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سببکه1آغازشده،وخاورمیانفارسجی،جنگمیاندوکشورمهمحوزهخل1359شهريور

روستاهادرپنجاستاناين،سيدرصدخانهشد120000وشهر52روستا،4000تخريب

عالوه.2قرارداشتندربيوخوزستانايالم،کرمانشاه،کردستان،آذربايجانغشاملزدهجنگ

دارایفراوانواردآمدهبرمنابعنفتيوگازیوصنايعکشور،بسیاریازمناطقیهابرزيان

هاآسیبفراوانديدند.ايندرحالياستکههایحاصلخیزکشاورزیونیزنخلستانزمین

محیطیهازيان بر معلولیتوارده تلفاتانسانيو وزيست، بریهاهمچنینزيانها وارده

هایاجتماعي(.انجامپژوهش1379رشیدی،)ساختاراجتماعيغیرقابلمحاسبهاعالمشد

تراينبارويکردازپايینبهباالدرروشنشدنزوايایبازسازیاجتماعيوپیمودنصحیح

برآورد،وجانيمادیمواردواردهبرايران،تنهایهادرتخمینزيانمسیرقدميمؤثراست.

کهبنابرايندرحاليايم،نداشتهاجتماعيیهاکنونراهيبرایبرآوردزيانوتااستشده

شود،بازسازیاجتماعينیزدرهایجنگ،ناميازمسائلاجتماعيبردهنميدربرآوردزيان

.هایبازسازیگنجاندهنشدهاستبرنامه

بروزتغییراتفیزيکيگذارند،ازجملهميرجایتأثیراتبسیاریدرجوامعب3هافاجعه

فاجعه جنبهمهمديگر کالبدیاما تو اينأها، با ثیرگذاریبرزندگياجتماعيافراداست.

بهحالرويت بهسمتبازسازیفیزيکيو مسئوالنرا فیزيکيفجايع، پذيریسريعابعاد

مي سوق اولیه امداد درحالعبارتي اهمیتیهاانزياهمیتکهيدهد از کمتر اجتماعي

نیست.آسیب فیزيکي پژوهشهای کهیهافاجعههای است داده جنگنشان به مربوط

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

است، حد اين به جنگتا فراگیری دراهمیت بازسازی به مؤثر رويکردی دادن توسعه

غیرقابلانکاراست.،شودليهاتبدتواندبهفرصتهاميجنگکهدرآنتراژدینديپسا

بهمسئلههایبیشترپژوهش توجهخودرا علميمعطوفبهبازسازیپسازجنگ،

زدودنمیراثجنگ آشتيمليو مسائلاقتصادیوبازسازیسیاسي، نیز هایداخليو

کرده معطوف اندکالبدی و هایپژوهشجای سرنوشت به روستاييهایجماعتمربوط

ايندرحالياستکهمسائلاجتماعيوزدهبارويکردبازسازیاجتماعيخالياست.جنگ

ازبزرگيفرهنگينیزازاهمیتبرخوردارندوطيدورانجنگونیزبعدازجنگ،قسمت

مواردهاآسیب ناديدهشامل دلیل همین به است فرهنگي و مسائلگرفتاجتماعي ن

توانهایديگرخواهدشد.نمياجتماعيوفرهنگيناشيازجنگ،خودمنجربهبروززيان

هاانتظارداشتکهدرهایزيباساختوازآنديدهازجنگتنهاساختمانبرایمردمآسیب

بهدلیلجنگفضایزندگياجتماعيمردمدگرگونشدهاينبناهاباآرامشزندگيکنند.

خواهدداشت.رويکردبازسازیاجتماعيسعيداردکههاپیامدهاييدرپيگرگونيوايند
                                                           

.سالبهطولانجامید،دومینجنگطوالنيقرنبیستمبود15جنگايرانوعراق،بعدازجنگويتنامکه1

 .سالبهطولانجامید6سالوجنگجهانيدوم 4اولجنگجهاني
هزاربمبشیمیاييعلیهايراناستفادهکردهاست.6دولتعراقپسازجنگتحمیلياعترافکرد2

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

ببرند. استفاده مثبتبهتر پیامدها از و کاهشدهند را پیامدهایمنفي حاضرمقالهدر

اينامرخواهدبودرتمرکزب بتوانیممؤلفهکه هاييبرایبازسازیاجتماعيتعريفوابتدا

دولتف)چهازطر1هایاجتماعيچهبازسازیهابررسيکنیمکهسپسبراساساينمؤلفه

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

ازهایبهتریبرایبازسازیهیمبودکهآياراهدرپيپاسخبهاينپرسشخوازیون؟اندکرده

پايداروجوددارد؟توسعهمنظر



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

ایفاجعهبهطورگستردههایپژوهش.درجهانامروزتوجهبهگسترشمخاطراتمختلف

بازساز بررسي به و سیل زلزله، نظیر طبیعي باليای از پس همچنینی و هافاجعه...

پرداختهاست.ساختمانندجنگانسان

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

جنگ از کهاستتیاهمدارایبازسازیبعد جنگچندويرانيزيرا بعدیهایحاصلاز

 در انسانجن»حقیقتهستند. کشتن متضمن بلکهگتنها نیست، تخريبفیزيکي و ها

)يونگِردِن،«متضمنتخريبنهادهایاجتماعيوهمبستگياجتماعيدرجامعهنیزهست

2001:80.)

یصورتميارشتهانیمبارويکردیجنگپسازبازسازیهایپژوهش بیشترگیرد.

