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*كا مدلیرى والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
گردد. شیبکه روابیط  می به روابط او با خویشاوندانش باز ،بیش مهمی از روابط اجتماعی انسان

همواره دوشادوش روابط خانوادگی در جوامع میتلف حضور داشته اسیت. آنچیه  ،یخویشاوند
پیوند همیونی است کیه پیونیدی تکیوینی، فطیری و مانیدگار  ،زند که این شبکه را به هم گره می

 ،گستراند. روابط خویشاوندی در کنار روابط خیانوادگی است و بر همه مناسبات فامیلی سایه می
و بیا تضیعیف آن،  ،اجتماع است که با تحکیم آن، بنیای اجتمیاع مسیتحکم هعمود خیم هبه منزل

شود و حیات مادی و معنوی و سالمت جسمی و روانی افیراد آن  بنای جامعه سست و متزلزط می
افتید. یکیی از معضیالت اخالقیی جوامیع معاصیر، تضیعیف ییا قطیع پیونیدهای  به خطر میی

بشری را گرفته است و به دین و دنیای آنان  همعخویشاوندی است که پیامدهای ناگوارش دامن جا
 زند. آسیب می

روابط خویشاوندی، حقوق و وظایف متقابلی برای هر یک از اعضا تعریف شیده اسیت  هدر دایر
به معنای پیوند با خویشیاوندان اسیت  ،رحم هگنجد. صل می« رحم هصل»ها در مفهوم  آن هکه هم

هیا  آن هم مراتبی دارد کیه در بییش اوط ایین گفتیار دربیاررح هو در برابر قطع رحم قرار دارد. صل
با تبکیید بیر مراتیب پیشیگفته و ه آن را های مرتبط ب سپس در بیش دوم، آسیب .گوییم سین می

 کنیم. های عصر حاضر تشریح می آسیب

 رحم هالف. مراتب صل
رحیم  هصل کم ههار مرتبه از دست ،رحم هدر با  صل بیت های نورانی اهل توصیه نگاهی به
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 پردازیم. ها می ن توان بازشناسی کرد که در اینجا به تبیین آ را می
 سالم، احوالپرسی و خوشرویی .1

رحم، سالم و احوالپرسی و ارتباطات گفتاری با خویشاوندان اسیت  هصل هترین مرتب اولین و پایین
نامیه و  اننیدبیی )مههره، تلفنی، ارساط پیام شیفاهی و کت  به  که شامل گفتگوی حضوری و ههره

ياَمك مُْ»فرمود   شود. امیرالمؤمنین پیامک( می ََ بیا خویشیاوندانتان  1 َوُلَيْوُِبالتَّْسيِليمُُُِِصل واَُأْر
ياَمك ْمَُوُ»فرمیود   نیز امام صادق .«کردن باشد  هه به سالم گر ،پیوند داشته باشید ََ ِصيل واَُأْر

ْسنُِ  ِ واُِبِإْخَواِنك ْمَُوُلَْوُِب ُالَْجيَواِبُالسَُُُّبَرُّ َُوَُردِّ ُِ بیا خویشیاوندانتان پیونید داشیته باشیید و بیه  2 ََل
ییک پییام  ،سیالم .«کردِن خو  و جوا  دادن سالم باشید  هه به سالم گر ،برادرانتان نیکی کنید

آمیز و با صدای  کردِن خو  و محبت  صلح و صفا و دوستی و برادری است و سالم هنشانبه کوتاه 
 خوبی منتقل کند.   تواند این پیام را به می ،ِن درست به سالم خویشاوندداد  رسا و جوا 

 توانید همچیون سیالم دیگر نیز می هآمیز و بدون هزین خوشرویی و برخی رفتارهای ساده و محبت
هنانکه امام  ؛ مانند دادن جرعه آبی به دست خویشاوند.رحم باشد هصل هکردن، مصداق این مرتب 

َمَ َُوُلَْوُِبَشْربٍَةُِمْنَُما ٍُِصْلُرَُ»فرمود   رضا هیه بیه  گر ،با خویشاوندت پیوند داشته باش 3 َِ
 .«نوشیدنی باشد  آ 

 بازدید و دید .2

بازدییدهای فیردی و خیانوادگی از  و آمد بیا خویشیاوند و دیید و  رحم، رفت هدومین مرتبه از صل
در هنگیام بیمیاری و  آمیدهای متعیارف، عییادت و  هیایی مثیل رفیت یکدیگر است که در قالب

