ه و 0, ا
�م .-ـ, 
+(�ـ�-&(،  . !�4ا<�6ی= �("٢
(E&FGB  

  . (/( AB&&� و E&FGB)٨*. ه�(ن، ص ٣
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  بخشي در برابر تبليغات ماهواره ب) مصونيت

(�ه�اره و ای���'، )�ه�Z 	�ه�8
 را �ـ� 	ـ� ODـ�ص در ?ـ�ب رایـH ا+ـ'، 


��ی� (  �	 �ده� و در2�د ا��7* ,ن 	� د��Dان ���ان و ��ان ا+'. (�در 	�ی

�� د��Dه�ی ���
د��Dش ی�د,ور*  >Q�( در �� 
�،  ه� 	�ز* (���'�O5E  د�D

�ــ�ری5
 	ــ�ا* او ه��hــ�� (ــ�در . اــ� را از د+ــ' داده �	�یــ� از �9یــ_ Eــ�اه

�� در )�ه�ـZ ه�Q�!ـ�
 ?ـ�ب، �ـ�ی� 	�ه�8ـ
 زن،ارزش و  ��� *�8�Eرو


�Eد؛ ا(� در )�ه�Z (� ارزش زن 	� ��Eـ� و 1@ـ�ب او  زی�0ی
 او (c!�ب (

�07 %t) د؛�E ی� داده��ه�* (Qcـ
  سا+' و زی�0ی
 	�ی� 	� رZ و )�م �07س 

�� در ��� 61ـ� �ـ�دن ��Eـ� و 1@ـ�ب، زی0ـ� ه!ـ���. در واPـN 	�یـ� 	ـ�ور 



 د��Dان را (��cل +�D' و زی�0ی
 را � 	� (���ره�* ?�ب، 	��Q 	�  زی�0ی+��E


��د
 و ای�ا)R+ا Z"�)�� از )�ه��	ه�* زی�0*  
ً
Rtـ�د. (ـ�، رZ و )�م (��ـ� 


) 
��ان د��D را در �Rس ,(�زش �9ا1 '0F 
ـ�م �ـ�د و از او  �07س و D�ـ�9

� از ?�ب، ��* �Dا+' 	��Q����7�ـ� و ایـ�ه QDـ_ ��ر"��* PRD�'، 	ـ� 	� 	�  

�، �9ا1
 	�1@�ب �1ل و در��� زی�0 �07+
 و 	�kدازد�� زی0ـ��� 	ـ�ا* ای��ـ� ـ� 

�ن،E *ه��T ه���	د از �D ی��� � ا2ـ% دادن Pـ�ار (�0ـ� از �ـm واNP در. ده

�E�� �07س، 1@�ب و 
`� را ,ن رZ و �E% زی�0ی�  .ده� �Pار (


، 	��G ا+' د��D را 	� (�زه)R+و ا 
�ـ�  ه�ی
 	�ا* ,��Eی
 	� )�ه�Z ای�ا

�ن 	�د ��و��د دارد ه�* ��ری5
 ز�ن ای�ان  �07س�E�� �9ز �07س �	ن در �9ل   �ز


 ,E ��Eـ�د و ه�یـ' دی�ـ
 و (Qـ
 Dـ�د را  ��ری4 ای�ان و �A 	� �07سQc) *ه�

 ��. 	�یـ��� و در ذه�� ,ن را 	� )�ه�Z ا��7ی
 (�ه�اره و ای���' (��ی!� +��Eز�	

�67V) �	 ��� 	��ا >����ار و ه-��ر �	 ،

  او را از `� )�ه�8Q) 'از ه�ی �� 
ه�ی

 Zـ� )�ه�ـ	ـ0' !و دی�
 	� د+' ,ورده ا+'، �Q' �1�� 	�دن )�ه�Z ?�ب 
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!% ��ان ( 
�. ای� ��ر 	��� ه-��ر* )�ه�8�� vد را در�D  ��ـ�h�د. ه�E


�� 	� O5E�' ,ی��ه  ( >��� �����ـ�؛ 	ـ� ای��ـ� �Dد ��ا�< 	� د��D(�ن  ��(

o5-�) او را 
-E�� �J �5ب�-ـ�ن �Dاهـ� داد. در ایـ� 2ـ� ا ��رت، و* 

�. 	�ی� 	� دAE�" ��Dد �Eد �� (�در ����ا!' 	��Gی� ���E را ا��5ب  ��Dاه

�� ر+���i�Q0 	�ور �Dد و �c��ـ% ,ن 	ـ� او  ه� 	� ��ا	�' (� 
ه�* درو?�� در �


 �Eی!�� 	�ا* د�D ��Dد ��O5E Sی����ش راه���ی
 در	�ره OP ��Q	 ؛'!�

  ا+'.

