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سراب صلح و
واقعیت جنگ
رحیم حمیدی
شــنبه ،آغازین روز این هفته در افغانســتان خونین بود .صبح
روز گذشــته انفجار انتحاری در شهر اسعدآباد ،مرکز والیت کنر،
 ۱۴کشــته و بیش از  ۴۰زخمی بجا گذاشــته است و بعد از ظهر
همین روز حمله انتحاری دیگری در کابل ۱۲ ،کشــته و ن ُه زخمی
برجای گذاشــت .این رقم کشتار غیر نظامیان و افراد ملکی برای
افغانستان یک آمار معمولی است که هر روزه در هر گوشه و کنار
این سرزمین به دســت گروه های تروریستی کشته و زخمی می
شــوند و از آنها خانواده های بی سرپرست ،یتیم ها و زندگی های
برباد رفته می ماند.
اما در همین حالی که حمالت طالبان از یک ســو به صورت منظم
در شــماری از والیات کشور به شدت ادامه دارد ،و از سوی دیگر
عقب نشینی های مشــکوک (به تعبیر مقامات وزارت دفاع ملی
«تاکتیکی») زمینه پیشروی و استقرار طالبان را در کشور بیشتر
می سازد ،در عین حال ،تالش ها برای گفتگوهای صلح با طالبان
نیز جریان دارد.
خوشــبینی ها از گفتگوهای چهار جانبه با تکیه بر این نظریه که
چین ،ایاالت متحده امریکا و پاکستان می توانند گروه طالبان را
وادار به نشست بر میز مذاکره کنند ،با سومین دور مذاکرات چهار
جانبه در کابل در هفته گذشته به اوج خود رسید .اما این تالش ها
نیز راه به جایی نخواهد برد .به نظر کارشناسان و آگاهان مسایل
افغانســتان ،تغییری در رویکرد پاکستان و امریکا به چشم نمی
خورد .ایاالت متحده امریکا ،در ســیزده سال گذشته نه جنگی
آنچنانی کرده اند که طالبان را منکــوب و نابود کنند و نه راه را
برای طالبان و گروه های دیگر تندرو باز گذاشــته اند که آنان با
خاطری آسوده به حیات خود ادامه دهند.
پاکســتان نیز در موضع گیری های رسمی خود همواره منکر هر
نــوع حمایت از طالبان بوده و هیچ گاه به هواداری از طالبان اقرار
نکرده اســت .گاهی افغانستان را به حمایت از ناامنی ها در کشور
خود می داند و گاهی مدعی دوســتی دوامدار دو کشور می شود.
روابط این دو کشور بیشــتر از آن فراز و فرود داشته و دارد که
بتوان بر اظهار نظرهای رســمی مقامات عالی رتبه این دو کشور
اعتماد نمود و حساب باز کرد.
چین در دولت جدید ،نقش مهمی در مســایل افغانســتان یافته
است .در این دولت ،شــاید اکثریت سیاستمداران کشور به چین
ســفر کرده اند و از این کشور درخواست کمک و همکاری نموده
اند .اینکه چین ،چگونه می تواند در مسایل افغانستان ،واقعا موثر
واقع شــود و می تواند در باز نمودن گره کور صلح در افغانستان
نقش داشته باشد ،تا هنوز چندان مشخص نیست.
اینها نشان می دهد که افغانستان برای صلح بسیار تالش می کند
و از هــر راهی کمک می گیرد تا به صلح برســد .اما برای جنگ،
وضعیت فرق می کند .وزارت دفاع که مســئولیت مستقیم جنگ
با ترویســت های داخلی و خارجی را دارد ،توسط یک سرپرست
اداره می شود که به پارلمان معرفی شده و رای تایید نیاورده است
و از جمله کسانی اســت که نشان واضحی از اختالفات پارلمان و
حکومت است .ریاست امنیت ملی نیز با سرپرست اداره می شود
و باید تا شــروع کار پارلمان منتظر بــود تا حکومت کاندیدی به
پارلمــان معرفی کند و او نیز رای تاییــد بگیرد .وضعیت وزارت
داخله نیز بهتر از آن دو نیست.
