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مقدمه و بیان مسئله
جفارسوخاورمیانه،آغازشد1کهسبب
شهريور،1359جنگمیاندوکشورمهمحوزهخلی 
تخريب4000روستا52،شهرو120000خانهشد،سيدرصداينروستاهادرپنجاستان
زدهشاملايالم،کرمانشاه،کردستان،آذربايجانغربيوخوزستانقرارداشتند .2عالوه
جنگ 

برزيانهایفراوانواردآمدهبرمنابعنفتيوگازیوصنايعکشور،بسیاریازمناطقدارای

زمینهایحاصلخیزکشاورزیونیزنخلستانهاآسیبفراوانديدند.ايندرحالياستکه
زيانهای وارده بر محیطزيست ،تلفات انساني و معلولیتها و همچنین زيانهای وارده بر

ساختاراجتماعيغیرقابلمحاسبهاعالمشد (رشیدی.)1379،انجامپژوهشهایاجتماعي
بارويکردازپايینبهبا ادرروشنشدنزوايایبازسازیاجتماعيوپیمودنصحیحتراين
درتخمینزيانهایواردهبرايران،تنهامواردمادیوجاني ،برآورد

مسیرقدميمؤثراست.
برايندرحاليکه

کنونراهيبرایبرآوردزيانهای اجتماعي نداشتهايم،بنا 

شده است وتا 
هایجنگ،ناميازمسائلاجتماعيبردهنميشود،بازسازیاجتماعينیزدر


دربرآوردزيان
برنامههایبازسازیگنجاندهنشدهاست .
گذارند،ازجملهبروزتغییراتفیزيکي

فاجعهها3تأثیراتبسیاریدرجوامعبرجای 
مي

وکالبدیاماجنبهمهمديگر فاجعهها،تأثیرگذاریبرزندگياجتماعيافراداست.بااين
حال رويت پذيری سريع ابعاد فیزيکي فجايع ،مسئو ان را به سمت بازسازی فیزيکي و به
زيانهای اجتماعي کمتر از اهمیت
يکه اهمیت  
عبارتي امداد اولیه سوق ميدهد درحال 
فاجعههای مربوط به جنگ نشان داده است که

پژوهشهای 

آسیبهای فیزيکي نیست .

جنگ تقريباً فاجعهای جهاني و يافتن جوامعي بدون جنگ امری نادر است .زماني که
فراگیری جنگ تا به اين حد است ،اهمیت توسعه دادن رويکردی مؤثر به بازسازی در
پسايندجنگکهدرآنتراژدیهاميتواندبهفرصتهاتبديلشود،غیرقابلانکاراست .
بیشترپژوهشهای  علميمعطوفبهبازسازیپسازجنگ،توجهخودرابهمسئله

بازسازی سیاسي ،آشتي ملي و زدودن میراث جنگهای داخلي و نیز مسائل اقتصادی و
جماعتهای روستايي

پژوهشهای مربوط به سرنوشت 

کالبدی معطوف کردهاند و جای 
جنگزدهبارويکردبازسازیاجتماعيخالياست .ايندرحالياستکهمسائلاجتماعيو

فرهنگينیزازاهمیتبرخوردارندوطيدورانجنگونیزبعدازجنگ،قسمتبزرگي از
آسیبها شامل موارد اجتماعي و فرهنگي است به همین دلیل ناديده گرفتن مسائل
اجتماعيوفرهنگيناشيازجنگ،خودمنجربهبروززيانهایديگرخواهدشد.نميتوان

هایزيباساختوازآنهاانتظارداشتکهدر


ديدهازجنگتنهاساختمان
برایمردمآسیب
1

جنگايرانوعراق،بعدازجنگويتنامکه 15سالبهطولانجامید،دومینجنگطو انيقرنبیستمبود.
جنگجهانياول 4سالوجنگجهانيدوم6سالبهطولانجامید.
2دولتعراقپسازجنگتحمیلياعترافکرد6هزاربمبشیمیاييعلیهايراناستفادهکردهاست .
disasters

3
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اينبناهاباآرامشزندگيکنند .بهدلیلجنگفضایزندگياجتماعيمردمدگرگونشده
وايندگرگونيهاپیامدهاييدرپيخواهدداشت.رويکردبازسازیاجتماعيسعيداردکه
اين پیامدها و دگرگونيها را بررسي و به جماعتهای جنگزده کمک کند که بتوانند
پیامدهای منفي را کاهش دهند و از پیامدها مثبت بهتر استفاده ببرند .در مقاله حاضر
ابتدابتوانیممؤلفههاييبرایبازسازیاجتماعيتعريفو

تمرکزبر اينامرخواهدبودکه 
1
سپسبراساساينمؤلفههابررسيکنیمکهچهبازسازیهایاجتماعي (چهازطرفدولت

وچهخودجوشوناخواسته)اجراشدهاست؟ اين فعالیتهاتا چهاندازهموفقیتحاصل
کردهاند؟ونیزدرپيپاسخبهاينپرسشخواهیمبودکهآياراههایبهتریبرایبازسازیاز
منظرتوسعهپايداروجوددارد؟ 


چارچوب نظري
فاجعهها ،در جهان حوزهای رو به رشد است خصوصاً با

پژوهشهای مربوط به حوادث و 

توجهبهگسترشمخاطراتمختلف درجهانامروز .پژوهشهای فاجعهبهطورگستردهای
فاجعهها

به بررسي بازسازی پس از باليای طبیعي نظیر زلزله ،سیل و  ...و همچنین 
انسانساختمانندجنگپرداختهاست .