�� 	�ی��
 از ?�	
ه�ی
 	� د��D ) 	� 	��ن D�	 
�1 ���G  1@ـ�ب را A�ه� 



 و 	�ه�8
 را \� ارزش (
 ارزش، و 		�@1 ���� د���. 	� ���ان � ه��* دا

 هــ�* ���0 و زــ�ن (!ــ�X% �^وه-ــ�8 و �ی!ــ��ه دا-ــ�8ه، ا+ــ��د (ــ���وو،


 	�5 ,زاد*) ��ه ��ـm دو د)�ـ�م دی�ار رو*: «�ی! اول، ��ـm: ام J!ـ�0

��Oی� 
��Oی� ���رش، در و ا+' 	�1@�ب و (!Q��ن ز 
 Pـ�ار ,(�ی�ـ�ی
 ز

�' زی�0ی
  (��Q  (!�	�� در �� دارد�E ده��5!ـ' زن. ـ�ارد �ـ� 	� A�J* و  

 
ً
R)���ه �E�� '+دی�8* و ا  

ً
R)����ر��Eس (�! ��ی�ن  %X�!) ـ�ن (!ـQ��ن ز

>�!��ارم؛ 1@�ب از د)�ع 	�ا* ا* اA�8ه ای�@� د7�% ه��� 	� .  
 ز�ن زی�0ی
 و7


 از رو 	�ی� و دارم دو+' راD�	 ارزش 
 د)�ع ا+'، ,ن "�ی�* 1@�ب، �� ه�ی


) >�� .�G�� 
�!� ��
 1@�ب 	�ون را (!Q��ن زن ) ،��اده 	����D  او � ه!ـ��

�* (!��Q، ای� و��M�̂ه 	�   ا+' ا* ری-� (!Q��ن زن .ا+' (!Q��ن زن 	�دن وی

�� 
"�
 ا+ـ���ار را Dـ��اده روح و ز) ،���	�ـ' را )�زـ�ان 	5-ـ 
) � و ��ـ


"��ه ی�ر* و ,(�زد (
 ز���  (�Qـ� (��	ـ%،  �=ـ� در. او ا+' ���ه�8ه و ه�!�  


��QیAیـ�ن، ه�* 2ـ�c6 در 6ـ� هـ� (�Q��ن 	�ا	ـ� در ا+' [��] ,(�ی��ی
 زی�0ی 


 "�* �-ـ�ه) �  (Aایــ�ه در را اش زی0ـ�ی
 ا+ـ' [�ـ�] ��ـ�(
 ا* (�Qـ� او. ��ـ


��ی� 	� ه��8C�	 '��P �\�� ده�� زن، )�ه�8ـ
 ارزش (���ر ,(�ی�� در.  ...
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��+ـ�� +ـ��' 	�  زن ارزش (���ره�، ای� 	� ا+�س. او ا+' ��ا	�' 
 Eـ�د؛ (

�ـ�ر 	ـ�  �Dد�ـ�ی
 	ـ�ا* را رواـ� و ا��Oب و �Dد �Jن 
 از "�ـ�د. ...(ـ� (


 د)�ع 1@�ب���<؛  
�ازه �� و7 1@ـ�ب، �� ه!�< 
ـ�یـه ارزش �9)�ار ا* ا

̂ه، �E% 	� . ا+' ,ن "�ی�*  اش Dـ��اده و ه�!ـ� وPـS را Dـ�د زن، و�Pـ
 وی


) ���
 ر)��ر ��ا\N و و�Pر 	� و ) ،��� �0 (�\�
 �J�� 	�ی! �ـدا�Eـ او 	� 'ـ

>E�	«.١  

  و يادآوري ج) تذكر

'Pو 
w�	  ...و 
ه� د��D 	�ا* �Dوج از (�ـAل یـ� w1ـ�ر در (�ا+ـ< (�G�ـ�

 �Eل روش����ا* ا��	ه<  
(��0
 دارد و )�2' +��)�ه�* دی�8 �!'. در  

'��P�) ای� 
0+��)���c<، از �ـ���  ،ه� 	��G ا+' 	� ��* 	��Dرده�*  ���)

��ه�* 	�Gه "�)'؛ �Jا�� (��� ا+'���ـ�ان ر)�ـ�ر 	 (�دراـ� و 	ـ� (Rی�ـ' 	� 

در �ـ��� (!ـ���< ��د. ا��07 و از ���ار ,ن ��Q"��*  ،را اR2ح د��Dان�در+' 


 را ر��ی' ����ـ� 1ـ� ا(�ـ�ن (65��ـ� و در 5!ـ' ای��ـ�  ٢��د؛Cزم ا+' 

�E�	 ت�QD؛  mk+>یR) و �O�5) ،ه���� .�E�	 >T��ه��m «)�(�د:  7ا(�م 

�، 	ـ� ـ�	�د* ��Qـ� اPـ�ام �� �c) د را�D مR� 
ده �ـ�	� +��5ن زای�، E��ی�

  ٣».ا+'

  دوست . انتخاب2

Q� ت�w1
 « :)�(�د 7
�

�ٌ  ٍء  ْ� َ	  ِ�ُ��
َ
�ُ  َو  ��

َ
��  �ِ�ْ�َ

ْ
یُ�  ا� �ِ

َ
ْ�ء � ��ه�A�J ,)�ـ
 ٤؛ا�

                                                            

ی��ی� ز#�ن 
�ای4ه. ه�5� �J);وو، ١   رM(، �;>;د در:  ، ��N>=: '�&�ر�L )MیKا5 �2ا5 ز
http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/index.aspx?pid=93481  

  .٧٠، ص 2�37	� در 	�ه و 0, ا
�م .-, 
+(��-&(،  !�4ا<�6ی= �(" ٢.