سراب صلح ،دولت افغانستان را از توجه به چشمه واقعیات کشور
بی نصیب گذاشته اســت .حقیقت این است که از تمام امکانات
برای جنگ با طالبان و القاعده و داعش کار گرفته نمی شــود ،تا
امنیت و ثبات در کشــور حکم روا شود .حقیقت این است که اگر
آن همه پول که برای رسیدن به صلح مصرف شده بود ،برای تامین
امنیت شهروندان کشور و عاری ساختن ادارات امنیتی از فساد به
مصرف می رســید ،مطمینا وضعیت امنیتی کشور تغییر مثبتی را
شاهد بود.

واکنش گروه طالبان و آینده جنگ و صلح در افغانستان
رحیم حمیدی
سه شنبه قبلی ،چهارمین دور نشست چهار
جانبه میان افغانســتان ،پاکستان ،ایاالت
متحده آمریکا و چین در کابل برگزار شد.
در این نشســت ،اول مارچ به عنوان زمان
برگزاری گفتگوهای مستقیم میان حکومت
افغانستان و گروه طالبان اعالن شد .بعد از
این نشست ،وزارت خارجه پاکستان اعالن
نمود که از تمام شــاخههای گروه طالبان
دعوت نموده تا نماینــده های با صالحیت
خود را برای شــرکت در نخســتین دور
گفتگو های مستقیم با حکومت افغانستان
معرفی نموده و به اسالمآباد بفرستند .ارگ
ریاســت جمهوری افغانســتان نیز با نشر
اعالمیــهای از گروه طالبــان و دیگر گروه
های مسلح خواست تا جنگ و خشونت را
ترک کرده ،کشــتار مردم بیگناه را متوقف
سازند ،به ویرانی کشور مبادرت نورزند و به
گفتگوهای مستقیم صلح که قرار است در
اول مارچ در شــهر اسالم آباد برگزار شود،
بپیوندد .گروه طالبان تا هنوز واکنش نشان
نداده است .اما نعیم وردگ یکی از اعضای
دفتر سیاســی گروه طالبان در قطر گفته
اســت که آنچه در کابل می گذرد بی خبر
است .تنها حزب اسالمی به رهبری گلبدین
حکمتیار از دعوت حکومت افغانســتان و
پاکستان استقبال نموده است.
با وجود اینکه از گروه طالبان دعوت شــده
است تا به پروســه صلح بپیوندد و نماینده
های با صالحیت خود را به گفتگوی مستقیم
با حکومت افغانستان به اسالم آباد بفرستد
اما ،این گروه حمالت را سازماندهی نموده
اســت .دیروز ،در حمله انتحاری در مقابل
وزارت دفاع که مسئولیت آن را گروه طالبان
به عهده گرفت نه نفر کشــته و سیزده نفر
زخمی برجای گذاشت .در حمله انتحاری که
در والیت کنر اتفاق افتاد چهارده کشته و
چهل زخمی برجای گذاشت.
بعد از پایان چهارمین نشست چهار جانبه
در کابــل درگیری و جنگ شــدید میان
نیروهای امنیتــی با گروه طالبان در والیت
فراه اتفاق افتاد .در عین حال ،در عملیات
نیروهای امنیتی کشور در والیت هلمند 35
تن از غیر نظامیان گیروگان گرفته شده نیز
از نزد گروه طالبان آزاد شدند.همه رویداد

ها بعد از پایان چهارمین نشست چهارجانبه
و دعوت حکومت افغانستان و پاکستان از
گروه های مسلح به پروسه صلح و گفتگوی
مستقیم با حکومت افغانستان نشانگر آن
اســت که گروه طالبان تمایلی به گفتگوی
صلح ندارد .اعضای دفتر سیاسی این گروه
در قطر گفته اســت که آنچه در کابل می
گذرد بی خبر اســت .این بیانگر چیست؟
آیا بی خبری دفتر سیاســی گروه طالبان و
واکنش نشان ندادن گروه طالبان به دعوت
حکومت افغانســتان و پاکســتان و انجام
حمالت انتحــاری در کابل و کنر و درگیری
شــدید گروه طالبان با نیروهای امنیتی در
والیت فراه بیانگر تمایل این گروه به ادامه
جنگ نیست؟
در روزهای بعدی اگر گروه طالبان نســبت
به دعوت حکومت افغانســتان و پاکستان
واکنش نشــان ندهد و نماینده رسمی خود
را معرفی و به اســام آباد نفرستد بازی به
نفع پاکستان تمام می شود .زیرا ،در طول
سال های گذشته ،چه در دوران حامد کرزی
و چه در دوران حکومت وحدت ملی مقامات
کابل حکومت پاکستان را متهم به حمایت از
گروه طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح
دولت نموده است .در طرف دیگر ،حکومت
پاکستان بارها ادعای حکومت افغانستان را

توسعه فرهنگی چیست؟

تــا چند دهه قبل عقیــده اکثر قریب به
اتفاق صاحب نظران براین بود که توســعه
دارای مفهومی اســت اقتصادی  .به عبارت
دیگر توســعه صرف ًا جنبه اقتصادی داشت
و کشورها در جهت دســتیابی به توسعه ،
به تقویت اقتصاد خویــش می پرداختند .