از آنجا که جنگ جزو واقعیت های پررنگ حیات بشری است به تبع آن مسئله
بازسازی بعد از جنگ دارایاهمیت است زيرا که ويرانيهای حاصل از جنگ چند بعدی
هستند .در حقیقت «جنگ تنها متضمن کشتن انسانها و تخريب فیزيکي نیست ،بلکه
متضمنتخريبنهادهایاجتماعيوهمبستگياجتماعيدرجامعهنیزهست» (يونگِردِن،
 .)80:2001
صورتميگیرد.بیشتر

رشتهای 
ان 
جنگ بارويکردی می 
پژوهشهای بازسازیپساز 

هایانجام شدهدرسطحجهانيدرزمینهبازسازیاجتماعيبعدازجنگبهجوامعي

پژوهش
پژوهشهاعالوهبرمسائلمهم

پرداختهاندکهبهنوعيدرگیرجنگداخليبودهاندودراين
مربوط به بازسازی فیزيکي ،مسئله چارهانديشي برای احیای همزيستي طرفهای قومي
درگیر در جنگ داخلي ضرورتي بنیادين دارد يعني اينکه تمهیداتي انديشیده شود که
جنگزدهکهبهلحاظقوميدرهمتنیدهبودهاند،بتوانندمیراثتخاصمراکنار
جماعتهای  

بگذارند و در کنار هم با مسالمت زندگي کنند ،مانند تجربه کشورهای آفريقايي (آلن،
1996؛المصریوکلت2001،؛النوروياسر.)1993،
گروه ديگر پژوهشها بر مسئله کمکهای خارجي در بازسازی متمرکز شدهاند.
تعدادینیزبهپیامدهایاقتصادیومسئلهبرابریاقتصادیدردورهبازسازیپسازجنگ
پرداختهاند.تعدادقابلتوجهيبهويژهدرمواردمربوطبهجنگهایداخليبرمسئلهعدالت
سکونتگاههادربازسازیروستايي

وصلحتمرکزکردهاند وبرخيبهبررسيرويکردتجمیع
پرداختهاند .
social reconstruction

1
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پژوهشهایمربوطبهفاجعهها،تحلیلهاکمتربهبررسيفاجعهدر

درايراندرمیان
ارتباطباجنگپرداختهاندوتمرکزاصليبرمسئلهفجايعطبیعيودرمیانفجايعطبیعي،
بیش از همه زلزله بوده است (شادیطلب 1371 ،و 1372؛ رحمتي1375 ،؛ زاهدیاصل،
درهمايشهاييکهدرحوزه بازسازی درداخلکشور برگزار شده

1379؛طالب .)1380 ،
استبیشترمقالههادرحوزهبازسازیاقتصادی(شرزهایوقطمیری1368،؛مجتهد1368،؛
امیراحمدی )1996 ،بوده است .تعداد اندکي از پژوهشها در زمینه جنگ با رويکرد
انجامشدهاستوتنهاپديدهمهاجرتوياآسیبهایاجتماعيدرزمانجنگ
جامعهشناسي 

بررسيکردهاند(طالقانيوهوکارد1367،؛صديقسروستاني1374،؛لهساييزاده1369،

را
و1366؛عنبری1379،؛رباني .)1379،
نزديکترين مطالعه در باب فاجعه با ديد جامعهشناختي در ايران ،کتابهای

جامعهشناسي فاجعه (عنبری )1387 ،است.

جامعهشناسي فاجعه (شادیطلب )1372 ،و 

شادیطلب بهمعرفيابعادجامعهشناسيفاجعهباتمرکزبرزلزلهرودبارومنجیلپرداخته
پژوهشهایپیشینبهبخشکالبدیو

است.عنبری درپژوهشهایخودبرآناستکه 
بازسازی فیزيکي پرداختهاند و بخش اجتماعي و به اصطالح رايج در اين حوزه ،بخش
ميشود
نرمافزاری1راناديدهگرفتهاند.براینمونههنگاميکهمسکنبرایشهروندانساخته 

اگرچه مسکن ساختهشده يک امر فیزيکي و مادی است اما اين مسکن برای انسانهايي
ساختهشدهاستکهدارایفرهنگ،روابطهمسايگيوزندگياجتماعيخاصخودهستند
ميسازد.
توجهای بهاينبعد ،ساخت مسکنبرایآنهارابا شکستمواجه  
بي 
بنا براين  
اولین اقدامات جهت بازسازی در بخش کالبدی انجام ميشود زيرا در قیاس با زيانهای
اجتماعي،قابلیت امکانمشاهده درنگاهاولرادارااست (عنبری1379،؛ کالَیم.)2005،2
عنبریمعتقداستکهدراکثرمواردبازسازیفیزيکيدراولويتقرار گرفته وضرورتهای
اخالقيوفرهنگيکهتداومزندگياجتماعيمستلزموجودآنهاست،ناديدهگرفتهميشوند

ودراينجاستکهویمفهوم«بازسازیاجتماعي»رامطرحميکند .
ها،کمارزشبیني سازوکارهای

کالَیم مدعياستيکيازمسائلموجوددربازسازی
3
محليانطباقازسویمداخلهگرانخارجياست«.اگرسازوکارهای محليانطباق ناديده
گرفته شوند ،امکان دارد که اقتدار محلي کم ارزيابي شده و وابستگي ناسالم به کمک
اطالعرسانان محلي ،بیشترين آگاهي را درباره نواحي
خارجي شکل گیرد .از آنجايي که  
دهآلبازسازی،
ديدهدارندوميتوانندحضوریمداومدرمحلداشتهباشند،برنامه اي 


آسیب
اطالعرسانان محليتکیه خواهدکرد» (کالَیم،
درزمینههایساختومحافظتمنحصراًبر 
 .)17:2005از رويکردهایهادیاينپژوهشرهیافتپساجنگپايداراستکهازديدگاه
کليتر توسعه پايدار متأثر است و به همین دلیل مؤلفههای توسعه پايدار از جمله دانش
بومي و مشارکت را در ارتباط با بازسازیهايي که بعد از جنگ در جوامع اجرا ميشوند،
1

software
Calame
3
local coping mechanisms
2
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بررسي ميکند.درهمینرابطهونوگوپال ()2010ازرهیافت«بازسازیپساجنگپايدار»
نامميبردکهبرعناصریچونمشارکتي،شفافوريشهایبودناستواراست .
ديگررهیافتاينپژوهشرهیافتمشارکتي استکهدرآنتأکیدبررويکردهایاز
پايینبهبا ااستکهامکان درکدرستترازحاشیهنشینانجامعه(اغلبزنانوفقرا)را
استراتژیهای

درمیاننظريههایمربوطبهزنان،نظريه 

ميدهد (ازکیاوديگران .)1387 ،

2
استراتژیهای بقايکياز

بقایالنور قابلتأملاست.طبق ايننظريهافزايشزنانهشدن
نخستیننتايججنگاست .
3
نظريههااست.بینشاصلياين
نظريهموسومبهاعتماداجتماعيازاستیفل ازديگر 
رويکرد آن است که نبايد ويرانيها و صدمات تنها به تباهيهای فیزيکي تقلیل داده و
آسیب هایاجتماعيوفرهنگيناديدهگرفتهشوند.ازبینرفتناعتماديکيازعمدهترين
چالشهایاجتماعياست.درحقیقت «جوامعيکهجنگراتجربهکردهاندباگسترهایاز
مشکالتدرهمهعرصههاروبه روهستندکههمهبههمديگرمرتبطبودهواضطراریتلقي
ميشوند؛ اما يکي از اين مشکالت بقیه را تحتالشعاع قرار داده و متأثر ميسازد :نابودی
روابط و از دست رفتن اعتماد ،اطمینان ،کرامت و ايمان است» (استیفل.)10 :1999 ،
اولويت  بازسازی اجتماعي از آن رو حیاتي است که اگر مردم به همديگر اعتماد نداشته
نباشند و نیز فاقد اعتماد و اطمینان به دولت و فرايند بازسازی باشند ،شکست بهترين
راهکارهایبازسازیمحتملخواهدبود .