.٣ ،,5&GJ �6١٧، ص١، جا���.  
 .٤ ،	
�� �����  .�٢*، صو درر ا��8� �7ر ا���
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	�D '(, ا+' ،دارد و �  ».ر)�_ 	

�اد"
 ، روا	g دو+���از �9ی_ وا7�ی� �D و
QeE د�D  ،ص�D ا)�اد �	 A�و 


 و (cــ% �Ocــ�%"�ــ ــ� ز Qc) 5ــ�ب�ــ� ا ــ�ان و 	 در ... �ــ� (G�ــ
 )�ز


�ه�*  دو+��ان �Dد دار
 در ای� ز(��� (�در. )�ز) �دPـ'  ،ه-ـ��ر*	ـ�  ��ا

�`	ـ� �ـ�  ��ـ� راه��ـ�ی
را  ، د�Dـ� Dـ�د�(��اـ�و  D	��Dرده�* (-��6�و  


 ��vراه��ره�ی
 �Jن ��c�_، ,ز(�دن و... � و ��8ER ا�5ـ�ب  ،دو+��G��)

� و از دو+'����0ه  �� 
��ی� 
"��ه ز��� ،�  ١.دور* "Aی�� ه!��


�ان 7ا(�م 0�@) �!1
 �Dد 	� ی�
 از )�ز) ��!�م، 	ـ� ا1ـ�* « :)�(�ی

�� (�8 ای�	�ادر* (��  
) 

 	� �J ��ه�یرود و 	� �J ا)ـ�اد* -!ـ' و  	�ا


) '+�D�	 *��� را �!��ی�E��) و *�E ا�1ا�7 ,"�ه �	ب �D ن�J و ���، 

��8�+ـ�
 	ـ� او یـ�ر* 	� او 	�ادر* �� 	ـ� ای��ـ� او را از e7ـAش 	ـ�زدار* و در 


٢»ر+�

.  

��ا�ـ�  (�دران 
�	�Eـ�� و  ا���ـ� 	
 د��Dا-ـ�ن دو+ـ��ن 	ـ�(!��ل و ,"�ه 

� درای��E�	 ��Eا� 
�� ا+' ؛	�ره `�رN6 )�ز �	 �6ـN �ـ�ر و  و ای� ��ر  �	 �

7' (!���< ��ر و (�در ه< �  .(�در�Dا��07 د �	ح ا+'R2 و 
) �@�� � �؛ دهـ

��
 �Eد* ا(� ،ا��5ب دو+' �Jا�
 در+' G   ٣.د+��ر* �!' و 	� ا(� و 

�ـ�ان 	ـ� 2ـ�رت ?��(!ـ���< 	ـ� ا�5ـ�ب دو+ـ' و  ه�* ذیـ% (
 	� روش

�ان `�رت ��د. را	=� ه�* دو+��� )�ز

  آميز عبرت هاي داستان الف) گزارش

� �Rوه  ,(�A، 	� �2رت ?��(!���< (
 ه�* ��0ت (�در 	� �% دا+��ن	� 	��ن��ا
                                                            

 .١ ،,P4Q >;اد�����	اه9 2 :)�
  . (/AB )&&� و ٧٩(E&FGB-٧٣، ص :.>�ق �6ز#4ان در 
  .٢٣٣، صA�39 ا�@>�ل ?, <ل ا���ل  ا/1 �4R '�ا-,، ٢.

  .٧$، ص<داب ر6(�ر �2 د'(�ان�SR;�� '&�ر�، ٣. 
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�8ا 'Q�  5ـ�ب�ه�* �Dد از را	=� 	� دو+��ن، د�Dـ� را از �ـFM�� و اه��ـ' ا

�. در ای� روش، 	�Gه "�)�� از دا+��ن���ـ�  ه� و روای' دو+' �Dب ,"�ه  
ه�ی

� ای� دا+��ن:��ه، (��+; ا+'؛ (�E %� 
 در (��	N دی�

�. روز* ���0دو+��ن و ر+ـ�ل  	Aر"�ن �Q�0P و ،���0 و ا	
 	� ه< دو+' 	�د

�اD9 د�	ده ��
 د��ت ��G�) �	 �0 .را)��� ،�E د: ���0!  9+�6ه "!��ده�)�(


� ���ا و ر+ـ�7' (ـ� Eـ�Gدت  ای��� �Dرم، (�8 (� از ?�ا* D '�	� و1�ا

�. ا	
 "6'ده
 ((!Q��ن �E*). ���GE �0د��� را E ن��Q!) �0  ،وDرا ���E  و

�*؟ ���0 �-��م، 	��Q (�د* 	�  ،"6': �"6': ,ی� از ,ی��' د+' -(��cف 

� 	� +�* ?�ای< �� +�6ه (� 	�د-� د+' �1\� ���� (!ـQ��ن  (�8 ای� دراز 

ا	ـ
  .رو (!ـQ��ن Eـ�م �Eم دا�E< او از +� +�6ه 	�ون ?�ا 	�A�Dد. ازای� �Eم.