اما این وضعیت با شکســت کشورهایی که
صرف ًا معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی
خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودند
تغییر یافت  ،و موجب از دست رفتن مفهوم
یک بعدی توسعه شد  .اکنون مشخص شده
اســت که مبنای هرنوع توســعه  ،توسعه
فرهنگی اســت و از آنجا که دغدغه اصلی
دولت ها رسیدن به توسعه همه جانبه است
و از آن جائیکه مبنای این توســعه انسان (
موجودی فرهنگی ) می باشــد  ،زیربنای
توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی می
خواهد و الزم است تالش و کوشش فراوان
شود که در ارتقاء ســطح فرهنگ جامعه
کوشا بوده و تالش مضاعف به کار بندیم .
مقدمه  :وقتی ســخن از توســعه در یک
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رد نموده اســت .اکنون اگر ،گروه طالبان
نســبت به دعوت دو کشور واکنش نشان
ندهــد ،دو واکنش متفــاوت از حکومت
افغانستان و پاکستان شاهد خواهیم بود.
حکومت افغانستان به احتمال زیاد سخن
از صداقت پاکستان به میان خواهد آورد.
به دیگر سخن ،حکومت افغانستان خواهد
گفت که حکومت پاکستان به صورت قاطع
و صادقانــه از گروه های مخالف مســلح
دولت افغانســتان نخواســته است تا به
گفتگوی مســتقیم با حکومت افغانستان
استقبال نماید و نماینده خود را به اسالم
آباد بفرســتد .در طرف مقابل ،حکومت
پاکســتان ادعا خواهد نمود که ما نفوذی
بر گروه طالبان نداریــم بنابراین ،ادعای
حکومت افغانســتان در ارتباط با رابطه و
نفوذ پاکستان با گروه طالبان تنها یک ادعا
است .در هر صورت ،بازی کنونی در ارتباط
بــا صلح به نفع پاکســتان خاتمه خواهد
یافت.
در اعالمیهای که از ســوی ارگ ریاست
جمهوری منتشــر شــده بود ،گفته بود
که تا زمان کاهش خشــونت ،همچنان از
دســتاورد و امنیت مردم به صورت قاطع
دفاع خواهد کرد .قبل از این ،وزارت دفاع
افغانســتان نیز گفته بود که در بهار پیش

رو ،نیروهای امنیتی خود را از حالت دفاعی
به حالــت تعرضی در می آورد.با این حال،
معلوم نیست که حکومت افغانستان اراده
سیاسی برای ســرکوب گروه های مخالف
مســلح دولت را دارد و یا خیر .در ســال
های گذشــته ،انتقاد جدی همین مسئله
بوده است .از طرف دیگر ،نهاد های امنیتی
کشور تا چه اندازه ظرفیت سرکوب گروه
های مخالف مســلح دولت را دارد ،معلوم
نیست .در ســال  2015اگر چه چند فروند
چرخ بال از هنــد و ایاالت متحده آمریکا
دریافت نموده است اما با توجه فرسودگی
دیگر هواپیماهای جنگی و سقوط آن ها به
نظر می رســد که نیروهای امنیتی کشور
قادر به ســرکوب شدید گروه های مخالف
مسلح دولت نباشــد .زیرا ،بدون حمایت
نیروهای هوایی کشور جنگ زمینی برای
نیروهای امنیتی کشــور سخت و دشوار
خواهد بود.
جامعه جهانی و در رأس آن ایاالت متحده
آمریکا به گفتگوی صلح خوشــبین است.
