فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

پیامدهای انتخاب نادرست همسر
زهرا رضائیان

*

مقدمه

خانوادههای سجاما ویخوا و موزسوزل ،سوبب پددود آمودن اامهوا موزسوزل میشووند.
اامهاای کا در آن نشانی از خانواده ساسد داف

نشود ،میزان ط ق روز بوا روز بوات

میرود و ازدواجهای مطلوب و برناماردزی شده ،کمور صوورت مویایورد .خوانواده
آسیبزا دوا م وئلادار در اثور ازدواجهوای نواموف بوا واوود میآدود .در ادون نوو
خانوادهها ،مرزها نامشخص و مبهد اس ؛ اعضای خانواده اسوت ل رأی ندارند؛ ابوراز
آزادانا اح اسات دچار مشوکل میباشود و بحوز و افو واو تهطیول اسو  .ادون
خانوادهها در حل مشک ت با دشواریهای زدادی موااا ه ووند .آسووانا تحمول در
میان آنها ب یار پادین ،و کشمکش و تنش ب یار باتسو  .مشوک ت توسو اعضوا
ناددده انگاشوا میشود و آنها درصدد داری رساندن و دا کمک خواسون از دکوددگر
نی وند .در حاسی کا اار از همان ابودای انوخاب هم ر ،دق

بیشوری صورت ایرد و

م کهای صحیحی برای انوخاب شردک زندای در نظر ارفوا شوود ،ادون آسویبها
ب یار کمور میشود .در ادن متاسا ،برخی پیامدهای انوخاب اشووباه و نادرسو

هم ور

مورد بررسی قرار میایرد.
انتخاب همسر

تشکیل زندای ساسد ،موهادل و پاددار مانند هر امر مهد ددگوری ،بوا تفکور منطتوی و
* کارشناو ارشد علوم قرآن و حددز.
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

ت

و کوشش نیازمند اس  .اوان بادود بور اسواو مهیارهوای اصووسی و منطتوی،

هم ر آدنده خود را انوخاب کند؛ زدرا ازدواج تنها راه مطمئن و مشورو بورای بتوا و
تربی

ن ل ساسد 1و شکلایری اامها ساسد اس

م یری ساسد و پاک ،مانع ا ور

کا بوا ارضوای یردوزه ان وی از

ف اد در ااوما بوده و از ادن نظر نتش مهمی در

اامها ادفا میکند .بیشوردن مشک ت در زندای خوانوادای ،از ادون

س م

و امنی

روس

کا دخور و پ ر ،هم ر موناسب با خود را انوخاب نکردهانود .کفودو  ،اوسوین

اصل مهد انوخاب هم ر ،و با مهنای هدسوودی در عتادود و اخو ق اسو ؛ چنانکوا
پیامبر

ْ

فرموده اس « :اَ ْن ِك ُحواَاأل كفاءَو َْان ِك ُحو ِاَم ْنْ ُُ َْ 2:با افراد هدسن

(از نظر ادمان و اصاس

و هدشأن خود

زن بدهید و با هدشأن خود ازدواج کنیود» .ااور دکوی از دو

پادا کفود  ،دهنی هدسودی در اخو ق دوا عتادود ،اسووحکام تزم را نداشووا باشود؛
ساخومان زندای دچار تزسزل خواهد شد .ادن در حواسی اسو

کوا موافو بوودن در

عتادد و اخ ق ،مواب میشود ب یاری از دیدیاهای زائد از زنودای بیورون رود و
ان ان ،مشغول چیزی بیش از آنچا مربوط با هدف آفردنش اوس  ،نگردد.

3

ادمان و تتوا ،م ک اصلی انوخاب هم ر اس ؛ زدرا زن و مرد بوا ادموان و تتووی ،از
هر اه

برای تربی

فرزندان صاسح شاد واترند 4.زن و شوهر با ادمان میتوانند بور

هما مشک ت زندای ،اعد از اقوصادی و روانی یلبا کنند و فرزندان خوود را مطواب
موووازدن و برناموواهای ددنووی تربی و

کننوود .اصوواس

و شووراف

خووانوادای ،دهنووی

خو نامی ،نجاب  ،پاکیزه بودن ،ددنداری و بزراواری نیز از ددگر م کهادی اسو
کا نتش تهیینکنندهای در تهواسی هم وران دارد .از ادون روسو

