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 مقدمه و بیان مسئله
سببکه1آغازشده،وخاورمیانفارسجیخل،جنگمیاندوکشورمهمحوزه1359شهريور

روستاهادرپنجاستاناينسيدرصد،خانهشد120000وشهر52روستا،4000تخريب

عالوه.2قرارداشتند،کردستان،آذربايجانغربيوخوزستانانشاهايالم،کرمشاملزدهجنگ

دارایوصنايعکشور،بسیاریازمناطقبرمنابعنفتيوگازیواردآمدهفراوانیهابرزيان

هاآسیبفراوانديدند.ايندرحالياستکههایحاصلخیزکشاورزیونیزنخلستانزمین

محیطیهازيان بر وارده معلولیتزيست، همچنینزيانتلفاتانسانيو و بریهاها وارده

هایاجتماعي(.انجامپژوهش1379رشیدی،)ساختاراجتماعيغیرقابلمحاسبهاعالمشد

تراينبارويکردازپايینبهبا ادرروشنشدنزوايایبازسازیاجتماعيوپیمودنصحیح

برآورد،مادیوجانيمواردهبرايران،تنهاواردیهادرتخمینزيانمسیرقدميمؤثراست.

کهبرايندرحاليبناايم،نداشتهاجتماعيیهاکنونراهيبرایبرآوردزيانوتااستشده

شود،بازسازیاجتماعينیزدرهایجنگ،ناميازمسائلاجتماعيبردهنميدربرآوردزيان

.هایبازسازیگنجاندهنشدهاستبرنامه

بروزتغییراتفیزيکيگذارند،ازجملهميتأثیراتبسیاریدرجوامعبرجای3هافاجعه

فاجعه جنبهمهمديگر کالبدیاما تو اينأها، با ثیرگذاریبرزندگياجتماعيافراداست.

بهحالرويت بهسمتبازسازیفیزيکيو مسئو انرا فیزيکيفجايع، پذيریسريعابعاد

سو اولیه امداد ميعبارتي درحالق اهمیتیهازياناهمیتکهيدهد از کمتر اجتماعي

نیست.آسیب فیزيکي کهیهافاجعههایپژوهشهای است داده جنگنشان به مربوط

تقر استفاجعهباًيجنگ نادر امری جنگ بدون جوامعي يافتن و جهاني کهای زماني .

است، حد اين به جنگتا فراگیری رويکرداهمیت دادن درتوسعه بازسازی به مؤثر ی

قابلانکاراست.غیر،شودليهاتبدتواندبهفرصتهاميجنگکهدرآنتراژدینديپسا

بهمسئلههایبیشترپژوهش توجهخودرا علميمعطوفبهبازسازیپسازجنگ،

زدودنمیراثجنگ آشتيمليو مسائلاقتصادیوبازسازیسیاسي، نیز هایداخليو

معط کردهکالبدی اندوف و هایپژوهشجای سرنوشت به روستاييهایجماعتمربوط

ايندرحالياستکهمسائلاجتماعيوزدهبارويکردبازسازیاجتماعيخالياست.جنگ

ازبزرگيفرهنگينیزازاهمیتبرخوردارندوطيدورانجنگونیزبعدازجنگ،قسمت

مواردهاآسیب اشامل فرهنگي و ناديدهاجتماعي دلیل همین به مسائلست گرفتن

توانهایديگرخواهدشد.نمياجتماعيوفرهنگيناشيازجنگ،خودمنجربهبروززيان

هاانتظارداشتکهدرهایزيباساختوازآنديدهازجنگتنهاساختمانبرایمردمآسیب

                                                           
.هطولانجامید،دومینجنگطو انيقرنبیستمبودسالب15جنگايرانوعراق،بعدازجنگويتنامکه1

 .سالبهطولانجامید6سالوجنگجهانيدوم 4جنگجهانياول
هزاربمبشیمیاييعلیهايراناستفادهکردهاست.6دولتعراقپسازجنگتحمیلياعترافکرد2

 
3 disasters 
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اعيمردمدگرگونشدهبهدلیلجنگفضایزندگياجتماينبناهاباآرامشزندگيکنند.

خواهدداشت.رويکردبازسازیاجتماعيسعيداردکههاپیامدهاييدرپيوايندگرگوني

دگرگوني و پیامدها جماعتاين به و بررسي را جنگها بتوانندهای که کند کمک زده

ببرند. استفاده مثبتبهتر پیامدها از و کاهشدهند را پیامدهایمنفي حاضرمقالهدر

ب رتمرکز بتوانیممؤلفهاينامرخواهدبودکه هاييبرایبازسازیاجتماعيتعريفوابتدا

دولتف)چهازطر1هایاجتماعيچهبازسازیهابررسيکنیمکهسپسبراساساينمؤلفه

است شده اجرا ناخواسته( موفقیتحاصلاينفعالیت؟وچهخودجوشو اندازه چه تا ها

ازهایبهتریبرایبازسازیدرپيپاسخبهاينپرسشخواهیمبودکهآياراهزیون؟اندکرده

پايداروجوددارد؟توسعهمنظر



 چارچوب نظري
پژوهش حوادثو جهانحوزههافاجعههایمربوطبه در است، رشد به ایرو باخصوصاً

ایرگستردهفاجعهبهطوهایپژوهش.درجهانامروزتوجهبهگسترشمخاطراتمختلف

 و سیل زلزله، نظیر طبیعي باليای از پس بازسازی بررسي همچنینبه و هافاجعه...

پرداختهاست.ساختمانندجنگانسان

واقعیت جزو جنگ که آنجا مسئلهاز آن تبع به است بشری حیات پررنگ های

جنگ از کهاستتیاهمدارایبازسازیبعد جنگچويرانيزيرا بعدیندهایحاصلاز

 در انسان»حقیقتهستند. کشتن متضمن بلکهجنگتنها نیست، تخريبفیزيکي و ها

)يونگِردِن،«متضمنتخريبنهادهایاجتماعيوهمبستگياجتماعيدرجامعهنیزهست

2001:80.)

گیردصورتميیارشتهانیمرويکردیباجنگپسازبازسازیهایپژوهش بیشتر.