آن ها به نوعی جنگ با گــروه طالبان را
پایان داده است .آن ها از اول حضور خود
در افغانســتان تا کنون اهداف خود را از
بین بردن و مورد پیگرد قرار دادن اعضای
شبکه القاعده خوانده است .اینکه ایاالت
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جامعــه به میان آورده می شــود  ،منظور
فراگیری آن توســط تمام آحاد یک جامعه
اســت  ،توســعه مقوله ای کیفی  ،جامع ،
چندبعدی  ،انســانی و اجتماعی است که
از گذر نوســازی یعنی تغییرات اجتماعی
در ایستارها و ســاختارهای ( اقتصادی –
اجتماعی – سیاسی ) و یار او در یک جامعه
ناشی می شود  ( .اسدپور  . 1387 .ص ) 5
به تعبیر آقای دکتر سیف الهی و با توجه به
تعریف توسعه می توان گفت که توسعه در
فرایند تالش انسان برای ایجاد تعادل بین
نیازها و خواسته های وی و امکانات بالفعل
و بالقوه در جامعه و محیط زیســت پدید
می آید  ( .ســیف الهی  . 1381 .ص ) 55
جامعه انسانی در برگیرنده انسانها و میراث
بشری اســت  .تعامل انسانها فرهنگ را در
که به
محیط پدید مــی آورد
طور مداوم تکامــل می یابد  .مطالعه تاریخ
تکامل فرهنگی در گذشته نشان می دهد
که بدنبال انقالب صنعتی تغییرات عمده ای
در کل ســاختار نظام اجتماعی – فرهنگی
جامعه بشری رخ داده است  .جهان در چند
قدمی انقالب بــزرگ دیگری به نام انقالب
اطالع رسانی قرار دارد که تأثیر آن بر ابعاد
مختلف فرهنگی چند برابر می شود و نیاز
اســت که تمامی جوامع همگام با رشد و
گسترش علم  ،فرهنگ جامعه خود را ارتقاء
دهند و به توسعه همه جانبه برسند  .و از
طرف دیگر توسعه کشور ها از طریق اطالع
رســانی می تواند برای بیان فرهنگ ها و
اندیشــه ها به کار گرفته شود  .با توجه به
اینکه مقوله فرهنگ در توســعه کشورها
یکی از حوزه های مهم اســت در این مقاله
نگارنده سعی می کند مقوله هایی را زمینه
ساز توســعه بوده و می توانند در توسعه
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فرهنگی تأثیر داشــته باشند و در برنامه
ریزی های بلند مدت مورد توجه قرار می
گیرند شــرح نماید و به سؤال یکی که در
این مقاله همان توسعه فرهنگی چیست و
دارای چه مؤلفه هایی می باشد ؟ را پاسخ
می دهــد  .تعریف و ویژگی های فرهنگ
مفهوم فرهنگ نخســتین بار توسط مردم
شناس انگلیسی  ،ســرادوارت بارنت در
ســال  1871به کار رفت  .وی فرهنگ را
مجموعه ای پیچیده میداند شامل  :دانش
ها  ،باورها  ،هنر  ،قوانین  ،اخالق  ،آداب و
رسوم و دیگر قابلیت ها و عادت هایی که
انسان به عنوان عضو جامعه آنها را فرا می
گیرد به تعبیر دیگر فرهنگ عبارتست از
نظام مشترکی از باورها  ،ارزشها  ،رسم ها ،
رفتارها و موضوعاتی که اعضای یک جامعه
در تطبیق با جهانشان و در رابطه با یکدیگر
به کار می برند و از راه آموزش از نســلی
به نســل دیگر انتقال می دهند  .فرهنگ
دارای دو عنصر مادی و غیر مادی است که
ویژگیهای به شرح ذیل دارد  :فرهنگ ها
و جوامع در سطح بسیار وسیعی ناهمگون
هســتند  ،این حالت بویژه زمانی بیشتر
مشهود است که هویتهای ملی وسیعی به
عنوان جایگزینهایی برای فرهنگ ذکر می
شوند  .فرهنگ  ،عاملی است که با زمان
 ،جغرافیا  ،تاریخ  ،مذهب  ،طبقه اجتماعی
 ،نژاد  ،شهرنشینی  ،روستانشینی  ،ملیت
و مقوالت بســیار دیگری درهم می آمیزد
 .فرهنگ ها از طریق مسافرت  ،تجارت
 ،وسایل ارتباط جمعی  ،گروههای تبلیغی
و دیگــر منابع تغییر و توســعه می یابند
 .فرهنگ غریزی نیست بلکه آموختنی
اســت  .به عبارت دیگر فرهنگ از عادات
و تجربیاتی تشکیل می شود که افراد در

طول حیات خویش می آموزند  .فلســفه
وجود تعلیم و تربیت در جامعه انسانی بر
فرهنگ
اساس همین ویژگی اســت .
