
 119 -136ات صفح - 1400سي و چهارم، بهار  اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره فصلنامه علمي
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 چکیده 

های معنایی توسعه در منطقه باشت از توابع استان کهگیلیویه و   اساس مقاله حاضر بررسی ساختار

روش کیفی استفاده شده  عنوان بهشناسی ی از رویکرد پدیدارشناس روش لحاظ به بویراحمد است

ی تحلیلی ها رویه براساس ها داده وتحلیل گردآوری و پس از تجزیهت امصاحبه اطالعتکنیک  با است.

ای تجربه زیسته  کشف و به توصیف ساختاری و زمینه ی فرعی و اصلیها مایه درونشناسی    پدیدار

باعث  ها رسانه شهرنشینی و ،بوروکراسی ات تکنولوژی،تأثیر جویان پرداخته شده است. مشارکت

 جویان شده است.  ت آگاهی مشارکتحی از توسعه در ساپدیداری تعاریف خاص
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 مقدمه

 انگر کنش است.شده نیافتنی تبدیل  ای دست آرمان برخی از ملل جهان به مقوله نعنوا بهتوسعه 

ی مختلف برای ها دیدگاهاز منظرها و  فکران روشنان و مدار سیاستاجتماعی این جوامع اعم از 

و رویکردها و  ها دیدگاه ،و خطای اجرای توسعه براساس مکاتببه اتوپیای خود به آزمون  رسیدن

نظام  ،تمداد از مکاتب نوسازی و وابستگیرایج توسعه به مثابه امر موجود توسعه با اس یها استراتژی

حلقه مفقوده این نوع از مطالبه توسعه  ند.شو میند. ولی هر بار با ناکامی مواجه پرداز می ... جهانی و

با فرهنگ و ساختار جوامع  ها استراتژیو  ها نظریهو مکاتب و  ها پارادایمعدم انطباق این 

امر  ی درورز فلسفهی و گر کنشی که در برج عاج به فکران روشنو  انگر کنش است. توسعه درحال

ی قبلی ها پارادایم خطاهای تبعیت از منادیان و مجریان واقعی توسعه نیستند. توسعه مشغولند،

و لواحق آن را برای ما آشکار  رفت از وضعیت موجود و بازاندیشی در فهم پدیده توسعه ضرورت برون

به  ی فعال فرهنگی راها سوژهو  توجه بیی توسعه که به هویت و تاریخ ها پارادایمبا گذار از  د.کن می

ی مختلف یک ها قطعهند. باید گیر میی انسانی را نادیده ها سوژهی منفعل تبدیل و آگاهی ها ابژه

ی خاص را به مثابه ها قطعهرا بفهمیم و با معرفتی خاص ساختار معنایی زبان بومی آن  کشور

رفت جهت ترسیم نقشه جامعه و تحقق اتوپیای توسعه  مکانیزم برون عنوان بهعقالنیت کارکردی 

 ی مسلط قبلی پارادایم متناسب برای توسعه جامعه ایرانی راها پارادایمبا نقد  عملیاتی کنیم.

رویکرد کیفی  دانیم. واقعیت امر توسعه را برساختی می زیرا یم.کن میمی تفسیری تعریف پارادای

درک معنای رویداد توسط افراد مورد  موضع پدیدارشناسی است و بر فلسفی مبتنی بر لحاظ به

د که همدیگر را گیر می چیزهایی در نظر صورت به دارد و افراد و دنیای آنان را تأکیدبررسی 

گرایی و رویکرد پدیدارشناسی داشته و  کلی پژوهش کیفی ریشه در ضد اثبات طور به سازند. می

و هدف اصلی آن درک حیات اجتماعی و معنایی است  استا گر طبیعت ابراین ماهیتاًفردنگر است. بن

 (.1386 به نقل از صدوقی، ،)ایمان دهند می که افراد به زندگی روزمره خود

انسان را موجودی خودمختار،  برساخت گراست و شناسی غالباً روش کیفی از حیث هستی

بنابراین در پاسخ به این  (.1388 )محمدپور، داند میی اجتماعی ها واقعیتآفرین و خالق  معنا

املموس و متعدد و از ن هنی،ذماهیت واقعیت توسعه را  پرسش که ماهیت واقعیت توسعه چیست؟

همان  شناسانه، مبنای مفروضات هستی واقعیت توسعه بر پس د.شو میجویان بررسی  منظر مشارکت

و  ریزی سط کارگزاران و کارشناسان برنامهتو است و قبل از تفسیر انگر کنشبرساخت اجتماعی 

 لحاظ به د.شو میمبنای عقالنیت بومی برساخت  بر انگر کنشسوی خود  توسعه در کشور از

گر در تعامل با  فهم تفسیری است و پژوهشمعرفت برساخته تعامل اجتماعی و  ،شناسی معرفت

گیری  جهت ،توصیف بسیط به منزله هدف نظریه معرفی (.71 :1396 ازکیا،) تحقیق شونده است
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ثابه بخش پذیرش دانش عامه به منزله معرفت و پذیرش ارزش به م علمی نسبت به معرفت،

معرفت  (.48-56 ،)همان استشناسی پارادایم تفسیری  ویژگی اساسی معرفت تحقیق، ناپذیر جدایی

مرتبط با  یم و برای تولید دانش و معرفتیدان میخوذ از معانی و مفاهیم روزمره أایران را م توسعه در

این نوع تحقیق در  رویم و جان کالم آنان مبنای تولید دانش خواهد بود. توسعه به سراغ مردم می

استقرایی و همزمان باعث  صورت بهتحقیق  فرآیند طلبد. ی خاص خود را میشناس روشمورد توسعه 

 (.72 ،)همان ها در زمان انجام تحقیق باتوجه به زمینه خواهد بود تولید مقوالت و طرح

ای را برای بازخوانی و به عرصه  العات توسعه اجتماعات محلی زمینهپدیدارشناسی در حوزه مط

د و بینش پدیدارشناسی که کل کن میو الگوهای متکثر در باب توسعه فراهم  ها نظریهکشاندن 

د به تولید الگوی بومی و توان میهای محلی  سی اجتماعات خاص و توجه به ضرورتبرر با نگراست،

نی را با روشی کیفی و امر اجتماعی و انسا عنوان بهلذا توسعه  محلی برای توسعه کمک کند.