 "6': ا"� (E�	 �) '+دو 
��0ـ� 	ـ� ر+ـ�ل  .	�ی� 	� او ��ه�� ��ـ
 ،�Dاه

�اD9 د و����ه��  v�-) "-' و�	م R+از ا  .�E ر در�+�ا@�م در ��Z 	ـ

��6ر �Pار "�)' و 	� د+'  S2
Q� ت�w17 ��ـ' ر+ـ�Rه �	دو+ـ��  .

��ن �-ـ�� Eـ��Qد+' (!ـ �	 �
  او 	ـ� و+�+ـ� .�A در ��Z ا1ه�* Eـ�=�

'D�+ 
��G� د را�D د و�k+ ی!' دل�E� 
ن ,ن دو EMـ و ای� ,ی�ت در ١دو+�

 :�E زل�  َیْ�َم  َو « 
�

	
�ِ�ُ�  َیَ
�

  َیَ�ْی�ِ   َ��� ا��
ُ

�ل
ُ

�ِ  ی� َی�
َ
��ْ

َ
ُت � �

ْ
�

َ
�

�
ُ%ـ�ِل  َ#َ"  ا!  ا�&�

 
ً

(��� ی� َ%ِ(
َ
�ِ   َوْی�

َ
��ْ

َ
� � �ْ

َ
�  

ْ
��ِ

�
!
َ
  أ

ً
�+(

ُ
, (��ِ

َ
٢؛-

�ان  و روز* �� +���8 د+' 	� د


) 
�ا در ��� "�)�� 	ـ�د در �ـ��  "Aد و (D ر+�ل ��"�ی�: ا* ��ش راه
 را 


را دو+ـ' Dـ�د ا�5ـ�ب  ]o5E "��اه[��ش )Rن  ،ا* وا* 	� (� ."�)�< (

�ر ه�ای' 	� +�اغ (ـ�  ��� از ,�	 ،'D�+ اه��دم! او (�ا از ی�د 1_ "�	ده ��

�ه 	�د),.
  

                                                            

  .٩$ - ٨$، ص*١، جC3-	� #��#�. �6(رم &�از�، ١

  .٢٩ – U�V٢٧(ن، �ی�٢. 
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 اه��' و �FM�� دو+' را در +��+' ا!ـ�ن � ای� دا+��ن و ,ی� �P,ن 		�D


ی� و ,یـ�� دو+ـ' Dـ�ی� رو در روای�ت ,(�ه �� ,د(
 	� د ده�. ازای� -�ن (

  ١.وا	!�� و ���+�� ا+'

  ب) مهارت ارتباط كالمي 

�ر و (�در���" �	 �̂ه (�در، 	�ی �ـ� او ، 	� وی ����ا+ـ�ار  ا* 	� د�D ��Dد 	��Dرد 

�w1ـ�ت 	!ـ��ر Aدیـ�  ,ی� �GJرم +�ره ی�+S از روا	�D .gد را 	� ,�G 	�8ی

S+7ی� 
�رش ��1ی' (� �	 ��؛ 	� "���  ��Dـ�اب  �w17ت ی�+ـSا* 


) %�� �@�; و �� ر(A و راز �Dد را ���G 	�ا* ��رش ��٢ :» 
ْ
  ِإذ

َ
%�ِ$  ُی�ُ#ُ"  �!ل

َ
&ِ 

َ%ِ'  ی!
َ
ْیُ' � ِإ(�  أ

َ
َ,َ+  َرأ

َ
َ�  أ

َ
-.َ  

ً
!0

َ
1�ْ

َ
2َ3ْ  َو  1

�
3َ4ََ�  َو  ا�-

ْ
ْی5ْ6ُ7ُ  ا�

َ
  ٣». #!8ِ+ی�� � َرأ

�اده�D �	 �� 	�ی� 	��ا�ـ� �1ـ
  09_ ای� ,ی�، )�ز �اش 	� 1�* ا����د ��ـ

 .��ن 	�8ی, �	 A�را �-ـ�ی_  شد�Dـ�	� 	��ن "�ی���، (�در 	�یـ� «رازه�* �Dد را 

�� 	� دو+ـ��� دارد 
�� در	�ره روا	= ���ـ�. و*	ـ�  ،A	 ه  1ـ�ف�(-ـ�% ��ـ

�ا��E  (�دران،9�0
 +��G) >7رت���دن 	�ا* ) ه�* ار '0c2 ���)دن ز���اه< 

�� ار��0ط +ـ�7�
 	ـ�� (ـ�در و د�Dـ� 	�Pـ�ار  ٤.»د�E��Dن ا+' 
در واNP ز(�


�، او (E�	  *ـ�ا	 .�� 	� را�1
 	� (�درش درددل ��ـ+ـ�7< و ای@ـ�د ار�0ـ�ط ��ا

�ه���م �1ف+�ز �	 �ه�* د��D، 	� �2رت )��ل و 	� �Q2�1 "�ش )�ا  ، (�در 	�ی

�����ـ�م 2ـ0c' ده�؛ ی��
 	� وا �� �ه�* د�Dـ�  ه�* (��+; �Dد -�ن ده

                                                            

١،,P4Q . ����>;اد �	اه9 2 :)�
  .٧٩ص  ،:.>�ق �6ز#4ان در 

٢1&P' )M٣٩، صازدواج و '�#�ادهزاده،  . ����ر.  
/� �Q)X /&(ور] ه�5(�, را �J ی;8^ /� ��رش ]Z7: ��رم! �ـ1 در Xـ;اب دیـ�م Jـ� یـ(زده «[ ٣.