افراد یک جامعه را قادر می سازد به پیش
بینی رفتار یکدیگر مــی کند به طوریکه
افراد می توانند برحسب رفتار و گفتار خود
 ،واکنش ها ی دیگران را از پیش تشخیص
دهند و بدانند که بــرای دریافت واکنش
مطلوب چه رفتار و گفتاری باید داشــته
باشند  .اهمیت توسعه فرهنگی با توجه به
تعاریف مطرح شده فرهنگ سیاستگذاری
و برنامه ریزی و طراحی اقدامات و فعالیتها
در حــوزه مدیریت فرهنگــی می باید
همواره بعــد زیرین فرهنگ را مورد توجه
قرار دهد  .زیــرا هرگونه برنامه ریزی در
این حوزه بــدون توجه بــه بعد معنوی
فرهنگ اثربخش نخواهد بود  .از ســوی
دیگر اثرات ابعاد معنوی فرهنگ از طریق
 :محصــوالت  ،آثــار  ،فعالیتها و مصرف
فرهنگی در قالب ســطح مشهود آن می
توان مورد ارزیابی قرار داد  .بنابراین برای
بهبود آثار سیاست ها و اقدامات فرهنگی
توجه متعادل به هر دو بعد فرهنگ الزامی
است  .عالوه بر این هرگونه برنامه ریزی
در حوزه فرهنگ باید به کمال رســیدن
اســتعدادها و شایســتگیهای انسان در
تمام شــئون زندگی فردی و اجتماعی را
مورد توجه قرار دهــد  .از این حیث می
باید میــان برنامه ریزی فرهنگی و برنامه
ریزی در حوزه های سیاسی  ،اقتصادی و
اجتماعی ارتباطی زنده و پویا طراحی نمود
تا از مجرای آن امکان استفاده از ظرفیت
های متقابل در راستای توسعه همه جانبه
جامعه و کشور فراهم شود  .این امر نشان
می دهد اوالً برنامه ریزی در حوزه فرهنگ

متحده آمریکا و کشــور های همپیمان آن
چه واکنشــی نشــان خواهد داد مشخص
نیســت.در روزهای بعدی اگر گروه طالبان
واکنش نشان ندهد ،ایاالت متحده آمریکا
با دشــواری های زیادی مواجه خواهد شد.
زیرا ،این کشــور میلیارد هــا دالر در این
کشور هزینه کرده بود .با این حال ،موفق به
آوردن صلح و ثبات در کشور نشده است.
ترک افغانستان به معنی شکست مأموریت
آن ها خواهد بود .درگیــری مجدد منجر
خواهد شــد تا هزینه بیشتر در افغانستان
بپردازد.
مردم و نیروهای امنیتی با دشواری بیشتری
مواجه خواهد شــد .آن ها همچنان قربانی
خواهد داد .زیرا ،غیرنظامیان قربانی اصلی
جنگ در ســال های گذشــته بوده است
و خواهــد بود .از طرف دیگر ،سرنوشــت
حکومت وحدت ملی نیز مبهم خواهد بود.
زمزمه های سقوط در داخل و خارج به صدا
در آمده است .سرنوشت حکومت تا اندازه
زیــادی به حمایت مردم و سیاســت های
مقامات بلند پایه حکومــت بر می گردد.
اگر در صورت واکنش نشــان ندادن گروه
طالبان به پروسه صلح حکومت وحدت ملی
همچنان این گروه را به صلح دعوت کند و
انگیزه سرکوب این گروه را نداشته باشد ،به
احتمال زیاد سقوط خواهد کرد .در صورت
که نخبگان سیاســی با درایت عمل نموده
و گروه طالبان را سرکوب نماید به احتمال
زیاد عمر حکومت خــود را طوالنی خواهد
ساخت.