ین توسعه را به اجزا تقسیم نکنیم و ایم تا امر انسانی و اجتماعی کن میبررسی  1نگر دیدگاهی کل

درک و تشریح کنش اجتماعی معنادار  ،میتفه (.77: 1396 ،)ازکیا پدیده را در کلیت آن درک کنیم

ی اجتماعی سیال و به ظاهر عادی ها تعاملدر محیط و جستجوی شواهد و مدارک در بستر 

و ازکیا  (.1388 )محمدپور، آیند می حساب بهشناختی روش کیفی  های روش ین ویژگیتر مهم

مقابله و تصحیح  در ها واکنشین تر مهمیکی از  (،2003) 2میلر و بریور ( به نقل از 1396)دیگران 

پدیدارها  وتحلیل تجزیهتوصیف و اکتشاف و  پدیدارشناسی .نددان میپدیدارشناسی را پوزیتیویسم 

توضیح ذهن، توضیح و تفسیر محتوا و و تنها دنبال حقیقت پدیده ذهنی نیست و عالوه بر  است

خواه آن موضوع وجود واقعی داشته باشد و موافق با دنیای خارج باشد و  موضوع ذهن هم هست.

( 1396ازکیا و دیگران ) (.816: 1396 )ازکیا، شد و موافق با دنیای خارج نباشدخواه وجود داشته با

ه است و یابی حقیقیت در تجرب هوسرل زمینهمسأله اصلی برای  ،(2010) 3هالووی و ویلربه نقل از 

واسطه ادراک و زبان  معنا به وسیله آگاهی انسان و به های گوناگون ساختن برای این کار باید  شیوه

این همان پدیدارشناسی است که هدفش بررسی چگونگی پدیدارشدن جهان در  شناخته شود.

 از آن که موضوع شناخت باشد دهد جهان بیش پدیدارشناسی نشان می آگاهی انسان است.

ای ذهنی است و نه عینی. باید دنبال نقطه  یم. یعنی تجربهکن میآن زیست  ای است که در تجربه

هوسرل پدیدارشناسی را  (.818 ،)همان دارد اولیه تماس انسان و جهان باشیم که در تجربه ما وجود

(. 168 :1382 )احمدی، ستدان میپدیدار خاص  علم به تجربه هر و فهم و توصیف پدیدارها

فراد در های زیسته ا به معنای بررسی و شناسایی تجربه پدیدارشناسی به مثابه یک روش

                                                                                                                   
1 Holistic 
2 Miller and Brewer 
3 Holloway and Wheeler 
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ساختارهای معنایی توسعه در استان در این مقاله  (.1394 )منصوریان، ی مختلف استها موقعیت

ر پدیدارشناسی مورد بررسی قرامورد مطالعه شهر باشت( را با رویکردی )کهگیلویه و بویراحمد 

 و به ذات تجربه زیسته برسیم.اس زمینه و بافت محلی بررسی دهیم تا واقعیت توسعه را براس می

 

 مباني نظري

فراگیر بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شده است و در لغت به معنای خروج از لفاف  صورت بهتوسعه 

آن است که های مربوط به  ی و فرهنگ و ارزشدر قلب نظریه نوسازی لفاف همان جامعه سنت است.

ای ارزشی، جریانی چند  توسعه، مقوله شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند.جوامع برای متجدد

توسعه را جریانی  1مایکل تودارو (.7-8: 1387 )ازکیا، است بعدی و پیچیده و مرتبط با مفهوم بهبود

طرز تلقی عامه مردم و  ،اساسی در ساخت اجتماعیم تغییرات د که مستلزدان میچند بعدی 

وسعه ت کاهش نابرابری و ریشه کردن فقر مطلق است. نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی،

از حالت دهد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای اساسی افراد در داخل نظام  نشان می

ق سو مادی و معنوی بهتر است، نظر زندگی که ازسوی وضع و حالتی از  نامطلوب گذشته خارج و به

توسعه را د و کن می تأکیدابعاد رفاهی  در تعریف توسعه بر 2گونار میردال (.135 )تودارو، یابد می

 )میردال، ندکن میبه معنای رهایی از فقر تعریف  ند و آن رادان مینیافتگی  دورشدن از توسعه فرآیند

ها و  گرایش ،ن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعیآوردوجود هرا بتوسعه  3دونالدسون پیتر (.315

توسعه نیاز به مشارکت مردم دارد تا همه  فرآیند ند.دان میهای جامعه  نهادها برای تحقق کامل هدف

 4هتنه (.8: 1377 )ازکیا، توسعه ممکن نخواهد بود آن مشارکت اصیل نداشته باشند، مردم در

د و آن کن میها تفاوت  وضعیت تأثیرد که تعریف آن تحت دان میای نرماتیو  توسعه را مقوله (1939)

را باید در ظرف تاریخی و چارچوب تاریخی تعریف کرد و به همین دلیل اجماع عام در مورد 

خصوص توسعه تعاریف بنایراین در (.15 :1396 )هتنه، ون و معنا و تعریف آن وجود نداردمضم

مداوم و  طور بهاین است که رفاه جامعه در کل و  ولی نقطه اشتراک تعاریف در .متفاوتی وجود دارد

این آرمان در طول تاریخ خود یعنی از نیمه دوم  (.215: 1394)روزبهان،  یابد یوسته افزایش میپ

طی نیمه دوم قرن بیستم  تحوالت پارادایمی زیادی را به خود دیده است. قرن بیستم تا به امروز

های  ریزی رنامهشتر بیب مکاتب نوسازی و وابستگی بود. تأثیرومی اهدایی و تحت بیشتر مفه

در اواخر  گرایی بود. مباحث صرف علمی خردگرایی و اثبات تأثیرتحت این حوزه  گرفته در صورت

                                                                                                                   
1 Michael Todaro 
2 Gonar Mirdal 
3 Peter Donaldson 
4 Hettne 
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ثر از أهای مت ریزی تر و برنامه یم توسعه بیشتر با رویکردهای نرمقرن بیستم و اوایل سده حاضر پاردا

یعنی  کراسی و ...ودم گرایی، ویلأت ،گرایی سیاسی و کیفی نسبیت ،ی اجتماعیها نظریهمفاهیم و 

 )ازکیا و دیگران، نرم و انسان محور همراه بوده استنوعی گذار از رویکرد سخت توسعه به رویکرد 

مکتب نوسازی توسط محققین آمریکایی  تأثیرتحت  1950توسعه در دهه  (.12-11: 1391

مزبور تحت نفوذ شدید نظریه ای برای پیشبرد نوسازی در کشورهای جهان سوم بود. محققین  برنامه

به پیشرفت و درازمدت  گرایی، مفهوم نوسازی را در قالب یک مرحله غیرقابل بازگشت رو تکامل

