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روشهای حل اختالف فرزندان با والدین
اعظم نوری

*

مقدمه

یکی از مشکال خانوادههای امدروزی ،وجدود تضداد و اخدتالق میدان والدگین بدا
درزنگان اسز که ممکن اسز منجر به ایجداد داادله میدان آنلدا و ایجداد مشدکال
بزرگتر و کمرنگ شگن راب ه لاطفی آنلا شود اا ایجاد دااله نیز ممکدن اسدز
بالث رریشانی و آزار روحی والگین و دوری درزنگان از دضای خانواده و یرایش بده
یروه دوستان یا همساالن به اور نام لوب ،بهویهه در دوران نوجدوانی یدردد در
بسیاری از موارد نیز ممکن اسز نوجوانان به سمز آسیبهای اجتمالی سدوق ریدگا
کننگ که لوارض جبراننارذیری به دنبا خواهگ داشز بهنظر میرسدگ ااد وجدود
اختالق ،امری طبیعی میان نس هاسز که میتوان با مدگیریز ادحیح و اسدتفاده از
راهکارهددای مناسددب ایددن اختالدددا را بدده حددگاق رسددانگ و بددرای بسددیاری از
تفاو نظرها ،راهح های متناسب با دضای خانواده و شدرایط سدنی و روحدی اددراد
ارائه نمود در واق آنچه در درون خانواده اتفاق میادتگ و چگونگی تعامد دو طردده
والگین و درزنگان ،میتوانگ یدف لامد کلیدگی در ایجداد انع اقردذیری و کداهش
خ را یسسز نسلی و آسیبهای اجتمالی باشگ بنابراین بایدگ قبد از هدر چیدز،
لواملی که موجب تضاد در روابط والگین و درزنگان اسز ،مورد بررسی قرار ییرندگ
شایگ بتوان یفز به تعگاد تمام خانوادهها و درزنگانشان ،مسائلی وجود دارد که روابط
میان آنلا را به چالش میکشنگ ،اما با ریشهیابی آنلا برخی امور م رح میشونگ که بدا
* کارشنام ارشگ رشته تفسیر ،رهوهشگر م العا

زنان و خانواده جامعةالزهرا
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

شناخز و بررسی آنلا میتوان دضای خانواده را به سوی کاهش تدنشهدا سدوق داد
در این مقاله رو های ح اختالق درزنگان با والگین ،تبیین میشود
الف .راهکارهای والدین در کاهش تنشها و حل اختالفات
 .5تالش برای تربیت صحیح فرزندان

تربیز و جامعهرذیری کودکدان در خدانواده ،آیاهانده یدا ناخودآیداه توسدط والدگین
اور میییرد طی این دراینگ کودک ناتوان بده تدگریج ،بده شخصدی آیداه ،داندا و
ورزیگه در شیوههای درهنگی که در آن متولگ شگه اسز ،تبگی میشود  1ایر هر درد
از ابتگای تولگ به شک م لوب و احیح جامعهرذیر شود ،نقاط مشدترک زیدادی بدا
والگین خود خواهگ داشز و کمتر دچار تعارض و کشدمکش خواهدگ شدگ در ایدن
میان شناخز ویهییهای هر دوره سنی توسط والگین ،میتوانگ در ردتار مناسب آنلدا
و آموز مسائ مربوط به آن رده سنی در کاهش اختالدا مثمر ثمدر باشدگ بدرای
مثا در سنین کودکی ،معموالً استفاده از تشویق یا تنبیههای کوچدف بدرای درزندگان
ممکن اسز در ریشگیری از اشتباها راهگشا باشگ؛ اما در سنین نوجوانی بدا توجده
به روحیه خاص آنلا بایگ از راههای ارتباطی مناسب بدا شخصدیز نوجدوان اسدتفاده
کرد به همین دلی در روایا معصومین  ،دوران کدودکی تدا بزریسدالی بده سده
قسمز تقسیم شگه و نوع تعام با درزنگ در این سنین بیان شگه اسزُ « :ي ْر َخدى َّ
الص ِدبيُ
ً
ً
ْ
َس ْبعا َو ُي َؤ َّد ُب َس ْبعا َو ُي ْس َتخ َْ ُم َس ْبعا؛ 2کودک تا هفز سا آزاد یدذارده ،و در هفدز سدا
دوم ادب آموخته ،و در هفز سا سوم به خگمز یردته میشود»
 .5احترام و محبت به فرزندان