کوا رسوولخدا

ُ
َّ
نه 5:هر کس دخور ارامویا
نَفاس ٍقَفقدَقطعَر ِحم َُ
فرموده اس « :منَزوجَكریمته َِم ِ

ازدواج مردی انهکار در آورد ،در حتیت

را بوا

ن ل خود را ضادع کورده اسو » .تناسوب

 .1نحل.72 :
 .2محمدباقر مجل ی؛ بحاراتنوار؛ ج  ،100ص .375
 .3ر.ک :مح ن عباسی وسدی؛ از نو با تو (کواب اول ؛ ص  37و .38
 .4نور.26 :
 .5ح ن بن فضل طبرسی؛ مکارم اتخ ق؛ ص .204

پیامدهای انتخاب نادرست همسر

سنی ،عف
دراد

و حجاب ،ح ن خل  ،توانادی اداره زندای ،س م
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ا د و روان و نیز

و هوشمندی از ددگر م کها و مهیارهای صوحیح و شاد ووا بورای انوخواب

هم ر اس .
م کهادی چون اح اسات و ع قا زداد ،چهوره و زدبوادی طورف متابول ،وضوهی
اقوصادی و موقهی

ااوماعی ،وضهی

تحصیلی و نوو مودرک ،فورار از تنهوادی دوا

شراد خانا پدری ،رهادی از فشار ددگران برای ازدواج ،ترو از بات رفون سن ،امیود
با تغییر دادن طرف متابل و  1،...م کهای اس

کا نا تنها میتواند زندای آدنده فرد

را دچار مشک ت ب یاری کند؛ بلکا ااه با اشوباهی ییرقابل ابران تبددل میشوود و
آدنده فرد را با تباهی میکشاند .از همین روس
ْ ُ

ْ

ُُْ
ْ
کا فرمودهاندَ« :انظ ْرَأ ْیننَََ ُنعَنفكنوَوَ

ُ ُُ
ْ ُ ُ
ىَد ِیْوَو َِس ِّرك 2:خوب دق
منََش ِركه َِفيَم ِالوَوََط ِلعهَعل ِ

و چا ک ی را در ماس

کن خودت را در کجا مینهوی

شردک میاردانی و بر ددن و اسرارت آااه میسازی».

آسیبهای انتخاب اشتباه
 .1سلب آرامش

دکی از رساس های اصلی ازدواج ،ادجاد آرامش میان زواین اس ؛ چنانکا قرآن نیوز
َ

َ

َ ُ

َ

ُ

میفرماددَ « :و ِم ْن َآی ِات ِه أ ْن خ َل َق َل ُكم ِّ ِم ْن أنف ِس ُك ْم أ ْز َو ًاجا ِِّل َت ْس ُكنوا ِإ َل ْی َها 3:و دکی از نشواناهای
(سطف او ادن اس

کا برای شما از انس خودتان افوی آفردد کا در کنار او آرامش

دابید» .دک ازدواج موف با پاسخگودی صحیح با نیازهای عاطفی و ان وی ان وان و
بازداشون او از اناهان ،میتواند ارتباط بهوری میان او و پرورداار

برقرار کنود .دواد

خدا و ارتباط با او نیز سبب آرامش آدمی میشوود .ادون در حواسی اسو

کوا وقووی

ازدواج بر اساو م کهای اشوباه و بدون تحتی کافی صورت میایرد ،از سودی بوا
نیازهای طرفین نیز با درسوی پاسخ داده نمیشود و از سوی ددگر هم وران در کنوار
دکددگر اح او آراموش نمیکننود و از همراهوی و هدصوحبوی بوا دکوددگر سو ت
 .1ر.ک :مح ن عباسی وسدی؛ پانزده نکوا درباره انوخاب هم ر؛ ص.37 – 50
 .2محمد بن دهتوب کلینی؛ اسکافی؛ ج  ،5ص 323
 .3روم.21 :
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

نمیبرند؛ بلکا باسهکس هنگامی کا در کنار هد قرار میایرند ،دا مشااره میکنند دا با
تحمل دکددگر فشار سنگینی با روح و روان خود وارد مینمادنود .چنوین زنودایای
همیشا در تنش آشکار دا پنهان اس

