


 جوامع محلیبه توسعه  محورنخبه ارگذکمانی؛ توسعه رنگینخالصه کتاب توسعه کرمانشاه: 

 
؛ گی، اجتماعی و اقتصادی محوری بوده استارای اهمیت سیاسی، فرهنو همیشه دکرمانشاه دارای تاریخی باشکوه است 

 ،ساختارهای فرهنگیکرمانشاه دارای ت. نیز بوده اس های مختلفبین قدرت ها و نبردهای زیادیهمزمان میدان جنگهرچند 

منحصر به فرد، بستر و زمینه مطلوبی را ا قرار گرفتن در کنار تنوع اقلیمی و طبیعی ب که متنوعی استو اقتصادی اجتماعی 

باتالق یافتگی دست پیدا نکرده است، بلکه در توسعهتنها به کرمانشاه نهاهم نموده است. با وجود این، یافتگی فربرای توسعه

این ن از ، نشایافتگی در کرمانشاه در وضعیت موجودهای توسعهبررسی شاخصهنیافتگی گرفتار شده است. عظیمی از توسعه

چنین . ها، کرمانشاه وضعیت نامناسبی دارددر بیشتر این شاخصهغلتان است. های مضاعف دارد که این استان در بحران

یافتگی های الزم برای توسعهبه هر حال کرمانشاه دارای زمینه. است وم بدتر شدهبه صورت مدا، های اخیروضعیتی در دهه

-رتبهدر انتهای  یافتگیاز لحاظ توسعهگیرد، اما باال قرار میهای است و اگر آن را با دیگر مناطق ایران مقایسه کنیم، در رتبه

که چرا کرمانشاه با وجود چنین منابع آید این است یش میپرسشی که در اینجا پ .گیردقرار میقرار  هابندی در بیشتر شاخصه

کتاب حاضر تالشی برای پاسخ به نیافتگی گرفتار شده است؟ ق توسعههایی، گرفتار چنین وضعیتی شده است و در باتالو زمینه

 است. گاه متصدیان و صاحبنظران توسعه کرمانشاه با بررسی دیداین پرسش 

چندان توان توسعه کالن و مرسوم  ی فکریالگوهادهد که شان مینی در زمینه توسعه نهای نظری در سطح جهاتجربه

جغرافیایی  –های زیستی بردن فرآیند توسعه در اجتماعات مختلف را ندارند. دلیل این مسئله عدم توجه به ظرفیتپیشبه

-محیطی و مرکزگرا بودن طرحداری زیستدر فرآیند توسعه، ناپای جوامع محلیگرفتن نقش کنشگری نجوامع مختلف، در نظر 

های فرهنگی، اقلیمی، جغرافیایی، ها و ویژگیها است. این در حالی است که کرمانشاه دارای خاصیتالگوای در این توسعههای 

 یزآمتواند چندان موفقیتها نمییافتگی بدون لحاظ نمودنِ آنفردی است که تبیین نظری توسعهزیستی و انسانی منحصربه

-د، به پایداری زیسترفرد را مدنظر داهای منحصربهرویکردی نوین داریم که همزمان که این ویژگیباشد. بنابراین ما نیاز به 

جغرافیایی نیز توجه نماید.  –و شکوفایی فضای زیستی  آنها، های انسانیفعال کردن ظرفیت و جوامع محلیمحیطی، کنشگری 

را برای « جوامع محلیبه توسعه  محورنخبه گذارکمانی: توسعه رنگین»ای با عنوان نظریهکتاب، ، ما در این با لحاظ این مسائل

 ایم. ارائه دادهکرمانشاه رهایی از وضعیت تعلیق توسعه در 

عامل محوری در  دامرسد که این ضدتوسعه در کرمانشاه است. به نظر می دوگانه دامگرفتار بر مبنای این نظریه، کرمانشاه 

 اند. دام اولکه در هم تنیده شده استنیافتگی مواجه کرمانشاه با دو دام توسعه به طور خالصه نیافتگی کرمانشاه باشد.وسعهت

نگاه امنیتی،  غلبه و هم ریشه در دارد گیری کالنای در نظام تصمیمفقدان نگاه توسعهریشه در  هم است که« دام مرکزی»