نظریه کارکردگرایی  تأثیرو تحت  کرد سمت الگوی جامعه آمریکایی سیر مینمودند که به  تصویر

 این مکتب در اواخر دهه کردند. مفهوم متمایز و متباین قلمداد می نوسازی و سنت را دو، 1پارسونز

سنت و الگوهای خاص  ،رار گرفت و با اصالح مفروضات خوددر معرض انتقادات جدی ق 1960

 )سو، کار خود ادامه داد جدید به اصالحات ذیل مکتب نوسازیاین  کشور را پذیرفتند. توسعه هر

های مکتب وابستگی  یک محصول آمریکایی بود اما پایه اگرچه مکتب نوسازی . (250-249: 1388

سبات در جهان سوم بود و با اقتباس از نظریات انقالبی اکال و نئومارکسیسم تصویری از منا

شده از خارج مبتنی  اقتصادی تحمیله داد که حاکی از نوعی روابط ئکشورهای جهان سوم و غرب ارا

های پیوند کشورهای  ی وابسته و خالف جهت توسعه مستقل و مدافع قطع همه رشتهکش بهره بر

اصالحاتی را در مفروضات اساسی خود به عمل آورند و  1970جهان سوم و غرب بود. در اوایل دهه 

 توسعه و داخل در رابطه بودن تاریخی و توسعه اجتماعی –سیاسی فرآیندعالوه بر بعد اقتصادی 

 ،)همان این اصالحات ذیل مطالعات وابستگی جدید مطرح شدند .پذیرفتند را وابستگی با مقارن

ثر از مکتب وابستگی و أیکرد نظام جهانی است که متخصوص توسعه رودیدگاه دیگر در (.250

اقتصاد  د وپرداز میمدت سی کلیت نظام و نیز روندهای بلنداست و به برر گشتالتمکتب فرانسوی 

د و کن میپیرامون بررسی  نظام تاریخی متشکل از سه الیه مرکز، نیمه پیرامون و عنوان به جهانی را

 های طبقاتی را خود پرداختند و سطح ملی و تحلیل به بازنگری در مفروضات 1970در اواخر دهه 

 عنوان مطالعات ملی در جهانی با الح شده از رویکرد نظامکار خود اضافه کردند این روایت اص به

 (.251-250،)همان دیدگاه نظام جهانی مطرح شده است

در حوزه  تری به بعد شاهد رویکرد نرم 1990سال  ،(1990) 2گزارش توسعه ملل متحدطبق 

گسترش دامنه  فرآیندعه را ای که توسعه انسانی سازمان ملل متحد توس گونه توسعه هستیم به

رشد به معنای کمی توسعه و بیشتر بر ابعاد کیفی  ن نگاه جدید کمتر برای .ددان میهای افراد  انتخاب

 د.شو میاین رویکرد دیده  آن تمرکز داشتند و نوعی زاویه گرفتن از دیدگاه مکانیکی توسعه در

                                                                                                                   
1 Parsons 
2 Human Development Report 
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د و چون رابطه بین و دان میهای افراد  گسترش توانمندی فرآیندتوسعه را  (1983) 1مارتیاسنآ

پس د، دان میرابطه کارکردی  ها و توانمندی آنان را مبتنی برهای افراد نسبت به کاال استحقاق

لزوم توجه به حقوق بر  ،(1994) 2آناندن و س .های افراد است توسعه به معنای گسترش استحقاق

راه رسیدن به توسعه را  سن، کردند. تأکیدهای آینده  زنان و نسل ،3شدههای استثمار گروه ،ها اقلیت

های  رصتف ،مکانات و تسهیالت اقتصادیا ،سیاسی های د که شامل آزادیدان میاز طریق آزادی 

های فردی  ابلیتاین نوع آزادی به پیشرفت ق های حمایتی است. تضمین شفافیت و نظام ،اجتماعی

در  (.22-18: 1392 ،ازکیا) دستیابی به توسعه به آزادی فعاالنه مردم وابسته است د.کن میکمک 

 این گذارهای پارادایمی شاهد توجه بیشتر به عاملیت انسانی و فرهنگ و رویکرد نرم توسعه هستیم.

و این  دارند تأکیدهای ابراز وجود  با رویکردی فرهنگ محور بر ارزش ،(2005) 4اینگلهارت و ولزل

های توسعه در  اجرای سیاست دهند. پیوند میرا با نهادهای دمکراتیک های ابراز وجود، توسعه  ارزش

وجود آورد که  هزمینه محیط زیست بهایی را در  رایی و رشد فزاینده جمعیت آلودگیگکنار شهر

 بر تأکیدبا  ،(2005) 5ویلز (.26 ،)همان .. غیره شد. ها و تغییرات آب و هوایی تخریب جنگل اعثب

با محیط زیست تالش کردند و  توسعه و ارتباط آنتعریف  های ممکن برای باز حل اهمیت کشف راه

کمیسیون وی با استناد به گزارشات  ند.دان میتخریب محیط زیست را باعث محدود کردن رشد 

توسعه پایدار را " ندشو میور آیاد آن سازمان را ، تعریف توسعه از نظرجهانی محیط زیست و توسعه

هرکدام  ."نددان میهای نسل آینده  بدون کاهش تواناییزهای نسل حاضر به معنای برآورده کردن نیا

هایی را داشتند و این باعث شد تا  یین توسعه در جهان سوم ناکارامدیدر تب ها پارادایماز مکاتب و 

براساس  تری با توسعه جهان سوم منجر شود. دیل دراین آراء به طرح رویکردهای متناسبجرح و تع

 سان از ابژه صرف توسعه به سوژه و فاعل توسعه ارتقاء یافت واین رویکردهای جدید جایگاه ان

عاملی خودآگاه  عنوان بهای پیش رفتند که در مطالعات توسعه نوع نگاه به انسان  گونه ها به برنامه

)ناریان و  دچار تحول شد و مفاهیم جدیدی نظیر سرمایه انسانی و اجتماعی وارد حوزه توسعه شدند

مند  مند و مکان توسعه به مثابه اتخاذ راهبردی برای زندگی بهتر امری زمان (.18: 1390همکاران،

مندی به این معنی است که خواست توسعه و امکان توسعه در گرو  مندی و مکان است و این زمان

هستی این مردمان فقیر است و افراد به فراخور درک واقع بینانه خود از شرایط موجود حداقلی از 

ساز نموده و توسعه ویژه خود را  های خود هم د که آن را با امکانات و توانایینکن می امکانات را طلب