و با تأسد روحی زن و مرد ،مشک ت ددگوری را

فراروی زندای آنها قرار میدهد.
 .2روابط فرا زناشویی

دکی از عواملی کا با ساخوار خانواده آسیب ادی میرسواند ،روابو فورا زناشوودی
اس  .از نظر روانشناسان میان تهارضات زناشودی و ادن نو رواب  ،رابطا مهنواداری
واود دارد؛ با طوری کا رواب فرا زناشودی ،دکی از مهدتردن تهدددها بورای ثبوات
رواب زناشودی اس  .اامهاشناسان و روانشناسان دتدل مخولفی برای ادون روابو
بیان کردهاند کا از املا آنها میتوان با کنجکاوی ،تنو طلبی ،مبارزه با ناکارآمدی و
ک ب اعوماد با نفس ،سرارمی ،اردز از واقهی  ،مشک تی در رابطوا دوا صومیمی ،
انوتام و کنجکاوی ان ی اشواره کورد .در ادون میوان ،یفلو از م کهوای حتیتوی
انوخاب هم ر و انوخاب اشوباه را نبادد از نظر دور داش  .مشک تی کا با سبب دک
انوخاب اشوباه ،اردبانگیر زواین میشود و میتواند آنها را از دکددگر دور و ن وب
با هد سرد کند .در چنین شرادطی ممکن اس آنها با اوای حول م وئلا ،صوورت
م ئلا را پاک کنند و با رواب فرا زناشودی کشیده شوند .پژوهشوگران مهوتدنود هور
اندازه فرد در انوخاب هم ر با م کها و مهیارهای اصلی اهمی بیشوری دهد ،کمور
با سم رواب فرا زناشودی ارادش پیدا میکند؛ زدرا م کهوای مهنووی و مو هب
سبب میشود فرد خود را در متابل زندای مشوورک و م وائل آن ،م وئول و موههود
1
کند.
بداند و در نویجا برای پادداری و اسوحکام آن بیشور ت
نبود صمیم و محب واقهی کا روح زواین را با دکددگر پیوند بزند ،ا ابی های
ظاهری زنانی کا در اامها با اصل حجاب پادبند نی وند و کنوورل نکوردن چشود در
مردان ،بر خ ف آنچا خداوند با آنان دسوور داده اس  2و نیز قوی نبوودن ادموان در
 .1ر.ک :اسهام عبداسلهی و همکاران؛ «پیشبینی نگر های مربوط با خیان

بر اساو م کهای انوخاب

هم ر و نگر مربوط با عش »؛ فصلناما علمی پژوهشی روانشناسی تحلیلی شناخوی؛ شماره  ،32بهار
 ،1397ص .25-33
 .2نور 30 :و .31

پیامدهای انتخاب نادرست همسر
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واود هر دک از زواین ،میتواند سبب ارادش آنها با چنوین روابطوی و در نویجوا
ا وا شدن رواب خانوادای شود .زنی میاف :
پدر و مادرم با ازدوااد مواف نبودند ،وسی سجبازی مون سوبب شود موافتو

کننود.

وقوی وارد زندای شدم ،موواا شدم هم رم رفوارهوای بچااانواای دارد .بوا بچواها
و بازیهووای کوامسیوتری میکوورد .وقووی دعوادمووان میشود ،حرفهووای

مینش و

بچااانا میزد .با پیشنهاد ددگران بچادار شدم شادد زندایام بهوور شوود ،اموا بودتر
شد .شوهرم هیچ اعوتادی با ددن نداش
تتود

و من هر چوا تو

کوردم اعوتواداتش را

کند ،بیفادده بود .پس از مودتی موواوا ارتبواط هم ورم بوا دخووری شودم.

هم رم با من خیان
ط ق دادم.

