
 

 ی دوران عقدبایدها و نبایدها

 *محبوبه ابوالحسنی

 مقدمه
ترین بنـا در نـزد تـرین و محبـوبعقد، دوران ساختن زیربنـای مهـمدوران 

اگـر تا جایی است کـه بنا در اسالم اهمیت و ارزش این خداوند متعال است. 

حفـظ نیمـی از جهـت در حقیقـت در  ،کسی در جهـت تحقـق آن بکوشـد

در این نوشتار برآنیم تا بـه تعریـف ایـن دوران از  ایمانش تالش کرده است.

اسالم و ضرورت آن پیش از تشکیل زندگی در زیر یک سقف بپـردازیم نگاه 

 و راهکارهایی برای شیرین سپری کردن این دوران ارا ه دهیم.

 تعریف دوران عقد
 اگـر چـهتعریف مشخص و واحدی اسـت.  ،مردماغلب تعریف عقد از نظر 

 ،انـدفتهتباه گرشهای اخیر، دوران عقد را با دوران نامزدی ابرخی افراد در سال

طبـق کـه  پسـر  خطبه عقد دختـر وخواندن  مردم از لحظهدر نگاه اغلب اما 

آینـد، دوران عقـد حکم پروردگار مهربان به همسری شرعی یکدیگر در مـی

                                                           

 .و کارشناس روانشناسی آموخته جامعةالزهرادانش *
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شود و هنگام ورود به زندگی مشترک مستقل و به قول معرو  آغـاز آغاز می

 4یابد.یاین دوران پایان م ،زندگی در زیر یک سقف

گانه است که شامل عقـد شـرعی، عقـد قـانونی و یک پیمان سه ،دواجعقد از

عقد دا م است کـه  همان صیغه ،شود. منظور از عقد شرعیعقد اجتماعی می

همـان ثبـت رسـمی ازدواج و نیـز است. عقد قانونی شده شر  مشخص در 

 پذیرش تعهدات قانونی و حقوقی ازدواج است و منظـور از عقـد اجتمـاعی،

 0در زمان عقد ازدواج است. ،ن و دوستان و جمعی از مردمحضور خویشا

 راهکارهای مدیریت دوران عقد
 دوران عقـد اسـت. ،یکی از اموری که در زندگی مشترک نقش حساسی دارد

 ،توانـد در بالنـدگیمیانجام ماهرانه و درست وظایف مخصوص این دوران، 

میـان عامـه مـردم . بگـذاردهای بعد تـأثیر عمیقـی پرباری و استحکام دوران

بهتـر از یـک سـال دوران بعـد از  ،یـک روز دوران نـامزدیمشهور است که 

حقیقـت مهمـی بیـانگر اما  ،آمیز استاین سخن مبالغهاگر چه عروسی است. 

 ر،پربـارت ،ترشیرین ،ترهایی مهم)عقد( از جهت دوران نامزدیاست. در واقع 

تـوان در ایـن مـی کـهد اسـت تر از دوران پس از عقـتر و سازندهبخشلذت

ایـن دوران از زنـدگی  3های زندگی آینـده را بنـا نهـاد.شالوده و پایه ،دوران

و الزم اسـت های مخصوص به خـود را دارد ها و حساسیتمشترک، ویژگی

مدیریت دوران عقـد،  های صحیح و کارآمد در زمینهجوانان با کسب مهارت

مشـکالت مخـتص ایـن دوران را بـه  .این روزها را به شیرینی سپری نمایند

                                                           
 .44؛ صبهترین و بدترین دوران عقد. مهدی عدالتیان؛ 4

 .423؛ صآموزش پیش از ازدواج. مهدی میر محمد صادقی؛ 0

 .جوانان و انتخاب همسرر.ک: علی اکبر مظاهری؛ . برای اطالعات بیشتر 3
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زیربنایی محکم بـرای زنـدگی  ،راحتی پشت سر بگذارند و با کمک یکدیگر

 مشترکشان بسازند.