یکی از نکا ملمی که در سیره اه بیز در راب ه با درزندگرروری مدورد توجده
ویهه قرار یردته اسز ،محبز و ملربانی به کودکان اسدز رسدو اکدرم درمدوده
ِّ
َ ُ
ُ
اسزَ « :وق ُروا ِك َب َارك ْ َو ْار َح ُموا ِصغ َارك ْ ؛ 3به بزریسداالن خدود احتدرام کنیدگ و نسدبز بده
کودکان خود ترحم و ل ودز داشته باشیگ» این روایز ،این راب ه را به ادور دو
 1آنتونی ییگنز؛ جامعهشناسی؛ ترجمه منوچلر ابوری؛ ص 7۷
 2لباسی قمی؛ سفینه البحار؛ ج  ،2ص 223
 3محمگ بن حسن حر لاملی؛ وسائ الشیعه؛ ج  ،۲0ص 3۲3
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طرده بیان کرده اسز ،اما روایاتی بگین مضمون دراوان اسز که مردم را به ملربانی و
محبز به درزنگان سفار کرده و یاه ابزار تشویقی نیز برای این ردتار در نظر یردتده
َ
ُ
َ ََ ُ
َ
لدْ ؛ 1خگاوندگ
شگه اسز امام اادق درموده اسز« :إن الله ليرح العبدْ ِلشدْح حب ِده ِلو ِ
بنگها را به خاطر شگ محبز و دوستی نسبز به درزنگ مدورد رحمدز خدود
قرار میدهگ» مرحوم کلینی در کتاب ااو کادی ،روایاتی از این دسز که به محبدز
نسبز به درزنگان سفار میکنگ ،در بابی به نام باب « لبر االوالد» جمد آوری نمدوده
اسز
والگین میتواننگ نقش رر رنگی در ایجاد دضای لاطفی در خانواده داشته باشدنگ و در
زمینه محبز کالمی و ردتاری ،الگوی خوبی برای درزنگانشان باشنگ
 .5پذیرش تفاوتهای نسلی

ریشه بسیاری از مشکال  ،تفاو نسلی میان والگین و درزنگان اسز؛ نس هایی کده
بسیار بیشتر از یذشته ،به دلی ترییرا اجتمالی و رشدگ تکنولوژیهدای شدگرق از
یکگیگر دااله یردتهانگ این تفاو ارز ها میان درزنگان و والدگین ،موجدب شدگه
خانوادهها در معرض چالشهای جگی قرار ییرنگ برخدی والدگین همدواره زندگیی
یذشته خود را با امرو ِز درزنگان خویش مقایسه مینماینگ و انتظار دارنگ درزنگان آنلدا
هم ماننگ خودشان زنگیی کننگ در روایا معصدومین  ،تفداو نسد ها و ترییدر
شرایط اجتمالی در خانواده ،میدان والدگین و درزندگان امدری رذیردتده شدگه اسدز؛
َ
َ
تتقسروا أوتدك على ُ َ ُ َ
یيدر
ِ
چنانکه امام للی درموده اسزِ « :
آدابک فإنه مخلوقون ِلزمدان ِ
ِ
ُ
َزمدا ِنک ؛ 2درزنگانتان را به انجام آداب و رسوم خودتان وادار نکنیدگ؛ زیدرا آندان بدرای
زمانی ،غیر از زمان شما آدریگه شگهانگ»
البته این سخن امام به معنای لگم رایبنگی به اادو و تخ دی از حدال و حدرام
نیسز؛ بلکه رذیر ترییرا اجتمالی تنلا در چارچوب رلایز ااو و ارز هدای
دینی اسز امام خمینی نیز در این باره میدرمایگ:
در روایا هسز که بچههایتان را به غیر آنطوری که خودتان هستیگ و بدرای زمدان
آینگه تربیز کنیگ؛ چرا که اینلا در زمان آینگه ،بایگ دسز بده کدار مملکدز و کشدور
 1محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،7ص 5
هبةال ابن ابیالحگیگ؛ شرح نلجالبالغه؛ ج  ،20ص 27۷
 2لبگالحمیگ به
هل
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