                                                                                                                   
1 Amartya Sen 
2 Sen  and Anand 
3 Exploited Classes 
4 Inglhart and Welzel 
5 Willis 
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، نوسازی و آگاهی به ذکر 2خانمان و همکاران در کتاب ذهن بی 1برگر (.19 ،)همان افرینندبی

رت مدرنیته است با نظا فرآیندند که از طریق عقالنیتی  که ذاتی پرداز میناخشنودی های مدرنیته 

ند و فرد مداوم با مشکل فراوانی فرصت شو میهای شدید روانی  محدودیت و محرومیت باعث کنشو 

ی هم به این نارضایتی دامن ساالر دیوانهای ناشی از گسترش  د و ناخشنودیشو میانتخاب روبرو 

ر اگ د.شو می خانمان ذهن انسان بیدهد و  ویژه دادباوری خود را از دست می زند و دین هم کار می

پذیری بشر را تغییر نداده است. ه است ولی تنهایی، شکنندگی و فناچه مدرنیته تحوالتی را داشت

-33:  1394و همکاران ،برگر ) تضعیف اساسی تعاریف واقعیت است آنچه مدرنیته انجام داده است،

د از طریق توان میی پدیدارشناسی شناس جامعهبا کاربست رهیافت  3شناسی شناخت جامعه (.25

ای که مردم در زندگی روزمره خود  شیوه عنوان بهموضوع خود که آگاهی زندگی روزمره است 

های رویکردهای  (. لذا با توجه به ناکارامدی10 )همان، ند، استفاده کندکن میواقعیت را برساخت 

فت ویه و بویراحمد از رهیاخصوص توسعه شهر باشت از توابع استان کهگیلمختلف توسعه در

یم تا نحوه برساخت و بازنمایی واقعیت توسعه را از طریق کن میشناسی پدیدارشناسی استفاده  جامعه

 پدیدارشناسی به دو تصویر از انسان اشاره دارد. درک تجربه زیسته مردم آن منطقه درک کنیم.

علمی ست. تصویر ا ها نادیگری تصویر واقعی که همان زندگی واقعی انس یکی تصویر علمی و

معنی است.  مسألهدر پدیدارشناسی چند مفهوم اهمیت دارد. یکی  آید. وجود می هواسطه دانش ب به

رفتار و  مفاهیم دیگر تجربه، معنی حاصل نگریستن و تعمق آگاهانه فرد به تجربیات خودش است.

 در برابر نامیم. مقاومت تجربه است و ما آن را رفتار نمی احساس درد و شادی یک مثالً عمل است.

به این ترتیب در رفتارهای ما نوعی  آن و یا تسلیم شدن در برابر آن همگی رفتارهای ما هستند.

 معنای عمل، عینی و معنای .آن را تجربه معنابخش دانست توان میمعنای آگاهانه نهفته است و 

طعیت الزم در خواهد در تقابل با ایده تخصصی قرار گیرد و قا رفتار ذهنی است. پدیدارشناسی می

در این مقاله به نحوه برساخت و بازنمایی  (.1384 )لطیفی، ها را متزلزل بسازد ندیم قانون

 د که دردان میبرساخت را طریقی  5هوسرل(، 2001) 4موران یم.پرداز میساختارهای معنایی توسعه 

ت دکارتی از مالأهوسرل در ت دهد. کارکرد خود را در معنادهی یا معنابخشی انسجام می آن ذهنیت،

 م.شو میمن با یک مجموعه روبرو  ن،گوید. یعنی در کنش گرد هم آورد عین جدیدی سخن می

هایی از اشیاء  را جنبه تنفر، عشق، قضاوت، های زیسته مانند ادارک، تجربه (1992) 6هایدگر

                                                                                                                   
1 Berger 
2 Homeless 
3 Sociology Of  Knowledge 
4 Moran 
5 Husserl 
6 Heidegger 
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از تجربه ها به آن دسته  کنش هستند. 1ها کنش هستند، یعنی رابطه نیتی این تجربه د.دان مین

ی، ساختار تجربه زیسته است و یک مند نیت زیسته اشاره دارند که داری خصوصیت نیتی هستند.

ئ فیزیکی و ر تجربه زیسته است و رابطه بین شساختا ،یمند نیتنیست. یعنی  2اضافینسبت 

یا  3ی عینیمند نیتاگر  ی است.مند نیتاختن س منتقد عینی و ذهنی هایدگر .روانی نیست فرآیند

با نقدی بر  (2001) موراند. شو میهای ذهنی یا عینی  هایی در افق گیری باعث جهت ود،ش 4یذهن

د و جهان را یک دان میگوید، ادموند هوسرل نسبت آگاهی و جهان را یک رویداد اتفاقی ن می هوسرل

در  ها سوژهشدن  د. هایدگر در خوانش آراء  هوسرل، برساخت را امکان دیدهدان میاگوی برسازنده 

سازیم. برخالف سنت فلسفی  ای را با یک عین برقرار می یعنی پیوند آگاهانه د.دان میشان  عینیت

این نوع تفکر  ستند و ارتباطی با اشیائ بیرونی ندارد.دان میدکارت که آگاهی را معطوف به تصورات 

دارد و معطوف بودن  تأکیدزیرا فقط بر وجود آگاهی  کشاند. می 5مت معضل خودمحوریما را به س

 د.شو میارتباط با جهان واقعی سخت  6در این دام ذهن باوری به شیئ بیرونی مهم نیست و

دکارتی، فیلسوفان را از معضل پدیدارشناسی با همگانی اعالم کردن ذهن و انهدام آموزه 

 دکن میرا آزاد  ذهن امری بیرونی و در گشودگی بیرون عمل و خود د.کن میمحوری آزاد خود

ی آگاهی ساختارهای مند نیتپدیدارشناسی ضمن توجه به  (.48-53: 1395 ،ساکالوفسکی)

یک آگاهی ناب  که در سنت دکارت و الک صرفاً د. درحالیکن میآن کشف و توصیف  در متفاوتی را

های  ولی در پدیدارشناسی گونه .دشو میآن مشاهده ن داریم. لذا آگاهی آشکار و تفاوت ساختاری در

بندی و متمایز کردن  . دستههستند های مختلف هم پیوند م که با عینی داریمند نیتمتفاوتی از 

ای خاص از  توسط گونه هستند، آنهاهایی که هم پیوند  ها و نیز انواع خاص عین یمند نیتاین 

اخت د تا شنکن میچنین توصیفاتی به ما کمک  د که پدیدارشناسی است.گیر میفلسفه صورت 

ی شناخت کاربست شناس جامعهچارچوب نظری  (.54-56 ،)همان سان را تمام اشکال دریابیمان

ی شناخت، آگاهی زندگی شناس جامعهموضوع تحلیل  ی معاصر است.شناس جامعهپدیدارشناسی در 

ای از معانی  ین آگاهی رشتها روزمره یعنی آگاهی مردم عادی در مواجهه با زندگی معمولی است.

