
 

 ها و پیامدهااعتیاد زنان؛ زمینه
 *آبادمحمد مرادی حسین

 اشاره

 امروزه با ؛ اماکنندای مردانه قلمداد میرا پدیده 9«اعتیاد» ،بسیاری از افراد جامعه
رو هستیم. آثار تخریبی روحـی، روانـی و هروب« شدن اعتیادزنانه»ای با نام پدیده

برانداز اعتیاد، شکوه جسمی ناشی از گرفتاری زنان و داتران در دام بالی اانمان
ــا  ــه را از آنه ــرد و جامع ــازندگی ف ــری و س ــالت مــادری، همس و شــکوفایی رس

 2کند.متعدد می هایستاند و فرد و جامعه را دچار آسیببازمی

 چیستی اعتیاد

 امعنـ نمودنکردن، اـوگرفتن، اـود را وقـف عـادتی نکوهیـدهاعتیاد را به عادت
ای مخدر که از نظر جسـمی آمیا به مادهدیگر، ابتالی اسارت عبارت به ؛اندکرده

 آور شمرده شود، اعتیاد نام دارد.یا اجتماعی زیان
                                                           

 و کارشناس ارشد حکمت هنر اسالمی.علمیه حوزه آمواته دانش *
 .49، ص اعتیاد جوانانملک محمودی،  .9
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 اهمیت بحث 

ویژه داتـران و بـه ،رشد اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان کننده شیوع وآمار نگران
های اایـر بـه شـک  دهـه نشانگر این نکته اسـت کـه پدیـده اعتیـاد طـّی  ،زنان

تغییرات  ،دو دهه گذشته انفجارآمیای آشکار گردیده است. تعداد زنان معتاد طّی 
ل افـاایش در حـا ،شدن اعتیـادناگهانی داشته است. امروزه میانگین معض  زنانه

 ۴5تـا  60زن،  4مـرد بـه  8سال،  60تا  40که نسبت افراد معتاد طوریبه ؛است
 9زن است. 4مرد به  41سال به باال،  ۴5مرد به یک زن و  48سال، 

تـرین هـای اصـلی و از مهمیکـی از بحران ،اعتیاد و مواّد مخـدر ،این اساس بر 
مصرف از مواّد مخـدر  مصرف، تغییر الگوی مسائ  اجتماعی است. کاهش سّن 

سابقه اسـتعمال ها و نیا شیوع بیگردانسّنتی به صنعتی، تنوع انواع مخدر و روان
ویژه داتـران و زنـان، ایـن پدیـده به ،ی گوناگونهای سنّ ها و ردهمواد در بین گروه

درصــد  80شــوم را در صــدر پــنج آســیب اجتمــاعی کشــور جــای داده اســت. 
هـا، درصـد نااع 69هـا، آزاریدرصد کودک 95 ها،درصد سرقت ۴5ها، طالق

ناشــی از  ،م عمــدی در کشــوریدرصــد جــرا 45م منکراتــی و یدرصــد جــرا 65
   2های آن است.سوءمصرف مواّد مخدر و آسیب

 امـا ؛مواّد مخدر و اعتیاد وجود ندارد هدر مناب  دینی، آیه یا روایت صریحی دربار
ینـی را کـه منجـر بـه هالکـت و آسـیب قرآن کریم اقدام به هر نوع رفتار اطرآفر

ْهُلّک ِ »شود، ممنوع کرده است: انسان می و اـود را بـه  3؛ّوَّل ُتْلُقوا ِبّأْیِدیُکْم ِإّلی الّتا
که قت  نفس و ضرر رساندن به اویش را نیا نهـی چنان« مهلکه و اطر نیفکنید.

                                                           
 .4/46/4938: در شده، دیده013866. افکارنیور، شناسه ابر: 9
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رفتارهای  این اصوص،در « اودکشی نکنید. 9؛ّوَّل ّتْقُتُلوا ّأْنُفّرُکْم »کرده است: 
توان لحـا  نمـود: گرانه نیا میاعتیادی را مشمول قانون حرمت رفتارهای اسراف

ّیاِطیِن » ِریّن ّکاُنوا ِإْخّواَّّ الّشا  «هایند.برادران شیطان ،مبّذران و مسرفان 2؛ِإَّّا اْلُمّبِذا
ـاَلى َلـْ  »نق  شده است:  از امام هفتم ََ ََ َبـاَرَك َو ََ َه  ْمـَر اِلْسـِمَها ِإنَّ اللَّ َُ ِ  اْل ُیَحـرِّ