�ی�  (ی;N8 �55J .«^8(ره، و X;ر&� و �(ه در /�ا/�م 8`�ه �, ،�(  
  ، �;>;د در:�١٣٨٨��  ٢٨�a« ،�8  �45;-�, رNV(ر /( د�NXان X(-;اده«�SR;�� ا�8�، ٤. 

http://www1.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100920404099  
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رویـ
، 	ـ� +ـ��5ن و  	� "-ـ�دها"� (�در «	�ا* (�در، 	!��ر ��اب و (G< ا+'. 

 ،��Q5�� ا1!�+ـ�ت، ,را(ـ� `�ات د��D در (�رد دو+��� "�ش ده ;��)


 و ��ه� )-�ر رو1
 و*	�ورهـ� و ��ـ_  ��اـ� "�ه د�Dـ� (
 ,ن�Eد.  (
 روا

� 	��ن ��ـ� و از �ـ�م �ـ�ی�ش از +ـ�* (ـ� ا1!�+�ت �Dد�Pدر،را �2د  
��+ـ

�E�	 ��Eا��ه  . (�دران 	�ا* ,�ـ�، "ـ�ه
 Cزم ا+ـ' �ـ� ��Dـ�	
 	�EـEـ��

��� ��+4 ده ��+��ت �	 
��0' ١».��و (c2 ��ه�* د��D  در واm� NP از ,

�، 	�Gـ� ا+ـ' (ـ�در 	5-ـ
 از ,نE %)��هـ� را �Mی�ـ�، و در	ـ�ره 	5-ـ
 از ,ن  

Tـ�در ا) ��، 	�یـE�	 ار�"��FM��. 	�ا* ,�� ا�GTر`� (�دران 	� د��Dان �� �`�Gر

 (�Gرت
ً
���1 ،N9�P م در+' وR� �	 Rt) ر "��د؛��
 را 	� )R�9�0
 و � ٢ه�* ار

،��
 �Dش و ,رام ٣�c7 �	 ی� و�� ٤و��G	 �	 ٥و  .�`� �Dد را 	�8ی  

 وضع قوانين گروهي براي خارج از منزل ج)

ر)�� 	� دو+��ن، 1_ د��Dان ا+'؛ ا(� د��D 	�ا* ای� ��ر Cزم ا+' �� از  	��ون

(�در ا��زه 	8��د. ای� (G< ا+' �� (�در 	� 9ـ�ر دP�ـ_ 	�اـ� د�Dـ�ش 	ـ� Jـ� 


) �@� �	 ،
!�رود و در 	��ون از (�Aل �J ر)�ـ�ر* دارد. (ـ�دران 	ـ�ا* ���ـ�ل  


� �Dد و ��-ـ8��* از 	ـ�وز (-ـ�%، (از Eـ��D' دو+ـ��ن ��ا�ـ� �ـm  )�ز

د�E��Dن، 	� (�دران ,�G ار��0ط 	��Pار ���ـ� و 	ـ� (-ـ�رت 	ـ� ی�ـ�ی�8، ه��ـ�ام 


 در	�ره 	��ون ر)�� 	�ا* د��Dان������ل  �Pا ،���. 	� و\N ای� �Pا����Eن (�ّ�� 

                                                            

١ �B�/ Z&/�B ،ه(دی(ن�V )Mن /(ی� /�ا-�5«. ر)�GR� وا<�ی1 و �b-�  . (/(�&&AB )$٨، ص»

 �8َی�ا. «٢
ً
e;ْ

َ
U ا;

ُ
>;

ُ
U 1 /�;ی&�َوF8 hQ)U و Z8ی�».(؛ و در�  )٧٠ا'jاب، 

٣» .)Vُ�وRْ�َ 
ً
e;ْ

َ
U =ْ�ُ

َ
;ا <

ُ
>;

ُ
U ی&�َو;�/ k&- 1F8 ن)-�  )�-P(ء، �ی�».(؛ و /� 

.٤ »mBِ;ْoَ 1ْ�ِ pْ
ُ

q
ْ

L1َو اJ رام�  )١٩(<�r(ن، �ی�». ؛ <�Z5F8 1 را 

.٥ »tN
u
;ا ا<

ُ
>;

ُ
r4(دي َیRِ>ِ 

ْ
w

ُ
U 1ُ   َوPَ'ْ

َ
؛ و /� /�5](ن ��J ;�/ 1 /( ی�6ی�� /� /��Nی1 و>� 8ـ1F ِهtَ أ

  )٣*ا�8ا، �ی�».(/�;ی�5
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�1�<  و `�رت 	� ر)��ر د��Dان ,+�ن ���؛ زی�ا د��Dان 	� ر��ی' �PاE ��� �Dاه

'��0��.  	� ��N و در ای�@� 	� ��* ا�Pـ�ار )ـ�د*، «از ��N، (�% 	�-��* دار

�1�< ا+'. ���� 	� ��N و "�وه و (�cو(�' و �9د از (��P�ـ'  
�ار ����Pا

  ١».در "�وه، ��(% ا@�م ��ر و ا��9' ا+'