کرمانشاه تبدیل به  . برپایه این نگاه،مسئله توسعه کرمانشاه نسبت به مرکزیگیری تصمیم از سوی نظام ایدئولوژیک و مذهبی

ها نهادهای مدنی محلی، رشد خرده فرهنگ های اقتصادی کالن و استراتژیک، توسعهیگذاربرای سرمایه« منطقه ممنوعه»یک 

مدیران غیربومی که بر اساس این دام،  .شده است مذهبی خارج از ایدئولوژی مسلط-آفرینی سیاسی بازیگران قومینقش و

اند، در چارچوب مناسبات سیاسی به کرمانشاه شناخت چندانی از مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرمانشاه نداشته

کم ساخت رانتی حا. نزول پیدا کرده استاند که نتیجه آن این بوده است که سطح مدیریت در کرمانشاه به شدت تحمیل شده

زنی پایین نمایندگان محلی باعث شده است کیفیت مدیریت در کرمانشاه گیری کالن در مرکز و قدرت چانهمیمبر نظام تص

عالوه بر این، نگاه مرکز به کرمانشاه  .بکنندکرمانشاه  نیافتگینمایندگان نتوانند کمکی به حل مسئله توسعه عمال پایین بیاید و

مثابه منبع امنیت نگریسته نشده است، بلکه است که بر مبنای آن، توسعه به هیچ عنوان بههمیشه یک نگاه امنیتی بوده 

ای در گذاری توسعهگیری، سرمایههای قومی و مذهبی در نظام تصمیمنظریبه دالیل امنیتی و تنگ رد بسیاریدر موابرعکس، 

تنوع قومی، مذهبی و  کرمانشاه، یک دامِ محلی است. گی درنیافتدام دوم توسعه محدود شده یا به تعویق افتاده است. کرمانشاه

یافتگی شود، اما در کرمانشاه تبدیل به عاملی تواند تبدیل به عاملی برای توسعهفرهنگی در کرمانشاه در یک حالت عادی می

های بندیکم بر جناحهای قومی و مذهبی حانظریتنوع قومی، مذهبی و فرهنگی در کنار تنگ .افتگی شده استنیبرای توسعه

تقسیِم » شاهدر کرمانشاه ما د. استشده  تیگیری یک مدیریت ناپایدار، مخرب و رانسیاسی قرار گرفته است و سبب شکل

ای کرمانشاه را تخریب به طریقی منابع توسعه هااز این گروه هر کدامهای مختلف هستیم. گروهبین این « خوارقدرتِ توسعه



شرایط عادی )فضای غیرسیاسی و قومی و مذهبی در  نخبگاناند. ای مسموم نمودهتوسعه برای کنشگری اند و فضا راکرده

های را مدیریت کرده و ثبات ایجاد کنند، اما هنگامی که وارد رقابت ایمنطقه توانستند مسائل مختلفمیغیرایدئولوژیک( 

فرساینده  چرخه داده و خود، تبدیل به بخشی بزرگ ازشوند این کارایی خودشان را از دست ایدئولوژیک و سیاسی می

های توسعه در کرمانشاه را به حرکت در دندهتوانستند چرخشوند. نیروهایی که در حالت عادی میضدتوسعه در کرمانشاه می

سیاسی ه تعامل براین به طور خالصه، دام محلی نتیجاند. بناگرفتار شده هایی ضدتوسعهدندهدر چرخخود بیاورند، اکنون 

در کرمانشاه است. برآیند این دام، شکستِ مداِم نظام مدیریت استانی بین نیروهای قومی و مذهبی سنتی، و  جویانهرانت

ای توان گفت که کرمانشاه در یک وضعیت تعلیقِ توسعهبنابراین میدر کرمانشاه است. « ای توسعهبازگشتِ آستانه»توسعه و 

ضد توسعه،  این دو دام در یک چرخهاست.  مرکزی ای محلی وتنیدگی دو دام ضدتوسعهول درهمگرفتار شده است که محص

 در کرمانشاه به تعلیق درنخواهد آمد.  «تعلیقِ توسعه»تا این چرخه شوم شکسته نشود، اند. یکدیگر را تقویت کرده