شدهدرسطحجهانيدرزمینهبازسازیاجتماعيبعدازجنگبهجوامعيهایانجامپژوهش

عالوهبرمسائلمهمهاپژوهشنيدراوانداندکهبهنوعيدرگیرجنگداخليبودهپرداخته

چاره مسئله فیزيکي، بازسازی به طرفمربوط همزيستي احیای برای قوميانديشي های

جنگ در بنیاددرگیر ضرورتي داخلي اينکهداردين کهيعني شود انديشیده تمهیداتي

اند،بتوانندمیراثتخاصمراکنارتنیدهبودهزدهکهبهلحاظقوميدرهمجنگهایجماعت

 کنندبگذارند زندگي مسالمت با هم کنار در و مانند آفريقاييتجربه، )آلن،کشورهای

 (.1993،اسر؛النوروي2001،کلت؛المصریو1996

پژوهشگروه ديگر کمکها مسئله شدهبر متمرکز بازسازی در خارجي اند.های

تعدادینیزبهپیامدهایاقتصادیومسئلهبرابریاقتصادیدردورهبازسازیپسازجنگ

مسئلهعدالتبرهایداخلياند.تعدادقابلتوجهيبهويژهدرمواردمربوطبهجنگپرداخته

دربازسازیروستاييهاگاهسکونتيبهبررسيرويکردتجمیعبرخواندکردهوصلحتمرکز

اند.پرداخته
                                                           
1 social reconstruction 
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بررسيفاجعهدرهاکمتربهتحلیل،هاهایمربوطبهفاجعهپژوهشايراندرمیاندر

فجايعطبیعي،انیمسئلهفجايعطبیعيودرماندوتمرکزاصليبرپرداختهارتباطباجنگ

زلزله همه استبیشاز )شادیبوده 1371طلب، 1372و زاهدی1375ي،رحمت؛ اصل،؛

1379 شدهبرگزاردرداخلکشوربازسازیيکهدرحوزهياهدرهمايش(.1380،طالب؛

؛1368،مجتهد؛1368،ایوقطمیریبازسازیاقتصادی)شرزهدرحوزههاهاستبیشترمقال

1996،امیراحمدی است. بوده پژوهش( از اندکي هتعداد در رويکردزمینها با جنگ

هایاجتماعيدرزمانجنگمهاجرتوياآسیبتنهاپديدهوشدهاستانجاميشناسجامعه

1369،زادهلهسايي؛1374،يسروستانقيصد؛1367،)طالقانيوهوکارداندبررسيکردهرا

.(1379؛رباني،1379ی،عنبر؛1366و

مطالعنزديک فهترين باب جامعهباجعهدر ديد ايران،ختيناشا هایکتابدر

جامعه شناسي شادی)فاجعه و1372طلب، فاجعهجامعه( )شناسي 1387عنبری، .است(

باتمرکزبرزلزلهرودبارومنجیلپرداختهشناسيفاجعهجامعهابعادبهمعرفيطلبشادی

عنبری خشکالبدیوپیشینبهبهایپژوهشهایخودبرآناستکهدرپژوهشاست.

پرداخته فیزيکي بازسازی به و بخشاجتماعي و بخشاند حوزه، اين در رايج اصطالح

شودميهنگاميکهمسکنبرایشهروندانساختهنمونهبرای.اندگرفتهراناديده1افزارینرم

اينمسکنبرایانسانمسکنساختهاگرچه مادیاستاما فیزيکيو يکامر هاييشده

هستندوزندگياجتماعيخاصخودهمسايگياستکهدارایفرهنگ،روابطشدهساخته

اين بر ساختمسکنبرایآن،بهاينبعدایتوجهبيبنا را شکستمواجهها سازد.ميبا

مي بخشکالبدیانجام اولیناقداماتجهتبازسازیدر زيانشود قیاسبا در یهازيرا

استامکانمشاهدهاجتماعي،قابلیت دارا (.2،2005کالَیم؛1379)عنبری،درنگاهاولرا

هایوضرورتگرفتهعنبریمعتقداستکهدراکثرمواردبازسازیفیزيکيدراولويتقرار

شوندهاست،ناديدهگرفتهمياخالقيوفرهنگيکهتداومزندگياجتماعيمستلزموجودآن

.کندرامطرحمي«اعيبازسازیاجتم»ودراينجاستکهویمفهوم

بازسازیمدعياستالَیمک مسائلموجوددر کميکياز سازوکارهایينیارزشبها،

ناديده3محليانطباقسازوکارهایاگر».گرانخارجياستمحليانطباقازسویمداخله

 اقتدارگرفته که دارد امکان ارزشوند، کم کمکيابيمحلي به ناسالم وابستگي و شده

گیردخار جيشکل . که آنجايي دربارهرساناناطالعاز را آگاهي بیشترين نواحيمحلي،

آلبازسازی،دهياتوانندحضوریمداومدرمحلداشتهباشند،برنامهديدهدارندوميآسیب

بردرزمینه الَیم،)ک«خواهدکردمحليتکیهرساناناطالعهایساختومحافظتمنحصراً

ازديدگاهرويکردهایهادیاينپژوهشرهیافتپساجنگپايداراستکهاز(.2005:17

توسعهکلي تر پايدار همیندلیلمؤلفهواستمتأثر جملهایتوسعهبه از پايدار دانشه

بازسازیوبومي ارتباطبا در ميمشارکترا جوامعاجرا جنگدر از بعد شوند،هاييکه
                                                           
1 software 
2 Calame 
3 local coping mechanisms 
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«بازسازیپساجنگپايدار»ازرهیافت(2010)1ونوگوپالکند.درهمینرابطهميبررسي

ایبودناستواراست.،شفافوريشهبردکهبرعناصریچونمشارکتيمينام

استکهدرآنتأکیدبررويکردهایازديگررهیافتاينپژوهشرهیافتمشارکتي

لبزنانوفقرا(رانشینانجامعه)اغترازحاشیهدرکدرستمکاناپايینبهبا ااستکه

نظريههایمردرمیاننظريه.(1387،گرانيد)ازکیاودهدمي هایاستراتژیبوطبهزنان،

طبق2بقایالنور يکيازهایاستراتژیافزايشزنانهشدنايننظريهقابلتأملاست. بقا

نتايججنگاست.نخستین

اينبینشاصليهااست.نظريهازديگر3نظريهموسومبهاعتماداجتماعيازاستیفل

ويراني نبايد استکه آن تباهيرويکرد به تنها صدمات و وها داده تقلیل فیزيکي های

ازبینرفتناعتماديکيازعمدهآسیب ينترهایاجتماعيوفرهنگيناديدهگرفتهشوند.