  هاي اجتماعي شبكه استفاده از. 3

�,"�ه
 د�Dـ�ان از ,+ـ�;  
 ه�* ا���ـ��
 رویـ� از Eـ��0 ه�* ا+ـ��6ده 	

��0E �	 ن ا����د�J 
�R�-) وز�	 �	ا+'  ���ه�، ��ـ; ا)�ـ�دن در درس و  (

�8ش ���e�ه�*  ه�* (@ـ�ز* 	ـ� Eـ�د* ه� و 	�وره�، ����� دادن Eـ�د* ��ر، 


، 	��Pار* روا	�D gرج از �Eع و ��ف و... (�@� �Eد. 	���Pوا �	�ای� (�دران 	�ی

ه�، 	� ����ل (�Aان ا+��6ده د��Dان Dـ�د از  در ���ر ,"�ه
 دادن در	�ره ای� ,+�;

��0E �)��ان �Dد را  ریA* 	�ا* دی�8 او�Pت ,ن ه�* ا�����
 و 	�ه�، او�Pت )�ز

� و ,Gـ� را 	ـ� )��7�'���ه�*  هـ�ی
 �ـE Aـ��0 	� �2رت ?�� (!���< (�ی�ی' 

 .�  ا�����
 +�ق ده�

  ها  الف) نظارت بر استفاده از شبكه

؛ 	ـ� ار��0ط 	��Pار ��ـ�(�دران 	�ی� از `� ا��R9ت و )��ور* 	� د��Dان �Dد 

�� (�درش 	� "��ا	 ��Dد ��(ـ�دران روز ا+'. �1
 "ـ�ه
 Cزم ا+ـ' �ـ�  ا* 

��0E ان در��Dد ��� و ا�E��ق ه���E �w� 
�Dد را 	ـ�ا* �wـ�  ه�* ا�����

�ن در "�وهE از ا)ـ�اد ه� ���� 	��ا ��� د�E��Dن در ,ن ��w ا+'، -�ن ده� 
ی

�. ���یـ� و �8ش�E NQ=) ...و 
هـ�* "ـ�وه  "�وه، ���ی� "�وه، (=�7; ار+�7

هـ� و ا���ـ�دات (ـ�ه0
  	!��ر (G< ا+'؛ زی�ا �ـFM�� 	ـ�Cی
 	ـ� 	�ورهـ�، ارزش

                                                            

  .٩٢ص ، 2�3�3�2	� ، ر�V )Mه(دی(ن ١.
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���ا�ن و ��ا�ن دارد. �Jن »��و (���یـ% 	ـ ،ا!�ن 	� ه�0c) �Jـ' ��ـ�ا ��ـ


) 

 �2رت (
 �Eد و رZ و 	� و �1ل و ه�ا* او را ( ١؛»��ی�د "��د و ه�!�


�w1ت 	� 	��ن Q�7» : �ْ9َ  �:,َ
َ
  أ

ً
!;�ْ	َ  <َ6ِ

َ
� �

ْ
J�ـA* را دو+ـ'  mهـ��؛ هِ%ِ=1


) oی�د ,ن �1ی �	ارد، �  ٢».�Eد 	

 
� د�D ��Dد را 	� (�09�5ن و ه< ه��h�� (�دران (���ا 
هـ�* Dـ�د  "�وه


 ای� ��ر را ا@�م ده��. ه��h�� (�دران (
ً
R	���) A��� د��Dان  ���� ��E,  ���ا�ـ

ه�* (Q�5ـS و ـ�ع ار�0ـ�ط 	ـ� (09�5ـ�ن Dـ�د و... 	ـ�  	�ا* ��wی' در "�وه

�. ای� ��ر �Rوه 	� ا��7* ا����* و ا9����ن، د�E��Dن (-�رت ��E1!�س ارز

�ـ�د �ـ� ه���ـ� (ـ�در ��ـ% ��ـ� و 	ـ�ا* )��7�ـ' در  ���?�; �Dاهـ A�او را 

��0E  .8��د	د (-�رت �D از (�در 
  ه�* ا�����

�ـ� (�@ـ� 	ـ�  (�دران 	�ی� د�E��Dن را 	� ��wی' در "�وه �ه�ی
 +�ق ده�ـ

� و ��ی�ی
 )��* ,نEر 
�� ا)�� ه� ( ����ر �Dد را در �Jـ�� �Eد و او را �-�ی_ 

��دن او�Pت Dـ�د  "�وه SQ�
 و �؛ 	� ای� ��ر 	� ��* �8E�Dرا��ه�ی
 (=�ح 

��0E رت در�G) م و�Q� *��"ی�د '�+ �	 ،

 ه�* ا�����) SQ�5) *رود. ه�  

��0E را در S7�5) m�� �	 �0ط�
 و  (�دران 	�ی� ار��E �`ه�* (@�ز*، از 

;�+, A�
 ,ن 	�ا* د�D ه�* روان +��E دادن 
� �Dد ��\�� ده��. 	�ا* ,"ـ�ه


 از ,+�;) A� 
� از دا+��ن ه�* ا�1��7��ـ� در روز�(ـ� ��ا 
ه� یـ�  ه�* وا�Pـ


) �-��) '�. ای������  �Eد، ا+��6ده 

  ي و كامپيوتريهاي گروه ب) جايگزين بازي

� ا"� د�E��Dن ��PR زی�د* 	� 	�ز*��ا	 ���دن او (�دران 	�ی N�) �	 ،ه� دارد�G�� ،

                                                            

  .١٠٠، ص ه�5 2�3	� در #IE ا��7H� روش 
�Fب 
7yS�،�E, د<�(د B��ا-,، ١. 