پرسشهاي پژوهش
پرسشاصلي پژوهش اين استکهبازسازیاجتماعي پسازجنگچیستوچهابعادی
عبارتانداز :

دارد؟پرسشهایديگر
 )1بازسازیاجتماعيدرجماعتهایروستاييموردمطالعهبهچهصورتبودهاست؟ 
 )2نقشفرهنگدربازسازیاجتماعيچیست؟ 


روششناسي پژوهش
رهیافت مشارکتي ،رهیافت بصیرتبخش اين تحقیق است .پس از شکست بسیاری از
تحقیقاتوپروژههایتوسعهای،بهدلیلاستفادهازالگوهایتوسعهایورويکردهایازبا ابه
پايین،4پژوهشگران اينحوزهبهرهیافتهایمشارکتي رویآوردندکهازالگویپايینبه
با ا پیروی ميکند .در اين رويکرد بازديدهای سطحي و جمعآوری آمارهای دولتي و
پرسشنامههایسطحيوناقص،جایخودرابهمصاحبههایعمیقوطو انيونزديکتر

پژوهشگرواطالعرسانانميدهند.استفادهازاينرهیافت،اجازهدرکدرستتروبهتر

شدن
1

Venugopal
Elenure
3
Stiefel
4
up to down
2
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ميدهد(ازکیاوديگران.)1387:از
ازحاشیهنشینانجامعه(کهغالباًزنانوفقراهستند)را 
آنجا که از بازسازی اجتماعي پايدار سخن ميگويیم و رهیافت پايداری در توسعه ،خود
دربرگیرنده چندينرهیافتاز جملهرهیافت فمینیستيودانش بومياست،سعي برآن
يپرهیزکردهومؤلفهجنسیتنیزموردپژوهشقرارگیرد .

بودهاستکهازنگاهکورجنسیت
درگرداوریوتحلیلدادهها،ازروشبررسيموردیاستفادهشدهاست.دراينروش،
فرايند تحلیل از طريق تفسیر دادهها ،جستجوی مضمونها ،متراکم کردن داده درون
مضمون ومقايسهمضمون انجامميپذيرد.پژوهشگربا کنکاشدرادبیاتموضوعوحضور
صورتبندی

درمیدانوگسترشنظريههایموجودبهآندستيافتهاستودرحقیقت 

جديدیازمبحثبازسازیاجتماعيبهدستآمدهاست.بهعبارتيمضمون بامرورادبیات
موجودوگسترشآنوارائهيکصورتبندیجديدکهبامراجعهبهمیدانپژوهشنهايي

شدهاست،پديدارشدهاند .
در اين پژوهش مفهوم بازسازی اجتماعي ،دارای شش بعد غیر عیني تحت عنوان
همزيستي اجتماعي ،1همبستگي اجتماعي ،2تعهد به اجتماع ،3سرمايه اجتماعي ،4اعتماد
اجتماعي 5وسرمايه فرهنگي 6است .با توجهبهچارچوبنظریمورداستفاده وهمچنین
زمینههای زيربراساسيک رويکردمردممحورو
تعريف ماازبازسازیاجتماعيپساجنگ ،
همخوانباتوسعهپايدارموردبررسيقرارگرفتند:هويتقومي(زبانودين)،زنانهشدنبقا،
دانشبوميوسازوکارهایمحليبقا،نظامهمسايگي،همبستگياجتماعي،اعتماداجتماعي،
اعتقاداتواخالق،مشارکت،همزيستياجتماعي،تعهداجتماعي،فقرقابلیتي .
انجامشدهدراينزمینهدرايران،عبارتاست
پژوهشهای 

تفاوتاينپژوهشازديگر
از :
 )1اينبررسي درسطحجوامعخردوکوچک(روستا)ونهواحدهایبزرگاجتماعي
(مانندمنطقهياشهر)انجامشدهاست.
 )2پژوهشهای پیشین صورتگرفته در کنار شهری بودن ،عمدتاً بعد کالبدی را
موردتوجهقراردادهاند،اماتمرکزمابربعداجتماعي-فرهنگيبودهاست.

 )3تنهابهنظريهپردازیدرسطحآرمانيپرداختهنشدهبلکههمگامبابررسيمیداني
عمیق سه اجتماع جنگزده بوده است؛ يعني جهت پیشگیری از افتادن در دام شکاف
ديدگاهنظریو ديدگاهعملي (چمبرز،)1387،همزمان با تفکرانتزاعيوبیاننظريههای
بازسازیبهمیدانمراجعهشدهوتالشدرجهتمشاهدهواقعیاتعینيبودهاست.
 )4نگاه به فاجعه ،نگاهي از پايین است ،يعني نظر و ديدگاه مردم جماعتهای
جنگزدهمدنظرقرارگرفتهاستونهنگاهمسئو اندولتي .

1

social coexistence
social solidarity
3
social commitment
4
social capital
5
social trust
6
cultural capital
2
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کار میداني در سه روستای جنگزده استان کردستان به نامهای قالجي و قلعهگاه
(شهرستانسروآباد،بخشکوسا ان)ونژمار(شهرستانمريوان،دهستانسرکل)انجامشده
است کههرسهدرزمانجنگموردبمباران شیمیاييقرارگرفتهاند وشهداوجانبازانياز
اين جنگ دارند  .همچنین تعداد زيادی از افراد اين روستاها در زمان جنگ مجبور به
مهاجرتشدندونیزپذيرایمهاجرينيازروستاهاوشهرهایاطرافبودهاندکهتعدادیاز
اينمهاجرين،بعدازگذشتبیشازبیستسالهنوزدرروستاهایهدفزندگيميکنندو
بازنگشتهاند .