ْمِر َفُهَو َخْمٌر  َُ َل اْل َْ َل ِف ََ َها َفَما َف َِ اِقَب ََ َمَها ِل اداونـد امـر را بـه جهـت  3؛َوَلِکْن َحرَّ
 ،پـس .آثار و مفاسدش ممنوع کرده اسـت دلی  بلکه آن را به ؛اسمش حرام ننمود

 «است.  حرام و]هر چیای که آثار و پیامدهای امر را داشته باشد، امر 

 هاعلل و زمینهالف. 

ای در تعام  با یکدیگر بـه ایجـاد رفتارهـای تنیدههای متعدد و درهمعل  و زمینه
هـای شوند. برای از آنها ناظر بـه فـرد و ویژگیویژه اعتیاد منجر میبه ،روانهکج

عوامـ  محیطـی و  بـه و شـماری از آنهـا ،ای بـه اـانوادهو پـاره ،شخصیتی وی
از دو جهت ضرورت  اعتیاد، سازآشنایی با عوام  زمینه هستند.مربوط ی اجتماع

های پیشـگیرانه الزم بـرای شناسایی افراد در معرض اطر اعتیاد و اقـدام. 4دارد: 
ای الزم برای های ادماتی، حمایتی و مشاورهانتخاب نوع درمان و اقدام .6آنان؛ 

 معتادان.
 پردازیم.های اعتیاد میدر ذی ، به بیان برای عل  و زمینه

 خأل معنوی. 1

یافتن معنا برای زندگی و توجه به غایت حیات، از نیازهای اساسی انسـان اسـت. 
ویژه زنـان و بـه ،یارویی افرادوتحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه انسانی و نیا ر

                                                           
 .63. سوره نساء، آیه  9
 .61اسراء، آیه  . سوره 2
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آنان را دچار حیرت روزافاونـی کـرده اسـت.  ،های متنوع زندگیداتران با سبک
رسـد و نیازهـای معنویت تهی شـود، بـه اـأل و پـوچی می هکه از دغدغ انسانی

های و طبعًا در باورمندی به قواعد و ارزش 9کندمعنوی اود را ارضانشده رها می
 شود.دچار ضعف و نارسایی می ،دینی و الهی

تـابی های افراطی، شکنندگی و بیجوییمحوری و کامدچار لذت ،چنین افرادی
ــا  ــه ب ــی و بیدر مواجه ــدگی، روزمرگ ــای زن ــتن فرازوفروده ــامگی، نداش برن

 ،ذکرشـده شـوند. تمـام مـواردِ نفس و نیا گریا از پذیرش مسـئولیت میاعتمادبه
 ساز جّدی گرایش به انواع اعتیاد است.زمینه

 نفوذ سبک زندگی غربی. 2

بینی و بینی توحیـدی افـراد بـه جهـاننفوذ سبک زندگی غربی و دگرگونی جهـان
ناپـذیر طـرز گرایانه، منجر به تغییر شـک  اجتنابهای غیرتوحیدی و مادیارزش

بودن ایدئولوژی دنیاپرستی و اصـالت حاکم 2فکر و نگرش به زندگی شده است.
هـای الهـی و مـداری و ارزشهم بـه دور از ااالق بری از دنیای مادی، آنلذت

هـایی اصـوص اانوادهبه ،تواند زمینه را برای گرایش داتران و زنـانانسانی، می
 فراهم نماید. به اعتیاد که از رفاه نسبی براوردارند،

ای و براـی های مـاهوارهتغییر الگوهای حاکم بر سبک زندگی تحت تأثیر شبکه
نمـایی باعث شده تا برای از زنان و داتران برای فخرفروشی و بارگ ،از دوستان

 :راطری ماننـدت به رفتارهای پ  اجتماعی، دس و جایگاه آوردن موقعیتدستو به
 گردان بانند.مصرف مواّد مخدر صنعتی و داروهای روان ،مصرف سیگار، قلیان

                                                           
 .9۴، ص شناسی تا درماناعتیاد؛ از سبب. محمدرضا سرگلاایی، 9
، ترجمه الهام سادات دها و اسرارها، ترفناعتیاد به مواّد مخدر؛ ظرافت. یووی واسیلیویچ تاتورا، 2