ازسازیاجتماعيبعدازجنگبهجوامعيشدهدرسطحجهانيدرزمینهبهایانجامپژوهش

عالوهبرمسائلمهمهاپژوهشنيدراوانداندکهبهنوعيدرگیرجنگداخليبودهپرداخته

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

جنگ در درگیر بنیادين ضرورتي اينکهداردداخلي کهتمهیداتييعني شود انديشیده

اند،بتوانندمیراثتخاصمراکنارتنیدهبودهزدهکهبهلحاظقوميدرهمجنگهایجماعت

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

 (.1993،اسر؛النوروي2001،کلت؛المصریو1996

پژوهش ديگر گروه کمکها مسئله شدهبر متمرکز بازسازی در خارجي اند.های

تعدادینیزبهپیامدهایاقتصادیومسئلهبرابریاقتصادیدردورهبازسازیپسازجنگ

مسئلهعدالتبرهایداخلياند.تعدادقابلتوجهيبهويژهدرمواردمربوطبهجنگپرداخته

دربازسازیروستاييهاگاهنتسکوبرخيبهبررسيرويکردتجمیعواندکردهوصلحتمرکز

اند.پرداخته

بررسيفاجعهدرهاکمتربهتحلیل،هاهایمربوطبهفاجعهپژوهشايراندرمیاندر

فجايعطبیعي،انیمسئلهفجايعطبیعيودرماندوتمرکزاصليبرپرداختهارتباطباجنگ
                                                           
1 social reconstruction 
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زلزله همه است)شادیبیشاز بوده 1371طلب، 1372و زاهدی1375ي،ترحم؛ اصل،؛

1379 شدهبرگزاردرداخلکشوربازسازیيکهدرحوزهياهدرهمايش(.1380،طالب؛

؛1368،مجتهد؛1368،ایوقطمیریبازسازیاقتصادی)شرزهدرحوزههاهاستبیشترمقال

1996،امیراحمدی است. بوده پژوهش( از اندکي تعداد در رويکردزمینهها با جنگ

هایاجتماعيدرزمانجنگمهاجرتوياآسیبتنهاپديدهوشدهاستانجاميشناسامعهج

1369،زادهلهسايي؛1374ي،سروستانقيصد؛1367،)طالقانيوهوکارداندبررسيکردهرا

.(1379؛رباني،1379ی،عنبر؛1366و

مطالعنزديک فهترين باب جامعهاجعهدر ديد ايرانشنابا در هایکتاب،ختي

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

باتمرکزبرزلزلهرودبارومنجیلپرداختهشناسيفاجعهجامعهابعادبهمعرفيطلبشادی

عنبری پیشینبهبخشکالبدیوهایپژوهشهایخودبرآناستکهدرپژوهشاست.

 فیزيکي پرداختهبازسازی به و بخشاجتماعي و بخشاند حوزه، اين در رايج اصطالح

شودميهنگاميکهمسکنبرایشهروندانساختهنمونهبرای.اندگرفتهراناديده1افزارینرم

اينمسکنبرایانسانمسکنساختهاگرچه مادیاستاما فیزيکيو يکامر هاييشده

هستندوزندگياجتماعيخاصخودهمسايگيابطاستکهدارایفرهنگ،روشدهساخته

اين بر ساختمسکنبرایآن،بهاينبعدایتوجهبيبنا را شکستمواجهها سازد.ميبا

مي بخشکالبدیانجام اولیناقداماتجهتبازسازیدر زيانشود قیاسبا در یهازيرا

استامکانمشاهدهاجتماعي،قابلیت دارا (.2،2005؛کالَیم1379نبری،)عدرنگاهاولرا

هایوضرورتگرفتهعنبریمعتقداستکهدراکثرمواردبازسازیفیزيکيدراولويتقرار

شوندهاست،ناديدهگرفتهمياخالقيوفرهنگيکهتداومزندگياجتماعيمستلزموجودآن

.کندرامطرحمي«بازسازیاجتماعي»ودراينجاستکهویمفهوم

بازسازیمدعياستالَیمک مسائلموجوددر کميکياز سازوکارهایينیارزشبها،

ناديده3محليانطباقسازوکارهایاگر».گرانخارجياستمحليانطباقازسویمداخله

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

گیرد خارجيشکل . که آنجايي دربارهرسانانطالعااز را آگاهي بیشترين نواحيمحلي،

آلبازسازی،دهياتوانندحضوریمداومدرمحلداشتهباشند،برنامهديدهدارندوميآسیب

بردرزمینه الَیم،)ک«خواهدکردمحليتکیهرساناناطالعهایساختومحافظتمنحصراً

ازديدگاههیافتپساجنگپايداراستکهازرويکردهایهادیاينپژوهشر(.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)1کند.درهمینرابطهونوگوپالميبررسي

ایبودناستواراست.بردکهبرعناصریچونمشارکتي،شفافوريشهناممي

استکهدرآنتأکیدبررويکردهایازديگررهیافتاينپژوهشرهیافتمشارکتي

نشینانجامعه)اغلبزنانوفقرا(راترازحاشیهدرکدرستمکاناپايینبهباالاستکه

نظريهدرمیاننظريه.(1387،گرانيدازکیاو)دهدمي هایاستراتژیهایمربوطبهزنان،

طبق2بقایالنور يکيازهایاستراتژیافزايشزنانهشدنايننظريهقابلتأملاست. بقا

نتايججنگاست.نخستین

اينبینشاصليهااست.ازديگرنظريه3نظريهموسومبهاعتماداجتماعيازاستیفل

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

ازبینرفتناعتماديکيازعمدهآسیب ترينهایاجتماعيوفرهنگيناديدهگرفتهشوند.

ایازاندباگسترهجوامعيکهجنگراتجربهکرده»حقیقتهایاجتماعياست.درچالش

روهستندکههمهبههمديگرمرتبطبودهواضطراریتلقيههاروبصهمشکالتدرهمهعر

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

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

ح رو آن نداشتهاولويتبازسازیاجتماعياز اعتماد همديگر به مردم اگر یاتياستکه

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

راهکارهایبازسازیمحتملخواهدبود.