شونگ دور نگه داشتن بچهها از سیاسز ،موجب این میشدود کده وقتدی در آیندگه،
درزنگ وارد اجتماع میشود ،مث یف آدم کوری وارد اجتماع شدود کسدانی کشدور
بایگ در دسز آنلا باشگ ،بایگ از قب آیاه باشنگ ،بایگ از قب به دسز شما و بده تعلدیم
شما به آنلا یفته بشود و برای آینگه آنلا را تربیز کنیگ

1

در این زمینه والگین میتواننگ با آشنایی با مسائ روز و مورد لالقه درزنگان ،بدهویهه
در سنین نوجوانی با آنلا همراه باشنگ؛ برای مثدا محدروم کدردن درزندگان از دضدای
مجازی به دلی وجود برخی آسیبهای احتمالی با توجه بده نیازمندگیهای درزندگان
امکانرذیر نیسز ،اما میتوان با دادن ملار ها و اطاللا الزم همچنین نظدار بدر
آنلا ،درزنگان را در مسیر درستی در این زمینه قرار داد
 .5پرهیز از استبداد و تحمیل خواستهها

با ورود درزنگان به دوران نوجوانی ،آزادیخواهی و استقال طلبی نیدز در آنلدا قدو
میییرد در این سن آنلا دوسز دارنگ به سوی لالیق خدود بروندگ و یداه بده دلید
تجربه کم و اطاللا ناکادی ،ممکن اسز مسیر درستی نیدز نگاشدته باشدنگ در ایدن
میان تال والگین برای تحمی خواستههای خود به آنلا ،موجب برخورد میدان آندان
میشود  2در حالی که بعگ از دوران کودکی ،آنلا دنیای جگیدگی بدرای خدود ترسدیم
میکننگ که خود نقش االی را در آن بازی میکننگ و خود را ااحب لقیگه و نظدر و
3
قگر میدانگ
در این تفاو نگر  ،میان دیگیاه درسز و نادرسز نیز بایگ درق قائ شدویم یداه
والگین خواسته من قی و متناسب با استعگادهای درزنگشان دارنگ که بایدگ از راههدای
احیح با درزنگان خود به تعام برسنگ ،اما یاه اتفاق میادتگ که خواسته آنلا با لالیق
و حتی استعگادهای درزنگانشان مرایر اسز در این اور دامنده اخدتالق و تضداد
نیز بیشتر خواهگ بود بلترین راهکار در این زمینه ،توجه به تواناییها و اسدتعگادهای
درزنگان اسز امام اادق به یکی از ااحاب خود درمود« :شیعیان ما را وادار (بده
 1مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ؛ تعلیم و تربیز از دیگیاه امام خمینی ؛ ددتر هجدگهم ،ص
 2۷5و 2۷7
 2محمگرضا ضمیری و دیگران؛ خانواده در اسالم؛ ص2۱2
 3للینقی دقیلی؛ «ویهییهای زیربنایی روانشدناختی د دری انسدانی بدرای تربیدز م لدوب در دوره
نوجوانی با ترکیگ بر دیگیاه اسالمی»؛ رهوهشنامه زنان و خانواده؛ ص۱5
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اموری که خود انجام میدهیگ) نسازیگ و با ایشان مگارا کنیگ؛ زیرا همه مردم تحم و
1
نردیز شما را نگارنگ»
مترسفانه برخی والگین ،درزنگان خود را در انجام مستحبا دینی یا برخی ردتارهدای
اجتمالی تحز دشار قدرار میدهندگ کده جرقدههای مخالفدز و اخدتالق را روشدن
میکنگ یکی از درییریهای والگین با نوجواندان هدم تفداو دیدگیاه آنلدا بده ندوع
روشش و برخی ردتارهای اجتمالی اسز و تا زمدانی کده مرتکدب حدرام نشدگهانگ،
نمیتوان با آنلا تنگی کرد یا انتظار داشز که ماننگ نس های ریشین ردتدار کنندگ ایدر
اجبار در انجام مستحبا رسنگیگه بود ،خگاونگ متعا به این رو سزاوارتر بدود؛ در
ّ َ َ
ّ
َ َ
ُ َ
ّ ّ
بات ِم َن ّالرزق؛ 2بگدو
حالی که درموده اسز« :قل من حرم زینة الله التی أخرج ِل ِ
عباد ِه و الطی ِ
چه کسی زینزهای خگا را که برای بنگیان خود آدریگه ،حرام کرده و از رزق حدال
و راکیزه من کرده اسز؟»
 .5همراهی در فعالیتهای پرشور و نشاط