٢ ،���� ,�&�B .ح �7ر�� �  .١٧٧، ص*، جو درر ا��8� ا���
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� و او 	�ا* ا@�م �Dا+�� Dـ�د (��و(ـ'  	��� 	�ا8���5 7@��' و* (�E


��دن از 	�ز*، 	��G ا+ـ' در	ـ�ره 	�ز* 	�-��* ( N�) *�� �	 ای��	��	 .���هـ�  

� و 	�ز*��� _��c��ـ�دن و ه�@ـ�ن  Sیـ���� و 	� �	��	 
-ـ�ن  ه�* (��+0 A�8ا

�?���.دادن 	�ز*، او را 	� ا��5ب ,ن 	�ز* ��� ;  

  زماني  ريزي برنامه ج)

� 	ـ�  ه�* (6�� �2ف �Eد. (�دران (
 او�Pت د��Dان 	�ی� 	�ا* ا@�م )��7�'���ا

'0F م ,ن�
 د�Dـ�ان را  ه� در �Rس "�
، ه��*، دی�
 و... او�Pت زـEه�* ورز


ــ�� ( �h�ه .�ــ ���ــ�ی�ی'  ــ� را در  ( Gــ� , � �ــ ــ�ن 	�5اه� E��Dاز د �ــ ���ا

ورزEـ
 و... ه��اهـ
  ـه�* ا�����
، (!ـ�	��ت ه�ـ�*  'ه�، )��7� ��ی-�8ه

�PR� '+ا ���ر (���. 	� ای� ���ه�* ��ی�* در دE ��Dـ�% 	8�ـ�د و وPـ'  

.��� �  �Dد را �2ف ��ره�* ��ی

 د) ارتباط دائمي 

�ع ر)��ر (�در 	� د ،��D	� A�)ان "�ای� او 	� 	��Pار* ار�0ـ�ط (@ـ�ز* �FM��"ـ�ار 

>G) ���	�Pـ�ار* و  د�Dـ�ان رو1�ـ�تدرv  ان 	ـ� د�Dـ�ان،(�درر)��ر در  ا+'. 

�ن ا+' �� در ای� �2رت،ر��0ط ا, �	 �
، ا1!�+
 و دو+��)R�را	=�  ���+�� 

�A ,ی��ه (!��c<در د��D و (�در  �� 
) �Eـ�د  د	 �و د��D د�Jر ���0د* �5اه

	�Eـ� و �Jـ�ر  �� 	�ا* ��0ان ,ن، در �
 	��Pار* را	=� 	� ا)�اد در )�w* (@�ز*

 
�G از ا1!�+� 	�8ی�. (�در ا"� �1, �	 �E�	�cه ا1!�+�ت ��ی�Eاش را  دار

�A 	� او 	�8ی�	� او را ,ن 	�وز ده� و د7�% 	� د��Dش  ��Dد ،
��ـ� و  ا9���ـ�ن (

ا1!�+ـ�ت و  ان دو+ـ' دارـ�د�Dـ�ا1!�+��� را 	� او �Dاهـ� "6ـ'؛ زیـ�ا 


 در (��ن 	�8ار �ن��ا69-!�را 	� ��� 	� او ا����د دار .�  
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  پيشگيري از ارتباط با جنس مخالف . 4