 هاي پژوهش پرسش
چهابعادياستکهبازسازیاجتماعيناپژوهشاصليپرسش یپسازجنگچیستو

انداز:عبارتيگردهای پرسشدارد؟

است؟بودهصورتچهبهروستاييموردمطالعههایجماعتبازسازیاجتماعيدر (1

یست؟چياجتماعینقشفرهنگدربازساز (2



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

ایورويکردهایازباالبهتوسعهیفادهازالگوهادلیلاستهای،بهایتوسعهتحقیقاتوپروژه

4پايین رویآوردندکهازالگویپايینبههایمشارکتياينحوزهبهرهیافتپژوهشگران،

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

بهمصاحبهنامهپرسش جایخودرا ترعمیقوطوالنيونزديکهایهایسطحيوناقص،

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 مياجتماعي سخن رهیافتپپايدار و توسعهگويیم در خود،ايداری

چندينرهیافتازدربرگیرنده دانشبومياست، سعيبرآنجملهرهیافتفمینیستيو

جنسیتنیزموردپژوهشقرارگیرد.يپرهیزکردهومؤلفهتیکورجنسبودهاستکهازنگاه

شدهاست.دراينروش،ها،ازروشبررسيموردیاستفادهگرداوریوتحلیلدادهدر

داده تفسیر طريق از تحلیل مضمونفرايند جستجوی درونها، داده کردن متراکم ها،

کنکاشدرادبیاتموضوعوحضورباپذيرد.پژوهشگرومقايسهمضمونانجامميمضمون

بندیهایموجودبهآندستيافتهاستودرحقیقتصورتدرمیدانوگسترشنظريه

بهدستآمدهاست.بهعبارتيمضمونبامرورادبیاتجديدیازمبحثبازسازیاجتماعي

بندیجديدکهبامراجعهبهمیدانپژوهشنهاييموجودوگسترشآنوارائهيکصورت

اند.شدهاست،پديدارشده

 اينپژوهشمفهوم دارایدر اجتماعي، غششبازسازی تحتعنوانينیعریبعد

همبستگي1ياجتماعيستيهمز ت2اجتماعي، سرمايه3اجتماعبهعهد، اعتماد،4تماعيجا،

وهمچنینمورداستفادهتوجهبهچارچوبنظریبااست.6فرهنگيوسرمايه5اجتماعي

محورورويکردمردمبراساسيکزيرهایزمینهازبازسازیاجتماعيپساجنگ،ماتعريف

شدنبقا،زنانه،)زبانودين(قوميهويتگرفتند:بررسيقرارموردپايدارتوسعههمخوانبا

،نظامهمسايگي،همبستگياجتماعي،اعتماداجتماعي،بقامحليسازوکارهایوبوميدانش

.يتیاعتقاداتواخالق،مشارکت،همزيستياجتماعي،تعهداجتماعي،فقرقابل

ستعبارتاشدهدراينزمینهدرايران،انجامهایپژوهشديگراينپژوهشازتفاوت

از:

درسطحجوامعخردوکوچک)روستا(ونهواحدهایبزرگاجتماعياينبررسي (1

 .شدهاست)مانندمنطقهياشهر(انجام

صورتهایپژوهش (2 کنارگرفتهپیشین بوددر عمدتاًشهری ن، کالبدی رابعد

 است.بودهفرهنگي-بربعداجتماعيماتمرکز،امااندموردتوجهقرارداده

پرداختهنشدهبلکههمگامبابررسيمیدانيآرمانيپردازیدرسطحهنظريهتنهاب (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.درجهتمشاهدهتالشومراجعهشدهبازسازیبهمیدان

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

زدهمدنظرقرارگرفتهاستونهنگاهمسئوالندولتي.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 گاهقلعهجيوهایقالزده

شده(انجامدهستانسرکل،نژمار)شهرستانمريوانوخشکوساالن(ب،شهرستانسروآباد)

وشهداوجانبازانيازاندشیمیاييقرارگرفتهکههرسهدرزمانجنگموردبمباراناست

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

ندکهتعدادیازاهزروستاهاوشهرهایاطرافبودمهاجرتشدندونیزپذيرایمهاجرينيا

وکنندميزندگيهدفسالهنوزدرروستاهایبیستاينمهاجرين،بعدازگذشتبیشاز

اند.بازنگشتهبهروستاهایمبدأخويش

گويشسورانيو ساکنیناصليبه هستند. کرد سنيمذهبو اينروستاها مردم

سخ هورامي گويش به ميمهاجران مناطقن جزو جغرافیايي نظر از روستاها گويند.

832گاهقلعه،نفر1633،قالجيجمعیت1385بنابرآمارسالگیرند.کوهستانيقرارمي

.استنفربوده1300نفرونژمار

8زنو7درروستایقالگاه،مرد13زنو10درروستایقالجيرساناناطالعتعداد

سالسن35شوندگانباالیمصاحبهاست.اکثريتزن،13مردو11رمرد،درروستاینژما

هشدانجام1392بهارسالونیز1391درطولسالپژوهشبیشترکارهایمیدانيداشتند.

است.