شیود. ایین  دلجویی در هنگام مصیبت و گرفتاری، برگزاری میهمیانی و شیرکت در آن واقیع میی
بسیار ارزشمند است و سبب انس و الفت و محبت و صمیمیت با یکیدیگر  ،رحم همرحله از صل

بیا او  قهیر و دشیمنی ،کدورت ،کینه ی مانندیلگاهی انسان خویشاوندانی دارد که به دال شود. می
آمد هم نیسیتند ییا خویشیاوندانی دارد کیه اهیل فسی  و  و  کنند و حاضر به رفت آمد نمی و  رفت

هیای مبتیذط  برای مثاط حتیی در محافیل خویشیاوندی بیه مشیاهده و تماشیای برنامیه ؛فجورند
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نوشیند و  گذارنید و از آن میی عروسی یا میهمانی، شرا  میی هنشینند یا بر سر سفر ای می ماهواره
در هنیین میواردی بیه حکیم احادییک  .آمد سالم خانوادگی با آنیان فیراهم نیسیت و  مکان رفتا

 سیالمماننید رحیم  هآمد خود را با آنان کاهش داد و به مراتب حداقلی صل و  توان رفت می ،پیشین
مید آ و  کردن و احوالپرسی یا مراتب دیگر ی که در ادامه خواهد آمد ی اکتفا کرد تا هم از آفات رفت 

 و هم قطع رحم اتفاق نیفتد. ودبا آنان در امان ب
 حمایت قلبی و عملی از خویشاوند .3

ماننید رحم، حمایت از خویشاوند است که شامل حمایت قلبی، حمایت زبانی ) هسوم صل همرتب
و حماییت بیدنی و جیانی  (دادن  هبیه و صیدقه و قیرضمانند دفاع از آبروی او(، حمایت مالی )

شود. هنانکیه قیرآن  ن او و مبارزه با دشمن او و همکاری و همیاری با او( از او میحفظ جامانند )
ایین مرتبیه از  1دستور داده اسیت.احسان و اعطای ماط به خویشاوندان در آیات متعددی به کریم 

 هشیده بیرای صیل  است و بیشیتر آثیار گفتیه آنترین و ارزشمندترین مراتب  رحم، از سیت هصل
قیالبی خشیک و ماننید  ،رحم بدون حمایت از خویشیاوند هرتبه است؛ زیرا صلبرای این م ،رحم

 ،کنید دط و یکپارهه میی خویشاوندان را یک ،رحم به این معنا تحق  یابد همحتواست. اگر صل بی
 دهد و ضامن بقای حیات فرد و اجتماع است. توان مادی و معنوی آنان را افزایش می

 ام حسنبه فرزندش ام وصيت اميرالمؤمنين

َُعِشييَرَََ ُ»فرمایید   می در فرازی از وصیت معروفش به امام حسن امیرالمؤمنین ُْ َوَُأْكيِر
َُ  َ ْمَُجََّا يولُ ُُالَِّذيَُُفِإنَّه  َكُالَّتِيُبَِهاََُص  َُوُيَ   َُوَُأْصل َ ُالَِّذيُِإلَيِْ ََُِصير  و خویشیاوندانت  2؛ بِِ ََُِطير 

گیردی و  میی پری و ریشل توَاند که به سویش باز ند که به کمک آن میرا گرامی بدار که آنان باط تواَ 
پیس از امیر بیه اکیرام  ،در ایین توصییه ارزشیمند .«بیری دست توَاند که به کمکیش حملیه میی

 بیان علت این امر است  هخویشاوندان سه تشبیه زیبا برای آنان به کار رفته است که به منزل
هایشیان پیرواز  هنانکه پرندگان به کمک بیاط پرندگان؛ یعنی هم . تشبیه خویشاوندان به باط پرواز1

توانید از نظیر میادی و معنیوی  گیرند، انسان نیز به کمیک خویشیاوندانش میی کنند و اوج می می
 پیشرفت کند و به اوج برسد.