ایازسترهاندباگجوامعيکهجنگراتجربهکرده»حقیقتهایاجتماعياست.درچالش

روهستندکههمهبههمديگرمرتبطبودهواضطراریتلقيههاروبمشکالتدرهمهعرصه

تحتمي را اينمشکالتبقیه يکياز اما متأثرميشوند؛ و داده نابودیالشعاعقرار سازد:

است ايمان و کرامت اطمینان، اعتماد، رفتن دست از و )روابط ا« 1999ستیفل، :10.)

نداشتهاولويت اعتماد همديگر به مردم اگر حیاتياستکه رو آن بازسازیاجتماعياز

شکست باشند، بازسازی فرايند دولتو به اطمینان و اعتماد فاقد نیز و بهتريننباشند

راهکارهایبازسازیمحتملخواهدبود.



 هاي پژوهش پرسش
چهابعادپسازجنگچياستکهبازسازیاجتماعيناپژوهشاصليپرسش ییستو

انداز:عبارتيگردهای پرسشدارد؟

است؟بودهصورتچهبهروستاييموردمطالعههایجماعتبازسازیاجتماعيدر (1

یست؟چياجتماعینقشفرهنگدربازساز (2



 شناسي پژوهشروش
بصیرت رهیافت مشارکتي، پسرهیافت است. تحقیق اين ازبخش بسیاری شکست از

ایورويکردهایازبا ابهتوسعهیالگوهادلیلاستفادهازهای،بهایتوسعههتحقیقاتوپروژ

4پايین رویآوردندکهازالگویپايینبههایمشارکتياينحوزهبهرهیافتپژوهشگران،

 ميبا ا جمعپیروی و سطحي بازديدهای رويکرد اين در وکند. دولتي آمارهای آوری

بهمصاحبههایسطحيوناقصنامهپرسش جایخودرا ترهایعمیقوطو انيونزديک،

تروبهتردرکدرستدهند.استفادهازاينرهیافت،اجازهميرسانانپژوهشگرواطالعشدن

                                                           
1 Venugopal 
2 Elenure 
3 Stiefel 
4 up to down 
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 از.(1387:گرانيددهد)ازکیاومي(راهستندغالباًزنانوفقراکه)نشینانجامعهازحاشیه

 بازسازی از که آنجا ميپاياجتماعي سخن توسعهدار در رهیافتپايداری و خود،گويیم

چندينرهیافتازدربرگیرنده دانشبومياست، سعيبرآنجملهرهیافتفمینیستيو

جنسیتنیزموردپژوهشقرارگیرد.يپرهیزکردهومؤلفهتیکورجنسبودهاستکهازنگاه

شدهاست.دراينروش،تفادهها،ازروشبررسيموردیاسگرداوریوتحلیلدادهدر

طريفرايند از دادهتحلیل تفسیر مضمونق جستجوی درونها، داده کردن متراکم ها،

کنکاشدرادبیاتموضوعوحضورباپذيرد.پژوهشگرانجامميومقايسهمضمونمضمون

بندیصورتودبهآندستيافتهاستودرحقیقتهایموجدرمیدانوگسترشنظريه

بامرورادبیاتدستآمدهاست.بهعبارتيمضمونيدیازمبحثبازسازیاجتماعيبهجد

بندیجديدکهبامراجعهبهمیدانپژوهشنهاييموجودوگسترشآنوارائهيکصورت

اند.شدهاست،پديدارشده

 اينپژوهشمفهوم دارایدر اجتماعي، ششبازسازی تحتعنوانينیعریغبعد

همبستگي1يتماعاجيستيهمز تعهد2اجتماعي، سرمايه3اجتماعبه، اعتماد،4تماعيجا،

وهمچنینمورداستفادهتوجهبهچارچوبنظریبااست.6فرهنگيوسرمايه5اجتماعي

محورورويکردمردمبراساسيکزيرهایزمینهازبازسازیاجتماعيپساجنگ،ماتعريف

شدنبقا،زنانه،قومي)زبانودين(هويتگرفتند:ررسيقراربموردپايدارتوسعههمخوانبا

،نظامهمسايگي،همبستگياجتماعي،اعتماداجتماعي،بقامحليسازوکارهایوبوميدانش

.يتیاعتقاداتواخالق،مشارکت،همزيستياجتماعي،تعهداجتماعي،فقرقابل

عبارتاستاينزمینهدرايران،شدهدرانجامهایپژوهشديگراينپژوهشازتفاوت

از:

درسطحجوامعخردوکوچک)روستا(ونهواحدهایبزرگاجتماعياينبررسي (1

 .شدهاست)مانندمنطقهياشهر(انجام

صورتهایپژوهش (2 کنارگرفتهپیشین بوددر عمدتاًشهری ن، کالبدی رابعد

 است.بودهفرهنگي-عيبربعداجتماماتمرکز،امااندموردتوجهقرارداده

پرداختهنشدهبلکههمگامبابررسيمیدانيآرمانيپردازیدرسطحتنهابهنظريه (3

جنگ اجتماع سه عمیق استزده بوده شکافيعني؛ دام در افتادن از پیشگیری جهت

عملي ديدگاه نظریو همزمان(1387)چمبرز،ديدگاه بیاننظريبا، انتزاعيو هایهتفکر

 واقعیاتعینيبودهاست.تالشدرجهتمشاهدهومراجعهشدهبهمیدانبازسازی

فاجعه (4 به است،نگاه پايین از جماعتنگاهي مردم ديدگاه و نظر يعني های،

زدهمدنظرقرارگرفتهاستونهنگاهمسئو اندولتي.جنگ

                                                           
1 social coexistence 
2 social solidarity 
3 social commitment 
4 social capital 
5 social trust 
6 cultural capital 
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روستایجنگ سه میدانيدر نامکار استانکردستانبه گاهلعهقجيوهایقالزده

شده(انجامدهستانسرکل،نژمار)شهرستانمريوانوبخشکوسا ان(،شهرستانسروآباد)

وشهداوجانبازانيازاندشیمیاييقرارگرفتهکههرسهدرزمانجنگموردبمباراناست

جنگدارند اين به. جنگمجبور زمان در روستاها اين افراد از زيادی تعداد همچنین

ندکهتعدادیازاهدندونیزپذيرایمهاجرينيازروستاهاوشهرهایاطرافبودمهاجرتش

وکنندميزندگيهدفسالهنوزدرروستاهایبیستاينمهاجرين،بعدازگذشتبیشاز

اند.بازنگشتهبهروستاهایمبدأخويش

گويشسوراني ساکنیناصليبه هستند. کرد سنيمذهبو اينروستاها ومردم

گو به ميمهاجران سخن هورامي يش روستاها جزگويند. جغرافیايي نظر مناطقاز و

832گاهقلعه،نفر1633،قالجيجمعیت1385بنابرآمارسالگیرند.کوهستانيقرارمي

.استنفربوده1300نفرونژمار

8زنو7درروستایقالگاه،مرد13زنو10درروستایقالجيرساناناطالعتعداد

سالسن35شوندگانبا ایمصاحبهاست.اکثريتزن،13مردو11مرد،درروستاینژمار

هشدانجام1392بهارسالونیز1391درطولسالپژوهشبیشترکارهایمیدانيداشتند.