میکرد .ددگر نووان ود ادن شراد را تحمل کند و درخواسو

1

 .3آسیبپذیری فرزندان

انوخاب نادرس

هم ر ،بر رفوار فرزندان نیز اثرا ار اس  .فضای بیروح و بینشاط

خانوادای ،افومان منفی و رفوارهای تحتیرآمیز و پر تحکد واسددن و اعضای خوانواده
ن ب

با دکددگر و تتود

نیروی اردز از منزل ،میتواند سبب تهل ناپاددار واسوددن

و فرزندان با کانون خانواده و حوی فرار و پناه بردن آنها با کانونهای مجوازی و پور
خطر شود .در چنین خانوادهای ،مشک ت و م ائل ازئی با راحوی با بحران تبوددل،
امید با آدنده روشن کد و انوتادهای ییرمنصفانا و رفوارهای پر خشوون  ،اوادگزدن
شیوههای عاطفی و منطتی میشود .کنورل و نظارت ناکافی واسددن بر رفوار ،تماوهوا
و رف

و آمدهای فرزندان ،اادگزدن شدن برچ ب زدن با اای رفوار خوشوبینانا و

اعومادآمیز و کدتواهی و یفل

ن ب

با نیازهای طبیهی فرزندان ،بواودژه در دوران

نواوانی ،سبب با واود آمدن نیازهای ییر واقهی و انحرافهای اخ قی و اح اسی
آنها میشود.

2

 .1رضا مؤمنی و مح ن باقیزاده؛ سی ب زندای؛ ص .81
 .2ر.ک :اسحاق ارامند سیاهپو

و ندا پیرامون؛ «بررسی آسیبشناخوی ط ق عاطفی از ددد زنان (20

تا  39ساسا و پیامدهای آن بر فرزندان ساکن در شوهرک بهتو

شهرسووان ماهشوهر»؛ فصولناما علموی

پژوهشی مطاسهات اامهاشناخوی اوانان؛ سال پنجد ،شماره چهاردهد ،تاب وان  ،1393ص .9 – 22
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

فرزندان از چنین فضادی ،امنیو
دوس

دارند بیشور وق

و آراموش دردافو

نمیکننود؛ از ادون روسو

کوا

خود را خارج از خانا و در میان دوسوانشان سوسری کننود.

حضور آنها در اامها نا امن با ارتباطهای ناساسد و واود اردابهای انحراف ،هود
با خودشان و هد با اامها آسیب میرساند 1.در چنین فضادی ،فرزنودان هویچ نگواه
متبوی با آدنده و اسگوی خوبی برای تشکیل زندای نخواهند داش  .شادد آنها نیز در
آدنده دچار مشکل پدران و مادران خود شوند.
 .4طالق

ط ق عاطفی ،اوسین مرحلا در فرآدند ط ق و زوال زندای زناشودی اس کا دتدول
اونااونی از املوا اخو فوات شوددد اعوتوادی ،تفاوتهوای شخصویوی ،فرهنگوی،
ان یوی ،خانوادای ،تربی های موفاوت ،خصوصیات شخصیوی ناسازاار و پافشاری
دو طرف در با کرسی نشاندن عتیده و نظور خوود ،سون کود هنگوام ازدواج ،کوار و
اشوغال بیش از حد ،مشک ت ماسی و اقوصادی ،اخو ف در زمینوا م وائل ان وی و
زناشودی ،بیاعومادی ،ناپخوگی در نو رابطا با هم ر ،اخوو ف بوا خوانواده هم ور،
تأمین نشدن نیازهای عاطفی ،نداشون اح او تههد و م ئوسی و  ...دارد 2.در چنوین
شرادطی اار چا زواین زدر دک ستف زندای میکنند ،اما ارتباط میان آنان بوا طوور
کلی قطع شده دا بدون میل و رضاد اس  3.ادن مشکل ارتباطی در سوطح کوچوک
(خانواده  ،میتواند در بُهد وسیعتر (اامها شیو و ا ور دابد و رواب ان انی را
دچار آسیب کند .با موزسزل شدن بنیان خانواده ،بنیانهوای اخ قوی و ااومواعی نظوام
4
ااوماعی نیز موزسزل شده و اامها با سوی مشک ت اونااون سوق داده میشود.
 .1ر.ک :محمود نصیری و همکاران؛ «بررسی متاد اای مشک ت ارتباطی نواوانان با واسددن از دددااه
نواوانان و واسددن در دبیرسوانهای منوخب دوسوی شهر اصفهان»؛ دو ماهناما علمی پژوهشوی دانشوگاه