است:وقايع شرح اين به مطالعه مورد روستاهای شیمیايي بمباران نگاری

جيصورتگرفتوطيآنیقالبمبارانشیمیاييشديدیبررویروستا28/12/1366

روستاینژمارموردبمبارانشیمیايي2/1/1367اصابتکرد.بهاينروستابمب11حدود

گرفت آنقرار از بعد روز دو رویبمبارانشیمیاييو جيصورتیقالاروستديگریبر

ترککردهبودندتلفاتزيادینداشت. را اماچونمردمروستا ودرروزهایششمگرفت؛

جيموردحملهشیمیاييقرارگرفت.روستایقالسیزدهمهمانماهبارديگر

 

 آن گانه ششبازسازي اجتماعي و ابعاد 

مطالعه از استفاده رهیافتبا جامعهادبیاتحوزه، همچنینهاینويندر شناسيتوسعهو

مبنیادیومفهوکهصورتگرفتهاستبندیازبازسازیاجتماعي،صورتهایمیدانيداده

تشکیلمي اينمفهومدهدمحوریپژوهشرا ابعادیذهنيوکهبعداستشششامل.

سرمايهاندازمزبورعبارتبعادهستند.او...،مسکنمتفاوتازابعادعینيهمچونتحصیالت

 اجتماع به تعهد اجتماعي، همبستگي اجتماعي، اعتماد اجتماعي، همزيستي واجتماعي،

اينابعاد،سرمايهفره بههممرتبطنگي. تأثیرميکامالً برهمديگر باهستندو گذارندو

.همپوشانيدارندگريکدي

يمفهومياجتماعسرمايه علومجديدنسبتاً کناراجتماعي در در امروزه استکه

آنپردازاننظريه گیرندوازجملهقرارمييموردبررسيفرهنگوسرمايهیاقتصادسرمايه

اجتماعيکهپاتنامبههيسرماتاريکبخش.اشارهکرديامافوکووکلمنيو،بوردبهتوانيم
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 در بینوگروهيدروناجتماعينيترکیبنامتوازنسرمايهيعداردآناشاره گروهينیز

هایهدفموردبررسيقرارگرفتهاست.میانجماعت

اجتماعيکشاملاعتمادافراداستکهياجتماعیبازسازيگراعتماداجتماعيبعدد

اعتمادمردمبهیزانتوانازماعتمادبهدولترامي.بهدولتاستینوهمچنهمديگر به

بههاینمونهيافت.دريدولتینهادها افراد همديگر اعتماد روستايکدر راييجامعه

يوکالمیارصداقترفتیزانمهمديگر، بهدهي قرضیزانهمچونمييتواندررفتارهامي

.یدهاو...سنجآن

پسازجنگیبازسازموفقیتاست.يتعهداجتماعياجتماعیبعدازبازسازینسوم

یابيازشروطدستيکياست.يمحلهایجماعتیاعضا«يتعهداجتماع»وابستهبهعامل

موفق بازسازیتبه برنامه نوع هر ترمیتالشبرایدر و اجتماعیمارتقا ميتعهد انیدر

گروه بررسهدفهای ميياست. بازسازنشان که ابعادديگرهمانندگرفته صورتیدهد

ترميتوجه بعد اجتماعیمبه ايتعهد از استو قالبجلبيهسرمايننداشته در مهم

نشدهاست.تعهداجتماعييکيازایاستفادهزدهمتعهدبهاجتماعاتجنگایمشارکتاعض

وتمايلپنداری ذاتنوعيهم»سازوکارينایاست؛ادرهرجامعهارکاناصليرفتارجمعي

ميعاطفيانرژیوهمنوعبهمثبتعاطفي انرژیرهاشدهاينبهکهچیزیکند.تولید

سالمي بهنقلازابراهیمبای1385،)چلبي«شدهاستتهدهد،قالباخالقيپذيرفجهتمي

تعهداجتم1387،زادهغفاریو از منظور .) بر بنا رساناناطالعهایگفتهاعيآناستکه

وچهازانتظاميهای چهازطرفنیرویيزمانجنگکهمیزاننظارتوکنترلاجتماع

ی،افراددستبهدزديگرمحدود،دیچندنفرغیرازبود، شيافتهجانبخوداجتماعکاه

گرانزني،راه وتقلب،فروشياخاذی، زدندنمي... نیروهایغیابصورتردحتيزيرا.

نسبتبهتربزرگسطحدرحتيوآنافرادواجتماعبهنسبتافرادبیروني،کنندهکنترل

انجامعدمکهشدهبودوهمینسببشتندداتانسانوطبیعتاحساستعهدومسئولی

دولتکهبهترسازمراجعقهريهدلیلبهنهآنانجانبازجرمارتکابوسوءرفتارهای

افرادیکهدارایتعهداجتماعياندکباشند، دلیلاحساستعهداجتماعينزدآنانباشد.

ا ديگر دزدیو غارت، غیابنیروهایحافظنظمدستبه دولت،عمالدر علیه مجرمانه

ميیاعضا طبیعت و خود اجتماع تعهدگیریاندازهبرایمناسبيفرصتهافاجعهزنند.

غهستنداجتماعي تعهیاب. در آن بودن پايین يا اجتماعي بسیارزماند فاجعه بروز

همکاریمردمنیازدارد،یزانخطرناکاستزيرادرزمانيکهدولتواجتماعبهبیشترينم

ضعفدولتاستفاده دیسپلنیروهایتواناييکاهشدلیلبهوکنندمي افرادیاز يگرو

ميدولتینهادها اموال(و)اماکنمادییجدهایآسیبتواننديحافظنظم ياجتماعو

(بهاجتماعواردآورند.مردممیاندرناامنيوترسحسافزايشهمبستگي،حسکاهش)

بازسازینچهارمياجتماعيهمبستگ است. یبعد در ازجوامعيپساجنگ که

سهولتباجتماعي يهمبستگیباالهایهدرج بهاهدافخوددستیشتریبرخوردارندبا

اجتماعاست.يکیاعضايمشارکتعموميهمبستگينایسازوکارارتقا.اهدکردخویداپ
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گفتکهجنگچهيدباياجتماعيوهمبستگياجتماعیدررابطهبانسبتبازساز