است.

روستوقايع شیمیايي بمباران است:نگاری شرح اين به مطالعه مورد اهای

جيصورتگرفتوطيآنشیمیاييشديدیبررویروستایقالبمباران28/12/1366

روستاینژمارموردبمبارانشیمیايي2/1/1367اصابتکرد.بهاينروستابمب11حدود

گرفت آنقرار از بعد روز دو رویبمبارانشیمیاييو جيصورتیقالاروستديگریبر

ترککردهبودندتلفات را اماچونمردمروستا درروزهایششموزيادینداشت.گرفت؛

جيموردحملهشیمیاييقرارگرفت.روستایقالبارديگرسیزدهمهمانماه
 

 آن گانه ششبازسازي اجتماعي و ابعاد 

مطالعه از استفاده رهیافتبا جامعهادبیاتحوزه، همچنینهاینويندر شناسيتوسعهو

مفهومبنیادیوکهصورتگرفتهاستماعيبندیازبازسازیاجت،صورتهایمیدانيداده

تشکیلمي اينمفهومدهدمحوریپژوهشرا ابعادیذهنيوکهبعداستشششامل.

سرمايهاندازمزبورعبارتبعادهستند.او...،مسکنمتفاوتازابعادعینيهمچونتحصیالت

 اجتماعي، همبستگي اجتماعي، اعتماد اجتماعي، همزيستي اجتماعي، اجتماع به وتعهد

اينابعاد، بههممرتبطسرمايهفرهنگي. تأثیرميکامالً برهمديگر باهستندو گذارندو

.همپوشانيدارندگريکدي

يمفهومياجتماعسرمايه علومجديدنسبتاً کناراجتماعي در در امروزه استکه

آنپردازاننظريه ازجملهگیرندوقرارمييموردبررسيفرهنگوسرمايهیاقتصادسرمايه

اجتماعيکهپاتنامبههيسرماتاريکبخش.اشارهکرديامافوکووکلمنيو،بوردبهتوانمي
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 در بینوگروهيدروناجتماعينيترکیبنامتوازنسرمايهيعداردآناشاره گروهينیز

هایهدفموردبررسيقرارگرفتهاست.میانجماعت

اجتماعيکاستکهشاملاعتمادافرادياجتماعیبازسازيگرداعتماداجتماعيبعد

اعتمادمردمبهیزانتوانازماعتمادبهدولترامي.بهدولتاستینوهمچنهمديگر به

بههاینمونهيافت.دريدولتینهادها افراد همديگر اعتماد روستايکدر راييجامعه

يوکالمیصداقترفتاریزانمهمديگر، بهدهي قرضیزانهمچونمييتواندررفتارهامي

.یدهاو...سنجآن

پسازجنگیبازسازموفقیتاست.يتعهداجتماعياجتماعیبعدازبازسازینسوم

یابيازشروطدستيکياست.يمحلهایجماعتیاعضا«يتعهداجتماع»وابستهبهعامل

موفق بازسازیتبه برنامه نوع هر ترمارتقایتالشبرایدر اجتماعیمو ميتعهد یاندر

گروه بررسهدفهای ميياست. بازسازنشان که ابعادديگرهمانندگرفته صورتیدهد

ترميتوجه بعد اجتماعیمبه استويتعهد انداشته قالبجلبيهسرمايناز در مهم

يازنشدهاست.تعهداجتماعييکایاستفادهزدهمتعهدبهاجتماعاتجنگایمشارکتاعض

وتمايلپنداری ذاتنوعيهم»سازوکارينایاست؛اارکاناصليرفتارجمعيدرهرجامعه

ميعاطفيانرژیوهمنوعبهمثبتعاطفي انرژیرهاشدهاينبهکهچیزیکند.تولید

سالمي بهنقلازابراهیمبای1385،)چلبي«شدهاستتهدهد،قالباخالقيپذيرفجهتمي

بر1387،زادهغفاریو بنا تعهداجتماعيآناستکه از منظور رساناناطالعهایگفته(.

وچهازانتظاميهای چهازطرفنیرویيزمانجنگکهمیزاننظارتوکنترلاجتماع

ی،افراددستبهدزديگرمحدود،دیچندنفرغیرازبود، شيافتهجانبخوداجتماعکاه

گرانزني،راه وتقلب،فروشياخاذی، زدندنمي... نیروهایغیابصورتدرحتيزيرا.

نسبتبهتربزرگسطحدرحتيوآنافرادواجتماعبهنسبتافرادبیروني،کنندهکنترل

انجامعدمکهشدهبودهمینسببوشتندداتانسانوطبیعتاحساستعهدومسئولی

دولتکهبهازمراجعقهريهترسدلیلبهنهآنانجانبازجرمارتکابوسوءرفتارهای

افرادیکهدارایتعهداجتماعياندکباشند، دلیلاحساستعهداجتماعينزدآنانباشد.