فـرد ؛ زیـرا های زندگی اسـتدوران عقد بهترین فرصت برای کسب مهارت

 تحمـل و تفـاهم،در این دوران با مسا ل اقتصادی مربوط به تشکیل خانواده، 

شـود کـه رو میهاط مؤثر با همسر و مسا لی دیگر روبـمدیریت استرس، ارتب

بـه فـرد  ،هـای زنـدگیطلبد. کسب مهـارتفردی او را میمدیریّت برخورد 

 4عبور کند. ه راحتیاز این مسا ل و موضوعات بکند تا میکمک 

 عبارتند از:مدیریت دوران عقد  یترین راهکارهابرخی از مهم

 افزایش شناخت. 1

در قـرار گیـرد و دختر و پسـر باید مورد توجه ویژه یکی از مسا ل مهمی که 

افـزایش شـناخت تمام تالش و همت خود را صـر  آن کننـد، دوران عقد، 

مرحله اول شناخت کـه شـناخت کلـی و همـاهنگی  نسبت به یکدیگر است.

در زمـان خواسـتگاری و بـا تحقیـق و گفتگـو بایـد  ،فکری و اعتقادی است

پسر  دختر واز آنجا که و بدون آن نباید وارد عقد محرمیت شد.  حاصل شود

و مدت کوتـاهی اسـت کـه بـا یکـدیگر  ازدواج کرده ،از دو خانواده مختلف

های مبهم و نامشخص زیادی دارند که باید با سلیقه، رسـم نکته ،اندآشنا شده

دسـت آوردن ایـن ه های اخالقی یکـدیگر آشـنا شـوند. بـو رسوم و ویژگی

 0.ها، سرمایه ارزشمندی برای آینده استناختش
کننـده شـناخت اسـت. زوجـین در دوران نامزدی، تکمیل درمرحله گزینش 

خود را برای تفاهم و سـازگاری در زنـدگی  ،پرتو این آشنایی نزدیک و کامل
                                                           

 .420؛ صآموزش پیش از ازدواج. مهدی میر محمد صادقی؛ 4

  .بهترین و بدترین دوران عقد ر.ک: مهدی عدالتیان؛. برای اطالعات بیشتر 0
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و ایـن شـناخت  ،آن شـناخت بـرای انتخـابدر واقع کنند. مشترک آماده می
دوران عقـد، دوران خاصـی از بـه عبـارتی  4ت.اسـ برای تفاهم و سـازگاری

توانـد بسـیار می ،بر شیرینی خاصی که داردافزون زندگی هر فردی است که 
در مرحله آشنایی بـا خلـق و خـوی و  ینزا باشد. در این دوران زوجاسترس

هـا روحیات یکدیگرند و با وجود روابط محدودی کـه تحـت نظـر خـانواده
های طر  مقابل بیشتر آشـنا شـوند. از همـین مندیهباید با عالق ،وجود دارد

 نامند.رو دوران عقد را دوران شناخت می

 انس با یکدیگر. 2

بـرای  گیـرد،صـورت می ییارتباط با فردی که تازه با او آشـنابه طور طبیعی 
راحت نیست و مدتی زمان الزم است تا انس روحی حاصل شده و از انسان 

موضو  در دختر و پسـری کـه تـازه بـه یکـدیگر . این ندبیگانگی خارج شو
دختر و پسری که تـا ایـن زمـان ارتبـاطی بـا نـامحرم به ویژه اند، محرم شده

دهـد دوران عقد این فرصت را به آنها می خورد.بیشتر به چشم می ،اندنداشته
جاذبـه، هـر کـدام در  ها و رفتارهای پرتا با یکدیگر مأنوس شده و با محبت

 یی به خود اختصاص دهد.دل دیگری جا

 هاکاهش تدریجی وابستگی. 3

روز خـود را در کنـار خـانواده شـبانه ،دختر و پسر در دوران مجردی معموالً 

طبیعی است که جدایی و زندگی در فضای جدیـد و در  . بنابراینگذرانندمی

در دخترهـا کـه ایـن  ؛ بـه ویـژهکمی برایشان سخت باشـد ،کنار فردی دیگر

ریـزی ایـن فرصتی مناسب برای پی ،بیشتری دارد. دوران عقد وابستگی رنگ

 استقالل است.
                                                           

  .جوانان و انتخاب همسر ر.ک: علی اکبر مظاهری؛. برای مطالعه بیشتر 4
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از طر  دیگر والدین دختر و پسر نیز برای عروسـی عزیزانشـان احتیـاج بـه 

آمادگی دارند. دوران عقد، فرصت الزم را بـرای ایـن آمـادگی در اختیارشـان 

هـم بتواننـد  تا به تدریج به جدایی از فرزندانشان عـادت کننـد و 4،گذاردمی

 مقدمات زندگی فرزندانشان را آماده سازند.