جنگخارجيجنگداخل چه ميياجتماعيهمبستگيو خطر به بازسازرا و یاندازد

بازسازياجتماع تقویمستلزم استياجتماعيهمبستگيتو بازساز. با رابطه یدر

.دارنديندفراينهاداللتبردشواربودناپردازینظريهپساجنگعمدهياجتماعيهمبستگ

رودپسازجنگانتظارمياست.ياجتماعيستيهمزي،اجتماعیبعدازبازسازيگرد

باحداقلایويژه اجتماعيمحیطوکرده هایروانيرادرمانبازسازیاجتماعي،زخم»که

واطمینانواعتماداحترام،کهجاييکند،خلقطردشدگيوراني حاشیهبه،زنيبرچسب

ريش ستیزهبدواند هيکپارچگي مخاطرات و دهدبازتولیدخشنهای کاهش را «شده

(.1998:74)سورنسن،

بازسازينآخر از اياجتماعیبعد در ميينکه اشاره آن به سرمايهشود،مقاله

يفتعرهبلکيفرهنگازسرمايهيوبورديفنهتعريفرهنگماازسرمايهيفاست.تعريفرهنگ

هاييسرمايهیداراي.نگارندهمعتقداستکههراجتماعاستيهنوعازسرماينازايدیجد

مانندیمادسرمايهیخته،مانندافرادفرهيهایانسانسرمايه؛استیرمادیوغیمادي،انسان

م سرمايهمخازنو سرمايهيهایفرهنگوسرمايهياجتماعسرمايهشاملیرمادیغعادن، .

برامردمیاتاستکهحبومي ازدانشيبخشبزرگدراينپژوهشيفرهنگ یمنطقهرا

دانش.است منتقلشدهيکهنسلبهنسلوشفاهدانشي.است هزارانسالممکنساخته

هایانواعساختهي،هواشناسی،وکشاورزیدامداره،يتغذي،هایپزشکتواندحوزهميبومي،

.ردیبربگو...رادريانسان



 بازسازي اجتماعيمورد مطالعه از منظر  يروستاها یتوضع
يعنيترکیبنامتوازنسرمايهبخشتاريکسرمايه اجتماعيکهپاتنامبهآناشارهدارد،

درون اجتماعي گروهي بین و گروهي مورد جوامع استدر نگرفته يعني.پژوهششکل

ازپديدآمدنتااستشدهترزباني،دينيوفرهنگيسبببزرگاحساستعلقبهمجموعه

درمقابلسرمايهاجتماعيدرونيکعدمتوازنسرمايه گروهيمیانساکنانبوميروستا

برون اجتماعي پیشگیری منطقه روستاهای ديگر از مهاجرين وشوگروهي اد يندر

وپذيرشوحمايتصورتنگیردناپذيریعلیهمهاجرينتبعیض،طردوياتحملهاجماعت

حتيوبمانندازاتمامجنگدرروستایمهاجرباقيهاپسازمهاجرينتاحدیباشدکهآن

بازسازیدولتيايندرحالياستکهبرنامه.میاندوگروهايجادشودروابطخويشاوندینیز

پسازجنگاهتماميبهمسئلهارتقاءسرمايهاجتماعينداشتهاست.بهعبارتيفرايندیکه

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

رراممکنساختهاست.هادرکناريکديگفرهنگيومذهبيبودهاست،تداومزيستآن

بودهاست،زيرادیگروهيبیشترموردتأکسرمايهاجتماعيبیندراينپژوهشکیفیت

ترکیب دلیل به مهاجر جمعیت و بومي هدفجمعیت روستاهای سرمايهدر بررسي

اجتماعي گروه دو اين استهاآنشرايطدهندهنشانبین اين. بودن پايین يا بودن باال
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نشان مهاجرسرمايه گروه و بومي گروه میان اجتماعي اعتماد آنوگر شاخصمیزان

بهرغمغیابنشانازآنداردکههایجه.نتاستمیزانهمزيستيمیاندوگروهدهندهنشان

گروهيباالاجتماعيبینسرمايههایاجتماعيدرفرايندبازسازیپسازجنگ،گیریجهت

م چه بوميو ساکنینچه نمياستزيرا تفاوتچندانيمیانيکديگر هاجر و هیچبینند

.شودنميديگرتفاوتينسبتبهگروهسببتبعیضيابيعاملي

هادررابطهبانسبتمیانبازسازیپسازجنگواعتمادبايدگفتکهاينبازسازی

ارندبهشکليبودهکهبهوضعیتيبینابینيمنجرشدهاست.مردمبهدولتاعتمادچندانيند

امید قطع کامل طور به آن از همزمان نکردهو آناند. از دولت که وقتي مثال هابرای

بهمي روستايشان شناسايي جهت که شیمیاييخواهد روستای يک شدهعنوان ارائهو

انجاماينکارراروستائیان،وارائهکنندآوریراجمعالزممدارکواسنادتسهیالتخاص

گويندکهامیدیندارند،ميدارندگريهمدباييکهعینحالدرگفتگوهاامادردهند،مي

بههبهاراينکارهاکه درعینناامیدی،ديگربايدگفتکهروستائیانعبارتجاييببرد.

ازکورسوی اعتمادبهدولتتأثیرزيادیدرکاهشکهجملهعوامليامیدیدردلدارند.

 داشته عملکرداست، به کردنامزدهایانتخاباتيبايد نامزدهایاشاره اينروستاها مردم .

زنيبرچانهاينخودنمودیاستازاينکهچگونه.داننددولتميپیکرهانتخابيرابخشياز

بلکهحتيبهبرمردم،نهتنهاسبببهبودرابطهمردمودولتنشدهشدههایواردآسیبسر

اعتمادبهدولتامربسیارمهمياستصدمهواردکردهنیزاعتمادآنان وفقدانآناست.