یاهی والگین با یذر از دوران جوانی و ورود به میانسالی ،ردتارهدای شدادیآدرین را
از درزنگان خود نمیرسنگنگ و به زلم خود آنلا را به وقار و آرامدش ددرا میخوانندگ
البته همراهی والگین با آنلا به معنای ردتن به سوی ردتارهدای ررخ در نیسدز؛ بلکده
انجام یف دعالیز ورزشی با درزنگان ،حضور در دضاهای تفریحدی مانندگ ردارک یدا
سینما ،شرکز در ملمانیهای خانوادیی و همراهی درزندگان ،بالدث نزدیدف شدگن
دیگیاهها و ارز هاسز؛ همان ور که ریشوایان دینی نیدز بده مدردم توادیه میکنندگ
دراتی از شبانهروز را به تفریح اختصاص دهنگ ریامبر درمدوده اسدز« :تفدریح و
بازی کنیگ؛ زیرا دوسز نگارم که در دین شما خشکی (ادسردهدلی) دیدگه شدود»  3در
این مسرله ،همراهی با درزنگان موجب تقویز راب ههاسز ریامبر اکرم با درزنگان
داطمه بازی میکرد و آنلا بر رشز حضر سوار میشگنگ و حضر خ اب بده
4
آنلا میدرمود« :شتر شما ،چه شتر خوبی اسز»
 1محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،1ص 332
 2الراق32 :
 3ابوالقاسم راینگه؛ نلجالفصاحه؛ ص 1۷
 4للی بن لیسی اربلی؛ کشف الرمه؛ ج  ،2ص ۲50
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

لوام دیگری نیز در بروز اختالق میدان والدگین و درزندگان ترثیریذارندگ؛ از جملده
مقایسه کردن درزنگان با یکگیگر یا با دیگدران»« ،تبعدی بدین درزندگان»« ،تنبیدههای
دیزیکی و کالمی که موجب تحقیر شخصیز میشدود» و «لدگم توجده بده اسدتقال
درزنگان» که والگین میتواننگ با ررهیز از آنلا ،موارد اختالدی را کمتر کننگ
ب .راهکارهای فرزندان در کاهش تنشها و حل اختالفات

در کنار اقگاما والگین در ایجاد ارتباط مناسب با درزنگان و ح اختالدا  ،درزنگان
نیز از زمانی که به سن تشخیص و تکلیف میرسنگ ونایفی در این زمینه دارنگ که بدا
بهکارییری رو های زیر میتوانندگ تدنشهدا را کداهش داده و روابدط حسدنهای بدا
والگین خود داشته باشنگ:
 .5احترام و محبت

در متون دینی ملمترین ونیفه انسان بعدگ از اطالدز از خگاوندگ ،نیکدی بده والدگین
اسز  1رلایز این امر لالوه بر اثرا دنیوی و اخروی دراوان در زنگیی ،یام ملمی
در ایجاد روابط حسنه و ررهیز از اختالق و ح مسدائ طردیندی اسدز بدا رلایدز
توایههای دینی در برخورد با والگین از سوی درزنگان ماننگ احترام و رلایز ادب و
بلنگ نکردن اگا ،در مسائ اختالدی هم مجالی برای تنش و ردتارهدای ررخاشدگرانه
باقی نمیمانگ از سوی دیگر اطالز از والگین نیز از حقوق آنلا شمرده شدگه اسدز،
مگر اینکه امر به معصیز و خالق شرع کننگ  2با در نظدر یدردتن ایدن موضدوع کده
والگین همواره به االح و مودقیز درزنگان میانگیشدنگ ،ایدن ردتدار امدری من قدی
اسز؛ اما ایر درزنگان در برخی امور به دالی شرلی نمیتواننگ م ید والدگین خدود
باشنگ ،بایگ در نلایز احترام و محبز با آنلا ردتار کننگ و نبایگ با ردتار و یفتدار خدود
آنلا را بیازارنگ
مترسفانه امروزه درزنگان ما ملار الزم بدرای تعامد بدا والدگین خدود را نگارندگ و
ینجانگن م الب آموزشی ویهه درزنگان در مقاط تحصیلی ،بهویهه در سن نوجدوانی
برای داشتن درک احیح از اختالدا در خانواده و ایجاد ملدار الزم در تعامد و
ردتارهای آنلا ،ماننگ کنتر خشم و ردتار مناسب با والگین ،یکی از راهکارهدای ملدم
 1لنکبو 1 :
 2حسن بن للی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقو ؛ ص322