 .6۴کمیای، ص 
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 خواهیکنجكاوی و هیجان. 3

ترین مراحـ  زنـدگی و از بحرانی ،رآشوب و دشوارنوجوانی، دورانی است پ   هدور
ن میان، های شدیدی در شخصیت و رفتار داتر همراه است. در ایکه با دگرگونی

جملـه  از ،های متنوع و نوها و تجربهجو برای داشتن هیجانوکنجکاوی و جست
اصـوص اعتیـاد و سوءمصـرف مـواّد به ،راطرعوام  مؤثر در گرایش به رفتار پ  

یا به  ،ای ااصمادهدرباره « کنجکاوی»مخدر در داتران و زنان است. تمای  به 
لـین ت و اتفاقات پس از مصرف، بـر اّو تأثیر مواّد مخدر و تجربه حاال ،طور کلی

 ین مصرف تأثیرگذار است.نخستاقدام برای از داتران جوان و نوجوان به 

 نابسامانی و گسست خانواده. 4

مندی از اانواده سالم، نشاط، سـرزندگی، بالنـدگی و رشـد را بدون بهره ،جامعه
سـازی و هادینهتـأثیر مسـتقیمی بـر ن ،کند. تقویت و بسامانی اانوادهتجربه نمی
که تضعیف و نابسـامانی ها و هنجارهای دینی و اجتماعی دارد؛ چنانشیوع نیکی

 ،هـا و انحرافـات اجتمـاعینقش بساایی در ایجاد و گسترش باهکاری ،این نهاد
 دارد.« اعتیاد»ویژه به

های عاطفی، ااتالفات اانوادگی، طالق، زندگی نوجوانان با نامادری یـا چالش
های هـا و سـرزنشهای اـانوادگی، مالمتز بین رفتن احترام و ارزشناپدری، ا

یکـی از اعضـای  بودن پدر و مادر از اصول ااالقی، اعتیادِ زیاد و مداوم، منحرف
سوادی و نـادانی والـدین، فقـدان احسـاس مسـئولیت پـدر و مـادر، اانواده، بی

لی هسـتند عـوام گی ازهم ،کمبود محبت در دوران کودکی و تربیت غلط کودک
اعتیاد به الک ، مواّد مخدر و استفاده افراطی و اعتیـادی  ویکه انگیاه کشش به س

 دهد.از اینترنت را در بین داتران افاایش می
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 10 کـه کنـدمشـخی می ،کودک دارای اعتیـاد 405آمده از عم های بهبررسی
 یکـی از های کـاساسـًا فرزنـدان اـانواده 9درصد آنان پدر و مـادر معتـاد دارنـد.

یا یکی از بستگان نادیکشـان معتـاد هسـتند، بیشـتر از  و نهاهر دوی آوالدین، یا 
ا اهمیـت اینکـه اعتیـاد یدیگران در معرض ابتال به اعتیاد قـرار دارنـد. نکتـه حـا

دهد و از سـوی سو کنترل و تسلط والدین را بر فرزندان کاهش می از یک ،والدین
 2شود.فرزندان میسبب انتقال این عادت به  ،دیگر

 های والدینگیریسخت. 5

یکی از عوام  تأثیرگذار بر گرایش داتران به مصـرف  که دهدها نشان میبررسی
مورد والدین درباره داتران و رفتار آنـان اسـت. های بیگیریمواّد مخدر، سخت
گیری شخصـیت و رشـد و تربیـت آثار گونـاگونی در شـک  ،شیوه تربیتی والدین

پـدران و مـادران  3، عاطفی، هیجـانی، عقالنـی و دینـی فرزنـدان دارد.اجتماعی
تـوجهی بـه عمـال اشـونت و تنبیـه، بیگیر، بـا جعـ  قـوانین اشـک، اِ سخت

ات فرزند و نیا ابراز سطح پایینی از محبت بـه کودکـان، آنـان را یها و نظراواسته
 0کنند.برای ستیا با هنجارهای دینی و اجتماعی مستعد می

 عاطفی ستشك. 6

جمله عواملی است کـه فـرد را  از ،اوردن رابطه عاشقانهشکست عاطفی و برهم
کنـد و دچار احساس غم و ناامیـدی شـدید، افسـردگی، تـرس و سـردرگمی می