پروژهشوداجتماعيدرسطحمليميسببکاهشسرمايه هایکهبهکاهشموفقیتدر

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

انتخاباتنیستکهبرکاهشاعتمادمردم در تأثیرگذاربودهعملکردنامزدها اينروستاها

پروژه اتمام در تأخیر مانندطرحهادیروستاهایتوسعهاستبلکه همچنینایروستا و

هاازديگرداليلدلسردیوعدمباورمردمروستاپذيریتمامروستادراينطرحعدمشمول

هایدولتياست.بهعملکردسازمان

نارضايتي جمله عمدهاز تأثهای یریحیاتيایکه بر دولتمیزان به مردم اعتماد

است احساسداشته ، حاشیهمحرومیتشديد و روستائیاناست. روستايیانازشدگينزد

برایمناطقجنگتتسهیالمیزاناندک زده مقايسهبا نقاطشهریخصوصاًروستاييدر

عدماعتماد.ندناراضيهستجنگ،ازها،چهدرزمانجنگوچهدردورانبعدمراکزاستان

هااست.هایاينجماعتدهندهفرسايشبخشيازسرمايههایدولتينشانبهسازمان

زيراتنهانظارترسميبلکهنظارتغیررسمينیزازمیانميدرزمانجنگنه رود.

بود شوکفاجعه در خووههمه زندگي نجات اندشيدرگیر هستندو محیط.منگبال

آسیب هایديده ازدستشیوه را معمولخود کنترلقديميو سازوکارهایواستداده

سستمينظارتيآن آسیباينجوامعشود. بههمیندلیلبسیار هستندپذير بهويژهو

مي ايناجتماع وارد بیرون از بهميشوندافرادیکه آنتوانند آسراحتيبه بزنند؛بیها
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 بنابراين راحتيجماعتاين به معرضها ميدر قرار )مهدیطالب،دنگیرآسیبديگران

(.1391استاددانشکدهعلوماجتماعيدانشگاهتهران،

گرشاهدشهستیمونهدرتعهداجتماعيواقعيآناستکهدرغیابنیرویکنترل

.دينيکيازمنابعبسیارمؤثربرتعهداجتماعينیروهایحافظنظمحضورپرقدرتزمان

فرداح زيرا دروندخدابازشودازجرماوآگاهنهماگرکسيحتيکندکهساسمياست.

امابهکردازارتکابجرمخودداریخواهدوبههمیندلیلاوستاعمالهمهحالشاهد

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

چهمعتقدوپايبندبهدينوچهغیرمعتقدبايدافرادداست.افردراباورهایاخالقيفراگیر

برسندبهاين اخالقاجتماعيشونداعمالمرتکبکهنبايدباور چهکسيخالفعرفو

 .نباشدياشاهدباشد


دهدکهتصويرمرسومازميارتباطباهمبستگياجتماعي،تحقیقاتنشاندر»

به اجتماعيپساجنگ، يکهمبستگي رايندفعنوان 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 بهدهناجتماعي دربردارندهد، که اندازه است،همان همبستگي

یطالييواستنشاقآيندهاست.خاطراتگذشتهزینپاشیدگيازهمدربردارنده

آرزوهایدادهوعده ،بهبودامنیتواطمینانوامیدهابهتغییروناظربرشده،

(.1998:98)سورنسن،«دهندافرادجهتمياعمالبههمهوهمه،



حالاگ اين با دارد، همبستگي اين بازسازی دشواری بر داللت فوق تصوير رچه

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

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

اجتماعيدرون مهاجرينو دسته دو نیزساکنینبوميگروهيبینهر همبستگيبینو

گروهيبینايندودستهچشمگیربودهودرگذرايناجتماعاتازجنگ،نقشيحیاتيايفا

نشینياجباریدوجمعیتبهواسطهاشتراکاتفرهنگيومذهبيکردهاست.درحقیقتهم

سازینشانيازهایبازیاجتماعيمنجرنشد.بايديادآورشدکهدراولويتهرگزبهستیزه

مسئله اين به رضايتاهتمام وضعیت و است نشده مشاهده حیاتي همبستگيی بخش

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

توانندازاينعواملاجتماعيمساعدبهرهبرند.هایتوسعهدرآيندهميبرنامه

جهتتقويتهمبستگياجتماعيروستاييدورانپسازهایدولتيدرغیابمداخله

،2وپیشگیریازطردشدگي1دربرگیریتأثیرگذاردرافزايشعواملبسیارجملهازجنگ،

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

بروی تأکید کنار پیسازماندر سیاسي، خانوادگيهایاقتصادیو وند اهمیتبابسیاررا

عواملويکيازکردندکهکنندهدرتحقیقبیانميافرادمشارکتدرهمینارتباطداند.مي

هایروستاييبهويژهمیانگروهبوميومیاناعضایجماعتدوستيواتحادهایقوامنشانه

است بوده ازدواج مهاجران، دوستيبنابراينوصلتبین؛ همبستگياجتماعيگروهيبر و

افزودهاست.