 از یک سو بر کهشکل بگیرد  محلیمحور توسعه نخبهی از الگوی، الزم است توسعه تعلیقبرای شکستِ این دام و رهایی از 

افزایش ظرفیتِ پذیرش نظام بر  دیگر از سوی ها، وهای آنهای قومی، مذهبی و سیاسی و شکوفایی توانمندیتوسعه گروه

یت موجود، در وضع. بنیاد شده باشدخواه گیری کشوری و تغییر نگاه امنیتی، ایدئولوژیک و مذهبی آن به نگاهی توسعهتصمیم

جویانه درآمده است )دام محلی( و منطق های سیاسی رانتدر کرمانشاه به خدمت ایدئولوژی و رقابت ساختارهای نخبگانی

های قومی و مذهبی متفاوت با ای به گروهو توسعه ، اجتماعیاقتصادی گسترده و موثر هم اجازه فعالیت« مرکز»قدرت در 

های قومی، مذهبی، فرهنگی و (. برای شکست دام محلی نیاز است که پتانسل گروهزیمرکدام دهد )ساختار رسمی را نمی

ای زیادی هستند که های توسعهها و قابلیتبه طور عام، شکوفا شود. هر کدام از این اجتماعات دارای توانمندی جوامع محلی

به فرآیند توسعه برای نیل به این هدف الزم است  تواند تعلیق توسعه در کرمانشاه را از بین ببرد.ها میآن وعهمجم شکوفایی

حرکت کند و ما شاهد شکوفایی در سرمایه  (به توسعه جوامع محلی محورنخبه کمانی )گذارنظریه توسعه رنگینسمت یک 

 باشیم.  استان انسانی و فضای زیستی )جغرافیایی(

در کرمانشاه و تعلیق توسعه آن را  هدوگانه ضدتوسع د دامتواننمسئله این است که نخبگان قومی، مذهبی و فرهنگی چگونه می

 است.  «سازیشبکه»شکسته و فرآیند توسعه در کرمانشاه را به پیش ببرند. عامل محوری برای شکست این دام توسط نخبگان، 

همفکری،  ابتداشوند. در بندی میشود که به صورت فرآیندی با یکدیگر مفصلمی مرحلهای شامل چند سازی توسعهشبکه

نخبگانی در  مجموعهگیرد، سپس این شکل می در درون جامعه محلی اجماعِ نخبگان نوین قومی، مذهبی و فرهنگی گفتگو و

-گروهی یا درونقومی، درونای درونتوسعهسازی گیرد. در این حالت ما شاهد شبکهسنتی قرار می ارتباط و تعامل با نخبگان

های قومی، فرهنگی و نخبگانی دیگر گروههای مجموعهنخبگانی در ارتباط با  مجموعه هربعد، فرهنگی هستیم. در مرحله 

ای نخبگانی در سطح کرمانشاه خواهیم بود. در توسعه ازیسگیری شبکهگیرد. در این وضعیت شاهد شکلمذهبی قرار می

گیرد و چرخه گیری استانی قرار مینظام تصمیم ای در ارتباط با نیروهای سیاسی وسازی کالن توسعهبعد، این شبکه مرحله

 در این مرحله دام محلی توسعهبنابراین شود. می تضعیفنخبگان سنتی با نیروهای سیاسی استانی  رانتی تعامل ضدتوسعه

)شامل  فرااستانینخبگان در تعامل با تواند میای نخبگانی کرمانشاه سازی توسعهدر مرحله بعد، شبکهشود. سپس گسسته می

گیری کالن کشوری که در نظام تصمیم ینخبگان کرمانشاه . بدین ترتیبگیردقرار  نخبگان ملی کرمانشاهی و غیرکرمانشاهی(

گیری کشوری در جهت کاهش و یا از بین تصمیم از تعامل با نظام الگوییای شده و سازی توسعهنفوذ و قدرت دارند وارد شبکه

-ضدتوسعه هم می مرکزیدام گیرد. در این وضعیت است که یک و مذهبی به کرمانشاه شکل میبردن نگاه امنیتی، ایدئولوژ