بنابراین ،گروه طالبان دو روز دیگر فرصت
دارد تا نسبت به دعوت حکومت افغانستان
و پاکستان واکنش نشــان دهد و نماینده
های خود را به اســام آباد بفرســتد .در
صورت که این گروه واکنش نشــان ندهد
ما با دشــواری های زیادی مواجه خواهیم
شــد .روابط افغانستان و پاکستان پر تنش
خواهد شد .سرنوشت حکومت مبهم خواهد
ماند .ایاالت متحده آمریکا با انتخاب رفتن
و ماندن دســت به گریبــان خواهد ماند و
مردم قربانی بیشــتری خواهد داد .با این
حال ،روزهای آینده مشخص خواهد شد که
وضعیت به کدام سو به پیش خواهد رفت.

 ،گستره بیشتری را در مقایسه با یکدیگر
حوزه ها در بــر می گیرد  .ثانی ًا برای برنامه
ریزی در حوزه فرهنگ  ،گســتره بیشتری
را در مقایســه با دیگر حوزه ها در بر می
گیرد  .ثالث ًا در طراحی برنامه ها و اقدامات
مرتبط با سطح شهود فرهنگ همواره باید
این تعامالت در نظر گرفته شود  .فرهنگ ،
ابزار و غایت توسعه ؟! برخی دیگر از نظریه
پردازان و برنامه ریزان توســعه جهان به
این نتیجه رســیدند که شاخص های مادی
پیشــرفت به هیچ روی امــکان ارزیابی
درجه آسایش و شکوفائی انسان ها را نمی
دهد و باید عالوه برآن ها معیارهای دیگری
ابداع کــرد  ،معیارهایــی همچون مفهوم
توسعه انسانی که مالحظه های دیگری را به
مانند ارزش های واالی انسانی و اهدافی
که در جوششــی اجتماعی و فرهنگی به
زندگی انســان ها معنا بخشد  ،پیش می
کشــد  .پرداختن به این موضوع نیاز به
نگاهی ژرف تر و تأملی افزون تر دارد  .اگر
بپذیریم که انسان ها از آن روی بر کاالها و
خدمات ( حتی نوعی اجتماعی و فرهنگی
آن ) ارزش قایل هستند که کاالها و خدمات
به آنــان امکان می دهد تا آن طور که می
خواهند زندگی کنند  ،ایــن امر به ناگزیر
به فرهنگ و اوضاع اجتماعی شــان بر می
گردد .به بیــان دیگر  ،ما با چنین روندی
به نقش کارکردی فرهنــگ پی می بریم .
بنابر این گرچه فرهنگ کارکردی ابزاری در
توسعه دارد  ،اما کارکردش به همین جا ختم
نمی شود  .افزون بر این فرهنگ الهام بخش
هدف هایی است که به زندگی مان معنا می
بخشد  .این ماهیت دوگانه فرهنگ نه تنها
موجب رشــد اقتصادی می شود  ،بلکه به
هدف های دیگری همچون حفظ انســجام
اجتماعی در عیــن تکثر فرهنگی و ارتقای
رزش های انســانی و معنوی بدون قربانی
کردن بخشــی از ارزش ها و ظرفیت های
انسانی و تقویت نهادهای جامعه مدنی یاری
می رســاند  .فرهنگ در بسیاری از موارد
نه تنها راه رســیدن به اهداف دیگر توسعه
است  ،حتی مهمتر از آن  ،بنیاد هویتی و
معنایی تمامــی آرزوها و اهداف زندگی نیز
هست ( دکوئیار  . ) 4-5 : 316 ،زیرا فرهنگ
است که تعیین می کند اعضای آن فرهنگ
 ،رابطه شــان را با محیــط و مردم درون و
بیرون فرهنگ شان چگونه تنظیم و حفظ
کنند  .فرهنگ اســت که معین می سازد ،
چگونه اطالعــات دریافتی از محیط  ،روش
تفســیر و روش مورد استفاده آن را درک
کرده و به کار بریــم  .به عبارت دقیق تر ،
فرهنگ واقعیات را برایمان معنا می کند .
( تری یاندیــس  44 : 1378 ،و  ) 47این
عوامــل اجتماعی و فرهنگــی در جوامع
روستائی و ســنتی همواره تأثیر گذارترند
و جوامع روســتائی و عشــایری در مقابل
تغییرات و به ویــژه تغییراتی که از بیرون
به محیط شان وارد شد  ،مقاومت بیشتری
نشان می دهند.
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