این آگاهی  سازد. را می 7با دیگران در آن سهیم است و یک زیست جهان اجتماعیاست که فرد 

ی پیشانظری است و نوعی آگاه های عالمانه معنا ندارد. ی فلسفی نظری و ساختها اندیشهنسبتی با 

                                                                                                                   
1 Intentional Relation 
2 Supplementary Relation   
3 Objetivizing 
4 Subjectivising 
5 Egocentric Predicament 
6 Subjectivism 
7 Social Life World 
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 و )برگر دهای معمولی پیداکنددهد تا راه خود را در زندگی روزمره از میان رویدا به فرد مجال می

خصوص وضعیت توسعه در شهرستان باشت گسترش پروبلماتیک اساسی در (.10: 1394 همکاران،

سپری کردن بخش  چند پارگی نهفته در زندگی مدرن، ،اینده حوزه عقالنیت معطوف به هدففز

تکثر زیست جهان و مشکل معنادار ساختن همه چیز زیر یک  ،عمده زندگی در میان افراد بیگانه

یک پناهگاه معنایی و درنهایت با عاریت از آراء برگر وضعیتی  عنوان بهل جایگاه دین چتر واحد و افو

این منطقه  با این رویکرد پدیدارشناسی توسعه را در خانمانی ذهن نامید. آن را بی توان میاست که 

یم تا به مدلی بدیل یا آلترناتیوی برای توسعه منطقه دست کن میه قرائتی سوژه محور بررسی ئبا ارا

بردانش روزمره مردم عادی به ساخت عامیانه معنا دست پیدا کنیم و با طرح مفاهیم  تأکیدبیابیم. با 

توسعه توسط مردمان عادی آن منطقه به ابداع مفاهیمی از آن خود برسیم که با بوم و جغرافیای آن 

 رسیم.ب 2ترسیم نقشه جامعه به 1که چگونه با عقالنیت کارکردیاشد و اینبخوانی داشته  منطقه هم

د و گیر میپدیدارشناسی ذیل پارادایم تفسیرگرایی قرار  ،یشناس روش لحاظ به ،(1992) 3ماکسول

ست که موضوعات ا ها مق و جزئیات کنش از نگاه آزمودنیآوردن ع اکتشافی با هدف فراهم ماهیتاً

ای معنایی برای بازنمایی ساختاره د.کن میهای معنادار تجهیز  ینشپیچیده را به ببرانگیز  بحث

د شو میچگونه توسط مردم شهرستان باشت و روستاهای تابعه تجربه و معنا توسعه و این که توسعه 

ی را ی داده در روش پدیدارشناسگردآورین ابزار تر مهممصاحبه تکنیک مناسبی است. منصوریان 

ای مفصل و صمیمانه که نمونه مورد  مصاحبه د.دان میساخت یافته  بدون ساختار یا نیمهمصاحبه 

های باز و  مصاحبه با پرسش چه را در ذهن دارد بیان کند.ه بتواند آزادانه سخن بگوید و آنمطالع

اسی بیشتر از عمق مصاحبه پدیدارشن باشد. آنهاگیری که بتواند بیانگر ذهنیت و تجربه  بدون جهت

 کوشد به ذات پدیده مورد بررسی نزدیک شود ست. زیرا محقق میا ها مصاحبه در سایر روش

مشترک  طور بهنفر از افرادی که پدیده مورد بررسی را  12با تکنیک مصاحبه با  (.1394 )منصوریان،

از  ها داده وتحلیل تجزیهبرای ( 2007) 4سولتوصیه کرطبق  تجربه کردند به اشباع نظری رسیدیم.

ل با پروتک عنوان بهرا  جویان مشارکتابتدا توصیفات  ای کالیزی استفاده کردیم. روش هفت مرحله

با فهرست کردن  (192 :1391 سول،کر) یمکن میرا استخراج  دقت مطالعه و سپس جمالت مهم

مهم یم و این اظهارات پرداز می ها دادهسازی  به افق جویان مشارکتموضوع توسط  نحوه تجربه کردن

آنچه  یم.کن میبندی  ستهیی داتی بزرگتر به نام واحدهای معنارا در قالب واحدهای اطالع

 ای و نحوه تجربه کردن آنها را ند را توصیف و به آن توصیف زمینها تجربه کرده جویان مشارکت

                                                                                                                   
1 Functional Rationality 
2 Map of Society 
3 Maxwell 
4 Creswell 
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ای به  ا ترکیب توصیفات ساختاری و زمینهدرنهایت ب گوییم. توصیف و به آن توصیف ساختاری می

ی ها استراتژیبین  از( 1994) 1مایلز و هوبرمن (.194 )همان، رسیم تجربه زیسته می ذات

گیری معیار را  مایلز و هوبرمن نمونه .کردندگیری معیار استفاده  گیری در پویش کیفی از نمونه نمونه

زیرا همه  .نددان میکننده کیفیت  معیار خاصی را دارا هستند تضمین برای همه موردهایی که

مصاحبه  جویان مشارکتنفر از  12با  باید پدیده مورد مطالعه را بررسی کرده باشند. جویان مشارکت

ابتدا تجربه شخصی خود را از  شد تا تجربه زیسته خود را در خصوص پدیده توسعه بیان کنند.

با این  گراین تالش برای کنار گذاشتن تجربه شخصی پژوهش پدیده مورد مطالعه کنار گذاشتیم.

برای بازسازی تفسیری  های پیشین متعارف را کنار بگذاریم. ها و پیش فرض نیت بوده است که ایده

ی مورد بررسی چه ها سوژهخواهیم ببینیم که  ردم شهر باشت از پدیده توسعه، میو شناخت و فهم م

ضیات عقاید التفاتی و فردر گام اول  دهند. اجتماعی و واقعیت برساخته شده میمعانی را به دنیای 

ی و شهر باشت که شامل بافت سنتی با تولید کشاورز نیافتگی ذهنی در مورد توسعه و توسعه

دوری از پایتخت و  ، همبستگی با طوایف اثرگذار،نگری عدم آینده ای، طایفهدامداری، روابط قومی و 

های  با مطالعه توصیف ر نگیرد.آن قرا تأثیرتحقیق تحت قناعت بود را در ذهن خود اپوخه نموده تا 

عبارات و جمالتی را که  دهند، های ما را تشکیل می کنندگان که پروتکل شده توسط شرکت هئارا

دگان کنن ت مهم استخراج و افق فکری مشارکتعنوان جمالبا مستقیم به توسعه مربوط است. طور به

ای از  ده را در خوشهآم دست همعانی ب گویند مشخص نمودیم. سازی می ی که به آن افقفرآیندرا طی 

 اصلی مایه درون 15وع به جمدر م دهند. های معنایی ما را شکل می خوشهها دادیم این ها قرار تم

تبعیت مدرنیته از پایگاه اجتماعی  ،عی دسترسی به منافع سنت با تعاونی فرها مایه درونرسیدیم. 