توسعه ضد مرکزیدام نقش بسیار مهمی در از بین رفتن از بین رفتن دام محلی ضدتوسعه  که دقت کنیم. گسسته شودتواند 

-دندهو چرخ شوندمحو می های ضدتوسعهچرخهریج به تد اگر این فرایند به سرانجام مناسبی برسد، ایفا خواهد کرد. در نهایت

  کرمانشاه شکسته شود. توسعهتواند به حرکت در بیاید و تعلیقِ های توسعه کرمانشاه می

نیاز شروع فرایند توسعه در ای در کرمانشاه پیشسازی توسعهگیری شبکهضدتوسعه و شکل مرکزیهای محلی و شکست دام

 استان یافتگیها چگونه باید به دنبال توسعهسازی پس از شکست این داماین است که این شبکهاست. اما پرسش این استان 

در ارائه و عملیاتی  جوامع محلیای در کرمانشاه باید دو مسئله را مدنظر داشته باشد: اول اینکه هر طرح توسعهکرمانشاه باشد. 

گونه آسیبی به محیطی آن مشخص و روشن باشد و هیچزیستکردن آن نقش بنیادی داشته باشند؛ و دوم اینکه پایداری 



کرمانشاه  کمانیرنگینتواند برای توسعه باشد، نمیای که این دو ویژگی را نداشته زیست وارد نکند. هر طرح توسعهمحیط

ای از استان دارای ای که هر منطقهگونهای است؛ بهسودمند باشد. کرمانشاه دارای تنوع اقلیمی، طبیعی و انسانی گسترده

ی باید شکوفا ای خاص است. آنچه باید بدان توجه شود این است که فضای زیستی و جغرافیایهای توسعهها و قابلیتظرفیت

های نیروی انسانی، فرآیند توسعه را به پیش برد. شکوفایی فضای زیستی و جغرافیایی در گیری از قابلیتشود تا بتوان با بهره

که در فضای زیستی و  جوامع محلیاست.  منطقههر های طبیعی، اقلیمی و انسانی در ها و توانمندیبا قابلیت ارتباط مستقیم

را دارند که تشخیص بدهند که فضای زیستی  توانمندیدیگری این  گروه و سازمان، کنند بیش از هر فردی میجغرافیایی زندگ

گفتگوهای برگرفته از   تواندمی ها کهتواند کارآمد باشد. این ایدهای میهای توسعهها برای پیشبرد چه طرحو جغرافیایی آن

برای  محلی ایتوسعه وارد شبکهباشد، در مرحله بعد با طی کردن یک فرایند غربالگری کارشناسی و تخصصی، محلی اجتماعی 

های زیستی و جغرافیایی هر ا و توانمندیه. بنابراین، مسئله مهم این است که از قابلیتگرددتهیه مقدمات اجرایی شدن می

 احسن استفاده شود. محیطی به نحو منطقه با لحاظ نمودن پایداری زیست

 دامای سازی توسعهتواند با شبکهمی (گذار نخبه محور به توسعه جوامع محلی)کمانی رنگینتوان گفت که توسعه در نهایت می

تواند مدارای زمان مییافتگی نماید. این مسئله همرمانشاه را وارد فرآیند توسعهدر کرمانشاه را شکسته و ک دوگانه ضدتوسعه

محلی و  مخرب گروهی را تقویت نموده و پیوندزایش داده، سرمایه اجتماعی بینقومی، مذهبی و فرهنگی در کرمانشاه را اف

را شاهد خواهیم بود. در حالت سنتی و « مرکز»قدرت  عقالنی شدن منطقزمان با این مسئله، را از بین ببرد. هم مرکزی

کند )تصمیماتی که در نهایت منجر به شکل گرفتن گیری میاست که برای توسعه کرمانشاه تصمیم« مرکز»ای، این غیرتوسعه

ایجاد شود، این  محلیبه توسعه جوامع محور نخبهگذار کمانی و رنگینتوسعه شده است( اما در حالتی که  مرکزیدام 

 تحمیل خواهد کرد. « مرکز»یافتگی خود را به شاه است که فرآیند توسعهکرمان

 

 

 

 

 

 

 