بهروستاهایمبدأخويش
مردم اين روستاها سني مذهب و کرد هستند .ساکنین اصلي به گويش سوراني و
مهاجران به گويش هورامي سخن ميگويند .روستاها از نظر جغرافیايي جزو مناطق
کوهستانيقرارميگیرند.بنابرآمارسال 1385جمعیتقالجي 1633 ،نفر ،قلعهگاه832

نفرونژمار1300نفربودهاست .
اطالعرساناندرروستایقالجي10زنو13مرد،درروستایقالگاه7زنو8
تعداد 
مرد،درروستاینژمار11مردو13زن،است.اکثريتمصاحبهشوندگانبا ای35سالسن
داشتند.بیشترکارهایمیدانيپژوهشدرطولسال1391ونیزبهارسال1392انجامشده
است .
وقايعنگاری بمباران شیمیايي روستاهای مورد مطالعه به اين شرح است:
 1366/12/28بمباران شیمیايي شديدی بررویروستایقالجي صورتگرفتوطيآن
حدود 11بمب بهاينروستا اصابتکرد 1367/1/2.روستاینژمارموردبمبارانشیمیايي
قرار گرفت و دو روز بعد از آن بمباران شیمیايي ديگری بر روی روستای قالجي صورت
گرفت؛اماچونمردمروستاراترککردهبودندتلفات زيادینداشت .درروزهایششمو
سیزدهمهمانماهبارديگرروستایقالجيموردحملهشیمیاييقرارگرفت .

بازسازي اجتماعي و ابعاد ششگانه آن
با استفاده از مطالعه ادبیات حوزه ،رهیافتهای نوين در جامعهشناسي توسعه و همچنین
،صورتبندیازبازسازیاجتماعيصورتگرفتهاستکه مفهومبنیادیو

دادههایمیداني
محوری پژوهش را تشکیل ميدهد .اين مفهوم شامل شش بعد است که ابعادی ذهني و
سرمايه

مزبورعبارتانداز

متفاوتازابعادعینيهمچونتحصیالت،مسکنو...هستند.ابعاد
اجتماعي ،همزيستي اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،همبستگي اجتماعي ،تعهد به اجتماع و
سرمايهفرهنگي.اينابعاد ،کامالًبه هممرتبط هستندو برهمديگرتأثیرميگذارندو با
يکديگرهمپوشانيدارند .
سرمايه اجتماعي مفهومي نسبتاً جديد در علوم اجتماعي است که امروزه در کنار

نظريهپردازان آن

قرارميگیرندو ازجمله

وسرمايه فرهنگي موردبررسي 

سرمايه اقتصادی 

ميتوانبه بورديو ،کلمن و فوکوياما اشارهکرد.بخش تاريک سرمايه اجتماعيکهپاتنامبه
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درونگروهي و بین گروهي نیز در
آن اشاره دارد يعني ترکیب نامتوازن سرمايه اجتماعي  
میانجماعتهایهدفموردبررسيقرارگرفتهاست .

اعتماداجتماعيبعدديگر بازسازی اجتماعي استکهشاملاعتمادافراديک اجتماع
اعتمادبهدولتراميتوانازمیزان اعتمادمردمبه

به همديگر وهمچنین بهدولتاست .
نمونههای اعتماد افراد به همديگر در يک جامعه روستايي را
نهادهای دولتي دريافت  .
ميتواندررفتارهايي همچونمیزانقرضدهيبه همديگر،میزانصداقترفتاریوکالمي

آنهاو...سنجید .

سومینبعدازبازسازیاجتماعيتعهداجتماعياست.موفقیتبازسازیپسازجنگ
جماعتهای محلي است.يکي ازشروطدستیابي

وابستهبهعامل«تعهداجتماعي» اعضای 
به موفقیت در هر نوع برنامه بازسازی تالش برای ارتقا و ترمیم تعهد اجتماعي در میان
گروههای هدف است .بررسي نشان ميدهد که بازسازی صورتگرفته همانند ديگر ابعاد

توجهي به بعد ترمیم تعهد اجتماعي نداشته است و از اين سرمايه مهم در قالب جلب
استفادهاینشدهاست.تعهداجتماعييکياز

متعهدبهاجتماعاتجنگزده

مشارکتاعضای
ارکاناصليرفتارجمعيدرهرجامعهایاست؛اينسازوکار«نوعيهمذات پنداریوتمايل

عاطفي مثبت به همنوع و انرژی عاطفي تولید ميکند .چیزی که به اين انرژی رهاشده
تهشدهاست»(چلبي1385،بهنقلازابراهیمبای سالمي
جهتميدهد،قالباخالقيپذيرف 

اطالعرسانان
گفتههای  
غفاریزاده .)1387 ،منظور از تعهد اجتماعي آن است که بنا بر  

و
زمانجنگکهمیزاننظارتوکنترلاجتماعي چهازطرفنیرویهای انتظامي وچهاز
جانبخوداجتماعکاهشيافته بود ،غیراز چندنفری محدود،ديگر افراددستبهدزدی،
نميزدند .زيرا حتي در صورت غیاب نیروهای
راهزني ،اخاذی ،گرانفروشي ،تقلب و   ...
بزرگتر نسبتبه
کنترلکننده بیروني ،افراد نسبت به اجتماع و افراد آن و حتي در سطح  

انسانوطبیعتاحساستعهدومسئولیت داشتند وهمینسببشدهبود که عدم انجام
ازمراجعقهريه دولتکهبه

رفتارهای سوء و ارتکاب جرم از جانب آنان نه به دلیل ترس 
دلیلاحساستعهداجتماعينزدآنانباشد.افرادیکهدارایتعهداجتماعياندکباشند،
در غیاب نیروهای حافظ نظم دست به غارت ،دزدی و ديگر اعمال مجرمانه علیه دولت،
اندازهگیری تعهد
فاجعهها فرصت مناسبي برای  

اعضای اجتماع خود و طبیعت ميزنند .
اجتماعي هستند .غیاب تعهد اجتماعي يا پايین بودن آن در زمان بروز فاجعه بسیار
خطرناکاستزيرادرزمانيکهدولتواجتماعبهبیشترينمیزانهمکاریمردمنیازدارد،
ميکنند و به دلیل کاهش توانايي نیروهای پلیس و ديگر
افرادی از ضعف دولت استفاده 
آسیبهای جدی مادی (اماکن و اموال) و اجتماعي

يتوانند 
نهادهای دولتي حافظ نظم م 
(کاهشحسهمبستگي،افزايشحسترسوناامنيدرمیانمردم)بهاجتماعواردآورند .
همبستگي اجتماعي چهارمین بعد است .بازسازی پساجنگ در جوامعي که از
درجههای با ای همبستگي اجتماعي برخوردارندباسهولتبیشتری بهاهدافخوددست
پیداخواهدکرد.سازوکارارتقایاينهمبستگيمشارکتعمومياعضایيکاجتماعاست .
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دررابطهبانسبتبازسازی اجتماعي وهمبستگي اجتماعي بايد گفتکهجنگچه
جنگ داخلي و چه جنگ خارجي همبستگي اجتماعي را به خطر مياندازد و بازسازی
اجتماعي مستلزم بازسازی و تقويت همبستگي اجتماعي است .در رابطه با بازسازی
پردازیهاد التبردشواربودناينفراينددارند .