ا ديگر دزدیو غارت، غیابنیروهایحافظنظمدستبه دولت،عمالدر علیه مجرمانه

ميیاعضا طبیعت و خود عهدتگیریاندازهبرایمناسبيفرصتهافاجعهزنند.اجتماع

غهستنداجتماعي یاب. در آن بودن پايین يا اجتماعي بسیارزمانتعهد فاجعه بروز

همکاریمردمنیازدارد،یزانخطرناکاستزيرادرزمانيکهدولتواجتماعبهبیشترينم

ضعفدولتاستفاده دیسپلنیروهایتواناييکاهشدلیلبهوکنندمي افرادیاز يگرو

محافيدولتینهادها اموال(و)اماکنمادیجدیهایآسیبتواننديظنظم ياجتماعو

(بهاجتماعواردآورند.مردممیاندرناامنيوترسحسافزايشهمبستگي،حسکاهش)

بازسازینچهارمياجتماعيهمبستگ است. یبعد در ازجوامعيپساجنگ که

سهولتباجتماعي يهمبستگیبا اهایهدرج بهاهدافخوددسترییشتبرخوردارندبا

اجتماعاست.يکیاعضايمشارکتعموميهمبستگينایسازوکارارتقا.خواهدکردیداپ
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گفتکهجنگچهيدباياجتماعيوهمبستگياجتماعیدررابطهبانسبتبازساز

جنگخارجيجنگداخل چه ميياجتماعيهمبستگيو خطر به بازسازرا و یاندازد

بازياجتماع تقویسازمستلزم استياجتماعيهمبستگيتو بازساز. با رابطه یدر

.دارنديندفراينهاد التبردشواربودناپردازینظريهپساجنگعمدهياجتماعيهمبستگ

رودپسازجنگانتظارمياست.ياجتماعيستيهمزي،اجتماعیبعدازبازسازيگرد

باحداقلایويژه اجتماعيمحیطوردهک هایروانيرادرمانبازسازیاجتماعي،زخم»که

واطمینانواعتماداحترام،کهجاييکند،خلقطردشدگيوراني حاشیهبه،زنيبرچسب

ريش ستیزهبدواند هيکپارچگي مخاطرات و دهدبازتولیدخشنهای کاهش را «شده

(.1998:74)سورنسن،

بازسازينآخر از اياجتماعیبعد در ينکه آن به ميمقاله سرمايهشود،اشاره

يفتعرهبلکيفرهنگازسرمايهيوبورديفنهتعريفرهنگماازسرمايهيفاست.تعريفرهنگ

هاييسرمايهیداراي.نگارندهمعتقداستکههراجتماعاستيهنوعازسرماينازايدیجد

مانندیمادرمايهسیخته،مانندافرادفرهيهایانسانسرمايه؛استیرمادیوغیمادي،انسان

سرمايه معادن، سرمايهيهایفرهنگوسرمايهياجتماعسرمايهشاملیرمادیغمخازنو .

برامردمیاتاستکهحبومي ازدانشيبخشبزرگدراينپژوهشيفرهنگ یمنطقهرا

دانش.است منتقلشدهيکهنسلبهنسلوشفاهدانشي.است هزارانسالممکنساخته

هایانواعساختهي،هواشناسی،وکشاورزیدامداريه،تغذي،هایپزشکتواندحوزهميبومي،

.ردیبربگو...رادريانسان



 بازسازي اجتماعيمورد مطالعه از منظر  يروستاها یتوضع
يعنيترکیبنامتوازنسرمايهبخشتاريکسرمايه اجتماعيکهپاتنامبهآناشارهدارد،

درون گروهياجتماعي گروهي بین استو نگرفته پژوهششکل مورد جوامع يعني.در

ازپديدآمدنتااستشدهترزباني،دينيوفرهنگيسبببزرگاحساستعلقبهمجموعه

درمقابلسرمايهاجتماعيدرونيکعدمتوازنسرمايه گروهيمیانساکنانبوميروستا

برون روستاهاگروهياجتماعي ديگر از منطقهمهاجرين ی وشوپیشگیری ايند در

وپذيرشوحمايتصورتنگیردناپذيریعلیهمهاجرينتبعیض،طردوياتحملهاجماعت

حتيوبمانندازاتمامجنگدرروستایمهاجرباقيهاپسازمهاجرينتاحدیباشدکهآن

بازسازیدولتيرنامهبايندرحالياستکه.میاندوگروهايجادشودروابطخويشاوندینیز

سرمايهاجتماعينداشتهاست.بهعبارتيفرايندیکهءاهتماميبهمسئلهارتقاپسازجنگ

مي را آن درون»توان خودجوشو اجتماعي زابازسازی اشتراک« بر مبتني و هاینامید

هادرکناريکديگرراممکنساختهاست.فرهنگيومذهبيبودهاست،تداومزيستآن

بودهاست،زيرادیتأکگروهيبیشترموردسرمايهاجتماعيبیندراينپژوهشکیفیت

ترکیب دلیل به مهاجر جمعیت و بومي هدفجمعیت روستاهای سرمايهدر بررسي

اجتماعي گروه دو اين استهاآنشرايطدهندهنشانبین اين. بودن پايین يا بودن با ا
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میا اجتماعي اعتماد نشانگر مهاجرسرمايه گروه و بومي گروه آنون شاخصمیزان

بهرغمغیابنشانازآنداردکههایجه.نتاستمیزانهمزيستيمیاندوگروهدهندهنشان

گروهيبا ااجتماعيبینسرمايههایاجتماعيدرفرايندبازسازیپسازجنگ،گیریجهت

مها چه بوميو ساکنینچه تفاوتچندانيمیااستزيرا نميجر نيکديگر و هیچبینند

.شودنميديگرتفاوتينسبتبهگروهسببتبعیضيابيعاملي

هادررابطهبانسبتمیانبازسازیپسازجنگواعتمادبايدگفتکهاينبازسازی

بهشکليبودهکهبهوضعیتيبینابینيمنجرشدهاست.مردمبهدولتاعتمادچندانيندارند

ب آن از همزمان امیدو قطع کامل طور نکردهه آناند. از دولت که وقتي مثال هابرای

بهمي روستايشان شناسايي جهت که شیمیاييخواهد روستای يک شدهعنوان ارائهو

انجاماينکارراروستائیان،وارائهکنندآوریراجمع ازممدارکواسنادتسهیالتخاص

گويندکهامیدیندارند،ميدارندگريهمدباکهييدرگفتگوهاعینحالامادردهند،مي

بههبهاراينکارهاکه درعینناامیدی،ديگربايدگفتکهروستائیانعبارتجاييببرد.

ازکورسوی اعتمادبهدولتتأثیرزيادیدرکاهشکهجملهعوامليامیدیدردلدارند.

 داشته است، عملکرد به کردانامزدهایانتخاباتيبايد اينروستاهاشاره مردم نامزدهای.