                                                           
 .45/3/4938شده در: ، دیده96864. وبگاه روزنامه آرمان امروز، شناسه ابر: 9
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 .41/44/4938شده در: ، دیده«بیشتر بدانیم
 .13، ص 4، ج شناسی آنتقویت نظام خانواده و آسیبشناسی قم، ت پژوهش گروه روان. معاون3
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نشـان  هـاآورد. براـی از آمارافیـونی روی مـی آن، فرد به مصـرف مـوادّ  هدرنتیج
سـال، تجربـه شکسـت  90تـا  46درصد از معتادان  65 علت اعتیادِ  که دهدمی

 9ده است.ااارج از چارچوب اانو عاطفی در زندگی زناشویی یا در روابِط 

 اعتیاد همسر. 7

های بـدنی، فشـارهای روانـی و اجتمـاعی حاصـ  از اعتیـاد آزاردیدگی و آسیب
نظارت مطلوب پدر بر امر تربیت فرزنـدان،  همسر، فقر و فالکت اقتصادی، نبودِ 

 دهد. نارضـایتی و ناارسـندِی وضعیت نامطلوبی قرار می همه و همه زنان را در
کشـاند؛ یـا ای برای گریا از وضعیت موجود میوجودآمده، زن را به یافتن چارهبه

داشتن همسر، با وی همراهی نمـوده و در اینکه برای از دست ندادن زندگی و نگه
دوه و آثار و تبعـات افتد و یا اینکه برای االصی از اناندک زمانی در دام اعتیاد می

گوناگون اعتیاد شوهر و کسب آرامش و قرار روانی، بـه اسـتعمال براـی از مـواّد 
 آورد.هروئین روی می و مخدر همچون شیشه

بـه واسـطه اعتیـاد  ،معتـاد درصـد زنـاِن  15آمارها گویای این موضوع است کـه 
 2اند.عتاد شدهاند، مگاه عاطفی آنها بودههمسرانشان یا یکی از افرادی که تکیه

 اغواگری رسانه. 8

های سحرآمیا اـود، نقـش بسـاایی در افـاایش یـا مندی از تکنیکرسانه با بهره
ای با نام توجه افراطی بـه بـدن و پدیده ،های اجتماعی دارد. امروزهکاهش آسیب

ای کـه ایجـاد پـارهایگونـهبـه ؛شیوع پیدا کـرده اسـت ،ویژه در بین زناناندام، به
هـایی ماننـد ها و وضـ  ظـاهری بـدن بـه حالتت در بدن و رساندن اندامتغییرا

                                                           
 .49/44/4938شده در: ، دیده6661دی آنالین، شناسه ابر:  43. وبگاه ابری 9
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نیافتنی تبدی  شده اسـت. الغری، برای برای از زنان و داتران، به رؤیایی دست
آن هم بدون اعتیاد، یکی  ،هاهمراه با تناسب و ترکیب مطلوب اندام الغری سریِ  

ده از شیشـه اسـت کـه اسـتفا ههای جمعـی دربـارهای برای از رسـانهاز توصیه
 ای از بانوان جامعه را به کام اود کشانده است.عده ،سفانهأمت

 اصرار دوستان و گروه همسال. 9

ترین عواملی است کـه یکی دیگر از اصلی ،فشار و اصرار دوستان و گروه همسال
اینکه تهوع و سرگیجه را پـس از  با 9کشاند.داتران و زنان جوان را به کام اعتیاد می

ولی حالت آزادانه و سراوشی ناشـی از اسـتعمال  ،کنندلین مصرف تجربه میّو ا
کند تا بارها این کار را با همساالن اود تکـرار مواّد مخدر، نوجوانان را ترغیب می

ی همانند هروئین و حشیش که سراوشـی، احسـاس بسا تجربه موادّ نمایند. چه
کننده ایجـاد مندی بیشـتری در مصـرفآرامش، می  شدید به اندیدن و رضایت

 2نماید.کند، نوجوانان را زودتر گرفتار اعتیاد میمی

 نگرش مثبت به مواد. 11

عبارت اسـت  ،در یک نگاه کلی، برای از تصورات اشتباه و ارافی درباره اعتیاد
کـردن نـاتوانی جنسـی، اعتیـادآورنبودن هـا، برطـرفاز: کاهش دردها و بیماری

پـذیربودن اطربودن دوستی بـا افـراد معتـاد، درمانو تفریحی، بیمصرف تفّننی 
هـای زابـودن در فعالیتاعتیاد، سودمندی مواد برای بیداری شب امتحان، انرژی

ورزشی، درمان چاقی افراطی و الغرکردن سری  بدن و رسیدن به ترکیب متناسب 
 اندام.