پساجنگعمده 
نظريه

همبستگياجتماعي
پسازجنگانتظارميرود

ديگربعدازبازسازیاجتماعي ،همزيستياجتماعياست.
ويژهای باحداقل
که «بازسازیاجتماعي،زخمهایروانيرادرمان کرده و محیط اجتماعي 
برچسبزني ،به حاشیهراني و طردشدگي خلق کند ،جايي که احترام ،اعتماد و اطمینان و

يکپارچگي ريشه بدواند و مخاطرات ستیزههای خشن بازتولیدشده را کاهش دهد»
(سورنسن .)74:1998،
سرمايه

آخرين بعد از بازسازی اجتماعي که در اين مقاله به آن اشاره ميشود ،
ازسرمايهفرهنگيبلکهتعريف

ماازسرمايهفرهنگينهتعريفبورديو

فرهنگياست.تعريف
سرمايههايي

جديدی ازاين نوعازسرمايه است.نگارندهمعتقداستکههراجتماعي دارای 
رمايهمادیمانند
سرمايههایانسانيمانندافرادفرهیخته،س 

انساني،مادیوغیرمادیاست؛
.سرمايه

وسرمايههایفرهنگي

سرمايه اجتماعي 

مخازنومعادن،سرمايه غیرمادی شامل

فرهنگي دراينپژوهشبخشبزرگي ازدانش بومي استکهحیات مردم منطقهرابرای
هزارانسالممکنساخته است.دانشيکهنسلبهنسلوشفاهيمنتقلشده است.دانش
انواعساختههای

تواندحوزههایپزشکي ،تغذيه ،دامداری وکشاورزی ،هواشناسي ،

بومي  ،
مي
انسانيو...رادربربگیرد .


وضعیت روستاهاي مورد مطالعه از منظر بازسازي اجتماعي
اجتماعيکهپاتنامبهآناشارهدارد،يعنيترکیبنامتوازنسرمايه

بخشتاريکسرمايه 


اجتماعي درونگروهي و بین گروهي در جوامع مورد پژوهش شکل نگرفته است .يعني
بزرگترزباني،دينيوفرهنگيسببشده استتا ازپديدآمدن
احساستعلقبهمجموعه  
اجتماعيدرونگروهيمیانساکنانبوميروستادرمقابلسرمايه

يکعدمتوازنسرمايه 
اجتماعي برونگروهي مهاجرين از ديگر روستاهای منطقه پیشگیری شود و در اين
جماعتهاتبعیض،طردوياتحملناپذيریعلیهمهاجرينصورتنگیردوپذيرشوحمايت

ازمهاجرينتاحدیباشدکهآنهاپسازاتمامجنگدرروستایمهاجرباقيبمانندوحتي

روابطخويشاوندینیزمیاندوگروهايجادشود.ايندرحالياستکهبرنامهبازسازیدولتي
پسازجنگاهتماميبهمسئلهارتقاءسرمايهاجتماعينداشتهاست.بهعبارتيفرايندیکه
ميتوان آن را «بازسازی اجتماعي خودجوش و درونزا» نامید و مبتني بر اشتراکهای

فرهنگيومذهبيبودهاست،تداومزيستآنهادرکناريکديگرراممکنساختهاست .

دراينپژوهشکیفیتسرمايهاجتماعيبینگروهيبیشترموردتأکیدبودهاست،زيرا
به دلیل ترکیب جمعیت بومي و جمعیت مهاجر در روستاهای هدف بررسي سرمايه
آنها است .با ا بودن يا پايین بودن اين
نشاندهنده شرايط  
اجتماعي بین اين دو گروه  
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سرمايه نشانگر اعتماد اجتماعي میان گروه بومي و گروه مهاجر و میزان آن شاخص
یجههانشانازآنداردکهبهرغمغیاب
نشاندهندهمیزانهمزيستيمیاندوگروهاست.نت 

اجتماعيبینگروهيبا ا

جهتگیریهایاجتماعيدرفرايندبازسازیپسازجنگ،سرمايه 

است زيرا ساکنین چه بومي و چه مهاجر تفاوت چنداني میان يکديگر نميبینند و هیچ
عامليسببتبعیضيابيتفاوتينسبتبهگروهديگرنميشود .
دررابطهبانسبتمیانبازسازیپسازجنگواعتمادبايدگفتکهاينبازسازیها
بهشکليبودهکهبهوضعیتيبینابینيمنجرشدهاست.مردمبهدولتاعتمادچندانيندارند
و همزمان از آن به طور کامل قطع امید نکردهاند .برای مثال وقتي که دولت از آنها
ميخواهد که جهت شناسايي روستايشان بهعنوان يک روستای شیمیاييشده و ارائه

تسهیالتخاص مدارکواسناد ازمراجمعآوری وارائهکنند،روستائیان اينکارراانجام
ميدهند ،امادر عینحال درگفتگوهايي که با همديگر دارند،ميگويندکهامیدیندارند
کهاينکارهاراهبه جاييببرد.به عبارت ديگربايدگفتکهروستائیان درعینناامیدی،
کورسویامیدیدردلدارند.ازجملهعواملي کهتأثیرزيادیدرکاهش اعتمادبهدولت
داشته است ،بايد به عملکرد نامزدهای انتخاباتي اشاره کرد .مردم اين روستاها نامزدهای
انتخابيرابخشيازپیکرهدولتميدانند.اينخودنمودیاستازاينکهچگونهچانهزنيبر
سرآسیبهایواردشدهبرمردم،نهتنهاسبببهبودرابطهمردمودولتنشدهبلکهحتيبه
اعتمادآناننیزصدمهواردکردهاست.اعتمادبهدولت امربسیارمهمياست وفقدانآن
سببکاهشسرمايهاجتماعيدرسطحمليميشود کهبهکاهشموفقیتدرپروژههای
آينده ،جلب اعتماد مردم و تشويق همکاری شهروندان روستايي منجر خواهد شد .تنها
عملکردنامزدهادرانتخاباتنیستکهبرکاهشاعتمادمردماينروستاهاتأثیرگذار بوده
است بلکه تأخیر در اتمام پروژههای توسعهای روستا مانند طرح هادی روستا و همچنین
عدمشمولپذيریتمامروستادراينطرحهاازديگرد ايلدلسردیوعدمباورمردمروستا

بهعملکردسازمانهایدولتياست .