زنيبرچانهاينخودنمودیاستازاينکهچگونه.داننددولتميپیکرهانتخابيرابخشياز

بلکهحتيبهبرمردم،نهتنهاسبببهبودرابطهمردمودولتنشدهشدههایواردآسیبسر

وفقدانآنامربسیارمهمياستتمادبهدولتاعاست.صدمهواردکردهنیزاعتمادآنان

پروژهشوداجتماعيدرسطحمليميسببکاهشسرمايه هایکهبهکاهشموفقیتدر

آينده و مردم اعتماد جلب تشويق، همکاری منجر روستايي شهروندان شدخواهد تنها.

تأثیرگذار انتخاباتنیستکهبرکاهشاعتمادمردماينروستاها در بودهعملکردنامزدها

پروژه اتمام در تأخیر مانندطرحهادیروستاهایتوسعهاستبلکه همچنینایروستا و

هاازديگرد ايلدلسردیوعدمباورمردمروستاپذيریتمامروستادراينطرحعدمشمول

هایدولتياست.بهعملکردسازمان

نارضايتي جمله عمدهاز تأثیریحیاتيهای ایکه بر دولتاعمیزان به مردم تماد

است احساسداشته ، حاشیهمحرومیتشديد و روستائیاناست. روستايیانازشدگينزد

برایمناطقجنگتتسهیالمیزاناندک زده مقايسهبا نقاطشهریخصوصاًروستاييدر

عدماعتماد.ناراضيهستندجنگ،ازها،چهدرزمانجنگوچهدردورانبعدمراکزاستان

هااست.هایاينجماعتدهندهفرسايشبخشيازسرمايههایدولتينشانمانبهساز

زيراتنهانظارترسميبلکهنظارتغیررسمينیزازمیانميدرزمانجنگنه رود.

بود شوکفاجعه در خووههمه زندگي نجات اندشيدرگیر هستندو محیط.منگبال

آسیب هایديده معمولخشیوه ازدستکنترلقديميو را ود سازوکارهایواستداده

سستمينظارتيآن آسیباينجوامعشود. بههمیندلیلبسیار هستندپذير بهويژهو

مي ايناجتماع وارد بیرون از بهميشوندافرادیکه آنتوانند آسراحتيبه بزنند؛بیها
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 بنابراين راحتيجماعتاين به ميها قرار معرضآسیبديگران )مهدیطالب،دنگیردر

(.1391استاددانشکدهعلوماجتماعيدانشگاهتهران،

گرشاهدشهستیمونهدرتعهداجتماعيواقعيآناستکهدرغیابنیرویکنترل

.دينيکيازمنابعبسیارمؤثربرتعهداجتماعينیروهایحافظنظمحضورپرقدرتزمان

زيرافرداحساسمي دروندخدابازشودازجرماوآگاهنهمکسياگرحتيکندکهاست.

امابهکردازارتکابجرمخودداریخواهدوبههمیندلیلاوستاعمالهمهحالشاهد

مي نظر که اعتقاداتدينيرسد لزوماً نه اجتماعي تعهد ارتقای اصلي عامل تقويتبلکه

ندبهدينوچهغیرمعتقدبايدچهمعتقدوپايبداست.افرادافردراباورهایاخالقيفراگیر

برسندبهاين اخالقاجتماعيشونداعمالمرتکبکهنبايدباور چهکسيخالفعرفو

 .نباشدياشاهدباشد


دهدکهتصويرمرسومازميارتباطباهمبستگياجتماعي،تحقیقاتنشاندر»

به اجتماعيپساجنگ، يکهمبستگي فرايندعنوان واسطهخطي به آنکه

خانوادهقلب جوامعها، و کهها بي ه هم از ستیزه، نهايتاًجداشدهدلیل اند،

يابند،نادرستاست.بازسازیاجتماعيبرایمردميکهباپیکربندیبهبودیمي

و رااجتماعيپیشیندرگیرند خود اقتصادیونیز سیاسي، عواقبجديد با

مي تطبیق بهاجتماعي کهدهند، اندازه است،دربردارندههمان همبستگي

یطالييواستنشاقآيندهاست.خاطراتگذشتهزینپاشیدگيازهمدربردارنده

آرزوهایدادهوعده ،بهبودامنیتواطمینانوامیدهابهتغییروناظربرشده،

(.1998:98)سورنسن،«دهندافرادجهتمياعمالبههمهوهمه،



ب د الت فوق تصوير حالاگرچه اين با دارد، همبستگي اين بازسازی دشواری ر

و جمعیتي جابجايي عوارضجنگ، حادترين از يکي با اگرچه بررسي مورد اجتماعات

بوده روبرو جنگومهاجرت، جريان در هم اينحال با جنگهمبستگياند پساز هم

ساکنینبومياجتماعيدرون مهاجرينو دسته دو نیزگروهيبینهر ستگيبینهمبو

قشيحیاتيايفاگروهيبینايندودستهچشمگیربودهودرگذرايناجتماعاتازجنگ،ن

نشینياجباریدوجمعیتبهواسطهاشتراکاتفرهنگيومذهبيهمکردهاست.درحقیقت

هایبازسازینشانيازیاجتماعيمنجرنشد.بايديادآورشدکهدراولويتهرگزبهستیزه

 مسئلهاهتمام اين رضايتبه وضعیت و است نشده مشاهده حیاتي همبستگيی بخش

توانايي دلیل به اجتماعات اين در است.اجتماعي شده حاصل محلي اشتراکات و ها

توانندازاينعواملاجتماعيمساعدبهرهبرند.هایتوسعهدرآيندهميبرنامه

ماعيروستاييدورانپسازدولتيجهتتقويتهمبستگياجتهایدرغیابمداخله

،2وپیشگیریازطردشدگي1دربرگیریتأثیرگذاردرافزايشعواملبسیارجملهازجنگ،

                                                           
1 inclusion 
2 exclusion 
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کند.يادمي(نیزازآن2009النور)است،عامليکهانجامپیوندهایخويشاوندیووصلت