 تمرین مسئولیت . 4

مسـئولیت در کسب و پـذیرش  دختر و پسر برای فرصت خوبی ،دوران عقد

بـا نظـارت و رهنمودهـای والـدین، بـرای توانند است. آنها در این دوران می

آمـاده شرو  زندگی مشترک و برخورد با حوادث و مسا ل زنـدگی آرام آرام 

های ممکن بـرای مواجهـه و بینی مشکالت احتمالی، بررسی راهپیش 0شوند.

مقابلـه بـا آنهـا و تمـرین بـرای افـزایش تـوان تحمـل و اسـتقامت در برابـر 

 3است.ی قابل اجرا در این زمینه اهاز جمله روش ،هاگرفتاری

  . استفاده از فرصت برای اصالح زوجین5

ر نامزدش مشاهده کند که مورد پسـندش اگر کسی صفت یا خصوصیتی را د

نباشد و بخواهد آن را برطر  یا اصالح کنـد و یـا صـفت و حـالتی را در او 

ایجاد کند، بهترین دوران بـرای ایـن اصـالح و تغییـر و تربیـت دوران عقـد 

هنوز روابط طرفین عادی نشده است و نسـبت بـه هـم احتـرام و زیرا  ؛است

زمینـه اصـالح و تغییـر  ، بیشـتر وذیرشدر نتیجـه پـ .محبت خاصی قا لنـد

 1.است مساعدتر
                                                           

 . همان.4

 .40ص ؛بهترین و بدترین دوران عقد . مهدی عدالتیان؛0

 .12ص ؛سیره خانوادگی همسران علما و بزرگان دین: همسران همراه؛ .جمعی از نویسنذگان3

 .جوانان و انتخاب همسرر.ک:  علی اکبر مظاهری؛ . برای مطالعه بیشتر 1



32    ویژة خانواده(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

 ابراز محبت . 6

زوجــین بــا رفتــار، گفتــار و اظهــار تــا ی اســت خــوب فرصــت ،دوران عقــد

های خود در جهت افزایش محبـت تـالش نماینـد و ارتبـاط و انـس محبت

َبْبـَ  » فرموده اسـت: امام صادق .افزایش دهندخود را  ْْ َ
ْخ  ْإَذا َ

َ
 ْبْرهُ َرُجـا  َفـخ

ْة َبْيَنُكَما ْبَذْلَک  ْثَبُ  ْلْلَمَودج
َ
َ  ُ او را بـدان  ،گاه کسـی را دوسـت داشـتی هر 4:َفْإنج

 .«سازدزیرا این کار دوستی را در میان شما استوار می ؛آگاه ساز

شناسان بعضی از جمالت به علـت قـوی بـودن حافظـه بلنـد به اعتقاد روان

شـود و بهتـر اسـت همسـران در تمـام نمیها، از ذهنشـان پـاک مدت خانم

بـا  پیـامبر اکـرمآمیز استفاده کننـد. شان از جمالت محبتلحظات زندگی

گویـد: این سخن مرد که به همسرش می»اشاره به این موضو  فرموده است: 

ایـن موضـو  در مـورد  0.«شـوددوستت دارم، هرگز از قلـب او خـارج نمی

اّله آقاسـید ةر  واصـل، مرحـوم آیـصادق اسـت. در حـاالت عـانیز مردان 

آمـده اسـت کـه  ،بود طباطبایی مرحوم عالمهبرادر که  محمدحسن الهی

دید کـه همسـرش کنـار پنجـره ایسـتاده و او را اگر می ،آمدوقتی به خانه می

آمـد و بـه او با خوشحالی زایدالوصفی به سوی همسر خـود می ،کندنگاه می

همه چیـز یـادم  ،کنیشوی و از پنجره نگاه میهمین که تو بلند می» گفت:می

 3.«ماند دم درها میرود و تمام غم و غصهمی

، دادن هدیه بـه یکـدیگر عقد های ابراز محبت در این دورانیکی دیگر از راه

ـةَ » :فرموده است است. امیرالمؤمنین علی ُ  َتْجْلُب الَمَحبج  ،هدیـه دادن 1:َالَهْدیج