روش های حل اختالف فرزندان با والدین
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در رد اختالدا اسز به لنوان یف حقیقز تلخ بایگ رذیردز که جای بسدیاری از
ملار ها و آموز ها در کالمهای درم خالی اسز ملار هایی همچون احتدرام
به والگین و رلایز ادب ،کنتر خشم ،آموز اخالق ،قگر و هنر تعام با دیگران
و که بسیار کاربردیتر از درمو هدای ریچیدگه ریاضدیا در زندگیی درزندگانمان
اسز
 .5پرهیز از بحث و جدل

این نکته نیز امری طردینی میان والگین و درزنگان اسز و هر کگام بایگ از مشداجره و
جرو بحث بپرهیزنگ ،اما با توجه به تکلیف درزنگان در رلایدز ادب و احتدرام ویدهه
برای والگین ،ترکیگ بیشتر برای درزنگان اسدز وقتدی مشداجره در یدف خدانواده بده
اور یف ردتار لادی تلقی شود ،به زودی به آزار و اذیز طردینی کشیگه میشدود
در حالی که ردتار مقاب آن ،یو سدپردن و درک متقابد و همدگلی میدان الضدای
خانواده اسز درزنگان بر اسام تعالیم دینی مونفنگ حرمز ردگر و مدادر را رلایدز
کننگ ،این امر تنلا به معنای سکو کردن و لگم ابراز مخالفز نیسز؛ بلکه به معندای
رلایز احترام و لفز کالم و ررهیز از تنگی و خشونز در بیان نظدرا اسدز ایدن
ردتار ،ملار ویههای اسز که درزنگان میتواننگ با آرامش و بگون ناراحتی در مدورد
نظرا و خواستههای خود به والگینشان به یفتگو و همفکری بپردازنگ
یذشز و محبز به والگین در زنگیی ،بهویهه در مواق اختالق آثار وضعی خدود را
خواهگ داشز؛ چنانکه ائمه همواره با ذکر رادا های دنیوی و اخدروی ،همگدان
را به این امر سفار کردهانگ امام سجاد درموده اسز:
مردی خگمز رسو خگا

رسیگ و یفز« :من هیچ کدار زشدتی نماندگه کده انجدام

نگاده باشم آیا میتوانم توبه کنم؟» حضدر درمدود« :آیدا والدگینز در قیدگ حیدا
هستنگ؟» یفز« :بله ،رگرم در قیگ حیا اسز» ریامبر
نیکی کن تا آمرزیگه شوی» وقتی آن مرد ردز ،ریامبر
زنگه بود» یعنی ایر مادر