                                                           
 .90؛ نحل 177؛ بقره  36؛ نساء  83. ر.ک  بقره  1
 . 405؛ تصحیح صبحی صالح؛  نهج البالغه. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 2
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 ههنانکیه سیاق هیم .گیردد می شان به آن بر . تشبیه خویشاوندان به ریشه گیاهان که رشد و تغذیه2
اش متصل باشد و از آن تغذیه کند و با قطع ارتبیاط سیاقه و ریشیه، گییاه  باید همیشه به ریشه گیاه
حقیقیت تیشیه بیه  در ،کنید ریزد، کسی هم که قطع رحم میی می خشکد و شاخ و برگش فرو می

 کند. زند و خود را نابود می خود می هریش
تواند در برابیر  می ،ایت و یاری آنانحم ه. تشبیه خویشاوند به دست و بازوی انسان که به پشتوان3

 ؛بریده، نیاتوان اسیت  هنانکه فرد دست هم .دشمنان و بدخواهان خود بایستد و بر آنان هیره شود
آسیانی در برابیر دشیمنان و  رو به  ایین از .فرِد برییده از خویشیاوند هیم ضیعیف و نیاتوان اسیت

 خورد. بدخواهان شکست می
ةُِ»فرماید   آن حضرت در ادامه می ة ُِعََّْ ُالِش َّ ُالْص  َّ  ؛«انید تو در هنگیام سییتی هو آنان ذخیر ؛َوُه م 

کسانی را داری که  ،فقر و بیماری و گرفتاریمانند ها  توانی دلگرم باشی که هنگام سیتی یعنی می
پیس از امیر بیه اکیرام  امیرالمیؤمنین دهید. ات بشتابند که این امر به انسان آرامش می به یاری

فرمایید   سایر وظایف انسیان در قبیاط آنیان میی درباره های پیوند با آنان، دان و بیان بهرهخویشاون
مُْ» ِقيَمه  َْ ُ ْ ْمَُوُع  ُكَِريَمه  ُْ يمَُُُْفَأكِْر وٍرُلَه  ْرُِعََّْ َُمْصس  وِرِهْمَُوََُيَسَّ ْمُِفيُأ م  پیس کریمشیان  1 َوُاْشَركْه 

ان بیا آنیان شیریک شیو و هنگیام سییتی و را اکرام کن و از بیمارشان عیادت کین و در کارهایشی
یعنی نسبت به آنان همان نقشی را ایفا کن کیه از آنیان انتظیار  ؛«شان، بر آنان آسان بگیر تنگدستِی 

 2داری نسبت به تو ایفا کنند.
 اميرالمؤمنين ۀخطب

د نیارپند گیرد که میی هنان مستی و غرور ثروت آنان را می ،رسند بعضی از افراد وقتی به ثروتی می
شان را بیا آنیان  لذا رابطه ؛اند و حتی به خویشاوندانشان هم نیازی ندارند نیاز شده دیگر از همه بی

حاط نیازمند حماییت و محبیت  هر که هنین نیست و انسان در  حالی کنند، در سست یا قطع می
                                                           

. این بیش از ادامه نامه فقط در تحف العقوط آمده بود، لیذا از آنجیا نقیل 87؛  تحف العقولشعبه حرانی؛  . ابن1
 کردیم. 

اره به اکرام خویشاوندان کریم امر پس از آنکه در ابتدا به اکرام خویشاوندان امر کرده بود، در اینجا هم دوب . امام2
شود که انسان یک وظیفه عام اکرام و احترام نسیبت  ها، روشن می کرده است که با مقایسه این دو عبارت و تبمل در آن

به همه خویشاوندان، اعم از خو  و بد دارد و یک وظیفه خا  و بیشتر نسبت به اکرام خویشاوندان خیو  )کیریم( 
 خود دارد.
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ای » یید فرما باره می  این در امیرالمؤمنین .خود است هخویشاوندان و بازگشت به اصل و ریش
ه با دست و زبانشان از او دفیاع کست یاز نین شاوندانش بییهه ثروتمند باشد، از خو فرد گر !مردم

ننید و اضیطرا  و آشیفتگی او را ک ه از او پشیتیبانی مییکین گروهی هسیتند یتر نند. آنان، بزرگک
آن  1.«سیتندن میردم نسیبت بیه او هیتر آمدن حوادث ناگوار، پرعاطفه ند و در هنگام فرودیزدا می

رسیدگی به خویشاوندان فقیر و مهرورزی نسبت به عمیوم خویشیاوندان  هدربار ادامهحضرت در 
   فرماید  می