                                                           
 .111، ص0ج ؛اصول کافیبن یعقوب کلینی؛  . محمد4

 .432، ص0 ؛ جفی العقا د و االخالق و االحکامالشافی  . مال محسن فیض کاشانی؛0
 . 11؛ صسلوک با همسر عفر صالحان؛. ج3
 .022 ؛ ص43 ج ؛و مستنبط المسا ل مستدرک الوسا ل. حسین نوری؛ 1
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نکات مهم در هدیه دادن، محترم شـمردن سـلیقه و  از .«کندجلب محبت می

البتـه بایـد توجـه داشـت کـه  نیاز طر  مقابل است تا او بیشتر دلشاد گردد.

قیمـت جـز هـدایای گـران زیرا تهیه ؛مادی باشند جنبهتنها دارای یا نباید اهد

 خاصیت دیگری ندارد. ،بردآنکه سطح توقع طر  مقابل را باال می

 سازی هگفتمان آیند. 7

بایـد آن را غنیمـت شـمرد، فرصـت  در ایـن دوران هایی کـهیکی از فرصت

ریـزی و توانند با گفتگو، به برنامهدر دوران عقد، دختر و پسر می گفتگوست.

ها و راهکارهای رسـیدن بـه آن بپردازنـد و بـا قـول و قرارهـای تعیین هد 

م رفت و آمد کننـد و سازنده، به یکدیگر متعهد شوند که با افراد صالح و سال

هـای اساسـی زنـدگی اهمیـت قا ـل برای ارزش .حرمت یکدیگر را نشکنند

شان قرار دهند. همچنین باید سـعی زندگی شوند و خواست خدا را سرلوحه

ها و نقاط ضعف و قوت یکدیگر را روحیات، خواستهمان، کنند از طریق گفت

 .  بشناسند

 آراستگی ظاهری. 8
بط زوجین در دوران عقد، رعایت وضـع ظـاهر اسـت. از نکات مهم در روا 

ای آفریده که در پی اظهار زیبـایی اسـت و مـرد را بـه خداوند زن را به گونه
ای آفریده که خریدار این زیبایی است و این امر یکی از عوامـل تحکـیم گونه

روابط میان زوجین است. دختری که در این دوران قبـل از قـرار مالقـات بـا 
 ،تحمام نموده و با لباسی تمیز و معطر به استقبال همسرش بـرودهمسرش، اس

در  نیـز اگـر پسـر کند.تواند در دل او جا باز کند و او را عاشق خود می قطعاً 
هنگام مالقات با همسرش آراسـته و خوشـبو باشـد، بـدون شـک رضـایت 

َلـو  َانج الَمـرَاُة »فرمـوده اسـت:  خدارسول همسرش را جلب خواهد کرد.



31    ویژة خانواده(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

وْجَها َلَفَلَف  ْعنـَده ََ ُع ْل سـاخت، اگـر زن خـود را بـرای شـوهرش نمی 4:َتَفنج
 .«گرفتگمان در دل او جا نمیبی
   گوید:میاالسالم محمدی ری شهری تحج

تـو  ، او را نصـیحت کـرد و فرمـود:در عقد دختر خـواهرم امام خمینی»

ی یـادش جوری منزل را آماده کن و در منزل مهیا بـاش کـه شـوهرت وقتـ

طوری نباشـد کـه بـا  .خواهد بیاید منزل، با شوق و ذوق بیایدآید که میمی

    0.«اکراه بیاید

 . انتظارات معقول و منطقی9
های بزرگ دوران عقـد، مقایسـه همسـر بـا دیگـران و مقایسـه یکی از آفت 

بـرای  های عقد و خرید و هدایاسـت.خانواده او با دیگران و یا مقایسه برنامه

زوجین سبک و چگونگی مراسم خود را با اطرافیان و دوسـتان مقایسـه  مثال

چشـمی کنند و یا در خریدها و هدایای مخصوص این دوران، چشم و هممی

ای نه تنها سبب ایجاد دلخوری و کدورت میـان طـرفین کنند. چنین مسئلهمی

ز بلکه گاه سبب تیـره شـدن روابـط پـس از ازدواج نیـ شود؛ها میو خانواده

جـا، طـر  های بیشود. بنابراین باید از این مسئله دوری کرد و با مقایسهمی

مقابل را نرنجاند. اگرچه توقع و انتظار از همسر امری طبیعی اسـت، امـا اگـر 

 ساز خواهد شد.این انتظار و توقع از حد بگذرد، مسئله

 والدین رعایت حقوق . 11

اما دختر و پسر بایـد  ،ارزشمند استدوران عقد بسیار  اگر چه عشق و عالقه

از پسری کـه برای مثال از رعایت حقوق والدین غافل شوند. نباید کنند توجه 
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اسـت؛ کمـک حـال پـدرش بـوده  ،در کارهای مربوط به بیرون از خانـهقبل 