 تر قدرت ناشی از نوسازی، عادالنه توزیع ،در نوسازی ر ناشی از ناتوانی فردفق در ایجاد فقر و رفاه،

گیری  ذ و تحصیالت و مدارک باال به شکلمندی با نفو بهره ،دلیل تقسم کار هشدن منفعت ب عمومی

ی ها مایه درون شدن دسترسی به منافع مدرنیته با تقسیم کار منتهی شد. تر اصلی عمومی مایه درون

 ،تغییرات فیزیکی مثبت ملموس ،دیهمگانی به احساس خوشایناقرار  ،فرعی رفع نیازهای اولیه

توسعه به معنای خروج از  ،اشتغال عنوان بهتعریف توسعه  دلیل اقلیم، تعریف متفاوت توسعه به

هن مردم شهر و روستا منجر به تفاوت معنای فقر در ذ بست اقتصادی و گسترش ارتباطات، بن

ی فرعی ها مایه درون اصلی ذهنیت رفاهی بودن معنای توسعه منتهی شد. مایه درونگیری  شکل

 ساالری، عدم شایسته ها، شناسی بوورکرات اهمیت وظیفه ان،ساالر دیوانضرورت سالم بودن 

ضعف  گیری متمرکز، تصمیم عدم احساس مسئولیت مدیران، گرایی، رابطه نبودن بورکراسی، سالم

تجربه مطلوب  د.دنی را شکل داساالر دیواناصلی کارکرد نامطلوب  مایه درونروش پرسش مسئولین 

                                                                                                                   
1 Miles and Huberman 
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های  پتانسیل کنترل آشفتگی با تقسیم کار، های متکثر، کسب اطالعات از حوزه جهان زیست متکثر،

هنر  انسجام با ،تحمل تکثر جهت منافع گانه،های چند تجهیز با منطق حمایت سنتی مانند خانواده،

 مکانمشکل و ا جام ذهن با تجربه و مطالعه،انس شدن ذهن،باز تجربه تکثر،سختی اولیه  و جوهره،

 عنوان بهاصلی استفاده پیشینه شناختی  مایه درونپراکندگی عمیق ذهنی  های متکثر، گانه حوزهدو

 سیاسیون، ی الزم و ملزوم بودن دانش کارآفرینان وها مایه درون دهند. ذخیره دانش را شکل می

اثرگذاری سیاسیون  سیاسیون شعاری، گرا بر ارجحیت مهندسین عمل سیاسیون، کارآفرینان مجری

ی با ساختار سنتی را شکل ساالر دیوانتر  اصلی انطباق آسان مایه دروندلیل نیازمندی مردم،  هب

استقالل با تولید بیشتر و مصرف  ،ضاعف در عرصه تولید کاال و خدماتی تالش مها مایه درون دادند.

تردید  پشتوانه سرمایه، عنوان بهکارآفرینی، ترکیب مدیریت و اندیشه  د رفاه با صنعت وایجا کمتر،

تعامل افراد با  توسعه گردشگری، توجه به مشاغل کوچک، در نتیجه بخشی مدل توسعه صنعتی،

های استفاده از کار راهکشف  گیری مکانیزاسیون،ضرورت پی انتخاب نقطه نظرات خالق توسعه، نفوذ،

ثرتر ؤتعامل مردم و ریش سفیدی م صنعتی کردن دامداری، ای، خانه تقویت کشاورزی گل مدرنیته،

ی فرعی آگاهی ناشی از ها مایه درون ای اصلی عقالنیت کارکردی را شکل دادند. مایه دروناز قانون، 

 ی،زیست شهری به مثابه امر فرهنگ معنای متفاوت توسعه در سطح آگاهی شهر و روستا، رسانه،

دلیل  آگاهی به ان برساالر دیوان تأثیر آگاهی عرفی با دامنه و برد محدود، ای، آگاهی خاص منطقه

ی اصلی ها مایه درونتکنولوژی عامل آگاهی و آزادی،  آگاهی، ارتباطات بر تأثیر ،محیط بودن کوچک

اهمیتی  بی ی فرعیها مایه درون دهند. با دامنه و برد محدود را شکل می ای آگاهی خاص منطقه

تمایز معنای زمان  تلف شدن زمان با گفتگو در مناسبات جمعی، بودن کار، دلیل فصلی همقوله زمان ب

اهمیتی زمان  بی مندی مدرن، زمان نظمی در بی مندی سنت و نظم در زمان در سنت و مدرنیته،

دلیل مناسبات  بهاتالف زمان  ،دلیل نبود منابع اهمیتی زمان به بی دلیل ساختار سنتی فربه، به

ی فرعی انتظار قهرمان برای حل ها مایه درون ی زمان را شکل دادند.اهمیت بیی ها مایه درون ،جمعی

 کارآفرینی ارجحیت سیاست و بوروکراسی بر ای، ای و طایفه های عشیره سنت عدم توسعه، مسأله

کشاورزی و دامداری  ذاتاً جغرافیای قابلیت فیزیکی غیرصنعتی منطقه، دلیل زمینه و بافت منطقه، هب

وابستگی روح و فکر به  توان مالی ضعیف نهادهای منطقه، نظری، تنگ توسعه،های ضد عادت منطقه،

 ،بت با آشنایان و همراهی با غریبهرقا عدم امنیت، ارجحیت منافع فعلی بر آتی، مکان محدود،

مایه اصلی  درونت کم منطقه جمعی دلیل بهعدم توسعه  دار، توسعه کشاورزی به نفع مالکان زمین

فقر به  های فقیر، وضعیت نامطلوب خانواده دهند. نهادهای سنتی محدودکننده توسعه را شکل می

 وضعیت خوب بهداشت و تغذیه در شهر، مادی فقر،سته بودن بعد غیربرج معنای نداشتن درآمد،

را شکل  انگر کنشگاهی اصلی تعریف رفاه مادی در سطح آ مایه درونضعف ابعاد زیبایی شناختی 
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دامپروی و  تمایز و دامپروری در روستا، ی فرعی کشاورزی در حومه شهرها مایه درون دهد. می