بروی تأکید کنار خانوادگيسازماندر پیوند سیاسي، هایاقتصادیو اهمیتبابسیاررا

عواملويکيازکردندکهکنندهدرتحقیقبیانميافرادمشارکتدرهمینارتباطداند.مي

بهويژهمیانگروهبوميوهایروستاييمیاناعضایجماعتدوستيواتحادهایقوامنشانه

است بوده ازدواج مهاجران، همبستگياجتماعيبنابراينوصلتبین؛ دوستيو گروهيبر

ودهاست.افز

يعنيمشترکیدردداشتنشدهاست،مردمکهسببهمبستگياينعاملديگری

فاجعهنتوانستهاستپیوندهادرحقیقتهاناشيازآناست.جنگوفاجعهازسرگذراندن

هایاجتماعيراتضعیفکند.وارزش

آنجهتميبي از ويژه غیرمادیبه ابعاد بارتوانستپیامدهایمنفيتوجهيبه به

پديدهبیاوردکهگروه آنبا جريانجنگوپساز در اند.مهاجرتمواجهبودههایمزبور

هموارهامریپرمخاطرهوهمهادرکنارنشینيناخواستهجماعتجاييجمعیتيوهمجابه

استودرصورتيکهسرمايهآسیب بوده شکلتشابهاتفرهنگي،)فرهنگياجتماعزا در

زب غیابمداخلهمذهبي، نبود، موجود با ا سطوح ساکندر به ابتدا )... و -اجتماعياني

توانستغیرقابلجبرانباشد.بااينحالهمیناشتراکاتموجبتجربهفرهنگيدولتمي

همزيستيمسالمت همبستگياجتماعيو بازسازیسطحبا ايياز برنامه است. شده آمیز

توجهبودهوبهعبارتيبرخواناينیسرمايهاجتماعيبياگرچهتاکنونبهتقويتوارتقا

جانبهازاينبستراجتماعيهمهتوانددرادامهراهبرایتوسعهنعمتآمادهنشستهاست،مي

.بهرهببردمساعد

هایجماعتاست.درياجتماعيستيبخشيازهمزديدهبااجتماعادغامافرادآسیب

باآغوشبازنشدهراندهاصليروستاهارانازطرفساکنینمهاجموردمطالعهروستايي و

بهحاشیهراندهآرامآراماند،هایجسميديدهافرادیکهازجنگآسیبامااندپذيرفتهشده

وجسمانيديدگانکهدربازسازیوتوسعهبايدراهکاریبرایآسیبستانجايدرااند.شده

مادیازحمايتويژه،انددرنظرگرفتحذفاجتماعيشدههايشانکهگرفتارنوعيخانواده

کهجامعهروستاييموردبررسيامکاناجرایآنراهایروانيواجتماعيگرفتهتاحمايت

طرفسومازجملهنهادهایمردميوبهويژهدولتي)درشکلاندونیازمندمداخلهنداشته

اجتماعي(هستند.-آموزشرواني

ا ديگر يکي مسالمتهاینمونهز تحولهمزيستي ديگر طرف از و روستا در آمیز

شدنزباناهاليروستااست.تاپیشازجنگزباناهاليهرگويشيفرهنگيدرروستا،دو

امابعدازمهاجرتتعدادزيادیه،زبانکردیباگويشسورانيبودمطالعموردیسهروستا

شانکردیباگويشاورامياست،ساکنینروستادرطياوراماناتکهزبانمنطقهاهالياز

ودراينمسئلهسببافزايشغنایفرهنگياند.کردهاينسالیانبههردوگويشتسلطپیدا

اجتماعي سرمايه -نتیجه بستانفرهنگياست. فوقهابده همزيستيیجالبتوجه نماد

ایمبتنيبرمشارکتمحليتوسعههایتواندضامنموفقیتبرنامهکهميآمیزاستمسالمت
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تعدادزيادیازمهاجرانکهفرزندانشانراهایروستاييموردنظرباشدتاحدیکهجماعت

اند،ديگرتمايليبهبازگشتبهروستایمبدأخويشندارند.دنیاآوردهدراينروستابه

اجتماعي بازسازی از بعد ميآخرين اشاره آن به مقاله اين در سرمايهکه شود،

دربازسازیپايداربعدازاستوپايدارمهمتوسعههایبخشدانشبوميازفرهنگياست.

بلکهحتيدرتنهادردورانبازسازی.دانشبومينهشودعنصریکلیدیمحسوبميجنگ

راباشدوجماعترسانتواندياریدورانفاجعهنیزمي مخاطراتگذاشتنسردرپشتها

هابسیارمهمبود.آنیهایریدرپناهگاينمنطقهدانشروستايیاننجنگکمککند.دورا

زمان طرفديگر بهدلياز وبودشدهبمبارانشیمیاييمحصو اتکشاورزیآلودهلیکه

امکانهمدامداری گیاهانخوراکيبهمانندگذشته مورد دانشبوميزناندر نبود، پذير

کمکآن ازکردها که و استفاده سالمتجسمانيگیاهانخودرویمنطقه غذاييو نیاز

تأمینخوراکبلکهدرمعماریتنهادرزمینهدانشبومينهکنند.خويشراتأمینخانواده

 نیز منازل بازسازی استنقشو داشته . بسیاری ويرانخانهافراداز شدههای را باخود

بوم مصالح از سنگياستفاده )چوبو گل( و کردند. بنا نو ايناز ازمعماریدر شکل

ازدانشبوميدربازسازیاستفادهوروستايي،معماریارگانیکبودههایهایخانهبازسازی

است .شده مواد برایتهیه ساختمسکن بودآساننیز وتر خانوادهه و مردم درخود ها

نقش آن داشتهساخت سلیقهنظرو ساختدخوو در را کردهآن ازانداعمال اين و

بودهمثبتهایويژگي فرايند اين به طرفديگر از مساکنفرهنگي-بافتسنتياست.

واردنیزروستايي لطمه است. رويکردرويکردنشده بازسازی فرايند اين در روستائیان

.هاشدهاستآنعدممخالفتدولتبااينرويکردسببخشنودیبودهودرجاسازی

 ازدر يکي که گفت بايد محلي دانش از برآمده انطباق سازوکارهای با رابطه

سازوکارهای تطبیق است. بوده روستایقالجيشبدامداریشبانه در مشغولمردان ها

آگاهيکاملازمنطقه،درحقیقتداد.هاقوتميهايشانبودندوهمینبهآندامتعلیف

بهدلیلترسازهاروزرابهروستائیاندادهبودکهاگرچهاينامکانهاهاوچشمهمراتع،راه

ببرندتوانستنددامنميبمبارانتوسطنیروهایدولتعراق بهچرا را ،شبانهبهدامداریها

راشدنمردانبیکاروهمچنینپیشگیریازتأمینبخشيازغذایخانواراينکار.بپردازند

ممکنساختهبود.