مبیادا از رفیع نییاز او روی  ،بینید هان، اگر یکیی از شیما در نزدیکیان خیود نیازمنیدی میی
کند. آن  جاد نمییمبودی اکآورد و مصرفش  ادی نمییداشتنش، ز  به مالی که نگاه ؛برگرداند

ولیی  ؛دست را از آنان بسته است یکه دست خود را از اعطا به بستگانش ببندد، تنها کس ک
ه پر و باط محبتش را بگستراند، دوستی کسی کهای فراوانی را بر خودش بسته است و  دست

 2شاوندانش خواهد داشت.یبادوامی از خو
 شناختی دیدگاه روانشناختی و جامعه

ها  انطباق دارد و آن باره های قرآنی و روایی در این رحم با آموزه هصل بارهدر های علمی جدید یافته
نیازهای انسان را بیه هفیت سیطح اصیلی تقسییم  3شناسان معاصر کند. برخی از روان را تبیید می

شود و بیا نیازهیای ایمنیی  گرسنگی و تشنگی شروع میمانند اند که از نیازهای فیزیولوژیک  کرده
شیامل ییافتن  ،د که دومین سطح از نیازهای ضروری انسیان اسیت. نیازهیای ایمنییابی ادامه می

انسیان  ،محیطی است که منظم و پاییدار و بیه دور از اسیترس و اضیطرا  باشید و در آن محییط
احساس امنیت و آرامش کند. پس از نیازهای ایمنی، نیازهای تعل  و محبت قرار دارد که سیومین 

 شیدن، توجیه  سان است و به معنای نیاز به پیوستن به دیگران، پذیرفتهسطح از نیازهای ضروری ان
درسیتی   اگر روابیط خیانوادگی و خویشیاوندی همیواره بیه 4توجه قرار گرفتن است. کردن و مورد 

هیای خیانوادگی و  هیرا کیه کیانون ؛شود هر سه قسم نیاز فوق تبمین می ،برقرار و در جریان باشد
                                                           

 .65؛ تصحیح صبحی صالح؛  نهج البالغهبن حسین شریف الرضی؛ . محمد 1
 . همان.2
 م(.1970. ابراهام مازلو )م3

؛ شناسقی( هقای روان شناسقی )تقاریخ و مکتب هقای روان ها و نظام نظریقه. برای مثاط ر.ک  رابرت ویلیام النیدین؛ 4
 321-322. 
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 ،رای ارضای نیازهای فوق است و انسان از بدو تولد تیا هنگیام میرگبهترین بستر ب ،خویشاوندی
 بیش از همه نیازمند توجه و حمایت پدر و مادر، برادر و خواهر، همسر و سایر بستگان است.

بیه اهیداف خیود و کیاهش موانیع و مشیکالت  رسیدنانسان موجودی اجتماعی است که برای 
هیای اجتمیاعی  دیگران زندگی کند و بیه حماییت تواند بدون همیاری و همکاری اش نمی زندگی

ماننید ها اعم از حمایت مادی، حمایت عیاطفی و حماییت اطالعیاتی ) دارد که این حمایتنیاز 
هیا تیبثیر دارد و  رحم در تبمین هیر سیه بییش از ایین حماییت همشاوره و راهنمایی( است. صل

 1دهد. ها را کاهش می استرس
 ترک آزار و اذیت .4

 وتیرک آزار و اذییت خویشیاوند اسیت  ه که در روایات برترین مرتبه دانسیته شیده،رتبههارمین م
تجسیس و  ،بیدگویی ،های بیجیا، غیبیت کردن  شامل هر نوع آزار و اذیت زبانی و عملی مثل گله

يواُكِبَياَرك ْمَُوُِصيل واُ»فرمیود   شود. امیام صیادق های نابجا در امور دیگران می دخالت م  َعظِّ
اَمك ُ ََ ْمُِبَشيُُُْمَُْأْر مَُُْوُلَيَْسََُِصل ونَه  ُاْأََذىَُعَّْه  بزرگسیاالنتان را بیزرگ بداریید و  2 ٍ َُأْفَضَلُِمْنُكَفِّ

رحیم  هبا خویشاوندانتان پیوند داشته باشید و با هیزی برتر از خودداری از اذیت آنان با آنیان صیل
خویشیاوندان و عفیو و گذشیت از  های افزون بر ترک آزار و اذیت، تحمل آزار و اذیت .«کنید نمی

رحیم  هقسمی از صل ،انجامد و خود یآنان نیز از اموری است که به تحکیم روابط خویشاوندی م
 است.