از جمله نارضايتيهای عمدهای که تأثیری حیاتي بر میزان اعتماد مردم به دولت
داشته است ،احساس شديد محرومیت و حاشیهشدگي نزد روستائیان است .روستايیان از
برایمناطقجنگزدهروستاييدر مقايسهبا نقاطشهریخصوصاً

میزاناندکتسهیالت 
مراکزاستانها،چهدرزمانجنگوچهدردورانبعد از جنگ ،ناراضيهستند .عدماعتماد
هایاينجماعتهااست .

هایدولتينشاندهندهفرسايشبخشيازسرمايه

بهسازمان
درزمانجنگنهتنهانظارترسميبلکهنظارتغیررسمينیزازمیانميرود.زيرا
شاند و منگ بال هستند .محیط
همه در شوک فاجعه بوده و درگیر نجات زندگي خوي 
آسیبديدهشیوههایکنترلقديميو معمولخودراازدستداده است و سازوکارهای
سستميشود.اين جوامعبههمیندلیلبسیارآسیبپذيرهستند وبهويژه

نظارتيآن
ميتوانند به راحتي به آنها آسیب بزنند؛
افرادی که از بیرون وارد اين اجتماع ميشوند  
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جماعتها به راحتي در معرض آسیب ديگران قرار ميگیرند (مهدی طالب،

بنابراين اين 
استاددانشکدهعلوماجتماعيدانشگاهتهران .)1391،
تعهداجتماعيواقعيآناستکهدرغیابنیرویکنترلگرشاهدشهستیمونهدر
زمان حضورپرقدرتنیروهایحافظنظم.دينيکيازمنابعبسیارمؤثربرتعهداجتماعي
است.زيرافرداحساسميکندکهحتياگر کسيهمازجرماوآگاهنشود بازخداونددر
همهحالشاهداعمالاوستوبههمیندلیل ازارتکابجرمخودداریخواهدکرد امابه
نظر ميرسد که عامل اصلي ارتقای تعهد اجتماعي نه لزوماً اعتقادات ديني بلکه تقويت
باورهایاخالقيفراگیردرافراداست.افرادچهمعتقدوپايبندبهدينوچهغیرمعتقدبايد
بهاينباوربرسند کهنبايدمرتکباعمالخالفعرفواخالقاجتماعيشوند چهکسي
شاهدباشديانباشد.

«درارتباطباهمبستگياجتماعي،تحقیقاتنشانميدهدکهتصويرمرسوماز
همبستگي اجتماعي پساجنگ ،به عنوان يک فرايند خطي که به واسطه آن
قلبها ،خانوادهها و جوامعي که به دلیل ستیزه ،از هم جداشدهاند ،نهايتاً

بهبودیمييابند،نادرستاست.بازسازیاجتماعيبرایمردميکهباپیکربندی
اجتماعي پیشین درگیرند و نیز خود را با عواقب جديد سیاسي ،اقتصادی و
اجتماعي تطبیق ميدهند ،به همان اندازه که دربردارنده همبستگي است،
دربردارنده ازهمپاشیدگي نیز است.خاطراتگذشتهیطالييواستنشاقآينده
دادهشده،آرزوهایناظربر امنیتواطمینانوامیدهابهتغییروبهبود،
وعده  
همهوهمه،بهاعمالافرادجهتميدهند»(سورنسن .)98:1998،


اگرچه تصوير فوق د الت ب ر دشواری بازسازی اين همبستگي دارد ،با اين حال
اجتماعات مورد بررسي اگرچه با يکي از حادترين عوارض جنگ ،جابجايي جمعیتي و
مهاجرت ،روبرو بودهاند با اين حال هم در جريان جنگ و هم پس از جنگ همبستگي
اجتماعي درونگروهي بین هر دو دسته مهاجرين و ساکنین بومي و نیز همبستگي بین
گروهيبینايندودستهچشمگیربودهودرگذرايناجتماعاتازجنگ،نقشيحیاتيايفا
همنشینياجباریدوجمعیتبهواسطهاشتراکاتفرهنگيومذهبي
کردهاست.درحقیقت 
هرگزبهستیزهیاجتماعيمنجرنشد.بايديادآورشدکهدراولويتهایبازسازینشانياز
اهتمام به اين مسئلهی حیاتي مشاهده نشده است و وضعیت رضايتبخش همبستگي
اجتماعي در اين اجتماعات به دلیل تواناييها و اشتراکات محلي حاصل شده است.
برنامههایتوسعهدرآيندهميتوانندازاينعواملاجتماعيمساعدبهرهبرند .

درغیابمداخلههایدولتيجهتتقويتهمبستگياجتماعيروستاييدورانپساز

2
1
جنگ،ازجملهعواملبسیار تأثیرگذاردرافزايشدربرگیری وپیشگیریازطردشدگي ،
inclusion
exclusion

1
2
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انجامپیوندهایخويشاوندیووصلتاست،عامليکه النور()2009نیزازآنيادميکند.
وی در کنار تأکید بر سازمانهای اقتصادی و سیاسي ،پیوند خانوادگي را بسیار بااهمیت
کنندهدرتحقیقبیانميکردندکهيکيازعواملو

ميداند.درهمینارتباطافرادمشارکت

میاناعضایجماعتهایروستاييبهويژهمیانگروهبوميو

نشانههایقوامدوستيواتحاد
مهاجران ،ازدواج بوده است؛ بنابراين وصلت بینگروهي بر دوستي و همبستگي اجتماعي
افزودهاست .
عاملديگری کهسببهمبستگياينمردم شدهاست،داشتن دردیمشترک يعني
جنگوفاجعههاناشيازآناست.درحقیقتفاجعهنتوانستهاستپیوندها