 محروم، روستاییان ساده و های تعاونی، ضعیف شرکتت ه،زکشاورزی درحال مکانی دامداری،

عمرانی بودن نیاز  از روستا، امکانات شهری بیشتر نیازهای اولیه روستایی، گرایی شهری، مصرف

نداشتن امنیت شغلی حکایت از وضعیتی دارد که  اقتصاد سنتی، خشکسالی بر تأثیر روستا،

ساس امنیت در برخورد با ی فرعی احها مایه دروندهد.  اصلی اقتصاد سنتی را نشان می مایه درون

 مایه درون ،شهر گمنامی سپر حفاظتی در های آشنا، خاطرات مشترک با بوروکرات ها آشنا، بوروکرات

ی فرعی پذیرش توسعه ها مایه درون دهند. اصلی تجربه اجتماعی ناخوشایند گمنامی را شکل می

ضرورت  عمرانی بودن توسعه، پذیرش توسعه با مدل سنتی، توسعه بومی با تجربه جهانی، جهانی،

اصلی  مایه درون ،توسعه از طریق کشاورزی ضرورت الگوبرداری از سایر شهرها، توسعه صنعتی،

پیشرفت فیزیکی  ی فرعی زوال عاطفه،ها مایه درون ند.ده میفقدان مدل واحد ذهنی توسعه را شکل 

 مایه دروناولیه مخرب  نوسازی،  تأثیر مثبت بودن ذات نوسازی، مساجد و بحران دینی بین جوانان،

 ارتباطات، تأثیری ذهنیت تحت گیر شکلی فرعی ها مایه درون د.ده میاصلی زوال عاطفه را نشان 

 ها، ردی شدن لوازم مدرنیته توسط سنتیکارب تکنولوژی برآگاهی، تأثیر ذهنیت جمعی غیر فردگرا،

پذیرش ذات  فناوری، رسانه، ضرورت ارتباطات، نبود تفکر نوسازی ستیزی، ،مفید دانستن تکنولوژی

در یک توصیف  ند.ده میاصلی پذیرش  نوسازی را شکل  مایه درون مثبت و تبعات دوگانه نوسازی،

تگی نیاف اند، حکایت از توسعه مطالعه در منطقه باشت تجربه کرده جویان مشارکتای آنچه که  زمینه

ها  های دولتی ریزی عمرانی حکایت دارد و توسط برنامههای ضعیف  است که از عدم آبادانی و طرح

 د.شو میبهبود وضعیت معیشت ناین روش باعث ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و  محقق شده است و

آن راه  گوید؛ این وضعیت شبیه این است که به ما کفش طال بدهند تا با می جویان مشارکتیکی از 

این گزاره نوعی نقد رویکرد  برویم ولی در عین حال بدترین وضعیت امرارمعاش را داشته باشیم.

خصوص یگری تجربه خود را درجوی د رویکرد نوسازی است. مشارکت های عمرانی مبتنی بر طرح

مسئولین در بازدید از روستاها کاهلی  د؛کن میگونه بیان  کارشناسان بدین نحوه بازدید و ارزیابی

دهنده  نشان مسألهاین  ند.دان میروش پرسش را ن اصالً ند.دان میند و نیازهای مردم را دقیق نکن می

ی ها واقعیتمردم منطقه باشت توان خود را در بازگو کردن  فقدان ارزیابی مشارکتی روستایی است.

ریزی توسط خود مردم  ند تا زمانی که ارزیابی و برنامهند بهبود ببخشتوان میزندگی و شرایط خود ن

 ها برساخت درجه یک رهیافت عنوان به انگر کنشدار  عالوه بر اظهارات معنی منطقه صورت بپذیرد.

سازی جریان یادگیری از روستاییان به  کیفی در توسعه روستایی با معکوس های تحقیق و روش

 تأثیر(. تحت 56 ،1392 )ازکیا: ش ارزیابی مشارکتی روستایی دارندبر رو تأکیدکارشناسان بیرونی 

نگرانی  جویان مشارکتیکی از  هایی داشته است. افراد از منافع اقتصادی دگرگونی مدرنیته بهرمندی
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های گذشته بیان و عنوان نمودند افرادی که امروزه فاقد  فقدان تعاون و حسن نیتخود را از 

با  که تعاون از بین رفته است همیشه وضعیت نامطلوبی خواهد داشت.این دلیل به موقعیت هستند،

نطقه باشت پدیدار شده است و های متکثر نوعی آشفتگی برای مردم م تجربه جهان زیست

ذهنی مردم  ابتکار عمل برای مدیریت آشفتگی ناشی از نوسازی در ساختارهای متعددی از  نسخه

ره و هنر و تحمل جوه ،حمایت خانواده ،ند از طریق آموزشکن میمنطقه شکل گرفته است که سعی 

داشتن جوهره فردی را  جویان مشارکتیکی از  های خود سامان ببخشند. وضعیت به آشفتگی

مردم این منطقه با  خشی به این وضعیت پروبلماتیک مطرح کردند.ی جهت سامان بکار راه عنوان به

اگرچه یک مدل  ند راه خود را در زندگی معمولی پیدا کنند.کن مینوعی عقالنیت کارکردی سعی 

رفت از وضعیت  بومی وجود نداشت، ولی برای برون انگر کنشاندیشه ساحت واحد ذهنی در 

 ،جهانی شدن سنتی ماندن، مکانیزاسیون و کشاورزی، بر تأکید های صنعتی شدن،کار راه موجود،

کدام از  هیچ بومی است. انگر کنشبرداری از دیگر کشورها انواعی از عقالنیت کارکردی الگو

آگاهی  ساحتدر  در طرح های تفسیری خود مدافع نوسازی و رد کامل نوسازی نیستند. انگر کنش

برابر نوسازی نبودند و ضمن ماندن در مدرنیته خود، حامل مقاومت فرهنگی پست مدرنیستی در 

پدیده را در  انگر کنشای که  به نحوهدر یک توصیف ساختاری  بار آن هستند. طالب اصالح آثار زیان

اند، منطقه باشت از توابع استان کهگیلیویه و بویراحمد  شهرستان باشت  تجربه کرده محیط و بستر

طوایف اثرگذار در معادالت  ی برکشاورزی و دامداری و حضورو دارای بافت سنتی و با اقتصاد مبتن

ناامنی از دوران گذشته باعث شد نوعی زیست جمعی و شکل بگیرد و این ناشی از  .استای  منطقه

منطقه  محیط و زمینه بوده است که حرکت به سمت زندگی فردی و انباشت سرمایه کند شود.