 رحم در عصر حاضر هشناسی صل ب. آسيب

رحیم را بیا  هدر این بیش هند آسیب مهم صیل ،رحم گفتیم هبا توجه به آنچه در با  مراتب صل
 کنیم. بیان میضر های عصر حا تبکید بر آسیب

 قطع ارتباط با خویشاوند. 1

بسیا   هیه اسیت.رحیم  ههیای همیشیگی صیل از آسییب ، یکییقطع کامل ارتباط با خویشیاوند
حسیادت و  ،تقسیم ارث و دعواهیای خیانوادگی میتلفی مانند خویشاوندانی که به سبب مسائل
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کنند و  کدیگر، با هم قهر مینظری یا انتظارات و توقعات بیجا و یا نداشتِن گذشت و تحمل ی تنگ
ها را تا پایان عمیر در  گاه کینه و کدورت .حتی تحمل دیدن و شنیدن صدای همدیگر را هم ندارند

 برند!  ها را با خود به گور می دارند و آن دلشان نگه می
از نهیی به گذشت و شکیبایی در روابیط خویشیاوندی و  ،ای هنین رویه ضمن میالفت بااسالم 

هیا  آن هکنید کیه از جملی میبیان و پیامدهای فراوانی برای آن  ، توصیهبه صورت مطل قطع رحم 
 آمیده اسیت کیه امیرالمیؤمنیندر حیدیثی از شدن عمر و کاهش روزی و ثروت است.   کوتاه

بیند و حتی اگیر  رحم را در همین دنیا و پیش از مرگ هم می هکیفر قطع رحم و پاداش صل ،انسان
؛ در حیالی شیوند ثروتمند میی کند و میاموالشان رشد  ،یگر پیوند داشته باشندقومی بدکار با یکد

و نسلشیان قطیع  ،سرزمینشان از اهلش خالی ،اگر قومی قسم دروغ بیورند و قطع رحم کنند که
کیه گوییای آن اسیت  ،شدن عمر  روایات دیگر ضمن تبکید بر تبثیر قطع رحم در کوتاه 1شود. می

سی ساط بیر  ،شود یا به سبب صله رحم ساط از عمر فردی کاسته می گاه به سبب قطع رحم، سی
 2شود. عمرش افزوده می
 رهپرسیرن  مِرخویشماِنخموی 3ُرو  رز



باكهگمرددممر عممِربمورمی 


رو ممرزخویشمماونر  هممركممهگردانز


گمممانناصممانپممذیردعمممراوری


ك ممرهممركممهاوبممرکاقممار می


ك مرجسمخودُقمو عامار ممی


ممران گرچممهخویشمماِنبمموراشمم رازرز


رممربرازق مممرحمممچیممزىمممران


هركهاوازخویِ خمودریگانمهشمر


4نممام ازروىرممرىافسممانهشممر


حسابرسی دشوار در روز قیامت است که در برخی آییات و رواییات بییان  ،از دیگر آثار قطع رحم
 و مجاط شرح آن نیست. 5شده است

                                                           
 .347،  2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
-346  ؛ 21-20، ح 155؛  3، ح 150؛  14و ح 17، ح153-152؛  2، ح346همیییییان،    . ر.ک 2

 .7و  3، ح 348
 . احوالپرسی.3
 ؛ در بیان صله رحم و زیارت خویشاوندان.پندنامه. عطار نیشابوری؛ 4

https://ganjoor.net/attar/pandname/sh/75 

؛ الکقافی؛ محمید بین یعقیو  کلینیی؛ 208،  2؛ جکتاب التفسیر؛ محمد بن مسعود عیاشی؛ 21. ر.ک  رعد  5
 155. 