علوم پزشکی شهرکرد؛ دوره سوم ،شماره دوم ،تاب وان  ،1380ص .31 – 38
 .2ر.ک :علی محمد رضادی و همکاران؛ «تهام ت عاطفی زواین و نتش آن در ط ق عاطفی و اقودام
با ط ق :دک پژوهش کیفی»؛ فصلناما علمی پژوهشی خانوادهپژوهی؛ سال سیزدهد ،شماره  ،52زم وان
 ،1396ص .585 – 640
 .3زهرا محمدی؛ بررسی آسیبهای ااوماعی زنان در دها 1370 – 1380؛ ص .111

 .4ر.ک :سوسن باسوانی و همکاران؛ «پیامدهای ط ق عاطفی و اسوراتژیهای موااها بوا آن»؛ فصولناما
علمی پژوهشی خانوادهپژوهی؛ سال هفود ،شماره  ،26تاب وان  ،1390ص .241 – 257
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زمانی کا هیچ راهحل م اسم آمیز ددگری واود نداشوا باشد ،آخردن راهحول بورای
توقف خشون های خانگی ،ط ق اس ؛ چنانکا در رواد
ً

ا

ا ا
آمده اس « :مناَأحن َالل ُنهَ

ش ْيئاَأ ْبغض َِإل ْي ِه َِمنَالطالق 1:نزد خداوند هیچ چیز ح سی مبغوضتر از طو ق نی و ».
موأسفانا امروزه بیماری ط ق در اامها ب یار رواج دافوا و حاس

م وری بوا خوود

ارفوا اس ؛ آناونا کا هر سال بادد ح رت سال قبول را خوورد .از سوال  13۸۹هور
سال حدود شش درصد ن ب

با سال قبل ازدواجها کاهش پیدا کرده و از  ۸۹۰هوزار

در سال  ۸۹با  ۶۸۰هزار در سال  ۹۵رسیده و آمار ازدواج در سوال  13۹7ن وب
 ،13۹۶حدود هش

بوا

درصد کمور شده اس  .بنا بور آموار رسومی ۵۵۰ ،هوزار و ۵۶۵

رودداد ازدواج در سال  13۹7تا  1۵تیرماه سوال  13۹۸و  17۵هوزار و  ۶1۴طو ق در
ادن مدت ثب

شده اس .

2

مهدتردن و اصلیتردن عامل ادن آسیب ،نو نگاه با زندای و انوخاب هم ور اسو .
دکی از دتدل کمور بودن ط ق در ا شوا ،نو نگاه موفاوت زنان و مردان با زنودای
بود .ارز زندای ،بیشور از میزانی بود کا امروز قیم او اری میشوود .در ا شووا
حوی نو نگاه با خوشبخوی و بدبخوی نیز موفاوت بوود .بورای متوال موادری کوردن،
ارز و م ک موفتی بود؛ هدچنان کا احاددوز ب ویاری در ادون بواره و ارز و
اادگاه مادری واود دارد« :نیکی با پدر و مادر نشانا شناخ بنده شاد وا خداس ؛
زدرا هیچ عبادتی زودتر از رعاد حرم پدر و مادر م لمان با خاطر خدا ،ان ان را
با رضاد خدا نمیرساند» 3.موأسفانا امروزه وقوی زن با سوبب زنودای مشوورک و
م ئوسی مادری ،از تحصی ت رسمی و ک ب درآمد باز میماند ،اح واو بودبخوی
میکند.
و شک
انوخابهای اح اسی مانند انوخاب در فضوای مجوازی و شوبکاهای ااومواعی کوا
امروزه ب یار رواج دافوا و بر اساو منط و دراد نی و  ،سوبب میشوود طورفین
 .1ابن ابیامهور؛ عواسی اسلئاسی اسهزدزدة فی اتحاددز اسددنیة؛ ج  ،1ص .165
 .2ر.ک :ساد