مشترکيعنيیدردداشتنشدهاست،مردمکهسببهمبستگياينعاملديگری

درحقیقتفاجعهنتوانستهاستپیوندهاهاناشيازآناست.جنگوفاجعهازسرگذراندن

هایاجتماعيراتضعیفکند.وارزش

آنجهتميبي از ويژه غیرمادیبه ابعاد بارتوجهيبه توانستپیامدهایمنفيبه

پديدهبیاوردکهگروه آنبا جريانجنگوپساز در اند.مهاجرتمواجهبودههایمزبور

هموارهامریپرمخاطرهوهمهادرکنارنشینيناخواستهجماعتجاييجمعیتيوهمجابه

استودرصورتيکهسرمايهآسیب بوده شکلتشاب)فرهنگياجتماعزا هاتفرهنگي،در

غیابمداخله نبود، موجود باال سطوح ساکندر به ابتدا )... و زباني -اجتماعيمذهبي،

توانستغیرقابلجبرانباشد.بااينحالهمیناشتراکاتموجبتجربهفرهنگيدولتمي

همزيستيمسالمت همبستگياجتماعيو بازسازیسطحبااليياز برنامه است. شده آمیز

توجهبودهوبهعبارتيبرخواناينکنونبهتقويتوارتقایسرمايهاجتماعيبياگرچهتا

جانبهازاينبستراجتماعيهمهتوانددرادامهراهبرایتوسعهنعمتآمادهنشستهاست،مي

.بهرهببردمساعد

هایجماعتاست.درياجتماعيستيديدهبااجتماعبخشيازهمزادغامافرادآسیب

باآغوشبازنشدهراندهاصليروستاهامهاجرانازطرفساکنینموردمطالعهاييروست و

بهحاشیهراندهآراماند،آرامهایجسميديدهافرادیکهازجنگآسیبامااندپذيرفتهشده

ديدگانجسمانيوکهدربازسازیوتوسعهبايدراهکاریبرایآسیبستانجايدرااند.شده

مادیانددرنظرگرفت،ازحمايتويژهايشانکهگرفتارنوعيحذفاجتماعيشدههخانواده

کهجامعهروستاييموردبررسيامکاناجرایآنراهایروانيواجتماعيگرفتهتاحمايت

طرفسومازجملهنهادهایمردميوبهويژهدولتي)درشکلاندونیازمندمداخلهنداشته

عي(هستند.اجتما-آموزشرواني

 از ديگر مسالمتهاینمونهيکي تحولهمزيستي ديگر طرف از و روستا در آمیز

شدنزباناهاليروستااست.تاپیشازجنگزباناهاليهرگويشيفرهنگيدرروستا،دو

مطالعه،زبانکردیباگويشسورانيبودامابعدازمهاجرتتعدادزيادیموردیسهروستا

اوراماناتکهزبانشانکردیباگويشاورامياست،ساکنینروستادرطيقهمنطاهالياز

ودراينمسئلهسببافزايشغنایفرهنگياند.کردهاينسالیانبههردوگويشتسلطپیدا

اجتماعي سرمايه -نتیجه بستانفرهنگياست. همزيستيهابده نماد فوق یجالبتوجه

ایمبتنيبرمشارکتمحليهایتوسعهمنموفقیتبرنامهتواندضاکهميآمیزاستمسالمت
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تعدادزيادیازمهاجرانکهفرزندانشانراهایروستاييموردنظرباشدتاحدیکهجماعت

اند،ديگرتمايليبهبازگشتبهروستایمبدأخويشندارند.دنیاآوردهدراينروستابه

اجتماعي بازسازی از بعد مآخرين اين در ميکه اشاره آن به سرمايهقاله شود،

دربازسازیپايداربعدازاستوپايدارمهمتوسعههایبخشدانشبوميازفرهنگياست.

تنهادردورانبازسازیبلکهحتيدر.دانشبومينهشودعنصریکلیدیمحسوبميجنگ

راباشدوجماعترسانتواندياریدورانفاجعهنیزمي مخاطراتگذاشتنرسدرپشتها

هابسیارمهمبود.آنیهایریدرپناهگاينمنطقهدانشروستايیاندورانجنگکمککند.

زمان طرفديگر بهدلياز وبودشدهبمبارانشیمیاييمحصوالتکشاورزیآلودهلیکه

امکانهمدامداری گیاهانخوراکيبمانندگذشته مورد دانشبوميزناندر نبود، هپذير

کمکآن کردها و استفاده گیاهانخودرویمنطقه از سالمتجسمانيکه غذاييو نیاز

تأمینخوراکبلکهدرمعماریتنهادرزمینهدانشبومينهکنند.خويشراتأمینخانواده

 نیز منازل بازسازی استنقشو داشته . بسیاری از ويرانخانهافراد شدههای را باخود

م از بوماستفاده يصالح گل( سنگو )چوبو کردند. بنا نو ايناز ازمعماریدر شکل

ازدانشبوميدربازسازیاستفادهوروستايي،معماریارگانیکبودههایهایخانهبازسازی

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

نقش آن داشتهساخت نظرو دخوسلیقهو آن ساخت در کردهرا ازانداعمال اين و

بودهمثبتهایويژگي فرايند اين به طرفديگر از مساکنفرهنگي-بافتسنتياست.

واردنیزروستايي لطمه است. رويکردرويکردنشده بازسازی فرايند اين در روستائیان

.هاشدهاستآندیعدممخالفتدولتبااينرويکردسببخشنوبودهودرجاسازی

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

سازوکارهای تطبیق است. بوده روستایقالجيشبدامداریشبانه در مشغولمردان ها

آگاهيکاملازمنطقه،درحقیقتداد.هاقوتميهايشانبودندوهمینبهآندامتعلیف

بهدلیلترسازهاروزاينامکانرابهروستائیاندادهبودکهاگرچههاوچشمههامراتع،راه

ببرندتوانستنددامنميبمبارانتوسطنیروهایدولتعراق بهچرا را ،شبانهبهدامداریها

راشدنمردانبیکاروهمچنینپیشگیریازتأمینبخشيازغذایخانواراينکار.بپردازند

ود.ممکنساختهب



 گیرينتیجه

درزمینه بازسازیاجتماعيامکانايجادشرايطصلحوآشتيوهدفدربیشترنوشتارها

آمیزبرایهمزيستييعنيايجادفضایمسالمتدرستیزهاست،هایدرگیربرابریبینگروه

ازسازیترازبقومي،ديني،...(امادراينپژوهشمابهتعريفيدقیق)میاندوگروهمتفاوت

دست جماعتزدهاجتماعي اينکه جامعهايم در را اجتماعي محیط بازسازی چگونه ایها

ديدهودگرگونشدهمحیطاجتماعيوفیزيکيآندرزمانجنگآسیباندکهتجربهکرده

است.