درمود« :برو و بده ردگر
درمود« :ای کدا

مدادر

زنگه بود و به او نیکی میکرد ،زودتر آمرزیگه میشگ

1

 .5خدمت به والدین و درک شرایط کهنسالی

همان ور که والگین بایگ در برخورد با درزنگان شرایط سنی آنلدا را در نظدر بگیرندگ،
 1محمگباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۷۲ص 12
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یکی از ونایف درزنگان نیز رلایز شرایط سنی و جسمی والگین اسز نوزاد انسان،
ناتوانترین موجود برای ادامده زندگیی بده طدور مسدتق اسدز ردگر و مدادر بدرای
نگلگاری درزنگشان از بگو تولگ تا بزریسدالی متحمد زحمدا دراواندی میشدونگ
بنابراین خگاونگ در مقاب زحما آنلا ،حقدوق ویدههای قدرار داده اسدز؛ هدر چندگ
ممکن اسز در برخورد با درزنگانشان دچار اشتباه شونگ ایدر چده همده انسدانها از
جمله والگین در نوع تعام با درزنگانشدان در برابدر خگاوندگ راسدخگو هسدتنگ ،امدا
درزنگان همواره مونفنگ به آنلا نیکی کننگ؛ هر چنگ از جانب آنلا دچدار آزار و اذیدز
شونگ امام باقر درمدوده اسدز« :خگاوندگ در چندگ چیدز رخصدز و تدرک را روا
1
نگانسته اسز ،از جمله نیکی به رگر و مادر ،چه آنلا خوب باشنگ چه بگ»
قرآن کریم در آیه  23سوره اسراظ ،هنگامی که آدمی را به نیکدی بده والدگین سدفار
َ
َ
َ ُ ُ
ّ َ َ ّ
أحدهما أو کالهماا َاال
الکبر
میکنگ ،از شرایط کلنسالی آنلا نام میبرد« :إما یبلغن ِعندک ِ
ُ
َتقل َلهما أف؛ هر یاه یکی از آنلا یا دو نفرشان به ریری رسدنگ ،بدر آندان اق مگدوی»
والگین سالخورده ،یاه غرغرو ،بگیمان ،حسام یا تنگخو میشونگ که یداه ناشدی از
کلنسالی یا بیماری اسز درزنگان در این هنگام نیز بایگ با سعه اگر و درک شرایط،
با آنلا مگارا کننگ هر چنگ یاه ممکن اسز از جانب آنلا ناراحز یا ناراضی باشنگ ،اما
تکلیف آنلا محبز و احترام اسز و رلایز نکا ذی این مسیر را بر درزنگان آسدان
میکنگ:
2
د نگاه محبزآمیز و در نظر یردتن رادا های معنوی؛
د در نظر یردتن نیکیها و زحما آنلا از طفولیز تا کنون؛
د توجه به شرایط سنی و جسمی آنلا؛
د ررهیز از م رح کردن مسائ اختالدی؛
د یادآوری و ذکر دضای اخالقی و جنبههای مثبز در والگین
د مگارا با آنلا؛ چنانکه رسو خگا درموده اسز« :مگارا کدن کده مدگارا در چیدزی
3
نباشگ ،مگر آن را زینز دهگ و در هر چه نباشگ ،آن را خوار کنگ»
 1محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،2ص ۲2۱
 2حسین بن محمگتقی نوری؛ مستگرک الوسائ ؛ ج  ،۲5ص 202
 3ابوالقاسم راینگه؛ نلجالفصاحه؛ ح 2۱02
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نتیجهگیری

ل ودز و رحمز ویهه والگین نسدبز بده درزندگان ،در تمدام روابدط بشدری امدری
بینظیر اسز برای درزنگان نیز محی ی امنتر و آرامشبخشتر از خدانواده نمیتدوان
یادز ،چه بسا راب ه میان آنلا که میتوانگ منجر به آرامش والگین و رشگ و نیکبختدی
درزنگان شود ،اما به دلی ناآیاهی و نبود تال الزم بده تیریدی و اخدتالق کشدانگه
میشود دادن آیاهیهای الزم و تال مثمرثمر در این زمینه ،روشی از بنگیی اسدز
که هر دو طرق میتواننگ با نیز سعاد خود در دنیا و آخر  ،به آن ملتدزم شدونگ
نقش والگین در این زمینه ،بسیار رررنگتر و ملمتدر اسدز؛ زیدرا آندان از بدگو تولدگ
میتواننگ این راب ه را به زیبایی شک دهنگ یا اینکه با اشتباها خدود ،میدان خدود و
درزنگانشان دااله انگازنگ البته در سا های رشگ و جوانی درزنگان ،نقش آنلدا را نیدز
نمیتوان نادیگه انگاشز دین اسالم با رهنمودهدا و قدرار دادن رادا هدای اخدروی
برای هر دو نس  ،کوشیگه اسز تا میان آنلدا اتحداد و یگدانگی بدر مبندای محبدز و
لقالنیز ایجاد کنگ
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