128       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 ز خویشاوندترک حمایت ا .2

در بسییاری رحیم  هصیل ، محیدود شیدنهای روابط خویشاوندی در عصر حاضر یکی از آسیب
است. ایین در حیالی در یاری مالی و بدنی یکدیگر کوتاهی و  دبه احوالپرسی و دید و بازدیموارد 
 تبکیید دارنید؛ هنانکیهرحیم  هجزئیی از صیلبیه عنیوان لی و بیدنی روایات بیه ییاری میا است

َُماًَلُفَلْيَِصلُْ»فرماید   می نینامیرالمؤم ِ ُاِه   کسی کیه خیدا میالی بیه او داده  1؛الْقََرابَةَُُُبِ َُُُِمْنُ ََا
رحم به معنای واقعی کلمیه تحقی   هاگر صل«. باید با آن با نزدیکان خود پیوند داشته باشد ،است

هیای خیوراک،  هزینیه ماننیدبسیاری از مشکالت میالی و غییر میالی گیروه خویشیاوندی  ،یابد
 .شیود دیه و مهریه و جز آن( حل میمانند پوشاک، مسکن، ازدواج و جهیزیه، درمان، بدهکاری )

هیای خویشیاوندی بیه شیدت  ما و به تقلید از جوامع غربی، حماییت همتبسفانه امروزه در جامع
 ت. درها و مؤسسات میالی و اعتبیاری افیزایش یافتیه اسی بیمه ،ها کاهش یافته و مراجعه به بانک

ای وجیود  هنوز زندگی عشییرهکه هایی از حجاز و عراق  بیش مانندکه در برخی از مناط    حالی
کننید و  شان را با کمک عشیره حیل میی هم مشکالت مالیسبب شده همدلی و همبستگی  ،دارد

ار خیزند که اگیر ایین کی می افراد دیگر به دفاع از او بر ،آنان شود ههم اگر کسی متعرض افراد قبیل
بسییار  ،ای و در راه دفیاع از حی  و عیدالت انجیام شیود فارغ از تعصبات کورکورانه قومی و قبیله

 ارزشمند است.
 و تکلفگرایی  تجملاسراف،  .3

 بیهوده گرایی و تکلفات اسراف و تجمل ،بازدیدهای خویشاوندی و های دید یکی از آسیبامروزه 
های  کیردن سیفره  تنوع غیذایی و پهین مانند ندانپذیرایی از خویشاو مرتبط با هه تکلفات؛ است

ین خانیه و ئاهتمام بییش از حید بیه تیزمانند ای و زائد  امور حاشیه مرتبط با رنگین و هه تکلفات
آمیدها را کیاهش  و  هیا و رفیت این تکلفات، صفا و صیمیمیت .نظافت آن و نوع پوشش و آرایش

هشیمی و  هم و  بیرد و فییر و رییا و هشیم رحیم را از بیین میی ههای الهی صیل دهد و انگیزه می
 کند. آن می گزینخصومت را جای

 تضعيف پيوند با خویشاوند  .4

کسیب  ، اختصا  دادن بیشیتر وقیت مفیید بیرایرحم در عصر حاضر ههای صل یکی از آسیب
به طور طبیعی توجه بیه خویشیاوندان و  است که درآمد بیشتر و افزایش سطح رفاه خود و خانواده
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رحیم نییز بسییار ضیعیف و  هو صیلیابد  کاهش میآمد در سطح مطلو  با خویشاوندان  و  رفت
گردد. این پدیده در جوامع غربی به شکل حادتری وجود دارد تیا جیایی کیه بیه  محدود برگزار می

های روانی همچون افسردگی منجیر  ها و انواع بیماری قطع روابط و احساس تنهایی و مرگ عاطفه
رحیم نییز از  هصیل ،کسب و کار از اسیبا  ظیاهرِی جلیب روزی اسیت شده است. همچنانکه

آمید بیشیتر و روابیط گیرم و صیمیمانه بیا  و  توان از راه رفت اسبا  غیبی جلب روزی است و می
 خویشاوندان به دست آورد.

 روی  در استفاده از وسایل ارتباطی زیاده .5

با وسایل ارتبیاطی  ، سرگرم شدنآمدهای خویشاوندی در عصر حاضر و  های رفت یکی از آسیب
 اسیت.به جای ارتباط و گفتگوی صمیمی و سازنده با یکیدیگر ، گوشی و تبلت و تلویزیون مانند

مطلو  مثل انس و الفیت و محبیت و  هآمدهای خویشاوندی نتیج و  شود رفت این امر سبب می
 سازی برای یاری و حمایت از یکدیگر را نداشته باشد. زمینه
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