1،شماره6شناسيايراندورههایانسانپژوهش58

 مطالعهبا از رهیافتاستفاده حوزه، جامعهادبیات در نوين وهای توسعه شناسي

بعدششمبتنيبربازسازیاجتماعيقرارگرفتکهمفهومبنیادیپژوهشيهایمیدانداده

تأثیرگذار برهم شاملميمرتبطو اعتمادسرمايهشودرا اجتماعي، همزيستي اجتماعي،

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

 که است اين هم بر اتأثیرگذار آساناعتماد را اجتماعي همزيستي بهترجتماعي، و تر

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

بهاجتماعنیزافزايشایکهافرادهمزيستياجتماعيخوبدارند،تعهد.درجامعهشودمي

کهايننیزاستمديگربهاجتماعسببافزايشاعتماداجتماعبههيابدوافزايشتعهدمي

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

دریرگذاریتأث تغییر و دارند ديگرمستقیم در تغییر سبب کامالًاستیيکي و

کهزندگياجتماعيهستند1يکاجتماعمندیارزشهاسرمايهاينششبعد.انددهیتندرهم

هایبازسازیرابهتواندشانسموفقیتبرنامههاميبخشند.وجوداينسرمايهراتسهیلمي

هایبنابرايندرجاييهمچونجماعت؛آنراکاهشدهدهاومخاطراتشدتارتقاوهزينه

تعهدمیزانظرفیتاجتماعيبهدلیلمناسببودنوباالبودنکهروستاييموردبررسي

وتشابههمزيستيروحیهاجتماعي،اخالقاجتماعي،،اعتماداجتماعي،همبستگياجتماعي

تواندباایميهایتوسعهونیزديگرپروژهباالاست،امربازسازیزبانيفرهنگاسالميوهم

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

مناسبباشد و بازسازیدرخور بسیاریج. زيادیبايدصرفوامعپسازجنگهزينهدر

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

توسعهکردالبتهمشروطبهآنکهبرنامهتوسعهبامشارکتهارامعطوفبههاوهزينهبرنامه

جوامعمحليطراحيشود.

 مهميدارد امر داللتبر واقعیتفوق اهمیتزمان آن اگرو است. فاجعه از قبل

یداردتادوبارهبیشترسشانفاجعهاز،بعدباشدهمبستگيداشتهقبلازبروزفاجعهجامعه

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

همان بلکه فاجعهباشد، مورد در که طبیعيطور اها وپیش تمهیدات دادن، روی ز

مي برابرسازیساختمانمانندمقاوم)شودراهکارهاييبرایکاهشتخريبانديشیده در ها

موردزندگياجتماعيومحیطاجتماعي در بايدچنینپیشزلزلهوسیل( هاييبینينیز

يتتقوآمیزمردمرادرزمانپیشازفاجعهبايدهمبستگيوهمزيستيصلحصورتگیرد.

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

بلکهکردکهتنهاپسازفاجعهنیستکهبازسازیاهمیتدارد،بازسازیاينبحثرااضافه

فاجعهمهم دورانپیشاز استرستر و اضطرار و فشار از دورانيکهجوامعبهدور است.

جهتساختويانگهداریصلحويکپارچگياجتماعيراعه،زمانومنابعکافيفاجدوران

دراختیاردارند.

                                                           
1 capital of society 
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کهوجودداردديگریهایبحثبازسازیاجتماعيدرزمینهیاصليهادرکنارمؤلفه

یدربازسازکهزنانگیرندمانندمسئلهميبازسازیاجتماعيقرارمبحثذيلهانیزدرآن

کارگیریآنوهمچنیندربرگیریزنانوتماعي،توجهمجددبهدانشبوميوبهپايداراج

هااهمیتبنیاديندارد.ارتقایوضعیتآن

کهايناستزندگيوروابطاجتماعيدرروستاهایموردبررسيدرزمینهنکتهمهم

افزمانجنگجاييجمعیتيهجاب بومیانيا درگیریمیانمهاجرانو و زايشسببنزاع

کنندوازطريقميهادرصلحوآرامشباهمزندگياستوآناجتماعيو...نشدهآسیب

گسترشميازدواج اينمسئلهدهندروابطرا ديگر. بار صلح، اهمیتفراوانيکپارچگيو

هاوجوامعمحسوبباارزشيبرایدولتکهسرمايهسازدخاطرنشانميپیشازفاجعهرا

باشدوساختوياطبیعيشدهایاعمازانسانایدچارفاجعهکهجامعهدتصورکنیشود.مي

بهوتوانندازهمديگرمراقبتافراداينجامعهخوددرگیرکشمکشونزاعباشند،چگونهمي

رسانيمفیددولتبهتواندمانعکمکهایاجتماعيحتيمي.نزاعمیانگروهکنندهمکمک

شود.اجتماع

شدهمعماریهایاصوليريزیيکجامعهمحکموپايداردرکنارساختساختمانيپ

،برقراریهمبستگياجتماعيواحساستعهدکنندکهدرمقابلسیلوزلزلهو...مقاومت

يکپارچگيووحدتوصلحمیانافرادوگروه نیزشاملهایمتفاوتاجتماعاجتماعي، را

.شودمي
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