وص جوانـان، بـا اصـبه ،افرادی که در پـی مصـرف مـواد هسـتند ،کلی طور به
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 ، مترجم حامد امیری.مواّد مخدر. ر.ک: نیکول ماستراسی،  2



   83  ها و پیامدهااعتیادزنان؛ زمینه

هـا، تسـکین درد و اسـتگی، مصرف داروها و مواّد مخدر به دنبال کـاهش تنش
 9باشند.گذرانی و کسب لذت میها، اوشها، فرار از واقعیتفراموشی ناکامی

 پیامدهاب. 
چیا متفـاوت اسـت. از یـک  همه ،واقعیت این است که در ارتباط با مواّد مخدر

های تنی و روانی و نیا پیامـدهای اـانوادگی و ی دگرگونیافیون سو، اعتیاد به موادّ 
عوارض  ،از سوی دیگر، اعتیاد در زنان و داتران و اجتماعی متعددی در پی دارد

را  ایـن پیامـدها براـی از ذیـ ،در  2کند.تری نسبت به مردان ایجاد میاطرناک
 ریم.اشمبرمی

 افزایش جرم و جنایت. 1

گیـرد و بـا اجتماعی است که تمام جامعـه را دربرمـی اعتیاد به ماده مخدر، رفتار
سالمت و امنیت اجتماعی و افاایش جرم و جنایت در ارتبـاط اسـت. ازآنجاکـه 

نـاگایر از زنـدگی  ،سازد، زنـان و داتـران معتـادمواد می هاعتیاد، فرد معتاد را برد
نـاگون های گومجرمانه هستند. فرد معتاد پس از مصرف مواد نیا بسـته بـه زمینـه

ای که مصـرف کـرده، در ااص ماده آثارشخصیتی، روانی و محیطی و همچنین 
رفتارهـای  :نظیـر ،های متعـدد دیگـری از جـرم و جنایـتمعرض ارتکاب گونـه

ربایی، اودکشی، فروش مواّد مخدر و حتی قت  قرار راطر جنسی، سرقت، آدمپ  
 3دارد.

 65هـا، آزاریدرصـد کودک 95ها، درصد سرقت ۴5شده، اعالم بر اساس آمارِ 
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ناشـی از مصـرف  ،م عمـدی در کشـوریدرصد جرا 45م منکراتی و یدرصد جرا
 9های آن است.مواّد مخدر و آسیب

 زندگی ه یکدهندحكایت تلخ و تكان

 کشـیدم. تـا اینکـه بـهشوهرم معتاد بود. برای اینکه او را نگه دارم، با او مواد می»
شـد. اوایـ ، مصـرفم روز مصرفش بیشـتر می دزدی از کار ااراج شد. هردلی  

نشین شـد، بیشـتر مصـرف کـردم. حاملـه ولی وقتی شوهرم اانه ؛ایلی کم بود
بـه همـین جهـت،  شد شیشه جوابگو نباشـد.باعث  ،شده بودم. دردی که داشتم

ام معتاد به دنیا آمـد. شـیرم را کردم. بچهمصرف میهم هروئین و مورفین  کنارش
شد. نـه بهتر می ،دادمکرد. وقتی به او شربت تریاک میگریه می مئاورد و دانمی

اش را. یـک شـب شـوهرم بچـه هایش را داشتم، نه پول نگهـداریحوصله گریه
ـ ،که حتی هنوز اسم برایش انتخاب نکـرده بـودیم را امماههیک هـاار  155رد و ب 

 تومان فروات.
اینکـه  از بود. یک بار بعد وقتی مصرفمان باال رفته بود، شوهرم ایلی حالش بد 

ـ رد و گفـت: نـه با دوستانش داا  اانه ما مواد مصرف کرد، من را داا  اتـاق ب 
ماند. من که شیشه مصرف کرده کدام پول نداریم. تنها یک راه میمن، نه تو، هیچ