در کارهـای در گذشـته دختری که  . همچنیننباید از پدرش غافل شوداکنون 

مهمـان  اننـدنبایـد اکنـون کنـار دامـاد م ،تکرده اسمنزل به مادرش کمک می

 بنشیند و کاری انجام ندهد.
فرد در حال گذار از خانواده اصـلی بـه خـانواده  ، دورانی است کهدوران عقد

عـروس و میـان جدید است. در این دوران احتمال بروز مسا ل و مشـکالتی 
تغییر است  جایگاه و موقعیت فرد در حالزیرا وجود دارد؛  هاداماد و خانواده

ممکن است اعضای خـانواده اصـلی را  ،ه بیشتر به همسر و خانواده اوو توجّ 
سـبب از دسـت کـه ازدواج بیایـد وجود هناراحت کند و این تصور در آنها ب
از همـین روی واکـنش  داشتنی شده اسـت.دادن یک عضو قدیمی و دوست
ی خـانواده تواند حساسیت اعضای اصـلمی ،عروس و داماد به این احساسات

 4را کاهش یا افزایش دهد.
دوران عقد، شرو  جدی تعامل با خانواده همسر است. خرید عقد، رفـت و  

آمد با خانواده همسر، پذیرش خانواده همسـر، احتـرام اعضـای خـانواده بـه 
هـا و ... از آنهـا، دیـد و بازدیـد خانواده عروس یا داماد و احترام به خـانواده

همسـر،  تجربگی در برخـورد بـا خـانوادهر است. بیاهمیت زیادی برخوردا
 0رو سازد.هتواند عروس یا داماد را با مشکالت بسیاری روبمی

 اعتدال در زندگی. 11
ایـن موضـو  سـبب کار هستند. تجربه و تازهکم ،در دوران عقد دختر و پسر

افـراط و  ،تجربگـییکـی از آفـات ایـن بی شود.بروز مشکالت متعددی می
باید در میزان رفت و آمـدها حـد اعتـدال را برای مثال تفریط در رفتار است. 
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همسر گمان کننـد پشـیمان شـده  نه آنقدر کم بروند که خانواده کنند؛رعایت 
کننـده باشـد. نـه است و نه آنقدر زیاد رفت و آمد کنند که برای آنهـا خسـته

شـوند و نـه آنقـدر زیـاد متصف که به صفت بخل  تهیه شودآنقدر کم هدیه 
 د که خانواده طر  مقابل فکر کنند روی گنج خوابیده است.بدهنهدیه 

بایـد گـرم و صـمیمی  ،هایشـان در ایـن دورانرابطه دختر و پسـر و خانواده

چرا که اعتدال در هر کـاری  ؛روی کشیده شوداما نباید به افراط و زیاده ؛باشد

، سبب خسـتگی دو طـر  و مد زیادپسندیده است و افراط ناپسند. رفت و آ

در ایـن به این نکته بایـد توجـه کـرد کـه  شود.ها میلطمه خوردن به محبت

و هـیچ کـدام آیـد وجـود به فی نباید هیچ گونه تحمیل و تکلّ  ،رفت و آمدها

باشد قیمت های گرانتوقع پذیرایی مفصل و سفره رنگین و هدیهدارای نباید 

 4یت حال یکدیگر را بکنند.در هر حالی باید رعازوجین و 
 به دیدار مردم شدن عیب نیست

 

 ولیکن نه چندان که گویند بس   
 

 رازداری . 12

خداونــد زن و شــوهر را همچــون لباســی بــرای یکــدیگر معرفــی کــرده و 

ََّ ِلباس  » فرماید:می ََّ  ِلباس   ُتْم َانْ  َو  َلُکْم  ُه َمـا » نیز فرموده است: امام باقر 0.«َلُه
َفاَد 