ازسرگذراندن
وارزشهایاجتماعيراتضعیفکند .
بيتوجهي به ابعاد غیرمادی به ويژه از آن جهت ميتوانست پیامدهای منفي به بار
بیاوردکهگروههای مزبوردرجريانجنگوپسازآنباپديده مهاجرتمواجهبودهاند.
نشینيناخواستهجماعتهادرکنارهم هموارهامریپرمخاطرهو

جابهجاييجمعیتيوهم

آسیبزابودهاستودرصورتي کهسرمايه فرهنگياجتماع(در شکلتشابهات فرهنگي،
مذهبي ،زباني و  )...ابتدا به ساکن در سطوح با ا موجود نبود ،غیاب مداخله اجتماعي-
فرهنگيدولتمي توانستغیرقابلجبرانباشد.بااينحالهمیناشتراکاتموجبتجربه
سطح با ايي از همبستگي اجتماعي و همزيستي مسالمتآمیز شده است .برنامه بازسازی
اگرچهتاکنونبهتقويتوارتقایسرمايهاجتماعيبيتوجهبودهوبهعبارتيبرخواناين
نعمتآمادهنشستهاست،ميتوانددرادامهراهبرایتوسعههمهجانبهازاينبستراجتماعي

مساعدبهرهببرد .
جماعتهای

ادغامافرادآسیبديدهبااجتماعبخشيازهمزيستي اجتماعي است.در
روستايي موردمطالعه مهاجرانازطرفساکنین اصليروستاها راندهنشده وباآغوشباز
آرامآرام بهحاشیهرانده
پذيرفتهشدهاند اما افرادیکهازجنگآسیبهایجسميديدهاند ،
کهدربازسازیوتوسعهبايدراهکاریبرایآسیبديدگانجسمانيو

شدهاند.دراينجااست
خانوادههايشانکهگرفتارنوعيحذفاجتماعيشدهانددرنظرگرفت،ازحمايتويژهمادی
گرفتهتاحمايتهایروانيواجتماعي کهجامعهروستاييموردبررسيامکاناجرایآنرا
نداشتهاندونیازمندمداخله طرفسومازجملهنهادهایمردميوبهويژهدولتي(درشکل

آموزشرواني-اجتماعي)هستند .
نمونههای همزيستي مسالمتآمیز در روستا و از طرف ديگر تحول
يکي ديگر از  
فرهنگيدرروستا،دوگويشي شدنزباناهاليروستااست.تاپیشازجنگزباناهاليهر
سهروستایموردمطالعه،زبانکردیباگويشسورانيبودامابعدازمهاجرتتعدادزيادی
ازاهالي منطقه اوراماناتکهزبانشانکردیباگويشاورامياست،ساکنینروستادرطي
اينسالیانبههردوگويشتسلطپیداکردهاند.اينمسئلهسببافزايشغنایفرهنگيودر
نتیجه سرمايه اجتماعي -فرهنگي است .بده بستانهای جالب توجه فوق نماد همزيستي
کهميتواندضامنموفقیتبرنامههایتوسعهایمبتنيبرمشارکتمحلي

مسالمتآمیزاست
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جماعتهایروستاييموردنظرباشدتاحدیکهتعدادزيادیازمهاجرانکهفرزندانشانرا

دراينروستابهدنیاآوردهاند،ديگرتمايليبهبازگشتبهروستایمبدأخويشندارند .
آخرين بعد از بازسازی اجتماعي که در اين مقاله به آن اشاره ميشود ،سرمايه
بخشهای مهمتوسعه پايداراستودربازسازیپايداربعداز
فرهنگياست.دانشبومياز 
عنصریکلیدیمحسوبميشود.دانشبومينهتنهادردورانبازسازیبلکهحتيدر

جنگ
باشدوجماعتهارا درپشت سر گذاشتنمخاطرات

دورانفاجعهنیزميتواندياریرسان

آنهابسیارمهمبود.
یهای 
دورانجنگکمککند.دانشروستايیاناينمنطقهدرپناهگیر 
از طرف ديگر زماني که به دلیل بمباران شیمیايي محصو ات کشاورزی آلوده شده بود و
دامداری هم مانند گذشته امکانپذير نبود ،دانش بومي زنان در مورد گیاهان خوراکي به
آنها کمک کرد که از گیاهان خودروی منطقه استفاده و نیاز غذايي و سالمت جسماني

خانوادهخويشراتأمین کنند.دانشبومينهتنهادرزمینهتأمینخوراکبلکهدرمعماری
و بازسازی منازل نیز نقش داشته است .بسیاری از افراد خانههای ويرانشده خود را با
استفاده از مصالح بومي (چوب و سنگ و گل) از نو بنا کردند .معماری در اين شکل از
بازسازیهایخانههایروستايي،معماریارگانیکبودهوازدانشبوميدربازسازیاستفاده
آسانتر بوده و خود مردم و خانوادهها در
شده است .تهیه مواد برای ساخت مسکن نیز  
ساخت آن نقش داشته و نظر و سلیقه خود را در ساخت آن اعمال کردهاند و اين از
ويژگيهای مثبت اين فرايند بوده است .از طرف ديگر به بافت سنتي -فرهنگي مساکن

روستايي نیز لطمه وارد نشده است .رويکرد روستائیان در اين فرايند بازسازی رويکرد
آنهاشدهاست .
درجاسازیبودهوعدممخالفتدولتبااينرويکردسببخشنودی 
در  رابطه با سازوکارهای انطباق برآمده از دانش محلي بايد گفت که يکي از
سازوکارهای تطبیق دامداری شبانه بوده است .مردان در روستای قالجي شبها مشغول
هايشانبودندوهمینبهآنهاقوتميداد .درحقیقت آگاهيکاملازمنطقه،

تعلیف  
دام
مراتع،راههاوچشمههااينامکانرابهروستائیاندادهبودکهاگرچهروزهابهدلیلترساز
بمبارانتوسطنیروهایدولتعراق نميتوانستنددامهارابهچراببرند،شبانهبهدامداری
بپردازند.اينکارتأمینبخشيازغذایخانواروهمچنینپیشگیریازبیکارشدنمردانرا
ممکنساختهبود .