ه بست جغرافیای از گذشت اصلی قرار نگرفته است و این بن رمسی راه و جغرافیایی در یک شاه لحاظ به

د و ردا سالی قرار این منطقه همیشه در معرض خشک تر شده است. دور مانع تعامل و تبادل گسترده

نیافتگی را بسته بودن  دلیل توسعه جویان مشارکتیکی از  ها مشکل آب وجود دارد.ویژه در روستا هب

 جویان مشارکتیکی از  ند.دان میمحیط و کوچک بودن و به تبع آن ذهنیت ضعیف در مورد توسعه 

 کنون زیست اقتصادی براساس کشاورزی و دامداری بوده است.های دور تا از گذشته گوید می

ی قدرت، در مقایسه گر کنشمحیط و بستر  بنابراین هنوز ذهنیت صنعتی شدن شکل نگرفته است.

ا ورود ادارات گوید ب می جویان مشارکتبا گذشته با بازیگران بیشتری مواجه شده است. یکی از 

گیری و مدیریتی بیشتر و نوعی تقسیم قدرت داریم و این با سازمان سیاسی  تعداد مراکز تصمیم

منطقه باعث  صادی درهای اقت فقدان زیرساخت تر وعادالتر است. خانخانی قبل از انقالب متفاوت

فرینان و پیمانکاران مدیون افراد سیاسی آکارآفرینان و حتی حیات کار اثرگذاری بیشتر سیاسیون بر

باشت  معانی مورد اشتراک در زمینه و بستر خاص شهرستان عنوان بهتعاریف واقعیت توسعه  است.
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از هم  صورت بهت  توسعه را ذا ،ای های خاص آگاهی ساختاری و زمینه با توصیفات منظم از مجموعه

 ند.کن میگسیختگی ذهن و عین بازنمایی 
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 گیري نتیجه

ی شناس جامعهی شناخت و کاربست پدیدارشناسی در شناس جامعهاین مقاله با چارچوب ارزیابی 

توسعه به آگاهی زندگی روزمره یعنی آگاهی مردم عادی شهرستان باشت در مواجهه با زندگی 

 عنوان بهتعاریف توسعه و معانی مورد اشتراک در جهان زیست اجتماعی آنان  است.معمولی پرداخته 

روشی جسورانه در  عنوان بهرویکرد پدیدارشناسی  یک آگاهی ماقبل نظری بررسی گردید.

عه در شهرستان باشت از منظر واقعیت توس ی مروج مواجهه با تجربه زنده انضمامی است.ورز فلسفه

معرفت توسعه، محصول تعامل مستمر محقق و  .است انگر کنشبرساخت  شناختی، هستی

مطالعه توسعه شهرستان باشت ی پدیدارشناسی در حوزه شناس روشبا  اجتماعی است. انگر کنش

برای  و الگوهای متکثر توسعه فراهم گردید. ها نظریهای برای بازخوانی و به عرصه کشاندن  زمینه

ها و اقتضائات  برارزش تأکیدانه با مند نیتبینشی  ه نگاهی تاریخی وفهم پدیده توسعه در این منطق

محلی به  انگر کنش. با نگاه ایم داشته شهرستان این شرایط بازاندیشی و محلی و مکانی –زمانی

بط اجتماعی براساس مناسبات سنتی این شهرستان الگوی روا دربافت اندیش رسیدیم. رهیافتی بوم

الگوی مسلط اقتصاد مبتنی بردامداری و کشاورزی است و  قوام یافته است.ای و فامیلی  طایفه

این  تأثیرهمچنان الگوهای فرهنگی سنتی الگوهای رفتاری غالب است و هرگونه آگاهی تحت 

های آن اعم از بورکراسی و اقتصاد  وسازی و حاملهای ن لفهؤبا ورود م پذیر است. ساختارها توجیه

رابطه  هستیم. انگر کنشهایی درسطح آگاهی  شاهد تکانه ها رسانهفناورانه و شهرنشینی و 

آن، نوع خاصی از ساختار  انگر کنشی عینی این منطقه و معانی ذهنی ها دادهدیالکتیکی بین 

اینهمانی ذهن و عین در این  های نوسازی شاهد غیر لفهؤبا ورود م د.کن میمعنایی را بازنمایی 

بوروکراسی به نسبت اقتصاد فناورانه قرابت بیشتری با ساختارهای سنتی این منطقه  منطقه هستیم.

یرساخت، کشاورزی نبود ز دلیل بهولی  ذهنیت آنان با اقتصاد کشاورزی مدرن آشناست. دارد.

مادی و رفاهی  عمدتاً و توسعه را استجای دامپروی، دامداری سنتی الگوی غالب  غیرمکانیزه و به

 ند.دان میذات نوسازی را مثبت ولی پیامدهایی شبیه زوال عاطفه و وجدان را منفی  ند.دان می

از نوع  از نوع نوسازی ستیزی و مقاومت فرهنگی های نوسازی مقاومت سنتی لفهؤبرابر م بنابراین در

ها  دنبال اصالح ناخرسندی ،لگوهای سنتیگردد. بلکه ضمن حراست از ا نوسازی زدایی مشاهده نمی

 تولید بیشتر و مصرف کمتر، از طریق عقالنیت کارکردی هستند. تالش مضاعف در عرصه تولید،

محلی و انسجام بخشیدن به ذهن  تعامل مردم و با ریش سفیدان ترکیب مدیریت و اندیشه،

 استفاده از حمایت خانواده، ،ریزی برای تقسیم کار برنامه ،دیطریق تحمل ناخرسن خانمان از بی

ساحت  ای از عقالنیت کارکردی در افزایش مطالعه نمونه ،منطق چندگانه برای کنترل آشفتگی

رشته معانی مشترک در یک زیست جهان اجتماعی است تا راه  عنوان به انگر کنشآگاهی روزمره 
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سازی و الگوسازی در جهان زیست  مدل منظر از کنند. معمولی پیدا خود را در زندگی روزمره و

الگوهای ذهنی  شاهد پدیداری عدم وحدت در طرح الگوی توسعه هستیم. انگر کنشمشترک 

تقلید از دیگر  ،توسعه کشاورزی جهانی شدن، صنعتی شدن، متناقض و پراکنده سنتی ماندن،

یک الگوی های ذهنی و پراکنده و نداشتن  حکایت از مدل انگر کنشآگاهی  ساحتکشورها در 

 آگاهی آنان است.    ساحتبخش در  ذهنی سامان
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