َ
ْتـُ  ْفـ  َ َْ ْف َْ ـاَ  َعْنَهـا  ََ ْتُ ، َو ْإَذا  َعْبد  َفاْئَدة  َخْيرا  ْمْن َ ْوَجٍة َصاْلَحٍة، ْإَذا َرآَها َسـرج

بنده مؤمن، هیچ بهـره ای نبـرده کـه بهتـر از همسـر خـوب و  3:َنْفْسَها َو َماْل 

ای باشد که هنگـام حضـور شـوهر، مایـه خوشـحالی او و در غیـاب شایسته

 .«نگهدار ناموس و مال او باشدشوهر، 
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آید که اگـر قـرار باشـد هایی پیش میدر دوران عقد گاهی مسا ل و کدورت

بر لطمه زدن به آبروی فـرد، حـل آن را بـا افزون  ،سریع به دیگران گفته شود

کند و با وجود حل آن مشکل، ذهنیت بـدی از و میربهمشکالت بسیاری رو

 ،رازداری در ایـن دورانبنابراین  .شده استطر  مقابل برای دیگران ساخته 

خـانمی  باشـد.از نکات مهـم و طالیـی اسـت کـه رعایـت آن ضـروری می

   گفت:می

رفتیم. مـن از او برای اولین بار بود که بـا همسـرم بـه بیـرون از منـزل مـی

خواستم مرا به جای دیدنی خاصی که سخت عالقه داشـتم ببـرد. او گفـت 

اش کمتر باشد و من جای دیگـری را که هزینه جای دیگری را انتخاب کن

بالفاصله اعضـای خـانواده از مـن  ،انتخاب کردم. اما وقتی به خانه برگشتیم

پرسیدند که کجا رفتید و پسر چطوری بود؟ من هم برای آنها عین واقعـه را 

خسـیس اگـر  .شود که خسـیس اسـتگفتند پس معلوم می نآنا .نقل کردم

کرد. تصور خـانواده ات را اجابت مین بار باید خواستهالاقل برای اولی نبود،

گونه شکل گرفت و رفتارهای بعدی او همیشه از ایـن زاویـه، درباره او این

شد. خودم هم از این موضـو  ناراحـت شـده بـودم تـا تجزیه و تحلیل می

بعد مرا به همان محـل مـورد نظـرم بـرد و گفـت: راسـتی دلـم  اینکه دفعه

هـایم را ولی مـوقعی کـه لبـاس ،قبل تو را به اینجا بیاورم خواست دفعهمی

یادم رفت پولی را کـه بـرای گـردش در جیـب پیـراهنم  ،کردمتعویض می

نتوانسـتم تـو را بـه جـای دلخواهـت همین جهت به  .گذاشته بودم، بردارم

ببرم. بعدها هم که شوهرم را به خـوبی شـناختم، دیـدم نـه تنهـا خسـیس 

اسـاس  ام برخانواده باشد. متأسفانهمیسخاوت نیز  بلکه دارای ملکه ؛نیست

 ،امدانند و تا کنون هر چه تالش کـردههمان گزارش اولیه، او را خسیس می
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این تصور غلط اصالح نشده است. ای کاش کمی صبر کرده و تا این حـد 

 4عجله نکرده بودم.

 رابطه کامل جنسیپرهیز از . 13

ارضای نیازها و غرایز طبیعی بشر از راه صـحیح  ،هم ازدواجیکی از اهدا  م 

مراحـل و مراتبـی دارد کـه در دوران  ،و بدون گناه است. تحقق ایـن هـد 

موارد متعددی از آن تأمین شده است و زوجـین از بـودن در کنـار هـم  ،عقد

شود ارتباط کامل جنسـی بـه زمـان رسـمی شـرو  برند. پیشنهاد میلذت می

شـود؛ زیـرا و در دوران عقد از آن پرهیـز ، ر یک سقف موکولزندگی در زی

اگر چه این عمل برای دختر و پسری که همسـر قـانونی و شـرعی یکـدیگر 

همچون بارداری و کم شـدن  اما ضررها و معایبی ؛گناه و جرم نیست ،هستند

توصـیه  ،پیشـگیری از آسـیب آن ایعالقه بـه زنـدگی مشـترک دارد کـه بـر

 .شودنامه خودداری شود از این برمی
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