 گیرينتیجه

درزمینههدفد بازسازیاجتماعيامکانايجادشرايطصلحوآشتيوربیشترنوشتارها

آمیزبرایهمزيستييعنيايجادفضایمسالمتدرستیزهاست،هایدرگیربرابریبینگروه

ترازبازسازیامادراينپژوهشمابهتعريفيدقیققومي،ديني،...()میاندوگروهمتفاوت

دست جماعتهزداجتماعي اينکه جامعهايم در را اجتماعي محیط بازسازی چگونه ایها

ديدهودگرگونشدهمحیطاجتماعيوفیزيکيآندرزمانجنگآسیباندکهتجربهکرده

است.
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 مطالعهبا از رهیافتاستفاده حوزه، جامعهادبیات در نوين وهای توسعه شناسي

بعدششمبتنيبربازسازیاجتماعيقرارگرفتکهمفهومبنیادیپژوهشهایمیدانيداده

تأثیرگذار برهم شاملميمرتبطو اعتمادسرمايهشودرا اجتماعي، همزيستي اجتماعي،

 اجتماع به تعهد اجتماعي، همبستگي سرمايهاجتماعي، وفرهنگي.و مرتبط از منظور

 که است اين هم بر اجتماتأثیرگذار همزيستي اجتماعي، آساناعتماد را بهترعي و تر

اعتمادمي افزايش سبب اجتماعي، خوب همزيستي خود ديگر طرف از اجتماعيسازد

بهاجتماعنیزافزايشایکهافرادهمزيستياجتماعيخوبدارند،تعهد.درجامعهشودمي

کهايننیزاستسببافزايشاعتماداجتماعبههمديگربهاجتماعيابدوافزايشتعهدمي

مي افزايش را اجتماعي همبستگي اين يعني برهمابعاددهد؛ و مرتبط همديگر به

دریرگذاریتأث تغییر و دارند ديگريکيمستقیم در تغییر کامالًاستیسبب و

کهزندگياجتماعيهستند1يکاجتماعمندیارزشهاسرمايهاينششبعد.انددهیتندرهم

هایبازسازیرابهتواندشانسموفقیتبرنامههامييهبخشند.وجوداينسرماراتسهیلمي

هایبنابرايندرجاييهمچونجماعت؛آنراکاهشدهدهاومخاطراتشدتارتقاوهزينه

تعهدمیزانظرفیتاجتماعيبهدلیلمناسببودنوبا ابودنکهروستاييموردبررسي

وتشابههمزيستيروحیهقاجتماعي،اجتماعي،اخالاجتماعي،همبستگياجتماعي،اعتماد

تواندباایميهایتوسعهونیزديگرپروژهبا ااست،امربازسازیزبانيفرهنگاسالميوهم

پیشرود بیشتری سرعت موفقیتو ضريب سازوکارهای. و نهادها که صورتي در البته

مناسبباشد و بازسازیدرخور بسیاریجوامعپسازجنگهزينه. زيادیبايدصرفدر

سرمايه ميبازسازی است موجود سرمايه اين که مواردی در و شود اجتماعي توانهای

توسعهکردالبتهمشروطبهآنکهبرنامهتوسعهبامشارکتهارامعطوفبههاوهزينهبرنامه

جوامعمحليطراحيشود.

 اهمیتزمان آن و مهميدارد امر د التبر اواقعیتفوق اگرقبل است. فاجعه ز

یداردتادوبارهبیشترسشانفاجعهاز،بعدباشدهمبستگيداشتهقبلازبروزفاجعهجامعه

آنکه نتیجه بسازد. را خود داشتهيککشور راهکار و برنامه برایزمانفاجعه، نبايدتنها

همان بلکه فاجعهباشد، مورد در که طبیعيطور وها تمهیدات دادن، روی از پیش

مي برابرسازیساختمانمانندمقاوم)شودراهکارهاييبرایکاهشتخريبانديشیده در ها

موردزندگياجتماعيومحیطاجتماعي در بايدچنینپیشزلزلهوسیل( هاييبینينیز

تقويتآمیزمردمرادرزمانپیشازفاجعهبايدهمبستگيوهمزيستيصلحصورتگیرد.

آنکرد از بعد ميونه فاجعه از نظريبعد بايددر کاهشآنجلوگیریکرد. از هاهتوان

بلکهکردکهتنهاپسازفاجعهنیستکهبازسازیاهمیتدارد،بازسازیاينبحثرااضافه

فاجعهمهم دورانپیشاز استرستر و اضطرار و فشار از دورانيکهجوامعبهدور است.

جهتساختويانگهداریصلحويکپارچگياجتماعيرافاجعه،زمانومنابعکافيدوران

دراختیاردارند.

                                                           
1 capital of society 
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کهوجودداردديگریهایبحثبازسازیاجتماعيدرزمینهاصليیهامؤلفهدرکنار

یدربازسازکهزنانگیرندمانندمسئلهميبازسازیاجتماعيقرارمبحثذيلهانیزدرآن

کارگیریآنوهمچنیندربرگیریزنانوانشبوميوبهپايداراجتماعي،توجهمجددبهد

هااهمیتبنیاديندارد.ارتقایوضعیتآن

کهايناستزندگيوروابطاجتماعيدرروستاهایموردبررسيدرزمینهنکتهمهم

افزايشزمانجنگجاييجمعیتيهجاب بومیانيا درگیریمیانمهاجرانو و سببنزاع

کنندوازطريقميهادرصلحوآرامشباهمزندگياستوآن...نشدهاجتماعيوآسیب

گسترشميازدواج اينمسئلهدهندروابطرا ديگر. بار صلح، اهمیتفراوانيکپارچگيو

هاوجوامعمحسوبباارزشيبرایدولتکهسرمايهسازدخاطرنشانميپیشازفاجعهرا

باشدوساختوياطبیعيشدهایاعمازانسانیدچارفاجعهاکهجامعهدشود.تصورکنیمي

بهوتوانندازهمديگرمراقبتافراداينجامعهخوددرگیرکشمکشونزاعباشند،چگونهمي

رسانيمفیددولتبهتواندمانعکمکهایاجتماعيحتيمي.نزاعمیانگروهکنندهمکمک

شود.اجتماع

شدهمعماریهایاصوليدرکنارساختساختمانوپايدارريزیيکجامعهمحکمپي

،برقراریهمبستگياجتماعيواحساستعهددنکنکهدرمقابلسیلوزلزلهو...مقاومت

يکپارچگيووحدتوصلحمیانافرادوگروه نیزشاملهایمتفاوتاجتماعاجتماعي، را

.شودمي
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