نتیجهگیري
هدفدربیشترنوشتارهادرزمینه بازسازیاجتماعيامکانايجادشرايطصلحوآشتيو
برابریبینگروههایدرگیردرستیزهاست،يعنيايجادفضایمسالمتآمیزبرایهمزيستي
امادراينپژوهشمابهتعريفيدقیقترازبازسازی

میاندوگروهمتفاوت(قومي،ديني)...،
اجتماعي دستزدهايم اينکه جماعتها چگونه بازسازی محیط اجتماعي را در جامعهای
محیطاجتماعيوفیزيکيآندرزمانجنگآسیبديدهودگرگونشده

تجربهکردهاندکه

است .
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با استفاده از مطالعه ادبیات حوزه ،رهیافتهای نوين در جامعهشناسي توسعه و
دادههایمیدانيمفهومبنیادیپژوهشمبتنيبربازسازیاجتماعيقرارگرفتکهششبعد

مرتبط و برهم تأثیرگذار را شامل ميشود سرمايه اجتماعي ،همزيستي اجتماعي ،اعتماد
اجتماعي ،همبستگي اجتماعي ،تعهد به اجتماع و سرمايه فرهنگي .منظور از مرتبط و
تأثیرگذار بر هم اين است که اعتماد اجتماعي ،همزيستي اجتماعي را آسانتر و بهتر
مي سازد از طرف ديگر خود همزيستي خوب اجتماعي ،سبب افزايش اعتماد اجتماعي

ميشود.درجامعهایکهافرادهمزيستياجتماعيخوبدارند،تعهد بهاجتماعنیزافزايش

مييابدوافزايشتعهد بهاجتماع سببافزايشاعتماداجتماعبههمديگراستکهايننیز
همبستگي اجتماعي را افزايش ميدهد؛ يعني اين ابعاد به همديگر مرتبط و برهم
تأثیرگذاری مستقیم دارند و تغییر در يکي سبب تغییر در ديگری است و کامالً
دهاند.اينششبعد سرمايههایارزشمند يکاجتماع1هستندکهزندگياجتماعي
درهمتنی 

هاميتواندشانسموفقیتبرنامههایبازسازیرابه

راتسهیلميبخشند.وجوداينسرمايه
بنابرايندرجاييهمچونجماعتهای

شدتارتقاوهزينههاومخاطراتآنراکاهشدهد؛
روستاييموردبررسي کهظرفیتاجتماعيبهدلیلمناسببودنوبا ابودن میزان تعهد
اجتماعي،همبستگياجتماعي،اعتماداجتماعي،اخالقاجتماعي،روحیههمزيستيوتشابه
ایميتواندبا

فرهنگاسالميوهمزبانيبا ااست،امربازسازیونیزديگرپروژههایتوسعه
ضريب موفقیت و سرعت بیشتری پیش رود .البته در صورتي که نهادها و سازوکارهای
بازسازیدرخورومناسبباشد .دربسیاریجوامعپسازجنگهزينه زيادیبايدصرف
بازسازی سرمايههای اجتماعي شود و در مواردی که اين سرمايه موجود است ميتوان
هارامعطوفبه  توسعهکردالبتهمشروطبهآنکهبرنامهتوسعهبامشارکت


هاوهزينه

برنامه
جوامعمحليطراحيشود .
واقعیت فوق د الت بر امر مهمي دارد و آن اهمیت زمان قبل از فاجعه است .اگر
جامعهقبلازبروزفاجعههمبستگيداشتهباشد،بعدازفاجعهشانسبیشتریداردتادوباره
خود را بسازد .نتیجه آنکه يک کشور نبايد تنها برای زمان فاجعه ،برنامه و راهکار داشته
باشد ،بلکه همانطور که در مورد فاجعهها طبیعي پیش از روی دادن ،تمهیدات و
مانندمقاومسازیساختمانهادربرابر

راهکارهاييبرایکاهشتخريبانديشیدهميشود(

نیزبايدچنینپیشبینيهايي

زلزلهوسیل)درموردزندگياجتماعيومحیطاجتماعي 
همبستگيوهمزيستيصلحآمیزمردمرادرزمانپیشازفاجعهبايدتقويت

صورتگیرد .
کرد نه بعد از آن و بعد از فاجعه ميتوان از کاهش آن جلوگیری کرد .بايد در نظريهها
بازسازیاينبحثرااضافهکردکهتنهاپسازفاجعهنیستکهبازسازیاهمیتدارد،بلکه
مهمتر دوران پیش از فاجعه  است .دوراني که جوامع به دور از فشار و اضطرار و استرس
دوران فاجعه،زمانومنابعکافي را جهتساختويانگهداریصلحويکپارچگياجتماعي
دراختیاردارند .
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بحثهای ديگریوجوددارد که
مؤلفههای اصليدرزمینه بازسازیاجتماعي  
درکنار 
گیرندمانندمسئله زنان که دربازسازی

آنهانیزدرذيل مبحث بازسازیاجتماعيقرار مي

انشبوميوبهکارگیریآنوهمچنیندربرگیریزنانو

پايداراجتماعي،توجهمجددبهد
ارتقایوضعیتآنهااهمیتبنیاديندارد .

نکتهمهمدرزمینهزندگيوروابطاجتماعيدرروستاهایموردبررسيايناستکه
جابهجايي جمعیتي زمان جنگ سبب نزاع و درگیری میان مهاجران و بومیان يا افزايش
ميکنندوازطريق
استوآنهادرصلحوآرامشباهمزندگي 

آسیب اجتماعيو...نشده
ازدواج روابط را گسترش ميدهند .اين مسئله ،بار ديگر اهمیت فراوان يکپارچگي و صلح
پیشازفاجعهرا خاطرنشانميسازد کهسرمايه باارزشيبرایدولتهاوجوامعمحسوب
ميشود.تصورکنیدکهجامعهایدچارفاجعهایاعمازانسانساختوياطبیعيشدهباشدو

افراداينجامعهخوددرگیرکشمکشونزاعباشند،چگونهميتوانندازهمديگرمراقبتوبه

همکمککنند.نزاعمیانگروههایاجتماعيحتيميتواندمانعکمکرسانيمفیددولتبه
اجتماعشود .
معماریشده

درکنارساختساختمانهایاصولي

پيريزیيکجامعهمحکموپايدار

کهدرمقابلسیلوزلزلهو...مقاومتکنند ،برقراریهمبستگياجتماعيواحساستعهد
اجتماعي،يکپارچگيووحدتوصلحمیانافرادوگروههایمتفاوتاجتماع رانیزشامل
ميشود .
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