خبری تحلیلی راهبرد مهاصر؛ «آموار عجیوب از ازدواج و ط قهوای اوانوان ادرانوی»؛

.1398/01/28
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/8869

 .3محمدباقر مجل ی؛ بحاراتنوار؛ ج  ،71ص .77
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ودژایهای دکددگر را با خوبی نشناسند .رابطا شوکل ارفووا بور اسواو اح واو،
قدرت منطتی و مهرفوی ان ان را کاهش میدهد 1.تواا با زدبوادی چهوره ،وضوهی
اقوصادی و داشون شغل ثاب با عنوان دک ضرورت حومی و قطهی ،داشوون مودرک
تحصیلی بات ،داشون س م ا می و پرهیز از انوخواب فوردی کوا اارچوا ممکون
اس دچار مهلوسی باشد ،اما زندای عادی و خوبی دارد و نیوز انوخواب بور اسواو
انوخاب واسددن و بدون تحتی کافی ،سبب میشود شناخ با مهنوای واقهوی خوود
صووورت نگیوورد و زواووین بووا شووناخ کووافی بووا دکووددگر ازدواج نکننوود .چنانکووا
رسولخدا فرمود:
هر کا با زنی با خاطر ماسش ازدواج کند ،خداوند او را بوا موال وی وااو ار خواهود
کرد و هر کا با او با خاطر زدبادیا
نی

ازدواج نمادد ،در او چیزی را کوا خوشوادند او

 ،خواهد ددد و هر کا با وی با خاطر ددنش ازدواج کند ،خداونود تموامی ادون

مزادا را برای او امع خواهد کرد.

2

مردی کا زندای مشورکش با انوها رسیده بود ،میاف :
مادرم دخوری را برادد پیدا کرده بود کا هما مهیارهای من بورای ازدواج را دارا بوود.
وقوی با خواسوگاریا

رفوید ،اح او کوردم او نیموا امشوده مون اسو  .بودون

تحتی قابل تواا او را عتد کردم .بهد از ا ش
ارف

و اف

مدتی روزی پ ری الوی راه مورا

من نامزد ساب هم ر شما ه ود .موا سوالها بوود کوا قصود ازدواج

داشوید و شما زندایمان را خراب کرددد .با آن پ ر دعوای مفصلی کوردم .مواارا را
نیز برای هم رم بیان کردم .پدر هم رم آن نامزدی را تموام شوده و آن پ ور را دوک
 ،اما هم رم بهد از مدتی درخواس

مزاحد میدان

ط ق داد و افو  :بوا اصورار

پدر و مادرم با تو ازدواج کردم .حات ح رت ادن را میخوورم کوا ای کوا
تحتی میکردم.

بیشوور

3

 .1ر.ک :نادر رازقی و همکاران؛ «بررسی اامهاشناخوی نگور اوانوان ن وب بوا ازدواج در فضوای
و هشوود ،شوماره اول ،بهوار ،1396
مجازی»؛ مجلا علمی پژوهشی اامهاشناسی کاربردی؛ سال بی

ص .67 – 86
 .2محمد بن ح ن حر عاملی؛ وسادل اسشیها؛ ج  ،20ص .51
 .3رضا مؤمنی و مح ن باقیزاده؛ سی ب زندای؛ ص .16

پیامدهای انتخاب نادرست همسر
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در انوخاب هم ر با عنوان سن

زدربنای دک زندای موف  ،بادد با دق

عمل نموود.

انوخابهادی کوا بور اسواو م کهوای ناصوحیح صوورت میایورد ،ممکون اسو
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مجوبی عراقی؛ قد :دار سیداسشهداء سلنشر1405 ،ق.
 .2حر عاملی ،محمد بن ح ن؛ وسادل اسشیها؛ تصحیح مؤس وا آلاسبیو
آلاسبی

؛ قود :مؤس وا

1409 ،ق.

 .3طبرسی ،فضل بن ح ن؛ مکارم اتخ ق؛ چاپ چهارم ،قد :شردف اسرضی1412،ق.
 .4عباسی وسدی ،مح ن؛ از نو با تو (کواب اول ؛ چاپ دوم ،تهران :بهار. 1379 ،
 .5وووووووووووو ،ووووووو؛ پانزده نکووا دربواره انوخواب هم ور؛ چواپ دوم ،تهوران :نشور و
پژوهش مهناارا. 1386 ،
 .6کلینی ،محمد بن دهتوب؛ اسکافی؛ تصحیح علی اکبر یفاری و محمد آخوندی؛ تهوران :دار
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 .1ارامند سیاهپو  ،اسحاق ارامند و ندا پیرامون؛ «بررسی آسیبشوناخوی طو ق عواطفی
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