�وا7�ی� ��ا	 ��ان  	�ی
 دارد و ه� ر)��ر �ه�@�ر* �� از )�ز�Q� ،
7�Q�) ه� ��


�، دارا* ری-� و ز(���  +� (
زO5-)  .'+ای� ا�	��	را  
7�Q�) >��5اه	ا"� 

و  �ـ�<ه�* ,ن ���ـ� � (��ـ��e��� ده�< و ر)��ر* را ��ض ���<، 	�ی� 	� �Qـ% و ز

و 	� وا��و* �Q'، از 	�وز ر)�ـ�ر �ه�@ـ�ر �0ی< ه�* ,ن را از 	�� 	 ه� و ز(��� ری-�

.>��� *��8-��١   

 mـ� �ـ�	ان ��Dد 
در 	!��ر* از (�ارد، ���0د (0c'، ��(% و �Q' دو+�



 ��0ان ه�ی
، ,+�; (S7�5 ا+' و �J�� دو+���ـ�ی�* 	ـ� د�Dـ�  ه�* روا

�. (�دران 	� 	�Pـ�ار* روا	ـg �ـ�69
 	ـ� د�Dـ�ان و (0cـ' 	ـ� ,ن (
وارد ��هـ�  


) 
�J N�� دو+��) ����ا 
�. ه��hـ�� (�E ه�* ,ن���ا�ـ� 	ـ�  ه�ی
 و ���(

��ـ�ار*  ,(�ـA و 1ـm ه��ات ه�* ��0ت "��* از ر(�ن �9ر ?��(!���< و 	� 	�Gه

'�O5E �	 ��Dد 
�.ه� ه�* ر(�ن، و* را از ��ا�J ;P�� دو+�  ی
 ,"�ه +�ز

  الف) تأمين امنيت عاطفي

�ا 	��ه« :)�(�د 7(�م �2دقاD  ش��ـ� 	ـ� )�زـ 
�0c) ت�E �=+وا �	اش را 

٢.»(�رد ر1��P 'ار �Dاه� داد ،دارد
 

��69ـ� در (cـ�D gـ��اده  (�ـ�* از 	�Gه ،ی�
 از ��زه�* \�ور* د��Dان

̂ه  � ا+'. 	� ویا"ـ� ��69
 	� (�در 	�ا* د��D 	!��ر (G< ا+'. وا	!�8
 و ���

 ��Dد 
��ز ��69 ��)M�
د�Jر -�د، ) '0c) �0د���ه  ، 	��Eد و ای� ���0د ��


0�ی% (�"� د�E ��Dد. ا  
�ا(��' ��69E�	 ��Eا�D=ـ�  (�ـ�ض در ، ه��اره

��ز ��69
 د��Dان  	�ی� 	��m  .ا+'.'Êه دا ٣���� وی  

                                                            

١ . �8+
  .٣٢، ص ٢٨١، �(ره �4ار اHم�

-(4رK . -;ر�، ٢ 9L�  .*١$، ص٢، جا��
٣ .��;SR�  ،�ص<داب ر6(�ر �2 د'(�ان'&�ر ،*�.  
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�ان � رو1
 و ��69
 ���_ 	�� وا7�ی� و )�ز��� 
�Eد �� 	!��ر*   +0; (

و ,ـ�ن دJـ�ر  "ـ�دد از ��زه�* رو1
 و �ـ�69
 )�زـ�ان در Dـ��اده 	ـ�,ورده

 
�اده-����0ده�* ��69�D .� ��!	 �� * ه� 	�ی���
 د��Dه� 	� را�1 ��)�اه< 

 .�
(!��D %Xد را 	� ,�G در ��ی�ن 	�8ار�ـ� از �Jـ�� روا	ـg  د��Dا
 �ـ�69

� (�cوم�D g�c) در 
�، 	�ا* ��0ان ���0ده�ی-�ن 	� دو+�
 	� �ـ�m ا +�7�

 S7�5)
� ��ب (�E.ـ�  ١�D g�c) در �� *��Dر و (ـ�در و د�از (0cـ' �ـ

�هE �0عEا، 

 ا1!�س (�cو(�' و 	� 
�ـ� در (��	ـ% �Jـ� ��Qـ�  ���ه ���ـ

'0c) ی A�), �(�ـAان  ٢.زد و ,ی��ه Dـ�ی� را �0ـ�ه +ـ�زد�Dد را 	�0 ?�ی�0، ��ان

'0c) ی��
  وا7(�� �E"��د و ر �	را در  ��Dد 
"����م ز �� �E�	 *�1 �	 �	�ی

���w�
 او را 
 و روا�!� ���. در ای� �2رت ا+' ��)�د* +�7< و وا7�ی�  

��ده (
(���دل ��cی% ��(�� .٣
 

   غيرمستقيم مطالب بيان ب)

 ��D�2رت (!���< د �	ا+' ا"�  ���) ،���� 
G S7�5) m�� �	 �=	را از را

� داری� ی� E 'c�O�� را �kی�د و �1
 	ـ���m ,ن ر)�ـ�ر E او �	 �� ��� ��(

�. � m	��G ا+'���ـ%  از راه  .��% دا+��ن ا+��6ده ���ـ %t) ،>���!)��? *ه�

	�یـ� ا* 	!��ر (�FV در ا���ل (�6ه�< (�رد `� ا+'. (�دران  �OP و دا+��ن E��ه

� �Dد، دا+��ن�� را �� در ,ن 	� ا+��6ده از (�Gرت ز��E�� *ن دا+��ن  ه��)�GP ه�


Dـ�رد، 	ـ� ر��یـ'  در �-_ و روا	g دو+ـ��� 	ـ� �ـ�m (5ـ��E S7!ـ' (

���
، 	�ا* دD ��Dـ�د �ـ% ���ـ�. د�Dـ� 	ـ� د7�ـ%  روان ه�* PRDو ا ��+��E

                                                            

1. http://migna.ir/vdcgz79q.ak9nw4prra.html. 

  .١١٩، ص <L	, 2�3	� . ا/�اه&= ا�&5,،٢

٣ ،,�z)U ,G! .�	2�3 در در�
  $٩.-٩١، /�داN, از ص #>� 
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�ار* 	� �GP(�ن دا+��ن و ��cی� ا1!�+� ه��ات���	 ،�� 
Eـ�د و  او ه�ـ�اه (


) vرا در 
�؛ 	�ون ای��� �J�� روا	=
 و �E!' در  (-�Rت �J�� روا	=��


 �Dد �@�	�  ,ن"��. ه� را در ز�� 