یکی از  که فهمیدم. شوهرم رفت طولی نکشیدمنظورش را نمی ،بودم و گیج بودم
التماس کردم، تأثیر نداشـت...  ووداد را قف  کرد. هرچه جیغ دوستانش آمد و در

 2«تأمین پول مواد، این کار را بکند  رایشد شوهرم بباورم نمی

 عوارض روانی و انگیزشی. 2

شـود و آرام به دراودماندگی )اوتیسم( مبـتال میزن یا داتری که اعتیاد دارد، آرام
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ود. ارتباطش را با واقعیت زنـدگی رهای شخصی اویش فرو میدر دنیای تجربه
او را بـه ، ای به رویارویی با واقعیت زندگی ندارد. اعتیاد دهد و عالقهاز دست می

کنـد. در میـ  میبرقراری ارتباط با دوستان، اویشان و حتی اعضای اـانواده بی
 بسـاسـطحی و چه شدچار ااتالل شـده و رفتارهـای ،ابراز احساسات به دیگران

امـور زنـدگی،  :نکـردن بـهد. احسـاس مسـئولیتگیرمیی به اود اوتتفبی رنگ
 معتـاد هـای فـردپیرامونی و نیا وظایف فردی و اجتماعی، یکـی دیگـر از ویژگی

 9شود.شمرده می

 های جسمیابتال به بیماری. 3

انفارکتوس عضله قلـب، سـکته مغـای و سـرطان لثـه و مثانـه و  :احتمال ابتال به
های ویروسی مانند ایدز و هپاتیت ارسایی تنفسی و آلودگیسرطان دهانه رحم، ن

 ،یابـد. اسـتعمال مـواّد مخـدربا مصرف سیگار و مواّد مخدر در زنان افاایش می
شـود یائسگی زودهنگام می و همچنین منجر به عوارض سوء در دوران حاملگی

 2.دهـدجنین را افـاایش میو احتمال ناباروری و یـا بـاروری دیرهنگـام و سـقط
های عصـبی، فراینـدهای بیوشـیمیایی کلی، مواّد مخدر در سطح سیستم طور به

دهند و بدون تاریق و استعمال مرتب، بدن فرد معتـاد فعالیـت طبیعـی انجام می
 3دهد.اود را از دست می
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 تولد نوزاد معتاد. 4

شـوند. در حقیقت، تمام انواع مخدر باعث نارسایی جسمی و ذهنـی جنـین می
جنین و تولـد کودکـان امکـان سـقط و نماینـدآنها جـان او را تهدیـد می برای از

صورت مکرر ماده اعتیـادآوری را مصـرف  دهند. اگر مادر بهناقی را افاایش می
عـوارض اعتیـاد بـا وی همـراه  ،شود و پس از تولدکند، جنین نیا به آن معتاد می

دهنـد. ابر می 2در تهران کودک معتاد ۴از تولد روزانه  ،آمار رسمی 9اواهد بود.
اواب بیشـتر شـود، بـه همـان به هرمیاان که آمار زنان معتاد کارتن ،بدیهی است

 3یابد.انگیا نوزادان معتاد هم افاایش مینسبت احتمال تولد غم

 پاشیدگی خانوادگیازهم. 5

مندی وی بـه چگـونگی تـأمین و با بروز پدیده اعتیاد در زندگِی یک زن و دغدغه
های ای بسـیار جنبـهگونـهمواد و نیا آغاز و پایـان امـاری و نشـئگی، بهمصرف 

عشـق مادرانـه و طـراوت  و دگیـرمـیقـرار  ریتـأث تحـت فردی و جمعی اـانواده
تـوان برشـمرد، د. کمترین پیامدی که برای اعتیاد زنـان میورمی بیناز  ،همسرانه

جی، روابط فـرا پاشیدگی و گسست اانوادگی است. طالق عاطفی، سردمااازهم
شوند. از سـوی از پیامدهای شوم اعتیاد شمرده می ،زناشویی و جدایی همیشگی

حوصلگی در تعام  با فرزندان، مواجهـه نـامطلوب بـا کـودک اـود و بی ،دیگر
نظارت صحیح در امر تربیت، فرزندانشان را نیـا بـرای ورود  نبودِ  ،تر از همهمهم

 0کند.راطر آماده میهای پ  به آسیب
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